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 شياشيت غاًاث ؤي لدًه ليض ؤمادًميت علميت مؤشصت ىى العلمي البحث حيل مسلز

ز العلمي البحث زلافت نعس إلى وؤعماله ؤنعطخه خالى من يهدف دًنيت، ؤو حزبيت ؤو  وحعٍز

.  ألاصيلت ؤلاشالميت والثلافت ًدنافى ال بما وقيمها مبادئها

 معترلت ؤزطيت وإًجاد العلميت والبحىر الدزاشاث حشجيع إلى اإلاسلز ٌصعى لما

 ومسالز الخعليميت اإلاؤشصاث مخخلف بيو العلميت وألابحار ا خبراث وجبادى لللىاز

  . الععىب بيو اإلاخينت العالقاث جىطيد ًخدم بما ألابحار

 جحذ العلميت  جنخه ؤعظاء وخبراث خبراجه مل اإلاسلز ًظع ألاىداف لهرو وجحليلا

 العلميت، الصلصلت ىرو ظهل على محاطساتهم نعس خالى من والطلبت ا جامعاث جصسف

. العلميت والبحىر بالدزاشاث اإلانخباث إزساء في منه لمصاىمت

ناإلاعسفت العامت
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ن:جىطئت

 

 ص زل ألاقغ ص بىيؼ يهخم  اظي  اػقم  اضولي  اهقاىو  قغوع من   جضًض  اكغع طاَ ىى ؤلانؿقو  لهىم   اضولي  اهقاىو 
ػُت و اًمقاقث  اظغوف ًققت اهم قُىقغ و اضوات،  إلاجخمؼ   1.الثهت خُقة اهم جٌكل  اتي  ادكَغ

 من مجمىغت ًًم ألاه  اضولي  إلاجخمؼ نبل من متز ًض  و ىخمقمق مميزة مٍقات ظض ، نهير ونذ وفي  اهقاىو  ىظ   خخل واهض 

 ؤو ألاقغ ص ٌػِل ؤو ًمٌن ال  اتي ،... إلاؿقو ة مبضؤ ؤو ويغ مخه ؤلانؿقو خُقة  ختر م مبضؤ مشل ألاؾقؾُت، و إلابقصت   لهىم 

.   ؾخهغ ع في صونهق من وألامم  اكػىب

 ؤلانؿقو  لهىم   اضولي  اهقاىو  ؤخٍقم  ختر م ؤو غلى منقؾبقث، غضة وفي  إلاخدضة ألامم منظمت ؤيضث  إلانُلو ىظ  ومن

ت جدهُو بلى خخمق ؾُاصي   2. اػقام في و اؿالم و اػض ات   لٍغ

  اجلتر  في واض نض ؤلانؿقو خهىم  مكهىم ؤو الاظخمقغُت،  اضع ؾقث في وختى و اهقاىاُت  اؿُقؾُت ألابدقر في ققع واهض
ٌُت  إلاخدضة و اىالًقث وقغنؿق  بلى  اهقاىو  وقههقء  اكالؾكت من غضص يخقبقث قإصث و اؿُقس ي،  اهقاىني  اكٌغ زالُ من ألامٍغ
مقث بلى نقصث 1 اتي  انظغة وهي ؤلانؿقو، اُبُػت ظضًضة اظغة  هىع 

َّ
ُقاُت  اػظمى  اىزُهت في ألاؾقؾُت  إلاؿل  1215 اؿنت  ابًر

(Magna Carta )ٍي الاؾخهالُ بغالو وفي  و إلاى َن ؤلانؿقو  لهىم   اكغنس ي ؤلاغالو ؤوفي( 1776 جمىػ /ًىاُى 4 في  اهقصع) ألامٍغ
 3(.1789 ؤؾؿُـ/آب 26 في  اهقصع)

                                                           
أحمد أبو الوفاء، الحماٌة الدولٌة . د:  كد العدٌد من الفقهاء بأن القانون الدولً لحقوق اإلنسان هو فرع جدٌد ومتمٌز من فروع القانون الدولً العام، راجع فً ذلكألقد   

والتً  32ألقٌت فً المعهد الدولً لحقوق اإلنسان خالل الدورة رقم  لحقوق اإلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولٌة المتخصصة، مجموعة محاضرات

، 33ـ  5عمر صدوق، دراسة فً مصادر حقوق اإلنسان، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، ص . د. 22ـ3، ص 2005نظمها المعهد فً مدٌنة ستراسبورغ، ٌولٌو 

  :أنظر كذلك

Jean-Jaccques Gandini, les droits de l'Homme, EJL, Paris 1999,  pp. 21-49; voir également Ney Bensadon les droits de la femme des 

origines à nos jours, que sais je? Presse Universitaires de France, 4ème édition, janvier 1994, pp. 5-10. 

دواعً االستقرار والرفاهٌة الضرورٌٌن لقٌام عالقات سلمٌة ودٌة بٌن األمم مؤسسة على احترام المبدأ  رغبة فً تهٌئة: " من مٌثاق منظمة األمم المتحدة 55تنص المادة  2

أن ٌشٌع فً العالم احترام حقوق اإلنسان / ج: ...الذي ٌقضً للشعوب بالتسوٌة فً الحقوق بٌن الشعوب وبأن ٌكون لكل منها تقرٌر مصٌرها، تعمل األمم المتحدة على

 .، راجع كذلك مختلف الوثائق الدولٌة لحقوق اإلنسان، بدءا من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان..."اسٌة للجمٌع بال تمٌٌزوالحرٌات األس

النً ؛ والعج7 -6 ، ص 999 ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة  أحمد مسلمانً، حقوق اإلنسان فً لٌبٌا حدود التغٌٌر، دراسات حقوق اإلنسان، رقم  3

: ، أنظر كذلك38ـ35، ص 965 بٌروت  2منٌر، عبقرٌة اإلسالم فً أصول الحكم، دار الكتاب الجدٌد، ط

Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, 

Faculté de droit de Montpellier I, 1999, voir webmaster@memoireonline.com 

mailto:webmaster@memoireonline.com
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ت، في   لو: " مشل"  اُبُػُت" ؤلانؿقو خهىم   اىزقثو ىظو مسخلل يغؾذ واهض  ؾُقصة وفي ألامن وفي  إلاؿقو ة، وفي   لٍغ

ًقث  هىع  في ؾقىمذ ومبقصت خهىم  من طاَ بلى ومق)...("   إلاجخمؼ في الؿلُقث يمهضع  اكػب  في ؾى ء وبنالخُت زىعٍت خغ
 وؤلاغالو ،1945 ؾنت  إلاخدضة ألامم منظمت مُشقم زم ،1919 ؾنت ألامم غهبت مُشقم في مًقمُجهق صزلذ يمق زقعظهق، ؤو ؤوعوبق

    4.ؤلانؿقو  لهىم   اضواُت  اىزقثو ًل وفي 1948 ؾنت ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي

  لهىم   اضواُت  اىزقثو مسخلل وال ؤلاغالاقث ىظو واُضة اِؿذ  ابػٌ، ًضعي مق زالف غلى ؤلانؿقو خهىم  ؤو ؾير
 بلى جدخقط والػ اذ ًقاذ الاظخمقغُت و اػالنقث بُبػه  ظخمقعي ؤلانؿقو ألو  إلاخدضة، ألامم منظمت غن  اهقصعة ؤلانؿقو

.  جدٌمهق وؤؾـ يى بِ

ش ققاض عؽ   اتي  اهقاىاُت  إلابقصت من خظه  اخإزغ ؤو  اغقي في صعظخه ًقاذ مهمق مجخمؼ اٍل ؤو ًجض ؤلانؿقاُت  اػالنقث اخقٍع
  اضًقاقث ؤؾلبُت في غلحهق جهىم  اتي وألاؾـ ظظوعىق  إلابقصت ىظو ججض  ابػٌ، ابػًهم ومػقمالتهم ألاقغ ص، جهغققث جنظم

  5.و اشهقققث و اكلؿكقث

ت   لًقع ث ؤنضم ؤو ىى قُه القَ قممق  ًقاػغ نُت  اكغنُت،   لًقع ث بظاَ واههض ؤلانؿقو بدهىم  غنِذ نض  ابكٍغ

ت  ابقبلُت)  اهضًمت ت و اهنضًت( و اؿىمٍغ   اضًنُت  اخػقاُم بيو وزُو بقعجبقٍ خكلذ نض وظمُػهق و اكقعؾُت، و اهِنُت و إلاهٍغ

. وخهىنه ؤلانؿقو بلى و انظغة

ػت  اهضًمت  اػهىع  في ؤلانؿقو خهىم  جسو نى ايو من ونلنق مق وؤقهغ   اتي  ابقبلُت،  اضوات خٌم  اظي ع بي خمى قَغ

سهق  اكههقء ًغظؼ  6. إلاُالص نبل 1750 خى لى بلى جقٍع

ش غبر  اؼمني  إلاضي بػُضة   جظوع، غمُهت غقم بىظه ؤلانؿقو خهىم  قةو وغلُه ل  اخقٍع  ألنهق ظمػقء؛ اإلنؿقاُت و الري   اٍُى

ت  اكغ جؼ وظمُؼ و  لضًشت،  اهضًمت  إلاجخمػقث في  اكلؿكقث ًل ادكمل جمخض . ؤلااهُت و اغؾقثل  اؿمقٍو

  انهقٍ غنض بقاخىنل ؤلانؿقو  لهىم   اضولي الهقاىو  مبؿِ ومضزال غقمت قٌغة بغُقء غلى  إلادقيغ ث ىظو اهخهغ

:  آلاجُت

  ؤلانصاو  للىون الدوليت العسعت: ألاوىن اإلابحث 

ُ   إلاُلب  ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو:  ألاو

 ؤلانؿقو بدهىم    خقنقو  اضواُقو  اػهض و:  اشقني  إلاُلب

 ؤلانصاو  للىون الدوليت العسعت آلياث : اشقني  إلابدض
  والثلافيت الاحخماعيت الاقخصادًت با للىون ا خاص الدولي العهد جطبيق آلياثن:  ألاوىن اإلاطلب

                                                           
   : لمراجعة قائمة االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن منظمة األمم المتحدة، أنظر الموقع الرسمً للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان 4

Haut Commissariat aux droits de l'Homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm 

 . 6، ص 986 محمد الصادق العفٌفً، اإلسالم والعالقات الدولٌة، الطبعة الثانٌة، دار الرائد العربً، بٌروت لبنان، .د 5

6 Jean-Jacques Gandini, op. cit, p 6. 

http://www.ohchr.org/french/contact.htm
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  والصياشيت اإلادايت با للىون ا خاص الدولي العهد جطبيق آلياث ن: الثاني اإلاطلب

 ؤلانصاو  للىون الدوليت الىزابق ؤىم: الثالث اإلابحث

ُ   إلاُلب   االنؿقاُت ؤو  اهقؾُت و اػهىبقث  إلاهُنت  إلامقعؾقث منقىًت  جكقنُقث: ألاو

 مػُنت قئقث خهىم  بدمقًت   خقنت الاجكقنُقث:  اشقني  إلاُلب

 ؤلانصاو حلىون مجلض:نناإلابحث السابع 

  ؤلانصاو حلىون مجلض ىيهليتن: ألاوىن اإلاطلب

  ؤلانصاو حلىون مجلض عمل آليتن: الثاني اإلاطلب

 

 

 ن

  

 

 

 ن
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ن

 ملدمت

ُ  بقانؿبت ؤلانؿقو خهىم  ًقاذ ت  اؿغبُت الضو  ؤلاغالاقث، مسخلل غلحهق اهذ  اتي  إلابقصت ألو ص زلُت، مؿإات الاؾخػمقٍع

ٍي ؤلاغالو الؾُمق   اؿغبي ؤلانؿقو  لمقًت مىظهت ،1789و 1776 ؾنت في  اخى لي غلى  اهقصع و ؤلانؿقو،  لهىم   اكغنس ي ؤو ألامٍغ
ُ  قػىب ًقاذ بِنمق قدؿب، ؼ ؤلانؿقاُت، الٌغ مت  إلاهُنت و إلاػقمالث الاؾخؿالُ ؤاى ع ًل من حػقني  إلاؿخػمغة  اضو  ًقاخجَى

. طاَ بلى ومق... و اهخل والاؾترنقم و اخػظًب

 ال  اؿلم وؤو و اخسلل،  اضمقع بال جىاض ال   لغوب بإو  اضولي  إلاجخمؼ جُهن  اشقاُت،  اػقإلاُت   لغب  اتهقء غكُت واٌن

ُ  بيو قُمق غالنقث بنقمت زالُ من بال ًخدهو .  و اكػىب ؤلانؿقو يغ مت و ختر م  اخػقوو  ؤؾقؾهق  اضو

 غلى مخكغنت مى يؼ في مُشقنهق او قلهض  إلاخدضة، ألامم منظمت  ىخمقمقث ؤبغػ  من ؤلانؿقو خهىم   غخبرث  إلانُلو ىظ  ومن

قجه ؤلانؿقو خهىم   ختر م يغوعة  بنكقئهق منض  إلانظمت ىظو بظاذ يمق ،7اظاَ  إلاخدضة ألامم قػىب جإًُض وؤيض ألاؾقؾُت وخٍغ

ؼ  ختر م اٌكقات يبيرة ظهىص  .  ؤلانؿقو خهىم  وحػٍؼ

 بغالاقث مقبيو  اكٍل خُض من جخمقًؼ ،8 اضواُت  اهٍىى من مجمىغت  إلانظمت ىظو ويػذ  اؿقًت، ىظو جدهُو ؤظل ومن
  اكئقث ؤو   لهىم  خُض من ؤو ملؼمت، وؾير ملؼمت وزقثو بيو مق  اهقاىاُت  اهُمت خُض من وجخكقوث ،...نغ ع ث ؤو  جكقنُقث و

. خمقًتهق بٌكقات جهىم  اتي

ُ  وغلُه   اخهؿُم مػخمضًن  إلاخدضة ألامم منظمت غن  اهقصعة ؤلانؿقو  لهىم   اضواُت  اهٍىى مسخلل صع ؾت ؾندنقو

:     آلاحي

ُ   إلابدض   ؤلانؿقو  لهىم   اضواُت  اكغغت: ألاو

 ؤلانؿقو  لهىم   اضواُت  اىزقثو ؤىم:  اشقني  إلابدض

 

 ؤلانصاو  للىون الدوليت العسعت: ألاوىن اإلابحث
غ  اظي قغ نؿِؿٍى ؾقو ماجمغ  نػهقص وؤزنقء ،1945 غقم في ِ

ّ
ن
ُ
   لهىم  بغالو"  نتر ح جم  إلاخدضة، ألامم منظمت مُشقم قُه ؤ

.  اىنذ طاَ في مخقخت ًقاذ ممق ؤيلر جكهُلُت، اظغ بغقصة بلى  خخُقظه بؿبب بدشه ًخم ام اٌن ،"اإلنؿقو ألاؾقؾُت

ت  الجنت ؤونذ اظاَ   إلاجلـ ًنش ئ ؤو قغ نؿِؿٍى ؾقو ماجمغ ظلؿقث  اتهقء بػض  ظخمػذ و اتي  إلاخدضة، األمم  اخدًيًر
ُ  في والاظخمقعي، الانخهقصي ؼ  جنت اه، صوعة ؤو  خهىم   جنت"  الجنت ىظو بةنكقء  إلاجلـ نقم واهض. ؤلانؿقو خهىم  اخػٍؼ

                                                           
. منه 76و   73، 56، 55، المادة 2و  من دٌباجة مٌثاق األمم المتحدة، وكدا المادة األولى فقرة  4و 2أنظر الفقرة 7

ألن العبارة األولى أشمل من الثانٌة، بحٌث هً تضم كل أنواع الوثائق الدولٌة سواء كانت " اتفاقٌات دولٌة"بدل استعمال عبارة " الصكوك الدولٌة"لقد استعملنا عبارة  8

 .  وما إلى ذلك... ات، إعالنات، برتوكوالت، قراراتاتفاقً
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ؼ ؤظل من  جقاق ًنش ئ ؤو المجلـ" ؤو غلى جنو و اتي  إلاُشقم من 68 المقصة جُبُهق 1946 ؾنت في" ؤلانؿقو  خهىم  حػٍؼ

 9".ؤلانؿقو

  جنت" ؤي  الجنت، ىظو ،1946 ًنقًغ/ زقني ًقاىو  في غهضتهق  اتي ألاولى صوعتهق في  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت صغذ واهض

 قبر ًغ/قبقٍ في ؤغمقاهق ؤلانؿقو خهىم   جنت بضؤث وخُنمق" اللهىم  صواُت قغغت"  بغض ص ؤظل من  اػمل بلى" ؤلانؿقو خهىم 
قتهق عؤؽ غلى  ابنض ىظ  ًقو ،1947 . ؤواٍى

ُ   اغؤي في  الجنت ؤغًقء  اهؿم مق ؾغغقو واٌن  ويدل مػقىضة، ؤو بغالو قٍل جإزظ ؤو الكغغت ًنبغي ًقو بط  مق خى

 10:هي ؤظؼ ء زالر من  اكغغت جخإال ؤو نغعو  جىقُهي،

 ؤلانؿقو؛  لهىم   اػقامي ؤلاغالو في و إلاخمشل  اػقمت،  إلابقصت ٌكهغ بغالو ـ

ُ  ملؼمق ًٍىو  قٍل في  إلابقصت ىظو ًجؿض و غهض و ـ هت الؾخػغ ى ؤخٍقم ؤو" الخنكُظ جض بير" و غلحهمق جهضم  اتي الضو  ٍَغ

ُ  جنكُظ ىاُه و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض: وىمق الاتز مقتهق  اضو يو وبغوجًى  و اػهض   إلاللهيو، الازخُقٍع

:  اخقلي  اخهؿُم وقو  اشالر  اىزقثو ىظو في وؾنخىؾؼ. و اشهققُت الاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي

ُ   إلاُلب  ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو:  ألاو

 ؤلانؿقو بدهىم    خقنقو  اضواُقو  و اػهض:  اشقني  إلاُلب

 

 ؤلانصاو  للىون العاإلاي ؤلاعالو:  ألاوىن اإلاطلب

 و  جمػُت والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ وىمق حػلى نهق،  الخيو  اهُئخيو بلى ؤلانؿقو خهىم   جنت بػشذ ،1948 ؾنت في

ُ  ًقاىو  10 وفي. ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي اإلغالو ًقمل بمكغوع  إلاخدضة، األمم  اػقمت  جبنذ  اؿنت، اكـ من صٌؿمبر/ ألاو
 زمقني و مخنقع11نىجق 48 بإؾلبُت ؤي بقإلظمقع، ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو ،(3-ص) ؤال 217 عنم بهغ عىق  اػقمت   جمػُت

 ُ ذ غن صو    اضواُت؟  اهقاىاُت نُمخه هي ومق ؤلاغالو ىظ  غلحهق او  اتي   لهىم  هي قمق. صوات ؤي غلُه حػترى وام ،12 اخهٍى

 ؤلانصاو  للىون العاإلاي ؤلاعالو مظمىون: ؤوال

قث بق لهىم  بُقاق جًمنذ مقصة وزالزيو صًبقظت من ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو ًخٍىو   اإلنؿقو  االػمت ألاؾقؾُت و  لٍغ

.  قُه ٌػِل  اظي  إلاجخمؼ في بخى ظضو ؤم بصخهه حػلهذ ؾى ء قُه، و إلاخإنلت

                                                           
 .20أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص . أنظر د 9 

. 6-3، ص DP/HR/925/Rev. 1   ، 995الوثٌقة الدولة لحقوق اإلنسان، قسم المعلومات العامة،  نٌوٌورك، : األمم المتحدة، حقوق اإلنسان 0 

 . منظمة األمم المتحدة أنداكصوتا أو دولة عضو فً  56من أصل    

ولقد رفضت المملكة العربٌة السعودٌة . تتمثل هذه الدول الممتنعة فً كل من المملكة العربٌة السعودٌة وستة دول من االتحاد السوفٌاتً سابقا، وأخٌرا إفرٌقٌا الجنوبٌة 2 

: االعتراف بهذا اإلعالن متذرعة بعدة أسباب، من أهمها

اإلنسان أقوى وأسمً وأشمل؛  حماٌة اإلسالم لحقوق . 

 القوة اإللزامٌة للشرٌعة اإلسالمٌة ثابتة وللناس كافة دوال وأفرادا؛ .2

وما إلى ذلك من حقوق تتعارض مع أحكام ... التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معٌنة كحق اإلضراب؛ وتكوٌن النقابات، وإباحة الزواج والتبنً وتغٌٌر الدٌن .3

 . السمحاء الشرٌعة اإلسالمٌة
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 و اتي ؤلاغالو ىظ  بةنض ع صقػذ  اتي المبرع ث ؤو األؾبقب جهضًم غن غبقعة ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو وصًبقظت

: ًلي قُمق جخمشل

ت وبدهىنه ؤلانؿقو في  إلاخإنلت بقاٌغ مت الاغتر ف  عجبقٍ ـ ت و اشقبخت  إلادؿقٍو   اػقام؛ في و اؿالم و اػضُ بق لٍغ

 و اظلم؛ الاؾدبض ص غلى الهًقء ؤلانؿقو  لهىم  نقاىاُت خمقًت جىقير يغوعة ـ

ُ  حػهض ـ قث ؤلانؿقو خهىم  مغ غقة ؾبُل في بقاخػقوو   إلاخدضة ألامم منظمت في ألاغًقء  اضو  مؼ و ختر مهق ألاؾقؾُت و  لٍغ
  اخػهض؛ بهظ   اىققء خخمُت

ُ  ظمُؼ صغىة ـ ُض ؤظل من و اػمل ؤلاغالو بهظ  الاىخمقم بلى  اضو قث   لهىم   ختر م جَى  و اتربُت  اخػلُم ٍَغو غن و  لٍغ

، مؿخىي  غلى  إلانقؾبت ؤلاظغ ء ث و جسقط  13. اػقامي  إلاؿخىي  وغلى  اضُو

 14:ؤلاغالو ىظ  من  اشالزيو  إلاى ص غلحهق اهذ  اتي   لهىم  ألىم ملخو ًلي وقُمق

 لُقة في   لو واه بزقء، غالنت وبًقىم جغبُه و  لهىم   اٌغ مت في  ابكغ بني من ؾيرو مؼ ومدؿقوي  خًغ  ؤلانؿقو ًىاض   

ت (. 15 و 9 و 6 و 3 و 1 إلاقصة) وبجنؿُت نقاىاُت بصخهُت  اخمخؼ وفي شخهه وؾالمت و  لٍغ

 اػقام في شخو اٍل ألاؾقؾُت   لهىم  ًدضص   ِ
ٌّ  عؤًه ؤو صًنه ؤو اؿخه ؤو ظنؿه ؤو اىاه ؤو غنهغو غن  انظغ بؿ

ني ؤنله ؤو آزغ، عؤي ؤي ؤو  اؿُقس ي،   اهقاىني ؤو  اؿُقس ي ويػه ؤو آزغ، ويؼ ؤي ؤو مىاضو، ؤو زغوجه ؤو الاظخمقعي، ؤو  اَى

(.  2  إلاقصة) باحهق ًنخمي  اتي  ابهػت ؤو البلض  اضولي ؤو

 ؤو  اىخكُت ؤو  اهقؾُت  إلاػقمالث ؤو و اػهىبقث  اخػظًب ًدظغ يمق  اغنُو، وججقعة  اػبىصًت ؤو الاؾترنقم ًدظغ 

(.  5و 4  إلاقصة) بقاٌغ مت   لقَت

 جمُيز ؤو  غخض ء ؤي من واؼيهت مؿخهلت مدٌمت نبل من  اهًقثُت   لمقًت وفي  اهقاىو  ؤمقم  انقؽ بيو  إلاؿقو ة ًهغ 

سل  (. 10 و 8 ـ 7  إلاقصة) جمُيز يهظ  غلى جدٍغٌ ؤي ويض بإخٍقمه ًُ

 مت  إلاتهم ٌػخبر   بجٍغ
ً
ئق   بص اخه جشبذ ؤو بلى بٍغ

ً
ت  اًمقاقث قحهق اه جامن غلنُت بمدقيمت نقاىاق  يمق غنه، الضققع  اًغوٍع

مت ٌكٍل ال قػل ؤي غن ٌؿقُ ال ؤاه  (.11 إلاقصة) بًقىق  عجٍقبه ونذ ظٍغ

 (.12  إلاقصة) ألاشخقم مغ ؾالث ؤو  اػقثلُت ؤو   خقنت   لُقة في  اخػؿكي  اخضزل ًدغم 

ت ألاقغ ص ًمنذ  (.13  إلاقصة) باُه  اػىصة اهم ًدو يمق بلضىم طاَ في بمق بالص ؤًت ومؿقصعة بنقمتهم مدل و زخُقع  اخنهل خٍغ

 خو ألاقغ ص ًمنذ  ُ (. 14  إلاقصة)الايُهقص من قغ ع  آزغ بالص في  إلالجإ غلى   لهى

ت خهىنق  اغقض ؾن  ابقاؿيو والغظقُ النؿقء ًهغ  قُه بيغ و ال ًقمال عيق قُه ًخىقغ ػو ط غهض بمىظب  اؼو ط في مدؿقٍو
ػخبر الُغقيو، (.  16 إلاقصة) المجخمؼ و اُبُػُت ألاؾقؾُت   خلُت ألاؾغة َو

                                                           
. 03 عمر صدوق، المرجع السابق، ص . د 3 

 :أنظر النص الكامل لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان على الموقع الرسمً للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان 4 

 http://www.Unhcr.ch/udhr/lang/arz.htm 

http://www.unhcr.ch/udhr/lang/arz.htm
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 هت منه   لغمقو غضم وفي  اخملَ في   لو ًهغ (.  17  إلاقصة) حػؿكُت بٍُغ

 ت ًهغ ت قحهق بمق و اضًن و اًمير  اخكٌير خٍغ ت  اػهُضة، ؤو  اضًقات حؿُير خٍغ  و إلامقعؾت بقاخػلُم غجهمق ؤلاغغ ب وخٍغ
ًقو ؾى ء ومغ غقتهق  اكػقثغ وبنقمت (.  18 إلاقصة)   جمقغت مؼ ؤم ؾغ  طاَ ؤ

 ت ًهغ (. 20  إلاقصة)  اؿلمُت و  جمقغقث   جمػُقث في والاقتر ى و اخػبير  اغؤي خٍغ

 جهلض في و خغ ،  زخُقع  ًسخقعوو ممشليو بى ؾُت ؤو مبققغة البالص  اػقمت  اكاوو بص عة في الاقتر ى في   لو ًهغ 

(. 21  إلاقصة)  ابالص في  اػقمت  اى قثل

 (. 27و 22  إلاقصة) و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم   اخمخؼ وفي الاظخمقعي  اًمقو في   لو ًًمن

 جدضًض وفي ومغى غقصُ ؤظغ مهقبل  اػمل في   لو ًهغ  ُ  وبقالاخدقم بإظغ، صوعٍت غُالث وفي  اػمل اؿقغقث مػهى

(. 24 ـ 23  إلاقصة)  اػمقاُت بقانهقبقث

(. 25  إلاقصة) ؤؾغىم مؼ وعققىُتهم صلتهم غلى المدققظت ًقف  إلاػِكت من مؿخىي  في   لو ألاقغ ص ًمنذ

كقُ ًقو ؾى ء زقنت، وعغقًت مؿقغضة في بق لو والُكىات األمىمت ٌػترف (. 25  إلاقصة) قغغُيو ؾير ؤو قغغُيو ألَا

 باؼ مُق ألاولي  اخػلُم ًٍىو  وؤو بقإلاجقو، ألانل غلى وألاؾقؾُت ألاولى مغ خله في  اخػلُم ًٍىو  ؤو غلى  اخػلم في   لو ًهغ 

(. 26  إلاقصة)

 قث   لهىم  بمهخًقو جخدهو صولي  ظخمقعي بنظقم  اخمخؼ في بق لو األقغ ص ًهغ  ؤلاغالو ىظ  في غلحهق  إلانهىم و  لٍغ

(. 28  إلاقصة) جقمق جدههق

 غقجو غلى جهؼ  اتي  اى ظبقث بػٌ غلى ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو من 30و 29  إلاقصة جنو   لهىم  ىظو مهقبل وفي

ُ  ألاقغ ص : في  اى ظبقث ىظو وجخمشل  اؿى ء، خض غلى و اضو

 ًقمال خغ  امى  جنمى ؤو اصخهِخه وخضو قُه ًخقح  اظي  إلاجخمؼ ادى و ظبقث قغص ًل غلى .

قجه  اؿير بدهىم  الاغتر ف اًمقو قهِ،  اهقاىو  ًهغعىق  اتي  اهُىص اخلَ خهىنه ممقعؾخه في  اكغص ًسًؼ  وخٍغ

.  صًمهغ َي مجخمؼ في وألازالم  اػقمت و إلاهللت  اػقم النظقم  اػقصات  إلاهخًُقث واخدهُو و ختر مهق

ومبقصئهق  إلاخدضة ألامم ؤؾغ ى مؼ جدنقنٌ ممقعؾت   لهىم  ىظو جمقعؽ ؤو ألاخى ُ من بدقُ ًصح ال .

