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امللخص:
إن عملية اإلختفاء أي املفقود تعترب مأساة ليس ابلنسبة للفرد فحسب بل ألسرته أيضاً واليت تعاين من عدم معرفة
مصريه ،وإن عدم اإلملام مبا حل ابلزوج أو الزوجة أو الطفل أو األب أو األم أو األخ أو األخت يكون مصدره معاانة رهيبة لعدد
ال حيصى من األسر املتضررة من العنف الداخلي أو النزاعات املسلحة يف كل أرجاء العامل ،وتبقى أسر وجمتمعات أبكملها يف حالة
تساؤل عما إذا كان أفرادها على قيد احلياة أم يف عداد املوتى ،وال تستطيع أن متضي قدماً ألهنا ال تتمكن من نسيان األحداث
العنيفة اليت مزق ت حياهتا ،ويعانون من مشكالت نفسية وقانونية وإدارية وإقتصادية يف آن واحد ،وتستمر اجلروح العميقة اليت
خيلفها اإلختفاء يف تقويض العالقات بني اجلماعات والشعوب لعدة عقود أحياانً ،وحتول دون التئام النسيج االجتماعي.
الكلمات املفتاحية :املفقودين ،إعادة الروابط العائلية ،وحدة األسرة واهلوية ،االختفاء القسري ،النزاعات املسلحة.
Abstract :
The disappearance is a tragedy not only for the individual, but also for his or her
family, who suffers from a lack of knowledge of his or her fate. The lack of knowledge of
what happened to the husband, wife, child, father, mother, brother or sister is a source of
terrible suffering for countless families affected by internal violence or armed conflicts
around the world. Families and entire communities are left wondering whether their members
are alive or dead and cannot move forward because they cannot forget the violent events that
have torn their lives and suffer from psychological and legal problems. Both administrative
and economic over the deep wounds left by Latency to undermine relations between groups
and peoples sometimes for several decades, and prevent the healing of the social fabric.
Key Words : The missing, Restoring family links, Unity of the family identity,
Enforced disappearance, Armed conflict.
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مساهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية المفقودين

أ.د .نايف أحمد الشمري
أ .عمر عباس العبيدي

أمهية البحث:
تكمن أمهية املوضوع بوضع آليات مناسبة ملنع اإلختفاءات والتعامل معها وحلها ،والتأكد من أن الدولة تتخذ اخلطوات
الضرورية املطلوبة للتعامل مع حاالت اإلختفاء ،وإنشاء هيئة وطنية يكون هلا سلطة البحث عن األشخاص املفقودين والقيام
بوظائف ومهام أخرى ذات صلة.
إشكالية البحث:
تكمن إشكالية املوضوع من عدم وجود تعريف للشخص املفقود واسع النطاق بدرجة كافية حلماية حقوق الشخص
املفقود وأسرته ا ليت حتتاج للدعم نتيجة للظروف ،وجيب أن يشمل عنصر عدم التيقن من مصري الشخص الذي مت اإلبالغ عن
فقده ،وعدم وجود إتفاقية دولية خاصة حبماية حقوق املفقودين ،وكذلك عدم وجود قوانني وطنية خاصة حبماية حقوق املفقودين
وأسرهم اليت حتتاج اىل دعم نتيجة للظروف.
فرضية البحث:
متثل فرضية الدراسة أبن مسامهة اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية املفقودين ،متثل هذه املسامهة اللجنة الدولية
للصليب األمحر بتنفيذ هذه القواعد لتوفري وتقدمي الألزم للحماية للمفقودين وعوائلهم.
منهجية البحث:
ابلنظر للخصوصية اليت يتميز هبا موضوع االجتار ابلنساء واالهتمام الذي حيظى به من قبل اجملتمع الدويل ،حيث ستعتمد
الدراسة يف معاجلتها هلذا البحث على املنهج التحليلي واالستقرائي واملنهج التارخيي إبعتبارها األنسب حبكم التطرف اىل نصوص
االتفاقيات الدولية املتعلقة جبرمية االجتار ابلنساء واملعاجلة هلا ،وشرح مضموهنا وتقييمها ،وبيان التطور التارخيي هلذا املفهوم املعاصر
واحلديث.
خطة البحث:
املبحث األول :مفهوم املفقودين واألساس القانوين حلمايتهم
املطلب األول :مفهوم املفقودين
الفرع األول :تعريف املفقودين
الفرع الثاين :القواعد الدولية حلماية املفقودين
املطلب الثاين :األساس القانوين حلماية املفقودين
الفرع األول :األساس القانوين يف إتفاقيات جنيف لعام 1949
الفرع الثاين :األساس القانوين يف الربوتوكوالن لعام 1977
املبحث الثاين :جهود اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية املفقودين
املطلب األول :اجلهود على املستوى اإلقليمي
الفرع األول :اجلهود على مستوى أوراب وآسيا
الفرع الثاين :اجلهود على مستوى أفريقيا
املطلب الثاين :اجلهود على املستوى الوطين يف العراق
الفرع األول :إعادة الروابط العائلية
الفرع الثاين :وحدة األسرة واهلوية
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املبحث األول
مفهوم املفقودين واألساس القانوين حلمايتهم
تقع املسؤولية الرئيسية على عاتق سلطات الدولة ،وذلك ملنع اإلختفاءات( )1والتحقيق مما حدث لألشخاص املفقودين،
ويعترب اإلمتثال للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان حيوايً للحيلولة دون اإلختفاء ،وحتدث معظم حاالت

اإلختفاء يف الن زاعات املسلحة الدولية وغري الدولية بسبب إنتهاك القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،حيث
إن هناك قواعد أساسية يف القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان هتدف إىل املساعدة يف منع إختفاء األشخاص
يف املنازعات املسلحة أو العنف الداخلي ،وهذا يعين كفالة إحرتام مبادئ القانون الدويل ،وكفالة إحرتام سالمة البشر كافة
وكرامتهم مبا يف ذلك املوتى واألسرى واملفقودين(.)2
بداءً من إعتماد إتفاقية جنيف لعام  1864لقد إقرتن تطور القانون الدويل اإلنساين اترخيياً ابللجنة الدولية للصليب
األمحر ،واليت تعترب أوىل إتفاقيات جنيف ،وأحكامها على فئة واحدة من ضحااي النزاعات املسلحة وهي فئة اجلرحى يف امليدان،
ولكن بعد  42سنة من سراين هذه اإلتفاقية أي بسنة  1906مت إعتماد إتفاقية جنيف الثانية واليت وسعت من نطاق احلماية
ليشمل ابإلضافة اىل محاية اجلرحى محاية فئة أخرى هي املرضى أثناء احلرب الربية ،وبعد أحداث احلرب العاملية األوىل تبني اللجنة
الدولية للصليب األمحر مدى قصور أحكام احلماية املقررة ألسرى احلرب ،خاصة بعد قيامها بزايراهتا هلم أثناء هذه احلرب(.)3
لذلك مت عقد مؤمتر دبلوماسي سنة  1929مجع العديد من دول العامل آنذاك وكان هذا املؤمتر برعاية اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،والذي متخض عنه إعتماد إتفاقيتني األوىل تتعلق حبماية اجلرحى واملرضى يف امليدان ،أما الثانية فقد خصصت
أحكامها حلماية أسرى احلرب ،وحيمي القانون الدويل اإلنساين جمموعات أخرى من الفئات الضعيفة مثل املهاجرين والالجئني
وكذلك املوتى واملفقودين( ، )4حيث إن ما يهم حبثنا هو محاية حقوق األشخاص املفقودين لذلك سنقسم دراسة هذا املبحث عل
مطلبني مها ما أييت:
املطلب األول :مفهوم املفقودين
املطلب الثاين :األساس القانوين حلماية املفقودين

( )1حتدد إتفاقية األمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص من اإلختفاء القسري ( ) 2006اإلختقاء القسري أو اإلختفاء ابإلكراه ،وهي متثل "اإلعتقال أو اإلحتجاز أو اإلختطاف أو أي شكل من أشكال
احلرمان من احلرية ويتم على أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص أو جمموعات من األفراد يتصرف ون إبذن أو بدعم من الدولة أو مبوافقتها ،ويعقبه رفض اإلعرتاف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري
الشخص املختفي أو مكان وجوده ،مما حيرمه من محاية القانون" .اللجنة الدولية للصليب األمحر :القانون الدويل اإلنساين إجاابت على أسئلتك ،سويسرا ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر،
 ،2014ص.62
( )2اإلحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة الدولية للصليب األمحر :األشخاص املفقودين ،كتيب للربملانيني ،ترمجة الشعبة الربملانية والعالقات اخلارجية جملس الشورى ،سلطنة عمان ،2009 ،ص.12
( )3سيلة رندة بوزاهر :دور اللجنة الدولية للصليب األمح ر يف محاية ضحااي النزاعات املسلحة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر ،2016 ،ص.71
( )4سيلة رندة بوزاهر :املصدر نفسه ،ص.72
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املطلب األول
مفهوم املفقودين
ميتلك القانون الدويل اإلنساين جمموعة من القواعد حلماية حقوق املفقودين ،وكذلك تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر
بتنفيذ هذه القواعد لتوفري وتقدمي الألزم للحماية ،ويبقى مصري األحياء جمهول يطارد أسر األشخاص املفقودين إىل بعد أن تسكن
املدافع هل يزالون أحياء؟ أم هل أصيبوا أو أسروا؟ حيث إن القانون الدويل اإلنساين يلزم مجيع األطراف أن جييب عن تلك
األسئلة واإلعرتاف حبق األسر يف معرفة احلقيقة ،وتساعد اللجنة الدولية يف هذا األمر بواسطة مجع املعلومات حول األشخاص
املفقودين أو إنشاء آليات ابلتعاون مع السلطات اليت ترمي اىل إجالء مصري األشخاص املفقودين وتقدمي معلومات عنهم اىل
أسرهم(.)1
يتعني على أطراف النزاع الدويل أو غري الدويل ،وبصورة عامة ،كفالة إحرتام القواعد القانونية اليت تضمنتها إتفاقيات
جنيف األربعة لعام  ،1949والربوتوكوالن لعام  ،)2(1977وعليه لن أتوسع يف النطاق املادي للنزاعات املسلحة يف هذا الصدد
بقدر تركيز اجلهد على النطاق الشخصي الذي أين به وهو حتديد أهم األشخاص الذين يتمتعون ابحلماية الدولية من ضحااي
النزاعات املسلحة ،مع تسليط الضوء على أهم ما جاء من قواعد دولية تعزز احلماية الدولية لتلك الضحااي يف زمن النزاعات
املسلحة الدولية وغري الدولية ،وذلك مبوجب إتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949والربوتوكوالن لعام  ،1977وذلك بغية الوقوف
على أهم اجلوانب القانونية اليت تضمنتها تلك اإلتفاقيات يف هذا اجملال.
ولبيان ما تقدم سنقسم دراسة هذا املطلب على فرعني مها ما أييت:
الفرع األول :تعريف املفقودين
الفرع الثاين :القواعد الدولية حلماية حقوق املفقودين

الفرع األول
تعريف املفقودين
لقد تضمنت إتفاقيات جنيف األربعة لعام  1949والربوتوكوالن لعام  1949أحكاماً بشأن املفقودين ،األمر الذي

يقتضي بنا يف البدء أن نعطي تعريفاً لغوايً وإصطالحاً وقانوانً ومن جانب اللجنة الدولية للصليب األمحر هلم ،وذلك ملعرفة املقصود

ابملفقودين يف ظل النزاعات املسلحة ،وهي كما أييت:

( )1اللجنة الدولية للصليب األمحر :تعرف على اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ط ،5القاهرة( ،بال دار نشر) ،2008 ،ص.29
( )2حممد دوخة :إحرتام القانون الدويل اإلنساين وكفالة إحرتامه ،جنيف ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر واإلحتاد الربملاين الدويل ،1999 ،ص.15-13
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أوالً :تعريف املفقودين لغةً:
َّال أُصيل يد ُّل علَى ذَه ِ ٍ
ِ
َّيءَ فَ ْق ًداَ ،والْ َفاقِ ُد :الْ َم ْرأَةُ
(فَ َق َد) الْ َفاءُ َوالْ َق ُ
ضيَاعِ ِهِ ،م ْن ذَل َ
اب َش ْيء َو َ
ك قَ ْوُهلُْم :فَ َق ْد ُ
اف َوالد ُّ َ ْ ٌ َ ُ َ َ
ت الش ْ
ِ
اجلمع فَواقِد ،فَأ ََّما قَولُك :تَ َف َّق ْدت الشَّيء ،إِ َذا تَطَلَّب ته ،فَهو ِمن ه َذا أَي ِ
َّك تَطْلُبُهُ عِْن َد فَ ْق ِد َك
تَ ْفق ُد َولَ َد َها أ َْو بَ ْعلَ َهاَ ،و َْ ْ ُ َ ُ
ضا ،ألَن َ
ْ َ
َُْ ُ َ ْ َ ْ ً
ُ
َْ
ِ
ِ
َّد الطَّْ َري فَ َق َ ِ
ني}(.)2
إِ َّايهُ( ،)1قَ َ
ال َّ
اَّللُ  -تَ َع َ
{وتَ َفق َ
يل َال أ ََرى ا ْهلُْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائبِ َ
اىلَ :
ال َما َ
اثنياً :تعريف املفقودين إصطالحاً:
وهم أشخاص ال تعرف أسرهم أي أخبار عنهم أو إعتربو يف عداد املفقودين على أساس معلومات موثوق هبا ،نتيجة نزاع
مسلح دويل أم غري دويل أو عنف داخلي أو إضطراابت داخلية أو أي حالة أخرى قد تتطلب إجراءً من هيئة حمايدة ومستقلة(.)3
اثلثاً :تعريف املفقودين قانوانً:
أما فيما يتعلق ابملفقودين يف النزاعات املسلحة ،فقد تضمنت املادة ( )33من الربوتوكول األول أبن األشخاص الذي
يتعني على أحد أطراف النزاع املسلح البحث عنهم وأن يقدم مجيع البياانت عنهم للطرف اآلخر بناء على طلب األخري ،حيث
يالحظ إن املادة املذكورة مل تتضمن تعريف املفقودين ،لكن من البديهي أن األشخاص املعنيني هم املقاتلون التابعون للطرف
صاحب الطلب أو من املدنيني حتت االحتالل أو يف أرض اخلصم( ،)4األمر الذي يتطلب التعريف ابملفقودين بشكل صريح وليس
ضمين.
رابعاً :تعريف املفقودين من جانب اللجنة الدولية للصليب األمحر:
متكنت اللجنة الدولية للصليب األمحر من تعريف األشخاص املفقودين أبهنم "أفراد مدنيون وعسكريون إنقطعت أخبارهم
عن أقرابئهم على الرغم من كل اجلهود املبذولة للعثور على أثر هلم أو الكشف عن مصريهم"(.)5
وإنطالقاً من املبدأ العام الذي تضمنته املادة ( )32من الربوتوكول األول والذي نص على " إن حق كل أسرة يف معرفة

مصري أفرادها وهو احلافز األساسي لنشاط كل من األطراف السامية املتعاقدة وأطراف النزاع واملنظمات اإلنسانية الدولية الوارد
ذكرها يف اإلتفاقيات ويف هذا الربوتوكول يف تنفيذ أحكام هذا القسم" ،فإنه يتحتم على اجلميع أن يتعرجوا اىل أهم تلك القواعد
الدولية اليت وردت حلماية املتوفني واملفقودين أثناء النزاعات املسلحة ،وذلك من خالل إتفاقيات جنيف ذات العالقة(.)6

( )1أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :ه ) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون :معجم مقاييس اللغة ،مصر ،دار الفكر1399 ،ه 1979 -م ،ص.443
( )2القرآن الكرمي :سورة النمل ،اآلية .20
( )3اإلحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة الدولية للصليب األمحر :مصدر سابق ،ص.9
( )4د .عامر الزمايل :الفئات احملمية مبوجب أحكام القانون الدويل اإلنساين ،دراسات يف القانون الدويل اإلنساين ،جمموعة حبوث خلرباء خمتصني ،ط ،1القاهرة ،دار املستقبل العريب ،2000 ،ص.54
( )5إعادة الروابط العائلية :دليل مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية ،جنيف ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2000 ،ص.140
( )6ليث الدين صالح حبيب الباجالين :احلماية الدولية لضحااي النزاعات املسلحة من غري األسرى ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،2006 ،ص.88
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ُبلغ
وميكننا من جانبنا أن نعرف املفقودين وهم أفراد عسكريون ومدنيون ال تعرف أسرهم عنهم أي أخبار أو هم الذين أ َ
عنهم إستناداً اىل معلومات موثوقة ،أهنم مفقودون نتيجة نزاع مسلح دويل أو غري دويل ،أو نتيجة حالة أخرى من حاالت العنف.

الفرع الثاين
القواعد الدولية حلماية حقوق املفقودين
ال ريب أن هناك الكثري من القواعد الدولية اليت كرستها إتفاقيات جنيف لعام  1949والربوتوكوالن لعام 1977
للمفقودين ،حيث إن قواعد القانون الدويل اخلاصة ابلنزاعات املسلحة الدولية تقرر ابلضرورة البحث عن املفقودين (من اجلرحى
والغرقى...اخل) الذي يزعم الطرف املعادي أهنم كذلك ،وذلك إبختاذ كل اإلجراءات املالئمة لتحقيق ذلك( ،)1وقد حددت املادة
( )33من الربوتكول األول أحكام البحث عن املفقودين واليت أوجبت على كل أطراف النزاع أن يقوموا مبا أييت:
أوالً" :جيب على أطراف النزاع ،حاملا تسمح الظروف لذلك ويف موعد أقصاه إنتهاء األعمال العدائية ،يف البحث عن
األشخاص الذين أخطر اخلصم عن فقداهنم"(.)2
اثنياً" :جيب على أطراف النزاع تسجيل املعلومات التالية كحد أدىن ،لقبه كنيته وأمسه األول ،حمل واتريخ ميالده
ابلكامل ،جنسيته ،عالماته املميزة والفارقة ،إسم والده ولقب كنيته (كنيته) ،اتريخ وطبيعة اإلجراء الذي أختذ إزاءه ،واملكان الذي
أختذ فيه اإلجراء ،العنوان الذي ميكنه توجيه مراسالته إليه ،وأسم وعنوان الشخص الذي يتعني إبالغه املعلومات"(.)3
اثلثاً :تبليغ مجيع املعلومات اليت توافرت لديهم اىل دولتهم مباشرًة أو عن طريق الدولة احلامية ،أو الوكالة املركزية للبحث

عن املفقودين التابعة اىل اللجنة الدولية للصليب األمحر(،)4
أو اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر(.)1

( )1د .أمحد أبو الوفا :الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ،القاهرة ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2006 ،ص.164
( )2املادة ( /33الفقرة  )1،2من الربوتوكول األول لعام .1977
( )3املادة ( )138من إتفاقيات جنيف الرابعة لعام .1949
( )4يرجع اتريخ إنشاء هذه الوكالة اىل احلرب الفرنسية الربوسية عام  ،1870فبدأت الوكالة عملها يف ابزل (سويسرا) كوسيط يف إعادة اإلتصال بني أسرى احلرب وذويهم بدءً بتبادل قوائم اجلرحى بني
الطرفني احملاربني ،وقد تطورت أنشطة الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين تطوراً هائالً منذ ذلك احلني ،ولكن مهمة البحث عن املفقودين إكتسبت مكانه رئيسية يف صلب عمل اللجنة الدولية خالل
احلربني العامليتني ،حيث ُعرفت يف احلرب العاملية األوىل ابسم الوكالة الدولية ألسرى احلرب ،ويف احلرب العاملية الثانية مسيت ابلوكالة املركزية ألسرى احلرب ،ويف احلرب العاملية األوىل بني عامي (1914
و )1918بلغ دور الوكالة من األمهية حجماً جعل اللجنة الدولية تنصهر متاماً يف الوكالة ،ومل تستعد عملها املستقل إال يف عام .1919
ويعترب تغيري إسم الوكالة عام  1960اىل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين أمراً هاماً ،حيث أرادت اللجنة الدولية من خالل تغيري األسم أن تظهر أهنا أتخذ يف احلسبان ضحااي النزاعات املسلحة
الداخلية ،وحىت اإلضطراابت الداخلية ،واليت غالباً ما ترفض السلطات املعنية إعتبارها حرب يف مفهومها التقليدي ،وابلفعل إتسعت أنشطة الوكالة إعتباراً من عام  ،1945لتشمل فئات جديدة من
األشخاص واملدنيني من غري األسرى والالجئني ،وصارت الوكالة تعمل على مل مشل العائالت والبحث عن األسرى واملفقودين يف النزاعات الداخلية ،الذين ترفض السلطات منحهم صفة احملاربني.
حيث إن من ضمن أهداف اللجنة الدولية للصليب األمحر وكما نصت عليه يف نظامها األساسي الصادر يف /24حزيران لسنة  ،1998والذي حل حمل النظام األساسي الصادر يف  21حزيران
1973والذي دخل حيز النفاذ  20متوز  ،1998والذي يعترب أساسها القانوين يف املادة ( /4الفقرة /1/ه) على أنه "ضمان سري عمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين كما هو منصوص عليه يف
إتفاقيات جنيف .السعيد برابح :دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر ،2010 ،ص45؛ منري خوين :دور
املنظمات غري احلكومية يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر ،2011 ،ص.126
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أما فيما يتعلق ابملفقودين أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية ،فإننا ال جند نصاً صرحياً يقرر احلماية هلم إبستثناء ما ورد يف

املادة ( /4الفقرة /3ب) من الربوتوكول الثاين ،وفيما يتعلق ابلضماانت األساسية لضحااي النزاعات املسلحة حيث نصت املادة
أعاله على أن "تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لتسهيل مجع ومشل األسر اليت تشتت لفرتة مؤقتة" ،حيث إن من متطلبات تنفيذ
هذه الفقرة هو القيام ابلبحث عن املفقودين واإلبالغ أبمسائهم وكافة بياانهتم...اخل ،وعلى النحو السابق نفسه الذي مت ذكره يف
حالة النزاعات املسلحة الدولية( ،)2ويرى بعض الفقه أنه يكمن أن تنطبق هنا نفس األحكام الواردة يف امللحق اخلاص ابلنزاعات
املسلحة الدولية بشأن املفقودين يف تلك احلروب على مفقودي النزاعات املسلحة غري الدولية من ابب القياس(.)3

املطلب الثاين
األساس القانوين حلماية املفقودين
إن اللجنة الدولية للصليب األمحر هي منظمة غري حكومية سويسرية عملها ذا طابع دويل ،وتسمح األطراف املتحاربة
عاد ًة لتلك اللجنة يف القيام مبهامها على أراضيها ،وألهنا تلتزم احلياد وعدم التحيز ،وتقوم اللجنة بعملها من ثالث نواح :محاية
ضحااي احلرب ،ونقل األخبار بواسطة الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين ،والتزويد إبمدادات اإلغاثة( ،)4والذي يهمنا من هذا
كله محاية ضحااي النزاعات املسلحة ،وهي الرسالة األصلية واملميزة لعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ أحكام وكفالة
إحرتام القانون الدويل اإلنساين خصوصاً املفقودين وهو ما مت ذكرهم يف إتفاقيات جنيف األربعة لعام  ،1949والربوتوكوالن لعام

 ،1977وهذا ما سنبينه عند دراسة موضوع ها املطلب والذي سنقسمه على فرعني ،ومها ما أييت:
الفرع األول :األساس القانوين حلماية املفقودين يف إتفاقيات جنيف لعام 1949
الفرع الثاين :األساس القانوين حلماية املفقودين يف الربوتوكوالن لعام 1977

الفرع األول
األساس القانوين حلماية املفقودين يف إتفاقيات جنيف لعام 1949
تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر من خالل ثالث نواحي ومن ضمنها نقل األخبار بواسطة الوكالة املركزية للبحث
عن املفقودين ،حيث إن األساس القانوين للوكالة املركزية للبحث عن املفقودين وعملها مبوجب إتفاقية جنيف األربعة لعام 1949
حيث جاء يف القسم اخلامس من اإلتفاقية الرابعة لعام  1949حتت عنوان مكاتب اإلستعالمات والوكالة املركزية لإلستعالمات يف
املواد من ( 136اىل  )141عملها البحث عن املفقودين من (اجلرحى والغرقى...اخل)( ،)5حيث تضمنت املادة (" )138على
( )1املادة ( /33الفقرة  )3من الربوتوكول األول لعام .1977
( )2ليث الدين صالح حبيب الباجالين :مصدر سابق.93 ،
( )3د .عبد الغين عبد احلميد حممود :محاية ضحااي النزاعات املسلحة يف القانون الدويل اإلنساين والشريعة اإلسالمية ،ط ،1القاهرة ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2000 ،ص.82
( )4قصي مصطفى عبد الكرمي :مدى فاعلية القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة الدولية ،رسالة ماجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني ،2010 ،ص.102
( )5حممد ريش :احلماية اجلنائية ألسرى احلرب يف ظل القانون الدويل اإلنساين ،إطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر -بن يوسف بن خدة ،اجلزائر ،2009 ،ص.448
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أ.د .نايف أحمد الشمري
أ .عمر عباس العبيدي

أطراف ا لنزاع تسجيل املعلومات التالية كحد أدىن :لقبه (كنيته) وأمسه األول ،حمل واتريخ ميالده ابلكامل ،جنسيته ،وآخر حمل
إقامة له ،والعالمات املميزة له ،والفارقة ،وإسم والده ولقب والدته ،واتريخ وطبيعة اإلجراء الذي إختذ إزاءه ،واملكان الذي إختذ فيه
اإلجراء ،والعنوان الذي ميكن توجيه مراسالته عليه ،وكذلك إسم وعنوان الشخص الذي يتعني إبالغه املعلومات"(.)1
هذا ومل جند نصاً صرحياً فيما يتعلق ابملفقودين أثناء النزاعات املسلحة يف مجيع إتفاقيات جنيف األربعة لعام ،1949

حيث بينت املادة ( )140من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949تنشأ يف بلد حمايد وكالة مركزية لإلستعالم عن األشخاص
احملميني ،وخباصة بشأن املعتقلني ،وتقرتح اللجنة الدولية للصليب األمحر على الدول املعنية ،إذا رأت ذلك تنظيم هذه الوكالة اليت
ميكن أن تكون مماثلة للوكالة املنصوص عنها ابملادة ( )123من إتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة يف  /12آب/
أغسطس  ،1949وتتوىل هذه الوكالة مجع كافة املعلومات ذات الطابع املنصوص عنه يف املادة ( ،)136واليت تتمكن من احلصول
عليها من خالل القنوات الرمسية أو اخلاصة ،وتنقلها أبسرع ما ميكن اىل بلد منشأ أو إقامة األشخاص املعينني ،إال يف احلاالت اليت
قد يؤدي فيها هذا النقل اىل إحلاق ضرر ابألشخاص الذين تتعلق هبم هذه املعلومات أو اىل اإلضرار بعائالهتم ،وعلى أطراف
النزاع أن تقدم للوكالة مجيع التسهيالت املعقولة لتتمكن من القيام بنقل املعلومات( ،)2وتعمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين
حتت إدارة اللجنة الدولية للصليب األمحر ،وتؤدي هذه الوكالة وظائفها خلدمة املدنيني وأسرى احلرب على السواء ومتارس هذه
الوظيفة فيما يتعلق أبسرى احلرب أعماالً لنص املادة ( )123من إتفاقية جنيف الثالثة ،وهي متثل األساس القانوين لعمل الوكالة
للبحث عن املفقودين(.)3

وتضمنت نصوص إتفاقية على إنشاء مكاتب إستعالمات ،واليت تقوم جبمع املعلومات مركزايً عن أسرى احلرب واملدنيني

الذين ينتمون للطرف املعادي ،ونقل هذه املعلومات للطرف املعين ،وفتح التحقيقات للكشف عن مصري األشخاص املفقودين(،)4
وجيب إختاذ كافة اإلجراءات املالئمة للبحث عن املفقودين وأتمني إعادهتم اىل الوطن يف أقرب وقت ممكن ،حيث يكون ذلك
أبسرع ما ميكن وفقاً لألحوال القائمة ،بعد إنتهاء العمليات احلربية أو االحتالل(.)5

الفرع الثاين
األساس القانوين حلماية املفقودين يف الربوتوكوالن لعام 1977
أوجبت املادة ( )50من إتفاقية جنيف الثالثة على الدول املوقعة اإللتزام إبنزال العقاب املالئم على من يرتكب أو أيمر
إبرتكاب جرائم خطرية ضد هذه الفئات (املرضى اجلرحى الغرقى) ،مث جاء بروتوكوال جنيف لعام  1977الذي طورا وأكدا احلماية
الواردة يف هذه اإلتفاقيات وال سيما الربوتوكول اإلضايف األول الذي قام بتحسني وتدعيم محاية ومساعدة اجلرحى واملرضى سواء

( )1املادة ( )138من إتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
( )2املادة ( )140من إتفاقية جنيف الربعة لعام .1949
( )3فريست كالسهو عن ،اليزابيت تسغفلد :قواعد حتكم خوض احلرب ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،2001 ،ص.83
( )4املادة ( )122من اإلتفاقية الثالثة ،واملادة ( )136من اإلتفاقية الرابعة لعام .1949
( )5املادة ( )119من اإلتفاقيات الثالثة ،واملادة ( )133من اإلتفاقية الرابعة لعام .1949
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كانوا من املدنيني أو العسكريني ،وأصبح لزاماً على األطراف املتنازعة القيام ابلبحث عن املفقود منهم ،وقد وسع األخري من قائمة

األعمال احملرم إتياهنا مبوجب املادة ( )85منه(.)1

تعترب املادة ( )33من الربتوكول األول األساس القانوين حلماية األشخاص املفقودين واليت حددت أحكام البحث عن
املفقودين ،وهي ما أييت:
أوالً" :أوجبت على كل طرف يف نزاع حاملا تسمح الظروف بذلك ،ويف موعد أقصاه إنتهاء األعمال العدائية أن يقوم
ابلبحث عن األشخاص الذين أبلغ اخلصم عن فقدهم ،وجيب على اخلصم أن يبلغ مجيع املعلومات اجملدية عن هؤالء األشخاص
لتسهيل هذا البحث(.)2
اثنياً" :جيب على كل طرف يف نزاع تسهيالً جلميع املعلومات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة فيما يتعلق ابألشخاص

الذين ال يستفيدون من معاملة أفضل مبوجب اإلتفاقيات وهذا اللحق الربوتوكول أن يقوم:

 -1لتسجيل املعلومات املنصوص عليها يف املادة ( )138من اإلتفاقية الرابعة عن األشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا ألي
سبب آخر يف اآلسر مدة تتجاوز اإلسبوعيني نتيجة األعمال العدائية أو االحتالل أو عن أولئك الذين توفوا خالل فرتة إعتقاهلم.
 -2بتسجيل احلصول على املعلومات املتعلقة هبم إذا كانوا قد توفوا يف ظروف آخرى نتيجة األعمال العدائية أو اإلحتالل(.)3
اثلثاً" :تبليغ املعلومات املتعلقة ابألشخاص الذين أخطر عن فقداهنم وفقاً للفقرة األوىل ،وكذلك الطلبات اخلاصة هبذه املعلومات
إما مباشرة أو عن طريق الدولة احلامية أو الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر أو اجلمعيات
الوطنية للصليب األمحر (اهلالل األمحر ،لألسد والشمس األمحرين) وإذا ما مت تبليغ هذه املعلومات عن غري طريق اللجنة الدولية
للصليب األمحر ووكالتها املركزية للبحث عن املفقودين ،يعمل كل طرف يف النزاع على أتمني تزويد الوكالة املركزية للبحث عن
املفقودين هبذه املعلومات(.)4
رابعاً" :يسعى أطراف النزاع للوصول اىل إتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن املوتى وحتدد هوايهتم وتلتقط جثثهم من
مناطق القتال مبا يف ذلك الرتتيبات اليت تتيح ملثل هذا الفرق ،إذ سنحت املناسبة ،أن تصطحب عاملني من لدن اخلصم أثناء
هذه املهام يف مناطق يسيطر عليها اخلصم ،ويتمتع أفراد هذه الفرق ابإلحرتام واحلماية أثناء تفرغهم ألداء هذه املهام دون
غريها(.)5

( )1د .عبد هللا سليمان :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،1992 ،ص.274
( )2املادة ( /33الفقرة  )1من الربوتوكول األول لعام .1977
( )3املادة ( /33الفقرة  /2أ ،ب) من الربوتوكول األول لعام .1977
( )4املادة ( /33الفقرة  )3من الربوتوكول األول لعام .1977
( )5املادة ( /33الفقرة  )4من الربوتوكول األول لعام .1977
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أما فيما يتعلق ابألساس القانوين للمفقودين يف الربوتوكول الثاين فإنه مل يذكر املفقودين بصريح العبارة إبستثناء ما ورد يف
املادة (/4الفقرة /3ب) منه حيث نصت على أنه "تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لتسهيل مجع مشل األسر اليت تشتت لفرتة
مؤقته"( ، )1حيث إن من متطلبات تنفيذ هذه الفقرة هو القيام ابلبحث عن املفقودين واإلبالغ أبمسائهم وكافة بياانهتم.....اخل.

املبحث الثاين
جهود اللجنة الدلية للصليب األمحر يف محاية املفقودين
تسعى اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين ،ومن خالل إتفاقيات جنيف األربعة لعام
()2

 1949والربوتوكوالن لعام  ،1977على إعداد العاملون املؤهلون

مبساعدة اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر يف زمن

السلم( ،)3حيث إن احلاجة إليهم تظهر يف أوقات النزاعات املسلحة ملا ميتلكون من خربة وتقدميهم املشورة للسلطات حول
اجلوانب املختلفة يف تطبيق اإلتفاقيات والربوتوكول( ،)4كما ميكنهم املساعدة يف نشاطات الدولية احلامية(.)5
حيث إن الغرض األساسي من إعداد هذه اجلهود هو بغية تسهيل تطبيق اإلتفاقيات والربوتوكول األول ،وال سيما يف
جمال اخلدمات الطبية وأعمال اإلغاثة واإلنفاذ والبحث عن املفقودين وتبادل املراسالت العائلية ومجع مشل األسر املشتتة والعناية
ابلضحااي بشكل عام ،وللمسامهة يف حتقيق هذه املهام ،حيث البد من إختيار وتدريب هؤالء العاملني يف زمن السلم ليكونوا
قادرين على مباشرة مهام أعماهلم يف زمن النزاعات املسلحة( ،)6حيث متثل هذه األعمال اجلهود األساسية اليت تقوم هبا اللجنة
الدولية للصليب األمحر حلماية حقوق املفقودين.
وعليه لبيان ما تقدم سنقسم دراسة هذا املبحث على مطلبني ،ومها ما أييت:
املطلب األول :اجلهود على املستوى اإلقليمي
املطلب الثاين :اجلهود على املستوى الوطين يف العراق

( )1املادة ( /4الفقرة /3ب) من الربوتوكول الثاين لعام 1977
( )2تعريف العاملون املؤهلون :وهم "جمموعة من املتطوعني من األطباء واحملامني واملوظفني يف اخلدمات الطبية الذين ميكن توفريهم للدول احلامية واللجنة الدولية للصليب األمحر حينما يكون ذلك ضرورايً.
د .سعيد سامل اجلويلي :املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين ،القاهرة ،دار النهضة العربية 313-312 ،2002 ،؛ د .عبد اللطيف الدحية :القانون الدويل اإلنساين ،بني فاعلية النصوص وتغييب
التطبيق ،ط ،1األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع ،2018 ،ص.89
( )3املادة ( /6الفقرة )1/من الربوتوكول األول لعام .1977
(4) G. l.D.drapar, the lmple ment ation and Enforcement of the Geneva conentions of 1949 and of the A.p. of 1977.
( )5املادة (/6الفقرة )1/من الربوتوكول األول لعام .1977
( )6ماراي ترييزا دوتلي :تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ،أنشطة العاملني املؤهلني يف زمن السلم ،حبث منشور يف اجمللة للصليب األمحر ،ع ،1993 ،29ص.6
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املطلب األول
اجلهود على املستوى اإلقليمي
حتافظ اللجنة الدولية للصليب األمحر على تواجدها امليداين املكثف يف مجيع القارات األفريقية واآلسيوية واألوربية ،حيث
تقوم بنشاطات ترتكز على محاية السكان املضاربني من النزاعات املسلحة ،وأشكال العنف املختلفة ،وتشجيع على تنفيذ أوسع
للقانون الدويل اإلنساين يف خمتلف أحناء القارات ،حيث تركز اللجنة الدولية للصليب األمحر يف القارة األفريقية وخاصة على
االهتمام ابملفقودين والنازحني داخلياً والالجئني من جراء النزاعات املسلحة ،وتواصل اللجنة الدولية تغطيتها الواسعة للقضااي
اإلنسانية يف توفري احلماية لألشخاص املتضررين من جراء النزاعات املسلحة وحاالت العنف ،حيث يشمل مصطلح احلماية أي
نشاط تقوم به اللجنة الدولية للصليب األمحر يهدف اىل محاية األشخاص الواقعيني يف براثن النزاع املسلح بغرض احلفاظ على
حقوقهم وإمدادهم ابملعونة وضمان مساع صوهتم(.)1
وعليه ولبيان ما تقدم سنتناول دراسة هذا املطلب على فرعني ،مها ما أييت:
الفرع األول :اجلهود على مستوى أوراب وآسيا
الفرع الثاين :اجلهود على مستوى أفريقيا

الفرع األول
اجلهود على مستوى أوراب وآسيا
تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر تغطياهتا الواسعة للقضااي اإلنسانية يف مجيع أحناء أوراب الشرقية وآسيا الوسطى عرب
شبكتها املكونة من البعثات اإلقليمية ،وميدانياً تتوىل البعثات األولية اىل توفري احلماية واملساعدة لألشخاص املتضررة من النزاع
والعنف املسلح ومواجهة حاالت الطوارئ وتشجيع كفالة إحرتام القانون الدويل اإلنساين( ،)2وسنتناول بعض البعثات اليت عملت
على كشف املفقودين ،واإلستجابة حلاجات املتضررين من النزاعات املسلحة وحاالت العنف:
أوالً :البعثة اإلقليمية يف موسكو:
يف موسكو تعمل البعثة اإلقليمية للجنة الدولية اإلقليمية على مساعدة األشخاص املتضررين من النزاع يف الشيشان،
وتشمل أنشطتها الكشف عن مصري املفقودين ودعم املشاريع اإلقتصادية الصغرية اليت يقوم هبا السكان الساعون اىل اإلعتماد
على أنفسهم مادايً ،فضالً عن تعزيز العالقات مع السلطات واجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات

( )1إنصاف بن عمران :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون الدويل اإلنساين ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة احلاج خلضر ،ابتنة ،اجلزائر ،2010 ،ص.97
( )2اللجنة الدولية للصليب األمحر :اللجنة ا لدولية للصليب األمحر يف أوراب الشرقية وآسيا الوسطى ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر2008/2/10 ،www.icrc.org ،؛ اللجنة
الدولية للصليب األمحر :اللجنة الدولية للصليب األمحر يف آسيا واحمليط اهلادي ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر.2008/12/16 ،www.icrc.org ،
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مساهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية المفقودين

أ.د .نايف أحمد الشمري
أ .عمر عباس العبيدي

اإلقليمية ،وكانت أكثر اإلجنازات أمهية هلذه البعثة هي إطالق مشاريع إقتصادية ابلغة الصغر هتدف اىل تقدمي دعم مباشر اىل
األسر احملتاجة ،والكشف عن مصري املفقودين(.)1
اثنياً :البعثة اإلقليمية يف ابنكوك:
تعمل البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األمحر منذ تواجدها يف ابنكوك عام  1979على تعزيز التصديق على
اإلتفاقيات اإلنسانية وتنفيذها وإدراج صكوك القانون الدويل اإلنساين داخل برامج التدريب اإلنساين يف مجيع البلدان اليت تغطيها
بعثتها اإلقليمية هذه األخ رية ،واليت تتمثل يف هذه البلدان التالية :مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية ،وفيتنام ،وكمبوداي ،وبلغ
عدد موظفيها لسنة  )81( 2008موظفاً من بينهم ( )22مندوابً أجنبياً(.)2
وتسعى اللجنة الدولية للصليب األمحر من خالل بعثتها يف ابنكوك اىل زايدة الوعي ابلقضااي اإلنسانية بني مجيع
قطاعات اجملتمع ،ومساعدة اجلمعيات الوطنية يف املنطقة على تطوير نشاطاهتا املتصلة ابلنشر والبحث عن املفقودين ،وتواصل
اللجنة الدولية للصليب األمحر بزايرة األشخاص احملتجزين يف كمبوداي واتيالند ،كما تعمل من أجل محاية اجملموعات الضعيفة من
()3

السكان

الفرع الثاين
اجلهود على مستوى أفريقيا
خصصت اللجنة الدولية للصليب األمحر ميزانية أولية لعام  2008لقارة أفريقيا بلغت ( )378مليون فرنك سويسري،
أي ما يعادل ( )339مليون دوالر أمريكي أو ( )320مليون يورو ،أي بزايدة ما يقارب  %10من امليزانية األولية املخصصة هلا
يف سنة ، )4(2007وتعمل اللجنة الدولية ابحملافظة على تواجدها امليداين املكثف يف القارة األفريقية ،حيث تقوم بنشاطات ترتكز
على محاية السكان املضارين من النزاعات املسلحة وأشكال العنف املختلفة ،والتشجيع على تنفيذ أوسع للقانون الدويل
اإلنساين يف خمتلف أحناء القارة ،وكذلك ترتكز اللجنة الدولية يف القارة األفريقية خاصة على االهتمام ابملفقودين والنازحني داخلياً
والالجئني من جراء النزاعات املسلحة ،كما تسعى اىل مساعدة اجملتمعات من أجل إعادة بناء البىن التحتية األساسية ،وإحياء
سبل معيشتها(.)5
وألجل مق تضيات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف القارة األفريقية عملت اللجنة الدولية على تقسيم عملها يف القارة
على جمموعات من البعثات اإلقليمية ،وهي كما أييت:

( )1إنصاف بن عمران :مصدر سابق ،ص.173-172
( )2اللجنة الدولية للصليب األمحر :البعثة اإلقليمية يف ابنكوك ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر.2008 /11/18 ،www.icrc.org ،
( )3إنصاف بن عمران :املصدر السابق ،ص.179
( )4اإلحتاد األفريقي :اللجنة الدولية للصليب األمحر يف أفريقيا ،منشور على موقع التايل ،2008/11/12 ،WWW.africa-union.org/arb :أخر زايرة للموقع (1:00 ،2019/3/2م).
( )5املصدر نفسه.
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أوالً :البعثة اإلقليمية يف بريتوراي جنوب أفريقيا:
إن هذه البعثة تغطي كل من جزر القمر ،وسوازيلند ،وسيشيل ،وليسوتو ،ومدغشقري ،وموريشيوس ،حيث بلغ عدد
موظفيها سنة  )46( 2008موظفاً من بينهم ( )9مندوبني أجانب( ،)1حيث بدأت البعثة اإلقليمية بربيتوراي العمل منذ عام
 ، 1995وتراقب البعثة عن كثب الوضع الداخلي يف البلدان اليت تغطيها ،كما إن تشجيع التصديق على إتفاقيات القانون الدويل
اإلنساين ،وإدماجة يف التشريعات الوطنية ويف برامج تدريب اجليش والشرطة ،ابإلضافة اىل تقدمي خدمات إعادة الروابط العائلية
اىل ضحااي النزاعات املسلحة من املدنيني ،وتدعيم جهود اجلمعيات الوطنية يف املنطقة يف جمال نشر القانون الدويل اإلنساين،
وتطوير أنشطتها يف البحث عن املفقودين والتأهب للطوارئ ،وذلك ابلتعاون مع اإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل
األمحر(.)2
اثنياً :البعثة اإلقليمية يف نيجرياي:
تركز اللجنة الدولية للصليب األمحر من خالل هذه البعثة على األنشطة الوقائية ،والدبلوماسية ألغراض إنسانية ،هذا وقد
أقامت اللجنة الدولية حواراً مع السلطات السياسية من جهة ،وتنظيمات اجملتمع املدين من جهة أخرى ،وكذلك تركز اللجنة
الدولية على إسرتاتيجيات اإلعالم ،لغرض ترويج القانون الدويل اإلنساين ،وتعزيز دورها اخلاص كوسيط حمايد أثناء النزاعات
املسلحة وغريها من حاالت العنف ،حيث تواصل اللجنة الدولية للصليب األمحر جهودها الرامية اىل الكشف عن مصري
األشخاص املفقودين منذ حرب اخلليج لعامي  ،1991-1990كما هتدف البعثة اىل تعزيز التعاون مع اجلمعيات الوطنية للهالل
األمحر يف املنطقة(.)3

املطلب الثاين
اجلهود على املستوى الوطين يف العراق
تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر على تذكري السلطات مبسؤوليتها وواجباهتا حنو سكان املدنيني واألسرى واملقاتلني
اجلرحى واملرضى ،حيث تتخذ اللجنة الدولية للصليب األمحر من جانبها تدابري تستجيب هبا لإلحتياجات األكثر إحلاحاً واليت
تتمثل:
أوالً :إجالء األشخاص املعرضني للخطر أو نقلهم.
اثنياً :إعادة الروابط األسرية بني األفراد والعائالت املشتته واحلفاظ عليها والبحث عن األشخاص املفقودين(.)4

( )1اللجنة الدولية للصليب األمحر :البعثة اإلقليمية يف بريتوراي جنوب أفريقيا ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر.2008/11/12 ،www.icrc.org ،
( )2إنصاف بن عمران :مصدر سابق ،ص.169
( )3اللجنة الدولية للصليب األمحر :البعثة اإلقليمية يف نيجرياي ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر.2008/10/19 ،www.icrc.org ،
( )4إنصاف بن عمران :املصدر السابق ،ص.98-97
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وتعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر من خالل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين كوسيط بني األشخاص لتساعدهم
على التعريف على بعضهم ،وإعادة الروابط العائلية بينهم ،حيث يؤكد القانون الدويل اإلنساين على مبدأ وحدة األسرة(،)1
وكذلك تعمل الوكالة املركزية للبحث عن املفقودين واجلمعيات الوطنية ابلتشاور مع األشخاص ذوي العالقة ومساعدهتم يف
احلصول على املستندات الضرورية والوفاء إبجراءات رمسية مطلوبة للسفر كتصاريح املغادرة والدخول...اخل(.)2
وإن أبرز دور للجنة الدولية للصليب األمحر على املستوى الوطين يف العراق ،هو ما قامت به أثناء النزاع املسلح القوات
األمريكية والربيطانية ضد العراق يف  ،2003/3/19حيث أوكلت إليها مهمة قيادة وتنسيق العمل اإلنساين ،حيث قامت اللجنة
الدولية أبنشطة إلنقاذ األرواح ،وذلك من خالل ضمان إستمرارية عمل املستشفيات وحمطات املياه ،ومساعدة الناس يف البحث
عن أقارهبم املفقودين ،ومراقبة تطبيق نصوص إتفاقيات جنيف لعام .)3(1949
وسنقسم دراسة هذا املطلب على فرعني ،ومها ما أييت:
الفرع األول :إعادة الروابط العائلية

الفرع الثاين :وحدة األسرة واهلوية

الفرع األول
إعادة الروابط العائلية

حرصاً على الروابط األسرية ومتكني أفرادها من معرفة مصريهم وهذا ما يسهل إعادة الروابط العائلية بينهم ،حيث تشري

إتفاقية جنيف الرابعة يف املادة ( ) 25ابلسماح جلميع األشخاص احملميني يف أراضي أحد أطراف النزاع  ،أو يف أراضي حمتلة يتم
بواسطتها إعطاء ذات الصيغة الشخصية البحتة اىل أفراد عائالهتم أينما كانوا وإن يتسلموا أخبارهم على أن تسلم الرسائل بسرعة
وبدون أتخري ،وأوجبت على أطراف النزاع اللجوء اىل وسيط حمايد كالوكالة املركزية لإلستعالم عن األشخاص املفقودين يف حالة
تعذر تبادل املراسالت العائلية بواسطة الربيد العادي ،حيث تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر من خالل توفر شبكة عاملية
النطاق واملكونة من  180مجعية وطنية للصليب األمحر واهلالل األمحر على إستعادة اإلتصال العائلي واحملافظة على الروابط
العائلية ومنها مجهورية العراق ،حيث تقضي اللجنة الدولية للصليب األمحر وقتاً طويالً ابإلجراءات للحصول على املوافقة
الضرورية ،تصاريح السفر والتأشريات ،من األطراف املتحاربة والدول املعنية حيث إن اللجنة الدولية للصليب األمحر ال تباشر
عملها من تلقاء نفسها يف مجع مشل العائالت املشتتة بسبب النزاعات املسلحة بل تباشر عملها بعد احلصول على موافقة
السلطات املعنية ،وحرصاً على الرغبة الشخصية للفرد وأسرته((. ))4

( )1سيلة رندة بوزاهر :مصدر سابق ،ص.74
( )2إنصاف بن عمران :مصدر سابق ،ص.44
( )3د .حممد فهاد الشاللدة :القانون الدويل اإلنساين ،القدس ،مكتبة دار الفكر ،2005 ،ص 329؛ ايف ساندو :حنو إنفاذ القانون الدويل اإلنساين ،لندن ،معهد هنري دوانن ،اليونسكو،1988 ،
ص.259
( )4حيدر كاظم عبد علي السرايوي :محاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلحة ،رسالة ماجستري ،كلية القانون جامعة اببل ،2004،ص.41

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

14

مساهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية المفقودين

أ.د .نايف أحمد الشمري
أ .عمر عباس العبيدي

تضمنت املادة ( )26من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949على أطراف النزاع جتديد اإلتصال بني أفراد األسرة الواحدة،
والعمل على إمكانية مجع مشلهم مشريةً اىل ضرورة إلتزام األطراف ابلعمل على تسهيل عمل اهليئات املتخصصة للقيام هبذه املهام

وهو ما أكده الربوتوكول اإلضايف األول يف املادة ( )74منه هذا فيما يتعلق ابلنزاعات الدولية ،أما فيما يتعلق ابلنزاعات غري
الدولية فبالرغم من عدم وجود ما يشري صراحة يف املادة الثالثة املشرتكة بني إتفاقيات جنيف وال يف الربوتوكول اإلضايف الثاين احلق
يف إحرتام احلياة العائلية إال أن املعاملة اإلنسانية املنصوص عليها يف املادة الثالثة املشرتكة ميكن أن تكون سنداً للقول أبنه حيظر

التشتيت القسري ألفراد األسرة الواحدة ،وكذلك يتناول الربوتوكول اإلضايف الثاين قضااي تتعلق بوحدة األسرة من خالل تسهيل

مجع مشل األسر اليت تشتت لفرتة مؤقتة((.))1
يف العراق ومنذ عام  1980تسعى اللجنة الدولية للصليب األمحر جاهدةً إلعادة الروابط العائلية من خالل معرفة مصري

املفقودين من األسر ،وما تزال هذه األسر مستمرة يف حبثها حىت األن ،وتقول (ديكا دوليك) مندوبة اللجنة الدولية للصليب
األمحر ومسؤولة عن شؤون املفقودين يف العراق ،حيث إن الوقت احلاضر يف العراق يعترب صاحب احلصة األكرب بني البلدان اليت
لديها أشخاص مفقودين ،وهذا األمر يعين وجود أكرب عدد من العائالت اليت تبحث عن معلومات بشأن هؤالء ،ويف غياب
اإلحصاءات واضحة ،ويكون من الصعب وضع تصور دقيق حلجم املشكلة احلقيقية ،حيث تقول السيدة حياة من سكنة حمافظة
بغداد عن إختفاء زوجها يف  8نيسان " 2003لقد فقدت األمل طوال السنوات املاضية ،حيث حبثت عن زوجي عبدهللا يف مجيع
السجون وانتهى يب األمر اىل إقناع نفسي أبنه البد أن يكون ميتاً"( ،)2وكذلك بعد أحداث عام  2014حيث أصبح هناك عدد
غري قليل من املفقودين جراء األحداث يف هذه الفرتة ،ومل يعرف مصريهم ،حيث هناك عدد كبري من العوائل واللجنة الدولية

للصليب األمحر مستمرين ابحلث عنهم.

الفرع الثاين
وحدة األسرة واهلوية
إن ما خيص وحدة األسرة تقضي إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949أحكاماً عديدة تنص صراحةً للحيلولة من دون
إفرتاق األسرة الواحدة يف األوضاع اليت حيتمل فيها حدوث ذلك ،كعمليات اإلجالء واإلعتقال يف األراضي احملتلة ،حيث تضمنت
املادة ( )27على حق األشخاص احملميني يف مجيع األحوال إحرتام حقوقهم العائلية يف أوضاع اإلحتالل  ،وكذلك إذ تلقي املادة
( )49من هذه اإلتفاقية على دولة اإلحتالل مسؤولية التحقيق من عدم تفريق العائلة الواحدة عند القيام بعمليات النقل واإلخالء
 ،وتشري املادة ( ) 82من اإلتفاقية املذكورة على أنه بقدر اإلمكان مجع أفراد العائلة الواحدة وخباصة الوالدين واألطفال يف معتقل

( )1شارلوت ليندسي :نساء يواجهن حرب ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القاهرة ،بال دار نشر ،2002 ،ص149؛ حيدر كاظم عبد علي السرايوي :املصدر السابق ،ص.44
( )2اللجنة الدولية للصليب األمحر :مستجدات العمليات ،العراق -دعم عائالت املفقودين ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر ،آذار  ،2011عرب الرابط اآليت، www.icrc.org:
أخر زايرة للموقع (10:13 ،2019/3/7م)؛ اللجنة الدولية للصليب األمحر :إ عادة الروابط العائلية ،منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر عرب الرابط اآليت ، www.icrc.org :أخر
زايرة للموقع (10:20 ،2019/3/7م).
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واحد طوال مدة اإلعتقال أبستثناء بعض احلاالت اليت تقتضيها إحتياجات العمل ،ويؤكد الربوتوكول اإلضايف األول يف مادته
( ) 75حيث تضمنت يف حال إحتجاز أو إعتقال األسر فيجب قدر اإلمكان أن يوفر هلا كوحدات عائلية مأوى واحد ،ويف املادة
( )76تضمن دعوة أطراف النزاع اىل جتنب إصدار حكم اإلعدام على أوالت األمحال وأُمهات الصغار األطفال اللوايت يعتمدن
عليهن أطفاهلن بسبب جرمية تتعلق ابلنزاع املسلح((.))1
أما فيما خيص التدابري الرامية للحفاظ على اهلوية يلزم أطراف النزاع ومبوجب قواعد واردة يف القانون الدويل اإلنساين إختاذ
تدابري ترمي تسجيل بياانت هوية األشخاص املوجودين حتت سيطرهتم ،إذ تقضي إتفاقية جنيف الرابعة بتمييز شخصية األطفال
دون الثانية عشر من العمر ،وذلك حبملهم لوحة حتقيق اهلوية أو أبي وسيلة أخرى(( ،))2حيث إن هذه اإلتفاقية تلقي على عاتق
دولة اإلحتالل إختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتسهيل متييز شخصية األطفال وتسجيل نسبهم ،وتنص على عدم جواز تغيري احلالة
الشخصية ،كذلك أوجب الربوتوكول اإلضايف األول يف املادة ( )78يف الفقرة األوىل منه على سلطات الطرف الذي يقوم إبجالء
األطفال وكذلك سلطات الدولة املضيفة إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شخصية ومتضمنة معلومات يتم من خالهلا
حتديد هوية الطفل الذي مت إجالءه((. ))3
ومن خالل عملها للمحافظة على وحدة األسرة يف العراق حافظت اللجنة الدولية للصليب األمحر على شراكة وثيقة،
بينهما وبني مجعية اهلالل األمحر العراقي ال سيما يف جمال البحث عن املفقودين ،حيث قدمت اللجنة الدولية الدعم الفين واملايل
للهالل األمحر العراقي سواء يف مقره الرئيس أو على مستوى الفروع ،وكذلك عززت اللجنة الدولية أواصر التعاون مع مجعية اهلالل
األمحر العراقي لإلستجابة بفاعلية أكرب لإلحتياجات املتنامية على الصعيد اإلنساين(.)4

اخلامتة
أوالً :اإلستنتاجات:
-1

إن ما يتعلق ابملفقودين يف النزاعات املسلحة ،فقد تضمنت املادة ( )33من الربوتوكول األول أبن األشخاص الذي يتعني على
أحد أطراف النزاع املسلح البحث عنهم وأن يقدم مجيع البياانت عنهم للطرف اآلخر بناء على طلب األخري ،حيث يالحظ إن
املادة املذكورة مل تتضمن تعريف املفقودين ،لكن من البديهي أن األشخاص املعنيني هم املقاتلون التابعون للطرف صاحب
الطلب أو من املدنيني حتت االحتالل أو يف أرض

اخلصم.

( )1حيدر كاظم عبد علي السرايوي :مصدر سابق ،ص.39
( )2املادة ( )24من إتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
( )3شارلوت ليندسي :مصدر سابق ،ص.302
( )4مجعية اهلالل األمحر العراقية :كيف ساعدت اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية اهلالل األمحر العراقي ضحااي العنف عام  ،2006منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر عرب املوقع اآليت:
 ،www.iraq.roro44.comأخر زايرة للموقع يف ( 11:20 ،2019/3/7م)؛ اللجنة الدولية للصليب األمحر :نزوح يف الداخل وهجرة اىل الشتات ،جملة اإلنساين ،جنيف ،اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،ع ،2007 ،39ص.3
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هذا ومل جند نصاً صرحياً فيما يتعلق ابملفقودين أثناء النزاعات املسلحة يف مجيع إتفاقيات جنيف األربعة لعام  ،1949حيث
بينت املادة ( )140من إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949تنشأ يف بلد حمايد وكالة مركزية لإلستعالم عن األشخاص احملميني،
وخباصة بشأن املعتقلني ،وتقرتح اللجنة الدولية للصليب األمحر على الدول املعنية ،إذا رأت ذلك تنظيم هذه الوكالة اليت ميكن
أن تكون مماثلة للوكالة املنصوص عنها ابملادة ( )123من إتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب املؤرخة يف  /12آب/
أغسطس

.1949

 -3تسعى اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين ،ومن خالل إتفاقيات جنيف األربعة لعام
 1949والربوتوكوالن لعام  ، 1977على إعداد العاملون املؤهلون مبساعدة اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر يف زمن السلم،
حيث إن احلاجة إليهم تظهر يف أوقات النزاعات املسلحة ملا ميتلكون من خربة وتقدميهم املشورة للسلطات حول اجلوانب
املختلفة يف تطبيق اإلتفاقيات والربوتوكول ،كما ميكنهم املساعدة يف نشاطات الدولية احلامية.
اثنياً :التوصيات:
 -1حث أطراف النزاعات املسلحة (مبختلف أنواعها) على التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تفعيل املبادئ
التوجيهية اخلاصة ابملفقودين من خالل مواءمة اإلتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية ،أو من خالل وضع قوانني
خاصة حلماية املفقودين.
 -2زايدة التعاون بني السلطات املختصة داخل الدولة واللجنة الدولية للصليب األمحر يف دعم أسر وعوائل األشخاص
املفقودين وتوفري اإلحتياجات األساسية هلم.
 -3قيام الدول بتنفيذ التزاماهتا الدولية الواردة يف اإلتفاقيات الدولية ،وخاصة إنشاء املكاتب الوطنية لإلستعالمات جلمع
املعلومات عن املفقودين.

قائمة املصادر
بعد القرآن الكرمي
-1
-2
-3
-4

أوالً :الكتب:

د .أمحد أبو الوفا :الفئات املشمولة حبماية القانون الدويل اإلنساين ،القاهرة ،اللجنة الدولية للصليب األمحر.2006 ،
أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :ه ) ،احملقق :عب د الس الم حمم د ه ارون :معج م مق اييس اللغ ة،
القاهرة ،دار الفكر1399 ،ه 1979 -م.
اإلحتاد الربملاين الدويل ،اللجنة الدولية للصليب األمحر :األشخاص املفقودين ،كتيب للربملانيني ،ترمج ة الش عبة الربملاني ة والعالق ات
اخلارجية جملس الشورى ،سلطنة عمان.2009 ،
د .سعيد سامل اجلويلي :املدخل لدراسة القانون الدويل اإلنساين ،القاهرة ،دار النهضة العربية.2002 ،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

17

مساهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية المفقودين

أ.د .نايف أحمد الشمري
أ .عمر عباس العبيدي

-5

د .ع امر الزم ايل :الفئ ات احملمي ة مبوج ب أحك ام الق انون ال دويل اإلنس اين ،دراس ات يف الق انون ال دويل اإلنس اين ،جمموع ة حب وث
خلرباء خمتصني ،ط ،1القاهرة ،دار املستقبل العريب.2000 ،
د .عبد اللطيف الدحية :القانون الدويل اإلنساين ،بني فاعلية النصوص وتغييب التطبيق ،ط ،1األردن ،دار وائل للنشر والتوزيع،
.2018
د .عبد هللا سليمان :املقدمات األساسية يف القانون الدويل اجلنائي ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية.1992 ،
د .حممد فهاد الشاللدة :القانون الدويل اإلنساين ،القدس ،مكتبة دار الفكر.2005 ،

-1

إنصاف بن عمران :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ قواعد القانون ال دويل اإلنس اين ،رس الة ماجس تري ،كلي ة الق انون،
جامعة احلاج خلضر ،ابتنة ،اجلزائر.2010 ،
السعيد برابح :دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف ترقية ومحاية حقوق اإلنسان ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة منتوري
قسنطينة ،اجلزائر.2010 ،
حي در ك اظم عب د عل ي الس رايوي :محاي ة النس اء واألطف ال أثن اء النزاع ات املس لحة ،رس الة ماجس تري ،كلي ة الق انون جامع ة
اببل.2004،
سيلة رندة بوزاهر :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية ضحااي النزاعات املسلحة ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة
حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر.2016 ،
شارلوت ليندسي :نساء يواجهن حرب ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،بال دار نشر ،القاهرة.2002 ،
قصي مصطفى عبد الكرمي :مدى فاعلية القانون الدويل اإلنساين يف النزاعات املسلحة الدولية ،رس الة ماجس تري ،كلي ة الدراس ات
العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني.2010 ،
ليث الدين صالح حبيب الباجالين :احلماية الدولية لضحااي النزاعات املسلحة من غري األسرى ،رسالة ماجستري ،كلي ة الق انون،
جامعة بغداد.2006 ،
حممد ريش :احلماية اجلنائية ألسرى احل رب يف ظ ل الق انون ال دويل اإلنس اين ،إطروح ة دكت وراه ،كلي ة احلق وق ،جامع ة اجلزائ ر -ب ن
يوسف بن خدة ،اجلزائر.2009 ،
من ري خ وين :دور املنظم ات غ ري احلكومي ة يف تطبي ق الق انون ال دويل اإلنس اين ،رس الة ماجس تري ،كلي ة احلق وق ،جامع ة اجلزائ ر،
.2011

-6
-7
-8

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اثنياً :الرسائل واألطاريح اجلامعية:

اثلثاً :البحوث ومنشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر:

 -1إعادة الروابط العائلية :دليل مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،جنيف.2000 ،
 -2اللجنة الدولية للصليب األمحر :القانون الدويل اإلنساين إجاابت على أسئلتك ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،سويسرا.2014 ،
 -3اللجنة الدولية للصليب األمحر :تعرف على اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ط( ،5ب.د.ن) ،القاهرة.2008 ،
 -4اللجنة الدولية للصليب األمحر :نزوح يف الداخل وهجرة اىل الشتات ،جملة اإلنساين ،جنيف ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،ع.2007 ،39
 -5ايف ساندو :حنو إنفاذ القانون الدويل اإلنساين ،معهد هنري دوانن ،اليونسكو ،لندن.1988 ،
 -6د .عبد الغين عبد احلميد حممود :محاية ضحااي النزاع ات املس لحة يف الق انون ال دويل اإلنس اين والش ريعة اإلس المية ،ط ،1منش ورات اللجن ة الدولي ة للص ليب األمح ر،
القاهرة.2000 ،
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 -7فريست كالسهو عن ،اليزابيت تسغفلد :قواعد حتكم خوض احلرب ،اللجنة الدولية للصليب األمحر.2001 ،
 -8ماراي ترييزا دوتلي :تنفيذ القانون الدويل اإلنساين ،أنشطة العاملني املؤهلني يف زمن السلم ،حبث منشور يف اجمللة للصليب األمحر ،ع.1993 ،29
 -9حممد دوخة :إحرتام القانون الدويل اإلنساين وكفالة إحرتامه ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األمحر واإلحتاد الربملاين الدويل ،جنيف.1999 ،

رابعاً :املواقع اإللكرتونية (اإلنرتنيت):

 -1مجعية اهلالل األمحر العراقية :كيف ساعدت اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجعية اهلالل األمحر العراقي ضحااي العنف عام
 ،2006منشور على موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر عرب املوقع اآليت ،www.iraq.roro44.com :أخر زايرة
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د .نور الدين الداودي

سباق قوى الشرق على النفوذ يف إفريقيا :الصني ،إسرائيل ،تركيا
East powers race for influence in Africa: China, Israel and Turkey
د /نورالدين الداودي
أستاذ باحث في العالقات الدولية و القانون الدولي -جامعة عبد المالك السعدي المغرب
امللخص:
تشهد أفريقيا اليوم تحوالت كبرى وتواجه مشاكل أكثر تعقيداً من أي وقت مضى .فإذا كانت مشكلة إفريقيا

األمس

تتركسسح لسوي كي يسسة الست ل

مسسن االسستعاا ،ومطالبهسسا واةسحة فسسي تحقيس االسسستق،ي فسإ مشسسكلة
ثاا،اسا سسلعا لسى الشسعور ايفريقيسة و تس قي إلسى ق سو،

إفريقيسا اليسوم أكثسر تعقي ًسدا مسن ذي قبسل  .تسععك
قولها فالاشكلة اعا لي مسألة كفاح يخراج الاستعار بسل األمسر أ اس مسن ذلسي كثيسر فتاثسل فسي كي يسة
تحق مطلب استق،ي الشعور من التععية في ظل استق،ي الدوي من االستعاا.،
فإفريقيسسا كانسست وال اطلسست مطلعسسا للسسل القسسوى و لرياسسا م سوا،ق القسسا،خ اسسي مسسا ت سسر ليهسسا األ اسسا ال ا،جيسسة
فعايةافة إلى القوى االمبريالية التقليدية ظهرت قوى جدفدخ لى الاستوى الدولي متاثلة في قوى الشرق
قوى أ طت في السعوات األخيرخ ااتااما كبي ار يفريقيسا لسى مسستوى سياسستها ال ا،جيسة و لسى أ،سسها كسل
مسسن ال سسين و إس سراتيل و تركيسسا تتهافسست لسسى بلسسدا القسسا،خ السسسا ار مسسستعالة أسسسلور الاراولسسة للتولسسل فسسي
العا ايفريقي .في اذه الد،اسة سعسلط الضو

لى م تلف األساليب التي استعالتها كل مسن تلسي القسوى

لتى استطا ت أ تعفذ إلى إفريقيا معافستا بذلي القوى التقليدية الغريية.
الكلمات المفتاحية:
الع،قسسات الدولي سسة ايفريقي سسة التععي سسة اآلليسسات االس سستعاا،ية ال دف سسدخ ق سسوى الشسسرق التع سساف

ال دف سسد ل سسى

إفريقيا.
Abstract:
Africa today is undergoing major transformations and faces more complex problems than ever
before. If Africa's past problem is centered on how to get rid of colonialism, and its demand is
clear in achieving independence, Africa's problem today is more complex than before.
The problem here is not a struggle to get the colonizer out. It is even deeper. How much is the
demand for independence of peoples to achieve independence under the independence of
?States
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سباق قوى الشرق على النفوذ في افريقيا :الصين ،إسرائيل ،تركيا

In addition to the traditional imperialist forces, new powers have emerged at the international
level, represented by the forces of the East, led by China, Israel, and Turkey, who are
scrambling for Africa, using the dodging method. To penetrate deeper into Africa.
Keyword:
African International Relations, subordination, new colonial mechanisms, the forces of the
East, the new competition for Africa.
مقدمة

إفريقيددس مبثسبددع وادأالت  ،ددأرت ي ير قددح إت قد يف إفريقيددس

لقددك نددست اللددوق

لقس بددع امأيددع ليددع رالوددح صقأتدديسد الل دكالت الإلفريقيددعت
شد أاست بدا ل ىد
قددأ

ددأ لوقددك ت لد

الإفضددا ق دأال اللقددس ل بعددىا ي ددأ لا د و د

لرمبدس لدأال اللقدس ل دح لدس اددر و ي دس الإ مدس الخلس يدعت ف سإلاددسفع إىل اللقدأ اليلايلليدع اللوق يكيدعت ت ددرد

كيددكل و د القلددوأ اللددك

للو م ع ،ل أأل القرال غع ل وأغا
إ ال نسنع

ضددمال اليلددوأل

لد

ددأ غيددسأل إ

لومث ددع

و د ،لد س نددا لددال اللقددو إلدرال يا

قددأ اللعددر

رنيددس و سفددع و د إفريقيددس

الل مق الإلفريقح.

اللألرأل هنجع ريقع اليلو مس الق سشر حتع خمو ف اللولميسد تسيع نست  ،محسيع  ،النوكالألت لألسيع الحكل ح

اللو مس إفريقيس لوقك اللرفس يع لع أاست فىسنع وكصا نا شؤ ت اللك الإلفريقيع يق قكل س ليطر و إ ال هتس إ ال هتس.
اللض د ع الإصددر

فإن د

در قددأ اللعددر ال كيددكل

إفريقيددس فرتددع ل ن وددسا اليقوقددس

القلددوأ اللددك ت لد ال الختد د لددال قددكا القلددسوكالد اللوامأيددع
،غ و اللك القوقكلع
ن

أ القلسمهع

ومددق إفريقيددست  ،لددع ال ومسل ددس الإندداي قددس

هنضع اللك الإلفريقيعت نظري اليلو س ل لال صريالهتس.

ظ ر ،مهيع القأاأ لال ص

تك لىسلال اليصدو ر

الهلكر ،ي أ اللوأل ألا

الل مق الإلفريقدح .الإلدر اللد

إىل الل سقيعت

هلددس لددال  ،ددا اللا ددأ

لددكوأ  ،ر حسهتددس اللليسلدديع و د

الآلليدسد ال كيدكل اللدس لدو م س اللقدأ اللقدسوكل غدأ ،هندس وأحدك
دران إىل إاث ل إشدىسي دأ رل

تدا هنضدع قدأ اللعدر القوط دع

قع واي في إفريقيس لاطقع ترال حأ اللا أ لال رر اللك اللألربيعت حمط  ،مس اللقأ اليقوقس يع الل سقيع.

اإلشكالية البحثية:
لس ميىدال ،ت يثدس نإشدىس ،لسلدح

د ال القأادأ دأ نيدف اللدوطسوع قدأ اللعدر ،ت ضد لدأ ق قدك

لاطقدع نسندع

يزاللع اتب ع لقأ اللألرأل؟
األسئلة الفرعية:
لو ىي

ال الإلشىس

لال  ،ا ميق اللاقسش

.1نيف اللوطسوع اللقو ،ت ض لأ ق قك هلس
 .2نيف متىاع إلرال يا لال اللوأل ألا

ري إىل ث ثع ،لئ ع ز يع:
لاطقع نسنع يزاللع اتب ع إ

؟

إفريقيس؟
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 .3نيف اللوطسوع رنيس ،ت يك إحيسء ن أ س

د .نور الدين الداودي

اللقس ل الللمرالء؟

فرضية البحث:
ال الإلشىس

لس ير ط ب لال ،لئ ع حبثيع يوييف را فرايع ت أ قأ

كيكل و القلوأ اللك ت ممث ع بقأ اللعر ت بقيس ل

اللقو إلرال يا رنيست يوكالف أت لال  ،ا إفريقيست للوخكلو هنج كيك يصرتال الل مق الإلفريقح.
منهجية البحث:
لوأنيك

ه الل رايع ،

ايك س لووأ لقس بدع القأادأ

الصوس د ر خمو ع ل وأغا

فدق القدا ج اللول ي دح اليلدوقرال ح إلبدرالز ث ثدع مندس

لقدأ لدال اللعدر

الل مق الإلفريقحت و ي ليوأ الوومس صطع الل لث اللوسليع:

أوال :دبلوماسية القرب اليت استجابة حلاجيات إفريقيا ،منفذ الصني إىل القارة السمراء.
اثنيا :إسرائيل وكيل الغرب يف إفريقيا.
اثلثا :املساعدات التنموي منهج تركيا للنفوذ يف إفريقيا.

أوال  -دبلوماسية القرب اليت استجابة حلاجيات إفريقيا طريق الصني إىل القارة السمراء.
واي اللقو لال اللقأ اليقوقس يع اللىاي

الل سملت

ح

ال أ ل اللقأ اليقوقس يع اللوق يكيعت

اسف

الإلأال ال كيكلت ل ل نسندع إفريقيدس ادمال  ،دكالر اللوألد اليقوقدس

اللقديس للدو يكل لدال الإصطدسء اللدس ال ى دس اللألربيدأت

اللقس ل لال اللدوازالر بعد ل طسقدسد اللط ي يدع ت الندرتال اس يدسد ،فريقيدس شد أاست اللعدحء اللد
اللوجسبو س ل لأ اليلو نيع إلفريقيس
الق

ال نست أ الل سأل اللد

الإنثر س بيع ل قدأ اليقوقدس يع اللىداي حيدث مل دك الإلدأال

حبث للومر و

النو دع إليد اللقدو ودال ريدق

ص دع لاد اللقدو .فإفريقيدس حتودس ل ادسء ندا شدحء ممدس
قدح

دس

الل دسمل قدس ل و د حت يدز اليلدوثمس نظدرال ل دأ

اليلو ك ،قق حك ه.
ل ددا اللددوطسوع اللقددو ،ت اددسف اللقددأ اللوق يكيددع
اللأيلد القولكل فرنلس ير
لال ص

ل

اللقددس ل الإلفريقيددعت لك ددع ،ت د لع متثددا اثلددث ش دري القوقددس

ب ددك

إلسس إىل لس ومو ب اللقو لال قأل ب ألسليع لىاو س لدال اللا دس إىل الل مدق الإلفريقدح

إقسلع لاوك اللو س ت اللقيس الإلفريقح ( ) FOCACلو زيز الل قسد اليقوقس يع اللوجس يع بدو اللقدو الاىألدسد

الإلفريقيعت إ ،ت يف يضأ ال القاوك

الآل نع الإصريل 50لع إفريقيع()1ت يلر بعىا ن ري اللوأل ألا اللقيس

إفريقيس

ال لس

www.focac.org/fra/ltda/ltjj.
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اللامأ القر ل وجس ل اللثاس يع بو اللطرفو إ ال ع لال  10.6ل يس

ك لريه

2011ت ليوضسوف ال الل ك لاع  2015إىل  300ل يس
الوومددكد اللقددو ن د ل و د ليسلددع لددايف اللقددر
القاوك الخلسل ل و س ت الإفريقح اللقيس

د .نور الدين الداودي

ي لاع  2000إىل  160ل يس

ي لاع

ي (.)1

ل ددك الإلفريقيددع نآليددع لوىدري اللوأال ددك اللقدديس لقددس ل الللددمرالء إ تددس

بىو و د لدايف قدر

ي لدس بدو الل درتل 2015-2013ت

لسليدع بقيمدع  20ل يدس

الققسبا النوقا وك اللعرنسد اللقيايع ب ر و س القوأال كل إبفريقيس لا لاع 2005إىل الآلت لال 700إىل لس ي أ  3100شرنعت
ال لس يعري إىل اسلح أال ك اللقيس إبفريقيس(. )2
نمس ،ت اللقو لو يك لال اللوخ ف الإلفريقح خبقأص الق سيري الل يئيع ل ماوجسد اللقاسويع ا ف اللوأ ري
ل ع أأل الإلفريقيع()3ت لوألر الإلأال بل
ل ا زاليك اللا دأ اليقوقدس
اللأ س

لاوجسد مماأوع لال اللألأ إلأال اللك اللىاي بل

اللقديس أبفريقيدس يلدر هلدس اللدرت يج لامأ

أ ي واي حىألع مشأليع الد نظس حىأ الازأل اللأحيكت

الاىألدسد اليلددو كال يع اللوأالقددع إىل بددث اللددر ا
د الاىألددسد

ل د يا القثددس ف قددك اللوقددك جم د الإلددال

يقدأ و د اللدولىأ

ال لس د ك ل لىسنع

قضدديع ال فددأ لدداع  2004ق درال قددأ  1564الل د

حتسلف

لال اللك بوقرير حأ
وأ بىو ل

الورتال

ال لس ت ر

ه اللأالق ع جمل

إىل وددأ
لد ي س إىل

يددكيال لددال ص ل د وم يددسد اللقوددا
لأقددف اللقددو اللدكالوأ ل خر ددأ

()4

ه اللقضيع.

الإلال ميال س شرويع ليع

بزوسلع اللقيس.

اللك الإلفريقيع صستع لك

و د الاىألدسد الإلفريقيددع خبقدأص للددألع اللكميقرال يدع حقددأ الإلنلدستت ف د

ميىال اللاظر إىل اللكوأ اللقيس ل لىألسد الإلفريقيع القلو كل لال زال يع ،صر إ ،ت اللقو ر
لا أ س الصا جم

آليدسد اليقوقدس

إلددأ القولددكل جم د الإلددال خلقددأصت لد لددال صد

ال مددسوح ل مددكنيو بدكال فأ ت إي ،ند مل يلددوط فددر وقددأ د القوقددس يع و د الخلر ددأ بلد
ك د لوخكال حق الل يوأ خبقأص

،ارال س اللقليع الل يئيع.

القوقدس س لد إحىددس ق ضددو س و د شد أاست صستددع ،ت اللقددو لد

ال سفددا اللك ليددع حبىددأ اد س اللقددأ

الادك لددال اللضدألأ سد اللددس ميس لد س القاددوظأ اللدك

دس اللليسلدح اللد

اللثقسفع اليلدو نيع

وم س لو

الاىألسد ومس

لأال ع اللويس الد الل يايالليعت إبلىسهنس ودأ ،نظمدع لأالليدع هلدس إبفريقيدس ص دق

قضيع ك ،حيسء فقريل بزل سبأ إ قدكلع بريطسنيدس لداع  2005مبلدسنكل جممأودع

الإلال لال  ،ا اظيأ لاسقعع ومأليع

اللقو و  ،إ رالء يوخ

ه اللقضيعت حس

ال اللعأتت إي ،ت زل ل ي زل سبأ ل قو
ت اليلومرال

نقسش ال الإلر مبج

الإلال.

2-

FOCAC : La Chine et l'Afrique entament un nouveau chapitre de l'histoire de leur coopération
09/12/2015. http://www.focac.org/fra/zfgx/jmhz/t1322729.htm
 -2منتدى التعاون الصيني  -األفريقي منبر هام لتعزيز العالقات الثنائية "على أعلى مستوى"
arabic.china.org.cn / 2018-04-18
 -3صبحي رمضان فرج .النفايات الخطرة في إفريقيا :مخاطر و تحديات الحماية البيئية ،قراءات افريقية  ،العدد  ،35يناير .2018
ص .52
 -4منى حسين عبيد .السياسة الصينية تجاه دول شرق أفريقيا :السودان نموذجا .المجلة العربية للعلوم السياسية ،عدد  ،28السنة
 .2011ص .86
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اثنيا  -إسرائيل وكيل الغرب يف إفريقيا.
واي إلرال يا نمس أ ل ر ر نيا قأ اللألرأل

لوخكل س اللقأ اللىاي إهنس حتما ن

اللعر الإ لط الل سمل الل ريب

الإ كالر اليلوأل ليعت فقك نست الياسه الإللرال ي ح إىل اللقس ل الإلفريقيع امال إ س الل ما و نلر الاقس الل ريب حتقيق لطسل
اللقد يأنيع الل سقيدع

()1

الللديطرل و د ،لدأال

اللدوأل

ثددر الد اللقدس ل الإلفريقيدعت

ال القال الا ع إلرال يا مبلسوكل اللقأ اللىاي ت إىل رليخ لأالق س
إفريقيدست

،ناي وك ممىال لدال

لودس حمستدرل ادرأل الققدسر الل ربيددعت
اللقس ل إقسلع و قسد ليسليع

لد ادكر الاقدأ و د اللعدرويع اللك ليدعت

وسيدع لقدسر لأالقد اللألدرأل

ب ألسليع ل
ب دكالت اللقدس ل

الإلفريقيع.
بل

اللليسلع الخلس يع الإللرال ي يعت نأت

كالصا الإ كالر اللليسليع ل الإ كالر اليقوقس يع

كليددع لقضددسل الإلايددع يلدديمس ،ت إلدرال يا هلددس حددك لد إفريقيددست
ميىال مجا الإ كالر الإللرال ي يع
أ -األهداف السياسية:

إفريقيس

ومثا

ددس لط ي ددع الل قددسد الإللدرال ي يع اللاعددس سد

إفريقيددس

قليم س إىل ليسليع القوقس يع ،لايع.

ل ح إلرال يا إىل اللوأل

و الل زلع اللليسليع اللس فراو س اللظر ر اللولسل يع ل اللألدرألت

أفري إلىسنيع اللولرك و الللسحع اللك ليع نك لع وس يع ومو بعرويع ليعت نمس ،هنس ل
ممىددال لددال اللددك الإلفريقيددع

الإ كالر الد و قع

إىل الاقأ و د الودرتالر ،نداي ودك

لددو ييددك  ،و د الإقددا وددك ل س اددع اللددك الإلفريقيددع لأ ددع اللاظددر الإلل درال ي يع إفعددس ليسلددع

الققس ع الل ربيع(.)2
ب  -األهداف االقتصادية:

وج

فويف الإلأال الإفريقيع ،لس اللوىاألأ يس الإللرال ي يعت ،يضس

زل ل اللقس الد ل خس

الاقأ و حس ع اللقاسوع الإللرال ي يع لال القأال الخلس الإلفريقيع اللوأل

الل رص اليلوثمس يعت مث نعف لك الل جز الل ريب وال

قكا القلسوكالد الل ايع إلكال اللقس ل الإلفريقيع حويس سهتس لال الل ضس الققا ع.
ج -األه ددداف األمني ددة و اإلسد دجاتيجية:
الإلريىيددعت

لددو صضددأ لأال ددس ثر الهتددس ل ر،ملسليددع الل سقيددعت ،يضددس القلددسمهع

ص ق قاأالد اللو س ت
ل

ع ددما القل ددسمهع

ال ددأ اللراللي ددع إىل إبق ددسء اللق ددس ل الإلفريقي ددع ا ددمال لا ددس ق اللا ددأ

س

ل م ألسد بو  ،زل اليلوخ س الد الإللرال ي يع الإلفريقيع.

إلرال يا لال  ،ا حتقيدق د الإ دكالر إىل اللوأل ألدا

إ لس الخلايالء الإللرال ي يو

ص ددق الإزلددسد لدداي الد ودك اليلددوقرال ت مث

اللعدأت الإلفريقدح ودال ريدق قدكا الق دأاند اليقوقدس يع الل ايدع

جمسيد اللقاسوع اللوجس ل اللو يأت

ما س كل لال  ،ا زيز ن أ س

اللقس ل الللمرالء()3ت

 -1أسامة عبد الرحمان .إفريقيا و الخطر الصهيو أمريكي -الشيعي ،هبة النيل العربية للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى  .2014ص
.28
 -2حمدي عبد الرحمن .االختراق اإلسرائيلي ألفريقيا ،منتدى العالقات العربية والدولية بالدوحة  ،2015ص  24و ما يليها.
 -3عامر خليل أحمد عامر .السياسة الخارجية اإلسرائيلية اتجاه إفريقيا السودان نموذج ،مركز الزيتونة للدراسات و االستشارات،
بيروت ،2011ص .142
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نويجددع ضددسلال  ،دكالر اللددك اللألربيددع لد إلدرال يات قددأ اللدك اللألربيددع بوعددجي اللوأل ألددا اللقد يأر

إفريقيددس()1ت حبيددث قددأ د ه

اللك بوقكا القلسوكالد الق أنع القس يع إللرال يا لوأ يك و قسهتس ل اللدك الإفريقيدعت مل يىدال ليولقدق د ال اللوأغدا الإللدرال ي ح
لددأي للددسوكل قددأ اللألددرأل و د ل د يا القثددس ت نقددع ال سقيددع اللو ددس ت اليل درتال يجح بددو ،لريىددس إل درال يا و د إوطددسء اللىيددست
اللقد يأر

ال زال

للددسوكل

شرالء ،ل لع إلرال ي يعت
القعس ي الإللرال ي يع

الل ددسمل اللثسلدثت و د الللددمسا لد

د اللددك إبن دس

ددزء لددال الق دأاند الإلريىيددع و د

وس  1985قس اللىأنألرس الإلريىح مبايف إلرال يا  20ل يأت ي ت

ل لال  ،ا متأيا الق أاند

لداع  2012قسلدع اللأنسلدع الإلريىيدع ل واميدع اللك ليدع

دس ت لد نسلدع اللو دس ت

الل سمل اللثسلدث.

الإلل درال ي يع ل واميددع اللك ليددع (لسشددسر) ل مددا

ب درانلج إ إ ددس القلددوق ا إ الل د

دس

ي ددكر إىل زيددز الإلنوددس اللددكصا اللز الوددح

،ثيأبيست النكال ت ازالنيس ت  ،غاكال.
إلادسفع إىل لد ف د القلدوأ اللليسلددع الخلس يدع قسلددع ندا لدال اللددأيلد القولدكل إلدرال يا إبحدكال
لعدرتنع لوالدديق الل مددا

الل ددسمل اللثسلدث

القو س نع ل إلرال يا ت اللوخكال

ددس ،لريىددس لليسلددع قدأ و د اللولددس ا

اددع ،لريىيدع-إلدرال ي يع

قددكا الق دأاند اليقوقددس يع ل ددك الإلفريقيددع

الق أاند نألي ع إلغرالء وك ،ناي لال اللك الإلفريقيع و اليورتالر لىيست اللق يأر(.)2

اللأالق ،ت إلرال يا ليلع هلس  ،لقألسد القوقس يع ال يع اخمع وييف هلس إغرال اللك الإلفريقيع ق أاند لىا س اك هلس ل
اللك الل

قدأ بد نجلدر ل قدأ اللألربيدع نطريدق يلدوثمر س س الإلدأال الإ ا يدع ل دك الإللايلليدع

غ دع لدال حىألدسد

اللك الإلفريقيع الل قريل.
متو د إل درال يا لعددس ي القوقددس يع اددخمع

إفريقيددست حيددث يددوأ الاددكيث وددال اللددوثمس الد الحوىددس الد لعددرنسد إل درال ي يع ،

شددرنسد لعددرتنع لد اللقددأ اللألربيددع مب يددس الد اللددك ي الدت
الإلفريقيعت باسء القاعآد القعر وسد اللس

اعددط

الجملددسيد اللرحبيددع الخلسلقددعت لثددا اللددوخرال الق ددس ت لددال القاددس أ

 ،حس ن ريل(.)3

لدال اددس و قدح الإ دكالر اللألدس ا الإلددسلي بددو الإللايلليدع بأ
اللقس ل الإلفريقيعت لي م أال و

ىري الي هتست اللك

ددس ال كيدكت إلدرال يا اللأنيدا الإ ل قددأ الإللايلليددع

ال كيك إلفريقيس.

اثلثا -املساعدات التنموي منهج تركيا للنفوذ يف إفريقيا.

 -1أسامة عبد الرحمان األمين .التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا (إثيوبيا نموذجا) وأثره على دول حوض النيل الشرقي ،مجلة دراسات
افريقية .العدد  ،49يونيو  2013ص .184
 -2حمدي عبد الرحمن حسن ،العالقات اإلسرائيلية اإلفريقية في عالم متغير :رؤية عربية ،مجلة شؤون عربية ،العدد  ،107سبتمبر
 ،2001ص .151
 -3كونت اسرائيل في الدول االفريقية ما يقارب  100شركة تسيطر على قطاعات هامة و حساسة بالنسبة لهذه الدول ،و تمارس
العمل في قطاعات االسكان و المرافق الضرورية كخدمات الماء و توزيع الكهرباء ،و شركات تمارس النشاط الزراعي و صيد
األسماك ،و شركات تقوم بالتسويق و التوزيع في الداخل و الخارج ،و ال يقتصر دور إسرائيل كسمسار للواليات المتحدة في إفريقيا،
بل يمتد ليشمل العمل لحساب بعض دول السوق األوربية المشتركة ،و منظمة التجارة العالمية .للمزيد من التفصيل أنظر :محمد عبد
العزيز ،إسرائيل و القارة اإلفريقية ،األبعاد و المخاطر .منشورات دار الكرمل صامد  ،عمان  1986ص  30و ما بعدها.
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الإتدا إىل اليلودكال اللرتندح

إت الاكيث وال الل قسد اللرتنيدع الإلفريقيدع ير د

اللقرت الإلفريقح

لي يس ت أن ت ال زال ر  ،زالء لال اللقلرالء اللىاي

د .نور الدين الداودي

و دك اللك لدع الل ثمسنيدع إبفريقيدس اللد

ز الل لر الإمحرت إي ،ت ال اليلوكال رال

ب دم لقدرت
واك الإلو ت

وددال قي دس ال م أ يددع اللرتنيددع وددس  1923ت و د نددس اللك لددع الل ثمسنيددع اللددس ،لأليددع و د يددك اللضددسبط اللرتنددح الل مددسر “نمددس
آات أ ك”ت فلأ رنيس إىل مج أ يدع و مسنيدع و د شدسن ع
بوس خي س الإلل لح

ت قس دس بد ل اللدر البط اللثقسفيدع هلد ه ال م أ يدعت القر طدع

غدرأل ،

اليلوكال الإلفريقح الل ريب.
ادأأل اللقدلرالء صد

الق حظ و للوأ ات يخ اللكب ألسليع اللرتنيع الإلفريقيع صستع ل

اللرتنيع إىل غسيع لوياسد اللقرت القساحت ق ع الإحكال الهلسلع اللس ميىال تك س لوثاسء ب
رنيددس

فدرتل لدس بدو قيدس ال م أ يدع

الل أال اللكب ألسليع نسفووسا لد س ل

اددأأل إفريقيددس وددس 1926ت لىددال ب ددك الللددوياسد قددسوكد الإتدأالد اللرتنيددع حددأ اددر ل لرال ددع اللليسلددع الخلس يددع

الين وددسا و د خمو ددف لا ددس ق الل ددسمل مب ددس
ال يألرتال يجح القأ

الاضس

ل د الل دكالت الإلفريقيددعت

لوطأير و قسهتس بعىا لواأ

لقددك اللددوطسوع اللليسلددع الخلس يددع اللرتنيددع
الل كاللع اللواميعت ممس لسوك و
النضمس رنيس ل حتس الإ يب لال
لأ ل رالء وك اليلوقرال الل
لال اس ظ ر الف الإ درالك
رنيست فسن وسح س
،محك ال س ال غ أ

ل وك ،ناي لال اللك (.)1

الل قددأ الإصددريل ،ت يددك إحيددسء ن أ ددس

اللقددس ل الللددمرالء صستددع

تددا حىألددع

ل إحلسس رنيس القو سقأ ل لث وال شرنسء إق يميو نويجع القأقف الإ يب اللل يب
عت لال

ع ،صر فقكالت رنيس قاس ق ن أ ل مع

لأاأ

اللعر الإ لط نا لال الل رال

رف القاطقع رالء ،حكال إاللربي الل ريب إ.
دا اللوأغدا

الل مدق الإلفريقدح لدال  ،لدألد ليسلدو س الخلس يدع.

زيز و قسهتس ل ب كت اللقس ل الللمرالءت أييت
()2

ل ددخري نسف ددع الإللىسني ددسد و د ،ل د س أتي ددف لأق ددس

نوسب إ الل مق الإللرتال يجح :لأق رنيس

د ال لدس ي خت يد قيدس الد

إ س الإللرتالايع اللرتنيع ل ليسلع الخلس يع اللس نظر هلس اللاي فيلأ
س

الللسحع اللك ليع إت لال اس ميىال اللقأ ،ت رنيس داد د

حنأ اللقس ل الإلفريقيع خبطأالد حثيثع ى الل ك الإللرتال يجح لك لع ناي اسه قس الد ،قسليأ الل سملت لال ال القاط ق ميىال تك
اللا أ اللرتنح

إفريقيس لال ص

للوأيو:

أ -املستوى االسدجاتيج  :حيدث ال ىدزد أ دسد اللليسلدع الخلس يدع اللرتنيدع حدأ إ لدسء الل دك اليلدرتال يجح

و قو دس بدك

اللقددس ل الللددمرالءت ف ددسلر أ إىل اللرسيددع اليلوعدرالفيع اللرتنيددع الاددسه اللقددس ل ددك ،هندس قددك للددع و د صطددع الين وددسا و د إفريقيددس اللددس
،وكهتس القؤللسد القخوقع لوخطيط لأ اللليسلع الخلس يع لرتنيس لداع 1998ت مث طدأ د ب ضدا للوعدس يع اللوجدس ل الخلس يدع
برتنيددس لدداع  2003إىل إل درتال يجيع طددأير الل قددسد اليقوقددس يع ل د اللددك الإفريقيددعت ليددوأ ب ددك ل د إو د ت وددس  2005وسلددس
إفريقيس.

 -1أحمد داوود أغلو .العمق اإلستراتيجي :موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة محمد جابر ثلجي و طارق عبد الجليل،
مركز الجزيرة للدراسات و الدار العربية للعلوم ناشرون ،الطبعة األولى  2010ص .232
 -2رئيس الوزراء السابق للحكومة التركية ،أستاذا جامعيا ومستشار لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان -رئيس الجمهورية الحقا-
قبل أن يصبح وزيرا للخارجية.
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لال  ،ا ازيا

د .نور الدين الداودي

نسلع يىس( ( )1نسلع اللو س ت اللواليق اللرتنيع) ب ويف  ،فر هلس

اللرسيع فقك ل ع رنيس إىل إحكال

الللدمرالء إبثيأبيدست الينضدمس لداع  2008إىل لاودك اللعدرنسء اللدك
، .IGADيضس و للوأ اللومثيا اللكب ألسلح ف قك ال

اللودسب ل يئدع الاىأليدع ل واميدع

اللقس ل

شدر ،فريقيدس ) إيألدس (

وك اللل س الد اللرتنيع إبفريقيس إىل  24ل س لت إلاسفع إىل الفووسا

قاق يع جبأ ب ك الورتالف س جباأأل الللأ الت.
لال اس ميىال اللقأ ،ت ال م أ يع اللرتنيع  ،لع ،ل إلدرتال يجيع قيقدع الإ دكالر بأاد ،فريقيدس
اللعحء الل

اللليسلدع الخلس يدع ل دكالت إفريقيدست

،مثدر نودس ج سلدع و د للدوأ اللأاد اللرتندح

تد

ليسلدو س الخلس يدعت

د ال لدس الدك ف د و د ،

اللأالق حيث حق ع رنيس لاع 2005و لاق لرالق وس مباظمدع اليحتدس الإلفريقدحت إود ت رنيدس لدال ق دا اليحتدس الإلفريقدح
نعدري القوقددس

بقمددع  ،يد ،

لقددس قع اللددك القسحنددع ل اد اللواميددع الإلفريقددح و د الينضددمس اللرتنددح لدداع

لدداع 2008ت

 2008لوق يف اللك لع  25لال اللدك القسحندع صدس اليحتدس الإلفريقدحت لوىدأت رنيدس بد ل قدك بلدطع ن أ دس بعدىا انودأ و د
القؤللددسد اللددث
الل ددسقح.

الإنثددر ث دريال

ليسلددع اللقددس ل الإلفريقيددعت

لددخري س بعددىا يوأالفددق ل د لقددسا س الإلل درتال يجيع و د القلددوأ

ى د ال اللددوطسوع رنيددس ب ضددا وددأ اللددك الإلفريقيددعت ،ت وددأىل ائلددع الإلسنددع الل سلددع قاظمددع اللو ددس ت الإلل د لح لدداع
الإلال لاع  )2( 2008ت حيث تأ ع ل ظأ الل كالت الإلفريقيع (  51لع

 2005ت الإلحرالز و الل ضأيع غري اللكال مع مبج

لال ،تا  53لع ق ا ،ت يق يف وك اللك  54ب ك اللوق

اأأل الللأ الت) لقسر رنيس .

ب -املستوى االقتصادي :ل ا لأال اللقس ل الإلفريقيع لأالء اللط ي يع  ،الل عريع ر يزال

در و ي دس  ،مدس اللدك الل ظمد ت

ا ،لر اللا س إلي س خيو ف صو ر اللقأ ت فإ ال نسنع قأ اللألرأل ص ع إلي س لال أل اللو يع قأ اللعر ل ىع هلس لال
انفكل القلسوكالد الإلنلسنيع اللك ليعت فإت ن اللامأ و مل خي س إي ،زلسد زال د لال ميق لآلح ش أأل إفريقيس( .)3إي ،ت الإلر
الصو ددف واددك اللددك اللقددسوكل الل سحثددع وددال لددأ ق قددك
نامأ حضس

وسقح بكيا وال اللامس

اليقوقددس الل ددسقحت هلد ال متيدزد ليسلددع رنيددس

د ال الل ددسأل بوقددكا ن لد س

اللوق يكيع(.)4

فرتنيس وو س دس قدأل تدسوكل و د للدوأ اللقداسوع اللوجدس ل فإهندس در
لوق دريف تددس الهتست ل د ال ال د ط اللا ددأ اليقوقددس

إفريقيدس فرتدع ،نداي ل ن ودسا اليقوقدس

،يضدس لدأ

اللرتنددح إبفريقيددس بطريقددع لألددسيرل ل طددر اللوق يكيددعت حبيددث القددرتت مبو زلوددو قددكا

القلسوكالد اللوامأ نظري حتقو الل قسد اللوجس يعت

ال لس ميىال قرالء لال ص

ال كال اللوسليع:

جدول( )1يوضح تطور الدبلوماسية التركية بإفريقيا خالل العشرية األولى من األلفية الثالثة:

 -1موقع وكالة التعاون والتنسيق التركية اإللكتروني:
http://www.tika.gov.tr/ar
-2الموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية :
http://www.mfa.gov.tr ar.mfa
-3محمد عاشور مهدي .البنية التحتية و التنمية في افريقيا :حقائق و مالحظات ،قراءات افريقية العدد  ، 2017 ،33ص 51
 -4نبيل شكري .بوكو حرام ..السلفية الجهادية في إفريقيا .المكتب العربي للمعارف ،القاهرة  ،5102ص .911
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السنة

طبيعة العالقة التركية اإلفريقية

الجهاز ( الصادر عنه
طبيعة العالقات التركية اإلفريقية)

1998

خطة االنفتاح على أفريقيا من أجل تحقيق نقلة نوعية على صعيد العالقات السياسية
والعسكرية والثقافية واالقتصادية بين تركيا والدول األفريقية.

حكومة الجمهورية التركية

2003

تقديم إستراتيجية تطوير العالقات االقتصادية مع الدول األفريقية .

مستشارية التجارة الخارجية في
الجمهورية التركية

2005

أعلنت حكومة الجمهورية التركية عام " 2005عام أفريقيا"

حكومة الجمهورية التركية

2005

نالت تركيا بتاريخ  12نيسان  2005صفة مراقب في االتحاد األفريقي.

االتحاد األفريقي

2005

اعتمدت تركيا سفارتها في أبوجا لدى المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
 ECOWASاعتبارا من أيار 2005

حكومة الجمهورية التركية

2008

شهر حزيران  ،2008قامت باعتماد سفارتها في دار السالم لدى مجموعة دول
أفريقيا الشرقية .EAC

حكومة الجمهورية التركية

2008

قام االتحاد األفريقي بالقرار الذي اتخذه في اجتماع القمة العاشر الذي عقد في أديس
أبابا في شهر كانون الثاني  2008بإعالن تركيا شريكا استراتيجيا له

االتحاد األفريقي

2008

أصبحت تركيا العضو الخامس والعشرين في بنك التنمية األفريقي من خارج
أفريقيا.

تمت المصادقة أثناء اجتماع المانحين
الذي عقد يومي  15-14أيار 2008

الفترة ما بين  13تشرين
األول  11 – 2008تموز
2009

افتتاح  15سفارة وقنصلية عامة واحدة جديدة

حكومة الجمهورية التركية

2010

أعلنت تركيا في المؤتمر الدولي للمانحين من أجل إعادة إعمار دارفور وتنميته
برئاسة مشتركة من تركيا ومصر عن أنها ستقدم في الفترة ما بين  2015-2010ما
يقارب  70مليون دوالر كمساعدات لدارفور تخصص غالبيتها للمجاالت الصحية
والزراعية والتعليمية

المؤتمر الدولي للمانحين من أجل
إعادة إعمار دارفور وتنميته

2011

افتتحت تركيا قنصلية عامة في جوبا بعد اعترافها بجمهورية جنوب السودان

حكومة الجمهورية التركية

المصدر :الجمهورية التركية .الموقع االليكتروني لوزارة الخارجية التركية http://www.mfa.gov.tr.

جدول ( )2يوضح قيمة المساعدات التركية الموجهة إلفريقيا:

السنة

طبيعة المساعدات التنموية

الهيئة المسؤولة على تقديم المساعدات

2005

افتتحت رئاسة إدارة التعاون والتنسيق التركية مكتب لها في أديس أبابا

إدارة التعاون والتنسيق التركية
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2006

افتتحت رئاسة إدارة التعاون والتنسيق التركية مكتب لها في الخرطوم

إدارة التعاون والتنسيق التركية

2007

افتتحت رئاسة إدارة التعاون والتنسيق التركية مكتب لها في داكار

إدارة التعاون والتنسيق التركية

2009

بلغت المساعدات التنموية التي قدمتها المؤسسات العامة التركية لدول جنوب
الصحراء األفريقية  43.729مليون دوالر .

المؤسسات العامة التركية

2009

بلغت المساعدات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني التركية  52.608مليون
دوالر

منظمات المجتمع المدني التركية

2010

بلغت المساعدات التي قدمتها تركيا إلى دول جنوب الصحراء األفريقية 39.9
مليون دوالر.

إدارة التعاون والتنسيق التركية باإلضافة إلى
مؤسسات القطاع العام األخرى

الفترة ما بين – 2007
2010

أدى حوالي  500طبيب تركي وأكثر من  100عامل في المجال الصحي خدمات
صحية في كل من السودان وأثيوبية والصومال والنيجر وبنين وغانا وتشاد وتوغو
وغينيا بيساو وكينيا ومالي وأوغندة وموريتانيا والسنغال وتنزانيا والكاميرون.

وزارة الصحة التركية

المصدر :الجمهورية التركية .الموقع االليكتروني لوزارة الخارجية التركية http://www.mfa.gov.tr.

جدول( )3يوضح تطور حجم المبادالت التجارية التركية اإلفريقية.

السنة

حجم التبادل التجاري بين تركيا و إفريقيا

2000

بلغ حجم التبادل التجاري  742مليون دوالر

2005

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الواقعة في جنوب الصحراء األفريقية
من  742مليون دوالر في عام  2000إلى  3مليار دوالر 2005

2008

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الواقعة في جنوب الصحراء األفريقية
من  3مليار دوالر في عام  2005إلى  5.7مليار دوالر عام 2008

2009

بلغ حجم التبادل التجاري  4.88مليار دوالر(وذلك نتيجة التأثيرات التي ولدتها
األزمة االقتصادية العالمية)
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2010

بلغ حجم التبادل التجاري  4.36مليار دوالر في عام ( 2010وذلك نتيجة التأثيرات
التي ولدتها األزمة االقتصادية العالمية)
و تهدف تركيا في العشرية الثانية من القرن الحالي إلى رفع إجمالي حجم التبادل
التجاري مع الدول الواقعة في جنوب الصحراء األفريقية إلى  50مليار دوالر.

2014

ارتفع حجم المبادالت التجارية التركية اإلفريقية إلى  24مليار دوالر

المصدر :الجمهورية التركية .الموقع االليكتروني لوزارة الخارجية التركية http://www.mfa.gov.tr.

الق حظ لال ص

قرالءل الق طيسد بق ع مشأليع اللس ضماو س ال كال اللث

ت يوضيف ،ت طأ القلسوكالد اللوامأيع اللرتنيع الاسه

إفريقيددس ال د ط بوطددأ الق ددس يد اللوجس يددعت د ال لددس ي يددك ،ت اللليسلددع الخلس يددع اللرتنيددع الوومددكد أل القلددسوكالد اللوامأيددع لددال  ،ددا
اللا س إىل إفريقيس.
فرتنيددس الويددع أبت إفريقيددس حتوددس إىل باددسء نددا شددحءت لددك ف ددح ي ودأالع وددال قددكا اس اددس ل دكالت اللقددس ل غسيو ددس لددال لد
لرنز س لقس ل الللدمرالءت خلكلدع د ه اللألسيدع ف دح لد

لدال صد

ث يددع

ليسلدو س الخلس يدع إىل اأيد آليسهتدس اللكب ألسلديع الادسه إفريقيدس

ل دأالء ودداي نعددر القؤللددسد الإلل درتال يجيع اللرتنيددع ب دكالت اللقددس ل (نمؤللددع يىددس)ت وددال ريددق اللكب ألسلدديع الق سشددرل برف د الوومددس
ل س الهتس لك جممأوع لال الل دكالت الإلفريقيدعت ند ل ودال ريدق اللودكصا الق سشدر بو يدع ندكالء القلدسوكالد الإلنلدسنيع لقدس لت لك دع
،ت لع رنيس لال بو ،ناي اللدك القسحندع ل ملدسوكالد إلفريقيدس حيدث ب دم حجدأ القلدسوكالد  200ل يدأت ي الوو دس ال لدال لداع
 2012لقسر  33لع الفريقيع الإقا منأال.
لقدك اللدوطسوع رنيدس
لقدس ل لدي

الل قدأ الإصدري ،ت ضد لدأ ق قدك بث دسد

إفريقيدست لزالمحدع بد ل اللقدأ اللى لديىيعت إي ،ت أال ددك س

لعددحء الليلدريت فإفريقيددس إت نسندع لددال ،نداي اللقددس الد اللدس حتقدق نلد مندأ لدري عت فرتدع ل قددأ اللىداي لو ظدديأ

الإ ات ف ح ب ل حمط ،وو قأ

كيكل

()1

ولو الل رتع لق

ل س يأ الل قسد الإلفريقيع ل

الل سمل.

خامتة:
إ ال نسنع إفريقيس عىا الاكيقع الخل يع ل ك الإ بيعت لقك ل مأال ا ا لا لواميع ب كالهنست جمسي ر في ثقسفو ست فإت
اللأاد الآلت ،تد يف خيو ددف بقد أ قددأ اللعددر القوط ددع ل سقيددع الل سحثددع وددال لاددس ق ن ددأ

خمو ددف بقددس الل ددسمل بعددا اللألددس ا.

ف إفريقيددس مبقألسهتددس اللط ي يددعت بىثسفو ددس الللددىسنيعت مبعددسن س اللوامأيددعت ددكر ي دكصا اددمال  ،لددألد اللليسلددع الخلس يددع لقددأ
اللعر .

 -1ألول مرة خارج اليابان ...قمة مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا تيكاد 6تقام بكينيا.مجلة إفريقيا قارتنا ،العدد الثالث و العشرون ،ديسمبر
 2016ص .1
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لال أه اللقرالوسد الخل يع بو قأ اللألرأل اللعر ت ف رنلس

بريطسنيددس اللددأيلد القولددكل الإلريىيددع ،قسنيددس الل د سنيس...لال لددميف ل قددو

رنيددس الليددس ت الهلاددك إي درالت...أبت لددوأثر

ل رص اللىثري اللس ويل س إفريقيس ت ن ل ست فسلقس ل الللمرالء ليلع ريق ل ك نح لري و ي حبريعت ،يضس د ال اللوادسف حدأ
إفريقيس سب ب أال ق لال الصا اللقس ل فعمس إفريقيس يزال ي سر لال ،ي اللوقرال اللليسلح الل
يوخ ط

برالثو الإل سأل اليلو كال لل طعت

ص

اللربي الل ريبت

لط إفريقيس

شر إفريقيس ي سر لال دسد اللومدز  ...ندا د الق أقدسد لدس لدال شدأهنس ،ت

قيك حترنسد اللقأ ال كيكل اللأالفكل و إفريقيس .ممس ي ز ل اللقأ ،ت إفريقيس قس ل القلوق ا ال أر قخس ر.

الئحة املراجع
الكتب
•

،محددك ال

،غ ددأ .الل مددق الإللدرتال يجح :لأقد رنيددس

ددس

الللددسحع اللك ليددع .رمجددع حممددك ددسبر ث جددح

ددس و ددك

ال يات لرنز ال زيرل ل ك اللسد اللكال الل ربيع ل أ انشر تت اللط ع الإ ىل .2010
•

،ل ددسلع و ددك اللرمح ددست .إفريقي ددس الخلط ددر اللق د يأ ،لريى ددح -اللع ددي ح .ددع اللاي ددا الل ربي ددع ل اع ددر اللوأزي د ت اللط ددع الإ ىل
.2014

•

محك و ك اللرمحال .اليصرتال الإللرال ي ح إفريقيست لاوك الل قسد الل ربيع اللك ليع لك حع .2015

•

ود ددسلر ص يد ددا ،محد ددك ود ددسلر .اللليسلد ددع الخلس يد ددع الإلل د درال ي يع الاد ددسه إفريقيد ددس الللد ددأ الت مند ددأ ت لرند ددز اللزيوأند ددع ل ك اللد ددسد
اليلوعس الدت بري د .2011

•

•

حممك و ك الل زيز .إلرال يا اللقس ل الإلفريقيعت الإب س
ن يا شىر  .بأنأ حرال  ..اللل يع ال س يع

القخس رت لاعأ الد ال اللىرلا تسلكت ومست .1986

إفريقيس .القىو الل ريب ل م س رت اللقس رل .2015

املقاالت
•

محددك و ددك اللددرمحال حلددالت الل قددسد الإللدرال ي يع الإلفريقيددع

وددسمل لوألددري :سيددع وربيددعت جم ددع شددؤ ت وربيددعت الل ددك 107ت

ل وماي .2001
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ت لح لضست فر  .اللا دسلد الخلطدرل
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إفريقيدس :خمدس ر حتدكلد الامسيدع الل يئيدعت قدرالءالد الفريقيدع ت الل دك 35ت يادسير

.2018
•

وسشأ ل ك  .الل ايع اللولويع اللواميع

•

لىن حلو و يك .اللليسلع اللقديايع ادسه

إفريقيس :حقس ق ل حظسدت قرالءالد الفريقيع الل ك 33ت .2017
شدر ،فريقيدس :الللدأ الت منأ دست الجمل دع الل ربيدع ل دأ اللليسلديعت ودك 28ت

الللاع .2011
•

إ لدرل صددس الليددس ت ...قمددع لدؤمتر أنيددأ اللددك

لواميددع إفريقيددس يىددس  6قددس بىيايستجم ددع إفريقيددس قس اددست

الل ك اللثسلث الل عر تت يلماي .2016
مواقع إليكجونية:
FOCAC : La Chine et l'Afrique entament un nouveau chapitre de l'histoire de leur coopération

-

•

09/12/2015. http://www.focac.org/fra/zfgx/jmhz/t1322729.htm
www.tika.gov.tr/ar

•

www.mfa.gov.tr ar.mfa

•
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 هشام اإلسماعيلي.د

International standards applicable to "safe
areas" as an alternative to granting the right of
asylum

International standards applicable to "safe areas" as an
alternative to granting the right of asylum
املعايري الدولية املنطبقة على مفهوم "املناطق اآلمنة" كبديل ملنح حق اللجوء
 ماسرت حقوق اإلنسان والقانون الدويل-املغرب/ مكناس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية/ هشام اإلمساعيلي.د
اإلنساين

Abstract :
When the 1951 Refugee Convention was adopted following the waves of refugees after
World War II, the Convention did not provide for the concept of "safe areas" or “the internal
protection alternative” as an alternative of the right of asylum, but when the contexts became
different, and when the Western countries witnessed the influx of a large number of asylum
seekers whom fled from armed conflicts which the most of this conflicts is an internal armed
conflicts and targeting civilians, they were trying to find a way to narrow the margin of
acceptance of asylum applications, and thus work through double standards. Therefore, the right
to seek and enjoy asylum is not a human right but a privilege that may be granted in accordance
with the orientations of the host countries and in a manner, which does not contradict their
interests.
Thus, when the host States treating asylum applications on the basic of the availability of
internal protection alternative or the so called “safe areas” in States of origin, must respect their
obligations under International Humanitarian Law and International Human Rights Law before
deciding to deport asylum seekers to so-called “safe areas” and to ensure that States of origin
have the capacity or the will to respect their obligations under international law . Knowing that,
many States of origin of asylum seekers refused to create or allow the international community
to establish large-scale camps like the case of Syrian, or in the case when there’s no deal
between the parties of the conflict to create safe area like the case of or when the country of
origin unable to provide protection against the persecution of non-state actors.

Keywords: International Humanitarian Law; International Human Rights Law; The
right of asylum, internal protection alternative, safe areas.
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امللخص:
عندما امت اعتماد االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لسنة  1951يف أعقاب موجات الالجئني بعد احلرب العاملية الثانية ،مل تنص
هذه االتفاقية على ما يسمى مبفهوم "املناطق اآلمنة" أو "بديل احلماية الداخلية" كبديل عن احلق يف اللجوء ،ولكن عندما أصبح
السياق الدويل خمتلفا حينما شهدت الدول الغربية تدفق عدد كبري من طاليب اللجوء الذين فروا من النزاعات املسلحة اليت أصبحت يف
معظمها نزاعات مسلحة داخلية واستهدفت املدنيني بشكل أكثر ،خاصة بعد ما عرف ابحلرب على اإلرهاب والتدخل األمريكي يف
العراق وأفغانستان و ما عرف ب"الربيع العريب" ،حاولت الدول الغربية إجياد طرق لتضييق هامش قبول طلبات اللجوء ،وابلتايل العمل
من خالل املعايري املزدوجة حينما أصبح احلق يف طلب اللجوء والتمتع به ليس ح ًقا إنسانيًا وإمنا هو امتياز ميكن منحه وف ًقا لتوجهات

البلدان املضيفة وبطريقة ال تتعارض مع مصاحلها.

وابلتايل ،جيب على الدول املضيفة حينما تعمل على تقييم طلبات اللجوء على أساس توافر بديل للحماية الداخلية أو ما
يسمى "املناطق اآلمنة" يف دول املنشأ ،أن حترتم التزاماهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان قبل أن تقرر
ترحيل طاليب اللجوء إىل ما يسمى ب "املناطق اآلمنة" وضمان أن تكون لدى دول املنشأ القدرة أو اإلرادة على احرتام التزاماهتا مبوجب
القانون الدويل  ،خاصة وأن هذه الدول يف حالة نزاع وعدم استقرار ومصدر للعديد من مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
أو وجود مجاعة إرهابية ال تعرتف أبي التزامات دولية .خاصة وأن العديد من دول منشأ طاليب اللجوء رفضوا السماح للمجتمع الدويل
إبنشاء خميمات واسعة النطاق مثل الوضع بسوراي ،أو عدم وجود موافقة بني طريف النزاع إلنشاء منطقة آمنة مثل حالة العراق ،أو حينما
يكون بلد املنشأ غري قادر على توفري احلماية ملواطنيه ضد خروقات وانتهاكات اجلهات الفاعلة غري الدولية.
الكلمات املفتاحية :حق اللجوء ،احلماية الداخلية البديلة ،املناطق اآلمنة ،القانون اإلنساين الدويل ،القانون الدويل حلقوق
اإلنسان.

Introduction:
Many European countries are taking decisions about the return of asylum seekers to
certain areas that considered safe in their States of origin, on the basis that it has sufficient
information and good knowledge of the general security situation of those areas.1As an

1

The Norwegian Immigration Appeals Board reverses suspension of returns to certain provinces of Iraq
(Statement published on une.no 17.09.2015), http://une.no/en/Current/Statements/UNE-reverses-suspensionof-returns-to-certain-provinces-of-Iraq/ , accessed 10-12-2017
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example the Immigration Act of Norway in § 28 para 5 stipulated that ‘ The right to be
recognized as a refugee according to paragraph 1 does not pertain if the foreigner can
receive effective protection in other parts of the country of origin than the area from which
the claimant has fled’.1
In this regard, many statesconsider that asylum seekers can be rejected because they
can be protected by so-called de facto authorities, either which have replaced an extinct
state or which control parts of state territory previously under the control of a still existing
state.
The latter notion has become closely linked to the idea of an “internal protection
alternative”2 or “internal relocation alternative”

or “safe area” represents a factual

determination that an asylum seeker could access meaningful protection in his/her country
of origin by relocating to another part of the same country, instead of relying on
international protection3. The concept is absent from the 1951 Refugee Convention and the
1967 Protocol. The United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR’s primary
position is that the possibility of “Internal Flight alternative ”IFA is relevant to asylum
procedures only in certain limited cases. Even when it is relevant, its application depends
on full consideration of all aspects of the refugee claim. An inappropriate application of

1

Jessica Schultz, ‘The Internal Flight Alternative in Norway: the law and practice with respect to Afghan families
and unaccompanied asylum-seeking children’, Chr. Michelsen Institute, page 11,
http://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2017/11/SchultzIFAStudyJune2017-1.pdf accessed
13 June 2018.
2
European Council On Refugeesand Exiles, ‘Positionon The InterpretationofArticle 1 of The Refugee
Convention’, (September 2000), page 5.
3
The Finnish Supreme Administrative Court, in case KFD: 2017:74, ‘regarding the existence of an internal flight
alternative for a family with a 3 years old child from the Laghman province, the Court agreed with the
Immigration Service that Kabul could be considered an internal flight alternative because of the family’s
ethnical background, the fact that the father was highly educated, that they had lived all their lives in
Afghanistan, they had close relatives in Kabul, and could then be expected to settle there in safety’. European
Database of asylum law, http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/finland-rulings-supremeadministrative-court-returns-afghanistan13 June 2018.
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IFA may result in the improper denial of access to asylum procedures, to the detriment of
the people in need of international protection.1
Thus, in the context of protection of human rights and International Humanitarian
Law in time of armed conflict, it is crucially important that the authorities in the country of
origin have the ability and willingness to fulfill obligations under International law,
therefore this obligations mean not only the prevention of rights violations but also the
promotion of the enjoyment of rights2.Therefore the assessment of whether those areas is
safe or not, it must be in accordance with fundamental standards of justice and fair
treatment of asylum seekers, and the European states “common pledge” to the 1951
Geneva Convention on the treatment of refugees as well as their obligations resulting from
the European Convention for the protection of human rights, and international treaties,
including the humanitarian standards3, because the concept of internal protection
alternative raised a number of various humanitarian considerations, since in the case of the
IFA, returned asylum-seekers become internally displaced persons whom are outside the
1951Convention entirely.
However, asylum-seekers returned to a safe area become internally displaced, and it
would be similarly incongruous if conditions there could be worse for them than is
promoted for those who have not crossed an international border4.It is a difficult yet
essential task to determine the standards of International Human Rights law (IHRL) to be

1

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), ‘The Internal Flight Alternative Practices A UNHCR
Research Study in Central European Countries’, (June 2012), page 4.
2
European Council on Refugees and Exiles,Supra, page 4.
3
Ibid, page 16.
4
Lauren Sanders, ‘Finding a Reasonable Alternative: An Integrated Approach to Refugee Law, Relocation and
the Internal Flight Alternative’, The Australian National University College of Law Research Paper No. 09-05, 3
November 2008, page 36.
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applied when establishing the suitability of a proposed safe area, particularly as the
1951Convention does not state the rights that refugees, asylum-seekers or internally
displaced people hold in their country of origin.
In addition, the International Humanitarian Law(IHL) contains many provisions
concerning the prevention of displacement and the protection of internally displaced
persons - mainly in Geneva Convention IV and Additional Protocols I and II, as well as in
customary international law,1especially the concept of “safety zones” which included in
IHL, and provides for various kinds of zones, as the safe areas which should be free from
any armed attack or any other hostile act2; and meet many conditions to consider it a safe
area in the situations of civilians in armed conflict or the situation of the internal protection
alternative in the case of asylum seekers.
In this vein, it is particularly important to note that the capacity to provide these
rights and protection may be reduced if significant numbers of returned asylum-seekers
relocate to not safe areas. It must therefore also be reiterated that any return of asylumseekers cannot exacerbate internal displacement.3Therefore, the application of the
standards of IHL and IHRL in determining a “safe area”, it’s a pre-requirement before the
authorities could take a decisions about the return of asylum seekers to certain areas that
are considered safe in their States of origin, and not to use it to limit access to status

1

International Committee of the Red Cross, ‘Internally displaced persons and international humanitarian law –
Factsheet’, 31 March 2010, https://www.icrc.org/sites/default/themes/icrc_theme/images/document-filetype/pdf.jpg, accessed, 23 March 2017.
2
International Committee of the Red Cross, ‘Position PaperTheEstablishment of Protected Zones For
Endangered Civilians inBosnia-Herzegovina’, (Distributed on 30 October 1992 to the governments concerned,
the Co-chairmen of the London Conference on the former Yugoslavia and the Office of the UN High
Commissioner for Refugees), https://casebook.icrc.org/case-study/bosnia-and-herzegovina-constitution-safeareas accessed 24 March 2017.
3
Ibid, page 40.
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determination procedures or to deny refugee status, and reduce asylum-State responsibility,
under the 1951Convention.1
Knowing that many European countries warn their citizens against visiting some
countries to be considered unsafe. At the same time, these European countries are taking
decisions to deport asylum seekers to the same countries as they have safe areas.Hence, it
is clear that the issue problematic focuses on the responsibility of receiving States to
respect their obligations under IHL and IHRL before deciding to deport asylum seekers to
so-called safe areas and to ensure that States of origin have the capacity or the will to
respect their obligations under international law, especially since these States are in a state
of conflict and instability and the source of many rights violations or the existence of a
terrorist group in those States does not recognize any international obligations. Thus,
Arethe so-called “safe areas” only a means for Western countries to reject asylum requests
and evade their international obligations?Moreover, what international provisions and
standards should be provided in the so-called “safe areas” as an alternative to the right of
asylum?
Thus, this research will focus on determining the criteria’s to be respected by the
receiving State and the criteria’s to be provided in the original State before considering a
certain area safe and making a decision to deport the asylum seeker to safe areas in states
with armed conflict., in accordance with international standards of International
Humanitarian Law and International Human Rights Law. Through a deductive analytical
approach, to determine the standards and conditions to be met in the "safe areas" by
determining and interpreting the relevant legal provisions of international law. Thus, we

1

Ibid page 40.
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will first address the most important criteria’s that must be met in the"safe areas"for
asylum seekers in accordance with IHL, and determine the most important criteria that
must be met in the safe areas in accordance with IHRL.
1.

