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ا جـدز مدىمت دولُت  علمُت ةمجل ًٍ  العلمي البدث حُل مسهص عً دوز

 الدولي واللاهىن  إلاوظان خلىق  مجاٌ في العلمُت باألبدار حعني

 العلمُت، الاؿالت فيها وجخىافس واملىهجُت باملىكىعُت جلتزم إلاوظاوي

س هُئت بئػساف  جخألف علمُت وهُئت وباخشين أطاجرة مً مؼيلت جدٍس

 .عدد ول في دوزٍا جدؼيل جدىُم وهُئت الباخشين مً هخبت مً

 بمىٌىز  إلاوظان خلىق  مبادا على التربُت إلى املجلت هره تهدف

 العدالت حظىدها أفلل بدُاة الـاعدة ألاحُاٌ جخمخع ليي إطالمي،

 .والىاحباث للخلىق  املخبادٌ وإلاخترام واملظاواة
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: املؼسفت العامتاملؤطظت و

طسوز هالبي . د

س    :زبِظت الخدٍس
مىت امدمدي بىشٍىت آ. د

لي الكل٠، الجؼاثغ: زبِع اللجىت العلمُت  الض٦خىع مٛؼاوي مهُٟى ظامٗت خؿِبت بً بٖى

ت للعدد   هىازة خظين، حامعت مىلىد معمسي جيزي وشو، الجصابس. د: زبِع لجىت الخدىُم العلمُت الاطدؼاٍز

س أعم اء هُئت الخدٍس

إهسام العدهني، حامعت ابً شهس بأوادًس، اململىت املغسبُت . د.أ

عبد الخلُم بً مؼسي، حامعت بظىسة، الجصابس . د.أ

حامعت ذي كاز، العساق -مدمد زامس الظعدون، زبِع لجىت خلىق إلاوظان . د.أ

 أخمد بؼازة مىس ى، حامعت خظِبت بً بىعلي الؼلف، الجصابس. د

ي عبدالسخمً البؼير، املظدؼاز اللاهىوي، حامعت البللء للعلىم الخوبُلُت، ألازدن طعد عل. د

عدهان خلف خمُد البدزاوي، زبِع فسع العالكاث الدولُت، حامعت املىؿل، العساق . د

عالء موس، عمُد ولُت الخلىق حامعت إلاطساء بغصة، فلظوين . د

لجصابس حامعت خظِبت بً بىعلي الؼلف، اعمازي بساهُم، . د

مدمد بىبىغ، حامعت مدمد ألاٌو بىحدة، اململىت املغسبُت . د

معيزة عِس ى، حامعت الجلفت، الجصابس . د

ذ، العساق . د اغ، حامعت جىٍس
ّ
هاجي مدمد عبد هللا الهخ

، الجصابس 01وادي عماد الدًً، حامعت الجصابس . د

 

ت للعدد  اللجىت الاطدؼاٍز

الؼلف، الجصابس -عليحامعت خظِبت بً بىزباحي أخمد، . د.أ

حامعت املدًت، الجصابس أطامت غسبي، . د.أ

 الاخظاء، الظعىدًت-حامعت امللً فُـلؿافي خبِب، . د

الجصابس  ،2طوُف  -حامعت مدمد ملين دباغين، ؿفى هسحع.د

 

الخدكُم اللغىي 

. (جلمظان، الجصابس -حامعت أبى بىس بللاًد)بلعسبي مدمد  . د

 .(هىن الجمُلت، العساقمعهد الف) لوُف الواةي .د

. (جلمظان، الجصابس -حامعت أبى بىس بللاًد)مدـس وزدة . د

اق، الظعىدًت-حامعت إلامام مدمد بً طعىد إلاطالمُت ) مدمد هماٌ طسخان. د   .(الٍس

ت معمس  . أ . (غاهم، الجصابسمظذ -حامعت عبد الخمُد بً بادٌع )بً هٍس

  

  
 

 

 مجلت حُل خلىق إلاوظان –مسهص حُل البدث العلمي 

http://jilrc.com/
https://www.facebook.com/drmkamalsarhan
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 ػسون اليؼس
 املاحظخير بدىر عً ملخـاث جيؼس هما والعلمُت ألاؿُلت وامللاالث ألابدار املجلت جلبل

 العلمُت املداخالث أو العسبي الىهً في إلاوظان خلىق  مىكىع حعالج التي ،والدهخىزاه

  املسطلت
ً
 :الخالُت الؼسون وفم أعدادها، دأح في وؼس علمي بدث على حعلُبا

 خدمل ،كبل مً جيؼس ولم حدًدة جىىن  أن  بأن اهدؼاف خاٌ في املظؤلُت وامل الباخث ٍو

 .مؤجمس أو أخسي  مجلت على لليؼس معسوكت أو ميؼىزة مظاهمخه
 وخوىاجه العلمي البدث بمىهجُت التزمذ كد جىىن  أن  ٌ ، بها املعمى

ً
 اللغت وبظالمت عاملُا

 .قالخىسي ودكت

 بخى مىخىبت جىىن  أن Traditional Arabic العسبُت باللغت للملاالث باليظبت 16 حجم 

 للملاالث 12 بحجم  Times new Roman وبخى للهىامؽ، باليظبت 11و للمتن، باليظبت

 .للهىامؽ باليظبت 10 وبحجم للمتن باليظبت ألاحىبُت باللغت

 بسهامج ػسون خظب هٌامي بؼيل الخىاش ي جىخب أن Microsoft Word ؿفدت ول أطفل 

 .1بالؼيل بأزكام لها ًسمص خُث

 ده العلمُت ومسجبخه  الراجُت طيرجه بمظاهمخه الباخث ًسفم .  إلالىترووي وبٍس

 وؼسها كبل العلمي للخدىُم وامللاالث ألابدار جخلع. 

 د الري الباخث ًسفم  .باملىاكؼت إفادة الدهخىزاه أو للماحظخير بدشه ملخف وؼس ًٍس
 جلدًم دون  إليها املسطلت وامللاالث ألابدار وؼس عدم أو وؼس في بدلها املجلت يجدخف 

ساث  .لرلً جبًر
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 على عىىان املجلت
ً
 :جسطل املظاهماث بـُغت الىتروهُت خـسا

human@jilrc-magazines.com 
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س املجلت مظؤولُتها عً أي اهتهان  تجخلي أطسة جدٍس  لخلىق امللىُت الفىٍس

 ال حعخبر ألازاء الىازدة في هرا العدد باللسوزة عً زأي ادازة املسهص

 2017 ©حمُع الخلىق مدفىًت ملسهص حُل البدث العلمي 

 

  الـفدت

9  ؤلاٞخخاخُت 
 والبدىر الضعاؾاث 11

  ٗاث يىء في الخٗلُم في اإلاهغي  الُٟل خ٤  الؿُض ٖبض َكام. ص ال٣ًاء، وؤخ٩ام الدكَغ
. مهغ بجها، وظامٗت خلىان ظامٗت الضًً بضع مدمض الهافي

47   الخٗضًل اإلاخًمً 01 -16 ع٢م ٢اهىن  ْل في اثغالجؼ في للكباب الؿُاؾُت الخ٣ى١ 

 .الجؼاثغ ٚلحزان، ػباهت ؤخمض الجامعي اإلاغ٦ؼ مىلىص، ٣ٖبىبي ألاؾخاط الضؾخىعي،
55  ؤ الخًاهت، ؤخ٩ام يىء ٖلى الجؼاثغي  ال٣ٗىباث و٢اهىن  ألاؾغة ٢اهىن  في الُٟل خماًت .

. الجؼاثغ اإلاؿُلت، بىيُاٝ مدمض ظامٗت َكام، طبُذ

75  ـ ُا٫. ؤ الدؿُِـ، بلى ؤلاوؿاوي الُاب٘ مً ؤلاوؿاهُت اٖضاثاإلا  الجامعي اإلاغ٦ؼ نالر ٍع
.  الجؼاثغ بٛلحزان، ػباهت ؤخمض

91  و اهخهى ٢ض ٖهض  …الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م  
ٌث

 ٖبضهللا عخاب أ مىه، ٌؿخٟاص بعر

  (اإلاخدضة اإلامل٨ت بغمىجهام، ظامٗت)  بغهاوي  ٖمغ
 ألابدار ملخهاث 111

  الخ٣ى١  ٧لُت الضولي، ألامً مجلـ جُٟٗل: الٗام ال٣اهىن  في ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ملخو 
 نٟى الباخشت بٖضاص. الجؼاثغ ،2 ؾ٠ُُ -صباٚحن إلاحن مدمض ظامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم

.  مبرو٥ ًٚبان الض٦خىع  ألاؾخاط بقغاٝ هغظـ

131  اإلاؿاٖضاث: ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ملخو 

 ظامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخ٣ى١  ٧لُت ،"الخماًت مؿاولُت مبضؤ" يىء في ؤلاوؿاهُت
  الض٦خىع  بقغاٝ المُت، ؤوبىػٍض  الباخشت بٖضاص. الجؼاثغ بجاًت، محرة الغخمان ٖبض

 . الؿالم ٖبض صخماوي
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ا وبٗض، اإلاغؾلحن ؤقٝغ ٖلى والؿالم والهالة الغخُم الغخمً هللا بؿم
ً
 الخ٤ اؾدىاص ؤّن  مً اهُال٢

ٗخه  مً الجماٖت بد٤ الٟغص وخ٤ ظهت، مً بالىاظب الخ٤ ا٢تران بلى ًاصي -وحٗالى خاههؾب  -هللا بلى وقَغ

ت والخ٣ى١  زاهُت، ظهت  مً ؤلاوؿاهُت وبالخ٣ى١  والا٢خهاصًت، الاظخماُٖت،: بالخ٣ى١  والؿُاؾُت ال٨ٍٟغ

 ؛زالشت ظهت

  ن٧ا بال ظماٖت ؤو لٟغص خ٤ مً ٞما للخ٣ى١؛ يمان -ألاؾاؽ في –الىاظباث جىُٟظ ووّن  
ً
 ٖلى واظبا

، ً؛ وخ٣ى١  الخ٩ام، ٖلى واظباث هي اإلاد٩ىمحن؛ ٞد٣ى١  ٚحٍر  اإلاال٨حن، ٖلى واظباث هي اإلاؿخإظٍغ

  –ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت ٞةن لظا الىالضًً، ٖلى واظباث هي ألاوالص؛ وخ٣ى١ 
ً
 الٟغص ٖلى واظب -ٖامت

. هٟؿه الى٢ذ في والجماٖت

لُه ، ج٣ضم ما ٖلى وبىاء ٖو  ؤلاوؿان خ٣ى١  ظُل مجلت مً ٖكغ الغاب٘ الٗضص مؤًضً٪ بحن هً٘ ط٦ٍغ

ت وألابدار الضعاؾاث مً الٗضًض اقخمل خُض  ،2016صٌؿمبر  لكهغ  باإلاؿاثل الٗال٢ت طاث اإلاخىٖى

حن ٖلى ؾىاء ؤلاوؿاهُت جي الضازلي: اإلاؿخٍى  باإلاجخم٘ جخٗل٤ التي ال٣ًاًا بٌٗ و٦ظل٪ الضولي؛ ؤو الَى

 في بالبدض تهخم التي اإلاكاع٦ت الٗلمُت والٟئاث الخسههاث ٧اٞت مً بدىر اهخ٣اء جّم  ٦ما ٩٦ل؛ الضولي

 .ؤلاوؿاوي الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت

ٟا٫ وهي اإلاجخم٘ ٞئاث مً مهّمخحن بٟئخحن الٗضص اَخم ول٣ض  م٣االث زالزت زال٫ مً والكباب ألَا

ٗاث يىء في لخٗلُما في اإلاهغي  الُٟل خ٤ بٗىىان الخٗلُم في الخ٤ خى٫  ألاو٫  ٞخمدىع   وؤخ٩ام الدكَغ

خه الخٗلُم في الخ٤ بخ٨َغـ للمُالبت ٞغنت لخ٩ىن  ال٣ًاء، ً في واظباٍع  حهخم الشاوي واإلا٣ا٫ الٗغبي، الَى

م بالكباب  بد٣ى٢هم الجؼاثغ في الضؾخىعي اإلاكٕغ اَخمام مضي  الباخض ؤبغػ  وبالخالي ألامت مؿخ٣بل َو

 الخٗضًل اإلاخًمً 01 -16 ع٢م ٢اهىن  ْل في الجؼاثغ في للكباب الؿُاؾُت الخ٣ى١ : بٗىىان الؿُاؾُت،

 ٖلى الجؼاثغي  ال٣ٗىباث و٢اهىن  ألاؾغة ٢اهىن  في الُٟل لخماًت حٗغى ٣ٞض الشالض اإلا٣ا٫ ؤما الضؾخىعي،

 الافخخاخُت
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 في له الؿلُمت الخيكئت لًمان خماًخه وآلُاث اإلا٨ٟى٫  بالُٟل حهخم بدُض الخًاهت ؤخ٩ام يىء

 بلى ؤلاوؿاوي الُاب٘ مً ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ٖلى ؤصزل الظي الخُٛحر إلاؿإلت لٗضصا حٗغى ٦ما .اإلاجخم٘

 .الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م ٖهض بهتهاء بلى و٦ظل٪ الدؿُِـ

لى      ؤلاوؿاوي الضولي بال٣اهىن  الهلت طاث ألا٧اصًمُت الضعاؾاث بملخهاث اإلاخٗل٣ت وكغاجىا يىء ٖو

 لضعاؾاث اهُال١ مدل ج٩ىن  ٢ض التي اإلالخهاث جل٪ ٢غاءة مً الٟاثضة حٗمُم بهضٝ ؤلاوؿان، وخ٣ى١ 

 جُٟٗل: بٗىىان الٗام ال٣اهىن  في ص٦خىعاٍ ؤَغوخت ملخو الٗضص يمً  ججضون  مؿخ٣بلُت، وبدىر

غوخت آزغ وملخو الضولي ألامً مجلـ : بٗىىان ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في ص٦خىعاٍ َو

 ".الخماًت مؿاولُت مبضؤ" يىء في اهُتؤلاوـ اإلاؿاٖضاث

ت الخد٨ُمُت للجىت زام بك٨غ ؤجىظه طل٪، ل٩ل  في مجهىصاتهم ٖلى والٗضص للمجلت والاؾدكاٍع

 والك٨غ الضعاؾاث، وخضر واهخ٣ائهم يمىه، اإلايكىعة البدىر جد٨ُم ٖلى بقغاٞهم زال٫ مً بزغاظه

ًاء مىنى٫  بهم ٖلى اللٛىي  الخض٤ُ٢ َُئت ٖو  الٗضص، َظا يمً اإلا٣ضمت والضعاؾاث ورللبذ جهٍى

ت الٗلم لخضمت مجلخىا ظىىص  وصمخم . ؤظم٘ الٗالم مؿخىي  ٖلى ؤلاوؿان بد٣ى١  الىعي ووكغ اإلاٗٞغ

 

 

 امحمدي بوزينة آمنة الدكتورة  :رئيسة التحرير
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عاث وأخيام الللاء  خم الوفل املـسي في الخعلُم في كىء الدؼَس
في مدمد بدز الدًً الدهخىز هؼام عبد الظُد الـا

مداكس مىخدب بيلُت الخلىق حامعت خلىان وبيلُت الخلىق حامعت بنها، مـس -مدام بجامعت خلىان

 

 

 

 :امللخف

ٟا٫ ؤلاَخمام ؤن   جيهئ التي هي الجضًضة ٞاوظُا٫ اإلاؿخضامت، الخىمُت مخُلباث ؤَم مً خ٣ى٢هم وخماًت باَو
حر الٗالم ؤَٟا٫ خ٣ى١  لخماًت ماؾت خاظت َىا٥ ٞةن زم ومً والخُىع  للىمى ظضًضة ٞغم للٗالم م ماًلؼم وجٞى  لىمَى

اع ٞهي خماًتها ًجب التي الُٟل خ٣ى١  ؤَم مً هي والخٗلُم الش٣اٞت ؤن ق٪ وبال م٩ان، ٧ل في وب٣ائهم  ألاؾاسخي ؤلَا
ٕغ الُٟل شخهُت ُٞه جىمى الظي والىؾِ غ١  وصواٞٗه جهوزبرا ومٗلىماجه ومٗخ٣ضاهه ؤ٩ٞاٍع في جازغ التي ٞهي وجتٖر  َو

ٗاث الضولُت الاجٟا٢ُاث ؤَخمذ ولظل٪ وعٚباجه، اهٟٗاالجه ًٖ حٗبحٍر غ ال٣ًاء وؤخ٩ام الىَىُت والدكَغ  الخ٤ طل٪ بخ٣ٍغ

 .لألَٟا٫

 

Abstract:  

The concern for children and the protection of the rights of the most important 

requirements of sustainable development, the new Human generations are that Create to the 

world of new opportunities for growth and development and Without a doubt that culture and 

education are the most important rights the child to be protected Which responded by text in 

international conventions and national laws and the provisions of the judiciary. 

   

 

 ملدمت

ش ٖم٤ في بجظوعٍ الُٟل بد٣ى١  الاَخمام ًًغب  ت ألاصًان حٗالُم ؤولذ ٦ما ؤلاوؿاوي، الخاٍع  مغخلت الؿماٍو
اًت ؤلاوؿان ٖمغ في الُٟىلت  وهي والدؿامي الخ٩امل هدى زُاَا وؤولي ألاولي الخُاة مضاعط ؤولى هي ٞالُٟىلت زانت؛ ٖع

ً مغخلت م الخ٩ٍى حها والخ٣ٍى ٣لُت ٢ىي  بةصعا٥ الخالُت ٖمٍغ مغاخل لِؿخ٣بل ٫ال٠ُ ؤٖضاص ًخم ٞو  وبمٗلىماث اهطج ٖو
ت ومٗبر الىظىص وصعة الخُاة هبذ ٞالُٟىلت ؤوضر،  الُٟىلت ؤنبدذ َىا ومً آزغ، بلي ظُل مً ٖلُه حٗبر الظي البكٍغ
ٟا٫ حٗلُم ٖلى ع٦ؼث التي واإلاخ٣ضمت اإلاخدًغة، للضو٫  الكاٚل الكٛل  الخٗلُم مً ججٗل ال التي ٞاومت وجغبُتهم، ألَا
  ج٩ىن  لها وألازحر ألاو٫  الهضٝ

ً
 ؤجىن  في ؤو الُم زًم في ؤبىائها بظل٪ وجغمي ٖلحها اإلاٟغويت الخاعظُت للخإزحراث و٢ىصا

  مجهم وججٗل الىاع
ً
  ٖكبا

ً
  ؤو ًابؿا

ً
  هباجا

ً
 ولٗل ٞحها، الخٗلُم بمؿخىي  ج٣اؽ ألامم مً ؤمت ؤي ٞم٣ىماث ًدتر١، طابال
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  الٛىُت الضو٫  بٌٗ هجض ؤهىا ٥ط٫ ٖلى صلُل ؤنض١
ً
ت زغواتها في ظضا  مً الُبُُٗت زغواتها وفي الٗضص خُض مً البكٍغ

، ال٨م خُض  الخٗلُمو اإلاخ٣ضم، الٗالم صو٫  مً ولِـ الىامي الٗالم صو٫  مً صو٫  ؤجها ؤؾاؽ ٖلى جغجُبها ًخم والىٕى
م، خاظاث لخلبُت اإلاهممت واإلاخّٗمضة اإلامىهجت ألاوكُت ظمُ٘ ٌكمل ًٟٞاى واؾ٘ مهُلر

ّ
ً ِٞكمل الخٗل  الخ٩ٍى

بُٗتها ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى الخٗلُمُت واإلاغا٦ؼ اإلاضاعؽ في الكباب واهسغاٍ والخيكئت ٗخبر وخ٣ىلها، َو  خ٤ في الخ٤ َو
ت الضولت ٖاج٤ ٖلى ًغجب بًجابي اظخماعي ا الالتزاماث مً مجمٖى  وؾُلت ٌٗض ٞالخٗلُم ؤلاوؿان، خ٣ى١  مً خ٣ًا باٖخباَع

غ ٖجها ٚجى ال اث٠ ؤَم مً ٌٗض الخٗلُم في ٞالخ٤ ألازغي، ؤلاوؿان خ٣ى١  وخماًت لخدٍغ ا الضولت ْو   وؤ٦ثَر
ً
 زُغا

ت الخل٣ُت ال٣ُم جىمُت في الغثِؿُت ؤصاتها بدؿباهه دىي  والكباب، اليلء لضي والش٣اُٞت والتربٍى  ٩ًىن  ؤن الخ٤ طل٪ ٞو

.  ؤلالؼامي الخٗلُم ٞترة زال٫ باإلاجان هُاجهوبم٩ا ٢ضعاجه ًىاؾب مىه ٢ضع يمان في الخ٤ َٟل ل٩ل

 

: البدث أهمُت

ً ٚحر والٗكٍغً  الخاصي ال٣غن  صزلىا البكغ مً بلُىن  ًىاَؼ ما َىا٥ ؤن بلي البدض ؤَمُت جغظ٘        ٖلى ٢اصٍع
 في بهم ًاصي ال اق٨لي مىٟغا حٗلُما حٗلُمهم ؤو الُٟىلت في الخٗلُم مً  خغماجهم َى طل٪ ؾبب وبالُب٘ وال٨خابت، ال٣غاءة
م٨ً للخٗلم، الجهاًت  لهظٍ الؿُاؾُت الٓغوٝ ؤو وبالصَم َاالء ؤؾغ بهم جمغ التي الا٢خهاصًت الٓغوٝ بلي طل٪  بعظإ ٍو
 في خ٤" بإهه ًىن٠ الخٗلُم في الخ٤ ون وطل٪ قٗىبها، لخٗلُم حؿعي ال الؿُاؾُت ألاهٓمت مً الٗضًض ٞهىا٥ الضو٫ 

غ الخ٤ ٞهظا ،"الخم٨حن ضا للٟغص ًٞى خه زال٫ مً خُاجه في الخد٨م مً مٍؼ  والا٢خهاصًت والؿُاؾُت اإلاضهُت خ٣ى٢ه مٗٞغ
 محزة الخٗلُم في ٞللخ٤ الخٗلُم، مً مؿخىي  ؤصوى الخهى٫  بٗض بال ٩ًىن  لً طل٪ وبالُب٘ صولخه، خ٩ام ٢بل والش٣اُٞت،

  ٌٗخبر ٞهى مسخلٟت َغ١  بٗضة جهيُٟه ًم٨ً اهه  في جمشل اإلاحزة َظٍ
ً
  خ٣ا

ً
  ا٢خهاصًا

ً
  وخ٣ا

ً
  اظخماُٖا

ً
  وخ٣ا

ً
 خحن في ز٣اُٞا

  ؤًًا ًمشل
ً
  خ٣ا

ً
  مضهُا

ً
ما٫ ؤؾاؾُا وهه وؾُاؾُا  ٖضم ًٖ ٌٗبر الخٗلُم في الخ٤ ٞان وبالخالي الخ٣حن لهظًً ٞٗا٫ ٖو

 .ظمُٗها الخ٣ى١  َظٍ جغابِ ًٖ ٌٗبر ٦ما ؤلاوؿان خ٣ى١  ججؼثت

: الباخث واحهت التي الـعىباث

 باٖخباٍع الخٗلُم في الُٟل خ٤ خى٫  اإلاخسههت ال٨خاباث هضعة هي الباخض واظهت التي الهٗىباث ؤَم حٗض        
 بحن ًغبِ بًٗها بل الخٗلُم في لخ٣ه ببغاػ صون  ٖامت بهٟت الُٟل خ٣ى١  جدىاو٫  ال٨خاباث ٩ٞل الخ٣ى١  ٧ل ؤؾاؽ
 ؾً في اؾخسضامهم ؤو حكغص مً ولتال٠ُ جىاظه التي الٓىاَغ في ال٨خاباث جل٪ وجٌُٟ اإلاغؤة، وخ٣ى١  الُٟل خ٣ى١ 
 َىا٥ ٦ظل٪ الخٗلُم، في الُٟل لخ٤ ال٩افي بالك٩ل الخُغ١  صون  اإلاؿلخت الجزاٖاث ْل في خ٣ه ًٖ الخضًض ؤو مب٨غ

 بظل٪ مغجبُت اإلادا٦م ٖلى ٢ًاًا مً ٖغيه جم ما ل٣لت هٓغا وطل٪ الخ٤ لهظا حٗغيذ التي ال٣ًاثُت ألاخ٩ام في ٢لت
ٟا٫ حٗامل ػالذ ال الكغ٢ُت مجخمٗاجىا ٧ىن ٫ طل٪ ٌٗىص و٢ض الخ٤ م ألَا  صون  والضحهم، ًغاٍ ما ٞٗل ٖلحهم جب٘ باٖخباَع

. عؤي ؤو اٖتراى ؤي ؤبضاء

: البدث خوت

  
ً
  ًغجبِ خُض الٗالمي، الاَخمام ٢ىىاث ؤَم مً ؤنبذ الخٗلُم ون هٓغا

ً
  اعجباَا

ً
  الهالخت ألاظُا٫ بةوكاء وز٣ُا

عي الخُب٤ُ ٖلى الًىء بل٣اء ًداو٫  البدض ٞهظا والىاُٖت،  م٣غع  َى إلاا َب٣ا الخٗلُم في الُٟل لخ٤ وال٣ًاجي الدكَغ
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ت الضولت به ٢امذ ما مىضخحن الٗغبُت مهغ ظمهىعٍت وهي الٗغبُت الضو٫  بخضي في الضولُت اإلاىاز٤ُ في  ظهىص مً اإلاهٍغ

: ٧اوحي مبدشحن في طل٪ جىيُذ وؾىداو٫  الكإن، طل٪ في

ٗاث الضولُت الاجٟا٢ُاث ؤخ٩ام يىء في الخٗلُم في اإلاهغي  َٟلا٫ خ٤: ألاو٫  اإلابدض . الىَىُت والدكَغ

. ؤلاصاعي  ال٣ًاء ؤخ٩ام يىء في الخٗلُم في اإلاهغي  الُٟل خ٤: الشاوي اإلابدض

 

ٌ  املبدث  ألاو

عاث الدولُت الاجفاكُاث أخيام كىء في الخعلُم في املـسي  الوفل خم  الىهىُت والدؼَس

 بغوػ م٘ مخ٩املت بهىعة وج٨غؽ ججلى والظي اإلاٗانغة، الضؾخىعٍت اإلاٟاَُم مً الخٗلُم ٝي الخ٤ ٌٗخبر       

ت الضولت ٖاج٤ ٖلى ًغجب بًجابي اظخماعي ٦د٤ ،1966  ٖام ؤلاوؿان خ٣ى١  ؤظُا٫ مً الشاوي الجُل  مً مجمٖى
ا الضولت، ٖلى الالتزاماث  في الىاعصة ال٣اهىهُت لىهىما مً الٗضًض جدضزذ و٢ض ،( )ؤلاوؿان خ٣ى١  مً خ٣ًا باٖخباَع
ٗاث الضولُت الاجٟا٢ُاث  ل٩ل ؤن باٖخباع الخ٤، بهظا الضو٫  التزام ومضي الخٗلُم في الُٟل خ٤ ًٖ الىيُٗت والدكَغ

 الاجٟا٢ُاث ؤخ٩ام يىء في الخ٤ َظا هدىاو٫  ؤن و٢بل ،( )ومل٩اجه مُىله م٘ ًخىا٤ٞ الخٗلُم مً ٢ضع يمان في الخ٤ َٟل
٘ الضولُت  َظٍ زال٫ مً ألاخ٩ام َظٍ ٖلُه ؾدىُب٤ الظي الُٟل مٟهىم ٖلى الخٗٝغ مً البض ٧ان الىَىُت، اثوالدكَغ

. ال٣ٟه زال٫ ومً وال٣اهىهُت الاجٟا٢ُت الىهىم

ٌ  ملولبا  ألاو

 للوفل والفلهي اللاهىوي املفهىم

ٟا٫ بلي ًىٓغ ٌٗض ٞلم الؼمً م٘ الُٟل َى مً ًٖ اإلاٟاَُم جُىعث       مباٖخب آلان ألَا  ؾلبُت ؤقُاء ًمشلىن  اَع
م بل ال٨باع اَخمام حكٛل  ًسخل٠ اإلاٟاَُم مً ٦ٛحٍر الُٟل ٞمٟهىم بهم، زانت خ٣ى١  لهم البكغ مً ؤٞغاص باٖخباَع

  مٟهىمه ًدضص ٢اهىن  مجخم٘ ل٩ل ؤن خُض وألاهٓمت اإلاجخمٗاث بازخالٝ
ً
 زانت صازلُت ز٣اُٞت مُُٗاث مً اهُال٢ا

 الٟئاث ؤو الؼمجي اإلاُٗاع الُٟىلت لخٍٗغ٠ الكاج٘ ٧ان وبن الُٟل، َى مً لخٍٗغ٠ اإلاٗاًحر جخٗضص ٦ما مجخم٘ ب٩ل

ت، ٗخبر الٗمٍغ  في الُٟل مٟهىم ٖلى الخٗٝغ وؾىداو٫  ،( )الُٟىلت مٟهىم جدضًض في اإلاٗاًحر ؤبؿِ مً اإلاُٗاع َظا َو
ٗاث الضولُت، الاجٟا٢ُاث ت والدكَغ : آلاحي في وال٣ٟه اإلاهٍغ

                                                           

فن ثُضؼ٤ِْ ك٢ ثُ٘ظْ ثُوّض٣ًٞز ثُٔؼجطٌر هًثّز صق٤ِ٤ِز ٓوجًٗز، ٓؾِز ػِّٞ ثُش٣ٌؼز ٝثُوجٕٗٞ، : ػ٤و أفٔو ثُقْذجٕ. أ ( )

 .395، ص2 20، ثُؼوه ثألٍٝ، ػجّ 39ثُؾجٓؼز ثألًه٤ٗز، ثُٔؾِو 

هًٝ ثُٔقٌٔز ثُوّض٣ًٞز ثُؼ٤ِج ك٢ ثّضؾالء ثُٔلج٤ْٛ ثألّج٤ّز ثُض٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜج ثُ٘ظجّ ثُوج٢ٗٞٗ : ٠ٗٓقٔٞه ػ٠ِ أفٔو ٓو. ه (2)

. 829، ص5 20، ًّجُز هًضًٞثٙ، فوٞم فِٞثٕ، "هًثّز ٓوجًٗز" ثُٔظ١ٌ

ٝهق ٓظٌ ػٔجُز ثألطلجٍ ك٢ إطجً ٓ٘ظٔز ثُؼَٔ ثُو٤ُٝز ٓغ إشجًر إ٢ُ ّ: ّٔجؿ ٓقْٖ طذ١ٌ ػذو ثُلضجؿ أدٞ ث٤َُِ. أ (3)

.  4، ص2008ٜٓ٘ج، ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثالهضظجه ٝثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز، هْْ ثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز، ؽجٓؼز ثُوجٌٛر، 
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 لألمم الٗامت الجمُٗت مً اإلاٗخمضة الُٟل خ٣ى١  اجٟا٢ُت ظاءث: الدولُت جفاكُاثالا في الوفل مفهىم -1
غاى"  بإن ألاولي ماصتها في الُٟل لخٗٝغ ،( )1989  ٖام اإلاخدضة  ًخجاوػ  لم بوؿان آي الُٟل ٌٗجى الاجٟا٢ُت، َظٍ ٚو

 مً ال٨شحر ال١ ٢ض الخٍٗغ٠ َظا ؤن بال ،( )"ٖلُه اإلاىُب٤ ال٣اهىن  بمىظب طل٪ ٢بل الغقض ؾً ًبلٜ لم ما ٖكغة، الشامىت

 : في جخمشل والتي ال٣ٟه ٢بل مً الاهخ٣اص
ً
م الُٟىلت مغخلت في ًضزلها ٞلم الجىُيُت اإلاغخلت ؤَمل ؤهه: أوال  َظٍ ؤَمُت ٚع

 .  اإلاغخلت
ً
٘ ؤن: زاهُا ت والخ٣ؿُماث الٗلمُت ال٣ىاٖض ؤبؿِ م٘ ًخٗاعى ٖكغ الشامىت بلي الُٟل ؾً ٞع  الٗهٍغ

 هي ظضًضة ؤزغي  مغخلت لخبضؤ بالبلٙى جيخهي الُٟىلت مغخلت ؤن  –اإلاٗلىم ٞمً  –الىمى هٟـ ٖلم في ٖلحها نىماإلاً
ٗجى اإلاغا٣َت مغخلت  الغقض مغخلت بلي الُٟىلت مً الاهخ٣ا٫ مغخلت الىٟـ ٖلم في ٌؿخسضم ٦ما اإلاغا٣َت مهُلر َو

 . الغقض إلاغخلت جإَب مغخلت ٞاإلاغا٣َت والىطج،
ً
 ٖال٢اجه مدُِ في ٣ًبل ال ٖكغ الشامىت ؾً ختى ؤلاوؿان ؤن: زالشا

 مً ٞةن اإلا٣ابلت الىاخُت ومً قإهه، مً والخ٣لُل ؤلاَاهت ٢بُل مً طل٪ ٌٗخبر بل َٟل مجغص بإهه ًىن٠ ؤن الاظخماُٖت

 ويٗذ ؤجها ٖلحها ًازظ ٦ما ،( )الُٟىلت مغخلت حٗضي مغا٤َ ؤو ًاٞ٘ بوؿان بلي بل ٦ُٟل بلُه ًىٓغون ال مٗه ًخٗاملىن 
ى للُٟل ؤ٢صخي ؾً ٘ ًىظض لم ما ؾىت ٖكغ زماهُت َو جي حكَغ ٘ َىا٥ ٧ان لى وبالخالي ؤ٢ل، ؤزغ ؾً ًدضص َو  حكَغ

ت اإلادضص الؿً ًسال٠ صازلي  اإلادضص الؿً وحهمل اإلاُب٤ َى ٩ًىن  الُٟىلت لؿً ؤ٢صخي ٦دض الاجٟا٢ُت بمٗٞغ

.   ( )باالجٟا٢ُت

  الوفل مفهىم -2
ً
عاث هبلا تالم للدؼَس  1996 لؿىت 12 ع٢م الُٟل ٢اهىن  ٢بل اإلاهغي  اإلاكٕغ ًٟغص لم: ؿٍس

  200 8 لؿىت 126 بال٣اهىن  واإلاٗض٫
ً
ٟا   حٍٗغ

ً
ىضما للُٟل مدضصا ه ٖو ٗاث ال٣اهىن  َظا في ٖٞغ  بخٍٗغ٠  التزم الخالُت والدكَغ

ه الُٟل خ٣ى١  اجٟا٢ُت  مجا٫ في بالُٟل ٣ًهض"  الُٟل ٢اهىن  مً الشاهُت اإلااصة في ٞىعص اإلاغخلت  زال٫ مً ٞٗٞغ
اًت  بمىظب الؿً وجشبذ. ٧املت مُالصًت ؾىت ٖكغة الشامىت ؾىه ًخجاوػ  لم مً ٧ل ال٣اهىن  َظا في ٖلحها اإلاىهىم الٖغ

ت الؿً ٢ضعث ؤنال الغؾمي اإلاؿدىض ًىظض لم ٞةطا . آزغ عؾمي مؿدىض ؤي ؤو ال٣ىمي الغ٢م بُا٢ت ؤو اإلاُالص قهاصة  بمٗٞغ

  "الصخت وػٍغ م٘ باالجٟا١ الٗض٫ وػٍغ مً ٢غاع بخدضًضَا ًهضع التي الجهاث اخضي

" بإهه مىه 98 اإلااصة في وطل٪ مسخل٠ ػمجى بمُٗاع الُٟل ٖٝغ ٢ض 2003 لؿىت 12 ع٢م  اإلاهغي  الٗمل ٢اهىن  ؤما.