 له ًجىػ  او ؤلاغالو ىظ  في اِـ ُ  ؤاه غلى جإٍو  غمل جإصًت ؤو بنكقٍ  اهُقم في خو ؤي قغص ؤو ظمقغت ؤو اضوات ًسى

قث   لهىم  ىضم بلى يهضف .   قُه  اى عصة و  لٍغ

ُ  بال ًلؼم ال ألازير الااتز م ىظ  ؤو ؾير ُ  ؤمق باُه، والااًمقم بهبىاه  إلاهغخت ؤو ؤلاغالو غلى  إلاىنػت  اضو  اه  اغ قًت  اضو

 15.  اؿػىصًت  اػغبُت المملٌت بقانؿبت   لقُ ىى يمق به، ملؼمت قؿير غلُه،  إلاخدكظت ؤو

 الاؾخػغ ى ىظ  بػض ؤصىقانق غلى ًسُغ مق ؾغغقو  اظي  اؿا ُ اٌن ؤلانؿقو،  لهىم   اػقامي ؤلاغالو مًمىو  بةًجقػ ىظ 
ُ  بقانؿبت  اىزُهت ىظو باؼ مُت مضي مق ىى قُه، وعصث  اتي   لهىم  ألىم  ؤزغي  بػبقعة ؤو  إلاخدضة، ألامم منظمت في ألاغًقء الضو

  ؤلاغالو؟ اهظ   اهقاىاُت  اهُمت هي مق

                                                           
 .05 رجع السابق، ص عمر صدوق، الم. د 5 
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 ؤلانصاو  للىون العاإلاي لإلعالو اللااىايت الليمت: زاايا

 مى قهت من  اغؾم وغلى واٌن ؤلانؿقو،  لهىم   اضولي  إلاػُقع ىى 1948  اػقم منظ ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو ؤنبذ
ىاه غلُه، قحهق غًى صوات ؤًت مػقعيت صوو  ومن بقإلظمقع غلُه  إلاخدضة ألامم إلانظمت  اػقمت   جمػُت  ؤوحى  اظي ىى يظاَ ًو
 خؿب ع ظؼ وطاَ  اكههقء، بػٌ خؿب  اهقاىو  نىة اهق وزُهت ًمشل ال قةاه ؤلانؿقو،  لهىم   اضولي  اهقاىو  من ألايبر بق جؼء

 16: اخقاُت األؾبقب  غخهقصىم

 الاختر م؛ و ظبت  اضواُت  اهقاىاُت  اهى غض نكت حػُُه صواُت  جكقنُت في ًهب ام

ُ   اػقمت   جمػُت قحهق جضغى"  جىنُت"  غن غبقعة قهى  اهقاىني بقإلاػنى باؼ مُت نُمت بإًت ًخمخؼ ال  مًمىنهق، جُبُو بلى  اضو
 صواُت؛ نقاىاُت  اتز مقث جنش ئ ال  إلاخدضة، ألامم إلانظمت  اػقمت   جمػُت وجىنُقث

ُ  يض ظؼ ء ث وال ألاقغ ص، اهق ح يمقاقث ًخًمن ال ألاه  اػملُت،  اهُمت غضًم  اه  . اضو

ت نُمت غقمت، مبقصت بغالو بهكخه ؤلاغالو اهظ  بإو  اكههقء من آزغ قٍغو ًغي   إلاهقبل، وفي  ؤوؾقٍ في يبري  وؤصبُت مػنٍى

ُ  من يبير غضص غن نقصع غقامي اض ء ؤاه ؾُمق صواُت، ومؿاواُت ظؼ ء ث ؤخٍقمه مسقاكت غن ًترجب  اضولي  اػقم  اغؤي  . اضو

نُه ألاؾخقط طىب واهض ُ   جمُؼ ملؼم نقاىاق" ؤاه ونقُ ؤلاغالو اهظ   اهقاىاُت  اهُمت جدضًض في بػُض  بٍغ  في ألاغًقء  اضو
 17."ؤلانؿقو خهىم   ختر م قغى مجقُ في  إلانظمت ىظو إلاُشقم مٌمال ٌػخبر ألاه  إلاخدضة ألامم منظمت

 ألاه  إلاخدضة ألامم منظمت إلاُشقم حػضًال اِـ ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو الو  اغؤي ىظ  مؼ ًخكو ال  اضولي  اى نؼ ؤو ؾير

ُ  غلى ٌػغى ام ظهت من  يمق  اػقمت   جمػُت غن نقصعة"  جىنُت"  مجغص غن غبقعة قهى ؤزغي  ظهت ومن غلُه، الخهضًو  اضو

 18.وطيغاق انق ؾبو

 في غقمت صواُت مبقصت جخًمن بغالاقث قٍل في  اخىنُقث من  انىع ىظ  بنض ع غلى  إلاخدضة ألامم منظمت صعظذ واهض

 غلى ،" الااتز م بلى ًاصي  اظي و الؼوم بل"  ؤلااؼ م، نكت غلحهق ًًكي صولي غغف ًخٍىو  ؤو ًمٌن مجهق  اُالنق ظض ، مهمت نًقًق

  اتي   لهىم  اكـ ؤو  إلاىيىع بنكـ تهخم ملؼمت صواُت  جكقنُقث اىيؼ ؤعيُت جٍىو  ؤو ؤو ،19 اىقق ؤبى  اضيخىع  حػبير خض
. ؤلاغالاقث ىظو بهق ظقءث

 بػض زقنت  اؼمن، مغوع مؼ ؤلااؼ مُت  اهىة  يدؿب نض ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو بإو الاغتر ف ًمٌن ققاه وغلُه
 والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي و اػهض و اؿُقؾُت،  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض غلى  اخهضًو

. ؤلاغالو ىظ  مدخىي  غلى  انو جًمنذ غضًضة صؾقجير ونضوع  ملؼمت، صواُت نقاىاُت نى غض بلى مبقصثه جغظمق  الظ و و اشهققُت

                                                           
محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولً . ، د4  عبد العزٌز محمد سرحان، اإلطار القانونً لحقوق اإلنسان، فً القانون الدولً العام، المرجع السابق، ص . أنظر د 6 
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ُ  ؤلاغالو ىظ  ًدظى ؤنبذ يمق  ًققت به جهِـ  اظي  إلاكترى ألاصنى  إلاػُقع" بىنكه غقإلاُق، ًٍىو  ًٍقص اُقم غلى بقاهبى

 وىى  إلاُشقم، ؾلُقو بال ٌػلىو ال ؾلُقو  إلاخدضة ألامم ؤظهؼة في ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ققإلغالو ،20"منجؼ تهق وألامم  اكػىب
. ألازغي  ألاظهؼة وؾقثغ ألامن مجلـ في ؤو  اػقمت   جمػُت في طاَ ًقو ؾى ء  ؾدكهقص مهضع ص ثمق

  لهىم   اػقامي اإلغالو بقإليققت  إلاخدضة، ألامم إلانظمت  اػقمت   جمػُت جبنتهق  اتي ؤلاغالاقث ؤىم اظيغ ؤو اىص ألازير، وفي

 21:ًلي قُمق و إلاخمشلت ؤلانؿقو

 1959 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 20 في  إلااعر( 14-ص) 1386  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اُكل خهىم  بغالو .

 ( 15-ص) 1514  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاؿخػمغة و اكػىب البلض و الاؾخهالُ منذ بغالو
ُ  ًقاىو  14 في  إلااعر  .1960 صٌؿمبر/ألاو

 ( 18-ص) 1904  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اػنهغي   اخمُيز ؤقٍقُ ظمُؼ غلي الهًقء  إلاخدضة ألامم بغالو
 .1963 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 20 في  إلااعر

 ( 22-ص) 2263  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  إلاأل غلي ونكغ  غخمض ، إلاغؤة يض  اخمُيز غلي  اهًقء بغالو
. 1967 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 7 في  إلااعر

 ًقاىو  14 ًىم( 22-ص) 2312  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،ؤلانلُمي  إلالجإ بكإو بغالو 

 ُ . 1967 صٌؿمبر/ألاو

 بغالو  ُ ( 24-ص) 2542  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،الاظخمقعي  إلاُض و في وؤلاامقء  اخهضم خى
ُ  ًقاىو  11 في  إلااعر  .1969 صٌؿمبر/ألاو

 20 في  إلااعر( 26-ص) 2856  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،غهلُق  إلاخسلكيو بدهىم    خقم ؤلاغالو 
ُ  ًقاىو  . 1971 صٌؿمبر/ألاو

 كقُ  انؿقء خمقًت بكإو بغالو  األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاؿللت و إلانقػغقث  اُى عت  خقالث في وألَا
ُ  ًقاىو  14 في  إلااعر( 9-ص) 3318  إلاخدضة  .1974 صٌؿمبر/ألاو

 ت وزير  اؿلم اهق ح و اخٌنىاىجي  اػلمي  اخهضم بقؾخسض م   خقم ؤلاغالو    جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، ابكٍغ
. 1975 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 10 في  إلااعر( 0-ص) 3304  إلاخدضة األمم  اػقمت

 ًقاىو  9 في  إلااعر( 30-ص) 3447  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاػىنيو بدهىم    خقم ؤلاغالو 
 ُ . 1975 صٌؿمبر/ألاو

 ؤو بنؿقاُت  اال ؤو  اهقؾُت  اػهىبت ؤو  إلاػقملت يغوب من وؾيرو الخػظًب  اخػغى من ألاشخقم ظمُؼ خمقًت بغالو 
ُ  ًقاىو  9 في  إلااعر( 30-ص) 3452  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاهُنت . 1975 صٌؿمبر/ألاو

                                                           
20 .5الوثٌقة الدولة لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص : األمم المتحدة، حقوق اإلنسان   
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 نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاػخهض ؤو  اضًن ؤؾقؽ غلى  اهقثميو و اخمُيز  اخػهب ؤقٍقُ ظمُؼ غلى  اهًقء بكإو بغالو 
. 1981 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 25 في  إلااعر 36/55  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت

 ؼ في  إلاغؤة مكقعيت بكإو بغالو  عنم  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اضواُيو و اخػقوو   اؿلم حػٍؼ
ُ  ًقاىو  3  إلااعر ،37/63 . 1982 صٌؿمبر/ألاو

 حكٍغن 12 في  إلااعر 39/11  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اؿلم في  اكػىب خو بكإو بغالو 
. 1984 اىقمبر/ اشقني

 مت اطلقًق  اػض ات اخىقير ألاؾقؾُت  إلابقصت بكإو بغالو    جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اؿلُت  ؾخػمقُ وبؾقءة   جٍغ
 .1985 اىقمبر/ اشقني حكٍغن 29 في  إلااعر 40/34  إلاخدضة األمم  اػقمت

 نغ ع بمىظب  غخمض ،قُه ٌػِكىو   اظي  ابلض مى َني من اِؿى   اظًن األقغ ص ؤلانؿقو بدهىم   إلاخػلو ؤلاغالو 
ُ  ًقاىو  13 في  إلااعر 40/144  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت . 1985 صٌؿمبر/ألاو

 كقُ بدمقًت  إلاخهلت و اهقاىاُت الاظخمقغُت بقإلابقصت  إلاخػلو ؤلاغالو  و اخبني بق لًقات   خقم الاىخمقم مؼ وعغقًتهم ألَا

ني  اهػُضًن غلي ُ  ًقاىو  3 في  إلااعر 41/85  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض و اضولي،  اَى  .1986 صٌؿمبر/ألاو

 ًقاىو  4 في  إلااعر 41/128  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اخنمُت في   لو بغالو  ُ  صٌؿمبر/ألاو
1986 .

 قصة بكإو بغالو  بمىظب  غخمض ، اضواُت  اػالنقث في  ؾخػمقاهق ؤو  اهىة بقؾخػمقُ  اتهضًض غن الامخنقع مبضؤ قػقاُت ٍػ
ُ  ًقاىو  18 في  إلااعر 42/22  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع . 1987 صٌؿمبر/ ألاو

 إلااعر 47/133  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، اهؿغي  الازخكقء من ألاشخقم ظمُؼ خمقًت بغالو  
ُ  ًقاىو  18 في  .1992 صٌؿمبر/ألاو

 ت صًنُت ؤنلُقث وبلى بزنُت ؤو نىمُت ؤنلُقث بلى  إلانخميو ألاشخقم خهىم  بكإو بغالو  نغ ع بمىظب  غخمض ،واؿٍى
ُ  ًقاىو  18 في  إلااعر 47/135  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت  .1992 صٌؿمبر/ألاو

 في  إلااعر ،48/104 عنم  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ، إلاغؤة يض  اػنل غلى  اهًقء بكإو بغالو 
ُ ال  ًقاىو  20 . 1993 صٌؿمبر/و

 ؼ في  إلاجخمؼ وىُئقث و  جمقغقث قغ صأل  ومؿاواُت بدو  إلاخػلو ؤلاغالو قث ؤلانؿقو خهىم  وخمقًت حػٍؼ  و  لٍغ
ُ أل  ًقاىو   9 في  إلااعر 53/144  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،غقإلاُق بهق  إلاػترف ألاؾقؾُت . 1998 صٌؿمبر/ و

 ًقاىو  8 في  إلااعزت ظلؿتهق في  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،ألااكُت بكإو  إلاخدضة ألامم بغالو 
 ُ  .2000 صٌؿمبر/ألاو

 نقث  إلاضو بكإو بغالو ت و إلاؿخَى  األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  غخمض ،  جضًضة ألااكُت في ألازغي   ابكٍغ
غ و 9 في  إلااعر و اػكٍغن   خقمؿت الاؾخصنقثُت صوعتهق في  إلاخدضة  .2001 ًىاُه/خٍؼ
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 ت  إلانقغت اهو قيروؽ بكإو  اتز م بغالو  الاؾخصنقثُت  اضوعة غن نضع ،"غقامي جدغى  -غقإلاُت ؤػمت" ،ؤلاًضػ/ ابكٍغ
غ و 27 بلى 25 من  اكترة زالُ في  اػقمت، الجمػُت و اػكٍغن  اؿقصؾت . 2001 ًىاُه/خٍؼ

 

 ؤلانصاو بحلىون ا خاصاو الدولياو العهداو: الثاني اإلاطلب

 ؤو والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ من  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت َلبذ الانؿقو  لهىم   اػقامي الاغالو  نغ عىق بػض
  22.الانؿقو بدهىم  زقم مكغوع  غض ص الانؿقو خهىم   جنت من ًُلب

غ و 20  لى ؤًقع 9 بيو  إلاػهىصة   خقمؿت صوعتهق في الانؿقو خهىم   جنت بققغث واهض   اػهض مكغوع صع ؾت  لى ،1949 خٍؼ

.  غلُه  إلاالخظقث  بض ء ؤظل من   لٍىمقث  لى اخقثج من  اُه جىنلذ مق وؤخقاذ

 من  إلاسخلكت  اكئقث اخنظُم مسخلكخيو وزُهخيو حػض ؤو  اػقمت   جمػُت من والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ َلب واهض

.    23  لهىم 

ل اهقف بػض  غهضًن مكغوعيّ "  بهُقؾت  الجنت جهىم ؤو غلى  إلاُلب، ىظ   لى  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت  ؾخجقبذ ٍَى
كمل و اؿُقؾُت،  إلاضاُت   لهىم  ؤخضىمق ٌكمل: الانؿقو بدهىم  زقنيو  والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  آلازغ َو

".  و خض ونذ في الخىنُؼ وجدُلهمق مػق  اػهض و ٌكمل ؤو جى قو ؤو  اػقمت الجمػُت ًدؿنى اٍي و اشهققُت،

: 24هي و والااًمقم و اخهضًو الخىنُؼ وؤخقاتهم نٍىى ؤعبػت  إلاخدضة االمم  اػقمت   جمػُت  غخمضث واهض

 و اشهققُت؛ والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض  

 اؿُقؾُت؛ و  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض   

  ُ ى ُ  الازخُقعي   ابروجًى ىقغ ،1976 و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  إلاللو ألاو ُ  ٍو ى  الازخُقعي   ابروجًى
 ُ . مػُنت  غوف في ألاقغ ص من  إلاهضمت  اكٍقوي  إلاػق جت آاُت ألاو

  ُ ى ُ  يهضف و ،1991 و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  إلاللو  اشقني الازخُقعي   ابروجًى ى   ابروجًى
.  الاغض م غهىبت  اؿقء  لى  اشقني الازخُقعي 

  إلانكىص  اهضف وخضة غلى الخإيُض  إلامقزلت ألاخٍقم من ممٌن غضص ؤيبر  غلى  اػهض و ًنو ؤو  اػقمت   جمػُت ثوقضص

. 25ومغ غقتهق ؤلانؿقو خهىم   ختر م واٌكقات

غ في  وألامم  اكػىب خو غلى جنو و اتي  إلاكتريت ألاولى  إلاقصة في وعص مق في العهدًن بيو اإلامازلت ألاحهام ؤىم وجمثلذ  جهٍغ

، ظمُؼ غلى" و مهيرىق ُ  طاَ في بمق  اضُو  جهؼ ؤو  اظ حي بق لٌم مخمخػت ؾير ؤنقاُم  ص عة مؿاواُت غقجههق غلى جهؼ  اتي  اضو

  26".الانقاُم ىظو اكػىب بقانؿبت   لو طاَ جُبُو غلى حػمل ؤو  اظ حي بق لٌم مخمخػت ؾير ؤنقاُم بص عة مؿاواُت غقجههق غلى

                                                           
 . 948 كانون االول  0 ، (3 -د) هاء  7 2قرار رقم  ، الجمعٌة العامة لالمم المتحدة  22

.   95 الدورة الثالثة عشرة ( 3  -د)  384المجلس االقتصادي واالجتماعً لألمم المتحدة قرار رقم   23

. 966 الدورة الحادٌة والعشرٌن كانون االول (  2-د)  220الجمعٌة العامة لالمم المتحدة قرار رقم  24

. 952 كانون االول ( 6-د) هاء   20لالمم المتحدة قرار رقم  الجمعٌة العامة  25

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/hiv2000.html
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 والثلافيت والاحخماعيت الاقخصادًت با للىون ا خاص الدولي العهد في الىازة ا للىون عن ملخص: ؤوال

 غلى مهؿمت مقصة وزالزيو وو خض صًبقظت من و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض ًخٍىو 

 :ًلي مق في الخههق و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  من مجمىغت جًمنذ ؤظؼ ء زمـ

 غ في  اكػىب خو (. 1  إلاقصة)  اُبُػُت ومى عصىق بلرو تهق   لغ و اخهغف مهيرىق جهٍغ

 جي  اكػلي  اخمخؼ اًمقو زُى ث من ًلؼم مق  بقجسقص الااتز م   إلاقصة) جمُيز ؤي صوو   اػهض ىظ  في بهق  إلاػترف بق لهىم   اخضٍع
2.) 

 ىظ  في غلحهق  إلانهىم و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  بجمُؼ  اخمخؼ خو في وؤلااقر  اظًىع  مؿقو ة يمقو 
 (.3  إلاقصة)  اػهض

 حػهض  ُ  (.4  إلاقصة)  اهقاىو  في  إلاهغعة اللضوص بال  اػهض اهظ  َبهق جًمجهق  اتي بق لهىم   اخمخؼ بقزًقع  اضو

 ؤو اهى ايو جُبُهق بلض ؤي في  انققظة ؤو بهق  إلاػترف ألاؾقؾُت ؤلانؿقو خهىم  من ؤي غلى جًُِو ؤي ؤو نُض ؤي قغى خظغ 

ػت ؤغغ ف، ؤو ؤاظمت ؤو  جكقنُقث  (.5  إلاقصة) ؤيُو بهق  غتر قه ًىو  ؤو بهق ٌػترف ال  اػهض ىظ  ًىو  بظَع

 (:7و 6  إلاقصة)   خهىم غلى جٌكل ومغيُت غقصات غمل بكغوٍ  اػمل في   لو يمقو 

ت ومٍققإة منهكق، ؤظغ .1  جمُيز؛ ؤي صوو   اػمل نُمت حؿقوي  اضي مدؿقٍو

مق غِكق .2   اػهض؛ ىظ  ألخٍقم َبهق وألؾغىم اهم يٍغ

 و اصلت؛  اؿالمت جٌكل غمل  غوف .3

 ألانضمُت الغخبقعي  بال طاَ بزًقع صوو  مالثمت، ؤغلى مغجبت بلى غملهم، ص زل  اترنُت، قغم في   جمُؼ حؿقوي  .4
 و اٌكقءة؛

ُ  و اخدضًض  اكغ ؽ، وؤونقث الاؾتر خت .5  غن  إلاٍققإة ويظاَ ألاظغ،  إلاضقىغت  اضوعٍت والاظقػ ث  اػمل، اؿقغقث  إلاػهى
.  اغؾمُت  اػُل ؤًقم

 ن وفي ؤلايغ ب في   لو يكقات  في  انهقبقث وخو ًسخقعىق  اتي  انهقبت بلى الااًمقم وفى آزٍغن مؼ بقالقتر ى  انهقبقث جٍٍى
ت نكقَهق ممقعؾت ن في الاجدقص ث ىظو وخو نىمُت خالقُت  جدقص ث ؤو  جدقص ث بنكقء وفي بدٍغ  صواُت اهقبُت منظمقث جٍٍى

(. 8  إلاقصة) باحهق الااًمقم ؤو

 (. 9  إلاقصة) الاظخمقغُت  اخإمُنقث طاَ في بمق الاظخمقعي،  اًمقو في شخو ًل خو 

 ن وزهىنق و إلاؿقغضة،   لمقًت من ممٌن نضع ؤيبر ألاؾغة منذ ى ُ ألاؾغة ىظو اخٍٍى  وجغبُت حػهض بمؿاواُت نهىيهق َو
 خمقًت جىقير وظىب و قُه، بيغ و ال عيقء ػو ظهمق  إلاؼمؼ  اُغقيو بغيق  اؼو ط  نػهقص ووظىب حػُلهم،  اظًن ألاوالص
  ظقػو ؤو مإظىعة ة ظقػ  إلاظًىعة،  اكترة ؤزنقء  اػقمالث، ألامهقث ومنذ وبػضو  اىيؼ نبل مػهىات قترة زالُ األمهقث زقنت

كقُ ظمُؼ اهق ح زقنت ومؿقغضة خمقًت جض بير و جسقط. ًققُت  ظخمقعي يمقو بقؾخدهقنقث مصلىبت  و إلاغ ىهيو، ألَا

                                                                                                                                                                                                 
أما العهد الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فلقد . 976 تمَّ العمل بالعهد الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة و الثقافٌة اعتبارا من ٌوم الثالث من كانون األول  26

.   99 مع البروتوكول االضافً األول أما البروتوكول الثانً فلقد تّم نفاذه عام  976 آذار  23دخل خٌز التنفٌذ اعتباراً من 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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 قإاه من غمل ؤي في  ؾخسض مهم غلى ٌػقنب  اهقاىو  ظػل ًجب يمق.  اظغوف من ؾيرو ؤو  انؿب بؿبب جمُيز ؤي صوو 

ُ  وغلى.  اُبُعي بنمىىم ألاطي ب لقم ؤو بق خُغ خُقتهم تهضًض ؤو بصلتهم ؤلايغ ع ؤو ؤزالنهم بقؿقص  ؤو ؤًًق  اضو
ػقنب مإظىع  غمل في ًبلؿىىق ام  اظًن  اهؿقع  ؾخسض م وخظغ الؿن صاُق خضوص  جكغى  (.10  إلاقصة. )غلُه َو

 جدؿيو في وبدهه و إلاإوي، و اٌؿقء  اؿظ ء من بدقظتهم ًكي مق ًىقغ وألؾغجه، اه ًقف مػِش ي مؿخىي  في شخو ًل خو 
ُ  جهىم ؤؾقس ي، خو من بنؿقو اٍل بمق و غتر قق.   جىع من  اخدغع  في وخهه.  إلاػِكُت اظغوقه مخى نل غ ف  اضو  في ألَا

 إلاق و االػمت ملمىؾت مدضصة بغ مج غلى  إلاكخملت  اخض بير بقجسقط  اضولي،  اخػقوو  ٍَغو وغن  اكغصي بمجهىصىق  اػهض، ىظ 

 (:11  إلاقصة) ًلي

 ونكغ و اػلمُت،  اخهنُت  إلاػقعف من  اٍلُت الاؾخكقصة ٍَغو غن  اؿظ ثُت،  إلاى ص وجىػَؼ وخكظ باخقط َغم  جدؿيو .1
هت  اؼع غُت ألاع ض ي جىػَؼ اظم بنالح ؤو و ؾخدض ر  اخؿظًت، بمبقصت  إلاػغقت  المى عص بامقء ؤقًل جٌكل بٍُغ

 بهق؛ و اخكقع  اُبُػُت

  ابلض و جى ظههق  اتي  إلاكقًل  غخبقعو في ًًؼ الاخخُقظقث، يىء في غقصال جىػَػق  اػقإلاُت  اؿظ ثُت  إلاى عص جىػَؼ جإميو .2

 . اؿى ء غلى اهق و إلاهضعة األؾظًت  إلاؿخىعصة

 (. 12  إلاقصة) و اػهلُت   جؿمُت  اصلت من مؿخىي  بإغلى  اخمخؼ في   لو

 و نغ ع و اخػلُم  اتربُت في   لو  ُ  (:14و 13  إلاقصة) ًخُلب   لو اهظ   اخقمت  إلامقعؾت يمقو بإو  اضو

 الجمُؼ؛ مجقاق وبجقخخه باؼ مُق الابخض جي  اخػلُم ظػل .1

  اىؾقثل بٍققت الجمُؼ مخقخق وظػله و إلانهي  اخهني  اشقاىي   اخػلُم طاَ في بمق ؤاى غه، بمسخلل  اشقاىي   اخػلُم حػمُم .2
جُق بقألزظ ؾُمق وال  إلانقؾبت   اخػلُم؛ بمجقاُت جضٍع

جُق بقألزظ ؾُمق وال  إلانقؾبت  اىؾقثل بٍققت الٌكقءة، جبػق  إلاؿقو ة، نضم غلى الجمُؼ مخقخق  اػقلي  اخػلُم ظػل .3  جضٍع
  اخػلُم؛ بمجقاُت

 ٌؿخٌملى  ام ؤو ًخلهى  ام  اظًن ألاشخقم ؤظل من ممٌن، مضي ؤبػض بلى جٌشُكهق، ؤو ألاؾقؾُت  اتربُت حصجُؼ .4
 الابخض ثُت؛  اضع ؾت

قث، ظمُؼ غلى مضعؾُت قبٌت بامقء غلى بنكقٍ  اػمل .5  جدؿيو ومى نلت بقاؿغى، و ف منذ اظقم وبنكقء  إلاؿخٍى
  اخضَعـ؛ في الػقمليو  إلاقصًت ألاويقع

ُ  حػهض .6 غ ف  اضو ت بقختر م  اػهض ىظ  في ألَا  ؾير ألوالصىم مض عؽ  زخُقع في وظىصىم، غنض ألاونُقء ؤو ألابقء، خٍغ
ُت   لٍىمُت،  إلاض عؽ  وبخإميو  اضوات، جهغىق ؤو جكغيهق نض  اتي  اضاُق  اخػلُم بمػقًير  إلاسخقعة  إلاض عؽ جهُض قٍغ

.   خقنت اهنقغقتهم وقهق وزلهُق صًنُق ألاوالص ؤوائَ جغبُت

 (. 15  إلاقصة) وبخُبُهقجه  اػلمي  اخهضم بكى ثض و اخمخؼ  اشهققُت   لُقة في  إلاكقعيت في قغص ًل خو

 جهضًم غلى 25 بلى 16  إلاى ص جنو  ُ غ ف  اضو غ الَا ُ  جهقٍع  ىظ يمقو ًهىم بمىظبهق و اتي نبلهق من  إلاخبػت الاظغ ء ث خى
خم.   لهىم  غ  ىظو  عؾقُ ٍو  والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ  لى بضوعو ًغؾلهق  اظي  إلاخدضة الامم غقم ؾٌغجير  لى  اخهقٍع
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 عنقبُت ىُئت  ي غلى ًنو ال و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  مُشقم  بو.  إلاسخهت  إلاػُنت  إلااؾؿقث  لى وؤًًق

ل قهى زقنت  . إلاُشقم او في غلحهق  إلانهىم الاقغ ف مهمت والاظخمقغُت الانخهقصًت  الجنت  لى ًًى

  اخنكُظ خيز وصزىاه  اػهض ىظ  غلى و اخهضًو  اخىنُؼ  ظغ ء ث غلى 31 بلى 26  إلاى ص جنو . 

  والصياشيت اإلادايت با للىون ا خاص الدولي العهد في الىازة ا للىون عن ملخص: زاايا

 ظقءث ؤظؼ ء ؾخت غلى مهؿمت مقصة وزمؿيو وزالزت صًبقظت من و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض ًخٍىو 

 . ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو في وعصث  اتي و اؿُقؾُت  إلاضاُت   لهىم  اخكهل

دظغ( 6  إلاقصة)   لُقة في  اكغص  لو زغم  بإي ٌؿمذ ال بدُض  اػقامي الاغالو مؼ مهقعات بجضًض ًإث ام  اػهض قهظ   ٍو
  إلاقصة) عظعي بإزغ   جنقجي  اهقاىو  جُبُو ًجيز وال( 11  إلاقصة)  اضًىو  بؿبب الاغخهقُ ًدظغ يمق( 8و 7  إلاقصة) و اػبىصًت  اخػظًب

ػترف( 15 .  ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو في  اى عصة   لهىم  من طاَ بلى ومق( ... 16  إلاقصة)  اهًقثُت  اصخهُت في بق لو َو

 خُقة تهضص  اتي  اُى عت  ؤونقث" في   لهىم  ىظو بػٌ جهُُض الاؾخصنقثُت   لالث في  اػهض ىظ  ًجيز طاَ، غقص قُمق

 ألانل ؤو  اضًن، ؤو  الؿت، ؤو   جنـ، ؤو  الىو، ؤو  اػغم، ؤؾقؽ غلى  اخمُيز  اخهُُض ىظ  ًخًمن ال ؤو غلى ،" اكػىب
 .الاظخمقعي

يو غلى 29 عنم  اػقم حػلُههق في ؤلانؿقو خهىم   جنت ؤيضث واهض  :اللهىم  جهُُض ؤي ٌؿبهق ؤو ًجب ؤؾقؾُيو قَغ

ُ  ًنو -  ألامت؛ خُقة تهضص غقمت خقات جٍىو  ؤو ًجب  اُى عت  خقات ؤو غلى ألاو

 جٍىو  ؤو  اكٍغ ىظ  ًىظب يمق.  إلاػنُت  اضوات من عؾمي بكٍل مػلنت  اُى عت  خقات جٍىو  ؤو قُىظب  اشقني ؤمق  -

جب.  إلاقصي و انُقم    جؿغ قُت و إلاؿقخت  اؼمنُت  اكترة خُض من   لقات جخُلبه  اظي بقاهضع مدضوصة  اخهُُض بظغ ء ث  ٍو

 خقالث قةو واألؾل.  اكىع  غلى  إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو حػلم ؤو ىنق،  اشقني   خُقع  غخمقص نغعث بط   اضوات غلى
   اُى عت 

ً
ًقث في جدؿبب  اتي  اظغوف جسلو مق يشير  .  ؤلانؿقو  لهىم  ظؿُمت  اتهق

  اؿلم ؤو   لغب بكتر ث ؾى ء  اظغوف، من  غف ؤي جدذ و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض ٌؿمذ وال

  اخػظًب من و اخدغع   اهقاىو، ؤمقم   لمقًت حؿقوي  في و  لو   لُقة، في   لو: وهي ألاؾقؾُت،   لهىم   اخهقم ؤو بخهُُض
ت و اػبىصًت، ت  اخكٌير، وخٍغ  غلى  إلاهضعة غضم بؿبب قهِ السجن  اخػغى غضم في و  لو  اضًني، والاغخهقص  اىظض و وخٍغ

   اكػل قُه ٌػخبر ًٌن ام ونذ في  عجٌب ظغم بؿبب اإلص ات  اخػغى غضم في و  لو حػقنضي، بقاتز م ؤلاًكقء
ً
 .خُجهق ظغمق

  :والصياشيت  اإلادايت با للىون ا خاص الدولي العهد جطبيق مساقبت آلياث

  غكغ زمقاُت من جخإال ؤلانؿقو  لهىم   جنت بنكقء غلى  اػهض من 28  ابنض ًنو
ً
، زبير 

ً
ُ  جغشلهم مؿخهال  في ألاغًقء  اضو

ػمل  اػهض، ُ  ًمشلىو  ال ؤنهم ؤي  اصخهُت بهكتهم ألاغًقء ىاالء َو  .عشلتهم  اتي  اضو

غ بضع ؾت جهىم قهي. َغم  بػضة  اػهض جنكُظ ؾنت ًل منخظمت  ظخمقغقث زالر حػهض  اتي  الجنت جغ نب   اتي  اضوعٍت  اخهقٍع

ُ  جهضمهق جب(. 40  إلاقصة) بقاػهض  اتز مهق مضي غن ألاغًقء  اضو غ ىظ   اضوات جهضم ؤو ٍو ش من غقم زالُ  اخهٍغ   اًمقمهق جقٍع
 . الجنت جُلبه ونذ ؤي في زم ومن الػهض،

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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غ بضع ؾت  الجنت جهىم  اخهضًم خقظت ىنقى ًقاذ خقُ في صغىتهم ججغي   اضوات غن ممشليو وبدًىع  غقمت ظلؿت في  اخهٍغ

