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 حتقيق يف والتدريب التكوين ودور اإلقليمية واجلماعات العامة اإلدارات حكامة

 بها املرتبطة النتائج

 ساحيي احلق عبد األستاذ

 العام للمرفق الوطين املرصد رئيس لإلدارة، الوطنية للمدرسة العام املدير

 

   امللخص

 مقرتح، تعريف من لننطلق واصطالحا لغة احلكامةم مفهو امللخص هذا يتناول 

 الدولي كالبنك خصوصا، الدولية اهليئات اجتهادات عن الناتج التعاريف تعدد حبكم

 لضبط واآلليات القواعد من السياق نفس يف تصب واليت املتحدة، واألمم األوروبي واالحتاد

 .اإلدارة حلكم النموذج تشكل واليت التسيري أساليب

 العملية التدابري : بـ األوىل تتعلق نقطتني إىل بالتطرق اإلسهام هذا متحور وقد 

 حيث من احمللية اجلماعات يف الالممركزة واإلدارات عامة بصفة العامة اإلدارة يف للحكامة

 على املسؤولية حتديات من تطرحه وما العاملية واملتغريات االجتاهات مع للتأقلم التحضري

 تأثريها ومدى النشاطات وضبط التنافس ومتطلبات والتكنولوجي املعريف والتسارع اخلدمة

  .اإلقليمية اجلماعات قانون يف ذلك كل وجتسيد احمللية احلكامة على

 القدرات بناء يف والتدريب التكوين مؤسسات إسهام على فتنصب الثانية النقطة وأما 

 .اجملال هذا يف الدولي التعاون على التأكيد ومع ،احلكامة جمال يف

  
 

  املفتاحية الكلمات

 والتكوين التدريب اإلقليمية، اجلماعات العمومية، اإلدارات ،احلكامة

  



 (8111"الناتو" يف ليبيا )التدخل العسكري حللف 

 قانونيةمن هشاشة األسس القانونية إىل االحنراف بالشرعية الدولية : دراسة 

 بقلم األستاذ عنان عمار

 1جامعة اجلزائر  –أستاذ حماضر، كلية احلقوق 

 

تتناول الدراسة بالتحليل والنقد على ضوء أحكام القانون الدولي خمتلف جوانب التدخل 

(. سواء تعلق األمر بقاعدة حظر استعمال القوة يف 1122العسكري حللف الناتو يف ليبيا )

( و ما يرد عليها من استثناءات أو قواعد القانون الدولي Jus ad bellumالعالقات الدولية )

( فقد مت جتاهلها وجتاوزها عند اعتماد Jus in bellumاإلنساني )قانون النزاعات املسلحة( )

أسس مثرية للجدل لتربيرها أو انتهاكها صراحة واخلروج عن أهدافها عند القيام بتنفيذ 

األزمة السياسية االجتماعية الليبية يف خضم ما مسي بالربيع العملية. فبمجرد اطالعه على 

العربي عاجلها جملس األمن يف إطار الفصل السابع الذي يسمح له باختاذ قرارات ملزمة جتاه 

 2791مجيع الدول، فارضا يف البداية مجلة من العقوبات على النظام اللييب مبوجب الالئحة 

رس( بعد أقل من شهر من ذلك متضمنة إقامة منطقة )ما 2791( ثم الالئحة 1122)فيفري 

حظر جوي على كل األجواء الليبية مع الرتخيص للدول باستعمال مجيع الوسائل " مبا 

فيها اللجوء إىل القوة لضمان احرتام هذا اإلجراء " من أجل محاية السكان املدنيني. ومع أن 

لى أنه يشكل مساسا باألمن والسلم النزاع كان داخليا حبتا إاّل أن جملس األمن كّيفه ع

الدوليني، مما يقتضي إعمال إجراءات األمن اجلماعي واستخدام القوة إىل جانب االستناد إىل 

مفهوم مسؤولية احلماية " الذي جيد أول تطبيق له يف األزمة الليبية " لكن دون مراعاة 

ويض استخدام القوة للدول عناصره املتعلقة بالبحث عن حل النزاعات سلميا، وباكتفائه بتف

لفرض منطقة احلظر اجلوي على ليبيا يكون جملس األمن قد ختلى عن بعض أهم 

مثل إقامة هيئة األركان، االتفاقات اخلاصة      24 ــ 21اختصاصاته يف استخدام القوة )املواد 

 – 2772إخل ...( للدول الراغبة يف التدخل العسكري مثل ما حدث يف حرب العراق )لسنة 

دون ممارسة رقابة تذكر على سري العمليات العسكرية. الشيء الذي  ( و 894مبوجب الالئحة 

مسح للدول املتدخلة عسكريا حتت قيادة حلف الناتو إىل اخلروج عن نطاق التفويض وانتهاك 

