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التعريف بالمجلة

مجةل املاهون ادلويل ندلراسات امبحثَة يه جمةل دورًة ؿومَة دومَة حممكة مذخععة يف ا ألحباث وادلراسات
املاهوهَة يف جمال املاهون ادلويل مبخخوف أكسامو و فروؿو و جمالثو ،و هتمت اب ألحباث امـومَة وادلراسات
املاهوهَة ذات امـالكة مبجالت املاهون ادلويل ،ثعدر ؾن املركز امـريب ادلميلراظي ندلراسات االؤسرتاثَجَة
وامس َاس َة والاكذعادًة –برمني -أملاهَا .
ثعدر بضلك دوري لك أربـة أصير وميا ىَئة ؿومَة دومَة فاؿةل جرشف ؿىل معويا وجضمل ٍلوؿة كبرية
ألفضل الأاكدميَني من ؿدة دول  ،حِر جرشف ؿىل حتكمي ا ألحباث امواردة اؤىل اجملةل
وجسدند اجملةل اؤىل مِثاق أخاليق ملواؿد امنرش فهيا ،و اؤىل الحئة داخوَة ّ
ثنؼم معل امخحكمي ،كٌل ثـمتد يف
اهخلاء حمخوايت أؿدادىا املواظفات امضلكَة واملوضوؾَة نومجالت ادلومَة ّ
احملمكة
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اإلصدار و قواعد النشر االلكترونً

ثعدر اجملةل اؤمكرتوهَا بضلك دوري" لك أربـة أصير" مخلدمي و ورش مجةل من امبحوث الأاكدميَة ،اميت
ثـاجل املواضَؽ ذات امـالكة مبجاالت و فروع املاهون ادلويل .و ًمت ورش امبحوث بـد حتكمييا من كبل انوجنة
امـومَة و ثوفر امبحر امللدم نورشوط املعووبة و ؿدم ثـارضو مؽ املَثاق ا ألخاليق ملواؿد امنرش اميت جسدند
ؿوهيا امالحئة ادلاخوَة امخنؼميَة مـمل امخحكمي ،و بـد حعول امباحر ؿىل اؤذن ابمنرش.
و خبعوص رشوط امنرش و كَفِة اؤؿداد امبحر نونرش فييي اكلآيت:
 جيب أن ٍكون امبحر أظَال مـدا نونرش يف اجملةل ومل ٌس بق ورشه. جيب اؤثباع ا ألظول امـومَة واملواؿد املهنجَة يف امبحر امـومي. جيب أن ٍكذب امبحر بوغة سومية وموافلا نولواؿد انوغوًّة. خيضؽ امبحر اؤىل امخلومي من كبل حممكني خمخعنيً ،ـمل امباحر بنذاجئ امخحكمي يف حاةل ظوب منو املِامبخـدًالت
 ًمت اؤرخاع امبحر بـد امزتام امباحر بخـدًالت احملمكني اؤىل هفس امربًد الامكرتوين احملدد سوفا ال ًخجاوز امبحر امللدّ م  25ظفحة من احلجم امـادي ) (A4مؽ احدساب اميوامش اميت حكون يف أخرامبحر و كامئة املراحؽ.
ٍرفق ابمبحر سرية ذاثَة خمخرصة نوباحر ،ثخضمن امسو وملبو ابنوغة امـربَة وا ألحنبَة  ،ودرحذو امـومَة،وختععو ،ووػَفذو ،ومؤسسة امبحر امخابؽ ميا ،وبرًده االؤمكرتوين.
 ٍرفق ابمبحر موخط ابنوغخني امـربَة و مغة أحنبَة (اؤجنوزيًة ،فروس َة) ؿىل أال ًل ّل لك موخط ؾن( )150لكمة وال ٍزًد ؾن ( )300لكمة.
 جيب أن ٍكذب منت امنط خبط  Simplified Arabicجحم  14ابمنس بة نوغة امـربَة ،و Times NewRomanجحم  12ابمنس بة نوغة الاجنوزيًة أو امفروس َة  ،وٍكذب اميامش خبط  Simplified Arabicجحم
 12ابمنس بة نوغة امـربَة ،وTimes New Romanجحم  10ابمنس بة نوغة الاجنوزيًة.
 جيب حرك مسافة  02.5مس من لك اجليات. ثخضمن اموركة ا ألوىل الامس اماكمل نوبحر ابنوغة امـربَة و االؤجنوزيًة ،وامس وملب امباحر أو امباحثني،وادلرخة امـومَة ،واموػَفة ،واملكَة واجلامـة اميت ًنمتي اؤههيا ،أو اميَئة اميت ًـمل دلهيا ،وبرًده االؤمكرتوين.
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 جيب أن ًلدم اماكثب ظوبا موكـا من ظرفو ًعوب فِو ورش حبثو ،موهجا اؤىل رئُس امخحرٍر. جيب أن ًلدم اماكثب ثـيدا موكـا من ظرفو ًلر فِو أن حبثو مُس مس خال من كخاب مت ورشه أو مذكرة أورساةل خترج ،و أهو مل ًلدم نونرش ألي جمةل أخرى ،و أهو مل ٌضارك بو يف أي مداخةل ،و أهو ًوزتم ابؤحراء
امخـدًالت املعووبة منو وفلا مخلارٍر خرباء انوجنة امـومَة نومجةل ،موهجا اؤىل رئُس امخحرٍر.
 ال ثخحمل اجملةل مسؤومَة أي رسكة ؿومَة ،وما ورش ابجملةل ًـرب ؾن ر أي ظاحب امبحر. جيب أن ٍرسل امبحر ؾن ظرًق امربًد االؤمكرتوين امخايل:international-law@democraticac.de
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 املاَُة وفـاًَة اًخعحَق:اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
Smart international sanctions: the essence and effectiveness of the application
Pro. NORA SADANI  نىرة سعذاني/د.أ

أستارة التعلين العالي
،كليت الحقىق والعلىم السياسيت
- الجزائر- بشار- جاهعت طاهري هحوذ
norasadani@yahoo.fr :البريذ االلكتروني

:مَرط
حناول من ذالل ُشا امللال حتسًس مالمح اًـلوتة اصلوًَة اطلهَة ابؾخحازُا بسَواب خسًسا تسًال ؾن
، حِر بظحح بًَة الىهتاك حلوق االإوسان ال سلاٍهتا،َالسَوة اًلسمي اًضامي اطلي زخت جعزٍ وؿسم فـاًَخ
هوهَ ًلوم ؿىل اًـضوائَة يف اًـلاة ذون متَزي تني ادليات والجصايء؛ وُشا ؾىس اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة اًيت
 وطلعل س يحاول بًضا حبر مسى فـاًَة ُشٍ الذريت ورعل ؾن،ثلوم ؿىل مٌعق الاهخلائَة والاس هتساف
.ظصًق اإجصاس اإجياتَاث وسَحَاث ثعحَلِا ؿىل بزط اًواكؽ
. حلوق االإوسان، اًـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل، اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة:اًلكٌلث املفذاحِة
Summary:
In this article, we attempt to define the features of smart international sanction as a new
way of replacing the old, comprehensive method, which proved ineffective and inefficient. It
has become a mechanism for the violation of human rights, not for its protection, because it is
based on indiscriminate punishment without distinction between the perpetrators and the
innocent. . This is in contrast to the smart international sanctions that are based on the logic
of selectivity and targeting, and therefore we will also try to examine the effectiveness of the
latter by highlighting their advantages and disadvantages in practice.
Keywords: smart international sanctions, global economic sanctions, human rights.
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ملسمة:
خيضؽ اجملمتؽ اصلويل جملموؿة من اًلواؿس اًلاهوهَة ًخوحة ؿَََ الاًزتام هبا ،وإان بي اإذالل هبا ًؤذي
اإىل فصط حزاءاث ذوًَة ؾسىصًة وكري ؾسىصًة كعس االإهناء اًفوزي لي اىهتاك ٌَلاهون اصلويل.
وثـخرب اًـلوابث الاكذعاذًة من تني اًـلوابث اصلوًَة اًيت وضـت هبسف فصط كواؿس اًلاهون اصلويل
ويف راث اًوكت هبسف جتية الاثز اًاكززَة ٌَـلوابث اًـسىصًة ،اإال بن اًواكؽ بزخت بن ًِشٍ اًـلوابث
الاكذعاذًة باثزا ودمية وابًلة اًرضز هوهنا متس يف مـؼم اذلاالث حبلوق الفصاذ وازلاؿاث املسهَة يف اصلول
املس هتسفة ،وهوهنا ثـخرب دصكا ذللوق االإوسان اإرا ما اس خزسمت تعوزت ثـسفِة ،فِيي ثؤذي اإىل ثسُوز
حلوق االإوسان ؿىل مجَؽ الظـست املسهَة واًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ؾن ظصًق اذلس من
فصض اذلعول ؿىل اًـمي والكشًة والذوًة واًصؿاًة اًعحَة واًخـَمي...
هدِجة طلعل مت مصاحـة اًـلوابث اصلوًَة اًضامةل ،وتسء اًححر ؾن بًَة خسًست ٌَـلوابث اصلوًَة
حىون بكي رضز ،فؼِص مفِوم خسًس ٌَـلوابث اصلوًَة اظعَح ؿَََ ابًـلوابث اطلهَة ،واطلي هيسف بساسا
اإىل اًخلََي من الاثز اًسَحَة ٌَـلوابث اًضامةل يف حماوةل ٌَمواسهة تني اذلفاع ؿىل اًسمل والمن اصلوًَني من
هجة ،وتني ؿسم املساش واحرتام وحصكِة حلوق االإوسان من هجة اثهَة.
وتـحازت بدصى اإن اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة ثلوم ؿىل مٌعق هيسف اإىل ثبمني اًفـاًَة اًس َاس َة من
ذالل حتلِق بكىص كسز من اًضلط ؿىل ظياغ اًلصاز اًصئُس َني ،مؽ ثبمني اسلاًة االإوساهَة ؾن ظصًق
اًخلََي من مـاانت اًساكن املسهَني جبـي اًـلوتة جس هتسف كسز االإماكن اًيرحة بو اًفئة اخملاًفة فلط ،لك ُشا
تلصط اًوظول هناًة اإىل اًِسف السايس من فصط اًـلوتة وُو ثلَري اًس َاسة كري املصقوة فهيا اخملاًفة
ًلواؿس اًلاهون اصلويل.
وؿَََ ميىن اًلول بن امليعق اطلي ثلوم ؿَََ اًـلوابث اطلهَة ُو مٌعق بذاليق وإاوساين ،ال ًخوافق
وامليعق اًخلََسي ٌَـلوابث اًضامةل اطلي زخت جعزٍ وفضهل يف حتلِق بُسافَ اًيت وضؽ من بخَِاًَ ،حي مـَ
امليعق اطليك اطلي جصس مـَ ادلاهة االإوساين وِسف اسرتاثَجي تين ؿىل بساسَ.
فاإىل بي مسى ميىن اؾخحاز اًـلوابث اطلهَة اًحسًي اٍمنوريج ؾن اًـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل من
حِر احملافؼة ؿىل اًسمل والمن اصلوًَني ذون اًخضحَة حبلوق االإوسان؟
حناول ذزاسة ُشٍ االإصاكًَة من ذالل ختعَط املعَة الول ًخحسًس ماَُة اًـلوابث اصلوًَة
اطلهَة ،ؿىل بن هفصذ املعَة اًثاين صلزاسة ثلِمي ثعحَق ُشٍ اًـلوابث.
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املعَة الول :ماَُة اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
كعس االإملام مباَُة اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة ازثبًيا ثلس مي ُشا املعَة اإىل فصؿني ،هدٌاول يف اًفصغ الول
مهنٌل مفِوم ُشٍ اًـلوابث ،ؿىل بن وس خـصط يف اًفصغ اًثاين فىصت هَفِة وضبهتا وثعوزُا.
اًفصغ الول :مفِوم اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
اكذىض مٌا حتسًس مفِوم اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة اًحسء بوال ابإؾعاء ثـصًف ًِا ،مث حبر دعائعِا،
وبذريا ثخِان بهواؾِا.
بوال :ثـصًف اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
ثـصف اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة تبهنا ثغل ادلزاءاث اًيت ثؤثص مدارشت ؿىل اًلاذت اًس َاس َني بو
املسؤوًني ؾن دصق اًسمل والمن اصلوًَني ،وثسغ اًساكن املسهَني الجصايء تـَسٍن ؾن ثبزرياهتا وثليض ؿىل
()1
مـاانهتم.
وكس ؾصفِا لك من ذافِس هوزحصاًت وحوزح ًوتزي تبهنا "ثغل اًخساتري اًيت ثفصط ضلوظا كرسًة ؿىل
الفصاذ واًَِئاث احملسذت ،ملِست تشعل امليخجاث وكريُا من ارلسماث مؽ اًخلََي من الاثز الاكذعاذًة
()2
والاحامتؾَة كري امللعوذت ؿىل اجملموؿاث املس خضـفة من اًساكن الجصايء".
نٌل ميىن ثـصًفِا تبهنا ؾحازت "ؾن حصنزي اًضلوظاث اًلرسًة ؿىل املسؤوًني ؾن اخملاًفاث ،مؽ اًخلََي
من الاثز اًسَحَة كري امللعوذت ،وجس هتسف وسائي اًضلط معََة ظيؽ اًلصاز واًيرة يف اًرشاكث بو
اًىِاانث اًيت جس َعص ؿَهيا ،وإان الاس هتساف ميىن بن ًـين بًضا فصط ؾلوابث ؿىل مٌخجاث حمسذت
ثضلك اهخلايئ بو الوضعة اًيت ثـخرب حِوًة ًدس َري س َاسة مصفوضة واًيت ًِا كمية ملخزشي اًلصازاث
()3
املسؤوًني".
اثهَا :دعائط اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
حمتزي اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة مبجموؿة من ارلعائط وًـي من بمهِا ما س يوزذ رهصٍ فامي ًًل:
ب .حمتزي ُشٍ اًـلوابث خباظَة فـاًَة اًِسف ،حِر بهنا ال ثوكؽ ؿىل الجصايء املسهَني ،وإامنا جس هتسف
اًيرة وظياغ اًلصاز ذاذي اصلوةل فلط ،ذون بن حىون اصلوةل ُسفا ًِا ،فِيي حصنز ؿىل املسؤوًني ؾن
()4
اًفوىض والاضعصاابث ذاذي اصلوةل.
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ة .اؾامتذ اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة ؿىل السَوة الاهخلايئ يف فصط اًـلوتة ،تسال من السَوة
اًضامي اطلي اكن كامئا يف اًيؼام اًلسمي ،اإر ًمت ادذَاز اًسَؽ واملـساث اًيت جرسي ؿَهيا اًـلوتة )5( ،فِيي ال
جس هتسف مجَؽ وازذاث وظاذزاث اصلوةل.
ح .حتمي اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة اًفئاث الاحامتؾَة اًضـَفة ؾن ظصًق ؾزهلم من باثز ُشٍ اًـلوابث.
ذ .اذلس من اًخبزري ؿىل اًحًِة اًخحخَة الاحامتؾَة ،هون بن ُشٍ اًـلوابث اطلهَة ثلَي من اًرضز
اًعوًي املسى ؿىل املؤسساث اًخـَميَة واًيؼم اًعحَة ومؤسساث اجملمتؽ املسين.
ه .اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة ال ثؤثص ؿىل الاكذعاذ احملًل وال ؿىل معاحل اصلول اجملاوزت ،وال ؿىل
()6
اًخواسن اًخجازي ،فِيي راث بُساف اهخلائَة حمسذت.
اثًثا :بهواغ اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
س يحاول حتسًس بهواغ اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة من ذالل اليت:
ب .اذلؼص ؿىل السَحة
اإن اذلؼص ؿىل السَحة املس هتسف ُو اًيوغ النرث اس خزساما من تني اًـلوابث زذا ؿىل هتسًس
اًسالم بو دصكَ ،بو حاةل من حاالث اًـسوان )7( ،وًـخرب ُشا اذلؼص من اًـلوابث اطلهَة تعحَـهتا لهَ
ال ًرض ابًساكن اإمنا ٌس هتسف اًلواث اًـسىصًة اًيت ثخحمي اًـواكة ًوحسُا.
وًخزش اذلؼص ؿىل السَحة صلكني بحسٌُل صامي مبوحدَ ًمت فصط كِوذ ؿىل االإهخاح واًـصط ،والدص
ًخزش صلك اؿرتاط بو جحز ًلسَحة بو املواذ بو الوضعة املخعةل ابلسَحة.
ة .اذلؼص ؿىل اًسفص
ًمت ثعحَق ُشا اًيوغ من اًـلوتة من ذالل اختار هوؿني من االإحصاءاث:
 .01فصط كِوذ ؿىل سفص الفصاذ بو ازلاؿاث بو اًىِاانث املس هتسفة ،ورعل من ذالل اإًلاء واثئق
اًسفص ،وزفغ مٌح اًخبصرياث بو ثعازحي االإكامة.
وًـخرب ُشا االإحصاء من االإحصاءاث املخياس حة مؽ ادلزاءاث اطلهَة ،رعل بن ُشا االإحصاء ٌس هتسف ؿىل
وخَ اًخحسًس بفصاذ بو رشاكث مـَية ،نٌل بهَ من انحِة بدصى ًخوافق مؽ مـاًري اذلس من الاثز االإوساهَة كري
()8
امللعوذت ٌَجزاءاث.
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 .02فصط كِوذ ؿىل مجَؽ اًصحالث ادلوًة من وإاىل اًحضل املس هتسف ،ورعل من ذالل فصط حؼص
ؿىل اًعريان ،واطلي كس ٍىون حؼصا ؿاما ،وزمغ بن ُشا االإحصاء س َؤثص ؿىل ؿامة اًياش ،اإال بن الافرتاط
ُيا ُو بن ُشا اذلؼص سوف ًؤثص ؿىل الفصاذ يف اًسَعة اإىل حس هحري بنرث مٌَ ؿىل ؿامة اًياش )9( ،وطلعل
ًعيف مضن اًـلوابث اطلهَة.
ح .اذلؼص اًخجازي املس هتسف
ُو حؼص جتازي اهخلايئً ،مت من ذالهل مٌؽ اًخجازت يف اًسَؽ اخملخازت ،سواء املعسزت مهنا بو
املس خوزذت ،وُو تشعل ًدٌاسة ومفِوم اًـلوابث اطلهَة.
ذ .اًـلوابث املاًَة املس هتسفة
حمتثي ُشٍ اًـلوابث يف جتمَس الظول املاًَة ابرلازح ،واًخضََق من وظوًِا اإىل السواق املاًَة،
وثـََق بو وكف اًلصوط واملساؿساث من اذلىوماث اًوظيَة وامليؼٌلث مذـسذت الظصاف مثي الدم املخحست
واًحيم اصلويل وظيسوق اًيلس اصلويل ،وفصط حؼص ؿىل ثسفلاث زؤوش الموال اًصاقحة يف الاسدامثز يف
()10
اصلوةل املس هتسفة.
اًفصغ اًثاين :هَفِة وضبت فىصت اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
سًذعصق تساًة اإىل حبر ذَفِة ػِوز فىصت اًـلوابث اصلوًَة اطلهَةً ،يدٌاول تـس رعل خمخَف ادلِوذ
اصلوًَة الإوضاء وثعوٍص ُشا اًيوغ من اًـلوابث.
بوال :ذَفِة ػِوز فىصت اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
يف اذللِلة اإن ػِوز فىصت اًـلوابث اطلهَة مل ٍىن اإال هصذت فـي ؿىل االإدفاكاث اًيت صِسهتا اًـلوابث
الاكذعاذًة اصلوًَة اًضامةل ؿىل مس خوايث مذـسذت ،مفن هجة الاهـاكساث اًسَحَة ؿىل صـة اصلوةل
املس هتسفة ابًـلوابث ،ومن هجة بدصى الاهـاكساث اًسَحَة ؿىل اصلول الدصى هدِجة اًزتارما تدٌفِش ُشٍ
اًـلوابث ،انَُم ؾن ػِوز ُشٍ اًـلوابث كذات ؿسمية ادلسوى ؾيسما ال حمتىن من حتلِق اًلصط اطلي
فصضت من بخي حتلِلَ.
ب .الاهـاكساث اًسَحَة ٌَـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل ؿىل صـة اصلوةل املس هتسفة
زخت من اًياحِة اًـمََة ؿسم فـاًَة اًـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل اًيت اكن مدياُا مؤسس ؿىل املواسهة
تني مـاانت اًساكن املسهَني واًيدِجة اًس َاس َة املصاذ اًوظول اإٍهيا تفصط مثي ُشا اًيوغ من اًـلوابث،
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حِر بػِص اًواكؽ ثياسة فـاًَة هؼام اًـلوابث اًضامةل تعوزت ؾىس َة ابًًس حة ًخبزريٍ ؿىل اًساكن
()11
املسهَني.
فَُس بسِي ؿىل اذلىومة ذاظة يف اصلول راث اًيؼام اصلٍىذاثوزي من بن جس خلي مـاانت اًساكن
املسهَني وجس َعص ؿَهيم وثسفـِم ًالًخفاف حوًِا ملواهجة دعص اصلول الحٌحَةً ،خعحح اًـلوتة الاكذعاذًة
اًضامةل جضلك حال حِسا ٌَحىومة جسدٌس اإًََ ًخربٍص مجَؽ مضالكِا.
وابًيدِجة ،فاإن اًفىصت اًيت بسست ؿَهيا اًـلوابث اًضامةل واًيت مدياُا بن مـاانت اًساكن املسهَني
س َؤذي اإىل اإضفاء فـاًَة ؿىل ُشا اًيوغ من اًـلوابث ،كس حلق ؾىس رعل متاما تبن حـي من ُشٍ
()12
اًـلوابث بذات كري فـاةل جسامه ابمللاتي يف ذمع اذلىومة وس َاساهتا.
ة .الاهـاكساث اًسَحَة ٌَـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل ؿىل اصلول الدصى
ؾيسما ثفصط ؾلوابث اكذعاذًة ذوًَة ؿىل ذوةل ما ثسخة سَوهَاث مسؤوٍهيا اخملةل ابًسمل والمن
اصلوًَني ،فاإن رعل س َؤثص ؿىل اصلول الدصى اًيت ًخرضز اكذعاذُا ثسخة اًـالكاث اًيت حصتعِا ابصلوةل
()13
املـاكدة.
اثهَا :ادلِوذ اصلوًَة الإوضاء وثعوٍص هؼام اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
ب .املحاذزاث اصلوًَة الإوضاء هؼام اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
تلَة اذلس من الاهـاكساث اًسَحَة اًيت ذَفهتا فىصت ثعحَق اًـلوابث الاكذعاذًة اًضامةل ،ػِصث
اًـسًس من املحاذزاث اصلوًَة اًيت حبثت فىصت اًـلوابث اطلهَة من سوااي خمخَفة ،من ذالل ثيؼمي اًيسواث
واملؤمتصاث مضجـة ومسؾومة من المني اًـام ًلدم املخحست هويف ؾيان )14( ،مهنا ما اكهت مواسات مؽ مرشوغ
اًـلوابث اطلهَة ُسفِا مساؿست جمَس المن ؿىل اختار كصاز اًـلوابث اطلهَة ،ومهنا ما اكهت تـس اؾامتذ
()15
اًـلوابث هبسف ثـزٍز ثيفِشُا وثعحَلِا.
وًـي من بمه ُشٍ املحاذزاث اصلوًَة هشهص اليت:
 .01مداذزت اإهرتالهن
ثـس بول املحاذزاث اًيت تشًت ًخعوٍص وظلي هنج اًـلوابث املس هتسفة ،وسايذت فـاًَهتا ،وكس خاءث
مبحاذزت من اذلىومة اًسوٌرسًة يف مازش ؿام  1998حىت ؿام  ،1999حِر ؾلسث مؤمتصاث اإهرتالهن يف
سوٌرسا من ظصف االإذازت الاحتاذًة اًسوٌرسًة ٌَضؤون الاكذعاذًة ،وخاءث ُشٍ اذلَلة نٌل ظَة المني
اًـام يف ثلصٍصٍ اًس يوي ًـام  1996تـس ؾزم اذلىومة اًسوٌرسًة ؿىل بن ٍىون اًلصط من ُشٍ اذلَلاث
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اصلزاس َة الإهرتالهن ُو وضؽ وثسكِق املخعَحاث احملسذت يف بهؼمة ادلزاءاث املاًَة وثعوٍص دِازاث خسًست
جس هتسف بفصاذا بو هَاانث حمسذت يف اًحضل املس هتسف )16( ،وهَفِة حـَِا بنرث فـاًَة مؽ اًسـي ًخحسًس ذوز
الاس خثٌاءاث لس حاة اإوساهَة يف ثعممي اًـلوابث املاًَة املس هتسفة ،ورهصث ابإجياس ذوز زظس الثص االإوساين
يف حتسني ثيفِش اًـلوابث ،وإاذزاح بحاكم ثخـَق جصظس الاثز االإوساهَة احملمتةل يف كصازاث جمَس المن
اصلويل ،وكس حللت معََة اإهرتالهن ثلسما هحريا يف فِم حٌلؾي ٌَـلوابث املاًَة املس هتسفة ،نٌل كامت اذلىومة
اًسوٌرسًة ابًخـاون مؽ مـِس "واجسون" توضؽ ذًَي ٌَمٌلزسني ؾن اًـلوابث املاًَة املس هتسفة واطلي ورش
()17
وكسم اإىل جمَس المن اصلويل يف ؿام .2001
وحمتثي بمه اجناساث معََة اإهرتالهن يف ثلسمي هط كاهوين وظين منوريج ًوضؽ كصازاث جمَس المن
تفصط ؾلوابث ماًَة راث بُساف موهجة حزي اًخيفِش ،ابالإضافة اإىل ثلسمي ظَلة منورحِة ًلصازاث جمَس
()18
المن اًيت ثخضمن ؾلوابث ماًَة راث بُساف موهجة.
 .02مداذزت تون ؼؼؼؼ جصًني
هؼمت ُشٍ املحاذزت ابًخـاون تني اذلىومة الملاهَة والماهة اًـامة ًلدم املخحست ومصنز تون اصلويل
ٌَخلَري يف بملاهَا ؿام  ،1999وزنزث ؿىل حؼص السَحة واًـلوابث املفصوضة ؿىل اًسفص واًلِوذ ؿىل حصنة
املالحة ادلوًة ،وهتسف ُشٍ املحاذزت اإىل حتسني ثعممي وثيفِش ؾلوابث اذلؼص املفصوضة ؿىل السَحة
واًـلوابث املفصوضة ؿىل اًسفص من بخي الاس خزسام الفضي ًِا من كدي َُئة الدم املخحست ،وثياوًت
املضاوزاث جسي اًـلوابث من حِر اًفـاًَة واطلي مل ٍىن مصضَا ،حِر مت حبر مسبةل اًـوائق اًيت
ثـصكي ثيفِش اًـلوابث الاكذعاذًة ؿىل اًواكؽ اًـمًل ،نٌل زنزث املحاذزت ؿىل اًخفاظَي اًفٌَة بنرث من
()19
اًخفاظَي اًس َاس َة زمغ بمهَهتا ،وُشا ابًيؼص ٌَعحَـة ارلاظة ًِشٍ اًـلوابث.
ومت اًخبهَس ذالل ُشٍ املحاذزت ؿىل بمهَة اًخوظي اإىل ًلة منورحِة ٌَلصازاث ،ذما ًؤذي اإىل ثاليف
اًـسًس من املضالكث املخـَلة ابًخفسري ،وابًخايل اًخيفِش ،وُو ما بذى اإىل وضؽ كصاز منوريج ذاض جلك فئة
من فئاث اًـلوابث اًيت ثياوٍهتا املحاذزت.
كسمت ثلازٍص مؤمتص تون ؼؼؼؼ جصًني حٌحا اإىل حٌة مؽ ذًَي اإهرتالهن اإىل جمَس المن يف خَس خَ
امليـلست يف  22بنخوجص  )20(،2000مث مت اإؿاذت مٌاكض هتا مصت اثهَة يف حَلة ذزاس َة هنائَة يف جصًني من  03اإىل
 05ذٌسمرب  2000مبضازنة ذرباء من  28ذوةل ،ثضبن حىَِف اًخلازٍص ًوضـِا مضن اًس َاق المثي
()21
ٌَـلوابث اطلهَة.
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 .03مداذزت س خووِومل
خاءث مبحاذزت من وسازت ارلازحِة اًسوٌرسًة ؿام  2002ابًخـاون مؽ اإذازت حبوج اًسالم واًزناؿاث
يف خامـة بوثساال ،وثياوًت ثيفِش اًـلوابث اطلهَة ،وحصى اًـمي مضن ُشٍ املحاذزت من ذالل زالج فصق
معي ،وكس مت ثلسمي اًخلصٍص اٍهنايئ ٌَمحاذزت اإىل جمَس المن يف  25فرباٍص  ،2003حِر ثضمن زالج بحزاء،
يف ادلزء الول مت اًيط ؿىل رضوزت ادذَاز اًـلوابث املس هتسفة وحي ٌَحس من الاثز اًسَحَة ٌَـلوابث
اًضامةل ،تُامن يف ادلزء اًثاين مت وضؽ ثساتري ًخـزٍز ذوز الدم املخحست يف ثيفِش ُشٍ اًـلوابث ،ويف ادلزء
اًثاًر مت اكرتاخ تـغ اًخساتري صلمع كسزت اصلول الؾضاء ؿىل ثيفِش اًـلوابث املس هتسفة ،ابالإضافة اإىل ثلسمي
ثوظَاث من بخي اًسري اًفـال ًلك هوغ من اًـلوابث اًيت مت ذزاس هتا وثعيَفِا يف مداذزيت اإهرتالهن وتون
ؼؼؼ جصًني.
ومن تني اًخوظَاث اًيت مت ثلسميِا اإىل جمَس المن من ذالل اًخلصٍص اطلي اىهتت اإًََ مداذزت
()22
س خووِومل هشهص:
 رضوزت ظَاكة كصاز جمَس المن ثضلك ٍصاؾي اصلكة يف اًعَاكة واًوضوخ يف املععَحاث ،ذما ٌساؿساصلول ؿىل حسن ثيفِش ُشٍ اًلصازاث.
اصلويل حول اًـلوابث ،وُو ما ًيـىس تسمعِا يف مصحةل اًخيفِش.
 بمهَة حتلِق اًخوافق ّ بمهَة ذوز الماهة اًـامة ًلدم املخّحست ،وًخ ّجىل تخبمني املـَوماث ٌضلول ؾن حواهة ؿست مذـَلة ابًـلوابث،ذما ٌساؿس رعل ؿىل اإوضاء كاؿست تَاانث ذاظة جلك حاةل.
 اإظالق جصامج ٌَخسزًة وتياء اًلسزاث ابًًس حة ٌََِئاث والفصاذ يف جمال اًخيفِش ؿىل اًعـَس اًوظين،مبا ٌساؿس يف ثبَُي اًىواذز املياس حة ٌَخيفِش وإاؿساذ اًخلازٍص اًالسمة ؾيَ.
ة .بؾٌلل بهجزت الدم املخحست يف اإزساء هؼام اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
 .01ذوز اٌَجية اًفصؾَة ذللوق االإوسان يف اإزساء اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
كسمت اٌَجية اًفصؾَة ذللوق االإوسان من ذالل كصازُا  35/1997املؤزد يف  28بوث 1997
املـيون تؼؼ "اًـواكة اًضازت ٌَـلوابث يف اٍمتخؽ حبلوق االإوسان" بزتؽ مالحؼاث فامي خيط اًـلوابث اطلهَة
()23
ويه
 جية بن حىون اًـلوابث حمسوذت يف اًزمن؛ جية بال متس اًـلوابث اًضـة اًربيء ال س امي الصزاض املس خضـفني؛16
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 جية بال ثؤذي اًـلوابث اإىل اًخفاوث يف ثوسًؽ املسادِي؛ جية بال ثؤذي اًـلوابث اإىل ذَق ذمازساث جتازًة كري مرشوؿة وكري بذالكِة.نٌل بؿَيت اٌَجية يف كصازُا  112/1998املؤزد يف  26بوث  1998مذاتـة حفط اًـلوابث
الاكذعاذًة يف ذوزهتا اًواحست واشلسني حتت ؾيوان "باثز الوضعة ؿىل اٍمتخؽ حبلوق االإوسان" اإمتاما ملا
تسبث تَ يف اصلوزت اشلسني.
ولكفت اٌَجية مبوحة كصازُا  111/1999املؤزد يف  26بوث  1999اًس َس مازك توس َوث ابإؿساذ
()24
وزَلة معي ثضبن ُشا املوضوغ ًخلسميِا ًِا يف ذوزهتا اًثاهَة واشلسني.
 .02ذوز جمَس المن اصلويل يف اإزساء اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
ًـة جمَس المن ذوزا معََا يف اإزساء اًـلوابث اطلهَة ،ورعل من ذالل اختارٍ جملموؿة من اًلصازاث
يف اإظاز مواهجة اًـسًس من اذلاالث اصلوًَة ،اكًـصاق س ية  )25(،2003وًَحرياي يف هفس اًس ية )26( ،لك من
اًىوهلو اصلميلصاظَة ( )27وساحي اًـاح ( )28س ية  ،2004واًسوذان س ية  )29(،2005واًعومال س ية
()32
 )30(،2008وًَخِا س ية  )31(،2011وهوزاي اًضٌلًَة س ية .2013
نٌل كام جمَس المن تفصط حزاءاث ؿىل اإٍصان هدِجة جصانجمِا اًيووي ،وكس بوىص ترضوزت الذش
تخـَاميث اًواكةل اصلوًَة ٌَعاكة اطلزًة ووكف ختعُة اًَوزاهَوم حاال حتت ظائةل فصط حزاءاث رهَة هكيؽ
()33
اًسفص ،جتمَس الظول وملاظـة اًًضاظاث اًيووًة.
واسدٌاذا اإىل لك ُشٍ اًلصازاث اًيت اختشُا جمَس المن ،واًيت اكهت ثخـَق تـلوابث رهَة جس هتسف
اإما جتمَس الظول املاًَة ،بو اذلؼص ؿىل اًسفص ،بو اذلؼص ؿىل السَحة ،ميىن اًلول بهَ كس زخس معََا ًيؼام
خسًس من اًـلوابث اصلوًَة بنرث فـاًَة من ثغل اًـلوابث اًضامةل اًيت اكهت حمي هلس صسًس.
املعَة اًثاين :ثلِمي اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
اًفصغ الول :مزااي اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة
حمتزي اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة جبمةل من املزااي هوزذُا ثحاؿا فامي ًًل:
بوال :جس هتسف اًـلوابث اصلوًَة اطلهَة املدسخة املحارش يف اخملاًفة اًيت بذث مبجَس المن اإىل ثوكِؽ
ادلزاء ،واًِسف من رعل ُو اًخرفِف من الاثز اًسَحَة ؿىل اصلوةل واًساكن ،وُشا ؾىس ما اكهت ؿَََ
اًـلوابث اًخلََسًة اًيت مل حىن ثفصق تني سانين اصلوةل املس هتسفة من حاهكني وحمىومني ذما بحسج جضة
نربى يف الوساظ اًلاهوهَة واًس َاس َة واالإوساهَة.
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فاًـلوابث اطلهَة حمتزي تيعاكِا احملسوذ وحصنزيُا ؿىل هجاث مـَية ،بي اذلىوماث املس هتسفة و/بو
اًيرة اذلاهكة وادلِاث اًفاؿةل من كري اصلول "اًىِاانث والفصاذ" )34(،فِيي بحس ارلَازاث اًس َاس َة املمىٌة
اًيت هتسف اإىل حصنزي اًضلط بو اًخبزري ؿىل معََة ضؽ اًلصاز واًيرة وكريُا من الظصاف من الظصاف
املسؤوةل ؾن اًسَوك كري امللدول ،ويه هنج هيسف ٌَحس من ثبزري هؼام اًـلوابث ؿىل كري الفصاذ بو
()35
اًىِاانث احملسذت مؽ اًخلََي من الاثز واًخساؾَاث اًسَحَة ؿىل بظص ٍاف اثًثة.
اإن ُشا اًخلَري يف ذمازسة اًـلوابث اطلهَة ًؤنس بن اًيؼام اصلويل كس اهخلي من جممتؽ اصلول اإىل جممتؽ
()36
اًىِاانث والفصاذ ،بي جممتؽ ؿاملي ،وبن ادلِاث اًفاؿةل يف اًيؼام اصلويل بذشت يف اًخلَري.
وإان الاؿرتاف تبن الفصاذ واًىِاانث ميىن بن ثـاكة من ظصف امليؼٌلث اصلوًَة ًوفص ٌَمجمتؽ اصلويل
اًضلط بنرث ٌَخـامي مؽ اًرصاؿاث اصلوًَة ،واًلول تبن امليؼٌلث اصلوًَة ميىن بن ثـاكة الفصاذ ذاذي اصلول
()37
ُو ذمازسة خسًست يف اًيؼام اصلويل.
نٌل بن ُياك افرتاط بدص ٍوكن يف بن اًـلوابث اطلهَة ميىن بن جس خزسم بًضا من كدي امليؼٌلث
اصلوًَة ضس اصلوًَة ضس ادلِاث اًفاؿةل كري اذلىومِة (ازلاؿاث املمتصذت) الإهناء اًرصاغ يف ذول مـَية.
وهبشا ميىن بن جس خزسم اًـلوابث اطلهَة كذات راث صلني:
 اًضق الولً :خـَق ابؾخحازُا بحس الذواث اًلرسًة ًحياء اصلوةل من ارلازح ؾن ظصًق الدم املخحستاًيت حتاول اإحداز ازلاؿاث املمتصذت ؿىل اإهناء متصذمه.
 اًضق اًثاينٍ :وكن يف اؾخحاز اًـلوابث اطلهَة بذات ذامعة جس خزسم صلمع واس خلصاز اذلىوماث املصنزًة()38
ًخاكحف من بخي اذلفاع ؿىل س َعصهتا ؿىل اًسَعة.
وذالظة ما س حق رهصٍ خبعوض ُشٍ املزيت ُو بن اًـلوابث اطلهَة جسـى الس هتساف املسؤوًني ؾن
()39
اإحساج اًفوىض واًلَق وثفاذي اًساكن املسهَني.
اثهَا :ال جس هتسف اإسرتاثَجَة اًـلوابث اطلهَة ادذَاز من ًفصط ؿَهيم ادلزاء فلط ،اإمنا حتسًس اًـلوتة
املياس حة اًيت ثفصط ؿَهيم ،طلعل فاإن ثعممي لك حَلة من اًـلوابث جية بن ٍىون فصًسا من هوؿَ اسدٌاذا
ًخحََي اسرتاثَجي ًلوضاغ اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة وذًيامِىِة اًيؼام املس هتسف ،ومفذاخ
اًفـاًَة ُو الاس هتساف اصلكِق والاهخلاء الاسرتاثَجي ،طلعل س خىون اًـلوابث رهَة لكٌل اس هتسفت ثضلك
()40
ضَق اًيرة املس َعصت ؿىل ظيؽ اًلصاز وحصماهنا من الظول واملوازذ النرث كمية هلم.
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طلعل فاإن اًخيفِش اًفـال ٌَـلوابث اطلهَة ًخعَة كسزا ُائال من املـصفة اًخفعَََة ؾن ُشا اًحضل
والصزاض واًفئاث املس هتسفة وحتسًس ُوًة الموال اًيت ميَىِا بفصاذ مـَيني واًَِئاث اذلىومِة واًرشاكث،
المص اطلي ميىن بن ٍىون ظـحا.
اًفصغ اًثاين :سَحَاث اًـلوابث اطلهَة
حناول حبر سَحَاث اًـلوابث اطلهَة ابًرتنزي ؿىل سَحَاث لك هوغ من بهواؾِا.
بوال :سَحَاث اذلؼص ؿىل السَحة
اإن ثعحَق ؾلوتة اذلؼص ؿىل السَحة مل ثحَف ُسفِا ومل حتلق اًلاًة املصحوت مهنا ،هون بن فـاًَهتا الإهناء
()41
اًرصاؿاث واذلس من اًزناؿاث ال حزال تـَست امليال.
ويف ُشا االإظاز ًلول "ًوتزي" و "هوزحصاًت" بن ؿسم فـاًَة اذلؼص ؿىل السَحة ال ثًدؽ من بوخَ
( )42ورعل ًالؾخحازاث
اًلعوز يف اًوس َةل بو الذات هفسِاً ،ىن ثًدؽ من ؾَوة اًخيفِش وؿسم نفاًخَ،
()43
اًخاًَة
 اإن اذلؼص ؿىل السَحة كاًحا ما ًمت فصضَ يف وكت مذبدص خسا ،بي تـس فواث الوان وتـس
بن ثفِغ ثغل املياظق ابًفـي ابلسَحة واملـساث اًـسىصًة الدصى ،تي بنرث من رعل حفىت ؿىل فصط بن
ؾلوتة اذلؼص ؿىل السَحة كس فصضت يف اًوكت املياسة ففي نثري من الحِان انذزا ما ًعحق وًيفش تسكة.
 اإن الؾضاء اصلامئني يف جمَس المن ومعالهئم مه يف اًواكؽ يف مبمن من بن ثفصط ؿَهيم
بي ؾلوابث.
 اإن بتـاذ اذلؼص ؿىل السَحة ميىن بن ثؤذي اإىل اذلعول ؿىل بسَحة تعوزت كري مذاكفئة
ٌَلاًة من خاهة اًفعائي املخحازتة ،وُشا ما ًـزس ؿالكة اًلوت كري املخاكفئة تني بظصاف اًرصاغ.
 اإن زظس اذلؼص ؿىل السَحة ملكف وٌس خلصق وكذا ظوًال تلسز اذلؼص اًخجازي ،رعل
لن اذلسوذ اًعوًةل والهؼمة املس هتسفة واملخواظئني ارلازحِني ؿىل اس خـساذ الختار خماظص هحريت ًخبمِهنا.
 ثواخَ ؾلوتة اذلؼص ؿىل السَحة مضلكة اهـسام حتسًس بهواغ ًلسَحة وارلسماث اًـسىصًة
املميوؿة ابًضحط ،فال ًوخس ذلس الن ثـصًف ذويل مذفق ؿَََ ٌَمـساث اًـسىصًة احملسذت ًخىون موضوغ
اذلؼص ،ابس خثٌاء السَحة اًعلريت وارلفِفة واملـساث اًـسىصًة اًخلََسًة اًيت ًلعهيا جسي السَحة ًلدم
املخحست اطلي ًلذرص ؿىل س حؽ فئاث من بهؼمة السَحة اًصئُس َة ،نٌل ال ثوخس كوامئ موحست ٌَسَؽ
وارلسماث اًيت ثيسزح يف اإظاز فصط اذلؼص ؿىل السَحة وملدوةل ذاذي مٌؼومة الدم املخحست.
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 تلي بن وضري اإىل بن ثعحَق اذلؼص ؿىل السَحة ًيجم ؾيَ دفغ تـغ اًـٌلةل اكدليوذ،
وبوًئم اطلٍن ًـمَون يف اإهخاح اًعياؿاث اصلفاؾَة ،وُو المص اطلي ًؤذي اإىل اخنفاط اًلسزت اًرشائَة
ًِؤالء الفصاذ وبدشمهُ ،شا ذون بن هًىس مسامهة اإحصاء اذلؼص ؿىل السَحة يف سايذت حاكًَف رشاء
السَحة وُو المص اطلي من صبهَ بن ًؤذي اإىل حتول هحري يف بوًوايث االإهفاق اذلىويم وابًخايل اخنفاط يف
اًصفاٍ الاكذعاذي اًـام ،ذما ًيـىس سَحا ؿىل املوازذ املخاحة ٌَوػائف اذلىومِة الدصى مثي اًخـَمي واًعحة
واًحىن اًخحخَة.
اثهَا :سَحَاث اًـلوابث املاًَة املس هتسفة
ثـخرب ادلزاءاث املاًَة املس هتسفة اًيت ثرضة ثضلك مدارش وحامس املعاحل اًضرعَة املاًَة واًخجازًة
ٌَلِاذت املسؤوةل ؾن اًسَوك اخملاًف بذات بنرث فـاًَة ،هون بن فصضِا ًمت تعصًلة بسِي مٌَ يف ابيق اًـلوابث
()44
اطلهَة من حِر دشؿة ثيفِشُا وفصط حاكًَف مدارشت ؿىل اًِسف.
وزمغ رعل اإال بهَ ًعـة بحِاان ثيفِش ُشا اًيوغ من اًـلوابث جىفاءت ،وُشا ابًيؼص ٌَمضالك
()45
اًخاًَة
 مضلكة ؿسم ذربت الدم املخحست يف فصط اًـلوابث املاًَة املس هتسفة.
 مضلكة اإماكهَة اًخحاًي ؿىل ُشا اًيوغ من اًـلوابث جلك سِوةل ،حِر ميىن اإدفاء
()46
الظول املاًَة من الوضعة اًخيؼميَة ؿىل اًعـَسٍن اًوظين واصلويل وال س امي مؽ اًحيوك اًرسًة.
 مضلكة وحوذ فرتت سمٌَة ثفعي تني اختار اًلصاز تفصط اًـلوتة وثيفِشٍ ،المص اطلي ٌسمح
ًلفصاذ املس هتسفني اختار االإحصاءاث اًوكائَة والاحذَاظاث اًالسمة ٌَمتَط من اًـلوتة ،فالظول ميىن هلَِا
()47
اإىل ماكن بدص ومَىِة املمخَاكث ميىن هلَِا اإىل الكازة بو اًرشاكء.
ؿالوت ؿىل رعل اًـسًس من اصلول الؾضاء يف الدم املخحست ثـخلس هكسبةل مدسب بن اصلول املس هتسفة
جية بن حتشز كدي فصط بي ؾلوتة.
وطلعل جنس بهَ ؾيسما ثفصط اصلول من خاهة واحس ؾلوابث ماًَة مس هتسفة مثي ذوةل اًوالايث
املخحست المصٍىِة ضس اخملاًفني ٌَلاهون اصلويل ،فاإهنا ثخحصك ثرسؿة وثيفش مدارشت ذون بي مٌاكضة ؿامة
مس حلة نٌل ًفـي جمَس المن ،وُو ما ًؤذي اإىل هخاجئ فـاةل بنرث.
نٌل بن مسبةل اصلزاسة املس حلة ًلاثز االإوساهَة ٌَـلوابث من صبهَ بن ٌس خزنف وكذا ظوًال ،وابًخايل
مييح اًفصض ٌَهتصة من اًـلوابث املاًَة.
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اإرن وابًيؼص ًِشٍ املضالك اًيت ثواخَ ثعحَق اًـلوابث املاًَة املس هتسفة ،ميىن اًلول بهَ التس من
وحوذ اًـسًس من اًرشوظ ًخىون اًـلوابث املاًَة فـاةل ،فِخـني بن حىون بظول اًيرة وبؾضاء اًيؼام
املس هتسف يف ارلازح مـصوفة ًَمت جتمَسُا بو معاذزهتا ،نٌل جية مـصفة املَف اًضريص ٌَِسف وهلاظ
ضـفَ وإاذزاك رشاكئَ اًخجازًني اًخلََسًني وؿالكاثَ املرصفِة اًصئُس َة وبسٌلء بؾضاء اًيرحة ،وُشا ًخعَة
ذربت وحتََي حمنك ًَِلك اًيؼام اًس َايس واًيرحة اًس َاس َة والاكذعاذًة ٌضلوةل املس هتسفة ،ؿىل بن ًرتمج
()48
ُشا اًـمي اإىل كامئة من اًىِاانث والفصاذ املس هتسفة.
اثًثا :سَحَاث ؾلوتة اذلؼص ؿىل اًسفص
الظي بن ؾلوتة حؼص اًسفص من اًـلوابث اطلهَة واًيت ًُس ًِا ثبزري ؿىل ؿامة اًياشً ،ىن المص
ًُس نٌل ًحسو ذامئا ،لن اذلؼص ؿىل اًسفص كس ميخس ًُضمي اذلؼص ؿىل اًعريان تعفة ؿامة ،وُو ما من صبهَ
()49
بن ٍىون هل ابًف اًخبزري ؿىل اًساكن ؿامة وًُس اًيرحة املس هتسفة فلط ،ورعل ًلس حاة الثَة:
 اإن بظصاف من اًلعاغ ارلاض ميىهنا اس خزسام ظائصاث ذميوؿة من اًعريان.
 اإن امليخجاث اًَومِة ٌَساكن حىون كائحة يف حاةل اإكالق اًضحن ادلوي ال س امي اإرا ثـَق
المص ابملـساث اًعحَة واذلَوًة معوما.
 اإكالق اًواكالث ارلازحِة ٌَرشاكث املـيَة بمص من صبهَ بن ًدسخة يف دسائص هحريت يف
اًوػائف.
 اإن دعص اًسفص ميىن بن حىت ؿىل اذلَات اًضرعَة ،اإر كس مييؽ اًضرط من اس خلدال
ؿائَخَ يف ارلازح.
وهدِجة ًِشٍ الاثز اًسَحَة ؿىل حؼص اًعريان ابًًس حة ٌَساكن فاإهَ جية بن ًمت اًخـامي مـِا حبشز،
اإر جية بن حىون مصثحعة ابدلزاءاث املفصوضة ؿىل اًسفص ،وبن حىون مؤكذة وثيعحق فلط ؿىل اًعائصاث
اًيت جس خوؾة ابهخؼام اًيرة.
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ارلامتة:
من ذالل ما س حق ذزاس خَ يف ُشا امللال خنَط اإىل اًيخاجئ اًخاًَة:
 .01اًـلوتة اصلوًَة اطلهَة ؾلوتة راث ظاتؽ اس هتسايف ثفصط فلط ؿىل اخملاًفني ،ؾىس اًـلوتة
اًخلََسًة اًيت متخاس ابًعاتؽ اًضمويل ذون اٍمتَزي تني اخملاًف واًربيء.
 .02اًـلوتة اصلوًَة اطلهَة ؾلوتة اهخلائَة ،حِر ًمت اهخلاء بهواغ مـَية من اًسَؽ وامليخجاث والسَحة
والزظست وبظول الموال ًخوكِؽ اًـلوتة ؿَهيا ،وُشا ؾىس اًـلوابث اًخلََسًة اًيت اكهت ثفصط اذلؼص ؿىل
مجَؽ امليخجاث والموال ابس خثٌاء تـغ الاؾخحازاث االإوساهَة.
 .03ثؤثص اًـلوتة اًخلََسًة ثبزريا سَحَا ؿىل اكذعاذ اصلوةل املس هتسفة ولك اإىل ذزخة الاهنَاز ،ذما ًؤذي
اإىل ثسُوز اذللوق الاحامتؾَة واملسهَة واًحىن اًخحخَة ذاذي ُشٍ اصلوةل ،ؾىس اًـلوتة اطلهَة اًيت ًِا ثبزري
حزيئ وبدف.
 .04مت الاهخلال من اًـلوابث اًخلََسًة اًضامةل اإىل اًـلوابث اطلهَة من بخي ثلََي الاظعسام حبلوق
االإوسان ،اإال بن اًواكؽ اًـمًل بزخت بن ُشٍ الذريت مل حتلق اًِسف املصحو مهنا ،رعل بن اًضـوة ماساًت
ثـاين من فصط اًـلوابث اطلهَة ًىن ًُس ابًلسز اطلي اكهت جسخدَ اًـلوابث اًضامةل.
 .05اإن اًخيفِش اًفـال ٌَـلوابث اطلهَة ًخعَة كسزا ُائال من املـصفة اًخفعَََة ؾن اًحضل وؾن
الصزاض واًفئاث املس هتسفة ،وحتسًس ُوًة الموال اًيت ميَىِا بفصاذ مـَيني واًَِئاث اذلىومِة واًرشاكث،
وُو المص اطلي ًحسو ظـة خسا.
 .06زمغ ػِوز اًـلوابث اطلهَة اإال بهَ مت االإتلاء ؿىل اًـلوابث اًضامةل مبا جسخدَ من باثز اكززَة
ومسمصت.
واسدٌاذا اإىل ما س حق خنَط اإىل اكرتاخ بن حىون اًـلوابث اطلهَة وس َةل ًخحلِق كاًة ،وًُست كاًة
يف حس راهتا ،وًخعَة رعل:
 .01فصط اًـلوابث اطلهَة مليؽ بن جسري الموز من يسء اإىل بسوء ،مؽ جضجَؽ معََة اذلواز
واًخفاوط.
 .02ثوضَح بُساف اًـلوابث اطلهَة ثضلك ذكِق.
 .03رضوزت وضؽ حس سمين ؾيس اإكصاز اًـلوابث والاًزتام هبشٍ اذلسوذ اًزمٌَة.
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 .04الاًزتام تخعممي اًـلوابث اطلهَة لك حاةل ؿىل حسى ،وُشا ؾن ظصًق الذش تخلازٍص ثلِمي الثص
االإوساين اًيت جس حق فصط ُشٍ اًـلوابث واًيت ثبذش تـني الاؾخحاز اًوضؽ اًس َايس والاحامتؾي اصلاذًل
ٌضلوةل املس هتسفة.
 .05املصاحـة اصلوزًة لاثز ثعحَق اًـلوابث اطلهَة ؿىل حلوق االإوسان من ذالل اإؿساذ ذزاساث
وثلازٍص مِساهَة ثلِميَة ًخغل الاثز ،حِر جية الذش تـني الاؾخحاز ُشٍ اصلزاساث واًخلازٍص واًـمي ؿىل
ختفِغ بو ثلَري ُشٍ اًـلوابث لكٌل ذؾت اًرضوزت اإىل رعل ،بي لكٌل بذى ثعحَق ُشٍ اًـلوابث اإىل ُسز
حلوق االإوسان.
 .06الاًزتام تخىَِف هؼام اًـلوابث اطلهَة ثحـا ًخعوز الوضاغ ،وُشا ًـين رضوزت اًخرفِف مهنا لكٌل
اختشث اصلوةل املس هتسفة مداذزت يف اجتاٍ اإظالخ سَووِا.
اًِوامش:
() زوذزًم اإًََا بيب ذََي ،اًـلوابث الاكذعاذًة اصلوًَة يف اًلاهون اصلويل تني اًفـاًَة وحلوق االإوسان ،اًعحـة الوىل ،مًضوزاث
اذلَيب اذللوكِة تريوث ،2009 ،ض.126
( )2زضا كصذوخ ،اًـلوابث اطلهَة مسى اؾخحازُا تسًال ٌَـلوابث الاكذعاذًة اًخلََسًة يف ؿالكهتا حبلوق االإوسان ،مشهصت ًيَي صِاذت
املاحس خري يف اًـَوم اًلاهوهَة ،ختعط اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان ،لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ،كسم اذللوق ،خامـة اذلاح
رلرض ،ابثية ،ادلزائص ،2011 ،2010 ،ض .58
( )3هفس املصحؽ.
)(4

HAPPOLD Matthew, « exigences humanitaires relatives à la mise en place des sanctions »,
Géostratégiques, N° 40, 3eme trimestre 2013,université du Luxembourg, 2013 ,p92.
()5

صُدان هعريت وؾحاسة ظاُص ،اًـلوابث اطلهَة تسًي ٌَـلوابث الاكذعاذًة اصلوًَة ،ملال مًضوز مبجةل الاحهتاذ اًلضايئ ،لكَة
اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ،خامـة ؾحس اسلَس جن ابذٌس ،مس خلامن ،ادلزائص ،اًـسذ اًساتؽ ؾرش ،سخمترب  ،2018ض.273
( )6توًوسف ؾحس اًلاين ومسـوذي ظسام ،ادلزاءاث اطلهَة يف اًلاهون اصلويل ،مشهصت ًيَي صِاذت ماسرت يف اذللوق ،ختعط اًلاهون
اصلويل االإوساين وحلوق االإوسان ،لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ،كسم اذللوق ،خامـة ؾحس اًصحٌلن مريت ،جباًة ،ادلزائص،
 ،2014،2015ض.12
( )7زضا كصذوخ ،مصحؽ ساتق ،ض.71
( )8توًوسف ؾحس اًلاين ومسـوذي ظسام ،مصحؽ ساتق ،ض.15
( )9زضا كصذوخ ،مصحؽ ساتق ،ض.74
( )10هفس املصحؽ ،ض.78
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ثياسغ اًلواهني يف جمال ؾلس اًزواح تني اًلاهون ادلزائصي واًلواهني امللازهة
Conflict of laws in the field of marriage between Algerian law and
comparative laws
Dr.LAKHDAR MAACHOU  لخضر هعاشى.د
أستار هحاضر أ
كليت الحقىق و العلىم السياسيت
 الجزائر- بشار-جاهعت طاهري هحوذ
lakhdar_maa@yahoo.fr :البريذ االلكتروني

مَرط
اإن ثرصفاث االإوسان كس متخس اىل ذازح حمَعَ ذما جيـهل ًربم ؾلوذا يف ذول بدصى مؽ بصزاض
 حِر ادذَفت كواهني اصلول يف اإؿساذ احاكم ؾلس،بدصٍن مثي ؾلس اًزواح اطلي ًـس زاتعة احامتؾَة وبدشًة
 ذما ًثري،اًزواح وكواؿسٍ و تَف ثياسغ اًلواهني رزوثَ يف املسائي املخـَلة ابلدشت راث اًـيرص الحٌيب
َََ وؿ،اًدساؤل حول اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ؾلس سواح اإرا اكن بحس بظصافَ من ذوةل خمخَفة
سًذعصق يف ُشٍ اصلزاسة اىل اجصام ؾلس اًزواح ورشوظَ وباثزٍ ونشا اًخعصق اىل اًلاهون اًواحة اًخعحَق
.ؿىل اًصاتعة اًزوحِة راث اًـيرص الحٌيب
 حزائصي، ظصف بحٌيب، ثياسغ اًلواهني، ؾلس سواح:اًلكٌلث املفذاحِة
Abstract:
Human behavior may extend beyond its perimeter, making it contract in other
countries with other persons such as the marriage contract, which is a social and family
association, where the laws of states differed in the preparation of the provisions of the
marriage contract and its rules, the conflict of laws culminated in matters related to the
family with foreign element, Which raises the question of the law applicable to the
marriage contract if one of its parties from a different country, and therefore we will
discuss in this study to conclude the marriage contract and its terms and effects, as well as
to address the law applicable to the marital relationship with the foreign element.

Keywords: marriage contract, conflict of laws, foreign element, Algerian
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هقذهت

اًزواح من بنرث املواضَؽ اًيت ثثري اإصاكال يف ماذت ثياسغ اًلواهني وٍصحؽ اًسخة يف رعل اإىل بن اًزواح
اطلي ًسذي يف اإظاز الحوال اًضرعَة ختخَف اًدرشًـاث يف اإؾعاء مفِوم موحس هل ثسخة الادذالف
يف اصلٍن واًخازخي والذالق من ذوةل اإىل بدصى  ،1وادذالف رشوظ وصلك اهـلاذٍ وباثزٍ واهلضاءٍ ،فلس
ٍىِف كاهون ذوةل مـَية اًـالكة اًيت حىون تني زخي وامصبت ؿىل بهنا ؿالكة سواح يف حني ٍصاُا كاهون
ذوةل بدصى ؿالكة كري مرشوؿة.
و اًصاتعة اًزوحِة ال ميىن اإزحاهتا اإال تـلس مسين اطلي ُو ؾلس اًزواح اطلي ًلوم ّ تخحصٍصٍ املوزق بو
موػف مؤُي كاهوان خمخط تخحصٍص ؾلس اًزواح ،وُشا ما هط ؿَََ املرشغ ادلزائصي يف املاذت 18من كاهون
الدشت اًيت خاء هعِاً" :مت ؾلس اًزواح بمام املوزق بو بمام موػف مؤُي كاهوان مؽ مصاؿات ما وزذ يف
املاذثني  9و  9مىصز من ُشا اًلاهون"  ،2نٌل بن املرشغ ادلزائصي مل ًخـصط ٌَرعحة ومل حيسذ اًلاهون
اًواحة اًخعحَق ؿَهيا كري بهَ اؾخربُا ملسمة ٌَزواح ،3بو مرشوغ سواح.
وًخعَة ؾلس اًزواح رشوظا ؿسًست الهـلاذٍ سواء اكهت رشوظا موضوؾَة او رشوظا صلكَة وُشٍ
اًرشوظ ختخَف من ذوةل اإىل بدصى حبنك ادذالف الهؼمة اًلاهوهَة واًـلائس اصلًًِة وؾيسما ًيـلس اًزواح
حصَحا ٍصثة باثزا كاهوهَة حىون اإما باثزا خشعَة بو باثزا ماًَة ،وؿَََ ٍمتحوز االإصاكل يف ُشا اًححر حول
ما ُو اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اهـلاذ اًزواح وباثزٍ ؾيسما ٍىون احس بظصاف اًـلس بحٌيب؟
و جنَة ؿىل رعل من ذالل مهنجَة حتََََة ملازهة و اب ًخعصق بوال ٌَلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اهـلاذ
اًزواح ونشا اًرشوظ املوضوؾَة واًضلكَة ٌَزواح و اثهَا اإىل ازبز ؾلس اًزواح واًلاهون اًواحة اًخعحَق
ؿَهيا ،مبـىن بهيا سًذعصق يف ُشٍ اصلزاسة اإىل اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اهـلاذ اًزواح وباثزٍ ؿىل اًصاتعة
اًزوحِة راث اًـيرص الحٌيب.