 ًقاذ  اتي ألامىع   إلاالخظقث ىظو وحػٌـ مؿلهت، ظلؿت في  اجهقثُت مالخظقتهق بىيؼ طاَ بػض  الجنت جهىم. بيققُت مػلىمقث
 .ؤقًل بكٍل  اػهض جُبُو بمٍقاُت بكإو و اخىنُقث والانتر خقث اهقف مىيؼ

قصة ظضًضة بظغ ء ث بىيؼ  الجنت نقمذ غ جض عؽ آاُت ققغلُت اٍؼ ُ  جهقٍع  منظ الجنت ًدو ؤنبذ خُض.  إلاخقبػت وآاُقث  اضو

قث جدضص ؤو 2001 غقم   وجخُلب الاىخمقم حؿخضعي مػُنت ؤواٍى
ً
 زالُ غلحهق جغص ؤو بضوعىق غلحهق  اتي  إلاػنُت،  اضوات من جكؿير 

 .غقم

غ ججمُؼ في ؤزغي  مهقصع بلى جلجإ ؤو الجنت ًدو يمق غىق جهضًم غن  اضوات  مخنػذ خقات في  اخهٍغ  ؤغًقء ٌكقعى وال. جهٍغ
غ صع ؾت في  الجنت .  بهق   خقنت   خخقمُت  إلاالخظقث ويؼ في ؤو ظنؿُتهق، ًدملىو   اتي  اضوات جهقٍع

 ًل نبل  الجنت حػهضىق  اتي  اػمل مجمىغقث  ظخمقغقث في حكقعى ؤو   لٍىمُت ؾير المنظمقث ًدو  زغي  ظهت ومن

غ صع ؾت جىظُه غلى حؿقغض  اتي ألاؾئلت جدًير بهضف ظلؿت،  ومػلىمقث حػلُهقث جهضم ؤو  إلانظمقث اهظو ًدو يمق.  اخهٍغ

غ غن بيققُت  . الجنت في جض عؾه ًجغي  ؤو نبل  اخهٍغ

ُ  بعققص بهضف  الجنت جهىم غ جدًيرىق في  اضو ل بلى  اػهض، في غلحهق  إلانهىم بقاتز مقتهق وبًكقئهق الخهٍغ  ومًمىو  مػنى جإٍو

 . اػهض في  ابنىص بػٌ

  و قهخق  اضواخقو جٍىو  ؤو غلى  ؤزغي، يض صوات قٍىي  في جنظغ ؤو الجنت ًدو
ً
  اضوع، بهظ   الجنت جهىم ؤو غلى غلنُق

ش ىظ  ختى ًدهل وام. 41  إلاقصة بمىظب  . انىع ىظ  من قٍقوي   الجنت جلهذ ؤو  اخقٍع

   الجنت جهضم
ً
غ    جهٍغ

ً
ق  .والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ ٍَغو غن  إلاخدضة األمم  اػقمت الجمػُت غملهق غن ؾنٍى

ن

 ؤلانصاو  للىون الدوليت العسعت آلياث : اشقني  إلابدض
ُ  ًقاىو  03 من  غخبقع  و اشهققُت الاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  اػمل جمَّ    اضولي  اػهض ؤمق. 1976 ؤو

   اخنكُظ زيز صزل قلهض و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم
ً
ىاه مؼ 1976 آط ع 23 من  غخبقع  .  ؤلايقفي بغوجًى

 مى ص اخُبُو قػقات مغ نبت ؤظل من  جنت بنكقء غلى و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض من 28  إلاقصة وجنو

 في حػلن ؤو  اػهض ىظ  في َغف صوات اٍل"  41  إلاقصة وجًُل نبله، من  إلاخبػت  اغنقبت آاُقث وغلى  زخهقنهق وغلى  اػهض ىظ 
 بإو َغف صوات  صغقء غلى جنُىي  بالؾقث وصع ؾت  ؾخالم في  الجنت بقزخهقم حػترف ؤنهق  إلاقصة ىظو ؤخٍقم بمهخض ى خيو، ؤي

.   اػهض ىظ  غلحهق ًغجبهق  اتي بقالاتز مقث جكي ال ؤزغي  َغقق صوات

 نقمذ متى  إلاقصة ىظو ؤخٍقم اكقط ًبضؤ: " اشقاُت قهغتهق غلُه اهذ إلاق وقهق 1970 آط ع 38 في  إلاقصة ىظو ؤخٍقم اكقط بضؤ واهض
ُ  من غكغ غ ف  اضو ".  إلاقصة ىظو من( 1)  اكهغة بَقع في بغالاقث بةنض ع  اػهض ىظ  في ؤلَا

ُ  اكقط بضؤ وبقإلاهقبل ى  طاَ مؼ و خض آو في و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  إلاللو الازخُقعي   ابروجًى

.  و اًمقم جهضًو نٍىى غكغة ونضعو  إلاُلىب ألاصنى   لض غلى خهل ؤو بػض  اػهض،



ن2015ظباط نن-نناإلال طالبي شسوز. د|  ؤلانصاو  للىون الدولي اللااىون|  العلميت اإلاحاطساث شلصلت

ن

 

تن  24  2015©نحميع ا للىو محفىظت إلاسلز حيل البحث العلمي نننن-جخلي إدازة اإلاسلز مصؤوليتها عن ؤي ااتهاك  للىو اإلالنيت الفنٍس

 

ُ  ؤمق ى  باؿقء غلى  اػمل بلى يهضف قهى و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  إلاللو  اشقني الازخُقعي   ابروجًى

 44/128 عنم  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب والااًمقم و اخهضًو الخىنُؼ وغغى  غخمض ؤاه خُض ؤلاغض م، غهىبت
ش و إلااعر ُ  ًقاىو  15 بخقٍع ُ  ىظ  وصزل. 1989 ألاو ى . 1991 جمىػ  11 في:  انكقط خيز  ابروجًى

ُ  من خقُ بإي ًنهو ام  اػهضًن اكقط بضء بو   اًمقم ققو  اػٌـ غلى بل ؤلانؿقو،  لهىم   اػقامي ؤلاغالو جإزير ألاخى
 ُ قث   لهىم  من  ؾخهقىق  ابكغ ابني ويمقاقث خهىم  من غلُه ًنهقو ومق  اػهضًن بلى  اضو  نض ؤلاغالو، في  إلادضصة و  لٍغ

: ًقآلحي قحهق اخىؾؼ ؤلانؿقو، خهىم   ختر م اٌكقات صواُت آاُقث ؤوظض بل ؤيبر، نّىة ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو غلى ؤيكى

 :والثلافيت الاحخماعيت الاقخصادًت با للىون ا خاص الدولي العهد جطبيق آلياثن:  ألاوىن اإلاطلب

 الانخهقصًت   لهىم  بلجنت و اشهققُت الاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض جُبُو آاُقث جخمشل
 في العهد بهرا اإلاللق ألاوىن الاخخيازين البرجىلىىن بنغ ع جم يمق ؛   خقنيو و إلاهغعٍن   خقنت وؤلاظغ ء ث و اشهققُت والاظخمقغُت

ًقث يض قٍقوي  جهضًم و  جمقغقث األقغ ص ًدُذ و اظي ،2008 غقم ُ   اتهق . 27قُه  إلاًمىات اللهىم   اضو

: ًقآلحي قحهق اخىؾؼ

 :والثلافيت والاحخماعيت الاقخصادًت ا للىون  جنت -أ

 ىى والاظخمقغُت، الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض ظقء مق جُبُو غلي اللغم بنغ عىق جم  اتي آلااُقث ؤىم من

ش 1985/17 عنم والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ نغ ع بمىظب" والثلافيت والاحخماعيت الاقخصادًت ا للىون  جنت" جإؾِـ  بخقٍع

لت  إلاخقبػت بمهقم الهُقم 1985 ؤًقع/مقًى 28 .  اػهض من  اغ بؼ   جؼء بمىظب  إلاخدضة األمم والاظخمقعي الانخهقصي المجلـ  إلاًى
ُ  وظمُؼ غ بخهضًم ملؼمت  اػهض ىظ  في ألاغًقء  اضو   .باحهق قُه  اى عصة   لهىم  جُبُو يُكُت غن منخظمت جهقٍع

  غكغ زمقاُت من  الجنت ىظو جخإالو
ً
، زبير 

ً
نخسبهم ًغشلهم مؿخهال هىمىو  والاظخمقعي، الانخهقصي  إلاجلـ ٍو  بضوعىم ٍو

.   اصخهُت بهكتهم  الجنت في

غىق  الجنت وجهضم غ وصع ؾتهق نكقَقتهق ًسو  اظي  اؿنىي  جهٍغ ُ  اهق ًغقػهق  اتي الخهقٍع  الانخهقصي  إلاجلـ بلى  اضو

 .الاظخمقعي

 غلى   لقلي  اىنذ في و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض بدؿب  إلاغ نبت آاُقث جهخهغ

غ ُ  جغقػهق  اتي  اضوعٍت  اخهقٍع غ ف  اضو خمشل .  الجنت ىظو بلى قُه ألَا س فحص في زقنت بهىعة صوعىق ٍو  ألاطساف الدوىن جلاٍز
ُ  بقمخشقُ جخػلو وجىنُقث  نتر خقث قحهق بمق ،عامت طبيعت ذاث وجىصياث اقتراحاث وجلدًم غ ف  اضو  ؤيمل بهىعة ألَا

.  غقمت ظلؿت في  اضوات جى ظههق  اتي و اخدضًقث و إلاكقًل. الػهض

 وغيرىا اإلاخخصصت والىماالث اإلاخحدة لألمم جابعت ؤخسين ؤحهزة مع حصخنعف ؤو الجنت   اػهض من 23و 22 بقإلاقصجيو وغمال

جي الخنفير في حصاىم ؤو اإلاحخمل من إطافيت دوليت جدابير اجخاذ إمهاااث اإلاعنيت، اإلانظماث من .  للعهد الخدٍز

دو ى  وؤو   جلؿت ًدًغو  ؤو  إلاػنُت  اضوات غن الممشليو ٍو  بػٌ ًهضمى  ؤو مجهم ًُلب ونض بنقء، اهقف في ٌكقًع

.  ؤلايققُت  إلاػلىمقث

                                                           
2 

http://www.arabhumanrights.org/publications/cbased/ga/covenant-escr-protocol08a.pdf:نالطالعػهًَصانبشتىكىل 
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 زبر ث ؤو مجقالث في  إلاسخهت ألازغي   إلاخدضة ألامم ىُئقث من  إلاهضمت  إلاخػلهت  إلاػلىمقث الاغخبقع غيو في  الجنت جإزظ يمق

غ اخهضًم   لٍىمُت ؾير  إلانظمقث بضغىة  الجنت وجهىم مػُنت،  .قكهُت ؤو زُُت جهقٍع

ُ  حصجُؼ ؤظل ومن ُ  بمؿقغضة  الجنت جهىم  بنىصو، وجنكُظ  اػهض جُبُو غلى  اضو   إلاػلىمقث جٍىو  إلاق الؾُمق ألاغًقء  اضو
جنت، ًققُت ؾير  اضوات من  إلاهضمت

ّ
ًقاذ ال   جمؼ بػشت بةعؾقُ ؤلاطو بُلب  الجنت جهىم  اكىعي، الاىخمقم حؿخضعي   لقات و

بهى . إلاػنُت  اضوات بلى  إلاػلىمقث غ ٍو   ؤؾقؾه غلى مالخظقث غضة  الجنت جبني  اتي  ابػشت، ىظو جهٍغ
ً
ق  .ؾٍغ

ُ  وادصجُؼ غىق جهضًم غلى  اضو ش بخدضًض  الجنت جهىم  إلادضص،  اىنذ في جهقٍع   إلاظًىعة   لهىم  خقات اضع ؾت ظلؿقث جقٍع

ُ  في بقاػهض غ  عقػذ نض جٌن ام بط  ختى  إلاػنُت،  اضو  مهقصع من  إلاهضمت  إلاػلىمقث غلى   لقات ىظو في  الجنت وحػخمض. جهٍغ
.  خٍىمُت ؾير و إلانظمقث وؤلانلُمُت،  اضواُت ًقإلانظمقث مسخلكت،

دو ت مػلىمقث جهضم ؤو  اضواُت المنظمقث ٍو ُ  مى َني جمخؼ ًسو قُمق زُُت ؤو قكٍى   إلانهىم بق لهىم  ألاغًقء  اضو

ن ونض.  اػهض في غلحهق
ّ
ُ  من  اُلب من  الجنت ىظ  مٌ    اضو

ً
غ غضة في ظقء إلاق جكؿير   ؤمىع  بكإو ؤزغي  ظهقث من نضمذ جهقٍع

  . إلابققغ الاىخمقم حؿخضعي مدضصة

   الجنت جنظم يمق
ً
. ظلؿقتهق من ظلؿت ًل في  اػهض في غلحهق  إلانهىم   لهىم  من مػيو بدو  إلاخػلهت   جى اب إلانقنكت ًىمق

 يبقع وخهىم  والانخهقصًت، الاظخمقغُت  إلااقغ ث وصوع  و اخػلُم و اصلت  اؿظ ء في   لو منقنكتهق جمذ  اتي  إلاى يُؼ ؤىم ومن

. و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم   اخمخؼ غلى  اػىإلات وجإزير  اشهققُت،   لُقة في  إلاكقعيت وخو و اعجؼة،  اؿن

ت مغخلت  انهقققث ىظو وحػخبر غ في جلخُههق ًجغي  ،"غقمت حػلُهقث" اىيؼ جدًيًر   إلاجلـ بلى  إلاهضم  اؿنىي   الجنت جهٍغ

الث"  اخػلُهقث" ىظو زالُ من  الجنت وجهضم الاظخمقعي، الانخهقصي ت جإٍو  و اهًقًق  اػهض في غلحهق  إلانهىم اللهىم  مػُقٍع
.    لهىم  بهظو  إلاخػلهت

ُ  إلاؿقغضة  اخػلُهقث ىظو وتهضف غ، عقؼ ًسو قُمق  اتز مقتهم  ؾخٌمقُ في ألاغًقء  اضو  وصغم نكغ في مػقواتهق وبلى  اخهقٍع

جي ؤلااجقػ .  اػهض في غلحهق  إلانهىم اللهىم   اخضٍع

ُ  غلى ًجب  اػهض في و عص و اهقو( 3) عنم"  اػقمت حػلُهقتهق" في  الجنت وضلذ يمق  بظغ ء ث بكإنهمق جخسظ ؤو ألاغًقء  اضو
 وع سخت ومدؿىبت ظضًت زُى ث بقجسقط الااتز م بًغوعة جخػلو  اتي وجلَ  اخمُيز، بػضم جخػلو  اتي  انهىم هي مبققغة،

.   اػهض في غلحهق  إلانهىم الااتز مقث جدهُو بلى تهضف

ُ  ظمُؼ غلى ؤو بلى  اخػلُهقث ىظو في  الجنت وحكير    لهىم  من ألاصنى  إلاؿخىي  جهضًغ، ؤنل غلى جاّمن، ؤو ألاغًقء  اضو

  طاَ جنكُظ ًجػل  إلاى عص في  اصح ؤو جبيو ؤو غلى نقصعة  اضوات ًقاذ بط  بال  اػهض، في غلحهق  إلانهىم
ً
 .مؿخدُال

،  اؿٌن مشل نًقًق غلى ؤزغي " غقمت حػلُهقث" عيؼث ونض ُ  في و  لو الابخض جي،  اخػلُم في و  لو  إلاهبُى  غلى   لهى

ُ  في و  لو  اٍقفي،  اؿظ ء .   إلاُقو في و  لو  اصلُت،   خضمقث من ممٌن مؿخىي  ؤغلى غلى   لهى

  اضولي  اػهض بمىظب  اضوات غلى جكغى  اتي الااتز مقث َبُػت بكغح"  اػقمت  اخػلُهقث" من غضص في  الجنت نقمذ يمق

: ؤلانؿقو خهىم  ظمُؼ بةخهقم  اضوات اى ظبقث ؤاى ع زالزت وزمت. و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم
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 باالحترام الالتزام: 

ُ  ًلؼم  اػهض بقختر م الااتز م ؤو يمق   لو، ممقعؾت بغقنت غضم ؤي  اهىم مؼ جدنقنٌ ؤغمقُ بإي  اهُقم غن بقالمخنقع  اضو

  . اػهض
ً
ُ "  اػقمت  اخػلُهقث" من( 14) عنم  ابنض ًُقاب قمشال ت ؤلامٍقاُت جىقير ٍَغو غن  اصلت في   لو بقختر م  اضو   إلادؿقٍو

ُ  في الجمُؼ ُ  بغقنت وغضم  اصلُت   خضمقث غلى   لهى   اهُقم غن والامخنقع   خضمقث، ىظو غلى  إلاجمىغقث ؤو ألاقغ ص خهى

 ) الكػب  اصلُت   لقات جازغ نض ؤغمقُ بإي
ً
قث: مشال (.   اخلىر من  اػقاُت  إلاؿخٍى

ُقاب ُ "  اخػلُهقث" من (7) عنم  ابنض ٍو ق ألاشخقم بزغ ط غن الامخنقع ٍَغو غن بقاؿٌن   لو بقختر م  اضو  من نهٍغ

  . اظغوف من  غف ؤي جدذ ؾٌجهم ؤمقين

 با لماًت الالتزام:  

ُ  و ألااظمت ويؼ زالُ من وطاَ,   لو بخهقم بػغنلت آلازٍغن نُقم غضم يمقو ُ   اتز م يظاَ قهى.  اكػقات   للى   اضو

ًقث ؤي من ألاقغ ص بدمقًت  جخسظ ؤو  اضوات غلى ًجب بقاصلت،   لو ًسو قكُمق. زقاض َغف بهق ًهىم ؤلانؿقاُت  لهىنهم  اتهق
ػُت ؤلاظغ ء ث ظمُؼ ُ  في ؤلامٍقاُت وحؿقوي   اخمُيز غضم اًمقو  االػمت وؤلاظغ ء ث  ادكَغ   اتي  اصلُت   خضمقث غلى   لهى

 . آلازٍغن صلت غلى جازغ ال   خقنت  إلاجمىغقث ؤو من جخإيض ؤو  اضوات غلى يمق.   خقم  اهُقع ًهضمهق
ً
 من  اغ بؼ البنض ووقهق

ُ   اتي"  اػقمت  اخػلُهقث"  ظهقث ؤي به جهىم ؤو ممٌن  يُهقص ؤي من ألاقغ ص جدمي ؤو  اضوات غلى ًجب  اؿٌن، في   لو جدنقو

ُ  غضم من الخإيض  اتهقى ؤي خضور غنض جخدغى ؤو  اضوات غلى ًجب خُض خٍىمُت، ؾير ض ؤي خهى  قةو واظ . اللهىم  ججٍغ
 ألامىع  من  اػضًض بلى بقإليققت   خضمقث من   لغمقو ؤو  اخمُيز ؤو  اخدغف من ألاقغ ص اخدمي قػقات بظغ ء ث جنكُظ غلحهق

 .ألازغي 

 بالىفاء الالتزام: 

كمل ؼ َو ُ  وجِؿير   لهىم  حػٍؼ ن ؾير خقظقث وجلبُت غلحهق،   لهى  ؤو  اضوات غلى ًكغى وىى. خقظقتهم جلبُت غلى  اهقصٍع
  مػيو، خو اخُبُو مػُنت زضمقث وحؿهل جىقغ

ً
 الصلت نىمُت ؾُقؾت جبني  اصلت في   لو مجقُ في  اضوات غلى ًجب قمشال

ل جسهُو غلى و اػمل ت ؤلاظغ ء ث نكغ غلى حػمل ؤو غلحهق يمق اهق،  االػم  اخمٍى . الصلت  االػمت  اظغوف اخىقير  اًغوٍع

ُ  حؿخٌمل  اؿٌن، في   لو ًسو قُمق ؤمق  خٍىمُت ؤاظمت ويؼ غنض الاغخبقع غيو في  اؿٌن مىيىع بىيؼ  اتز مقتهق  اضو

 .ألازغي   إلاخػلهت ألامىع  من وغضص   لٍىمي و اضغم وؤلااكقم

  اضولي  اػهض في غلحهق  إلانهىم   لهىم  ابػٌ  اكىعي  اخنكُظ من ألازغي   اهًقًق وبػٌ الانخهقصًت ألاخى ُ جمنؼ ونض

جي ؤلااجقػ بمكهىم  اػهض ًهغ واظاَ و اؿُقؾُت، والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم    خقم ػضص. اهق  اخضٍع    اػهض َو
ً
 وؾقثال

ُ  نبل من بجبقغهق ًجب مسخلكت جي بكٍل بقاػهض غلحهق  إلانهىم   لهىم  ظمُؼ اخدهُو"  اضو ًقمل جضٍع ".  و

 جحليق لظماو الدوىن لدي الالتزام من ألادنى ا لد" وظىص بىظىب( 3) عنم"  اػقمت  اخػلُهقث" في  الجنت نغخذ واهض

.  "العهد في عليها اإلانصىص ا للىون من ألاقل على ممنن مصخىين ؤدنى

 من  اػهض ًكهض و اتي ،حق مل من ألاشاشيت العناصس جحليق بلى يهضف  اظي الااتز م من ألاصنى   لض  الجنت غغقذ واهض

.  وع ءو من و اؿبب مػنقو صونهق
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،
ً
 بكٍل ًنجؼ ؤو ًجب   لو ىظو بإو ،" اػقمت  اخػلُهقث" من( 14)  ابنض في  اصلت في   لو ًسو قُمق  الجنت جهغ قمشال

جي، ُ  غلى ًجب ألاؾكل في غخبت جًؼ واٌجهق جضٍع   اصلُت   خضمقث جهضم ؤو  اضوات غلى  اى ظب قمن. جخسُقىق ال ؤو  اضو
ت  إلاندكغة، وؤلانقبقث ألامغ ى من و اػالط  اخُػُم،: حكمل و اتي و اُكل، األم  اصلُت  اغغقًت قحهق بمق ألاؾقؾُت،  وألاصٍو

 قحهق بمق) ألاؾقؾُت  اصلُت و اػقص ث  اخؿظًت، بإؾـ و إلاػغقت  اهخي،  اخشهُل: مشل الصلت؛  االػمت و اظغوف ألاؾقؾُت،
قصة غلى حػمل ؤو  اضوات غلى ًجب طاَ بلى وبقإليققت(.  اهق لت  إلاُقو  .طاَ اؼم بط   اؿظ ء جىقير ٍػ

: ا خاصيو اإلالسزٍن ووظيفت ا خاصت ؤلاحساءاث -ب

 و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت اللهىم   اضولي  اػهض في  اى عصة   لهىم  نكغ خمقًت بهضف زقنت بظغ ء ث  جسقط جم

.   خقنيو  إلاهغعٍن من غضص حػُيو ؤىمهق من ًقو

 قٌغة جدمل  اتي ؤلاعققص ث من ألاولى  إلاجمىغت ويؼ جم ؤلانؿقو  لهىم   اػلُق المكىيُت   خقنت ؤلاظغ ء ث زالُ قمن

خمشل. ؤلاظبقعي  ؤو  اهؿغي  بقالزخكقء   خقم  اػمل قٍغو  ؾم غلحهق وؤَلو ،1980 غقم مدضصة  في  اكٍغو اهظ  ألاؾقس ي  اضوع  ٍو
 ىظ  جدهُو ؾبُل وفي.  إلاسخكيو ألاشخقم مٍقو جىيُذ بلى تهضف  اتي و  لٍىمقث  إلاكهىصًن غقثالث بيو ًىؾُِ  اػمل

 بلى  اهًقًق واهل   لٍىمُت، وؾير   لٍىمُت  إلاهقصع من  إلاػلىمقث و ؾخالم الازخكقء، خقالث جدلُل غلى  اكٍغو ٌػمل  اهضف،

لب  اهلت، ط ث   لٍىمقث   اػمل قٍغو ًهىم يمق .  إلاكهىصًن ألاشخقم اػقثلت ؤلاظقبقث وجىقير  اكإو ىظ  في جدهُو بظغ ء َو
  جسو  اتي  اػقمت  اُبُػت ط ث الاصغقء ث بكدو

ً
 ؤو  إلاكهىصًن ؤنقعب حّػغى خقات في   لٍىمقث غنض وجخضزل مدضصة، صوال

 ؤؾبقب ؤىم ؤخض   لهقات  غخبرث.  اخػقوو  اهظ  ادُجت  اخهقم مدقوالث ؤو تهضًض ث ؤي بلى  اكٍغو مؼ حػقواى   اظًن ألاشخقم

 في مكهلت وجىنُقث زالنقث  اػمل قٍغو ًهضم. ؤقػقاهم غل   جغ ثم مغجٌبي مدقؾبت يغوعة غلى بظاَ مايضة الازخكقء،
غو  .ؤلانؿقو  لهىم   اػلُق  إلاكىيُت بلى  إلاهضم جهٍغ

  اتي جلَ ؤو  اخػؿكُت الاغخهقُ خقالث غن  اخدغي  بمهمت اُهىم ،1991 غقم  اخػؿكي بقالغخهقُ   خقم  اػمل قٍغو ؤؾـ

ُ  ؤنغتهق و اتي  اهلت، ط ث  اضواُت  إلاػقًير مؼ جنسجم ال  ألامىع  اِكمل 1997 غقم  اػمل قٍغو جكٍىٌ جىؾُؼ جم  . إلاػنُت  اضو
ت قابي  إلاهقظٍغن بغغقًت   خقنت ؤلاص ٍع ضعؾهق  اهًقًق  اػمل قٍغو ٌؿخلم.  اؿُقس ي  الجىء َو  ،" اكٍقوي  آاُت" بَقع يمن ٍو

نهلهق  اكغصًت بق لقالث زقنت" آع ءً "  اكٍغو ًدبنى زم ومن  خقات بإنهق  غخهقُ خقات غلى   لٌم غنض.  إلاػنُت   لٍىمقث بلى ٍو
 .إلنالح  االػمت ؤلاظغ ء ث  جسقط  إلاػنُت   لٍىمت من  اػمل قٍغو ًُلب حػؿكي،  غخهقُ

. 1985 غقم بقاخػظًب  إلاػني   خقم  إلاهغع  ومٌخب ،1982 غقم  اخػؿكُت بقألخٍقم  إلاػني   خقم  إلاهغع  مٌخب جإؾِـ جم زم
ػت بظغ ء ث ؤزظ زالاهق من حؿخُُؼ الُى عت  غمل زُت  اؿقبهت ألاعبػت آلااُقث جمخلَ  َلب ٍَغو غن مكٍلت ؤي بكإو ؾَغ
 . اهًُت خل ؤو اخىيُذ   لٍىمقث من قىعي جدغى

كقُ وصغقعة بُؼ  اض زلُيو، بقإلاكغصًن  إلاػنُيو  إلامشليو ألازغي "   خقنت ؤلاظغ ء ث" وجخًمن   اػغوى في و ؾخسض مهم ألَا
كقُ ؤلابقخُت، ن و إلادلكيو  اهًقء واؼ ىت  ؾخهالُ  إلاؿللت،  انز غقث في ألَا  غلى  اهًقء  إلادقميو، و ؾخهالُ و إلاؿدكقٍع

ت، من  إلاػقنغة ألاقٍقُ  انؿقء، يض  اػنل   اضًني،  اخػهب و اخػهب، ألاظقاب، ويغ ىُت  اػنهغي، و اخمُيز  اػنهٍغ
ت  .ىنقاَ مق بلى...  ؤلانؿقو خهىم  غن  إلاض قػيو خهىم  و اخػبير،  اغؤي   لٍغ

ًقث جدمل يمق    اخكٍى
ً
 وؤلاؾٍقو،  اخػلُم، في   لو قحهق بمق و اشهققُت الاظخمقغُت و  لهىم  بقالنخهقص جخػلو عثِؿُت ؤقٍقع 

ت و اخػضًالث  اخنمُت، في ًق لو ؤزغي  ؤمىع  بلى بقإليققت  إلاضنؼ،  اكهغ من و اخدغع  و اؿظ ء،  ًل وفي ،...ألاظنبي و اضًن  ابنٍُى
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  جمُؼ مكخىح   جنؿُقث مخػضص غمل وقٍغو مؿخهل زبير من جخإال زنقثُت بأاُت ألازيرجيو  اكٌغجيو مؼ  اخػقمل ًخم خقات

 ُ  .  لٍىمُت ؾير  إلانظمقث من و إلاغ نبيو  اضو

 

: والثلافيت والاحخماعيت الاقخصادًت با للىون ا خاص الدولي بالعهد اإلاللق ألاوىن الاخخيازين البرجىلىىنن-ج

ُ  بنغ ع  ؾخدبؼ ققغلُت ؤيلر بهىعة  اػهض وجُبُو باكقط ؤظل من ى  18 في ؤلانؿقو خهىم  مجلـ  غخمضو  زخُقعي  بغوجًى
  2008.28 ًىاُى

ُ  ىظ  ؤىمُت وجإحي ى  خُض ،اإلاعنيت اللجنت ؤمام ا للىون ىرو ااتهاماث من والخظلماث للعهاوين اظاما ًىفس ؤاه  ابروجًى
ُ  ؤو صواهم يض ببالغاث الخلدم والاحخماعيت الاقخصادًت حلىقهم جنتهو الرًن لألفساد ًٌكل  آاُقتهق جكلح ام  اتي  اضو

 بكٍغ غضمه من  اضوات ىظو مى َني من ًقو ؾى ء شخو ؤي اه ًخػغى نض  اظي الااتهقى يل ؤو  اًغع  ىظ  عقؼ في  اض زلُت

ُ  من جٍىو  ؤو ُ  ىظ  غلي  إلاىنػت  اضو ى  .  ابروجًى

ُ  ًدُذ يمق ُ  منًمت ألازغي   اضوات جٍىو  ؤو بكٍغ  إلاػنُت  الجنت ؤمقم خههق في قٍقوي  عقؼ الضو ى  بقإلاشل وحؿمذ البروجًى

ُ  ؤو  إلاى َنيو من قٍقوي  بغقؼ . يضىق  إلانًمت ألازغي   اضو

خبذ" ونض ىظ 
ُ
، ىظ  جنقىٌ يشيرة آع ء ي ُى  الانخهقصًت   لهىم  إلصع ط  إلاسخلكت  إلادقوالث غقم بكٍل وجنقىٌ  ابروجًى

 من  29. اهًقثُت قبه  اضواُت  اهُئقث ؤو  اىَنُت  إلادقيم ؤمقم  اتهقيهق من  اخظلم ًمٌن  اتي  إلاىيىغقث يمن والاظخمقغُت

ًقصًمُت  اضو ثغ في  اٌخقبقث ىظو ؤبغػ  دقث و اغؾمُت ألا ٌُت  إلاخدضة الىالًقث  اغؾمُيو  إلانضوبيو جهٍغ  من ؤيلر في 30ألامٍغ

ُ  بدبني  إلاػنُت  اػمل مجمىغت ؤمقم وزقنت منقؾبت ى  2006.31 غقم الػهض  زخُقعي  بغوجًى

  اؿقخت غلى زقنت بهىة اكؿه قغى الخهقض ي والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  نقبلُت مىيىع ؤو بقاظيغ   جضًغ ومن
ن،  اهغو  حؿػُنُقث منظ  اضواُت  ألامم في و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم   إلاػنُت  الجنت جهضًم بػض وزقنت  اػكٍغ

ُ  ىظ  إلنكقء مكغوع 1997 غقم  إلاخدضة ى  في  إلاكغوع ىظ  النقىق  اتي  اٌشيرة الااخهقص ث وحػخبر قٍقوي، يأاُت الازخُقعي   ابروجًى