 ؾب٘ ًبلٜ ولم ألاؾاسخي الخٗلُم بجمام ؾً ججاوػ  ؤو ؾىت ٖكغة الغابٗت بلٜ مً ٧ل  –ال٣اهىن  ؤخ٩ام جُب٤ُ في -َٟال ٌٗخبر
لتزم . ٧املت ؾىت ٖكغة  لضًه ٌٗمل ؤهه جشبذ بُا٢ت بمىده ٖكغة الؿاصؾت ؾً صون  َٟال ٌؿخسضم ٖمل ناخب ٧ل ٍو

                                                           

حيث كقعت  989 نوفمرب  20ادلؤرخ يف  44/25اعتمدت اتفاقية األمم ادلتحدة حلقوؽ الطفل، دبوجب قرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة رقم  ( )
دكلة مع إبداء الدكؿ ادلنضمة العديد من   9 ، كصدقت عليها 990 سبتمرب  2دكلة، كدخلت االتفاقية حيز النفاذ يف   6 عليها يف ذلك اليـو

. التحفظات؛ إال أنو من ادلبلحظ أف ىذه االتفاقية انضمت إليها مجيع الدكؿ باستثناء دكلتني مها الواليات ادلتحدة األمريكية كالصوماؿ
الطفل ىو كل سللوؽ بشرم منذ حلظة كالدتو حىت بلوغو سن الثمانية عشرة أك حسب " ادلشركع التمهيدم لبلتفاقية كالتايلكاف نص ادلادة يف  (2)

منذ "كلكن أدل اعًتاض العديد من الدكؿ على نص ادلادة، كخاصة اإلسبلمية منها إىل حذؼ عبارة ". قانوف الدكلة، أك إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك
 .، كدتت ادلوافقة على ىذا االقًتاح(حقوؽ اجلنني)التعريف ألف ىذه العبارة ال تعًتؼ باحلماية السابقة على الوالدة أم أثناء فًتة احلمل من"حلظة الوالدة 

فوٞم ثُطلَ ك٢ ثُش٣ٌؼز ثإلّال٤ٓز ٝثُٔٞثع٤ن ثُو٤ُٝز : مجُو ٓقٔو ثُوجض٢. ٛالٍ ػذو ثُالٙ أفٔو، ه. ، ًثؽغ ه(3)

. 27، 26، ص2006ً ثُطالةغ، ثُطذؼز ثأل٢ُٝ، ٝثُضش٣ٌؼجس ثُٞط٤٘ز، هث

فوٞم ثُطلَ د٤ٖ ثُش٣ٌؼز ثإلّال٤ٓز ٝثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ، ًّجُز ٓجؽْض٤ٌ، ٤ًِز ثُقوٞم ٝثُؼِّٞ : ٤ًٜ٘ز ػ١ٌٌْ. ًثؽغ أ (4)

 .3 ، ص6 20-5 20ث٤ُْج٤ّز، ؽجٓؼز ٓقٔو دٞهٌر دٌٞٓهثُ، ثُؾَثةٌ، 

http://egypt.gov.eg/arabic/laws/labour/Law_12/F_worklow_law12.aspx
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 2014 ٖام في اإلاٗض٫ اإلاهغي  الضؾخىع  ءظا زم ،"اإلاسخو الٗاملت ال٣ىي  م٨خب مً وحٗخمض الُٟل نىعة ٖلحها وجله٤
  ٌٗض" آلاحي ٖلى ههها ظغي  التي 80 اإلااصة في وطل٪ الُٟل ٢اهىن  في اإلادضص الُٟل ؾً ٖلى بالىو

ً
 ًبلٜ لم مً ٧ل َٟال

 مٟهىمه احؿ٘ بل بٗض ًخ٩لم لم الظي الهٛحر ٌٗض لم الُٟل ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً َىا ومً ،( ).."ٖمٍغ مً ٖكغة الشامىت

                                                           

ال - " تعريف للطفل غري مباشر مرتبط بسن التمييز فجاء نصها على أف 948 لسنة   3 صرم رقم امل من القانوف ادلدين 45كقد كرد بادلادة  ( )
". ككل من مل يبلغ السابعة يعترب فاقدا للتميز -2.يكوف أىبل دلباشرة حقوقو ادلدنية من كاف فاقد التميز لصغر يف السن أك عتو أك جنوف

فة لذلك نرم ضركرة تدخل ادلشرع لتوحيد سن الطفولة يف التشريعات ادلدنية كاجلنائية كالسياسية، بسن كمع تعدد سن الطفل يف القوانني ادلصرية ادلختل 
من ادلقرر كفقنا لقاعدة التدرج "سنة خصوصان مع كجود نص دستورم بذلك، كىو ما يعد تطبيق ألحكاـ القضاء اإلدارم ادلصرم الذم كرد بو أف 8 

من القانوف أف ختالف أحكاـ ىذا األخري، فعلو النصوص القانونية على بعضها كفقنا لتلك القاعدة يفيد  ريعية األدىنالتشريعي أنو ال جيوز للقاعدة التش
ا ألعبلىا كال متصادمنا معو أك متجاكزنا لو، بل يتعني دكمنا أف يكوف دائرنا يف ، راجع احلكم "إطاره بالضركرة تدرجها كفق ترتيبها، فبل يكوف أدناىا مقيدن

. 2008 / 6/  ؽ جبلسة  62لسنة  720 لدعول رقم يف ا
ٝهو ًجٕ هذَ طوًٝ ثُضش٣ٌؼجس ثُْجدوز ٣طِن ػ٠ِ ثُطلَ ك٢ ثُضش٣ٌؼجس ثُٔنضِلز ثّْ ثُقوط ٝثُض٢ أؿِذٜج ًجٕ ٣ضؼِن 

ٝثُي١ ثمضض ك٢ أفو أدٞثدٚ ٓؼجِٓز ثُٔؾ٤ٌٖٓ  830 دجُؾٌثةْ ثٌُٔصٌذز ٓ٘ٚ دوث٣ز ٖٓ طوً هجٕٗٞ ثُٔ٘ضنذجس ك٢ ٣٘ج٣ٌ 

أّجّج ُِْٔت٤ُٞز ٝهو فوه ىُي دذِٞؽ ثُقوط ّٖ ثُغج٤ٗز " ثُض٤٤َٔ"ألفوثط ًٝجٕ ثُشٌط ثألّج٢ّ ك٢ ٛيث ثُوجٕٗٞ ٛٞ إٔ ث

ػشٌر ُِٝوجض٢ ك٢ ظَ ٛيث ثُوجٕٗٞ إٔ ٣وّٞ دضٞد٤ل ثُقوط ٝػوجدٚ أٝ ص٤ِْٔٚ ُٞثُو٣ٚ أٝ ٝضؼٚ ك٢ ثألٓجًٖ ثُض٢ صووٜٓج 

ثُوضجء ك٢ ٓظٌ ًجٕ ًٓٞٞال إ٠ُ ثُوضجر ثُشٌػ٤٤ٖ ٣٘ظٌٕٝ إ٠ُ ثُشٌج١ٝ ّ٘ز، ٝدجٌُؿْ ٖٓ إٔ  8 ثُقٌٞٓز فض٠ دِٞؿٚ 

ثُض٢ صووّ ٖٓ ثألٛج٢ُ ضو ثُظـجً ًٝجٗٞث ٣طذوٕٞ ػ٤ِْٜ فٌْ ثُش٣ٌؼز ٝثُض٢ ًجٗش ال صوض٢ دؼوٞدز إال إىث صٞثكٌ ثُض٤٤َٔ 

ػوٟ ثُضٌح أٝ ثُضٞد٤ل، عْ ػوٍ ٝدِٞؽ ّٖ ثٌُشو ٝ ُٜيث ًجٕ ثُوجض٢ ٣ِْْ ثُظـ٤ٌ إ٠ُ ٝثُو٣ٚ أٝ ٣أٌٓ دؼوجدٚ ثُي١ ال ٣ش

ًٝجٗش أفٌجٓٚ ٓوظًٞر ػ٠ِ ثُٔؾ٤ٌٖٓ  904 عْ أػ٤و صؼو٣ِٚ دظوًٝ هجٕٗٞ ّ٘ز  883 ىُي دظوًٝ هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس ّ٘ز 

ٝثػضذٌ  908 ُْ٘ز  2عْ صذؼٜج دؼو ىُي طوًٝ ثُوجٕٗٞ ًهْ 905 ٓقٌٔز مجطز دجألفوثط ّ٘ز  أٗشتشثألفوثط كوظ، عْ 

إىث ُْ  -2.إىث صٍْٞ ك٢ ثُط٣ٌن ثُؼجّ أٝ ٓقَ ػ٢ٓٞٔ-  :ٓضشٌه إىث ًجٕ ك٢ فجُز ٖٓ ثُقجالس ث٥ص٤ز ٛيث ثُوجٕٗٞ إٔ ثُظـ٤ٌ

إىث ًجٕ ٤ّب  -٣.3ٌٖ ُٚ ٓقَ إهجٓز ْٓضوٌ ٝال ّٝجةظ ثُضؼ٤ش ًٝجٕ أدٞثٙ ٓضٞك٤ٖ أٝ ٓقذ٤ّٖٞ ص٘ل٤يث ألفٌجّ طوًس ضوٛٔج

ًٝجٕ ٛيث . أٖٝٓ ٢ُٝ أٌٓٙ -ٝك٤جً أٝ ؿجةذجً أٝ ًجٕ ػو٣ْ ثأل٤ِٛزإىث ًجٕ ثألح ٓش-ثُِْٞى ٝٓجًهج ٖٓ ِّطز أد٤ٚ أٝ ٝط٤ز أٓٚ 

ثُوجٕٗٞ هو أؽجٍ ثإلًّجٍ إ٠ُ ثإلطالف٤ز ٝٛٞ ثُؾَء ثُٞف٤و ثُي١ ثصنيٙ ضو ثُقوط ثُٔشٌه ًٝجٕ ٛيث ثُوجٕٗٞ ٣شضٌط إال 

ٕ ثُ٘وو ٌُٞٗٚ هو ثهضظٌ صطذ٤وٚ إال إٔ ٛيث ثُوجٕٗٞ ٗجٍ ثٌُغ٤ٌ ّ.صوجّ ثُوػٟٞ ثُؼ٤ٓٞٔز ػ٠ِ ثُقوط إال دضظ٣ٌـ ٖٓ ٢ُٝ ثألٌٓ

٤ُؾؼَ ّٖ ثُقوط عٔج٢ٗ ػشٌر ّ٘ز ٝصّٞغ ك٢  944 ُْ٘ز  476ّ٘ز ٝهو طوً ثألٌٓ ثُؼ١ٌٌْ ًهْ  5 ػ٠ِ ًَ ٖٓ دِؾ 

 -3 .ؽٔغ أػوجح ثُْؾجةٌ -2.ثُضٍْٞ ك٢ ثُط٣ٌن ثُؼجّ - : صؼ٣ٌق ثُضشٌه ٝثػضذٌ ثُقوط ٓشٌهث إىث أص٠ أفو ثألكؼجٍ ث٥ص٤ز
 .ثػض٤جه ثُّ٘ٞ ك٢ ثُشٞثًع -6.ثالشضـجٍ دجُوػجًر أٝ ثُؤجً -5. ػٌع ثألُؼجح ثُذِٜٞث٤ٗز دوظو ثُضٍْٞ -4.ٛزد٤غ ثُِْغ ثُضجف

 24 ٝصطًٞ ثألٌٓ إ٠ُ إُـجء ثألٌٓ ثُؼ١ٌٌْ دئطوثً ثُوجٕٗٞ ًهْ .ٓنجُطز ثُٔضشٌه٣ٖ ٝثألشنجص ى١ٝ ث٤ٌُْر ث٤ُْتز -7

ٝثإلٌّ٘و٣ًز ٝصٌى ٣ٌٍُٞ ثُشتٕٞ ثالؽضٔجػ٤ز إٔ ٣وًٌ ٣ٌّجٗٚ ٝثُي١ ثهضظٌ صطذ٤وٚ ػ٠ِ ٓقجكظض٢ ثُوجٌٛر  949 ُْ٘ز 

ٝثُي١ ص٘جٍٝ ثألفٌجّ  949 ُْ٘ز  24 عْ صالٙ دؼو ىُي ثُوجٕٗٞ ًهْ .ٓ٘ٚ 3 ػ٠ِ ؿ٤ٌٛٔج ٖٓ ثُٔقجكظجس ك٢ ثُٔجهر 

ُْ٘ز  8  ٕٝ عْ صالٙ ثُوجٕ 950 ُْ٘ز  50 عْ ؽجء هجٕٗٞ ثإلؽٌثءثس ثُؾ٘جة٤ز ًهْ .ثُٔٞضٞػ٤ز ك٢ ٤ًل٤ز ٓؼجِٓز ثألفوثط

ثُي١ فظٌ ػ٠ِ طـجً ثُْٖ ثُومٍٞ إ٠ُ ث٤ُْ٘ٔج  954 ُْ٘ز  427دشإٔ ثُٞال٣ز ػ٠ِ ثُ٘لِ عْ طوً هجٕٗٞ ًهْ  952 

ُْ٘ز   3عْ هجٕٗٞ ثألفوثط ًهْ  .فض٠ ٣ضؾ٘خ ٛؤالء ثُظـجً ٓشجٛور أكالّ ثُؼ٘ق ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُض٢ ُٜج صأع٤ٌ ٗل٢ْ ػ٤ِْٜ

ثأل٢ُٝ صذوأ دج٤ُٔاله فض٠ : ٓ٘ٚ إ٢ُ ٌٓفِض٤ٖ (5 )ّ ٝكوجً ألػٔجًْٛ ك٢ ثُٔجهر ٝثُي١ ػٌف ثُقوط ٖٓ مالٍ صو٤ْٔٚ 974 

ّٖ ثُنجْٓز ػشٌ ٝثُغج٤ٗز ٖٓ ثُنجْٓز ػشٌ فض٠ ثُغجٓ٘ز ػشٌ ك٤ٌٖٔ ك٤ٜج صطذ٤ن ػوٞدجس ُِؾٌثةْ ثٌُٔصٌذز، ٌُٖٝ دظًٞر 

دٞضغ فو أه٠ٗ   98 ُْ٘ز  37 ٍ ًهْ أمق ٖٓ صِي ثُض٢ صطذن ػ٠ِ ثُذجُـ٤ٖ ٌٓصٌذ٢ ٗلِ ثُؾٌثةْ، ٝهو ؽجء ثُوجٕٗٞ ثُؼْ

. ُْٖ ثُقوط ثُي١ ٣ؾٍٞ صشـ٤ِٚ أٝ صو٣ًذٚ
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ت لتمغح لِكمل ، ٌٗض ٖكغ الشامىت ؾً ختى مُالصٍ لخٓت مىظ بوؿان ٩ٞل مدؿٗت ٖمٍغ
ً
 طل٪ ًبلٜ مً ٧ل وبالخالي َٟال

. ( )لها اإلا٣غعة الخماًت وهُا١ الُٟىلت مغخلت مً ًسغط الؿً

سخل٠:  الاحخماع علماء وعىد إلاطالمي الفله في الوفل مفهىم -3   ٖلماء ًٖ ؤلاؾالمي ال٣ٟه مٟهىم ٍو

ٟه ٝي الاظخماعي ٟا٫ بلٜ وبطا" حٗالي هللا ل٣ى٫   جٟؿحٍر  زال٫ مً الخلم بلٙى بؿً الُٟل ٖٝغ ٞاوو٫  للُٟل حٍٗغ  ألَا
 ؾىعة مً 59 ألاًت" خ٨ُم ٖلُم وهللا آًاجه ل٨م هللا ًبن ٦ظل٪ ٢بلهم مً الظًً ؤؾخإطن ٦ما ٞلِؿخإطهىا الخلم مى٨م
ُت ألاخ٩ام إلاٗٓم الخ٩ل٠ُ ؾً َى لبلٙىوا البلٙى صلُل والاخخالم الاخخالم ٌٗجى والخلم الىىع،  الٗباصاث في الكٖغ

ً جبضؤ التي اإلاغخلت جل٪ هي الُٟىلت مغخلت ج٩ىن  وبالخالي ،( )واإلاٗامالث ظٍ بالبلٙى وجيخهي ؤمه بًُ في الجىحن بخ٩ٍى  َو
ا في ال٣ٟهاء ازخل٠ الٟترة ا ج٣ضًَغ ا اةللٟذ ؾىت ٖكغ وؾبٗت للىلض ؾىت ٖكغ بشماهُت خىُٟت ؤبى ٣ٞضَع  و٢ضَع

ا خحن في والٟخاة، الٟتي مً ل٩ل ؾىت ٖكغة بسمـ والجمهىع  الهاخبان  ؾىت، ٖكغة بدؿ٘ الٓاَغي  خؼم ابً ٢ضَع

ظٍ ه ألازغ بِىما ،( )الُٟل خ٣ى١  باجٟا٢ُت وعص ما م٘ واجٟا٢ه ؤلاؾالمي ال٣ٟه الخ٣اء ٖلى جض٫ ال٣ٟهُت ألا٢ىا٫ َو  مً ٖٞغ

ً ١الخل ال٩امل ؤلاوؿان" بإهه ونٟه زال٫ اَُٟت ٣ٖلُت ٢ضعاث مً ًمخل٨ه إلاا والخ٩ٍى  َظٍ ؤن بال وخؿُت وبضهُت ٖو
ضٞٗها لُيكُها اإلاجخم٘ في البكغي  بالؿلى٥ والخٟاٖل الىطج ؾىي  ًى٣هها ال ال٣ضعاث  الؿلى٧ي الاججاٍ ُٞىمى للٗمل ٍو
. ( )ُٞه ٌِٗل الظي اإلاجخم٘ صازل للُٟل ؤلاعاصي

ٟا٫ ٧ل ٖلى ًُب٤ ؤن ًهلر زابذ للُٟل حٍٗغ٠ وي٘ الؿهل مً لِـ هٓغها وظهت ومً         ػمان ٧ل في ألَا
ت خضوص وي٘ ًم٨ً ال وهه وطل٪ وم٩ان، ت واإلاغخلت الُٟىلت مغخلت بحن ص٣ُ٢ت ظؿمُت وال ٖمٍغ  ٞهىا٥ جلحها التي الٗمٍغ
خباعاث مً الٗضًض  ؤو َى٫  ؤن ٦ما ،وزغ َٟل مً جسخل٠ التي وألازال٢ُت وال٣ٗلُت والىٟؿُت الجؿمُت والٓغوٝ الٖا
ضاص الالػمت الؼمىُت والٟترة ُٞه الؿاثضة والش٣اٞت اإلاجخم٘ بٓغوٝ وز٣ُا اعجباَا ًغجبِ الُٟىلت ٞترة ٢هغ  ُٞه ألاٞغاص إٖل

 ج٩ىن  بِىما واإلاخسلٟت؛ والؼعاُٖت البضاثُت اإلاجخمٗاث في ٢هحرة ج٩ىن  الُٟىلت ٞترة ؤن هغي  ولظل٪ اإلاؿئىلُت، لخدمل
لت  ٢اهىهُت مٗاملت لىي٘ وجهاًخه الُٟىلت ؾً بضاًت جدضًض ؤَمُت جغظ٘ ٦ما واإلاخ٣ضمت، الهىاُٖت ثاإلاجخمٗا في ٍَى

غث اإلاجخم٘ مً الٟئت لهظٍ زانت .   لها الى٢اثُت الخماًت جٞى

 الشاوي املولب

عاث الدولُت الاجفاكُاث ًل في الخعلُم في املـسي  الوفل خم  الىهىُت والدؼَس

 
ً
 الضولُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض اَخمذ ل٣ض: الدولُت الاجفاكُاث ًل في الخعلُم في املـسي  الوفل خم :أوال

الن مً بضاًت  الخٗلُم في الُٟل بد٤  صٌؿمبر في اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ًٖ الهاصع ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا

الن طل٪ ظاء ول٨ً ،1948ٖام  بلؼامُت ًٖ بالخضًض الخٗلُم في ٫ال٠ُ خ٤ مىه ًٟهم بىو الخٗلُم ه٣ُت في ٦بضاًت ؤلٖا
                                                           

 .0 ، 9، ص2008ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُقوٞم ثُطلَ ثُٔو٤ٗز، هثً ثُٜ٘ضز ثُؼٌد٤ز، : ػذو ثُٜجه١ كٍٟٞ ثُؼٞض٢. ه ( )

هثًثس ثُوج٤ٗٞٗز، ثُطذؼز ثأل٢ُٝ، ُإلص ١إؿض٤جٍ ثُذٌثءر، ثًٌَُٔ ثُوّٞ: ٓقٔو دٌٛجّ ثُٔشجػ٢ِ. ًثؽغ ك٢ صلجط٤َ ىُي أ (2)

 .  ، 0 ، ص0 20

صش٣ٌؼجس : كجطٔز شقجصٚ أفٔو ٣ٍوثٕ. ، ه29مجُو ٓقٔو ثُوجض٢، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ٛالٍ ػذو ثُالٙ أفٔو، ه. ه (3)

 .7 ، ص2008ثُطلُٞز، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور، 

ر ثُو٤ُٝز هًثّز ٓوجًٗز، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور، فوٞم ثُطلَ ٝٓؼجِٓضٚ ثُؾ٘جة٤ز ك٢ ضٞء ثالصلجه٢: مجُو ٓظطل٢ ك٠ٜٔ. ه (4)

 .0 ، ص2007
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ً خ٤ ًٖ وبالخضًض ومجاهِخه، بل الخٗلُم   الىو ظاء زم ،( )ووالصَم الخٗلُم هٕى ازخُاع في ألابٍى
ً
دا  خ٤ ٖلى نٍغ

مبر في اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت مً الهاصع الُٟل خ٣ى١  بٖالن في الخٗلم في الُٟل  َظا وجدضر ،1959  ٖام هٞى
الن  جل٣ي في اإلاٗا١ الُٟل خ٤ مغة وو٫  جىاو٫  ٦ما اإلاجخم٘، ٖلى واظب باٖخباٍع الخٗلُم في الُٟل خ٤ ًٖ مغة وو٫  ؤلٖا

ٟا٫ مً ٦ٛحٍر الخٗلُم ٣لُا بضهُا ألاصخاء ألَا  والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١  الخام الضولي الٗهض ٢غع  و٢ض ،( )ٖو
 1984 ٖام صٌؿمبر في الٗغبي الُٟل خ٣ى١  مُشا١ نضع زم ،( )مٟهل بك٩ل الخ٤ طاث 1966 ٖام الهاصع والش٣اُٞت

                                                           

 اف،لمجبا األقل على كاألساسية األكىل مراحلو يف التعليم كجيب أف يكوف التعلم، يف احلق شخص لكل"منو بالنص على أف  26فجاء نص ادلادة  ( )
 أساس كعلى للجميع التامة ادلساكاة قدـ على العايل للتعليم القبوؿ ييسر كأف كادلهين، الفين التعليم كينبغي أف يعمم إلزاميا األكيل التعليم يكوف كأف

 كالتسامح التفاىم كتنمية األساسية كاحلريات اإلنساف احًتاـ تعزيز كإىل كامبل، إمناء اإلنساف شخصية الًتبية إىل إمناء دؼتهجيب أف  - 2 .الكفاءة
 تربية نوع اختيار يف األكؿ احلق لآلباء -3.السبلـ حلفظ ادلتحدة األمم رلهود زيادة كإىل ك الدينية،العنصرية أ كاجلماعات الشعوب مجيع بني كالصداقة
 ."أكالدىم

للطفل حق يف تلقي التعليم، الذم جيب أف يكوف رلانيا كإلزاميا، يف مراحلو االبتدائية على األقل، كأف : منو على أف  فقد جرم نص ادلبدأ السابع (2)
افة الطفل العامة كدتكينو، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاتو كحصافتو كشعوره بادلسؤكلية األدبية كاالجتماعية، كمن أف يستهدؼ رفع ثق

كتقع ىذه ادلسؤكلية . كجيب أف تكوف مصلحة الطفل العليا ىي ادلبدأ الذم يسًتشد بو ادلسؤكلوف عن تعليمو كتوجيهو.يصبح عضوا مفيدا يف اجملتمع
كعلي اجملتمع كالسلطات . كجيب أف تتاح للطفل فرصة كاملة للعب كاللهو، اللذين جيب أف يوجها حنو أىداؼ التعليم ذاهتا .ة األكيل على أبويوبالدرج

 .العامة السعي لتيسري التمتع هبذا احلق
جيب " ىل ذلك يف ادلبدأ اخلامس بالنص على أفكمل يقصر ذلك احلق على الطفل الصحيح بدنيا كعقليا بل حتدث أيضا الطفل ادلعاؽ فقد كرد النص ع
". أف حياط الطفل ادلعوؽ جسميا أك عقليا أك اجتماعيا بادلعاجلة كالًتبية كالعناية اخلاصة اليت تقتضيها حالتو

كجوب توجيو الًتبية كالتعليم كىى متفقة على . تقر الدكؿ األطراؼ يف ىذا العهد حبق كل فرد يف الًتبية كالتعليم" منو على أف 3 جرم نص ادلادة  (3)
كىى متفقة كذلك على كجوب . إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية كاحلس بكرامتها كإىل توطيد احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاحلريات األساسية

كالصداقة بني مجيع األمم كسلتلف استهداؼ الًتبية كالتعليم دتكني كل شخص من اإلسهاـ بدكر نافع يف رلتمع حر، كتوثيق أكاصر التفاىم كالتسامح 
 .الفئات السبللية أك اإلثنية أك الدينية، كدعم األنشطة اليت تقـو هبا األمم ادلتحدة من أجل صيانة السلم

 :كتقر الدكؿ األطراؼ يف ىذا العهد بأف ضماف ادلمارسة التامة ذلذا احلق يتطلب
 يع،جعل التعليم االبتدائي إلزاميا كإتاحتو رلانا للجم(أ)
سيما باألخذ تدرجييا دبجانية  تعميم التعليم الثانوم دبختلف أنواعو، دبا يف ذلك التعليم الثانوم التقين كادلهين، كجعلو متاحا للجميع بكافة الوسائل ادلناسبة كال (ب)

التعليم، 
 ناسبة كال سيما باألخذ تدرجييا دبجانية التعليم،جعل التعليم العايل متاحا للجميع على قدـ ادلساكاة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل امل (ج)
تشجيع الًتبية األساسية أك تكثيفها، إىل أبعد مدل شلكن، من أجل األشخاص الذين مل يتلقوا أك مل يستكملوا الدراسة االبتدائية،  (د)
، كمواصلة حتسني األكضاع ادلادية للعاملني يف العمل بنشاط على إمناء شبكة مدرسية على مجيع ادلستويات، كإنشاء نظاـ منح كاؼ بالغرض (ىػ)

التدريس 
شريطة تتعهد الدكؿ األطراؼ يف ىذا العهد باحًتاـ حرية األباء، أك األكصياء عند كجودىم، يف اختيار مدارس ألكالدىم غري ادلدارس احلكومية،  -3

. لدكلة، كبتامني تربية أكلئك األكالد دينيا كخلقيا كفقا لقناعاهتم اخلاصةتقيد ادلدارس ادلختارة دبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أك تقرىا ا
التقيد ليس يف أم من أحكاـ ىذه ادلادة ما جيوز تأكيلو على حنو يفيد مساسو حبرية األفراد كاذليئات يف إنشاء كإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة  -4

. ادة كرىنا خبضوع التعليم الذم توفره ىذه ادلؤسسات دلا قد تفرضو الدكلة من معايري دنيامن ىذه امل  دائما بادلبادئ ادلنصوص عليها يف الفقرة 
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ت واإلا٣غ  الٗغبي الُٟل للخماًت قاملت ٖغبُت زُت لًُ٘ اإلاُشا١ َظا وظاء الٗغب، الاظخماُٖت الكئىن  وػعاء بمٗٞغ

  في الضولُت الجهىص جل٪ لخخىط 1989 ٖام الهاصعة الُٟل خ٣ى١  اجٟا٢ُت ظاءث ،( )الؿيُت مغاخله ظمُ٘ في به وؤلاعج٣اء
ٟا٫ خ٤  الاجٟا٢ُت و٢غعث الخٗلُم في خ٣ه ٞحها بما الُٟل خ٣ى١  ل٩ل مٟهلت قاملت ههىنها ٞجاءث الخٗلُم في ألَا

  الصخُذ الُٟل مشل اإلاٗا١ للُٟل خ٣ى١ 
ً
 ؾاب٣ت له اإلاىاؾب الخٗلُم في اإلاٗا١ الُٟل خ٣ى١  ٖلى الىو ظاء بل جماما

ا٢ت طوي  ألاشخام خ٣ى١  اجٟا٢ُت ظاءث زم ؛( )الؿلُم الُٟل خ٤ ٖلى  لألمم الٗامت الجمُٗت ٢بل مً ٖخمضةالم ؤلٖا

ُخه الخٗلُم في خ٣هم ٖلى مٟهل بك٩ل بالىو 2006 صٌؿمبر 13 في اإلاخدضة  .( )وهٖى

                                                                                                                                                                                     

منو بإلزاـ الدكؿ األعضاء يف العهد بضركرة توفري خطة للتعليم اإلبتدائي بشكل يكوف رلاين  4 سبق ذكره بالنص السابق بالنص يف ادلادة  مث أكد ما
ىذا العهد، مل تكن بعد كىى تصبح طرفا فيو قد دتكنت من كفالة إلزامية كرلانية التعليم االبتدائي يف بلدىا  تتعهد كل دكلة طرؼ يف"فنصت على اآليت

التعليم كرلانيتو  ذاتو أك يف أقاليم أخرل حتت كاليتها، بالقياـ، يف غضوف سنتني، بوضع كاعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي كالتدرجيي دلبدأ إلزامية
". ؿ عدد معقوؿ من السنني حيدد يف اخلطةللجميع، خبل

صأ٤ًو ًٝلجُز فوٚ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُٔؾج٢ٗ ٝثُضٌد٤ز ك٢ : ٓ٘ٚ ػ٠ِ فن ثُطلَ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ك٘ظش ػ٠ِ إٔ   كوًٌ ك٢ ثُٔجهر  ( )

ثح ٌٓفِض٢ ٓج هذَ ثُٔوًّز ٝثُضؼ٤ِْ ثألّج٢ّ ًقو أه٢ٗ دقْذجٕ إٔ ثُضؼ٤ِْ ٛٞ فؾٌ ثَُث٣ٝز ك٢ ثُضـ٤٤ٌ ثُوثةْ ٝك٢ ثًضِ

ٝثُٜٔجًثس ٝثُووًثس ثُض٢ ٣ٞثؽٚ دٜج ًَ ثُٔٞثهق ثُؾو٣ور دجُٔؼٌكز ثُٔضؾوهر، ٣ٝضنِض دٜج ٖٓ ثُو٤ْ ثُالٝظ٤ل٤ز  ثالصؾجٛجس

ٝثُضوج٤ُو ثُذج٤ُز ثُِْذ٤ز ٣ٝ٘شأ دٜج ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ثُؼ٢ِٔ ٝثُٔٞضٞػ٢ ٝفْٖ ثُضوو٣ٌ، ٝفخ ثُؼَٔ ٝفْٖ أهثةٚ، ًٔج ٣ٔوٙ 

ثإل٣ؾجد٢ ك٢ ف٤جر ٓؾضٔؼٚ ٝأٓضٚ ٝضٔجٕ فوٚ ك٢ ثُغوجكز  ثإلّٜجّعوجكضٚ ثُؼجٓز، ٝػ٢ِ دجُووًر ػ٠ِ ًكغ ْٓضٟٞ ٓؼ٤شضٚ ٝ

. ثُْٔضٌٔر ٝفْٖ ثّضغٔجًٛج أٝهجس ثُلٌثؽ ٝك٢ ثُضٌك٤ٚ ػٖ ٗلْٚ دجُِؼخ ٝث٣ٌُجضز ٝثُوٌثءر

صؼ٢ٔ٤ِ ك٢ ًَ  ٗظجّ إهجٓز: ٓ٘ٚ ػ٠ِ إَُثّ ثُوٍٝ ك٢ إهجٓز ٗظجّ صؼ٢ٔ٤ِ ك٘ظش ػ٠ِ إٔ  2ٝأًِٔش ىُي دجُ٘ض ك٢ ثُٔجهر 

هُٝز ػٌد٤ز ٝػ٢ِ ٗطجم ثُٞطٖ ثُؼٌد٢ ٣ٌٕٞ إَُث٤ٓج ك٢ ٌٓثفِٚ ثألّج٤ّز ٝٓؾج٤ٗجً ك٢ ًَ ٌٓثفِٚ ُِوجه٣ًٖ ػ٠ِ ٓٞثطِضٚ 

ٖٓ ٌٓفِز ٓج هذَ ثُٔوًّز ٝفض٠ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ هٕٝ ص٤٤َٔ دْذخ ثُووًر ثالهضظجه٣ز أٝ ثُٔ٘ذش ثالؽضٔجػ٢ أٝ ثٌُأ١ ث٤ُْج٢ّ 

. صط٣ٌٞ ثُضٌد٤ز ك٢ ثُٞطٖ ثُؼٌد٢ إّضٌثص٤ؾ٤زحٝإٔ ٣ْضٌشو ك٢ ىُي 

صأ٤ِّ ٗظجّ ٌُِػج٣ز ٝثُضٌد٤ز : ٜٓ٘ج ػ٠ِ إٔ 23عْ ص٘جُٝش فن ثُطلَ ثُٔؼجم ك٢ ثٌُػج٣ز ٝثُضؼ٤ِْ ػ٘وٓج ٗظش ك٢ ثُٔجهر 

 ك٢ ثُق٤جر ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔ٘ضؾز ُٔؾضٔؼْٜ ٝصض٤ـ ُِٔٞٛٞد٤ٖ ثُلٌص ثالٗوٓجػثُنجطز ُألطلجٍ ثُٔؼٞه٤ٖ صضٖٔ ُِٔؼٞه٤ٖ 

. إلٍهٛجً ٓٞثٛذْٜ ٝإدٌثٍٛج ٗلؼجً ألٓضْٜ

٣َٓو ٖٓ ثالٛضٔجّ  إػطجء: ٜٓ٘ج كؾجء ٗظٜج ػ٠ِ إٔ  3هذَ ثالُضقجم دجُٔوًّز ٝىُي ك٢ ثُٔجهر  ٝٗظش ػ٠ِ أ٤ٔٛز ثُضؼ٤ِْ ٓج

طلَ ٓج هذَ ثُٔوًّز ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صٞك٤ٌ ٓنضِق ثُظ٤ؾ ثُٔؤ٤ّْز ٖٓ هًٝ ثُقضجٗز ٣ًٝجع  ٝثُؾٜو ًٝػج٣ز ٝصٌد٤ز

ٛيٙ ثٌُٔفِز ك٢ ف٤جر ثُطلَ ثُقجضٌر  ٝإّضٌثص٤ؾ٤زٗظٌثً أل٤ٔٛز  ثألطلجٍثٍ ٝثٌُضجص٤خ ٝثُْجفجس ٝثُقوثةن ٝأٗو٣ز ثألطق

 .ٝثُٔوذِز ٝك٢ ص٣ٌٖٞ شنظ٤ضٚ

اء يف كقد اىتمت االتفاقية بتعليم األطفاؿ ادلعاقني كما اىتمت بتعليم األصحاء منهم كلكن جاء النص على ذلك بشكل رلمل غري مفصل كما ج (2)
 :منها على أف23 النصوص اليت تناكلت ذلك احلق بالنسبة لؤلطفاؿ األصحاء فجرم نص ادلادة

 النفس على اعتماده كتعزز كرامتو لو تكفل ظركؼ يف ككردية، كاملة حبياة عقليا أك جسديا ادلعوؽ الطفل دتتع بوجوب األطراؼ الدكؿ تعًتؼ . 
 .اجملتمع يف الفعلية مشاركتو كتيسر

 ادلوارد، بتوفر رىنا رعايتو، عن كللمسؤكلني لذلك ادلؤىل للطفل كتكفل كتشجع خاصة برعاية التمتع يف ادلعوؽ الطفل حبق األطراؼ الدكؿ ترؼتع .2
 .يرعونو شلن كالديو أك غريمها كظركؼ الطفل حالة مع تتبلءـ كاليت طلب، عنها يقدـ اليت ادلساعدة تقدًن
 ادلالية ادلوارد مراعاة مع ذلك، أمكن كلما رلانا ادلادة ىذه من 2 للفقرة كفقا ادلقدمة ادلساعدة توفر ادلعوؽ، لطفلؿ اخلاصة لبلحتياجات إدراكان  .3

 الرعاية كخدمات كالتدريب، التعليم على فعبل ادلعوؽ الطفل حصوؿ إمكانية كينبغي أف هتدؼ إىل ضماف الطفل، برعاية يقوموف شلن للوالدين أك غريمها
 االندماج تؤدل إىل حتقيق بصورة ذلك كتلقيو الًتفيهية كالفرص عمل، دلمارسة كاإلعداد التأىيل، إعادة دماتكخ الصحية،

 :منها على أف28مث جرم نص ادلادة  .شلكن كجو أكمل على كالركحي، الثقايف منوه ذلك يف دبا الفردم، كمنوه للطفل االجتماعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 :يلي دبا خاص بوجو تقـو الفرص، تكافؤ أساس كعلى تدرجييا احلق ذلذا الكامل لئلعماؿ كحتقيقا ـ،التعلي يف الطفل حبق األطراؼ الدكؿ تعًتؼ . 
 .للجميع رلانا كمتاحا إلزاميا االبتدائي التعليم جعل -أ

 رلانية إدخاؿ مثل ادلناسبة التدابري كاختاذ األطفاؿ، جلميع كإتاحتها كتوفريىا العاـ أك ادلهين، سواء الثانوم، التعليم أشكاؿ شىت تطوير تشجيع -ب
 .احلاجة إليها عند ادلالية ادلساعدة كتقدًن التعليم

 .القدرات أساس على للجميع متاحا ادلناسبة، الوسائل بشىت العايل، التعليم جعل -ج
 متناكذلم، كىف األطفاؿ جلميع متوفرة كادلهنية الًتبوية اإلرشادية كادلبادئ ادلعلومات جعل -د
 .الدراسة ترؾ معدالت من كالتقليل ادلدارس يف ادلنتظم احلضور لتشجيع يرتداب اختاذ -ق
 .االتفاقية ىذه مع كيتوافق اإلنسانية الطفل كرامة مع يتمشى حنو على ادلدارس يف النظاـ إدارة لضماف ادلناسبة التدابري كافة األطراؼ الدكؿ تتخذ .2
 اجلهل على القضاء يف اإلسهاـ هبدؼ كخباصة بالتعليم، ادلتعلقة األمور يف الدكيل التعاكف شجيعكت بتعزيز االتفاقية ىذه يف األطراؼ الدكؿ تقـو .3

 يف النامية البلداف احتياجات خاصة بصفة كتراعى .احلديثة التعليم كسائل كإىل كالتقنية العلمية الوصوؿ إىل ادلعرفة كتيسري العامل أحناء مجيع يف كاألمية
. الصدد ىذا

 موجها الطفل تعليم على أف يكوف األطراؼ الدكؿ توافق . :من االتفاقية ليوضح اذلدؼ من تعليم الطفل بالنص على أف29 دلادة ادلادةمث جاء نص ا
 :حنو
 إمكاناهتا، كالبدنية إىل أقصى العقلية كقدراتو كمواىبو الطفل شخصية تنمية -أ

 ادلتحدة، األمم ميثاؽ يف ادلكرسة كادلبادئ األساسية كاحلريات اإلنساف حقوؽ احًتاـ تنمية -ب
 للبلد الوطنية كالقيم اخلاصة، كقيمة كلغتو الثقافية كىويتو الطفل ذكل احًتاـ تنمية -ج

 حضارتو، عن ادلختلفة كاحلضارات األصل يف فيو نشأ الذم كالبلد الطفل فيو يعيش الذم
 الشعوب مجيع بني كالصداقة اجلنسني بني كادلساكاة كالتسامح كالسلم فاىمالت من بركح حر، رلتمع يف ادلسؤكلية تستشعر حلياة الطفل إعداد -د

 األصليني، ينتموف إىل السكاف الذين كاألشخاص كالدينية كالوطنية اإلثنية كاجلماعات
 ....الطبيعية البيئة احًتاـ تنمية -ق

 بالوظيفة األطراؼ الدكؿ تعًتؼ :منها بالنص على أف7  ادلادة كقد نصت االتفاقية على أحد أىم كسائل تعليم األطفاؿ كاضعة مدكنة سلوؾ ذلا يف
 تستهدؼ اليت تلك كخباصة كالدكلية، الوطنية ادلصادر شىت من كادلواد ادلعلومات على الطفل حصوؿ إمكانية كتضمن اإلعبلـ كسائط تؤديها اليت اذلامة
 :يلي دبا األطراؼ الدكؿ تقـو الغاية، ذلذه كحتقيقا قلية،كالع اجلسدية كصحتو كادلعنوية كالركحية االجتماعية رفاىيتو تعزيز

 .29 ادلادة لركح ككفقا كالثقافية، للطفل االجتماعية ادلنفعة ذات كادلواد ادلعلومات نشر على اإلعبلـ كسائط تشجيع - أ
 .كالدكلية نيةكالوط الثقافية شىت ادلصادر من كادلواد ادلعلومات ىذه كنشر كتبادؿ إنتاج يف الدكيل التعاكف تشجيع - ب
 .كنشرىا األطفاؿ كتب إنتاج تشجيع -ج
 األقليات أك إىل السكاف رلموعات من ينتمي إىل رلموعة الذم للطفل اللغوية لبلحتياجات خاصة عناية إيبلء على اإلعبلـ كسائط تشجيع -د

. األصليني
 الفراغ، ككقت الراحة يف الطفل حبق األطراؼ الدكؿ تعًتؼ .  :ا األيتمنو  3 كما اىتمت االتفاقية بالعناصر ادلكملة لتعليم الطفل فقررت يف ادلادة

 .الفنوف كىف الثقافية احلياة يف حبرية كادلشارآة لسنو ادلناسبة االستجماـ كأنشطة األلعاب كمزاكلة
 كالفين الثقايف للنشاط كمتساكية مبلئمة فرص فريتو على كتشجع كالفنية الثقافية احلياة يف الكاملة ادلشاركة يف الطفل حق كتعزز األطراؼ الدكؿ حتًـت .2

 .الفراغ أكقات كأنشطة كاالستجمامي
هُٝز كوو همِش ف٤َ  20دؼو ثُضظو٣ن ػ٤ِٜج ٖٓ هذَ . 2007ٓجًُ  30كضـ دجح ثُضٞه٤غ ػ٠ِ ٛيٙ ثالصلجه٤ز ك٢ ٝهو  ( )

ٟ ثُٔؼجٛور دٔج ك٢ طٌف ػَ 59 طٌف ٝٝهغ  53 طوم  5 20ثػضذجًث ٖٓ ٓجًُ . 2008ٓج٣ٞ  3ثُض٘ل٤ي ك٢ 

 : ثُ٘ض ػ٠ِ إٜٔٓ٘ج ػ٠ِ فن ثُطلَ ثُٔؼجم ك٢ ثُضؼ٤ِْ ح24ؽ١ٌ ٗض ثُٔجهر ٝ هو ، ثالصقجه ثألًٝٝد٢ ىُي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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ً
عاث ًل في الخعلُم في املـسي   الوفل قح: زاهُا ت الضؾاجحر اَخمذ ٢ض: الىهىُت الدؼَس  اإلاخٗا٢بت، اإلاهٍغ

  الُٟل بد٣ى١  ،2014 ٖام في اإلاٗض٫ ألازحر الضؾخىع  زانت وبهٟت
ً
 وبدىُٓم بل الخٗلُم، في خ٣ه زانت وبهٟت ٖمىما

  الخًاهت مغخلت مً بضاًت له الخٗلُمُت الٗملُت
ً
ٟا٫ بٖضاص بمغاخل مغوعا  ٦ما ؤلالؼامي، الخٗلُم مغخلت بجهاًت مىتهُت ألَا

  اَخماما ؤبضث
ً
 ٖلى وبالخإ٦ُض اإلاغخلت، جل٪ زال٫ للُٟل ؤؾاؾُت بهٟت جضعؽ ؤن ًجب التي الخٗلُمُت باإلاىاص زانا

 الٗملُت ؤؾاؽ باٖخباٍع باإلاٗلم الاَخمام ًٖ والخضًض الخٗلُمُت، الٗملُت مً الهضٝ مىضخت الخٗلُم، مجاهُت
جُا جهاٖض الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ مً مُٗىت وؿبت الخٗلُمُت الٗملُت ٖلى باإلهٟا١ الضولت مغة وو٫  ؤلؼم ٦ما الخٗلُمُت،  جضٍع

الهاث باالجٟا٢ُاث وعص إلاا ٖملُا جُب٣ُا ٌٗض مغألا الٗاإلاُت، واإلاٗضالث جخ٤ٟ ختى  ،( )الُٟل بد٣ى١  الخانت الضولُت وؤلٖا

                                                                                                                                                                                     

 .احلق ىذا كإلعماؿ . التعليم يف اإلعاقة ذكم األشخاص حبق األطراؼ الدكؿ تسلم -  
 :يلي ما حنو موجهني احلياة مدل كتعلما ادلستويات مجيع على جامعا تعليميا نظاما األطراؼ الدكؿ تكفل الفرص، تكافؤ أساس كعلى دتييز دكف
 .البشرم كالتنوع األساسية كاحلريات اإلنساف حقوؽ احًتاـ كتعزيز الذات، كتقدير بالكرامة كالشعور الكامنة اإلنسانية للطاقات الكاملة التنمية -أ

 .مدل ا إىل أقصىبه للوصوؿ كالبدنية، العقلية ـتهقدرا عن فضبل كإبداعهم، كمواىبهم اإلعاقة ذكم األشخاص شخصية تنمية -ب
 .حر رلتمع يف لفعالةا ادلشاركة من اإلعاقة ذكم األشخاص دتكني -ج
 :يلي ما كفالة على احلق ىذا إعماذلا يف األطراؼ الدكؿ حترص - 2
 .أساس على العاـ التعليمي النظاـ من اإلعاقة ذكم األشخاص استبعاد عدـ -أ