The application of International Humanitarian Law to determine the

internal protection alternative “safe areas” for asylum seekers:
The internal protection alternative (IPA) is not a principle of international law nor
mentioned in the 1951 Refugee Convention. However, since the practice of denying
refugee status on the ground of the existence of an internal protection alternative started in
the mid-eighties, The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) has been
concerned about the use of this concept to vindicate an increasingly restrictive global
refugee policy. Already in 1998, i.e. before the concept of IPA was incorporated in the
Qualification Directive, ECRE and the European Legal Network on Asylum released a
research paper on this concept. At the time, the IPA was already used by many countries,
but this use was characterised by a lack of common standards, either in jurisprudence,
guidelines or legislation.1
The concept of internal protection alternative, which considered a safe area in the
states of origin of asylum seekers, can apply to safety zone in the situations of armed
conflict, which included in International Humanitarian Law, and provides for various kinds
of areas .Consequently, States that decide asylum applications must determine the
availability of such safe areas on the conditions necessary for their establishment under
International Humanitarian Law,before they can take decisions guarantee that asylum
seeker could access meaningful protection in his/her country of origin ,due to the fact in

1

European Refugee Fund of the European Commission, 'ACTORS OF PROTECTION AND THE APPLICATION OF
THE INTERNAL PROTECTION ALTERNATIVE'EUROPEAN COMPARATIVE REPORT, 2014, page 17.
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the situation of armed conflict, many countries of asylum seekers refused to create or allow
the international community to establish large-scale camps like the case of the Syrian
government1, or when there no contentment between the parties of the conflict to create
safe area like the case of Iraq and The so called Islamic State of Iraq and the Levant(ISIL)
or the when country of origin areunable to provide protection against the persecution of
non-state actors.From this standpoint, we will try to identify the most important provisions
of International Humanitarian Law that must be respected during the transfer of asylum
seekers to so-called “safe areas” in countries experiencing armed conflict.

1.1 The concept of “Safe areas” from the view of UN Security Council in the situation of
armed conflict:
The International humanitarian law allows the establishment of different types of
protected areas under condition of consent of the warring parties and the demilitarization
of the area concerned. However, the Security Council, under Chapter VII of the UN
Charter, has the power to impose the creation of safe havens even without the consent of
the parties,2as example the case of Bosnia and Herzegovina, when the Security Council
decided on 16 April 1993 under chapter 7 of the UN Charter to declare the city of
Srebrenica and its surroundings a safe area,3 and declared that in these safe area the
following should be observed:

1

Elvan Isikozlu, Susanne Heinke, ‘Fleeing Conflict—Trajectories of Displaced Persons’, Bonn International
Centre for Conversion/Knowledge Notes 2, 2017, page 9.
2
Jérémie Labbé, ‘Are Safe Areas a Viable Way Out of the Humanitarian Deadlock in Syria?’The International
Peace Institute/The Global Observatory, August 30, 2012, https://theglobalobservatory.org/2012/08/are-safeareas-a-viable-way-out-of-the-humanitarian-deadlock-in-syria/ accessed: 11 April 2017.
3
Chen Kertcher, ‘The United Nations and Peacekeeping, 1988-95’, Manchester University Press, 2016, page
122.
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a) The immediate cessation of armed attacks or any hostile act against the safe area,
and the withdrawal of all Bosnian Serb military or paramilitary units from these
towns to a distance wherefrom they cease to constitute a menace to their security
and that of their inhabitants to be monitored by United Nations military observers;
b) Full respect by all parties of the rights of the United Nations protection Force and
the international humanitarian agencies to free unimpeded access to all safe area in
the Republic of Bosnia and Herzegovina and full respect by United Nations
military observers.1
Through the Security Council resolution, “safe areas” can be definedas areas
designated by agreement of parties to armed conflict in which military forces will not
deploy or carry out attacks. They can include “no-fly” zones, in which some or all parties
to armed conflict are barred from conducting air operations. Such areas are intended to
protect civilians fleeing from the hostilities and make it easier for them to access
humanitarian aid. They may be defended by UN peacekeepers or other forces.2

2.1Protectedzonesin Armed Conflicts as “safe areas”for asylum seekers:
The law of armed conflict provides for a variety of protected zones or localities.
Although the zones go by a number of names, they all have two features:
• to protect civilian or military victims from the effects of hostilities;
• to keep those victims (civilian or military victims)out of harm’s way by guaranteeing
to the both parties to armed conflict that there are no military objectives in the areas

1

Security Council, ‘Resolution 824 (1993)’, S/RES/824 (May 6, 1993), page 2.
Human Rights Watch, ‘Q & A: Safe Zones and the Armed Conflict in Syria’, (March 16, 2017),
https://www.hrw.org/news/2017/03/16/q-safe-zones-and-armed-conflict-syria accessed: 11 April 2017.
2
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they have defined. In this way, if the parties to armed conflict respects the law, the
victims run no risk of being harmed by the effects of hostilities.1
The setting up of protected zones for thousands of civilians must meet many
conditions:
•

The protected zone(s) must meet appropriate hygiene standards.

•

The protected zone(s) must be in an area where the necessary protection may be
assumed.

•

The international responsibility for such zone(s) must be clearly established.

•

The parties concerned must give their agreement to the concept and to the location of
the protected zone(s).

•

Duly mandated international troops, such as UNPROFOR2, must assure the internal
and the external security of these zones, as well as for part of the logistics.

•

International organizations must help with the entire installation of the zone(s) –
housing, shelter, heating, sanitation – and with the logistics. In addition, the
organizations involved must take responsibility for the food deliveries, the cooking
and the medical services.3

− Neutralized Zones:

1

International Committee of the Red Cross, ‘The law of armed conflict - Lesson 2 - Integrating the law into
military operations’, June 2002, page 11.
2
The United Nations Protection Force (French: Force de Protection des Nations Unies; UNPROFOR, also known
by its French acronym FORPRONU), was the first United Nations peacekeeping force in Croatia and in Bosnia
and Herzegovina during the Yugoslav Wars. The force was formed in February 1992 and its mandate ended in
March 1995, with the peacekeeping mission restructuring into three other forces (the United Nations
Preventive Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia, and the United Nations Confidence Restoration
Operation in Croatia (UNCRO) in Croatia, with restructured UNPROFOR operations ongoing in Bosnia and
Herzegovina until their replacement by NATO and EU missions in December 1995).
3
International Committee of the Red Cross, ‘POSITION PAPERTHE ESTABLISHMENT OF PROTECTED ZONES FOR
ENDANGERED CIVILIANS IN BOSNIA-HERZEGOVINA’ https://casebook.icrc.org/case-study/bosnia-andherzegovina-constitution-safe-areas.accessed 15 April 2017
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A neutralized zone may be established in regions where fighting is taking placeto
shelter from the effects of war, the following persons without distinction like wounded and
sick combatants or non-combatants, and civilian persons who take no part in the hostilities
and perform no work of a military character (while they reside in the zone).As that
recognition and identification of neutral zones must be the object of an agreement between
the parties.1Such neutralized zones should be open, without adverse distinction, to all
military or civilian persons who are wounded or sick and, additionally, to all civilians who
do not take part in the hostilities and who, while they reside in the zones, do not perform
any work of a military character. The belligerent parties should agree in writing on the
geographical position, administration, food supply and supervision of the proposed
neutralized zone, and on the beginning and duration of the neutralization.2The Fourth
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, provides
for the possibility of setting up neutralized zones,3to protect people taking no part in the
hostilities from the effects of military operations by concentrating them in a given area. In
addition, a proposal to one of the Parties to the armed conflict to set up a neutralized zone

1

International Committee of the Red Cross, ‘Neutralized zones’, https://casebook.icrc.org/glossary/neutralizedzonesaccessed 15 April 2017.
2

Nils Melzer, ‘International Humanitarian Law, a Comprehensive Introduction’, International Committee of the
Red Cross, August 2016, page 150.
3
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. ARTICLE
15:
‘Any Party to the conflict may, either direct or through a neutral State or some humanitarian organization,
propose to the adverse Party to establish, in the regions where fighting is taking place, neutralized zones
intended to shelter from the effects of war the following persons, without distinction:
(a) wounded and sick combatants or non-combatants;
(b) civilian persons who take no part in hostilities, and who, while they reside in the zones, perform no work of
a military character.
When the Parties concerned have agreed upon the geographical position, administration, food supply and
supervision of the proposed neutralized zone, a written agreement shall be concluded and signed by the
representatives of the Parties to the conflict. The agreement shall fix the beginning and the duration of the
neutralization of the zone.’
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may be direct or indirect. In the first case, it comes from the other Party to the conflict; in
the second, it made by a neutral State or by a humanitarian organization.1

- Demilitarized Zones:
A “demilitarized zone” is an area, agreed upon between the parties to armed conflict,
which cannot be occupied or used for military purposes by any party to armed conflict2.
Demilitarized zones can be established by a verbal or written agreement in times of peace
or during an armed conflict. The subject of the agreement is normally an area, which
fulfills the following conditions:
a. all combatants as well as mobile weapons and mobile military equipment have been
evacuated;
b. no hostile use is made of fixed military installations or establishments;
c. no acts of hostility are committed by the authorities or by the population; and

1

The International Committee of the Red Cross, ‘Treaties, States Parties and Commentaries’,
https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/690ca8
d0103ba91c12563cd0042b010 accessed 08 May 2017.
2
Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.
Article 60 - Demilitarized zones:
1. It is prohibited for the Parties to the conflict to extend their military operations to zones on which they have
conferred by agreement the status of demilitarized zone, if such extension is contrary to the terms of this
agreement.
2. The agreement shall be an express agreement, may be concluded verbally or in writing, either directly or
through a Protecting Power or any impartial humanitarian organization, and may consist of reciprocal and
concordant declarations. The agreement may be concluded in peacetime, as well as after the outbreak of
hostilities, and should define and describe, as precisely as possible, the limits of the demilitarized zone and, if
necessary, lay down the methods of supervision.
3. The subject of such an agreement shall normally be any zone which fulfils the following conditions:
(a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile military equipment, must have been evacuated;
(b) no hostile use shall be made of fixed military installations or establishments;
(c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or by the population; and
(d) any activity linked to the military effort must have ceased.
The Parties to the conflict shall agree upon the interpretation to be given to the condition laid down in subparagraph (d) and upon persons to be admitted to the demilitarized zone other than those mentioned in
paragraph 4.
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d. All activities linked to the military operations has ceased
The agreement should define and describe, with precision, the limits of the
demilitarized zone and, if appropriate, lay down the methods of supervision.1
IHL provides a foundation for the concept of safe zone, however, both the Geneva
Conventions and the Additional Protocol I to the Geneva Conventions explicitly rely on
the consent of all parties to armed conflict and their agreement on the logistical issues
involved in the creation and maintenance of a neutral, demilitarized safe zone; in the case
of Syria, such consent has been expressly denied by Syrian president Bashar al-Assad as
well as the Russian government. The only clear way around the consent requirement is
through a binding UN Security Council (UNSC) resolution, which could declare a safe or
demilitarized zone without the consent of all parties, as it did in the creation of six socalled “safe areas” during the Balkans conflict in 1993.2
Thus, expecting civilians to return to or otherwise move to an area which remains
volatile or in dispute, and enforcing a safe zone without the consent of the parties to
conflict, could also escalate hostilities between those defending the zone and other parties,
further jeopardizing civilian lives. In addition, Military objectives pursued in a nonconsent-based safe zone scenario could affect the perception of the impartiality, neutrality,
and independence of humanitarian agencies in the view of warring parties and civilian
populations. Thus, the creation of safe zones must not provide cover for forced returns,
serve as a substitute for asylum by resulting in denied entry of refugees into countries of

1

The International Committee of the Red Cross, https://casebook.icrc.org/glossary/demilitarized-zones
accessed 08 May 2017.
2
Kate Akkaya, ‘Havens or Targets: Would Syria Benefit from a Humanitarian Safe Zone?’, Harvard Humanitarian
Initiative, October 29, 2015: http://atha.se/blog/havens-or-targets-would-syria-benefit-humanitarian-safe-zone
accessed: 04/09/2017
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asylum, or provide legitimacy to anti-refugee rhetoric or policies. Specifically, safe zones
cannot be characterized as a safe internal flight alternative for the purposes of rejecting
claims made by asylum seekers in neighbouring or other countries. Under no
circumstances do safe zones justify sending refugees back against their will – either by
being turned away at the border or sent back from the countries where they have found a
safe haven. It would not only expose them to danger, but would be a clear breach of states’
obligations under international law.1

1.3The transfer of protected persons under International Humanitarian Law andthe return of
asylum seekers to the "safe areas":
International Humanitarian Law has addressed the manner, conditions and
guarantees of the transfer of protected persons to their countries of origin or their countries
of residence after the end of hostilities. Which is an implicit regulation of the question of
the return of refugees and asylum seekers to the "safe areas" of their countries of origin.
Article 45 of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons
in Time of War of 1949 stipulates that: "Protected persons may be transferred by the Detaining
Power only to a Power which is a party to the present Convention and after the Detaining Power
has satisfied itself of the willingness and ability of such transferee Power to apply the present
Convention. If protected persons are transferred under such circumstances, responsibility for the
application of the present Convention rests on the Power accepting them, while they are in its
custody. Nevertheless, if that Power fails to carry out the provisions of the present Convention in
any important respect, the Power by which the protected persons were transferred shall, upon

1

InterAction, ‘Safe Zones in Syria: Humanitarian Considerations for Policymakers’, April 2017, page 2:
https://www.interaction.org/sites/default/files/Safe%20Zones%20in%20Syria_InterAction%20Briefing%20Note
__April%202017.pdf accessed: 04 September 2017.
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being so notified by the Protecting Power, take effective measures to correct the situation or shall
request the return of the protected persons. "1.

The term "transfer", for example, may mean imprisonment in the territory of another
Power, repatriation, the returning of protected persons to their country of residence or
their extradition, and the scope of protection has been narrowed, limiting it to two cases:
returning it to the country of residence or country of origin ,and excluded the possibility
of transferring them to a third party.
Specifically, Article 45 of the of the Fourth Geneva Convention requires the
provision of a "preliminary safeguard"; before arranging to transfer protected persons the
Detaining Power is bound to make sure that the Power, which has agreed to receive them,
is both willing and able to apply the Convention. These two conditions, one based on
subjective and the other on objective considerations, must both be satisfied. Protected
persons cannot, for instance, be transferred if the Detaining Power has serious reason to
believe that economic difficulties will prevent the receiving Power from providing for
their maintenance, as required by the Convention, or if, again, the Detaining Power may
fear that certain categories among the persons transferred may be exposed
to discriminatory treatment by the authorities of the country receiving them.
In addition, since one of the fundamental principles proclaimed by the Convention is
the prohibition of discrimination (Article 27), it follows that the Detaining Power cannot
transfer protected persons unless it is absolutely certain that they will not be subject to
discriminatory treatment or, worse still, persecution. This clause, which was inserted in the

1

International Committee of the Red Cross, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-0020173.pdf
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Convention by the XVIIth International Red Cross Conference, should be compared with
the preceding Article on refugees.1
On the other hand, article 147 of the Fourth Geneva Convention emphasizes the
presence of 'Unlawful deportation or transfer', because the unhappy experiences of the
Second World War have made it necessary to prohibit deportation completely in this
Convention. In the same way, transfers are forbidden except in cases where the safety of
the protected persons may make them necessary.

2. The application of International Human Rights Law to determine the internal protection
alternative“safe areas” for asylum seekers:
The Charter of the United Nations affirms the commitment and responsibility of
States to save humanity from the scourge of war, including the consequences of armed
conflicts such as the reception and protection of refugees, through the respect of the
obligations arising from treaties and other sources of international law, the Charter states in
its Preamble that"We the peoples of the United Nations determined to save succeeding
generations from the scourge of war…. and respect for the obligations arising from treaties and
other sources of international law can be maintained".2

On the other hand, the final act of the International Conference on Human Rights
(Proclamation of Teheran)3 states that "Massive denials of human rights, arising out of
aggression or any armed conflict with their tragic consequences, and resulting in untold human
misery, engender reactions which could engulf the world in ever growing hostilities. It is the

1

Commentary of 1958, Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12
August 1949, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/380-600051?OpenDocumentaccessed 10-01-2018.
2
United Nations, https://www.un.org/en/charter-united-nations/
3

For the text of the Proclamation of Teheran, see United Nations Document A/CONF.21/41, New York, 1968.
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obligation of the international community to co-operate in eradicating such scourges"; thus,

individual State’s responsibility is comparatively straightforward regarding the provision
of guarantees for the respect and protection of the rights of asylum-seekers when assessing
the internal protection alternative or “safe areas”.
Knowing that safe areas have been criticized for their impact on positive human
rights obligations of States under International Human Rights Law, by the return of asylum
seekers to some areas that are considered secure through a superficial and subjective
evaluation, which may result in the improper denial of access to the right to asylum.
Member States that consented to be bound by the International Human Rights Law
must ensure that their decisions do not render null and void their human rights
commitments by acting in a manner expressly contrary to the Charter. According to Article
26of Vienna Convention on the Law of Treaties, parties to a treaty are subject to the
principle of pacta sunt servanda, i.e. they are under an obligation to honor a binding treaty
in good faith. This obligation essentially requires them not to act in a manner incompatible
with the obligations entered into at an earlier stage. Customary international law regarding
interpretation of treaties as expressed in Article 31 of the Vienna Convention on the Law
of Treaties 1969 fortifies that view. According to Article 31, a treaty must be interpreted in
good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to its terms in their context
and in the light of its object and purpose.1

1

Najam U Din, '‘Safe’ havens: Compromising human rights protection for the displaced?', A thesis in partial
fulfilment of the Master's Degree in International Human Rights Law, FACULTY OF LAW University of Lund,
2005.page 61.
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We will therefore attempt to address the international legal framework of human
rights applicable to the concept of “safe areas” and the jurisprudence of UN human rights
treaty bodies.

2.1 Convention against Torture (CAT) and the internal protection alternative for asylum
seekers:
Article 3 of Convention against Torture states that: “No party shall expel, return or
extradite a person to another state where there are substantial grounds for believing that he
would be in danger of being subjected to torture. “The Committee Against Torture made a
general comment No. 4 (2017) on the implementation of article 3 of the Convention in the
context of article 22, where the Committee considered that the term "deportation" includes,
but is not limited to, expulsion, extradition, forcible return, forcible transfer, rendition,
rejection at the frontier, pushback operations (including at sea) of a person or group of
individuals from a State party to another State.1
The Committeere called the attention of the States parties to some non-exhaustive
examples of human rights situations, which may constitute an indication of a risk of torture
to which they should give consideration in their decisions on removal of a person from
their territory and consider them when applying the principle of “nonrefoulement”. Thus,
states parties should consider, in particular2:

1

Committee against Torture, "General Comment No. 4 (2017) on the implementation of article 3 of the
Convention in the context of article 22",AdvanceUneditedVersion9 February 2018. Para 4 page 1.
2
Ibid, pages 07-11.
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(a) Whether the person concerned had been previously arbitrarily arrested in his/her State of
origin without a warrant and/or he/she has been denied fundamental guarantees for a
detainee in police custody,
(b) Whether the person has been a victim of brutality or excessive use of force by public
officials based on any form of discrimination in the State of origin or would be exposed to
such brutality in the State to which he/she is being deported;
(c) Whether, in the State of origin or in the State to which he/she is being deported, the person
has been or would be victim of violence including gender based/sexual violence, in public
or in private, or gender-based persecution, genital mutilation, amounting to torture without
intervention of the competent authorities of the State concerned for the protection of the
victim;
(d) Whether the person has been judged in the State of origin or would be judged in the State
to which he/she is being deported by a judicial system which does not guarantee the right
to a fair trial;
(e) Whether the person concerned has been previously detained or imprisoned in the State of
origin or would be detained or imprisoned, if deported to a State, in conditions amounting
to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;
(f) Whether the person concerned would be exposed to sentences of corporal punishment if
deported to a State, in which, although corporal punishment is permitted by national law,
that punishment would amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment according to customary international law and the jurisprudence of the
Committee and of other recognized international and regional mechanisms for the
protection of human rights;
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(g) Whether the person concerned would be deported to a State in which there are credible
allegations or evidence of crimes of genocide, crimes against humanity or war crimes
within the meaning of Articles 6, 7 and 8 of the Rome Statute of the International Criminal
Court which have been submitted to the Court for its consideration;
(h) Whether the person concerned would be deported to a State party to the Geneva
Conventions and their Protocols where there are allegations or evidence of its violation of
common Articles 3 of the four Geneva Conventions of 12 August 1949 and/or Article 4 of
the additional Second Protocol to the Geneva Conventions of 1949 and, relating to the
protection of victims of non-international armed conflicts (Protocol II), and, in particular,
of: (i) article 3 (1) (a) of the four Geneva Conventions; and (ii) article 4 (1) and (2) of
Protocol II;
(i) Whether the person concerned would be deported to a State where there are allegations or
evidence of its violation of article 12 of the third Geneva Convention of 12 August 1949
relating to the treatment of prisoners of war (Third Geneva Convention);
(j) Whether the person concerned would be deported to a State where there are allegations or
evidence of its violation of Articles 32 or 45 of the fourth Geneva Convention relating to
the protection of civilian persons in times of war;47 or Article 75, paragraph 2, of Protocol
I additional to the Geneva Conventions relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts;
(k) Whether the person concerned would be deported to a State where the inherent right to life
is denied, including the exposure of the person to extrajudicial killings or enforced
disappearance, or where the death penalty is in force and considered as a form of torture or
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the deporting State party, in
particular:
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(i)

if the latter has abolished the death penalty or established a moratorium on its execution;

(ii)

where the death penalty would be imposed for crimes which are not considered by the
deporting State party as the most serious crimes or

(iii)

where the death penalty is carried out for crimes committed by persons below the age of
18, or on pregnant women or nursing mothers or persons who have a severe mental
disability.
(l) The State party concerned should also evaluate whether the circumstances and the methods
of execution of the death penalty and the prolonged period and conditions of the person
sentenced to death in death row detention could amount to torture or a cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment for the purpose of applying the principle of “nonrefoulement”;
(m) Whether the person concerned would be deported to a State where reprisals amounting to
torture have been or would be committed against him/her, members of the family or
witnesses of his/her arrest and detention, such as violent and terrorist acts against them, the
disappearance of those family members or witnesses, their killings or their torture;
(n) Whether the person concerned would be deported to a State where he/she was subjected or
would run the risk of being subjected to slavery and forced labor56 or trafficking in human
beings;
(o) Whether the person concerned is below the age of 18 years and would be deported to a
State where his fundamental child rights were previously violated and/or would be violated
creating irreparable harm, such as his/her recruitment as a combatant participating directly
or indirectly in hostilities or for providing sexual services.
The Committeeagainst torturementioned that when a state assessing whether
“substantial grounds” exist, should take into account the human rights situation of a State
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as a whole and not of a particular area of it. The State party is responsible for any territory
under its jurisdiction, control or authority. The notion of “local danger” does not provide
for measurable criteria and is not sufficient to dissipate totally the personal danger of being
tortured. The Committee also considered that the so called “internal flight alternative”, i.e.
the deportation of a person or a victim of torture to an area of a State where he/she would
not be exposed to torture unlike in other areas of the same State, is not reliable or
effective.Thus, a receiving State should have demonstrated certain essential measures to
prevent and prohibit torture throughout the entire territory under its jurisdiction, control or
authority, such as clear legislative provisions on the absolute prohibition of torture and its
punishment with adequate penalties, measures to put an end to impunity for acts of torture,
violence and other illegal practices committed by public officials, the prosecution of public
officials allegedly responsible for acts of torture and other ill-treatment and their
punishment commensurate with the gravity of the crime committed when they are found
guilty1
Therefore, the receiving State must respect the above conditions and criteria before
making the decision to deport asylum seekers to "the safe areas".

2.2 International Covenant on Civil and Political Rights and the internal protection
alternative for asylum seekers:
Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights states that:
"Everyone has the right to liberty and security of person". Article 9 recognizes and
protects both liberty of person and security of person. In the Universal Declaration of

1

Committee against Torture, supra, para 46-47 page 15.
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Human Rights, article 3 proclaims that everyone has the right to life, liberty and security of
person. That is the first substantive right protected by the Universal Declaration, which
indicates the profound importance of article 9 of the Covenant both for individuals and for
society as a whole. Liberty and security of person are precious for their own sake, and
because the deprivation of liberty and security of person have historically been principal
means for impairing the enjoyment of other rights.1
States parties to the covenant shall make sure that the right to security is guaranteed
to the asylum seekers before relocatingthem to the “safe area”, therefore the Committee of
Human Rights stipulated in its general comment No 35 that the right to security of person
protects individuals against intentional infliction of bodily or mental injury, regardless of
whether the victim is detained or non-detained. For example, Law enforcement officialsof
States parties violate the right to personal security when they unjustifiably inflict bodily
injury. The right to personal security also obliges States parties to respond appropriately in
response to death threats against persons in the public sphere, and more generally to
protect individuals from foreseeable threats to life or bodily integrity proceeding from any
governmental or private actors. States parties must take both measures to prevent future
injury and retrospective measures, such as enforcement of criminal laws, in response to
past injury. They should also prevent and redress unjustifiable use of force in law
enforcement, and protect their populations against abuses of private security contractors,
and against the risks posed by excessive availability of firearms. The right to security of

1

Human Rights Committee, General comment No. 35 ‘Article 9 (Liberty and security of person)’,
CCPR/C/GC/35, 16 December 2014, para 2, page 1.
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person does not address all risks to physical or mental health and is not implicated in the
indirect health impact of being the target of civil or criminal proceedings.1
The Committee of Human Rights mentioned the relationship of article 9 with other
articles of the Covenant, which considered that returning an individual to a country where
there are substantial grounds for believing that the individual faces a real risk of a severe
violation of liberty or security of person such as prolonged arbitrary detention may amount
to inhuman treatment prohibited by article 7 of the Covenant.

Conclusion:
The assessment of asylum applications based on the availability of internal protection
alternative or the so-called “safe areas” in states of origin is often not based on
international standards of human rights and humanitarian law, and is based on narrow
assessment. The bodies involved in the evaluation of such requests should therefore invoke
international obligations under international law in general, and use the reports of
intergovernmental and non-governmental organizations as evidences, such as the ICRC's
views, and the jurisprudence of Human Rights bodies of UN.
It is incorrect for the host State to work on double standards, through criticizing the
situation of human rights of the asylum-seeker's countries of origin and for example make
recommendations through the universal periodic review mechanism of UN,while at the
same time recognizing the existence of “safe areas” in those states which respects
international human rights law and humanitarian law standard.

1

Human Rights Committee, supra, para 9, pages 2-3.
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 أنوار بوزياني.د.ط

طرد األجانب بين موجبات السيادة ومبادئ القانون الدولي
طرد األجانب بني موجبات السيادة ومبادئ القانون الدويل

Expulsion of foreigners between the requirements of sovereignty and the
principles of international law

كلية العلوم القانونية-طالب ابحث بسلك الدكتوراه/أنوار بوزايين
جامعة حممد اخلامس الرابط-واالقتصادية واالجتماعية السويسي
:امللخص
يعد تنظيم املركز القانوين لألجانب يف شقه املتعلق بعملية طرد األجانب من بني أهم اآلليات اليت متتلكها الدول لتدبري
 وذلك من خالل سن التشريعات، خاصة أولئك الذين خيلون بنظامها العام أو يهددون أمنها واستقرارها،تدفقات األجانب
 إال أن تدبري هذه العملية خيضع كذلك ألحكام وقواعد القانون.والقوانني اخلاصة هبذه العملية يف إطار السيادة اليت تتمتع هبا
 وقد عاجل هذا البحث اإلشكالية املرتبطة بكيفية التوفيق بني.الدويل اليت تروم توفري احلد األدىن من الضماانت القانونية لألجانب
 وذلك بتحديد، ومحاية احلقوق األساسية املعرتف هبا دوليا لألجنيب موضوع الطرد،حق الدولة يف تنظيم عملية طرد األجانب
 وكذا إبراز األساس، وتعريف طرد األجنيب ابعتباره واقعة قانونية،اإلطار املفاهيمي للموضوع من خالل تعريف األجنيب والطرد
 والقيود الواردة على هذا احلق خاصة مبادئ القانون الدويل ذات الصلة،القانوين الذي تستمد منه الدولة حق طرد األجنيب
. وما تثريه من إشكاالت قانونية وفقهية وقضائية، وكذا الشروط اإلجرائية واملوضوعية املصاحبة لعملية الطرد،ابملوضوع
 املشروعية، السيادة، الطرد، األجنيب:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The legal status of foreigners in its measures of expulsion of foreigners can be concerned
amongs the important mechanism that the countries possesse, to manage the flows of foreigners.
Specially those who offend against order public, or threaten security and stability. And this through
the enactment of legislation and laws for this process in framework of the sovereignty enjjoyed by
the country. But this process is subject to provisions and rules of international law that are intended
to supply at least minimum legal guarantees to foreigners.
The folloing research has addressed the problem related to reconcile state right in organizing the
process of expulsion of foreigners, and protecting internationally recognized fundamental rights for
foreigners facing expulsion, by identifying the conceptual framework of the issue through defining
the foreigner and the terme expulsion as it can be concidered as a legal fact, also highlight the legal
foundation upon which the state derives the right to expel the foreigner as well as the restrictions
contained on this right particularly principales of international law. Relevant to the topic also the
procedural conditions and substantive accompanying for the expulsion and luhat this can raise some
problematic issues uuchas legislative, doctrinal and judiciary.
Keywords: foreigners, expulsion, sovereignty, legitimacy.
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مقدمة:
يشكل تنظيم املركز القانوين لألجانب أحد اهلواجس اليت استأثرت ابهتمام اجملتمع الدويل ،السيما يف ظل تنامي ظاهريت
اهلجرة واإلرهاب الدوليني ،وأتثريمها على االستقرار األمين والسياسي واالقتصادي للبلدان .وقد مر هذا املركز مبجموعة من املراحل
التارخيية ،حيث مل تكن اجملتمعات القدمية تعرتف أبية حقوق لألجانب يف إقليمها ،وكانت تعاملهم معاملة األشياء واحليواانت،
وظل األجنيب زمنا طويال حمروما من الشخصية القانونية ومن أبسط احلقوق ،ومل يتحسن هذا الوضع إال مع تطور القـانون الدويل
وحقوق اإلنسان ،وتنامي املعامالت التجارية الدولية ،1اللذين سامها بشكل كبري يف االعرتاف ابحلد األدىن للحقوق اليت جيب أن
يتمتع هبا األجنيب.
وملا كان املركز القانوين لألجانب ال يقتصر فقط على بيان احلقوق اليت يتمتعون هبا والواجبات اليت يلتزمون هبا ،بل يشمل
أيضا تنظيم كيفية دخوهلم وإقامتهم وكذا إبعادهم ،فإن القانون الدويل يعرتف للدولة حبقها يف سن التشريعات اليت تكفل تنظيم
هذه العملية ،العتبارها من احلقوق املرتبطة بسيادهتا .ومن موجبات هذا احلق إقرار سلطة الدولة يف طرد األجانب الذين يشكل
حضورهم داخل إقليمها تعارضا مع مصاحلها أو هتديدا لنظامها العام.2
وقد مت تناول موضوع طرد األجانب من طرف معهد القانون الدويل ،مبناسبة مناقشته للقواعد الدولية لقبول وطرد
األجانب اليت مت اعتمادها سنة  ،1892حيث عرفت األشغال التحضريية العتماد هذه القواعد نقاشا فقهيا هم خمتلف اجلوانب
املرتبطة بعملية طرد األجانب .كما عاد املوضوع للواجهة الدولية بعد إدراجه ضمن برانمج عمل جلنة القانون الدويل التابعة لألمم
املتحدة سنة  ،2004واعتماد مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب سنة .2014
أمهية املوضوع:
يكتسي موضوع طرد األجانب أمهية ابلغة لكونه ينهل من جمموعة من احلقول املعرفية القانونية :السيادة واجلنسية واهلجرة
والقانون اإلداري وحقوق االنسان واملعاهدات واملواثيق الدولية ،كما يستمد املوضوع أمهيته من راهنيته ابلنظر إىل تنامي حاالت
طرد األجانب ،وإىل اعتماد جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة ملشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب سنة  ،32014انهيك
عما تثريه عملية الطرد من إشكاالت قانونية وفقهية وقضائية على الصعيدين الدويل واإلقليمي.

1هشام صادق ،حفيظة السيد احلداد ،حممد عبد العال عكاشة ،اجلنسية ومركز األجانب دراسة مقارنة ،دار املطبوعات اجلامعية ،2006 ،ص 475 :إىل .477
André Weiss, traité théorique et pratique de droit international privé tome 2 le droit de l’étranger, paris, L.Larose éditeur, 1894,
pages 7 à 57.
«L’expulsion a pour objet les étrangers qui trouble la tranquillité et l’ordre public, dont la présence constitue un danger ou est -2
susceptible de provoquer des inconvénients…» Paul Fauchille, traité de droit international public tome 1, paris, librairie Arthur
.Rousseau, 1922, page: 976
 " 3قررت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة واخلمـسني (سنة  )2004إدراج موضـوع "طـرد األجانب" يف برانمج عملها ،وتعيني السيد موريس كـامتو مقـرراً خاصـاً معنيـاً هبـذا
املوضوع .ويف اجللسة  3238املنعقدة يف  5آب/أغسطس  ،2014اعتمدت جلنة القانون الدويل مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب".
األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة السادسة والستون ،امللحق رقم  ،(A/69/10) 10نيويورك ،2014 ،ص  12و.14
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إشكالية البحث:
تنطلق التساؤالت اليت يثريها املوضوع من فكرة أساسية مفادها أن للدولة سلطة يف تنظيم عملية طرد األجانب من إقليمها،
ابملقابل حيظى املركز القانوين لألجانب حبماية قانونية دولية متزايدة تكرسها جمموعة من املواثيق واملعاهدات الدولية .ومن هذا
املنطلق ،فإن اإلشكالية اليت يثريها املوضوع تتجلى يف كيفية حتقيق التوازن املنشود بني حق الدولة يف تنظيم وممارسة عملية طرد
األجانب ،وبني احلماية القانونية والقضائية لألجانب موضوع الطرد اليت تكفلها املواثيق واملعاهدات الدولية .وابستقراء وتفكيك
عناصر املوضوع ،تستوقفنا اإلشكالية التالية :إىل أي حد استطاعت مبادئ القانون الدويل املؤطرة لعملية طرد األجانب
التوفيق بني حق الدولة يف تنظيم وممارسة عملية الطرد ومحاية احلقوق األساسية لألجانب؟
وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة الفرعية اليت من شأهنا أن تسهم يف وفهم وحتليل املوضوع ،واليت ميكن إمجاهلا فيما
يلي:
• ما املقصود بطرد األجنيب؟ وما الذي مييزه عن اإلجراءات املشاهبة له؟
• ما هي األسس القانونية اليت تستمد منها الدولة سلطتها يف طرد األجنيب؟
• ماهي مبادئ القانون الدويل املؤطرة لعملية طرد األجنيب ،وماهي االستثناءات اليت ترد عليها ،وما مدى جناعتها يف
محاية املركز القانوين لألجانب؟
• ماهي الشروط اإلجرائية واملوضوعية اليت تضفي طابع املشروعية على قرار الطرد؟
• أين تتمظهر جمهودات القضاء يف بسط رقابته على قرارات طرد األجانب؟
وسيتم االستناد يف اإلجابة عن هذه اإلشكالية على فرضية مركزية ،ستشكل مرتكزا لبناء وحتليل املوضوع ،وهي أن حتقيق
التوازن بني سلطة الدولة يف طرد األجانب وضمان احلقوق األساسية لألجانب رهني مبنح السلطة القضائية رقابة حقيقية على
مشروعية قرار الطرد ،وذلك ببسط رقابتها على صحة الوقائع املنسوبة للشخص موضوع الطرد ،والتكييف القانوين هلا ،ومدى
تناسب قرار الطرد مع األفعال املنسوبة للشخص موضوع الطرد.
منهج الدراسة:
سأعتمد ملعاجلة هذا املوضوع على املنهج التحليلي ملختلف النصوص القانونية واآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية ذات
الصلة ابملوضوع ،خاصة اجتهادات حمكمة العدل الدولية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كمنهج غالب على هذا البحث،
ابإلضافة إىل املنهج املقارن كمنهج مساعد على فهم وحتليل املوضوع ،وذلك وفق التصميم التايل:
أوال :اإلطار املفاهيمي واألساس القانوين لطرد األجانب
الفقرة األوىل :اإلطار املفاهيمي؛
الفقرة الثانية :األساس القانوين.

اثنيا :القيود الواردة على حق الطرد
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الفقرة األوىل :مبادئ القانون الدويل؛

خامتة

الفقرة الثانية :الشروط اإلجرائية واملوضوعية لقرار الطرد.

أوال :اإلطار املفاهيمي واألساس القانوين لطرد األجانب
تكتسي عملية حتديد املفاهيم أمهية قصوى يف املساعدة على فهم وحتليل وكذا حتديد نطاق املوضوع ،ومن مثة فمن
الضروري تسليط الضوء على تعريف أهم العناصر املكونة للموضوع ،خاصة املركب اإلضايف طرد األجنيب ،وذلك قبل التفصيل يف
ابقي النقط األخرى.
الفقرة األوىل :اإلطار املفاهيمي
ملا كان من املتعذر فهم مصطلح الطرد إال يف عالقته مبصطلح األجنيب ،ونظرا للتطور الذي عرفه هذا األخري ،واألشخاص
الذين يندرجون يف إطاره ،فإنه من الضروري تسليط الضوء عليه أوال ،مث تعريف الطرد بعد ذلك ،ومتييزه عن اإلجراءات والتدابري
األخرى املشاهبة اليت قد تتخذها الدولة يف حق األجانب.
أ -مفهوم األجنيب
عرفت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة األجنيب أبنه كل فرد ال حيمل جنسية الدولة اليت يوجد يف إقليمها .1وقد
اعتمدت اللجنة معيار اجلنسية كمحدد للتمييز بني األجنيب واملواطن ،ورغم أن هذا التعريف مل يشر إىل األفراد الذين ال حيملون أية

جنسية -أي عدميي اجلنسية ،-إال أن هذا الصنف قد يندرج ضمنيا يف فئة األفراد الذين ال حيملون جنسية الدولة اليت يتواجدون
يف إقليمها.
يف حني عرف معهد القانون الدويل األجانب عندما حدد القواعد الدولية اخلاصة بدخول وطرد األجانب سنة ،1892
أبهنم "من ال يتمتعون حبق اجلنسية يف الدولة ،دون التمييز بني ما إذا كانوا جمرد زوار ،أو مقيمني يسكنون فيها ،أو ما إذا كانوا
الجئني أو دخلوا البالد بصورة طوعية" .2واملالحظ أن هذا التعريف اعتمد أيضا معيار اجلنسية يف حتديد فئة األجانب بغض النظر
عن مدة إقامتهم ،أو كيفية دخوهلم لإلقليم ،سواء كانوا أجانب يتمتعون مبركز قانوين نتيجة احرتامهم للتشريع املنظم لعملية دخول
وإقامة األجانب ،أو كان مركزهم غري قانوين.
أما فقهاء القانون الدويل ،3فلم يتطرقوا لتعريف األجنيب عند تناوهلم ملوضوع اجلنسية ،بل اكتفوا بتعريف الوطين ،حيث
يستشف من تعريفه -مبفهوم املخالفة-أن األجنيب هو من ال حيمل اجلنسية الوطنية .أي من ال حيمل جنسية الدولة اليت يتواجد

 1املادة  2من مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب .األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ص .14
2 Annuaire de l’Institut de droit international, volume XII 1892-1894, session de Genève, septembre 1892, page 219.
3هشام صادق ،حفيظة السيد احلداد ،حممد عبد العال عكاشة ،مرجع سابق ص.473 :
مشس الدين الوكيل ،الوجيز يف اجلنسية ومركز األجانب ،الطبعة الثالثة ،مصر ،منشأة املعارف ابإلسكندرية ،1968 ،ص.331:
حفيظة السيد احلداد ،املدخل إىل اجلنسية ومركز األجانب ،الطبعة األوىل ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ،2010 ،ص.301 :
Cathrine wihtol de wenden, l’immigration, France, groupe eyrolles, 2017, page : 30.
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فيها وفقا ألحكام قانون اجلنسية.1بينما ذهبت خمتلف التشريعات الوطنية إىل تعريف األجنيب يف القوانني املنظمة لدخول وإقامة
األجانب يف إقليمها.2
وملا كان معيار اجلنسية هو احملدد يف مسألة حتديد صفة األجنيب موضوع الطرد ،فإن هذا املعيار يثري جمموعة من
اإلشكاالت القانونية والفقهية -سيتم التطرق هلا الحقا-خاصة ابلنسبة لألشخاص مزدوجي أو متعددي اجلنسية عندما يكونون
حاملني جلنسية الدولة الطاردة.
ب -مفهوم الطرد
عرفت املنظمة الدولية للهجرة الطرد يف قاموس مصطلحات اهلجرة أبنه "قيام هيئة حكومية تتوافر لديها نية إخراج شخص

ما ،أو عدة أشخاص (غرابء "أجانب" أو دون دولة) من البالد ضد إرادهتم من اإلقليم اخلاص هبذا البلد".3
املالحظ يف التعريف أعاله أنه استثىن األنظمة اليت متنح حق الطرد للسلطة القضائية ،كما أنه أعطى للهيئة احلكومية
إمكانية طرد عدة أشخاص ،أو ما يصطلح عليه ابلطرد اجلماعي الذي يعترب ممنوعا حسب أعراف القانون الدويل.
يف حني أكدت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة أن املقصود ابلطرد" :هو كل عمل رمسي أو سلوك منسوب إىل
دولة ،وجيرب به أجنيب على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ وال يشمل الطرد التسليم إىل دولة أخرى أو التسليم إىل حمكمة أو هيئة جنائية
دولية ،أو عدم السماح بدخول أجنيب إىل الدولة".4
املالحظ أن هذا التعريف عرف الطرد من حيث كونه عمل تقوم به الدولة ،دون حتديد اجلهة املوكول إليها هذا
االختصاص( ،السلطات اإلدارية أو القضائية) ،كما أن هذا التعريف استعمل مصطلح اإلجبار يف إشارة إىل التنفيذ القسري
للطرد ،علما أن تنفيذ قرار الطرد قد يكون ابملغادرة الطوعية لألجنيب من دون إكراه أو إجبار .كما ميز هذا التعريف بني الطرد
وعملية التسليم إىل دولة أخرى ،اليت تتم يف إطار التعاون القضائي بني الدول هبدف تسليم املتهمني وفق شروط إجرائية خاصة.
كما ميز بني الطرد وعملية عدم السماح ابلدخول اليت حتكمها النصوص القانونية املتعلقة بدخول األجانب ال تلك املتعلقة
ابلطرد.
أما الفقيه بول فوشي فقد عرف الطرد بكونه عمل تقوم من خالله الدولة إبنذار أو إجبار شخص أو عدة أشخاص
أجانب يتواجدون يف تراهبا على املغادرة يف أقرب اآلجال.5

1عبد اجمليد غصوب ،دروس يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة األوىل ،بريوت ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2008 ،ص .749
 2وأورد يف هذا الصدد تعريف األجنيب يف قانون دخول وإقامة األجانب ابملغرب واهلجرة غري املشروعة الذي أكد يف املادة األوىل" :يراد "ابألجانب " يف مدلول هذا القانون ،األشخاص الذين ال يتوفرون
على ا جلنسية املغربية أو الذين ليست هلم جنسية معروفة أو الذين تعذر حتديد جنسيتهم" .القانون رقم  02.03املتعلق بدخول وإقامة األجانب ابململكة املغربية وابهلجرة غري املشروعة الصادر بتنفيذه
الظهري الشريف رقم  1.03.196بتاريخ  16من رمضان  1424املوافق ل  11نونرب  .2003اجلريدة الرمسية عدد  5160بتاريخ  .2013/11/13ص .3817
3املنظمة الدولية للهجرة ،قاموس مصطلحات اهلجرة ،اإلصدار الثاين ،العدد  ،2013 ،32ص .44
4األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ،ص .26
5 « L’expulsion est l’acte par lequel un Etat somme et au besoin contraint un ou plusieurs individus étrangers se trouvant sur son
territoire d’en sortir dans un bref délai » Paul Fauchille, op.cit, p 974 et 975.
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املالحظ أن جل التعريفات 1مل تعرف الطرد ابعتباره واقعة قانونية ،تبتدئ ابختاذ قرار الطرد من طرف السلطة املخولة هلا
هذا االختصاص ،مث يليها حبسب احلاالت؛ التنفيذ الطوعي لقرار الطرد ،أو مرحلة قضائية تروم الطعن يف مشروعية القرار ،مث تنفيذ
قرار الطرد .كما أن هذه التعريفات مل حتدد موجبات وأسباب الطرد علما أن معظم التشريعات تعتمد سبب اإلخالل ابلنظام العام
واحلفاظ على أمن الدولة كمسوغ للطرد.
وانطالقا مما سبق ،ميكن إعطاء تعريف تركييب لطرد األجانب أبنه األمر مبغادرة الرتاب واإلجراءات املصاحبة له ،اليت

تتخذها الدولة وفقا للقانون يف حق األجنيب املقيم هبا بصفة قانونية ،والذي يشكل حضوره داخل إقليمها هتديدا لنظامها العام

أو ألمنها أو ملصاحلها.
وقد حاول التعريف أعاله ،إضافة أربعة عناصر أساسية تتمثل يف:
✓
✓
✓
✓

اإلجراءات املصاحبة لعمية الطرد كاالحتفاظ ابلشخص موضوع الطرد يف األماكن املخصصة هلذه العملية أو احتجازه
إىل غاية تنفيذ القرار من خالل ترحيله ،وعدم حصر طرد األجانب يف عملية إصدار قرار الطرد فقط؛
تقييد وإخضاع عملية الطرد للقانون قصد إضفاء طابع املشروعية عليها؛
بيان املركز القانوين لألجنيب موضوع الطرد على اعتبار أن عملية الطرد تشمل األجانب املقيمني بصفة قانونية يف بلد ما
دون األجانب املقيمني بصفة غري قانونية أو الذين دخلوا بطرق غري مشروعة؛
ذكر سبب الطرد واملتمثل يف هتديد النظام العام أو األمن الوطين مادامت معظم التشريعات الدولية والوطنية تعتمده سببا
موجبا للطرد.

الفقرة الثانية :أساس حق الدولة يف طرد األجنيب
عرفت عملية دخول وخروج األجانب عموما يف الفقه جتاذاب بني تيارين متباينني ،األول يتبىن أفكارVitoria
و Grotiusاليت تغلب حرية األفراد يف التنقل واحلق العام يف االجتماع واالتصال بني الدول «le droit général de
» société et de communicationعلى حساب االمتيازات اليت تتمتع هبا الدول يف تنظيم هذه العملية .بينما أتثر
التيار الثاين أبفكار Vattelالذي يعترب تنظيم عملية دخول وخروج األجانب حقا سياداي للدول متارسه حسب مصاحلها الداخلية
واخلارجية .ويف ظل هذا التجاذب ،ظهر تيار آخر حاول التوفيق بني حرية األفراد يف التنقل وبني احلق السيادي للدول يف تنظيم
هذا احلق .2لكن رغم هذا االختالف الظاهر إال أن كل االجتاهات تقر حبق الدولة السيادي يف تنظيم عملية طرد األجانب ،كما

1

« An administrative measureconsisting in an order of the Governmentdirecting a foreigner to leave the country » Lassa Francis
Oppenheim,International Law. A Treatise, Volume I peace, New york, 1905, p 381.
« Mesure de police administrative enjoignant à une personne de quitter le territoire de l’Etat ou elle se trouve »Jean Salmon,
dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p 488.
"عمل مبقتضاه تنذر الدولة فردا أو عدة أفراد من األجانب املقيمني على أرضها ابخلروج منها وإكراههم على ذ لك عند االقتضاء" فؤاد عبد املنعم رايض ،الوسيط يف اجلنسية ومركز األجانب ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة ،1988 ،ص .356
2السيد عبد املنعم حافظ السيد ،أحكام تنظيم مركز األجانب ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،2014 ،ص 118و.119
Danièle Lochak, Etrangers : de quel droit ? 1ère édition, France, presses universitaires de France, 1985, p 82 et 83.voir aussi,
Alfred Verdross, Les règles internationales concernant le traitement des étrangers, tome 37, RCADI, 1931, p 338 à 340.

Edouard Catzeflis, De quelques aspects de l'expulsion, revue égyptienne de droit international, volume 2, 1946, p 57.
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تؤكد على قدم وعاملية هذا احلق .1ويف خضم هذا النقاش الفقهي حول األساس القانوين لتنظيم عملية دخول وخروج األجانب
عموما ،يثار التساؤل حول األساس القانوين الذي تستمد منه الدولة حق طرد األجانب خاصة ،حيث شكلت أشغال مناقشة
مشروع القواعد الدولية لقبول وطرد األجانب من طرف معهد القانون الدويل سنة  1892مناسبة ملناقشة هذا األساس –وإن
بشكل غري مباشر-عندما تطرق أعضاء املعهد ملسألة انتماء موضوع طرد األجانب ملواضيع القانون الدويل ،أو اعتباره من املسائل
السيادية للدول اليت ختتص كل واحدة منها بتنظيمها .ويف هذا السياق ،امتنع السيد بري أنطوين عن مناقشة املشروع بدعوى أن
املعهد ليس م ن اختصاصه مناقشة موضوع ال ينتمي ملواضيع القانون الدويل ،وأن سن القوانني املنظمة لألمن العام هي مظهر من
مظاهر السيادة الداخلية للدول ،وهي ختتلف من دولة ألخرى ومن الصعب حتديد قواعد عامة منظمة للموضوع ،ووافقه يف هذا
الرأي كل من السيدين دي مارتينز ورونو .يف حني ذهب اآلخرون 2إىل أن مسألة طرد األجانب هي من صميم القانون الدويل،
وميكن أن تثري إشكاالت حقيقية خاصة فيما خيص كيفية التوفيق بني مبدأ سيادة الدولة ومبدأ احرتام حقوق اإلنسان يف حالة
حدوث نزاعات.3
وقد انعكس هذا النقاش على صياغة ديباجة القواعد الدولية لقبول وطرد األجانب سنة  ،1892حيث أشارت إىل "حق
كل دولة أن تسمح بدخول األجانب إىل إقليمها ،أو أن ترفض ذلك ،أو أن تسمح بدخوهلم بصورة مشروطة ،أو أن تطردهم ،هو
نتيجة منطقية والزمة ترتتب على سيادة تلك الدول واستقالهلا".4
وسار أغلب الفقهاء 5على النهج نفسه ،واعتربوا أن حق الطرد جيد أساسه القانوين يف مبدأ السيادة ،إال أن الفقيه بول
فوشي ارأتى أن حق الطرد جيد أساسه يف مبدأ احملافظة 6على الدولة ،وأن اعتماد هذا املبدأ ،بدل مبدأ السيادة كأساس للطرد من
شأنه احلد من سلطة الدولة الواسعة يف هذا اجملال .7ويظهر أن رأي الفقيه فوشي أكثر وجاهة لسببني اثنني؛ أوهلما أن طرد
األجنيب ،يصبح القيام به واجبا على الدول ابعتباره إجراء وقائيا واحرتازاي يتخذ ضد األجنيب الذي يشكل حضوره هتديدا ألمن
الدول واستقرارها ،وابلتايل خضوعه لرقابة إدارية أو قضائية تبسط سلطتها على صحة الوقائع املنسوبة لألجنيب موضوع الطرد.

1

Pour plus de détail voir "Universalité et ancienneté du droit d'expulsion" de Alexis Martini, l’expulsion des étrangers, étude de
droit comparé, paris, édition L.Larose et L.Tenin, 1909, p: 16 et 17.
2

 M. Albéric Rolin, M. Rolin-Jacquemyns,M. Kasparek,LordReay, et M. Asserأعضاء معهد القانون الدويل:
; Annuaire de l’Institut de droit international, tome XI, 1889-1891, session de Hambourg, p. 317-320
Voir aussi Charles De Boeck, l’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la pratique, recueil des cours de
l’Académie de droit international, volume 18, 1927, page 455.
4 Annuaire de l’Institut de droit international, tome XII, op.cit, page 19.
 5يونس صالح الدين علي ،القانون الدويل اخلاص ،الطبعة األوىل ،بريوت ،منشورات زين احلقوقية ،2016 ،ص.363 :
; Charles De Boeck, op.cit, p 473; Lassa Francis Oppenheim, op.cit, p 378
6 « Droit de conservation : Un Etat a incontestablement le droit de prendre toutes les mesures destinées à garantir son existence
contre les dangers qui la menacent… la conservation de soi-même comprend et implique l’exercice de tous les droits nécessaires
à la sauvegarde de l’intégrité physique et morale de l’Etat ». Paul Fauchille, op.cit, p 410.
3

p 976 et 977.

7Ibid,
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واثنيهما أن الدولة لن تلجأ لطرد األجانب إال إذا كان هناك خطر يتهدد نظامها العام أو أمنها أو مصاحلا مما حيد من سلطتها
التقديرية الواسعة يف هذا اجملال.
وقد أكدت جمموعة من قرارات التحكيم الدولية على حق الدولة السيادي يف طرد األجانب :حيث أشار احملكم
RALSTONيف قضية بوفولو Bofolo case1إىل السلطة العامة اليت متتلكها الدول ،واليت ختول هلا طرد األجانب ،وإىل
ضرورة ممارسة هذه السلطة على حنو سليم" :ال ميكن الشك يف أن احلكومات متلك سلطة عامة ختول هلا طرد األجانب"...
ويف قضية مال ،Maal Case2وصف احملكم PLUMLEYحق الدولة يف طرد األجنيب أبنه أحد خصائص
السيادة ،وأكد على وظيفته الدفاعية" :إن احلق يف طرد األجنيب ،حق متأصل يف كل الدول ذات السيادة ،وهو من خصائص
السيادة".
كما يعرتف حبق الدولة يف طرد األجانب يف القوانني الوطنية اخلاصة بتنظيم دخول وإقامة األجانب ،بل يتجاوز األمر
ذلك إىل إقرار هذا احلق يف دساتري بعض الدول كسويسرا الذي ينص الفصل  121من دستورها على حق الدول يف طرد
األجانب الذين يهددون أمنها.3
واملالحظ أنه رغم كون مسألة سن التشريعات والقوانني املتعلقة مبركز األجانب هو من صميم االختصاص الوطين للدولة،
إال أن التطورات اليت عرفها القانون الدويل سواء من خالل االتفاقيات الدولية املعتمدة أو املمارسة الدولية اليت تكرسها
االجتهادات القضائية وأحكام هيئات التحكيم الدويل خبصوص األجانب ،جعل هذا االختصاص مقيدا مبجموعة من مبادئ
القانون الدويل .وهو ما كرسه امليثاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة املنظمة والنظامية املعتمد من طرف اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف  19دجنرب  ،2018حيث مت التأكيد من خالل املبادئ التوجيهية للميثاق على حق الدولة السيادي يف حتديد
سياستها الوطنية اخلاصة ابهلجرة وحقها يف إدارهتا يف نطاق واليتها القضائية ودون اإلخالل ابلتزاماهتا الدولية.4
اثنيا :القيود الواردة على حق الطرد

1

قضية بوفولو( GennaroBoffolo :بتت فيها جلنة املطالبات املختلطة بني إيطاليا وفينزويال) .بوفولو مواطن إيطايل (قدم إىل فنزويال سنة  )1898مت طرده من طرف السلطات الفنزويلية سنة

 1910بسبب مقال نشره يف اجلريدة اليت يديرها »«Il commercio Italo-Venezuolanoينتقد فيه السلطات القضائية والرئيس الفنزويلي بشكل غري مباشر.
United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol.X, (Boffolo Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela,
1903), 2006, pages 529, 530 et 531.
2قضية مال (بتت فيها جلنة املطالبات املختلطة بني هولندا وفنزويال) :مال مواطن هولندي مقيم يف فينزويال وممثل جملموعة من الشركات األمريكية واألوروبية ،مت طرده من طرف السلطات الفنزويلية سنة
 1899بسبب آتمره مع الثوار على السلطات احلكومية.
United Nations, Reports of International Arbitral, Awards, (Maal Case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1
June 1903), op.cit, p 731.
3Article 121 de Constitution fédérale de la Confédération suisse : « Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être
expulsés de Suisse » Recueil Officiel, numéro 2556, du 26 octobre 1999, page 2586.
 4املبادئ التوجيهية امليثاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة املنظمة والنظامية ،موقع املؤمتر الدويل العتماد االتفاق العاملي للهجرة:
https://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf
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إن مفهوم مبدأ سيادة الدولة ،يف القانون الدويل احلديث ،مل يعد مطلقا ابلشكل الذي كان عليه األمر سابقا ،بل
أصبحت حتد منه جمموعة من مبادئ القانون الدويل ،1وقد انعكس التطور الذي عرفه مفهوم سيادة الدولة على حقها يف طرد
األجانب ،حيث مت التخلي عن النظرية التقليدية املؤطرة هلذا احلق ،اليت كانت تعتربه نتيجة منطقية وضرورية للسيادة ،وأن الدولة
متلك سلطة تقديرية مطلقة ،وال ختضع ألي قيود أو مراقبة .2وأصبح هذا احلق مقيدا مبجموعة من املبادئ والشروط اإلجرائية
واملوضوعية 3الواجب احرتامها ،واليت تضفي املشروعية على قرار الطرد .وسيتم تقسيم هذه القيود لصنفني اثنني ،األوىل مرتبطة
مبجموعة من مبادئ القانون الدويل املقيدة حلق الطرد ،والثانية هلا ارتباط ابلشروط اإلجرائية واملوضوعية لقرار الطرد.
الفقرة األوىل :مبادئ القانون الدويل
ملا كانت عملية طرد األجانب من املمارسات املقيدة حلرية الفرد يف التنقل ،فقد استأثرت ابهتمام املنتظم الدويل الذي آثر
محايتها مبجموعة من املبادئ اليت ميكن استقراؤها من خالل جمموعة من املعاهدات واملواثيق الدولية ،وكذا اجتهادات حمكمة
العدل الدولية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
أ -مبدأ عدم طرد الدولة ملواطنيها
من الوظائف املالزمة للجنسية ابعتبارها رابطة قانونية وسياسية جتمع بني الفرد والدولة ،4إقرار حق الفرد يف االستقرار
واإلقامة يف الدولة اليت حيمل جنسيتها من جهة ،وتكريس واجب الدولة يف ضمان ومحاية هذا احلق وعدم املساس به.
ومن املبادئ املستقرة يف القانون والفقه 5الدوليني عدم جواز طرد الدولة ملواطنيها .وجيد هذا املبدأ أساسه القانوين يف
جمموعة من النصوص القانونية الدولية واإلقليمية .فقد نصت املادة الثانية من القواعد الدولية للسماح بدخول األجانب وطردهم،
املعتمدة من طرف معهد القانون الدويل على أنه" :ال ميكن للدولة أن متنع مواطنيها من الدخول واإلقامة يف إقليمها" .6كما
يستشف من املادة  12من عهد األمم املتحدة اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية منع ضمين لطرد األجانب ،حيث أشارت هذه
املادة إىل عدم إمكانية حرمان أي شخص من الدخول إىل إقليم الدولة اليت ينتمي إليها .7وعلى املستوى اإلقليمي نصت املادة 3
املتعلقة مبنع طرد األجانب من الربوتوكول رقم  4من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على أنه" :ال ميكن أبي حال للدولة طرد

1األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة واخلمسون ،تقرير جلنة القانون الدويل ،التقرير الثالث عن طرد األجانب رقم ،A/CN.4/581جنييف  ،2007ص .12
.472Charles De Boeck, op citpage2
3وكالة األمم املتحدة للهجرة ،تقرير اهلجرة يف العامل لسنة  ،2018املنظمة الدولية للهجرة ،سويسرا ،2018 ،ص .133

صنفت مذكرة األمانة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة حول موضوع الطرد القيود الواردة على حق الطرد إىل قيود تقليدية (حظر إساءة استعمال احلق ،مبدأ حسن النية ،حظر التعسف ،معاملة

األجانب) وأخرى معاصرة (أثر حقوق اإلنسان على معاملة األجانب ،مبدأ عدم التمييز ،مبدأ الشرعية) املقيدة حلق الطرد.
األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،جلنة القانون الدويل ،الدورة الثامنة واخلمسون ،مذكرة من األمانة حول طرد األجانب رقم ، A/CN.4/565 :جنييف ،2006 ،الصفحات من 139
إىل .204
4حفيظة السيد احلداد ،مرجع سابق ،ص.16:
5

; Emmanuel Bès de Berc, de l’expulsion des étrangers, paris, librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, 1888, page 7

; Feraud Giraud, droit d’expulsion des étrangers, VIII commission de l’institut de droit international, paris, 1889, page 60
Annuaire de l’Institut de droit international, tome XII, op.cit, p 219.

6

Nations unies, Recueil de traités volume 999, New York, 1983, article 12, page 191.

7
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، وهو ما مت أتكيده يف قرار حملكمة شامبريي يف قضية سوالري.1" سواء عن طريق الطرد الفردي أو اجلماعي،رعاايها من إقليمها
.2 قرار يف غري حمله،حيت جاء فيه أن قرار الطرد املتخذ يف حق سوالري الذي احتفظ بصفة الفرنسي
 إىل أن أحكام مبدأ عدم طرد الدولة ملواطنيها يسري كذلك على األشخاص الذين يكتسبون مركزا قانونيا،وجتدر اإلشارة
.مماثال للمواطنني عن طريق التجنيس
 الذي يرجع،ويثري تطبيق هذا املبدأ جمموعة من اإلشكاالت القانونية املرتبطة بعبء إثبات جنسية الشخص موضوع الطرد
 ويصبح األمر أكثر تعقيدا عندما يكون الشخص.فيه للقواعد املتعلقة ابجلنسية وقواعد اإلثبات اخلاصة املعتمدة يف كل دولة
 مما حييل على مسألة تنازع اجلنسية وما يرتتب عنها من صعوابت يف حتديد اجلنسية،موضوع الطرد حامال ألكثر من جنسية واحدة
. واليت ال يتسع اجملال للتفصيل فيها، والدولة املستقبلة للشخص موضوع الطرد،الفعلية
 وهو ما قامت به.3وقد تلجأ بعض الدول إىل جتريد مواطنيها من جنسيتها إلهناء حالة ازدواجية اجلنسية متهيدا لطردهم
،1991  حيث تعود تفاصيل القضية ملواطن مغريب قدم إىل فرنسا سنة.فرنسا يف حق مواطن مغريب حامل للجنسية الفرنسية
 مت احلكم عليه بسبع سنوات حبسا انفذة بتهمة التهييء ألعمال إرهابية2013  ويف سنة،2002 واكتسب اجلنسية الفرنسية سنة
 وخالل فرتة حبسه قامت السلطات الفرنسية بتجريده من اجلنسية الفرنسية يف ماي،يف كل من ابريس واملغرب وإيران وأفغانستان
.42014  غشت14  واختذت قرار بطرده من الرتاب الفرنسي حنو املغرب يف،2014

1

Conseil de l’Europe, convention européenne des droits de l’homme, protocole N04 de la convention, Strasbourg, article 3,

page 36.
Alexis Martini, op.cit, p 27 et 28. : القرار كما أورده مارتيين يف اهلامش2
« La Cour : — Attendu qu'il résulte des documents soumis à la Cour que leprévenu, né de parents français à Corte (Corse), le 17
mai 1835, contracta un engagement volontaire de sept ans, au 38 régiment d'infanterie, le 19 août 1852 ; que, nommé sergent
fourrier le 21 sept. 1855, il s'engagea de nouveau pour une deuxième période de sept ans, à compter du 19 août 1859, mais que,
dans la suite, il déserta, et que, porté manquant à l'appel du 14 mai 1858, il fut déclaré déserteur le 21 du même mois, puis rayé
des contrôles de l'armée le 14 novembre suivant; que, pendant cet intervalle de temps, il était allé demeurer à Genève, où la
naturalisation suisse lui fut concédée le 8 févr. 1861; qu'il a ainsi figuré sur la liste électorale de Carouge, durant de longues
années et jusqu'à sa rentrée en France, mais qu'il prétend que cette naturalisation n'a pu lui faire perdre la qualité de Français,
parce que, à la susdite date du 8 févr. 1861, il se trouvait encore dans les liens de son deuxième engagement militaire, en fraude
duquel il agissait; que c'est ainsi, d'ailleurs, que lui-même, au fond, l'a compris, et qu'à son tour le Gouvernement français en a
jugé, puisque, lors de l'amnistie du 14 août 1869, le consul général de France en Suisse, par certificat du 6 octobre de la même
année lui a fait application expresse de cette faveur, l'autorisant, dit-il, « à rentrer dans ses foyers », sans qu'on pût le rechercher
d'aucune manière à raison de sa désertion antérieure;— Par ces motifs, réforme le jugement du tribunal correctionnel de SaintJulien, du 30 Janv. 1908, et dit que Solari ayant conservé sa qualité de Français, c'est mal à propos qu'un arrêté
d'expulsion a été pris contre lui.»
3

Clara Lecadet, Pascaline Chappart, les expulsés leur voix, leurs droits, revu Plein droit, n° 107, 2015, p 6.

4

Conseil de l’Europe, cour européenne des droits de l’homme, Arrêt de chambre dans l’affaire de A.S. contre la France,

Requête No 46240/15, Strasbourg, 19 avril 2018.
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ورغم أن مسألة جتريد املعين ابألمر من اجلنسية متهيدا لطرده مل تثر أثناء أطوار احملاكمة يف هذه القضية ،إال أن التجريد من
اجلنسية يبقى من املمارسات اليت تستعني فيها الدول مبواد التشريع اجلنائي ،لغاية طرد مواطنيها ،خاصة إذا كانوا حاملني جلنسية
دولة أخرى ،وما مل يصبحوا مبوجب هذا التجريد يف وضعية عدميي اجلنسية.
ب -مبدأ عدم طرد عدميي اجلنسية
ينطبق وصف األجنيب على عدمي اجلنسية ،حيث تكاد جتمع خمتلف التعاريف على أن عدمي اجلنسية هو الشخص الذي
ال تعتربه أي دولة مواطنا فيها مبقتضى تشريعها ،أو ال يتمتع جبنسية أية دولة على اإلطالق .1وعدم االنتماء ألية دولة يضعف
احلماية القانونية هلذه الفئة ،مما جعل املنتظم الدويل يسعي حلمايتها من خالل إقرار مبدأ عدم طردهم يف االتفاقية املتعلقة بوضع
األشخاص عدميي اجلنسية املعتمدة يف  28شتنرب  ،1954حيث نصت املادة  31على ما يلي":ال تطرد الدولة املتعاقدة شخصا
عدمي اجلنسية موجودا يف إقليمها بصورة نظامية إال ألسباب تتعلق ابألمن الوطين أو النظام العام" .2واملقتضى نفسه ،نصت عليه
املادة  7من املواد املتعلقة بطرد األجانب املعتمدة من طرف جلنة القانون الدويل .3واملالحظ أن هذا املبدأ يشمل عدميي اجلنسية
املتواجدين داخل اإلقليم بصفة قانونية ،أي األشخاص الذين فقدوا جنسيتهم أثناء تواجدهم داخل إقليم الدولة .ويرد استثناء عام
على هذا املبدأ هو طرد عدميي اجلنسية يف حالة قيامهم أبعمال هتدد أمن الدولة ،أو ختل ابلنظام العام للبلد ،وهي األسباب
نفسها اليت تعتمدها الدول يف طرد األجانب عموما ،مما يسائل اجلدوى من إقرار هذا املبدأ واحلماية اليت يكفلها هلذه الفئة ،خاصة
أن هلا مركزا قانونيا خاصا جدا ،يكمن يف صعوبة العثور على دولة مستقبلة تسمح هلم بدخول إقليمها.
إن الضماانت النسبية املقرر هلذه الفئة تبقى حمصورة يف الشروط اإلجرائية لتنفيذ قرار الطرد ،حيث نصت الفقرة الثانية
والثالثة من االتفاقية املذكورة على أن طرد هذه الفئة ال يتم إال تطبيقا لقرار متخذ وفقا لإلجراءات اليت ينص عليها القانون ،مع
ضمان حقهم يف تقدمي بينات إثبات براءهتم ومنحهم مهلة معقولة ليلتمسوا خالهلا قبوهلم بصورة نظامية يف بلد آخر.
ت -مبدأ عدم طرد الالجئني
يندرج الالجئون 4ضمن فئة األجانب الذين حبكم وضعهم االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي يتمتعون حبماية دولية،
تضمن هلم عدم إمكانية طردهم من طرف الدول املستقبلة كمبدأ عام .وجيد هذا املبدأ أساسه يف الفقرة األوىل من املادة  32من

1

; Cathrine wihtol de wenden, op.cit, page 65
« Le terme (apatride) désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa
législation ». Article 1 de la convention relative au statut des apatrides. Nation Unies, recueil des traités, volume 360, New
; York, 1960, page 137
عرف معهد القانون الدويل عدمي اجلنسية يف قراره املعتمد يف دورة بروكسيل سنة  1936بشأن املركز القانوين لعدميي اجلنسية والالجئني أنه يقصد به كل فرد ال تعتربه أي دولة حامال جلنسيتها.
Annuaire de l’Institut de droit international, volume 39, t. II, session de Bruxelles, 1936, p. 294
2Nations Unies, recueil des traités, volume 360, op.cit, page 153 et 155.
 3املادة  ...": 7وال سيما القاعدة اليت ال جيوز مبقتضاها لدولة أن تطرد شخصا عدمي الشخصية يكون وجوده يف إقليمها قانونيا إال ألسباب تتعلق ابألمن القومي أو النظام" .األمم املتحدة ،الواثئق
الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ،ص .16
4نظرا لكث رة التعاريف اليت أعطيت ملصطلح الالجئ سواء يف املادة  1من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني املؤرخة  28يوليوز  ،1951والصيغة املكملة يف املادة  1من الربوتكول اخلاص بوضع الالجئني
املؤرخ يف  31يونيو  ،1967أو تعريف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني .سأكتفي إبيرا د التعريف الواسع ملصطلح الالجئ الذي اعتمدته اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة
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اتفاقية جنيف لعام  1951اخلاصة بوضع الالجئني 1اليت نصت على عدم جواز طرد الالجئني املوجودين بصفة قانونية داخل إقليم
الدول املتعاقدة إال ألسباب تتعلق ابألمن الوطين أو النظام الداخلي .كما أن املادة  33من االتفاقية نفسها منعت طرد الالجئني
أو إعادهتم قسرا إىل حدود اإلقليم الذي تكون فيه حياهتم أو حريتهم مهددة فيها بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم
إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية .وقد مت التنصيص على املقتضيات نفسها ضمن املواد املتعلقة بطرد األجانب
املعتمدة من طرف جلنة القانون الدولية.2
وجتدر اإلشارة إىل ضرورة التمييز بني صفة الجئ اليت مينحها التعريف الدويل لالجئ ،وبني املركز القانوين له ،والذي يتم
احلصول عليه وفق الشروط واإلجراءات احملددة يف االتفاقيات الدولية أو التشريعات الوطنية لكل دولة على حدة .وهلذا التمييز
أمهيته يف عملية الطرد ،حيث ال ميكن طرد الالجئ الذي اكتسب هذا املركز القانوين إال يف احلاالت االستثنائية ،واليت هلا ارتباط
أساسا بتهديد النظام العام واألمن الوطين ،واملنصوص عليها يف املادتني  32و 33من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني.
وخبالف عدميي اجلنسية املتواجدين داخل اإلقليم بصفة غري قانونية ،يتمتع الالجئون غري القانونيني بضمانة نسبية ،ميكن
أن تستشف من خالل مقتضيات املادة  31من االتفاقية املذكورة ،واليت متنع على الدول املتعاقدة فرض عقوابت جزائية على
الالجئني القادمني من إقليم كانت حياهتم مهددة فيه واملوجودين داخل الرتاب اإلقليمي بصفة غري قانونية شريطة أن يقدموا
ويربهنوا للسلطات وجاهة أسباب دخوهلم أو تواجدهم غري القانوين.
كما يثري موضوع طرد طالب اللجوء أو الالجئ احملتمل إشكاالت حول وضعه القانوين قبل البت يف طلبه ،ومدى متتعه
ابمتيازات هذا املبدأ .ويف هذه الصدد ،أوصت اللجنة التنفيذية لربانمج املفوض السامي يف دورهتا الثامنة والعشرين املنعقدة يف
أكتوبر  1977بضرورة توفري بعض الضماانت األساسية لطالب اللجوء وخاصة السماح له ابلبقاء يف البلد إىل حني اختاذ قرار
بشأن طلبه من طرف السلطة املختصة ،أو البقاء إىل غاية البت يف الطعن املقدم يف حالة رفض طلب اللجوء ،3وهو ما أقرته

مبشاكل الالجئني إبفريقيا املؤرخة يف  10شتنرب " : 1969إن لفظ الجئ مبقتضى هذه االتفاقية ينطبق على كل شخص خيشى عن حق من أن يضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو من انتمائه
جملموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية وجيد نفسه خارج البلد الذي حيمل جنسيته وال يستطيع -أو بسبب خوفه -خيشى أن يعلن احتمائه هبذا البلد أو شخص ال يتمتع جبنسية وجيد
نفسه خارج البلد حمل إقامته العادية بسبب أحداث معينة -وال يستطيع أو خيشى – العودة إليه.
كما ينطبق لفظ الجئ على كل شخص جيد نفسه مضطرا ،بسبب عدوان ،أو احتالل خارجي ،أو سيطرة أجنبية ،أو بسبب أحداث هتدد بشكل خطري األمن العام يف جزء من البلد األصل أو يف
 Nations unies, recueil desأراضيه كلها ،أو البلد الذي حيمل جنسيته ،إىل أن يرتك حمل إقامته العادية ليبحث عن مالذ له يف مكان آخر خارج بلده األصل أو البلد الذي حيمل جنسيته" (
)traités, volume 1001, New York, 1983, page 66..
Nations unies, recueil des traités, volume 189, New York, 1954, page 175.

1

 2املادة  6من املواد املتعلقة بطرد األجانب:
"ال جيوز لدولة أن تطرد الجئا موجودا يف إقليمها بصورة قانونية إال ألسباب تتعلق ابألمن القومي أو النظام العام".
" ال جيوز لدولة أن تطرد الجئا أو ترده أبي شكل إىل حدود أقاليم تكون حياته أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ،مامل
توجد أسباب معقولة العتباره خطرا على أمن البلد الذي يوجد فيه ،أو العتباره خطرا على جمتمع ذلك البلد بسبب صدور حكم هنائي عليه الرتكابه جرمية ابلغة اخلطورة".
األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ،ص .15
3

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتضى اتفاقية  1951وبروتكول  1967اخلاصني بوضع الالجئني ،جنيف ،شتنرب

 1979ص .59
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احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية  R.Uضد اليوانن ،حيث اعتربت أن القانون اليوانين والقانون الدويل يقران بعدم
إمكانية طرد طالب اللجوء إال بعد البت يف طلبه واستنفاذه جلميع طرق الطعن.1

ث-

مبدأ حترمي الطرد اجلماعي

غالبا ما كانت األزمات السياسية واالقتصادية وكذا احلروب سببا مباشرا حلاالت الطرد اجلماعي لألجانب اليت شهدها
العامل ،2مما حذا ابجملتمع الدويل إىل ضرورة تقنني هذه املمارسة من خالل إقرار منع الطرد اجلماعي لألجانب يف جمموعة من
االتفاقيات الدولية واإلقليمية .وقبل التفصيل يف هذا املبدأ واالستثناءات اليت ترد عليه ،البد من تسليط الضوء على مفهوم الطرد
اجلماعي.
ويف هذا الصدد ،أكدت جلنة القانون الدويل يف املادة  9املتعلقة حبظر الطرد اجلماعي أن املقصود بعبارة الطرد اجلماعي هو
طرد األجانب بوصفهم جمموعة" .3بينما عرفت الفقرة اخلامسة من املادة  12من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الطرد
اجلماعي بكونه يستهدف جمموعات قومية ،أو عنصرية ،أو عرقية ،أو دينية .4يف حني عرفت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
الطرد اجلماعي يف جمموعة من القرارات 5بكونه كل إجراء تتخذه السلطات املختصة ،يتم مبقتضاه إجبار األجانب بوصفهم
جمموعة على مغادرة البلد ،ماعدا احلالة اليت يتخذ فيها القرار بناء على دراسة موضوعية حلالة كل فرد يشكل اجملموعة.
واملالحظ أن جل التعاريف مبا فيها تعاريف فقهاء القانون ،6تثري إشكالني اثنني؛ األول مرتبط ابملعيار العددي املعترب
لتكييف الطرد على أنه طرد مجاعي ،والثاين له عالقة ابملركز القانوين لألجانب موضوع الطرد.

1

Conseil de l’Europe, Cour Européenne des droits de l’homme, arrêt du 7 juin 2011 (arrête devenu définitif 07/09/2011) dans
l’affaire R.U contre la Grèce, requête No 2237/08, Strasbourg, page 30 et 35. (Voir aussi l’affaire Čonkavs Belgique requête No
51564/99).
2Richard Perruchoud, l’expulsion en masse des étrangers, Annuaire français de droit international XXXIV, paris, édition du
CNRS, 1988, page 677.
3األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق،ص .16
4الفقرة  5من املادة  12من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب" :حيرم الطرد اجلماعي لألجانب ،والطرد اجلماعي هو الذي يستهدف جمموعات قومية ،عنصرية ،عرقية أو دينية"Nations ( .
.)Unies, Recueil des Traités, volume 1520, New York, 1997, p 239
5

Andric vs suède ( Requête No 45917/99, 23 février 1999), Conka vs Belgique (RequêteNo 51564/99, CEDH 2002-I),

Sultani Vs France (RequêteNo 45223/05, CEDH 2007-IV), Becker vs Danemark (RequêteNo 7011/75, décision de la
Commission du 3 octobre 1975), K.G vs Allemagne (RequêteNo 7704/76, décision de la Commission du 1er mars 1977), O
et autres vs Luxembourg (RequêteNo 7757/77, décision de la Commission du 3 mars 1978), Alibaks et autres vs PaysBas (RequêteNo 14209/88, décision de la Commission du 16 décembre 1988), et Tahiri vs Suède (RequêteNo 25129/94,
décision de la Commission du 11 janvier 1995).
Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme, guide sur l’article 4 du protocole No 4 à la convention des droits
de l’Homme, interdiction des expulsions collectives d’étrangers, 2018, p : 5, 11 et 12.
« L’expulsion en masse d'étrangers est l'acte par lequel un État ordonne à un certain nombre d'étrangers membres d'un groupe 6
social réel ou artificiel de quitter son territoire dans un délai déterminé ». Richard Perruchoud, Op.Cit p : 679.
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ففيما خيص املعيار العددي ،مل تنص خمتلف النصوص القانونية على عدد معني ليعترب الطرد مجاعيا .إال أنه ابلرجوع إىل
قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وخاصة قرار احملكمة بتاريخ  03أكتوبر  2017الذي اعتربت فيه أن طرد مواطن مايل،
وآخر ايفواري من إسبانيا يعترب خرقا ملقتضيات املادة  4من الربتوكول  4لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،اليت متنع الطرد
اجلماعي .1يتضح أن هذا العدد (اثنان) كاف لتكييف الطرد على أنه طرد مجاعي ،وهو ما يكرس توجه احملكمة األوروبية فيما
خيص املعيار العددي لتكييف الطرد على أنه مجاعي.
أما املركز القانوين لألجانب موضوع الطرد اجلماعي ،فبخالف املبادئ اليت مت التطرق إليها ،واليت تتحدث عن األجانب
املتواجدين داخل إقليم الدولة بصفة قانونية ،فإن هذا املبدأ سكت عن توصيف هذا املركز ،مما حييل على أنه يشمل األجانب
بغض النظر عن مركزهم ووضعهم القانوين ،سواء كانوا أجانب مقيمني يف الدولة وفقا للقوانني املتعلقة بدخول وإقامة األجانب
فيها ،أو يف وضعية تتناىف مع احلالة األوىل.
وقد حظي إقرار هذا املبدأ إبمجاع على املستويني الدويل واإلقليمي ،فعلى املستوى الدويل ،نصت الفقرة األوىل من املادة
 22من االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أنه ال جيوز أن يتعرض العمال املهاجرون وأفراد أسرهم
إلجراءات الطرد اجلماعي ،وينظر ويبث يف كل قضية طرد على حدة .2وهو املقتضى نفسه الذي أقرته جلنة القانون الدويل يف املادة
 9اليت حتظر الطرد اجلماعي لألجانب .3وعلى املستوى اإلقليمي نصت املادة  4من الربوتكول  4لالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان على حظر الطرد اجلماعي لألجانب.4
ويرد على هذا املبدأ استثناء يقضي جبواز الطرد اجلماعي الذي يكون بعد دراسة وتقييم احلالة الفردية لكل شخص من
أفراد اجملموعة ،وهو ما أكده تعريف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ملفهوم الطرد اجلماعي ،وسارت عليه يف خمتلف قراراهتا ذات
الصلة ابملوضوع ،5واعتمدته جلنة القانون الدويل يف الفقرة الثالثة من املادة املتعلقة حبظر الطرد اجلماعي.6
واملالحظ أنه رغم إقرار مبدأ عدم الطرد اجلماعي يف التشريعات الدولية واإلقليمية ،إال أن االستثناء الوارد عليه ،يضعف
نسبيا من حجم الضماانت القانونية املخولة لألجانب املطرودين.

Cour Européenne des droits de l’Homme, fiche thématique, expulsions collectives d’étrangers, arrêt de chambre le 03 octobre

1

2017 dans l’affaire N.D contre Espagne et N.T contre Espagne (Requête No 8675/15 et 8697), 2018, p 7 et 8.
Nations unies, Recueil des traités, vol 2220, New York 2004, p : 38.2
3الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ،ص .16
4Conseil de l’Europe, convention européenne des droits de l’homme, protocole No4 de la convention, page 36.
5خليفية وآخرون ضد إيطاليا حيث أكدت احملكمة أهنم مل يتم خرق املادة  4من الربوتكول  4من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت متنع الطرد اجلماعي مادامت أن الدولة اإليطالية قامت بتقييم
ودراسة حالة املعين ابألمر ومكنته من تقدمي الدفعات.
Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt de la grande chambre du 15/12/2016 dans l’Affaire
KHLAIFIA et autres contre l’Italie (Requête No 16483/12), Strasbourg, p 74 à 87.
أنظر أيضا قضية )M.A contre Chypre (requête No 41872/10 arrêt de chambre le 23 juillet 2013
 6الفقرة الثالثة من املادة  9املتعلقة حبظر الطرد اجلماعي " :جيوز للدولة أن تطرد يف آن واحد أفراد جمموعة من األجانب ،على أن يتم الطرد بعد تقييم للحالة اخلاصة لكل فرد من أفراد اجملموعة وفقا
ملشاريه هذه املواد واستنادا إىل ذلك التقييم" .األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،مرجع سابق ،ص .16
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الفقرة الثانية :الشروط اإلجرائية واملوضوعية لقرار الطرد
يقتضي مبدأ مشروعية 1القرارات اليت تتخذها الدولة إخضاعها ومطابقتها للقانون ،حيث يعترب هذا األخري مبثابة الضابط
ملدى مشروعية أعمال الدولة .وملا كان قرار الطرد من القرارات اإلدارية املتخذة يف حق األجانب ،فإنه خيضع هلذا الضابط .وقد
نصت جمموعة من املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ،على ضرورة التقيد ابلقانون يف عملية طرد األجانب .2وجتدر اإلشارة
إىل أن التقيد ابلقانون له مدلول واسع يشمل اجلوانب الشكلية أو اإلجرائية ،وكذا اجلوانب املوضوعية لقرار الطرد.
أ -الشروط اإلجرائية:
إن الطبيعة القانونية لقرار طرد األجانب ابعتباره تدبريا إداراي من تدابري الشرطة اإلدارية ،وليس عقوبة ،حرم األجنيب لعقود
طويلة من خضوع هذه العملية للمساطر اإلجرائية القضائية العادية املعمول هبا ،إال أن تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان أسهم
يف ضرورة اختاذ قرار الطرد وفقا إلجراءات منصوص عليها قانوان ،مع ضرورة متتيع األجنيب موضوع الطرد مبجموعة من الضماانت
اإلجرائية املصاحبة هلذه العملية .وهكذا نصت املادة  13من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على عدم جواز طرد
األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقانون .كما حظيت فئة الالجئني
وعدميي اجلنسية بنفس احلماية القانونية ،حيث نصت الفقرة الثانية من املادة  32من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني على أن
قرار الطرد ال ميكن اختاذه إال وفقا لإلجراءات اليت ينص عليها القانون .ونقلت الفقرة الثانية من املادة  31من االتفاقية املتعلقة
بوضع األشخاص عدميي اجلنسية املقتضيات نفسها .وتثري مسألة إخضاع عملية الطرد للقانون التساؤل أوال عن نوعية القانون
الواجب احرتامه ،أهو القانون الدويل أم القانون الوطين للدولة الطاردة .وهو األمر الذي أجابت عنه حمكمة العدل الدولية يف
قضية أمحدو صاديو دايلو ،3حيث أكدت أن "طرد السيد دايلو مل يتخذ وفقا للقانون يف جانبني يتعلقان ابلضماانت اإلجرائية

" 1مبدأ املشروعية يف معناه العام ،ال يعين أكثر من سيادة حكم القانون ،مبعىن أن تكون مجيع تصرفات اإلدارة يف حدود القانون" .سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارت اإلدارية دراسة مقارنة،
دار الفكر العريب ،1957 ،ص .9
2املادة  13من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" :ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقانونNations unies, ( " ،
)Recueil de traités volume 999, New York, 1983, page 191.
الفقرة الثانية من املادة  22من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم" :ال جيوز طرد العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إال عمال بقرار تتخذه السلطة
املختصة وفقا للقانون"
()Nations Unies, Recueil des Traités, volume 2220, New York, 2004, p 38
الفقرة الثانية من املادة  32من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني" :ال ميكن طرد الالجئ إال تنفيذا لقرار متخذ وفق اإلجراءات القانونية"
()Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, op.cit , p. 175.
الفقرة الثانية من املادة  31من االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية"" :ال ميكن طرد عدمي اجلنسية إال تنفيذا لقرار متخذ وفق اإلجراءات القانونية" ( Nation Unies, recueil des
)traités, volume 360, op.cit, page 155.
املادة  1من الربوتوكول  7امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق االنسان :ال يطرد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة ما إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقانون".
املادة  12من امليثاق اإلفريقي حلقوق االنسان والشعوب :ال جيوز طرد أجنيب دخل بصفة قانونية إىل أرض دولة طرف يف هذا امليثاق إال بقرار مطابق للقانون".
 3أمحد صاديو دايلو موطن غيين انتقل لإلقامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،وأنشأ هبا سنة  1974شركة لالسترياد والتصدير امسها افركوم-زايري ،كما أنشأ سنة  1979بدعم من شريكني خاصني
شركة أخرى متخصصة يف نقل البضائع .ويف التسعينيات من القران املاضى دخل السيد دايلو بصفته مديرا للشركتني يف منازعات قضائية طالب من خالهلا مجهورية الكونغو الدميقراطية أبداء ديون عالقة
بذمتها متعلقة بعمليات تسليم طلبيات هلذه األخرية خالل سنوات  1983و .1986ويف  31أكتوبر  1995أصدر رئيس وزراء زايري (مجهورية الكونغو الدميقراطية حاليا) أمرا ابلطرد يف حق السيد
صاديو بسبب إخالله ابلنظام العام يف زايري ،وخاصة يف اجملاالت االقتصادية واملالية والنقدية .وعلى إثر ذلك اهتمت غينيا مجهورية الكونغو الدميقراطية أبن إجراءات القبض على السيد دايلو واحتجازه
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املخولة لألجانب مبوجب القانون الكنغويل ،والرامية إىل محاية األشخاص املعنيني من خطر املعاملة التعسفية" ،وتضيف "أبن
اإلجراء املتنازع بشأنه ينتهك املادة  13من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية " .1ويستنتج من هذا احلكم أن الطرد
جيب أن يتم وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون الوطين الذي يتناوهلا بقدر من التفصيل ،ويف احرتام اتم لاللتزامات اليت
يفرضها القانون الدويل يف هذا اجملال .وابلرجوع للمادة  13من العهد الدويل ،واملادة  32من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني،
وكذا املادة  31من االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية ،ميكن القول إن القانون الدويل مل يقرر إجراءات حمددة جيب
التقيد هبا أثناء عملية الطرد ،وإمنا اكتفى بتحديد بعض الضماانت اإلجرائية لعملية الطرد ،واملتمثلة يف عرض القضية أمام سلطة
خمتصة ،وحق الشخص موضوع الطرد يف تقدمي خمتلف الدفوع ضد قرار الطرد ،2اتركا جمال التفصيل فيها للتشريعات الوطنية .وقد
سارت مذكرة األمانة العامة لألمم املتحدة يف االجتاه نفسه ،حيث اكتفت ببيان جمموعة من الضماانت اإلجرائية املخولة لألجنيب
موضوع الطرد ،3كاحلق يف اإلخطار إبجراءات الطرد يف الوقت املناسب ،وضمان احلق يف الدفاع من خالل االستعانة مبحام
ومرتجم ،واحلق يف احلماية القنصلية ،وغريها من الضماانت األخرى.
أما على املستوى اإلقليمي ،فقد نصت الفقرة األوىل من املادة األوىل من الربوتوكول  7امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،4على ضرورة اختاذ قرار الطرد وفقا للقانون مع ضرورة متتيع األجنيب مبجموعة من الضماانت اإلجرائية ،كتمكينه من
تقدمي دفوعاته ضد قرار الطرد ،والنظر يف قضيته أمام السلطات املختصة.
وعلى غرار االستثناءات الواردة على مبادئ القانون الدويل املقيدة لعملية الطرد ،فإن الدول ميكنها عدم متتيع الشخص
موضوع الطرد ابلضماانت اإلجرائية املشار إليها أعاله ،إذا تعلق األمر أبسباب قاهرة تتعلق ابألمن الوطين ،وهو االستثناء الذي
نصت عليه املادة  13من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية .واعتمدت مجهورية الكونغو مربرا يف عدم متتيع السيد
صاديو دايلو ابلضماانت اإلجرائية أثناء طرده ،إال أن حمكمة العدل الدولية أكدت أن مجهورية الكونغو انتهكت مقتضيات املادة
 13من العهد فيما يتعلق ابلظروف اليت مت فيها طرد السيد دايلو ،حيث جاء يف حيثيات احلكم" :ال شك فيه –مبدئيا -أن
السلطات الوطنية تنظر يف أسباب النظام العام اليت قد تسوغ اختاذ إجراء معني من إجراءات الشرطة ،لكن عندما ينطوي القرار
على إلغاء ضمان إجرائي منصوص عليه يف معاهدة دولية ،فإنه ال جيوز أن يرتك ببساطة للدول املعنية أمر تقرير الظروف اليت
تسمح ،استثناء ،إبلغاء ذلك الضمان ،وعلى الدولة أن تثبت أن الدواعي احملتمة اليت يشرتطها العهد ،كانت قائمة .ويف هذه
القضية ترى احملكمة أن الطرف املدعى عليه (مجهورية الكونغو) مل يدل أبي دليل من هذا القبيل".5

وطرده كانت تتوجيا لسياسة هذه األخرية هبدف منعه من اسرتداد الديون املستحقة لشركتيه( .األمم املتحدة ،موجز االحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2007-2003 ،نيويورك
 ،2011ص  215و ،216القضية املتعلقة أبمحدو صاديودايلو مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو الدميقراطية)
 1األمم املتحدة ،موجز االحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2012-2008 ،نيويورك  ،2015ص ( 170القضية املتعلقة أبمحدو صاديودايلو مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو
الدميقراطية).
 2املادة  13من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية )(Nations unies, Recueil de traités volume 999,op.cit , page 192
3األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،تقرير جلنة القانون الدويل الدورة الثامنة واخلمسون ،مذكرة من األمانة حول طرد األجانب ،مرجع سابق،الصفحات من  372إىل .413
4الفقرة األوىل من املادة األوىل من الربوتكول  7امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
Conseil de l’Europe, convention européenne des droits de l’homme, protocole N0 7 de la convention, Strasbourg, p 43.
 5األمم املتحدة ،موجز االحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2012-2008 ،مرجع سابق ،ص .170
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وعلى املستوى اإلقليمي ،أكدت الفقرة الثانية من املادة األوىل من الربوتوكول  7امللحق ابالتفاقية األوروبية حلقوق
اإلنسان ،على أنه "ميكن طرد األجنيب قبل متتيعه ابلضماانت اإلجرائية املشار إليها يف الفقرة األوىل ،إذا كان للطرد ضرورة يقتضيها
احلفاظ على النظام العام واألمن الوطين" ،1وهو األساس القانوين الذي اعتمدته رومانيا حلرمان  Geleriمن الضماانت اإلجرائية
املقررة .إال أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذه القضية ،2أكدت أن السلطات الرومانية خرقت مقتضيات املادة  1من
الربوتوكول  7بعدم متتيع املعين ابألمر من الضماانت اإلجرائية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة  1من الربوتوكول ،7
حيث اكتفت يف تعليلها لسبب الطرد بكوهنا تتوفر على معلومات تؤكد قيام املعين ابألمر أبنشطة من شأهنا هتديد األمن الوطين،
دون حتديد نوعية هذه األنشطة.
ب -الشروط املوضوعية:
ترتبط اجلوانب املوضوعية لقرار الطرد غالبا بركن السبب ،والذي يعترب ركنا جوهراي ملشروعية هذا القرار .وقد حاولت
تشريعات بعض الدول يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وضع الئحة حمددة ألسباب الطرد كما هو احلالة ابلنسبة
للوالايت املتحدة والربازيل وإيطاليا .3كما قام معهد القانون الدويل يف املادة  28من القواعد الدولية اخلاصة بدخول وطرد
األجانب بتحديد األشخاص الذين ميكن طردهم من خالل األعمال اليت يقومون هبا أو يتسببون فيها ،ومن بينها :انتهاك قانون
اهلجرة ،وهتديد الصحة العامة ،واإلدانة جبرائم خطرية ،وتعريض أمن الدولة للخطر خالل احلرب أو عندما تكون احلرب وشيكة،
ومهامجة الدولة املضيفة أو إهانتها يف الصحافة األجنبية .4...إال أن حماولة حتديد الئحة حصرية لألسباب اليت تعد مسوغا للطرد
مل تستطع حصر مجيع األسباب ،مما دفع التشريعات الدولية والوطنية إىل اعتماد مصطلحات ميكن أن تدرج يف إطارها جمموعة من
األسباب ،وتكيف مبقتضاها جمموعة من الوقائع واألحداث اليت تعد مسوغا للطرد ،5كالنظام العام واألمن العام واألمن الداخلي
واخلارجي والسالمة الداخلية واخلارجية.

1ابلرجوع إىل التقرير الذي يشرح مقتضيات الربوتكول  7من االتفاقية ،فقد أكد على إمكانية استفادة الشخص موضوع الطرد من الضماانت اإلجرائية املشار إليها يف الفقرة األوىل بعد عام من طرده.
Conseil de l’Europe, séries des traités européens n 117, rapport explicatif du protocole N o 7 à la convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Strasbourg, 22.XI.1984, p 4.
2 Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 15/02/2011 (arrêt définitif le 15/09/2011) dans l’affaire
GELERI c. ROUMANIE (requête No 33118/05), Strasbourg, p 14 et 15.
3

Ce fut le cas de la loi des Etats-Unis d’Amérique du 20 février 1907, la loi italienne sur la sûreté générale du30 juin 1889 ou

encore la loi brésilienne du 7 janvier 1907.(Charles De Boeck, op cit page 534).
) ،وذلك من خالل األعمال اليت يقومون هبا أو يتسببون فيهاles personnes qui peuvent être expulsées.حدد املعهد يف هذه املادة األشخاص الذين ميكن طردهم (

4

)( Institut de Droit International, Annuaire de l’Institut, tome XII, op.cit, p 223 et 224..
5

Ibrahim Soyuren, l’expulsion des étrangers en France, en Suisse et en Turquie, Suisses, Éditions Alphil-Presses universitaires,

2018, P :52.
Anne-Lise Ducroquetz, Op.cit, p 54.
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ونظرا العتماد أغلب الدول لسبب اإلخالل ابلنظام العام وهتديد األمن الوطين كمسوغ لطرد األجانب ،وما تكتنفه هذه
املفاهيم من غموض وقابليتها للتغري يف الزمان واملكان ،فقد حددت املادة  5من املواد املتعلقة بطرد األجانب املعتمدة من طرف
األمم املتحدة جمموعة من الشروط الواجب توفرها يف ركن السبب ،ميكن إمجاهلا يف النقط التالية:1
✓ ال جيوز للدولة أن تطرد أجنبيا إال لألسباب اليت ينص عليها القانون؛
✓ جيب أن تقيم أسباب الطرد تقييما معقوال وحبسن نية ،يف ضـوء مجيع الظروف ،مع إيالء اعتبار خاص ،عند االقتضاء،
خلطورة الوقائع أو سـلوك األجنيب املعين أو الطابع الراهن للتهديد املرتتب على تلك الوقائع؛
✓ ال جيوز للدولة أن تطرد أجنبيا لسبب يتناىف مع التزاماهتا مبوجـب القانون الدويل.
وابلرجوع هلاته الشروط ميكن القول إهنا مل أتت بضماانت حقيقية لألجنيب موضوع الطرد ،إذا ما مت استثناء الشرط الثاين
الذي حيدد املعايري العامة لتقييم أسباب الطرد ،واملتمثلة يف خطورة الوقائع املنسوبة لألجنيب والطابع الراهن للتهديد ابإلضافة إىل
عدم الشطط يف استعمال السلطة أو سوء النية .حيث ،ال يكفي يف هذا الصدد تقدمي أسباب الطرد فقط ،بل ينبغي أن يكون
السبب أو الواقعة القانونية موجبة للطرد ال جمرد شبهة ،2وهو ما أكدته حمكمة العدل الدولية يف قضية صاديو دايلو حيث قالت:
"أن مجهورية الكونغو ،مل تتمكن ،طيلة اإلجراءات من اإلدالء ابألسباب اليت قد تشكل أساسا مقنعا لطرد السيد دايلو" .3إال أن
جناعة وفعالية هذه املعايري يبقى رهينا مبدى احرتام الدول هلا أثناء تنفيذ عمليات الطرد ،ومبدى قدرة السلطة القضائية يف بسط
رقابتها على قرار الطرد وفحص مشروعيته.
خامتة:
بعد بسط خمتلف اجلوانب القانونية والفقهية والقضائية املتعلقة مبوضوع طرد األجانب ،ميكن استنتاج اخلالصات التالية:
✓ ابلرغم من البعد الدويل لعملية طرد األجانب وأتثريها على املركز القانوين هلؤالء ،إال أن الدول الزالت متلك سلطة تقديرية
واسعة يف ممارسة هذا احلق ،تستمدها من حقها السيادي يف تنظيم وممارسة عملية الطرد؛
✓ أن االستثناءات الواردة على املبادئ الدولية املؤطرة لعملية الطرد ،حتد من جناعة وفعالية الضماانت القانونية املخولة
لألجنيب موضوع الطرد؛
✓ إن ارتباط أسباب الطرد مبفهومي النظام العام واألمن الوطين سواء يف التشريعات الوطنية أو الدولية ،يضعف احلماية
القانونية لألجانب ،ألهنما من املفاهيم غري الدقيقة اليت حتتمل أكثر من أتويل ،كما ميكن أن تندرج وتكيف يف إطارمها
جمموعة من األفعال اليت تعد مسوغا للطرد؛

1األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة السادسة والستون،امللحق رقم  ،(A/69/10) 10نيويورك ،2014 ،ص .15
Alexis Martini, op.cit, p 54 ; et Charles De Boeck, op.cit, page 532.2
 3األمم املتحدة ،موجز االحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2012-2008 ،مرجع سابق ،ص .171
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✓ إن عدم حصر الئحة األسباب املوجبة للطرد رغم صعوبة هذا األمر ،وليس استحالته ،مينح سلطة تقديرية واسعة للدول يف
تفسري مفهوم النظام العام واألمن الوطين ،وتكييف الوقائع اليت تندرج يف إطار هذين املفهومني ،مما يضعف املركز القانوين
لألجنيب موضوع الطرد.
✓ االستثناءات الواردة على الشروط اإلجرائية واملوضوعية الواجب احرتامها يف عملية الطرد ،واملتمثلة يف إمكانية طرد األجنيب
يف حاليت هتديد النظام العام واألمن الوطين تضعف من حجم الضماانت اإلجرائية واملوضوعية املقررة لألجانب؛
✓ تبقى احلماية القضائية من بني الوسائل الناجعة لتحقيق التوازن املنشود بني حق الدول السيادي يف ممارسة وتنظيم عملية
الطرد ومحاية احلقوق األساسية لألجانب ،شريطة ضمان ولوج هذه الفئة للعدالة من جهة ،ومنح السلطة القضائية رقابة
حقيقية على قرارات الطرد من جهة أخرى.

الئحة املراجع
الئحة املراجع ابلعربية:
 -1الكتب
✓ حفيظة السيد احلداد ،املدخل إىل اجلنسية ومركز األجانب ،الطبعة األوىل ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية2010 ،؛
✓ سليمان حممد الطماوي ،النظرية العامة للقرارت اإلدارية دراسة مقارنة ،دار الفكر العريب1957 ،؛
✓ السيد عبد املنعم حافظ السيد ،أحكام تنظيم مركز األجانب ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.2014 ،
✓ مشس الدين الوكيل ،الوجيز يف اجلنسية ومركز األجانب ،الطبعة الثالثة ،مصر ،منشأة املعارف ابإلسكندرية1968 ،؛
✓ عبد اجمل يد غصوب ،دروس يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة األوىل ،بريوت ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
2008؛
✓ فؤاد عبد املنعم رايض ،الوسيط يف اجلنسية ومركز األجانب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة1988 ،؛
✓ هشام صادق ،حفيظة السيد احلداد ،عكاشة حممد عبد العال ،اجلنسية ومركز األجانب دراسة مقارنة ،دار املطبوعات
اجلامعية2006 ،؛
✓ يونس صالح الدين علي ،القانون الدويل اخلاص ،الطبعة األوىل ،بريوت ،منشورات زين احلقوقية.2016 ،
 -2القوانني واملواثيق والتقارير الدولية
✓ األمم املتحدة ،موجز األحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2012-2008 ،نيويورك 2015؛
✓ األمم املتحدة ،موجز األحكام واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية ،2007-2003 ،نيويورك 2011؛
✓ األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة واخلمسون ،تقرير جلنة القانون الدويل ،التقرير الثالث عن طرد
األجانب رقم  ،A/CN.4/581جنييف2007 ،؛
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طرد األجانب بين موجبات السيادة ومبادئ القانون الدولي

ط.د .أنوار بوزياني

✓ األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،تقرير جلنة القانون الدويل الدورة الثانية والستون ،التقرير السادس عن طرد
األجانب رقم  ،A/CN.4/625جنيف2010 ،؛
✓ األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،جلنة القانون الدويل ،الدورة الثامنة واخلمسون ،مذكرة من األمانة حول طرد
األجانب رقم ،A/CN.4/565 :جنييف2006،؛
✓ األمم املتحدة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة التاسعة والستون ،تقرير جلنة القانون الدويل ،الدورة السادسة والستون،
امللحق رقم  ،(A/69/10)10نيويورك ،سنة 2014؛
✓ املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقتضى
اتفاقية  1951وبروتكول  1967اخلاصني بوضع الالجئني ،جنيف شتنرب 1979؛
✓ املنظمة الدولية للهجرة ،قاموس مصطلحات اهلجرة ،اإلصدار الثاين ،العدد 2013 ،32؛
✓ وكالة األمم املتحدة للهجرة ،تقرير اهلجرة يف العامل لسنة  ،2018املنظمة الدولية للهجرة ،سويسرا.2018 ،
الئحة املراجع ابللغات األجنبية:
 -1الكتب:
✓ Alexis Martini, l’expulsion des étrangers, étude de droit comparé, paris, édition
; L.Larose et L.Tenin, 1909
✓ Alfred Verdross, Les règles internationales concernant le traitement des
étrangers, tome 37, RCADI, 1931.
✓ André Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, tome 2
; Le droit de l’étranger, paris, L.Larose éditeur, 1894
; ✓ Cathrine wihtol de wenden, l’immigration, France, groupe eyrolles, 2017
✓ Charles De Boeck, L’expulsion et les difficultés internationales qu’en soulève la
pratique, recueil des cours de l’Académie de droit international, volume 18,
; 1927
✓ Danièle Lochak, Etrangers : de quel droit ? 1ère édition, France, presses
; universitaires de France, 1985
✓ Emmanuel Bès de Berc, De l’expulsion des étrangers, paris, librairie nouvelle de
; droit et de jurisprudence, 1888
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 أنوار بوزياني.د.ط
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✓ Feraud Giraud, Droit d’expulsion des étrangers, VIII commission de l’institut
de droit international, Paris, 1889 ;
✓ Ibrahim Soyuren, L’expulsion des étrangers en France, en Suisse et en Turquie,
Suisses, Éditions Alphil-Presses universitaires, 2018 ;
✓ Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant,
2001;
✓ Lassa Francis Oppenheim, International Law. A Treatise. Volume I peace, New
York, 1905 ;
✓ Paul Fauchille, Traité de droit international public, tome 1, Paris, librairie
Arthur Rousseau, 1922 ;
✓ Richard Perruchoud, L’expulsion en masse des étrangers, Annuaire français de
droit international, XXXIV, Paris, édition du CNRS, 1988 ;
: األطروحات-2
✓ Anne-Lise Ducroquetz, L’expulsion des étrangers en droit international et
européen, thèse, Université Lille 2, 2007.
✓ Nadia Khrouz, La pratique du droit des étrangers au Maroc. Essai de
praxéologie juridique et politique, thèse, Université de Grenoble Alpes, 2016.
: املقاالت-3
✓ Edouard Catzeflis, De quelques aspects de l'expulsion, revue égyptienne de
droit international, volume 2, 1946 ;
✓ Clara Lecadet, Pascaline Chappart, les expulsés leur voix, leurs droits, revu
Plein droit, n° 107, 2015.
: القوانني واملواثيق والتقارير الدولية-4
2018  يونيو13  مشروع الوثيقة اخلتامية،✓ امليثاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية
(
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https://www.un.org/ar/conf/migration/assets/pdf/180713_agreed_outcome_globa
)l_compact_for_migration.pdf
✓ Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme, guide sur
l’article 4 du protocole No 4 à la convention des droits de l’Homme,
interdiction des expulsions collectives d’étrangers 2018 ;
✓ Annuaire de l’Institut de droit international, volume 39, tome II, session de
Bruxelles, 1936 ;
✓ Annuaire de l’Institut de droit international, volume XII, 1892-1894, session
de Genève, Septembre 1892 ;
✓ Annuaire de l’Institut de droit international, tome XI, 1889-1891, session de
Hambourg, Septembre 1891 ;
✓ Nations Unies, Recueil des Traités, volume 189, New York, 1954 ;
✓ Nation Unies recueil des traités, volume 360, New York, 1960 ;
✓ Nations unies, Recueil de traités, volume 999, New York, 1983 ;
✓ Nations unies, recueil des traités, volume 1001 New York, 1983 ;
✓ Nations Unies, Recueil des Traités, volume 2220, New York, 2004
✓ Nations Unies, Recueil des Traités, volume 1520, New York, 1997.
✓ United Nations, Reports of International Arbitral Awards, volume X, 2006
: املواقع اإللكرتونية-5
https://www.echr.coe.int :موقع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
http://www.icj-cij.org/fr :موقع حمكمة العدل الدولية
https://treaties.un.org :موقع األمم املتحدة جمموعة املعاهدات واالتفاقيات
:موقع املؤمتر الدويل العتماد االتفاق العاملي للهجرة
https://www.un.org/ar/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regularmigration.shtml
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التطبيق االستثنائي لقانون القاضي على النظم المقررة لحماية
أموال ناقصي وعدمي األهلية

د .بن عزيزة حنان

التّطبيق االستثنائي لقانون القاضي على النظم املقررة حلماية
أموال انقصي وعدميي األهلية

The exceptional application of the judge's law on the protection
Systems for the partially or completely incapable funds
د.بن عزيزة حنان/أستاذة متعاقدة -قسم القانون اخلاص كلية احلقوقوالعلوم السياسية-جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان/
اجلزائر
امللخص:
الشأن بنظم احلماية أو النظم النيابيّة على أموال غري كاملي األهلية هي
اخلاصة ذات ّ
العامة يف املنازعات الدولية ّ
ملّا كانت القاعدة ّ
تطبيق قانون جنسية الشخص املشمول ابحلماية ،فإنّه يف كثري من األحوال يرجع االختصاص إىل قانون القاضي أي قانون الدولة
املعروض أمامها النزاع ،وهذا التطبيق االستثنائي لقانون القاضي رغم أنّه بُين على اعتبارات قانونيّة ّإال أنّه يف كثري من األحيان
يطرح بعض اإلشكاالت الّيت كانت مفرزة الواقع العملي.

الكلمات املفتاحية:نظم احلماية-قانون القاضي -تنازع -أموال -انقصي وعدميي األهلية.
Abstract:
When the general rule in special international disputes that are relevant to the
protection regimes or representation systems on the funds of incapable person is application
of the nationality law of the protected person, In many cases jurisdiction is vested in the law
of the judge, which means the law of the state which presented before it the dispute, and this
exceptional application of the judge’s law although it was based on legal considerations,
however, it often raises some of the problems that have been detached from practice.
Key words :protection systems -judge’s law- conflict - funds- partially or completely
incapable.
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التطبيق االستثنائي لقانون القاضي على النظم المقررة لحماية
أموال ناقصي وعدمي األهلية

مق ّدمة

د .بن عزيزة حنان

حنو حتقيق احلماية الكافيّة واحلفاظ على أموال ومصاحل انقصي وعدميي األهليّة()1من الضياع أو العبث فيها أو التع ّدي

()2
حمل إرادة انقص أو عدمي األهلية ،وما
عليها ُ ،وجدت بعض النّظم التمثيليّة أو النيابيّة كنُظم قانونيّة تسمح حبلول إرادة الناّئب ّ

التصرف يف شؤوهنا املالية أبنفسها ،سواء جبلب منفعة أو دحض مفسدة ،وذلك عائد بطبيعة
هذا إالّ س ّد لعجز هذه الفئة عن ّ

احلال لنقص أهليتهم أو انعدامها ،ممّا جعل صفة اإلدراك والتمييز لديهم مفقودة ،وإن ُوجدت تكون غري كاملة ،األمر الذي
استلزم توفري عناية هلم تتناسب مع قصور وضعف ملكاهتم الفكرية والذهنية واإلدراكيّة ،وهذه العناية انعكست يف صور نُظم
()3
تبين اصطالح
املشرع اجلزائري بنظم النيابة الشرعية و ّاّتهت بعض التشريعات العربية كمصر إىل ّ
احلماية أو كما اصطلح عليها ّ
ِ
مقررة شرعا قبل أن يُعرتف هبا قانوان.
تتجسد يف ال ِوالية والوصاية والتقدمي ،وهي نُظم ّ
الوالية على املال ،والّيت ّ

خاصة وطنيّة قد ال تثري اشكاالت
هذا وإن كانت مسائل النيابة الشرعيّة واملنازعات النامجة عنها انشئة عن عالقات ّ
اخلاصة مشتملة على عنصر
قانونيّة ،أل ّن القاضي يطبّق مباشرة قانونه أي القانون الداخلي ،فإ ّن األمر حيتدم إذا كانت العالقة
ّ

أجنيب ،كأن يكون غري كامل األهليّة من جنسية والشخص القائم ابحلماية من جنسية أخرى ،أو تكون أموال الشخص املشمول

ابحلماية متواجدة ببلد وهو موجود ببلد أخر وحيمل جنسية بلد اثلث ،فهنا يتنازع حكم العالقة أكثر من قانون وهو ما يُعرف
بتنازع القوانني.
وحسما ملسألة تنازع القوانني يف املسائل والقضااي املتعلّقة بنُظم احلماية على غري كاملي األهلية ،تبنّت غالبيّة التشريعات

العربيّة مبا فيها التشريع اجلزائري ضابط اجلنسيّة كضابط إسناد ُمعتمد يف مجيع مسائل األحوال الشخصيّة ،من ضمنها النُظم النيابية
القصر وغري
املقررة حلماية ّ
أي الوالية والوصاية والقوامة ،فجاء يف قاعدة اإلسناد خضوع الشروط املوضوعيّة اخلاصة جبميع النظم ّ

عام لقانون جنسية الشخص الّذي ّتب محايته.
كاملي األهلية بشكل ّ

وّتدراإلشارة إىل أ ّن قاعدة تطبيق قانون جنسية الشخص املشمول ابحلماية كالقاصر أو اجملنون بُنيّت على اعتبارات أمهّها
افرتاض أ ّن قانون جنسية الشخص الواجب محايته هو األكثر حرصا وضماان ملصاحله ،انهيك عن أ ّن الطرف الواجب محايته هو

الطرف الضعيف يف العالقة ،وابلتّايل من ابب العدالة أن يُسند حكم النزاع لقانون جنسيته.

بيد أ ّن هذه القاعدة قد ذهبت التشريعات إىل تعطيلها،منصرفة حنو جعل حكم النزاع الدويل املتعلّق أبحد مسائل النيابة

الشرعية ُمهيمنا عليه قانون آخر على حساب قانون اجلنسيةبصفة استثنائيّة ،وهذا القانون هو قانون القاضي ،أي قانون احملكمة

()1
السن القانوين للرشد ،وكذا كل شخص حلق به عارض من عوارض األهلية كاجلنون والعته والسفه والغفلة ،ممّا
تشمل عبارة "عدميي وانقصي األهلية" كل شخص مل تكتمل أهليته بسبب عدم بلوغه ّ
كل من القاصر (غري مميّز واملميز) ،اجملنون ،املعتوه ،السفيه
ّأدى إىل انعدام أو نقص اإلدارك والتمييز لديه .ومنه يدخل يف حكم انقصي وعدميي األهلية أو كما ّ
سنعّب عنهم ابختصار "غري كاملي األهلية" ّ
وذي الغفلة احملجور عليهم.
()2انظر ،حسن بن خالد السندي ،عناية الشريعة اإلسالمية حبقوق األطفال ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد 44،1492ه ،ص.500.
()3
املؤرخ يف  27فّباير  ،2005اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  27فّباير  ،2005العدد
املؤرخ يف  09يونيو 1984
املتضمن قانون األسرة اجلزائري ،املع ّدل واملتمم ابألمر ّ 02-05
ّ
القانون ّ 11-84
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التطبيق االستثنائي لقانون القاضي على النظم المقررة لحماية
أموال ناقصي وعدمي األهلية

د .بن عزيزة حنان

أدق ،قانون الدولة الّيت ينظر قضاؤها يف النزاع ،فيفصل القاضي يف شأن انقص أو عدمي
الّيت تنظر يف النزاع الدويل اخلاص ،وبتعبري ّ

األهلية وفقا لقانونه ممّا أيخذ بنا إىل التساؤل إن كانت التشريعات العربية عموما والتشريع اجلزائري على وجه اخلصوص قد أخذ
عهد فيها
أهم احلاالت الّيت يُ َ
نتعرف على ّ
بعني االعتبار مصلحة غري كامل األهلية عند تطبيق قانون غري قانون جنسيته؟ بعد أن ّ

االختصاص لقانون القاضي.

حّت أيخذ هذا التساؤل نصيبه من اإلجابة ارأتينا معاجلة املوضوع من خالل نقطتني:
وعليه ،و ّ

ّأوال -حاالت تطبيق قانون القاضي على حساب القانون الشخصي فيما يتعلّق بنظم محاية أموال انقصي وعدميي األهلية

(االستثناءات)

اثنيا -مدى حتقيق إعمال قانون القاضي احلماية ألموال انقصي وعدميي األهلية.
ّأوال -حاالت تطبيق قانون القاضي على حساب القانون الشخصي فيما يتعلّق بنظم محاية أموال انقصي وعدميي األهلية
(االستثناءات)
لكل قاعدة أصلية استثناء ،مبدأ جيد بصمته يف أغلب فروع القانون ،مبا يف ذلك القانون الدويل اخلاص الّذي يعتّب أرضية
شك فيه أ ّن لقاعدة تطبيق قانون جنسية الشخص الّذي ّتب محايته على املسائل املتعلّقة
خصبة إلعمال مثل هذا املبدأ .وممّا ال ّ

خاص هبذا النوع من
اخلاصة استثناء
بنظم محاية غري كاملي األهلية املنطوية على عنصر أجنيب يتخلّل هذا النوع من العالقات ّ
ّ
املسائل مينع القاضي من تطبيق قانون اجلنسيةمّت كان أجنبيّا لصاحل قانون القاضي (أ) ،انهيك طبعا عن وجود استثناءات أخرى
اخلاص (ب).
عامُ ،حمتملة التّطبيق على كافّة النزاعات الدولية ذات الطابع
ذات طابع ّ
ّ
أ -االستثناء اخلاص
يتلخص يف جعل االختصاص لقانون القاضي مّت دعت الضرورة إىل ّاّتاذ تدابري استعجالية
إ ّن مضمون هذا االستثناء ّ

القصر أو اجملانني أو الغائبني ،بشرط أن يكون الشخص
على سبيل التّأقيت ،الغرض منها محاية مصاحل غري كاملي األهلية كفئة ّ
يتم استبعاد القاعدة األصلية املتجسدة يف تطبيق قانون جنسية
املشمول حبماية أمواله و ممتلكاته متواجدون ببلد القاضي .وهبذاّ ،
الشخص الذي ّتب محايته.