. 32 ألاؾقؽ من خهىنق و غخبقعىق بل الخهقض ي نقبلت مقصة الاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  الغخبقع مػقصًت آع ء ظىىغىق

                                                           

28
 نذي انؼاشش االَضًاو انتصذَكأو صك إَذاع تاسَخ يٍ أشهش ثالثت بؼذ انبشوتىكىل هزا َفار َبذأ - 1:انبشتىكىليٍهزا18تُصانًادة 

 االَضًاو أو انتصذَك صك بؼذإَذاع إنُه تُضى أو ػهُه تصذق دونت نكم بانُسبت انبشوتىكىل هزا َفار َبذأ - 2.انًتحذة نأليى انؼاو األيٍُ

 .اَضًايها أو تصذَمها إَذاعصك تاسَخ يٍ أشهش ثالثت ضٍ و بؼذ ورنك انؼاشش،

29
 بٌة ولجنة الخبراء هٌئاتتعتبر اللجان الدولٌة مثل اللجنتٌن المعنٌتٌن بمتابعة االلتزام بالعهدٌن الدولٌٌن أو لجان منظمة العمل الدولٌة كلجنة الحرٌة النقا  

( عادة ما ٌطلق علٌها آراء أو توصٌات)شبه قضائٌة ألنها تقوم بسماع الشكاوى من مواطن الدول المختلفة والبت فٌها وتحدٌد الحل األمثل لها، لكن أحكامها 
 . تفتقر للقابلٌة للتنفٌذ التً تتمتع بها الهٌئات القضائٌة الوطنٌة

30
 . 24 و 68و 8 المتحدة، الفقرات  من وثائق األمم E/CN.4/2006/47انظر وثٌقة رقم   

انظر )ٌقات عارضت الوالٌات المتحدة إنشاء البروتوكول أما مصر فقبلت إنشاء البروتوكول من حٌث المبدأ لكنها اشترطت عدم السماح للجنة بإجراء تحق
 (. 78الفقرة 

3 
مجله العدالة  –ة راجع  إلهام عٌداروس مقاله بعنوان دعوة لإلنضمام للبروتوكول اإلختٌارى األول للعهد الدولى للحقوق اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافً 

 .العدد األول  –الصادرة عن المركز المصرى للحقوق اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة  –والحرٌة 

32
 4 نٌة بالنظر فً البدائل المختلفة بخصوص إنشاء بروتوكول اختٌاري للعهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فً تقرٌر اجتماع مجموعة العمل المع  

 . من وثائق األمم المتحدة E/CN.4/1997/105، وثٌقة رقم 2006مارس 
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هُت و الجنت الاظخمقغُت، اللهىم  ألاوعوبُت  الجنت مشل بنلُمُت آاُقث بقاكػل ىنقى ؤو وبقاغؾم  ؤلانؿقو،  لهىم  ؤلاقٍغ

ٌُت و الجنت  الاقخصادًت ا للىون جمض قظاًا ؤحيااا جدناوىن دوليت جحنيم آلياث جىظض يظاَ،. 33ؤلانؿقو  لهىم  ألامٍغ
ت الدولي اإلاسلز مثل والاحخماعيت  وبو ،ؤلانصاو حلىون ليض ألاشاس ي مىطىعها آلالياث ىظو اٌن الاشدثماز ازاعاث لدصٍى

      34.غملهق جمقعؽ وهي الاغخبقع في ؤلانؿقو  لهىم   اضولي  اهقاىو  ألزظ ًضغىنهق   لهىنُيو بػٌ ًقو

 ؾِكٍل قحهق و ابذ  اكٍقوي  بنظغ  إلاخدضة ألامم في والاظخمقغُت الانخهقصًت بق لهىم   إلاػنُت ًقالجنت  جنت نُقم ؤو بال
غ في بهق الاؾخكقصة ًمٌن و اتي زبر ئهق ؾُهضعىق  اتي ألاخٍقم ٍَغو غن الؾُمق مهمت بيققت   إلادلي  اهقاىني  اكهه جٍُى

.    لهىم  ىظو بسهىم

 

  والصياشيت اإلادايت با للىون ا خاص الدولي العهد جطبيق آلياث ن: الثاني اإلاطلب

 زمقاُت من جخإال ؤلانؿقو  لهىم   جنت بنكقء غلى و اؿُقؾُت  إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض من 28  ابنض ًنو
  غكغ

ً
، زبير 

ً
ُ  جغشلهم مؿخهال ػمل  اػهض، في ألاغًقء  اضو  الدوىن ًمثلىون ال ؤنهم ؤي  اصخهُت بهكتهم ألاغًقء ىاالء َو

 .زشلتهم التي

س بدزاشت جلىم قهي. َغم  بػضة  اػهض جنكُظ شنت مل منخظمت احخماعاث زالر حػهض  اتي  الجنت جغ نب  الدوزٍت الخلاٍز

ُ  جهضمهق  اتي جب(. 40  ابنض) بقاػهض  اتز مهق مضي غن ألاغًقء  اضو غ ىظ   اضوات جهضم ؤو ٍو ش من غقم زالُ  اخهٍغ  جقٍع

.   الجنت جخُلبه ونذ ؤي في زم ومن الػهض،  اًمقمهق

غ بضع ؾت  الجنت جهىم يمق  خقظت ىنقى ًقاذ خقُ في صغىتهم ججغي   اضوات غن ممشليو وبدًىع  غقمت ظلؿت في  اخهٍغ

  اتي ألامىع   إلاالخظقث ىظو وحػٌـ مؿلهت، ظلؿت في  اجهقثُت مالخظقتهق بىيؼ طاَ بػض  الجنت جهىم. بيققُت مػلىمقث اخهضًم

 .ؤقًل بكٍل  اػهض  اضوات جُبُو بمٍقاُت بكإو و اخىنُقث والانتر خقث اهقف مىيؼ ًقاذ

قصة ظضًضة بظغ ء ث بىيؼ  الجنت نقمذ غ صع ؾت آاُت ققغلُت اٍؼ ُ  جهقٍع  منظ الجنت ًدو ؤنبذ خُض.  إلاخقبػت وآاُقث  اضو

قث جدضص ؤو 2001 غقم   وجخُلب الاىخمقم حؿخضعي مػُنت ؤواٍى
ً
 زالُ غلحهق جغص ؤو بضوعىق غلحهق  اتي  إلاػنُت،  اضوات من جكؿير 

. غقم

س ججميع في ؤخسين مصادز إلى جلجإ ؤو للجنت ًحق يمق سىا جلدًم عن الدولت امخنعذ حالت في الخلٍس  ٌكقعى وال. جلٍس

غ صع ؾت في  الجنت ؤغًقء .  بهق   خقنت   خخقمُت  إلاالخظقث ويؼ في ؤو ظنؿُتهق، ًدملىو   اتي  اضوات جهقٍع

 بهضف ظلؿت، ًل نبل  الجنت حػهضىق  اتي  اػمل مجمىغقث  ظخمقغقث في حكقعى ؤو   لٍىمُت ؾير المنظمقث ًدو بِنمق

غ صع ؾت جىظُه غلى حؿقغض  اتي ألاؾئلت جدًير  غن بيققُت ومػلىمقث حػلُهقث جهضم ؤو  إلانظمقث اهظو ًدو يمق.  اخهٍغ

غ  . الجنت في صع ؾخه ًجغي  ؤو نبل  اخهٍغ

س جحظيرىا في الدوىن بئزظاد اللجنت جلىم يمق ل بلى ،العهد في عليها اإلانصىص بالتزاماتها وإًفائها للخلٍس  مػنى جإٍو

 . اػهض في  ابنىص بػٌ ومًمىو 

                                                           
33

 .سالفادور ولٌس نصوصه جمٌعا وإن كان عملها ٌقتصر على بعض الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة المنصوص علٌها فً بروتوكول سان  
34

 CONTRACTING OUT OF HUMAN RIGHTS, The Chad–Cameroon pipelineمنظمة العفو الدولٌة، : انظر على سبٌل المثال  

project ،2005 . 
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ن وافلخا الدولخاو جٍىو  ؤو غلى  ،ؤخسين طد دولت ظنىين في جنظس ؤو للجنت ًحق طبَ من ؤبػض
ًا
 اللجنت جلىم ؤو على علنيا

 .41  اكهغة بمىظب ،الدوزن بهرا

جب غ جهضم  الجنت بإو ألازير في  اخظيير ٍو ت جهقٍع   إلاجلـ بى ؾُت  إلاخدضة ألامم إلانظمت  اػقمت الجمػُت غملهق غن ؾنٍى

 .والاظخمقعي الانخهقصي

 س زفع عمليت فاعليت مدي  :واإلادايت الصياشيت با للىون ا خاص الدولي العهد في الخلاٍز

 
ً
 ؾلُتهق حػخمض مالخظقتهق، بغُقء بػض ؤزغي  زشميت إحساءاث ؤًت الجخاذ الصالحيت جمخلو ال ؤلانؿقو خهىم   جنت ألو اظغ 

ُ   اتز م غلى ؤلانؿقو خهىم  غن  اضققع في .   اػهض في ظقء بمق  اضو

غ اضع ؾت الاننقغُت  اهُمت ىنقى جبهى واٌن  لعف ججاو حصاشت جنىون ما عادة الدوىن ؤو خُض غقمت، ظلؿت في  اخهقٍع

، مؼ  ابنقء   لى ع جدؿيو ىى ألاؾقس ي  الجنت ىضف قةو طاَ، بلى وبقإليققت. ؤلانصاو حلىون مجاى في ؤدائها  وبقاخقلي  اضُو

ُ   اتز م نكغ  . اػهض بنهىم  اضو

ُ  من  اػضًض جخجقوب       ؿغ  ؤبُلذ قهض  الجنت، وجىنُقث مالخظقث مؼ  اضو   ؾَى
ً
  نغ ع 

ً
 بق خُقبقث زقم قضع اُق

ت من ًدض ًقو  اؿُقؾُت، .  اخػبير في ص ثمت بنقمت ًملٍىو  ال  اظًن ألاظقاب خٍغ

 ىظو اخدهُو  اػقملت ألامى ُ ووقغث  إلاهقصع، في و  لو  إلادلُت بقألع ض ي  إلاخػلهت  اهى ايو بػٌ اُىػانض  غضاذ يمق
.  و إلاضاُت  اؿُقؾُت بق لهىم    خقم  اضولي  اػهض بدؿب  إلاقوعي قػب خهىم  غن بقاضققع نقمذ قةنهق وبقاخقلي  اؿقًت،

  اػضًض في و اػغم    جنـ ؤؾقؽ غلى  اهقثم  اخمُيز ؤاى ع من اىع ؤي إلاٍققدت زُى ث غضة بقجسقط  إلاخدضة  إلاملٌت في وظغي 
كقُ خهىم  بيو  اكغوم باؿقء بلى تهضف بظغ ء ث بقجسقط نقمذ يمق  إلاؿخهلت، ؾير  إلانقَو من  وزقعط ص زل  إلاىاىصًن ألَا

.   اؼو ط ماؾؿت

ض غضاذ يمق  ًُلبىو   اظًن األَكقُ  اصلُت و  خضمقث و  لًقات وؤلاغض صي الابخض جي  اخػلُم جىقير اًمقو  اؿٍى

كقُ مؼ خهىنهم ؾىث بدُض  الجىء، ض في ًهُمىو   اظًن ألَا   . اؿٍى

 :ألافساد من اإلالدمت العهاوين في النظس ؤلانصاو حلىون  جنت شلطت

ُ  اهىم بدؿب ؤلانؿقو خهىم   جنت حؿخُُؼ ى ُ  الازخُقعي   ابروجًى   إلاضاُت بق لهىم    خقم  اضولي بقاػهض  إلاللو ألاو

  ىنقى ؤو ًؼغمىو   اظًن ألاقغ ص من" بقإلاغ ؾالث"  إلاػغوقت  اكٍقوي  جخلهى ؤو و اؿُقؾُت،
ً
ًق  غلحهق ًنو  اتي  لهىنهم  اتهق

.  البروجىلىىن ىرا على صادقذ قد اإلاعنيت الدولت جنىون ؤو ظسط على  اػهض،

   اطلُت غن ممشل ًهضم ؤو ًمٌن يمق. الجنت مٌخىبت مغ ؾالث جهضًم ٍَغو غن  اكٍقوي  وجهضم
ً
   لقات قُه ٌكغح غغيق

   إلاػني  اصخو ًٌن ام بط 
ً
 . الجنت منققضة غلى نقصع 

 ؤغًقء بال ًدًغىق ال ،مغللت حلصاث في خصابصها زم ومن قبىلها إمهاايت ؤشاس على  اهًُت بضع ؾت  الجنت جهىم

ُ  ًخم وختى.  الجنت ن جنتهو ال وؤو ،مجهىىن من ملدمت جنىون ال ؤو ًجب  اهًُت، نبى
ًا
 محل جنىون ال وؤو ،ؤلاحساءاث من ؤًا

 .اإلاحليت الطعن وشابل حميع اشدنفرث نض جٍىو  وؤو ،ألاخسين الدوليت الهيئاث من ؤي في اظس

  اضوات وجخػهض. شسين بعهل بدزاشتها جلىم ؤو بعد  إلاهضمت،  اكٍىي  بلى  إلاػنُت  اضوات اظغ اكذ بهالخُت  الجنت جخمخؼ
هت المؿإات يخقبي بخكؿير ؤقهغ ؾخت زالُ  الجنت بتزوٍض بضوعىق ٍغ . وظضث بو خلهق َو
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 و اضوات  إلاؼغىمت، و اطلُت بقاكٍىي،  إلاخهضم  اصخو من  إلاهضمت  اٌخقبُت  إلاػلىمقث ظمُؼ الاغخبقع غيو في  اضوات وجإزظ

 اللجنت حعلن.  إلاػنُت و اضوات بقاكٍىي   إلاخهضم بلى وجغؾلهق  اهًُت ىظو زهقثو بكإو مػُنت آع ءً  جدبنى زم ومن  إلاػنُت،

 .بمىحبها جخصسف ؤو الدوىن من وجخىقع اإلاأل، على وآزائها قسازاتها

 

 ؤلانصاو حلىون  جنت بأزاء الدوىن التزام :

 جنفير لفسض قااىايت آلياث جمخلَ ال  اىنذ اكـ في واٌجهق ،قااىايت قسازاث بعهل آع ئهق غن ؤلانؿقو خهىم   جنت حػبر

  .اكؿهق  اضوات غقجو غلى جهؼ  اهغ ع ث ىظو جنكُظ مؿاواُت ؤو ؤي ،اللسازاث ىرو

ُ  وجلتزم  في وعؾبتهق ،العهد بمىحب التزاماتها حميع اشديفاء في ا لليليت زغبتها مجهق ؤؾبقب اػضة  اهغ ع ث بهظو  اضو

ُ  جبضي  الجنت، نغ ع جنكُظ غضم خقات وفي. الدوليت صىزتها جحصيو   ألاخُقو من يشير في  اضو
ً
 غضم ًٍىو  ؤو جنكُظو غضم في جغصص 

  اه جنكُظىق
ً
 .ظؼثُق

  ىنقى ؤو قحهق  الجنت عؤث ىىانض ، يض عقػذ نًُت قكي
ً
ًق "  الجنت  ختر م" منُلو ومن ىىانض  نقمذ ؤلانؿقو،  لهىم   اتهق

 . اغؤي  الجنت جى قههق ام ؤنهق مؼ بقاتر ض ي، المكخٍي حػٍىٌ بضقؼ

ُ  قحهق  اتزمذ  اتي   لقالث من  اػضًض ىنقى ؤو يمق  اخهبذ ألاظقاب نقاىو  بمغ ظػت قنلنض  نقمذ قهض.  الجنت بأع ء  اضو
ًقث بضقؼ نقمذ يمق  الجنت، وآع ء  اػهض مؼ مخى قهت الغخهقاهم   لقيمت  انهىم   وىنقى .الطلُت  اخػٍى

ً
 من  اػضًض ؤًًق

ُ  غلى ألامشلت ىاىمبُق ينض  مجهق  الجنت آلع ء  ؾخجقبذ  اتي  اضو نُض ص وبيرو وألاًى صوع  ًو   .وجىبقؾى وجٍغ

ُ  من يخقبُت مػلىمقث بُلب اُهىم  اض زلي، اظقمهق في مهغع  بخػُيو  الجنت نقمذ ؤزغي  ظهت ومن  ؤًت غن ألاغًقء  اضو

ؼ بهضف وطاَ  الجنت، آع ء اخنكُظ جخسظ بظغ ء ث  . الجنت بأع ء الااتز م حػٍؼ

 

 ؤلانصاو  للىون الدوليت الىزابق ؤىم
ل وهي ؤزغي  مهمت بلى  إلاخدضة ألامم  ججهذ 1948 غقم ؤلانؿقو  لهىم   اػقامي ؤلاغالو بػض  بلى ؤلاغالو ىظ  اهىم جدٍى

 بلى  إلابقصت ىظو خىاذ  اتي الاجكقنُقث جى اذ طاَ وبػض  اضواُيو  اػهضًن بنض ع قخم ؤلااؼ م نكت جدمل صواُت مػقىض ث

ُ  ؤلااؼ م َقبؼ جدمل صواُت مػقىض ث   اٌبقع  اؿذ الاجكقنُقث غن مىظؼة بهىعة اخٍلم ؾىف ًلي وقُمق. 35غلحهق  إلاىنػت الضو

ُ  باؼ م زالاهق من ًخم  اتي وآلااُقث  اػهضًن بػض ؤبغمذ  اتي :   آلاحي  اخهؿُم وقو بدنكُظىق الاجكقنُقث ىظو غلى  إلاىنػت  اضو

ُ   إلاُلب   االنؿقاُت ؤو  اهقؾُت و اػهىبقث  إلاهُنت  إلامقعؾقث منقىًت  جكقنُقث: ألاو

 مػُنت قئقث خهىم  بدمقًت   خقنت الاجكقنُقث:  اشقني  إلاُلب
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 الالنصاايت ؤو اللاشيت والعلىباث اإلاهينت اإلامازشاث مناىظت اجفاقياث :ألاوىن اإلاطلب

 يغوب من وؾيرىق  إلاهُنت  إلامقعؾقث ابػٌ  إلانقىًت  اضواُت الاجكقنُقث من مجمىغت  إلاخدضة ألامم منظمت  غخمضث اهض

  اخمُيز ؤقٍقُ ًل غلى الهًقء  اضواُت الاجكقنُت: هي الاجكقنُقث ىظو ؤىم واػل  االنؿقاُت ؤو  اهقؾُت  اػهىبقث ؤو  إلاػقملت
 الاجكقنُت وؤزير  إلاهُنت، ؤو  االنؿقاُت ؤو  اهقؾُت  اػهىبت ؤو  إلاػقملت يغوب من وؾيرو  اخػظًب منقىًت  جكقنُت  اػنهغي،

: ًلي يمق قحهق اخىؾؼ  اهؿغي، الازخكقء من ألاشخقم ظمُؼ  لمقًت  اضواُت

   العنصسين الخمييز ؤظهاى مل على لللظاء الدوليت الاجفاقيت: ؤوال

 نغ ع بمىظب والااًمقم و اخهضًو الخىنُؼ وغغيذ  اػنهغي   اخمُيز ؤقٍقُ ًل غلى الهًقء  اضواُت الاجكقنُت  غخمضث

ُ  ًقاىو  21 في  إلااعر( 20-ص)  ال 2106  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت ش 1965 ألاو  وقهق 1969  اشقني ًقاىو  4 في  انكقط بضء جقٍع
. 19 المقصة

 :الاجفاقيت في وزدث التي ا للىون ؤىم

ُ  حػهض -1 غ ف  اضو   اػنهغي؛  اخمُيز ؤقٍقُ من قٍل ؤي بصجب ألَا

  اػنهغي؛  اخمُيز غلى  اخدٍغٌ ؤو بقاتروٍج  إلادلُت ؤو  اػقمت و إلااؾؿقث  اػقمت الؿلُقث  اؿمقح غضم -2

 و إلاضاُت  اؿُقؾُت   لهىم  بٍققت و اخمخؼ غغنه ؤو اىاه ؤو ظنـ غن  انظغ بؿٌ  اهقاىو  ؤمقم  انقؽ ًل بيو  إلاؿقو ة -3
 والانخهقصًت؛

ُ  جٌكل -4 غ ف  اضو  غنه   لُل وعقؼ  لمقًخه وؾيرىق  اىَنُت  إلادقيم بلى  اغظىع خو والًتهق في ص زل بنؿقو اٍل ألَا
ق جمُيز  ٌكٍل غمل ؤي يض  .غنهٍغ

 :الاجفاقيت ىرو في ؤلانصاو حلىون حماًت آليت

  اخمُيز غلى  اهًقء  جنت حؿمى  جنت حكٌُل غلى اهذ  اشقمنت  إلاقصة في وجدضًض  الاجكقنُت ىظو من  اشقني   جؼء في

ُ  جنخسبهم   لمُضة   خهقُ طوي  من زبير  18 من مااكت جٍىو   اػنهغي  غ ف  اضو .  مى َنحهق بيو من ألَا

ُ  جهضم غ ف  اضو غ  ألَا ػُت  اخض بير غن جهٍغ ت ؤو و اهًقثُت  ادكَغ غ جهضم الاجكقنُت ىظو اخكػُل ؤلاص ٍع  ألاميو بلى  اخهقٍع
ش من ؾنت ؾًىو  في  إلاخدضة األمم  اػقم   الجنت وغلى طاَ، مجهق  الجنت جُلب غنضمق ؤو ؾنخيو ًل في وبػضىق الاجكقنُت اكقط جقٍع

غ  جهضم ؤو ق جهٍغ غ صع ؾتهق بلى  ؾدنقص  وجىنُقث  نتر خقث جهضم ؤو واهق  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت بلى ؾنٍى   و الخهقٍع

. باحهق  اى عصة  إلاػلىمقث

 ًخم  ام وبط زُُق ألامغ بهظ   إلاسلت  اضوات جبلـ ؤو بقاتز مقتهق ؤزلذ نض َغف ؤزغي  صوات ؤو عؤث بط  َغف صوات ألي ًدو
 ُ ًق و ظهى  ؤقغ ص مجمىغت ؤو قغص ألي ًدو يمق  الجنت، بلى  انز ع ًغقؼ  اضواخيو بيو خل بلى  اىنى  نبل من ؤلانؿقو  لهىم   اتهق
يو بخىقغ واٌن مبققغة  الجنت بلى ألامغ ًغقػى  ؤو صواتهم  ، ألاقغ ص قٍقوي  بقؾخالم  الجنت بقزخهقم صواتهم حػترف ؤو ىمق قَغ

.  بلضىم في  اهقاىاُت  اُغم   ؾدنكظو  نض ًٍىاى  و و
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   اإلاهينت ؤو الالنصاايت ؤو اللاشيت العلىبت ؤو اإلاعاملت طسوب من وغيرو الخعرًب مناىظت اجفاقيت:  زاايا

 الخىنُؼ وغغيذ  إلاهُنت ؤو  االنؿقاُت ؤو  اهقؾُت  اػهىبت ؤو  إلاػقملت يغوب من وؾيرو  اخػظًب منقىًت  جكقنُت  غخمضث 

ُ  ًقاىو  10 في  إلااعر  39/46  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب والااًمقم و اخهضًو ش 1984 ألاو  26 في  انكقط بضء جقٍع

غ و . 39 27 المقصة وقهق 1987 خٍؼ

ُ  ىنقى ى ش قُه ًظيغ ام الاجكقنُت اهظو  زخُقعي  بغجًى . و انكقط  اخهضًو جقٍع

 :الاجفاقيت في وزدث التي ا للىون ؤىم

مت  اخػظًب ظػل َغف صوات ًل جًمن -1     جنقثُت نى اُجهق في ظٍغ

  إلاى كيو جضٍعب بغ مج في  اٍقمل  اىظه غلى  اخػظًب بدظغ ًخػلو قُمق و اخػلُم ؤلاغالم بصع ط صوات ًل جًمن -2
  اهى ايو بةاكقط  إلاٍلكيو

 :الاجفاقيت ىرو في ؤلانصاو حلىون حماًت آليت  

 غكغة من جخإال  الجنت بقؾم باحهق ٌكقع الاجكقنُت ىظو من  اشقني  جؼء من 17  إلاقصة بمىظب  اخػظًب إلانقىًت  جنت جنكق
ُ  مى َني من  اخسقبهم ًخم ؤغًقء غ ف  اضو . ؤلانؿقو خهىم  مجقُ في  اػقمليو ومن بقانز ىت اهم  إلاكهىص من  إلاػقىضة في ألَا

ُ  جهضم غ ف  اضو غ ألَا ُ   اػقم ألاميو ٍَغو غن  الجنت بلى جهقٍع  وطاَ الاجكقنُت ىظو جنكُظ ؾبُل في  جسظتهق  اتي  اخض بير خى
ش من ؾنت زالُ غ ًل بضع ؾت  الجنت جهىم ، ؾنى ث ؤعبؼ ًل طاَ وبػض الاجكقنُت اكقط جقٍع  جغقو طاَ وبػض خضة غلى جهٍغ

ُ  وجىنُقتهق مالخظقتهق غ خى .  إلاالخظقث بخلَ  إلاػنُت  اضوات وجبلُـ  اخهقٍع

  اضوات ىظو من جُلب قةنهق َغف صوات في حػظًب خقالث وظىص بلى حكير مايضة بهىعة مػلىمقث  الجنت ونلذ بط 
 ؤو غًى حػُيو  إلاىيىع ومالبؿقث  اضوات مالخظقث صع ؾت بػض والجنت ،  إلاىيىع مالبؿقث ويكل ألامغ جىيُذ في مؿقغضتهق

غ وجهضًم ؾغي  جدهُو إلظغ ء ؤغًقئهق من ؤيلر . مؿخعجلت بهىعة  الجنت  لى  اكإو بهظ  جهٍغ

 ًخم  ام وبط زُُق ألامغ بهظ   إلاسلت  اضوات جبلـ ؤو بقاتز مقتهق ؤزلذ نض َغف ؤزغي  صوات ؤو عؤث بط  َغف صوات ألي ًدو
 ُ ًق و ظهى  ؤقغ ص مجمىغت  و قغص ألي ًدو يمق  الجنت، بلى  انز ع ًغقؼ  اضواخيو بيو خل بلى  اىنى  من الاجكقنُت ىظو ألخٍقم  اتهق

يو بخىقغ واٌن مبققغة  الجنت  لى ألامغ ًغقػى   و صواتهم نبل  قٍقوي  بقؾخالم  الجنت بقزخهقم صواتهم حػترف ؤو ىمق قَغ
.  بلضىم في  اهقاىاُت  اُغم   ؾدنكظو  نض ًٍىاى  و و ، ألاقغ ص

غ   الجنت جهضم ق جهٍغ ُ  بلى ؾنٍى غ ف  اضو . الاجكقنُت ىظو بمىظب ؤنكُتهق غن  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت و لى ألَا

 0 اللصسين الاخخفاء من ألاشخاص حميع  لماًت الدوليت الاجفاقيت:  زالثا

  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب  اهؿغي  الازخكقء من ألاشخقم ظمُؼ  لمقًت  اضواُت الاجكقنُت  غخمضث

ُ  ًقاىو  20 في  إلااعر  61/177 ش من  اشالزيو  اُىم في الاجكقنُت ىظو اكقط ًبضؤ 2006 ألاو  نٍىى من  اػكٍغن  اهَ بًض ع جقٍع
.  إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو اضي الااًمقم ؤو  اخهضًو
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 :الاجفاقيت في الىازدة ا للىون ؤىم

مت  اهؿغي  الازخكقء  غخبقع -1 ُ  نى ايو في ظٍغ غ ف  اضو . ألَا

.  اهؿغي  الازخكقء غلُه ؾُمقعؽ  اه  غخهض بط  ؤزغي  بلى صوات من شخو ؤي حؿلُم ًجىػ  ال -2

 :الاجفاقيت ىرو في ؤلانصاو حلىون حماًت آليت

 ؤخٍقم جنكُظ مخقبػت مهمتهق  اهؿغي  الازخكقء بدقالث مػنُت  جنت جخإال الاجكقنُت من  اشقني   جؼء من  26  إلاقصة بمىظب
. الاجكقنُت ىظو

ػملىو  مؿخهلىو  ًٍىاىو  ؤلانؿقو خهىم  مجقُ في و اٌكقءة بقانز ىت اهم مكهىص زبر ء غكغة من  الجنت جخإال  بدُقصًت َو

ُ  نبل من ًنخسبىو  .  اػقصُ   جؿغ في الخىػَؼ وقهق ألاغًقء  اضو

ُ  ماجمغ ًنػهض غ ف الضو ش من ؾنى ث ؤعبؼ ؾًىو  في ألَا ُ  جقٍع .  الجنت غمل اخهُُم  اخنكُظ خيز الاجكقنُت ىظو صزى

 ظمُؼ خمقًت غلى حػمل  اتي و إلانظمقث و إلااؾؿقث  إلاخدضة األمم  اخقبػت و إلاٍقجب ألاظهؼة ظمُؼ مؼ  الجنت جخػقوو 

 . اهؿغي  الازخكقء من ألاشخقم

غ   إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو ٍَغو غن الاجكقنُت في َغف صوات ًل جهضم   اتز مقتهق اخنكُظ  جسظتهق  اتي  اخض بير غن جهٍغ
 .الاجكقنُت ىظو اكقط بضء من ؾنخيو ؾًىو  في الاجكقنُت ىظو بمىظب

غ ىظ   اػقم ألاميو ًدُذ ُ  اٍل  اخهٍغ غ ف  اضو  .ألَا

غ ًل في  الجنت جنظغ جىػ  جهٍغ  . إلاػنُت  اضوات بهق جبلـ جىنُقث ؤو مالخظقث من منقؾبق جغ و مق جهضم ؤو اهق ٍو

 غقظلت بهكت ًهضمى  ؤو نبلهم من مكىى شخو ؤي ؤو مدقمحهم ؤو  اهقاىاُيو ممشلحهم ؤو  إلاسخكي  اصخو ألنقعب ًجىػ 

 .غلُه و اػشىع   إلاكهىص  اصخو غن  ابدض ؤظل من  الجنت بلى َلبق

 غن بمػلىمقث مدضصة مضة ؾًىو  في جؼوٍضىق  إلاػنُت  اضوات بلى جُلب وبػضىق  اُلب بضع ؾت   لقات ىظو في  الجنت جهىم

 . إلاسخكي  اصخو ىظ 

ُ  غضم  الجنت حػلن ُ  شخو غن ًهضع بالؽ ًل نبى ت مجهى  يهظو  ابالؾقث جهضًم في اللو  ؾخػمقُ بؾقءة ٌكٍل ؤو  اهٍى

 .ؤزغي  صواُت ىُئت ؤمقم بدشه ًجغي  ؤو الاجكقنُت، ىظو ؤخٍقم مؼ ًدنقفى ؤو

ًق جغجٌب َغقق صوات ؤو بقاخهضًو ظضًغة مػلىمقث غلى بنقء  الجنت بلـ بط   الجنت ًدىػ  الاجكقنُت ىظو ألخٍقم ظؿُمق  اتهق

قعة  اهُقم ؤغًقئهق من ؤيلر ؤو و خض من جُلب ؤو  إلاػنُت  اضوات مؼ  ادكقوع  بػض قعة غن  الجنت وبققصة بٍؼ . جإزير صوو   اٍؼ

ُ  بخضي ؤع ض ي غلى مجهجي بكٍل ًُبو  اهؿغي  الازخكقء ؤو جكُض مايضة مػلىمقث  الجنت جلهذ بط  غ ف  اضو  اهق ًجىػ  ألَا

 .  إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو ٍَغو غن  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت غلى غقظلت بهكت  إلاؿقات حػغى ؤو

ُ  بلى  الجنت جهضم غ ف  اضو غ   إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت و لى ألَا ق جهٍغ  اهظو جُبُهق ؤنكُت من به نقمذ غمق ؾنٍى

. الاجكقنُت
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 معينت فئاث حلىون بحماًت ا خاصت الاجفاقياث: الثاني اإلاطلب

 ؤىم واػل   لمقًت حؿخضعي مػُنت قئقث خهىم   لمقًت  اضواُت الاجكقنُقث من مجمىغت  إلاخدضة ألامم منظمت  غخمضث اهض 

كقُ، خهىم  بدمقًت   خقنت  اضواُت الاجكقنُت: هي الاجكقنُقث ىظو   إلاغؤة، يض  اخمُيز ؤقٍقُ ظمُؼ غلى  اهًقء  جكقنُت ألَا

: ًلي يمق قحهق اخىؾؼ ؤؾغىم، وؤقغ ص  إلاهقظٍغن  اػمقُ ظمُؼ خهىم   لمقًت  اضواُت الاجكقنُت وؤزير

 1 الطفل حلىون اجفاقيت: ؤوال

  44/25  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب والااًمقم و اخهضًو الخىنُؼ وغغيذ  اُكل خهىم   جكقنُت  غخمضث
ش 1989  اشقني حكٍغن 20 في  إلااعر ُ  2 في  انكقط بضء جقٍع . 49 المقصة وقهق 1990 ؤًلى

ُ  ىنقى ى كقُ  قتر ى بكإو مللو  زخُقعي  بغجًى  نغ ع بمىظب و اخهضًو الخىنُؼ وغغى  غخمض  إلاؿللت  إلانقػغقث في ألَا

ش 54  اضوعة 263 عنم  اػقمت   جمػُت ش 2000 ؤًقع  25 بخقٍع . 2002 قبر ًغ 23  انكقط وجقٍع

 :الاجفاقيت بها حاءث التي ا للىون ؤىم 

ُ  حػهض -1 غ ف  اضو  الُكل؛  اغققىُت بخىقير ألَا

 بق لُقة؛  اُكل خو -2

 و انمى؛  ابهقء خو -3

 بقانكهت؛ غلهمق وخهه و اضًه مػغقت في وخهه وظنؿُت  ؾم اه ًٍىو  و و  اىالصة غنض  ادسجُل خو -4

 بٍلحهمق؛  اهلت بضو م   لو قله منكهليو ًقاق وبط  و اضًه مؼ بقاػِل  اُكل خو -5

ُ  ىم بلضىم طاَ في بمق و اضًه مؼ بلض ؤي مؿقصعة في خهه -6  باُه؛ و اضزى

  مكغوغت؛ ؾير بهىعة   خقعط  لى  انهل من خمقًخه - 

خه   خقنت آع ثه غن  اخػبير خو -8  بظغ ء ث ؤي في  اُه والاؾخمقع  اُكل جسو  اتي  إلاؿقثل ظمُؼ في طاَ في وخٍغ
ت  و نًقثُت    اُكل؛ جمـ بص ٍع

ت -9  و اضًن؛ و اىظض و  اكٌغ خٍغ

  اُكل؛ نضع ث مؼ ًنسجم بمق خهه بممقعؾت  اُكل بخىظُه  اى اضًن وو ظبقث خهىم   ختر م -10

ت -11 ن  اُكل خٍغ   اؿلمي؛ والاظخمقع   جمػُقث بخٍٍى

 بؿمػخه نقاىني ؾير مؿقؽ ؤي  و منزاه  و ؤؾغجه  و   خقنت خُقجه في حػؿكي بظغ ء ؤي من الُكل  اهقاىو  خمقًت -12
  وقغقه؛

ُ  في خهه -13 ت و اغوخُت الاظخمقغُت عققىُخه جًمن  اتي  إلاػلىمقث غلى   لهى  ؤلاغالم؛ وؾقثل ٍَغو غن و إلاػنٍى

 ؤلاىمقُ؛  و  اػهلُت  و  ابضاُت ؤلاؾقءة    اًغع   و  اػنل ؤقٍقُ من قٍل ؤي من خمقًخه -14
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ُ  في  اًغوعة غنض  اخبني  و و اٌكقات و اغغقًت   لًقات خو الاظخمقغُت  ابِئت من  إلادغوم الُكل -15  ججيز  اتي  اضو
  اخبني؛

  اصلُت؛  اغغقًت خو -16

 الاظخمقعي؛ بقاًمقو  اخمخؼ خو - 1

 و اكنُت؛  اشهققُت   لُقة في  اٍقملت و إلاكقعيت  اخػلُم خو -18

   جنس ي؛ والاؾخؿالُ الانخهقصي الاؾخؿالُ من خمقًخه -19

 :الاجفاقيت ىرو في ا لماًت آليت

ُ  ؤخغػجه  اظي  اخهضم صع ؾت اؿغى مػنُت  جنت جنكإ الاجكقنُت ىظو من  اشقني   جؼء من 43  إلاقصة بمىظب غ ف  اضو  في ألَا
ُ  من  اخسقبهم ًخم ؤشخقم غكغة من  الجنت جخإال ، الاجكقنُت ىظو في بهق حػهضث  اتي الااتز مقث جنكُظ غ ف  اضو  ومن ألَا

 ؤي في ؤو  إلاخدضة ألامم مهغ في  ظخمقغقتهق  الجنت حػهض ، ؾنى ث ؤعبؼ وإلاضة ؤلانؿقو خهىم  في و اٌكقءة بقانز ىت اهم  إلاكهىص

.   اؿنت في و خضة مغة غقصة  الجنت ججخمؼ ،  الجنت جدضصو آزغ مٍقو

ُ  جخػهض غ ف  اضو غ جهضم بقو ألَا  مغة طاَ وبػض الاجكقنُت اكقط غلى ؾنخيو ؾًىو  في  اػقم ألاميو ٍَغو غن  الجنت بلى جهقٍع
غ في ًىضح ، ؾنيو زمـ ًل ُ  و ظهذ  اتي و اهػقب  إلاكقًل  اخهٍغ ُ  بقاتز مقث  اىققء غلى جازغ و اتي  اضو  بمىظب  اضو

. الاجكقنُت

غ والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ ٍَغو غن ؾنخيو ًل  اػقمت   جمػُت بلى  الجنت جهضم . ؤنكُتهق غن جهقٍع

ًقالث مؼ وحػقوو  جنؿُو ىنقى ًٍىو   ؤخٍقم من والًتهق اُقم في ًضزل مق جنكُظ في  انظغ اضي  اُكل بكاوو  إلاخسههت  اى

. 42الاجكقنُت ىظو

   اإلاسؤة طد الخمييز ؤظهاى حميع على اللظاء اجفاقيت:  زاايا

   جمػُت نغ ع بمىظب والااًمقم و اخهضًو الخىنُؼ وغغيذ  إلاغؤة يض  اخمُيز ؤقٍقُ ظمُؼ غلى  اهًقء  جكقنُت  غخمضث

ُ  ًقاىو  18 في  إلااعر 34/180  إلاخدضة األمم  اػقمت ش 1979 ألاو ُ  3 في  انكقط بضء جقٍع  .27 المقصة وقهق 1981 ؤًلى

ُ  غضص بلـ ش 186 الاجكقنُت ىظو بلى  إلانظمت  اضو . 201044 قبقٍ بخقٍع

ُ  ىنقى ى ش 54  اضوعة 4 عنم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب و اخهضًو الخىنُؼ وغغى  غخمض الاجكقنُت بهظو مللو بغجًى  بخقٍع

ش 1999 ؤيخىبغ 9 .  16  إلاقصة ألخٍقم وقهق 2000 صٌؿمبر 22  انكقط وجقٍع

 :الاجفاقيت في وزدث التي ا للىون ؤىم

 و إلاغؤة  اغظل بيو  إلاؿقو ة -1

  اؿُقؾُت   لهىم  -2
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  اخػلُم خو -3

  اػمل خو -4

  اصلُت  اغغقًت خو -5

 :الاجفاقيت ىرو في ا لماًت آليت

  اخهضًو وبػض الاجكقنُت اكقط بضء غنض زبير  18 من جدكٍل  جنت   خقمـ   جؼء من 17  إلاقصة وقو  اؿغى اهظ  جدكٍل

ُ  نبل من ًنخسبىو  و اٌكقءة   لؿنت  اؿمػت طوي  من زبير  23 من جخٍىو  و اشالزيو   خقمؿت  اُغف  اضوات نبل من غلحهق   اضو
غ ف ٍىاىو  ألَا . ؾنى ث ؤعبؼ وإلاضة غقصُ بكٍل ومىػغيو مى َنحهق  خض ٍو

ُ  جهضم غ ف  اضو غ ألَا  جهضم الاجكقنُت، بنىص جنكُظ مضي قحهق جبيو  إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو ٍَغو غن  الجنت  لى جهقٍع

غ ش من ؾنت ؾًىو  في  اخهقٍع .  طاَ  الجنت َلبذ ًلمق ؤو ألانل غلى ؾنى ث ؤعبؼ ًل مغة طاَ وبػض الاجكقنُت اكقط جقٍع

.  الجنت جدضصو آزغ مٍقو ؤي ؤو  إلاخدضة ألامم مهغ ىى  الجنت  ظخمقع مٍقو

غ   الجنت جغقؼ ق جهٍغ . والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ ٍَغو غن  إلاخدضة األمم  اػقم ألاميو بلى ؾنٍى

ن العماى حميع حلىون  لماًت الدوليت الاجفاقيت:  زالثا    ؤشسىم وؤفساد اإلاهاحٍس

 األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب ؤؾغىم وؤقغ ص  إلاهقظٍغن  اػمقُ ظمُؼ خهىم   لمقًت  اضواُت الاجكقنُت  غخمضث

ُ  ًقاىو  18 في  إلااعر  45/158  إلاخدضة . 1990 ألاو

 :الاجفاقيت ىرو في وزدث التي ا للىون

  احهق؛ و اػىصة منكإىم صوات قحهق بمق صوات ؤي مؿقصعة في وؤؾغجه  اػقمل خو -1

ت -2 ت و اضًن و اًمير  اكٌغ خٍغ  آلاع ء؛  غخنقم وخٍغ

  إلالٌُت؛ خو -3

   خقنت؛   لُقة و ختر م  اصخهُت  اؿالمت خو -4

  اػمل وقغوٍ بقألظغ ًخػلو قُمق  إلادقيم؛و إلاؿقو ة ؤمقم  إلاػنُت  اضوات عغقًق مؼ وؤؾغىم  إلاهقظٍغن  اػمقُ مؿقو ة -5
  اُقعثت؛  اُبُت و اػنقًت الاظخمقعي و اًمقو

   جمقعي؛  اُغص  لى وؤؾغجه  إلاهقظغ  اػقمل حػٍغٌ ًجىػ  ال -6

 غمقُ؛ اهقبت ؤًت  لى والااًمقم  انهقبقث  ظخمقع في  إلاكقعيت خو - 

ُ  وفي وحسجلُه بقالؾم  اػقمل َكل خو -8   اخػلُم؛ في وخهه ظنؿُت غلى   لهى

ت  ختر م -9  .الػمقُ  اشهققُت  اهٍى

 :اظقمي ويؼ في ىم و اظًن  االػمت  اىزقثو غلى   لقثٍؼن  إلاهقظٍغن الػمقُ بقانؿبت
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ت -1   اػمل؛ صوات بنلُم في الااخهقُ خٍغ

ن خو -2   اػمل؛ صوات في  اػمل واهقبقث   جمػُقث جٍٍى

  منكإىم؛ صوات في  اػقمت  اكاوو في  إلاكقعيت خو -3

 ؤؾغىم؛ مؼ  اكمل ام خو -4

ل خو -5  . إلانكإ صوات و لى  اػمل صوات من ألامى ُ جدٍى

 :الاجفاقيت ىرو في ؤلانصاو  للىون ا لماًت آليت

  إلاهقظٍغن  اػمقُ خهىم  بدمقًت مػنُت  جنت الاجكقنُت من 72  إلاقصة بمىظب جنكإ الاجكقنُت ىظو جُبُو  ؾخمغ ع اؿغى

قو بضء غنض ، ؤؾغىم وؤقغ ص    لقصًت  اُغف الضوات بقانؿب الاجكقنُت اكقط وبػض زبر ء، 10 من  الجنت جخإال الاجكقنُت ؾٍغ
ُ  من ًنخسبىو  الاجكقنُت مُض و في و اٌكقءة ألازالنُت  إلاٍقات طوي    خبر ء من 14 من وألاعبػيو غ ف  اضو . ؾنى ث ؤعبؼ إلاضة ألَا

ٍىو  ؾنت ًل مغة  الجنت ججخمؼ .  إلاخدضة ألامم مهغ الاظخمقع مٍقو ٍو

ُ  جخػهض غ ف  اضو غ بخهضًم ألَا  بضء من ؾنت ؾًىو  في  الجنت قُه اخنظغ  اػقم ألاميو بلى الاجكقنُت غمل ؾير غن جهقٍع
ُ  جىقغ يمق ، طاَ  الجنت َلبذ ًلمق  و ؾنى ث زمـ ًل مغة طاَ بػض زم الاجكقنُت غ ف  اضو غىق ألَا  بلض نهق في الجمهىع  جهقٍع

. و ؾؼ اُقم غلى

غ  الجنت جضعؽ   و عؤث بط  َغف صوات ألي ًدو يمق  إلاػنُت،  اضوات بلى منقؾبق جغ و مق وجدُل غلحهق مالخظقتهق وجًؼ  اخهقٍع
ُ  ًخم  ام وبط زُُق ألامغ بهظ   إلاسلت  اضوات جبلـ ؤو بقاتز مقتهق ؤزلذ نض َغف ؤزغي  صوات  ًغقؼ  اضواخيو بيو خل بلى  اىنى
ًق و ظهى  ؤقغ ص مجمىغت ؤو قغص ألي ًدو يمق  الجنت، بلى  انز ع  بلى ألامغ ًغقػى  ؤو صواتهم نبل من الاجكقنُت ىظو ألخٍقم  اتهق
يو بخىقغ واٌن مبققغة  الجنت   ؾدنكظو  نض ًٍىاى  و و ، ألاقغ ص قٍقوي  بقؾخالم  الجنت بقزخهقم صواتهم حػترف  و ىمق قَغ

.  بلضىم في  اهقاىاُت  اُغم 

غ   الجنت جهضم ق جهٍغ ُ  بلى ؾنٍى غ ف  اضو . الاجكقنُت ىظو بمىظب ؤنكُتهق غن  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت و لى ألَا

ًقالث مؼ وحػقوو  جنؿُو ىنقى ًٍىو   ؤخٍقم من والًتهق اُقم في ًضزل مق جنكُظ في  انظغ اضي  اػمقُ بكاوو  إلاخسههت  اى

. الاجكقنُت ىظو

 

ن
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 ؤلانصاو حلىون مجلض:نناإلابحث السابع

 

  جنت مدل خل واهض  إلاخدضة، ألامم إلانظمت  اػقمت الجمػُت جقبػت قغغُت صواُت ىُئت غن غبقعة ؤلانؿقو خهىم  مجلـ

  2006.46 في ؤغمقاهق و زخخمذ ؤاؿُذ و اتي 1946 غقم والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ ؤنكإىق  اتي ؤلانؿقو خهىم 

ؼ جغنُت غن ومؿاوُ  إلاخدضة ألامم إلانظمت جقبؼ صواُت خٍىمُت ىُئت غن غبقعة وىى  ؤلانؿقو خهىم  ظمُؼ  ختر م وحػٍؼ

ُ  وغن  اػقام ؤعظقء ظمُؼ في وخمقًتهق ًقث خقالث جنقو .  بكإنهق جىنُقث وجهضًم ؤلانؿقو خهىم   اتهق

 ىظو في وؾنخىنل   ،(GA res. 60/251) عنم  اػقمت   جمػُت نغ ع بمىظب 2006 مقعؽ/آط ع 15 في  إلاجلـ بنكقء جم واهض
: ًقآلحي غمله وآاُت ىٍُلخه غنض  إلادقيغة

  ؤلانصاو حلىون مجلض ىيهليتن: ألاوىن اإلاطلب

  اؿغي  بقالنتر ع  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت ؤغًقء ؤؾلبُت جنخسبهق غًى صوات 47 من ؤلانؿقو خهىم  مجلـ ًخإال
ت بظغ ء ث وجسًؼ قغصي، وبكٍل  إلابققغ   اندى غلى  إلاجلـ مهقغض جىػع ؤو غلى  اػقصُ   جؿغ في  اخىػَؼ اهقغضة قُه  اػًٍى
 : اخقلي

 13  هُت؛ المجمىغت غًى  ؤلاقٍغ

 13  ت؛ المجمىغت غًى ٍق إلاجمىغت  ؤغًقء 8ألاؾٍُى   االجُنُت؛ ؤمٍغ

 7 اؿغبُت ؤوعبق إلاجمىغت   ُ  .ؤزغي  وصو

 6  اكغنُت؛ ؤوعبق إلاجمىغت  ؤغًقء  

غ و 30 بلى 19 من  اكترة في  إلانػهضة ألاولي صوعجه زالُ  إلاجلـ ؤغًقء  اخسقب جم واهض  والًت قترة وجمخض. 2006 ًىاُه/خٍؼ
كتٍر .مخخقاُخيو والًخيو قؿل بػض مبققغة  اخسقبهم بغقصة ججىػ  وال ؾنى ث زالر ؤغًقثه ُ  في َو ت جترشح  اتي  اضو  اػًٍى

.  خهىنهم مسخلل إلاى َنحهق جدكظ وؤو ؤلانؿقو خهىم   جكقنُقث ؤخٍقم بقختر م ملتزمت جٍىو  ؤو  إلاغيؼ

ُ  ؤمق  و إلاملٌت  إلاؿغب   جؼ ثغ ومازغ   ابدٍغن ألاعصو ظُبىحي، جىنـ، من ًل قهي بقإلاجلـ خقاُق  إلامشلت  اػغبُت  اضو

 .  اؿػىصًت  اػغبُت

خإال .   خمـ ؤلانلُمُت  إلاجمىغقث ًمشلىو  عثِـ، اى ب وؤعبػت  اغثِـ وىم ؤشخقم زمؿت من  إلاجلـ مٌخب ٍو
كؿلىو    ؾنت، إلاضة مى نػهم َو

ً
ت  إلاجلـ اضوعة وقهق  . اؿنٍى

ًقث وخقالث  اهًقًق ظمُؼ منقنكت غلى  اهضعة والمجلـ  بدُض  اؿنت، َى ُ  ىخمقمه جخُلب  اتي ؤلانؿقو  لهىم   اتهق

  إلاخدضة ألامم مٌخب في  اضوع ث ىظو وحػهض. ألانل غلى ؤؾقبُؼ غكغة مجمىغهق اكتر ث غقصًت، صوع ث زالر غن ًهل ال مق ٌػهض
غ و( ؤؾقبُؼ ؤعبػت) مقعؽ/آط ع: قهغ في ظنُل في ُ ( ؤؾقبُؼ زالزت) ًىاُه/وخٍؼ  المجلـ، ًمٌن يمق(. ؤؾقبُؼ زالزت) ؾبخمبر/وؤًلى

ُ  زلض َلب بط  ُ   ؾخصنقثُت صوعة غهض ونذ ؤي في ًهغع  ؤو طاَ، ألاغًقء  اضو ًقث اخنقو ى عت   اتهق  .ؤلانؿقو خهىم  َو
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قث ؤلانؿقو  لهىم   اضواُت المبقصت  اػقامي الاختر م نكغ:  إلاجلـ نالخُقث ؤىم ومن ًقث ومغ نبت ألاؾقؾُت، و  لٍغ   اتهق

ًقث الؾُمق ؤلانؿقو خهىم  ًقث ىظو مشل اىنل جىنُقث وبنض ع و إلاخٌغعة و إلانخظمت   جؿُمت الااتهق .  مجهق   لض ؤو الااتهق

  : ا جماعيت واإلاناقعت للبحث شؤاى

(  آلااُت؟ ىظو بكػقاُت عؤًٌم ومق   اؿنت ىظو زالُ  إلاجلـ ؤنضعىق  اتي  اخىنُقث بإىم بققصجنق ًغجى

  ؤلانصاو حلىون مجلض عمل آليتن: الثاني اإلاطلب

 بًغوعة ألازير ىظ ( GA res. 60/251) ؤلانؿقو خهىم  مجلـ ؤنكقء  اظي  إلاخدضة ألامم إلانظمت  اػقمت   جمػُت نغ ع ؤاؼم
 ىظ  جنكُظ ؤظل ومن. 2011 غقم في ؤي بنكقثه، من ؾنى ث زمـ بػض  اػقمت،   جمػُت مؿخىي  غلى وؤص ثه غمله  ؾخػغ ى

ُ  في  إلاجلـ نقم غمله، وجىظُه الااتز م  وبنكقء به   خقنت "  إلااؾؿقث بنقء خؼمت" بقغخمقص ،2007 غقم ؤي بنكقثه، من ؾنت ؤو

  47.  خقنت وآاُقجه بظغ ء جه

ًُلؼ غقملت؛ وؤقغنت مؿخهليو وزبر ء زقنيو وممشليو زقنيو، مهغعٍن في جخمشل قهي   خقنت بظغ ء جه ًسو وقُمق   ٍو
ًقث بغنض ألاقغنت، ىظو جًُلؼ يمق و  خبر ء، و إلامشلىو   إلاهغعوو  ىاالء  وبدثهق مدضصة بلض و في ؤلانؿقو خهىم  ؤويقع ؤو الااتهق

  وؤلابالؽ بسهىنهق  إلاكىعة وجهضًم
ً
 48. غجهق غلنق

: ًلي لما فيها شنخىشع التي العامل، الدوزي الاشخعساض آاُت يظاَ، وآلااُقث ؤلاظغ ء ث ىظو بيو ومن 

 غلى وؤص ثه غمله بقؾخػغ ى وؤاؼمه ؤلانؿقو خهىم  مجلـ  نكإ  اظي( GA res. 60/251) عنم  اػقمت   جمػُت اهغ ع  مخشقال
ُ  حكٍغن في غكغة،  اشقاُت صوعجه في  إلاجلـ ؤنكإ ؾنى ث، زمـ بػض  اػقمت،   جمػُت مؿخىي   بمىظب ،2009 ؤيخىبغ/ألاو

  ،12/1  اهغ ع
ً
هق   قٍغ

ً
  غقمال

ً
  خٍىمُق

ً
ت مكخىح صواُق    اػًٍى

ً
سظث يمق. وؤص ثه ؤلانؿقو خهىم  مجلـ غمل بقؾخػغ ى مػنُق

ُ
  ج

ُ  ظقاب من  اغؾمُت ؾير  إلابقصع ث من مجمىغت   و انظغ الاؾخػغ ى اُقم إلانقنكت و إلاغ نبيو ألاغًقء  اضو
ً
 مهترخقث في ملُق

. مسخلكت

غ ثو الاؾخػغ ى غملُت مػقام اخدضًض عؾمُت ؾير مكقوع ث ظىالث غضة  إلاجلـ عثِـ غهض طاَ، بلى وبقإليققت   َو

غ    اغثِـ غغى المجلـ، غكغة   خقمؿت  اضوعة وؤزنقء .الاؾخػغ ى   مغخلُق جهٍغ
ً
ق   اؿُقم، ىظ  في ألاغًقء، وؤبلـ قكٍى

ىعى في  اػقمت   جمػُت عثِـ مؼ باُه  اخىنل جم  اظي  إلاكترى بقاخكقىم  بهق ًهىم  اتي الاؾخػغ ى غملُقث جنؿُو بكإو اٍُى

 49 . اػقمت و  جمػُت  إلاجلـ

ُ  ظمُؼ في ؤلانؿقو خهىم  ؤويقع اخهُُم آاُت غن غبقعة  اكقمل  اضوعي والاؾخػغ ى  ألامم منظمت في ألاغًقء  اضو
ضة غملُت وهي  إلاخدضة، ، جلَ جدغيهق ؤلانؿقو خهىم  اسجالث  ؾخػغ ى بظغ ء غلى جنُىي  بدُض اىغهق من قٍغ  يمق  اضُو

ُ  اهظو جىقغ  بلض نهق في ؤلانؿقو خهىم  ؤويقع اخدؿيو  جسظتهق  اتي ؤلاظغ ء ث غن اإلغالو  اكغنت  إلاؿقو ة، نضم وغلى  اضو

ًقث و اخهضي  50.جدضر ؤًنمق ؤلانؿقو خهىم  الاتهق
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48
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. أَظشانًالحك 

50
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ت  الجنت بظاَ  إلاجلـ وحؿقغض  في  إلاُغوخت  اهًقًق بكإو و إلاكىعة بق خبر ث جؼوٍضو زالُ من المجلـ  اخقبػت الاؾدكقٍع
  اضواُت الاجكقنُقث ألخٍقم  اتهقى ؤي بسهىم و إلانظمقث ألاقغ ص ًغقػهق  اتي  اكٍقوي  بلى بقإليققت ؤلانؿقو، خهىم  مجقُ

 .ؤلانؿقو  لهىم 

ُ   ؾخػغيذ ،2011 ؤيخىبغ وفي ُ   جمُؼ ؤلانؿقو خهىم  سجالث مغة ألو . صوات 193 ؤي  إلاخدضة ألامم منظمت في ألاغًقء  اضو
ًقث يكل مجغص  ابػٌ نبل من  غخبقعو عؾم  اكقمل  اضوعي والاؾخػغ ى  ؤخض ًبهى  اػقام، في ؤلانؿقو خهىم  الاتهق

ُ  ًظيغ  اظي المجلـ  اغثِؿُت  اػنقنغ قث ؤلانؿقو خهىم  ظمُؼ  ختر م غن بمؿاواُتهق  اضو  بكٍل وبغمقاهق ألاؾقؾُت و  لٍغ

.  ًقمل

ن

: اإلاالحق
 

 اإلاخحدة لألمم الخابع ؤلانصاو حلىون مجلض مؤشصاث بناء -5/1

 ؤلانؿقو، خهىم  مجلـ بو

  ًخهغف بط 
ً
 مقعؽ/آط ع ١٥  إلااعر ٦٠/٢٥١ نغ عىق في  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت باُه ؤؾنضتهق  اتي الىالًت  مخشقال

٢٠٠٦، 

  إلاجلـ، عثِـ باُه نضمه  اظي  إلااؾؿقث ببنقء  إلاخػلو  انو مكغوع في اظغ ونض 

 مغقو في  اى عصة بهُؿخه ،" إلااؾؿقث بنقء:  إلاخدضة األمم  اخقبؼ ؤلانؿقو خهىم  مجلـ"  إلاػنىو   انو مكغوع ٌػخمض- ١ 
 جظًُالو؛ طاَ في بمق  اهغ ع، ىظ 

ت ؾبُل غلى الغخمقصو  اػقمت   جمػُت غلى  اخقلي  اهغ ع مكغوع غغى ًهغع - ٢    ألاواٍى
ً
 ؤصاقو  إلاضعط  انو اىيؼ جِؿير 

:  إلادضص  اىنذ في  اخنكُظ مىيؼ

  اػقمت،   جمػُت بو" 

  جدُِ بط" 
ً
غ و 18  إلااعر ٥/1 ؤلانؿقو خهىم  مجلـ بهغ ع غلمق  ،٢٠٠٧ ًىاُه/خٍؼ

 ىظ  مغقو في  اى عصة بهُؿخه ،" إلااؾؿقث بنقء:  إلاخدضة األمم  اخقبؼ ؤلانؿقو خهىم  مجلـ"  إلاػنىو  بقانو جغّخب- ١" 

. جظًُالو طاَ في بمق  اهغ ع،

غ و 18  9   جلؿت  2007 ًىاُه/خٍؼ

ذ بضوو   اهغ ع  غُخمض]  (51).[جهٍى
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 اإلاؤشصاث بناء: اإلاخحدة لألمم الخابع ؤلانصاو حلىون مجلض

ن
ًا
 العامل الدوزي الاشخعساض آليت  -ؤوال

 الاشخعساض ؤشاس  -ؤلف

  الاؾخػغ ى غملُت ججغي - 1
ً
:  اخقاُت  اهٍىى بلى  ؾدنقص 

  إلاخدضة؛ ألامم مُشقم( ؤ)

 ؤلانؿقو؛  لهىم   اػقامي ؤلاغالو( ب)

   اضوات جٍىو   اتي ؤلانؿقو خهىم  نٍىى( ط)
ً
 قحهق؛ َغقق

، ظقاب من  اُىغُت والااتز مقث  اخػهض ث( ص)   جغقُدهق جهضًم غنض بهق حػهضث  اتي جلَ طاَ في بمق  اضُو

 ؛"( إلاجلـ" بػبقعة بػض قُمق باُه ٌكقع) ؤلانؿقو خهىم  مجلـ في االاخسقب

َم، مق بلى بيققت- 2 ضَّ
َ
ه
َ
  ج

ً
 جٍقملي َقبؼ من  اضولي ؤلانؿقني و اهقاىو  ؤلانؿقو  لهىم   اضولي  اهقاىو  به ًخهل إلاق واظغ 

ػ  ومتر بِ .  اخُبُو  اى ظبت  اضولي ؤلانؿقني  اهقاىو  ؤخٍقم الاؾخػغ ى في جغ عى  ابػٌ، ابػًه وُمَػّؼِ

 وألاىداف اإلابادا  -باء

 اإلابادا -١

:  اكقمل  اضوعي االؾخػغ ى ًنبغي- 3

ػؼػ  ؤو( ؤ)  وحكقبٌهق؛ الخجؼثت نقبلُتهق وغضم وجغ بُهق ؤلانؿقو خهىم  ظمُؼ غقإلاُت ٌُ

 جكقغلي؛ خى ع وغلى ومىزىنت مىيىغُت مػلىمقث غلى نقثمت حػقواُت آاُت ًٍىو  ؤو( ب)

ت و إلاػقملت  اػقإلاُت  اخؿُُت ًٌكل ؤو( ط) ُ   إلادؿقٍو  ًققت؛ الضو

  ًٍىو  وؤو  إلاخدضة ألامم في ألاغًقء ًضقػهق صواُت خٍىمُت غملُت ًٍىو  ؤو( ص)
ً
  اػمل؛ ادى مىظهق

كغى ؤو(  ه)  الاؾخػغ ى؛ مىيؼ  ابلض ًقملت بهىعة قُه ٌُ

ل ؤو( و) ٌّمِ
  ٌكٍل وال ألازغي  ؤلانؿقو خهىم  آاُقث ًُ

ً
 مًققت؛ نُمت ٌكٍل وبظاَ اهق، جٌغ ع 

جغي  ؤو( ػ) هت ًُ ؿت؛ وؾير جهقصمُت وؾير وبنقءة  اخهقثُت وؾير وقكققت مىيىغُت بٍُغ َِّ  ُمؿ

  ٌكٍل ؤال( ح) 
ً
ُ  ؤو  إلاػنُت  اضوات ًقىل ًشهل غبئق  ًنبغي؛ ممق ؤيلر  إلاجلـ ؤغمقُ ظضو