 .عاقةاإل أساس على كاإللزامي اينلمجا االبتدائي أك الثانوم التعليم من ة اإلعاؽ ذكم األطفاؿ استبعاد كعدـ اإلعاقة،
 دتعاتلمجا يف اآلخرين مع ادلساكاة قدـ على كاجلامع، اجليد كالثانوم، االبتدائي اينلمجا التعليم على احلصوؿ من اإلعاقة ذكم األشخاص دتكني -ب
 .فيها يعيشوف اليت
 .معقولة بصورة الفردية االحتياجات مراعاة -ج
 .فعاؿ تعليم على حصوذلم لتيسري العاـ التعليم ظاـف نطاؽ يف البلـز الدعم على اإلعاقة ذكم األشخاص حصوؿ -د
 .الكامل اإلدماج ىدؼ مع كتتفق كاالجتماعي، األكادديي النمو من قدر أقصى بتحقيق تسمح بيئات يف فعالة فردية دعم تدابري توفري -ق
التعليم  يف الكاملة مشاركتهم لتيسري االجتماعية يةالتنم رلاؿ يف كمهارات حياتية مهارات تعلم من اإلعاقة ذكم األشخاص األطراؼ الدكؿ دتكن - 3

 :يلي ما تشمل مناسبة تدابري األطراؼ الدكؿ تتخذ الغاية، ذلذه كحتقيقا . دتعلمجا يف أعضاء آخرين بوصفهم مع ادلساكاة قدـ على
 عن كالتوجيو الدعم كتيسري كالتنقل، التوجيو كمهارات بديلة،كاؿ ادلعززة االتصاؿ كأشكاؿ ككسائل كطرؽ البديلة، الكتابة كأنواع برايل طريقة تعلم تيسري -أ

 .األقراف طريق
 .الصم لفئة اللغوية اذلوية كتشجيع اإلشارة لغة تعلم تيسري -ب
 ،ادلعنيني لؤلشخاص االتصاؿ ككسائل كطرؽ اللغات بأنسب منهم، األطفاؿ كخاصة ادلكفوفني، كالصم أك الصم للمكفوفني التعليم توفري كفالة -ج
 .كاالجتماعي األكادديي النمو من قدر أقصى بتحقيق تسمح بيئات كيف
 أك/ ك اإلشارة لغة إعاقة، يتقنوف ذكك مدرسوف فيهم دبن مدرسني، لتوظيف ادلناسبة التدابري األطراؼ الدكؿ تتخذ احلق، ىذا إلعماؿ كضمانا - 4

 ككسائل طرؽ كاستعماؿ باإلعاقة التوعية التدريب ىذا كيشمل .التعليم مستوياتمجيع  يف العاملني األخصائيني كادلوظفني كلتدريب برايل، طريقة
 .اإلعاقة ذكم األشخاص دلساعدة كادلواد التعليمية كالتقنيات ادلناسبة، كالبديلة ادلعززة االتصاؿ كأشكاؿ

 دكف احلياة مدل كالتعليم الكبار كتعليم ادلهين دريبكالت العاـ العايل التعليم على اإلعاقة ذكم األشخاص حصوؿ إمكانية األطراؼ الدكؿ تكفل - 5
 .اإلعاقة ذكم لؤلشخاص ادلعقولة التيسريية الًتتيبات توفري األطراؼ الدكؿ تكفل الغاية، ذلذه كحتقيقا .آخرين مع ادلساكاة قدـ كعلى دتييز
ًغٌ ٖٓ ٓجهر ٓ٘ٚ كؾجء ٗض ثُٔجهر ػ٠ِ ثُقن ك٢ ثُضؼ٤ِْ ك٢ أ 4 20كوو ٗض ثُوّضًٞ ثُٔظ١ٌ ثُقج٢ُ ثُٔؼوٍ ك٢ ػجّ  ( )

دجُ٘ض ػ٠ِ فن ثُضؼ٤ِْ دظلز ػجٓز ٓٞضقج ثُٜوف ٓ٘ٚ ٝٓقوهثً ٓور ثُضؼ٤ِْ ثإلَُث٢ٓ ٝٓؾج٤ٗضٚ مالٍ صِي ثُلضٌر كؾجء  9 
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ٗاث ظاءث و٢ض ت الدكَغ  اَخمام مضي ًٖ مٗبرة ٧اقٟت ٞجاءث طل٪، ع٧اب في والُٟل بالخٗلُم الخانت اإلاسخلٟت اإلاهٍغ

اًت الضولت ٟا٫ م٩اهت وبخ٣ضم الخٗلُم، في الُٟل خ٤ بٖغ اث في ٖهمووى ٖامت بهٟت ألَا  ،( )للضولت الٗامت الؿُاؾت ؤولٍى
ٟا٫ حٗلُم مؿإلت هٓم والظي بالخٗلُم والخام 1981 لؿىت 139 ال٣اهىن  ٞهىا٥  مىه ٖضًضة ههىم  في مهغ في ألَا

ً بلى الجامعي ٢بل الخٗلُم حهضٝ" ؤهه ٖلى بالىو ألاولي ماصجه في الُٟل حٗلُم مً الٛغى ًٖ الىو مً بضاًت  ج٩ٍى
لمُا ز٣اُٞا هاج٩ىي  الضاعؽ اث ٖلى و٢ىمُا ٖو  والاظخماُٖت وال٣ٗلُت وال٣ىمُت الىظضاهُت الىىاحي مً مخخالُت، مؿخٍى

ايُت، والؿلى٦ُت والصخُت  وؤلاوؿاهُت والخ٤ الخحر وب٣ُم ووَىه بغبه اإلاامً اإلاهغي  ؤلاوؿان بٖضاص ب٣هض والٍغ
ت والضعاؾاث ال٣ُم مً اإلاىاؾب بال٣ضع وجؼوٍضٍ  ٖلى و٢ضعجه و٦غامخه بوؿاهِخه جد٤٣ التي واإلا٣ىماث ًتوالخُب٤ُ الىٍٓغ
 ؤظل مً والجامعي، الٗالي الخٗلُم إلاىانلت ؤو والخضماث، ؤلاهخاط وؤوكُت ٖملُاث في ب٨ٟاءة وؤلاؾهام طاجه جد٤ُ٣

                                                                                                                                                                                     

ثُضؼ٤ِْ فن ٌَُ ٓٞثطٖ، ٛوكٚ د٘جء ثُشنظ٤ز ثُٔظ٣ٌز، ٝثُقلجظ ػ٠ِ ث٣ُٜٞز ثُٞط٤٘ز، ٝصأط٤َ ثُٜٔ٘ؼ " ٗظٜج ًج٥ص٢

صل٤ٌٌ، ٝص٤ٔ٘ز ثُٔٞثٛخ ٝصشؾ٤غ ثالدضٌجً، ٝص٤ٌّل ثُو٤ْ ثُقضج٣ًز ٝثٌُٝف٤ز، ٝإًّجء ٓلج٤ْٛ ثُٔٞثط٘ز ك٢ ثٍ ١ثُؼِْ

. ٝثُضْجٓـ ٝػوّ ثُض٤٤َٔ، ٝصِضَّ ثُوُٝز دٌٔثػجر أٛوثكٚ ك٢ ٓ٘جٛؼ ثُضؼ٤ِْ ّٝٝجةِٚ، ٝصٞك٤ٌٙ ٝكوجً ُٔؼج٤٣ٌ ثُؾٞهر ثُؼج٤ُٔز

ٓج ٣ؼجهُٜج، ٝصٌلَ ثُوُٝز ٓؾج٤ٗضٚ دٌٔثفِٚ ثُٔنضِلز ك٢ ٓؤّْجس ثُوُٝز  ٝثُضؼ٤ِْ إَُث٢ٓ فض٠ ٜٗج٣ز ثٌُٔفِز ثُغج٣ٞٗز أٝ

. ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝكوجً ُِوجٕٗٞ

ثإلؽٔج٢ُ، صضظجػو صو٣ًؾ٤ج  ١ٖٓ ثُ٘جصؼ ثُوّٞ% 4ٝصِضَّ ثُوُٝز دضنظ٤ض ْٗذز ٖٓ ثإلٗلجم ثُق٢ٌٓٞ ُِضؼ٤ِْ ال صوَ ػٖ 

ثُضَثّ ؽ٤ٔغ ثُٔوثًُ ٝثُٔؼجٛو ثُؼجٓز ٝثُنجطز دج٤ُْجّجس ٝصشٌف ثُوُٝز ػ٤ِٚ ُضٔجٕ . فض٠ صضلن ٓغ ثُٔؼوالس ثُؼج٤ُٔز

. ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُٜج

ٝصط٣ٌٞٙ ٝثُضّٞغ ك٢ أٗٞثػٚ  ١ٝثُضو٢٘ ٝثُضو٣ًخ ثُٜٖٔ ١صِضَّ ثُوُٝز دضشؾ٤غ ثُضؼ٤ِْ ثُلٖ: ٓ٘ٚ ػ٠ِ إٔ 20ًٔج ص٘ض ثُٔجهر 

. ًجكز، ٝكوجً ُٔؼج٤٣ٌ ثُؾٞهر ثُؼج٤ُٔز، ٝدٔج ٣ض٘جّخ ٓغ ثفض٤جؽجس ّٞم ثُؼَٔ

ٓ٘ٚ ػ٠ِ  22ّ صطٌم ثُوّضًٞ ُْٔأُز ٛجٓز ٢ٛٝ ثالٛضٔجّ دجُٔؼِْ دجػضذجًٙ ثُؼٔٞه ثُلو١ٌ ُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ كؾجء ٗض ثُٔجهر ط

ثُٔؼِٕٔٞ ٝأػضجء ٤ٛتز ثُضو٣ًِ ٝٓؼجْٝٗٞٛ، ث٤ًٌَُر ثألّج٤ّز ُِضؼ٤ِْ، صٌلَ ثُوُٝز ص٤ٔ٘ز ًلجءثصْٜ ثُؼ٤ِٔز، ٜٝٓجًثصْٜ " إٔ

". ٣ز ٝثألهد٤ز، دٔج ٣ضٖٔ ؽٞهر ثُضؼ٤ِْ ٝصقو٤ن أٛوثكٚث٤ُٜ٘ٔز، ًٝػج٣ز فوٞهْٜ ثُٔجه

٤ُقوه ثُٔٞثه ثألّج٤ّز ثُض٢ ٣ؾخ صو٣ًْٜج ك٢ ثُٔوثًُ ُِضؼ٤ِْ هذَ ثُؾجٓؼ٢ أ١ ثُض٢ صوًُ  24عْ ثّضؼٌع ٗض ثُٔجهر 

دٌَ ٌٓثفِٚ ٓٞثه  ١ٕثُِـز ثُؼٌد٤ز ٝثُضٌد٤ز ثُو٤٘٣ز ٝثُضج٣ًل ثُٞط"ُألطلجٍ طذوجً ُِضؼ٣ٌلجس ثُْجدن ىًٌٛج، كؾجء ٗظٜج ًج٥ص٢

... ٝثُنجص ١ثُقٌّٞ ١أّج٤ّز ك٢ ثُضؼ٤ِْ هذَ ثُؾجٓغ

٤ُضقوط ػٖ صؼ٤ِْ ثُطلَ ك٢ ثٌُٔفِز ثُْجدوز ػ٠ِ همٍٞ ثُٔوًّز ٢ٛٝ ٌٓفِز ٣ًجع ثألطلجٍ  80عْ ؽجء ٗض ثُٔجهر 

... ًٌَُٙ طلَ ثُقن ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُٔذٌٌ ك٢ ًٌَٓ ُِطلُٞز فض٠ ثُْجهّز ٖٓ ػْ: ......كؾ١ٌ ٗظٜج ػ٠ِ إٔ

ٓ٘ٚ ُضؤًو ثُضَثّ ثُوُٝز دجالصلجه٤جس ٝثُؼٜٞه ٝثُٔٞثع٤ن ثُنجطز دجُطلَ دظًٞر ض٤٘ٔز كؾ١ٌ ٗظٜج  93ًٔج ؽجء ٗض ثُٔجهر 

صِضَّ ثُوُٝز دجالصلجه٤جس ٝثُؼٜٞه ٝثُٔٞثع٤ن ثُو٤ُٝز ُقوٞم ثإلْٗجٕ ثُض٢ صظوم ػ٤ِٜج ٓظٌ، ٝصظذـ ُٜج هٞر " ػ٠ِ إٔ

". ثُٔوًٌر ثُوجٕٗٞ دؼو ٗشٌٛج ٝكوجً ُألٝضجع

كٖٔ ًجكز ثُ٘ظٞص ثُْجدوز ٣ضضـ ُ٘ج دظًٞر ؽ٤ِز فٌص ثُٔشٌع ثُوّض١ًٞ ك٢ ٓظٌ ػ٠ِ ًلجُز فن ثُضؼ٤ِْ دٌجكز أٗٞثػٚ 

ثألٌٓ ثُي١ ٣ٌٖٔ إٔ  –ٖٓ ى١ٝ ثإلػجهز  -شذجح، أطقجء  -ك٢ ؽ٤ٔغ ثٌُٔثفَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُٔنضِلز، ٌَُٝ ثُطٞثةق أطلجٍ 

ٓقٔٞه ػ٠ِ أفٔو ٓو٢ٗ، ٌٓؽغ . ٝثُضؼ٤ِْ ك٢ ٓظٌ ك٢ ثُْٔضوذَ ثُو٣ٌخ، ًثؽغ ه٣قوط ٖٓ مالُٚ صـ٤٤ٌ ك٢ ٝؽٚ ثُؼِْ 

.  829ّجدن، ص

ٝثُنجص  977 ُْ٘ز  9 3ٝٛٞ ٓج ظٌٜ ؽ٤ِجً ٖٓ ثُوٌثً ثُؾًٜٔٞ ثُظجهً ٖٓ ثٌُة٤ِ ثٌُثفَ أًٗٞ ثُْجهثس صقش ًهْ  ( )

ض٣ٞز عٔج٤ٗز ًٍٝثء ٖٓٔ صضظَ أػٔجُْٜ ُِطلُٞز دٌةجّز ًة٤ِ ٓؾِِ ثًٍُٞثء أٝ ٖٓ ٤٘٣ذٚ ٝع ثألػ٠ِدئٗشجء ثُٔؾِِ 

دٔؾجٍ ثُطلُٞز ٝمْٔز ٖٓ د٤ٖ ثُٜٔض٤ٖٔ دشتٕٞ ًػج٣ز ٝصٌد٤ز ثُطلَ ٌُّْ ث٤ُْجّجس ٝثُنطظ ثُؼجّ ثُنجطز دجُطلَ ك٢ 

ُِطلُٞز ٝثألٓٞٓز ثُٔ٘شأ دٔٞؽخ ثُوٌثً  ثُو٢ٓٞثُٔؾِِ  دئٗشجءٓنضِق ثُٔؾجالس ٜٝٓ٘ج دجُوطغ ثُضؼ٤ِْ، عْ صطًٞ ثألٌٓ 

٤ُنضض دٞضغ ث٤ُْجّجس ٝثُنطظ  988 ُْ٘ز  ١54 ثُظجهً ٖٓ ثٌُة٤ِ ثألّذن ٓقٔو ف٢ْ٘ ٓذجًى صقش ًهْ ثُؾًٜٔٞ

. ٝثُٔضجدؼز ٝثُضو٤٤ْ ٌَُ ٓج ٣ضؼِن دض٤ٔ٘ز ثألطلجٍ ٝصِذ٤ز ثفض٤جؽجس ثألٓٞٓز
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 وعٍتالضؾذ والىهىم الضولُت الاجٟا٢ُاث ههىم مً وعص ما لىي٘ جُغ١  زم ،( )" وج٣ضمه عزاثه وجد٤ُ٣ اإلاجخم٘ جىمُت
" ؤن ٖلى مىه الشالشت اإلااصة في بالىو اإلاجاهُت جل٪ خضوص مدضصا الخُب٤ُ مىي٘ الخٗلُم بمجاهُت والخام اإلاخٗا٢بت
 ٣ًضم ما م٣ابل بغؾىم الخالمُظ مُالبت ًجىػ  وال باإلاجان، الضولت مضاعؽ في اإلاىاَىحن لجمُ٘ خ٤ الجامعي ٢بل الخٗلُم

ت ؤو حٗلُمُت زضماث مً لهم ج . جغبٍى  اؾخٗما٫ ًٖ جإمُىاث ؤو للخالمُظ، جاصي بياُٞت زضماث م٣ابل جدهُل وػ ٍو
هضع ؤلالؼامي، ألاؾاسخي الخٗلُم ٌؿب٤ حٗلُم جىُٓم م٣ابل ؤو وألاصواث، ألاظهؼة  مً ٢غاع وؤخىاله اإلا٣ابل َظا بخدضًض ٍو

 في الضعاؾت مضة ج٩ىن " ؤن ٖلى هوبا٫ مىه الغابٗت اإلااصة في الُٟل لخٗلُم الالػمت اإلاضة ال٣اهىن  وخضص ،"الخٗلُم وػٍغ

خ٩ىن  ؤلالؼامي ألاؾاسخي للخٗلُم ؾىىاث حؿ٘: الخالي الىدى ٖلى الجامعي ٢بل الخٗلُم  " الابخضاثُت الخل٣ت " خل٣خحن مً ٍو

ضاصًت الخل٣تو ؾىىاث، ؾذ ومضتها ظٍ ،"ؾىىاث زالر ومضتها " ؤلٖا  ْل في حٗضًلها ًجب هٓغها وظهت مً اإلااصة َو
ت اإلاغخلت جهاًت ختى ؤلالؼامي الخٗلُم مضة ظٗل الظي ليالخا الضؾخىع   زالزت ؤياٝ ؤي ٖكغ الشماهُت ؾً بلٙى ؤي الشاهٍى

ت الضولت ق٩ل بةْهاع ال٣اهىن  ؤَخم و٢ض ،( )ال٣اهىن  ًٖ ػاثضة ؾىىاث  املادة  في ٞىو بؾالمُت صولت ٧ىجها مً اإلاهٍغ

كتٍر الخٗلُم، مغاخلٕ ظمي في ؤؾاؾُت ماصة الضًيُت التربُت" بأن مىه الشامىت  ألا٢ل ٖلى % 50 الخهى٫  ٞحها للىجاح َو
 صوعٍت مؿاب٣اث والخٗلُم التربُت عة وػا  وجىٓم. ال٨لى اإلاجمٕى يمً صعظاتها جدؿب بال ٖلى لها اإلاسههت الضعظت مً

م ال٣غآن لخٟٓت لى اإلاجلـ ًًٗه الظي للىٓام وخىاٞؼ م٩اٞأث مجهم اإلاخٟى٢حن وجمىذ ال٨ٍغ  وي٘ ٦ما ،( )"ًمللخٗل ألٖا
ٟا٫ اهخٓام إلاخابٗت ؾبل ال٣اهىن   بالىو اإلاؿإلت َظٍ لخىٓم مىه ٖكغ الخاؾٗت اإلااصة هو ٞجاء صعوؾهم جل٣ي في ألَا

ض في اإلاضعؾت بلى الُٟل ًخ٣ضم لم بطا"  ؤن ٖلى  ؤًام ٖكغة مضة م٣بى٫  ٖظع بٛحر الخًىع  ٖلى ًىاْب لم ؤو اإلادضص اإلاٖى

                                                           

 لتحقيق األساسي التعليم مرحلة يف ـ الدراسةتنظي" منو بالنص على أف 7 مث أكد على اذلدؼ من التعليم يف ادلرحلة اإللزامية دبا كرد بادلادة  ( )
. ادلنتج كالعمل التعليم - بني العبلقة تأكيد .سنوات الدراسة سلتلف خبلؿ كالرياضية كالسلوكية كالوطنية الدينية الًتبية على التأكيد : اآلتية األغراض
 بني التكامل حتقيق - البيئات ىذه تنمية كمقتضيات احمللية البيئات كظركؼ ؽيتف دبا كادلهنية العملية اجملاالت تنويع أساس على بالبيئة االرتباط توثيق

بني  العبلقة يؤكد بشكل فيها، يعيشوف اليت البيئة ككاقع الناشئني حبياة التعليم ربط -كمناىجها  كخططها الدراسة مقررات يف كالعملية النظرية النواحي
 سلتلف يف كالنشاط كالبحث للمعرفة ادلصادر الرئيسية من هبا كاالقتصادم االجتماعي النشاط كأمناط يئةالب على أف تكوف التطبيقية، كالنواحي. الدراسة

".  موضوعات الدراسة
التعليم حق لكل مواطن، ىدفو بناء الشخصية ادلصرية، كاحلفاظ على اذلوية ".....من أف 4 20من دستور  9 كرد بادلادة  كىو ما يتوافق مع ما

يف التفكري، كتنمية ادلواىب كتشجيع االبتكار، كترسيخ القيم احلضارية كالركحية، كإرساء مفاىيم ادلواطنة كالتسامح كعدـ  مؿ ادلنهج العلمالوطنية، كتأصي
.." التمييز، كتلتـز الدكلة دبراعاة أىدافو يف مناىج التعليم ككسائلو، كتوفريه كفقان دلعايري اجلودة العادلية

كالتعليم إلزامي حىت هناية ادلرحلة الثانوية أك ما يعادذلا، كتكفل الدكلة رلانيتو دبراحلو ادلختلفة "... على أف 4 20من دستور  9 فقد نصت ادلادة  (2)
...". يف مؤسسات الدكلة التعليمية، كفقان للقانوف

 جلميع حق األساسي التعليم" ؿ بالنص على أفبتحديد بداية سن التعليم اإللزامي بالنسبة للطف  98 لسنة  39 من القانوف  5 كجاء نص ادلادة 
 سنوات دراسية، تسع مدل على كذلك بتنفيذه األمور اآلباء أك أكلياء كيلتـز ذلم بتوفريه الدكلة تلتـز عمرىم من السادسة يبلغوف الذين ادلصريني األطفاؿ
 يصدركف كما احملافظة مستول على األمور لآلباء أك أكلياء اإللزاـ بالنسبة كتنفيذ لتنظيم البلزمة القرارات إصدار اختصاصو دائرة يف كل احملافظوف كيتوىل

 كنصف سنوات بالسن إىل مخس النزكؿ أماكن، كجود حالة يف كجيوز احملافظة، يف األساسي التعليم على مدارس ادللزمني األطفاؿ لتوزيع البلزمة القرارات
". للفصل ادلقررة بالكثافة اإلخبلؿ عدـ مع كذلك

ثُي١ ؽجء ٗض ثُٔجهر ثُغج٤ٗز ٓ٘ٚ ػ٠ِ  4 20ٝٛٞ ٓج ٣ضٞثكن ٓغ ٓج ٗظش ػ٤ِٚ ًجكز ثُوّجص٤ٌ ثُٔظ٣ٌز ٝأمٌٛج هّضًٞ  (3)

 ".ثإلّالّ ه٣ٖ ثُوُٝز، ٝثُِـز ثُؼٌد٤ز ُـضٜج ث٤ٌُّٔز، ٝٓذجها ثُش٣ٌؼز ثإلّال٤ٓز ثُٔظوً ثٌُة٠ْ٤ ُِضش٣ٌغ" إٔ
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 ؤو الُٟل والض ٖلُه ًى٢٘ ب٨خاب ألاخىا٫ بدؿب ؤمٍغ ولى ؤو والضٍ بهظاع اإلاضعؾت اْغن ٖلى وظب مىٟهلت، ؤو مخهلت
ىض ؤمٍغ اإلاخىلي ت ه٣ُت ؤو الٗمضة بلى ٌؿلم ال٨خاب حؿلم ًٖ امخىاٖه ؤو ُٚابه ٖو  بلى لدؿلُمه ال٣ؿم ؤو اإلاغ٦ؼ ؤو الكَغ

، اإلاخىلي ؤو الُٟل والض ظاع الُٛاب ٖاوص ؤو ال٨خاب حؿلم مً ؤؾبٕى زال٫ اإلاضعؾت بلى ًخ٣ضم لم ٞةطا ؤمٍغ  م٣بىلت ٚحر ٖو

 َظا مً 21 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث ٖلُه وجُب٤ ال٣اهىن  َظا وخ٩ام مسالٟا ؤمٍغ ولى ؤو والضٍ اٖخبر
  صعاؾخه في الُٟل اهخٓام لٗضم اإلا٣غعة وال٣ٗىبت ،( )"ال٣اهىن 

ً
 جمى٘ وال ةمىاؾب حٗض لم  هٓغها وظهت مً ال٣اهىن  لهظا َب٣ا

ٟا٫ حؿغب ْاَغة  هغي  ظاهبىا مً وهدً َغ١  ب٩اٞت مىاظهتها بلي الضولت حؿعي ؤن اإلاٟغوى مً والتي الخٗلُم مً ألَا
 مً الجىاثُت لل٣ٗىباث اللجىء  الامخشا٫ ٖضم خالت في زم ٢اهىها اإلاخُٛب الُٟل ًٖ اإلاؿئى٫  مىاظهت في الٛغامت مًاٖٟت

 طل٪ ج٨غاع خالت وفي ٖظع صون  الُٛاب خالت في ظىُت 1000 لخهل ال٣ٗىبت لُٛلٔ  الخالي الىو حٗضًل  ُٞم٨ً خبـ،
 ال٣اهىن  هو ٦ما ،( )اإلاضاعؽ مً الدؿغب ْاَغة مً للخض وطل٪ ؤقهغ زالزت إلاضة الخبـ م٘ ظىُت50000 ال٣ٗىبت ج٩ىن 

 ؤن ًجىػ  ٦ما" .. ؤن ٖلى مىه الخاؾٗت اإلااصة في بالىو مىه الخاؾٗت اإلااصة في للمٗى٢حن زانت مضاعؽ بوكاء ظىاػ ٖلى
 وعٖاًت لخٗلُم، الخانت للتربُت ومضاعؽ ون٣لها، مىاَبهم جىمُت ٨ًٟل بما اإلاخٟى٢حن وعٖاًت لخٗلُم مضاعؽو ،ًيصخىء

ظا ،" واؾخٗضاصاتهم و٢ضعاتهم ًخالءم بما اإلاٗى٢حن  الخالي الضؾخىع  ْل في حٗضًله هٓغها وظهت مً ًجب ؤًًا الىو َو
اًت لتالضو ٖلى ٞغى الظي  بالىو، وعص ٦ما ظىاػي، ٌٗض لم ٞاومغ الخٗلُم ٞحها بما اإلاجاالث مسخل٠ في اإلاٗى٢حن ٖع

م٨ً  وجىػٕ جيكإ مداٞٓت ٧ل في باإلاٗى٢حن زانت مضاعؽ بوكاء" ًجىػ  مً بضال ًجب ٧لمت" باؾخسضام الخٗضًل ٍو
. ( )مداٞٓت ٧ل في الؿ٩اهُت ال٨شاٞت خؿب

ت الجهىص لُخىط ،2008 لؿىت 126 بال٣اهىن  واإلاٗض٫ 1996 لؿىت 12 ع٢م اإلاهغي  الُٟل ٢اهىن  وظاء          في اإلاهٍغ
  مٟهل بك٩ل الخىُٟظ مىي٘ وويٗه الخٗلُم في الُٟل خ٣ى١  خماًت

ً
   جٟهُال

ً
 ،( )٢ىاهحن مً ؾب٣ه ٖما مخ٩امال

                                                           

 ٝثُو ؽ٤ٜ٘جس ػشٌر ٓووثًٛج دـٌثٓز ٣ؼجهخ" ُوجٕٗٞ دجُ٘ض ػ٠ِ ث٥ص٢ٖٓ ث  2ٝهو ًٝه ثُ٘ض ػ٠ِ ثُؼوٞدز ك٢ ثُٔجهر  ( )
 ثٌُضجح صِْْ ٖٓ أّذٞع مالٍ ثُقضًٞ إ٠ُ ثُٔوًّز ػٖ ٓوذٍٞ ػيً هٕٝ صنِق أٝ ثٗوطغ إىث أٌٓٙ ثُطلَ أٝ ثُٔض٢ُٞ

ثُقضًٞ أٝ  ػٖ طلَثٍ صنِق دجّضٌٔثً ثُؼوٞدز ٝصضؼوه ثُٔنجُلز ٝصضًٌٌ. ثُوجٕٗٞ ٛيث ٖٓ (9  ثُٔجهر ( ك٢ ػ٤ِٚ ثُٔ٘ظٞص

 ".أٌٓٙ ٝثُوٙ أٝ ثُٔض٢ُٞ إٗيثً دؼو ٓوذٍٞ ػيً هٕٝ ثُضنِق ٓؼجٝهصٚ

تلتـز الدكلة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية اذلجائية كالرقمية بني ادلواطنني " من الدستور احلايل من أف 25كىو ما يتوافق مع ما كرد بادلادة  (2)
". ، كذلك كفق خطة زمنية زلددةادلدينتنفيذىا دبشاركة مؤسسات اجملتمع  يف مجيع األعمار، كتلتـز بوضع آليات

صِضَّ ثُوُٝز دضٔجٕ فوٞم " دجُ٘ض ػ٠ِ إٔ  4 20ٖٓ هّضًٞ   8كوو ًٝه ثُ٘ض ػ٠ِ فوٞم ثُطلَ ثُٔؼجم ك٢ ثُٔجهر  (3)

...". ٝصؼ٤ٔ٤ِجً  ثألشنجص ىٟٝ ثإلػجهز ٝثألهَثّ، طق٤جً ٝثهضظجه٣جً ٝثؽضٔجػ٤جً ٝعوجك٤جً ٝصٌك٤ٜ٤جً ٣ًٝجض٤جً 

 : التالية الغايات حتقيق إيل التعليم مراحل دبختلف الطفل تعليم يهدؼ" منو بالنص على أف 53حدد القانوف اذلدؼ من تعليم الطفل يف ادلادة  (4)
 بقيمتو شعوره كتعزيز الطفل كرامة مع التعليم برامج اتفاؽ مراعاة إمكاناهتا، مع أقصي إيل كالبدنية العقلية كقدراتو كمواىبو الطفل شخصية تنمية 1 -

 .ادلسؤكلية كحتمل للمشاركة كهتيئتو الشخصية
 .لئلنساف العامة كاحلريات احلقوؽ احًتاـ تنمية 2 -
 .كالوطنية الدينية كللقيم كلغتو الثقافية كذلويتو لذكيو الطفل احًتاـ تنمية 3 -
 .اآلخر احًتاـ البشر، كعلي بني كالتسامح اإلخاء لو، كعلي كالوفاء لوطنو الطفل على االنتماء تنشئة 4 -
 أك الدين أك اجلنس أك العرؽ أك العنصر بسبب التمييز كعدـ األفراد بني ادلساكاة قيم ترسيخ 5 -
 . التمييز كجوه من آخر كجو االجتماعي أك اإلعاقة أك أم األصل
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ٟا٫ حٗلُم ًٖ ٞخدضر  ٞخىاو٫  ؤلالؼامي ٖلُمالذ بضاًت ؾً الؿاصؾت ؾً بلٙى ختى طل٪ وبٗض الغابٗت ؾً بلٙى ٢بل ألَا

ها الخًاهت صوع  ًٖ الخضًض ههىنه في  ًسهو مىاؾب م٩ان ٧ل للخًاهت صاعا ٌٗخبر" بإجها مىه (31) اإلااصة في ٞٗٞغ
اًت ٟا٫ لٖغ  َب٣ا الاظخماُٖت الكئىن  وػاعة وع٢ابت إلقغاٝ الخًاهت صوع  وجسً٘ الغابٗت، ؾً ًبلٛىا لم الظًً ألَا

 الضولت وجخسظ الخًاهت، صوع  بسضماث الخمخ٘ في الخ٤ ألاولى ال٣ٟغة في بلحهم اإلاكاع مً َٟل ول٩ل . ال٣اهىن  َظا وخ٩ام

ٟا٫ ٍعاى مغخلت ًٖ للخضًض جُغ١  زم ،( )" الخ٤ َظا ل٨ٟالت الالػمت الخضابحر ظمُ٘   الخًاهت إلاغخلت جالُت ٦مغخلت ألَا
ٟا٫ ًاىع"  ؤن ٖلى مىه ( 55 )اإلااصة في  ٞىو الىهىم مً الٗضًض في وجىُٓمها  الكاملت الخىمُت ًد٤٣ جغبىي  هٓام ألَا

ٟا٫  باليؿبت وؤَمُتها اإلاغخلت لهظٍ الخىُٓمي للجاهب طَب زم ،" بها لاللخدا١ وحهُئهم الابخضاجي الخٗلُم خل٣ت ٢بل ما َو

 الباب في ٖلحها اإلاىهىم الخًاهت بضوع  الخانت باوخ٩ام ؤلازال٫ ٖضم م٘" ؤن ٖلى مىه ( 56)اإلااصة في بالىو لألَٟا٫
ت ماؾؿت ٧ل ؤَٟا٫ عويت حٗخبر الشالض،  و٧ل عؾمُت بمضعؾت ملخ٣ت ٞهى٫  ؤو ٞهل و٧ل بظاتها ٢اثمت لألَٟا٫ جغبٍى

ٟا٫ ج٣بل صاع ٟا٫ ٍعاى تهضٝ. الخالُت اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ألاَضاٝ ٖلى وج٣ىم الغابٗت، ؾً بٗض ألَا  بلي ألَا
 والبضهُت ال٣ٗلُت اإلاجاالث في َٟل ل٩ل واإلاخ٩املت الكاملت الخىمُت ١جد٣ي ٖلى اإلاضعؾت ؾً ٢بل ما ؤَٟا٫ مؿاٖضة

 بهٟت الخٗلُم ًٖ الُٟل بٖا٢ت ؤن مغة وو٫  ال٣اهىن  اٖخبر بل. ( )"والضًيُت والخل٣ُت والاظخماُٖت والىظضاهُت والخغ٦ُت
مت ٌك٩ل ٖامت   الُٟل ٌٗض"  ؤن ٖلى مىه 96 اإلااصة في بالىو وطل٪ ظىاثُت ظٍغ

ً
 تهضص خالت في وظض بطا لخُغ٫ مٗغيا

ا الىاظب الخيكئت ؾالمت  ؤو ألاؾاسخي الخٗلُم مً الُٟل خغم بطا - 5 ....... :آلاجُت ألاخىا٫ مً ؤي في وطل٪ له جىاَٞغ
ُما .....للخُغ الخٗلُمي مؿخ٣بله حٗغى  ٖغى مً ٧ل ٌٗا٢ب ،( 4 ) ،( 3 ) البىضًً في ٖلحها اإلاىهىم الخاالث ٖضا ٞو
 
ً
 ؤالٝ زمؿت ججاوػ  وال ظىُه ؤلٟي ًٖ ج٣ل ال وبٛغامت ؤقهغ ؾخت ًٖ ج٣ل ال مضة بالخبـ الخُغ الثخا وخضي َٟال

                                                                                                                                                                                     

 .عليها كاحملافظة الطبيعية البيئة احًتاـ تنمية 6 -
. كىو ما كرد بالدستور احلايل ". بالواجبات كااللتزاـ باحلقوؽ الوعي بني قائم على التبلـز متضامن مدين رلتمع يف مسئولة حلياة لطفلا إعداد 7 -

 ضاألغرا حتقيق إيل احلضانة دكر هتدؼ" منو اذلدؼ من دكر احلضانة كأمهيتها يف تعليم األطفاؿ بالنص على األيت 32كحدد القانوف يف ادلادة  ( )
 : اآلتية
 .كقدراهتم مواىبهم كتنمية اجتماعيا األطفاؿ رعاية 1 -

 كقيمة اجملتمع أىداؼ مع يتفق دبا سليمة هتيئة كأخبلقيا كنفسيا كثقافيا بدنيا األطفاؿ هتيئة 2 - 
 . الدينية
 .سليمة تنشئة لتنشئتهم األطفاؿ أسر بني الوعي نشر 3 -
 .األطفاؿ كأسر الدار بني االجتماعية الركابط كتنمية تقوية 4 -
 ألعمارىم ادلناسبة كالفنية الًتفيهية كاألنشطة األلعاب كمزاكلة للًتكيح األطفاؿ حاجة تلبية 5 -

 حتدده دلا طبقا كذلك السابقة األغراض حتقيق يكفل ما كاألساليب الوسائل من لديها كجيب أف يتوافر
 . الشأف ىذا يف التنفيذية البلئحة

ٟ ٌَُ طلَ ثُقن ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُٔذٌٌ ك٢ ًٌَٓ ُِطلُٞز فش"...... ٖٓ ثُوّضًٞ ثُقج٢ُ 80د٤ن ُِٔجهر ٝٛٞ ٓج ٣ؼو صظ (2)

ثُْجهّز ٖٓ ػٌٔٙ، ٣ٝقظٌ صشـ٤َ ثُطلَ هذَ صؾجٍٝٙ ّٖ إصٔجّ ثُضؼ٤ِْ ثألّج٢ّ، ًٔج ٣قظٌ صشـ٤ِٚ ك٢ ثألػٔجٍ ثُض٢ 

 ....".صؼٌضٚ ُِنطٌ
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 (87) اإلااصة في بالىو للخٗلُم م٨مل ٦ٗىهغ الُٟل بش٣اٞت ال٣اهىن  اَخمذ ٦ما ،( ) " ال٣ٗىبخحن َاجحن بإخضي ؤو ظىُه
ىىن  ؤصب مً الاثمج قتي في الش٣اُٞت الُٟل خاظاث بقبإ الضولت ج٨ٟل" ؤن ٖلى مىه ت ٞو  اإلاجخم٘ ب٣ُم وعبُها ومٗٞغ

. ( )" الخضًض الٗلمي والخ٣ضم ؤلاوؿاوي الترار بَاع في

ٗاث ؤن ًخطر ؾب٤ ما ظمإ ومً          ؤلاوؿان خ٣ى١  وبٖالهاث الضولُت الاجٟا٢ُاث في اإلاخمشلت الضولُت الدكَغ
ٗاث و٦ظا ت الىَىُت الدكَغ  في اإلاٗا١ الُٟل خ٤ قاملت وص٤ُ٢ مٟهل بك٩ل ًمالخٗل في الُٟل خ٤ هٓمذ ٢ض اإلاهٍغ
 اؾخسالم  ؾب٤ مما ًم٨ً  ٦ما الخ٤، َظا ٖلى الُٟل خهى٫  ٤ٌُٗ مً ٖلى وظىاثُت مضهُت مؿئىلُت ومغجبت طل٪

 بخل٣ي لألَٟا٫ اإلا٨ىت ٌُٗي والظي الاظخماعي الُاب٘ طو ألانُل ألاؾاسخي الخ٤ طل٪" بإهه الخٗلُم في الُٟل لخ٤ حٍٗغ٠
باث م٘ وجخماشخى ٢ضعاتهم م٘ جدىاؾب التي واإلاٗخ٣ضاث واإلاٗاٝع الٗلىم حر بًغوعة الضولت بلؼام م٘ ؤبائهم، ٚع  جٞى

 الٗامت الخٗلُمُت اإلااؾؿاث بةوكاء الضولت ٢ُام زال٫ مً ؾىاء وجد٣ُ٣ه لظل٪ للىنى٫  اإلاىاؾبت والؿبل ؤلام٩اهُاث

٣ًا وال٩اُٞت اإلاىاؾبت . ( )"للمضاعؽ ؤبىائهم بةعؾا٫ آلاباء بلؼام زال٫ مً وؤ اإلاخاخت وبم٩اهاتها ل٣ضعاتها ٞو

: ( )آلاحي في جخمشل والتي الخٗلُم في الُٟل خ٤ جمحز التي الخهاثو واؾخجالء اؾخسالم ًم٨ً ٦ما        

 .ٖلُه التزاماث ؤو واظباث ؤي ٣ًابله ال للُٟل ممىىح خ٤ - 
 .٫ألاخىا مً خا٫ بإي ُٞه الخٍٟغِ ؤو ٖلُه الجزو٫ ًجىػ  ال خ٤ -2

 الؼمىُت اإلاغاخل خؿب وجخاب٘ جخٛحر الُٟل ٞد٣ى١  الؿجي الُٟل ٖمغ بخُىع  ًخُىع  مخُىع  خ٤ -3

 .الُٟل لٗمغ
 .مجخمعي بَاع في بال به الخمخ٘ ؤو ٖىه الخضًض ًم٨ً ال اظخماعي خ٤ -4

 .  مباقغ ٚحر ؤو مباقغ جضزل ُٞه الضولت جخضزل خ٤ -5
6-  

 الشاوي املبدث
  إلادازي  الللاء أخيام كىء في الخعلُم في املـسي   الوفل خم

 بضاًت الخٗلُم في الُٟل للخ٤ الخا٦مت اإلاباصت مً ٖضص ألاخ٩ام مً الٗضًض في اإلاهغي  ؤلاصاعي  ال٣ًاء ؤعسخى        
  الخًاهت، لضوع  الترزُو في الخ٤ جىُٓم مً

ً
ٟا٫، ٍعاى ؾً بخدضًض مغوعا  ؤلالؼامي الخٗلُم مغخلت ًٖ والخضًض ألَا

                                                           