وتعود اجلذور التّارخيية هلذا االستثناء إىل زمن ليس ببعيد وذلك عند صدور اتفاقية الهاي املتعلّقةبصالحيات السلطات

القصر املّبمة بتاريخ  05أكتوبر  ،)1(1961والّيت دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ  04فّباير ،1969
والقانون املنطبق يف جمال محاية ّ

القصر لسنة  ،1902وقد كانت قضية "  " Bollالسبب خلف إبرام اتفاقية
لتخلُفها الحقا اتفاقية الهاي املتعلقة ابلوصااي على ّ

تتلخص وقائعها يف وجود قاصرة ذات جنسية هولندية مقيمة ابلسويد ،متّ تطبيق بشأن هذه
الهاي  05أكتوبر  1961الّيت ّ
القضية القانون السويدي على أساس أنّه مكان اإلقامةُ ،فرفع األمر أمام حمكمة العدل الدوليّة الّيت ّقررت أب ّن السويد ملتخل
()1نص االتفاقية موجود كامل ابللغة الفرنسية على املوقع:

https://assets.hcch.net/docs/fd683a46-3cf1-4460-ad90-29398b80d5c7.pdf
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ابلتزاماهتا املرتتبة على معاهدة الهاايملّبمة يف  1902واملتعلقة ابلوصااي على القصر ،وهذا عند تطبيقها على القاصرة اهلولندية
املتوطنة على اإلقليم السويدي القوانني السويدية املتعلقة حبماية القصر ،على الرغم من أ ّن املعاهدةكانت تقضي بتطبيق القانون
الشخصي أي القانون اهلولندي على مسائل الوصااي،وجلأت احملكمة إلىتّبير حكمها ابالعتماد على فكرة قواعد القانون العام،
كمار كزت على الطابع اإلداري للهيئات القائمة بتنفيذ القانون السويدي(.)1
فانطالقا من وقائع هذه القضية الشهرية ،حسمت اتفاقية الهاي  05أكتوبر  1961احلاالت الّ ّيت يُطبّق فيها القانون

مادهتا األولىعلى أ ّن تكون السلطات،
نصت يف ّ
الشخصي للقاصر واحلاالت الّ ّيت يطبق فيها قانون القاضي ،وعن هذه األخريةّ ،
القضائية واإلدارية ،لدولة اإلقامة االعتيادية للقاصر -رهنا أبحكام املواد  03،04و 05يف فقرهتا الرابعة من هذه االتفاقية -هي
املختصة ابّتاذ التدابري الالزمة محاية للقاصر يف شخصه أو ممتلكاته(.)2
خولت املادة  09من ذات االتّفاقيّة لسلطات الدولة الّيت يكون متواجدا على إقليمها القاصر أو تكون أمواله هبا
كما ّ

()3
جسدته الحقا اتّفاقية
ّاّتاذ مجيع التدابري الوقائية الالزمة يف احلاالت االستعجاليّة وفقا ألحكام قانوهنا ال ّداخلي  ،ونفس احلكم ّ
املادة  )4( 01/12منها الّيت قضت أب ّن سلطات الدولة املتعاقدة الّيت يوجد هبا الطفل أو
نص ّ
الهاي  25أكتوبر  1996يف ّ

ابّتاذ إجراءات محاية شخصه أو أمواله ،والّيت تتميّز بطابع مؤقّت وأثر حمصور على تراب تلك الدولة فقط.
ممتلكاته هي
املختصة ّ
ّ

املشرع
وممّا
ّ
الشك فيه ،كان هلذا االستثناء الّذي اندت به االتفاقيات الدوليّة أثر على التشريعات العامليّة ،ليكون ّ
املادة  02/15ق.م ،حيث يتّضح لنا عند قراءة هذا
نص ّ
اجلزائري أحد املتأثرين بذلك ،وهو املوقف الّذي بدا صرحيا من خالل ّ

املشرع قد استبعد قانون جنسية الشخص الواجب محايته ،وأسند االختصاص لقانون القاضي الّذي ينظر يف النزاع إذا ما
النّص أ ّن ّ
تعلّق األمر إبجراء تدبري أو تدابري مؤقتة على وجه االستعجال ،تستهدف ابلدرجة األوىل محاية مصاحل القاصر ،مّت كان هذا
األخري متواجدا ابجلزائر أو كانت أمواله موجودة هبا (.)5

()1مقتبس عن أمحد عبد احلميد عشوش ،تنازع القوانني يف مسائل األهلية ،دراسة مقارنة ،االسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع ،1989 ،ص.34 .

)Art. 01 de convention concernant la compétence des autorités et la lois applicable en matière de protection des 2
mineures dispose que : « Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle
d'un mineur sont, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3, de la présente convention,
compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses bien ».
)

()3انظر ،عبده مجيل غصوب ،دروس يف القانون الدويل اخلاص ،ط ،01.لبنان ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2008 ،ص.252 -251.
)(4

Art. 12/01 annonce que : « Sous réserve de l'article 07, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire
duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection
de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet
Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités
compétentes en vertu des articles 05 à 10 ».
Du site :
https://assets.hcch.net/docs/e74e817b-1faa-4aa9-bd29-3ff68da03f43.pdf
()5
املؤرخ يف  27نوفمّب
نص يف ّ
املشرع التونسي الّذي ّ
املادة  02/41من القانون عدد  97لسنة ّ 1998
املشرع اجلزائري يف األخذ هبذا االستثناء ومثال ذلك ّ
لقد حذت بعض التشريعات العربية حذو ّ
أنّه:
على
اخلاص
الدويل
القانون
جملة
إبصدار
املتعلّق
1998
ّ

"غريأانلوسائاللوقتيةأواملتأكدةتُتخذعلىمقتضىالقانوانلتونسيإذاكاانلقاصرأواحملجورعليهموجوداابلبالدالتونسيةعندإّتاذهاأوإذاتعلقتالوسيلةاحلمائيةمباملنقوألوعقاركائنبالبالدالتونسية ".
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يتسّن للقاضي إعمال هذا االستثناء الب ّد من توافر الشروط التّاليّة:
ّ
وحّت ّ
للمادة  02/15ق.م ،ممّا يعين
املشرع صفة االستعجال ابلتّدابري الّ ّيت يتّخذها القاضي وفقا ّ
• أن يكون التّدبري آنيّا :أحلق ّ
السرعة ( ،)1حيث من شأن التّأخري يف ّاّتاذ هذا التّدبري أن يلحق ضررا
وجود حالة مستعجلة تتطلّب تدبريا آنيا على وجه ّ
مبصاحل القصر يصعب تداركه أو إصالحه يف وقت الحق .ويع ّد من قبيل االستعجال حالة ما إذا حلق ابلويل عارض أو
يعني القاضي بصفة استعجالية ووفقا ألحكام القانون اجلزائري قيّ ًما بصفة
مانع من موانع األهلية أو تويف فجأة ،فهنا ّ
مؤقتة يتوىل إدارة شؤونه املالية يف حدود السلطات املمنوحة له إىل حني الفصل يف املوضوع الحقا.
• أن يكون التّدبري مؤقّتا :إ ّن التّدابري االستعجالية هي تدابري تفصل بصفة وقتيّة يف النزاع إىل حني زوال اخلطر أو األوضاع
الّيت دعت إىل احلكم ابّتاذ هذا التّدبري.

• أن يستهدف التّدبري محاية مصاحل انقص أو عدمي األهليّة :إ ّن الغرض األساسي من ّاّتاذ القاضي للتدابري املستعجلة
يؤدي هذا اإلضرار مبصاحله،
وفقا لقانونه هو محاية القاصر وأمواله ،فلو متّ إخضاع هذه التّدابري لقانون جنسية القاصر قد ّ

كيف ذلك؟ فقد يتطلب رجوع القاضي إىل القانون الشخصي للقاصر وقتا قد يطول من أجل البحث يف أحكام ذلك

يؤدي معه إىل فوات األوان على تدارك الضرر اللحق أبموال القاصر.
القانون ،ممّا ّ
املشرع أيضا من أجل
• أن يكون الشخص املشمول ابحلماية أو ماله متواجدين ببلد القاضي وقت ّاّتاذ التّدابري :اشرتط ّ
إمكانيّة ّاّتاذ التدابري املستعجلة وفقا لقانون القاضي أن يكون القاصر مقيما يف اجلزائر ،أو تكون أمواله موجودة على أرض

فمحل إقامة القاصر أو موقع أمواله ميثّالن ضابط إسناد على أساسه متّ منح االختصاص للقانون اجلزائري
الوطن ،وابلتّايل،
ّ
واستبعاد قانون الشخص الواجب محايته أي القاصر.
ب -االستثناءات العامة
ال تقف سلسلة االستثناءات الّيت حتيل إىل تطبيق قانون القاضي يف مسائل النيابة الشرعية املشتملة على عنصر أجنيب
عام جيعلها قابلة التّطبيق على مجيع النزاعات
على حالة ّاّتاذ التدابري املستعجلة ،بل هناك أيضا استثناءات أخرى ذات طابع ّ
تبين هذه االستثناءات ،وحاولنا الفصل بينها من
الدولية ذات الطبيعة ّ
اخلاصة.وقد أمجع الفقه وأتثرت مبوقفه غالبية التشريعات يف ّ
خالل تقسيمها إىل جمموعتني ،األوىل ذات طابع ال إرادي مبعّن خارجة عن نطاق إرادة األشخاص ( ،)1والثانية يكون إلرادة

األطراف دور إجايب نوعا ما يعطي للقاضي فرصة تطبيق قانونه (.)2

املؤسسة اجلامعيّة لل ّدراسات والنشر والتّوزيع ،2009 ،ص436 .؛ إيناس حممد البهجي ويوسف
( )1سامي بديع منصور؛ عبده مجيل مغصوب ونصري أنطوان دايب ،القانون الدويل
اخلاص ،لبنانّ ،
ّ
املصري ،دراسات يف القانون الدويل اخلاص ،ط ،01.د.ب.ن ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،2013 ،ص.159 .
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العامة الالإرادية
 -1االستثناءات ّ

كما هو معلوم ،فاالزدواجية صفة مالزمة لقواعد اإلسناد ،فتشري ّإما إىل تطبيق القانون األجنيب أو قانون القاضي نفسه
املشرع قد يلجأ إىل تعطيل العمل هبذه القاعدة واستبعاد تطبيق قانون األجنيب لصاحل قانون القاضي
الّذي ينظر يف النّزاعّ ،إال أ ّن ّ
يف مجيع أنواع النّزاعات بغض النظر عن طبيعتها ،مبا فيها املسائل املتعلّقة بنظم محاية القصر وغري كاملي األهلية ،وذلك ّإما

العام أو استحالة الوقوف على مضمون القانون األجنيب وهو وفقا لدراستنا قانون الشخص الّذي
العتبارات وطيدة بفكرة النظام ّ
ّتب محايته.
• االستبعاد املبين على اعتبارات متعلّقة ابلنظام العام
ِ
العام يف جمال تنازع القوانني ،إذ ُميارس كدفع يُستبعد
صمام األمان ،وصف يلحق الدور احلمائي الّذي تلعبه فكرة النظام ّ
ّ
تقرر تطبيقه وفقا لقواعد التنازع الوطنية ،وذلك لعدم ّتانسه مع أحكام القانون الوطين نتيجة
به تطبيق القانون األجنيب الّذي ّ

وجود خمالفة فادحة ألحكام القانون األجنيب مع أسس النظام القانوين يف دولة القاضي( .)1وابلتّايل ،فالنظام العام مبثابة شرطي
املرور ،يسمح بتطبيق القوانني األجنبية الصاحلة واملتناسبة إىل ح ّد ما مع أسس النظام العام يف دولة القاضي وما كان غري ذلك،
()2
املادة 24
املشرع اجلزائري يف ّ
أي غري صاحل يطرحه ابستبعاده من جمال التّطبيق لصاحل قانون القاضي  ،وهو املبدأ عينه الّذي تبنّاه ّ

من القانون املدين على غرار جل التشريعات العاملية.

ومن هذا املنطلق ،فإعمال فكرة الدفع ابلنظام العام تع ّد أكّب حجر عثرة أمام تطبيق القانون األجنيب ،وحسم النزاع وفقا

بغض النظر عن طبيعة ذلك النزاع أو نوعه ،ليكون هلذا
ملا يرتئيه قانون القاضي طبقا للمادة  02/24من القانون املدين اجلزائري ّ

املقررة حلماية انقصي وعدميي األهلية مّت
الدفع نصيب لتفعيله فيما يتعلّق ابملسائل والنزاعات ذات الصلة بنظم النيابة الشرعية ّ
العامة يف دولة القاضي ،فلو افرتضنا من ابب املثال أ ّن قانون الشخص الواجب
جاوزت قوانينهم الشخصيّة األسس واملبادئ ّ
صرف-القرض ابلفائدة -إن
محايته يسمح للوصي أن يُقرض أموال املوصى عليه بفائدة معيّنة بشرط استئذان القاضي ،فهذا التّ ّ

عام) يعتّب خمالفا
كان مشروعا يف قانون الشخص املشمول ابحلماية فإنّه يف دولة القاضي( اجلزائر أو الدول اإلسالمية بشكل ّ
()3
للنّظام ّ
العام ،واحلاصل سيكون استبعاد القانون األجنيب كأثر سليب وتطبيق قانون القاضي كأثر إجيايب للدفع ابلنّظام العام وحلّ

حمل النزاع بدون قانون حيكمها(.)4
احتياطي ّ
حّت ال تبقى العالقة القانونية ّ

العام كعامل استبعادي لتطبيق القانون
أهم ما ميكن قوله عن الدفع ابلنظام ّ
ونظرا لسعة الطرح وضيق حيّز البحث فهذا ّ

األجنيب على نظم محاية غري مكتملي األهليةّ ،إال أنّه ليس العامل الوحيد اخلارج عن نطاق إرادة األشخاص بل هناك ما يعرف
ابستحالة حتديد مضمون القانون األجنيب كما سنبيّنه.

( )1ممدوح عبد الكرمي ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2005 ،ص.194 .
( )2حممد رمسي العمري ،قاعدة التنازع يف مسألة محاية غري كاملي األهلية ،ط ،01.األردن ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،2013 ،ص.151 -150.
()3
ّتصص قانون األعمال جامعة سطيف  ،02كلية احلقوق والعلوم السياسية، ،
بوخروبة محزة ،موانع تطبيق القانون األجنيب يف ضوء ّ
املادة  24من القانون املدين اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف احلقوقّ ،
 ،2014-2013ص.63 -62.
( )4عادل بن عبد هللا ،االعتبارات العملية للدفع ابلنظام العام ،جملة املفكر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،العدد الثالث ،ص.227.
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• االستبعاد املبنيعلى أساساستحالة الوقوف على مضمون القانون األجنيب
عندما ينعقد االختصاص إىل القانون األجنيب مبقتضى قاعدة اإلسناد الوطنية فالب ّد للقاضي أن ينصاع هلذا األمر .ومبا

أ ّن هذه القواعد أجنبية فمسألة العلم هبا من قبل القاضي أمر غري مفرتض ،لذا جيب ّأوال إثبات مضموهنا ،وهذه املسألة انلت
()1
األهم من ذلككلّه من هو القانون
نصيبا من اجلدل حول من يقع عليه عبء اإلثبات ،هل القاضي أم اخلصوم ؟ وهنا لكن ّ

الّذي يطبّق يف حالة استحالة إثبات مضمون القانون األجنيب؟

وحّت ال نتيه يف املتاهات الفقهية ممّا
وهنا نكتفي ابإلجابة عن التساؤل الثاين لصلته الوطيدة مبوضوع البحث من جهةّ ،
جيعلنا حنيد عن أصل البحث ،ومنه ،فإذا استحال إثبات مضمون القانون األجنيب الّذي أشارت إليه قاعدة اإلسناد الوطنية ،فإ ّن

كحل استثنائي بعد استنفاذ مجيع طرق اإلثبات املتاحة( )2للكشف عن فحوى القانون األجنيب،
القاضي يلجأ إىل تطبيق قانونه ّ
()3
املشرع اجلزائري الّذي
احلل هو ميثل واحدا من أهم احللول الّيت طرحها الفقه وتبنّته أغلبية التشريعات العاملية مبا يف ذلك ّ
وهذا ّ

مكرر من القانون املدين الّ ّيت قضت أبنّه ":يطبّق
متأخرا عند تعديله ألحكام القانون املدين سنة  2005مبقتضى ّ
أدرجه ّ
املادة ّ 23
القانون اجلزائري إذا تع ّذر إثبات القانون األجنيب الواجب تطبيقه".
وانطالقا من هذا احلكم ،فإذا طُرح أمام القاضي نزاع مشتمل على عنصر أجنيب ذو صلة أبحد املسائل املتعلّقة حبماية
الوصي على أموال قاصر أو جمنون ،وكان القانون
غري كاملي األهلية ،كأن يكون موضوع النزاع يتعلّق خبالف حول التزامات
ّ
الواجب التطبيق هو قانون أجنيب تع ّذر الكشف عن مضمونه ،فهنا القاضي سيذهب مباشرة إىل تطبيق أحكام قانون األسرة
املختص بتنظيم مثل هذه املسائل.
ابعتباره
ّ

جمرد واقعة ،ومن متّة يقع عب اإلثبات على اخلصم.
()1يف نطاق القانون الدويل
ّ
اخلاص ،هناك اّتاهان أو ّتياران خيتلفان حول حتديد طبيعة القانون األجنيب وتطبيقه أمام القضاء الوطين ،بني ّاّتاه يعتّبه ّ
االّتاه الثاين ،وهو الّذي يعتّب القانون األجنيب من قبيل مسائل القانون ،ويرتّتّب على ذلك أ ّن القانون األجنيب يعامل معاملة القانون الوطين ،وابلتّايل يقع عبء إثبات مضمونه من قبل القاضي
ّأما ّ
املادة  06/358من القانون رقم  09-08املؤرخ يف  18صفر  1929املوافق
من
موقفه
ا
ضمني
ستفاد
ي
لكن
موقفه
د
د
حي
يح
ر
ص
نص
يوجد
فال
األجنيب
قانون
لل
ائري
ز
اجل
ع
املشر
معاملة
وعن
وحده.
ّ
نص ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ

ل  25فّباير  ،2005يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،حيث يُعامل القانون األجنيب املتعلّق ابألحوال الشخصيّة معاملة القانونّ ،أما غري ذلك فيُعامله كالوقائع.
()2
ظل
يتم الكشف عن مضمون القانون األجنيب حتت ما يُعرف ابإلثبات– ّ
ّ
بكل وسائل اإلثبات الّيت تتناسب مع هذا النوع من املسائل يف ّ
بغض النظر عن طبيعته سواء قانوان أو واقعة -ابالستعانة ّ
خمتصة كالقنصليات أو
خاص ّ
يبني لنا هذه الوسائل ،ونذكر على سبيل املثال استعانة القاضي بنصوص القانون األجنيب ذاهتا وترمجتها إن اقتضى األمر ،واي حبّذا لو تكون صادر عن هيئات ّ
نص ّ
غياب ّ
السفارات :كذلك اللجوء إىل إفادة اخلّباء القانونيني حول مضمون القانون األجنيب ،غري أ ّن هذه الوسيلة تبقى غري ملزمة للقاضي الّذي له أن أيخذ هبا أو ال يقتنع هبا .أيضا للقاضي االستئناس
املفسرة له ،كما ميكن االطّالع على األحكام والقرارات القضائية السابقة صادرة ع ن القضاء الوطين أو األجنيب ،كأن يستعني القاضي اجلزائري حبكم
ابملؤلفات الفقهية الشارحة هلذا القانون األجنيب و ّ
يتضمن إثبات مضمون القانون البلجيكي يف خصوص مسألة متعلّقة ابحلجر على اجملنون أو الوصاية على ممتلكات وأموال قاصر .ملزيد من التفصيل ،راجع ابراهيم صاحل
صادر عن القضاء الفرنسي ّ
مهمة إثبات القانون األجنيب أمام القضاء الوطين وفقا للتشريع األردين ،جملّة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،اجمللّد  ،43امللحق  ،2016 ،03ص1261 .؛
الصرايرة وعالء حممد الفواعريّ ،
عكاشةحممدعبدالعال،تنازعالقوانني،دراسةمقارنة ،الطبعة األوىل،لبنان ،منشورااتحللبياحلقوقية ،بريوت ،2004 ،ص.396 -394 .
()3
نصت
ّيت
ل
ا
ة
املدني
املعامالت
قانون
إبصدار
ق
ل
املتع
1985
لسنة
05
رقم
االحتادي
املشرع اإلمارايت يف املادة  28من القانون ّ
ّ
ّ
ّ
من التّشريعات الّيت تبنّت هذا احلكم بشكل صريد نذكر على سبيل املثال ّ
على أنّه" :يطبققانوندولةاالمارااتلعربيةاملتحدةاذاتعذراثباتوجودالقانون األجنبيالواجبالتطبيقأوحتديدمدلوله".وأيضا الفصل  04/32من جملة القانون الدويل اخلاص التونسيّة الّيت قضت أبنّه" :
وإنتعذرإثبامتحتواىلقانوانألجنبيفإهنيقعالعملبالقانوانلتونسي".
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العامة اإلرادية
 -2االستثناءات ّ

اإلرادة ،عامل قد يساهم يف امتناع القاضي عن تطبيق القانون األجنيب الّذي أشارت له قاعدة اإلسناد وهو قانون

الشخص املطلوب محايته ،كيف ذلك؟ إذا ما طرأت ظروف أو ثبتت وقائع كان إلرادة املخاطبني بتلك القاعدة أتثري وحتكم غري
مباشر يف ضابط اإلسناد على حنو ّأدى إىل تغيري يف القانون املفرتض تطبيقه كما سيأيت تبيانه.
ُ
الغش حنو القانون
•
ّ

حمصنة()1تعطي لألشخاص فرصة تغيريها كما هو احلال عليه بشأن تغيري ضابط
تشتمل قاعدة اإلسناد على عناصر غري ّ

يتجردان من خاصية الثبات ،ويّبز ذلك عندما يباشر الفرد ح ّقه يف تغيري جنسيته أو موطنه بنية ترمي
اجلنسية أواملوطن لكوهنما ّ

إىل إخضاع معامالته أو عالقاته لقانون من شأنه خدمة مصاحله الشخصية غري القانون الّذي يفرتض أن يطبّق عليه يف األصل
الغش حنوه(.)2
وهو ما يُعرف ابلتحايل على القانون أو ّ

الغش( ،)3فكنتيجة حتمية سيطبّق مباشرة قانونه الوطين إذا كان
وإذا ثبت لدى القاضي املطروح عليه النزاع توافر عناصر ّ

املختص مبوجب قاعدة اإلسناد املتحايل عليهاواستبعاد القانون األجنيب الّذي أشارت له قاعدة اإلسناد .وهذا الفرض أمر وارد
هو
ّ
ُ
الغش من النائب أي
ج ّدا يف املسائل ذات الصلة بنظم محاية غري كاملي األهليةّ ،إال أنّه يف أغلب األحيان يكون احتمال صدور ّ
الويل أو الوصي كبريا أل ّن عنصرا اإلدراك والتمييز عند األشخاص املشمولني ابحلماية يكوانن منعدمني أو انقصني كما هو اثبت
الغش منهم يبقى ضئيال.
للقصر على سبيل املثال ،لذا فاحتمال صدور ّ
ابلنسبة ّ

فنتصور تغيري الويل ابعتباره ًأابجنسيته األصلية إىل جنسية أخرى ،وتبعا
وللتوضيح أكثر ،نستحضر يف هذا الشأن مثاال،
ّ

تتغري جنسية املوىل عليها كونه ابنا ( ،)4والغرض من وراء هذا التغيري يف ضابط اإلسناد هو أن قانون اجلنسية اجلديدة يُفرتض
لذلك ّ
حّت
فيه إعفاء األولياء من بعض شروط الوالية أو يقلّص من التزاماته ّاّتاه املوىل عليهكالتخفيف من حجم املسؤولية عليه أو ّ

إعفائه منها.كذلك ،قد يُقبل الوصي على تغيري موطن املوصى عليه لذات الغرض ابلنسبة للدول الّيت تتبّن ضابط املوطن كعنصر

التهرب من أحكام قانون املوطن األصلي.
إسناد حيكم نظم محاية غري كاملي األهلية هبدف ّ

()1حممد رمسي العمري ،املرجعالسابق ،ص.171.
()2
املادة  01/24من القانون املدين.
املشرع اجلزائري مبقتضى ّ
تناولت أغلب التشريعات مسألة ّ
الغش حنو القانون كدفع قانوين الستبعاد تطبيق القانون األجنيب ،من ذلكّ ،
املاديّ ،أما العنصر الثاين
()3اتّفق الفقه على وجوب توافر عنصرين أساسيني من أجل التّمسك ابلدفع
األول يف حت ّقق إجراء إرادي يف ضابط اإلسناد وهو ما يُعرف ابلعنصر ّ
ّ
يتجسد ّ
ابلغش حنو القانونّ ،
التهرب من أحكام القانون الواجب التطبيق أصال على النزاع .وبتوافر هذين الشرطني يستبعد
وهو العنصر املعنوي ،ففحواه ثبوت نية التحايل على القانون ،أي يكون اهلدف من وراء التغيري التملّص و ّ
يكوإنما قانون القاضي إذا كانت قاعدة اإلسناد املتحايل عليها
قد
األخري
وهذا
أصال،
القاضي القانون الّذي أسند له االختصاص عن طريق التحايل وإسناد االختصاص للقانون الواجب التطبيق
ّ
ُ
(األصلية) قد أشارت إىل تطبيق أحكامه ،كما قد تكون ذات القاعدة متنح االختصاص لقانون أجنيب آخر .ملزيد من التفصيل انظر ،حممد التغذويين ،الوسيط يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثالثة،
حممد عبد العال ،تنازع القوانني ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،2007 ،ص.506 .
املغرب،مطبعة آنفو برانت ،2009 ،ص414 .؛ عكاشة ّ
( )4إذا اكتسب الويل جنسية جديدة أو قام بتغيري جنسيته األصلية ،فتنتقل جنسيته اجلديدة إىل ابنه (املوىل عليه) طبقا ملبدأ رابطة ال ّدم ،فقد يكون قانون جنسيته األصلية مينعه من ح ّقه يف الوالية لتخلّف
شرط ٍوحدة ال ّدين ،يف حني قانون اجلنسية اجلديدة ال أيخذ هذا الشرط بعني االعتبار.
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اثنيا -مدى حتقيق إعمال قانون القاضي احلماية ألموال انقصي وعدميي األهلية وإشكاالت تطبيقه
للوهلة األوىل ،وعند التّقصي حول قواعد التنازع أو اإلسناد املطبّقة على نظم محاية انقصي وعدميي األهلية ،قد يرسم
لدى الباحث أو القاضي انطباعا يُعرب عن سهولة إعمال هذه القواعد ابعتبارها قواعد فنية آلية تشري مباشرة إىل القانون الواجب

التطبيقّ ،إال أنّه عندما أنيت إىل اجلانب العملي ،فاألمر ليس ابهلني أو ابلسهولة عينها يف اجلانب النّظري ،فالتّطبيق يفصح عن
صعوابت وإشكاالت كانت مفرزة القضااي املطروحة أمام القضاء.

الشأن ،تلك املتّصلة إبعمال القاعدة املتعلّقةإبخضاع الشروط املوضوعية
ولعل من أبرز اإلشكاالت الّيت تُطرح يف هذا ّ
ّ
لنظم احلماية  -والية أو وصاية أو تقدمي -لقانون جنسية الشخص املشمول بنظام احلماية ،سواء كان انقص أو غري مكتمل
األهلية على ح ّد سواء ،وابملوازاة مع هذه القاعدة إخضاع اإلجراءات لقانون القاضي.فهنا ،سيكون احلاصل من جهة تطبيق
املادة  21مكرر من القانون املدين
املادة  01/15مع ّ
نص ّ
قانونني خمتلفني على نزاع واحد ،وهذا ما نستفيده عند إعمال ّ
اجلزائري( ،)1واملادتني  17و  23من القانون املدين األردين( ،)2وابلتّايل سيقع على القاضي محل التوفيق بني األحكام املوضوعية
الّيت كما سبق وأشران ّتضع لقانون جنسية الشخص الواجب محايته أي القانون األجنيب ،وبني األحكام اإلجرائيّة الّيت حيكمها
قانون القاضي.

ومن جهة أخرى ،قد تكون اإلجراءات املتّبعة وفقا لقانون القاضي ال توفّر لناقص أو عدمي األهلية وأمواله احلماية
تصورا ،فقد
الشأن أو ابألحرى ُّ
املماثلة الّيت كان من املمكن أن يوفّرها له قانون جنسيته ،وللتوضيح أكثر نضرب مثاال يف هذا ّ
لكل شخص له مصلحة،
يكون قانون اجلنسية يعطي مثال ّ
احلق يف رفع دعوى املطالبة بعزل الويل أو الوصي واحل ّد من سلطاهتما ّ
احلق على
يف حني قانون القاضي الواجب التّطبيق يف هذه احلالة حبكم قاعدة إخضاع اإلجراءات لقانون القاضي يقصر هذا ّ
احلق
األقارب فقط ،وابلتّايل فمحيط محاية هذه الفئة العاجزة يتقلّص نوعا ما ،حيث أنّه كلّما اتّسعت دائرة األشخاص الّذين هلم ّ
يف اللجوء إىل احملكمة من أجل رفع شأن متعلّق بغري كامل األهلية كلّما كان هناك ضمان أكثر حلفظ ورعاية ومحاية شؤوهنم.

ويف إطار احلديث عن فرضيّة عدم توفري اإلجراءات املتّبعة وفقا لقانون القاضي نسبة احلماية الّيت كان من املفرتض أن
يكفلها قانون جنسية عدمي أو انقص األهليّة نشري إىل حالة احلكم ببيع ع ّقار مملوك لشخص خاضع لنظام النيابة ابملزاد العلين،
العقار لقانون املوقع ّأوال ،واثنيّا إ ّن البيع
فهنا سيطبّق قانون القاضي بدون أدىن ّ
شك تطبيقا لقاعدتني ،األوىل هي قاعدة خضوع ّ
يهمنا هي القاعدة الثانيّة واليت قد ال تكفل
ابملزاد العلين ّتضع إجراءات إمتامه لقانون القاضي ألنّنا بصدد مسألة إجرائيّة ،وما ّ
()3
القصر والفئات احملجور
محاية مثل الّيت يكفلها قانون اجلنسيّة أي القانون األجنيب ،فمثال يف التشريع اجلزائري  ،خيضع بيع ع ّقار ّ

()1
املادة  21مكرر من القانون املدين اجلزائري أبنه" :يسري على قواعد االختصاص واإلجراءات قانون الدولة الّيت ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات".
تنص ّ
ّ

()2القانون رقم  43لسنة  1976يتضمن القانون املدين األردين.

()3
املشرع اجلزائري إجراءات البيع ابملزاد العلين يف قانون اإلجرارات املدنيّة واإلداريّة ،متبنيّا سلسلة من اإلجراءات خيضع هلا كافّة املعنيني مع التماس خصوصيّة طفيفة يف بيع ع ّقارات غري كاملي
لقد نظّم ّ

األهليّة .ومع ذلك ،وعند تتبّع مراحل هذا النوع من البيوع ،جند أ ّن بعد اإلجراءات ال تضمن محاية كافيّة أو على األقل محاية متميّزة هلذه الفئة مساوية بذلك بينهم وبني األشخاص املدينني العاديني،
يقل
ونشري يف هذا الصدد –على سبيل املثال -إذا ظهرت بعد افتتاح جلسة بيع عقار انقص األهليّة ابملزاد عدم اكتمال النّصاب القانوين للمزايدين ،أو ثبوت من خالل العروض املق ّدمة من املزايدين ما ّ
املشرع ضرورة أتجيل البيع إىل جلسة اثنيّة .وإذا اتّضح بعد افتتاح هذه األخرية ،أ ّن العروض املق ّدمة أقل من
عن الثمن األساسي للع ّقار الّذي افتتحت به املزايدة ،أو مل يتق ّدم أحد بعرض ،فهنا أوجب ّ
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تكرس محاية
عليها عموما لنفس إجراءات بيع العقار اململوك للشخص املدين العادي ،وليس هناك أي خصوصيّة تتناسب أو ّ
أكّب للمركز القانوين هلذا النوع من الفئات العاجزة .يف حني من املمكن أن يوفّر قانون اجلنسية ،ونقصد القانون األجنيب لناقص أو

عدمي األهليّة إذا طبّقناه يف مثل هذه األحوال ضماانت قانونيّة أكّب خالل مرحلة بيع عقاره ابملزاد العلين.

تفضل مسألة قانون القاضي الواجب التطبيق حبكم قاعدة اإلسناد الوطنية إشكاال آخر ،ينشأ عند
وتطرح عالوة على ما ّ

تعارض التدبري املنصوص عليه يف قانون انقص أو عدمي األهلية مع اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون القاضي أو قد يتجاوز
()1
ينص على إنشاء جهاز أو
ذلك التّدبري سلطة القضاء ّايل يفصل يف النزاع  ،كما لو كان القانون األجنيب أي القانون الشخصي ّ

يتوىل إدارة أموال هذه الفئة ومحايتها كما هو احلال عليه يف بعض التشريعات املقارنة كالتشريع القطري أو
هيئة أو جملس إداري ّ
البحريين( ،)2أو يقضي أبن تكون احملكمة وصيّا مباشرا على انقص األهلية أو عدميها ،فهذا النّظام وهذه األجهزة النيابية ال مثيل

سيؤدي يف مثل هذه األحوال إىل
هلا يف بعض التشريعات كالتشريع اجلزائري أو املغريب ،فهنا ما العمل؟ فإعمال قانون القاضي ّ
حمل ذلك اجلهاز أو اهليئة أو احملكمة ،أل ّن هذه األخرية تعتّب أنظمة أو أجهزة دخيلة على
حيل ّ
احلكم بتعيني مق ّدم وفقا لقانونه ّ
قانون القاضي،وحياول القاضي إحلاق صالحيات تلك األجهزة أو صالحيات احملكمة الوصية طبقا ملا هي موجودة يف القانون

()3
املتمخض عن تطبيق قانون القاضي يكفل لألشخاص املطلوب
احلل
ّ
األجنيب  .لكن السؤال الّذي يطرح نفسه جم ّددا هل هذا ّ
حل النزاع إىل قانوهنم الشخصي؟
محايتهمنفس الضماانت القانونية الّيت كان من املمكن أن حيظوا هبا إن أوكل ّ

يف احلقيقة ،إ ّن إجابة هذا اإلشكال هي متعلّقة مبسألة نسبية كما يبدو ،فقد يكون قانون القاضي فعال يكفل لغري
الشخصي ،كما قد يكون األمر خالف ذلك،
كاملي األهلية نفس مقدار احلماية الّيت كان من املمكن أن يوفرها هلم قانوهنم ّ

حق هذه الفئة العاجزة مّت ثبت قصور أو عجز قانون القاضي مبا
فإسناد حكم النزاع إىل قانون القاضي قد يكون فيه إجحاف يف ّ

اجملسدة يف القانون األجنيب.
يف ذلك اإلجراءات عن كفالة نفس احلماية ّ
خامتة

استثنائي على املنازعات
على ضوء ما سبق ،ميكن القول أ ّن االعتبارات الّيت بُين عليها تطبيق قانون القاضي بشكل
ّ
الدوليّة املتعلّقة مبمارسة أحد نظم احلماية أو ال ِوالية املاليّة على أموال غري كاملي األهليّة على حساب قانون جنسية الشخص
تؤدي يف الوقت عينه إلىإجحاف حبقوق ومصاحل انقصي
املشمول ابحلماية،بقدر ما تضمن للقاضي تطبيق قانونه بقدر ما قد ّ
الغش حنو القانون
العامة أي ّ
وعدميي األهليةّ ،
خاصة وأ ّن هذه الفئة قد ال يكون هلا صلة أو أتثري مباشر كما يف حالة االستثناءات ّ

وخمالفة النّظام العام ،لذلك على القاضي األخذ بعني االعتبار مصاحل هذه الفئة.

الثمن األساسي للعاقّار ،فإنّه مهما بلغ عدد املزايدين ،يقوم رئيس احملكمة املشرف على املزاد أتجيل البيع مع إنقاص ُع ُشر  10/1الثمن األساسي .وهذا األمر ال خيدم مصاحل غري كامل األهلية مالك
ألهنم بذلك
بغض النظر عن مثن الع ّقار ّ
الع ّقار ،ألن يف اإلنقاص من الثمن األساسي إضرار هبذه الفئة ،رغم أنّه من جهة أخرى خيدم الدائنني احلاجزين على ع ّقار املدين الّذي من مصلحتهم البيع ّ
يتضمن قانون اإلجراءات املدنيّة واإلداريّة).
املؤرخ يف  25فّباير ّ ،2005
سيستوفون حقوقهم من دائنهم( .املادة  754من القانون رقم ّ 09-08

( )1انظر ،عبده مجيل غصوب ،املرجع السابق ،ص.251 .

( )2نص املشرع البحريين يف قانون الوالية على املال على وجوب إنشاء جملس الوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم ،وهو عبارة عن هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي ،وأيضا إدارة أموال
(املادة  09من قانون الوالية على املال).
القاصرين وهي اتبعة لوزارة العدل والشؤون اإلسالميّة ّ
عام واإلشراف عليها ّ
القصر و احملجور عليهم بشكل ّ
تتوىل رعاية أموال ّ

( )3عبده مجيل غصوب ،املرجع السابق ،ص251 .؛ .سامي بديع منصور وآخرون ،املرجع السابق ،ص.434 -433.
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أيضا ،اي نستحسن لو تتّجه التشريعات إىل جعل قاعدة خضوع اإلجراءات لقانون القاضي قاعدة مرنة نوعا ما عند
موسعة تسمح له بتطبيق ما هو
تطبيقها على األشخاص املشمولني بنظم احلماية ،وذلك من خالل منح القاضي سلطة تقديرية ّ
أفضل وما خيدم مصلحة هذه الفئة.

قائمة املراجع
 -1الكتب
• أمحد عبد احلميد عشوش ،تنازع القوانني يف مسائل األهلية ،دراسة مقارنة ،االسكندرية ،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة
والنشر والتوزيع.1989 ،
• إيناس حممد البهجي ويوسف املصري ،دراسات يف القانون الدويل اخلاص ،ط ،01.د.ب.ن ،املركز القومي لإلصدارات
القانونية.2013 ،
• عبده مجيل غصوب ،دروس يف القانون الدويل اخلاص ،ط ،01.لبنان ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
.2008
حممد عبد العال ،تنازع القوانني ،دراسة مقارنة ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة.2007 ،
• عكاشة ّ
• عكاشةحممدعبدالعال،تنازعالقوانني،دراسةمقارنة ،الطبعة األوىل،بريوت ،لبنان ،منشورااتحللبياحلقوقية.2004،

املؤسسة اجلامعيّة
اص ،لبنانّ ،
• سامي بديع منصور؛ عبده مجيل مغصوب ونصري أنطوان دايب ،القانون الدويل اخل ّ
لل ّدراسات والنشر والتّوزيع.2009 ،
• حممد رمسي العمري ،قاعدة التنازع يف مسألة محاية غري كاملي األهلية ،ط ،01.األردن ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
.2013
• حممد التغذويين ،الوسيط يف القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثالثة ،املغرب ،مطبعة آنفو برانت.2009 ،
• ممدوح عبد الكرمي ،القانون الدويل اخلاص ،تنازع القوانني ،األردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.2005 ،
 -2املقاالت
مهمة إثبات القانون األجنيب أمام القضاء الوطين وفقا للتشريع األردين ،جملّة
• ابراهيم صاحل الصرايرة وعالء حممد الفواعريّ ،
دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،اجمللّد  ،43امللحق .2016 ،03
• حسن بن خالد السندي ،عناية الشريعة اإلسالمية حبقوق األطفال ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات
اإلسالمية،العدد 1492 ،44ه.
• عادل بن عبد هللا ،االعتبارات العملية للدفع ابلنظام العام ،جملة املفكر ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حممد
خيضر ،بسكرة ،العدد الثالث.
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 -3رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه
املادة  24من القانون املدين اجلزائري ،مذكرة ماجستري يف احلقوق،
• بوخروبة محزة ،موانع تطبيق القانون األجنيب يف ضوء ّ
ّتصص قانون األعمال ،جامعة سطيف ،02كلية احلقوق والعلوم السياسية.2014-2013 ،
ّ
 -4القوانني واملواثيق الدولية
اخلاص.
املؤرخ يف  27نوفمّب  1998املتعلّق إبصدار جملة القانون الدويل
ّ
• القانون عدد  97لسنة ّ 1998

االحتادي رقم  05لسنة  1985املتعلّق إبصدار قانون املعامالت املدنيّة لدولة اإلمارات العربية املتّحدة.
• القانون ّ
• املرسوم بقانون رقم  07لسنة  1986إبصدار قانون الوالية على املال البحريين.
• القانون رقم  43لسنة  1976يتضمن القانون املدين األردين.
يتضمن قانون اإلجراءات املدنيّة واإلداريّة.
• القانون رقم ّ 09-08
املؤرخ يف  25فّباير ّ ،2005
املتضمن القانون املدين ،املع ّدل واملتمم.
املؤرخ يف  26سبتمّب ّ ،1975
• األمر رقم ّ 58 -75

املؤرخ يف
املؤرخ يف  09يونيو 1984
املتضمن قانون األسرة اجلزائري ،املع ّدل واملتمم ابألمر ّ 02-05
• القانون ّ 11-84
ّ
 27فّباير  ،2005اجلريدة الرمسية الصادرة بتاريخ  27فّباير  ،2005العدد .15
 -5املواقع االلكرتونية
القصر املّبمة بتاريخ  05أكتوبر  ،1961النص
• اتفاقية الهاي املتعلّقة بصالحيات السلطات والقانون املنطبق يف جمال محاية ّ
ابللغة الفرنسية موجود على

املوقعhttps://assets.hcch.net/docs/fd683a46-3cf1-4460-ad90-29398b80d5c7.pdf:
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 كوحيل عمار.د

أخالقيات البحوث الطبية بين التوصيات العالمية والواقع التشريعي
الوطني الجزائري والفرنسي

أخالقيات البحوث الطبية بني التوصيات العاملية و الواقع التشريعي الوطين اجلزائري و الفرنسي
Medical Research Ethics between the International Recommendations and the National
Algerian and French Legislative Reality

 جامعة سيدي،  كلية احلقوق و العلوم السياسية- طبيب و دكتور يف القانون ختصص قانون و صحة/كوحيل عمار/د
 اجلزائر،بلعباس
:امللخص
من ما ال شك فيه أن الدواعي اإلجرامية و اآلاثر املأساوية للبحوث الطبية على جسم اإلنسان حركت اجملتمع الدويل قضائيا و حىت
" و إعالن اجلمعيةNuremberg "  ذلك ما انبثق عن منطوق حماكمة، أخالقيا و عجلت يف رسم معايري عاملية من اجل حبوث طبية آمنة
" اليت تعترب من أوائل النصوص اليت ارتكز عليها يف بناء سياج من الضماانت اليت تؤسس لشرعية و أخلقةHelsinki"الطبية العاملية بـ
" كتنظيم دويل فين حمض يف إطار الصحة العامة ابإلضافة إىلWHO"  مث مباركة منظمة الصحة العاملية،البحوث الطبية على جسم اإلنسان
 ذلك ما يرمي إليه، "و ما ترمي إليه من التكريس و الرتسيخ للجانب األخالقي األكادميي يف جمال البحوث الطبيةUNESCO"اليونسكو
هذا املقال العلمي يف النظر إىل مدى استجابت التشريع الوطين الصحي اجلزائري مقارنة بنظريه الفرنسي يف ضرورة االخد هبذه الضماانت
 ابإلضافة إىل جتسيدها يف إطار بروتوكول، من ضبط و أتطري مواضيع البحوث الطبية املتعلقة ابإلنسان و كدا املوافقة اخلاصة للمتطوع هلا
.  غاية يف أتمني حرمة اإلنسان يف كرامته و شخصه،قابل لإلجازة و الرقابة و التتبع من طرف جلان خاصة مستقلة و متعددة الكفاءات

. اللجان األخالقية،  بروتوكول البحث، الرضا الصريح و التعبريي، مواضيع البحث الطيب، البحوث الطبية: كلمات مفتاحية
Abstract:
There is no doubt that the criminal motives and the tragic effects of medical research on the human
body have moved the international community lawfully and accelerated the development of
international standards for safe medical research. This is what emerged from the operation of the
"Nuremberg" court and the declaration of the International Medical Association in "Helsinki", which
are considered the first basic texts I used in the construction of a fence of guarantees that establish the
legitimacy and the ethics of medical research on the human body. Moreover, the blessing of the world'
Health Association "who" which is considered as a purely international artistic organization in the
framework of global health was also the basics of this research as well as the purpose of the UNESCO
in the consolidation of the ethical aspect of medical research. This scientific article aims at examining
the extent to which the Algerian national health legislation in parallel to the French one are responding
to regulations on the subject of human medical research and the approval of the volunteered person.
Moreover, these regulations has to be embodied within a framework subject to a controlled and
monitored protocol , in addition to being supervised by an independent and multi-skilled special
committees, all in order to ensure the inviolability of the human dignity and personality.

Key words
Medical Research, Medical Research Topics, honest expressive satisfaction, Search Protocol, Ethics
Committees.
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أخالقيات البحوث الطبية بين التوصيات العالمية والواقع التشريعي
الوطني الجزائري والفرنسي

د .كوحيل عمار

مقدمـة
ااثرت سوابق البحوث الطبية على جسم اإلنسان غري املسبوقة و املغايرة للعرف الطيب و ما تعرض له أسرى احلرب العاملية
الثانية على يد أطباء أملانيا النازية حفيظة اجملتمع الدويل إن على املستوى القضائي 1أو األخالقي ، 2حيث تولد عن هذه
االنتفاضة الدولية تقرير مبادئ عامة تؤسس لضماانت بيو اخالقية حتول دون اختاذ من جسم اإلنسان كمادة جتريبية  ،و اليت
اعتربهتا منظمة الصحة العاملية معايري أخالقية واجبة االلتزام توافقا مع مبادئ حقوق اإلنسان يف كرامته و سالمته الشخصية  ،إذ
هي مجلة من الضماانت األخالقية الضابطة للثورة البيو طبية املتسارعة غاية يف إحاطتها بسياج املشروعية  ،و لو انه ال ميكننا
حصرها لكن أمهها من وجهة نظر رجل القانون يف املوضوع مضامني البحوث الطبية ذاهتا و الرضا اخلاص املتصل هبا و إجرائيا
بروتوكول البحث مث اللجان األخالقية املتخصصة  ،فألي مدى قد التزم املشرع اجلزائري مقارنة بنظريه الفرنسي هلذه الضماانت .
املبحث األول :ضمانة تصنيف مواضيع البحوث الطبية و الرضا اخلاص املتصل هبا
من ما انبثق عن منطوق حمكمة " "Nurembergو إعالانت اجلمعية الطبية العاملية بـ " "Helsinkiضرورة وضع ضماانت
موضوعية تؤسس لبحوث طبية أخالقية ،أمهها موضوع البحث الطيب ذاته ملا ميثله من ضمانة حقيقية قابلة للرقابة الفنية و حىت
األخالقية يف مقابل االلتزام ابحلصول على رضا خاص صريح و تعبريي متصل هبا حيول دون اهانة الشخص اخلاضع للبحث
الطيب أو املساس بكرامته.
املطلب األول :مواضيع البحوث الطبية Medical Research Themes

عموما تصنف البحوث الطبية على جسم اإلنسان إىل نوعني عالجية تعود بفائدة مباشرة على الشخص املعلول اخلاضع هلا
أو علمية حمضة ال ينتفع هبا اخلاضع عادة املعاىف هلا ،لكنها تسوق كأهنا طريقة جديدة من طرق التشخيص ،العالج ،التعويض،
التحسني ،أو حىت لغاية اقتصادية حمضة كتجريب جهاز طيب مستحدث أو منتوج صيدالين جديد ،حيث تعترب يف كل األحوال
كسب علمي جديد يـرقي البشرية و يفتح آفاق و أمال للقضاء على علل و أوبئة ابتت تؤرقها .

 1ـ حممكة"  "Nurembergاليت شُ لكت عقب احلرب العاملية الثانية سعيا وراء الانتقام و حتقيق عداةل جنائية دولية مبالحقة جمريم احلرب ا ألملان من بيهنم ا ألطباء اذلين
أأرمغوا أأرسى احلرب يف حمتشدات الاعتقال عىل اخلضوع لتجارب طبية فضيعة و اليت غالبا ما اكنت قاتةل دون موافقهتم  ،و قد أأىت منطوق احملمكة و ألول مرة يف هذا الصدد عىل
بعض القواعد و املبادئ البيواخالقية  ،و اعتربت سابقة يف تأأسيس الرشعية للتجارب الطبية  ،حيث اقرهتا امجلعية العامة لهيئة ا ألمم املتحدة يف  11ديسمرب عام  1946حيث
أأصبحت هذه القواعد املنبثقة من احملمكة ذات طابع دويل يؤسس التفاقيات دولية الحقة يف جمال البحوث الطبية املتعلقة ابالإنسان.
 2ـ اإعالن"  " Helsinkiاذلي ابدرت به امجلعية الطبية العاملية" "World Médical Associationيف دورهتا الثامنة عرش عام  1964و تعديالته املتوالية
واذلي يعد أأول وثيقة دولية أأساس ية حلقوق االإنسان يف مواهجة ا ألحباث البيوطبية  ،كام يعد بياان شامال لآداب املهنة حيث يضع قواعد اإرشادية و ضوابط أأخالقية اليت جبب ان
يتحىل هبا ا ألطباء و الباحثني عند لك اإجراء للبحوث البيوطبية املتعلقة ابالإنسان .
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املشرع اجلزائري يف إطار توجهه اجلديد يف هذا الشأن عرف البحث يف جمال طب األحياء 1بتلك الدراسات الواقعة على
الكائن البشري بغرض تطوير املعارف الوابئية و التشخيصية و البيولوجية و العالجية و حتسني املمارسات الطبية ،و قد أطلق
عليها تسمية الدراسات العيادية اليت قد تكون إما مالحظاتية

()Observentionnelle

أو تدخلية

( ،)Interventionennelleو اليت حصرها يف فئات ثالث كما يلي:
ـ الدراسات العالجية و التشخيصية و الوقائية .
ـ دراسات التكافؤ احليوي و التوفر احليوي (.)Bioequivalence et Biodisponibilité

ـ الدراسات الوابئية و الصيدالنية.
مما يذلل صراحة أن املشرع اجلزائري انتقل من مفهومه للتجارب الطبية الذي اعتمده سالفا من خالل القانون امللغى
( )05/85املتعلق حبماية الصحة و ترقيتها  ،2و الذي اعتمد أساسا على التصنيف الغائي الكالسيكي أي عالجي أو علمي
حمض ،إىل مفهوم أوسع و هو البحوث الطبية ذات الداللة الفنية الشاملة و خاصة األكادميية متاشيا مع التوجهات العاملية
اجلديدة من متطلبات منضمة الصحة العاملية

""WHO

و منظمة األمم املتحدة للرتبية و العلوم

""UNESCO

اليت أصبحت

ترى وجوب مسامهة اإلنسان يف تطور و ترقية اإلنسانية على قاعدة الغنم ابلرغم  ،شريطة أن يف كل األحوال سالمته و صحته
تسمو على مصلحة اجملتمع  ،حيث أضحت البحوث الطبية إما ذات طبيعة تدخلية  ،أو مالحظتية و خمربية أي يف غياب
صاحبها ( جمرد االختبار على مواده البيولوجية  ) matériel biologiqueاللهم االستثناء الوحيد هو حظر كل تداول من اجل
البحث العلمي تربعا كان أو مبقابل للحيواانت املنوية و البويضات و األجنة الزائدة و السيتوبالزم .

3

و من اجل حبوث طبية أخالقية و آمنة مل يشرتط املشرع اجلزائري  4يف املوضوع أكثر من شرطني :
ـ أن تكزن مؤسسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي ( سريري ) و املعارف العلمية مبا فيها جتربة ما قبل عيادية (خمربية)
كافية .
ـ أن يكون معدل الفائدة ابلنسبة للخطر املتوقع يف صاحل الشخص املعين ابلدراسة ( من دون تعيني معايري ضبط و قياس األخطار
احملتملة و املتوقعة ).
و إجرائيا أن تكون :
ـ منفدة حتت إدارة و مراقبة طبيب ابحث يثبت خربة مناسبة .
ـ تتم يف ظروف بشرية و مادية و تقنية تتالءم مع الدراسة العيادية و تتوافق و مقتضيات الصارمة العلمية و امن األشخاص الذين
خيضعون هلا.

1
2
3
4

ـ المادة  377من القانون ( )11/18المؤرخ في  2يوليو  2018المتعلق بالصحة  ،جريدة رسمية عدد .46
ـ القانون الملغى ( )05/85المؤرخ في  16فيفري  ، 1985المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها  ،جريدة رسمية عدد (.)08
ـ المادة  374من القانون ( ) 11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره.
ـ المواد ( 380و  )381من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،نفسه.
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ـ و أن ختضع لرتخيص الوزير املكلف ابلصحة .
مل يكن هذا التحول يف تنظيم البحوث الطبية ارجتاليا من طرف املشرع الوطين اجلزائري بل تقاراب مع نظريه الفرنسي الذي
بدوره انتقل يف منظومته الصحية يف ما خيص تصنيف مضامني البحوث الطبية إىل عدة تعديالت على حنو:1
املبادرة بقانون  20ديسمرب  1988املعروف بـ " "Loi Huriet-Serusclatالذي يعترب أول نظام قانوين مستقل يف جمال
البحوث الطبية احليوية  ،لكن من دون أن خيرج عن التصنيف الغائي الكالسيكي يف أهنا جمرد أحباث بيوطبية يرجى منها فائدة
شخصية مباشرة أي عالجية ،أو ال يرجى منها فائدة شخصية مباشرة أي علمية حمضة.

2

مث حرصا لتطلعات اجملتمع الفرنسي و لضرورات أخالقية و أخرى شرعية تدارك القصور يف وجوب حصر و حتديد
ممضامني األحباث الطبية ،حيث أورد عدة تعديالت لقانون " "Huriet-Serusclaمن خالل قانون ( )806/2004املتعلق
أبحكام األحباث البيوطبية 3املتوافق مع ما تطلبته توجيهات االحتاد األورويب اخلاصة ابلتطبيق السريري احلسن للبحوث الطبية
الدوائية على اإلنسان ، 4مث قانون ( )814/2011املتعلق أبخالقيات علم األحياء " ، 5 "la bioéthiqueإىل حني إصدار
القانون الساري ( )2012/300املؤرخ يف  05مارس  2012املعروف بـ

" "Loi Olivier Jardé

6

حيث ابدر من

خالله أوال بتغيري مصطلح األحباث البيوطبية إىل األحباث املتعلقة ابإلنسان و أصبح يعرتف بثالث فئات من األحباث الطبية
القابلة للرقابة مبدئيا من حيث املوضوع على شكل: 7

 1ـ و قبل ذكل جيب التنويه انه بعد  1988أأصبح امل ُ ررشع الفرنيس ال يعتد بتُكييف هذه التدخالت الطبية عىل أأهنا جتارب طبية بل اعتربها أأحباث طبية Recherches
" "Médicalesملا ي ُمزي مصطلح أأحباث من شساعة يف املعىن يدخل حتت طائلته التجارب الطبية و البيولوجية الرسيرية و حيت غري الرسيرية  ،عىل اعتبار أأن جمال
البيولوجيا اجلينية أأصبح حيوز اهامتم اكرب مما جعل وترية الاكستشاف فيه متسارعة ملا يُوفره هذا اجملال من حلول عالجية ملشألك طبية مصتعصية.
2

- Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche
biomédicale , Dite "Loi HURIET-SERUSCLAT", JORF du 22 décembre 1988.
3

- Loi N° 2004-806 du 9 août 2004, remplace la Loi N°88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée dite "Loi
Huriet-Sérusclat" , relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales,
Circulaire N°DGS/SD1C/2005/123 du 7 mars 2005 relative à l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux
recherches biomédicales issues de la loi n°2004-806 du 9 août 2004.
4
- DIRECTIVE 2001 /20/CE du Parlement Européen et du conseil du 4 avril 2001 , concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relative à
l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’Essais Cliniques de Médicaments a usage
humain , JOUE : L 121 du 1 /5 /2001 .
Après la publication de la Loi de Santé publique en août 2004, de son décret d’application en avril 2006 et
des arrêtés en mai 2006, la directive européenne 2001/20/CE sur les essais cliniques de médicaments est
applicable dans son intégralité depuis le 27 août 2006.
- Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF n°0157 du 8 juillet 2011.

5
6

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine, Dite Loi
Olivier Jarde , JOREF du 6 mars 2012 .
- Article L1121-1 du code de la sante public ,modifier par Loi n0 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux
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ـ [األحباث الطبية التدخلية على األشخاص اليت ال تربرها رعايتهم الطبية املعتادة] ذات األخطار و األضرار و املتاعب الغري
معروفة .

1

ـ [األحباث الطبية التدخلية اليت ال ينجر عنها سوى خماطر و متاعب ضئيلة و يتم حتديد بقائمة] تكون ذات أخطار و
متاعب ضئيلة و املعرفة مسبقا .

2

ـ [األحباث الطبية غري التدخلية أين يتم تنفيذ مجيع األعمال الطبية و املنتجات املستخدمة بطرق اعتيادية] و هي خالية
من أي خطر أو ضرر ألهنا خمربية ال سريرية.

3

و يعود هذا التحول يف املنظومة الصحية خبصوص األحباث الطبية إىل التزام املشرع الفرنسي مبا انبثق من اتفاقيات اجمللس
األورويب ،على غرار اتفاقية حقوق اإلنسان و الطب اإلحيائي املتعلقة ابألحباث الطبية  ،4ابإلضافة إىل اتفاقية ""Oviedo
اب سبانيا حلماية حقوق اإلنسان و كرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيقات البيولوجيا و الطب أو كما تعرف ابتفاقية حقوق
اإلنسان و الطب احليوي  ،5كذلك توصيات جلنة وزراء الدول األعضاء حول األحباث الطبية على الكائن البشري ، 6و كلها
أسباب و ضغوطات جعلت املشرع الفرنسي يتدخل إبصدار قانون " "Olivier Jardeالذي دخل حيز التنفيذ الشامل متأخرا

recherche impliquant la personne Humaine , Ibid .

 1ـ جماالهتا  :الرعاية الصحية املعتادة  ،ا ألدوية  ،ا ألهجزة الطبية  ،العالجات اخللوية  ،العالجات اجلينية  ،)...و هتدف اإىل تطوير املعارف بيولوجية و الطبية نذكر (مهنا التجارب
العالجية و ادلراسات الوظيفية و املرضية  Physiopathologiquesو ابتاكرات ا ألهجزة الطبية) اين تكون الاسرتاتيجيات العالجية و اإجراءات التشخيص و الرقابة
االإضافية حمددة مس بقا من خالل بروتوكول البحث أأو التجربة .
 2ـ و جماالهتا يه الرعاية املعتادة  les Soins Courantsو هتدف أأساسا اإىل مقارنة و تقيمي التدخالت و الاسرتاتيجيات العالجية املعرتف بصحهتا أأين ا ألفعال و املنتجات
املس تعمةل من غري ا ألدوية متارس بشلك عادي لكن رشوط و أأمناط الرقابة تكون حمددة مس بق يف بروتوكول البحث او التجربة.
 3ـ و جماالهتا  :ا ألحباث حول البياانت ) ، ( recherche sur des donnéesالتجميع البيولويج  ،البحوث القامئة عىل املالحظة الفوجية (، )suivi de Cohorte
ابالإضافة عىل ا ألحباث الواقعة عىل الامنذج البيولوجية ) (les échantillons biologiquesمن اجل اس تعاملها ألغراض علمية حمضة .
4

- CONSEIL DE L’EUROPE , Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la
biomédecine, relatif à la recherche biomédicale , Strasbourg, 25.1.2005
5

- Convention d’ Oviedo, 4.IV.1997 , Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine pour la
protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie
et de la médecine, ,signée le 4 avril 1997 à Oviedo, en Espagne, et entrée en vigueur le 1er décembre 1999.
6

-CONSEIL DE L’EUROPE , Recommandation no R (90) 3 du Comité des Ministres Aux Etats Membres sur
la Recherche Médicale sur l’Etre Humain, Adoptée par le conseil des ministres , le 6 février 1990 lors de la
33em réunion des délègues des ministre.
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و ابخلصوص يف شقه الصيدالين أو الدوائي ،كان ذلك بعد صدور التنظيم األورويب املتعلق ابلتجارب اإلكلينيكية لألدوية ذات

االستعمال البشري.

2

و تطبيقا لذلك و أكثر ضمانة أورد املشرع الفرنسي وجوب توافر شروط معينة لقبول موضوع البحث الطيب على غرار:

3

ـ أن يكون مبين على احدث املعارف العلمية و على اختبارات قبل سريرية كافية.
ـ إذا كان اخلطر املتوقع من هذا البحث الطيب على األشخاص اخلاضعني له ال يفوق الفوائد املرجوة منه.
ـ إذا كان الغرض من البحث توسيع املعرفة العلمية لإلنسان أو على األقل تطوير الوسائل لتحسني حالته الصحية.
ـ إذا صممت هذه األحباث هلدف تقليل األمل و مل تكن مصحوبة ابخلوف و عدم الراحة و أن تعني فيها األضرار املتوقعة املتصلة
ابملرض املبحوث فيه  ،مع االخد بعني االعتبار درجة نضج اخلاضعني للتجربة و خاصة القصر منهم ،ابإلضافة إىل القدرة على
التبصر و التفهم و من مث املوافقة عند البالغني.
ـ ال تتسم البحوث الطبية ابلشرعية األخالقية إن مل تكن حتت التوجيه و اإلشراف الفين لباحث خمتص و مؤهل يف امليدان.
ـ يف كل األحوال جيب ترجيح مصلحة اخلاضعني للبحث الطيب على املصلحة العامة و املكتسبات العلمية.
املطلب الثاين :الرضا الصريح و التعبريي
من ما ال شك فيه أن األحباث الطبية املتعلقة جبسم اإلنسان عمل فين و إجرائي يتسم بنوع من اجملازفة و املخاطرة

4

األمر

الذي حرصت عليه مجعيات عاملية فنية و حىت منظمات دولية يف أن املوافقة املستنرية الطوعية " Voluntary Informed

 "Consentيف هذا الصدد هي قرار خاص بقبول املشاركة يف البحث يتخذه شخص يتمتع ابألهلية أو من ينوبه يف ظروف
خاصة بعد ما يكون تلقى املعلومات الضرورية هبذا التدخل الطيب غري العادي و استوعبها بشكل مالئم مث توصل إىل قراره دون
أن خيضع ألي شكل من اإلكراه أو التأثري املفرط أو اإلغراء أو الرتهيب ،5و حتت طائلة مسؤولية الطبيب الباحث اجلزائية . 1

1

- Le décret d’application de la Loi Olivier Jardé : n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux
recherches impliquant la personne humaine , JORF n°0267 du 17 novembre 2016 .
2

- Règlement (UE) n° 536 /2014 du Parlement Européen et du conseil du 16 avril 2014 , relatif aux Essais
Cliniques de Médicaments à usage humain et Abrogeant la directive 2001 /20/CE , JOUE L158/1 .
- la directive 2001 /20/CE du Parlement Européen et du conseil du 4 avril 2001 , concernant le rapprochement
des dispositions législatives , réglementaires et administratives des Etats membres relative à l’application de
bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicament à usage humain.
3

- Article L1121-2 , du code de la sante public , modifier par la Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative
aux recherches impliquant la personne humaine .
4
- Vollmann .J & Winau.R , Informed Consent in Human experimentation before the Nuremberg
code, British Medical Journal,vol 313,1996, p1445.

 5ـ جملس املنظامت ادلولية للعلوم الطبية ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية  ،ادلالئل الارشادية الاخالقية ادلولية حول البحوث الوابئية  ،ادلليل الرابع ـ املوافقة املس تنرية لالفراد ـ
 ،جنيف سويرسا  ،2013 ،ص .36
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إذن الرضا يف هذا الصدد كغريه من التدخالت الطبية العادية اتصف ابحلرية و التبصر مما يوفر ضمانة لتجنيب اخلداع و
Code de و هو األمر املؤسس يف املادة األوىل من منطوق حماكمة نورمربغ

3

 لكن متيز بشرط الصراحة التعبريية، 2 اإلكراه

 مث املشار اليه يف خمتلف،1964  لعامHelsinki  من إعالن اجلمعية الطبية العاملية بـ09  و املادة، Nuremberg 1947
: النصوص و التشريعات اليت اهتمت هبذا اجملال نذكر
4

.1997  نوفمرب11  من اإلعالن العاملي بشأن اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان يف05 ـ املادة
5

6

. 2003  أكتوبر16  من اإلعالن الدويل بشأن البياانت الوراثية البشرية يف06 ـ املادة

.2005  أكتوبر19  من اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان يف06 ـ املادة رقم
7
8

.ـ توصية اجمللس األورويب خبصوص البحوث الطبية على اإلنسان

. " اليت تعترب أول صك أورويب ملزم قانوان بشأن الطب احليويOviedo"  من اتفاقية16 ـ املادة

,السابق ذكره،  ) المتعلق بالصحة11/18(  من القانون439 ـ المادة
2

- O. O’Neill, Some limits of informed consent , Journal of Medical Ethics , vol 19(1),2003,p 04.

3

- Article L1122-1-1, du code de la sante public , modifié par l’ Ordonnance n° 2016-800 , Op-cit.

1

4

- "Une recherche, un traitement ou un diagnostic, portant sur le génome d'un individu, ne peut être
effectué qu'après … le consentement préalable, libre, éclairé et exprès de l'intéressé(e) sera recueilli.
Si cette dernier(e) n'est pas en mesure de l'exprimer, le consentement ou l'autorisation seront obtenus
conformément à la loi, et seront guidés par son intérêt supérieur. "
Article 5 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme11
novembre 1997, UNESCO/ Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, et la
Culture
5

- " Du point de vue éthique, il est impératif que des informations claires, objectives, adéquates et
appropriées soient fournies à la personne dont le consentement préalable, libre, éclairé et exprès est
recherché.... "
Article 6 de la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, 16 octobre 2003,
UNESCO/ Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, et la Culture
6

- " …le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations
suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le
retirer à tout moment ".
Article 6 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme du 19 octobre
2005 , UNESCO / Organisation des Nations Unies pour l’Education , la Science , et la Culture
7

- " Aucune recherche médicale ne peut etre effectuée sans le consentement éclairé، libre، exprès. "
CONSEIL DE L'EUROPE / Recommandation no R(90) 3 du comite des ministres aux états membres Sur
la recherche médicale sur l'être humain (adoptée par le comite des ministres. Le 6 février 1990، lors de la 433'
réunion des délègues des ministres).
8

-" Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient
réunies:..
le consentement visé à l'article 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce
consentement peut, à tout moment, être librement retiré. "
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الرضا يف هذا املضمار يعين أن يكون معرب عليه بصراحة أي موافقة تعبريية ) (Exprèsبعيدة كل البعد عن كوهنا ضمنية
) (Impliciteمما هو متعارف عليه يف التدخالت الطبية و اجلراحية العادية  ،كما أن خصوصية الرضا الصريح يف إطار البحوث
الطبية املتعلقة ابإلنسان تتجلى يف مفارقة أن يف األحوال العادية أي التدخالت الطبية العادية حينما يسعى الشخص املريض إىل
العالج فهو الذي يلجأ إىل الطبيب و قد خول له احلق يف اإلستعالم كمبدأ حىت يكون على بينة من أمره و له أن يعرب عن
إرادته بكل حرية ،يف املقابل يف إطار البحوث الطبية فالباحث الطبيب او مرقي البحث هو الذي يتطلع إىل الشخص أو العينة
ذات املواصفات املعينة و التعاريف البيولوجية املطلوبة ( ،)the biological profile requireأي هو من سعى و استدعى
الشخص حمل التجربة إلقناعه هبا و من مت عليه أن يستويف و حيرتم عدد من املتطلبات و الشروط اليت من شأهنا أن تضفي
الشرعية على تدخله الطيب التجرييب و يتفادى بذلك كل أشكال املسائلة القانونية ،و أهم هذه الشروط هو الرضا الصريح
التعبريي و املدون كتابة كأصل عام بعد االطالع عن اهلدف من البحث و منهجيته و مدته و املنافع املتوخاة منه و الصعوابت و
األخطار املتوقعة و البدائل الطبية احملتملة ،ابإلضافة إىل حق الرفض أو سحب املوافقة يف أي وقت دون حتمل املسؤولية و دون
املساس ابحلق يف التكفل العالجي على أي طارئ قد ينتج . 1
و من خالل هذه الفكرة ال ميكن أن تتم جل األنشطة الطبية احليوية

2

و البحوث الطبية على جسم اإلنسان إال ابستيفاء

موافقة صرحية محاية للشخص اخلاضع للبحث و ضمانة للباحث الطبيب أو البيولوجي أو حىت املرقي صاحب مشروع البحث ،
مع أخد بعني االعتبار حاالت األشخاص البالغني الغري قادرين على التعبري عن إرادهتم بوعي و إدراك ،حيث تسمح القوانني
بقبول موافقة املمثل القانوين 3أو من قبل الشخص املوثوق به كأن يكون أحد أفراد العائلة أو الطبيب املعاجل ( شريطة أن ال

Article 16 du Convention Oviedo, 4.IV.1997, issue du conseil de l’Europe pour la Protection des Droits de
l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des Applications de la Biologie et de la Médecine.
 1ـ المادة  386من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره.

 2ـ عىل سبيل املثل من ا ألنشطة الطبية املوجبة للرضا الرصحي و التعبريي اليت أأوردها القانون املدين الفرنيس نذكر :
ـ حفص اخلصائص الوراثية للأشخاص الغراد طبية أأو للبحث العلمي حيث جيب احلصول مس بقا عىل املوافقة الرصحية و املكتوبة بعد اإعالم الشخص بطبيعة و الغرض من هذا
الفحص مع اماكنية حسب هذه املوافقة من دون كتابة يف أأي وقت).
"L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de

" recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement...
Article 16-10, Code civil , modifié par. L’Article 4 de la Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la
bioéthique, JOREF 7 aout 2004

ـ كذكل حاةل التعرف اإىل هوية ا ألشخاص عن طريق امحلض النووي من اجل البحوث الطبية و العلمية حيث جيب احلصول عىل موافقة رصحية من الشخص كتابيا قبل الانهتاء من
حتديد الهوية ،بعد أأن أأبلغ حسب ا ألصول من طبيعهتا والغرض مع اماكنية حسب هذه املوافقة من دون كتابة يف اي وقت .
"L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès
" … de la personne doit être recueilli par écrit préalablement
Article 16-11, Code civil , modifié par Article 116 de la Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la
procédure pénale
 3ـ المادة 386من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره.
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يكون هذا األخري هو نفسه صاحب أو منفذ البحث الطيب ) الذي يعني من طرف الشخص اخلاضع للبحث الطيب مسبقا  1و
أن يتم تدوين ذلك يف شكل بروتوكول حبث ، 2و هو ما دعت إليه النصوص الدولية و اإلقليمية اليت اهتمت مبجال البحوث
الطبية احليوية  ،و استجابت هلا مع التفاوت التشريعات الصحية الوطنية املقارنة بقوة ،خاصة تلك اليت تزخر بوترية تطور متصاعد
يف جمال النشاط البيو طيب مييزها عن غريها كدأب املشرع الفرنسي  ، 3الذي أدرج تفصيال مهما يف هذا الشأن خبصوص فئات
البحوث الطبية املتعلقة ابإلنسان إذ انه ال جمال للبحوث الطبية احليوية على أي شخص دون موافقته احلرة ،املستنرية و املكتوبة
ابلنسبة للفئة األوىل أي [األحباث الطبية التدخلية على األشخاص اليت ال تربرها رعايتهم الطبية املعتادة] و الكتابة هنا هي
تعبري صريح  ،و نفس األمر أي تعبريية و صرحية ابلنسبة للفئة الثانية أي [األحباث الطبية التدخلية اليت ال ينجر عنها سوى
خماطر و متاعب ضئيلة و يتم حتديدها بقائمة] ،أما خبصوص الفئة الثالثة أي [األحباث الطبية غري التدخلية أين يتم تنفيذ
مجيع األعمال الطبية و املنتجات املستخدمة بطرق اعتيادية] فلم يتطلب املوافقة الصرحية التعبريية  ،لكن فقط اشرتط عدم
رفض املشاركة فيها أو ما يعرف ابملوافقة الضمنية أو السلبية ،و هو االستثناء الوحيد الوارد خبصوص الرضا الصريح التعبريي يف
إطار البحث الطيب لدى املشرع الفرنسي و ال غرابة يف ذلك مادام أن هذا النوع من البحوث و التجارب هي غري سريرية و خمربية
حمضة و تتم على املنتجات والعينات البيولوجية و املعطيات اجلينية يف غياب صاحبها.
أما ابلنسبة للمريض يف حالة استعجال فاملبدأ عموما إمكانية التدخل طبيا عند استحالة حتصيل املوافقة القبلية  ،و لو أن
املشرع اجلزائري اغفل هذا التفصيل إال أن نظريه الفرنسي مدعوما ابلقضاء مل خيرج عن املبدأ يف إطار التدخالت البحثية الطبية
العالجية اليت ترمي إىل إنقاذ حياة اخلاضع هلا  ،4و لكن بعد أخد موافقة أفراد عائلته أو الشخص املوثوق به املنوه (إليه أعاله) و
الذي خول القانون للمريض تعيينه من اجل إبداء موافقته على التدخالت الطبية الضرورية يف حالة عجزه عن إبدائها بنفسه  ،أما
يف أقصى االستعجال أي الطوارئ اليت هتدد حياة املريض فقد تطلب القانون من الطبيب الباحث كذلك أخد املوافقة من
هؤالء األشخاص( أفراد العائلة أو الشخص املوثوق به) من اجل إجراء التجربة العالجية االستعجالية القصوى إذا حضروا فقط،

1

- Article L1111-6, du code de la sante public, modifié par L’Article 9 de la Loi n° 2016-87 du 2 février
2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie .
 2ـ المادة  387من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره.
3
-" - Aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son
consentement libre et éclairé, recueilli par écrit.
-Aucune recherche mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son
consentement libre, éclairé et exprès.
-Aucune recherche mentionnée au 3° du même article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne
lorsqu'elle s'y est opposé".
Article L1122-1-1, du code de la sante public, modifié par l’ Ordonnance n° 2016-800 , Op-cit.
4

- "Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a entrepris la recherche biomédicale sur
Jonas Y... alors que celui-ci, arrivé dans le service depuis une heure environ, était très affaibli et manifestement
dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit ni
"… d'une autre façon ,
Cour de cassation, chambre criminelle, Audience publique du mardi 24 février 2009, N° de pourvoi: 0884436, Publié au bulletin
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و خالفه أي حال غياهبم فقد أابح القانون للطبيب الباحث أخد زمام مبادرة يف إجراء التجربة الطبية اليت يرجى من خالهلا
إنقاذ حياة املريض اخلاضع هلا ،مع إلزامه الرجوع إىل أفراد العائلة أو الشخص املوثوق به يف اقرب وقت ممكن من اجل وقف
جمرايت التجربة إن أمكن ذلك أو املضي فيها .1
املبحث الثاين :ضماانت إجرائية
كذلك من ما صدر عن منطوق حمكمة " "Nurembergو أكده إعالن" "Helsinkiالذي ابدرت به اجلمعية الطبية
العاملية مث منظمة الصحة العاملية ،فالبحث الطيب هو عمل علمي ممنهج ال يتم عبثا بل استوجب حتضريه يف إطار إجرائي مضبوط
من برتوكول أو مشروع قابل للرقابة و التأشري عليه ابلقبول أو ابلرفض أو حىت ابلتنقيح من طرف جلان أخالقية رقابية متخصصة
حيددها القانون.
املطلب األول :برتوكول البحث الطيب
بروتوكول البحث الطيب يعترب مبثابة مذكرة فنية و إجرائية أساسية يـعرب فيها عن مشروع البحث القابل للتجسيد بعد اإلجازة
و الرقابة ،كذلك هو ضمانة حقيقية ملشروعية هذا التدخل الطيب الغري العادي و محاية لكرامة الشخص املنفرد أو العينة اخلاضعة
له و من مث للصحة العامة  ،حيث يلتزم املتعهد" " Promoter

2

أو الباحث ""Investigator

3

بوضع بروتوكول البحث

القابل للنقاش املوضوعي و مراقبة استفاء شروطه اإلجرائية و الفنية و تتبع جمرايته من طرف جلان متخصصة غاية يف أتكيد شرعية
البحث الطيب من عدمه.

1

- Article L1122-1-3, du code de la sante public, modifié par l’Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016
relative aux recherches impliquant la personne humaine , Op-cit.
2

- Article L1121-1 du code de la sante public modifier par l’ Ordonnance n° 2016-800 ,Ibid .
En pratique, il y a deux grandes catégories de promoteurs :
- les industriels (industrie pharmaceutique, fabricants de dispositifs médicaux, de cosmétiques etc…) qui sont
des organismes privés prenant effectivement l’initiative de la recherche, en ce sens qu’ils élaborent eux-mêmes
le protocole de la recherche, qui vise à démonter l’efficacité de leur produit.
- les institutionnels représentés par les CHU et CHG, les grands organismes publics de recherche comme le
CNRS, l’IMSERM, l’INRETS, l’INRA, l’ANRS etc… dans ce cas, le plus souvent, ils assurent la gestion et le
financement de la recherche, mais l’initiative est prise par un investigateur, chercheur, qui est le rédacteur du
protocole.
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/larecherche-biomedicale
منشور على االنترنت  ،تاريخ االطالع  13سبتمبر 2017
3

- "La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont
" dénommées investigateurs.
Article L1121-1/3 du code de la sante public modifier par l’ Ordonnance n° 2016-800 relative aux
recherches impliquant la personne humaine , Op-Cit.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

105

أخالقيات البحوث الطبية بين التوصيات العالمية والواقع التشريعي
الوطني الجزائري والفرنسي

د .كوحيل عمار

من جهتها عرفت منظمة الصحة العاملية " "WHOبروتوكول البحث الطيب على انه " 1ملف يتضمن ملخص املشروع ،
تربيراته  ،الغاية منه  ،أهدافه و منهجيته ابإلضافة إىل املراجع املعتمدة فيه و كيفية التعامل مع اعتبارات السالمة املفروضة ،و
رصد و إدارة البياانت وضمان جودة التحليل اإلحصائي للنتائج املتوقعة ونشرها  ،وينبغي أيضا أن يعطى مؤشرات على مدة
املشروع واملشاكل املتوقعة ،ابإلضافة إىل االعتبارات األخالقية ،و الواثئق املستخدمة يف احلصول على املوافقة املسبقة للخاضعني له
و للهيئات واجملالس صاحبة اختصاص الرقايب فيه  ،كما ينبغي أن يتضمن السرية الذاتية لكل ابحث و نسبة الوقت الذي
سيكرس هلذا املشروع  ،وينبغي أيضا أن يتم حتديد امليزانية و الطرق املمكنة لتموين و أتمني البحث الطيب و موظفيه"  ،ابإلضافة
إىل احلقوق الشخصية كقيمة التعويض املقبول " . 2 "Acceptable récompense
من خالل تعريف بروتوكول البحث الطيب يتبني انه إجراء إلزامي جيسد ضمانة حقيقية لشرعية البحث الطيب إن يف جانبه
املوضوعي أو الشخصي (ابلنسبة للخاضع للبحث أو القائم به) و حىت يف شقه اإلجرائي.
ذلك ما اقره املشرع الصحي اجلزائري من دون ضبط و تفصيل يف أن تكون الدراسات العيادية موضوع بروتوكول حيرره ويوفره املرقي
و يوقعه الطبيب الباحث بعد أن يبدي هذا األخري قبوله للربوتوكول و التزامه ابحرتام شروط االجناز  ،3و حيث ال ميكن اخللط
بينه و بني ملف طلب ترخيص القيام هبذه الدراسات من الوزير املكلف ابلصحة. 4
املطلب الثاين :اللجان األخالقية
البحوث الطبية املتعلقة اب إلنسان هي عمل فين خارق ملا تراكم و استقر و تعارف عليه يف ميدان الطب  ،ومن ما أدى
سابقا ابألطباء النازيني ابلغلو و التمادي يف جعل من أجسام أسرى احلرب العاملية الثانية ميادين جتريبية جيسدون من خالهلا
نزواهتم الفضولية و االستكشافية هو الغياب التام لآللية اليت ميكن من خالهلا النظر يف شرعية هذا التدخل الطيب غري العادي،
األمر الذي اندت به و أكدت عليه اجلمعية الطبية العاملية بـ" "Tokyoيف  1975إىل ضرورة ضبط آلية رقابية قبلية و مستمرة
(خالل مرحلة التنفيذ) جملرايت البحث الطيب ممثلة يف جلنة أخالقية مستقلة حتيط مشروع البحث ابلتقييم و التعليق و إبداء
النصائح و تقرير القبول يف إطار القوانني و التنظيمات السارية يف البلد اليت تقام فيه  ،ابإلضافة إىل ضمان االلتزام ابملعايري و

1

- Notions de bases pour le renforcement des capacités, Organisation Mondiale de la Santé , Unité Ethique
et santé , Comités d’éthique de la Recherche , , Genève SUISSE , 2009 , p07.

 2ـ من امه ما تركز الرقابة عليه يف منت بروتوكول البحث الطيب التعويض املقبول يف مقداره او  Acceptable récompenseللأشخاص اخلاضعني للبحوث الطبية
عىل تاكليف انتقاالهتم و ادلخل املفقود و االإزعاج  ،لكن التعويض الغري مقبول أأي يف املقدار أأو املاكفأآت  Inacceptable récompenseاذ يُعد مبثابة تغرمي لتحمل
خماطر ال داعي لها مما يشكك يف رشعية البحث الطيب يف انه يضعف قدرة الشخص عىل الاختيار احلر فتبطل صالحية املوافقة و لو أأن من الصعب المتيزي بني التعويض املناسب
و االإغراء غري املربر .
- Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets
humains, Elaborées par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) avec
la collaboration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 7 em Ligne directrice (Récompense pour
participation à la recherche) , Genève, 2013,p 52 .
 3ـ المادة  385من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره.
 4ـ المادة  381من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،نفسه.
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املقاييس الدولية يف هذا الشأن  ،كما يعود هلا االطالع على أي حادث غري مرغوب أو غري متوقع خالل جمرايت البحث الطيب ،
و احلق يف التقييم واملوافقة على أي تعديل يف الربوتوكول.

1

ومن جهتها رمست املنظمة العاملية للصحة " "WHOمهام هذه اللجان يف فحص بروتوكول البحث للتأكد من انه حيرتم
املبادئ األخالقية املتعارف عليه دوليا و حمليا ومراقبته و تتبعه  ،كما هلذه اللجان سلطة قبول أو رفض وحىت إيقاف الدراسات
أو طلب أي تغيري يف بروتوكول البحث الطيب  ،ابإلضافة إىل مهام أخرى على غرار حتديد السياسات أو إبداء آراء حول
اجلوانب األخالقية بشأن جمال البحث عموما.

2

كما أن اإلعالن العاملي ألخالقيات علم األحياء و حقوق اإلنسان

3

الذي ابدرت به اليونسكو ( )UNESCOتطرق بشيء

من التفصيل األكادميي إىل تعريف و مهام هذه اللجان األخالقية من خالل املادة  19منه و اليت تضمنت وجوب إنشاء جلان
أخالقية مستقلة متعددة التخصصات يتجسد دورها يف :
ـ تقييم املشاكل األخالقية ،العلمية و االجتماعية ذات الصلة املتعلقة مبشاريع األحباث املتعلقة ابإلنسان.
ـ تقدمي اآلراء حول املشاكل األخالقية املطروحة يف السياق السريري (اإلكلينيكي).
ـ تقييم التقدم العلمي و التكنولوجي املحرز و صياغة التوصيات و وضع املبادئ التوجيهية .
ـ تشجيع النقاش و حتسيس و تعبئة الرأي العام حول مسائل أخالقيات علم األحياء.
هذا و قد تطرق جملس املنظمات الدولية للعلوم الطبية " "CIOMSابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية " "WHOإىل وجوب
تقدمي أي حبث مقرتح إجرائه على البشر لتقييم صالحيته العلمية والقبول األخالقي على األقل للجنة علمية و أخرى أخالقية ،
كما جيب أن تكون هذه اللجان مستقلة عن فريق البحث و جمردة من أي مزااي مالية أو منفعة مادية مباشرة أخرى  ،حىت تبدي
موافقتها أو إذهنا بكل حرية قبل الشروع يف أي حبث طيب  ،كما هلا إجراء التقييمات اليت تراها ضرورية و رصد سري و تقدم
البحث.

4

و ابلرجوع إىل قانون الصحة الساري ( )11/18جند أن املشرع اجلزائري قد أوىل مهمة تقدمي التوصيات و التوجيه و النظر يف
القيمة العلمية ملشروع البحث الطيب وابخلصوص رضا الشخص املتطوع إىل جهاز يفرتض فيه االستقاللية مل تتحدد معامله بعد (

- Article15 , déclaration de Helsinki ,Op-Cit .

1

2

- Notions de bases pour le renforcement des capacités ,Organisation Mondiale de la Santé ,
Unité Ethique et santé , Comités d’éthique de la Recherche , Op-Cit, p 11.
3

- Article 19, Déclaration Universelle sur la Bioéthique et les Droit de l’homme , adoptée par la
Conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005 .
4

- Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche biomédicale impliquant des
sujets humains, 2em Ligne directrice (Comités d’éthique) , p 13 , Op-cit.
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يف انتظار صدور التنظيم احملدد للمهام و التشكيل و التنظيم ) هي اجلنة األخالقيات الطبية للدراسات العيادية على مستوى
املصاحل اخلارجية املكلفة ابلصحة

1

.

و ما ميكن القول على ما جيب أن تتضمنه األحكام اخلاصة بنمط رقابة البحوث الطبية أن يفرتض يف اللجان األخالقية
" "Ethics Committeesاملْنصبة على البحوث الطبية أن تكون ذات معايري ضامنة لعدم حتيزها واستقالليتها و أهم هذه
املعايري هي تعدد اللجان نفسها ابإلضافة إىل تشكيالهتا اليت ال يرجى أن تكون فنية حمضة ،بل حيبذ أن تكون اجتماعية كذلك
 ،أي حتضرها كفاءات قانونية و شرعية و اجتماعية و نفسية و خاصة مجعوية  ،ألنه من غري املقبول حتييد مؤسسات البحث
الطيب عن اجملتمع و عدم متكني الرأي العام من االطالع على ما جيري يف هذه املؤسسات حىت ميكن إشراكه يف نوع من الرقابة
غري املباشرة.
لكن املثري أن املشرع اجلزائري أوىل مهمة جلنة األخالقيات الطبية للدراسات العيادبة يف جمرد إبداء الرأي ) 2(Avisعلى
بروتوكول البحث الطيب ،مما يثري إشكال قانوين حول مدى إلزامية هذا الرأي ،إذ هو أتشري ابلقبول أو جمرد استشارة مما يتعارض
مع املعيار العاملي املوصى به يف هذا الشأن يف أن تكون هذه اللجان جهات رقابية ال استشارية .
ذلك ما عمل عليه املشرع الفرنسي يف تنظيم وسائل الرقابة يف جمال البحث الطيب و اليت مبدئيا أحلقها جبملة من اللجان
املختلطة جهوية و مركزية أي أفقية و عمودية نذكر أمهها :
ـ جلان محاية األشخاص

)Comités de Protection des Personnes (CPP

3

 1ـ املادة  382من القانون ( )11/18املتعلق ابلصحة  ،السابق ذكره.
كام ال ميكن اخللط بني هذا اجمللس أأي اجمللس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية( le conseil national de l’éthique des sciences de la
 )santéو اجمللس الوطين ألخالقيات الطب )  (le conseil national de déontologie médicaleاملُعرف من خالل املادة  164و ما بعدها من
املرسوم التنفيذي ( )276/92املؤرخ يف  6يولو  1992و املتضمن مدونة أأخالقيات الطب ،و اذلي هممته الرئيس ية تتعلق مبعاجلة لك املسائل ذات الاهامتم املشرتك بني ا ألطباء
و جرايح ا ألس نان و الصيادةل .
2

ـ المادة  383من القانون ( )11/18المتعلق بالصحة  ،السابق ذكره
3

- Créés par la Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JORF n°185 du 11
août 2004.

تقوم هذه اللجان ابإبداء ر أأهيا الوجويب عىل لك مرشوع حبث طيب بشأأن رشوط حصته  ،وال س امي فامي يتعلق بـ :

 حامية ا ألشخاص املشاركني يف البحث الطيب. مدى كفاية واكامتل و تناسب و وضوح البياانت املكتوبة وإاجراءات احلصول عىل املوافقة املس بقة ومربرات للبحوث اليت جترى عىل ا ألشخاص غري قادرين عىل اإبداء موافقهتم ،أأو عند الاقتضاء التحقق من عدم وجود معارضة.
آ
 احلاجة احملمتةل لفرض حظر املشاركة يف نفس الوقت يف البحث أخر أأو فرتة الاستبعاد. مدى مالءمة البحث ،وكفاية تقيمي الفوائد واخملاطر املتوقعة و مدى معقولية نتاجئ البحث. التوازن بني ا ألهداف ووسائل التنفيذ. تأأهيل ا ألطباء و الباحثني و طرق تعيني املشاركني اخلاضعني للبحث الطيب و رشوط و كيفية تعويضهم. -ا ألمهية العلمية و ا ألخالقية ملشاريع جتميع العينات البيولوجية يف البحوث اليت جترى عىل االإنسان.
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و هي جلان جهوية مستقلة ذات شخصية قانونية مبوجب القانون العام مكونة بكيفية ضامنة الستقاللياهتا و تنوع اخلربات
فيها  ،ففي جمال البحث العلمي و الطيب سبعة أعضاء و فيما يتعلق ابملسائل األخالقية عضو واحد و االجتماعية عضو واحد
و النفسية عضو واحد و القانونية عضوين ،ابإلضافة إىل ممثلني من مجعيات املرضى أو املستخدمني للنظام الصحي املعتمدة و
احملددة قانوان  ،حتت طائلة سحب االعتماد إذا اختلت شروط استقاللياهتا أو عضويتها أو مهامها ،أو عند كل عائق ينجم عنه
عدم القيام مبهامها يف أحسن الظروف ،هذا و يف كل األحوال تنشأ مسؤولية الدولة عن اخلطأ يف مهام هذه اللجان.
ـ اجمللس الوطين للبحوث املتعلقة ابإلنسان

Commission Nationale des Recherches impliquant la

Personne humaine

املكلفة بتنسيق و مواءمة و تقييم جلان محاية الشعب ،و هي ذات عالقة وطيدة بوزارة الصحة العامة حيث تقوم بتقدمي
سنواي للوزير املكلف ابلصحة توصيات خبصوص عواقب التنظيم و العالج و البحوث الطبية اليت تشكل مصلحة كربى للصحة
العامة عالوة على ذلك ميكن استشارهتا خبصوص مشاريع القوانني و املراسيم املتعلقة ابلبحوث الطبية.
ـ الوكالة الوطنية ألمن الدواء و املنتجات الصحية l'Agence Nationale de

1

Sécurité du Médicament et des

)Produits de Santé.(ANSM

أنشأت يف  1993و عرفت بوكالة األدوية  ،مث يف  1999حتولت إىل الوكالة الفرنسية لسالمة املنتجات الصحية
" "AFSSAPSإىل غاية  2012مث إىل شكلها احلايل و هي السلطة املختصة يف األحباث الطبية املتعلقة مبا كل ما هو دواء أو
منتوج صحي او جهاز طيب أي متعلقة ابلفئة الثالثة من األحباث الطبية اليت نص عليها قانون الصحة الفرنسي أي األحباث غري
التدخلية أو غري السريرية الواقعة على املنتجات و عينات بيولوجية يف املخابر.
ـ اللجنة االستشارية ملعاجلة املعلومات املتعلقة ابألحباث يف جمال

الصحة )(CCTIRS

2

1

- Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé , JORF n°0102 du 29 avril 2012.

و من هماهما تقرير:
ـ سالمة وجودة املنتجات املس تخدمة أأثناء البحث وفقا للمعايري املعمول هبا.
ـ رشوط اس تخدام املنتجات وسالمة ا ألشخاص فامي يتعلق اب ألعامل وا ألساليب املس تخدمة.
ـ جدوى البحوث و الرتتيبات املوضوعة ملتابعة ا ألشخاص حيهنا .
ـ تقيمي الفوائد املتوقعة واخملاطر ابالإضافة اإىل حصة النتاجئ .
- Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la
78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

2

santé crée par la loi n°

modifiée par la Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 ,JORF du 2 juillet 1994.
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أخالقيات البحوث الطبية بين التوصيات العالمية والواقع التشريعي
الوطني الجزائري والفرنسي

د .كوحيل عمار

هي جلنة ظهرت بقرار مشرتك من وزير التعليم العايل و البحث العلمي و االبتكار و الوزير املكلف ابلصحة ،غايتها مراقبة
شروط معاجلة إدخال و حتليل البياانت و حتويل املعلومات الشخصية اليت مجعت يف أطار األحباث الطبية  ،كما تبدي رأيها يف
أمهية جتميع البياانت االمسية ذات الطابع الشخصي املسجلة فيما يتعلق ابهلدف من البحوث الطبية .1
خامت ـة
تولدت عن املمارسات الطبية غري أخالقية اليت مرت هبا اإلنسانية و ابخلصوص أثناء احلرب العاملية الثانية تقرير مبادئ عامة
تؤسس ألخلقتها ،حىت حتول دون أن يستعمل اإلنسان أخوه اإلنسان يف أن يتخذه كمادة جتريبية و تكون الضابطة للثورة البيو
طبية املتسارعة ،غاية يف إحاطتها بسياج املشروعية األخالقية  ،حيث متثلت أساسا يف أتطري مواضيع البحوث الطبية و ما يرتتب
عليها من موافقة خاصة صرحية و تعبريية حتول دون اهانة الشخص اخلاضع هلا يف كرامته و يف شخصه و لن يكون ذلك إال من
خالل تقدمي مشاريع البحوث يف شكل بوتوكوالت مستوفية الشروط قابلة للرقابة املستمرة الفنية و األخالقية من طرف جلان
متخصصة معتمدة و متعددة الكفاءات .
ذلك األمر الذي ابتت تنادي به "منضمة الصحة العاملية" فنيا و "اليونسكو" أكادمييا  ،و استجابت له جل التشريعات
الصحية املقارنة على غرار املشرع الفرنسي الذي أسهب يف تقرير هذه الضماانت  ،و اجلزائري إىل حد ما مؤخرا من خالل قانون
الصحة اجلديد ( 2 )11/18الذي ينقصه الكثري مما يستدعي التعجيل يف تقريرها و تدارك ما ميكن من خالله ضمان الصحة
العامة و الكرامة اخلاصة يف هذا اإلطار.
قائمة املراجع و القوانني اجلزائرية
أوال :أطروحة دكتوراه
ـ عبد الكرمي مامون  ،رضا املريض عن األعمال الطبية و اجلراحية  ،أطروحة دكتوراه،جامعة ابو بكر بلقايد ،تلمسان ،
2005/2004

اثنيا :قوانني وطنية جزائرية
ـ القانون الملغى ( )05/85المؤرخ في  16فيفري  ، 1985المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها  ،جريدة رسمية عدد (.)08

ـ القانون ( )11/18املؤرخ يف  2يوليو  2018املتعلق ابلصحة  ،جريدة رمسية عدد (.)46

1

- Article L225-1 du Code de la recherche Créé par Ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre
2008 modifiant la partie législative du code de la recherche , JORF n°0289 du 12 décembre 2008
2
القانون ( )11/18املتعلق ابلصحة  ،السابق ذكره .ـ
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات على
ضوء العمل الدولي و اإلقليمي

Combating the crime of money-laundering derived from illicit drug
trafficking in the light of international and regional action
الساجي عالم ،أستاذ محاضر"أ"
فوزية حاج شريف ،طالبة دكتوراه
كلية الحقوق و العلوم السياسية

كلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

امللخص:
يمثل التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات

أحد صنوف التعاون بين الدول في عالقاتها الخارجية ،ولقد تصاعد اإلهتمام الدولي في مواجهة هذه
الجريمة على كافة المستويات ،سواء من جانب هيئة األمم المتحدة أو ضمن التكتالت اإلقليمية ،خاصة
مع األنتشار الواسع للتجارة غير المشروعة في المخدرات  ،والتي بدأت تأخذ من جريمة غسل األموال

مالذا أمنا لغسل المتحصالت من تجارتهم الضخمة.

الكلمات المفتاحية :المكافحة ،الجريمة ،غسل األموال ،المتحصالت ،المخدرات.
Abstract :

International cooperation to combat the crime of money-laundering derived

from illicit drug trafficking one of the forms of cooperation between States in its
external relations, in the face of mounting international attention has this crime

at all levels, both by the United Nations or within clusters . Especially with
widespread illegal trade in drugs, which began to take money laundering
money laundering the proceeds of a safe haven for huge trade .

Keywords: politics, crime, money laundering, dietary intake, drug .
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
مقدمة:

يعتبر االتجار غير المشروع في المخدرات من بين أهم األنشطة غير المشروعة التي ّتدر أمواال
طائلة ،وهي بهذا أضخم أشكال التجارة على مستوى العالم ،هذا ما دفع بجماعات اإلجرام الدولي المنظم

إلى بحث آلية تمكنهم من االحتفاظ بهذا التدفق الهائل لألموال بعيدا عن أعين سلطات تنفيذ القانون ،وقد
كانت ضالتهم في غسل العائدات المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات.

يدق ناقوس الخطر ،في ظل
وقد أخذ هذا الترابط بين الجريمتين بعدا دوليا ،جعل المجتمع الدولي ّ
التقارير الصادرة عن مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة كل سنة ،ونظا لآلثار الوخيمة
المترتبة عن عملية غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات بادرت هيئة األمم

المتحدة و التكتالت اإلقليمية في وضع سياسة تشريعية لمواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وبناءا على ما سبق ذكره نطرح اإلشكالية التالية :ما مضمون السياسة الجنائية لمواجهة جريمة

غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات على المستوى الدولي و اإلقليمي؟
فرضية البحث:

 -تشكل ظاهرة غسل األموال أهم القضايا التي شغلت اهتمام المجتمع الدولي والتكتالت اإلقليمية.

 في سبيل ايجاد قواعد صارمة و فعالة لجريمة غسل االموال المتحصلة من االتجار غير المشروعفي المخدرات ،وتماشيا مع هذه المتغيرات التي أصبحت تعرفها هذه الجريمة عمد إلى وضع
سياسة جنائية لمواجهتها على المستوى الدولي واإلقليمي.

 تأخذ جريمة غسيل األموال غالبا من متحصالت االتجار في المخدرات مرتك از لها.أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على اإلطار التشريعي لمواجهة جريمة غسل األموال المتحصلة

من االتجار غير المشروع في المخدرات ،وذلك من خالل إبراز دور هيئة األمم المتحدة في سن قواعد
لمواجهتها ،وكذا دور التكتالت اإلقليمية في التصدي لها.

منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي ،من خالل تحليل االتفاقيات الدولية و اإلقليمية

المتعلقة بمكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات.

المبحث األول :دور هيئة األمم المتحدة في مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار
غير المشروع في المخدرات

في أواخر القرن العشرين ،ظهر على المستوى الدولي اتجاه قوي يدعوا إلى اتّخاذ الوسائل الكفيلة
بمكافحة ظاهرة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات ،ولقد بذلت األمم
المتحدة جهدا حثيثا في سبيل ذلك من خالل مجموعة من المخططات والبرامج واإلعالنات والوثائق.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

113

مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
المطلب األول :إعداد المخططات والبرامج

سعت هيئة األمم المتحدة جاهدة في مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير

المشروع في المخدرات ،وذلك من خالل إعداد مخطط شامل متعدد التخصصات لألنشطة المقبلة في
ميدان مكافحة استعمال العقاقير ،ووضع برنامج عمل عالمي صادر عن الجمعية العامة.
الفرع األول :المخطط الشامل المتعدد التخصصات لألنشطة المقبلة في ميدان مكافحة العقاقير 1978

جاء النص على هذا المخطط في وثائق المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير و

االتجار غير المشروع بها ،المنعقد في فيينا من  17إلى  26جوان  ،1987ويعتبر هذا المخطط من
أولى الوثائق الدولية التي أشارت إلى العالقة بين نشاط االتجار في المخدرات وعملية غسل األموال ،كما
نوه إلى الزيادة المطردة في حجم األموال المرتبطة بالمخدرات ،واالستخدام اإلجرامي الواسع للمؤسسات

المالية إلخفاء األموال غير المشروعة.1

وقد انطوت هذه الوثيقة على عدد من التدابير اإلسترشادية للحيلولة دون استخدام المصارف

والمؤسسات المالية كوسيلة لغسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات ،من خالل
حث الدول على اجراء التعديالت الضرورية على التشريعات الوطنية لتيسير عمليات ضبط و تجميد

ومصادرة األموال المتحصلة من المخدرات و العمل على تبادل المعلومات و الخبرات حول اآلليات

التشريعية و التقنية لمكافحة غسل األموال عبر الحدود.2

الفرع الثاني :برنامج العمل العالمي الصادر عن الجمعية العامة 1990

اعتمد هذا البرنامج من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها االستثنائية السابعة عشر

لسنة  ،1990وأكد البرنامج على العالقة الوثيقة بين أنشطة غسل األموال و االتجار غير المشروع في
المخدرات ،و تضمن عددا من التدابير واألنشطة التي يتعين على الدول و أجهزة األمم المتحدة اتخاذها

بشكل جماعي ،كما تضمن دعوة الدول إلى سن التشريعات المناسبة لمنع استعمال النظام المصرفي في

أنشطة غسل األموال المتحصلة من المخدرات.

ومن أجل فرض ضوابط صارمة على األموال المتحصلة من االتجار في المخدرات ،حث الدول

إلى ابرام اتفاقيات ثنائية تسمح بتعقب األموال ومصادرتها وتوجيهها إلى أنشطة مكافحة المخدرات.3

1

 -أحمد الحويتي،التعاون الدولي في مجال غسل األموال و المخدرات ،ضمن المؤلف:التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات ،ط ،1دار الحامد ،األردن،

 ،2014ص.124

 -محمد ذكرى إدريس ،جريمة جلب وتصدير المخدرات وعالقتها بجريمة غسل األموال ،ط  ،1مكتبة الوفاء القانونية ،مصر ،2016 ،ص.507

2

 -3عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،ط  ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن ،2014 ،ص.121
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
المطالب الثاني :إصدار اإلعالنات

لقد سايرت مشكلة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات معظم أعمال

وأنشطة الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورات متعاقبة ،ولقد أصدرت الجمعية العامة إعالنات خاصة
بهذه الجريمة على هامش مؤتمراتها.
الفرع األول:اإلعالن السياسي الصادر عن الجمعية العامة 1998

صدر هذا اإلعالن عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها االستثنائية العشرون المنعقدة في

جوان  ،1998و التي أطلق عليها " القمة العالمية للمخدرات" ،ولقد تعهدت الدول األعضاء في األمم
المتحدة في هذا اإلعالن عن بذل جهود خاصة لمكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار في

المخدرات ،وأكدت في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي ،وأوصى الدول أن

تّفعل برامج وطنية لمكافحة غسل األموال بحلول عام .12003
الفرع الثاني :إعالن مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

صدر هذا اإلعالن بعنوان"إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة ،مواجهة تحديات القرن الحادي

والعشرون" أثناء انعقاد مؤتمر األمم المتحدة العاشر في فيينا من  10إلى  17أفريل  ،2000حيث جاء
في البند السادس عشر من الفقرة الثانية من اإلعالن عزم األمم المتحدة على مكافحة غسل األموال،

واالقتصاد القائم على الجريمة ،والعمل على انشاء نظم عامة وتنسيق اآلليات المناسبة لمكافحة غسل
عائدات الجريمة.2

المطلب الثالث :إبرام االتفاقيات وإصدار القوانين

لم تقتصر جهود هيئة األمم المتحدة في مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير

إبرم مجموعة من
تعدت ذلك إلى ا
المشروع في المخدرات على المخططات و البرامج و اإلعالنات و إنما ّ
االتفاقيات و اصدار القوانين.

الفرع األول:اتفاقية األمم المتحدة فيينا 1988

من بداية الشروع في مكافحة جريمة غسل األموال على الصعيد الدولي ،واألمم المتحدة تضطلع

بدور فاعل لتعزيز وتنسيق تدابير المكافحة ودعم التعاون الدولي ،وفي سبيل ذلك اعتمدت إتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في  20ديسمبر ،1988كأول

1

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .126

 -2إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة" مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين"  ،مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،من  10ألى 17
أفريل  ،2000على الموقع ،hrlibrary.umn.edu:تاريخ التصفح 13:فيفري  ،2019ساعة التصفح.16:04:
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
اتفاقية دولية تعالج مشكلة عائدات الجريمة وعلى رأسها عائدات تجارة المخدرات ،وتطالب الدول بتجريم

غسل األموال المتحصلة منها باعتبارها جرما جنائيا.1

حيث أدرك المجتمع الدولي مدى التصاعد المطرد لجرائم االتجار غير المشروع في المخدرات ،وما يدره

من أرباح وثروات طائلة ،مكنت المنظمات اإلجرامية الدولية من اختراق و تلويث هياكل الحكومات و

المؤسسات المالية.2

ولقد انطوت االتفاقية على مظاهر السلوك المكون لجريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار

غير المشروع في المخدرات وهي:

أ /تحويل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات

عرفت اتفاقية فيينا لسنة  1988األموال بأنها ":األصول أيا كان نوعها ،مادية كانت أو غير

مادية ،منقولة أو ثابتة ،ملموسة أو غير ملموسة ،والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك

األصول أو أي حق متعلق بها".3

مستمدة أو حصل عليها ،بطريق مباشر أو غير
أما المتحصالت فقد عرفتها بأنها":أي أموال
ّ

مباشر ،من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة األولى من المادة الثالثة".4

وتعتبر االتفاقية تحويل األموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من جريمة انتاج المخدرات ،أو

صنعها ،أو استخراجها ،أو تحضيرها أو عرضها للبيع ،أو توزيعها أو بيعها أو تسلينها بأي وجه كان ،أو

السمسرة فيها ،أو ارسالها بطريق العبور ،أو نقلها أو استيرادها ،أو تصديرها  ،أو االشتراك في مثل هذه
الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في

ارتكاب مثل هذه الجرائم على اإلفالت من العقاب.5

ب /إخفاء أو تمويه األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات

حسب ما تضمنته اتفاقية  ،1988فإن اخفاء أو تمويه حقيقة األموال أو مصدرها ،أو مكانها أو

طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ،أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من فعل من

أفعال اإلشتراك في مثل هذه الجرائم.6

 -مكتب األمم المتحد ة المعني بالمخدرات و الجريمة ،البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب :استجابة األمم المتحدة ،ص .3

1

 -محمد ذكرى إدريس ،المرجع السابق ،ص .508

2

 -https :// www.unodc.orgالمادة  1الفقرة ( ف) من اتفاقية فيينا  ،1988على الموقع:

3

 -المادة 1الفقرة (ع) من االتفاقية .1988

4

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص.112

5

 -6هشام أحمد التيناوي  ،المخدرات وظاهرة غسل األموال ،المخدرات و العولمة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،من  10إلى  12جويلية  ،2006ص

.22
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
ج /اكتساب األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات

وهي إكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم  ،وقت تسلمها ،بأنها مستمدة من جريمة أو

الجرائم المشار إليها سابقا ،أو مستمدة من فعل من أفعال اإلشتراك في مثل هذه الجرائم. 1

وقد اشترطت االتفاقية أن تكون الجرائم عمدية ،وأن يستدل على توافر العمد من الظروف الواقعية و
الموضوعية ،كما تركت للدول حرية التصرف و اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتجريم تمويه أو إخفاء أو

إكتساب األموال المتحصلة من جريمة االتجار غير المشروع في المخدرات.2

أما بخصوص التدابير التي إنطوت عليها االتفاقية في مجال مكافحة غسل األموال المتحصلة

من االتجار غير المشروع في المخدرات  ،فقد عمدت االتفاقية إلى حرمان المتاجرين في المخدرات أفرادا
أو تنظيمات عصابية من ثمرة نشاطهم ،و القضاء على حافز استمرارهم في هذا النوع من اإلجرام ،3فلقد

أخدت االتفاقية على عاتقها مهمة إبراز دور المجتمع الدولي في حال التعاون من تضييق الخناق على
مرتكبي جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار في المخدرات من خالل عدة اجراءات منها:

-1المصادرة:

ويقصد بها حسب ما ورد في االتفاقية " :التجريد عند اإلقتضاء والحرمان الدائم من األموال بأمر

من المحكمة أو سلطة مختصة أخرى" ،4ودعت االتفاقية الدول األطراف فيها إلى اتخاذ ما قد يلزم من
تدابير للتمكين من مصادرة األموال المتحصلة من االتجار غير في المخدرات أو األموال التي تعادل

قيمتها قيمة المتحصالت ،5وهي بهذا تساير تشريعات بعض الدول التي تقضي بضبط األموال التي تمثل
القيمة المقدرة للمكاسب التي حققها المجرم من الجرائم التي يدان بها ،بدال من األموال الفعلية المتأتية من

تلك الجرائم ،فالقصد الوارد في االتفاقية هو أنى يعمد كل طرف إلى مصادرة المتحصالت أو مصادرة

أموال ذات قيمة مناظرة. 6
-2التجميد:

يعرف التجميد حسب ذات االتفاقية بأنه ":الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو

التصرف فيها أو تحريكها ،أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة ،على أساس أمر صادر من
محكمة أو سلطة مختصة".7

1

 -المادة 3الفقرة  1البند (ج) من اتفاقية .1988

2

 -عادل هشام التيناوي ،المرجع السابق ،ص .22

3

 -سمير عبد الغني ،مبادئ مكافحة المخدرات" اإلدمان والمكافحة استراتيجية المواجهة" ،ط  ،1دار الكتب القانونية ،مصر ،2009 ،ص .391

4

 -المادة 1الفقرة ( و) من اتفاقية فيينا لسنة .1988

5

 -المادة  5الفقرة  1من نفس االتفاقية.

6
7

 شروح على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة  ،1988األمم المتحدة ،نيويورك ،1999 ،ص .113 -المادة  1الفقرة ( ل) من اتفاقية فيينا .1988
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
ألزمت االتفاقية الدول األطراف إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير إلقتفاء أثر األموال أو تجميدها أو التحفظ

عليها بقصد مصادرتها في النهاية.1
 -3تقديم السجالت المصرفية:

ألزمت االتفاقية األطراف فيها بتجنب التذرع بالسرية المصرفية في مواجهة جريمة غسل األموال

المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات ،كما رفضت هذه االتفاقية قيام أي دولة عضو من
اإلمتناع عن تقديم أية مساعدة قانونية بحجية السرية المصرفية.2

و تتطلب المادة الثالثة من االتفاقية أن تفوض الدول الموقعة محاكمها وسلطاتها المختصة في إصدار

أمر بإتاحة أو التحفظ على السجالت البنكية المالية أو التجارية ،وال يجوز لألطراف أن تلجأ إلى القوانين

ويمتد هذا الحظر أيضا إلى االتفاقيات الثنائية األخرى التي تؤثر فيها
المحلية الخاصة بسرية البنوك،
ّ
االتفاقية.3

وتقدي ار من واضعي االتفاقية لمدى الترابط الوثيق بين االتجار غير المشروع في المخدرات و

بحث الدول على أن تعمل محاكمها وسلطاتها
غسيل األموال المتحصلة منها ،فقد عنيت االتفاقية
ّ
المختصة على مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة األولى من

المادة الثالثة أم ار بالغ الخطورة ،4وألزمت االتفاقية أيضا الدول األطراف فيها وفي سبيل تضييق الخناق

أكثر على الضالعين في هذه الجريمة ،توقيع العقوبات المناسبة من سجن وحبس وغرامة مالية على
مرتكبي هذا السلوك.5

مما سبق ذكره  ،نالحظ أن اتفاقية فيينا لسنة  1988رغم أنها جاءت خاصة بمكافحة االتجار

غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ،إال أنها فتحت األنظار جليا حول مخاطر جريمة غسل
وحددت بدقة مختلف صور وأنشطة غسل
األموال
المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدراتّ ،
ّ
األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات.6

1

 -المادة 5الفقرة  2من اتفاقية فيينا .1988

2

 -عيسى الفي الصمادي ،استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقليمي والوطني -مكافحة غسيل األموال نموذجا ، -دراسات قانونية ،المجلد

3

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .116 -115

 ،7العدد  ،5جامعة أحمد د اررية أدرار 01 ،جانفي  ،2017ص .20
4
5
6

 محمد ذكرى إدريس ،المرجع السابق ،ص .513 -المادة  3الفقرة  4ومايليها من اتفاقية 1988

 -صالحة العمري ،جريمة غسيل األموال وطرق مكافحتها ،مجلة اإلجتهاد القضائي ،العدد  ،5جامعة محمد خيضر بسكرة 01 ،ديسمبر  ،2009ص .201
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
الفرع الثاني:القانون النموذجي االسترشادي 1995

أ /مضمون القانون

صدر هذا القانون عن برنامج األمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات " اليوندسيب" والذي

قام بإعداد تشريع نموذجي لتستهدي به الدول األعضاء في وضع تشريعات جديدة أو وتعديل التشريعات

القائمة حتى تساير أحكام االتفاقيات الدولية ،وكان ذلك في نوفمبر ،1995ويقضي هذا القانون بتحريم

جميع األفعال التي تتصل بالعائدات المتحصلة من تجارة المخدرات ،كما يستهدف أيضا األموال الناتجة
عن زراعتها وصناعتها بطرق غير مشروعة.1

ويتضمن التشريع ثالثة أجزاء ،ينطوي األول على غسل أموال المخدرات ،ويستهدف الثاني إجراءات

المصادرة في مجال االتجار في المخدرات وغسل األموال المتحصلة منها ،ويشمل الجزء الثالث آليات

التعاون القضائي بشأن غسل أموال المخدرات وإجراءات المصادرة.2

حددت كاآلتي:
عدة واجبات ّ
وبخصوص اإلجراءات التي تناولها القانون ،فقد قرر ّ
 تحديد مبلغ المدفوعات النقدية. واجب تقديم تقارير عن التحوالت المالية الدولية واألوراق المالية. -ضوابط الئحة التعامل في الصرف األجنبي خارج البورصة.

أما عن إجراءات التحري المقررة في القانون النموذجي فتتمحور في:

 -تقديم التقارير عن األموال المشتبه بها.

 إجراءات تقديم تقارير غسيل األموال المشتبه بها. -وسائل التحري الخاصة.3

ب /األفعال غير المشروعة التي إنطوى عليها القانون

أوجب القانون النموذجي على الدول األطراف تجريم االفعال المتعلقة بغسل االموال المتحصلة

من االتجار غير المشروع في المخدرات وهي:
 -تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جرائم المخدرات :

مستمدة من جريمة إنتاج
نص القانون النموذجي على إعتبار تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها
ّ
المخدرات أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو بأي شكل آخر ،أو اإلشتراك في
مثل هذه الجرائم أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هذه الجرائم من اإلفالت من العقاب.

1
2
3

 محمد رمضان محمد ،المخدرات والمكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية ،ط ،1دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ،مصر ،2012 ،ص .257 -محمد ذكرى إدريس ،المرجع السابق ،ص .517

 -عيسى الفي الصمادي ،المرجع السابق ،ص .21
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
 -إخفاء أو تمويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكانها

إذا تم ذلك مع العلم بأنها مستمدة من إحدى جرائم االتجار غير المشروع في المخدرات.

 -إكتساب أو حيازة أو استخدام األموال المتحصلة من االتجار في المخدرات

فقد إعتبر القانون إكتساب األموال أو حيازتها مع العلم أنها متحصلة من االتجار غير المشروع في

المخدرات جريمة ،ويستوي ذات الحكم في أفعال اإلشتراك.1

الفرع الثالث :إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000

صدرت هذه اإلتفاقية عن األمم المتحدة عام  ،2000بهدف تقرير التعاون الدولي على منع

الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية ،وتضمنت نصوصا في مجال تجريم غسل

العائدات اإلجرامية.2

وحددت صوره بأنه:
وعرفت اإلتفاقية غسل األموال ّ
ّ
 -تحويل الممتلكات مع العلم بأنها من عائدات إجرامية :بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع

لتلك الممتلكات ،أو مساعدة شخص ضالع في الجريمة من اإلفالت من العقاب.

 -إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للمتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو

ملكيتها مع العلم بأنها عائدات إجرامية.3

وقد حرصت اإلتفاقية على النص على مجموعة من التدابير التي من شأنها مكافحة غسل

األموال ،وهو ما انطوت عليه أحكام المادة السابعة التي وردت تحت عنوان" تدابير مكافحة غسل األموال"
والتي شملت النص على:

أ /إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة واإلشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وسائر

وشدد أحكام تحديد هوية الزبون،
الهيئات
المعرضة بشكل خاص لغسل األموال ضمن نطاق اختصاصهاّ ،
ّ
السجالت و اإلبالغ عن المعامالت المشبوهة.4
وحفظ ّ
حث الدول على التعاون وتبادل المعلومات على جميع األصعدة ضمن قانونها الداخلي ،أن تقوم
بّ /
بإنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات بشأن غسل األموال.
ج /تنفيذ التدابير الرامية لكشف ورصد حركة النقد ،والصكوك القابلة للتداول دون إعاقة حركة رأس المال
المشروع.1

1
2

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .126

 -عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،دون سنة النشر ،ص

.17
3

 -المادة  6من اتفاقية فيينا لسنة  ،2000على الموقع.www.sama.gov.sa :

 - 4عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،المرجع السابق ،ص .18
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
د /ضمان تكفل األجهزة اإلدارية و الرقابية وأجهزة إنفاذ القوانين ،وسائر األجهزة المكرسة لمكافحة غسل

األموال من تبادل المعلومات على الصعيد الدولي ،وأن تنظر في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل

كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المرتبطة بغسل األموال.2

المبحث الثاني :دور التكتالت اإلقليمية في مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار
غير المشروع في المخدرات

على غرار المبادرات التي قامت بها منظمة األمم المتحدة في مكافحة جريمة غسل األموال

المتحصلة من االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات ،بادرت التكتالت اإلقليمية هي األخرى
بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود ،سواء التكتل األوروبي أو األمريكي أو حتى التكتل العربي.

المطلب األول :دور التكتل األوروبي في مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير
المشروع في المخدرات

أقر اإلتحاد األوروبي خطورة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في
ّ
المخدرات ،والتي بدأت تأخذ حي از واسعا من اإلنتشار ،وأثمرت جهود هذا التكتل في إصدار قانون المبادئ

و إبرام اتفاقية المجلس األوروبي باإلضافة إلى توجيهات المجموعة األوروبية.