  ًٍىو  ؤال( ٍ) 
ً
ال نبغي ًلؼم؛ ممق ؤيلر ٍَى   ًٍىو  ؤو ٍو

ً
 ومن  اىنذ من مخنقؾب ؾير نضع غلى ٌؿخدىط وؤال و نػُق

ت  إلاى عص  و إلاقاُت؛  ابكٍغ

 ؤلانؿقو؛ بدهىم   إلاخػلهت  اػقظلت األويقع الاؾخجقبت غلى  إلاجلـ نضعة من ًنقُ ؤال( ي) 

  إلاغ غقة؛ ًقمل   جنؿقني  إلانظىع  ًغ عي ؤو( ى) 
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  إلانهىم  اػنقنغ في  اى عصة بقالاتز مقث ؤلازالُ غضم مؼ وزهىنُقتهق،  ابلض و جنمُت مؿخىي  ًغ عي ؤو( ُ) 
 الاؾخػغ ى؛ ؤؾقؽ في غلحهق

 و إلااؾؿقث   لٍىمُت ؾير  إلانظمقث طاَ في بمق  اهلت، طوي   إلاهللت ؤصلقب ظمُؼ  قتر ى ًٌكل ؤو( م) 

  ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت
ً
 والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ ونغ ع 2006 مقعؽ/آط ع 15  إلااعر ٦٠/٢٥١  اػقمت   جمػُت اهغ ع وقهق

  ،1996 ًىاُه/جمىػ  25  إلااعر ١99٦/٣١
ً
.  اكإو ىظ  في مهغع ث من  إلاجلـ ًخسظو نض غمق قًال

 ألاىداف -٢

: هي الاؾخػغ ى ؤىض ف- 4

  اى نؼ؛ ؤعى غلى ؤلانؿقو خهىم  خقات جدؿيو( ؤ)

  اتي و اخدضًقث ؤلاًجقبُت  اخُىع ث وجهُُم ؤلانؿقو خهىم  مجقُ في وحػهض تهق  اضوات بقاتز مقث  اىققء( ب) 
  اضوات؛ جى ظههق

 وبمى قهتهق؛  إلاػنُت  اضوات مؼ بقادكقوع  باحهق،  إلاهضمت  اكنُت وبقإلاؿقغضة  اضوات بهضعة  اجهىى( ط)

ُ  بيو قُمق  إلامقعؾقث ؤقًل جبقصُ( ص) ن؛  إلاهللت وؤصلقب  اضو  آلازٍغ

ؼ مجقُ في  اخػقوو  صغم(  ه)  ؤلانؿقو؛ خهىم  وخمقًت حػٍؼ

 ألامم مكىيُت ومؼ ؤلانؿقو، خهىم  ىُئقث من وؾيرو  إلاجلـ مؼ  اٍقمليو والااسغ ٍ  اخػقوو  حصجُؼ( و) 

. ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاخدضة

بع الري والترجيب الاشخعساض دوزٍت  -حيم
َّ
د  فيه ًُ

   إلاجلـ  غخمقص بػض الاؾخػغ ى ًبضؤ- 5
َ
.  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى آاُت

َبؼ  اترجِب في ًخجلى ؤو ًنبغي- 6 ت و إلاػقملت  اػقإلاُت مبضآ الاؾخػغ ى في  إلاخَّ .   إلادؿقٍو

ُ  جمٌيو بؿُت ممٌن ونذ ؤنغب في الاؾخػغ ى جغجِب جدضًض ًنبغي- 7   اـه الاؾخػض ص من  اضو
ً
   ؾخػض ص 

ً
. و قُق

ؿخػغى- 8
ُ
ُ  ظمُؼ ؤويقع ح تهق قترة ؤزنقء  إلاجلـ في ألاغًقء  اضو . قُه غًٍى

ؿخػَغى- 9
ُ
  ح

ً
بىو  وبسقنتٍة  ألاو ثل،  إلاجلـ ؤغًقء ؤويقع ؤوال

َ
.  ؾنخيو ؤو ؾنت إلاضة مجهم  إلانخس

ؿخػَغى- 10
ُ
ج ؤويقع ح ُ  من مٍؼ ُ   إلاجلـ في ألاغًقء  اضو   قُه؛  إلاغ نب نكت اهق  اتي و اضو

ؿخػَغى  اتي  ابلض و  زخُقع اضي  اػقصُ   جؿغ في  اخىػَؼ ًغ عى- 11
ُ
. ؤويقغهق ؾد

ُ  بقاهغغت ؾُخسخقع- 12 غ ص  إلاغ نب نكت اهق وصوات غًى صوات ؤو هت بنلُمُت مجمىغت ًل من ؤويقغهمق  ؾخػغ ى ًُ  بٍُغ
دبؼ.  اػقصُ   جؿغ في الخىػَؼ  اٍقمل الاختر م جٌكل ُ  جخُىع ام مق  اضواخيو، ىقجيو من  بخض ءً   اهجقجي  اترجِب طاَ بػض وٍُ  صو

. االؾخػغ ى الخًىع ؤزغي 

ُ  نضعة قحهق جغ عى اٍي مهبىات الاؾخػغ ى ظىالث بيو  اكقنلت  اكترة جٍىو - 13  ونضعة  اخقاُت الجىات الاؾخػض ص غلى  اضو

. الاؾخػغ ى غن  انققئت الُلبقث الاؾخجقبت غلى آلازٍغن  إلاهللت ؤصلقب
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  اؿنت في صوات ٤٨ ؤويقع في  انظغ طاَ غلى ًترجب وؾىف. ؾنى ث ؤعبؼ ألاولى   جىات في الاؾخػغ ى صوعٍت ؾخٍىو - 14

. (ؤ)ؤؾبىغقو مجهق ًل مضة  اػقمل الكٍغو صوع ث زالر زالُ

 وطسابله الاشخعساض عمليت  -داى

 الىزابق -١

:  اخقاُت  اىزقثو بلى الاؾخػغ ى ٌؿدنض- 15

غ قٍل في جٍىو  نض مػلىمقث،( ؤ)  ني، جهٍغ ىق َو ػضُّ
ُ
   إلاػنُت  اضوات ح

ً
 ٌػخمضىق غقمت جىظحهُت مبقصت بلى  ؾدنقص 

 بقإلاىيىع، نلت ط ث  إلاػنُت  اضوات جغ ىق ؤزغي  مػلىمقث وؤًت ،( اشقاُت   جىات من ألاولى  اضوعة)  اؿقصؾت صوعجه في  إلاجلـ
مٌن   بمق جهضًمهق ٍو

ً
ق ، ؤو قكٍى

ً
ُت يخقبت   نكدت، ٢٠  إلاػلىمقث اهظو  إلاىِظؼ  إلاٌخىب  اػغى ًخجقوػ  ؤال قٍغ

ً
 إلاػقملت يمقاق

ُ  ظمُؼ    اضو
ً
  مػقملت

ً
ت ؼ. آلااُت بعىقم واػضم مدؿقٍو ُ  وحصجَّ  حكقوع  غملُت بظغ ء زالُ من  إلاػلىمقث ىظو بغض ص غلى  اضو

ني  إلاؿخىي  غلى و ؾػت    اهلت؛ طوي   إلاهللت ؤصلقب ظمُؼ مؼ  اَى

 ( ب) 
ً
غ في  اى عصة  إلاػلىمقث بخجمُؼ ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت جهىم طاَ، بلى وبيققت  ىُئقث جهقٍع

 وزقثو من طاَ ؾير وبخجمُؼ  إلاػنُت،  اضوات جبضيهق  اتي و اخػلُهقث  إلاالخظقث طاَ في بمق   خقنت، وؤلاظغ ء ث  إلاػقىض ث،
. نكدقث ١٠  إلاجمىغت جخجقوػ  ؤال غلى  اهلت، ط ث  اغؾمُت  إلاخدضة ألامم

   إلاجلـ ًغ عي( ط) 
ً
 من  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى بَقع في آلازغوو  اهلت طوو   إلاهللت ؤصلقب ًهضمه مق ؤًًق

مٌن مىزىنت بيققُت مػلىمقث ىو  ٍو  ال  إلاػلىمقث اهظو مىظؼ بةغض ص ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت وجهىم. باحهق  اًغ
 ــــــــ .نكدقث ١٠ ًخجقوػ 

 الاؾخػغ ى ظىات  زخخقم بػض ًهىم، ؤو والمجلـ  اخُىع؛ في آزظة غملُت  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى( ؤ) 
  وصوعٍتهق، آلااُت ىظو َغ ثو بقؾخػغ ى ألاولى،

ً
.  إلاؿخسلهت و اضعوؽ  إلامقعؾقث ؤقًل بلى  ؾدنقص 

ىق  اتي  اىزقثو جٍىو - 16 ِػضُّ
ُ
 ًخػلو قُمق  إلاجلـ  غخمضو  اظي  اػقمت  اخىظحهُت  إلابقصت ىٍُل مؼ مخى قهت  إلاكىيُت ح

.  إلاػنُت  اضوات ؤغضتهق  اتي بقإلاػلىمقث

ىق  اتي  إلالخهقث ويظاَ  اضوات من  إلاهضم  إلاٌخىب  اػغى ًٍىو - 17 ِػضُّ
ُ
 نبل ظقىؼة ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت ح

ه  اظي الاؾخػغ ى مىغض  األمم  اؿذ  اغؾمُت بقالؿقث و خض ونذ في  اىزقثو جىػَؼ اًمقو ؤؾقبُؼ بؿخت  اػقمل  اكٍغو ًجٍغ

   إلاخدضة،
ً
. ١999 ًنقًغ/ اشقني ًقاىو  ١٤  إلااعر ٥٣/٢٠٨  اػقمت   جمػُت اهغ ع وقهق

 الطسابق -٢

:  اخقلي  اندى غلى الاؾخػغ ى َغ ثو جٍىو - 18

خإال  إلاجلـ عثِـ ًغؤؾه و خض، غقمل قٍغو بَقع في الاؾخػغ ى َؾُجغي ( ؤ)  ُ  من ٍو  في ألاغًقء 47   ُ  اضو

ن غًى صوات ًل وؾخهغع .  إلاجلـ  ؛(ب)وقضىق جٍٍى

ُ  ًجىػ ( ب)    اخكقغلي؛   لى ع في  إلاكقعيت طاَ في بمق الاؾخػغ ى، في حكقعى ؤو  إلاغ نب نكت اهق  اتي الضو

  اػقمل؛  اكٍغو بَقع في الاؾخػغ ى غملُت ًدًغو  ؤو آلازٍغن  اهلت طوي   إلاهللت ألصلقب ًجىػ ( ط) 
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ل( ص) 
َّ
سخقعوو مهغعٍن، زالزت من مجمىغت َؾدكٍ   إلاجمىغقث مسخلل ومن  إلاجلـ ؤغًقء بيو من بقاهغغت ًُ

غ بغض ص طاَ في بمق  ؾخػغ ى، غملُت ًل جِؿير ؤظل من( زالزُت مجمىغت) ؤلانلُمُت   إلاكىيُت وؾدخىلى.  اػقمل  اكٍغو جهٍغ
. نغعٍن ام بلى  االػمخيو  اكنُت و  خبرة  إلاؿقغضة جهضًم ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت

  واه ؤلانلُمُت، مجمىغخه من  اشالزت  إلاهغعٍن ؤخض  زخُقع ًُلب ؤو  إلاػني البلض ًجىػ - 19
ً
 مهغع   ؾدبض ُ ًُلب ؤو ؤًًق

 
ً
. قهِ و خضة مغة

. مدضصة  ؾخػغ يُت غملُت في  إلاكقعيت من بغكقءو ًُلب ؤو إلاهغع  ًجىػ - 20

جىػ .  اػقمل  اكٍغو بَقع في و إلاجلـ الاؾخػغ ى مىيؼ  ابلض بيو  اخكقغلي   لى ع ؾُجغي - 21  ًًػى  ؤو المهغعٍن ٍو
   لى ع بنقمت من زم الاؾخػض ص، من اخمٌُجهق الاؾخػغ ى مىيؼ  اضوات بلى بخقاتهق ًخػيو  اتي  إلاؿقثل ؤو بقاهًقًق نقثمت

ُ   اخكقغلي . و اككققُت ؤلااهقف يمقو مؼ مدضصة، اهقٍ خى

سّهو.  اػقمل  اكٍغو بَقع في بلض اٍل ؾقغقث زالر الاؾخػغ ى مضة ؾخٍىو - 22 ُُ  ؾقغت ًخجقوػ  ال بيقفي ونذ وؾ
. غقمت ظلؿت في  انخقثج في  إلاجلـ اُنظغ و خضة

و- 23 غ الغخمقص ؾقغت اهل قترة َؾخسهَّ .  اػقمل  اكٍغو في الاؾخػغ ى مىيؼ  ابلض و من ًل جهٍغ

غ و غخمقص الاؾخػغ ى بيو جكهل مػهىات ػمنُت قترة جسهُو ًنبغي- 24 .  اػقمل  اكٍغو في صوات ًل جهٍغ

 .غقمت ظلؿت في  اجهقثُت  انخقثج  إلاجلـ ؾُػخمض- 25

غ  اكقمل،  اضوعي بقالؾخػغ ى زقم الخبرغقث  ؾدئمقني ننضوم  بنكقء ًنبغي( ب)ــــــــ ّؿِ
َِ  ؤنل ؾُمق ال  انقمُت، البلض و ًُ

،  ابلض و
ً
.  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى آاُت في  إلاكقعيت امى 

 الاشخعساض اخابج  -ىاء

  النخابج جخخرو الري العهل -١

غ في الاؾخػغ ى اخقثج َؾُخػَغى- 26   ًخًمن جهٍغ
ً
  والاؾخنخقظقث الاؾخػغ ى، غملُت اىنقجؼ مىظؼ 

.  اُغف الضوات  اُىغُت والااتز مقث  اخىنُقث، ؤو/و

 النخابج مظمىون -٢

: ًلي مق اخقثجه حكمل ونض. حػقواُت آاُت ىى  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى- 27

 ؤلاًجقبُت  اخُىع ث طاَ في بمق  إلاؿخػَغى،  ابلض في ؤلانؿقو خهىم   لقات وقكقف مىيىعي جهُُم( ؤ) 
  ابلض؛ ًى ظههق  اتي و اخدضًقث

  إلامقعؾقث؛ ؤقًل جهقؾم( ب) 

قصة غلى  ادكضًض( ط)  ؼ ؤظل من  اخػقوو  ٍػ  وخمقًتهق؛ ؤلانؿقو خهىم  حػٍؼ

 ؛(ط)وبمى قهخه  إلاػني  ابلض مؼ بقادكقوع   اهضع ث وبنقء  اكنُت  إلاؿقغضة جهضًم( ص) 

. الاؾخػغ ى مىيؼ  ابلض من  إلاهضمت  اُىغُت و اخػهض ث الااتز مقث(  ه) 
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 النخابج اعخماد -٣

كَغى- 28   الاؾخػغ ى مىيؼ  ابلض ٌُ
ً
ًق   بقغ 

ً
.  انخقثج  ؾخسالم غملُت في ًقمال

ْبَل - 29
َ
  إلاؿقثل ؤو ألاؾئلت غلى عصوص جهضًم قغنت  إلاػنُت الضوات جخقح غقمت، ظلؿت في الاؾخػغ ى اخقثَج   إلاجلـ  غخمقص ن

  حػق َل  ام  اتي
ً
.  اخكقغلي   لى ع ؤزنقء ًققُت مػق جت

ُ   إلاػنُت  اضوات َؾُخمَنذ- 30 ُ  بلى بيققت  إلاجلـ، في ألاغًقء و اضو  بكإو آع ئهق ببض ء قغنت مغ نب، نكت اهق  اتي  اضو

. غقمت ظلؿت في بكإنهق بظغ ء  جسقط نبل الاؾخػغ ى اخقثج

  في  انخقثج  غخمقص نبل غقمت حػلُهقث إلبض ء قغنت آلازٍغن  اهلت طوي   إلاهللت ألصلقب ؾدخقُح - 31

. غقمت ظلؿت

ص- 32   ًدقٍ يمق.  إلاػنُت  اضوات بخإًُض جدظى  اتي  اخىنُقث َؾخدضَّ
ً
  اضوات حػلُهقث ظقاب بلى ألازغي، بقاخىنُقث غلمق

غ في  اخىنُقث من  اكئخيو ًلخق وؾُخضَعط. غلحهق  إلاػنُت .  إلاجلـ ٌػخمضو  اظي  انخقثج جهٍغ

ل آاُقث بلى  الجىء ًخػيو ًقو بط  مق ًهغع  ؤو المجلـ ًنبغي( ط)  . ظضًضة آاُت بنكقء ؤم   لقاُت  اخمٍى

ن

 الاشخعساض مخابعت  -واو

ظ- 33 َنكَّ
ُ
،  إلاػنُت  اضوات ظقاب من حػقواُت، آاُت بىنكه  اكقمل،  اضوعي الاؾخػغ ى اخقثج ج

ً
 من الانخًقء، وخؿب ؤوال

.  آلازٍغن  اهلت طوي   إلاهللت ؤصلقب ظقاب

.  اؿقبهت  انخقثج جنكُظ غلى ؤمىع، ظملت في  االخو، الاؾخػغ ى ًغيؼ- 34

ُ  في ُمضعط ص ثم بنض المجلـ ًٍىو - 35 .  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى إلاخقبػت ًٌغَّؽ ؤغمقاه ظضو

ؿقغض- 36 ُِ  مؼ بقادكقوع   اكنُت، و إلاؿقغضة  اهضع ث ببنقء  إلاخػلهت والاؾخنخقظقث  اخىنُقث جنكُظ غلى  اضولي  إلاجخمؼ َؾ
. وبمى قهخه  إلاػني  ابلض

 مدضصة مخقبػت ؤي بظـغ ء  اًـغوعي  من ًقو بط  مق  اكقمل،  اضوعي الاؾخػغ ى اخقثج في اظغو اضي  إلاجلـ، َؾُهغع - 37
. بظغ ئهق وونذ

 خؿب  إلاجلـ، ؾِنظغ  اكقمل،  اضوعي الاؾخػغ ى آاُت مؼ  اخػقوو  غلى  اضوات ادصجُؼ   جهىص ظمُؼ  ؾدنكقص بػض- 38

. آلااُت مؼ  اخػقوو  غضم  ؾخمغ ع خقالث في الانخًقء،

ن
ًا
 ا خاصت ؤلاحساءاث  -زاايا

 وحعيينهم الىالًاث ؤصلاب اخخياز  –ؤلف

 في   خبرة( ب)  اكنُـت؛   خبرة( ؤ: )وحػُُجهم  اىالًقث ؤصلقب جغقُذ اضي ألاىمُت بقاؿت  اخقاُت  اػقمت  إلاػقًير ؾخٍىو - 39
.  إلاىيىغُت( و)  اصخهُت؛ الاؾخهقمت(  ه)  انز ىت؛( ص) الاؾخهالاُت؛( ط)  اىالًت؛ مجقُ



ن2015ظباط نن-نناإلال طالبي شسوز. د|  ؤلانصاو  للىون الدولي اللااىون|  العلميت اإلاحاطساث شلصلت

ن

 

تن  47  2015©نحميع ا للىو محفىظت إلاسلز حيل البحث العلمي نننن-جخلي إدازة اإلاسلز مصؤوليتها عن ؤي ااتهاك  للىو اإلالنيت الفنٍس

 

 إلاسخلل  إلانقؾب  اخمشُل بلى بيققت  اػقصُ،   جؿغ في و اخمشُل   جنؿيو بيو الخى ػو   اى ظب الاغخبقع بًالء ًنبغي- 40

.  اهقاىاُت ألااظمت

 المغشليو و إلاىيىغُت  اخهنُت  اكغوٍ غلى(  اشقاُت   جىات من ألاولى  اضوعة)  اؿقصؾت صوعجه في  إلاجلـ ًى قو- 41
  إلاكهىصة و اٌكقءة  اػقاُت  إلااىالث طوي  من  إلاغشلىو  ًٍىو  ؤو غلى   لغم ؤظل من  اىالًقث، ؤصلقب مهقم اخهلض  إلااىليو

. ؤلانؿقو خهىم  مُض و في  اى ؾػت  إلاهنُت و اخجغبت  إلانقؾبت  اكنُت و  خبرة

:    خقنت ؤلاظغ ء ث بَقع في  اىالًقث ؤصلقب منقنب اكؿل مغشليو حؿمُت  اخقاُت الٌُقاقث ًجىػ - 42

 ؤو  اضواُت  إلانظمقث( ط) ؤلانؿقو؛  لهىم   إلاخدضة ألامم منظىمت بَقع في  اػقملت ؤلانلُمُت  إلاجمىغقث( ب)   لٍىمقث؛( ؤ)
( و) ألازغي؛ ؤلانؿقو خهىم  ىُئقث(  ه)   لٍىمُت؛ ؾير  إلانظمقث( ص) ؛(ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت مشل) مٍقجبهق

.  اكغصًت  اترقُدقث

  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت جهىم- 43
ً
 وجدضًثهق وخكظهق  إلااىليو  إلاغشليو بإؾمقء غلنُت نقثمت بىيؼ قىع 

 
ً
ػلن.  إلاهنُت و اخجغبت  اكنُت   خبرة ومجقالث  اصخهُت  ابُقاقث وحكمل مىخض، قٍل ط ث وجٍىو  صوعٍق  منقنب غن وَُ

.  إلاهبلت  اكقؾغة  اىالًقث

رم- 44
َ
دت . ؤلانؿقو خهىم  مُض و في و قثل غضة بيو و خض آو في   جمؼ غضم مبضؤ ًُ

ص- 45 ًقاذ ؾى ء مػُنت، و ُكت في  اىالًت نقخبت قترة وجدضَّ ت، ؤم مى يُػُت والًت ؤ  ؾنى ث ؾذ جخجقوػ  ال بمضة نٍُغ

(.   إلاى يُػُت  اىالًقث ؤصلقب ًسو قُمق ؾنى ث زالر مجهمق ًل مضة قترجقو)

ؿدبػض- 46 خسظ منقنب ٌكؿلىو   اظًن ألاشخقم ٌُ
ُ
 ألامغ آزغ، يُقو ؤو ؤزغي  منظمت ؤًت في ؤو   لٍىمت في نغ ع ث قحهق ج

.  اصخهُت بهكتهم  اىالًقث ؤصلقب وؾُػمل.  اىالًت في  إلاخًمنت  إلاؿاواُقث مؼ  إلاهق ح في جًقعب غنه ًنكإ نض  اظي

نكإ- 47 هترح  ؾدكقعي  قٍغو ًُ  بكهغ  اىالًقث ؤصلقب  زخُقع في  إلاجلـ قحهق ؾِنظغ  اتي  اضوعة بضء نبل  اغثِـ، غلى ًَ
  ألانل، غلى و خض

ً
ؿخىقىو   إلاػنُت بقاىالًقث   خقنت  إلااىالث ؤغلى طوي   إلاغشليو بإؾمقء نقثمت  و اكغوٍ  اػقمت  إلاػقًير َو

.   خقنت

  ًىلي- 48
ً
 بقإلاغشليو  اػلنُت  اهقثمت من حؿمُتهم جخم  اظًن  إلاغشليو الؾدبػقص  اى ظب الاغخبقع الاؾدكقعي   اكٍغو ؤًًق

غقؼ  اتي  إلااىليو
ُ
.  باُه ج

ت   جىات بض ًت في- 49  بهكخه ٌػمل الاؾدكقعي،  اكٍغو في غًى حػُيو بلى ؤلانلُمُت  إلاجمىغقث جضعى المجلـ،  اؿنٍى
.  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت من  إلاؿقغضة غلى  اكٍغو ىظ  وؾُدهل.  اصخهُت

 في ًنظغ ؤو الكٍغو ًجىػ  ؤاه ؾير  اػلنُت؛  اهقثمت في ؤؾمقئىم  اى عصة  إلاغشليو في الاؾدكقعي   اكٍغو ؾِنظغ- 50
ت بماىالث بيققُت جغقُدقث   ؤيلر ؤو مدؿقٍو

ً
 وجٍىو . طاَ مػُنت و ُكت بغعث وبط   ؾخصنقثُت  غوف  ل في الى ُكت، مالءمت

مت غلنُت  اغثِـ بلى  إلاهضمت  اخىنُقث . بقألؾبقب ومَضغَّ

 ؤو   لقاُىو   اىالًقث ؤصلقب قحهم بمن  إلاهللت، ؤصلقب آع ء الانخًقء، خؿب ًغ عي، ؤو الاؾدكقعي  الكٍغو ًنبغي- 51
. والًت اٍل  اهلت ط ث  اكغوٍ من طاَ وؾير ومهقع ث وججغبت قنُت زبرة من ًلؼم مق جدضًض في مضتهم،  إلانتهُت
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 عثِـ ؾُدضص ؤلانلُمُيو،  إلانؿهيو غبر ؾُمق ال و ؾػت، مكقوع ث وغهب الاؾدكقعي   اكٍغو جىنُقث ؤؾقؽ غلى- 52

ُ  بلى  اغثِـ وؾُهضم. ققؾغة و ُكت اٍل  إلانقؾب  إلاغشح  إلاجلـ ُ  ألاغًقء  اضو  ؤواُت نقثمت  إلاغ نب نكت اهق  اتي و اضو
هترخىو   اظًن بقإلاغشليو ُُ . ألانل غلى بإؾبىغيو  اخػُِنقث في  إلاجلـ قحهق ؾِنظغ  اتي  اضوعة بض ًت نبل ؾ

جغي - 53 ُُ ض  اًغوعة، صغذ بو  اغثِـ، ؾ ٌَخَمل.  إلاهترخيو  إلاغشليو غلى  إلاى قهت يمقو ؤظل من  إلاكقوع ث من  إلاٍؼ  وٍُ
ػيَّو. غلُه  إلاجلـ مى قهت بزغ   خقنت ؤلاظغ ء ث بَقع في  اىالًقث ؤصلقب حػُيو .  اضوعة نهقًت نبل  اىالًقث ؤصلقب وَُ

 وجحصينها وجسظيدىا الىالًاث اشخعساض  -باء

  اػقإلاُت بمبقصت الاؾترققص ظضًضة، والًقث ويؼ ؤزنقء ويظاَ وجدؿُجهق، وجغقُضىق  اىالًقث  ؾخػغ ى ؤزنقء ًجب- 54
ؼ  اجهىى بهضف  ابنقءًن،  اضواُيو و اخػقوو  وبق لى ع و اال اخهقثُت، و إلاىيىغُت و انز ىت  ؤلانؿقو، خهىم  ظمُؼ وخمقًت بخػٍؼ

.  اخنمُت في   لو طاَ في بمق و اشهققُت، والاظخمقغُت والانخهقصًت و اؿُقؾُت  إلاضاُت

جىػ .  اهلت ط ث بقاهغ ع ث  إلاخػلهت  إلاكقويقث ؾُقم في وجدؿُجهق وجغقُضىق والًت ًل  ؾخػغ ى ًجغي - 55  جهُُم ٍو

.   خقنت ؤلاظغ ء ث بَقع في  اىالًقث وؤصلقب  إلاجلـ بيو  اخكقغلي   لى ع من مؿخهل ظؼء في  اىالًت

 ؤلانؿقو خهىم  مػقًير بَقع في ومًمىنهق، واُقنهق  اىالًقث ؤىمُت غلى وجدؿُجهق وجغقُضىق  اىالًقث  ؾخػغ ى ًغيؼ- 56

  بهق  إلاػترف
ً
. ٦٠/٢٥١  اػقمت   جمػُت ونغ ع   خقنت ؤلاظغ ء ث واظقم صواُق

، ًنبغي- 57
ً
ؼ بًغوعة الاؾترققص بهق،  اػمل ونل بمٍقاُت ؤو صمجهق ؤو والًقث بخبؿُِ ًهض ي نغ ع ؤي  جسقط غنض صومق  حػٍؼ

. وخمقًتهق ؤلانؿقو بدهىم   اخمخؼ

  ٌؿعى ؤو المجلـ ًنبغي- 58
ً
:  اخقلي  اندى غلى وطاَ  اخدؿيو، بلى ص ثمق

  اىالًقث  جدُذ ؤو ًنبغي( ؤ) 
ً
قصة و ضلت قغنت ص ثمق ؼىق ؤلانؿقو خهىم  خمقًت مؿخىي  اٍؼ  ومؿخىي  وحػٍؼ

 ؤلانؿقو؛ خهىم  منظىمت ص زل  اخمقؾَ

نبغي.  إلاؿقو ة نضم غلى ؤلانؿقو خهىم   جمُؼ الاىخمقم بًالء ًنبغي( ب)   ًنمَّ  ؤو  إلاى يُػُت  اىالًقث اخى ػو  ٍو
 
ً
ُ  غن غمىمق  في بمق و اشهققُت، والاظخمقغُت والانخهقصًت   لهىم  مؼ ألاىمُت في و اؿُقؾُت  إلاضاُت   لهىم  بدؿقوي   اهبى
  اخنمُت؛ في   لو طاَ

 اـه؛ اؼوم ال  اظي الاػصو ط اخجنب ظهض ًل بظُ ًنبغي( ط) 

ص( ص)  ل، مى يُػُت سؿغ ث حكٍل  اتي  إلاجقالث َؾُخدضَّ
َ
 بَقع في والًقث بنكقء ؾير بىؾقثل طاَ في بمق وحػق 

ؼ يإو   خقنت، ؤلاظغ ء ث ىؾَّ
ُ
ه ؤو ؤو خقاُت، والًت ج  ؤو ؤو غضًضة، اهُقغقث ققملت نًُت بلى  اىالًقث ؤصلقب  ادبقو ًىظَّ

ب
َ
ُل  مكتريت؛ بظغ ء ث  جسقط  إلاػنُيو  اىالًقث ؤصلقب بلى ًُ

َغ َعى ؤو الىالًقث، صمج ؤي في  انظغ غنض ًنبغي،(  ه)     إلاهُمنت، وو قثكهق والًت ًل مًمىو  ًُ
ً
 حجم غن قًال

 والًت؛ نقخب ًل غلى ًهؼ  اظي  اػمل

 مهغع  ؤو زبير) آلااُت ىٍُل ًقو بط  مق مػغقت ؤظل من ظهىص بظُ  ؾخػغ يهق، ؤو  اىالًقث بنكقء غنض ًنبغي،( و) 
قصة اقخُت من قػقاُت  اهُقًل ؤيلر ىى( غقمل قٍغو ؤو  ؤلانؿقو؛ خهىم  خمقًت ٍػ

  ظضًضة، آاُقث ويؼ غنض و اضنت  اىيىح من ممٌن نضع ؤيبر جىدي ًنبغي( ػ) 
ً
. الؿمىى ججنبق
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ؿخهَىب ؤو ًنبغي- 59  ظػل نهض و اخػُيو، الازخُقع غملُت ويظاَ  اىالًقث، وؤاهقب  اىالًقث ؤصلقب حؿمُت جىخُض ٌُ

  بإيمله  انظقم
ً
. ؤقًل بكٍل مكهىمق

ص- 60 دَضصَّ . ؾنى ث بشالر  إلاى يُػُت  اىالًقث قتر ث َؾُخَدضَّ
ُ
ت  اىالًقث قتر ث وج . و خضة بؿنت  اهٍُغ

،  اخظًُل في  إلاضعظت  اىالًقث َؾُخَجّضصَ - 61   قحهق  إلاجلـ اظغ مىغض ًديو ؤو بلى طاَ، ًنُبو خُشمق ألاُو
ً
 ابراقمج وقهق

. (ص) اػمل

ُت  اػمل، في الاؾخمغ ع   لقاُيو  اىالًقث ألصلقب ًجىػ - 62   إلادضصة  اؿذ  اؿنى ث قترة ججقوػو  نض ًٍىاى  ؤال قٍغ
 اظغ خيو بلى ؾنى ث ؾذ غملهم قترة ججقوػث  اظًن  اىالًقث ؤصلقب قترة جمضًض ًجىػ   ؾخصنقثُت، وبهكت(.  اشقني  اخظًُل)

. و اخػُيو الازخُقع غملُت و اتهقء  اهلت ط ث  اىالًت في  إلاجلـ

غ عى ؤو ًنبغي- 63 ًُ ،
ً
ت  اىالًقث  ؾخدض ر في  ابذ اضي ؤًًق   اخػقوو  مبضآ بهق،  اػمل ونل ؤو  ؾخػغ يهق ؤو  اهٍُغ

ؼ بلى  اغ مُقو   لهُهي و  لى ع ُ  نضعة حػٍؼ . ؤلانؿقو خهىم  مجقُ في بقاتز مقتهق  اىققء غلى ألاغًقء  اضو

 مبقصت جُبُو ًنبغي  ىخمقمه، بًالءىق  إلاجلـ من جهخض ي  اتي  اخػقوو  غضم ؤو ؤلانؿقو خهىم   اتهقى خقالث في- 64
َجنُّب بمٌُقايو  اٌُل وغضم الااخهقثُت وغضم  إلاىيىغُت

َ
.  ادؿُِـ وج

ن
ًا
ت اللجنت  -زالثا  ؤلانصاو حلىون إلاجلض الاشدعاٍز

ت  الجنت َؾخٍىو - 65 كقع) ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ الاؾدكقٍع ت  الجنت" بػبقعة بػض قُمق باحهق ٌُ  ١٨ من  إلاااكت ،"(الاؾدكقٍع

 
ً
  اكغغُت  اهُئت ىظو وؾُخنكإ. منه بخىظُه وحػمل المجلـ جقبػت ومكىعة قٌغ ىُئت بمشقبت  اصخهُت، بهكتهم ٌػملىو  زبير 

  ؤغمقاهق وجاصي
ً
. ًلي قُمق  اى عصة  اخىظحهُت المبقصت وقهق

 الخعييو  -ؤلف

ُ   جمُؼ ًجىػ - 66 هغ ؤو جهترح ؤو  إلاخدضة ألامم في ألاغًقء  اضو
ُ
نبغي. منُهخه من ًل مغشليو، ج ، ٍو   زخُقع اضي الضُو

 ؤؾمقء بةصع ط  اهضص ىظ  في و اهُقم  إلاضني  إلاجخمؼ ومنظمقث ؤلانؿقو بدهىم   إلاػنُت  اىَنُت ماؾؿقتهق حؿدكير ؤو مغشلحهق،

ض  اتي   جهقث . مغشلحهق جٍا

  المجلـ  إلامٌنت   خبر ث ؤقًل بجقخت يمقو ىى طاَ من و اهضف- 67
ً
 صوعجه في  إلاجلـ ؾُهىم  اؿغى، اهظ  وجدهُهق

ُ  و إلاىيىغُت  اخهنُت  اكغوٍ وبنغ ع بىيؼ  اؿقصؾت نبغي(.  اشقاُت   جىات من ألاولى  اضوعة)  إلاغشليو اهبى  ىظو حكمل ؤو ٍو

: ًلي مق  اكغوٍ

ت  اىالًقث حؿخىفي( ص)   : اخقاُت  إلاػقًير  اهٍُغ

َبّذ  ام المجلـ والًت زمت -  خػيو بػض قحهق ًُ  ؤو باجقػىق؛ ٍو

َبّذ  ام  اػقمت الجمػُت والًت زمت -  خػيو بػض قحهق ًُ  ؤو باجقػىق؛ ٍو

وُّ   اىالًت َقبؼ - 
ُ
س ت   خضمقث ًَ .  اكنُت و إلاؿقغضة الاؾدكقٍع

 ؤلانؿقو؛ خهىم  مُض و في بهق مػترف وزبر ث بماىالث  اخمخؼ( ؤ) 

و  اخدلي( ب) 
ُ
ل
ُ
 عقُؼ؛ بس
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. و انز ىت الاؾخهالُ( ط) 

ؿدبػض- 68 خسظ منقنب ٌكؿلىو   اظًن ألاشخقم ٌُ
ُ
 ألامغ آزغ، يُقو ؤو ؤزغي  منظمت ؤًت في ؤو   لٍىمت في نغ ع ث قحهق ج

 بهكتهم  إلانخسبىو   الجنت ؤغًقء وؾُػمل.  اىالًت في  إلاخًمنت  إلاؿاواُقث مؼ  إلاهق ح في جًقعب غنه ًنكإ نض  اظي

.  اصخهُت

رم- 69
َ
دت . ؤلانؿقو خهىم  مُض و في و خض آو في مهقم غضة بيو   جمؼ غضم مبضؤ ًُ

 الااخخاب  -باء

ت  الجنت ؤغًقء ؾغي   نتر ع في  إلاجلـ ًنخسب- 70 ضمذ  اظًن  إلاغشليو نقثمت من الاؾدكقٍع
ُ
  ؤؾمقئىم ن

ً
 الكغوٍ وقهق

. غلحهق  إلاخكو

هكل- 71
ُ
ش نبل  إلاغشليو نقثمت ج ُ  ألامقات وجدُذ. بكهٍغن الااخسقب جقٍع  و إلاػلىمقث  إلاغشليو نقثمت والجمهىع  ألاغًقء الضو

. ألانل غلى و خض بكهغ  اخسقبهم نبل  اهلت ط ث

.  اهقاىاُت و انظم   لًقع ث إلاسخلل  إلانقؾب و اخمشُل   جنؿيو بيو  اخى ػو  إلاؿإاتي  اى ظب الاغخبقع بًالء ًنبغي- 72

:  اخقلي  اندى غلى   جؿغ في  اخىػَؼ ًٍىو - 73

  ُ هُت  اضو  ٥: ألاقٍغ

  ُ ت  اضو  ٥: آلاؾٍُى

  ُ  ٢:  اكغنُت ؤوعوبق صو

  ُ ٍق صو بي ومنُهت  االجُنُت ؤمٍغ  ٣:  اٍقٍع

  ُ ُ   اؿغبُت ؤوعوبق صو  ٣: ألازغي  و اضو

ت  الجنت ؤغًقء ٌكؿل- 74 جىػ . ؾنى ث زالر إلاضة منقنبهم الاؾدكقٍع  ألاولى،  اىالًت وفي. و خضة مغة  اخسقبهم بغقصة ٍو
سلب. ؾنخيو إلاضة آزغ وزلض و خضة، ؾنت إلاضة منقنبهم   خبر ء زلض َؾِكؿل

ُ
ت قتر ث في البذ  اهغغت وؾد .  إلاخض زلت  اػًٍى

 اإلاهام  -حيم

ت  الجنت مهمت- 75 هت بقاكٍل المجلـ   خبر ث جىقير هي الاؾدكقٍع  بهكت  اترييز مؼ  إلاجلـ، ًُلبهمق  الظًن و اٍُغ

م ال طاَ، بلى وبقإليققت.  ابدىر غلى  اهقثمت  إلاكىعة وجهضًم  اضع ؾقث بغض ص غلى عثِؿُت  َلب غلى بنقءً  بال   خبر ث ىظو جهضَّ
. منه وبخىظُه اهغ ع جه بقالمخشقُ  إلاجلـ،

ت الجنت ًنبغي- 76   إلاخهلت  إلاى يُػُت  اهًقًق غلى مكىعتهق اُقم ًهخهغ وؤو  اخنكُظًت  انى حي غلى جغيؼ ؤو الاؾدكقٍع
ؼ وهي ؤال  إلاجلـ، بىالًت . ؤلانؿقو خهىم  ظمُؼ وخمقًت حػٍؼ

ت  الجنت حػخمض ال- 77  مهترخقث ًدضصو،  اظي  اػمل اُقم يمن  إلاجلـ، بلى جهضم ؤو واهق. مهغع ث ؤو نغ ع ث الاؾدكقٍع
قصة ؼ اٍؼ ى قو قحهق ًنظغ اٍي ؤلاظغ ثُت يكقءجه حػٍؼ  ًدضصو،  اظي  اػمل اُقم يمن  إلاجلـ، بلى جهضم ؤو اهق يمق غلحهق، ٍو

ض بظغ ء بكإو مهترخقث .  ابدىر من مٍؼ
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ت الجنت مدضصة جىظحهُت مبقصت  إلاجلـ ًهضع- 78 هىم قنُت، مؿقىمت منه جُلب غنضمق الاؾدكقٍع  ظمُؼ بقؾخػغ ى ٍو

.  إلاؿخهبل في اظاَ يغوعة عؤي بط  مجهق ظؼء ؤي ؤو  اخىظحهُت  إلابقصت ىظو

 العمل ؤشاليب  -داى

ت  الجنت حػهض- 79 مٌن. غمل ؤًقم غكغة مضتهمق جخجقوػ  ال  اؿنت في ألايلر غلى صوعجيو الاؾدكقٍع  بيققُت صوع ث جغجِب ٍو

.  إلاجلـ من مؿبهت بمى قهت مسهو ؤؾقؽ غلى

ت  الجنت بلى ًُلب ؤو المجلـ ًجىػ - 80   ؤص ئىق ًمٌن مػُنت بمهقم ججهٌ ؤو الاؾدكقٍع
ً
غ قٍغو بَقع في ؤو ظمقغُق  ؤو مهؿَّ

غ  الجنت وؾخهضم. قغصًت بهكت .  إلاجلـ بلى   جهىص ىظو غن جهقٍع

ؼ- 81 صجَّ ت  الجنت ؤغًقء ٌُ    اخى نل، غلى الاؾدكقٍع
ً
 ال ؤاه ؾير.  اضوع ث بيو  اكقنلت  اكتر ث في ؤقغنت، بَقع في ؤو قغصًق

. بظاَ اهق  إلاجلـ ًإطو ام مق قغغُت ىُئقث بنكقء الجنت ًجىػ 

82 - 
ُّ
َدض

ُ
ت،  الجنت ج ُ  مؼ  اخى نل غلى بىالًتهق،  يُالغهق اضي الاؾدكقٍع  ؤلانؿقو  لهىم   اىَنُت  إلااؾؿقث ومؼ  اضو

   إلاضني  إلاجخمؼ يُقاقث من وؾيرىق   لٍىمُت ؾير و إلانظمقث
ً
.  إلاجلـ اُغ ثو وقهق

ُ  ًجىػ - 83 ُ  طاَ في بمق  إلاغ نبت، و  جهقث ألاغًقء الضو ًقالث ؤلانؿقو خهىم  مجلـ في ألاغًقء ؾير  اضو  و اى
  ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت و إلااؾؿقث ألازغي   اضواُت   لٍىمُت و إلانظمقث  إلاخسههت

ً
 ؤو   لٍىمُت، ؾير  إلانظمقث غن قًال

ت  الجنت ؤغمقُ في حكقعى   الاؾدكقٍع
ً
 و إلامقعؾقث ،١99٦/٣١ والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ نغ ع بُجهق من جغجِبقث بلى  ؾدنقص 

 من ممٌن نضع بإيبر  اٌُقاقث ىظو مؿقىمت يمقو مؼ آلاو،  إلاجلـ ًدبػهق و اتي ؤلانؿقو خهىم   جنت جدبػهق ًقاذ  اتي

.  اكػقاُت

ُبذُّ - 84 َُ   اػقملت ألاقغنت غمل إلاى نلت آلااُقث ؤنؿب في(  اشقاُت ظىاخه من ألاولى  اضوعة)  اؿقصؾت صوعجه في  إلاجلـ، َؾ
. الاظخمقعي و إلانخضي وألانلُقث؛  إلاػقنغة؛  اغم  وؤقٍقُ ألانلُيو؛ بقاؿٍقو  إلاػنُت

ن
ًا
 العهاوين جلدًم إحساء  -زابعا

 والنطاو الهدف  -ؤلف

ًقث  اشقبخت ألاامقٍ مػق جت ؤظل من  اكٍقوي  اخهضًم بظغ ء بنكقء غلى نقثم  اػمل- 85 ضة   جؿُمت االاتهق  بإصات و إلااٍَّ
قث وظمُؼ ؤلانؿقو خهىم   جمُؼ بهق مىزىم  .  اظغوف من  غف ؤي وفي  اػقام ؤظؼ ء من ظؼء ؤي في جهؼ  اتي ألاؾقؾُت   لٍغ

سظ- 86  ٢٠٠٠/٣ بقاهغ ع  إلانهدت بهُؿخه ١9٧٠ مقًى/ؤًقع ٢٧  إلااعر( ٤٨  -ص)١٥٠٣ والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ نغ ع  جُّ
غ و ١9  إلااعر   ٢٠٠٠ ًىاُه/خٍؼ

ً
  اكٍقوي  جهضًم بظغ ء ًٍىو  ؤو يمقو ؤظل من الانخًقء، غنض جدؿِنه وظغي  الػمل ؤؾقؾق

 
ً
  مدقًض 

ً
  ومىيىغُق

ً
  وقػقال

ً
ػمل وؤو  اطلقًق  خضمت ومىظهق  اهظ   اؿغي   اُقبؼ غلى ؤلابهقء وؾِخم.  إلانقؾب  اىنذ في به ٌُ

ؼ بؿُت ؤلاظغ ء .  إلاػنُت  اضوات مؼ  اخػقوو  حػٍؼ

 البالغاث ملبىليت معاًير  -باء

قث ؤلانؿقو  لهىم  بقاتهقى  إلاخهل  ابالؽ ًٍىو - 87 ، ألاؾقؾُت و  لٍغ
ً
ُت ؤلاظغ ء، ىظ  ألؾغ ى مهبىال  مق  ؾدُكقثه قٍغ

: ًلي
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ًقو و ضلت ؾُقؾُت صو قؼ اـه جٌن ام بط ( ؤ)    مىيىغه و
ً
  لهىم   اػقامي وؤلاغالو  إلاخدضة ألامم مُشقم مؼ مخكهق

  ؤلانؿقو؛ خهىم  نقاىو  مجقُ في  اخُبُو و ظبت ألازغي  و اهٍىى ؤلانؿقو

  ًخًمن ًقو بط ( ب) 
ً
  ونكق

ً
ًقث ونقجػُق    اتهقيهق؛  إلاؼغىم   لهىم  طاَ في بمق  إلاؼغىمت، االاتهق

  ؾخىفى بط   اكٍغ اهظ  ٌؿخجُب ال بالؽ في  انظغ ًجىػ  ؤاه بال. مؿِئت ؾير قُه  إلاؿخسضمت  الؿت ًقاذ بط ( ط) 
   إلاؿِئت؛  اػبقع ث خظف بػض ألازغي   إلاهبىاُت مػقًير

  ًقو بط ( ص) 
ً
غىو  ؤشخقم مجمىغت ؤو شخو غن نقصع  ًقث ضلقًق ؤنهم ًضَّ قث ؤلانؿقو خهىم  الاتهق  و  لٍغ

  اُت بدؿن ًخهغقىو    لٍىمُت، ؾير  إلانظمقث قحهم بمن ؤشخقم، مجمىغت ؤو شخو غن ؤو ألاؾقؾُت
ً
 خهىم  إلابقصت وقهق

غىو   إلاخدضة ألامم مُشقم ألخٍقم مسقاكت ؾُقؾُت صو قؼ ط ث مى نل بلى ٌؿدنضوو  وال ؤلانؿقو، ضَّ   اهم ؤو ٍو
ً
  غلمق

ً
 مبققغ 

 
ً
ًقث بهظو به ومىزىنق ُ  غضم ًجىػ  ال ؤاه غلى. الااتهق ضة  ابالؾقث نبى  بىنىع ٌػلمىو  ؤصلقبهق ًىو  إلاجغص بهق مىزىم  بإصات  إلااٍَّ

ًقث   الااتهق
ً
ُت مبققغ، ؾير غلمق   و ضلت؛ بإصات مككىغت  ابالؾقث ىظو جٍىو  ؤو قٍغ

  ٌؿدنض ال ًقو بط (  ه) 
ً
غ بلى خهغ   ؤلاغالم؛ وؾقثِ نكغتهق جهقٍع

ًقث من زقبذ امِ غن جٌكل ؤنهق ًبضو خقات بلى ٌكير ال ًقو بط ( و)  ضة ؤلانؿقو  لهىم    جؿُمت الااتهق   إلاٍا
جغي  بهق مىزىم  بإصات   اكٍقوي  بظغ ء ث من طاَ ؾير ؤو  إلاػقىض ث ىُئقث بخضي ؤو   خقنت ؤلاظغ ء ث ؤخض بَقع في جنقواهق ٍو

  ؤلانؿقو؛ خهىم   مُض و في  إلامقزلت ؤلانلُمُت  اكٍقوي  بظغ ء ث ؤو  إلاخدضة األمم  اخقبػت

  حؿخؿغم  ؤو قػقات ؾير  اؿبل ىظو ؤو ًدبيَّو ام مق  إلادلُت، الااخهقف ؾبل  ؾدنكضث بط ( ػ) 
ً
 خضوص ًخجقوػ  ػمنق

 ُ .  إلاػهى

نكإ  اتي ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت الماؾؿقث ًمٌن- 88
ُ
 مبقصت)  اىَنُت  إلااؾؿقث بمغيؼ  إلاخػلهت  إلابقصت وقو وحػمل ج

  بىنكهق حػمل ؤو  اهًقجي، قبه بقالزخهقم ًخػلو مق في ؾُمق ال ،(بقَعـ
ً
  ؾبال

ً
ًقث قغ صي مػق جت في قػقات  خهىم   اتهق

. ؤلانؿقو

لاو  -حيم  العامالو الفٍس

نكإ- 89 هقو ًُ ؿنض مخميز و غقمالو قٍغ
ُ
ًقث  اشقبخت ألاامقٍ بلى  إلاجلـ  ادبقو وجىظُه  ابالؾقث بدض والًت باحهمق ح  االاتهق

ضة   جؿُمت قث ؤلانؿقو  لهىم  بهق مىزىم  بإصات  إلاٍا . ألاؾقؾُت و  لٍغ

هيو يال ٌػمل- 90 سظ آلاع ء، جى قو غضم خقُ وفي. آلاع ء جى قو ؤؾقؽ غلى ؤلامٍقو، نضع  اػقمليو،  اكٍغ خَّ
ُ
  اهغ ع ث ج

هيو من واٍل. األنى ث  ابؿُُت بقألؾلبُت . به   خقم  اض زلي  انظقم ًًؼ ؤو  اكٍغ

ق -1 نه: بالبالغاث اإلاعني العامل الفٍس  وشلطاجه ووالًخه جنٍى

ت  الجنت حػّيِو- 91  مؼ ؤلانلُمُت،  إلاجمىغقث من ًلٍة  من و خضٌد  ؤغًقئهق، من زمؿت ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ الاؾدكقٍع

. بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو حكٌُل ؤظل من   جنؿيو، بيو الخى ػو   اى ظبت  إلاغ غقة

ت  الجنت حػّيِو ققؾغ، وظىص خقُ في- 92   ؤغًقئهق بيو من الاؾدكقٍع
ً
  زبير 

ً
  مؿخهال

ً
  وماىال

ً
  جإىُال

ً
  إلاجمىغت من غقاُق

. ط تهق ؤلانلُمُت
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93 - 
ً
ت وبلى مؿخهلت زبر ث بلى اللقظت اظغ    إلاؿخهلىو    خبر ء ٌػيَّو وجهُُمهق،  ابالؾقث ببدض ًخػلو قُمق الاؾخمغ ٍع

  و إلااىلىو 
ً
  جإىُال

ً
 و خضة مغة الخجضًض نقبلت والًتهم وجٍىو . ؾنى ث زالر إلاضة بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو في ألاغًقء غقاُق

. قهِ

ُلب- 94   البالؾقث، ؤولي بَكغػ  ألامقات، مؼ بقالقتر ى ًهىم، ؤو بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو عثِـ بلى ًُ
ً
 مػقًير بلى  ؾدنقص 

ُ  بلى بخقاتهق نبل  إلاهبىاُت، ؿدبػض.  إلاػنُت  اضو  ًٍىو   اتي ؤو ؾلُم ؤؾقؽ بلى حؿدنض ال ؤنهق ًدبيو  اتي  ابالؾقث  اغثِـ َو

ُ  نقخبهق ت، مجهى دقُ وال  اهٍى
ُ
 .  إلاػنُت  اضوات بلى بقاخقلي ج

ً
ص و اككققُت، مؿقءاتال وجىزُق   إلاػني  اػقمل  اكٍغو عثِـ ًؼّوِ

نبغي. ألاولي  اكدو بػض  إلاغقىيت  ابالؾقث بجمُؼ بهقثمت  اكٍغو ؤغًقء ًققت بقابالؾقث   اتي ألاؾبقب  اهقثمت ىظو جبيو ؤو ٍو

دقُ.  ابالؾقث عقٌ بلى ؤقًذ  اتي  اهغ ع ث ظمُؼ باحهق  ؾدنضث
ُ
ُ   إلاػنُت  اضوات بلى  إلاؿدبَػضة ؾير  ابالؾقث ؾقثغ وج  اللهى

ًقث  صغقء ث بكإو آع ئهق غلى . الااتهق

 الصغقء ث  إلاىيىغُت ألاؾـ وجهُُم  ابالؾقث من بالؽٍة  مهبىاُت في بقابذ بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو ؤغًقء ًهىم- 95
ًقث، ًقث من زقبذ امِ غن ًٌكل ؤاه ؤزغي  بالؾقث مؼ بقالنتر و ؤو وخضو  ابالؽ من ًدبيو ًقو بط  مق طاَ في بمق الااتهق  الااتهق

ضة   جؿُمت قث ؤلانؿقو  لهىم  بهق مىزىم  بإصات  إلاٍا م. ألاؾقؾُت و  لٍغ هّضِ   اػقمل  اكٍغو بلى بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو ٍو
  بق لقالث  إلاػني

ً
   اهًقًق بخضي جخُلب وغنضمق. بهق   خقنت و اخىنُقث  إلاهبىات  ابالؾقث ظمُؼ ًخًمن ملكق

ً
ض    انظغ من مٍؼ

بهحهق ؤو بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل الكٍغو ًجىػ  بيققُت، مػلىمقث ؤو  جلَ ًُلب وؤو  اخقاُت صوعجه ختى  ؾخػغ يه نُض ًُ

هِضع. مق نًُت عقٌ ًهغع  ؤو بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل والكٍغو.  إلاػنُت  اضوات من  إلاػلىمقث  بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو وٍُ
ككػهق  إلاهبىاُت إلاػقًير  اهقعم  اخُبُو بػض نغ ع جه ظمُؼ .  اى ظبت بقإلابرع ث َو

 

ق -2 نه: با لاالث اإلاعني العامل الفٍس  وشلطاجه ووالًخه جنٍى

  بنلُمُت مجمىغت ًل حػّيِو- 96
ً
ُ  من اضوات ممشال    جنؿيو، بيو الخى ػو   اى ظبت  إلاغ غقة مؼ  إلاجلـ، في ألاغًقء  اضو

ػيَّو. بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو في اُػمل  بط  و خضة مغة الخجضًض نقبلت والًتهم وجٍىو . و خضة ؾنت إلاضة ألاغًقء ىاالء َو
   إلاػنُت  اضوات ًقاذ

ً
.  إلاجلـ في غًى 

 ؤلانلُمُت  إلاجمىغت جهىم مق، ققؾغ ملء وبؿُت.  اصخهُت بهكتهم بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو ؤغًقء ٌػمل- 97
ُ  من ممشل بخػُيو  اكقؾغ باحهق ٌػىص  اتي  إلاػنُت . ط تهق ؤلانلُمُت  إلاجمىغت في ألاغًقء  اضو

ب- 98
َ
ُل   إلاػني  اػقمل  اكٍغو من  إلاهضمت و اخىنُقث  إلاػلىمقث غلى بنقءً  ًهىم، بإو بق لقالث،  إلاػني  اػقمل  اكٍغو بلى ًُ

غ  إلاجلـ بمى ققة بقابالؾقث، ًقث  اشقبخت ألاامقٍ غن بخهٍغ ضة   جؿُمت االاتهق قث ؤلانؿقو  لهىم  بهق مىزىم  بإصات  إلاٍا  و  لٍغ
م وؤو ألاؾقؾُت، ٍىو   جسقطو،  اى ظب ؤلاظغ ء بكإو جىنُقث  إلاجلـ بلى ًهّضِ  مكغوع ؤو نغ ع مكغوع قٍل في غقصة طاَ ٍو

    لقالث بخضي جخُلب وغنضمق. باُه  إلادقات بق لقالث ًخػلو قُمق مهغع 
ً
ض   ألغًقء ًجىػ  بيققُت، مػلىمقث ؤو  انظغ من مٍؼ

   اػقمل والكٍغو.  اخقاُت صوعجه ختى الاؾخػغ ى نُض   لقات جلَ ببهقء بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو
ً
  انظغ عقٌ ًهغع  ؤو ؤًًق

. مق نًُت في
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  بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو نغ ع ث ظمُؼ جٍىو  ؤو ًنبغي- 99
ً
مت  في  انظغ ونل ؤؾبقب جبيو وؤو  اى ظبت بقإلابرع ث ُمَضغَّ

نبغي. بكإنهق بقجسقطو  إلاىص ى ؤلاظغ ء ؤو   لقالث من خقات سظ ؤو ٍو خَّ
ُ
ع قةط  آلاع ء، بخى قو  انظغ ونل نغ ع ث ج

َّ
 طاَ حػظ

. األنى ث  ابؿُُت قبقألؾلبُت

ت العمل طسابق  -داى  والصٍس

ق- 100
ّ
  ًٍىو  ؤو  اكٍقوي  بظغ ء قغوٍ من ًقو إلا

ً
ػمل وؤو  اطلقًق  خضمت مىّظهق هت به ٌُ ت بٍُغ   اخىنُذ، ومنقؾبت ؾٍغ

هيو يال ًجخمؼ  ببدض  اؿغغت وظه غلى  اهُقم بؿُت صوعة، ًل غمل ؤًقم زمؿت إلاضة ألانل غلى  اؿنت في مغجيو  اػقمليو  اكٍغ

ُ  عصوص طاَ في بمق  ابالؾقث،    إلاجلـ غلى  إلاػغويت   لقالث ويظاَ غلحهق،  اضو
ً
.  اكٍقوي  بظغ ء بَقع في ؤنال

 ألامم اؿقث بةخضي مىيىغُت عصوص اخهضًم ظهضىق نهقعي  وجبظُ  اكٍقوي  بظغ ء بَقع في  إلاػنُت  اضوات جخػقوو - 101

هيو َلبقث من َلب ؤي غلى  اغؾمُت  إلاخدضة  ظهضىق نهقعي   اضوات ىظو جبظُ يمق. ؤلانؿقو خهىم  مجلـ ؤو  اػقمليو  اكٍغ
ش من ؤقهغ زالزت ًخجقوػ  ال مىغض في عصٍة  اخهضًم جىػ .  اُلب جهضًم جقٍع   اضوات َلب غلى بنقء  إلاهلت ىظو جمضًض الانخًقء غنض ٍو

.  إلاػنُت

ت  إلالكقث جدُذ ؤو ألامقات غلى ًخػيو- 102   اىنذ إلجقخت ألانل، غلى بإؾبىغيو  ظخمقغه نبل  إلاجلـ، ؤغًقء  جمُؼ  اؿٍغ

. قحهق النظغ  اٍقفي

ًقث  اشقبخت ألاامقٍ في بقانظغ  اؿنت، في و خضة مغة ألانل غلى واٌن طاَ، ألامغ  نخض ى ًلمق  إلاجلـ، ًهىم- 103  االاتهق
ضة   جؿُمت قث ؤلانؿقو  لهىم  بهق مىزىم  بإصات  إلاٍا . بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو باحهق  ادبقىه ًىظه  اتي ألاؾقؾُت و  لٍغ

بدض- 104
ُ
غ ج هت  إلاجلـ بلى  إلادقات بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو جهقٍع ت، بٍُغ . طاَ زالف  إلاجلـ ًهغع  ام مق ؾٍغ

 ًىظض ًقو بط  ؾُمق وال غلنُت، بهىعة   لقالث من خقات في بقانظغ  إلاجلـ بق لقالث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو ًىص ي وغنضمق

و، مؼ  اخػقوو  غن قُه ابـ وال و ضح  مخنقع ت ؤؾقؽ غلى  اخىنُت جلَ في  إلاجلـ ًنظغ  اكٍغ .  اخقاُت صوعجه في ألاواٍى

   اكٍقوي  بظغ ء ًٍىو  ؤو اًمقو- 105
ً
   اطلقًق  خضمت مىظهق

ً
ػمل وؤو وقػقال   إلابضؤ خُض من ًجب  إلانقؾب،  اىنذ في به ٌُ

  ٢٤ قحهق  إلاجلـ واظغ  إلاػنُت  اضوات بلى  اكٍىي  بخقات بيو  اكقنلت  اؼمنُت  اكترة جخجقوػ  ؤال
ً
. قهغ 

 اإلاعنيت والدولت العنىين صاحب معازلت  -ىاء

   إلاغ خل في بقإلظغ ء ث  إلاػنُت و اضوات  ابالؽ نقخب من ًل بغالم  اكٍقوي  بظغ ء ًٌكل- 106

:  اخقاُت  اغثِؿُت

ُ  ؾير  ابالؽ بقابالؾقث  إلاػني  اػقمل  اكٍغو ٌػخبر غنضمق( ؤ)  دقُ غنضمق ؤو مهبى   إلاػني  اػقمل  اكٍغو بلى  ابالؽ ًُ
بهي غنضمق ؤو قُه؛ ًنظغ اٍي بق لقالث هيو ؤخض ًُ ؛  ابالؽ  إلاجلـ ؤو  اػقمليو  اكٍغ

ً
هق

ّ
 مػل

.  اجهقثُت  اندُجت نضوع  غنض( ب) 

دقٍ طاَ، بلى بقإليققت- 107    ابالؽ نقخب ًُ
ً
ش غلمق .  اكٍقوي  جهضًم بظغ ء بمىظب بالؾه حسجُل بخقٍع

خه غن  اٌكل غضم نقخبه َلب بط   إلاػنُت  اضوات بلى  ابالؽ ًدقُ ال- 108 . ىٍى

ن
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 الخدابير  -واو

109 - 
ً
ُ  الممقعؾت وقهق نت بدقات ًخػلو قُمق  إلاّخسظ ؤلاظغ ء ًٍىو  ؤو ًنبغي بهق،  إلاػمى ُّ :  اخقاُت   خُقع ث ؤخض مػ

ع مق ًىظض ال ًقو بط    لقات في  انظغ ونل( ؤ)   بكإنهق؛ بظغ ء  جسقط ؤو قحهق  انظغ مى نلت ًبّرِ

ض جهضًم  إلاػنُت  اضوات من و اُلب الاؾخػغ ى نُض   لقات ببهقء( ب)   ػمنُت مهلت ؾًىو  في  إلاػلىمقث من مٍؼ
 مػهىات؛

  وماىل مؿخهل زبير وحػُيو الاؾخػغ ى نُض   لقات ببهقء( ط) 
ً
  جإىُال

ً
غ وجهضًم   لقات اغنض غقاُق  طاَ غن جهٍغ

  إلاجلـ؛ بلى

 غلنُت؛ بهىعة قحهق  انظغ بؿُت بقاكٍقوي   إلاخػلو  اؿغي  ؤلاظغ ء بمىظب  إلاؿإات  ؾخػغ ى ونل( ص) 

   إلاػنُت  اضوات بلى جهضم بإو  إلاكىيُت جىنُت(  ه) 
ً
، حػقواق

ً
 زضمقث ؤو  اهضع ث، بنقء مجقُ في مؿقغضة ؤو قنُق

ت .  ؾدكقٍع

ن
ًا
 العمل لبراامج وإطاز ألاعماى حدوىن  -خامصا

 اإلابادا  -ؤلف

ُ  ظمُؼ غلى الااُبقم  (  اػقإلاُت)  اػقام صو

   لُقص 

  إلاىيىغُت 

 الااخهقثُت غضم 

  ابّنقء و و اخػقوو    لى ع 

  الخنبا  اهقبلُت 

  إلاغوات 

  اككققُت 

   إلاؿقءات 

  اخى ػو  

ُ /ؤلاقمقُ    اكمى

   جنؿقني  إلانظىع  

 ومخقبػتهق  اهغ ع ث جنكُظ 

 ألاعماى حدوىن  -باء

 وؤلاظغ ثُت  اخنظُمُت  إلاؿقثل- ١  ابنض
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غ- ٢  ابنض غ  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمي  إلاخدضة ألامم إلاكىى  اؿنىي   اخهٍغ  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاكىيُت وجهٍغ
  اػقم وألاميو 

ؼ- ٣  ابنض ، ؤلانؿقو خهىم  وخمقًت حػٍؼ
ً
   لو قحهق بمق و اشهققُت، والاظخمقغُت والانخهقصًت و اؿُقؾُت  إلاضاُت ًققت

  اخنمُت في 

 بهق  إلاجلـ  ىخمقم جخُلب  اتي  وؤلانـ خهىم  خقالث- 4  ابنض

 ؤلانؿقو خهىم  وآاُقث ىُئقث- ٥  ابنض

  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى- ٦  ابنض

 ألازغي   إلادخلت  اػغبُت ألاع ض ي وفي قلؿُيو في ؤلانؿقو خهىم  خقات- ٧  ابنض

 قُِنق غمل وبغاقمج بغالو وجنكُظ مخقبػت- ٨  ابنض

ت- 9  ابنض   بغالو وجنكُظ ومخقبػت حػهب، من بظاَ ًخهل ومق ألاظقاب ويغو  اػنهغي  و اخمُيز  اػنهٍغ
 صًغبقو غمل وبغاقمج 

  اهضع ث وبنقء  اكنُت  إلاؿقغضة- 10  ابنض

 العمل لبراامج إطاز  -حيم

 وؤلاظغ ثُت  اخنظُمُت  إلاؿقثل- 1  ابنض

  إلاٌخب ؤغًقء  اخسقب

  اؿنىي   اػمل بغاقمج  غخمقص

 ؤزغي  مؿقثل في  انظغ مؼ  اضوعة، غمل بغاقمج  غخمقص

  اىالًقث ؤصلقب وحػُيو  زخُقع

ت  الجنت ؤغًقء  اخسقب  ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ الاؾدكقٍع

غ  غخمقص   اضوعة جهٍغ

غ  غخمقص   اؿنىي   اخهٍغ

غ- 2  ابنض غ  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمي  إلاخدضة ألامم إلاكىى  اؿنىي   اخهٍغ   اػقم وألاميو  إلاكىيُت وجهٍغ

غ غغى   اخدضًصُت وؤلايقققث  اؿنىي   اخهٍغ

ؼ- 3  ابنض ، ؤلانؿقو خهىم  وخمقًت حػٍؼ
ً
    لو قحهق بمق و اشهققُت، والاظخمقغُت والانخهقصًت و اؿُقؾُت  إلاضاُت ًققت

  اخنمُت في 

 و اشهققُت والاظخمقغُت الانخهقصًت   لهىم  

 و اؿُقؾُت  إلاضاُت   لهىم  
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نيو وؤقغ ص مدضصة وقئقث  اكػىب خهىم   َُّ  ُمػ

  اخنمُت في   لو 

 بهق  إلاخػلهت  إلاى يُػُت و إلاؿقثل ؤلانؿقو خهىم  بيو  اتر بِ 

 بهق  إلاجلـ  ىخمقم جخُلب  اتي ؤلانؿقو خهىم  خقالث- 4  ابنض

 ؤلانؿقو خهىم  وآاُقث ىُئقث- 5  ابنض

غ  ت  الجنت جهٍغ  ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ الاؾدكقٍع

غ    اكٍقوي  جهضًم بظغ ء جهٍغ

  اكقمل  اضوعي الاؾخػغ ى- 6  ابنض

 ألازغي   إلادخلت  اػغبُت ألاع ض ي وفي قلؿُيو في ؤلانؿقو خهىم  خقات- 7  ابنض

ًقث   في آزقع من  إلادخلت  اػغبُت ألاع ض ي من وؾيرىق اكلؿُيو ؤلاؾغ ثُلي الاخخالُ غلى ًترجب ومق ؤلانؿقو خهىم   اتهق
 ؤلانؿقو خهىم 

غ في  اكلؿُُني  اكػب خو   مهيرو جهٍغ

 قُِنق غمل وبغاقمج بغالو وجنكُظ مخقبػت- 8  ابنض

ت- 9  ابنض   بغالو وجنكُظ ومخقبػت حػهب، من بظاَ ًخهل ومق ألاظقاب ويغو  اػنهغي  و اخمُيز  اػنهٍغ
 صًغبقو غمل وبغاقمج 

  اهضع ث وبنقء  اكنُت  إلاؿقغضة- 10  ابنض

ن
ًا
 العمل ؤشاليب  -شادشا

   اػمل، ألؾقاُب ًنبغي- 110
ً
 و انز ىت وؤلااهقف و  لُقص بقاككققُت جدؿم ؤو ،٦٠/٢٥١  اػقمت   جمػُت بهغ ع غمال

مٌن. وؤلاقمقُ الخنبا و اهقبلُت  اىيىح بلى جاصي وؤو  اػملي؛ و اُقبؼ   ٍو
ً
.  اىنذ بمغوع وحػضًلهق جدضًثهق ؤًًق

 اإلاؤشصيت الترجيباث  -ؤلف

ن ؤلاحاطت احخماعاث -1
ًا
 اإلاخىقعت اإلالسزاث ؤو باللسازاث علما

   اىقىص بخقَت وهي ،قهِ بغالمُت و ُكت ىظو ؤلاخقَت الظخمقغقث- 111
ً
. جهضًمهق  إلاؼمؼ ؤو  إلاهضمت  إلاهغع ث/بقاهغ ع ث غلمق

.  إلاػنُت  اىقىص الاظخمقغقث ىظو غهض وؾدخىلى

 بعإو اإلاعازلت باب اإلافخىحت ؤلاعالميت السبيض احخماعاث- 2
 الصلت ذاث ألاعماى من ذلو وغير واإلالسزاث اللسازاث

ؼ بكإو  إلاكقويقث خقات غن مػلىمقث الاظخمقغقث ىظو جهضم- 112 ن من  اىقىص اخمٌيو  إلاهغع ث ؤو/و  اهغ ع ث مكقَع  جٍٍى
ؼ ىظو خقات غن غقمت قٌغة ًقف مدٌ بغالمي ؾغى  إلاكقوع ث واهظو.  إلاكقَع   اكبٌت غلى  إلاػغويت  إلاػلىمقث بلى ًُ

ػهض   خقعظُت،
ُ
هت وح . الخكقوى منبر بمشقبت جٍىو  وان. وظقمػت قكققت بٍُغ
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 السبيصيىون اإلالترحاث ملدمى ٌعلدىا التي اإلالترحاث بعإو السشميت غير اإلاعاوزاث -3

ؼ بكإو الخكقوى ألاؾقؾُت  اىؾُلت هي  اغؾمُت ؾير  إلاكقوع ث- 113  من وغهضىق  إلاهغع ث، ؤو/و  اهغ ع ث مكقَع

ؼ ىظو( مهضمي) مهضم مؿاواُت نبغي.  إلاكقَع  بكإو  إلاكقعيت بقب مكخىخت و خضة عؾمُت ؾير مكقوعة ألانل غلى حػهض ؤو ٍو
نبغي. بظغ ء الجسقط  إلاجلـ قُه ًنظغ ؤو نبل مهغع /نغ ع مكغوع ًل  منقؾب ونذ في  إلاكقوع ث اػهض ممٌن ظهض ؤيبر بظُ ٍو

هت . مجهق  اهؿيرة  اىقىص وبسقنت  اىقىص، جى ظه  اتي  اهُىص الاغخبقع في جإزظ وظقمػت قكققت وبٍُغ

 اإلانخب دوزن -4

114 - ُ بلـ. و اخنظُمُت ؤلاظغ ثُت  إلاؿقثل  إلاٌخب ًدنقو غ في وطاَ  ظخمقغقجه، مًقميو غن بقاخظقم  إلاٌخب وٍُ  مىظؼ جهٍغ
هضم .  منقؾب ونذ في ًُ

 مصخدًسة ومىابد دزاشيت، وحللاث الاط، ؤفسقت ألاخسين العمل ؤظهاى حعمل ؤو ًمنن -5

 ىظو وجٍىو . خضة غلى خقات ًل في بقانظغ وطاَ و اهُـ،  إلاىيىغقث قحهق بمق ألاقٍقُ، ىظو  ؾخسض م في  إلاجلـ ًبّذ - 115

ؼ في  إلاجلـ ٌؿخسضمهق ؤصو ث بمشقبت ألاقٍقُ نبغي. مػُنت مؿقثل بكإو و اخكقىم   لى ع حػٍؼ  في ألاقٍقُ ىظو  ؾخسض م ٍو

ُ  ؾُقم نبغي.  اؿنىي  غمله وبغاقمج  إلاجلـ ؤغمقُ ظضو ػؼػ  ؤو اهق ٍو
ُ
 ؤو ًمٌن وال.  اضولي   لٍىمي َقبػهق جٌّمل ؤو/و  ح

ؿخسضم
ُ
ُ   اػمل وؤؾقاُب ؤلانؿقو  لهىم    لقاُت آلااُقث غن يبضًل ألاقٍقُ ىظو ح . مدلهق جدل ؤو ؤو بهق  إلاػمى

 اإلاصخىين السفيع ا جزء -6

ػهض- 116 لُه.  اغثِؿُت  إلاجلـ صوعة ؤزنقء في  اؿنت في مغة  إلاؿخىي   اغقُؼ   جؼء ٌُ  ام  اتي الىقىص قُه ًمٌن غقم ظؼء ٍو

ضلي ؤو  إلاؿخىي   اغقُؼ   جؼء في حكقعى
ُ
. غقمت ببُقاقث ج

 العمل زلافت  -باء

: ًلي بمق  اهُقم ًلؼم- 117

 بقإلاهترخقث؛  إلابٌغ ؤلابالؽ( ؤ) 

ؼ  إلابٌغ  اخهضًم( ب)  كًل و إلاهغع ث،  اهغ ع ث إلاكقَع   اضوعة؛ من ألازير نبل ألاؾبىع نهقًت نبُل طاَ ًٍىو  ؤو ٍو

غ،  جمُؼ  إلابٌغ  اخىػَؼ( ط)  غ وبسقنت  اخهقٍع  نبل منقؾب ونذ في  اىقىص بلى إلخقاتهق   خقنت، ؤلاظغ ء ث جهقٍع
  ١٥  ب  إلاجلـ قحهق ًنظغ ؤو

ً
  إلاخدضة؛ بقألمم  اغؾمُت  الؿقث بجمُؼ وطاَ ألانل، غلى ًىمق

ُ  مؿاواُت مق ببلض ًخػلو نغ ع ؤي مهترحي غلى جهؼ( ص)   إلابقصع تهم  اخإًُض من ممٌن نضع ؤيبر غلى   لهى
كًل) ُ  ٍو   15 جإًُض غلى   لهى

ً
 ؤلاظغ ء؛  جسقط نبل( غًى 

ُ  بدو  إلاؿقؽ صوو   اهغ ع ث جٍقزغ اخجنب وطاَ  اهغ ع ث بلى  الجىء في  اخدكظ(  ه)   قتر ث في  ابذ في  اضو

ؼ  اضوعي  اخهضًم : ٍَغو غن وطاَ مهترخقتهق إلاكقَع

  اشقاشت؛  الجنت/ اػقمت   جمػُت مبقصع ث مؼ اـه اؼوم ال  اظي الاػصو ط من ألاصنى   لض بلى  اخهلُل` 1̀

ُ  بنىص ججمُؼ` 2̀  ألاغمقُ؛ ظضو

ُ  نًقًق/ببنىص  إلاخػلهت ؤلاظغ ء ث في و انظغ  اهغ ع ث ؤو/و  إلاهغع ث جهضًم في  اخػقنب` 3̀ . ألاغمقُ ظضو
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 واإلالسزاث اللسازاث خالف ألاخسين النخابج  -حيم

 .  اغثِـ وبُقاقث  إلانقنكقث، ومىظؼ ث والاؾخنخقظقث،  اخىنُقث،  انخقثج ىظو حكمل نض- 118
ً
  اهقاىاُت آلازقع بلى واظغ 

. مدلهق جدل ؤو ال و إلاهغع ث  اهغ ع ث حؿخٌمل ؤو اهق ًنبغي قةاه  انخقثج، ىظو غلى جترجب  اتي  إلاسخلكت

 للمجلض الاشخثنابيت الدوزاث  -داى

ل- 119 قع  اخقاُت ألاخٍقم جٌّمِ   اض زلي و انظقم ٦٠/٢٥١  إلاخدضة األمم  اػقمت   جمػُت نغ ع غلُه ًنو  اظي  اػقم ؤلَا
. ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ

  الاؾخصنقثُت الضوع ث  اض زلي  انظقم ًٍىو - 120
ً
ُ   اض زلي  انظقم مؼ مخى قهق . المجلـ  اػقصًت  اضوع ث في به  إلاػمى

  المجلـ،  ؾخصنقثُت صوعة غهض َلب ًهضم- 121
ً
  اػقمت   جمػُت نغ ع من ١٠  اكهغة في غلُه  إلانهىم الكٍغ وقهق

 ط ث ؤزغي  مػلىمقث ؤًت قُه وجضعط الاظخمقع في جنقواهق  إلاغ ص  إلاؿإات  اُلب ىظ  في وجدضص. ؤمقاخه وبلى  إلاجلـ عثِـ بلى ،60/251

. غغيهق في  اُلب مهضمى ًغؾب نض نلت

ػهض- 122
ُ
 جهل ال مهلت في  إلابضؤ، خُض من حػهض، واٌجهق  اغؾمي،  اُلب بعؾقُ بػض ممٌن ونذ ؤؾغع في الاؾخصنقثُت  اضوعة ح

ض وال غمل ًىمي غن    اُلب حؿلم بػض غمل ؤًقم ٥ غن جٍؼ
ً
 ظلؿقث ؾذ) ؤًقم زالزت الاؾخصنقثُت  اضوعة مضة جخجقوػ  وال. عؾمُق

. طاَ زالف  إلاجلـ ًهغع  ام مق( غمل

ش ويظاَ مهضمىو، قُه ًضعظهق بيققُت مػلىمقث وؤي  اُلب  اكىع  غلى  إلاجلـ ؤمقات جغؾل- 123   اضوعة غهض جقٍع
ُ  ظمُؼ بلى الاؾخصنقثُت، ًقالث  إلاػلىمقث ىظو ألامقات وجدُذ  إلاخدضة، ألامم في ألاغًقء  اضو  و إلانظمقث  إلاخسههت؛ الى

 وطاَ الاؾدكقعي،  إلاغيؼ ط ث   لٍىمُت ؾير و إلانظمقث ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت و إلااؾؿقث ألازغي،  اضواُت   لٍىمُت
نبغي. ؤلاعؾقُ ؾبل وؤؾغع بإنؿب ؼ وبسقنت الاؾخصنقثُت،  اضوعة وزقثو بجقخت ٍو ُ  و إلاهغع ث،  اهغ ع ث مكقَع   الضو

ً
 ًققت

هت  إلاخدضة ألامم في  اغؾمُت  الؿقث بجمُؼ . و اككققُت  إلانقؾب و اخىنُذ بقإلاؿقو ة جدؿم بٍُغ

جغي  ؤو  إلاجلـ اغثِـ ًنبغي- 124  جهٍغل بكإو  إلاكقعيت بقب مكخىخت بغالمُت مكقوع ث الاؾخصنقثُت  اضوعة غهض نبل ًُ
  ًُلب ؤو ًجىػ   اهضص، ىظ  وفي. وجنظُمهق  اضوعة ؤغمقُ

ً
 حكمله قُمق حكمل بيققُت مػلىمقث جهضم ؤو ألامقات بلى ؤًًق

. ؾقبهت  ؾخصنقثُت صوع ث في  اػمل ؤؾقاُب غن مػلىمقث

ُ   إلاجلـ، ألغًقء ًجىػ - 125 ُ   إلاػنُت، و اضو ًقالث  إلاغ نب، نكت اهق  اتي و اضو ًقالث  إلاخسههت و اى    لٍىمُت و اى
 في حؿقىم ؤو الاؾدكقعي،  إلاغيؼ ط ث   لٍىمُت ؾير المنظمقث ويظاَ ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت و إلااؾؿقث ألازغي،  اضواُت

  الاؾخصنقثُت  اضوعة
ً
. المجلـ  اض زلي النظقم وقهق

ُ   غتزمذ بط - 126 ُ  من ؾيرىق ؤو  ؾخصنقثُت صوعة غهض جُلب  اتي  اضو ؼ َغح  اضو  اهق ًنبغي مهغع ث، ؤو نغ ع ث مكقَع
   انهىم بجقخت

ً
دض طاَ، ومؼ. المجلـ  اض زلي  انظقم مى ص من  اهلت ط ث المى ص وقهق ؼ مهضمى ًُ  ىظو غغى غلى  إلاكقَع

. ممٌن ونذ ؤؾغع في  انهىم

ؼ) نغ عىم مكغوع او بكإو  إلاكقعيت بقب مكخىخت مكقوع ث بظغ ء  إلاهغع  ؤو  اهغ ع مكغوع إلاهضمي ًنبغي- 127  مكقَع

ؼ) مهغعىم مكغوع ؤو( نغ ع تهم  آلاع ء في جى قو بلى والخىنل قحهق،  انظغ في مكقعيت ؤوؾؼ اخدهُو وطاَ ،(مهغع تهم مكقَع
. طاَ ؤمٌن بط  بكإنهق
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خىدى وؤو  إلاكقعيت، ؤؾقؽ غلى جهىم منقنكت بظغ ء الاؾخصنقثُت  اضوعة جدُذ ؤو ًنبغي- 128  حؿعى وؤو اخقثج، جدهُو مجهق ًُ
  المجلـ  اخقاُت  اػقصًت  اضوعة في غجهق وؤلابالؽ جنكُظىق عنض ًمٌن غملُت اخقثج بلى  اخىنل بلى

ً
 نغ ع  جسقط إلمٍقاُت يمقاق

. مخقبػتهق بكإو

ن
ًا
( نه)الداخلي النظام  -شابعا

 الدوزاث

  اض زلي  انظقم

 1 اإلاادة

 مق  اػقمت،   جمػُت في  اغثِؿُت الجقو ويؼ  اظي  اض زلي  انظقم الانخًقء، بدؿب ؤلانؿقو، خهىم  مجلـ ًُبو 
  طاَ زالف  إلاجلـ ؤو   جمػُت جهغع  ام

ً
. الخهق

 العادًت الدوزاث

  اضوع ث غضص

 2 اإلاادة

ػهض  اؿنت، َى ُ بقاخظقم ؤلانؿقو خهىم  مجلـ ًجخمؼ   صوعة جًم  إلاجلـ، ؾنت في صوع ث زالر غن ًهل ال مق َو

. ؤؾقبُؼ غكغة غن مجمىغهق ًهل ال اكترة وجمخض عثِؿُت،

 ــــــــــــ

 ؤو  اػقمت الجمػُت  اض زلي  انظقم من مُقبهت ؤو ممقزلت مى ص بلى مػهىقت ؤنى ؽ بيو  اى عصة ألاعنقم حكير(  ه) 
(. A/520/Rev.16)  اغثِؿُت  جقنهق

ت مبققغة   اػًٍى

 3 اإلاادة

  ُ    إلانخسبت ؤلانؿقو خهىم  مجلـ في ألاغًقء  اضو
ً
تهق جبققغ خضًشق ُ   اُىم في غًٍى  مدل اخدل  إلاجلـ ؾنت من ألاو

 ُ تهق مضة  اتهذ  اتي ألاغًقء  اضو . غًٍى

  إلاجلـ  ظخمقع مٍقو

 4 اإلاادة

. ظنُل في ؤلانؿقو خهىم  مجلـ مهغ ًهؼ 

ن

ن

ن

ن
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 الاشخثنابيت الدوزاث

 الاؾخصنقثُت  اضوع ث غهض

 5 اإلاادة

ُ   اض زلي  انظقم ىى ؤلانؿقو خهىم  إلاجلـ الاؾخصنقثُت الضوع ث  اض زلي  انظقم   بقاضوع ث ًخػلو قُمق به  إلاػمى

. المجلـ  اػقصًت

 6 اإلاادة

 ؤغًقء زلض بخإًُض ًدظى ؤغًقثه ؤخض من بُلب  ؾخصنقثُت صوع ث  اًغوعة، غنض ؤلانؿقو، خهىم  مجلـ ٌػهض 

.  إلاجلـ

 معهم والدعاوزن اإلاجلض لدي اإلاساقبيو معازلت

 7 اإلاادة

   جمػُت جهغع  ام مق  اػقمت،   جمػُت  جقو به حػمل  اظي  اض زلي  انظقم الانخًقء، بدؿب  إلاجلـ، ًُبو( ؤ) 
، طاَ زالف  إلاجلـ ؤو

ً
ُ  قحهم بمن مػهم، و ادكقوع   إلاغ نبيو مكقعيت وؤمق الخهق ًقالث  إلاجلـ، في ألاغًقء ؾير  اضو  و اى

  ؤلانؿقو،  لهىم   اىَنُت و إلااؾؿقث ألازغي،  اضواُت   لٍىمُت و إلانظمقث  إلاخسههت،
ً
   لٍىمُت، ؾير  إلانظمقث غن قًال

 جدبػهق  اتي و إلامقعؾقث ،١99٦ ًىاُه/جمىػ  ٢٥  إلااعر ١99٦/٣١ والاظخمقعي الانخهقصي  إلاجلـ نغ ع مجهق جغجِبقث بلى قِؿدنض و

ًمنقو ؤلانؿقو، خهىم   جنت .  اٌُقاقث اهظو قػقاُت ألايلر ؤلاؾهقم ط جه  اىنذ في ٍو

  ؤلانؿقو  لهىم   اىَنُت  إلااؾؿقث مكقعيت جخم( ب) 
ً
 خهىم   جنت غلحهق و قهذ وممقعؾقث جغجِبقث بلى  ؾدنقص 

ل/اِؿقو 20  إلااعر 2005/74  اهغ ع طاَ في بمق ؤلانؿقو، .  اكػقاُت من نضع بإيبر  إلااؾؿقث ىظو مؿقىمت يمقو مؼ ،2005 ؤبٍغ

 ؤعمالها وحدوىن العادًت الدوزاث ؤعماى جنظيم

  اخنظُمُت الاظخمقغقث

 8 اإلاادة

   إلاجلـ ؾنت بض ًت في  إلاجلـ ٌػهض( ؤ) 
ً
   ظخمقغق

ً
ُ  و غخمقص وبدض مٌخبه، ؤغًقء الاخسقب جنظُمُق  ظضو

ُ   اػمل، وبغاقمج ألاغمقُ،    إلاجلـ، اؿنت  اػقصًت الضوع ث  اؼمني و  جضو
ً
  ؤمٌن بط  مبِنق

ً
سق   جقٍع

ً
ش ؤغمقاه، الاتهقء مدضص   و اخى ٍع

بُت . بنض اٍل  إلاسههت   جلؿقث وغضص  ابنىص، في النظغ  اخهٍغ

  ٌػهض( ب) 
ً
 ؤزنقء في  اًغوعة  نخًذ وبط  بإؾبىغيو، صوعة ًل بضء نبل جنظُمُت  ظخمقغقث  إلاجلـ عثِـ ؤًًق

.  اضوعة بخلَ جخهل وبظغ ثُت جنظُمُت مؿقثل ابدض  إلاجلـ، صوع ث

ن

ن

ن

ن
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 السبيض واىاب السبيض

 الااخسقبقث

 9 اإلاادة

   اخنظُمي  ظخمقغه في  إلاجلـ ًنخسب  إلاجلـ، ؾنت بض ًت في( ؤ) 
ً
 ممشلي بيو من الغثِـ اى ب وؤعبػت عثِؿق

ٍّىو . ؤغًقثه ػمل.  إلاجلـ مٌخب  اغثِـ واى ب  اغثِـ ٍو    اغثِـ اى ب ؤخض َو
ً
. مهغع 

 ؤلانلُمُت  إلاجمىغقث بيو  إلانهب ىظ  في  اػقصُ   جؿغ في  اخػقنب مبضؤ ًغ عى  إلاجلـ، عثِـ  اخسقب اضي( ب) 

ُ :  اخقاُت هُت،  اضو ُ  ألاقٍغ ت، و اضو ُ  آلاؾٍُى ُ   اكغنُت، ؤوعوبق وصو ٍق وصو بي،  االجُنُت ؤمٍغ ُ  و اٍقٍع ُ  ألاوعوبُت و اضو . ؤزغي  وصو
نخسب  باحهق ًنخمي  اتي  إلاجمىغت زالف ؤلانلُمُت المجمىغقث  اػقصُ   جؿغ في  اخىػَؼ ؤؾقؽ غلى ألاعبػت  إلاجلـ عثِـ اى ب وٍُ

ؿدنض.  إلاجلـ عثِـ .   جؿغ في  اخػقنب بلى  إلاهغع   زخُقع َو

  إلاٌخب

 10 اإلاادة

  ُ . و اخنظُمُت ؤلاظغ ثُت  إلاؿقثل  إلاٌخب ًدنقو

ل مضة
ْ
ؿ

َ
  إلانقنب ق

 11 اإلاادة

 مبققغة  اخسقبهم بغقصة ًجىػ  وال. 13  إلاقصة ؤخٍقم مغ غقة مؼ و خضة، ؾنت إلاضة منقنبهم  اغثِـ واى ب  اغثِـ ًخىلى 

. ط جه المنهب

  إلاٌخب ؤغًقء حؿُب

[ 105]12 اإلاادة

 وانقثب. مهقمه اُهىم  اغثِـ اى ب ؤخض ؾمي مجهق، ظؼء غن ؤو   جلؿقث بخضي غن اخؿُبه يغوعة  اغثِـ عؤي بط  

 منهبه قؿل غن  اغثِـ جىنل وبط . و ظبقث من  اغثِـ غلى مق وغلُه ؾلُقث من الغثِـ مق  اغثِـ مهقم ًخىلى  اظي  اغثِـ

 
ً
. ظضًض عثِـ  اخسقب خيو بلى مهقمه اُهىم  اغثِـ اى ب ؤخض  ابقنىو   إلاٌخب ؤغًقء ؾمى ،13 بقإلاقصة غمال

  اغثِـ اى ب ؤخض ؤو  اغثِـ  ؾدبض ُ

 13 اإلاادة

   اغثِـ اى ب من ؤي ؤو  اغثِـ ٌػض ام بط  
ً
  ٌػض ام بط  ؤو مهقمه، ؤص ء غلى نقصع 

ً
 ام بط  ؤو  إلاجلـ، ؤغًقء ألخض ممشال

  ًمشله  اظي  إلاخدضة ألامم غًى ٌػض
ً
 ظضًض اقثب ؤو ظضًض عثِـ و اُخسب  إلانهب طاَ قؿل غن جىنل  إلاجلـ، في غًى 

.  إلاخبهُت المضة الغثِـ

ن

ن
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 ألاماات

 ألامقات و ظبقث

[ 47]14 اإلاادة

 وحػمم وجُبؼ وجترظم جخلهى  اهضص، ىظ  وفي.  إلاجلـ ؤمقات صوع  ؤلانؿقو  لهىم   اؿقمُت  إلاخدضة ألامم مكىيُت جاصي 
غ وزقثو ت بقاترظمت وجهىم  إلاخدضة؛ ألامم في  اغؾمُت  الؿقث بجمُؼ وىُئقجه و جقاه  إلاجلـ ونغ ع ث وجهقٍع   اتي الٍلمقث  اككٍى
لهى

ُ
ِػضُّ    جلؿقث؛ في ج

ُ
  االػمت؛ بقاهُقات وجخػهضىق  إلاجلـ مدكى قث في  اىزقثو وجدكظ وحػممهق؛ وجُبػهق  اضوعة مدقيغ وح

.  إلاجلـ ًدخقظهق نض  اتي ألازغي   اضغم ؤغمقُ ًل غقم بىظه وجاصي و إلاغ نبيو، ألاغًقء غلى  إلاجلـ وزقثو ًل وجىػع

س اإلاحاطس  والخلٍس

غ م  اظي  اخهٍغ هضَّ   اػقمت   جمػُت بلى ًُ

 15 اإلاادة

   إلاجلـ ًهضم 
ً
غ    جهٍغ

ً
ق .  اػقمت   جمػُت بلى ؾنٍى

ن

ت العلنيت ا جلصاث  ؤلانصاو حلىون إلاجلض والصٍس

 غقمت مبقصت

[ 60]16 اإلاادة

ػهض 
ُ
   إلاجلـ ظلؿقث ح

ً
هغع  ام مق غلنق ت   جلؿت جٍىو  ؤو جهخض ي  ؾخصنقثُت  غوف وظىص  إلاجلـ ًُ . ؾٍغ

ت   جلؿقث   اؿٍغ

[ 61]17 اإلاادة

ت ظلؿت في  إلاخسظة  إلاجلـ نغ ع ث ًل  ػلن ؾٍغ
ُ
. نٍغب بىنذ جخلىىق المجلـ غلنُت ظلؿت في ح

ف  ألاعماى جصٍس

 ألازغي  و اترجِبقث  اػقملت ألاقغنت

 18 اإلاادة

بّذ . ؤزغي  وجغجِبقث غقملت ؤقغنت ًنش ئ ؤو المجلـ     اهُئقث، ىظو في  إلاكقعيت مؿإات في ألاغًقء ٍو
ً
. 7  إلاقصة بلى  ؾدنقص 

. طاَ زالف  إلاجلـ ًهغع  ام مق الانخًقء، بدؿب المجلـ،  اض زلي  انظقم ًُقبو  اهُئقث اهظو  اض زلي و انظقم

  اهقاىني  انهقب

[ 67]19 اإلاادة
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ػلن ؤو الغثِـ  لؼم. ألانل غلى  إلاجلـ ؤغًقء زلض خًىع  غنض  إلانقنكت بؿير ٌؿمذ وؤو   جلؿت  قخخقح ٌُ  خًىع  ٍو

. نغ ع ؤي الجسقط ألاغًقء ؤؾلبُت

  إلاُلىبت ألاؾلبُت

[ 125]20 اإلاادة

   إلاهىجيو،   لقيٍغن ألاغًقء من بؿُُت بإؾلبُت نغ ع جه  إلاجلـ ًخسظ 
ً
. 19 المقصة وقهق
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