وتغيري أهدافها من " محاية السكان املدنيني يف ليبيا " إىل قلب نظام  2791أحكام الالئحة 

كم، وجنم عن ذلك االحنياز التام إىل جانب طرف على حساب طرف آخر يف حرب أهلية احل

وبالتالي االنتهاك الصريح لقرار جملس األمن القاضي بعدم تقديم األسلحة ألي طرف أو 



إنزال أية قوة برية مهما كانت على الرتاب اللييب. إىل جانب تسجيل انتهاكات جسيمة 

اتها على ليبيا مثل استهداف مواقع مدنية واغتيال رئيس النظام لقوات الناتو يف تنفيذ هجم

 اللييب املطاح به الذي كان يستعد للفرار.

 

 الكلمات املفتاحية:

 –الفصل السابع  –جملس األمن  –حلف الناتو  –تدخل عسكري  –حظر استعمال القوة 

دوليني، ميثاق األمم انتهاكات القانون الدولي، مسؤولية احلماية، تهديد السلم واألمن ال

  املتحدة، القانون الدولي اإلنساني )قانون النزاعات املسلحة(، احلل السلمي للنزاعات املسلحة.



 وتفعيله العقابي النص بني ما باملمتلكات للتصريح اجلزائية احلماية

 عال كرميةاألستاذة 

  1اجلزائر  جامعة ،احلقوق بكلية حماضرة أستاذة

 
 

 امللخص

 القانون يف عليها املنصوص الوقائية اآلليات إحدى باملمتلكات التصريح يشكل 

 احلياة يف الشفافية ضمان إىل الرامية ومكافحته الفساد من بالوقاية املتعلق 01/06

 املكلفني األشخاص نزاهة وصون العمومية، املمتلكات ومحاية العمومية، والشؤون السياسية

 أو التصريح عدم جتريم مرة ألول املشرع قرر الوقائية يةاآلل هذه وألهمية .عمومية خبدمة

 توفري يف منه رغبة 01/06 القانون من 36 املادة يف وذلك باملمتلكات الكاذب التصريح

 إجياد مبجرد يتسنى ال اهلدف هذا بلوغ أن إال باملمتلكات، التصريح لتفعيل قوية ضمانة

 اجلرمية عناصر حتديد يف والوضوح الدقة مقومات فيه تتوفر أن يتطلب بل العقابي النص

 احملالة الوقائع على يطبقه أن اجلزائي للقاضي يسمح بشكل وإثباتها متابعتها وإمكانية

 قراءة إجراء إىل املقال هذا يرمي 36 املادة نص يف املقومات هذه توفر مدى وملعرفة. عليه

 .باملمتلكات الكاذب والتصريح التصريح عدم جرمية عناصر ألهم حتليلية

 

  فتاحيةامل كلماتال

 الوظيفة محاية تدابري ،العمومي املوظف التزامات ،الفساد من الوقاية ،باملمتلكات التصريح

 .العمومية

  



 لالتصاالت الدولي اإلحتاد إطار يف لألرض املدارية للموارد الدولي التنظيم

 حمقون إصالح

 1اجلزائر  جامعة احلقوق، بكلية دكتوراه طالبة

 
 

  امللخص

 الشبكات علـى متزايـدة بـصورة العوملـة حتـوالت يـشهد الـذي عاملنـا جمتمعـات تعتمـد

 احلكومية واالحتادات الدول من 60 مـن أكثـر وميلك األرض، حول تدور اليت الساتلية

 عدد يف للزيادة ونتيجة تشغيلها، يتـوىل أو الفـضائية املوجـودات تلـك األخـرى والكيانات

 وال الفــضائية، البيئـة باتـت األرضية، املدارات ومـستخدمي الفـضاء جمـال يف الفاعلـة اجلهـات

 والتنافس التنازع يـزداد كمـا متزايــدا، ازدحامـا تــشهد جهة من األرضية مــدارات سـيما

 يتخـذها الـيت اخلطـوات أن حيـث هـشة بيئـة األرضية املدارات تشكل ثانية جهة ومن عليها،

 استخدام نطـاق اتـساع أدى وقـد األخـرى األطـراف علـى تـؤثر قـد البيئـة هـذه يف األطـراف أحـد

 املدارية البيئة محايـة أصـبحت وبالتـالي اإلسرتاتيجية قيمـتها زيـادة إىل األرضية املدارات

 اإلطار معرفة إىل احلاجة تظهر هنا من الدولي، الصعيد على املهمة الشواغل من األرضية

  .تطبيقه؟ عن املسؤول ومن وضعه مت كيف األرضية، للمدارات املنظم الدولي القانوني

 

  املفتاحية الكلمات

 .االتصاالت الفضائية، املدارات الدولي، التنظيم