الفرع األول :بيان لجنة بازل بشأن االستخدام اإلجرامي للنظام المصرفي ألغراض غسل األموال

أثمرت جهود لجنة بازل بشأن منع االستخدام اإلجرامي للنظام المصرفي ألغراض غسل األموال،

بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات اإلجرامية ،وذلك ألهداف تتعلق
بغسل األموال ،وينص هذا القانون على ضرورة منع المعامالت التجارية ذات الخلفية اإلجرامية ،خاصة
تلك المتأتية من عمليات غسل األموال والمساهمة في منع هذه التعامالت.3
ولقد نص البيان على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات هي:

 -الحصول على معلومات بهوية العمالء.

التأكد من الملكية الحقيقة للحسابات و األصول.
 ّيقدمون معلومات شخصية.
 رفض إجراء صفقات مع العمالء اللذين ال ّ -رفض الصفقات المشبوهة واتخاذ اإلجراءات حيالها.4

الفرع الثاني :إتفاقية المجلس األوروبي لغسل األموال 1990

وقعت إتفاقية  strasbourgمن طرف الدول األعضاء في المجلس األوروبي في  08نوفمبر

1

 -أحمد ذكرى إدريس ،المرجع السابق ،ص.524

3

 -هشام أحمد التيناوي ،المرجع السابق ،ص .23

 -عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،المرجع السابق ،ص .18

2

 - 4عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .133
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي

لتتبع
 ،1990وتتعلق اإلتفاقية بمكابحة غسل األموااللناتجة عن الجريمة ،واإلجراءات التي يتعين إتباعها ّ

وضبط ومصادرة هذه األموال.

أ /أهداف اإلتفاقية

من األهداف الرئيسية التي تضمنتها اإلتفاقية هو الحد من فعالية غسل األموال في الحفاظ على

األسس اإلقتصادية للمنظمات اإلجرامية،وبالتالي فهي تركز على اكتشاف وتجميد ومصادرة عائدات

النشاط اإلجرامي ،وتحقيقا لهذا الهدف تنص ديباجة اإلتفاقية على إيمان المجلس بأن مكافحة الجريمة
أن حرمان المجرمين من عائدات الجريمة هو أحد هذه
وفعالة ،و ّ
مطلبا دوليا ،يتطلب وسائل حديثة ّ
الوسائل.1
ب /الجرائم التي انطوت عليها اإلتفاقية

بالرجوع إلى نصوص اإلتفاقية األوروبية ،نجد أنها لم تقتصر على جريمة غسل األموال
ّ
تعدتها باإلشارة إلى جميع أشكال الجرائم
المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات ،وإنما ّ
الخطيرة ،مثل تجارة السالح ،وجرائم اإلرهاب ،وتجارة األطفال ،واألعضاء البشرية ،وغير ذلك من الجرائم

التي ّتدر أرباحا طائلة.
ج /األحكام و الجزاءات

ألزمت اإلتفاقية الدول الموقعة عليها بتجريم األفعال التي تنطوي على تبديل أو تحويل أو إخفاء

األموال الناشئة عن الجريمة أو التعتيم عليها ،وتجريم اكتساب هذه األموال أو حيازتها أو استعمالها أو

المساهمة أو االشتراك في أي من هذه األفعال ،كما ألزمت االتفاقية أيضا تبني إجراءات تسمح بتبادل
وضبط الوثائق المحاسبية والبنكية من أجل كشف عمليات الغسل. 2

الفرع الثالث :توجيهات المجموعة األوروبية

أصدر مجلس وزراء االقتصاد والمالية التابع لإلتحاد األوروبي في  10جوان  1991توجيهات

للمجلس حول منع استخدام النظام المالي في غسل األموال ،ومن أهم األهداف التي تضمنتها التوجيهات:
حث الدول األعضاء على سن قوانين لحظر غسل األموال قبل  01جانفي .1993 -زيادة التعاون بين الدول األعضاء في التحقيق والمقاضاة المتعلقين بغسل األموال.

 -فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي ترفض االلتزام بمتطلبات اإلبالغ الوارد في التوجيهات.3

 - 1عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،المرجع السابق ،ص .31
 - 2عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .132 -131
3

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع انفسه ،ص .137
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي

المطلب الثاني :دور منظمة الدول األمريكية في مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير
المشروع في المخدرات

بادرت منظمة الدول األمريكية في اتخاذ خطوات هامة في مكافحة جريمة غسل األموال
المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات ،من خالل إعداد مشروع اتفاقية وإعالن عمل .
الفرع األول :مشروع االتفاقية األمريكية حول المساعدة القانونية

نص مشروع اإلتفاقية األمريكية حول المساعدة المتبادلة في سبيل مكافحة جريمة غسل األموال

عدة إجراءات ،مرتبطة بالتجميد و التحفظ على
المتحصلة من اإلتجار غير المشروع في المخدرات على ّ
األصول ،وهو ما يميز معظم المعاهدات الثنائية التي تكون الواليات المتحدة األمريكية طرفا فيها والدول
التي تعتبر مالذا لغسل األموال ،حيث يقع على الدول المطلوب منها المساعدة االلتزام بتنفيذ التفتيش

السجالت ،وأن تلتزم السلطات المركزية بنقل وتبادل المعلومات حول
والتحفظ وتسليم البنود والوثائق و ّ
وجود عائدات للجريمة على أراضيها ،وإذا ما تم العثور على هذه العائدات فإن على الدول واجب تقديم
مساعدة مشتركة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين تلك العائدات ،ويتوقف مستوى المساعة حسب

قوانين كل دولة.1

الفرع الثاني :اعالن عمل 1990

أكدت من خالله الدعوة إلى وضع
تبنت منظمة الدول األمريكية إعالن عمل سنة ّ ،1990
تشريعات تجرم غسل األموال ،وتسمح بتعقب ومصادرة العوائد غير المشروعة ،كما أوصت الدول بتطوير

التعاون الثنائي ومتعدد األطراف ،2كما أوصت الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية اللجنة األمريكية
للسيطرة على المخدرات بصياغة نموذج للوائح يتماشى مع مضمون إتفاقية األمم المتحدة لسنة .1988

وتتضمن اللوائح نظاما للتبليغ عن الصفقات المشبوهة  ،وأن يتم االحتفاظ بالسجالت لمدة خمس سنوات،

كما تتضمن عقوبات مشددة على المؤسسات المالية المنتهكة ألحكام هذه الّلوائح.

3

الفرع الثالث :إعالن كنجستون 1992

ال يمكن وضع حل عالمي لمشكلة غسل األموال المتحصلة من االتجار في المخدرات من دون

مشاركة فعالة من دول الكاريبي في هذه المكافحة ،وذلك ألن العديد منها كانت وال تزال تشكل بؤ ار لجريمة

1

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .139

 - 2عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،المرجع السابق ،ص .37

 - 3عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .140
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
غسل األموال ،وقد عقد في جاميكا إجتماع وزاري في كنجستون في نوفمبر  ،1992تمخض عنه إصدار

إعالن كنجستون يقضي بالتزام حكوماتهم باألخذ بتوصيات العمل المالي واللوائح الصادرة عن المنظمة
األمريكية وكذا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات و المؤثرات

العقلية لسنة .11988

المطلب الثالث :جهود منظمة الدول العربية في مكاغحة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير
المشروع في المخدرات

باإلضافة إلى الجهود الدولية و اإلقليمية المشار إليها سابقا ،طهرت في الوجود مبادرات عربية

داعمة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية ،وعلى رأسها جريمة غسل األموال المتحصلة من
االتجار غير المشروع في المخدرات ،وتنوعت هذه الجهود العربية بين عقد مؤتمرات وإبرام اتفاقية لمكافحة

االتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية.
الفرع األول:عقد المؤتمرات

عدة مؤتمرات متعلقة
لقد بادرت الدول العربية األطراف في جامعة الدول العربية إلى عقد وتنظيم ّ
بمكافحة جريمة غسل األموال ،نذكر منها:
أ /المؤتمر العربي الثامن لرؤساء مكافحة المخدرات :والذي عقد في تونس من  31ماي إلى  02مارس

 ،1994والذي ناقش عملية غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات
العقلية ،وتوصلت الوفود المشاركة إلى عقد إتفاقية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات العقلية

بالموازاة مع إتفاقية األمم المتخدة لسنة .21988

ب /مؤتمر عمان باألردن عام  :1994المنعقد مابين  26و  28سبتمبر  ،1994والذي اهتم ببحث

عامة.3
موضوع غسل األموال بصفة ّ

ج /المؤتمر العربي التاسع ألجهزة مكافحة المخدرات :والذي نظم في تونس في الفترة الممتدة من  12إلى

 14جوان  ،1995وأصدر هذا المؤتمر توصية بضرورة التنسيق بين الدول العربية للتعرف على أساليب
غسل األموال المتحصلة من االتجار في المخدرات.4

د /مؤتمر التعاون األمني عام  :1996عقد في تونس من أجل تحقيق التنسيق الدولي واإلقليمي لمنع
وتعقب الجريمة ومصادرة العوائد المتحصلة منها ،وعدم استخدام الحسابات المصرفية في إخفاء دخول

1

 -مجموعة العمل المالي ، FTA Fمعايير اإللتزام الرقابي لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب ،ص  ،135على الموقع، http://files.acams.org :

2

 -عيسى الفي الصمادي ،المرجع ،السابق ،ص .26-25

تاريخ التصفح 15:فيفري  ،2019ساعة التصفح.13:59 :
3
4

 عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .142 -عيسى الفي الصمادي ،المرجع السابق.25 ،
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مكافحة جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع ط.د .فوزية حاج شريف
د .الساجي عالم
في المخدرات على ضوء العمل الدولي واإلقليمي
تجارة المخدرت.1
الفرع الثاني :االتفاقية العربية لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1994

جاءت هذه االتفاقية كثمرة لإلهتمام العربي للتصدي لمشكلة المخدرات في الوطن العربي ،وقد

وافق على االتفاقية مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية عشر المنعقدة في تونس سنة ،1994

وذلك بتاريخ  05جانفي  ،1994بموجب القرار رقم .2215

وسارت االتفاقية العربية على ذات النهج الذي اعتمدته اتفاقية فيينا ،من حيث مواجهة هذه

الجريمة ،ففي مقام مقام معالجة ظاهرة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في المخدرات،
تبنت االتفاقية أحكاما صارمة ويظهر ذلك من خالل :
أ /تعريف غسل األموال

عرفت االتفاقية األموال بأنها":األصول أيا كان نوعها ،مادية كانت أو غير مادية ،ثابتة أو

منقولة ،والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك األصول أو أي حق متعلق بها".

أما المتحصالت فهي ":أية أموال مستمدة أو تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة األولى من المادة الثانية من هذه االتفاقية".

ويقصد بالمصادرة ":الحرمان الدائم من األموال بأمر من المحكمة أو السلطة المختصة".

ويقصد بتعبير التجميد أو التحفظ ":الحظر المؤقت على نقل األموال أو تحويلها أو التصرف فيها

أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها ،بصورة مؤقتة بناءا على أمر صادر عن المحكمة أو السلطة

المختصة".3

ب /الجرائم والجزاءات

اعتبرت االتفاقية العربية من قبيل غسل األموال ما يلي:

 تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو الجرائم المنصوص عليها الفقرةاألولى من المادة الثانية ،أو أي فعل من أفعال االشتراك بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير

المشروع لألموال ،أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الجرائم قصد اإلفالت من العقاب.

1
2
3

 عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،المرجع السابق ،ص .47 -أحمد الحويتي ،المرجع السابق ،ص .128

 -المادة  01الفقرات  14 -08 -17 -18من االتفاقية .
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 -إخفاء أو تمويه حقيقة األموال ،أو مصدرها أو مكانها ،أو طريقة التصرف فيها أو حركتها ،أو

الحقوق المتعلقة بها ،أو ملكيتها ،مع العلم بأنها متحصلة من االتجار في المخدرات ،أو ناتجة عن

فعل من أفعال االشتراك فيها.

 اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم وقت تسلمها بأنها متحصلة من جرائم المخدرات ،أوناتجة عن أفعال االشتراك فيها.1

ج /التحفظ والمصادرة

تضمنت االتفاقية العربية من قبيل مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع في

المخدرات تدابير للتمكين من:

 مصادرة المتحصالت المتأتية من االتجار في المخدرات أو األموال التي تعادل قيمتها قيمةالمتحصالت.

 تحديد المتحصالت أو األموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى واقتفاء أثرها ،وتجميدها والتحفظعليها ،قصد مصادرتها في النهاية.

 سن تشريعات وطنية تسمح باالطالع على السجالت المصرفية بغية تنفيذ التدابير المشار إليهاسابقا.2

الفرع الثالث :القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة غسل األموال 2003

وافق مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته العشرين ،والتي عقدت في تونس ما بين  13و14

جانفي  ،2003على مشروع القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال بموجب القرار رقم

 ،3392وجاءت نصوصه في إطار ما تضمنته الصكوك والمواثيق الدولية واإلقليمية في إطار مكافحة
جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار عير المشروع في المخدرات ،بغية تعميمه على الدول

لالسترشاد به أثناء سنها لقوانينها الوطنية.4

وتضمن القانون في مجال التعريفات  ،المقصود باألموال واالخفاء أو التمويه والتجميد والمصادرة

والمؤسسات المالية والمعامالت المشبوهة ،كما أوضح أيضا أركان الجريمة وواجبات المكافحة ،ونص
على ضرورة انشاء هيئة مستقلة تسمى" هيئة التحقيق الخاصة" ،تتولى التحقيق في العمليات المشبوهة

1

 -المادة  2الفقرة (ب )من اتفاقية .1994

2

 -المادة  5من االتفاقية. 1994

3
4

 -أحمد الحويتي ،المرجع السابق ،ص .169

 -عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،المرجع السابق ،ص .144 -143
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وحث الدول العربية على تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار

غير المشروع في المخدرات.1
الخاتمة:

على ضوء ما عالجته الدراسة ،يتضح لنا جليا أن جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار

غير المشروع في المخدرات ،بدأت تأخذ بعدا ضاربا في العالم استدعى تضافر الجهود الدولية و اإلقليمية

للتصدي لها.

وبغية التوصل لغايات الدراسة نورد مجموعة من التوصيات:

 ضرورة التنسيق الفعال بين الدول في تبادل المعلومات المالية ضمن ما تصبوا إليه االتفاقياتالدولية واإلقليمية.

 -انشاء وحدة استخبارات مالية دولية لضبط ورصد التعامالت المالية الضخمة المشبوهة .

 اتخاذ الدول ما يلزم من تدابير لمراجعة الحسابات البنكية المشبوهة دوريا ،وعدم االحتجاج يالسريةالمصرفية.

 تعزيز التعاون الدولي الثنائي في مجال مكافحة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروعفي المخدرات.

 تبادل التجارب والخبرات الناجحة في مكافحة غسل األموال ،وتقديم المساعدات التقنية للدولالمتخلفة.

 إعداد مبادرات تحسيسية حول أثر جريمة غسل األموال المتحصلة من االتجار غير المشروع فيالمخدرات على توسيع تجارة المخدرات وتقويض دعائم االقتصاد المحلي والدولي.

المراجع:
الكتب:

 أحمد الحويتي ،التعاون الدولي في مجال غسل األموال و المخدرات ،ضمن المؤلف:التعاون الدوليفي مجال مكافحة المخدرات ،ط ،1دار الحامد ،األردن.2014 ،

 عادل حسن السيد ،طبيعة عمليات غسل األموال وعالقتها بانتشار المخدرات ،ط  ،1دار الحامد-

للنشر والتوزيع ،األردن.2014 ،

محمد ذكرى إدريس ،جريمة جلب وتصدير المخدرات وعالقتها بجريمة غسل األموال ،ط  ،1مكتبة

الوفاء القانونية ،مصر.2016 ،

1

 -سمير عبد الغني ،المرجع السابق ،ص .342

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

127
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 سمير عبد الغني ،مبادئ مكافحة المخدرات" اإلدمان والمكافحة استراتيجية المواجهة" ،ط  ،1دارالكتب القانونية ،مصر.2009 ،

 محمد رمضان محمد ،المخدرات والمكافحة الدولية واإلقليمية والمحلية ،ط ،1دار النهضة العربيةللنشر والتوزيع ،مصر.2012 ،

 شروح على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقليةلسنة  ،1988األمم المتحدة ،نيويورك.1999 ،

المواثيق الدولية واإلقليمية:

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية سنة.1988

 اتفاقية األمم المتحدةلمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة .2000 اتفاقية المجلس األوروبي لغسل األموال سنة .1990 -مشروع االتفاقية األمريكية حول المساعدة القانونية.

 االتفاقية العربية لمكافحة االتجار الدولي غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية سنة.1994
القوانين:

 -القانون النموذجي االسترشادي سنة .1995

 القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة غسيل األموال سنة .2003المقاالت:

 عيسى الفي الصمادي ،استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في اإلطار الدولي واإلقليمي والوطني-مكافحة غسيل األموال نموذجا ، -دراسات قانونية ،المجلد  ،7العدد  ،5جامعة أحمد د اررية أدرار،

 01جانفي .2017

 صالحة العمري ،جريمة غسيل األموال وطرق مكافحتها ،مجلة اإلجتهاد القضائي ،العدد  ،5جامعةمحمد خيضر بسكرة 01 ،ديسمبر .2009

المداخالت:

 عادل حسن السيد علي ،التعاون الدولي في مجال ضبط األموال المتأتية من غسل األموال ،جامعةنايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،دون سنة النشر.

 هشام أحمد التيناوي ،المخدرات وظاهرة غسل األموال ،المخدرات والعولمة ،جامعة نايف العربيةللعلوم األمنية ،الرياض ،من  10إلى  12جويلية .2006
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المكاتب الدولية:

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،البرنامج العالمي لمكافحة غسل األموال ،غسل
األموال وتمويل اإلرهاب :استجابة األمم المتحدة.

المواقع:

 إعالن فيينا بشأن الجريمة والعدالة"مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين"  ،مؤتمر األمم المتحدةالعاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ،من 10إلى 17أفريل  ،2000على

الموقع. hrlibrary.umn.edu:

 مجموعة العمل المالي ،FTAFمعايير اإللتزام الرقابي لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب،على الموقع. http://files.acams.org :

 https :// www.unodc.org.www.sama.gov.sa -
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معيقات الديمقراطية التشاركية بالمغرب على ضوء دستور 2011
والقوانين التنظيمية

ط.د .بويركل ياسين

معيقات الدميقراطية التشاركية ابملغرب
على ضوء دستور  2011والقوانني التنظيمية
Obstacles to participatory democracy in Morocco
In light of the 2011 Constitution and regulatory laws
بويركل ياسين /طالب باحث بسلك الدكتوراه (السنة الثانية)-كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-
جامعة محمد األول  -وجدة – المغرب

امللخص:
ابلرغم من تنصيص املشرع الدستوري املغريب على آليات الدميقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك اجملتمع
املدين جبميع أطيافه يف إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية املتخذة ،إال أن هذه اآلليات تواجه جمموعة من التحدايت
واملعيقات اليت ستحول ال حمالة ،دون ممارسة هذا احلق على أحسن وجه .وقد توزعت هذه اإلكراهات واملعيقات بني تلك املرتبطة
ابحلق يف تقدمي العرائض والتشاور العمومي على املستوى الرتايب والوطين ،اإلكراهات واملعيقات املتعلقة ابحلق يف تقدمي امللتمسات
يف جمال التشريع ،وذلك من خالل الدستور والقوانني املنظمة هلا.
الكلمات املفتاحية :املغرب ،الدميقراطية التشاركية ،اجملتمع املدين ،دستور  ،2011العرائض ،امللتمسات.
Abstract:
Although the Moroccan constitutional legislator calls for the mechanisms of
participatory democracy as a qualitative leap in the involvement of civil society in all its aspects
in the preparation implementation and evaluation of public policies. However, these
mechanisms face a range of challenges and impediments to the best exercise of this right.
These constraints and obstacles have been divided between those associated with the
right to submit petitions and public consultation at the local and national level, the constraints
and impediments to the right to submit petitions in the area of legislation, Through the
Constitution and the Regulatory law.
Keywords: Morocco, participatory democracy, civil society, 2011 Constitution, petitions,
petitions.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

130

معيقات الديمقراطية التشاركية بالمغرب على ضوء دستور 2011
والقوانين التنظيمية

ط.د .بويركل ياسين

املقدمة:
برزت الدميقراطية التشاركية كبديل قوي بعدما أابنت الدميقراطية الكالسيكية عن حمدوديتها وعجزها عن حل املشكالت
التنموية ،فهي نتاج مباشر لعدم قدرة السياسات العمومية على حتقيق النتائج املرغوبة على مستوى التقليص من الفوارق
االجتماعية ،والتصدي للتأثريات االقتصادية واالجتماعية السلبية.
يشكل اجملتمع املدين بكل مكوانته ثورة مدنية حقيقية تساهم يف البناء احلضاري لألمم .فقد عرف هذا العنصر اجلوهري
تطورا كبريا ،حىت أصبح شريكا اسرتاتيجيا للقطاع العام واخلاص ابعتباره فضاء مجاعيا مشرتكا لتحقيق أهداف واضحة ختدم القيم
واملصاحل العامة ،ألنه يف عمق اجملتمع املدين سلطة وثورة .وهكذا فتعامله مع سائر السلط جيب أن يبىن على أساس التعاون
والتوازن .كل هذا من أجل بناء سليم للدميقراطية التشاركية واملواطنة املبنية على مبادئ احلكامة اجليدة ،وربط املسؤولية ابحملاسبة.

1

إن تزايد دور اجملتمع املدين إىل جانب الدولة واجلماعات الرتابية و القطاع اخلاص أدى إىل جتاوز شلل ومجود
املؤسسات؛ فأصبحت احلاجة املاسة إليه قصد إشراكه يف صناعة القرار و الدفع ابلتايل بوثيقة التنمية الشاملة املندجمة واملستدامة،
و يف ذلك جتسيد ملبادئ احلكامة اجليدة والدميقراطية التشاركية اليت ينبغي هلا أن تتجاوز االعتماد التشريعي إىل االستبطان
اجملتمعي؛ ولتتكرس كثقافة و عالقة تفاعلية بني كل أطراف املعادلة يف اختاذ القرار ،و خاصة منه ذلك الذي يهم تدبري الشأن
العام الوطين أو احمللي ،ويف خمتلف املناحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.

2

يف هذا السياق جاء دستور  2011ليعطي للفعل الدميقراطي التشاركي بعده القانوين الرمسي من خالل التنصيص املباشر
على مسؤولية السلطات العمومية واجملالس املنتخبة يف إفراد حيز للمسامهة املواطنني يف مسلسل القرار العمومي عرب آليات و
هيئات خمتلفة  ،وذلك قصد توسيع مداخل مشاركة املواطنني يف صياغة القرار التشريعي من جهة ،و كذلك االعرتاض على
السياسات العمومية بطريقة سليمة ومتحضرة جتعل من آلية العرائض وامللتمسات قوة ضغط مؤثرة يف خمتلف أطوار اعتماد و تنفيذ
وتقييم السياسات العمومية.

3

لقد نص الدستور املغريب  29يوليوز  2011على جمموعة من املقتضيات اليت ستمكن املواطنني واملواطنات واجلمعيات
ليس يف إعداد السياسات العمومية فقط وإمنا كذلك يف التنفيذ والتقييم .و هذا يتم عرب آليات خمولة دستوراي كامللتمسات يف جمال
التشريع ،العرائض...؛ لذلك وبغية تفعيل هذه اآلل يات جاءت القوانني التنظيمية املتعلقة ابجلماعات الرتابية لتبني و حتدد كيفية
ممارسة هذا احلق على املستوى الرتايب ،مت على املستوى الوطين صدر القانون التنظيمي رقم  44.14املتعلق بشروط وكيفية تقدمي
العرائض إىل السلطات العمومية؛ مث القانون التنظيمي  64.14املتعلق بتحديد كيفية تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع إىل
السلطات العمومية.

 - 1نور الدين قرابل ،املبادرة التشريعية والرقابة للمجتمع املدين ،دراسة مقارنة على ضوء دستور  ،2011الطبعة األوىل ،الرابط ،مطبعة ليننا ،2014 ،ص .5
 - 2أمحد احلضراين ،مكانة ودور اجملتمع املدين على ضوء دستور  ،2011العدد الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ،2015 ،ص .20
 - 3عبد الرمحان املاضي ،احلكامة الرتابية التشاركية ،منظور تشاركي لدور الساكنة واجملتمع املدين يف التدبري الرتايب ،العدد  ،2الدار البيضاء ،مطبعة املعارف اجلديدة  ،2014ص .25
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ابلرغم من أن التنصيص على هذه اآلليات الدستورية يعترب قفزة نوعية على مستوى إشراك اجملتمع املدين جبميع أطيافه يف
إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية املتخذة؛ إال أن هذه اآلليات تواجه جمموعة من التحدايت واملعيقات اليت ستحول دون
ممارسة هذه احلقوق على أحسن وجه .وعليه فسوف نسعى فيما يلي للوقوف عند جممل احملدودابت والعراقيل املرتبطة حبق تقدمي
العرائض يف حمور أول ،على املستوى الوطين (أوال) مث املستوى الرتايب (اثنيا) .بينما خنصص احملور الثاين للحديث عن املعيقات
املرتبطة ابحلق يف تقدمي امللتمسات للسلطات العمومية سواء يف الدستور (أوال) مث املعيقات الواردة يف القانون التنظيمي هلذا احلق
(اثنيا) مث املعيقات واحملدودايت املرتبطة مبمارسي هذا احلق (اثلثا).
احلور األول :حمدودايت مرتبطة حبق تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية:
تثري آلية تقدمي العرائض جمموعة من املالحظات مبثابة معيقات ستحول دون ممارسة هذا احلق ،وذلك على املستوين
الرتايب والوطين وعليه سنخصص الفقرة األوىل للحديث عن املعيقات املرتبطة ابلعرائض على املستوى الرتايب ،بينما خنصص الفقرة
الثانية للحديث عن املعيقات املرتبطة حبق تقدمي العرائض على املستوى الوطين.
أوال :معيقات على املستوى الرتايب:
رغم اإلجيابيات الكثرية اليت جاء هبا الدستور والقوانني التنظيمية يف جمال تقدمي العرائض إال أن هناك العديد من املعيقات اليت
ستحول دون ممارسة هذا احلق ،وما يثري االنتباه أوال وقبل كل شيء ،هو عدد اإلحاالت اليت تعرض هلا هذا احلق الذي نص عليه
الدستور يف الفصل ،136هذا الفصل أحال إىل القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية مسألة تنظيم وكيفية ممارسة هذا احلق،
القوانني أحالت بدورها على مراسيم شق كبري منها ،وذلك فيما يتعلق فيما يتعلق ابلواثئق املرفقة والشكل الذي جيب أن تكون
عليه العريضة على املستوايت الرتابية الثالث كل على حدا ،ما من شأنه أن يضعف من هذا احلق خصوصا وأن طبيعة املراسيم
املرنة والقابلة للتعديل يف كل حلظة ودون رقابة بشكل جيعل من هذا احلق ال يتميز ابلثبات الدائم واحملصن.
أما فيما خيص الشروط فقد استوجبت القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ،ما عدا
القانون التنظيمي املتعلق ابجلهات فلم يشر هلذا الشرط ،مما يطرح اجلدوى أو املغزى املراد من هذا االستثناء السيما أن اجلماعات
والعماالت واألقاليم تعترب دستوراي جزء ال يتجزأ من اجلهة.
أما الشرط الذي يستوجب أن يكون مقدمو العريضة ينتمون للدائرة الرتابية للمجلس املقدمة له فإن كان مقبوال إىل حد ما،
فإن شرط ممارستهم لنشاط اقتصادي جتاري أو مهين ،يدفعنا للتساؤل حول طبيعة وماهية املعايري اليت ختار املشرع على أساسها
هذا النوع من األنشطة وحصرها يف ما هو اقتصادي أو جتاري أو مهين 1.أما الشرط الوارد يف كل من القانون التنظيمي 112.14
املتعلق ابلعماالت واألقاليم والقانون التنظيمي  113.14املتعلق ابجلماعات الذي يقضي بضرورة أن يكون مقدمو العريضة

1

 --عبد الغين مريدة ،اآلليات التشاركية والعرائض أمام اجلماعات الرتابية يف املغرب ،العدد  ،16الرابط ،اجمللة املغربية للسياسات العمومية ،جملة احلوار بني اجلامعة والفاعلني ،صيف  ،2015ص

.146
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مسجلني يف اللوائح االنتخابية يتعارض مع مضمون املقاربة التشاركية ،فهو شرط عادة ما نصادفه يف أدبيات األنظمة االنتخابية يف
إطار نظرية التمثيل السياسي (املقاربة التمثيلية) املبنية على االنتخاابت.

1

وخبصوص ممارسة اجلمعيات هلذا احلق تشرتط القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية أن يكون موضوع العريضة مرتبطا
بنشاط اجلمعية ،واإلشكال هنا هو أن هذا الشرط ليس دقيقا على مستوى الصيغة ،ألن اجلمعيات اليت تشتغل على هدف واضح
يسهل معرفة مدى اهتمامها مبوضوع العريضة ،لكن هناك مجعيات يصعب معرفة إذا كان موضوع العريضة يدخل يف اختصاصها
أم ال ،فاجلمعيات اليت تشتغل على التنمية –وهذا هو النموذج السائد ابملغرب -فهي تشمل مجيع امليادين واجملاالت ألن التنمية
مفهوم واسع وفضفاض و هذا النوع من التسميات هو ما تلجأ إليه أغلبية اجلمعيات لكي ال تضيق جمال نشاطها ليشمل خمتلف
امليادين.
وجتدر اإلشارة أن املشرع املغريب مل ينص على السبل اليت ميكن سلكه لطعن يف قرار رفض العريضة املقدمة إىل اجملالس
الرتابية ،وهو نفس االجتاه الذي ذهب إليه املشرع الفرنسي الذي أكد على أن العرائض ال ميكن أن تكون موضوعا للطعن
ابلشطط يف استعمال السلطة.

2

اثنيا :على املستوى الوطين:
نص الفصل  15من الدستور على ضمان حق املشاركة وحق التأثري يف السياسات العمومية عن طريق العرائض اليت
يقدمها املواطنون واملواطنات إىل رئيس احلكومة أو رئيس أحد جملسي الربملان ،لكن هناك مالحظات مثرية لالنتباه وهي أن الفصل
 15من الدستور والقانون التنظيمي  44.14املتعلق حبق تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية مل يشمال مجعيات اجملتمع املدين
ابلرغم من األدوار الدستورية الكثرية اليت أنيطت هبا.
كما أن النصاب القانوين املطلوب لتقدمي العريضة مبالغ فيه ،حيث يشرتط القانون التنظيمي السالف الذكر أن تكون
الئحة دعم العريضة موقعة من طرف مخسة آالف شخص مسجل يف اللوائح االنتخابية العامة ،مع إرفاق التوقيعات بنسخ من
بطائق التعريف الوطنية.

3

أما عدد التوقيعات املشرتط مجعها ورقيا فقد يشكل بدوره صعوبة أمام مقدمي العريضة يف مرحلة مجع التوقيعات،
خصوصا وأنه مل يتم التنصيص يف القانون التنظيمي املتعلق ابلعرائض على إحداث موقع إلكرتوين جلمع التوقيعات ،كما هو الشأن
يف بعض التجارب املقارنة ،بل مت التنصيص فقط على أن حتدث بوابة الكرتونية خمصصة للعرائض املقدمة إىل رئيس احلكومة ويعهد

 -- 1املرجع نفسه ،ص .147
 - 2البند الثاين من املادة  123من القانون التنظيمي رقم  113.14والبند الثاين من املادة  114من القانون التنظيمي رقم .112.14
 - 3املادة  2من القانون التنظيمي  44.14املتعلق حبق تقدمي العرائض.
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بتدبريها إىل السلطة احلكومية املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،اليت ينشر فيها فقط العرائض املقدمة إىل رئيس
احلكومة ،واملآل املخصص للعريضة املقبولة ،1وابلتايل هذه البوابة تبقى غري مفيدة جلمع التوقيعات.
كما أن القانون التنظيمي نص فقط على رئيس احلكومة ورئيس أحد جملسي الربملان ابعتبارهم اجلهات املستقبلة
للعرائض ،يف حني أنه يف فرنسا مثال للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي صالحية استقبال العرائض والبت فيها ،حيث أنه
حيق لكل مواطن أن يتقدم بعرائض إىل اجمللس يف كل قضية حتمل طابعا اقتصاداي أو اجتماعيا أو بيئيا.2
كما مت التنصيص يف الدستور على هذه اآللية من الباب املتعلق ابألحكام العامة خيالف الدول املتقدمة والرائدة يف هذا
اجملال .وكمثال على ذلك فإن املشرع اإلسباين مل ينص عليها يف الباب املتعلق ابلتشريع أو السياسات التشريعية بل يف الباب
احلقوق واحلرايت يف الفرع املرتبط ابحلقوق األساسية واحلرايت العامة ،مما يفيد أهنا آلية صيانة احلقوق واحلرايت العامة املنصوص
عليها دستوراي ،وحممية من أي تصرف أو اعتداء تشريعي من طرف الكورتيس 3العام أو من طرف احلكومة

.4

وأخريا وليس ابألخري البد من اإلشارة إىل التأخري الذي عرفه هذا املقتضى الذي مت تنصيص عليه يف دستور  2011ومل
يفعل بعد ،كما أن النص التنظيمي املتعلق بتحديد أتليف جلنة العرائض واختصاصها وكيفية اشتغاهلا مل يصدر ابجلريدة الرمسية إىل
الفاتح يونيو  ،2017الذي ينص بدوره على أن تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي حتدد فيه ،بصفة خاصة ،كيفيات سريها،
وحيال هذا النظام الداخلي إىل رئيس احلكومة قصد املصادقة عليه.
احملور الثاين :املعيقات املرتبطة حبق تقدمي ملتمسات للسلطات العمومية:
يعترب حق تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع من أهم اآلليات التشاركية إلعداد السياسات العمومية اليت جاء هبا دستور
 ،2011إال أن هذا احلق يواجهه جمموعة من املعيقات كما هو احلال مع اآللية السابقة وقد توزعت هذه املعيقات بني ما هو
دستوري وما تنظيمي ،مث املعيقات املرتبطة ابجملتمع املدين.
أوال :معيقات من خالل الدستور
نص الفصل الرابع عشر من دستور  2011على أن للمواطنات واملواطنني حق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع،
وهبذا يكون قد قلص من املعيني هبذا احلق حينما أقصى الفئة الفعالة داخل اجملتمع ،واملتمثلة يف مؤسسات اجملتمع املدين ،فحرمان
هذه يعين حرمان شرحية كبرية داخل اجملتمع من ممارسة هذا احلق خاصة وأن مجعيات اجملتمع املدين تكون أقرب من املواطنني ومن
حاجياهتم ،كما أهنا تدافع عن الفئات اهلشة داخل اجملتمع ،انهيك عن عدم إعطاء إمكانية للمواطنة أو املواطن الفرد احلق ابلتقيد
مبلتمسات يف جمال التشريع كما هو منصوص عليه يف العديد من دساتري البلدان الرائدة يف جمال الدميقراطية التشاركية من قبيل

 - 1املادة  14من املرسوم  2.16.773الصادر يف  28شعبان  1438املوافق ل  25ماي  2017بتحديد أتليف جلنة العرائض واختصاصها وكيفية سريها.
 - 2حممد الرضواين ،دستور  2011النص والبيئة السياسية ،العدد  ،2الرابط ،منشورات سلسلة بدائل قانونية وسياسية ،سنة  ،2014ص 78
 - 3يطلق مصطلح الكورتيس العام ،على الربملان االسباين.
 - 4سليمان التجرييب ،اآلليات الدستورية ملسامهة اجملتمع املدين واملواطنني يف العملية التشريعية ،العدد  ،14الرابط ،جملة علم السياسة والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،السنة  ،2015ص 51
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الدستور الربتغايل الذي ينص يف املادة  52منه املعنونة ابحلق يف االلتماس يف املبادرة الشعبية ،حيث نصت املادة على أن كل
مواطن احلق مبفرده أو مع آخرين يف تقدمي التماسات أو احتجاجات أو مطالبات أو شكاوى للدفاع عن حقوقه ،أو عن الدستور
أو القوانني أو الصاحل العام للهيئات اليت متارس سلطة سيادية أو مؤسسات اإلدارة الذاتية والسلطات األخرى مبنطقيت احلكم
الذايت .1وهو املنحى الذي ذهب إليه املشرع الدستوري األملاين يف املادة السابعة عشر من دستور أملانيا اليت تنص على حق كل
فرد سواء كان مبفرده أو ابالشرتاك مع جمموعة من األفراد يف التقدم ابلتماسات أو شكاوى إىل اجلهات املختصة ا واىل السلطة
التشريعية.2
وعليه ،فإن التنصيص على تقدمي امللتمسات بشكل مجاعي يعترب معيقا حيول دون إمكانية تقدمي األفراد للملتمسات يف
جمال التشريع..
اثنيا :معيقات من خالل القوانني التنظيمية
تعترب امللتمسات من أهم اآلليات التشاركية اليت جاء هبا الدستور املغريب ،هذه اآللية ستمكن املواطن ال حمالة من
املسامهة يف عملية التشريع إال أن هذه اآللية يؤخذ عليها جمموعة من املالحظات واليت تعد مبثابة معيقات ستحول دون إمكانية
ممارسة هذا احلق على أحسن وجه.
ومن أهم ما لوحظ هبذا اخلصوص أن القانون التنظيمي املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا احلق يضيق منه،
فالفصل الرابع عشر من الدستور ينص على أن للمواطنات واملواطنني احلق يف تقدمي ملتمسات يف جمال التشريع ،إال أن القانون
التنظيمي حصر تقدمي امللتمسات يف جمال القانون ،أي تلك اجملاالت اليت خيتص الربملان ابلتشريع فيها ،3مع العلم أن التشريع
ليس من اختصاصات الربملان فقط ،وإمنا كذلك من اختصاص احلكومة أيضا ،وابلتايل ال ميكن تقدمي ملتمسات يف اجملال
التنظيمي احملفوظ للحكومة التشريع فيه ،وابلرجوع للدستور جنده ينص على أن للمواطنات واملواطنني احلق يف تقدمي اقرتاحات يف
جمال التشريع ،4وينص أيضا على أن لرئيس احلكومة وألعضاء الربملان على السواء حق التقدم ابقرتاحات القوانني ،5وهبذا فإن
القانون التنظيمي ضيق من هذا احلق الدستوري الذي كان من املفرتض أن يشمل حق االقرتاح يف كل من مشاريع ومقرتحات
القانون.
كما حيد القانون التنظيمي من هذا احلق من خالل تنصيصه على أنه ال ميكن تقدمي ملتمسات ابلثوابت اجلامعة لألمة،6
أو تتعلق مبراجعة الدستور أو القوانني التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص املتعلقة ابجملال العسكري ،أو ختص األمن

- 1املادة  52من الدستور الربتغايل الصادر عام  1976شامل لتعديالت لغاية  ،2005ترمجة املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت ،حتديث مشروع الدساتري املقارنة ،املوقع :
https://constitueproject.org/?lang=ar
- 2املادة  17من الدستور األملاين الصادر عام  1949شامال تعديالته لغاية عام  ،2012ترمجة املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت ،حتديث مشروع الدساتري املقارنة ،املوقع:
https://constitueproject.org/?lang=ar
- 3أنظر املادة  3من القانون التنظيمي  64.14املتعلق ابمللتمسات.
- 4الفصل  14من دستور 2011
- 5الفصل  78من نفس املرجع.
- 6ويقصد ابلثوابت اجلامعة لألمة حسب البند األول من املادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم  64.14الدين اإلسالمي .كما هو منصوص عليها يف الدستور.
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الداخلي والدفاع الوطين واألمن اخلارجي للدولة ،1فإذا كان شرط عدم التدخل ابلتشريع فيما له عالقة ابألمن اخلارجي والداخلي
للدولة يعترب مقبوال إىل حد ما ،فإن اشرتاط عدم تقدمي ملتمس يتعلق مبراجعة الدستور أو القوانني التنظيمية أو قانون العفو مبالغ
فيه ألن هذا احلق مت تقوميه.
كما أن مسألة تعديل الدستور ابعتباره أمسى تشريع داخل الدولة ،كان من األجدر إخضاعها لإلدارة الشعبية ما دام أن
الشعب يرتئي أن من مصلحته تعديل الدستور .أما فيما خيص قانون العفو العام مل يكن من املفرتض إدراجه يف موانع تقدمي
امللتمسات خاصة أن هناك جدل كبري حول ممارسة هذا احلق ،يف ظل االعرتاف الدستوري ابستقالل القضاء جيب احرتام
األحكام اليت يصدرها بعدم التدخل فيها سواء إللغائها أو حىت للتخفيف منها.
هذا ابإلضافة إىل أن التنصيص على عدم تقدمي ملتمسات تتعارض مع املواثيق واملعاهدات الدولية عليها اململكة أو
انضمت إليها ،2فيه تناقض صارخ خاصة وأن الدستور عندما ينص على أن املغرب يلتزم جبعل االتفاقيات الدولية اليت صادق
عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ،3ينص أيضا على أنه إذا تبني أن التزاما دوليا يتضمن بندا خيالف الدستور ،فإن
املصادقة على هذا االلتزام لن تقع إال بعد مراجعة الدستور ،4وهذا يتناقض مع التزام اململكة الذي جاء يف الدستور خاصة وأن
الدستور ابملغرب قد يدوم ملدة عشرين سنة أو أكثر كما هو احلال مع دستوري  1972و ،1992هذا من جهة .ومن جهة
أخرى فإن تقدمي امللتمسات اليت هتم املواثيق الدولية ال نرى فيه أي إشكال ما دام أن هذه االتفاقيات قد تتضمن ما ميس أحد
الثوابت اجلامعة لألمة كالدين اإلسالمي مثال.
هذا ابإلضافة إىل أن القانون التنظيمي السالف الذكر نص على بعض الشروط التعجيزية اليت من شأهنا أن حتد من
ممارسة هذا احلق وذلك من قبيل تنصيصه على أن ال تقل التوقيعات عن مخسة وعشرين ألف ( )25000من مدعمي امللتمس،5
وهو شرط يصعب حتقيقه خاصة وأن القانون التنظيمي املذكور مل ينص على إحداث منصة إلكرتونية ،تسهل هذه العملية ،رغم أن
توصيات احلوار الوطين حول اجملتمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة ،تصب يف منحى اعتماد الوسائل التكنولوجية يف هذا الباب
عرب اعتماد التوقيع االلكرتوين وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل ،6وذلك لتسهيل عملية مجع التوقعات ،ويوجد شرط آخر حيول دون
متتع مجيع املواطنني من ممارسة هذا احلق الدستوري ،إذ ينص القانون التنظيمي السالف الذكر على أنه يشرتط يف مقدمي امللتمس
ومدعميه أن يكونوا مسجلني يف اللوائح االنتخابية العامة ،وذلك إىل جانب شرط التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية.7

- 1البند الثاين من املادة  4من القانون التنظيمي ابمللتمسات السالف الذكر.
- 2البند األخري من املادة  4من القانون التنظيمي  64.14املتعلق ابمللتمسات.
 - 3أنظر تصدير الدستور املغريب لسنة  ،2011مع اإلشارة إىل أنه أزيل اللبس الذي كان يطال الدساتري الساب قة حول التصدير ،هل هو فصل يعتد به يف الدستور أم ال؟ حيث نص البند األخري من
الدستور على أن التصدير يعترب جزء ال يتجزأ من الدستور.
 - 4البند الثالث من الفصل  55من الدستور.
 - 5أنظر املادة  7من القانون التنظيمي  64.14املتعلق ابمللتمسات.
- 6احلوار الوطين حول اجملتمع املدين واألدوار الدستورية األخرى ،منشورات الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،الرابط ،ص .52
- 7البند الثاين والثالث من املادة الثانية من القانون التنظيمي  64.14املتعلق ابمللتمسات.
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وهبذا ال ميكن للمواطنني غري املسجلني يف اللوائح االنتخابية العامة التمتع هبذا احلق الدستوري وكأن األمر حييل على
فئتني من املواطنني :فئة تتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية وال حق هلا يف ممارسة مجيع احلقوق الدستورية ،ونوع اثين يتمتع ابحلقوق
املدنية والسياسية وال حق هلا يف ممارسة مجيع احلقوق الدستورية ،ونوع اثين يتمتع ابحلقوق املدنية والسياسية وكذا احلقوق الناجتة
عن القيد يف اللوائح االنتخابية ،وهو فقط من له احلق يف ممارسة عدد من احلقوق املخولة دستوراي ،على الرغم من أن العزوف عن
القيد يف اللوائح االنتخابية واملشاركة يف العملية االنتخابية مل يكن سببه سوى رداءة املشهد واألداء وحىت الفكر السياسي احلايل
ابملغرب وراء ذلك.1
اثلثا :معيقات مرتبطة ابجملتمع املدين
عرف اجملتمع املدين ابملغرب العديد من املعيقات اليت كانت مبثابة عراقيل حتول دون قيامه أبدواره على أحسن وجه،
واختلفت هذه املعيقات بني ما مرتبط بنشأة اجملتمع املدين ابملغرب ،وبني سقوط اجملتمع املدين يف التبعية.
أ -معيقات مرتبطة بنشأة اجملتمع املدين ابملغرب
مر اجملتمع املدين ابملغرب من عدة مراحل ،سواء قبل أو أثناء أو بعد االستقالل ،ففي فرتة احلماية جند أن املغرب عرف
جمموعة من املؤسسات التقليدية الشعبية اليت وظفها حلماية الفرد من القهر املخزين أو للتمرد عليه أو للقيام ابألعباء االجتماعية
اليت توالت عرب العصور ،من أمثلة ذلك جند مؤسسة القبلية والزاوية وكذا املؤسسة الرتبوية ،وهده املؤسسات كانت تنشق من
اجملتمع نظرا حلاجياهتا وأيضا ألدوارها املهمة ،فاجملتمع املغريب إىل حدود الثالثينيات من القرن املاضي ،وهو اتريخ ميالد احلركة
الوطنية كان جمتمعا تؤطره القبيلة والزاوية ،لقد كان هناك إطاران اجتماعيان وحيدان ومتداخالن يتضمنان أفراد اجملتمع املغريب ومها
القبيلة والطريقة الصوفية أو الزاوية .أما الدولة فقد كانت جهازا فوقيا يستمد سلطته وفاعليته بل ووجوده من نوع العالقات اليت
يقيمها مع اإلطارين املذكورين.2
وقد اصطدم االحتالل منذ بدايته مبقاومة شعبية تلقائية اعتمدت على التحالفات القبلية والعشائرية ،كنوع من التضامن
العصيب ضد خطر احلماية ،هنا ميكن دور اجملتمع املدين التقليدي املؤطر طبيعيا وحسيا وشعوراي تدعمه عالقات النسب
واالنتماء.3
ونظرا للدور الذي لعبه اجملتمع املدين يف فرتة احلماية مل يتأخر املشرع املغريب يف وضع قانون ينظم هذا احلق حتت عنوان
قانون احلرايت العامة وذلك سنة  .41958إال أن التنصيص عن احلق يف أتسيس اجلمعيات من خالل ظهري احلرايت العامة مل

 - 1نبيل بومحيدي ،قراءة يف مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني ابحلق يف تقدمي العرائض وامللتمسات التشريعية ،العدد الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية
والسياسية ، 2015 ،ص .16
- 2حممد عبد اجلابري ،املغرب املعاصر :اخلصوصية واحلداثة والتنمية ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،1988 ،ص .155
- 3عبد القادر العلمي ،يف الثقافة السياسة اجلديدة ،الطبعة الثانية ،الرابط ،منشورات الزمن ،2013 ،ص .179
 - 4ظهري شريف رقم  1.58.376الصادر يف  3مجادى األوىل  1378املوافق  15يونيو  1958بضبط مبوجبه حق أتسيس اجلمعياتـ اجلريدة الرمسية عدد  2404مكرر بتاريخ  16مجادى األوىل 1378
( 27نونرب  ،)1958ص .2849
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يكن كافيا لنشأة مجعيات اجملتمع املدين املستقلة بذاهتا ،حيث عرفت ثالث مراحل بعد احلماية وهي :املواجهة ،املنافسة،
االحتواء.
*املواجهة:
متيز الفعل اجلمعوي ابملغرب ،إابن السبعينات من القرن املاضي ،ابلصراع واملواجهة بينه وبني السلطة ،وكانت البداية
األوىل ذات طابع حقوقي ،1وامتدت هذه املرحلة من بداية السبعينات إىل أواسط الثمانينات ومتيزت ابالصطدام املباشر مع ما
كان يشكل أونية جمتمع مدين فىت وانشئ والذي كان يف غالبه على صلة هبذه الدرجة أو تلك مع األحزاب السياسية املعارضة
وخاصة اليسارية ،هلذا وصلت حدة املواجهة يف بعض األحيان إىل درجة االعتقال واملنع واملصادرة.2
*املنافسة:
انتهت السلطة يف أواسط الثمانينات إىل االهتمام املتزايد مبؤسسات اجملتمع املدين ،ومن مث عمدت إىل خلق عدة
مجعيات ترفع نفس أهداف وشعارات مبؤسسات اجملتمع املدين ،ومن مث عمدت إىل خلق عدة مجعيات ترفع نفس أهداف
وشعارات ابقي مؤسسات اجملتمع املدين احلرة ،وأمدهتا جبميع اإلمكاانت املادية وجعلت على رأسها أعيان السلطة واملال حىت
تقوي نفوذها يف اجملتمع (مثل مجعية أيب رقراق ،مجعية اإلمساعيلية ،مجعية إليغ ،مجعية أنكاد مجعية احمليط .)...واملالحظ أن هذه
اجلمعيات أصبحت أنشطتها تغطي كافة جهات املغرب ،بل وأصبحت غطاء للكثري من األنشطة السياسية الرمسية.3
*االحتواء:
مع مطلع التسعينات إسرتاتيجية الدولة جتاه اجملتمع املدين بعد أن عجزت عن القضاء عليه ابملرة أو منافسته بشكل
كبري ،وبذلك اجتهت إىل احتوائه وتوظيف مؤسساته وموقعها يف اجملتمع .وهكذا بدأ احلديث عن إشراكه يف إعداد الربامج
احلكومية وتدبري املرافق وتوسيع حضوره ورموزه يف األنشطة الرمسية وسائل اإلعالم.
إن هذا االنفتاح مل أيت يف سياق طبيعي يؤشر على بداية إميان الدولة يف قدرة مؤسسات اجملتمع املدين على املسامهة يف
تدبري الشأن العام ،بل جاء يف سياق العجز أوال يف التصدي للمشاكل الكربى اليت بدأ يعرفها مغرب التسعينات واليت شكلت مثرة
مباشرة لنتائج التقوميات اهليكلية لسنوات الثمانينات ،ومن مث فإشراك هذه املؤسسات كان يرمي إىل حماولة امتصاص لدى الدول
الغربية واملنظمات الغري احلكومية العاملية ،بفضل التعامل مع مؤسسات اجملتمع املدين املستقلة على التعامل مع املؤسسات واألجهزة
الرمسية حملدودية فعالية هذه األخرية .والعتقاد من قبل املنظمات والدول الغربية مفاده أن أجهزة الدولة يف املغرب والعامل الثالث ال

- 1بوحنية قوي ،اجملتمع املدين املغريب بني حقوق خندق األحزاب وأحضان القصر ،مقال منشور على املوقع التايل:
http://www.alyaoum24.com/174508.html
- 2أمساء االمساعيلي ،اجملتمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة ،العدد  ،46-45الرابط ،جملة مسالك يف الفكر والسياسة واالقتصاد ،سنة  ،2013ص .161
 - 3رشيد اجلرموين" ،اجملتمع املدين" بني السياق الكوين والتجربة املغربية ،مقال منشور على الرابط التايل:
h//p://www.aljabriabed.net/n97-02jarmounii.htm
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متثل أميينا ملصاحل وتطلعات ومشاكل اجملتمع املدين ،ومن مث فوصول هذه اجلهات إىل أهدافها وهي ليست كلها بريئة مير ابلضرورة
عرب قنوات مؤسسات اجملتمع املدين.1
ب -وقوع اجملتمع املدين يف التبعية
ابلرغم من أن الدستور أسند جلمعيات اجملتمع املدين مهمة إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات
العمومية وكذا تفعيلها ،2إال أن هناك بعض املشاكل اليت ترتبط جبمعيات اجملتمع املدين ابملغرب اليت تعاين من سوء احلكامة وغياب
الدميقراطية الداخلية وسط عشرات اآلالف من اجلمعيات املدنية اليت تعاين "الشخصنة" وعدم احرتام القانون وشفافية التمويل
وحكامة الصرف ،وبذلك فإن مؤسسات اجملتمع املدين اليت من املفروض أن تعطي القدوة واملثال للمجتمع السياسي ،هي نقسها
تصبح مروجة لسلوكيات وأعطاب كثرية تنخر اجملتمع املغريب .فأغلبية اجلمعيات مرتبطة أبمساء مؤسسيها ،وال حتافظ على نظام
عقد مؤمتراهتا ومجوعها العامة ،وال تتشاور حول ماليتها املمسوكة يف الغالب بيد رئيسها أو املقربني منه.3
ابإلضافة إىل أن اجلمعيات تعاين غياب الشفافية والدميقراطية الداخلية ،فإهنا ال تعرف استقاللية نظرا لتبعيتها إما للدولة
أو لألحزاب السياسية .ابلنسبة للدولة فقد عمدت يف الكثري من املناسبات إىل خلق عدة مجعيات ترفع نفس أهداف وشعارات
ابقي مؤسسات اجملتمع املدين احلرة ،وأمدهتا جبميع اإلمكاانت املادية وجعلت على رأسها أعيان السلطة واملال حىت تقوي من
نفوذها يف اجملتمع.4
هذه اجلمعيات خلقت كفضاء لعرض وتعزيز آليات وأبعاد اخلطاب الرمسي ،أو كقاعدة لتأطري وإجناح العديد من
االستحقاقات ،أو كوسيلة للحد من منو بعض التجارب اجلمعوية.5
نفس الشيء ابلنسبة لألحزاب السياسية ،فطبقا للتجربة التارخيية ال ميكن للحركات اجلمعوية بوجه خاص واجملتمع املدين
بوجه عام ابملغرب .جتاوز حقيقة أن والدة العمل اجلمعوي متت يف رحم اهليئات السياسية اليت احتضنتها وساعدهتا على الرتعرع
والنمو يف إطار القواعد واحلدود اليت حتددها ،األمر الذي سيؤثر سلبا على استقالليتها واحلد من دورها كفضاءات للعمل التطوعي
اهلادف إىل تقدمي اخلدمات عن طريق أتطري وإشراك املواطنني يف حل مشاكلهم ومشاكل مناطقهم.6
كل هذه املمارسات تتناىف مع مفهوم اجملتمع املدين الذي يتضمن فكرة أساس هي قدرة اجملتمع على التنظيم الذايت
ملصاحله وانشغاالته املختلفة ،دون احلاجة لطلب رضا الدولة واستحساهنا هلذا العمل أو ذاك .وإذ كان دور الدولة يف هذا السياق،

 - 1رشيد اجلرموين ،نفس املرجع ،الفقرة األخرية.
- 2الفصل  12من دستور .2011
 - 3توفيق بوعشرين ،حمنة اجملتمع املدين ،مقال منشور على الرابط التايل:
.http://www.alyaoul24.com/173304.html
 4اجملتمع املدين بني السياق الكوين والتجربة املغربية ،مقال منشور على الرابط التايل:
h//p://www.aljabriabed.net/n97-02jarmounii.htm
 - 5أمحد غزال ،مجعيات اجملتمع املدين كفاعل ابجلماعات القروية ،العدد  ،120الدار البيضاء ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية ،يناير –فرباير  ،2015ص .145
- 6نفس املرجع ،نفس الصفحة.
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هو ضرورة مساعدة هذا التنظيم الذايت للمجتمع .فإن هذه املساعدة ال جيب أن تفهم كركن مادي أو معنوي ،بل كحق من
حقوق اجملتمع املدين على الدولة خاصة حيت تدعي الدولة أبهنا دولة احلق والقانون.
وابلتايل جيب أن تتمتع مؤسسات اجملتمع املدين ابالستقاللية وأن ال ختضع ألي شكل من أشكال التبعية واهليمنة من
اخلارج أو الداخل ،واملتمثلة يف فرض آراء وسياسات وإمالءات وبرامج وخطط اجلهة املهيمنة ،األمر الذي سيؤثر سلبا يف
مستقبلها وفشلها حتما .وعليه ،ال بد ملؤسسات اجملتمع املدين أن متارس نشاطها بعيدا عن كل التأثريات اليت تعرقل عملها
وتضعف دورها االجتماعي.i1
على سبيل اخلتم:
الرغم من اجلهود املبذولة من طرف املشرع املغريب قصد إشراك خمتلف الفاعلني املدنيني إال أن اآلليات التشاركية اليت جاء
هبا سرعان ما أابنت عن معيقات قد حتول دون مشاركة املواطنني يف السياسات العمومية سواء كانوا مجعيات أو مواطنني.
تعددت و تنوعت املعيقات اليت حتد من ممارسة آليات التشاركية على أحسن وجه لعل أبرزها شرط القيد االنتخايب
فالقوانني التنظيمية للجماعات الرتابية املكلفة بتنظيم اآلليات التشاركية على املستوى الرتايب تستوجب أن يكون مقدمي العريضة
مسجلني يف اللوائح االنتخابية و هو شرط غري منصوص عليه يف الدستور وال توجد أي إشارة إليه ،كما أنه يتعارض مع مضمون
ومبادئ الدميقراطية التشاركية ،كما أن اشرتاط دخول موضوع العريضة املقدمة من طرف اجلمعيات ضمن األنشطة اليت متارسها
هاته األخرية مما يطرح إشكاال حقيقيا خصوصا و أن جل اجلمعيات تشتغل على مواضيع عامة و غري حمددة مما يعين أهنا عرضة
ألن حترم من ممارسة هذا احلق حبجة أن العرائض اليت تقدمها ال تدخل ضمن األنشطة املخول هلا العمل يف إطارها.
أما ابلنسبة للقانون التنظيمي رقم  44.14املتعلق ابحلق يف تقدمي العرائض للسلطات العمومية على املستوى الوطين فإنه
اشرتط دعم مخسة آالف من الداعمني للعريضة و هو رقم مبالغ فيه؛ ابإلضافة إىل العديد من الشروط التعجيزية األخرى من
قبيل مجع التوقيعات ورقيا و عدم ختصيص منصة الكرتونية هلذا الغرض مما جيعل من ممارسة هذا احلق صعب للغاية.
أما ابلنسبة آللية تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع للسلطات العمومية فإهنا تعترب ابلصعوبة مبكان خاصة و أن القانون
التنظيمي رقم  64.14املنظم هلذا احلق ينص على أنه جيب أن يشمل امللتمس على مخسة و عشرين ألف ( )25000توقيع وذلك
يف غياب توظيف أو توفري أي آلية الكرتونية حديثة تسهل حتقيق هذا الغرض؛ هذا فضال على أن امللتمس ال يعرض للتصويت
مباشرة بعد قبوله و توفر النصاب القانوين املشرط فيه بل يستوجب أن يتبناه عضو برملاين و أن يقرتحه هذا األخري كمقرح قانون.
و عليه؛ تعترب هذه الشروط إىل جانب شروط أخرى مبثابة معيقات حتد دون ممارسة هذه احلقوق خاصة وأن اجملتمع
املدين ابملغرب؛ مجعيات و مواطنني؛ غري مؤهلني للممارسة هذه اآلليات نظرا لغياب التأطري السياسي للمواطنني وتبعية اجلمعيات
أما للدولة أو لألحزاب السياسية.

 - 1حجاجي احممد ،مسامهة اجملتمع املدين يف تعزيز البناء الدميقراطي ابملغرب ،العدد الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية وسياسية 2015 ،ص .62
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أخريا؛ ارأتينا أن نقدم بعض املقرتحات اليت من شأهنا النهضة ابآلايت التشاركية و جتاوز هذه املعيقات:
*ضرورة إزالة شرط القيد االنتخايب؛
*توفري منصة الكرتونية جلمع توقيعات مدعي العرائض وامللتمسات و الرتويج هلما؛
*متكني شخص واحد من حق تقدمي ملمس يف جمال التشريع مل دام أن امللتمس يبقى مبثابة مقرتح يف حالة تبنيه من طرف عضو
برملاين؛
*دعم استقاللية مجعيات اجملتمع املدين؛
* إدراج آليات الدميقراطية التشاركية ضمن املقررات التعليمية و تدريسها يف مادة الرتبية على املواطنة؛
الدميومة على الدورات التكوينية للمواطنني و املنتخبني.

قائمة المراجع
 -1الكتب:
✓ نور الدين قرابل ،املبادرة التشريعية والرقابة للمجتمع املدين ،دراسة مقارنة على ضوء دستور  ،2011الطبعة األوىل،
الرابط ،مطبعة ليننا.2014 ،
✓ عبد الرمحان املاضي ،احلكامة الرتابية التشاركية ،منظور تشاركي لدور الساكنة واجملتمع املدين يف التدبري الرتايب ،العدد
 ،2الدار البيضاء ،مطبعة املعارف اجلديدة .2014
✓ حممد عبد اجلابري ،املغرب املعاصر :اخلصوصية واحلداثة والتنمية ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب،
.1988
✓ عبد القادر العلمي ،يف الثقافة السياسة اجلديدة ،الطبعة الثانية ،الرابط ،منشورات الزمن.2013 ،

 -2القوانين والمواثيق الدولية
✓ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق ابجلماعات ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1 .15.85الصادر يف 20
رمضان  1436املوافق ل  7يونيو  ،2015اجلريدة الرمسية املغربية ،عدد  6380بتاريخ  6شوال  1436املوافق ل 23
يونيو .2015
✓ القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق ابلعماالت واألقاليم ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1 .15.84الصادر
يف  20رمضان  1436املوافق ل  7يونيو  ،2015اجلريدة الرمسية املغربية ،عدد  6380بتاريخ  6شوال  1436املوافق
ل  23يونيو .2015
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✓ القانون التنظيمي  44.14املتعلق حبق تقدمي العرائض .الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1 .16.07الصادر يف
 23شوال  1437املوافق ل 8يوليو  ،2016اجلريدة الرمسية املغربية ،عدد  6492بتاريخ  14ذو القعدة 1437
املوافق ل  2318أغسطس .2016
✓ القانون التنظيمي  64.14املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع ،الصادر
بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1 .16.108الصادر يف  23شوال  1437املوافق ل 8يوليو  ،2016اجلريدة الرمسية
املغربية ،عدد  6492بتاريخ  14ذو القعدة  1437املوافق ل  2318أغسطس .2016
✓ ظهري شريف رقم  1.58.376الصادر يف  3مجادى األوىل  1378املوافق  15يونيو  ،1958املتعلق حبق أتسيس
اجلمعياتـ اجلريدة الرمسية املغربية ،عدد  2404مكرر بتاريخ  16مجادى األوىل  1378املوافق ل 27نونرب  ،1958ص
.2849
✓ املرسوم رقم  2.16.773الصادر يف  28شعبان  1438املوافق ل  25مايو  ،2017املتعلق بتحديد أتليف جلنة
العرائض واختصاصها وكيفية سريها

 -3المقاالت
✓ أمحد احلضراين ،مكانة ودور اجملتمع املدين على ضوء دستور  ،2011العدد الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم
القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ،2015 ،ص 20
✓ عبد الغين مريدة ،اآلليات التشاركية والعرائض أمام اجلماعات الرتابية يف املغرب ،العدد  ،16الرابط ،اجمللة املغربية
للسياسات العمومية ،جملة احلوار بني اجلامعة والفاعلني ،صيف  ،2015ص .146
✓ حممد الرضواين ،دستور  2011النص والبيئة السياسية ،العدد  ،2الرابط ،منشورات سلسلة بدائل قانونية وسياسية ،سنة
.2014
✓ سليمان التجرييب ،اآلليات الدستورية ملسامهة اجملتمع املدين واملواطنني يف العملية التشريعية ،العدد  ،14الرابط ،جملة علم
السياسة والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،السنة  ،2015ص 51
✓ نبيل بومحيدي ،قراءة يف مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني ابحلق يف تقدمي العرائض وامللتمسات التشريعية ،العدد
الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ، 2015 ،ص .16
✓ أمساء االمساعيلي ،اجملتمع املدين واألدوار الدستورية اجلديدة ،العدد  ،46-45الرابط ،جملة مسالك يف الفكر والسياسة
واالقتصاد ،سنة  ،2013ص .161
✓ حجاجي احممد ،مسامهة اجملتمع املدين يف تعزيز البناء الدميقراطي ابملغرب ،العدد الثالث ،الرابط ،منشورات جملة العلوم
القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية وسياسية 2015 ،ص .62

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

142

معيقات الديمقراطية التشاركية بالمغرب على ضوء دستور 2011
والقوانين التنظيمية

ط.د .بويركل ياسين

✓ أمحد غزال ،مجعيات اجملتمع املدين كفاعل ابجلماعات القروية ،العدد  ،120الدار البيضاء ،اجمللة املغربية لإلدارة احمللية
والتنمية ،يناير –فرباير  ،2015ص .145

 -4المواقع اإللكترونية
✓ https://constitueproject.org
✓ http://www.alyaoum24.com
✓ h//p://www.aljabriabed.net

 -5النشرات:
✓ احلوار الوطين حول اجملتمع املدين واألدوار الدستورية األخرى ،منشورات الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة
ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ،الرابط ،عدد الصفحات  ،52السنة .2013
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صنع السياسات الحكومية :بين المنفعة االقتصادية والتنمية
االجتماعية

مجاهري محمد

صنع السياسات احلكومية :بني املنفعة االقتصادية والتنمية االجتماعية
Government policy making: between economic benefit and social
development
مجاهري محمد/جامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر)

امللخص:
تُ ع ررالُياسة ا ررمُياع ه ررمُ العر ر ُحار ر ُياع ررفُياى ر ر ه ُيار ر ُ عر ر لُ ار ر ُتسر ر اُيا ا ررمُ يا ن ر ر ُ ر ر ُ ا ر ر ُ
يالا ر ن مُيا ةةررمُال

ارربُياوررع ةمُ ر ُهق رب ر نُليا ررمُ

لةررمُه ل ررمُين عع ر ُف ر لُ يه ر ُ ف ر ُتىق ر ُيا ةررمُ

ياو ر هلم ُ ت رراُ لةررمُا ر ُياسة ا ر نُياع هررمُ ع ر قُه ياهررفُت ل ر ُه ر ُ إ ر تُيا و ر لمُ ا ر الُ ا ر ُت ر ُياق ر يارينُ
ياى هةررمُ تو ر اذُ ر ُف ر ُياع لةررمُ ر قُب رايلُ عوررع ُرا ر ُ يارربع

ُيميرراُاررة ُا ر ُ ر ُرا ر

ُ ت ررا اُ

ياسة ا نُياع همُ ع قُ يهفُيق ص تيم ُاة اةمُ ق فةمُتلعبُت رُهعر ُ ر ُ يرايلُيا رايهحُياى هةرمُ ار ُيا ن ر ُ
ُش فُق يارينُ ازيهةمُيا
ُ

ُ

ُظفُيا ى النُيان قُ ل ُهس ىُيا ئمُيا ييلةرمُ يا رإةرمُباربىاُياسة ارمُياع هرمُبهر ىُتىر ىُإ ر ُ

ف ُ تقُيا ياُ ُيماة نُ يا ظ ئفُيا ر ُتىر اُيا ر يانُيا يز ر قُ ار ُه اإر نُ ع ارمُ هق ارمُار ىُيا ر ي

ُ

ي ارمُهر ُت ر ه ُيابعر ُينلسر ل ُ ر ُ ار ُياسة ار نُ يا رايهحُ ُب ا ق برفُظعر رُ ق رمُيا ي رمُببعر ف ُياعر ا ُ
ا ر ُإ لرربُب ر ُا زُهقررفُياسة اررمُياع هررمُيالإ

ةررمُب ُ ر ُ ررالُ ا ةررمُيالإ

ةررمُة ق ربررمُت اةررمُ ضررعاُاع ر ُ

هؤشر راينُ تقر ر ر اُهر ر ُ ررالُهؤاسر ر نُه اة ررمُاة ا ررةمُتعر ر لُ ار ر ُه ع ررمُلس رربمُيا قر ر ىُ ر ر ُا ررل ُيا ة ررمُ تسر ر

ُ

لصر ئ ُ فر يُهر ُ ررااُ لر ُيا اررمُضررا رقُتى ررفُب اررلمُيالف ر ىُ تنر ُتل ةررمُياى إةر نُييا اررةمُال ر ي

ُ

ياى هر ر نُيا ىلة ررمُهر ر ُ ر ر قُهاهير ر نُت ررات ُ عو ررع ُ ر ر ُشر ر فُضر ر

ُ بعو ررع ُيمي رراُ ر ر ُشر ر فُت ا ررة نُ

ُي ىُ كاقُياا هةمُ يا ةم
تع لُف ُيا ريامُ ا ُيابىر ُيا ع ر ُ ر ُت رُياى هر نُ ر ُتىق ر ُيا ةرمُيالإ

ر ُياا ر ُهر ُييتي ُياعر ىُ ر ُه لررفُياق

ةرمُ ةةمةرمُهسر ف ع ُ

ر نُ يا رايهح ُ اعررفُببازفر ُاة اررمُيا علررة ُبرايهحُياصررىمُ يا ر ه نُ

ياع هررم ُ ت راتبهُف ر ُيا ى ر رُُهسرربُي ر يا ُياسة ا ر نُياع هررمُ ع ر ىُإ ر ُظعرراُه ر ُب ييررمُييامةررمُيان ر قُ ف ر ُ

"يالا ث رُ ُربسُيا اُيابوا "ُيا ُيع ُه ُب ُهؤشراينُياا هةرمُيا ر ُتصر فُهر ُيااعر ُيار اُ ياى هر نُ
ر ُتات رربُيا ةررمُياو ر هلم ُ ا ر ى اُه ر ُيررااُف ر ُيا يراررمُياعل ةررمُيا اررفُ ا ر ُهعا ررمُييت يرُيان ر قُال اررمُ
يا ع ا راقُُ ار ر ُإ لرربُيابى ر ُ ر ُهر ر ىُيا ر ن باُييإعر رزقُياى هةررمُال ىر ر النُيا س ر ر مُ ُيا تنررمُ ر ُياثرر رقُ
ياعل ةمُيا يا عمُ ه ُه ل ُه ُه هة ُ بايهحُتس ى ُيابى ُ يا

ا ُ
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 بين المنفعة االقتصادية والتنمية:صنع السياسات الحكومية
االجتماعية

 ق.قاسة المقاس ا مرقاست م مقاالجتما مرقاسترب مقواست ة مرقأداءقالحكو ات:الكلمات املفتاحيةق
ُ
Abstract:
Public policy is defined as the governmental action which aims at running the state and society by
responding intelligently to popular demands according to different theoretical and practical
approaches, but seeks to achive one common goal which is comprehensive development.
The process of public policy-making takes place in several stages starting from the existence of a
problem to the implementation of government decisions. Several parts are involved in this process :
some of which are formal and some others are non-formal. Public policies are influenced by several
economic, political and cultural factors that are of paramount importance in directing government
programs to society in the form of mandatory decisions.
In the light of the new transformations occuring at the internal and external environments, public
policy has encountered new challenges. Indeed, it has become necessary to reconsider the
mechanisms and functions that transform the increasing inputs into effective and acceptable outputs
of the citizen, especially with the growing human dimension in policy and program making. Social
policy or what is known as social development as an international approach to which indicators and
reports have been developed by political financial institutions aims at monitoring progress in the
development sclae. Local governments in fact benefit from several observations while others are in
the form of recommendations and tips.
This has forced the State to redirect its attention towards meeting the basic needs of citizens in order
to serve the idea of prosperity and development.
This study aims at having an in depth examination of the role of governments in achieving social
development and how to contribute in the enhancement of general perfomance in various sectors
and programs, namely educational policy, health programs and public services. These aspects are
linked by policy experts to a new concept that emerged at the beginning of the new millennium
which "Investment in human capital" that is considered as one of the welfare indicators by which
countries and governments are classified in the overall development rankings.
In this scientific study, we will attempt to find out the new dimensions of the contemporary state as
well as to investigate the extent to which the government agencies respond to the rapid changes
resulting from the fourth scientific revolution and its concepts and programs that deserve research
and development

Key wordق: Public policy ; Social development ; قgovernmental performance ;قcontemporary state.
:املقدمة
ارتب حقل ببسقاسة الببمقاس ا ببمقالحكو ببمقباستوجبباقاس ببادقسة وسببمقو ب اق بباقج ةهبباق ببسقا تمببادق ب ق ب ق
ب قاسة الببمقاس ا ببمقب تلبباقتةببةقاس مة ببمقاس تم ببمقاس ب قت ةب ق
145

اس ببالن قفببحقل ببسقاس ةببودقاسة الببمرقل ب ق
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ب قوجبودق ب فتقفبحقمبكسق اسبنقو الباتقتتة ا باقالحكو بمقوت بودقب رالبالاقوت ب ممهاقفبحقمبكسق
وق اراتقمكو قاسه

ق نلاق وقت

قاست م مقو

جباتق

مقاسصالحقاس اد .ق

وق ب قاق تبببرتقاسة الببمقاس ا ببمقب تلبباق ببسقلكببو قتةببت نق ب ق فسبباقاس وسببمقسةم تم ب قوت ببا

ق بق

دممو الاقوتك فهاق قاس يئمقاملح مقبلا .ق
وتم ق مة مقص قاسة الاتقاس ا مقبم السقكبرىقت ة ق ق لةبمققت ة بسقاكلبكةمقوصبوالقمرب ق لةبمق
ت ب ب ب ب ب مقاسب ب ب ب ب برا وقو ب ب ب ب ب اق ب ب ب ب بباقم ةه ب ب ب بباقتةب ب ب ب ببا مق لب ب ب ب ببكسقوا ب ب ب ب ببحقف ب ب ب ببحقرلب ب ب ب ببمق ب ب ب ب بباسمقاس وسب ب ب ب ببمقوامل تم ب ب ب ب ب ق ق
ب ق بفتقتةبةقاس ب اراتقاسصبادرمق ب قال هباحقالحكبو قفبحققاسبنقرلبن قوقبالون قم بسق نلباقمج ار بمقاست

ب ق

واكتا ببمقرقوس ببسق ب اق بباقأ بباقاسة الببمقاس ا ببمقا تمببادق ةنب قو م ببحقك ببرقوج ةهبباقباك ابببسق ببورقممببكاس مق
درالبن اق ب اقواس ب قل ب ق ب ق فسهباقفببحقاسب وا قالح

ببمقوراءقت ببوتقاسببرا وقالحك قو ببمقمرب ق ار ببمقاس امببمق

االجتما ب ببمقو ب ب اقتمام ب ب اق ب ب قة ب ببمقاست ب ببوالتقاالجتما ب ببمقواسة الب ببمقول ب ب قاستك وسوج ب ببمقواس ب ب ق ة ب ب ق
تةفقالح قوتقاك

ً ً
مقو ل قتةاؤالق هماقو وق:قققق ق

ما هي دو افع توجه الحكومات نحو تبني سياسات عامة اجتماعية ؟
و مك قوض ق ض مقألال مقسه اقاسنةاؤتقوهحق :ق
مب ت حقتوجبباقالحكو بباتقل ببوقص ب قل البباتقاجتما ببمقبتةببةقاستت براتقال م ب مق ب قاكةببتوىقاملح ببحق
واس اك  .ق
وس ببسقأ ببمقابلب ا قاس ب قد ت بباقسة ب قفببحق ب اقاس رالببمقوهببحقضب ورمقاست ببنقاك فببحقواس ةنب قفببحقتةببةق
است والتقاالجتما مقاس قغ رتقبوصةمقاسة الاتقالحكو بمقل بوقاال تمبادقباسة الباتقاس ا بمق اصبمق
فحق اتقاست ة مقرقاس اممقاسصح مقواسضما قاالجتما مقوتوجاقالحكو اتقل وق ار مقاسف قواك ض .ق
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ق
املبحث األول  :دو افع التحول في حقل السياسة العامة :
دا ب قاك رل ببمقاسكفل ب ك مقف ببحقاسفك ب قاالقتص ببادمق ب قض ب ورمقت
اسة الاتقاس ا مقوذسةقو قاك
ابسق ادمق قكسقلف مقت

قاست بارمقاسب مقموظبفق

هاقالحكو مقوذسةقبالحصوتق

ب قاس ب ق ب قوراءق مة ببمقص ب ق

ب قاسب قوالرةبارمققاسب مقهلب

قمرب قت

ب ق

قدم ار ق ابسقاس م ارقاسوال  .ق

والببتم ق ب اقاك ب قاالقتصببادمقفببحقتة ب رقاس وسببمقاست ببمق ةببتةهماق ادالتبباق ب قكتاببباتقثددقلببم ق
واك رل ببمقاسة براس ببمقل ب قا تب ب قبرتقاس م ببوذلقا قبلج ببحق ة ببمق ببودق ب قاس ببا قو ب اق اب ببسقاك ب قاالم ببتراك ق
اسب مقمكببو ق بباقاإللفببا قك ببرقو ب و ق وااب ق ادمببمقواسب مقلببارتق ة بباقدوتققة ةببمق بكبا ق للبباقتب سقاس وسببمقفببحق
الح امقاس ا مق لكسقك ر .ق
ولن ببمقاست ببوالتقاسة الب مقواالجتما ببمقو ب قرألببهاقأح ببمقاسكةببادقاس اك ببمقلب مق1929قواس ب قوض ب

ق

االقتصبادقاس باك قوالحكو بباتقاملحة بمق ب قاملحبةقو اتب ق قلب دقاس ت بباتقاالقتصبادممقاست ة مببمقو ب قرألببهاق
اس ألببماس مقو ب اق بباق ب لق كب مقاس ب ق ب قبب مسق ب قت ب ق ب ق فسبباقاس وسببمقب بباءق تو البباقاالقتصببادممق
واسة ال مقوتةت

ق ق فسهاقاستك فق قبيئالا .ق

وقب ب ق ب ب تق مة ببمقصب ب قاسة ال ببمقاس ا ببمقبمب ب لةت ق همتب ب قل ب ب قتلب ب رقاك لة ببمقابورب ب ققمرب ب قاك ار ببمق
است ة مببمقفببحق م ببسقاسة ال بمقاس ا ببمقواس ب قت تم ب ق ب قاس مببوذلقاسك ببحقاس م ب قاس ب مقمببتمق ب ق فسبباقص ب ق
ب ب ا وقلكو ببمقمك ببو قاسه ب

ق ب قوراء بباقت

ب قاك ف ببمقاالقتص ببادممقور ب قأكب ببرق اا ب قمص ببنقف ببحق ة ببتوىق

ت ة بباتقص ببان قاس ب ارقوعه ب اق ب ق ل ببارع قج م ب مقوتة ببنق لل باقالحكو ببمقدورققرج ببسقاب م بباتقاس ب مقرة ب رق
اس وسمقبم ادالتقر اض مقو اس م .ق
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قاك لةببمقاسنال ببمقمر ب قاست ببوتقال ب رمقاس ب مق ببحقل ببسقاسة البباتقالحكو ببمق ب ق ب ق

ا تما هبباقببباس لقاالجتمببا حقاسب مقتوس ب قلن ببمقس ب مقت ببوالتقاجتما ببمقواقتصببادممقول ب قل ال ب مقأ ب ق
ت ةب فتقووظبباافقج مب مقسمحكو بباتقاك اصب قمقوت ببوتق للبباقصببان قاس ب ارق ب قاستفك ببرقبم ب قرجببسقاب مبباتق
مر ب قاس مببسقبم ار ببمقاس جببسقاالجتمببا حرقكمبباقات ه ب قالحكو بباتق ب قوظ فببمقلمامببمقاسة ب ادمقاسو ببمقواب ب ق
مرقو ب قوظ فبمقاس ب ق ب قاك بلا قاست بارمقمرب قوظ فبمقاسضبما ق
اس ادقققققمرب قالحمامبمقاالجتما بمقواب ب قاسفكب ق
ابل مق .ق
وق ب قد ب ق ب اقاست ببوالتقاس وسببمقمر ب قض ب ورمقاال تمببادقبوض ب قب ب ا وقس امببمقاب فبباتقواك ضببو قوقك ببارق
اسة ق ق

قوص ق

حقت

قبلاقل وقر ا بمقاكبوا قولب ادتاقاس فةب مقواالجتما بمقو ب اق ب قدو ق

استفك رقفحقاك ابسقاكادمرق قوق قل ثق اقاست وتقلن مقست ورق مقل وتقل ك ق نلاق :ق
املطلب األول :الثورات العلمية :ق ق
ل ببا مقف ببحق ب فدق ب اقاك ار ببمق ب ب مق ب ار قول ببوتق

ببمق بك ببا قسه بباقاس ب ورقاس ببارحقف ببحقتل ببك سقاس ب ب لق

ال م قفحقص قاسة الاتقاس ا مقوس سقأب حق اقالح وتقل قاس ةودقاسة ال مرقاس ةبودقاإلدار بمقواس ةبودق
االقتصببادممقواس ب ق ال ب ققضب مقدورقاس وسببمقفببحقالح ببامقاس ا ببمقوألت ب قس بباق ار ببمقج م ب مق
اسناس قاس مقمن قسمحكو مقل قتة رقو اق مقاالقتصادقبماقم دقاكوا

ب قببباس

ق

قمةب قالت اجا لم .ق

ق قوت ب ببودق ب ب ب اقاك ار ب ببمق ب ب ب قتب ب ب سقالحكو ب ببمقف ب ببحقتةب ب ب رقاس ا ب بباتقاإللب ب ببترات

مقك ب بباءقاس قب ب بباتق

واكةنلبف اتقمرب قجالببنقلمامبمقاسف ب اءقوضب ف قاسب سقرقكمباقمنب قاس مبوذلقلصبينقسة ببااقالربالقاسب مق
سمقر ق واقسة ااقاس ادقسك اق كمسقساقو ا اقفحقت

قاست م م .ق
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وق ب قرك بباتقاك رل ببمقاسك تلم ببمق ب قتواج ب قاس وس ببمقف ببحق مة ببمقاست م ببمق ب ق ب قض ب حق بباورقألال ب مق
تمنة قفحق تا مق ةفاتق هممقمتص ر اقاس سقاسك حقرقااللننمارقاسك حقرقاالد ارقاسك ح 1.ق
وس ببمقمك ب ق ة ببمقاالقتص ببادقول ب اقاك ب قبإل ب اثقت ببوالتقف ببحقوظ بباافقاس وس ببمقسك ب قكال ب ق ببا قل ببوتق
ببمقأ ب ىققل ب ك ق نلبباق ةببمقاإلدارمقاس ب مقابتك ب قألبباس نقواس بباتقج م ب مقف ببحقتة ب رقاك لة بباتقاس ل ببم مق
وغ ببرقاس لببم مقوع تم ب قبابلببا ق ب قتوظ ببفق هبباراتقمدار ببمقتت بباوحقابلمببا قواك ب ا سقاست ة مببمقفببحقص ب ق
اسة الاتقوقت

ق ةالمقاكبرقسةنلاورقواس مم ا مقفحقص قاس ارات .ق

كماقب حقاس ا سقاستك وسوجحقك ا سق هبمقلبا مقفبحقت بو قاسبو حقاس بادقسب ىقاكبوا

ق ب ق ب قالنلبارق

ب ب ا وقاست ة ب مقغ ببرقاس ل ببن قو ص بباتقاس ببت ةمقاس ب ات قو ب اق بباقحادق ب قاكبة ببو قاسن ببافحقس ب ىق ئ ببمقاسل ب ا ق
ول ببهسقوص ببوتقاك ةو ببمق م بباقأت بالق ب لقاكب ببرقسةمل بباركمقواست ب رقف ببحقتوج بباقاسب برا وقالحكو ببمقو ة ب قثس بباتق
ج م مقسص قوت ف قاسة المقاس ا م .ق
املطلب الثاني :الثورات العمالية والحقوقية  :ق
قكببا قست ببورق ب ا قل ببو قاإلنةببا قو ب وحقاس اببباتقاس ماس ببمقوجم بباتقل ببو قاإلنةببا قواس يئ ببمقدورق
هببمقققفببحقنلب قاسببو حقفببحقأولببا قاسفئبباتقاس ماس ببمقوال ما رمببمقود ه باقمر ب قت لببيحقأ ب ا قج م ب مقفببحق ا ببمق
اكوا ببمقوذس ببةق ب ق ب قاجتما ه بباق ب ق ب مقأ ب ا قتص ببنقف ببحق بباتقت ق ببمقاإلنة ببال مق ب قض ب ورمقق ببادق
اس وس ببمقبواج ببنقاس ام ببمقاسل ببا ةمقسأل ب ادقوابل ب رقكم بباقم ببه تقأورو بباق ب قب ام ببمقاس ص ببفقاسن ببان ق ب قاس ب ق
اكاضببو قالت اجبباتق ماس ببمقأ ض ب قمر ب ق اج ببمققببوال قاس مببسقواسضببما قاالجتمببا حقود م ب ق ب اقاست ببوتق
اس بباو ق وج بباتقتت ببا قضب ب قابلتم ببمقاس كتاتور ببمقف ببحقأور بباقاسل ب ق مقوو ب ب قاك ببا

ق ب قاس بباسمق اس ببمق

- 1ق صسقبو مرقمدخل لعلم االقتصاد ،جةورقسةبل قواستوحع قرقال ااا ق2017رل .88ق
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باكةبباوامقواس اسببمقاالجتما ببمقوق ب قأدتق ب اقاستراكمبباتقاس ةم ببمقواس مة ببمقوقب ب وحق م ب قاس وكببمقمر ب ق ب فدق
وظاافقوادوارقج م مقسمحكو م .ق
و ب ب اق بباقت ببمقاست ل ببيحقس بباق ب ب ق ببفتقهل ال ببمقالر ببارقاالجتم ببا حهقاس ب ب ق ضب ب قظه ببورق ه ببادقج مب ب مق
سمحكو بباتقج ةب ب ق ب ب ق ب ب اقاب ببرقالقت تب ب قسةم ببوا قك ببمقوج ببنقت ببو رقاب ب ب قس بباقوالقكا ببو قم ببنقأ ق
رةتف ق قالرب اتقاس ا بمرقسكب قوجبنق بحقاس وسبمقأ قتب ااقبمناببمقمب ةق هبمقفبحقاست م بمقوجبنقد باقفبحق
كسقالر حقواسبرا وقو ب ق ار بمقاس مم ا بمقاسنلبارك مقاس ب قوضب
فحقت

قاس ضاقاس ادقققققققق قل الا لاقاس ا مق ق

قالحكو باتقأ بادقت ب مقصب نقتمنبسق

ق م اتقو اورقس ا قابداء .ق

و ت ثقكتا قهقم ادمقا ترااقالحكو مقهق قض ورمق ةبام مقصبان قاس ب ارقسةت بوراتقاك اصب مقواس مبسق
ب قاالل ببت ابمقسةم اسببنقاكتلام ب مق ب قاس يئ ببمقاس ا ة ببمقواس يئ ببمقالرارج ببمقوقا ت برااقلم ببوذلقج م ب قسنة ب رق
اس وسمقوامل تم  .ق
و اك اب ببسقأ ب تقاس وك ببمق ب قدورقالحكو بباتقاس ب قتوجه ب قل ببوقاال تم ببادق ب مق بباالتقأ مه بباق ار ببمق
اسف قرقلماممقاكةالةةقرقاست ة مقواست ر ن 1.ق
و اك ابسقأدىقظهورقاك تمباتقاس وس بمقاس ب ق لبتمقباست م بمقاملحة بمقوتب واقستف ةهباقو ب ق ار بمقاست م بمق
اإلنةال مقمر قض ورمق اج مقالحكو مقوس سقأب ح اقهقاس ةقاس ورحقوص و قاس
وق ب قلببا مقفببحق ب اقاست ببوتقاسك ببرقتةببةقاس ف ب مقاستك وسوج ببمقواك
و اقلمةتاق قأ كارقو لارع ق ل

قمر قت

قاس ورح .ق

ببمقفببحق تةببفقالح ببوتقوامل بباالتققققققققق

قاست م مقاإلنةال مقواالجتما م .ق

ولن ب ببمقسك ب ببسق ب ب اقاست ب ببوراتقوج ب ببنقالح ب ب م ق ب ب ق ب ب فدق ب ب قج م ب ب قب ب ب قاس وس ب ببمقواكت م ب ب قم ب ببودق ق
قتو رق ةتوىقراقحق قالر اتقاس ا مق ابسقالحصوتق

- 1ق

قاسة فق ص فاقو

قاس مقاسل ب  .ق

قاس لما قلال مرقدراسات في التنمية االقتصاديةرق كت مقلة قاس ص مقرقب روت2014رل .204ق
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و ب ب اق بباقج ببسقص ببان قاسة ال بباتقاس ا ببمقم ب ب قلفة بباقأ ببادقضب ب ورمقصب ب قبب ب ا وقتة ببت نقسةت ببوالتق
املحة مقواس اك مقوذسةقباستوجاقسة الاتقق ا مقت
واا ق ادممقسكنلاقلت
باس ف ق

قل وقت

قاست م بمقاالجتما بمقاس ب ققب قالقت ب ق

قل وقت م مقاس ص قاسبل مقدا سقاس وسمقوااللبننمارقاب نبسقفبحقق راتباقاس ب قت بودق

قاك ىقاكتولحق قواس

.ق

قول اوتقفحقال وتقاستارحقتوض قاسف وقاتقب قاسوظاافقاست ة ممقسمحكو مقواسوظاافقال م م .ق
الوظائف التقليدية للدولة
-اب قاس و ق

وظائف الجديدة للدولة
-قاب ب ب ب قاسفبك ب ب ب مق ق

قالح ودقواسة ادم ق

ب-ققااللبتبنم ببارقاسبم ببادمقواست ببارمق ق

-قااللننمارقفحقاس ص قاسبل مق ق

بقتب بتب ب ببمقاس ب ب ب ببامقاس ببا ب ببم ق

قتةي ب ب قالح ب ببامقاس ا ب ببم قق-قض ببحقوتةي ب ب قاسة ب ببو ق ق

 ب ب اق ب ب ب ببمقاس بة ب ببو ق ق-ل

مقاس ااقاس ادق

-قاسل اك ببمقب ب قاس ا ب ب ب ق(اس ادقوالرال) ق

قااللننمار ق

جدول من إعداد الباحث
املبحث الثاني :السياسات االجتماعية والوظائف الجديدة للدول:
لةببنقت ب ق تمببمقاب ببمقاكت ب مقلببوتق ت ة بباتقابسف ببمقال م ب مق ببإ قاكببوا قل ب تالقمر ب ق ف ببمق
اسنقراية مقوجنق

قاس وتقت

هاق قوهحق :ق
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 )1الحاجا ااات األساسا ااية :قوتتمن ب ببسقف ب ببحقاست ب ب اءقاسة ب ببا قرقاسة ب ببك قاس ب ب قت ب ب ق ب ب قالح ب ببو قابلال ب ب م ق
قاس قجاءقبلاقاإل ف قاس اك قلح و قاإلنةا .
 )2الحاجات العلمية :قوتلمسقالحاجمقمر قاست ةمقواست ر ق

قاك ار قواكهاراتقاس ةم مقواس مة مق.

 )3الخا اادمات العاما ااة :قوتتمنب ببسقفب ببحقتب ببو رقالر ب ب اتقاسصب ببح مقواإلدار ب ببمقاس ب ب قتت ة ب ب قب ب ببامقاكب ببوا ق
اس و م.ق
وت سق اقاملحباورقاسنف بمقفبحقبب ا وقاسة البمقاالجتما بمقاس ب قببادرتقبلباقاسب وتقااللبك م ا مقل ب ق
االجتما ببمقكوتلبباقت تكبباقفببحقل الببا لاقاس ا ببمق ب قاس ب قاإلنةببان ق
ت ب ق ب اقاب ببرقبالببمقاس ب مم ا اتق ق
واالجتما حق قوق قت الاقدوتق نسقأكال اراسوالماتقاكت مقاب ك مقوقألتراس ا.
-1املطلب األول :مفهوم السياسات االجتماعية  :ق
هب ببحقتة ب ببةقالر ب ببحقواسب ب برا وقاس ب ب ق ل ب ب

قكةب ببا مقاب ب ب ادقوابل ب ب قوال ما ب بباتق ب ب قت

ب ب قظ ب ب و ق

و ةببتو اتق فامببمقسة ببييقاسكب مقواسصببحمقال ب مقو ب اقو ب قرؤ ببمقت مببسق ب ق فسهبباقالحكو بباتق ب قأجببسق
اس ضاءقققققققققققق

قاسف قوت ة قالر اتقاس ا م 1.ق

وت ب ب ب قأمضب ب بباقب تلب ب بباقتةب ب ببةقالر ب ببحقواس ب ب ب اراتقاس ب ب ب قتض ب ب ب هاقالحكو ب بباتقست

ب ب ب ق ةب ب ببتوىق ب ب ببوتق ق

ق قاس ا مقاإلنةال مقوذسةقبتة مقالت اجاتاقابلال مقه 2.ق

 1بقاكوق قاالستكترون قسأل مقاكت مرإدارة الشؤون االجتماعية واالقتصاديةرقاسة المقاالجتما مقرق قاس ابح ق
.www.un.org/development/desa/ar/about/desa-division/social-policy/قتمقاستصف قبتار خ 2018/07/26ق
 2بق ه مق ا ققادررقالسياسة االجتماعية(دراسة ميدانية في مؤسسات الرعاية االجتماعية)،ابرد :دارقلا قسةبل ق
واستوحع ر 2016ر1قرقل .29ق
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ب ب بمقبببا قاسة الببمقاالجتما ببمقهبحقتةببةقاسببرا وقاس ب قتن هبباقاس وسببمقفببحقل ب سق

تببو رقاست ب و قواكت ة بباتقاسفح ببمقسترق ب بمقاكوا ب ب قاجتما ب باقولفة ب ب ب باقوذسببةقبإت ببااقالببترات
ت

قققققققمر قاس ض باءق

اتق مة ببمق

قاسف ب قوت ب ق ةتوىقالا ق قالر اتقاس ا م .ق

وظهب ب تقاسة ال ببمقاالجتما ببمقكا تم ببادقلك ببو ق ب ب ق وج ببمقاست ببوالتق ب ب ق ة ببتوىقاس يئ ببمقاس ا ة ببمق
والرارج ببمقوفببحقظب قأصب ق بباقاكببوا ق ببوق ببورققاسة البباتقواسببرا وقوأصب قلببسقاكلببكفتقاالجتما ببمق
أ مق قت

ق واا قاقتصادممقو ادمم .ق

املطلب الثاني :التنمية االجتماعية ومحاورها األساسية :
تق ب قاست م ببمقب تل بباقتة ببةقاستببا مقمنة ببال مقاس ب قت ببودق ب قاإلنة ببا قبا ت بباراقاس ص ب قاس ايس ببو قف ببحق
مة مقاست دقكماقت قبمنابمق مة مق تم مقما ةمقتمتاحقباست
وق قد

قاستت راتقاك

حقواس لم م 1.ق

مقفحقل سقاس ةودقاسة ال مقو ةبودقاالقتصبادقاس وسبمقمرب قاستوجباقل بوقت ب ق

ل البباتقق ا ببمق همببمقتةببا مق ب ق فسهبباقفببحقااللببننمارقاب نببسقس ب راتقاسف دمببمقسةمببوا

قبمبباقرةببهمقفببحق

ب بباءقدوس ببمققو ببمقو اس ببمرقكم باقا تم ب قاك ار ببمقال م ب مقبم ور ببمقاس ص ب قاسبل ب مق ب ق ب قاسترك ببلق ب ق
ال والنقاالجتما مقواس فة مقسأل ادقوقاس مسق

قح ادمقجودمقالح امققوت

قاكا ق قاس ا م .ق

وق ب قأم ببارقاس ببةقاس ب ورحقف ببحقت ب اقسة ب مق2010قت ب ق ببوا قاسق ببرومقالح

ببمقس قأل ببمقكمة بباراتقمر ب ق

است م مقاسبل مقواس مقد اق اقمر قض ورمقاست وتقمر قااللننمارقفحقاسبل ق ق

ق مقب ا وقل ك ق نلا :ق

ق
ق

- 1قجماتقلفومقو قصالحرقمدخل إلى علم التنمية1 ،قدارقاسل و قسةبل قواستوحع رق2009رق .67ق
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 /1سياسات حماية املستوى املعيش ي:
ر قت ة قابوضااقاك يل مقسةةبكا ق ب ق بفتق ار بمقاسف ب قق ب قأبب حقوظباافقاس وسبمقاك اصب مق
وذسةقالرت ا اقاسو قب امقاسف دققاس ب قتب ت حقبب ور اقبم مب قاسب سقاسفب دمقاسب مقر

باق ببراءقاالقتصبادق

ب لباقاإلمب ادقاسصببافحقأوقابجب قأوقاسب قاسب مقم صبسق ة بباقاسفب دق ابببسق مبسقأوقملتبالقأوقت ببارمرقو تةبفق ب ق
دقب قلةنقاسوظ فمقواست و قوع

قك سةقب لاقاإلجمارحقاكادمقاسب مقمت صبسق ة باقاسفب دق ب قألب تاق

ق مةاقاس مقر مسق اقأوق ق ص رقث قو مب ق ب اقاملحب دق ب ق ب ىقت بورقاقتصبادقاس وسبمق ب ق

باق

كةماقكا قاس سق تف قكةماققكا ق ا قت ة قفحقاست قو قاك يلب مقو ب اق باقمب كحق ب قاقتصبادقاس وسبمق
1.

و ب ت قاال تم ببادقباس ب سقاسف ب دمق ب قأج ببسق ار ببمقظ ببا مقاسف ب قاس ب مقبات ب ق ل ب دقاسف ب اءقوض ب ف ق
اسب سقل ب قوصببسقاب ب قبب
واس قت قابلوأقوابق رق

قابلب قفبحقاغةببنقاسب وتقاإل
قاس ضاءق

وأ ادق اقاست مقالر رقوجنق

ببمقمرب قاسب وتقفببحقدااب قتةببن قهت ب قاسف ب هق

قال بحقاسبل مقفحقم
قاس وتقاس مسق

اقج و قاسصح اء .ق
ق ل ئمقجوقام او قمببتوق

قوض قب ا وقتةا ق

اقت ة ق ةتم قلح امقاب ادقوابل قوعةا مقفحقاست ورقواست ة صق قنةنقاسف  2.ق
-2قالسياسة التعليمية والثقافية :
قر تب ب برقاست ة ب ب مقال ب ب قاس ك ب بباااقابلال ب ب مقس ب بباءقامل تم ب ب قاك اص ب ب قكول ب بباقاك ب ب ا قابنةب ببنقست ب ب وق
اسكفبباءاتقواس ببنقوامل بباتقابول ب قسة ض بباءق ب قال ه ببسقواسف ب قوف ببحقمم ببارمقك تم ببمقاس ونة ببكوقف ببحقت ار باق

 1بق قاكوق قاالسكترون ق www.tahrirnews.comق
 2قبقاس فومقلاحدقرقأصول االقتصاد السياس يقرق بل مقاك ار قرقاإللك ر مرقل306

قق
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قض ورمقت ق مقاست ة مقو اقفحقلب سقت ة صقاب بمقواس ب ق ب قنةبنقاسبت ةمقاس ب قتب

ق

ب ور اقمر قت ق مقتو رقاكا ق ق لقاس مسقواس قحقاالجتما ح .ق
قوف ببحقدرال ببمقس ب ورقاست ة ب مقف ببحقاست م ببمقق ببادقبل بباقاس بباك قب ببارواقوس ببوقل ب مق2000قتوص ببفق لل بباقمر ب قأ ق
ً
است م ببمقاالقتصببادممقتب ت حقارت ا بباقو بباقبم م ب قاست ص ب سقاس ةنب قو ب ىقتببو قبيئببمق فببامقو ببا جقج ب ق
تةا ققققققققق

قت

قأ ا قاس مة مقاست ة م م1ق ق

قكماقتف قأغةنقاس الن قأ قاست ة مقرةا مقأمضاقفحقتو رقاسف لقوذسةقس مقا ت اراتق نلاق :ق
 ر تبرقاسول ةمقاب ضسقسفلننمارقفحقاس ص قاسبل مق برق تةفقاك السقاس م مق. ر ب ب ب قاسكام ب ب ببفقاس ايس ب ب ببو قسة اق ب ب بباتقاسبل ب ب ب مقاك ة ب ب ببمقسإلب ب ب ب ااقواس ب ب ببادمقف ب ب ببحق تة ب ب ببفقامل ب ب بباالتق ققامل اتقابنةنقستفص سقال هسقواك ضقو فت ق لقأ ضس.
وع تبب ببرقاسكن ب ببرق ب ب ق ب ب براءقاست م ب ببمقاالجتما ب ببمقأ قااللب ببننمارقالح
بم تةفق ةتو اتاقوعةت سو قب سةق

ب ب قم ب ببنقأ قم كب بباق ب ب قاست ة ب ب مق

قاس وتقاس اجحمقت مو اق نسقه ة اقرقاسةبو قرقاسب المار قرق هب اق

اس ب ب ب ب ب وتقتتص ب ب ب ب ب رقاك اتب ب ب ب ببنقابور ب ب ب ب ب قفب ب ب ب ببحقكب ب ب ب ببسقت ب ب ب ب ببار ق تمب ب ب ب ببمقاسترب ب ب ب ب ببمقواس ةب ب ب ب ببودقالراصب ب ب ب ببمقبتصب ب ب ب ببب ف ق
قاس وتقرقو اقلن مقسة مقاسوال ق قاس وسمقس ااقاسترب مقواست ة م.
و اق اقد قامل مو مقاس وس مقار قاك اس مقبت و قاست ة مقوذسةق ق

ق :ق

 اال تمبادقبترب بمقاب فبباتقوتو ب رقجم ب قم ب و قاست ة بمقواسترب ب مقال ب مقواكب فام. -تكو قاك ةم قوابلات مقوت و ق ةتوىقأدائلمقاس ةن قواس م ح.

- 1ق لا قودر رقاقتصادماتقاست ة مرق ةمقجة قاست م مرقدور مقتص رق قاك ه قاس و قسةت
ل .5ق

حقباسكو رقاس دق68رقدرةمبرق2007رق
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 ت ب ب ب ب ب ب ب ب قتب بةب ب ب ب ب ب ب ب ق بة بتم ب ب ب ب ب ب ب ق ب ب ب ب ب ب ب ب قت بةب ب ب ب ب ب ب بمقاسكب ب ب ب ب ب ب بارقواس بضب ب ب ب ب ب باءق ةب ب ب ب ب ب باقاب ب ب ب ب ب ب ب بمق باصب ب ب ب ب ب بمق قب قص بفقاسبةاء.
 -وض قاست ة مقاالبت ائ قكبرلا وقمساا قوجنقت

اقفحقجم قاس وت.

 تو رقاسه اكسقواك لةاتقاست ة م مقاسفح مقسةتم ر قواسترب م. تاو قاب فاتقباكهاراتقواست اتقاسفح مقفحقالح امقاالجتما مقواس فة م -مل ا ق ام رقال ودمقفحقت مقاسبرا وقوالر حقاست ة م

م1.

وت جب قل الببمقاال تمببادقال ب قببباست ة مقواستكببو قببتببااوقك ببرمق ب قاكةببتوىقاالجتمببا حقواالقتصببادمق
دا سقاس وسمقوذسةق ق

ق :ق

 -ت ب ب ب ببو قق ب ب ب ب راتقاب ب ب ب ب ادقاس

ب ب ب ببمقوقاسفك ب ب ب ببمقولمام ب ب ب ببمقامل تمب ب ب ب ب ق ب ب ب ب قال ه ب ب ب ببسقواالل ب ب ب ب ب ا قر ق

قكماقرةا مقفحق ت ق لقل القوتفو قك رمق كةماقارتف قاست ة مقارتف ق م قاسف ل.
 -ت ب ب ببو رقم ب ب ب ق ا ة ب ب ببمق

ة ب ب ببمقوق ب ب ب مقف ب ب ببحقالح ب ب ببامقاالقتص ب ب ببادممقتة ب ب ببت

قأ قتك ب ب ببو قمض ب ب ببا مقب ب ب ب تق ق

أ قتكو ق اا .
 -ته

قاسل ا ق

ق ة ق لارع قوأ كارقت

قسهمقاس القاس ةن قواس م ح.

 ت ب ق باتقاالب بت بكارقواإلب ب ااقفحق بتة بفقامل باالتقود بوتق اس بمقاك ا ة بمقاس وس م. تق

ب ب ب ق ةب ب ببتو اتق تف ب ب ببمق ب ب ب قاست م ب ب ببمقاإلنةب ب ببال مقوذسب ب ببةق ب ب ب ق ب ب ب ق تم ب ب ب ق ب ب بباتقوقب ب ببادر ق

قاست ورق.
ق

 1بقت

قالحمةمقاس اك مقسةت ة مرحان الوقت للحصول على التعليم كحقردرو ق قاست ة مقسم م قواب ا قاإللماا مقسألسف مر 2000ق
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 /3سياس ا ا اة الرعاية الصحي ا اة :
ت قاس امبمقاسصب مق قأ بمق تبك بااتقاس ي بيقاسك بمقاست ب قمصب بواقمسبلل باقاب ب ادقكول بهاقتب ت حقبم ب تق
اس مب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب قوجب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بودمقالح ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بامقو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اق ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سقبوصب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بةمقالحكو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمقتت ب ب ب ب ب ب ب ب ب بباقل ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بوق ق
اقاك بةنقاس ايسو ق ق فتقاس مبسق
ب ا وقاس اممقاسصح مقأمضاق

قتو رقكسقاست و قاسفح بمقسضمبا قج بودمقصح بمق اس بمقرقوت مبسق

قق ا قكسق اقمت ة قبصحمقاكوا

قال ة ممقواس فة مقواس ة م 1.ق

و اك اب بسقت بمب ب تقاك ب بتماتقاس اس بم مقاكت بصص ب بمق ب ب قاسصب بمق ب ب قمتب ب بااق ب مق ب داتقف ببحقدرال ببمق
وق ببا قواق ب قاس ام ببمقاسص ببح مقف ببحقاس ب وتقرقوس ببسقأ مه بباقل ب قق ببا قنة ب مقاب ب اضقواسو بباتقرقالرار ببمق
اسص ب ببح مقرقاإل كال ب بباتقواك ب ببواردقاسبل ب ب مقاملرصص ب ببمقسة ا ب ببمقرقب ب ب ا وقاست ب ب ر نقواستك ب ببو ق ب ب ق ة ب ببتوىق
اك لةاتقاسصح م 2.ق
وتل ب رقاغةببنقاست ببار قأ قاس ب وتقاسف ببرمقت ببان ق لببكسق تف ب ق ب قاحدمببادق ب تقاب ب اضقالر ببرمقاس ب ق
تل ب دقل ببامقاسبل ب قو ب اقم بباقلن ببمقس ب صقاكببواردقاكاس ببمقأوق ةبببنقالح ب و قاكةببتم مقواستلا بباتقاس ق ببمقوق
اس مب مقفحق اقاك ا

ق قاس اسم .ق

و ببنق ب قالحكو بباتقأ قت مببسق ب قتببو رقلمامببمقاجتما ببمقسألل ب ق ب قاب ب اضقوذسببةقبإت ببااقجمةببمق
قاس اراتقواسبرا وقاس قل ق نلاق :ق
 -اس

ق ق دقاب اءقاس ا

مقسةبرا وقاسصح م.
قواب صاا قمر قجالنقاإلم ا قاإلدار ق

 -تو رقتت مقصح مقما ةمقو برقاك قوابر ا قوت م مق ادرمقاسصحمقسم م .

 1بقرمادق ة

قألم ق

قاسة فرقاك ج قاسةاب قرقل .123ق

 2قبق تممقاسصحمقاس اك مقرقاإلحصاءات الصحية العامليةقسة مق .2009ق
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 تو رقاس نقاك رسبو قولمامبمقاب فباتق ب قاب بارقاس ئ بمقواسورا بمقو تبا المقصبح اقدا بسقابلب قواك ار قوت ممقالنلاراتقسهمقفحقاسوقاممقواسةف مقاسصح م.
 تببو رقابدو ببمقوضب حقألب ار اقستكببو قفببحق ت بباوتقابلب قمرب قجالببنقت ب ممق ةببا اتق ادمببمقالقت بباءقابدو مقوالحاج اتقاسض ور م.
 -ب بباءق لة بباتقملنل ببفاا مقمرب ب قجال ببنقر ب ب قأج ببورققاب بباءقواك ببوظف قوتب ب

همقل ببوقاست ص ببصق

اسوظ ف قاس مقأص ق همقفحق ص قاست والت.
 /4سياسة الرعاية األسرية :
ب قأ ببمقاسببرا وقاالجتما ببمقاس ب قوجببنق ب قالحكو بباتقاستوجبباقمسللبباقوهببحقوضب قبب ا وقو ببحقسمحمامببمق
االجتما ببمقمك ببو قاسه ب

ق نل بباقت ببو رقاكا ب ق ب قالر ب اتقاس ا ببمقس ام ببمقاب ف بباتقوقابل ب قوذس ببةقبت ببو ق

ق را لمقاسبل مق ق

قجمةمق قاسة الاتقل ك ق نلاق :ق

 -ت ص صق

قو ةا اتقاجتما مق وجهمقسأل فاتقواسف اءقبل

قاس

ق ق

و ا لم.

 تبو رقالحمامببمقاس الول بمقواإلدار ببمقسأل فباتقو تا ببمقأوضبا همقاسصببح مقواست ة م بمقدا ببسقاك رلببمقو ارجهاق برق

مق رولم.

ً
 ت ص صق اكاقإلمواءقاب فاتقاكل دم قواك ض قسإل ماتقابل مققوإد اجهمقاجتما ا.. -تو رقدورقابمتادقرقوإمواءقاب فاتقاكهاج

قوت المقوتو رقاس اممقواال تماد..

وت مق اقاسبرا وق ق ب ق ب مق مب اتقلب ك ق نلباق اكباقر امبمقاس فوسبمقرقلبوادمقاست م بمقاسفك بمق
واسن ا مقرقب ا وقاس اممقاس فة مقسأل فات 1.ق

- 1قرمادقألم ق

قاسة فرقالتنمية االجتماعية في إطارمهنة الخدمة االجتماعيةرقاإللك ر مر 2002ر1رل .121ق
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 /5تحسين ظروف العمل والضمان االجتماعي :
و ت ة ب ب ب ب ق ب ب ب ب اقامل ب ب ب بباتقبابوضب ب ب ببااقاس ا ب ب ب ببمقسة مب ب ب بباتقدا ب ب ب ببسقاإلداراتقواسل ب ب ب ب كاتقو ب ب ب ب ىقلصب ب ب ببوسهم ق
ق ب قالح ببو قابلال ب مقوك ب اقتة ببللمقسف تمببادقاكببادمقواك ببومق ب ق ب قال هبباتقاإلدار ببمقو ببتمق ب اقو ب ق
جمةمق قاسبرا وقأ مهاق 1:ق
 الحمامب ببمقاالجتما ب ببمقسة مب بباتقوتب ببو رقاسولب ببااسقاكةب ببا مق ب ب قاس مب ببسق نب ببسقاس ب ببوادمقاالجتما ب ببمقواس اض م.
 -وض ب قلتببادقت ب

قمضببم قاسةببف مقاسصببح مقسة مبباتقكقباقم ببنقت يببنقاس مبباتقاب مبباتقاسلبباقمقاس ب ق

ت دمقمر قأض ارقلفة مقوجة ممق

قاس ا س.

 ل مق مارلمقاس مسقاس او قواسة اسو قسة ماتققوااللضمادقمر قاستكتفتقاالجتما مقواسة ال م تو رقأجورق تر بمقتبجب مق ب قاست بوراتقاالقتصبادممقوقاالجتما بمقو ب دقلصب قاس ا بسقفبحقرات باقاسله مق ح .ق
 /6الخدمات العامة :
م ةب ق صب محقالر بمقذسبةقاسب ابحقاإلدارمقواالجتمبا حقبب قاإلدارمقواكبوا

رقوكةمباقكبا ق ب اقاسب ابحق

ذاتقج ببودمقكةم بباقك ببا قاس ض بباقاس ببادق تف ب قو است ببارحقاحدم ببادق بة ببو قاستفا ببسقاس ببادقواالم بباو ق ب قل ال بباتق
الحكو م ق
وق ب ب ق بك ببا ق ب ب اقامل ب بباتقلب بباب اقر تبب ببرق ب ب قاسكماس ب بباتقسك ب بباقاس ب ببودقأص ب ب ق ب ب قاسض ب ب ور اتقاس ب ب قوجب ببنق ق
ب ب ب ب ب قالحكو ب ب ب بباتقاملحة ب ب ب ببمقتو ر ب ب ب بباقوض ب ب ب ببماتلاقسةم ب ب ب ببوا

قبتل ب ب ب بباقتب ب ب ب ب ت حق امب ب ب ب ب مقب ب ب ب ببا المقوس ب ب ب ببس ق

ق قاب حقاسبرا وقل ق :ق

 1بقرمادق ة

قألم ق

قاسة فقرقاك ج قاسةاب رقلرل126ر .127ق
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 ت ببو رقاككت بباتقاس مو ببمقوتاو ب اقباسكت ببنقوقا بباتقااللترل ب قمر ب قجال ببنقو اك بباقسةتن ببفقواست ب ر نقو ب اقبم بباقمبج ب مق ب ق تم ب قاك

ببمقاس ب مقت تب ببرق بباقاك ةو ببمقواكه ببارمق ببلمقت ا ة ب مرقكم بباقره ب ق ب اق

امل تم ق قوعةهسقل مقالحصوتق

قاك ةو مقوإ كال مقت اوسهاقبكسقمفا م.

 ت ببو قاك ا ب ب قاس مو ببمقاستر لل ببمقواسنة ببة مق ن ببسقاكةب ب لقواس اض ببمقو ببت ق بباتقسإلبب ب ااقاسلب ب او قف ببحقتةفقاسف و ق اصمقاكول اقواس لمقواسل .
 وجببودق ةببالاتقسة الببمقاس فة ب مقوال ة ب ممق منةببمقفببحقالح ب اا قو اكبباقاس الببمقواس ب قت ب ق ت ب فحقسةموا قاس مقمم قمو اقبكن رق قاست نقواإلر ا قلن مقاس مسقاكتواصس.
 -ت ممق ا فتقمدار مقواجتما مقذاتقجودمقوكفاءمقو اقبت و قابلتممقاإلدار مقواست

م1 .

املبحث الثالث :مخرجات التنمية االجتماعية
لةب ببنقاس ب ببةقاس ب ب ورحقهقتةب ببا قألتمب ببمقالحمامب ببمقاالجتما ب ببمقاب ب ب ادقوابل ب ب ق ب ب ق واجهب ببمقابح ب بباتق
واسصب اتقوتمكببنلمق ب قالحصببوتق ب ق ب لقاس مببسقوت ةب قاإللتاج ببمقوااللببننمارقفببحقأوالد ببمقوت ةب مهمرق
قب ا وقاست م مقاالجتما مقمر قح ادمقاس ضاقاس ادق

كماقت

قأداءقالحكو م 2.ق

متفب ب قاغة ببنقاس ببالن قف ببحقاس ة ببودقاسة الب ب مقأ قبب ب ا وقاست م ببمقامل تم ببمقجب ب ق كةف ببمقسة وس ببمقكوتل بباق
تةتتل قأغةفبمق اس بمقكببرىقفبحقلبب سقتبو رقالحاج باتقاسضب ور مقسةمبوا

قكباست ة مقوقاسضبما قاالجتمبا حق

رقكمبباقت صببصقباك ابببسق لال بباتق تبببرمقستببو رقلاج بباتقق ب قالقتكببو قض ب ور مقسكنلبباقم ب م مقاب م ببمق نببسق
الح اا قاس مو مقو اكاقاسنةة مقاس اض م .ق
ق

 1بقاك ج قاسةاب قرقل .127ق
 - 2تقرير البنك الدولي حول الخدمة االجتماعية على الرابط :
http://www.albankaldawli.org/ar/topic/socialprotection/overview
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املطلب األول :عوائد التنمية االجتماعية.
اق قاك

قاالقتصبادمقواك مب اتقاكادمبمقممكب قا ت بارقأ قسةتكباس فقاسةباب مق وااب قاجتما بمقققققققق

وق ا بمق ب مقاكب ىقواب ب ا ق اصبمقمذاق ةم باقببا قااللبننمارقاب نبسقفبحقاس ب قال مب ق بوقااللبننمارققفببحق
اكب بوردقاسبلب ب مقاسب ب مقر ب ب قأ ببمق ببلمقت ا ةب ب مق قوأ ببمقق لب ب واقوج ببنق ب ب قالحكو بباتقت م ت بباقوت ببو اققبم بباق
من الببنق ب قر قؤ ببمقاس وسببمقاإللببترات

مرقو مكب قذكب قأ ببمقاس وااب قاس ب قت للبباقالحكو بباتق ب ق ب اقااللببننمارق

اقم حق :ق
 -اس ضاءق

قاسف قبكسقأمكاساقوذسةق ق

قتو رققد سق تردقسألل .

 تببو رق ب لق مببسقأ ض ببسقسةل ب ا قوذسببةقبإد بباجهمقفببحقالح ببامقاالقتص ببادممقوإ بباد مق ب قاآل بباتقاالجتما مقاس قتفكةقاس ب مقامل تم م.
 -ت

ب ق تم ب ق تكا ببسقو ت بباو ق ب ق ببفتقنل ب قرولقاكوا ببمقواستكا ببسقاالجتمببا حقاس ب مقم ب كحقققققققق

م.
فحقق ااقامل تم قاك ن قوالر ر ق
 ت م ببمقرولقاإلبب ب ااقواالبتك ببارقواإللت ببالقاس ةنب ب قو ب ب اق بباقمضب ب قاس وس ببمقف ببحقل ببةمقاست ب ب دقواك ا ة ببمقاس اك م.
وت ب رقاإلم ببارمق بباقأ قأمق ب
مب

قتض ب اقالحك قو ببمقف ببحقأج ب لاقم ببنقأ قمك ببو ق ببو قبض ب ورمقت ببو رق

قألال ب ق م بباق ببت ق بباتقالح بباتقسأل ب ادقو ب ق ت ببورقل ببو قاإلنة ببا قاس ب مقم ب

قسف ببت قب ببا ق

اإلب ااقواالبتكارقو ضا قسهاقوجودققوال قو يئمقمنةما قباك ولمقواستك ف .ق
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و تف ب قاس ببالن قأ قسفك ب مقاست م ببمقبصببفمق ا ببمق ب مقأ ب ا قس ببسقأب ح بباقح ببادمقاس ب سقاسببو

قواس ب مق

م ب كحقب ب وراق ب قاس ب سقاسف ب دمقسألل ب قوال ما بباتقمر ب قجال ببنق ب اقت م ببسقل ال بباتقاست م ببمق ب قر ب ق
اكةتوىقاك يشو قسةةكا ق ق فتقوض قثس اتقوقوال قتترجمقاب ا قاسكبرىقسةت م مق

قأرضقاسواق  1.ق

وإذاق مةب قاسب وتق ب قت و ببسقبوصببةمقاست م ببمقل ببوقااللببننمارقفببحقاس صب قاسبلب مق ب ق ب قالحفببا ق
ب قتببواح ق ب ق ةببتوىقاس ب سقاس ب مقب ب وراقر مببسق ب قاس ب ق ب قاكةببتوىقاك يشببو ق إتلبباقتت بباقب ب كاءقل ببوق
قاست م مقاالجتما مقاس قت قض ورمق لة مق ضالاقاستت راتقاملحة مقواس اك م.

ت
ق

املطلب الثاني :استراتيجيات تفعيل التنمية وتحقيق الرخاء االجتماعي.
ب ب ق ببفتقتوصب ب ف اقك ال ببسقوثس بباتقب بباءق تو ببمقاست م ببمقاالجتما ببمق بك ببا قالبب ب ق ة بباق ب ب قاإلم ببارمققققققققققققققققققققققق
مر قالترات اتقاست وتقل وق اقاك ار مقال م مقر قوذسةقبتوض قالرحقاس ابحقب ق باق بوقكباا قو باقم بنق
أ قمكببو قفببحقأج ب مقاسة البباتقالحكو ببمرق قو بباقممك بباقاإلمببارمقمر ب قأ ببمقاإلصببفلاتقواست ب مفتقاس ب قل ب ك ق
نلاق :ق
-1تطااويرعماال الحكومااات واإلدارات املرك ياة  :وذسببةق ب ق ب ق صب لمقابلتمببمقوابلبباس نقاإلدار ببمق
وج ةهاقتتك فق قاكتت راتقاستك وسوج مقواك

مقالحاصةمق

قاسةالمقاس اك مرقمضبا قمرب ق ب اقضب ورمق

است ب رق ب ب قابلتم ببمقاست ة م ببمقف ببحقاسنةب ب رقالحك ببو قواس ب قالقتبجب ب مق ب ق صب ب قاس وك ببمقواسن ببورمقاس ةم ببمق
ال م مقاس قتت ةنقلكو اتقاسكترول مقتةن قمر قألاس نقذك مقفحق

مقامل تم ق .ق

- 1قكا سقبك مرقالتنمية االقتصاديةرقاس ارقال ا مرقاإللك ر مق1988رلق .75ق
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-2تبنااي الحوكم ااة االقتصااادية وترن اايد النفقااات :قوذس ببةقببباسترك لق ب قمص ببفلقاك تو ببمقاالقتص ببادممق
و ب ق ار ببمقالحكببمقاس امب قواس ب قتفب ضقاكا ب ق ب قاسلببفا مقواستلا ببمقفببحقصب قاسة البباتقاالقتصببادممقمرب ق
جالنقتوج اقل المقا قإللفا قاس مو قل وقب ا وقاس ضاءق
-3تدريب املوارد البشرية :

ق فتقاس مسق

قاسف قوت ق مقل و قاإلنةا .ققق ق

قت ل خقاكهاراتقاإلدار مقواس ةم مق قأجبسقا قاللبت ابمق

اس ك بمقكت ة بباتقاس ب قال مب قاسب مقر ب ق ببئق اابسقسفبتكبباراتقفببحق بباتقاستك وسوج بباقواست ببمقو ب اق بباق
مت ةنقت و ق ةتم قس راتقاكوظف قواكت ةم قفحقلب سقاستك فق ق اقاس ف مقاس ةم مقواس مة م.ق ق
-4إن ارامل امجتم ااع امل اادني:قاس ب مقر ب قم ب ةقاجتم ببا حقف ببحقص ب قوت ف ب قاسب برا وقالحكو ببمقو ا ت بباراق
ك سةقاك

قابلاسو قبكبسقاس ب اراتقواملر

اس مقر مسق

قتو مقوتن فقاكوا

باتقاس ب قتضب هاقالحكو بمقو تة بااقبصبفتاقاسولب حقاالجتمبا حق

قبم جاتقاسة المقاالجتما م.ق

ق
املطلب الثالث :نتائج الدراسة وتوصيات الباحث .قق ب ق ببفتق ب اقاس رال ببمقتوص ببة اقمر ب قجمة ببمق ب قاس ت ببااوق ض ببهاق وج بباقسمحكو بباتقواس ب

قاآل ب ق

سة الن قفحقل سقاسة الاتقاس ا مقالحكو مرقوهحقكاستارح :ق
 /1بالنسبة للحكومات :
 ب ب قالحكو بباتق ةب ب قال ببننماراتقمل ببتراتبابل ببا ققققققمر ب قت ببو قق ب راتقاك ببوا

قوت

مقالق لب ب

ق ببحقست

ب ب ق وااب ب ق ادم ببمقوسكنل بباق لب ب

ق

ب ق ة ببتوىقأ ض ببسق ب قالر ب اتقالحكو ببمقوااللت اج بباتق

ابلال م.ق ق
قاسترك ببلق ب قاس ب قاالجتمببا حقفببحقالر ببحقاس ا ببمقسة وسببمقبا ت ار باقاس ب قاالجتمببا حقال م ب قاس ب ابحققققققققققققب قاس وسمقوامل تم  .ق
-اس مسق

قت و قأداءقالحكو اتقبا ت اراقاسةب سقاب نسقست

قاست م مقاسلا ةم .ق
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ض ب ورمقاال تم ببادقبت ببو ق م ب اتقاست ة ب مقواست ب ر نقبتلم بباقابق ب رق ب قض ببما قاست ا ة ب مقاس اك ببمقكمقاسنورمقاسص ا مقاس ا مقاس قت مسق

قولةمقق

قتت رقالرار مقاسة ال مقواسن ا مقفحقاس اسم .ق

-قت م ببمقاك ببواردقاسبلب ب مق ب ب ق ببفتقوضب ب قبب ب ا وق ا ببمقوإ ف ببمقتة ببا مقف ببحقتهب ب

قاك ببوا

ق بب ق

اسفا ة مقواكلاركمقفحقب اءقاس وسمقوامل تم .ق ق
 ب قصب ااقاس ب ارقفببحقاس وسببمقاك اصب مقاستوجبباقل ببوقت ب قل البباتقالر ببارقاالجتمببا حقفببحقلببب سقكةببنقاكا ق قاست م قاسل ب قسةة الاتقالحكو م.
ق
/2قبالنسبة للباحثين  :ق
قضب و قرمقاست مب قفببحق ار ببمقاس وسببمقاالجتما ببمقاس ب قت تببالقمرب قاكا ب ق ب قاإل ب اءقاك فببحقواس ب رقاسكببافحقم.ق ق
قاست ص سقاس ت مقواسفك ق
اس م ببسق ب قل ب قاك ب ا سقاست ة م ببمقف ببحقص ب قوت ف ب قاسة ال بباتقاس ا ببمقالحكو ببمقوإم ببادق ب ا سقاص مقتةتو نقاست والتقاست مقواك

م .ق

اس ب ق ب قل ببا قاست بباءقوتكا ببسقب ب ق ة بمقاسة الببمرق ةببمقاالقتصببادقو ةببمقاإلدارمقودور ببمقفببحقتل واقاست م مقاسلا ةمقاس قت

ب ق

ً
ً
ً
والق ة ممق تةفمقأمضا.ق ق
قأ اداق تةفمقوتت ةنقل ق

ق
خاتم ا ا ا ااة الدراسة:
قت ا ق وجمقل و قاإلنةا ق ق ضق

قصبان قاسة البمقاس ا بمقم بادمقاس تب قفبحقأ ب ا ق

جباتق

اسة الببمقاس ا ببمقو ب اقتاا بباق ب قتت ببرقاكب فتقاس ب قمببكة قت ب مقك ببرقسمحكو بباتقاك اصب مقو ب اقلن ببمق
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الرتفب ببااقل ب ب فقاك اسب ببنقاالجتما ب ببمقوت ب ببا ق م ب ب قاكوا ب ببمقاس اك ب ببمقمر ب ب قجالب ببنقتاام ب ب قاسضب ببتحقاس ب ب ورحق
واستك وسوجحقاس مق ضق

قاس وتقاستك فق هاقبآس اتقج م مقتمنة قفحق اقم حق :ق

 ت ب قو قثس بباتقص ب قاسة الببمقاس ا ببم:قوذسببةقبااللت بباتقل ببوقت ب ق ار بباتقج م ب مقفببحقص ب قاسب برا وقالحكو مق اصمقفحق باتقتوظ بفقتك وسوج باقاك ةو باتقواالتصباتقو بت ققا ب مقب الباتقتنب قأكببرققب رق ب ق
اإللصاا اتقوالح اا قلوتقواق قو ةت سقاس وسم.
 -اس مم ا ببمقاسنلببارك مق:قوذسببةقبإم ب ا قاكببوا

قفببحقص ب قاسة البباتقاس ا ببمق ب ق ببفتقاكلبباركمق

اسف اسببمقفببحقت ب ممقاالقترالبباتقواس ب ااسق بببرق تةببفقاس ببواتقاس لببم مقوغ ببرقاس لببم مقمر ب قجالببنق ببت قبببا ق
الحببوارقبب قاكة ب وتقاملح ببحقواكببوا

قم بباقفببحقمببكسقجم بباتقأوقل ب قل اببباتقوذسببةقسةببمااقصببوتقاسل ب نق

واالل ببت ابمقس بباقو ب ب قاك ار ببمقاس تم ب ببمقاس ب ب قت تم ب ب قال ببت اتقأكبب ببرققب ب رق ب ب قاكب ب فتقفب ببحقم ببكسق اسب ببنق
والت اجاتق مقت و ةهاقمر ق

جاتقواس قت برق قاس رمقاالس اب مقسة تادقلةنقدمف قملتو .

 -تف بسقدورقاس بااقالربالقو لباركتاقفبحقت

ب قاست م بمقور ب ق مب اتقاسب سقواست ةب مق ببرق ببت ق

البننماراتقوقورمبباتقفببحق تةبفقاس ا بباترقكمبباقم ببنق ب قالحكو بباتقاس تب قمرب قاس ببااقالرببالقكلب ةق
سبباقاس ب رمقوالربببرمقاس ب قتمك بباق ب قتف ببسقاكلببارع قاس مو ببمقواالبت ببادق ب قاس ت ب مقاست ة مببمقاس ب قت ب ىق ب ق
رجبباتقاب مبباتق ا ة ب قوأ ب اءقسمحكو ببمرقوتمنببسقاسبراح ببسقفببحق ه ب قسببوالقدال ب ةفاقواس ب مقوض ب قملببترات
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و ببمقإلد ببالقاس ببااقالرببالقفببحقص ب قاسة البباتقاس ا ببمقو ب اقرغببمقتوجهبباقاالمببتراك قاس ب مقمت ببارضقفببحق
أل ا قكن رمق قل ال مقااللفتالق

قرجاتقاب مات.

 ت ب قابلتمببمقاإلدار بمقاك اصب مق اصبمقفببحق باتقاإلدارمقاإلسكترول ببمقسضبما قاسلببفا مقواسكفباءمقفببحقصب قوت ف ب قاسة البباتقاس ا ببمقواستمه ب قاستب ر جحقست ب قالحكو ببمقاإلسكترول ببمقواس ب قتمنببسقاس مببوذلقابل ب ققق
فحق اسمقاس ودقكوتلاقتله قدرجمق تف مق قابداءقو ابةهاقفحق اقارتفااقك م قرضاقاكوا ق ب قالرب اتق
اك

مق اصمقفحق اتقاست ة مقواسصحم.
مرب قجالبنقكبسق ب اقوجبنق ب قصب ااقاسة الببمقاس ا بمقاستك بفقااللبترات جحق ب قاست بوالتقالحاصبةمقفببحق

اس يئ ببمقاس ا ة ببمقوالرارج ببمقوإم ببادق ب ق تك ب مقف ببحقل ببب سقاس ب ق ب ق ب التقابداءقاالقتص ببادممق ت ب ضق
قاكا ق قاست م مقاالجتما م.

ت

قائمة املراجع :
أوال /الكتب :
 )1اس فومقلاحدقرقأصول االقتصاد السياس يقرق بل مقاك ار قرقاإللك ر م .ق
 )2بك مقكا سقرالتنمية االقتصاديةرقاس ارقال ا مرقاإللك ر مق.1988

ق

 )3جماتقلفومقو قصالحرقمدخل إلى علم التنمية1 ،قدارقاسل و قسةبل قواستوحع رق .2009ق
)4
)5
)6
)7

رمادقألم ق قاسة فرقالتنمية االجتماعية في إطارمهنة الخدمة االجتماعيةرقاإللك ر م .ق
قاسة فق ص فاقو قاس لمبا قلبال مرقدراساات فاي التنمياة االقتصااديةرق كت بمقلةب قاس صب مق
رقب روت 2014ق
ه ب ب ب ب ب ب مق ب ب ب ب ب ببا ققب ب ب ب ب ببادررقالسياسا ا ا ا ا ااة االجتماعية(دراسا ا ا ا ا ااة ميدانيا ا ا ا ا ااة فا ا ا ا ا ااي مؤسسا ا ا ا ا ااات الرعايا ا ا ا ا ااة
االجتماعية)،ابرد :دارقلا قسةبل قواستوحع ر .2016ق
صسقبو مرقمدخل لعلم االقتصاد ،جةورقسةبل قواستوحع قرقال ااا ق.2017
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ثانيا /امجالت :
 )8عدنان وديع ،اقتصاديات التعليم ،مجلة جسر التنمية ،دورية تصدر عن المعهدد العربدي للتخطديط
بالكويت ،العدد  ،68ديسمبر ،2007

ثالثاً /التقارير:
 )9ت ق تممقاسصحمقاس اك مقرقاإلحصاءات الصحية العامليةقسة مق .2009ق
)10قت ب ب ب ب ب ب ب ب ب قاب ب ب ب ب ب ب ب ب ببمقاكت ب ب ب ب ب ب ب ب ب مقلب ب ب ب ب ب ب ب ببوتقواق ب ب ب ب ب ب ب ب ب قاسة الب ب ب ب ب ب ب ب ببمقاالجتما ب ب ب ب ب ب ب ب ببمق ب ب ب ب ب ب ب ب ب قاس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ابح ق
.www.un.org/development/desa/ar/about/desa-division/social-policق ق
 )11ت ب قالحمة ببمقاس اك ببمقسةت ةب ب مرح ااان الوق اات للحص ااول عل ااى التعل اايم كح ااقردرو ق ب ب قاست ةب ب مق
سم م قواب ا قاإللماا مقسألسف مر.2000
 )12ت قاس ةقاس ورحقلوت:ق اتقالحماممقاالجتما مرق قاس ابح
 http://www.albankaldawli.org/ar/topic/socialprotection/overviewق
ق

ق
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 مهدي بخدة.د

ساعات العمل في التشريعات العربية
ساعات العمل يف التشريعات العربية
Working Hours in Arab Legislation

 اجل ـ ـ ـزائر- أستاذ حماضر " أ " معهد احلقوق والعلوم السياسية املركز اجلامعي غليزان/ مهدي خبدة.د
:امللخص

ر

سامهت النضاالت العمالية املتتابعة ال سيما يف القرن التاسع عشر يف ختفيض ساعات العمل إذ بدأتت ول ردر بقيدا عمدا كديوا
 إبضراب للمطالبة بتخفيض ساعات العمل لالذي مسي فيمدا بعدأ كر دة الينمداع سداعات لرندذ ذلدا ا د1886 يف الفاتح رن راي
سارعت الوينري رن التشريعات بتخفيض ت قيت العمدل لإقدرار م دا سداعي رعقد نتي دة ملدا تقرتد رنظمدة العمدل الألليدة يف الويندري ردن
 لردن هةدة تىدر تصدأرت رنظمدة العمدل العربيدة اتفاقيدات لت صديات،اتفاقياهتا بضرلر التوفل بتشدييل العمدا ضدمن سداعات رعق لدة
ختص رست ايت العمل لاالهاز لعمل اومأاث ل ريها
ع ددن تل ددا التطد د رات فس ددارعت بعض ددةا إي املو ددا قة لاالنض ددما إي االتفاق ددات الأللي ددة تل
دا سداعي

لمل تو ددن التشد دريعات العربي ددة ا الي ددة تند د

االتفاقيات العربية هبذا الش ن رتخذ بذلا ر قفا يضمن للعما مق قةا يف الرامة لالودةة عدن يريدد دأيدأ تشدريعاهتا
تسب عي لرا يرافق رن تنظمة رتعأ لت قيت العمل خيتلف رن للة إي تىر

 مق ق العارل، تشريعات العمل،  الألا، ساعات العمل:الكلمات الدالة
Abstract :
The successive labor struggles, especially in the nineteenth century, contributed to the reduction
of working hours. In May 1886, Chicago workers staged a strike to demand a reduction in
working hours, later called the eight-hour movement
Since then, many legislations have accelerated the timing of work and the establishment of a
reasonable workload. In many of their conventions, the ILO has also contributed to the need to
ensure the employment of workers within reasonable hours.
For its part, the Arab Labor Organization has made agreements and recommendations on the
subject of work hours, especially those concerning work levels, vacation and others.
The current Arab legislation was not immune to these developments, some of which accelerated
to ratification and accession to international agreements or Arab conventions in this regard, taking
a position that guarantees workers their rights to rest and health by specifying their legislation for
the size of a weekly courier and the accompanying systems of different timing of work varies
from state to state.

Keywords: work hours, always, labour legislation, employee rights.
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د .مهدي بخدة

ساعات العمل في التشريعات العربية
مق ـ ـ ـ ـ ـ ـدمة

رندذ لقددت ي يددل تضدداربت رودا العمددا رددع روددا تروب العمدل رددن زاليتد رتعا سددت سدع العمددا رددن هددانبةا إي تقلدديص
ساعات العمل بينما متسا تروب العمل تطالب رعا سة للةو عل إنتاج رعترب لالذي ال يت ت إال و و عل ت رب قأر
ممون رن هةأ العما ىال تي فرت زرنية ممونة
لرع از اي الوراع لتط ر اجملتمع لس ق العمدل لاعتمدا ع علد اليدأ العارلدة لرسدايرت للمفداهيا ا ضدارية لاالهتماعيدة الوشدف
عن ه انب تىر ملس لة لقت العمل تت سأ يف ارتباط لفر االنتاج ك ا ساعي رعق
ان رن نتي ة هذع الوراعات تن تقلص نف ذ ربأت سلطان اإلرا يف تنظيا ساعات العمل عن يريد تأىل الأللة  -رةما ان
نظارةا السياسي -ب اسطة تشدريعات هتدأإ إي دأيدأ اويدر لاوسداليب التنظيميدة لتمود املنسسدات ردن االسدتفا ردن تلقدات
العمددا رددن هةددة لدقيددد قددأر ددايف لرامددة هددنال العمددا لاالسددت ابة ملطددالبةا الوددةية لاالهتماعيددة رددن هةددة تىددر  ،تي دقيددد
الت د ازن ب د رطالددب تي دراإ عالقددة العمددل وعتبددار لقددت العمددل ه د ام عددة رددن السدداعات الددع يو د ن فيةددا العارددل دددت تبعيددة
املستخأ لرلز ولتفرغ لتنفيذ التزارات لون ي ا

ا الساعي ين ي إي ارهتان املستخأ للعارل

ري تن دأيأ ساعات العمل مل يتبل ر فعة لامأ بل رر ترامل رتتالية يف اتريخ الطبقة العمالية الدع و رت ولتظداهر يف تسدرتاليا
لذلا بقيا العمدا تظداهرات يد  21افريدل  1856للمطالبدة بتةأيدأ سداعات العمدل ،مث انتقلدت الظداهر إي الد الايت املتةدأ
االرريويددة بأايددة رددن ال ردداي  1886ب اليددة كدديوا للمطالبددة بتخفدديض سدداعات العمددل إي  08سدداعات يف اليد لالددع انددت
مينةددا تعددا

 12سدداعة يف اليد ليف القددرن الينددارن عشددر ددان العارددل يشددتيل رددأ  16سدداعة يف اليد ؛ لنتي ددة هددذع النضدداالت

العمالية إقرار م ا ساعي حيسب ولي ال ووسب ع تقل مما ان علي رن قبل لذلدا يف الد الايت املتةدأ االرريويدة ميد
إصددأار قددان ن يندداع سدداعات سددنة  1894لانتقددل ذلددا إي فرنسددا الددع تصددأرت قددان ن  1919/4/23املعددرلإب بقددان ن الينمدداع
ساعاتب وعتبار الي لذلا ول رر  ،مث تط ر االرر إي التةأيأ ب اسطة اوسب ع فتا إصأار قان ن  1936/6/21الذي حيأ
املددأ القان نيددة اوسددب عية للعمددل ب 40سدداعة مث ىفضددت إي  39سدداعة ب اسددطة اورددر  1982/1/16لتى دريا اسددتقر التش دريع
الفرنسي عل رأ تسب عية  35ساعة هي اوقل يف العامل بقاسن ن 2000/1/19

1

رددن هةددة تىددر سددامهت رنظمددة العمددل الألليددة التابعددة ل رددا املتةددأ يف ختفدديض سدداعات العمددل ميد تعتددرب تل اتفاقيددة هددا بعددأ
نشد هتا هددي االتفاقيددة رقددا  1سددنة  1919بشد ن سدداعات العمددل يف الوددناعة ،تالهددا بعددأ  16سددنة إصددأار االتفاقيددة رقددا  47لسددنة
 1935بش ن تسب ع العمل ذي االربع ساعة الذي يعترب عمأ تشريعات العامل فيما خيص رأ العمل

 1يوم العمال العالمي ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الموقع االلكتروني ar.wikipedia.org/wiki/ :التحميل يووم  2019/03/08علوى السواعة
.22.30
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ترا رنظمة العمل العربية فقأ تقرت  19اتفاقية عربية مل يون رن بينةا ر ض ع سداعات العمدل تل ت قيدت العمدل عدأا االتفاقيدة رقدا
 18لسددنة  1996بش د ن عمددل االمددأاث ،إال تن العأيددأ رددن الددأل العربيددة صددا قت عل د بعددض االتفاقيددات الألليددة و د
ر اضيع تتعلد بساعات العمل لرا يرتبط هبا رينل الرامة ل العطل لتشدييل االيفدا لالنسدا ل دري ذلدا ،مدا تصدأرت تشدريعات
عمالية عل خمتلف تسمياهتا ضمت يف نو صةا ساعات العمل ووسب ع -له املعيار اليالب -تل ولي ل دذا خمتلدف اومودا
املرتتبة عنةا
إشــكالية الث ـ  :تين د ر رشددولة البة د الرليسددية م د رددأ رسددامهة سدداعات العمددل املقددرر يف التش دريعات العربيددة يف النة د
بقطاع العمل لالتوفل وجل انب الوةية لاالهتماعية للعما ؟
فرضــيات الث ـ  -1 :يدداب إق درار تش دريعات العمددل العربيددة لعددأ سدداعات عمددل ر مددأ نظ درا لييدداب تي اتفاقيددة عربيددة ر مددأ
لروا ق عليةا يف هذا الش ن
 -2اعتما الأل العربية وم ا رن ساعات عمل رتقاربة عل العم بسبب الت انس يف الينقافة املةنية ل التشريعية ل العقالأية
 -3يرح تشريعات العمل العربية لق اعدأ عاردة يف ر ضد ع سداعات العمدل تطبدد يف ا داالت العا يدة لتىدر اسدتيننالية ختتلدف ردن
مالة وىر لرن فئات عمرية لفئات نس ية نظرا الىتالإ النشايات لاىتالإ اجملة لالقأر عل العمل لأ بعض الفئات
أسئلة الث

-1 :راهي االسس املعتمأ يف دأيأ ساعات العمل لأ التشريعات العربية؟

-2رددا ه د عددأ السدداعات الددع يقضدديةا العارددل اىددل روددان العمددل يف ددل للددة عربيددة ،لهددل وددن ا ددرلج عل د املددأ القان نيددة
احملأ ؟
 -2راهي اوموا املتعلقة بساعات العمل الع ختص بعض الفئدات املةنيدة ايدن ادأ ارتبايدا بدريا بد مداالت هدذع الفئدات للقدت
العمل؟
أمهية الث

 :تومن تمهية البة يف ن جيمع االىتالفدات العأ يدة يف ا

دا السداعي للعمدل االسدب عي ل اليد ري بد خمتلدف

تشريعات العمل العربية ،لحيأ عأ ساعات العمل يف ل للة عربية ،لالطرق املعتمأ يف دأيأ تلا الساعات لررهعية ذلا،
لبيان ال ضعيات ااملةنية الع ساقتةا ل للة س ا يف ا رلج عن املأ الع مأ ها القان ن لذلا ولنزل لالزاي لدأيدأ تسدقف
ا ددرلج لالنشددايات الددع متوددن رددن ذلددا ،تل يف لضددع تلقددات عمددل لفئددات رعينددة تسددمح بددذلا يبيعتةددا الفيزي ل هيددة لالذهنيددة
لالعمرية
أهداف الث

-1 :ال ق إ عل عأ ساعات العمل يف ل للة عربية س ا وعتبدار ذلدا قاعدأ عاردة لولتدا

ودن ا درلج

عنةددا ممددا يلزرنددا بتةأيددأ عددأ سدداعات العمددل يف مدداالت ا ددرلج تلددا ،لاملقارنددة بد تلددا التشدريعات لفددد اوم ددا الزرنيددة لوددل
تشريع
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 -2راسددة االموددا املتعلقددة ولق اعددأ العارددة املتبعددة يف إقدرار تشدريعات العمددل العربيددة ملددأ قان نيددة خمتلفددة لبيددان النشددايات املةنيددة
املختلفة الع نوت عليةا تلا التشريعات ،ل ذا دأيأ ساعات العمل ل يفا لالنسا ل راسة تموا عملةا بطريقة رقارنة
-3استخال
ب النو

االموا ا لعملية رن لرا إقرار التشريعات لتلا املأ لالسماح تأ تىر ىارج العتبة القان نيدة وسدتعما املقارندة
التشريعية

-4استخال

رأ التقارب ب رأ العمل املختلفة لالنة

منهجية الث

:

االقتوا ي لاالهتماعي للأل العربية

سددنتبع يف هددذا البةد املددنة التةليلددي املقددارن الددذي وننددا رددن دليددل النود

القان نيددة ملد ا تشدريعات العمددل لوددل للددة عربيددة

لاملقارنددة ب د تلددا التش دريعات م د امل ض د ع الرليسددي املتمينددل يف سدداعات العمددل تل املددأ القان نيددة الددع يقررهددا ددل تش دريع ،ل ددذا
االموا ذات الولة ب رن قبيل ا

ا الساعي اوقو الي ري ل عأ ساعات عمل اويفا ل النسا

مددا نتبددع يف ذلددا املددنة االسددتقرالي الددذي يسددمح لنددا مددع رددا تروددن رددن اوموددا املستخلوددة رددن تش دريعات العمددل العربيددة
لتفرييةددا يف قالددب لامددأ تسددةيال للقددارت سد ا رددا تعلددد تنةددا ول لود ايدا ال و دداالت ال ول ضددعيات املةنيددة ،رعتمددأين علد نود
العمددل لوددل للددة عربيددة ،لرسرتكددأين بددبعض اتفاقيددات رنظمددة العمددل الألليددة لاتفاقيددات رنظمددة العمددل العربيددة لبعددض التعريفددات
الفقةية
خطة الث

:

احملور األول :حتديد ساعات العمل وفق املدة القانونية االسثوعية
تلال :رفة املأ القان نية االسب عية
اثنيا :دأيأ ساعات العمل لإروانية تعأيلةا
احملور الثاين :حتديد ساعات العمل اليومي ولدى بعض الفئات
تلال :ا أ االقو للعمل الي ري
اثنيا :دأيأ ساعات العمل لبعض الفئات

احملور األول :حتديد ساعات العمل وفق املدة القانونية األسثوعية
تناللددت التشدريعات العربيددة ر ضد ع سدداعات العمددل بتةأيددأها لفددد تسددب ع ارددل مددا يف الوينددري رددن تلددا التشدريعات ،ليف بعددض
اوميان دأ ها بساعات الي ال امأ ،لذلا نعتمأ علد املدأ القان نيدة اوسدب عية ياملدا تن التةأيدأ اليالدب يف هدذع التشدريعات
يتا عل تساس اوسب ع

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

171

د .مهدي بخدة

ساعات العمل في التشريعات العربية
أوال :مفهوم املدة القانونية األسثوعية

تق تشريعات العمل العربية بتةأيأ ساعات العمل كي جيب عل تروب العمل لالعما التقيأ هبدا وعتبدار تن القدان ن هد ردن
مأ تلا الساعات ،لذلا تسم يف رعظا هذع التشريعات وملأ القان نية اوسب عية وهنا دأ يف اليالب أبسب ع العمل تسد
تا تعتمأ علي اتفاقيات العمل الأللية لالعأيأ ردن تشدريعات العدامل ،دري تن ذلدا يدتا يف ظدرلإ العمدل العا يدة بسدبب عدأ قدأر
النو القان نية عل تنظيا مجيع ا االت اوردر الدذي ـحي ددتايا عليةدا السدماح ويدراإ عالقدة العمدل و درلج عدن تلدا املدأ سد ا
بتخفيضةا تل برفعةا رىت اقتضت ذلا ظرلإ تل رولةة العمل

 /1تعريف املدة القانونية األسثوعية:
رن مي اللية تعين املأ الياية رن الزران لاملوان يقا  :رأ هللا يف عمرك تي هعل لعمرك رأ ي يلة

1

ترا او سب ع رن اواي فة متا سبعة تاي لتسم اجلمعة تيضا ووسب ع هنا آىر ي رن اواي السبعة

2

رن مي االصطالح فاملأ القان نية او سب عية هي تلا املأ تل الفرت الزرنية الع يتوفل القان ن بتةأيأها ىال تسب ع ،كي
حيأ عأ ساعات العمل الع جيب تن يق هبا العارل ل تسب ع عمل
أ -التعريفات التشريعية:
مل تعدرإ التشدريعات العربيدة املدأ القان نيدة اوسددب عية تل ا

دا السداعي ل سدب ع تل لليد ال امددأ ل دري ذلدا ردن لمدأات القيدداس

الزرين للعمل ،لإمنا قارت بتعريف ساعات العمل؛ إذ ها يف القان ن العراقي « :يقوأ بساعات العمل ال قت احملأ قان ان ليقد
العاردل ىاللد ولتزاراتد احملددأ يف عقددأ العمددل لال تدأىل فيد فدرتات الرامددة لتنددال الطعددا  ،لحيدأ نظددا العمددل ر عددأ بددأ العمددل
لانتةال »

3

الع لماع فعرإ ساعات العمل أبهنا« :ال قت الذي يو ن في العارل دت تودرإ صدامب العمدل لال تدأىل فيد
ترا قان ن العمل ـ

فرتات الرامة»

4

 1ابن رنظ ر لسان العرب ط ،3اجمللأ  14وب رأ  ،ار صا ر بريلت 2004

38

 2ابن رنظ ر لسان العرب،ط ،3اجمللأ  7وب سبع ار صا ر ،بريلت 112 2004
الع ـرلبدة تل اوسدب ع؛ تردا التسدميات العربيدة ا اليدة ف دا ت
ل انت العرب تسمي تاي االسدب ع مدا يلدي :السدبت كدبار لاالمدأ تل لاالوند تهد ن لالدينالاث هبدار لاالربعدا ور لا مديس ردننس لاجلمعدة ل
بسبب ترتيب االاي وهنا ررتبة عل النة التا  :االمأ وعتبارع الي االل رن االسب ع ،االون له اثع ي  ،الينالاث اثلد يد  ،االربعدا رابدع يد  ،ا مديس ىدارس يد  ،اجلمعدة جيتمدع النداس فيد لفدد
الأاينة االسالرية ،السبت ون الناس ان ا تنع ن في (يل ْسباتـ لن) عن العمل لفد الأاينة الية ية
 3املا  66رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  2015رنش ر يف هريأ ال قالع العراقية العأ  4386بتاريخ 2015/11/09
 4املا االلي إ 19رن قان ن العمل العماع الوا ر وملرس السدلطاع رقدا  35لسدنة  2003املدنر يف  26افريدل  2003املتعلدد إبصدأار قدان ن العمدل ،اجلريدأ الرمسيدة لسدلطنة عمدان العدأ 742
28
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لاددأ بعددض الق اعددأ السددابقة تعطددي رددأل ال للمددأ القان نيددة اوسددب عية ميد عرفتةددا املددا  02رددن القددان ن  03/81احملددأ للمددأ
القان نية للعمل يف اجلزالر « :يقوأ هبا ال قت الذي يو ن في العارل دت تورإ املنسسدة صدامبة العمدل ،إردا يف رودان العمدل
نفس لإرا يف روان آىر رن تهل إعأا تل ت ا املةا املرتتبة عن رنوب عمل ».1
ب -تعريفات االتفاقيات الدولية:
عرفت رنظمة العمل الأللية املأ القان نية اوسب عية لذلا بتعريف لقت العمل الذي يعترب رعىن عاردا وملقارندة ردع املدأ القان نيدة
اوسددب عية إذ تعرف د أبن د  «:ال قددت الددذي يو د ن في د املسددتخأر ن دددت توددرإ صددامب العمددل لال يشددمل ف درتات الرامددة الددع ال
يو ن ن فيةا دت تورف »

2

رن هةة تىر تعرف التعليمية اولرلبية رقا «104/93ل فرت خيضع ىالها العارل وموا املستخأ يف إيار ممارست لعمل تل
لظالف يبقا للتشريعات ل املمارسات ال ينية»

3

ج -التعريفات الفقهية:
يعرفةددا الفقيد  « : jean Pélissierأبهنددا تقددل مددأ جلددز رددن ال قددت اوسددب عي للعارددل يوددرس للعمددل الفعلددي إذ متينددل املقيدداس
لاملرهع ،ليست ا أ اوقو لال ت افد ا أ او ىن املضم ن ل قت العمل»

4

رن هانب آىر يعتربها الفقي  «: Antoine Jeammaudقياس ل قت عمل فعلي ىال اوسب ع»

5

لير بعض الفق الع د د دريب أبهنا « :تلا املأ احملأ الع يقضيةا العارل إلزاريا يف املنسسة ليتقاض عليةا تهرا»

6

ما تعرإ املأ القان نية لفد الي تل اوسب ع أبهنا « :تلا الفرت الزرنية الي رية تل اوسب عية الع يلتز فيةا العارل ب ضع نفس
للقت دت تورإ لىأرة صامب العمل ،تل تعىن آىر تلا املأ الزرنية الع يلتز العارل بقضالةا يف روان العارل»
ون الق أبن املقو هبا الفرت احملأ قان ان الع يلتز العارل تونا ها ب ضع هةأع دت تورإ رب العمل

1

7

8

املا  02رن القان ن  03/81املنر يف  21فرباير  1981املتعلد وملأ القان نية للعمل امللي  ،اجلريأ الرمسية لل مة رية اجلزالرية العأ  08لسنة 183 1981

 2انظر املا  2رن االتفاقية الأللية رقا 61لسنة  1938بش ن ختفيض ساعات العمل يف صناعة النسدي لاملدا  2ردن االتفاقيدة الألليدة رقدا 51لسدنة  1936بشد ن ختفديض سداعات العمدل يف اوكديا
العارة ،لاملا  2رن االتفاقية الأللية رقا  30لسنة  1930املتعلقة بتنظيا ساعات العمل يف الت ار لاملواتب رنش رات رنظمة العمل الأللية سنة 1989ل 1990ل1991
 3املا  02رن الت صية اولرلبية رقا 104/93الوا ر بتاريخ 1993/11/23
. Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail 20édition Dalloz 2000.p 921. 4
5 A. Jeammaud, la notion de durée légale du travail revue, dr.soc n6 1981.441.
Mentri Messaoud essai d'analyse de la législation et de la réglementation du travail en Algérie opu.Alger1986.67 6
 7امحية سليمان  ″التنظيا القان ع لعالقات العمل يف التشريع اجلزالري -عالقة العمل الفر ية -″ي ان املطب عات اجلارعية اجلزالر 145 1992
 8رةأي أ ″التنظيا القان ع ولقات العمل يف التشريع اجلزالري -راسة رقارنة ″،ار اجلارعة اجلأيأ  ،االسونأرية 2013

57
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 /2خصائص املدة القانونية األسثوعية:
تتميز املأ القان نية اوسب عية والص متيزها عن ريها رن لمأات القياس الزرنية اوىر املعتمأ يف التشدريعات العماليدة فةدي
تسددب عية تقدداس تعيددار العمددل ىددال اوسددب ع ،مددا تن التشدريعات دددأ تلددا املددأ يف ظددل ظددرلإ العمددل العا يددة الددع تطبددد علد
العما يف املنسسات الوناعية ل ريها لن العمل الفالمي الذي يتميز بتةأيأ سن ي تقتضي يبيعة النشاط لىو صيت
ذهبدت ت لددب التشدريعات إي دأيددأ رددأ العمدل اوسددب عية لردأ العمددل الي ريددة عدأا التشدريع الليدل الددذي اقتوددر علد رددأ العمددل
الي ري فقط  ،ليف بعض اوميان اأ تشريعات تضيف إي املأ االسب عية دأيأ عأ ساعات العمل ىال السنة ،ما ه ك ن
التشدريع امليددريب 1الددذي انفددر بتةأيددأ  2288سدداعة عمددل يف السددنة لن اليد  ،تل دأيددأها ىددال الشددةر رينددل التشدريع اجلزالددري

2

الذي ينفر بتةأيأ ساعات العمل ىال الشةر لن تن يذ ر رأ العمل الي ري ،لالتشريع الت نسي 3الذي يسمح ولقيا تعا لة
املأ او سب عية تا يناسبةا ىال العا ال امأ لن تن حيأ عأ الساعات السن ية
ر ا هذع االىتالفات يف تمناط دأيأ ساعات العمل فإن املأ القان نية اوسب عية الع د ياأ عل إورها البية التشريعات العمالية
العربية ساعات العمل تتميز والص والوة لهي:
أ -مدة أسثوعية
دسب هذع املأ عل تساس عأ ساعات العمل املقرر قان ان ىال اوسب ع كي متينل الساعة لمأ زرنية لقياس ال قت
املستيرق إلااز العمل ل ينل اوسب ع سبعة تاي

4

مل تلز تشريعات العمل العربية تيراإ عالقة العمل (العارل لرب العمل)أباي رعينة للعمل اتر ة ذلا ملا تقتضي ظرلإ لرتطلبات
ل نشاط وستيننا رراعاهتا لعطلة هنايدة االسدب ع لـملد ياأ إايهدا يف الظدرلإ العا يدة للعمدل بيد اجلمعدة 5،إاوْدر ذلدا يبدأت العمدل يف

 1املا  184رن القان ن رقدا  99 65املتعلدد تألنة الشيددل املنفذ يبقا للظةري الشريف رقا  1.03.194الوا ر يف  11سبتمرب 2003
 2حيددأ التش دريع اجلزالددري رددأ العمددل تيضددا عل د تسدداس الشددةر مي د يلد ـعددأ رددأ  40سدداعة املقددرر يف االسددب ع تددا يعا ه دا يف الشددةر ب  173سدداعة ل 33قيقددة انظددر املددا االلي رددن املرس د الر سددي
 407/11املنر يف  29ن فمرب  2011حيأ االهر ال يين اال ىن املضم ن ،اجلريأ الرمسية لل مة رية اجلزالرية العأ  66لسنة 04 2011
 3الفول  79رن القان ن عأ  27لسنة  1966املنر يف  30افريل  1966يتعلد إبصأار الة الشيل الت نسية املعألة ولقان ن عأ  62لسنة  1996املنر يف  15ه يلية 1996
 4انظر إي التشريع الفلسطيين الع يعرإ السنة مدا يلدي « :تعتدرب السدنة يف تطبيدد تمودا هدذا القدان ن ( )365ي ردا لالشدةر ( )30ي ردا ،لاوسدب ع ( )7تاي » املدا االلي إ  16ردن قدان ن العمدل
الفلسطيين رقا  7لسنة  2000املنر يف  2000/04/30ال قالع الفلسطينية العأ  39بتاريخ 2001/11/25
 5رعظا التشريعات العربي ة تنص صرامة عل ان ي اجلمعة ه ي عطلة تل رامة تسب عية س ا وستئينار ي اجلمعة ل مأع ولعطلة تل يتقاسا ذلا رع ي السبت تل االمأ تل ي الس ق االسب عي ملدا
يف ذلا رن ي يستمتع ب املسلم ن لقضدا انشدياالهتا الأينيدة لاالهتماعيدة ل ريهدا هندا يندل عيدأا تسدب عيا يف االسدال فقدأ هدا يف السدنة ردا يبد تن رشديئة هللا يف او اين الدع فرضدةا علد البشدرية تن
يةتأي املسلم ن إي ي اجلمعدة فقدأ رل تبد هريدر ( ) تن رسد هللا ( ) قدا  « :حندن اخىدرلن السدابق ن يد القياردة بلدْي لدأ تهندا لتد ا الوتداب ردن قبلندا مث هدذا يد رةا الدذي فـد ار علديةا فداىتلف ا فيد
فةأاان هللا ل فالناس لنا في تبع الية أا لالنوار بعأ أ» رتفد علي
لتل را مسي بي اجلمعة ان لأ اهتماع االنوار لها يرتقب ن قأل الرسد ( ) رةداهرا ردن رودة إي املأيندة املند ر ف معةدا الودةايب تسدعأ بدن زرار ( ) لصدل هبدا يف هدذا اليد فسدمي ب :يد
اجلمعة الهتماعةا في  ،لتقر ذلا القر ان الورمي م فر هللا تعاي صال اجلمعة عل املسلم يف هذا الي بق ل تعاي «:أييةا الذين ارن ا إذا ن ي للوال رن ي اجلمعة فاسع ا إي ذ در هللا لذرلا
البيع ذلوا ىري لوا إن نتا تعلم ن» اخية  11رن س ر اجلمعة
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خمتلف التشريعات العربية بي االمأ لينتةي بي ا ميس ملن يقسا تلا املأ االسب عية عل مخسة ( )05تاي عمل ،ما ون
تن يبأت بي السبت لينتةي بي ا ميس ملن ي زع رأ العمل عل ستة ( )06تاي عمل
ليدـ لمينل اوسب ع ااال ساب عأ ساعات العمل يف البية التشريعات العربية ليف الوينري رن تشريعات العامل الدع تتوفدل بتةأيدأ
رأ تسب عية للعمل

ليف هددذا الوددأ قارددت هددل التشدريعات العربيددة الددع نوددت علد املددأ القان نيددة اوسددب عية بدزاي دأيددأ املددأ القان نيددة الي ريددة عددأا
التشدريع الليددل 1الددذي ا تفد بتةأيددأ املددأ الي ريددة فقددط ،بينمددا الددنص علد املددأ اوسددب عية فقددط لن املددأ الي ريددة يف التشدريع
اجلزالري لامليريب لالت نسي لاللبناع لالفلسطيين لالبةريين
ما تن بعض التشريعات مدأ ت ا دأ او ىن لعدأ تاي العمدل اوسدب عية ،ميد ذ در التشدريع اجلزالدري 2تن تلدا املدأ جيدب تن
ت زع عل مخسة تاي عمدل علد اوقدل ،لىالفدا لدذلا لزعةدا التشدريع اليمدين علد سدتة تاي عمدل راحندا يد اجلمعدة رامدة تسدب عية
للعمدا  ،لا تفد التشدريع السد ري لاور ع بت زيددع املددأ اوسددب عية علد تاي االسددب ع كيد ال تت ددالز علد الرتتيددب  10سدداعات
ل 11ساعة يف الي
را يعدين تن تشدريعات العمدل يف الدأل العربيدة مد ددأ املدأ اوسدب عية ردع املدأ الي ريدة تل ددأ ا دأ اوقود لسداعات العمدل
الي ري إمنا تقودأ تد فري علد اوقدل يد علد رامدة ردن دل تسدب ع ،لال يتد ت ذلدا إال بت زيدع املدأ اوسدب عية علد عدأ سداعات
الي ليت فر لأينا عل اوقل ي را لخيْدلأ في العارل إي الرامدة ،مدا تن ذلدا ال يتةقدد إال ومدرتا املدأت اوسدب عية لالي ريدة ،فدال
جي ز اال تفا بتطبيد تمأمها لن اخىر؛ 3لت ينر رن ذلا فإن تشريعات العمل مىت لإن ا تفت بتةأيأ ردأ لامدأ سد ا ردأ
تسب عية تل ي رية فإهنا اعتا ت تن تنص بشول صريح عل مد العارل يف رامة تسب عية ال تقل رأهتا عن ي
سدداعة رت اصددلة ،لتـد د لةأ البيددة تلددا التش دريعات بنو د
العا ية

اردل ل ملدأ 24

صددرحية ي د اجلمعددة وعتبددارع ي رددا للرامددة اوسددب عية يف ظددرلإ العمددل

ب -ارتثاط املدة القانونية األسثوعية ابلظروف العادية
لمأ ت التشريعات العماية العربية املأ اوسب عية ل ذا املأ الي رية ل السن ية تميداان مدا رتيندا يف الدبعض رنةدا ،لتقلدرت تطبيقةدا
يف ظل الظرلإ العا ية للعمل س ا يف ضرلر االلتزا بساعات العمل االسب عية احملأ قان ان وعتبارها عتبة تل رن ىال الرامدة
يف ي اجلمعة
ترددا الظددرلإ ددري ال عا يددة الددع تفرضددةا اعتبددارات فنيددة تل يبيعددة االعمددا لالنشددايات فينددت عنةددا زاي عددأ السدداعات فد ق املددأ
القان نيددة رينددل تعمددا ا راسددة تل البيددع ولت زلددة تل العمددل يف الفنددا ق ل ريهددا ،تل تتطلددب بعددض النشددايات ا
املرهقددة تل املتعابددة تل

 1املا  85رن القان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل
 2املا  02رن االرر  03/97املنر يف  1997/01/11حيأ املأ القان نية للعمل اجلريأ الرمسية لل مة رية اجلزالرية العأ  3لسنة1997
 3امحية سليمان ″التنظيا القان ع لعالقات العمل يف التشريع اجلزالري -عالقة العمل الفر ية ″ -املرهع السابد
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الوعبة تل ا اطر ختفيض ساعات العمل أبقل رن تلا املأ  ،ففي هذع ا الة ال ون االعتأا بتلدا املدأ الدع مدأ ها القدان ن،
بل تا ون تن دلأ ع هيئات الأللة رنفر تل والتفاق املشرتك ب النقاوت لتروب العمل
رن هةة تىر

ون تن تستأعي ظرلإ رنقتة ا اهة لرفع عأ ساعات العمل ىال اوسب ع تل ىال الي تل ىالهما رعدا،

ففدي هدذع ا الدة ال ودن تيضدا االلتدزا وملدأ القان نيدة اوسدب عية ون ظدرلإ العمدل تيدريت لمل تعدأ عا يدة مدا يف السدابد ،لعلد
العارل تن يق بساعات عمل إضافية حيأ التشريع العما م مةا لتموارةا س ا والتفاق رع رب العمل تل عن يريد االرا
املنفر هذا اوىري
لعلي فاملقو ولظرلإ العا ية تلا اوم ا الع ال تتطلب استيننا ات ىارهة عن املعتا  ،فةي هبذا املأل متينل القاعأ العارة
تل املقياس الذي يرتب علي القان ن تموار مما يسمح ويراإ عالقة العمل بتنفيذ التزاراهتا بو ر اعتيا ية
متةددا ظددرلإ يارلددة تل بفعددل قد قدداهر و درلج عددن رقيدداس املددأ القان نيددة اوسددب عية
بينمددا تسددمح الظددرلإ ددري العا يددة سد ا مت ْ

لالبة عن رأ تىر بأيلة ولزاي ت ل ولنقوان لفد تلا الظرلإ يف إيار را يضع القان ن رن مأل نيا لمأل قو

يعرإ بعض الفق 1مالة الضرلر أبهنا  «:خمالفة القاعأ القان نية لتفا ي ىطر تل ضرر هسيا ون رن اىتيار تىف اوضرار»
ليعرإ الق القاهر أبهنا  «:ق الطبيعة الع تعأ إرا الشخص فيستةيل عليد رقالرتةدا لتود ن نتي تةدا الطبيعيدة ارتوداب فعدل
خمالف للقاعأ القان نية»
عمليا ون تن تـدْنتا مالة الضرلر تل مالة الق القاهر ىرلها عن قاعأ املأ القان نية اوسب عية مل اهةدة تلدا ا داالت ،اوردر
الددذي يوددنف املددأ القان نيددة اوسددب عية أبن هددا يبيعددة القيدداس ت ينددر رنةدا دأيددأ ون ال قددت القددان ع لالفعلددي ال يتمدداوالن يف ددل
ا االت2ل يشول ا رلج عنةا ال سيلة الع جتاب هبا الظرلإ ري العا ية لدتا عل العارل تن يعمل ت ينر تل تقل رن تلا املأ ،
فقأ يتطلدب زاي الطلدب علد رنت دات تل ىدأرات زاي سداعات العمدل لقدأ تنشد الطبيعدة املتقطعدة للعمدل فدرتات فدراغ تفدر
عل اويراإ لضع م ا ساعي يف ق املأ القان نية احملأ للون ي افقةا بو ر تقأيرية عنأ مساب رأ العمل الفعلي
ليظةر العوس م تتيري ظرلإ العمل بتقلص م ا النشاط مي ينت عن ذلا اعتما ساعات عمل تقل عن املأ القان نيدة
اوسب عية ،لقأ تن ي الق القاهر إي اعتما رأ تقل ما ه ا دا عندأ تودأس املنتد ج تل قلدة املد ا اولليدة تل انقطداع رودا ر
الطاقة تل تعطل اخالت ل ري ذلا

 1ز ي ابراهيا اىن  ″كرح قان ن العمل اجلزالري  ″ي ان املطب عات اجلارعية ،اجلزالر22 1975ل23
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 20eèdition, Dalloz p 917.
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ج -نطاق التطثيق
سالر التشريعات العمالية العربية إي تطبيد املأ القان نية االسب عية تل الي رية لمىت السن ية عل فئة العما الذين ينتظمد ن

تت

يف إيدار عالقددات العمددل رددع تصددةاب العمددل سد ا ددان صدامب العمددل كخوددا يبيعيددا تل رعند اي عم ريددا تل ىاصددا ،تي العمددا
االهرا الذين تربطةا عالقة تبعية رع تروب العمل يف إيار تموا القان ن ا ا
تستينين ت لب التشريعات العمالية العربية فئة العارل ن ولأللة(امل ظف ن)1ل تفرا ق ات اجليش لالشرية ل العما يف املناز ل تفدرا
تسر صامب العمل ل عما الزراعة كي ال تنطبد املأ القان نية االسب عية عل هذع الفئات ون تموا قان ن العمل ال تسري
عليةا
اددأ ذلددا يف التش دريع اجلزالددري لامليددريب لالسددع ي لاالردداراب لالقطددري لالعمدداع لالبة دريين لالو د يع لاالر ع لالس د ري لاملوددري
لاللبناع لالس اع لالليل
نفددس السددل ك ينتة د التشــريا املوريتــاين 2يف اسدتيننا تطبيددد تموارد علد العمددا ولأللددة لن تفدرا اجلدديش لاالرددن لالعمددا يف
املنداز لالعمدل اىددل اوسدر لالد ال املتعاقددأين التدابع للأللدة تل التددابع ملنشدات ذات يدابع إ اري ،ترددا عمدا الوديأ البةددري
فيشملةا تطبيد تموا قان ن العمل تا يف ذلا املأ القان نية االسب عية
بينمددا يس دتينين التش دريع العراقــي 3رددن تطبيددد تموددا قددان ن العمددل بوددفة عارددة امل ظف د ن لتف درا اجلدديش لالشددرية لاالرددن الددأاىلي،
الإ التشريع الفلسطيين4الذي يستينين امل ظف لالعما يف املناز لتفرا االسر العارل هبا رن الأرهة االلي لن س اها
ترددا التشدريع اليمــين 5فيسدتينين رد ظفي اجلةدداز اال اري التددابع للأللددة لتفدرا اجلدديش لاالرددن لسددلا القضددا لالأبل راسددي لعمددا
املناز لالزراعة وستيننا بعض تعما الزراعة ،فال يستينين عما التونيع لالتس يد للمنت هات الزراعية ل ل الذين يق ر ن إبصالح
اخالت الزراعية لالري لتربية الألاهن لامل اكي
ينفر التشريع التونسي 6تيز يف هذا الش ن كي يشمل تطبيد تموا قدان ن العمدل علد
ـسد ارها لالعمدا وملنداز إذا اندت نشداياهتا ذات يبيعدة صدناعية تل جتاريدة تل
لالفالمية فال يسدتينين عمدا الزراعدة لالعمدا اىدل ت ل

دل عمدا احملدالت الودناعية لالت اريدة

فالمية ،لولتا يستينين فقط ق ات اجليش لالشرية لامل ظف اإل اري ياملا تن تعماها ال تت فر عل تلا الطبيعة

 1يدنظا التشدريع اجلزالدري العالقددة ال ظيفيدة بد املد ظف العددارل ولأللدة لاال ار بنود ىاصدة ،للوددن يف ادا سدداعات العمدل يشددمل التنظديا املسددتقل املتميندل يف االرددر  03/97املتعلدد وملددأ القان نيددة
اوسب عية العما االهرا لامل ظف عل مأ س ا فينتظم ن مجيعا تأ قان نية تسب عية مأ ب  40ساعة
 2املا اولي إ1ل 2رن القان ن رقا  2004/017الوا ر بتاريخ  2004/07/06املتضمن رألنة الشيل ،اجلريأ الرمسية جلمة رية ر ريتانيا االسالرية العأ  1079بتاريخ  30سبتمرب .2004
 3املا  3إ 2رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  2015املنش ر يف هريأ ال قالع العراقية العأ  4386بتاريخ 2015/11/09
 4املا  3رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  2000املنر يف  2000/04/30ال قالع الفلسطينية العأ  39املنرىة يف 2001/11/25
 5املا  3إ ب رن قان ن رقا ( )5لسنة  1995بش د ن قان ن العمل الوا ر ولق درار اجلمة ري ،اجلريأ الرمسية لل مة رية اليمنية العأ  5لسنة1995
 6الفول  1ل 2ل3ل 4ل 5الوا ر ولقان ن عأ  27لسنة  1966املنر يف  1966/04/30املتعلد إبصأار الة الشيل الت نسية الرالأ الرمسي لل مة رية الت نسية العأ  20لسنة 1966
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جتأر اإلكار إي تن تشريعات العمل املغاربية سلوت رنة ا خمتلفا فيما خيص العمل الفالمي مي مأ ت رأ ا سن ية خمتلفة
للعما يف هذا القطاع ،فنص التشريع اجلزائري 1عل رأ  1800ساعة عمل يف السنة ر زعة عل فرتات لفد ىو صية املنطقة
لالنشاط  ،فيما يدلتلد لقدارب دل ردن التشدريع املوريتـاين 2تدأ سدن ية تقدأر ب 2400سداعة لالتشدريع املغـري 3تدأ تقدأر ب 2496
سدداعة ر لقسد مة عل د فدرتات رددن السددنة مسددب املتطلبددات الضددرلرية للنشدداط الفالمددي؛ ترددا التش دريع التونســي 4فددنص عل د 2700

ساعة يف مأل  300ي عمل فعلي يف السنة وستيننا التشريع الليل الذي سار عل هن وقي التشريعات العمالية العربية الع مل
دأ لذلا تي فرت زرنية يقاس عليةا العمل الفالمي
اثنيا :حتديد ساعات العمل وإمكانية تعديلها
تقد التشدريعات العماليددة يف الددأل العربيددة علد دأيددأ رددأ قان نيددة تسددب عية تشددول القاعددأ العارددة يف ت قيددت العمددل انطالقددا رددن
االتفاقيددات الألليددة تل الف درتات ا لزرنيددة املعم د هبددا يف ل العددامل ،لتسددمح يف مالددة رددا اقتضددت ضددرلر روددلةة العمددل تل يبيعددة
النشدداط ذات د تل مدداالت ددري عا يددة و لنددزل عددن ذلددا السددقف الددزرين تل رفع د تددا يتماك د لتطبيقددات العأالددة يف ت قيددت العمددل

ملختلف النشايات لرساير تيلري الظرلإ
 /1عتثة املدة القانونية االسثوعية
سددبد القد تن املددأ القان نيددة هددي الفددرت الزرنيددة الددع حيددأ ها القددان ن ،فةددي هبددذا ال صددف ال تعوددس سد

ررهعيددة زرنيددة لال تعددين

ولضرلر ا أ اوقو الذي ال ون جتالزع لال ا أ او ىن الذي ال يقبل أبقل رند بدل تشدول عتبدة تضدمن ا قد ق كيد يتسدىن
للعارل إرا رعا لة لقت نشاي ذي ال قت املتقطع لالفراغ اجلزلي للقت نشاي الذي حيمل قدأرا بدريا ردن الودع بة تل ا طد ر تل
يلةد ضررا ولعارل هبذع العتبة زاي تل نقواان ،لإرا استةقاق رقابل الساعات اإلضافية فيما زا عن تلا العتبة

5

لليا مأ ت رنظمة العمل الألليدة يف اتفاقيتةدا املتعلقدة بتخفديض سداعات العمدل ردأ  40سداعة مدأ قان نيدة تسدب عية الدع هدا
فيةا «:عل

ل للة عض يف رنظمة العمل الأللية توا ق عل هذع االتفاقية تن تعلدن ر افقتةدا علد ربدأت العمدل تربعد سداعة

يف اوسب ع لتطبق بطريقة ال تن ي إي اخنفا

رست

املعيشة»

6

لهي املأ الع اأها يف الوينري رن ل العامل بينما مأ ت ت لبية الأل العربية املأ القان نية االسب عية أب ينر رن ذلا ،فذهبت
رعظمةا إي دأيأ رأ  48ساعة يف االسب ع وعتبارها رأ اعتيا ية يف ظل الظرلإ العا ية لهي متينل تعلد سدقف زردين للعمدل
يف الأل العربية لر ت نتي ة ساب رعأ العمل املقأر ب  8ساعات يف الي ىال ستة تاي رع اعتما ي السابع للرامة

 1املا
 2املا
 3املا
 4املا
 6املا

 05رن االرر  03/07املتعلد وملأ القان نية للعمل ،املرهع السابد
 171رن القان ن رقا  2004/017املتعلد تألنة الشيل امل ريتانية ،املرهع السابد
 184إ 3رن القان ن رقا  99.65املتعلد تألنة الشيل امليربية ،املرهع السابد
 88رن رألنة الشيل الت نسية املرهع السابد الذ ر
5 Durée, réduction et aménagement du temps de travail ministère de l'emploi et de la solidarité paris, 2000.p15
االلي رن االتفاقية الأللية رقا  47بش ن ختفيض ساعات العمل إي تربع ساعة يف اوسدب ع امل قعدة يف 4هد ان 1935لالدع بدأت تطبيقةدا رندذ 23هد ان 1957رنشد رات رنظمدة العمدل الألليدة

1991
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عمددال تددأ  48سدداعة عمددل يف اوسددب ع ،ذهددب ددل رددن التش دريع الســعودي 1واالمــاراي 2والث ـريين 3والقطــري 4والكــويي

5

والعراقي 6واللثناين 7والسوري 8واالردين 9واملصري 10والسوداين 11والتونسي 12واليمين 13إي النص عليةا صرامة
بينمددا اجتد التشدريع العمــاين 14والفلســطيين 15إي اإلقدرار تددأ  45سدداعة مددأ قان نيددة يف اوسددب ع لذهددب التشدريع املغــري 1إي
العمل تأ  44ساعة

 1املا  98إ 1رن نظا العمل السع ي الع تنص عل تن  « :ال جي ز تشييل العارل تشييال فعليا ت ينر رن يناع ساعات يف الي ال امأ ،إذا اعتمأ صامب العمل املعيار الي ري ،تل ت ينر رن ينان
لتربع ساعة يف اوسب ع  ،إذا اعتمأ املعيار اوسب عي  .لختفض ساعات العمدل الفعليدة ىدال كدةر ررضدان للمسدلم  ،كيد ال تزيدأ علد سدت سداعات يف اليد تل سدت لوالود سداعة يف اوسدب ع
.نظددا العمددل السددع ي الوددا ر وملرس د امللوددي رقددا  51/بتدداريخ  23كددعبان  1426ه املعددأ وملرس د امللوددي رقددا  24/بتدداريخ  12مجددا ي االلي  1434ه لاملرس د امللوددي رقددا  46/بتدداريخ
5مجا ي الينانية  1436ه ،ت القر السنة  82العأ  4068 :املنر يف  28ا ت بر 2005
 2املا  56إ 1رن قان ن العمل االراراب يف ك ن تنظيا عالقات العمدل تدنص علد تند  « :يود ن ا دأ اوقود لسداعات العمدل العا يدة للعمدا البدالي ينداع سداعات يف اليد ال امدأ تل يندان لتربعد
ساعة يف اوسب ع» قان ن االرارات االدا ي رقا  8لسنة 1980
 3املا  51رن قان ن العمل البةريين الع تنص عل تن «:ت  -رع رراعا تموا املا ت  53ل 54رن هذا القان ن ،ال جي ز تشييل العارل تشييال فعليا ت ينر رن ينان ل تربع ساعة يف اوسب ع .ب-
قدان ن رقدا 36
فيما عأا ا االت املنو عليةا يف هذا القان ن ،ال جي ز تشييل العارل املسلا يف كةر ررضان ت ينر رن ست سداعات يف اليد  ،تل سدت لوالود سداعة يف اوسدب ع»
لسنة  2012املنر يف  2012/07/26إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي اجلريأ الرمسية ململوة البةرين العأ  3063املنرىة يف  02الت 14 2012
 4املا  73رن قان ن العمل القطري الع تنص عل تن  «:يو ن ا أ اوقو لساعات العمل العا ية  ٬ينان لتربع ساعة يف اوسب ع لب اقع يناع ساعات ي ريا يف مجيع تكةر السنة عأا كدةر ررضدان
 ٬فيو ن ست لوالو ساعة يف اوسب ع ب اقع ست ساعات ي ريا» .قان ن رقا  14لسنة  2004املنر يف  2004/05/19إبصأار قان ن العمدل  14لسدنة  2004اجلريدأ الرمسيدة لقطدر العدأ 9
229
 5املددا  33إ 1رددن قــانون العمــل الكــويي يف الــي تــنص علـ أنـ  «:رددع عددأ االىددال أبموددا املددا الينانيددة لالعشدرين رددن هددذا القددان ن ال جيد ز تشددييل العارددل ت ينددر رددن يندداع سدداعات ي ريددا تل يندداع
لتربع ساعة يف االسب ع إال يف ا االت املنو

عليةا يف هذا القان ن» قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة .1964

 6تنص املا  67إ  1ردن قدان ن العمدل العراقدي علد تن«:ال تزيدأ سداعات العمدل الي ريدة علد ( )8ينداع سداعات تل ( )48ينداع لاربعد سداعة يف االسدب ع ردع رراعدا االسدتيننا ات املنود
هذا القان ن» قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  2015رنش ر يف هريأ ال قالع العراقية العأ  4386بتاريخ 2015/11/09
 7املا  31رن قان ن العمل اللبناع الع تنص عل  «:تن ا أ االعل للعمدل يف االسدب ع هد  48سداعة يف النقداوت املبيندة يف املدا ا ارسدة راعدأا النقداوت الزراعيدة» قدان ن العمدل الودا ر بتداريخ 23
عليةدا يف

سبتمرب 1946
 8املددا  106إ 1رددن قددان ن العمددل الس د ري الددع تددنص عل د تن د  «:ال جي د ز تشددييل العارددل تشددييال فعليددا ت ينددر رددن يندداع سدداعات يف الي د ال امددأ تل  /48/سدداعة يف اوسددب ع ال تددأىل فيةددا الف درتات
املخووة لتنال الطعا لالرامة» قان ن رقا  17لسنة  2010املنر يف  2010/04/12املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك
 9املدا  56إ ت رددن القددان ن رقددا  11لسدنة  2004الددع تددنص علد تند  «:ال جيد ز تشددييل العارددل ا يندر رددن يندداع سدداعا ي ريدا ال يندداع لاربعد سدداعة يف االسدب ع إال يف ا دداالت املنود عليةددا يف هددذا
القان ن لال حيسب رنةدا ال قدت املخودص لتندال الطعدا لالرامدة » قدان ن العمدل االر ع رقدا  8لسدنة  1996املعدأ ولقدان ن رقدا  11لسدنة  2004اجلريدأ الرمسيدة رقدا  4113بتداريخ 1996/4/16
الوفةة 1173
 10املا  80رن قان ن العمل املوري الع تنص علد تند  «:ردع عدأ االىدال أبمودا القدان ن رقدا 133لسدنة 1961يف كد ن تنظديا العمدل يف املنشدات الودناعية ،ال جيد ز تشدييل العاردل تشدييال فعليدال
ا ينر رن يناع ساعات يف الي ال يناع لاربع ساعة يف االسب ع ،لال تأىل فيةا الفرتات املخوودة لتندال الطعدا لالرامدة لجيد ز بقدرار ردن الد زير املخدتص ختفديض ا دأ اوقود لسداعات العمدل لدبعض
فئات العما تل يف بعض الوناعات ال االعما الع حيأ ها» قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  2003اجلريأ الرمسية العأ (رورر) يف  7افريل 2003
 11املا  42إ 1رن قان ن العمل الس اع الع تنص عل تن «:تو ن سداعات العمدل العا يدة ينداع لتربعد سداعة يف اوسدب ع تل ينداع سداعات يف اليد علد تن تتخللةدا فدرت للرامدة رأف عدة اوهدر ال
تقل عن نوف ساعة يف الي لذلا لتنال الطعا تل الرامة » قان ن العمل لسنة  1997املنر يف 1997/01/01
 12الفول  79رن الة الشيل الت نسية الع تنص عل تن  «:ال ون ان تت الز رأ العمل الفعلي  48ساعة يف االسب ع ال دأيأا رعا ال لذلا يضدبط مسدب ردأ ردن الدزرن دري االسدب ع ال تت دالز
العا ال امأ» الفول  79رن الة الشيل الت نسية املعأ ولقان ن عأ  62لسنة  1996املنر يف  15ه يلية 1996
 13املددا  71إ 1رن قان ن العمل اليمين الع تنص عل تند « :ال جيد ز ان تزيدأ سداعات العمدل الرمسيدة علد يندان سداعات يف اليد ال ينانيدة ل اربعد سداعة يف االسدب ع لتد زع سداعات العمدل االسدب عي
عل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د س د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددتة ااي عم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل يعقبة د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د رامد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د وه د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر ار د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل»
القان ن رقا ( )5لسنة  1995بش د ن قان ن العمل الوا ر ولق درار اجلمة ري ،اجلريأ الرمسية لل مة رية اليمنية العأ  5لسنة1995
 14املدا  68إ 1ردن املرسد السدلطاع رقدا  2011/113الدع تدنص علد تند  « :ال جيد ز تشدييل العاردل ت يندر ردن تسدع سداعات يف اليد ال امدأ لكدأ تقود  45سداعة عمدل يف اوسدب ع علد تن
تتخللةا عل اوقل نوف ساعة لتنال الطعا لالرامة» املرس السلطاع رقا  2011/113املعدأ للمرسد السدلطاع رقدا  35لسدنة  2003املدنر يف  26افريدل  2003املتعلدد إبصدأار قدان ن العمدل
اجلريأ الرمسية لسلطنة عمان العأ 28 742
 15املا  68رن قان ن العمل الفلسطيين الع تنص عل تن«:ساعات العمل الفعلي يف اوسب ع مخس لتربع ن سداعة» قدان ن العمدل الفلسدطيين رقدا  7لسدنة  2000املدنر يف  2000/04/30ال قدالع
الفلسطينية العأ  39املنرىة يف 2001/11/25
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يف مد تن التشدريع اجلزائـري2واملوريتـاين3يعتدربان رددن بد سدالر التشدريعات العربيدة اوقدل رددأ ميد مدأ ا ردأ  40سداعة مددأ
قان نية تسب عية
بينما مل يدنص التشـريا الليـي4علد ردأ تسدب عية إال تند مدأ ردأ العمدل اليد ري ب  08سداعات تدا يعدا

 48سداعة تسدب عيا

عنأ مساب عمل ملأ  6تاي يع ـقبةا ي رامة
انطالقا رن هذع املأ فإن التشريعات العمالية العربية ال خترج يف دأيأها للمأ االسب عية عن تربعة ( )4ماالت لهي :رأ 48
سدداعة الددع تعتددرب املددأ املقددرر رددن يددرإ البيددة التش دريعات العربيددة ،مث تليةددا رددأ  45سدداعة املقددرر رددن قبددل للت د لمهددا ـعمددان

لفلسط  ،لرأ  44ساعة املقرر رن يرإ امليرب ،مث رأ  40ساعة املقرر يف اجلزالر لر ريتانيا
الفرع الثاين :تعديل املدة القانونية االسثوعية
لقأ سبد الق تن عملية التةأيأ القان ع لساعات العمدل يف اوسدب ع ال تشدول سد

رقيداس تقداس عليد نشدايات العمدا ممدا

نح الفرصة لتعأيلةا ولزاي ال النقوان يف ماالت تقتضيةا ظرلإ العمل
ذلا تن املأ القان نية االسب عية وعتبارها القاعأ العارة ختضع للتعأيل كي ـختفض ساعات العمل تل تـرفع لفقا ملدا تسدمح بد
التشريعات العربية يف هذا الش ن

فددذهبت بعددض التشدريعات إي إروانيددة تعددأيلةا سد ا ولنددزل عددن تلددا العتبددة املقددرر تل الدزاي عنةددا لن دأيددأ مددأ تقود هددذا
التعأيل التشريع اجلزائري 5والكويي 6واللثنـاين 7والسـوداين 8والعراقـي 9لذلدا ب اسدطة قدرار ردن الد زير يف دل هدذع التشدريعات
عددأا التش دريع اجلزالددري الددذي جيعددل التعددأيل رددن اىتوددا

االتفاقيددات اجلماعيددة؛ بينمددا راع د التش دريع الس ـوري 10والتونســي

11

واالردين 12واملغ ــري 13مددأل ا لددذلا التعددأيل ،فطبقددا لتش دريع العمددل الس د ري ال وددن تن تزيددأ سدداعات العمددل الي د ري ع ددن 9
 1املا  184إ 1رن رألنة الشيل امليربية الع تنص علد تند  « :ددأ يف النشدايات دري الفالميدة ردأ الشديل العا يدة املقدرر ل هدرا يف  2288سداعة يف السدنة تل  44سداعة يف اوسدب ع» القدان ن
 65.99املتعلد تألنة الشيل امليربية املنفذ يبقا للظةري الشريف رقا  1.03.194الوا ر يف  11سبتمرب 2003
 2املا  02رن اورر  03/97املنر يف  1997/01/11احملأ للمأ القان نية للعمل الع تنص عل تن « ددأ املدأ القان نيدة اوسدب عية للعمدل أبربعد  40سداعة يف ظدرلإ العمدل العا يدة تد زع هدذع
املأ عل  5تاي عمل عل اوقل»
 3املا  170رن رألنة الشيل امل ريتانية الع تنص عل تن  « :ال جي ز تن تزيأ املأ القان نية للعمل يف املنسسات ري الزراعيدة عدن تربعد سداعة يف اوسدب ع لعدن ينداع سداعات يف اليد » القدان ن رقدا
 2004/017الوا ر بتاريخ  2004/07/06املتضمن رألنة الشيل ،اجلريأ الرمسية جلمة رية ر ريتانيا االسالرية العأ  1079بتاريخ  30سبتمرب .2004
 4املا  85رن قان ن العمل الليل الع تنص عل تن  « :ال جي ز تشييل العارل تشييال فعليدا ت يندر ردن ينداع سداعات يف اليد ال تدأىل فيةدا الفدرتات املخوودة لتندال الطعدا لالرامدة » قدان ن رقدا 58
لسنة  1970بش ن العمل
 5املا  04رن االرر  03/97املتعلد وملأ القان نية للعمل السابد الذ ر
 6املا  33رن قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  ،1964املرجا السابق.
 7املا  32رن قان ن العمل اللبناع الوا ر بتاريخ  23سبتمرب  ،1946املرهع السابد
 8املا  42إ 2قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
 9املا  67رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  2015رنش ر يف هريأ ال قالع العراقية العأ  4386بتاريخ 2015/11/09
 10املا  107إ 1رن قان ن رقا  17لسنة  2010املنر يف  2010/04/12املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك
 11الفوددل  79إ ب لالفوددل  82رددن الددة الشدديل الت نسددية املعألددة ولقددان ن عددأ  62لسددنة  1996لالوددا ر ولقددان ن عددأ  27لسددنة  1966رددنر يف  ،1966/04/30الرالددأ الرمسددي لل مة ريددة
الت نسية العأ  20لسنة 822 1966
 12املا  57رن قان ن العمل االر ع رقا  8لسنة  1996املعأ ولقان ن رقا  26لسنة  2010اجلريأ الرمسية رقا  4113بتاريخ  1996/4/16الوفةة 1173
 13املا  185ل 189ل 190رن القان ن  65.99املتعلد تألنة الشيل امليربية املنفذ يبقا للظةري الشريف رقا  1.03.194الوا ر يف  11سبتمرب 2003
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ساعات العمل في التشريعات العربية
سدداعات يف مالددة ال دزاي لال جيددب تن تقددل عددن  7سدداعات ،ترددا التش دريع الت نسددي فيةددتا بتخفدديض ا
مدأل  40سداعة تل يسدمح ب تةأيدأ رعدا

يف السددنة عدن يريدد االتفاقيدات اجلماعيدة بينمددا يرفدع ا

ددا السدداعي اوسددب عي يف
دا السداعي بود ر بددري يف

مالة اوعما املتقطعة إي  64ساعة تسب عيا عن يريد قرار لزاري
عوس التشريع اور ع الذي يعتمأ عل رعايري تىر تأ عل تن ال ودن تن يت دالز ا
الي ل 30ي يف السنة إذا انت الزاي بسبب بعض اوعما

دا السداعي اليد ري  10سداعات يف

ري االعتيا ية ،ترا إذا انت زاي ساعات العمل اليد ري ليدر

جتنب ىسالر في ب تن ال تت الز الزاي  20ي را يف السنة رع م ا تقو ينتةي عنأ  10ساعات رن العمل ي ريا
ترددا التش دريع امليددريب فرياعددي مددأل التقلدديص لال دزاي لفددد رعيددار السددنة ال امددأ إذ يسددمح بتقلدديص ال يت ددالز  60ي رددا يف السددنة
بسبب اوزرة االقتوا ية للمنسسة تل لظرلإ يارلة ،لون يشرتط لزاي عأ ساعات العمل بسبب يبيعة اوكديا املتقطعدة تن
ترفع ساعات العمدل اليد ري لن تن تت دالز سدقف  12سداعة يف اليد  ،لتردا الدزاي ليدر اسدتأراك السداعات الضدالعة فيدتا رفدع
سدداعات العمددل بنسددبة ال تزيددأ عددن  30ي رددا يف السددنة لال تزيددأ عددن  10سدداعات عمددل ي د ري بشددرط تن ال تقبددل تي زاي تف د ق
ساعة لامأ عل املأ الي رية املقرر
يف مد تن التشــريا املوريتــاين 1مل يتةددأث تصددال عددن إروانيددة تعددأيل سدداعات العمددل االسددب عية تل الي ريددة ليسددمح فقددط ولقيددا
بعمل إضايف لفد را دأ تموار االتفاقيات اجلماعية تل تقرر رن ال زير املختص إن مل ت هأ تلا االتفاقيات
بينمددا سددايرت تشدريعات تىددر ختفدديض املددأ القان نيددة اوسددب عية تل الي ريددة لددبعض فئددات العمددا تليف بعددض الوددناعات لاوعمددا
ا طر تل املضر ولوةة تل املرهقة بطبيعتةا ،لإي ذلا سار التشريع املصري2والفلسطيين3واليمين4والث ريين.5
لتىر نوت عل زاي ا

ا الساعي اوسب عي عن يريد الساعات اإلضافية وهل رندع لقد ع مد ا ث تل ىسدار هسديمة تل

م د د د ددا ث ىطد د د د ددري تل إلصد د د د ددالح اوض د د د د درار تل للتخفيد د د د ددف رد د د د ددا ند د د د ددت عد د د د ددن ذلد د د د ددا رد د د د ددن آاثر مد د د د ددا ه د د د د د الش د د د د د ن يف التش د د د د دريع
االماراي6والقطري7والعماين ،8هذا اوىري يشرتط ر افقة العارل الوتابيدة علد العمدل االضدايف لرسدتةقات يف مالدة ردا اسدتأعت
روددلةة العمددل ذلددا ،ترددا يف تعمددا اجلددر السددن ي لإعددأا امليزانيددة لاالسددتعأا للبيددع أبينددان خمفضددة فيشددرتط تن ال يق د العارددل

 1املا
 2املا
 3املا
 4املا
 5املا
 6املا
 7املا
 8املا
742

 172رن القان ن رقا  2004/017الوا ر بتاريخ  2004/07/06املتضمن رألنة الشيل ،اجلريأ الرمسية جلمة رية ر ريتانيا االسالرية العأ  1079بتاريخ  30سبتمرب .2004
 80إ 2رن قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  2003اجلريأ الرمسية العأ (رورر) يف  7افريل 2003
 69رن القان ن رقا  7لسنة  2000املنر يف  2000/04/30ال قالع الفلسطينية العأ  39املنرىة يف 2001/11/25
 71إ 3رن القان ن رقا ( )5لسنة  1995بش د ن قان ن العمل الوا ر ولقددرار اجلمة ري ،اجلريأ الرمسية لل مة رية اليمنية العأ  5لسنة1995
 51رن القان ن رقا  36لسنة  2012املنر يف  2012/07/26إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي اجلريأ الرمسية ململوة البةرين العأ  3063املنرىة يف  02الت 14 2012
 65رن قان ن االرارات االدا ي رقا  8لسنة 1980
 74رن القان ن رقا  14لسنة  2004املنر يف  2004/05/19إبصأار قان ن العمل  14لسنة  2004اجلريأ الرمسية لقطر العأ 229 9
 70ل 72رن املرس السلطاع رقا  2011/113املعأ للمرس السدلطاع رقدا  35لسدنة  2003املدنر يف  26افريدل  2003املتعلدد إبصدأار قدان ن العمدل اجلريدأ الرمسيدة لسدلطنة عمدان العدأ
28
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ولساعات االضافية ت ينر رن  15ي را يف السنة لن تن يضع تية كرلط ر ض عية يف مالة القيا بعمل إضايف ملنع لق ع مدا ث
تل إلصالح اوضرار
لحيمددل
اهتمددت بعددض التشدريعات العربيددة ولعمددل ىددال كددةر ررضددان لو ند خيددتص بعبددا الودديا الددع جتعددل العمددل ت ينددر صددع بة ل

رشددقة للعمددا  ،اورددر الددذي جيعددل ختفدديض عددأ سدداعات يف ايددة اومهيددة لليددر التخفيددف ردن تلددا اخاثر؛ لمحددل هددذا التخفدديض
نسب رتسالية يف ساعات الي املقرر لإن ظل االىتالإ يف عأ تاي تسب ع العمل كي قا التشريع القطري لالبةريين لاليمين
بتخفدديض سدداعات العمددل يف هددذا الشددةر لتود ن املددأ االسددب عية لالي ريددة فيد تقددأار  36سدداعة يف االسددب ع ل 6سدداعت يف اليد
( ختفيض ساعت يف ل ي عمل) ،ترا يف التشريع السع ي لالعماع ا
فيود ـل التخفديض إي  30سداعة يف االسدب ع ل 6سداعات
يف الي (ختفيض 3ساعات يف ل ي عمل)
بينمددا قلددص التشدريع االردداراب لالسد اع سدداعات العمددل ىددال كددةر ررضددان تعددأ سدداعت يف ددل يد عمددل ولنسددبة ل ردارات
لساعة لامأ يف الس ان ىال

ل ي عمل

احملور الثاين :حتديد ساعات العمل اليومي ولدى بعض الفئات
اعتا ت التشريعات العمالية العربية يريها رن تشريعات العامل م دأيأها للمأ القان نية االسب عية ال الي رية عل إضفا محاية
تتناسب لتلا املأ ت فرها نو

القان ن للعما رن ىال النص عل ا أ االقو للعمل الي ري يف مالة رفع تلا املأ

رن هةة اثنية ان لزارا عل تلا التشريعات تن تقيس لقت العمل يبقا ملعايري تىدر ليدر محايدة بعدض الفئدات الدع تسدتأعي
محايددة إضددافية بسددبب تفددالت قددأراهتا البأنيددة لالفوريددة رددع العمددا بوددفة عارددة لتشددمل تلددا ا مايددة دأيددأ سدداعات عمددل رناسددبة
للعما اومأاث لللنسا العارالت
أوال :احلد االقص للعمل اليومي
اهتمت التشريعات العربية كماية العما يف مالة رفع ساعات عملةا يف ظل ظرلإ ري اعتيا ية ،اورر الذي حيتا عل صامب
العمدل رسداير تلدا الظددرلإ عدن يريدد إلدزا العمدا تعدايري ددري اعتيا يدة فرضدتةا روددلةة املنسسدة ،لولتد ازي رددع ذلدا فإند حيددد
للعارل يف ظل هذع الظرلإ تن يتمتع كق يف بذ اة رعق يف مأل ساعات تف ق ا

ا القان ع دقد روا

لتد فر لد

قأرا رقب ال رن سالرت لدافظ عل صةت املةنية
وستيننا التشريع املوريتاين 1الدذي مل حيدأ ا دأ االقود للعمدل اليد ري اتر دا لالتفاقيدات تميداان للد زير الشديل تميداان تىدر رةمدة
دأيأ سداعات العمدل االضدايف لاالسدتيننا ات الد ار علد رفدع املدأ القان نيدة االسدب عية ،ذهبدت دل التشدريعات العربيدة إي دأيدأ

 1املا  170ل  172رن القان ن رقا  2004/017املتعلد تألنة الشيل امل ريتانية ،املرهع السابد
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رأ  12ساعة يف الي ال امأ قو مأ ون تن يق ب العارل يف ل ماالت الظرلإ ري العا ية ،كي ال ون البقا يف
روان عمل ت ينر رن هذع املأ
لإي ذلددا تكددار التش دريع اجلزائــري1واملغــري2والســعودي3واللثنــاين4والعمــاين5والفلســطيين6والليــي 7واليمــين8والســوداين 9عددأا
التشدريع العراقــي 10الددذي نددص علد عددأ هد از بقددا العارددل توددان عملد ت ينددر رددن  13سدداعة يف اليد ال امددأ ك ددا يزيددأ عددن
ساعت ولنسبة للتشريع الث ريين 11الذي حيأ رأ  11ساعة ةأ تقو ب بأاية العمل لهنايت
بينمددا ذهددب التشدريع السد ري لاالر ع لالود يع لاالردداراب لالقطددري لالبةدريين لاملوددري لالت نسددي إي التفرقددة بد زاي السدداعات
سبب يبيعة العمل تل لألاعي اقتضتةا اوعما املتقطعة ،لب الزاي ب اسطة تشييل العارل لساعات إضافية
يف هذا اجملا تقر تشريع العمل الكويي12واالماراي13والسوري14والث ريين15واملصري16والقطري 17والتونسـي18أبند ال ودن
تن يزيأ العمل االضايف عن ساعت ي ريا ،تا يعين تند ال تزيدأ ردأ العمدل اليد ري  10سداعات يف اليد ال امدأ إال إذا دان الزردا
ملنع لقد ع مد ا ث ىطدري تل إصدالح ردا نشد ردن تضدرار تل لدتاليف ىسدالر لكديوة تل مل اهةدة تعمدا إضدافية دري اعتيا يدة ،بينمدا
عأ املشرع املغري 19ا أ االقو للزاي يف هذع ا االت كيد ال ونةدا تن تزيدأ عدن سداعت ىدال الينالودة تاي امل اليدة ليد
العم د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددري الع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ي
يف م لمأ التشريا االردين20ساعات العمل االضافية يف هذع ا االت كأ تقو رياير ملا سبد تضمن تن ال تزيأ تاي العمل
االضايف عن  20ي را يف السنة ،بينما تستأعي تعما القيا وجلدر السدن ي لإعدأا امليزانيدة لاالسدتعأا للبيدع أبيندان خمفضدة زاي
م ا ساعي ال يزيأ عن ساعت يف الي لال يستمر ت ينر رن  30ي را يف السنة

 1املا
 2املا
 3املا
 4املا
 5املا
 6املا
 7املا
 8املا

 7رن االرر  03/97املتعلد وملأ القان نية للعمل املرهع السابد
 190رن القان ن  65.99املتعلد تألنة الشيل امليربية  ،املرهع السابد
 101رن نظا العمل السع ي املعألة وملرس امللوي رقا  46/املنر يف  5مجا ي الينانية 1436هد
 33رن قان ن العمل اللبناع ،املرهع السابد
 70رن املرس السلطاع رقا  2011/113املتعلد إبصأار قان ن العمل العماع ،املرهع السابد
 71إ 1رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
 87رعألة ولقان ن رقا  72لسنة  1972رن قان ن العمل الليل ،املرهع السابد
 74إ 2رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد

 9املا  43إ 1رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
 10املا  68إ 2رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  ،2015املرهع السابد
 11املا  53إ ب رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 12املا  34رن قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  ،1964املرهع السابد

 13املا  69رن قان ن االرارات االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
 14املا  110إ ب رن قان ن رقا  17لسنة  2010املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك ،املرهع السابد
 15املا  53إ  1رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 16املا  85الفقر االىري رن قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  ، 2003املرهع السابد
 17املا  74رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 18الفول  83رن الة الشيل الت نسية املعألة ولقان ن عأ  62لسنة  ،1996املرهع السابد
 19املا  192رن القان ن  65.99املتعلد تألنة الشيل امليربية  ،املرهع السابد
 20املا  57رن قان ن العمل االر ع رقا  8لسنة  ، 1996املرهع السابد
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ترا يف اوعما املتقطعة فانفر التشريع الث ريين1واملصري2واملغري3و أي عن هذع ا الة بضرلر محاية العارل عدن يريدد رندع
تي تشييل يزيأ رأت عدن 12سداعة يف اليد ال امدأ ،لذهدب التشـريا السـوري4إي عدأ زاي تلدا السداعات عدن سداعة لامدأ
تي ال تت الز ردأ العمدل الفعلدي ت يندر ردن  9سداعات يف اليد  ،لنفدس الدزاي ادأها يف التشدريع االمـاراي5والسـعودي 6ولنسدبة
ل عما املتقطعة
يعترب التشريع التونسي 7ال ميأ رن مي دأيأ ا دأ اوقود لسداعات العمدل يف اوعمدا املتقطعدة ب اسدطة املدأ اوسدب عية عدن
يريددد إقدرارع أبن ال تت ددالز سدداعات العمددل ت ينددر رددن  64سدداعة يف اوسددب ع عنددأ رفددع ا

ددا السدداعي االعتيددا ي ليددر اسددرتهاع

ال قت الضالع نتي ة لت لقطع بعض اوعما
اثنيا :حتديد ساعات العمل لثعض الفئات
مل توتف تشريعات العمل العربية كماية العما يف مالة إلزارةا ولقيا ت ة ات إضافية ب اسطة زاي ساعات عملةا الي رية تل
او سب عية ياملا تن هناك فئة عمالية دتاج إي رعاية ت ينر ختص ساعات عملةا رع ضدرلر تن ال تود ن رسدالية لسداعات العمدا
اخىرين كوا السن لالطبيعدة البأنيدة الدع ـدلدتا دأيدأ م دا تقود ردن العمدل اليد ري تل اوسدب عي يتناسدب لتلدا الطبيعدة محايدة
لوةتةا لمن ها

 /1ساعات عمل األحداث
اىتلفت تشدريعات العمدل العربيدة يف دأيدأ تهليدة العاردل تل السدن او ىن للقبد يف العمدل لانقسدمت إي تربدع ام عدات ،ذهبدت
اجملم ع ددة اولي بو ددفتةا متين ددل تشد دريعات اتبع ددت تعلد د س ددن للة ددأث لهد د  16س ددنة ة ددأ ت ىن لق ددأ ض ددمت ددال ر ددن التشد دريع
اجلزائري8والتونسي 9واالردين 10والقطري 11والسوداين

12

 1املا  53إ هد رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 2املا  82رن قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  ،2003املرهع السابد
 3املا  190رن القان ن  65.99املتعلد تألنة الشيل امليربية  ،املرهع السابد
 4املا  107رن القان ن رقا  17لسنة  2010املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك ،املرهع السابد
 5املا  65رن قان ن العمل االرارات االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
 6املا  99رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 7الفول  82رن الة الشيل الت نسية املعألة ولقان ن عأ  62لسنة  ،1996املرهع السابد
 8املا  15رن القان ن  11/90املنر يف  21افريل  1990املتعلد بعالقات العمل اجلريأ الرمسية لل مة رية اجلزالرية العأ  17لسنة 1990
 9الفول  53رن الة الشيل الت نسية املعأ ولقان ن عأ  62لسنة  ،1996املرهع السابد
 10املا  2إ  13رن قان ن العمل االر ع رقا  08لسنة  ،1996املرهع السابد
 11املا  86رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 12املا  4إ7رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
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يف م ضمت اجملم عدة الينانيدة دال ردن التشدريع السـعودي 1واالمـاراي 2واملغـري 3والليـي 4والعراقـي 5والعمـاين 6والفلسـطيين

7

واليمــين 8والث ـريين 9والســوري 10لقددأ نوددت عل د سددن  15سددنة ةددأ ت ىن للتشددييل ،بينمددا ذهبددت اجملم عددة الينالينددة الددع تضددا
التشريع املصري 11والكويي 12واملوريتاين 13إي لضع سن  14سنة وعتبارع مأ ت ىن للعمل ال ون القب أبقل رند  ،وسدتيننا
التشريع اللثناين 14ال ميأ الذي نص عل سن  13سنة سن ت ىن رن ب

ل التشريعات العربية

الش ن امرترت التشريعات العربية ا أ اال ىن للتشييل املقرر يف اتفاقية رنظمة العمل العربية الع عرفت ا أث أبن رن ت
يف هذا ي

الينالينة عشر لمل يومل الينارنة عشر رن عمرع س ا ان ذ را تل تنين  15،وسدتيننا التشدريع اجلزالدري الدذي رفدع سدن الركدأ إي 19

سنة ن اجلزالر مل ت قع عل تلا االتفاقية
ري تن بعض التشريعات مل تقتور عل ا أل الأنيا لسن العمل مي نص التشريع الس ري لاملوري لامل ريتاع عل ىيارين يتا
رددن ىالهمددا قب د ا ددأث اىددل روددان العمددل لمهددا :إر دا تن يبلددل الشددخص السددن احملددأ ( 15سددنة س د ري 14 ،سددنة روددري
لر ريتدداع) ،تل يـ ْومددل ررملددة التعلدديا اوساسددي ،تل تي رنةمددا ت ددرب؛ كيد يددتا العمددل أبمددأ ت ددرب ا يددارين سد ا ببلد غ الشددخص
لتلا السن احملأ تل رله رن ررملة التعليا اوساسي

رددا يالمددظ تن التشدريعات العربيددة تظددل يف مددأل املقدداييس الددع لضددعتةا االتفاقيددة الألليددة الددع تددنص علد ضددرلر تن ال يقددل ا ددأ
او ىن لسن التشييل عن سن إهنا الأراسة االلزارية ليف ل اوم ا ال يقدل عدن  15سدنة ،وسدتيننا الدأل الدع مل يبلدل اقتودا ها
لتسةيالهتا التعليمية رهة افية رن التط ر في ز ها تن تقرر مأا ت ىن للسن ال يقل عن  14سنة

16

عمليددا يعتددرب ا ددأث علد اىددتالإ السددن احملددأ يف التشدريعات العربيددة كخوددا ذا تهليددة قاصددر و ا العمددل إي مد بل د سددن
الركددأ لهددي سددن  18سددنة يف هددل التشدريعات العربيددة ،لإي مد بل د السددن القان نيددة يتعد تشددييل يف ظددرلإ راللمددة تتناسددب

 1املا
 2املا
 3املا
 4املا
 5املا

 162إ 1رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 20رن قان ن العمل االراراب االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
 143رن القان ن  99.65املتعلد تألنة الشيل امليربية ،املرهع السابد
 92رن القان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل ،املرهع السابد
اولي إ 20رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  ،2015املرهع السابد

 6املا
 7املا
 8املا
 9املا
 10املا
 11املا

االلي إ  21رن املرس السلطاع رقا  2011/113املتعلد إبصأار قان ن العمل العماع ،املرهع السابد
االلي إ 14رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
رن  2إ 17رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد
 23رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 113رن القان ن رقا  17لسنة  2010املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك ،املرهع السابد
 98رن قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  ،2003املرهع السابد

 12املا  17رن قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  ،1964املرهع السابد

 13املا  153رن القان ن رقا  2004/017املتعلد تألنة الشيل امل ريتانية ،املرهع السابد
 14املا  22رن قان ن العمل اللبناع املعأ ولقان ن رقا  536املنر يف 1996/7/24
 15املا االلي رن االتفاقية العربية رقا  18لسنة  1996بش ن عمل االمأاث الوا ر عدن رنظمدة الدأل العربيدة ،اتفاقيدات لت صديات العمدل العربيدة ،رطبعدة هارعدة الدأل العربيدة سدنة  2003ط4
233
 16املا  2إ2ل 3رن االتفاقية الأللية رقا  138بش ن ا أ اال ىن لسن االستخأا الوا ر عن رنظمة العمل الأللية بتاريخ  26ه ان  1973لالع بأت العمل هبا ابتأا رن  19ه ان 1976
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د .مهدي بخدة

لقأراع البأنية لالعقلية لدافظ عل صةت لسالرت لتىالقد سد ا ب اسدطة مظدر تشدييل يف اوعمدا تل الودناعات تل املةدن الدع
قأ تعر رو انتا للخطر تل عن يريد رنع تشييل يف العمل الليلي ،تل تي عمل إضايف ،ل ذا مظر تشييل يف ي رامت الي رية
لاالسب عية ل تعيا ع ل إهازت السن ية ،تل عن يريد لضع مأل لساعات عمل لفرتات رامت
ذلا تن العارل ا أث ه رن بلل سن العمل لمل يبلل سن الركأ يبقا لتشريع للت  ،اورر الدذي فدر تدأىل الأللدة عدن يريدد
ق اعددأ آرددر لتل ْةظـدر عليد العمددل يف اوعمددا لالوددناعات ا اطدر تل املرهقددة تل املضددر بوددةت تل الددع متددس سددالرت لتىالقد  1تيددن
اتفقددت سددالر التش دريعات العربيددة عل د عددأ تشددييل يف اوعمددا ا طددر لاملضددر عددأا التشدريع املوددري الددذي مل يسددلا هددذا االجتدداع
إضافة إي التشريع اجلزائري 2الذي مل ينص س

عل رنع القاصر رن العمل الليلي لالعمل يف اوكديا ا طدري لاملضدر ولودةة

لالقليلة النظافة لالع متس أبىالق لن تن حيأ ساعات عمل ي رية ىاصة ب ما فعلت ل التشريعات العربية
لتضاإ التشريع اليمين3والفلسطيين4مظر تشييل العارل ا أث يف املنايد النالية لالبعيأ عن العمدران ،بينمدا يضديف التشـريا
املغري5مظر تشيي ل القاصر يف اولعاب ا طدر تل مر دات هبل انيدة تل الت اليدة ،تردا إذا دان سدن القاصدر لن  16فدال وند تبدأا
يبقا للمشرع امليريب تن ينضا إي رنسسة درتإ البةل ان تل اولعاب تل السرك تل عر ا ي اانت تل رلة رتنقل
ما اتفقدت البيتةدا علد تند ال جيد ز تشدييل العاردل ا دأث ت يندر ردن  6سداعات ي ريدا عدأا املشدرع العراقـي6الدذي يقدأر م دا
العمل الي ري ب  7ساعات كي جيب تن تتخلل ذلا فرت رامة ال تقل عن ساعة لامأ لتو ن إهبارية بعأ  4ساعات عمل
رتولة ،ل الإ تيضا املشرع السوري7والقطري 8اللذان نعان استمرار عمل ا أث و ينر رن  3ساعات عمل رتولة ،ل ذلا
املشرع السعودي9الذي خيتلف عنةا ن يضمن فرت رامة ال تقل عن نوف ساعة لليست ساعة باقي التشريعات اوىر

10

 1املا  10رن االتفاقية العربية رقا  18لسنة  1996بش ن عمل االمأاث ،املرهع السابد
 2املا  15إ 3رن القان ن  11/90املتعلد بعالقات العمل ،املرهع السابد
 3املا  49إ 2رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد
 4املا  95رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
 5املا  147رن القان ن  99.65املتعلد تألنة الشيل امليربية ،املرهع السابد
 6املا  98رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  ،2015املرهع السابد
 7املا  114إ ت رن القان ن رقا  17لسنة  2010املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك ،املرهع السابد
 8املا  90رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 9املا  164إ 1رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 10تنص املا  17رن االتفاقية العربيدة رقدا  18لسدنة  1996بشد ن عمدل اومدأاث علد ردا يلدي« :ال جيد ز تن تزيدأ سداعات العمدل اليد ري للةدأث علد سدت سداعات تتخللةدا فدرت تل ت يندر للرامدة ال
تقل يف ام عةا عن ساعة كي ال يعمل ا أث ت ينر رن تربع ساعات رت الية لال يبق يف روان العمل فرت تزيأ عل سبع ساعات»
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لتضاإ التشريع االماراي1والعماين2والقطري3والث ـريين4والسـوداين5والسـعودي 6كدريا آىدر يضدمن عدأ هد از إبقدا العاردل
ا أث يف روان العمل ت ينر رن 7ساعات رت الية أبي ما رن اومد ا إال التشدريع الليـي 7فقدأ ندص علد تن ال يبقد العاردل
ا أث يف روان العمل ت ينر رن  9ساعات ي ريا
ترددا التش دريع الفلســطيين 8ف دزاي عل د عددأ اسددتمرار عمددل ا ددأث ت ينددر رددن  4سدداعات رت اصددلة تتخللةددا سدداعة عل د اوقددل رددن
الرامة ،فيقلص ساعات العمل الي ري للةأث بساعة لامأ عن الساعة االعتيا ية
يف م د يددـ لخفض التش دريع القطــري9سدداعات عمددل ا ددأث تعددأ  36سدداعة يف االسددب ع ل 6سدداعات يف الي د  ،يتبع د يف ذلددا

التش دريع الســعودي10الددذي ـحي دأ ا ددأ االقو د الي د ري ب 6سدداعات ،ترددا التش دريع اليمــين11فيخفضددةا لتوددل إي  42سدداعة يف

اوسب ع تل  7ساعات يف الي ال امأ

ليف كةر ررضان يزيأها التشريع القطري 12ختفيضا لتول إي مأ  24ساعة عمل يف اوسب ع ل 4ساعات عمل يد ري كد ن يف
ذلا ك ن التشريع السعودي13الذي فل للةأث  4ساعات عمل ي ري ىال كةر ررضان
لاتفق ا عل محاية العارل ا أث عن يريد مظر ل تشييل ليلي تل عمل إضايف تل تشييل يف ي الرامدة اوسدب عية ل الي ريدة ل
تاي االعيا ل اإلهاز السن ية 14وستيننا التشريع اجلزائري 15الذي مل حيظر ذلا إال فيما يتعلد تنع العمل الليلي الذي ساير في
ل التشريعات العربية الع رنعت رع اىتالفةا يف دأيأ فرت العمل الليلي ،فمنةا رن حيأ فرتت بت قيت الساعات لذلدا يف هدل
التشريعات العربية لالباقي حيأ ع ولت قيت الفلوي املرتبط بيرلب الشمس لكرلقةا التشريع القطري16والكويي

 1املا
 2املا
 3املا
 4املا
 5املا

17

 25رن قان ن العمل االراراب االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
76رن املرس السلطاع رقا 2003/35املتعلد إبصأار قان ن العمل العماع ،املرهع السابد
 89رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 25رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 23رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد

 6املا  164إ 3رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 7املا  93رن القان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل ،املرهع السابد
 8املا  96إ 1رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
 9املا  90رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 10املا  164إ 1رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 11املا  48رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد
 12املا  90رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 13املا  164إ 1رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 14مظر تشييل اومأاث هبذع اوكوا رطابد متارا ملا ها يف املا  15لاملا  19رن االتفاقية العربية رقا  18لسنة  1996بش ن عمل اومأاث ،املرهع السابد
 15املا  28رن القان ن  11/90املتعلد بعالقات العمل ،املرهع السابد
 16املا  89رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 17املا  21رن قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  ،1964املرهع السابد
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 /2ساعات عمل النساء
نظرا للطبيعة االهتماعيدة الدع تتد فر لدأ النسدا العدارالت فدإن التشدريعات العربيدة وسدتيننا التشدريع اللثنـاين 1رنعدت عدنةن العمدل
الليل د د د ددي ر د د د ددع اى د د د ددتالإ ي د د د ددرق ا ظ د د د ددر يف ه د د د ددذا الش د د د د ن ف د د د ددذهب التش د د د دريع االردين 2والفلس ـ ـ ـ ــطيين3والس ـ ـ ـ ــوري4والعمـ ـ ـ ـ ـاين

5

والث ـريين6والليــي7واملصــري 8إي لضددع اس دتيننا ات ختددص يبيعددة بعددض اوعمددا الددع تسددمح للم درت ولعمددل ىددال الليددل اتر ددا
للسلطة املختوة دأيأ اوعما لاوم ا لاملناسبات الع جي ز تشييل النسدا فيةدا لديال ،لتضداإ التشدريع اليمـين9إروانيدة العمدل
الليلي للنسا يف كةر ررضان
لسلا املشرع املغري 10رسلوا آىر مي تهاز التشييل الليلي للنسا رع اوىدذ بعد االعتبدار لضدعةن الودةي لاالهتمداعي،
كي تت ي السلطة دأيأ الشرلط ال اهب ت افرها لتسةيل العمل الليلي هن
يف م عاجلت تشريعات تىر رس لة العمل الليلي للنسدا بطريقدة خمتلفدة ،ميد اعتدربت تن اوصدل هد املندع لاالسدتيننا حيودل
إبروانيددة قيددا امل درت ولعمددل الليلددي يف مالددة الق د القدداهر تل إذا تعلددد العمددل ت د ا تلليددة تل رنت ددات س دريعة التلددف تل إذا ت قددف
املشدرلع بسددبب قد قدداهر تل إذا اندت تعمددا املدرت ذات يبيعددة إ اريددة تل فنيدة تل جتاريددة ذات رسددنللية تل يف ىددأرات صددةية تل
ترفيةية تل يف ىأرات النقل لاالتوا لإي ذلا تكار التشريع العراقي11والتونسي12والسوداين13واالماراي 14والكويي.

15

لاجت التشريع اجلزائري16إي رنع التشييل الليلي للنسا رطلقا إال برتىيص صا ر ردن رفدتش العمدل ،لتيضدا ودن هدذا االىدري يف
التش دريع املوريتــاين

17

تن يددرىص للنسددا ولعمددل لدديال يف ىددأرات الوددةة لالرعايددة ،ترددا يف املوددانع لاملعارددل لاحملدداهر لسددامات

 1مل يددنص املشددرع اللبندداع سد علد رنددع تشددييل النسددا يف االعمددا املرهقددة تل املضددر ولوددةة آىددذا بعد االعتبددار االىددتالإ يف الطبيعددة اجلسددأية لل نسد لن الطبيعددة االهتماعيددة الددع تت سددس علد
التشييل الليلي الذي مل نع عن املرت ىاضعا إايع ملبأت املسالا ب الرهل لاملرت  ،عودس املشدرع اجلزالدري لالت نسدي لبأرهدة تقدل املشدرع الليدل الدذين تىدذلا بعد االعتبدار الطبيعدة االهتماعيدة املختلفدة بد
اجلنس فمنع ا التشييل الليلي لمل أيىذلا ولطبيعة اجلسأية لول رنةما إذ ال اأ نوا يف التشريع العما اجلزالري لالت نسي نع ت هب تشييل النسا يف االعما الشاقة تل ا طر تل املضدر ولودةة تردا
التشريع الليل فسمح بتشييل النسا يف تلا االعما بنا عل ر بتةن لقأرهتن ،ل ل ذلا عمال تبأت املسالا ب الرهل لاملرت يف يبيعة االعما لن اال رتاث لالىتالإ الفيزي ل هي
 2املا  69رن قان ن العمل االر ع رقا  8لسنة  ، 1996املرهع السابد
 3املا  101إ 3رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
 4املا  120إ 1رن القان ن رقا  17لسنة  2010املتعلد بتنظيا العمل يف القطاع ا ا لالتعالع لاملشرتك ،املرهع السابد
 5املا  81رن املرس السلطاع رقا 2003/35املتعلد إبصأار قان ن العمل العماع ،املرهع السابد
 6املا  30رن القان ن رقا  36لسنة  2012إبصأار قان ن العمل يف القطاع االهلي البةريين ،املرهع السابد
 7املا  96إ 2رن القان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل ،املرهع السابد
 8املا  89رن قان ن العمل املوري امل مأ رقا  12لسنة  ،2003املرهع السابد
 9املا  46إ ب رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد
 10املا  172إ  1رن القان ن  99.65املتعلد تألنة الشيل امليربية ،املرهع السابد
 11املا  86إ 1ل إ 3رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  ،2015املرهع السابد
 12الفول  68رن الة الشيل الت نسية املعألة ولقان ن عأ  62لسنة  ،1996املرهع السابد
 13املا  20إ 1رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
 14املا  28رن قان ن العمل االراراب االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
 15املا  23رن قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  ،1964املرهع السابد
 16املا  29رن القان ن  11/90املتعلد بعالقات العمل ،املرهع السابد
 17املا  166ل 169رن القان ن رقا  2004/017املتعلد تألنة الشيل امل ريتانية ،املرهع السابد
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التعمري لال ركات لرلةقاهتا فال ون تشييل النس يف الليل مسب هذا التشريع ،بينما يقر التشريع القطري 1بعأ ه از تشييل
النسا يف ري اولقات الع دأ بقرار رن ال زير
لذهددب التشدريع الســعودي2والعراقــي3واملغــري 4إي ضددرلر رددنح املدرت العارلددة فددرت رامددة ليليددة ال تقددل عددن  11سدداعة رت اليددة ددأ
بقرار رن ال زير ضمن التشريع السع ي لجيب تن تو ن ضمنةا فدرت  7سداعات لديال بد السداعة التاسدعة لديال لالسا سدة صدباما
يف التشريع العراقي لامليريب ،ترا التشريع التونسي5واملوريتاين6فمنةاها رامة ليلية متتأ إي  12ساعة رت الية اكرتط املشرع الت نسي
تن يو ن رنةا عل اوقل الفرت املمتأ ب الساعة العاكر ليال لالسا سة صباما
يف مد تن التشدريع الليــي7لالســوداين8انفددر ا كمايددة املدرت العارلددة يف العمددل النةدداري ،فةددأ املشددرع الليددل م ددا تسددب عي تقود
لعمل املرت ب 48ساعة تا يف ذلا العمل االضايف ،لا تف املشرع الس اع بضرلر مو املدرت العارلدة علد اسدرتامة يف اليد
ال تقل عن ساعة لال متتأ فرت عملةا ت ينر رن مخس ساعات رتولة
زاي علد الطبيعددة االهتماعيددة الددع تسسدت عليةددا التشدريعات العربيددة مظرهدا لتشددييل النسددا ولليددل ،فدإن الطبيعددة اجلسددأية للمدرت
لعبددت تيضددا لرا بدريا يف إقدرار تلددا التشدريعات ظددر تشددييل املدرت يف اوعمددا ل الوددناعات ل املةددن ا طددر تل الشدداقة تل املضددر
وجلانددب الوددةي تل االهتمدداعي ،تل تلددا الددع دتدداج إي اة د هسددماع بددري تل تلددا الددع تف د ق ق لهت دا تل تـشددول خمدداير وليددة
عليةا ،تل تلا الع متس أبىالق املرت تل ختْ لأش ميا ها تل اختل وخ اب العارة
لاىتلفت يف رن حيأ تلا االكيا لا وعما الع ال ون تن تشتيل فيةا املرت  ،فذهبت البيدة هدذع التشدريعات إي تن السدلطة
املختوة هي رن دأ ذلا بقرار لزاري وستيننا املشرع االمـاراي 9والليـي10،ميد تدرك اول دأيدأ ذلدا لالتفداق ،بينمدا مسدح
اليندداع بتشددييل النسددا يف تل دا االعمددا لفقددا لددر بتةن لقددأرهتن؛ ترددا املشددرع الســوداين 11فلددا نددع ذلددا بوددفة رطلقددة بددل لروددن
السلطات املعنية ولرتىيص ولعمل يف هذع ا االت تلبية للوا العا

 1املا  96رن القان ن رقا  14لسنة  2004املتعلد إبصأار قان ن العمل القطري ،املرهع السابد
 2املا  150رن نظا العمل السع ي ،املرهع السابد
 3املا  86إ  2رن قان ن العمل العراقي رقا  37لسنة  ،2015املرهع السابد
 4املا  174رن القان ن  99.65املتعلد تألنة الشيل امليربية ،املرهع السابد
 5الفول  66رن القان ن عأ  62لسنة  1996املعأ جمللة الشيل الت نسية ،املرهع السابد
 6املا  165رن القان ن رقا  2004/017املتعلد تألنة الشيل امل ريتانية ،املرهع السابد
 7املا  96إ 1رن القان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل ،املرهع السابد
 8املا  20إ 3رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
 9املا  29رن قان ن العمل االراراب االدا ي رقا  8لسنة  ،1980املرهع السابد
 10املا  95رن القان ن  7لسنة  1983املعأ للقان ن رقا  58لسنة  1970بش ن العمل الليل ،املرهع السابد
 11املا  20إ 2رن قان ن العمل الس اع لسنة  ،1997املرهع السابد
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زاي عل ق اعأ ا ظر يسرتسل املشرع اليمين 1والفلسطيين 2يف إضفا محاية ت رب للمرت ا ارل يف كةرها السا س تل بعأ ستة
تكةر رن ال ضع ،مي

نعاهنا رن االكتيا لساعات إضافية ،ليضيف التشريع اليمين مظدر تشدييلةا و يندر ردن مخدس سداعات

يف الي
ىرلهددا عددن القاعددأ العا رددة الددع تبنتةددا تش دريعات العمددل العربيددة يف تىددذ القددأرات البأنيددة لالفيزي ل هيددة بع د االعتبددار فددإن املشددرع
اجلزائــري3والتونســي 4مل يسددلوا هددذا الددنة لمل ينوددا عل د رنددع امل درت رددن العمددل يف تكدديا تتسددا و ط د ر تل دمددل رشددقة عل د
هسأها

ال ـ ـخامتة:
يف ىتددا هددذا البةد

وننددا اسددتخال

اوموددا املتعلقددة بسدداعات العمددل يف التشدريعات العماليددة العربيددة لتسد يل بعددض املاىددذ

ليرح مجلة رن البأالل لاملقرتمات عل النة التا :
-إقرار البية الأل العربية ملأ قان نية تسب عية تعا

 48ساعة يف االسب ع عأا  5ل اعتمأت عل رأ تسب عية تقل

-جتالز املأ القان نية االسب عية يف البية التشريعات العربية عن مأ  40ساعة عمل يف االسب ع لهد ا

دا السداعي املعتمدأ يف

اتفاقية رنظمة العمل الأللية عأا التشريع اجلزالري لالتشريع امل ريتاع ،رع تس يل تن مأ  40ساعة يف االسدب ع يندل لقتدا رعتدأال
لرناسبا السيما عنأ ت زيع عل  5تاي عمل كي

نح رن ىالل عطلدة تسدب ع اثنيدة دفدز العمدا ت يندر لمتودنةا ردن العد

إي

عملةا بنشداط عدا فضدال عدن عطلدة هنايدة االسدب ع تل الرامدة االسدب عية الدع مدأ هتا البيدة تلدا التشدريعات يف الظدرلإ العا يدة
للعمل بي اجلمعة العتبارات ينية لاهتماعية تساعأ العما

ينريا رن النامية السيو ل هية لالبأنية

 مساح دل التشدريعات العربيدة ولعدأل عدن املدأ القان نيدة االسدب عية سد ا ولندزل عنةدا ال برفعةدا يف مالدة النشدايات الودعبة تلا طر  ،للون هذع التشريعات اىتلفت يف ررهعية هذا التعأيل هل يع إي الأللة ت إي تيراإ عالقة العمل؟

 1املا  43ل  44رن القان ن رقا ( )5لسنة 1995املتعلد بقان ن العمل اليمين ،املرهع السابد
 2املا  101إ 1ل 2رن قان ن العمل الفلسطيين رقا  7لسنة  ،2000املرهع السابد
 3تىذ املشرع اجلزالري رن ىال املا  15رن القان ن  11/90املتعلد بعالقدات العمدل ولطبيعدة اجلسدأية لردا يتبعةدا ردن قدأرات هسدمانية لعقليدة يف التفرقدة بد العاردل القاصدر لبد العاردل البدالل فقدط
تي تن تساس التفرقة يف تلا الطبيعة تق عل اعتبار السن ،فمنع عن القاصر ذ را ان تل تنين االكدتيا يف اوكديا ا طدري تل املضدر ولودةة ال الدع تنعدأ فيةدا النظافدة تل متدس أبىالقياتد لمل أيىدذ
بتلا التفرقة يف الطبيعة اجلسأية ب الرهل لاملرت ما فعلت البية التشريعات العربية عمال رن تبأت املسالا
 4مل يفدرق املشدرع الت نسدي بد عمدل املدرت لعمدل الرهدل يف اوكديا الدع قددأ تعدر صدةة لسدالرة تل تىدالق دل رنةمددا للخطدر ون العدرب يف نظدرع تقد علد سدن البلد غ فتضدمنت نود الفوددل 55
لالفول  56رن القان ن عأ  62لسنة  1996عل السماح للقور ذ ر ان ا تل إاناث يف تعمار رتفالتة والكتيا يف تعما ىفيفة ال تضر بوةتةا لمن ها لال متس بقأراهتا لر اظبتةا علد الأراسدة
س ا انت هذع اوعما ا فيفة ذات يابع فالمي تل ري فالمي تل ذات يابع ري صناعي فقط؛ لمل نع ذلا عن النسا العارالت
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دا تقود يد ري ي افدد ردأ  12سداعة عمدل يف اليد لالدذي يعتدرب مدأ عدا يدنور علد تلقدات

الرامة لالن ل ينر االنشياالت الي رية للعارل ،عأا بعض التشريعات الع مأ ت تأ  10ساعات ةدأ تقود لهد رناسدب يف
االم ا العا ية إال يف الظرلإ ري العا ية فيمون رفع يف مأل را تقتضي الضرلر
 تطبيقا لالتفاقية العربية بش ن عمل اومأاث تقرت الوينري رن التشريعات العربية السن اال ىن للةأث ب  15سنة ل 16سدنةرددع مظددر تشددييلةا يف العمددل الليلددي لاوكدديا ا طددر لالشدداقة ل ريهددا ،هددذا السددن يعددأ ررتفعددا ن عددا رددا وملقارنددة رددا تعتمددأ علي د
التشريعات يف ل العامل الىتالإ نظر التشريع العريب لالتشريع العاملية إذ تراهن تشريعات العمل العربية عل محاية ا دأث ت يندر
رن نظرهتا إي العمل ذات الذي يعأ ذا تلل ية ولنسبة للتشريعات العاملية لذلا وجتاع النو

العربية حن رفع سن العارل ا أث

رن هةة لرن هةة تىر رنع تي تشييل قأ يضر بوةت تل تىالق تل يدلْرهن تعليم اإللزاري
 -إضفا محاية خمتلفة لتشييل فئة االمأاث لالنسا وعتبار السن لوعتبار الطبيعة الفيزي ل هية ،إذ لرونت تشريعات العمل العربية

رددن هددذع ا مايددة عددن يريددد مظددر العمددل الليلددي لالرتىدديص ببعضد لمظددر العمددل يف بعددض النشددايات ،ل ددذا دأيددأ م ددا سدداعي
خموص هذع الفئات تل ت سيع فرتات للرامة

امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراجا:
 /1مراجا ابللغة العربية:
-1الكتب :
القر ان الورميابن رنظ ر لسان العرب ط ،3ار صا ر بريلت 2004 امحية سليمان ،التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريا اجلزائري -عالقة العمل الفردية ي ان املطب عات اجلارعية اجلزالر1992
 رةأي أ التنظيم القانوين ألوقات العمل يف التشريا اجلزائري-دراسة مقارنة ،ار اجلارعة اجلأيأ  ،االسونأرية 2013ز ي ابراهيا اىن  ،شرح قانون العمل اجلزائري ،ي ان املطب عات اجلارعية ،اجلزالر.1975-2القوانني واملواثيق الدولية
أ-القوانني:
 االمـ ــر  03/97املد ددنر يف  1997/01/11حيـ ــدد املـ ــدة القانونيـ ــة للعمـ ــل اجلريد ددأ الرمسيد ددة لل مة ريد ددة اجلزالريد ددة العد ددأ 3لس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددنة1997
 -املرســوم الريســي  407/11املددنر يف  29ند فمرب  2011حيددأ االجــر الــو ين االدىن املضــمون ،اجلريددأ الرمسيددة لل مة ريددة

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

191

ساعات العمل في التشريعات العربية

د .مهدي بخدة

اجلزالريد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة العد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددأ  66لسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددنة 2011
القانون  03/81املنر يف  1981/02/21املتعلد ابملدة القانونيـة للعمـل امللغـ ولقدان ن  11/90املتعلدد بعالقدات العمدلاجلريأ الرمسية لل مة رية اجلزالرية العأ  08لسنة 1981
القانون  11/90املنر يف  21افريل  1990املتعلق بعالقات العمل اجلزائري اجلريأ الرمسيدة لل مة ريدة اجلزالريدة العدأ 17لس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددنة 1990
القــانون رق ــم  99.65املتعل ددد مبدونــة الشغـ ــل املغربيــة املنفددذ يبقددا للظةددري الش دريف رقددا  1.03.194الوددا ر يف  11سددبتمرب2003
القــانون رقــم  2004/017الوددا ر بتدداريخ  2004/07/06املتضددمن مدون ــة الشــغل املوريتانيــة ،اجلريددأ الرمسيددة جلمة ريددةر ريتانيا االسالرية العأ  1079بتاريخ  30سبتمرب .2004
القـانون رقــم  )5لســنة  1995بشد د ن قــانون العمــل الصـادر ابلقـ ـرار اجلمهــوري ،اجلريددأ الرمسيددة لل مة ريدة اليمنيددة العددأ 5لس د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددنة1995
القانون رقم  36لسنة  2012املنر يف  2012/07/26إبصأار قانون العمل يف القطاع االهلـي الث ـريين ،اجلريدأ الرمسيدةململوة البةرين العأ  3063املنرىة يف  02الت 2012

14

القانون رقم  14لسنة  2004املنر يف  2004/05/19إبصأار قانون العمل القطـري ،اجلريدأ الرمسيدة لقطدر العدأ 9229
القــانون رق ــم  17لســنة  2010املددنر يف  2010/04/12املتعلددد بتنظ ــيم العمــل يف القط ــاع ااــاا والتع ــاوين واملشـ ـالسوري
 الة الشغل التونسية الوا ر ابلقانون عدد  27لسنة  1966املعأ ردنر يف  30افريدل  ،1966الرالدأ الرمسدي لل مة ريدةالت نسية العأ  20لسنة 1966
نظــام العمــل الســعودي الوددا ر وملرس د امللوددي رقددا  51/بتدداريخ  23كددعبان  1426ه املعددأ وملرس د امللوددي رقددا 24/بتاريخ  12مجدا ي االلي  1434ه لاملرسد امللودي رقدا  46/بتداريخ 5مجدا ي الينانيدة  1436ه ،ت القدر السدنة  82العدأ :
 4068املنر يف  28ا ت بر 2005
قانون العمل العراقي رقم  37لسنة  2015رنش ر يف هريأ ال قالع العراقية العأ  4386بتاريخ 2015/11/09قــانون العمــل العمــاين الوددا ر وملرس د السددلطاع رقددا  35لسددنة  2003املددنر يف  26افريددل  2003املتعلددد إبصددأار قددان نالعمل ،اجلريأ الرمسية لسلطنة عمان العأ 742
-قان ن العمل يف القطاع االهلي الكويي رقم  38لسنة  - .1964قان ن االرارات االدا ي رقا  8لسنة 1980
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 قانون العمل اللثناين الوا ر بتاريخ  23سبتمرب  1946املعأق ـ ــانون العم ـ ــل الفلس ـ ــطيين رق ـ ــم  7لس ـ ــنة  2000امل د ددنر يف  2000/04/30ال ق د ددالع الفلس د ددطينية الع د ددأ  39املنرى د ددة يف2001/11/25
-

ق ــانون العمـــل االردين رقـ ــم  8لســـنة  1996املع ددأ ولق ددان ن رق ددا  11لس ددنة  2004اجلري ددأ الرمسي ددة رق ددا  4113بت دداريخ

 1996/4/16الوفةة 1173
 قانون العمل املصري املوحد رقم  12لسنة  2003اجلريأ الرمسية العأ (رورر) يف  7افريل 2003 قانون العمل السوداين لسنة  1997املنر يف 1997/01/01 قانون العمل الليي رقم  72لسنة  1972املعأب-املواثيق الدولية
االتفاقية الدولية رقم 61لسنة  1938بشأن ختفيض ساعات العمل يف صناعة النسيج ،رنش رات رنظمة العمل الألليةااالتفاقية الدولية رقم 51لسنة  1936بشأن ختفيض ساعات العمل يف األشغال العامة ،رنش رات رنظمة العمل الألليةاالتفاقيــة الدوليــة رقــم  30لســنة  1930املتعلقــة بتنظــيم ســاعات العمــل يف التجــارة واملكاتــب ،رنش د رات رنظمددة العمددلالأللية
االتفاقية الدولية رقم  47لسنة  1935بشأن ختفيض ساعات العمل إىل أربعني ساعة يف األسثوع ،رنش رات رنظمة العملالأللية
االتفاقية الدولية رقم  138لسنة  1973بشأن احلد االدىن لسن االستخدام ،رنش رات رنظمة العمل الألليةاالتفاقية العربية رقم  18لسنة  1996بشأن عمل االحداث  ،ط 4اتفاقيات لت صيات العمل العربية ،رطبعة هارعة الألالعربية سنة 2003
/2مراجا ابللغة االجنثية:
-A. Jeammaud, la notion de durée légale du travail revue, dr.soc n6 1981.
-Durée, réduction et aménagement du temps de travail ministère de l'emploi et de la solidarité
paris, 2000.
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail 20édition Dalloz 2000. Mentri Messaoud essai d'analyse de la législation et de la réglementation du travail enAlgérie opu.Alger1986.
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اإلجتماعي

د .جمال عبده سيد

جتنيد التنظيمات الدولية اإلرهابية للمقاتلني عرب شبكات التواصل اإلجتماعى
Recruitment of fighters by the terrorist international organizations through social
networks
د.جمال عبده عبد العزيز سيد/مدرس القانون بالمعهد الفنى التجارى -الكلية التكنولوجية بوسط
الوادى-وزارةالتعليم العالى  -مصر

امللخص:
األعتر اا بفكررالبائولر ائجنبائة الجرنبائ ،ئجررنبجبيدرراللبئ،لر،لبئ ولر ائجنب ر بنطرا بائ اررالبائوررانان بائر ،ئ بجب رر،بئررا بائتلر ج ب
بت كبائكرالبيتعبياب ا ع ب

بتاازنبالزلب ماغاببئ وتغيااتبائت بح،ثتبئ وةتوعبائ ،ئ بمثلبائتطرالبائتر ائرائ ب ائوتوثرلب

ر بائةراال بائتر بتوررعبمررنبااللاررابيينب ر بائواا ررعباالئرتابنجررنبئكر ااتبائتااالررلباالئتورراع بجب بناراابئوررابتتجحررنبئ ر بمررنب رر،للب
ع ر بائتااالررلبمررعباالب راةنب فاالررنبمررنب ررنبائك ر اببعبررابائعررائ بئبررببا رررالا بفطررا بم،ل ررنبفكررالب ي ر بال ررا با ر ال ب
ائك ابببذئكبائكرابائوتطا ب اا بمرنببر ابائر،لنبا بائو را ل بائترجبلا ئرانبئ رابا باال ررالبائوتطا رنبائترجبتتلر بفرائع

ب

جبم ة اب تلتغلبان ،ا ب طا اتبائك ابب لغبت ب جبائاالاابئ ضلب ع،لبائوام ببت كباال رالب معا ت بئ اةت راب رجب
تض ي ب ائتذاب بئ يوانبب اب مرنبثر بئع ر بع االراب اع رنب رجبت كيرذبعو جرات بااللاابجرنبيرلب رجب ط رنب ارابمرابلترج بئ ر ب
انتكررالاب ا ررعبائ طررا ب ررجبيررلبائعررائ بفاالرررا نبئعرر،لب رر،للباالئ ر لباالم جررنبع ر بلالرر،بت رركبائع االررابائتررجبلررت بتة يرر،اابعبرراب
االنتانتبحيببالبلت بائتعا بع ي اباالبع ،مابيوامانبفالتراببعو جات باالئاامجنب .ب

اللكامت املفتاحية  :تة ي،ب–بائت اجواتب–بائ ،ئجنب–باإللاابجنب-بش ااتبائتاااللباالئتواع ب

Abstract
The recognition of the idea of international criminal responsibility as a new form of responsibility
within the international legal system was recognized as a realistic expression in a necessary and
desirable balance of the changes that occurred to the international community, such as the
technological development of crimes committed by terrorists on social networking websites. These
websites help terrorists to communicate with others, especially young people around the world to
broadcast their ideas in ways that are carefully studied to convince young people of this extremist
ideology, whether through religion or principles promoted by them or extremist ideas that are
characterized by violent approach and take advantage of the motivations and energies of young people
and their desire to reach to the best and their lack of knowledge about terrorists' identity. This makes
young people misunderstand and attract to believe them and participate effectively in the
implementation of their terrorist operations at their countries which allows them widespread in all the
world in addition to the inability of police to monitor those persons who are recruited via the internet.
They
are
only
recognized
when
they
commit
their
criminal
operations.
keywords : Recruitment - Organizations - International - Terrorist - Fighters - Social Networks
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أوال :مقدمة الدراسة :
مععتزايد ععتزداععشبتدتزاععواصلزدالشتداع زدكلشمععصر زني ععا زملععشم زنيععرزةصوععشزدالح ععصلزداليم ععشزفدال ع د زدكلشمصر ععشزد بش حععشزنيععت لز
دالشنظ مصلزدإلرهصني شزىفزاتظ فزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر زالن ع زدالشرع وزفدالحاع زدإلرهعصهنزفهنعصز اعو زمعرزداللع فر زدال ة عيزر ع ز
دالتفرزدالذ زا يوهزهذةزد تدقتزىفزجتن تزدال وصبزفداشقرصهبمزالشنح ذز غ دضهصنزح ثزاب لزهذهزدجلمصرصلزد شر وشزدال واشزدال قم شز
ألغ دضهصزدالترص شنزومنذزا عزانظ مزدالقصرتةزقو زحنتزرقتزمرزداليمرزىفزنيثزني صاناهزرربزدإلن نتنزحىتزني ززن صطهزدال قم زدالحيصلنز
الشلت قزهذهزدالو صانلزفاترزوي صال صاهزرربزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر نزكا مصزو لوتكزفات نزىفزاي هزالشيي يزإا دا ج شزكزهتعتوز
إىلزن ع زاقصوشععهزد شر وععشزفز“دالشاحري ععش”ز وحلع نزنيع زإىلزاععرزحع بزنحلع شزال شع اريزىفزد إععتتنزفداللععي زإىلزداععشقرصبزدال ععوصبنز
ال شرتعزىفزاحتوهزفدالقشصلزىفزدالو تدنزدالىتزحيصربزو هصزمث ز وغصنلشصنزفدالي دقزفاترايزفدال مرزفدفلز خ .ززةمصزجنتز نزانظ مزدالتفالشز
دإلاعمم شزد يع فوزماعمزعددرع

زدإلرهعصهز كز عنظمزاعحتوهزوقعيزم عتدن صزفرلعا اينزفالاعرز لعصز قعتدزميةعشزةوعريةزف عنظمزاعحتوهز

إرمم صنزةمصزلتدزمرزوا هزو او ز جئزإىلزداشبتدتز ول زدالتاص زدالشانتالتل شزدالىتزاشي قزمحلق زدإلرمم زىفزارت زميصرةشز
دالىتزخيتضهصزاتدءزدرممًصز فزرلا ًاينزوشنظ مزددر زكز حتاهزداشغملزني دمجزدالشتدا زدحلت ثشزالن ز واصرهزفجتن تزد ي تزالمنلمصتز
الإعحتوه.فمرزد كةععتز نزد نشععتايلزدإلالا فن ععشزفمتدقعتزدالشتداع زدكلشمععصر زمثع ز“دال تا عتب”زف”اععت ”زف”دالح لععوتك”زف”دالعتدا ز
ب”زف”دكنلعشغ دت”ز اعوحتزدألددةزدألهععمزدز عتزدجلمصرعصلزدإلرهصني ععشزالن ع ز واصرهععصزفميشقعتدهتصزففضعتزخررهععصزفانح عذز هععتدوهصز
فجتن تزف اشقرصبز رلص هصنزفممصز كةتزارترزداشغملزددر زفدالشنظ مصلزدإلرهصني شز تدقتزدالشتدا زدإللشمصر ز .ز
اثنيا :مشكلة وتساؤالت الدراسة:
اشمث زم ا شزدالترداشزىفز نزاواصلزدالشتداع زدكلشمعصر زاشمشعتزنييعتدزمعرزد م عيدلزدالعىتزاعه تزداعشبتدمهصزمعرزقوع زدجلمصرعصلز
دإلرهصني ععشنزةصالشحصر ععشزف ن ععشزدالن ع نزفاععهتالشزدالتاععتلزفدكاععشبتدتزنزفإماصن ععشزمشصنييشهععصزفإرععصدةزد شصنييععشزىفز ززمععصنزفماععصنزح ععثز
الشبتتزدالشنظ مصلزفدجل مصرصلزدإلرهصني شزهذهزدالتاص زاليتةز اوصبز مههعصز نزذعذهزدالتاعص زاعيو شزالعت زدجلمعصهريزد لعشهتوشزفمعرز
مثزاله زذذهزدجلمصرصلزرم شزداشهتدوزدجلمعصهرينزةمعصز عصزنيي عتةزرعرزدال قصنيعشزفداللع ر ةزدحلاتم عشنزمإلضعصوشزإىلز نزهعذهزد تدقعتز
اه تزالإلرهصني رزط قز نيتدبزداليفدرزر زرا زد تدقتزدإلالا فن شزدالقتميشزدالىتزةصنزدإلرهصني تنز نشظ فنزداليفدرزأبنزاياتدزإال همنزوقتز
داشرصعزانظ مزددر ز نز رترزداع دا ج شزإرمم عشزر ع زمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر زةصوعشنزفغز ع كزاعغريةزفكزةوعريةزإكزفط قهعصزدز
رصغزاقن شزد ي تمصلنزفرمفةزر زمصز اصرزإال هزد ربدءزمرزم يدلزالت زدالشنظ مزدزجمصلزاعواصلزدالشتداع زدكلشمعصر نزوقعتز هع ز
“دالشنظ م”ز نييتزمرز الكزر زد لشت زدالشقينزال وشا زف تلتزالهزمتدقتزنيت شزالن ز خوصرهزف واصرهزفو ت تهصاهنزفال شجصفزز الكز لصز
نيتختالععهزرععصغزدألاليععصبزدال قم ععشزبطمقععشزاليوععشزرقم ععشز م ع زداععمز“ا ع زدالإ عتدرت”زدزمل عي زمنععهزال وععتزمينععتايلزرنصا ع هزفاععتر ز
دألطحعصلزفد ع دهقرزفدال ععوصبزر ع زمقصا ععشزقعتدلزدالشحعصالفزدالغع ،زفدإلق مع نزدالععذ زاعا شهزدالععتكايلزد شحععتةزضععتهنزفمععرزمثزمياععرز
دالقععتلزأبنزمث ع زهععذهزدالشنظ مععصلزفدجلمصرععصلزدإلرهصني ععشزني ععترلزا ع درصلزفاوععتكلزف ععتكلز دلز نييععصدزددخ ععشزفإق م ععشزفدفال عشنز
فالع عذالكزميا ععرزدالق ععتلز نزم ععا شزدالشنظ م ععصلزدإلرهصني ععشزم اا ععيةزر ع ع زدر ععصمشرزر ل ععشرزازدألفىلزهع ع ز ال صهت ععصزداليل ععا شزفضع ع مهتصز
دإلرهصني ععشنزفدالثصن ععشزملععبشهصزدإلرمم ععشزدذص ععشزدالععىتزانحععقزر هععصزنيلععبصءزالا ع زا ع فمزذععذهزدألرمععصلزدإلرهصني ععشزملععشغ شزني عذالكزد تدقععتز
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دإلالا فن شزال واصلزدالشزتدا زدإللشمصر نزفدالعىتزداعشرصرتزمعرزخمذعصزنيعثز حعتدفزدالينعفزدالعىتزانشجهعصزا عكزدالشنظ معصلزنياحعصءةز
فمهن شزرصال شزدالتقشزفدجلتدةنزحمم شزني اصالشزمالغشزدال تةزفدالينفزإىلزداليصغز مجت .ز
واتتىىى اش ىىكالية الدراسىىةزدز نززايدةزرععتدزدألو ع ددزدالععذ رز لععشبتمتنزاععواصلزدالشتدا ع زدكلشمععصر ز د زإيزاحععصقمزد ععاملز
دالقصنتن ععشزفملز شيععرزر ع زدالل ع رصلزد بشإععشزا ع صغشزدالق عتدنرزدالععءزاععكد زإيزمتدلهععشز ععصط زاععتءزداععشبتدتزهععذهزدال ععواصلنز
فكا مصز نزدالشحتايلزدالنصا شزررزاتءزداشبتدتزاواصلزدالشتدا زدكلشمصر زكزاقفزرنتزحتزد لصسزمحلقتقزد صاشزمألو ددز
وحل نزني زميشتزأتاريهصزإيزمصز هتدزاممشزف مرزدالتفالش.
فالذالكزوإنزإااصال شزدالترداشزاشنصفلز ما هىى العوامىل الىت تىدال الشىباب لإلنضىما للتنظيمىات أو اجلماعىات اإلرهابيىة عىرب
شبكات التواصل اإلجتماعى؟ ميارزدالقعتلز نزانظع مزددرع ززةصحعتزدالشنظ معصلزدإلرهصني عشزهعتزانظع مزةوعريزال غص عشزف يع زدفردًزةوع زريدًز
اعتدءزدزد نرقععشزدالي ني ععشز فزحععءزدزدالععتفلزدأللنو ععشزنزف الععكزظهع زنيتضععتلزمععرزجنصحععهزدزجتن ععتزداليت ععتزمععرزد قععصا رزإال ععهزنزف الععكز
التفدوتزمي نشزاتدءز ةصنتزمصد شز فزمينت شز فز ت تالتل شز فزنحل شززدفزغريهصزمرزدالتفدوتزدألخ زنزدالءزجتي زداليت تزمرزدال وصبز
نلمتدزإيزهذدزدالشنظع مزمعرزةصوعشزدفلزداليعصغ  .العذدزوعإنزد عا شزدالعءز ر حهعصزدالوحعثزاشمثع زدزني عصنززة عفز عشمزجتن عتزدال عوصبزرعربز
د تدقععتزدكالا فن ععشز تدقععتزدالشتداع زدكلشمععصر زمععرزقوع زدالشنظ مععصلزفدجلمصرععصلزدإلرهصني ععشز فمععصزهع ز اععوصبزلص ني ععشزمتدقععتزدالشتداع ز
دإللشمصر زالإلرهصني رز فمصزهتزمنهجهمزىفزداشقرصبزد شرتر رزد قصا ر زفهتزمصزجت زرنشزدالترداشز.

اثلثا :أمهية الدراسة
اتا ز مه شزدالترداشزمرزخملز نزمتدقتزدالشتدا زدإللشمعصر زا يع زدفردًزهصمعصًزدزداليت عتزمعرزدتشميعصلزنزح عثز نزداعشبتدتزهعذهز

د تدقتزداو زال زمقشإ زوقيزر زدال وصبزنزني ز نزدالتفلزد لصًزقصمتزماشبتدتزهذهزد تدقتزف الكزالا زاشتداع زمعتزدتشمعتزنز
إضععصوشزإيز نزهععذهزد تدقععتزاليوععتزدفردًزهصمعصًزدزم ح ععشزدالشحععتلزدالععتميق دط زدزةثععريزمععرزني ععتدنزد نرقععشزدالي ني ععشزنزح ععثزةععصنزداللععو ز
دألاصا زألحتدفزهذدزدحلع دكزدكلشمعصر زهعتزانظع مزدال عوصبزر ع زمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر .زفنش جعشزالماعشبتدتزد شيد عتز تدقعتز
دالشتدا زدكلشمصر زقتز د ز الكزإيز نز اوحتزالشبتتزمرزقوع زداليت عتزمعرزدالشنظ معصلزدإلرهصني عشزفقعتزظهع ز العكزنيتضعتلزدز
داشبتدتزانظ مزددر زذذهزد تدقتزفجنصحهزمالحي زدزجتن تزداليت تزمرزدال وصبزمرزخمذصزنزفنش جشزألنزدال وصبزمهعصزدالح عشزدألةثع ز
دزداشبتدتزهذهزد تدقتزنز د ز العكزإيزدنلعمصمهمزإيزهعذهزدالشنظ معصلزدإلرهصني عشزفمألخعتزانظع مزددرع زنزف العكزنش جعشزدفدوعتز
ش حشزاتدءز ةصنتزمصد شز فزنحل شز فزمينت شز زفد ت تالتل شزنز فزغريهصزمرزدالتفدوتزنزممصزلي زداليت تزمرزدال وصبز قتمتدزمالشتدا ز
متز رلصءزهذدزدالشنظ مز .ز
رابعا :أهداف الدراسة :
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هععتوزدالوحععثزني ععا زرععصتزإىلزمي وععشز هععمزاععتدر صلزف اثرزظععصه ةزدإلرهععصبزدالععتفىلزدالتدقععتزرععربزاععواصلزدالشتدا ع زدإللشمععصر زنز
فدنرمقصًزمرزهذدزدذتوزداليصتزاتلتزجممترشزمرزدألهتدوزدألخ زفدالءز صفلزدالترداشز ق ق هصزفدالىتزنر حهصزر زنيلصطزدالوحثز
فه  .ز
 -1دالشي وزر زة ح شزجتن تزدال وصبزمرزقو زدكرهصني رزرربزدالتدقتزدكالا فن شزال واصلزدالشتدا زدكلشمصر ز .ز
 -2دالشي وزر زمم يدلزفر تبزدف صط زد تدقتزدكالا زفن شزال واصلزدالشتدا زدكلشمصر .
 -3زدالشي وزر ززمنهجزدكرهصني رزدزن زدالينفزفدالشر وزرربزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر
 -4دالشي ع ع وزر ع ع زداليتدم ع ع زدالع ععىتزاع ععتوتزدال ع ععوصبزالإلنلع ععمصتزال شنظ مع ععصلز فزدجلمصرع ععصلززدإلرهصني ع ععشززرع ععربزاع ععواصلزدالشتدا ع ع ز
دإللشمصر
 -5دالشي وزر زدالينصا زدالءزختتتزدالشنظ مصلزدكرهصني شزر زمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر
املبحث التمهيدى
نشر العنف والتطرف عرب شبكات التواصل االجتماعيع

1

د داليصغ دكامم زفدالي هز اهمت اواش دكن نت ني عا فدضع د نيلعيزنحعت دالشرع و دالحاع

بش عف دالش عصردل معر خعمل

د تدقت فد نشتايل دالءزات هص دجلمصرصل فدال متز د شر وش دالء اقتت منشجصهتص دالحا ش فوق خرصبزلعص ب ملعشغ ر د العك دالتدقعت
د د ةثري مر جمشميصل داليص ر دالي ،زفدإلامم  .فمت ن دالشر و ك د ر اله فك لن ن دك ن مص داصب د ل مرزمر ا فر
دالشر و د داليقتد د صض ش خصاش حر قصد دىل دالينف شجصفز مصزحإ الوق ش ايتب دألرضز ز
املطلب االول
استغالل جاذبية مواقل التواصل االجتماعي لإلرهابيني يف الرتويج لإلرهاب
يتزمحهتتزدكمرزدالحا ز مرزد حصه مزدالءزظه لزمكخ دزمتزدنش صرزداشبتدتزدكن نتزح ثزدنزاي ضزدكوع ددزال اعص زدكرمم عشز
داللع و شزدالععءز ععشمزنيثهععصزمععرزخععملزا ععكزد تدقععتزفدالععءز ععشمزدرععتددهصزنيتداععرشزدوع ددزمععرزاقصوععصلز ش حععشز صمععصزرععرزاقصوععشزد ش قع زددلزديز
دالشع اريزني ععا زاع رزدزواع ةزفقنصرصاععهزفق مععشزممععصزقععتز تالععتزالت ععشزدواععصردزمشر وععشزغ وععشزر ع زجمشميععشزفاقصوشععهزفد نععهزالععذدزنقععتلزدنزهععذهز
دجلتدن ز دلزدراوصطزفا قزمألمرزدالحا زال نصسع .(2ز

http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2009/social-network-analysis.pdf

1)-

2 )Phyllis B. Gertstenfeld & others – Hete Online , A Content Analysis of Extremist Internet Sites In Analysis of Social Issues & Public Policy , Vol.3,No.1 , 2003,pp29-44
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وصكهشمععصتزدالو عصالذزدالععذ ز ظ ع زنيععهزهععذهزد تدقععتزقععتزدضععح زمل ع الشزهتععتدزدكمععرزدالحا ع زألو ع ددزدتشميععصلزد بش حععشزال ع زدزنيععمدانز
وحل زفدمنصزدزة ز ني تدنزداليعصغزفهعتزمعصز يع زدالشحعتكلزداللع تة شزدالعءزقعتز عتفزدزني عتزمعصزاعكا زني عا زقعتز اعتنزمشنعصم زر ع ز
ني تدنزدخ زحبل زدكاشيتددزدالحا زفدالنحل زألو ددز الكزدتشمتزفخبصاشزدال وصبزمنهمزالل رشزأتا همزمألحتدفزفدنتوصرهمزحنتز
دجلت تزنزةمصزدنزضيفزدالثقصوشزدالت ن شزفدحلإصنشزدالثقصو شزفدالحا شزفنقتزدالتر زفخبصاشزالت زد دهقرزفهمزدغ زملشبتم زا كز
د تدقتز ي زأتاريزمصز شمزاتدفالهزمرزخمذصزداتزأتاريدزفض ردزالذدزوصنزأتاريزا كزد تدقتزر زدكمرزدالحا زألو ددزدتشمتزحم زدهشمصتز
فمشصنييشز.ع 1ز
الفرع االول
أسباب جاذبية مواقل التواصل االجتماعي لإلرهابيني
متدقتزدالشتدا زدكلشمصر زفا ي ففا ش مجصهري ش ن قعترد ةوعريد معر داللع شزفد إتاع ش لعشبتمهص اناع د دف مشإعححص .فايعتد
نييض داوصب لص ني شهصزال مشر ور فغريهم دىل نييض خإص إهص مر ح ث:
-1قترهتصزر ز ق قزدالشتدا زدكلشمصر زمتزدكخ رزنيا زدال غصلزفدالثقصوصلز بش فزايتبزداليصغ .ز
-2رتتزفلتدزرقصنيشزر زدالشتدا زنيرز ط دوزدكاإصل.
-3اشم ي دكاإصكل م إتا ش .ز
-4إقوصل دال وصب ر هذه دالتا ش ني ا ةوري .ز
-5دنش صر د تدقت دالحا ش ال متز دالحا دالشاحري فاتدا هص خبرصبز ل لذدب مت زفدرهص فميشنق هذه دألواصر .ز
 -6ي م د شر وتن دجلتد ن رمتز دالحا دالشاحري غ ي وتد ني ا مجصه زري دك رر ط قزد تدقت دكالا فن شزدالء رفلت ألواصرهم
فداشقروت دكاوصع .ز
-7ا ا د نشتايل دحلتدر ش د شر وش فقتد دالإ دع دالحا
8ز-زا ا دالقتد م دالرب ت ش دالء

ال حا د شر وزمت خإتمه  .ز

و ر هص مت زف د تدقت دكالا فن شزح قش دالتاع نيعر قرعصب دألواعصر د لع ش فدألاوعصع دالعذ ر

ن فن هذد دالحا د دفد هم د صاش فهتزمصز ييززمرزأتاريهص 2).ز

 ) 1مصطفي ,محمد موىس – املراقبة الالكرتونية عرب ش بكة الانرتنت – دار الكتب والواثئق القومية – 2003م – ص227
2) Intelligence & Security Informatics Lecture Notes in computer Science ,2010, Vol.34 p33
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فدزإطصر نييضزدالترداصلزدالءزدل تزدزهذدزد إتص مار ي اماش متدرس وا ش مه منش ر زد رصب دالحا

دإلامم

الشجن تزدكرهصني رزررب متدقتزدالشتدا دكلشمصر زر دالنحت دآليت :ز
-1د رعصب دالشق عت فانشجعه متراعش وا عش رعصدة معص ااعتن اتنييعش كالعصلزري عش ف اعوه ري عش ف ال بإع صل فرمعتز وا عش
إامم ش دل خيزوا
غ

حمصوظ .فميار ممحظش حلترهص مر خعمل متدقعت فمنشعتايلزإالا فن عش اشلعم نيتلعتد ط فحعصل وا عش

ر هص دذتفء فدال ة يزر ملص دالش ا داليقت فدالحشصف فك اشر ق ني ا فدض إىلزنييض دإلااصال صل داليإ ش خصاش

ا ك دالء اشي ق مالقلصاي دالل صا شزدال ص اش ف مص خيشت مجلتل دالتد مت دآلخ ر مر غري د ل مر متزفضتل الغش دقإص ش قت ش
مت د بصالحر خصاش مر الم هم هذه د تراشزعمحليني ر )مر دحلة ر مر دجلمصرصل دإلامم ش .ز
-2د رصب دحلة مر دنشصم نييض دتمترصل دالحا ش فا ش مر د حا رزدإلامم ر دالنصارر دالذ ر دجتهتد إىل دإلن نت ةتاع ش
إرعمت مشصحعشزففلعتفد و هعص جمعص زكً ال حةعش فن ع واعصرهم دالعء اشم عي رعصدة نيعويضزدجلع ة فدالاثعري معر مكاع دل دكخنع دط د دالقلعصاي
دالل صاع ش فوعق معنهجزاعتو ق و عه قعتر معر دالشإعصح فدالل صاعش غعري مشلع د ممع معت د بعصالحرزمعر اعحصب د عتدرس دالحا عش
دألخ

.ف محظ د حتدردل منشلرزهذه د تراش دكةشحصء مالش م – متحزصً ف قتحزصً .ز

-3د رصب د ش تد زف نروق فاف د رصب د ش ّتد -هنص – ر دط فحصلزجممترصل دنشهجت د إصدمش دالحا ش فداليلا ش مت
جمشميصهتعص فاشلع زخإعص ت معنهج د ش عتد ر هنعص معر خعمل معتدقيهم فمنشعتايلزفدنشعصم زفنييعض د عتدوير رعنهم دالعذ ر شلعمتن
خبرصهبم دالشإصدم دال دوضزال تدقت ني هجش محصا ش ايشمت دالش اري داليصطح فنييعث دحلمعصس فدالغعرية العت زدال عوصب – فقعت قعتمت متدقعتز
فغريهمزع 1ز
دالشتدا زدكلشمصر ذذه دجلمصرصل ختمش ةرب ةت ص د نحذزدالتح ت ال شتدا فدكاإصكل مت د شيصطحر فدألنإصر ز
.ز
الفرع الثاىن
الرتويج اإللكرتوين للتطرف والعنف
دالشرع و حصالعش قتميعش ر وهعص دتشمعت دكنلعصين مببش عف در دقعه فداياناعهزفقعت فاعف هللا د ةشصنيعه نييعض غ عت دهع دالاشعصب د قتالعه
ِ
ود ل َْي ِ
ِ
ود َعلى َش ْيء﴾زع 2ز ز
ست الْيَى ُه ُ
َّص َارى على َش ْيء َوقَالَت الن َ
ست الن َ
َّص َارى ل َْي َ
ايصىلَ ﴿:وقَالَت الْيَى ُه ُ َ
فر ع مع دالشعصر ةصنعت مجصرعصل فرمعتز دالشرع وزدالعت ينزاتظعف دالتاعص د شصحعش الع ف ج دواصرهعص اعتدء معر خعمل د رع ن دفز
دكلشمصرعصل داللع شن ف فضعت دالاشع فد إعنحصل فاتز يهعص ر ع دكاوعصع.زفد داليإع دحلعت ث فظحعت دل دجلمصرعصل دالتاعص

 ) 1الفقية ,محمد عبد الوهاب  ،دور ش باكت التواصل الاجامتعى ىف اإمداد الش باب العرىب ابملعلومات وا ألخبار حول ظاهرة الإرهاب  :دراسة مقارنة بني الش باب ىف أأربع دول عربية ,اجملةل العربية للإعلم والتصال  ,امجلعية السعودية للإعلم
والتصال  ,السعودية ,2017 ,ص 275
 ) 2الاية  – 113سورة البقرة
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دحلت ثش وصاشبتمتزا ي دالاصا ت د دفم رإ ه مث رفلت دواصرهص ررب دومت دالح ت تن فه زدال تت ايشمت ر م حصل فختمصل
دكن نت ف م حصل نيإ ذ دذتداف د شنق شزني ا ماثف .ز
املطلب الثاين
مميزات وخصائص مواقل التواصل االجتماعي اليت تستخد لتجنيد االرهابيني
الفرع االول
مميزات مواقل التواصل االجتماعي للمنظمات وللجماعات االرهابية
إنزمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر فاع ش ويصالعشزال غص عشزال جمصرعصلزدكرهصني عش ح عثزاع وق دحملشعت زدكالاع فين هعت قلع ش دالقلعصاي نظع د
التضعتل ااث عف اتظ عف دجلمصرعصلزد شر وعش الشقن عصل دكن نعت دكاإعصال ش فدالربجم عش ع(1زفهعذد دكجتعصه غ اعر غص وعص رعر دالتةعصكل
دألمن ش د داللصنيق وقت متزراتزداليت تزمرزدحلصكلزنزةمص حذرل منه فراتاه داليت ت مر د كالصل د ين ش مال نزدألمين نزفقت
ظه دالشحذ د لص د اقصر دم ا ش اصرل دىل ن دجلمصرصلزدإلرهصني ش مر مج ت دالرتد ف اشيشمت ر دإلن نت نيإترة مشيد تة
لعص إىل ن دالشانتالتل عص فداليت عشزقعت مانشعص دجلمصرعصل دالإعغريةن الع
ال حإتلزر دالترم د صي فدال تللء نزف اصرل ً

وقعي معر

لعصزاعتوري د عتدرد دالمزمعش ال هجمعصل دفن دحلصلعش إىل ااعت ر منظمعش إرهصني عشزفمعر هنعص شلع رعتد معر
دكاإعصل نيويلعهصن فالاعر ً
دك صني صل دالء اقتمهص اواصل د ي تمصلزفدكن نت تمترصل دالشر و فخبصاش مص نترم ت محهتت دالينفزفدكرهصب فه ممص
ميار دالنظ إال هص مر خمل ميداي اواش دكن نت نحلهصزدالء الصرت فاقتت ميداي مذه ش مث زاز ز
-1املرونة :ح ث اتو اواش د ي تمصل إماصن ش دالق صتزمال ف ج فدالعترتة ال ينعف فحعىت نييعض داليم عصل دالشب و عش دالحن عش ر ع  /فز
نيتدارش دكن نت مر نييت. Remote Access
-3الكلفة :ميار انل ق فا ا

ار رم صل إرهصني ش ررب اواصلزدحلصا فدكن نت دفن م يدن ش ةورية ف تف خلعص ةعرب

رنت د إ
-3املخاطرة :ك حيشصم دإلرهص ،دالذ لشبتت دال واصلزفدكن نت الشي ض نحله بصط ا ات مين دف مح مشحج دل ف انح ذز
مهمش دنشحصر ش اتد حب صاه .ز
-4التخفي :دكن نت ني ا خصص غصنيش م دم شزدألط دو فك اشر

رم ش دإلرهعصب دإلالاع فين فاث عق معيفرة ف رم عصلزاناع

وصالقنصع دإلالا فين فد هصرة دالحن ش ةح من بخحصء دألا حىت رر ررزد وري ز
-5الدعاية  :ظ رم صل دإلرهصب دإلالا فين دال تت نيشغر شزإرمم ش ةورية فاقتت نيذالك ختمش ةرب الإلرهصني ر .ز

7) http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf
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د .جمال عبده سيد

دإلرهصني ر فدرتد م مشجصفزة حتفد داليمصن فد اصن فدال قوصء.

-7االتصىال :العه د عتمصل دكاإعصال ش دالعء اقعتمهصزاعواش دكن نعت )ني عت دالاع فينن غع و درداعشن منشعتايل( دكاإعصكلز
د بش حش نير دتمترصل دإلرهصنيّشع.(1ز ز
الفرع الثاىن

خصائص مواقل التواصل االجتماعي اليت تقو بتجنيد االرهابيني
نيرو يعش دحلعصل وعصن داللعمصل دالحن عش ال متدقعت دكالا فن عش ااعصد اش عصنيه فدنزةصنعت اشرعتر اويعص الشرعتردل دالشرو قعصل د صاعش مالن ع
دكالا فين ر دال واشزداليص شن فالار مص مي ي دالاثري مر د تدقت دكالا فن ش دالء ا فم الإلرهصبزفاقصوشه د ص دد مش دالشجت ت فامحق
دحلتف ف يتد الك دىل دميصن داليصم رزر هص أب م د لهصد فد م لتفن اغ دزف لصنتفن اوصب دجلهصد فهذدزدكقشنصع وتف فدضحص
د دال ملصل دال بإ ش د دالشإم م فدخش صر دالينصف رزد حتنش مال جر فدالتوق داليصطح مث ة "دالثعتدب "ف " دجلنعش "فز" دحلعترز
داليرز"فحنت الك .فني ا رصت ميار ي رتد مر داللمصل د ةش نيرزهذه د تدقت على النحو اآليت :ز
 -1دالشنل ق نير هذه د تدقت الن

دالو صانل فد ر فد تدد دجلت تةزدالء قتمهص دحت قصدة دالشنظ مصل ف محا هزفانصرش جنتت ذذه

د نشتايل فمكدزرهتم اتدء مر ح ث حجعم دالع دفدز ف عي متدضع يهم رعر غريهعصزفاعتوري د عتدد داللعمي ش فد عش فدالاشع فغريهعص معر
د عتدد الرصالو هعص ني عا زاع ت فد اعتر ون عش حم وعشزمإلضعصوشزديزا عج ت ةشصنيعش د عذة دل ال عذ ر اعصرةتد د دجلهعصد د منعصطق داليعصغز
دكاعمم مثع وغصنلعشصن فداليع دق إلذعصت دال عوصب ف ح عيهم المقشعتدءزهبعككء عدال عجيصن زفةعذالك اقعتم د يتنعش دالحن عش لعصرتة
د شإححر إلخحصء دألا مر خمل متدقتزفا رش دف ني دمج مي نشزف اتز ت دألدفدر د إددرة د تقت) د ور (ألابصص ف مقعترةز
مشم ية ف نشمتن إىل ني تدن ش حش .ز
-2اقعتم جممترعش معر د عصردل دالثقصو عش د إعصحوش مثع ختمعش م ع دالاشع زفدكاش عصردل د اع تن دألاع ة فدالإعحش فغريهعصزنز
ف لصوزديز الكزلص ني ش خرصبزدالشح ضزر دالينعف رعربزمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر زح عثز نززال برعصب دالين عف

دالع فل

دالل صا ش دالت ن ش لص ني ش خصاش ألنهز مم دالليف دكنلصين ح صل د امل دالء شي ض ذص دكنلصن د ح صاهزدال بإ ش دف مص
ده د رصغ التده دالإ درصل فدالحنتز)(2نزةمص ن دألحتدفزفدالإ درصل دالين حش فد ك ش فمظصه دالشاصال داليعص ر ع معتدرد داليعصغز
دالي  ،فدكامم ا ي دكنحيصكل فاث

داليتدطف فك ت ملشبتمتزدكن نتزمرزدال وصب ات ذعذه دكنحيعصكل ال شنحع ز

1 ( B.Hofman : The Use of the Internet By Islamic Extremists testimony Presented to the House of Permanent Select Committiee on Intelligence , May 4,2006,p:4-6
 ) 2رشيف ,درويش اللبان – تكنولوجيا التصال ،اخملاطر والتحدايت والتأأثريات الاجامتعية – القاهرة – ادلار املرصية اللبنانية – 2000م – ص126

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

201

تجنيد التنظيمات الدولية اإلرهابية للمقاتلين عبر شبكات التواصل
اإلجتماعي

د .جمال عبده سيد

د فاعص دكرعمتزد صضعيش الل صاعصل فمإعصح دالعتفلن معر هنعص ظهع دكرعمت دكالاع فينزمحملشعت دالوعت ر ع متدقعت فمنشعتايل
دكن نت فخصاش د ش تدة منهصزع . (1ز
ز
ز
ز
ز
املبحث االول
منهج االرهابيني يف نشر العنف والتطرف عرب مواقل التواصل االجتماعي
املطلب االول ز
نشر ثقااة العنف والتطرف عرب مواقل التواصل االجتماعي
اوال :خواص ثقااة التطرف والعنف عرب مواقل التواصل االجتماعي:
 -1يشمت دالشر و فدالغ ت منهجص د ة م فك
 -2رتت داتحش دالح اش ال حتدر مت دال
 -3دكاشيتدء فدالش ال

و مص هت قص م خريد قي.

د بصالف ني اقميه فختتنهزف ح صان ااح ه.

ر د بصالف فا ت ه ييشه فاشوت دا درهزفن هص.

 -4ايلف دالنإتص فإنيدل دحلتددف دالقتميش ر زحتددف لت تة متزرتت م درصة اوتل داليمصن فد اصن.
 -5دالا ده عش فدالش عصحر نيعر داوعصع دالش عصردل د شر وعش ددخع د عذه

دالتدحعتزفاوعصدل هتعم دالشحلع ق فدالشم عت فروعصردل داليعيل

فدكقإصء.
 -6خ عق اعتر ني دقعش تشميعصل فابإع صل مثصال عش انشلع

ال حاع د ش عتدزفمعر مث دكنقعمب ر هعص حعصل اغعري متدقحهعص

المرشتدل .ز
اثنيا :املستهداون بثقااة العنف والتطرفزع (2

 ) 1دراسة عن متابعة تطورات واقع القانون الس يرباين يف املنطقة العربية معدة لصاحل منظمة الاسكوا – بريوت – الامم املتحدة –  – 2010منشور عىل موقع منظمة الاسكوا-ص23ص29
11) B.Hofman : The Use of the Internet By Islamic Extremists testimony Presented to the House of Permanent Select Committiee on Intelligence , May 4,2006 p5
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د .جمال عبده سيد

مياعرزدالش ة عتزر ع ن و عش دال عوصب هعم ةثع زدالح عصل داعشبتدمص الإلن نعت فمل فدضعحص عم دال ع حيش دألةعرب دزداعشبتدتزمتدقعتز
دالشتداع زدكلشمعصر د داليعصغ داليع  ،ومعر دالرو يع ن شع ا فد هبعذه د تدقعت ف عكا فدزو هعص ف رويعتد حمشتدهعص نيق قهعم فاعبوهم فمالروعت
ا اتن هنصك ملشثم فن دزهعذه داللتضعصء دالحا عش .فمعر هعككء د لعشثم ر قعصدة دالش عصردل دالحا عش دالعذ رزقعصمتد ف قتمعتن مبجهعتد
ةوري الل دألواعصر فد يشقعتدل فا عا قنصرعصلزمم عر دال عوصب فممعصزكزاعكزو عه ن دالشع اري دالثقعصد فدالحاع

دال دةمع اع اتن

ةوريدزخصاش إ د ر ونص دن مر دهم اوصب دإلقوصل ر دكن نت رنت دال وصبزفمر د ي فو د لص ن و ش دال عوصب اشلعم د م دحع
موا ة مر داليم زنييتد مر د إص ت دالنحل ش فدالل تة ش دالء ي ابإ شهم رر غريهم ز
فمالنظ إىل جمشمت دإلن نت حبل نييض دالوصحثر جنت مز وهتن دتشمت دإلنلصين دالذ

تلعت و عه ط عصو فاع د

ش حعش معر

دالنعصسزفمعنهم دال عوصب فد دهقعتن دالعذ ر حيوعتن دكةش عصو فد غعصم ة فني عنهم معرز يعصين دالحع د فدالشحاعك معص ي هعم ر ضعش ال جع د م
فدكاشغمل فدكحن دو .ز
ف

نييضزدالحقه ن دالشح

دكلشمصر د شيمق مصرا زدالينف فدالشر و د د نرقشزدالي ني شز ت مج ش مر د إص ت د ةشزدالء

جتمت نير هككء دال وصب د شترطر د دالحا د شر و فد شلم ني فلزدالشتمري فدالشب

فمر هذه د إص ت دآليت :ز

 -1القابليىة لإلحيىاء :اا عف در دوعصهتم دالعء نيثهعص دالش حي عتن عم داعشقتدزد ي تمعصل معر نييعض دال معتز د ش عتدة دفن منصق عش ف
ح ت .هذهزدالقصني ش الإلحيصء الهم د ا ا إرددة دالل تك فدكحن دو الت زدألابصص ر ملشت د مصراش.
 -2حداثة السن :وغصالو شهم اغصر الت هم داشيتدد ال مغصم ة فداوصل دالذدل.
 -3التجربة األاغانية :دالغصالو ش منهم اصرةتد د جتصرب ف مههص ح فبز وغصنلشصن.
 -4التدريب العسكري املكثف :رر ط ق د يلا دل دالء ةصنت اتلتزد وغصنلشصن فغريهص فهذه دالنقرش اشي ق م قترة ر
ممصراش دالل تكزدالين ف.
 -5التعرض لدروس متطراة تعتمد اقصاء اآلخرين وتكفريهم :فقتزدر و نييلهم م ش قتن درفاعزصً معر رمعتز د ن عش خعصرم
دالتطرزاشم ي مالشح ض ر دالينف فدالشتمريع 1ز
املطلب الثاين
املنهج اإلقناعي جلماعات التطرف على مواقل التواصل االجتماعي
مر دالنصح ش دالي م ش فمر اشوت ن صطصل مجصرصل دالشر و فدالينف ن حظزميصغ منهج دقنصر عكد مبعر نبع ط و عه ف ممع هعت
نحله دىل دحلصنزهذه دجلمصرصل منصا د مك تد ألط فحصهتص دف رلتد انح ذاي ملشل مص الشي مصلزقصدة دجلمصرش دالء دلشذنيشه .ز

Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison : Social Network Sites ; Definition, History and Scholarship, Journal of Computer- Mediated Communication, volume 13, issue 1, p 11

12)-
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فحعىت مياعر وهعم رم عش دنشقعصل د ي تمعصل فدألواعصر معر )د إعصدرزدالقعصدة-دحمل ضعتن( دىل نيق عش دألرلعصء فدألنإعصر ك نيعت معر عي
دال ا زدالي م فدالق صد فةذدزوهم طو يش دألدفدر فقتة دكالشيدت الت ةع و عش د منظتمعشزدالشرع وزفاعتوزنشنعصفلزاتضع ز العكزمعرز
خملزرتةزنقصطزر زدالنحتزدالشصيزا ز
اوال :بناء وتدرج القناعات الفكرية املتطراة
نينصء دالحا دف زاتل هه ك شم ني ا محصلئ فا ت د اشترم رم شزغ س دالقنصرصل دالحا ش دالء اشونصهص فا فلهص انظ مصل دالشر و
فدالينفزفوق م دح ان ش وا ش دلشمصر ش شم مر خمذص إدمصم دالح د د جمشمتزدالإحتة دجلت ت نيشيي ي ق م فميص ري فقتدرعت مينت عش
فمصد ش لت تة ال اشم زدالونصء دالحا

ال حإتل ر نتر ش دالح د دالذ

تفن فمر مث ا ا زدكجتصهصل دكلشمصر عش دالعء غع

دتشمت دجلت ت نق هص اله مر خمل داوصعزحصلصاه دألاصا ش خصاش دحلصلش الألمرن فدحملوعشن فدالشقعت ن فد ي تمعصلزفدحلصلعش المنشمعصء
فه مهمش نييت دالييل دال يتر فدالمايتر رر حم رهزدالقتم .ع (1ز ز
اثنيا :مراحل تشكل االجتاهات املتطراة عرب االنرتنت
ميار ي د ح ش دالشنح ذ ش) داليم ش (الش ا دكجتصهصل د شر وشزفمر مث دكنلمصت دالحي جلمصرصل دالشر و فدالينف على النحو
اآليت ز
: 1ضع دالحاع د شرع و معر خعمل دالنعو د دالاشع فدالحشعصف فإظهعصرزدالشحلعريدل دألةثع ا عتدد ال نإعتص فإنيدذعص ر ع فقعص ت
داليإ فمرزمث إاتدر دألحاصت .فد هذه د ح ش اتن دال صب د م ح ش دالش م زفدكخش صر .ز
 2د لصرتة د دكخش صر فه م ح ش شم مر خمذص داشبتدت د كا دلزالتوت دال بت دحلص الشات ر متقف.
:3زدالشهن ش ر مي وش دحلق فايي ي دألواصر ح نمص ا تل نيتددر دقشنصع نيويضزدألواصر ز
:4زدكنلمصت دالحي ال شنظ م ت ايصر دذتد ش فدكالشيدت فط

دجلنش.

:5زدكخن دط د دألدفدر داليم صا ش فه دالغص ش دألاصس مر ة هذهزدجله زتد)(2ز ز
اثلثا :اجتاهات مواقل ثقااة التطرف والعنف
ني ا رصت جنت ن ني ز ممم فدجتصهصل متدقت اقصوش دالشر وزفدالينف اش بت دا ز

Mathieu: G.-Cyber Terrorism: hype or reality ? Computer Fraud & Security, February,2007,p:9-12

)1

 ) 2عىل  ,ليةل – تقاطعات العنف والارهاب يف زمن العوملة – مكتبة الاجنلو املرصية – ط2007 – 1م – ص20ص30
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دالاش فدالحشصف د ش تدة دالء اترت ال شر وزفمر مث دالينف فدالشتمري:زف يتد العك الشح ع نييعض مظعصه دجلهع نيقتدرعت

دالت ر فمقصات دال يشزنير دال وصب فغ صب د دلت دالحا ش دالق وش مر مهتمهم وظه ل دالوتد مرزخمل د تدقت د ش تدة دجلص نيش
جلمصهري دال وصب كرشمصدهص منهجص حعصدد مشحعتايزمعص رعيز ا عا اقصوعش دالينعف فدالشحع ض ر ع دال عواشزع.(1زف خرعترة معصز ت عه
متدقت فمنشتايل دحلتدر دكالاع فين معر اعوه فةثع ة دألخوعصر د غ تطعشزفدال عص يصل د لع ش فدالعنهج د ةعي معر دإلاعصءدل الي معصء دالعت ر
فدحلاصت متزةم ةوري مر دالحشصزف دحملّضش ر دالينف مر انس ك مي اتن دحلق دزدالحشت  .ز

-2إن صء متدقعت ابإعّش ال معتز دالشرع وزنييعت ايد عت حعتددف دإلرهعصب فدالينعف دالنصمجعش رعر دالشرعّو :اا عحت دالاثعري معر دحلقعص ق

د رع ة و معص خيعشت نيشتظ عفزدكن نعت د جمعصل دالشحع ض ر ع داعشهتدو دال بإع صل داليصمعش فداليلعا رزفدأللصنع

ني عا

خعصص.فك اعصد ُيع و رمعي معر رمعتز دالشرع و إك فالعه متقعت ف ةثع اعتدءزا عك دالعء ن ع هص هعككء دال معتز أبنحلعهم ف ن ع هص

نإصرهم .زفداشه زنييضزا تخ دكن نت مر خمل راص هم د ش عتدةزفوشعصفدهمزد نش ع ة ر ع ةثع معر متقعت الشمم عذهم فم عت همز

فخصاشزو شزدال وصب.
 -3ج ت فاوين وا رمتز دالحا د شر وازر ضحش خ

مر دال واش اتلت متدقت فابإ صل حملتنيش ر ع زدالحاع دإلاعمم

اثين ني ا حذر ر نييض دال بإ صل د شر وش فايصاوهصزني ا حمتفد فد لي صل ك اشل ميص هص د حر جنتهص اشحق ميهص
دزدال ؤ ش فختصالحهص ح صان د دألا تب .
-4اتا عق داليم عصل دإلرهصني عش ف ج عت م ااو هعصازةصنعت دكن نعت فاع ش دالتاعص ال منظمعصل د شر وعش اتاعق فاوعث رم صهتعصزر ع ز
ش ف دالإ ذ)زنإتص+اتر +ومت( فر اححصل دال واش اح نزحيتف حتف درهص ،نيشنظ م مجصرصل دالينف الشجت فاث ق
دحلتف فاتره فني صانلزم ااو ه ف منظم ه ر ر دل دال فدنيي فد تدقت د ش تدة د نح دال تتع 2ز
املطلب الثالث
استقطاب املتطوعني
القتزةصنتز فىلزدالنجصحصلز"دال قم ش"زالإلرهصبنزر زد ت زحةشز"دال وصبزدإلامم ش"زدالإتمصال شزد شر وشنزدالءزداعشقروتزدال عوصبز
دىلز"دجله ععصد"نزر ععربزدكن ن ععتنز هصمج ععشزمة ععيزجت ععصر زدزداليصا ععمشزدالا ن ععشزن ععريف،زدز2012زتززم ععصز ا ععح زر ععرزمقش ع ز62زابإع عصًز
نييتمصزاورنزدنزنييضزد نحعذ رزغز
فدحشجصززر دلزدال هص رنزدألم زدالذ زا ّا زاتمشزةوريةزال تكايلزد شحتةزدكمرية شنزفني رصن صنز
ّ
اتنعتدزاععت زمعتدطنرز مرية ععرنزلنععتهتمزدحلةععشزرععربزدكن نععتنزلصر ععشزمععرز"اععت "زخععملزدذجععتتنز"فةصالععشزدنوععصء"نزانقع زاععتدر صلز

 ) 1أأبو العل ,مايض وأخرون – الارهاب (جذوره – أأنواعه – س بل العلج) – احباث ندوة ماكحفة الارهاب – لندن – يف الفرتة من  13 :11مارس 2014م – مؤسسة الفرقان للرتاث الاسليم – القاهرة – ص14ص19
 ) 2محمد ,سعيد ابو عامود – البناء التنظميي مجلاعات الاسلم الس يايس يف الوطن العريب واثرة يف السلوك الس يايس لهذه امجلاعات  :مرص كحاةل لدلراسة – جمةل املس تقبل العريب – العدد  -143ص9ص12
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دحلععتفزمععرزنععريف،زحلظععشزني حظععشزحععىتزماععتززدالشغ ععتدلزدالععءز ط قشهععصزدجلمصرععشزمإععتردًزألخوععصرزفاععص زدكرععمتنزففةععصكلزدكنوععصءز
داليص شع. (1
زفغز اععرزرمع زدذمععصم نزع نيععتزمنإععتر زمععرز كممععصزفهع زفك ععشزدزلنععتبزدالععتكايلزد شحععتةزدألمرية ععشنزدالععذ ز ععتزدال غععشزدإلجن ي ععشنز
ات زفدحتزمرزدفال كزدالذ رزداشرصرتدزجتن تزدال وصبزال قشصلزدزاعحتوزدحلةعشنزحعىتز اعو زجنمعصًزدزرعصغز"دكرعمتزدكلشمعصر "نز
نيحل زمصز شمشتزنيهزمرزقتردلزر زداللجصلزدالحا زفقتةزدكقنصعنزفةصنعتزالعهزمنصق عصلزحعصدةزمعتزخعربدءزماصوحعشزدكرهعصبزدالعذ ز
دقوتنزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر .
اوال:اجليل اجلديد:
غزاحررز صني دلزدالتفلزفد كالصلزدكمن شنزدىلزض فرةزم دقوشزاواصلزدالشتدا زدكزمش خ ةًنزحىتزةش زلصني ززفميصننزمكالفزةشصبز
"دإلرهصبزىفزولصءزدكن نتازدجل زدجلت ت" نزدنزدكرهصني رزداقنتدز حتفزدكنيشاصردلزدزجمصلزدالشتدا زدال قم زنيل رشزوص قعش.زفمنعذز
عززفميصنزدزم دقوشز12زمتقيصًزوقينزدمعصزدال عتتزوصنعهز دقع زمعتزجممترعشزحبث عشنزمعصز قعصربزدالي ع ةز كوزمتقيعصًنزني نهعصز
داليصتز1998ز َاَ َ
"و لوتك"نزف"ات "نزفمنشعتايلزفمتدقعتزدخوصر عشزفغع وزدرداعش.زفدز ص عشزداليعصتز2013زقصالعتزاعح حشز"د ع زاعشصرزاعنتد "ز نز
ني رصن رز قصا تنزمتزانظ مزدالقصرتةزدزاترايز شوصدالتنزد ي تمصلزفجتن تزدال وصبزال قشصلزرربزدكن نت.زفمرزل دءزداش يصرزني رصن صز
ال بر زدحملتقنزوقتزدنحقتزحنتزمصز ق بزدال نيتزم عتنزلن عهزداع ال ينزرعصتز2013نزر ع زن عصطزفاعص زدكرعمتزدكلشمصر عشزالتقعفز
ارتعزدالرب رصن رزال قشصلزدزاترايع
ّ

2

زف حععتزدفال ععكزدالععذ رز حععتاتدزضععجشزدزدتشمععتزدالرب رععصيننز ن ع زخ ع زرؤفدنزدالو عصالذزمععرزداليم ع ز20زرصم عصًنزمععرزمت نععشز"مصن ل ع "ز
دالرب رصن شنزدالذ زالق زحشحهزدزاتراينزنييتزمصزغصدرزمت نشهزنينصءًزر زنإص زا قصهصزرربز"اعتف نصل"زرقم عشزةشوهعصزالعهززم ع زني رعصيننز
هتزدوشاصرزمجيصننزدالوصالذزمرزداليم ز21زمرزاصفال نزدزهصمو ص نزم م اعشزد شحعتةزدالعذ زدنل ّعمزإىلزجممترعشز"دالتفالعشزدإلاعمم شز
دزدالي دقزفدال صت"زانظ مزددر زدإلرهصهنزد ن قشزررزدالقصرتة.ز

فقو زدنز ق زحشحهنزن زرؤفدزدالذ زةصنزطصالوصًزدزة شزدذنتاشنزاي مصلزفدراصددلزال حش صنزدالرب رصن رنزني نزة ح عشزدكالشحعصقز
القتزرج تزهذهزدالشتدر صلز"دكرهصني ش"نزمرزإن صءزم ع فعز"رقمع "زخعصصزر ع زدكن نعتزمعرزقوع ز
دزاحتوزد قصا رزدزاتراي.ز
ّ
د صرل شزدالرب رصن شنزإلقنصعزدال وصبزدالرب رصينزنييتتزدالشتلهزدىلزاتراي.

اثنيا :الدعاية املضادة

 )1سعد بن ,عبيد السبيعي -الاعلم اجلديد ودورة يف تعزيز الامن يف اململكة العربية السعودية – دراسة تطبيقية عىل بعض النخب السعودية يف الرايض – رساةل دكتوراة – جامعة انيف العربية للعلوم الامنية – الرايض 2013-م –
ص55
 )2عبد الصبور  ,سامح  ” ،الإرهاب الرمقى :اس تخدامات امجلاعات املسلحة لوسائل التواصل الاجامتعى ”  ،اجتاهات ا ألحداث  ،مركز املس تقبل للأحباث وادلراسات  ،اجملدل ا ألول  ،العدد  ، 2سبمترب2014
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دنزد يةشزدال تتزر زمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر ز دلزدنييصدزخصاشنزا ّةيزر زةل زق عتبزفرقعتلزدال عوصبنزفدحل تالعشزدفنزأتاعّ همز
مالترص شزد لصدةنزدالءز اّاهصزدالشتدلتزد اثفزفدالحيصلزال نصاررزدال قم رزمرزد شر ورزفدنإصرهمنزنييتمصزفلتزدكةصدمي زد بشتز
عربزمنإععصلزفاععص ز
دزاععكفنزدكرهععصبزلرب ع زفميععصننزدنزمععصز ق ع بزمععرز90م ععشزمععرزدإلرهععصبزد ععنظمزر ع زاععواشزدكن نععتز ععشمزرع
ّ
دإلرمتزدكلشمصر شزمث ز"ات "زف"دالح لوتك"زف"دال تا تب"زفزمنشتايلزدكن نتنزنييتمصزدةش عحتزدجلمصرعصلزد شر وعشنزد عصز دفدلز

عتنزفختصطع زدجلمهععترزموصاع ةزمععرزغعريزق ععتدنزفمعرزدفنزمتدلهععشزاع فطز
خرعصبزرخ إععشزفاعه شزد نععصلزفاع يشزفمنش ع ةزني عا زفداع ُ
ن زدفزرم صلزدنشقص شزنزدزحرزةصنتزهذهزدجلمصرصلزقو زرإع زمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر زنزايعصينزمعرزد إعصلزراعص هصزر ع ز
نرصقزفداتنزرتدزمصز ّانتزمنهزدزد إصلزنييعضزني صانهتعصزفخرع ززرمص هعصزدىلزدجلمهعترزنيتداعرشزدالحلعص صل.زالاعرزمتدقعتزدالشتداع ز
دكلشمععصر زداععوحتزمععرزلصن ع ز خ ع زاععصحشزال ميععصركزدكو دض ع شزنيععرزدجلمصرععصلزد ل ع حشزد شقصا ععشزفة ع زمجصرععشزال عي زدىلزول ع ز
دجلمصرشزدكخ ع. 1
اثلثا:الرصد واملراقبة:
فدزدالتكايلزد شحتةزدكمرية شنزنيت لزفزدرةزد صرل شزدزداشبتدتزحلصبز"ات "زدال ي زرربزدرص شزملعصدةزا ّحنعتزدالحاع زد شرع ونز
فا اتزويصال صلزدال دا زفدالشبصط زنيرزد شرّورزفدإلرهصني رز"دحملشم ر"زرربزدكن نتنزرربزدحللصبز Think AgainTurn

.Awayفدزدالتقععتزدالععذ زن ع لزو ععهنز"ددرع "ع 2نزاععترزرؤفسزمقرترععشزألوع ددزمععرزدجلع زدالنظععصم زداللععتر نزفملع حرزمععرز
"لوهععشزدالنإ ع ة"زوععإنزدكخععريةزفلععتلز الععكزدزاععصحلهصزالحل ع زدمت ععشز"ددر ع "زفقلععتهتصزنزالاععرزدزدتم ع زداليععصتزوععإنزدجلمععصرشرز
شرزاتهشصزاترا همصزنينحل همصزنيلو زاترزدالقش زفدالتمصرزد ن ترةزر زحلصمهتمصزدز"ات "زف"و لوتك"نزفهتزمصزاق يّ ز
دكرهصني
ّ
الهزدالنحتسز.زع(3ز,ز فاقتلزدكلهيةزدكمن شزدالرب رصن شنزد صزا اتزني ا زمنشظمزرربزد نشتايلنزفمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر نزويصال صلز

دكرهصني رزفدرتدهتمزالعع"دجلهصد"زف ج عتهمزالعهنزحعىتزدزددخع زني رصن عصنزمي وعشًزم ّنزهعذهزد ي تمعصلز ُ ّع زدزدلهعيةزد بعصني دلنزالعترءز
دالشهت تدلزدحملشم شنزمكةتةززداشبتدمهصزة ددةزدرص ش.
فا اتزدزمتقتزدالشتدا زدكلشمصر زنزر ّتةزحلصملزرقم شزذذهزدجلمصرصلزدكرهصني شزدالءزاوعثزرربهعصزن عصطصهتصزنزفان ع زدرمانهتعصز
ررزرم صهتصزحلظشزني حظشزنزدزحمصفالشزمنهصزال شيت ضزررزدوشقصدهصزدىلزد نصني زدكرمم شزدكخ زنزحىتزداوحتزهذهزد تدقتزمإتردًز
دخوصرايًزر ل صًزالتةصكلزدكنوصءزفدالإحفزفدالحلص صل.ع 4ز
رابعا:سحب احملتوى الرقمي:

) 1عبد امحليد  ,نورا بندارى  ،دور وسائل التواصل الاجامتعى ىف جتنيد أأعضاء التنظاميت الإرهابية دراسة حاةل (داعش) ،املركز ادلميقراطى العرىب لدلراسات الاسرتاتيجية والاقتصادية والس ياس ية ،اترخي النرش  19يوليو  ،2016متاح عىلhttps://democraticac.de/?p=34268 :
David Beer: social network(ing) sites…revisiting the story so far: A response to danah boyd &Nicole Ellison, Journal of Compu ter- Mediated Communication, v.13 (2).
January 2008
 ) 3ذايب  ,البداينة – منابع التطرف وجتنيد الارهابيني يف العامل العريب – حبث ابللغة الاجنلزيية منشور مضن حبوث منشورة يف دراسة عن "اس تعامل الانرتنت يف متويل الارهاب وجتنيد الارهابيني – مرجع سابق -ص22ص25
20)-

 ) 4فايز  ,الشهري – الانرتنت واحلوار الوطين "قراءة حتليلية يف العلقة بني املضمون والوس يةل  -ص12ص13
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غزاغحع زدددردلزمتدقععتز"اععت "زف"و لععوتك"زف" تا ععتب"نزاإععصرتزدالن ععصطصلزدكرهصني ععشزرععربزدالإععححصلزدال قم ععشنزالاععرزح اععهصزر ع ز
ح شزدال نزفرتتزدخلعصعزد شعصنييرزفدالنصاعررزدالع قم رنزدىلزاع فطزم عصرةشزقصاع شزنزلي هعصزاشجصهع زنعتدءدلزدحلاتمعصلزفدلهعيةز
دكاشبوصردلزنيل فرةزدالشيصفنز اصوحشزدكرهصبنزمصزدضر هصز تزداللغتطزد لشم ةزدىلزدكرمنزدز نص ز2012تزنزرعرزاغ عريدلز
ر زا صاشزدال قصنيشنزرربزم دقوشز"دالشغ تدل"زدالءز شيصرضزملمت صزمتزدالقتدنرزدحمل شزالويضزدالو تدن.زةمصزدضر لزدددرةز" تا تب"ز
دزةصنتنزدكفلز 2010نزدىلزدكاشجصنيشز رصال زاح زحمشت زو عت تزالعويضزدجلمصرعصلزدإلرهصني عشزمعرزختددمهعصنزةمعصزدضعر لزدىلز
اإن فزلت تزال محشت نز لتزمث زهذهزدالن صطصلزدال قم شزدالءز ُ كزمبلصم نهصزد ك تةزالإلرهصبز تزو شز" جتزدكرهصب"نزفز
اإعن فز خع زضعمرزو ععشز"حمشععت زرن عفز فزمثععريزالما عيدز".زفمقصنيع زد ععصلزمعرزدحللععصملز"دكرهصني عش"زدال قم ععشنزدزدددلزدحللععصملز
دال قم ععشزد نصف ععشزذععصنز فدن ع زملع متنزني رععصن تنزمتقععتز"دجلهععصدزففاععج"زدالععذ ز اععتزدالحيصال ععصلز"دكرهصني ععش"زدزاععواشزدكن نععتنزردويععصز
ايصرز"دجلهصدزضتزدكرهصب"ع 1ز
املبحث الثاىن
جتنيد االرهابيني عرب مواقل التواصل االجتماعي وصعوابت املواجهة ز
لشبتتزدكرهصني تنزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر زنظ دز صزاش حشزذمزمرزقترةزر زدالشتدا زمتزدكخ رزفخبصاشزمرزو عشزدال عوصبزرعربز
داليصغزالوثزدواصرهمزنير قزمترفاشزني ا زدق قزكقنصعزهككءزدال وصبزنيذالكزدالحا زد شر وزاتدءزمرزخملزدالت رزدفزد وصد ءزدالءز
فلتنزذصزدفزدكواصرزد شر وشزدالءزاشلمزمالينفزدزمنهجهصزفالشغ زدنتوصعزفطصقصلزدال وصبزفرغوشهمزدزدالتاتلزالمول زفرتتز
د صمهمزنيش كزدكواصرزفمي وشهمزذت شهصزدزال همزفدلشذدهبمزالمميصنزهبصزفمرزمثزلي همزرنصاع زوصر عشزدزانح عذزرم عصهتمزدكرهصني زعشز
ة زدزفطنشزفهتزمصز ش زذمزدنش صردزفداتزدالنرصقزدزة زداليصغزمكضصوشزاليتتزقترةزدكلهيةزدكمن شزر زراتزا كزدالينصاع زدالعءز
شمزجتن تهصزرربزدكن نتزح ثزكز شمزدالشي وزر هصزدكزرنتمصز قتمتنزمرااصبزرم صهتمزدكل دم شز.فاتوزنشنصفلزمعت زمنصاعوشز
ني ععشزمتدقععتزدالشتداع زدكلشمععصر زالشجن ععتزدكرهعصني رزمكضععصوشزال إععيتملزدالععءزااشنععفزممحقععشزهععككءزدفزراععتزا ععكزداليم ععصلزرععربز
دكن نتز صزذذهزد تدقتزمرزخإتا شز م هصزدالقتدنرزد بش حشز .ز
املطلب االول
مواقل التواصل االجتماعي بيئة مناسبة لتجنيد االرهابيني ز
القتزقتتزدالشرترزدحلصدفزدزداشبتدتزدكن نتزفخبصاشزاواصلزدالشتدا زدكلشمصر زختمشزغريزمقإتدةزال شنظ مصلزدكرهصني شزدالءز
قصمتزماشغمذصزدزد صتزرم صهتصزضتزدمرزفاممشزدال يتبزفدتشميصلزد شحل ةزفدرمصذعصزدكل دم عشزدالعءزالعشهتوزدالوعينزدالشحش عشز

 ) 1اجلهاد الس يرباىن لتنظمي داعش ،ذراع قوى لتجنيد الش باب ىف أأورواب ،املركز الاورويب دلراسات ماكحفة الارهاب والاس تخبارات ،اترخي النرش  12أأكتوبر  ،2017متاح عىلwww.europarabct.com :
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ال تفلزنزوقتزفو لزا كزدال واصلزط قشزاه شزالنقع زدكواعصرزفدالو عصانلزفد ي تمعصلزديزرنصاع زدجلمصرعصلزدكرهصني عشزدزغح عشزمعرز
دلهيةزدكمرزدزنيتد شزدكم زفهتزمصزحققزذصزمنتدزةوريدزفدلشذدمزالينصا زمرزدال وصبزال تقعتعزدزنيع دارزدجلمصرعصلزدكرهصني عشزمعرزدلع ز
دالق صتزمبمصراصلزدرهصني شزع 1نزةمصزدنزهذهزد تدقتزقتزحققتزالش كزدالشنظ مصلزاتوقصزغريزحمعتفدزال مي تمعصلزفدالو عصانلزدالعءزميانهعصز
دنزالشبتمهصزالشجن تزدكرهعصني رزفانح عذزرم صهتعصزدكرهصني ش.فالقعتزظهع زدالشعيدفمزنيعرزدكن نعتزفدكرهعصبزني عا زدفضع زنييعتزدحعتدفز
11زاوشمرب2001زز ح ثزدنشق تزد تدلههزضتزد مصراصلزدكرهصني شزمرزد تدلههزد صد عشزد وصاع ةزدالتدقي عشزديزد تدلهعهزرعربزدالحلعصءز
دكالا فينزفا ريزدكحإصءدلزديزدالشيد تزدالاوريزدحلصدفزدزرتدزد تدقتزد صاشزمالشنظ معصلزدكرهصني عشزفخصاعشزر ع زمتدقعتزدالشتداع ز
دكلشمصر زح ثزداشغ زداحصبزدالحا زداللصلزفدكرهصبزمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر زال ف جزكواصرهمزفداعشقرصبزدكوع ددزال ق عصتز
ماليم صلزدكرهصني شزفقتزقصمتدزنيشنح ذز الكزمرزخملزرتةزحمصفرزر زدالنحتزدالشصيزا ز
-1دنزاإو زمتدقتزدالشتدا زدكلشمصر زرصم زملصرتزال يم زدكرهص،زدالشق ت زررزط عقزاعتوريزد ي تمعصلزداللع فر شزرعرزدألمعصةرز
دالعءز عشمزداعشهتدوهصزدفزةتاع يزدزرم عشزدالشنح عذزح عثزايععتزدكن نعتزدحعتزددفدلز ق عقزدالع دنييزدالشنظ مع زنيعرزدجلمصرعصلزفد ععمايز
دالءز انهمزمرزاوصدلزد ق حصلزفدكواصرزفد ي تمصلزد تدن شزحتلزة ح شزداصنيشزدذتوزفدخ دقشزفدالشنل قزالمرمصلزدكرهصني شز.ع

2

-2داعشبتدتزمتدقعتزدالشتداع زدكلشمععصر زال شع اريزر ع زدحلصالععشزدالنحلع شزمالشحع ضزر ع زدالا ده عشزفدحلقعتزفحع بزدكواعصرزح عثزختععتتز
ا كزد تدقتزد مايزدكرهصني شزنيشلب مزدالإترةزدالذهن شزالقتةزفحجعمزا عكزد عمايزدالعءزقعتزاشاعتنزمعرزرعتدزنيلع يزمعرزدكوع ددز قتمعتنز
نيوثزراص زدرمم شزاشلمرزح بزنحل شزضتزدجلمهترزد لشهتوزفةذدزدالترص عشزكهعتدوهصزفدن عرشهصزف العكزكنزدذعتوزدكاصاع ز
مععرزدكرهععصبزهععتزن ع زدالععذر زنيععرزدالنععصسزوا مععصززددزدنش ععصرزدال رع زفدالحععيعزمععرزدويععصذمزة مععصز ققععتزدالغص ععشزالععذدزوععصنزمتدقععتزدالشتداع ز
دكلشمصر زدكنزه زدنل زدالتاص زدالءزمرزخمذصز شمزن زدال ر زفاتا زدال اعص زد غتنيعشزفةعذدزكاعشقرصبزفجتن عتزدكرهعصني رز
فخبصاشزمرزو شزدال وصب.
-3ف شمثع زدالينإع زدالثصالعثزدزدكماصن ععصلزدالشانتالتل عشزدالععءزاش حهعصزمتدقععتزدالشتداع زدكلشمععصر زومعرزخععملزداعشبتدتزا ععكزد تدقععتز
ميارزالمرهصني رزدنزحيتدفدزاترةزرقم شزاتفرزمرزخمذصزح فهبمزدكالا فن شزو شيت زأتاريزا كزدذجمصلزالشعتمريزمتدقعتزملعصدةزذعمز
ر زدكن نتزفدخ دقزمتدقتزد كالصلزدحل ت شزفدالون شزدالشحش شزال تفالشزدفزاير زختمصهتص.
وبناء على ذلك ومن خالل دراسة املوضوع حمل الدراسة  ,ميكننا حتديد العناصر اليت ختد التنظيمات االرهابيىة علىى مواقىل
التواصل االجتماعي يف :
 -1ضمصنزرنإ زدالل شزافهذدزدالينإ ز يتزداصا صزمبصز اح زرتتزدخ دقشزنظ دزالقتردلزدكن نتزر زدحلحصظزر زدالل شز
-2دماصن شزدالشتدا زمتزدجلمهترزنيلهتالش.

 ) 1ذايب ,البداينة – منابع التطرف وجتنيد الارهابيني يف العامل العريب – حبث ابللغة الاجنلزيية منشور مضن حبوث منشورة يف دراسة عن "اس تعامل الانرتنت يف متويل الارهاب وجتنيد الارهابيني – مرجع سابق -ص20
 ) 2أأبو دامس ,زكراي – أأثر التطور التكنولويج عىل الارهاب – عامل الكتب احلديث – الاردن – 2005م – ص10ص15
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-3دخنحصضزدالنحقصل
-4خ ععقزدكرهععصبزد ي تمععصيتازح ععثزاععصرتلزا ععكزد تدقععتزر ع زدنش ععصرزدمنععصطزلت ععتةزمععرزدكرهععصبزح ععثز ععشمارزدكرهعصني تنزمععرز
هتت ععتزدالوععينزدالشحش ععشزال ععتفلزرععرزط ععقزدخع دقزمنظتمصهتععصزدحلصاعتني شزفاير هععصزدفزداموهععصزفهععتزمععصزقععتز إع زد ععتمصلزدالععءزاقععتمهصز
مال

زدفزدالشير زدفنزمتدلههزموصا ةزمتزدكمرز.

-5دالشنق زررزد ي تمصلزف الكزكحشعتدءزا عكزد تدقعتزر ع زةعمزهص ع زمعرزد ي تمعصلزدالعءزاح عتزهعذهزدالشنظ معصلزدز ت عتزدهعتدوهصز
فةذدزجتن تزرنصا هصزمرزدال وصبز
 -6دكاإصكلزازح ثزالصرتزا كزد تدقتزر ز ق قزدالشتدا زنيرزدالشنظ مصلزدكرهصني شزفانل قزرم صهتمزدكل دم شزفدالشتدا زنيرز
رنصا هصزفق صددهتمزفدماصن شزدالشتدا زمالإتلزفدالإترةزررزنييت.
-7دالشيو شزفجتن تزدكرهصني رزدجلتد.
-8دالشبر يزفدالشنل ق.ز
-9دحلإععتلزر ع زدالشمت ع ازف الععكزنييععتةزط ع قزوقععتز ععشمزنيععترتةزدكو ع ددزرععربزا ععكزد تدقععتزال شععربعزالمرمععصلزدالت ن ععشزدفزفضععتزنييععضز
د كالصلز دلزدالتدلههزد فرشزفرم زد ريزجلمتزدكمتدلزكرمصذمزدكرهصني ش.
-10مهصمجشزدالشنظ مصلزدكرهصني شزدكخ ز.ع

1

 -11نقع زدالشي مععصلزفدالش قععرزدكالاع فينزالينصاع زدالشنظ مععصلزدكرهصني ععشزفمععرز الععكزمتدقععتزاي ع مزاإععن تزد شحجع دلزفدالقنصنيع زد تقتاععشز
زفاحب ع زدالل ع صردلزفد وععصينزفغريهععص.ززةمععصزد ععصزمععرزدا عصال زدكره عصني رزالشلععت قزدغ دضععهمزفغععصايهتمزفاتظ حهععصزرععربزمتدقععتزدالشتدا ع ز
دكلشمععصر زالشل ع زدكلهععيةزدكمن ععشزفدالل ع ر ةزر ع زدال ع زداليععصتزنين ع زدخوععصرزفاععترزداليم ععصلزدكرهصني ععشزفدال ع ف جزذععصزمبععصزحيق ععقز
ف لشام زدكهتدوزد شتخصةزمرزا كزداليم صلزنزح ثزدنهزة مصززددزدكنش صرزذذهزداليم صلزة مصز ققزدذتوزمنهصزفهعتزدال ف عتز
فن ع زدالععذر زنيععرزدالنع صسزنزفر ع ز الععكزمياععرزدالقععتلزمنزدكاععشحصدةزمشوصدالععشزمععرزداليم ععصلزدكرهصني ععشزنيععرزمتدقععتزدالشتداع زدكلشمععصر ز
فدكرهصبزوصكفيزالشح تزمرزايد تزرتدزرفددهصزفملعشبتم هصزفدكرهعصني تنزاشحقعقزذعمزدكاعشحصدةزمعرزن ع زفاعتدفلزدخوعصرزرم عصهتمز
دكرهصني عشزفهععتزمعصزحيقععقزذععمزلعذبزد ي ععتزمعرزدكوع ددزال ق ععصتزنيش عكزداليم ععصلزفحيقعقزذععمزدنيع دززدالشحعتقزدالشقععينزفداليعتد زفدالنععتر زر ع ز
دحلاتمصلع 2زززةمصزدنزاتل شزد رصبزنيتدارشزدكرهصني رزمرزر زمنصني زا كزد تدقتزفدني دززد لص زد صد شزفدالو شزدالنصمجشزررزا كز
داليم صلزنزدمنصزهتزختمشزغريزموصا ةزالمرهصني رزح ثزدنزا كزد تدقتزالصرتهمزر ز ق قزدهتدوهمزدزن ع زدالعذر زنيعرزدالنعصسزنز
فهذهزد تدقتزالشبتتزد لصزدزدالشتدا زنيرزد مايزدالنص مشز.ع 3ز

 ) 1عبد العزيز ,الغازي-مشألك الش باب يف العامل الاسليم – منشورات املنظمة الاسلمية للرتبية والعلوم والثقافة – ايسيسكو – 2000م – ص2,1ص24
 ) 2د /اميان عبد الرحمي الس يد الرشقاوي – جدلية العلقة بني الاعلم اجلديد واملامرسات الارهابية "دراسة تطبيقية عىل ش باكت التواصل الاجامتعي" – ورقة حبث مقدمة ملؤمتر "دور الاعلم العريب فيي التصدي لظاهرة الارهاب " يف
الفرتة من  18 – 16ديسمرب 2014م – جامعة انيف للعلوم الامنية – الرايض – السعودية – ص15ص18
 ) 3املريس ,وجية ادلسويق – الاساليب الالكرتونية احلديثة اليت تس تخدهما التنظاميت الارهابية يف اجلرامئ الارهابية – ندوة دور مؤسسات اجملمتع املدين يف التصدي للرهاب – جامعة انيف – اجلزائر – سبمترب 2014م – ص9ص13
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املطلب الثاين
صعوابت مواجهة جتنيد االرهابيني عرب مواقل التواصل االجتماعيع

1

مر د لشق ر ه د د تدلهش دألمن ش مت دجل د م د لشحتاش ن هنصكزداليت ت مر دالإيتمل دالء ااشنف ة درةصن دجل ميش دكالا فن ش
خصاشزد دتصل دألمين .ف يتد ليء مر اوصب جنصل دت مر د داشغمل زفا ش ملشحتاش مر ملشحتاثل دالشقن عصل دحلت ثعش
د ن رشهم دإلل دم ش ز
يتد إىل اوور ر لر :ز
األول :ضعف التشريعات والعقوابت املخصصة هلذه األمناط اجلديدة من اجلرائم
الثاين :جنصل د شر ور فغريهم د داشثمصر دكن نت فاقن صل دكاإصلزدحلت ث اووه دال لع ن لع د م دالشقن عش اشم عي أب عص غص عش د
دالش عصنيكنزفدالشيق عتن فاشر ع ايصط عزصً مهن عصًن من عزصً رصال عزصً فر ع نحع درلعش دالشحعت زدالشقعين دالعذ

تظحعه مزااوعتد هعذد دالعنمي معر

دجل د م .فحىت ميار فضتزاإتر رصت ال و ش دإلل دمّش دالء اشم و هص ل د م دحلصاوصل فدكن نتنزجنت ص اشم فوق ظ فو متضترّش
ش حش اشمث د دآليت:
 -1ضيف او د قصفمشز) ضيف دإلرتدد دالحين فدالو

(ز اعيتنيش فضعيف فاعص دالشحق عق) دالع فارن فرعتت متداع ش اعتر

دحملققر(.
 -2دالشرتر دإلل دم دالشقين دالذ ك شتقفن فمص لششوت مر اا حشزرصال ش ألاصال

د اصوحشز) دأللهيةن فدالشي من فدالشتر (.

 -3ايعت دالشقن عشن فداعشبتدمصهتص داللع وّش اع ع معر دالش ع يصل فدألنظمعش دجليد عش .غصالوعص معص أتيت
مش خ ة .ز

رعصلن ففاعص د اصوحعش

 -4اتين ملشت دالتر ز) دإلددر ن ف دالثقصد ( د د كالصل دحلاتم شزفرتت اقت خرترة د ا ش.
 -5ضيف دكاشثمصر د جمصكل دالوحث دالي م ال ملصمهش د ماصوحشزل د م دالشقن ش.ع

2

ومن أبرز حتدايت مواجهة مواقل التطرف والعنف اإللكرتوين:
-1التحدايت األمنية

Phyllis B. Gertstenfeld & others – Hete Online , A Content Analysis of Extremist Internet Sites In Analysis of Social Issues & Public Policy , Vol.3,No.1 , 2003 p 23

29)-

 ) 2املريس  ,وجية ادلسويق – الاساليب الالكرتونية احلديثة اليت تس تخدهما التنظاميت الارهابية يف اجلرامئ الارهابية – ندوة دور مؤسسات اجملمتع املدين يف التصدي للرهاب – جامعة انيف – اجلزائر – سبمترب – 2014م –
ص4ص7
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نقعت د عربدل دالحنّعش د جمعصكل ت عت درةعصن دجل ميعش دكالا فن عشزفاقعتميهص ةقلع ش ماشم عش دمعصت د كالعصل داليتال عشزمإلضعصوشزديز

ايتنيش دال ات فدالشحق ق فروت دألدالش دال قم ش د ة زمصن فماصنز لصوزديز الكزطو يش دحلتفد دالحنّش فرمقصل دط دو

قل ش

رعرب دإلن نعت اشجعصفززحعتفد دالتفالعش دالتطنّعشززفداليعتد دذص ع معر د بصالحعصل فد بعصالحر ر ع معتدر داللعصرش معص إعي زميعه داللعوي

فد محقشزف الكزكن اةصل دكاشلصوش فالج فححظ دالو صانل دإلالا فن شزخصرم دالتفل دالي ني ش فغصالوص د دالتكايل د شحتةع 1ز
-2التحدايت الفكرية والثقااية:
إن مص يت ل ميش د ا ت مير ك يين مالل فرة نح دكرشوصر دزدفل دخ فهذد مص يقت دالقلصاي دل دكراوصطصل د بش حش .

دالشوعصس دالاثعري معر د حعصه م فد عي نيعين ضع فردل دالش اع داليقعت زفانعصزكل د إعصح دالل صاع ش فداللعغتط ف متدزنعش ملع الش دالثقصوعشز
دالت ن ش فدالتدلوصل دال ر ش ,رتت دالقترة ر

ت ت د لكفل د وصا رر دحملشت دالشح ل ز,رتت ةحصءة دال دفد ر اوه د شر وين

فد تدلهش دالحا ش فضيفزدددردهتص فا ف هص نير د لشبتمر غ وش د ي دال ي ر اقصوش د تدلهش دالحا ش ر ع اعواش دكن نعت معصز
ق ع معر درلعش اتاريهعص فدنش عصرهصع.(2زرعتت فلعتد دالي معصء د يشعرب ر د ني عش دكن نعت ني عا احعصر

عذبزدال عوصب رعر خرعصب

دالشر و فدالينف دالإصخ .زدالش صنيك نير نييض د حصه م دكلشمصر ش دحملصوظش فنييض دالشحل ايلزد شر وعش ال نإعتص ني عا إعي
د يصجلش دالحا ش دال رّشزع .(3ز
-3التحدايت القانونية والتشريعيةع 4زا
اشمث زدالشحتايلزدالقصنتن شزفدالش ي شزدزرتت داش يصب دالش يصل فدألنظمش ال ج د م دالحا عش د لعشحتاش رعربزاعواصل د ي تمعصل
فدالتاص ي دكالا فن شنزمكضصوشزديزانصزع دالقتدنر فرتت فضتل دكخشإصص دالقلص د هذه دجل د مز ايتنيش فضت ميعص ري حمعتدة
الشحت ت مص هت د تقت د شر و فدحمل ضزر دالينف فدالشوصس دالاثري مر د حعصه م فد عي نيعر ضع فردل دالش اع داليقعت زفانعصزكل
د إعصح دالل صاع ش فداللعغتط ف متدزنعش ملع الش دالثقصوعشزدالت ن عش فدالتدلوعصل دال ع ر ش نزفرعتت دالقعترة ر ع

ت عت د لعكفل د وصاع رعر

دحملشت دالشح ل دمصتزدالقلصءز.ع . 5ز
اخلامت ى ىة

 )1عىل ,الطالقاين – كيف يمت حتطمي مراكز الارهاب الالكرتوين -مقال منشور عىل موقع جمةل كتاابت عىل الانرتنت – عدد الثلاثء  13اكنون الثاين 2015م – ص2
 )2مسري ,نعمي امحد – احملددات الاقتصادية والاجامتعية للتطرف ادليين – حاةل مرص – جمةل املس تقبل العريب – العدد  – 131ص11ص14
33) http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf

Union , The Information Society , 2010 p2

34 ) The International Telecommunication

 )5ذايب ,البداينة – منابع التطرف وجتنيد الارهابيني يف العامل العريب – حبث ابللغة الاجنلزيية منشور مضن حبوث منشورة يف دراسة عن "اس تعامل الانرتنت يف متويل الارهاب وجتنيد الارهابيني – جامعة انيف للعلوم الامنية – مركز
ادلراسات والبحوث – الرايض – 2012م – ص18ص 23ز
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ف خريدًزميارزدالقتلزدتشمتزدالي ،زفدالتفىلزاي ضزفمصزدلز شي ضزز بصط زرتةزرربزاواصلزدالشتدا زدكلشمصر زو معصززدلزدإلرهعصبز
دإلالاع ف ز يععتز هصللععصز ععغ زدالععتفلزدالععىتز اععوحتزر ضععشزذجمععصلزدالشنظ مععصلزدإلرهصني ععشنزفقععتز اععوحتزهععذهزدالشنظ مععصلز ععصرسز
ن صطهصزدإلرهصهزىفز زماصنزمرزداليصغنزفىفز زحلظشنزةمصز نز صطزهصزاشحصقمز تمصزنييتزدآلخ نزفقتزايتزنييضزدالتفلزإىلزدختص ز
دالشععتدنيريزفدكل ع دءدلزدالمزمععشز تدلهععشزدالشنظ مععصلزفدجلمصرععصلزدإلرهصني ععشزنزإكز نزهععذهزدجلهععتدزق ععشزفمععصززدالععتزحبصلععشزإىلزد ي ععتزمععرز
صزحبصلشزإىلزداشيتدددلزةوريةزمرزقو زة زدفالشزاتدءزمرزدالنصح شزد ي و شز فز
ز
دجلهتدزفدالوحتفزفدالترداصلزفدالشنل قزفدالشنظ منزةمصز
دال تل لش شز فزدالقصنتن شزفدالش ي شزكحشتدءزهذهزدالظعصه ةزد ررية.فقعتزخ إعتزدالترداعشزر ع زنشعص جزفجممترعشزمعرزدالشتاع صلزنتليهعصز
ىفزدكا ز .ز
دفكازنتائج الدراسةا ز
انشععصفلزنشععص جزدالترداععشزمععرزخععملزط حنععصزاللعكدلزمععصزهع زداليتدمع زدالععىتزاععتوتزدال ععوصبزالإلنلععمصتزال شنظ مععصلزدإلرهصني ععشزرععربزاععواصلز
دالشتدا زدإللشمصر فدالىتز لصبزرنهصزدالوحعثزحمع زدالترداعشز.زفالعذالكزهنعصكزداليت عتزمعرزداليتدمع زدالعىتزقعتزاعتوتزدال عوصبزالمنلعمصتز
ال جمصرصلزد شر وشز فزد نظمصلزدإلرهصني شنزمنهصزمصز شي قزنييتدم زدلشمصر شز فزا صا شز فزرتدم زوا شزفرقص ت عشنز فزحعىتزرتدمع ز
دقشإععصد شزفمععرز هععمزا ععكزداليتدمع زدالورصالععشزفدالحقع زدالععىتزقععتزاععتوتزدال ععوصبزإىلزدكحنع دوز فزدالشرع ونزإ زإنزدحلصلععشزال مععصلزإلاععوصعز
دكحش صلععصلزدالل ع فر شز فزدالامصال ععشنز فزحععىتزدحلصلععشزالشحق ععقزدالععذدلنزفدالععىتزقععتزكزاش عتدو زالععت زدالحقععريز فزداليصط ع زقععتزاععتوتزدالح عزدز
المحن دونزفقتزاتويهزالمنشمصءزال شنظ مصلزد شر وشزدالىتزاقتتزباوصعزحصلشهزد صد شزمقصني زانح ذزنييعضزداليم عصلزدإلرهصني عشنزةمعصز نز
رصم زغ صبزدالق مزدكلشمصر شز كد زإىلزجنصلزدالشنظ مزد شر وزنييتزجتن تزدالح دزإىلزاغ عريزدالقع مزدكلشمصر عشزدالعىتز عكمرزهبعصزضعمرزمعصز
ا قصهزمرزم زكالصلزدالشن شزدكلشمصر شزفداللويزدكلشمصر نزفغ سزق مزدلشمصر شزلت تةزاشيصرضزمتزق مزدتشمتنزني تز صزاشعتدءتز
متزميشقتدلزفق مزدالشنظ منزفذصزا رشزانوذةزر زدالحع دزجتي عهز يشنقهعصزني عتةزحعىتز نعهزقعتز وعذلزرفحعهزىفزاعو زدحملصوظعشزر ع زا عكز
دالق مزفد يشقتدلنزفمرزهنصز اتنزدالحزدزره نًصزذذهزدالق مزد صاشزدالىتز ولهصزدتشمتنزفهذدزمصز ي زدجل د مزدإلرهصني شزدالىتزقتز ا عفز

زايي يهعصز
دالشنظ مزدالح دزال ق صتزهبصزفانح ذهصزجتتزقوتكًزا ًيصزفانحصنًعصزىفز ق قهعصزمعرزقو عهنزفدرشقعصددزمنعهزأب عصزدالقع مزدالإعح حشزدالتدلع ز
يتزةذالكزرصم زدكضرهصدزفدإلحلصسزمالظ مزمرز همزداليتدم زدالىتزاتوتزدألو ددزفدال وصبزالإلنلمصتزال جمصرصلز
فدحملصوظشزر هصزف ز
دإلرهصني شنزوحرز ي زدالح دزمنهزملرهتزف نزحقتقهزمل تنيشزىفزدتشمتنزوإنز الكز لصرتزدالح دزر زدكنلمصتزأل زلهعشز فزوع دز
ىفزإزدالشزمصزفقتزر هزمرزايلفزفملصرتاهزىفزدحلإتلزر زحقتقهنززفهنصزااتنزدالح اشزمتدا عشزألوع ددزدالشنظ معصلزد شر وعشزكحشعتدءز
مث ع زهععككءنزفداععشغملزهععذهزدالععتفدوتزفدكاععشم درزىفزالععب مهصنزفجنععتز ل عصًز نزدالحهععمزد ععصطئزأباععتلزداليق ععتةزفقتدرععتهصزفدجله ع ز

مبقصاععتزدال ع يشزرععصممًزملععصرتدًزر ع زارع وزدال ععوصبنزإ زدنزححععظزدالنإععتصزدفنزوقععهزفوهععمنزفدكنيشيععصدزرععرزدالي مععصءزدالثقععصةزاععو ز
موصا ع زالععربفززظععصه ةزدالغ ععتزفدنش ععصرهنزوصجله ع زأباععتلزدالععت رزدالإععح حشزمععرز هععمز اععوصبزدإلرهععصبنزف نزدالغ ععتزىفزدالععت رزفاحل ععريز
دالنإععتصزدال ع ر شزر ع زغععريزحق قشهععصز د زإىلزظهععترزدالحا ع زد نح ع وزدالععذ زخي ععيزنيععرزدإلرهععصبزفدإللشهععصدنزمإلضععصوشزإىلزهععذهز
داليتدمع زجنععتزرصمع زدكنحشععصلزدإلرممع زرععربزدال ععواصلزد بش حععشز تدقععتزدالشتداع زدإللشمععصر زالععهزأتاععريزةوععريزىفزدوععتزدال ععوصبزالمنشمععصءز
ال شنظ مصلزد شر وشزفدإلرهصني عشزني عا زموصاع زفغعريزموصاع نزح عثزالعشح تزهعذهزدالشنظ معصلزمعرزفاعص زدإلرعمتزد شيعتدةنزفد حشتحعشز
عصهريايزىفزنيععثز واععصرزدالشنظ ع مزفدال ع ف جزالععهزالشجن ععتز ةععربزرععتدزمماععرزمععرزدال ععوصبنزخصاععشزمععرز ش عتدو زالععت همزدفدوععتزالععصرتزر ع ز
مجع ً
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دكنشمصءز ث زهذهزدالشنظ مصلنزح ثزداشبتدتزدكرهصني تنزاواشزدكن نتزف الكزرربزاواصلزدالشتدا زدإللشمصر زىفزنق زدال اص ز
فدالشي مصلزدالشنظ م شنزفذمزمتدقتزدرص شزر زدال واشزانرقزميهمزفاترتزألواصرهمنزفجتنتزدألرلصءزفدألنإصرزدجلتد
اثنيا–توصيات الدراسة:
-1نيتد ععشز ع ز نزايمع زدالععتفلزمج يعصًزر ع زحمصرنيععشزهععذدزدالشنظع مزدإلرهععص،زنياصوععشزدالرع قزفالاععرزكنيععتزمععرزدال ة ععيزر ع زحمصرنيشععهزواع ايًز
فإرمم صًزفد لصًزاانتالتل صًزنزف الكزالا زالشرتز نزاتقفزجتن تزداليت تزمرزدألو ددزإيزهذدزدالشنظ مزنزنش جشز فهصتزفميشقتدلزوصرغشز
أبنزهذدزهتزدجلهصدزف نزهذهز رضزد موشزدالءز

زر هز نز ذه زإال هصزالا زحيإ زر زدجلنشزفحيصربزدالاحصرزد ات رزد صرلرز

ررزايصال مزدإلامتز .ز
-2كنيتز نزايم زدالتفلزر زحمصرنيشزدالشنظ مصلزدإلرهصني شزمرزخملزفاص زدالشتدا زدكلشمصر زنزفمرزد شل ز نزنييضزدالتفلزقتز
نيت لزمالحي زدز الكزنزح ثزقصتزنييلهمزبغمقزداليت تزمرزدالإححصلزدالءزانشم زذذدزدالشنظ مزدإلرهعص،زنزمإلضعصوشزإيزحعذوز
دالح ت تهصلزدالو يشزفدالين حشزدالءز قتتزدالشنظ مزنين هصزإلاثرةزرر زدتشمتزنزإضصوشزإيزدالح ت تهصلزدالءز شمزن هصزالا ز لشر تز نز
نتزداليت تزمرزدال وصبزإال هزنزف الكزمرزخملزإقنصرهمزنيحا ةزد موشز .ز
 -3ع زر ع زدالععتفلزد لعصًز نز شععت زدال ععوصبزدالعذ ز يععتدزمععرزمثع زهععذهزدالشنظ مععصلزنزف العكزمععرزخععملزضعمهمزفاععتوريزذععمزوع صز
رم زنزإضصوشزإيزرم زنتفدلزفحمصض دلزاتر شزال وصبزنزة زكز نب قزف قشنتزنيحا زهذهزدالشنظ مصلزدإلرهصني شز .ز
–4ز دزظ زدالحهمزدحلصيزال ش اريزدالاوريزال اصالشزدكرمم شزدالءز شمزا ف هصزر زم اتد زمتدقعتزدالشتداع زدكلشمعصر زومنيعتزمعرزفضعتز
دا ع دا ج شزمتحععتةزفحمامععشز تدلهععهزهععذهزدجلمصرععصلزد شر وععشزدالععءزاقععتتزنيشجن ععتزدكره عصني رززفدقنععصرهمزمالحا ع زدكرهععص،زرععربزمتدقععتز
دالشتداع زدكلشمععصر زمععرزخععملزإاع دا ج شززدالع ف جزال حاع زدالتاععر زد يشعتلزفني ععصنزضععملزهععذهزدكواععصرزفد ععصزال لععتزمععرزاععح ز
دالت رزمإلضصوشزال تفرزدكمينزدزهذدزدكطصرزمرزاشوتزهذهزد تدقعتزفراعتزمعصز عتفرزو هعصزفدالشنلع قزمعتزدتشمعتزدالعتفيزاللعويزدالينصاع ز
دالععءزاقععتتزنين ع زد الحا ع زدكرهععص،زفمععنهجزدالينععفزضععتزدالون ععشزدالشحش ععشزال ععتفلزفدكني ع ايءزمععرزدالنععصسزدالععذ رزالععشهتوهمزا ععكزداليم ععصلز
دكرهصني شزت دز تعزدالإ تزفن زدالحا زفداشي دضزدالقتةزمتز ض فرةز ت ثزدال ؤ شزفدكا دا ج شزدإلرمم شزف نزكزااتنزردزوي ز صز
شمزنيثهنزني ز

ز نز شمشتزدإلرمتزني ؤ شزفدضحشزالو ترةزدرعز مصنزالإتزهذهزدذجمصلزدإلرهصني شنزفانم شزدالحا زالت زدال وصبز ز

ز-5ز نز اتنزهنصكز رقصنيشز دا شزاننييشزمرزد تدطنرز إ حشزدالتطرزف الكزمالشيصفنزمتزد كالصلزدالت ن شزفخصاشزدالىتزالت هصزماصنعشز
الت زدجلمهترزمث زدألزه زدال ع فنزفضع فرةزدرعتددزةعتددرز من عشزمكه عشزأتهع مًزدرمم عصًزميانهعصزاع صغشزراعص زإرمم عشزدق قعشزفمعكا ةز
دلزمإتدق شزحىتزميارزمرزخمذصزمتدلهشزدألةص

زدالىتزاوثهصزمتدقتزدجلمصرصلزدإلرهصني ش ز

–6ز ااعصافزةصوععشزدجلهععصلزمعرزجمشمععتزمععتينزفقرعصعزخععصصزفدرععمتزدىلزلصنع ز مه ععشزدفرزدالتفالععشنزدزداليمع زر ع زمتدلهععشزدألاععوصبز
فداليتدم ز دالتدويشزإىلزجلتءزدال وصبزالماشبتدتزدالل رزال شانتالتل صنزمث زداليم زر زمتدلهشزدالورصالشزفاح زدألم شزفمتدلهشزدالحق نز
فه ع زرتدم ع زايم ع زة نيععشزخإععوشزالنمععتزدألواععصرزد شر وععشزفدجل ميععشزددخ ع زدتشمععتزفداليم ع زر ع زن ع زاقصوععشزدحل عتدرزفدالنقععصونزفر ع ز
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د كالععصلزدحلاتم ععشزفدأله ععشزدالععءزا ععصركزفاشحصر ع زمععتزاععواصلزدالشتدا ع زدكلشمععصر ز زفإرععصدةزدالنظ ع زدز ا ع تبزفمنهج ععشزدال ع دفدز
فدحلتدر,ز فداليم زر زإن صءزم داتزإرمم شزحم شزفر ني شزفدفال شزني غصلزمشيتدةز شإشزمبتدلهشزدألواصرزد شر وشز .ز
عصزاتح ععتزفاتا ععقزلهععتدزدالععتفلزىفزماصوحععشزفمتدلهععشز
–7ززضع فرةزإ ععصدزمنظتمععشزقصنتن ععشزدفال ععشز ععتزمظ ععشزدألمععمزد شحععتةز يهععتزإال هع ز
دإلرهصبزفدالشر وز ز
–8ز دطععمقزمتدقععتزد ن ععشزر ع زمتدقععتزدالشتداع زدكلشمععصر زختصطع زدآلخع زفوععقزمحععصه مزاقععتتزر ع زملععصمرز نلععصن شزردق ععشنزاياع ز
محهتتزدالت رزدإلامم زدحلن فزةت رزحموشزفايصفنزفامتزفإني دززدالتلهزد قزال ثقصوشزدإلامم شزة زتاع شزإلغعمقزدالوعصبز معصتزا عكز
عشصردزالوععثز واصرهععصزدذتدمععشززفد لععمتمشزالععت زدال ععوصبزداليع هنزمإلضععصوشزإىلز
دجلمصرععصلزفدالشنظ مععصلزدإلرهصني ععشزدالععىتزاشبععذزمععرزدالععت رزاع ً
ا مجشزدالاش زفدالترداصلزدإلامم شزد شبإإشزإىلزالغصلزمشب حشزفاتز يهصزر زد كالصلزدال نيت شزفم دةيزدالوحثزدالي م زفطزحهصز
ىفزد اشوععصلزإل لععصلزدالإععترةزدالإععح حشزالإلاععمتزففضععيهصزىفزمشنععصفلزدال ععوصبنزفداليم ع زر ع زاحي ع زدكاإععصلزنيععرزر مععصءزدالععت رز
فدال وصبزفدإلالشقصءزهبمزفداللمصعزمنهمزفحمصفرهتمنزحىتزاإ زة مصهتمزإىلزدالق تبزفحىتزكز ا زتنزهنصكزوجتةزني نهمز .ز
–9زض فرةزايصفنزةصوشزمكالصلزدتشمتزد ت زىفزمتدلهشزظصه ةزدإلرهصبزدإلالا ف نزفدالق صتزمالتفرزدالتقص زحىتز شنلىنزمتدلهشز
هععذهزدالظععصه ةنزمععرزخععملزد ععصرةشزىفزفضععتزدا ع دا ج صلزفني ع دمجزفخرععيز تدلهععشزدإلرهععصبزىفزدتععصكلزدالحا ععشزفدالثقصو ععشزفدالحن ععشز
ذزفاتكزإىلزدالشق منز
فدكلشمصر شزال ش ة تزر زرمقشزدال دةشزنيرزدحلاتمشزفمنظمصلزدتشمتزد تيننزدنيشتدءًزمرزدالشبر يزإىلزدالشنح
ً
فداليم ع زر ع زن ع زاقصوععشزدالشلععصم زفدكاععشنصرةزمععرزخععملز ن ععرشهصزد شنترععشزوإ ععصزالععصهمزني ععا زحق ق ع زىفز إععرزدال ععوصبزضععتز

دالشر ع وزفدكاععشجصنيشزحملععصفكلزجتن ععتهمزال منظمععصلزدإلرهصني ععشنزفدهشمصمهععصزني عربدمجزفدن ععرشزن ع زاقصوععشزدحل عتدرزفدح ع دتزدال ع زفدال ع ز
دآلخع نزفنوععذزممصراععصلزدكقإععصءزفدالشهمع زضععتز زجممترععشزر ق ععشز فزدلشمصر ععشنزفن ع زاقصوععشزإمنععصءزدحلع زدالععتطينزفدالتحععتةزدالتطن ععشز
ال ععت زد ع عتدطرنزفداليمع ع زة ع ع كز كال ععصلزدالتفال ععشزر ع ع زدالنه ععتضزمبل ععشت زمي ععشزدالح ععصلزد هم ععشزفا ععاصنزدكح ععصءزدالي ع عتد شز
فملصرت هتمزىفزد صدزد لارزدآلدم زفداليم زد نشظمزفددمصلهمزىفزدتشمتزف ا نهمزمرزدالشي وزر زدالق مزدكنلصن شزدال و يشز .ز

قائمة املراجل
أوالً :املراجل ابللغة العربية .ز
 -1الكتب املتخصصة
 -1د.ززة اي,ز نيتزددم زز–ز ا زدالشرترزدالشانتالتل زر زدكرهصبز–زرصغزدالاش زدحلت ثز–زدكردنز–ز2005تز
 -2د.زروتزدالع محر,زداللعنتز–زفاعص زدكرهعصبزدكالاع فينزعزحامهعصزدزدكاعمتزفطع قزماصوحشهعصز ز–زدال جنعشزدالي م عشزال معك ز
داليص زررزمتقفزدكامتزمرزدكرهصبز–زلصميشزدكمصتزحممتزنيرزايتدز–ز2004تز
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 -3د.زفل شزدالتاتق ,زد ا ز–زدكاصال زدكالا فن شزدحلت ثشزدالءزالشبتمهصزدالشنظ مصلزدكرهصني شزدزدجل د مزدكرهصني شز–زنتفةز
دفرزمكالصلزدتشمتزد تينزدزدالشإت زالمرهصبز–زلصميشزان فز–زدجليد ز–زاوشمربز2014تز
 -4د.زنيرزإني ده مزد رب,زروتزهللاز-زدألمرزفد إتا شزدزدال واصلزدكلشمصر شزر زدإلن نتنزد ك زداللعصدسزجلمي عشزد اشوعصلز
فد ي تمصلزدالليتد شنزدال ايضزدالح ةز7-6زدني ز2010
 -5د.زدال ه ز,روتهللاز-ززط قزانظ مزدالقصرتةزدإلالا فيننز9ز ني ز2014
 -6د.زا تزا رصن,زحممتز-ز قلصايزقصنتن شزدز مرزد ي تمصلزفمحص شزدالو شزدإلالا فن شنزددرزانا زال ن زدإلالا فيننز2012
 -7د.زدالتاتق زد ا ,زفل شز–زدكاص ال زدكالا فن شزدحلت ثشزدالءزالشبتمهصزدالشنظ مصلزدكرهصني شزدزدجل د مزدكرهصني شز–زنتفةز
دفرزمكالصلزدتشمتزد تينزدزدالشإت زالمرهصبز–زلصميشزان فز–زدجليد ز–زاوشمربز–ز2014تز
 -8د.زحصمتزمإرح ز,خصالتز-زد ل تال شزدجلنص شزالنصا زدالشقن شزف.مقتم هصزررزاتءزداشبتدتزاعواصلزدالشتداع زدكلشمعصر نز
جم شزرؤ زإا دا ج شز إترهصزمةيزدإلمصردلزال ترداصلزفدالوحتفزدإلا دا ج ش-ز نيتزظرنزدت تزدألفل-زداليعتدع 2نزمعصرسز
2013
 -9د.زدالوتد نش,ز ايبز–زمنصنيتزدالشر وزفجتن تزدكرهصني رزدزداليصغزدالي ،ز–زحبثزمال غعشزدكجن ي عشزمن عترزضعمرزحبعتفزمن عترةز
دزدرداععشزرععرز"داععشيمصلزدكن نععتزدز ت ع زدكرهععصبزفجتن ععتزدكرهعصني رز–زلصميععشزان ععفزال ي ععتتزدكمن ععشز–زمةععيزدالترداععصلز
فدالوحتفز–زدال ايضز–ز2012ت
 -10د.زردض ,ززده -زداشبتدتزمتدقتزدالشتداع زدكلشمعصر زدزداليعصغزداليع ،نزجم عشزدال ني عشنزرعتدز15نزلصميعشزرمعصنزدأله عش-ز
رمصننز2003
 -11د.زدالرصالقصين,زر ز–ززة فز شمز ر مزم دةيزدكرهصبزدكالا فين-زمقصلزمن ترزر زمتقعتزجم عشزةشعصملزر ع زدكن نعتز
–زرتدزدالثماثءز13ززةصنتنزدالثصينز2015تز
 -12روتزدالتهصبزدالحق شزحممتنزدفرزاواصلزدالشتدا زدكلشمصر زىفزإمتددزدال وصبزداليع هزم ي تمعصلزفدألخوعصرزحعتلزظعصه ةز
دإلرهععصبزازدرداععشزمق صرنععشزنيععرزدال ععوصبزىفز رنيععتزدفلزر ني ععشز,دت ععشزدالي ني ععشزالإلرععمتزفدكاإععصلز,زدجلمي ععشزداللععيتد شزالإلرععمتز
فدكاإصلز,زدالليتد ش,ز2017
 - 2رسائل الدكتوراه واملاجستري:
 -1د.زروتزداليي يزنيرزاصحزدحملمتدز,حممتز-زد لكفال شزدجلنص شزررزإاصءةزداشبتدتزفاص زدالشتدا زدكلشمصر زدحلت ثش-زدرداعشز
أتا شزارو ق ش-زراصالشزدةشتردهنزة شزداليتدالشزدجلنص ش-زلصميشزان فزدالي ني شزال ي تتزدألمن شنزدال ايضنز1435ه
. -2زن ميصنزنتمصرز,م مز-زداشبتدتزمتدقتزدال واصلزدكلشمصر شزفأتاريهزدزداليمقصلزدكلشمصر ش-زدرداشزر نشزمرزملشبتم ز
متقتزدالحص لوتكزدزدجليد نزراصال شزمصللشرينزة شزدالي تتزدإلنلعصن شزفدإللشمصر عشزفدالي عتتزدإلاعمم ش-زلصميعشزدحلعصمز لعري-ز
مانشزنز2011
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 جمال عبده سيد.د

تجنيد التنظيمات الدولية اإلرهابية للمقاتلين عبر شبكات التواصل
اإلجتماعي

زدفرزدحل ع زدألمععينزدزماصوحععشزدإلره ععصبازدرداععشزم تدن ععشزر ع زداللععوصطزفدألو ع ددزدالي ععصم رزدز-، زدحل ع,زنيععترزروععتداليصلز. د-3
دال كفنزداليلا شزم ت نشزد نترةنزحبثزمقتتزداشامصكًز شر وعصلزدحلإعتلزر ع زدرلعشزد صللعشريزدزدالي عتتزداليلعا شنزة عشز
 ز2007دالترداصلزدالي صنزلصميشزان فزدالي ني شزال ي تتزدألمن شنزدال ايضز
ز-ز ارترزدتشمتزد تينزف ا ةزر زدألمرزدالتطينزدزد م اشزدالي ني شزدالليتد شنز ط فحشزدةشترده-ز تافز,زا صلزنيدلزدالو صي. د-4
 ز2007لصميشزان فزداليزني شزال ي تتزدألمن شنزدال ايضز
: املراجل ابللغة األجنبية:ًاثنيا
1- B.Hofman : The Use of the Internet By Islamic Extremists testimony
Presented to the House of Permanent Select Committiee on Intelligence ,
May 4,2006
2- Danah M. Boyd, Nicole B. Ellison : Social Network Sites ; Definition,
History and Scholarship, Journal of Computer- Mediated Communication,
volume 13, issue 1,
3- David Beer: social network(ing) sites…revisiting the story so far: A response
to danah

boyd&Nicole

Ellison,

Journal

of

Computer-

Mediated

Communication, v.13(2). January 2008.
4- Phyllis B. Gertstenfeld & others – Hete Online , A Content Analysis of
Extremist Internet Sites In Analysis of Social Issues & Public Policy ,
Vol.3,No.1 , 2003
5- The International Telecommunication Union , The Information Society ,
2010
 ز.) شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت: ًاثلثا
1- http://arxiv.org/pdf/0812.1045.pdf
2- http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2009/social-network-analysis.pdf
3- http://www.annahar.com/
4- http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf
5- http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf
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د .جمال عبده سيد

-6دجلهع ع ععصدزدالل ع ع ع ربد زالشنظ ع ع ع مزددر ع ع ع نز ردعزقع ع ععت زالشجن ع ع ععتزدال ع ع ععوصبزىفز فرفمنزد ةع ع ععيزدكفرف،زالترداع ع ععصلزماصوحع ع ععشزدكرهع ع ععصبز
فدكاشبوصردلنزاتر زدالن  12ةشتني 2017نمشصلزر ازwww.europarabct.com
ز
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محمد فرحات

األشخاص المفقودين وحق لم الشمل في ضوء القانون الدولي
والممارسات الوطنية

األشخاص املفقودين و حق مّل الشمل يف ضوء القانون الدويل و املمارسات الوطنية
Missing Persons and Right to Reunification in light of International law
and National Practices
 و ابحث ماجستري بكلية البحوث و الدراسات األفريقية، ابحث قانوين ابملؤسسة املصرية حلقوق الالجئني/ حممد فرحات
العليا –جامعة القاهرة

:امللخص
 و يتولد عن ذلك حقوق االشخاص.  حبق ذويهم يف معرفة مصريهم،يقرتن إلتزام الدول ابلبحث عن االشخاص املفقودين
 فأن نصوص و قواعد،  خاصة عندما يصبح أفراد أسرة املفقودين الجئني يف دوله أخرى، املفقودين و ذاويهم حبق مل الشمل
القانون الدويل اإلنساين اليت تتناول االشخاص املفقودين و حق مل الشمل هي نصوص و قواعد تتكامل مع بعضها البعض و
 و يقتضي أحرتام مبدأ وحدة األسرة إختاذ التدابري املناسبة لضمان مل مشل األسر املشتته بذاويهم. ليست تناول ألمرين منفصليني
ُ
 و ابلتايل ممل مشل األسر املشتتة بسبب احلروب و الفقدان دوراً حيواي لضمان محاية أفراد، يلعب مبدأ وحدة األسرة، املفقودين
خماطر،  األجتار ابلبشر،  من كافة أشكال األستضعاف واإلستغالل و املخاطر و األنتهاكات اجلسيمة و العنف اجلنسي، األسرة
. و خيفف من صعوابت الوصول إىل األحتياجات األساسية من رعاية صحية و ماؤى و مأكل و تعليم، اهلجرة الغري نظامية
 وحدة األسرة،  الالجئني، ّل الشمل،  االشخاص املفقودين:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The obligation of states to search for missing persons is associated to their families' right to
know their fate. This creates the rights of missing persons and their families a right to family
reunification, especially when the family of missing persons becomes refugees in other
countries. The provisions and rules of international humanitarian law dealing with missing
persons and the right to reunite are texts and rules that are complementary to each other and
not two separate issue. Respect for the principle of family unity requires that appropriate
measures be taken to ensure the reunification of families with missing relatives. The principle
of family unity and consequently , the reunification of families separated by war and loss play
a vital role to ensure the protection of family members against all forms of vulnerability,
exploitation, Sexual violence, trafficking in human beings, the risks of irregular migration,
and alleviating the difficulties of access to basic needs of health care, shelter, food and
education.
Key words: Missing Persons , Reunification , Refugees , Family Unity
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مقدمة:
أفرزت األزمة السورية  ،و خروج مئات االالف يومياً هروابً من النزاع الدائر هناك  ،أعداد من املفقودين اجملهول مصريهم سواء مت
قتلهم أو املوت بسبب النزاعات املسلحه أو مت إعتقاهلم  ،كما أفرزت ماليني من النازحني داخلياً و الجئني انتشروا يف دول اجلوار
السوري ،و أختار عدد من السوريني املقيمني يف سوراي األنتقال إىل مصر،و ابلرغم من أنتهاء الوحده بني مصر و سوراي إال أن
هذا الوضع مل يؤثر أبي حال من األحوال على حرية األنتقال إىل األقليم الشمايل دون شرط احلصول على أتشرية دخول مسبقاً،
يف شهر يوليو عام  2013بعد تغيري النظام احلاكم يف مصر  ،تطلبت الدوله املصرية ضرورة حصول السوريني على أتشرية دخول

و موافقة أمنية مسبقاً قبل اجملئ إىل مصر( )2( )1و هو األمر الذي أدى بدوره إىل تشتت األسر السورية بني مصر و سوراي و غريها
من دول اجلوار السوري( ،)3كما أدى إىل عدم متكن االشخاص املفقودين الذين أستطاع ذويهم معرفة أماكن تواجدهم من التجمع
مره أخرى مع ذويهم .
كما أدت سياسات الدول األوروبية( )4يف منع الوصول إىل حدودها من التفريق بني االسره  ،و بني احد أفرادها املفقودين الذي
ظهر ىف أحد الدول األوروبية أو العكس .
أهداف الدراسة :
يف ضوء ما سبق تذهب هذة الدراسة إىل (ما بعد) إلتزام الدولة ابلبحث عن املفقودين و حق األسرة و العائلة يف معرفة مصري
ذاويهم املفقودين ،خاصة عندما تفر األسرة بسبب النزاعات املسلحة لدوله أخرى و يصبحوا الجئني اتركني ورائهم أشخاص
مفقودين أو غري معروف مصريهم أو مكاهنم ،كما هو احلال يف احلالة السورية .فأذا كان عدم إلتزام الدولة ابلبحث عن املفقودين
إنتهاكاً حلقوق الألشخاص املفقودين ،و كذلك عدم معرفة األسر مصري ذويهم املفقودين إنتهاكاً حلقوق األسر  .فأن عدم مل مشل
املفقودين أبسرهم بعد معرفة مصريهم يُعد إنتهاكاً أكثر حلقوق املفقودين و األسر  ،و يعد إفراغاً حلق معرفة مصري األشخاص
املفقودين من مضمونه .تنظر تلك الدراسة إىل النتيجة الطبيعية بعدما عرفت األسرة مصري ذاويهم املفقودين و اليت تكمن يف ممل
مشل األسر املشتتة  ، Fragmented Familiesو اليت تشتت بسبب احلروب و النزعات املسلحه اليت أدت لوجود
أشخاص مفقودين  ،و خروج ابقية األسرة من الدوله لذات السبب لدول اللجوء اجملاورة .

1
"لم الشمل" وتؤرقهم "اإلقامات المشبوهة" ،جريدة الحياة  ،عدد السبت  26سبتمبر .2015
.جريدة الحياة ،مقال بعنوان "السوريون في مصر يراودهم ّ

Daryl Grisgraber and Jeff Crisp, field report ,Tough Times For Syrian Refugees In Egypt, Refugee International , May .2
8, 2014” After a military-backed government was installed in July 2013, the Egyptian authorities decided to handle the
Syrian refugee influx as a national security issue, and they began requiring Syrians to have visas and a security clearance
before entering the country”.
Idem.,. .3
.EuroMed Rights, Euromed Human Rights network,(EMHRN a Position Paper on refugees from Syria ,June,2015.P.54
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املشكلة البحثية:
يطرح موضوع ممل مشل االشخاص املفقودين إشكالية " مدى مالئمة اإلطار القانوين احلايل لضمان مل مشل االشخاص املفقودين "
 ،لالجابه على هذا التساؤل الرئيسي جيب اإلجابه على العديد من التساؤالت الفرعية اليت تتكون منها حماور تلك الدراسة حول
ماهية مبدأ ممل الشمل ؟ اهلدف منه؟ ما املقصود ابالسرة مبعىن أخر من هم االشخاص الذين ميكن ممل مشلهم؟ األجابة على تلك
التساؤالت تساعد على تقييم تلك التعليمات من منظور قانوين و حقوقي  ،و مدى توافقها مع القانون الدويل األنساين و حلقوق
االنسان  ،على وجه اخلصوص ما تعلق منها ابحلق يف تكوين  ،و وحدة األسرة و احلفاظ عليها و محايتها .و تستخدم تعليمات
مل الشمل اليت إختاذهتا الدولة املصرية كدراسة حاله.
أمهية الدراسة:
أتيت أمهية هذة الدراسة (أوالً) من الناحية العلمية فأنه من مطالعة املصادر املختلفة سواء املكتوبة ابللغة العربية أو اإلجنليزية وجدان
أن كل الكتاابت تقف عند حد حقوق االشخاص املفقودين و حقوق أسرهم يف معرفة مصريهم  ،مل تتناول حقوقهم بعد معرفة
مصريهم  ،كما أتيت أمهية هذة الدراسة العلمية فأهنا تبحث ىف نقطة إلتقاء و أشرتاك و تكامل جديدة بني دراسات القانون
الدويل اإلنساين و القانون الدويل لالجئني وعدم قصرها فقط على بنود االستبعاد الوارده يف تعريف الالجئ أبتفاقية 1951
(اثنياً) أتيت أمهية هذة الدراسة من الناحية العملية يف أن التعاطي مع نتائجها جبدية تؤدي إىل احلد من إنتهاك حقوق األشخاص
املفقودين و أسرهم.
منهجية البحث:
سوف تلتزم تلك الورقة ابألوصول و األطمر العلمية املتعارف عليها يف إعداد األحباث العلمية  ،سوف تتبع تلك الدراسة املنهج
التأصيلي (األستقرائي )  ،و ذلك وصوالً للتطبيقات املختلفة و املتشاهبه حلق ممل الشمل مما يساعد على فهم املبادئ العامه
احلاكمة حلق ممل الشمل .و تسلُك جبانبة املنهج التحليلي " األستنباطي" و ذلك من خالل التعرف على املبادئ العامة املستقره و
القواعد العامة احلاكمة ،و إنزاهلا على احلالة موضوع الدراسة ألستبيان احلكم يف شأهنا وصوالً لألجابة على السؤال الرئيسي
للدراسة.
تقسيم الدراسة :
احملور األول  :املفقودين و ماهية حق ممل مشل األسرة  :إطار مفاهيمي
احملور الثاين  :حق ممل مشل األسرة يف ضوء القانون الدويل
احملور الثالث :املمارسة املصرية يف ضوء املعايري الدولية
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احملور الرابع  :األاثر املرتتبه عن حرمان االشخاص املفقودين من حق مل الشمل مع ذويهم

احملور األول  :املفقودين و ماهية حق مّل مشل األسرة  :إطار مفاهيمي
اوالً :االشخاص املفقودين
ال يوجد تعريف قانوين لألشخاص املفقودين يف القانون الدويل( )1و لكن يُقصد ابألشخاص املفقودين االشخاص الذين ال تعلم
أسرهم أخبار عنهم أو االشخاص الذين بناء على معلومات موثوق هبا يعتربوا مفقودين نتيجة نزاع مسلح دويل او غري دويل أو
بسبب عنف داخلي أو بسبب أي ظروف أخري تتطلب تدخل طرف حمايد و مستقل(.)2

وواسع تعريف أخر من مفهوم األشخاص املفقودين حيث أضاف إىل التعريف السابق يعد الشخص مفقوداً بسبب الكوارث
()3

الطبيعية

كما أن اللجوء يف حد ذاته هو أحد الظروف اليت تؤدي ألختفاء األشخاص و ابلتايل وجود أشخاص مفقودينو أهنمقد يكونوا
() 4

يف أوضاعاليعلمون فيها أخبار و معلومات عن ذويهم
اثنياًّ:ل الشمل

"()5

املقصود جبمع " ممل" مشل األسرة يف سياق الالجئني " هو أية عملية تُتيح مبدأ وحدة األسرة
اثلثاً :تعريف األسرة

ليس هناك تعريف حمدد ملفهوم األسرة أو تعريف جامع مانع ،حيث خيتلف تعريف األسرة من دوله ألخرى  ،أو من جمتمع
()6

ألخر

()7

أو قد خيتلف مفهوم األسرة من ثقافة ألخرى و على حسب اجلذور الثقافية و اجملتمع اليت تشكله

1.ICRC, Missing persons and their families, Advisory Service On International Humanitarian Law.

.ICRC, A HnadBook, Ibid.,p10.2
.ICRC, Guiding Principles / Model The Missing, Advisory Service On International Humanitarian Law. 3
ICRC , A handbook,.. Ibid., p11. "Displaced persons and refugees, groups of people isolated by conflict and people living in 4
occupied areas may be unable to get news to their loved ones. These situations can lead to long separations”.
لشئون
الالجئيين ،
.5المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئيين ،حماية الالجئين -دليل ميداني للمنظمات غير الحكومية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة
النسخة العربي  ،2000 ،ص .129

.Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Protection of the family, the right to marriage and 6
equality of the spouses (Art. 23) : . 27/07/90.CCPR General comment 19, Thirty-ninth session, 1990.Geneva, Switzerland.
Executive Committee of the high Commissioner’s program ,Standing Committee 15th meeting
EC/49/SC/CRP.14, 4 June 1999.
7.UNHCR,
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هناك التعريف الضييق لألسره  Unclear Familyو الذي يُقصر تعريف األسرة على األزواج  ،األبناء أقل من  18سنه و
األابء و األبناء غري املتزوجني ،و املعىن الواسع لألسرة  Extended Familyو الذي يشمل املعاليني من األبناء فوق 18
ُ
سنة طاملا من األشخاص الذين يُعيلهم الالجئ  ،األقارب اليت يُعيلهم الالجئ بغض النظر عن درجه القرابه  ،املعاليني من
ُ
األشخاص األخرين حىت لو مل تربطهم عالقه قرابه ابالجئ(.)1
و توصف أسرة األشخاص املفقودين أبهنا تلزم أن تتضمن على األقل األطفال املولودين سواء داخل أو خارج إطار الزواج أو
األطفال ابلتبين  ،شريك احلياة "الشريك احلميم" سواء عن طريق الزواج أو بدون زواج ،اآلابء مبا يف ذلك آابء األزواج ،األخوة و

األخوات سواء من نفس األابء أو من أابء خمتلفني أواألخوات عن طريق التبين (.)2
رابعاً :أشكال تشتت األسرة

شهدت املمارسة العملية أن تشتت األسرة نتيجه اللجوء قد تتخذ أكثر من شكل( )3و ذلك على النحو التايل -:
(أ)
(ب)
(ت)
(ث)

وصول أحد أفراد األسرة لدولة بصفة هنائية ( دولة التوطني )Country of Resettlement-مع بقاء ابقي أفراد
األسرة يف دولة الالجئ االصل أو دولة املنشئ ( )Country Of Origin
وصول أحد أفراد األسرة لدولة بصفة هنائية ( دولة التوطني )Country of Resettlement-مع بقاء ابقي أفراد
األسرة يف دولة اللجوء املؤقت ( )Country of temporary Asylum
وصول أفراد األسرة الواحدة ألكثر من دولة جلوء مؤقت
وصول أفراد األسرة الواحدة ألكثر من دولة توطني بصفة هنائية

احملور الثاين  :حق مّل الشمل يف ضوء القانون الدويل
(أ) حق ّل الشمل يف ضوء القانون الدويل اإلنساين
أقرت املادة ( ) 32من الربتوكول اإلضايف األول على " أن حق كل أسرة يف معرفة مصري أفرادها هو احلافز األساسي لنشاط كل
من األطراف السامية املتعاقده و أطراف النزاع و املنظمات اإلنسانية الدولية الوارد ذكرها يف اإلتفاقيات و يف هذا امللحق
"الربتوكول"

. OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR), Note on Family 1
Reunification ,July 1983,pg3.
. ICRC,Missing Persons - A Handbook for Parliamentarians, Geneva , ICRC , 2009 , p10.2
Office of the United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR), Optic., para, V.,9.. .3
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و أفادت القاعدة ( )1( )117من القانون الدويل اإلنساين العريف على أن " يتخذ كل طرف يف النزاع اإلجراءات املستطاعه لإلفادة
عن األشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح  ،و يزود عائالهتم أبيه معلومات لديه عن مصريهم .و أكدت القاعده
( )105على وجوب أن حترتم احلياة العائليه ما أمكن(. )2

إن وحدة األسرة حق مقرر لألنسان سواء يف وقت السلم أو وقت احلرب و النزاعات املسلحة سواء ،كانت األسرة ابلكامل

داخل الدولة أو مفرقني بني دولتني أو أكثر  .أن الظروف اليت تدفع الالجئ للخروج من دولته قد تؤدي إىل تشتت األسره  ،و
ابلتايل التفريق بني أعضائها  ،فنرى أن خترج الزوجه و األطفال و يظل األب يف دولته بسبب أنه مفقود أو ال يستطيع اخلروج أو
العكس أو خيرج األبن أو اإلبنة خملفني ورائهم اابءً ُمسننيني ال يعلمون شئ عن مصريهم  ،ابلتايل إن حق مل مشل األسر خاصة
اليت تشتت بسبب النزاعات املسلحة أو بسبب األضطهاد يضحى من أهم احلقوق الفرعية املنبثقة عن احلق يف وحدة األسرة  ،يُعد
كذلك أحد أهم أشكال احلماية اليت ُمتنح لألسرة .
إن تشتت األسر قد يكون سببة نزاعات مسلحة ،و هو ما يدفع األسرة ابلكامل أو بعض أفرادها إىل الفرار لدول اجلوار أو دول
أخرى طالبه للجوء فيها  ،و يظل ابقي األفراد دون معرفة مصريهم سواء كانوا مفقودين او موتى ،فيكون مل مشل املفقودين أبسرهم
حقاً حني معرفة مصريهم  ،إن حق مل مشل األسرة املشتته نص علية صراحة يف أطار القانون الدويل األنساين أو ما يعرف
أبتفاقيات جينيف األربع لعام 1949و الربتوكلني األضافيني لعام .1977
أقرت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف وقت احلرب لعام  1949يف املادة ( )26منها على أن " كل طرف من أطراف
النزاع أن يسهل أعمال البحث اليت يقوم هبا أفراد العائالت املشتته بسبب احلرب من أجل جتديد األتصال بينهم و إذا أمكن مجع

مشلهم .و عليه أن يسهل بصورة خاصة عمل اهليئات املكرسة هلذة املهمة".

كما أقر الربتوكول األضايف األول لعام  1977امللحق أبتفاقيات جينيففي مادته ( )74على أن " تيسر األطراف السامية املتعاقدة
و أطراف النزاع قدر اإلمكان مجع مشل األسر اليت ُشتت نتيجة للمنازعات املسلحة ،و تشجع بصفة خاصة عمل املنظمات
اإلنسانية اليت تكرس ذاهتا هلذة املهمة طبقاً ألحكام األتفاقيات و هذا امللحق " الربتوكول" و اتباعاً للوائح األمن اخلاصة بكل
منها" .و أضاف الربتوكول األضايف الثاين لعام  1977يف املادة ( )4فقرة ( )3ب على أن تتخذ مجيع اخلطوات املناسبة لتسيهل
مجع مشل األسر اليت شتت لفرتة مؤقته"،
كما تبنت اجلمعية العامة لالمم املتحدة قراراً خبصوص االشخاص املفقودين و طالبت فيه الدول أبختاذ التدابري املناسبة يف
حاالت األطفال املفقودين ابلبحث عليهم و مل مشلهم مع أسرهم(.)1

.1جون ماري هنكرتس  ،لويز دوزوالد – بك  ،القانون الدولي اإلنساني العرفيالمجلد األول  :القواعد (،القاهرة  :اللجنة الدولية للصليب األحمر  )2007 ،ص

.369

 .2المرجع السابق ذاته ص.333
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مما سبق أصبح على الدول أختاذ التدابري املناسبة جلمع مشل األسر املشتته  ،و أن هذا االلتزام يقع على عاتق األطراف املتنازعه أو
غري األطراف يف النزاع إال أنه ُُيخذ على نصوص أتفاقيات جنييف األربع و الربتوكولني اإلضافيني على الوجه الذي سبق سرده من
نصوص أنه مل يُلزم بشكل حاسم األطراف املتنازعه بوجوب ضمان ممل مشل األسرة  ،و ذلك ابستخدامها عبارات" أن يسهل
أعمال البحث " و "أذا أمكن مجع مشلهم" أو " قدر اإلمكان مجع مشل األسر" ،و هو ما يدلل على أنه ليس هناك إلزام قانوين
على الدول بلمم مشل األسر املشتته ،و تركتها حملض السلطة التقديرية للدول األطراف  ،بل أن تلك النصوص تتضمنت ذريعه
قانونية لتنصل الدول من إلتزامها بضمان محاية األسرة ،ابلتايل أفرغت حق ممل الشمل من مضمونه  ،و نزعت عنه وصف
"احلق"(.)2

(ب) حق ّل الشمل يف ضوء القانون الدويل حلقوق اإلنسان
أستمد مبدأ وحدة األسرة و حق مل الشمل جذوره من املواثيق الدولية املختلفه حلقوق األنسان  .األسرة كما جاء وصفها يف
االعالن العاملي حلقوق األنسان هى الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع و هلا حق التمتع حبماية اجملتمع و الدولة( ، )3و هو ذات

الوصف الذي ردده العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية(،)4و جيد مبدأ وحدة األسرة أساسه القانوين يف األعالن
()5

العاملي حلقوق األنسان ،العهد اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية  ،و هو املبدأ الذي يُدعم و يستمد منه حق مل الشمل

إن تكوين األسرة هو حقاً مقرراً لكل أنسان  ،و يتضمن هذا احلق  ،و يُعد من أساسيات وجوده عيش أفراد األسرة معاً ،لذلك
ذهبت املفوضية السامية حلقوق األنسان يف تعليقاها على املادة ( )23من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية إىل أن
" العيش معاً تتضمن تبين اإلجراءات املالئمة سواء على املستوي الداخلي أو ابلتعاون مع الدول األخرى لضمان وحدة االسرة أو
إعادة مل مشلها ،و على وجه اخلصوص يف حالة تفرق و تشتت أفراد األسرة ألسباب سياسية أو أقتصادية أو أسباب مشاهبة ،كما
أكدت مفوضية حقوق األنسان يف ذات التعليق على ضرورةقيام الدول بتبين التشريعات و اإلجراءات اإلدارية أو أي إجراءات

أخرى حتمي األسرة ( ، ")6كما أن وحدة االسره تُعد من أهم أشكال احلماية اليت جيب أن تتمتع هبا األسره ،لذلك قرر العهد
الدويل اخلاص ابحلقوق األقتصادية و األجتماعية و الثقافية على وجوب منح األسرة اليت تشكل الوحدة اجلماعية الطبيعية و

.United Nation, General Assembly ,resolution A/RES/67/17767/177. Missing persons, Sixty-seventh session, 20 March 1
2013.
 . 2و أنه لجدير في ظل تلك الثغرة القانونية في المواثيق الدولية ،ذكر أن الشريعه اإلسالمية الغراء و ما أكدت علية السنه النبوية المشرفه من ضرورة المحافظة

على حقوق األقارب و عدم التفريق بينهم  ،و أن األدلة في السنة النبوية جاءت حاسمه قاطعة في النهي عن التفريق بين األم وولدها و وجوب جمعهم معاً ،بذلك
تفوقت السنة النبوية على االتفاقيات الدولية في جعلها عدم التفريق بين األقارب و لم شمل األسر إلزام و واجب على عاتق المسلمين ،في ذلك راجع  :الدكتور أحمد

أبو الوفا "حق اللجوء بين الشريعة اإلسالمية و القانون الدولي لألجئين – دراسة مقارنه " الرياض :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، 2009 ،

ص ص . 147-140

 .3المادة ( )16من االعالن العالمي لحقوق االنسان لعام 1948

 .3المادة ( )10فقرة ( )1من العهد الدولي الخاص بالحقوق األقتصادية و األجتماعية و الثقافية الصادر في 1976
 .4المادة ( )23فقرة ( )1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر في 1976

5

– . Office Of The United Nations High Commissioner For Refugees, Note on Family Reunification July 1983- UNHCR
Geneva-Switzerland.
Office of High Commissioner for Human Rights ,CCPR General Comment 19,Thirty- ninth session ,op.cit,. .6

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

225

األشخاص المفقودين وحق لم الشمل في ضوء القانون الدولي
والممارسات الوطنية

محمد فرحات

األساسية يف اجملتمع أكرب قدر ممكن من احلماية و املساعدة و خصوصاً لتكوين هذة األسرة و طوال هنوضها مبسؤولية تعهد و
()2
تربية األوالد( ،)1أحرتام مبدأ وحدة األسرة يقتضي إختاذ التدابري املناسبة لضمان مل مشل األسر
مما سبق يتضح أن السلطة اليت متتع هبا الدوله املستضيفة لالجئني حنو احلق يف ممل الشمل  ،ليست سلطة تقديريه مطلقه  ،بل
مقيده مبا يضمن تكوين األسرة و احلفاظ عليها و محياهتا.
كما نصت أتفاقية حقوق الطفل لسنة  )3(1989يف (املادة  3فقرة  )1على إنه" يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق ابألطفال ،سواء
قامت هبا مؤسسات الرعاية اإلجتماعية العامة أو اخلاصة ،أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية ،يويل اإلعتبار
األول ملصاحل الطفل الفضلى" ،كما نصت املادة ( 9فقرة  )1من ذات األتفاقية على " تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل
عن والديه على كره منهما ،إال عندما تقرر السلطات املختصة ،رهنا إبجراء إعادة نظر قضائية ،وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول
هبا ،أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى ، .أضافت (املادة " ) 10أنه وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف
مبوجب الفقرة  1من املادة  ،9تنظر الدول األطراف يف الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرهتا
بقصد مجع مشل األسرة ،بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة .وتكفل الدول األطراف كذلك أال ترتتب على تقدمي طلب من هذا
القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم".
يتضح من النصوص السابقة أهنا نصت بواجه صريح على حق مل مشل األسره  ،ال ثيما األسر املشتته ،و حثت الدول بواجه

صريح على إختاذ اإلجراءات يف حالة األسر املشتته و اليت تفرقت بسبب حدودها و النظر يف طلبات الدخول إىل أراضيها(،)4
كما نصت صراحة على أن تكون أستجابة الدول على حنو إجيايب و إنساين و سريع .من ذلك فأن وضع الدول للقيود التشريعية
أو اإلجرائية أو العملية للحد من دخول األشخاص بغرض مل مشل األسر يُعد إنتهاكاً صرحياً ألتفاقية حقوق الطفل.

 .1المادة ( )10فقرة ( )1من العهد الدولي الخاص بالحقوق األقتصادية و األجتماعية و الثقافية الصادر في 1976
.UNHCR, Executive Committee of the high Commissioner’s program ,Standing Committee 15th meeting , Op,cit,..
 .3اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  25/44المؤرخ في  20نوفمبر

2

 1989دخلت حيز النفاذ في

سبتمبر  ،1990وفقا للمادة . 49أنضمت جمهورية مصر العربية لألتفاقية و تم التصديق و الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهوريى رقم  260لسنة 1990
بشأن الموافقة علي إتفاقية حقوق الطفل و المنشور بالجريدة الرسمية في  14فبراير سنة  ، 1991العدد .7
.UNHCR, Kate Jastram and Kathleen Newland, Family Unity and Refugees protection ,pg 578.4
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(ج)حق ّل الشمل يف ضوء القانون الدويل للجوء
قد يكون تشتت األسرة راجعاً لألسباب األخرى الواردة يف تعريف الالجئ السابق اإلشارة إليه ،و الذي يكون بفرار عضو من
األسرة لدوله و طلب اللجوء فيها مع بقاء أسراته يف الدولة األصل  ،أن الظروف اليت يغادر فيها الالجئني بلد منشئهم األصلي قد
ينتج عنها تشتت األسرة( ، )1ابلتايل ينطبق القانون الدويل حلقوق األنسان على الوجه سالف البيان.
بدايتاً نشري أن أتفاقية  1951اخلاصة أبوضاع األجئني مل تنص على مبدأ وحدة األسرة ،ابلتايل ملبدأ مل الشمل ،أن هذا املوضوع
يشري إىل إشكاليه قانونية أخرى و هى مدى موائمه القانون الدويل لالجئني احلايل لألوضاع احلالية ،مما دفع أحد فقهاء القانون
الدويل لالجئني للقول " بفشل قانون الالجئني ألن آلياته مل تعد حتقق هدفه األساسي املتمثل يف حتقيق التوازن بني حقوق
املهاجرين غري الطوعيني وحقوق الدول اليت يفر إليها الالجئون( ،")2و هذا ما انتبهت له الدول األطراف يف اتفاقية 1951
اخلاصة ابلالجئني حيث جاء يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن املؤمتر الذي أعتمد أتفاقية  " 1951توصي احلكومات ابختاذ
()3
التدابري الالزمة حلماية أسرة االجئ خصوصاً بتقدمي ضمان احملافظة على وحدة أسرة الالجئ"
و قد أشارت الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني حول وضع الالجئني و األشخاص عدميي اجلنسية الذي
أعتمد أتفاقية  1951على أمهية مبدأ وحدة األسر ،أذ أكدت الوثيقة اخلتامية على " إن املؤمتر إذ يضع يف أعتباره أن وحدة
األسرة  ،اليت تشكل اجملموعة الطبيعية األساسية للمجتمع  ،هى حق أساسي من حقوق الالجئ ،و أن هذة الوحده مهددة
أبستمرار  ،و يوصي احلكومات أبختاذ التدابري الالزمة حلماية أسرة الالجئ خصوصاً بقصد ضمان احملافظة على وحدة أسرة
()4

الالجئ"

و ابت من املتعارف علية هو السماح لألجنيب املقيم يف دولة أجنبية غري موطنه أبستقدام أفراد أسراته لإلقامه معه ،و يف ذلك
نصت املادة ( )5فقرة ( )4من اإلعالن املتعلق حبقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطين البلد الذي يعيشون فيه على أن"
يسمح بدخول زوج األجنيب املقيم بصورة قانونية يف إقليم دولة ما و أوالده القصر أو املعالني ملصاحبته و األلتحاق به و اإلقامة

معه ،رهناً مبراعاة التشريع الوطين و احلصول على اإلذن الواجب(")5هذا و ملا كان األجنيب املقيم يف دوله ليس من مواطنيها له

. Office of the United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) ,Unhcr Guidelines On Reunification Of 1
Refugee Families,UNHCR, Geneva , July 1983.
2.

James C. Hathaway , R. Alexander Neve, Making International Refugee Law Relevant Again: A Proposal For
Collectivized And Solution-Oriented Protection, Harvard Human Rights Journal, Spring, 1997.
 .3المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن الالجئين – دليل األجراءات و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد و ضع الالجئ -المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن
الالجئين ،النسخة العربية  ،جينيف  ،يناير  ،1992ص 56

 .4الوثيقة مشار اليها في المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن الالجئين – األجراءات و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد و ضع الالجئ -مرجع سبق ذكره ،

ص .70

 .5الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،اإلعالن المتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ،أعتمد و نشر بموجب قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم  40/144في  13ديسمبر .1985
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احلق يف ممل مشل أسراته حفاظاً عليها إتساقاً مع مبدأ وحدة األسره ،بغض النظر عن ظروف التفريق بني أفراد األسرة سواء كانت
ظروفاً قاهرية غري أرادية أو كانت ظروفاً طبيعية أرادية ،مدام مقيماً فيها بطريقة قانونية ،فأنه من ابب أوىل إقرار هذا احلق
للمفقودين و لألسر اليت تفرقت و تشتت بشكل قسري و ألسباب قهرية ال ميكن جتنبها ،ذلك سواء على مستوي التشريعات
الوطنية أو املمارسة العملية.
كما أعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة توصية قرار خبصوص عاملية حرية السفر و الضرورة احليوية للم مشل األسرة ،حيث
أكدت على أن " مجيع احلكومات و على وجه اخلصوص الدول املستقبلة و ضرورة أعرتافها ابألمهية احليوية للم مشل األسرة و
أندماجها يف تشريعاهتا الوطنية من أجل التأكد من محاية وحدة أسر املهاجرين النظاميني( .)1كما دعت اجلمعية العامه يف قرار
أخر الدول إىل األمتناع عن سن تشريعات و إلغاء التشريعات القائمه اليت تؤدي كاأجراءات تعسفية إىل التمييز ضد األفراد و
()2

مجاعات املهاجرين النظاميني مبا يؤثر بشكل ضار على مل مشل األسرة

يف حالة الالجئني جيب أن حترتم وحدة أسرة االجئ سواء يف حالة كون مجيع أفراد األسرة أصبحوا الجئيني أو يف حالة متزق
األسرة ،حبيث "ينبغي أال يقتصر تطبيق مبدأ احلفاظ على وحدة األسرة على احلاالت اليت يصبح فيها مجيع أفراد األسرة الجئيني
يف نفس الوقت فحسب  ،بل ينبغي أن يطبق بنفس القدر على احلاالت اليت تكون فيها وحدة األسرة قد تعرضت للتمزق بصورة
مؤقتة بفرار واحد أو اكثر من أفراده
()4

"() 3

 ،حيث يف حاله الالجئني يبيت حق مل الشمل هو الطريقة الوحيدة اليت تضمن أحرتام

مبدأ وحدة أسرة الالجئ

أتكيداً على ذلك أعتمدت اللجنة التنفيذية لربانمج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني العديد من التوصيات اليت تؤكد على
أمهية و جوهرية مبدأ مجع مشل األسرة حيث أوصت اللجنة " أن اللجنة التنفيذية ترى أنه ينبغي على الدول األسرتشاد ابالعتبارات
التالية ( ...... :ه) حرصاً على مجع مشل األسر  ،و السباب إنسانية  ،ينغي على الدول تيسري السماح بدخول أراضيها على
األقل للزوجة و األطفال القصر أو املعالني ألي شخص مت منحة امللجأ املؤقت أو اللجوء الدائم( ،" )5و ذهبت يف توصية أخرى
" أن اللجنة التنفيذية (أ) تكرر أتكيد األمهية اجلوهرية ملبدأ مجع مشل األسرة ( ،ب) و تؤكد جمدداً على أمهية الدور التنسيقي الذي
تقوم به املفوضية هبدف تعزيز مجع مشل أسر الالجئني املنفصلة من خالل التدخالت املناسبة مع احلكومات و املنظمات احلكومية

1

General Assembly ,ResolutionNo. 49/182Adopted By The General Assembly[on the report of the Third Committee .
(A/49/610/Add.2)]Respect for the universal freedom of travel and the vital importance of family reunification, 23 December
1994.
. General Assembly ,ResolutionNo. 59/203Adopted By The General Assembly[on the report of the Third Committee 2
(A/RES/59/203)]Respect for the universal freedom of travel and the vital importance of family reunification, 23 March 2005.
.3المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن الالجئين – دليل األجراءات و المعايير الواجب تطبيقها لتحديد و ضع الالجئ ،مرجع سبقذكره ،ص .57
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Refugee Family Reunification ,UNHCR’s Response to the .4
European Commission Green Paper on the Right to Family Reunification of Third Country Nationals Living in the
European Union (Directive 2003/86/EC)-UNHCR, Geneva –Switzerland, pg.3.
 .5توصية رقم ( 15الدورة  ،1979 -)30الجئون بدون بلد ملجأ ، ،المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن الالجئين ،التوصيات بشأن الجماية الدولية لالجئين
التي أعتمدتها اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية المم المتحدة لشؤون الالجئين ،المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤن الالجئين ،النسخة العربية  ،القاهرة ،

،2002ص ، 33و في ذات المعني راجع التوصية رقم ( 24الدورة  ،1981-)32جمع شمل األسر ،المرجع ذاته  ،ص .59
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الدولية و غري احلكومية( ، " )1و ذهبت يف توصية أخرى بشأن احلماية الدولية إىل " إن اللجنة التنفيذية ( ....ف) تذكر أبن
املادتني  )3( 16من األعالن العاملي حلقوق األنسان و املادة  )1( 23من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية تعلنان أن
األسرة هى وحدة اجملموعة الطبيعية و األساسية يف اجملتمع و حيق هلا أن حتظى حبماية اجملتمع و الدولة  ( ،ص) توصي أبن تتخذ
احلكومات التدابري املالئمة لضمان احلفاظ على وحدة األسرة و خاصة حني يكون رب األسرة قد مت قبوله كالجئ يف بلد معني ،
(ق) هتيب ابلدول وفقاً للمبادئ و املعايري ذات الصلة أن تنفذ تدابري لتيسري مجع مشل أسر الالجئيني يف أراضيها  ،و خاصة من
خالل النظر يف كل األلتماسات ذات الصلة بروح إجيابية و إنسانية و دون أتخري ال موجب له (،ر) تشجع الدول اليت مل تفعل
ذلك حىت األن على النظر يف وضع إطار قانوين لكي يتم على املستوى الوطين تطبيق حق الالجئني مجيعاً يف وحدة األسرة  ،مع
األخذ يف االعتبار حقوق اإلنسان اخلاصة ابلالجئني و أسرهم( ، .")2و يف ذات السياق أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الدول
()3

اللجوء بتطبيق معايري متساحمة عند حتديد من هم أفراد األسرة الذين ميكن قبوهلم بغرض إمتام مجع مشل األسرة

ابلرغم من عدم النص صراحة يف إتفاقية  1951اخلاصة بوضع الالجئني على احلق يف مل مشل األسر املشتته ،إال أن اللجنة
التنفيذية لربانمج مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أكدت يف أكثر من مناسبة و يف العديد من التوصيات على أمهية و
جوهرية مبدأمجع مشل األسر املشتته يف حموله منها لسد الثغره القانونية يف إتفاقية  1951بعدم نصها صراحة على إلتزام الدول
بضمان و محاية وحدة أسرة االجئ و ضمان مل مشل األسر املشتتة ،و هو أيضاً ما يفيد أن الدول ال متلك سلطة تقديريه مطلقه
حنو الالجئ فيما يتعلق حبق مل مشل األسر املشتته.

احملور الثالث :املمارسة املصرية يف ضوء املعايري الدولية
بعد تغيري النظام يف مجهورية مصر العربية يف يوليو  2013تعاملت احلكومه املصرية مع تدفقات الالجئني السوريني على أهنا مسألة
متس األمن القومي و الذي بناء علية مت طلب ضرورة احلصول على أتشرية مسبقة و موافقه أمنية

()4

و حيث نصت املادة (  )9من أتفاقية  1951على “ليس يف أي من أحكام هذه االتفاقية ما مينع دولة متعاقدة ،يف زمن
احلرب أو يف غريه من الظروف اخلطرية واالستثنائية ،من أن تتخذ مؤقتا من التدابري ،حبق شخص معني ،ما تعتربه أساسيا ألمنها
القومي ،ريثما يثبت لتلك الدولة املتعاقدة أن هذا الشخص الجئ ابلفعل وأن اإلبقاء على تلك التدابري ضروري يف حالته لصاحل
أمنها القومي.

 .1توصية رقم ( 9الدورة  ،1997 – )28جمع شمل األسرة  ،المرجع السابق  ،ص  ،21في ذات المعني التوصية رقم ( 22الدورة  ، 1981-)32ذات المرجع
،ثانياً ( )2ح  ،ص.54 ،

 .2توصية رقم (85الدورة  1998- )49بشأن الحماية الدولية  ،المرجع السابق  ،ص .244
 .3التوصية رقم ( 24الدورة  ،1981-)32جمع شمل األسر ،المرجع السابق  ،ص .59
. Daryl GrisgraberandJeff Crisp,op.cit4
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ملا كان األمن القومي ألية دوله هو مسأله ذات أمهيه قصوى و هلا احلق املطلق يف احلفاظ عليه ،ولكن دون األفتئاءات على
حقوق األفراد  ،أعطت املادة ( )9من أتفاقية الألجئني  1951الدول احلق يف أن تتخذ تدابري مؤقته حبق شخص معني  ،و هو
األمر الذي يستفاد منه أن حق الدوله يف محاية أمنها القومي ال يستطيل أبي حال من األحوال ألضرار حبقوق الالجئني  ،حيث
قيدت األتفاقية حق الدوله يف أختاذ تلك التدابري أبن تكون مؤقته  ،ليست دائمه  ،ان تكون حبق شخص معني  ،ليس حبق
جنسية بعينها أو فئة معينة.
(أ)األطار القانوين الوطين حلق ّل الشمل
أكد الدستور املصري يف املاده ( ) 10على أن األسرة أساس اجملتمع  ...و أن الدوله حترص على متاسكها و أستقرارها و ترسيخ

قيمتها( ، )1كما نصت املادة ( )93منه على إلتزام الدوله املصرية ابالتفاقيات و العهود و املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
و تثبت هلا قوة القانون فور نشرها ،كما أكدت املادة ( )151على إثبات قوة القانون لألتفاقيات الدولية فور نشرها.
أن متاسك األسرة و أستقرارها حقاً دستورايً لألسرة  ،و جيب على الدوله األمتناع عن تبين أية تشريعات أو إجراءات إداريه مما
ينتهك هذا احلق  ،ابلعكس جيب على الدوله و اتساقاً مع هذا احلق الدستوري أن أتخذ يف عني األعتبار عند سن التشريعات و
إختاذ األجراءات املتعلقه ابألسرة عدم املساس مببدأ وحدة األسرة و عدم التأثري على أستقرارها و متاسكها ،و جيب على مجيع
سلطات الدوله املصرية األلتزام جبميع املواثيق الدولية املتعلقه حبقوق االنسان ليس كوهنا إتفاقيات دولية ملزمه فحسب بل ايضاً
لكوهنا أضحت تشريعاً داخلياً ال جيوز خمالفته.
(ب)أنواع ّل الشمل اليت تعززها مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني
أنه من اجلدير قبل تناول مل الشمل يف السياق املصري التعرض أوالً إىل أنواع مل الشمل اليت تدعمها مفوضية الالجئني( ، )2و اليت
من املفرتض أن تتبنها ايضاً الدول ُ ،ييت ذلك من أن الدول ال تعرتض أبداً على إجراءات وحدة أسرة الالجئ Family

 )3(unityاملقيمني معه يف دوله اللجوء فكان من األوىل أن تعتمد ذات املعيار يف إجراءات مل الشمل Family
 ،Reunificationو يندرج حتت املستحقيني للم الشمل أالسرة املقربه مبعناها الضيق و اليت تشمل األزواج  ،األبناء أقل من
 18سنه و األابء و االبناء غري املتزوجني ،املعاليني األبناء فوق  18سنة طاملا من األشخاص إلذي يعيلهم الالجئ  ،األقارب
الذين يعيلهم الالجئ بغض النظر عن درجه القرابه  ،املعاليني من األشخاص األخرين و لو مل تربطهم عالقه قرابه ابالجئ.

 .1جمهورية مصر العربية  ،دستور 2013
of The United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR),Note on Family ReunificationOp.Cit.

2.Office
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(ج) شروط ّل مشل السوريني يف املمارسة املصرية
يالحظ على إجراءات مل مشل األسر السورية يف املمارسة املصريه أهنا صدرت بناء على تعليمات إدارية من مصلحه اجلوازات و
اهلجره  ،مما يدلل مبدائياً على ضعف قوهتا القانونية  ،مبا يهدد أستمراريتها  ،سهوله إلغاءها ،و أشرتطت السلطات املصرية من
أجل مل مشل األسر الشروط التالية أقامة لغري غرض السياحه ملدة سنة ،القدوم من األقليم السوري ،أن يكون الشخص
املطلوب ّل مشله قريب من الدرجة األوىل.

(د) مالحظات على شروط ّل مشل األسرة
( )1شروط ّل الشمل حترم املفقودين و ذويهم الالجئني من احلق يف وحدة االسرة
أن نظام إقامة الالجئني يف مصر يتعارض متاماً مع شرط املقرره للم الشمل ،حيث أن النظام املعرتف به هو حصول
الالجئني على أقامه ملده (ستة أشهر) على بطاقه تسجيل الالجئني  ،و هو األمر الذي يعين احلرمان التام لالجئني من
احلق يف مل مشل املفقودين .

( )2شروط ّل الشمل ّل تراعي مبدأ املساواه
أن الشروط السابق األشارة إليها تنطبق فقط على السوريني املقيمني يف مجهورية مصر العربية  ،حبيث ال حيق لغري السوري التقدم
بطلب مل مشل األسره  ،فأن تلك التعليمات قد ميزت بني السوريني و غريهم من اجلنسيات ابملخالفة للعديد من نصوص
االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق األنسان  ،و على وجه اخلصوص خمالفه لنص املادة( ) 3من أتفاقية  1951و اليت تنص على “
تطبق الدول املتعاقدة أحكام هذه االتفاقية على الالجئني دون متييز بسبب العرق أو الدين أو بلد املنشأ.الشروط ّل حترتم التكوين

و الرابطة االجتماعية لألسرة

أشرتطت السلطات املصرية أن يكون الشخص املطلوب مل مشله قريب من الدرجه األوىل و املقصوره على األزواج و األبناء
فقط  ،مل ترعي مبدأ االعتماد و الرعايه أذا كان الشخص طالب مل الشمل هو املسئول و املعيل احلقيقي للشخص املطلوب
مل مشله ،حبيث ال جيوز مل مشل أخوه و األخوات مهما كانت أعمارهم  ،األعمام و العمات و األصهار مهما كانت
أعمارهم ،.كذلك مل تراعي االشرتاطات الرتكيبه األجتماعية للشعب السوري  ،حيث ال جيوز مل مشل الزوج و الزوجه
السوريني من أصل فلسطيين أو األبناء من ذات األصل  ،و هو ما يعىن أن تلك اإلجراءات تُكرث تشتت األسرة
وتفككها.
يتتضح من االستعراض السابق أن ممل مشل األسر املشتته يف ضوء املمارسة املصرية خيضع للسلطة التقديريه الكامله للدوله
املصرية  ،متنحه و متنعه وقتما تشاء ،دون مراعاة احلد األدىن من حقوق األنسان ابملخافه الصرحيه ألحكام دستور مجهورية
العربية و اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان مما ميثل إنتهاكاً صرحياً لأللتزامات القانونية الدولية الواقعه على عاتق الدوله

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

231

األشخاص المفقودين وحق لم الشمل في ضوء القانون الدولي
والممارسات الوطنية

محمد فرحات

املصريه  ،و هو ما ُُيكد أن الدول ال متلك سلطه تقديريه مطلقه فيما يتعلق حبق مل الشمل  ،و أن الدوله املصرية فيما
أختذته من إجراءات حفاظاً على أمنها الوطين تعدى حدود تلك احلماية للمساس حبقوق أسر املفقودين و ذويهم .

احملور الرابع  :األاثر املرتتبه عن حرمان االشخاص املفقودين من حق ّل الشمل مع ذويهم
( )1زايدة ظاهرة اهلجرة الغري نظاميىة

أن تقيد حق مل الشمل يُزيد بدوره إىل أنتشار ظاهرة اهلجرة غري النظامية  Irregular Migrationأن معظم الالجئني يف
ظل القيود املفروضة على مل الشمل سواء دخوالً إىل الدوله املستضيفه مثل مصر أو دخوالً للدول األوروبية يف ما أذا جنح أحد
األفراض الوصول إليها عرب ايضا اهلجرة الغري نظامية  ،مما جيعل الالجئني السيما السوريون يواجهون طاقتهم  ،و مصادرهم لعبور
()1

املتوسط للحاق ابلعائله

( )2التشجيع على أنتشار جرمية هتريب البشر
()2
ِّ
املكمل ألتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
نصت املادة (  )3من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرينعن طريق الرب والبحر واجلو  ،م
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية علي " ألغراض هذا الربوتوكول(:أ) يُقصد بتعبري "هتريب املهاجرين" تدبري الدخول غري املشروع لشخص
ما إىل دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاايها أو من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من أجل احلصول ،بصورة مباشرة أو غري
مباشرة ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى(.ب) يُقصد بتعبري "الدخول غري املشروع" عبور احلدود دون تقيمد ابلشروط الالزمة
للدخول املشروع إىل الدولة املستقبلة؛(ج) يُقصد بتعبري "وثيقة السفر أو اهلوية املزورة" أي وثيقة سفر أو هوية

يف ظل القيود التعسفية اليت تتخذها الدول و اليت تقييد و حترم من حق مل الشمل يكون السبيل الوحيد لألفراد  ،هو الدخول الغري
نظامي لدوله اللجوء لألحلاق أبعضاء عائلته و مل الشمل مره  ،أخرى  ،و هو األمر الذي يؤدي بدوره إيل زايدة أنتشار ظاهرة
هتريب املهاجرين ،و ان التجربه السورية خري شاهد على أنتشار تلك الظاهرة.
( )3التشجيع على أنتشار جرمية األجتار ابلبشر
يؤدي أنتشار ظاهرة هتريب املهاجرين  ،إيل أنتشار ظاهرة أخرى مرتبطه هبا و هي ظاهرة األجتار ابلبشر  ،قد نصت املادة ()3
من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص ،وخباصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية

املنظمة عرب الوطين( )3علي أنه( :أ) يقصد بتعبري "االجتار ابألشخاص" جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم
بواسطة التهديد ابلقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو
استغالل حالة استضعاف ،أو إبعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزااي لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض

1

.Daryl Grisgraber and Jeff Crisp,Opct.,
 .2اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  15تشرين الثاني/نوفمبر2000

 .3اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  15تشرين الثاني/نوفمبر2000
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االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحد أدىن ،استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي ،أو السخرة أو اخلدمة
قسرا ،أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة ابلرق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء.
أن حالة تقييد دخول أعضاء االسر لأللتحاق بذاويهم يف دوله اللجوء يؤدي أيل االجتاه إيل اهلجرة غري النظامية  ،و هو ما يعرض
االشخاص ملختلف أشكار االجتار ابلبشر الوارده سابقاً.
( )4زايدة تعرض أسر املفقودين إىل أشكال العنف اجلنسي
تؤدي املمارسات و التشريعات اليت حترم و تنتهك حق مل الشمل  ،إيل تفرق األسر و جعل أعضائها أكثر أستضعافاً  ،خاصة يف
كون األب هو الشخص املفقود و املتواجد خارج بلد اللجوء  ،و هو األمر جيعل نساء و الفتيات الالجئات و األطفال أكثر
عرضه ألشكال العنف اجلنسي .
نتائج الدراسة:
مما سبق سرده أصبح جالياً عدم مالئمة اإلطار القانوين احلايل سواء يف ظل القانون الدويل األنساين او القانون الدويل حلقوق
اإلنسان و الالجئني لضمان حقوق األشخاص املفقودين و أسرهم يف مل مشلهم  ،و هو األمر الذي يرتتب علية ضرورة مراجعة
اإلطار القانوين احلايل  ،حبيث ال يقتصر إلتزام الدولة على جمرد البحث عن املفقودين و حق األسر يف معرفة مصري ذويهم  ،بل
جيب أن تلتزم الدول بلم مشل املفقودين أبسرهم املتواجدين يف دول أخرى بسبب اللجوء  .كما جيب أن ال يقف دور اللجنة
الدوليه للصليب األمحر على جمرد تقفي أثر األشخاص املفقودين  ،بل جيب أن يتسع دورها ابلتعاون مع مفوضية األمم املتحدة
السامية لشئون الالجئني  UNHCRلتضمن مل مشل املفقودين أبسرهم املتواجدين يف دول اللجوء.
اخلامتة :
أن حق مل مشل األسر املشتته هو حق أصيل للمفقودين و ذويهم  ،ذو أمهية خاصة لفئة الالجئني اليت تتضمن أشخاص
مفقودين.أن حق مل الشمل جيب أن حيرتم الروابط األسرية لالجئني  ،و عدم انتهاكها مبوجب تشريعات و إجراءات مقييده لتلك
الروابط  ،بل أضحى على الدول إلتزاماً إبختاذ مواقف إجيابية حنو ضمان متتع املفقودين حبق مل الشمل و اإلمتناع عن فرض قيود
على هذا احلق  ،و عدم تذرع الدول أبمنها الداخلي و القومي للتحلل من هذا األلتزام الدويل  ،أو بشكل فيه أفتئات على حقوق
املفقودين و أسرهم  ، ،أن تراعي الدول الضماانت القانونية االزمه عند ابعاد الالجئني  ،أو ردهم عند احلدود و منه دخوهلم
لأللتحاق أبسرهم املوجودين هبا.
جيب على الدول األلتزام ابالتفاقيات الدوليه حلقوق األنسان و أن تراعي املعايري الدولية املطبقه حلماية وحدة األسرة و ضمان مل
مشلها ،كما جيب على الدول تبين تشريعات وطنية حلماية حقوق ااملفقودين و أسرهم املتواجدين داخلها سواء الجئني أو مهاجرين
 ،جيب على الدول تبين املعين الواسع لألسرة .كما جيب على املستوى الدويل مراجعة نصوص مواد أتفاقيات جنيف اليت تتناول
حقوق االشخاص املفقودين و كذلك إتفاقية  1951وإضافة نص صريح يُلزم الدول بنص قاطع أبحرتام مبدأ وحدة أسرة
املفقودين و الالجئني ،و وجوب ضمان و محاية حق املفقودين و أسرهم من الالجئني يف مل الشمل.
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قائمة املراجع:
أوالً :مراجع ابللغة العربية
()1

الكتب

 .1اد .أبو الوفا  ،أمحد"حق اللجوء بني الشريعة اإلسالمية و القانون الدويل لألجئني – دراسة مقارنه " الرايض :املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني.
 .2جون ماري هنكرتس  ،لويز دوزوالد – بك  ،القانون الدويل اإلنساين العرفياجمللد األول  :القواعد (،القاهرة  :اللجنة الدولية للصليب
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الواثئق
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 .3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية و السياسية الصادر يف 1976
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التقارير

 .1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئيني ،محاية الالجئني -دليل ميداين للمنظمات غري احلكومية ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
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تفسير العقد في القانون المدني "دراسة علمية مقارنة" (القانون
المدني العراقي ،القانون المدني المصري والقانون المدني
اإليراني)

محمد يوسف

تفسري العقد يف القانون املدين "دراسة علمية مقارنة"
(القانون املدين العراقي  ،القانون املدين املصري و القانون املدين االيراين)
Interpretation of contract in civil law Comparative scientific study
Iraqi civil law, Egyptian civil law and Iranian civil law
حممد يوسف/حمام  ،ابحث و مستشار قانوين-اجازة يف احلقوق جامعة دمشق و ماجستري يف القانون الدويل جامعة الشهيد
هبشيت -طهران

امللخص:
يتمحور هذا البحث حول دراسة تفسري العقد " دراسة علمية مقارنة" يف كل من القانون املدين العراقي  ،املصري وااليراين،
اليت ترى مجيعها أنه ليس هناك لزوم لتفسري العقد يف حال كانت عباراته واضحة وصرحية وتعترب ذلك عدوال عن القانون والنهج
القضائي املعمول به ،ويف حاالت االهبام يتفق كل من القانون املدين والعراقي وااليراين على املبادئ العامة ابلتفسري ( مبدأ حسن
النية  ،ومبدأ الشك يفسر ملصلحة املدين ) مع وجود بعض الفروق والتوسع بينها اليت مت حتليلها ودراستها بشكل مفصل
ابإلضافة إىل دور القضاء وحماكم التمييز العليا يف تفسري العقد وايضاح اإلهبام واللبس الذي قد حيتويه مضمون العقد.
الكلمات املفتاحية :تفسري العقد ،القانون املدين ،العراق ،مصر ،ايران.
Abstract:
This research focuses on the study of the interpretation of the contract "comparative scientific
study" in both the Iraqi civil law, Egyptian and Iranian, which all see that there is no need to
interpret the contract in the case of the words are clear and explicit and consider if the parties
of contract request to interpret it where the contract terms are clear and explicit, it will be
consider as a deviation from the law and the judicial approach in force. In the case of
ambiguity, the civil, Iraqi and Iranian laws agree on the general principles of interpretation
(the principle of good faith and the principle of doubt is interpreted for the benefit of the
debtor) with some differences and expansions that have been analyzed and studied in detail,
as well as the role of the judiciary and the Supreme Court of Justice in interpreting the
contract, Which may contain the contents of the contract.
Keywords: Contract Interpretation, Civil Law, Iraq, Egypt, Iran.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

236

تفسير العقد في القانون المدني "دراسة علمية مقارنة" (القانون
المدني العراقي ،القانون المدني المصري والقانون المدني
اإليراني)

محمد يوسف

مقدمه :
يلتزم أطراف العقد مبا ورد يف العقد وطبقا ملا اشتمل عليه هذا العقد  ،ومن مقتضى نسبية أثر العقد من حيث أطرافه  ،أن
املتعاقدين يلتزمان مبا ورد يف العقد وال يلتزمان أبكثر مما ورد فيه وال بغري ما ورد فيه  ،ولغرض حتديد التزامات الطرفني يقتضي
االمر تفسري العقد مث حتديد نطاق العقد مث التزام املتعاقدين بتنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه العقد ابعتبار أن العقد شريعة
املتعاقدين
يقصد ابلتفسري  ،بيان الغامض وايضاح املبهم والكشف عن املراد بنصوص العقد  1فتفسري العقد هو استخالص النية املشرتكة
للمتعاقدين والتفسري هو العملية الذهنية اليت يقوم هبا املفسر بسبب ما اعرتى العقد من غموض  ،للوقوف على االرادة احلقيقية
2
املشرتكة للمتعاقدين  ،مستندا يف ذلك اىل صلب العقد والعناصر اخلارجة عنه واملرتبطة به .
سنتطرق يف هذه املقالة إىل حاالت تفسري العقد من وجهة نظرالقانون املدين العراقي  ،املصري وااليراين ودور القضاء وحماكم
التمييز واحملاكم العليا يف تفسري العقد .
أمهية البحث  :مبا أن العقد شريعة املتعاقدين و ابلتايل يعترب أهم سند قانوين يعرب عن إرادة أي طرفني متعاقدين وحيدد التزاماهتم
وواجباهتم ونطاق العقد وموضوعه و مبا أن طريف العقد وطبقا ملفهوم نسبية العقد يلتزمان مبا جاء ابلعقد فقط ،لذا فإن لتفسري
العقد والوقوف على اإلهبامات اليت تعرتيه وتوضيح اإلرادة احلقيقة للطرفني تعد من أهم األمور اليت تقع على عاتق املشرع
والقضاء واحملاكم العليا ،ويف هذا املقال مت دراسة حاالت تفسري العقد املختلفة يف كل من القانون املدين العراقي  ،املصري و
االيراين للوقوف على النظرايت اليت تعتمدها يف تفسري العقد ،وكذلك اجتهادات احملاكم العليا و الصالحيات املعطاة هلا يف تفسري
العقد و تبيني اإلرادة احلقيقية للمتعاقدين يف كل من هذه الدول .
أسئلة البحث:
 -1ماهي حاالت تفسري العقد ؟
 -2يف حالة وجود اهبام يف العقد ماهي املبادئ العامة املعتمدة يف التفسري؟ وكيف تعاطى كل من القانون املدين العراقي،
املصري وااليراين مع هذه املبادئ؟
 -3ما هو دور القضاء وحماكم النقض والتمييز واحملاكم العليا يف تفسري العقود يف كل من العراق  ،مصر وايران؟ وما
الصالحية املمنوحة لتلك احملاكم يف تفسري العقد ؟
أهداف البحث :يهدف البحث إىل دراسة وتوضيح حاالت تفسري العقد يف كل من القانون املدين العراقي ،املصري و اإليراين
ويسلط الضوء على أوجه الشبه و االختالف بني هذه القوانني يف نظرايهتا يف تفسري العقد  ،ويوضح دور وصالحية احملاكم العليا
والقضاء وحماكم التمييز يف تفسري العقد.

 - 1حجازي ،عبد الفتاح ،تفسري العقد املدين  ،الطبعة األوىل ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،سنة  ،1986ص . 5
 - 2فودة ،عبد احلكيم ،تفسري العقد ،الطبعة األوىل ،االسكندرية  :منشأة املعارف ،سنة ، 1985ص . 11
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املنهج املعتمد  :مبا أن موضوع املقال األساسي هو " الدراسة العلمية املقارنة" يف تفسري العقد يف كل من القانون املدين املصري،
العراقي واإليراين وحتليل و دراسة أوجه الشبه واالختالف يف أساليب و حاالت تفسري العقد وفقاُ للقانون املدين يف الدول اليت
ذكرانها ،لذا فإن منهج البحث هو املنهج املقارن التحليلي .
خطة البحث  :مت تقسيم البحث إىل قسمني رئيسيني حيث يتحدث القسم األول عن حاالت تفسري العقد والذي بدوره ينطوي
على حالتني تتحدث احلالة األوىل عن احلالة اليت يكون فيها العقد واضحاُ وال يعرتيه أي إهبام وتتحدث احللة الثانية عن احلاجة
لتفسري العقد يف حالة وجود إهبام وماهي املبادئ العامة املتبعة يف تفسري العقود يف كل من العراق ،مصر وايران ،بينما يتحدث
القسم الثاين عن دور القضاء وحماكم التمييز والنقض واحملاكم العليا وصالحياهتا يف تفسري العقد يف كل من العراق ،مصر وايران.
البحث األول -حاالت تفسري العقد
أوالً  :إذا كانت عبارات العقد واضحة
إذا كانت عبارات العقد واضحة وجلية تعني على القاضي األخذ ابملعىن الظاهر للعبارات وال جيوز االحنراف عنها من طريق
تفسريها للوقوف على ارادة املتعاقدين  ،ويالحظ أن القانون املدين العراقي مل ينص على هذا املبدأ وإن كان قد أورد قواعد عامة
للتفسري  ،اما املشرع العراقي فقد نص على قواعد تفسري العقد يف املواد ( )382-377ويفهم من هذه املواد ان العقد وحدة
متكاملة يفسر بعضها بعضا وجيب لتفسري العقد البحث عن النية احلقيقية املشرتكة للمتعاقدين دونن الوقوف عند االلفاظ أو
التسميات اليت استعملها املتعاقدان تومها او بقصد اخفاء حقيقة التصرف املقصود  ،وللمحكمة ان تستهدي يف سبيل ذلك ،
1
بطبيعة التعامل ومبا ينبغي أن يتوافر فيه من حسن النية  ،وتفسر عقود خطط التنمية وفقا لألهداف املقصودة يف هذه اخلطط.
يف حني أن املادة  150من القانون املدين املصري نصت على أنه ( إذا كانت عبارات العقد واضحة فال جيوز االحنراف عنها من
طريق تفسريها للتعرف على ارادة املتعاقدين )
كذلك األمر ابلنسبة للقانون االيراين إذا كانت عبارات العقد واضحة وجلية تعني على القاضي األخذ ابملعىن الظاهر للعبارات وال
جيوز االحنراف عنها من طريق تفسريها للوقوف على ارادة املتعاقدين .
اثنياً  :يف حالة وجود إهبام واحلاجة للتفسري
هنا نتبع املبادئ العامة يف تفسري العقود وتعاطي كل من القانون املدين العراقي  ،املصري وااليراين مع هذه املبادئ واليت سندرسها
كالتايل :

1

 -عبد الوهاب ،عبد الرزاق’’ ،رقابة حمكمة التمييز على تفسري على تفسري العقود’’ ،اجمللة العدالة جملة فصلية تصدرها وزارة العدل  ،العدد الثاين – السنة الثانية  ،1976 ،ص.1
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 -1مبدأ حسن النية يف العقد
يعد حسن النية من القواعد األساسية يف التشريعات عموماً احلديثة منها والقدمية  ،ومن املمكن االستعانة بتطبيقاته املتنوعة يف
استخالص احللول املناسبة يف خمتلف مراحل العقد  ،حيث تفرض على طريف العالقة التعاقدية توجيه ارادتيهما بطريق تتفق وما
توجبه هذه القاعدة .
إن الوفاء مبا توجبه هذه القاعدة يؤدي إىل تنوير رضاء املتعاقد وتبصريه يف تكوين إرادته التعاقدية  ،ومن مث حتقيق املساواة الفعلية
املسلوبة من طرف املتعاقد الضعيف من خالل دخوله إىل العملية التعاقدية على أساس رضاء سليم ومستنري  ،ألن قاعدة حسن
النية بوصفها التزاما قانونيا تعد التزاما وقائيا حيفظ املصاحل اخلاصة للمتعاقد عند إبرامه للعقد وجينبه الوقوع يف األضرار 1وها يدل
على أن االلتزام ابإلعالم يعد تطبيقاً من تطبيقات حسن النية يف ابرام العقود .
أن االلتزام حبسن النية هو التزام متبادل بني املتعاقدين  ،وابألصل هو ليس التزاماً مفروضاً على طرف لصاحل الطرف األخر فقط ،
بل على املدين أن ميتنع عن أي فعل أو تصرف من شأنه حرمان الدائن من االستفادة من مزااي تعاقده  ،وكذلك على الدائن أن
2
ميتنع عما جيعل تنفيذ االلتزام ابلنسبة للمدين مرهقاً أو مستحيالً .
كما يف إطار العقود املربمة بني احملرتفني واملستهلكني جند أن االلتزام 0مبا تقتضيه قاعدة حسن النية يكون مطلواب من جانب
احملرتف أكثر من املستهلك  ،ألن هذا األخري ال ميلك من املقومات ما ميكنه من ابرام العقد مع احملرتف مبا خيالف مقتضيات
حسن النية  .ألن املستهلك عموماً جيد نفسه يف مركز ضعيف أمام احملرتف  ،حيث يلمس أاألول مدى عجزه أن حيدد بقدراته
وامكاانته اخلاصة عناصر وشروط العقد فضالً عن طابع السرعة يف أكثر تعامالته وعدم توفر الوقت الكايف عنده للفحص
والدراسة والتأمل واإلمل ام بكل النتائج املرتتبة على تعاقداته  .ويظهر ذلك خاصة يف الشروط التعسفية اليت تتضمنها العقود احملررة
مسبقا من قبل الطرف القوي مبا حيقق مصاحله مستفيداً من مركزه املتفوق وسابق خربته يف جمال املعاملة  ،لذلك ميكن القول أبن
هذه العقود يف منتهى حسن النية وتتطلب من احملرتف االلتزام مبا تقتضيه قاعدة حسن النية على حنو متشدد وواضح  ،ومن أهم
االلتزامات اليت تستوجبها هذه القاعدة التزام املتعاقد بعدم ايراد شروط تعسفية حبق املعاقد األخر وخصوصا إذا كان هذا األخري
3
مستهلكاً .
وهكذا ميكن القول أبن أساس االلتزام بعدم ادراج الشروط التعسفية يف العقد يرجع اىل االلتزام العام حبسن النية يف مرحلة ابرام
العقد .
ابلنسبة للقانون العراقي مل أيت بنظرية عامة لقاعدة حسن النية يف مجيع مراحل العقد ولكنه نص يف الفقرة األوىل من املادة
( )150منه على أنه ( جيب تنفيذ العقد طبقاً ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) .

1

 -ابراهيم ،عبد املنعم موسى  ،حسن النية يف العقود ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات زين احلقوقية ،سنة  ،2006ص .7

 - 2احلكيم ،عبد اجمليد & البكري ،احلكيم & البشري  ،حممد طه  ،القانون املدين و أحكام االلتزام ،الطبعة األوىل ،العراق :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،.1980 ،ص . 17
 -3عبد الوهاب ،عبد الرزاق ،مصدر السابق ،ص .2
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أما ابلنسبة للقانون املدين املصري فقد جاء التأكيد صراحة على تطبيق مبدأ حسن النية يف تفسري العقود حيث نصت املادة
 148من القانون املدين املصري يف بندها األول على ما يلي ( :جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما
يوجبه حسن النية)
ابلنسبة ملبدأ حسن النية يف القانون اإليراين يوجد هناك رأاين
الرأي األول  -عدم القبول مببدأ حسن النية  :طبقاً هلذا الرأي فإن مبدأ حسن النية مل يتم األخذ به يف تفسري العقود يف
القوانني االيرانية وهذا هو الرأي الرائج فقهياً ألنه ليس هناك أي من القوانني االيرانية قام ابإلشارة اىل مبدأ حسن النية ابعتباره
منبع ينشأ عنه تعهد  ،ابإلضافة لذلك يف بعض املواضع اليت قام القانون االيراين ابقتباس بعض القوانني االجنبية فإذا كان
حتتوي يف طياهتا على مبدأ حسن النية فإنه يقوم حبذف هذا املبدأ  .مثال على ذلك يف الباب الثاين من القسم الثاين يف القانون
املدين االيراين والذي يتحدث عن التعهدات خارج اطار العقد ( املواد  301و ما بعدها ) مل يتم االشارة اىل مبدأ حسن النية
بينما يف القوانني االجنبية حبث الغصب ينطوي يف طياته على مبدأ حسن النية ومت ذكره بشكل صريح بينما حذف حينما مت
اقتباسه وتضمينه يف القانون املدين االيراين .1
الرأي الثاين – القبول مببدأ حسن النية  :يعتقد املؤيدين هلذه النظرية أبن مبدأ حسن النية هو احدى املبادئ املعتمدة يف
القانون املدين االيراين اليت مت االعرتاف هبا  .تقوم هذه اجملموعة إبثبات موقفها من خالل االشارة أبن مبدا حسن النية مت اعتماده
يف السوابق القضائية الفقيه يف القانون املدين ويف الوقت ذاته يستشهدون مبواد من القانون املدين االيراين تثبت اعتماد مبدأ حسن
2
النية .
العديد من اآلايت القرآنية 3والرواايت املختلفة اليت اشارت اىل مبدأ حسن النية أدت اىل ظهور مبدأ حسن النية كمبدأ معترب
ومؤثر يف الفقه والقضاء بناءا على ذلك مت التصريح أبن قاعدة االحسان تعترب احدى املصاديق املهمة ملبدأ حسن النية ابإلضافة
للعديد من القوانني مثل املواد ( ) 1165، 1164، 280 ، 263من القانون املدين و املادة  391من القانون التجاري واملادة
 13من قانون التأمني . 1316
ابداء نظر قاطع بشأن اثبات مبدأ حسن النية يف القانون االيراين ليس هبذه السهولة لذلك بعض الباحثني قسموا القانون االيراين
اىل حقبتني :
احلقبة األوىل  -حقبة أتثري الفقه على القانون  :يف هذه احلقبة كان التأثري األكرب للفقه ومل يتم اعتماد مبدا حسن النية وهلذا
4
السبب يف اقتباس املادة  1378من القانون املدين الفرنسي مت حذف مبدأ حسن النية يف املادة  304من القانون املدين االيراين .

 -1غالمی ،مهدی& موسوی ،سيد فضل هللا & موسوی ،سيد مهدی & وکيلی  ،حممدحسني ’’ ،مطالعه تطبيقي اصول تفسري قرارداد’’  ،پژوهش حقوق خصوصی ،مشاره ،1سال اول ،۱۳۹۱
ص .۱5
 -2املصدر ذاته.
 - 3اآلايت  225- 224سورة البقرة  185 ،مائده  ،اآلية من  1اىل  5سورة املطففني  ،واآلية  92سورة املطففني .

 - 4غالمی ،مهدی& موسوی ،سيد فضل هللا & موسوی ،سيد مهدی & وکيلی  ،حممدحسني  ،مصدر سابق ،ص .16
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احلقبة الثانية  -حقبة أتثري االقتصاد على القانون  :يف هذه احلقبة أدى ازدهار االقتصاد اىل رواج نظرية حسن النية  .مثل
1
املاجة  149قانون التسجيل  ،املادة رقم  4من قانون اسلوب اجراء العقوابت املالية .
هناك جمموعة أخرى تعتقد أن قبول مبدأ حسن النية أصبح عرفيا  ،ولذلك على الرغم من أنه مل يتم ذكر مبدأ حسن النية يف
القانون املدين بشكل مباشر مثل القانون الفرنسي والسويسري اال أنه جيب أن يتم االعرتاف به ابعتباره اصل ملزم وواجب التطبيق
2
لكال طرفني العقد .

 -2مبدأ تفسري الشك ملصلحة املدين :
إذا كانت القواعد العامة للتفسري  ،يصح اعتمادها بوصفها اساساً يف تفسري العقود بصورة عامة  ،فإن هذه القواعد قد جرى
تعديلها على النحو الذي يضمن هلا الفعالية واالنسجام واملالءمة مع خصوصية بعض العقود اليت حتاول من خالل نظرية التفسري
حل اشكالية عدم التكافؤ بني مراكز املتعاقدين  ،والسيما مع بروز افكار قانونية حديثة تدعو إىل محاية الطرف الضعيف من
تعسف الطرف القوي .
لذلك حتد من صالحية القاضي يف تفسري العقد قيود  ،امهها أن يكون النص غامضاً غري واضح  ،وأن يكون التفسري وسيلة غري
مباشرة إلحالل إرادة القاضي أو فهمه حمل ارادة أو فهم العاقدين  ،فيكون قد اعاد صياغة العقد حبسب تصوره  ،ال حبسب ارادة
واضعيه .
هناك العديد من القواعد اليت نص عليها املشرع واليت يستطيع القاضي تفسري عبارات العقد اليت ينتاهبا الشك مثل املواد ( -155
 ) 167من القانون املدين العراقي  ،واملواد (  )199-140-138من القانون املدين املصري  .املادة ( ) 151كذلك من القانون
3
املدين املصري تنص على أن أي شك يف تفسري العقد جيب أن يفسر بنفع املدين .
كما أن قاعدة الشك يفسر ملصلحة املدين تنهض هبا االصول العامة يف القانون ألن االصل يف الشخص هو براءة الذمة 4وبقاء
ما كان على ما كان عليه فيحكم ببقاء األصل  ،وعندما يقوم الشك حول جمال التزام املدين فأنه جيب تفسري هذا الشك ابلطريقة
اليت جتعل االلتزام يف أضيق احلدود  ،ألن عبء االثبات يف مدى الوفاء اباللتزام يقع عادة على عاتق الدائن  ،فإذا قام شك يف
5
حقيقة هذا املدى فيعين ذلك أن الدائن مل يستطع اثباته بشكل كاف لذا البد أ ن يؤخذ ابملدى الضيق لاللتزام .

 - 1املصدر ذاته.
 - 2املصدر ذاته ،ص .17

-3

عبد الوهاب ،عبد الرزاق ،مصدر سابق ،ص .6

4

 -املادة  6من قانون االثبات العراقي رقم  107لسنة .1979

5

 -عبد الوهاب ،عبد الرزاق ،مصدر سابق ،ص .6
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وفيما خيص حتديد املقصود من لفظ املدين يف إطار هذه القاعدة  ،فعلى الرغم من أن املتفق عليه  ،هو أن املقصود به املدين يف
االلتزام  ،لكن ال يصح هذا القول ابلنسبة للعقود اليت تتضمن شروطاً تثري الشك يف تفسريها  ،فهنا يراد به املدين يف الشرط أي
الطرف الذي يضار من إعمال شرط التفسري .
وهكذا فأن تفسري النص الذي ينتابه الشك ملصلحة املدين يف االلتزام ليس ملزماً للقاضي  ،خصوصاً إذا عرفنا أن الدائن يف
االلتزام هو الطرف االقل خربة أو كفاءة وقدرة اقتصادايً  ،فهنا جيب أن توفر احلماية يف مواجهة الطرف الذي بيده املبادرة يف شأن
االشرتاط  ،وتطبيقاً لذلك يف العقود املعدة مسبقاً من جانب احملرتف وإذ تتضمن شروطاً تعسفية  ،البد من تفسري الشط الذي
حتمل عباراته الشك ضد مصلحة احملرتف املشارط  ،والسيما إذا عرفنا انه يف العقود املعروضة على املستهلكني قد يتعمد احملرتفون
عادة صياغة العبارات العقدية بصورة مبهمة من خالل وضع شروط قد حتتمل أكثر من معىن من دون امكانية ترجيح احد املعاين
على املعاين االخرى  ،فال ميكن تصور وجود شرط يثقل عبء احملرتف  ،وأن املستهلك دائما هو املدين وان ذلك يتفق وما
تقتضيه قواعد العدالة  ،الن املستفيد من الشرط يتحكم يف صياغته وهو من املفرتض أن يتحمل نتائج عدم وضوح عباراته مادام
1
املستهلك لن يتمكن من التدخل بقوة يف صياغة الشروط وقد يقبل هبا دون علم كاف أباثرها وعدم املقدرة على مناقشتها.
فإذا كانت العبارة الغامضة حمل التفسري ختص شرطاً يعفي واضعه من التزام يقع عليه  ،فبموجب القواعد العامة فإن الشك يفسر
حينئذ ملصلحة الطرف الذي يضار من نفاذ هذا الشرط  ،فعلى سبيل املثال إذا ورد يف عقد من العقود شرط يعفي احملرتف من
املسؤولية عن التعرض الصادر من الغري  ،فإذا جاء هذا الشرط يف صيغه عامة وبشكل جيعل الشك يف معرفة نوع التعرض املقصود
 ،فهنا اعماال لقاعدة ( الشك يفسر ملصلحة املدين ) جيب أن يفسر على أن املقصود به هو اتباع حكم القانون هنا ال يعفي
احملرتف من املسؤولية عن التعرض املادي الصادر عن الغري دون التعرض القانوين  ،فهذا التفسري مت مراعاة فيه مصلحة املستهلك
2
بوصفه الطرف الضعيف – يف حمل الفرض – الذي يضار من الشرط مع أنه الدائن يف االلتزام ابلضمان .
وعلى الرغم من اجيابيات هذه القاعدة يف توفري قدر من احلماية للطرف الضعيف  ،تبقى هذه القاعدة غري كافية لتحقيق احلماية
املرجوة له  ،إذا أن األمر ال يتعلق بتقدمي العقد يف جممله  ،وإمنا يقتصر التفسري على احد شروط العقد  ،حىت ولو استطاع القضاء
عن طريق التفسري أن خيفف من اثر الشرط التعسفي  ،لكنه ال يؤدي بذلك اىل اعادة التوازن العقدي  ،إذ ال يستطيع القاضي أن
يعطل تطبيق أي شرط من شروط العقد حبجة حتقيق التوازن بني االلتزامات اال يف احلاالت املسموح هبا قانوان فضال على ذلك أن
قاعدة الشك يفسر ملصلحة املدين هي قاعدة احتياطية ال يلجأ اليها بعد استخدام القواعد االصلية يف التفسري .
فيما يتعلق ابلقانون اإليراين فإنه يوجد نظريتان :
األوىل تفسري الشك ملصلحة املدين  :فإنه لألخذ مببدأ الشك يفسر ملصلحة املدين جيب أن يتم القبول أبن الدائن قام بتنظيم
العقد بصورة حمكمة ودقيقة تضمن مجيع منافعه حبيث أنه لو وقع الشك فإنه يفسر ضده  ،هذا الفرض مل يتم ذكره بشكل مباشر

 - 1املصدر ذاته.

 - 2املصدر ذانه ،ص .7
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يف القوانني االيرانية وإمنا مت طرح من قبل أصحاب النظرايت وعلى ما يبدو فإن قبول هذا املبدأ ال يوجد عليه اي اشكال يف
1
القانون االيراين .
ابإلضافة لذلك فإنه من مفاد املواد  1301و  1304القانون املدين االيراين يتم االستنتاج بشكل ضمين أبن هذا املبدأ مقبول يف
القانون االيراين .
والثانية أصل الرباءة  :حيث أنه وبناء على هذا االصل فإنه ال يلزم اي من الطرفني ابلتزام جتاه االخر إذا ثبت وجود تعهد
فاألصل هو العدم ( عدم وجود التعهد ) يوجد العديد من القواعد الفقيه اليت اخذ هبا إلثبات ذلك مثل حديث احلجب ( ما
حجب هللا علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) 2وحديث السعه ( الناس يف سعة ما ال يعلمون )  . 3لذلك فإن اهم أصل يف
ذلك هو أصل مبدأ الرباءة هو العدم  4ألن اجياد التعهد مرتبط بوجود منبع واصل تعهد واضح  .لذلك إذا كان هناك شك يف
اجياد التعهد فإنه يتم االستناد أبصل العدم وحيكم بعدم وجود هذا التعهد مت التأكيد على هذا املبدأ كذلك يف املادة ( )37من
5
الدستور االيراين كذلك ابملادة ( )359القانون املدين االيراين و 225من القانون التجاري .
لذلك ميكننا القول فإن القانون االيراين قد اعتمد كال املبدأين ( الشك يفسر ملصلحة املدين  ،واصل الرباءة ) خبالف القانون
املصري والعراقي الذين اكتفيا بتفسري الشك ملصلحة املدين .
البحث الثاين  :دور القضاء يف تفسري العقد وآراء حماكم النقص  ،حماكم التمييز واحملكمة العليا
يف هذا البحث سنتحدث عن دور أجهزة القضاء وحماكم النقض واحملاكم العليا والتمييز يف تفسري العقد و الصالحيات املمنوحة
هلا وفقاُ لكل من القانون املدين املصري ،العراقي و اإليراين
أوالً :تفسري العقد يف القانون املدين املصري و رأي حمكمة النقض املصرية

يف مصر فان حمكمة النقض قررت منذ انشائها (ان لقاضي املوضوع السلطة التامة يف تفسري املشارطات على وفق الغرض الذي
يظهر ان العاقدين قصدوه مهما كان املعىن اللغوي لأللفاظ املستعملة مع مراعاة ما يقتضيه نوع املشارطة والعرف اجلاري فله ان
يقضي – اعتمادا على شروط عقد البيع ومفهوم مقصود العاقدين منه – ان انشاء بلكون من حديد مفرغ يف طبقة اثنية من منزل
6
ال يعترب بناء معطال حلق ارتفاق اجلار املرتفق ابهلواء والنور واملطل ) .

 - 1کاتوزاين ،انصر  ،قواعد عمومی قراردادها ،چاپ پنجم ،هتران :شرکت سهامی انتشار ،سال  ،1390ص.286.
 - 2حر عاملی ،حممد بن حسن ،وسائل الشيعه  ،چاب اول ،قم :موسسه آل البيت الحياء الرتاث ،سال  1414ق  ،ص.63.
 - 3اردبيلی ،امحد بن حممد ،جممع الفائدة و الربهان فی شرح االرشاد االذهان ،چاپ اول ،قم:دفرت انتشارات اسالمی ،سال  ،1403ص .110
 - 4امامی ،سيد حسن ،حقوق مدنی ،چاپ بيست و دوم  ،هتران :کتابفروشی اسالميه ،سال ،1381ص.289.
 -5غالمی ،مهدی& موسوی ،سيد فضل هللا & موسوی ،سيد مهدی & وکيلی  ،حممدحسني  ،مصدر سابق ،ص .22
 - 6عبد الوهاب ،عبد الرزاق ،مصدر سابق ،ص .8
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وقالت يف قرار آخر ان (حملكمة املوضوع السلطة التامة يف تفسري صيغ العقود والشروط املختلف عليها مبا تراه هي اوىف مبقصود
املتعاقدين مستعينة يف ذلك جبميع ظروف الدعوى ومالبساهتا وهلا هبذه السلطة ان تعدل عن املدلول الظاهر اىل خالفه  ،بشرط
ان تبني يف اسباب حكمها مل عدلت عن املدلول الظاهر اىل خالفه وكيف افادت تلك الصيغ هذا املعىن الذي اقتنعت به
ورجحت انه هو مقصود العاقدين  ،حبيث يتضح من هذا البيان اهنا قد اخذت يف تفسريها ابعتبارات مقبولة يصح عقال
1
استخالص ما استخلصته منها).
واكدت يف قرار آخر انه (ال رقابة حملكمة النقض يف تفسري االتفاقيات واحملررات على مقتضى مقصود العاقدين ما دامت حمكمة
املوضوع ال خترج يف تفسريها عن حد محل عبارات االتفاق ما ميكن ان تتحمله وما دامت تذكر يف احكامها ما يعضد هذا احلمل
2
من االعتبارات املعقولة).
على انه اذا كان قضاء حمكمة النقض املصرية قد استقر على ان تفسري العقد من اختصاص حاكم املوضوع فإهنا حذت حذو
حمكمة التمييز الفرنسية فقيدت سلطة حاكم املوضوع يف تفسري العقد بنقض كل حكم ميسخ فيه حاكم املوضوع شروط العقد او
ال حيرتم نصوصه الصرحية .فقضت ابن القانون اذا كان جيعل من حق حمكمة املوضوع تقدير قسمة املستندات فانه ال يسمح هلا
مبناقضة نصوصها الصرحية .واذا كانت عبارة العقد واضحة فال جيوز االحنراف عنها عن طريق تفسريها للتعرف على ارادة
3
املتعاقدين .
وان تفسري االتفاقات واحملررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة حمكمة املوضوع وال رقابة حملكمة النقض عليها فيه ما مل يكن
يف التفسري خروج عما حتملته عبارات االتفاق او تشويه حلقيقة معناها  .ولئن كان للمحكمة هبذه السلطة املخولة هلا ان تعدل
عن املعىن الظاهر لصيغ احملررات اال انه يتعني عليها يف هذه احلالة ان تبني يف حكمها االسباب اليت اقنعتها ابن املعىن الذي
اخذت به هو املقصود  .فاذا اتضح من هذا البيان اهنا قد اعتمدت على اعتبارات مقبولة مؤدية عقال اىل ما ارأتته فال شأن
حملكمة النقض معها .
اثنياٌ  :تفسري العقد يف القانون املدين العراقي وموقف حمكمة التمييز العراقية والعرف

وضع املشرع العراقي يف املواد  167 – 155من القانون املدين قواعد لتفسري العقود يلجأ اليها احلاكم كلما دعت احلاجة اىل
تفسري عقد من العقود  .واهم هذه القواعد اثنتان :

ألف  -القاعدة األوىل (العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين)
وقد نصت عليها املادة ( )155من القانون املدين وهذه القاعدة هي االساس لتفسري كل عقد  ,فعلى احلاكم ان أيخذ ابملعىن
املألوف الذي يؤدي اليه اللفظ الوارد يف العقد وال جيوز له اذا كان اللفظ واضحا صرحيا  ،أتويله او تفسريه  ،وترك املعىن احلقيقي
اىل غريه اال اذا وجد مسوغا لذلك كأن يتعذر األخذ ابملعىن احلقيقي الذي يؤدي اليه اللفظ او ان يكون ذلك املعىن قد ترك

 -1املصدر ذاته.
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اإليراني)

محمد يوسف

بداللة العادة  .فإرادة العاقدين ال ميكن معرفتها اال من عبارة العقد ذاهتا فاذا كانت هذه العبارة واضحة وجب ان تعد تعبريا
1
حقيقيا عن ارادة العاقدين املشرتكة وال جيوز االحنراف عن هذا التعبري عن طريق التفسري او التأويل .
وتطبيقا هلذا قضت حمكمة متييز العراق بقرارها املرقم  -11013هيئة عامة  1968-واملؤرخ  1968 – 10 -3ان (االصل يف
تفسري عبارات العقد ان املعىن الواضح يف اللفظ هو املعىن احلقيقي وال جيوز االحنراف عنه اىل غريه من املعاين اال اذا أتيد من
ظروف الدعوى ما يدل على ان املتعاقدين اساءا استعمال هذا التعبري وقصدا معىن آخر فيجب حينئذ البحث عن النية املشرتكة
للمتعاقدين  .ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه املادة  6 -155مدين من ان العربة يف العقد للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين .
2
وهلذا فان املقصود مبعىن كلمة (جتديد) هو يف حقيقته (متديد) لعقد استخدام املصحح عليه .
أ ما اذا كانت عبارة العقد غامضة حبيث حتتمل اكثر من معىن فيتعني اللجوء اىل التفسري لكشف االرادة املشرتكة للعاقدين ال
االرادة الفردية لكل منهما وتطبيقا لذلك قضت حمكمة متييز العراق بقرارها املرقم  -2557حقوقية –  1959واملؤرخ – 2 -23
( 1960ان احملكمة قررت رد الدعوى دون ان تالحظ ان املبيع مساحة معينة يف ارض رقمها  70مقاطعة ( )5طوز فبعد ان ذكر
رقم االرض ورقم مقاطعتها اصبح صنفها معلوما  .فاستعمال الطرفني املتخاصمني يف عقد البيع اخلارجي كلمة (بيع) او فراغ ال
خيرج االرض من صنفها املبني يف قيود الطابو  .مث ان العربة للمقاصد ال لأللفاظ وورود كلمة (بيع) يف العقد اخلارجي ال تعين ان
3
البيع ملك صرف  .وحيث ان ما ذهبت اليه احملكمة يف قرارها الصادر خمالف للقانون قرر نقضه).
كما قضت يف قرار آخر صادر برقم  – 1861حقوقية –  1959واتريخ ( 59 -12 -27ان احلكم املميز ابلنظر ملا استند اليه
من اسباب موافق للقانون واعرتاضات املميز من ان البيع وقع على املنشآت فقط وهي حبكم املنقول  ،ركون الوكالة يف عقد البيع
اىل توكيل الغري لينوب عن البائع يف تقرير املبيع يف دائرة الطابو ابسم املشرتي تعترب قرينة على بيع االرض املقامة عليها هذه
املنشآت وابلتايل فالبيع معترب فهذه االعرتاضات غري واردة ابلنظر ملقاولة البيع املعقودة بني الطرفني واليت مل يرد فيها اي ذكر
4
للمنشآت) .
ب -القاعدة الثانية يف التفسري فقد نصت عليها املادة ( )166من القانون املدين إذ قالت (يفسر الشك ملصلحة املدين)
فاذا قام شك يف مدى التزام املدين بعقد من العقود فسر هذا الشك يف مصلحته واخذ ابلتفسري االضيق يف حتديد مدى ذلك
االلتزام  .وهذه القاعدة اليت اخذت هبا اغلب التشريعات يربرها ان االصل براءة الذمة وااللتزام هو االستثناء واالستثناء ال يتوسع
فيه وان الدائن هو املكلف إبثبات االلتزام فاذا كان هناك شك يف مدى التزام املدين وعجز الدائن عن اثبات املدى الواسع وجب
االخذ ابملدى الضيق ألنه وحده الذي قام عليه الدليل وابإلضافة اىل ذلك فان االلتزام ميليه الدائن ال املدين فاذا اماله مبهما حيوم
5
حوله الشك فاخلطأ خطأه  ،ووجب ان يفسر االلتزام ملصلحة املدين اذ كان يف وسع الدائن ان ميلي االلتزام واضحا الشك فيه.

1
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غري ان هذه القاعدة ال تطبق اال اذا كان هناك شك يف التعرف على النية املشرتكة للعاقدين ابن يرتاوح تفسري العقد بني وجوه
متعددة كل وجه منها حمتمل وال ترجيح لوجه على آخر  .اما اذا امكن الوصول اىل النية املشرتكة للعاقدين فيجب على احلاكم
تفسري العقد وفقها  ،ولو كان التفسري يف غري مصلحة املدين .
على ان قاعدة الشك يفسر ملصلحة املدين يرد عليها استثناءا نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة  167من القانون املدين فقالت
(وال جيوز ان يكون تفسري العبارات الغامضة يف عقود االذعان ضارا مبصلحة الطرف املذعن ولو كان دائنا) فالشك يف عقود
االذعان يفسر دائما ملصلحة الطرف املذعن سواء اكان مدينا ام دائنا .والعلة يف ذلك ان املوجب يف عقود االذعان هو الذي
يضع شروط العقد وال يستطيع الطرف املذعن مناقشة هذه الشروط فاذا وضع املوجب شروطا فعليه يقع وزر خطأه ألنه هو
املسبب لذلك الغموض.1
ج – تفسري العقد يف العرف العراقي
والعرف اجلاري يف التعامل يلجأ اليه احلاكم لتفسري العقد الن املعروف عرفا كاملشروط شرطا كما تقول الفقرة ( )1من املادة
 163من القانون املدين فاذا كان هناك عرف مستقر يف مسالة من املسائل موضوع التعاقد ومل يرد يف العقد ما يستبعد هذا العرف
وجب الرجوع اليه لتفسري العبارات الغامضة  .وقد قضت حمكمة متييز العراق بقرارها املرقم -1718حقوقية  1962-الصادر
بتاريخ ( 1963-12-18ابنه وجد ان املدعى عليه اقر يف اجللسة املؤرخة  1963-4-22من ان املبلغ املدعى به قد استلمه
من املدعي عن (قوة) للمزارعة وهو اصطالح حملي يصار فيه اىل العرف بعد ان اختلف الطرفان يف تفسريه فكان على احملكمة
تكليف الطرفني انتخاب خبري وعند عدم اتفاقهما تقوم هي ابنتخابه لبيان املراد من االصطالح احمللي واحكامه مث تصدر قرارها
2
حسبما ترأتي) .
وقضت يف قرار آخر :
(ابنه وجد ان وكيل املميزين قد احتفظ ملوكليه يف عريضة االستئناف بدفوعهم السابقة ومعىن هذا متسكه ابلدفوع اليت اوردها يف
حمكمة البداءة واهم هذه الدفوع ما يتعلق بتفسري عبارة (ضعف املدة اليت قضاها يف اخلارج) فقد فسر املدعى عليهم كلمة (ضعف
املدة) لغة (مبثلها) ال (قبلها) اال ان حمكمة البداءة اخذت ابملعىن العريف لكلمة (ضعف) ابعتبار اهنا (مثلي الشيء ) .وان اخذ
احملكمة مببدأ ترجيح املعىن العريف على املعىن اللغوي لكلمة معينة سليم اال اهنا وقعت يف خطأ هو ان ليس للحاكم ان يغلب املعاين
3
العرفية من تلقاء نفسه دون اللجوء اىل اهل اخلربة من الوسط الذي يتداول الكلمة املراد تعيني مدلوهلا العريف واملقصود منها .)...
وقضت يف قرار اثلث صادر برقم  -195استئنافية 1969 -وبتاريخ  ...( 1970-3-7ان اخلالف بني الطرفني اقتصر على
تفسريمها للوحدة القياسية اليت عني سعر انشاء ازارة الغرف على اساسها فاملميزان يراين اهنا املرت املربع واملميز عليه يرى اهنا املرت
الطويل  .ولقد اخذت احملكمة بكلمات الفقرة  16من العقد اليت ورد يف نصها ان الوحدة هي املرت الطويل ومل أتخذ بوحدة املرت

1
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املربع املكتوبة ابألرقام وقد استأنست يف ذلك بقول اخلبري ابن االسلوب املتبع يف ذرعة االزارات هو املرت الطويل وليس املرت املربع
ألنه اقرب اىل سعر املرت الطويل  ،وهذا التفسري الذي اخذت به احملكمة للعقد ينطبق واحكام املادة ( )133من قانون التجارة اليت
1
اوجبت مالحظة العادات واالحوال السائدة عند تفسري العبارة اليت حتمل على معاين عديدة . )...
د – االستجداء بعوامل أخرى يف تفسري العقد
واذا كانت القواعد اليت وردت يف املواد من  167-155من القانون املدين ملزمة للحاكم حبيث اذا خالفها او مل يتبعها كان
2
حكمه معرضا للنقض فانه غري مقيد بعدم اتباع قواعد اخرى يف التفسري ان مل تسعفه تلك القواعد .
فاحلاكم يستهدي بعوامل خمتلفة للكشف عن النية املشرتك ة للعاقدين  .فطبيعة العقد وموضوعه يلجأ اليها احلاكم لتفسري العقد
فاذا احتملت العبارة الواردة يف العقد معاين خمتلفة اختار احلاكم املعىن الذي تقتضيه طبيعة العقد اذ املعقول ان العاقدين ارادا ترك
العقد حمكوما ابلقواعد اليت تقتضيها طبيعته ما مل يصرحا خبالف ذلك  .وعبارات العقد يفسر بعضها بعضا فال جيوز عزل العبارة
الواحدة عن بقية العبارات بل جيب تفسريها ابعتبارها جزء من كل هو العقد.
وتطبيقا لذلك قضت حمكمة متييز العراق بقرارها املرقم  -165حقوقية –  1968الصادر بتاريخ : 1968 – 9 -22
( ...ان املميز احال على املميز عل يه مناقصة جتهيز عشرة آالف مرت مكعب من احلصى يف طريق الصويرة مبوجب العقد املؤرخ يف
 1963-3-28فأصدرت قرارها إبلغاء املقاولة ومصادرة أتميناته البالغة الف دينار وسحب العمل منه فأقام الدعوى يطالبها
3
إبعادة أتميناته فصدر احلكم ملصلحته وأيد استئنافا) .
(وجد ان املادة  6 -4من الشروط العامة للمقاوالت نصت على انه اذا ارتكب املقاول تقصريا خطريا او مل ينفذ امرا حتريراي
مبوجب هذه املادة بعد امهاله مدة معقولة او اذا عجز بعد انذاره حتريراي عن املباشرة واملثابرة على تسليم املواد بشكل حييط الغاية
من املقاولة فللمهندس ان يلغي املقاولة بعد مضي سبعة اايم على انذاره وتصادر أتميناته وهذا النص ملزم للطرفني وال يبطل
حكمه او يقيده ما ورد يف الفقرة ( )6من الشروط اخلاصة من انه اذا اخل املقاول أبي شرط من هذه الشروط فللدائرة احلق يف
القيام ابلعمل على حساب املقاول ابلطريقة اليت ترتئيها الن هذه الفقرة خالية من اسقاط حق املقاول يف االعذار (م 257مدين)
والن الشروط العامة والشروط اخلاصة يكمل بعضها بعضا وكلها ملزمة للطرفني وقد اوجبت الشروط العامة االنذار فضال عن كون
املديرية العامة نفسها متسكت يف كتاهبا املرقم  4398واملؤرخ  1963-4-21ابملادة -4د السالفة الذكر قائلة ان الكتاب املرقم
4
 3806صدر مبقتضاها فاعرتاضات املميزة املتضمنة عدم لزوم توجيهها اعذارا اىل املميز عليه مردودة .)...
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اثلثاً  :دور احملكمة العليا اإليرانية يف تفسري العقد :

تنص املادة  374من قانون اإلجراءات القضائية للمحاكم العامة والثورية على أساس إأشراف احملكمة العليا على تفسري العقود
وفقا هلذه املادة:
يف احلاالت اليت ينشأ فيها نزاع مرتبط بتفسري عقد  ،إذا كانت األحكام الصرحية يف الصك أو القانون أو اللوائح املتعلقة هبذا
العقد تعين أي معىن آخر غري معىن احملكمة املصدرة  ،فإن احلكم الصادر من احملكمة يعترب الغياً .ميكن االستنتاج من هذه املادة
1
أبن احملكمة العليا ميكن أن حتد من سلطة احملاكم فيا يتعلق تفسري العقود
وتتلخص سلطة احملكمة العليا يف تفسري العقود ابإلشراف على التنفيذ الصحيح لألحكام الصرحية ملا جاء يف نص العقد وشروطها
الواضحة ،ال ميكن للمحكمة أن تنص صراحة على تفاسري وشروط ختالف وثيقة العقد  ،املعىن الظاهري و العريف للكلمات
2
والعبارات اليت جاءت يف نص العقد .
و ابلتايل  ،انتهاك هذه القواعد  ،مبا يف ذلك املادة  224من القانون اجلنائي .فيما يتعلق ابملظهر التقليدي للكلمات ومراعاة
االلتزام التعاقدي (املاداتن  219و  ، )220فهي مسألة قانونية ختضع لوالية احملكمة العليا .ولذلك  ،فإن أي تفسري يف هذا
3
الصدد قد خيالف املعىن الظاهري والعريف لنص العقد وإلرادة الطرفني سيسمح للمحكمة العليا ابلتدخل.

نتيجة :

هنايتا فإن تفسري العقد هو استخالص النية املشرتكة للمتعاقدين والتفسري هو العملية الذهنية اليت يقوم هبا املفسر بسبب ما اعرتى
العقد من غموض  ،للوقوف على االرادة احلقيقية املشرتكة للمتعاقدين  ،مستندا يف ذلك اىل صلب العقد والعناصر اخلارجة عنه
واملرتبطة .وكما ذك ران أن القوانني الثالثة العراقي  ،املصري وااليراين ترى أنه ليس هناك لزوم لتفسري العقد يف حال كانت عباراته
واضحة وصرحية وتعترب ذلك عدوال عن القانون والنهج القضائي املعمول به
ويف حاالت االهبام يتفق كل من القانون املدين والعراقي وااليراين على املبادئ العامة ابلتفسري ( مبدأ حسن النية  ،ومبدأ الشك
يفسر ملصلحة املدين ) مع وجود بعض الفروق والتوسع بينها .
حيث أن القانون العراقي مل أيت بنظرية عامة لقاعدة حسن النية يف مجيع مراحل العقد ولكنه نص على ذلك يف الفقرة األوىل من
املادة ()150
اما االيراين مل أييت صراحة على ذكر مبدأ حسن النية ولكنه مت االعرتاف به عرفيا و حسب السوابق القضائية والفقه .

 - 1غالمی ،مهدی& موسوی ،سيد فضل هللا & موسوی ،سيد مهدی & وکيلی  ،حممدحسني  ،مصدر سابق ،ص.24
 - 2املصدر ذاته.
 - 3املصدر ذاته.
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كذلك مبدا الشك يفسر ملصلحة املدين جاء موسعا يف القانون االيراين حيث اشتمل على النظرية االخرى ( اصل الرباءة ) وذلك
بعدم تفسري الشك ملصلحة املدين تطبيقا ملبدأ العدم ( عدم وجود تعهد يعين الرباءة)  .والذي نستخلصه من القرارات التمييزية
والسلطة القضائية للمحكمة العليا اليت اوردانها ان حمكمة متييز العراق حذت حذو حمكمة التمييز الفرنسية وحمكمة النقض يف
مصر وكذلك احملكمة العليا يف ايران اليت تفرض سلطة رقابية على تفسري احملاكم للعقود حبيث أنه لو وجد اختالف مع مضمون
العقد وحمتواه الظاهري او العريف او ارادة الطرفني املتعاقدين فإن احلكم الصادر من احملكمة هبذا الشأن يعترب ملغى فسلمت ان
حلاكم املوضوع السلطة التامة يف تفسري العقد غري اهنا وضعت حدودا هلذه السلطة متكنها من بسط رقابتها على التفسري فاذا خرج
حاكم املوضوع عن تلك احلدود وفسر العقد تفسريا ال يتفق مع الشروط اليت اتفق عليها املتعاقدان او مع احكام القانون فان
حكمه يكون معرضا للنقض  .وقد اكدت حمكمة متييز العراق هذا الرأي يف قرار هلا فقالت ( :ان من املسائل املقررة ان حملكمة
املوضوع السلطة التامة يف تفسري العقود والشروط املختلف عليها مبا تراه اوىف مبقصود املتعاقدين مستعينة يف ذلك بظروف الدعوى
ومالبساهتا بشرط ان تبني يف حكمها كيف افادت تلك الشروط املعىن الذي اقتنعت به ورجحت انه مقصود املتعاقدين حبيث
يتضح من هذا البيان اهنا اخذت يف تفس ريها ابعتبارات مقبولة يصح عقال استخالص ما استخلصته منها وما دامت عبارة العقد
حتتمل املعىن الذي اخذت به) .

املصادر
املصادر العربية

الكتب
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ابراهيم ،عبد املنعم موسى  ،حسن النية يف العقود ،الطبعة األوىل ،بريوت :منشورات زين احلقوقية ،سنة .2006
احلكيم ،عبد اجمليد & البكري ،احلكيم & البشري  ،حممد طه  ،القانون املدين و أحكام االلتزام ،الطبعة األوىل ،العراق:
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،سنة .1980
السنهوري ،عبد الرزاق ،الوسيط اجلزء األول  ،الطبعة األوىل ،مصر :دار النشر للجامعات املصرية ،سنة .1952
حجازي ،عبد الفتاح ،تفسري العقد املدين  ،الطبعة األوىل ،القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،سنة .1986
فهمي ،حامد & فهمي ،حممد حامد ،النقض يف املواد املدنية والتجارية ،الطبعة األوىل ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف
والرتمجة والنشر ،سنة .1937
فودة ،عبد احلكيم ،تفسري العقد ،الطبعة األوىل ،االسكندرية  :منشأة املعارف ،سنة .1985

القرآن الكرمي
 -1اآلايت  225- 224سورة البقرة.
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 -2اآلية  185سورة املائدة.
 -3اآلايت من  1اىل  5و اآلية  92من سورة املطففني.
القوانني
 -1القانون املدين العراقي
 -2القانون املدين املصري
 -3قانون االثبات العراقي  107لسنة 1979
املقاالت

عبد الوهاب ،عبد الرزاق’’ ،رقابة حمكمة التمييز على تفسري على تفسري العقود’’ ،اجمللة العدالة جملة فصلية تصدرها وزارة العدل ،
العدد الثاين – السنة الثانية .1976 ،

املصادر الفارسية
الكتب
-۱
-2
-۳
-4
-5
-6

اردبيلی ،امحد بن حممد ،جممع الفائدة و الربهان فی شرح االرشاد االذهان ،چاپ اول ،قم:دفرت انتشارات اسالمی،
سال  1403ق.
امامی ،سيد حسن ،حقوق مدنی ( الف) – ج ،1چاپ بيست و دوم  ،هتران :کتابفروشی اسالميه ،سال .1381
امامی ،سيد حسن ،حقوق مدنی (ب) – ج ،6چاپ هنم  ،هتران :کتابفروشی اسالميه ،سال .۱۳7۹
حر عاملی ،حممد بن حسن ،وسائل الشيعه  ،چاب اول ،قم :موسسه آل البيت الحياء الرتاث ،سال  1414ق .
کاتوزاين ،انصر  ،قواعد عمومی قراردادها ،چاپ پنجم (ج ،)3هتران :شرکت سهامی انتشار ،سال .1390
کاتوزاين ،انصر  ،قواعد عمومی قراردادها ،چاپ هفتم (ج ،)1هتران :شرکت سهامی انتشار ،سال .1390

القوانني
 القانوين املدين اإليرايناملقاالت

 غالمی ،مهدی& موسوی ،سيد فضل هللا & موسوی ،سيد مهدی & وکيلی  ،حممدحسني ’’ ،مطالعه تطبيقياصول تفسري قرارداد’’  ،پژوهش حقوق خصوصی ،مشاره ،1سال اول .۱۳۹۱
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القادر

آفاق احللول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات
Scientific Paper Entitled: -

" " Prospects for solutions to water crises in the Euphrates River Basin

بديعة سليمان علي عبد القادر /التخصص العام ماجستري عالقات دولية و*التخصص الدقيق طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية-
(جامعة النيلني  -كلية الدراسات العليا -قسم العلوم السياسية)

امللخص:
هتدف الدراسة ايل معرفة آفاق احللول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات و تتمثل مشكلة الدراسة يف وجوب جلب حلول
لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات وحل املشكالت املائية القائمة بينهم ،وتتمحور املشكلة يف سؤال رئيسي يتفرع منه عدد من
االسئلة وهي *هل هناك حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات و*هل توجد أنواع متعددة من احللول ،إذ يفرتض الباحث ان
هناك حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات واهنا أنواع متعددة وسوف تزيل أزمات املياه بدول حوض هنر الفرات ،واستخدم
الباحث كل من املنهج التحليلي والوصفي والتارخيي والقانوين  ،وأثبتت الدراسة من خالل النتائج صحة الفرضيات ومن اهم تلك النتائج
 ،وجود حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات وهي حلول إقتصادية وتقنية بعيدة عن االمور السياسية واالمنية وهي حلول
تفاضليه وحلول كمبدا احلوافز املالية و حتسني العالقات التجارية واالقتصادية و التعاون املشرتك واالشرتاك يف نقاط التوافق واللجو ايل
الشريعة االسالمية والتحكيم الدويل والتفاوض وبيع ونقل املاء من تركيا للدول اإلقليمية عن طريق دولتا اجملري واملصب بشرط موافقتهم
ونوصي يف هذه الدراسة ان تشكل جمالس الوزراء فريق تفاوضي خيتص ابجلوانب القانونية واإلقتصادية والتقنية يكون له القدرة العالية على
التفاوض مبا حيافظ على احلقوق املائية لدولتا اجملري واملصب يف حوض هنر الفرات .
الكلمات املفتاحية  -:آفاق احللول * األزمات املائية * دول حوض هنر الفرات * األمن املائي* التعاون املشرتك * نقل املياه .

Abstract :
The study aims at finding prospects of solutions to the water crises in the Euphrates River
basin. The problem of the study is that solutions to the water crises in the Euphrates basin
countries should be brought to solve the water problems existing among them. The problem
of the study is centered on a main question, from which many questions emerging which are :
Are there any solutions for water crisis between the Euphrates basin countries ? , and are there
different types of solutions ?, . The researcher assumes that there are solutions to water crises
between the countries of the Euphrates River basin and are multiple types which can lead to
removal of water crises in the countries of the Euphrates River basin.
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The study concluded with the results that proved the hypotheses that there are solutions to the
water crises in the Euphrates River countries which are economic and technical solutions far from
political and security issues, which are differential solutions and solutions such as financial
incentives, solving the improvement of trade and economic relations, solving joint cooperation
and participation in the points of consensus and adjudication to Islamic law , International
arbitration , and negotiation , and the sale of water from Turkey to the regional countries through
the upstream and downstream countries as per their consent.
we recommend in this study that the Councils of Ministers is to form a negotiating team that deals
with the legal, economic and technical aspects, and will have the ability to negotiate in a way that
preserves the water rights of the two (2) states of upstream and downstream in the Euphrates
basin.
Key Words :
Prospects for solutions , Water crises , States of Euphrates River Basin , Water Security, Joint
cooperation, Transport of water .

املقدمة
إن احلديث عن قواعد استخدام اجملاري املائية الدولية بني دول احلوض الواحد لغرض االنتفاع واستخدام املياه يف االغراض غري املالحية
يؤدي ابلضرورة إىل احلديث عن إحتمال وقوع نزاعات وخالفات يف وجهات النظر بني الدول حول هذه املياه وحول تقسيمها وكيفية
إستغالهلا  ,وتشري الشواهد العملية إىل أن معظم دول املنبع هلذه اجملاري املائية واليت أتيت املياه من أراضيها جتاه الدول اليت جتاورها حتاول
وبشىت الطرق أن تسيطر على أكرب قدر ممكن من املياه العذبة و تبحث عن كيفية متكنها من حتويل كميات كبرية من املياه وختزينها أو
حماولة حتويل مسارها وفقاً ملا يتاح هلا من وسائل وأدوات عن طريق بناء سدود وخزاانت لغرض حتقيق هذا االمر فعلياً ,والشك أبن
مثل هذا التصرف يسبب أضراراً ابلدول اليت مير هبا اجملرى املائي ،فهذا التصرف قد يصيبها بنقص حاد يف كميات املياه العذبة الصاحلة
الستخدامات الشرب والزراعة والصناعة واإلستهالك املنزيل واالستخدامات غري املالحية االخرى  ،لذلك من أخطر املشاكل اليت
سيواجهها العامل يف االعوام والعقود القادمة هي نقص املاء العذب ,وهذا السبب هو الذي يفسر وجود خالفات ونزاعات بني بعض
الدول العربية والدول االخرى اليت تنبع منها املياه العذبة فمشكلة العراق وسوراي مع تركيا من جانب ومن جانب آخر مشكلة سوراي
مع العراق توضح حجم اخلالفات بني هذه الدول حول اجملاري املائية  ,واليت ابت حلها يشكل هاجساً يقلق تلك الدول وهو كيف
تستطيع الدول اليت التنبع منها هذه املياه من احملافظة على كميتها املتدفقة اليها ،والبد من التذكري هنا ابلتوتر الذي حدث بني العراق
وسوراي يف سبعينات القرن املاضي عندما بدأت سوراي مبلء حبرية سد الفرات ،وكاد أن يتطور األمر إىل نزاع مسلح ،وكذلك األمر بني
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تركيا وسوراي عندما ابشرت تركيا مبلء خزان سد أاتتورك  ،ووفرة املاء توفر اإلستقرار والنمو اإلقتصادي ،إذ إن األمن الغذائي يرتبط
إرتباطًا وثي ًقا إبألمن املائي لذلك البد من حلول هلذه االزمات املائية بدول حوض هنر الفرات .
أمهية البحث -:
 -1تنبع أمهية الدراسة من أمهية موضوع األزمات املائية وخطورهتا وآفاق حلوهلا لكوهنا ختص املاء وهو عنصر مهم وفعال ولذك كانت
وظلت االحباث اخلاصه ابملياه من االحباث املهمه والبالغة االمهية ألمهية املاء نفسه وخاصة املاء العذب ومياه الشرب ،حيث تنبع االمهيه
من كون املاء هو عصب احلياة وعنصر البقاء وهو اغلي مركب يتعامل معه اإلنسان فبدونه الميكن لكائن حي ان يعيش وبشحه تتدين
كل الفعاليات االقتصاديه واالنشطة البشرية اهلامه .
 -2حتتل دراسات املياه واملشاكل اخلاصه ابملياه وطرق حلوهلا واليت تتمثل يف معاجلتها من شحها وندرهتا وتلوثها وتوجه بعقد االتفاقيات
الدوليه اليت حتد من التوترات الناجته من اقتسام املياه يف دول احلوض الواحد واليت بدورها تقلل االزمة اليت تؤثر علي استقرار تلك الدول.
 -3األمن املائي يشكل حمور األمن الغذائي والصناعي والتجاري مما جيلعه أحد الركائز األساسيه لألمن القومي لكثري من دول الشرق
االوسط  ،خاصة دول حوض هنر الفرات .
أهداف البحث  :يهدف البحث ايل:
 - 1تسليط الضؤ علي حلول األزمات املائية بدول حوض هنر الفرات لكون االزمه من قضااي االمن املائي اليت هتدد االمن القومي
ملعظم دول حوض هنر الفرات (تركيا – سوراي– العراق ) وهتدد عالقاهتم املائية و السياسية واالقتصادية.
 -2الكشف عن انواع احللول املتعددة اليت تعاجل مسببات ازمة املياه يف حوض هنر الفرات .
 - 3معرفة مدي اتثري حلول االزمات املائية علي دول حوض هنر الفرات ودرجة امثارها.

 -4حماولة حتليل االتفاقيات الدولية اخلاصة ابملياه والدول املتشاطئة اليت ابرمتها ومعرفة مدى مسامهتها يف حل النزاعات املائية منهجية

•
•
•
•

البحث  -:تعتمد الدراسة يف سبيل مناقشة موضوعها علي مجلة من املناهج البحثيه ففيما يتعلق برصد املشكلة وتطوراهتا إذ يستخدم
الباحث املنهج التارخيي لرصد كيف بداءات وتطورت أزمة املياه يف حوض هنر الفرات وذلك بتتبع التصاعد التارخيي لألزمة من خالل
مقارنتها للبياانت لتوضيح اسباب االزمة وطرق حلها وكذلك حتديد القوانني واالتفاقيات الدولية املائية اليت تعاجل وحتل مشكلة ازمة
املياه  ،والدراسه هنا تتبع
املنهج التحليلي  :لتحليل احلقائق.
املهنج املقارن  :لتوضيح ما اذا كانت هنالك عالقة بني احلقائق املختلفة ام ال.
املنهج التارخيي  :لسرد االحداث التارخيية والبناء عليها.
املنهج القانوين  :للوقوف على االعراف والقوانني الدولية اليت وضعت حلل اخلالفات املائية بني الدول املشرتكة يف حوض هنري واحد.
مشكلة البحث  -:تتمثل مشكلة الدراسة يف وجوب جلب حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات وحل املشكالت املائية
القائمة بني دول حوض هنر الفرات  ،وتتمحور مشكلة الدراسة يف سؤال رئيسي يتفرع منه عدد من االسئلة وهي - :
 -1هل هناك حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات ؟
 – 2هل توجد أنواع متعددة من احللول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات ؟
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 -3هل هذه احللول سوف تثمر وتزيل األزمات املائية بدول حوض هنر الفرات ؟
 – 4هل هناك عالقة بني احللول املطروحة حلل أزمات املياه بدول حوض هنر الفرات وإخنفاض التوتر وحتسن العالقات بني دول احلوض
خاصه العالقات التجارية منها واالقتصادية .
فرضيات البحث  -:يفرتض الباحث من خالل مشكلة الدراسة عدد من الفرضيات وهي -:
 -1هناك حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات .
 -2توجد أنواع متعددة من احللول اليت سوف تزيل أزمات املياه بدول حوض هنر الفرات .
 -3هذه احللول مثمرة وسوف تزيل األزمات املائية بدول حوض هنر الفرات
 – 4هناك عالقة بني احللول املطروحة حلل أزمات املياه بدول حوض هنر الفرات وإخنفاض التوتر وحتسن العالقات بني دول احلوض
خاصه التجارية منها واالقتصادية .
هيكل البحث
املبحث االول  - :آفاق احللول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات ( مقرتحات إلهناء أزمة املياه مع تركيا ودول
حوض هنر الفرات )
املطلب االول  -:اتريخ النزاع بني دول حوض هنر الفرات.
املطلب الثاين  - :اسباب أزمة املياه بني دول حوض هنر الفرات .
املطلب الثالث  - :احللول االقتصادية ألزمة املياه بني العراق ودول حوض هنر الفرات .
املبحث الثاين  -:بداية التعاون واالتفاق وتشكيل اللجان واجيابيات احللول.
املطلب االول  -:بداية التعاون بني دول حوض هنر الفرات .
املطلب الثاين -:أمهية التعاون كحل ألزمة املياه بني دول حوض هنر الفرات .
املطلب الثالث  -:نقاط اخلالف االساسية بني دول احلوض الثالث وسلبيات التعاون .
املبحث الثالث  -:حلول قانونية لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات من منظور القانون الدويل والشريعة االسالمية .
املطلب االول  -:وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن استخدام اجملاري املائية الدولية .
املطلب الثاين  -:خطوات احلل السوري ألزمة املياه .
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آفاق الحلول لألزمات المائية بدول حوض نهر الفرات
املطلب الثالث  -:حل مشكلة املياه بدول حوض هنر الفرات وفق الشريعة اإلسالمية .

املبحث االول  - :آفاق احللول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات ( مقرتحات إلهناء أزمة املياه مع تركيا ودول
حوض هنر الفرات )
املطلب االول  -:اتريخ النزاع بني دول حوض هنر الفرات
تعود جذور أزمة املياه العراقية السورية الرتكية إىل عشرينيات القرن املاضي  ،حيث شهد عام  1920توقيع اتفاقيات “ثالثية
وثنائية” بني العراق وتركيا وسوراي لتقسيم املياه وفق املعايري الدولية املتبعة آنذاك  ،واليت عززت بعد ذلك بتوقيع معاهدة الصلح بني
تركيا واحللفاء يف لوزان عام  ، 1923وهي اتفاقية متعددة األطراف تضمنت نصا خاصا يتعلق مبياه هنري دجلة والفرات  ،حيث
جاء يف املادة  109من هذه االتفاقية ال حيق ألية دولة من هذه الدول الثالث إقامة سد أو خزان أو حتويل جمرى هنر من دون أن
تعقد جلسة مشرتكة مع الدول األخرى وتستشريها ويف عام  1946وقع الطرفان الربوتوكول رقم

()1

اخلاص بتنظيم مياه النهرين

وحسن اجلوار املوقعة بني العراق وتركيا  ،مث جرت أوىل املفاوضات بني دول احلوض عام  1962لتقاسم
امللحق مبعاهدة الصداقة ُ
املياه  ،حيث رفض اجلانب الرتكي “وال يزال يرفض” اعتبار هنر الفرات هنرا دوليا ،وبذلك خالفت تركيا “املادة د” من مبادئ
هلسنكي لعام  ، 1966ابعتبار الفرات هنرا عابرا للحدود وليس هنرا دوليا ومل تنقطع اللقاءات والتفامهات بني البلدين  ،ففي أنقرة
عام  1978مت توقيع بروتوكول التعاون االقتصادي والفين الثنائي على إثر إجناز تركيا سد كيبان الذي خلف أزمة كبرية عادت مرة
أخرى للواجهة مطلع تسعينيات القرن املاضي بعد إنشاء سد أاتتورك الذي خلف نقصا حاد يف مياه هنر الفرات الصابه لسوراي
والعراق .
ورغم العديد من املذكرات املوقعة بني العراق وتركيا واليت كان آخرها عام  2017حيث اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم
املوقعة بينهما عام  2014اليت تضمنت التعاون يف إدارة املوارد املائية لنهر الفرات وحتديد حصة كل دولة  ،فإن مشكلة واردات
العراق املائية من تركيا ما زالت قائمة  ،ويف عام  2018تكرر املشهد ذاته عقب انشاء سدود ضمن السياسة املائية الرتكية املتمثلة
مبشروعها

الضخم

”“GAP

املتضمن

إقامة

22

سدا

و

19

حمطة

كهرومائية.

_______________________
( )1شذي خليل  ،أزمة واردات العراق املائية بني ايران وتركيا واالتفاقيات الدولية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية  ،وحدة الدراسات االقتصادية 2019 ،
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برهم صاحل يقرتح آلية حلل مشكلة املياه
محلت زايرة الرئيس العراقي برهم صاحل األخرية لرتكيا مطلع عام  ،2019مقرتحاً ووضع آلية حلل أزمة املياه املستمرة
 ،ابإلضافة اىل ان تعيني ايروغلو ،جاء بطلب خاص من الرئيس برهم صاحل  ،كونه خبري يف مسائل املياه ،والذي شكل بعد تعيينه
فريقاً يتألف من مسؤولني من وزارات اخلارجية والتجارة والطاقة واملوارد الطبيعية والزراعة ،وخيطط إيروغلو لزايرة بغداد قريبا ملناقشة
خطة العمل  ،ألن املياه هي حمور هذه الزايرة  ،إال أهنا تتضمن أيضا مشاريع جتارية بني البلدين  ،وميكن أن جيعل العراقيني أيملون
ابحللول اجلدية واجلذرية السريعة لالزمة  ،واالهم هو طرح املشكلة على طاولة النقاش والوصول اىل وجهة نظر مشرتكة حول سبب
املشكلة وحلها  ،فيمكنهما متهيد الطريق ملشاريع مشرتكة لتعزيز كفاءة استخدام املياه  ،ومنع اخلسائر  ،واستبدال قنوات األرض
ابألانبيب  ،وحت سني أنظمة الري والسدود  ،وزايدة السعات التخزينية  ،وبناء مرافق معاجلة املياه  ،وإعادة أتهيل جماري األهنار
ومنع متلحها.
املطلب الثاين  -:اسباب ازمة املياه بني دول حوض هنر الفرات
ان األسباب الرئيسية لتفاقم أزمة املياه بني دول حوض هنر الفرات ( تركيا – سوراي – العراق ) وعدم التوصل حللول عقالنية
خالل أربعة عقود من الزمن يعود لربط ازمة املياه مبلفات ال متت بصلة للمياه وبشكل خاص امللفات السياسية واألمنية وتعترب تركيا
ازمة املياه وملف املياه كرت ضغط وسالح حتارب به كل من سوراي والعراق واملنطقه مبجملها ،وكذلك من اسباب تطور االزمة
عدم اعرتاف تركيا ابلصفة الدولية لنهر الفرات وتعده هنرا وطنياًعابرا للحدود وانه ثروة قومية خاضعة لسيادهتا مثل النفط العراقي
وكذلك رفضها التوقيع علي اتفاقية قانون استخدام اجملاري املائية الدولية يف االغراض غري املالحية لعام 1997

()2

____________________
( )1شذي خليل  ،،أزمة واردات العراق املائية بني ايران وتركيا واالتفاقيات الدولية  ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية  ،وحدة الدراسات االقتصادية، 2019 ،
() 2

طارق اجملذوب  .ال احد يشرب  ،ط 1بريوت  :شركة رايض الريس للكتب والنشر ، 1 1998،ص  247و248
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 ،فضالً عن استمرار تركيا يف انشاء مشاريعها املائية علي هنرالفرات دون مراعات حقوق سوراي والعراق وحصصهما املائية واستمرار
التعاون الرتكي االسرائيلي الذي كانت اول بوادره 1986بسبب خط اانبيب السالم

()1

ان النقاش الدائر حول اخلالف على حصص مياه حوض هنر الفرات مع الدول املتشاطئة للعراق طابعه تقين وختصصي وإبتباع
املدخل االقتصادي ميكن وضع امللفات الفنية والتقنية على املسار الصحيح يف أي مفاوضات حول املياه  ،بعيداً عن امللفات
السياسية واألمنية .
مبعىن أخر اخلالف املائي بني الدول املتشاطئة ليس قانونياً حبتاً على شرعية من عدم شرعية االستفادة من كميات حمددة من مياه
النهر وإمنا على حجم حصص املياه

()2

املطلب الثالث  - :احللول االقتصادية ألزمة املياه بني دول حوض هنر الفرات :

_

دولة املنبع (تركيا) تتحكم بنصف إيرادات النهر مقابل ترك نصفها االخر لكل من سوراي والعراق واملأخذ األساسي على تركيا أهنا
متتلك فائضاً مائياً يزيد على حاجتها األساسية يف منطقة األنضول مقابل عجز مائي تعاين منه كل من سوراي والعراق خاصة
العراق إبعتباره دولة مصب ويعاين العراق من فقر يف جممل موارده املائية ،وعند تفكيك األزمة جند أن تركيا لديها فائض مائي
وسوراي والعراق لديهما عجزاً مائياً ،فاحلصص املائية املقررة للبلدين ال تفي مبتطلباهتما املائية ،واحلل يكمن أبن تزيد تركيا من
حصصهما املائية ،وجتد تركيا( ابعتبارها دولة منبع ) ( ) 3إنه ليس من اإلنصاف واملعقولية أن تنفق مليارات من الدوالرات لبناء
السدود واخلزاانت املائية لتخزين املياه الفائضة وتنمية املوارد املائية املختلفة ومن مث منحها جماانً لكل من سوراي والعراق و تركيا تقر
بوجود فائض مائي لديها من إيرادات هنر الفرات جراء اعتمادها تقنيات حديثة وآليات حتكم وختزين لتوفري املياه

_____________________
() 1

أمحد مورو .الصراع علي املياه يف الشرق االوسط  ،اجلزيرة نت ،الدوحه  2008 ،م.

() 2

صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه
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 ،و تركيا تتهم العراق هبدر املياه عن طريق سوء االدارة للمياه اضافة وجتاهل الطرق احلديثة للري والزراعة ( ،)1واملشاريع العراقية الزراعية
تضررت من سياسات رفض تركيا زايدة حصص العراق املائية واطر العراق اىل ارسال وفد جديد اىل تركيا من اجل زايدة حصت العراق
املائية وبعد مناقشات طويلة وافق اجلانب الرتكي على زايدة احلصة املائية للعراق يف اتريخ  1974\ 8\18وترى تركيا ان وجود فائض
مائي لديها مل أييت صدفة وامنا بعد عناء كبري منها يف بناء السدود ومشاريع تنظيم استخدام املياه.
اضافة الستخدام تركيا الطرق احلديثة للري والزراعة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي  ،وسط هذه االهتامات اليت تتهم هبا تركيا
العراق وعجز العراق عن تطوير استخدام املياه ملا مير به من أزمة سياسية وأمنية ومادية ( ، )2أي أن تركيا طورت املياه املخزونة بعد أن
كانت مادة طبيعية ( مادة أولية ) أصبحت مادة ( صناعية ) سلعة ذات نفقات( التخزين والتشغيل والصيانة ) وإبسقاط القيمة
االقتصادية للمادة األولية ( املياه الطبيعية ) من احلساابت االقتصادية للدول املتشاطئة لعدم وجود سند قانوين يدعم أسواق املياه ضمن
احلوض الواحد.
يتوجب النظر لنفقات ( التخزين والتشغيل والصيانة ) للمنشآت املائية ،فالوحدة املائية ( الطبيعية ) ُمحلت نفقات تصنيعية ،وابلتايل
أصبحت سلعة اقتصادية ذات سعر حمدد ،ميكن بيع خدماهتا( نفقات التخزين والتشغيل والصيانة مع ربح معقول ) إىل الدول املتشاطئة،
وبذات اإلطار ميكن بيعها كسلعة اقتصادية ( مياه طبيعية – مادة أولية – يضاف إليها نفقات التخزين والتشغيل والصيانة مع ربح
معقول ) إىل دول املنطقة اجملاورة ( الدول غري املتشاطئة ) (.)1
السند القانوين لبيع املياه -:
أ – ال جييز القانون الدويل لألهنار الدولية لدولة املنبع بيع املياه لدول أسفل النهر أو حوضه ،حيث أن حصص مياه
النهر الدويل يتم توزيعها تبعاً لقواعد القانون الدويل الذي يقر ابحلاجات الفعلية للمشاريع التنموية والسكانية
ب – ال جييز القانون الدويل نقل مياه النهر الدويل إىل منطقة خارج حوضه دون موافقة الدول ذات الصلة (.)2

_________________
( )1عبد العزيز عبد الغين  ،السياسة املائية الرتكية واثرها على األمن القومي  ،رسالة ماجستري مقدمة ايل جامعة الكويت  ، 2008،ص . 92 ، 90
( )2فهد عبد هللا العلواين .اجملاري املائية الدولية يف بعض الدول العربية ،يف ضوء اتفاقية االمم املتحدة لألهنار الدولية  ،ط  1مصر  :دار الفكر اجلامعي  ، 2017 ،ص 218

ج – مقررات كافة املؤمترات واالجتماعات اإلقليمية ذات الصلة يف منطقة الشرق األوسط رفضت بشكل قاطع فكرة إنشاء سوقاً
للمياه .
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د– أقر القانون الدويل بوجوب اسرتداد قيمة املياه من املستهلك واعتبار املياه كسلعة اقتصادية للحد من اهلدر املائي خاصة مياه
الشفة والري .
– كما تطالب احلركة العاملية لعدالة املياه بتغيري القانون الدويل لإلجابه وبشكل قاطع علي سؤال  :من يسيطر علي املاء ؟ جيب
ان يكون مفهوماً بشكل عام ان املاء ليس سلعة جتارية ،علي الرغم من امتالكه بعداً اقتصادايً ابلطبع ،ولكنه ايضاً حق لإلنسان
ومسؤولية مائية عامه مقابل اإلطاحة ابملنافع التجارية وهنا سوف يكون االفضل لرتكيا عدم خلق أزمة مائية كي ال تفقد املنافع
التجارية ( ،)2ومع ذلك هناك حدود ما ( أو خط أمحر ) ال ميكن أن تتخطاه تركيا إلرضاء جرياهنا العرب العتبارات إسرتاتيجية
وأمنية وأدوار إقليمية
اوالً -:ال يعقل أنه كلما زادت املتطلبات املائية للمشاريع التنموية والسكانية لكل من سوراي والعراق تعمل تركيا على تلبيتهما من
خالل التنازل عن كامل حصتها املائية يف النهر
اثنياً  -:او يف حال :تتنازل تركيا عن جزء من فائضها املائي ( خزينها املائي يف حبريات السدود ) إىل كل من سوراي والعراق ،حني
يكون متوسط إيرادات النهرين أقل من املعدل الطبيعي أي عند اخنفاض إيرادات النهرين نتيجة اجلفاف وإحنباس اهلطوالت املطرية،
إستناداً للمدخل االقتصادي حيث تدفع كالً من سوراي والعراق فاتورة املياه اإلضافية إبعتبارها نفقات ( ختزين وتشغيل وصيانة )
وحتديداً هبذا املدخل االقتصادي هناك ضبابية يف القانون الدويل حول جواز استحصال دولة املنبع لنفقات ( التخزين والتشغيل
والصيانة ) للمياه اإلضافية اليت قد حتتاجها الدول املتشاطئة أو الدولة احلوضية.
_______________________
( )1صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه

( )2مود ابرلو  .امليثاق االزرق _ أازمة املياه العاملية والصراع القادم حول حق احلصول علي املاء .ترمجة بسام العقباين،ط ، 1بريوت  :الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت  2008 ،م  ،ص .222

اثلثاً  -:يف حال تضمن تركيا حصص مائية كافية لكل من سوراي والعراق لتلبية حاجة مشاريعهما التنموية والنمو السكاين ،بغض
النظر عن املعدل الطبيعي أو غري الطبيعي إليرادات مياه هنر الفرات  ،استناداً ملبادئ ُحسن اجلوار
والعالقات التجارية املتميزة اليت جتين منها فوائد تفوق أبضعاف ما قد حتصل عليها من مطالبتها بفاتورة املياه اإلضافية اليت تشوهبا
الضبابية القانونية ،شرط عدم وجود ملفات سياسية وأمنية عالقة تعقد ُسبل حل ملف املياه .
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احللول االقتصادية
أوالً – مبدأ احلوافز املالية  -:مازالت فكرة بيع املياه من احلوض املائي الدويل تثري الكثري من االعرتاضات واالشكاليات القانونية
ومل يستقر الرأي القانوين والسياسي بشأهنا بشكل هنائي ،فلمتحمسني هلا خاصة من دول املنبع جيدون طاملا هناك اتفاقاً بني دول
احلوض على توزيع حصص املياه بشكل عقالين  ،فمن حق الدولة التصرف حبصتها املائية سواءً عرب استثمارها على املستوى
الوطين يف مشاريع التنمية املتعددة أو استثمارها خارج احلدود الوطنية على شكل سلعة لبيعها يف سوق املياه اإلقليمي للدول
املتشاطئة أو غريها من الدول اإلقليمية (.)1
ابإلضافة إىل أن دولة املنبع ( أو الدولة املصدرة للمياه ) عند عدم حاجتها املاسة حلصتها املائية على املستوى الوطين فإهنا تعمل
على ختزينها يف خزاانهتا ا ملائية واحلفاظ عليها من التلوث مما يرتتب عليها تكاليف إضافية ( التخزين ،منع التلوث ،التشغيل
والصيانة ،وإقامة السدود ) وابلتايل فإن القيمة االفرتاضية للمياه الطبيعية مل تعد من الناحية العملية سلعة جمانية غري خاضعة لقوانني
السوق وإمنا سلعة ( ذات تكاليف تصنيعية ) ختضع لقوانني السوق يف حتديد سعرها احلقيقي ( كلفة املياه احلقيقية مضافاً إليها
تكاليف التسويق كسلعة اقتصادية خاضعة للعرض والطلب يف السوق )،يف حني أن املعارضني لفكرة بيع املياه من الدول املتشاطئة
اليت تعاين من ( عجز أو فقر مائي ) جتدها فكرة متعارضة مع القانون الدويل حول األهنار الدولية والذي يقر بتوزيع منصف
وعادل للمياه تبعاً للحاجات الضرورية للدول املتشاطئة وال جييز للدول املتشاطئة ( دول املنبع أو غريها ) ختزين مياه احلوض
الدويل الذي يزيد على حاجتها الفعلية ( حىت لو كان ضمن حصتها املقررة ) إلستثماره كسلعة قابلة للبيع للدول املتشاطئة أو
غريها من الدول اإلقليمية.

()1

_____________________
( )1صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه

فاإلعرتاض على سوق املياه يستند ملبدأ احلاجات الضرورية للمياه يف دول احلوض املائي ،وليس لفكرة تقاسم املياه ومن مث التصرف
ابحلصص املائية كسلعة قابلة للبيع والشراء مقابل معاانة دول احلوض األخرى من عجز أو فقر مائي مزمن الرأي الفاصل بني (
املتحمسني واملعرتضني ) على فكرة بيع املياه يف سوق إقليمية يتأطر ابملردود املايل للدول املصدرة للمياه وبوجوب دفع قيمة املياه
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اإلضافية من الدول املتشاطئة اليت تعاين من عجز أو فقر مائي وابلتايل زايدة اآلعباء املالية على كافة املشاريع التنموية مما يؤثر سلباً
على إمجايل الدخل القومي وحيد من فرص النهوض ابملشاريع التنموية املستقبلية كون املياه عنصر اساسي يف جناحها او فشلها .
املدخل االقتصادي هلذا املآزق ( القانوين ،السياسي ،واملايل ) بني الدول املتشاطئة وجوب دفع قيمة املياه اليت تزيد على حصة
الدولة اليت تعاين من العجز أو الفقر املائي ،لنفرتض أن العراق الذي يعاين من عجز مائي بنحو (  ) 3 – 2مليار م 3سنوايً،
حيتاج لشراء حنو  2مليار م 3مياه من تركيا وإبفرتاض أن سعر املرت املكعب الواحد حنو  0.40دوالر أمريكي يتوجب أن يدفع
العراق لرتكيا حنو  800ألف دوالر أمريكي سنوايً لقاء ذلك تبعاً للمدخل االقتصادي ابلرغم من إختالف وجهات النظر بني
اجلانبني حول فكرة بيع املياه ،لكن الفكرة ذاهتا ال تقتصر على اجلانب االقتصادي وإمنا يتخللها خالف ذات طابع قانوين حول
تفسري بنود القانون الدويل حول تقاسم املياه يف األهنار الدولية.
ويؤطر كال اخلالفني ( االقتصادي والقانوين ) بُعد سياسي يتعلق ابلدور اإلقليمي لكال البلدين وحماولة كل منهما حتجيم دور
اآلخر على الصعيد اإلقليمي من خالل حرق األوراق الراحبة ( املياه ابلنسبة لرتكيا وابلنسبة للعراق وسوراي ودعم حركات التمرد
الرتكية ) يف اللعبة السياسية على املستوى اإلقليمي ،إن إسقاط اجلانب السياسي من اخلالف املائي بني الدول املتشاطئة كفيل حبل
املشاكل املائية العالقة ،وابلعودة للخالف املائي بني العراق وتركيا حول فكرة بيع املياه ومدخلها االقتصادي احملدد بنحو 800
ألف دوالر أمريكي سنوايً(.)1
__________________________
( )1صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه

ميكن أن يدفعها العراق ليس كنقد مايل مقابل حصوله على حصة إضافية من املياه وإمنا تقدمي حوافز اقتصادية بديلية كـ  :زايدة
حجم التبادل التجاري بني البلدين ،حصول تركيا على أسعار تفضيلية تقل عن السعر العاملي عند شرائها للنفط العراقي أو الغاز
السوري ،مسامهة كل من العراق وسوراي يف مشاريع مشرتكة مع تركيا بشأن متويل برامج التنبؤ ابلفيضاانت ونظم الرصد املائي
واملناخي وتنمية املوارد املائية املستدامة ،حتسني نوعية املياه ،)1(،وإقامة اخلزاانت املائية والسدود لصاحل كافة دول احلوض مقابل

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

261

ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

آفاق الحلول لألزمات المائية بدول حوض نهر الفرات

قيام تركيا بتأمني احلاجات املائية الفعلية لكل من العراق وسوراي وتقدمي خرباهتا يف جمال املياه للتقليل من اهلدر املائي يف كال
البلدين ،يعد نظام احلوافز االقتصادية البديلية مدخل مناسب حلل أزمات املياه العالقة بني الدول املتشاطئة ،وعند عدم قدرة بعض
الدول الفقرية اقتصادايً ( املتشاطئة يف األهنار الدولية ) واليت تزيد حاجتها للمياه على اعتماد نظام احلوافز االقتصادية البديلية مع
دول املنبع ،فيمكن ملنظمات األمم املتحدة ذات الصلة أن تساهم يف متويل نظام احلوافز االقتصادية البديلة من خالل تقدمي
اخلربات التكنولوجية وإقامة مشاريع مائية لصاحل كافة دول احلوض املائي.
اثنياً – مبدأ تبادل املنفعة  :تسعى تركيا من خالل مشروعها املائي العمالق ( الـ  ) GAPلعب دور إقليمي يف منطقة الشرق
األوسط من خالل إنشاء بنك مائي يوفر املياه لدول املنطقة اليت يعاين معظمها من فقر مائي أو عجز مائي ،لقد أبدت
استعدادها بتوفري املياه لكافة دول املنطقة واقرتحت مشاريع مائية عديدة لنقل املياه ،كان إبرزها يف عقد الثمانيات من القرن
املنصرم املسمى بـ ( أانبيب السالم ) .
لتزويد كافة دول اخلليج إضافة إىل إسرائيل (وهذا يف إطار بوادر التعاون الرتكي االسرائيلي عام 1986م عندما طرحت تركيا
مشروع اانبيب السالم لنقل املياه ايل اسرائيل ودول اخرى وكذك مشروع االكياس العائمة )

()1

ودول اخرى مثل نقل املياه ايل

اإلردن والعراق وسوراي ،ومشروعاهتا األخرى لتزويد كل من اليوانن وقربص ابملياه.
__________________
() 1

صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه

ابلرغم من حاجة دول املنطقة للمياه الرتكية رفضت االقرتاحات الرتكية نتيجة السياسيات ( غري العقالنية ) للحكومات الرتكية
السابقة ومواقفها العدائية من القضااي العربية واحنيازها إلسرائيل .لكن املواقف املعتدلة للحكومات الرتكية املتعاقبة خالل العقد
احلايل مع الدول العربية حتديداً أدت لقفزات نوعية ابلعالقات التجارية والسياسية بينها وبني الدول العربية وخاصة العراق الذي من
املؤمل أن يصل التبادل التجاري مع تركيا لنحو  20مليار دوالر حبلول العام  2012لقاء إغالق امللفات السياسية واألمنية
والتوصل حلل مللف املياه.

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

262

ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

آفاق الحلول لألزمات المائية بدول حوض نهر الفرات

لكن املنفعة االقتصادية اليت تنجنيها تركيا من العراق وسوراي حلل ملف املياه جيب أن ال تقتصر على بلدان احلوض ذاهتا فكلما
زادت أواصر العالقات املختلفة كلما صعب فك االرتباط والتنصل من االتفاقيات املختلفة خاصة منها اتفاقيات املياه .
وهبذا اإلطار على العراق مساعدة تركيا لبيع مياهها للدول العربية األخرى اليت تعاين من فقر مائي كـ ( االردن والكويت ) فسبق
للدولتني أن اقرتحت على العراق مد أانبيب جلر املياه من هنر الفرات لسد حاجاهتما املائية املتزايدة،وتبعاً للقانون الدويل لألهنار
الدولية يتوجب أخذ موافقة سوراي على املشروعني ابعتبارها إحدى الدول املتشاطئة يف هنر الفرات.
أجرت شركات عاملية دراسات ملشروعي نقل املياه وجدوامها االقتصادية يف هناية العقد املنصرم مشلت :
 - 1مشروع نقل املياه من العراق إىل األردن :
اقرتحت شركة  Sir Hamilton Gibb Companyمبد أنبوب بني هنر الفرات يف العراق والعاصمة األردنية عمان ,ورمبا
تكون الفكرة األصلية قد استندت إىل واقع وجود خط أانبيب لنقل النفط ( لشركة التابالين ) ميكن استخدامه لنقل املياه من هنر
الفرات عرب األراضي العراقية ومشال األردن ،فتتدفق املياه عرب خط أانبيب النفط لتصل إىل واحة الزرقا ومنها جيري ضخه يف شبكة
املياه املوجودة إىل إربد وعمان.

()1

_____________________________
() 1

أمحد مورو .الصراع علي املياه يف الشرق االوسط  ،اجلزيرة نت ،الدوحه  2008 ،م.

أن استخدام أنبوب النفط ( فكرة مبالغ هبا ) كون األنبوب مل يستخدم منذ سنوات عديدة ،لذا ،من املتوقع أن يكون قسم كبري
منه اتلفاً وحباجة إىل إصالح وكلفة اإلصالح ستفوق كلفة مد أانبيب جديدة .يضاف إىل ذلك أن العمر االفرتاضي لألانبيب (
بشكل عام ) ال تزيد على  50عاماً ،وبذلك جتاوزت العمر االفرتاضي هلا خاصة أهنا خارجة من حيز االستخدام وال توجد صيانة
دورية هلاويعتمد املشروع علي وجود فائض من املياه قدره  16,1مليون مرت مكعب يوميا

()1

وحبث اجل انب األردين يف مطلع الثمانيات مع العراق إمكانية مد أنبوب من هنر الفرات إىل اهلضبة الشمالية لألردن بطول 650
كم وقطر 1.75م
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ولكن الشكوك أحاطت ابجلدوى االقتصادية للمشروع وإمكانية متويله نتيجة طول املسافة ،ووعورة التضاريس ،وارتفاع التكاليف
اليت قدرت بني (  )1.8مليار دوالر أمريكي وذلك لنقل بني(  ) 240 - 160مليون م 3سنواي ،إن كلفة نقل املرت املكعب
الواحد من مياه الفرات إىل األردن تقدر بنصف دوالر يف اخلط الشرقي وبنحو دوالر واحد يف اخلط الغريب ,ويف منتصف أكتوبر
من عام  1998زار بغداد جمموعة من خرباء املياه األردنيني إلعادة حبث مشروع نقل املياه من الفرات إىل األردن
 - 2مشروع نقل املياه من العراق إىل الكويت :
أول دراسة ملشروع نقل املياه إىل الكويت قامت هبا شركة بريطانية عام  ،1953ويف مطلع السبعينيات ابشرت شركة سويدية
إبعادة دراسة املشروع مث تبعتها شركة فرنسية يف مطلع الثمانينيات ،ومن خالل الدراسة خطط لنقل ما قدره  6165م 3من املياه
يومياً منها  1850م 3من مياه شط العرب ،وقد وقعت الكويت يف آذار  1989اتفاقية مع العراق لنقل املياه من جنويب العراق
تصل بني (  550ـ  ) 1200مليون جالون يف اليوم أي ما يعادل  2.5مليون م 3يومياً كمرحلة أوىل ،ويف املرحلة الثانية تصل إىل
 700مليون جالون يومياً ملياه الشرب و  500مليون جالون يومياً للري ،وتقدر كلفة املشروع  1.5مليار دوالر ومدة التنفيذ
تستغرق  10سنوات( ،)2ولكن املشروع مجد يف حينه بسبب
__________________________________
() 1

أمحد مورو .الصراع علي املياه يف الشرق االوسط  ،اجلزيرة نت ،الدوحه  2008 ،م.

() 1

صاحب الربيعي  .مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،دمشق – لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م  181 ،صفحه

تداعيات احلرب العراقية ـ اإليرانية ومن مث حرب اخلليج الثانية  ،إضافة إىل االبتزاز الذي مارسته حكومة العراق وذلك حني طالبت
إبغالق حمطات حتلية املياه يف الكويت الفوائد اليت جتنيها األطراف املستفيدة من مشروع نقل املياه .
 – 1مترر تركيا املياه اليت ترغب يف بيعها لالردن والكويت عرب جمرى الفرات يف العراق ،ومقابل ضريبة مرورها متنح تركيا للعراق
مياهاً إضافية تفي مبتطلباته املائية.
 – 2ترتفع مرتبة العراق يف حوض الفرات من دولة مصب إىل دولة أعلى النهر مقابل ذلك تصبح كالً من االردن والكويت دولتا
مصب ابلنسبة للعراق.
 – 3ارتقاء العالقات التجارية والدبلماسية بني كل من العراق وتركيا واالردن والكويت.
 – 4جتين تركيا فوائد مالية من بيعها املياه لكل من االردن والكويت.
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 – 5يغطي االردن عجزه املائي املزمن ويتخلص من وطأة مشكلة تقاسم حصص املياه يف هنر األردن مع إسرائيل ومن إشكاله
املائي مع سوراي بشأن تقاسم مياه حوض الريموك.
 – 6ابلنسبة لسوراي حتصل على حصص إضافية من مياه الفرات كضريبة مرور من تركيا وتقل حدة مشاكلها املائية مع االردن يف
حوض الريموك.
 – 7الكويت حتصل على مياه أقل كلفة من حتليتها ملياه البحر ،وميكنها التوسع ابملساحات الزراعية ومشاريعها التنموية ،ان
الطلب علي املياه متزايد خاصه للعراق ويف عام  2005فقد قدرت االحتياجات كالليت  1،77:مليارم  3للمنازل  ،و 1مليار م
 3للصناعة (.)2
 –8ميكن تفعيل التعاون بني كل من العراق واالردن والكويت بشأن التوسع ابملراعي والتحريج االصطناعي ومشاريع مكافحة
التصحر وغريها.
 – 9تشكيل جلنة مخاسية ( تركيا ،سوراي ،العراق ،االردن ،والكويت ) أو سداسية ( تضاف إليها السعودية ابعتبارها إحدى دول
حوض الفرات ) لتفعيل أوجه التعاون املائي والزراعي والفين.
__________________
( )1صاحب الربيعي ، 2003،مشاريع املياه يف الشرق األوسط ،م ،س .
( )2رمزي سالمة ،مشكلة املياه يف الوطن العريب احتماالت الصراع والتسويه  ،منشاة املعارف ابالسكندرية جالل حزي وشركاه  ،ص  ، 2001ط ، 1مصر .131

املبحث الثاين  -:بداية التعاون واالتفاق وتشكيل اللجان واجيابيات احللول.
املطلب االول  - :بداية التعاون بني دول حوض هنر الفرات .
بــدأ التعــاون فــي حوض الف ـرات من ــذ عــام  1920إذ وقعــت أول معاهــدة ب ــني فرنســا وبريطانيــا( سوراي والعراق كانتا حتت
انتداهبم) كق ــوتني عظمتـني فــي املنطقـة فــي ذلـك الوقــت ،وفـي عــام  1930وقــع الربوتوكـول الفرنســي – الرتكـي والــذي تضـمن
التعــاون فيمــا بينهم يف استعماالت هنر الفرات( )1أمـا بـني الــدول العربيـة وتركيــا فقـد بــدأ التعـاون فــي عـام 1946عنـدما وافــق كـل
مــن العـراق وتركيــا علـى املراقبــة ،بعـد ذلـك عقـدت لقـاءات ثالثيـة بـني الـدول الـثالث فـي منتصـف عـام  1960علـى الـرغم من
عدم توصل األطـراف اجملتمعـة بصـورة رسـمية إلـى حـل هنـائي  ،بعـد ذلـك عقـد بروتوكـول التعـاون االقتصـادي والفنـي  ،وبعـدها
عقــدت اللجـان الفنيـة للــدول الـثالث بصــورة مشـرتكة مخــس دورات للمـدة مــن  1974-1972بـني العـراق وتركيــا و بعـد ذلــك
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وفـي عــام  1980اقتصـرت املباحثـات فيهــا عـل مـلء خزانــات كيبـان واألسـد واحلبانيــة ابمليـاه وقــع حمضــر اجتم ــاع اللجنــة العراقي ــة
 الرتكيــة املش ــرتكة للتعــاون االقتصــادي والفن ــي ،وفــي ع ــام  1983انضــمت إليهم ــا سـورية ( ،)2وفــي عــام  1987وقعـت ســوريةوتركيــا بروتوكـول عــام  1978فــي دمشـق .
وفــي عــام  1988صـدر بيــان عــن اجتماع وزراء الري وامليـاه لـدول تركيـا وسـورية والعـراق حـول امليـاه اإلقليميـة لنهـري دجلـة
والفـرات علـى أسـاس حسـن النيـة واجلوار درسوا فيهـا مقرتحـات اللجـان الفنيـة املتعلقـة حبوضـي دجلـة والفـرات
_______________
(Ibrahim Kaya ; the Euphrates, Tigris basin , An overview and opportunities for cooperation under international law , internet )1
,2008.
( )2حممد امحد عقلة املومين ، ،جيوبوليتيكا املياه  -األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب ،ط ، 1اربد  :دار الكتاب الثقايف  ، ، 2005 ،ص.94
( )3تطوير اطر تطبيق االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان االسكوا  ،اللجنة االقتصادية لغريب آسيا ،األمم املتحدة ،نيويورك، 2003 ،ص.43

واالحتياجـات املائيـة للـدول الـثالث( ، )1وفـي عـام  1992أكـد بيــان اجتماعــات وزيــري خارجيــة سـورية وتركيــا املوقــف املبــدئي لرتكيــا
الـذي يــدعو إلــى عــدم املســاس حبقــوق ســورية والع ـراق مــن امليــاه  ،بعــد ذلــك جــرت اجتماعــات بــني البلــدان الــثالث  ،ولكــن لــم تنــاقش
هــذه االجتماعــات توزيــع حصـص جديــدة لكـل مــن سـورية والع ـراق بــل تضـمنت احملافظــة علـى نوعيــة امليــاه وغريهـا  ،وأخي ـرا جـاءت
زيــارة عبــد اهللا غول إىل العراق وقد كان ملوضوع املياه أمهية يف املباحثات اليت جرت ،واكد إن قضية املياه قد يـنجم عنهـا تعـاون عربـي –
تركـي ال سـيما بشـان احلاجـة امللحـة إلـى طلبـات السـكان املتزايـدة فـي البلدان املعنية .
املطلب الثاين  -:أمهية التعاون كحل ألزمة املياه بني دول حوض هنر الفرات
الشك أن عدم التوصل إىل اتفاقيات هنائية توضح حصة كل من الدول يف مياه هنر الفرات سيبقى يشكل مصدر توتر يف
املنطقة ،انهيك عن االختالف بني تعريف النهر من قبل تركيا والدول العربية املعنية ،اذ تعد تركيا هنار الفرات هنرا وطنياً عابرا
للحدود وتعتربه سوراي والعراق هنراً دولياً

() 2
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ومن املتوقع ان يتفاقم األمر سوءا يف املستقبل إذا ما أخذان بعني االعتبارأتثري التغريات املناخية املتوقعة على تصريف النهر ،حيث
تشري الدراسات إىل أن منابع هنر الفرات ستتعرض إىل اخنفاض يف اهلاطل املطري يف حدود 20إىل  % 30مما سيؤثر سلبا على
اجلراين السطحي ،إضافة إىل أتثري ارتفاع درجات احلرارة نتيجة التغريات املناخية وانعكاس ذلك على اهلاطل الثلجي يف مناطق
الينابيع املغذية للنهر ،ويبني الشكالن  18و19هذه التاثريات ،إذ أن ارتفاع احلرارة مبقدار مخس درجات سيؤدي إىل احنسار
الغطاء الثلجي من 170000كم 2إىل  33000كم ، 2كما سيؤدي اخنفاض األمطار إىل نقص التغذية للمياه اجلوفية يف مناطق
تغذية ينابيع هنر الفرات مبقدار %10وان اخنفاض اهلطول املطري مبعدل  %25سيؤدي إىل اخنفاض تصريف النهرين بنسبة%42
( )1تطوير اطر تطبيق االسرتاتيجيات الوطنية لإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف بلدان االسكوا  ،اللجنة االقتصادية لغريب آسيا ،األمم املتحدة ،نيويورك، 2003 ،ص.43
() 2

منذر خدام .االمن املائي العريب  ( ،الواقع و التحدايت )  ،الطبعه االويل ،بريوت  :مركز دراسات الوحدة العريب  ، 2001 ،ص .216، 217

شكل رقم ( )1أتثري مساحة الغطاء الثلجي يف أعايل حوض هنر الفرات على تصريف النهر

()1

(.) UNEP 2010 ( )1

املصدر ) SMITH ,and al.2000 ( ،
__________________________

( )1الدرويب عبدهللا  .اجيابيات التعاون بني دول حوضي هنري دجله والفرات إلستغالل مواردمها املائية االستغالل االمثل  ،جامعة انيف العربية للعلوم االمنية  ،،الرايض ،
 ، 2011ص 35
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شكل رقم ( )2أتثري اخنفاض اهلاطل املطري يف أعايل حوض هنر الفرات على تصريف النهر

()1

املصدر :الدرويب عبدهللا  .اجيابيات التعاون بني دول حوضي هنري دجله والفرات إلستغالل مواردمها املائية االستغالل االمثل  ،جامعة انيف العربية للعلوم االمنية ،،
الرايض 2011 ،

يف احلقيقة فإن التوصل إىل اتفاقيات عادلة ومنصفة بني الدول املعنية يتطلب تصفية النوااي والثقة املتبادلة يف مصري مشرتك ،وهذا
األمر جيب أن يتم مبعزل عن املصاحل اجليو -اسرتاتيجية إذ كما ذكران فإن املصاحل االسرتاتيجية الميكن أن تلغي اترخيا مشرتكا
لشعوب املنطقة يعود إىل آالف السنني ،والنزاعات املسلحة الميكن ان تفضي إال إىل مزيد من اخلراب والدمار لكافة شعوب
احلوضني وحىت لرتكيا اليت تعترب األقوى من حيث القوة العسكرية واهليمنة ،وحىت لو كانت دولة املنبع .
إذ أن نشوب أي صراع مسلح سيؤدي ابلضرورة ليس فقط إىل الدمار وإمنا سيكون له انعكاسات إنسانية واقتصادية من حيث
تكاليف العدة والعتاد ودمار املنشآت واملشاريع االقتصادية اليت مت بناؤها لصاحل شعوب املنطقة ،انهيك عن العداوات اليت ميكن أن
تنشأ بني الشعوب وميكن أن تستغل من قبل البعض يف صراعات خترج عن اهلدف الذي انطلقت من أجله .
املطلب الثالث  -:نقاط اخلالف االساسية بني دول حوض هنر الفرات وسلبيات التعاون .
 -1سلبيات التعاون واالدارة املتكاملة للنهر من منظور سوراي والعراق  -:ووفقاً للمعلومات املتاحة فإن نقطة اخلالف األساسية بني
الدول العربية (العراق وسوراي) من جهة وتركيا من جهة اثنية فيما يتعلق ابلتوصل إىل اتفاق هنائي هو أن تركيا تطالب ابن يكون هناك
إدارة متكاملة للنهر يتم يف بدايتها إجراء حصر لألراضي الزراعية واالحتياجات املائية و يتم يف ضوئها حتديد احلصص ،يف حني أن
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الدول العربية تقول أبنه ال ميكن احلديث عن إدارة انجحة واثبتة وتعاون ومازالت دوليت اجملرى األوسط واألسفل ال تعلمان لتارخيه
مقدار حصتهمامن مياه النهر من خالل اتفاقية هنائية بني األطراف الثالثة املعنية وبعد أن يتم التوقيع على هذه االتفاقية وحصول كل
طرف مبوجبها على حصته العادلة واملعقولة من مياه هنر الفرات ،يتم التعاون وتشكيل جلنة فنية مشرتكة إلدارة كل حوض على حده
نظراً خلصوصية كل منهما واختالف ظروفه (، )1
___________________
( )1عبدهللا الدرويب .اجيابيات التعاون بني دول حوضي هنري دجله والفرات إلستغالل مواردمها املائية االستغالل االمثل  ،الرايض  :جامعة انيف العربية للعلوم االمنية  ، 2011 ،ص 36

وتكون مهام هذه اللجان كبرية حيث ميكن ابإلدارة احلكيمة والرشيدة جتنيب البلدان الثالثة أي خماطر طبيعية مثل اجلفاف ،والتلوث
والفيضان.
فضال على ان سلبيات التعاون واالتفاق هو ان تركيا دوما ختالف مضمون هذه االتفاقيات حيث هناك أكثر من ثالثة عشر نصاً
وقعت تركيا عليها مع كل من سورية والعراق منذ عام  1920وحيت عام  1993من أجل استثمار مياه النهرين بشكل سليم دون
اإلضرار أبي دولة من الدول املعنية ومع ذلك خالفت تركيا مضمون هذه املعاهدات عندما قطعت مياه هنر قويق عن مدينة حلب
يف سورية وعندما نفذت العديد من السدود على هنر الفرات وروافده من دون أخذ موافقة سوراي والعراق رغم توقيعها على
معاهدهتما لعام  ،1946وعندما قطعت مياه هنر الفرات ملدة شهر يف بداية عام  1990خالفاً ملنطوق بروتوكول عام  1987مع
سورية
على الرغم من حتسن العالقات السياسية بني الدول العربية وخاصة بني سوراي والعراق ،وانعكاس ذلك على التبادل التجاري فيما
بينها ،فإن التفاهم والتعاون مازال حمدودا فيما يتعلق ابلتوصل إىل اتفاق هنائي ومنصف ملوارد مياه هنر الفرات ،وابلتايل فإن هذا
املوضوع مازال يشكل بؤرة توتر بني الدول العربية املعنية و تركيا  ،ومازالت تركيا تتعامل مع الدول العربية كاملتصدقة عليهم مبياه
الفرات اي اهنا صدقة تعطيها إىل الدول العربية(، )1فعلى سبيل املثال عند زايرة الرئيس الرتكي غول إىل العراق يف عام  2009حيث
كان اجلفاف يسيطر على العراق  -وافق على منح العراق كميات إضافية من هنر الفرات وصلت إىل 130م/3اثنية ( حوايل 4
مليار م )3إال أن هذا األمر توقف مع هناية عام ، 2009ولقد مت االتفاق بني الدول الثالث تركيا وسوراي والعراق على تشكيل جلنة
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عليا على مستوى وزراء املياه للتشاور،ومع ذلك فمازال موضوع اقتسام مياه النهر دون حل جذري ومازالت تركيا تطالب أبن يتم
إجراء حتديد سنوي لالحتياجات يتم من خالهلا التوزيع احلصص والنسب املائية

()1

اي توزيع املياه بني الدول الثالث وذلك حبجة أن املوارد املتاحة يف النهر الميكن أن تغطي كافة االحتياجات اليت تطلبها كل دولة
على حدة ،أي أن تركيا حتاور على تشكيل إدارة مشرتكة للنهر تعتمد على تبادل املعلومات والرصد ،أي مبعىن
_______________________
( )1انظر بروتوكول عام  1987بني دول حوض هنر الفرات .

آخر فإن حصة كل من سوراي والعراق سوف تتبدل تبعا لالحتياجات ومدى كفاءة استعمال املياه بصورة خاصة يف الزراعة ،أي ان
كال من سوراي والعراق ليس مبقدورمها وضع خطط متوسطة وبعيدة املدى ابلنسبة للتنمية يف املنطقة.
يف احلقيقة فقد تقدمت تركيا (مقرتح وزارة اخلارجية الرتكية يف عام  ) 2004مبقرتح يعتمد على ثالثة مبادىء تشمل تعظيم
االستفادة من املياه ،والتوزيع املنصف ،واالستخدام العقالين ملياه هنر الفرات ،ولكن هذا املبدأ رفض من قبل سوراي والعراق عندما
عرض ألول مرة يف عام  1984وبعدها يف عام  1990و 1993وكذلك يف عام  ، 2004ومن جهة اثنية البد من اإلشارة هنا
إىل أن كافة التفامهات اليت متت حول توزيع احلصص ال أتخذ بعني االعتبار نوعية املياه ،خاصة وأن جزءا كبريا من مياه النهر
تستخدم يف الري سواء يف تركيا اويف سوراي وابلتايل فإهنا تكون حمملة ببواقي األمسدة واملبيدات ،إضافة إىل امللوحة املرتفعة وخاصة
بعد استخدامها يف الري ضمن األراضي السورية اليت تتميز مبلوحة مرتفعة وابلتايل تصبح مياه النهر يف العراق األوسط غري قابلة
لالستعمال والشك أن هذا املوضوع سيؤدي أيضا إىل زايدة التوتر بني الدول ،خاصة وان لدى العراق خططاً كبرية للتنمية الزراعية
بعد سنوات احلروب اليت عاىن منها  ،وقد مت االتفاق مؤخرا بعد تشكيل اجمللس األعلى السوري الرتكي للتعاون ( 2010-2009
) على الرتكيز على إجياد نقاط للتعاون واالتفاق والبناء عليها بدال من الرتكيز على نقاط اخلالف.
وال سيما ان التاريخ السياسي للمنطقة يؤكد ان متغري املياه العذبه قد صار عنصراً اساسياً من عناصر االمن كما هو عامل مهم من
عوامل االقتصاد

() 1

 ،إن هذه السلسلة تتطلب بداية اإلميان أبن النزاع الحيل أي مشكلة وان احلوار والتعاون هو األساس يف تلبية
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املصاحل املشرتكة ،وأن مصاحل شعوب املنطقة تتطلب هذا احلوار بعيداً عن التدخالت السياسية واهليمنة ،فالشعوب يف النهاية ومهما
بلغت القوة العسكرية ال ميكن أن تقهر

() 2

_________________________
( )1عبدهللا الدرويب .اجيابيات التعاون بني دول حوضي هنري دجله والفرات إلستغالل مواردمها املائية االستغالل االمثل  ،الرايض  :جامعة انيف العربية للعلوم االمنية  ، 2011 ،ص . 38
( )2عائب حبيب  ،املياه يف الشرق االوسط – اجلغرافيا السياسية للموارد والنزاعات  ،ط ، 1القاهرة  :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،2009 ،ص 85

املبحث الثالث  -:حلول قانونية لألزمات املائية من منظورالقانون الدويل والشريعة االسالمية
املطلب االول  - :وسائل تسوية املنازعات الناشئة عن استخدام اجملاري املائية الدولية  -:جند الدول تسعى
بشىت الطرق اىل احملافظة على اجملاري املائية الدولية ودميومة االستفادة منها  ,والشك أن ذلك ليس ابالمر السهل كون تلك اجملاري
ترتبط بني دول متقاربة جغرافياً وقد حيصل أن أحد الدول املشرتكة يف اجملرى املائي ال يروق هلا ما تقوم به جارهتا فتعمد اىل
االحتجاج ومن مث يبدأ النزاع  ,من حلظة نشوء هذا النزاع يبدأ دور القانون الدويل حبله  ,وإنسجاماً مع خصوصية املوضوع املراد حله
فقد تنوعت الوسائل اليت حيل هبا هذا النزاع فيبدأ مبرحلة حله سلمياً والذي يتم بدون اللجوء للقضاء وإن عجزت تلك الوسيلة عن
القيام هبذه املهمة جلأ املتنازعون للقضاء لوضع حد لذلك النزاع كون احلكم القضائي الذي سيصدر ميثل عنوان احلقيقية ومن مث
الجيوز اجلدال او إاثرة املوضوع جمدداً ،و الوسائل اما ان تكزن وسائل دبلوماسية ووسائل قضائية ،فالوسائل الدبلوماسية ميكن
تصنيفها اىل اربع (املفاوضات و املساعي احلميدة و الوساطة و التوفيق ) اما الوسائل القضائية فهي( التحكيم الدويل و حمكمة
العدل الدولية )(.)1
 - 1حل النزاعات عن طريق القانون الدويل و العرف الدويل .
اوالً  -:العرف الدويل ودوره يف حل االزمات املائية وتسوية املنازعات بني الدول املتجاورة  .دور العرف الدويل يف وضع وتطوير
املبادئ والقواعد اخلاصة بتقسيم املياه بني الدول املتجاورة .مفهوم العرف الدويل -:العرف الدويل هو جمموعة من االحكام القانونية
اليت نشأت يف اجملتمع الدويل وبسبب االتباع املتكرر هلذه القوانني من قبل الدول استقرت وصارت ملزمة وواجبة االتباع (.)2
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____________________
( )1طايع حممد ساملان  " ،2006حمدودية املوارد املائية والصراع الدويل _ دراسة مسحية لالجتاهات النظرية " ،جملة النهضة  ،العدد  ، 2اجمللد  ، 7الناشر جامعة القاهرة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية

( )2أسامة صربي حممد و دعاء رمحن حامت ، 2018 ،حبث عن تسوية املنازعات الناشئة عن استخدام اجملاري املائية الدولية وتطبيقاهتا يف العرا ق  ،ص 5

والعرف الدويل يتكون من ركنني االول  :الركن املادي وهو عبارة عن تكرار اتباع الدول لقاعدة ما حلكم عالقة معينة  ,فيثبت
بذالك ان مثة قاعدة اصبحت مقبولة من اجملتمع الدويل
 ،ويستدل على توافر العنصر املادي للعرف من د ارسة السوابق الدولية وتصرفات حكومات الدول حيال مساله معينه

() 1

 ،اما

الركن الثاين للعرف فيتمثل يف الركن املعنوي وهو شعور الدول ابن التصرفات املادية اليت تقوم هبا او تطبقها ملزمة هلا قانوانً
ولقد اشارت املادة  83من النظام االساس حملكمة العدل الدولية اىل الركن املعنوي حينما اشرتطت ان يكون العرف مقبوالً مبثابة
قانون دل عليه تواتر االستعمال( ، )2كما ايدت حمكمة العدل الدولية ذالك يف احلكم الذي اصدرته ،يف20شرين الثاين
1995واخلاص حبق امللجاُ.

()3

ويتميز العرف بطبيعته املتطورة ,وبقدرته على التكيف مع االحوال املتغرية للحياة الدولية (، )4ولذلك

فالعرف ميثل اساساً جوهرايً لتنظيم تقسيم احلصص املائية بني الدول اليت تشرتك يف حوض او جمري مائي واحد .
اثنياً  -:تعريف النهر الدويل وانواعه -:يعرف النهر أبنه جمرى املياه العذبة ،إذ يعترب من أهم مصادر تلك املياه ،أما النهر
الدويل بصورة عامة فهو ذلك اجملرى الذي ينبع من دولة ما ويسري يف دول أخرى ،وهو على نوعني :األول يسمى هنر متعاقب،
الذي يعرب أكثر من دولة مثل هنر دجلة والفرات والنيل والدانوب ،فإن اإلمام ااب حنيفة افيت فيه وشرحه وقال ( اذا كان النهر بني
قوم واختصموا يف الشرب كان الشرب بينهم علي قدر اراضيهم ،ألن املقصود االنتفاع بسقيها فيتقدر بقدره ،فإن كان االعلي منهم
ال يشرب حيت يسكر النهر مل يكن له ذلك ملا فيه من ابطال حق الباقني
____________________________________________

( )1د .حممود صاحل حممد  ،االلتزام الدويل حبماية البيئة من التلوث  ،ط ، 1القاهرة :دار النهضة العربية  ، 2006ص .931
( )2د .ايسر املختار  ،جامعة كربالء مركز الدراسات االسرتاتيجية ،العراق  ،شباط  -فرباير  2018م .
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( )3د.عصام العطية  .القانون الدويل العام  ،ط ، 1992 ، 5ص 712
( )4أمحد ابو الوفا .الوسيط يف القانون الدويل العام  ،ط، 1القاهرة  :دار النهضة العربية  ،2001 ,ص91

ولكنه يشرب حبصته  ،فإن تراضوا علي ان يسكر االعلي يف النهر حيت يشرب حبصته او اصطلحوا علي ان يسكر كل رجل منهم يف
نوبته جاز،ألن احلق له ،اال انه اذا متكن من ذلك بلوح ال يسكر مبا ينكبس به النهر ،من غري تراض  ،لكونه إضرار

هبم ( ، )1أما النوع الثاين فهو النهر املتاخم الذي يكون حدود بني بلدين ،حبيث تكون لكل دولة ضفة واحدة من هذا النهر مثل
()2
مر تعريف النهر الدويل مبراحل عدة ومتكن القانون الدويل يف النهاية من التوصل
شط العرب ( ،فإنه يقسم ابلتساوي)  ،ولقد ّ

اىل تعريف النهر الدويل؛ إذ تناولته املادة الثانية من إتفاقية االمم املتحدة لعام 1997م الستخدام اجملرى املائي الدويل يف الشؤون
احدا حنو نقطة
غري املالحية ،أبنه ” :شبكة املياه السطحية واجلوفية اليت تش ّكل حبكم عالقاهتا الطبيعية ببعضها البعض شكالً و ً
دخول واحدة ،وهو اجملرى الذي تقع اجزائه يف دول خمتلفة ” ،يعترب هنر الفرات من األهنار الدولية؛ كونه مير أبكثر من دولة ،إذ
نالحظ أن النهر يقطع مسافة يف العراق أكثر من كال الدولتني املتشاطئتني ،إذ إن طول هنر الفرات الكلي 2880كم ،يقطع يف
العراق مسافة 1200كم ،وهذا يعين أن له نسبة  %52من نسبة طوله اإلمجايل ،ويعترب هذا حق من احلقوق اجلغرافية للعراق يف
النهر و َّ
حل فعال حمل مفهوم النهر الدويل كما يعتقد ابحث آخر هو د.سليمان عبد هللا
إن مفهوم "دول احلوض النهري" ،قد ّ
إمساعيل ،فهو يرى َّ
أن ( مفهوم النهر الدويل قد تطور أكثر وتوسع ،فلم تعد املالحة هي األساس الذي حيدد "دولية" أو "وطنية"
النهر ،بل أصبح الفقه احلديث ينظر إىل االستخدامات املتعددة ملياه األهنار ،ما يوجب التخلي عن مصطلح "الدول املتشاطئة"
واألخذ ابصطالح دول احلوض النهري اليت تساهم مجيعا يف تشكيل حوضه الطبيعي  .ويشمل "نظام املياه الدولية" اجملرى الرئيسي
للنهر و روافده وسواء اإلمنائية "املنابع" أو التوزيعية" املصبات
__________________
( )1تكملت شرح فتح القدير ، 85/10قانون املياه يف االسالم ،مصدر سابق  ،ص115
( )2شرح فتح القدير  ، 85/10قانون املياه يف االسالم ،مصدر سابق ،ص 116
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و سيكون دون أدىن شك لصاحل دول املصب ،واليت تقع يف الرتتيب األدىن جغرافيا للحوض كالعراق ،يف مواجهتها لتجاوزات
وتعدايت دول املنبع اليت حتتكر مياه األهنار وتضفي هويتها القومية على األهنار من طرف واحد وخارج منطق التاريخ و القانون
الدويل.
نعتقد ،إذاًَّ ،
أن هذه التعاريف واملفاهيم القانونية اجلديدة ميكن أ ْن تكون ،بل هي فعالً ،مص ّدات مفيدة وجيدة لدول مستهدفة
كالعراق تساعده يف بناء دفاعات راسخة وقوية عن حقوقه الطبيعية يف الرافدين ،دون أ ْن يضر ذلك كثريا ابهلوية الثقافية واحلضارية
"العراقية

()1

أما من انحية القانون الدويل العام ،فإن للعراق وسوراي أيضاً حقوقاً قانونية يف النهر وإلعتبارات عديدة ،أوهلا إن هنر الفرات هنر
دويل بكل اإلعتبارات
استنادا إىل اإلتفاقيات الدولية السابقة مثل إتفاقية (هلسنكي) عام 1966م ،وإىل إتفاقية األمم املتحدة لعام 1997م،
وذلك
ً
تنص على أن ”
اليت أكدت على ما أقرته جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة يف 1994/6/17م يف مادهتا اخلامسة اليت ّ
حق دول اجملرى املائي أن تنتفع كل يف إقليمها ابجملرى املائي الدويل بطريقة منصفة ومعقولة ويتوجب عليها التعاون يف محايته
وتنميته” ،ولكن تركيا ال تعرتف ابتفاقية  1997؛ألهنا مل تصادق عليها ،وابلتايل فهي غري ملزمة هبا ،وعلى الرغم من أن هناك
يقر هبا الطرفان بدولية النهر ،إال أن تركيا تعتربها الغية؛ ألهنا قد أُبرمت خالل فرتة اإلنتداب الربيطاين
معاهدات بني تركيا والعراق ّ
والفرنسي على العراق
وسوراي  ،اما اإلعتبار الثاين ،فأن هناك بروتوكوالت ومذكرات واجتماعات بني دول حوض الفرات اليت تؤكد دولية النهرين،
وخاصةً من اجلانب الرتكي

()1

_______________________
( )1د.سامر خميمر ،وخالد حجازي  ، ،أزمة املياه يف املنطقة العربية  ،سلسلة عامل املعرفة  ،2009 ،ص  ،28استشهد به د .سليمان عبد هللا إمساعيل يف ،ص248
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ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

حيث تعترب سوراي ان تركيا اعرتفت يف اكثر من معاهدة ان النهر التعاقيب هو هنر دويل تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية اخلاصه
ابالهنار ، )2( ،لكن األخري ما يزال متمسك بعدم دولية النهر وابلتايل يعترب أن له احلق املطلق يف التصرف مبياه النهر دون مراعاة
دول املصب ،وهذا يُعد حبد ذاته جتاوزاً سافراً على مبادئ القانون الدويل العام وعلى حقوق دول اجملري و املصب ويكرر السوريون
اهنارا دولية .
انه اذا مت رفض الصفه الدولية عن االهنار التعاقبية فلن يكون هنر الراين والسنغال والنيل وغريهم ً
املطلب الثاين  -:خطوات احلل السوري لالزمة مياه الفرات  -:يؤكد السوريون ان اخلالف الرتكي – السوري علي مياه هنر
الفرات مصطنع الن احلكومة الرتكية تريد خلق مشكله حوله غري مشكلة تقاسم املياه وهي طرح تركيا ملياه ملوثة تزيد مسيتها عن
مياه الصرف الصحي لذلك كان حلهم للمشكله ان متتنع تركيا عن تغيري املنطقة اليت جيتاز فيها النهر احلدود اال مبوافقة الدولة
اجلارة وعدم تغيري طبيعة املياه ابملخلفات الصناعية او جماري الصرف الصحي وعدم حجز ماء النهر او التصرف به لدرجه تسبب
هبوط املستوي الطبيعي للمجري يف سوراي والعراق وعدم القيام ابعمال تؤدي ايل فيضان النهر يف سوراي والعراق  ،والسوريون
يعتربون ان احلصة السورية – العراقية املناسبة هي  700م/3اث ،وينادوا حبل مسألة املياه حبسن نية .
املطلب الثالث  -:حل االزمات املائية بدول حوض هنر الفرات وفق الشريعة اإلسالمية .
مبدأ تثبيت احلقوق على املياه العامه (العمومية ) وتقسيم املياه املشرتكه قال تعاىل( ونبئهم ان املاء قسمة بينهم
)القمر ،28/54إقرار مبدأ العادة املعروفة  - :عن عروة بن الزبري أنه حدثه  :ان رجال من االنصار خاصم الزبري يف شراج من احلرة
 ،يسقي هبا النخل  ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(:اسق ايزبري -فأمره ابملعروف – مث ارسل ايل جارك )

()2

_________________________________

( )1علي مجالو  ،ثرثرة فوق الفرات  ،النزاع علي الشرق االوسط  ،مصدر سبق ذكره  ،ص 42
( )2اخرجه البخاري يف املسقاة ابب  :سكر االهنار ،رقم ( )2231ومسلم يف الفضائل ابب  :وجوب اتباعه صلى هللا عليه وسلم رقم ()2357
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القادر

فأمره عليه الصالة والسالم بتطبيق العادة املعروفه  ،وهي انه لكل مشارك يف النهر حصة منه مبقدار االنتفاع به  ،ودون االضرار
بغريه  ،وهذه احل صة هي مقدار الشرب  ،فاألعلى يشرب وينتفع قبل االسفل ،وحيبس املاء حىت يصل ايل الكعبني وحيت تبلغ متام
الشرب  ،وهذه هي العادة اليت كانت معروفة آنذاك  ،وال جيوز لألعلى ان حيجز املاء اكثر من املعروف والسنة اليت جرت بني
املتشاركني  ،وبذلك استويف النيب عليه الصالة والسالم لكل حقه ،وهذا احلديث هو أتكيد على مبدأ احلفاظ على احلقوق
املكتسبة واحلقوق التارخيية العامة واجلماعية لألهنار والبحريات الطبيعية والبحار واحمليطات واملياه اجلوفية واملياه اجلوية احملمولة يف
السحب ،الن ذلك املاء ال ميكن امتالكه  ،وهناك ايضا حقوق املاء املشرتك وحق الشفعه واحلقوق املبنية على الضرورة كحق املرور
وحق الناس واملاشية يف شرب املاء وحق عابر السبيل  ،لذلك حرم االسالم إمساك فائض املاء ومنعه الناس وحرم بيع املاء
وضح املؤلف والكاتب فؤاد قاسم األمري يف مؤلفه وجهة نظر كان قد مسعها ،حول إمكانية حل مشكلة املياه يف حوض هنر
الفرات وفق الشريعة اإلسالمية  ،ولكن ضمن توجه خاص ميكن أ ْن يدخل ضمن إشكاالت عالقة الدين والسياسة وتوظيف
العامل الثقايف يف الصراعات السياسية ،مفاد وجهة النظر تلك ،ميكن تلخيصها ابلكلمات اآلتية :طاملا ِ
وجدت حكومة تركية
إسالمية مست قرة ،حتاول التقرب إىل شعوب ودول حميطها اجلغراسياسي،وطاملا هلا امتدادات يف العالقات حيث أتثر يف العراق
وسوراي  ،وطاملا َّ
حل مشكلة املياه وفق "الشريعة اإلسالمية ".يرفض املؤلف
أن احلكم يف العراق وسوراي "إسالمي" ،لذا ميكن ُّ
األمري وجهة النظر هذه بقوة قائالً ( إ ّن األمر ال حيل بتااتً هبذه الطريقة ،ومن يعتقد ذلك فإنه يعيش يف وهم) وحجة األمري ( )1يف
ذلك هي َّ
عما أريد هلا أصالً ابألحاديث النبوية الشريفة الداخلة يف
أن التفاسري و التأويالت و التخرجيات الفقهية قد ختتلف متاماً ّ
هذا الباب كـ "املسلمون شركاء يف ثالث ،املاء والكأل والنار" ،أو "ثالثة ال ُمينعن :املاء والكأل والنار" ،وحديث "ال ضرر وال
ضرار"
________________
( )1فؤاد قاسم االمري .املوازنة املائية العراقية يف العراق ط ،1بغداد  :دار الغد للنشر 2010 ،م  390 ،صفحه  ،ص 245

ويضيف موضحاً ( إ ْذ إ َن امللكية اخلاصة للرتع واجلداول والعيون واآلابر ّأولت األحاديث ،وعلى لسان فقهاء عصور "االزدهار"،
لرتاعي مصاحل املالّك الكبار

()1
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ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

إ ْذ َّ
أن القانون العلماين الرتكي ُحيّرم تشكيل أي حزب سياسي ديين أو قائم على أساس الدين ،بل هي حكومة يقودها حزب ذو
خلفية ثقافية ذات منحى إسالمي عام وخمفف جدا يتعلق حصرا مباضي بعض قادته وليس بربانجمهم السياسي واالقتصادي
واالجتماعي ،أما يف العراق فثمة حتالف سياسي حاكم يتقاسم السلطات مبوجب قاعدة احملاصصة الطائفية والعرقية من قبل
جمموعة أحزاب وشخصيات علمانية وإسالمية وقومية – مع وجود غلبة نيابية لألحزاب اإلسالمية الشيعية املتحالفة مع األحزاب
القومية الكردية  -واحلَ َك ُم األخري وصاحب الكلمة الفصل بني مكوانت هذا التحالف احلاكم هو االحتالل أو سفريه يف بغداد،
وال ميكن ،ابلتايل ،حتكيم القناعات اإلسالمية يف توجهات احلكم وممارساته السياسية ومع ذلك فنقرر َّ
أن هذه احلكومات الثالث
هي ذات خلفيات وتوجهات "إسالمية" عامة ،حتكم ثالثة بلدان يشكل املسلمون الغالبية الساحقة من سكاهنا وبنسبة تفوق
التسعني ابملائة(َّ )1
إن التعويل ،هنا ،ليس على مدى التزام احلكومات الثالث و قادهتا ابلتعاليم والقيم اإلسالمية ،بل على فاعلية
العامل الثقايف ذاته ،وهو الطبيعة الدينية يف امليدان اجلماهريي السوري والعراقيَّ ،
إن التأثري اإلجيايب ،لصاحل العراق حتما ،يتأتى من
حتريك العامل الديين لوعي مجاهري الشعب الرتكي على سبيل املثال ،فقط هبذه االية ( َونـَبِّْئـ ُه ْم أ َّ
َن الْ َماءَ قِ ْس َمةٌ بـَْيـنَـ ُه ْم ) ،فهل هناك
نص قرآين أو غري قرآين أكثر وضوحاً وأمرية من هذه اآلية الكرمية اليت متنع وحترم املتاجرة ابملاء وأتمر ابعتباره مشاعا يقتسم بني
الناس؟ وكيف سيكون موقف ماليني املسلمني يف تركيا ،لو رفع ماليني املسلمني العراقيني والسوريني احملتضرين واملعانني اجلوع
والعطش بسبب احلصار املائي الذي تتحمل مسؤوليته السلطات الرتكية،لو رفعوا هذه اآلية الكرمية شعارا إنقاذاي هلم يف مواجهة
قرارات احلكومة الرتكية سواء كانوا إسالميني اوغري ذلك
() 1

()1

_____________

االمري فؤاد قاسم .املوازنة املائية العراقية يف العراق ،العراق  ،دار الغد للنشر  ،بغداد 2010 ،م  390 ،صفحه  ،ص 246

النتائج
توصلت الدراسه ايل عدد من النتائج إليت اثبتت صحة الفرضيات
 -1أن هناك حلول لألزمات املائية بدول حوض هنر الفرات وهي حلول إقتصادية وتقنية بعيدة عن االمور السياسية واالمنية
وهي حلول تفاضليه .
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ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

 -2حلول كمبدا احلوافز املالية وحلول حتسني العالقات التجارية واالقتصادية
 -3التعاون املشرتك هو احلل االمثل واالشرتاك يف نقاط التوافق والبعد عن نقاط اخلالف
 -4اللجو ايل الشريعة االسالمية وإذ انه من املفيد تفعيل العامل الثقايف الديين ،لكسب الشعوب املسلمة اجملاورة لسوراي والعراق،
والرتكيز على اآلية 28من سورة القمر .
 -5بيع املاء من تركيا للدول اإلقليمية عن طريق دولتا اجملري واملصب و بشرط موافقتهم كما جاء يف الشريعة االسالمية ويف
القانون الدويل إذ الجييزا بيع املاء اال مبوافقة دول احلوض وتشكيل جلان مشرتكه ملعاجلة مشاكل النهر واضراره مما يعزز التعاون
ويزيل االزمة املائية .
 - 6كذلك عند اتباع طرق الرتشيد وحتلية املياه العذبه املصابه ابمللوحه وتنقية مياه الصرف الصحي وإختيار نوعية احملاصيل اليت ال
حتتاج ايل مياه كثرية لريها كل ذلك سوف يقلل من إستهالك املياه وخيفف ازمة مياه حوض هنر الفرات  -7مجيع االتفاقيات
واملعاهدات استندت إىل روح القانون الدويل القائم على العدل واإلنصاف واالستخدام األمثل وعدم إحلاق الضرر ابلدول األخرى
يف اجملرى املائي .وشكلت تلك االتفاقيات مبجموعها مرجعية عامة للقانون الدويل

التوصيات
 -1يوصي الباحث بتكوين إطار مؤسسي دائم أيخذ على عاتقه تسوية املشاكل وحلها واملتابعة والتشديد حول االطراف بضرورة
حلها سلمياً وهذا االمر اليتحقق سوى إبنشاء منظمة دولية للمياه تسمى االحتاد العاملي لشؤون املياه  -2يوصي الباحث يف
هذه الدراسة ان تقوم جمالس الوزراء بتشكيل فريق تفاوضي خيتص ابجلوانب القانونية واإلقتصادية والتقنية يكون له القدرة العلية
علي التفاوض مبا حيافظ علي احلقوق املائية لدولتا اجملري واملصب يف حوض هنر الفرات .
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 -3كما نوصي ابلتحشيد الدويل لتدويل أزمة املياه ومناصرة احلقوق املائية املكتسبة للعراق وسوراي ،ويكون التحشيد من أجل
تدويل املشكلة وطرحها على التحكيم الدويل كجبهة واحدة من جبهات الدفاع عن حقوق دولتا اجملري واملصب ضمن خطة
شاملة تعتمد علي مجيع وسائل الدفاع األخرى و جبميع الوسائل املتاحه .
 – 4كمايوصي الباحث بضرورة وجود آلية رقابة وعقاب حتاسب كل من يستغل املياه املشرتكه إستغالل جمحف وضار وغري عادل
 - 5نوصي كل من اهلئيات والوزارات املختصه مبجال املياه يف كل من دولتا اجملري واملصب يف حوض هنر الفرات ان ختلق
سياسات جديدة لتعويض املياه بدالً من هنر الفرات املصاب ابلشح والتبخر ومهدد ابجلفاف وبتناقص حصصه ونوصي
بسياسات جديدة بديله وهي الرتكيز علي تنقية مياه الصرف الصحي ومعاجلة املاء الرمادي وكذلك انشاء حمطات تنقيه وحتليه
لتحلية املياه املاحله اليت اتيت من الروافد والبحريات التابعه لنهر الفرات .
 -6يوصي الباحث بتنفيذ طرق الرتشيد التقين للمياه وإستخدام التقاانت احلديثه يف الري والزراعه وانشاء خزاانت وأحواض
أمسنتيه ارضية لتجميع مياه االهنار والسيول واالستفاده منها يف الري والزراعة .
 -7يوصي الباحث إبستخدام نظام احلوافز االقتصادية البديلية إذ انه مدخل مناسب حلل أزمات املياه العالقة بني دول حوض
الفرات ،وعند عدم قدرة بعض الدول الفقرية اقتصادايً واليت تزيد حاجتها للمياه على اعتماد نظام احلوافز االقتصادية البديلية مع
دول املنبع ،فيمكن ملنظمات األمم امل تحدة ذات الصلة أن تساهم يف متويل نظام احلوافز االقتصادية البديلة من خالل تقدمي
اخلربات التكنولوجية وإقامة مشاريع مائية لصاحل كافة دول احلوض املائي .
 - 8نوصي كذلك ان تكون هناك دراسات خاصه بنوع الزراعة واحملاصيل كي تتفادي سوراي والعراق وتتجنب زراعة حماصيل
حتتاج ايل مياه كثرية لتقليل املياه املستخدمه يف الري .
 -9نوصي اب ن تقوم كل من سوراي والعراق ببناء سدود اكثر علي هنر الفرات بعد موافقة تركيا وبعد ان تستطيع كل من سوراي
والعراق استعادة وضعهما االقتصادي بعد ازمة سوراي والعراق وان يساهم اجملتمع الدويل يف إعادة إعمار سوراي والعراق بتقدمي
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الدعم املادي إلنشاء السدود كحل الزمة املياه هذه خاصه بعد االجتماع الرابعي يف تركيا الذي ضم رئيس كل من تركيا و روسيا
واملانيا وفرنسا لبحث سبل دعم واعمار سوراي بتاريخ .2018/10/25
املناقشة  -:من خالل النتائج اليت توصلت اليها الدراسة جند ان فرضيات الدراسه كانت مطابقة للنتائج اي ان النتائج اثبتت
الفرضيات وحققتها واكدت ان هناك حلول ألزمات املياه يف دول حوض هنر الفرات وعلي دول احلوض ان حتل هذه االزمه
ابلطرق السلمية والتقنية بعيدا عن امللفات السياسية واالمنية ( خاصة قضية االكراد ودعم املعارضه والنفط العراقي مقابل املاء
وغريها من امللفات السياسية ) فضالً ان دول احلوض الثالثه الحل هلا سوي التعاون والتفاوض واحلوار والتحكيم الدويل اذا
فشل التعاون والتفاوض ،غري ان التبادل التجاري وعالقات املصاحل ظلت حتل بعض االمور العالقه يف ملف املياه خاصه بعد زايرة
الريئس العراقي ايل تركيا يف مطلع عام  2019واليت تبني ان االمور سوف تكون اقرب للتعاون خاصه يف العالقات االقتصادية
والتجارية .
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 -1الكتب
* االمري فؤاد قاسم  ،املوازنة املائية العراقية يف العراق  ،ط ، 1بغداد  :دار الغد للنشر 2010 ،م .
* الدرويب عبدهللا  .اجيابيات التعاون بني دول حوضي هنري دجله والفرات إلستغالل مواردمها املائية االستغالل االمثل  ،الرايض :
جامعة انيف العربية للعلوم االمنية . 2011 ،
* الربيعي صاحب  ،مشاريع املياه يف الشرق األوسط  ،الساقي . ،دمشق  ،لندن  :دار التوزيع طالس 2003 ،م 181 ،
صفحه .
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القدير . 85/10
*

املومين حممد امحد عقلة  ، ،جيوبوليتيكا املياه  -األسس القانونية لتقاسم املياه املشرتكة يف الوطن العريب ،ط ، 1اربد  :دار

الكتاب الثقايف  ، ، 2005 ،ص.94
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* أسامة صربي حممد و دعاء رمحن حامت ، ،حبث عن تسوية املنازعات الناشئة عن استخدام اجملاري املائية الدولية وتطبيقاهتا يف العرا
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*

شذي خليل  ،أزمة واردات العراق املائية بني ايران وتركيا واالتفاقيات الدولية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية  ،وحدة

الدراسات االقتصادية 2019 ،

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

282

آفاق الحلول لألزمات المائية بدول حوض نهر الفرات

ط.د .بديعة سليمان عبد
القادر

 -4املواقع الالليكرتونية
 مورو أمحد .الصراع علي املياه يف الشرق االوسط  ،اجلزيرة نت ،الدوحه  2008 ،م. موقع * ( .) UNEP 2010* املراجع ابللغة االجنبية
 -1الكتب
* Ibrahim Kaya ; the Euphrates, Tigris basin , An overview and opportunities for cooperation under international law , internet ,2008.

* االشكال
* شكل رقم ( )1أتثري مساحة الغطاء الثلجي يف أعايل حوض هنر الفرات على تصريف النهر .
* شكل رقم ( )2أتثري اخنفاض اهلاطل املطري يف أعايل حوض هنر الفرات على تصريف النهر

مجلة العلوم السياسية والقانون-العدد16تموز /يوليو - 2019المجلد– 03المركز الديمقراطي
العربي-ألمانيا-برلين

283

سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني"

د .محمد عدنان ناجي

سلطة رئيس الدولة يف حل الربملان "التعليق على قرار احملكمة الدستورية العليا حبل اجمللس التشريعي
الفلسطيين"
The power of the head of state to dissolve parliament
"Comment on the decision of the Supreme Constitutional Court to dissolve
”the Palestinian Legislative Council
د.حممد عدانن انجي /دكتوراة يف القانون العام -معهد البحوث والدراسات -العربية-القاهرة

امللخص:
أاثر حق حل الربملان نقداً شديداً من حيث أنه جييز للسلطة التنفيذية حل الربملان مع ماا ينطا ع يلياه لا مان ايتادا

يلا حقا مم ليلاام اوماة مناا ملااادأ ماياعل اوماةمل يلا أناه ه ي ان ماان شانن صاذ ااي امهاااا أن زنابد أماا أ يااة التا ا ن اني
السالطتني التنفيذيااة التعا،ي ية لااذل ات ااد الدمااازق الدةق،اخيااة امل تلفااة كاا طي ااا زلا املطاقااة للن ااا الربملااا لتق،ياا ،مااادأ حااق
الساالطة التنفيذيااة

حاال الربملااان ًاافه ماامحاً م ا ا ةً ماان حيااث الق ا ل الفايليااة للساامو املقا اال الااذع من ااه الدماات ر للربملااان

سا ا اليقااة ماان الا ارلمل ي ااده صااذا الا ااث د ا،ا ع ر صااذا الساامو ن ااا س للتا ا ن املحمساااي ماان اام الا ااث نيفيااة
زن يم املع،ع الدمت رع الفلسطيين امت دا صذا احلق ما صم املربراا اليت ايتبدصا املع،ع اليت ز بن يد اما ل امت با صذا
احلق ما صم احلااا اليت أجا طي ا حل الربملان؟ صل طق

ل ؟

الكلمات املفتاحية :السلطة التنفيذيةمل حل الربملانمل اجمللس التع،ي م الفلسطيينمل احمل بة الدمت رية ال يا.
Abstract :

The right to dissolve the parliament has been strongly criticized because it allows the
executive authority to dissolve the parliament with what it entails from aggression to the
rights of the representatives of the nation and contrary to the principle of the sovereignty
of the nation, however, these objections would not have stood up to the importance of
balance between the executive and legislative branches, so various democratic
constitutions, including those applied to the parliamentary system, have been aimed at
determining the principle of the right of the executive to dissolve parliament as a parallel
weapon, in terms of strength and effectiveness of the corresponding weapon granted by
the constitution to the parliament to withdraw confidence from the ministry.
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This research aims to show the role of this weapon as an officer of institutional
balance by examining how the Palestinian constitutional legislator can use this right,
and the justifications adopted by the legislator which ensures that this right is not abused
and what are the cases in which the dissolution of parliament was authorized? And did it
?succeed
Key words: Executive Authority, Dissolution of Parliament, Palestinian
Legislative Council, Supreme Constitutional Court.

إش الية الا ث :زنطلق صذ الدرامة من إش الية حم رية زتنا مناقعة حتليل زفسق ق،ار احمل بة الدمت رية ال ليا
حبل اجمللس التع،ي م الدي ل إىل اج،ا انت اابا زع،ي ية

ظل الت ارض ني اوح ا الناعرل ين احمل بة

زف ي يناً ،ادش الية احمل رية يط،و التساؤ التايل " :صل متتل احمل بة الدمت رية احلق حبل الربملان
عمت رع جييز حق احلل

طلسطني

صذا الندع

ظل غياب أع نص

القان ن اومامم الفلسطيين؟ .

من جية الدرامة :ايتبدة يل املن ج الت ليلم كا يتناما مع م مه ع الدرامة صذا من م
التط راا املت لقة إبنعا احمل بة الدمت رية

طلسطني اوح ا الدمت رية املت لقة

ًف حتليل

ية أي ا اجمللس التع،ي م الفلسطيين

من م اوح ا الناعرل ين صذ احمل بةمل نبا مت اايتباع يل املن ج املقارن ين خ،يق عرامة السل ك الدمت رع

يدع من

الد ال  ،ية املت لقة كد ال اية الدمت رية وي ا الربملان.

سلطة رئيس الدولة يف حل الربملان
"التعليق على قرار احملكمة الدستورية العليا حبل اجمللس التشريعي الفلسطيين"
مقدمة:
متاانا النن ا د الدماات رية

اون بااة املقارنااة ر اايس الد لااة ًاامحياا ام ا ة طيبااا يت لااق ابلتااد ل

التع ا،ي ية أي أ ىل م اااص ،صااذا التااد ل

زق،ياا ،حااق الساالطة التنفيذيااة

أيبااا الساالطة

عي ا ل اجمللااس لمن قاااع ابدمهاااطة إىل ط ا

الااد رل

الربملانياة إا أن أ طاا ،صااذ ال مااا ل الاايت من ااد لا ،يس الد لااة طيبااا يت لااق ابلتااد ل ليبااا الربملاان صا حااق حاال الربملااانمل ط ااذا
الساامو صا النااد املقا اال حلااق الربملااان حبجااا اليقااة ياان احل مااة إرغام ااا يلا اامااتقالة طاد نااه طاازن الا ارل تااد نفسا ا منز يااة
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السمو جه الربملان الذع يستطيع قلا ا حني يعا (.)1
حً،اً من املع،ع الدمت رع يل مهبان يد اطتئاا إحدى السلطتني يل او ا،ى حتقياق التا ا ن ين باا يااعل ماا
زنص الدمازق ًلا ال اث ق الدمت رية يل حق احلل ابيتاار مسايداً حتقيق الت ا ن املنع ع ني السلطاا ط ا السامو
املقا ل للبسئ لية ال ارية الذع يحمن احل مة تا الربملان د نه ا ج ع لن ا ،ملا حقيقممل صاذا الا اث ما ه نت ا،ض
للبربراا الدمت رية حلق احلل

اون بة املقارنة م قف املع،ع الفلسطيين من حل اجمللس التع،ي م أ قاً ا د من ادشارل إىل

ق،ار احمل بة الدمت رية ال ليا الذع يق م حبل اجمللس التع،ي م

ل يل الن

التايل:

املطلب األول :ماربراا حاق احلال.
املطلب الثاين :م قف املع،ع من حق احلل

الن ا السيامم الفلسطيين.

املطلب الثالث :ق،ار احمل بة الدمت رية ال ليا حبل اجمللس التع،ي م الفلسطيين.

املطلب األول
مـربرات حـق احلـل
اال ا ااد ماان ج ا ع

إن حااق احلاال الااذع حت ا ااه الساالطة التنفيذيااة لاايس حق ااً مطلق ااً زساات دمه قتبااا نيفبااا زعااا
مربراا أمااب عاط ة امت باله صذ اومااب يل ا تمط ا من ا ما رع النص يلياه الدماازق من اا ماا أ جدزاه ال ا ،ه
ال بليااة الاايت زت لااق كطلااق الساالطة التقدي،يااة لل

مااةمل ختتلااف صااذ اومااااب املااربراا الاايت قااد زاادطع الساالطة التنفيذيااة إىل حاال

الربملااان قااال انت ااا املاادل الاايت انت ااا وجل ااا اب ااتمه الن ااا الدماات رع القااا م ماان ا ة ان حناا ،احلااااا الاايت ز جااا
امت دامه ع ل عقيق يل أن أصم املربراا زتبيل طيبا يلم:
أوالً :النزاع بني السلطة التنفيذية والربملان:
ي ترب من أصم أ ط ،اومااب اليت زحعع إىل حل الربملان أني،صا شي ياً ال اقع ال بلم ص نع ب نزاع ني احل مة
الربملان طز ا نان الت اا ن اني السالطاا مماة ليازل للن اا الربملاا حياث ةاارد ر ايس الد لاة ك جاا الدمات ر أيباااً زاد ل

نطامم ا تناد الربملان نذل ةارد الربملان

اويبا اليت ز ترب من ًبيم يبل السالطة التنفيذياة إا أناه  -يلا الا،غم

ماان أ يااة صااذا الت ااا ن -طزنااه ا يتنا ر حد اه عا ل مسااتب ،ع حلااا احلااديث ياان إم انيااة نع ا ب اامه حقيقاام ااني احل مااة
الربملان

اًة

املسا ل اا او ية اليت قد زت ،ض هلا الامع(.)2

( )1د .خالد عباس مسلم ،حق الحل في النظام النيابي البرلماني ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة عين شمس ،1997 ،ص.126 ,121
د .عوض رجب الليمون ،سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان في األردن ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة القاهرة ،2006 ،ص.303
( )2د .حسن مصطفى البحري ،الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ،دراسة مقارنة،
رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة عين شمس ،2006 ،ص.330
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سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
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د .محمد عدنان ناجي

ز ب اان طا ا رل ص ااذا النا ا ع م اان احل اال ا ااتمه الا ا،أع ااني الربمل ااان احل م ااة حي ااث يلج اان الربمل ااان إىل الني اال م اان الا ا ارل
حني ز،ى احل مة أن الربملان قد تا حد ع ملطازه طتطلاا مان ر ايس الد لاة حال الربملاان يا،ض النازاع الناشاا ين باا

إمقاخ ا

يل الع ا ل م ي اع حاداً دما،اه النا اب امات با حقا ق م طلا نفال الدمات ر احلاق ما ا اليقاة مان الا ارل حا ،او اقل
ماان حااق حاال او ا تاال الت ا ا ن ااني الساالطتني التع ا،ي ية التنفيذيااة نياا،ا ال ا اراا قنااقل ال باا ،مااا يناااحا ا ماان يااد امااتق،ار

ح مم(.)1
اثنياً :كون الربملان ال ميثل مجهور الناخبني:
يتبياال صااذا الساااا
النا اني م ا حلد ث زغق

قيااا الساالطة التنفيذيااة ابللج ا إىل حاال الربملااان يل ا ايتاااار أن او ااق ه ي ااد ةياال إراعل صيئااة
اتاصاا الا،أع ال اا

مس اانلة م ين ااة يع ا ل حس ااب ا أ ي ااة ن ااربى

()2

أ قاد ي ا ن ما،ع إىل ا امه اني السالطاا الدمات رية

حي ااال ال ااامع نال،غا ااة

إع ااا ز ااديما ج ص،ي ااة

الد لاة حا

ن ااا احل اام أ

ن ااا

اانت اااب أ مهااع الد لااة الدماات رع أ السياماام أ غااق لا ماان اوما ر الاايت زت لااق كسااا ل ميامااية م بااة متااس املنااا ال ليااا
يق احلل ٍ
حينئذ مقا اامتفتا (.)3
اش أن صذا احلل م ك ملطلق زقدي ،السلطة التنفيذية اليت زق ابحلل ص ما عطع الاا
السلطة التنفيذية

للقا لن إخاممم حاق

إج،ا احلل نل مسانلة ييا ر ح هلاا ا امه أ زا،ى أأاا مسانلة صاماة ي طام هلاذ السالطة ر ناة الات لص

من الربملاان حبجاة اماتطمع رأع العا ا يلياه ا اد مان

ا ع قا،ار احلال ه اة أ مالطة حمايادل نالسالطة الق اا ية ابيتاارصاا

احلارد اومني يل زطايق نن د الدمت ر زطايقاً مليباً.
اثلثاً :اخلالف بني جملسي الربملان:
أت ااذ ا
لس الل رعاا نبا

الااد الربملانيااة ن ااا اهليئااة التع ا،ي ية املزع جااة طتت ا ن الساالطة التع ا،ي ية ماان لسااني ااا لااس ال ب ا
املبل ة املت دل اهب ية ال خنية لس العي خ

ط،نسا()4مل

صذ احلالة ي ن خ،طا النزاع ا لسا

الربملان ل إ ا ما ان د اانسجا الت اطق ين با غدا تا هببا مت ذراً كا ي زا يليه إياقة ماق املحمساة التعا،ي ية إًاا ت ا
د .فهد محمد عواد العمرو ،دور رئيس الدولة في األنظمة البرلمانية المعاصرة في حفظ التوازن بين السلطات ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-
جامعة عين شمس ،2015 ،ص222
( )1لعب هذا النوع من الحل دوره في فض النزاع القائم بين رئيس الدولة والبرلمان في ظلل دسلتور فرنسلا الحلالي الصلادر سلنة  ،1958وكلذل فلي حلل  1962نتيجلة
لنزاع قائم بالفعل بين رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية ،وفي حل  1981والذي كان بمثابة الدرع الواقي لرئيس الجمهوريلة ملن النلزاع المتوقلو بتوليلئ الرئاسلة
مو أغلبية برلمانية غير متطابقة مو األغلبية الرئاسية.
د .عالء عبدالمتعال ،حل البرلمان في األنظمة الدستورية المقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص.228-218
د .فاتن محمد حسين كمال ،العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ظلل دسلتورها الصلادر علام  1973وتعديالتلئ ،دراسلة مقارنلة ،رسلالة
دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة عين شمس ،2011 ،ص.585
( )2د .حسن مصطفى البحري ،الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ،مرجو سابق ،ص.332
( )3تطبيقا ً لهذا السبب تم حل البرلمان في مصر عام  1979في استطالع لرأي الشعب من معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية ،وقد ذهب البعض في ذل إلى أنئ
وإن كان الهدف لهذا الحل هو الرغبة في التعرف على رأي الشعب في معاهدة السالم المذكورة ،إال أن الهدف الحقيقلي كلان يكملن فلي الرغبلة فلي اللتخلص
من بعض النواب الذين عارضو االتفاقية.
د .محمود حسين علي ناجي ،العالقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب فلي دسلتور الجمهوريلة اليمنيلة ،رسلالة دكتلوراه ،كليلة الحقلوق–جامعلة القلاهرة،
 ،2015ص.290
د .فاتن محمد حسين كمال ،العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ظل دسلتورها الصلادر علام  1973وتعديالتلئ ،دراسلة مقارنلة ،مرجلو
سابق ،ص.586 ،585
( )4د .عالء عبدالمتعال ،حل البرلمان في األنظمة الدستورية المقارنة ،مرجو سابق ،ص.205
د .بشير علي محمد باز ،حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ،دار الجامعة الجديدة ،2004 ،ص.68
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سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني"

د .محمد عدنان ناجي

ابهب ع طيتم حل أحد اجمللسني أ نم ا م اً دج،ا انت اابا جديدل ذل ي ا،ض م مها ع النازاع يلا العا ا ليقا نلبتاه
ي ااع حااداً لل اامه طااز ا نانااد نتيجااة اانت اااابا اهدياادل زحيااد اجمللااس القاادج طاازن اجمللااس ا اا ،ز ا ف حجتااه ز ااب ل
م انته خيف نه كا ي  ،من مساندل مج ع النا اني مل قف لس الن اب(.)1
ي ااده احلاال

صااذ احلالااة إىل مت ااني الساالطة التنفيذيااة ماان حتقيااق اامااتق،ار السياماام ط قا ع ا اامه ااني اجمللسااني

يحعع إىل إًا ة احليال السيامية التع،ي ية ابلعلل التا

ليس صذا ط سا إحلا من املب ن أن يحعع صاذا ا امه إىل إًادار

ق انني ا ز رب ين رغاة اومة من طزن الع ا ًاحا السلطة اوًيل يليه أن ي رب ين رأيه ةنا اليقة للبجلس الذع ي،ى
أنه أقدر يل الت اق ين رغاازه خب حازه.
رابعاً :احلل بسبب تغري النظام االنتخايب للدولة:
زق السلطة التنفيذية حبل الربملان يند زغيق الن م اانت ا ية للد لة ننن زتاا الد لاة ن اا اانت ااب ابلقا باة أ أن
يتم زق،ي ،ن ا اانت اب مع التبييل النسيب أ أن زق السلطة التنفيذية ابحلل مع إياعل ز يع الد ا  ،اانت ا يةمل إيباااً لاذل

طقد مت حل الربملان
إلغا

اجنل ا أني ،مان ما،ل زطايقااً هلاذا السااا من اا احلال الاذع قاع تااري  1832حياث مت صاذا احلال كنامااة

املقاخ اا اليت لغد  86مقاخ ة مهام املقاياد يلا الاد ا  ،اانت ا ياة امل تلفاة نباا قاماد ح ماة جل ياد جا ر ج

حبل الربملان ساا ز بيم حق ااق اع يل ال،جا النسا يل الس ا (.)2
وصــفوة القــول طاازن املااربراا الاايت قاادمناصا ماالفاً حلااق احلاال ه زاا،ع يل ا مااايل احلناا ،طب اام الدمااازق ز،نااد زقاادي،
أمااب احلل للسلطاا السيامية

الد لة يل رأم ا ر يس الد لة ابلتايل طليس صناك ما ةنع من ج ع أمااب أ ،ى لل ل

جبانا ما ي،مهنا ص ما ةيل ااتا الغالا لدى طق ا القان ن الدمت رع نبا أن حتديد احلااا اليت ز جا حل الربملان يل
مايل احلن ،قد زع ل يا قاً لل ا ،مان او مااا الطار اة الايت قاد زنايا محمسااا الد لاة الدمات رية صا ماا ي اين مها ،رل أن
زناغ نن د الدمازق ق الا يامة ي ك لل بل التطايق زع يل حمت اصا.

املطلب الثاين
موقف املشرع من حق احلل يف النظام السياسي الفلسطيين
ابلن  ،إىل القاان ن اومامام الفلساطيين
احل م

نسا ته او اقل املنق اة الساارية املف ا جناد أن املعا،ع أناد يلا أن ن اا

طلسطني ن ا عةق،اخم نيايب صذا ما يت ا من نص املاعل ا امسة اليت زنص يل أن جن ا احل م

طلسطني ن ا

( )1يعتبر الحل الذي مارستئ وزارة "هنري أسكويث" بتاريخ العاشر من يناير  ،1910والحلل اللذي قاملت بلئ ذات اللوزارة بتلاريخ الثلامن والعشلرين ملن نلوفمبر
 1910من أبرز األمثلة على حق الحل نتيجة الخالف بين مجلسي البرلمان.
د .فهد محمد عواد العمرو ،دور رئيس الدولة في األنظمة البرلمانية المعاصرة في حفظ التوازن بين السلطات ،مرجو سابق ،ص.223 ،222
د .محمد عبدالحميد أبوزيد ،اال زدواج البرلماني وأثره في تحقيق الديمقراطية ،دراسة مقارنة وتطبيقية على النظام الدستوري المصري ،رسالة دكتوراه ،كلية
الحقوق–جامعة القاهرة ،1993 ،ص.464 ،463
( )2د .بشير علي محمد باز ،حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة ،مرجو سابق ،ص .70،74
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سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
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د .محمد عدنان ناجي

عةق،اخم نيايب ي تبد يل الت دعية السيامية احلز ية ينت ا طيه ر يس السلطة ال خنية انت اابً مااش،اً من قال الع ا ز ن

احل مة مسئ لة أما ال ،يس اجمللس التعا،ي م الفلساطيينجمل أماا املسائ لية ال ارياة طازن الن اا الفلساطيين أقا ،املسائ لية ال ارياة الايت

ك جا ا جي للربملان ما ا اليقاة مان احل ماة ما ا ناناد مت اامنة أ ط،عياة طقااً لانص املااعل ()57مل
اوماماام يل ا أع ج ااة نانااد حاال اجمللااس التع ا،ي م امااتناعاً ملااا رع
ز طيله م ط ل الط ارئ أ ز ليق أح ا صذا الاابج(.)1

املقا ال ح ا ،القاان ن

املاااعل ( )113لنااه جا جي ا حاال اجمللااس التع ا،ي م أ

فالواقع يف النظام السياسي الفلسطيين  -من م النص املعار إليه -أراع أتنياد حقيقاة راما ة مطلقاة صام ياد
ج ا حل اجمللس التع،ي م م ا

ال  ،ه ال اعية أ

ال  ،ه ااماتينا ية لاذل جناد أن القاان ن اومامام الفلساطيين ام

من أية إشارل لل ديث ين حق حل اجمللس التع،ي م ل أراع املع،ع مهع صذ النمحية يد ر يس السلطة التنفيذية لق،ر ل
ً،احة مهبن النمحياا الدمت رية ل ،يس السلطة ال خنية املعار إلي ا
يندما ح  ،حل اجمللس التع،ي م

الااب اليالث لذل ة ننا الق أن املع،ع الدمت رع

ال ا ،ه ااماتينا ية يلا أع ج اة ناناد طازن صاذا املاادأ ةتاد ليعابل ال ا ،ه ال اعياة مان

ابب أ ىل.
زف،ع ين الق السا ق أن طقد القان ن اومامم ز انه طغياب مامو احلال ج ال مان الربملاان مالطة مطلقاة ا حتادصا
أيه ملطة أ ،ى لا ماصم

ا تم الت ا ن

احليال السيامية الدمت رية الفلسطينيةمل وهذا الطرح يدعوان للتفكري-أيضاً -ملا ا

جااا القااان ن اوماماام الفلسااطيين اليااً ماان الاانص يلا حااق حاال اجمللااس التعا،ي م؟ رغاام أن صااذا احلااق ا ي تاارب يبليااة انتقااا زقا هبااا

السالطة التنفيذيااة م اج ااة الربملاان إحلااا صا يا عل للعا ا مناادر نال الساالطاا طاازن شاا العا ا أياااع انت ااب نا اب اجمللااس الااذع
حلت ااه الس االطة التنفيذي ااة انتن اا ،هل اام أي ااد م ا اقف م ت ااا زل ا الس االطة إن ش ااا انت ااا غ ااقصم ط اارب ااذل ي اان أتيي ااد ل ج ااة الن اا،
او ،ى(.)2

املطلب الثالث
قرار احملكمة الدستورية العليا حبل اجمللس التشريعي الفلسطيين
ز،زااا يل ا غياااب حااق احلاال ياان القااان ن اوماماام الفلسااطيين ياادع ماان ادش ا الياا الاايت خفااد يل ا السااطا ناااعا أن
ز نف كستقال الق ية الفلسطينية حيث ه ي طق املع،ع زن ايم الننا د ز ياع اا تناًااا النامحياا ه لقاق التا ا ن اني
السلطاا طالقن ر الذع أًاب القان ن اومامم الفلسطيين غياب حق احلل ننحاد أصامٍ أمال ة السالطة التنفيذياة م اج اة الربملاان
ي تاارب املس ا غ ال ،يساام امااتب،ار حالااة اانقسااا حااا ا ن نبااا أن ا ااتم الت ا ا ن ااني الناامحياا املبن حااة لاا ،يس الد لااة م اج ااة
الربملااان ج اال او ااق متبت ااً حبنااانة مطلق ااة حالااد ع ن إم اني ااة إًاادار ال اا ،يس لق ا،ار احل اال اللج ا إىل الع ا ا مناادر الس االطاا

( )1د .جهاد زه ير الحرازين ،حق حل البرلمان في النظم الدستورية ،رسالة دكتوراه ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،2010 ،ص.330
المادة ( )57من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام .2003
( )2د .علي السيد الباز ،السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي ،الطبعة األولى ،مكتبة الكتب الوطنية–جامعة الكويت ،2006 ،ص.183
مركز دراسات الشرق األوسط ،دراسة في قانونية الخيارات الفلسطينية المطروحة للخروج من المأزق السياسي الحالي ،األردن ،عمان ،يوليو.2010 ،
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سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني"

د .محمد عدنان ناجي

امتطمع رأيه طيبا نعا من مه ني ر يس الد لة الربملان من صذا املنطلق م ه حنا عرامة ق،ار احمل بة الدمات رية ال لياا حبال
اجمللس التع،ي م ل من م ال ناً ،التالية:
 -1قرار تشكيل احملكمة الدستورية العليا:
ااد ع ا اجمللااس التع ا،ي م الفلسااطيين حالااة شاالل ع يااد قدرزااه يل ا اان قاااع أًاادر الاا ،يس الفلسااطيين ق ا،اراً
قااان ن رقاام ( )57لساانة  2016عاانن زع ا يل احمل بااة الدماات رية ال ليااا طلسااطني الااذع ك جاااه زع ا ة لد أ صيئااة ق ااا ية
مستقلة غق قا لة لل ز متارد ا تناًاهتا ك جا القان ن رقم ( )3لسنة  2006ز ديمزه يا )1(2017مل ز بن ط رل صذا
امل،م ال،ائمم

أن صذ احمل بة ز ترب احلاانم القاان

طاحمل بااة الدماات رية متياال رأد اهلاا ،الق ااا م

الاامع الدةق،اخياة ًااحاة الياد الطا يل

إرماا ق اياد ال دالاة طي اا

الااامعمل ومــن أج ــل رل ــا تعــرس قــرار ال ــرئيس الفلســطيين بتش ــكيل احملكم ــة

الدستورية العليا للعديد من االنتقادات من قبل اهليئات واملنظمـات القانونيـة ومسسسـات اجملتمـع املـدين لعـدة أسـبا

ميكـن

إمجاهلا فيما يلي(:)2
 طلسطني ع لة حتد ااحتم منق ًة السياعل ملطاهتا الف لية يل إقليب ا منق ًة طقاً للتقسيباا اهغ،اطية ال ارعل ازفاقيةأ مل ما زا ا من ازفاقياا إ زن ن ،ملطاهتا السياعية إن ًا الت اق يل املناخق (أ) اليت ا ززيد مساحت ا ين رع مساحة
أرامهم احملاط اا العبالية امل تلة ابلتايل ط م ع لة حتد ااحتم طاقدل للسياعل حيث أن احمل بة الدمت رية صم صيئة ق مية
يليا حامية للدمت ر لل ق مم احلا،تا مهاامنة ملاادأ الفنال اني السالطاا خاي اة يبل اا قاان ميامام ماياعع طقااً ملاا صا
مت اره يليه لد ر احملانم الدمت رية منداً ه ص ،ا تناً ا ال ارع قان أا رقم  3لسنة  2006حياث أأاا ختاتص جان ٍ
اا
صا من يبل ا زفسق نن د القان ن اومامم الق انني حا التنا ع ح حق مم السلطاا اليمث اجااهتا ال،قا ة يل

عمت رية الق انني اون بة الن م احل م د عمت رية أع زع،يع أ يبل خمالف للدمت ر نلياً أ جزياً احل م د عمت رية أع
قان ن أ م،م أ ا ة أ ن ا أ ق،ار ح ب ا صذ احلالة ملز للسلطااناطة كا طي ا السلطة التع،ي ية الغا اة أ أية ج ة
اا ا تناااد صااذا اوماا ،ا يتنا ر إيبالااه إا ااد نياال اامااتقم الا خين أ يلا اوقاال إأااا اانقسااا السيامام إمتااا
املناحلة الفلسطينية.

 -حنً ،محية ز يني الق ال ر يس احمل بة يد ر يس ع لاة طلساطني طاملااعل ال،ا اة مان القا،ار امل اد الايت زانص يلا

( )1وفقا ً لنص المادة ( ) 24من قانون المحكمة الدستورية العليا فإنئ "تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:
 -1الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة.
-2أ تفسير نصوص القانون األساسي.
ب -تفسير التشريعات إذا أثارت خالفًا في التطبيق ،وكان لها من األهمية ما يقتضي تفسيرها.
ج -الفصل في تنازع االختصاص بين السلطات.
 -3الفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي.
 -4الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها.
 -5البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين األهلية القانونية وفقا ً ألحكام البند (/1ج) من المادة ( )37من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م ،ويعتبر قرارها
نافذًا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليئ بأغلبية ثلثي عدد أعضائئ.
( )2المركز الف لسطيني الستقالل المحاماة والقضاء ،نشرة صادرة عن المركز بعنوان "عين على العدالة" ،األنظار تتجئ لألحزاب السياسية والقوى المجتمعية لرفو
صوتها مطالبا ً بسحب قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا ،العدد التاسو عشر ،2016 ،ص.24 ،23
المصري اليوم ،الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما ً بتشكيل المحكمة الدستورية.2014/4/11 ،
www.almasryalyoum.com
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أن جي ني ر يس احمل بة ق اهتا ق،ار من ر يس السلطة ال خنية ابلتعا ر مع ر يس لس الق ا اويل
ز مها لن صذا الت ديل قد أمقس ع ر اجمللس التع،ي م محمسااا اجملتباع املاد اهب ياة ال اماة للب باة الدمات رية
زنسيا ز يني الق ال ر ايس احمل باة حبياث ابا الت ياني ما ا لا ،يس احمل باة أ للق اال طي اا قاًا،اً عا ل مطلاق
يل ق،ار رأع ر يس ع لة طلسطني نبا أن ا تيار ق ال احمل بة الدمت رية كا طي م ر يس احمل بة من قاال ر ايس ع لاة
طلسااطني ابلتعااا ر مااع ر اايس لااس الق ااا اويلا ياا ،ال ااد يااز ماان صيبنااة الساالطة التنفيذيااة يلا صااذ احمل بااة
لاايس صااذا ط سااا اال إن زفاا،ع الاا ،يس هبااذ الناامحية ماايفتا اجملااا مسااتقامً أمااا حماااابل الق ااال للساالطة التنفيذيااة
أي ا أت ق قا ل نفا السالطة التنفيذياة يلا الق اال جا،ا اماتغمهلا لنامحية الت ياني ا تياار ر يسا ا ي اين إطقااع صاذ
احمل بة لد رصا قدرهتا يل التندع اهاع ويبا ر يس السلطة.

 أن قان ن احمل بة الدمت رية ال ليا رقم  3لسنة  2006قاد جاا خمالفااً لانص املااعل ( )103مان القاان ن اومامام الايتننااد يلا أن ج -1زعا ل حم بااة عماات رية يليااا قااان ن زتا ىل الن اا : ،أ -عماات رية القا انني اللا ا ا أ الاان م
غقصا .ب -زفساق ننا د القاان ن اومامام التعا،ي اا- .الفنال زناا ع اا تنااد اني اه ااا الق اا ية
ني اه اا ادعارية اا اا تناد الق ا م -2 .ياني القان ن خ،يقة زع يل احمل بة الدمت رية ال ليا ادج،ا اا
ال اجاة ادزااع ا اثر امل زاة يل أح ام اجمل حيث أًدر ر يس السلطة التنفيذية ق،اراً قان ن ت ديل الفق،ل اليانية من
املاااعل ( ) 24ماان قااان ن احمل بااة الدماات رية ال ليااا لتناااا جال،قا ااة يلا عماات رية القا انني اون بااة-2 .أ زفسااق ننا د
القان ن اومامم .ب -زفسق التع،ي اا إ ا أاثرا مطًاا التطاياق ناان هلاا مان او ياة ماا يقت ام زفساقصا- .
الفناال زنااا ع اا تناااد ااني الساالطاا -3 .الفناال زنااا ع اا تناااد ااني اه اااا الق ااا ية ااني اه اااا
ادعارية اا اا تناد الق ا مج ص اوم ،الذع ينط ع يل إمهاطة امتادا أح ا ابمل الفة للقان ن اومامم.
 أ قاً يطفاً يلا ماا زقاد طازن إًادار قا،ار زعا يل احمل باة الدمات رية ال لياا صاذا الت قياد – ظال اماتب،ار حالاةاانقسا السيامم الفلسطيين -صا حما لاة لملتفااه يلا أع ع ر للبجلاس التعا،ي م مانا ر ايس الد لاة ًامحياا
زع ا،ي ية كاارنااة ق ااا ية ماان اام الساالطة املطلقااة للاا ،يس الفلسااطيين زع ا يل صااذ احمل بااة حناان إ ننااا نتب ا
للب بة الدمت رية أن ز ،ى الن ر لتقا اد رصا املننا د يلياه ًالا القاان ن اومامام إا أنناا نا،ل هباا أن ز ا ن
جااز اً ماان النا،اع السياماام اانقسااا الفلسااطيين ونضــيف ن ادشا الياا امل زاااة يلا ا ااتم التا ا ن ااني ماالطاا
ر يس الد لاة الفلساطيين الربملاان الايت ز،زاا يلي اا ز طيال يبال اجمللاس التعا،ي م الفلساطيين ع ن القادرل يلا حلاه ا
هتدع يبل السلطاا اليمث التنفيذية التعا،ي ية الق اا ية ط ساا ال زناذر ابأياار الدةق،اخياة الد لاة الفلساطينية
امل،زقاة.
 -2قرار رئيس السلطة التنفيذية حبل اجمللس التشريعي الفلسطيين
أًدر ر يس السلطة التنفيذية اليا ال ع،ين من عيسبرب  2018ق،اراً حبل اجمللاس التعا،ي م الفلساطيين اماتناعاً إىل طتا ى

قان نية ًاعرل ين احمل بة الدمت رية ال ليا

()1

حياث زنادا احمل باة لطلاا ابلتفساق أ رعا قاا ع صاماة ق،ارصاا طتط،قاد إىل حالاة

( )1جاء قرار المحكمة الدستورية رداً على الطلب المقدم إلى وزير العدل من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء األعلى بتاريخ  ،2018/12/2وذلك وفق ًا
ألحكام المادتين ( 2/24و )1/30من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته ،الذي تقدم بناء على ق اررات محكمة العدل العليا في دعاوى
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ال  ،رل اليت ايترب القان ن اومامم قيام ا من الع،ا س الايت زطلا اا ملزا لاة السالطة التنفيذياة اا تنااد التعا،ي م اماتينا اً مان أًال قياا

الساالطة التع ا،ي ية يل ا م بت ااا اوًاالية اجملااا التع ا،ي م إا أن يااد قاادرل اجمللااس التسع ا،ي م يل ا اان قاااع ومااااب امااتينا ية خااا

أماادصا يطاال أحااد أصاام الساالطاا اومامااية ل ظيفت ااا املتبيلااة التعا،يع ال،قا ااة الاايت ز ااد ماان أصاام ال ظااا ف الد لااة فقااداأا يغيااا
الااامع مسامااً ااه يلا الاا،غم ماان نااص
مهااع التعا،ي اا ياان خ،يااق اجمللااس التعا،ي م كااا يعا ل طا،اً يلا اوماان القا مم القااان
املاعل ( )43من القان ن اومامم اليت متانا الا ،يس مالطة التعا،يع حاااا ال ا ،رل الايت ا حتتبال التان ق غاق أع ار ان قااع اجمللاس
التع،ي م.
ابل عل إىل امل اع اليت حت م يبل اجمللس التع،ي م امل،اع زفسقصا اليت زيق نقاشاً ح امتب،ارية يبل اجمللس التع،ي م نا،ى

لن املاعل ( )47مان القاان ن اومامام زانص يلا  :ج -1اجمللاس التعا،ي م الفلساطيين صا السالطة التعا،ي ية املنت ااة -2 .كاا ا يت اارض
مع أح ا صاذا القاان ن يتا ىل اجمللاس التعا،ي م م اماه التعا،ي ية ال،قا ياة يلا ال جاه املااني ن اماه الادا لم -3 .مادل اجمللاس التعا،ي م

أر ع من اا من عري انت ا ه ت،ى اانت اابا م،ل نال أر اع مان اا نا رل ع رياةجمل لاذا طقااً وح اا صاذا املااعل طق،هتاا او ىل طازن
اجمللااس التع ا،ي م ي ااد الساالطة التع ا،ي ية ابلت ًاايف القااان هلااا نزحاادى أصاام الساالطاا الاايمث أع ع لااة كااا أن اجمللااس التع ا،ي م
املنت ااا  2006/1/25الااذع ه ي قااد إا ع رل احاادل انت ااد  2007/7/5ااد ل ا امااتن ف ياان القيااا ابلااد ر املن ا
نسلطة زع،ي ية رط

االتزا ابلق انني اون بة اليت زن م يبله كا

ااه

ل يقد ع رزاه ال اعياة اليانياة الايت عياا إىل يقادصا ر ايس الد لاة

طقااً للقااان ن ك جا ب امل،ما ال،ائماام رقاام( )27تاااري  2007/7/5يلا أن ز ا ن اهلسااة ااطتتاحيااة تاااري  2007/7/11ك جااا

القان ن اومامم الن ا الدا لم للبجلس التع،ي م الايت ه يساتجا هلاا سااا حالاة اانقساا الاذع حنال تااري 2007/6/14
كا أن ج ع اجمللس التع،ي م الفلسطيين من يدمه ي ن قد ع رازه جلسازه املنن د يلي ا ابلقاان ن ما ا ابلنسااة لد رازاه ال اعياة أ

اامااتينا ية كااا أن اجمللااس التعا،ي م منااذ انت ااا ع رزااه او ىل حالااة ز طاال يااد ان قاااع منااذ ال ااا  - 2007مااا ا اىل ي منااا صااذا-
طقد أطقد ل ًفته نسلطة زع،ي ية ابلنتيجة ًفة اجمللس التع،ي م.
أماا طيباا يت لااق ابل،قا اة الاايت ز اد ماان أصام ا تناًاااا اجملاالس التعا،ي ية طازن اجمللااس التعا،ي م ه ةااارد أع ع ر يت لاق ابل،قا ااة
منذ انت ا ه أ لنقل منذ اانقسا حيث ه يتب ن من مهع آلياا ال،قا ة النارمة يل ال،غم من يد ان قاع ع راا اجمللس جلساازه
إا أن أي ااا ا ال ا ا يتلق ا ن خمنناااا م اط ا ا ر ازااا ااداا نياا،تا مطااه طااق مااا زاانص يليااه املاااعل ( )55ماان القااان ن
اومامم الن ا الدا لم للبجلس التع،ي ممل ص اوم ،الاذع عطاع احمل باة للتسااؤ حا إ ا ماا ناناد صاذ اوماااب ز تارب عاط ااً مان
العدل العليا ذوات األرقام ( )2017/138و ( )2017/146و( ) 2017/150والق اررات الصادرة بالخصوص لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا إلى المحكمة الدستورية

لتفسير المادتين (47و  47مكرر) والمادة ( )55من القانون األساسي وتعديالته ،بهدف بيان فيما إذا كان المجلس التشريعي منتظم في عمله أم أنه معطل ،وفيما

إذا كان أعضاء المجلس التشريعي في وضعه الحالي يستحقون رواتب أم ال؛ وعليه فقد جاء تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية العليا على هدى نص المادة ()30

من قانون المحكمة والتي أشارات إلى أن ي قدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس دولة فلسطين أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي
أو رئيس مجلس القضاء األعلى أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية ،على أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره ،وما أثاره من خالف في

التطبيق ،ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيًقا لوحدة تطبيقه.
المادة ( )47من القانون األساسي تنص -1" :المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة -2 .بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى
المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على المبين في نظامه الداخلي -3 .مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخه وتجري االنتخابات مرة كل أربع

سنوات بصورة دورية".

المادة ( ) 47مكرر تنص على أنه" :تنتهي مدة والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
المادة ( )55تنص على أن "تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون".
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أجل اللج للع ا اج،ا انت اابا جديدل؟.
ماان ج ااة أ اا،ى طاازن ماادل اجمللااس التع ا،ي م صاام أر ااع ماان اا طقااس ا غااق أن اج ا،ا اانت اااابا ناال أر ااع ماان اا ص ا
اماات قامم عماات رع ماانداً للباااعل ( )3/47ماان القااان ن اوماماام ماان قااان ن اانت اااابا ال امااة ن ا رل ع ريااة ي ااد الط،يااق الاادةق،اخم

الن ا م اوماااد الدماات رع للتاادا الساالبم يل ا الساالطة ماان أصاام لي ازاا الدماات ر الاادةق،اخم ابلتااايل انت ااد ماادل ايااة اجمللااس
التعا،ي م ااد ماا ،ر ار ااع ماان اا ماان انت ا ااه يلا الاا،غم ماان أنااه ه ي باال إا طا ل حمااد عل إن امااتب،ار جا ع إىل ا ن أحاادث مهاا،راً
الن ا السيامم القان ال بل الربملا ع ل يا .
واستطردت احملكمة ابلقول لنه طيباا يت لاق انص املااعل ( 47م ا،ر) الايت زانص يلا أن جزنت ام مادل اياة اجمللاس التعا،ي م
القا م يند أعا أي ا اجمللس اهديد املنت ا اليبني الدمت ريةج طزن زطايق نص املاعل من ج ة ن  ،احمل بة الدمت رية جياا ان يسااقه
إج،ا انت ااابا زعا،ي ية م يادصا املقا،ر عمات رتً أع ما،ل نال أر اع مان اا نباا نناد يلياه املااعل ( )3/47نا رل ع رياة صاذا ماا ه

لناال حالتنااا صااذ صااذا اارزاااا غااق قا اال للتجز ااة ااني مااد ال ايااة اج ا،ا اانت اااابا التع ا،ي ية ون مااد ال ايااة الطااارئ جيااا أا
يت ارض ماع ع رياة اجا،ا اانت ااابا التعا،ي ية الايت مت الانص يلي اا ابور اع مان اا إا ينااا اوًال أن اياة اجمللاس غاق حمادعل كادل
م ينة صاذا أما ،يت اارض ماع ماا ناص يلياه قاان ن اانت ااابا القاان ن اومامام املااعل ( )3/47ينادما حادع مادل اجمللاس التعا،ي م
لر ااع ماان اا ماان عري ا انت ا ااه أنااد أن اانت اااابا جيااا أن تاا،ع ماا،ل ناال أر ااع ماان اا ن ا رل ع ريااة صااذا أتنيااد ماان املعاا،ع
الدمت رع يل يد انطاامم نص املاعل ( 47م ا،ر) حالاة ياد اجا،ا اانت ااابا صاذا ي اين أناه ا ة ان زطاياق املااعل ( )47م ا،ر
إا ظال جا ع لسااني لاس منت يااة ايتااه القان نيااة

لاس جديااد منت ااا ابلتاايل ط ااذ املاااعل ا زت اادث يان ماادل اجمللااس إحلااا

ين ال اية اانتقالية الف ل ال اق ة ما ني انت اب اجمللاس اهدياد أعا أي اا ه اليباني القان نياة صاذا ا ة ان حتقيقاه إا إبجا،ا ع رياة
اانت اابا نل أر ع من اا.
لاذا أمااا غياااب ان قاااع ع راا اجمللااس التعا،ي م ابلتااايل يااد القياا اب تناًااازه امل ن لااة إليااه اًااة

ااايل التعا،يع ال،قا ااة

طقااد صا اد احمل بااة الدماات رية عاانن التفسااق املقااد إلي ااا لن اجمللااس التع ا،ي م اطتقااد ًاافته نساالطة زع ا،ي ية قا بااة نبااا أن ماادل ايااة
اجمللااس قااد انت ااد تاااري  2010-1-25أ نااا ماادل ز طلااه غيا ااه مااا ا م ط امً غا ا ااً ع ا ل ناماال حااا ا ن نااا يليااه طاازن
املناال ة ال لي ااا زقت اام حاال اجملل ااس التع ا،ي م املنت ااا ايتا ااار م اان مً من ااذ عري ا إً اادار ص ااذا الق ا،ار ال اادي ل إىل إج ا،ا اانت اااابا
التع،ي ية م متة أش  ،من عري نع ،صذا الق،ار اه،يدل ال،ممية(.)1

 -3حتليل قرار احملكمة الدستورية العليا حبل اجمللس التشريعي:

حااا التنااا ع حا حقا مم الساالطاا الاايمث

ا ااد أن نعااق إىل أن زفسااق ننا د القااان ن اوماماام القا انني
اجااهتا ا تناًاهتا ي ترب أحد أصم ا تناًاا احمل بة الدمت رية ال ليا يلا صاذا الن ا طازن مالطة احمل باة الدمات رية ال لياا

ااا زفسااق النن ا د القان نيااة إحلااا حتاادع ز مهاايا مااا أهباام ماان يااااراا الاانص حماال التفسااق اماات مد عاازااه طق ااً ملناااصج التفسااق

( )1طلب رقم ( )10لسنة  3قضائية ،المحكمة الد ستورية العليا "تفسير" ،منشور في مجلة الوقائو الفلسطينية ،عدد ممتاز .2018-12-23 ،19
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د .محمد عدنان ناجي

ًا اً للغاا،ض املقنا ع منااه الااذع يفا ض أن ي ا ن الاانص حماال التفسااق م ارباً ينااه حمبا اً يليااه اًاةً أن املا اع القان نيااة املطل ا ب
زفسااقصا ا يف اام ا ا ك ااز ياان الااا ا اا،مل لااذل م ا ه نسااتند حتلياال ماادى قان نيااة ق ا،ار احمل بااة الدماات رية حبا ةال اجمللااس

التع،ي م إىل مث ايتااراا قان نيةمل صم يل الن

التايل:

االعتبار األول :خمالفة قرار احملكمة الدستورية العليا للقانون األساسي:
ه يساابا القااان ن اوماماام الفلسااطيين حباال اجمللااس التع ا،ي م يل ا ادخااممم صااذا مااا أناادا يليااة املاااعل (47م اا،ر) ماان
القااان ن اوماماام جا ب قااا ايااة اجمللااس التعا،ي م إىل حااني انت اااب لااس زعا،ي م جديااد أعا أي ااا اليبااني الدماات رع أنااد
يل ا صااذا ااتااا

ال اا ،ه اامااتينا ية حيااث ننااد املاااعل ( )113يل ا أنااه جا جي ا حاال اجمللااس التع ا،ي م أ ز طيلااه اام ط ا ل

الط ارئ أ ز ليق أح ا صذا الاابج يليه طزن ق،ار احلل يع ل انت ا ًنا للبااعئ القيم الدمات رية
الفنل ني السلطاا.

اًاة ماادأ ماياعل القاان ن ماادأ

االعتبار الثاين :خمالفة تشكيل احملكمة الدستورية العليا للقانون األساسي:
ز ،ض ق،ار زع يل احمل بة ل دع من اانتقاعاا

ل

دما أمقس الق،ار ع ر اجمللس التع،ي م

زنسيا ز يني الق ال

ر يس احمل بة صذا اوم ،يز من صيبنة السلطة التنفيذية يل صذ احمل باة ال إن زفا،ع الا ،يس هباذ النامحية مايفتا اجملاا
ق عليل يل

مستقامً أما حماابل الق ال للسلطة التنفيذية
ياادع ماان الق ا،اراا الاايت اختااذهتا كااا يع ا ل ً ،جااا يل ا اوً ا

ل ماا ظ ا ،مان احنياا احمل باة الدمات رية دراعل السالطة التنفيذياة

ااب من جيااة امه ا ة امل اااه الاايت زناغاام أن حت اام
املااااعئ القان نيااة غيا ن
القا،اراا الاايت زناادر ياان ق ااال احمل بااة الدماات رية ال ليااا ان اادا ن اومااانيد القان نيااة ال امه ا ة الاايت زاااني اوماااد الااذع زا ا يليااه زل ا

الق،اراا.

االعتبار الثالث :التعارس يف أحكام احملكمة الدستورية العليا:
أقا،ا احمل بااة الدماات رية القا،ار التفسااقع رقاام ( )3لساانة ق اا ية  2016لن ايااة ًاامحية أي اا اجمللااس التعا،ي م
املنت ااا تاااري الساااعد يعاا ،ماان يناااي 2006،يتبياال الق ا انني ا زيااة :القااان ن اوماماام لساانة  2003ز ديمزااه لساانة 2005
قان ن اانت اابا رقم ( )13لسنة  1995الق انني امل دلة له رقم ( )16لسنة  1995قان ن رقام ( )4لسانة  2004القا،ار قاان ن
رقم ( )1لسنة  2007عنن اانت اابا ال امة.
يليااه طاازن ماادل ايااة اجمللااس التع ا،ي م الفلسااطيين صاام أر ااع ماان اا زااادأ ماان عري ا انت ا ااه لل يل لااة ع ن ال ق ا ع ط ا،اغ
زع،ي م أ رع نص املاعل ( 47م ،ر) من القان ن اومامم امل د لسنة  2005يل مد اياة أي اا اجمللاس التعا،ي م محقتااً إىل ماا اد

انق ا اور ع من اا ل إىل حاني أعا أي اا اجمللاس التعا،ي م اهدياد اليباني الدمات رعمل مفااع لا أن أي اا اجمللاس اهدياد قاد
ا يتب ن ا ن ماان أعا اليبااني الدماات رع

قت ااا ل اا ،ه قاااص،ل إا ااد ماادل ماان الاازمن أمااا صااذ احلالااة ا جي ا هلاام مااشاا،ل م اااصم

التع ا،ي ية املنن ا د يلي ااا الن ااا الاادا لم للبجلااس التع ا،ي م إا ااد أعا اليبااني طق ااً وح ااا املاااعل ( )49ماان القااان ن اوماماام
امل ااد مل كمــا وأتــارت احملكمــة أي ااً أن ال اا ،ه القاااص،ل الاايت قااد حت ا ع ن اج ا،ا انت اااابا زع ا،ي ية ز ااد ماااااً مقا ا اً ياادي إىل
امااتب،ارية ايااة اجمللااس التع ا،ي م ع ا ل محقااد حلااني ا زل ا ال ا ارض ماان الس ا ا ق الربملانيااة الاايت ا ااد ماان ادشااارل إلي ااا صااذا
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الندع صم متديد اية اجمللس التع،ي م او

د .محمد عدنان ناجي

ل حينبا أًدر ال ،يس ال،احل (تم ،ي،طاا) م،م ماً رائماياً ياا  2002الاذع

يق م كد اية اجمللس التع،ي م الذع ناان مان املفا ض أن زنت ام ايتاه شا  ،مااي ل اا  1999ي ا ع لا لل ا ،ه القااص،ل الايت
حالد ع ن اج،ا انت اابا زع،ي ية اليت ز د ماااً مقا اً امتب،ار اية اجمللس حلني ا زل ال  ،ض(.)1
ابلن اا ،إىل الق ا،ار التفسااقع للب بااة الدماات رية ال ليااا رقاام ( )10لساانة  2018طيبااا يت لااق اانص املاااعل ( 47م اا،ر) الاايت
زنص يل أن جزنت م مدل اية اجمللس التع،ي م القا م يند أعا اي ا اجمللس اهديد املنت ا اليبني الدمت ريةج طزن زطايق صاذ املااعل
ماان ج ااة ن اا ،احمل بااة نبااا أماالفنا زقت اام أن يساااق ا انت اااابا زعا،ي ية م ياادصا املقاا،ر عماات رتً نا رل ع ريااة نبااا أن مااد ال ايااة
الطارئ ا جيا أن يت ارض مع ع رية إج،ا ادنت اابا إا أًا د اية اجمللس غق حمدعل فا ل منياة م يناة صا ماا خياالف القاان ن
اومامم الفلسطيين قان ن اانت اابامل نتيجة ملا ماق طزن نص املاعل (47م ،ر) ا ة ن زطايقه إا حا ج ع لساني أحاد ا
منت ية ايته القان نية آ  ،جديد منت ا لذل ط ذ املاعل ا زت دث ين مدل اجمللس إحلاا يان ال اياة اانتقالياة الفا ل ال اق اة ماا
ني انت اب اجمللس اهديد أعا أي ا ه اليبني القان نية صذا ا ة ن حتقيقه إا إبج،ا ع رية اانت اابا نل أر ع من اا.
وهنا جيب أن يربز الت ارض ني القا،ار التفساقع او

الياا النااعر يان احمل باة الدمات رية ال لياا مان ام زفساق

املاعل (47م ،ر) اليت زتطلا ج ع لساني أحاد ا قادج قاا م ا ا ،جدياد ا زنت ام اياة اجمللاس الساا ق إا لعا أي اا
اجمللااس التعا،ي م اهديااد اليبااني الدماات رع صااذا اوماا ،الااذع يت ااارض مااع النتيجااة الن ا يااة الاايت صاااد إلي ااا احمل بااة حباال اجمللااس
القا م قال انت اب لس جديدمل طز ا نان اهلده من حل اجمللس التع،ي م ص احلفاظ يل الن ا القان

الفلسطيين طقد نان

ابام ان اد قا يل اجمللس القدج إىل حني إج،ا زل اانت ااابا صا مال ك ،ملاا شا دزه السالطة التعا،ي ية

طلساطني

أح ا ظ ،ه معاهبة ة ن القياد يلي ا.
◼ النتائج
وأمام هذا التعارس ني أح ا احمل بة الدمت رية ال اجاة النفاا الايت ا زقاال الط ان طزنناا ناذصا إىل القا لن قا،ار
حاال اجمللااس التعا،ي م الفلسااطيين قا،ار غااق عماات رع طاحمل بااة الدماات رية غااق خم لااة حباال الربملااان طقااً وح ااا القااان ن اوماماام

حيااث تااا ا الناامحياا املقاا،رل هلااامل متفقااني ااذل مااع ال ا ا س الاايت ط،مه ا ا القااان ن اوماماام الفلسااطيين يل ا الساالطة
الق ا ية ل بان زقيدصا لح امه أع أأا مه ا س آم ،ا زاديل طي ا ا م ،ب من ا ليس وع ج ة أ مالطة ابلتاايل أن
زاغم ين ا ح اً أ أن زنق ا من أخ،اط ا أ أن ت ل هلا ي جاً ل لتاق ق ايد م اب ل ل ملطة.
أوالً :مراجع ابللغة العربية:

( )1ونذكر في هذا الصدد أن بعض الدول العربية عالجت حالة الفراغ التشريعي الذي ينشأ عند تعذر إجراء االنتخابات التشريعية أثر انقضاء والية السلطة التشريعية
من خالل أمرين ،إما بالسماح للمجلس القائم بالبقاء حتى يتم انتخاب مجلس جديد (كالدستور الجزائري واليمني) ،وإما مد والية المجلس القائم بشكل مؤقت بموجب
قانون (كالدستور األردني ،والسوري ،والقطري ،والتونسي ،والكويتي).
طلب رقم ( )3لسنة قضائية  ،2016المحكمة الدستورية العليا "تفسير" ،منشور في الوقائع الفلسطينية ،العدد 2016-11-8 ،126
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.1
.2

ع /عق يلم حمبد اب حق حل اجمللس النيايب
ع /ج اع صق احل،ا ين حق حل الربملان

د .محمد عدنان ناجي

الدمازق امل اً،ل عار اهام ة اهديدل .2004

الن م الدمت رية رمالة عنت را م د الا ث الدراماا ال  ،ية القاص،ل

.2010
.3

ع /حسن منطف الا ،ع ال،قا ة املتااعلة ني السلطتني التع،ي ية التنفيذياة ن ابان لنفاا القايادل الدمات رية عراماة
مقارنة رمالة عنت را نلية احلق مم-جام ة يني مشس .2006

.4

ع /الااد يااااد مساالم حااق احلاال

الن ااا النيااايب الربملااا

عرامااة مقارنااة رمااالة عنتا را نليااة احلقا مم-جام ااة يااني

مشس .1997
.5

ع /ياان اادر ط ا،ا القي ا ع ال ا ارعل يل ا حااق ر اايس الد لااة

حاال اجمللااس النيااايب الطا ااة او ىل عار الن ااة ال  ،يااة

القاص،ل .1987
اون بة الدمت رية املقارنة عار الن ة ال  ،ية القاص،ل .2004

.6

ع /يم ياداملت ا حل الربملان

.7

ع /يلاام الساايد الاااا الساالطاا ال امااة

الن ااا الدماات رع ال ا ييت الطا ااة او ىل م تاااة ال تااا ال خنيااة–جام ااة

ال يد .2006
.8

حال الربملاان

ع /ي ض رجا الليب ن مالطة ر ايس الد لاة

اورعن رماالة عنتا را نلياة احلقا مم-جام اة القااص،ل

.2006
.9

ع /طازن حمبد حسني نبا ال مقة ني السلطتني التع،ي ية التنفيذية

ظل عمت رصا الناعر يا 1973

الا ،ين

ز ديمزه عرامة مقارنة رمالة عنت را نلية احلق مم-جام ة يني مشس .2011
.10

ع /ط ااد حمبااد ي ا اع ال باا ،ع ر ر اايس الد لااة

اون بااة الربملانيااة امل اًاا،ل

حف ا الت ا ا ن ااني الساالطاا عرامااة

مقارنة رمالة عنت را نلية احلق مم-جام ة يني مشس .2015
.11

ع /حمبد ياداحلبيد أ ياد اا ع ا الربملاا

أ ا،

حتقياق الدةق،اخياة عراماة مقارناة زطايقياة يلا الن اا الدمات رع

املن،ع رمالة عنت را نلية احلق مم–جام ة القاص،ل .1993
.12

ع /حمب ع حسني يلم ةجم ال مقة اني ر ايس اهب رياة لاس النا اب

عمات ر اهب رياة اليبنياة رماالة عنتا را

نلية احلق مم–جام ة القاص،ل .2015
.13

ع /ةيف حمبد الدميم حق احلل

الن ا الربملا

رمالة عنت را نلية احلق مم-جام ة القاص،ل .2012

القوانني:
.14

الدمت ر املن،ع ل ا .2014

.15

القان ن اومامم الفلسطيين.

.16

لة ال قا ع الفلسطينية.
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سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان "التعليق على قرار المحكمة
الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني"

د .محمد عدنان ناجي

املقاالت:
.17

امل،ناز الفلساطيين اماتقم احملاماال الق اا نعا،ل ًاااعرل يان امل،ناز نا ان جياني يلا ال دالاةج اون ااار
زتجااه لزح ازاب السيامااية الق ا ى اجملتب يااة ل،طااع ً ا هتا مطالا ااً س ا ا ق ا،ار زع ا يل احمل بااة الدماات رية
ال ليا ال دع التامع يع.2016 ،

.18

م،ن ااز عرام اااا الع اا،مم او م ااس عرام ااة قان ني ااة ا ي اااراا الفلس ااطينية املط ،ح ااة لل اا ،م اان امل اان مم
السيامم احلايل اورعن يبان ي لي .2010

أوالً :املراجع ابللغة األجنبية:
1. ; The Theory and Practice of Dissolution of Parliament: Acomparative study
with Special Reference to the United Kingdom and Greek Experience
(Cambridge Studies in International and Comparative Law), Cambridge
University Press, 1972.
2. Claude Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, 10ème
edition, 1999.
3. Maurice Duverger, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, Le
système politique français, Presses Universitaires de France (PUF), 16e éd,
1988.
4. Philippe Ardant, Institutions politiques de droit constitutionnel, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, paris, 1996.
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