منو درأ ادلفسدة اليت ديكن أف تقع  54القانوف للزكجة يف ادلادة  أباحالتعليم ىو األب ادلسئوؿ عنو فقد كبالطبع نظرا ألنو قد يكوف مانع الطفل من  ( )
 الوالية كتكوف باجملاف، الدكلة دبدارس األطفاؿ جلميع حق" اللجوء للقاضي لنقل احلضانة التعليمية فجاء نص ادلادة على أف بإتاحةعلى طفلها كذلك 
األسرة،  رئيس زلكمة إيل األمر الشأف ذكل من أم يرفع للطفل الفضلى الطفل مصلحة حيقق اخلبلؼ على ما حاضن، كعندلل التعليمية على الطفل

". التعليمية الوالية يف احلاضن حبق ادلساس دكف كذلك األمر كىل يسار مدل بأمر على عريضة، مراعيا قراره الوقتية، ليصدر لؤلمور قاضيا بصفتو
 إنشاء يتم" منو بالنص على أف 88الوسائل ادلستخدمة يف تثقيف الطفل كذلك على سبيل ادلثاؿ كليس احلصر يف ادلادة  حتدث القانوف عن (2)

 كادلسرح، كحتدد للسينما كدار مكتبة منها بكل كيلحق الطفل ثقافة نوادم تباعان  العامة، كما تنشأ كاألماكن األحياء كيف قرية كل يف للطفل مكتبات
". هبا العمل كتنظيم ادلكتبات أك النوادم ىذه إنشاء كيفية يذيةالتنف البلئحة

 .366ػ٤و أفٔو ثُقْذجٕ، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ًثؽغ أ (3)

 .366ػ٤و أفٔو ثُقْذجٕ، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ، ًثؽغ أ3 ، 2 كجطٔز شقجصٚ أفٔو ٣ٍوثٕ، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ه (4)
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ب، ا٦ؼمغ ًٖ والخضًض الخ٩ىمي، ت، الخضٍع  ومهغوٞاث وألاظىبُت، الخانت للمضاعؽ ال٣اهىوي الخىُٓم جىاو٫  زم والخ٣ٍى
 الٗملُت في وصوعٍ اإلاٗلم وجإَُل ٞحها، ألامغ ولي وصوع  الخٗلُمُت والىالًت اإلاضاعؽ جل٪ في جضعؽ التي واإلاىاهج اإلاضاعؽ، جل٪

ى اإلاضاعؽ في الُالب جإصًب هٓام جىاو٫  زم الخٗلُمُت، : ( )آلاحي في جىيُده ؾىداو٫  ام َو
 

ٌ  املولب  ألاو
 الوفل لخعلُم املخخلفت واملساخل إلادازي  الللاء

 بضاًت الخٗلُم في الُٟل جل٣ي ؾً مىضخا اإلاسخلٟت بإخ٩امه الخٗلُم في الُٟل خ٤ ؤلاصاعي  ال٣ًاء صٖم         

  الخًاهت صوع  مً
ً
ٟا٫ بٍغاى مغوعا : ٧اوحي وطل٪ الخٗلُم في ػامُتؤلا٫ واإلاغخلت باإلاضعؾت مىتهُا ألَا

 ؤلاصاعي  ال٣ًاء ؤٞغص: ألاهفاٌ وزٍاق الخلاهت مسخلتي في الخعلُم في الوفل وخم إلادازي  الللاء: أوال

 بظل٪ جغزُو ٖلى الخهى٫  يغوعة الُٟل  خًاهت صوع  إلوكاء ؤوظب اإلاكٕغ" بإن ٣ٞطخي الخًاهت لضوع  مُٗىت خماًت
: مً مؿبب ٢غاع نضوع  خالت في بال بٚال٢ها ًجىػ  ال ٞةهه خًاهت صاع بةوكاء عزُوالذ نضع ما وبط اإلاسخهت الؿلُت مً

ت مضًغ: زاهُا باإلاداٞٓت، الخًاهت صوع  قئىن  لجىه:  ؤوال  ٩ًىن  الخالت َظٍ وفي باإلاداٞٓت الاظخماُٖت الكئىن  مضًٍغ
ىض اٞٓتباإلاذ الخًاهت صوع  قئىن  لجىه ٖلى ًىما زالزحن زال٫ ألامغ ٖغى لخحن ما٢خا الٛل٤  ألاظغاء َظا مغاٖاة ٖضم ٖو
 الخًاهت قئىن  لجىه ٖلى الخًاهت لضاع ال٨لي الٛل٤ ؤو الى٠٢ ؾلُت ٢هغ اإلاكٕغ -٨ًً لم ٦إن الٛل٤ ٢غاع ٌٗخبر

 الٗاملحن قئىن  لجىه ٖلى الٛل٤ ٢غاع ٖغى ًخم ؤن ٖلى الاظخماُٖت الكئىن  مضًغ ٖلى اإلاا٢ذ الٛل٤ خالت وفي باإلاداٞٓت

ت الجهت ؤن وخُض ماًى زالزحن زال٫ ا ًىنم الظي ألامغ ألاظغاء َظا ؤٚل٣ذ ٢ض ؤلاصاٍع . ( )"ال٣اهىن  مسالٟت بُٗب ٢غاَع

ٟا٫ ٍعاى ومغخلت الخًاهت مغخلت بحن الٟاع١  ًٖ ؤخ٩امه في جدضر زم           الجمُٗت ٞخىي  زال٫ مً ألَا
٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت ذ" ؤن بها وعص والتي الضولت بمجلـ والدكَغ  ٖلُه اإلاىهىم ( الغابٗت ؾً ) ؤن طل٪ مً بحنٍو

ٟا٫ ج٣بل التي الضاع حٗض متى حٍٗغ٠ ؾُا١ في وعص بلحها اإلاكاع ( 56 ) اإلااصة في غ ؾُا١ في ولِـ ؤَٟا٫ عويه ألَا  ج٣ٍغ
ٟا٫ ٢بى٫  جد٣٣ه ٢بل ًمخى٘ بلؼامي قٍغ ٟا٫ ٍعاى بمغخلت ألَا  التي الخًاهت صوع  بحن ٞاع١  خض وي٘ بُٛت وطل٪ ألَا

ٟا٫ ج٣بل والتي مىه الشالض الباب مً الُٟل ٢اهىن  هٓمهاي ٟا٫ ٍعاى وبحن الغابٗت صون  ألَا   ألَا
ً
 بمًبُت وعص  إلاا َب٣ا

ُت ألاخ٩ام في البحن الازخالٝ بلي بالىٓغ وطل٪ الُٟل ٢اهىن  مكغوٕ مىا٢كت لضي الكٗب مجلـ  ل٩ل اإلاىٓمت اإلاىيٖى
ا الالػم الكغوٍ خُض مً ؾىاء مجهما ٟا٫ عويت ؤو  الخًاهت صاع في جىاَٞغ  ؤلاصاعي  ؤلاقغاٝ بها اإلاىٍى الجهت ؤو  ألَا

ٟا٫ ٍعاى بلي باليؿبت ًخدضص والظي مجهما ٧ل مً اإلاىٍى الهضٝ ؤو  والٟجي  واإلاخ٩املت الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ في ألَا
 ألاو٫  باله٠ لاللخدا١ٌ تهُا بما ؤلالؼام ؾً بىلٙى ٖلى الؿاب٣خحن الؿيخحن زال٫ الظ٦غ ؤهٟت اإلاجاالث في للُٟل

ٟا٫ ٍعاى بمغخلت مُٗىت ٞترة الُٟل ٢ًاء ٞحها لل٣بى٫  ًلؼم التي والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ الابخضاجي  ٦ما ،( )"ألَا
ٟا٫ ٍعاى إلاغخلت الخىُٓمي للجاهب ؤخ٩امه في جُغ١   الؿً بضاًت بخدضًض  ؤلالؼامي الخٗلُم إلاغخلت ؾاب٣ت ٦مغخلت ألَا

                                                           

ع، ٤ّٝضْ ثإلشجًر ألفٌجّ ثُوضجء ثإلهث١ً .دجالمضظجً مِٓقٞظز ٤ّضْ ثإلشجًر ألفٌجّ ثُٔقٌٔز ثإلهث٣ًز ثُؼ٤ِج  ( )

 .دجالمضظجً م

 .2007 / 10 / 20م ؽِْز  5 9ُْ٘ز  1072ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  (2) 

ِٓق ًهْ  7/4/2004 دضج٣ًل  322ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز كضٟٞ ًهْ  ١ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُوْْ (3)

 .7/4/2004ؽِْز  25 / /58
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 2003 لؿىه 15 ع٢م ال٣غاع ؤنضع الخٗلُم وػٍغ" بإن ٣ٞطخي ؤلالؼامي الخٗلُم ؾً ببضاًت بغبُه وطل٪ اإلاغخلت بهظٍ الخام
ٟا٫ ٍعاى بكان 23/3/2000 في 65 ع٢م الىػاعي  ال٣غاع ؤخ٩ام بٌٗ بخٗضًل  اإلاداٞٓحن مجلـ ٢غاع ٖلى اؾدىاصا ألَا
 ماصجه في بلُه اإلاكاع الىػاعي  ال٣غاع وجًمً ًتالغؾم اإلاضاعؽ في ؾىىاث بؿذ ؤلابخضاثُت باإلاغخلت ال٣بى٫  ؾً بخىخُض

ٟا٫ ؾً خؿاب ٩ًىن  بان ألاولى ٟا٫ لٍغاى اإلاخ٣ضمحن ألَا  ٧ل في ؤ٦خىبغ ؤو٫  مً اٖخباعا والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ ألَا
ٟا٫ بٍغاى ال٣بى٫  لؿً ألاصوى الخض ٩ًىن  بإن جًمً ٦ما ٖام  ؤعب٘ والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ الؿيخحن هٓام ألَا

٩ىن  ؾىىاث  ؤٖلى مً جىاػلُا ال٣بى٫  ًخم ألاخىا٫ ظمُ٘ وفى ؾىىاث زمـ الىاخضة الؿىت بىٓام لل٣بى٫  ألاصوى الخض ٍو

 " بإن ٣ٞطخي مخ٩املت ؤخ٩ام في اإلاغخلت بهظٍ ال٣ُض ب٨ُُٟت ٢طخي ٦ما ،( )للمخ٣ضمحن ؾً
ً
٣ا  َظا في اإلا٣غعة لل٣ىاٖض ٞو

 الشاوي باله٠ الُٟل ل٣بى٫  ألانل خؿب ًلؼم  –الابخضاجي ًمالخٗل ٢بل الُٟل ٣ًًحهما ؾيخحن ًٖ ٖباعة الكإن

ٟا٫ ٍعاى بمغخلت ٟا٫ بٍغاى ألاو٫  باله٠ الؿاب٤ ٖامت ؤمطخي ٢ض ٩ًىن  ؤن ألَا  الُٟل ٢ُض  َلب: طل٪ ماصي -ألَا
ٟا٫ بٍغاى  الشاوي باله٠ ٟا٫ بٍغاى ألاو٫  اله٠ ؤمطخي ٢ض ٩ًىن  ؤن صون  ألَا   ٌٗض ألَا

ً
 زم ،( )"ال٣اهىن  لخ٨م مسالٟا

ٟا٫ ؾً خؿاب" بإن ب٣ًاثه اإلاغخلت بهظٍ ُٞه الُٟل ٢بى٫  ًم٨ً ؾً و٢ل جُغ١  ٟا٫ لٍغاى اإلاخ٣ضمحن ألَا  ألَا
ٟا٫ بٍغاى ال٣بى٫  لؿً ألاصوى الخض ٩ًىن  وؤن ٖام ٧ل في ؤ٦خىبغ ؤو٫  مً اٖخباًعا والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ  هٓام ألَا
 َظا و٧ان ؾىىاث، زمـ الىاخضة الؿىت بىٓام لل٣بى٫  ألاصوى والخض ؾىىاث ؤعب٘ والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ الؿيخحن

ال١ بهظا  –والخٗلُم التربُت وػٍغ ٢غاع ؤوعصٍ ما ؤو اإلاداٞٓحن مجلـ ٢غاع َىاٍ ُٞما ؾىاء  –الخدضًض  بظاػة صون  ؤلَا
ٟا٫ بٍغاى وهه٠ ؾىىاث وزالر الابخضاجي في وهه٠ ؾىىاث زمـ بلى بالؿً الجزو٫  ؤما٦ً صوظى خالت في ألَا

ٟا٫ الؾدُٗاب  وي٘ بطا اإلاكٕغ ؤن به اإلاؿلم مً ؤًًا و٧ان نغاخت ٖلُه وهو طل٪ ؤظاػ الظي ال٣اهىن  ًسال٠ بهما ألَا
ا هًها ًُ ٗ مخى٘ به الالتزام وظب ٣ٞض حكَغ عي هو مً حٗاعيه خالت في وؤهه مسالٟخه ٍو ضم آزغ حكَغ ٤ُ بم٩ان ٖو  الخٞى

٘ حٛلُب وظب مجهما ل٩ل عؾمذ التي الخضوص في بُجهما لى الدكَغ ٘ ٖلى مغجبت ألٖا  و٢صخي جُغ١  زم ،( )"مىه ألاصوى الدكَغ

ٟا٫ ٍعاى مغخلت في ُٞه الُٟل ٢بى٫  ًم٨ً ؾً ٟا٫ ؾً خؿاب ٩ًىن " بإن ب٣ًاثه ألَا ٟا٫ لٍغاى اإلاخ٣ضمحن ألَا  ألَا
 الخدضًض َظا و٧ان هىاثؽ زمـ الىاخضة الؿىت بىٓام لل٣بى٫  ألاصوى والخض ؾىىاث ؤعب٘ والخانت الغؾمُت باإلاضاعؽ

ال١ بهظا ظاء ٢ض الخٗلُم وػٍغ ٢غاع ؤوعصٍ ما ؤو اإلاداٞٓحن مجلـ ٢غاع َىاٍ ُٞما ؾىاء  بلى بالؿً الجزو٫ بظاػة صون  ؤلَا
ٟا٫ الؾدُٗاب ؤما٦ً وظىص خالت في وهه٠ ؾىىاث زمـ  ٖلُه وهو طل٪ ؤظاػ الظي ال٣اهىن  هو  ًسال٠ بهما ألَا

ٟا٫ ٍعاى مغخلت في الٟهى٫  ٦شاٞت بخدضًض ؤلاصاعي  ال٣ًاء ؤَخم زم ،( )"ؤما٦ً وظىص خالت في نغاخت  ٖلى والتي ألَا

ٟا٫ ل٣بى٫   الخيؿ٤ُ ًخم ؤؾاؾها ٟا٫ ٍعاى بمغخلت ألَا ٟا٫ بٍغاى الٟهى٫  ٦شاٞت ٧اهذ وبط" بإن ٣ٞطخي ألَا  ٢ض ألَا

اصة للىػٍغ ًجىػ  ههبإ والخٗلُم التربُت بىػاعة ظغي  ٢ض الٗمل ؤن بال بالٟهل جلمُظا 36 بٗضص جدضص  ٧ل في الخالمُظ ٖضص ٍػ
 زم ومً جلمُظا 40 الٟهل جالمُظ ٖضص ًهبذ زم ومً مىه جإقحراث بمىظب اإلا٣غع  الٗضص مً% 10 ًجاوػ  ال بما ٞهل
ٟا٫ ٍعاى بمغخلت الخيؿ٤ُ ٩ًىن   اإلا٣غع  الٗضص قٛل ًخم بمىظبه والظي الٗام الخيؿ٤ُ مغخلت ألاولى بمغخلخحن ًمغ ألَا

                                                           

 .2004 / 10 /  3م ؽِْز  58ُْ٘ز  35978ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  ( )

.  2007/  5 / 13ؽ جلسة  60لسنة  35179راجع احلكم يف الطعن رقم  (2)
 .2005 / 0 /30م ؽِْز  59ُْ٘ز  749 2ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  (3)

. 2007 / 6 / 26ؽ جلسة  60لسنة  33320راجع احلكم يف الطعن رقم  (4)
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٩ىن  الىػٍغ مً جإقحراث ٖلى الخانلحن مغخلت الشاهُت واإلاغخلت ٞهل ل٩ل  زم ،( )"بلحها اإلاكاع اليؿبت خضوص في ال٣بى٫  ٍو
ٟا٫ ٍعاى مغخلت بحن ؤلاصاعي  ال٣ًاء عبِ  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت بٟخىي  وعص بما وطل٪ ؤلالؼامي الخٗلُم ومغخلت ألَا

٘ الٟخىي  ٟا٫ ٍعاى مغخلت مً ٦ال ؤن ج٣ضم، ما ٖلى الشابذ ٧ان وإلاا" ؤن مً الضولت بمجلـ والدكَغ  الخٗلُم ومغخلت ألَا
ضاصًت ؤلابخضاثُت، بدل٣خُه ألاؾاسخي،  واإلاخ٩املت الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ بلى ؤوالَما تهضٝ مخخابٗخان، مغخلخان والٖا

ٟا٫، ٍعاى ؾىتي زال٫ وبٖضاصٍ للُٟل، .  ( )"بلحها إلاكاعا باإلاضاعؽ لاللخدا١ ؤلالؼام ؾً ٖلى الؿاب٣خحن ألَا

 
ً
 مغخلت ًٖ ؤلاصاعي  ال٣ًاء جدضر: إلالصامي الخعلُم مسخلت في الخعلُم في الوفل وخم إلادازي  الللاء: زاهُا

ا الضولت والتزام ؤلالؼامي الخٗلُم حَر حن ل٩ل بخٞى حر الضولت جلتزم" بإن ٣ٞطخي اإلاهٍغ حن لجمُ٘ ألاؾاسخي الخٗلُم بخٞى  -اإلاهٍغ
 َظا لخىُٟظ الالػمت وال٣غاعاث اإلاغخلت َظٍ في الخٗلُم لخىُٓم الالػمت ال٣غاعاث ازخهانه اثغةص في ٧ل اإلاداٞٓىن  ًهضع

ٟا٫ وبخىػَ٘ الالتزام  ؤلالؼامي الخٗلُم ؾً بضاًت ؤلاصاعي  ال٣ًاء وخضص ،( )"ألاؾاسخي الخٗلُم مضاعؽ ٖلى اإلالؼمحن ألَا

ٟا٫ لجمُ٘ خ٤ ألاؾاسخي الخٗلُم" بإن ب٣ًاثه م مً الؿاصؾت نًبلٛى الظًً ألَا  ألانل َظا مً اإلاكٕغ اؾدشجى  –ٖمَغ
 مؿإلت  –وهه٠ ؾىىاث زمـ ؾً بلى ؾىىاث ؾذ مً الابخضاثُت اإلاغخلت بضاًت في ال٣بى٫  ٖىض بالؿً الجزو٫ وؤظاػ

ت الؿلُت هُا١ في جضزل التي ألامىع  مً الٟهل ٦شاٞت  زال َاإلاا الكإن َظا في ٖلحها ع٢ابت ال  –ؤلاصاعة لجهت الخ٣ضًٍغ

ا  و٢ض ،( )"اإلاضة بمطخي جخدهً اإلا٣غعة الؿً مً ؤ٢ل ؤَٟا٫ ب٣بى٫  الهاصعة ال٣غاعاث – الؿلُت اؾخٗما٫ بؾاءة مً ٢غاَع
 ؾىىاث زمـ ؾً بلى ألاؾاسخي بالخٗلُم ال٣بى٫  بؿً الجزو٫ ؤظحز ولئن" بإن ب٣ًاثه بالؿً الجزو٫ ظىاػ ٨ٞغة ؤوضر

ٟا٫ ظمُ٘ و٫ ٢ب ًجغي  ؤن  الًغوعة ٌؿخلؼم  ال طل٪  بال وهه٠  الخٗلُم مً ألاولى اإلاغخلت في الؿً َظا بلٛىا الظًً ألَا

 ٦ما ،( )"الخًاهت مغخلت بجهاء ًخُلب الظي ال٣بى٫  لخيؿ٤ُ ًسً٘ ألاصوى الخض َظا خضوص في ال٣بى٫  طل٪ ؤن بل ألاؾاسخي
ٟا٫ بخٗلُم الضولت ٞحها جلتزم التي اإلاضة خضص  الخٗلُم مغخلت الُٟل ًخم ؤن عوعةى في ًخمشل ؤلالؼام ؤنبذ" بإن بد٨مه ألَا

ضاصي ؤلابخضاجي بدل٣خُه ألاؾاؽ  مً ٧اٝ ٢ضع ٖلى للخهى٫  ٧اُٞت اإلاكٕغ خؿبها واخضة مغخلت في يمخا ؤن بٗض وؤلٖا

 الخٗلُم مغخلت ًٖ مؿخ٣لت الابخضاجي الخٗلُم مغخلت ٌٗٝغ ٌٗض لم ؤهه الخٗلُم ٢اهىن  ههىم ؾاثغ مً الباصي – الخٗلُم
ضاصي  بمىذ بما اإلاغخلت َظٍ جيخهي" ؤلالؼامي الخٗلُم مضة جهاًت بإن و٢طخي ،( )خل٣خحن طاث واخضة مغخلت نبدخاؤ بل ؤلٖا

 مً مهض٢ت قهاصة الامخدان ًاص لم ومً الغاؾب بةُٖاء ؤو ألاؾاسخي الخٗلُم بمغخلت الضعاؾت بجمام قهاصة الىاجر

ت  بجمام قهاصة ٖلى الخانلحن بخىػَ٘ ؤلاصاعة ظهت ٖلى بلؼام زمت اإلاكٕغ ًٟغى لم -ؤلالؼام مضة بةجمام الخٗلُمُت اإلاضًٍغ

                                                           

. 0/2004 / 3ؽ جلسة  58لسنو  35978راجع احلكم يف الطعن رقم  ( )
 .4/2007/ 4ؽِْز  62  - -58ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٠ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ِٓق ًهْ  (2)

. 994 / 3/ 27ع جلسة .ؽ 33لسنة  2230راجع احلكم يف الطعن رقم  (3)
. 995 / 6/8ع جلسة .ؽ  4لسنة  2535راجع احلكم يف الطعن رقم  (4)
. 2008/  /6 ؽ جلسة  62لسنة  41196راجع احلكم يف الطعن رقم  (5)
 4 20كىذه السن أضيف ذلا طبقان لدستور احلايل ادلعدؿ يف عاـ . 1999/ 8/4 ع جلسة .ؽ  4لسنة  926 راجع احلكم يف الطعن رقم  (6)

. مثبلثة سنوات ىي مدة التعليم الثانو
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 ًخ٣ضم ؤن الكإن ناخب ٖلى ًخٗحن ؤهه:  طل٪ ماصي -الشاهىي  الخٗلُم مضاعؽ ٖلى ألاؾاسخي الخٗلُم بمغخلت الضعاؾت
ُت بإوعا٢ه . ( )"الشاهىي  الخٗلُم مضاعؽ مً مدضصة ال٣بى٫  قغوٍ مؿخٞى

 
ً
 مغاخلها مسخل٠ في الٟئت َظٍ جغعي ؤن الضولت واظب مً :الخعلُم في ملعاقا الوفل وخم إلادازي  الللاء :زالشا

ت غ الٗمٍغ حر مغاٖاة م٘ بلُه جدخاط الظي الخٗلُم لها وجٞى  َى ٦ما لهم خ٤ ٞالخٗلُم طل٪، ٖلى لهم اإلاُٗىت الىؾاثل جٞى
م خ٤ غ ٧ىهه في اإلاٗا١ للُٟل باليؿبت الخٗلُم ؤَمُت وجيب٘ ألاصخاء، مً لٛحَر  الىي٘ م٘ للخٗامل الالػم الىعي له ًٞى

 في اإلاجخم٘ في  اهسغاَه لدؿهُل باإلياٞت والُمإهِىت الاؾخ٣غاع لهم ًًمً الظي الؿلُم باوؾلىب ُٞه  ٌِٗل الظي

  لِـ وؤهه بظاجه ٌكٍٗغ مما له جخىاٞغ التي الخسههاث بدؿب اإلاجاالث قتي
ً
ى ،( )اإلاجخم٘ ٖلى ٖبئا  ٢غعجه ما َو

٘ الٟخىي  مل٣ـ الٗامت الجمُٗت اًت ؤهه"  ٢غعث ٖىضما لها ٞخىي  في الضولت بمجلـ والدكَغ  الُاثٟت لهظٍ اإلاكٕغ مً ٖع
  اإلاىاَىحن مً

ً
  الالث٣ت ٚحر اإلاٗاملت ؤلىان مً لهم وخماًت ؤلاوؿاهُت ل٨غامتهم وخغنا

ً
 اإلاؿاٖضة ًىالىا ؤن في لخ٣هم وجإ٦ُضا

غم والى٢اًت  الخُاة مؿئىلُاث مماعؾت في مؿخُإ خض ؤ٢صخى بلى ؤلاؾهام لهازال مً لهم ًم٨ً التي اإلاالثمت الخإَُل ٞو

. ( )"بلُه ًيخمىا الظي اإلاجخم٘ في ال٩املت

 الشاوي املولب
 إلالصامي الخعلُم ومجاهُت إلادازي  الللاء

 ٖضم ٖلى"  ٣ٞطخي مغاخله مسخل٠ في الخٗلُم مجاهُت إلابضؤ ؤخ٩امه مً الٗضًض في ؤلاصاعي  ال٣ًاء عسخ         
 الخضماث م٣ابل ٦غؾىم حُِٗىه الخىُٟظًت بالالثدت هاٍ ما ؾىي  طاتها الخٗلُمُت الٗملُت م٣ابل مالُت مبالٜ بإصاء امهمبلؼ

 ماصي  –الغؾىم َظٍ الخىُٟظًت الالثدت ُٖيذ و٢ض ٖجها جاصي التي للخضمت خهُلتها جسهو ؤن ٖلى اإلاسخلٟت الُالبُت

خباع بُٗجي ً   زالٞه ؤو جبٕر مؿمي جدذ اإلاكٕغ يهاًٟغ لم ؤزغي  مبالٜ ؤًت جدهُل ًجىػ  ال – طل٪  ؤن ًجب الخبٕر ؤن الٖا
٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ؤٞخذ ٦ما ،( )وم٣هضٍ اإلاخبٕر هُت ٖلى الضاللت واضر ٩ًىن   الضولت بمجلـ والدكَغ

 بٟخىاَا الخٗلُمُت الٗملُت في الاؾخمغاع  قي الضولت إلاؿاٖضة اإلاىاَىحن ٢بل مً الخبٕر ٢بى٫  ظىاػ  م٘ الخٗلُم بمجاهُت

  اإلاكٕغ ؤن" بإن
ً
  للمىاَىحن الضؾخىع  ٦ٟلها التي الخٗلُم مجاهُت ٖلى مىه خغنا

ً
 م٣ابل بغؾىم الخالمُظ مُالبت مى٘ ظمُٗا

ت ؤو حٗلُمُت زضماث مً لهم ٣ًضم ما  والخإمُىاث بلحهم جاصي التي ؤلاياُٞت الخضماث م٣ابل جدهُل ٣ِٞ وؤظاػ جغبٍى
  ؤلالؼامي ألاؾاسخي الخٗلُم ٌؿب٤ حٗلُم جىُٓم م٣ابل ؤو واإلاٗضاث ألاظهؼة ٫اؾخٗما ًٖ

ً
 في ٚحٍر صون  الخٗلُم وػٍغ مٟىيا

                                                           

 4 20كىذه السن أضيف ذلا طبقان لدستور احلايل ادلعدؿ يف عاـ . 994 /3/ 27ع جلسة .ؽ 33لسنة  2230ع احلكم يف الطعن رقم راج ( )
، كبالتايل من ادلفركض أف تقـو الدكلة بتحويل أكراؽ األطفاؿ تلقائيان إيل ادلدارس الثانوية التابعة لسكنهم دكف مثبلثة سنوات ىي مدة التعليم الثانو

. جة الستبلـ األطفاؿ ألكراقهم كتقدديهاحا
ثُقٔج٣ز ثُوج٤ٗٞٗز ُقوٞم ثألطلجٍ ىٟٝ ثالفض٤جؽجس ثُنجطز ك٢ ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز : فجٍّ طالؿ ثُو٣ٖ ػذو هللا فْٖ. ه (2)

، 3 2/20 /  -9ثُْؼٞه٣ز ٝؽ٣ًٜٞٔز ٓظٌ ثُؼٌد٤ز، ثُٔؤصٌٔ ثُؼ٢ِٔ فٍٞ فوٞم ثُطلَ ثُؼٌد٢، ث٣ٌُجع، ثُلضٌر ٖٓ 

 .69ص

 0   -22تاريخ الفتول   -995   -0   -4جبلسة  760راجع فتول اجلمعية العامة لقسم الفتول كالتشريع دبجلس الدكلة ادلصرم رقم الفتول  (3)
  ". 449-6-86ادللف رقم   -995  -
.  8/1997/ 3ع جلسة .ؽ 42لسنة  5267راجع احلكم يف الطعن رقم  (4)
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 ٢اهىن  بَاع في اإلاداٞٓاث جخىلى ؤن ؤظاػث ال٣اهىن  َظا مً (11) اإلااصة ٞان ؤزغي  هاخُت ومً وؤخىاله اإلا٣ابل َظا جدضًض
 في الضازلت اإلاضاعؽ وبصاعة وججهحز بوكاء طل٪ في بما اإلادلُت واإلاخابٗت الخٗلُمُت الخىُٟظًت الٗملُت اإلادلُت ؤلاصاعة

٤ ازخهانها  الجهىص مً ؤلاٞاصة طل٪ ؾبُل في لها ُم٣غعة مىاػهتها خضوص وفى للخٗلُم ال٣ىمُت الخُت م٣خًُاث ٞو
ل مدلى نىضو١  بوكاء زال٫ مً اإلادلُت الخٗلُم زُت جىُٟظ في للمىاَىحن الظاجُت  مً لإلٞاصة باإلاداٞٓاث مالخٗلي لخمٍى
اث في جخمشل والتي الظاجُت الجهىص  ازغاء في للمؿاَمت مجهم َىاُٖت اإلاىاَىىن  ٣ًضمها التي الخل٣اثُت والُٗيُت اإلاالُت الخبٖر
اء في الضولت إلاٗاوهت الخٗلُمُت الٗملُت  اوم اإلاسخلٟت الخٗلُم مغاخل مً ٌٗلٍى وما ألاؾاسخي الخٗلُم ب٨ٟالت بةلتزامها الٞى

  الخٗلُمُت الخضماث بلى الخاظت جتزاًض بِىما زؼاهتها بها جىىء ٢ض ؤٖباء مً طل٪ ٌؿخلؼمه
ً
اصة جبٗا  الظي ألامغ الؿ٩اهُت للٍؼ

  اإلاجا٫ َظا في للمىاَىحن الظاجُت الجهىص ؤمام الباب ٞخذ بلى باإلاكٕغ خضا
ً
خباع بٗحن ؤزظا  ٩ًىن  ؤن ًيبػي الخبٕر ؤن الٖا

اث اإلاخل٣ُت الجهاث التزام ًخٗبن اإلاشابت وبهظٍ. وم٣هضٍ جبٕرالم هُت في الضاللت واضر  بؿاثغ جخ٣ُض وان اإلاٟهىم بهظا للخبٖر
اث جل٪ لخل٣ى اإلاىٓمت ال٣اهىهُت وؤلاظغاءاث ألاويإ  مبالٜ ؤصاء ٖلى اإلاىاَىحن بلؼام بدا٫ بُجها مً لِـ والتي الخبٖر

 مً ؤي م٣ابل ؤصاثه الخٗلُم ٢اهىن  خٓغ الظي الغؾم مٗجى في ًضزل طل٪ ؤن باٖخباع مدضصة مىاؾباث في مُٗىت

  ٩ًىن  لظل٪_  الضؾخىع  وخ٩ام طل٪ إلاجاٞاة للمىاَىحن ج٣ضم التي الخٗلُمُت الخضماث
ً
 باإلاداٞٓاث نىاص٤ً بوكاء ؾاجٛا

 ٖلى مىاعصَا ج٣خهغ ؤن ٖلى الخٗلُم وػٍغ مىا٣ٞت ازظ بٗض اإلاسخو اإلاداٞٓت مً ب٣غاع الخٗلُمُت الٗملُت لخضمت
اث ى للمىاَىحن الظاجُت الجهىص مً وؤلاٞاصة الخبٖر  اإلادلى الخٗلُم مىاعص وجىُٓم صٖم نىضو١  في ًخد٤٣ لم ما َو

م ) الُٟىم بمداٞٓت له اإلاخ٣ضمت اإلاىاعص ؤن باٖخباع ( إلوكاثه الالػمت الكغاثِ ل٩اٞت اؾدُٟاثه ٚع   جدهُلها ًخم لخمٍى
ً
 ظبرا

  جدهُلها ًجىػ  ال التي الغؾىم ٖجىبم جسخلِ مُٗىت ؤخىا٫ في اإلاىاَىحن مً
ً
 م٣ابل ٖضا ُٞما الخٗلُم مجا٫ في ؤنال

 بخدضًضَا ٚحٍر صون  وخضٍ الخٗلُم وػٍغ ًىٟغص والتي اإلاضعؾُت وألاصواث ألاظهؼة اؾخٗما٫ وجإمُىاث ؤلاياُٞت الخضماث

 
ً
اع َظا وفى بُاهه ؾل٠ ما ٖلى الخٗلُم ٢اهىن  مً ( 3 ) اإلااصة بىو ٖمال  الٗمل اؾخمغاع الجاثؼ مً ون ً٪ ٞةهه ؤلَا

ُت بلُه اإلاكاع بالهىضو١    ال٣اهىن  َظا مً ( 11 ) اإلااصة خضصتها التي اإلاىاعص ٖلـــى ٌٗخمض ؤن قٍغ
ً
ا صون  خهغا  مً ٚحَر

 الجمُٗت ًٟىث وال َظا ألاٞغاص ججاٍ وؤلالؼام الجبر ٖىهغ ٖلحها ٌٛلب والتي اإلاداٞٓت ا٢ترختها التي ألازغي  اإلاىاعص

ه ( اإلاىيٕى َظا هٓغ بمىاؾبت ) الٗمىمُت   الضولت التزام ؤن بلى الخىٍى
ً
 ٣ًابله بهما لُالبها اإلاجاوي الخٗلُم بةجاخت ٢اهىها

ً مً ؤصبي التزام  مً الضولت لخم٨ً ( َىاُٖت ًٖ ) بالخبٕر والخانت الٗامت واإلاكغوٖاث والهُئاث اإلاىاَىحن مً ال٣اصٍع
٤ للجهىى صوعَا ؤصاء ٫ً زضمت الخٗلُم بمٞغ .   ( )"واإلاىاَىحن لَى

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي  الٗمىمُت الجمُٗت اهتهذ ٦ما         غ بلي الضولت بمجلـ والدكَغ  اإلاغخلت في ًُب٤ َام مبضؤ ج٣ٍغ

 ظىاػ ٖضم" بإن ٞإٞخذ ؤلالؼامي الخٗلُم مغخلت ٖلى جُب٣ُه مً ًمى٘ ما ًىظض ال ؤهه هغي  ظاهبىا مً ؤهىا بال الجامُٗت
ل بمىاؾبت زالٞه ؤو جبٕر مؿمى جدذ اإلاكٕغ ًٟغيها لم الُالب مً مالُت مبالٜ مُٗتالجا ال٩لُاث جدهُل  بلى الخدٍى

 ًٖ الجامٗت ٧لُاث ُٞه جدُض ال ؤن ًجب  -وم٣هضٍ اإلاخبٕر هُت في الضاللت واضر ٩ًىن  ؤن ًجب الخبٕر  -ال٩لُاث َظٍ

 جىُٓم ل٣اهىن  الخىُٟظًت الالثدت ههىم  -اإلاًماع َظا في بها الخ٣ُض ًٖ مٗضي ال التي ال٣اهىهُت وؤلاظغاءاث ألاويإ

  زلذ الجامٗاث
ً
غ ًجحز مما جماما ل مً ال٩لُاث ج٣ىم ما م٣ابل عؾم ج٣ٍغ  ٖضم:  طل٪ هدُجت  -بلحها الُالب بٌٗ جدٍى

                                                           

 37ِٓق ًهْ  2002/  7/  3 دضج٣ًل  657ًهْ ١ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُوًْْثؽغ كضٟٞ  ( )

/2  /596. 
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 َظٍ عص يغوعة:  طل٪ ماصي  -الضؾخىع  وخ٩ام طل٪ مجاٞاة:  طل٪ ؾبب  -اإلابالٜ َظٍ الجامُٗت ال٩لُاث جدهُل ظىاػ
  اإلا٣غعة الخ٣اصم ب٣ىاٖض بزال٫ صون  مىه خهلذ مً بلى َلبها خا٫ إلابالٜا

ً
. ( )"الكإن َظا في ٢اهىها

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ؤن بال        ما ٖلى عؾىم ٢غعث لها ٢ضًمت ٞخىي  في الضولت بمجلـ والدكَغ

حها ٌٗض اضخي اليكاٍ إلاماعؾت عؾم جدهُل ٞإظاػث الخٗلُمُت الٗملُت في جٞغ  مً الخامؿت اإلااصة جىو" بإن بٟخىاَا الٍغ
 صٞ٘ الخلمُظ ٩ًل٠ وال الخالمُظ لجمُ٘ باإلاجان الابخضاثُت اإلاضاعؽ في الخٗلُم:  آلاحي ٖلى 1949 لؿىت 10 ع٢م ال٣اهىن 

غ بلى عظٗىا و٢ض. بياُٞت ه٣ٟاث   الىىاب مجلـ  بجلؿت ال٣اهىن  َظا مكغوٕ ًٖ والخٗلُم التربُت قاون لجىت ج٣ٍغ

٘ ٖضلذ اللجىت ؤن ًخطر ومجها 1948-7-6 اإلاى٣ٗضة  الخلمُظ ًضٞ٘ بال ٖلى بالىو وطل٪ ٧املت اإلاجاهُت ًد٤٣ بما الدكَغ
ٟاء طل٪ ومٗجى بياُٞت ه٣ٟاث ايُت ألالٗاب ٚحر اإلاسخلٟت الخإمُىاث و٢ُم والٛظاء وألاصواث ال٨خب ؤزمان مً ؤلٖا  الٍغ

ًال اإلاضعسخي اليكاٍ ؤوظه في جى٤ٟ وجها غ ظاء ٖما ٞو  ؤلاياُٞت الى٣ٟاث مً حٗخبر ال الغؾىم َظٍ ٞةن اللجىت بخ٣ٍغ

 اإلاحزاهُت في جضزل ال و للمضعؾت ٦ةًغاصاث السجالث في جغنض وال الخالمُظ مً جدهل الغؾىم َظٍ ؤن (1): آلاجُت لألؾباب

ايُت الكئىن  ٖلى للهٝغ ٧لها جسهو الغؾىم َظٍ ؤن (2). اإلاٗاٝع لىػاعة الٗامت  بإزظ ججاوػَا ًصر وال ٤ٍٞ الٍغ
ه الٗامت اإلاحزاهُت بىىص مً بىض مً مبالٜ ايُت الكئىن  ٖلى ونٞغ   بها ًيخٟٗىن  الغؾىم َظٍ صاٞعي ؤن (3). الٍغ

ً
 اهخٟاٖا

 
ً
ايُت واإلاٗضاث اإلاالبـ بها لهم ٞدكتري  مباقغا ظا صاٞٗحها ٚحر ؤخض هٟٗها ًخٗضي وال والجىاثؼ الٍغ  الى٣ٟاث بسالٝ َو

ت اللجىت نؤ (4).ؤلاياُٞت ايُت ألالٗاب عؾىم حٗخبر لم للمٗاٝع الٗلُا الاؾدكاٍع  ج٣ضم إلاا.ؤلاياُٞت الى٣ٟاث مً الٍغ
ايُت ألالٗاب عؾىم جدهُل وظىب مً بلُه طَبذ ُٞما الغؤي اإلاغا٢بت وكاَغ  ل٣اهىن  طل٪ ومىا٣ٞت الخالمُظ مً الٍغ

ضم باإلاجان الخٗلُم  ألن هٌسا وذلً هلسه ال ما وهى. ( )"1946 لؿىت 1 ع٢م ال٣اهىن  مً الخامؿت اإلااصة لىو مسالٟخه ٖو
اكت الوفل ممازطت  الجمُٗت ؤن بال ؛الظلُم الجظد في الظلُم فالعلل دزوطه جدـُل على كدزاجه في حظاعد للٍس

 الخضمت الُبُٗت خُض" بإن ٞإٞخذ ال٣ضًمت ٞخىاَا في بلُه اهتهذ ما بظاث لظل٪ مكابه مىيٕى في ؤٞخذ الٗمىمُت
٤ والضاثم والضوعي الًغوعي  الدؿُحر مهام في صازله ٚحر ُٞتؤلايا  لخضماث باليؿبت الخا٫ َى ٦ما ًاصحها الظي للمٞغ

ايُت الاظخماُٖت وألاوكُت الُالبُت الاجداصاث  ظمُٗها ٞظل٪ اإلاضعؾُت اإلا٨خباث وزضماث والش٣اُٞت والٟىُت والٍغ
ت اإلاهام مً لِؿذ ٤ لدؿُحر الالػمت الًغوٍع ٤ ل٪ ًاصحها بياُٞت زضماث هي وبهما الخٗلُم مٞغ   اإلاٞغ

ً
ضا  إلاهالر ؤصاءً  جٍؼ

خضاص مٗهمً اله٩ٟا٥ الظي ألامغ. ألاؾاسخي الخٗلُمي الُالبي الهالر جساعط َالبُت عي الخ٣ضًغ بظل٪ الٖا  لُبُٗت الدكَغ

.  ( )"ؤلاياُٞت الخضماث م٣ابل خهُلت

 ؤلاصاعي  ال٣ًاء مد٨مت مً إليها مدالت دطخىزٍت مظألت يف العلُا الدطخىزٍت املدىمت اهتهذ النهاًت وفي        

  ؤنبذ ٞةهه" بإن ب٣ًائها الخٗلُم إلاجاهُت الصخُذ اإلاٟهىم جىيُذ بلي 31/5/2000 بجلؿت الهاصع بد٨مها باإلاىهىعة
ً
 لؼاما

  مىه ًخل٣ى ؤن في الخ٤ مىاًَ ل٩ل ٩ًىن  ؤن الخٗلُم في للخ٤ جىُٓمها ٖىض جغاعى ؤن ٖلحها
ً
 ومل٩اجه مُىله م٘ بًدىاؽ ٢ضعا

                                                           

/  3/  9 ك٢   -992 /  3/   ؽِْز  6 3ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٢ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ًهْ  ( )

 .37-2-442ثُِٔق ًهْ   -992 

  -946 /  6/  4 صج٣ًل ثُؾِْز   4 ٟ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز كضٟٞ ًهْ ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٢ْٔ ثُلضٞ (2)

 .946 /  6/  4 صج٣ًل ثُلضٟٞ 

جلسة  05 /  2/  6 ملف رقم  2/7/2004 بتاريخ  596راجع فتول اجلمعية العمومية لقسمي الفتول كالتشريع دبجلس الدكلة الفتول رقم  (3)
5/5/2004 .
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 بحن الغبِ ًد٤٣ بما اإلاجا٫ َظا في بم٩اهُاث مً جغنضٍ وما ؾُاؾاث مً الضولت جًٗه ما خضوص في ومىاَبه، و٢ضعاجه
٤ ٧له وطل٪ وؤلاهخاط، اإلاجخم٘ خاظاث وبحن الخ٤ َظا مماعؾت   ويٗها اإلاكٕغ ًخىلى التي ال٣ىاٖض ٞو

ً
 بما الخ٤ لهظا جىُٓما

لى مىه، الاهخ٣ام ؤو مهاصعجه بلى ًاصي ال  الٟغم ج٩اٞا بمبضؤي الخىُٓم َظا مجا٫ في ًٟغيها التي ال٣ُىص جسل بال ٖو
اصة الب٣اء لٟغم خض لىي٘ اإلاكٕغ صاٞ٘ و٧ان طل٪ ٧ان متى اإلاؿاواة، ومبضؤ  لالمخداهاث الخ٣ضم مغاث وجدضًض وؤلٖا

 الجضًت يمان َى بلُه، ؤلاقاعة الؿال٠ 1968 لؿىت 68 ع٢م لل٣اهىن  ؤلاًًاخُت اإلاظ٦غة طل٪ ًٖ ؤٞصخذ ٦ما  –الٗامت

ٍغ الظي الٗام الخٗلُم ٖلى جى٤ٟ التي الكٗب ؤمىا٫ ٖلى والخغم الُالب جدهُل في ى. باإلاجان الضولت جٞى  ؤ٦ضٍ ما َو

غ  جًمً الظي الخٗلُم ٢اهىن  بخٗضًل 1988 لؿىت 233 ع٢م ال٣اهىن  إلاكغوٕ صعاؾتها ٖىض الٗلمي والبدض الخٗلُم لجىت ج٣ٍغ
  باٖخباٍع الخٗلُم مجاهُت مبضؤ جا٦ض بط اللجىت ؤن

ً
 ًجب الخ٤ َظا اؾخسضام ؤن بال اإلاىاَىحن، لجمُ٘ الضؾخىع  ٦ٟله خ٣ا

 وؾُاصي بها لها ٢بل ال مالُت ؤٖباء الضولت ؾُدمل باإلاجان الغؾىب اإلاخ٨غع  الُالب حٗلُم ؤن بط الٗام، بالهالر ًًغ بال
 اللجىت عؤث ٣ٞض للخٗلُم اإلاسههت الضولت مىاعص ٢هىع  ؤمام وؤهه اإلاغظىة، الهىعةب الخٗلُم مىانلت مً ٚحٍر خغمان بلى

ت المخدان الُالب ٞحها ًخ٣ضم مغاث زالر ٖلى اإلاجاوي الخٗلُم في الخ٤ ٢هغ   الٗامت الشاهٍى
ً
 إلاىانلت لُمىخه جد٣ُ٣ا

 ٢ضٍع امخدان عؾم ًاصي ؤن ٖلى اإلاجخم٘ في ألاصبُت واإلا٩اهت الخٗلُم بحن جغبِ التي الاظخماُٖت للًٍٛى واؾخجابت الخٗلُم

  ٌٗخبر الُٗحن بالىو الىاعص ال٣ُض ٞةن زم ومً. الشالشت اإلاغخلت في ظىُه ماثت
ً
 جىُٓم مجا٫ في اإلاكٕغ ؾلُت بَاع في مىضعظا

ه ما يىء ٖلى الخ٣ى١، ٩ىن  اإلاسخلٟت، اإلاهالر بحن مىاػهاث مً ًجٍغ  حٗلُما٫ في بالخ٤ بمؿاؾه َظا مؿل٨ه ٖلى الىعي ٍو

 
ً
. ( )"لضٖامخه مٟخ٣ضا

 الشالث املولب
 الخاؾ إلالصامي والخعلُم إلادازي  الللاء

 

 
ً
ت ؤبضي البٌٗ: الخاؿت واملدازض إلادازي  الللاء:أوال  في وألاظىبي الخام الخٗلُم ْاَغة جٟصخي مً مساٞو

ً ؤبىاء يٖل ٣ًخهغ الظي الخٗلُم طل٪ اإلاجخم٘ في عؤؾمالُت َب٣ت لٓهىع  ٦ىدُجت ؤو٨ٗـ والظي مهغ لهم ال٣اصٍع َا  ٍو

 جباًً به للخٗلُم اإلاهغي  واإلاكهض ،( )مُٗىه خضوص ٖىض بإبىاثه اإلاجاوي الخٗلُم ٠٣ً بِىما ًخُلٗىن  خُض بلي لإلعجٟإ
جي وحٗلُم صًجي، وحٗلُم مضوي، حٗلُم ٞهىا٥ الكضًض لألؾ٠ ماؾ٠  وحٗلُم زام، وحٗلُم وبمهغوٞاث، مجاوي َو

٩ي، ؤظىبي  الخىٕى نىع  مً نىعة بإهه الخباًً لهظا البٌٗ ٌؿى١  ؤن طل٪ مً وألازُغ وؤإلااوي، ٞغوسخي، وبهجلحزي، ؤمٍغ
ت الش٣افي ض الًغوٍع ى اإلاسخلٟت، الٗاإلاُت والخٗلُمُت الش٣اُٞت الخبراث مً والاؾخٟاصة الاهٟخاح مً إلاٍؼ   ٌٗض ما َو

ً
 زُغا

ُت جىخُض ُٞجب اإلاىاَىحن جيكئت ٖلى ى ولي،ألا مغاخله في زانت الخٗلُم هٖى  ٖىضما 1950 ٖام خؿحن َه. ص به ٢ام ما َو

  ،( )ألاولي اإلاغاخل في الخٗلُم بخىخُض ٢اهىن  اؾخهضع
ً
 ٢غاعاث مً الخ٩ىمت جخسظٍ إلاا مغآة َى ؤلاصاعي  ال٣ًاء ون وهٓغا

كُض طا٥ ؤو طل٪ ٖىعاث ٨ًك٠ ؤٞٗا٫ مً به ج٣ىم وما  هٍٓغ وظهت مً قامل جىُٓم بىي٘ ٢ام ٣ٞض بالهىاب َو

. الخام ٖلُمللذ

                                                           

.   200/ 7/4ؽ دستورية جبلسة  22 لسنة 52  ية العليا يف الدعول رقمراجع حكم احملكمة الدستور ( )
: شذَ دوًثٕ. ، ه27 ، ص2000صط٣ٌٞ ثُضؼ٤ِْ ك٢ ػظٌ ثُؼُٞٔز، ٌٓضذز ثألٗؾِٞ ثُٔظ٣ٌز، : ٓؾوٟ ػ٣ََ إدٌث٤ْٛ. ه (2)

. 29، 28، ص  20ثُضؼ٤ِْ ٝثُق٣ٌز، ثُوثً ثُٔظ٣ٌز ثُِذ٘جٗز، 

 .55 ، ص  20ُغًٞر ٝثُضؼ٤ِْ، ػجُْ ثٌُضخ، ثُطذؼز ثأل٢ُٝ،ث: ّؼ٤و إّٔجػ٤َ ػ٢ِ. ًثؽغ ه (3)
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 جدذ الخام لل٣ُإ اإلاكٕغ ؤظاػ" بإن ب٣ًاثه الخام الخٗلُم  وؤَمُت ب٣اهىهُت ؤلاصاعي  ال٣ًاء ٢طخي - 
اثٟها بخضي في الضولت مٗاوهت الخٗلُم وػاعة بقغاٝ  حٗاون  زانت مضاعؽ بةوكاء وطل٪ الخٗلُم وهي ؤَمُت ألا٦ثر ْو
٤ الخٗلُم مجا٫ في الضولت  لٛاث صعاؾت في الخىؾ٘ ؤو اإلاىاْغة الخ٩ىمُت اإلاضاعؽ في اإلا٣غعة واإلاىاهج الخُِ ٞو
٤ زانت مىاهج لضعاؾت ؤو اإلا٣غعة الغؾمُت اإلاىاهج بجاهب ؤظىبُت  مىا٣ٞت بٗض والخٗلُم التربُت وػٍغ ٣ًغعٍ ما ٞو
لى اإلاجلـ   الخانت اإلاضاعؽ في الخٗلُم اإلاكٕغ ًجٗل ولم الجامعي، ٢بل للخٗلُم ألٖا

ً
 باليؿبت الخا٫ َى ٦ما مجاهُا

 ٖىىان جدذ بلُه اإلاكاع الخٗلُم ٢اهىن  مً الؿاصؽ الباب له وؤٞغص بمهغوٞاث ظٗلها بل الخ٩ىمُت للمضاعؽ

 .( )"بمهغوٞاث الخام الخٗلُم"

ت والجهت زانت مضاعؽ بوكاء لكغوٍ ؤلاصاعي  ال٣ًاء جُغ١  -2  اإلاكٕغ وي٘" بإن ب٣ًاثه ٖلحها اإلاكٞغ
 الخٗلُمُت الغؾالت جإصًت ٖلى الخ٩ىمُت اإلاضاعؽ بجاهب ج٣ىم زانت مضاعؽ بةوكاء الترزُو وبظغاءاث ٢ىاٖض

٤ وحؿُحر  الخٗلُم بكإن 1981 لؿىت 139 ع٢م ال٣اهىن  في اإلاكٕغ وي٘  -للمىاَىحن زضماجه وج٣ضًم الخٗلُم مٞغ

 ج٩ىن  ؤن 1982 لؿىت 70 ع٢م الخٗلُم وػٍغ ٢غاع خغم  -الخانت اإلاضاعؽ إلوكاء الترزُو مىذ ٢ىاٖض الخام
 بخضَعـ  ٢ُامها ًٖ ًٞال اٖخباعي  لصخو مملى٦ت ج٩ىن  ؤن ًلؼم بل وٞغاص زانت مملى٦ت اإلاضاعؽ طٌٍ

بي ؤو الخٗلُمي اليكاٍ بمماعؾت الترزُو:  طل٪ هدُجت  -الىػاعة ٢بل مً مٗخمضة مدضصة مىاهج  ًهضع الخضٍع
ت الجهت بةعاصة بلٛاٍئ ؤو سخبه ًجىػ  ٞال ؤلالٛاء مً خهِىا مكغوٖا  وصخاب ًغجبه إلاا ؤنضعجه التي ؤلاصاٍع

 الترزُو قغوٍ الترزُو َالب ًلتزم ؤن طل٪ مىاٍ  -بها اإلاؿاؽ ًجىػ  ال مكغوٖت ٢اهىهُت مغا٦ؼ مً الكإن
 له اإلاغزو زال٠ ما بطا  -ُٞه اليكاٍ مماعؾت قغوٍ جىاٞغ ًٖ ًخ٣اٖـ ؤو مخُلباجه ًخجاوػ  وؤال له الهاصع
 مىيٕى اليكاٍ إلاماعؾت نالخُخه ؤو اؾخمغاٍع قغوٍ جىاٞغ ٖضم يب٫ ًاصي الظي الىظه ٖلى الترزُو قغوٍ

حر بٗضم مىه اإلاخُلبت الٛاًاث جد٤ُ٣ وظه وجى٨ب الترزُو ٣ا للخضَعـ الالػمت الٟىُت ال٩ىاصع جٞى  إلاىاهج ٞو
 الٛاًاث ًٖ وزغوظا ال٣اهىن  مسالٟت ٌٗض مما اإلاغ٦ؼ ؤو اإلاضعؾت في للضعاؾت اإلاىٓمت الالثدت جخًمجها مدضصة

٤ جٟؿحر في باإلاٗاوهت الخ٩ىمُت الجهاث لٛحر بالترزُو جد٣ُ٣ها اإلاكٕغ اؾتهضٝ التي  عؾالت وصٖم الخٗلُم مٞغ

ت للجهت ًجىػ   -ٚاًاجه وجد٤ُ٣ الخٗلُم  في الخٗلُمُت الٗملُت اؾخمغاع ًًمً ما ؤلاظغاءاث مً جخسظ ؤن ؤلاصاٍع
ا  مً جُلب وان ٞحها اإلاغزو اإلاضعؾت ؤصاء ب٘وجخا له اإلاغزو ؤصاء وجغا٢ب حكٝغ ؤن ولها الصخُذ مؿاَع

غ جد٤ُ٣ ًا٦ض بما مىاٞاتها له اإلاغزو  بىظىص ومؿخمغة مىخٓمت بهٟت اإلاخُلبت ال٣اهىهُت الكغوٍ وجٞى
 ٦ٟاءة جىاٞغ بلى الخضَعـ ٖلى ال٣اثمحن مً اإلاسخهحن زال٫ مً جاصي اإلاٗالم واضخت لضعاؾت مدضصة مىاهج

ت الجهت خضص ٦ما ،( )"بها  اعؽاإلاض لضي مُٗىت ٖلمُت ؤو مهىُت  في الخٗلُم" بإن ب٣ًاثه اإلاضاعؽ جل٪ ٖلى اإلاكٞغ
لت لٟترة اؾخمغ مهغ  بالخ٣ضم جلخ٤ ل٨لي مهغ جدضًض َى ْاَغ بهضٝ ؤظىبُت مضاعؽ بةوكاء ٞحها ؾمذ ٍَى
 ٖلى الؿُُغة َى مٗلً الٛحر الخ٣ُ٣ي َضٞه و٧ان والش٣اُٞت، الٗلمُت اإلاجاالث في ألاوعوبُت الضوع  خ٣٣خه الظي

ا اإلاهغي  ال٣ٗل   ـ وج٨ٟحٍر الضاعؽ ٣ٖلُت حك٨ُل في ألاظىبُت للضولت وؤَمُخه طل٪ لٟاٖلُت وز٣اُٞا ٨ٍٞغ

                                                           

. 9/4/2009 ؽ جبلسة  62لسنة  50368راجع احلكم يف الدعول رقم  ( )
 .993 /  / 0 ع جبلسة .ؽ 36لسنة  3534راجع احلكم يف الطعن رقم  (2)
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ا خغنذ مهغ باؾخ٣ال٫            ٧له، الخٗلُم ٖلى ؤلاقغاٝ الضولت جخىلي ؤن ٖلى نغاخت الىو ٖلى  -صؾاجحَر
 بقغاٝ جدذ ٧له وطل٪ ؤزغي  مغاخل بلى ؤلالؼام ٞترة مض ظاػثوؤ الابخضاثُت اإلاغخلت في بلؼامُا واٖخبرجه و٦ٟلخه

ظا  -الضولت  ًخٗل٤ ؤلاقغاٝ َظا ؤن باٖخباع و٢طخى ،( )"الخٗلُم وػاعة ٍَغ٤ ًٖ الضولت ظاهب مً ؤلاقغاٝ َو

ظا"بإن ٣ٞطخي الضولت بؿُاصة  ٖلى الضولت ؾُاصة ا٢خًخه الخٗلُم وػاعة ٍَغ٤ ًٖ الضولت ظاهب مً ؤلاقغاٝ َو
 وهُا٢ه مضلىله لخدضًض ـ آلازغ البٌٗ صون  ًبًٗه والا٦خٟاء ُٞه الخٍٟغِ ؤو ٖىه الخىاػ٫  ًجىػ  وال اؤعايُه

 حٗخبر ال الخٗلُم ٢اهىن  مً (54) اإلااصة ـ له جىُٟظا الهاصعة وال٣غاعاث بلُه اإلاكاع الخٗلُم ٢اهىن  بلى الغظٕى ًخٗحن
حن ٚحر ٖلى ٞحها لُمالخ٘ ٣ًخهغ التي ألاظىبُت الهُئاث جيكئها التي اإلاضاعؽ  بالؿل٨حن الٗاملحن ؤبىاء مً اإلاهٍغ

 بلى اؾدىاصا ؤظىبُت َُئت ؤو صولت جيكئها التي الش٣اُٞت واإلاٗاَض اإلاغا٦ؼ و٦ظا ألاظىبي، وال٣ىهلي الضبلىماسخي
 َضاإلاٗا ؤو اإلاغا٦ؼ لهظٍ باليؿبت زانت مٗاملت ٖلى ٞحها جىو والتي الٗغبُت مهغ ظمهىعٍت م٘ زىاثُت اجٟا٢ُاث
 الخٗلُم مً الىٕى َظا ٖلى حكٝغ ال الضولت ؤن باٖخباع الظ٦غ آه٠ الخٗلُم ٢اهىن  جُب٤ُ مجا٫ في الخانت

 ؾُاصة مً اهخ٣ام طل٪ ًخًمً وال الكإن بهظا اإلا٣ٗىص الاجٟا١ يىء في ألاظىبُت الضولت إلقغاٝ ًسً٘ وبهما
 الخانت اإلاضاعؽ جمىدها التي الكهاصاث عؽاإلاضا جل٪ جمىدها التي الكهاصاث حٗاص٫ وال ؤعايحها ٖلى الضولت

 ال٣ىاٖض يىء في طل٪ وعؤث الضعاؾُت اإلاٗاصالث لجىت بلى ٢ضمذ بطا بال الخٗلُم وػاعة إلقغاٝ الخايٗت

 ـ( )الخٗاص٫ َظا إلظغاء اإلا٣غعة ال٣اهىهُت والًىابِ

 ةاإلاسخو والجهت الخانت اإلاضاعؽ مهغوٞاث جدضًض إلاؿإلت ؤلاصاعي  ال٣ًاء جُغ١  ٦ما -3

ت بالجهت اإلاكٕغ ؤهاٍ و٢ض "بإن ٢طخي بإن بظل٪  اإلاهغوٞاث جدضًض اإلاسخو اإلاداٞٔ في ممشلت اإلاسخهت ؤلاصاٍع
 الخٛظًت وم٣ابل الؿُاعة واقترا٥ ال٨خاب وزمً اإلاضعسخي  اليكاٍ وعؾىم الخانت، اإلاضاعؽ جالمُظ ٖلى اإلا٣غعة

 ج٣ضمه وما اإلاهغوٞاث بحن ج٩اٞا زمت ها٥ٌ ٩ًىن  ؤن ًجب –اإلاضعؾت مىاػهت مكغوٕ يىء في وطل٪ وؤلاًىاء

ا حٗلُمُت زضماث مً اإلاضعؾت حَر ت بالؿلُت ال٣غاع َظا بنضاع في ؤلاصاعة ظهت جخمخ٘  –ٚو  ال التي الخ٣ضًٍغ
 الهالر جد٤ُ٣ وهى اإلايكىصة، الٛاًت ًٖ بها الاهدغاٝ ؤو الؿلُت اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ ُٖب بال ًدضَا

 .( )"الٗام

 مىاهج ون وطل٪ الخام الخٗلُم مىاهج جدضًض مؿإلت بلي صاعي ؤلا ال٣ًاء ؤقاع و٢ض -4
 ظل اإلاىاهج جىظه ؤن ًجب بطن بها التربُت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ الغثِؿُت الىؾُلت هي اإلاضعؾت ج٣ضمها التي الخٗلُم

 وهي -الاظخماُٖت بُئخه بنالح ٖىامل مً ل٩ُىن  وججهحٍز الٗامت للخُاة الٟغص بٖضاص في ؤلاؾهام هاخُت اَخمامها
  الهالر اإلاىاًَ بٖضاص بلي تهضٝ ما يمً تهضٝ

ً
  بٖضاصا

ً
 لظا والجؿمُت وال٣ٗلُت الخل٣ُت الىىاحي قتي في ٧امال

ُت ؾاٖاث ل٩ل جدضص ٦ما الهٟٝى مسخل٠ ٖلى الخضَعـ مىاص جىػٕ  وؤٖماع ًدىاؾب بما مُٗىت ؤؾبٖى
٨ظا وبصعا٦هم الخالمُظ  الهٟٝى مؿخىي  ًخ٣اعب وبظا ظحههجى خؿً وجامً الخٗلُم ؤَضاٝ اإلاىاهج جىخض َو

                                                           

 . 8/4/200 ع دؾِْز .م 45ُْ٘ز  6085ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  ( )

.  8/4/200 ع جلسة .ؽ 45لسنة  6085يف الطعن رقم  راجع احلكم (2)
 . 7/1998/ 26ع جبلسة .ؽ 40لسنة  509راجع احلكم يف الطعن رقم  (3)
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خٗحن ،( )اإلاضاعؽ مسخل٠ في الىاخضة  ؤؾاؽ  والخٗلُم التربُت وػاعة مً مىاهجها اٖخماص الخانت اإلاضاعؽ ٖلى ٍو
 جدضًض في الٗبرة ،1981 لؿىت 139 ع٢م الخٗلُم و٢اهىن  الخام الخٗلُم بكإن 1969 لؿىت 16 ع٢م ال٣اهىن :  طل٪

ُت  هو ٢ض اإلاضعؾت بكإن الهاصع الترزُو ٧ان بطا طل٪ مً ًىا٫ ال.  بٟخدها لهاصعا بالترزُو اإلاضعؾت هٖى

 الخام الخٗلُم ٢اهىن  ؤخ٩ام هُا١ ًٖ زغوظها طل٪ ٌٗجى ال:  طل٪ ؤؾاؽ  -( بًه سخى جى) لكهاصة حٗض ؤجها ٖلى
ا ٣ا الخٗلُم مجا٫ في حٗاون  زانت مضعؾت باٖخباَع  ( )الخٗلُم و التربُت وػاعة ومىاهج  لخُِ ٞو

 
ً
ٍغ الخٗلُم مً هٕى ًٖ ؤلاصاعي  ال٣ًاء جدضر: الخدٍزب ومساهص إلادازي  الللاء :زاهُا  ٖلحها ًُل٤ مغا٦ؼ جٞى

 الباب في حٗغى والظي الخام الخٗلُم بكإن 1993 لؿىت 306 ع٢م الخٗلُم وػٍغ ٢غاع هٓمه (الخضٍعب مغا٦ؼ) مؿمى

 اٖخباع الضاللت واضخت ٖباعاث وفى ظهحر بٞهاح في ٢غع  ٕعٞاإلال "بإن ب٣ًاثه والخٗلُم الخضٍعب إلاغا٦ؼ مىه الٗاقغ
٣ا بهما الضاعؾحن بخٗلُم ج٣ىم زانت حٗلُمُت ميكأث الخضٍعب مغا٦ؼ  َظٍ وازً٘ مغ٦ؼ، ب٩ل الخانت للمىاهج ٞو
 ٞحها، بالضاعؾحن زانت سجالث بةمؿا٥ اإلاغا٦ؼ َظٍ ؤلؼم ٦ما اإلاسخهت، الخٗلُمُت ؤلاصاعة وبقغاٝ لغ٢ابت اإلاغا٦ؼ

 اٖخماص اإلاغا٦ؼ لهظٍ ًد٤ ٞةهه له وجبٗا  لظل٪ هدُجت ٞةهه زم ومً الضاعؾحن، َاالء بإؾماء ٦كٝى بٖضاص و٦ظا

.  ( )"البُاهاث جل٪ ٞحها اإلاشبذ السجالث وا٢٘ مً وطل٪ ٞحها بالضاعؾحن اإلاخٗل٣ت البُاهاث

 
ً
ت ودزوض إلادازي  الللاء: زالشا  ما ٖاصة الخهىنُت عوؽالض ْاَغة  :(الٌل حعلُم )الخـىؿُت الخلٍى

ت مىاعص وحؿخجٝز وج٨غؾها الاظخماعي الخٟاوث مً خالت جسل٤  في حؿخٛل ؤن عبما، ألاظضي، مً ٧ان وماصًت بكٍغ
٠ًُ، ؤزغي  وكاَاث  ؤلاًجابُت اإلآاَغ مً زلُِ هي بل ؾلبُت ْاَغة حك٩ل ال الخهىنُت والضعوؽ ٍو
 في اإلاضعؾحن ٖمل حؿهل ٦ما والخٗلم، الخدهُل ٖلى الُالب حؿاٖض ٧ىجها في جخمشل ؤلاًجابُت ٞاإلآاَغ والؿلبُت
 لالمؿاواة جغؾُش في جخمشل ٞهي الؿلبُاث ؤما صعوؾهم؛ ٞهم ٖلى الُالب مؿاٖضة زال٫ مً الىٓامُت اإلاضاعؽ

 الؼمً بلي صعاسخي ػمً ج٠ًُ ٞهي للُالب اإلاخاخت الغاخت ؤو٢اث مً ج٣لو ٦ما اإلاجخم٘ في والاظخماُٖت الا٢خهاصًت
ى لهم، اإلاسهو صعسخيالم ت، الؿ٩ُىلىظُت الىاخُت مً مدمىص ٚحر ؤم َو  اإلاضعؾحن َا٢ت حؿدىٟظ ٦ما والتربٍى

 ؤن بلي بياٞت اإلاضعؾت، في ٖملهم ٖلى ق٪ بال ؾُازغ مما لهم اإلا٣غعة الٗمل ؾاٖاث ٞى١  ٖمل ؾاٖاث بةياٞت

 لظل٪ ،( )اإلاجخم٘ في الش٣ت ٣ًىى الظي الٟؿاص يغوب مً يغب ؤجها ٖلى الخهىنُت للضعوؽ جىٓغ البِئاث بٌٗ
 نٟٝى في الخالمُظ ٚالبُت ًًُغ بط الخ٩ىمُت اإلاضاعؽ في خ٣ُ٣ُا وظىص لها ٌٗض لم الخٗلُم مجاهُت ؤن البٌٗ ًغي 

                                                           

. 9 2، 8 2رلدل عزيز إبراىيم، مرجع سابق، ص.راجع د ( )
. 988 / / 30ع جبلسة .ؽ 3لسنة  778راجع احلكم يف الطعن رقم  (2)
. 0/2002 /22ؽ جبلسة  56سنةؿ 652رقم راجع احلكم يف الطعن  (3)

تلتـز ادلراكز بإعداد سجبلت خاصة بالدارسني حيدد فيها عدد الدكرات التدريب ذلم كتاريخ كل " ب " من ىذا القرار على أنو  ( 30  )فنصت ادلادة 
 هناية كل دكرة مع ضركرة إشراؼ دكرة كإخطار اإلدارة كادلديريات بكشوؼ مسجل فيها أمساء الدارسني بكل دكرة الذين تعقد ذلم امتحانات يف

دتنح ىذه ادلراكز دلن أمت الدكرات التدريبة هبا بنجاح مصداقات تعتمدىا  –د   --ج . ادلختصني باإلدارة أك ادلديرية التعليمية على تلك االمتحانات
". اإلدارة التعليمية

منظمة األمم  -، ادلعهد الدكيل للتخطيط الًتبول"ألم دركس خصوصيةأم سياسات حكومية " مواجهة نظاـ التعليم الظلي: مارؾ برام. راجع أ (4)
. 4 ، 3 ، ص2 20، ترمجة أمانة جامعة الدكؿ العربية، "اليونسكيو" ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة 
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ى ،( )اإلاضعؾحن مً اإلاخٗمض الخ٣هحر إلا٣ابلت زهىنُت صعوؽ وزظ الى٣ل غ ؤلاصاعي  بال٣ًاء صٞ٘ ما َو  في ألاحي لخ٣ٍغ
لى اإلاجلـ مىا٣ٞت بٗض الالػمت ال٣غاعاث بنضاع والخٗلُم التربُت بىػٍغ ؤهاٍ إلاكٕغا"  اإلاؿإلت َظٍ  إلاا للخٗلُم ألٖا

ت صعوؽ جىُٓم  -الضعاؾت هٓام ٣ًخًُه ت مً جغزُو ٖلى الخهى٫  بٗض بال للخ٣ٍى  اإلاسخهت والخٗلُم التربُت مضًٍغ

ت والضعوؽ - ا الخ٣ٍى بىن  الظًً للُالب باليؿبت خهَغ ظا اإلاىاػ٫  هٓام ٍَغ٤ ًٖ لالمخداهاث الخ٣ضم في ًٚغ  ٧له َو
 مماعؾت شخو وي ًجىػ  ال ٞةهه زم ومً  -٧له الخٗلُم ٖلى ال٩امل ؤلاقغاٝ في لىاظبها الضولت مً مماعؾت بال لِـ

ت صعوؽ جىُٓم ؤو للخٗلُم مغ٦ؼ ؤو زانت مضعؾت بةوكاء الخٗلُمُت الٗملُت ؤوكُت مً وكاٍ ؤي  بُٖاء ؤو للخ٣ٍى
ت الجهت ع٢ابت ًٖ بُٗضا للُالب ةزهىصخي صعوؽ  اليكاٍ َظا لؼوم ٢غاعاث مً ج٣غعٍ ما يىء وفى اإلاسخهت ؤلاصاٍع

ى الخُاة، في الٗهبي الجهاػ ًمشل الظي ش 1998 لؿىت 592 ع٢م ٢غاٍع بنضاع بلى الخٗلُم بىػٍغ خضا ما َو  بخاٍع
ت ؤو َالب وي الخهىنُت الضعوؽ بةُٖاء ال٣ُام ؤو ٢بى٫  ؤو ٖغى بدٓغ 17/11/1998  ؤي في الُالب مً مجمٖى

اث ٖضا ُٞما الضعاؾت مىاص مً ماصة ت مجمٖى  في اإلا٣غعة الٗامت ال٣ىاٖض بَاع في جىُٓمها اإلاضاعؽ جخىلى التي الخ٣ٍى
ا١ مً جمشله وما الٓاَغة َظٍ جٟصخى لخُىعة صعءا وطل٪ الكإن َظا  ٖلى للٍُغ٤ و٢ُٗا ألاؾغة إلاحزاهُت بَع

ت صعوؽ" بإن ٢طخي ٦ما ،( )"الضعوؽ لهظٍ َالبا٫ بٌٗ لخاظت اإلاؿخٛلحن  اإلاظ٧ىع  اإلاغ٦ؼ وكاَاث ؤخض وهى الخ٣ٍى
 ال٩امل ؤلاقغاٝ مجها والتي لخىُٓمها والخٗلُم التربُت وػاعة مً الهاصعة ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض بَاع في ج٩ىن  ؤن ًخٗحن

ت بال٣غاعاث الالتزام ٖلى ًٞال بها والترزُو ٖلحها للىػاعة ت صعوؽ ج٩ىن  ومجها بكإجها عةالهاص الىػاٍع  الخ٣ٍى

. ( )"اإلاىاػ٫  هٓام ٖلى الامخداهاث في الغاٚبحن الُالب ٖلى مخٗضصة الخانت باإلايكأث

 السابع املولب

 إلالصامي بالخعلُم الخعلُمُت العملُت وإدازة إلادازي  الللاء

 
ً
 الخٗلُم بمضاعؽ للضعاؾت الخ٣ضم ةٖملي ؤلاصاعي  ال٣ًاء هٓم: إلالصامي للخعلُم والخلدم إلادازي  الللاء: أوال

 الخٗلُمُت ألاظهؼة ج٣ىصَا ج٣ضم مما ًبحن خؿبما الخٗلُمُت الٗملُت" بإن ٢ًاثه مجها ٖضًضة ؤخ٩ام في وطل٪ ؤلالؼامي
ت لى التربٍى لى اإلاجلـ عؤؾها ٖو ت الخٗلُمُت الٗملُت ٢اثض بدؿباهه الخٗلُم وػٍغ بغثاؾت الجامعي ٢بل للخٗلُم ألٖا  والتربٍى

  هها ًسال٠ بال بكٍغ الخالمُظ لكئىن  مىٓمت ههىم مً ٌكاء ما ًً٘ ؤن وله الؿلى٦ُتو
ً
دا  ٦ما ،( )"ال٣اهىن  في نٍغ

ض الٗمىمُت بُاب٘ مدؿم ؤلاصاعة ظهت جًٗها التي الٗامت الخىُٓمُت ال٣ىاٖض" بإن ٢طخي  ؤو الالثدت بمشابت ج٩ىن  والخجٍغ
 الخاالث ٖلى الخُب٤ُ في بمغاٖاتها ؤلاصاعة ظهت ٞخلؼم بكإهه نضعث ما خضوص في ؤلاجبإ الىاظبت ال٣اهىهُت ال٣اٖضة

                                                           

. 27 ٓؾوٟ ػ٣ََ إدٌث٤ْٛ، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ه ( )

. 2004 / 4 / 20ؽ، جبلسة  53لسنة  8839، 4467راجع احلكمني الصادرين يف الطعنني رقمى  (2)
. 2004 /4 /20ؽ جلسة  53لسنة  4466، 4480راجع احلكم الصادر يف الطعنني رقمى  (3)

بشأف التعليم اخلاص كالذم نص يف  993 /2 /6الصادر بتاريخ  993 لسنة  306كىو ما يتوافق مع ما كرد بقرار كزير الًتبية كالتعليم القرار رقم 
تقـو مديريات الًتبية كالتعليم باحملافظات بعمل دركس تقوية يف ادلواد الدراسية ادلختلفة ادلقررة باخلطة الدراسية الرمسية للطلبة " ف منو على أ 34 ادلادة 

ة دراسية يقبل يف ىذه الدركس الراغبوف يف التقوية يف ماد" منو الذم جرم نصو على أف  37 ، كنص يف ادلادة "ادلسموح ذلم بالتقدـ على نظاـ ادلنازؿ
". أك أكثر من ادلواد الدراسية من الفئات ادلسموح ذلا بالتقدـ على نظاـ ادلنازؿ

. 9/4/2009 ؽ جبلسة  62لسنة  50368راجع احلكم يف الطعن رقم  (4)
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 مغ٦ؼ َى للجامٗت باليؿبت الُالب مغ٦ؼ وؤن ألاصاة بىٟـ ال٣اٖضة لهظٍ بلٛاء ؤو حٗضًل ؤلاصاعة مً ًهضع لم ما الٟغصًت
ظا ظضًض بدىُٓم واؾدبضاله و٢ذ ؤي في حُٛحٍر ًجغي  ٖام جىُٓمي  بإزٍغ  الُالب لىٕ ٌؿغي  اإلاؿخدضر الخىُٓم َو

 مً الباصت" بإن ب٣ًاثه وطل٪ والضًه ٣ًُىه الظي الؿ٨جى اإلاغب٘ في بالؿ٨ً باإلاضعؾت الُالب ٢بى٫  وعبِ ،( )اإلاباقغ
 ٢ضم ٦ما باإلاٗاصي 7/7/2000 في مىلىص ؤهه جُٟض ؤخمض هجله مُالص قهاصة مً يىثُت نىعة ٢ضم اإلاضعى ؤن ألاوعا١ ْاَغ

 جد٤ُ٣ مً ونىع  اإلاٗاصي -البلض ٍَغ ب٢امخه مدل ؤن جُٟضا 5/12/1993 في الهاصعة ًتالصخو بُا٢خه مً يىثُت نىع 
ى ال٣ىمي الغ٢م اإلاخًمىت شخهِخه ى ال٣ىمي الغ٢م اإلاخًمىت شخهُت جد٤ُ٣ مً وؤزغي  ؤٖؼب َو  واًًا متزوط َو

 مدل ٩ًىن  وبظل٪ صياإلاٗا البلض بُغة ؤلا٢امت بهم زابذ وظمُٗهم ال٣ىمي للغ٢م َب٣ا ػوظخه شخهُت جد٤ُ٣ نىعة
ا ؤو ججخضَا لم والتي الظ٦غ ؾالٟت باإلاؿدىضاث الشابذ ؤلا٢امت  ٞحها بماوعص ؤلاصاعة ظهت ٖلى حجت ؤلاصاعة ظهت جى٨َغ

ا ؤو بُالجها ؤو ٨ٖؿها ًشبذ لم خُض ى ٢ًاجي بد٨م جؼوٍَغ  اإلاٗاصي البلض َغة َى اإلاضعى ب٢امت مدل ؤن مٗه زبذ ما َو
بُت اإلاٗاصي إلاضعؾت الخاب٘ يالؿ٨ً اإلاغب٘ في ٣ً٘ مما لُه لٛاث الخجٍغ  باله٠ اإلاضعؾت بهظٍ هجله ٢بى٫  ٖضم ٢غاع ٩ًىن  ٖو

 ج٣ضًم ؤلاصاعة ظهت اقتراٍ طل٪ مً ٌٛحر وال -ال٣اهىن  مً ؾىض ٚحر ٖلى ٢ام ٢ض 2005/  2004 ٖام ًٖ ؤَٟا٫ ٍعاى ألاو٫ 
إل بٗض الٗاثلُت البُا٢ت نىعة م٘ الخلُٟىن  ؤو الُبُعي الٛاػ ؤو ال٨هغباء ٞاجىعة  الشابخت البُاهاث ؤن طل٪ ؤنلها ٖلى الَا

 الجهاث طل٪ في بما ال٩اٞت ٖلى حجت ل٩ىجها ؤزغي  مؿدىضاث ؤًت إلزباتها جخُلب ال"  الٗاثلُت البُا٢ت"  ألازحرة بهظٍ

حر الخ٩ىمُت  قإن في 1994 لؿىه 143 ع٢م ال٣اهىن  مسالٟت له ًجىػ  ال الكإن َظا في الهاصع ال٣غاع ؤن ٦ما الخ٩ىمُت ٚو

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ؤٞخذ ٦ما ،( )" ال٣اهىهُت ال٣اٖضة جضعط إلاغاجب بٖماال اإلاضهُت ألاخىا٫  والدكَغ
 الضولت التزام ٖلى اإلاكٕغ ؤ٦ض" بإن مؼوعة بكهاصة ؤلالؼامي بالخٗلُم لل٣ُض بالخ٣ضم زام مىيٕى في الضولت بمجلـ

حر الضؾخىعي   ٧له طل٪ بدىُٟظٍ، ألامىع  وؤولُاء آلاباء وؤلؼم ؾاسخيألا الخٗلُم بخٞى
ً
 مً ُٞه الخ٤ ؤصخاب لهالر نىها

ٟا٫ حن، ألَا   وخضص اإلاهٍغ
ً
ا   قَغ

ً
  ظٗله مىًبُا

ً
ى الخ٤ َظا الؾخٗما٫ مىاَا  ؤو٫  في ٖمٍغ مً الؿاصؾت الُٟل بلٙى َو

ه ؤو الضعاسخي الٗام مً ؤ٦خىبغ ش طاث في وهه٠ ؾىىاث زمـ بلٚى  ؤلازال٫ وصون  باإلاضاعؽ ؤما٦ً وظىص خا٫ الخاٍع
  للٟهل، اإلا٣غعة بال٨شاٞت

ً
 الخٗلُم مغخلت ببضاًت لاللخدا١ اإلاخ٣ضمحن ظمُ٘ بحن الٟغم ج٩اٞا يمان طل٪ في مخىزُا

 الٗام في الابخضاجى ألاو٫  باله٠ ب٣ُضَا ٢ام ٢ض خالتها اإلاٗغويت ؤمغ ولى ؤن ألاوعا١ مً الشابذ ؤن خُض ومً.  ألاؾاسخي
ت الجهت لضي زبذ مُالص قهاصة ٖلى بىاء الخٗلُمت الؿالم بةصاعة الخانت" البُان" بمضعؾت 2003/2004 الضعاسخي  ؤلاصاٍع

ا ى 2003/2004 الضعاسخي الٗام بضاًت في وهه٠ ؾىىاث زمـ ؾجها ؤن ؤي ،1/4/1998 مىالُض مً ؤجها بها ظاء جؼوٍَغ  َو
  اإلا٣غع  الؿً

ً
لها بةظغاءاث ٢ُامه ؤزىاء ؤجطر زم ألاؾاسخي، الخٗلُم مغخلت ببضاًت لل٣ُض ٢اهىها اع" مضعؾت بلى جدٍى " ظَى

٣ب ـ الخٗلُمت ؤلاصاعة بظاث الخانت ش ؤن ـ 2003/2004 الضعاسخي الٗام في الابخضاجي ألاو٫  باله٠ هجاخها ٖو  مُالصَا جاٍع
  اإلا٣غعة الؿً صون  ٧اهذ ؤجها مٟاصٍ الظي ألامغ. 10/4/1998 َى الخ٣ُ٣ي

ً
 ٢ض ٩ًىن  زم ومً اله٠، بظل٪ ٢ُضَا ٖىض ٢اهىها

 ٢اهىن  مً (15) باإلااصة ٖلُه مىهىم َى خؿبما ألاؾاسخي الخٗلُم مغخلت ببضاًت لل٣بى٫  ألاؾاسخي الكٍغ قإجها في جسل٠

٩ىن  الظ٦غ، ؾالٟت1981 لؿىت 139 ع٢م الخٗلُم  جم ٢ض 2003/2004 الضعاسخي الٗام في الابخضاجي ألاو٫  باله٠ ٢ُضَا ٍو
                                                           

. 992 /2/2م ؽِْز 37ُْ٘ز  55 2ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  ( )

. 2004/     / 28ؽ جلسة  58لسنة  25760راجع احلكم يف الطعن رقم (2)
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  جم ٢ض ال٣ُض طاٌ وون.لل٣اهىن  باإلاسالٟت
ً
  لها ًغجب ال ٞةهه ولحها مً ٚل ٖلى البدىاثه مٗضوما

ً
 الشاوي باله٠ ال٣ُض في خ٣ا

.  ( )"2005/ 2004   الضعاسخي الٗام في الابخضاجي

 
ً
 ازخُاع خُض مً حٗلُمه ؤمغ جىلي الُٟل مٗه ٌِٗل إلاً ٩ًىن : للوفل الخعلُمُت والىالًت إلادازي  الللاء: زاهُا

 خؿب للٛحر ؤو الؼوظحن وخض الُٟل ٖلى الخًاهت وزبىث الؼوظُت، ٖغي  اهٟهام خالت وفي حٗلُم،ا٫ وهٕى اإلاضعؾت
 ؤو صًجى الخٗلُم، هٕى جدضًض في الٟٗلُت الؿلُت للخايً ٩ًىن  الخالت َظٍ وفي الخًاهت، له جشبذ إلاً الكغعي الترجِب
لتزم منهى، ؤو ٞجى ؤو زاهىي  ٖلماوى،  طل٪ ًٖ امخى٘ ٞةن للضعاؾت الالػمت الى٣ٟاث بخدمل الىٟـ ولي ؤو الكغعي الىلي ٍو

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ؤٞخذ و٢ض ،( )ٌؿاٍع خضوص في بظل٪ ال٣ًاء ٍَغ٤ ًٖ ؤظبر  الضولت بمجلـ والدكَغ

 ون الهٛحر هٟ٘ م٘ ُٞضوعا الهٛحر إلاهلخت الخ٨ُم الكٕغ مً ٢غعا بهما الهٛحر  هٟـ ٖلى والىالًت الخًاهت" بإن
اًت ألاولى هي نلخخهم  وهى ٧اهذ ؤًىما الهٛحر مهلخت ٚلبذ ٞحهما الخ٤ ؤصخاب جىإػ ٞان بالخماًت وألاظضع بالٖغ

ا مؿإلت ٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ؤٞخذ ٦ما ،( )" اإلاىيٕى ٢اضخى ٣ًضَع  الىالًت"  بإن الضولت بمجلـ والدكَغ

٣ًا  –الُٟل ٖلى الخٗلُمُت   1996 لؿىت 12 ع٢م الُٟل ل٣اهىن  ٞو
ً
 للخايً ج٩ىن   –2008 لؿىت 126 ع٢م بال٣اهىن  مٗضال

ىض ٘ الًٟلى الُٟل مهلخت ًد٤٣ ما ٖلى الخالٝ ٖو  اإلاسخهت ألاؾغة مد٨مت عثِـ بلى ألامغ الكإن طوي  مً ؤي ًٞغ

ا بهٟخه ًُ  ما َىو. ( )"الخهىم َظا في بجباٖه بالىاظب ٍٖغًت ٖلى ؤمغ نىعة في ٢غاٍع لُهضع الى٢خُت لألمىع  ٢اي

  ؤن خُض ومً" بإن ٣ٞطخي ؤلاصاعي  ال٣ًاء ٢غعٍ
ً
  لألب ألانل بدؿب جشبذ التي الهٛحر هٟـ ٖلى الىالًت مً ٦ال

  شخو مً ؤ٦ثر بُض ًٟتر٢ان و٢ض واخض شخو بُض ًجخمٗان ٢ض لألم ألانل بدؿب جشبذ التي والخًاهت
ً
 ًٖ ًٞال

 بحن الخض ٧ان وبط ٖغاَا، اهٟهام خُا٫ خضوصَا وجخضازل انًخٗاعى ٢ض و الؼوظُت الخُاة ٢ُام خا٫  ًخ٩امالن ٢ض  ؤجهما
ت ال٣غاعاث ٖلى ؤلاصاعي  ال٣اضخي ًجغحها التي اإلاكغوُٖت لغ٢ابت ٦إؾاؽ والخًاهت الىٟـ ٖلى الىالًت  ٩ًىن  بهما ؤلاصاٍع
ه الظي والترظُذ الىػن بلى مغظٗه اًت ألاولى جل٪ وحٛلُب اإلاهالر بترجِب ال٣اضخى ًجٍغ لى بالخماًت وألا٢ضع بالٖغ  طل٪ ٖو

  لترؾم جخضزل ؤن اإلاد٨مت ٖلى جثًرب ٞال
ً
 خ٤ م٘ حٗاعيه خا٫ الهٛحر هٟـ ٖلى الىالًت اؾخٗما٫ في  لألب خضا

 . الهٛحر َى ٧ان ؤًىما مهلخخه وحٛلُب بالخماًت ألايغاع ؤن ٍعب وال الهٛحر، لظاث الخًاهت
ً
 ٧اهذ ولئن ؤهه ًٖ ًٞال

 الىالًت لخ٤ ألاب مباقغة صون  جدى٫  وال ٣ِٞ خٟٔ ًض هي الهٛحر ٖلى الخايىت صٍي وبن لألب هي ألانل بدؿب الىالًت
 في له ومخابٗتها ب٢امتها خُض مً ألام لخالت واإلاىاؾبت و٢امخه ألا٢غب باإلاضعؾت ج٩ىن  الهٛحر مهلخت ؤن ق٪ ال ؤهه بال

. ( )مجها وؤًابه طَابه

 
ً
 بهضٝ الخ٩ىمُت للمضاعؽ ٖام ػي  جدضًض والخٗلُم عبُتالذ وػٍغ ٢غع  :املدزس ي والصي  إلادازي  الللاء: زالشا

 1994 لؿىت 113 ع٢م ال٣غاع بمىظب وطل٪ وخغمتها الخٗلُمُت والٗملُت ًدىاؾب بما اإلاضاعؽ صازل الُالب ملبـ يبِ

                                                           

/ 2 / 2ؽِْز  43   -  -58  -ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٢ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ِٓق ًهْ ( )

2005. 

 .49 ، 48 كٍٟٞ ثُؼٞض٢، ٌٓؽغ ّجدن، ص ثُٜجه١ػذو . ه (2)

 2002/  0 /  5صج٣ًل ح 836ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ِٓق ًهْ كضٟٞ  ُو٢ًْٔثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز  (3)

 .604/  6/  86ِٓق ًهْ 

 .20/5/2009ؽِْز   -   -58 -ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ِٓق ًهْ  ُو٢ًْٔثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز  (4)

.  60لسنو  5 8راجع احلكم يف الطعن رقم  (5)
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 لىٕ بالًُٗ ٣ٞامىا ألامىع  ؤولُاء بٌٗ خُٟٓت ألامغ طل٪ ؤزاع و٢ض اإلاضعسخى، بالؼي  الخانت اإلاىانٟاث بخدضًض والخام
 ؤلالؼامي الخٗلُم َالب ٖلى مىخض ػي  ٞغى ؤَمُت ٖلى ًا٦ض بغص الُٗىن  َظٍ في ؤلاصاعي  ال٣ًاء و٢طخي ال٣غاع طل٪

لى اإلاجلـ إلا٣غعاث جىُٟظا الخٗلُم وػٍغ ٖلى جثًرب ال" بإن ب٣ًاثه ى الجامعي ٢بل للخٗلُم ألٖا  ال٣اهىن  بىو ال٣ىام َو
ً الخالمُظ قئىن  جىُٓم ٖلى  الاهًباٍ مٓاَغ مً ٦مٓهغ مىخض لؼي  الغثِؿُت الخٍُى ًٟغى ؤن خغةا٫ بعاصتهم وج٩ٍى

ىُاء بحن اإلاؿخٟؼة الخٟغ٢ت ٖلى وال٣ًاء والخانت الغؾمُت اإلاضاعؽ في  ال ؾىاء الٗلم صوع  في الجمُ٘ ل٩ُىن  وال٣ٟغاء ألٚا
ت لل٣انغ الاخخجاط ٌؿٙى وال الضعاسخي، بخٟى٢ه بال وآزغ جلمُظ بحن جمُحز اء مً عاٍي ما اعجضاء بدٍغ  ٧ان بطا الؾُما ؤٍػ

خه مهاص طل٪ ٌك٩ل ؤن صون  اإلاضعؾت في جىاظضٍ لٟترة له اعجضاثه َى بالؼي  اإلا٣هىص اء مً ًغاٍ ما اعجضاء في لخٍغ  ؤٍػ

٤ لخىُٓم الىػاعة مماعؾت مً نىعة ٩ًىن  ؤن اإلاظ٧ىع  ال٣غاع ٌٗضو ال – زاعظها ى الخٗلُم مٞغ  ًجض لها ُٞه مغاء ال خ٤ َو
لى اإلاجلـ بةوكاء الجمهىعٍت عثِـ و٢غاع الخٗلُم ون ٢ان في ؾىضٍ  م٘ ال٣غاع َظا ًخٗاعى ال – الجامعي ٢بل للخٗلُم ألٖا
ت  ٢بل الخٗلُم في اإلادٌُ ؾً بلٛذ بطا الدجاب اعجضاء في اإلاؿلمت الٟخاة بد٤ ًسل وال الضؾخىع  ٦ٟلها التي ال٣ُٗضة خٍغ

 ٦ك٠ صون  ًدى٫  ال بما بؿتٍر هللا ؤمغ إلاا ؾترا عبها به ؤمغ إلاا وامخشاال صًجها بإخ٩ام التزاما الشالزت مغاخله في الجامعي

 ألاظهؼة -1:  هي زالزت ؤَغاٝ الخٗلُمُت للٗملُت "بإن ٢طخي ٦ما   ،( )اإلاؿلمحن ظمهىع  ٖلُه اؾخ٣غ ما ٖلى ٦ٟحها و وظهها
لي الخٗلُمُت لى اإلاجلـ عؤؾها ٖو ت الخٗلُمُت لٗملُتا ًٖ اإلاؿئى٫  الخٗلُم وػٍغ بغثاؾت للخٗلُم ألٖا  -2 والؿلى٦ُت والتربٍى

ى الخلمُظ اء َو  الخٍُى ًٟغى ؤن الخٗلُم وػٍغ ٖلى جثًرب ال -التزاماجه َٝغ ل٩ل ألامغ ولي -3 الخٗلُمُت الٗملُت ٖو
 بحن الخٟغ٢ت ٖلى وال٣ًاء والخانت الغؾمُت اإلاضاعؽ في الاهًباٍ مٓاَغ مً مٓهغ ٞغى ب٣هض مىخض لؼي  الغثِؿُت

ىُاء ال٣ٟغاء  الضؾخىع  ٨ًٟله خ٣ا الخٗلُم ٧ان بطا -الضعاسخي بخٟى٢ه بال وآزغ جلمُظ بحن جمحز ال ؾىاء الجمُ٘ ل٩ُىن  وألٚا
 وألاظهؼة الخلمُظ مً ٧ل مؿئىلُخه ًخدمل واظب الٛاًت َظٍ  لبلٙى الضعاؾت في الاهخٓام ٞةن الضولت ٖلُه وحكٝغ

تراٝ اإلاؿدؿاٙ ٚحر مً  –الخٗلُمُت  وجىُٓم الخالمُظ مً اإلاسخلٟت ألاظُا٫ جيكئت في بضوعَا حٗلُمُتا٫ لألظهؼة الٖا
م م وؾبر ؤ٩ٞاَع  ال بلُه اإلاكاع الخٗلُم وػٍغ ٢غاع -مى٨غا ؤمغا مىخض ْاَغ ػي  في اهخٓامهم ُٞه ٌٗض الظي الى٢ذ في ؤٚىاَع
ت م٘ ًخٗاعى  اإلادٌُ ؾً بلٛذ ما بطا ابالدج اعجضاء في اإلاؿلمت الٟخاة بد٤ ًسل وال الضؾخىع  ٦ٟلها التي ال٣ُٗضة خٍغ

 ظمهىع  ٖلُه اؾخ٣غ ما ٖلى و٦ٟحها وظهها ٦ك٠ صون  ًدى٫  ال وبما بؿتٍر هللا ؤمغ بما التزاما الجامعي ٢بل الخٗلُم في

 ًىحي ٢ض بما الدجاب لٟٔ ٌؿخسضم ولم الكٗغ ُٚاء ٖباعة اؾخسضم ؤهه بلُه اإلاكاع ال٣غاع مً ًىا٫ ال -اإلاؿلمحن ٖلماء
 الىظه ٦ك٠ ؾىي  الكٗغ ُٚاء في ٌكتٍر لم ال٣غاع ؤن: طل٪ ؤؾاؽ -والغ٢بت الٗى٤ ٖلى الُٛاء ؾضا٫بة ٌؿمذ ال بإهه

دا خٓغا ًخًمً لم ال٣غاع -الهضع ٞخدت ؤو الغ٢بت ؤو الٗى٤ حجب خٓغ صون  ٣ِٞ  ال٣غاع -الدجاب اعجضاء ٖلى نٍغ
 صزى٫  مً جلمُظة ؤي مى٘ خٓغ م٘ الكٗغ ُٚاء العجضاء الخلمُظ بازخُاع ٖلم ٖلى ألامغ ولي ٩ًىن  بإن ا٦خٟي حٗضًله بٗض

. ( )٣ِٞ الىظه ب٨ك٠ حؿمذ بهىعة الدجاب اعجضث بطا اإلاضعؾت

 
ً
 ؤلاظغاءاث ًٖ واضر بك٩ل جخدضر ؤخ٩ام ٖضة وعصث ٣ٞض: الدزاطت في الوالب واهخٌام إلادازي  الللاء: زابعا

 هٕى مً الاؾدبٗاص بجؼاء  ٢ًاثه مً بضاًت الضعاؾت في الُالب اهخٓام ٖضم خالت في اجباٖها اإلاضعؾت بصاعة ٖلى ًجب التي

اًت ؤوكئذ ٢ض اإلاضاعؽ مً مٗحن بُت اإلاضاعؽ" الضعاسخي اإلاؿخىي  اهسٟاى ظؼاء الخالمُظ نٟىة لٖغ ىبحن الخجٍغ  للمَى

                                                           

. 1999/ 4/    ع جبلسة .ؽ 42لسنة  42 4راجع احلكم يف الطعن رقم  ( )
. 994 / 5/9 ع جبلسة .ؽ 40لسنة  4237جع احلكم يف الطعن رقم را (2)
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 ؾاثغ ؽاإلاضاع َظٍ َلبت ًخل٣ى خُض والخٗلُم التربُت وػاعة وجخىالٍ :- الخٗلُمي الجاهب :- ؤولهما  :- ظاهبحن ٖلى ج٣ىم
م ًخل٣اَا التي اإلا٣غعاث بُت ؤو  الخانت ؤو الٗامت اإلاضاعؽ في هٓغاَئ اصون  الخجٍغ ٣ا اإلا٣غعاث َظٍ في الامخداهاث ٍو  ٞو

اضخي الجاهب :- زاهحهما والخٗلُم، التربُت بىػاعة اإلاخبٗت للىٓم باث ًخل٣ىن  خُض :- الٍغ ايُت جضٍع  وػاعة ٖلحها ج٣ىم ٍع
٣ا الكباب جغي  الُالب، ًماعؾها التي اللٗبت قإن في اإلاخبٗت لألنى٫  ٞو م ٍو اضخي الجاهب طل٪ في الُالب ج٣ٍى  بهٟت الٍغ

بُت بضهُت الزخباعاث ًسً٘ خُض صوعٍت ؿُىلىظُت َو  البضهُت ؤو الُبُت لُا٢تهم اؾخمغاع مً للخإ٦ض قهىع  زالزت ٧ل ٞو

باث مً اؾخٟاصتهم ومضي ت الخضٍع ٣ا اإلاهاٍع ايت ألالٗاب ونى٫  ٞو ت الجهت خ٤ مً ؤهه في مداظت ال. لٟتاإلاسذ الٍغ  ؤلاصاٍع
ىبحن مضعؾت مً الُالب اؾدبٗاص واظبها مً بل ايُا اإلاَى  جد٣ُ٣ه ٖضم ؤو البضهُت ؤو الُبُت للُا٢ت اٞخ٣اصٍ زبذ متي ٍع

اضخي اإلاؿخىي  به ؤزىاء اإلاُلىب الٍغ ايُت اإلاىاٞؿاث بخضي زىيه ؤو جضٍع  وبتاإلاُل للمهاعة اٞخ٣اصٍ زبىث ٖىض و٦ظل٪ الٍغ
 َظٍ في لل٣بى٫  الُالب ازخُاع ؤؾاؽ هي الٟىُت واإلاهاعة والُبُت البضهُت اللُا٢ت جل٪ ؤن بط ًماعؾها التي اللٗبت آصاء  في

غاى اإلاضعؾت جد٤٣ ٧ي ٞحها الؾخمغاٍع الىخُض الؿبُل ؤًًا وهي اإلاضعؾت  ٧ان ولئن ؤهه بال  –ؤظلها مً ؤوكئذ التي ألٚا
اضخي الخٗلُمي الجاهبحن ٦ال ٧ان وإلاا ٞةهه الىدى َظا ٖلى ألامغ طل٪ ىبحن اإلاسههت اإلاضاعؽ َظٍ في والٍغ ايُا للمَى  ال ٍع

م ٞةن ًىٟهمان، ايُت الجىاهب خُض مً اإلاضاعؽ َظٍ َالب ج٣ٍى  مً الضعاسخي الٗام جهاًت في ٩ًىن  ؤن ًخٗحن الٍغ
ت والُبُت البضهُت اإلاسخلٟت الجىاهب في الُالب ٖلى اإلاضعؾت ججغحها التي الضوعٍت الازخباعاث هخاثج مجمٕى  َىا٫ واإلاهاٍع
 ؤو ه٣له ًخ٣غع  الظي للُالب ًدؿجى وبدُض الٗلمُت، اإلا٣غعاث في ججغي  التي الامخداهاث قإن قإجها ٩ًىن  بدُض الٗام

له ىبحن مضعؾت مً  جدٍى ايُا اإلاَى الث مً وي الٞخ٣اصٍ ٍع  اإلاىاْغ الضعاسخي باله٠ الالخدا١ اإلاضعؾت َظٍ في ب٣اثه مَا
 جدهُل ظىاهب في الُالب َاالء بعبا٥ قإهه مً طل٪ بٛحر وال٣ى٫  بها، الضعاسخي الٗام بضاًت في ألازغي  اإلاضاعؽ مً ؤي في

ىبحن مضعؾت في الضعاؾت هٓام ًغب٪ ؤن قإهه مً بل الضعاؾُت اإلا٣غعاث ايُا اإلاَى  الُلبت ؤٖضاص بايُغاب طاتها ٍع
 ججغي  ؤن ج٣خطخي الخىُٓم ومىظباث الىاخض، الضعاسخي الٗام زال٫ زغي وؤ ٞترة ٧ل بحن صعاسخي ٞهل ٧ل في بها الضاعؾحن
ُت ظاصة وازخباعاث اإلاضعؾت بهظٍ الخدا٢هم ٖىض بضاءة للُالب ظاصة ازخباعاث  نالخُت ٖلى للخ٨م ؤزغي  ومىيٖى

 الُالب صصٕ ٖام ٧ل جهاًت وفي ؾلٟا مدضصا ٩ًىن  بدُض الخالُت الضعاؾُت الؿىت بلي اإلا٣بىلحن الُالب َاالء اهخ٣ا٫
يخ٣لىن  الخالي الٗام في ؾِؿخمغون الظًً لهم ًخ٣غع  الظًً وؤولئ٪ ؤٖلي صعاؾُت ٞغ١  بلي ٍو  بلي اإلاضعؾت َظٍ مً جدٍى

 .( )"ؤزغي  مضعؾت

 مٗحن وؿبت الُٛاب ججاوػ  خالت في  الامخدان صزى٫  مً  الُالب خغمان للمضعؾت ؤلاصاعي  ال٣ًاء وؤظاػ         

 ًىما ٖكغ زمؿت إلاضة ٖظع بضون  الضعاؾت ًٖ ًخُٛب الظي الُالب ٞهل اإلاضعؾت صاعةإل ؤظاػ اإلاكٕغ" بإن ٣ٞطخي
 عؾم ؾضاص بٗض اإلاٟهى٫  الُالب ٢ُض بٖاصة اللجىت لهظٍ ؤظاػ  ٦ما الضعاسخى، الٗام زال٫ مىٟهلت ًىما زالزحن ؤو مخهلت

 مٗا٢بت ؤظاػ بل ،( )"لضعاؾتا ؤًام ٖضص مً ألا٢ل ٖلى%  85 خًىعٍ الامخدان الُالب لضزى٫  واقتٍر ٢ُض بٖاصة

 "بإن ٣ٞطخي الجؼاء طل٪ لخُب٤ُ اظغاثُه قغوٍ وي٘ م٘ ألاًام مً مٗحن ٖضص ٖظع صون  حُٛبه خالت في بالٟهل الُالب
  اإلادضصة للمضة الضعاؾُت الؿىت زال٫ اإلاضعؾت بصاعة  ج٣بله ٖظع بٛحر حُٛب بطا اإلاضعؾت مً الُالب ٞهل اإلاكٕغ ؤظاػ

 الًماهت ٢بُل مً ٌٗض  الخالت َظٍ مشل في ؤلاهظاع ٧ان إلاا  ؤهه ٚحر ٞهله، ٢بل الُالب بهظاع ظبٌؿخى ولم  بال٣اهىن 

                                                           

 . 2006/ 12 / 10م ؽِْز  61ُْ٘ز   729 ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  ( )

. 8/6/2004ؽ جلسة  5لسنة  3035راجع احلكم يف الطعن رقم  (2)
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ت ٍغ ى  اإلاضعؾت مً والٟهل بالًُإ مؿخ٣بله اإلاهضص  للُالب الجَى  اإلاضعؾت حؿدبحن ختى  ويغوعي  الػم  بظغاء  َو
 بمجغص ًم٨ً ٖظعا لضًه ؤن ؤو  وا٢عي ٚحر ٞغى َىو الضعاؾت في  الاؾخمغاع ًٖ ٖؼوٞا حُٛبه ٧ان بطا وما  الُالب مى٠٢

ى  الُٛاب ٖلى ًترجب الظي الخُحر ألازغ بٖما٫  إل٣ًاٝ بةبضاثه ٌؿإع ؤن  بلُه ؤلاهظاع جىظُه  ؤهه ًٖ ًٞال   -الٟهل َو
  ٣ٖال نىع اإلاذ ٚحر مً ؤهه ًٖ ًٞال   -َالبها مؿخ٣بل ٖلى اإلاضاعؽ وخغم  الخٗلُمُت الٗملُت بصاعة خؿً ًخُلبه بظغاء

ى  اإلاسخلٟت الخٗلُم مغاخل في للُالب ًتر٥ ؤن  وبضون   اإلاىٟغصة بةعاصجه ٣ًغع  ؤن بٗض  الغقض ؾً زاللها ًبلٜ لم الظي َو
م الٛالب في  ؤمٍغ ولى ٖلم  ؤو  مخهلت ًىما ٖكغ زمؿت إلاضة  الخُٛب ٢غع  وؤهه لها ٧اٍع ؤهه ؤو  الضعاؾت ًٖ ٖاٝػ ؤهه ألٖا

 اإلاضاعؽ مسخل٠ في  ؤلاصاعة ظهت ٖلى ًخٗحن ؤهه طل٪ ماصي  -ٞهله ًخم ختى الضعاسخي الٗام ال٫ر  مىٟهلت ًىما زالزحن
ظاع ٖلى  والى٢ٝى ُٚابه بمجغص ٞىعا  الُالب ؤمغ ولى بزُاع اع مً بضال  الُٛاب لهظا ألٖا   -خُىه في الٟهل ب٣غاع ؤلَا

ت الًماهت َظٍ بَضاع  ؤلازُاع َظا بٟٚا٫ ٖلى  ًترجب ٍغ  ٢غاع نضوع   -اإلاضاعؽ َلبت مً الٗضًض مؿخ٣بل إوضخي الجَى
 ال٣غاع َظا  ًجٗل بهظاٍع بضون   ال٣اهىهُت الُٛاب مضة الؾدىٟاص  ٞهله بذجت الامخدان صزى٫  مً  الُالب بدغمان

 . ( )"اإلاكغوُٖت بٗضم  مىنىما

 يبِ زاللها مً حؿخُُ٘ جإصًبُت نالخُاث مً اإلاضعؾت بصاعة لضي إلاا ؤلاصاعي  ال٣ًاء جُغ١  ٢ض ؤهه ٦ما       

 ؾىاء  الجامعي ٢بل الخٗلُم مغاخل في اإلاضاعؽ ظمُ٘ َالب  ؤزً٘ اإلاكٕغ "بإن  ٣ٞطخي اإلاضعؾت صازل الُالب ب٣ًإ
  اإلاسالٟاث مدضصا بهم زام جإصًبي لىٓام  إلقغاٞها زايٗت ؤو والخٗلُم التربُت لىػاعة جابٗت اإلاضاعؽ جل٪ ٧اهذ

 اإلاضاعؽ َالب ٖلى الخإصًبُت الؿلُت  جى٢ٗها التي الخإصًبُت الجؼاءاث وي٘ في اإلاكٕغ جضعط   -ٖجها ٌؿإلىن  التي الخإصًبُت
 جمشل وا٢ٗت ٧ل مىاظهت ًم٨ً ختى وطل٪ الجهاجي، الٟهل زم ؤؾبٕى إلاضة اإلاا٢ذ الٟهل زم ؤلاهظاع مً الجامٗت ٢بل

 بال٣ٗىبت بجباٖه الُالب ٖلى  اإلاٟغوى لؿلى٥ا ؤو اإلاضعسخي الىٓام ؤو آلاصاب وخؿً  الٗام بالىٓام الُالب مً بزالال
 بحن وجالئم جىاؾب َىا٥ ٩ًىن  ختى  اإلاخضعظت الجؼاءاث َظٍ وي٘ ٢ض اإلاكٕغ  -الظ٦غ ؾالٟت بال٣ُم بزال٫ ل٩ل   اإلاىاؾبت

ت الجهت ٖلى ًخٗحن   -بلحهم اإلايؿىبت الخإصًبُت اإلاسالٟاث وبحن  للُالب الخإصًبُت  الجؼاءاث  َظٍ جى٢ُ٘ ٥جمل التي ؤلاصاٍع

 وطزاثغ وؾلخت الُالب خُاػة   -الجؼاء جى٢ُ٘ في بالٛلى  ٢غاعاَا ًخه٠ وؤال واإلاالثمت الخىاؾب  طل٪ جغاعى ؤن  الجؼاءاث
لى ٖلُه صاَما زُغا حك٩ل خُت  الظي ألامغ الٗام، وألامً  اإلاضعؾُت والخٗلُماث ًدىافى  مُٗبا مؿل٩ا ٌٗض مما آلازٍغً ٖو

 الٟجي الخٗلُم مضاعؽ في اإلاضعؾت بصاعة للجىت"  بإن ٢طخي ،٦ما( )اإلاضعؾت مً الٟهل ٣ٖىبت ًهٖل جى٢٘ ؤن مٗه ًد٤
مت ؤو ظىاًت في الُالب ٖلى الخ٨م بُجها مً خاالث ٖضة في اإلاضعؾت مً جهاثُا الُالب ٞهل  اإلاسلت الجغاثم مً ظٍغ

مت اعج٩اب ب٣هض مجز٫  صزى٫   –ال٣ىمي ألامً ؤو وألاماهت بالكٝغ  جدذ ًىضعط الُالب بةصاهت اؾخئىافي خ٨م عونضو ظٍغ
 الغؾىب ج٨غاع خالت في الُالب ٞهل اإلاضاعؽ خ٤ ٖلى ما٦ضا ؤزغي  ؤخ٩ام في ؤًًا ٢طخي و ،( )"الىظىبى الٟهل خاالث

ذ بلي ًاصي والظي واخضة ٞغ٢ت في الغؾىب ج٨غاع" بإن ٣ٞطخي الضعاؾت في   ٌٗخبر اإلاضعؾت مً الٞغ
ً
 الُالب مً بزالال

                                                           

. 2004/ 7/ 3ع جلسة .ؽ 47لسنة   977راجع احلكم يف الطعن رقم  ( )
. 2004/  2/ 23ع جبلسة .ؽ 47لسنة  3652يف الطعن رقم راجع احلكم  (2)
. 994 /   /20ع جبلسة .ؽ 39لسنة 729راجع احلكم يف الطعن رقم  (3)
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ترجب اإلا٣غعة للمضة ال٣اهىن  خضصَا التي الجهت زضمت واؾخمغاع الامخدان واظخُاػ الضعاؾت في الاهخٓامب بالتزامه  ٖلُه ٍو

. ( )"بالى٣ٟاث جدمُله

 
ً
ان لها جٟاٖلُت ٖملُت هي الخٗلُمُت ٞالٗملُت :إلالصامي الخعلُم في املعلم ودوز  إلادازي  الللاء :زالشا  زالض ال َٞغ

لى ومىٟظَا، ومسُُها ٢اثـضَا ٧ىهـه ٞـي الخٗلُمُت الٗملُت في اإلاٗلم م٩اهت وجخجلى ،( )واإلاخٗلم اإلاٗلم لهما  ألاؾاؽ َظا ٖو
 م٘ الخ٠ُ٨ ؾبُل بلى اإلاغقض واإلاِؿغ الهضاًت مٟخاح الخُاة في ٞـاإلاٗلم مؿخ٣بلها؛ وعؾم الخُاة نىاٖت في صوعٍ ًخطر

، الُىم اإلاٗلم صوع  حٛحر ول٣ض الخُاة،
ً
، زمؿحن ٢بلٌ ٖلي ٧ان ٖما ٦شحرا

ً
ظا ٖاما  في خضر الظي بالخٛحر ًـغجبِ الخٛحر َو

ت الٗملُت  الظي اإلاٗغفي الاهٟجاع خهل ٣ٞض اإلاجخمٗاث، ٞـي خـهلذ التي والش٣اٞت الاظخماُٖت وبالخٛحراث ٧لها، التربٍى

ت مـهاصع وؤنـبدذ الضعاؾُت، اإلاىاهج ٖلى ؤزغ م٤ُ مخٗضصة الُالب ًضي بحن اإلاٗٞغ  التي الخٗلُمُت اؾتالسخي وظاءث -ٖو
 اإلاٗلمحن ظمُ٘ اإلاؿخ٣بل في ًهبذ وبظل٪ مىا٢ٗهم، ازخالٝ ٖلى اإلاٗلمـحن بٖـضاص مهضع بخىخُض مهغ في الىػاعة جبىتها

جي مً ضاص يمان طل٪ قإن ومً التربُـت، ٧لُـاث زٍغ  ٨ًٟـل الـظي بال٣ـضع والخىظُـه الخضٍعب ٞاٖلُت ويمان الجُض، ؤلٖا

ُُٟت اًتلل٠٨ اإلاىاؾب اإلاؿخىي   ٖال٢ت الخٗلُمُت الغؾالت"  ٢طخي بإن ؤخ٩امه في طل٪ ؤلاصاعي  ال٣ًاء سجل و٢ض ،( )الْى

 ٚحر ال٣هغ مً اإلاغخلت َظٍ في الخالمُظ -الجامعي ٢بل الخٗلُم مغاخل في والخالمُظ الخٗلُمُت ألاظهؼة بحن ألازغ بالٛت
غاء َٞغؿت ٖاصة ٣ًٗىن  الظًً ألاَلُت ٧املي  اإلاضهُت اإلاجاالث قتى في خماًتهم بلي باإلاكٕغ خضا مام التهضًض ؤو ؤلٚا

ت ً صوع  في جؼا٫ ال اإلاغخلت َظٍ في ال٣انغ بعاصة ؤن: طل٪ ؤؾاؽ -والجىاثُت والخجاٍع  ٖلى بال٣اثمحن الخلمُظ ٖال٢ت -الخ٩ٍى

 في ؤماهت الخالمُظ قئىن  جىُٓم مهمت اإلاكٕغ ظٗل -ظامضة ل٣ىالب جسً٘ ال ٖامت بىهىم جىٓم الخٗلُمُت الٗملُت
ت الٗهاعة اوؿُاب بهضٝ اإلاٗلم وختى الخٗلُم وػٍغ مً بضءا الخٗلُم بىػاعة الخىُٟظًت ألاظهؼة ٖى٤  ٢ىىاتها في ال٨ٍٟغ

ُت ً في ٌؿاٖض هدى ٖلى و٢ُمت اإلاجخم٘ وج٣الُض جخ٤ٟ بهىعة الخالمُظ بلي الكٖغ  و٢طخي ،( )"طواتهم وجد٤ُ٣ بعاصتهم ج٩ٍى
ٟا٫ خهى٫  يغوعة في للضولت الٗام الخىظه بَاع في مالٗا الخٗلُم ٢اهىن " بإن ؤًًا  الخٗلُم مً ا٦بر ٢ضع ٖلى ألَا

 مً الهضٝ ٧ان ومتى  -بلؼامي ألاؾاسخي الخٗلُم مضة ظٗل عاعي ٢ض الكإع بلي الدؿغب مً بضال الضعاؾت في والاهخٓام
حر َى التربُت ٧لُاث بوكاء ضاص جٞى لحن اإلاضعؾحن مً ال٩اُٞت ؤلٖا اث جإَُال اإلاَا  الخٗلُم بمغخلت للخضَعـ ٖالُا عبٍى

 ؾبُل ؤمامه لِـ مً مجها جسغط وبال الخسههاث قٗب خُض مً التربُت ٧لُاث ججهحز لؼم ٣ٞض بدل٣خُه ألاؾاسخي
ت ٖلى الخانلحن للُالب باليؿبت ٞةهه زم ومً اإلا٣امت، الخٗلُمُت للمغاخل الخضَعـ ؾل٪ في لالهسغاٍ  الٗامت الشاهٍى

ضاصَم التربُت اثب٨لي الخد٣ىا الظي  ٦ما ،( )"بدل٣خحها اإلاغخلت َظٍ ٌكمل  بهما ألاؾاسخي الخٗلُم بمغخلت للخضَعـ إٖل
 الٗلمي بمؿخىاَم الاعج٣اء ٖلى الخٗلُم مخىؾُي اإلاضعؾحن بدصجُ٘ زام َام مبضؤ بةعؾاء ؤلاصاعي  ال٣ًاء ؤَخم

 هٓام مالمذ مً البحن" بإن الضولت بمجلـٕ والدكغي  الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت ٞإٞخذ الخضٍعب في والاهخٓام
 التي الضعاؾُت وؤلاظاػاث اإلاىذ ؤو البٗشاث بىٓام الكبه بٌٗ ًجمٗه ٧ان وبن ؤهه خاالتهم للمٗغويت للضعاؾت ؤلاًٟاص

                                                           

. 2007/ 7/ 10ع جبلسة .ؽ 41لسنة  2493راجع احلكم يف الطعن رقم  ( )
. 93 ٓؾوٟ ػ٣ََ إدٌث٤ْٛ، ٌٓؽغ ّجدن، ص. ه (2)

ر ادلعلم ادلساند يف حتسني العملية التعليمية من كجهة نظر ادلعلمني الدائمني يف مدارس ككالة الغوث الدكلية يف دك: راندة منر توفيق مهاىن. راجع أ (3)
. 5 ، 4 ، ص0 20زلافظات غزة، رسالة ماجستري، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسبلمية غزة، 

 .994 / 5/9 ع ؽِْز .م 40ُْ٘ز  4237ًثؽغ ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ  (4)

. 2006/ 2 / 9ؽ جبلسة  58لسنة  121احلكم يف الطعن رقم  راجع (5)
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ٍغ في اهه بال 1959 لؿىت 112 ع٢م البٗشاث ٢اهىن  وخ٩ام جسً٘  اإلاغخلت إلاٗلمي والٗملي الٗلمي الخضٍعب مً هٕى ظَى
ت بخضاثُتالا ٍغ لهم بما والٗملي الٗلمي بمؿخىاَم لالعج٣اء ألاَػ غ إلاخُلباث ًَا  طل٪ وآًت اإلاٗاَض َظٍ في الضعاؾُت الخٍُى
غ ظامٗت في جخم والضعاؾت وع٢ابتها بقغاٞها جدذ ًجغي  اهه بل الٗمل ظهت ًٖ بمٗؼ٫  ًخم ال ؤهه  الهُئاث ؤخضي وهى ألاَػ

غ ٌكملها التي ٩ىن  ألاَػ ت اإلاالخٓت جدذ الضاعؽ ٍو  في ج٣ىم الضعاؾت ًٖ اه٣ُ٘ ٞةطا الضعاؾت في اهخٓامه خُض مً الكهٍغ
ىه قإهه  بزال٫ الضعاؾت ًٖ الخسل٠ ؤن باٖخباع وطل٪ بالضولت الٗاملحن هٓام ب٣اهىن  الىاعصة الًمىُت الاؾخ٣الت ٢ٍغ

  مغجب بضون  له صعاؾُتا٫ ألاظاػة ججضص ُٞه عؾب ؤو الامخدان خًىع  ًٖ الضاعؽ جسل٠ وبطا الىُْٟت بىاظباث
ً
 ًٞال

 الضعاؾت في الاهخٓام ٧ان بطا ؤهه ج٣ضم مما زلهذ الٗمىمُت الجمُٗت_   الامخدان اهتهاء ٞىع  ٖمله بلى بالٗىصة التزامه ًٖ
 ال٣اثمحن مً ا٢غاجهم ٖلحها ًدهل التي ٧اٞت اإلامحزاث ٖلى الخهى٫  لهم ًد٤ ٞةهه الخضٍعب مً هٕى خالتهم للمٗغويت

حٍر ؤلايافي ألاظغ ؤو الخىاٞؼ ؤو اإلاغجب نىعة في ؾىاء بالٗمل  اإلاغخلت إلاٗلمي بمغجب الخٟٙغ ظىاػ:  طل٪ ماصي_  ٚو

ت ؤلابخضاثُت ٍغ الث خملت مً ألاَػ غ بجامٗت التربُت ب٩لُت الٗالُت ؤلاظاػاث ٖلى للخهى٫  اإلاخىؾُت اإلاَا   .( )"ألاَػ

 
ً
 اإلا٣غع  زاعط الُالب امخدان ظىاػ ٖضم ؤلاصاعي  ياءال٤ ٢غع  ٣ٞض: الوالب وامخداهاث إلادازي  الللاء: زابعا

 ببُا٫ ٌٗجي ال اإلاىهج زاعط مً ؤؾئلت بىي٘ ؤلاصاعة ظهت ٢ُام  -اإلاىهج زاعط مً ألاؾئلت وي٘ ٌٗجي ال''  بإهه ٣ٞطخي
 اإلا٣غع  زاعط ؤؾئلت مً جًمىه ُٞما الامخدان بةبُا٫ ؤلاصاعة ظهت مؿل٪ جصخُذ ٖلى ؤزٍغ ٣ًخهغ وبهما طاجه في الامخدان
 ؤُٖى ٦ما ،( )"الخٗلُم مضًغ مً الهاصع اإلاىهج جىػَ٘ ل٣غاع َب٣ا باإلا٣غع  الىاعصة ألاؾئلت ٖلى م٣هىعا الامخدان واٖخباع

 ًٖ ًٞال امخداهه بةلٛاء الامخدان جإصًت ؤزىاء ٚل لىا٢ٗت اعج٩ابه ًشبذ الظي الُالب مجاػاة في ؤلاصاعة لجهت الخ٤

" بإن ب٣ًاثه وطل٪ الجؼاء طل٪ جُب٤ُ ؤلاصاعة ظهت حؿخُُ٘ ختى قغوٍ وي٘ ؤهه بال ثالامخداها باقي صزى٫  مً خغماهه
 بخى٢ُ٘ ؤلاصاعة ظهت جضزل حؿٙى ٢اهىهُت ؤو وا٢ُٗت خالت ٖلى ٣ًىم بدُض ًبرعٍ ؾبب ٖلى ٣ًىم ؤن ًجب الخإصًبي ال٣غاع
 الىدُجت ٧اهذ بطا مما الخد٤٣ في عيالُبي خضَا ججض ال٣اهىهُت ؤو الىا٢ُٗت الخالت لصخت ال٣ًاء ع٢ابت وؤن الجؼاء

ت ٧اهذ ٞةطا و٢اهىهُا، ماصًا جيخجها ؤنى٫  مً ؾاجٛا اؾخسالنا مؿخسلهه  ال مؿخسلهت ٧اهذ ؤو ؤنى٫  ٚحر مً مىتٖز
 وو٢٘ الؿبب ع٦ً َى ؤع٧اهه مً لغ٦ً ٞا٢ضا ال٣غاع ٧ان صخُذ ٚحر وظىصَا ٞغى ٖلى الى٢اج٘ ج٠ُُ٨ ٧ان ؤو جيخجها
 ٧ان جيخجها ؤنى٫  مً ؾاجٜ اؾخسالنا مؿخسلهت ؤلاصاعة ظهت بلحها اهتهذ التي الىدُجت ٧اهذ بطا اؤم لل٣اهىن، مسالٟا

ا  اإلادمى٫  الهاج٠ مً  الٛل مداولت اإلاضعي ابىه بلى وؿب ٢ض ؤهه ألاوعا١ مً الشابذ   -ال٣اهىن  خ٨م وصخُذ مخ٣ٟا ٢غاَع

ش الجُىلىظُا ماصة امخدان في ت مً ًتالشان باإلاغخلت 15/6/2008 بخاٍع  بجى و٢ض 2008/ 2007 الضعاسخي للٗام الٗامت الشاهٍى
 ولم الامخدان في الٛل مداولتها بالًغوعة ٌٗجي ألاطن وؾماٖاث اإلادمى٫  الهاج٠ وظىص مجغص ؤن ٖلى وؤلاصاهت الاتهام

 ج٨ك٠ لم او٦ظ ٖضمه مً اإلادمى٫  الهاج٠ ٖلى بالٟٗل مسجلت الامخدان مىيٕى اإلااصة ٧اهذ بطا ما الخد٣ُ٣اث حؿخٓهغ
ً ج٨ٟي مٓاَغ ًٖ  الهاج٠ طل٪ ٖلى مسجل َى ما ٍَغ٤ ًٖ ؾىاء الٛل وا٢ٗت بدضور اإلاد٨مت ٣ُٖضة لخ٩ٍى

 به٩اع ًٖ ًٞال َظا الامخدان، ؤصاء ٞترة زال٫ ٖلحها الغص جم الخاعط مً اجهاالث باؾخ٣با٫ ؤو الُالبت م٘ اإلاًبٍى

ضم للىا٢ٗت الُالبت ذ/ اإلاالخٓت ؾىي  بزباث قهىص وظىص ٖو  اللجىت مً بةزغاظها ٢امذ التي الكا٫ مهُٟى مدمض مٞغ

                                                           

ِٓق  996 /    /  24دضج٣ًل  976ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٠ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز كضٟٞ ًهْ  ( )

 .336 /  4/  86ًهْ 

. 994 /  4/  3ع جبلسة .ؽ 40لسنة  388راجع احلكم يف الطعن رقم  (2)
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لى الخد٣ُ٣اث َظٍ في ًغص ٞلم وجٟخِكها،  باوٞٗا٫ اإلاضعي ابىه ٢ُام جا٦ض التي الشبىث ؤصلت مً ؤي اإلاخ٣ضم الىدى ٖو

 ابىت" الُالبت إصٝ ًد٤٣ لم ؤهه بط ٢اهىها اإلاؿخلؼمت ؤع٧اهه ؤًًا ٌؿخٝى لم الخد٤ُ٣ َظا ٞةن وبالخالي بلحها اإلايؿىبت
 بطا الضلُل ؤن اإلاٗلىم ٞمً لل٣اهىن، ومسالٟا مُٗبا ٢انغا، ظاء الخد٤ُ٣ َظا مٗه ٩ًىن  مما الشبىث، ؤصلت ًبحن ؤو اإلاضعي
 بةلٛاء اإلاضعي ابىه مٗا٢بت مً جًمىه ُٞما الُٗحن ال٣غاع ٞةن زم ومً الاؾخضال٫، به ؾ٣ِ الاخخما٫ بلُه جُغ١ 

ضم ألاو٫  الضوع  في امخداجها  في الٛل مداولتها بلى اؾدىاصا 2008 الضعاسخي للٗام الشاوي الضوع  امخدان بضزىلها الؿماح ٖو

.  ( )"وال٣اهىن  الىا٢٘ مً صخُذ ؾىض ٖلى ٢اثم ٚحر ٩ًىن  الامخدان

 
ً
 ٖلى بلؼام َىا٥ ؤن ؤخ٩امه في ؤلاصاعي  ال٣ًاء ٢غع  :إلالصامي الخعلُم مسخلت ونهاًت إلادازي  الللاء: خامظا

 الضعاؾت بجمام قهاصة الىاجر بمىذ" باوحي ب٣ًاثه وطل٪ قهاصة الُالب بمىذ ؤلالؼامي الخٗلُم مغخلت جهاًت في ةاإلاضعؽ
ت مً مهض٢ت قهاصة الامخدان ًاص لم ومً الغاؾب بةُٖاء ؤو ألاؾاسخي الخٗلُم بمغخلت  مضة بةجمام الخٗلُمُت اإلاضًٍغ

 الخٗلُم بمغخلت الضعاؾت بجمام قهاصة ٖلى الخانلحن بخىػَ٘ عةؤلاصا ظهت ٖلى بلؼام زمت اإلاكٕغ ًٟغى لم -ؤلالؼام

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت الجمُٗت وؤٞخذ ،( )"الشاهىي  الخٗلُم مضاعؽ ٖلى ألاؾاسخي  بما الضولت بمجلـ والدكَغ
ا عا٢غا ٩ًىن  ؤن ٌٗضو ال الامخدان هدُجت بةٖالن الهاصع ال٣غاع"  بإن مغاخل مً الىدُجت بٖالن ٢غاع ٌؿخلؼمه  جهاثُا بصاٍع

جا ًهضع ت جخٍى  ابخضاء لها جُب٣ُا جهضع التي ال٣اهىهُت لل٣اٖضة َب٣ا جماعؽ التي اإلاغ٦بت وؤلاظغاءاث ال٣غاعاث مً إلاجمٖى
 واللىاثذ ال٣ىاهحن جٟغيها التي والًماهاث الًىابِ جُب٤ُ بلى لها اإلاىاؾبت الضعظت وج٣ضًغ ؤلاظابت جصخُذ مً

ٌ والخِؿحر الغؤٞت ٢ىاٖض بخُب٤ُ للُالب ال٣اهىوي للمغ٦ؼ جدضًضا والخٗلُماث  اإلاسخهت الؿلُت جلتزم التي والخٍٗى
ما٫ الٗامت الخىُٓمُت وال٣ىاٖض ال٣اهىن  لخ٨م جىُٟظا بخُب٣ُها ى الىدُجت بٖالن ب٣غاع جسخخم والتي الامخدان ٖو  ٢غاع َو

ذ بًجابي  وجغجِبه له اإلا٣غعة الىجاح مغجبت وجدضًض عاؾبا ؤو هاجخا الُالب اٖخباع َى ظضًضا ٢اهىهُا مغ٦ؼا ًيصخىء نٍغ
 الجمُٗت ؤٞخذ ٦ما ،( )"واللىاثذ ال٣ىاهحن مً واإلاؿخمضة الىجاح ٖلى اإلاترجبت وآلازاع الىاجخحن مً لٛحٍر باليؿبت

٘ الٟخىي  ل٣ؿمي الٗمىمُت ذ بًجابي ٢غاع" َى الُالب هدُجت بٖالن ٢غاع بإن الضولت بمجلـ والدكَغ  مغ٦ؼ ًيصخئ نٍغ
                                                           

.  2009 / 3 / 25ؽ جلسة  63 لسنة  5302يف الطعن رقم راجع احلكم  ( )
اجلمعية العمومية لقسمى الفتول كالتشريع دبجلس الدكلة يف موضوع رسوب طبلب يف هناية ادلرحلة اإلبتدائية يف ظل صدكر قانونني أحدمها  أفتتكقد 

ادللتحقني  2003كضع الطبلب الراسبني يف الصف اخلامس يف العاـ " جعل هناية ادلرحلة اإلبتدائية خبمس سنوات، كقانوف جديد أعادىا لست سنوات 
مل يضرب أجبلن معينان تصفى فيو أكضاع  999 لسنة  23ادلشرع يف القانوف _ 999 لسنة  230طبقا للقانوف  2003بالصف األكؿ قبل عاـ 

الف يتموا  999/2000  الدراسيقني بادلرحلة اإلبتدائية قبل العاـ اجملاؿ للملتح إفصاحقد رمى إىل  االنتقايلإال أف ادلشرع بالنص _ القانوف القدًن 
مدة ادلرحلة اليت تبدأ قبل عاـ بداية تطبيق  أقصاىانتيجة ذلك انتهاء ىذه ادلرحلة االنتقالية يف مدة _ تلك ادلرحلة يف ادلدة احملددة ذلا كفق النظاـ القدًن

االستثناء _ للقانوف  الفورم األثراستثناء من  ىيتلك ادلدة االنتقالية _  الدراسي 2002/2003بنهاية عاـ  تنتهيالقانوف اجلديد كىى مخس سنوات 
ال جيوز ادلساس بو أما من ختلف  ذايت قانوينادلرحلة اإلبتدائية خبلؿ ادلدة ادلشار إليها نشأ لو مركز  كاهنيال يتوسع يف تفسريه فمن اغتنم الفرص كاجتهد 

القوؿ بغري ذلك يؤدل إىل امتداد ادلرحلة االنتقالية امتدادان مل _ بالقانوف اجلديد خضع دلا خيضعوف لو من مجيع الوجوه ألل سبب كحلق ادلخاطبوف 
 25 / /58ملف رقم  7/4/2004 بتاريخ  322راجع الفتول رقم " يقصده ادلشرع كفيو تغليب مصلحة الطالب الراسب على ادلصلحة العامة

.  7/4/2004جلسة 
 . 994 / 3/ 27ع ؽِْز .م 33ُْ٘ز  2230ثُقٌْ ك٢ ثُطؼٖ ًهْ ًثؽغ  (2)

 58ِٓق ًهْ  2002/  5/  29دضج٣ًل   47ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٠ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ًهْ  (3)

 /   /95. 
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  الُالب باٖخباع ٢اهىوي
ً
  ؤو هاجخا

ً
 ٧ان بطا بال حُٛحٍر ؤو حٗضًله ًجىػ  ال للُالب م٨دؿب خ٤ الىدُجت بٖالن ٢غاع  –عاؾبا

 
ً
 ما  –هرلً الجمعُت واطخعسكذ -بمكاع٦خه ؤو الكإن ناخب ظاهب مً ٚل ؤو جضلِـ هدُجت نضع ؤو مٗضوما

ت الجهت أن مً  –والللاء إلافخاء علُه اطخلس ا جهضع ًًح ؤلاصاٍع ا ٞةن الىدُجت بةٖالن ٢غاَع  ؾلُتها مً ٌؿخمض ٢غاَع
ت  التي الٟٗلُت وصعظاجه بظابخه وا٢٘ مً ؤؾاؽ ٖلى اإلا٣غعة اإلاىاص وجدهُل ٞهم في الُالب ٦ٟاًت وج٣ضًغ وػن في الخ٣ضًٍغ

خباٍع ال٣اهىن  خضصَا التي الكغوٍ ظمُ٘ ٌؿخجم٘ الُالب وؤن اإلاسخلٟت اإلاىاص في ٖلحها خهل  ن اٖل
ً
  ؤو اجخا

ً
هبذ عاؾبا  ٍو

 
ً
  خ٣ا

ً
  ٌٗض الخ٤ بهظا بزال٫ و٧ل حُٛحٍر ؤو حٗضًله ًجىػ  ال م٨دؿبا

ً
  ؤمغا

ً
 بال الٗام ألانل َظا ًٖ ًسغط وال لل٣اهىن  مسالٟا

  ؤلاصاعي  ال٣غاع ٩ًىن  ؤن
ً
 و٢طخي ،( )"بمكاع٦خه ؤو الكإن ناخب ظاهب مً ٚل ؤو جضلِـ هدُجت نضع ؤو مٗضوما

 في اإلا٣غع " بإن ٣ٞطخي ٚل ٖلى ًبجى لم َاإلاا ًىما ؾخحن بمغوع ًخدهً ال٣غاع بهظا الىاعص زُإا٫ بإن ؤلاصاعي  ال٣ًاء
ت ال٣غاعاث سخب في ؤلاصاعة خ٤ ؤن اإلاد٨مت َظٍ ٢ًاء  اختراما لل٣اهىن  اإلاسالٟت  ألاويإ وجصخُذ اإلاكغوٖـت ٚحر ؤلاصاٍع
ىن  ال٣اهىن  ؾُاصة إلابضؤ ى باإللٛاء الًُٗ مُٗاص زال٫ لخ٤ا َظا مماعؾت في ؤلاصاعة جيكِ بإن  مَغ  مً ًىما ؾخىن  َو
ش ى  اإلاُٗب ؤلاصاعي  ال٣غاع نضوع  جاٍع   اإلاغا٦ؼ  اؾخ٣غاع في جخمشل التي الٗامت باإلاهلخت جخٗل٤ اٖخباعاث ج٣خًِىه ما َو

 ال٣غاع اَظ ٨ًدؿب ٞال الخضلِـ ؤو الٛل هدُجت ؤلاصاعي  ال٣غاع ًهضع لم ما ال٣غاعاث َظٍ ًٖ جىلضث التي ال٣اهىهُت
ٗض شخئ ٧ل ًٟؿض الٛل ؤن باٖخباع اإلا٣غعة اإلاىاُٖض اه٣ًاء بٗض السخب مً حٗهمه خهاهه  ؤلاعاصة ُٖىب مً ُٖبا َو

. ( )"الخهٝغ ًبُل الظي

 الخاجمت

 ألامم ج٣ضم مٟخاح َى الخٗلُم ؤن باٖخباع الخٗلُم، في الُٟل خ٤ ٦ٟالت في ٦بحر صوع  الضولت ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘          
غ ؤن الضولت ٖلى ُٞجب قئىجها بٛحٍر حؿخ٣ُم ال الظي و٢ىامها الخُاة هبٌ َى بل اإلاجاالث، قتى في وجهىيها  لضوع  جٞى
ت الخُاة قغاًحن الخٗلُم ٍغ  ٖاثضة زماٍع بإن ا٢خىاٖها ًٖ حٗبحرا الخٗلُم ٖلى بهٟا٢ها ٩ًىن  وؤن بها، بال ج٣ىم ال التي الجَى

جب بلحها، مىتهاَا في  الخٗلُمُت اإلاغاخل ظمُ٘ في الخٗلُمُت الٗملُت ٖلى واإلاهُمً اإلاىٓم هي ون ج٪ ؤن الضولت ٖلى ٍو

 هي 2014 في اإلاهغي  الضؾخىع  بخٗضًل ناع الظي ؤلالؼامي الخٗلُم جهاًت بلي جمخض التي الُٟىلت مغخلت زانت وبهٟت
ت مغخلت جب الٗامت، الشاهٍى  الٟترة في اهدكغث التي ظىبيوألا الخام الخٗلُم ؾُاؾت ؤن اٖخباٍع في ًً٘ ؤن اإلاكٕغ ٖلى ٍو
  بسحر جاحي لً الٓل اإلاجاوي الخ٩ىمي والخٗلم ألانل ٞإنبدذ ألازحرة

ً
 َضٞهم اإلاضاعؽ َظٍ ؤصخاب وؤن زهىنا

له ممحز حٗلُم له ًخاح والظي ماصًا ال٣اصع الُالب بحن والخمُحز اإلاؿاواة ٖضم إلابضؤ ؾترسخ ؤجها ٦ما الغبذ، الغثِسخي  في ًَا
ُٟت يلخى٫  اإلاؿخ٣بل م الظي وألاظىبُت الخانت اإلاضاعؽ مهاٍع٠ ؤؾغجه جمل٪ ال الظي ال٣ٟحر الُالب وبحن ممحزة، ْو  ًٚغ

له ال الظي اإلاجاوي الخ٩ىمي الخٗلُم ٖلى   بالخٗلُم الاعج٣اء ؤلام٩ان ٢ضع وجداو٫  لظل٪ جىدبه ؤن الضولت ٖلى ٞالبض لصخئ، ًَا
غ زال٫ مً الخام للخٗلُم وبًهاله اإلاجاوي الخ٩ىمي ى وجىخُضَا، جضعؽ التي اإلاىاهج جٍُى  الضؾخىع  ْل في هإمله ما َو

ض للضولت الخ٩ىمي ؤلاهٟا١ مىاػهت مً الخٗلُم ٖلى جى٤ٟ وؿبت مغة وو٫  خضص الظي الخالي جُا جٍؼ  للمٗضالث لخهل جضٍع
 والظي الخٗلُمُت للٗملُت ال٣ٟغي  الٗمىص باٖخباٍع به والاعج٣اء باإلاٗلم الاَخمام ًجب ٦ما الخٗلُم، ٖلى ؤلاهٟا١ في الٗاإلاُت

                                                           

.  0 29/9/20دؾِْز  209/ /58ًثؽغ كضٟٞ ثُؾٔؼ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ُو٠ْٔ ثُلضٟٞ ٝثُضش٣ٌغ دٔؾِِ ثُوُٝز ًهْ  ( )

.  2006/  2 / 16ؽ جلسة  60لسنة  238، 2/2005/ 22ؽ جبلسة 56لسنة 6 9 راجع احلكم يف الطعنني رقمي  (2)
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ٟا٫ بخٗلُم الاَخمام لىظىب بياٞت حٗلُم، ؤي َىا٥ ٩ًىن  لً بضوهه  وجىمُت الخانت الاخخُاظاث طوي  اإلاٗا٢حن ألَا

. ألاصخاء مً و٢غاجهم جضعؽ التي الخٗلُم مىاهج م٘ بلحهم جضعؽ التي الخٗلُم مىاهج ج٣ٍغب زال٫ مً مهاعاتهم

كابمت املساحع 

ٟا٫ طوي الاخخُاظاث الخانت في  :اشم ؿالح الدًً عبد هللا خظًح. د -1 الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ ألَا

اى، الٟترة مً  -9اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وظمهىعٍت مهغ الٗغبُت، اإلااجمغ الٗلمي خى٫ خ٣ى١ الُٟل الٗغبي، الٍغ

11/12/2013. 

ي يىء الاجٟا٢ُت الضولُت صعاؾت م٣اعهت، صاع خ٣ى١ الُٟل ومٗاملخه الجىاثُت ٝ: خالد مـوفي فهمى. د -2

 .2007الجامٗت الجضًضة، 

صوع اإلاٗلم اإلاؿاهض في جدؿحن الٗملُت الخٗلُمُت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن الضاثمحن  :زاهدة همس جىفُم مهاوى. أ -3

 .2010المُت ٚؼة، في مضاعؽ و٧الت الٛىر الضولُت في مداٞٓاث ٚؼة، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت التربُت، الجامٗت ؤلاؽ

 .2011الشىعة والخٗلُم، ٖالم ال٨خب، الُبٗت ألاولي، :طعُد إطماعُل علي. د -4

ٟا٫ في بَاع مىٓمت الٗمل الضولُت م٘ بقاعة بلي : طماح مدظً ؿبري عبد الفخاح أبى اللُل. أ -5 ٖمالت ألَا

ٖلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ال٣اَغة، مى٠٢ مهغ مجها، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم ا٫

2008. 

ت اللبىاهت،: ػبل بدزان. د -6 ت، الضاع اإلاهٍغ  .2011الخٗلُم والخٍغ

 .2008الخماًت ال٣اهىهُت لخ٣ى١ الُٟل اإلاضهُت، صاع الجهًت الٗغبُت،  :عبد الهادي فىشي العىض ي. د -7

صعاؾت جدلُلُت م٣اعهت، مجلت ٖلىم  خ٤ الخٗلُم في الىٓم الضؾخىعٍت اإلاٗانغة: عُد أخمد الخظبان. أ -8

ٗت وال٣اهىن، الجامٗت ألاعصهُت، اإلاجلض   .2012، الٗضص ألاو٫، ٖام 39الكَغ

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣اهىن الضولي، عؾالت ماظؿخحر، ٧لُت الخ٣ى١ : ٦هُىت ٖؿ٨غي . ؤ -9 خ٣ى١ الُٟل بحن الكَغ

 .2016-2015والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاثغ، 

دان. د -10 ٗاث الُٟىلت، صاع الجامٗت الجضًضة، : فاهمت شخاجه أخمد ٍش  .2008حكَغ

، اإلاٗهض الضولي "ؤي ؾُاؾاث خ٩ىمُت وي صعوؽ زهىنُت" مىاظهت هٓام الخٗلُم الٓلي: مازن بساي. ؤ -11

ؤماهت ظامٗت الضو٫ الٗغبُت،  ، جغظمت"الُىوؿ٨ُى" مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والٗلم والش٣اٞت  -للخسُُِ التربىي 

2012. 

ص إبساهُم. د -12 ت، : مجدي عٍص غ الخٗلُم في ٖهغ الٗىإلات، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ  .2000جٍُى

 .2010بٚخُا٫ البراءة، اإلاغ٦ؼ ال٣ىمى لإلنضاعاث ال٣اهىهُت، الُبٗت ألاولي، : مدمد بسهام املؼاعلي. أ -13

مت الضؾخىعٍت الٗلُا في اؾخجالء اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي ٣ًىم صوع اإلاد٪: مدمىد على أخمد مدوى. د -14

 .2015، عؾالت ص٦خىعاٍ، خ٣ى١ خلىان، "صعاؾت م٣اعهت" ٖلحها الىٓام ال٣اهىوي اإلاهغي 

ٗت ؤلاؾالمُت واإلاىاز٤ُ الضولُت : خالد مدمد اللاض ي. هالٌ عبد الاله أخمد، د. د -15 خ٣ى١ الُٟل في الكَغ

ىُت،  ٗاث الَى . 2006صاع الُالج٘، الُبٗت ألاولي، والدكَغ
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  01 -16الخلىق الظُاطُت للؼباب في الجصابس في ًل كاهىن زكم 

 املخلمً الخعدًل الدطخىزي
غان ، ألاؾخاط ٣ٖبىبي مىلىص ، مٗهض الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت  2باخض ص٦خىعاٍ ظامٗت َو

 .اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض ػباهت ٚلحزان، الجؼاثغ

 

 

 

 

ملخف 

ض حؿخىظب الُىم، الضو٫  مٗٓم بها جمغ التي الخالُت اإلاغخلت نب    ت الاظتهاصاث مً اإلاٍؼ ؼ وال٣اهىهُت ال٨ٍٟغ  خ٣ى١  لخٍٗؼ

 . الكباب ٞئت وهي اإلاجخم٘ في الًاعبت ال٣ىة حك٩ل التي الٟئاث جل٪ الؾُما ؤلاوؿان،

 الخ٣ى١  وصولت ال٣اهىن  صولت جد٤ُ٣ ًم٨ً ال ؤهه ٖلى ال٣اهىن، ٣ٞهاء ختى و الؿُاؾُت الىسب بحن ٖام اجٟا١ َىا٥    
اث ومماعؾت الخ٨م، في الاظخماُٖت ال٣ىي  ٧اٞت بقغا٥ صون   في ألازظ بضون  ؤلاوؿاهُت الخىمُت جخد٤٣ ال اهه ٦ما الخٍغ

خباع .  اإلاجخم٘ في اإلاهمت الٟئاث ومُالب جُلٗاث الٖا

 الخٗضًل ظاء للكباب، زام بك٩ل اؾُتوالسخي الٗامت الخ٣ى١  ج٨َغـ في ٢ضما اإلاطخي ؤظل ومً الجؼاثغ في   

ت، للجمهىعٍت 01-16 ع٢م ألازحر الضؾخىعي  ما ؤن بال الكباب، ٞئت والؾُما الاظخماُٖت الٟئاث ٧ل خ٣ُ٣ت ومـ الجؼاثٍغ
ض  في الكباب مماعؾت ومضي للكباب الؿُاؾُت للخ٣ى١  الجضًض الضؾخىع  جىيُذ مضي َى اإلاجا٫، َظا في جىيُده هٍغ

. لؿُاسخيا لخ٣ه الجؼاثغ

ا١، َظا يمً      ُّ ٗاث مؿاَمت هجاٖت مضي بُان بلى اإلاىظؼة الّضعاؾت َظٍ تهضٝ الؿ ت والّؿُاؾاث الدكَغ  في الٗامَّ
اب الؿُاسخيّ  الخم٨حن ىه بىاء في الّضؾخىعّي  خ٣هب الّخمّخ٘ ؤظل مً الجؼاثغّي  للكبَّ  بلى والضٖىة ظهت، مً ّصولخه وحكُِض َو

اب وال٣اهىوّي  الّؿُاسخيّ  الخم٨حن جبجي . الغاَىت والخدّضًاث اإلاّخٛحراث مسخل٠ إلاىاظهت الجؼاثغّي  للكبَّ

 

Abstract 

 The current phase in most states today requires more intellectual and legal interpretations to 

promote human rights, especially groups that make up the strike force in the community, a 

category of youth 

    There is a general agreement between the political elites and even the jurists, for there is no 

rule of law and the state of rights without the participation of all social forces in the 

government and the exercise of freedoms As it human development can not be achieved 

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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without taking into account the aspirations and demands of the categories of employment in 

society. 

    In Algeria and with the aim of securing the public and political rights, especially for young 

people, the recent constitutional amendment No. 16-01 Algerian Republic, and touched on the 

fact that all social groups, especially young people Have come, but what we want to explain 

in this area is the measure to clarify the new Constitution youth political rights and how much 

exercise young people in the political law of Algeria. 

   In this context, this brief study aims to demonstrate the effectiveness of the contribution of 

legislation and public policies in the political emancipation of young Algerians in order to 

enjoy their constitutional right in the construction of their country of origin and the 

construction On the one hand, and call for the adoption of the political and legal 

empowerment of young Algerians to respond to the different variables and current challenges. 

 

 ملدمت

 مٟانل مٗٓم مؿذ التي وال٣اهىهُت الؿُاؾُت ؤلانالخاث ٖملُت لُخىط الجؼاثغ في ألازحر الضؾخىعي الخٗضًل ًإحي  
ض ال الجؼاثغ، في الضولت ض ما ب٣ضع وظضًضة ؤؾاؾُت مىاص مً الضؾخىعي الخٗضًل به ظاء ما ؤَم اؾخٗغاى َىا هٍغ  ؤن هٍغ
 مجخم٘ ؤي جُىع  ؤؾاؽ حك٩ل ألازحرة َظٍ ان اٖخباع ٖلى الجؼاثغ، في ؤلاوؿان خ٣ى١  مؿالت لخٗؼػ  ؤجذ التي اإلاىاص هىضر

لى ، ؾُاسخي ؼ اظل ومً طل٪ ؤؾاؽ ٖو  اإلا٩اهت بمىذ حٗجى ألاَمُت ٚاًت في مىاصا الخٗضًل ؤعسخى مشال اإلاغؤة خ٣ى١  حٍٗؼ
 الاظخماُٖت الٟئت َظٍ للكباب الخم٨حن اظل ومً ؤًًا الؿُاؾُت، الخمشُلُت مجا٫ في زانت اإلاجخم٘ في للمغؤة الالػمت

ا هداو٫  خ٣ى٢ا 01-16 ع٢م ال٣اهىن  ؾً اإلاجخم٘، في الهامت لى اإلاجلـ آلُت والؾُما جٟؿحَر  اؾخدضزذ التي للكباب ألٖا
ؼ مً الجؼاثغ في الضؾخىع  جم٨ً َل الجؼاثغ، في للكباب الٗامت الخ٣ى١  ًٖ ؤًًا هدؿاء٫ مازغا،  اإلاهمت الخ٣ى١  حٍٗؼ

  الجؼاثغ في للكباب الخ٣ىقي الخم٨حن في مدضوصة ظض ج٣ضماث ها٥ٌ ؤن ؤم/  للكباب

ا١، َظا يمً    ُّ ٗاث مؿاَمت هجاٖت مضي بُان بلى اإلاىظؼة الّضعاؾت َظٍ تهضٝ الؿ ت والّؿُاؾاث الدكَغ  في الٗامَّ
اب الؿُاسخيّ  الخم٨حن ىه بىاء في الّضؾخىعّي  بد٣ه الّخمّخ٘ ؤظل مً الجؼاثغّي  للكبَّ  بلى والضٖىة ظهت، مً ّصولخه وحكُِض َو

اب وال٣اهىوّي  الّؿُاسخيّ  الخم٨حن جبجي ت وح،الُم الجؼاثغّي  للكبَّ ُّ ت ٦ةؾتراجج ُّ ت ٞٗل ُّ مل  اإلاّخٛحراث مسخل٠ إلاىاظهت ٖو

. الغاَىت والخدّضًاث

:  الدزاطت إػيالُت

ؼ في 2016 لؿىت الضؾخىعي الخٗضًل مؿاَمت مضي ما  الجؼاثغ؟ في للكباب الؿُاؾُت الخ٣ى١  حٍٗؼ

: الفسكُاث

ا الؿُاؾُت ٢ى١ الر خماًت مؿإلت في وواضخت ٦بحرة ؤَمُت ؤُٖى 01-16 الضؾخىعي الخٗضًل/1 َؼ  ٞئاث لضي وحٍٗؼ

. اإلاجا٫ َظا في الضولت ٖجها ؤٖلىذ التي الدكبِب لؿُاؾت او٩ٗاؾا الجؼاثغ في الكباب

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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اصة في ٢انغا الضؾخىعي الخٗضًل ًب٣ى/2 ؼ ٍػ  الخمشلُت الهُئاث في جىاظضَم ي٠ٗ بضلُل للكباب الؿُاؾُت الخ٣ى١  حٍٗؼ
 اظخماُٖت ج٩ىن  ؤن حٗضو ال للضؾخىع  ألازحر الخٗضًل في ظضًضة اؾُتسخي خ٣ى١  بىظىص ال٣ى٫  و الضولت في الؿُاؾُت

.  ٣ِٞ وز٣اُٞت

لى اإلاجلـ_ 01-16 ع٢م ال٣اهىن _ الؿُاؾُت  الخ٣ى١ _ الكباب :املفخاخُت اليلماث  .للكباب ألٖا

:  الجصابس في الدطخىزي للخعدًل العام الظُاق:  أوال

 البالص في ٖجها ؤٖلً التي الؿُاؾُت ؤلانالخاث ظملت ؾُا١ في 2016 ؽماع في اإلاٗلً الضؾخىعي الخٗضًل بطن ًإحي     
ها التي والا٢خهاصًت الجُىؾُاؾُت الخدىالث ٞغيتها وزاعظُت صازلُت لٗىامل اؾخجابت  ٖام بك٩ل اإلاى٣ُت حٗٞغ

خه صؾخىع  ؤو٫  ٧ان ل٣ض زام، بك٩ل والجؼاثغ  حٗمل لتيا الىهىم مً الٗضًض جًمً الظي  (1963 صؾخىع  )الجؼاثغ ٖٞغ

 اإلاىٍى اإلااؾؿاث مسخل٠ و٦ظا اخترامها الىاظب  ألاؾاؾُت واإلاباصت الضولت في الغؾمُت الؿلُاث حك٨ُلت  جىيُذ ٖلى
٨ظا والكٗب الضولت مهالر بصاعة بها اع بدؿب والخٗضًالث الضؾاجحر حٗا٢بذ َو  الؿُاؾُت والٓغوٝ الؼمجي ؤلَا

 ًم٨ً ال التي  ألاؾاؾُت باإلاباصت ا٢غ بضوعٍ الظي 1976 صؾخىع  ٞهضع للجؼاثغ،  والخاعظُت  الضازلُت والا٢خهاصًت

 الظي 1989 صؾخىع  بلى ونىال الؿلُاث بحن والٗال٢ت الخ٨م بُبُٗت اإلاخٗل٣ت ال٣ىاٖض بٌٗ بلى باإلياٞت ٖجها الٗضو٫ 
ت للضولت الؿُاؾُت اإلاؿحرة في ظضًضة مغخلت ق٩ل  ٖلحها ؤ٦ض والظي لخؼبُتوا الؿُاؾُت الخٗضصًت إلابضؤ بة٢غاٍع الجؼاثٍغ

 ، 2016 لؿىت الضؾخىعي الخٗضًل بنضاع ٚاًت بلى ًظ٦غ حُٛحر ؤو حٗضًل للجؼاثغ ٌكهض لم الخحن طل٪ ومىظ ،1996 حٗضًل
 جًمىتها التي الشٛغاث ملء اظل مً الضؾخىعي الخٗضًل َظا ٧ان َل وال٣ىاهحن، ؤلاظغاءاث مً بالٗضًض ظاء الظي

ت ٞغيتها حٛحراث هخاط اءط اهه ؤم الؿاب٣ت الضؾاجحر ؼ اإلاخٗل٣ت جل٪ الؾُما وؾُاؾُت اظخماُٖت ٖىامل مجمٖى  بخٍٗؼ

اث  .ؤلاوؿان خ٣ى١  و الخٍغ

ت الدطاجير مىٌىمت في الؼباب مياهت : زاهُا    زباث؟ أم حغير الجصابٍس

ش بلى بالغظٕى  الجؼاثغ في صًشتالر الضولت بىاء في الخاؾمت اإلادُاث ؤَم وعاء ٧ان الكباب ؤن هجض الجؼاثغ جاٍع
ت الشىعة مً بضءا ٍغ  ال٣اصة مً الٗضًض جًم الشىعة ٢ُاصة ٧اهذ خُض الٗمغ م٣خبل في قباب ؤًٖائها ظل ٧ان التي الخدٍغ

اب غ ظِل بلى باإلياٞت الكبَّ ىض الىَىُت، الخغ٦ت في واإلاىايلحن الخدٍغ غيٌث  صوعٌث  لهم ٧ان الاؾخ٣ال٫ ٖو  نغح بىاء في ظَى

ت الّضولت ت اإلااّؾؿت الىُّهىم بلى وبالغظٕى خضًشت،ا٫ الجؼاثغٍّ ٍّ ت الّضؾاجحر  ؤّن  هجض ، للجمهىع  مخمّحزة م٩اهت لها الجؼاثغٍّ
  هّهذ ٞهل الىُّهىم؛ َظٍ بحن

ً
ت الخ٣ى١  ٖلى نغاخت ُّ اب الّؿُاؾ  ؟ للكبَّ

ذ خ٤ ٖمٍغ مً ٖاًما 19 اؾخ٨مل مىاًَ ل٩ل" :1963 صؾخىع  مً 13 اإلااّصة في ظاء . الخهٍى

اث جًمً": ؤّن  ٖلى جّىو 39 اإلااّصة ؤن ٞىجض ؛1976 وع صؾذ في ؤما .  اإلاىاَىحن و ؤلاوؿان وخ٣ى١  ألاؾاؾُت الخٍغ

.  الىاظباث و الخ٣ى١  في مدؿاوون اإلاىاَىحن ٧ل ؤن خُض     

                                                           
 
أٗظٌ، ثُٔٞهغ ثالٌُض٢ٌٗٝ ٌُةجّز ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُؾَثة٣ٌز  -

 http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm؛
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ت ؤو الٗغ١  ؤو بالجيـ جخٗل٤ مؿب٣ت ؤخ٩ام ٖلى ٢اثم جمُحز ٧ل ًلػى ٦ما      . ". الخٞغ

غ مىاًَ ٧ل ٌٗض"  :ؤّن  ٖلى 58 اإلااصة جّىو ٦ما ." ٖلُه لالهخساب و٢ابال هازبا ال٣اهىهُت، الكغوٍ ُٞه جخٞى

جي اإلاُشا١ ؤّن  الظ٦غ ًجظع ت لل٣ىي  مىه ألاّو٫  الباب في جُغ١  ٢ض ،1976لؿىت الَى ُّ  يّمذ والتي للشىعة الاظخماٖ

خحن، الّٗما٫،
ّ
اب؛ والٟال ت ؤ٢ّغ  خُض والكبَّ ُّ اب صوع  ؤَم   .واإلاجخم٘ الّضولت بىاء في وصوعٍ ال٨ٟاح في الكبَّ

ت ه٣لت 1989 صؾخىع  ٧ان ُّ ت ب٢غاع مجا٫ في هٖى ًّ ت الخٗضص ُّ  مً الؿابٗت ال٣ٟغة في ظاء ول٣ض الجؼاثغ، في الّؿُاؾ

ىايل هايل الجؼاثغي  الكٗب بن" 1996 ؾىت اإلاّٗض٫ 1989 لٗام الجؼاثغّي  الّضؾخىع  صًباظت ت ؾبُل في صوما ٍو  الخٍغ
ٗتزم والضًم٣غاَُت، ت ظؼاثغي  ٧ل مكاع٦ت ؤؾاؾها صؾخىعٍت، ماؾؿاث الضؾخىع  بهظا ًبجي ؤن َو  حؿُحر في وظؼاثٍغ

ت ويمان واإلاؿاواة، الاظخماُٖت، الٗضالت جد٤ُ٣ ٖلى وال٣ضعة الٗمىمُت، الكاون  :32 اإلااّصة جّىو ٦ما ، ."ٞغص ل٩ل الخٍغ

ن .  مًمىهت واإلاىاًَ ؤلاوؿان وخ٣ى١  ألاؾاؾُت الخّغٍاث"  ا وج٩ّىِ
ً
ا جغاز

ً
حن ظمُ٘ بحن مكتر٧ اث، الجؼاثٍغ  واظبهم والجؼاثٍغ

ضم ؾالمخه، ٖلى ًداٞٓىا ٧ي ظُل بلى ظُل مً ًى٣لٍى ؤن  مىاًَ ل٩ل " :ؤّن  ٖلى ٞخّىو 50 اإلااّصة ؤما  ".خغمخه اهتها٥ ٖو

غ ب ًيخِسب ؤن ال٣اهىهُت الكغوٍ ُٞه جخٞى
َ
يخس ضث في اإلاىاَىحن ظمُ٘ ًدؿاوي ": 51 اإلااّصة ج٣غ ٦ما،  ".وٍُ

ّ
اث٠ اإلاهام ٢ل  والْى

ت صون  الّضولت في ًّ غوٍ ٚحر ؤزغي  قغوٍ ؤ
ّ

.  ."ال٣اهىن  ًدّضصَا التي الك

 ؤعى ٖلى ججؿُضَا الضولت خاولذ التي الدكبِب لؿُاؾت وهخاظا 2016 لؿىت الضؾخىعي الخٗضًل الى بالغظٕى ؤما
لى ظلـبالم ؤؾمُذ بماؾؿت اإلاٗض٫ الضؾخىع  ظاء واإلااؾؿاث الهُئاث مسخل٠ في الىا٢٘  مهامها مً التي للكباب ألٖا
جي الخىاع في بقغا٦ها مً اإلاجخم٘ في الكبابُت ال٣ىي  واؾخ٣ُاب جىخُض  اإلاخٗل٣ت الخاظاث مىا٢كت وزانت الَى

. والش٣اُٞت والا٢خهاصًت الاظخماُٖت اإلاؿاثل في بالكباب

  الجصابس في للؼباب الخلىق  دطترة ًسوف:  زالشا

ت والّؿُاؾاث اثؤلانالح لهظٍ اإلاّخدب٘ بّن  ت الترؾباث ْل في مبخىعة ظاءث بإّجها ًغي  الٗامَّ ُّ  ٌٗاوي التي واإلاكا٧ل آلاه
اب مجها   الكبَّ

ً
ت ال٣غاعاث اجساط في اإلاكاع٦ت مً حُُٛبهم وزانت ا اؾخٛاللهم ؤو اإلاهحرًّ ًُ  اإلاغشخحن ؤو ألاخؼاب ٢بل مً ْٞغ

ت الخمالث في ُّ  الهجغة ًٖ البدض بلى بهم ًّضٞ٘ مما ألاخُان، ؤٚلب في ٕومؿم نىث لهم ٩ًىن  ؤن صون  ٣ِٞ، الاهخساب

ت ٚحر ُّ تراب ضخُت ٩ًىن  ؤو  ال٣اهىه َض  الخٗهب، ؤو الٚا ُْ اب لخم٨حن الخ٩ىمت جىٓغ ٖىضما ؤهه َب  وظهت مً و٢ًاًاٍ الكبَّ

                                                           
 .، ثُٔضضٖٔ ٗشٌ ث٤ُٔغجم ثُٞط976٢٘ ٤ُٞ٣ٞ ّ٘ز 5ثُٔٞثكن  396 ًؽخ ػجّ  7ك ك٢ ثُٔؤً 57-76أٗظٌ، ثألٌٓ ًهْ  -  
 .ٝ ٓج دؼوٛج 6، ص1996ه٣ْٔذٌ  8ثُٔؤًمز ك٢  ؛76: ، ثُؾ٣ٌور ث٤ٌُّٔز ًه1996ْ، ثُضؼو٣َ ثُّوّض١ًٞ ُؼجّ - 2
 .1989ٖٓ هّضًٞ  31ٓطَجدوزً ُظ٤جؿز ُٝٔضٕٔٞ ثُٔجّهر  - 3
 1989من دستور  47دلاّدة مطَابقةن لصياغة كدلضموف ا - 4
 1989ٖٓ هّضًٞ  48ٓطَجدوزً ُظ٤جؿز ُٝٔضٕٔٞ ثُٔجّهر  - 5
ككلمة دالة على اذلجرة غري القانونّية؛ تلك الظاىرة اليت انتشرت بكثرة يف السنوات األخرية، كاليت راح ضحيتها  (الحرقة)يف اجلزائر مفردة  يستعمل الشباب  - 6

ميش كالبلعدالة داخل اجملتمع، كما أهّنا تشكل أحد احملاكر الرئيسية اليت طرحت يف النقاش ضمن منتديات كمؤدترات األركمتوسطية، العديد من األبرياء ضحايا التو
ىذا ما يتعارض أّمنو االقتصادّم بالّدرجة األكىل، ك كالذم يهدؼ من خبلذلا االحتاد األكركيب أّف جيعل دكؿ جنوب ادلتوسط َسدًّ ضد ىذا النوع من اذلجرة من أجل 

أنّو؛ يتناقل على ألسنة بعض رجاؿ القانوف كالّسياسة يف  جيذر اإلشارة ىنا  كما . احلق يف التنقل مع مبادئ حقوؽ اإلنساف العادلّية اليت ينادم هبا، كمن أمهها مبدأ 
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ت هٓغ ُّ ت، هٟٗ ًّ ت هٓغ وظهت مً لهم جىٓغ ؤن بض٫ مد ُّ ت وا٢ٗ ُّ  لخل ؤصاة ج٩ىن  ؤن بض٫ اإلاك٩لت مً ظؼءً  جهبذ  وواٖ
اب مكا٧ل . الكبَّ

اب بّن  ُه ًٖ ًبدض ال الُىم الكبَّ ت ؤو التٞر ُّ  الضولت، بىاء في واإلاكاع٦ت وظىصٍ بزباث ًٖ ًبدض ما ب٣ضع الدؿل
اب ٣ًصخى ٞٗىضَما ت في ٌكاع٧ىن  ال الظًً الكبَّ ُّ ت الٗمل ُّ ت الهجغة ًداولىن  ؤو الاهخساب ىُتهم في آلزغ؛ ؤو لؿبب الؿغٍّ  َو

  .الجؼاثغ في للكباب الخ٣ى١  ؤصوى وظىص ٨ٞغة جلػي التي ٞهي طل٪ بلى صٞٗتهم التي ؤؾباب ًٖ البدض بض٫ مومىاَىخه

ت مؤطظت للؼباب ألاعلى املجلع:  زابعا  جلغيها؟ أم الظُاطُت الخلىق  حعصش  اطدؼاٍز

لى اإلاجلـ بخضار ًىضعط     اإلااؾؿاث باب ٝي 2016 لؿىت الضؾخىعي الخٗضًل مً الشاوي الٟهل في للكباب ألٖا
ت ه خُض الاؾدكاٍع ت َحئ: اهه ٖلى اإلاكٕغ ٖٞغ  وممشلحن الكباب ًٖ ممشلحن جًم. الجمهىعٍت عجي لضي جىي٘ اؾدكاٍع

ً الخ٩ىمت ًٖ    الكباب بكاون اإلا٩لٟت الٗمىمُت اإلااؾؿاث ٖو

 الكباب  بداظاث  ٢تاإلاخٗل اإلاؿاثل  خى٫   والخىنُاث  آلاعاء ج٣ضًم َى اإلاجلـ َظا اؾخدضار مً َضٝ ؤن ٦ما   

اضخي  والش٣افي  والاظخماعي  الا٢خهاصي  ا٫لمجا  في  واػصَاٍع   الىَىُت  ال٣ُم  جغ٢ُت  في  لـلمجا  ٌؿاَم  ٦ما  والٍغ

جي  والًمحر .  الكباب  ؤوؾاٍ  في  الاظخماعي والخًامً  اإلاضوي  والخـ  الَى

 بٗضما الٗغبُت الشىعاث مٗٓم زلٟخه الظي الخٟاٖل ؤن لىظضها اإلاجلـ َظا لخإؾِـ الخ٣ُ٣ُت ألاَضاٝ بلى عظٗىا ولى    
٣ت  الٗمل  الضولت ٖلى ٞغيذ“ الكباب مً ألاولى قغاعتها ٧اهذ  وفي الىا٢٘ ؤعى ٖلى اإلاجلـ لخجؿُض اؾخعجالُت بٍُغ
ابُت للجماٖاث اؾخٟدا٫ مً اإلاى٣ُت به جمغ الظي وألامجي الؿُاسخي للخدى٫  هٓغا آلاظا٫، ؤ٢غب  ، زضعاثالم ، ؤلاَع

ضاٞ٘ ًمشلهم واخض، جىُٓم في الخخىائهم اللجىء خخم ما الجؼاثغي، للكباب باليؿبت ٦شحرة جٟاٖالث زل٣ذ”والتهٍغب  ًٖ ٍو
م ت الخىُٓماث جل٪ ونى٫  ٤ٌُٗ خاظؼ بىاء زالله ومً وجىظهاتهم، ؤ٩ٞاَع  في يغوعة مً ؤ٦ثر الكباب، لٟئت اإلاخُٞغ

. الغاًَ الى٢ذ

حن ألاشخام ٖضص ٣٦ًُت اإلاجلـ َظا بسهىم الٛمىى مً ٦شحر لىٕ ؤب٣ى الضؾخىع  ل٨ً      اإلاجلـ َظا في اإلاىسَغ

لى اإلاجلـ حك٨ُلت ؤن صخُذ اإلاجلـ، َظا صازل الخُٗحن ٦ُُٟت و٦ظا” آلان خّض  بلى مجهى٫  ؤهه خُض  ًجب للكباب ألٖا
 وال٨ُُٟاث الٗضص ؤن ٚحر اب،الكب بكاون اإلا٩لٟت الٗمىمُت واإلااؾؿاث والخ٩ىمت الكباب ممشلي ٍَغ٤ ًٖ جدضر ؤن

  .”ٚامًت اإلاجلـ ٖلحها ؾدبجى التي واإلاٗاًحر

                                                                                                                                                                                     

انب احلقيقة حسب ادلختصني احلقوقيني، أل"اذلجرة غري الشرعية"اجلزائر مصطلح  ف اذلجرة حق لئلنساف كال يوجد ىجرة شرعية كىجرة غري شرعية ؛ كىو مصطلح جيج
. بل األصح القانونية أك غري القانونية

 صضٔغَ ك٢ ٤ًل٤ز صؼجَٓ ثُ٘نخ ثُقجًٔز ٓؼْٜ ٝٗظٌصْٜ ُِشذجح -  
، ٓطذؼز  2ثةٌ، ٓنذٌ ثُٞهج٣ز ، ؽجٓؼز ثُؾَ( 0)، ط"الشبَّاب الجزائرّي واقع وتحديّات: "ٝآمٌٕٝ (ٓقٔو)دٞٓنِٞف  -أٗظٌ؛  - 2

 .ٝٓج دؼوٛج   ث٤ٌُِٔز، ثُؾَثةٌ، ص
 .ثُٔضضٖٔ ثُضؼو٣َ ثُوّض١ًٞ  0-6 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ  200ثُٔجهر  - 3
 .ثُٔضضٖٔ ثُضؼو٣َ ثُوّض١ًٞ  0-6 ٖٓ ثُوجٕٗٞ ًهْ   20ثُٔجهر  - 4
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ىا٥     ت ٖلى الّىو يغوعة بلى الضٖىة زال٫ مً طل٪ مً ؤبٗض بلى ًظَب مً َو اب ٧َى  في ظاء ما ٚغاع ٖلى للكبَّ

ي الخمشُل خّٓى جىؾُ٘ بها ظاء التي ألامىع  مً والظي ،2008  لٗام الّضؾخىعّي  الخٗضًل  اإلاجالــ في للمغؤة اسخيّ السخّ
ًّ  ألا٢ل ٖلى ؤو ، اإلاىخسبـت اب، زام ٢اهىن  ؾ  ؤن باٖخباع” ًٖىي  ٢اهىن “ للمجلـ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال ول٨ً بالكبَّ

 .”لها ًٖىي  ٢اهىن  َغح ًخم لم واإلاجالـ الهُئاث ؤٚلب ؤن ٦ما الجمهىعٍت، عثاؾت بقغاٝ جدذ اإلاجلـ

  للؼباب الىهني ملجلعا على أزسها و الهُيلُت الـساعاث:  خامظا

لى اإلاجلـ جغئؽ مؿإلت َغخذ     الهُئت لدؿُحر وألا٦ٟإ ألا٢ضع الكباهُت الصخهُت اهخ٣اء و٦ُُٟت  للكباب ألٖا

م ٖلى ، خاصا ه٣اقا الجضًض الضؾخىع  في اإلاؿخدضزت  اليكاَاث مجا٫ في والخبرة ال٨ٟاءة َى ألامغ، في ألاَم“ ؤن مً الٚغ
ت الكباهُت ً وزاعط صازل جمشُل ؤخؿً وجمشلها الكباب ٞئت جسضم التي والجمٍٗى   .”الَى

 مً الجزاٖاث وجسل٤ اإلاجلـ، جغئؽ ؤظل مً الجمٗىي  اإلاجا٫ في الٟاٖلحن مسخل٠ بحن الضاثغة الهغاٖاث مؿإلت ل٨ً
خباع ألازظ ًدخم الظي ألامغ اإلاجلـ بٞكا٫ قإجها  جىظهاتهمو جسههاتهم بازخالٝ اإلاؿإلت، في الكباهُت ال٨ٟاءاث بااٖل

ؿمذ الكباب، َمىخاث ًسضم بما   .”الؿلُت بهغم ال٣ُاصًت اإلاىانب بخ٣لض بظل٪ لهم َو

 والخىؿُاث الاكتراخاث:  طادطا

ه
ّ
اب لهىث ٩ًىن  ؤن الًغوعي  إلاً به خُلب الّضولت، ؾُاؾاث في نضي الكبَّ  ٖلى الّؿُاؾاث َظٍ ج٣ىم ؤن طل٪ ٍو

م ُّ ت ؾلى٦ُاث جيخج التي واإلاباصت ال٣ ُّ اب جضٞ٘ بًجاب جهم زضمت ٖلى وجدثهم الكبَّ ؼ زال٫ ومً َو  الىالء مٟاَُم حٍٗؼ
٣خطخي ،واإلاىاَىت ىاب ٌٗمل ؤن طل٪ ٍو

ّ
ٗب ه

ّ
 ووي٘ الّؿُاؾاث َظٍ ب٢غاع ؤظل مً الّضولت ماّؾؿاث مسخل٠ م٘ الك

ت، آلالُاث ُّ ٗ دكَغ
ّ
م ال ت اإلاٗاًحر وي٘ بها اإلاىٍى الجهت وباٖخباَع ُّ ت،المي ٖلى والخهض٤ً ال٣اهىه ُّ  الغ٢ابت صوع  ومماعؾت ػاه

اب ؾُاؾاث ٖلى  وي٘ ؤظل مً الٗمل ألازحرة َظٍ ٖلى ًجب ٦ما بلخ،..الخ٩ىمت ٖمل مسُُاث ٖلحها ج٣ىم التي الكبَّ

اب إلاكا٧ل هاظٗت خلى٫  . وجُلٗاتهم الكبَّ

اب ؤٖلى مجلـ بوكاء ٨ًْٟي  ٞال اب ّصولت ٦خابت ؤو للكبَّ  مجا٫ ٞخذ ؤّي  ٩٦ل الّضولت اإلاؿتهضٝ بل وػاعة، ؤو للكبَّ
ت للٟئاث الىلىط ُّ م ؤظلها مً يخى التي البالص حكُِض في اإلاكٗل خمل ؤظل مً الُمىخت الكباه  بالٛالي وؤظضاصَم آباَئ

.  مؿخ٣لت خّغة الجؼاثغ لخ٩ىن  والىِٟـ

ت وي٘ وظىب بلى ًضٞ٘ مما والتهضًضاث اإلاساَغ ؤق٩ا٫ ظمُ٘ وإلاىاظهت ُّ الت بؾتراجُج ّٗ  ج٣ىم ،اإلاجا٫ َظا يمً ٞ

اب خ٤ّ  بٖما٫ ٖلى ت والخىمُت اإلاكاع٦ت في الكبَّ ُّ ت، و٦سُىة ،الّؿُاؾ ُّ : ًم٨ً مغخل

اب وال٣اهىوّي  الّؿُاسخيّ  الخم٨حن في الخ٤ّ  مغاظٗت /   1 . اإلاغج٣ب الّضؾخىع  في للكبَّ

                                                           
ادلؤرخة يف  63ادلتضمن التعديل الّدستورم، ج ر رقم ، 2008نوفمرب سنة  15ادلوافق  1429ذم القعدة عاـ  17مؤرخ يف ، 19-08 أنظر، قانوف رقم -  

. ك ما بعدىا 8، ص16/11/2008
 ٝثُي١ ًٌُ ثُض٤٤َٔ ثإل٣ؾجد٢ ُظجُـ ثٌُٔأر ك٢ ثُٔؾجُِ ثُٔ٘ضنذز، ػٖ ط٣ٌن ٓ٘ـ  03-12ٝهو صْ إطوثً ثُوجٕٗٞ ثُؼض١ٞ ًهْ  - 2

، ٝهو ًجٗش ٓقَ صٌف٤خ ٝثٗضوجه ثُؼو٣و ٖٓ ثُقوٞه٤٤ٖ ك٢ إٓ  ّٖ طلٌ  18ٓؤًك ك٢   03-12أٗظٌ، هجٕٗٞ ػض١ٞ ًهْ.ٝثفوًٞطز ُٜ

، ثُٔؤًمز ٣01قوه ٤ًل٤جس ص٤ّٞغ فظٞظ صٔغ٤َ ثٌُٔأر ك٢ ثُٔؾجُِ ثُٔ٘ضنذز، ػ ً ًهْ  ؛٣2012٘ج٣ٌ ّ٘ز  12ثُٔٞثكن  1433ػجّ 

 .46ص ،14/01/2012ك٢ 
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2    /  ًّ اب ٢اهىن  ؾ . وواظباتهم خ٣ى٢هم ظليْ  بك٩ل ًىضر للكبَّ

اب مكاع٦ت جُٟٗل /    3 ت، الخُاة في الكبَّ ُّ ت اإلااّؾؿاث ويمً الّؿُاؾ ُّ .  اإلاضوّي  اإلاجخم٘ ومىٓماث الّؿُاؾ

ت بؾتراجُجُت وي٘ /    4 ُّ ى ـّ  لتر٢ُت َو ت الخىمُت وجد٤ُ٣ الخ٣ىقيّ  الخ ُّ اب مابحن الّؿُاؾ . الكبَّ

 

اب الّؿُاسخيّ  الخ٤ّ  ب٢غاع بإن َىا ال٣ى٫  ًم٨ً طل٪ في ٦شحًرا الخىى وصون   ّؾـاإلاا ٖلى ٌؿخىظب للكبَّ
ماهاث ًً٘ ؤّن  الّضؾخىعّي  ًّ ت وآلالُاث ال ٍّ اب بخم٨حن ال٨ُٟلت الّضؾخىع ٗالت اإلاكاع٦ت مً الكبَّ ّٟ ت الخُاة في ال ُّ  الّؿُاؾ

لى ٩٦ل، الٗام والكإن ت ال٣ىاٖض ٌّؿً ؤّن  اإلاكٕغ ٖو ُّ ؿاَم بما الخ٤ّ  لهظا  اإلاىٓمت ال٣اهىه ت اإلا٩ُاهحزماث وي٘ في ٌُ ُّ  الٗمل

اب مكاع٦ت في اإلالخّى وال٠ًٗ ؽالهاط بؿبب للخُب٤ُ ت ٢ًاًاَم في تهمِكهم ؤو الكبَّ . اإلاهحرًّ

 

  خاجمت

 

ؼ مؿإلت ؤن هجض الىع٢ت َظٍ زال٫ مً  ألازحرة الخٗضًالث ؤٞغػجه بما الجؼاثغ في للكباب الؿُاؾُت الخ٣ى١  حٍٗؼ
 م٣غعاث في بقغا٦ه ٨ٞغة ًغب٨ض ًخجاوػ  الُىم للكباب الؿُاسخي الخ٤ ؤن خُض ظضا ها٢هت جب٣ى الجؼاثغ في للضؾخىع 
 حؿمذ التي وال٣ىاهحن آلالُاث ووي٘ اإلاجخم٘ َغم في لل٣ُاصة مخبىت  ٩ًىن  ؤن الؿُاسخي خ٣ه طل٪ مً ألا٦ثر بل الخىمُت
اث بةلٛاء لى الؿُاؾُت الخجغبت ًمخل٪ ال الكباب بان جغي  التي والظَىُاث الُابَى  ٧اٞت بُٖاثه ًم٨ً ال طل٪ ؤؾاؽ ٖو

تها الضولت جغقُض ًٖ الخضًض ْل في حؿخ٣ُم ؤن ًم٨ً ال ٖغظاء ٨ٞغة هيو الؿُاؾُت الخ٣ى١  .  وماؾؿاث ٢اهىها وج٣ٍى

 في الكباب خ٣ى١  بدماًت حٗجي التي جل٪ وزانت ظضًضة لهُئاث اؾخدضار مً جًمىه بما ألازحر الخٗضًل بن
 الخ٤ بمماعؾت حؿمذ نغامت ؤ٦ثر ٢ىاهحن ٞغى بلى جهل ٢ض ويىخا ؤ٦ثر آلُاث جغا٣ٞها لم ما ٢انغة جب٣ى الضولت

.    الجؼاثغ في للكباب الؿُاسخي

 

كابمت املساحع 

: الدطاجير. أوال

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت لؿىت  -1  .1989صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .1996الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  -2

 .2006الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  -3

 .2008الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  -4

 .2016الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  -5

ت، اللىاهين، ألاوامس: اهُار : اللىاهين العلٍى
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 .اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث 2012ظاهٟي  12اإلااعر في  01-12ال٣اهىن ع٢م  -1

ًدضص ٦ُُٟاث جىؾُ٘ خّٓى اإلاغؤة في اإلاجالـ  2012ظاهٟي  12اإلااعر في  03-12ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  -2

ضة الغؾمُت ، الٗضص ألاو٫ لؿىت   .2012اإلاىخسبت ، الجٍغ

جي1976ًىلُى ؾىت  5اإلاىا٤ٞ  1396عظب ٖام  7اإلااعر في  57-76مغ ع٢م ألا -3  .، اإلاخًمً وكغ اإلاُشا١ الَى

: الىخب واملجالث:  زالشا

اث: "وآزغون (مدمض)بىمسلٝى  -1 ًّ اب الجصابسّي واكع وجدد  2، مسبر الى٢اًت ، ظامٗت الجؼاثغ(01)، ٍ"الؼبَّ

 .2014.، مُبٗت اإلال٨ُت، الجؼاثغ

 .2012بي ، إلااطا جإزغ الغبُ٘ الجؼاثغي، ميكىعاث الكهاب، الجؼاثغ، ٖبض الىانغ ظا -2
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 كىء على الجصابسي  العلىباث وكاهىن  ألاطسة كاهىن  في الوفل خماًت
 الخلاهت أخيام

 الخلىق  بلظم مخعاكد وأطخاذ علىم دهخىزاه باخث هؼام ذبُذ ألاطخاذ
 الجصابس املظُلت، بىكُاف مدمد حامعت

 

 

 

  ملخف

ً في وألاؾاسخي ألاولي الٗامل ٞهي الُٟل، لىمى الُبُعي الىؾِ ؾغةألا حٗض  ٖلى ًهُلر اإلاجخمعي، ال٨ُان ج٩ٍى
ٟها ً ؤَضاٞها مً والؼوظُت، ال٣غابت نلت بُجهم ججم٘ ؤٞغاص مً جخ٩ىن  ظماٖت ؤجها ٖلى ٖمىما حٍٗغ  ؤؾاؾه مجخم٘ ج٩ٍى

 للمجخم٘ خٟاّ َى و٦ُاجها ألاؾغة ٖلى واإلاداٞٓت ؾاب،ألان ٖلى واإلاداٞٓت الؼوظحن وبخهان والخٗاون  والغخمت اإلاىصة

. بغمخه

ٗض       ، الكٗب مؿخ٣بل يمان الخ٣ُ٣ت في َى الُٟل بمؿخ٣بل والاَخمام اإلاجخم٘ هىاة الُٟل َو  ون بإؾٍغ
 الخهىنُت، الاخخُاظاث طاث الٟئاث بحن مً ٞالُٟل الٛض، عظا٫ َم الُىم ؤَٟا٫ وبن اإلاؿخ٣بل، ناوٗت هي الُٟىلت

.  اهتها٧ا ألا٦ثر خ٣ى٢هم ظٗل مما لها، ٦مىيٕى بل خ٤ ٦هاخب له ًىٓغ ٨ًً لم خُض

ٗض       ٟا٫ َو  اإلاؿخ٣بل، ٧ل ٌك٩لىن  الٛض في ٞةجهم الخايغ مً ظؼءا ٌك٩لىن  الُىم ٧اهىا ٞةطا اإلاجخم٘، هىاة ألَا
اًتها، الخىمُت وؾبُل  اإلاؿخ٣بل، ٖماص الُٟل بان ال٣ى٫  ظاء ال٣اٖضة َظٍ ومً   ٞالُٟىلت  للمؿخ٣بل، َام واؾدشماع  ٚو
م ٖلى اًخه، ًدؿً زهِب خ٣ل ؤجها بال  ؤلاوؿان،  ٖمغ مً ؤولُت مغخلت  حك٩ل ؤجها مً الٚغ  في ظىصة ٖلى لخخدهل ٖع

ُت الؼعٕ لى اإلادهى٫  في وهٖى  الهضٝ ٖلى بًجابا  ًى٨ٗـ الظي والبىاء الدك٨ُل مؿخىي  ًإحي الٟئت بهظٍ الاَخمام ٢ضع ٖو
 في الًُٟٗت الخل٣ت ٌٗخبر الُٟل وون الٛض، عظا٫ بال الُىم ؤَٟا٫ ٞما ألاخؿً، هدى باإلاجخم٘  الجهىى َضٝ  ألاؾمى،

ت وظغاثم وبؾاءاث اهتها٧اث مً لؿلؿلت ضخُت ٧ان ٣ٞض اإلاجخم٘ ت الجغاثم الجغاثم، جل٪ ؤق٩ا٫ ومً, مخىٖى  التي ألاؾٍغ
غون مً َم ألاؾغة ؤٞغاص ؤن ٫ألام خُض وؤقىٗها، الاظخماُٖت الٓىاَغ ؤزُغ مً حٗض  و٢ٗذ ٞةطا للُٟل، الخماًت ًٞى

 ٞهي الجغاثم َظٍ او٩ٗاؾاث بلى جدىلىا ما وبطا الىاؽ، مً ٚحٍر م٘ الُٟل خا٫ ج٩ىن  ٠ُ٨ٞ اإلا٣غبحن مً الاهتها٧اث
لى ٧اعزُت  الُٟىلت ؤن باعاٖذ ٖلى اإلاجخم٘، واؾخ٣غاع ألاؾغة ٦ُان تهضص ٞهي مشال الاظخماعي الهُٗض ٞٗلى ٖضة ؤنٗضة ٖو

ت هىاة جمشل  الهُٗض ٖلى وؤما الخُاة، مىاحي ظمُ٘ في الاظخماعي والغقي الخ٣ضم في مدىعٍت ولبىت اإلاجخم٘ لبىاء مغ٦ٍؼ
ٟا٫ مٗاملت ٞةؾاءة الىٟسخي  هٟؿُت بايُغاباث مهابا الجىاح م٨ؿىع  ظُال جىلض ٖلحهم الىا٢ٗت الجغاثم زال٫ مً ألَا

. اإلاُلىب الغاقي اإلاؿخىي  بلى اإلاجخم٘ ًهل لً وبهظا اظخماُٖت، وب٣ٗض
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ت والجغاثم        مجها مخٗضصة وؤق٩الها ألاؾغة، ٦إٞغاص له م٣غبحن ؤشخام ٖلحها ٣ًضم ٢ض الُٟل ٖلى الىا٢ٗت ألاؾٍغ
ت، وؤزغي  ماصًت ت الجغاثم ؤهىإ مً هٕى الضعاؾت َظٍ وؾخٗالج مٗىٍى  الجغاثم وهي ؤال الُٟل، ٖلى الىا٢ٗت ألاؾٍغ

مت وهي الخًاهت بإخ٩ام اإلاخٗل٣ت ت ظٍغ اًت هي الخًاهت ؤن اٖخباع ٖلى ؤؾاؾها في مٗىٍى  . ٖع

غ ٠ُ٦ ببغاػ البدشُت الىع٢ت َظٍ ؾخداو٫  َىا مً      ٘ للُٟل، الخماًت الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  ٞو  ؤخ٩ام بدكَغ
٘، َظا لخماًت ال٣ٗىباث ٢اهىن  جضزل ٠ُ٦ بُان زم وجىُٓمها، الخًاهت  جل٪ مسالٟي ٖلى عاصٖت ٢ىباثٕ بخ٣ىحن الدكَغ

مت، مً الُٟل لخماًت زاوي ٦ٍُغ٤ ألاخ٩ام حر ٦ُٟلت هي َل ال٣ىاهحن َظٍ في الىٓغ زم الجٍغ  الخ٣ُ٣ُت الخماًت بخٞى
ٗاث بٌٗ بلى طل٪ في باالؾدىاص الجغاثم، َظٍ مً للُٟل ٗت وؤخ٩ام الٗغبُت الدكَغ  بالبدض و٦ظا ؤلاؾالمُت، الكَغ

.  الىا٢٘ ؤعى ٖلى ال٣ىاهحن جل٪ جُب٤ُ ٞاٖلُت مضي ًٖ والخ٣صخي

 

Abstract: 

A child is the nucleus of society and the future of children is in fact to guarantee the future 

of the whole people, since childhood is the maker of the future, and today's children are 

tomorrow's men and the child among the groups with privacy needs, where it did not consider 

him as a bearer of the right but its theme, making their most a violation. 

We also find the Algerian legislature has provide a kind of protection of the child through 

the Family Code No. 84/11 by the legislation of the provisions of the nursery schools, as this 

is the last of the effects of divorce, which is a kind of offence to children, providing 

invaluable Algerian family law the protection of the child victim of divorce by assigning the 

child's guardian to deserving the exercise of custody, and the relevant provisions, if a 

violation of those provisions set forth in the Family Code and the intervention of the Algerian 

legislature to provide protection to the second child through initiate the Penal Code, a set of 

penalties to deter the violations of the provisions of the nursery school which is the right of 

the child's guardian. 

Throughout this research paper, we will try to highlight the legal protection of Algerian 

legislation granted to Child, through the provisions of the nursery provided in the family Code 

,as a kind of protection of the child victim of divorce between the spouses, and then the 

statement of the legal protection of the second of the child's guardian, the legislation of the 

deterrent sanctions conspiracy nursery provisions of the second route for the protection of the 

child's guardian. 
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 ملدمت

ً في وألاؾاسخي ألاولي الٗامل ٞهي الُٟل، لىمى الُبُعي الىؾِ ألاؾغة حٗخبر        ٖلى ًهُلر اإلاجخمعي، ال٨ُان ج٩ٍى
ٟها ً ؤَضاٞها مً والؼوظُت، ال٣غابت نلت بُجهم ججم٘ ؤٞغاص مً جخ٩ىن  ظماٖت ؤجها ٖلى ٖمىما حٍٗغ  ؤؾاؾه مجخم٘ ج٩ٍى

 للمجخم٘ خٟاّ َى و٦ُاجها ألاؾغة ٖلى واإلاداٞٓت ألاوؿاب، ٖلى واإلاداٞٓت ًًالؼوط وبخهان والخٗاون  والغخمت اإلاىصة

. بغمخه

ٗض       ، الكٗب مؿخ٣بل يمان الخ٣ُ٣ت في َى الُٟل بمؿخ٣بل والاَخمام اإلاجخم٘ هىاة الُٟل َو  ون بإؾٍغ
 الخهىنُت، الاخخُاظاث طاث الٟئاث بحن مً ٞالُٟل الٛض، عظا٫ َم الُىم ؤَٟا٫ وبن اإلاؿخ٣بل، ناوٗت هي الُٟىلت

.  اهتها٧ا ألا٦ثر خ٣ى٢هم ظٗل مما لها، ٦مىيٕى بل خ٤ ٦هاخب له ًىٓغ ٨ًً لم خُض

ٗض       ٟا٫ َو  اإلاؿخ٣بل، ٧ل ٌك٩لىن  الٛض في ٞةجهم الخايغ مً ظؼءا ٌك٩لىن  الُىم ٧اهىا ٞةطا اإلاجخم٘، هىاة ألَا
اًتها، الخىمُت بُلوؽ اإلاؿخ٣بل، ٖماص الُٟل بان ال٣ى٫  ظاء ال٣اٖضة َظٍ ومً   ٞالُٟىلت للمؿخ٣بل، َام واؾدشماع ٚو
م ٖلى اًخه، ًدؿً زهِب خ٣ل ؤجها بال ؤلاوؿان،  ٖمغ مً ؤولُت مغخلت  حك٩ل ؤجها مً الٚغ  في ظىصة ٖلى لخخدهل ٖع

ُت الؼعٕ لى اإلادهى٫  في وهٖى  الهضٝ لىٕ بًجابا ًى٨ٗـ الظي والبىاء الدك٨ُل مؿخىي  ًإحي الٟئت بهظٍ الاَخمام ٢ضع ٖو
 في الًُٟٗت الخل٣ت ٌٗخبر الُٟل وون الٛض، عظا٫ بال الُىم ؤَٟا٫ ٞما ألاخؿً، هدى باإلاجخم٘  الجهىى َضٝ ألاؾمى،

ت وظغاثم وبؾاءاث اهتها٧اث مً لؿلؿلت ضخُت ٧ان ٣ٞض اإلاجخم٘ ت الجغاثم الجغاثم، جل٪ ؤق٩ا٫ ومً, مخىٖى  التي ألاؾٍغ
غون مً َم ألاؾغة ؤٞغاص ؤن ألانل خُض قىٗها،وؤ الاظخماُٖت الٓىاَغ ؤزُغ مً حٗض  و٢ٗذ ٞةطا للُٟل، الخماًت ًٞى

 ٞهي الجغاثم َظٍ او٩ٗاؾاث بلى جدىلىا ما وبطا الىاؽ، مً ٚحٍر م٘ الُٟل خا٫ ٩ًىن  ٠ُ٨ٞ اإلا٣غبحن مً الاهتها٧اث
لى ٧اعزُت  الُٟىلت ؤن اٖخباع ٖلى إلاجخم٘،ا واؾخ٣غاع ألاؾغة ٦ُان تهضص ٞهي مشال الاظخماعي الهُٗض ٞٗلى ٖضة ؤنٗضة ٖو

ت هىاة جمشل  الهُٗض ٖلى وؤما الخُاة، مىاحي ظمُ٘ في الاظخماعي والغقي الخ٣ضم في مدىعٍت ولبىت اإلاجخم٘ لبىاء مغ٦ٍؼ
ٟا٫ مٗاملت ٞةؾاءة الىٟسخي  هٟؿُت بايُغاباث مهابا الجىاح م٨ؿىع  ظُال جىلض ٖلحهم الىا٢ٗت الجغاثم زال٫ مً ألَا

. اإلاُلىب الغاقي اإلاؿخىي  بلى اإلاجخم٘ ًهل لً وبهظا ة،اظخماعي وب٣ٗض

ت والجغاثم        مجها مخٗضصة وؤق٩الها ألاؾغة، ٦إٞغاص له م٣غبحن ؤشخام ٖلحها ٣ًضم ٢ض الُٟل ٖلى الىا٢ٗت ألاؾٍغ
ت، وؤزغي  ماصًت ت الجغاثم ؤهىإ مً هٕى الضعاؾت َظٍ وؾخٗالج مٗىٍى  لجغاثما وهي ؤال الُٟل، ٖلى الىا٢ٗت ألاؾٍغ

مت وهي الخًاهت بإخ٩ام اإلاخٗل٣ت ت ظٍغ اًت هي الخًاهت ؤن اٖخباع ٖلى ؤؾاؾها في مٗىٍى  . ٖع

غ ٠ُ٦ ببغاػ البدشُت الىع٢ت َظٍ ؾخداو٫  َىا مً      ٘ للُٟل، الخماًت الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  ٞو  ؤخ٩ام بدكَغ
٘،ا٫ َظا لخماًت ال٣ٗىباث ٢اهىن  جضزل ٠ُ٦ بُان زم وجىُٓمها، الخًاهت  جل٪ مسالٟي ٖلى عاصٖت ٣ٖىباث بخ٣ىحن حكَغ

مت، مً الُٟل لخماًت زاوي ٦ٍُغ٤ ألاخ٩ام حر ٦ُٟلت هي َل ال٣ىاهحن َظٍ في الىٓغ زم الجٍغ  الخ٣ُ٣ُت الخماًت بخٞى
ٗاث بٌٗ بلى طل٪ في باالؾدىاص الجغاثم، َظٍ مً للُٟل ٗت وؤخ٩ام الٗغبُت الدكَغ  بالبدض و٦ظا ؤلاؾالمُت، الكَغ

.  الىا٢٘ ؤعى ٖلى ال٣ىاهحن جل٪ جُب٤ُ ٞاٖلُت مضي ًٖ يوالخ٣و
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لُت       ت َغح مً الضعاؾت َظٍ ؾدىُل٤ ٖو ها زهىنُت مً اهُال٢ا ؤلاق٩الُاث مً مجمٖى  م٣ضمت وفي مىيٖى

ع وفس هُف: الدؿائالث جل٪  خالٌ مً الخلاهت أخيام بمخالفت املخعللت الجسابم مً للوفل الخماًت الىهني الدؼَس

. الجصابسي؟ العلىباث وكاهىن  طسةألا كاهىن 

 ألاهفاٌ؟ كد إلاحسام ًاهسة جصاًد ملىاحهت امليؼىدة الخماًت بخدلُم هفُلت اللىاهين جلً وهل       

: الخالُت الخُت هدب٘ ؤلاق٩الُت َظٍ وإلاٗالجت      

ٌ  املبدث . الجصابسي  ألاطسة كاهىن  ًل في الخلاهت مفهىم: ألاو

. الخًاهت ٍٖغ٠ث: ألاو٫  اإلاُلب        

. ومضتها بالخًاهت الىاؽ ؤولى: الشاوي اإلاُلب        

اعة وخ٤ الخًاهت مؿ٣ُاث: الشالض اإلاُلب          .الٍؼ

. العلىباث كاهىن  ًل في الخلاهت ألخيام املخالفت الجسابم أػياٌ: الشاوي املبدث

مت: ألاو٫  اإلاُلب         . اإلادًىن  الُٟل حؿلُم ٖضم ظٍغ

مت: الشاوي لباإلاِ         . خايىه مً اإلادًىن  الُٟل ز٠ُ ظٍغ

مت: الشالض اإلاُلب         اعة خ٨م جىُٟظ ًٖ الامخىإ ظٍغ . الٍؼ

ٌ  املبدث . الجصابسي  ألاطسة كاهىن  ًل في الخلاهت مفهىم: ألاو

٣له بضهه ٖلى اإلاداٞٓت بٛغى و٦ٟالخه الُٟل قاون ٖلى ال٣ُام هي الخًاهت بن        ٖىامل مً وخماًخه وصًىه، ٖو
ىاعت  الاهدغاٝ لت ؤًضي جدذ ويٗه ٣ًخطخي مما مجخمٗه، صازل نالخا ٞغصا ٩ًىن  ؤن مً ًم٨ىه بما الاهدال٫ َو  مَا

٤ وؤخ٩امها الخًاهت مٗجى جىيُذ وؾِخم طل٪، في الخ٤ لهم ٩ًىن  وؤن الىاظباث َظٍ إلاشل :       الخالُت اإلاُالب ٞو

ٌ  املولب ف: ألاو . الخلاهت حعٍس

 الهبي وخًً بًُها، ٖلى الخمامت ٞحها جدًً التي اإلاىاي٘ واإلادايً: والخايىت الخايً مهضع الخًاهت: لغت
لُت  ،( )عباٍ: خًىا ًدًىه ا ٞالخًاهت ٖو  . ٖلُه والخىان وخٟٓه الصخيء  يم مٗجى جُٟض لٍٛى

 ًاطًه مما ًخهوو٢ا بإمىعٍ، ٌؿخ٣ل وال ًمحز ال الظي اإلاٗخٍى ؤو الهٛحرة ؤو الهٛحر بدٟٔ ال٣ُام هي :اؿوالخا
، ًٍغ ٣لُا ظؿمُا واٖضاصٍ ٍو  .( )بمؿاولُاتها والايُإل الخُاة بخبُٗاث الجهىى ٖلى ٣ًىي  ٧ي وهٟؿُا ٖو

 ههذ خُض 62 اإلااصة هو في ؤَضاٞها مً اهُال٢ا ( )ألاؾغة ٢اهىن  في الخًاهت الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖٝغ :كاهىها
اًت الخًاهت"  هي ٞالخًاهت وبظل٪" وزل٣ا صخت وخٟٓه خماًخه ٖلى والؿهغ ؤبُه صًً ٖلى وجغبِخه وحٗلُمه الىلض ٖع

                                                           
(1) 

 .  9ص   ،ط. ت، د. دبريكت،  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،2ابن منظور، لساف العرب، ج 
 .288، ص  : ، ط977 ، هثً ثُلٌٌ، ُذ٘جٕ، 2ث٤ُْو ّجدن، كوٚ ثُْ٘ز، ػ  (2)
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اًت اَٟت ٖع حر مً بض ٞال الىلض ججاٍ ٖو ، مً وؤزغ للُال١ هدُجت ج٩ىن  الخًاهت ون الجى، َظا جٞى  خماًت مً بض ٞال آزاٍع

٘ ٖلى اإلاكٕغ ٞٗمض الؼوظحن، بحن الٟغ٢ت خهى٫  بٗض الُٟل . الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  في الخًاهت حكَغ

: للخلاهت الؼسعي الخىم-

. مٗا؟ لهما ؤو للمدًىن، ؤو للخايً، خ٤ الخًاهت َل     

 ؤي في ٖىه جدىاػ٫  ؤن ولها للخايىت، خ٤ الخًاهت ؤن بلى مال٪ ًٖ عواًت وفي والشىعي وؤخمض الكاٞعي طَب      

. ( )امخىٗذ بطا ججبر وال و٢ذ،

 لضي وعواًت الخىُٟت، بٌٗ ٢ا٫ وبه امخىٗذ، بن ٖلُه ألام ججبر للمدًىن، خ٤ ؤجها بلى ال٣ٟهاء بٌٗ وطَب      

. الخىابلت

 ٦ٟالت) ٢ضامت ابً ٣ًى٫  مٗا، واإلادًىن  للخايىت خ٤ ؤجها مً ٖىضَم الصخُذ ٖلى الخىُٟت مً الجمهىع  وطَب

.  ( )اإلاهال٪ مً وبهجاٍئ ٖلُه ؤلاهٟا١ ًجب ٦ما الهال٥، ًٖ خٟٓه ُٞجب بتر٦ه، حهل٪ وهه واظبت وخًاهخه الُٟل

غة ؤبى ٣ًى٫  و٦ما        بلى ًدخاط خُاجه مً الضوع  طل٪ في الُٟل ون ؤوال، اليؿاء ٖلى الخًاهت وظىب زبذ بهما) َػ

اًخحن . ( )(ٖع

 بُجي ٧ان َظا ابجي بن هللا عؾى٫  ًا ٢الذ امغؤة ؤن ٖمغو  بً هللا ٖبض ظضٍ ًٖ ؤبُه ًٖ قُٗب بً ٖمغ ًٖ وعوي       
ه ؤن وؤعاص َل٣جي ