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  إالمارات العربیة املت�دة - �امعة الشارقة 
  العراق - دهكوك -�امعة زاخو 
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 ا  

يف أ�حباث جم� القانون ا�ويل ��راسات البحثیة يه جم� دوریة �لمیة دولیة دوریة حممكة م�خصصة 
وهتمت �ٔ�حباث العلمیة  جماالته، فرو�ه و و  ٔ�قسامه وا�راسات القانونیة يف جمال القانون ا�ويل مبختلف

 ��راسات ا�ميقراطي العريب املركز تصدر عنوا�راسات القانونیة ذات العالقة مب�االت القانون ا�ويل، 
 .ٔ�ملانیا -�رلني -یجیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة إالسرتات 

ولها هیئة �لمیة دولیة فا�� �رشف �ىل معلها و�شمل مجمو�ة لك ٔ�ربعة ٔ�شهر   تصدر �شلك دوري
  .، ح�ث �رشف �ىل حتكمي أ�حباث الواردة ٕاىل ا��من �دة دول ا�ٔاكدميیني�برية ٔ�فضل 

   ، كام تعمتدلتحكميال�رش فهيا، و ٕاىل الحئة دا�لیة تنّظم معل إاىل م�ثاق ٔ��اليق لقوا�د  و�س��د ا�� 
 .يف انتقاء حمتو�ت ٔ��دادها املواصفات الشلكیة واملوضوعیة �لم�الت ا�ولیة احملّمكة

  
  ا اوم ااار و

  
ا�ٔاكدميیة، اليت لتقدمي و �رش مج� من البحوث “ لك ٔ�ربعة ٔ�شهر“ تصدر ا�� ٕالكرتونیا �شلك دوري

حتكميها من ق�ل ا�لجنة یمت �رش البحوث بعد و . �االت و فروع القانون ا�ويلتعاجل املواضیع ذات العالقة مب

�دم تعارضه مع املیثاق أ��اليق لقوا�د ال�رش اليت �س��د البحث املقدم �لرشوط املطلوبة و  توفرالعلمیة و 
  .بعد حصول الباحث �ىل ٕاذن �ل�رشتحكمي، و �لیة التنظميیة لعمل ال �لهيا الالحئة ا�ا

 :�یف�ة ٕا�داد البحث �ل�رش فه�ي اك�ٓيتوخبصوص رشوط ال�رش و 

 .جيب ٔ�ن �كون البحث ٔ�صیال معدا �ل�رش يف ا�� ومل �س�بق �رشه -
 .جيب ٕاتباع أ�صول العلمیة والقوا�د املهنجیة يف البحث العلمي -
 .�لقوا�د ا�لغویّةجيب ٔ�ن �ك�ب البحث بلغة سلمية وموافقا  -
خيضع البحث ٕاىل التقومي من ق�ل حممكني خمتصني، یعمل الباحث ب��اجئ التحكمي يف �ا� طلب م�ه  -

 .الق�ام بتعدیالت
 .الزتام الباحث بتعدیالت احملمكني ٕاىل نفس الربید �لكرتوين احملدد سلفا  یمت ٕار�اع البحث بعد  -
مع ا��ساب الهوامش اليت �كون يف   (A4)  العاديصف�ة من احلجم  25ال یت�اوز البحث املقّدم  -

 ٓ  .خر البحث و قامئة املراجع�
�رفق �لبحث سرية ذاتیة خمترصة �لباحث، تتضمن امسه ولق�ه ��لغة العربیة وأ�ج�بیة، ودرج�ه  -

 .العلمیة، وختصصه، ووظیف�ه، ومؤسسة البحث التابع لها، و�ریده إاللكرتوين
�ىل �ٔال یقّل لك ملخص عن ) ٕاجنلزيیة، فر�س�یة(العربیة و لغة ٔ�ج�بیة �رفق �لبحث ملخص ��لغتني  -

 .لكمة) 300(لكمة وال �زید عن ) 150(
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 Times  �ل�س�بة �لغة العربیة، و 14جحم  Simplified Arabic جيب ٔ�ن �ك�ب منت النص خبط -
New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة ٔ�و الفر�س�یة، و�ك�ب الهامش خبط 12جحم� Simplified 

Arabic   ل�س�بة �لغة العربیة، و 12جحم�Times New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة 10جحم�. 
 .مس من لك اجلهات 02.5جيب �رك مسافة  -
تتضمن الورقة أ�وىل �مس الاكمل �لبحث ��لغة العربیة و إالجنلزيیة، وامس ولقب الباحث �ٔو  -

لكیة واجلامعة اليت ی�متي ٕا�هيا، ٔ�و الهیئة اليت یعمل �هيا، الباح�ني، وا�ر�ة العلمیة، والوظیفة، وال 
 .و�ریده إاللكرتوين

 .جيب ٔ�ن یقدم الاكتب طلبا موقعا من طرفه یطلب ف�ه �رش حبثه، مو�ا ٕاىل رئ�س التحر�ر -
جيب ٔ�ن یقدم الاكتب تعهدا موقعا من طرفه یقر ف�ه ٔ�ن حبثه ل�س مس�تال من كتاب مت �رشه �ٔو  -

رسا� خترج، ؤ�نه مل یقدم �ل�رش ٔ�ي جم� ٔ�خرى، ؤ�نه مل �شارك به يف �ٔي مدا��، ؤ�نه مذ�رة ٔ�و 
یلزتم ٕ�جراء التعدیالت املطلوبة م�ه وفقا لتقار�ر �رباء ا�لجنة العلمیة �لم��، مو�ا ٕاىل رئ�س 

 .التحر�ر
 .البحثال تتحمل ا�� مسؤولیة ٔ�ي رسقة �لمیة، وما �رش ��� یعرب عن رٔ�ي صاحب  -
  :جيب ٔ�ن �رسل البحث عن طریق الربید إاللكرتوين التايل -

international-law@democraticac.de 

  :لٕالطالع �ىل ا�� وأ��داد السابقة �ر� ز�رة املوقع التايل -

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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 امحلایة ا�ولیة لٔ�ش�اص املوصومني 
The international protection for stigmatized people 

 
  Dr. Atef Abdallah Abd Rabbo Ali عاطف عبدهللا عبدربھ على  . د

 مدرس القانون الدولي العام
جمھوریة مصر العربیة –جامعة جنوب الوادى  –كلیة الحقوق   

atef01070@gmail.com  
 

  
 ملخص

ٕان الومص ظاهرة اج�عیة وثقاف�ة معیقة اجلذور، ال تؤدي فقط ٕاىل ٕاضعاف مجمو�ات اكم� من 
يف ٕاطار حقوق إال�سان ٔ�مر �لغ وٕادراج الومص . الساكن بل كذ� ٕاىل ا�هتااكت جس�مية حلقوق إال�سان

و�لومص صالت وثیقة مبجمو�ة من احلقوق املدنیة والثقاف�ة . أ�مهیة لت�دید واج�ات ا�و� وٕارساء املساء�
  .و�ق�صادیة والس�یاس�یة و�ج�عیة، تبني بوضوح �دم قابلیة مجیع حقوق إال�سان �لتجزئة و�رابطها

.�سان،  أ�ش�اص املوصومني،  امحلایة ا�ولیة، الزتامات ا�ولالومص، حقوق االٕ  :اللكامت املف�اح�ة  

Abstract 

Stigma is a deeply engrained sociocultural phenomenon that not only disadvantages 
entire population groups, but often results in serious human rights violations. Situating 
stigma in the human rights framework is essential for identifying the obligations of States and 
establishing accountability. Stigma has close links to a range of civil, cultural, economic, 
political and social rights, highlighting the indivisibility and interdependence of all human 
rights.                

Keywords: stigma, human rights, stigmatized people, international protection, state 
obligations.              

  مقدمة

ا ِمْهنُْم َوَال ِ�َساٌء ِمْن ﴿ : یقول هللا تعاىل �َن �َٓم�ُوا َال �َْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َعَىس ��ْن �َُكونُوا َ�ْريً ِ َا ا�� َ� ��هي�
ا ِمْهنُن� َوَال تَلِْمُزوا ��نُْفَسُمكْ َوَال تَنَا�َُزوا ِ�ْ��لْقَاِب ِب�َْس اِالْمسُ الُْفُسوُق ِ�َساٍء عَ  ميَاِن َوَمْن لَْم َىس ��ْن �َُكن� َ�ْريً

�
بَْعَد اْال

اِلُمونَ  ن��ًال و�الیًا من ٔ�ن ی�ين جممتًعا سام�ًا وسلميًا و  -دامئًا –فإالسالم �ایته . ))1یَ�ُْب فَ��ولَئَِك ُمهُ الظ�
ف�غرس يف ا�متع ٔ��القَا مرموقة وقدوة . ، والتمنیط  وا�متیزي والكراهیة  والسخریة  والتنا�ز)2(التعصب والومص

صاحلة؛ ٔ�ن القمي وأ��الق ٔ�صل للك يشء، فٕاذا فسدت القمي وأ��الق �ه إال�سان ىف غیاهب التعصب، 
  .)3(.وا�متیزي والومص، والتمنیط
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�عتباره ٔ�ول من اس�تعم�، ) ٕارف�نغجومفان(�ج�ع الس�بق يف تعریف الومص  و�ىل رٔ�سهم علامء ول
ٔ�نه معلیة جترید �ٔش�اص يف مجمو�ات حمددة من الساكن من صفة إال�سان وٕاها�هتم و�شویه مسعهتم �شري ٕاىل 

الشخص املوصوم "ن وبتعبري �ٓخر، هناك تصور ب�ٔ . �لنفوروحتقريمه، ويه معلیة �البًا ما تقوم �ىل شعور 
ویقوم الومص ". �ري �ادیة"ٔ�و " دونیة"والومص �رتبط بصفة ٔ�و مزية ٔ�و هویة تعترب . )4("ل�س متامًا من ال�رش

ل�ٔكرثیة من �الل " احلا� الطبیعیة"و�ريم ٕاىل تث��ت " مه"و" حنن"�ىل �ر�یبة اج�عیة �س��د ٕاىل �یاين 
، تعریفه �لومصة،ا�سلخ من رمحه تعریفات �دیدة نذ�ر مهنا �ىل )ٕارف�نغجومفان(م�ذ ٔ�طلق و . )5(ا�ٓخر"حتقري 

ٔ�ن أ�فراد املوصومني ميتلكون " ، ا��ان ٔ�شارا ٕاىل)ج�نیفر�رو�رونیللو�سيك(س��ل املثال ال احلرص، تعریف
 ..)6("عنئ�ویعتقد ٔ�هنم ميتلكون صفة ٔ�و �اصیة تعرب عن هویة اج�عیة حيط من ش�ٔهنا يف س�یاق اج�عي م

ا�ى ذ�ر ٕانه ميكن ) ٕارف�نغجومفان(ح�ث سار �ىل هنج ) ٕادواردٕاجيو�ز(لكن من التعریفات الثاق�ة، تعریف 
النظر ٕاىل الومصة �عتبارها �القة بني صفة وصورة منطیة، بغیة اخلروج بتعریف �لومصة �عتبارها �المة �ٔو 

وهناك من ٔ�ضاف ٕاىل الصورة ا�منطیة . )7( صفة �ربط خشًصا خبصائص �ري مرغوب فهيا؛ ٔ�ي بصور منطیة
ومن هنا �رى اس�ت�دام مفهوم الومصة وا�ه حتد�ت من بعض ).  جو�ز(ٕاىل �انب تعرف  )8(عنرص ا�متیزي 

  .)9(العلامء �ج�عیني ا��ن انرصف �ركزيمه ٕاىل م�ظور أ�ش�اص املوصومني

  �ٔمهیة البحث  

وتعترب هذه . ٔ�ن �س�تعامر �رك �ركة ثق�� ٔ�ثناء احلق�ة �س�تعامریة_  يف هذا الصدد _احلق�ق ���ر
يف ان�شار الفقر والت�لف وا�هتم�ش وإالقصاء �ج�عي  -بال شك  -الرتكة من املظامل التارخيیة اليت ٔ�سهمت 

دید من الناس يف خمتلف بقاع العامل، والفوارق �ق�صادیة و�دم �س�تقرار وأ�من اليت تؤ�ر �ىل الع
الومص، والعنرصیة، وا�متیزي : ومن أ�مراض �ج�عیة اليت �ر�ها �س�تعامر.)10(وخصوصًا يف الب�ان النام�ة 

  . )11(العنرصي، و�ره أ��انب، وما یتصل بذ� من تعصب، والتمنیط ، و�ريها من ت� أ�مراض 

س�یاق أ�ش�اص املصابني بنقص املنا�ة  ،ح�ث ٔ�قرت جلنة حقوق بدٔ�ت �ه�م مبسا� الومص  يف 
برضورة بذل �ود مك�فة لضامن ا�رتام ومرا�اة حقوق إال�سان ) ٨٤/٢٠٠٥(إال�سان، يف قرارها 

واحلر�ت أ�ساس�یة �لجمیع �ىل حنو شامل، وم�ع ا�متیزي والومص املتصلني بفريوس نقص املنا�ة، وال س�� 
وُدعیت ا�ول و�ريها من الفعالیات ٕاىل مواص� . وأ�طفال والف�ات املعرضة خلطر إالصابة ف� یتعلق �ل�ساء

إالیدز، �ىل النحـو /العمل �ىل اح�ـرام وحامیة وٕاعامل حقوق إال�سان املتص� بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة
  .   )12(إال�سان إالیدز وحقوق/الـوارد يف امل��ادئ التوجهيیة �ش�ٔن فريوس نقص املنا�ة ال�رشیة
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كام ظهرت مسا� الومص يف تقر�ر املقررة اخلاصة املعنیة حبق إال�سان يف احلصول �ىل م�اه الرشب 
الومص و ٕاعامل حقوق إال�سان يف : 2012)اك�رینا دي ٔ�لبوكرييك(امل�ٔمونة و�دمات الرصف الصحي، 

و�ركـز التقر�ر �ىل  2\16ٕالن�سان احلصول �ىل املیاه وخ�دمات الـرصف الصحي وفقًا لقرار جملس حقوق ا
وزاد �ه�م .)13(العالقة بني الوص�م وٕاطار حقـوق إالن�سان يف �ان��ه املتعلـق �مل��اه والرصف الصحي

�ش�ٔن ماكحفة )  178\ 67(، عندما ٔ�صدرت امجلعیة لٔ�مم املت�دة قرارها رمق  2013ا�ويل مبس�ٔ� الومص يف
�م وا�متی�ـز والتحـریض �ىل العنف وممارس�ته ضد أ�ش�اص �س�ب د�هنم �ٔو التعصب والقولبة السلبیة والوص

ؤ�عربت عن �لغ القلق ٕازاء احلاالت اخلطرية �لقولبة والتمنیط السليب والوص�م اليت ال �زال �س�هتدف . معتقدمه
ــط ال�يت أ�شـ�اص �لـى ٔ�س�اس دی�ـهم ٔ�و معتق�دمه �لـى حنـو حيـط مـن ش��ٔهنم وٕازاء ال�ربامج واخلط

ینف�ذها أ�فـــراد املتطرفــون واملنظم�ات وامجلاع�ات املتطرف�ة  هبدف  وض�ع قوال�ب منط��ة س�لبیة 
  .)14(�موع�ات دین��ة وٕادام�ــها، وخباص�ة ع��دما تتغاضــى احلكومات عن ذ�

�ة ٔ�ن ا�متیزي ضد بعض ا�مو�ات كام ذ�رت ا�لجنة املعنیة �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف 
ؤ�ن هناك ص� وثیقة بني الومص وا�متیزي؛ فهام . م�فٍش ومس�متر ویرتخس بعمق يف السلوك والتنظمي �ج�عیني

و�البًا ما �كون الومص س��ًا �ذرً� من ٔ�س�باب . یعززان بعضهام بعضًا و�س�متد لك مهنام رشعیته من ا�ٓخر
ویوفر مربرًا العتبار ا�متیزي طبیعیًا ورضورً� . �شلك أ�ساس املنطقي �ا�متیزي؛ فهو �س�بق ا�متیزي و 

و�لیه �مكن ٔ�مهیة البحث يف . )15(ومس�تحبًا، ویؤدي دورًا خف�ًا ٕ���ة ٕاماكنیة ممارسة ا�متیزي �شلك نظايم
  .عرض التصدي ا�ويل لت� الظاهرة لفت �ن��اه لظاهرة الومص وخطورهتا �ىل حقوق إال�سان  من �الل

  ٕاشاكلیة البحث - 

ٔ�نه رمغ التقدم العلمي والتك�ولو� والتنو�ر الفكري ، ا�ى �شهده ىف عرص� أ�ىن ، ا�ى یمن بطبیعة 
احلال �ىل الرىق الفكرى واحلضارى ؛ لكن لٔ�سف سا�ر هذا التقدم ، تقدم ٔ�خر ؛ �ٔال هو  تناىم أ�مراض 

و�لیه یقاس�یه مالیني .  الكراهیة ، والتعصب وا�متیزي العنرصى والومص ، والتمنر ٔ�خل،: مهنا �ج�عیة اليت 
�الم �رشیة  وحمن م�ٔساویة هائ� من جراء  ، الومص و�ريه من أ�فعال املش��ة الر�ال وال�ساء وأ�طفال من �

ال �زال هذه  أ�مراض و .)17(ب�ٔهنا مشلكة �تت متثل ورطة ٔ�و معض� : )16(الىت  وصفها غومفان و�ٓخرون
 )18(ومن احملمتل ان�شار ت� أ�مراض ؛ و�اصة ظاهرة الومص ىف ظل العوملة�ج�عیة قامئًة ٕاىل یوم�ا هذا ،

ٔ�ن مه ل�سوا » �،«�شلكون هتدیًدا لـ» مه«ٕان » .مه«والـ » حنن«�ىل الرمغ من تغري ا�مو�ات اليت متثل الـ 
ا تغدو املكو�ت أ�خرى لعملیة الومص، ربط الوسوم �لصفات �ري هكذ.)19(ٔ��الق�ني و�سايل وضواري

املرغوب فهيا، مربًرا لالعتقاد ٔ�ن أ�ش�اص املوصومني �ىل حنو سليب، خيتلفون اخ�الفًا جوهرً� عن ٔ�ولئك 
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ىف  حىت ا�هت�ى أ�مر ب�ٔن �ٔحصاب املناصب الرف�عة ٔ�صبحوا موصومني  ا��ن ال یقامسوهنم ٔ�مناط الومص ا�تلفة
  . )20(ا�متع 

  مهنجیة ا�راسة وخطهتا

، والتصدي لقانون ا�وىل لٔ�ش�اص املوصومني، من �الل هذا البحث ، ن�ٔصل  حامیة او�لیه
ا�وىل  لت� أ�مراض ا�متعیة الىت هتدد التعا�ش السلمى وس�یادات ا�ول وهتدد السمل وأ�من ا�ولیني 

املهنج الوصفي والت�لیيل ، وقسمنا هذا البحث ٕاىل مقدمة ومخسة وت�هتك حقوق إال�سان ، و�� اتبعنا 
  :فروع �ىل النحو التايل 

  .مظاهر الومص وت�ٔثريه �ىل حقوق إال�سان :أ�ول الفرع

  .حتدید موقع الومص يف ٕاطار حقوق إال�سان: الثاين الفرع

  .املوصومنياليت حتمى أ�ش�اص  القوا�د العاملیة وإالقلميیة والوطنیة :الثالث الفرع

  .ٕاسهامات ٔ��زة أ�مم املت�دة و�راجمها وواكالهتا املتخصصة يف حامیة أ�ش�اص املوصومني :الفرع الرابع

  .الزتامات ا�ول جتاه  أ�ش�اص املوصومني :الفرع اخلامس

  مظاهر الومص وت�ٔثريه �ىل حقوق إال�سان :الفرع أ�ول

النبذ وإالهامل والتجنب والرفض والعزل و�س��عاد مظاهر م�عددة جيمع بني طیاته بني  یت�ذ الومص
�سلط أ�قران و�شویه السمعة وا�لوم واملضایقة والعنف  البدين، من مضن �ٔمور �ٔخرى كثرية، ولكن هذه و 

املظاهر تعود يف أ�ساس ٕاىل معلیة حتقري �ٔفراد من مجمو�ات حمددة وسلهبم صفة إال�سان و�لق الرشخ 
و�لیه ميكن حرص مظاهر الومص يف .ملعا�ة من الومص ختتلف �خ�الف أ�فرادوطرق ا". مه"و" حنن"بني

  : النقاط التالیة

  أ�ش�اص املوصومني واح�یا�اهتم  رصف النظر عن: �ٔوالً 

�ر اخلب��ة �لومص �متثل يف فرض الصمت، ٕاذ یؤدي  الصمت ٕاىل بقاء املشالك من دون من ا�ٓ  ٕان
و�ىل س��ل املثال، فٕان �كران . عن بعض الناس وعن اح�یا�اهتمولٔ�سف الومص حيجب أ�نظار . �الج

و�ىل غرار ذ�، یعاين املالیني من . وما یرتتب �ىل ذ� من مصت ٕامنا هو جزء من الومص" النبذ"ممارسة 
، ویؤدي هذا الصمت ٕاىل �كران وجود ا�هتااكت حلقوق إال�سان، )21(أ�ش�اص من أ�مراض  ن���ة �لصمت

 .رئیة وال یمت التفكري فهيا وال معاجلهتإاذ ٕاهنا �ري م
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من فرص احلیاة مبا يف ذ� ا��ل  -الحقًا -حمرومون  وضف �ىل ذ�، ب�ٔن أ�ش�اص املوصومني
وهكذا، فٕان الومص ا�ي ميارسه أ��لبیة،  .)22(والعالج الطيب الص�ةوالتعلمي والرفاه العقيل و�ا� السكن و 

ح�ث یصبح .»ا�ونیني«العاجز�ن و ييف املؤخرة ؛ �ٔ  ، یؤدي ٕاىل جعل أ�قلیات»العلویون«أ�قو�ء ٔ�و 
. »ا�ٓخر«�ٔو�دهتا ا�ات، واليت يه القوة املعا�سة لـ  أ�فراد املوصومون م�رضر�ن �س�ب إالیدیولوج�ة اليت

مس��عد�ن اج�عًیا ؤ�ولئك أ�قو�ء �سوغون �س��عاد اس��اًدا ٕاىل الصفات  ن���ة ��، یصبح ا�ٓخرون
  .)23(أ�صلیة اليت ٔ�دت ٕاىل الومصة 

  �ش أ�ش�اص املوصومنب يف ا�متعهتم  :�نیا

واجلد�ر ���ر ، ٔ�ن الومص یتجسد من �الل رفض بعض ا�مو�ات وجتنهبا وهتم�شها، ما یدفع 
فالسلو�یات العنرصیة وما �شاهبها تقلل من ش�ٔن . )24(ٕاىل هامش ا�متع ؛ ٔ�ى فقدان املاكنة  - حرف�اً  -�لناس

ث��ة ٔ�و ا�ی��ة ٔ�و ا�لغویة ٔ�و مجمو�ات من الناس وحتقرمه و�سلهبم صفة إال�سان �س�ب هو�هتم العرق�ة ٔ�و االٕ 
. ) 25(ویعاين العدید من ا�مو�ات العرق�ة ٔ�و إالث��ة ٔ�و الطبق�ة من الومص، مبن فهيا الشعوب أ�صلیة. الطبق�ة

من ٔ�فاكر منطیة سلبیة رسیعة �ن�شار ومن �س��عاد �ج�عي و�كران حقوقهم  - ٔ�یضاً –وكام یعاين هؤالء 
  . متث� يف اخلدماتإال�سانیة أ�ساس�یة وامل 

  د أ�ش�اص املوصومني  من املرافقاس��عا  :�لثاً 

واجلد�ر بلفت �ن��اه ، هناك رصاع يف بعض أ�ح�اء يف املناطق احلرضیة ٕالبعاد أ�ش�اص  
 املوصومني من ت� املناطق ، لكن يف بعض أ�ح�ان ال مت� ت� أ�ح�اء من السطوة ما �كفي الس��عاد

يف �س��عاد من التجمعات �ج�عیة  -�الباً –و�� یظهر الومص .  )26(ا�مو�ة املوصومة من وسطهاهذه 
كام . و�شعر الك�ري من املوصومني بوط�ٔة الومص يف ٕاماكنیة وصوهلم ٕاىل املرافق املشرتكة. ٔ�و أ��شطة الیوم�ة

عة النطاق حبق ٔ�فراد املوصومني ا��ن ورد ٔ�ن ٔ�عضاء الطبقة املهمينة یقومون ب�ٔعامل عنف واعتداءات واس
و�ىل غرار ذ�، ُم�ع املصابون . ) 27(حياولون ا�خول ٕاىل املرافق يف املناطق اليت تقطهنا الطبقة املهمينة

إالیدز يف بعض أ�ح�ان من دخول املراح�ض الب�یة ٔ�و اس�ت�دام صنابري املاء /بفريوس نقص املنا�ة ال�رشي
 .)28(هامن ق�ل القاطنني يف حمیط 

  �ري املقصود لٔ�ش�اص املوصومني التمنیط السليب املتعمد �ٔو: رابعاً 

ٕان أ�قلیات وامجلا�ات العرق�ة وإالث��ة والشعوب أ�صلیة  ٔ�كرث الف�ات ترضرًا من الومص ، ح�ث 
جيري تصو�ر أ�قلیات وامجلا�ات إالث��ة والشعوب أ�صلیة  بطریقة منطیة يف وسائط إال�الم، من �الل 

والعرض . یة يف ٔ�ح�ان كثريةتعم�ت واسعة النطاق �لسامت املتصورة �لف�ة �لك، واليت �كون سلبیة وازدرائ 
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املتكرر �لتمنیطات السلبیة املعممة لٔ�قلیات �عتبار املنمتني ٕا�هيا، م�ًال، جمرمني ٔ�و ی�سمون �لعنف ٔ�و فقدان 
الثقة ٔ�و الغدر ٔ�و القذرة ٔ�و ٔ�هنم د�الء، �ش�بع �فرتاضات وا�ٓراء ا�لوطة و�ري ا�ق�قة اليت قد تتحول يف 

وقد �كون هدفها أ�شاكل ا�منطیة ٔ�و �سفر عن . رصیة متیزيیة ؤ�و�ه تعصب راخسةا�هنایة ٕاىل مواقف عن
  .)29(ومص جممتعات ب�ٔرسها و�زع الطابع إال�ساين عهنا

وهناك طیف واسع من التمنیط السليب املتعمد ٔ�و �ري املقصود لٔ�قلیات وامجلا�ات إالث��ة والشعوب 
ید �ىل أ�صل إالثين ٔ�و ا�یين لشخص مس�ئول عن جرمية أ�صلیة  يف وسائط إال�الم، یرتاوح بني ال�شد

وخطرية جبام�ات معینة، وصوًال ٕاىل ٔ�كرث �عتداءات ) حتقريیة(ما ٔ�و �كرار ربط خصائص ٔ�وسامت �ینة
كام هناك يف بعض أ�مناط حتریض . )30(ف�اكً ضد ٔ�فراد أ�قلیة، مبا یربز �ادة الفروق املزعومة بني حنن ومه

وهذا التصو�ر السليب قد یعزز ا�ٓراء الراخسة يف أ�قلیات إالث��ة ٔ�و ا�ی��ة . �ىل العنفرصحي وم�ارش 
�عتبارها ا�ٓخر، ومن مث �س�متر املعتقدات وأ�فاكر املرتبطة �حلرمان و�دم املساواة �ىل املس�توى الهیلكي، 

  .)31(أ�قلیات یقدم عرضًا �ٔوسع نطاقًا ؤ�كرث دقة �ل�ا� و�لت�د�ت اليت توا�ها ح�ث ال

: ،اليت تعرضها املید� إال�الم�ة عن صفات م�ل)32(و�كشف ا�راسات عن ٔ�ن سوء مس�توى التقار�ر 
التصنیف، و�س�ت�دام �نتقايئ �لبیا�ت، وتعممي احلوادث، : إالث��ة ٔ�و ا�یين حيتوى �ىل ٔ�مور مهنا

ة و�ینة، وقلب احلقائق وا�ٓراء، والتمنیط السليب، ورسد �انب وا�د من القصة، واس�تعامل ٔ�لفاظ حقري 
.  )33(وانعدام الت�ٔ�ید من الوقائع، و�دم تناسب حمتوى النصوص مع العناو�ن وما �رد من صور ٔ�و ٔ�صوات

�زيًا من  - قلیات املسلمة و�ىل أ�خص  ا��ن إالسالىم  وا�ٔ  –ىن شغل احلدیث عن ا��ن وىف الوقت ا�ٓ 
والصور ا�منطیة يف .)34(الرصا�ات ا�ولیة والهجرة وا�متیزي ٔ�خل : یة م�لالص�افة وإال�الم مع القضا�  الس�یاس� 

كام �ٔن الصحف�ني �هيم القدرة �ىل . )35(وسائل إال�الم �سهم يف سلبیة املواطنني  جتاه تصور أ�قلیات 
�ك�ب عن العرق ؛ و�ا من  )36(املسائل العاملیة والس�یاس�یة والقانونیة  �مة القوة الثقاف�ة  والت�ٔثري يفممارسة 

وا��ن جيب ٔ�ن �كون مس�تعًدا ٕالظهار الزناهة ، واحلراف�ة  واملوضوعیة ،وق�ل لك يشء بعقل م�ف�ح 
تفسريًا جلزء من ، ویقدمون )38(ٔ�ن هذا العمل ىف �ایة أ�مهیة �ل�س�بة �لصحف�ني؛ٔ�هنم حيللون أ��داث.)37(

و�سامه الص�افة يف ٕاقامة �القات بني الهو�ت �ج�عیة .  )39(صبح ٔ�خ�اًراالواقع ا�ي هو مت اخ�یاره لی 
القوا�د و�ا ی��غى  حتدید مجمو�ة من  .)40(ا�تلفة من ح�ث العرق وا��ن ومن ح�ث البعد إال�ساىن 

فة، ٔ�هنا مرتبط و�اصة الص�ا. )41(واملعایري العاملیة اليت تنطبق �ىل امجلیع  بغض النظر عن الس�یاق الوطين 
ٔ�نه تعترب حق من حقوق إال�سان من �ح�ة ، ولكن �ح�ة ٔ�خرى ، جيب ٔ�ن ینظر ٕاىل  ؛إال�سان حبقوق

  .)42(الومص م�ل خطاب الكراهیة ٔ�داة ت�هتك حقوق إال�سان
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  أ�ش�اص املوصومني هتدید خصوصیة سالمة :�امساً 

خلصوصیهتم؛ ٕاذ ٕان احلرى ���رـــ يف هذا الصددــــ یتعرض املوصومون �شلك م�كرر �هتدیدات 
ومه یتعرضون �لش�تامئ واملضایقات . الناس حيدقون فهيم، و�اصة �ني �كون مظهرمه خمتلفًا عام هو �ادي

وتؤ�ر . وا�هتدید ٔ�و لٕالیذاء والعنف اجلسدیني، �ني حياولون م�ًال ا�خول ٕاىل مرافق املیاه والرصف الصحي
ناس من اخلدمات و�كون لها عواقب �لغة الرضر �ىل هذه ا�هتدیدات �شلك م�ارش �ىل ٕاماكنیة اس�تفادة ال 

ويف الك�ري من احلاالت، ال خيضع مر�ك�و هذه أ�عامل �لمساء� بل .حصهتم و�رامهتم وس�بل �سب ��شهم
  .)43(�متتعون �ٕالفالت من العقاب

  ٕانفاذ القانون التمنیط العنرصي يف : سادساً 

. ، والتمنیط العنرصى بصفة �اصة)44(والتمنیط بصفة �امةٔ�ن هناك رابط بني الومص  -�ٓنًفا -ذ�ر� 
ویقصد �ادة �لتمنیط العنرصي وإالثين اع�د سلطات ٕانفاذ القانون وأ�من ومراق�ة احلدود �ىل العرق وا�لون 
وال�سب ٔ�و أ�صل القويم �ٔو إالثين ٔ�ساس ٕالخضاع أ�ش�اص لعملیات تف��ش دق�قة وحتقق من الهویة 

وما ف� التمنیط العنرصي وإالثين . ت�دید ما ٕاذا اكن الشخص م�ورطًا يف �شاط ٕاجرايموحتر�ت، ٔ�و ل 
�شلك مس�ٔ� مزم�ة ومس�رشیة يف جمال ٕانفاذ القانون، وكثريًا ما تطرح مس�ٔ� ا�لجوء ٕالیه عندما یتعلق أ�مر 

موظفو مراكز �ح��از و�البًا ما �س�هتدف ٔ�فراد الرشطة وموظفو الهجرة و . �س�یاسات أ�من القويم والهجرة
  . )45(خمتلف الف�ات إالث��ة ٔ�و ا�ی��ة ٔ�و العرق�ة

الس�یاسات احلكوم�ة ممارسات تقد�ریة �سمح لسلطات ٕانفاذ القانون �س�هتداف _ ٔ�یضًا _وقد ت�رس 
والت�زي . ف�ات ٔ�و ٔ�فراد �ىل ٔ�ساس لون ال�رشة، �ٔو املل�س ٔ�و شعر الو�ه ٔ�و ا�لغات اليت یت�د�ا هؤالء

و�لرمغ من ٔ�ن بعض ا�راسات ٔ�ظهرت مدى �دم . الضمين �كون يف بعض أ�ح�ان �افزًا �ىل التمنیط
س�مترب /ٔ�یلول 11وم�ذ .)46(فعالیة التمنیط العنرصي وإالثين، فال �زال املس�ئولون یلجئون ٕاىل هذه املامرسة

نرصي وإالثين يف الوال�ت ، �تت الروا�ت �شري ٕاىل ٔ�شاكل �دیدة وس�یاقات �دیدة من التمنیط الع 2001
ويف ٔ�ورو�، تف�د . املت�دة أ�مر�ك�ة وب�ان ٔ�خرى، تتعرض لها ٔ��داد مزتایدة من أ�فراد ومجمو�ات أ�قلیات

التقار�ر ٔ�ن املوظفني امللكفني ٕ�نفاذ القوانني �س�هتدفون مجمو�ات مماث�، ال س�� م�ذ اندالع أ�زمة �ق�صادیة 
عن ممارسة التمنیط العنرصي وإالثين يف ٔ�حناء ٔ�خرى من العامل، م�ل ٔ�فریق�ا و�ٓس�یا والرشق  و��بلغ ٔ�یضاً . أ��رية

ومن ش�ٔن التمنیط العنرصي وإالثين ٔ�ن یفامق ا�متیزي ا�ي یقاس�یه الناس ٔ�صًال �س�ب أ�صل إالثين . أ�وسط
  .)47(ٔ�و �ن�ء ٕاىل ٔ�قلیة
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  ٕال�سانحتدید موقع الومص يف ٕاطار حقوق ا: الفرع الثاين

احلق�ق ���ر، ٔ�ن الومص ظاهرة اج�عیة وثقاف�ة معیقة اجلذور، ال تؤدي فقط ٕاىل ٕاضعاف مجمو�ات 
وٕادراج الومص يف ٕاطار حقوق إال�سان . اكم� من الساكن بل كذ� ٕاىل ا�هتااكت جس�مية حلقوق إال�سان

وثیقة مبجمو�ة من احلقوق املدنیة  و�لومص صالت. ٔ�مر �لغ أ�مهیة لت�دید واج�ات ا�و� وٕارساء املساء�
والثقاف�ة و�ق�صادیة والس�یاس�یة و�ج�عیة، تبني بوضوح �دم قابلیة مجیع حقوق إال�سان �لتجزئة 

  :و�ا ميكن حتدید ظاهرة الومص ىف إالطارات التالیة . و�رابطها

  الكرامة إال�سانیةٕاطار  يف: �ٔوالً 

و�شري العهدان ا�ولیان اخلاصان حبقوق إال�سان ٕاىل . إال�سانٕان �رامة إال�سان ٔ�ساس مجیع حقوق 
و�رامة إال�سان صفة جوهریة ومشرتكة . ٔ�ن احلقوق املضمنة فهيام ت��ع من الكرامة املالزمة لشخص إال�سان

ومن الترصفات وأ��شطة اليت ت�هتك �رامة إال�سان ٔ�فعال ٔ�و ٔ�قوال تقلل من ش�ٔن أ�فراد ٔ�و . بني مجیع ال�رش
امجلا�ات وهتیهنم �س�ب �ٔصوهلم ٔ�و وضعهم ٔ�و معتقداهتم فضًال عن ٔ�هنا �منیط سليب یو� بتدين ٔ�عضاء 

والومص حبمك طبیعته املقل� لش�ٔن ا�ٓخر�ن واحملقرة هلم، ی��اىف مع فكرة �رامة . )48("مجمو�ة بعیهنا عن �ريمه
�ٓخر�ن، ال �متىش مع �رامة إال�سان  والومص، �عملیة حتقري تقلل من ش�ٔن البعض وتعيل من ش�ٔن. إال�سان

والومص یقوض �رامة إال�سان وميهد بذ� . اليت تقوم �ىل مفاهمي املساواة املالزمة �لاك�ن ال�رشي و�دارته
والص� وثیقة بني �رامة إال�سان و ٕاعامل حقوق إال�سان اخلاصة �ملیاه . الطریق ال�هتاك حقوق إال�سان

قوق أ�خرى ذات الص� �عدم ا�متیزي واحلق يف التحرر من املعام� و�دمات الرصف الصحي وسا�ر احل
  . الالٕا�سانیة واملهینة، واحلق يف اخلصوصیة

  ٕاطار املساواة بني أ�عراق الواجب التطبیق يف :�نیاً 

ٔ�ن القانون ا�ويل حلقوق إال�سان �س��د ٕاىل م�دٔ� ٔ�ن مجیع أ�ش�اص، حبمك ٕا�سان�هتم، ی��غي ٔ�ن 
من االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء )  1\1املادة (وحتظر . جبمیع حقوق إال�سان دون متیزي �ىل �ٔي ٔ�ساس�متتعوا 

اس�ت��اء ٔ�و تق�ید ٔ�و تفضیل یقوم  ٔ�ي متیزي ٔ�و:" �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي العنرصي ا�متیزي العنرصي وتعرفه ب�ٔنه
�س�هتدف ٔ�و �س�ت��ع تعطیل ٔ�و عرق� �ىل �ٔساس العرق ٔ�و ا�لون ٔ�و ال�سب ٔ�و أ�صل القويم �ٔو إالثين ، و 

��رتاف حبقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة �ٔو ا�متتع هبا، ٔ�و ممارس�هتا �ىل قدم املساواة يف املیدان 
كام ٔ�ن ". الس�یايس ٔ�و �ق�صادي ٔ�و �ج�عي ٔ�و الثقايف ، ٔ�و يف ٔ�ي م�دان �ٓخر من م�اد�ن احلیاة العامة

 اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة والعهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة احلقوق املب��ة يف العهد ا�ويل
و�ج�عیة والثقاف�ة جيب ضامهنا �لجمیع، مبن فهيم �ري املواطنني وأ�ش�اص املنمتون ٕاىل ٔ�قلیات عرق�ة 
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ن املساواة الفعلیة ؤ�ن حظر ا�متیزي العنرصي يف أ�طر ا�ولیة حلقوق إال�سان �ريم ٕاىل ضام.)49(وٕاث��ة ودی��ة
  .)50(ال اتباع هنج شلكي ٕازاء املساواة

ٕان حق التحرر من ا�متیزي يف ممارسة حقوق إال�سان، ، حق �لغ أ�مهیة وحق شامل مبوجب القانون 
جفمیع املعاهدات ا�ولیة الرئ�س�یة حلقوق إال�سان تنص يف جوهرها �ىل �دم ا�متیزي . ا�ويل حلقوق إال�سان

وتتضمن ٔ�حاكمًا واسعة النطاق �لحامیة من ا�متیزي وضامن املساواة، تغطي بو�ه �اص ا�متیزي . واملساواة
�ٔي تفرقة ٔ�و اس�ت��اء �ٔو "ویُعرف ا�متیزي ب�ٔنه .العنرصي ووضع أ�طفال وال�ساء وأ�ش�اص ذوي إال�اقات 

�ري م�ارش �ىل ٔ�س�باب  تق�ید ٔ�و تفضیل، ٔ�و �ري ذ� من ٔ�و�ه املعام� التفاضلیة املب��ة �شلك م�ارش ٔ�و
متیزي حمظورة، بقصد ٕابطال �ٔو ٕاضعاف إالقرار �حلقوق املنصوص �لهيا يف العهد ٔ�و ا�متتع هبا ٔ�و ممارس�هتا �ىل 

  .)51(یؤدي ٕاىل ذ�  قدم املساواة، ٔ�و مبا

ومن ٔ�س�باب ا�متیزي احملظورة، یذ�ر العهدان ا�ولیان اخلاصان حبقوق إال�سان العرق ٔ�و ا�لون �ٔو 
س ٔ�و ا�لغة ٔ�و ا��ن ٔ�و الرٔ�ي الس�یايس ٔ�و �ري الس�یايس، ٔ�و أ�صل القويم ٔ�و �ج�عي ٔ�و امللك�ة �ٔو اجل�

وسعت الهیئات . ٕاىل ٔ�ن هذه القامئة �ري شام�" ٔ�ي وضع �ٓخر"و�شري عبارة . الوالدة ٔ�و ٔ�ي وضع �ٓخر
ٔ�مور، إال�اقة والسن واملیل امل�ش�ٔة مبوجب معاهدات ٕاىل توضیح العبارة و�لصت ٕاىل ٔ�هنا �شمل، يف مج� 

  .)52(اجل�يس والهویة اجل�سانیة والوضع الصحي وماكن إالقامة والوضع �ق�صادي و�ج�عي

ید�ل جمددًا �ىل ٔ�ن   تع�شه ا�مو�ات املوصومة، هو ما  وهناك تدا�ل ملحوظ بني هذه أ�س�باب وما
اس�ت�دام الومص �عالمة  -ٔ�یضًا  -ويف املقابل، ت��ح هذه العالقة . ا�متیزي هو يف �االت كثرية س�ب الومص

ولنئ اكنت ". �ٔي وضع �ٓخر"ارة معیاریة ؤ��ذ ا�مو�ات اليت تعاين من الومص بعني �عتبار �ى تفسري عب
هذه العبارة واردة مضنًا �لفعل يف م�طق هیئات املعاهدات، فٕان ذ� س��طلب م�ًال ��رتاف �ل�رشد 

كام هو �البًا �ال الومص الناشئ �ٔساسًا عن . ذ� ٔ�ن ا�متیزي املت�ذر صعب �س��صال.�س�ب حمظور �لمتیزي
ؤ��ريًا، . اختاذ تدابري �اصة مؤق�ة لضامن ٕا�ادة توزیع السلطة واملواردالعمل ا�متیزيي، وقد تظهر احلا�ة ٕاىل 

وذ� .  )53(جيب �ىل ا�ول ٔ�ن تعمتد تدابري �كفل �دم ممارسة �ات فعا� �اصة ا�متیزي ٔ�س�باب حمظورة 
  .ٕاذا ٔ�رید التصدي �لمتیزي القامئ �ىل الومص �ظاهرة جممتعیة معیقة الرتخس

  ٕاطار حظر املعام� الالٕا�سانیة �ٔو املهینة يف: �لثاً 

 رس جلنة م�اهضة التعذیب الزتامات ا�و� مبنع التعذیب �ىل ٔ�هنا �ري قاب� �لتجزئةتف 
؛ ٔ�ن ٔ�و املهینة وم�دا�� ومرتابطة مع الزتام م�ع املعام� ٔ�و العقوبة سوء املعام� القاس�یة �ٔو الالٕان�سانیة

ٔ�یضًا -ميكن اعتبار ٔ�ن �لومص .)54(عام� �سهل التعذیب يف كثري من أ�ح�انالظروف اليت تؤدي ٕاىل سوء امل
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هو م�صوص �لیه يف صكوك من ب�هنا العهد ا�ويل  ص� حبظر املعام� الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة، وفقًا ملا -
املعام� ٔ�و ، واتفاق�ة م�اهضة التعذیب و�ريه من رضوب )7  املادة(اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة 

فاملعام� الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة تفرس �ىل ٔ�هنا تتعدى ). 16املادة (الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة   العقوبة القاس�یة ٔ�و
ويف �ال املعام� املهینة یلعب إالذالل دورًا ٔ�كرب من �دة . ال�س�ب ب�ٔمل جسدي ل�شمل املعا�ة النفس�یة

وقد تنجم املعام� الالٕا�سانیة �ٔو .)55(ة �ك�ف�ة ��ش جتربة الومصیدل �ىل وجود صالت وثیق  املعا�ة، وهو ما
  .)56(املهینة عن أ�فعال، ولكن كذ� عن التقصري، وتتحمل ا�ول املس�ئولیة يف لكتا احلالتني

  اخلصوصیة احلق يفٕاطار  يف :رابعاً 

جيوز تعریض ٔ�ي ال "من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة �ىل ٔ�نه ) 17(تنص املادة 
ب��ه ٔ�و مراسالته، وال  خشص، �ىل حنو تعسفي ٔ�و �ري قانوين، لتد�ل يف خصوصیاته ٔ�و ش�ئون ٔ�رسته ٔ�و

ويه �كفل ا�رتام احلیاة الفردیة واس�تقاللیة الاك�ن ". ٔ�ي محالت �ري قانونیة متس رشفه ومسعته
حقوق إال�سان امحلایة نفسها  و�كرس قانون. فاحلق يف اخلصوصیة یتضمن احلق يف �خ�الف)57(ال�رشي

لرشف ومسعة �دميي امل�ٔوى ٔ�و العاملني يف جمال السجناء، �ىل س��ل املثال، ولرشف ومسعة ٔ�ي فرد من 
خيص الك�ري من املوصومني، �كون �لومص ٔ��ر سليب �ىل حقهم يف اخلصوصیة ٔ�ثناء حماو�هتم   وف�. ٔ�فراد ا�متع

  .تلبیة اح�یا�اهتم من اخلدمات 

من حق لك "من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة كذ� �ىل �ٔن ) 17(املادة  وتنص
، ويه �شمل بذ� ضامً� واحضًا �محلایة من "خشص ٔ�ن حيمیه القانون من م�ل هذا التد�ل ٔ�و املساس

تد�ل ا�ٓخر�ن  وی�ش�ٔ بذ� الزتام ٕاجيايب �ىل ا�ول أ�طراف حبامیة اخلصوصیة من. تد�ل أ�طراف اخلاصة
 ومساسهم، وهو ما تبني �ٔن � ٔ�مهیة �لغة، ف� خيص م�ًال أ�ش�اص احملرومني من حر�هتم ٔ�و املس�نني ٔ�و

ولهذا احلمك ٔ�مهیة �لغة يف جمال ماكحفة الومص، ٕاذ ٔ�نه یث�ت . )58(أ�ش�اص ذوي إال�اقات ٔ�و احملولني ��س�یاً 
وال ميكن ��ول ٔ�ن تتغاىض عن الومص �ىل ٔ�ساس ٔ�نه . اخلاصبوضوح ٔ�ن الزتامات ا�ول تصل ٕاىل ا�ال 

  .ظاهرة اج�عیة ال ت�ٔثري لها �لهيا؛ بل �لهيا الزتامات ٕاجيابیة 

  .ضامن ٕاماكنیة ا�لجوء ٕاىل القضاءٕاطار  يف: �امساً 

�لیات مساء� . ٕان املساء� وا�د من املبادئ اليت حتدد ٕاطار حقوق إال�سان وا�ول ملزمة بوضع �
�لیات �لتحق�ق يف ��هتااكت . قضائیة و�ري قضائیة جلرب حضا� ا�هتااكت حقوق إال�سان ومن الرضوري وضع �

و�لهيا ٔ�ن توفر اجلرب �ىل املس�توى الفردي، . وی��غي ��ول ٔ�ال �سمح �ٕالفالت من العقاب. ومعاق�ة مر�ك�هيا
وی��غي تعز�ز .)59(�ت بعدم �كرار الفعلٔ�و ضام/التعویض ٔ�و الرتضیة و مبا �شمل العودة ٕاىل وضع سابق ٔ�و
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ا��لیات �ىل املس�توى ا�ويل، مبا فهيا �س�تعراض ا�وري الشامل وٕاجراءات هیئات املعاهدات، وتطبیق 
وی��غي �دم �كتفاء �لنص يف القانون . تقيض به يف س�یاق ا�هتااكت حقوق إال�سان القامئة �ىل الومص ما

�لیات �لمساء� . اء، بل ضامن تطبیقه معلیاً �ىل احلق يف ا�لجوء ٕاىل القض وی��غي ��ول ٔ�ن تؤمن وجود �
یت�ٔ�ر حضا�  وكثريًا ما.)60(�سهل الوصول ٕا�هيا وميكن حتمل لكفهتا ؤ�ن �كون م�ا�ة يف الوقت املناسب وفعا�

واجز املادیة �ٔو يف ذ� احل الومص مبجمو�ة من احلواجز اليت تعیق وصوهلم ٕاىل احملامك و�ريها من ا��لیات، مبا
و�ىل ا�ول اختاذ التدابري الالزمة لت�ٔمني ا�خول ٕاىل املباين، واع�د خطط �لمسا�دة . �ق�صادیة �ٔو ا�لغویة

  .القضائیة، وتوفري املعلومات ذات الص� ��لغات احمللیة، من مضن تدابري ٔ�خرى ذات ص�

  حتمى أ�ش�اص املوصومني يتال القوا�د العاملیة وإالقلميیة والوطنیة :الفرع الثالث

، �شري ٕاىل ٔ�ن الثورة  العلمیة والتك�ولوج�ة ىف ٔ��رها السلىب زادت من ان�شار وتناىم البدایة يف
أ�مراض ا�متعیة �ىل نطاق واسع ، مبا فهيا القوالب ا�منطیة املس��ة �لجام�ات املوصومة الىت �س�هتدفوهنا �ىل 

وتناقل ٔ�خ�ار ذات حمتوى ردئ النوعیة )61(ٕالیه �ارج إالنرتنتإالنرتنت ، �ىل نطاق یصعب الوصول 
، وحتمل قوالب منطیة وما یتصل هبا من د�ایة ، مما )62(وم�طرف وم�ري �لمشاعر ومروج لنظر�ت املؤامرة 

 و�ىل غرار اسرتاتیجیات. )63(جيعل العنف املامرس ضد امجلا�ات املس�هتدفة ٔ�مًرا ٔ�كرث ق�وًال ورمبا ٔ�كرث اح�ًال 
�ىل الصحف�ني   - ٔ�یضاً –وىه تعمتد .)64(ا��ایة والتضلیل النازیة الىت اس�ت�دمت ق�ل احلرب العاملیة و�اللها 

واليت �تت  هتدد التعا�ش السلمى  وس�یادات ا�ول  . )65(واملدونني و�ريمه �لمسا�دة �ىل �رش ت� املواد 
د العاملیة وإالقلميیة والوطنیة الىت حتمى أ�ش�اص و�ت حمتنا �لینا ٔ�ن نذ�ر القوا�. والسمل  وأ�من ا�ولیني

  :املوصومني �ىل النحو التايل

  القوا�د العاملیة اليت حتمى أ�ش�اص املوصومني :�ٔوال

ب�ٔن حامیة حقوق إال�سان أ�ساس�یة  ٔ�مر جوهري يف القانون ا�ويل ، ) : "راسلوولف(یقول 
بعد إال�الن العاملى حلقوق إال�سان والعهد�ن  1948وت�ٔسست ت� امحلایة يف أ�مم املت�دة م�ذ 

ٔ�كرث ، ح�ث  ٔ�ن العامل �اش فرتات ختبط كثرية ىف ح�اته إال�سانیة ، ولكن هذه الفرتة اكنت )66("ا�ولیني
والومص والتمنیط العنرصي وإالثين من احملظورات  مبوجب .)67(�ب انعدام السمل وأ�من فهيا؛ �س ختبطاً 

القانون ا�ويل حلقوق إال�سان وهو م�اف ٔ�حاكم خمتلفة مهنا احلق يف ح�اة �الیة من ا�متیزي العنرصي، 
كام یفرض القانون . الفردیة وأ�من، واحلق يف قرینة الرباءةواحلق يف املساواة ٔ�مام القانون، واحلق يف احلریة 

معایري امحلایة امل�ساویة و�دم ا�متیزي، وت�ٔيت ٔ�مهیة هذا احلق �كونه ٔ�سايس يف متتع  إال�سانويل حلقوق ا�
أ�فراد �حلقوق واحلر�ت أ�خرى، م�ل احلق يف احلیاة والتعلمي والتنقل والص�ة و�ريها من احلقوق املكفو� 
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 جوهرها �لـى ع�دم ا�متیزي واملساواة، وتضمنت كام نصت املعاهدات ا�ولیة حلقوق إال�سان يف.دولًیا وحملیاً 
 ٔ�حاكمًا واسعة النطاق �لحامیة من ا�متیزي والومص وضامن املساواة، و�ىل و�ه الت�دید نذ�ر القوا�د العاملیة

  :التالیة

   1948حلقوق إال�سان يٕال�الن العاملا - 1

جوهر حقوق إال�سان ا�ولیة  ٕان الومص والتمنیط ٔ�مران ی��اقضان مع املبادئ أ�ساس�یة الىت �شلك
ذ� ٔ�ن املادة أ�وىل من إال�الن العاملى حلقوق إال�سان تؤكد �ىل ٔ�ن مجیع الناس یو�ون ٔ�حرارًا وم�ساو�ن .