املعَة الول :اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اهـلاذ اًزواح
الظــي بن ًدـــسب اًؼؼزواح مبلسمـــة جســـمى ارلعدــة و ختخَف الهؼمـــة اًلاهوهِـــة يف حىَِفِا واًّيت ثحاًًت
اًدرشًـاث يف حتسًس ظحَـهتا اًلاهوهَة ،اإىل خاهة ثوافص رشوظ موضوؾَة وصلكَة الهـلاذ اًزواح،
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و ٌَخىَِف بثص ابًف المهَة ابًًس حة ملسبةل ارلعحة حِر ب ّن حىَِفِا خيخَف من كايض لدص ،وابًخايل
ًؤثص ؿىل كواؿس اًخياسغ اًّيت حتوكِا ،وًًذج ؾيَ يف الذري ادذالف يف اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿَهيا وؿىل
بساش رعل ًوخس اجتاُنيً 4خحسًس اًلاهون اطلي ٌرسي ؿىل ارلعحة هوحضٌِل فامي ًًل:
الاجتاٍ الاول  :اؾخربُا مبثاتة ؾلس مَزم ،وال ميىن ًلظصاف اًـسول ؾيَ ،وإارا ؿسل بحس الظصاف
ؾيَ ٌسبل ؿىل بساش املسؤوًَة اًـلسًة ومن تني الهؼمة اًلاهوهَة اًّيت رُحت ُشا املشُة اًدرشًؽ الملاين
واالإجنَزيي ،طلا اؾخربث اًـسول ؾن ارلعحة هوؿا من بهواغ ؿسم اًخيفِش ،ذما ًرتثة ؿَهيا باثز املسؤوًَة
اًـلسًة ،بي تـحازت بدصى جرسي ؿَهيا كواؿس ا إالس ياذ ارلاظة ابًـلس.
وٍصى خاهة من اًفلَ ابإدضاغ ارلعحة ًلاهون خًس َة ارلاظة كِاسا ؿىل كواؿس اًخياسغ اًّيت حتنك
اًزواح ،حبَر خيضؽ اًـسول ؾهنا ًلاهون خًس َة لك من ارلاظة وكت فسرِا ،وُو ما رُة اإًََ املرشغ
اًىوًيت يف ّهط املاذت  35من اًلاهون ارلاض تدٌؼمي اًـالكاث اًلاهوهَة راث اًـيرص الحٌيب من اًلاهون زمق
 5اًعاذز تؼ  14فرباٍص .1961
الاجتاٍ اًثاين  :فاؾخرب ارلعحة من ملسماث اًزواح وُو ال ًضفي ؿَهيا بثصا مَزما ،اإر اؾخربُا وؿسا
ابًزواح وًُست تـلس ،بي ًُست هل كوت االإًزام والاًزتام.
تُامن ًخجىل موكـــف املضؼؼؼصغ يف املـــاذت  5مؼؼؼن كـــاهون السؼؼؼصت و اًـــيت ثلضؼؼؼي تـــبن "ارلعدـــة وؾـــس
تـــاًزواح و جيؼؼؼوس ٌَعؼؼؼصفني اًــــسول ؾؼؼؼن ارلعدـــة" ،و ُـــشا ًـؼؼؼؼؼين بن ارلعدؼؼؼؼؼة يف ػؼؼؼؼؼي اًلؼؼؼؼؼاهون
اًضرعؼؼي.5
ت
ادلزائؼؼؼؼؼصي ال حصثؼؼؼؼؼة بي بزؼؼؼؼؼص مَؼؼؼؼؼزم و ثؼؼؼؼؼسذي ضؼؼؼؼؼمن مسؼؼؼؼؼائي الحؼؼؼؼؼوال
وظحلا ٌٌَلذت  09من اًلاهون املسين ادلزائصي خيضؽ حىَِف ارلعحة ًلاهون اًلايض املـصوط بمامَ
اًٌؼزاغ ،وؿىل ُشا الساش ثـخرب ارلعحة ظحلا ٌَيؼام اًلاهوين ادلزائصي وؿسا فِيي ال حصىق اإىل ذزخة اًـلس
وال ًرتثة ؾهنا بي بثص من باثز ؾلس اًزواح ً ،ىن الفـال اًضازت املعاحدة ٌَـسول ميىن مساءةل اًضرط
ؾهنا ؿىل بساش املسؤوًَة اًخلعريًة ،وابًخايل ثعحق ؿَهيا كاؿست اًخياسغ اًّيت حتنك الاًزتاماث كري اًخـاكسًة،
ظحلا ًيط املاذت  20من اًلاهون املسين ادلزائصي يف فلصهتا الوىل.6
اًفصغ الول :اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اًرشوظ املوضوؾَة ًـلس اًزواح
ؾصف املرشغ ادلزائصي اًرشوظ املوضوؾَة ؿىل اهنا ثغل اًرشوظ الساس َة ًلِام زاتعة اًزواح وإارا
ختَف رشظ من ُشٍ اًرشوظ ًرتثة ؿىل ُشٍ اًـالكة اًحعالن  ،7وؾصفت املاذت  04من كاهون الدشت
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ادلزائصي اًزواح تبهَ"ؾلس زضايئ ًمت تني زخي و امصبت ؿىل اًوخَ اًرشؾي من بُسافَ حىوٍن بدشت بساسِا
8
املوذت واًصمحة واًخـاون وإاحعان اًزوخني"
حِر هط املرشغ ادلزائصي ؿىل اًرشوظ املوضوؾَة ٌَزواح يف املاذثني 9و9مىصز من كاهون الدشت
ادلزائصي واًيت جضمي ثحاذل زضا اًزوخني وبََُة اًزواح واًعساق واًويل بو اًلايض اإرا ثعَة المص رعل
اهـسام املواهؽ اًرشؾَة  ،فلس حىون مواهؽ مؤتست (سخة ذامئ ال ٍزول) وبدصى مؤكذة (حزول جزواًِا) ظحلا
ٌٌَلذت  23من كاهون الدشت ،اإضافة اإىل اؾخحاز املاهؽ اًعحي من مواهؽ اًزواح .وجية االإصازت اإىل بن املواهؽ
يه من اًيؼام اًـام ،9وًلعس هبا بًضا ثغل اًرشوظ اًّيت ًخوكف وحوذ اًزواح ؿىل وحوذُا وًيـسم يف حاةل
اإهـسارما،ونشا املواذ 27-26-25من كاهون الدشت .10
وثـخرب ُشٍ اًرشوظ من اًرشوظ ادلوُصًة وثخوكف حصة اًزواح ؿىل حتللِا ،فاًلاهون اطلي حينك
اًرشوظ املوضوؾَة ًعحة اًزواح ُو اًلاهون اًوظين ًلك من اًزوخني حسة هط املاذت  11من كاهون
الدشت اًيت خاء فهيا 'ٌرسي ؿىل اًرشوظ ارلاظة تعحة اًزواح اًلاهون اًوظين ًلك من اًزوخني.11
بما ابًًس حة ٌَلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اًرشوظ املوضوؾَة.ادذَف اًفلِاء يف حتسًس اًلاهون اًواحة
اطلى حينك اًرشوظ املوضوؾَة ًـلس اًزواح.
الاجتاٍ الاول :وُو اطلي ًخجَ حول اإدضاغ اًرشوظ املوضوؾَة اإىل موظن اًزوخني  ،وبذش هبشا اذلنك الك
من اًلاهون االإجنَزيي واصلول االإسىٌسانفِة.
الاجتاٍ اًثاين :وُو اإس ياذ اًرشوظ املوضوؾَة اإىل كاهون حمي اإجصام اًزواح وُشا ذون اٍمتَزي تني اًرشوظ
اًضلكَة واًرشوظ املوضوؾَة .وُشا اذلنك مـمتس من كدي اًلاهون المصٍيك وتـغ ذول بمصٍاك اًالثًَِة.
الاجتاٍ اًثاًر :وُو الاجتاٍ اًسائس واطلي خيضؽ اًرشوظ املوضوؾَة اإىل كاهون خًس َة اًزوخني واطلي
12
بذشث تَ لك من فصوسا وبملاهَا وحىت اثفاكِة الُاي  1902املاذت  01مهنا ارلاظة تدٌاسغ اًلواهني .
اما املرشغ ادلزائصي فلس ّهط يف املاذت  11من اًلاهون املسين ادلزائصي املـسةل ابإدضاغ اًرشوظ املوضوؾَة
ٌَزواح ًلاهون خًس َة لك من اًزوخني"ٌ ،رسي ؿىل اًرشوظ املوضوؾَة ارلاظة تعحة اًزواح اًلاهون
اًوظين ًلك من اًزوخني" 13وابًخايل ٍىون املرشغ ادلزائصي كس ادضؽ ُشٍ اًرشوظ ًلاهون خًس َة
اًزوخني فارا اكن اًزوخني من خًس َة واحست فان اًلاهون اًواحة اًخعحَق ُو كاهون خًسُهتٌل اًوظين  ،اما
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ارا نيا امام سواح خمخَط فال صم اهَ ثوخس ظـوتة يف حتسًس اًلاهون اًواحة اًخعحَق وسُذضخ رعل ؾيس
اًخعصق ًلاهون خًس َة اًزوخني:14.
فِي ختضؽ اًرشوظ املوضوؾَة ًلاهون خًس َة لك مهنٌل مـا ام ختضؽ اًرشوظ املوضوؾَة ًلاهون خًس َة لك
15
ظصف ؿىل حسى؟
حِر ػِص يف ُشا ارلضم اجتاُان صلى اًفلَ :اجتاٍ ًسؾو اإىل ثعحَق كاهون خًس َة اًزوخني ثعحَلا خامـا،
والاجتاٍ الدص ًياذي تخعحَلٌِل ثعحَلا موسؿا.
 -1اًخعحَق ادلامؽ حِر ًياذي اًفلِاء ترضوزت اًخعحَق ادلامؽ ًالك اًلاهوهني مـا ُو رضوزت ثوفص
اًرشوظ املوضوؾَة يف كاهون الك اًزوخني 16و تـحازت ادصى ب ّن اًزواح ال ٍىون حصَحا من اًياحِة
املوضوؾَة ،إا ّال اإرا اس خوىف لك سوح الحاكم امليعوض ؿَهيا يف كاهوهَ اًوظين ،ونشا الحاكم امليعوض
ؿَهيا يف كاهون خًس َة اًعصف الدص.
كري ب ّن ُشا اًصبي اهخلس ،له َّ جيـي اًـالكة اًلاهوهَة مس خحَةل الاهـلاذ ،مبجصذ ختَف رشظ من اًرشوظ
امليعوض ؿَهيا يف الك اًلاهوهني.17
 -2اًخعحَق املوسغ :بكَحَة اًفلَ اجتَ حنوى اإدضاغ اًرشوظ املوضوؾَة اإىل خًس َة لك ظصف ؿىل
حسا ومـىن رعل ،ب ّن لك ظصف ؿَََ بن ٌس خويف مجَؽ رشوظَ املوضوؾَة امليعوض ؿَهيا يف كاهوهَ
اًوظين.
واًلاهون ادلزائصي ،بًضا بذش ابًخعحَق املوسغ يف هط املاذت  11من اًلاهون املسين املـسةل .وبنّس ؿىل
رعل يف هط املاذت  97من كاهون اذلاةل املسهَة تلوهل به ٌَّ ،ضرتظ ب ّال خياًف اًعصف ادلزائصي رشوظ
الساش اًّيت ًخعَهبا اًلاهون ادلزائصي الإجصام ؾلس اًزواح .كري بهَ اإرا ثـَق المص ابملواهؽ فِعحق ،ثضبهنا ذامئا
اًخعحَق ادلامؽ خملاًفهتا فىصت اًيؼام اًـام  ،18وًىن ُياك اس خثٌاء ُام دصوخا ؾن اًلاؿست اًساتلة ،ب ّكصٍ
املرشغ ادلزائصي يف املاذت  13مسين ،حِر بؾعى الادذعاض ابًًس حة ٌَرشوظ املوضوؾَة ًـلس اًزواح
ٌَلاهون ادلزائصي وحسٍ ،رشًعة بن ٍىون بحس ظصيف اًـالكة اًزوحِة حزائصاي وكت اإجصام اًزواح.19
اًفصغ اًثاين :اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اًرشوظ اًضلكَة ًـلس اًزواح
ثخـَق اًرشوظ اًضلكَة ٌَزواح ابمللذضَاث و االإحصاءاث اًيت ًخـني ؿىل اًزوخني اإثحاؾِا ًيك ًـخرب
سواهجٌل حصَحا يف هؼص اًلاهون اطلي جضري كواؿس اًخياسغ يف كاهون اًلايض ابدذعاظَ  20مبـىن بهنا جضمي
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اكفة اًرشوظ املخعَحة الإجصام اًزواح واًيت حصثحط بساسا ابًلاًة بو املؼِص ارلازيج اطلي ًمت فَِ اًزواح
وًعحح هبا اًزواح مـَوما صلى اًلري .21فِيي اًعصق اًالسمة الإػِاز اًزواح واالإفعاخ ؾيَ اإىل اًـامل
ارلازيج،اكإصِازٍ وحتصٍص ؾلسٍ وإازحاثَ .وحىت هـصف ما امللعوذ ابًرشوظ اًضلكَة،التس من اًصحوغ ًلاهون
اًلايض املـصوط بمامَ اًٌؼزاغً ،خحسًس ما ًسذي مضن اًرشوظ اًضلكَة وما خيصح ؾهنا.ومن ُشٍ اًرشوظ
بوال  :اًصضاء
ثيط املاذت  9من كاهون الدشت ادلزائصي ؿىل اهَ ً":يـلس اًزواح تدداذل زضا اًزوخني ".وهعت املاذت 10
مٌَ ؿىل اهَ ٍ ":ىون اًصضا ابإجياة احس اًعصفني وكدول اًعصف الدص جلك ًفغ ًفِس مـىن اًياكخ
رشؿا.وًعح االإجياة واًلدول من اًـاحز جلك ما ًفِس مـىن اًياكخ ًلة او ؾصفا اكًىذاتة بو االإصازت"نٌل هط
يف املاذ ت  33ف  1ؿىل بثص ختَف زهن اًصضا يف ؾلس اًزواح تلوًِا « ً :حعـي اًؼزواح اإرا ادذي زنؼن
اًصضـا ،فلس ساٍص املرشغ ادلزائصي مبوكفَ ُشا املشُة اذليفي فاالإجياة ُو ما ًعسز بوال من بحس
املخـاكسٍن ذالا ؿىل زضاٍ ابًـلس ،و اًلدول ُو ما ًعسز اثهَا من املخـاكس بدص ذالا تَ ؿىل موافلذَ وكدوهل
22
فامي زقة فَِ الول ،وهبشٍ املوافلة ورعل اًلدول حيسج اًخعاتق تني االإجياة واًلدول ومن مث ًيـلس اًـلس
،وحيسذ اًلاهون اًضرىص ًلك من اًزوخني ؾيارص اًصضا وهَفِة اًخـحري ؾيَ ومسى رضوزت سٌلغ لك من
23
اًزوخني ًخـحري الدص ؾن االإجياة بو اًلدول
اثهَا :بََُة اًزواح
بََُة اًزواح يف كاهون الدشت ادلزائصي خاء اًيط ؿَهيا يف املاذت  " : 7بهَ حىمتي بََُة اًصخي واملصبت يف
اًزواح تامتم  19س ية وٌَلايض بن ٍصدط ابًزواح كدي رعل ملعَحة بو رضوزت ،مىت ثبنسث كسزت اًعصفني
اًزتاماث
ؿىل اًزواح ٍىدسة اًزوح اًلارص بََُة اًخلايض فامي ًخـَق تباثز ؾلس اًزواح من حلوق و
24
فساوى املرشغ ادلزائصي تني اًصخي واملصبت يف حتسًس سن بََُة اًزواح "...
ًىن خيخَف اًوضؽ ؾيس اجصام ؾلس سواح احس ظصفَِ حزائصي ابًف وفلا ٌَلاهون ادلزائصي ؾيسما ٍىون سن
بََُة الحٌيب يف تضلٍ اكي من سن بََُة اًزواح املـمول تَ يف اًلاهون ادلزائصي  ،فوفلا ًيط املاذت  11من
اًلاهون املسين ادلزائصي فاهَ ٌرسي ؿىل اًرشوظ املوضوؾَة ارلاظة تعحة اًزواح اًلاهون اًوظين ًلك من

31

مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية
العدد األول -جويلية 2019

Journal of International Law for Research Studies
first issue - July 2019

اًزوخني.فرشظ الََُة من اًرشوظ اًيت ًعحق فهيا ضاتط ا إالس ياذ املصهة ثعحَلا موسؿا حصاؾى فَِ مسى
25
حصة ُشا اًرشظ وفلا ًلاهون خًس َة لك سوح ؿىل حست.
 .1سواح الخاهة يف ادلزائص  :كـــس ًلـــسم بحٌحِـــان ؿَؼؼؼى اإتؼؼؼصام ؾلـــس سواهجمـــا يف ادلزائؼؼؼص ال
ًعؼؼؼصخ بي إاصـــاكل اإرا نـــان ُؼؼؼؤالء مذحـــسي ادلًســــَة،اإر ســـَمت ثعحِؼؼؼق كـــاهون خًســـَهتٌل
املضـــرتك مـــؽ وحؼؼؼوة مصاؾـــات ملذضـــَاث اًيؼـــام اًــــام يف ادلزائؼؼؼص الن الادذعاض صلى
اًلٌعي ادلزائصي يف اإجصام ؾلس اًزواح ًلوم فلط يف حاةل احتاذ خًس َة اًزوخني مؽ خًس َة اًلٌعي
نٌل جضري املاذت 71من كاهون اذلاةل املسهَة اإىل رضوزت اإكامة احس الحٌحُني بو الكٌُل ملست صِص ؿىل
26
الكي كدي اًزواح يف اإكَمي الادذعاض اًخاتؽ ًضاتط اذلاةل املسهَة.
 .2اًزواح اصلتَومايس بو اًلٌعًل :جســــمح كاًحِــــة اًــــسول ًصؿاايُــــا املخواحــــسٍن يف اًــــسول الحٌحِــــة
تــــاإجصام ؾلؼؼؼؼوذ سواهجــــم بمــــام الؾؼؼؼؼوان اصلتَوماســــَني و اًلٌاظــــي املـمتــــسٍن يف ثَــــم اًــــسول
الحٌحِــــة
وًلس بكصث املـاُساث اصلوًَة واًدرشًـاث ابدذعاض اًسغل اصلتَومايس الإجصام ؾلس اًزواح يف ارلازح
نٌل ُو اًضبن يف اثفاكِة الُاي ًس ية  1902ارلاظة ابًزواح واثفاكِة فَِيا ًـام  1963يف  24اجصًي واًيت
27
ظاذكت ؿَهيا ادلزائص مبوحة املصسوم زمق  85-64املؤزد يف 02مازش .1964
نٌل باتخ اًلاهون ادلزائصي ٌَمواظيني ادلزائصًني ؾلس سواهجم يف ارلازح وفق اًضلك احملًل  28وهط ؿىل
ذعل يف املاذت  97من كاهون اذلاةل املسهَة واًيت خاء فهيا:ان اًزواح اطلي ًـلس يف تضل بحٌيب تني حزائصًني
بو تني حزائصي واحٌحَة ًـخرب حصَحا ارا مت حسة الاوضاغ املاًوفة يف رعل اًحضل .اإال بن املاذت  97ف 2
من كاهون اذلاةل املسهَة اس خثٌت سواح ادلزائصًة تبحٌيب ،وبصازث اإٍهيا يف املاذت  31من كاهون الدشت
ادلزائصي .حِر اصرتظت اإحصاءاث ذاظة ويه اذلعول ؿىل حصدِط جسَمَ املعاحل االإذازًة ارلاظة
ثضؤون الخاهة يف ادلزائص ،وكس ثضميت ثـَمية وسازًة مضرتنة تني وسٍص اصلاذََة ووسٍص اًـسل اإضافة اإىل
29
رشظ االإسالم يف ظاًة اًزواح الحٌيب اطلي ٍصقة ابًزواح من حزائصًة.
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بما ابًًس حة ٌَلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل اًرشوظ اًضلكَة فلس بنسث اثفاكِة الُاي املخـَلة ابإجصام
اًزواح والاؿرتاف تعحخَ املؤزذة يف  ،1978 /03/ 14يف ماذهتا اًثاهَة ب ّن اًرشوظ اًضلكَة ختضؽ ملاكن
اإجصارما ،بي ًلاؿست ًونُس Locusواًيت ذذَت حزي اًخيفِش اتخساء من  01ماي . 1991
وفامي خيط اًلاهون ادلزائصي ،فلس بس يس ُشٍ اًرشوظ يف املاذت  19من اًلاهون املسين املـسةل ،إا ّما ًلاهون
املاكن اطلي مت ّت فَِ ،بو ٌَلاهون اًوظين ٌَزوخني ،بو ًلاهون موظهنٌل املضرتك ،بو ٌَلاهون اطلي ٌرسي ؿىل
بحاكرما املوضوؾَة.

املعَة اًثاين :اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل باثز اًزواح
اإن اًـلوذ حِامن ثًضب حصَحة مس خوفِة مجَؽ رشوظِا املوضوؾَة ورشوظِا اًضلكَة حصثة وثًذج باثزا
كاهوهَة و نلاؿست ؿامة ،وهفس اًيشء ًلال ابًًس حة ًـلس اًزواح ابؾخحازٍ بهحي زاتعة كاهوهَة احامتؾَة ،مفىت
اهـلس حصَحا هخجت ؾيَ باثز حمتثي يف اذللوق واًواحداث املخحاذةل تني اًزوخني ،وباثز ماًَة ختط ثيؼمي
بمواًِا ويه اًيؼم املاًَة ٌَزوخني يف اًدرشًـاث اًلصتَة ، 30وًلعس تباثز اًزواح ثغل اًيخاجئ اًلاهوهَة اًيت
31
ثًذج ؾن اًـلس مبجصذ اإجصامَ  ،مبا فَِ من باثز خشعَة وماًَة
اًفصغ الول :الاثز اًضرعَة ًـلس اًزواح
املالحغ اهَ ال حاكذ اًدرشًـاث جتمؽ و ثخفق يف حتسًس اًلاهون اطلي حينك الاثز اًضرعَة ٌَزواح تني
الخاهة ،فدـغ اصلول بس يسهتا ًلاهون االإكامة ،وبذشث تشعل اًوالايث املخحست المصٍىِة ،تُامن ٍصى اجتاٍ
بدص ،ابإدضاؾِا ًلاهون ادلًس َة املضرتنة ٌَزوخني اكًَوانن ،ومن هجة بدصى انذى اجتاٍ اثًر ابإدضاؾِا
ًلاهون بدص خًس َة مضرتنة ٌَزوخني ،بما اًلاهون اطلي حينك مثال اإزحاث اًًسة بو اإىاكزٍ يف اًدرشًؽ
ادلزائصي فلس دعَ املرشغ ادلزائصي تلاهون خًس َة الة وكت مِالذ اًعفي حسة هط املاذت 13مىصز
من اًلاهون املسين اًيت خاء فهيا "ٌرسي ؿىل اًًسة والاؿرتاف تَ وإاىاكزٍ كاهون خًس َة الة وكت مِالذ
اًعفي .32
اًفصغ اًثاين:الاثز املاًَة ًـلس اًزواح
ٌَزواح باثز ماًَة مهنا اًيفلة ويه املال اطلي ًسفـَ اًزوح ًزوحذَ ًسس حاحِاهتا من ظـام وهسوت..اخل
ابالإضافة اإىل اثص بموال اًزوخني وُو ما ًـصف ابًيؼام املايل ٌَزوخني ،ومه ٍلوؿة من اًلواؿس اًلاهوهَة بو
املخفق ؿَهيا تني اًزوخني واًيت ثليض تَان حلوق واًزتاماث لك واحس مهنٌل من حِر مَىِة بمواهلٌل وإاذازهتا
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والاهخفاغ هبا وجسوًة حلوق لك من اًزوخني تـس اىهتاء اًزوحِة نٌل جنس هؼام اصلوةل بو اًحائية اطلي ًـخرب
33
من الاثز املاًَة ًـلس اًزواح
و املرشغ ادلزائصي اكن ًلص مدسب حصًة ثرصف اًزوخة يف ماًؼِا و ّ
ًخخىن مدسب الاس خلالًَة واهفعال
الموال ،اإال بن اًيخاجئ اًـمََة جصُيت ؾىس رعل حبَر ػِص مبا ٌسمى ابإس خلالًَة كاهوهَة واحتاذ فـًل طلدم
اًزوخني  ،ذما حـي املرشغ ادلزائصي ًـسل من هط املاذت  37من كاهون الدشت ادلزائصي واًيت بخاسث
ٌَزوخني بن ًخفلا يف ؾلس اًزواح هفسَ بو يف ؾلس زمسي الحق ثضبن الموال املضرتنة اًيت ٍىدس حاهنا بزياء
اذلَات اًزوحِة ،واً ًِ ّسة اًّيت ميَىِا لك سوح.
واًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ُشٍ الاثز ُو كاهون خًس َة اًزوح وكت اهـلاذ اًزواح ،حسة هط
املاذت  1/12من اًلاهون املسين ادلزائصي واًيت هعت ؿىل اهَ " ٌرسي كاهون اصلوةل اًيت ًًمتي اإٍهيا اًزوح
وكت اهـلاذ اًزواح ؿىل الاثز اًضرعَة واملاًَة اًيت ٍصحهبا ؾلس اًزواح" حِر بدضـت ُشٍ املاذت مجَؽ
باثز اًزواح اًضرعَة بو املاًَة ًلاؿست اإس ياذ واحست ُو كاهون خًس َة اًزوح وكت اإجصام اًزواح  ،34و
اس خثٌاءا اإرا اكن احس اًزوخني حزائصًني وكت اهـلاذ اًزواح فان اًلاهون ادلزائصي ُو اطلي ًعحق .حسة
املاذت  13من اًلاهون املسىن ادلزائصي .35
ارلامتة:
و يف الذري وس خًذج ،ب ّن اًزواح اخملخَط ًثري مضالك ؾوًعة ذاذي الهؼمة اًلاهوهَة حِر سـى املرشغ
ادلزائصي ابًًس حة ًرشوظ اهـلاذ اًزواح و ؿىل قصاز اًدرشًـاث الدصى ٌَخفصكة تني اًرشوظ املوضوؾَة
وتني اًرشوظَ اًضلكَة ،الهـلاذ ؾلس اًزواح فبدضؽ اًرشوظ املوضوؾَة ٌَزواح ٌَلاهون اًوظين ًلك من
اًزوخني وادضؽ اًرشوظ اًضلكَة ًلاهون املاكن اطلي متت فَِ او ًلاهون املوظن املضرتك او ٌَلاهون اطلي
ٌرسي ؿىل اإحاكرما املوضوؾَة  ،مفىت اس خوىف اًزواح رشوظَ املوضوؾَة واًضلكَة حصَحة هخج ؾيَ باثزا
خشعَة بو ماًَة بدضـِا املرشغ ادلزائصي ًضاتط اإس ياذ واحس وُو كاهون خًس َة اًزوح وكت اهـلاذ اًزواح
ترصحي املاذت  12يف فلصهتا الوىل من اًلاهون املسين املـسةل.
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ثبزرياث س َاساث اًخسذَي اصلويل ؿىل هؼام المن ازلاؾي
The impact of international intervention policies
on the collective security system
د /فؤاد شعنبي Dr. FOUAD CHANBI

أستار هحاضر قسن  -أ -
كليت الحقىق والعلىم السياسيت
جاهعت طاهري هحوذ  -بشار -الجزائر-
البريذ االلكترونيchanbichanbi31@gmail.com:

مَرط
هتسف اصلزاسة اإىل حتََي واكؽ المن ازلاؾي ،ذاظة يف مصحةل اًخيؼمي اصلويل اًيت تسبث ابىهتاء
اذلصة اًـاملَة الوىل ابإوضاء ؾعحة الدم ؿام  1919،حِر ًياكش اًحاحر املفِوم اًيؼصي ًيؼام المن
ثعوزٍ ،اإضافة اإىل الس حاة اًيت ما ساًت حتول ذون حتلِلَ هس َاساث اًخسذَي وخسًَهتا
ازلاؾي ومصاحي َ
اًلاهوهَة ،وبثصُا ؿىل مسائي اًس َاذت ،حلوق االإوسان ،واًدسََح.
والإًلاء اًضوء ؿىل بثص س َاساث اًخسذي واملسائي املشهوزت ؿىل واكؽ ومس خلدي المن ازلاؾي .خاء
ادلزء اًثاين من اصلزاسة ًَياكش س َاسة اًخسذي .الاجنَو -بمرييك ؿىل اًـصاق وحاةل ذزاسة .وتـس اًخحََي
تلغ اًيَؼص ؾن مفاُميَ اًيؼصًة اًيت
املوضوؾي ذَعت اصلزاسة اإىل بن ه َؼام المن ازلاؾي سُدلى رمسَ ذ ًا َ
ٌَسمل و المن اصلوًَني ،لن قَاة اًسَعة
حصظت َُئة الدم املخحست ؿىل ثحًََِ من ذالل مِثاكِا حتلِل ًا َ
اصلوًَة اًصاذؿة من هجة ومعاحل اصلول اًىربى املزتاًست من هجة بدصى؛ ٌُل ا ٌَظلان ال ٍزالا ًؤثصان ؿىل حصنة
ثعوٍص بًَاث هؼام المن ازلاؾي .وؿىل ضوء املـعَاث اصلوًَة ًؤمن اًحاحر ابًـمي يف ثفـَي لك من هؼصًة
اًخيؼمي اصلويل ا إالكَميي واًيؼصًة اًوػَفِة هحسائي بو دِازاث مساؿست ٌَميؼمة اصلوًَة ًخحلِق واكؽ بمن
حٌلؾي بفضي.
اًلكٌلث املفذاحِة :المن ازلاؾي ،س َاساث اًخسذيَُ ،ئة الدم املخحست.
Abstract
The study aims to analyzing the reality of the Collective Security, which the U.N.have
been seeking since its establishing to establish and adapt it through it charter, and to apply it
with all its aspects for achieving the concepts of the international security and peace. In
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which the sections related to the charter; some people consider them that they didn‘t cover
the frameworks of the concepts, and some states used them in justified explantations, in which
the international new developments do not still contain these concepts. And aim to clarify the
law dialectic related to the human and political concepts and try to search the lawful of
interventionism and justifications of the other .The against Iraq, as a subject discusses the
after mentioned effective elements in the Collective Security.
After the objective analyzing; the study was concluded that the Collective Security
become threatened passing over its theoretical concepts, because the absence of the deterring
international authority and increasing interests of the greater states.
Keywords: Collective Security, International intervention policies, United Nations.

ملسمــة:
زاُن اًىثري من املِمتني يف اًضؤون اصلوًَة ،ؿىل مؤمتص سان فصاوسُسىو ًس ية  ،1945ؿىل بهَ
اإظاز هؼام المن
اًسمل والاس خلصاز اصلوًَني ،يف
س خىون َُئة الدم املخحست تبهجزهتا كاذزت ؿىل حفغ َ
ٍ
مضالكث بحاظت تخعحَلَ ،متثََت يف ؾوامي مذَعةل
ازلاؾي ،إا َال ب َن ُشا اًيَؼام ال ٍزال ًـُش بسمة هدِجة
تيعوض املَثاق من هجة ،وضـف سَعة جمَس المن يف اإظساز وثيفِش اًـسًس من اًلصازاث راث اًضبن
املصثحعة ابًخساتري المٌَة ،وؿسم اإجصام االثفاكِاث اًوازذ رهصُا يف املاذت (  )43من املَثاق من هجة بدصى ،ذما
ذفؽ ابصلول اًىربى ذاذي جمَس المن اإىل ثفسري املععَحاث اًوازذت يف املاذت اًساًفة اطلهص ثفسري ًا واسـ ًا
،حبَر بظححت راث ظاتؽ س َايس ،اإضافة اإىل بهَ جملَس المن سَعة ثلسٍصًة معَلة يف حتسًس وحوذ
هتسًس ٌََسمل من ؿسمَ ،اإرا ما كوزهت مؽ ظالحِاث ازلـَة اًـامة يف امليؼمة .نٌل به ََ من املضالكث اًيت
حاًت ذون حتلِق المن ازلاؾي يه ؿسم وحوذ كواث ثيفِشًة ذوًَة ذامئة ،هدِجة ارلالف تني ذول اجملَس
ؿىل هوغ ُشٍ اًلواث وجحمِا ،ذما حـَِا نشعل ًفرتاث ظوًةل كري َ
مٌؼمة.
بما ابًًَس حة ٌَـوامي املخـََلة ابًواكؽ اصلويل وبثصُا ؿىل المن ازلاؾي ،فاه ََ اكن الهلسام اًـامل اإىل
نخَخني ،وكِام اًخحاًفاث اًـسىصًة واثفاكِاث اصلفاغ املضرتك -ذالل فرتت اذلصة اًحازذت-بثص ؿىل واكؽ المن
ازلاؾي املًضوذ ،وال خنفي ذوز اًخىٌوًوحِا اًـسىصًة اذلسًثة يف رعل اًخبزري ،حِر اإن اًخلَسم اًـَمي
ثفوق املعاحل اًلومِة ؾيس بؾضاء اجملمتؽ اصلويل ذاظة صلى اصلول
واًخلين محي مـَ وسائي َاصلماز ،نٌل بثَص َ
اًىربى ؿىل فىصت اًسالم اًـاملي ،حِر ظلى ثبزري امليفـة اطلاثَة ؿىل س َاساث اصلول ارلازحِة وخمععاهتا
االإسرتاثَجَة ،ذما حـي كاذت اصلول واًضـوة تـَست ؾن حىصٌس تياء هؼام ًلمن ازلاؾي ؿىل بزط اًواكؽ،
وحـي ثعحَلَ تفـاًَة ب ًمصا مضىواكً فَِ ،نٌل بن ُياك اًىثري من املضالك اًيت بثَص ؿىل حََِا الس حاة اًساًفة
َاطلهص هكضلكة فَسعني ومضالك اٍمتَزي اًـيرصي وؿسم ثعحَق مدسب حق اًضـوة يف ثلصٍص معريُا وبصاكل
الاس خـٌلز اًخلََسًة واذلسًثة.
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وسٌُاكش اًححر مفاُمي خمخَفة راث ؿالكة بهَست يف حتلِق بو فضي هؼام المن ازلاؾي ،حِر
َ
ثوَض اصلزاسة ظحَـة َ
ثلري اًيَؼام اصلويل يف ظصحَ ملفِوم حق اًخسذَي اصلويل ،ذما بخاس ًحـغ اصلول
َمربزاث يف جتاوس ظالحِاث اًخفوًغ واًخسذَي ؿرب الاهفصاذ ابًدسوًة بحِاان ً،واًخسذَي ذون ثفوًغ من
الدم امل َخحست بو اإجحام ؾن اًخسذَي بحِا ًان بدصى .نٌل اكن ٌَدسََح وخسًَة ضحعَ وىزؿَ ،الثص اًىدري ؿىل واكؽ
المن ازلاؾي ذالل وتـس اذلصة اًحازذت ،فض ًال ؿىل ب َن املضالك اصلوًَة اًيت ثؤثَص ؿىل مس خلدي َُئة الدم
ٌَسمل والمن اصلوًَني نثريت ،مهنا ما ًخـََق مبيَؼمة المن اًلشايئ ،اًيت ًِا ؿالكة مدارشت مؽ
يف حتلِلِا َ
الاس خلصاز اًـاملي ومضالك اذلسوذ اًلامئة ،ؿىل اًصمغ من اصلوز اطلي ال ًُيىص حملوكة اًـسل اصلوًَة هبشا
اًضبن ،و س يلذرص ؿىل مٌاكضة موضوغ اًخسذَي ابإًلاء اًضوء ؿىل مفاُميَ راث اًعاتؽ املضرتك ،وثياول بثصٍ
مربزاث اإًسًوًوحِة حلوق االإوسان ،اإضافة اإىل
ؿىل س َاذت اصلول واًخسذَي يف اًضؤون اصلاذََة ومن ذالل َ
مٌاكضة مضلكة اًدسََح من ساوًة كِوذُا اًلاهوهَة ،واالثفاكِاث حول بسَحة اصلماز اًضامي اًيت ؾلسث
ًفرتاث خمخَفة مٌش ؾِس اًخيؼمي اصلويل نٌل سًٌاكش مفِوم اًـسوان من وهجة هؼص كاهوهَة.
بما ادلزء الدص هدٌاول فَِ ذزاسة حتََََة الإحسى املضالك اذلسًثة اًيت ػِصث يف الًفِة اًثاًثة  ،اًيت
بنسث ؿىل جتاُي ذوز َ
امليؼمة يف ح َي املضالك اصلوًَة ،واًوكوف بمام اًخسَ ذالث اًيت كامت تخجاوس
ظالحِاث اًرتدِط واًخفوًغ اصلويل .فاذلصة الجنَو -بمريهَة اًيت وكـت ؿىل اًـصاق حبجة حتلِق المن
املربزاث
ا إالكَميي واصلويل اكهت بدص املسائي حسازة يف ثلِمي واكؽ المن ازلاؾيًِ ،شا سب َؾصح ؿىل َ
والس حاة اصلافـة ٌَحصة مؤ َنس ًا ؿىل ما حعي وحيعي هدِجة الهـسام اًسَعة اصلوًَة املعَوتة بمام حتسَ ايث
اصلول ،بمال بن ختسم اصلزاسة ثفسري اًوضؽ اًصاُن ومس خلدي الاس خلصاز اصلويل يف َػي هؼام المن ازلاؾي.
ُـسف اصلزاســة:
هتسف ُشٍ اصلزاسة اإىل ثوضَح املفاُمي راث اًـالكة تخحلِق المن ازلاؾي ،اكًخسذي ،ىزغ سالخ
اصلماز اًضامي وحلوق االإوسان ،حِر بظححت ُشٍ املفاُمي جس خزسم تعصًلة ٍصاُا اًىثري مت َس االثفاكِاث
اصلوًَة خبصوح اصلول اًىربى ؾن ثعحَق ما خيسرما تياء ؿىل مذعَحاث معاذلِا فبظحح ُياك ثساذ ًال تني ما
ُو مذَفق ؿَََ وتني س َاساث اصلول تلَة املعَحة اطلاثَة ،واًخربٍص ابًخفسري الاهفصاذي .نٌل هتسف اصلزاسة
اإىل حتََي الس حاة اًيت ما ساًت حتول ذون حتلق المن ازلاؾي املًضوذ ،وثلسمي رعل من ذالل االإظاز
اًيؼصي ملحاذئ المن ازلاؾي اًيت بمٌت هبا اصلول ذالل مصحةل اًخيؼمي اصلويل ،وثلسٍص واكؽ المن ازلاؾي
لك من فرتت ؾعحة الدم وَُئة الدم املخحست ،اإضافة اإىل ظصخ ارلَازاث املساؿست ًخحلِق المن ازلاؾي
ذالل ٍ
نيؼصًة اًخيؼمي اصلويل ا إالكَميي واًيؼصًة اًوػَفِة ،فض ًال ؾن ظصخ ُوهجيت اًيؼص املخياكضة من كدي املؤًَس
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اًخـصف ؿىل الس حاة اًيت ُ ََبث اًؼصوف ،واصلوز املعَوة ًَِئة الدم
واملـازط ملا حسج ٌَـصاق ،و َ
هكصحـَة يف جمال ا إالرشاف ؿىل ثيؼمي ؿالكاث اصلول تلغ اًيَؼص ؾن ثحاٍهنا وؿسم جتاوسِا.
بمهَة اصلزاســة :
ثربس بمهَة اصلزاسة هوهنا ثلوم تخحََي واكؽ المن اصلويل يف مصحةل متزيث ابًرتاحؽ ذاظة تـس اىهتاء
اذلصة اًحازذت وػِوز كوت بحاذًة اًلعحَة ،وهوهنا ثسزش حاةل اًـصاق اطلي ما ٍزال َ
ٌضلك حزي ًا هحري ًا يف
رُيَة اًلامئني ؿىل واكؽ ومس خلدي اًـالكاث واملوازَق اصلوًَة ،اإضافة اإىل بن اصلزاسة جساؿس يف حتََي
اًـوامي اًيت تلِت ثلف ؿائل ًا بمام وحوذ هؼام بمن حٌلؾي ،مؽ ثلسمي اًـسًس من الاس خًذاخاث اًيت ختسُ م
اًوظول ًخلِمي واكؽ ثعحَق هؼام المن يف ػي اًس َاساث اصلوًَة ،مؽ اإجصاس مس خلدي امليؼمة اصلوًَة ومسى
كسزهتا و اس خعاؾهتا ؿىل بن حىون سَعة ذوًَة مل َِست زلَؽ اصلول يف َػي ثيايم ػاُصت اس خزسام اًلوت.
مهنجَة اصلزاسة:
اؾمتسث اصلزاسة السَوة اًخحًََل اًلامئ ؿىل ثفسري اًيعوض املخـََلة ابلمن ازلاؾي من ذالل
ملوماث ُشا املفِوم ،وب َمهَخَ ،وؾيارصٍ املصثحعة تَ ،نٌل َمت اؾامتذ املهنج اًخازخيي
املوازَق اصلوًَة ،وحتََي َ
ًالسدضِاذ تخازخي اًلواهني اصلوًَة اًعاذزت واالثفاكِاث اصلوًَة اًثيائَة وازلاؾَة اًيت ؿادلت ؾيارص املوضوغ
راث اًـالكة.
مضلكة اصلزاسة:
ؿىل اًصمغ من اإؾعاء امليؼمة اصلوًَة اُامتم ًا هحري ًا من كدي املِمتني يف اًـالكاث اصلوًَة ومٌح الدم
املخحست اصلوز النرب يف جمال حفغ اًسمل و بمن اصلوًَني  ،إا َال بهنا ثواخَ يف ثعحَلِا ٌَلواؿس واملحاذئ اصلوًَة
مفاُمي اًلوت املفصوضة من كدي اصلول اًىربى املؤسسة ًِا ،اإضافة اإىل بن س َاساث اصلول اًـؼمى حتوكِا
املعاحل اطلاثَة ،و اإرا ما ثـازضت مؽ اًلاهون اصلويل جسـى ثغل اصلول اىل حماوةل ثربٍص ما ثلوم تَ حسة
زؤاُا وثفسريٍ مبا ًخالءم مؽ مٌافـِا اطلاثَة ،وُشا ابًخايل ًليض ؿىل ظموحاث املِمتني ابًسالم والمن
اصلوًَني ذمن ٍصون ب َن هؼام المن ازلاؾي هجاس ًا حيلَق رعل تـَس ًا من واكؽ مثاًَة اًخعحَق ،ظاملا ب َن ُياك
سَعة اًلوت وامليافؽ اطلاثَة صلى اصلول اًـؼمى اًيت ثُـعى ًِا الوًوًة ؿىل حساة املعَحة املضرتنة.
وؿَََ حوكن مضلكة اصلزاسة يف مٌاكضة الس حاة اًيت حتول ذون ثعحَق مداذئ المن ازلاؾي ذالل
فرتت اًخيؼمي اصلويل ،ؿىل اؾخحاز بن مداذئ ُشا اًيؼام كس ختضؽ ٌَمصوهة يف اًخفسري صلى اصلول اًىربى،
اإضافة اإىل س َاساث ُشٍ اصلول اًيت حتوكِا املعاحل َ
املخلريت.
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املححر ال َول :المن ازلاؾي
املعَة ال َول :املفِوم اًيؼصي
مذرعط واظعالخ َفين يف مـجم اًـالكاث اصلوًَة ،هيسف اإىل حتصمي
إا َن المن ازلاؾي مفِوم َ
خـسفي واًـسواين ٌَلوت ،وميثَي وسائي اًوظول اإىل بمن اصلوةل يف ازلاؿة اصلوًَة واًيؼام اًـاملي.
الاس خـٌلل اً َ
حِر ًوفَص الاس خلصاز والمن ٌَجمَؽ ؾيسما وسلط من حساتيا المن ؾن ظصًق اًـزةل ،وؾيسما هـسل ؾن
المن توساظة بذش اذلق ابًَس ،وؾيسما هًدش المن ؾن ظصًق اًخحاًف ،وحنشف من اؾخحازان المن تواسعة
اذلىومة اًـاملَة ،وُو هؼام ثخح َمي فَِ ازلاؿة اصلوًَة امل ِيؼمة مسؤوًَة حٌلًة َ
لك ؾضو من بؾضاهئا واًسِص
ؿىل بمٌَ من الاؾخساء .ومفِوم اًسالم اصلويل يف َػي المن ازلاؾي ُو حزء من اًلَمي اصلوًَة اًيت ال ثلدي
اًخجزئة بو املساومةًِ ،شا ال تسَ ل َي ؿسوان بن ًلاتي ابًلوت ازلاؾَة املخاكمةل ٌَمجمتؽ اصلويل لكََ .و ؿَََ فا َإن
الاًزتاماث اًرضوزًة ٌَيَؼام املعَوة ُحت َمت اس خـساذ اصلول ٌَحصة من بخي اإجناخ اًيَؼام لهَ مدسب كاهوين
ؿاملي الظي يف فىصثَ اًيت ٍصحىز ؿَهيا ،فِو ٌضري اإىل هؼام ؿىل ذزخة ؿاًَة من االإذازت املصنزًة بنرث من
()1
ثواسن اًلوى ،وبكي ذزخة من مصنزًة اذلىومة اًـاملَة.
وإاضافة ملا وزذ فا َإن ادلاهة اًيؼصي ًلمن ازلاؾي هل مذعََحاث ًيجاحَ ،ثخض َمن مذعَحاث راثَة وبدصى
موضوؾَة ،حِر حتخوي املخعََحاث اطلاثَة ؿىل ثـَِس اجيايب ُمس حق ٌضلول من ذالل اًخفىري اًصاخس
اًسالم واًوالء ٌَمجمتؽ اًـاملي ،ذما ٌس خوحة بن ًخَعف معَِا ابًـساةل وؿسم
ٌَحىوماث واًضـوة مـ ًا تلمية َ
احملاابت  ،لن المن ازلاؾي ال ًـرتف ابًعسماث اًخلََسًة وال ابًـساواث املزمٌة  ،وب َن املحسب اطلي ًلوم ؿَََ
ُو بن َ
ؿسو ٌَجمَؽ ومن ًلاوم اًـسوان فِو ظسًق ٌَجمَؽ .بما املخعََحاث
لك من ٍصحىة اإمث اًـسوان ،فِو َ
املوضوؾَة فِيي ثخـََق توضؽ اًسَعة واًوضؽ اًلاهوين ،وحمتثَي يف ثوسًؽ اًلوت واهدضازُا ثضلك واسؽ تني
اصلول حىت ال ُحتسج ذَ ًال يف اًلوت ًعاحل املساهسٍن ٌَيؼام ،وُشٍ املخعََحاث َ
ثوصل من اًيؼام المين
املعَوة دعائط جتـهل فصًس ًا من هوؿَ وخمخَف ًا ؾن اً ُيؼم اًلسمية واذلسًثة يف اإذازت اًـالكاث اصلوًَة ،مبا
جيـي اصلول مذجاوسة ومذـاوهة ،وحـي اًيؼام ًلوم ؿىل مصنزًة بنرب يف موضوغ اًدضلَي واًخوحَِ ،ثسَعة
ثيؼميَة ذوًَة ثربس يف صلك مؤسساث ذوًَة ،جضازك يف ؾضوٍهتا اصلول اًلامئة يف اجملمتؽ اصلويل ،تلغ
اًيؼص ؾن ظحَـة بهؼمهتا اًس َاس َة ،ومـخلساهتا الًسًوحِة ،ومواكـِا ادللصافِة وبوساهنا اًًسخِة من اًلوت.)2(.
وُشا ما بنسٍ بهُس لكوذ يف نخاتَ "اًيؼام اصلويل واًسالم اًـاملي" ؿىل بن جناخ المن ازلاؾي ًمت من
ذالل ثساتري كس ثخض َمن احامتل اًلِام تـمي ؾسىصي مضرتك من كدي ذوًخني بو بنرث واذلََوةل ذون ثلَري
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اًواكؽ اصلويل بو ثحسًهل يف اجتاٍ خيسم معَحة اإحسى اصلول ؿىل حساة كريُا ( ،)3فالمن ازلاؾي مبفِومَ
نيؼام هل بزاكن حمتثي يف وحوذ مٌؼمة ذوًَة راث اًزتاماث حمتخَؽ ابذلَاذ ،وًِا كوت نربى مللاومة املـخسي.
ثعوز المن ازلاؾي
املعَة اًثاين :مصاحي َ
ًلس مص المن ازلاؾي تؼصوف ومصاحي خمخَفة ذَُعت اإىل اذلاخة ًوضؽ اثفاكِاث تني اصلول واًخوكِؽ
ؿَهيا هؼص ًا ٌَحاخة اًـاملَة املََُحة ًخعحَلَ ،فاكهت املصحةل الوىل كس تسبث مٌش اهـلاذ مؤمتص فَِيا ؿام 1815
واس متصث حىت كِام اذلصة اًـاملَة الوىل ؿام  ،1914واكن اًِسف السايس يف ُشٍ املصحةل ُو اإؿاذت ثيؼمي
اًسمل اًـاملي من ذالل اًيَؼام اصلويل اطلي بكمي تـس اىهتاء ثغل اذلصوة
بوزواب تـس حصوة انتََون ،وحفغ َ
ؾن ظصًق هؼام املؤمتصاث -هكؤمتصاث ابزٌس ؿام ( ،)1856وًيسن ( ،)1871ومؤمتص جصًني(.)1878
بما املصحةل اًثاهَة ،ويه فرتت ما تني اذلصتني اًـاملَخني (  )1939-1919واًيت صِسث وضوء ؾعحة الدم،
ومٌؼمة اًـمي اصلوًَة ،واحملوكة اًـسل اصلوًَة اصلامئة  ،وازثحعت مجَـِا مبـاُست اًسالم تفصساي املوكَـة ؿام
 ،1919حِر وزذ مفِوم هؼام المن ازلاؾي من ذالل بُساف ومداذئ اًـعحة واًيت حمتثي فامي ًًل(:)4
كدول اصلول ابًزتاماث مـ ََية هبسف اًـمي ابذلَول اًسَمَة وذون اًصحوغ ٌَحصة ،حِر بصازثاملواذ زمق ( )8،11،15من مِثاق اًـعحة اىل رعل.
بن ثلوم اًـالكاث وبن ًَمت اًخـاون تني بؾضاء اًـعحة ثضلك ؿَين وؿىل بساش اًـساةل.احرتام كواؿس اًلاهون اصلويل وضٌلن اس خلالل اصلول الؾضاء (املاذت .)10اإحلاق اًـساةل واحرتام الاًزتاماث اًوازذت يف املـاُساث.اإكامة هؼام ٌَجزاءاث اًيت ثوكؽ ؿىل اصلول ذمن دصح ؾن بحاكم اًـِس (املاذاتن .)16،17اًسالخ وؿسم اس خزسام اًلوت هبسف حصس َخ
اإكامة هؼام ًلمن ازلاؾي اطلي ًلوم ؿىل مفِوم ىزغ َاملحاذئ اًساتلة (املاذت .)8
ًِشا كام هؼام المن ازلاؾي يف َػي ؾعحة الدم ًَىون بنرث وضوح ًا يف ظَاكة ثعحَلَ من املصحةل
اًسَمَة يف ح َي املياسؿاث اصلوًَة ،حِر اكن ؿىل الظصاف بن
اًساتلة ،ورعل توضؽ بًَة ثعحَق اًعصق َ
ً َخجِوا اإىل اًخحىمي بو اًلضاء بو جمَس اًـعحة ذلي مضالكِم .وبن ًلدَوا تلصاز اًلضاء بو اًخلصٍص جمَس
اًـعحة اًعاذز ابالإحٌلغ ،وبن ال ًسذَوا يف حصة مؽ ذوةل ثلدي رعل اًلصاز بو اًخلصٍص .نٌل كام هؼام المن
ؿىل اًزتام الؾضاء ابحملافؼة ؿىل الانامتل ا إالكَميي والاس خلالل اًس َايس اًلامئ ًلك اصلول الؾضاء يف
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مواهجة اًـسوان ارلازيج ،اإال بن بمص ادلزاءاث اًـسىصًة اًيت ًعَهبا جمَس اًـعحة ًـمتس ثعحَلِا ؿىل كصاز
اصلول الؾضاء ،بما ادلزاءاث الاكذعاذًة فبمصُا مرتوك ذلصًة اصلول الؾضاء ورعل وفل ًا ٌٌَلذت (  )16من
مِثاق اًـعحة.
وهالحغ ب َن ه َؼام المن يف َػي ؾعحة الدم ،كس حلَق تـغ اًيجاخ يف اًحساًة ،حِر ؿاجل السمة
اًَوانهَة اًحَلازًة س ية  ،1925ا َإال بهَ ثواًت الحساج تـسُا  ،فضِسث اًـعحة َاًزناغ اًعَين اًَاابين تني
ؿايم  ،1932-1931واًزناغ االإًعايل الزَويب (  ،)1936-1934والاندساخ الملاين ًلك من حوط اًصاٍن
س ية  ،1936واٍمنسا يف س ية  ،1938وجض َىوسَوفاهَا س ية  ،1939وابًخايل قزوُا ًحوًيسا ووضوة اذلصة
اًـاملَة اًثاهَة .وهبشا مل ثُوكَؽ اً ُـعحة بًَة حزاءاث ؿىل اصلول الؾضاء سوى تـغ ادلزاءاث الاكذعاذًة يف
مواهجة اإًعاًَا س ية  ،1935ذما بزخت فضي اًـعحة يف مواهجهتا ًخغل اًرصاؿاث ،وٍصحؽ رعل تعوزت
بساس َة الإجحام اصلول الؾضاء ؾن ثيفِش اًزتاماهتم اإضافة اإىل الس حاة اًيت ثـوذ ًعحَـة بًَة هؼام اًـعحة
واملمتثةل مبا ًًل(:)5
 َاًسٌلخ ابالوسحاة من اً ُـعحة وفل ًا ٌَمواذ (  )2/26 ،4/16 ،1رزًـ ًة ٌَخحََي من الاًزتاماث
صلك َ
اًيت ًفصضِا ؾِسُا ،نٌل حسج ابًًس حة ٌََاابن ،بملاهَا ،وإاًعاًَا حِر اوسححت مجَـ ًا ًامتزش ؿسواهنا
ذون كِوذ اًـضوًة.
امللصزت يف حاةل دصوح اصلول ؿىل بحاكم
مل حىن ُياك سَعة مصنزًة َخمخعة ًخيفِش هؼام ادلزاءاث َ
ؾِس اً ُـعحة ،تي ب َن المص يف املسائي اًِا َمة بذَى اإىل اس خحاةل ظسوز اًلصازاث ادلزائَة.
اثحـت اً ُـعحة هؼام ًا مصنز ًاي حِر حرص يف اكفة الادذعاظاث صلهيا ،فمل ًفسح ٌَميؼٌلث الدصىؿىل قصاز ا إالكَميَة ب َي جمال ملساؿسهتا يف بؾٌلًِا ،ؿىل اًصمغ من بهنا حصث حماوالث ؿسًست الإحالل
اًالمصنزًة وًىهنا ابءث ابًفضي ثسخة ثـيَت اًحـغ.
مل حمت َخؽ اًـعحة تعفة اًـاملَة ،حِر مل جضرتك فهيا اًوالايث املخحست ،وتلِت مٌؼمة ص حَ بوزوتَةتعفة بساس َة.
تلِت ؾعحة الدم ؿاحزت ؾن اإجياذ اذلَول ًِا ،ؿىل اًصمغ من ب َن باثز اذلصة اًـاملَة الوىل بؾعت
ثفاؤ ًال و من ذالل ما س حق ،تلي ثعحَق هؼام المن ازلاؾي يف ُشٍ املصحةل ًوا ُهجَ اًـسًس من املضالك،
حِر صلى اًضـوة واصلول ٌَخـاون من بخي حتلِق المن واًسمل اصلوًَني ،طلعل اىهتت اًـعحة و ثوكفت
ؾن اًـمي مٌش اهسالغ اذلصة اًـاملَة اًثاهَة.
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ثعوز هؼام
بما مفِوم المن ازلاؾي يف ػي َُئة الدم املخحست –حِر املصحةل اًثاًثة من مصاحي َ
اًسمل
المن ازلاؾي -ف إاه ََ ًخـََق ابًفىصت الساس َة اًيت كامت ؿَهيا امليؼمة اصلوًَة هبسف ذسمة وظَاهة َ
والمن اصلوًَني ،بٍن كام جمَس المن ًَىون الذات اًخيفِشًة هَات ًة ؾن مجَؽ بؾضاء امليؼمة وفل ًا ٌَمحاذئ
اًزناؿاث سَمَ ًا نٌل وزذ يف
املمتثَةل يف حٌلًة المن ازلاؾي ،وبؾعى ادذعاظاث ب َكصُا املَثاق حمتثي يف ح َي َ
اًفعي اًساذش ،وادذعاض مقؽ وزذ يف اًفعي اًساتؽ ،ال َول وكايئ واًثاين ؿاليج .واجملَس وفل ًا ٌٌَلذت
ٌَسمل بو ُبذَي تَ بو اكن ما وكؽ مع ًال
( )39من املَثاق هل سَعة ثلسٍصًة يف ثلَصٍص ما اإرا اكن كس وكؽ هتسًس َ
من بؾٌلل اًـسوان ( ، )6اإال بهَ ًُست ُياك ضواتط ًِشٍ اًسَعة ًَزتم هبا ،وًُس ُياك حتسًس ذكِق
ًيعاق ثعحَق هط مذَفق ؿَََ ذما ًـعي ٌَمجَس سَعة واسـة يف ُشا اًعسذ ،مفصحـَخَ ذامئ ًا ما حىون يف
حتسًس مـىن اًـسوان وبؾٌلل اًـسوان مبا س حق ظسوزٍ ؾن بهجزت الدم املخحست ،واسدٌاذ ًا اإىل املاذت (  )39فاإن
من اًواحة ؿىل جمَس المن بن ًلسَ م ثوظَاثَ اإىل بؾضاء ازلـَة اًـمومِة ملا جية بن ًخَزش من ثساتري،
فلس بظحح من ادلاهة املـمول تَ تبن بؾٌلل اجملَس وكصازاثَ مَزمة سو ًاء اكهت كصازاث مذض َمية ثساتري راث
ظفة ؾسىصًة بو كري مس خوحدة رعل ،بم اكهت مؤكَذة وفق ما َهعت ؿَهيا املاذت (  )40من املَثاق .و كدي
بن ًلسَ م جمَس المن ثوظَاثَ بو ً َخزش اًخساتري امليعوض ؿَهيا يف املـاذت (  ،)39و مٌـ ًا ًخفامق املوكف هل بن
ًسؾو املخياسؿني ًلذش مبا ٍصاٍ رضوز ًاي بو مس خحس ي ًا من ثساتري مؤكَذة وحمتثَي ُشٍ اًخساتري توكف اإظالق
اًسالخ ،ؾلس ُسهة تني املخياسؿني
اًياز ،اوسحاة كواث اًعصفني اإىل مواكـِا الظََة ،اإكامة مٌاظق مزنوؿة َ
وإاوضاء دلية اسدضازًة(.)7
بما ثساتري اًلمؽ اًيت ًَجب اإٍهيا اجملَس يف حال فضي اًخساتري املؤكَذة اًساًفة َاطلهص فذمتثَي يف ثساتري ال
املسَحة وًىهنا ثساتري كري مؤكذة ،وُشا ما َهعت ؿَََ املاذت (  )41واملمتثَةل
ٌس خَزم ثعحَلِا اس خزسام اًلواث َ
يف وكف اًـالكاث الاكذعاذًة واًس َاس َة مؽ اصلول اًيت ا َختش ضَ سُا جمَس المن كصاز امللاظـة(.)8
 )42ظالحِاث يف
وُياك ثساتري راث ظاتؽ ؾسىصي حِر ُبؾعي اجملَس من ذالل املاذت (
اس خزسام اًلوت املسََحة مبساؿست اًلوت اًـسىصًة اًخاتـة لؾضاء الدم املخحست  ،اإال به ََ من ؾَوة ُشٍ املاذت،
بهنَ ا حصهت ٌَمجَس سَعة ؿسم اًخل َِس ابملاذثني (  ،)41،40ذما مسح ٌَمجَس تخوس َؽ ادذعاظاثَ ذون كِوذ،
ويف اًواكؽ ب َن ه َط املاذت (  )42ثضبن اس خزسام اًلوت اًـسىصًة مل ٍىن هل هؼري يف ؾِس ؾعحة الدم من
انحِخني ،بوالٌُل ،بهَ خيول جمَس المن سَعة َاختار كصاز ابس خزسام اًلوت اًـسىصًة اثىهيٌل ،ب َن اًلصاز اطلي
ًخَزشٍ جمَس المن مَزم زلَؽ بؾضاء امليؼمة اصلوًَة ورعل وفل ًا لحاكم املواذ(  ،)49 ،48 ،25 ،24وخاء
حىوٍن كواث حفغ اًسالم اصلوًَة كًَة ًخعحَق اإحصاءاث اًلمؽ ،بٍن هعت املواذ من (  )47-43ؿىل بن
حىون كواث مسََحة اتتـة ًلدم املخحست و بن جُسامه اصلول الؾضاء يف امليؼمة فهيا وبن ٍىون ثوحهيِا
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وكِاذهتا من ادذعاظاث جمَس المن ( .)9اإال بن كواث حفغ اًسالم ختخَف ؾن اإحصاءاث المن ازلاؾي
تبهنا حتخاح اإىل موافلة اصلول بظصاف َاًزناغ وذاظ ًة ثغل اًيت جس خلدي بزاضهيا اًلواث فوق بزاضهيا ،واصلول
اًيت ُ
سرتسي كواهتا ،وثغل اًيت ثلوم جمتوًَِا ،وب َن اإزساًِا كس ًَمت ثلسٍصٍ من خاهة ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست
فض ًال ب َن معي ُشٍ اًلواث ًُس كرس ًاي ،ب َما ؾن ُسف ه َؼام المن ازلاؾي فِو اًلضاء ؿىل َ
لك ما هيسَ ذ بو
اًسـي اإىل
جمصذ َ
ًـصط اًسمل والمن اصلوًَني ٌَرعص ،وُو هؼام مقـي ،تُامن كواث حفغ اًسالم هتسف اىل َ
َ
هتسئة الوضاغ يف مٌاظق اًخوحَص ،ويه ال ثؤذَي اإىل ثـسًي بو ثلَري اًواكؽ اًلامئ من اًياحذني اًلاهوهَة
واًس َاس َة ،تي ثحلى حماًست ابملفِوم املعَق .واًيلعة ادلسٍصت ابالُامتم يه ب َن اإوضاء مثي ُشٍ اًلواث تلى
وفل ًا ًلساًَة اًيت اثحـت يف اإوضاهئا ملـادلة اذلاالث ارلعريت ووفل ُا ٌَؼصوف وارلعوزت و من بمثةل ؿىل
رعل كوت اًعوازئ اصلوًَة ٌَفرتت  1967 -1956واًفرتت  .1979-1973وكواث َُئة الدم املخحست يف كربض
–
ٌَ 1973محافؼة ؿىل الاس خلصاز واًسالم تني الحصاك واًلدازظة يف ادلزٍصت ،وتـثة اًصكاتة اًِيسًة
اًحاهس خاهَة ؿام  .)10 ( 1952ومؽ ُشا ال وس خعَؽ بن ه ُيىص بن معََاث حفغ اًسالم بذشث ذوز ًا يف َػي
اًيؼام اصلويل حمتثي يف ظيؽ وحفغ وفصط اًسالم وابًخايل تياء اصلوةل ،وساؿسُا يف رعل امذساذُا اًوكَي
ذاظ ًة تـس اذلصة اًحازذت ،ففي بفصًلِا مشَت ما ٍزًس ؿىل جسـة بؾضاز ذول اًلازت ،واكن ًِا ذوز يف هكحوذاي
واًحوس ية وذول بمصٍاك اًوسعى مثي اًسَفاذوز ،ونشعل مس خواُا اًىِفي فذـسَ ث اًوػائف اًخلََسًة اإىل
حٌلًة اًساكن املسهَني وثبمني وظول االإمساذاث اًلشائَة واًعحَة وسري اًـمََاث الاهخزاتَة يف لك من بهلوال
وموسمدَق( )11وكريٌُل.
ومن ذالل ما ثلسَ م ميىن بن وس خًذج مجةل من اًيخاجئ اًيت ُحتسَ ذ ُسف وبًَاث المن ازلاؾي وحمتثَي
فامي ًًل:
- 1هيسف هؼام المن ازلاؾي  -اطلي تسب ثعحَلَ يف اًـالكاث اصلوًَة مؽ كِام ؾعحة الدم املخحست
تـس اذلصة اًـاملَة الوىل -اإىل اذلََوةل ذون ثلَري اًواكؽ اصلويل بو االإذالل تـالكاثَ بو
مدرسغ ،ورعل ؾن ظصًق ثيفِش ثساتري ذوًَة حٌلؾَة نلوت ضاقعة
بوضاؿَ ؿىل حنو كري َ
ومضاذَت حملاوالث اًخلَري ثغل .نٌل ب َن هؼام المن ازلاؾي ال ًَلي اًخياكضاث اًلامئة يف
معاحل اصلول بو يف س َاساهتا وإاهٌَل ٌسدٌىص اًـيف املسََح كذات ذلََِا وٍُص َنز ؿىل اًوسائي
اًسَمَة.
- 2حمتثَي اًفىصت اًيت ًيخين ؿَهيا هؼام المن ازلاؾي ،يف بن اإحداظ اًـسوان بو زذؿَ يف اجملمتؽ
اصلويل ،ال ميىن بن ًخحلَق ابالحذاكم اإىل امليعق بو الذالكِاث اصلوًَة ،وإاهٌَل ٍىون جصذغ
اًـسوان ب ًاي اكهت معاذزٍ .وتشعل ف إاه ََ ال ٌس هتسف معاذز حمسَ ذت َ
ابطلاث ،بو ثلَِس تـغ
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الظصاف ذون اًحـغ الدص ،وإامنا ًُع َحق ُشٍ اًخساتري اًـلاتَة يف مواهجة بي ذوةل ثَجب اإىل
الاس خزسام كري املرشوغ ٌَلوت يف ؿالكاهتا اصلوًَة.
- 3ب َن مفِوم اًسالم اصلويل يف ػي هؼام المن ازلاؾيُ ،و به ََ من اًلَمي اًيت ال ثلدي اًخجزئة بو
املساومة ،لن جتزئخَ ثلوذ اإىل بوضاغ من اٍمتَزي بو احملاابت اًيت ختَق تسوزُا مجةل من
اًخلرياث ،ذما ٌسِي حتلِق بُساف اًـسوان ذون ملاومة ف َـاةل ،بو مبـىن بدص ،فا َإن اًِجوم
ؿىل ب َي ذوةل  ،التس وبن ًلاتي ابًلوت ازلاؾَة ٌَمجمتؽ اصلويل لكََ .و ب َن اًخعحَق اًف َـال ًيَؼام
المن ازلاؾي ًَُلي بو ؿىل الكَي ًُضـف نثري ًا من احامتالث اس خزسام اًـيف املسََح يف
جمصذ اٍهتسًس ابس خزسام كوت ضَ س ب َي ذوةل ُ ،و سَوك مٌـَ مِثاق
اًـالكاث اصلوًَة ،نٌل ب َن َ
الدم املخحست وفق ب َي صلك ال ًامتىش وملاظس الدم املخحست.
املححر اًثاين :املضالك اًيت ثواخَ هؼام المن ازلاؾي:
تـس بن َمت اس خـصاط املحاذئ والًَاث اًيت ًلوم ؿَهيا هؼام المن ازلاؾي ،ال تس من مٌاكضة املضالك
ثعوز ُشا اًيؼام ،حِر بهنَ ا ما ساًت ثؤثَص تعصًلة سَحَة ؿىل ثعحَق مداذئ اًيؼام
اًيت حتسَ من حصنة و َ
ذاظ ًة من وهجة هؼص اًَِئاث امللكَفة اب إالرشاف ؿَََ من اصلول اًىربىًِ ،شا سًٌُاكش يف ُشا ادلزء من
اصلزاسة ظحَـة س َاساث اًخسذَي وثضازهبا مؽ مسبةل حلوق االإوسان ومضلكة اًدسََح.
املعَة ال َول :س َاساث اًخسذَي وبثصُا ؿىل هؼام المن ازلاؾي
متثَي ػاُصت اًخسذَي بسَو ًاب س َاس َ ًا كسمي ًا َاختش بصاك ًال نثريت ومذـسَ ذت ،كري ب َن مجَؽ اصلَ زاساث املخـََلة
اثفلت ؿىل اؾخحازٍ وضاظ ًا ٌضمي ب َي سَوك مـاذي ومؤثَص جتاٍ ذوةل بدصى ،ومؽ ُشا تلي بدصون ًؤ َنسون
ؿىل بن اًخـصًف الامسي ٌَخسذَي ًعـة ضحعَ وحتسًسٍ هدِجة َ
اًخعوزاث
ًخلري اًؼصوف ،وثيايم َ
واًخعََـاث صلى اًوحساث اًس َاس َة ُوظياغ اًلصاز فهيا ،حِر اس متَص اًخـصًف اًخلََسي ؿىل اؾخحاز ػاُصت
اًخسذي اكهت ثبذش ص ً
ثوسؽ اصلول وسايذت
الك مدارش ًا جُس خزسم فَِ اًلوت اًـسىصًة ًفرتت ظوًةل ،اإال بن َ
ؿسذُا اإضافة اإىل ثـسَ ذ َ
املخلرياث اصلوًَة املس خ َجست ،وحصض اصلول ؿىل معاذلِا ارلاظة لك رعل ذفؽ
تخفسرياث اهفصاذًة ًحـضِا .ففي فرتت اذلصة اًحازذت كسَ م ماهس تََوف ) (Max Beloffثـصًف ًا اؾخرب فَِ
بن ػاُصت اًخسذَي حتسج ؾيس اًخبزري ؿىل سَوك س َايس صلوةل ما هدِجة ثسذَي ذازيج وابس خزسام بذواث
خمخَفة ومذفاوثة ثرتاوخ تني ؾسىصًة وس َاس َة بو اكذعاذًة (،)12وكس ب َنس ؿىل رعل من تـسٍ اًـامل المرييك
حميس زوسًيو ) (James Rosenauيف ذزاس خَ ؾن اًخسذَي اًس َايسً ،ىٌََ بضاف تب َن ُياك ؾوامي
ذاذََة ثخساذي مؽ ؾوامي ذازحِة وثلوذ اإىل اًخسذَي وثخفاؿي هبا مـعَاث ثؤذَي مجَـِا اىل سَوك ًخى َِف
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هبا وضؽ اصلوةل املخسذَةل مؽ اجملمتؽ الدص  ،وز َنز ؿىل الذات اًـسىصًة كسَوة ًلوذ ًخحلِق اًِسف تـس
هتَئة اًؼصوف املياس حة(.)13
واكن اًخـصًف االإحصايئ ٌَخسذَي اطلي انكضَ نشعل زوسًيو و بزوست بوثو ) ( Ernst Ottoكس
مذلرياث ٌَسَوك حمتثَي يف َ
احذوى ؿىل وحوذ ٍلوؿة َ
مذلرياث فصذًة ،احامتؾَة وحىومِة اكًصؤساء واًصبي
اًـام واملؤسساث ،ومجَـِا ختضؽ اإىل َ
ثوهجاث اصلوةل املخسذَةل هبسف حتلِق منعني من املعاًة ،بحسٌُل
ذاذََة ،حِر كعاؿاث اجملمتؽ وبدصى معاًة ذازحِة ثُمَهيا اًحُئة اصلوًَة ،ذما ًلوذ اصلوةل حنو س َاساث
حى َِفَِ راث بصاكل وكائَة  ،بو ملاومة( ،)14نٌل سوف هدٌاوهل الحل ًا.
اًسمل
إا َن ؿسم اًخسذَي يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول ًـخرب بحس اًرشوظ الساس َة ٌَمحافؼة ؿىل َ
والمن اصلوًَني ،ل َن ُشا املحسب من املحاذئ الساس َة يف اًلاهون اصلويل املـارص وميثَي جتس َس ًا ٌَوسائي
اًلاهوهَة ارلاظة سلاًة وثبهَس س َاذت اصلول واس خلالًِا وُو املحسب امليعوض ؿَََ يف مِثاق َُئة الدم املخحست
يف اًفلصت اًساتـة من املاذت اًثاهَة ،واسدٌاذ ًا اإىل رعل فاه ََ ال َحيق ل َي هجة مبا فهيا امليؼٌلث اذلىومِة وكريُا
اإضافة اإىل َُئة الدم املخحست اًخسذَي يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول ،نٌل ب َنسث امليؼمة هفسِا ؿىل ؿسم ؾصط
اًعةل مؽ مداذئ اًخـاٌش
ب َي مسبةل بمارما يه من مصمي الادذعاض اصلاذًل ل َي ذوةل .و ُشا املحسب َكوي َ
اًسَمي وؿسم اس خـٌلل اًلوت بو اٍهتسًس يف اس خـٌلًِا يف اًـالكاث اصلوًَة ،ومؽ مدسب املساوات وحق ثلصٍص
َ
املعري لهنا انتـة ؾن واكؽ كامئ وُو اس خلالل اصلوةل﮳
ومؽ ما ُرهص بهف ًا تلي مدسب ؿسم اًخسذَي حيمي ظاتـ ًا صلكَ ًا ،حِر ب َن ما حيسج يف اًواكؽ خيخَف
خشز ًاي ؾن ما ُو َمذفق ؿَََ ،وبظحح َ
ٌضلك َمس ًة ابزست من سٌلث اًـالكاث اصلوًَة املـارصت ،والمص ًيعحق
تياء ؿىل ما خاء يف اًفلصت اًصاتـة
نشعل ؿىل اس خزسام اًلوت يف اًـالكاث اصلوًَة ،بٍن مت حتصمي اس خزسارما ً
من املاذت اًثاهَة من مِثاق َُئة الدم املخحست ،كري بن مفِوم اًلوت مل حيسَ ذ ما اإرا اكهت جضري ٌَلوت املسََحة بو
ب َي هوغ بدص من اًلوت ،حِر خاء اًيط نٌل ًًل :
" ميخيؽ بؾضاء اًَِئة مجَـ ًا يف ؿالكاهتم اصلوًَة ؾن اٍهتسًس ابس خـٌلل اًلوت بو اس خزسارما ضس سالمة
الزايض بو الاس خلالل اًس َايس لًة ذوةل بو ؿىل بي وخَ بدص ال ًخفق وملاظس الدم املخحست. )15(".
وابًصمغ من رعل ،فلس َفرس تـغ اًحاحثني حتصمي اس خزسام اًلوت اًوازذ يف مِثاق امليؼمة اصلوًَة اًيت
حسَ ذث ملاظسُا املُمتثةل يف حفغ اًسالم والمن ،ب َن رعل ال ًَمت ا َإال يف اإظاز اًرشؾَة اصلوًَة ،وال حىون
اًلوت مرشوؿة اإال يف حاالث اصلفاغ اًرشؾي ،ابؾخحازُا متثَي حل ُا ظحَـَ ًا متازسَ اصلول فُصاذى بو حٌلؿاث،
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حِر جيوس ٌضلوةل اس خزسام اًلوت املسََحة ٌضلفاغ ؾن هفسِا ،بو اإرا ما وكـت حضَة ؿسوان مسََح وفل ًا
ٌٌَلذت ( )51من املَثاق واًيت ثيط ؿىل ما ًًل:
" ًُس يف ُشا املَثاق ما ًضـف ،بو ًيلط اذلق اًعحَـي ٌضلول فصاذى بو حٌلؿاث يف اصلفاغ ؾن
بهفسِم اإرا وكؽ جهوم مسَح ؿىل بحس بؾضاء الدم املخحست ورعل اإىل بن ًخزش جمَس المن اًخساتري اًالسمة
ذلفغ اًسمل والمن اصلويل ،واًخساتري اًيت اختشُا الؾضاء اس خزسام ًا ذلق اصلفاغ ؾن اًيفس ثحَف اإىل اجملَس
فوز ًا  ،وال ثؤثص ثغل اًخساتري تبي حال – فامي ٌَمجَس مبلذىض سَعاثَ ومس ئوًَاثَ املس متست من بحاكم
املَثاق من اذلق – يف بن ثخزش يف بي وكت ٍصى رضوزت الختار ب ًاي من الؾٌلل ذلفغ اًسمل والمن اصلويل،
بو اإؿاذثَ اإىل هعاتَ".
وٌضرتظ ًخعحَق املاذت ساًفة اطلهص بوال :وكوغ جهوم مسََح ؿىل بحس بؾضاء الدم املخحست .واثهَ ًا :بن
ٍىون اًِجوم املسََح ؿىل كسز من ارلعوزت ،مبـىن بن املـخسى ؿَََ ال ٌس خعَؽ مٌؽ اًـسوان بو وكفَ تعصًلة
بدصى كري اًِجوم املسََح .بذري ًا  ،اإتالػ جمَس المن ابًخساتري املخزشت.
ومن ُشا ًخَضح ب َن ب َي معي ًبيت خماًف ًا ملحسب ؿسم اس خزسام اًلوت يف اًـالكاث اصلوًَة ٍىون ابظ ًال،
َ
ولك بثص ًرتثَة ؿَََ ًـخرب القَ ًا ،وًوكَؽ ؿىل من خياًفَ باثز ًا كاهوهَة ثخـََق تيؼام املسؤوًَة اصلوًَة .وٌضمي
رعل اإؿاذت الوضاغ ؿىل ما اكهت ؿَََ ،والاوسحاة اًفوزي اًضامي من بزايض املـخسى ؿَهيا ( ، )16نٌل
ثَزتم اصلوةل اًيت ًثخت مسؤوٍهيا تخلسمي اًخـوًغ املايل ؾن َ
لك ما حصثَة من برضاز ودسائصُ ،شا فض ًال ؾن
حتمَي اصلوةل املسؤوًَة املسهَة ؾن اإظالخ اكفة الرضاز وارلسائص املرتثَحة ؿىل الفصاذ اًخاتـني ًِا يف ُشا
اًضبن ،وحِر بن اجملمتؽ اصلويل مل ًًذ َِ تـس اإىل ثلصٍص مسؤوًَة اصلوةل حٌائَ ًا ؾٌل حصحىدَ من حصامئ حصة بو
كضاء ُو اإماكهَة املساءةل ادليائَة ًلفصاذ اًخاتـني
حصامئ ضَ س اًسالم بو ضَ س االإوساهَة ،كري ب َن املس خلَص ؿَََ ً
ٌضلوةل اًيت كامت ابس خزسام اًلوت لوًئم اطلٍن دععوا الزحاكة ُشٍ ادلصامئ بو سامهوا هبا .وإارا زبث َُئة
اًسمل والمن اصلوًَني فاه ََ
الدم بن الاس خزسام كري املرشوغ ٌَلوت من كدي ذوةل بو ذول س َؤذَي اإىل اىهتاك َ
()17
دشًة يف مواهجهتا ظحل ًا ٌَفعي اًساتؽ من املَثاق .
َحيق ٌَميؼمة اإن ث َخزش ثساتري مقـَة بو اإحصاءاث َ
املعَة اًثاين :ثضازة اًخسذي مؽ فىصت اًس َاذت وحٌلًة حلوق االإوسان
من ذالل ما وزذ وس خعَؽ بن خنَط اإىل ب َن مدسب اًخضامن اصلويل مبا ًلذضََ من معي حٌلؾي ذويل
يف مواهجة اكفة ظوز اإحالل اًسمل والمن اصلوًَني ،ال ًخـازط مؽ مدسب س َاذت اصلوةل ،اإر بن مِثاق الدم
املخحست كس كام ؿىل الاؿرتاف مبحسب س َاذت اصلوةل وؿىل املساوات يف ُشٍ اًس َاذت تني مجَؽ اصلول ،ومن ُيا
فلس حؼص املَثاق ثسذَي الدم املخحست يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول وإان اكهت املعَحة اصلوًَة املضرتنة
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وؾوامي اًخضامن اصلويل كس اس خسؾت بن ًوزذ املَثاق تـغ اًلِوذ ؿىل مدسب اًس َاذت حتلِل ُا ًلُساف
اًصئُس َة ٌَمَثاق ،وؿىل الدط يف جمال حفغ اًسالم والمن اصلوًَني ،وحٌلًة حلوق االإوسان ،وحلوق
الكََاث  -إا َال ب َن رعل ال ًـىن ثسذَي الدم املخحست يف صؤون اصلول يف كري الحوال احملسَ ذت كاهو ًان يف املَثاق-
وُشا ًلذيض ثلََة املـاًري اًلاهوهَة ؿىل املـاًري اًس َاس َة ،نٌل ًـين ثعحَق راث املـاًري يف مجَؽ الحوال،
ل َن اإُساز اًلواؿس اًلاهوهَة اصلوًَة ،واًىِي مبىِاًني س َلََي من معساكِة الدم املخحست وزمبا ًسفؽ هبا يف
اٍهناًة اإىل هفس املعري اطلي بًت اإًََ ؾعحة الدم ( . )18نٌل بهَ ًًدلي بن ال ثخبثص االإحصاءاث اًيت ثخَزشُا الدم
املخحست ًعاحل اصلول اًىربى ،وًيك ال ٍىون مدسب اًخضامن اصلويل ومدسب اًس َاذت مذـازض ًا يف ػي ثفسري
كاهوهَة اًخسذَي ،التَس ًِشا الذري بن ًل َِس املعاحل الساس َة ً إالوساهَة ،وبن حتصض ذوم ًا امليؼمة يف رشؾَهتا
ؿىل اًخواسن ما تني حق اصلوةل ابس خلالًِا اطلايت وحق صـهبا يف اًسالمة والمن.
ا َإن مواهجة بصاكل اًـسوان اخملخَفة ،رلسمة هؼام المن ازلاؾي املعَوة ،ال ميىن بن َثمت َاال من
ذالل وحوذ مٌؼمة ذوًَة ؿامة وذامئة ًُؤمن بؾضاؤُا تب َن سالم اجملمتؽ اصلويل َ
لك ال ًخ َجزب ،وجية بن حىون
املضازنة ؿاملَة رلسمة اًخضامن اصلويل ،وبن ٍىون اًـمي ازلاؾي فاؿ ًال ،واًلوت املضرتنة اًيت جسِم يف
فاًخفوق اذلامس ٌَلوت املضرتنة يف اًخضامن
حىوٍهنا مجَؽ اصلول كاذزت ؿىل اًوكوف يف وخَ املـخسي باي اكنَ ،
اصلويل ملواخَ اًـسوان بمص حوُصي ًرتثُة الثص اًصاذغ مليؽ اًـسوان ،و ب َن جناخ رعل ال ًَمت إا َال من ذالل
هجاس حيؼى ابملعساكِة واًثلة واًزناُة واذلَاذ.
ثعوز اذلَات اصلوًَة املضرتنة مل ثـس معَلة ،وًلس اكن بنرث املس خجساث اذلسًثة
ا َإن اًس َاذت يف َػي َ
وبتـسُا بثص ؿىل مدسب س َاذت اصلوةل ،ثغل اًيت تسبث ثؼِص تـس اىهتاء اذلصة اًحازذت ،واملمتثَةل يف ظوز
اًخسذَي ارلازيج يف بموز ثُـس من مصمي الادذعاض اصلاذًل ٌضلول ،ورعل ابمس اًلاهون اصلويل والمن
ازلاؾي ،وحتت اإظاز اًرشؾَة اصلوًَة وبظححت ُياك حاالث بحضت مبًوفة ؾن اًخسذَي اصلويل مثي
اًخسذَي لس حاة اإوساهَة ،واًخسذي لس حاة بمٌَة وتَئِة ًوكف الاس خـٌلل احملمتي لسَحة اصلَ ماز اًضامي،
ووكف اإظالق مواذ جسخَة برض ًاز صسًست وواسـة اًيعاق ملياد ومـامل الزط واًححص بو الحذواء ثغل
الرضاز(.)19
تياء ؿىل اؾخحازاث ثـَو
اإن اصلول مل ثـس معَلة َ
اًخرصف ذاذي إاكَميِا ،اإر يه ختضؽ ٌَلاهون اصلويل ً
ؿىل إازاذهتا وحتنك ثرصفاهتا  ،فاًيؼصت ٌَس َاذت ثلريث مؽ ػِوز َ
املخلرياث اصلوًَة ادلسًست ،وخاءث مفاُمي
اًـوملة ًخعصخ وثي َفش مداذهئا يف اًخسذي حب َجة بن اصلول وحىوماهتا بظححت ثـرتف تبهنا ال جس خعَؽ مبفصذُا
مواهجة وحي املضالك اًلامئة ،يف وكت بظححت فَِ اًلٌاؿاث تب َن اًخـاون اصلويل ال قىن ؾيَ  ،وُشا ساذ من
ثسذَي اصلول اًىربى حتت مس َمى اًيؼام اًـاملي اطلي َثخىن فىصت ب َن اصلوةل جية بن ثؤذَي وػائف ذاذََة
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جساؿس ؿىل ثلسَ رما مثي الاُامتم حبلوق اًفصذ اًيت يه بساش حلوق اًضـوة مجـاء ،وبن اًـالكاث اصلوًَة
يه امسَة ،وفق ُشا جتاوتت الدم املخحست ًخدَسؽ بؾٌلًِا يف مِسان حلوق االإوسان ،ؿىل اًصمغ من ب َن حاالث
اًخسذَي مل َثربزُا حىوماث اًـامل اًثاًر يف ب َي وكت مىض ،فامي وافق ؿَهيا اًحـغ يف حاالث مثي:
حىوماث ُوًيسا وبزقواي وهوس خازٍاك واًوالايث املخحست .ا َإال بهَ ما ٍزال ال ًوخس اثَفاق حول هَفِة اس متصاز
املربز اطلي كس
وثلسٍص جحم الاىهتاك اطلي ٌسمح حباةل اًخسذي ،ذاظة اإرا ما اكن ُياك ثربٍص س َايس ٌَلسز َ
ال ًخَفق مؽ االثفاكِاث واالإؿالانث اصلوًَة ،ذما ًـين وحوذ دعوزت حلِلِة حول ؿسم معساكِة االإحصاءاث
ثـصط مواظين ذوةل ما الىهتااكث من كدي
اصلوًَة ٌَحٌلًة ،وًىن ًحلى الساش يف اًخسذَي االإوساين ُو َ
حىوماهتم بو ثـصضِم ٌَمجاؿة واذلصة الََُة .وُشا ما ذفؽ ابًحـغ ٌَدساؤل حول ما ارا اكن اجملمتؽ اصلويل
ًحلى تـَس ًا ؾن ما حيعي ذاذي اصلول؟ .ومؽ ُشا زفضت مـؼم اصلول اًخسذي االإوساين سلاًة حلوق
مواظيهيا ،ذما ذفؽ مبحوكَ اًـسل اصلوًَة اىل ثربٍص اًخسذي اًـسىصي من خاهة الدم املخحست ، .وكس اثَضح تـس
اذلصة اًحازذت اذلاخة اإىل اإؿاذت اًيَؼص يف اًخلومي اًخلََسي ًرشؾَة اًخسذَي االإوساين ذاظ ًة ب َن الاجتاُاث
اًس َاس َة جملَس المن ثلاضت ؾن اًىثري من حاالث اًخسذَي وبظحح َ
ثلري يف اًصبي اًـام اًـاملي خبعوض
اذلاخة ٌَمواسهة تني احرتام س َاذت اصلوةل وتني املعاًة االإوساهَة ،وُشا ما ذفؽ جمَس المن اًخسذي يف لك
من ًَحرياي ؿام  ،1990واًخسذي من بخي الهصاذ يف اًـصاق من ذالل كصاز جمَس المن(  )688ؿام ،1991
ويف اًحوس ية واًِصسم وهصواثَا وبًحاهَا واًعومال ؿام  ،1993واًيت من ذالًِا بظححت مسبةل حلوق
االإوسان حت َخي ماكه ًة يف خسول الؾٌلل اصلويل ،ما بذَى اإىل احنساز هعاق اًس َاذت.
املعَة اًثاًر :المن ازلاؾي ومضلكة اًدسََح
اًسالخ ،حِر
من اًياحِة اًـمََة ٌس خعَؽ بن ٍىون هؼام المن ازلاؾي بنرث فـاًَة يف ؿامل مزنوغ َ
فـاًَخَ حزذاذ مؽ ىزؿَ بو ختفِضَ وثلَي مؽ سايذت اًدسََح ،ورعل ل َن المن ازلاؾي تعفة بساس َة ُو حماوةل
ذلضس كوى اًـامل املضاذَت ٌَحصة ،وًىٌَ ًخعََة وضـ ًا من بوضاغ اًلوت ٌسمح هل تبن ًؤذَي وػَفذَ ابذلس
الذىن من تشل ادلِس اًـسىصي ،فاإرا بظححت لك ذوةل ضـَفة ؾسىص ًاي ،فَن ٍىون ُياك هجة ثحَف من
اًلوت اًاكفِة حس ًا ميىهنا من صن حصة ملواهجة اجملمتؽ اصلويل ،وال هيىص بن جناخ اًيؼام يف رعل ٌس خعَؽ اإىل
ذزخة هحريت بن خي َفف من اًخوحَصاث اًس َاس َة وٌسامه يف ذَق اًثلة يف اًـالكاث اصلوًَة ( .)20طلا ف إَان كِوذ
ثخـصط اإىل اًيلس ،حِر بن معََة إاساةل السَحة ُختَط تني
ىزغ اًَسالخ وضحط اًدسَح من املضالك اًيت َ
الس حاة واًيخاجئ وتني اًوسائي واًلاايث ،وظحل ًا ًوهجة اًيؼص ُشٍ ،فا َإن س َاسة اًدسََح يه هخاح وًُست
صن اذلصوة ،ويف اًخحََي اٍهنَ ايئ فا َإن كضَة ىزغ اًسالخ من بخي اًسالم اصلويل يه
سخد ًا ٌَـزم ؿىل َ
مسبةل س َاسة ،اإر رمٌل تشًت الدم مساؾهيا ٌَخزََط من السَحة فبهنا ًن ثخزََط من مضالكِا ورصاؿاهتا،
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وًفرتط من وحوذ مٌؼمة ذوًَة ٌَصكاتة ؿىل السَحة بن متخغل بوسؽ سَعاث اًخفذُش ،وبن حىون ُياك
حموكة ؿسل ذوًَة ثُع َحق اًلاهون ؿىل اكفة اصلول ،وبن حىون ُياك كوت توًُس ذوًَة كامئة الإمتام معََة ىزغ
اًسالخ من مجَؽ ذول اًـاملً .ىن ُشٍ الموز ثحلى افرتاضَة ومثاًَة ًعـة حتلِلِا يف ؿامل حتخىص فَِ اصلول
اشلس اًىربى امذالك اًسالخ اًيووي ُوحت َصم ؿىل كريُا امذالنَ ،حِر بن بسمة اًثلة مسبةل دعريت تني
ثـصضت
ُشٍ اصلول وكريُا ،ذما ًُضـف من احامتالث َ
اًخوظي اإىل اثفاكاث ىزغ اًسالخ ،ار نثري ًا ما َ
اًـالكاث المصٍىِة – اًسوفِخَة اإىل بسمة زلة ذالل فرتت اذلصة اًحازذت ،ومؽ ُشا تلِت االثفاكِاث ازلاؾَة
حول ضحط اًدسََح كامئة ًرتس َخ ما خاء يف دلية الدم املخحست ؿام  1948وجصثوهول حٌَف من كدي ًـام
 1925حول السَحة اًىاميوًة واًحَوًوحِة اًيت حيصم اإهخاهجا ( .)21وكس ثحًَت مـاُست  1959فىصت اإذالء اًلازت
اًلعحَة ادليوتَة من السَحة اًيووًة ،نشعل مـاُست حؼص السَحة اًيووًة يف بمصٍاك اًالثًَِة ؿام ،1967
واثفاكِة ابزٌس ؿام  1993اًيت بنسث ؿىل حؼص السَحة اًىاميئَة ،ومـاُست ابىىوك حول ُشا اجملال ًـام
 ،1995ومـاُست  ،ومـاُست ارلعص اًضامي ٌَخجازة اطلزًة من اًـام  .1996و نشعل اكهت ُياك اًـسًس
من املـاُساث اًثيائَة رلفغ السَحة االإسرتاثَجَة تني اًوالايث املخحست والاحتاذ اًسوفِيت ذالل اذلصة
اًحازذت ،وتني الوىل وزوس َا الاحتاذًة تـس اىهتاء اذلصة اًحازذت ،مثي مـاُست ساًت الوىل واًثاهَة ًـايم
 1972و  1979ؿىل اًخوايل ،ومـاُست إاساةل اًعوازخي املخوسعة واًلعريت املسى ًـام  ،1987وختفِغ
السَحة اًِجومِة ًـام .)22( 1993
ومؽ ُشا ػِصث ذول بدصى متخغل اًسالخ اًيووي اكًِيس وابهس خان ،وذول يف ظصًلِا المذالنَ مثي
هوزاي اًضٌلًَة  ،حِر ب َن اًدضىِم ابمذالك تـغ اصلول مثي هوزاي اًضٌلًَة و اإٍصان ًِشا اًسالخ
الاسرتاثَجي ًثري ذالفاث كاتةل ٌَمزاًست من كدي اًوالايث املخحست و ُشٍ اصلول هون ُشٍ الذريت ًُس صلهيا
اًصقحة يف اًخـاون مؽ اًواكةل اصلوًَة ٌَعاكة اطلزًة.
مبىوانث اًيَؼام والسس اًيت
اإن ما ٍصثحط تخحلِق المن ازلاؾي ُو كٌاؿة اجملموؿة اصلوًَة وؾيارصُا َ
ًلوم ؿَهيا ،وواحداث الؾضاء ابالًزتام هبا ذون حصك اجملال ملٌلزسة بفـال ثيعَق من ثفسرياث فصذًة ،وب َن
مؼاُص اًخسذَي تبصاكهل وبثصُا ؿىل اًس َاذت ومسبةل اًدسََح؛ يه مجَـِا اس خزسمت ًخحلِق بُساف من
كدي ذول ًخربٍص معَِا مضن اًرشؾَة امل َخفق ؿَهيا ،وهخج ؾن رعل ؿسوان مل ًُؤثَص ؿىل اًيَؼام اذلامك حفسة ،تي
وؿىل بزاكن اصلوةل مجَـِاًِ ،شا تلِت مسبةل اًخسذَي ثُثري اًيَلاص يف اظاز اًلاهون اصلويل ،فاكن ذوز ازلـَة
اًـامة ًلدم املخحست اًيت بظسزث من يف اًصاتؽ ؾرش من ذٌسمرب س ية  1974كصاز ًا ُام ًا ثضبن ثـصًف
اًـسوان ؿىل بهَ "اس خزسام اًلوت املسََحة من خاهة اإحسى اصلول ضَ س س َاذت ووحست الزايض بو
الاس خلالل اًس َايس صلوةل بدصى ،وتبسَوة ال ً َخفق مؽ مِثاق َُئة الدم املخحست"ًِ .شا تلي جمَس المن
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ظاحة اًسَعة اًخلسٍصًة اًوحِست اخملخعة ًخحسًس وكوغ اًـسوان من ؿسمَ ،ورعل وفل ًا ًيط املاذت ( )39
من املَثاق ،و اإرا اىهتيى جمَس المن ابؾخحاز اًواكـة من بؾٌلل اًـسوانً ،ـخرب كصازٍ هنائَ ًا ال ًلدي اًعـن
وًرتثَة ؿىل اصلوةل املُـخسًة مسؤوًَة مزذوخة .ب َوًِا ،مسؤوًَة ذوًَة ثلؽ ؿىل اصلوةل املـخسًة ،بٍن ثخح َمي
ثحـة املسؤوًَة اصلوًَة ؾن بؾٌلًِا اًـسواهَة ،ونشعل حىون ُياك مسؤوًَة حٌائَة خشعَة ملصحىيب حصمية
اًـسوان ،وًخ َحمي ثحـة ُشٍ املسؤوًَة زئُس اصلوةل املـخسًة وهحاز اًضحاظ .وًِشا تلِت امليؼمة اصلوًَة
ثخح َمي مسؤوًَة ذوًَة يف مواهجة اصلوةل املـخسًة وفل ًا ًيَؼام المن ازلاؾي اطلي ًلوم ؿىل السس اًخاًَة
مضن اًعالحِاث املـعات جملَس المن اصلويل-:
ب -حق جمَس المن يف َاختار اًخساتري املضرتنة راث اًفاؿََة مليؽ الس حاة اًيت هتسَ ذ اًسالم اًـاملي.
تياء ؿىل ظَحَ ما ًَزم من اًلواث املسََحة
ة -اًزتام اصلول الؾضاء تبن ثضؽ حتت َ
ثرصف جمَس المن ً
واًدسَِالث اًرضوزًة ذلفغ اًسالم والمن اصلوًَني.
ح -ختضؽ لك ثساتري اًلرسًة واًخسذَي املسََح ًصكاتة وإارشاف جمَس المن ،وٌَمجَس سَعة اإظساز الوامص
ٌضلول الؾضاء ؾيس اذلاخة اإىل اًلوت اًـسىصًة.
ذً -يط اجملَس ؿىل واحة اصلول الؾضاء يف ثلسمي َ
لك ما توسـِا ملساؿست الدم املخحست ،نٌل ؿَهيا الامذياغ
ؾن مساؿست بي ذوةل ثخَزش َُئة الدم إاساءُا مع ًال من بؾٌلل اًلمؽ بو امليؽ(. )23
ومؽ ُشا تلِت الدم املخحست ؿاحزت ؾن حتلِق بُسافِا ادلوُصًة يف حصس َخ هؼام المن ازلاؾي،
هدِجة اًخضازة ما تني املحاذئ اًيؼصًة وبًَاث اًخعحَق ،وُشا ٍصحؽ اإضافة ملا س حق رهصٍ اإىل زالزة
بس حاة زئُس َة-:
اًسمل والمن اصلوًَني،
 - 1اًؼصوف واملالثساث اًيت بحاظت تًضبت الدم املخحست وتيعوض مِثاكِا ًصكاتة َ
وحتوًِا اإىل ظساماث مسََحة ًيك
حِر ثض َميت هعوض املَثاق ؿسم اهخؼاز امليَؼمة اهسالغ َاًزناؿاث َ
اًرصاغ
ثخسذَي ،تي جية بن ثلوم ابختار اكفة االإحصاءاث اًوكائَة إالساةل الس حاة اًيت ثؤذي اإىل اًخوحَص بو َ
اصلويل ،وإارا ما اهسًـت املياسؿاث َ
ًخـني ؿىل الدم املخَحست بن ُحتاول اجياذ ُحَول ًِا ابًعصق واًوسائي
اًسَمَة ،ؿٌَلً بن ظالحِة الدم املخحست ُو مقؽ اًـسوان نشعل ؾيس لك اًؼصوف ،وُشا ًـين بن امليؼمة
اصلوًَة ملكَفة ابًخسذَي ًلمؽ وإاًلاف الؾٌلل اًـسواهَة ابس خزسام اكفة اًخساتري اًف َـاةل ،سواء باكهت ثساتري
س َاس َة ،اكذعاذًة ،بم ؾسىصًة .نٌل بهنَ ا حـَت ٌَميؼٌلث ا إالكَميَة ذوز ًا يف جسوًة املياسؿاث اصلوًَة من
ذالل ما ب َنسثَ يف املاذت (  )33تبن ًُـصط َاًزناغ ؿىل اصلول ً إالسِام يف ح َي املضالكث ثسخة كسزهتا
يف اًخـحري ؾن حاخاث اصلول امل ُ َيؼمة اإٍهيا ثضلك بفضي من َ
امليؼمة اًـاملَة.
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 -2ػِوز مفِوم ثواسن اًلوى وكِام اًخحاًفاث اًـسىصًة اصلوًَة اًثيائَة وازلاؾَة ذالل فرتت اذلصة اًحازذت،
ؿٌَلً بن مفِوم ثواسن اًلوى يف هؼص اًحـغ ُو ًـحة اصلول اًىربى ،ابًصمغ من بن اصلول اًعلصى ثبيت يف
احملعةل لهنا ُمجربت ،وب َن ُشا املفِوم ال ًـين اًلسزت اًـسىصًة حفسة ،تي بن اًلسزت ًِا مفِورما اًضامي،
َ
اًرصاغ .اإضافة اإىل بن مفِوم ثواسن
حِر اًلسزاث الاكذعاذًة اًيت ثَـة ذوز ًا ُام ًا يف معََة ادلشة و َ
اًلوى ثلََسي ًـوذ اإىل مـاُست وس خفاًَا ًـام  ،1648اطلي ساؿس ؿىل جضجَؽ اصلول اًلومِة اذلسًثة يف
بوزاب يف بكاًمي حمسوذت ،إا َال بهَ مؽ كِام امليؼمة اصلوًَة واسذايذ اصلول ،بظححت ُياك بهؼمة مذـسَ ذت
وائخالفاث وبحالف ذفاؾَة كري مذجاوسةٍ ،ىون فهيا اًخـازط املؤكَت واالثَفاق اصلامئ وبكعاة كري
ُمذعاتلة  ،جسـى ٌَمساؿست واسلاًة يف مواهجة هتسًساث من كريُا ،ذما ذفؽ توحوذ نخي و بحالف ثفصط
فهيا اصلوةل اًـؼمى س َعصهتا ؿىل الدصى ملاتي ثلسمي اسلاًة ،وًسذي ُيا مفِوم اًخعحَق تبتـاذٍ ،ويف
اًـلس اًثاين الإوضاء امليؼمة ػِص مفِوم ؿسم الاحنَاس ًخىون اًثيائَة اًلعحَة بنرث مصوهة.
املؤرش اًثاًر هل ؿالكة مبا وزذ ساتل ًا ،حِر بن هؼام ثواسن اًلوى زيايئ اًلعحَة ما تني املـسىصٍن
َ -3
اًلصيب واًرشيق ،اثَعف تَ اًيؼام اصلويل ذالل اذلصة اًحازذت اإىل حسَ َ
مـني ابالس خلصاز ،ثسخة ؿسم
حسوج ِظسام مدارش تني اًـمالكني ،ومت َىن َ
لك مهنٌل من اًس َعصت ؿىل تـغ السماث ،مثي حصة
اًسوٌس ؿام  ،1956وحصة بنخوجص ؿام  ،1973وظاملا اكن ُياك جتيَح ًا ٌَخعـَس وفصط جسوًة ؿىل
الظصاف املخعازؿة ،تُامن ؾىس رعل ٍصى بدصون ب َن هؼام ثواسن اًلوى اكن كري مس خلص ،ثسخة ىزؿة
اصلول اًىربى يف اًخوسؽ تواسعة ثوًَس ضلوظ مضاذت من كدي املـسىص املضاذ ،وبن سايذت اًـسواهَة
اكهت ػاُصت ثسخة امليافسة تني اًلعحني ،وابًخايل فاإن هؼام زيائَة اًلعحني مل ٍىن ٌسِم يف ثًض َط
المن اصلويل ،ثسخة زقحة اًلعحني ابًس َاذت اًـاملَة ،واملضلك النرب اكن سـي َ
لك مهنٌل ٌَحفاع ؿىل
متاسىَ اصلاذًل ،واًلضاء ؿىل متاسم ارلعم ،ثسخة زوخ اًىصاَُة واًحلضاء تني اجملمتؽ اًصبسٌليل واجملمتؽ
()24
الاصرتايك.
وبذري ًا ،واسدٌاذ ًا ؿىل ما وزذ ،ميىن اًلول به ََ بظحح واحض ًا من ذالل ادلسل اًلامئ حول كضَة
اًخسذي اصلويل ،بهنا كضَة مـلَست ٌَلاًة ،وادلاهة اًس َايس فهيا بظحح ًفوق ادلاهة االإوساين جىثري،
واًخسذي تلي ُيا إابزاذت اصلول اًىربى  ،نٌل خيضؽ بًضا ذلساابهتا ،اإضافة اإىل ب َن اًخسذي ؿاذ ًت ما جيصي يف
مصاحي مذبدَصت من اهفجاز اًرصاغ ،ومن َمت ًيرصف اإىل اإذازت اًرصاغ تس ًال من اًـمي املحىص ؿىل مٌـَ.
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املححر اًثاًر :اًخسذَي الجنَو-بمصٍيك يف اًـصاق
وس يدٌاول يف ُشا املححر اصلوافؽ اًلاهوهَة من وزاء ُشا اًخسذي( املعَة الول)،مسبةل حلوق
االإوسان(املعَة اًثاين)،بسَحة اصلماز اًضامي و اصلفاغ ؾن اًيفس(املعَة اًثاًر)،مـعَاث اًخسذي
يف اًـصاق(املعَة اًصاتؽ)،مس خلدي المن ازلاؾي(املعَة ارلامس).
املربزاث اًلاهوهَة ٌَخسذَي
املعَة ال َولَ :
ؾيس كِام اًسَعة اًس َاس َة يف اصلوةل تب َي وضاظ ذاذًل بو ذازيج فاإهنَ ا ثواخَ ثعحَق منعني
من املعاًة ،بحساٌُل ذاذََة ثو َخَ من كدي كعاؿاث اجملمتؽ اصلاذًل اخملخَفة ،وبدصى ذازحِة ثفصضِا
هكخلري ذازيج َ
سُمت اًخـامي مؽ الدم املخحست َ
ٌضلك كِس ًا ًسَوك املخسذَي ،بو ذافـ ًا
اًحُئة اصلوًَة .وُيا َ
ابجتاٍ اًخسذَي وفل ًا ًيعوظِا ومداذهئا اًلاهوهَة ،يف اًوكت اطلي َ
جضلك فَِ مؽ املعاًة اصلاذََة موكف ًا
بدص ًسفؽ بو مييؽ ُشا اًخسذَي ،و تشعل فاإن املعاًة اصلاذََة وارلازحِة ثلوذ اإىل َثخين منط حمسَ ذ من
بمناظ اًخى َِف ،بو مبـىن بدص فا َإن اًخسذي َ
ٌضلك حاةل ثفاؿي تني ؾوامي ذاذََة وبدصى ذازحِة،
ثؤذَي اإىل َثخين بمناظ بدصى ٌَخى َِف املمتثَةل يف اًخى َِف امللاوم ،واًخى َِف اًوكايئ و اًخى َِف اًلامئ ؿىل
االإرؿان ،مبـىن بن اًحًِة اصلاذََة اًلوًة ل َي ذوةل ثلوذ بحِا ًان اإىل سَوك ثسذًل مٌسفؽ  ،بما اًحًِة
اصلاذََة احملافؼة فِىون سَوك ظياغ اًلصاز فهيا بنرث اجتاُ ًا حنو اًخى َِف ملواهجة اًخسذَي  ،وبذري ًا
ُياك اًحًِة اصلاذََة اًضـَفة اًيت ثؤذَي اإىل اًضلط حنو ثوحَِ اًسَوك ًَىون حى َِفي ثـاٌيش (،)25
ؿىل سخِي املثال اجملمتؽ المصٍيك َ
ٌضلك وحست مامتسىة هل َ
مذلرياث ومـعَاث ذاذََة وذازحِة ًيعحق
ؿَََ اٍمنورح الول ،حِر َ
ٌضلك مصنز اًلوت يف حصهَحة اًيَؼام اًس َايس يف اجملمتؽ ،ذافـ ًا حنو فصط
سَوك اًخسذَي ،تُامن اجملمتـاث اًيت ثـاين من فلسان اًخواسن تني مـعَاهتا اصلاذََة وارلازحِة حىون
بكصة اإىل اٍمنورح اًثاين ،بو اًثاًر ،وُشا ًيعحق ؿىل وضـَة اًـامل اًثاًر ،حِر بن اًىثري من ُشٍ
اصلول ثـاين من فلسان اًخواسن اصلاذًل ،ذما جيـَِا بنرث كص ًاب ًسَوك ثـاٌيش ملـعَاث َ
اًخلرياث
اًس َاس َة اًواكـة يف اًيؼام ا إالكَميي بو اصلويلًِ ،شا اكهت ػاُصت اًخسذي يف اًـصاق -وؿىل سخِي
اىهتاء ابالحذالل المصٍيك اًربًعاين ؿام ،2003
املثال ال اذلرص -مٌش تساًة جسـًَِاث اًلصن املايض و ً
ػاُص ًت مذبزحجة مؽ ادذالف يف املوكف ذاظ ًة ثحـ ًا الدذالف اًؼصوف اصلاذََة يف اًوالايث املخحست
وارلازحِة املمثَةل يف الدم املخحست واملوكف اصلويل من ُشا اًخسذي .واكن ًِشا اًخسذَي الجنَو – بمصٍيك
بثص هوؾي ؿىل اًس َاس َاث اصلوًَة ،بٍن حسَ ذ ثضلك بو تبدص مس خلدي المن ازلاؾي ؿىل املسى
املخوسط ،وفاؿََة امليؼمة اصلوًَة يف اإذازت اًـالكاث اصلوًَة ،هؼص ًا ًلِام ُاثني اصلوًخني تفصط إازاذهتٌل
ؿىل اجملمتؽ اصلويل.
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ًِشا هدٌاول اًىضف يف ُشا ادلزء من اًححر ؾن مرشوؾَة اذلصة ؿىل اًـصاق ،من ذالل
املربزاث اًيت جس خزسرما اصلول اًىربى ًخحلِق معاذلِا اطلاثَة ٌَخسذَي يف صؤون اصلول
ظصخ َ
الدصى ،ذما ًؤثَص ؿىل ثـاون اجملمتؽ اصلويل ٌَوظول اإىل بمن حٌلؾي مًضوذ.
املعَة اًثاين :مسبةل حلوق االإوسان
اإن رشؾَة اًخسذَي وفل ًا مللذضَاث مِثاق الدم املخحست ُو الساش اًلاهوين ًيؼام المن ازلاؾي،
واطلي ٌسمح جملَس المن مبٌلزسة ظالحِاث حول ثلسٍصٍ ٌَـسوان ،واختار اًخساتري اًالسمة من ؾسىصًة بو
كريُا ،وُيا ثؼِص كاًة المن ازلاؾي املمتثةل تزنغ ظالحِة اًخسذي امليفصذ ووضـِا مهنجَ ًا يف بًسي ادلِاس
اًخيفِشي ًلدم املخحست ،كري بن اًوالايث املخحست حاوًت بن جس خلي امليؼمة اصلوًَة وؾيارص كواهتا يف نثري
من الحِان،هبسف حصثُة الوضاغ ا إالكَميَة حسة ذسمة خمععاهتا اًلومِة والمٌَة واملس خلدََة ،اإال بن
واحداث جمَس المن اصلويل حمسذت بظ ًال مبلاظس الدم املخحست وفل ًا ٌٌَلذت ( )24من املَثاق.
مربزاث اًخسذي الجنَو – بمرييك يف اًـصاق اهعوث ؿىل كاايث اإوساهَة ،اإر
وال صم ب َن من ب َمه َ
اس خزسمت اًوالايث املخحست ُشا السَوة نشزًـة يف حاالث نثريت ،مؽ ادذالف صلك اًخسذَي يف لك
املربز هفسَ ،يف حاةل اًـصاق َجصزث َ
لك من االإذازت المصٍىِة و اًربًعاهَة احذالًِا حبجة ب َن
حاةل حتت ثبزري َ
اًَيؼام اًـصايق كس بساء مـامةل الهصاذ يف اًـصاق ،اإضافة اإىل بن اًيَؼام هفسَ جتاوس حسوذ اًلاهون اًـصايق
واًلاهون اصلويل من ذالل س َاسة الاضعِاذ ٌَمواظن اًـصايق و صلول ادلواز ،ؿىل اًصمغ من ب َن اًوالايث
املخحست بساءث ملفِوم حلوق االإوسان واصلميلصاظَة اًيت اذَؾت تبهنَ ا اذلصًعة ؿَهيا ،حِامن اس خزسم بفصاذ من
اًلواث املسََحة المصٍىِة بساًَة اًخـشًة اًالاإوساين يف جسن بتو قصًةً .ىن ًحلى اًدساؤل ،حول ما
اإرا بزاذث ذول نربى فصط مدسب ثعحَق حلوق االإوسان نشزًـة ٌَخسذَي يف اًضؤون اصلاذََة ٌضلول ،نٌل
فـَت زوس َا مث ًال يف اًضُضان؟ ُيا ًؼِص ذَط تني ما ُو اإوساين وما ُو كويم ،حِر تسث مسبةل
حلوق االإوسان واصلميلصاظَة يف اًـالكاث اصلوًَة ومعاذز اًسَوك ارلازيج ٌَوالايث املخحست ،ثزتامن مـِا
اس خزساماث حمسذت ٌَلوت اًـسىصًة ثضلك انحج ،وجشـِا رعل حنو َثخين سَواكً َ
ثسذًل ُجتاٍ اصلول اًيت ثـخربُا
ؿسواهَة بو سَعوًة ،ويه ذول جس َمى يف املععَحاث المصٍىِة (ابالإزُاتَة) .فذواًت اًخرصحياث اًصمسَة
اخملخَفة من كدي االإذازت المصٍىِة وتـغ حَفاهئا –ذاظة تـس بحساج سخمترب  -2001حول اإماكهَة اس خزسام
اًلوت ضَ س اصلول اًيت متخغل بسَحة اصلَ ماز اًضَ امي بو ثلوم تـمََاث اإزُاتَة ،حِر بن ُشٍ اًخرصحياث اكهت
ثًسجم مؽ َ
لك من مدسب "جصجييَف" ومدسب "زًلن" من كدي ،حِر انذى الكٌُل َحبق اًخسذَي كري االإوساين
ًخحعمي (اًـعات) امل َمتصذٍن يف اصلول اذلاضية هلم اكجملص وجضىوسَوفاهَا وبفلاوس خان وكريُا من اصلول(.)26
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املعَة اًثاًر :بسَحة اصلماز اًضامي واصلفاغ ؾن اًيفس
اإن اذَؿاء َ
لك من االإذازت المريهَة واًربًعاهَة مبرشوؾَة اصلفاغ ؾن اًيفسٌََ ،صذ ؿىل دعص وص َم
اًوكوغ من كدي اًـصاق ،و َحبجة اًضَ م يف امذالنَ لسَحة اصلَ ماز اًضَ اميًُ ،س هل ب َي بساش كاهوين سَمي،
ل َن هط املاذت (  )51من مِثاق الدم املخحست ،اصرتظت يف حق اصلفاغ اًرشؾي بن ًَمت ؾيس وكوغ اؾخساء
مسََح ،اإضافة اإىل بن فصق اًخفذُش اصلويل اًخاتـة ًَِئة الدم املخحست مل ثثخت وحوذ بسَحة ذماز صامي يف
فان اذلصة
اًـصاق ؿىل اًصمغ من بهنا بذشث اًوكت اًاكيف كدي اذلصة ؿىل اًـصاق وًس يواث ظوًةلًِ ،شا َ
اكهت وكائَة بو اسدداكِة ،ؿٌَلً بهَ مٌش كِام َُئة الدم املخحست مل ًَمت اًلدول تفىصت اذلصة اًوكائَة رمٌل اكهت
املربزاث املس خزسمة.
َ
ثخشزغ تَ اًوالايث املخحست ،فِو حاةل اًرضوزت اًيت بوخسث اًـصاق من ذالل
بما الاذَؿاء الدص اطلي َ
امذالك بسَحة اصلماز اًضامي ،واًخرصحي ًيفسِا ابس خـٌلل اًلوت ٌََصذ ؿىل ارلعص اًـصايق املزؾوم ،وًىن
حسة اًفلصت اًثاهَة من املاذت (  )33من مِثاق َُئة الدم املخحست ،فا َإن حاةل اًرضوزت ثحلى مسددـست لكَ ًا يف
تـغ الحِان حبَر ال ميىن ل َي ذوةل بن َثلصز اس خزسام اًلوت ثضلك اهفصاذي ،ؿٌَلً تب َن حاةل اًرضوزت ال
ًًدلي اٍمتسم هبا اإال تـس فضي اذلي اًسَمي ،وًلِام ُشٍ اذلاةل واس خزسام اًلوت اًـسىصًة ؿىل بساسِا ،ال
تَس من ثوافص رشوظِا ،اإر جية بن حىون ؿىل ذزخة ؿاًَة من ارلعوزت ًخربٍص ز َذ فـي وِشا ،ومن ذالل ما
وزذ فا َإن وهجة هؼص ُمـازيض اذلصة ؿىل اًـصاق ،ف إاه ََ مل ًخوفَص رشظ رضوزت اًخسذَي يف ُشٍ اذلاةل ،وحاةل
ثوزظ اصلوةل يف خماًفة ٌَلاهون اصلويل وب َن اصلوةل ال ثُحسي اس خـساذُا ٌَخـاون
اًرضوزت ال ثع َحق إا َال اإرا زخت َ
مؽ اًلاهون(.)27
بما ابًًس حة ًصقحة اًوالايث املخحست يف ثلَري هؼام اذلنك يف اًـصاق ،ميىن اًلول ب َن رعل ًخـازط مؽ
هعوض اًلاهون اصلويل  ،اطلي مييؽ ب َي ذوةل ؾضو يف الدم املخحست من اًخسذَي يف اًضؤون اصلاذََة ،بو
اًيَؼام اًس َايس ٌضلول الدصى ،ؿىل اؾخحاز بن كواؿس اًلاهون اصلويل املـارص يه راث ظحَـة اثفاكِة ،بما
َجحة اًوالايث املخحست يف ب َن ُشا اًيَؼام َ
مربزاث اإوساهَة
ٌضلك ؿامي هتسًس ذاذًل وذازيج وثلَريٍ هل َ
ٌَخسذي ،تلي بمص ًا مضىواكً فَِ وكري كامئ ؿىل بسس موضوؾَة ذاظة تـس بن زخت ؿسم امذالك اًـصاق
لسَحة اصلَ ماز اًضامي ،اإضافة اإىل اذرتاق اًوالايث املخحست ملحاذئ حلوق االإوسان ملـامَهتا اًال إاوساهَة
ٌَمـخلَني اًـصاكِني.
فان بس حاة وػصوف اًخسذَي المصٍيك ًُـزًَ اًىثري اإىل بن االإذازت ُياك دلبث لحساج ثلَري
وؿَََ َ
يف اًحُئة ارلازحِة ،لهنا ثـاين من ذَي يف اًخواسن تني املـعَاث اصلاذََة وارلازحِة ،واكن ثـعَي اًيعوض
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اًلاهوهَة اًيت حتنك اصلول من كدي اًوالايث املخحست ،فصظة ملواهجة ػصوف احامتؾَة واكذعاذًة ذاذََة،
ثـصط املوازذ اًيفعَة ٌَهتسًساث اًـصاكِة اًيت صلكَت موكف ًا ذاذََ ًا ؾيس اًوالايث املخحست ًُؤًَس حٌلًة
ثسخة َ
ُشٍ املوازذ ابس خزسام اًلوت اًـسىصًة ومواهجة اًَيؼام .نٌل بن اهخعاز اًخحاًف تلِاذت اًوالايث املخحست ؿىل
اًـصاق ؿام َ ،1991
صلك حافز ًا كو ًاي ٌَجوء اإىل اًلوت ،واحدساة رعل كذات ُمثىل ذلسم املضالكث
ارلازحِة(.)28
املعَة اًصاتؽ :مـعَاث اًخسذَي يف اًـصاق وبثصُا ؿىل المن ازلاؾي
من ذالل مٌاكضة اذلاةل اًـصاكِة وذزاسة بًَة اصلوافؽ املسخَدة ٌَخسذَي الجنَو -بمصٍيك ،جنس بن
اًسالخ وكريُا -بظححت مصُوهة تَس اصلول
اًـيارص املؤثَصت ؿىل المن ازلاؾي -اكًخسذَي واًس َاذت وىزغ َ
مربزاث كامئة ؿىل مصوهة اًخفسرياث اًيت مل حتوكِا تـس
اًىربى،وتبسَوة مدارش بو كري مدارش،وؾن ظصًق َ
امليؼمة اصلوًَة من ذالل تيوذ و ُبظص اًيعوض املخَفق ؿَهيا .
فان اًيَؼام اصلويل وواكـَ اذلايل ً َخعف خبعائط مذـسَ ذت مهنا:
وؿَََ َ
ب) َثخين اصلول مفِوم املضازنة ازلاؾَة هبسف االإسِام يف ح َي املضالك اًيت حتول ذون حتلِق المن
والاس خلصاز لهؼمهتا وصـوهبا ،فاكن اًخضامن تُهنا زقحة ًخحلِق رعل.
ة) اثَعاف اًيؼام اصلويل ابًضموًَة ،حِر ثخعََؽ َ
لك اصلول اإىل ؿالكاث اكذعاذًة وزلافِة
وس َاس َة من ذالل الاؾامتذ املخحاذل ،فٌخج ؾن رعل قَاة لوًوايث ولُساف فصذًةً ،خىون
ُشٍ اصلول كصًحة من اًلوامس واًخلاظؽ مؽ معاذلِا املخحاذةل تُهنا ومؽ س َاساهتا اطلاثَة اًثاتخة.
ومن اًرشوظ ادلوُصًة اًواحة ثوافصُا الس متصاز َُئة الدم املخحست ابؾخحازُا زاؾَ ًة ًرتس َخ المن
ازلاؾيُ ،و اًزتارما ابالس خلالًَة وا إالزاذت اطلاثَة ؾن كريُا من اًخفاؿالث ارلازحِة وثبزرياث اصلول اًىربى ،
ؿىل اًصمغ من به ََ ال ميىن بن هخجاُي بن ُشٍ اصلول وثغل ،يه الساش يف كِام امليَؼمة وذميومهتا.
وؿَََ اإن هؼام المن ازلاؾي مصُون تفىصت اس متصازًة فاؿََة اًخيؼمي اصلويل  ،وبن اًخحاًف اًـاملي ُو
اًلاذز ؿىل املواهجة احملمتةل ل َي ؿسوان ،طلا فاإن مِثاق الدم املخحست مٌؽ اس خزسام اًلوت بو اٍهتسًس هبا يف
اًسمل بو َخيي تَ ،ابالإضافة اىل سَعة اإظساز
اًـالكاث اصلوًَة ومٌح جمَس المن سَعة حتسًس من هيسَ ذ َ
اًلصاز اًُمَزم تفصط اًخساتري اًـسىصًة وكريُا يف مواهجة من ٍصحىة حصمية الاؾخساء ؿىل اًلري ،إا َال ب َن ُشا
اًيؼام وكؽ يف جصاثن سوء ثوسًؽ اًلوت اًيت مل ثخالءم مؽ مذعََحاث المن ازلاؾي ،يف َػي ثلسمي املعاحل اطلاثَة
ؿىل املعاحل اًـامة ٌَمجمتؽ اصلويل(.)29
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بما ابًًس حة جملَس المن وبثصٍ ؿىل هؼام المن ازلاؾي  ،فال صم ب َن ظالحِاثَ احملسَ ذت اكهت
جسـى اإىل حىصٌس اًخـاون واًوفاق والاس خلصاز اًـاملي ،اإال ب َن ُشا اًخـاون مل َ
ٍصخس ثسخة اهلسام اًـامل اإىل
نخَخني ملا ًُلازة من هعف كصن ،وذمَا َ
ؾعي كاؿست اإحٌلغ الؾضاء اصلامئني ثسخة سوء اس خزسام حق اًيلغ
(اًفِخو) ،اطلي هخج ؾيَ جعز جمَس المن ؾن َاختار كصازاثَ فامي ًخـََق ابًخساتري ازلاؾَة من هجة ،وفضهل يف
ثيفِشُا من هجة بدصى مؽ اًـمل ب َن ذوزٍ حصاحؽ ثسخة ثو َخَ اصلول الإوضاء مـاُساث اصلفاغ املضرتك
والحالف اًـسىصًةُ ،شٍ الذريت اًيت ٍصى اًحـغ ب َن كِارما كس خيسم ثواسن اًلوى ،وًيـىس ابًخايل ؿىل
المن اصلويل املعَوةًِ .شا تلِت الدم املخحست وهجاسُا المين ؿاحز ًت ؿىل ح َي ب َي ىَزاغ جضرتك فَِ ذوةل
نربى ثضلك مدارش بو كري مدارش نٌل حسج يف بفلاوس خان واًـصاق ( .)30وُشا ما ًلوذ اإىل اإزحاث اًفصضَة
مؤسيس ًُ َـرب ؾن مواكؽ اًلوت صلى الظصاف اًيت
جمصذ ثيؼمي َ
اًيت ًؤًَسُا اًحـغ ،تبن الدم املخحست بظححت َ
يه بؾضاء فَِ ،فاًوالايث املخحست بزحدت كسزهتا يف اًخبزري ؿىل امليؼمة ابمللازهة مؽ ب َي ذوةل بدصى ؾضو
فهيا ،ويه من اصلول اًيت ظاملا اهفصذث يف َاختار كصاز تشزائؽ خمخَفة ،مبا ً َؤنس املعَة كامئ ؿىل ب َن كاؿست
ثخوسؽ ًخحخوي مفاُمي اصلميوقصافِا والاًسًوًوحِا بًض ًا ،مبـىن بن جمَس المن
جمَس المن اًض ََلة جية بن َ
اكن وًَس اًلوى اًصاُية ؾيس كِام امليؼمة  ،وزضُت اصلول تشعل بهشاك هدِجة الاهنزام واًضـف ،واس خلالل
اًىثري مهنا تـس اإوضاء َُئة الدم ،مبـىن بهنا مل جضازك يف وضؽ مِثاكِا طلعل هَف جس خعَؽ ثفسري كسزت اصلول
اًعامـة ؿىل حٌلًة بمن ازلاؿة.
واسدٌاذ ًا ؿىل ما ثلسَ م جنس بن واكؽ ومس خلدي المن ازلاؾي يف ػي س َاساث اًخسذي من كدي اصلول
اًىربى -وحاةل اًخسذي الجنَو – بمرييك يف اًـصاق بظحح مصُوانً مبـادلة الس حاة اًيت ثسفؽ ابصلول ٌَخسذَي
يف صؤون اًلري ،سواء يف حتسًس وثـصًف اًـسًس من املفاُمي املخـَلة تخٌوذ مِثاق هؼام المن ازلاؾي،
وابًخايل حتسًس بظصُا وضحط مـىن االإزُاة وامللاومة وكريٌُل ،بو فامي ًخـََق مبعاحل اصلول اًىربى  ،اًيت
هتَي
ميىن اذلَس من ثسذََِا تواسعة ثـمَق بوارص اًخـاون اصلويل يف اجملاالث اخملخَفة  ،ذاظ ًة يف ػصوف َ
مفِوم اًخيؼمي اصلويل إاكَمي ًَا ،ذمَا جيـي ًِشٍ َ
الاحتاذاث ا إالكَميَة حصثُداث كاذز ًت مبلذضاُا ؿىل ح َي مضالكِا
تيفسِا ومواهجة ب َي ثسذَي ذازيج.
املعَة ارلامس :مس خلدي المن ازلاؾي (ارلَازاث املعصوحة)
ًلس ثيامت س َاساث اًخسذي اصلويل يف َػي كوت ؿاملَة بحاذًة ،ذما ساذث اًفجوت اجساؿ ًا ٌَوظول اإىل
هؼام بمن حٌلؾي بمثي ،وبحضت المثةل ؿىل اًخسذَي يف س َاساث اصلول الدصى نثريت ،حِر بظححت
اًس يواث الوىل من الًفِة اًثاًثة ثلسَ م بمثةل وحاًيت اًخسذي يف َ
لك من اًـصاق وبفلاوس خان ،ذما ال ًُعمنئ
فان اًوظول اإىل هؼام بمن حٌلؾي ف َـال  ،ال ميىن بن ٍىون ابؾامتذ لكَي
ؿىل مس خلدي هؼام بمن املًضوذ ،طلا َ
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ؿىل الدم املخحست ،مؽ بهنَ ا تلِت الوىل يف اًخعََؽ من كدي املِمتني ابًـالكاث اصلوًَة ٌَوظول اإىل حتلِق المن
اًسمل زمغ به ََ ما سال بدصون ًخخٌَون هؼصايث كس حىون تسًةل ؾن امليؼمة اًـاملَة ،ؿىل قصاز اًيؼصًة
و َ
كَ ()31
اًوػَفِة وهؼصًة اًخيؼمي اصلويل ا إال ميي .
اًسمل والمن
وحصحىز اًيؼصًة اًوػَفِة ؿىل افرتاط زئُيس مضموهَ؛ بن اًعصًلة املُثىل ذل َي مضالكث َ
اصلوًَني ،إاهٌَل حىون تخـمَق بوارص اًخـاون اصلويل يف خمخَف اجملاالث الاكذعاذًة والاحامتؾَة و تـحازت
فان اًيؼصًة اًوػَفِة ثيؼص اإىل اًرصاؿاث اصلوًَة ؿىل بهنَ ا َ
ثخوصل بساس ًا من ضـف اًخـاون
بدصى َ
الاكذعاذي بو فلساهَ تني اصلول ،ومن مث إا َن اًخعسَ ي ذل َي ُشٍ اًرصاؿاث واًخلََة ؿَهيا ،ال ٍىون ذمىٌ ًا
تلري هتَئة اكفة اًؼصوف اًيت جض َجؽ اصلول ؿىل اًخـاون يف َ
لك ما خيسم معاذلِا الاكذعاذًة املضرتنة .مفن
ذالل ؿالكاث اًخـاون الاكذعاذي اصلويل ميىن اًلضاء ثسزجيَ ًا ؿىل اذلساس َاث اًيت ثؤثص يف سَوك اصلول،
واًيت ثًذج مـؼمِا من جسََط مدسب اًس َاذت اًلومِة اطلي نثري ًا ما ًسفؽ اإىل اًخعََة وزفغ املساومة من
مٌعق اذلَول اًوسط ،ؿىل ب َن ذؿات ُشٍ اًيؼصًة ٍص َنزون ؿىل َثخين السَوة اًخسزجيي يف حتلِق ُشا
اًِسف ،ابؾخحازٍ بكسز ؿىل نفاةل املزااي من هجة ،وإاكٌاغ اصلول تفائست ُشٍ اًـمََة من هجة بدصى .وؿىل اًصمغ
من ب َن ُشٍ اًيؼصًة متخغل اؾخلاذ ًا كو ًاي حول ملسزت بهجزت مؤسساث اًخـاون الاكذعاذي اصلويل ؿىل زتط
ادلِوذ اصلوًَة وثًس َلِا تعوزت ال ثلسز ؿَهيا االإحصاءاث واًخساتري اًس َاس َة وحسُا ،إا َال بن حتََي اًيؼصًة
اًرصاغ واذلصة يف اجملمتؽ اصلويلًُ ،ـسَ حتََ ًال كارص ًا له ََ ال ًُربس اكفة
اًوػَفِة ًلس حاة اًيت ثسفؽ اإىل َ
اذللائق املـلَست واملخساذةل اًيت ً َؤذي ثفاؿَِا اإىل وكوغ اذلصة وإاهٌَل ٍُص َنز ؿىل اًحـس الاكذعاذي  ،ؿٌَلً ب َن
ثـمَق ؿالكاث اًخـاون اًوػَفي والاكذعاذي اصلويل س َضؽ حس ًا ٌَحصة ،اًيت يه ػاُصت بساس َة من
ػواُص اًـالكاث اصلوًَة املس متَصت جصمغ َ
لك يشء (.)32
بما هؼصًة اًخيؼمي اصلويل ا إالكَميي فرتحىز ؿىل بن اذل َي اًف َـال ٌَمضالكث راث اًعحَـة ا إالكَميَة
ارلاظة ،ال ًوفَصٍ وال ًضميَ اإال ذدول اصلول املـيَة يف حصثُداث إاكَميَة حمسَ ذت ،وثرشظ بن ًخوافص ًِا اًلسز
املالمئ من اإماكانث اًـمي اصلويل املضرتك ؿٌَلً بن اًخيؼاميث اصلوًَة ا إالكَميَة حتؼى تسزخة ؿاًَة وسخِ ًا من
اًخبًَس اًضـيب ًِا .وًًدؽ ُشا اًخبًَس من حلِلة س َىوًوحِة بساس َة مؤذَاُا ب َن اًفصذ ٍىون بنرث ثل َد ًال
ًصواتط اًخج َمؽ ا إالكَميي ،الثَعاهل حلصافِ ًا وس َاس َ ًا هبا ؾن كصة ،بنرث مٌَ ابًًس حة ٌَخيؼاميث اصلوًَة اًـاملَة
اًيت ال ٌضَ سٍ اإٍهيا اإحساش ذمازي ابالهامتء ،اإضافة اإىل ب َن مثي ُشٍ امليؼٌلث مت َخس ؿالكاهتا اإىل كعاؿاث واسـة
من الفصاذ وحٌلؿاث اًضلط ،بو حٌلؿاث املعاحل والحزاة اًس َاس َة يف اصلول اًُميضَ مة اٍهيا  ،وحهنغ
ُشٍ اًـالكاث ؿىل بساش من اًخلازة االإًسًوًويج  ،بو وحست َ
الاجتاُاث اًس َاس َة بو الاًخفاف حول
ٍلوؿة من الُساف املضرتنة ،مثال رعل اجملموؿة الاكذعاذًة الوزتَة اًيت هخج ؾهنا الاحتاذ الوزويب.
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وما ٌض َجؽ ؿىل ُشٍ اًيؼصًة بن واضـو مِثاق الدم املخحست ًُؤمٌون ابملزااي اًس َاس َة اًيت ٍىفَِا كِام
اًخيؼاميث اصلوًَة ا إالكَميَة  ،وخباظة يف بموز وجماالث حِوًة مثي المن واًخـاون اًس َايس والاحامتؾي تني
اًسمل والمن والاس خلصاز ٌَمجمتؽ اصلويل
اصلول املخجاوزت حلصافِ ًا ،وُشا اًخياسق واًخاكمي خيسم كضَة َ
ولك .ومن ُيا جنس بن َ
لك امليؼٌلث اًـسىصًة ا إالكَميَة اًيت اهخثلت يف ؿامل ما تـس اذلصة اًـاملَة اًثاهَة،
وابلدَط اإابن فرتت اذلصة اًحازذت ،اسدٌسث يف ثربٍص كِارما ؿىل املاذت (  )51من مِثاق الدم املخحست اًيت
اؿرتفت حبق لك ذوةل يف اصلفاغ اًرشؾي ؾن هفسِا ،فصذ ًاي وحٌلؾَ ًا .ومن بمثةل ُشٍ امليؼٌلث جنس ،حَف
صٌلل الظَيس ،حَف وازسو ،و َاحتاذ قصة بوزواب ،وإارا اكهت ثغل يه املَِمة اًيت كامت مثي ُشٍ
امليؼٌلث ا إالكَميَة ؿىل حتلِلِا  ،فلس مٌح مِثاق الدم املخحست ٌَميؼٌلث ا إالكَميَة كري اًـسىصًة ذوز ًا رمٌلً بدص
يف ثسؾمي المن اصلويل ؾيسما جنس ب َن املاذت (  )52مٌَ مث ًال ،ظاًحت ُشٍ امليؼٌلث تحشل اكفة ادلِوذ املُمىٌة
ؾن ظصًق اًدسوًة اًس َاس َة ٌَمياسؿاث اًيت ثلؽ تني اصلول الؾضاء ،كدي بن ثلوم ابإحاٍهتا اإىل جمَس
المن(. )33
ًِشا ٍصى اًحاحر بن المن ازلاؾي املًضوذ ،وؿىل ضوء اًس َاساث اصلوًَة املُـَية ًحلى ظـة
اًخحلِق يف مفِومَ املُعَق ،ل َن واكؽ س َاساث اًخسذَي من بخي معاحل اصلول اًفصذًة ابثت ص حَ اثتخة،
ويه تشعل سخة رمسَ ذ ًالس خلصاز اًـاملي .إا َال بن اصلول بظححت ُمدضاجىة املعاحل ،وب َن اًخـاون مؽ ذول
تلغ اًيَؼص ؾن جحمِا ،يف حني
ذون الدصى ،يف اكفة اجملاالث وذاظة المٌَة بحضى هيُ سَ ذ مس خلدي اصلوةل َ
ب َن املسامهة ازلاؾَة ميىن ًِا حتلِق بنرب كسز من اًصذاء ذاظة حِامن حتصض اصلول مجَـِا ؿىل احرتام حق
اًلري يف اًـُش يف سالم.
ارلامتة
ثوظي اإٍهيا اجملمتؽ اصلويل ًخيفِش هؼام المن
يف دذام ما وزذ يف اًححر ميىن اًلول ب َن الذات اًيت َ
ازلاؾي يه اًخيؼمي اصلويل ،فاكهت ؾُعحة الدم ب َول حماوةل ؿاملَة ًخعحَق فىصت المن ازلاؾي يف اًـالكاث
اصلوًَة من ذالل وضؽ كواؿس كاهوهَة ثَزتم هبا اصلول ،إا َال بهنَ ا مل ثُـاجل مسبةل اس خزسام اًلوت يف اجملمتؽ اصلويل
ثضلك حلِلي ثسخة اإجحام اصلول الؾضاء ؾن اًلِام ابًزتاماهتا  ،ذمَا ًرتثَة ؿَََ ؿسم كسزت اً ُـعحة ؿىل ثيفِش
ب َي حزاءاث ؿىل اصلول الؾضاء سوى تـغ ادلزاءاث الاكذعاذًة اًعفِفةًِ ،شا مل ثخوفَص االإماكهَاث اصلوًَة
ٌَ َخعحَق اًفـًل ًِشا اًيَؼام ذمَا ذفؽ ابجملمتؽ اصلويل اإىل حصة ؿاملَة اثهَة.
حىصزث حماوالث ثعحَق هؼام المن ازلاؾي يف َػي الدم املخحست ،و ُبس يسث اإىل جمَس المن
مث َ
املسؤوًَة يف ثلصٍص ظحَـة االإحصاءاث اصلوًَة ازلاؾَة ملواهجة اًـسوان ،كري ب َن اًيَجاخ اطلي بحصسٍ اجملَس
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يف ُشا ارلعوض اكن حمسوذ ًا ،وكس متثَت اًعـوابث اًيت حاًت ذون ثيفِش ُشا اًيؼام ؿىل اًيحو املعَوة
يف اهلسام اًـامل اإىل نخَخني يف بؾلاة اذلصة اًـاملَة اًثاهَة ،ذما حال ذون االثفاق حول ثساتري ذوًَة مضرتنة
ًصذغ اًـسوان .وًضاف اإىل رعل به ََ يف َػي هؼام اًلعحَة اًثيائَة اكن املـخسي ًُس ذوةل مٌـزةل متازش ُشٍ
ثرصفِا زظَس من اإماكانث
اًخرصفاث مبفصذُا ،وإاهٌَل كس ٍىون كوت ؾؼمى َثزتمع نخةل من اصلول وٍىون حتت َ
اًلوى مبرخَف ؾيارصُا املاذًة واًـسىصًة ،ب َما يف فرتت ما تـس اهنَاز َ
الاحتاذ اًسوفِيت وقَاة ثواسن اًلوى
حاوًت اًوالايث املخحست ثيفِش منورح اذلىومة اًـاملَة ( ، .)34وتشعل ختصح ؿالكاث وادذعاظاث ووػائف
حفغ اًسمل والمن اصلوًَني من اذلىوماث اًوظيَة اإىل حىومة واحست يه اذلىومة اًـاملَة كاذزت ؿىل مٌؽ
منورح َ
مـني ذون
اذلصوة اصلوًَة ،كري به ََ يف ملاتي ُشا اٍمنورح جنس بن اًوالايث املخحست ُحتاول فصط ً
متسىة ترضوزت وحوذ
الاهلالة ؿىل منط اًًَسق اًلامئ وثلَري بوضاؿَ وًو تعوزت صلكَة ،فِيي ما ساًت م َ
مٌؼمة الدم املخحست وثفـَي ذوزُا ،وحتافغ ؿىل حضوزُا املؤثَص فهيا من ذالل ملـسُا اصلامئ يف جمَس
المن اصلويل ،وجضازك مؽ ذول امليؼمة يف الؾٌلل ازلاؾَة اًصذؾَة مبوحة ثفوًغ ذويل يف اإظاز اًرشؾَة
اصلوًَة مثٌَل حسج يف حتصٍص اًىوًت ،اًعومالُ ،اًُيت وًوقسالفِا اًساتلة ،نٌل ب َن اًوالايث املخحست جسـى
اإىل إارشاك اصلول الدصى يف ما ثلوم تَ من بؾٌلل مبحاذزت مهنا ذازح اإظاز الدم املخحست مثي ما حسج يف
بفلاوس خان واًـصاق(.)35
تخحول اًـامل اإىل كوت بحاذًة تلِت اًوالايث املخحست ختىش ؿىل
ويف فرتت ما تـس اذلصة اًحازذت بًض ًا و َ
معاذلِا من ػِوز كوى راث حىذَي ًؤثَص يف معاذلِا ومس خلدَِا اصلويل ،فبظححت س َاس هتا اسدداكِة ؿىل
بساش بن امليؼمة اصلوًَة حتول ذون اذلصض ؿىل َُخهتا ومعاذلِا اخملخَفة.
وثضلك ؿام ميىن ثَرَط الس حاة اًيت ما ساًت حتول ذون ثعحَق هؼام المن ازلاؾي واًيت
ؿادلياُا يف اًححر وحمتثي يف ما ًًل:
 - 1ؿسم جتاوس امللاًُس اًيت ثُع َحلِا اصلول يف ثـصًف اًـسوان ،وُو ادذالف انجت ؾن ثفاوث
اًخوظي اإىل اثَفاق ذويل كاظؽ
املُـخلساث اًس َاس َة واملعاحل الاكذعاذًة ،ذمَا جيـي من اًعـة َ
حول معسز اًـسوان متَِس ًا الإذاهخَ ومـاكدة اًفاؿي.
 - 2وحوذ ثياكضاث معَلة يف املعاحل اًيت حتسَ ذ َاجتاُاث ومواكف اصلول ،وُشٍ اًخياكضاث يه اًيت
جتـي من اًعـة يف اٍهنَ اًة االثَفاق ؿىل ب َي حصثُداث مضرتنة وف َـاةل يف حصس َخ اًسالم والمن
اصلوًَني.
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ً - 3لس بزحدت اصلزاسة بن اًخحاٍن وؿسم اًخجاوس يف كسزاث اصلول اخملخَفة حـي تـغ وحساهتا
اًس َاس َة َ
مربزاث ُحتاول فصضِا من ذالل سَعهتا وثبزريُا اصلويل ،وُشا ابًخايل حـَِا ثخَزش
ثخخىن َ
تني اذلني والدص اإحصاءاث فصذًة وص حَ فصذًة حب َجة حلوق االإوسان وإاساةل بسَحة اصلماز اًضامي،
وذون الذش تلصازاث جمَس المن ،وُشا ًـوذ اإىل قَاة سَعة ذوًَة فاؿةل وزاذؿةًِ ،شا تلِت
االإماكهَاث ازلاؾَة ٌضلول الؾضاء يف امليؼمة اصلوًَة واًيت من املفرتط بن ثخح َمي مسؤوًَة ثيفِش
اًخساتري املضرتنة راث كسزت بك َي من املعَوة ًَصذ اًـسوان بو اإحداظَ.
 - 4اإن هؼام المن ازلاؾي مل ًـس كاذز ًا ؿىل اإجياذ ظَلة ذوًَة مٌاس حة ملضلكة اذلصة يف اجملمتؽ اصلويل
اًلامئ ،ل َن اذلصة اًيت كام اًيَؼام ملواهجهتا وزذغ الظصاف اًيت ثُثريُا يه ثغل اذلصة اًيت ثسذي
االإسرتاثَجَة واًخىذَىِة
يف اإظاز املواظفاث اًخلََسًة اًلسمية ،ب َي اذلصوة راث ارلعائط
اًالكس َىِة ،وُشٍ اذلصوة اًخلََسًة كس َ
اًخعوزاث اًخىٌوًوحِة
ثلريث ظحَـهتا متام ًا ثسخة َ
اًـسىصًة حِر بذث السَحة اًَِسزوحِيَة واًيووًة و كريُا اإىل مضالكث اسرتاثَجََ مت َس
تعصًلة مدارشت اًىِفِة اًيت ثي َفش هبا ه ُؼم المن ازلاؾي يف اًـالكاث اصلوًَة .وُشا ًـين بن س َاسة
اًخعوز املُشُي يف بساًَة اًِجوم املفاحئ.
اًصذغ مل ثـس كامئة يف نثري من الحِان ثسخة َ
 - 5مضلكة اًعـوتة يف اثفاق ذويل كاظؽ حول معسز اًـسوان متَِس ًا الإذاهخَ ومـاكدخَ ،فاملؼِص اًصئُيس
ٌَـسوان كدي وضوء اذلصة اًحازذت اكن ًيحرص يف اًلزو اًـسىصي اطلي متازسَ ذوةل ضَ س بدصى،
بما الن فاإن اًـسوان كس ثيَوغ وبذش اًـسًس من املؼاُص املحارشت وكري املحارشت مثي اًخحصًغ
اًس َايس واًضلط الاكذعاذي ومواهجة االإزُاة واالإًسًوًوحِاث املضاذت وكريُا ،ويه مسائي
ثفسح اجملال بمام ادذالف اصلول حول اًعحَـة اًـسواهَة َ
اًخرصفاث ،ونشعل
ًلك واحس من ُشٍ َ
حول هوؾَة االإحصاءاث اصلوًَة املضرتنة اًيت ثياسة لك مهنا.
من ُشا ختَط اصلزاسة اإىل بن هؼام المن ازلاؾي اطلي جصس يف بؾلاة اذلصة اًـاملَة الوىل من
ذالل ؾعحة الدم ؿام  ،1919مث مٌؼمة الدم املخحست ؿام  ،1945ميثَي حَلة ًخيؼمي ؿالكاث الدم ؿىل اًصمغ
به ََ خاء ً ٌَُلزش تواسعة مؤسساث اًخيؼمي اصلويل اًـاملَة اًيت ثيضوي يف ؾضوٍهتا اصلول ،وًخـمي تبسَوة
حٌلؾي ًخحلِق اًسمل والمن اصلوًَني تخـَِسُا الاًزتام َ
جلك ما ٍىفي رعل ،وثوفري االإماكانث اًوظيَة
اًس َاس َة واصلتَوماس َة واًـسىصًة ،ل َن الاؾخساء ؿىل ب َي ذوةل بو حٌلؿة من صبهَ بن هيسَ ذ بمن اصلول
الدصى واجملمتؽ اصلويل ثضلك ؿام.
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املـوكاث يف اًخيؼمي
إا َال ب َن ثعحَق هؼام المن ازلاؾي تلي ًخساذي تعصًلة مدارشت مؽ اًـسًس من َ
اصلويل واًس َاساث اصلوًَةًِ ،شا ًحلى ثعحَلَ تـَس ًا ؾن املفِوم اًيؼصي هدِجة اًخياكغ تني املعاحل اًوظيَة
ٌضلول وذاظة اًىربى مهنا ،مؽ كواؿس ومذعَحاث هؼام المن ازلاؾي ،طلعل تلِت بًَاث هؼام المن ازلاؾي
متخاس ابًضـف ًـسم وحوذ سَعة ذوًَة زاذؿة ،ذما جيـي اإحصاءاث املواهجة هؼصًة وكري حاسمة.
اًِوامش:
() امللضل اإسٌلؾَي ظربي " :اًلاهون وبمن اجملمتؽ اصلويل" ،جمةل ؿامل اًفىص ،اجملضل اًصاتؽ ،اًـسذ اًثاًر ،اًىوًت ،1973 ،ض.89
( )2لكوذ بهُس :اًيؼام اصلويل واًسالم اًـاملي  ،حصمجة :ؾحسػل اًـصاين ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ،1964 ،ض.339
( )3ثوفِق سـس حلي :مداذئ اًـالكاث اصلوًَة ،ذاز وائي ًٌَرش ،ؾٌلن ،1999 ،ض.333
( )4ملضل اإسٌلؾَي :مصحؽ ساتق ،ض .305 ،304
( )5هفس املصحؽ ،ض .315-313
( )6ثوفِق سـس حلي :مصحؽ ساتق ،ض .348 ،347
( )7خاجص اإجصاُمي اًصاوي :السس اًلاهوهَة ًلواث اًسالم اصلوًَة ،معحـة ذاز اًسالم ،تلساذ ،1979 ،ض.16
( )8بمحس اًصص َسي :امليؼٌلث اصلوًَة وا إالكَميَة واصلوز ادلسًس ًلدم املخحست يف اًيؼام اصلويل يف الدم املخحست( رضوزاث االإظالخ من
هجة هؼص ؾصتَة) ،مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،تريوث  ،1996 ،ض.234
( )9هـمَ اكػم :هؼصًة اًـالكاث اصلوًَة ،خامـة تلساذ ،1987 ،ض.211
( )10مصاذ اجصاُمي اصلسويق :اإؿاذت ثلومي اًس َاسة اًفصذًة ٌَلوى اًـؼمى يف ؿامل مذلري  ،جمةل اًس َاسة اصلوًَة ،بنخوجص  ،1991ض.151
( )11ؾحس ػل بل ؾَون :هؼام المن ازلاؾي يف اًخيؼمي اصلويل اذلسًر ،مصحؽ ساتق ،ض .30
( )12ؾٌلذ خاذ :اًخسذَي اصلويل تني الاؾخحازاث االإوساهَة والتـاذ اًس َاس َة ،مصنز اصلزاساث اًس َاس َة واالإسرتاثَجَة ابلُصام،
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املسؤوًَة اصلوًَة ادليائَة ملمثًل اصلول ؾن اىهتاك
بحاكم اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان.
"اإكَمي توزما"
The International Criminal Responsibility of representatives of States for
violation Provisions of international human rights law.
"" Province of Burma
د /سويرة إبن خليفت Dr. SAMIRA BENKHELIFA
أستارة هحاضرة قسن  -أ -
كليت الحقىق والعلىم السياسيت،
جاهعت طاهري هحوذ  -بشار -الجزائر-
البريذ االلكترونيbenkhelifas40@yahoo.fr :

مَرط:
اإن موضوغ حلوق االإوسان من املواضَؽ اًصئُس َة اًيت ًيؼمِا اًلاهون اصلويل وًوفص ًِا اسلاًة اًالسمة،
تـسما اكهت ثسذي مضن الادذعاض املاهؽ ٌضلوةل وس َاذهتا مبوحة مداذئ اًلاهون اًخلََسي ،وكسث
الاىهتااكث ارلعريت ذللوق االإوسان من الموز اًيت ًوفص ًِا اًلاهون اصلويل املـارص حٌلًة حٌائَة وؿَََ تسبث
تـغ اًلواؿس مٌَ ختاظة اًفصذ وثفصط ؿَََ اًزتاماث مـَية وجتـهل حمال ٌَمسائةل اصلوًَة الس امي يف جمال
ادلصامئ اصلوًَة .وًـي بجصس احملانٌلث يف ُشا االإظاز يف اًلصن اًـرشٍن اكهت ؾن ادلصامئ املصحىدة يف
ًوقسالفِا ،زواهسا وبملاهَا ،لك ُشا بذى اإىل مِالذ وسق خسًس من كواؿس املسؤوًَة اصلوًَة ،ثلصزث مبوحهبا
حماهكة الفصاذ حٌائَا ؾن الفـال وادلصامئ اًيت ازحىدوُا ضس االإوساهَة بو حصامئ حصة بو اىهتااكث كواؿس
اصلويل االإوساين .وُشا ما جيـَيا هدساءل ؾن حمي الاىهتااكث املصحىدة ضس مسَمي "اًصوَُيجا" من ُشٍ
املسائةل.
اًلكٌلث املفذاحِة :ادلصامئ ضس االإوساهَة ،اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان ،احملوكة اصلوًَة ،توزما.
Abstract.
After being considered within the jurisdiction of the state and its sovereignty under the
principles of traditional law, the issue of human rights becomes now one of the main subjects
regulated and given the necessary protection to by international law, and serious violations of
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human rights have become a matter to which contemporary international law grants the
protection of criminal law. Accordingly, some rules have begun to address the individual,
impose certain obligations upon him, and "make him a subjected" to international
questioning, particularly in the field of international crimes. The most significant trials in
this context in the twentieth century, were the crimes committed in Yugoslavia, Rwanda and
Nazi Germany, hence, a new system of international responsibility rules has been created,
due to which individuals are criminally prosecuted for acts and crimes they committed
against humanity, or war crimes or violations of international humanitarian norms. This
makes us wonder about the abuses and massacres committed against the Rohingya Muslims.
Key words: Crimes against humanity, International human rights law, International
court, Burma.

ملسمة:
ًلعس ابملسؤوًَة ادليائَة اصلوًَة ُمساءةل ذوةل ما ؾن ازحاكهبا فـال ًـخربٍ اًلاهون اصلويل حصمية ذوًَة،
وخيي مبعَحة بساس َة من معاحل اجملمتؽ اصلويل وإاماكن مـاكدهتا من كدي اجملمتؽ اصلويل  ،وادلصمية اصلوًَة يه
()1
واكـة اإحصامِة خماًفة ًلواؿس اصلويل ثرض مبعاحل اصلول اًيت حيمهيا اًلاهون.
بما املسؤوًَة ادليائَة اصلوًَة ًلفصاذ يه اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثق ذمثًل اصلوةل سواء اكهوا مسهَني بو
()2
ؾسىصًني اطلٍن ٍصحىدون حصامئِم ابمس اصلوةل بو بي خشط من بصزاض اًلاهون اصلويل.
واكن اًفلَ اصلويل اًخلََسي ًـخرب بن املسؤوًَة اصلوًَة ال ميىن بن ثًضب اإال تني ذوًخني ،ؿىل بساش
بن اصلول يه الصزاض اًوحِست املوحوذت يف اًلاهون اصلويل ،تياءا ؿىل فىصت اًس َاذت ،نٌل مل ًبذش تفىصت
كِام املسؤوًَة ادليائَة اصلوًَة ٌضلول ً ،ىن ثعوز اًفىص تـس رعل ،يف ػي اًخعوزاث اًىدريت اًيت ظصبث
ؿىل اجملمتؽ اصلويل املـارص ،فمت اًرتاحؽ ؾن فىصت اسددـاذ اًفصذ هنائَا من ذائصت اًـالكاث اصلوًَة ورعل
ًخىصٌس حلوق االإوسان وإاحاظهتا تضٌلانث ذوًَة ،حِر ػي اًفصذ تـَسا ؾن املسؤوًَة اصلوًَة سواء اكن
زئُسا ٌضلوةل بو ذمثال ًِا ؾيس ازحاكتَ حصامئ ذوًَة اإىل كاًة هناًة اذلصة اًـاملَة الوىل وإاجصام مـاُست فصساي
س ية  ،1919اًيت رمسث ثضلك هحري ًخلصٍص املسؤوًَة ادليائَة ًلفصاذ ؾن اىهتاك بحاكم اًلاهون اصلويل
ذللوق االإوسان فامي تـس مبوحة حماهكة هوزمربػ س ية  )3(،1945وحماهكة ظوهَو س ية  1946اٌَخني سامهخا
ثضلك هحري يف ػِوز حلِلي ٌَلضاء ادليايئ اصلويل ،وثَهتٌل ؿست حمانٌلث ذوًَة ؿىل قصاز احملوكخني اصلوًَخني
ارلاظخني ابدلصامئ املصحىدة يف اإكَمي ًوقسالفِا س ية  1993وإاكَمي زواهسا س ية .1994
وابس خلصاء لك ُشٍ احملانٌلث هَمس إازاذت ذوًَة كوًة ًضٌلن حلوق االإوسان وحٌلًة اًلاهون اصلويل
االإوساينً ،ىن ابًوكوف ؿىل مواكف اصلول بمام خمخَف الاىهتااكث املصحىدة يف اًـسًس من الكاًمي يف اًـامل،
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نفَسعني وسوزاي واٍمين وكريُا جنس اًـىس متاما ،وًـي بجصس اإكَمي ذَفت اىهتااكثَ مصخا ذوًَا زَُحا كري
مربزا ُو اإكَمي جصوما اطلي انل اذلغ الوفص من ُشٍ اصلزاسة.
من ُيا س يلسم ُشٍ اًوزكة اًححثَة ًثالج بكسام:
بوال :ثعوز املسؤوًَة اصلوًَة ادليائَة ًلفصاذ.
اثهَا :ظحَـة حصامئ اًيت جضلك اىهتااك ًلواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان وإاسلاظِا ؿىل اإكَمي توزما.
اثًثا :اًخساتري اًوازذت يف اًواثئق اصلوًَة ملواهجة اىهتااكث كواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان يف اإكَمي
توزما.
بوال :ثعوز املسؤوًَة اصلوًَة ادليائَة ًلفصاذ
ثـخرب املسؤوًَة اصلوًَة مدسبً من مداذئ اًلاهون اصلويل ،رعل بن اإذالل اًضرط اصلويل ابًزتام ذويل
ًرتثة ؾيَ رضز ٌس خددؽ ابًرضوزت وضوء ؿالكة كاهوهَة تني ُشا اًضرط اصلويل اطلي بذي ابًزتاماثَ وتني
اًضرط اصلويل اطلي بظاتَ اًرضز بو وكؽ االإذالل يف مواهجخَ ،وثخزش ُشٍ اًـالكة اًلاهوهَة صلك اًزتام
خسًس ًفصط ؿىل اًضرط اصلويل اطلي بذي ابًزتاماثَ إابساةل بو اإظالخ ما حصثة من رضز ؾن اإذالهل،
وًلصز يف هفس اًوكت حلا ٌَضرط اصلويل املخرضز ابملعاًحة ابًخـوًغ.
اثز خسل فلِيي هحري تني فلِاء اًلاهون اصلويل ًخحسًس ظحَـة ُشٍ املسؤوًَة اصلوًَة فؼِصث ؿست
هؼصايث وبزاء اًفلَِة ذاظة حول موضوغ املسؤوًَة اصلوًَة ؾن الاىهتااكث ادلس مية ًلواؿس اًلاهون اصلويل
االإوساين(.)4
فلس اكن ٍصى اًفلَ اصلويل اًخلََسي بن املسؤوًَة اصلوًَة ال ميىن بن ثًضب اإال تني ذوًخني ،ؿىل بساش
بن اصلول يه الصزاض اًوحِست املوحوذت يف اًلاهون اصلويل ،اسدٌاذا ؿىل فىصت اًس َاذت ،نٌل مل ًـرتف تلِام
املسؤوًَة ادليائَة اصلوًَة ٌضلول ؿىل قصاز املسؤوًَة اصلوًَة املسهَةً ،ىن ثعوز اًفىص تـس رعل ،يف ػي
اًخعوزاث اًـمَلة اًيت ظصبث ؿىل اجملمتؽ اصلويل املـارص ،فبظحح اًسائس ُو ؿسم اسددـاذ اًفصذ هنائَا من
ذائصت اًـالكاث اصلوًَة ورعل ًخىصٌس حلوق االإوسان وإاحاظهتا تضٌلانث ذوًَة.
تسب ُشا الاجتاٍ ًخبنس مٌش اذلصة اًـاملَة الوىل تـس ازحاكة ادلصامئ اًخضـة من كدي الفصاذ اًلاذت يف
اذلصة ،وابًضحط مٌش إااثفاكِة فصساي ًـام  1919وػِص ثضلك بكوى مبلذىض اثفاكِة ًيسن  )5( 1945حِر
بن ُشٍ االثفاكِة اكهت واحضة وحسمت املسبةل ،واؾخربث يف ماذهتا اًساذسة الفصاذ اًعحَـَني موضوغ
املساءةل ادليائَة( )6حِر خاء فهيا " اإن احملوكة امللامة تياء ؿىل املاذت الوىل من االثفاكِة ،حملاهكة وؾلاة
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جمصيم اذلصة اًىداز صلول احملوز الوزيب ،ختخط مبحاهكة وؾلاة لك الصزاض اطلٍن ازحىدوا خشعَا بو
تعفهتم بؾضاء يف مٌؼٌلث الؾٌلل املًسوتة اإٍهيم ذلساة ذول احملوز ،اإحسى ادلصامئ الثَة ،ادلصامئ ضس
اًسمل ،حصامئ اذلصة ،وحصامئ ضس االإوساهَة.
ويف ُشا اًس َاق ثضميت اثفاكِة حِيَف اًصاتـة ًس ية  1949بحاكما ثفعَََة ًلصط حٌلًة اًساكن
املسهَني ذالل املياسؿاث املسَحة ،من ؿست اىهتااكث من تُهنا حٌلٍهتم من املـامةل اًالاإوساهَة ومن اًلذي
اًـمسي وكريُا(.)7
نشعل جنس بن اًيؼام السايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلوًَة ًَوقسالفِا بصاز تسوزٍ يف املاذت اًساذسة
اإىل بن ا حملوكة اصلوًَة ًِا ادذعاض ؿىل الصزاض اًعحَـَني ،وهفس المص ابًًس حة ٌَيؼام السايس
ٌَمحوكة ادليائَة اصلوًَة املًضبت حملاهكة ادلصامئ ضس االإوساهَة املصحىدة يف اإكَمي " زواهسا " ابإفصًلِا املـمتس تلصاز
جمَس المن زمق  955اًعاذز س ية  ،)8( 1994حِر وَض جمَس المن يف ُشا اًلصاز بهَ جية حماهكة
ومـاكدة املسؤوًني ؾن بؾٌلل اإابذت الحٌاش وكري رعل من اىهتااكث ادلس مية ٌَلاهون اصلويل االإوساين سواء
يف اإكَمي زواهسا بو الكاًمي اجملاوزت ًِا ،فدًَت املاذت الوىل من اًيؼام السايس ٌَمحوكة ،ادذعاض احملوكة
()9
وتًَت املاذت اًثاهَة مٌَ بهواغ ادلصامئ اًيت ثسذي يف ُشا االإظاز.
وؿَََ هالحغ تبن اًلاهون واًلضاء اصلويل بكصا املسؤوًَة ادليائَة ًلفصاذ ؾن اىهتاك الاًزتاماث اصلوًَة
مبا فهيا الاىهتااكث ادلس مية ٌَلاهون اصلويل االإوساين،مفا كصزثَ اًواثئق اصلوًَة مٌش مٌخعف اًلصن اًـرشٍن ُو
املسؤوًَة اصلوًَة ٌَفصذ ،وًُس مـىن رعل بن اذلىوماث ميىن بن ثخزَط من ثحـَة املسؤوًَة ؾن ادلصامئ
ورعل ابإًلاء ثحـاهتا ؿىل اًضرط اًعحَـي ،تي ثؼي مسؤوًَة اصلوةل كامئة جباهة املسؤوًَة ادليائَة ًِؤالء
الفصاذ اًعحَـَني ،ويف واكؽ المص يه مسؤوًَة مزذوخة ،فاصلوةل ثخحمي املسؤوًَة ؾن اًرضز املرتثة ؿىل
اًفـي االإحصايم وفل ًا ًلواؿس املسؤوًَة اصلوًَة ،واًفصذ ًخحمي ثحـَة املسؤوًَة ادليائَة ابؾخحازٍ ُو املسؤول
بذالكِا من ازحاكة ُشا اًفـي.
اثهَا :ظحَـة حصامئ اًيت جضلك اىهتااك ًلواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسانوإاسلاظِا ؿىل اإكَمي توزما
معَت الدم املخحست وَِئة بذمَة ابًلة المهَة ،ؿىل وضؽ ٍلوؿة من اًلواؿس ذوًَة كاتةل ٌَخعحَق ؿىل لك
مسائي حلوق االإوسان حِر ظسز ؾهنا اًـسًست من اًواثئق اصلوًَة اًيت ثلعي ُشا اجملال اتخساء من
()10
االإؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان ًس ية .1948
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واذلسًر ؾن اذللوق االإوسان اًيت ؿادلهتا الدم املخحست بو اًيت مل ثـادلِا ًعول ،هؼصا ًخـسذ ُشٍ
اذللوق وؿسم اإماكهَة حرصُا ويف امللاتي ال ميىن حرص الاىهتااكث املاسة هبشٍ اذللوقً ،ىٌيا س يحاول
اذلسًر ؾن بمهِا( )1مؽ اإسلاظ ما ميىن اإسلاظَ مهنا ؿىل ما ًلؽ يف اإكَمي توزما(.)2
-1ظحَـة اىهتااكث كواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان
اإن الاىهتااكث اًيت متس حلوق االإوسان واًيت ثوحة املسؤوًَة ادليائَة اًفصذًة نثريت ومذيوؿة مهنا
الادذفاء اًلرسي اطلي ٌضلك اىهتااك ذلق االإوسان يف اذلَات ويف اذلصًة طلعل بوضبث دلية حلوق االإوسان يف
 ،1980امليعوض ؿَهيا يف اًـِس اصلويل ٌَحلوق املسهَة واًس َاسة ًـام ٍ ،1966لوؿة معي ختط ُشا
املوضوغ ًوحسٍ واكهت ساتلة بهشاك ؿىل بساش بهَ كدي ُشا اًخازخي اكهت اٌَجية ثـمي ؿىل اإكَمي بو تضل مـني
وًُس ؿىل موضوغ اىهتاك )11( .وثعوز المص تـس رعل اإىل اإجصام اثفاكِة ذوًَة سلاًة مجَؽ الصزاض ضس
الادذفاء اًلرسي يف  2006مـخربت بن ُشا الادذفاء ٌضلك اإُاهة ًىصامة االإوسان.
اإضافة اإىل رعل جنس حصمية اإابذت ادلًس  Génocideواًيت اؾخربُا مِثاق "هوزمربػ" من مضن ادلصامئ
ضس االإوساهَة وُو اطلي ثـخرب بحاكمَ من املحاذئ اًـامة ٌَلاهون اصلويل سواء ازحىدت يف وكت اًسمل بو
اذلصة فالمص س َان )12( ،وجتسز االإصازت ُيا بن ُياك فصق تني اًلاهون اصلويل االإوساين واًلاهون اصلويل
ذللوق االإوسان حِر بن الول ًيعحق ؿىل وخَ اًخحسًس يف الوضاغ الاس خثٌائَة اًيت جضلك اًزناؿاث
املسَحة بي ًلعي سمن اذلصة ،بما مضمون اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان فِخـني ؿىل اصلول الاًزتام تَ يف
مجَؽ الحوال ،بي سمن اذلصة وسمن اًسمل وُو ما ًعَق ؿَََ "ادلوُص اًثاتت".
وًبذش حنك اإابذت ادلًس ،اًلذي ،اًرتحِي ،الؾٌلل كري االإوساهَة املصحىدة ضس اًساكن املسهَني،
الاضعِاذ لس حاة س َاس َة ،ؾيرصًة بو ذًًِة.
وبجصسث اًخىٌوًوحِا اذلسًثة تـغ املؼاُص اًسَحَة اإىل خاهة باثزُا االإجياتَة ،اكإدضاغ االإوسان
ٌَخجازة اًعحَة بو اًـَمَة ذون زضاٍ وُو ما خاء يف املاذت اًساتـة من االثفاق اصلويل ٌَحلوق املسهَة
واًس َاس َة ،ويف ُشا االإظاز خاء يف اإؿالن الدم املخحست حول الاس خًساد اًخرشي اطلي ثحًذَ ازلـَة
اًـامة ًلدم املخحست تلصازُا زمق  280/59واًيت حثت اصلول الؾضاء ؿىل حؼص لك بصاكل ُشا الاس خًساد
لهنا ثخـازط مؽ اًىصامة االإوساهَة ،ومت ثخين اًَووسىو الحلا يف  1997االإؿالن ارلاض ابدلَياث اًوزازَة
()13
وحلوق االإوسان.
وؿىل ظـَس بدص ُياك اىهتاك من هوغ ذاض ًخـَق ابلصزاض اطلٍن مه يف وضؽ كَق بو كري مس خلص
واطلي ثـخرب وضـَهتم من اًوضـَاث اًعـحة ؿىل اًعـَس اصلويل وُياك ظوائف ؿسًست من الصزاض اطلٍن
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مه يف وضؽ رمسذ اكلظفال ،الخاهة ،الكََاث ،اًضـوة الظََة ،ودعوظا اًالحئني اكًسوزًني يف
اًوكت اًصاُن.
وجصحوؾيا ملسبةل حلوق اًضـوة الظََة فاإهنم موحوذٍن يف بماهن مذفصكة من اًـامل ًلسزون ة 300
مََون وسمة )14(،ومه الصزاض ورزايهتم اطلٍن ًـُضون يف اإكَمي ما كدي بن ًبيت املِاحصون وًعححوا بكَحَة
فَِ ؿىل اإثص قزو بو احذالل اكًِيوذ يف كازت بمصٍاك و"التوزجيان" يف بسرتاًَا.
وًـي الاىهتااكث املخـَلة ابٍمتَزي اًـيرصي مسة لك اًـعوز ولك السمٌة ،ويف لك مصت ثبذش بصاكال
وبًواان خمخَفة ،وهدِجة ًزايذت وثريت ُشا اٍمتَزي يف مٌخعف اًلصن اًـرشٍن ذاظة ضس اًسوذ يف اًوالايث
املخحست ثحًت ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست يف  1965كصازا ابالإحٌلغ ذؾت فَِ اصلول اإىل اًخوكِؽ واًخعسًق ؿىل
االثفاكِة ارلاظة تًدش اكفة بصاكل اٍمتَزي اًـيرصي اًيت ذذَت حزي اًيفار يف .1969
وؾصفت ُشٍ االثفاكِة اٍمتَزي اًـيرصي تبهَ متَزي بو اسددـاذ بو حتسًس بو ثفضَي ًلوم ؿىل اًـيرص بو
اٌَون بو الظي بو الاهامتء اًلويم بو اًـصيق واطلي ٍىون ُسفَ بو هدِجخَ اإًلاء بو اإؿاكة الاؿرتاف بو اٍمتخؽ
()15
حبلوق االإوسان.
-2اىهتااكث كواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان يف اإكَمي توزما
بن ما حيسج يف اإكَمي "توزما" يف اًوكت اًصاُن فاإهَ ٌضلك ومصة ؿاز ٌَمجمتؽ اصلويل يف ػي ادلِوذ
احملدضمة املحشوةل من بهجزت الدم املخحست ،فذلصٍص مسؤوًَة الصزاض املوحوذٍن يف اًسَعة يف ُشا االإكَمي
ؾن الاىهتااكث ادلس مية وارلعريت املصحىدة ضس مسَمي "اًصوَُيجا" ابث بمصا رضوزاي خسا ،فالسمة يف ُشٍ
امليعلة ًُست جبسًست فِيي حصحؽ ًرتهَحة اًساكن ُياك (ب) وثـوذ ٌَلصون اًوسعى(ة) ًىن يف اًوكت اذلايل
بذشث بتـاذا دعريت(ح).
ب-حصهَحة اًساكن يف توزما
ثلؽ ذوةل مِامناز بو "توزما" رشق بس َا ،انًت الاس خلالل ؿام  1948ؾن جصًعاهَا ،وكدَِا ؾن اًِيس
اًربًعاهَة يف  ،1937خيخَف ساكن توزما من حِر اًرتهَة اًـصيق واٌَلوي ثسخة ثـسذ اًـيارص املىوهة
ٌضلوةل ،وًخحسج بكَة ساكهنا اٌَلة اًحوزمِة واًحلِة ًخحسزون ًلاث مذـسذت ،ومن تني ازلاؿاث الدصى
املوحوذت يف االإكَمي ،حٌلؿاث الزااكن اًيت ًيدرش االإسالم فهيا  )16(،ومه ًـُضون يف ادلِة ادليوتَة من
االإكَمي ،وكس صِسث ُشٍ امليعلة يف اًوكت اذلايل ،اتخساء من  ،2012بؾٌلل ؾيف جتاٍ الكََة املسَمة يف
توزما ،اًيت جضلك  %42.7من ساكن اإكَمي الزااكن ،من ظصف املخعصفني اًحورًني يف ػي ذمع اكمي من
اًسَعاث املَامنازًة واًيت ثـخربمه ساكن ورماحصٍن كري رشؾَني.
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ة-اًس َاق اًخازخيي الضعِاذ مسَمي توزما
اإن اًخوحص تني اًحورًني واملسَمني يف بصسٍ يف ُشا االإكَمي ،مفضاؾص الاسدِاء تُهنٌل ًِا خشوز معَلة
حِر بن بول ػِوز ًالضعِاذ وكؽ يف ؾِس املغل "ابًيواهف" ،فدـس بن اس خوىل ؿىل اذلنك يف  1559حؼص
ذمازسة اطلحب اذلالل ٌَمسَمني ،وسخة رعل ُو اًخـعة اصلًين ،واخرب تـغ اًصؿااي املسَمني ًالس امتغ اإىل
ارلعة واملواؾغ اًحورًة وإاحدازمه ؿىل ثلَري ذٍهنم ابًلوت ،ابًصمغ من بن اًحورًة تسبث نفَسفة كدي بن
()17
ثعحح ذايهة ،ومل ثؼِص اإال مٌش حوايل  27كصان ومل ثعي لوزاب اإال حوايل .1820
تلي اًوضؽ نشعل ًلصون تني اًحورًني واملسَمني ٌسوذٍ اًضحياء واًحلغ مؽ احنَاس اًسَعاث
ٌَحورًني ،ؿىل بساش بن اًلامئني ؿىل اًسَعة رمٌل اكن هؼام اذلنك يف اصلوةلً ،سًيون تسايهة اًحورًة ،ونشعل
الؾخحاز املسَمني ُياك بكََة.
ساءث بحوال املسَمون بنرث تـس اهلالة ادلرنال "ين وٍن" يف  ،1962فلس ظصذوا من ادلُش
وثـصضت ثغل الكََة ٌَهتمُش واالإكعاء ،ووظفت الكَحَة اًحورًة املسَمني تبهنم "كاثًل تلص" حِر يه
رابحئِم من املاص َة يف ؾَس الحضى.
ويف  2001اهسًـت بؾٌلل صلة ضس املسَمني كاذُا اًصُحان اًحورًني فلذَوا ؿسذا مهنم يف ػي
ثواظؤ من اًسَعاث ُياك ،فاكهت اذلعَةل ،ملذي بنرث من  200مسمل وثسمري ؿسذ من املساخس وإاحصاق
املياسل وُشا حسة احتاذ واكالث بهحاء ذول مٌؼمة اًخـاون االإساليم اًيت اكهت جسمى فامي س حق واكةل
الهحاء االإسالمِة )18( ،اإن ما ًلؽ يف توزما ُو منورح ًالضعِاذ اًس َايس وُو من بنرب الاىهتااكث ضس
اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان لهَ ًبذش مست هحريت من اًزمن.
ح-الاضعِاذ واًـلوابث اصلًًِة والاكذعاذًة اًيت ًخـصط ًِا املسَمون يف اًوكت اًصاُن
اإضافة اإىل ما ًلوم تَ املواظيون رو اصلايهة اًحورًة واطلٍن ٌضلكون بكَحَة يف ُشا االإكَمي من اىهتااكث
ضس املسَمني ،ثلوم اًسَعاث بًضا تفصط ٍلوؿة من اًـلوابث اصلًًِة والاكذعاذًة ؿىل اًساكن املسَمني
يف اإكَمي بزااكن وُشا حسة ثلصٍص مٌؼمة اًـفو اصلوًَة  Amnesty Internationalاًيت اؿرتفت تـس
جتاُي ذويل ظوًي وقصًة اس متص مئاث اًس يني ،ابالىهتااكث ارلعريت اًيت ًخـصط ًِا مسَمو توزما ؿىل
بًسي ازلاؿاث اًحورًة ،ويه امليؼمة النرث وضاظا يف جمال حلوق االإوسان ،وظاًحت يف تَاهنا اًعاذز يف
()19
 - 2012-7-22توضؽ حس ملا وظفذَ تؼ"اجملاسز والؾٌلل اًيت ثدٌاىف مؽ مداذئ حلوق االإوسان الساس َة".
مفن اًياحِة الاكذعاذًة ثعاذز اذلىومة املَامنازًة بزايض املسَمني وكوازة ظَسمه ذون سخة واَض،
نشعل ثلوم تفصط اًرضائة اًحاُؼة واًلصاماث املاًَة ؿىل بي يشء ،نشعل مٌؽ املسَمني من رشاء الالث
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اًززاؾَة اذلسًثة ًخعوٍص مضازًـِم اًززاؾَة ،ونشا مٌؽ تَؽ حماظََِم اإال لفصاذ ادلُش بو من ًُمثَُِّم ثسـص
سَُس ،بو اإحصاق ُشٍ احملاظَي بحِاان وكذي مواص هيم ،نٌل ثلوم اًسَعاث تـسم اًسٌلخ ٌَمسَمني ابًـمي
()20
مضن اًلعاغ اًعياؾي يف بزااكن وُشا لكَ هبسف اإتلاءمه فلصاء ،بو الإحدازمه ؿىل حصك اصلايز.
بما من اًياحِة اصلًًِة فاًسَعاث ثفصط رشوظ ثـسفِة ؿىل ظحاؿة اًىذة اصلًًِة وإاظساز
اًزي االإساليم يف بماهن
املعحوؿاث االإسالمِة ومتيؽ ؾن املسَمني لك ما ًـرب بو ًؼِص ذايىهتم من ًخس ّ
معَِم ،بذاء فصًضة اذلج ،رحب الضايح ،اس خزسام مىرباث اًعوث يف الران ،مؽ االإصازت بن بران
 ،1983نٌل ثلوم اذلىومة مبعاذزت ذمخَاكث الوكاف
امللصة ابًًس حة ًصمضان مٌؽ تخاات اتخساء من
وحتوًِا اإىل مصاحِغ ؿامة ،نش عل ُسم املساخس
وامللاجص اخملععة صلفن املسَمني وث ُّوسؾِا ؿىل كريمه بو ّ
()21
وحتوًَِا اإىل مصاكط و ّمخازاث.
اإن الاىهتااكث املٌلزسة يف ُشا االإكَمي ؿسًست وخمخَفة ومتس اكفة اًرشاحئ هالحغ بن اًسَعاث حتاول
خاُست من ذالًِا ثشوًة املسَمني يف اجملمتؽ اًحوري كرس ًا ،تفصضِا ٌَثلافة اًحورًة ،فِياك حصامئ اإابذت ادلًس
حِر ًمت كذي الصزاض تبثضؽ اًعصق ذاظة تواسعة اذلصق ازلاؾي ،ما بذى اإىل فصاز الالف اإىل اإكَمي
اًحيلالذص اجملاوز وُو ما ميىن اؾخحازٍ حصَُة وحصحِي اإحدازي ،نٌل ميىن اؾخحاز ما ثلوم تَ سَعاث ذوةل
مِياماز ؿىل بُايل اًصوَُيجا بؾٌلل كري اإوساهَة مصحىدة ضس اًساكن املسهَني وُو هفسَ ٌضلك اىهتااك ًلواؿس
اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان من ُشٍ الؾٌلل اًخجوًؽ ،حصق اًحَوث ،دعف الظفال واًخيىِي هبم ونشا
ذمازسة خمخَف بهواغ اًخـشًة.
وهالحغ من ذالل حتََي ما ًلؽ يف ُشا االإكَمي بن خمخَف اىهتااكث كواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق
االإوسان مت ازحاكهبا فَِ ،اك إال ىهتاك من هوغ ذاض اطلي ًخـَق ابلصزاض اطلٍن مه يف وضؽ كَق وُيا مه
الظفال ،اًًساء ،الُايل اًـزل ،الكََاث ؿىل بساش بن اًضحااي مه بكََة مسَمة يف ُشٍ اصلوةل.
نٌل ميىن بن ثبذش ُشٍ ادلصامئ صلك الاضعِاذ لس حاة س َاس َة ،ؾيرصًة بو ذًًِة نٌل س حق تَاهَ،
لهنا ضس املسَمني ُياك نٌل ميىن اؾخحازُا متَزيا ؾيرصاي ؿىل بساش اصلٍن.
اثًثا :اًخساتري اًوازذت يف اًواثئق اصلوًَة ملواهجة اىهتااكث كواؿس اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان يف اإكَمي
توزما
ثدسم بًَاث ثيفِش حلوق االإوسان ابًخـلِس ،ثلوم هبا َُئاث إارشافِة اتتـة ًلدم املخحست لكجية الدم
املخحست ذللوق االإوسان ،وجسدٌس ُشٍ الًَاث اإما ؿىل مِثاق الدم املخحست بو ؿىل بحاكم حصذ يف مـاُساث
حمسذت ثخـَق حبلوق االإوسان ،مهنا اًس حـة الساس َة ويه االإؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان اطلي اؾمتسثَ
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ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست يف  ،1948اثفاكِة  1948مليؽ حصمية اإابذت الحٌاش واملـاكدة ؿَهيا ،اًـِس اصلويل
ٌَحلوق املسهَة واًس َاس َة ًـام  ،1966اًـِس اصلويل ٌَحلوق الاحامتؾَة والاكذعاذًة ًـام  ،1966اثفاكِة
اًلضاء ؿىل مجَؽ بصاكل اٍمتَزي ضس املصبت ًـام  ،1981اثفاكِة مٌاُضة اًخـشًة وكريٍ من رضوة املـامةل بو
اًـلوتة اًلاس َة بو اًالاإوساهَة ًـام ،1984اثفاكِة حلوق اًعفي ًـام  1989وُو ما ًعَق ؿَََ ظىوك
حلوق االإوسان  ،و حنن يف ذزاسدٌا س يلذرص ؿىل مِثاق الدم املخحست ( )1وإاؿالن الدم املخحست ذللوق
االإوسان ًس ية )2(.1948
-1اًخساتري اًوازذت يف مِثاق الدم املخحست.
وكؽ مِثاق الدم املخحست يف  1945/06/26يف سان فصاوسُسىو يف دذام مؤمتص الدم املخحست ارلاض
تيؼام اًَِئة اصلوًَة وبظحح انفش ًا يف  ،1945/10/ 24وًـخرب اًيؼام السايس حملوكة اًـسل اصلوًَة حزء ًا ممتٌلً
()22
ٌَمَثاق.
وزذ يف ذًحاخة ُشا املَثاق بن صـوة الدم املخحست بًت ؿىل هفسِا بن ثؤنس من خسًس اإمياهنا ابذللوق
الساس َة ً إالوسان وجىصامة اًفصذ وكسزٍ ومبا ٌَصخال واًًساء والدم من حلوق مدساوًة.
وكس هصش يف ؿست مواذ مٌَ ُشٍ اذللوق حِر خاء يف املاذت اًثاهَة/ف  2مٌَ ،بهَ من ملاظس الدم
املخحس ،اإمناء اًـالكاث اًوذًة تني الدم ؿىل بساش احرتام املحسب اطلي ًليض ابًدسوًة يف اذللوق تني
اًضـوة وابن ٍىون ًلك مهنا ثلصٍص معريُا ،ونشعل اختار اًخساتري الدصى املالمئة ًخـزٍز اًسمل اًـام .ونشا
حتلِق اًخـاون اصلويل ؿىل حي املسائي اصلوًَة راث اًعحلة الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واالإوساهَة
وؿىل ثـزٍز احرتام حلوق االإوسان واذلصايث الساس َة ٌَياش مجَـا واًدضجَؽ ؿىل رعل اإظالكا تال متَزي
()23
ثسخة ادلًس بو اٌَلة بو اصلٍن وال ثفصًق تني اًصخال واًًساء.
وخاء نشعل يف املاذت  55مٌَ حنك ًخـَق جصقحة ُشٍ اًَِئة اصلوًَة يف هتَئة ذواؾي الاس خلصاز
مؤسس ًة ؿىل احرتام املحسب اطلي ًليض ابًدسوًة يف
واًصفاَُة اًرضوزًني ًلِام ؿالكاث سَمية وذًة تني الدمَ ،
اذللوق تني اًضـوة ،ونشا معَِا ؿىل بن ٌض َؽ يف اًـامل احرتام حلوق االإوسان واذلصايث الساس َة ٌَجمَؽ
تال متَزي ثسخة ادلًس بو اٌَلة بو اصلٍن ،وال ثفصًق تني اًصخال واًًساء ،ومصاؿات ثغل اذللوق واذلصايث
فـال .ومت ثبهَس رعل يف املاذت اًيت ثَهيا حِر خاء فهيا ًخـِس مجَؽ الؾضاء ابن ًلوموا ،مٌفصذٍن بو
()24
مضرتنني ،مبا جية ؿَهيم من معي ابًخـاون مؽ اًَِئة الإذزاك امللاظس امليعوض ؿَهيا يف املاذت .55
اإضافة اإىل ُشا هصش املَثاق حلوق االإوسان يف اإظاز هؼام اًوظاًة حِر خاء يف املاذت / 76ف.ح بهَ
من تني بُساف هؼام اًوظاًة ظحلا مللاظس َُئة الدم ،اًدضجَؽ ؿىل احرتام حلوق االإوسان واذلصايث
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الساس َة ٌَجمَؽ تال متَزي ثسخة ادلًس بو اٌَلة بو اصلٍن ،وال ثفصًق تني اًصخال واًًساء ،واًدضجَؽ ؿىل
اإذزاك ما تني صـوة اًـامل من ثلِس تـضِم ابًحـغ.
وهالحغ من حتََي املواذ املشهوزت بؿالٍ ،حصنزي ُشا املَثاق ؿىل مسبةل ؿسم اًخفصًق تني ادلًسني
وؿسم اًخفصًق ؿىل بساش اٌَلة بو اصلٍن ،وحنن ما هيميا يف ُشا امللام ُو اصلٍن لن ما ٍصحىة يف توزما
مصتعَ اصلٍن االإساليم ،حِر ًمت ُياك اًخعِري اًـصيق واصلًين ضس ثغل الكََة اًيت ثيحسز من بظول ؾصتَة
يف اًلاًةُ .شٍ الكََة كس ثعيف ؾصكِا (تيلال ،زوَُيجا) ،بو ذًًِا (مسَمون) ،فاًسؤال ُيا بٍن اًزتاماث
الدم املخحست وثـِساهتا يف املَثاق من لك ما حيعي يف ُشا االإكَمي ،بم ُو حرب بسوذ ؿىل وزق بتَغ
ابًًس حة ٌَمسَمني وبحاكم ثعحق إابرصاز ابًًس حة ًلريمه.
وكس بوضبث دلية الدم املخحست ذللوق االإوسان ويه اتتـة ٌَمجَس الاكذعاذي والاحامتؾي اطلي ًلسم
اًخلازٍص يف مِاذٍن خمخَفة من تُهنا حلوق االإوسان )25( ،هبَئاهتا اًفصؾَة "امللصزٍن ارلاظني"  ،اطلٍن حمتثي
رممهتم يف مصاكدة بوضاغ حلوق االإوسان واالإتالػ ؾهنا ،سواء حسة اًحضلان بو املواضَؽ ،وؿَََ من رمام
اٌَجية نخاتة ثلصٍص حول ما حيسج يف ُشا االإكَمي ًىن يف  2017 /12/20بؿَيت الدم املخحست بن اذلىومة
اًحوزمِة مٌـت" ايهلي يل" ،ملصزت الدم املخحست ارلاظة ذللوق االإوسان يف توزما ،من ذدول اًحالذ وًن
ثخـاون مـِا تـس رعل  )26(.وتـوذثيا ٌَمَثاق ال جنس بحاكما ملواهجة مثي ُشٍ اذلاالث .ابًصمغ من بن ُياك
بًَاث بدصى مىصسة يف املَثاق ،هكفوضَة الدم املخحست اًسامِة ذللوق االإوسان اًيت ًِا ذوز ًا زئُس َ ًا يف
حٌلًة وثـزٍز ُشٍ اذللوق ،حِر بن ذوزُا ٍمتثي يف ثـزٍز فـاًَة بهجزت حلوق االإوسان اًخاتـة ًلدم املخحست،
وسايذت اًلسزت اًوظيَة وا إالكَميَة واصلوًَة ؿىل ثـزٍز وحٌلًة حلوق االإوسان وورش املوازَق واملـَوماث املخـَلة
هبا ،وؿَََ وحة ؿىل ُشٍ اًَِئة اًخسذي اًرسًؽ ملواهجة اًوضؽ.
وؿىل اًـىس من رعل جنس مٌؼٌلث ؿاملَة كري حىومِة اُمتت ابًوضؽ ُياك هكيؼمة اًـفو اصلوًَة نٌل
س حق تَاهَ بؿالٍ ،و"ًومان زاًدس واجش"  Human Rights Watchاًيت بذزحت يف ثلصٍصُا اًـاملي
()27
اًس يوي ،ما ٍصحىة من اىهتااكث يف اإكَمي "مِامناز" تي بنرث من رعل دععت ظفحة اًواهجة هل".
-2اًخساتري اًوازذت يف االإؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان
ًـخرب االإؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان من تني اًواثئق اصلوًَة اًصئُس َة ذللوق االإوسان واًيت مت ثحًهيا
من كدي الدم املخحست يف  1948/12/10يف ابزٌس ،وانًت ُشٍ اًوزَلة موكـ ًا ُام ًا يف اًلاهون اصلويل ،اإىل
خاهة وزَلذني بدصًني ،اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق املسهَة واًس َاس َة س ية  ،1966واًـِس اصلويل ارلاض
ابذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ًس ية  ،1966وصلكت اًواثئق اًثالزة مـ ًا ما ٌسمى "الحئة
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اذللوق اصلوًَة "يف  ،1976تـس بن مت اًخعسًق ؿىل اًوزَلذني من كدي ؿسذ اكف من الدم ،بذشث الحئة
اذللوق اصلوًَة كوت اًلاهون اصلويلً ،ىٌيا يف ُشٍ اصلزاسة سًذـصط فلط ً إالؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان
ًس ية .1948
مـاُست مذـسذت الظصاف
وً إالصازت ًـخرب اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق املسهَة واًس َاس َة
اؾمتسهتا ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست يف  1966 /12/16وذذَت حزي اًيفار س ية  1976ثَزم بظصافِا ؿىل
احرتام اذللوق املسهَة واًس َاس َة ًلفصاذ مبا يف رعل اذلق يف اذلَات وحصًة اصلٍن وحصًة اًخـحري وحصًة
اًخجمؽ واذللوق الاهخزاتَة وحلوق اإحصاءاث اًخلايض اًسَمية واحملاهكة اًـاذةل ،واًلصًة يف المص ُو ثوكِؽ
مِامناز ؿىل ُشا اًـِس يف  2017/10/06بي يف اًوكت اطلي اكهت فَِ ثًهتم حلوق االإوسان اًوازذت فَِ
ويف كريٍ ،وُو اطلي ذذي حزي اًيفار يف اًحالذ يف ًياٍص .2018
وابًصحوغ الإؿالن  1948املىون من  30ماذت جنسٍ ؿسذ لك اذللوق اًيت ٍمتخؽ هبا االإوسان مؤنسا ؿىل
بهَ ًوصل مجَؽ اًياش مدساوون يف اًىصامة واذللوق )28( ،وخاءث املاذت اًثاهَة صامةل يف مفِورما واؾخربث بهَ
ًلك اإوسان حق اٍمتخؽ جبمَؽ اذللوق واذلصايث اًوازذت يف ُشا االإؿالن ذومنا بي متَزي ؿىل بساش اًـصق،
اصلٍن ،ادلًس ،وضؽ س َايس بو اٌَلة ،بو كري رعل من بهواغ اٍمتَزي.
ومن بمه اذللوق اًيت وزذث يف االإؿالن واًيت ال ختخَف نثريا ؾن بحاكم مِثاق الدم املخحست ،اذلق
يف اذلَات ،المان ،اذلصًة ( )29اسلاًة من اًخـشًة بو بي مـامةل رمَية ( )30اذلق يف اًخلايض واملساوات بمام
اًلاهون وحق اؾخحاز اًضرط جصئ اإىل بن ثثخت اإذاهخَ  )31(.ونشعل اذلق يف اًخيلي وؿسم اًخسذي يف اذلَات
()33
ارلاظة ٌَفصذ )32(.واذلق يف اًفىص واًوخسان واًخـحري ؾن اًصبي.
ارلامتة:
ويف الذري خنَط اإىل بهَ من اًرضوزي ثفـَي الًَاث اصلوًَة ملواهجة الاىهتااكث اًيت ًخـصط ًِا
مسَمي "اًصوَُيجا" يف اإكَمي مِامناز" توزما" واتخـاذ امليؼٌلث اصلوًَة ؾن مدسب اًىِي مبىِاًني ،اطلي ًليض
يف ُشٍ اذلاةل ابًخسذي اًرسًؽ واًخحصك ادلسي ملواهجة اىهتااكث حلوق االإوسان ؾيسما ٍىون اًضحااي كري
مسَمني والانخفاء ابًخيسًس وبحِاان اًخبدص تَ بو مصت اجملمتؽ اصلويل اًخام ؾيسما ٍىون ُؤالء مسَمون بو
من ٍلوؿاث ؾصكِة بو اإزًِة مـَية.
فاالىهتااكث يف اإكَمي مِامناز حس مية وجتاوسث لك اذلسوذ ،حسة ثلازٍص امليؼٌلث كري اذلىومِة،
وجنسُا اىهتىت لك االثفاكِاث املربمة يف ُشا اجملال املسٌلت "اًعىوك اصلوًَة ذللوق االإوسان" ،وُشا هدِجة
ًخـسذ وثيوغ الاىهتااكث يف ُشا االإكَمي وبًضا ملساسِا جلك رشاحئ اجملمتؽ من وساء ،بظفال ،ص َود.
75

مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية
العدد األول 2019-

Journal of International Law for Research Studies
The first issue - 2019.

وهؼصا لمهَة تـغ حلوق االإوسان فاإن ُشٍ اًعىوك اصلوًَة هفسِا ابًصمغ من بهنا ثخضمن تيوذ ًا ثخِح
ٌضلول صلى مواهجهتا رلعص ؿام حس مي بن ثوكف اًـمي ابذللوق اًوازذت فهيا ،اإال بهنا اس خثٌت حلوق بساس َة
مـَية ،مدَية يف لك مـاُست ،جية احرتارما يف مجَؽ الحوال وال جيوس املساش هبا ترصف اًيؼص ؾن
املـاُست ،وجضمي ُشٍ اذللوق تعفة ذاظة ،اذلق يف اذلَات وحؼص اًخـشًة واًـلوابث واملـامةل
اًالاإوساهَة ،وحؼص اًـحوذًة والاسرتكاق ،ومدسب اًرشؾَة وؿسم زحـَة اًلاهون .وًعَق امس "ادلوُص
اًثاتت" ذللوق االإوسان ؿىل ُشٍ اذللوق الساس َة ،اًيت ثَزتم اصلول ابحرتارما يف مجَؽ الحوال ،حىت يف
بوكاث اًزناغ بو الاضعصاابث.
وال ميىٌيا بن هيىص يف الذري ذوز امليؼٌلث اًلري حىومِة هكيؼمة اًـفو اصلوًَة ومٌؼمة "ًومان زاًت
واجش" يف اًخيسًس ابالىهتااكث وإاؿساذ اًخلازٍص حول ُشا االإكَمي ،وإاًعاًِا ٌَمجمتؽ اصلويل ًىهنا ثحلى كارصت
ملواهجة اًوضؽ ،يف ػي ادلِوذ احملدضمة واملخبدصت واًلري فـاةل من كدي مٌؼمة الدم املخحست وامليؼٌلث اصلوًَة
اذلىومِة.
اإرن التس من حماهكة املسؤوًني ؾن ُشٍ الاىهتااكث واطلٍن ٍمتثَون يف اًلامئني ؿىل اًسَعة يف ُشا
االإكَمي ،لن ما ٍصحىدَ اًحورًني تخحصًغ من اًصُحان ُو تخواظؤ من اًسَعاث يف اصلوةل ،فاملسؤوًَة
ادليائَة اصلوًَة كامئة يف حلِم وفق ما ًلذضََ اًلاهون اصلويل ذللوق االإوسان.
اًِوامش:
() ؾحس اًصحمي ظسيق ،اًلاهون اصلويل ادليايئ ،اًَِئة املرصًة اًـامة ٌَىذاة ،اًلاُصت  ،1986ض.49.
( )2ىزاز اًـيىيب ،اًلاهون اصلويل االإوساين ،ذاز وائي ًٌَرش ،ؾٌلن  ،الزذن ،2010 ،ض.499 .
( )3فذوخ اًضاريل ،اًلاهون اصلويل ادليايئ ،ذاز املعحوؿاث ادلامـَة ،االإسىٌسزًة ،مرص ،2002 ،ض.113 .
(َ )4لس سايم ؾحس اسلَس ،كاهون امليؼٌلث اصلوًَة ،ادلزء الول ،اًعحـة اًثامٌة ،تسون ذاز ورش ،مرص ، 1997،ض.122.
)(5
Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerres des puissances

européennes de l’axe et statut du tribunal international militaire. Londres 08/aout 1945.
)(6
L’article 06 du l’Accord de Londres 1945:" Le tribunal établie par l’accord mentionné l’article 01
ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’axe
sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui agissant pour le compte des pays européens de
l’axe auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisation, l’un quelconque des
crimes suivants, les actes suivants, ou l’un quelconque entre eux, sont des crimes soumis à la
juridiction du tribunal et entrainant une responsabilité individuelle : a- les crimes contre la paix….b"les crimes de guerre…..c-les crimes contre l’Humanité….
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Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à
l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus
définis sont responsable de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan.
()7

ؾحاش ُامش اًسـسي ،مسؤوًَة اًفصذ ادليائَة ؾن ادلصمية اصلوًَة ،ذاز املعحوؿاث ادلامـَة ،االإسىٌسزًة  2002ض.152-150
( )8كصاز جمَس المن زمق  1994/955املخزش يف ادلَسة زمق  3453املـلوذت يف 1994/11/08
( )çاملاذت الوىل واًثاهَة من اًيؼام السايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلوًَة ٌَجصامئ املصحىدة يف اإكَمي زواهسا املصفق ابًلصاز .1994/955
( )10بمحس بتو اًوفا ،اسلاًة اصلوًَة ذللوق االإوسان يف اإظاز مٌؼمة الدم املخحست واًواكالث اصلوًَة املخرععة ،اًعحـة اًثاًثة ،ذاز اٍهنضة
اًـصتَة ،اًلاُصت ،مرص ،2008 ،ض.44
( )11هفس املصحؽ ،ض.48
( )12ؾحاش ُامش اًسـسي ،مصحؽ ساتق ،ض .94
( )13بمحس بتو اًوفا ،مصحؽ ساتق ،ض .53، 52
( )14هفس املصحؽ .ض .62
( )15املاذت الوىل من االثفاكِة اصلوًَة ٌَلضاء ؿًل مجَؽ بصاكل اٍمتَزي اًـيرصي اؾمتسث وؾصضت ٌَخوكِؽ واًخعسًق والاهضٌلم مبوحة
كصاز ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست زمق ( 2106ذ )20-اًعاذز يف /21ذٌسمرب  ،1965ذذَت حزي اًيفار يف ً /04ياٍص .1969
( )16ذذي االإسالم توزما ؾن ظصًق اكَمي " بزااكن "تواسعة اًخجاز اًـصة يف ؾِس ارلََفة اًـحايس ُازون اًصص َس ًلول املؤزد اًضِري
"بز .يب .اسٌلزث" ظاحة نخاة " Burma Gazetteer":اكن ٌَخجاز اًـصة ظةل وزَلة مؽ بُي بزااكن مٌش كدي  788م.

L’Abbé A. Deschamps, Le Bouddhisme et l'apologétique chrétienne, Librairie éditeur، Paris,
France, 1860, p5,6.
)(18
)(17

اإحتاف واكالث بهحاء ذول مٌؼمة اًخـاون االإسالم ،اإجصاُمي َلس ؾخَق اًصمحن انئة زئُس احتاذ اًعالة املسَمني يف اإكَمي بزااكن،
بهؼص املوكؽ:

http:www.islamicnews.org.sa/page/public/news details.aspx ?id=243875#.XKJIndKjIU
Rapport annuel de l’organisation Amnesty international n°. pol 10/6700/2018, de l’année 2017,
p320,
https://www.amnesty.org. site visité le 29/03/2019.
)(20
Ibid.
)(21
Voir le rapport mondial 2018, Bilan annuel de HRW au sujet des droits humains dans le monde,
voir le site de «Human Rights Watch » https://www.hrw.org/fr/world-report/2018, site visité le
28/03/2019.
)(22
)(19

مِثاق الدم املخحست املوكؽ يف  1945/06/26يف دذام مؤمتص الدم املخحست ارلاض تيؼام اًَِئة اصلوًَة وبظحح انفش ًا يف  24انخوجص
 1945بهؼص موكؽ الدم املخحست ، https://www.un.org/fr/sections/un-charter/introductory-note/index.htmlزيارة
الموقع في  2019/03/28ؿىل اًساؿة  05ظحاحا.
( )23املاذت اًثاهَة من مِثاق الدم املخحست.
( )24املاذت  55من هفس املَثاق.
( )25املواذ  62و 68من هفس املَثاق.
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Voir le site officiel de l’organisation de HRW http://www.hrw.org/ar/news/2018/01/18/313693, site
visité le 28/03/2019.
(27)
Voir le rapport mondial 2018, Bilan annuel de HRW au sujet des droits humains dans le monde,
voir le site, http://www.hrw.org/fr/world-report/2018, site visité le 28/03/2019.
)28(
(26)

.املاذت الوىل من االإؿالن اًـاملي ذللوق االإوسان
.) املاذت اًثاًثة واًصاتـة من هفس االإؿالن29(
.) املاذت ارلامسة من هفس االإؿالن30(
. من هفس االإؿالن11  اإىل7 ) املواذ من31(
. من هفس االإؿالن13 و12 ) املواذ32(
. من هفس االإؿالن19 و18 ) املواذ33(
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اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ يف ػي بُساف اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص
Strategic environmental planning under the objectives of the United Nations
Convention to Combat Desertification
Dr. ABD ELKADER MAHDAOUI  عبذ القادر ههذاوي/د

- أ- أستار هحاضر قسن
كليت الحقىق والعلىم السياسيت
-جاهعت أحوذ درايت – أدرار – الجزائر
mahdaouiaek@univ-adrar.dz:البريذ االلكتروني

:مرلط
متثي اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص بمه ظم ذويل ًـىن ابًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ من
 واؾامتذُا دعة اإسرتاثَجَة تـَست املسى ثضؽ مضلكة ماكحفة،ذالل ثحًهيا ٌَرعوظَاث اًحَئِة ا إالكَميَة
.اًخعحص مضن االإظاز اًـاملي ٌَخمنَة املس خسامة و ماكحفة اًفلص
،وكس ذَعت اصلزاسة اإىل بن االثفاكِة ثضميت ؿسذا من ارلعوظَاث اًيت مزيهتا ؾن تلِة االثفاكِاث
 و اإس ياذ رممة ثيفِش بُساف االثفاكِة ًـسذ،و من بمهِا اؾامتذُا لسَوة ارلعط االإسرتاثَجَة تـَست املسى
. وثوفري اًرشوظ املياس حة ٌَخيفِش وفق االإماكهَاث املخاحة،من الهجزت اًيت ثخوىل رممة اًخلِمي املصحًل
 اًخمنَة- اثفاكِة الدم املخحست- اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ- ماكحفة اًخعحص: اًلكٌلث املفذاحِة
. ماكحفة اًفلص-املس خسامة
Abstract
The UNCCD is the most important international instrument on strategic environmental
planning through its adoption of regional environmental specificities and its adoption of a
long-term strategic plan that places the problem of combating desertification within the
global framework of sustainable development and the fight against poverty.
The study concluded that the agreement included a number of specificities that
distinguished it from the other agreements, the most important of which is the adoption of the
method of long-term strategic plans, assigning the task of implementing the objectives of the
agreement to a number of agencies that carry out the task of interim evaluation.
Keywords: combating desertification - strategic environmental planning - UN
Convention - sustainable development - combating poverty

.
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ملسمة:
ٌضلك اًخعحص وثسُوز الزايض وادلفاف حتسايث راث تـس ؿاملي ،جس خوحة اؾامتذ اسرتاثَجَاث
ؿاملَة مذاكمةل ،حصنز ؿىل اإؿاذت ثبَُي الزايض واذلفاع ؿىل املوازذ املائَة ،واالإذازت اًسَمية ٌَحُئة يف املياظق
اًيت ثـاين من ادلفاف و اًخسُوز اًحُيئ جبمَؽ بصاكهل.
ويف دضم هجوذ الدم املخحست ملواهجة املضالكث اًحَئِة مت اًخوظي ملـاُست الدم املخحست ملاكحفة
اًخعحص ) (CNULCDؿام ً ،1994دس خجَة ًِشا اًخحسي و حتسذ االإظاز املؤسيس ٌَخـاون اصلويل يف
مواهجة مضالكث اًخعحص و زتعِا ابًخمنَة املس خسامة واًخلََي من اًفلص وسوء اًعحة و اًخلشًة وهلط
المن اًلشايئ.
ًلس زتعت اثفاكِة ماكحفة اًخعحص تني مذلرياث زئُس َة اؾخربهتا رضوزًة ًخحلِق بُسافِا ،متثَت يف
مٌؽ حسوج اًخعحص واملسامهة يف اذلس من اًفلص وجضجَؽ اًخمنَة املس خسامة ،نٌل اؾخربث بن ثضامن اصلول
املخلسمة وامليؼٌلث اصلوًَة بمص رضوزي ًخوفري املوازذ املاًَة اًالسمة ٌَخىفي تدٌفِش ارلعة االإسرتاثَجَة ابًيؼص
اإىل بن بكَة اصلول اًيت ثواخَ مضالكث اًخعحص كري كاذزت مبفصذُا ؿىل ثوفري الكَفة املاًَة اًالسمة ملواهجة
اًخحسي اًحُيئ املزتاًس.
واس خحسزت االثفاكِة بًَة ذوًَة ٌَمخاتـة متثَت يف دلية اس خـصاط اًخيفِش اًيت بولكت ًِا رممة مذاتـة
هؼام اس خـصاط الذاء وثلِمي اًخيفِش ،ابالإضافة اإىل بهجزت بدصى بولكت ًِا رمام مذيوؿة مصثحعة يف اإظاز
دعة اإسرتاثَجَة تـَست املسى حاوًت املوامئة تني اًرشانة اًـاملَة وادلِوذ اًوظيَة يف خمخَف اصلول
الظصافٌَ ،خعسي ملضلكة اًخعحص وثسُوز الزايض وادلفاف يف خمخَف بكاًمي اًـامل وخباظة يف اإفصًلِا.
اإصاكًَة اصلزاسة :من ذالل ما س حق حناول مٌاكضة االإصاكًَة اًخاًَة:
ما يه مؼاُص اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ املـمتست يف اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص؟
بمهَة اصلزاسة :جس متس اصلزاسة بمهَهتا من بمهَة االثفاكِة اصلوًَة ملاكحفة اًخعحص يف اًحضلان اًيت ثـاين
من ادلفاف اًضسًسو /بو اًخعحص ،و خباظة يف اإفصًلِا ،ابؾخحازُا ظاك ذوًَا ال ًلذرص بثصٍ ؿىل اًحضلان اًيت
ثـاين من اًخعحص و ادلفاف ،و اإمنا متثي اًزتاما ؿاما ؿىل اكفة اصلول الظصاف ابؾخحازُا مـيَة مبواهجة دعص
اًخعحص و ثلََط باثزٍ ؿىل اًحُئة و اًخمنَة اًـاملَة.
نٌل جس متس اصلزاسة بمهَهتا من بمهَة االإسرتاثَجَة اًيت اؾمتسُا مؤمتص اصلول الظصاف ملخاتـة ثيفِش
االثفاكِة والهجزت املصافلة اًيت متىن من اإوضاهئا ًخـزٍز اًخـاون اصلويل واملخاتـة اصلوزًة ،واًيت اكن ًِا بثص ابًف
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ؿىل اًزتام اصلول الظصاف تخىَِف جرشًـاهتا اًحَئِة وموامئهتا وفق الُساف االإسرتاثَجَة اًيت حصيم اإٍهيا
االثفاكِة.
املهنج املخحؽ :اؾمتسان املهنج اًوظفي اًخحًََل ٌَخـصًف ابًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ و تَان بمه
ؾيارصٍ ،مث اًخعصق ملضمون االإسرتاثَجَة اًـاملَة ملاكحفة اًخعحص ،مس خـَيني ابملهنج اًخازخيي ملخاتـة
ثعوزاث ثيفِش االثفاكِة.
دعة اصلزاسةٌَ :وكوف ؿىل ؾيارص االإصاكًَة اؾمتسان ارلعة اًخاًَة:
احملوز الولً :خعصق ٌَخـصًف ابثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ،وتَان بمه دعوظَاهتا.
احملوز اًثاينً :ححر يف مـامل اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ من ذالل االإسرتاثَجَة اًـاملَة املـمتست من
ظصف مؤمتص اصلول الظصاف يف اثفاكِة ماكحفة اًخعحص.
احملوز الول :اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص :ظم ذويل فصًس من هوؿَ
اهخثلت اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ؾن مؤمتص مقة الزط امليـلس مبسًية زًو ذي خاهريو و مت
ثحًهيا يف  17حوان ؿام ًَ ،1992مت اًخوكِؽ ؿَهيا تحازٌس يف  15-14بنخوجص س ية  ،1994و ذذَت حزي
اًيفار يف  26ذٌسمرب س ية ،1996و يه ثضم حاًَا بكَة ذول اًـامل (  196ذوةل س ية .) 2017
ثُمثي االثفاكِة اس خجاتة ؿاملَة ًخوحِس هجوذ اصلول اًيامِة و اصلول املخلسمة من بخي ماكحفة اًخعحص،
مؽ بذشُا تـني الاؾخحاز ارلعوظَاث ا إالكَميَة ٌَمياظق اًيت ثـاين من ادلفاف اًضسًس و/بو اًخعحص
وحصنزيُا ؿىل اإفصًلِا ابؾخحازُا اًلازت النرث ؾصضة ملضالكث اًخعحص.
ومن بمه ما ثفصذث تَ االثفاكِة ؾن سائص االثفاكِاث بهنا حؼَت تخبًَس هحري من فـاًَاث اجملمتؽ املسين
اًيت اكن هل ثبزري مدارش ؿىل ثخين االثفاكِة و ذدوًِا حزي اًخيفِش ،وخاءث هكعَة زفـخَ اصلول اًيامِة اًيت
()1
ثـاين من مضالكث اًخعحص.
نٌل بن االثفاكِة ثحًت اإسرتاثَجَة ثـمتس اًخًس َق تني جصامج اًـمي اًوظيَة وذون ا إالكَميَة وا إالكَميَة
والًَة اًـاملَة ،واس خحسج مؤمتص اصلول الظصاف ؿسذا من الهجزت املصافلة ًضٌلن ثيفِش الاسرتاثَجَاث
وجصامج اًخيفِش املصحََة اًيت ًمت االثفاق ؿَهيا.
بوال :بُساف االثفاكِة
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هعت املاذت اًثاهَة من االثفاكِة ؿىل بن ُسف االثفاكِة ٍمتثي يف اختار اإحصاءاث فـاةل ؿىل مجَؽ
الظـست ،مسؾومة تخـاون ذويل و حصثُداث رشانة ،يف اإظاز هنج مذاكمي مدسق مؽ خسول بؾٌلل اًلصن ،21
هبسف االإسِام يف حتلِق اًخمنَة املس خسامة يف املياظق املخبثصت.
ًخضح من هط املاذت بن اًِسف السايس ًالثفاكِة ٍصثحط ابًرشانة اصلوًَة يف مواهجة مضلكة
اًخعحص ،وبن الاًزتام اطلي ثفصضَ االثفاكِة ؿىل اصلول الظصاف ُو اًزتام ظوؾي ٍصيم اإىل حر ثغل اصلول
ؿىل ثًس َق هجوذُا يف اإظاز ؿام ًًسجم مؽ خسول بؾٌلل اًلصن  21خبعوض اًخمنَة املس خسامة.
وحسذث اًفلصت اًثاهَة من هفس املاذت اٍهنج املخحؽ يف حتلِق ُسف االثفاكِة ،وُو الذش ابسرتاثَجَاث
مذاكمةل ظوًةل الخي حصنز ؿىل بمه اًـوامي املؤذًة اإىل ماكحفة اًخعحص وثسُوز الزايض واًخلََي من
ادلفاف.
اثهَا :مؤسساث االثفاكِة وظالحِاهتا
هط اًحاة اًصاتؽ من االثفاكِة ؿىل ؿسذ من املؤسساث اًىفِةل تخحلِق الُساف املسعصت.
 - 1مؤمتص اصلول الظصاف
ؿىل قصاز تـغ االثفاكِاث اصلوًَة ثحًت اثفاكِة ماكحفة اًخعحص هنج املصاحـة اصلوزًة ومذاتـة مسى
اًزتام اصلول الظصاف تدٌفِش تيوذ االثفاكِة تواسعة مؤمتص الظصاف اطلي هعت ؿَََ املاذت  22ابؾخحازٍ اًَِئة
اًـََا ًالثفاكِة ،بولكت هل رمام ؿسًست بمهِا:
-اس خـصاط ثيفِش االثفاكِة؛

ج
-ضجَؽ وثُسري ثحاذل املـَوماث تني اصلول الظصاف؛

إوضاء اًَِئاث اًفصؾَة اًيت ٍصى بهنا رضوزًة ًخيفِش االثفاكِة؛ا
ٌ-س خـصط اًخلازٍص اًوازذت من اًَِئاث اًفصؾَة؛

ًخفق ؿىل هؼام ذاذًل و كواؿس ماًَة هل و ٌََِئاث اًفصؾَة؛ً-ـمتس اًخـسًالث اًيت ثسذي ؿىل االثفاكِة.
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 - 2املؤسساث الدصى :اإىل خاهة مؤمتص اصلول الظصاف هعت تيوذ االثفاكِة ؿىل ؿسذ من املؤسساث
بولكت ًِا رمام حمسذت مصثحعة تخحلِق الُساف اًيت سعصهتا االثفاكِة و الُساف املصحََة اًيت ًمت اًخفاوط
و االثفاق ثضبهنا يف مؤمتص اصلول الظصاف.
ب  -الماهة اصلامئة (م)23.
ة -دلية اًـمل واًخىٌوًوحِا  :يه َُئة فصؾَة ملؤمتص الظصاف ًخلسم هل املـَوماث واملضوزت ثضبن
املسائي اًـَمَة واًخىٌوًوحِة املخـَلة مباكحفة اًخعحص(م)24.
ث -دلية اس خـصاط ثيفِش االثفاكِة  :بوضئت س ية  2001مبياس حة اصلوزت ارلامسة ملؤمتص الظصاف،
بس يسث ًِا رممة مذاتـة مسى اًزتام اصلول الظصاف تدٌفِش تيوذ االثفاكِة.
ج-الًَة اًـاملَة :بوضئت الًَة اًـاملَة مبوحة املاذت 21من االثفاكِة وتسبث معََاهتا يف بنخوجص س ية
.1998
واؾمتس مؤمتص اصلول الظصاف وضؽ دعط مصحََة ظوًةل املسى (  10س يواث فبنرث) ًخيفِش الًَة
 ،2018-2008وس َبيت
اًـاملَة ،مؽ ثلِمي مصحًل مذوسط املسى ،و كس ثخىن املؤمتص ارلعة االإسرتاثَجَة
اذلسًر ؾهنا ثفعَال.
احملوز اًثاين :مـامل اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ يف اثفاكِة ماكحفة اًخعحص
متخاس بكَة املضالكث اًحَئِة تعاتـِا اًـاملي اًـاجص ٌَحسوذ ،فِيي ال ثـرتف ابذلسوذ اًس َاس َة وال
ابذلواحز ادللصافِة ،نٌل بهنا جس خوحة مواهجة ظوًةل املسى ٌَلضاء ؿَهيا بو ؿىل الكي اًخلََي من خماظصُا.
طلعل اكن اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ من بمه اًوسائي ًخضافص ادلِوذ ؿىل املس خوًني احملًل و اًـاملي
يف مواهجة املضالكث اًحَئِة راث اًعاتؽ اًـاملي.
بوال :مفِوم اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ
متزيث هناايث اًلصن املايض تربوس مفِوم اًخرعَط الاسرتاثَجي اطلي ساوح تني مفِومني ثلََسًني ٌُل
اًخرعَط واالإسرتاثَجَة ،حِر حاول من ذالهل ؿٌَلء الاكذعاذ اًححر يف بساًَة اًصتط تني بُساف
امليؼمة واًحُئة اًيت ثًضط فهيا.
من بمه ما ميخاس تَ اًخرعَط الاسرتاثَجي ُو اؾامتذٍ ًـسذ من املـاًري والذواث اًلاتةل ٌَلِاش
اًوكي ،ما ميىن امليؼمة من ثلِمي مسى تَوػ الُساف املسعصت ثضلك ذكِق واختار االإحصاءاث اًخعحَحَة
يف اًوكت املياسة .نٌل بن من بمه ما ٍمتزي تَ اًخرعَط الاسرتاثَجي ؾن اًخرعَط اًـاذي بهَ ال ًلذرص
()2
ؿىل اًحُئة احملََة تي ًبذش يف الاؾخحاز مذلرياث اًحُئة اصلوًَة ما مييح فصظا و تسائي مذيوؿة بمام امليؼمة.
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-1مفِوم اًخرعَط الاسرتاثَجي:
ًـصف اًخرعَط الاسرتاثَجي تبهَ اًـمََة اًيت ٍمتمن ذالًِا ثًس َق موازذ املؤسسة مؽ اًفصض املخاحة
()3
ًِا و رعل ؿىل املسى اًعوًي.
وًـصف بًضا تبهَ " اس خزسام مهنجَة و بًَاث حمسذت ًخلَري وضؽ حايل يف بي كعاغ بو مٌؼمة،
()4
وحتسًس هَفِة اًوظول اإىل وضؽ مس خلدًل بفضي ٌَمس خفِسٍن من ذسماث امليؼمة.
من ذالل اًخـصًفني اًساتلني ًخخني بن ارلعة االإسرتاثَجَة يه دعة معي صامةل ظوًةل الخي هتسف
اإىل حتلِق الُساف املسعصت مؽ حتسًس ٌَوسائي اًالسمة اًخيفِش ارلعة.
-2ؾيارص اًخرعَط الاسرتاثَجي:
ًلوم اًخرعَط الاسرتاثَجي ؿىل ثوفري مجةل من اًـيارص اًرضوزًة،يه:
 وضؽ االإظاز اًـام ً إالسرتاثَجَة.
 ذزاسة اًـوامي اًحَئِة ارلازحِة احملَعة ابملؤسسة وحتسًس اًفصض اًيت ثدِحِا واخملاظص اًيت ثفصضِا،
ونشعل اًـوامي االإذازًة واًخيؼميَة اصلاذََة وحتسًس ما ثخضميَ من هلاظ اًلوت واًـيف.
 ؾثصًف اًلاايث ووضؽ الاسرتاثَجَاث اًحسًةل وامللازهة تُهنا وادذَاز اًحسًي االإسرتاثَجي اطلي ًـؼم
من حتلِق اًلاايث يف ػي اًؼصوف احملَعة.
 وضؽ اًس َاساث وارلعط واًربامج واملواسانث حِر ًمت حصمجة اًلاايث والُساف اًعوًةل الخي
اإىل بُساف مذوسعة وكعريت الخي ووضؽ اًربامج اًزمٌَة ًخحلِلِا.
 ثلِمي الذاء يف ضوء اًلاايث والُساف وارلعط املوضوؿة ومصاحـة وثلِمي ُشٍ ارلعط يف ػي
اًؼصوف احملَعة.
 اسدِفاء املخعَحاث اًخيؼميَة اًالسمة وحتلِق حىِف اًخيؼمي مؽ اًخلرياث املعاحدة ٌَلصازاث
()5
االإسرتاثَجَة.
-3ثـصًف اًخرعَط اًحُيئ:
ًلعس ابًخرعَط اًحُيئ وضؽ جصانمج ًخضمن كواؿس و ثيؼاميث حمسذت سلاًة اًحُئة ،من ذالل اًخوكؽ
واًخًدؤ ابخملاظص اًحَئِة اًيت ميىن بن ثثوز مس خلدال ،وبذش اذلَعة واذلشز ثضبهنا ؾن ظصًق وضؽ ارلعط
()6
اًالسمة ًخوكهيا من انحِة ،بو اًخلََي من ارلسائص املرتثحة ؾهنا من انحِة بدصى.
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-4ثـصًف اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ
ًـصف اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ تبهَ اًخرعَط اطلي ًـمتس اإذزاح وسائي اسلاًة واًس َاساث
اًحَئِة يف اإسرتاثَجَة امليؼمة ،وحتسًر الاسرتاثَجَاث اًحَئِة ابس متصاز حسة املساذالث و اًيؼم
ادلسًست.
اثهَا :ثخين اثفاكِة ماكحفة اًخعحص ملحاذئ اًخرعَط الاسرتاثَجي
من بمه مداذئ اًخرعَط الاسرتاثَجي اًحُيئ يف اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ثحًهيا
ٌَرعوظَاث اًحَئِة ا إالكَميَة ،واؾامتذ دعة اإسرتاثَجَة تـَست املسى ،وزتط مضلكة ماكحفة اًخعحص ابالإظاز
اًـاملي ٌَخمنَة املس خسامة و ماكحفة اًفلص ،ورعل تخًس َق اًخـاون مؽ اثفاكِاث زًو الدصىُ ،شا ابالإضافة اإىل
اؾامتذ بًَة ٌضلمع االإؿاليم واًخواظي مؽ امليؼٌلث كري اذلىومِة و مٌؼٌلث اجملمتؽ املسين ًخحلِق بُساف
االثفاكِة.
-1ارلعوظَاث اًحَئِة ا إالكَميَة:
اهعالكا من ارلعوظَاث اًحَئِة ثضميت االثفاكِة "مصفلاث اًخيفِش ا إالكَميي" ًلك من اإفصًلِا وبس َا
وبمصٍاك اًالثًَِة ومٌعلة اًححص اًاكزًيب وصٌلل اًححص التَغ املخوسط ،ومت اؾامتذ املصفق ارلامس لوزواب
اًوسعى واًرشكِة يف مؤمتص اصلول الظصاف يف  4ذٌسمرب س ية .2000
-2اؾامتذ ارلعة االإسرتاثَجَة اًـرشًة (:)1018-2008
اؾمتس مؤمتص اصلول الظصاف مبوحة امللصز زمق /3م ب 8 -دعة اإسرتاثَجَة متخس ؿىل ؾرش س يواث
( )2018-2008ثضميت الُساف االإسرتاثَجَة اًخاًَة:
اًِسف الول :حتسني حاةل اًيؼم اًحَئِة املخبثصت ،و ماكحفة اًخعحص وثسُوز الزايض ،وثـزٍز االإذازت
املس خسامة ًلزايض.
اًِسف اًثاين :حتسني ػصوف مـُضة اًساكن املخبثصٍن ابدلفاف وثسُوز الزايض.
اًِسف اًثاًر :حتلِق امليافؽ اًحَئِة ؿىل اًعـَس اًـاملي ؾن ظصًق اًخيفِش اًفـال ًالثفاكِة.
()7
اًِسف اًصاتؽ :ثـحة كسز هحري من املوازذ املاًَة وكري املاًَة صلمع ثيفِش االثفاكِة.
 - 3متسًس االإظاز الاسرتاثَجي االثفاكِة:
تـس اًخلِمي املصحًل ً إالسرتاثَجَة اًـرشًة  2018-2008ثخىن مؤمتص اصلول الظصاف يف اصلوزت
ارلامسة ؾرش امليـلست تيريويب يف اًفرتت من  18اإىل  20بنخوجص " 2016االإظاز الاسرتاثَجي الثفاكِة ماكحفة
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اًخعحص ٌَفرتت  ،"2030-2018تـس اإحصاء ثلِمي مصحًل ملسى اًزتام اصلول الظصاف ابًسـي حنو بُساف
االثفاكِة.
من ب مه اًيلاظ اًيت حؼَت ابًخلِمي مسبةل اًخًس َق تني الًَة اًـاملَة و جصامج اًـمي اًوظيَة ًخحََس
بثص ثسُوز الزايض ،الس امي يف اإظاز جصامج اًـمي اًوظيَة املخـَلة تبُساف اًخمنَة املس خسامة ،و فامي تني
اثفاكِاث زًو اًثالج.
من هجة بدصى بكص مؤمتص اصلول الظصاف ترضوزت ثـحئة املوازذ املاًَة ًخحسًس و ثيفِش بُساف
االإسرتاثَجَة ،ومسامهة اًحضلان املخلسمة يف ثلسمي اصلمع املايل وكري املايل يف س َاق اًزتاماهتا مبوحة
()8
االثفاكِة.
 - 4اًخيلِح املصحًل ً إالسرتاثَجَة:
ثخىن مؤمتص اصلول الظصاف ؿست مداذزاث مصحََة ٌَخيلِح وحتسًس اإظاز اًـمي املصحًل وفلا
ًلُساف اًخيفِشًة احملسذت يف ارلعة االإسرتاثَجَة.
من تني املحاذزاث املصحََة جصانمج اًـمي حمسذ اًخاكًَف ًفرتت س يدني ًلُساف اًخيفِشًة اطلي ثخٌاٍ
مؤمتص الظصاف س ية ًُ 2010ضمي سًيت .2011 -2010
اؾمتس جصانمج اًـمي ثلِامي ٌَس يدني املشهوزثني ثياول بمه االإجناساث املخوكـة واًيواجت احملللة ابالسدٌاذ اإىل
مؤرشاث الذاء ارلاظة جلك ُسف من الُساف اًخيفِشًة ًالثفاكِة.
 - 5ثًس َق اًخـاون مؽ اثفاكِاث زًو:
مترغ ؾن مؤمتص زًو زالج اثفاكِاث بساس َة ثـىن ابًحُئة ومىوانهتا ،بُسافِا مدساهست وال ميىن
فعَِا ؾن تـضِا اًحـغ ،يه االثفاكِة املخـَلة ابًخيوغ اًحَوًويج (  ،)CBDواثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة
اًخعحص ( ،)UNCCDواثفاكِة الدم املخحست االإظازًة ثضبن ثلري املياد (.)UNFCCC
ثخعَة مواهجة اًخحسايث اًحَئِة رضوزت اًخًس َق واًخبسز تني اثفاكِاث زًو اًثالج ونشعل مؽ
االثفاكِاث اًحَئِة الدصى.
من ُشا امليعَق اؾمتسث ارلعة االإسرتاثَجَة اًيت وضـهتا اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ملست
ؾرش س يواث اًخًس َق مؽ ارلعة االإسرتاثَجَة الثفاكِة الدم املخحست االإظازًة ًخلري املياد يف سخِي ثـزٍز
اًـمي املضرتك ثضبن ثلري املياد واًخيوغ اًحَوًويج وثسُوز الزايض
 -6اصلمع االإؿاليم ًـمََاث اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص:
بوىل مؤمتص اصلول الظصاف بمهَة اس خثٌائَة ملضازنة امليؼٌلث كري اذلىومِة واجملمتؽ املسين تلَة اًخبزري
تفـاًَة يف اًـمََاث وادلِاث اًفاؿةل اصلوًَة واًوظيَة واحملََة راث اًعةل و زتط اًوؾي مبضالكث اًخعحص
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وادلفاف مبسائي االإذازت املس خسامة ٌَحُئة ،وإاًالء ثغل املسائي ما حتخاخَ من ؾياًة وبوًوًة يف اًلصازاث
اًس َاس َة والاكذعاذًة ؿىل اًعـَس احملًل واًوظين واصلويل من بخي ذمع االإسرتاثَجَة اًـاملَة.
وكس ثخىن املؤمتص الُساف االإسرتاثَجَة ًالثعال ؿىل اًيحو اًخايل:
اإاثزت الاُامتم مبسائي اًخعحص وحصذي الزايض وادلفاف؛ اًخوؾَة واًخثلِف وحضس اصلمع ً إالسرتاثَجَة ؾن ظصًق اًخوؾَة واًخثلِف؛ ثُسري هلي االثعاالث واملـَوماث تني خمخَف اًرشاكء وادلِاث اًفاؿةل؛ االإتالػ تفـاًَة ؾن اًصواتط اًلامئة تني مسائي اًخعحص وما ٍصثحط هبا من حتسايث ؿاملَة زئُس َة؛ وضؽ بًَة كوًة وفـاةل ًخُسري االثعال وثحاذل املـَوماث تني اًرشاكء اًصئُس َني يف االثفاكِة؛ ثـزٍز اًسَعة اًخلٌَة واًـَمَة ًالثفاكِة ثضبن االإذازت املس خسامة ًلزايض؛()9
 اإجصاس ظوزت االثفاكِة و ماكىهتا ؿرب اًـامل.اخلامتة:
ًخخني ذما س حق بن اثفاكِة ماكحفة اًخعحص ثضميت ؿسذا من ارلعوظَاث اًيت مزيهتا ؾن تلِة
االثفاكِاث ،ومن بمهِا اؾامتذُا لسَوة ارلعط االإسرتاثَجَة تـَست املسى .وإاس ياذ رممة ثيفِش بُساف
االثفاكِة ًـسذ من الهجزت اًيت ثخوىل رممة اًخلِمي املصحًل ،وثوفري اًرشوظ املياس حة ٌَخيفِش وفق االإماكهَاث
املخاحة.
وكس معَت ثغل الهجزت ؿىل اإحصاء تـغ اًخيلِحاث املصحََة ٌَرعة االإسرتاثَجَة وفق مذعَحاث لك
مصحةل من مصاحي اًخيفِش ،وحثت اصلول ؿىل موامئة جرشًـاهتا وفق الُساف االإسرتاثَجَة ،وثحاذل املٌلزساث
ادلَست فامي تُهنا ،نٌل جشـت اصلول املخلسمة ؿىل تشل املزًس من اصلمع املايل وكري املايل اهعالكا من واحة
اًخـاون اصلويل يف مواهجة املضالكث راث اًعحلة اًـاملًة .
اًِوامش:
( )1وفلا صلزاسة بحصهتا تَدس َي وهوزًي يف ؿام  ، 2007اكن ٌَمجمتؽ املسين ثبزري هحري ذالل املفاوضاث الؾامتذ اثفاكِة ماكحفة اًخعحص،
مضمون االثفاق( مُض َي اإم .تَدس َي وإاًزياتُر هوزًي ( .)2007
( )2بمحس اًسـَسي ،اًخرعَط الاسرتاثَجي و ؿالكذَ تفـاًَة الذاء املؤسيس ،ذزاسة ثعحَلِة ؿىل رشاكث حىٌوًوحِا املـَوماث
ثسَعية ؾٌلن ،زساةل ماحس خري يف اإذازت الؾٌلل ،الاكذميَة اًـصتَة اًربًعاهَة ٌضلزاساث اًـََا ،ض.19 .
(ُ )3رني مٌزتجصػ ،ظـوذ و سلوظ اًخرعَط الاسرتاثَجي ،اًرشنة اًـصتَة ً إالؿالم اًـَمي،اًلاُصت ،1994 ،ض.2.
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(َ )4لس مععفى اًفويل ،اثمص َلس اًفويل ،اًخرعَط الاسرتاثَجي املؤسيس ،وسازت اصلوةل ًضؤون اًحُئة ،مجِوزًة مرص اًـصتَة،
مؤسسة فصذزٌضاإًربث الملاهَة ،2013 ،ض.9.
( -)5بمحس اًسـَسي ،املصحؽ اًساتق ،ض.30.
( -)6جن توًصابخ اًـَس ،اًخرعَط اًحُيئ احملًل كًَة سلاًة اًحُئة يف اإظاز اًخمنَة املس خسامة ،زساةل ذنخوزاٍ يف اذللوق ،خامـة بذزاز،
 ،2017-2016ض.9 .
()7
ثلصٍص اصلوزت اًثاًثة ؾرش ملؤمتص اصلول الظصاف امليـلست من  6اإىل  16سخمترب (ICCD/COP(13)/3) ،2017
( )8ثلصٍص اصلوزت ارلامسة ؾرش ًخيفِش ا اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة اًخعحص ICCD /cric( 15) 7
( -)9اصلوزت اًخاسـة ملؤمتص اصلول الظصاف ،وضؽ وثيفِش اإسرتاثَجَة االثعال اًضامةل،
)( ICCD/COP(9)/4/Add ,2
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اًخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصامئ املـَوماثَة
International cooperation in the fight against information crime
Dr.SOURAYA BOURBABA صىريت بىربابت.د

- أ-أستارة هحاضرة قسن
كليت الحقىق و العلىم السياسيت
 الجزائر-جاهعت طاهري هحوذ –بشار
souribourbaba@yahoo.fr :البريذ االلكتروني

مَرط
 فاإن مواهجهتا ٌس خسؾي وحوذ هَان ذويل ٌسـى،ثـخرب ادلصمية املـَوماثَة من ادلصامئ اًـاجصت ٌَحسوذ
 و ُشا ما ًخعَة وحوذ،اإىل اختار اكفة اًخساتري و االإحصاءاث اًرضوزًة ٌَحس من اإهدضازُا و مـاكدة مصحىدهيا
حاكفي تني اًَِئاث المٌَة و اًلضائَة اصلوًَة ذاظة فامي ًخـَق تدداذل املـَوماث املخـَلة ابدلصمية اًيت ثخعف
تعاتؽ ذاض ًلذيض بن حىون ُياك اإحصاءاث دشًـة و بساًَة حتصي كضائَة و ثلسمي املساؿساث اًلاهوهَة
.واًخلٌَة
حِر ثـس جماالث اًخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة مذـسذت و خمخَفة اكجملال المين واًلاهوين
. وًُس اًلصط مٌَ مـاكدة اجملصمني بٍن ما اكهوا و اإمنا جضمي اًلمؽ و اًوكاًة من ُشٍ ادلصامئ،واًلضايئ
 ثـاون ذويل، ماكحفة، حصمية مـَوماثَة:اًلكٌلث املفذاحِة
Summary:
The crime of informatics is considered a transboundary crime, but confronting it
requires the existence of an international entity that seeks to take all necessary measures
and procedures to limit its spread and punish the perpetrators. This requires a symbiosis
between international security and judicial bodies, especially with regard to exchanging
information about crime In particular, that there should be expeditious procedures, judicial
investigation techniques and legal and technical assistance.
Where the areas of international cooperation in the fight against information crime
are multiple and different as the field of security, legal and judicial, and is not intended to
punish criminals where they were, but include the repression and prevention of these
crimes.

Keywords :Information crime, counter-terrorism, international cooperation
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ملسمة:
اإن من حق لك خشط ًـُش يف اجملمتؽ االثعال تلريٍ و ثحاذل امليافؽ املاذًة و املـيوًة مـَ ًُس فلط
ذاذي ذوًخَ تي نشعل ذازهجا مؽ بصزاض من اصلول الدصى.
و اإرا اكهت اصلول كس اس خعاؾت اذلس من رعل االإثعال و اًخحاذل يف بوكاث مضت حتت س خاز حٌلًة
مذعَحاث بمهنا اًلويم و الاكذعاذي اإال بهنا مل ثـس نشعل يف ػي ؾرص اًخىٌوًوحِا و اًفضاءاث املفذوحة
تفـي ثعوز وسائي االثعال ؿرب المقاز اًعياؾَة و وسائط هلي الدداز املـَوماثَة  ،صلزخة ميىن اًلول مـِا
بن س َاذت اصلوةل ا إالكَميَة كس دصحت ؾن االإكَمي اًفضايئ بو اًِوايئ ،واكذرصث ؿىل إاكَميِا الزيض و املايئ
فلط.
اإن حق االثعال و ثحاذل املـَوماث ًخعَة اسلاًة اًلاهوهَة مبا ًضمن ذمازسة رعل اذلق ،حِر ًرتثة
ؿىل سِوةل االثعال و اذلعول ؿىل املـَوماث ؿرب اًض حاكث املفذوحة و تواسعة الهؼمة املـَوماثَة اإماكهَة
حسوج تـغ الفـال االإحصامِة و تواسعة ُشٍ اًخلٌَة كس ثخـسى باثزُا اذلسوذ اصلوًَة.
و حِر بذزك اجملمتؽ اصلويل اًعفاث املمزيت ملصحىيب ادلصمية املـَوماثَة اإر بمىهنم اًلِام هبسٍ ادلصمية يف ذوةل
ما و حصثُة باثزُا و امذساذُا اإىل ذوةل بدصى بو ؿست ذول ،و ابًخايل حىت ال ًفَت مثي ُؤالء من اًـلاة
وحة وحوذ حاكفي و ثوافق ذويل حمنك ًخعسى ملثي ُشٍ الاؾخساءاث و ًخـَق مبخاتـة مصحىيب ادلصمية
املـَوماثَة من ذالل اًححر ؾن بًَاث خسًست ثخالمئ و ظحَـة ُشٍ ادلصمية .
ًـخرب وحوذ ثـاون ذويل  ،اطلي ًخجسس يف صلك االثفاكِاث ذوًَة زيائَة بو مذـسذت ،بمص رضوزي من
بخي حٌلًة حلِلِة لهؼمة االثعاالث اًحـسًة اًيت متص ابًـسًس من اصلول ،واًيت ال صم بن ًِا كواهُهنا
اًوظيَة ارلاظة تخلٌَة بهؼمة املـَوماث كس ختخَف ؾن ذول بدصى و رعل ًرتثة ؾيَ هدِجة ؾىس َة ثخجىل
يف ظوزت كِوذ وظيَة ؿىل حصًة حصنة املـَوماث  ،بما يف ػي اًخـاون اصلويل ختَق اذلىوماث جماال ًليض
ؿىل مسبةل اذلسوذ ا إالكَميَة و مدسب اًس َاذت هبسف ماكحفة ادلصمية اًـاجصت ٌَحسوذ.
بما يف جمال اًلواؿس االإحصائَة فاإن اًخوافق تني خمخَف سَعاث اًخسذي اًوظيَة س َىون ُاما من بخي
اًخُسري ذون ؾلدة ًعَة املساؿست اًلاهوهَة اًوظيَة ،و بهَ كس ثَمتس اإحسى اصلول املساؿست اًلضائَة من
ذوةل بدصى حبَر ميىن ًِشٍ الذريت بن ثحارش اًخساتري اًيت حىون ملدوةل ظحلا ًلواهُهنا ارلاظة.
بمهَة املوضوغ :ثخجىل بمهَة و ُسف اًححر يف ُشا املوضوغ حول رضوزت اًخـاون اصلويل الإسذايذ االإحصام
اًـاجص ٌَحسوذ واجساغ مرسخ ادلصمية ذما ًلذيض اًححر ؾن اكفة الذةل و يف اًحضل اطلي وكـت فَِ و ال ًخبىت
رعل اإال تواسعة بًَاث اًخـاون مبرخَف بصاكًِا.
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اإضافة اإىل اؾخحاز ادلصمية املـَوماثَة جضلك دعصا ؿاملَا هيسذ بمن اصلول و اجملمتـاث و ابًخايل ًخعَة
مواهجة ؿاملَة.
االإصاكًَة :هدساءل يف اًححر ؾن ُشا املوضوغ حول ما يه بوخَ اًخـاون اصلويل ملاكحفة ادلصمية املـَوماثَة؟
و فامي حمتثي اًلِوذ بو اًعـوابث اًيت ثـَق ُشا اًخـاون؟
املهنج :ثخحسذ مهنجَة اًححر ابس خزسام املهنج اًخحًََل ًدرشًـاث ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة ،و امللازتة تُهنا و
تني ما خاء يف اًدرشًـاث اصلوًَة و االثفاكِاث اًيت ثـمي ؿىل مواهجة و ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة جاكفة
اًس حي و الًَاث مبا فهيا اًخـاون اصلويل و ظوزٍ اخملخَفة.
و ً إالخاتة ؾن ُشٍ الس ئةل وما ثثريٍ من اإصاكالث فاإهَ ميىن ثلس مي موضوغ ُشٍ امللازتة اإىل معَحني
هـلس بوهلٌل الس خـصاط االإظاز املفاُميي ٌَخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة ،و يف اًثاين اإىل بوخَ
اًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة.

املعَة الول :االإظاز املفاُميي ٌَخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة
و حنسذ فَِ مفِوم لك من ادلصمية املـَوماثَة و اًخـاون اصلويل من ذالل تَان ما ًبيت:
اًفصغ الول :مفِوم ادلصمية املـَوماثَة
ًخحسذ مفِوم ادلصمية املـَوماثَة من ذالل تَان مـياُا و ثـصًفاهتا اخملخَفة و نشا مزياهتا اًيت جتـي مهنا
راث دعوظَة ؾن تلِة ادلصامئ اًـاذًة و اًخلََسًة ذاظة.
بوال :ثـصًف ادلصمية املـَوماثَة
اإن مفِوم ادلصمية املـَوماثَة من املفاُمي اذلسًثة و اًيت مل ًوخس ًِا ثـصًف ذويل موحس هؼصا ًخعوزُا ثحـا
ًخعوز اًخلٌَة و اس خزساماهتا اجملسست يف بهؼمة املـادلة الًَة ٌَمـعَاث و حىٌوًوحِا االإؿالم واالثعال.
و كس ثـسذث اًخـصًفاث ثضبن ادلصمية املـَوماثَة و ثـسذث املععَحاث يف اًخـحري ؿىل مسًوًِا ،فٌجس مثال
من ًعَق ؿَهيا جسمَة حصامئ اًلش املـَومايت ،بو حصامئ اًخلٌَة اًـاًَة و بدص ٍصتط جسمَهتا جبِاس اًوكحَوحص
فُسمهيا حصامئ اًوكحَوحص بو حصامئ اذلاسة اليل ،بو ٍصتعِا ثض حىة الاهرتهت فدسمى حصامئ الاهرتهت،
بوادلصمية اًس َرباهَة وحىت وس خعَؽ حتسًس هعاق ُشٍ ادلصامئ ٌس خوحة ضحط ُشٍ املععَحاث.
و ثـصف ادلصمية معوما يف هعاق اًلاهون ادليايئ تبهنا سَوك اًفصذ معال اكن بو امذياؿا ًواهجَ اجملمتؽ تخعحَق
ؾلوتة حٌائَة ،1بما املـَوماثَة فِيي مض خلة من املـَوماث و ؿَََ ًلعس ابدلصمية املـَوماثَة  ":لك فـي بو
امذياغ معسي ًًضب ؾن ا إالس خزسام كري املرشوغ ًخلٌَة املـَوماثَة وهيسف اإىل الاؾخساء ؿىل الموال املاذًة
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بو املـيوًة" ، 2بو " لك فـي بو امذياغ معسي ًًضب ؾن وضاظ كري مرشوغ ًًسخ بو ثلَري بو حشف بو
حتول ؾن ظصًلَ".3
اًوظول اإىل املـَوماث اخملزهة يف اذلاسة  ،بو اًيت َ
بما حصمية اذلاسوة" جضري اإىل بي حصمية ثيعوي ؿىل هجاس هكحَوحص وص حىة ،و كس ٍىون اًوكحَوحص كس
اس خزسم يف ازحاكة حصمية ،بو كس ٍىون اًِسف من ازحاكهبا  ،4وجضري حصمية الاهرتهت اإىل الاس خلالل
االإحصايم ً إالهرتهت.
نٌل ثـصف ادلصامئ اًس َرباهَة ؿىل بهنا" :ادلصامئ اًيت حصحىة ضس بفصاذ بو ٍلوؿاث من الفصاذ اطلٍن صلهيم
ذوافؽ اإحصامِة الإًشاء مسـة اًضحَة معسا بو اإذلاق الرى اًحسين بو اًـلًل ابًضحَة تعوزت مدارشت بو كري
مدارشت ،ابس خزسام ص حاكث االثعاالث اذلسًثة مثي االإهرتهت واًِواثف احملموةل".5
و من اًخـازًف اًيت خاء هبا خاهة من اًفلَ  6خبعوض ادلصمية املـَوماثَة بهنا " لك ؿسوان ؿىل
مـعَاث اذلاسة اليل يف دشٍهتا بو موفوزٍهتا بو يف سالمهتا و حاكمَِا"  ،بو يه "لك اس خزسام يف ظوزت
فـي بو امذياغ كري مرشوغ ٌَخلٌَة املـَوماثَة  ،وهيسف اإىل الاؾخساء ؿىل بي معَحة مرشوؿة  ،سواء
باكهت ماذًة بو مـيوًة".7
ًخضح من اًخـصًفاث اًساتلة بن ادلصمية املـَوماثَة هوهنا من ادلصامئ حسًثة فاإهَ الًوخس اإحٌلغ ؿىل ثـصًفِا
وال اثفاق تني اًفلِاء حول مععَح ٌضلالةل ؿَهيا بو ما يه ادلصامئ اًيت ثخضمهنا  ،ابؾخحاز بن موضوغ ادلصمية
املـَوماثَة خيخَف حبسة ما اإرا اكن الاؾخساء موهجا اإىل بحس مىوانث اًيؼام املـَومايت بو اكن وس َةل
ًخيفِش حصامئ مـَية ،فادلصمية املـَومايت ثـخرب صلك من بصاكل ادلصامئ املس خحسزة راث ظحَـة ذاظة
جس خزسم فهيا اًخلٌَة اًصمقَة ًخحلِق بُسافِا و حصثُة باثزُا اًيت كس ثخـسى اذلسوذ اصلوًَة.
و ٍصى اًحـغ  8بن ادلصمية املـَوماثَة حصمية حسًثة اٍمنط  ،وكري مـصوفة تني ظوز االإحصام اًخرشي
اًخلََسي  ،المص اطلي مزيُا هبشٍ ارلعائط حىت ؾصفت تبهنا  :ادلصمية اًيت ال ثـصف اذلسوذ و مٌهبا
اإىل بن ص حىة الاهرتهت اًيت بًلت اذلسوذ ادللصافِة تني اصلول راث فاؿََة ثفوق كسزت الهجزت
اصلوًَة اخملخعة مباكحفة ادلصمية.
رعل بهَ مؽ زوزت املـَوماث واالثعاالث ػِص هوغ خسًس من اجملصمني اهخلَوا ابدلصمية من ظوزهتا
اًخلََسًة اإىل بدصى اإًىرتوهَة كس ًعـة اًخـامي مـِا ،وإاساء رعل اكن ال تس من حاكزف اصلول من بخي
ماكحفة ُشا اًيوغ املس خحسج من ادلصامئ ،اًيت مل ثـس حمتصنز يف ذوةل مـَية ،وال ثوخَ جملمتؽ تـَيَ ،تي
بظححت ثـرب اذلسوذ ًخَحق اًرضز تـست ذول وجممتـاث مس خلةل اًخعوز اًىدري ًوسائي اًخىٌوًوحِا اًصمقَة،
وثـزٍز اًخـاون تُهنا واختار ثساتري ف ّـاةل ٌَحس مهنا واًلضاء ؿَهيا وملـاكدة مصحىدهيا بًامن اكهوا.
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و ؿىل رعل فاإن ادلصامئ املـَوماثَة اندسخت ظاتؽ ادلصامئ اصلوًَة ،ؿىل اؾخحاز بن اًحـغ مهنا ٌضلك حصامئ
ؿاجصت ٌَحسوذ ،اإال بهَ ال ًـين اؾخحازُا من كدَي ادلصامئ اًيت ثيؼم يف اًلاهون اصلويل ادليايئ.
ثانيا :خصائص الجريمة االلكترونية

اإن ازثحاظ ادلصمية املـَوماثَة توسائي االثعال و حىٌوًوحِاث االإؿالم اًصمقي ،بضفى ؿَهيا ٍلوؿة من
ارلعائط مزيهتا ؾن ادلصمية اًخلََسًة و من بمهِا ما ًًل :
 - 1ؿاملَة ادلصمية املـَوماثَة و دشؿة ثيفِشُا:
فلسث اذلسوذ ادللصافِة لك اثص ًِا يف اًفضاء اًصمقي الاًىرتوين ،حِر ًمت ثحاذل اًحَاانث ؿرب
ص حاكث مفذوحة ال ظةل ًِا ابملاكن ادللصايف ،فادلصمية املصحىدة ؿرب ص حىة املـَوماثَة حصمية ثـرب اذلسوذ
و اًلازاث ،و ُو ما ًسزهجا مضن موضوؿاث اًلاهون ادليايئ اصلويل، 9
يف ؿامل متَئَ ص حاكث االثعال و ثدٌاكي ؿربٍ املـَوماث من بماهن مذحاؿست و ابس خزسام ثلٌَاث ال
ىىفي ًِا بمٌا اكمال ،فلس ًخاخ يف ػَِا اًخالؾة ؿرب اذلسوذ تخغل املـَوماث و ذما كس ًيجص ؾيَ من
برضاز و دسائص فاذحة سواء ًلفصاذ بو اًرشاكث و املؤسساث و حىت ابًًس حة ٌضلول.
10
يف نثري من الحِان ثخجاوس ادلصمية املـَوماثَة اذلسوذ حبَر بظحح مرسخ ازحاكهبا ؿاملَا  ،وال ًبذش
ثيفِشُا وكذا ظوًال .
و من ُيا كس ثعصخ ؿست اإصاكالث كاهوهَة هون ادلاين كري موحوذ يف ماكن ما ذَفت ادلصمية باثزُا وابًخايل
ظـوتة حتسًس الادذعاض اًلضايئ و اًلاهون اًواحة اًخعحَق و اإحصاءاث املالحلة ادليائَة.
 - 2ظـوتة اإزحاث ادلصمية املـَوماثَة
الظي يف ادلصمية اإكامة اصلًَي و اإس ياذٍ اإىل املهتم ،كري بهَ و تفضي اًخعوزاث اًـَمَة اذلاظةل
وػِوز ما ٌسمى ابصلًَي اًصمقي اطلي ُو ؾحازت ؾن ٍلوؿة من تَاانث مبدورت من جتِزياث حاسوتَة
و ص حاكث مـَوماثَة ،و ُشا اصلًَي ميىن هلهل ثرسؿة فائلة من ماكن اإىل بدص نٌل ميىن اإًلاءٍ و
اًـحر تَ هؼصا ًعحَـخَ  ،11ذما جيـي اإزحاث ُشا اًيوغ من ادلصامئ بنرث ظـوتة يف االإزحاث لن ادلاين
مصحىة ُشٍ ادلصمية ال ًرتك وزاءٍ بي بثص ماذي ذازيج مَموش ميىن حفعَ  ،وُشا ًـرس اإحصاءاث
اندضاف ادلصمية ومـصفة مصحىهبا  ، ،اإضافة اإىل بهنا حصامئ خمفِة ،و يف نثري من الحِان ال ًمت
اندضافِا اإال ظسفة -حصمية ال ثخلِس مباكن بو سمان. -
 - 3ادلصمية املـَوماثَة حصمية ثـمتس ؿىل ارلساغ واًخضََي
مصحىة ادلصمية املـَوماثَة يف اًلاًة خشط ٍمتزي ابطلاكء واصلُاء رو رمازاث ثلٌَة ؿاًَة وذزاًة ابلسَوة
املس خزسم يف جمال بهؼمة املـادلة الًَة ،وهَفِة جضلََِا وهَفِة ختزٍن املـَوماث واذلعول ؿَهيا  ،فاالإحصام
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الاًىرتوين ُو اإحصام الرهَاء ابمللازهة مؽ االإحصام اًخلََسي اطلي ميَي اإىل اًـيف ،12،نٌل بن اصلافؽ الزحاكهبا
ٍىون يف بكَة اذلاالث ُو اإزحاث اطلاث يف اًلسزت ؿىل كِص اًيؼام واًخلَة ؿىل الهؼمة.
 - 4ادلصمية املـَوماثَة من اجلؼؼصامئ انمعــة  :ثخعَـة ادلصميـة اًخلََسًـة اسـخزسام الذواث واًـٌـف بحِاهـا ،
واًرسكة واًسعو املسَح  ،اإال بن ادلصمية ا املـَوماثَة جس هتسف املـيوايث ال املاذايث فِيي متذـاس تبهنـا
حؼصامئ انمعـة ال ثخعَـة هجسا ؾضََا بو ؾيفا ،فٌلـي تَاهـاث مؼن حاسـة اإًؼى بدؼص بواًسؼعو
االإًىرتوهؼي ؿَؼى بزظـست تٌـم مـا ال ًخعَـة بي ؾيف بو ثحاذل اإظالق انز مؽ زخال المن  13تي اىل
هجس رُين و ؾضًل مؽ اإذزاك ًخلٌَاث اذلاسوة.

اًفصغ اًثاين :مفِوم اًخـاون اصلويل
اًخـاون مبفِومَ اًـام ًـين اًـون املخحاذل ،بي ثحاذل املساؿست واًـون ًخحلِق ُسف مـني ،فىثريا ما ًَجب
الفصاذ اإىل الاس خـاهة ابلدصٍن من بخي كضاء حواجئِم لن االإوسان تعحـَ ال ٌس خعَؽ اًـُش مبفصذٍ.14
بما مفِومَ صلى اظعالخ اًفلَ فاإن مععَح اًخـاون اصلويل ملاكحفة ادلصمية ًـس من املفاُمي اًيت ًعـة
وضؽ ثـصًف خامؽ ماهؽ ًِا ،وٍصحؽ رعل ًـست بس حاة مهنا :اجساغ اجملال واًعوز والصاكل اًيت ميىن بن
ًخزشُا ُشا اًخـاون ،وؿسم اإماكن حرصُا بو حرص اًوسائي ادلسًست واملخجسذت اًيت جتـي ُشا اًخـاون
ػاُصت مذلريت ومذعوزت ثضلك مس متص ،نشعل ازثحاظ ُشا اًخـاون مبفاُمي ادلصمية واالإحزام وماكحفة ادلصمية،
15
ويه مفاُمي ًعـة مـَا وضؽ ثعوز حمسذ و اإظاز اثتت لي مٌَا
و كس ؾصفَ اًحـغ ؿىل بهَ ":ما ثلسمَ سَعاث ذوةل صلوةل بدصى من مساؿست وؾون يف سخِي مالحلة
ادليات هبسف ؾلاهبم ؿىل حصامئِم ،و رعل من ذالل ثساتري وكائَة جس هتسف مواهجة اًعَلة كري اًوظيَة
ٌَجصمية  ،وجس خجمؽ الذةل مبرخَف اًعصق  ،وُو ما ٌس خلصق وكذ ًا ،وًخعَة اإماكانث ال متَىِا سَعاث
16
كاهوهَة صلوةل واحست ما مل ثسمعِا وجساهسُا هجوذ اًسَعاث اًلاهوهَة يف اصلول الدصى"
تُامن ٌضري اًحـغ الدص اإىل فىصت اًخـاون اصلويل ؾيسما ًـصفون اًلاهون اصلويل ادليايئ تبهَ رعل اًفصغ من
اًيؼام اًلاهوين اصلويل ،اطلي ميثي اإحسى اًس حي املس خزسمة ًخحلِق ُشٍ اصلزخة اًـاًَة من اًخوافق
والاوسجام مؽ بُساف اجملمتؽ اًـاملي يف مٌؽ ادلصمية واذلفاع ؿىل اجملمتؽ و ثلومي امليحصفني ًوكاًخَ وظوهَ
ووضـَ يف بحسن حال ،ورعل من بخي معاحل احامتؾَة ؿاملَة مـَية ،ومن مث فاإهنم ًيؼصون اإىل اًخـاون
اصلويل ُيا ؿىل بهَ اًسخِي اإىل حتلِق اسلاًة اًالسمة ٌَلمي واملعاحل الاحامتؾَة اًـاملَة املضرتنة ،اًيت ًـرتف
اجملمتؽ اصلويل هبا ،ورعل ؾن ظصًق االإحصاءاث ازلاؾَة اًقدشًة بو ادلِوذ املخضافص".17
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من اًخـازًف اًساتلة ًخضح بن اًخـاون اصلويل ملاكحفة الفـال االإحصامِة اًـاجصت ٌَحسوذ ؿست ظوز وبصاكل
كس ٍىون يف ظوزت ثـاون كضايئ بو امين تلصط اذلس من ُشٍ ادلصامئ و مـاكدة مصحىدهيا بًامن اكهوا.

املعَة اًثاين :بوخَ اًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة
بظحح اًخـاون اصلويل رضوزت مَحة ملاكحفة الفـال االإحصامِة اًـاجصت ٌَحسوذ  ،حِر بزخت اًواكؽ اًـمًل
بن بي ذوةل ال جس خعَؽ جبِوذُا امليفصذت اًلضاء ؿىل ادلصمية املـَوماثَة ،ذاظة مؽ اًخعوز املَموش واملشُي
يف االإثعاالث وحىٌوًوحِاث املـَوماث ،فاإن اكن من اًرضوزي بن متخغل اصلول االإماكانث اًدرشًـَة
واًلضائَة و اًفٌَة ملاكحفة ادلصمية املـَوماثَة ،فان المه من رعل بن حىون ثغل اًلواهني مذوامئة و مذجاوسة
تني خمخَف اصلول ،اإر يه حتمي معَحة مضرتنة.
واًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة اجلزامئ املـَوماثَة كس ًبذش ؿست اوخَ مهنا ما ًخـَق ترضوزت اًخـاون يف
اإهفار اًلاهون ملالحلة و مذاتـة و مـاكدة اجملصمني تـس ازحاكة ادلصمية واًيت ثـرب اإدذعاظاث كضائَة مذـسذت
راث هؼم كاهوهَة خمخَفة ،و ٍمتثي رعل يف اًخـاون اًلضايئ و جسَمي اجملصمني  ،و مهنا ما ًخـَق ابًسـي اإىل
اختار االإحصاءاث والًَاث راث اًعحَـة اًخلٌَة اًفٌَة اًيت حىفي مٌؽ ازحاكة ادلصمية يف مصحةل اًخيفِش هوَض
رعل فامي ًًل:
اًفصغ الول :اًخـاون اًلضايئ اصلويل يف مواهجة ادلصمية املـَوماثَة
اإن اًخـاون اًلضايئ اصلويل ًـس الًَة اًصئُس َة ٌَىفاخ ضس ادلصمية اًـاجصت ٌَوظيَة تبتـاذُا اخملخَفة ،18
وفامي ًخـَق ابدلصمية املـَوماثَة فاإن فـاًَة اًخحلِق واملالحلة اًلضائَة كاًحا ما ثلذيض اذلاخة اإىل مساؿست من
اًسَعاث يف اًحضل اطلي اكن مًضبً ٌَجصمية ،بو من اًسَعاث يف اًحضل اطلي ؿرب من ذالهل اًًضاظ اجملصم
وُو يف ظصًلَ اإىل اًِسف ،بو حِر كس ثوخس بذةل ادلصمية ،فلس ٍىون مصحىة ادلصمية املـَوماثَة من خًس َة
ذوةل ما مس خـمال يف حصميخَ حواسُة موحوذت يف ذوةل بدصى وثلؽ باثز حصميخَ يف ذوةل اثًثة .مفن اًحسهييي
بن ًلف مدسب اًس َاذت ومضالك اذلسوذ واًوالايث اًلضائَة ؾلدة بمام اندضاف ُشٍ ادلصامئ ومـاكدة مصحىدهيا،
طلا فاإن اًخحلِلاث يف ادلصامئ املـَوماثَة ومذاتـة مصحىدهيا كضائَا ثؤنس ؿىل بمهَة املساؿست اًلضائَة املخحاذةل
تني اصلول .
وثـصف املساؿست اًلضائَة اصلوًَة تبهنا لك اإحصاء كضايئ ثلوم تَ ذوةل من صبهَ جسَِي رممة احملاهكة يف
ذوةل بدصى تعسذ حصمية من ادلصامئ. 19
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وًلس هط املرشغ ادلزائصي يف اًلاهون  09/04ؿىل مدسب املساؿست اًلضائَة اصلوًَة املخحاذةل يف املاذت 16
مٌَ ،مـخربا بهَ يف اإظاز اًخحصايث واًخحلِلاث اًلضائَة ادلازًة ملـاًية ادلصامئ املـَوماثَة ميىن ٌَسَعاث
اخملخعة ثحاذل املساؿست اًلضائَة اصلوًَة زلؽ الذةل ارلاظة ابدلصمية يف اًضلك االإًىرتوين،وثخزش املساؿست
اًلضائَة اصلوًَة ؿست ظوز بمهِا:
بوال :ثحاذل املـَوماث
ًويل اجملمتؽ اصلويل ًخحاذل املـَوماث بمهَة كعوى توظفَ وس َةل ملاكحفة االإحصام معوما وادلصمية املـَوماثَة
دعوظا ملا ثوفصٍ املـَوماث اًعحَحة واملوزوكة من مساهست لهجزت ثيفِش اًلاهون  ،وٌضمي مدسب ثحاذل
املـَوماث ثلسمي اًحَاانث واًواثئق واملواذ ا إالس خسالًَة اًيت ثعَهبا سَعة بحٌحَة ويه تعسذ اًيؼص يف حصمية
مـَوماثَة ما.
متزي ادلصمية املـَوماثَة ابًـاملَة وجىوهنا ؿاجصت ٌَحسوذ ،فاإن ماكحفهتا ال ثخحلق اإال توحوذ ثـاون ذويل ؿىل
املس خوى االإحصايئ ادليايئ ،حبَر ٌسمح ابالإثعال املحارش تني الهجزت اًلضائَة والمٌَة يف اصلول اخملخَفة من
بخي ثحاذل املـَوماث املخـَلة ابدلصمية واجملصمني.
وًِشٍ اًعوزت من ظوز املساؿست اًلضائَة ظسى هحري يف نثري من االإثفاكِاث ،بمهِا ما وزذ يف اًفلصت
اًثاهَة من املاذت الوىل ملـاُست الدم املخحست اٍمنورحِة ًخحاذل املساؿست يف املسائي ادليائَة ( )20و نشا ما وزذ
يف اًحيس اًثاًر واًصاتؽ وارلامس من املاذت اًثامٌة الثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة ادلصمية امليؼمة اًـاجصت اًوظيَة،
اإر بوحدت ؿىل اصلول الظصاف ثُسري ثحاذل املـَوماث املخـَلة جاكفة حواهة اًًضاظ االإحصايم .
وًعسق المص بًضا ؿىل ما كضت تَ املاذت الوىل من اثفاكِة اًصايط ٌَخـاون اًلضايئ اًـصيب ثضبن
رضوزت ثحاذل املـَوماث تني اصلول الظصاف واًخًس َق تني الهؼمة اًلضائَة ،و يف ُشا االإظاز بًضا ظاػ
اإثفاق ص يجن ً إالحتاذ الوزويب هؼاما مذاكمال ًخحاذل املـَوماث(. )21
وؿىل املس خوى اًدرشًـي اًوظين فلس هعت املاذت  17من اًلاهون  09/04ؿىل بن اصلوةل ادلزائصًة
جس خجَة ًعَحاث املساؿست اًلضائَة اصلوًَة اًصامِة ًخحاذل املـَوماث ورعل يف اإظاز االإثفاكِاث اصلوًَة راث
اًعةل ومدسب املـامةل ابملثي.
اثهَا :هلي االإحصاءاث
و ًلعس هبشٍ اًعوزت كِام ذوةل ما مبلذىض اإثفاكِة بو مـاُست ابختار اإحصاءاث حٌائَة و يه تعسذ اًخحلِق
يف حصمية مـَوماثَة ازحىدت يف اإكَمي ذوةل بدصى و ملعَحة ُشٍ اصلوةل مىت ثوفصث ٍلوؿة من اًرشوظ ،بمهِا
اًخجصمي املزذوح واطلي ًلعس تَ بن ٍىون اًفـي املًسوة اإىل اًضرط ٌضلك حصمية يف اصلوةل اًعاًحة
واصلوةل املعَوة هلي االإحصاءاث اإٍهيا ابالإضافة اإىل رشؾَة االإحصاءاث املعَوة اإختارُا.22
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مبـىن بن حىون ملصزت يف كاهون اصلوةل املعَوة اإٍهيا ؾن راث ادلصمية و بن حىون ُشٍ االإحصاءاث راث
بمهَة من صبهنا بن ثؤذي ذوزا رمٌل يف اًوظول اإىل اذللِلة.
وًلس بكصث اًـسًس من االإثفاكِاث اصلوًَة مهنا و ا إالكَميَة ُشٍ اًعوزت اكإحسى ظوز املساؿست اًلضائَة
اصلوًَة ،مهنا مـاُست الدم املخحست اٍمنورحِة ثضبن هلي االإحصاءاث يف املسائي ادليائَة  ، 23و نشا اثفاكِة الدم
املخحست ملاكحفة ادلصمية امليؼمة اًـاجصت ٌَوظيَة. 24
اثًثا :االإانتة اًلضائَة اصلوًَة
ًلعس هبشٍ اًعوزت ظَة اإختار اإحصاء كضايئ من اإحصاءاث اصلؾوى اًـمومِة ثخلسم تَ اصلوةل اًعاًحة اإىل
اصلوةل املعَوة اإٍهياً ،رضوزت رعل ؾيس اًفعي يف مسبةل مـصوضة صلى اًسَعة اًلضائَة يف اصلوةل اًعاًحة
ًخـشز كِارما هبشا االإحصاء تيفسِا. 25
وُسف ُشٍ اًعوزت جسَِي االإحصاءاث ادلزائَة تني اصلول مبا ٍىفي اإحصاء اًخحلِلاث اًالسمة ًخلسمي
املهتمني ٌَمحاهكة واًخلَة ؿىل ؾلدة اًس َاذت ا إالكَميَة ،اًيت متيؽ اصلوةل الحٌحَة من ذمازسة تـغ الؾٌلل
اًلضائَة ذاذي بكاًمي اصلول الدصى ًسٌلغ صِوذ بو اإحصاء ثفذُش بو كريُا .
وحيسج تسزخة مزتاًست بن جضرتظ املـاُساث واالثفاكِاث ارلاظة تدداذل املساؿست اًلضائَة اصلوًَة ؿىل
اصلول الظصاف بن ثـني سَعة مصنزًة ؿاذت ما حىون وسازت اًـسل حصسي اإٍهيا اًعَحاث مدارشت تسال من
املصوز ؿرب اًلٌواث اصلتَوماس َة ،و رعل تلصط اًدرسًؽ يف االإحصاءاث.
اًفصغ اًثاين :جسَمي اجملصمني
ًـخرب جسَمي اجملصمني صلك من بصاكل اًخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصمية ،و ُشا اًيوغ من اًخـاون اصلويل
ُو هدِجة ظحَـَة ٌَخعوزاث اًيت حسزت يف اكفة اجملاالث ومهنا جمال االإثعاالث وثلٌَة املـَوماث ،حِر مل
ثـس اذلسوذ اًلامئة تني اصلول جضلك حاحزا بمام مصحىيب ادلصامئ ،نٌل بن وضاظِم االإحصايم مل ًـس كارصا ؿىل
اإكَمي مـني تي امذس اإىل بنرث من اإكَمي ،حِر ابث اجملصم مهنم ٌرشغ يف اًخحضري الزحاكة حصميخَ يف ذوةل
مـَية وًلدي ؿىل ثيفِشُا يف تضل بدص ،وكس ًفص اإىل تضل اثًر ًالتخـاذ ؾن بًسي بهجزت اًـساةل ،فاجملصم
املـَومايت بظحح ابًخحـَة جمصما ذوًَا.
و ًىون بهَ ال ميىن لي ذوةل بن جتاوس حسوذُا ا إالكَميَة ملٌلزسة بؾٌلًِا اًلضائَة ؿىل اجملصمني اًفازٍن،
اكن التس من اإجياذ بًَة مـَية ٌَخـاون مؽ اصلوةل اًيت ًًدلي اختار االإحصاءاث اًلضائَة فوق إاكَميِا ،حمتثي يف
جسَمي اجملصمني اًفازٍن ًِا.
وُشا االإحصاء ًلوم بساسا ؿىل بن اصلوةل اًيت ًخواخس ؿىل إاكَميِا املهتم ابزحاكة حصمية مـَوماثَة ؿَهيا بن
ثلوم مبحاهكخَ اإرا اكن جرشًـِا ٌسمح تشعل ،وإاال اكن ؿَهيا بن ثلوم تدسَميَ حملاهكخَ مبـصفة ذوةل بدصى خمخعة،
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فِو حيلق تشعل معَحة اصلوًخني الظصاف يف معََة اًدسَمي ،اإر حيلق معَحة اصلوةل الوىل يف هوهَ ًضمن
مـاكدة اًفصذ اطلي بذي تلواهُهنا ويف راث اًوكت حيلق معَحة اصلوةل اًثاهَة املعَوة اإٍهيا اًدسَمي هوهَ
ٌساؿسُا ؿىل ثعِري إاكَميِا من فصذ ذازح ؾن اًلاهون.
وطلعل فلس حصظت مـؼم اصلول ؿىل سن اًدرشًـاث ارلاظة تدسَمي اجملصمني ومهنا املرشغ ادلزائصي
اطلي بذش هبشا االإحصاء هكؼِص من مؼاُص اًخـاون اصلويل تني اًسَعاث اًلضائَة الحٌحَة يف كاهون
االإحصاءاث ادلزائَة يف املواذ  694وما ًَهيا.
وًلس ثياوًت اثفاكِة توذاثست االإحصاءاث اًواحة اثحاؾِا يف جسَمي اجملصمني من ذوةل اإىل بدصى مبوحة
املاذت  24فلصت  7تلوًِا":
ب ً-لسم لك ظصف وكت اًخوكِؽ بو ؾيس اإًساغ وزَلة اًخعسًق بو اًلدول ،بو املوافلة بو الاهضٌلم ابإدعاز
اًسىصثري اًـام جملَس بوزواب ابمس وؾيوان لك سَعة مس ئوةل ؾن اإظساز بو ثَلي ظَحاث اًدسَمي ،بوبوامص
اًضحط اًخحفؼي يف حاةل ؿسم وحوذ اثفاكِة.
ة ً-لوم اًسىصثري اًـام جملَس بوزواب ابإوضاء وحتسًر جسي ذاض ابًسَعاث املس ئوةل اًيت ًـَهنا
الظزاف ،وًَزتم لك ظصف ابًخبنس من حصة اًحَاانث اًيت ًمت حفؼِا يف ُشا اًسجي ظوال اًوكت".
واملالحغ بن املاذت اًساتـة كس حسذث املس ئول ؾن اس خالم ظَحاث اًدسَمي ،حِر بًزمت الظصاف
يف حاةل قَاة اثفاق اإتالػ اًسىصثري اًـام جملَس بوزواب ،ابمس وؾيوان سَعاثَ املس ئوةل ؾن اإزسال بو
اس خلدال ظَحاث اًدسَمي بو اًلدغ املؤكت ،وثعحَق ُشٍ اًفلصت حمسذ ابذلاةل اًيت ال ٍىون فهيا اثفاق مربم
تني الظزاف روو اًضبن.
26
بما خبعوض االثفاكِة اًـصتَة و اًيت ظاذكت ؿَهيا ادلزائص يف  2014فِيي نشعل هعت ؿىل اًخـاون
اصلويل اًـصيب اًلاهوهَة واًلضايئ و اصازث اإىل خمخَف ظوزٍ مبا فهيا جسَمي اجملصمني و رشوظَ.
اًفصغ اًثاًر :اًخـاون اًفين اصلويل يف مواهجة ادلصميةاملـَوماثَة
ال ًلذرص اًخـاون اصلويل يف جمال مواهجة ادلصمية ؿىل املساؿست اًلضائَة املخحاذةل حفسة ،وإامنا ٌضمي
نشعل املساؿست اًخلٌَة و ثحاذل ارلرباث تني اصلول ،رعل بن اًـيرص اًخرشي سواء ؿىل مس خوى الهجزت
اًلضائَة بو الهجزت المٌَة ًُ 27س تشاث ادلاُزًة و املس خوى ملواهجة ادلصمية املـَوماثَة ،وإامنا خيخَف من
ذوةل اإىل بدصى حبسة ثلسم ثغل اصلوةل وزكهيا.
وجنس بن مجَؽ االثفاكِاث اصلوًَة بو ا إالكَميَة راث اًعةل كس ذؾت رصاحة اإىل رضوزت وحوذ ثـاون
ذويل يف جمال اًخسزًة وهلي ارلرباث فامي تُهنا ،28رعل بن اًخلسم املخواظي يف حىٌوًوحِاث املـَوماث ًفصط
ؿىل ادلِاث اًلضائَة والمٌَة بن جسري يف دعواث مذياسلة مؽ اًخعوزاث اًرسًـة اًيت جضِسُا ُشٍ
اًخلٌَاث واالإملام هبا حىت ميىن اًخعسي ًلفـال االإحصامِة اًيت ظاحدت ُشٍ اًخىٌوًوحِا ومن انحِة بدصى
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فاإن اإؾٌلل اًلاهون يف مواهجة ادلصامئ املـَوماثَة ٌس خَزم اختار اإحصاءاث كس ثخجاوس املفاُمي واملحاذئ املس خلصت
يف املسوهة اًـلاتَة اًخلََسًة ملا ثدسم تَ ُشٍ ادلصامئ من حسازة يف السَوة ودشؿة يف اًخيفِش وسِوةل يف
اإدفاهئا وحمو باثزُا ،وابًخايل فاإن ػِوز ُشٍ المناظ ادلسًست من ادلصامئ بظحح ٌضلك ؾحئا زلِال ؿىل ؿاثق
الهجزت اًلضائَة اخملخعة من كضات حتلِق وكضات حنك .ونشا زخال اًضحعَة اًلضائَة ،لخي رعل اكن التس
بن حىون ثغل الهجزت ؿىل خمخَف بهواؾِا ؿىل ذزخة هحريت من اًىفاءت واملـصفة واًلسزت يف اًخـامي مؽ ادلصمية
املـَوماثَة واجملصم املـَومايت.
و ؿىل ُشا الساش اكهت اصلؾوت اإىل رضوزت وحوذ ثـاون ذويل يف جمال ثسزًة زخال اًلضاء واًضحعَة
اًلضائَة ًالس خفاذت من رمازاث وجتازة الدصٍن من ذالل بصزاض بنفاء ومؤَُني وكاذزٍن ؿىل هلي ُشٍ
اًخجازة وثغل املِازاث توسائي سِةل مُرست ،و اًخسزًة امللعوذ ُيا ًُس اًخسزًة اًخلََسي حفسة ،فال
ٍىف بن ثخوافص صلى زخال اًلضاء ارلَفِة اًلاهوهَة ،تي التس من اإهساهبم ذربت فٌَة يف جمال ادلصمية
املـَوماثَة.
وُشٍ الذريت ال ثخبث ذون ثسزًة ختعيص ٍصاؾى فَِ اًـيارص اًضرعَة ٌَمخسزة من حِر ثوافص
اًعالحِة اًـَمَة واًلسزاث اطلُيَة واًيفس َة ًخَلي اًخسزًة ،و ابًًس حة ٌَمهنج اًخسزًيب فِجة بن ٌضمي
ؿىل تَان ابخملاظص واٍهتسًساث وهلاظ اًضـف  29و بماهن االإذرتاكاث ًض حىة املـَوماث و بهجزت اذلاسة
اليل وحتسًس بمناظ وهوؾَة ادلصامئ املـَوماثَة ،وتَاان لمه اًعفاث اًيت ٍمتزي هبا اجملصم املـَومايت واصلوافؽ وزاء
ازحاكتَ ٌَجصمية املـَوماثَة.30
بما فامي ًخـَق مبهنج اًخسزًة ؿىل اًخحلِق يف ادلصمية املـَوماثَة فاإهَ التس بن ٌض متي ؿىل اإحصاءاث
اًخحلِق ،اًخرعَط ٌَخحلِق ،جتمَؽ املـَوماث وحتَََِا ،بساًَة املواهجة والاس خجواة ،ظصق مصاحـة
،31واًضحط وهَفِة
اًيؼم اًفٌَة ٌَمـَوماث وبساًَة املـمي ادليايئ ،ابالإضافة اإىل ما ًخـَق ابًخفذُش
اس خزسام اذلاسة اليل كذات ٌَمصاحـة واذلعول ؿىل الذةل.
املعَة اًثاًر :اًعـوابث اًيت ثواخَ اًخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصامئ املـَوماثَة
زمغ املياذات ترضوزت اًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة واطلي ابث معَحا جسـى اإىل
حتلِلَ بكَة اصلول ،اإال بهَ مثة ظـوابث ومـوكاث جتـي ُشا اًخـاون ًُس ابلمص اًُسري هوحضِا يف اليت:

99

مجلة القانون الدولي للدراسات البحثية
العدد األول 2019-

Journal of International Law for Research Studies
The first issue - 2019.

اًفصغ الول :ؿسم وحوذ منورح موحس ًٌَضاظ االإحصايمظحلا ًلواهني اصلول
اًعـوابث اًيت ثواخَ حاكفي اصلول من اخي ماكحفة ادلصمية املـَوماثَة كس حصحؽ اإىل ؿسم وحوذ ثوافق
للهؼمة اًلاهوهَة يف تضلان اًـامل بو ؿىل ظوزت حمسذت ومنارح مـَية ًمت االثفاق املضرتك تني اصلول حوًِا
ثيسزح يف اإظاز ادلصمية  32املـَوماثَة ،مفا ٍىون جمصما يف تـغ الهؼمة كس ال ٍىون نشعل يف بدصى .وًـي
ؿسم االثفاق تني الهؼمة اًلاهوهَة اخملخَفة ؿىل ظوز موحست ٌَسَوك االإحصايم يف ادلصمية املـَوماثَة ًلصي
كصاظية اذلاسة اليل ؿىل ازحاكة حصامئِم ذون ثلِس ابذلسوذ ادللصافِة.33
اًفصغ اًثاين :ادذالف اًيؼم اًلاهوهَة االإحصائَة
اإر ثسخة ُشا الادذالف كس حىون ُياك ظصق ٌَخحصي واًخحلِق واحملاهكة اًيت ثثخت فـاًَهتا يف ذوةل
ما ،كس حىون ؿسمية اًفائست يف ذوةل بدصى بو كس ال ٌسمح ابإحصاهئا نٌل ُو اذلال مثال ابًًس حة ٌَمصاكدة
االإًىرتوهَة ،فاإرا ما اؾخربث بن ظصًلة ما من ظصق مجؽ ا إالس خسالالث بو اًخحلِق بهنا كاهوهَة يف ذوةل مـَية،
كس حىون راث اًعصًلة كري مرشوؿة يف ذوةل بدصى .ابالإضافة اإىل بهَ كس ال جسمح ذوةل ما ابس خزسام ذًَي
اإزحاث حصى مجـَ تعصق حصى ُشٍ اصلول بهنا ظصق كري مرشوؿة .

ارلامتة:
ظفوت اًلول وذالظخَ بهَ ما من ذوةل مبفصذُا ميىهنا جماهبة ُشا اًخحسي يف مواهجة ادلصمية
املـَوماثَة اًلري حمسوذت و بالمذياَُة  ،فادلصمية املـَوماثَة حصمية حصحىة يف مرسخ كري كاتي ٌَخحسًس
ادللصايف  ،فال مفص اإرن من ثضافص ادلِوذ تني اصلول و مواظيهتا ثعوٍص اًلسزت ؿىل اًخـاون اصلويل
يف خمخَف جمالثَ اًدرشًـَة و اًلضائَة و المٌَة وتشعل هويص ؿىل:
و أن يتم

* رضوزت اًخفىري يف وضؽ ضواتط اإس ياذ حٌائَة ًخحسًس الادذعاض املوضوؾي و االإحصايئ
ظَاقهتا يف اإظاز اثفاكاث ذوًَة لن ادلصمية اصلوًَة ال ميىن مواهجهتا اإال ابًخـاون اصلويل  ،و ثضلك ٌسمح
تدداذل اًخـاون سواء اكن رعل ؿىل مس خوى مجؽ الذةل بو جسَمي اجملصمني.
* ثوحِس بمناظ و بصاكل ادلصمية املـَوماثَة ؿىل مس خوى اًلواهني اًوظيَة ٌضلول.
* اس خجاتة اصلول ملاكحفة ادلصمية اًـاجصت ٌَحسوذ معوما و ادلصمية املـَوماثَة دعوظا جية بن ٍىون ثضلك
بدشغ لن حفغ الذةل املـَوماثَة ًخعَة رعل ًسِوةل اإدفاهئا من كدي ادليات بو ثالؾهبم و اإثالفِم ًِا.
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* وضؽ هؼام اثعال مذرعط ٌسمح ٌَجِاث اًرشظة و اًيت ثـمي ؿىل اًخحلِق يف ادلصمية املـَوماثَة
االثعال مدارشت جبِاث بحٌحَة زلؽ الذةل و املـَوماث مؽ دشؿة الاس خجاتة
* جضجَؽ اصلول املخلسمة ؿىل مساؿست ؿىل اصلول اًيامِة ًخـزٍز مؤسساهتا املخرععة ابًخحصي واًخحلِق
واحملاهكة تخوفري سائص بهواغ املـوهة اًخلٌَة و ثسزًة بصزاض بنفاء يف وضف ادلصمية املـَوماثَة .
* ؾلس هسواث و مؤمتصاث ؿَمَة حول خماظص ادلصمية املـَوماثَة ؿىل امن الصزاض و املؤسساث وحىت
اصلول و ثخين دعط مذعوزت ملاكحفهتا.
* ؿىل اصلول اًـصتَة امليض يف ؾلس اثفاكاث ذوًَة و إاكَميَة ٌَخـاون ؿىل ماكحفة ادلصامئ املـَوماثَة ؿىل
املس خوى اًدرشًـي و اًخًس َق فامي تُهنا ًخـاون بهجزت اًرشظة ًخحاذل اًحَاانث و املـَوماث ،تي واملِازاث
اًالسمة ملالحلة املهتمني ابزحاكة ادلصمية املـَوماثَة.
اًِوامش:
 -1و يف هعاق اًدرشًؽ جنس ا ملرشغ ادلزائصي كس ؾصف ُشا اًيوغ من االإحصام ؿىل اهَ من ادلصامئ املخعةل تخىٌوًوحِاث االإؿالم
واالثعال ،و يه حصامئ متس بهؼمة املـادلة الًَة ٌَمـعَاث و احملسذت يف كاهون اًـلوابث ،و بي حصمية بدصى حصحىة بو ٌسِي ازحاكهبا
ؾن ظصًق مٌؼومة مـَوماثَة بو هؼام ً إالثعاالث الاًىرتوهَة ظحلا ٌَلاهون زمق  04-09املخـَق جبصامئ حىٌوًوحِا االإؿالم واالإثعال
وماكحفهتا ،فِو ًـخرب هؼام املـادلة الًَة ٌَمـَوماث و ما حيخوًَ من مىوانث كري ماذًة حمال ٌَجصمية و رشظ ًلِام زنهنا
 ؾفِفي اكمي ؾفِفي ،حصامئ اًوكحَوحص و حلوق املؤًف و املعيفاث اًفٌَة ،و ذوز اًرشظة و اًلاهون ،ذزائة ملازهة ،مًضوزاثحَيب اذللوكِة ،تريوث ،2003 ،ض .32
 -3دُ .امش حامس زس مت ،ادلواهة االإحصائَة ٌَجصامئ املـَوماثَة ،مىذحة الالث اذلسًثة ،اس َوظ ،1994 ،ض ً /.31ووس ؾصة،
 ،1مًضوزاث احتاذ املعازف
موسوؿة اًلاهون و ثلٌَة املـَوماث ،ذًَي بمن املـَوماث و ارلعوظَة ،اًوكحَوحص و الاهرتهت ،ح
اًـصتَة ،ظ ،2001 ،1ض .213
2

4

- Bushra Mohamed Elamin Elnaim , Cyber Crime in Kingdom of Saudi Arabia: The Threat Today and the
Expected Future, Article in Journal of Information & Knowledge Management · January 2013, Vol.3, No.12,p
14
5
- Bushra Mohamed Elamin Elnaim ,op.cit,p14

َ -6لس ذََفة ،اسلاًة ادليائَة ملـعَاث اذلاسة اليل يف اًلاهون ادلزائصي و امللازن ،ذاز ادلامـة ادلسًست ،الاسىٌسزًة ،2007 ،ض
.80
 -7ؾحس اًفذاخ تَويم جحاسي  ،اصلًَي ادليايئ واًزتوٍص يف حصامئ اًوكحَوحص واالإهرتهت  ،تسون انرش  ،ظحـة مزًست ومٌلحة ،2009 ،
ض .8
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 -8ذ.بتو املـايل َلس ؿُىس ،اذلاخة اإىل حتسًر بًَاث اًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصامئ ،وزكة ملسمة يف املؤمتص امللازيب الول
حول املـَوماثَة و اًلاهون امليـلس يف  2009/10/29-28تعصاتَسًَ-خِا  ،ض.3
 -9اًلاهون ادليايئ اصلويل ُو رعل اًفصغ من اًلاهون اطلي حيسذ ضواتط جماالث اًخـاون اصلويل يف جمال ماكحفة ادلصمية ابًزتام اصلول
املوكـة ؿىل االثفاكِاث ابًـمي مبلذضاُا يف ماكحفة ادلصمية،و كس اسذاذث بمهَة اًلاهون ادليايئ اصلويل تـسما ثعوزث ادلصمية امليؼمة يف
وكت ثلَط فَِ املفِوم اًخلََسي ٌَس َاذت ،حِر اجسؽ هؼام املـاُساث اصلوًَة ملاكحفة ادلصامئ اًـاجصت ٌَحسوذ فادلاهة اصلويل ٌَجصمية
املـَوماثَة ال ًـس ؾيرصا من ؾيارصُا نٌل ُو اذلال يف ادلصمية اصلوًَة تي ًـس ُو هعاكِا املاكين
 -10ؾحس ػل حسن ظَ َلوذ ،دشكة املـَوماث اخملزهة يف اذلاسة اليل ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،االإسىٌسزًة ،2002 ،ض .351
 -11م.فاذًة سَامين ،ملال ادلصامئ املـَوماثَة و بثصُا ؿىل اًـمََاث املاًَة و املرصفِة و املاًَة ،جمةل اصلزاساث املاًَة و املرصفِة ،اًـسذ
الول  ،2015ض .7
 -12ذاصل ذمسوخ اجصاُمي ،بمن ادلصمية الاًىرتوهَة ،اصلاز ادلامـَة ،االإسىٌسزًة ،2008 ،ض .47
 -13ذً .وزوس سـَس حوامست ،ادلصامئ املـَوماثَة بزاكهنا و بًَاث ماكحفهتا -ذزاسة حتََةل ملازهة ،جمةل املزيان ٌضلزاساث االإسالمِة
واًلاهوهَة ،خامـة اًـَوم الاسالمِة اًـاملَة ،اًـسذ ًس ية  ،2017/2016ض .12،13
 -14ذ .ؾحس اًـال اإجصاُمي ارلصيش ،بصاكًَاث اًخـاون اصلويل يف ماكحفة ادلصامئ املـَوماثَة و س حي اًخلَة ؿَهيا ،لكَة اًرشًـة واًلاهون،
اًلاُصت ،ض .180
و ُشا املـىن من اًخـاون حر ؿَََ اًلصبن اًىصمي مبا خاء يف سوزت املائست ،الًة زمق 2
 -15ذ .ؿالء اصلٍن حشاثة ،اًخـاون اصلويل ملاكحفة ادلصمية ،اًلاُصت ، ٢٠٠٠ ،ض  ١٨وما تـسُا
-16ذ اتو املـايل َلس ؿُىس ،مصحؽ ساتق ،ض  / 2ذ .سامل َلس سَامين الوخًل ،بحاكم املس ئوًَة ادليائَة ؾن ادلصامئ يف اًدرشًـاث
اًوضـَة ،زساةل ذنخوزاٍ ،حلوق ،خامـة ؿني مشس ،1997 ،ض .425
 -17ذ ؾحس اًـال اجصاُمي ارلصيش ،مصحؽ ساتق ،ض  -83ؾحس اًصحٌلن فذحي مسـان ،جسَمي اجملصمني يف ػي كواؿس اًلاهون اصلويل ،ذاز
اٍهنضة اًـصتَة ،2012 ،ض .511
 -18بتو املـايل َلس ؿُىس ،مصحؽ ساتق ،ض .02
 -19سامل َلس سَامين الوخًل ،بحاكم املسؤوًَة ادليائَة ؾن ادلصامئ اصلوًَة يف اًدرشًـاث اًوضـَة. ،ذنخوزاٍ يف اذللوق .خامـة ؿني
مشس ،1997 ،ض .425
 -20ظسزث ُشٍ املـاُست يف  14/12/1990يف ادلَسة اًـامة ٌَ 68جمـَة اًـامة ًلدم املخحست وثليض ابثفاق بظصافِا ؿىل بن ًلسم
لك مهنم ًلدص بنرب كسز ذمىن من املساؿست املخحاذةل يف اًخحلِلاث بو اإحصاءاث احملاهكة املخـَلة جبصامئ ٍىون اًـلاة ؿَهيا وكت ظَة
املساؿست ذاذال يف ادذعاض اًسَعة اًلضائَة ٌضلوةل اًعاًحة املساؿست
21
-Michel QUELLIE : stratégies en France par la police la criminalité organisée, 1996 p 199.
 -22سامل َلس سَامين الوخًل ،مصحؽ ساتق ،ض 428-427
 -23مـاُست منورحِة ثضبن هلي االإحصاءاث يف املسائي ادليائَة اؾمتسث مبوحة كصاز ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست زمق 45/118املؤزد
يف  14ذٌسمرب .1990
 -24اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة ادلصمية امليؼمة ؿرب اًوظيَة،اؾمتسث وؾصضت ٌَخوكِؽ واًخعسًق والاهضٌلم مبوحة كصاز ازلـَة اًـامة
ًلدم املخحست زمق  25اصلوزت ارلامسة واشلسون املؤزد يف  15هومفرب  ،2000و ًلس ظاذكت ؿَهيا ادلزائص تخحفغ مبوحة املصسوم
اًصئايس زمق  55-02املؤزد يف  05فرباٍص  ،2002ح.ز زمق  09تخازخي  10فرباٍص .2002
 -25مجَي ؾحس اًحايق اًعلري ،ادلواهة االإحصائَة ٌَجصامئ املخـَلة ابالهرتهت ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت -مرص ،ض .83
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 -26االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات و التي صادقت عميها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم
سبتمبر  2014و المتضمن التصديق عمى االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعمومات و المحررة بالقاهرة بتاريخ
عدد  57بتاريخ  28سيبتمبر  ،2014ص.04

 252-14المؤرخ في 08
 21ديسمبر  ،2010ج.ر

ً -27ـخرب الاهرتتول من الهجزت الامٌَة اصلوًَة
 -28املاذت  29من اثفاكِة الدم املخحست ملاكحفة ادلصمية امليؼمة ؿرب اًوظيَة ،واملاذت  09من مرشوغ االثفاكِة اًـصتَة ملاكحفة ادلصمية امليؼمة
ؿرب اذلسوذ.
ُ -29ضام َلس فصًس زس مت .ادلصامئ املـَوماثَة .بظول اًخحلِق ادليايئ اًفين .حبر ملسم ملؤمتص اًلاهون واًىومدَوحص والاهرتانث -لكَة
اًرشًـة واًلاهون جبامـة االإمازاث اًـصتَة املخحست يف اًفرتت  01/03/2005اًعحـة اًثاهَة  2004ض .496
 -30اًلافصي حسني جن سـَس ،ادلِوذ اصلوًَة يف مواهجة حصامئ الهرتهت ،وزكة معي ملسمة ًلماهة اًـامة جملَس اًخـاون ارلََجي
ذالل اإحامتغ اٌَجية اًفٌَة املخرععة تسزاسة س حي ماكحفة ادلصمية الاًىرتوهَة الول ،اًصايط 5/4 ،افصًي  ، 2004ض 20
 -31هفس املصحؽ ،ض ،21
 -32ؿاذل ؾحس اًـال ارلصيش ،مصحؽ ساتق ،ض .235-234
 -33اًلافصي حسني جن سـَس ،مصحؽ ساتق ،ض .25
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اسلاًة اصلوًَة ٌَعفي من دعص الًلام الزضَة
International protection of children against the threat of landmines
Dr. AZIZA RABHI  عزيزة رابحي/د

-أستارة هحاضرة قسن – ب
،كليت الحقىق والعلىم السياسيت
- الجزائر- بشار- جاهعت طاهري هحوذ
rabhi.aziza@outlook.fr:البريذ االلكتروني

:املَرط
 والتس من حىثَف ُشٍ اسلاًة يف وكت،ثـين حٌلًة واحرتام حلوق اًعفي حٌلًة اًخرشًة تبدشُا
 واكن رعل ُسف اًـسًس من االثفاكِاث اصلوًَة يف جمال اًلاهون اصلويل االإوساين ونشا،اذلصوة واًزناؿاث
 فمل ثلفي ثغل االثفاكِاث اصلوًَة بتسا ؾن حٌلًة حلوق اًعفي وذاظة من الؾٌلل.اًلاهون اصلويل ادليايئ
.اًـسائَة اًيت ُو بظال ًُس ظصفا فهيا واًيت ختَف وزاءُا ؿسذا ُائال من اًضحااي الظفال
فاؾخربث الًلام الزضَة من السَحة احملؼوزت اًيت هتسذ اًسالمة ادلسسًة واًيفس َة ٌَعفي
مفا يه بوخَ اسلاًة امللصزت ًفئة الظفال،وًس يواث ظوًةل تـس هناًة اًزناغ فذرتوِم كذىل وحصىح ومضوُني
.من ُشٍ الدعاز مبوحة ثغل االثفاكِاث اصلوًَة؟
. حٌلًة ذوًَة، حؼص، كذىل، ظفي، ًلم:اًلكٌلث املفذاحِة
Summary :
Protecting and respecting the rights of the child means the protection of all humanity. This
protection must be intensified in times of war and conflict. This is the goal of many international
conventions in the field of international humanitarian law as well as international criminal law.
These international conventions have never been overlooked in the protection of the rights of the
child, especially from hostilities that are not already parties to them and which leave behind a
large number of child victims.
Considered landmines prohibited weapons that threaten the physical and psychological
integrity of the child and for many years after the end of the conflict leaving them dead, wounded
and maimed, what are the protections prescribed for the children category of these dangers under
those international conventions ?.
key words: Mine, child, dead, ban, international protection.
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ملسمة:
ًعاملا اؾخربث حٌلًة اًعفي واحست من الُساف اًصئُس َة خملخَف امليؼٌلث اصلوًَة وا إالكَميَة املِمتة
تخعحَق اًلاهون اصلويل ،رعل بن الظفال مه اًفئة الكي كسزت ؿىل حٌلًة بهفسِم يف لك الوكاث وذاظة يف
وكت اًزناؿاث املسَحة.
فاكهت اسلاًة امللصزت ٌَعفي مبوحة اًلاهون اصلويل االإوساين (1) ،اطلي جيس ماكن ثعحَلاثَ يف اًزناؿاث
)(2
املسَحة بو مبـىن بمع " كاهون اذلصة" وامللرتن مبععَح بدص وُو اذلق يف اٌَجوء اإىل مرشوؾَة اذلصة.
فادلسٍص ابطلهص بهَ سُمت الاكذعاز ؿًل اسلاًة امللصزت ٌَعفي من دعص الًلام مبوحة اًلاهون اصلويل
)ً (3ـام
االإوساين ذون اًلاهون ادليايئ اصلويل ؿىل منعني ،حٌلًة ؿامة مبوحة اثفاكِة حٌَف اًصاتـة
1949وبدصى ذاظة مبوحة اًربوثوهوًني االإضافِني الول ( )4واًثاين الثفاكِة حٌَف املؤزذان يف ؿام
 ،1977واٌظلان ميثالن ثـحري ًا ؾن اًخلسم اًِام اذلاظي ٌَلاهون اصلويل االإوساين ،فاإهنٌل مييحان الظفال حٌلًة
ذاظة ومزتاًست ضس باثز الؾٌلل اًـسائَة اكلًلام الزضَة نشعل مبوحة اثفاكِة الُاي ًـام  1907واثفاكِة
بواتوا ًس ية 1997واًيت بؾخربُا الكَحَة اإضافة ؾؼمية يف اًلاهون اصلويل االإوساين.
وابًصمغ من بن الًلام ثـسّ سالح ًا السم ًا ٌضلفاغ ابًًس حة ًلظصاف املخحازتة ،اإال بن باثزُا ضازت خس ًا
()5
خبعوض الظفال كري املخوزظني يف اًزناغ املسَح ،طلعل جية إاساةل ارلعص اًاكمن يف وحوذ الًلام
خفعط ًِا ًوم ؿاملي جماهل اًخوؾَة ابلًلام واملساؿست يف االإحصاءاث ُو ًوم  4بفصًي من لك ؿام.
ًُ َـصف اٌَلم تبهَ" بًة رذريت ثُوضؽ حتت الزط بو حتت زكـة سعحَة بدصى بو فوق بو كصة بي مهنا
وحىون ُمع َممة حبَر ًمت ثفجريُا بو ثف ُجصُا تفـي وحوذ خشط بو مصهحة ؾيسُا بو كصًحا مهنا بو مس بحسٌُل
ًِا"( ،)6وتياء ؿىل رعل فاإن الًلام الزضَة ؿىل صلكني بساسني بًلام مضاذت ًلفصاذ فِيي ظلريت وسخِا،
وبًلام مضاذت ٌَمصهحاث ويه هحريت وسخِا ( ، )7وادلسٍص ابطلهص بن اًيوؿني خبسة اٍمثن من اًسِي اذلعول ؿَهيا
()8
نٌل بن ظصًلة سزؾِا سِةل يف حني بن معََة ىزؾِا ظـحة وتعَئة وملكفة.
وًلعس ابلًلام املضاذت ًلفصاذ وفلا ًيط املاذت اًثاهَة من اثفاكِة بواتوا ًس ية ً "1997لم معمم
ًالهفجاز تفـي وحوذ خشط ؾيسٍ بو كصًحا مٌَ بو مسَ هل وًؤذي ًؤذي اإىل صي كسزاث بو كذي خشط بو
بنرث" )9(،وملا اكن اًعفي مبفِوم اًلاهون اصلويل ًـين اًعفــي لك اإوسان مل ًخجاوس اًثامٌة ؾرشت ،ما مل ًحَف
سن اًصصس كدي رك مبوحة اًلاهون امليعحق ؿَََ" )10(،ورعل وفلا ًالثفاكِة اصلوًَة ارلاظة حبلوق اًعفي يف
ؿام  1989واًيت صلكت مٌـعفا حاسٌلً يف اتزخي اًعفوةل ،حِر بظحح ًيؼص اإىل حلوق اًعفي ؿىل بساش
()11
بهنا حلوق اإوساهَة وؿاملَة ال ميىن اًخلايض ؾهنا.
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فاالإصاكًَة املعصوحة يه هَف اكهت اسلاًة امللصزت ٌَعفي مبوحة اًلاهون اصلويل االإوساين من
دعص الًلام الزضَة املضاذت ًلفصاذ؟ وً إالخاتة ؿىل ُشٍ االإصاكًَة مت اًخعصق ًخلصٍص اسلاًة امللصزت ٌَعفي
من دعص الًلام تياء ؿىل مداذئ اًلاهون اصلويل االإوساين (املعَة الول) اإضافة اإىل اًخعصق ًحـغ
االثفاكِاث اصلوًَة اًيت دعت اًعفي تخغل اسلاًة (املعية اًثاين).
املعَة الول :اسلاًة امللصزت ٌَعفي من دعص الًلام تياء ؿىل مداذئ اًلاهون اصلويل االإوساين
حمتثي املحاذئ اًيت ثضحط كواؿس اًلاهون اصلويل االإوساين سلاًة اًعفي من دعص الًلام املضاذت ًلفصاذ
يف بهَ التس ؿىل بظصاف اًزناغ املسَح ذلؼة اًلِام ابًـمي اًـسىصي اختار اكفة الاحذَاظاث املمىٌة ًخحلِق
اًخواسن بو اًخـاذل بو اًخياسة تني املزيت اًـسىصًة املعَوتة والاثز كري املحارشت بو ارلسائص واالإظاابث
ادلاهخِة املخوكـة.
بما مدسب اٍمتَزي ًـين متَزي الصزاض والموال املسامهة يف اًـمََاث اًلذاًَة ؾن الصزاض والموال
املسهَة كري املسامهة يف اًـمََاث اًلذاًَة حِر ًمت كرص اًِجٌلث اًلذاًَة ؿىل اًفئة الوىل وحسُا لهنا متثي
كاًة اذلصة ،بما ابًًس حة ملحسب اًرضوزت اًـسىصًة فذخعَة اس خزسام اًلوت اًـسىصًة ابًلسز اًالسم ًخحلِق
مزيت بو ثفوق ؾسىصي وًمت حتلِق ُشٍ املزيت تبكي ارلسائص يف الزواخ واملـساث تبنرث اًوسائي والساًَة
اًلذاًَة ،وًـصف مدسب حؼص الالم اًيت ال مربز ًِا تبهنا اًلاؿست االإوساهَة اًيت حتؼص اس خزسام اًوسائي
والساًَة اذلصتَة اًيت حتسج مبيس وبالم اإوساهَة ثخجاوس اًلاًة املرشوؿة من اذلصة بو ثفوق الُساف
اًـسىصًة املرشوؿة )12( .وادلسٍص ابطلهص بهَ يف ُشٍ اصلزاسة بهَ سُمت اًخفعَي يف مدسب ؿسم حصًة بظصاف
اًزناغ يف ادذَاز ظصق ووسائي اًزناغ ومدسب اٍمتَزي تني املسهَني وامللاثَني ؿىل اًيحو اًوازذ بذانٍ.
()13
اًفصغ الول :ثـصًف مدسب ؿسم حصًة بظصاف اًزناغ يف ادذَاز ظصق ووسائي اًزناغ
حياول لك ظصف يف اذلصة اس خـٌلل لك ما ثوفص صلًَ من وسائي رمٌل اكن بثصُا ؿىل االإوسان واًحُئة،
فـمَت اصلول ؿىل اًخعسًق ؿىل اثفاكِاث ذوًَة ثَزم لك الظصاف املـين ابالًزتام تـسم اذلصًة يف اس خزسام
لك اًوسائي ذاظة ما ثـَق مهنا ابلسَحة من ذالل وضؽ كواؿس حتس من حصًة املخحازتني ،فٌعت املاذت 22
من اثفاكِة الُاي املخـَلة تلواهني وبؾصاف اذلصة ( )14اًربًة ( )15بن" اإن حق الظصاف املخحازتني يف ادذَاز
وسائي اإذلاق اًرضز ابًـسو تُس ابذلق املعَق".
نٌل بن املاذت  35فلصت –ب -من جصوثوهول حٌَف الول هعت ؿىل" بن حق بظصاف ىزاغ مسَح يف
ادذَاز بساًَة ووسائي اًلذال ًُس حلا ال ثلِسٍ كِوذ".
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ومن تني السَحة ابًلة الرضاز الًلام الزضَة اًضازت ابلفصاذ ،حِر ثفِس ٌَجية اصلوًَة (ٌَ )16عََة
المحص( )17يف ثلسٍص ًِا بن الًلام الزضَة املضاذت ًلفصاذ ثؤذي اإىل كذي وإاظاتة ما ًعي اإىل س خة وؾرشون
()18
بًف خشط لك ؿام.
وبضاف اًربثوهول االإضايف اًثاين املَحق ابثفاكِاث حٌَف واملخـَق حبٌلًة حضااي املياسؿاث املسَحة كري
اصلوًَة ثـزٍزا ٌَحٌلًة ارلاظة ًلظفال من ذالل املاذت اًصاتـة يف فلصهتا اًثاًثة " جية ثوفري اًصؿاًة واملـوهة
ًلظفال تلسز ما حيخاحون اإًََ " ،فدسون الاًزتام ابًلواؿس اصلوًَة اًيت حتؼص اس خـٌلل الًلام املضاذت ًلفصاذ
فميىن ًلظفال اطلٍن وصلوا يف سمن اًسمل بن ًُلذَون ثسخة اذلصة واًـىس واطلٍن ًدٌلَون من املسزسة
وإاٍهيا بو ًَـحون بن ّ
ًخلري مس خلدَِم يف ذلؼة ثسخة ثغل الًلام.
وثفصط مـاُست حؼص الًلام بواتوا اًساًفة اطلهص حؼصا صامال ؿىل الًلام املضاذت ًلفصاذ ،ويه
حتؼص اس خـٌلل وختزٍن وإاهخاح وثعوٍص وهلي الًلام املضاذت ًلفصاذ ،وثليض تخسمري ُشٍ الًلام ،سواء باكهت
خمزهة بم مززوؿة يف الزط .اإضافة اإىل رعل ؿىل لك ذوةل ظصف يف االثفاكِة بن ثلوم من بخي ضٌلن امذثاًِا
لحاكم املـاُست مبحاهكة ومـاكدة الصزاض املضازنني يف بوضعة حتؼصُا املـاُست وثلسمي ثلازٍص س يوًة اإىل
()19
المني اًـام ًلدم املخحست ،ثـصط ارلعواث اًيت اثحـهتا اصلوةل اًعصف ًخيفِش املـاُست.
اًفصغ اًثاين :مدسب اٍمتَزي تني املسهَني وامللاثَني
بكصث اثفاكِة حٌَف اًصاتـة حٌلًة ذاظة ًلظفال من ذالل املواذ من  34 -27يف حماوةل مهنا سلاًة
ُشٍ اًفئة من بوخَ الؾٌلل اًـسائَة متثَت ُسٍ اسلاًة يف رضوزت احرتام بظصاف اًزناغ ًلصزاض املسهَني-
مبا فهيم الظفــال -ورشفِم وحلوكِم اًـائََة وؾلائسمه اصلًًِة … ومـامَهتم مـامةل حس ية ثََق ابًخرش يف
مجَؽ الوكاث ،وحٌلٍهتم من لك بصاكل اٍهتسًس واًـيف ،ورعل ابختار ثساتري اًوكاًة والمن اجتاٍ ُؤالء
الصزاض احملمَني ثسخة ػصوف اذلصة ،نٌل ال جيوس اس خلالل ُؤالء تبي صلك من الصاكل وذمازسة بي
اإهصاٍ تسين بو مـيوي من بخي اذلعول ؿىل مـَوماث مهنم ،ونشا ُمـاكدهتم حٌلؾ ًَّا والاكذعاض مهنم ؿىل
حصامئ مل ًلرتفوُا ،نٌل ال جيوس بذشمه هصُائن تلعس مساومة تضلاهنم ،بو اإحصاء اًخجازة اًـَمَة اًعحَة
()20
ؿَهيم.
ويف حال اكرتاف واحست من الفـال اًساًفة اطلهص بو كريُا ،فذرتثة املسؤوًَة اًلاهوهَة اصلوًِـة
ًعصف اًزناغ ،سواء كام هباثَ اخملاًفاث والكء مسهِؼؼون بو ؾسىصًون ذون املساش ابملسؤوًَاث اًفصذًة
اًيت ًُمىن اًخـصط ًِا .
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نٌل ًـس مدسب اٍمتَزي جحص الساش يف اًربوثوهوًني االإضافِني ًـام .1977اإر ًـخرب من واحداث بظصاف
اًزناغ اٍمتَزي تني املسهَني وامللاثَني فِوفص اًربوثوهوالن حٌلًة ًلري املخوزظني يف اًزناغ ومهنم الظفال حٌلًة
ذاظة ال جتزي إارشاوِم فَِ فوفلا ٌَربوثوهوًني ال جيوس ازحاكة بؾٌلل اًـيف ضس الظفال بو ثغل اًيت هتسف
ًحر اًصؾة فهيم اكس خزسام الًلام الزضَة .نٌل ًخعَة اًربوثوهوًني من بظصاف اًزناغ ادذَاز وسائي
وبساًَة اذلصة ٌَمحافؼة ؿىل املسهَني ومن تُهنم الظفال ،نٌل ال جيوس اإظاتة اًـسو يف كري امللاثَني اتزنني
الظفال يف مبمن لهنم ًُسوا ظصفا يف اًـساء.
املعَة اًثاين :اسلاًة امللصزت ٌَعفي مبوحة االثفاكِاث اصلوًَة ٌَلاهون اصلويل االإوساين
بجصمت اًـسًس من االثفاكِاث اصلوًَة يف جمال اًلاهون اصلويل االإوساين واًيت هتسف اإىل حٌلًة االإوسان
من دعص الًلام الزضَة املضاذت ًلفصاذ ؿىل وخَ ارلعوض بو حٌلًخَ من اس خزسام تـغ السَحة
احملؼوزت معوما ،وس يحاول الاكذعاز ؿىل بساسِا ويه اثفاكِة حٌَف اًصاتـة ًـام  1949املخـَلة حبٌلًة
املسهَني يف وكت اذلصة(اًفصغ الول) اإىل خاهة اثفاكِة بواتوا ًـام  1997وارلاظة حبؼص واس خـٌلل وختزٍن
وإاهخاح وهلي الًلام املضاذت ًلفصاذ وثسمري ثغل الًلام (اًفصغ اًثاين).
اًفصغ الول :اثفاكِة حٌَف اًصاتـة
حىت س ية  1939مل حىن ُياك بًة حٌلًة ٌَمسهَني ومن تُهنم الظفال ،وتـس اىهتاء اذلصة اًـاملَة
اًثاهَة ؾلس مؤمتص ذتَومايس يف ؿام  1949بكصث فَِ اثفاكِاث حٌَف الزتـة ،ودععت اثفاكِة حٌَف
اًصاتـة سلاًة املسهَني وكت اذلصة بحاكما ثليض ابسلاًة اًلاهوهَة ًلظفال بزياء اًزناؿاث املسَحة ،وتـس
اًس خٌَُاث صـصث اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص تبن اسلاًة اًيت ٍىفَِا اًلاهون اصلويل االإوساين جية بن
ثوسؽ مصت بدصى وبن ثـسل ملواهجة الساًَة اذلصتَة ادلسًست وتـس س يواث من اًخحضري مت س ية 1977
()21
اؾامتذ جصوثوهوًني اإضافِني الثفاكِة حٌَف.
اإن فئة الظفال ذامئ ًا ما حىون يف حاخة اإىل زؿاًة وؾياًة ذاظة يف اًؼصوف اًـاذًة مفا ابعل يف
ػصوف اًزناؿاث املسَحة،فمبوحة هط املاذت  14من االثفاكِة اكن من ادلائز اإوضاء مٌاظق بمٌة مٌؼمة
حتمي الظفال اطلٍن ثلي بؾٌلزمه ؾن  15س ية ،نٌل بًزمت املاذت  17من هفس االثفاكِة الظصاف املخحازتة
ترضوزت اًسٌلخ ًلظفال ابملصوز من املياظق املعوكة واحملارصت.
واكن اًربوثوهول الول االإضايف الثفاكِة حٌَف اًصاتـة بنرث ختعَعا ٌَحٌلًة ٌَعفي جفاءث املاذت 77
مٌَ ًخـزس ُشٍ اسلاًة حِر هعت ؿىل بهَ التس من بن ٍىون الظفال موضؽ احرتام ذاض يف اًزناغ اإال بن
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اًربوثوهول اًثاين االإضايف ًالثفاكِة اكن بنرث ختعَعا ًوخَ اسلاًة ٌَعفي يف سالمذَ ادلسسًة واًيفس َة
ذاظة من دعص اًسالخ احملؼوز رعل اسدٌاذا اإىل مضمون املاذت اًصاتـة مٌَ.
اًفصغ اًثاين :اثفاكِة بواتوا
انصسث ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست مجَؽ اصلول ابًسـي اإىل اإجصام اثفاق ذويل فاؿي ومَزم كاهوان حيؼص
اس خـٌلل وختزٍن وهلي الًلام اًربًة املضاذت ًلفصاذ ،وًلس بسفصث ثغل ادلِوذ ؾن اًخوكِؽ ؿىل اثفاكِة حؼص
()22
وختزٍن وإاهخاح وهلي الًلام املضاذت ًلفصاذ "بواتوا ."1997
وثَزم مـاُست بواتوا اصلول الظصاف تـس اس خـٌلل الًلام املضاذت ًلفصاذ وفلا ٌَفلصت –ب -و-ة -من
الاًزتاماث اًـمة ،وثَزم اصلول الظصاف بًضا إابساةل اٍهتسًس اطلي متثهل الًلام املززوؿة يف الزط ثسمري
خمزوهنا من الًلام املضاذت ًلفصاذ ذالل بزتؽ س يواث ورعل اسدٌاذا اإىل ماذهتا اًصاتـة.
نٌل ثَزتم اصلول الظصاف ترضوزت ثعِري مجَؽ مٌاظق الًلام املوحوذت حتت س َاذهتا بو س َعصهتا
ذالل ؾرش س يواث ،واختار اًخساتري اًالسمة ًضٌلن اإتـاذ املسهَني فـال ؾن ثغل املياظق ،ؿرب ثيفِش جصامج
ٌَخوؾَة خبعص الًلام ورعل وفلا ٌٌَلذت ارلامسة من هط االثفاكِة.
نٌل ثَزتم ثغل اصلول بًضا مبساؿست حضااي الًلام تخلسمي اًصؿاًة وإاؿاذت اًخبَُي ،مبا يف رعل مساؿسهتم
ؿىل اإؿاذت الاهسماح الاحامتؾي والاكذعاذي ثعحَلا ٌٌَلذت اًساذسة من االثفاكِة والاًزتام ابًخـاون واملساؿست
اصلوًَني يف معََاث إاساةل الًلام.
ذامتة:
زمغ بن االثفاكِاث اصلوًَة يف جمال اًلاهون اصلويل االإوساين مل ثلفي حق اًعفي يف اسلاًة والمن
ودعخَ ابسلاًة من دعص اس خـٌلل وختزٍن الًلام الزضَة املضاذت ًلفصاذ ،اًيت ًعاملا صلكت ُشٍ السَحة
اىهتااك بساس َا ذللوق اًعفي يف اًـُش واًعحة والمن .وزمغ بن ثغل االثفاكِاث ساؿسث ؿىل اًخلََي من
دعصُا واكن ًِا املسامهة اًـمالكة يف حٌلًة حلوق االإوسان معوما اإال بهنال حزال الًلام الزض َّة ثلذي وحتصق
وثحرت الظصاف وبؾضاء بدصى من حسم اًعفي تعصق مصوؿة نٌل ثدسخّة هل تـاُاث ذامئة اإىل ًومٌا ُشا.
وًىن المال الساًت هحريت يف اًزتام اصلول تخغل االثفاكِاث ذاظة اثفاكِة بواتوا ؿىل بساش بن ُشٍ
الذريت خاءث بحاكرما تلصط حٌلًة املسهَني وابلدط الظفال من املـاانت والالم اًيت جسخهبا الًلام
الزضَة املضاذت ًلفصاذ.
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اًِوامش:
( )1مععَح اًلاهون اصلويل االإوساين ثـحري صائؽ الاس خزسام يف امليؼٌلث اصلوًَة وادلامـاث ،وكس اتخىص ُشا اًخـحري اًلاهوين املضِوز
"ماهس ُرب" اًصئُس اًساتق ٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص  ،زاحؽ يف رعل سًسان مصًحوظ ،حلوق االإوسان ،اجملضل اًثاين ،ذاز اًـمل
ٌَمالًني ،تريوث ،1989ض.100
(َ )2لس حمي اصلٍن ،مَرط حمارضاث يف حلوق االإوسان ،ذاز ارلضلوهَة ،ادلزائص ،2011-2010 ،ض.27
( )3اثفاكِة حٌَف اًصاتـة  1949ثضبن حٌلًة املسهَني يف وكت اذلصة املؤزذة يف  12بوث  ، 1949هط االثفاكِة ؿىل املوكؽ
الاًىرتوين:
 ، https://www.ircs.org.iq/wp-content/uploads/2014/04/J_4.pdfاتزخي الاظالغ ًوم  16حوان .2019
( )4اًربوثوهول االإضايف الول املَحق الثفاكِة حٌَف اًصاتـة ًـام  1949املخـَق حبٌلًة حضااي املياسؿاث اصلوًَة املسَحة ،املربم تخازخي 10
حوان  1977اطلي اهضمت اإًََ ادلزائص مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  68-89املؤزد يف  16ماي  1989حصًست زمسَة ؿسذ  20اًعاذزت
يف  17ماي .1989
( )5بمحس بتو اًوفا ،املسؤوًَة ٌضلول واضـة الًلام يف الزايض املرصًة ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، 2003 ،ض .10
https://www.almusallh.ly/ar/ground/87-vol-15-62.

)(6

اظَؽ ؿَََ تخازخي .2019/05/25
( )7بمحس بتو اًوفا ،مصحؽ ساتق ،ض .39
( )8فضَي ؾحس ػل ظالحفة ،حٌلًة الظفال يف اًلاهون اصلويل االإوساين ،ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ،2011 ،اًعحـة الوىل ،2011
ض.97
بواتوا ؿام
( )9جسمى "اثفاكِة حؼص اس خـٌلل وختزٍن وإاهخاح وهلي الًلام املضاذت ًلفصاذ وثسمري ثغل الًلام" بو ما ًـصف مبـاُست
 1997املؤزذة يف  18سخمترب  ،1997وٌسمهيا اًحـغ بًضا مـاُست حؼص الًلام ،وكـت  123ذوةل ؿىل املـاُست يف بواتوا جىٌسا
ذالل ًويم  3و 4ذٌسمرب/اكهون الول  ،1997وذذَت حزي اًخيفِش بول مازش/براز  1999تـس وظول ؿسذ اصلول املعسكة ؿَهيا اإىل
بزتـني ذوةل ،هط االثفاكِة ؿىل املوكؽ الاًىرتوين:
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntd7w.htm

اًعفي ًس ية  1989املؤزذة يف  ،1989-11-20بهؼص هط االثفاكِة ؿىل املوكؽ
( )10املاذت الوىل من اثفاكِة حلوق
الاًىرتوين https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdfاتزخي الاظالغ .2019-06-19
( )11ثحًت اًَوهُس َف االثفاكِة اصلوًَة ارلاظة حبلوق اًعفي يف ؿام ً 1989خحلِق بقصاضِا اًيت بؿسث من بخَِا ابؾخحازُا ظيسوق
الدم املخحست ًصؿاًة اًعفوةل اطلي هيسف ًخوفري اًعـام واملبوى واصلواء واملَخس ًلظفال و ثوحَِ مساؿساثَ تعوزت بوًَة ًربامج الظفال
ظوًةل المس وؿىل مساؿست الظفال يف حاالث اًعوازئ ،وإاحصاء اصلزاساث والحباج ؾن بحوال الظفال ،والاس خجاتة ذلاخاث
الظفال ذاظة يف اصلول اًيامِة ،ومساؿست الظفال ؿىل اسدِفاء حاخاهتم الساس َة وحٌلًة حلوكِم ،زاحؽ يف رعل خمضل اًعصاوهَ،
حلوق اًعفي  ،ذزاسة ملازهة يف ضوء اًلاهون اصلويل واًرشًـة االإسالمِة ،جمةل اذللوق ،اًـسذ اًثاين ،اًس ية اًساتـة واًـرشون،
اًىوًتً ،وهَو  ،2003ض .271
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( )12زاحؽ يف رعل حسني ؿًل اصلزًسي ،اًلاهون اصلويل االإوساين ،والذثَ وهعاكَ ومعاذزٍ ،ذاز وائي ًٌَرش ،ؾٌلن الزذن ،اًعحـة
الوىل 2012 ،ض .450-428
( )13اهضمت ادلزائص مبوحة املصسوم اًصئايس زمق  377-14املؤزد يف  30ذٌسمرب ( 2014حصًست زمسَة ؿسذ  2مؤزذة يف ً 25ياٍص
 )2005اإىل اثفاكِة حؼص بو ثلَِس اس خـٌلل بسَحة ثلََسًة مـَية ميىن اؾخحازُا مفصظة اًرضز بو ؾضوائَة الثص املـمتست يف  10بفصًي
 1980واًيت ذذَت حزي اًخيفِش تخازخي  02ذٌسمرب  ، 1983ثضبن هط االثفاكِة بهؼص املوكؽ الاًىرتوين:
http// :www.un.org/arabic/commonfiles/ccw.pdf

( )14ثـصف اذلصة اًربًة بهنا اًوسائي اًربًة اًيت جس خزسم يف اذلصة يف مٌعلة بزضَة مـَية ومن بمه اًوسائي اًربًة ،اصلابتة واًس َازت
واملسزؿة وانكةل ادليوذ واًلعاز وحٌوذ املضات اطلٍن حيازتون اًـسو وؿىل الزط يف مٌعلة اذلصة ومن السَحة احملصمة يف اذلصة اًربًة
السَحة اًيت ثؤذي اإىل بالم ادلصىح ودعوزت اإظاجهتا ادلسمَة اكًلٌاتي اًفسفوزًة واًـيلوذًة ،زاحؽ يف رعل سَِي حسني اًفذالوي،
ؾٌلذ َلس زتَؽ ،اًلاهون اصلويل االإوساين ،ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ،ؾٌلن الزذن ،اًعحـة الوىل ،االإظساز اًثاين ،ض .104-103
18بنخوجص  ،1907املًضوزت ؿىل املوكؽ الاًىرتوين:
( )15اثفاكِة الُاي املخـَلة تلواهني وبؾصاف اذلصة اًربًة املؤزذة يف
ً https://www.legal-tools.org/doc/2398d7/pdf/وم الاظالغ ؿىل املوكؽ .2019-06-18
( )16كصزث ازلـَة اًـامة ًلدم املخحست ًوم  16بنخوجص  1990ذؾوت اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص اإىل املضازنة يف ذوزهتا وبصلاًِا
واؾمتسث مرشوغ اًلصاز ذون اًخعوًت ًليض مبيح اٌَجية اصلوًَة مصنز املصاكة ،بهؼص هط اًلصاز وائي بهوز تيسق ،موسوؿة اًلاهون
اصلويل االإوساين ،ذاز اًفىص ادلامـي االإسىٌسزًة ،تسون ظحـة ،ض .515
( )17يه مٌؼمة ذوًَة كري حىومِة ،ثـمي مٌش وضبهتا ؿىل الاضعالغ تسوز اًوس َط احملاًس يف حاالث اًزناغ املسَح والاضعصاابث،
ساؾَة سواء مبحاذزت مهنا ،بو اسدٌاذا اإىل اثفاكِاث حٌَف وجصوثوهوالُا االإضافِني اإىل نفاةل اسلاًة واًـون ًضحااي اًزناؿاث املسَحة
اصلوًَة وكري اصلوًَة ،حِر بن املاذت  18من اًربوثوهول اًثاين الثفاكِة حٌَف اًصاتـة ثيط " جيوس زلـَاث اًلوج اًاكئية يف اإكَمي
اًعصف اًسايم املخـاكس مثي مجـَاث اًعََة المحص واًِالل المحص والسس واًضمس المحصٍن ،بن ثـصط ذسماهتا لذاء رمارما
املخـازف ؿَهيا فامي ًخـَق تضحااي اًزناغ املسَح"،بوضبُا اًسوٌرسي  Henry Dunantس ية  ، 1864زاحؽ يف رعل َلس حمي اصلٍن
مصحؽ ساتق ،ض .27
( )18تَلامس َلس ،املحاذئ الساس َة ًسري الؾٌلل اًـسائَة ،مشهصت ًيَي صِاذت املاحس خري حلوق ،فصغ اًلاهون اصلويل واًـالكاث اصلوًَة،
لكَة اذللوق ،خامـة ادلزائص 01جن ؾىٌون ،2010 ،ض .89
( )19رشؾت ادلزائص يف ىزغ بًلام اذللدة الاس خـٌلزًة واًخىفي ابًضحااي مدارشت تـس الاس خلالل  ،1962حِر بوضئت اصلوةل ادلزائصًة
ابًخـاون مؽ الاحتاذ اًسوفِيت ،فَِلني ٌَلِام تـمََة ىزغ الًلام املززوؿة ؿىل ظول اذلسوذ مؽ ثووس وامللصة ،نٌل بن ادلُش اًوظين
اًضـيب رشغ يف ُشٍ املِمة مبوحة ذس خوز  1963اطلي حر يف ماذثَ اًـارشت ؿىل مسح لك تلااي الاس خـٌلز .حِر اًزتمت ادلزائص
تـس الاس خلالل ،ابًخعِري واًخسمري واًخوؾَة من خماظص الًلام املضاذت ًلصزاض مؽ زؿاًة ومصافلة اًضحااي ،وُو ما ثيط ؿَََ اثفاكِة
«بواتوا» ًس ية  ،1997ذلؼص الًلام املضاذت ًلصزاض اطلي اهضمت اإٍهيا ادلزائص س ية  .2000فاكن ادلُش الاس خـٌلزي كس كام
جززغ  11مََون ًلم ؿىل حسوذ ادلزائص اًرشكِة واًلصتَة وكس بهنيى ادلُش ادلزائصي معََة ىزغ الًلام يف اًفاحت من ذٌسمرب .2016
زاحؽ يف ذعل املوكؽ الاًىرتوينً www.ech-chaab.com/:وم الاظالغ .2019-19-19
( )20املواذ من  27اإىل  34من اثفاكِة حٌَف اًصاتـة اًساًفة اطلهص.
()2حس يني احملمسي تواذي ،حلوق اًعفي تني اًرشًـة واًلاهون اصلويل االإوساين ،ذاز اًفىص ادلامـي ،االإسىٌسزًة ،ض .99-98
( )22فضَي ؾحس ػل ظالحبة ،مصحؽ ساتق ،ض .100
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امللاثي اًلاهوين ورشوظ الاؿرتاف تَ ٌَلواث املسَحة اًيؼامِة
The legal combatant and the conditions for recognition of
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:مَرط
 وتـغ فصوؿَ – اًلاهون اصلويل االإوساين – تعفة ذاظة،ًلس بوىل اًلاهون اصلويل اًـام تعفة ؿامة
 وًـخرب ادليوذ مه اًفئة، ورعل ابًيؼص لاثزُا املسمصت ؿىل اًخرشًة مجـاء،اُامتما ابًلا ابًزناؿاث املسَحة
.اًفاؿةل يف ُشٍ اًزناؿاث املسَحة واحملصك السايس ًِا
كري بهَ ميىن ًِؤالء ادليوذ بن ٍىون حضااي يف ُشٍ اًزناؿاث ؾيس وكوؾِم يف الدش بو االإظاتة يف
املـازك بو حىت كذَِم وحىت ٌس خفِس ُؤالء من مصنز امللاثي اًلاهوين جية بن ثخوفص فهيم رشوظ س يخِهنا يف
.ُشٍ اصلزاسة ٍلةل ومفعةل
َ ص ح-  اًلواث املسَحة اصلامئة-  اًلواث املسَحة اًيؼامِة-  امللاثي اًلاهوين- ادليوذ: اًلكٌلث املفذاحِة
. اًلواث اًـسىصًة
Summary:
General international law in general, and some of its branches - international
humanitarian law - have given special attention to armed conflicts, given their devastating
effects on all humanity, and are considered to be the active actors and drivers of these armed
conflicts.
However, these soldiers can be victims in these conflicts when they are captured or
injured in combat or even killed and so that they benefit from the status of the legal combatant
must meet the conditions described in this study is comprehensive and detailed.
Key words: Soldiers - Legal Combatant - Regular Armed Forces - Permanent Armed
Forces - Paratroopers.
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ملسمة
ُؾصفت اذلصة( )1تبهنا حاةل رصاغ مسَح تني بمذني مذحازتخني ال فصذ تفصذ ،وبن الصزاض فهيا ًُسوا
بؿساء اإال ًفرتت مؤكذة -سمن اًزناغ-ال هصخال بو هكواظيني وًىن وجيوذ ،وُشا واكؽ يف لك جممتؽ ممتسن ،وؿىل
ُشا الساش فاإن اصلول اكهت والساًت ثـمتس تعفة بساس َة يف ىزاؿاهتا املسَحة ؿىل ملاثَهيا اطلٍن جُس يس
اإٍهيم رممة اًلذال واًلِام ابًـمََاث اًلذاًَة ،وحيق ًِا هبشٍ اًعفة اس خزسام اًلوت ضس اًـسو رمامج ًة ،وملاومذ ًَ
،وبدشا دليوذٍ ،مؽ اًزتارمم ابس خزسام اًلوت مبا ال ًَحق برى هحريا ابلفصاذ مسهَني اكهوا بم ؾسىصًني مصاؿات
الإوساهُهتم وثعحَلا لحاكم اًلاهون اصلويل االإوساين (،)2ؿىل بن ٌس خفِس ُؤالء امللاثَون من اسلاًة اًلاهوهَة اإرا
ما وكـوا يف الدش لي سخة من الس حاة .
كري بهَ وإان اكن اإس ياذ رممة اًلذال ٌَملاثَني بمص ًا ًحسوا يف كاًة اًسِوةل،فاإن مسبةل الاؿرتاف هبم
وإاؾعاهئم مصنز ًا كاهوهَ ًا وحٌلٍهتم ثحسوا مسبةل يف كاًة اًعـوتة حىت ًوم اًياش ُشا ،وراعل زاحؽ ًالدذالف
اًزناؿاث تني ىزاؿاث مسَحة راث ظاتؽ ذويل وبدصى راث ذاذًل المص اطلي حـي ُشٍ اًفئة ثيلسم اإىل
ثلس اميث خمخَفة ( )3مهنا ما ُو مـرتف تَ هكلاثي كاهوين يف لك من اثفاكِة الُاي  1899واثفاكِة حٌَف
ًس ية  1949وجصثوهوًِا االإضايف الول ، 1977ومهنا ما ُو ذون راعل فالسال مل ًيال الاؿرتاف من ظصف
اجملمتؽ اصلويل اإىل وكذيا ُشا ،وراعل زمغ ثعوز اًلاهون اصلويل االإوساين.
من ذالل ما س حق :ما مفِوم امللاثي اًلاهوين؟ وما يه اًفئاث املـرتف ًِا ابمللاثي اًلاهوين ؟ وما
مصنزُا اًلاهوين؟
وً إالخاتة ؿىل ُاثني اًسؤاًني اثحـيا ارلعة اًخاًَة :
املعَة الول  :مفِوم امللاثي اًلاهوين
املعَة اًثاين  :اًفئاث املمتخـة ابملصنز اًلاهوين ٌَملاثي اًلاهوين
املعَة اًثاًر  :املصنز اًلاهوين ٌَلواث املسَحة اًيؼامِة اصلامئة
املعَة الول  :مفِوم امللاثي اًلاهوين
ًلس ؾىف اًيحات ،واًفلِاء ؿىل ثـصًف مععَح امللاثي ملا ميثهل ُشا الذري من بمهَة وذوز زئُيس
وفـال يف اًزناؿاث املسَحة ،وفامي ًًل رهص لمه ثـصًفاهتم يف ادلاهة اٌَلوي واًلاهوين ؿىل اًيحو اًخايل:
اًفصغ الول :ثـصًف امللاثي يف اٌَلة
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ابًصحوغ اإىل نخة اٌَلة فاإن مععَح (امللاثي) مض خق من فـي ،كاث َي ًلاثيِ ،كذا ًال و ُملاث ًةل،
()4
فِو ُملا ِثي ،واملفـول ُملاثَي.
وًلس وزذ مععَح امللاثي يف نخة اٌَلة مبـيَني ٌُل:
-

()5

امللاثي :مبـىن حمازة وُو من ًعَح ٌَلذال بو ًحارشٍ.

 ملاثي:امس من بسٌلء اًصخال.بما امللاثَ ُةل :فِيي احملازتة تني ازيني مبـىن حازتَ وؿاذاٍ ،ومٌَ املُلا ِثةل :اًلوم اطلٍن ًلاثَون بومه اًلوم
()6
اطلٍن ًعَحون ٌَلذال.
وذالظة اًلول :فاإن اًىذة اٌَلوًة مذفلة يف معورما ؿىل بن امللاثي ُو":
من ًعَح ٌَلذال بو ًحارشٍ يف اًـمََاث اًلذاًَة .
اصلويل
اًفصغ اًثاين :ثـصًف امللاثي يف اًلاهون :
ًلس حاول فصًق من فلِاء اًلاهون ثـصًف امللاثي اًلاهوين ،وًلس ثـسذث ثـصًفاهتم يف ُشا اجملال
وثيوؾت ويف ما ًًل تَان لمه ُشٍ اًخـصًفاث:
ً لس ؾصف ٍلوؿة من اًفلِاء امللاثَني تلوهلم ":امللاثَون ومه ادليوذ اطلٍن ٍىون هلم ذوز اإجيايب
()7
ومدارش يف اًـمََاث اذلصتَة".
فِشا اًخـصًف اؾخرب امللاثَني تبهنم مه ادليوذ اطلٍن ًًمتون اإىل فئة اًلواث اًيؼامِة سواء اًربًة مهنا بو
اًححصًة بو ادلوًة ،واطلٍن ٍىون هلم ذوز اإجيايب يف املـازك كري بن ُشا اًخـصًف مل ًحني ظحَـة ُشا اصلوز
ُي ًلذرص فلط ؿىل حتلِق اًيرص اًـسىصي يف املـازك بم بهَ ًشُة اإىل اتـس من رعل .
 وؾُصف امللاثي نشعل تبهَ ":رعل اًضرط اطلي ميغل اذلق يف ازحاكة بؾٌلل ؿسائَة ضس اًـسو من
()8
كذي بو حصخ بو بدش ،وثسمري الُساف اًـسىصًة بو الاسدِالء ؿَهيا" .
فِشا اًخـصًف اؾخرب امللاثي تبهَ رعل ادليسي املـرتف تَ من كدي اًلواث املسَحة اًخاتـة ًيؼام مـني
واًخاتؽ ًِا ،واًيت زدعت هل اس خزسام اًلوت ضس الؿساء سواء كذال دليوذٍ ،بو بدش ًا هلم ،بو ثسمري ًا لُسافَ
اًـسىصًة ،بو الاسدِالء ؿَهيا .
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 وًلس وزذ يف نخاة اًلاموش اًـَمي ٌَلاهون اصلويل االإوساين ثـصًف ٌَملاثي تبهَُ":و اًضرط
اخملول ابس خزسام اًلوت وُو يف مبمن من املالحلة اًلاهوهَة ادلزائَة ما ذام اس خزسام ُشٍ اًلوت ًامتىش مؽ
()9
كواهني اذلصة "
فِشا اًخـصًف الذري بضاف ؿىل اًخـصًفاث اًساتلة تبن امللاثي اًلاهوين ٍمتخؽ حبعاهة ذوًَة ضس املخاتـة
ادلزائَة من ظصف احملامك اًـسىصًة سواء من ظصف اًلواث اًخاتـة ًِا ،بو من ظصف كواث اًـسو اإرا ما وكؽ
بسري ًا بو حصحي ًا يف كدضهتم ما ذام بهَ كام تـمهل يف اإظاز اس خزسام اًلوت اًيت ثامتىش وبؾصاف اذلصة وكواهُهنا.
 وؾصفِم الس خار َلس ثضري اًضافـي تلوهل ":مه الصزاض اطلٍن هلم اذلق وحسمه ،وفل ًا ٌَلاهون
اصلويل يف ذمازسة الؾٌلل اًـسىصًة ،ومن مث ًخـصضون ًِجوم اًـسو ،وهلم اذلق يف اسلاًة اًـامة كدشى
()10
حصة بو حصىح ،بو مصيض بو قصىق يف مواهجة اًـسو ".
 وًلس دعط اصلنخوز زحة ؾحس امليـم مذويل يف ثـصًف امللاثي اًلاهوين وذكق فَِ فـصفَ تبهَ ":رعل
اًضرط اطلي حيمي سالحَ ثضلك ػاُص يف وخَ اًـسو سواء اخنصظ يف ظفوف ادلَوص امليؼمة بو فصكة
ملاومة مٌؼمة بو فصكة مذعوؿة حتمي سالهحا ؿَي ًا وثـمي حتت اإمازت زئُس مسؤول وحتمي صازت بو ؿالمة
متزيُا ؾن كريُا ،وبن اًلاًة املحخلات من وزاء حتسًس وظف امللاثي اًلاهوين ًلك من حيمي اًسالخ يف وخَ
الؿساء يه اإؾعاء وظف بسري اذلصة لي من ُؤالء امللاثَني ؾيس ختَََ ؾن سالحَ اضعصاز ًا بو ادذَاز ًا
()11
ووكوؿَ يف كدضة اًـسو".
من ذالل اًخـازًف اًساتلة وس خًذج بن ُشٍ اًخـصًفاث ثعة يف كاًة واحس ،من ذالل اًرتنزي ؿىل
بن امللاثي رعل اًضرط اطلي حيمي اًسالخ  -ذون حتسًس خًسَ -ثضلك ػاُص ،واخملول هل كاهو ًان
اس خزسام اًلوت يف وخَ اًـسو بزياء املـازك اذلصتَة ،تلَة حتلِق اًيرص ؿَهيم ،مؽ اس خفاذهتم من اسلاًة
اًلاهوهَة اإرا ما وكؽ يف كدضة اًـسو كسري حصة لي سخة من الس حاة .
املعَة اًثاين :اًفئاث املمتخـة ابملصنز اًلاهوين ٌَملاثي اًلاهوين
ثـخرب اًلواث املسَحة اًيؼامِة اًعوزت الوىل والمه ٌَملاثي اًلاهوين واطلٍن حيق هلم ذمازسة الؾٌلل
اًلذاًَة ضس اًـسو يف حسوذ ما هعت ؿَََ كواؿس اذلصة وبؾصافِا ،وملاومذَ ،مؽ الاس خفاذت من اًوضؽ
اًلاهوين ًلدشى اذلصة اإرا ما وكـوا يف الدش ،ويف ما ًًل تَان ملفِوم ًِشٍ اًلواث ورشوظ الاؿرتاف هبا.
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اًفصغ الول  :مفِوم اًلواث املسَحة اًيؼامِة
ًلس حاول تـغ اًفلِاء اإؾعاء ثـصًفاث موحزت ملععَح اًلواث املسَحة اًيؼامِة ،ومن ثَنك
اًخـصًفاث:
 ثـصًف ذ/ؾحس اًواحس َلس ًوسف اًفاز يف مـصط حسًثَ يف نخاتَ -بدشى اذلصة  -ؾن اًفئاث
اًيت ًيعحق ؿَهيا وظف بسري اذلصة تبن اًلواث املسَحة اًيؼامِة مهٍ ":لوغ الفصاذ اطلٍن ًسذَون يف
()12
جضىِي كواهتا اًربًة واًححصًة وادلوًة اًيت حىون يف ٍلوؾِا اًلواث املسَحة ".
 وبضاف ذ/ؾحس اًـزٍز دشحان ؾن اًخـصًف اًساتق تبهنم ٍ ":لوؿة من الفصاذ اطلٍن ًًمتون اإىل
كواث اصلوةل املسَحة تدضىِالهتا اخملخَفة تعوزت ذامئة بو مؤكذة ،وخيضـون لوامص زؤساهئم ،وًخلاضون
()13
زواحهبم مهنا وٍصثسون ساي مـَيا بزياء كِارمم ابًواحة "
 ويف اًس َاق راثَ ؾصفِم تـغ اًفلِاء تبهنم ":اًـسىصًني من بفصاذ اًلواث املسَحة لظصاف اًزناغ
املضازهون يف اًزناغ املسَح اصلويل بو كري اصلويل ومه اًفئة الساس َة تدضىِالهتا اخملخَفة  -اًربًة واًححصًة
وادلوًة  -اطلٍن ٌضازهون مدارشت يف اًـمََاث اًـسائَة ،وثياول بحاكما مـَية يف اًلاهون اصلويل االإوساين
املعحق يف املياسؿاث املسَحة ،وٌس خفِس بفصاذُا من املصنز اًلاهوين هلم كدشى حصة ؾيس وكوؾِم يف كدضة
()14
اًـسو".
وًلس اؿرتفت املاذت الوىل من اثفاكِة الُاي ًس ية ٌَ 1907لواث املسَحة اًيؼامِة تعفة حمازتني
وراعل تيعِا ؿىل بن " كواهني اذلصة وحلوكِا وواحداهتا  ...ثيعحق ؿىل ادلُش " بي اًلواث املسَحة
اًيؼامِة اًيت ثددؽ اإحسى اصلول املخحازتة ،وبنسث رعل راعل يف اثفاكِة حٌَف اًثاًثة .1949
وبفصاذ اًلواث املسَحة ًسذَون مضن اًدضىِالث اًـسىصًة اخملخَفة ٌضلوةل تدضىِالهتا اخملخَفة تعوزت
ذامئة بو مؤكذة ،وخيضـون لوامص اصلوةل وًخلاضون زواحهبم من سَعاهتا اًـسىصًة وُؤالء ٌضلكون كاؿست
امللاثَني اًلاهوهَة .
وثخىون اًلواث املسَحة اًيؼامِة من زؿااي اصلوةل راهتا سواء اكهوا مذعوؿني بو جميسٍن اإحدازاي ،بو
ؾن ظصًق ارلسمة االإًزامِة ،فذـمتس تـغ اصلول لكَا ؿىل هؼام ارلسمة االإًزامِة ،يف حني ثـمتس ذول بدصى
ؿىل هؼام اًخعوغ يف كواهتا ،وثخجَ بكَة ذول اًـامل اإىل اصلمج تني هؼايم اًخعوغ وارلسمة االإًزامِة يف حىوٍن
()15
حِوصِا.
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واملصحؽ السايس يف حتسًس بفصاذ اًلواث املسَحة اًيؼامِة ٍصحؽ اإىل اًلواهني ارلاظة ًلك ذوةل ؿىل
حسٍ اكصرتاظ اًـمص بو ادلًس َة …اخل ،ويف راث اًوكت فاإن جحم وحىوٍن وثيؼمي ثغل اًلواث اًيؼامِة
مسبةل ذاذََة ثسذي يف هعاق اًس َاذت اًوظيَة ًلك ذوةل،ال حيسٍ بي كِس ؿسى ما ٍىون من اًزتاماث ذوًَة
سو ًاء اكهت مـاُساث اًثيائَة بو ازلاؾَة ،حتس من حصًة اصلوةل يف ُشا اجملال ،اكن ال ًخـسى خُضِا اًيؼايم
ؿسذ ًا مـَي ًا من ادليوذ بو جحٌل حمسذ ًا من اًدسََح بو ما اإىل رعل.
وحيق لفصاذ اًلواث املسَحة اًيؼامِة ٌضلوةل احملازتة تدضىَِهتا اخملخَفة املسامهة املحارشت يف الؾٌلل
اًـسائَة جلك اًعصق واًوسائي املرشوؿة كاهو ًان ،ومن مث ٍىون من حق ثغل اًلواث كذي بو حصخ بفصاذ
اًـسو ظاملا اس متصوا يف امللامة اإال بهنم مبجصذ اإًلاء بسَحهتم ظوؿا بو هصُا فاإن كواؿس اًلاهون اصلويل االإوساين
()16
متيحِم اسلاًة واًصؿاًة حىت ًضؽ اًزناغ بوسازٍ تني اًعصفني
اًفصغ اًثاين  :رشوظ الاؿرتاف ابًلوت املسَحة هكلاثَني كاهوهَني.
ٌضرتظ الس خفاذت بفصاذ اًلواث املسَحة من املصنز اًلاهوين لدشى اذلصة حال وكوؾِم يف كدضة اًـسو
()17
بوحال ثوكفِم ؾن اًلذال ودضوؾِم لحاكم بدشى اذلصة بن ثخوفص فهيم تـغ اًرشوظ بمهِا
- 01ازثساء اًزي اًـسىصي :بوحة اًـصف اصلويل ؿىل بفصاذ اًلواث املسَحة املخحازتة رضوزت ازثساء
اًزي اًـسىصي امللصز من ظصف ذوٍهتم حال ثواخسمه يف ساحاث اًلذال  ،وراعل حىت ٌسِي اٍمتَزي تني
اًلواث املسَحة واملسهَني اً ُـزل ،وخيخَف اًزي اًـسىصي تني خمخَف اًلواث اًـسىصًة ،فِىون ٌَلواث
اًربًة سي موحس خيخَف ؾن سي اًلواث اًححصًة وادلوًة  ،ؿىل بن اًلاهون اصلويل اصرتظ ؿسم ارلساغ
واًلسز ؾيس ازثساء اًزي اًـسىصي فاإرا مت اإًلاء اًلدغ بحس ادليوذ اًيؼامِني يف مِسان اًلذال مصثساي ساي
مسهَني بو ساي ؾسىصي ٌَلواث املـاذًة فاإهَ تشاعل ًفلس ظفذَ هكلاثي كاهوين ،وتشاعل حيصم من املـامةل كسري
حصة،وحيق ٌَلواث املـاذًة حماهكخَ جهتمة "اًلذي قَةل "اإرا اكن مسَح ًا،وجهتمة "اًخجسس "اإرا اكن بؾزل من
اًسالخ.
- 02محي تعاكة ًخحلِق اًِوًة  :بًزم اًلاهون اصلويل ؿىل اصلول الظصاف ابن حزوذ حِوصِا تحعاكاث
ًخحلِق اًِوًة ،ويه تعاكة مـسهَة ًحَف جحمِا  10 . 6,5س يدميرتاث وثعسز من وسرخني ،حتمي املـَوماث
اًخاًَة :
الامس اًاكمي ٌَمجيس ،واتزخي مِالذٍ ،وزثخذَ ،وزمقَ ابدلُش بو اًفصكة بو زمقَ اًضرط،وميىن بن
 17من اثفاكِة
حتمي تعاكة اًِوًة بًضا ثوكِؽ حامَِا بو تعٌلث بظاتـَ بو لكهيٌل  ،وُشا ما بنسثَ املاذت
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حٌَف اًثاًثة ًس ية  )18(،1949وجية ؿىل السري ثلسمي تعاكذَ اإىل الهجزت اًـسىصًة ٌضلوةل اذلاحزت لكٌل
ظَة مٌَ رعل  ،مؽ احذفاػَ هبا يف لك الوكاث وال جيوس حسهبا مٌَ .
- 03احرتام كواهني اذلصة وبؾصافِا ٌ:ضلك احرتام امللاثَني ًلواهني وبؾصاف اذلصة رشظا بساس َا
الس خفاذهتم من اًوضؽ اًلاهوين ،وٌضلك اىهتاك ُشٍ اًلواهني والؾصاف حصمية حصة مبلذىض اثفاكِاث اًلاهون
اصلويل االإوساين )19( ،ويف ُشا اًس َاق بصازث املاذت  44فلصت  02من اًربثوهول الول ًـام  1977تلوًِا":
ًَزتم مجَؽ امللاثَني تلواؿس اًلاهون اصلويل اًيت ثعحق يف املياسؿاث املسَحة تَس بن خماًفة ُشٍ الحاكم ال حتصم
امللاثي حلَ يف بن ًُـس ملاثال ،وبن ًُـس بسري حصة اإرا ما وكؽ يف كدضة ارلعم ورعل ابس خثٌاء ما ثيط
()20
ؿَََ اًفلصاتن اًثاًثة واًصاتـة من ُشٍ املاذت "
املعَة اًثاًر  :املصنز اًلاهوين ٌَلواث املسَحة اًيؼامِة اصلامئة .
ثـخرب اًلواث املسَحة اًيؼامِة اصلامئة من اًخيؼاميث الساس َة ٌَلواث املسَحة اًيؼامِة ،سواء يف
اًدضىِالث اًربًة بو اًححصًة بو ادلوًة ،واطلٍن بولكت هلم ٍلوؿة من املِام ؿىل زبسِا ذمازسة الؾٌلل اًلذاًَة
ضس اًـسو يف حسوذ ما هط ؿَََ اًلاهون اصلويل االإوساينً ،ضاف اإىل ما س حق رممة حفغ المن ذاذي
اصلوةل ذاظة ابًًس حة ٌَفئاث اًض حَ ؾسىصًة ،ومن اخي كِام ُشٍ اًلواث ابملِام املس يست اإٍهيا فاإن اًلواهني
اصلاذََة ٌضلول ،بذزحت حتت ًواء ُشٍ اًلواث -اًلواث املسَحة اًيؼامِة اصلامئة ٍ -لوؿة من اًفئاث ميىن
ثعيَفِا حبسة ظحَـة معَِا اإىل ظيفني ٌُل:
اًفصغ الول  :بفصاذ اًلواث اًـسىصًة
ًيسزح حتت ُشا اًخعيَف ٍلوؿة اًفئاث اًـسىصًة اإما تعفة ذامئة بو مؤكذة وبمه ُشٍ اًفئاث ما ًًل:
بوال :امللكفون ابرلسمة اًـسىصًة االإحدازًة  :ثفصط كاًحة اصلول يف ُشا اًـرص ارلسمة اًـسىصًة
االإًزامِة ؿىل مواظيهيا ًفرتت حمسوذت ثرتاوخ ما تني زالزة بصِص وس يدني ؾيس تَوقِم سًٌا مـًٌَا  -ما تني
18س ية اإىل كاًة  50س ية -ابؾخحاز بن ارلسمة اًـسىصًة يه رضًحة اًوالء واًوفاء ؿىل لك مواظن رلسمة
تضلٍ واصلفاغ ؾيَ ومن حق اًسَعاث اًـسىصًة اس خسؿاهئم مىت اكهت يف حاخة هلم ملواهجة بي مـخسي وبي
ظامؽ.
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اثهَا :الصزاض اطلٍن ًخزشون من ارلسمة يف اًلواث املسَحة رمية هلم
ومه الصزاض اطلٍن ًخعوؾون ٌَزسمة يف اًلواث املسَحة سواء اًربًة مهنا بو اًححصًة بو ادلوًة
مبحغ إازاذهتم ،وحىون ارلسمة اًـسىصًة ابًًس حة هلم رمية ًـمتون ؿَهيا يف مـُض هتم ،ثرتاوخ فرتت جتيَسمه يف
اًلاًة ما تني  15س ية و 30س ية ً،خلضلون فهيا زثة وهَاصني ؾسىصًة .
وحمتخؽ الك اًفئخني سواء امللكفون ابرلسمة اًـسىصًة االإحدازًة بو الصزاض اطلٍن ًخزشون من ارلسمة
يف اًلواث املسَحة رمية هلم ،ابسلاًة اًلاهوهَة وراعل من ذالل ذمازسة الؾٌلل اًلذاًَة ضس اًـسو يف حسوذ ما
هط ؿَََ اًلاهون اصلويل االإوساين ،ذون بن ٍىون راعل سخدا يف مذاتـهتم حزائَا ،انَُم ؾن اٍمتخؽ ابملصنز
اًلاهوين ًلدشى رشًعة بن حىون حتت إارشاف كِاذت مسؤوةل وُشا ما بنسثَ املاذت  43فلصت  01من
اًربثوهول االإضايف الول ":
 -01ثخىون اًلواث املسَحة ًعصف اًزناغ من اكفة اًلواث املسَحة واجملموؿاث واًوحساث اًيؼامِة
اًيت حىون حتت كِاذت مسؤوةل ؾن سَوك مصؤوس هيا من كدي راعل اًعصف حىت وًو اكن راعل اًعصف
ذمثال حبىومة بو ثسَعة ال ًـرتف ارلعم هبا  .وجية بن ختضؽ مثي ُشٍ اًلواث املسَحة ًيؼام ذاذًل ٍىفي
()21
فامي ٍىفي اثحاغ كواؿس اًلاهون اصلويل اًيت ثعحق يف اًزناغ املسَح".
اًفصغ اًثاين :بفصاذ اًلواث اًض حَ ؾسىصًة
ًيسزح حتت ُشا اًخعيَف ٍلوؿة من اًفئاث اًض حَ ؾسىصًة ثولك هلم تعفة ؿامة وػائف اإذازًة،
وبدصى كضائَة ،واثًثة احامتؾَة تعفة ذامئة سمن اًسمل ،ووػائف ؾسىصًة بو ص حَ ؾسىصًة تعفة مؤكذة
بزياء اًزناؿاث املسَحة وبمهِا ُشٍ اًفئاث اًض حَ ؾسىصًة ما ًًل:
بوال :كواث اًرشظة  :وًلعس هبا كواث المن اصلاذًل ،وزخال المن ،وحصش اذلسوذ ،وادلُش
اًضـيب امللكفون حبٌلًة المن ذاذي حسوذ اصلوةل كظي ؿام ،وًلس وكؽ خسل هحري تني املؤمتصٍن يف اًربثوهول
االإضايف الول  1977يف مساةل اؾخحاز كواث اًرشظة حزاء من كواهتا املسَحة  ،بو اؾخحازُا هجاس ذلفغ
اًيؼام اًـام ذاذي اصلوةل فلط ،ومًضب ارلالف زاحؽ ًالدذالف الهؼمة اًلاهوهَة تني اصلول وامليؼمة دلِاس
اًرشظة ،فسول مثي تَجَاك مثال ثـخرب اًرشظة حزاء من اًلواث املسَحة تعفة ؿامة حىت يف بوكاث اًسمل،
وذول بدصى ثسمج كواث اًرشظة مؽ كواهتا املسَحة سمن اًزناؿاث املسَحة ،نسوةل اًـصاق كدي اًلزو
المصٍيك ٌَـصاق :يف  09هُسان/بجصًي  )22(،2003وذوةل بملاهَا الاحتاذًة ،وذول ثفضي فعي هجاس اًرشظة
ؾن اًلواث املسَحة يف اًسمل واذلصة ،وُو المص اًلاًة يف ذول اًـامل .
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وًلس حسم ُشا اًيلاص من ذالل هط املاذت  43فلصت  03واًيت ثيط ؿىل بهَ ":اإرا مضت اًلواث
املسَحة ًعصف يف ىزاغ َُئة ص حَ ؾسىصًة ملكفة تفصط احرتام اًلاهون وحة ؿَََ اإدعاز بظصاف اًزناغ
الدصى تشاعل" )23(،من ذالل ُشا اًيط واًـام يف ظَاقخَ فاإهَ ال ٌضرتظ يف هجاس اًرشظة بن حىون اتتـة
ٌَلواث املسَحة يف حاةل اًسمل حىت ميىهنا راعل من اًلِام ابًـمََاث اًـسىصًة بزياء اًزناؿاث املسَحة ،تي
ميىن بن حىون ملكفة حبفغ اًيؼام واًسىِية اًـامة ،وال ختضؽ ًسَعة اًلواث املسَحة اًيؼامِة ،كري بهَ يف
حاةل وضوة ىزاغ ؾسىصي ذاذًل بو ذازيج فاإن ميىن ٌَلواث املسَحة بن ثضم حتت ًواهئا كواث اًرشظة،
()24
رشًعة اإدعاز ارلعم بو اًـسو تشاعل يف فرتت اًزناغ.
اثهَا :زخال اصلفاغ املسين :سواء اكهوا من املسهَني بو اًـسىصًني اطلٍن ثَجب اإٍهيم اصلوةل ٌَلِام تحـغ
املِام االإوساهَة واًصامِة اإىل حٌلًة اًساكن املسهَني من بدعاز الؾٌلل اًـسائَة ؾيس وضوة اذلصة بو حسوج
هوازج ظحَـَة ومساؿسهتم ؿىل اًخلََي من باثزُا اًفوزًة ،ونشا ثبمني اًؼصوف اًالسمة ًحلاهئم ؿىل كِس
()25
اذلَات.
وجضمي ُشٍ اًفئة زخال اصلٍن اطلٍن ًلومون ابإزصاذ بفصاذ اًلواث املسَحة تبذاء وحداهتم اصلًًِة ،ونشا
بفصاذ ارلسماث اًعحَة من بظحاء ومساؿسٍن اطلٍن ًلومون ابإسـاف املصىض ومساؿسهتم ،وكريمه من املسهَني
املصافلون ٌَلواث املسَحة اكًـامَني يف التًِة اًـسىصًة ،واملصاسَني اذلصتَني ومذـسي اٍمتوًي .
اًفصغ اًثاًر :رشوظ الاؿرتاف بفةصاذ اًلواث اًض حَ ؾسىصًة.
حىت حمتخؽ ُشٍ اًفئة ابسلاًة اصلوًَة ٌَلاهون اصلويل االإوساين سمن اًزناؿاث املسَحة اصلوًَة جية بن
ثخوفص فهيم اًرشوظ اًخاًَة:
اًـسائَة
:
-01ؿسم املضازنة املحارشت يف اًـمََاث
ًيك ٍمتخؽ زخال اصلفاغ املسين ابسلاًة اًالسمة التس من حتلق رشظ ؿسم املضازنة املحارشت يف اًـمََاث
اًـسائَة ؾيس مزاوةل بفصاذ ُشٍ اًفئة املِام االإوساهَة اًيت ؿىل بثصُا مٌحوا اسلاًة اصلوًَة امللصزت مبوحة
اًلاهون اصلويل االإوساين اًـصيف )26(،واثفاكِاث حٌَف الزتؽ ًـام  1949وجصثوهوًِا االإضايف املَحلة هبا.
ًلس خاءث اثفاكِاث حٌَف وجصثوهوًِا االإضايف ًخـزس اسلاًة اصلوًَة ًِشٍ اًفئة وبذشث تيفس املساز
اطلي اىهتجَ اًـصف اصلويل مؤنس ًا ؿىل كاؿست اصرتظ ؿسم املضازنة يف اًـمََاث اًـسائَة من بخي ثوفري
اسلاًة امليوٍ ؾهنا بؿالٍ حِر هعت املاذت  51فلصت  03من اًربوثوهول االإضايف الول الثفاكِاث حٌَف ؿىل
بهَ"ٍ-03متخؽ الصزاض املسهَون ابسلاًة اًيت ًوفصُا ُشا اًلسم ما مل ًلوموا تسوز مدارش يف الؾٌلل اًـسائَة
وؿىل مسى اًوكت اطلي ًلومون ذالهل هبشا اصلوز"...
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وًالحغ ؿىل ُشا اًيط بهَ كس بوحة ؿسم املضازنة املحارشت ابلؾٌلل اًـسائَة لفصاذ ُشٍ اًفئة ًيك
ٍمتخـوا ابسلاًة اصلوًَة.
 -02ؿسم اًلِام تبؾٌلل ضازت ابًـسو :
اإن اًرشظ اًثاين ًخوفري اسلاًة اصلوًَة لفصاذ ارلسماث االإوساهَة ُو ؿسم اًلِام تبؾٌلل ضازت ابًـسو.
وثـصف الؾٌلل اًضازت تبهنا ":ثغل الؾٌلل اًيت تسمعِا بو تـصكَهتا ٌَـمََاث اًـسىصًة سوف ثرض
تلواث ارلعم" )27( ،واًيت ؿىل ضوء اًلِام هبا ثخالىش اسلاًة امللصزت هلم وثعحح بماكهَة اس خزسارما اس خثٌاء
من مدسب اٍمتَزي تني املسهَني وامللاثَني.
اإال بهَ حبنك ثواخس بفصاذ اصلفاغ املسين يف بماهن ثوظف ابًخوحص ما ًـين ابًرضوزت محَِم لسَحة دفِفة
فِي ثـخرب حِاسهتم ًِشا اًيوغ من السَحة من كدَي الؾٌلل اًضازت ابًـسو؟
وً إالخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل التس من االإصازت اإىل اٍمتَزي اطلي زثح َُ اًفلَ اصلويل يف الاثز املرتثحة ؿىل
ثغل اذلَاست ًلسَحة ارلفِفة اسدٌاذا اإىل قصط حِاسهتا ،فدضري اإىل ؿسم ثوكف اسلاًة يف حاةل ما اإرا اكن
اًلصط ُو اصلفاغ ؾن ادلصىح واملصىض اطلٍن ًخوًون اًـياًة هبم بو اكن اًلصط من حِاسهتا ُو اصلفاغ ؾن
بهفسِم ضس بؾٌلل اًـيف واًرسكة ،تُامن اإرا اس خزسمت ثغل السَحة ضس كواث اًـسو اًـامةل ٌَلِام تبؾٌلل
()28
ضازت جتاَُ مبا يف راعل ملاومة اًوكؽ الدش فبن اسلاًة جسلط ؾهنم.
-03ؿسم اٍمتزي يف ثلسمي املساؿست ملس خحلهيا:
بن من اًرضوزي ثلسمي اًـياًة واملساؿست ًضحااي اًزناؿاث املسَحة من كدي بفصاذ ُشٍ اًفئة ذون بي
متَزي ًُخىن ؿىل بي بساش ؾيرصي مثي اٌَون بو ادلًس بو اٌَلة بو اصلٍن بو اًـلِست وكريُا من الموز
الدصى ،وتلغ اًيؼص ؾن اهامتء اًضحااي اإىل بي ظصف من بظصاف اًزناغ وُشا من املحاذئ ادلوُصًة اًيت
()29
كام ؿَهيا اًلاهون اصلويل االإوساين وٌسـى اإىل ثفـََِا.
 -04محي صازت ذمزيت وتعاكة حتلِق اًِوًة :
ًلس بوحة اًلاهون اصلويل االإوساين من ذالل اثفاكِاثَ اًـسًست ومهنا اثفاكِاث حٌَف الزتؽ ًـام
 1949واًربوثوهوالث االإضافِة اًثالج ًسًيت  2005 – 1977ؿىل بفصاذ اصلفاغ املسين جمتَزي بهفسِم ؾن
()31
سائص الفصاذ الدصٍن ؾن ظصًق محي اًضازت )30(،وتعاكة حتلِق اًِوًة.
اإن اًِسف اًصئُيس والسايس ٌَضازت املمزيت ُو مبا ثوفص ٍُ من حٌلًة ًلفصاذ اًـامَني يف ارلسماث
االإوساهَة ؾن امللاثَني املخواخسٍن يف مِسان اًلذال ،واطلٍن وفصُا هلم اًلاهون اصلويل االإوساين من ذالل
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اثفاكِة حٌَف الوىل ًـام ،1949من راعل مثال اسلاًة ذاظة ٌَوحساث اًعحَة اًخاتـة ٌَجُش ،اإر جضري
املاذت  19من اثفاكِة حِف الوىل ؿىل بهَ ":ال جيوس تبي حال اًِجوم ؿىل املًضبث اًثاتخة واًوحساث
املخحصنة اًخاتـة ٌَزسماث اًعحَة ،تي حترتم وحتمى يف مجَؽ الوكاث تواسعة بظصاف اًزناغ ويف حاةل
سلوظِا يف بًسي اًعصف ارلعم ،ميىن لفصاذُا مواظةل واحداهتم ماذامت اصلوةل الدشت ال ثلسم من خاىهبا
اًـياًة اًالسمة ٌَجصىح واملصىض املوحوذٍن يف ُشٍ املًضبث واًوحساث.
وؿىل اًسَعاث اخملخعة بن ثخحلق من بن املًضبث واًوحساث اًعحَة املشهوزت بؿالٍ ثلؽ مبيبى ؾن
()32
بي دعص جسخدَ اًِجٌلث ؿىل الُساف اذلصتَة".
وًخفـَي ُشٍ اًيط وثعحَق مضموهَ  ،فلس خاءث املاذت  40من االثفاكِة راهتاً )33(،خوحة بن حيمي
الفصاذ اًـامَني يف ثغل اًوحساث ،ؿىل اطلزاغ الٌرس ؿالمة رزاغ ال ثخبثص ابملاء وؿَهيا اًضازت املمزيت ،ؿىل
بن ثُرصف ثغل اًـالمة مبـصفة اًسَعة اذلصتَة ُوختمت خبامتِا ،فض ًال ؾن رعل ،حيمي ُؤالء الفصاذ تعاكة
ذاظة ًخحلِق اًِوًة ؿَهيا اًضازت املمزيت ،حىون ُشٍ اًحعاكة من هوغ ال ًخبثص ابملاء  ،وحبجم ٌسمح حبمَِا يف
ادلَة .
وؾيسما جس خزسم اًضازت هوس َةل من وسائي اسلاًة،وًيك حتلق اًِسف من اس خزسارما ،جية بن
ثـصط ذوم ًا يف صلكِا ارلاض ،مبـىن بن ال ًضاف اإٍهيا بي زمز بدص،وان حىون مـصوفة وميىن زؤٍهتا من
()34
اتـس مسافة ذمىٌة وجبمَؽ الاجتاُاث  ،المص اطلي ًلذيض بن حىون اًضازت راث بتـاذ هحريت اذلجم.
بما اًِسف اًثاين من اس خزسام اًضازت بزياء كِام اًزناؿاث املسَحة ُو اس خزسارما هوس َةل ٌضلالةل،
واًِسف من اس خزسارما بؿالٍ ُو ملـصفة بن فصذ بو مصهحة بو تياًة ما ،هلم ؿالكة تًضاظ اذلصنة اصلوًَة
ٌَعََة المحص سواء اكهت اًـالكة مؽ اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص بو مؽ بي مجـَة وظيَة بو مؽ الاحتاذ
()35
اصلويل ٌَجمـَاث اًوظيَة ٌَعََة المحص واًِالل المحص.
طلا جية ؿىل اجملمتؽ اصلويل وبظصاف اًزناغ املسَح اختار اكفة اًخساتري واالإحصاءاث اًالسمة مليؽ اإساءت
اس خزسام ُشٍ اًضازت )36(،الن بي اإساءت ثؤذي اإىل فلسان الاحرتام واًثلة اًواحدخان ،المص اطلي كس ًـصط
ملزًس من ارلعص حِات من ٌس خزسم ُشٍ اًضازت بو حِات الفصاذ وسالمهتم بو الؾَان اًيت حصيم اإىل حٌلٍهتا
،رعل بن من املسمل تَ بن اًضازت حتؼى ابحرتام هحري يف حاةل اًزناغ املسَح اإرا اكهت حٌلٍهتا فـاةل وكت
()37
اًسمل.
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ارلامتة
من ذالل ما س حق خنَط اإىل اًيخاجئ اًخاًَة:
اًزناؿاث املسَحة يه حاةل رصاغ مسَح تني بمذني مذحازتخني ال فصذ تفصذ ،وبن الصزاض فهيا ًُسوابؿساء اإال ًفرتت مؤكذة -سمن اًزناغ-ال هصخال بو هكواظيني وًىن وجيوذ مـرتف هبم.
اإن امللاثي اًرشؾي ُو رعل ادليسي اطلي حيمي سالحَ ثضلك ػاُص يف وخَ اًـسو وًـمي حتتاإمازت زئُس مسؤول وحيمي صازت بو ؿالمة متزيٍ ؾن كريٍ من امللاثَني.
رُة اًفلَ اًلاهوين اإىل ثـصًف اًلواث املسَحة اًيؼامِة تبهنم ٍ :لوؿة من الفصاذ اطلٍن ًًمتون اإىلكواث اصلوةل املسَحة تدضىِالهتا اخملخَفة تعوزت ذامئة بو مؤكذة ،وخيضـون لوامص زؤساهئم ،وًخلاضون
زواحهبم مهنا وٍصثسون ساي مـَيا بزياء كِارمم ابًواحة.
اصرتظ اًلاهون اصلويل الس خفاذت بفصاذ اًلواث املسَحة اًيؼامِة واصلامئة من املصنز اًلاهوين لدشىاذلصة رشوظ ؿست يه :
 - 1ازثساء اًزي اًـسىصي
 - 2محي تعاكة ًخحلِق اًِوًة
 - 3احرتام كواهني اذلصة وبؾصافِا
يه:

ٌضرتظ اًلاهون يف اًلواث املسَحة اًض حَ ؾسىصًة حىت حمتخؽ ابملصنز اًلاهون ٌَملاثي اًلاهوين رشوظ-1
-2
-3
-4

ؿسم املضازنة املحارشت يف اًـمََاث اًـسائَة
ؿسم اًلِام تبؾٌلل ضازت ابًـسو
ؿسم اٍمتزي يف ثلسمي املساؿست ملس خحلهيا
محي صازت ذمزيت وتعاكة حتلِق اًِوًة
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اًِوامش:
( )1يف هناًة اًلصن اًثامن ؾرش وتساًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش ػِص حماوالث كاهوهَة ًخـصًف اذلصة من ذالل اًفلَِ توزاتًُس
( )portaliqueبزياء افذخاخ حموكة اًليامئ اًفصوس َة س ية  1801حِر ؾصفِا  ":اذلصة يه ؿالكة ذوةل تسوةل ال فصذ تفصذ" وُشا
اًخـصًف ٍصحؽ اإىل ثـصًف خان خاك زوسو واطلي كصزٍ يف نخاتَ فلال ":اإن اذلصة ًُست ؿالكة زخي جصخي ،وإامنا يه ؿالكة ذوةل
تسوةل ،وبن الصزاض ًُسوا بؿساء اإال ًفرتت مؤكذة،ال هصخال بو هكواظيني وًىن وجيوذ وُشا واكؽ يف لك جممتؽ ممتسن "
اهؼص :ذَ /لس جن كامن اًـًل املـاضَس  :بدشى اذلصة اصلواؾي االإوساهَة والتـاذ اًلاهوهَة ،مجـَة اًِالل المحص اًلعصًة، 2005 ،
سَسةل حنو زلافة اإوساهَة  ،02ض.48 -47 :اهؼص بًضا :ذ /معص َلوذ اخملزيم :اًلاهون اصلويل االإوساين يف ضوء احملوكة ادليائَة اصلوًَة
،ظ /الوىل ، 2008،ذاز اًثلافة ،ؾٌلن  -الزذن ،ض.244:
( )2هلي تخرصف بهؼص:ذ /حـفص ؾحس اًسالم  :اًلاهون اصلويل االإوساين يف االإسالم ،اًـسذ اًثاين  ،حوان 1986م /صوال ،1306جمةل
لكَة اًرشًـة واًلاهون ،لكَة اًرشًـة واًلاهون ،خامـة السُص،ض .190 :اهؼص بًضا :ذ /بمحس يس ؿًل  :حٌلًة الصزاض والموال يف
اًلاهون اصلويل االإوساين ،ظ /الوىل  ،2011/2010،ذاز الاكذميَة ،ادلزائص ،ض.270:
( )3هلي تخرصف بهؼص :ذ /ؾحس اًىصمي َلس اصلاحول  :حٌلًة حضااي اًزناؿاث اصلوًَة املسَحة  -ذزاسة ملازهة -تني اًلاهون اصلويل اًـام
واًرشًـة االإسالمِة  ،إارشاف :ب.ذً /وسف َلوذ كامس  ،زساةل ذنخوزاٍ هوكضت 1319ه1998/م  ،جلكَة اذللوق ،كسم اًلاهو اصلويل
اًـام  -خامـة اًلاُصت ،ض .230 :اهؼص بًضا  :ذ /زحة ؾحس امليـم مذويل  :اسلاًة اصلوًَة ٌَملاثَني بزياء اًزناؿاث اصلوًَة املسَحة -
ذزاسة ملازهة -فامي تني بحاكم رشًـة االإسالم وكواؿس اًلاهون اصلويل اًـام،ظ /الوىل  1426 ،ه 2006/م ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت
 مرص،ض.06:(ً )4يؼص :ذ/بمحس خمخاز ؾحس اسلَس معص (ثُ1424 :ؼ) :مـجم اٌَلة اًـصتَة املـارصت ،ظ /الوىلُ 1429 ،ؼ  2008 -م ،ؿامل اًىذة ،
تريوث ً -حيان ،ح ،03:ض.1775:
(ً )5يؼص  :ذ /اإجصاُمي مععفى ،ذ /بمحس اًزايث ،ذ /حامس ؾحس اًلاذز ،ذَ /لس اًيجاز :املـجم اًوس َط  ،معسز ساتق ،ح،02 :
ضً.715:يؼص بًضا :ذ/بمحس خمخاز ؾحس اسلَس معص (ثُ1424 :ؼ) :مـجم اٌَلة اًـصتَة املـارصت ،مصحؽ ساتق ،ح ،01:ض.404:
(ً )6يؼص :ص/اجن مٌؼوزً :سان اًـصة  ،ظ /اًثاًثة ُ 1414 -ؼ  ،ذاز ظاذز  -تريوث ،ح،12:ضً .58 :يؼص بًضا :وضوان جن سـَس
اسلريى اٍميين :مشس اًـَوم وذواء الكم اًـصة من اًلكوم ،حتلِق :ذ حسني جن ؾحس ػل اًـمصي ،وبدصون ،ظ /الوىلُ 1420 ،ؼ -
 1999م ،ذاز اًفىص املـارص ،تريوث ً -حياجن ،08:ض.5366:
( )7هلي تخرصف ًيؼص  :ذَ /لس فِاذ اًضالصلت  :اًلاهون اصلويل االإوساين ،ظ /الوىل1426 ،ه2005 /م ،مًضبت املـازف ،اًلاُصت –
مرص ،ض153:
( )8هلي تخرصف ًيؼص  :ب /ذحِو تالل اإجصاُمي َلوذ :حٌلًة امللاثَني بزياء املياسؿاث اصلوًَة املسَحة ،زساةل ماحس خري ،هوكضت ،1991
لكَة اذللوق ،ادلامـة الزذهَة ،ض .08 :هلي من ب /ؾٌلذ موىس اًعصاوهة  :حٌلًة الدشى يف اًلاهون اصلويل االإوساين ،إارشاف :ذ/
خمضل اًعصاوهة ،زساةل ماحس خري هوكضت  ،2007لكَة اذللوق ،كسم اًلاهون اًـام ،خامـة مؤثَ ،الزذن ،ض.66:
(ً )9يؼص :فصاوسواس توص حَ سوًيَُِ :اًلاموش اًـَمي ٌَلاهون اصلويل االإوساين  ،حصمجة بمحس مسـوذ ،ومصاحـة ذ /ؿامص اًزمايل ،ذ/
مسحية مسـوذ ،ظ /الوىل ،2005 ،ذاز اًـمل ٌَمالًني ،تريوثً -حيان ،ض.579:
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( )10هلي تخرصف ًيؼص :ذَ /لس ثضري اًضافـي  :اًلاهون اصلويل اًـام يف اًسمل واذلصة  ،ظ /اًصاتـة1989 ،م ،ذاز اًفىص اًـصيب -
مرص،ضً.655 :يؼص بًضا :ب /ؾحس اذلق مصسًل  :املحاذئ الساس َة ذلرض وثلَِس اس خزسام السَحة يف اًزناؿاث املسَحة اصلوًَة ،
جمةل بفاق ؿَمَة ،اًـسذ الول ،جمةل ذوزًة حموكة هعف س يوًة ًعسزُا املصنز ادلامـي جمترناست  /ادلزائص ،ض .286-285 :
(ً )11يؼص:ب.ذ /زحة ؾحس امليـم مذويل :اسلاًة اصلوًَة ٌَملاثَني بزياء اًزناؿاث اصلوًَة املسَحة  -ذزاسة ملازهة  -تني بحاكم اًرشًـة
وكواؿس اًلاهون اصلويل اًـام ،جمةل َُئة كضااي اصلوةل ،اًـسذ الول ،اًس ية اشلسونً ،ياٍص -مازش  ،2006اًلاُصت  -مرص،ض .11:
(ً )12يؼص:ذ /ؾحس اًواحس َلس ًوسف اًفاز :بدشى اذلصة  ،ذزاسة فلَِة وثعحَلِة يف هعاق اًلاهون اصلويل اًـام واًرشًـة االإسالمِة،
ظ /الوىل ،1975 ،ؿامل اًىذة ،اًلاُصت -مرص ،ض.74:
( )13اهؼص:ذ /ؾحس اًـزٍز دشحان :اًلاهون اصلويل اًـام ،ظ /الوىل ،1973،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت -مرص ،ض.416 :
( )14هلي تخرصف اهؼص  :ذَ /لس محس اًـس حًل :املصنز اًلاهوين لدشى اذلصة يف اًلاهون اصلويل االإوساين ،ظ /الويل ،2005 ،مًضبت
املـازف االإسىٌسزًة  -مرص ،ض.19 :
( )15هلي تخرصف اهؼص  :ذ /زحة ؾحس امليـم مذويل  :مصحؽ ساتق ،ض .11-10:اهؼص بًضا ذَ/لس محس اًـس حًل  :مصحؽ ساتق ،ض:
. 19
( )16اهؼص:ذ /ؾحس اًواحس َلس ًوسف اًفاز :بدشى اذلصة ،مصحؽ ساتق،ض.75 -74:اهؼص بًضا:بُ /اين ؿًل اًعِصاوي  ،بحاكم بدشى
اذلصة يف اًلاهون اصلويل واًرشًـة االإسالمِة  -ذزاسة ملازهة ، -زساةل ماحس خري ،هوكضت 1404ه1984-م ،جلكَة اذللوق ،ادلامـة
الزذهَة ،ض .25 :اهؼص بًضا:ذ /ؾحس اًىصمي َلس اصلاحول  :مصحؽ ساتق ،ض  .236-233 :اهؼص بًضا ذَ/لس محس اًـس حًل  :مصحؽ
ساتق ،ض.20 :
( )17اهؼص :ذ /ؾحس اًواحس َلس ًوسف اًفاز :بدشى اذلصة ،مصحؽ ساتق،ض .75 :اهؼص بًضا:ذ /ؾحس اًىصمي َلس اصلاحول  :مصحؽ
ساتق ،ض .236-233 :اهؼص بًضا ب /حوتَ ؾحس اًلاذز :مصحؽ ساتق ،ض.45-43 :
اهؼص بًضا :ذ /حسان ُيسي  :اًلاهون اصلويل االإوساين ،وزكة معي ملسمة اإىل الايم اصلزاس َة حول اًلاون اصلويل الاوساين ابًخـامي
مؽ اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص،ؾٌلن  -الزذن ،ض.13 :
( )18هعت املاذت  17من اإثفاكِة حٌَف اًثاًثة  ":ال ًَزتم بي بسري ؾيس اس خجواتَ اإال ابالإذالء ابمسَ ابًاكمي ،وزثخذَ اًـسىصًة ،واتزخي
مِالذٍ ،وزمقَ ابدلُش بو اًفصكة بو زمقَ اًضريص بو املسَسي .فاإرا مل ٌس خعؽ فمبـَوماث ذمازةل.
اإرا بذي السري هبشٍ اًلاؿست ابدذَازٍ فاإهَ كس ًخـصط الهخلاض املزااي اًيت متيح ًلدشى اطلٍن هلم زثخذَ بو وضـَ.ؿًل لك ظصف يف
اًزناغ بن ٍزوذ مجَؽ الصزاض اًخاتـني هل واملـصضني لن ًعححوا بدشى حصة ،تحعاكة ًخحلِق اًِوًة ًحني فهيا امس حامَِا ابًاكمي،
وزثخذَ ،وزمقَ ابدلُش بو اًفصكة بو زمقَ اًضريص بو املسَسي بو مـَوماث ذمازةل ،واتزخي مِالذٍ .وميىن بن حتمي تعاكة اًِوًة بًضا
ثوكِؽ حامَِا بو تعٌلث بظاتـَ بو لكهيٌل ،وكس ثخضمن نشعل بًة مـَوماث بدصي ٍصقة ظصف اًزناغ اإضافهتا ؾن الصزاض اًخاتـني
ًلواثَ املسَحة " .بهؼص :ذ /رشًف ؿَمت ،ذَ /لس ماُص ؾحس اًواحس :موسوؿة اثفاكِاث اًلاهون اصلويل االإوساين  ،اًيعوض اًصمسَة
ًالثفاكِاث واصلول املعاذكة واملوكـة ،ظ /الوىل ،2002 ،اإظساز تـثة اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص ،اًلاُصت  -مرص  ،ض.125:
( )19هلي تخرصف اهؼص  :ذ /حوتَ ؾحس اًلاذز  :اًوضؽ اًلاهوين ٌَملاثَني يف اًلاهون اصلويل االإوساين ،بظصوحة ذنخوزاٍ اًـَوم هوكضت
تخازخي  ،2014-2013:جلكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة ،خامـة اذلاح رلرض -ابثية، .ض.45-43 :
( )20اهؼص :ذ /رشًف ؿَمت،ذَ /لس ماُص ؾحس اًواحس :موسوؿة اثفاكِاث اًلاهون اصلويل االإوساين ،مصحؽ ساة ،ض.282:
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( )21املاذت (  )01/43من اًلسم اًثاين  :اًوضؽ اًلاهوين ٌَملاثي ولسري اذلصة ،اًحاة اًثاًر  :بساًَة ووسائي اًلذال ،من املَحق "
اًربثوهول " الول االإضايف اإىل اثفاكِاث حٌَف  1949املخـَلة حبٌلًة حضااي املياسؿاث اصلوًَة املسَحة .1977
See: Commentary on she Additiond protocol, footnote on.37p 518.

()22

( )23اهؼص :ذ /رشًف ؿَمت ،ذَ /لس ماُص ؾحس اًواحس :موسوؿة اثفاكِاث اًلاهون اصلويل االإوساين ،مصحؽ ساتق ،ض.282
( )24اكهت رشظة اذلسوذ وَُئاث رشظة ازلازك اًـصاكِة ملكفة مبِمة حصاسة اذلسوذ اًـصاكِة وحفغ اذلسوذ ،كدي اًلزو المصٍيك
ٌَـصاق :يف  09هُسان/بجصًي  ، 2003وتـس اًلزو اهخلَت ملِمة اصلفاغ ؾن اًـصاق حٌحا اإىل اًلواث املسَحة اًـصاكِة.

Eric david, principes de doit des conflits armes, Bruylants, Bruxelles, 2008 ,p:462

( )25هلي تخرصف اهؼص  :ذ /هـٌلن ؾعا ػل اًَِيت :كاهون اذلصة بو اًلاهون اصلويل االإوساين  ،ظ /الوىل ،2008 ،ذاز ومؤسسة
زسالن ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ ،ذمضق  -سوزاي ،ح،01/ض.75 :
( )26من ادلسٍص ابطلهص بن اًلاؿست اًساذسة من كواؿس اًلاهون اصلويل االإوساين اًـصيف بنسث ؿىل بن املسهَني ومن مضهنم بفصاذ اصلفاغ
املسين ٍمتخـون ابسلاًة من اًِجٌلث املحارشت ما مل ًلوموا تسوز مدارش تخغل الؾٌلل اًـسائَة حِر خاء هعِا ( ٍمتخؽ املسهَون ابسلاًة من
اًِجوم ما مل ًلوموا تسوز مدارش يف الؾٌلل اًـسائَة وظوال اًوكت اطلي ًلومون تَ هبشا اصلوز) اهؼص  :حون مازي ُيىصجسً،وٍز
ذوسواصل_تم  ،اًلاهون اصلويل االإوساين اًـصيف  ،جصهت زاًت ٌضلؿاًة واالإؿالم،ظ،2007 /اٌَجية اصلوًَة ٌَعََة المحص
،اًلاُصت،مرص،ض .18:
( )27اهؼص  :ذ /حِسز اكػم ؾحس ؿًل  ،مدسب اٍمتَزي تني املسهَني وامللاثَني  ،ذزاسة يف ضوء اًلاهون اصلويل الاوساين ،جمةل اًلكَة
االإسالمِة ادلامـة ،اًيجف الرشف ،اًـسذ ، 2013 ،)22( :ض.419
( )28هلي تخرصف اهؼص  :ذ /حِسز اكػم ؾحس ؿًل ،املصحؽ هفسَ،ض.422:
( )29هلي تخرصف اهؼص  :ب .ذ /ظَحة حواذ اخملخاز،ذ/امحس زحمي درض :اسلاًة اصلوًَة ارلاظة لفصاذ ارلسماث اًعحَة بزياء اًزناؿاث
املسَحة،اجملضل ،08اًـسذ  ،02،2016جمةل احمللق ،اذلىل ٌَـَوم اًلاهوهَة واًساس َة ،خامـة ابتي ،ض.281:
( )30اًضازت يه ؾحازت ؾن ؿالمة ًضـِا الصزاض احملمَني واملمخَاكث احملمَة مبوحة اثفاكِاث حٌَف الزتؽ ًس ية  1949وجصوثوهوالهتا
االإضافِة اًثالج ًسًيت  2005 – 1977من صبهنا حٌلًة لك من ًضـِا ،وًـخرب اًخـسي ؿَهيا بو سوء اس خـٌلًِا حصمية حصة مـاكة
ؿَهيا مبوحة املاذت  8من اًيؼام السايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلوًَة اصلامئة ًس ية .1998
( )31هلي تخرصف اهؼص  :ذ /ىزاز اًـيحيك ،اًلاهون اصلويل االإوساين ،ظ /الوىل ،2010 ،ذاز وائي ًٌَرش ،ؾٌلن-الزذن ،ض-235 :
.236
( )32اهؼص :ذ /رشًف ؿَمت ،ذَ /لس ماُص ؾحس اًواحس :موسوؿة اثفاكِاث اًلاهون اصلويل االإوساين ،مصحؽ ساتق ،ض.77:
( )33ثيط املاذت 40ؿىل بهًَ" :ضؽ املوػفون املضاز اإٍهيم يف املاذت  ،24ويف املاذثني  26و  ،27ؿىل اطلزاغ الٌرس ؿالمة رزاغ ال ثخبثص
ابملاء وؿَهيا اًضازت املمزيت ،وثرصف مبـصفة اًسَعة اذلصتَة وختمت خبامتِا.
وحيمي ُؤالء املوػفون ،ابالإضافة اإىل ًوحة حتلِق اًِوًة املضاز اإٍهيا يف املاذت  ،16تعاكة ذاظة ًخحلِق اًِوًة ؿَهيا اًضازت املمزيت.
وحىون ُشٍ اًحعاكة من هوغ ال ًخبثص ابملاء ،وحبجم ٌسمح توضـِا يف ادلَة .وحتصز ابٌَلة اًوظيَة ،وًحني هبا ؿىل الكي ًلة حامَِا
وامسَ ابًاكمي ،واتزخي مِالذٍ وزثخذَ وزمق كِسٍ اًضريص.
وثحني هبا اًعفة اًيت ختول هل حٌلًة ُشٍ االثفاكِة .وحتمي اًحعاكة ظوزت حامَِا وثوكِـَ بو تعمخَ بو لكهيٌل مـا وختمت خبامت اًسَعة
اذلصتَة.
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حىون تعاكة حتلِق اًِوًة موحست ذاذي لك خُش ،وتلسز الاس خعاؿة من هوغ ذمازي ابًًس حة ًلك حِوص الظصاف اًسامِة املخـاكست.
وميىن لظصاف اًزناغ بن جسرتصس ابٍمنورح املَحق هبشٍ االثفاكِة ؿًل سخِي املثال .وختعص تـضِا تـضا ؾيس تسء الؾٌلل اًـسائَة
ابٍمنورح اطلي جس خزسمَ.
وجس خرصح تعاكاث حتلِق اًِوًة ،اإرا بمىن ،من ظوزثني ؿىل الكي حتخفغ ذوةل املًضب ابإحسهيٌل.
وال جيوس ،تبي حال ،جتصًس املوػفني املضاز اإٍهيم بؿالٍ من صازاهتم ،بو تعاكاث ُوٍهتم ،بو من حلِم يف محي ؿالمة اطلزاغ .وحيق هلم
يف حاةل فلس اًحعاكة اذلعول ؿىل وسزة تسًةل وحيق هلم اس خـاضة اًضازت ".
اهؼص :ذ /رشًف ؿَمت ،ذَ /لس ماُص ؾحس اًواحس :موسوؿة اثفاكِاث اًلاهون اصلويل االإوساين ،مصحؽ ساتق ،ض.86،85:
( )34هلي تخرصف اهؼص  :ذ /حِسز اكػم ؾحس ؿًل،ذ/امحس صاهص :اًخيؼمي اًلاهوين ٌَضازت املمزيت يف اًلاهون اصلويل االإوساين ،جمةل احمللق
اذلًل ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة،اجملضل (،)3اًـسذ(،2011،)1لكَة اًلاهون،خامـة ابتي،ض.48
( )35هلي تخرصف اهؼص  :ذ /حِسز اكػم ؾحس ؿًل ،ذ/امحس صاهص :املصحؽ هفسَ ،ض.54
( )36هلي تخرصف اهؼص  :ب.ذ /ظَحة حواذ اخملخاز،ذ/امحس زحمي درض:مصحؽ ساتق ،ض.283 :
( )37هلي تخرصف اهؼص  :ذَ /لس فِاذ اًضالصلت  :اًلاهون اصلويل االإوساين،مصحؽ ساتق ،ض.297،296 :
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مسى مرشوؾَة رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة
– ذزاسة ملازهةThe legality of the arbitration clause by reference
In international trade contracts
- A comparative study Dr. MOHAMMED DJARED  هحوذ جارد/د

- أ- أستار هحاضر قسن
،كليت الحقىق والعلىم السياسيت
- الجزائر- بشار- جاهعت طاهري هحوذ
taghit2009@gmail.com:البريذ االلكتروني

:مَرط
 هدِجة ًخعوز وثـاػم ذوز اًخحىمي،ًـخرب رشظ اًخحىمي ابالإحاةل من اًعوز املـارصت الثفاق اًخحىمي
.اًخجازي اصلويل يف جسوًة املياسؿاث املرتثحة ؿىل مٌاسؿاث ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة
 فاإن اإؾٌلل ُشا،فـىل اًصمغ من اإدذالف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة يف وضؽ بساش كاهوين هل
 ؿىل حنو ال ٌس خعَؽ،اًرشظ ًرتثة ؿَََ بن ثعحح اًوزَلة احملال اإٍهيا حزء ال ًخجزب من اًـلس الظًل احملَي
.مـَ الظصاف االإذؿاء جبَِِم رشظ اًخحىمي اًوازذ هبا
 ؾلوذ اًخجازت،  اًخحىمي اًخجازي اصلويل،  اثفاق اًخحىمي،  رشظ اًخحىمي ابالإحاةل:اًلكٌلث املفذاحِة
.اصلوًَة
summary:
The arbitration clause by reference is considered as a new type of arbitration agreement,
thanks to the changing role of international commercial arbitration in resolving disputes
related to those of international commercial contracts.
And although comparative legislation differs in finding a legal basis for this clause, this
condition renders this document an indispensable part of the main contract and that the parties
can not claim to have ignored this clause.
Keywords: The arbitration clause by reference , Arbitration agreement, International
commercial arbitration, International commercial contracts.
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ملـسمـة:
ًـي من بمه اًؼواُص اًلاهوهَة اذلسًثة  ،ػاُصت اٌَجوء اإىل اًخحىمي  .فلس بظحح اًخحىمي اًخجازي
اصلويل – يف اًوكت اذلارض -بمه وس َةل ٍصقة املخـامَون يف حلي اًخجازت اصلوًَة اٌَجوء اإٍهيا ًدسوًة
ىزاؿاهتم املرتثحة ؾن مـامالهتم  ،فال ٍاكذ خيَو ؾلس من ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة من رشظ ًعاز مبوحدَ اإىل اإثحاغ
هؼام اًخحىمي  ،ؾيس حسوج ىزاغ ًخـَق تخفسري بو ثيفِش اًـلس املشهوز (ًَ ، )1متىن تشعل ُشا اًـلس من
االإفالث من سَعة اًلضاء اًوظين ٌضلوةل  ،و خيضؽ اإىل كضاء ذاض من ظيؽ بظصاف اًزناغ بهفسِم  ،وُو
كضاء اًخحىمي.
و ًـخرب اإثفاق اًخحىمي ( )2املصحةل الوىل اًيت ثوضؽ فهيا السس و املحاذئ اًيت حتنك معََة اًخحىمي
جصمهتا  ،و مصنز اًثلي يف هؼام اًخحىمي اًخجازي اصلويل ( . )3و مبـىن بذق  ،فاإن اًخحىمي اًخجازي اصلويل
ًـمتس بساسا ؿىل إازاذت بظصاف اًزناغ تسال من االإؾامتذ ؿىل اًخيؼمي اًلضايئ ٌَحضل اطلي ًلمي فَِ بظصاف
اًزناغ ،اإؾٌلال ملحسب سَعان ا إالزاذت  ،و من مث فاإن إازاذت الظصاف يه اًيت ثًضب اإثفاق اًخحىمي  ،و تسوهنا ال
ميىن ثعوز هؼام اًخحىمي (.)4
وكس اإس خلص اًفلَ و اًلضاء ؿىل بن اإثفاق اًخحىمي كس ًبذش اإحسى اًعوزثني اًخلََسًخني  ،الوىل
حىون يف مصحةل ما كدي وكوغ اًزناغ تني الظصاف  ،وجسمى ُشٍ اًعوزت " رشظ اًخحىمي La clause
 ،" compromissoireو اًثاهَة حىون يف مصحةل ما تـس وكوغ اًزناغ تني الظصاف ،و ُشٍ جسمى
"مضازظة اًخحىمي .)5( " Le compromise
كري بهَ  ،ابالإضافة اإىل ُاثني اًعوزثني اًخلََسًخني الإثفاق اًخحىمي  ،ػِصث ظوزت حسًثة الإثفاق
اًخحىمي  ،ممتثةل يف " رشظ اًخحىمي ابالإحاةل  ، "La clause d'arbitrage par référenceو يه
ظوزت فصضهتا اًخعوزاث املدسازؿة ًلواؿس اًخحىمي اًخجازي اصلويل يف حلي اًخجازت اصلوًَة.
و ًفرتط رشظ اًخحىمي ابالإحاةل – موضوغ اصلزاسة – بهيا ىىون بمام ؾلس جتازي ذويل خيَو متاما
بو ؾلوذ
من بي اإثفاق مدارش ؿىل اًخحىمي  ،كري بن بظصاف اًـلس ٍىوهوا كس بحاًوا اإىل رشوظ ؿامة
منورحِة  ،بو كري رعل من اًواثئق اًيت ثخضمن رشظا ابًخحىمي  ،و ُو ما ًثري اًىثري من املضالك حول
حتسًس ما اإرا اكهت إازاذت الظصاف كس اإهرصفت فـال اإىل الذش تيؼام اًخحىمي اًوازذ يف مثي ُشٍ اًرشوظ
بم ال .مفثي ُشٍ املضالك ال ٌس هتان هبا يف اًلول ابإهرصاف إازاذت الظصاف اإىل الذش تيؼام اًخحىمي  ،و ما
ًرتثة ؾن رعل من باثز دعريت بمهِا سَة االإدذعاض ابًيؼص يف اًزناؿاث املرتثحة ؿىل ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة
من اًلضاء اًوظين  ،و مٌحَ ًلضاء اًخحىمي.
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فِي ثـخرب االإحاةل اإىل ُشٍ اًرشوظ بو كريُا من اًواثئق اًيت ثخضمن رشظا ابًخحىمي مبثاتة اإثفاكا ؿىل
اًخحىمي؟
ً إالخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل  ،جنس بهَ من اًرضوزي اًخـصط ابصلزاسة اإىل:
بوال ،ملاَُة رشظ اًخحىمي ابالإحاةل.
و اثهَا ،ملوكف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة ،و االإثفاكِاث اصلوًَة من ُشٍ اًعوزت اذلسًثة الإثفاق
اًخحىمي يف اإظاز ؿالكاث اًخجازت اصلوًَة.
املححر الول :ماَُة رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
كس ال ًخفق الظصاف ؿىل اٌَجوء اإىل اًخحىمي يف اًـلس الظًل  ،و ًمت االإنخفاء ابالإحاةل اإىل ؾلس بو
وزَلة ثخضمن رشظا ابًخحىمي .و ٌس خوي يف رعل بن حىون اًوزَلة احملال اإٍهيا اإثفاكا تني اًعصفني ،بو وزَلة
ظاذزت من بحسٌُل بو من خشط بدص ،بو ؾلسا منورحِا (.)6
فاًلاًة يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة بن ًمت االإثفاق ؿىل املسائي ادلوُصًة يف اًـلس  ،اكٍمثن ،احملي،
وهَفِة اًخيفِش ....و ًرتهون مسبةل اًخحىمي حصذ مضن رشوظ ؿامة بو معحوؿة سَفا ،بو االإحاةل ؿىل اًرشوظ
اٍمنورحِة لحس املصانز اًخحىميَة (.)7
بوال :مفِوم رشظ اًخحىمي ابالإحاةل.
ًلعس ثرشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،اإصازت املخـاكسٍن يف ؾلس من ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة اإىل وزَلة ثخضمن
رشظ اًخحىمي  ،و اإؾخحازُا حزءا ال ًخجزب من اًـلس (.)8
واًفصط يف ُشٍ اًعوزت ،بن اًـلس اصلويل الظًل املربم تني الظصاف مل ًخضمن رشظا رصحيا ؿىل
جسوًة اًزناؿاث اًيت كس ثًضب ؾيَ تعصًق اًخحىمي  ،تي اإنخفى الظصاف ابالإصازت بو االإحاةل اإىل ؾلس ساتق
تُهنم بو اإىل ؾلس منوريج ،بو اإىل رشوظ ؿامة مـصوفة يف جمال اًخجازت تُهنم  ،و رعل ًخوكةل اًيلط بو سس
اًثلصاث اًيت كس ثـرتي ؾلسمه  ،و اكن رعل اًـلس اٍمنوريج بو ثغل اًرشوظ اًـامة ثخضمن من تني تيوذُا
بو رشوظِا تيسا بو رشظا ًليض تدسوًة اًزناؿاث اًيت كس ثًضب ؾن ُشا اًـلس ؾن ظصًق اًخحىمي (.)9
وسواء خاءث االإحاةل اإىل اًرشوظ اًـامة ،بو اإىل اًـلوذ اٍمنورحِة بو اإىل بًة وزَلة بدصى  ،فالتس
من وحوذ ظةل بو إازثحاظ تني اًـلس املخضمن االإحاةل و اًوزَلة احملال اإٍهيا (.)10
وًخـني ؿسم ارلَط تني رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ؿىل اًيحو اًساتق تَاهَ ،وتني فصط بدص نثري
اذلسوج يف اًواكؽ اًـمًل ،وُو اإحاةل بظصاف اًخحىمي ثضبن بحاكمَ اإىل اإثفاكِة ذوًَة بو الحئة َُئة بو مصنز
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حتىميي ،ففي ُشٍ اذلاةل ثخـَق املضلكة املثازت ابإدضاغ اًخحىمي ٌَلواؿس امليعوض ؿَهيا يف االإثفاكِة اصلوًَة بو
اًالحئة احملال اإٍهيا ،بما املسبةل الوىل ،فذخـَق ثرشظ اًخحىمي ابالإحاةل من حِر وحوذٍ  ،ومسى وحوذ
اإثفاق اًخحىمي راثَ ،هون هؼام اًخحىمي ًلوم ؿىل بساش مدسب سَعان إازاذت الظصاف (.)11
ومىت اإثفق املخـاكسون ؿىل الذش ابالإحاةل  ،ثعحح اًوزَلة احملال اإٍهيا حزء ال ًخجزب من اًـلس ،بي
ثـخرب مٌسجمة فَِ نٌل ًو اكن مٌعوظا ؿَهيا ابًاكمي يف اًـلس و ًُس جملصذ االإصازت اإٍهيا ( .)12و ًًسحة بثص
ُشا اًرشظ اإىل اًـلس الظًل  ،و ًَزتم بظصافَ تَ  ،حبَر ًمت جسوًة املياسؿاث اًيت كس ثًضب ؾن ُشا اًـلس
تعصًق اًخحىمي ،ذون بن ٌس خعَؽ بحس ارلعوم اًخيعي من رعل  ،ابالإذؿاء بهَ اكن جيِي وحوذ رشظ حتىمي
يف اًـلس احملال اإًََ ( ، )12اإر بهَ حبنك ثـامهل يف وضاظ جتازي ذويل مـني  ،حمي ثيؼميَ رشوظ ؿامة بو ؾلوذ
منورحِةً ،فرتط ؿَمَ تَ(. )14
اثهَا :ظوز ؾن رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة
اإن المثةل ؾن رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة نثريت و مذيوؿة  ،هشهص مهنا ؿىل سخِي
املثال ال اذلرص:
 ففي ؾلوذ الصلال اًـامة بو ؾلوذ امللاوالث اصلوًَة  ،جنس بهَ كاًحا ما ًَجب املخـاكسون اإىل اًرشوظاًـامة ٌَفِسًم  ، FDICو هرٍ اًرشوظ من ذالل ثيؼميِا لحاكم اًـالكاث اًخـاكسًة تني زة اًـمي
وامللاول و املِيسش املسين  ،فاإهنا ثخضمن رشظ اًخحىمي يف املاذت  67مهنا (.)15
 ونشعل ؾيسما حيَي الظصاف ؾيس اإجصام ؾلوذ ثخـَق تخٌاء مًضبث ظياؾَة و هلي اًخىٌوًوحِا ،اإىلاًرشوظ اًـامة اًوازذت يف اًـلس اٍمنوريج زمق  /188ب  ،اطلي بؿسثَ اٌَجية االإكذعاذًة الوزتَة س ية ،1957
حِر ًخضمن ُشا اًـلس يف املاذت 1/28ؿىل رشظ حتىمي تدسوًة اًزناؿاث اًياص ئة ؾهنا تواسعة قصفة اًخجازت
اصلوًَة تحازٌس .بو بن حيَي الظصاف اإىل اًرشوظ اًـامة اًوازذت يف اًـلس اٍمنوريج زمق /574ب ،اطلي بؿسثَ
راث اٌَجية  ،ارلاض تخوزًس و حصهَة املعاهؽ  ،حِر ثضميت ثغل اًرشوظ اًـامة اًحيس  1/28اطلي
جيـي جسوًة بًة مٌاسؿاث ثًضب ؾن اًـلس تعصًق اًخحىمي (.)16
 ومن بمثةل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف جمال اًيلي اًححصي  ،بن ٍصذ يف مضازظة اإجياز سفِية ًيلياًحضائؽ رشظ حتىمي تدسوًة اًزناؿاث احملمتي وضوءُا مس خلدال ؾن ُشٍ اًـالكة تعصًق اًخحىمي  .مث حيصز
س يس اًضحن ( )17اطلي كاًحا ما حيَي اإىل رشظ اًخحىمي اًوازذ مبضازظة االإجياز اًيت ظسز مبوحهبا .و ُشٍ
اذلاةل نثريت اذلسوج يف ؾلوذ اًيلي اًححصي  ،حِر ٍىون اًـلس الظًل املربم تني الظصاف  ،و ُو س يس
اًضحن اطلي وضبث املياسؿة ثسخدَ  ،ال ًخضمن اإثفاكا ؿىل اًخحىمي  ،اإال بن ُشا اًـلس كس مت اًيط فَِ ؿىل
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االإحاةل اإىل ؾلس بدص كامئ تني الظصاف ًخضمن رشظ حتىمي ،و ُو مضازظة االإجياز ،ورعل ًوحوذ إازثحاظ
تُهنٌل( . )18وؾيسئش جية اإؾٌلل اًرشوظ اًوازذت يف مضازظة االإجياز  ،و رعل تلسز االإحاةل اًيت ًخضمهنا س يس
اًضحن ،وال ًـخس ابالإحاةل اًوازذت يف ُشا اًس يس اإال فامي ٍصذ ثضبهَ هط ذاض ( .)19و ؿَََ  ،الجيوس ٌَعصف
املصسي اإًََ اًحضائؽ اٍمتسم ثرشظ اًخحىمي اًوازذ يف مضازظة االإجياز  ،نٌل ال حيخج تَ ؿَََ ،اإال مىت ثضمن
س يس اًضحن االإحاةل اًرصحية اإىل رشظ اًخحىمي اًوازذ يف مضازظة االإجياز  ،مؽ ؿمل املصسي اإًََ هبشٍ االإحاةل
بو اكن من اًواحة ؿَََ بن ًـمل هبا وكت ثَلَِ س يس اًضحن(.)20
اثًثا :رشوظ اإؾٌلل بثص رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
ًرتثة ؿىل اإؾٌلل املخـاكسٍن ًرشظ اًخحىمي ابالإحاةل بن ثعحح اًوزَلة احملال اإٍهيا حزء ال ًخجزب من
اًـلس  ،وًًسحة بثص ُشا اًرشظ اإىل اًـلس الظًل.
ؿىل بهَ ًَزم الإؾٌلل رشظ اًخحىمي احملال ؿَََ يف ؾلس ساتق ،بن ٍىون ُشا اًرشظ انفشا  ،فاإرا مل
ًخوافص فَِ رشظ هفارٍ  ،فاإن االإحاةل اإىل رشظ اًخحىمي اًوازذ يف ؾلس ساتق ال حىفي .و ًِــشا ٌضرتظ الإؾٌلل
بثص ُشٍ االإحاةل :
 -1بن ٍىون رشظ اًخحىمي ابالإحاةل مىذواب  ،فال ذالف تني اًفلَ ؿىل وحوة نخاتة رشظ اًخحىمي
ابالإحاةل  ،و رعل حىت ٌسِي اإزحاثَ  ،و حىون هل جحَة يف مواهجة الظصاف ابًخحلق من بن إازاذت الظصاف
كس اإجتِت فـال اإىل اإؾٌلل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل  ،وادذَاز ظصًق اًخحىمي ًدسوًة اًزناؿاث اًيت ًفرتط بن
ثلوم تُهنم مبياس حة ؿالكاهتم اًخجازًة اصلوًَة(.)22
 -2بن حىون االإحاةل واحضة و رصحية يف اإؾخحاز رشظ اًخحىمي احملال اإًََ حزء من اًـلس احملَي،
ًخضح مهنا اإهرصاف إازاذت االإظصاف اإىل االإًزتام ثرشظ اًخحىمي  ،وبن حىون معحوتة ابالإصازت اإىل وحوذ
اًرشظ يف اًوزَلة احملال اإٍهيا  ،و بال ثلذرص ؿىل االإحاةل اًـامة اإىل ثغل اًوزَلة .فِجة بن ًخضح من االإحاةل
ؿمل الظصاف توحوذ رشظ اًخحىمي  ،سواء اكن رعل رصاحة من ذالل اإظالؾِم ؿىل اًـلس بو املسدٌس
املخضمن رشظ اًخحىمي ،بو اكن رعل مضيا اإرا اكهوا حبنك ثـامَِم املخىصز يف وضاظ بو جتازت مـَية وفق
رشوظ ؿامة بو ؾلوذ منورحِة حتخوي ؿىل رشظ حتىمي  ،و ًفرتط كعـَا ؿَمِم تَ (. )23
تَس بن من اًعـوابث اًيت كس ثـرتي وضوخ رشظ اًخحىمي ابالإحاةل حصثحط بساسا مبضلكة هَفِة
ظَاكة رشظ اًخحىمي راثَ  .فلس وضف اًواكؽ اًـمًل بهَ كاًحا ما ًعاػ رشظ اًخحىمي ؿىل حنو زذيء
وكامغ ؿىل حنو ًلوذ اإىل اإس خحاةل اإؾٌلل رشظ اًخحىمي ،رعل بن اًـلوذ اصلوًَة حمتزي ابًخـلِس واًدضاتم،
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ثخساذي فهيا حواهة اإكذعاذًة وكاهوهَة و ثلٌَة وماًَة  ،مؽ قَاة اًـيرص اًلاهوين يف جضىِي فصًق اًخفاوط
و حتصٍص اًـلس اصلويل.
ومن بمه مؼاُص ظَاكة رشظ اًخحىمي ثضلك زذيء وكامغ:
 رشظ اًخحىمي املـخي :من املؼاُص اًضائـة يف ظَاكة رشظ اًخحىمي ،وزوذٍ مضعصاب وكامضا،
ال ًخفق مضموهَ مؽ حلِلة الًفاع واًـحازاث املس خزسمة يف ظَاقخَ ،وُو ما ؿرب ؾيَ تـغ اًفلَ ة"رشظ
اًخحىمي املصًغ ظَاقَا . "La clause d'arbitrage pathologique
وكس ًؼِص االإؾخالل ًُس فلط يف مغوط الًفاع و اًـحازاث  ،تي بًضا يف ؿسم اًوضوخ يف مدسب اٌَجوء
اإىل اًخحىمي راثَ(.)24
 -3بن حىون اًوزَلة احملال اإٍهيا ساتلة يف وحوذُا ؿىل اًـلس احملَي  ،فال ميىن االإحاةل اإىل اإثفاق
الحق بو معي كاهوين الحق س َعسز تـس اإجصام اًـلس احملَي(.)25
 -4بن حىون اًوزَلة احملال اإٍهيا مـَومة صلى اًعصف اطلي ٍمتسم يف مواهجخَ ثرشظ اًخحىمي
ابالإحاةل  ،بو ؿىل الكي بن حىون اًوزَلة مـَومة يف هعاق واسؽ يف وسط اًًضاظ اًخجازي اطلي ًًمتي اإًََ
اًعصفان  ،ؿىل وخَ ال ميىن مـَ االإذؿاء تـسم مـصفذَ(.)26
املححر اًثاين :موكف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة واالإثفاكِاث اصلوًَة من رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
ابذز اًـسًس من املرشؿني – الس امي يف اصلول اًيت بظسزث كواهني حسًثة يف صبن اًخحىمي – اإىل
ثيؼمي مسبةل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل  ،ؿىل حنو ًخحلق مـَ مواهحة اًخعوزاث اذلاظةل يف حلي اًخجازت
اصلوًَة ،وحتلِق ا إالس خلصاز املعَوة يف اًـالكاث اًخجازًة اصلوًَة ،ؿىل اًصمغ من بن ُشٍ املسبةل ثـس من
املسائي اًيت بفصسُا اًـمي حسًثا يف حلي اًخجازت اصلوًَة.
وال ًلذرص موضوغ رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ؿىل اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة حفسة  ،و ًىٌَ ًثوز
ثضلك بنرث حست و ثـلِسا يف ؿالكاث اًخجازت اصلوًَة.
بوال :موكف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة من رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
ثحاًًت مواكف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة يف مواهجة رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،حِر ثـصضت اًلاًحَة
مهنا ًِشٍ اًعوزت اذلسًثة من اإثفاق اًخحىمي  ،الس امي اًلواهني اذلسًثة مهنا .يف حني بن تـغ اًدرشًـاث
الدصى مل ثخـصط اإىل ُشٍ املسبةل.
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ًـخرب اًلاهون اًفصويس من اًلواهني اًيت اإختشث موكفا مدىصا من مسبةل اًخحىمي ابالإحاةل ،وًِشا سوف
هحسب تـصط موكف ُشا اًلاهون بوال ،مث اًخـصط ملوكف املرشغ املرصي ،مؽ االإصازت اإىل موكف تـغ
اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة الدصى ،ورعل كدي اًخـصط ملوكف املرشغ ادلزائصي.
 -Iموكف املرشغ اًفصويس
اإن املرشغ اًفصويس و ُو تعسذ ثيؼميَ لحاكم اًخحىمي  ،اإس خوحة يف هط املاذت  1443من كاهون
املصافـاث اًفصويس اًعاذز س ية  ، 1980بن ٍىون اإثفاق اًخحىمي مىذواب ،سواء وزذ ُشا االإثفاق يف ظوزت
رشظ وازذ يف اًـلس السايس بم يف واثئق بدصى بحال اإٍهيا ُشا اًـلس(.)27
وكس تلي املرشغ اًفصويس اثتخا ؿىل هفس املوكف يف املاذت  ، 1443و اإن بؿاذ ظَاقهتا ( ،)28مبياس حة
ثـسًهل ًلاهون املصافـاث اًفصويس مبوحة املصسوم زمق ً 48س ية ( . 2011)29فِشا اًيط و اإن اكن جيزي
اًخحىمي ابالإحاةل من حِر املحسب  ،اإال بهَ مل حيسم مؽ رعل ارلالف اًلامئ حول اًرشوظ اًالسمة ًعحة ُشا
اًعصًق من ظصق االإثفاق ؿىل اًخحىمي(.)30
فاإرا اكن اًفلَ و اًلضاء اًفصوس َان ًخفلان من حِر املحسب ؿىل بن اًواثئق اًيت ًَحلِا بحس الظصاف
ابًـلس ال ثيسمج هبشا اًـلس ،وال حىون ًِا بي كمية كاهوهَة اإال تخوافص رشظني :الول ُ ،و ؿمل اًعصف الدص
ابإذلاق ُشٍ اًواثئق ابًـلس ،واًثاين ؿَمَ مبحخواُا ،اإال بن ارلالف تلي كامئا يف وسط اًفلَ اًفصويس حول
رشوظ اًخحىمي ابالإحاةل .فلس رُة تـغ اًفلَ اًفصويس اإىل رضوزت بن حىون االإحاةل راهتا مىذوتة ،مضرتظا
بن ثخضمن االإحاةل اإصازت رصحية توحوذ رشظ اًخحىمي يف اًواثئق احملال اإٍهيا .تُامن رُة خاهة بدص من اًفلَ
اًفصويس اإىل بن جمصذ كدول الظصاف االإحاةل – باي اكن صلك اًلدول – و ًو اكهت االإحاةل كري مىذوتة،
ًلوم تَ اًخحىمي ،ورعل اإسدٌاذا اإىل إازاذت الظصاف(.)31
وإان اكن اًلضاء اًفصويس ُو الدص كس اإدذَف خبعوض اًضلك اطلي جية بن حىون ؿَََ االإحاةل
راهتا  ،فبحِاان ًدضسذ يف كدول اًخحىمي ابالإحاةل  ،و بحِاان بدصى ٍىذفي تلدول الظصاف ً إالحاةل حىت و اإن
اكن ُشا اًلدول مضيَا:
 فلس بػِصث حموكة اًيلغ اًفصوس َة موكفا مدضسذا خبعوض اًخحىمي ابالإحاةل يف حوكِا اًعاذز يفذؾوى اًسفِية  ASPILLOاًعاذز س ية  ،1985حِر اكهت حموكة اإس خئٌاف " زوان" كس اإنخفت يف
ُشٍ اصلؾوى تلدول االإحاةل اًخس َعة اًوازذت يف س يس اًضحن ً ،إالحذجاح ثرشظ اًخحىمي املوحوذ يف ؾلس
مضازظة اإجياز اًسفِية  ،و رعل ؿىل حامي س يس اًضحن ،و بهَ ال ميىن ذلامي اًس يس اصلفؽ تـسم ؿَمَ
تخغل املضازظة و هعوظِا .اإال بهَ ؾيسما زفؽ المص اإىل حموكة اًيلغ اًفصوس َة ،كصزث هلغ اذلنك اًساتق،
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وكصزث بن « :اذلنك اطلي ًلصز بن حامي س يس اًضحن ًَزتم ثرشظ اًخحىمي املوحوذ يف ؾلس املضازظة اطلي
مل ٍىن مًسوذا ثس يس اًضحن  ،و نشعل ؿسم وحوذ وسخ من املضازظة  ،نٌل بهَ ال ًـمل صُئا من هط
اًرشظ ُ ،و حنك خماًف ًيط املاذت  1134من اًلاهون املسين  ،و بهَ ال ميىن االإحذجاح ضسٍ ثرشظ يف
ؾلس املضازظت  ،ومل ٍىن حمال ملوافلة بهَست من خاهحَ» ( .)32يف حني بن حموكة اًيلغ اًفصوس َة كس بػِصث
موكفا خمففا يف حوكِا اًعاذز يف هومفرب من س ية  ، 1993حِر خاء فًَِ « :ـخرب رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
املىذوة يف مسدٌس حيخوًَ مثي اًرشوظ اًـامة بو ؾلس منوريج  ،حصَحا يف جمال اًخحىمي اصلويل ما ذام كس
بصري اإًََ يف االإثفاق الظًل  ،و اكن اًعصف اطلي حيخج تَ ؿَََ  ،كس ؿمل مبضمون رعل املسدٌس ذلؼة اإجصام
اًـلس  ،و ٍىون كس كدي ثسىوثَ رعل املسدٌس  ،مبا فَِ رشظ اًخحىمي يف اًـلس»(.)33
 -IIموكف املرشغ املرصي.
بوزذ املرشغ املرصي يف اًلاهون زمق ً 27س ية  1994يف صبن اًخحىمي يف املواذ اًخجازًة
واملسهَة  ،هط املاذت  ،3/10بخاس مبوحدَ رصاحة اًخحىمي اطلي ًمت تعصًق االإحاةل ،حِر خاء يف هط ُشٍ
املاذت بهَ «:و ًـخرب اإثفاكا ؿىل اًخحىمي لك اإحاةل حصذ يف اًـلس اإىل وزَلة ثخضمن رشظ حتىمي اإرا اكهت االإحاةل
واحضة يف اإؾخحاز ُشا اًرشظ حزءا من اًـلس».
فـىل اًصمغ من بن املرشغ املرصي اكن واحضا  ،و كعؽ لك صم حول مسبةل حواس اًخحىمي
ابالإحاةل ،يف هط املاذت اًساًف رهصُا  ،اإال بن ظَاكة ُشٍ املاذت – مؽ رعل – حتمي يف ظَاهتا اًـسًس من
اًدساؤالث ُ ،ي ٌضرتظ بن حىون االإحاةل مىذوتة؟ و هَف ميىن ادلزم تبن إازاذت الظصاف كس اهرصفت
فـال اإىل اإؾخحاز رشظ اًخحىمي اطلي ثضميخَ اًواثئق احملال اإٍهيا حزء من اًـلس؟
اإرا اكن املرشغ املرصي كس هط رصاحة ؿىل رضوزت بن ٍىون رشظ اًخحىمي مىذواب ( ،)34اإال بن
لك ما ثخعَحَ املاذت اًـارشت من كاهون اًخحىمي املرصي  ،املضاز اإٍهيا ساتلا  ،بن حىون االإحاةل واحضة يف
اإؾخحاز رشظ اًخحىمي حزءا من اًـلس .و ٌس خفاذ من ُشٍ اًعَاكة بن املرشغ املرصي مل ٌضرتظ بن حىون
االإحاةل مىذوتة ،لهَ ًو بزاذ رعل الس خزسم ًفغ " مىذوتة " تسال من ًفغ " واحضة " ،حِر بن ُشا اٌَفغ
اطلي اس خزسمَ املرشغ املرصي ًيرصف اإىل اإهـسام اًضم حول اإهرصاف إازاذت الظصاف اإىل حـي رشظ
اًخحىمي اطلي ثخضميَ اًواثئق احملال اإٍهيا حزءا من اًـلس  ،و ميىن اًخحلق من ُشٍ ا إالزاذت سواء اكهت
االإحاةل مىذوتة بو كري مىذوتة(.)35
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 -IIIموكف تـغ اًدرشًـاث امللازهة الدصى من رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
 -1موكف املرشغ االإجنَزيي
هط كاهون اًخحىمي االإجنَزيي اًعاذز س ية  1996ؿىل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف املاذت  ، 2/6ملصزا
بن ُشٍ اًعوزت ثـس اإثفاكا ؿىل اًخحىمي "  "Arbitration agreementاإرا اكهت االإحاةل من صبهنا بن
جتـي رشظ اًخحىمي اًوازذ يف اًوزَلة احملال اإٍهيا حزء من اإثفاق اًخحىمي.36
 -2موكف املرشغ االإًعايل
اإؿرتف املرشغ االإًعايل ثرشظ اًخحىمي ابالإحاةل  ،كري بهَ اإصرتظ يف املاذثني  1342،1341من
اًلاهون املسين ثضبن اًـلوذ اًيت ثخضمن رشوظا ؿامة معحوؿة ،بن ًلوم الظصاف ابًخوكِؽ ؿىل رشظ اًخحىمي
ثوكِـا ذاظا ،اإر ال ٍىفي اًخوكِؽ تعفة ؿامة ؿىل اًـلس يف ٍلوؿَ .فـىل اًصمغ من ُشا اًلِس اًوازذ يف هط
املاذثني املشهوزثني بؿالٍ ،اإال بهَ يف اًـسًس من اًلضااي اًيت ؾصضت ؿىل اًلضاء االإًعايل ،واًيت مت فهيا
االإذؿاء تحعالن اإثفاق اًخحىمي اًوازذ مضن رشوظ ؿامة معحوؿة ،ورعل اإسدٌاذا اإىل ؿسم كِام الظصاف
توضؽ ثوكِؽ ذاض بمام اًحيس املخضمن رشظ اًخحىمي  ،اإىهتيى اًلضاء االإًعايل اإىل اإسددـاذ اًلِس اًوازذ يف
املاذثني  1342،1341من اًلاهون املسين  ،ابؾخحازٍ كارصا ؿىل اًلاهون اصلاذًل االإًعايل  ،و مل ًعحلَ ؿىل
اإثفاكاث اًخحىمي اصلوًَة (.)37
 -3موكف تـغ اًدرشًـاث اًـصتَة.
ثـصضت تـغ اًلواهني اًـصتَة ملوضوغ رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،الس امي اًلواهني اذلسًثة مهنا .و فاميًًل
اإس خـصاط ًحـغ ُشٍ اًلواهني:
 فلس هط املرشغ اًـٌلين يف املاذت  3/10من كاهون اًخحىمي اًـٌلين زمق ً 47س ية  1997ؿىل بهَ« :
ًـخرب اإثفاكا ؿىل اًخحىمي لك اإحاةل حصذ يف اًـلس اإىل وزَلة ثخضمن رشظ حتىمي اإرا اكهت االإحاةل واحضة يف
اإؾخحاز ُشا اًرشظ حزءا من اًـلس».
 يف حني بن املرشغ اًخوويس ،كس اإصرتظ بن حىون االإحاةل مىذوتة  ،حِر هط يف اًفعي اًساذش
من كاهون اًخحىمي اًخوويس زمق ً 42س ية  1993ؿىل بهَ... «:و ثـخرب االإصازت يف ؾلس من اًـلوذ اإىل وزَلة
جض متي ؿىل رشظ حتىميي مبثاتة اإثفاكِة حتىمي  ،رشظ بن ٍىون ُشا اًـلس اثتخا جىذة و بن االإصازت كس
وزذث حبَر جيـي ُشا اًرشظ حزءا من اًـلس».
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 وُو هفس االإجتاٍ اطلي ساز ؿَََ املرشغ اًححصًين من اإصرتاظ اًىذاتة يف رشظ اًخحىمي ابالإحاةل،
حِر خاء هط املاذت  2/7من كاهون اًخحىمي اًححصًين زمق ً 9س ية  )38( 1994معاتلا ًيط اًفعي اًساذش
من كاهون اًخحىمي اًخوويس.
 - IVموكف املرشغ ادلزائصي
تـسما اإًزتم املرشغ ادلزائصي اًعمت حِال مسبةل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل  ،حِر مل ًؼِص بي اإُامتم
هبشا املوضوغ يف املصسوم اًدرشًـي زمق ُ ،)39( 09/93ا ُو املرشغ ادلزائصي ٌضري لول مصت ًرشظ اًخحىمي
ابالإحاةل يف اًلاهون زمق ً 09/08س ية  )40( 2008املخضمن ًلاهون االإحصاءاث املسهَة واالإذازًة ادلسًس ،حِر
هط يف املاذت  1/1008مًٌَ «:ثخت رشظ اًخحىمي  ،حتت ظائةل اًحعالن  ،ابًىذاتة يف االإثفاكِة الظََة بو
اًوزَلة اًيت جسدٌس اإٍهيا.»....
فاإرا اكن املرشغ ادلزائصي كس اإؿرتف ابًخحىمي تعصًق االإحاةل ،اإال بهَ مل حيسذ رشوظ اإؾٌلل ُشٍ
اًعوزت اذلسًثة من اإثفاق اًخحىمي  ،نٌل فـي كاًحَة مرشؾي اصلول.
واًؼاُص بن املرشغ ادلزائصي كس اإكذخس حصفِا هط املاذت 1/1008من املاذت  1443من كاهون
املصافـاث اًفصويس ًس ية  ،)41( 1980كدي بن ميسِا اًخـسًي س ية . 2011
وإارا اكهت اًلاًحَة اًـؼمى من اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة كس واهجت مضلكة اًخحىمي ابالإحاةل يف
جرشًـاهتا ،ؿىل اًيحو اًساتق تَاهَ ،فاإن تـغ اصلول الدصى  ،حىت ثغل اًيت ظاقت كواهني حسًثة ثضبن
اًخحىمي  ،مل ثويل بي اإُامتم ًِشٍ املسبةل:
 ففي اإس حاهَا مثال  ،مل ًـاجل املرشغ ا إالس حاين مسبةل اًخحىمي ابالإحاةل  ،و رعل ؿىل اًصمغ من اإظسازٍ
كاهوان حسًثا ثضبن اًخحىمي يف  ، 1988/12/05ؿىل اًصمغ من بن احملوكة اًـََا ا إالس حاهَة اكهت كس بخاسث
يف حوكِا اًعاذز يف  ،1986/01/30اًخحىمي تعصًق االإحاةل اإىل واثئق ثخضمن رشظا ابًخحىمي مىت زخت بن
الظصاف اكهت حصتعِم ؿالكاث معي مس متصت(.)42
 و من اًلواهني اًـصتَة اًيت مل ثخـصط ملسبةل اًخحىمي ابالإحاةل  ،هشهص ؿىل سخِي املثال :كاهون اًخحىمي
اٍميين زمق ً 22س ية  ،1992كاهون املصافـاث االإحتاذي صلوةل االإمازاث اًـصتَة املخحست زمق ً 11س ية ،1992
و كاهون اًخحىمي اًلضايئ اًىوًيت زمق ً 11س ية .1995
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اثهَا :موكف االإثفاكِاث اصلوًَة من رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
 -1موكف اإثفاكِة هَوًوزك ًس ية 1958
من ذالل اإس خلصائيا ًيعوض اإثفاكِة هَوًوزك (ً ،)43خضح ًيا بهنا مل ثخضمن بي ثيؼمي ملسبةل اًخحىمي
تعصًق االإحاةل رعل بن موضوؾِا نٌل خاء يف هط املاذت الوىل مهنا ُو االإؿرتاف تبحاكم اًخحىمي الحٌحَة
وثيفِشُا.
ومؽ رعل ،فاإن اًصبي اًلاًة يف اًفلَ ميَي اإىل ثفسري املاذت اًثاهَة من ُشٍ االإثفاكِة ( ، )44ذاظة ما
خاء خبعوض اًضلك اطلي جية بن ٍىون ؿَََ اإثفاق اًخحىمي  ،تبهَ ًـس مبثاتة كاؿست ؿامة بو موضوؾَة
ميىن ثعحَلِا ذون املصوز تلواؿس اًخياسغ  ،وبن االإثفاكِة مل جسددـس معَلا ُشا اًعصًق من ظصق االإثفاق ؿىل
اًخحىمي(.)45
 -2موكف اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ًس ية1985
بخاس اًلاهون اٍمنوريج ٌَخحىمي اًخجازي اصلويل ًس ية  1985رصاحة اًخحىمي تعصًق االإحاةل حِر
هعت املاذت  2/7مٌَ ؿىل بهَ.... «:ثـخرب االإصازت يف ؾلس ما اإىل مسدٌس ٌض متي ؿىل رشظ اًخحىمي مبثاتة
اإثفاق حتىمي رشًعة بن ٍىون اًـلس مىذواب و بن حىون االإصازت كس وزذث حبَر جتـي رعل اًرشظ حزءا
من اًـلس».
كري بن ُشا اًيط مل ًحني رشوظ اإؾٌلل اًخحىمي ابالإحاةل ،و ال هَفِة ادلزم تبن إازاذت الظصاف كس
اإهرصفت فـال اإىل اإؾخحاز رشظ اًخحىمي اطلي ثخضميَ اًواثئق احملال اإٍهيا حزءا من اًـلس.
اثًثا :ثعحَلاث ًرشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف كضاء اًخحىمي اًخجازي اصلويل
ؿىل اًصمغ من بن كاًحَة بحاكم اًخحىمي اًعاذزت مبياس حة جسوًة املياسؿاث املخـَلة تـلوذ اًخجازت اصلوًَة
جتزي بن ٍىون االإثفاق ؿىل اًخحىمي تعصًق االإحاةل اإىل واثئق ثخضمن رشظ اًخحىمي ،اإال بن الساش اًلاهوين
اطلي حصحىز ؿَََ ُشٍ االإخاست  ،و رشوظ ُشٍ االإحاةل ماساًت حباخة اإىل مزًس من ادلِوذ ٌَخسكِق فهيا.
وكس بزريث مضلكة اًخحىمي ابالإحاةل يف كضاء اًخحىمي اًخجازي اصلويل يف اًـسًس من املياس حاث ،اكن
بجصسُا اًزناغ اطلي اإحذسم بمام اًلضاء اًفصويس  ،ملست حزًس ؾن س حؽ س يواث ،تني رشنة اًحرتول اًخووس َة
 ETAPو اًرشنة اًِوًيسًة .Bomar oil NV
وثخَرط وكائؽ ُشٍ اًلضَة  ،بهَ يف بوث من س ية  1983مت االإثفاق تني اًرشنة اًخووس َة ٌَحرتول
 ETAPو اًرشنة اًِوًيسًة  Bomar oil NVؿىل بن ثخِؽ الوىل ٌَثاهَة هكَة من اًحرتول ارلام  ،ورعل
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مبوحة ثحاذل جصكِاث ،واًيت بصري فهيا اإىل اإؾٌلل اًرشوظ اًـامة يف اًـلس اٍمنوريج ٌَرشنة اًخووس َة ،حِر
ثضميت يف اًحيس اًساذش ؾرش مهنا رشظ حتىمي ًلصفة اًخجازت اصلوًَة تحازٌس.
وؿىل اإثص إازثفاغ بسـاز اًحرتول يف السواق اًـاملَة  ،ظَحت اًرشنة اًخووس َة من اًرشنة اًِوًيسًة
اإؿاذت اًخفاوط ًخحسًس سـص خسًس ٌَحَؽ وفلا ًحيس يف اًـلس ًليض تشعل .كري بن اًرشنة اًِوًيسًة زفضت
اًخفاوط ،ومتسىت ابًسـص املخفق ؿَََ ،فلامت اًرشنة اًخووس َة ابٌَجوء اإىل اًخحىمي.
كري بن اًرشنة اًِوًيسًة ؿازضت دضوؾِا اإىل اًخحىمي ،وامذيـت ؾن ثـَني حمنك ًِا ،حِر كصزث
يف وزَلة اًخفوًغ بهنا مل حىن ؿىل ؿمل ثرشظ اًخحىمي اًوازذ يف اًرشوظ اًـامة املَحلة من خاهة اًرشنة
اًخووس َة  ،فضال ؾن بن رشظ اًخحىمي ابالإحاةل كري حصَح وفلا الإثفاكِة هَوًوزك اًيت ثوحة بن ٍىون
رشظ اًخحىمي مىذواب يف اًـلس و موكـا ؿَََ من اًعصفني.
وؿىل اًصمغ من رعل ،كام زئُس قصفة اًخجازت اصلوًَة تدضىِي َُئة اًخحىمي وفلا ًلواؿس اًلصفة ،اًيت
بظسزث حوكِا يف  ،1985/01/25ملصزت اإدذعاظِا تيؼص اًزناغ ًخوافص رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،حِر
كضت تبهَ  «:و من حِر بن وضاظ الظصاف ًيعة حول كعاغ رمين ذاض و ُو اًحرتول ،و ٍىدسة
لك مهنٌل ظفة اًخاحص ،و حيرتف ُشا اًًضاظ  ،فاإهَ ال ميىن لحسٌُل بن ًسؾي ؿسم مـصفذَ هبشا اًرشظ
هوس َةل ًدسوًة اًزناؿاث اًيت ثثوز يف ُشا اًلعاغ من اًًضاظ».
ظـيت اًرشنة اًِوًيسًة يف حنك اًخحىمي بمام حموكة اإس خئٌاف ابزٌس اًيت كضت تخبًَس ُشا اذلنك
تياءا ؿىل ثوافص رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،وحصخَ وفلا ًـموم هط املاذت اًثاهَة من اإثفاكِة هَوًوزك ،ماذام كس
وزذ واحضا ال ًخس فَِ (.)46
وؿىل اإثص ظـن اًرشنة اًِوًيسًة يف اذلنك ا إالس خئٌايف  ،بًلت حموكة اًيلغ اًفصوس َة حنك حموكة
اإس خئٌاف ابزٌس حِر بذشث ابًخفسري اًضَق ًيط املاذت اًثاهَة من اإثفاكِة هَوًوزك ،فلضت تبن اإثفاكِة
هَوًوزك مل ثيط ؿىل رشظ اًخحىمي ابالإحاةل ،وبهنا ثوحة بن ٍىون رشظ اًخحىمي مىذواب يف اًـلس
الظًل ،اإال اإرا اكن ُياك ثـامي ساتق و مـخاذ تني اًعصفني ؿىل الذش هبشا اًرشظً ،ربز املـصفة اًخامة
تَ(.)47
وابإحاةل اصلؾوى اإىل حموكة اإس خئٌاف فصساي ًخحنك فهيا جمسذا ،رُحت حموكة االإحاةل اإىل خماًفة زبي
حموكة اًيلغ اًفصوس َة ،حِر كضت تبن اإثفاكِة هَوًوزك ال جسددـس من جمال ثعحَلِا رشظ اًخحىمي ابالإحاةل
ماذام كس وزذ مىذواب يف وزَلة ثخضميَ.
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وؿىل اإثص اًعـن ابًيلغ من خسًس يف حنك ا إالس خئٌاف بظسزث حموكة اًيلغ اًفصوس َة حىٌل ُاما
حيسم ُشٍ املسبةل ،اإر كصزث رصاحة بهَ  «:يف جمال اًخحىمي اصلويل ً ،عح رشظ اًخحىمي ابالإحاةل املىذوة
يف وزَلة ثخضميَ مثي اًرشوظ اًـامة بو اًـلوذ اٍمنورحِة .اإهَ ماذام كس بصري اإىل ُشٍ اًوزَلة يف اًـلس
السايس ،واكن اًعصف املصاذ االإحذجاح ؿَََ هبا كس ؿمل تفحواُا ذلؼة اإجصام اًـلس ،فاإن سىوثَ ًسل ؿىل بهَ
كدي اإذماهجا – مبا ثخضميَ من رشظ اًخحىمي -يف اًـلس»(.)48
مفن ذالل مجةل الحاكم اًساتلة ،وس خزَط بن رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة ال
خيخَف ؾن رشظ اًخحىمي اًـاذي بو مضازظة اًخحىمي وال ًلي مهنٌل من حِر كوثَ االإًزامِة .فمبجصذ بن
ثخضميَ اًوزَلة احملال اإٍهيا يف اًـلس الظًل ثضلك واَض ال ًسغ جماال ٌَضم حول اإجتاٍ إازاذت الظصاف اإىل
اإؾٌلل بثص رشظ اًخحىمي ابالإحاةل يف ؾلسمه اًخجازي اصلويل ،فِعحح و كهَ تيسا من اًحيوذ امليعوض ؿَهيا يف
ُشا اًـلس ،وال ٌس خعَؽ بحس الظصاف بن ًسؾي هجهل بن اًوزَلة احملال اإٍهيا ثخضمن رشظ اًخحىمي ،اإر بهَ
حبنك ثـامهل يف وضاظ جتازي ذويل مـني حمي ثيؼمي رشوظ ؿامة بو ؾلوذ منورحِة فاإهَ ًفرتط ؿَمَ تَ.
ارلامتــــة
ؿىل اًصمغ من حسازة مضلكة اًخحىمي تعصًق االإحاةل ،اإال بن ُشا املوضوغ كس فصط هفسَ تلوت يف
حلي اًخجازت اصلوًَة ،حِر ثعسث هل كاًحَة اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة ،ال س امي ثغل اًيت بظسزث كواهني
حسًثة ثضبن اًخحىمي ،ؿىل بهَ ال جية بن ًفِم من ؿسم ثيؼمي تـغ اًدرشًـاث اًوظيَة الدصى ًِشٍ
املسبةل بهنا ال ثـصف مضلكة اًخحىمي تعصًق االإحاةل ،حِر وضف اًواكؽ اًـمًل – يف اًىثري من الحِان-
بن اًلضاء اًوظين يف ُشٍ اصلول كس ثعسى ًِشٍ املضلكة ،مذزشا موكفا مهنا ثضلك بو تبدص.
وهؼصا ً إالدذالف اًواَض يف مواكف اًدرشًـاث اًوظيَة امللازهة ،ذاظة فامي ًخـَق ثرشوظ اإخاست
اًخحىمي هبشٍ اًعصًلة  ،فلس ابث من اًرضوزي اًححر ؾن حي ثوافلي بنرث جناؿة و فاؿََة ذلي ُشٍ
املضلكة يف مٌاسؿاث اًخجازت اصلوًَة ،ؿىل حنو حيلق مـَ رشظ اًخحىمي ابالإحاةل اًلاًة املصحوت مٌَ يف ثَحَة
حاخاث اًخجازت اصلوًَة اًيت ثخعَة اًرسؿة يف اإجناس املـامالث.
االإحاالث:
( )1وفق اإحعائَة بؿسث مبـصفة قصفة اًخجازت اصلوًَة تحازٌس س ية  1998ثحني بن ؿسذ اصلؿاوى اًخحىميَة املخـَلة مبياسؿاث ؾلوذ اًخجازت
اصلوًَة  ،املـصوضة بمام اًلصفة س ية  1998تَلت  237ذؾوى.
زاحؽ يف رعل :بمحس خمَوف  ،اإثفاق اًخحىمي كسَوة ًدسوًة مٌاسؿاث ؾلوذ اًخجازت اصلوًَة  ،ذزاسة حتََََة ثبظَََة  ،اًعحـة اًثاهَة،
ذاز اٍهنضة اًـصتَة  ،اًلاُصت  ، 2005 ،ض .04
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( )2اإن املعَؽ ؿىل خمخَف جرشًـاث اًخحىمي اذلسًثة ًسزك بهنا ثدضاتَ فامي تُهنا ثضبن ثـصًف اإثفاق اًخحىمي ،وكس ٍصحؽ ُشا اًدضاتَ اإىل
هون بن كاًحَة ُشٍ اًدرشًـاث كس إاس متسث كواؿسُا من اًلاهون اٍمنوريج ٌَجية الدم املخحست ٌَلاهون اًخجازي اصلويل ثضبن اًخحىمي
ًس ية  ،1985حِر ؾصف اإثفاق اًخحىمي يف اًفلصت الوىل من املاذت اًساتـة تبهَ «:اإثفاق تني اًعصفني ؿىل بن حيَال اإىل اًخحىمي مجَؽ بو
تـغ املياسؿاث احملسذت اًيت وضبث بو كس ثًضب تُهنٌل ثضبن ؿالكة كاهوهَة حمسذت ثـاكسًة اكهت بو كري ثـاكسًة».
( )3ؾعام ؾحس اًفذاخ معص ،ؾلوذ اًفِسًم  ،ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ،االإسىٌسزًة  ، 2009 ،ض .446
( )4وخسي زاقة فِميُ ،ي اًخحىمي هوغ من اًلضاء؟ ،ذزاسة هلسًة ًيؼصًة اًعحَـة اًلضائَة ٌَخحىمي ،جمةل اذللوق ،خامـة اًىوًت،
اًـسذ الول  ،اًس ية اًساتـة ؾرشت  ،1993،ض .133
( )5ملزًس من اًخفاظَي بمحس اإجصاُمي ؾحس اًخواة ،اإثفاق اًخحىمي و اصلفوغ املخـَلة تَ ،ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ،االإسىٌسزًة ، 2009 ،
ض  191وما تـسُا.
( )6اًـلوذ اٍمنورحِة ؾحازت ؾن ظَف مـست و معحوؿة ،مذساوةل يف اكفة جماالث اًخجازت اصلوًَة  ،ثضم اًرشوظ اًـامة و اًلواؿس واًـاذاث
املس خلصت اًيت جيصي اًخـامي هبا ؿىل ظـَس ثحاذل اًسَؽ وارلسماث ،مثي اإًزتاماث الظصاف ،ضٌلانث اًخيفِش ،بس حاة االإؾفاء من
املسؤوًَة ،هوغ اًحَؽ ،ثبزري اًلوت اًلاُصت ؿىل اًـلس اصلويل و زتط ثحـة اًِالك اإما ابًدسَمي بو حىت ًمت اًوفاء جاكمي اٍمثن ،....حِر
بظححت ُشٍ اًعَف حمي اإحٌلغ تني املخـامَني االإكذعاذًني يف حلي اًخجازت اصلوًَة  ،و بظححت ُشٍ اًـلوذ اٍمنورحِة اصلوًَة ثخضمن
هعوظا ثليض تدسوًة اًزناؿاث اًيت كس ثًضب ثضبهنا ؾن ظصًق اًخحىمي تواسعة مصانز حتىمي ذوًَة ذامئة.
ملزًس من اًخفاظَي  ،زاحؽ :مٌري ؾحس اجملَس  ،السس اًـامة ٌَخحىمي اصلويل و اصلاذًل  ،معحـة اًرشظة  ، 2005 ،ض .46
( )7هخِي اإسٌلؾَي معص ،اًخحىمي يف املواذ املسهَة و اًخجازًة اًوظيَة و اصلوًَة  ،ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ،االإسىٌسزًة ، 2011 ،
ض.65
( )8بمحس خمَوف  ،املصحؽ اًساتق ،ض .43
( )9بمحس ؾحس اًىصمي سالمة  ،اًخحىمي يف املـامالث املاًَة اصلاذََة و اصلوًَة ،املسهَة واًخجازًة وازلصهَة و اًرضًخِة ،ذزاسة ملازهة،
اًعحـة الوىل ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت ، 2006 ،ض .149
( )10بمحس خمَوف  ،مصحؽ ساتق ،ض .44
( )11ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ  ،رشظ اًخحىمي يف ؾلس اًحَؽ اًخجازي اصلويل  ،ذزاسة ملازهة  ،ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش،
االإسىٌسزًة ، 2014،ض .66
()12

René David L'arbitrage dans le commerce international, Economica: Paris, 1982 ,p27.
Bruno Oppetit: La clause arbitrale par référence,. Arb, 1990, page 91. Rev
)(14
. René David, op. cit page , 279
)(13

( )15بمحس رشف اصلٍن  ،جسوًة مٌاسؿاث ؾلوذ االإوضاءاث اصلوًَة(منارح ؾلوذ اًفِسًم) ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة  ،اًلاُصت  ،1997 ،ض.08
( )16بمحس ؾحس اًىصمي سالمة  ،املصحؽ اًساتق  ،ض .150 ، 149
( )17س يس اًضحن ُو اًوزكة اًيت حتصز ؾيس حشن اًحضاؿة ؿىل اًسفِية ابًفـي  ،الإزحاث واكـة اًضحن راهتا.
ملزًس من اًخفاظَي ،ؿًل اًحازوذي  ،مداذئ اًلاهون اًححصي  ،مًضبت املـازف  ،االإسىٌسزًة ،تسون س ية ورش ،ض .146
( )18اًوًَس جن َلس ؿًل اًربماين ،اًخحىمي يف املياسؿاث اًححصًة ،ذزاسة ملازهة ،اًعحـة الوىل ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،اًلاُصت،2010 ،
ض.159
(َ )19لس مسري اًرشكاوي  ،اًخحىمي اًخجازي اصلويل ،ذزاسة كاهوهَة ملازهة ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة  ،اًلاُصت  ، 2011 ،ض .67
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( )20ويف ُشا اًضبن كضت حموكة اًيلغ املرصًة تبن « :كاهون اًخجازت اًححصي جيـي من املصسي اإًََ ظصفا را صبن يف س يس اًضحن
ابؾخحازٍ ظاحة املعَحة يف معََة اًضحن ًخىفب مصنزٍ – حني ًعاًة تدٌفِش ؾلس اًيلي -و مصنز اًضاحن  ،بهَ ٍصثحط ثس يس اًضحن
نٌل ٍصثحط الذري تَ .فاإرا اكن س يس اًضحن كس ثضمن يف اًحيس اًـارش مٌَ اإحاةل رصحية اإىل رشظ اًخحىمي اًوازذ يف مضازظة االإجياز ،
و اكهت اًوسازت اًعاؾية كس ؿَمت هبشا اًرشظ يف حِيَ ،فاإن ملذىض رعل بن ثَزتم تَ والٍىون ًِا بن حصفؽ ذؾواُا مدارشت اإىل احملامك
كدي االإًخجاء اإىل اًخحىمي».
ظـن زمق ً 406س ية  31ق خَسة  ، 1960/06/17مضاز اإًََ يف نخاةَ :لس ماُص بتو اًـَيني ،
وؿاظف َلس ؾحس اٌَعَف  ،كضاء اًخحىمي  ،اًىذاة الول ،ذاز اًىذة اًلاهوهَة  ، 2010 ،ض .136
( )21فذحي وايل  ،اًخحىمي يف املياسؿاث اًوظيَة و اًخجازًة اصلوًَة  ،ؿٌَل و معال  ،مًضبت املـازف  ،االإسىٌسزًة  ، 2014 ،ض .108
(َ )22لس ماُص بتو اًـَيني و ؿاظف َلس ؾحس اٌَعَف  ،املصحؽ اًساتق  ،ض .130
( )23ؾحس اًحاسط َلس ؾحس اًواسؽ  ،مصحؽ ساتق  ،ض .66-65
( )24بمحس ؾحس اًىصمي سالمة  ،مصحؽ ساتق  ،ض .155
( )25فذحي وايل  ،املصحؽ اًساتق  ،ض .109
( )26وكس كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة يف اإحسى بحاكرما تبهَ اإرا حسزت اإحاةل يف اإثفاق تني ظصفني اإىل رشوظ ؿامة يف وزَلة ثخضمن
رشظ حتىمي  ،و اكن اًعصف اطلي حيخج تَ ؿَََ ثرشظ اًخحىمي ؿاملا هبشٍ اًرشوظ  ،فاإن سىوثَ ًـخرب موافلة مٌَ ؿىل ُشا اًرشظ.
زاحؽ يف رعل  :فذحي وايل  ،هفس املصحؽ اًساتق  ،ض .110
( )27وكس خاء يف هط املاذت :1443
« La clause compromissoire doit, à peine de nullité être écrite dans la convention principale ou dans un
document auquel celle-ci se réfère».
()28
Art 1443:« A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrit .Elle peut résulter d'un échange
d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale».
()29
Décret n° 48/2011 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, JORF n° 0011- du 14 janvier
2011, page 777.
()30
Emmanuel Gaillard: Le nouveau droit Français de l'arbitrage interne et international , Recueil
Dalloz, 2011, page 175.
()31
Jean Robert : L'arbitrage en droit interne et international, 6eme édition, Dalloz, 1993, page 07.
()32
Cour de cassation (chambre commercial) ,4 juin 1985, M.F,1986, page 106 , note R.Achard.
()33
Cass civil , 11 Novembre 1993, Rev.Arb,1994 , page 108, note Kassed jian
()34

ثيط املاذت  12من كاهون اًخحىمي املرصي زمق ً 27س ية  1994ؿىل بهَ  « :جية بن ٍىون اإثفاق اًخحىمي مىذواب وإاال اكن
ابظال.»....
(َ )35لس ماُص بتو اًـَيني و ؿاظف َلس ؾحس اٌَعَف  ،مصحؽ ساتق  ،ض .130
( )36وكس خاء يف هط املاذت  2/6من كاهون اًخحىمي االإجنَزيي ًس ية :1996

« The reference is an agreement to a written form of arbitration clause or to a document containing an
arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the reference such as to make that clause part
»of the agreement.
()37

سامِة زاصس ،اًخحىمي يف اًـالكاث اصلوًَة ارلاظة  ،اإثفاق اًخحىمي  ،مًضبت املـازف ،االإسىٌسزًة ،1984 ،ض 237و ما ًَهيا.
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 و ثـخرب االإصازت يف ؾلس ما اإىل مسدٌس ٌض متي ؿىل....«:َ ؿىل به1994  ًس ية09  من كاهون اًخحىمي اًححصًين زمق2/7 ) ثيط املاذت38(
رشظ اًخحىمي مبثاتة اإثفاق حتىمي رشًعة ان ٍىون اًـلس مىذواب وبن حىون االإصازت كس وزذث حبَر جتـي رعل اًرشظ حزءا من
.»اًـلس
ز. ح، املخضمن كاهون االإحصاءاث املسهَة154/66  املـسل واملمتم ًلمص،1993 /04/25  املؤزد يف09/93 ) املصسوم اًدرشًـي زمق39(
.1993  ًس ية27 زمق
 املؤزذة يف21
ز زمق. ح، املخضمن كاهون االإحصاءاث املسهَة واالإذازًة2008/02/25  املؤزد يف09/08 ) اًلاهون زمق40(
.2008/04/23
: ابٌَلة اًفصوس َة نٌلًًل09/08  من اًلاهون1/1008 ) و كس خاء هط املاذت41(
« La clause compromissoire doit, à peine de nullité être stipulé par écrit dans la convention principale
ou dans un document auquel celle-ci se réfère».
)42(
P. Mendez: Les clauses d'arbitrage international et leur validité selon le droit Espagnol, Rev. Arb,
1982, page147.

. ثضبن االإؿرتاف و ثيفِش بحاكم اًخحىمي الحٌحَة1958 ) اإثفاكِة هَوًوزك ًس ية43(
ٍ« ثـرتف لك ذوةل مذـاكست ابالإثفاق املىذوة اطلي ًَزتم مبلذضا:َ ؿىل به1958  من اإثفاكِة هَوًوزك ًس ية1/2 ) ثيط املاذت44(
الظصاف تبن خيضـوا ٌَخحىمي لك بو تـغ املياسؿاث اًياص ئة بو اًيت كس ثًضب تُهنم ثضبن موضوغ من زواتط اًلاهون اًخـاكسًة بو كري
.»اًخـاكسًة املخـَلة مبسبةل جيوس جسوٍهتا ؾن ظصًق اًخحىمي
 ذاز اٍهنضة،  اًعحـة الوىل، 1994  ًس ية27  اإثفاق اًخحىمي وفلا ًلاهون اًخحىمي يف املواذ املسهَة واًخجازًة زمق،) انزميان ؾحس اًلاذز45(
.1996 ،  اًلاُصت، اًـصتَة
:) وكس خاء يف حنك احملوكة46(

« L'acheteur, rompu aux opérations liées au commerce des hydrocarbures ne pouvant prétendre avoir
ignoré les clauses habituelles des conventions conclues dans ce secteur d'activités».
Cour d'Appel de Paris, 20 janvier 1987, Rev. Arb, 1987, page 482, note Catherine Kessedjian.

.47 ض،  مصحؽ ساتق،  بمحس خمَوف: مضاز اإًََ يف نخاة
: ) و كس خاء يف اذلنك47(
« L'article II de la convention de New York exigerait que l'existence de cette clause doit mentionnée
dans la convention principale, sauf s'il existe entre les parties des relations habituelles d'affaires qui
leur assurent une parfaite connaissance des stipulations écrites régissant couramment leurs rapports
commerciaux ».
Cour de cassation, 11octobre 1989, Rev.Arb, 1990, note Eric Loquin.
)48(

: و كس خاء يف اذلنك

« En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document
qui la contient par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de
mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle est opposée, a eu connaissance de la
teneur de ce document au moment de la conclusion de contrat, et qu'elle a fût ce part son silence,
acceptée l'incorporation du document au contrat ».
Cour de cassation, 3nov1993 Rev.Arb 1994, page 108, note C. Kessedjian

.48  ض، مصحؽ ساتق،  بمحس خمَوف:هلال ؾن
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اًلاهون واحة اًخعحَق يف حي مٌاسؿاث ؾلوذ االإسدامثز الحٌيب
The law is applicable in resolving foreign investment contracts
د.هرين قسىل Dr MERIAM KASSOUL
أستارة هحاضرة قسن أ
جاهعت طاهري هحوذ -بشار-الجزائر.
البريذ اإللكترونيm.kassoul@yahoo.fr :

هلخص

حيخي االإسدامثز الحٌيب ماكهة هحريت ورممة يف ثعوٍص اجملمتـاث وحتسني اإكذعاذ اصلول ذاظة اًيامِة،
لهَ ًخـَق ابرلعط اًخمنوًة ٌضلوةل املضَفة ،وًِشا ثَجب اًـسًس من اصلول اإىل حتسني اإكذعاذُا وثعوٍص تيُهتا
اًخحخَة ؾن ظصًق االإسدامثزاث الحٌحَة ،وًىن يف ملاتي رعل حيخاح املسدمثص الحٌيب اإىل ضٌلانث ًدسَِي
معهل سواء ضٌلانث كاهوهَة بو اإكذعاذًة وُشا سلاًة حلوكَ ،دعوظ ًا مؽ حاةل ؿسم وحوذ اًدساوي يف املصانز
اًلاهوهَة لظصاف ُشٍ اًـالكة فاًعصف الول ذوةل راث س َاذت بما اًعصف اًثاين فِو مسدمثص بحٌيب ال ٍمتخؽ
تبي كسز من اًس َاذت ،وُشا ما جيـي حتسًس اًلاهون واحة اًخعحَق مسبةل يف كاًة المهَة يف ػي
االإدذالفاث ادلوُصًة يف بُساف ومعاذلة لك من ظصيف ؾلس االإسدامثز ،فاصلوةل املضَفة ً إالسدامثز ًِا
بُساف ؿامة حمتثي يف ثعحَق دعط حمنوًة وحتلِق منو اإكذعاذي مؽ متسىِا حبلِا يف اًس َاذت ؿىل إاكَميِا ،بما
املسدمثص الحٌيب فِسفَ خشيص وُو حتلِق اًصحب ،يف ػي لك ُشا ما ُو اًلاهون اطلي حينك ؾلوذ االإسدامثز
يف ػي اإدذالف املصانز اًلاهوهَة ًعصيف ُشا اًـلس؟ وما مسى جناؿة اًلواهني اًوظيَة ٌضلوةل املضَفة
ً إالسدامثز يف حي اًزناؿاث اًيت ثثوز ثضبن ؾلوذ االإسدامثز؟ و يه االإصاكًَة اًيت هوذ اًححر فهيا.
اًلكٌلث املفذاحِة :ؾلوذ الاسدامثز ،مٌاسؿاث ،كاهون ،ذويل.
summary:
Foreign investment occupies a significant role in the development of societies and
improving the economy of developing countries, especially because it relates to the
development plans of the host country. Therefore, many countries seek to improve their
economy and develop their infrastructure through foreign investments. Legal or economic
guarantees, and this is to protect their rights, especially with the absence of equal status in
the legal parties of this relationship. The first party is a sovereign state, while the second
party is a foreign investor who does not enjoy any degree of sovereignty. Implementation is a
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very important issue in light of the fundamental differences in the objectives and
reconciliation of both parties to the investment contract. The host country has general
objectives of implementing development plans and achieving economic growth while adhering
to its right to sovereignty over its territory. The foreign investor aims to achieve profit. All
this is what is the law governing the investment contracts in light of the different legal
positions of the parties to this contract? How effective is the national law of the host country
to invest in resolving disputes arising from investment contracts? This is the problem we
would like to discuss.
Keywords: Investment contracts, disputes, law, international.

ملسمؼؼؼؼؼؼؼة:
ثـخرب ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَة من بمه اًـلوذ اًيت حهنغ ابإكذعاذ اصلول وُشا ما ًربز اإُامتم اصلول ذاظة
اصلول اًيامِة هبشا اًيوغ من االإكذعاذ وُشا سـَ ًا مهنا ٌَحعول ؿىل بنرب ؿسذ من املس مثصٍن ذاظة املسدمثصٍن
الخاهة ،وُشا هبسف اإس خلعاة زبش مال بحٌيب من بخي حتلِق منوُا وثعوزُا حىٌوًوحِ ًا وإاكذعاذ ًاي.
ولخي حتلِق ُشا اًيوغ من االإسدامثز التس بن حتلق ُشٍ اصلول املياد املالمئ إالس خلعاة املسدمثص
الحٌيب ،وٌضمي رعل اًلواهني واًس َاساث االإكذعاذًة واالإحامتؾَة واالإذازًة اًيت ثؤثص يف زلة املسدمثص وثلٌـَ
يف اإسدامثز ماهل يف تضل ذون بدص.
ومن بمه خماوف املسدمثص الحٌيب ُو ؿس م حِاذ اًلاهون اًوظين ٌضلوةل املضَفة ً إالسدامثز ،بو ثـسًي اصلوةل
املضَفة ًدرشًـاهتا اًوظيَة اًيت خيضؽ ًِا ؾلس االإسدامثز ،واطلي من صبهَ بن ًؤثص يف اًـالكة اًخـاكسًة تني
املسدمثص واصلوةل املضَفة ،واطلي س َبثص تعصًلة كري مدارشت ؿىل حلوق املسدمثص ،وًِشا ٌسـى املسدمثص
الحٌيب اإهزتاغ ؾلس االإسدامثز من حنك اًلاهون اًوظين إابؾخحازٍ من اًـلوذ اصلوًَة واًيت ثخضمن ظصف بحٌيب
وال ثًمتي اإىل كاهون مـني ،تي ميىن ًعصيف اًـلس اصلويل اإدذَاز اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ؾلسمه يف حاةل
وضوء بي ىزاغ بزياء ثيفِش ُشا اًـلس ،مفا ُو اًلاهون اطلي حينك ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَة يف ػي اإدذالف
املصانز اًلاهوهَة ًعصيف ُشا اًـلس؟ وؿىل ضوء رعل زبًيا بو ًال ذزاسة حصًة الظصاف يف اإدذَاز اًلاهون
واحة اًخعحَق مث اًيؼام اًلاهوين ًـلس االإسدامثز ؾيس ختَف اإدذَاز الظصاف ٌَلاهون واحة اًخعحَق.
املعَة الول :حصًة الظصاف يف اإدذَاز اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ؾلس االإسدامثز )(1الحٌيب
اًفصغ الول :دضوغ ؾلس االإسدامثز ًلاهون ا إالزاذت
اإن بظي فىصت وضوء كاهون ا إالزاذت حصحؽ اإىل اًلاهون اصلاذًل وُشا ثعحَل ًا ملحسب اًـلس رشًـة املخـاكسٍن،
وُشا املحسب بوسة ًخحلِق اًـسل ما ذام الفصاذ مه من اإدذازوا اإجصام اًـلس مفن اًعحَـي بن خيخازوا اًرشوظ
اًيت ًخضمهنا ُشا اًـلس ومن مضهنا اًلاهون واحة اًخعحَق يف حاةل ارلالف)2(.
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وًـخرب دضوغ اًـلس ًلاهون ا إالزاذت من بمه كواؿس ا إالس ياذ اًيت بكصهتا اًدرشًـاث امللازهة مبا فهيا املرشغ
ادلزائصي حسة املاذت  18من اًلاهون املسين(  )3حِر ٌسمح ُشا اًلاهون حبي مضلكة ثياسغ اًلواهني اًيت
حتنك اًـلوذ اصلوًَة ،وًىن ما مسى مالمئة كاهون ا إالزاذت ًـلوذ االإسدامثز دعوظ ًا يف ػي وحوذ اصلوةل بو
بحس مرشوؿاهتا اًـامة وعصف يف ُشا اًـلس؟
اإن اًلاهون اطلي ختخازٍ إازاذت املخـاكسٍن ُو اًلاهون الوسة هلٌل حِر ًًسجم مؽ ظحَـة اًـالكة اًخـاكسًة،
ابالإضافة اإىل بن ظفة اصلوةل بو بحس مؤسساهتا ال ًؤثص ؿىل دضوغ اًـلس ًلاهون ا إالزاذت ،وُو ما بكصٍ ٍلؽ
اًلاهون اصلويل يف ذوزثَ امليـلست يف بزٌُا ًـام  1979هبشا املحسب؛ حِر خاء يف هط املاذت اًثاهَة بهَ ":ختضؽ
اًـلوذ املربمة تني اصلول وخشط بحٌيب اإىل اًلواؿس اًلاهوهَة اخملخازت من كدي الظصاف املخـاكست ، "...وكس ًمت
االإثفاق ؿىل كاهون املعحق يف حاةل اًزناغ وكت اإجصام اًـلس او كس ًمت االإثفاق يف ؾلس الحق هل ،تي حىت يف
مصحةل ؾصط اًزناغ ؿىل احملوكة وًىن كدي اًفعي فَِ)4(.
اًفصغ اًثاين :بمه ثعحَلاث كاهون ا إالزاذت يف ؾلوذ االإسدامثز
من بمه ارلَازاث املخاحة يف كاهون ا إالزاذت ًلظصاف املخـاكست يف ؾلوذ االإسدامثز الحٌيب ُو كاهون اصلوةل
املضَفة ،نٌل كس ًَجب الظصاف اإىل اإدذَاز كواؿس اًلاهون اصلويل اًـام ،بو ادذَاز ثعحَق كواؿس كاهون اًخجازت
اصلوًَة.
بو ًال -ثعحَق كاهون اصلوةل املضَفة:
اإن بكَحَة ؾلوذ االإسدامثز الحٌيب مذضمية ًرشظ ثعحَق كاهون اصلوةل املضَفة ،فاإن وحوذ اصلوةل وعصف
يف ؾلوذ االإسدامثز مؽ اًعصف الحٌيب جيـي كاهوهنا الحٌيب واحة اًخعحَق ،لهَ يف اًلاًة ُو كاهون حمي
االإجصام وكاهون حمي اًخيفِش ،نٌل به َّ كس ًمت تياءا ؿىل اإؾخحاز ُشٍ اًـلوذ اإذازًة بو تياءا ؿىل اإؾخحازاث
س َاس َة)5(.
كس ًـرب بظصاف ؾلس االإسدامثز ؾن إازاذهتم رصاحة يف اإدذَاز اًلاهون اطلي حينك ُشا اًـلس ،وًىهنم كس
ًلفَوا اًخـحري ؾن ُشٍ ا إالزاذت تعوزت واحضة ،فِربم ؾلسمه ذون حتسًس اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ُشٍ
اًـالكة ،وكس ٍىون ُشا سِو ًا بو جتية املخـاكسٍن اإؿاكة ثيفِش االإثفاق ورعل ابالإدذالف ؿىل بص َاء كس ثحسو
هلم بهشاك بص َاء اإحامتًَة ،دعوظ ًا اإرا اكن تُهنم ثـامالث ساتلة )6 (،وكس ٍىون اإدذَاز ثعحَق كاهون اصلوةل
املضَفة تياء ؿىل اإدذَاز رصحي ورعل ؾن ظصًق اإذزاح كاهون اصلوةل املخـاكست يف منت اًـلس وتعوزت
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مىذوتة ثوَض و ثحني اًيَة املـَية إالزاذهتم اًيت ثلصز اًلاهون اطلي حينك
اًـلس )7(،بو تياء ًا ؿىل ا إالزاذت اًضميَة ويه حاةل وسط تني ا إالزاذت اًضميَة واالإحامتل ارلاض تـسم اإدذَاز
كاهون اًـلس بظ ًال ،ورعل مىت اكن املؼِص اطلي اإختسٍ ُشا اًخـحري ال ٍىضف تشاثَ ؾن ا إالزاذت وًىٌَ مؽ رعل
ًسل ؾن ُشٍ ا إالزاذت اًضميَة ،وكس وضؽ لك من اًفلَ واًلضاء واًخحىمي ؿىل بن ُياك ؿست كصائن ثسل ؿىل
ا إالزاذت اًضميَة جس خزَط من رشوظ اًـلس و مالثساث اذلال واًؼصوف اًيت بحاظت تخىوٍن اًـلس،
جضري بو ثسيل ثضلك كاظؽ تبن إازاذت الظصاف ثخجَ اإىل اإدذَاز ُشا اًلاهون ًَعحق ؿىل اًـلس )8 (،مث ًال فَو
اإدذاز املخـاكسان ثعحَق تيوذ ؾلس منوريج وضـخَ ذوةل ما ،ذل رعل بهنا كعسث ثعحَق ُشا اًلاهون ،نٌل
ميىن اإس خزالض ا إالزاذت اًضميَة من ذالل اٌَلة املس خـمةل يف اًـلس بو حتسًس اًـمةل املس خـمةل يف ثيفِش
اًـلس بو اًوفاء تَ)9(.
اثهَ ًا-اإدذَاز الظصاف كواؿس اًلاهون اصلويل اًـام:
 )10اًـام
كس خيخاز الظصاف املخـاكست اًخعحَق ؿىل ؾلوذ االإسدامثز بحس كواؿس اًلاهون اصلويل(
اكملـاُساث ،وًىن ُياك تـغ اًعـوابث اًيت ثواخَ ثعحَق اًلاهون اصلويل اهَ ال حيخوي ؿىل كواؿس اكمةل
وصامةل ذلنك ُشٍ اًـلوذ ،ذما حـي اًفلِاء ًياذو تخعحَق كواؿس اًلاهون اًوظين ٌضلوةل املضَفة ًالسدامثز
الحٌيب ابالإصرتاك مؽ كواؿس اًلاهون اصلويل اًـام.
اثًثا-اإدذَاز الظصاف ًلواؿس كاهون اًخجازت اصلوًَة
حيق ًلظصاف اإدذَاز كواؿس كاهون اًخجازت اصلوًَة ؿىل ؾلوذ االإسدامثز ،وًىن مؽ مصاؿات دعوظَة ُشا
اًيوغ من اًـلوذ الزثحاظِا تخحلِق اًخمنَة يف اصلوةل املس خضَفة ُشا من هجة ،ومن هجة بدصى فاإن ُشٍ
اًلواؿس يه الدصى مل حىمتي تـس ،ومن مث فِيي ًُست اكفِة ذلنك ؾلوذ الاسدامثز ،وًِشا التس من اًصحوغ اإىل
كاهون اصلوةل املضَفة ًالسدامثز ابؾخحاز كواؿسُا بنرث ازثحاظا مبوضوغ اًـلس.
اًفصغ اًثاًر :اًخجمَس اًزمين ًلاهون ا إالزاذت
اًخجمَس اًزمين ًلاهون ا إالزاذت بو رشوظ اًثحاث اًدرشًـي يه ثغل اًرشوظ اًيت بذزهجا الظصاف يف اًـلس
واًيت جس خددؽ اكفة اًخـسًالث اًيت س خعصب ؿىل اًلاهون اخملخاز يف املس خلدي ،ذما ًليض تخعحَق كاهون ا إالزاذت
اخملخاز ؿىل ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَة وكت اإجصام اًـلس وًُس وكت ثيفِشٍ)11(.
واًِسف من اإذزاح رشوظ اًثحاث اًدرشًـي ؿىل ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَةُ ،و ضٌلن حتلِق اًخواسن اًـلسي
واس خلصاز اًخـامالث وجتية اإذلاق اًرضز ابملسدمثصٍن الخاهة ،وُشا مليؽ اصلوةل إابؾخحازُا ظاحدة سَعة
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وس َاذت من فصط كواؿس حتلق هبا معاذلِا ؿىل حساة املس مثص الحٌيب ،وُشا ًخحلِق هوغ من المان
اًدرشًـي ًِشا الذري)12(.
املعَة اًثاين :اًيؼام اًلاهوين ًـلس االإسدامثز ؾيس ختَف اإدذَاز الاظصاف
اإن بكَة ؾلوذ االإسدامثز ختضؽ ًلاهون إازاذت الظصاف واًيت ميىن بن ًيط ؿَهيا رصاحة يف اًـلس بو ميىن
بن ٌس خزَعِا اًلايض بو احملنك مضيَا من ػصوف اًخـاكس ،مفا ُو اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ
االإسدامثز الحٌحَة يف حاةل قَاة إازاذت الظصاف؟
اًفصغ الول :اإدذعاض كاهون اصلوةل املخـاكست حبنك اًـلس ب(مام كضاء اًخحىمي)
اإن اًلاهون اًوظين ٌضلوةل املخـاكست ُو اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ االإسدامثز اطلي هصس خَ بكَة
االإثفاكِاث ،فاصلوةل ؾيسما ثلوم ابإجصام اإثفاكِاث بو مـاُساث خبعوض ؾلوذ االإسدامثز ورعل ًخاليش اًخياكغ
اذلاظي تني اًلاهوهني ارلاض واًـام ،ابالإضافة اإىل اًدرشًـؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاث اًوظيِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة و املؤًفاث اًفلَِة
اًيت ثياوًت فىصت اًرتنزي املوضوؾي ٌَصاتعة اًـلسًة من ذالل مالثساث و ػصوف اًخـاكس ،ويق ُشا اًعسذ
ثؼِص ؿست مـاًري بو هؼصايث ميىن ٌَلايض بو احملنك اإثحاؾِا من بخي حتسًس اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل
ىزاؿاث املخـَلة تـلوذ االإسدامثز.
بو ًال :املهنج اًدرشًـي بو هؼصًة اًرتنزي اًدرشًـي
ًعحق اًلايض ُشا املهنج ؾيس ختَف اإدذَاز الظصاف رصاحذ ًا بو مضي ًا  ،ففي ُشٍ اذلاةل ًلوم اًلايض
تخحسًس اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَة ،وكس اكن ُياك اًـسًس من اًدرشًـاث اًوظيَة
اإىهتجت ُشا املهنج اكًدرشًؽ املرصي واًسوزي والزذين واٍميين ،مبا فهيم املرشغ ادلزائصي حِر هط يف املاذت
 18من اًلاهون املسين ؿىل بهًٌَ:رسي ؿىل االإًزتاماث اًخـاكسًة اًلاهون اخملخاز من املخـاكسٍن اإرا اكهت هل ظةل
حلِلِة ابملخـاكسٍن بو ابًـلس،ويف حاةل ؿسم اإماكن رعل ً،عحق كاهون املوظن املضرتك بو ادلًس َة
املضرتنة،ويف حاةل ؿسم اإماكن رعل ً،عحق كاهون حمي اإجصام اًـلس،كري بهَ ٌرسي ؿىل اًـلوذ املخـَلة ابًـلاز
كاهون موكـَ".
وًلس ظحق اًلايض ُشا املهنج لهَ ًخعف ابملـصفة واالإحاظة واالإملام ابًلاهون اًواحة اًخعحَق مس حلا ،ذما
جيية الظصاف املخـاكست ؾيرص املفاحئة تخعحَق كاهون مل ٍىوهوا ًخوكـون ثعحَلَ ؿىل ؾلسمه ،وُو ما ًضمن
ؾيرص المان اًلاهوين يف املـامالث)13(.
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اثهَ ًا :هؼصًة اًرتنزي املوضوؾي
اإن بساش ُشٍ اًيؼصًة مدين ؿىل اًلاهون واحة اًخعحَق يف حاةل ختَف اإدذَاز الظصاف ؾن ظصًق
اإس ياذ اًـالكة اإىل اصلوةل اًيت ًـخرب كاهوهنا بوزق ظةل هبشٍ اًـالكة ،وبحصاة ُشٍ اًيؼصًة بس يسو اًـلس اإىل
اًلاهون النرث ظةل هبشا تَ ؿىل بساش ػصوف ومالثساث اًخـاكس ،و ُو اًلاهون اًسائس يف املاكن اطلي
ٌضلك مصنز زلي اًـالكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة اًـلسًؼؼؼؼؼؼؼؼؼة)14(.
اثًث ًا :هؼصًة الذاء املمزي
ًـمتس بحصاة ُشٍ اًيؼصًة ؿىل اإس ياذ اًـلس ٌَلاهون الوزق ظةل تَ واًيت ٍىون بذاءُا ممتزي ،حِر بن بي
ؿالكة كاهوهَة ثفصط ؿىل بظصافِا ؿست بذاءاث ختخَف فامي تُهنا ،اإال بن بحس ُشٍ الذاءاث ميىن بن ميزي ُشٍ
ًـالكة ؾن كريُا من اًـالكاث ،حِر ٍىون ُو الذاء بو اًوس َةل املالمئة ًصتط اًـالكة مباكن مـني ذون
كريٍ ؾن ظصًق حصنزي اًـلس يف ذوةل مـَية ،وٍىون ابًخايل كاهوهنا ُو اًواحة اًخعحَق ؿىل ثغل
اًـالكة)15(.
اًفصغ اًثاين :اإسددـاذ كاهون اصلوةل املخـاكست
كس خيخاز احملنك حتصٍص ؾلوذ االإسدامثز من ثعحَق كاهون اصلوةل املضَفة ؿىل ؾلوذ االإسدامثز ،ورعل ؾيس
قَاة اإدذَاز الفصاذ اًرصحي بو اًضمين ٌَلاهون واحة اًخعحَق ؿىل ُشا اًيوغ من اًـلوذ ،وهبشا ميغل احملنك
اكمي اذلصًة يف ثعحَق اًلاهون اًواحة ؿىل ُشا اًزناغ ،وُو ماهعت ؿَََ تـغ اًدرشًـاث اصلاذََة و
االإثفاكِاث اصلوًَة اًيت بؾعت ٌَمحنك اذلق يف اإدذَاز كواؿس كاهون اًخجازت اًوًَة بو مداذئ اًـامة ٌَلاهون
اصلويل ،حىت ًو اكهت ُشٍ اًلواؿس جمصذ رشوظ اإثفاكِة من ظيؽ الظصاف ،رشًعة ؿسم ثـازضِا مؽ اًيؼام
اًـام اصلويل ،فاحملنك ؾىس اًلايض املَزم تخعحَق كواؿس كاهون ذوةل مـَية فلط)16(.
هالحغ بن تـغ بحاكم اًلاهون اًوظين وبًض ًا تـغ اًخحىاميث ثضبن ؾلوذ اصلوةل ثـمي ؿىل اإسددـاذ
ُشا اًلاهون مسدٌست اإىل بس حاة ؿسًست مهنا ؿسم مالمئة اًلاهون اًوظين ٌضلوةل املخـاكست ذلاخة املـامالث
اصلوًَة اًخجازًة ،و طلا ًخـني اإسددـاذٍ ابإمس املحاذئ اًـامة ًلدم املمتسًية ًـسم مالءمهتا ذلاخة املـامالث
اصلوًَة  ،و اًحـغ الدص ٍصى بن اإؾٌلل كواؿس ُشا اًلاهون ٌضلك اإُساز ملحسب املساوات تني الظصاف
املخـاكست و ا إالرضاز ابًعصف ارلاض املخـاكس مؽ اصلوةل ،وًخـني اإسددـاذٍ حتت اإظاز فىصت اًيؼام اًـام.
اًفصغ اًثاًر :دضوغ اًـلس ًيؼام كاهوين بدص
ًلس انذى تـغ اًفلِاء اإىل اإماكهَة ثعحَق كواؿس كاهوهَة ال ثًمتي ٌَلاهون اصلويل اًـام ،وإادذَفت الزاء فامي
تُهنم ،مفهنم من زبى ثعحَق كواؿس اًخجازت اصلوًَة واملحاذئ اًـامة ٌَلاهون ،وُياك مهنم من انذى تخعحَق
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كواؿس كاهوهَة ص حَ ذوًَة ؿىل ُشٍ اًـلوذ ،وُياك من زبى بن بوسة اًلواهني اًيت حتنك ؾلوذ االإسدامثز جية
بن حصاؾى املحاذئ اًـامة ٌَلاهون اًيت اإثفق ؿىل اإحرتارما ذوًَ ًا ابالإضافة اإىل كواؿس اًخجازت اصلوًَة)17(.
وُياك زبي زاتؽ ٍصى بن ُشا اًيوغ من اًـلوذ اطلي مل حيسذ الظصاف اًلاهون واحة اًخعحَق ال خيضؽ لي
هؼام كاهوين ،فِو ؾلس تال كاهون واحملنك يف ُشٍ اذلاةل ُو من ًخذىصون كواؿس كاهوهَة مالمئة ٌَـالكاث اًـاجصت
ٌضلول بذشت من زوخ املحاذئ اًـامة ٌَلاهون اصلويل ًخخىِف مؽ ؾلوذ االإسدامثز ،وابًخايل فاإن بوسة اًلواهني
اًيت ثعحق ؿىل ُشٍ اًـلوذ يه اًلواؿس اًـاجصت ٌَحسوذ بو كواؿس اًخجازت اصلوًَة)18(.
ارلامتة:
حيخي االإسدامثز ماكهة هحريت يف بوًوايث اصلزاسة االإكذعاذًة واملاًَة واالإذزاًة وًِشا ثَجب اصلول ودعوظا
اصلول اًيامِة اإىل حمنَة اإكذعاذُا وثعوٍص تياُا اًخحخَة ومًضبهتا ؾن ظصًق االإسدامثزاث الحٌحَة ،ولن
املسدمثص الحٌيب يف ُشٍ اذلاةل ٍصًس ضٌلانث ًدسَِي معهل وحفغ حلوكَ يف مواهجة ذول راث س َاذت
ابإماكهنا بن ثبدم اإسدامثزٍ بو ثـسل جرشًـاهتا اصلاذََة ذما كس ًضـف مصنزٍ اًلاهوين ،وحىت ٍىون ُياك
اإس امثزاث بحٌحَة اكن التس من ثوفري ضٌلانث كاهوهَة وإاكذعاذًة نفِةل تخوفري المان اًلاهوين واالإكذعاذي
ٌَمسدمثص ،وًـي بمه ُشٍ اًضٌلانث ُو ؿسم اإحاةل اًزناؿاث اًيت ثًضب ثضبن ؾلوذ االإسدامثز الحٌحَة مؽ اصلوةل
املضَفة ًلاهوهنا اصلاذًل ،وُشا ختوف ًا من ؿسم حِاذ اًلايض اًوظين ٌضلوةل املضَفة ً إالسدامثز.
اًِوامش:
 -1ؾصف املرشغ ادلزائصي االإسدامثز يف املاذت اًثاهَة من اًلاهون  09-16املخـَق ترتكِة االإسدامثز ادلزائصي ،املؤزد يف  06مازش :2016
"واطلي اإؾخرب االإسدامثز ُو اإس خحساج وضاظاث خسًست ،وكسزاث االإهخاح ؾن ظصًق الظول بو املسامهة اًيلسًة بو اًـًَِة يف زبش
مال املؤسسة،بو مٌح االإمذَاس الإجناس املضازًؽ واًًضاظاث االإكذعاذًة امليخجة ٌَسَؽ وارلسماث.
 -2مسـوذي ًوسف ،اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ الاسدامثز ،ض  :04مًضوزت يف املوكؽ االإًىرتوينmanifest.univ- :
ouargla.dz
 -3بمص زمق  58-75مؤزد يف ً 1975/09/26خضمن اًلاهون املسين املـسل واملمتم ابًلاهون زمق  05-07املؤزد يف .2007/05/13
 -4مسـوذي ًوسف ،املصحؽ اًساتق ،ض.05
ظالخ اصلٍن حٌلل اصلٍن ،اًخحىمي و ثياسغ اًلواهني يف ؾلوذ اًخمنَة اًخىٌوًوحِة ،اًعحـة
-5
الوىل ،ذاز اًفىص ادلامـي ،االإسىٌسزًة2005، ،ض.19
 -6تَحسان ُوازي ،اًلاهون واحة اًخعحَق ؿىل املياسؿاث املـصوضة ؿىل بمام حموكة حتىمي املصنز اصلويل ًدسوًة مٌاسؿاث االإسدامثز،
جمةل اًفلَ واًلاهون (مس خلامن) ،اًـسذ اًخاسؽ واًثالزونً ،ياٍص  ،2016ض.60
ًَ -7يسا خاجص ،اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ االإسدامثز الحٌيب ،رشنة املؤسسة اذلسًثة ٌَىذاةً،حيان ،2014. ،ض .67
 -8معص ھامش َلس ظسكة ،ضٌلانث االإسدامثز الحٌحَة يف اًلاهون اصلويل ،ذاز اًفىص ادلامـي
االإسىٌسزًة2005، ،ض.
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 -9مسـوذي ًوسف ،املصحؽ اًساتق ،ض .07
 -10كواؿس اًلاهون اصلويل اًـام ُو ٍلوؿة اًلواؿس اًـصفِة واملـاُساث ،وال س امي ثغل اًيت ثخعي ابًخجازت اصلوًَة واثفاكاث حٌلًة
وجضجَؽ ثحاذل الاسدامثزاث الحٌحَة يف خمخَف اصلول.
ً -11لس بكص كاهون الاسدامثز ادلزائصي(بمص زمق  03-01مؤزد يف  20بوث ً 2001خـَق تخعوٍص الاسدامثز ،ادلصًست اًصمسَة ،اًـسذ ،47
 .2001املـسل واملمتم ابلمص زمق  08 -06مؤزد يف ُ )2006/07/15شا املحسب حِر هط يف املاذت  15مٌَ ؿىل بهَ ":ال ثعحق
املصاحـاث بو االإؾفاءاث اًيت كس ثعصب يف املس خلدي ؿىل الاسدامثزاث امليجزت يف اإظاز ُشا المص اإال اإرا ظَة املسدمثص رعل رصاحة".
 -12مسـوذي ًوسف ،املصحؽ اًساتق ،ض .09
 -13ظاذق ؿالوت ،اًلاهون اًواحة اًخعحَق ؿىل ؾلوذ االإسدامثز،مسهصت ًيَي صِاذت املاسرت،لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة،خامـة
َلس دِرض،ثسىصت 20.،ض.129
ًَ -14يسا خاجص ،املصحؽ اًساتق ،ض .102
 -15هفس املصحؽ اًساتق ،ض .103
 -16هفس املصحؽ اًساتق ،ض .157
 -17ؿسيل َلس ؾحس اًىصمي ،اًيؼام اًلاهوين ٌَـلوذ املربمة تني اصلول و الصزاض الحٌحَة،
زساةل ًيَي صھاذت اصلنخوزاٍ يف اًلاهون ارلاض ،لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة  ،خامـة بيب جىص تَلاًس،
ثَمسان2011، ،ض.34
 -18حفِؼة اًس َس اذلساذ ،اًـلوذ املربمة تني اصلول و الصزاض الاحٌحَة،مًضوزاث اذلَة اذللوكِة ،تريوثً،حيان ،س ية ،2003
ض.575
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