يف الكرامة واحلقوق ، ؤ�ن الناس قد وهبوا العقل والو�دان و�لهيم ٔ�ن یعاملوا بعضهم بعضًا �روح 
للك ٕا�سان حق ا�متتع جبمیع احلقوق ."�ىل ٔ�ن �سان ىف مادته الثانیةوینص إال�الن العاملي حلقوق االٕ .إال�اء

واحلر�ت املذ�ورة يف هذا إال�الن، دومنا متیزي من ٔ�ي نوع، وال س�� ا�متیزي �س�ب العنرص، ٔ�و ا�لون، ٔ�و 
اجل�س، ٔ�و ا�لغة، ٔ�و ا��ن، ٔ�و الرٔ�ي س�یاس�یا و�ري س�یايس، ٔ�و أ�صل الوطين ٔ�و �ج�عي، ٔ�و الرثوة، 

و�لتايل ، فٕان السلطة القانونیة حلظر الومص مفهوم�ة مضنیًا من املادة أ�وىل من ".ع �ٓخرٔ�و املو�، ٔ�و ٔ�ي وض
ومن املادة الثانیة  "مجیع الناس �ٔحرارًا  م�ساو�ن يف الكرامة واحلقوق"إال�الن العاملي، اليت تنص �ىل م�الد 

دون ٔ�ي متیزي، اك�متیزي " إالع�الن املساواة يف ا�متتع �حلقوق واحلر�ت املنصوص �لهيا  يف:"اليت تنص �ىل 
اليت تنص �شلك رصحي ٔ�كرث �ىل امحلایة من ا�متیزي ) 7(ومن املادة  ".�س�ب العنرص ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س

من إال�الن العاملي ٕاىل الواج�ات اليت یتحملها ) 29(من �ح�ة ٔ�خرى �شري املادة   .والتحریض �ىل ا�متیزي
��ٔن فـرض بعض الق�ود �ىل احلقوق قد �كون الزمًا ومرشو�ًا من �ب احلرص لك خشص ٕازاء امجلا�ة، وتقـر ب

  .)68("��رتاف الواجب حبقوق الغري وحر�ته وا�رتا�ا" �ىل مج� ٔ�مور مهنا

   1948اتفاق�ة م�ع جرمية إال�دة امجلاعیة واملعاق�ة �لهيا  - 2

ٔ�فعال اليت تعترب من ق�یل إال�دة قامئة تعدد ا) 2(من املادة ) هـ(ٕاىل ) �ٔ (وتتضمن الفقرات من 
�ىل قصد التدمري اللكي ٔ�و اجلزيئ مجلا�ة قوم�ة �ٔو ٕاث��ة ٔ�و عنرصیة ٔ�و دی��ة، "امجلاعیة، ٔ�ي اليت �ر�كب 

ق�ل ٔ�عضاء من امجلا�ة؛ ٕاحلاق ٔ�ذى جسدي ٔ�و رو� خطري  :و�شمل هذه أ�فعال ما یيل." بصفهتا هذه
معًدا، لظروف مع�ش�یة �راد هبا تدمريها املادي لكًیا ٔ�و جزئًیا؛ فرض ب�ٔعضاء من امجلا�ة؛ ٕاخضاع امجلا�ة، 

و الومص ٔ�ذى رو� ، ومن مث حتظر ت� .)69(تدابري �س�هتدف احلؤول دون ٕاجناب أ�طفال دا�ل امجلا�ة
  . االتفاق�ة أ�ذى اجلسدي والرو� 
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  1965االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي العنرصي - 3

القانون ا�ويل حلقوق إال�سان �س��د ٕاىل م�دٔ� ٔ�ن مجیع أ�ش�اص، حبمك ٕا�سان�هتم، ی��غي ٔ�ن �متتعوا 
من االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع ) 1\1املادة(وحتظر . جبمیع حقوق إال�سان دون متیزي �ىل ٔ�ي �ٔساس

ق�ید ٔ�و تفضیل یقوم �ىل ٔ�ساس العرق ٔ�ي متیزي ٔ�و اس�ت��اء ٔ�و ت :"وتعرفه ب�ٔنه . )70(ٔ�شاكل ا�متیزي العنرصي 
ٔ�و ا�لون ٔ�و ال�سب ٔ�و أ�صل القويم ٔ�و إالثين و�س�هتدف ٔ�و �س�ت��ع تعطیل �ٔو عرق� ��رتاف حبقوق 
إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة ٔ�و ا�متتع هبا ٔ�و ممارس�هتا، �ىل قدم املساواة، يف املیدان الس�یايس ٔ�و �ق�صادي 

من االتفاق�ة ) 5(وتفرض املادة ". يف ٔ�ي م�دان �ٓخر من م�اد�ن احلیاة العامةٔ�و �ج�عي ٔ�و الثقايف ٔ�و 
حبظر ا�متیزي العنرصي والقضاء "ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي العنرصي الزتاًما �ىل ا�ول أ�طراف 

ويم ٔ�و إالثين، �لیه �اكفة ٔ�شاك�، وبضامن حق لك ٕا�سان، دون متیزي �س�ب العرق ٔ�و ا�لون ٔ�و أ�صل الق
احلق يف أ�من �ىل خشصه ويف حامیة ا�و� � من "يف ا�متتع جبم� حقوق من ب�هنا " يف املساواة ٔ�مام القانون

  .)71("ٔ�ي عنف ٔ�و ٔ�ذى بدين، یصدر سواء عن موظفني رمسیني ٔ�و عن ٔ�یة جام�ة ٔ�و مؤسسة

العنرصي، ا�لجوء ٕاىل التمنیط العنرصي، يف كام حتظر االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي 
ٔ�ول معاهدة )72(العنرصى وتع�د االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي). 7و 5و 4و 2( موادها

تتعهد ":من االتفاق�ة �ىل ما یيل) 4(ٕاذ تنص املادة  .دولیة ؤ�وسعها نطاقًا ت��اول مس�ٔ� ا�متیزي �شلك م�ارش
�ختاذ التدابري الفوریة إالجيابیة الرام�ة ٕايل القضاء �ىل لك حتریض �ىل ه�ذا ا�متیزي ولك معل ا�ول أ�طراف 

من ٔ�عام�، وتتعهد �اصة، حتق�قًا لهذه الغایة ومع املرا�اة الواج�ة �لمبادئ الواردة يف إال�الن العاملي حلقوق 
اع��بار ك�ل �رش " -)�ٔ (:تفاق�ة، مبا یيلإال�سان و�لحقوق املقررة رصا�ة يف املادة  اخلامسة من هذه اال

لٔ�فاكر القامئة �ىل التفوق العنرصي ٔ�و الكراهیة العنرصیة، ولك  حتریض �ىل ا�متیزي العنرصي ولك معل من 
ٔ�عامل العنف ٔ�و حتریض �ىل هذه أ�عامل �ر�كب ضد ٔ�ي عـرق ٔ�و ٔ�یة جام�ة من لون ٔ�و ٔ�صل ٔ�ثين �ٓخر، 

  .)73("نرصیة، مبا يف ذ�  متویلها، جرمية یعاقب �لهيا القانونوكذ� لك مسا�دة �ل�شاطات الع 

   1966العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة -  4

ذ� �ٔن الفقرة الثانیة  ٔ�ما العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ف�س�تعمل لغة ٔ�كرث تق�یداً 
ُحتظر �لقانون ٔ�یة دعوة ٕاىل الكراهیة القوم�ة ٔ�و العنرصیة ٔ�و "من العهد تنص �ىل ٔ�ن ) 20(من امل�ادة 

كام حتمي ٔ�حاكم العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق .)74(" ا�ی��ة �شلك حتریضًا �ىل ا�متیزي ٔ�و العداوة ٔ�و العنف
من  م�ه امحلایة)  26(احلق يف املساواة و�دم التعرض �لمتیزي، ومتثل املادة  1966املدنیة والس�یاس�یة لعام 

الناس مجیعا سواء ٔ�مام القانون "املامرسات ا�متیزيیة م�ینة بذ� أ�س�باب احملظورة، ح�ث نصت �ىل ٔ�ن 
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ويف هذا الصدد جيب ٔ�ن حيظر القانون ٔ�ي متیزي ؤ�ن . و�متتعون دون ٔ�ي متیزي حبق م�ساو يف ا�متتع حبامیته
ب، اكلعرق ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و ا�لغة �ٔو �كفل مجلیع أ�ش�اص �ىل السواء حامیة فعا� من ا�متیزي ٔ�ي س�

ا��ن ٔ�و الرٔ�ي س�یاس�یا ٔ�و �ري س�یايس، ٔ�و أ�صل القويم ٔ�و �ج�عي، ٔ�و الرثوة ٔ�و ال�سب، ٔ�و غ�ـر 
املس�ت�دم يف العهد ی��غي ٔ�ن یفهم �ٔن املقصود م�ه هو �ٔي  ؤ�عتقد  ب�ٔن مصطلح ا�متیزي.)75(ذ� من أ�س�باب

 ٔ�و تفضیل یقوم �ىل ٔ�ساس العرق ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و ا�لغة ٔ�و ا��ن ٔ�و الرٔ�ي اس�ت��اء ٔ�و تق�ید تفریق ٔ�و
و�س�هتدف  الس�یايس ٔ�و �ري الس�یايس �ٔو أ�صل القويم ٔ�و �ج�عي ٔ�و الرثوة ٔ�و املو� ٔ�و ٔ�ي وضع �ٓخر

ممارس�هتا �ىل  ا�متتع هبا ٔ�و عرق� ��رتاف جبمیع حقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة ٔ�و ٔ�و �س�ت��ع تعطیل ٔ�و
 .قدم املساواة

 1966والثقاف�ة  العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة - 5

من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة ) 2(مبوجب الفقرة الثانیة من املادة 
�لهيا يف هذا العهد �ریئة من تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص " :والثقاف�ة، تتعهد ا�ول أ�طراف ب�ٔن

ٔ�ي متیزي �س�ب العرق، ٔ�و ا�لون، ٔ�و اجل�س، ٔ�و ا�لغة، ٔ�و ا��ن، ٔ�و الرٔ�ي س�یاس�یا ٔ�و �ري س�یايس، ٔ�و 
وطبقًا لت� الفقرة فٕان . )76(أ�صل القويم ٔ�و �ج�عي، ٔ�و الرثوة، ٔ�و ال�سب، ٔ�و �ري ذ� من أ�س�باب

 .الومص وا�متیزي حمظوران 

  1979لقضاء �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي ضد املر�ٔةاتفاق�ة ا - 6

تصف املادة أ�وىل  من اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة مصطلح ا�متیزي ضد املرٔ�ة 
ٔ�غراضه، توهني ٔ�و ٕاح�اط  ٔ�ي تفرقة ٔ�و اس��عاد ٔ�و تق�ید یمت �ىل ٔ�ساس اجل�س و�كون من �ٓ�ره ٔ�و" :ب�ٔنه

إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة يف املیاد�ن الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة ��رتاف �لمرٔ�ة حبقوق 
والثقاف�ة واملدنیة ٔ�و يف ٔ�ي م�دان �ٓخر، ٔ�و توهني ٔ�و ٕاح�اط متتعها هبذه احلقوق ٔ�و ممارس�هتا لها، برصف 

رث تعرضًا �لومص ت ا�ٔكاملرٔ�ة من الف�ا.  )77("النظر عن �ا�هتا الزوج�ة و�ىل ٔ�ساس املساواة ب�هنا وبني الر�ل
  .ٔ�ي تفرقة ٔ�و اس��عاد ٔ�و تق�ید یمت �ىل ٔ�ساس اجل�س ؛ ومن مث ف�ٔن ت� املادة حتظروا�متیزي

 1989اتفاق�ة حقوق الطفل،  - 7

حترتم ا�ول أ�طراف احلقوق ":من اتفاق�ة حقوق الطفل �ىل ٔ�ن) 2(تنص الفقرة أ�وىل  من املادة 
طفل خيضع لوال�هتا دون ٔ�ي نوع من ٔ�نواع ا�متیزي، بغض النظر عن  املوحضة يف هذه االتفاق�ة وتضمهنا للك

عنرص الطفل ٔ�و وا�یه ٔ�و الويص القانوين �لیه ٔ�و لوهنم ٔ�و ��سهم ٔ�و لغهتم ٔ�و د�هنم ٔ�و رٔ�هيم الس�یايس ٔ�و 
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طبقًا  .)78("�ريه ٔ�و ٔ�صلهم القويم ٔ�و إالثين ٔ�و �ج�عي، ٔ�و �روهتم، ٔ�و جعزمه، ٔ�و مو�مه، ٔ�و �ٔي وضع �ٓخر
  .لت� الفقرة فٕان الومص وا�متیزي حمظوران 

 1992قوم�ة �ٔو ٕاث��ة �ٔو دی��ة �ٔو لغویة  ٕا�الن حقوق أ�ش�اص املنمتني ٕاىل �ٔقلیات - 8

�ىل ا�ول ٔ�ن تقوم لك يف ٕاقلميها، حبامیة "من إال�الن �ىل ٔ�نه ) 1(تنص الفقرة أ�وىل من املادة 
إالث��ة، وهو�هتا الثقاف�ة وا�ی��ة وا�لغویة، و�هتیئة الظروف الكف�� بتعز�ز وجود أ�قلیات وهو�هتا القوم�ة ٔ�و 

التدابري "،ٔ�ن تعمتد )  1(وحتق�قا لهذه الغا�ت، فٕان �ىل ا�ول، وفقًا �لفقرة الثانیة من املادة ." هذه الهویة
ش�اص املنمتني ٕاىل ٔ�قلیات �لتفصیل حقوق ا�ٔ ) 3و 2(وتبني املاد�ن." ال�رشیعیة والتدابري أ�خرى املالمئة

التدابري اليت ی��غي �ىل ا�ول اختاذها، مبفردها ٔ�و �لتعاون مع بعضها بعضا، ) 7 -4(محمیة ب�� حتدد املواد 
من )  2(و�كفي ٔ�ن �شري �ىل س��ل املثال ٕاىل ٔ�نه، وفقا �لفقرة أ�وىل من املادة  .لتحق�ق ٔ�هداف إال�الن

متني ٕاىل ٔ�قلیات قوم�ة ٔ�و ٕاث��ة وٕايل ٔ�قلیات دی��ة ولغویة املشار ٕا�هيم ف� یيل �كون لٔ�ش�اص املن "إال�الن، 
�ٔ�ش�اص املنمتني ٕاىل ٔ�قلیات احلق يف ا�متتع بثقافهتم اخلاصة، و ٕا�الن  وممارسة د�هنم اخلاص، واس�ت�دام 

  .)79(لغهتم اخلاصة، ًرسا و�النیة، وذ� حبریة ودون تد�ل ٔ�و ٔ�ي شلك من �ٔشاكل ا�متیزي

من �الل  وطبقًا �لفقرة أ�وىل من هذا ٕال�الن ، جيب �ىل ا�ول حامیة أ�قلیات من الومص وا�متیزي
و�شدد امجلعیة العامة لٔ�مم .اع�د �رشیعات �كفل هلم امحلایة ؛ ٔ�هنم من الف�ات املعرضة �لومص وا�متیزي 

ٕاىل ٔ�قلیات قوم�ة ٔ�و ٕاث��ة وٕاىل  نياملت�دة يف الفقرة السادسة من دیبا�ة ٕا�الن حقوق أ�ش�اص املنمت
التعز�ز وإالعامل املس�متر�ن حلقوق أ�ش�اص املنمتني ٕاىل ٔ�قلیات قوم�ة ٔ�و ٕاث��ة " :ٔ�قلیات دی��ة ولغویة �ىل ٔ�ن

 دی��ة ولغویة، �جزء ال یتجزٔ� من �منیة ا�متع ب�ٔرسه ودا�ل ٕاطار دميقراطي �س��د ٕاىل حمك وٕاىل ٔ�قلیات
وهكذا فٕان أ�مم املت�دة ". ٔ�ن �سهام يف تدعمي الصداقة والتعاون ف� بني الشعوب وا�ولالقانون، من ش�ٔهنام 

وحقوق أ�قلیات یؤدي دوًرا �اًمسا يف  تعرتف ب�ٔن النظام ا�س�توري ا�ميقراطي ا�ي حيرتم حمك القانون
  .تعز�ز السمل وأ�من ا�ولیني

  ش�اص املوصومنيالقوا�د ا�ولیة إالقلميیة اليت حتمى ا�ٔ : �نیاً 

   1950 االتفاق�ة أ�وروبیة محلایة حقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة -  1

و�لصت ٕاىل ٔ�ن ت� . وب�ت احملمكة أ�وروبیة حلقوق إال�سان يف قضیة تتعلق �لتمنیط العنرصي
ؤ�كدت ا�لجنة أ�وروبیة ملناهضة العنرصیة والتعصب، اليت ٔ��ش�ٔها جملس . املامرسة �شلك متیزيًا �ري مرشوع

حفة العنرصیة وا�متیزي العنرصي �ش�ٔن ماك 11، يف توصیهتا املتعلقة �لس�یاسة العامة رمق 1993ٔ�ورو� يف �ام 
يف ٔ��شطة الرشطة، و�ٔن التمنیط العنرصي وإالثين ل�س ردًا مق�وًال وال حصی�ًا �ىل الت�د�ت اليت ميلهيا 
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وشددت ا�لجنة �ىل ٔ�ن التمنیط العنرصي وإالثين . الواقع الیويم يف جمال ماكحفة اجلرمية، مبا يف ذ� إالرهاب
ي، وهو �لتايل ا�هتاك حلقوق إال�سان، ومن ش�ٔنه ٔ�ن یعزز القوالب ا�منطیة، شلك من ٔ�شاكل ا�متیزي العنرص 

و�الوة �ىل ذ�، ٔ�صدرت ا�لجنة ٕاىل ٔ�عضاء . فضًال عن �ونه یف�قر ٕاىل الفعالیة ویقلل من أ�من ال�رشي
لتمنیط تعرف ا"�حتاد أ�ورويب ٔ�ربع توصیات حمددة �ش�ٔن هذه املس�ٔ�، يه ٔ�ن ا�ول أ�عضاء ی��غي ٔ�ن 

  .)80( "العنرصي وإالثين بوضوح وحتظره مبوجب القانون

  1969االتفاق�ة أ�مر�ك�ة حلقوق إال�سان - 2

وتتضمن . و�ى م�ظمة ا�ول أ�مر�ك�ة العدید من صكوك حقوق إال�سان ملاكحفة ا�متیزي والومص
؛ واحلق يف اخلصوصیة )7املادة (االتفاق�ة أ�مر�ك�ة حلقوق إال�سان ٔ�حاكمًا عن احلق يف احلریة الشخصیة 

ويف ). 24املادة (؛ واحلق يف املساواة يف امحلایة )22املادة (؛ وحریة التنقل واخ�یار حمل إالقامة )11املادة (
، ٔ��ش�ٔ ا�لس ا�امئ ملنظمة ا�ول أ�مر�ك�ة فریقًا �امًال لصیا�ة اتفاق�ة الب�ان أ�مر�ك�ة ملاكحفة �2006ام 

 5یزي العنرصي وما یتصل بذ� من ٔ�شاكل التعصب، اليت اعمتدهتا امجلعیة العامة �لمنظمة يف العنرصیة وا�مت 
  .)81(ٕاطارًا قانونیًا مو�دًا �لقضاء �ىل العنرصیة والتعصب يف أ�مر�ك�ني وتوفر 2013یونیه /حز�ران

" ين �ىل ٔ�نه ، التمنیط العنرصي وإالث2009وعرفت جلنة الب�ان أ�مر�ك�ة حلقوق إال�سان، يف �ام 
�ك�یك یعمتد ٔ�س�باب یفرتض ٔ�هنا تتعلق �لسالمة وامحلایة العامني و�كون مدفو�ًا �لقوالب ا�منطیة القامئة �ىل 
ٔ�ساس العنرص ٔ�و ا�لون ٔ�و العرق ٔ�و ا�لغة ٔ�و ال�سب ٔ�و ا��ن ٔ�و اجل�س�یة ٔ�و ماكن الوالدة، ٔ�و مزجي من 

ميیل ٕاىل اس�هتداف ٔ�فراد ٔ�و مجمو�ات بطریقة "و" وضوعیةهذه العوامل، بدًال من �س��اد ٕاىل ش�هبات م
". متیزيیة �ىل ٔ�ساس �فرتاض اخلاطئ ب�ٔن من حيملون هذه الصفات �یؤون ٕالتیان ٔ�نواع معینة من اجلرامئ

و�ملثل، ذ�رت جلنة الب�ان أ�مر�ك�ة، يف تقر�ر عن �ا� أ�ش�اص املن�در�ن من �ٔصل ٔ�فریقي، ٔ�ن هؤالء 
.  عرضة لالش��اه هبم، ؤ�كرث عرضة �لمالحقة واملقاضاة وإالدانة، مقارنة مع بق�ة الساكنأ�ش�اص ٔ�كرث

وتلقت ا�لجنة تقار�ر ت��اول �لتفصیل معلیات �عتقال �نتقايئ لهؤالء أ�ش�اص �ىل �ٔساس التمنیط 
ت �عتقال �ري العنرصي، ومراق�ة الرشطة اليت ال مربر لها، والتفا�الت السلبیة مع الرشطة، ومعدال

  .)82(املتناس�بة، وا�متثیل املفرط يف نظام العدا� اجلنائیة

   1981املیثاق أ�فریقي حلقوق إال�سان والشعوب - 3

وهيدف املیثاق أ�فریقي حلقوق إال�سان والشعوب ٕاىل تعز�ز وحامیة حقوق إال�سان واحلر�ت 
ر التمنیط العنرصي وإالثين، م�ل ت� املتعلقة ویتضمن هذا الصك �ٔحاكمًا �سهم يف حظ. أ�ساس�یة يف القارة

؛ واحلق يف املساواة ٔ�مام القانون واملساواة يف ا�متتع حبامیة القانون )2املادة (�حلق يف �دم التعرض �لمتیزي 
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؛ واحلق يف حریة التنقل )6املادة (؛ واحلق يف احلریة الشخصیة وامحلایة من �عتقال التعسفي )3املادة (
  .) 83()12املادة (

   1999 �ٔشاكل ا�متیزي ضد املعوقني اتفاق�ة الب�ان أ�مر�ك�ة �لقضاء �ىل مجیع - 4

�متثل ٔ�هداف اتفاق�ة الب�ان أ�مر�ك�ة �لقضاء �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي ضد املعوقني، كام هو م�صوص 

والقضاء �لهيا وتعز�ز اندما�م م�ع مجیع �ٔشاكل ا�متیزي ضد أ�ش�اص املعوقني "�لهيا يف املادة الثانیة يف 
ٔ�ي " :"ا�متیزي ضد املعوقني"ؤ�غراض االتفاق�ة، وطبقًا �لفقرة من ت� املادة یقصد بعبارة ." الاكمل يف ا�متع

متیزي ٔ�و اس�ت��اء ٔ�و تق�ید �س�ب العجز ٔ�و جسل إالصابة �لعجز ٔ�و الوضع الناجت عن إالصابة بعجز سابق ٔ�و 
قت احلارض ٔ�و يف املايض و�س�هتدف ٔ�و �س�ت��ع تعطیل ٔ�و عرق� ��رتاف حبقوق فهم �لعجز سواء يف الو 

 �ىل ٔ�نه ) ب\ 2(املادة كام نصت. "إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة �لشخص املعوق ٔ�و متتعه هبا ٔ�و ممارس�ته لها
عي والتطور ال یعترب من ق�یل ا�متیزي �ٔي تفریق �ٔو تفضیل تل��ٔ ٕالیه ٔ�ي دو� طرف لتعز�ز إالدماج �ج�"

الشخيص �لمعوقني رشیطة �ٔال �شلك ذ� يف ذاته تق�یدا حلق املعوقني يف املساواة ؤ�ال جيرب املعوقون �ىل 
  .)84(" ق�ول هذا التفریق ٔ�و التفضیل

  حتمى أ�ش�اص املوصومني القوا�د القانونیة الوطنیة اليت - �لثاً 

العمل الوطنیة وم�ادرات خمتلفة م�ل أ�د� عوجلت مس�ٔ� التمنیط العنرصي وإالثين من �الل �ٔطر 
  :وهناك ٕاسهامات من �دة دول محلایة أ�ش�اص املوصومني . والتوصیات الصادرة عن احلكومات

  ويف اململكة املت�دة - 1

) املعدل(ويف اململكة املت�دة لربیطانیا العظمى وٕا�رلندا الشاملیة، وسع قانون العالقات بني أ�عراق 
ق حظر ا�متیزي العنرصي ل�شمل ٔ�داء الوظائف العامة من �انب السلطات العامة، مبا يف نطا 2000لعام 

من القانون ) 1(�ء  19ذ� الرشطة، وواك� مراق�ة احلدود وإالدارات احلكوم�ة أ�خرى وتنص ا�ٓن املادة 
، ٔ�ي فعل �شلك ال جيوز �لسلطة العامة ٔ�ن ت�ٔيت، يف ٕاطار تنف�ذ ٔ�ي من �ام السلطة"املذ�ور �ىل ٔ�نه 

  .)85(متیزي

قوانني �دم ا�متیزي املوجودة يف ٕاطار قانون وا�د، ؤ��ش�ٔ ٕاطارًا قانونیًا  2010و�د قانون املساواة لعام 
وینطبق هذا القانون �ىل مجیع الهیئات اليت تقدم �دمة �امة، مبا . محلایة احلقوق الفردیة وتعز�ز �اكفؤ الفرص

املكوس، وم�ٔمورو الرضائب، وضباط الص�ة والسالمة، وسلطات يف ذ� �از الرشطة، وامجلارك و 
ؤ�هداف القانون يه القضاء �ىل ا�متیزي �ري القانوين، . )86(الهجرة، ودا�رة السجون ومراق�ة السلوك
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والتحرش، وإالیذاء ؤ�نواع السلوك أ�خرى احملظورة مبوجب ٔ�حاكمه، �لهنوض بتاكفؤ الفرص لصاحل 
  .ات اجلیدة بني أ�قلیات وبق�ة ا�متعأ�قلیات وتعز�ز العالق

  يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة - 2

، ٔ�صدرت حكومة الوال�ت املت�دة مذ�رة توجهيیة �ش�ٔن التفا�الت بني خمتلف 2003ويف �ام 
 د�سمرب/واملذ�رة التوجهيیة، اليت مت حتد�هثا يف اكنون أ�ول. أ�ج�اس وضباط واكالت ٕانفاذ القانون �حتادیة

�لیات ملاكحفة التمنیط العريق وإالثين يف ٕانفاذ القانون )87(، مصدرها وزارة العدل�2014ام  وف� . ويه تضع �
یتعلق �لقرارات الروتی��ة �ٔو العفویة يف جمال ٕانفاذ القانون، تنص املذ�رة التوجهيیة �ىل ٔ�نه ال جيوز لضباط 

. ي �ٔو إالثين ب�ٔي قدر اكن يف وصف مش��ه به بعینهٕانفاذ القانون �حتادیني ا�لجوء ٕاىل �ن�ء العنرص 
وجيوز لضباط ٕانفاذ القانون �حتادیني عند الق�ام ب�ٔ�شطة تتعلق بتحق�ق بعینه �لتفات ٕاىل �ن�ء العنرصي 

املعلومات �مة �ل�س�بة �لب�ة ) ب(وجود معلومات موثوقة ) �ٔ (ٔ�و إالثين يف �دود الرشوط التالیة حفسب 
املعلومات �ربط ٔ�ش�اصًا ذوي ان�ء عنرصي ٔ�و ٕاثين معني حبادث ج�ايئ معلوم ٔ�و ) ج(ر الزمين؛ ٔ�و إالطا

وح�� اكنت هناك حتق�قات �ٔو �االت هتدید لٔ�من القويم، ٔ�و . خمطط ٕاجرايم ٔ�و م�ظمة ٕاجرام�ة حمدد�ن
 �لتفات ٕاىل �ن�ء �وارث ٔ�و مسائل تتعلق مبراق�ة احلدود، ال جيوز لضباط ٕانفاذ القانون �حتادیني

وال �رسي املذ�رة التوجهيیة ٕاال �ىل . العنرصي ٔ�و إالثين ٕاال �لقدر ا�ي �سمح به ا�س�تور والقوانني
الواكالت �حتادیة ول�س �ىل سلطات الوال�ت ٔ�و السلطات احمللیة اليت تضطلع �لغالبیة العظمى من �ام 

واملقرر . ت ا�ٓن �رسي �ىل وزارة أ�من ا�ا�يل ؤ��شطة ا�ا�راتٕانفاذ القانون، ولكن ال�س�ة احملدثة �ت
اخلاص مرسور هبذا إالصدار احملدث والشامل وی�ٔمل �ٔن �كون مبثابة منوذج �لمامرسة اجلیدة حتتذي به �يق 

  .السلطات، وكذ� ب�ان �ٔخرى

  يف السوید - 3

توق�ف خشص والتحقق من هویته بناء ميكن  یتعلق �لسوید، ینص قانون أ��انب �ىل ٔ�نه ال وف�
هذا الصدد، ميكن ٔ�ن ت��ح املعایري  ويف. سامت ٔ�خرى مماث�  لغته ٔ�و امسه �ٔو فقط �ىل لون �رشته �ٔو

جيوز من ا�لجوء ٕاىل �ن�ء إالثين والعنرصي  ال  جيوز وما والتوجهيات تعل�ت واحضة �لضباط �ش�ٔن ما
  .)88(وأ�صل القويم يف ٔ�داء معلهم

   اسرتالیايف - 4

، قانون ا�متیزي �ىل ٔ�ساس إال�اقة، ا�ي یعترب ا�متیزي ضد أ�ش�اص 1992س�ت �ٔسرتالیا يف �ام 
، �ىل حظر  1984ا�متیزي �ىل ٔ�ساس اجل�س، الصادر �ام  وكذ� ینص قانون �لقانون ذوي إال�اقة خمالفاً 
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ویعرتف . طائفة من ا�االتم�ظمة، �ىل �ٔساس اجل�س يف  ا�متیزي ضد ٔ�ي خشص، من ق��ل �ٔي شـخص ٔ�و
تقدمي شاكوى يف هذا الش�ٔن ٕاىل ا�لجنة أ�سرتالیة  ان هذان القانو�ن ��متیزي املبارش و�ري املبارش، وجيزي

" موا�ة الت�دي"ٔ�سرتالیا اسرتاتیجیة عنواهنا  يف جمال املسا�دة إالمنائیة ا�ول��ة، تنف�ذ حلقوق إال�سان
  . )89(الومص وا�متیزي يه ٔ�مر جوهري من ٔ��ل التصدي الفعال لهذه أ�مراضموا�ة  ، تع�ـرف ب��ٔن2004

  املتخصصة يف حامیة أ�ش�اص املوصومني ٕاسهامات �ٔ�زة أ�مم املت�دة و�راجمها وواكالهتا: الفرع الرابع

رضورة بذل �ود مك�فة لضامن ا�رتام ومرا�اة   84\2005ٔ�كدت جلنة حقوق إال�سان، يف قرارها 
�لجمیع �ىل حنو شامل بغیة احلد من ٕاماكنیة التعرض لٔ�ش�اص  إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یةحقوق 

و�اصة املصابني بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة وم�الزمة نقص املنا�ة املك�سب  املوصومني �ٔ�مراض ،
جنة ا�ول ؤ��زة أ�مم ولهذا الغرض، دعت ا�ل . املتصلني هبام واحلد من �ٓ�رهام وم�ع ا�متیزي والومص  )إالیدز(

املتخصصة واملنظامت ا�ولیة واملنظامت �ري احلكوم�ة ٕاىل مواص� اختاذ مجیع  املت�دة و�راجمه�ا وواكالهت�ا
  .وحامیة وٕاعامل حقوق إال�سان املتص� بفريوس نقص املنا�ة اخلطوات الرضوریة لضامن ا�رتام

  م�ظمة العمل ا�ولیة :�ٔوالً 

ذ�رت م�ظمة العمل يف ٕا�دى توصیاهتا املن��قة عن  املؤمتر العمل ا�ويل  يف دورته التاسعة وال�سعني 
یعين ا�ال� �ج�عیة اليت ت�س�ب �ادة، عند ربطها " الومص"، تعبري 2010 ویونی/ حز�ران 02يف 

ؤ�ن . انب الشخص املصاب�شخص ما، ��هتم�ش ٔ�و تضع �ائقًا ٔ�مام ا�متتع الاكمل حبیاة اج�عیة من �
الومص وا�متیزي وا�هتدید خبسارة الوظیفة، اليت یعاين مهنا أ�ش�اص املوصومني املصابني �ٔ�مراض ، و�اصة 

بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة، �شلك حواجز ٔ�مام معرفة ما ٕاذا اكن  الشخص مصاً� بفريوس نقص  املصابني
عامل ٔ�مام هذا الفريوس ویقوض حقهم يف احلصول �ىل إال�ا�ت املنا�ة ال�رشیة، مما �زید من اس�تضعاف ال

�ج�عیة، �لتايل ی��غي ٔ�ال �كون هناك ٔ�ي متیزي ٔ�و ومص ضد العامل، وبصورة �اصة ضد الباح�ني عن 
معل واملتقدمني ٕاىل وظیفة، �ىل ٔ�ساس ٕاصا�هتم ٔ�و ش�هبة ٕاصا�هتم بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة، ٔ�و �ىل 

متون ٕاىل ٔ�قالمي من العامل ٔ�و رشاحئ من الساكن یُنظر ٕا�هيا �ىل ٔ�هنا شدیدة التعرض لٕالصابة ٔ�ساس ٔ�هنم ی� 
  .)90(بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة ٔ�و ا�ٔكرث اس�تضعافًا ٔ�مام إالصابة به

  مفوضیة أ�مم املت�دة السام�ة حلقوق إال�سان: �نیاً 

تواصل مفوضیة أ�مم املت�دة السام�ة حلقوق إال�سان تناول قضیة  أ�ش�اص املوصومني �ٔ�مراض، 
كثريًا ما تُ�هتك حقوق أ�ش�اص املوصومني و�اصة املصابني . بوصفها شا�ًال من شوا�ل حقوق إالن�سان

نقص املنا�ة ال�رشیة، مما  بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة �س�ب �ا� ٕاصا�هتم، املفرتضة ٔ�و املعروفة، بفريوس
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والومص وا�متیزي قد حيوالن . ی�س�ب يف �ك�دمه عبء املرض وكذ� ما یرتتب �لیه من فقدان حقوق ٔ�خرى
و�سهم هذا، . دون حصوهلم �ىل العالج وقد یرضان حبقهم يف العمل وحقهم يف السكن و�ريهام من احلقوق

مص وا�متیزي املرتبطني بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة یث��ان بدوره، يف تعرض �ٓخر�ن لٕالصابة �لنظر ٕاىل ٔ�ن الو
. أ�ش�اص املصابني �لفريوس واملت�ٔ�ر�ن به عن االتصال �جلهات املعنیة �خلدمات الصحیة و�ج�عیة

والن���ة يه ٔ�ن ٔ�شد أ�ش�اص اح�یا�ًا ٕاىل املعلومات والتعلمي واملشورة لن �س�تف�دوا حىت ح�� �كون 
  .)91(ات م�وافرةهذه اخلدم

  م�ظمة أ�مم املت�دة �لرتبیة والعمل والثقافة :�لثاً 

بدور ر�دي يف جمال وقایة الش�باب ) الیو�سكو(اضطلعت م�ظمة أ�مم املت�دة �لرتبیة والعمل والثقافة 
دمع فقد اختذت الیو�سكو هن�ًا ر�عي املسار من ٔ��ل . املؤسسات التعلميیة من الومصة املقرتنة �ملرض يف

مواتیة �ل�ساء وأ�طفال وسا�ر الف�ات املعرضة �لم�اطر، �شمل حامیة حق مجیع أ�طفال يف نیل  ب��ة
الرتكزي بو�ه �اص �ىل صغار الف�یات وأ�یتام وأ�طفال املترضر�ن من الومصة ن���ة إالصابة  التعل�مي، م�ع

مع املناسب ومواص� العمل؛ واحلق يف بفريوس نقص املنا�ة؛وحق املدرسني املصابني �لفريوس يف تلقي ا�
ا�راس�یة �ري الوامصة، و�دمات ا�مع يف القطاع التعلميي؛ وحق الش�باب يف  رسیة املعلومات، ويف املناجه

  .)92(املنا�ة ال�رشیة وإالیدز و�یف�ة حامیة ٔ�نفسهم مهنام تلقي معلومات عن فريوس نقص

  یة و�ج�عیةٕادارة أ�مم املت�دة �لش�ئون �ق�صاد :رابعاً 

 ٔ�كدت ٕادارة أ�مم املت�دة �لش�ئون �ق�صادیة و�ج�عیة ٔ�ن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي اعمت�د
 یطال�ب ٔ�ح�د. قرار�ن ی��اوالن حقوق إال�سان املتعلقة بفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة �لف�ات املعرضة �لم�اطر

 والس�یاس�یة وإالداریة، و�ريها، من ٔ��ل احلد من تعرض ال�ش�بابالقرار�ن احلكومات بتعز�ز التدابري القانونیة 
 وحيث القرار ا�ٓخر احلكومات واملاحنني و�ر�مج أ�مم املت�دة املشرتك املعين بفريوس نقص املناع�ة .�لفريوس
إالیدز، بتوس�یع نطاق �ودمه �لتصدي ملظاهر اجلور وإالحجاف بني الر�ال وال�ساء، والعنف /ال�رشیة
،والومص، وا�متیزي، ؤ�و�ه القصور يف الص�ة اجل�س�یة وإالجنابیة، و�دم ا�رتام حقوق إال�سان، اجل�يس

، ذ�رت ا�لجنة املعنیة 1992ويف �ام .)93(رئ�س�یة �زید التعرض لفريوس نقص املنا�ة ال�رشیة بوصفها عوام�ل
عن ��هتااكت اليت تقع �لحقوق  نتغاىض يف ٔ�كرث أ�ح�ان"ٔ�ننا    �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة

�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، واليت من ش�ٔهنا، ٕاذا ما �دثت �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة، ٔ�ن تثري 
  .)94(تعبريات عن الفزع والغضب ؤ�ن تفيض ٕاىل نداءات م�ضافرة الختاذ تدابري ٕانصاف �ا��
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  ٕادارة أ�مم املت�دة لش�ئون إال�الم :�امساً 

وبوصفها ). 1( 13مبوجب قرار امجلعیة العامة رمق  1946ٕا�شاء ٕادارة إال�الم �ٔ�مم املت�دة س�نة مت 
صوت أ�مم املت�دة، فٕاهنا تعمل �لهنوض �لوعي العاملي وبفهم ٔ�كرب لعمل أ�مم املت�دة وذ� �س�ت�دام ٔ�دوات 

رتنت ومؤمترات الف�دیو و �شلك م�صا�د اتصال م�نو�ة مبا فهيا إالذا�ة والتلفزیون والص�افة املك�وبة و�ن
جنحت ٕادارة أ�مم املت�دة لش�ئون إال�الم، من �الل ش�بكة مراكزها .�س�ت�دام وسائل إال�الم اجلدیدة

ٕارشاك ف�ات م�نو�ة يف ٔ��شطة ا�عوة ٕاىل حامیة حقوق ال�ساء وأ�طفال  مركزًا، يف 63إال�الم�ة اليت تضم 
ٔ�كـرا،و�رو�سل، (كام نظمت مراكز أ�مم املت�دة لٕال�الم يف ك�ل مـن . ،والف�ات املعرضة �لم�اطر الومص 

تناول  ، �لقات دراس�یة و�لقات معل و�لقات نقاش، اس�هتدفت)وبوجوم�ورا، ودااكر، وموسكو، ونريويب
  .)95(و�ٔسهمت مراكز ٔ�خرى لٕال�الم �بعة لٔ�مم املت�دة. مس�ٔ� املساواة بني اجل�سني وا�متكني �لمرٔ�ة والش�باب

  الزتامات ا�ول جتاه  أ�ش�اص املوصومني: اخلامس الفرع

الزتامات ا�ول بتعز�ز وحامیة حقوق إال�سان املتص� �ٔ�ش�اص املوصومني  حمددة يف املعاهدات 
وتتضمن حقوق إال�سان املتص� �ٔ�ش�اص املوصومني احلق يف احلیاة، وحق الفرد يف احلریة . ا�ولیة القامئة
ىل خشصه، واحلق يف ا�متتع ب�ٔ�ىل مس�توى ممكن من الص�ة البدنیة والعقلیة، واحلق يف �دم ويف أ�مان �

التعرض �لمتیزي ويف امحلایة امل�ساویة واملساواة ٔ�مام القانون، واحلق يف حریة التنقل، واحلق يف ال�س مل��ٔ 
تلقي املعلومات ونقلها ٕاىل وا�متتع به، واحلق يف اخلصوصیة، واحلق يف حریة التعبري والرٔ�ي، واحلق يف 

ا�ٓخر�ن حبریة، واحلق يف حریة �كو�ن امجلعیات، واحلق يف الزتوج وت�ٔس�س ٔ�رسة، واحلق يف العمل، واحلق 
يف املساواة يف احلصول �ىل التعلمي، واحلق يف مس�توى مع�يش الئق، واحلق يف الضامن �ج�عي واملسا�دة 

م يف التقدم العلمي ويف احلصول �ىل الفوائد النامجة عنه، واحلق يف والر�ایة �ج�عیة، واحلق يف إالسها
املشاركة يف احلیاة العامة والثقاف�ة، واحلق يف �دم التعرض �لتعذیب و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة 

  .)96(القاس�یة ٔ�و الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة

من االتفاق�ة ا�ولیة �لقضاء �ىل مجیع �ٔشاكل ا�متیزي العنرصي من ا�ول أ�طراف ) 4(تتطلب املادة
اختاذ التدابري الفوریة إالجيابیة الرام�ة ٕاىل القضاء �ىل لك حتریض �ىل هذا ا�متیزي ولك معل من ٔ�عام�، 

رصیة، ولك حتریض �ىل ا�متیزي وجتعل لك �رش لٔ�فاكر القامئة �ىل التفوق العنرصي ٔ�و الكراهیة العن
العنرصي ولك معل من ٔ�عامل العنف ٔ�و التحریض �ىل هذه أ�عامل �ُر�كب ضد �ٔي عرق ٔ�و ٔ�یة جام�ة من 

من العهد املتعلق �حلقوق املدنیة ) 20(وتلزم املادة .لون ٔ�و ٔ�صل ٕاثين �ٓخر جرمية یعاقب �لهيا القانون
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ر، قانوً�، ٔ�یة دعوة ٕاىل الكراهیة القوم�ة ٔ�و العنرصیة ٔ�و ا�ی��ة والس�یاس�یة  حتدیًدا ا�ول أ�طراف ب�ٔن حتظ
  . �شلك حتریضا �ىل ا�متیزي ٔ�و العداوة ٔ�و العنف

ال ميكن ��ول ٔ�ن تفي �لزتاماهتا املتعلقة حبقوق إال�سان، من دون يف ا�هنایة ، ٔ�رى من و�ة نظري ، 
م ممارسة الومص حفسب، بل �لهيا كذ� حامیة أ�فراد فال یقع �ىل �اتق ا�ول الزتامات بعد. معاجلة الومص

و�ىل ا�ول حامیة أ�فراد من ا�هتااكت حقوق إال�سان اليت �ر�كهبا . من ٔ�فعال أ�طراف أ�خرى ٔ�و تقصريها
  . �ات �اصة، مبا يف ذ� وسائل إال�الم وموفرو اخلدمات ؤ�عضاء امجلا�ات ؤ�فراد أ�رس

الق�ام به ملاكحفة الومص، ميكن البناء �ىل معیار العنایة الواج�ة ا�ي ُوضع  ولت�دید ما یتعني �ىل ا�ول
ح�ث وفر معیار العنایة الواج�ة ٕاطارًا �لتق�مي �لتحقق . لت�دید الزتامات ا�ول ح�ال ٔ�فعال أ�طراف اخلاصة

 سن ویتطلب املعیار من ا�ول ختطي مر��. من مدى الوفاء �اللزتامات يف جمال حقوق إال�سان
ال�رشیعات واختاذ تدابري ٕاجيابیة �لوفاء �لزتاماهتا �ىل حنو فعال وبذل �ود مرشو�ة ومعقو� ملنع الومص 

  .وحماربته

  اخلامتة

الومص، �ظاهرة اج�عیة وثقاف�ة شدیدة الرتخس، �شلك س��ًا �ذرً� من ٔ�س�باب ا�هتااكت حقوق 
ویبلغ الومص �دًا من الت�ذر تعترب ف�ه احلاالت . إال�سان ویؤدي ٕاىل ٕاضعاف مجمو�ات اكم� من الساكن

�لومص دور خفي يف تناقل ا�هتااكت حقوق إال�سان .الواحضة من ا�هتااكت حقوق إال�سان �االت مق�و�
وهو �سا�د ٔ�یضًا يف طمس املسائل و�ذفها . وترب�رها وجعل إالفالت من العقاب واقعًا يف هنایة املطاف

ت احلصول �ىل ممارسة حقوقهم املدنیة والثقاف�ة و�ق�صادیة والس�یاس�یة و�س��عد الناس من ٕاماكنیا
وخ�امًا ونظرًا ٕاىل ٔ�ن الومص شدید التعق�د ومعیق الت�ذر يف ا�متع وخيرتق جماالت �دة، فٕان .و�ج�عیة

  :م�عه وماكحفته یتطلبان هن�ًا شام� و�لوًال مهنجیة، ف� یىل عرض لبعض النتاجئ والتوصیات

ی��غي معاجلة الومص �ىل مس�تو�ت خمتلفة، لضامن حصول التغیري �ىل مس�توى سلو�یات أ�فراد،  - 1
وال بد من ��رتاف مبدى ٕادامة ا�ول �لومص . و�ىل املس�تویني �ج�عي والثقايف يف نطاقهام أ�وسع

قام أ�ول مبوجب القانون ومعاجلة ذ� �ىل املس�تویني املؤسيس والب��وي؛ وا�ول يه اجلهات املسؤو� يف امل
ا�ويل حلقوق إال�سان، ولكن �ىل اجلهات �ري احلكوم�ة أ�خرى ٔ�یضًا مس�ئولیات وميكن مساء�هتا �س�ب 

  .وجيب ٔ�ن �كون هذه اجلهات جزءًا من اجلهود املبذو� ملاكحفة الومص. ا�هتااكت حقوق إال�سان

فأ�ش�اص . ، مع إالقرار بوجود تدا�ل �متتطلب معاجلة الومص العمل مع حضا� الومص ومر�ك�یه - 2
ا��ن یعانون من الومص �س�ب صفة حمددة، قد ميارسون، م�لهم م�ل ٔ��لبیة الساكن، الومص ح�ال ا�ٓخر�ن؛ 
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ومن الرضوري ٔ�ن �شمل �سرتاتیجیات س�بل الوقایة ؤ�ن تعاجل الومص القامئ، و�ٔن تنص �ىل �رب حضا� 
  .ؤدي الومص ٕاىل ا�هتااكت حلقوق إال�سانالومص ومعاق�ة املر�ك�ني، �ني ی

فأ�ش�اص ا��ن . وملاكحفة الومص بفعالیة، ال بد من معاجلة ٔ�بعاده اخلارج�ة وا�ا�لیة �ىل السواء - 3
یعانون من الومص �البًا ما �شعرون �حلرج والعار، ما یدفعهم ٕاىل الزتام الصمت ومينعهم من موا�ة الومص 

ملوصومني یف�قرون �لقدرة �ىل ٕاسامع صوهتم والتحرك، مفن الرضوري متك�هنم ليك ومبا ٔ�ن ا. املامرس ضدمه
ویتطلب هذا ا�متكني من ا�ول ٔ�ن ت��ح احلصول �ىل املعلومات . ی�س�ىن هلم معرفة حقوقهم واملطالبة هبا

�لیات املطالبة   .�ش�ٔن احلقوق و�

وليك �متكن .  تصورات مس�بقةو�ىل ا�ول ٔ�ن تعمتد س�یاسات وتدابري تقوم �ىل أ�د� ال �ىل - 4
ا�ول من بناء قا�دة أ�د�، �لهيا ٕاجراء دراسة شام� يف الومص لت�دید الف�ات املترضرة من الومص ؤ�س�بابه 

وانطالقًا من هذا التق�مي، یتعني �ىل . ویتطلب ذ� احلصول �ىل بیا�ت مكیة ونوعیة يف �ٍٓن معاً . ومظاهره
ویتطلب ذ� يف ٔ��لب . اءات ٕاجيابیة ملسا�دة ا�مو�ات اليت تعاين من الومصا�ول اختاذ تدابري هادفة وٕاجر 

  .أ�ح�ان توفري موارد ٔ�كرب لهذه ا�مو�ات، م�ًال من �الل أ�موال ا�صصة

ی��غي ٔ�ن تقوم املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان وم�ظامت ا�متع املدين مبعاجلة الومص رصا�ة   - 5
أ�فراد حضا� الومص لی�س�ىن هلم املطالبة حبقوقهم ومسا�دة ا�ول �ىل معاجلة الومص  �جزء من معلها، ومتكني

  .�جزء من الزتاماهتا املرتبطة حبقوق إال�سان

�لیات �لمساء� وتضمن ٕاماكنیة ا�لجوء ٕاىل القضاء �ني یؤدي الومص ٕاىل  - 6 جيب �ىل ا�ول ٔ�ن تضع �
. ر هذه ا��لیات �لتحق�ق يف ��هتااكت ومعاق�ة املر�ك�نيومن الرضوري ٔ�ن تتوف. ا�هتااكت حلقوق إال�سان

�ٔو /و�لهيا ٔ�ن توفر اجلرب �ىل املس�توى الفردي، مبا �شمل العودة ٕاىل وضع سابق ٔ�و التعویض ٔ�و الرتضیة و
وی��غي �ٔن تضمن ا�ول ا�لجوء ٕاىل القضاء معلیًا عن طریق كفا� ٔ�ن �كون . ضام�ت بعدم �كرار الفعل

  .رسة ومعقو� التلكفة وم�وفرة يف الوقت املناسب وفعا�ا��لیات م�� 

  :الهدف من ا�راسة اليت مقنا هبا ونتاجئها، �ىل و�ه اخلصوص- 7

ٔ�ن �شلك قا�دة الع�د �رشیعات وس�یاسات �دیدة ٔ�و ملراجعة ال�رشیعات والس�یاسات القامئة  -
ز الرئ�س�یة ٔ�مام ممارسة أ�فراد ٔ�و مجمو�ات وتعدیلها ٕان اكنت ال ت��اول الومص �شلك م�ارش �وا�د من احلواج

وی��غي اس��دال ال�رشیعات والس�یاسات اليت تعكس سلو�یات وامصة وتضفي . حمددة من الساكن �لحقوقهم
  .طابعًا مؤسس�یًا ورمسیًا �ىل الومص
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و�ىل . ا�متعات ٔ�ن تُ�رش �ىل نطاق واسع هبدف ز�دة الوعي ب�ٔ�ر الومص املتفيش يف كثري من -
�ول و�ريها من اجلهات املعنیة تنف�ذ محالت توعیة ودعوة لكشف الرؤیة �ش�ٔن �ا� أ�فراد ٔ�و مجمو�ات ا

  .أ�فراد اليت توا�ه الومص

وجيب �ىل ا�ول، اس��ادًا ٕاىل نتاجئ ا�راسة، البدء يف . ٔ�ن �شلك قا�دة حملاربة أ�فاكر ا�منطیة -
و�ىل ا�ول الرتكزي �ىل التد�ل يف املدارس . محالت �امةماكحفة الومص دا�ل مؤسسات ا�و� وٕاجراء 

رمسیًا لها حتت مظ� الثقافة والقانون �ٔو " ترب�راً "واس�هتداف أ�فاكر ا�منطیة واملامرسات املؤذیة اليت جتد 
  .التقالید

  الهوامش

                                                   
  من سورة احلجرات ) 11(ا�ٓیة  - 1
ًة ، فهو واِمص ، واملفعول َمْوصوم  وَمص فالً�  - 2 ا وِمصَ �ه بق�یح، تنق�ص من قدره  وَمص حسَب :وَمصَ یِصم ، ِمصْ ، َوْمصً �ابَُه، لط�

ُه ِ�لَوْمصِ ) مصدر َوَمصَ ( ُوُصوٌم : ٔ�حلق به العار،  مجع: فالن َ : ين اجلامع   واملعجمراجع معىن الومص يف معجم املعا ِ�لَعاِر، ِ�لَعْیِب : �َري�
    .https://www.almaany.com/ar/dict/arا�لغة العربیة املعارص �ىل املوقع

 -م 2012د�سمرب  -دمحم ٔ�مني احلق القمي إالسالم�ة يف التعلمي و�ٓ�رها �ىل ا�متع  اجلامعة إالسالم�ة العاملیة ش��اغونغ ا�� التاسع -  3
 . 344-335ص

4- Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (New York, Simon & Schuster, 1963), 
p. 5 
5- Erving Goffman.op cit .p.138  
6-J. Crocker & N. Lutskey, «Stigma and the Dynamics of Social Cognition,» in: The Dilemma of Difference:A 
Multidisciplinary View of Stigma, S.C. Ainlay, G. Becker & L.M. Coleman (eds.) (New York: Plenum, 
1986).p.505 
7- E. Jones et al., Social Stigma: The Psychology of Marked Relationships (New York: Freeman, 1984)p.347  
8-B.G. Link & J.C. Phelan, «Labeling and Stigma,» in: The Handbook of the Sociology of Mental Health, C.S. 
Aneshensel& J.C. Phelan (eds.) (New York: Plenum, 1999)pp. 481–494 . 
9-J.W. Schneider, «Disability as Moral Experience: Epilepsy and Self in Routine Relationships,» Journal of 
SocialIssues, vol. 44, no. 1 (1988), pp. 63–78; M. Fine & A. Asch, «Disability Beyond Stigma: Social 
Interaction, Discrimination,and Activism,» Journal of Social Issues, vol. 44, no. 1 (1988), pp. 3–22; L. Sayce, 
«Stigma, Discrimination and Social Exclusion: What’s in A Word?» Journal of Mental Health, vol. 7, no. 4 
(1998), pp. 331–343; A. Kleinman et al., «TheSocial Course of Epilepsy: Chronic Illness as Social Experience in 

Interior China,» Social Science and Medicine, vol. 40,no. 10 (1995), pp. 1319–1330. 
   80املرجع السابق ص  - 10
 العاملي ملاكحفة العنرصیة،وا�متیزي العنرصي، و�ره أ��انب،وما یتصل بذ� من تعصب حقوق إال�سان املؤمتر –أ�مم املت�دة  -  11

   15-13،ص2003ٕادارة ش�ئون إال�الم �ٔ�مم املت�دة -إال�الن و�ر�مج العمل
12-A/HRC/10/47\19 February 2009\p.2. 
13-A/HRC/21/42\2 July 2012\p.4. 
14-A/RES/67/178\28 March 2013\pp.1-6 
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  .�12ش�ٔن �دم ا�متیزي يف احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، الفقرة ) 2009(20التعلیق العام رمق  -15

16-Ainlay, Becker & Colman (eds.); Crocker, Major & Steele.Ainlay, Becker & Colman (eds.);Crocker,Major & 
Steele.The Dilemma of Difference A Multidisciplinary View of Stigma Plenum Press, New York 1986pp-1-262 
17-S. Lieberson, Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory (Berkeley, CA: University 
of California Press, 1985).pp.1-272  

18-Rebecca Adler-Nissen: Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and 
Order in International Society International Organization / Volume 68 / Issue 01 / January 2014, pp 143 - 176 
19- J.A. Morone, «Enemies of the People: The Moral Dimension to Public Health,» Journal of Health Politics, 
Policyand Law, vol. 22, no.4 (1997), pp. 993–1020; P.G. Devine, E.A. Plant & K. Harrison, «The Problem of 
’us’ versus ’them’and AIDS Stigma,» American Behavioral Scientist, vol. 42, no. 7 (1999), pp. 1212–1228. 

20- S.E. Estroff, «Self, Identity and Subjective Experiences of Schizophrenia: In Search of the Subject,» 
SchizophreniaBulletin, vol. 15, no. 2 (1989), pp. 189–196 

 :Accelerating Work to Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Diseasesراجع م�ظمة الص�ة العاملیة  - 21

A Road Map for Implementation       ) ،2012ج�یف.(  
22- B.G. Druss et al., «Mental Disorders and the Use of Cardiovascular Procedures after Myocardial Infarction,» 
The Journal of American Medical Association, vol. 283, no. 4 (2000), pp. 506–511; B.G. Link, «Understanding 
Labeling Effects in the Area of Mental Disorders: An Assessment of the Effects of Expectations of Rejection,» 
American Sociological Review, vol. 52, no. 1 (1987), pp. 96–112 
23- Stephen Frosh, "The Other." American Imago 59.4Johns Hopkins University PressVolume 59, Number 4, 
Winter (2002): 389–407. https://muse.jhu.edu/ 

24- E.G. Cohen, «Expectations States and Interracial Interaction in School Settings,» Annual Review of 
Sociology, vol.8, no. 1 (1982), pp. 209–235; J.E. Driskell & B. Mullen, «Status, Expectations, and Behavior: A 
Meta–analytic Review and Test of the Theory,» Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 16, no. 3 
(1990), pp. 541–553. 
25- Reports of the Special Rapporteur on her missions to Costa Rica (A/HRC/12/24/Add.1 and Corr.1), para. 48, 
and to the United States (A/HRC/18/33/Add.4), paras. 61-69 
26-M.L. Dear & G. Laws, «Anatomy of a Decision: Recent Land Use Zoning Appeals and their Effect on Group 
Home Locations in Ontario,» Canadian Journal of Community Mental Health, vol. 5, no. 1 (1986), pp. 5–17. 
27- National Campaign on Dalit Human Rights, “Stigmatization of Dalits in access to water and  

sanitation in India”, submission to the Special Rapporteur 
28- WaterAid Ethiopia and Progynist, “Making the links: mapping the relationships between water, hygiene and 

sanitation and HIV/AIDS” (2004), p. 5 
من �دول أ�عامل تعز�ز وحامیة مجیع حقوق  3البند - امجلعیة العامة جملس حقوق إال�سان ا�ورة الثام�ة والعرشون –أ�مم املت�دة   -29

تقر�ر املقررة اخلاصة املعنیة بقضا�  - إال�سان، املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، مبا يف ذ� احلق يف التمنیة
  18ص  – 2015ریتا ٕاجياك  أ�قلیات،

ٔ�نه " حنن"العرق ، ٔ�� اكن ٔ�ساسه ، هو �سهو� طریقة حمددة �لتعبري عن شعور حق�قي من هویة ا�مو�ة اليت �ربط أ�عضاء من  -  30
�ال العرق ل�ست واحضة �دا ، و�اصة الیوم �ىل ٔ�ي " �وهنم"ما مه فعال �ینا قوامس مشرتكة تت�اوز ". مه"یؤكد هلم �خ�الفات عن 

  هو وس�ی� وا�دة مللء الفراغ �او�ت القوم�ة
Ethnicity, whatever its basis, is a readilydefinable way of expressing a real senseof group identity which links the 
membersof ‘we’ because it emphasizes theirdifferences from ‘them’. What they actuallyhave in common beyond 
not being ‘them’is not so clear, especially today… Anywayethnicity is one way of filling the emptycontainers of 
nationalism "in Hobsbawm, E.J. (1992). Ethnicity and nationalism in Europe today. Anthropology Today 8(1), 
p.3. 
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 ملخص

تھمت ھذه ا�راسة مبعاجلة موضوع العالقة بني القانون ا�ويل العام والقانون ا�ا�يل، وھو موضوع 
ة كثريًا، واخ�لفت رؤیتھا حولھ ومل تتو�د يف ت�ين ٕا�دى النظریتني ا�لتني ورد� ف�ھ َشغَل أ�نَظمة القانونی

وھام نظریة ثنائیة القانون اليت تفرق بني القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل وجتعلھام قانونني م�فصلني عن بعضھام 
�رى ٔ�ن القانونني یعودان ٕاىل ٔ�صل وال �القة �ربط ب��ھام، و�ىل النق�ض م�ھا تو�د نظریة و�دة القانون اليت 

وا�د مشرتك �ري قابل �لتجزئة وال يشء یفرق ب��ھام، ولك�ھام یتفر�ان ٕاىل فر�ني ٔ��دھام یعاجل الش�ٔن ا�ا�يل 
وحتظى نظریة الو�دة بت�ٔیید �ٔوسع نطاقًا، وھي بدورھا . ��و� وا�ٓخر ینظم �القة ا�و� يف ٕاطارھا اخلار�

اه یت�ىن مسو القانون ا�ا�يل �ىل ا�ويل، واجتاه �ٓخر ینادي �سمو القانون ا�ويل اجت: تنقسم ٕاىل اجتاھني
ويف اجلانب التطبیقي خيتلط أ�مر �ى أ�نظمة القانونیة، فك�ري م�ھا جيمع بني . �ىل ا�ا�يل، وھو الغالب

  .النظریتني يف �ٓن وا�د
العالقة بني القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل، نظریة ثنائیة القانون، نظریة و�دة  :اللكامت املف�اح�ة

  .القانون
Abstract 

The study is concerned with addressing the relationship between public international 
law and internal law which is a topic that broadly preoccupies legal systems with various 
views about it that did not unite in adopting one of the two theories that were mentioned in it, 
which are the theory of dual law that differentiates between international law and internal 
law and makes them two separate laws that lack affiliation. In contrast, there is the theory of 
the unity of law, which perceives that the two laws belong to one common and indivisible 
origin, but rather divided into two branches, one of which deals with the internal affairs of the 
state and the other regulates the relationship of the state in its external framework. The theory 
of unity enjoys wider support, and it, in turn, is divided into two directions: one that adopts 
the supremacy of domestic law over international law, and another that calls for the 
transcendence of international law over internal law, which is predominant. Practically, legal 
systems get confused, as many of them combine the two theories at the same time.  
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Keywords: the relationship between international law and internal law, the theory of 
duality of law, the theory of the unity of law. 

  مقدمة

والقانون ا�ا�يل �دلیة �الف�ة معیقة يف �ذورها، تعود ٕاىل �ش�ٔة �شهد العالقة بني القانون ا�ويل 
فهل يه . القانون ا�ويل املزتام�ة مع ق�ام ا�و� احلدیثة، ٕاذ ٔ�خ�لف الرشاح والفقهاء يف �ك�یف هذه العالقة

مهنام �القة انفصال وعز� �مة بني القانونني، ٔ�م يه �القة اندماج وو�دة وانصهار؟ وٕاذا اكنت كذ� ف�ٔي 
  �كون � الرفعة والسمو �ىل ا�ٓخر؟

الشك ٔ�ن هذه ال�ساؤالت تعكس مدى التبا�ن و�خ�الف يف الرٔ�ي بني الفقهاء ا��ن انقسموا ٕاىل 
فریقني م�ناز�ني يف أ�مر، فریق یذهب ٕاىل القول ب�ٔن العالقة بني القانونني يه �القة انفصال واس�تقالل، 

نظام قامئ بذاته ومس�تقل عن �ريه، كام هو احلال متامًا �ى القانون ا�ا�يل، فالقانون ا�ويل م�ًال م�ىن �ىل 
ب�� یقف الفریق ا�ٓخر �ىل النق�ض من ذ� و�رى ٔ�نه ال يشء یفرق بني القانونني، فهام ی�متیان ٕاىل ٔ�صل 

  .ا�دوا�د �ري قابل �لتجزئة ٔ�و �نقسام و�ربط  ب�هنام نظام قانوين �ري م�عدد املذاهب �ٔو القو 

و�متثل رٔ�ي الفریق أ�ول يف نظریة ُعرفت بنظریة ثنائیة القانون ٔ�و ازدواج�ة القانون وی�متي ٔ�تباعها ٕاىل 
ٔ�ما الفریق الثاين فقد تبلورت فكرة ٔ�حصابه يف نظریة ��خرى ��طلق . التقلیدي) إالرادي(املذهب الوضعي 

  .احلدیث�لهيا نظریة و�دة القانون وی��ع ٔ�نصارها املذهب املوضوعي 

  ٕاشاكلیة ا�راسة

�مكن ٕاشاكلیة ا�راسة يف �وهنا تعاجل مس�ٔ� قانونیة تتعلق بوضع العالقة بني القانون ا�ويل العام 
والقانون ا�ا�يل، ويه ٕاشاكلیة قدمية �دیثة اخ�لفت حولها أ�وساط الفقهیة م�ذ �ش�ٔة القانون ا�ويل العام 

�القة ) ا�ويل وا�ا�يل(قة بني من �رى ٔ�ن العالقة بني القانونني وال زالت املواقف �ش�ٔهنا م�با�دة وم�فر 
اس�تقالل وانفصال وبني من یعتربها �القة اندماج و�اكمل �بعة من ٔ�صل وا�د مشرتك ال یق�ل التجزئة وال 

��اد �نقسام، وٕاذا اكن كذ� ف�ٔي مهنام �كون � الرفعة والسمو �ىل ا�ٓخر، وما يه املعایري اليت ميكن �س 
  .ا�هيا يف اختاذ ا�د املوقفني ؟ هذا ما  س�ی�اول الباحث الوصول ٕالیه ومعرف�ه

  �ٔمهیة ا�راسة

ویرص ٔ�نصار لك رٔ�ي �ىل . هتمت ا�راسة مبعاجلة موضوع ی�سم �لتنوع والتعدد يف ا�ٓراء وأ�فاكر
سون رٔ�هيم �ىل العدید من ا�متسك مبوقفهم جتاه الرٔ�ي ا�ٓخر، فا��ن ینادون بنظریة ازدواج�ة القانون یؤس 

ا�الئل وأ�سانید، وا��ن ی�ٔ�ذون بنظریة و�دة القانون �سوقون بدورمه ما �رونه صائبًا من أ�د� �مع 
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وس�ی�اول الباحث من �الل هذه الورقة اس�تعراض ِ� الرٔ�یني . و�ة نظرمه، وال یق�لون رٔ�ي �ريمه
  .، وما ا�ي �سري �لیه أ��لبیةواملقارنة ب�هنام لیت�ني ٔ�هيام ٔ�قرب ٕاىل الصواب

  �نجیة ا�راسة

ا�راسة هذا املوضوع يف م�حثني اثنني و�امتة �ش�متل �ىل نتاجئ وتوصیات متثل �الصة  ت��اول
  :املناقشة حول ت� �جتاهات وا�ٓراء

  نظریة ثنائیة القانون: املبحث أ�ول

  نظریة و�دة القانون : املبحث الثاين

 اخلامتة

  نظریة ثنائیة القانون: أ�ولاملبحث 

" دیونزيیو ٔ��زیلويت"وإالیطايل " هرن�ش �ری��ل"ینطلق ٔ�نصار هذه النظریة ويف مقدمهتم الفق�ه أ�ملاين 
ومعهام �ٓخرون، من رؤیة مفادها ٔ�ن القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل نظامان م�فصالن ومس�تقالن عن 

انون ا�ويل یقوم �ىل الرضا والتوافق من �انب ا�ول امل�ساویة يف بعضهام، وال وجود لرابط جيمع ب�هنام، فالق
ب�� . الس�یادة اليت تضع ٔ�حاكمه مث تصبح معنیة �الس�ت�ابة خلطابه دون ٔ�ن تفرضه �لهيا هیئة �لیا ٔ�خرى

د القانون ا�ا�يل قانون خضوع یصدر عن ٕارادة السلطة احلامكة يف ا�و� ويه سلطة تعلو �ىل ٕارادة أ�فرا
ولبیان ذ� �سوق ٔ�و�ًا من �خ�الف والتبا�ن بني القانونني من �الل . وتفرض قانوهنا �لهيم دا�لیاً 

  :املطلبني التالیني

  �ٔو�ه �خ�الف: املطلب أ�ول

  :حرص ٔ�نصار نظریة ثنائیة القانون ٔ�مه نقاط �خ�الف بني القانونني يف املسائل التالیة

  اخ�الف يف املصدر - 1

لقانون ا�ويل هو االتفاق ا�ي یُربم �لرتايض بني دولتني ٔ�و ٔ�كرث ت�ساوى من ح�ث ٕان مصدر ا
الس�یادة و�س�تقالل وال ختضع لسلطة تعلو �لهيا، يف �ني ٔ�ن مصدر القانون ا�ا�يل ی��ع من سلطة �متثل 

ما عن طریق ال�رشیع وٕاما يف إالدارة املنفردة ��و�، ويه ٕارادة تفوق ٕارادة ا�اطبني به وی�ٔيت التعبري عهنا إ 
  .عن طریق العرف ا�ا�يل
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  اخ�الف يف املوضوع - 2

ی�سع دور القانون ا�ويل العام يف ٕاطار العالقات ا�ولیة من وقت �ٓخر، تبعًا لتطور ا�متع ا�ويل، 
ت ویعاجل مواضیع دولیة خمتلفة، ويف مقدمهتا تنظمي العالقات بني ا�ول يف وقت السمل واحلرب، و�القا

ٔ�ما القانون ا�ا�يل فٕان اه�مه ینرصف ٕاىل تنظمي العالقات بني أ�فراد . ٔ�ش�اص القانون ا�ويل أ�خرى
  .وأ�ش�اص املعنویة ا�ا�لیة ببعضها البعض و�القة هذه أ�ش�اص ��و�

  اخ�الف حول ا�اطبني ب�ٔحاكم القانونني - 3

واملنظامت ا�ولیة يف �القاهتا املتباد� ب�هنا، ب��  ٕان القانون ا�ويل العام یتو�ه �خلطاب ٕاىل ا�ول
  .یتو�ه القانون ا�ا�يل خبطابه ٕاىل ر�ا� ا�و� ا��ن خيضعون لسلطاهنا ویدینون لها �لطا�ة والوالء

  اخ�الف يف الب��ان القانوين - 4

�ا �لهيا، �ىل ال یعرف القانون ا�ويل العام هیئات ٔ�و مؤسسات فوق�ة تعلو �ىل ا�ول وتفرض ٔ�حاك
غرار السلطات والهیئات ا�ا�لیة وفقًا �لقانون ا�ا�يل، وٕامنا یتكون ب��ان القانون ا�ويل من هیئات 

ٔ�ما القانون . )1("العقد رشیعة املتعاقد�ن " توافق�ة، تن��ق عن قوا�د اتفاق�ة �ٔو عرف�ة �ىل ٔ�ساس م�د�ٔ 
واحضة هتمت �سن القانون وتطبیقه ٔ�و تنف�ذه  ا�ا�يل ف� مؤسسات ٔ�و هیئات م�ظمة ذات اخ�صاصات

  .�جلرب والقهر عند ا�لزوم، اكلسلطة ال�رشیعیة والقضائیة والتنف�ذیة، وجيب �ىل أ�فراد الطا�ة واخلضوع �

  مظاهر �س�تقالل

یقدم ٔ�نصار النظریة الثنائیة يف معرض ٔ�و�ه �خ�الف بني القانونني ا�رز مظاهر �س�تقالل يف 
  :ا�ٓيت

�دم وجود سلطان م�ارش �لقانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل و�لیه فال ميكن ٔ�ن تلغي قا�دة دولیة - 1
  .)2(قا�دة دا�لیة م�عارضة معها ٕاال �ٕالجراءات ا�س�توریة وفقا �لنظام القانوين املعمول به �ى ا�و�

عارض يف أ�حاكم بني القانونني ال یتلقى القايض ا�ا�يل ٔ�وامره ٕاال من قانونه ا�ا�يل، وٕاذا قام ت- 2
  .فعىل القايض ٔ�ن یلزتم بتطبیق ٔ�حاكم قانونه ا�ا�يل، ولو ٔ�دى ذ� ٕاىل املسؤولیة ا�ولیة �ىل دولته

ال حيق ٔ�ي دو� تعدیل �ٔو ٕالغاء ٔ�ي قا�دة قانونیة دولیة ٕاال ٕاذا اتفقت ا�ول �ىل ذ�، ب�� جيوز - 3
  .)3(�لتعدیل ٔ�و إاللغاء��و� الترصف يف قانوهنا ا�ا�يل 

  النتاجئ املرتتبة �ىل نظریة ثنائیة القانون
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ٕان أ��ذ بنظریة ثنائیة القانون و�ع�د �ىل الفوارق اليت ساقها ٔ�نصارها �لمتیزي عن �ريها، من ش�ٔهنا 
  :ٔ�ن ترتتب �لهيا النتاجئ التالیة

، فال تطبق والعكس �ٔیضًا حصیح �دم رس�ن قوا�د القانون ا�ا�يل �ىل �ٔش�اص القانون ا�ويل - 1
) الوطين( قوا�د القانون ا�ويل �ىل ٔ�ش�اص القانون ا�ا�يل، وهذا یعين �دم اخ�صاص القايض ا�ا�يل 

�لنظر يف تطبیق ٔ�و تفسري القوا�د ا�ولیة، ٕاال ٕاذا اك�س�ت هذه القوا�د صفة القانون ا�ا�يل عن طریق 
ید�ل يف اخ�صاص القايض ا�ويل تطبیق القوانني ا�ا�لیة وال  إالجراءات القانونیة املعروفة، كام ال
  .بذات إالجراءات املشار ٕا�هيا. )4(تفسريها، ما مل تتحول ٕاىل قوا�د دولیة

، فا�و� عند ٕاصدارها لقانوهنا الوطين ٕان اس�تقالل القانونني عن بعضهام ال یعين وجود تعارض ب�هنام - 2
ا�ويل حىت ال �كون م�عارضًا معه، وٕاال فقد تضع نفسها ٔ�مام املساء� جيب �لهيا مرا�اة قوا�د القانون 

فرمغ حصة هذا القانون �هيا يف ا�ا�ل وٕاماكنیة . القانونیة، كام لو ٔ�صدرت قانوً� ال یتفق مع الزتاماهتا ا�ولیة
، لكن اجلزاء ا�ي یرتتب �ىل ٕاال ٔ�نه قد ی�ٔيت ٕا�هيا �ٕالدانة واجلزاء القانوين. )5(رس�نه �ىل مجیع املواطنني فهيا

خمالفة ا�و� اللزتاماهتا جزاء ضعیف �لغایة، ال یت�اوز جمرد التعویض عن العمل �ري املرشوع دولیًا، ح�ث 
  .)6(ال ميتد ٕاىل ٕالغاء العمل ٔ�و الترصف �ري املرشوع من النظام ا�ا�يل

رًا الخ�الف دا�رة التطبیق يف لك ٕان �دم وجود سلطان ٔ�ي من النظامني القانونني �ىل ا�ٓخر نظ - 3
  :، فقد تو�د هذه الص� كام �رى ٔ�نصار النظریة يف �التنيمهنام، ال یعين انعدام الص�، �ٔو ق�ام تنازع ب�هنام

  إال�ا� - �ٔ 

ويه تعين ٔ�ن حيیل ٔ��د القانونني �ىل ا�ٓخر تنظمي مس�ٔ� معینة ٔ�و وضع �ل لها �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا 
القانون احملال ٕالیه، وم�الها �ٔن حيدد القانون ا�ويل حقوق أ��انب والزتاماهتم تد�ل يف نطاق اخ�صاص 

وحيیل ٕاىل القانون ا�ا�يل حتدید من ینطبق �لیه وصف أ�ج�يب، ٔ�و �ىل العكس من ذ� ٔ�ن یقرر القانون 
�راكً ٕا�ه حتدید من ا�ا�يل متتع املبعوثني ا�بلوماس�یني �حلصا�ت و�م�یازات، وحيیل ٕاىل القانون ا�ويل 

  )7(.یصدق �لهيم وصف املبعوثني ا�بلوماس�یني ٔ�و حتدید ما �متتعون به من حصا�ت وام�یازات دبلوماس�یة

وقد یتعلق أ�مر بتحویل قا�دة معینة من قوا�د القانون ا�ويل ٕاىل قا�دة قانونیة تطبق دا�ل ا�و� 
ا� �ش�به إالجراء ا�ي یت�ذه املرشع ٕالضفاء صفة ويه �. )8(عن طریق ٕاصدارها �ىل هیئة �رشیع دا�يل

  .القانون �ىل املعاهدة اليت مت التصدیق �لهيا حىت تتق�د هبا السلطات يف ا�ا�ل
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  إالدماج  - ب 

�ىل نص جيزي اعتبار قوا�د القانون ا�ويل ) ا�س�تور ( ویُقصد به ٔ�ن حيتوي النظام القانوين ا�ا�يل 
قوا�د القانون ا�ويل �ىل اعتبار ) احملامك ( ويف هذه احلا� یُطبق القضاء الوطين  .جزءًا من القانون ا�ا�يل

ومن ا�ساتري اليت تب�ت ذ� دس�تور . ٔ�ن املرشع ا�ا�يل قد ٔ��از تطبیقها بنص رصحي يف ا�س�تور
د النظام القانوين الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ا�ي ٔ�ورد نصوصًا رصحية تعترب قوا�د القانون ا�ويل ممتمة لقوا�

م، وٕاذا اكن ا�مج یتعلق بقوا�د قانونیة وردت يف 1958ا�ا�يل، وا�س�تور السو�رسي والفر�يس لعام 
كام ٔ�نه من اجلا�ز ٔ�ن یدمج . معاهدة دولیة، ف�نبغي ٔ�ن �كون املعاهدة اس��فدت ٕاجراءات التصدیق وال�رش

  )9(ف�صبح هذه القا�دة دولیة ودا�لیة يف ذات الوقت القانون ا�ويل قا�دة دا�لیة �و� معینة مضن قوا�ده

  �نتقادات املو�ة �لنظریة الثنائیة: املطلب الثاين

نظریة (تعرضت نظریة ثنائیة القانون ٕاىل �دد من �نتقادات من ِق�ل خصو�ا ٔ�تباع النظریة أ�خرى 
  :وت�ٔيت انتقاداهتم �ىل النحو التايل .، ٕاذ �رون ٔ�هنا تعمتد �ىل جحج ضعیفة و�ري م�طق�ة وال مق�عة)الو�دة

ل�س من املمكن ال�سلمي �حل�ة القائ� ٕان القانونني ا�ويل وا�ا�يل خيتلفان من ح�ث املصدر،  - 1
فذ� رٔ�یغري دق�ق وینطوي �ىل يشء من اخللط بني �ٔصل القا�دة ووسائل التعبري عهنا، ف�ٔصل القا�دة يف 

ذه القا�دة اس�ت�ابة ملتطلبات احلیاة إالج�عیة �ىل اخ�الف ظروفها، ٔ�ما ِ� احلالتني هو ا�و� اليت تقر ه
وسائل التعبري عن القا�دة فه�ي �متثل يف ال�رشیع ٔ�و الُعرف احمليل �ل�س�بة �لقانون ا�ا�يل ٔ�و املعاهدات 

 ل�س اخ�الفًا و�لیه فٕان �خ�الف يف املصدر بني القانونني. والُعرف ا�ويل �ل�س�بة لقوا�د القانون ا�ويل
  .)10(جوهرً� وال �كون مربرًا �لقول �خ�الف النظامني عن بعضهام البعض

ٕان القول بوجود اخ�الف يف موضوع لك من القانونني قول �ري سدید، فل�س حصی�ًا �ٔن  - 2
لقا�دة ٕاذ ال فرق يف املوضوع  �ى ا. )11(املوضو�ات اليت یُعاجلها ٔ�ي مهنام ختتلف متامًا عام یُعاجله ا�ٓخر

ا�ولیة عنه يف القا�دة ا�ا�لیة، فٕاذا اكنت القا�دة ا�ولیة ختاطب ا�ول م�ارشة فٕاهنا يف حق�قة أ�مر 
ختاطب ٔ�فراد ت� ا�ول بطریقة �ري م�ارشة، وهذا ما ینطبق �ىل القا�دة ا�ا�لیة من ح�ث ٕان خماطبهتا 

  .)12(ق�ق املصل�ة لهؤالء أ�فرادلٔ�فراد م�ارشة الغایة املس�هتدفة مهنا �ایة وا�دة، ويه حت 

ومن املعروف ٕان الهدف أ�سايس ا�ي �سعى ٕالیه القانون ا�ويل وكذا القانون ا�ا�يل هو حتق�ق 
و�لیه فال . وهذا هو املقصد من وجود القانون دا�لیًا اكن ٔ�و دولیاً . الرفاهیة لٕال�سان والع�ش �لسالمة

  . اخ�الف يف املوضوع وال يف أ�ش�اص ا�اطبني �ٔ�حاكم يف ِ� القانونني
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ف� یتعلق �حل�ة القائ� بوجود اخ�الف يف الب��ان القانوين يف لك من النظامني القانونني ا�ا�يل  - 3
وا�ويل، فٕان هذا �خ�الف ال ميكن النظر ٕالیه ب�ٔنه اخ�الف يف الطبیعة ٔ�و اجلوهر، وٕامنا هو �الف يف 

ا��الف الس�نني، وا�ٓخر �دیث ال�ش�ٔة یعود در�ة التطور وا�منو بني نظامني قانونني ٔ��دهام قدمي �رجع ٕاىل 
و�لیه فٕان هذه احل�ة ال تصلح ٔ�ن �كون . )13(ٕاىل عهد ل�س �لبعید �س�بة ٕاىل �داثة ا�متع ا�ويل نفسه

  .ٔ�ساسًا ٔ�و دلیًال �ىل انفصال النظام ا�ويل عن ا�ا�يل

 تنادي به نظریة الثنائیة، يف ظل ا�متسك �لرٔ�ي ا�اعي ٕاىل �نفصال بني النظامني القانونني كام - 4
فٕان فكرة ٕالزام�ة قوا�د القانون ا�ويل تبدو ل�ست لها قمية، ٔ�ن للك جمال ٕاطار حمدود تطبق ف�ه ت� 
القوا�د حىت ميكن ٔ�ن تتصف �ٕاللزام�ة، فضًال عن ٔ�نه ميكن تطبیق قوا�د القانون ا�ويل م�ارشة عن طریق 

  . )14(الزتام ا�ول هبا

  نظریة و�دة القانون: املبحث الثاين

ٕاذا اكنت صیا�ة نظریة ثنائیة القانون �رجع الفضل فهيا ٕاىل ق�ادات املذهب الوضعي إالداري التقلیدي 
ٔ�م�ال �ری��ل وا�زیلويت، فٕان نظریة و�دة القانون یعود الفضل فهيا ٕاىل زعامء املذهب املوضوعي احلدیث 

و�رى هذه النظریة . فاقهام كدو� وفردروس و�یزناكلفق�ه ا�منساوي ها�ز �یلسن والفر�يس جورج سل ور
ٕان قوا�د القانون ا�ويل وقوا�د القانون ا�ا�يل تُعتربان كت� قانونیة وا�دة �ري قاب� �لتجزئة تقوم �ىل 

فال وجود خلالف . )15(ٔ�ساس م�د�ٔ التبعیة و�ش�تقاق والتفویض املس��د ٕاىل �سلسل هريم دق�ق م�سك
  .ن ح�ث الشلك وال من ح�ث املظهربني القانونني ال م

  مظاهر االتصال بني القانونني 

یؤكد م�طق ٔ�نصار نظریة الو�دة وجود روابط اتصال كثرية جتمع بني القانونني الس�� يف ا�ال 
  :التطبیقي ا�ي تربز مظاهره يف اجلوانب التالیة

��رتا�ا و�دم خمالفهتا، كام �لهيا ٔ�ن خضوع ا�و� �لقانون ا�ويل والتق�د ب�ٔحاكمه �عتبارها ملزمة  - 1
توفق بني ٔ�حاكم قانوهنا ا�ا�يل مع �ٔحاكم القانون ا�ويل، مما حيمت �لهيا ٕاصدار �رشیعات تتوافق مع القوا�د 

وهذا ما ٔ�صبح م�ٔلوفًا �ى دساتري بعض ا�ول، ح�ث . ا�ولیة، وتتكفل ب��ف�ذ الزتاماهتا �ىل الصعید ا�ويل
ذا املعىن، كام ٔ�ن القضاء ا�ويل درج �ىل جعل قوا�د القانون ا�ويل �ٔ�ىل ؤ�مسى مزن� من تتضمن نصوصًا هب
  .القوانني ا�ا�لیة

ی��غي �ىل ا�و� �دم خمالفة قوا�د القانون ا�ويل العام ؤ�ي خمالفة �ر�كهبا ٕا�دى سلطاهتا �ىل هذه - 2
��ج عهنا وال �س�تطیع التنصل عن هذه املسؤولیة القوا�د تتحمل هذه ا�و� تبعات املسؤولیة ا�ولیة اليت ت 
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وقد ٔ�قر القضاء ا�ويل رصا�ًة هذه املسؤولیة يف اكفة . حب�ة ٔ�ن هذه القوا�د ختالف ال�رشیعات ا�ا�لیة
  .)16(املناز�ات اليت ُرفعت ٕا�هيم يف م�ل هذه احلاالت

الك�ري من القوا�د القانونیة ت��ع بعض ال�رشیعات ا�ا�لیة وضع نصوص ؤ�حاكم تتضمن اس�ت�دام  - 3
ا�ولیة، من ب�هنا ٔ�حاكم تتعلق بنظام �م�یازات واحلصا�ت اخلاصة ب�ٔعضاء البعثات ا�بلوماس�یة وقوا�د 
احلیاد ومعام� أ��انب، ومن ال�رشیعات اليت ت��ع هذا النظام ال�رشیع الربیطاين وأ�ملاين و�یطايل 

  .)17(والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة

من املالحظ ٔ�ن فقهاء نظریة الو�دة مع �دم اخ�الفهم �ىل نقد النظریة الثنائیة ٕاال �ٔهنم مل یتفقوا �ىل و 
يف النظام القانوين، ٕاذ تفرقت هبم الس�بل �ىل مسارات ) الو�دة(رؤیة وا�دة يف تفسري وترب�ر نظر�هتم 

ب�� یت�ه الفق�ه . ج القوا�د القانونیةخمتلفة، فاكن الفق�ه �یلسن ی�ين الو�دة �ىل �ٔساس قا�دي قامئ �ىل تدر 
لكن مع ذ� ظل اجتاههم م�فق يف ٕاطاره العام . جورج سل ٕاىل ٕاقامة الو�دة �ىل �ٔساس اج�عي تضامين

�لنظریة، جفعلوا القانون یتفرع ٕاىل فر�ني رئ�س�یني �ٔ�دهام دويل وا�ٓخر دا�يل، وهذا ما یؤدي ٕاىل وجوب 
لتنازع بني القوا�د املنمتیة ٕاىل ٔ�ي من الفر�ني مما �س�توجب البحث حول ٔ�ي ال�سلمي ٕ�ماكنیة التعارض ٔ�و ا

ٔ�و بعبارة ٔ�خرى هل القانون ا�ا�يل یعلو و�سمو �ىل القانون ا�ويل العام، . )18(مهنام یعلو مرتبة �ىل ا�ٓخر
  .ٔ�م ٔ�ن العكس حصیح حبیث �كون الرفعة والعلو �لقانون ا�ويل �ىل ا�ا�يل

عرف�ه من �الل رؤیة ٔ�تباع النظریة ا��ن یرصون �ىل ا�متسك بو�دة القانونني هذا ما س�ن�اول م
ویدافعون عهنا بقوة، ولكهنا و�دة مع ا�متیزي بني اجتاهني خمتلفني، یذهب أ�ول مهنام ٕاىل جعل القانون 

لقانون ا�ويل ا�ا�يل ٔ��ىل مزن� من القانون ا�ويل، يف �ني �رى �جتاه الثاين ٔ�ن العلو والرفعة �كون �
  .ول�س ا�ا�يل

  الو�دة مع مسو القانون ا�ا�يل :املطلب أ�ول

یتفق ٔ�نصار هذا �جتاه �سا�ر ٔ�نصار نظریة و�دة القانونني �ىل ال�سلمي ب�ٔن القانونني ا�ا�يل وا�ويل 
والفر�يس  “ KAUFFMAN “و�ومفان  “ ZORN “فر�ان من قانون وا�د، ومهنم أ�ملانیني زورن 

و�ٓخرون، �ري ٔ�ن هؤالء �متزيون عن �ريمه  “ DUCENDIER FERRANDIER “ندیري فريوندیري د�سو 
من ٔ�تباع نظریة الو�دة �جتاههم ا�اعي ٕاىل رفعة القانون ا�ا�يل و�لوه �ىل القانون ا�ويل، وهو اجتاه یقوم 

ٕان القانون ا�ويل ل�س ٕاال مجمو�ة من �لزتامات : القائ�" جورج هیجیل"�ىل فكرة الف�لسوف أ�ملاين 
  . )19(ة من ا�ساتري ا�ا�لیةاالتفاق�ة املس�متد
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ومه . ٔ�نه مش�تق م�ه) ا�س�تور ( ومن مث فٕان القانون ا�ويل ما هو ٕاال فرع ی��ع القانون ا�ا�يل 
بذ� ینكرون وجود القانون ا�ويل كقانون ممتزي ومس�تقل وقامئ بذاته، فهو يف نظرمه ل�س ٕاال جزء من 

وبناء . )20(ار� ��و� ا�تص ب��ظمي �القاهتا مع ا�ول أ�خرىالقانون ا�ا�يل یطلق �لیه القانون العام اخل
�ىل ذ� فهم �رون ٔ�ن القانون ا�ا�يل هو ا�ي یضع الرشوط والواج�ات اليت ی��غي �ىل ا�و� �لزتام هبا 

فٕان  وٕاذا تعارض حمك دا�يل مع حمك دويل. عند ٕا�را�ا االتفاق�ات ا�ولیة، �عتباره صاحب الصدارة والتقدم
  :و�س��دون يف ذ� ٕاىل جحج قانونیة یُذ�ر مهنا ا�ٓيت. )21(أ�ولویة حلمك القانون ا�ا�يل

�س�متد القانون دا�لیًا اكن ٔ�و دولیًا قوته من ٕارادة ا�و� ذات الس�یادة التامة اليت ال تعلو �لهيا  - 1

الصعید ا�ويل عن طریق قانوهنا سلطة ٔ�خرى، ويه مت� احلریة الاكم� يف حتدید الزتاماهتا االتفاق�ة �ىل 
  ).ا�س�تور ( ا�ا�يل 

ٕان القانون ا�ا�يل املمتثل يف ا�س�تور هو ا�ي حيدد السلطات ا�تصة ٕ��رام املعاهدات ا�ولیة،  - 2
ومن هذا ا�س�تور �س�متد املعاهدات القوة امللزمة لها، وختتار ا�و� الطریقة اليت یمت هبا تنف�ذ �لزتامات اليت 

وفقًا ) ا�س�تور ( ومن مث فٕان أ�ولویة �كون �لقانون ا�ا�يل . )22(رتبطت هبا مع أ�طراف ا�ولیة أ�خرىا
  . )23(لهذا �جتاه و�ىل القانون ا�ويل الق�ول بذ� 

  )مسو القانون ا�ا�يل ( �نتقادات الواردة �ىل هذا �جتاه 

ا�ا�يل �ىل القانون ا�ويل ال هيمت ٕاال مبصدر وا�د ٕان هذا �جتاه ا�ي یدعو ٕاىل مسو القانون  - 1
من مصادر القانون ا�ويل العام وهو املعاهدات وهيمل بق�ة املصادر ذات الطبیعة �ري االتفاق�ة اكلعرف 

وهذا مس� �ري حصیح و�ري م�طقي، جفمیع مصادر هذا القانون . وم�ادئ القانون العامة، وجيعلها بال قمية
  .ال فرق بني قوا�دها ذات قمية وا�دة

ٕان ا�عوة لربط االتفاق�ات ا�ولیة ��س�تور، یعين خضوع هذه االتفاق�ات ملا یطرٔ� �ىل ا�س�تور  - 2
من تعدیل ٔ�و انقضاء، ولكن الواقع خيالف ذ� متامًا وینف�ه، فاملامرسات ا�ولیة مس�تقرة �ىل بقاء �لزتامات 

من تغیري ٔ�و ٕالغاء، ٔ�ن العربة ببقاء ا�و� �ل�س�بة لاللزتامات و�دم ت�ٔ�رها مبا یؤول ٕالیه مصري ا�س�تور 
  .ا�ولیة، ول�س مبا یطرٔ� �ىل قانوهنا ا�ا�يل من تطورات

ٕان �د�اء �ش�تقاق القانون ا�ويل عن القانون ا�ا�يل، یعين ٔ�ن ا�و� مت� احلق يف ٕالغاء  - 3
لكیًا مع الك�ان املمتزي واملس�تقل لهذا القانون، كام ٔ�ن من ش�ٔن القانون ا�ويل ٕ�رادهتا املنفردة، وهذا ما ی��اىف 

أ��ذ هبذه الفكرة ٕا�اكٌر لوجود القانون ا�ويل ونف�ه، وذ� ما ال �س�تطیع ا�و� فع�، و�شهد الواقع والتارخي 
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�القات �ىل الوجود احلمتي �لقانون ا�ويل وما یؤدیه من ٔ�دوار ووظائف يف ٕاطار ا�متع ا�ويل وتنظمي 
  .ٔ�فراده

  الو�دة مع مسو القانون ا�ويل: املطلب الثاين

یبدو ٔ�ن هذا �جتاه هو السائد معومًا �الیًا، وهو �سابقه یعود ٕاىل ٔ�نصار نظریة الو�دة، ولكن یقوده 
فقهاء �ٓخرون �ري ٔ�ولئك ا��ن �زمعوا �جتاه أ�ول، ومن بني هؤالء فقهاء منساویون ٔ�م�ال �یلسن و�یزن 

  .روس، وفر�س�یون كدو� وجورج سلوفرد

وتقوم رؤ�هتم �ىل ٔ�ساس ٔ�ن القانون ا�ا�يل ین��ق عن القانون ا�ويل العام، �عتبار ٔ�ن هذا أ��ري 
هو ا�ي ی�ٔيت يف مقة ال�سلسل القانوين، ووفقًا ملنطقهم ال وجود لنظامني قانونني مس�تقلني، وٕامنا نظامني 

م�اكمل، ٔ��دهام م�بوع ؤ��ىل در�ة وهو القانون ا�ويل وا�ٓخر �بع قانونني مش�تقني من ٔ�صل وجوهر وا�د 
  .)24(ؤ�قل در�ة وهو القانون ا�ا�يل

ومجیع هؤالء یقرون �ش�تقاق القانون ا�ا�يل عن القانون ا�ويل ویؤكدون صدوره عن طریق 
ا �ش�به جورج سل �القة ولهذ. التفویض، مبعىن ٔ�ن القانون ا�ويل یفوض ا�و� يف ٕاصدار القوانني ا�ا�لیة

و�لیه فٕاذا �دث . )25(القانونني �لعالقة بني قانون ا�و� �حتادیة وقوانني ا�ول أ�عضاء التابعة لهذا �حتاد
ٕاذ يف رٔ�هيم ٕان . تعارض ٔ�و تنازع بني قا�دة قانونیة دولیة ؤ�خرى دا�لیة فٕان أ�ولویة �كون �لقا�دة ا�ولیة

  .)26(تلقائیًا لك م�دٔ� دا�يل یتعارض معها فُ�عّد� ٔ�و تلغیه حبمك وجودها و�ده م�ادئ القانون ا�ويل ت�سخ

ٔ�ن القانون ا�ويل هو ا�تص �رمس �دود �خ�صاص الشخص وإالقلميي للك دو� وهو ا�ي 
انوهنا یتوىل الت�س�یق بني س�یاداهتا املمتزية، وم�ع التنازع ب�هنا، وعندما متارس السلطات ا�ا�لیة �مة تطبیق ق

وتو�د �االت . ا�ا�يل ٕامنا تطبق اخ�صاصًا رئ�س�یًا من اخ�صاصاهتا ا�ولیة املس�متدة من القانون ا�ويل العام
كثرية مينح مبوجهبا القانون ا�ويل الصبغة الرشعیة �ىل القانون ا�ا�يل، كام يف �ا� ��رتاف ا�ي تبدیه 

  .ا�ول �ىل �یان دويل �دید ورشعیة دس�توره

ذ� �رى �یلسن ٔ�ن القانون ا�ويل العام هو أ�ساس �ل�س�بة لبق�ة القوانني أ�خرى، ٔ�ن ا�ول ويف 
�ش�ٔت يف جممتع ُعريف حبت، ومن الواجب �لهيا ا�رتام أ�عراف السابقة، وان ال ختالف �رشیعاهتا ا�ا�لیة 

و�دة القانون ما يه ٕاال تعبري  هذه أ�عراف اليت يف حق�قهتا مس�متدة من قوانني الطبیعة، و�لیه فٕان نظریة
  .عن مدرسة القانون الطبیعي

ح�ث یذهب ٕاىل القول ب�ٔن القانون الطبیعي هو ”Lauterpacht “وهذا ما یوافق �لیه الفق�ه لو�ر�خت
  . )27(مصدرًا �لقانونني ا�ويل وا�ا�يل
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عاهدة ما ٕ�صدار القوانني ووفقًا لهذه النظریة فٕان القانون ا�ويل یلزم ا�ول اليت �كون ٔ�طرافًا يف م
اليت من ش�ٔهنا احملافظة �ىل ��س�ام بني القانونني، ؤ�ن �سعى لك مهنا ٕاىل م�ح أ�ولویة �لقانون ا�ويل، 
وٕان مل تفعل ذ� فٕاهنا �كون مهتمة خبرق ٔ�حاكم هذا القانون، وذ� ما �رتب �لهيا مس�ئولیة دولیة، ٔ�ن 

ا يه ٔ�ن یغیب وینعدم ٔ�ي تعارض بني القانون ا�ويل والقانون ا�ا�يل الغایة أ�ساس�یة اليت ی��غي الق�ول هب
  .حبمك مسو أ�ول �ىل الثاين

  املواقف ا�اعیة لسمو القانون ا�ويل:املطلب الثالث

من اجتاهات خمتلفة تعددت املواقف ا�اعیة ٕاىل م�دٔ� مسو ورفعة القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل 
  :وف� یيل بیاهنا

  مواقف املواثیق ا�ولیة - 1

�س�هتل مواقف املواثیق ا�ولیة مبیثاق أ�مم املت�دة ا�ي یبدو �لیه �دم تب��ه ملوقف رصحي ح�ال مسو 
القانون ا�ويل �ىل �ريه من القوانني ا�ا�لیة، فقد �لت ٔ�حاكمه املن��قة عن م�اقشات مؤمتر سان 

ذا املوضوع بعد ٔ�ن مت رفض املقرتح ا�ي تقدمت به م من ٔ�ي ٕاشارة تتعلق ٕ�قرار ه1945فر�سسكو �ام 
بلجیاك يف هذا الش�ٔن لعدم حصو� �ىل ت�ٔیید من أ��لبیة، �ري ٔ�ن املیثاق ٔ�عرب مضنًا �ىل �لو قوا�د 
القانون ا�ويل �ني ٔ�كد يف دیباج�ه �ىل م�د�ٔ ا�رتام �لزتامات ا�ولیة الناش�ئة عن املعاهدات ٔ�و عن 

  .لقانون ا�ويل العاممصدر �ٓخر من مصادر ا

ٔ�ما اتفاق�ة ف�ینا لقانون املعاهدات فقد �ٔقرت يف رصا�ة ووضوح �ىل ماكنة القانون ا�ويل االتفايق 
اليت ٔ�وج�ت �ىل ا�ول أ�طراف تنف�ذ املعاهدات حبسن نیة، كام �اء ٔ�یضًا ) 26(ومسوه �ىل �ريه يف املادة 

ال جيوز لطرف يف معاهدة ٔ�ن �متسك بقانونه ا�ا�يل " قائل من االتفاق�ة النص ال) 27(يف املادة التالیة 
  .)28("�س�ب لعدم تنف�ذ هذه املعاهدة

ویفهم من هذا النص ٔ�ن لفظ القانون ورد �امًا دون اس�ت��اء ٔ�و متیزي بني ا�س�تور والقانون العادي مما 
قول بغري ذ� ال �متىش مع رصا�ة یعين ٔ�ن املعاهدة تعلو �ىل مجیع القوانني ا�ا�لیة، مبا فهيا ا�س�تور، وال

  .النص

  مواقف القضاء من مسو القانون ا�ويل - 2

یبدو ٔ�ن موقف القضاء ا�ويل مس�تقر �ىل مسو قوا�د القانون ا�ويل �ىل قوا�د القانون ا�ا�يل 
ح�ث ٔ�كدت الك�ري من . )29(ا�س�توریة مهنا وال�رشیعیة ومن �ب ٔ�وىل �ىل القرارات إالداریة والقضائیة
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قرارات التحكمي ا�ولیة �ىل هذا السمو، من ذ� القرار التحكميي الصادر يف قضیة السف�نة احلربیة 
م ٕا�ن حرب �نفصال ا�ي قادته الوال�ت اجلنوبیة أ�مر�ك�ة ضد الشاملیة، ٕاذ مت بناء �1872ام " ��ما"

وملا . لیني رسًا الس�ت�دا�ا يف احلرب من ق�ل هؤالء �نفصالینيهذه السف�نة يف �ریطانیا اليت �سا�د �نفصا
ا�هتت احلرب لصاحل الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة طالبت هذه أ��رية �لتعویض عن أ�رضار اليت حلقت هبا 
جراء اس�ت�دام السف�نة املذ�ورة، ودفعت �ریطانیا بعدم حتمل املس�ئولیة، ٔ�ن دس�تورها ال ميانع يف بناء 

سفن �ىل ٔ�راضهيا من ٔ�ي طرف اكن، ولكن هیئة التحكمي رفضت هذا ا�فع وقررت �دم ٕاعفاء �ریطانیا ال 
  . )30(من الزتاماهتا ا�ولیة الواردة يف القوا�د العرف�ة ا�ولیة اخلاصة بواج�ات احلیاد

یني بني م �ش�ٔن قضیة معام� املواطنني البولند1932كذ� ٔ�كدت احملمكة ا�امئة �لعدل ا�ويل �ام 
بناء �ىل معاهدة موقعة بني الب��ن، �ري ٔ�ن بولندا متسكت بتطبیق قوا�د  )31(املقميني يف مدینة ودا�زغ

ا�س�تور �ىل هؤالء البولندیني، لكن احملمكة رفضت ذ� عندما ُعرض �لهيا أ�مر ؤ�صدرت رٔ�ً� اس�شارً� 
و� التذرع و�لیه فال ميكن �. وفقًا �لمبادئ العامة املعرتف هبا ان املعاهدات �سمو �ىل ا�س�تور"ورد ف�ه 

بدس�تورها يف �القاهتا ��و� أ�خرى ليك �هترب من �لزتامات اليت یفرضها �لهيا القانون ا�ويل ٔ�و 
  .)32(املعاهدات املرتبطة هبا

كام ٔ�كدت حممكة العدل ا�ولیة م�دٔ� س�یادة القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل يف كثري من �ٔحاك�ا 
م، ويف الف�وى اليت ٔ�صدرهتا يف �ام 1951صاید بني �ریطانیا والرنوجي �ام من ب�هنا حمك صادر يف قضیة امل

م، 1947م �ش�ٔن اخلضوع لاللزتام ��خول يف حتكمي مبوجب االتفاق اخلاص مبقر أ�مم املت�دة �ام 1988
ا�د ح�ث قررت ب�ٔنه من املبادئ أ�ساس�یة يف القانون ا�ويل ٔ�ن قوا�د هذا القانون لها أ�س�بق�ة �ىل قو 

  .القانون ا�ا�يل وهو م�دٔ� مت ٕاقراره قضائیًا م�ذ زمن بعید

  مواقف القوانني ا�س�توریة من مسو القانون ا�ويل - 3

تت�ذ أ�نظمة القانونیة ا�س�توریة �ى خمتلف ا�ول مواقف م�باینة من مس�ٔ� مسو القانون ا�ويل 
ا�ويل العريف فقط دون االتفايق، مبعىن ٔ�هنا ال  �ىل القانون ا�ا�يل، ٕاذ �متسك بعضها �سمو ٔ�حاكم القانون

تعرتف ٕاال �سمو أ�حاكم والقوا�د العرف�ة، ب�� یت�ه بعض �ٓخر من ا�ساتري ٕاىل ��رتاف مباكنة القانون 
  :ولكن بدر�ات م�فاوتة يف حتدید السمو، وال خيرج أ�مر يف ذ� عن ثالث �االت. ا�ويل االتفايق

، و�كون � نفس القوة اليت لقانون ا�ويل االتفايق ی�ساوى مع القانون ا�ا�يل العادي�ٔن ا: احلا� أ�وىل
�متتع لها هذا أ��ري، فاملعاهدات الالحقة تلغي القوانني السابقة، كام ٔ�هنا تت�ٔ�ر �ل�رشیعات الصادرة بعدها، 

  .ملكة املت�دة ومرص و�ر�یاوهذا هو ا�ي م�ٔخوذ به يف دس�تور ٔ�ملانیا وا�منسا وا�منارك وٕایطالیا وامل
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، ویقصد بذ� �ٔن القانون ا�ويل مسو القانون ا�ويل االتفايق �ىل القانون ا�ا�يل العادي: احلا� الثانیة
حيتل ماكنة وسط بني القانون العادي وا�س�تور حبیث �كون ٔ�دىن من ا�س�تور ؤ��ىل ) املعاهدات(االتفايق 

  . من القانون ا�ا�يل العادي

  .)33(�ول اليت ت�ٔ�ذ هبذا �جتاه فر�سا وسو�رسا ؤ�س�بانیا والربتغال والیو�ن واجلزا�رومن ا

ونود الوقوف قلیًال هنا مع ا�س�تور اجلزا�ري ا�ي تعاق�ت �لیه كثري من التعدیالت، ويه تعدیالت 
 یتضمن �ٔي م مل1963فا�س�تور اجلزا�ري لعام . مشلت من بني ٔ�مور ٔ�خرى مس�ٔ� العالقات بني القانونني

حمك یقر مبوج�ه مسو قوا�د القانون ا�ويل �ىل القوا�د ا�ا�لیة، كام مل یتطرق حلا� التعارض بني قوا�د 
  .القانونني

) 159(، ٕاذ ورد يف نص مادته )ا�ويل وا�ا�يل(م فقد ساوى بني القانونني 1976ٔ�ما دس�تور �ام 
ٔ�ي ت�ساوى مع القانون " امجلهوریة �ك�سب قوة القانونٔ�ن املعاهدات ا�ولیة املصادق �لهيا من ق�ل رئ�س "

) 123(م خطى املرشع اجلزا�ري خطوة ٔ�خرى م�قدمًا، ح�ث اعمتد ا�س�تور املادة 1989ويف �ام . العادي
م 1996نصًا جعل املعاهدات ا�ولیة حتتل ماكً� وسطًا بني القانون العادي وا�س�تور، ب�� ت�ىن دس�تور 

ن مع مسو القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل، ولكن بدر�ة �ٔدىن من ا�س�تور مادة نظریة و�دة القانو
)132()34(.  

وهكذا مىض القانون اجلزا�ري حمافظًا �ىل املركز الوسطي ا�ي ی��وءه القانون ا�ويل، ومل �كن 
�ولیة اليت ٕان املعاهدات ا: قائالً ) 154(م  اس�ت��اءًا عن ذ� عندما نص يف مادته 2020دس�تور �ام 

یصادق �لهيا رئ�س امجلهوریة حسب الرشوط املنصوص �لهيا يف ا�س�تور �سمو �ىل القانون وهذا النص 
م وما تاله من 1969السابقة من دس�تور �ام ) 132(یتوافق متامًا مع ما س�بقه من نصوص كنص املادة 

ح�ث ٕانه �كون ٔ�دىن من ا�س�تور ؤ��ىل نصوص معد� ولكها تعين املزن� الوسطیة اليت حيتلها القانون ا�ويل 
  .من القانون العادي

مل تُعمتد هذه احلا� ٕاال من ق�ل �دد حمدود �لغایة من ، مسو القانون ا�ويل �ىل ا�س�تور: احلا� الثالثة
  .م1956م و 1953م املعدل يف �ايم 1922دساتري دول العامل مهنا ا�س�تور الهولندي الصادر س�نة 

�دل �حتاد أ�وريب اليت تت�ذ من لو�سمربغ مقرًا لها يف م�اس�بات كثرية �ىل م�د�ٔ وقد ٔ�كدت حممكة 
  .)35(مسو قانون إالحتاد �ىل مجیع القوا�د القانونیة ا�ا�لیة ��ول أ�عضاء مبا فهيا القوا�د ا�س�توریة
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  نقد �جتاه ا�اعي ٕاىل مسو القانون ا�ويل

ه املؤید لعلو ورفعة القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل، ٕاال رمغ الت�ٔیید الواسع ا�ي حظي به �جتا
  :ٔ�ن هناك بعضًا من �نتقادات ٔ�نص�ت �لیه ونبني مهنا ما هو �ٓت

ٕان إالد�اء �سمو القانون ا�ويل ٔ�مر خيالف الواقع ا�ي جيري �لیه العمل دا�ل ا�و�، ٕاذ ٔ�نه من  - 1
ا من القانون ا�ا�يل ا�ي حيدد اخ�صاصاهتا ویتوىل تق�ید املسمل به ٔ�ن السلطات ا�ا�لیة �س�متد سلطاهن

  .�ا�ا وال دور يف ذ� �لقانون ا�ويل

ٕان ما ذهب ٕالیه ٔ�نصار نظریة الو�دة من ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل تلغي قوا�د القانون ا�ا�يل ٕاذا  - 2
  .تعارضت معها قول ال جيد توافقًا مع حقائق ال�رشیعات ا�ا�لیة للك دو�

ٕان م�طق مسو القانون ا�ويل �ىل ا�ا�يل ا�ي ميیل ٕاىل أ��ذ به كثري من الفقهاء والرشاح مل  - 3
  .یث�ت معلیًا حىت ا�ٓن

ومل یصل ٕاىل حتق�ق التبعیة التامة كام هو ش�ٔن العالقة بني القانون �حتادي ��و� �حتادیة وقوانني 
  .ا�س�تور �ل�رشیعات العادیة �ى ا�و�ٔ�و �القة . أ�عضاء التابعة لهذا �حتاد

  اخلامتة

توا�ه العالقة بني القانونني ا�ويل العام وا�ا�يل اخ�الفَا جوهرً� معیقًا �ى أ�نظمة القانونیة ا�تلفة 
ف� یتعلق بتعاملها مع نظریيت ثنائیة القانون وو�دة القانون، مفن أ�نظمة من فّضل أ��ذ �لنظریة الثنائیة 

  .ومهنا من اخ�ار نظریة الو�دة ومهنا من �لط ب�هنام

ٔ�ما املامرسات العملیة ا�ولیة ��ول فٕاهنا �كشف ا�لجوء ٕاىل احللول الوسطى يف كثري من احلاالت 
  .ل�سویة أ�مور ووضع �د لها بعیدًا عن �حنیاز ملوقف بعینه دون ا�ٓخر

فًا �دیدًا م��دد ظهرت بوادره أ�وىل م�ذ كام تبني ا�راسات ٔ�ن �خ�الف بني النظریتني اخ�ال
ظهور القانون ا�ويل التقلیدي وام�دت ٕاىل مر�� القانون ا�ويل احلدیث يف ظل ا�متع ا�ويل املعارص 
ا�ي مل تعترب ف�ه ا�و� الالعب الوح�د �ىل الصعید اخلار�، وٕامنا ظهرت ٕاىل �ا�هبا �ٔش�اص دولیة ٔ�خرى 

  .اجلاریة اكملنظامت العامة والواكالت ا�ولیة املتخصصةٔ�فرزهتا حركة التطور 

وٕازاء هذا التطور ال ميكن اجلزم ب�ٔن القانون ا�ويل العام م�فصًال ومس�تقًال لكیًا عن القانون ا�ا�يل 
كام تنادي به النظریة الثنائیة، كام یصعب ٔ�یضًا اعتبار القانونني م�دجمني مع بعضهام يف �یان وا�د �ري م�فصل 

فقًا ملا تذهب ٕالیه نظریة الو�دة، بل ٕان الواقع یبني ٔ�هنام م�فصالن وم�صالن يف �ٓن معًا، مبعىن ٔ�ن القانونني و 
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حىت ولو مل �كو� كت� وا�دة ٕاال ٔ�هنام ل�سا م�فصلني متامًا عن بعضهيام، فاالتصال قامئ �ىل در�ة �برية ولك�ه 
نفصال ٔ�یضًا موجود ولكن دون ٔ�ن �شلك قطعیة ال یصل ٕاىل �د �ندماج الاكمل حتت نظام وا�د، و�

  .بني القانونني، وٕامنا یظل لك مهنام حمتفظا بذات��ه وسامته اخلاصة وبدا�رة تطبیق مس�تق� عن ما سواها

وال ميكن اع�د ٔ�ي من النظریتني ٔ�و تغلیب ٕا�داهام �ىل أ�خرى وان اكن �جتاه الغالب ميیل ٕاىل 
اجتاه ینادي �لو�دة مع �لو ورفعة القانون :دورها انقسمت ٕاىل اجتاهني اثنني�انب نظریة الو�دة اليت ب

واجتاه �ٓخر یذهب ٕاىل العكس من ذ� ففي �ني ٔ�نه یقر . ا�ا�يل وبقاء القانون ا�ويل م�فر�ًا عنه و�بعًا �
يل، وهذا ما ت�ٔ�ذ به الو�دة و�سمل هبا ٕاال ٔ�نه �راها و�دة مع تفوق القانون ا�ويل ومسوه �ىل القانون ا�ا�

ف�ارة �كون القانون ا�ويل العام يف . أ��لبیة وتعمتده كثري من دساتري دول العامل رمغ الفوارق والتفاوت ب�هنا
ويف ٔ�حوال . مركز ی�ساوى مع القانون العادي، و�رة ٔ�خرى یعلو �لیه دون ٔ�ن �رىق ٕاىل مس�توى ا�س�تور

  .يف در�ة ٔ��ىل من القانون ا�س�توري �درة �لغایة یظهر ف�ه القانون ا�ويل 

ویتضح من ا�راسة ٕان املوقف �ى الفقه والقضاء ا�ويل وكثري من املواثیق ا�ولیة، ش�به مس�تقر 
  .�ىل ت�ٔیید مسو القانون ا�ويل العام و�لوه �ىل القانون ا�ا�يل مبا ف�ه القانون ا�س�توري

  النتاجئ والتوصیات

  :نتاجئ والتوصیات كام يه �ىل النحو التايلتوصلت ا�راسة ٕاىل �دد من ال 

  النتاجئ: �ٔوالً 

ال سلطان ٔ�ي من القانونني �ىل ا�ٓخر، وٕاذا تعارضت قا�دة دولیة مع ٔ�خرى دا�لیة، فال ميكن  - 1
  .ٕالغاء هذه أ��رية ٕاال وفقًا لٕالجراءات ا�س�توریة

  .ى ذ� ٕاىل تعارض مع قا�دة دولیةال خيضع القايض ا�ا�يل ٕاال ٔ�وامر قانونه ا�ا�يل حىت ولو ٔ�د - 2

ٕان �دم الزتام ا�و� �خلضوع لقوا�د القانون ا�ويل ٔ�و خمالفة �ٔحاكمه قد یعرضها ٕاىل املس�ئولیة  - 3
  .ا�ولیة وحتمل تبعاهتا من اجلزاءات املقررة �لهيا

لیصل ٕاىل ٕالغاء یق�رص اجلزاء ا�ي یرتتب �ىل املس�ئولیة ا�ولیة �ىل التعویض املادي وال یت�اوزه  - 4
  .ٔ�حاكم ا�الفة �لقا�دة ا�ولیة

ت�ٔ�ذ بعض ال�رشیعات ا�ا�لیة قوا�د من القانون ا�ويل لتطبیقها دا�لیًا، كام یقر القانون ا�ويل  - 5
  .يف ٕاطار املعاهدات أ��ذ مبا �راه م�اسب من قوا�د دا�لیة
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  التوصیات: �نیاً 

  :یويص الباحث ��ٓيت

  .يف دس�تورها نصًا رصحيًا یت�دد مبوج�ه موقفها من أ��ذ ٕ��دى النظریتنئ�ن تضع لك دو�  - 1

إالقرار دس�تورً� �ىل مسو القانون ا�ويل �ىل القانون ا�ا�يل مبا ف�ه القانون ا�س�توري جتنبًا  - 2
  .لتعارض ٔ�حاك�ام

لقوا�د القانون ٔ�ن �شمل نصوص ال�رشیعات ا�ا�لیة حكامً یقيض بعدم خمالفة القايض ا�ا�يل  - 3
  .ا�ويل تفادً� �لمس�ئولیة ا�ولیة عن دولته

ٔ�ن ال یق�رص اجلزاء ا�ي یتقرر بناء �ىل املس�ئولیة ا�ولیة �ىل التعویض فقط وٕامنا �شمل جبانب  - 4
  .ذ� ٕالغاء أ�حاكم ا�الفة لقوا�د القانون ا�ويل

  الهوامش

                                                   
  83، ص 2003، دار وائل �ل�رش، 3دمحم یوسف �لوان، القانون ا�ويل العام، ط ) 1(
  89، م�ش�ٔة املعارف �السك�دریة، ص2صادق ابو هیف، القانون ا�ويل العام، ط�يل ) 2(
  51، ص1994عبدالوا�د دمحم الفار، القانون ا�ويل العام، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة، )3(
  .139، ص 2003صالح ا��ن �امر، مقدمة �راسة القانون ا�ويل العام، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة،  )4(
  .56م، ص 1979دمحم �افظ �امن، الو�زي يف القانون ا�ويل العام، دار ا�هنضة العربیة، ) 5(
  .84دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص  )6(
  .101ٔ�محد دمحم رفعت، القانون ا�ويل العام، القاهرة، مك�ب خوارزم، ص  )7(
  .57 – 56دمحم �افظ �امن، مرجع سابق، ص  )8(
  .46م ص 1994عبد الوا�د دمحم الفار، القانون ا�ويل العام، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة،  )9(
  .181، ص 2009ٕا�راهمي دمحم العناين و�ازم دمحم عتمل، ٔ�صول القانون ا�ويل العام، دار الرمحن �لطبا�ة،  )10(
، ا�ار العلمیة ا�ولیة ودار الثقافة وال�رش 2002ٔ�ول، عامن عبد الكرمي �لوان خضري، الوس�یط يف القانون ا�ويل العام، الك�اب ا )11(

  .26والتوزیع، ط ٔ�وىل، ص 
  .47عبد الوا�د دمحم الفار، مرجع سابق، ص  )12(
  .140صالح ا��ن �امر، مرجع سابق، ص  )13(
م، 1998ل�رش والتوزیع، طبعة ٔ�وىل، ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، حمارضات يف القانون ا�ويل العام، القاهرة، دار الفكر �  )14(

  .51ص 
  .52ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص  )15(



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eleventh Issue- November 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 .2022 م ، ام -ادي ة اد
 

  

 

 

53 

 

                                                                                                                                                               
  91.�يل الصادق ابو هیف، مرجع سابق، ص ) 16(
  .92املرجع نفسه، ص ) 17(
  .141صالح ا��ن �امر، مرجع سابق، ص  )18(
  .52ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص  )19(
  .88دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص  )20(
  .28، ص 1978، �1امد سلطان و�ٓخرون، القانون ا�ويل العام، القاهرة، دار ا�هنضة العربیة ط )21(
  .88دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص )22(
  .28عبد الكرمي �لوان خضري، مرجع سابق، ص  )23(
  .53ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص  )24(
  .89دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص ) 25(
  .89، م�ش�ٔة املعارف �السك�دریة، ص �12يل صادق ٔ�بوهیف، طبعة  )26(
  .54ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص  )27(
  .م1969من معاهدة ف�ینا لقانون املعاهدات لعام ) 27(مادة  )28(
  .93دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص  )29(
  .188ٕا�راهمي دمحم العناين و�ازم دمحم عتمل، مرجع سابق، ص  )30(
  .ودا�زغ يه ش�به دو� مس�تق� انذاك، ٔ�ما �الیًا فٕاهنا مدینة بولندیة )31(
  .55ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص  )32(
  .57ٔ�محد اسك�دري ودمحم �رص بوغزا�، مرجع سابق، ص ) 33(
  .37م، ص 2007، جم� الباحث، العدد اخلامس، "�القة القانون ا�ويل مع القانون ا�ا�يل"حس��ة رشون، )34(
  101دمحم یوسف �لوان، مرجع سابق، ص ) 35(



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eleventh Issue- November 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 .2022 م ، ام -ادي ة اد
 

  

 

 

54 

 

The Targeted killing of Soleimani 
between international law and US domestic law 

 لقامس سل�ين الق�ل املس�هتدف
 بني القانون ا�ويل والقانون احمليل أ�مر�يك
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Abstract  

The issue of targeted killing has become a part of modern international law topics, as 
its spread has been accompanied by the technological development of weapons and military 
equipment, especially the armed drones. Until now, there is no specific definition or legal 
framework for targeted killing in international law, and the issue of its compatibility with 
international law is still subject to debate and controversy. The case of the targeted killing of 
General Qassem Soleimani sparked waves of reactions and discussions between legal 
scholars and US officials in an argument about the legality of killing him in the light of 
international law rules and US domestic law.This paper firstly discusses the legality of 
targeted killing in international law and US domestic law, after that, it studies the legal bases 
and the legal system that governs these operations, while in the second section, it sheds light 
on the case of Soleimani’s targeted killing in light of international law and US domestic law, 
by examining the different views of jurists in this regard. 

Keywords: Targeted killing, international law, US domestic law, Qassem Soleimani 

 ملخص

ٔ�صبحت قضیة الق�ل املس�هتدف جزًءا من مواضیع القانون ا�ويل احلدیث، ح�ث رافق ان�شارها 
ٕاىل ا�ٓن، ال یو�د تعریف . التطور التك�ولو� لٔ�سل�ة واملعدات العسكریة، و�اصة الطا�رات بدون طیار

ذه العملیات يف م�ظور حمدد ٔ�و ٕاطار قانوين �لق�ل املس�هتدف يف القانون ا�ويل، وال �زال مس�ٔ� قانونیة ه
ٔ��رت قضیة الق�ل املس�هتدف �ل�رنال قامس سل�ين مو�ات من ردود . القانون ا�ويل حمل نقاش و�دل

الفعل و النقاش بني العدید من فقهاء القانون من �ة  واملسؤولني أ�مر�ك�ني من �ة ٔ�خرى و ذ� حول 
تناقش هذه الورقة العلمیة بدایًة رشعیة . حمليل أ�مر�يكرشعیة ق�� يف ضوء قوا�د القانون ا�ويل والقانون ا

الق�ل املس�هتدف يف ضوء القانون ا�ويل والقانون احمليل أ�مر�يك، ومن مث تت�ه �راسة أ�سس القانونیة 
والنظام القانوين ا�ي حيمك هذه العملیات ، ب�� يف القسم الثاين �سلط الضوء �ىل قضیة الق�ل املس�هتدف 
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�مين �الل حفص و�ات النظر ا�تلفة �لفقهاء يف هذا الصدد يف ضوء القانون ا�ويل والقانون احمليل لسل�

  . أ�مر�يك

 .الق�ل املس�هتدف ، القانون ا�ويل ، القانون احمليل أ�مر�يك ، قامس سل�ين: �ةاللكامت املف�اح 

 

1. Introduction 

In recent years, the term "targeted killing" has come to mean a deliberate lethal attack 
by government forces against a specific individual who is not in detention under the cover of 
law. It's not a legal phrase in the traditional sense. Considering the circumstances, targeted 
killing may be legal or illegal under international law. 

Targeted killings have been justified as a legitimate response to ‘terrorist’ threats. The 
use of this argument has resulted in a very problematic confusion of the applicable legal 
norms, which include human rights law, international humanitarian law, and legislation 
governing the use of inter-state action. Furthermore, the countries involved have often failed 
to give legal justifications for their conduct, reveal the protections in place to guarantee that 
targeted killings are lawful and exact, or establish accountability procedures in the event of 
violations. 

The biggest share of targeted killings is conducted by drones. one hand, this tool is 
subjected to little public scrutiny at both international and domestic levels. On the other hand, 
drone technology and drone strikes, pose serious challenges to international legal principles, 
such as the prohibition of arbitrary murders and the legitimate limits on the authorized use of 
force, as well as the institutions that are supposed to keep peace and security. 

The number of armed drone strikes has increased over the previous decade, as has the 
number of terrorist entities targeted, most of these operations were conducted by US forces. 
Nowadays more countries are beginning to buy and employ armed drones, and their usage 
might threaten international safety and security. 

The concept of targeted killing still lacks a clear legal framework, whether at the level 
of international law or domestic legislation, which has led to an escalation of controversy and 
debate about its legality among jurists and decision-makers around the world. The case of 
killing General Soleimani brought the issue of targeted killing's legality back to the fore, 
many jurists called for the need to set up a clear legal framework that defines the criteria and 
conditions that allow countries to use extraterritorial force to maintain their security. The US 
targeted killing of Qassem Soleimani, the military officer who served in the Islamic 
Revolutionary Guard Corps and the commander of the Quds Force, poses a slew of 
complicated international legal issues.  

This research examines the legal bases of targeted killings in the light of the 
international law and humanitarian law rules.In addition, it sheds light on the case of killing 
Qassem Soleimani and studies the position of both international law and USA domestic law in 
this regard. Moreover, it analyses the opinions of the jurists and scholars related to the legality 
of the targeted killing of Qassem Soleimani. 
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  Main questions 

• what is the legal framework of the targeted killing operations in international law? 

• Does the killing of Qassem Soleimani violate international law? 

• Is the killing of Qassem Soleimani illegal from a US domestic law perspective?   

• Does the US have the right to use extraterritorial force to eliminate an expected threat 
from international law and USA domestic law perspective? 

• Are international law and US domestic law applicable to targeted killings? 

The Research hypothesis is based on the idea that the US has violated international law 
and international human rights by killing Qassem Soleimani. The importance of this research 
is highlighted by shedding the light on the absence of a clear legal system governing targeted 
killing operations, which led to the increase of such operations in light of the absence of legal 
rules and the lack of clarity in international law in this regard. The research calls through a 
case study of the killing of General Qassem Soleimani to the necessity of setting up a clear 
legal framework to avoid confusion and conflict regarding targeted killings in the future.   

This paper uses the Comparative comparativemethod by comparing the opinion of 
international law and US domestic law regarding the legality of targeted killings:At the same 
time, it relies on the exploratory - descriptive methods as well with reference to the facts and 
the opinions of jurists and decision-makers to build a clear and understandable consideration 
about the legality of targeted killing operations in general and the case of  Soleimani in 
particular. 

 

2. The definition of targeted killing 
 

To have a clear and consistent understanding of the topic, we will examine the 
definition of targeted killing in both international law and US domestic law. The reason for 
studying targeted killing in US domestic law is because of the case of  Qassem Soleimani, 
which will be discussed from a legal point of view in the second section of this paper.  

 
2.1. International law definition 
 

There is no invariably accepted definition of what constitutes a 'targeted killing' under 
law.However, there are many unofficial legal definitions that are adopted by jurists and legal 
experts. as an example, but not limited to, in line with Louise Doswald-Beck , the deputy head 
of the ICRC Legal Division,  

A targeted killing may well be a lethal attack on someone that's not undertaken on the 
concept that the person concerned may be a ‘combatant’, but rather where a state considers a 
selected individual to pose an important threat as a result of his or her activities and decides to 
kill that person, even at a time when the individual isn't engaging in hostile activities. 
(Doswald-Beck, 2006, p. 885). 
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 While in line with Philip Geoffrey Alston, an Australian jurisprudence scholar and 
human rights practitioner, targeted killing is defined because the intentional, premeditated, 
and deliberate use of lethal force, by states or their agents acting under the color of law, or by 
an organized armed group in armed conflict, against a specific individual who isn't within the 
physical custody of the perpetrator (Alston, 2011, p.1154). Nils Melzer, a Swiss academic, 
who has served as the coalition Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman, or 
Degrading Treatment or Punishment. employing a special definition than the rest, the term 
‘targeted killing’ per him denotes the employment of lethal force as a result of a topic matter 
of jurisprudence with the intent, premeditation, and deliberation to kill individually selected 
persons who aren't within the physical custody of those targeting them (Melzer, 2009, p.51). 

Although the three definitions differ slightly in some details, they agree on certain 
points, such as the issue of intent and that the killing is using lethal force, deliberate and 
premeditated, and directed at a particular individual who constitutes a threat to this state. 

 
2.2. US domestic law definition  

There is no explicit definition of targeted killings in US domestic law, and documents 
related to issuing orders to conduct targeted killings have always been kept secret. For over 
four years, the Obama administration refused to admit that the practice had occurred. It wasn't 
until April 2012 that John Brennan, admitted that the US government conducts targeted 
strikes against particular al Qaeda militants, sometimes employing remotely piloted aircraft, 
sometimes known as drones (Flaherty,2015, p23). While the legal basis of the law used by the 
United States of America in its overseas targeted killing operations is still a subject of 
controversy among legal experts  and decision-makers in the United States, where some argue 
the legality of these decisions and their compliance with the American Constitution, while 
others reject these allegations and insist on the illegality of these Operations, we will discuss 
this topic more detailed in the next section. 

Targeted killing operations are hampered by the lack of a clear definition and particular 
regulations in both international and local law. Furthermore, the fact that US (?) withheld 
information and papers about these activities raised questions about their compliance with 
domestic and international law. 

 
3. Targeted Killing's Legality Under International Law 

The legal rules to be applied to targeted killings have always remained a subject of 
debate among legal jurists; but there are two primary legal systems that define the legal 
frameworks that govern targeted killings, jus ad bellum which regulates the choice to use 
force, and jus in bello which governs the decision to use force. This part of the paper will shed 
light on the legality of targeted killings under these two international legal frameworks.   

3.1. jus ad bellum  

When a state uses a targeted killing against targets found beyond its territories, and also 
the attack has not escalated to armed conflict, then the legal framework of this instance must 
be applied under jus ad Bellum.In other words, international human rights law ( IHRL) should 
be applied here. Under Art. 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR), States are prohibited from arbitrary deprivations of life. This prohibition is accepted 
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as a jus cogens norm, recognized under customary law (A/HRC/35/23, 2017). Basically, the 
use of force is prohibited in international law, but there are three exceptions to the current 
rule. First, armed intervention would be allowed with the approval of the security Council 
under Chapter VII, the second exception is a state may accept another state's use of force on 
its territory, while the third one, in step with article 51 of the UN charter. So, under this 
article, states can use force in the framework of self-defense.  

The rules of international law governing the interpretation of "self-defense" go beyond 
responding to armed raids that have occurred to include expectant responses to "imminent 
threats" of armed attacks that have yet to materialize. (Alston, 2011, p.1157).  

Under the IHRL, killing by a state is allowed only if it is necessary to protect life and 
there are no alternative options, such as capture, to avert the threat to life (Alston, 2011, 
p.1159). Therefore, IHRL's fundamental principles areanecessity(making lethal force 
necessary),and proportionality (making lethal force proportionate).What is clear is that, 
outside of armed conflict circumstances, international human rights law allows for the use of 
deadly force if it is necessary and immediately essential to save human life. Under these 
principles , individuals cannot be targeted for lethal attack because of their illegal behavior, 
but only for imminent or other grave threats to life when the arrest is not a possible choice. A 
state has a duty to investigate if there is evidence that a targeted killing may have breached 
international human rights norms (Human rights watch, 2011). 

 

3.2. jus in bello  

International humanitarian law, or Jus in bello , is the law whose rules apply to the 
warring parties during the war. If the targeted killings activities done by a state against a 
specific threat led to war or were used in the first place as a war declaration and had 
continuing consequences resulting in an armed conflict, thus the international humanitarian 
law (jus in bello ) should be applied to the situation. Presuming that the use of force is lawful, 
there are four restrictions on the use of force contained in the four Geneva Conventions. The 
four pertinent fundamental principles are that you can kill somebody if: (1) There is a military 
requisite ;(2) The tools you use are in proportion; (3) You make reasoningactions to 
characterize between civilians and combatants; and you employ means that are good-natured 
in that they do not use or create extreme suffering ( Flaherty,2015,p.30). According to the law 
of war, only attacks on military targets, such as enemy fighters or weapons are allowed. In 
general, Civilians can’t be targeted during the war, but there is an exception to this rule:the 
norm that those (from civilians) who directly participate in the hostilities.” (Human rights 
watch, 2011). Being involved in hostilities has different explanations; it normally covers not 
just those who are now fighting, but also those who are planning for future military activities 
("Q & A: US targeted killings and international law", 2022). To be legal, a targeted attack on 
a military goal must distinguish between combatants and civilians, and the projected loss of 
civilian life or property cannot be disproportionate to the expected military benefit. However, 
the International Committee of the Red Cross (ICRC) keeps that international humanitarian 
law prohibits the targeting of individual who is actively involved in hostilities and located in 
non-belligerent states (A/HRC/44/38, 2020). Regardless of the legal attempts used by certain 
states to justify targeted killings, it seems that most of these killings qualify as either arbitrary 
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or breaches of jus ad bellum under Article 6 of the ICCPR. Some homicides, as well as their 
"collateral" victims, may be in violation of international humanitarian law ( jus in bello ) . 

 
3.3. lex specialis Doctrine 

In today's world, the lex specialis concept is extremely important, especially when it 
comes to disputes between international laws, international humanitarian law, and human 
rights law. The lex specialis principle, is seen as a rule capable of preventing disputes or 
resolving conflicts among legal rules within a single legal system, and therefore figuring out 
the material field between different laws and legal rules (Zorzetto,2014, p.64). These 
discrepancies have been argued for years, with arguments mostly centered on the lex specialis 
theory, which says that the body of law formed for a specific context should rule that 
scenario, before other legal regimes. Lex specialis doctrine application backs to the ICJ’s 
nuclear weapons Advisory Opinion in 1996 which explained the relationship between IHL 
and IHRL. The court sees the protection of the International Covenant on Civil and Political 
Rights ( The protection offered by IHR ) in times of war ( Fujita,1997, p.61). According to the 
court, if IHL and IHRL reach contradicting conclusions, the legality of killing will be 
considered using humanitarian law criteria (A/HRC/44/38, 2020). In 1996, the International 
Court of Justice (ICJ) shifted its focus. It made no mention of lex specialis in its Congo 
ruling, instead deciding that "Both areas of international law, IHL and IHRL, would have to 
be considered." (A/HRC/44/38, 2020). After that, the International Court of Justice (ICJ) 
shifted its approach. It made no mention of lex specialis in its Congo ruling, instead deciding 
that "Both areas of international law, namely international human rights law and international 
humanitarian law, would have to be considered." (Cassimatis, 2007, p.627). There is another 
perspective, adopted by Vito Todeschini, explains the relation between IHRL and IHL 
through the concept of systemic integration, not lex specialis  (Todeschini, 2017, p.209). 
According to Todeschini, when more than one rule is applicable to a specific case, the 
interpreter should put into words all these rules in accordance with a sense of cohesion 
described by international law as a system, in a manner that authorizes, as far as possible, to 
view criteria pertaining to different regimes as a single group of consistent obligations. It is 
understood that even in cases of targeted killings in which international humanitarian law is 
applied, it must be applied within the framework of international human rights law and be 
interpreted through an integrative approach that allows guaranteeing basic human rights, 
including the protection of the right to life during the war. 

 
4. Targeted Killing's Legality Under US domestic law 

Given that the use of drones by the US has grown outside the wars in Afghanistan and 
Iraq to other lands such as Yemen and against other groups like ISIL in Iraq and al-Nusrah 
which is known now under the title "Tahrir al-Sham in Syria". It is necessary to know that the 
legitimacy of any U.S military operation beyond its borders, contingents on the US 
government's legal authorization under the Constitution. The Commander-in-Chief of the 
United States Military is the President of the United States, while the Congress has the 
authority to declare war, raise and fund the armed forces of the United States. In the aftermath 
of the September 11 terrorist attacks, Congress gave the executive branch extensive authority 
to deploy military force. As stated by AUMF which was released in 2001 and given due 
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consideration as a declaration of war as a strategy for preventing future attacks, the invoke of 
self-defense by the US demands the use of "all necessary and appropriate force against 
nations, organizations, and people" who pose a global terrorist danger to the US( Public law 
107–40,2001). Under the Covert Action Statute, Congress has also given the President 
authorization to conduct covert operations against terrorists who pose an imminent threat 
(Lawfare, 2013). Regardless of the President's source of authority, there is a group of 
domestic legal limits which potentially limit his ability to carry out targeted killings. These 
restrictions are based on legislation, executive order 12.333, and the United States 
Constitution. 

 
4.1. Limitations imposed by law 

The US President's use of his authority within the framework of domestic laws and 
regulations does not give him absolute powers to carry out targeted killings outside the 
borders, according to that a series of geographical and normative restrictions will impose on 
the authority of the President. for instance, even though the AUMF has no geographical 
restrictions, its authorization for the use of force exclusively extends to specific groups of 
individuals. According to Jeh Johnson, Former United States Secretary of Homeland Security, 
AUMF does not allow the use of military force against anybody as a terrorist. It solely 
contains persons or organizations linked to the September 11th, 2001 terrorist incident, or 
linked forces, In addition, the terrorist organization must be made systematic and constitute a 
danger to the United States. (Lawfare, 2012).  

The Covert Action Statute CAS sets up a number of decision-making standards that the 
President must follow for his targeted killing program to be legal under US law ( Lawfare, 
2013 ). In some cases, Congress can prevent the U.S. government’s targeted killing program 
based on the AUMF,  but theoretically, the President of the US might use the Covert Action 
Statute to act against terrorists who pose an imminent threat to the state ( Bradley, 2014, 
p.298). 

 
4.2. Executive Order 12,333 

Executive Order issued in 1976 by U.S. President issued by President Gerald Ford, this 
order defined the roles and responsibilities of several intelligence agencies in the United 
States. The goal of this order was to safeguard the US, its national interests, and its citizens 
against foreign security threats. The Order was issued with respect to studying the US 
Government Operations about Intelligence Activities. Following this order, a committee was 
set up known as the Church Committee, The Church Committee investigated allegations of 
CIA participation in assassination plans against foreign leaders, including Fidel Castro ( 
Apnews, 2020). 

The original version of the Executive Order was changed by President Carter in 1978, 
he removed the word "political" from "political assassination" and broadened the scope of the 
order to include persons "acting on behalf of the United States Government" (Executive Order 
12036,1979). Some contend that the US government's targeted killing strategy violates 
Executive Order 12,333, which prohibits assassination. President Ronald Reagan released the 
last version of the assassination prohibition, the executive order states that “No person hired 
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by or serving on behalf of the United States Government shall entertain in, or connive to 
engage in, assassination” (Executive Order 12333, 1981). Executive Order  12333 attempted 
to limit the assassinations carried out by the CIA beyond the borders by explicitly prohibiting 
the assassination, but at the same time, it failed to establish a clear definition of the concepts 
of assassination and to clarify the difference between it and targeted killings, which leaves the 
door for debate and discussion open about The legality of targeted killings carried out by the 
United States outside its borders and the extent to which they can be characterized as 
assassinations and therefore considered in violation of the Executive Order.  

 

4.3. U.S. Constitution 

There are different views on the legality of targeted killings under the US Constitution. 
Some believe that targeted killings carried out by the United States are against the US 
Constitution while others are not in agreement with this idea. This view is supported by 
Richard Murphy &Afsheen John Radsan (Murphy &Radsan, 2009, p.430). Richard Murphy 
also claims that the United States government's program of targeted killing is unconstitutional 
under the Fourth Amendment, Others like Mike Dreyfuss, argue that if the US government 
does not give targets "notice" before murdering them, it will be committing a breach of Due 
Process (Lawfare, 2013). Eric Holder argues that the targeted killing operations carried out by 
the US government are constitutionally legal and there is no justification for their illegality 
and that the issue of notifying the target before its elimination is a political issue and has 
nothing to do with the legitimacy of those operations( Lawfare, 2013). It is obvious that there 
is no clear and unified position between US decision-makers and legal professionals about the 
legality of targeted killings and their compatibility with the US Constitution, which would 
allow the US government to move forward and continue with the targeted killing program 
without the possibility of being held accountable and legally accountable by domestic law and 
constitution. 

5. Soleimani case  

In this part of the paper, we will examine the case of targeted killing by US armed drone 
of Iran’s General Qassem Soleimani. Firstly, a brief explanation of the case and facts will 
provide, then move on to analyze the legality of this strike from both international law and US 
domestic law perspective, in addition, will review the different legal views of international 
law experts and US officials related to the operation of the targeted killing of General 
Soleimani. 

 
5.1.  Facts and reactions 

On 3 January 2020, in the Baghdad International Airport, a US-targeted drone strike 
killed Iranian General Qassem Soleimani, the commander of  Quds Force unit of Iran's 
Islamic Revolutionary Guard Corps and the most powerful military figure, he was coming 
from the Syrian capital Damascus on an official visit upon the invitation of the Prime Minister 
of Iraq at the time. Soleimani landed at Bagdad airport at 1:00 am and Abu Mahdi al-
Muhandes, the commander of the Iranian-backed Kataib Hezbollah group, was there waiting 
for him, al-Mohandes also was killed along with at least ten persons at this operation ( BBC, 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eleventh Issue- November 2022. 

 

ت ارا ون اما  

 .2022 م ، ام -ادي ة اد
 

  

 

 

62 

 

2020). Donald Trump the US president at this time said the general soleimani was "directly 
and indirectly responsible for the deaths of millions of people".(BBC, 2020).  

The Pentagon statement said: " At the order of the President, the U.S. military has taken 
assertive defensive measure to protect U.S. personnel abroad by killing Qasem Soleimani, 
General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service 
members in Iraq and throughout the region ( U.S. Department of Defense, 2020)  The Iranian 
response to the killing of General Qassem Soleimani with an American drone strike came as 
follows: Iranian Leader Ayatollah Ali Khamenei gave him the "martyr” title, and said a 
“severe revenge is waiting for the criminals,” the Iranian President at this time Hassan 
Rouhani echoed also affirmed that the “revenge” is waiting for the murderers of Soleimani, 
while Foreign Minister Javad Zarif described the killing of general Soleimani as an “act of 
international terrorism.” (Aljazeera, 2020). on January 8, 2020, five days after killing 
Soleimani, Iran launched multiple ballistic strikes, against two Coalition force bases in Iraq, 
including the Ain al-Assad airbase, the base where the US drone strike against General 
Soleimani was launched, over 100 US troops were injured in the attacks, including 34 soldiers 
who suffered traumatic brain injuries ( Anadolu agency, 2020 ). at the second anniversary of 
Soleimani’s killing Iran has called on the United Nations to take formal action against the 
United States. Iran sent a message to the UN General Assembly telling US governments have 
declared, for years, an “excessive unilateralism” in their actions that have given them the 
authority to violate international laws (Motamedi, 2022). Later in July 2020, the UN 
rapporteur for extrajudicial killing concluded that Soleimani’s killing was “illegal” and 
“arbitrary” and violated the UN charter ( A/HRC/44/38, 2020 ) . 

 
5.2. Assassination orA lawful killing 

This debate is continued till today, decision-makers and legal experts are divided into 
two groups, some believe that the killing of Soleimani was a lawful killing, while the others 
argue that it was an assassination. So, what is the difference between these two terms, and 
why US media and official reports have not used the term “Assassination” in their reports 
when it comes to the killing of Soleimani?  

Assassination must be distinguished from targeted killing on a conceptual level. While 
assassination is considered illegal and mostly results from political motives (Bachmann, 
2013), targeted killings are not intrinsically illegal if they are carried out by the necessary 
legal frameworks of international human rights law, International Humanitarian Law 
(IHL),and jus ad bellum (A/HRC/14/24/,2010),Moreover, the International Humanitarian Law 
(IHL), which governs armed conflicts, prohibits assassination (Doswald-Beck, 2006, p.901). 
Therefore, The Associated Press has usually avoided using the term "assassination" to 
describe Soleimani's killing, both because it would require the news organization to declare 
that the conduct was an illegal murder ( Apnews, 2020). 

Ashley Deeks, a professor at the University of Virginia law, said that Assassination is 
prohibited by a U.S. executive order, but at the same time, she does not agree that the killing 
of Qassem Soleimani was an assassination, because she believes that he was involved in 
hostilities against the US (NPR Cookie Consent and Choices", 2022). John Bellinger, the 
former Legal Adviser for the U.S. Department of State and the National Security Council also 
agrees with this opinion and believes that the killing of Qassem Soleimani was not an 
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assassination, and it is legal according to US domestic law, and that the process of killing him 
is an exercise of the constitutional authority of the president and that it came within the limits 
of his powers to defend the national security of US (NPR, 2020). On the other hand, 
O’Connell, Robert & Marion Short Professor of Law Research Professor of International 
Dispute Resolution, believes that the killing of Qassem Soleimani is illegal and contrary to 
international law, whether in war or peacetime. During peace, the use of force is illegal and 
prohibited in Article 2 (4) of the United Nations Charter, and the only exception to that is the 
right of self-defense. The killing of Qassem Soleimani did not come within the framework of 
the defense, as it did not pose an imminent danger and there were alternative means other than 
killing, which the US could use if it felt that its interests and its diplomatic mission were in 
danger, For instance, informing the Iraqi authorities, that there is a danger threatens the safety 
and security of its diplomatic mission personnel, and if the Iraqi authorities failed to neutralize 
this danger, then the United States could have intervened to ensure the safety for its 
diplomatic mission (O'Connell, 2020).  

It seems that there is still ambiguity in US domestic legislation and the unwillingness to 
define a clear legal framework for targeted killing operations and to define the bases and 
criteria to be followed to differentiate between them and assassination operations, this is what 
led to conflicting views regarding the characterization of the killing of General Soleimani as a 
targeted killing or an assassination.  This is since Congress has not put real constraints on the 
executive's use of force, and the US domestic courts have shown a reluctance to step in. The 
US views of the applicable international law on its own terms, fully accepting that self-
defense following Article 51 of the Charter extends to imminent armed attacks, embracing an 
expansive, non-temporal conception of imminence. 

5.3. Self defence and pre-emptive self-defence factor 

As we mentioned earlier, the use of force or the threat of using force is prohibited in 
international law in accordance with the fourth paragraph of Article II of the Charter of the 
United Nations, but there is one exception to this prohibition, which is the concept of self-
defense within the framework of Article 51 of the Charter of the United Nations. Was the 
killing of Qassem Soleimani by America comes within the framework of self-defense? To 
answer this question, a more detailed explanation of the concept of self-defense from the point 
of view of international law must be provided. We can rely on om the opinion of the 
International Court of Justice in the case of Iranian oil platforms, where the Court affirmed 
that the concept of self-defense should come within the scope of responding to armed attacks 
(International Court of Justice, 2003).  

Moreover, in the case of the legality of the threat or use of nuclear weapons, the court 
emphasized that the use of force in self-defense must be essential and proportional to the scale 
of the attack (International Court of Justice, 1996). Therefore, in view of the criteria presented 
by the International Court in the context of its explanation of the concept of self-defense do 
not apply to the case of Soleimani, as the killing of Qassem Soleimani was not in response to 
an armed attack, and even the attack did not comply with the principle of necessity and 
proportionality, as the US government could resorting to another mean than killing to 
eliminate the threat, for example, such as asking the Iraqi forces to tighten security measures 
to protect their soldiers and diplomatic missions. Moreover, Proportionality and necessity 
can't be judged in terms of assaults that haven't happened yet, and killing a single officer 
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cannot be logical and proportional to the size of a country's response to another country's 
attack. The jus ad bellum prerequisites for justifiable resort to force are not met by claims of a 
right to prevent future attacks (O'Connell, 2022). Pre-emptive self-defense refers to the use of 
force where there is an imminent threat of armed attack. The concept of pre-emptive self-
defense is not new clearly but has ancient roots. Hugo Grotius, a Dutch jurist, who is 
considered the founder of international law, stated that pre-emptive self-defense can be 
resorted to if it is proven that the danger or attack is imminent (Neff, 2012). Thereafter, the 
issue of preemptive self-defense was referred to in the Carolina case in 1837. Accordingly, 
the Webster formula was arrived at, which is a set of criteria that must be met to resort to pre-
emptive self-defense (Jennings, 1938). As the formula remarked, states have a right to 
anticipatory self-defense if the threat of armed attack is “imminent”. The threat should be so 
severe, that it requires a “necessity of self-defense, instant, overwhelming, leaving no choice 
of means, and no moment for deliberation. (Jennings, 1938). Therefore, to justify the killing 
of Qassemi Soleimani within the scope of preemptive defense, all these factors must be met, 
the threat should be imminent, serious, necessary and killing must be is the only remaining 
means to end the danger. Was Soleimani arranging an imminent attack against America؟ 
according to the reports written down by some American officials? Soleimani was doing his 
work as usual, and there were no reliable reports and information confirming beyond any 
doubt that Qassem Soleimani was about to carry out close attacks against the American forces 
or its diplomatic mission in Iraq (The New York Times,2020).). Also, as we mentioned in this 
article earlier, USA could have informed the Iraqi security forces that there is an imminent 
danger threatening its mission and its employees on Iraqi soil, and when the Iraqi government 
did not respond to America’s request or proved its inability to secure the safety of the 
members of the USA diplomatic mission, then the USA could act within the concept of 
proactive self-defense. The third criterion is a necessity. Was the killing of Qassem Soleimani 
necessary? This question was answered by Jon Bateman, an expert who served as a senior 
intelligence analyst on Iran at the Defense Intelligence Agency, who said: “Killing him would 
be neither essential nor adequate to disrupt the active advancement of an imminent plot. 
(Milanovic, 2022).It is clear that the United States of America did not obey any of the criteria 
that we explained earlier during its killing of Qassem Soleimani, First and foremost it was not 
verified that the danger was imminent.Supplementary to this there were other means that the 
USA could have resorted to instead of the deadly targeting through a drone, finally  It was not 
assured that targeting was necessary. Therefore, the justification for killing Qassem Soleimani 
within the framework of the preemptive defense concept seems weak and illogical and does 
not follow legal standards in this regard. 

 
5.4. lex specialis Doctrine in Soleimani case  

As we mentioned earlier in the first section of the article,The International Court of 
Justice established lex specialis in the Nuclear Weapons Case to clarify the link between 
international humanitarian law (IHL) and international human rights law (IHRL).There are 
two theories on this subject, some believe that international humanitarian law is given 
precedence overinternational human rights law in time of war, while others believe that the 
application of international humanitarian law in time of war does not nullify the application of 
international human rights law .In the case of the killing of Qassem Soleimani, if we consider 
that the law that must be applied is international human rights law, the process of arbitrarily 
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killing him and depriving him of the right to life is a violation of Article 6 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights.And if we apply international humanitarian law to the 
incident of his killing, given that the law begins to be applied from the moment the drones 
took off with hostile intent, then some may consider his killing legal as a member of the 
Iranian armed forces and that his killing came within the framework of an air battle between 
America and Iran. 

In this case, both laws apply to the killing of Soleimani,Some jurists like Alonso 
Gurmendi, Professor of International Law at Universidad del Pacifico Law School, in Lima, 
Peru, believes that even if we accept theapplication of IHL on  the case of the killing of 
Soleimani, this does not nullify the application of international human rights law, even in 
cases of war, no one can be deprived of his right to life arbitrarily (Guramendi , 2020).He 
added, one of the main principles of the Inter-American System is the “pro homine” principle, 
which states that: “If in the same situation both the American Convention and another 
international treaty are applicable, the rule most favorable to the individual must prevail.”( 
Guramendi, 2020).As a result, if the Commission had to pick between two options for 
deciding a matter, it would choose the one that emphasizes individual rights above state 
rights. 

 

6. Conclusion 

There is no specific definition of the concept of targeted killing in both international law 
and US domestic law, targeted killing differs from the assassination in that assassination is 
considered illegal according to international law and American law, while targeted killing is 
still a matter of debate and discussion, a group of jurists sees that targeted killing mostly 
applies in the framework of jus ad bello which governs by IHRL, therefore it is illegal to 
deprive someone's right of life the as what mentioned in Article 6 of the International 
Covenant for Civil and Political Rights. However, other groups believe that it can be legal if it 
is used within the scope of the law of war ( Jus in bello) if the associated criteria such as 
necessity, proportionality, and imminent danger are observed. 

In view of the facts shown thus far, the targeted killing of General Soleimani constitutes 
an arbitrary killing the US has responsibility under the International Humanitarian Law. Iran's 
military policy and activities in Syria and Iraq were overseen by Soleimani. However, the 
US's method of action was illegal in the absence of a real imminent threat to life. The strike 
was illegal under UN Charter Article 2(4) because there was insufficient proof of an imminent 
threat.  

The legal justification for the US existence in Iraq is to encounter the Islamic State, not 
to fight Iran. The killing of Soliemani was composed by US officials as part of an armed 
conflict between two states or as an action to deter terrorism. Furthermore, it cannot be 
portrayed as an act of self-defense because there was never a complete and direct attack on 
the United States by Iran.  

The appropriate law in the absence of a reason under the jus ad bellum is international 
human rights law. According to the law, if the US possesses information that Soleimani is 
planning to target its diplomacy mission or US forces in Iraq, the proper response is to warn 
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Iraqi authorities to take the necessary majors in order to maintain the safety of the US forces 
and official staff. 

It is known that international law is still in the stage of development and contains many 
loopholes, perhaps the killing of Soleimani could shed more light on the need to develop legal 
legislation regulating targeted killings within the framework of international law. In addition 
to ending the state of controversy over the legality of these killings and limiting the 
extraterritorial assassinations carried out by some countries, particularly the USA, taking 
advantage of the lack of clarity and weakness in the current rules of international law. 
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  أ�دوار الفا�� �لعقو�ت ا��یة والتنظ�ت إالقلميیة يف تنف�ذ القرارات أ�ممیة
  رؤیة اس�رشاف�ة

The effective roles of smart sanctions and regional organization in 
implementing UN resolutions  

a forward-looking vision 
 

 دمحم عادل أحمد صالح
  الیمن -باحث قانوني
 

  
 ملخص

أ�مهیة مباكن يف طیافه ؤ��زته ا�ولیة یت�ه جنو بدائل �ري تقلیدیة لها من �ٔ ٔ�صبح ا�متع ا�ويل �لك 
تفعیل القرارات ا�ولیة وتطبیقها بصورة سلمية و�اد�، ح�ث ٔ�ثب�ت الت�ارب التارخيیة العواقب الوخمية يف 

  .اخلسا�ر اجلس�مية عند اس�ت�دام الوسائل الردعیة التقلیدیة م�ل احلصار البحري واجلوي والربي

ٔ�ثب�ت فا�لیهتا يف تنف�ذ عقو�ت مركزة  و�ىل هذا الس�یاق مت اس�ت�داث مفهوم العقو�ت ا��یة اليت
وخشصیة �ىل معرقيل القرارات أ�ممیة، واس�تطاعت جتن�ب جملس أ�من خسا�ر فاد�ة من سلبیات احلصار 

  .امجلاعي والغري �ادل حبق الشعوب

كام تت�ىل ٔ�مهیة املوضوع يف تقدمي رؤیة التعاون والتاكمل إالقلميي �مع قرارات جملس أ�من، مفن 
ل ما �ُرى من ممارسات جملس أ�من تعسفًا جمحفًا حبق دول العامل الثالث، مفن هنا تنطلق الرؤیة الت�ٔزریة �ال

والرتابطیة بني جملس أ�من واملنظامت إالقلميیة يف تنف�ذ وتطبیق قرارات جملس أ�من، واكن م�طلق ؤ�سس 
أ�ممیة ويه اليت لها ٔ�ولویة التطبیق القرارات الرؤیة ٔ�ن املنظامت إالقلميیة يه املعنیة ب�ٔمر تطبیق القرارات 

  .ملعرفهتا بواقعیة ظروف تطبیق القرارات

الوسائل التقلیدیة، العقو�ت ا��یة، القرارات ا�ولیة، جملس أ�من، التنظ�ت  :اللكامت املف�اح�ة
  .إالقلميیة

Abstract 

The international community, with all its spectrum and its international bodies, is 
turning to non-traditional alternatives, which are of great importance in activating 
international decisions and applying them in a sound and fair manner, as historical 
experiences have proven the dire consequences of heavy losses when using traditional 
deterrent means such as sea, air and land blockades. 
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In this context, the concept of smart sanctions was developed, which has proven its 
effectiveness in implementing focused and personal sanctions against those who block UN 
resolutions, and was able to spare the Security Council heavy losses from the negatives of the 
collective and unjust siege against peoples. 

The importance of the topic is also evident in presenting the vision of regional 
cooperation and integration to support Security Council resolutions, through what is seen as 
unfair practices of the Security Council against third world countries; so as the solidarity  
vision between UN and the  regional organizations are concerned with the implementation of 
UN resolutions, and they are the ones that have priority in implementing the resolutions 
because of their knowledge of the realistic conditions for implementing the resolutions. 

Keywords: traditional means, smart sanctions, international resolutions, the Security 
Council, regional organizations. 

  مقدمة

�لْت ٕالیه أ�موُر أ��ريُة ا�اعیُة  �لی�اٍت �دیثًة وموا�بًة ِلام � ٔ�صبح الواقُع الراهن یفرض �ىل ْجمِلس أ�ْمِن �
�ة، اليت ٔ��دثْت مشاَلك و�وارَث يف تطبیقها �ىل الشعوب  ْ�ِلَس أ�ْمِن ٕاىل ٕا�ادة النظر يف تدابريه التقلیدی

من ٔ�مرها ش��ًا، واكنت يه ٔ�كرث ترضرًا من تطبیق هذه التدابري اليت تدعو م�ًال ٕاىل احلصار اليت ال مت� 
البحري ٔ�و ما شالكه من عقو�ت یفرضها ْجمِلس أ�ْمِن �ىل دو� ما ف�كون اخلارس ا�ٔكرب هو املواطن 

  .ال�س�یط

�ة، وهو ما یطلَق   �لیه العقو�ُت ا��ی�ة، ويف هذا ومت اس�ت�داُث نظاٍم �دیٍد وبدیٍل �لتدابري التقلیدی
ِدَث  املقام س��عرف �ىل ماهی�ة ت� العقو�ت، ؤ��رها الفعال يف تنف�ذ القرارات بصورٍة سه�ٍ  من دون ٔ�ْن ُحتْ

  .ٔ�یة ٔ��ٍر سلبیٍة �ىل وقوعها

ول  ة أ�خرى اليت جتعل ْجمِلَس أ�ْمِن و�ده �اجزًا عن تنف�ذ القرارات ا�� یة امللزمة، يه كام ٕان� املشلك�
�ة؛ �ا جيب طْرُح الرؤى والتصورات املس�تق�لیة �لتفعیل  �دم مساندة التنظ�ت إالقلميیة وأ��الف العسكری
ْمل  أ�م�ل �لمنظامت؛ حىت یضمن التفا�ل والتاكمل ب�هنام �املیًا وٕاقلميیًا؛ ف��دث ا�ساق وتوازن يف حفظ الّسِ

ولیني   .وأ�ْمن ا��

رضه مس�بقًا وم�اقشة ا�ور الضعیف ٔ�داء ْجمِلس أ�ْمِن يف تنف�ذ قراراته حىت ومن �الل ما مت ع
امللزمة، فعجزه �ت واحضًا وال خيفى �ىل امجلیع، �ا من هذا املنطلق جيب اس�ت�داث دور فعال وحق�قي 

ولیة ٔ�و إالقلميیة وكذا ا�ٔ  �لمنظامت سواء �ةا��   .�الف العسكری
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 والت�ٓزریة مع ْجمِلس أ�ْمِن، ولك املنظامت اليت لها ش�ٌٔن ودورٌ  رؤیُة الرتابطی�ةُ ومن هذا املنطلق تت�ىل� ال
فا�ٌل يف تنف�ذ قَراَرات ْجمِلس أ�ْمِن، �شٍلك مطلوب والئق؛ وحىت ال یصبح ْجمِلس أ�ْمِن و�ده �اجزًا عن 

  . تنف�ذ قراراته كام هو الواقع �الیاً 

املنظامِت دوٌر فا�ٌل يف موا�ة تعسفات ْجمِلس أ�ْمِن  ومن و�ة نظٍر ٔ�خرى جيب ٔ�ْن �كون لهذه
ح�اَل دوٍ� تقطن يف إالطار إالقلميي �لمنطقة، ف�جب طْرح الرؤى �سرتاتیجیة لتفعیل التاكتف إالقلميي، 

  .وتضیق اخلناق �ىل دا�رة �عتبارات الس�یاس�ی�ة املهمينة �ىل ْجمِلس أ�ْمنِ 

  ٕاشاكلیة ا�راسة

املوضوع یُثار ٕاشاكلیة رئ�س�یة ما دور جملس أ�من والتنظ�ت إالقلميیة يف  من �الل عنوان
  :اس�ت�داث وسائل �ري تقلیدیة يف تنف�ذ القرارات ا�ولیة امللزمة، و�لیه تُثار �دة �ساؤالت ٔ�مهها

 .ورها الفعال يف التنف�ذ أ�م�ل لقرارات جملس أ�منود ماهیة العقو�ت ا��یة -

 .عند تطبیقها يف تنف�ذ القرارات أ�ممیة ئل والتدابري التقلیدیةما يه سلبیات الوسا -

 .القرارات أ�ممیة يف املسامهة ب��ف�ذ هل هناك دور حق�قي �لمنظامت إالقلميیة -

 .ما واقع تعسفات جملس أ�من جتاه العامل الثالث -

 .ما الرؤیة �س�رشاف�ة خللق �اكمل حق�قي بني جملس أ�من والتنظ�ت إالقلميیة -
 فرضیة ا�راسة

 .تو� العقو�ت التقلیدیة �ٓ�ر سلبیة �ىل الشعوب -

 .اس�تطاعت العقو�ت ا��یة جتنب ا�ٓ�ر السلبیة وحتق�ق م�دٔ� العاد� يف ٕایقاع العقو�ت -

 .هناك تعسفًا واقعًا �ىل دول العامل الثالث مما �س�توجب حتق�ق التاكمل والتاكثف إالقلميي -

 �ٔمهیة ا�راسة

املوضوع يف البحث عن ٔ�و�ه اخللل وضعف أ�داء يف تطبیق قرارات جملس أ�من �رب  تنطلق ٔ�مهیة
جياد احللول والبدائل �لوسائل وا��لیات التنف�ذیة إ یة، كام �ك�سب ٔ�مهیة املوضوع يف الوسائل الردعیة التقلید

 بني جملس أ�من لقرارات جملس أ�من، وتت�ىل أ�مهیة ٔ�یضًا يف تقدمي رؤیة تقاربیة �ردم الفجوة اليت
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والتنظ�ت إالقلميیة و�یف�ة �لق رشاكة حق�ق�ة تت�اوز لك مظاهر الشلكیات واملهام الثانویة �لمنظامت 
  . إالقلميیة

  مهنجیة املوضوع

خلصوصیة املوضوع املراد دراس�ته س�مت �ع�د �ىل املهنج الت�لیيل وذ� لت�لیل وقائع ا�راسة 
اقع وكذا �ل�لول وٕاجياد البدائل املناس�بة، كام مت اع�د املهنج التارخيي لرسد �لوصول ٕاىل �شخیص مقارب �لو 

  .بعض احلقائق التارخيیة �لس أ�من وملعرفة ٔ�و�ه اخللل يف مواطن تطبیق القرارات ا�ولیة

  مفهوم العقو�ت ا��ی�ة وتطبیقها �ىل تنف�ذ القرارات الصادرة ضد ا�مين: ولاحملور ا�ٔ 

العقو�ت ا��ی�ة قد �رز ٕاىل �زي الوجود يف النصف الثاين من �سعینات القرن املايض؛ ٕان� مفهوم 
ولیني  مة ا��َمم املت��دة (ن���ة ا�ٓ�ر السلبیة اليت �ٔصبحت �ري حممت� و�ري مق�و� �ىل املس�تویني ا�� م�ظ�

العلامء �ْربَ مؤمتراٍت �دیدٍة ودورات ، ما دفع �دًدا من )ا�ول وم�ظامت ا�متع املدين(وا�ا�يل ) وواكالهتا
  .)1(دراسة لوضع هنج ذيك لت�اوز ا�ٓ�ر السلبیة �لهنج التقلیدي

، وسط ��1990 فٕان� �ه�م يف ٔ�وساط صناع القرار لهذه العقو�ت املس�هتدفة قد بد�ٔ يف ٔ�واخر 
َمم املت��دة يف �االت م�عددة �ىل رٔ�سها قلٍق مزتایٍد ٕازاء ا�ٓ�ر إال�سانی�ة السلبیة �لعقو�ت الشام� من ا�� 

احلا� العراق�ة، �ىل اعتبار �ٔن� العقو�ت ا��ی�َة وس�یٌ� لرتكزي الضغط �ىل زعامء ا�ول وأ�طراف الفا�� 
ولیة   .)2(املس�ئو� م�ارشة عن ا�هتاك املعایري ا��

 مفهوم العقو�ت ا��ی�ة
ل معظُم احملللني اس�تعامَل مصطلح  ، ولكن� قً� َمن �س�تطیع ٔ�ْن حيدد �لضبط )العقو�ت ا��ی�ة(فض�

ماذا یعين هذا املصطلح؟ �ل�س�بة �لكرث�ن فٕان� هذه العبارَة تعين اس�ت�دام عقو�ٍت مس�هتدفة ٔ�و عقو�ت 
  .انتقائیة، يف مقابل العقو�ت الت�اریة الشام�

�ْٔي ) أ�سل�ة ا��ی�ة()3(ليت اس�هتدفهتا وقد �اءت اس�تعارة العقو�ت ا��ی�ة من أ�هداف نفسها ا  
  .تصویُب أ�هداِف بدقٍة من دون ٔ�ْن تؤ�ر �ىل ٔ�ش�اٍص ٔ�و ٔ�هداٍف ل�ست مقصودًة �لعقو�ت ٔ�صل

، هتدف ٕاىل �ركزي ٔ��رها �ىل القادة والنخب الس�یاس�ی�ة )الق�ابل ا��ی�ة(�� فالعقو�ت ا��ی�ة م�ل 
ا مسؤو� عن السلوك املكروه، مع احلد من أ�رضار اجلان��ة �ىل الساكن بصفٍة ورشاحئ ا�متع اليت یعتقد ٔ�هن� 

لطة ٔ�عامهلم �ري املرشو�ة  ٍة، وز�رة الرتكزي �ىل املساء� الفردیة ٔ�ولئك ا��ن يف الس� ٔ��رزها قضی�ة (�ام�
  .)4(�اذبیة ، جعلْت من مفهوم اجلزاءات املو�ة ٔ�كرث)ب��وش�یة وحماكامت جرامئ احلرب البوس��ة
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 تعریف العقو�ت ا��ی�ة

ٔ�ن� س�یاسَة العقو�ِت ا��ی�ة يه ت� اليت تفرض  :David Cortright, George A.Lopezوفقًا لـ
الضغوَط القَْرسیة �ىل أ�فراد والك�ا�ت احملددة، واليت تق�د املنت�ات ٔ�و أ��شطة �نتقائیة، مع التقلیِل من 

�ِة و�ج�عیة �ري املقصودة �ىل الف�ات الضعیفة من الساكن واملارة أ��ر�ء   .)5(ا�ٓ�ر �ق�صادی

�ة �ىل املسؤولني عن ا�الفات، مع التقلیل (تعترب العقو�ُت ا��ی�ُة عبارة عنكام  �ركزي الضغوط القَْرسی
صْنع القرار، والنخب يف الرشاكت �ٔو  من ا�ٓ�ر السلبیة �ري املقصودة، و�س�هتدف وسائل الضغط معلیة

فْرَض عقو�ٍت �ىل م�ت�اٍت حمددٍة الك�ا�ت اليت �س�یطر �لهيا، ؤ�ن� �س�هتداَف ميكن �ْٔن یعين ٔ�یضًا 
س�یاس�ی�ٍة مرفوضٍة، ولها قميٌة ملت�ذي القرارات من  ح�ویًة ل�س�یري �شٍلك انتقايئ، ٔ�و أ��شطة اليت تعترب

  .)6(املسؤولني

هنا العقو�ت ا��ی�ةالتدابري ا  ليت تتضم�
�دیٌد �س��ًا، وميكُن �لمرء مالحظُة  ٕان� مفهوَم العقو�ِت ا��ی�ِة �بدیٍل �لعقو�ت الت�اریة الشام� هو

ٔ�ن� �ه�َم إال�ساين محلایة املدنیني م��ٔصٌل يف هذا املفهوم، مففهوم العقو�ت ا��ی�ة �َركّز �ىل وجود ٔ�قىص 
قْدٍر من الت�ٔثري �ىل النخب مع التقلیل الوقت نفسه من وط�ٔة احلظر �ىل ا�متع املدين املس�هتدف، ویمت ذ� 

  :)7(و�ة من التدابري ٔ�مههامن �الل مجم
 .جتمید ٔ�صول أ�موال اخلاصة �حلكومة، ؤ�عضاء النظام احلامك �ارج ا�و� املعنیة - 1
  .تطبیق حظٍر جتاري �ىل أ�سل�ة والسلع الكاملیة �الیة ا�مثن ٔ�و ما شاهبها - 2
 .م�ْع السفر والطريان - 3
فْرض عقو�ٍت ٔ�و حظٍر س�یايس، هبدف وْمص ا�و� املس�هتدفة �لعار، وفْرض عزٍ� دبلوماس�یٍة،   - 4

 .وتقلیص ا�ور ا�متثیيل ��و�
ولیة،  �ٕالضافة ٕاىل تعلیق االئ��ن احلكوم��ة وتعلیق ان�ءات ا�و� اخلاصة �لهیئات ٔ�و املنظامت ا��

ويل، ويل، وٕا�اكر ٔ�و احلد من الوصول ٕاىل أ�سواق الت�اریة  اك��َمم املت��دة، البنك ا�� صندوق النقد ا��
واملالیة العاملی�ة يف اخلارج ٔ��د �ٔشاكل ٔ�سل�ة العقو�ت ا��ی�ة، ومع ذ� قد یمت ٔ�یضًا حتدید اخلیارات املمك�ة 

  .)8(لرفع العقو�ت ا��ی�ة ٕاذا مل �كن �س�هتدف بعنایة شدیدة
 ی�ةخصائص العقو�ت ا�� 

�جتاه اع�د العقو�ت ا��ی�ة بدًال من العقو�ت الشام� الفظة أ�داة،فٕان العقو�ت ا��ی�ة من الناح�ة 
  :النظریة �متتع جبم� من اخلصائص ٔ�مهها
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ٕان� العقو�ِت ا��ی�َة ال تنطوي يف املر�� املتوسطة �ىل ٕایذاء املدنیني ٔ�سلوب ٕالیذاء القادة  - 1
�لی�ة إالرسال هتدف ٕاىل تغیري يف الس�یاسة من �انب صانعي القرار يف املس�هتدفني،  و�لتايل فٕان �

 .)9(ا�و� املس�هتدفة وال تنطوي �ىل فرض معا�ة ٕا�سانی�ة �ىل املدنیني �وس�ی� لتحق�ق الغا�ت
فال ٔ�ن العقو�ت ا��ی�ة �سعى ٕاىل حامیة الف�ات �ج�عیة الضعیفة، املمتث� يف ال�ساء وأ�ط - 2

واملس�نني من الوقوع حضا� لهذه ا�ٓ�ر اجلان��ة عن طریق عْزل أ�طراف ا�ٔكرث ضعفا يف ا�متع من 
 .)10(�ٓ�ر العقو�ت

�ة،وفهيا جتن�ب احلظر الت�اري الشامل  - 3  .فهيا تقلیل من التاكلیف ال�رشیة و�ق�صادی
  ا�مين تنف�ذ القرارات الصادرة ضدمنوذج من تطبیق العقو�ت ا��ی�ة يف 

ٔ�صبح هناك تو�ٌه دوٌيل حنو اس�ت�دام العقو�ت ا��ی�ة، فلك�ام حتددْت ٔ�هداُف العقو�ت وُحِرصت   
الرشحيُة اليت تطالها فرضِت العقو�ُت ضغوطًا �برية �ىل احلكومة ذاهتا م�ش�یة مع قانون حقوق إال�سان 

ا�ي ٔ�رص� �ىل وجوب معاق�ة الب� ) و�لكر(لیه والقانون إال�ساين و�زاد �لتايل فرص جنا�ا، وهو ما ٔ�شار 
بطریقٍة حمددٍة ودق�قٍة؛ لتجنب ٔ�ْن �كون الشعُب حضیة �لعقو�ت، فالعقو�ت ا��ی�ة تمت من دون ٔ�ْن یمت 
إالرضار �الق�صاد اللكي �لب� ا�ي س�یؤدي ح�ً ٕاىل فْرض صعو�ت اس�ت��ائیة �ىل �امة امجلهور وخباصة 

عفا؛ ٔ�ن� التبادَل الت�اري العادي لْن یتوقف يف ظل هذه العقو�ت، �ىل الرمغ من ٔ�ن� ف�اٍت الف�ات ا�ٔكرث ض
معینًة من الواردات والصادرة قد یمت وقفها، وحىت ٕاذا افرتضنا تطبیق العقو�ت ا��ی�ة فس�ی��ج عنه ٔ�عباٌء �ىل 

  .)11(در إالماكنالساكن،بل من املؤكد ٔ�هنا س�تضع العبء �ىل ساكن الب� املس�هتدف بق

 اس�ت�دا�ا يف القضی�ة ا�مينی�ة�ٔنواع العقو�ت ا��ی�ة و 

حظر تورید أ�سل�ة، وحظر السفر : تنقسم العقو�ت ا��ی�ة من ح�ث حمتواها ٕاىل ٔ�ربع ف�ات يه
  .قائیةوالطريان، واحلظر الت�اري لسلع ٔ�ساس�ی�ة، والعقو�ت املالیة اليت خيطط لها وتنفذ بطریقة مس�هتدفة وانت

  احلظر �ىل أ�سل�ة: �ٔوالً 

ٕان� احلظَر املفروَض �ىل أ�سل�ة املس�هتدفة هو ا�ٔكرث اس�ت�دامًا من بني ف�ات العقو�ت ردًا �ىل 
�ه ال یرض  هتدیٍد �لسالم ٔ�و خرقه �ٔو �اٍ� من �االت العدوان، ویصنف �ادًة حتت مظ� العقو�ت ا��ی�ة؛ ٔ�ن

  .عن الرصاعب�ٔولئك املسؤولني  �لساكن،بل

الصادر عن ْجمِلس أ�ْمِن حتت بنده ) 2216(ومت اس�ت�دام عقوبة احلظر يف ا�مين ونص القرار رمق 
  :السابع يف فقرته الرابعة عرشة
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یقرر ٔ�ن� �ىل مجیع ا�ول أ�عضاء ٔ�ْن تت�ذ فورًا التدابري الالزمة ملنع الق�ام، �شٍلك م�ارش ٔ�و �ري   
النقل ٕاىل ٔ�و لفائدة �يل عبد هللا صاحل، وعبد هللا حيىي احلامك، وعبد اخلالق م�ارش، �لتورید �ٔو البیع ٔ�و 

�شار ) (2014( 2140من القرار  19احلويث، والك�ا�ت وأ�فراد ا��ن �ددهتم ا�لجنة امل�ش�ٔة معال �لفقرة 
د املدر�ة ٔ�سامؤمه يف من هذا القرار، والك�ا�ت وأ�فرا) د( 20، معال �لفقرة )”ا�لجنة“ٕا�هيا ف� یيل �مس 

املرفق أ�ول لهذا القرار، ولك من یترصف �لنیابة عهنم ٔ�و بتوج�ٍه مهنم يف ا�مين، انطالقًا من ٔ�راضهيا ٔ�و 
�ربها ٔ�و بواسطة مواطنهيا، ٔ�و �س�ت�دام سفٍن ٔ�و طا�راٍت ْحتمل �لمها، لٔ�سل�ة وأ�عتدة ذات الص� 

�ة، وقطع جبمیع ٔ�نواعها، مبا �شمل أ�سل�ة وا��ا� �ة، واملعدات ش�به العسكری ر، واملر�بات واملعدات العسكری
غیار ما سلف ذ�ره، وكذ� املسا�دة التق�یة ٔ�و التدریب ٔ�و املسا�دة املالیة ٔ�و �الفها، ف� یتصل �ٔ��شطة 

�ة ٔ�و توفري ٔ�یة �ٔسل�ٍة ؤ�عتدٍة ذات ص�، ٔ�و صیا�هتا ٔ�و اس�ت�دا�ا، مبا يف ذ� توفري  �ٔفراد املر�زقة العسكری
  .)12(املسل�ني سواء ٔ�اكن مصدرمه ٔ�راضهيا ٔ�م ال

كام هيیب جبمیع ا�ول، وال س�� ا�ول ا�اورة �لمين، ٕاىل ٔ�ْن تتوىل، مبا یتفق وسلطاهتا و�رشیعاهتا 
ويل ذات الص�، ويل، وخباصة قانون الب�ار واتفاقات الطريان املدين ا�� الق�ام  الوطنی�ة وی�سق مع القانون ا��

يف ٔ�راضهيا، مبا �شمل موا�هئا ومطاراهتا، بتف��ش مجیع البضائع املتجهة ٕاىل ا�مين والقادمة م�ه، مىت اكن �ى 
ا�و� املعنیة معلوماٌت توفر ٔ�ساسًا معقوًال لالعتقاد ٔ�ن� البضائع تتضم�ن ٔ�صنافًا ُحيظر توریدها ٔ�و بیعها �ٔو 

  .بغرض كفا� التنف�ذ الصارم لت� أ�حاكم من هذا القرار، 14نقلها مبوجب الفقرة 

  احلظر �ىل السفر: �نیاً 

ا �س�هتدف القادة الس�یاس�یني، والغرض مع ٕان� عقو�ِت املنع ت��اسب متامًا  مفهوم العقو�ت ا��ی�ة؛ ٔ�هن�
من ذ� هو تضیق اخلناق �لهيم، وحمارصهتم من الهروب �ارج الوطن و�دم حصول ا�مع ٔ�و التعاطف من 

  .أ��انب

َیاق مت اس�ت�دام عقو�ت حظر السفر �ىل أ�ش�اص يف القرار ا��َممي الشهري ضد  و�ىل هذا الس�ِّ
، فقد ٔ�شار ٕاىل حظر السفر �ل�ارج، طالْت زعَمي احلوثیني )2216(معرقيل مسرية السالم ا�مين الصادر �رمق 

والقائد السابق �لحرس امجلهوري ا�ميين،  هللا صاحل جنَل الرئ�س السابق، عبد امل� احلويث، ؤ�محد �يل عبد
هللا صاحل،  ویذ�ر ٔ�ن� ْجمِلَس أ�ْمِن ٔ�دَرَج �يل عبد. يف ا�مين" تقویض السالم وأ�من و�س�تقرار"املهتمني بـ

ولیة يف  واثنني من قادة احلوثیني هام عبد اخلالق احلويث، وعبد هللا حيىي احلكمي �ىل قامئة العقو�ت ا��
  .)13(نومفرب
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ومن �الل ت��ع واقع احلال يف ا�مين، �رى ٔ�ن عقوبة حظر السفر ل�ست اكف�ة وراد�ة ملعرقيل مسار 
السالم يف ا�مين، �ا یتوجب �ىل جملس أ�من طرح املزید من العقو�ت لتكون كف�� الم�ثال مجیع 

  . أ�طراف املعیقة لسالم وٕاهناء ٔ�زمة الشعب ا�ميين

ٕان احلظر الت�اري املس�هتدف ی��اسب مع مفهوم العقو�ت  لع أ�ساس�ی�ةاحلظر الت�اري �لسّ : �لثاً 
ا��ی�ة؛ ح�ث ینَصب� �ىل سلعٍ ح�ویٍة اسرتاتیجیٍة وذات قميٍة �الیة، اكلنفط وأ�خشاب، ويه مورد ٔ�سايس 

  .لٔ�طراف املس�هتدفة �لعقو�ت سواء ٔ�اكنت حكوماٍت �ٔم م�ظامٍت فا�ٍ� �ري حكوم�ة

ا حبظر صادرهتا ٕاىل �ا هو حظر جتا ري انتقايئ یمت عن طریقه حظُر الت�ارة يف السلع ا�تارة ٕام�
�س�ترياد سلعٍ ٔ�ساس�ی�ٍة حمددٍة من هذه املنطقة، يف ٔ�فریق�ا  املناطق اليت �س�یطر �لهيا الك�اُن املس�هتدف وٕاما

جام�ات املمتردة م�ل ج�وب الصحراء معظم العقو�ت �ىل السلع أ�ساس�ی�ة اليت �لقت �ائدات �برية �ل
يف دو� ٔ�نغوال ٔ�و أ�خشاب يف دو� لیرب� فرضت ق�ودا �ىل صادرهتا، وٕاذا اكن ب� ما یعمتد ب�س�بة ) املاس(

�ىل النفط �لحصول �ىل العمالت أ�ج�بیة فٕاّن العقو�ت احملددة �ىل النفط س�تجعل مجیع �ائدات % 90
َد العراق �ىل الصادرات النفطیة جعلته ضعیفًا �لغایة وجعلت الت�ارة النفطیة تتالىش، ف��د م�ًال ٔ�ن� اع�

  .)14(العقو�ت فعا�

ال ٔ�نه لٔ�سف و�لرجوع إ اء �ىل ا�مترد احلويث يف ا�مين، ح�ث �ُرى ٔ�مهی�ة هذه العقوبة ا��ی�ة يف القض
احلظر الت�اري �لسلع املهمة، ٕاىل قَراَرات ْجمِلس أ�ْمِن الصادرة يف هذه القضی�ة جندها مل تتطرْق ٕاىل فْرض 

شدیٍد يف القضی�ة ا�مينی�ة یت�ّني لنا ٔ�مهی�ُة فْرِض حظر جتاري �ىل املنافذ اليت حتت س�یطرة املمترد�ن  وبت�ٔملٍ 
واخلار�ني عن رشعیة ا�و� ا�مينی�ة، فعىل س��ل املثال حمارصة السلع الت�اریة القادمة �ْرب م�ناء احلدیدة 

  .أ�من يف فْرض م�ل ت� العقو�ت الفعا� م، لك�نا �رى ْجعَز جملسالواقع حتت س�یطرهت

  العقو�ت املالیة: رابعاً 

تعد العقو�ت املالیة املس�هتدفة من بني ٔ�مه العنارص الرئ�س�یة السرتاتیجیة العقو�ت ا��ی�ة واليت   
حلظر �ىل أ�سل�ة؛ ح�ث ٕاّهنا م، ويه مماث� لقرارات ا��11/9/2001عِطَیْت زخامً �بريًا �اصة بعد جهامت 

جيب ٔ�ْن تو�ه فقط ضد مر�كيب أ�عامل املس��ة، املس�هتدفني �لعقوبة، ويه خبالف قرارات احلظر �ىل 
ولیة أ��رية  أ�سل�ة مل �كن �ُس�ت�َدم كتدبٍري مس�تقل، �ا ٔ�صبحت العقو�ُت املالیُة حمط� �ركزي الس�یاسة ا��

،وصاح�ه ٕاطالُق �دٍد من احللقات ا�راس�یة، واملؤمترات، )معلیة انرتال�ن(ما ٔ�دى ٕاىل تنظمي ما �ٔطلق �لیه 
-24یويم ) �و�هناغن( ومشاریع البحوث أ�خرى يف العامل، وقد س�بق ذ� حواُر مائدٍة مس�تد�رٍة ُعقدْت يف 

  .)15(، ٔ�كدْت مصطلح العقو�ت املالیة املس�هتدفة بدًال عن فْرِض عقو�ٍت مالیٍة شام�1996جوان  25
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ٔ�و وقفها، واملسا�دات من احلكومات  تعلیق القروض: ؤ�كرث أ�شاكل ش�یو�ًا �لعقو�ت املالیة يه
ويل، وتق�ید ٔ�و م�ع  ويل وصندوق النقد ا�� الوطنی�ة، واملنظامت م�عددة أ�طراف،اك��َمم املت��دة والبنك ا��

ولیة، وفرض حظر �ىل تدفقات رؤوس أ�موال الراغبة يف �س��ر يف  الوصول ٕاىل أ�سواق املالیة ا��
ولیة املس�هتدفة   .)16(ا��

ا���ن نصا �ىل جتمید ٔ�رصدٍة )2216_2140(وقد اس�ت�دم ْجمِلُس أ�ْمِن هذه العقوبة يف قراَریِْه رمق  
  .مالیٍة لبعض الرموز الس�یاس�ی�ة �ىل رٔ�سهم الرئ�س السابق �يل عبدهللا صاحل، وزعمي احلوثیني

�ِت املالیَة املس�هتدفة لها من أ�مهیة مباكن، ح�ث متارس الضغط �ىل املسؤولني عن ا�الفات ٕان� العقو
�ه مل  بدًال من الرتكزي �ىل الف�ات الضعیفة من الساكن، لكن� �شخیصنا ملا حيدث �ىل ٔ�رض ا�مين �شري ٕاىل ٔ�ن
رشعی�ة، مفْ�ِلس أ�ْمِن مل �كن موفقًا وال �كن لها ت�ٔثٌري �ىل ت� الق�ادة الس�یاس�ی�ة املمتردة �ىل احلكومة ال 

�اسامً يف فرض عقو�ت مالیة راد�ة لت� الرموز الس�یاس�ی�ة املمتردة، ومن ذ� �ُس��ج ٔ�مهیة العقو�ت 
ها، وكام تبني ف�ذ قرارات جملس أ�من الصادر ضدا��یة ومدى ت�ٔثريها �ىل الرموز الس�یاس�یة الم�ثالها وتن 

  . ة العقو�ت ا��یة وحامیة حقوق إال�سان و�دم الت�ٔثري املبارش �ىل مصاحل الشعوب�لمجمتع ا�ويل مالمئ

  الرؤ� �س�رشاف�ة يف التعاون والتاكمل إالقلميي �مع قرارات جملس أ�من: احملور الثاين

حىت من �الل ما مت عْرِضه وم�اقش�ته مس�بقًا من دوٍر ضعیٍف ٔ�داء ْجمِلس أ�ْمِن يف تنف�ذ قراراته 
امللزمة، وكذا جعزه ا�ي �ت واحضًا �لجمیع وال خيفى �ىل ٔ��د؛ �ا تتعاظم أ�مهیة يف اس�ت�داُث دوٍر فا�ٍل 

ولیة ٔ�م �ةإالقلميیة وكذا ا�ٔ  وحق�قي �لمنظامت سواء ا��   .�الف العسكری

ت اليت لها ش�ٌٔن ْ�ِلس أ�ْمِن مع لك املنظام ومن هذا املنطلق تت�ىل� الرؤیة الرتابطیة والت�ٔزریة   
ودوٌر فعال يف تنف�ذ قَراَراته �لشلك الالئق واملطلوب، حىت ال یصبح ْجمِلس أ�ْمِن لو�ده �اجزًا عن تنف�ذ 

  . قراراته كام هو الواقع �الیاً 

ومن و�ة نظٍر ٔ�خرى جيب ٔ�ْن �كون لهذه املنظامت دوٌر يف موا�ة تعسفات ْجمِلس أ�ْمِن ح�اَل    
طْرح الرؤى �سرتاتیجیة لتفعیل التاكثف إالقلميي وتضییق  دوٍ� تقطن يف إالطار إالقلميي �لمنطقة، �ْربَ 

  .)17(اخلناق حول دا�رة �عتبارات الس�یاس�ی�ة املهمينة �ىل ْجمِلس أ�ْمنِ 

ومن هذا املنطلق جيب �ٔوًال توضیح عن واقع بعض جتاوزت وخروقات جملس أ�من جتاه ا�ول 
ملْ  جملس الضعیفة واليت یُطلق �لهيا دول العامل الثالث، كام یمت �س�شهاد عن دور  يف أ�فریقي وأ�ْمن الّسِ

  .�ٔفریق�ة كمنوذج واقعي يف و�سو�هتا الزنا�ات �ل
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  أ�ْمِن جتاه دول العامل الثالث ِلسواقع تعسفات جمْ : �ٔوالً 

لس�یاسة الك�ل �كاملیني  كام هو واحض من واقع الت�ارب السابقة ْ�ِلس أ�ْمِن واملامرسات احلالیة
وازدواج��ة املعایري، فٕان� ٔ�كَرث من �اىن من هذه الس�یاس�ی�ة ا�حفة يه دول العامل الثالِث أ�شُد فقرًا واليت 
حيدث فهيا اضطرا�ت س�یاس�ی�ة ؤ�م�یة وا�هتاك مجلیع ٔ�نواع حقوق إال�سان، فلك� القضا� اليت تُْطرح �ىل 

ْملُ وأ�ْمُن ٕاىل وْضعه الطبیعي جند �دم اه�ٍم حق�قي طاو� ْجمِلس أ�ْمِن، الخت اذ قراراٍت وتدابَري یُعاد فهيا الّسِ
  . لال�هتااكت اجلس�مية اليت حتدث لت� الشعوب املظلومة

�ا واقع التعسفات ا�ي ميارسه ْجمِلس أ�ْمِن �ىل ا�ول الضعیفة ٔ�صبح ال یُطاق؛ حبیث ٔ�صبح �ُرى 
ٕاال من ٔ��ل حامیة ا�ول الكربى فقط، ومن هذا املنطلق جيب توضیُح جحم  ٕا�شاؤها مت ٔ�ن� ْجمِلس أ�ْمِن م

  .الظمل والتعسف الواقع من س�یاسة اْ�ِلس املتعّمدة يف ٔ��لب أ�حول

َیاق یتحرى البحثُ  �ىل بصیَص ٔ�مٍل وَمخرجٍ محلایة ا�ول الضعیفة من واقع ا�هتم�ش  ومن هذا الس�ِّ
يت حتتاج مزیدًا من العنایة والر�ایة، فشاهد احلال بني� ٔ�ن� ا�و� و�دها تظل مك�وفة املتعّمد يف قضا�ها ال

الید�ن ال تقدر �ىل جماهبة طغیان التعسفات الواقعة �لهيا ِمن قَراَرات ْجمِلس أ�ْمِن الناجتة لهمينة �عتبارات 
  . )18(ِلسالس�یاس�ی�ة �لیه من ِق�َل ا�ول الكربى اليت تتحّمك يف مصري ا�ْ 

بدولنا العربیة �سور� ولی��ا وا�مين، اليت �شهد يف  وليك تتضح الصورُة ونفهمها عن قرٍب، نرضب م�االً 
الفرتة الراهنة اضطرا�ٍت س�یاس�ی�ًة ؤ�م�یًة، ومع ذ� یظل ختاذُل ْجمِلِس أ�ْمِن قامئًا، ولتمتكّن ا�و� و�دها 

  .)19(لقضا�ه الساخ�ة من حماس�بة ْجمِلس أ�ْمِن �ىل س�یاسة جتاه�

و�ىل ذ� تت�ىل� الرؤیة الرتابطیة والتعاضدیة بني دول املنطقة إالقلميیة ملساندة ا�و� اليت تتعرض 
لس�یاسة ا�هتم�ش املتعّمد من ق�ل قَراَرات ْجمِلس أ�ْمِن سواٌء من ح�ث إالصدار ٔ�م من ح�ث مس�ٔ� 

ولیة الواجب تنف�ذها  ٔ�صدر ْجمِلُس  التنف�ذ، ففي احلا� ا�مينی�ة �ىل س��ل املثال أ�من حزمًة من القرارات ا��
�ىل الفور، لكن� الت�اذَل والتقاعَس واٌحض من س�یاسة اْ�ِلس، وقد طالَب ا�ميُن يف مجیع مفاوضات السالم 

يشء �ىل ، لكن يف حق�قة أ�مر مل حيدث 2216اليت انعقدْت حلل أ�زمة ب��ف�ذ بنود قرار ْجمِلس أ�ْمِن رمق 
  .ٔ�رض الواقع

ومن م�طلق املسؤولیِة إالقلميیة،ؤ�هنا املعنیة �ٔ�مر ٔ�كرث حيمت �لهيا ممارسة مجیع ٔ�نواع الضغط 
ظهار النوا� احلس�نة جلدیة تنف�ذ قرارته إ و  الس�یايس وا�بلومايس �ىل ْجمِلس أ�ْمِن، لتحسني ٔ�داء مع�،

  .الصادرة عنه
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د والرتابط القوي بني ٔ�وارص �القات دول م�طقة إالقلمي الوا�د، وعندما �ُرى العزم والتعاون اجلا
س��غري س�یاس�ی�ة ْجمِلس أ�ْمِن القامئة �ىل هتم�ش قضا� دول العامل الثالث �لعموم وقضا� الرشق الوسط 

  .)20(�خلصوص

َیاق تت�ىل� الرؤیُة �س�رشاف��ة لت�ٔ�ذَ  ا�لحمة بني دول ٔ�بعادها الس�یاس�ی�َة يف توح�د  ويف هذا الس�ِّ
حتمت �لهيا ٕادراك ٔ�مهی�ة الوقوف صفًا وا�دًا ٕازاء  املنطقة إالقلميیة اليت جتمُعها قواُمس س�یاس�ی�ٌة ومصاُحل ح�ویةٌ 

  .)21(س�یاسة ا�هتم�ش والتعسف اليت متارس يف حق�قهتا من ا�ول الكربى �رب ٔ�داة قَراَرات ْجمِلس أ�ْمنِ 

املس�تق�لیُة تنطلق من دا�ل املنظامت إالقلميیة، و�كون تو�ها ٕا�شاء وجيب ٔ�ْن �كون هذه الرؤیُة 
�اٍز دا�يل هيمت فقط مبتابعة قضا� أ�من والسْمل إالقلميي اليت تقع يف ٕاطار املنطقة نفسها، وال یقصد من 

ويل؛ ٔ�ن� كثريًا من املشالك املعارصة يه م  شاُلك دولیٌة �لك ذ� �س�تقالل التام عن معل ْجمِلس أ�ْمِن ا��
ما تعینه اللكمة، وحىت ٕاذا و�دت يف نطاق ٕاقلميي فقط فٕاهنا ل�ست سوى انعاكس ملشلكة دولیة واسعة، 

ویبدو ْجعُز املنظامِت إالقلميیِة واحضًا يف التصدي . فاحلروُب احمللی�ة يف عرص� تتحول ٕاىل حروٍب �املی�ة
ٔ�و تتعلق مبصاحلها يف م�طقٍة ٕاقلميیة، وكذ� ٔ�مام بعض املشالك  �لزنا�ات اليت �كون ا�وُل الكربى طرفًا فهيا

�ا تت�ىل� الرؤیة يف �مكُ� ا�ور الرتابطي .)22(كزنع السالح وحترمي السالح النووي و�ريها من املشالك
ويل، وبطریقٍة مغا�رٍة �ْربَ الوقوف ضد الس�یاسة التعسف��ة اليت  ميارسها والتاكميل ٔ�هداف ْجمِلس أ�ْمِن ا��

 جتاه دو� معینة تد�ل مضن ٕاطارها إالقلميي، وحىت یمت تقریب الصورة یمت �س�شهاد بواقع احلال جملس
ملْ    .أ�فریقي وأ�ْمن الّسِ

ْمل وأ�ْمن أ�فریقي يف �ل الزنا�ات و�سو�هتا يف �ٔفریق�ة : �نیاً    )�ٔمنوذ�اً (دور جملس الّسِ

ْت الفقرة أ�و :)23(طبیعة ا�لس ىل من املادة الثانیة من �روتو�ول ا�لس �ىل طبیعته، ويه �اٌز نص�
داٌمئ لصْنع القرار ف� یتعلق مبْنع الرصا�ات وٕادارهتا و�سو�هتا دا�ل �حتاد أ�فریقي، ویعاوُن ا�لَس ٌلك ِمن 

  .ع، وصندوٌق �اصاملفوضیِة، ومجمُع احلكامء، ونظاٌم لٕالنذار القاري املبكر، وقوٌة ٔ�فریق�ٌة �لتد�ل الرسی
ی�شلك ا�لس من مخسة عرش عضوًا ميثلون ٔ�قالمي القارة امخلسة، ُخيتارون �ىل : �شك�ل ا�لس

ٔ�ساس احلقوق امل�ساویة، عرشُة ٔ�عضاَء مهنم یُ��َخبون مدة س�ن�ني، ومخسُة ٔ�عضاء مدة ثالث س�نواٍت؛ 
التناوب، وجيوز ٕا�ادُة انت�اب ٔ�ي عضو لضامن �س�متراریة، و�ىل ٔ�ساس م�دَيئ ا�متثیل إالقلميي العادل و 

من القانون  23ت�هت�ي مدة عضویته، و�شرتط ٔ�ّال �كوَن ا�وُ� املرحشُة �لعضویة �اضعًة �لعقو�ت، وفقًا �لامدة 
الت�ٔس�يس لالحتاد، ؤ�ّما طریقُة انت�اِب أ�عضاء ف�مت �القرتاع الرسي وب�ٔ�لبیة ثليث ا�ول اليت لها حق 

  .)24(التصویت
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ْمل وأ�ْمن و�س�تقرار يف :م ا�لس�ا ْمل وأ�ْمن أ�فریقي يه تعز�ز الّسِ املَهمة أ�ساس�ی�ُة �لِس الّسِ
ٔ�فریق�ة، وليك �متكَن ا�لُس من حتق�ق هذه املَهمة أ�ساس�ی�ة �دد الربوتو�ول �لم�لس �ددًا من املهام الفرعیة 

كُر، وا�بلوماس�یة الوقائیة، وصْنُع السمل، مبا يف ذ� اس�ت�دام أ�خرى �لق�ام هبا، ومن هذه املهام إالنذاُر املب
املساعي امحلیدة، والوساطة، واملصاحلة، والتحق�ق، ومعلیات دْمع السمل والتد�ل طبقًا �لامدة الرابعة الفقرة 

،َعِقَب التد�َل يف ٔ�یِة دوٍ� عضوٍ )25(من القانون الت�ٔس�يس لالحتاد أ�فریقي اليت تنص �ىل حق �حتاد) ح(
قراٍر صادٍر عن مؤمتر �حتاد، یتعلق بظروٍف خطريٍة، �جرامئ احلرب، وإال�دة امجلاعی�ة، واجلرامئ ضد 

  .إال�سانی�ة، والعمل إال�ساين وٕادارة الكوارث، وبناء السمل وٕا�ادة التعمري يف مر�� ما بعد الرصا�ات
العالقة يف ق�ام ا��َمم املت��دة بتقدمي ا�مع املايل �متثل هذه : )26(�القة ا�لس ���َمم املت��دة

وا�لو��س�يت والعسكري؛ تعز�زًا ل�شاطات �حتاد أ�فریقي يف جمال تعز�ز أ�من والسمل و�س�تقرار يف 
ْمل الفصل الثامن من م�ثاق ا��َمم املت��دة املتعلق بدور املنظامت إالقلميیة يف حفظ الّسِ  ٔ�فریق�ة، ومعًال ب�ٔحاكم

ولیني   .وأ�ْمن ا��
ویقوم ٌلك من جملس السمل ورئ�س املفوضیة �لتفا�ل الوثیق واملس�متر مع ْجمِلس أ�ْمِن التابع لٔ�مم 
املت��دة، ومع أ�عضاء أ�فریق�ني ف�ه، وكذ� مع أ�مني العام لٔ�مم املت��دة، مبا يف ذ� عقد �ج��ات 

  .ة حول مسائل أ�من والسمل و�س�تقرار يف ٔ�فریق�ةا�وریة، وٕاجراء املشاورات املنتظم
ولیة أ�خرى ذات الص�، �ش�ٔن مسائل أ�من والسمل  ا ف� یتعلق بعالقة ا�لس مع املنظامت ا�� ٔ�م�

  .و�س�تقرار يف ٔ�فریق�ة، فٕان� ا�لَس یتعاون ویعمل �ىل حنٍو وثیٍق مع هذه املنظامت
  قلمييالرؤیة �س�رشاف�ة �لتاكمل االٕ  

) ا�و�(تت�ىل الرؤ� �س�رشاف�ة لتحق�ق �رابط حق�قي �اكميل دا�ل �یا�ت الو�دات الس�یاس�یة 
طارها إالقلميي، بعدة خطوات اسرتاتیجیة یضمن من �اللها موا�ة ٔ�ي تعسف ٔ�و س�یاس�یة هتم�ش إ  مع

طة جملس أ�من، كام هو م�عمدة �كون صادرة بصفة الرشعیة ا�ولیة والنفوذیة �ول كربى املتحمكة يف سل
واقع التعسف احلاصل �الیًا ضد ا�ول العربیة، اليت �شهد مر�� اضطرا�ت س�یاس�یة ؤ�م�یة، �لفت ذمارًا 
يف البىن التحتیة وا�هتااكت ضد إال�سانیة �ش�ىت ٔ�نواع جرامئها وراهئا ال�شعة، ٕازاء مصت مطبق وس�یاس�یة 

صالح�ة تؤمن امحلایة ��ول املقهورة إ فكریة لتقدمي رؤ� فرت اجلهود التعمدیة من جملس أ�من، �ا تضا
مت مسؤولیة لك دو� تقع واجلا�ر �لهيا من ق�ل جملس أ�من، مفن �الل ما مت عرضه وتوحضیه ف� س�بق حت

دراك ٔ�مهیة الرتابط التاكميل، لتحق�ق �ا�ت ؤ�هداف تعود �لهيا �لنفع وامحلایة إ قلميهيا اجلغرايف إ يف ٕاطار 
ویة من صد ٔ�ي ظمل ٔ�و س�یاسة هتم�ش ممهن�ة صادرة عن قرارات جملس أ�من اليت حتمل صفة الرشعیة احلی
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هداف والغا�ت من الرؤ� �سرتاتیجیة لرتابط التاكميل  هذا الس�یاق یمت اس�تطراد ٔ�مه ا�ٔ ا�ولیة، و�ىل
  :ويه

الثالث، اليت �لف  قصاء وا�هتم�ش الصادرة من جملس أ�من ضد دول العاملموا�ة س�یاس�یة االٕ  - 1
 . عهنا تعرث يف مسرية التقدم احلضاري �س�ب املشالك اليت حمیطة �لهيا من لك �انب

قلميیة ملساندة جملس أ�من الس�ت��اب السمل وأ�من ا�ولیني، يف �ا� إ �شاء م�ظومة حامیة إ   - 2

تفعیل �شوب اضطراب ٔ�و �دم اس�تقرار س�یايس ٔ�و عسكري يف ٕاطار املنطقة إالقلميیة، ویعد 
قصاء اتفاق�ة القوة العربیة املشرتكة �ىل س��ل املثال ال احلرص من ٔ�مه وسائل موا�ة س�یاس�یة االٕ 

 .وا�هتم�ش جتاه القضا� العربیة املعارصة
العمل بت�س�یق�ة وم�ظومة شام� وم�اكم� وسلسة تضمن التنف�ذ السلمي لقرارات جملس أ�من   - 3

 .ا�ويل
 :رشاف والت�س�یق مع جملس أ�من لعدة ٔ�مور ٔ�مههاالٕ �شك�ل جلان ف�یة تقوم �ىل ا  - 4
 .م�ابعة سري معلیة تنف�ذ قرارات جملس أ�من  -  �ٔ 

رفع توصیات واملتابعات احلث��ة يف �ا� تعرض ٔ�ي نوع من س�یاس�یة ا�هتم�ش والتعسف من ق�ل   - ب
 . قلمئ�ي دو� كربى صاح�ة نفوذ ومصاحل ح�ویة لها يف دا�ل دول م�طقة االٕ 

 املقاربة املعرف�ة اليت �سهم يف تفعیل ا�ور إالقلميي وٕاعطائه ا�ور الر�دي يف ت�يب وتت�ىل رؤی��ا يف
قضا�ه الشا�كة والعالقة يف ٔ�روقة جملس أ�من بدون وضع �لول �ذریة، �ا �ىل املنظامت إالقلميیة حتمل 

  .مسؤولیاهتا وا�فاع عن ��هتااكت الواقعة يف م�طقهتا إالقلميیة

  اخلالصة

ٔ�ن الس�ب الرئ�يس يف عرق� تنف�ذ القرارات ا�ولیة يه تضارب املصاحل ا�ولیة وتوس�یع دا�رة  تبني - 1
النفوذ إالقلميیة اليت اكنت املانع الرئ�يس دومًا يف �رمجة قرارات جملس أ�من ٕاىل الواقع امللموس وا�اعي ٕاىل 

 .اس�ت��اب السمل وأ�من ا�ولیني
�لت ٕالیه أ�مور أ��رية ٔ�صبح الواقع الراهن یفرض �ىل جمل - 2 �لیات �دیثة وموا�بة ملا � س أ�من فرض �

وا�اعیة �لس أ�من ٕاىل ا�ادة النظر يف تدابريه التقلیدیة، اليت ٔ��دثت مشالك و�وارث يف تطبیقها �ىل 
الشعوب اليت ال مت� من ٔ�مرها ش��ا، واكنت يه ٔ�كرث ترضرًا من تطبیق هذه التدابري اليت تدعو م�ًال ٕاىل 
احلصار البحري ٔ�و ما شالكه من عقو�ت یفرضها جملس أ�من �ىل دو� ما ف�كون اخلارس ا�ٔكرب هو 

 .املواطن ال�س�یط
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رضورة �لت�اء ٕاىل اس�ت�دام العقو�ت ا��یة ٔ�هنا مركزة و�س�هتدف ٔ�هدافًا بعیهنا بعكس التدابري  - 3
 .التقلیدیة اليت لها �ٓ�ر شام�

ود الرتابطیة والتعاضدیة بني دول املنطقة إالقلميیة الوا�دة ملساندة �س�توجب الواقع املعارص ٕاىل وج - 4
ا�و� اليت تتعرض س�یاس�یة ا�هتم�ش املتعمد من ق�ل قرارات جملس أ�من سواء من ح�ث إالصدار ٔ�و من 

 .ح�ث مس�ٔ� التنف�ذ
قلميیة ملساندة جملس إ �شاء م�ظومة حامیة إ قلميیة االٕ  املنظامت يف التاكميل الرتابط تعد من ٔ�مه ٔ�هداف - 5

يف �ا� �شوب اضطراب �ٔو �دم اس�تقرار س�یايس �ٔو  أ�من الس�ت��اب السمل وأ�من ا�ولیني، وذ�
 .عسكري دا�ل ٕاطار املنطقة إالقلميیة
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  .52ص,1999، 836، ا�� ا�ولیة لصلیب أ�محر، العدد وإال�سانیةس�یغال �ٓ�، العقو�ت �ق�صادیة الق�ود القانونیة   )1(

-(2) Boris Kondoch, The Limits of Economy Sanctions under International Law: The Case of Iarq,pg 2.  
ولیة، جم�   )3(   .154، ص 2001، یولیو 145، العدد 37ٔ�بو�كر السويق، العراق والعقو�ت ا��ی�ة، جم� الس�یاس�یة ا��
، 268دة هیلكة س�یاسة ا��َمم املت�دة يف العراق، جم� املس�تق�ل العريب، العدد دیف�د �ور�رایت و�ٓخرون، العقو�ت ا��ی�ة، ٕا�ا )4(

  .37ص  2001
  .38املرجع نفسه ص) 5(
  .39العقو�ت �ق�صادیة الق�ود القانونیة و��سانیة، ا�� ا�ولیة لصلیب أ�محر، ص )6(
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 ملخص

�ري رصحية ٕان �زاید ا�لجوء اىل اس�ت�دام بعض �لفاظ والعبارات الس�یاس�یة ذات ٔ�و�ه رصحية و 
�ولیة وذ� ، ميكن ان مينحها القانون ا�ويل امحلایة ا"طاب الس�یايس املعتدلاخل"اليت تندرج حتت مسمى 

ن ٔ�كرث ما ميزي هذا اخلطاب ٔ�نه إ و  ،ن اس�باب اس�تقرار ا�متع ا�ويلٕاذ یعد م ،"حریة التعبري"يف اطار 
اصل ین�رش �شلك ملفت بني ج�ل الش�باب املتعمل و�اصة طلبة اجلامعات �رب اس�ت�دام وسائل التو 

الن  ،لتعبري مع وجوب الرقابة املشددةیة ا، ح�ث الفضاء الرمقي الواسع يف حر �ج�عي ٔ�و ��الم اجلدید
فا�لیة االتصال إال�ساين، تعد ٕاذ ٔ�ن, هذا املفهوم قد ینحرف ویصعب الس�یطرة �لیه واسرتاتیجیات موا�ته

، وذ� مع تطور  فهيامن أ�مور ا�ٔكرث تعق�ًدا يف ب��ة االتصال اليت من الصعب ٔ�ح�اً� ضبطها ٔ�و التحمك
ا � من امهیة �ىل حفظ السمل وذ� مل ،عام� مع ٔ�ي مصدر اتصايل، �رشً� اكن ٔ�و تق�ًیافراديف امل�ارات ا�ٔ 

  .من ا�ولیني وا�ٔ 

  .التعا�ش السلمي ،ن ا�ولینيمالسمل وا�ٔ  ،�عتدال الس�یايس ،الس�یايس اخلطاب :اللكامت املف�اح�ة

Abstract 

The increasing resort to the use of some political terms and expressions with explicit 
and non-explicit aspects that fall under the name of "moderate political discourse", 
international law can grant it international protection within the framework of "freedom of 
expression", as it is one of the reasons for the stability of the international community. This 
discourse distinguishes that it spreads remarkably among the educated young generation, 
especially university students, through the use of social media or new media, where the vast 
digital space in freedom of expression with the necessity of strict censorship, because this 
concept may deviate and difficult to control and strategies to confront, as the effectiveness of 
communication Humanitarian, it is one of the most complex matters in the communication 
environment that is sometimes difficult to control or control, with the development of 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Eleventh Issue- November 2022. 

 

ا ت ارا ون ام 

 .2022 م ، ام -ادي ة اد
 

  

 

 

84 

 

individuals’ skills in dealing with any communication source, human or technical, because of 
its importance to maintaining international peace and security. 

Keywords: Political discourse, political moderation, international peace and security, 
peaceful coexistence. 

  مقدمة

 موضوع البحث  :وال�ٔ 

ٕاذ ماال شك ف�ه ٔ�ن  ،ٕان حریة التعبري ل�ست حقا مطلقا، وقد جيري  حتدیدها يف بعض الظروف
�متع ا�ويل، ویتضمن ق�ام ا�ول �ختاذ مجیع ا�رتام القمي إال�سانیة واجب قانوين تتحمل به ا�ول جتاه ا

، وتعطیلها لهذه إالجراءات �كون �لمجمتع ا�ويل سلطة ٕاج�ارها لالزمة لكفا� ا�رتام لت� القميإالجراءات ا
، اليت يه القمية أ�م اليت ت��ع مهنا القمي تفق مع ا�رتام الكرامة إال�سانیةؤ�ن خلطاب املعتدل ی , �ىل ذ� 

فٕاذا و�د ا�رتام الكرامة إال�سانیة و�د الصدق والعدل وأ�مانة واحملبة واحلریة  وتق�ل ,  یة أ�خرىإال�سان 
�خ�الف واحلوار وإالبداع واملشاركة واحملاس�بة وامجلال وال�سامح ونرصة املظلوم وما ٕاىل ذ� من قمي 

ن مث تظهر العدید من �ٓفات ا�متع مهنا ٕا�سانیة وٕاذا �اب ا�رتام الكرامة إال�سانیة �ابت هذه القمي لكها، وم
 .خطاب الكراهیة 

وحتتل دراسة اخلطاب الس�یايس املعتدل �ىل الصعید ا�ويل ٔ�مهیة حموریة ملا � من دور ممتزي �ىل 
صعید العالقات ا�ولیة سواء يف املايض ٔ�و احلارض، وحىت يف املس�تق�ل، وذ� الن ا�و� يه الو�دة 

مبا  ،من ا�ولینيحفاظ �ىل السمل وا�ٔ ويل والفا�� يف النظام ا�ويل، ويه املؤه� �لأ�ساس يف ا�متع ا�
  .إالماكنیات املادیة والعسكریةمتلكه من م�دٔ� الس�یادة و 

 ،من ا�ولینياملعتدل يف احلفاظ �ىل السمل وا�ٔ �� ومن هنا حظیت دراسة دور اخلطاب الس�یايس 
ح�ني وا�ٔاكدميیني وذ� لتعدد قضا�ه و�زاید الو�دات ا�ولیة وتنوعها يف �ه�م مزتاید ومس�متر من ق�ل البا

النظام ا�ويل، مما ا�سب دراس�ته ٔ�مهیة �لغة، فعن طریقه ميكن فهم التو�ات الس�یاس�یة ��ول يف �القاهتا 
لس�یاس�یة و�م�یة ف� ب�هنا، كام ان دراس�ته متك�نا من �شف وفهم �سرتاتیجیات القوم�ة ��ول جتاه ب��اهتا ا

ام متك�نا كذ� ، كا وجحم نفوذها يف ا�ا�ل واخلارج، سواء اكنت هذه ا�ول كربى ٔ�و ٕاقلميیة ومدى نفوذه
  .س�باب ضعف ٔ�دوار دول اخرى يف هذا �جتاه �ٔ من معرفة 

  مهیة البحث �ٔ : �نیا

تدال، ذ� ان �امل تربز من اخلطاب الس�یايس  قضیة يف �ایة أ�مهیة و�متثل حتدیًدا بدراسة �ع 
الیوم �سود يف دو� الك�ري من احلروب والرصا�ات ا�ا�لیة واخلارج�ة، فضًال عن تصا�د أ�یدیولوج�ات 
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املتطرفة وا�ميی��ة، وهنا ی�ٔيت حبثنا مك�او� �لمیة ل�سلیط الضوء �ىل قضیة ٔ�صبحت حمط اه�م �ى 
من ا�ولیني فضال ملعتدل يف احلفاظ �ىل السمل وا�ٔ االباح�ني وصناع القرار ٔ�ال ويه دور اخلطاب الس�یايس 

�ر الك�ري يف �ل الزنا�ات بني  املعتدل ا�ٔ عن ٔ�ن مشلكة البحث ترتكز يف معرفة كٌیف �لخطاب الس�یايس
من ا�ولیني ، ولغرض بیان لك ما س�بق  ل و�لتايل احلفاظ �ىل السمل وا�ٔ ا�ول واس�تقرار العالقات بني ا�و 

  :یتطلب معرفة 

  �ساؤالت البحث :لثا�

يف  تدور مشلكة البحث مع  فكرة اساس�یة مفادها عن ا�ور احلق�قي �لخطاب الس�یايس املعتدل
  :من ا�ولیني �ا تربز �ینا اشاكلیات كثريه ويهتعز�ز السمل وا�ٔ 

ماهو مفهوم اخلطاب الس�یايس املعتدل ومايه امه الفروع اليت ممكن ان ینقسم ا�هيا اخلطاب - 1
  يس؟الس�یا

  �یف ميكن توفري امحلایة ا�ولیة �لخطاب الس�یايس املعتدل يف ظل املتغريات احلالیه؟- 2

ة و�لتايل احلفاظ ن یؤدي اخلطاب الس�یايس املعتدل دوره يف �سویة الزنا�ات ا�ولی�ٔ �یف ميكن - 3
  من ا�ويل؟�ىل السمل وا�ٔ 

  مهنجیة البحث: رابعا

ح�ث ان املهنج الوصفي �كون من :  املهنج الت�لیيل و  صفياعمتد� يف كتابة البحث �ىل املهنج الو 
�الل وصف مفهوم اخلطاب الس�یايس وما هو تعریف اخلطاب الس�یايس وانواعها وكذ� امهیة فكرة 
�عتدال يف الس�یاسة ا�ولیة اما املهنج الت�لیيل ف�كون من �الل حتلیل اخلطاب الس�یايس �وس�ی� 

  لیني وكذ� دوره يف �سویة الزنا�ات �لحفاظ �ىل السمل و�من ا�و 

  هیلكیة البحث: �امسا

 .مت تقس�مي البحث اىل ثالث م�احث و�لشلك التايلولغرض ��اطة �ملوضوع من مجیعه جزئیاته  

  مفهوم اخلطاب الس�یايس املعتدل : ولاملبحث ا�ٔ 

  تعریف اخلطاب الس�یايس: ولاملطلب ا�ٔ 

 انواع اخلطاب الس�یايس:املطلب الثاين 

  امهیة اخلطاب الس�یايس املعتدل يف الس�یاسة ا�ولیة -املبحث الثاين
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  دور �عتدال يف بناء السالم والتعا�ش السلمي ا�ويل:ولاملطلب ا�ٔ 

 دور اخلطاب الس�یايس املعتدل يف �سویة الزنا�ات ا�ولیة:املطلب الثاين

  امحلایة ا�ولیة �لخطاب الس�یايس املعتدل: املبحث  الثالث 

  اخلطاب الس�یايس املعتدل يف قوا�د القانون ا�ويل:ول ب  ا�ٔ املطل

  من ا�ولینياملعتدل �ىل السمل وا�ٔ خماطر اخلطاب الس�یايس �ري :املطلب الثاين 

 مفهوم اخلطاب الس�یايس املعتدل: ولا�ٔ  املبحث

 مصريیة ٕان مر�� سقوط �نظمة الس�یاس�یة يف كثري من ب�ان العامل و�اصة العربیة مهنا تعد مر��
ٕاذ وقع �ىل �اتق القامئني �ىل العملیة الس�یاس�یة �مة اجياد نظام س�یايس دميقراطي  ،يف �رخي ت� الب�ان

فضال عن التعق�دات �م�یة و�ىل , �دیث يف ظل ب��ة �رزح �لتعق�دات �ق�صادیة و�ج�عیة 
ان مما ادى اىل اح�اللها من ق�ل فزتایدت �زمات يف بعض ت� الب� ،املس�تویني ا�ا�يل واخلار�

هنا بدٔ�ت امهیة معرفة �س�باب اليت نتجت عهنا الرتاكامت الس�یاس�یة و�زمات  ،التنظ�ت �رهابیة
واملشالك وامهیة دراسة اخلطاب الس�یايس املعتدل ودور �عتدال يف احلفاظ �ىل السمل و�من ا�ولیني 

 يف مطلبني املطلب �ول حول تعریف اخلطاب الس�یايس �ا البد من تناول مفهوم اخلطاب الس�یايس
 . تدلاملعتدل والثاين انواع اخلطاب الس�یايس املع 

 تعریف اخلطاب الس�یايس املعتدل :ولاملطلب ا�ٔ 

ٕان اخلطاب الس�یايس ليك �كون معتدال البد ان �كون �فاكر والرؤى واملواقف اليت حيملها اخلطاب 
�ا یلزم تعریف اخلطاب الس�یايس وبیان معىن �عتدال �متیزيه عن  ،العنرصیة�الیة من التطرف وا�متیزي و 

 :املفاهمي املقاربة وذ� وفق �يت 

 تعریف اخلطاب الس�یايس: وال�ٔ 

نوع من السلوك ا�لفظي لغرض حتق�ق التواصل بني م�تج " ميكن تعریف اخلطاب الس�یايس ب�ٔنه 
 .)1("ة ال�م ومس�تق�� سواء �رب ال�م او الك�اب

وس�ی� من وسائل التواصل ال�رشي يف خمتلف ا�االت وظیفهتا �ساس�یة  التواصل "نه �ٔ كام یعرف ب
 .)2("وال بد لتحق�ق هذه املهمة من ت�ٔ�ر وت�ٔثري عند اس�ت�دام ا�لغة ٕالكامل معلیة الت�اطب 
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ت وهو ق�ا�ة ویعرف كذ�  اخلطاب الس�یايس فرياد به خطاب السلطة احلامكة يف شائع �س�ت�داما
مبضمون اخلطاب، اخلطاب املو�ه عن قصد ٕاىل املتلقي املقصود �لت�ٔثري �لیه، ویتضمن هذا املضمون ٔ�فاكر 

) Breton Philippe(كام یعرفه ف�لیب �روتوف ,س�یاس�یة ٔ�و �كون موضوع اخلطاب يف ذاته س�یاس�یًا 
ىل ٕاق�اع خشص، ٔ�و مس�متع، ٔ�و �شاط ٕا�ساين یت�ذ ٔ�وضا�ًا تواصلیة م�عددة، ووسائل م�نو�ة، وهيدف إ 

  )3(.جمهور ما، بتٍ�ت موقف ما، �ٔو املشاركة ىف رٔ�ى ما

ٕاهنا ٔ�داة �مة �لفا�لني الس�یاس�یني؛ ٔ�هنا �س�ت�دم من ق�لهم �لتعبري عن الطریقة " نه�ٔ وميكن تعریفه ب
ة السلطة، ٔ�و �لق اليت �رون هبا مشالك معینة، ٔ�و ربط الناخ�ني مبثلهم العلیا، ٔ�و ٕا�رة ٔ�س�ئ� حول ممارس

فاخلطاب الس�یايس یعد من امه وسائل التواصل اليت ميكن  4..أ�مل يف امجلاهري ا��ن یتلقون الرسا�
ها الت�ٔثري �ىل افاكر وتو�ات اس�ت�دا�ا �لتعبري عن التو�ات و�فاكر واملواقف واليت ميكن من �الل 

 .خر�ن ا�ٓ 

 تعریف �عتدال الس�یايس: �نیا

الزتام املهنج العدل أ�قوم، واحلق ا�ي هو وسط بني الغلو ٔ�ي املبالغة "نه�ٔ ميكن تعریفه ب ٕان �عتدال
 .)5("إالفراط والتفریط : والتلكف، وبني التفریط والتقصري، فاالعتدال و�س�تقامة وسط بني طرفني هام

املوقف ا�ي  املوقف املعتل بني طرفني، فال متیل اىل طرف دون �ٓخر، وٕامنا تقف" نه�ٔ كام عرف ب 
یق�ضیه املزيان الوسط، وال �سمح بطغیان طرف �ىل �ٓخر، فال ٕافراط وال تفریط، وال �لو وال تقصري، وٕامنا 

�عتدال : "ٔ�و يه ،"هو القسطاس املس�تقمي  بني املادیة  والروح�ة  والواقعیة  واملثالیة  والفردیة وامجلاعیة
 .)6("يف املواقف، ٔ�و املوقف املعتدل بني طرفني

لقوا�د التعا�ش السلمي مع ا�ٓخر، ٕاذ  ًلالس�تواء و�س�تقامة، وتطبیقا ًممارسة �عتدال، حتق�قا"وهو 
 وان ام�از ٕا�سان عن �ٓخر مبؤهالت �س�توي الناس يف ٕا�سان�هتم، �نعدام الفوارق الطبق�ة، وا�متیزي العنرصي،
ف حلقه، بعد اق�ضاء التقوى مرا�اة وصفات، لكهنا �ىل لك �ال ال توجب حقا �ملیل �لیه ٔ�و، �حجا

  )7(." و�دم التنكر � او التغايض عنهاملشرتك ��ساين

هو وس�ی� فكریة س�یاس�یة  "ومن �الل التعریفات ا�اله ميكن القول ان اخلطاب الس�یايس املعتدل 
تلفة من ا�ل حتق�ق وتوجهيا وهتی�هتا ملوا�ة املتغريات ا� , لها اهداف و�ا�ت �لت�ٔثري �ىل افاكر احملكومني 

  ."�س�تقرار �ىل املس�توى ا�ا�يل وا�ويل 
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 نواع اخلطاب الس�یايس �ٔ : املطلب الثاين

واخلطاب ,اخلطاب الس�یايس �اكدميي , ميكن تقس�مي اخلطاب الس�یايس اىل ثالثة انواع رئ�سة 
  :الس�یايس �یدیولو� واخلطاب الس�یايس امجلاهريي 

 ميي اخلطاب الس�یايس �اكد: وال�ٔ 

ىل �رش الثقافة إ وهتدف  ،و�متثل هذا النوع �ملساهامت واملؤلفات والبحوث الس�یاس�یة �اكدميیة
 .�س��د �ىل اسس �لمیة رصینة  ، الس�یاس�یة �لك جترد بعیدا عن اي م�ول س�یاس�یة

 اخلطاب الس�یايس �یدیولو� : �نیا

املفكرون وا�ي یقوم ب�رشه و�روجيه وهو خطاب �س��د اىل ا�ٓراء و�فاكر الس�یاس�یة الناجتة عن 
وهيدف هذا النوع من اخلطاب اىل ارىس افاكر م�طق�ة من و�ة نظر التیار او , تیارات واحزاب س�یاس�یة 

ٕاذ �ادة متت� هذه �حزاب والتیارات وسائل �ق�اع والقدرة �ىل ا�داث تواصل مع , احلزب ا�امع � 
 .)8(امجلاهري 

  امجلاهريياخلطاب الس�یايس: �لثا

یالزم �زمات الس�یاس�یة  یقوم بتحریض �فراد من �الل ا��ا�ت او اخلرب الس�یايس  وهو خطاب
ٕاذ تقوم �س�ت�دام اللكامت الوصف�ة  امحلاس�یة , ويف بعض �ح�ان �كون عن طریق الطرفة , او ��اين 

  .)9(اليت �كون اكرث قدرة �ىل اس�ساغهتا من ق�ل امجلهور 

 �ٔمهیة  اخلطاب الس�یايس املعتدل يف الس�یاسة ا�ولیة :ثايناملبحث ال 

تنطلق امهیة اخلطاب الس�یايس املعتدل من دور هذا اخلطاب يف س�یاسة ا�ول اخلارج�ة وا�ا�لیة 
ول ی��اول الفرع ا�ٔ من ا�ولیني وهذا ما سوف یمت تناو� يف فر�ني �ر هذه الس�یاسة يف صون السمل وا�ٔ وا

 يف بناء السالم والتعا�ش السلمي والفرع الثاين ی��اول دور اخلطاب الس�یايس يف دور اخلطاب الس�یايس
 .�سویة الزنا�ات ا�ولیة

 دور �عتدال يف بناء السالم والتعا�ش السلمي ا�ويل  : ولا�ٔ  املطلب 

�شلك اخلطاب الس�یايس املعتدل ا�دى ٔ�مه اخلطوات لبناء السالم والتعا�ش السلمي اذا ان معلیة 
ناء السمل �شلك الیوم حتد� �بريًا يف ظل ��داث املتغرية اليت جتوب العامل الیوم ح�ث تعد معلیة بناء ب 

م املت�دة دور �م يف دمع �ٔ  ف�ٔن �لمجمتع ا�ويل وخباصة �ول مع ذ�السالم مسؤولیة وطنیة �ملقام ا�ٔ 
ا�ولیني تعدان هدافان �امن واساس�یان الربامج الوطنیة فعملیة بناء السالم واحلفاظ �ىل أ�من والسمل 
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لعمل م�ظمة أ�مم املت�دة ح�ث ٔ�ن معلیة بناء السالم ب�ٔمكلها متر من �الل تظافر �دد من اجلهود ا�ولیة 
  .ل�سري �لهيا )10(اليت �رمس اخلطوط الواحضة ��ول

) 2ة؛ القات السلمیتعز�ز الع) 1": و�ىل ذ�  ف�ٔن بناء السالم هو عبارٌة عن تدابري موضو�ة بغرض 
تعز�ز ) �3ق�صادیة والثقاف�ة القادرة �ىل التعامل مع الزنا�ات؛ - �ج�عیةتعز�ز املؤسسات الس�یاس�یة و

أ��شطة اليت هتدف رصا�ًة ٕاىل . ا��لیات أ�خرى اليت هتّ� �ٔو تدمع الظروف الالزمة �لسالم املس�تدام
م يف السالم معومًا هبدف العمل �ىل أ�مور املتعلقة معاجلة أ�س�باب الاكم�ة وراء الزنا�ات وإالسها

 .)11(" �لزنا�ات من �ٔ�ل تقلیل دوافع الزنا�ات العنیفة وإالسهام �سالم جممتعي �ىل نطاق ٔ�وسع

ميكن . اما التعا�ش السلمي ف�عين ٕاىل جودة التعا�ش بني ا�مو�ات املتعددة اليت تعمل دا�ل ا�متع
ٔ�صل العريق و�ج�عي والثقايف ، واملعتقدات ا�ی��ة والس�یاس�یة ، والطبقة متیزي ا�مو�ات من ح�ث ا

ميكن تق�مي . �ج�عیة �ٔو القطاع �ق�صادي ، ٔ�و �ىل ٔ�ساس اخلصائص الشخصیة م�ل اجل�س والعمر
ركة جودة التعا�ش بني ا�مو�ات �ىل ٔ�ساس ٔ�بعاد ��رتام والثقة املتبادلني ، والقمي املشرتكة واملشا

 .)12( �ج�عیة ، والرضا عن احلیاة ، والسعادة ، وكذ� إالنصاف الب��وي والعدا� �ج�عیة

برصف النظر عن �لزتام بعدم �عتداء ، فٕانه . لكن هذا ال �شمل اكمل مفهوم التعا�ش السلمي
دة ب�ٔي شلك وحتت �ٔي یفرتض ٔ�یًضا الزتاًما من �انب مجیع ا�ول �لكف عن ا�هتاك و�دة أ�رايض والس�یا

م�د�ٔ  التعا�ش السلمي یعين نبذ التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة ��ول أ�خرى هبدف تغیري نظام . ذریعة اكنت
احلمك والنظم �ق�صادیة بني ا�ول جيب �ٔن تقوم �ىل ٔ�ساسها املساواة الاكم� بني أ�طراف املعنیة واملنفعة 

مذهب السلمي یفرتض التعا�ش ٔ�یًضا �ٔن العالقات . ع ٔ�خرىاملتباد� ٔ�و �ٔسلوب احلیاة �ٔو ٔ�ي دواف
 .)13(الس�یاس�یة جيب ان �كون معتد� متنع التد�ل يف شؤون ا�ول �خرى او هتدید امهنا واس�تقرارها

وحىت یتحقق ا�ور احلق�قي �لخطاب املعتدل يف بناء السالم والتعا�ش السلمي البد ٔ�ن یعزز بعدد 
 :من العنارص ويه

ح�ث جيب ان �كون هناك معل  قامئ �ىل القوة هو �مة الق�ض �ىل أ�ش�اص   :وةعنرص الق - 1
ا��ن یقومون �ٔ�ذى ووقفهم و�لتايل �شلك افعاهلم هتدید لبناء السالم والتعا�ش السلمي و�لیه جيب �ٔن 

�عتقال  یقرتن اخلطاب الس�یايس املعتدل بتوفر القوة سواء اكنت قوة م�نیة �ىل إال�راه �ري العنیف م�ل
�داري م�ال ، وهناك معل �لرشطة فقط �س�ت�دام احلد أ�دىن من القوة املؤذیة جسدً� يف � احلالتني 

(جيب ٔ�ن �كون هناك اس�ت�دام �لقوة �مع معلیة التعا�ش السلمي
14

(.  
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�سا�د وجود حقوق ��سان مد�ل ٔ�سايس وجوهري لن�اح اخلطاب : حقوق أ��سان عنرص - 2
دل حىت يف ٕاطار املسائ�  املس��د ٕاىل القوة سواء اكن يف إال�راه �ري العنیف جيب ٔ�ن الس�یايس املعت

، و�الًبا ما یتضمن إالرصار �ىل تطبیق القوانني العاد� ٔ�و احلقوق حبقوق إال�سان والقمي ذات الص� �سرتشد
وثوقًا به ميكن �لرشطة العاد� یوفر العمل القامئ �ىل احلقوق ٔ�یًضا نظاًما قضائًیا م. املعرتف هبا �شلك اكمل

(�سلمي أ�ش�اص ا��ن اعتقلهتم 
15

(.  
، ح�ث فاهمي أ�ساس�یة  يف بناء السالم�د مفهوم املصل�ة الوطنیة من امل :عنرص املصل�ة الوطنیة - 3

اخ�لفت �راء �ش�ٔنه �خ�الف املناهل الفكریة  والعلمیة �لباح�ني، �ري احصاب النظریة  الواقعیة �رى ب�ٔن 
صل�ة الوطنیة ٔ�داة الت�لیل الرئ�سة لرمس وفهم الس�یاسات ا�ولیة  وفكرة �عتدال الس�یايس وهذا امل

ماجتري ا�ول �شاهنا االتفاق�ات من ٔ��ل �سري  احلیاة  الیوم�ة ح�ث تل�ا ا�ول  اىل العالقات ا�بلوماس�یة 
یة  ليك یمت بناء السالم ، جيب ٔ�ن اليت ت��وج مب�اد�ت السالم ويه يف الغالب قامئة �ىل املصل�ة الوطن 

هنم حىت وان لزم يف جيلب العمل القامئ �ىل املصل�ة أ�طراف املتعارضة لال�رتاف �ملصاحل املشرتكة ف� ب�
أ�طراف املمتردة ٕاىل  ام إال�راه السلمي ٔ�و تطبیقات نظام العدا� من ٔ��ل �لبداس�ت� ح�انبعض ا�ٔ 

(ء السالم وحتق�ق التعا�ش السلمي و الوساطة  من �ٔ�ل بنا�ٔ التفاوض  
16

(   . 
وهذا العنرص یعين يف بناء السالم والتعا�ش السلمي هو ا�ادة العالقات حىت  :�سانیةعنرص االٕ  - 4

يف بعض . عندما �كون ا�ول او دا�ل ا�و�  �زا�ا ما ، ليك تو� و�منو �القات �دیدة سلمیة وحمرتمة
ن حيفز ا�ول او �طراف �ىل التفاوض حبسن نیة ٔ�و ��رتاف أ�ح�ان ، ميكن �لتغیري يف العالقات  �ٔ 

�حلقوق ٔ�و �لزتام �لقوانني العاد� ، مما یقلل من احلا�ة ٕاىل العمل القامئ �ىل القوة وف�ح فرصة �دیدة 
(�لحوار

17
(.     

اس�بات وبقدر تعلق املوضوع �خلطاب املعتدل وبناء السالم ف�ٔن م�ظمة أ�مم املت�دة اكدت يف م�
 �دیدة �ىل امهیة اخلطاب الس�یايس  يف بناء السالم والتعا�ش السلمي  واصدرت قرارات تؤكد �ىل ٔ�مهیة

اس�بةالزناع يف جز�زة ا�ي صدر مبن) 1953(رمق  2010 املت�دة يف  قرار مم�عتدال  كام  �ٔشارت م�ظمة ا�ٔ 
الزعامء وان �رش�ا بوضوح  �لطائف�ني يف  كده  القرار بدوره �ىل امهیة اخلطاب �جيايب بني�ٔ قربص ح�ث   

(اجلز�زة فوائد ال�سویة السلمیة ورضورة  ابداء املزید من املرونه وروح التوافق 
18

ويف قرار اخر حول . )
اذا اشار يف هذا القرار اىل القرارات السابقة حول   1948رمق  2010الزناع يف یوغسالف�ا السابقة لعام 

وحض �ىل ٔ�مهیة اخلطاب الس�یايس يف هتدئة الزنا�ات واشار اىل دور القادة يف الرصاع يف یوغسالفا كام ا
البوس�نة والهرسك �جحام عن اخلطاب الباعث اىل واحراز مزید من التقدم املادي وامللموس حنو �ندماج 

(يف �حتاد �وريب 
19

(.  
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املرمق  . 2006یونیو  23رارها يف مم املت�دة ب�ٔ�شاء جلنة بناء السالم يف قفضال عن ذ� ق�ام م�ظمة ا�ٔ 
اذ تقوم هذه ا�لجنة التابعة اىل جملس �من وامجلعیة العامة مبسا�دة ا�ول اليت خترج من )  2005( 1645

مهنم ق�ل جملس  7الزنا�ات ملسا�دهتا �ىل بناء السالم والتعا�ش السلمي  من �الل اعضاء یمت اخ�یارمه  
من �بار  5ٔ�عضاء ت��خهبم امجلعیة العامة و �7ق�صادي و�ج�عي ؤ�عضاء ی��خهبم ا�لس  7أ�من و

من  5مقديم �شرتااكت املقررة ملزيانیات أ�مم املت�دة و�لترب�ات وصنادیق أ�مم املت�دة و�راجمها وواكالهتا و
مم املت�دة من و�لیه فان م�ظمة ا�ٔ �20بار مقديم أ�فراد العسكریني والرشطة املدنیة لبعثات أ�مم املت�دة ،

نظمة مك ذ�ر� هو احلفاظ املنظامت اليت تدمع فكرة �عتدال يف الس�یاس�یة ا�ول و�اص ب�ٔن من اهداف امل 
زتام �هداف املنظمة من والسمل ا�ولیني و�لتايل فه�ي حتث ا�ول يف لك م�اس�بة دولیة �ىل �ل�ىل ا�ٔ 

  .من واس�تقرار ا�ول�ٔ و�دم هتدید 

اب الس�یايس املعتدل ف� یتعلق ب��اء السالم والتعا�ش السلمي لها ا�ور الك�ري مهیة اخلط�ٔ �ا ف�ٔن 
سواء يف الس�یاسة ا�ا�لیة اما اخلارج�ة ��و� ففي لك �حوال جيب �ىل املت�دثني عن ا�و� اخ�یار 

العنرصیة  العبارات املناس�بة اليت تعزز اراكن السالم والتعا�ش السلمي �اصة يف وقت اش�تدت  فهيا فكرة
  .واجلندریة وخطاب الكراهیة 

    دور اخلطاب الس�یايس املعتدل يف �سویة الزنا�ات ا�ولیة: املطلب الثاين

سلمیة بني ا�ول ح�ث ميكن اخلطاب الس�یايس ميكن ان �كون �وس�ی� ل�سویة الزنا�ات بصورة 
عندما �كون �ى من یت�ذون  طریقة ل�سویة الزنا�ات دون ق�ال ، ويه طریقة الختاذ قرارات مشرتكة�دها 

ركني ا�ٓخر�ن �هيم القرارات و�ات نظر خمتلفة ٔ�و وس�ی� لتحق�ق ٔ�هدافك اخلاصة �ىل الرمغ من ٔ�ن املشا
هذا یعين �ن اخلطاب الس�یايس  هو وس�ی� �لتعامل مع اخلالف و الرصا�ات  مع ذ� ال  ،ٔ�هداف خمتلفة

ل�سویة الزنا�ات ٕاال يف احلاالت اليت �كون فهيا �ى  ميكن ٔ�ن ینجح اخلطاب الس�یايس املعتدل �وس�ی�
قد �رغبون �ىل س��ل املثال يف �سویة الزناع دون ق�ال ٔ�و قد . أ�طراف شعور ب�ٔن �هيم مصاحل مشرتكة

�رغبون يف اختاذ قرار �ىل الرمغ من وجود اخ�الفات يف و�ات النظر �ٔو مرة ٔ�خرى ، قد �كونون مدركني 
  .)21(ة �برية یتفقون �لهيا ، ولكن و�ات نظر خمتلفة لبعض اجلوانب لوجود ٔ�رضیة مشرتك

ح�ث ميكن ان یؤدي اخلطاب الس�یايس املعتدل الصادر من ا�د رؤساء ا�ول �ىل س��ل املثال اىل 
عند التوصل ٕاىل اتفاق ، یمت �سویة الزناع واختاذ قرار مشرتك من �الل . اجياد طرق �لتوصل ٕاىل اتفاق

بعض أ�فراد ٔ�و احلكومات م�حفظون .لس�یايس املعتدل الصادر من ا�د الرؤساء  مع ذ� تق�ل اخلطاب ا
�ش�ٔن �خنراط يف اخلطاب الس�یايس �س�ب اخلوف من ٔ�هنم س�یضطرون ٕاىل ق�ول النتاجئ اليت یعتربوهنا 
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ة اليت والهدف والن���ة الوح�د. ت�ٔيت هذه ا�اوف من سوء فهم لفكرة اخلطاب الس�یايس. ضارة مبصاحلهم
�لوضع ا�ي یوا�ه يف �ا� �دوث  - من و�ة نظره اخلاصة  -جيب ٔ�ن یوافق �لهيا ٔ�ي طرف هو حتسني 

  .)22(�الف بني ا�ول

ٔ�ن �د اخلطاب الس�یايس املعتدل �وس�ی� ل�سویة الزنا�ات یتفق مع �هداف اليت �سعى م�ظمة أ�مم 
هو صیانه السمل وأ�من ا�ولیني ح�ث یعد هذا الهدف املت�دة اىل حتق�قها وحتث ا�ول �ىل   �لزتام هبا 

ٔ�لیة رضوریة ملنع الزنا�ات   يف السا�ة ا�ولیة وم�ظمة أ�مم املت�دة ل�س الو�دة يف �ه�م مبسائ� صیانه 
ا�ي ٔ�شار بدوره  4السمل وأ�من ا�ولني وامنا �سعى   كذ� م�ظمة اخرى م�ل �حتاد �فریقي يف املادة 

�دم ا�هتدید �س�ت�دام القوة او اس�ت�دا�ا، �ا �سعى ا�ول او املنظامت ا�ولیة اىل احلد من ا�لجوء اىل  اىل
الزنا�ات سواء اكنت دولیة ام �ري دولیة وذ� من �الل اتباع �دة وسائل عن طریق م�ثاقها وما یفرضه من 

  . )23(اجراءات معینة

� �دیثة ميكن من �اللها تعز�ز السمل و�من ا�ولیة �ا ت�ٔيت فكرة اخلطاب الس�یايس املعتدل �وس�ی
من �الل اعمتد اخلطاب الس�یايس ح�ث یعد مبثابة الفعل امل�سك واملمهنج وا�طط زم�یا تقوم به احلكومات 
وحىت م�ظامت ا�متع املدين مبختلف املس�تو�ت ملنع الزنا�ات ح�ث تعد مبثابة اجراءات وقائیة لٔ�زمات 

ن یمت اجلوء اىل اخلطاب الس�یايس املعتدل ق�ل �شوء الزنا�ات واح�ا� ميكن ٔ�ن �كون بعد ح�ث ميكن �ٔ 
  �دوث الزنا�ات من �ٔ�ل بناء ب��ة ٔ�م�ة دولیة مس�تقرة  

وبناًء �ىل ما تقدم یتضح ان السمل وأ�من ا�ويل یعد من ٔ�مه القضا� يف السا�ة العاملیة وميكن ان    
 من �الل س�یاسة ت�سم �العتدال وجتنب التطرف دا�لًیا والعدوان �ارج�ًا، تقوم ا�و� بدور �م يف ذ�

ت�ين : (ن ا�و� ميكن ان �كون عنرص فا�ل يف ا�متع ا�ويل يف هذا أ�مر وذ� عن طریقHكام 
دبلوماس�یة وقائیة ملنع ٔ�س�باب التو�ر واعامل العدوان، والتوسط يف �ل املناز�ات، و�سویة املشالك �لطرق 

 .)24()السلمیة، و�شرتاك مع املنظامت إالقلميیة وا�ولیة لوضع �د ٔ�عامل التطرف والعدوان

  امحلایة ا�ولیة �لخطاب الس�یايس املعتدل: املبحث الثالث

، اليت يه القمية أ�م اليت ت��ع مهنا افق مع ا�رتام الكرامة إال�سانیةن اخلطاب الس�یايس املعتدل یتو إ 
فٕاذا و�د ا�رتام الكرامة إال�سانیة و�د الصدق والعدل وأ�مانة واحملبة واحلریة وتق�ل ، خرىالقمي إال�سانیة ا�ٔ 

�خ�الف واحلوار وإالبداع واملشاركة واحملاس�بة وامجلال وال�سامح ونرصة املظلوم وما ٕاىل ذ� من قمي 
العدیدم��ٓفات ا�متع مهنا  ٕا�سانیة وٕاذا �اب ا�رتام الكرامة إال�سانیة �ابت هذه القمي لكها،ومن مث تظهر

 .اخلطاب الس�یايس الغري معتدل 
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 اخلطاب الس�یايس املعتدل يف قوا�د القانون ا�ويل: ولا�ٔ  املطلب 

وىف  ،ٕان فكرة حقوق إال�سان س�یطرت �ىل كثري من اخلطاب الس�یايس م�ذ احلرب العاملیة الثانیة
فقد اكنت ا�هتااكت قوا�د القانون , ال�رشیة نفسها �ني ٔ�ن الكفاح لتحق�ق احلریة من القمع والبؤس قدمي قدم

�ا �ت , ا�ويل حلقوق ��سان �برية ملا لها من ا�هتاك �لكرامة ��سانیة واليت ار�ك�ت اثناء ت� احلرب 
من �الل تق�ني , من الرضوري م�ع �كرار هذه الفظائع يف املس�تق�ل ووضع إال�سان موضع �ه�م العاملي

جفاءت املادة أ�وىل من م�ثاق أ�مم املت�دة   �ت أ�ساس�یة �ىل الصعید ا�ويل،ن واحلرحقوق إال�سا
لتكرس هذا احلق �ىل ان �كون اخلطاب معتدًال بال متیزي �ىل اساس طائفي او عنرصي او �ىل اساس 

تعز�ز ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة " ف�ی�ت ٔ�نه ٔ��د مقاصد املنظمة �متثل يف ،اجل�س او ا��ن
�ن وال تفریق بني الر�ال �لناس مجیعًا وال�شجیع �ىل ذ� ٕاطالقًا بال متیزي �س�ب اجل�س ٔ�و ا�لغة ٔ�و ا�

كام ادرجت امحلایة القانونیة ا�ولیة �لخطاب الس�یايس املعتدل يف ��الن العاملي حلقوق ��سان  ،"وال�ساء
 . ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یةوالعهد ا�

ًا  م�ساو�ن يف الكرامة وحض ��الن العاملي حلقوق ��سان يف املادة �وىل م�ه مجیع الناس �ٔحرار �ٔ 
املساواة يف ا�متتع �حلقوق واحلر�ت املنصوص �لهيا يف :" ويف املادة الثانیة م�ه واليت تنص �ىل ،"واحلقوق

 ."�س�ب العنرص ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�سیزي دون ٔ�ي متیزي، اك�مت "إالع�الن 

ٕان ��الن العاملي حلقوق ��سان مل ی��اول �شلك رصحي مس�ٔ� اخلطاب الس�یايس جيب ان    
و�لتايل فٕان السلطة القانونیة لوجوب اعتدال اخلطاب الس�یايس مفهومة  ،�كون معتدل او ا�عوة اىل ذ�

، ايم واليت تنص �ىل م�الد مجیع �فراد احرارا وم�ساو�نمضنیا من نص املادة �وىل من ��الن الع
 .وكذ� املادة الثانیة م�ه

�الن العاملي واليت تنص �شلك رصحي ٔ�كرث �ىل امحلایة من ا�متیزي من االٕ ) 7(كام �اءت املادة 
حملها لك من إال�الن العاملي اليت اوحضت الواج�ات اليت یت ) 29(فضًال عن املادة , والتحریض �ىل ا�متیزي

خشص ٕازاء امجلا�ة، وتقـر ب��ٔن فـرض بعض الق�ود �ىل احلقوق قد �كون الزمًا ومرشو�ًا من �ب احلرص 
 ".��رتاف الواجب حبقوق الغري وحر�ته وا�رتا�ا"  �ىل مج� ٔ�مور مهنا

)  19/2(ذ� وفق املادة ٔ�ما العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة فس�تعمل لغة التق�ید و 
لتحمي احلق يف اخلطاب بصورة متثل احلق يف التواصل مع مجمو�ة من الفا�لني يف ا�ا�ل واخلارج  ،من العهد

كام �شمل هذه امحلایة القانونیة ا�ولیة حریة ) 25( ،"للك خشص احلق يف حریة التعبري":وبوسائل خمتلفة �لنص
وذ� يف نص املادة ,  لك نوع �رشط �عتدالاخلطیب يف احلصول وتلقي ونقل املعلومات و�فاكر من 
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ُحتظر �لقانون ٔ�یة دعوة ٕاىل الكراهیة القوم�ة ٔ�و العنرصیة ٔ�و ا�ی��ة �شلك حتریضًا "من العهد �ىل ٔ�ن ) 20(
وتلزم �شلك رصحي , ٕاذ تنص �ىل امحلایة ا�ولیة �لخطاب اذا اكن معتدل ،"�ىل ا�متیزي ٔ�و العداوة ٔ�و العنف

 .الیا من ا�متیزي والتحریض �ىل ا�متیزي �ىل ان �كون �

و�شمل اخلطاب الس�یايس املعتدل احلق يف تلقى املعلومة و�رشها بواسطة وسائل إال�الم والتواصل 
 .رشط �عتدال  )26(عن طریق �نرتنت و�ك�ولوج�ا املعلومات واالتصال

هذا �مر من �الل دعوة وقد ٔ�كد جملس أ�مم املت�دة اخلاص حبقوق إال�سان مؤخرًا �ىل       
من العهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة ) 3\19(ا�ول ٕاىل �م�ناع عن فرض ق�ود ال �راعى املادة 

 ،اخلاص �لنفاذ ٕاىل �ك�ولوج�ات املعلومات واالتصاالت واس�ت�دا�ا ، مبا يف ذ� إالذا�ة والتلفزة وإالنرتنت
س أ�مم املت�دة حلقوق إال�سان ، شدد املقرر أ�ممي اخلاص �ىل �ٔن املو�ه ٕاىل جمل 2011وىف تقر�ره لس�نة 

تظل الق�ود املفروضة �ىل تدفق املعلومات �رب إالنرتنت يف �دودها ا�نیا، مع اس�ت��اء بعض احلاالت 
 كام شدد املقرر أ�ممي �ىل ٔ�ن �كون الكفا�.�س�ت��ائیة املنصوص �لهيا يف القانون ا�ويل حلقوق إال�سان 

ويف الوقت ذاته وضع �د لهذا , الاكم� حلق اخلطاب املعتدل يه القا�دة ، ؤ�ن �كون التق�ید هو �س�ت��اء 
اي د�ایة �لحرب وایة دعوة �لكراهیة او القوم�ة او العنرصیة او ا�ی��ة اذا " اخلطاب �ىل ان حيظر �لقانون 

  .)27(ما اكنت تدعوا �لتحریض �ىل ا�متیزي او العداوة او العنف

، وٕامنا ، ٔ�و اليت ال �الف حولها حفسب�ةوجتدر إالشارة �ىل ٔ�ن امحلایة ا�ولیة ال حتمى أ�فاكر املس� 
وهذه  ،ا�ميقراطية ٔ�مر رضوري �لمجمتع أ�فاكر اليت �س�ب صدمة �ٔو ٕاساءة ٔ�و ٕاز�اج ، ح�ث ٔ�ن التعددی

�د �ىل أ��شطة الس�یاس�یة ، واليت ميكن ٔ�ن تق  نقطة ٔ�ساس�یة خصوصًا يف ضوء الق�ود اليت تفرضها احلكومات
 ،، ال جيوز ��ول تق�ید احلقوق القامئة �ىل الرٔ�ي الس�یايس املعتدلو�ملثل. من اخلطاب ا�ى ی��قد احلكومة

لكن خطاب الغري معتدل یعترب من أ�فاكر املس��ة واليت ال �س�توجب امحلایة القانونیة ا�ولیة واليت بدورها 
�ا ميكن القول ان هذه امحلایة  ،)28(، و�لتايل �ىل السمل وأ�من ا�ولینيالسمل �ج�عيتؤ�ر �ىل 

ل�س�متطلقة بل مق�دة ب�ٔن تتوافق وم�ادئ القانون ا�ويل حلقوق ��سان وهذا ایضا ما اكدته الفقرة  الثالثة 

�س�ت��ع ممارسة احلقوق : یيلمن العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة �ىل ما ) 19(من املادة 
و�ىل ذ� جيوز ٕاخضاعها , املنصوص �لهيا يف الفقرة الثانیة من هذه املادة واج�ات ومس�ئولیات �اصة 

لبعض الق�ود ولكن رشیطة �ٔن �كون حمددة بنص القانون ؤ�ن �كون الزمة ورضوریة ال�رتام حقوق ا�ٓخر�ن 
  ".ام ٔ�و الص�ة العامة ٔ�و ا�ٓداب العامةٔ�و مسعهتم ؛ محلایة أ�من القويم ٔ�و النظام الع
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 من ا�ولینيس�یايس �ري املعتدل �ىل السمل وا�ٔ خماطر اخلطاب ال  :املطلب الثاين

مم املت�دة جعلت ا�ٔ �ا  ،يف اس�تقرار وبناء ا�متع ا�ويلٕان حفظ السمل و�من ا�ولیني � امهیة �برية 
ٔ�ذ �اء �ىل قامئة مقاصدها يف املادة �وىل من املیثاق , ما اولیا حفظ السمل و�من هدفًا رئ�سًا واولته اه�

حفظ السمل وأ�من ا�ويل وحتق�قًا لهذه الغایة تت�ذ الهیئة التدابري املشرتكة الفعا� :  مقاصد أ�مم املت�دة يه"
و�من ا�ولیني م�دا�� ال ان ا�اطر اليت هتدد السمل إ , "ٔ�خل .....هتدد السمل وٕازا�هتاملنع أ�س�باب اليت 

و ا�ول ال�سلطیة او �ٔ ه�ي قد ت�ش�ٔ من الظواهر الطبیعیة ف  ،یرتتب �لهيا ا�ر �برية وم�عددةو  ،بعادوواسعه ا�ٔ 
 ،رش او ا�دراتت �جتار �ل� او من ق�ل اطراف �املیة �ش�باك, او مطامع ا�ول �قلميیة , اطراف حملیة 

 الغري من اخلطاب الس�یايس من ا�ولینيقد ت�ٔيت خماطر هتدید السمل وا�ٔ  فضال عن ،او الس�یطرة العسكریة
ن �كون �دم �عتدال يف اخلطاب الس�یايس هيدد التعا�ش السلمي وميكن ان یؤدي اىل �ٔ ٕاذ ميكن  ،معتدل

 .من ا�ولیني قلیات و�لتايل هيدد السمل وا�ٔ تنايم العملیات �رهابیة كام ميكن ان هيدد �

 من امجلاعي لس�یايس �ري املعتدل هيدد ا�ٔ طاب ااخل :وال�ٔ 

�رس�ة �برية �دًا يف اس��فاد  يف اس�ت�دام �ك�ولوج�ا الرمقیة�مكن خطورة حروب اجلیل الرابع  نإ 
��ش العدو  واكفة مقدراته ؛ و�ا  فٕان إالحلاح �ىل اس�ت�دام  الرض�ت �س��اق�ة  الرمقیة ٔ�مر ٔ�كرث  ٔ�مهیة 

و�ا ت��لور الرؤیة اجلدیدة لٔ�من امجلاعي يف  ٔ�ن . )29(�س��اق�ة  يف املیدان العسكريمن الرض�ت 
ا�هتدیدات اليت توا�ه السمل وأ�من ا�ولیني يف القرن احلادي والعرش�ن ال�شمل احلروب والرصا�ات �ىل 

. ٔ�سل�ة ا�مار الشامل، و ، وإالرهاب، واجلرمية املنظمةاملدين العنف: حسب، وٕامنا �شملالنطاق ا�ويل و 
، مادامت �س�تطا�ة ، وخطاب الكراهیة، والتدهور الب�يئ، وأ�مراض املعدیة املهلكةالفقر: وكذ� �شمل

هذه ا�ٓفات �ٔن ختلف �ٓ�رًا بنفس القدر من ا�مار، ٕان لك هذه ا�هتدیدات قادرة �ىل ٕایقاع املوت ٔ�و 
یضًا قادرة �ىل تقویض ا�ول بوصفها الو�دة أ�ساس�یة يف تقلیص فرص احلیاة �ىل نطاق �بري ، ولكها �ٔ 

 .)30(النظام ا�ويل

و�ىل أ�خص  -یتوقف �الیًا �ىل ق�ول الفكرة اليت مؤداها ٔ�ن ا�هتدیدات ؤ�صبح أ�من امجلاعي
الت��عتربها لك م�طقة من م�اطق العامل ٔ�دعى لاله�م العا�ل �ك�سب ف�الواقع نفس   - خطاب الغري معتدل 

من �س�تع�ال �ل�س�بة �لجمیع ، ٕا��هتدیدات اليت نوا�ها يه هتدیدات مرتابطة يف �املنا املمتزيبطابع   القدر
التطورات العلمیة والتك�ولوج�ة والعوملة، فأ�غنیاء ضعفاء ٔ�مام ا�هتدیدات اليت تزنلبالفقراء، وأ�قو�ء ضعفاء 

 .)31(قدرة � �ىل موا�ة هذه ا�هتدیدات ٔ�مام من ال

 رهابیة �ري املعتدل وتنايم العملیات االٕ  اخلطاب :نیا�
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�اصة يف , من ا�ولیني اصبح مطلب ا�ساين �عتباره ی�ش�ٔ من دا�ل النفس ال�رشیة ٕان السمل وا�ٔ 
ٕاذ احضت تع�ش يف  ،�ريةوان ا�ٔ تت يف وضع �دا خطري يف ا�ٔ واليت � ،الشعوب اليت تعاين من �ضطهاد

اليت ميكن ان هتدد او �س�ب ا�الل �لسمل و�من ا�ولیني �س�ب خطورهتا الك�رية و , رصا�ات عنیفة 
    .)32(واليت نتج عهنا تنايم العملیات �رهابیة من �الل ظهور امجلا�ات �رهابیة

وتعد وسائط التواصل �ج�عي ٔ�رضًا خصبة �لجام�ات املتطرفة وإالرهابیة ل�رشها الرسائل  
�الم الرمقي من ا�ل بیة يف العراق والشام اس�ت�دمت االٕ فامجلا�ات �رها ، الغري معتدلواخلطاب الس�یايس

مفوض أ�مم  ،وذ�ر يف هذا الش�ٔن,بث خطاب الكراهیة وتقدمي اعاملها والتواصل مع ا�ند�ن واملنمتني لها 
�ج�عي �عتباره نتاج  املت�دة السايم حلقوق إال�سان ق�ام هذا التنظمي ٕ�ساءة اس�ت�دام وسائل التواصل

 .)33(فاسد وقاتل لشلك �دید من العدم�ة مع العرص الرمقي

، ویدمع جتنید إالرهابیني وتلحق امجلا�ات إالرهابیة ا�ولیة الرضر ��ول الضعیفة ال�سًا �لمالذ ا�ٓمن
ين و�ريه من ٔ�شاكل املظامل اليت �سا�دها الفقر و�دم تطبیق حقوق إال�سان وا�ميقراطیة؛ والتعصب ا�ی

، التعصب؛ والعنف املدين، وهو عبارة عن �لیط مفزع ین�رش يف املناطق اليت حتدث فهيا احلروب أ�هلیة
وىف الس�نوات أ��رية، سا�د احلصول �ىل سلع ٔ�ساس�یة ق�ِّمة من ق�یل ا�درات يف ا�ول  اليت �ك�نفها 

 .)34(م�الغ �برية من النقدیةاحلروب أ�هلیة إالرهابیني يف متویل ٔ��شطهتم ونقل 

، وأ�عامل ن �ٓ�ر إالرهارب ف�ه مدمرة ٔ�یضاً وىف جمال السمل وأ�من ا�ولیني ، ا�ى ميكن ٔ�ن �كو
، س�تؤدى ح�ً ٕاىل فوىض ن ٔ�و ار�ك�ت �مس ا�و� الرمسیةوأ�سالیب إالرهابیة ، سواء ار�كهبا ٔ�فراد �ادیو

، ف�ٔن ا�هتدید الفعيل ، وىف هذا الصددار والسمل وأ�من ا�ولینياج�عیة وس�یاس�یة وس�تؤ�ر �ىل �س�تقر 
واحملمتل لالس�تقرار والسالم و�لنظام ا�ى �س��ه إالرهاب �مكن يف ٔ�ن أ�عامل الوحش�یة إالرهابیة تؤدى ٕاىل 

قد  ٕاهدار حقوق إال�سان بغیة بث اخلوف والعمل �ىل �لق ٔ�وضاع مؤاتیه لهدم النظام �ج�عي القامئ مما
 35.�زعزع احلكومات

 من ا�ولینيقلیات و�لتايل هيدد السمل وا�ٔ اخلطاب �ري املعتدل هيدد �:�لثا

قلیات تعرضت �س�ب اخلطاب الس�یايس الغري معتدل من ق�ل بعض اجلهات املنمتیة �لتطرف ٕان ا�ٔ 
؛ وقد ال مت� �قلیات او لغهتا و�فاكر العنرصیة  اىل العنف ومت متیزيها من ح�ث اثن�هتا او ثقافهتا او د�هنا

فضال عن ان سلطات ا�و� يف , يف كثري من �ح�ان الوسائل  الاكف�ة ��فاع  عن نفسها وعن حقوقها 
ٕاذ یتوجب �لهيا سن �رشیعات قانونیة وتوفري امحلایة العملیة من , ب�اهنم ال توفر هلم ت� امحلایة من العنف 

 . )36(ت �ىل لك من ی�هتك حقوق هذه �قلیات�عتداء وایقاع اقىص العقو�
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ٕان اخلطاب الس�یايس ا�ي ال یتصف �العتدال واملفعم �لكراهیة يف ا�االت العامة ووسائط إال�الم 
الرئ�سة والوسائط الرمقیة ومن ق�ل القادة ا�ین�ني ٔ�و املس�ئولني يف ا�و� ٔ�و رؤساء الك�ل الس�یاس�یة من 

و�زاید وجود اخلطاب الس�یايس الغري  ،قلیاتٔ�و �ري م�ارش ٕاىل العنف ضد ا�ٔ  ش�ٔنه ٔ�ن یقود  �شلك م�ارش
ویوفر التحریض �ىل العنف فرصة �لت��ه لالس�ت�ابة , ، ميكن �ٔن �كون مؤرشًا هامًا �ىل عنف حممتل معتدل

اخلطاب الغري معتدل  ، توفر معلیة إال�دة امجلاعیة يف رواندا دلیًال واحضًا �ىل قدرة�� ،�اطر ٔ�م�یة بعیهنا
�الف ال�رش �ىل ق�ل �رياهنم ؤ�صدقاهئم السابقني كام یعد عنرصًا مساهامً يف  ،�ىل �سممي ا�متعات وحتریض �

، ٔ�و لتجریدمه من ٕا�سان�هتم ولتصو�رمه �انب ٔ�و ا�تلفني ٕاىل ك�ش فداءمعلیة �سعى لتحویل أ�خر�ن من ا�ٔ 
حتویل ٔ�ما قدرة اخلطاب الس�یايس الغري معتدل  �ىل  ،ا�هتدیدات �ىل ٔ�هنم س�ب العلل ا�متعیة ٔ�و مصدر

، من الرضوري ؛ ��جامعیة ف�ٔمر موثق توثیقًا حمكامً من املتطرفني ٕاىل حركة عنف  �كهنا نواة الكراهیة اليت
البوس�نة : وقد اعمتدت �دة دول من ب�هنا دول شهدت ا�داث مرو�ة م�ل ،ٔ�ن تت�ذ التدابري ملاكحفته

ٔ�و الهرسك �رشیعات �لمقاضاة �ىل اجلرامئ املر�ك�ة بدافع الكراهیة و�ىل التحریض �ىل الكراهیة القوم�ة و 
كندا والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ،مضن قوات الرشطة و�دات : وقد ٔ��ش�ٔت دول م�ل. العنرصیة ٔ�و ا�ی��ة

 .)37(جبرامئ الكراهیة

حضا� الظروف الراهنة يف صة العريب الیوم، �كشف ٔ�نه من ٕاذ ميكن من �الل نظرة وا�دة �لعامل و�ا
ٕاذ ٔ�صبح املعتدل يف موقع  ،ف�س�ب �راجع �عتدال الس�یايس ظهرت لك �ٔشاكل التطّرف وال�شدد ،املنطقة

س�تو�ت ففي زمن الفنت ؤ�صبح ال�شدد هو عنوان ا�لحظة الراهنة �ىل لك امل  ،الضعف و�هرتاء
  .�عتدال الس�یايس، و�زداد ٔ�شاكل ال�شدد ا�یين والس�یايس  ، تتضاءل فرصوالطائف�ة

  اخلامتة

 :يتيه اك�ٓ و ،ىل مجمو�ة من النتاجئ والتوصیاتإ یة لك حبث البد ٔ�ن یتوصل الباحث يف هنا

 النتاجئ :وال�ٔ 

اخلطاب الس�یايس املعتدل �شلك �ىل النظام  ا�ويل احلايل وس�ی� من وسائل �سویة الزنا�ات  .01
ؤساهئا يف ارساء م�ادئ ذ من �الل اخلطاب الس�یايس �سامه قادة ا�ول ورإ �ارشة بصورة �ري م 

 من ا�ولینيالسمل وا�ٔ 
مهیة �لغة يف هتدئة الرٔ�ي العام وكذ� �ل الزنا�ات دا�ل ا�و� و�اصة �ٔ �لخطاب الس�یايس  .02

در عن ا�ىل فاكر اليت تصراء وا�ٔ �ٓ اذ من �الل إ و العنرصیة �ٔ الزنا�ات ذات الطبیعیة الطائف�ة 
 .وضاع وبناء السالم والتعا�ش السلميلطات ا�و� �سا�د يف اس�تقرار ا�ٔ س
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ن اخلطاب الس�یايس �سا�د يف احلفاظ �ىل املصل�ة الوطنیة ��و� من إ ما �ىل املس�توى ا�ويل ف�ٔ  .03
 .�الل عقد االتفاق�ات اليت هتم ا�و� و�سا�د يف تقد�ا 

عتدل هو �رش خطاب الكراهیة سواء �ىل مس�توى ا�و� وبني من خماطر اخلطاب الس�یايس �ري امل  .04
 مواطنهيا ويف �القة ا�و� مع �ريها من ا�ول 

 التوصیات :�نیا

مه التوصیات اليت �ىل ا�ول �ه�م هبا ف� یتعلق  �العتدال �خلطاب  الس�یايس هو ت�ىن �ٔ من  .01
 .ها اخلارج�ةهنج یقوم �ىل التوازن بني مصل�ة ا�و� الوطنیة ومصاحل 

و �ٔ من اي ا�داء سواء بصورة معنویة  راضهيا�ٔ خرى وا�رتام س�یادهتا و حتق�ق ��رتام ��ول ا�ٔ  .02
و�دم  مم املت�دة من املساوة يف الس�یادة بني ا�ولاللزتام مبا �اء مبیثاق م�ظمة ا�ٔ وذ� �مادیة 

 .التد�ل يف شؤوهنا ا�ا�لیة
�ىل امهیة ودور اخلطاب الس�یايس واتباع هنج �عتدال كذ� نويص بعقد االتفاق�ات اليت تنص  .03

 .قلميي بني ا�ولجنب الزنا�ات من �الل التعاون االٕ يف الس�یاسة وذ� لتن 

  شماو هل ا

                                                   
�امعة �نبار �لعلوم  حس�یني زیدان ، دور �رشاد النفيس يف تعز�ز ثقاف�ة اخلطاب املعتدل �ى طلبة ا�راس�یة ��دادیة، جم� )1(

 .344،ص  2018، 4،العدد  �2امعة � نبار، مج ، الس�یاس�یة 
علوم ، جم� �امعیة �نبار �ليس �ىل السمل ا�متعي يف العراقح�در �لوان حسني، حسني ح�در �امس، تداعیات اخلطاب الس�یا)2(

ا�ره يف  تعز�ز التمنیة ا�متعیة، �عتدال يف اخلطاب ا�یين والس�یايس و : ،العدد �اص مبؤمتر 8بار، مج ن القانونیة والس�یاس�یة، �امعة �
 .237،ص  2018

  :مقال م�شور �ىل موقع املوسو�ة الس�یاس�یة  رابط املقال ،الس�یايس اخلطاب ا�هتال م�ارك،) 3(
https://politicalencyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%
D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

، 36ار، العددمحد صال دمحم، الت�دید يف احملتوى طریق اىل خطاب �عتدال، جم� �امعة �نبار �لعلوم الس�یاس�یة، �امعیة �نب) 4(
 . 7ص،  2018

ندوة ٔ��ر القر�ٓن الكرمي يف حتق�ق الوسطیة ودفع الغلو، : مفهوم الوسطیة و�عتدال، حبث م�شور يف: �رص �ن عبد الكرمي العقل )5(
  : م�شور الكرتونیا. 5ص

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_Research_symposium_impact_of_the_Quran_in_achievin
g_moderation_and_extremism_payment.pdf 

  :موجود �ىل املوقع. ٤٠وسطیة إالسالم ونبذها �لغلو والتطرف، ص: عود ا��مييا�د طه رس�ان العجیيل وج�ار عبد الوهاب س )6(
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId 6373= 
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عتدال، اململكة العربیة السعودیة الرئاسة العامة لشؤون بلوغ ا�ٓمال يف حتق�ق الوسطیة و�: عبد الرمحن �ن عبد العز�ز السد�س )7(

مدار )الثالثة، / ، ط( 5)سلس� �صدارات العلمیة اصدار رمق -ٕادارة أ�من الفكري �ملس�د احلرام- املس�د احلرام واملس�د النبوي 
 .22،23م، ص2017-هـ 1438, الر�ض-اململكة العربیة السعودیة-الوطن �ل�رش

 2015، � البال�ة وحتلیل اخلطاب العددا�لطیف، حتلیل اخلطاب الس�یايس يف العامل العريب الت�ٔرخي واملناجه و�فاق ، جمعامد عبد  )8(
 .125ص ،٦ربیع

 .411،ص1990صادق �سود، �مل �ج�ع الس�یايس اسسه وابعاده ،�امعة بغداد ،لكیة العلوم الس�یاس�یة   )9(
، دور القانون ا�ويل يف تفعیل العدا� �نتقالیة وتعز�ز قمي ال�سامح والتعا�ش دمحم طهم �امس .امحد طارق �سني وم.د ) 10(

 .460السلمي،حبث م�شور يف �دد �اص �ملؤمتر ا�ويل �ول جلامعة �نبار،ص
  :بناء السالم مقال مقال م�شور �ىل املوقع )11(

  https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_CSE_Guidance_Note_Dari.pdf  
(12) Curle, Adam. ‘Challenges for Citizen Peacemaking’. Medicine and War. Volume10. 1994. p.96-105. 
(13) Carne, Ross. Independent Diplomat: Dispatches from an Unaccountable Elite. London: Hurst & Company, 
2007. 
(14) Foreign Relations, 2013   Fareed Zakaria, Moderation: The New Modernity, Washington Council on.  

ا� دكتوراه، لكیة احلقوق، �امعة احلاج رس(عبد السالم قریقة، تطور مفهوم املصل�ة الوطنیة يف الس�یاسة اخلارج�ة �مر�ك�ة  )15(
 .7ص، )2012خلرض، اجلزا�ر، 

(16) Francis, Diana. People, Peace, and Power: Conflict Transformation in Action. Pluto Press, 2002 p33. 
(17) Carne, Ross. Independent Diplomat: Dispatches from an Unaccountable Elite. London: Hurst & Company, 
2007 ,p65. 

    S/RES/1953(2010)من الوثیقة الرمسیة  قرار جملس ا�ٔ  )18(
 S/RES/1948(2010قرار جملس �من الوثیقة الرمسیة    ) 19(

(20)United Nations Peacebuilding Commission 

 مقال م�شور �ىل املوقع

https://www-un-org.translate.goog/peacebuilding/commission 
(21) Robert O. Keohane, Andrew Moravcsikand Anne-Marie Slaughter,Legalized Dispute Resolution: Interstate 
and Transnational, International Organization 54, 3, Summer 2000, pp. 457–488. 

 .45مرص ،ص2021دار ملار �ل�رش والتوزیع والرتمجة،, ا�رم الس�يس،حتلیل اخلطاب الس�یايس و�ج�عي ) 22(
(23) Jessica Honan, The Value of Negotiation in Settling International Disputes Between States, https://www-
hscentre-org.translate.goog/globa 

  .125، ص 1999 ل ، الطبعة �وىل،، بريوت،ا�بلوماس�یة، دار اجلی ،زاید عبد هللا مصباح) 24(
ٔ�ي  للك خشص احلق يف حریة الر ) :" 19(�س�ت�دم إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لغة م�طابقة تقریبا �لغة الواردة يف  املادة  ) 25(

والتعبري و�شمل هذا احلق حریته يف  اعتناق ا�ٓ راء  دون مضایقه وال�س وتلقي ونقالملعلومات وأ�فاكر من �الل ٕاي  وس�ی� ٕا�الم�ة 
                     ohchr.orghttp://www.ملزید من التفصیل راجع إال�الن العاملي حلقوق إال�سان، .دون تق�د �حلدود اجلغراف�ة  

(26) The right to communicate via Internet-based technologies is embraced by the right to communication. Given 
the importa -nce of the Internet and Internet-based technologies, however, we spotlight this aspect of 
communication as a distinct princ -iple. For a detailed analysis of the connection between new technology and 
fundamental freedoms, please see   Douglas Rutzen and Jacob Zenn,Association and Assembly in the Digi -
talAge,The International Journal of Not-for-Profit Law, Vol. 13, Issue 4, December 2011 http://www.icnl.org .       
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(27) UN Human Rights Council, Resolution 12/16, Freedom of opinion and expression, 12 October 2009, para. 

5(p). 
ق املعرتف هبا يف هذا املیثاق مجلیع أ�فراد تتعهد لك دو� طرف يف هذا املیثاق حبامیة و�كفا� هذه احلقو :"  املادة أ�وىل من املیثاق )28(

، ٔ�و الرٔ�ي  �ن املوجود�ن يف ٕاقلميها  واخلاضعني لوال�هتا ، دون ٔ�ي متیزي �س�ب العنرص ، ٔ�و ا�لون ، ٔ�و اجل�س ، ٔ�و ا�لغة  ، ٔ�و ا�
  :راجع. ، ٔ�و ٔ�ي �ا� ٔ�خرى، ٔ�و امللك�ة  ٔ� املو�، ٔ�و أ�صل القويم ٔ�و �ج�عيالس�یايس ٔ�و �ريه

 http://www.ohchr.org  
– 2007،املنصورة ،مرص  دار الفكر والقانون  –إالطار القانونىا�وىل لطیف �رددات االتصاالت : ٔ��رم  مصطفى الس�ید امحد . د )29(

  . 177ص
(30) Kevin L. Nadal, PhD, an associate professor of psychology at John Jay College of Criminal Justice at the City 
University of New York. 
(31) THE POWER OF WORDS ROLE OF RELIGION, MEDIA AND POLICY IN COUNTERING HATE 
SPEECH AND PROMOTING PEACEFUL COEXISTENCE - Issued in Vienna, Austria on 31 October, 2019- 
https://www. kaiciid.org\news. 

 .9ص,  2008دار اجلامعة اجلدیدة،مرص,إالرهاب دراسة فقهیة  يف ال�رشیع اجلنايئ إالساليم : م�ترص سعید محوده. د )32(
سان يف تعز�ز هنج قامئ �ىل �لس حقوق إال�سان دور جملس حقوق إال�  �47لقة نقاش رف�عة املس�توى ملناس�بة انعقاد ا�ورة الـ )33(

  �ىل املوقع  2021حقوق إال�سان يف جمال التك�ولوج�ات اجلدیدة والناش�ئة ،جلنة حقوق ��سان يف م�ظمة �مم املت�دة 
https://www.ohchr.org/ar/2021/06/high-level-panel-discussion-occasion-47th-session-human-rights-councilthe-
role-human-rights 

 ،رابع�اطف عبدهللا عبدربه ا�ر خطاب الكراهیة �ىل السمل و�من ا�ويل ،جم� ج�وب الوادي ��راسات القانونیة ،العدد ال. د) 34(
 .286ص  ، 2019

(35)  Un Dec.(E\CN.4 \Sub\ .2\1999 \27) ,p.11 
(36) Un\A\\69\266\6August 2014\p10. 

�ادث  6 000، جسل �ر�مج إالبالغ املو�د عن اجلرامئ التابع ملك�ب التحق�قات �حتادي �لوال�ت املت�دة حوايل 2013ويف �ام  )37(
 5يف املائة ضد البیض،  21يف املائة ضد السود،  66يف املائة ذات دوافع عنرصیة  48.5: من حوادث اجلرامئ املر�ك�ة بدافع الكراهیة

يف املائة معاد  59يف املائة بدافع الت�زي ا�یين و 17يف املائة ضد هنود ٔ�مر�اك ٔ�و ساكن ٔ�الساك أ�صلیني؛ و 4يف املائة ضد ا�ٓس�یویني، 
يف املائة حتزي ضد ذوي أ�صول  53يف املائة بدافع الت�زي و 11.1عاد �لاكثولیك�ة؛ ويف املائة م 6يف املائة معاد لٕالسالم،  �14لسام�ة، 

مس�تجیب )  23 500( دراسة اس�تقصائیة لردود من 2008إالس�بانیة ٔ�و الالتی��ة ويف ٔ�ورو�، ٔ�جرت واك� احلقوق أ�ساس�یة يف �ام 
قع مهنم حضیة العتداءات ٔ�و هتدیدات ٔ�و مضایقات خطرية ذات دوافع من أ�قلیات العرق�ة إالث��ة وجام�ات املهاجر�ن لتق�مي �دد من و 

يف املائة من أ�ش�اص ذوي  32و 19يف املائة من الروما ، وما بني  32و 16وا�هتت ت� ا�راسة ٕاىل ٔ�ن ما بني . یُعتقد ٔ�هنا عنرصیة
  :راجع �ىل التوايل.أ�صول أ�فریق�ة ٔ�بلغوا عن وقوعهم حضیة �لمتیزي العنرصي 

 http://fra.europa.eu/sites lwww.fbi.gov/about-us/cjis/ucr 
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 توازي امحلاية اجلنائية للأرسة يف الترشيع اجلزائري مع االتفاقيات ادلولية 
Criminal protection for the family 

in Algerian legislation and international conventions 
 

 حجاج رضا

 دكتوراه،جامعة يوسف بن خدة الجزائر  باحث
alger.dz-r.hadjadj@univ 

 معاش  نسرين

 دكتوراه، جامعة جياللي بونعامة خميس مليانة  باحث
dbkm.dz-n.maache@univ 

 

 

 ملخص 

الأرسة دالةل اترخيية حلركية اجملمتعات وتطورها، فاجملمتع نتاج الأرسة، ذلكل عنيت بدراسة   يشلك لفظ

 .من ابحثني كرث، ومن زوااي خمتلفةمعيقة 

وفامي خيص اجلانب القانوين مضن البحث يف احلقل اجلنايئ، اكن البد من التطرق ملوضوع الأرسة   

اجلزائري واالتفاقيات ادلولية، الأمر اذلي يكرس وجود حتاور  الس تقراء وتبيان التوازن القامئ بني الترشيع

ترشيعي وقضايئ وطين دويل يف قضااي حامية الأرسة من أأي فعل يقع علهيا أأو عىل أأفرادها وميس بوحدهتا  

 وسالمهتا ويلحق أأرضار هبا.

 الأرسة،القانون اجلزائري، االتفاقيات ادلولية.  حامية اللكامت املفتاحية:  

Abstract 

The word family constitutes a historical indicator of the movement and development of 

societies, as society is the product of the family, so many researchers have been interested in 

studying it in depth from different angles. 

 As for legal research in the criminal field, it was necessary to address the issue of the 

family in order to extrapolate and clarify the existing balance between Algerian legislation 

and international agreements, which proves the existence of legislative and judicial dialogue 

at the national and international levels. The levels in cases of protecting the family from any 

act that may harm it or its members or their unity and safety. 

Keywords: family protection, Algerian law, international agreements. 
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 مقدمة 

تعترب الأرسة منشأأ اجملمتع، سواء عىل املس توى الوطين أأو ادلويل، ذلكل معل املرشع اجلزائري عىل  

ليه ادلول من حيث الترشيع، ومبا أأن الاس تقرار ساد حول فكرة الأرسة   حامية الأرسة عىل غرار ما ذهبت ا 

 ارتبطت ابلترشيع املدين وفروعه، من الأمهية مباكن توجيه الاهامتم البحيث ا ىل امحلاية اليت تمتتع هبا الأرسة  اليت

 يف الترشيع اجلنايئ اجلزائري.

منا تأأثر بعوملة القانون معوما،  كام أأن مفهوم الأرسة يف هذا العرص مل يعد حمصورا يف صورة تقليدية، ا 

كل، ومن هنا اكن البد من تبيان العالقة بني القانون الوطين واالتفاقيات ادلولية  بل ابالتفاقيات ادلولية كذ

اليت تصب يف موضوع الأرسة بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة، أأين اس تدعى موضوع ونسق البحث القانوين  

يات ادلولية، ذلكل  تصويب ادلراسة ا ىل معرفة التوازي القامئ بني امحلاية اجلنائية يف الترشيع اجلزائري واالتفاق 

فا ن اال شاكل املطروح كام ييل: ما طبيعة العالقة القامئة بني الترشيع اجلزائري واالتفاقيات ادلولية من حيث  

 مسأأةل امحلاية اجلنائية للأرسة؟ 

 حاولنا اال جابة عىل هذا اال شاكل من خالل املهنج الوصفي التحلييل، وفق اخلطة التالية:  

 مكوضوع حامية مضن االتفاقيات ادلولية  املبحث الأول: الأرسة  

 املبحث الثاين: امحلاية اجلنائية للأرسة يف الترشيع اجلزائري

 املبحث الأول: فكرة الأرسة مضن االتفاقيات ادلولية  

منا وردت كفكرة، بل ال   ال توجد اتفاقيات دولية قد عاجلت الأرسة مكوضوع ومادة أأساس ية وبصفة مبارشة، ا 

منا ببعض أأفراد الأرسة مبا فهيا: املرأأة، الأم، الطفل، حق الزواج، اال رادة  يتعلق  الاهامتم ابلأرسة كلك مركب ا 

يف الزواج ، وما تقدم ذكره يشلك عنارص املادة اخلام واملصدر اذلي تأأثرت به ادلول وظهر ذكل مضن 

لقانوين الوطين واالتفاقية ادلولية جعل هناك  القوانني املقارنة بل والقضاء املقارن وهذا احلوار القامئ بني النص ا

نوعا من التوازي الفعال املكرس يف خدمة وحامية الأرسة من مجيع اجلوانب ومن حيث امحلاية اجلنائية موضوع  

 ادلراسة عىل وجه اخلصوص، ذلكل تعرض املطالب البحثية عىل النسق التايل: 

 قانون ادلويل املطلب الأول: عوامل صريورة موضوع الأرسة مضن ال 

لقد أأثرت العوملة يف قانون الأرسة حبمك تأأثريها عىل الأرس من حيث تنقلها جغرافيا و طريقة حياهتا و ثقافهتا،  

زايدة عىل ادلور اذلي أأصبحت تقوم به املرأأة، ومن زاوية أأخرى أأثرت حقوق اال نسان عىل قانون الأرسة   
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قوق اال نسان يف مواهجة ادلوةل وكذكل الشأأن نفسه  واتصلت هبا أأكرث حيث عين الفرد ابهامتم قانون ح

 .1ابلنس بة حلقوق الأرسة يف مواهجة ادلوةل  

 املطلب الثاين: أأسس حامية الأرسة يف اال عالانت و االتفاقيات  

 الفرع الأول: عىل املس توى ادلويل 

عريض أأحد لتدخل تعسفي '' ال جيوز تانطالقا من الصكوك ادلولية، ورد يف اال عالن العاملي حلقوق اال نسان: 

يف حياته اخلاصة أأو يف شؤون أأرسته أأو مسكنه أأو مراسالته، وال محلالت متس رشفه ومسعته وللك خشص  

 2حق يف أأن حيميه القانون من مثل ذكل التدخل أأو تكل امحلالت.'' 

الأمومة والطفل من  ، ومتت اال شارة ا ىل 3و أأن " للرجل مىت بلغ سن الزواج حق الزتوج وتأأسيس أأرسة..." 

ن'' للأمومة والطفل احلق يف مساعدة ورعاية خاصيتني، و ينعم لك الأطفال بنفس امحلاية الاجامتعية   حيث ا 

، كام تضمن العهد ادلويل للحقوق  4سواء اكنت والدهتم انجتة عن رابط رشعي أأم بطريقة غري رشعية'' 

، 5ن يمت الزواج ابلرضاء احلر للأطراف املقبةل عليه" الاقتصادية والاجامتعية والثقافية عىل أأنه "...جيب أأ 

وجاء يف هذا العهد أأن متنح الأرسة أأكرب حامية ومساعدة هنوضا برتبية الأطفال، وتوفري حامية ذات خصوصية  

يعرتف حبق الرجال والنساء اذلين  -2للأهمات، كام ورد يف العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية أأنه '..

، كام  6ال يمت زواج بدون الرضاء الاكمل واحلر للأطراف املقبةل عليه..."  -3زواج وبتكوين أأرسة. يف سن ال

،  أأن " تتخذ ادلول الأطراف مجيع  1979تضمنت اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة عام 

ابلزواج والعالقات الأرسية، وبوجه  التدابري املناس بة للقضاء عىل الامتيز ضد املرأأة  يف اكفة الأمور املتعلقة

 خاص تضمن، عىل أأساس تساوي الرجل واملرأأة: 

 نفس احلق يف عقد الزواج.  -)أأ(

ال برضاها احلر الاكمل.  -(2)  نفس احلق يف اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج ا 

 7نفس احلقوق واملسؤوليات أأثناء الزواج وعند فسخه" -(3)

قلميي   الفرع الثاين: عىل املس توى   ادلويل اال 

فامي خيص الصكوك ادلولية اال قلميية، فبالنظر ا ىل االتفاقية الأوروبية حلقوق اال نسان ورد فهيا أأن'' للرجل  

''، وقد   8واملرأأة يف سن الزواج حق الزتوج وتكوين أأرسة وفقا للقوانني الوطنية اليت حتمك ممارسة هذا احلق 

أأن حق الرجال والنساء اذلين بلغوا سن الزواج يف أأن   -2ان''...تضمنت االتفاقية الأمريكية حلقوق اال نس

ذا اس توفوا الرشوط اليت حتددها القوانني احمللية طاملا أأن هذه   يزتوجوا ويؤسسوا أأرسة وهو حق معرتف به ا 

 الرشوط ال تتعارض مع مبدأأ عدم المتيزي اذلي تقرره هذه االتفاقية.  
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ال برضا الطرفني -3 كراه فيه.    ال ينعقد أأي زواج ا    املزمع زواهجام رضاء اكمال ال ا 

 ويرى الباحثان أأن العامل اليوم يف حاجة ماسة ا ىل اتفاقية دولية موضوعها الأرسة عىل وجه التخصيص.  

تتخذ ادلول الأطراف التدابري املناس بة اليت تضمن للزوجني مساواة يف احلقوق وتوازان مالمئا يف  -4

ذا حصل...'' املسؤوليات عند الزتوج وخال    9ل فرتة الزواج وعند احنالهل ا 

أأما ابلنس بة للميثاق العريب حلقوق اال نسان فورد فيه أأن الأرسة يه الوحدة الطبيعية و الأساس ية للمجمتع و  

الزواج بني الرجل و املرأأة أأساس تكويهنا و للرجل و املرأأة بداية من بلوغ سن الزواج حق الزواج وتأأسيس  

كراه فيه، و ينظم القانون   أأرسة وفق رشوط و ال برضاء الطرفني رضا اكمال ال ا  أأراكن الزواج، و ال ينعقد ا 

النافذ حقوق وواجبات الرجل و املرأأة عند انعقاد الزواج، سواء أأثناء قيامه أأو احنالهل وتكفل ادلوةل واجملمتع  

 أأنه وفقا ا ىل هذا النص جيب منح  حامية الأرسة و تقوية أأوارصها و حامية الأفراد داخلها و جتدر اال شارة ا ىل 

امحلاية الرضورية للأرسة من جانب ادلوةل و غريها من املؤسسات الاجامتعية، يتفق هذا املضمون مع اتفاقية  

الرضا ابلزواج و احلد الأدىن لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج اليت تنص عىل أأنه ''ال ينعقد الزواج قانوان  

ال برضا الطرفني رضاء اك عراهبام عنه بشخصهيام بعد تأأمني العالنية الالزمة و حبضور ا  كراه فيه، و اب  مل ال ا 

 .10السلطة اخملتصة بعقد الزواج، وحبضور شهود وفقا لأحاكم القانون''

 املبحث الثاين: امحلاية اجلنائية للأرسة يف الترشيع اجلزائري 

ن اس تجابة املرشع الوطين لصدى االتفاقيات ادلولية مسأأةل تأأثر مبجرايت اجملمتع ادلويل      و العامل اذلي   ا 

أأصبح عبارة عن مدينة صغرية بفعل عامل العوملة و س يادة قمي حقوق اال نسان، عالوة عىل العالقة القامئة بني  

طار التعاون ادلويل، ذلكل وجد ت مضن النظام القانوين اجلزائري حامية خمصصة  ادلوةل و ادلول الأخرى يف ا 

للأرسة بطريقة مبارشة أأو غري مبارشة، ابلرمغ من أأن اال حاطة الشامةل ابجلرامئ املرتكبة ضد الأرسة تقتيض  

ليه عىل حسب الأمهية يكون من خالل املطالب التالية:    دراسات معمقة، ولكن ما أأمكن التطرق ا 

 كوين الأرسة  املطلب الأول: جترمي يتعلق بت

 الفرع الأول: جرمية عدم تسجيل عقد الزواج يف جسل احلاةل املدنية 

أأقر املرشع اجلزائري عقوبة عىل خمالفي عدم تسجيل عقد الزواج نظرا لأن الأصل يف الأرسة يمكن يف الزواج  

من قانون  72املادة ، وتتشلك هذه اجلرمية عند خمالفة نص 11كونه حيمي اجملمتع من سلوكيات وأ فات خطرية 

من قانون احلاةل املدنية   77، ابلعودة للامدة 12احلاةل املدنية بعدم تسجيل عقد زواج يف جسالت قيد الزواج

يعاقب ابحلبس من  من قانون العقوابت اليت ورد مضموهنا اكلتايل:''   441يالحظ أأهنا أأحالت عىل املادة 
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حدى هاتني  16.000ا ىل  8.000بغرامة من عرشة أأايم عىل الأقل ا ىل شهرين عىل الأكرث و  دج أأو اب 

 العقوبتني : 

ضابط احلاةل املدنية اذلي يقيد وثيقة للحاةل املدنية يف ورقة عادية مفردة ويف غري السجالت املعدة ذلكل،  -1

ذا أأشرتط القانون هذه املوافقة لصحة الزوج  ،   واذلي ال يتحقق من موافقة الوادلين أأو غريها من الأشخاص ا 

 .13واذلي  يتلقى عقد زواج امرأأة س بق زواهجا وذكل قبل ميض امليعاد اذلي حدده القانون املدين...'' 

يالحظ الباحثان أأن هذه اجلرمية مقصورة عىل صفة ضابط احلاةل املدنية املمتنع عن تسجيل الزواج املرصح  

ابط احلاةل املدنية قرر القانون هلم  به أأمامه حفسب، أأما الأطراف اليت مل تسعى لتسجيل هذا الزواج أأمام ض

 .14ا جراءات أأخرى لس تجيل الزواج حبمك قضايئ 

 الفرع الثاين: جرمية زواج قارص دون موافقة ولهيا أأو دون ترخيص قضايئ 

من قانون الأرسة،   07من قانون العقوابت كام تقدم سابقا مضموهنا، فا ن خمالفة نص املادة  441طبقا للامدة 

تحرير عقد الزواج دون التحقق من موافقة الوادلين أأو غريهام املؤهلون قانوان، يفيض ا ىل  من طرف امللكف ب 

 قيام اجلرمية ا ىل جرمية زواج قارص دون موافقة ولهيا أأو دون ترخيص قضايئ.

 الفرع الثالث: جرمية زواج املرأأة قبل ميض فرتة عدهتا 

املدنية و جرمية زواج قارص دون موافقة ولهيا   ما قيل بشأأن جرمية عدم تسجيل عقد الزواج يف جسل احلاةل

ذ  ،أأو دون ترخيص قضايئ ينطبق عىل جرمية زواج املرأأة قبل ميض فرتة عدهتا   441ينطبق علهيا نص املادة  ا 

 من قانون العقوابت أأيضا.

 املطلب الثاين: جرامئ تتعلق ابلزتامات الأرسة 

 الفرع الأول: جرامئ ضد الزوجة 

 الامتناع عن تقدمي نفقة مقررة قضاء للزوجة جرمية  -1

من قانون الأرسة و مايلهيا وأأتبعها حبامية جنائية ابملادة   74وفر املرشع للزوجة حامية حلق النفقة طبقا للامدة 

من قانون العقوابت من خالل عقاب الزوج عند امتناعه عن اال نفاق عىل زوجته عندما يقرره القانون   331

، ورشوط قيام هذه اجلرمية يه: وجود عقد زواج حصيح وقانوين، ادلخول ابلزوجة  15وحيمك به القضاء 

وامتناع الزوجة عن ذكل حيول بيهنا والنفقة وأأن ال تكون الزوجة انزش، وعدم دفع مبلغ النفقة اكمال وانقضاء  

 مدة شهرين اكن قد تواصل فهيا الامتناع عن الأداء. 

وتوفر احلمك القضايئ اذلي يقيض بأأداء النفقة، رشطني البد مهنام،  ويرى الباحثان أأن رشط قيام الزوجية

ذ الأسمل أأن  ولكن مسأأةل الزمن احملدد يف شهرين مدة تكون فهيا أأرضار عىل الزوجة وحدها   أأو مع الأبناء، ا 
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ن تسديد  املدة القصرية منافعها أأكرث، كام يالحظ أأن العقوبة نفسها سواء حال اكنت اجلرمية جرمية الامتناع ع

 النفقة ال عاةل الزوجة أأو ال عاةل الأبناء. 

 جرمية التخيل عن الزوجة  -2

يف فقرهتا الثانية   330يعاقب املرشع عىل ترك الزوجة من الزوج دون سبب جدي، استنادا ملضمون املادة 

ثبا  ت  من قانون العقوابت. والسبب اجلدي مسأأةل واقع فتخضع للسلطة التقديرية للقايض وعىل الزوج ا 

 .16اجلدية، لأن سوء النية مفرتض يف هذه اجلرمية 

مل يعد املرشع يشرتط محل   1719 -15من قانون العقوابت مبوجب القانون  330ومبناس بة تعديل املادة 

الزوجة حيث يف السابق اكن الوصف : التخيل عن الزوجة احلامل ليصبح التخيل عن الزوجة حفسب توفريا  

ن اكنت حامال أأو بوجود أأو عدم وجود أأبناء محلاية أأكرب   .18للزوجة، بعض النظر عن ا 

ويرى الباحثان أأن املرشع صوااب فعل ولكن حبذا لو يكون محل الزوجة ظرفا مشددا جلرمية ترك الزوجة،  

مقارنة جبسامة الرضر الواقع عىل الضحية ووضعيهتا الصحية، كام أأن مسأأةل الزواج العريف تصطدم مع مبدأأ  

 رية يف اال ثبات يف احلقل اجلنايئ يف مادايت هذه اجلرمية.احل

 جرمية الزان -3

من قانون العقوابت، والتعريف اخملتار لهذه اجلرمية أأهنا '' العالقة   339نص املرشع عىل هذه اجلرمية يف املادة 

 .19ور'' اجلنس ية اليت يرتكهبا الزوج أأو الزوجة مع أأي خشص أ خر برشط تقدمي شكوى من الزوج املرض 

ذ الأنسب الأخذ مبصطلح'' اخليانة الزوجية'' عىل   كام يرى الباحثان أأن مصطلح جرمية ''الزان'' يف غري حمهل ا 

 وجه ادلقة التصال ذكل مبقتضيات الصناعة الترشيعية للنص اجلزايئ. 

 الفرع الثاين: جرامئ ضد الأوالد  

 جرمية اال هجاض -1

سقاطه حبيث 20اض نص املرشع عىل صور خمتلفة جلرمية اال هج ، ويقصد هبذه اجلرمية حاةل سقوط اجلنني أأو ا 

يشلك هذا الفعل اعتداء عىل حياة اجلنني،  أأما أأراكن هذه اجلرمية فهيي تمتثل يف حاةل محل قامئ أأو مفرتض  

 .  21للمرأأة مع فعل اال هجاض بوسائل خمتلفة مع توافر النية اال جرامية

، يف أأن املرشع مل يقرر نصا يتضمن ا هجاض امحلل  22ابحثة لس بقها يف الطرح وينضم الباحثان ا ىل اس تنتاج 

 الناجت عن جرمية اغتصاب، وهو ما يسرتعي الانتباه العلمي.

 عدم الترصحي ابلوالدة  -2
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حاةل املرشع يف قانون احلاةل املدنية ا ىل قانون العقوابت حيث جاء النص اكلتايل:   بشأأن هذه اجلرمية تالحظ ا 

ال فرضت العقوابت  ''يرصح اب ملواليد خالل مخسة أأايم من الوالدة ا ىل ضابط احلاةل املدنية للماكن    و ا 

 .  23الفقرة الثالثة من قانون العقوابت.''  442املنصوص علهيا يف املادة 

ويالحظ الباحثان أأن هذه اخملالفة يسأأل عهنا الأب اذلي يتحمل واجب الترصحي ابلوالدة بدرجة أأوىل مث الأم  

ذ معنون ابلترصحي ابلوالدة لزوما.   بل و لك من حرض الوالدة من أأطباء و قابالت ا 

 طمس هوية املولود اجلديد معدا -3

ن العقاب عىل هذه اجلرمية هل هدف يمتثل يف حامية الطفل عىل وجه اخلصوص من أأفعال تؤدي ا ىل حرمانه   ا 

 .24من نس به احلقيقي أأو منحه خشصية غري خشصيته 

(  10( س نوات ا ىل عرش)5عىل هذه اجلرمية اكلتايل:  ''يعاقب ابلسجن من مخس ) 321املادة و نصت 

دج  لك من نقل معدا طفال أأو أأخفاه أأو أأستبدل   1.000.000دج ا ىل  500.000س نوات و بغرامة من 

صيته  طفال أ خر به أأو قدمه عىل أأنه ودل المرأأة مل تضع وذكل يف ظروف من شأأهنا أأن يتعذر  التحقق من خش 

. 

ذا مل يثبت أأن الطفل قد ودل حيا فتكون العقوبة احلبس من س نة ) ( س نوات   و بغرامة  5( ا ىل مخس )1وا 

 دج . 500.000دج اىل  100.000من 

ذا ثبت أأن الطفل مل يودل حيا فيعاقب ابحلبس من شهر ا ىل شهرين و بغرامة من  دج ا ىل   10.000وا 

 دج .   20.000

هامل من وادليه فيعاقب   ذا قدم فعال الودل عىل أأنه ودل المرأأة  مل تضع محال بعد تسلمي اختياري، أأو ا  غري أأنه ا 

 .25دج ...''  500.000دج ا ىل  000100.( س نوات و بغرامة من 5(  ا ىل مخس )1ابحلبس من س نة )

بناء  -4  جرمية الامتناع عن تقدمي النفقة املقررة قضاء للأ

( أأشهر ا ىل  6من قانون العقوابت عىل هذه اجلرمية اكلتايل: ''يعاقب ابحلبس من س تة ) 331نصت املادة 

جتاوز شهرين  دج لك من أأمتنع معدا،  وملدة  300.000دج ا ىل  50.000( س نوات وبغرامة من 3ثالث )

( عن تقدمي املبالغ املقررة قضاء ال عاةل أأرسته ، وعن أأداء اكمل قمية النفقة املقررة عليه ا ىل زوجه أأو أأصوهل 2)

لهيم . لزامه بدفع نفقة ا   أأو فروعه وذكل رمغ صدور حمك ضده اب 

عىل سوء السلوك  ويفرتض أأن عدم ادلفع معدي ما مل يثبت العكس، و ال يعترب اال عسار الناجت عن الاعتياد 

  26أأو الكسل أأو السكر عذرا مقبوال من املدين يف أأية حاةل من الأحوال.'' 

ويرى الباحثان أأن العقوبة القصوى ليست مشددة فلو تصل ا ىل عرشين س نة مع اال بقاء عىل وصفها جنحة  

 س يحقق الغاية من وراء ترشيع هذه اجلرمية ويمت دفع النفقة لتحقق الردع الفعال. 
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 ة ترك مقر الأرسة جرمي -5

يعاقب ابحلبس من س تة  من قانون العقوابت عىل هذه اجلرمية وعاقبت عهنا كام ييل: ''  330نصت املادة 

، وتقوم عىل منوذج قانوين 27دج ...''  200.000دج ا ىل  50.000( وبغرامة من2( أأشهر ا ىل س نتني )6)

 يمتثل يف: 

الرشعيني، والفعل اال جيايب املمتثل يف عدم تنفيذ الالزتامات الأرسية اليت توافر صفة الأب أأو الأم املبارشين 

، عند مغادرة أأحد الوادلين بيت الأرسة، أأو  28أأقرها قانون الأرسة املكونة من حقوق وواجبات جتاه الأطفال

مية هو العنرص  التخيل عن الزتاماهتام العائلية، أأو تزيد مدة الرتك عن شهرين متتاليني، وعنرص النية اال جرا

اال رادي لتكون جرمية ترك مقر الأرسة وقطع الصةل هبا، ا ضافة ا ىل عدم وجود سبب جدي أأو رشعي وزايدة  

 5عىل العقوبة الأصلية ميكن احلمك ابحلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية من س نة ا ىل 

 .  29من القانون نفسه 332س نوات طبقا للامدة 

احثان أأن نص املادة ال يطبق عىل الطفل املكفول مما يشلك فراغا جزائيا، فلهذا الطفل حقوق  ويالحظ الب

رادته احلرة ابلتكفل ابلطفل الأمر اذلي يس تدعي ترتيب عقوبة عىل ذكل   كون الكفيل مبقام أأبيه وقام تربعا واب 

ذ هذا ال ينقص من معلية التكفل ابلأطفال يف اجملمتع بل حيفز عىل التكفل  هامهل.  ا   لأجل رعاية الطفل ال ا 

 جرمية اال هامل املعنوي للأوالد -6

أأحد الوادلين اذلي يعرض حصة أأوالده أأو  من قانون العقوابت وجاء فهيا: '' 330نص هذه اجلرمية نص املادة 

واحد  أأو أأكرث مهنم أأو يعرض أأمهنم أأو خلقهم خلطر جس مي بأأن يسئ معاملهتم أأو يكون مثال سيئا هلم  

اد عىل السكر أأو سوء السلوك أأو بأأن هيمل رعايهتم     أأو ال يقوم ابال رشاف الرضوري علهيم وذكل لالعتي

سقاطها...''  سقاط سلطته الأبوية علهيم    أأو مل يقض اب   . 30سواء اكن قد قىض اب 

 جرمية ترك الأبناء وتعريضهم للخطر -7

 314خلطر ومنصوص عىل هذا الفعل يف املادة وتظهر يف صورتني: فالصورة الأوىل تمتثل يف تعريض الطفل 

من قانون العقوابت، والرتك أأو التعريض للخطر يكون بنقل الطفل ا ىل ماكن خال من الناس   318ا ىل املادة 

عالوة عىل النية اال جرامية حيث يعاقب الأب أأو الأم      أأو معا حال ارتكبا هذه اجلرمية، و الصورة الثانية  

من القانون نفسه، و اليعاقب فهيا الوادلين بل   320التخيل عن الطفل طبقا للامدة  فتكون ابلتحريض عىل 

الشخص اذلي يقوم بتحريض الوادلين أأو أأحدها عىل التخيل عن املولود للحصول عىل فائدة أأو احلصول عىل  

 . 31عقد مهنام يتعهدان فيه بذكل أأو لك من يتوسط للحصول عىل طفل لفائدة 
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نصوص هذه اجلرمية مل تتضمن حاةل ترك الطفل احلديث العهد ابلوالدة أأمام املساجد   يالحظ الباحثان أأن

ويف الأسواق والنفاايت وغريها من الأماكن اليت قد ختلو من الناس لكن ليس بصفة مس مترة بل متقطعة  

 زمانيا.

 جرمية التحريض عىل الفسق وادلعارة -8

هام التحريض والفسق، فالتحريض يعين تكل الأعامل ا ن حتريض القارص عىل الفسق مكون من مدلولني: و 

اثرة اجملين عليه نفس يا  32اجلنس ية اليت يرتكهبا الفرد ليوجه القارص حنو الفساد الأخاليق ، كام يقصد به أأيضا ا 

، أأما الفسق مفن منظور قانوين يقصد به الفساد الأخاليق يف ماهل عالقة  33بأأية وس يةل الرتاكب أأفعال الفسق

 .34ابجلنس أأين حياول الفرد أأن يدفع القارص ا ىل اجلرمية 

( عىل الفسق أأو فساد الأخالق  18نصت املرشع عىل أأن '' لك من حرض قارصا مل يمكل الثامنة عرشة )و 

(  10( س نوات ا ىل عرش )5أأو تشجيعه عليه أأو تسهيهل هلم ولو بصفة عرضية ، يعاقب ابحلبس من مخس)

 . 35دج ''  100.000دج ا ىل  20.000س نوات وبغرامة من 

بعاد قارص مل يمكل الثامنة عرشة -9  جرمية خطف أأو ا 

قرر املرشع جترمي وعقاب عىل '' لك من خطف أأو أأبعد قارصا مل يمكل الثامنة عرشة وذكل بغري عنف أأو  

دج  20.000هتديد أأو حتايل أأو رشع يف ذكل فيعاقب ابحلبس ملدة من س نة ا ىل مخس س نوات وبغرامة من 

 دج .  100.000ا ىل 

ال بناء   ذا تزوجت القارصة اخملطوفة أأو املبعدة من خاطفها فال تتخذ ا جراءات املتابعة اجلزائية ضد الأخري ا  وا 

بطاهل. ال بعد القضاء اب  بطال الزواج وال جيوز احلمك ا   36'' عىل شكوى الأشخاص اذلين هلم صفة يف طلب ا 

رادهتا لتوافر اال كراه املعنوي علهيا، ولتعارض فكرة  ويرى الباحثان أأن زواج القارص اخملطوفة فيه  مساس حبرية ا 

 الزواج النبيةل مع مسأأةل تغطية الفضيحة الأخالقية أأو لتفادي اس تعامل احليةل من طرف خاطفها. 

 جرامئ خمالفة أأحاكم احلضانة -10

قانون العقوابت عىل  من  328تمتثل اجلرمية الأوىل يف الامتناع عن تسلمي طفل ا ىل حاضنه: نصت املادة 

هذه اجلرمية، ويمتثل الركن املادي يف فعل سليب يمتثل يف الامتناع عن تسلمي طفل حمكوم حبضانته ويه  

جرمية مس مترة متجددة، مع وجود حمك قضايئ قيض فيه ابحلضانة، وهذه اجلرمية جرمية معدية تتحقق بقصد  

 .37جنايئ عام 

من قانون العقوابت كصورة اثنية:  328علهيا املرشع يف املادة  أأما اجلرمية الثانية فهيي خطف حمضون فنص

ليه حضانته أأو من الأماكن اليت وضعه فهيا أأو أأبعده عنه أأو عن تكل  '' وكذكل لك من خطفه ممن ولكت ا 
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بعاده حىت ولو وقع ذكل بغري ذكل حتايل أأو عنف. ''  ، واثلث جرمية  38الأماكن  أأو محل الغري عىل خطفه أأو ا 

 من قانون العقوابت أأيضا.  328تنفيذ حمك الزايرة، ونصت علهيا املادة يه عدم 

من قانون العقوابت يفتح ابب التفسري الواسع،   328ويالحظ الباحثان أأن مجةل ''أأي خشص أ خر'' يف املادة 

وهو الأمر اذلي يتعارض مع مبدأأ التفسري الضيق للقاعدة املوضوعية اجلزائية، عالوة عىل جرمية خطف  

من قانون العقوابت ينطبق نصها عىل الوادلين الرشعيني للمحضون أأما غريهام   328ضون حسب املادة حم

 من القانون نفسه عىل حسب احلاةل.  292و  326فتنطبق عليه املادة 

من قانون العقوابت حبذف العقوبة السالبة للحرية   328ويف هذا الصدد يرى الباحثان بأأمهية تعديل املادة 

عىل الغرامة حفسب، ملا يف ذكل من تأأثري عىل أأرسة احملضون هذا ابلنس بة جلرمية عدم تسلمي حمضون  واال بقاء 

و عدم تنفيذ حمك الزايرة أأما فامي خيص جرمية خطف حمضون فالبد من ختصيص مادة مس تقةل لها وجعلها  

 جنحة مشددة لتحقيق الردع العام واخلاص.  

 املطلب الثالث: جرامئ املساس ابلقرابة 

 الفرع الأول: جرمية الفاحشة بني ذوي احملارم 

مكرر من قانون العقوابت وعرفها املرشع عىل أأساس أأهنا العالقات اجلنس ية   337نصت عىل هذه املادة 

املرتكبة بني ذوي احملارم احملددين يف املادة السابق ذكرها، كام تعرف هذه اجلرمية أأهنا أأفعال ذات طبيعة 

حملارم بسبب قرابة ادلم واملصاهرة، وقوام هذه اجلرمية يمكن يف عنرصين: عنرص  جنس ية ترتكب بني ذوي ا

مادي يمتثل يف العالقة اجلنس ية برضا الطرفني و وعنرص القرابة سواء أأاكنت قرابة دم أأو مصاهرة مع توافر  

 .39اال رادة والعمل ابلنس بة للجاين من خالل علمه أأنه ميارس الفاحشة مع خشص هل معه قرابة 

 يف أأن هذه اجلرمية مل تس تغرق يف حمكها اال خوة من الرضاع.   40يذهب الباحثان مذهب ابحث و 

 الفرع الثاين: الامتناع عن تقدمي النفقة املقررة قضاء للأصول 

و ما قيل بشأأن عدم تسديد نفقة للزوجة أأو الأبناء ينطبق عىل الأبناء اذلين ال ينفقون عىل الأب   أأو الأم 

 من قانون العقوابت. 331هبا احلمك القضايئ، وأأساس ذكل املادة  النفقة اليت قىض 

 الفرع الثالث: جرمية ترك عاجز أأو عرضه خلطر 

يعاقب قانون العقوابت عىل ترك الفرد العاجز أأو تعريضه خلطر يف ماكن خال من الناس وتصل العقوبة 

هذا الفعل وحال نشأأ عن الرتك    أأو التعريض للخطر   ( س نوات حبس انفذ عن3القصوى ا ىل ثالث)

ذا تسبب   مرض أأو جعز لكي ملدة جتاوز عرشين يوما فيكون احلبس من س نتني ا ىل  مخس س نوات، أأما ا 

 .41الرتك أأو التعريض للخطر يف املوت فتكون العقوبة يه السجن من عرش س نوات ا ىل عرشين س نة
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من قانون العقوابت   314ال توجد جرمية توصف برتك الأصول أأو التخيل عهنم واملادة و يرى الباحثان أأنه 

 جاءت عىل معوميهتا. 

 الفرع الرابع: جرمية عدم الترصحي ابلوفاة 

ينجر عن عدم احرتام الأجل احملدد، من قبل  أأقر املرشع رضورة الترصحي ابلوفاة يف أأجل حمدد، و أأنه 

من قانون   2الفقرة  441ين حصلت عندمه الوفاة و أأقارب املتويف العقاب طبقا للامدة الأشخاص اذل

 .42العقوابت

يرى الباحثان أأن املتابعة اجلزائية بشأأن هذه اجلرمية البد أأن تفعل بدور كبري مضن س ياسة جزائية تعطي فعالية  

مرتكيب هذه اجلرمية بدليل عدم املساءةل   للنص اجلزايئ املعاقب عن هذا النوع من اجلرامئ حيث ال تمت متابعة

 اجلزائية لطاليب تسجيل الوفاة أأمام القضاء.  

 الفرع اخلامس: جرمية الاستيالء عىل الرتكة 

يعترب نظام املرياث تضامنا أأرساي بني أأشخاص جتمعهم قرابة، ونص املرشع عىل جرمية الاستيالء عىل عنارص  

وابت، وأأراكهنا تمتثل يف الركن املادي ابالستيالء عىل مكوانت الرتكة  من قانون العق 363/1الرتكة يف املادة 

لكها أأو جزء مهنا دون وجه حق وقبل معلية القسمة، عالوة عىل ركن توافر صفة الوارث واس تعامل الغش من 

 .43طرفه للوصول ا ىل أأموال الرتكة قبل قسمهتا 

 مقارنة خبطرها عىل الأرسة واجملمتع. ويرى الباحثان أأن عقوبة هذه اجلرمية ليست مشددة 

 املطلب الرابع: جرامئ ضد اعتبار الأرسة 

 الفرع الأول: جرمية القذف املوجه للفرد 

، وجترمي القذف املرتكب ضد الزوجات تعترب أ لية هممة يف  44نص املرشع عىل جرمية القذف املوجه للفرد 

ال أأنه  حاميهتم من املعامالت اخلطرية، رمغ حرص املرشع عىل تطب  يق القواعد العامة يف هذا اجلانب ا 

، وهذا ما  45ونظرا الس تفحال هذه الظاهرة اكن عىل املرشع أأن يقرر نصا خاصا محلاية الزوجة من القذف 

يالحظه الباحثان أأي غياب نص خاص جيرم القذف املوجه من الغري ا ىل املرأأة أأو الرجل الذلين هلام صفة  

 الزوج. 

 عتداء عىل اللقب العائيل الفرع الثاين: جرمية الا 

لتوفري حامية للقب أأو الامس العائيل جرم قانون العقوابت مجموعة من الأفعال ورتب لها عقوابت خمتلفة 

 . 46من القانون نفسه 252-247عىل قدر أ اثر الانتحال، و وردت مضن املواد 

 امتة اخل 
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القمي املوضوعية املس متدة من اال تفاقات ادلولية  يظهر أأن الأرسة متتاز حبامية جنائية بقدر كبري ومتوازي مع 

ولكن يبقى حرص لك اجلرامئ اليت ترتكب ضد الأرسة من حيث ادلراسة حيتاج ا ىل دراسات معمقة نظرا  

لأمهية هذا املوضوع، أأما عن طبيعة العالقة القامئة بني الترشيع اجلزائري واالتفاقيات ادلولية من منظور حامية  

منا توازي وتاكمل، وعن التوصيات فهيي عىل املنوال التايل: الأرسة فهيي ليست   عالقة تساوي ا 

خبصوص التعاون ادلويل: ختصيص اتفاقية دولية موضوعها الرئييس والوحيد يمتثل يف الأرسة تراعى فهيا  

ضافة ا ىل اتفاق  ية  الأنظمة وال داب العامة للك دوةل مع تقريب وهجات النظر واملصاحل ذات البعد ادلويل، ا 

 ختصص للحامية اجلنائية للطفل عرب ش بكة الانرتنت ووسائل االتصال الاجامتعية. 

جراء الوساطة اجلزائية يف لك القضااي املرتبطة ابلأرسة لتفادي   أأما عن الس ياسة اجلزائية: حفبذا لو يمت تفعيل ا 

 القضاء بعقوبة سالبة للحرية ميتد أأثرها ا ىل أأفراد أأرسة احملكوم عليه. 

اسة العقابية: حفبذا لو يعاد النظر يف النظام العقايب بمتكني احملبوس واملسجون من حقه يف الزواج  وعن الس ي

و تكوين أأرسة حال توافرت رشوط العقد املدين وأأراكنه وظروف القيام مبراس ميه، نظرا ملا يكون ذلكل من  

جيابية تنعكس عىل سريته وسلوكه يف املؤسسة العقابية، بل وتسامه  دماجه مضن اجملمتع.نتاجئ ا   يف ا 

و حول تعزيز دور النيابة العامة يف قضااي شؤون الأرسة أأمر البد منه كوهنا حتافظ عىل عنارص النظام العام  

 وال داب العامة و ختصيص قضاة نيابة يعنون هبذا النوع من القضااي حفسب. 

ية جزائية للطفل املكفول يف جرمية ترك  أأما خبصوص الفراغ اجلزايئ ترشيعيا و التعديل: حبذا لو يمت توفري حام

أأرسة، وخفض مدة جرمية عدم تسديد نفقة أأو ترك الأرسة احملددة بأأزيد من شهرين وجعلها بأأزيد من عرشين 

( يوما مدة مس مترة وغري مربرة بسبب جدي أأو رشعي، زايدة عىل جعل جرمية الاستيالء عىل تركة  20)

 بوصف جناية.

كام ال يوجد نص يعاقب عىل ترك الأم أأو الأب يف الشارع أأو بيت العجزة عالوة عىل عدم وجود نص خاص  

 ابلقذف املوجه ضد الزوج أأو الزوجة من الغري فالأفضل لو ينظر يف صفة الزوجية حتقيقا حلق احملصن.   

 التوصيات 

حيد يمتثل يف الأرسة تراعى خبصوص التعاون ادلويل: ختصيص اتفاقية دولية موضوعها الرئيس والو  .01

ضافة   فهيا الأنظمة وال داب العامة للك دوةل مع تقريب وهجات النظر واملصاحل ذات البعد ادلويل، ا 

 ا ىل اتفاقية ختصص للحامية اجلنائية للطفل عرب ش بكة الانرتنت ووسائل االتصال الاجامتعية.

جراء الوسا .02 طة اجلزائية يف لك القضااي املرتبطة  خبصوص الس ياسة اجلزائية: حفبذا لو يمت تفعيل ا 

 ابلأرسة لتفادي القضاء بعقوبة سالبة للحرية ميتد أأثرها ا ىل أأفراد أأرسة احملكوم عليه. 
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خبصوص الس ياسة العقابية: حفبذا لو يعاد النظر يف النظام العقايب بمتكني احملبوس واملسجون من   .03

ملدين وأأراكنه وظروف القيام مبراس ميه، حقه يف الزواج و تكوين أأرسة حال توافرت رشوط العقد ا

جيابية تنعكس عىل سريته وسلوكه يف املؤسسة العقابية، بل وتسامه  نظرا ملا يكون ذلكل من نتاجئ ا 

دماجه مضن اجملمتع.   يف ا 

خبصوص تعزيز دور النيابة العامة يف قضااي شؤون الأرسة أأمر البد منه كوهنا حتافظ عىل عنارص   .04

 ب العامة و ختصيص قضاة نيابة يعنون هبذا النوع من القضااي حفسب.النظام العام وال دا

خبصوص الفراغ اجلزايئ ترشيعيا و التعديل: حبذا لو يمت توفري حامية جزائية للطفل املكفول يف جرمية  .05

ترك أأرسة، وخفض مدة جرمية عدم تسديد نفقة أأو ترك الأرسة احملددة بأأزيد من شهرين وجعلها 

 ( يوما مدة مس مترة وغري مربرة بسبب جدي أأو رشعي.   20بأأزيد من عرشين )
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 قامئة  املصادر و املراجع: 

من دس تور  11، وافقت دوةل اجلزائر عليه رصاحة مبوجب املادة 1948اال عالن العاملي حلقوق اال نسان لعام  .06

1963. 

اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق   1966العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لعام  .07

اكنون الأول/  16( املؤرخ يف 21-أألف )د 2200والانضامم مبوجب قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق 

ليه اجلزائر مبوجب املرسوم ا1976، ودخل حزي النفاذ 1966ديسمرب  املؤرخ   67 -89لرئايس رمق ، انضمت ا 

 . 1989لعام  20، ج.ر عدد 1989ماي  16يف 

اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق والانضامم مبوجب قرار   1966العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية لعام  .08

 ،1976، ودخل حزي النفاذ 1966اكنون الأول/ ديسمرب  16( املؤرخ يف21-امجلعية العامة للأمم املتحدة )د

ليه دوةل اجلزائر مبوجب املرسوم الرئايس رمق   20، ج. ر، عدد 1989ماي  16املؤرخ يف  68 -89انضمت ا 

 .1989لعام 

/  24مت اعامتدها من قبل امجلعية العامة بقرار رمق  1979اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة عام  .09

لهيا دوةل اجلزائر  03/09/1981 ، ودخلت حزي النفاذ بتارخي18/12/1979مؤرخ يف  180 ، انضمت ا 

. 1967لعام  06، ج ر عدد 1966جانفي  22املؤرخ يف  51 -96بتحفظ، مبوجب املرسوم الرئايس رمق 

1996. 

قرارها من قبل جملس أأورواب س نة  .10 ودخلت حزي النفاذ يف   1950االتفاقية الأوروبية حلقوق اال نسان مت ا 

 .1953سبمترب س نة 3

املعمتدة من قبل منظمة ادلول الأمريكية يف سان خوس يه  1969مريكية حلقوق اال نسان لعام االتفاقية الأ  .11

 .1969/ 11/ 22بتارخي 

  23 -06ابلقانون رمق  يتضمن قانون العقوابت معدل وممتم 1966يونيو س نة  8مؤرخ يف  156 -66الأمر رمق  .12

  . 2006ديسمرب  20املؤرخ يف 

 1984يونيو  09املؤرخ يف  11 -84املعدل واملمتم للقانون رمق  2005فرباير  27املؤرخ يف  02 -05الأمر رمق  .13

 املتضمن قانون الأرسة. 

املعدل واملمتم للأمر  2015ديسمرب  30املوافق لـ  1437ربيع الأول عام  18املؤرخ يف  19 -15القانون رمق  .14

لقانون العقوابت اجلزائري،   واملتضمن 1966يونيو  8املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ يف  66-156

 .  71اجلريدة الرمسية رمق 
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املتضمن قانون   1970فرباير س نة  19املوافق  1389ذي احلجة عام  13املؤرخ يف  70/20الأمر رمق    .15

غشت س نة   9املوافق  1435شوال عام  13املؤرخ يف  14/08احلاةل املدنية، معدل وممتم ابلقانون رمق 

 (.49/2014مق:  )اجلريدة الرمسية ر 2014

 الكتب  .16

أأحسن بوسقيعة، الوجزي يف القانون اخلاص، اجلزء الأول، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر،  .17

 .2012الطبعة الرابعة عرش 

هياب عبد املطلب، جرامئ السب القذف اال هانة البالغ الاكذب، الطبعة الأوىل،  .18 ، املركز القويم 2006ا 

 القانونية.لال صدارات 

 .2003بن وارث محمد، مذكرات يف القانون اجلزايئ اجلزائري القسم اخلاص، اجلزائر، دار هومه،  .19

حياء الرتاث العريب، بريوت، 3جندي عبد املكل، املوسوعة اجلنائية، اجملدل  .20  .1976، دار ا 

ادليوان الوطين للأشغال الرتبوية، اجلزائر،  عبد العزيز سعد، اجلرامئ الواقعة عىل نظام الأرسة، الطبعة الثانية،  .21

2002. 

، قس نطينة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  2دردوس ميك، القانون اجلنايئ اخلاص يف الترشيع اجلزائري، اجلزء  .22

2007. 

وائل أأمحد عالم، امليثاق العريب حلقوق اال نسان، دراسة حول دور امليثاق يف تعزيز حقوق اال نسان يف   .23

 .121، ص 2005العربية، دار الهنضة العربية،  جامعة ادلول

محيدو زكية، مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية للأرسة، رساةل مقدمة لنيل شهادة ادلكتوراة، جامعة  .24

 .2005-2004تلمسان، 

 .2006عيىس حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة ابيج خمتار، عنابة،  .25

 .2005العرض يف قانون العقوابت، اال سكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،  عبد احلكمي فودة، جرامئ .26

 مقاالت  .27

هامل الزوجة يف الترشيع اجلزائري، جمةل القانون والعلوم الس ياس ية، املركز اجلامعي  .28 محيدو دمةل، جرامئ ا 

 .1439رمضان   8املوافق لـ  2015جوان  08، 02اجلزائر، اجملدل الرابع، العدد  -صاحلي أأمحد ابلنعامة

حسني محمد أأمني، جرمية ترك الأطفال وتعريضهم للخطر الاجامتعي يف ضوء قانون حقوق اال نسان، جمةل  .29

،  01، العدد: 01اجلزائر،اجملدل:  -رؤى يف ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة محمد خيرض بسكرة 

16/03/2021. 
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جمةل الاجهتاد القضايئ، جامعة محمد خيرض  د. حسينة رشون، جرمية الامتناع عن تسلمي طفل ا ىل حاضنه،  .30

 .01/12/2010، 7، العدد: 5اجلزائر، اجملدل:  -بسكرة

أأ.د.خيلف املسعود، الفحش بني ذوي احملارم وفق تعديل قانون  العقوابت اجلزائري، جمةل أ فاق للعلوم،   .31

 .01/03/2018، بتارخي 2، العدد: 3اجلزائر، اجملدل:  -جامعة زاين عاشور اجللفة

منصور محمد، احنراف الأحداث بني الوقاية والعالج، اجملةل القانونية، مركز الأحباث وادلراسات الاقتصادية   .32

 .1974والاجامتعية، تونس، 

د. الساحي بوساحية، التوجه العاملي حنو قانون أأرسة دويل، جمةل ادلراسات والبحوث القانونية، جامعة   .33

 . 2017 -09 -20، بتارخي: 4العدد:   2املس يةل، اجلزائر، اجملدل: 

ا.سورية ديش، أأنواع اجلرامئ داخل الأرسة و العقوابت املقررة لها، جمةل أ فاق للعلوم، جامعة زاين عاشور،  .34

 .2019، مارس 15، العدد: 04اجلزائر، اجملدل:  -اجللفة

، جمةل أ فاق  د.عائشة عبد امحليد، الصفة اخلاصة كظرف مشدد يف جرمية اال هجاض طبقا للترشيع اجلزائري .35

 .2021، الس نة 01العدد:  13اجلزائر، اجملدل:  -علمية، املركز اجلامعي مترناست

 

 الهوامش 

 

 
  2د. الساحي بوساحية، التوجه العاملي حنو قانون أأرسة دويل، جمةل ادلراسات والبحوث القانونية، جامعة املس يةل، اجلزائر، اجملدل:  1

 . 133، 132، 130، 128، 127،  ص 2017 -09 -20، بتارخي: 4العدد: 
 .1963من دس تور  11ائر عليه رصاحة مبوجب املادة ، وافقت دوةل اجلز 1948من اال عالن العاملي حلقوق اال نسان لعام  12املادة  2
 .1963من دس تور  11، وافقت دوةل اجلزائر عليه رصاحة مبوجب املادة 1948من اال عالن العاملي حلقوق اال نسان لعام  16/1املادة  3
 .1963من دس تور  11املادة  ، وافقت دوةل اجلزائر عليه رصاحة مبوجب 1948من اال عالن العاملي حلقوق اال نسان لعام  25املادة  4
اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق والانضامم مبوجب  1966من العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لعام  10املادة  5

، 1976 ، ودخل حزي النفاذ1966اكنون الأول/ ديسمرب  16( املؤرخ يف 21-أألف )د 2200قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة رمق 

ليه اجلزائر مبوجب املرسوم الرئايس رمق   . 1989لعام  20، ج.ر عدد 1989ماي  16املؤرخ يف  67 -89انضمت ا 
اعمتد وعرض للتوقيع والتصديق والانضامم مبوجب  1966من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية لعام  3و 2الفقرة  23املادة  6

ليه دوةل 1976، ودخل حزي النفاذ 1966اكنون الأول/ ديسمرب  16( املؤرخ يف21-ة )دقرار امجلعية العامة للأمم املتحد ، انضمت ا 

 .1989لعام  20، ج ر عدد 1989ماي  16املؤرخ يف  68 -89اجلزائر مبوجب املرسوم الرئايس رمق 
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مؤرخ  180/ 24ن قبل امجلعية العامة بقرار رمق مت اعامتدها م 1979من اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل المتيزي ضد املرأأة عام  16املادة  7

لهيا دوةل اجلزائر بتحفظ، مبوجب املرسوم الرئايس رمق 03/09/1981، ودخلت حزي النفاذ بتارخي 18/12/1979يف   -96، انضمت ا 

 .1996. 1967لعام  06، ج ر عدد 1966جانفي  22املؤرخ يف  51
قرارها من قبل جملس أأورواب س نة من االتفاقية الأوروبية حلقوق ا  12املادة  8 سبمترب س نة 3ودخلت حزي النفاذ يف  1950ال نسان مت ا 

1953. 
/ 22املعمتدة من قبل منظمة ادلول الأمريكية يف سان خوس يه بتارخي  1969من االتفاقية الأمريكية حلقوق اال نسان لعام  17املادة  - 9

11 /1969. 
ال نسان، دراسة حول دور امليثاق يف تعزيز حقوق اال نسان يف جامعة ادلول العربية، دار وائل أأمحد عالم، امليثاق العريب حلقوق ا10

 .121، ص 2005الهنضة العربية، 
، ص 2005-2004محيدو زكية، مصلحة احملضون يف القوانني املغاربية للأرسة، رساةل مقدمة لنيل شهادة ادلكتوراة، جامعة تلمسان،  11

2. 
 .2، ص 2006دراسة مقارنة، منشورات جامعة ابيج خمتار، عنابة،  عيىس حداد، عقد الزواج،  12
املؤرخ  23 -06ابلقانون رمق  يتضمن قانون العقوابت معدل وممتم 1966يونيو س نة  8مؤرخ يف  156 -66الأمر رمق من   441املادة  13

  . 2006ديسمرب  20يف 
 1984يونيو  09املؤرخ يف  11 -84املعدل واملمتم للقانون رمق  2005فرباير  27املؤرخ يف  02 -05من الأمر رمق  22تنظر املادة  14

 املتضمن قانون الأرسة.
 . 25، ص2002عبد العزيز سعد، اجلرامئ الواقعة عىل نظام الأرسة، الطبعة الثانية، ادليوان الوطين للأشغال الرتبوية، اجلزائر،  15
، 2012زء الأول، دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، اجلزائر، الطبعة الرابعة عرش، أأحسن بوسقيعة، الوجزي يف القانون اخلاص، اجل 16

 .148ص 
 156-66املعدل واملمتم للأمر  2015ديسمرب  30املوافق لـ  1437ربيع الأول عام  18املؤرخ يف  19 -15من القانون رمق  330املادة  17

 . 71واملتضمن لقانون العقوابت اجلزائري، اجلريدة الرمسية رمق  1966يونيو  8املوافق لـ  1386صفر عام  18املؤرخ يف 
هامل 18  -الزوجة يف الترشيع اجلزائري، جمةل القانون والعلوم الس ياس ية، املركز اجلامعي صاحلي أأمحد ابلنعامة محيدو دمةل، جرامئ ا 

 .724ص ، 1439رمضان  8املوافق لـ  2015جوان  08، 02اجلزائر، اجملدل الرابع، العدد 
 .188، ص 2003، بن وارث محمد، مذكرات يف القانون اجلزايئ اجلزائري القسم اخلاص، اجلزائر، دار هومه 19
 من قانون العقوابت.  310 -309 -306 – 304املواد:  20
د.عائشة عبد امحليد، الصفة اخلاصة كظرف مشدد يف جرمية اال هجاض طبقا للترشيع اجلزائري، جمةل أ فاق علمية، املركز اجلامعي  21

 . 604و  603، ص 2021، الس نة 01العدد:  13اجلزائر، اجملدل:  -مترناست 
 .617و  616شة عبد امحليد، املرجع نفسه، ص د. عائ  22
املتضمن قانون احلاةل املدنية، معدل  1970فرباير س نة  19املوافق  1389ذي احلجة عام  13املؤرخ يف  70/20الأمر رمق من  61املادة  23

 (.49/2014الرمسية رمق: )اجلريدة  2014غشت س نة  9املوافق  1435شوال عام  13املؤرخ يف  14/08وممتم ابلقانون رمق 

 .251، ص 1976، دار ا حياء الرتاث العريب، بريوت، 3جندي عبد املكل، املوسوعة اجلنائية، اجملدل  24
 من قانون العقوابت. 331املادة  25

 من قانون العقوابت.  336املادة  26
 من قانون العقوابت. 330املادة  27
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 .14عبد العزيز سعد، املرجع السابق، ص  28
 .159ن بوسقيعة، املرجع السابق، ص أأحس 29
 من قانون العقوابت. 330املادة  30
حسني محمد أأمني، جرمية ترك الأطفال وتعريضهم للخطر الاجامتعي يف ضوء قانون حقوق اال نسان، جمةل رؤى يف ال داب والعلوم  31

 .174 -172، ص 16/03/2021، 01، العدد: 01اجلزائر،اجملدل:  -اال نسانية، جامعة محمد خيرض بسكرة
 .203، ص 2007، قس نطينة، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2دردوس ميك، القانون اجلنايئ اخلاص يف الترشيع اجلزائري، اجلزء  32
 .179، ص 2005عبد احلكمي فودة، جرامئ العرض يف قانون العقوابت، اال سكندرية، دار املطبوعات اجلامعية،  33
الأحداث بني الوقاية والعالج، اجملةل القانونية، مركز الأحباث وادلراسات الاقتصادية والاجامتعية، تونس،  منصور محمد، احنراف 34

 .80، ص 1974
 من قانون العقوابت.  342املادة  35
 من قانون العقوابت.  326املادة   36
اجلزائر، اجملدل:  -، جامعة محمد خيرض بسكرةد. حسينة رشون، جرمية الامتناع عن تسلمي طفل ا ىل حاضنه، جمةل الاجهتاد القضايئ 37

 .27و  25و  23ص ،  01/12/2010، 7، العدد: 5
 من قانون العقوابت. 328املادة  38
 -أأ.د.خيلف املسعود، الفحش بني ذوي احملارم وفق تعديل قانون  العقوابت اجلزائري، جمةل أ فاق للعلوم، جامعة زاين عاشور اجللفة 39

 .276، 272، 270، ص 01/03/2018، بتارخي 2، العدد: 3اجملدل: اجلزائر، 
 .279املرجع نفسه، ص  40
 من قانون العقوابت.  314املادة  41
املتضمن قانون احلاةل املدنية،  1970فرباير س نة  19املوافق  1389ذي احلجة عام  13املؤرخ يف  70/20الأمر رمق من  79املادة  42

 (.49/2014)اجلريدة الرمسية رمق:  2014غشت س نة  9املوافق  1435شوال عام  13املؤرخ يف  14/08معدل وممتم ابلقانون رمق 
اجلزائر، اجملدل:  -أأ.سورية ديش، أأنواع اجلرامئ داخل الأرسة و العقوابت املقررة لها، جمةل أ فاق للعلوم، جامعة زاين عاشور، اجللفة 43

 .120ص ، 2019، مارس 15، العدد: 04
 من قانون العقوابت. 298املادة  44
، املركز القويم لال صدارات القانونية، ص 2006الأوىل،  ا هياب عبد املطلب، جرامئ السب القذف اال هانة البالغ الاكذب، الطبعة 45

111. 
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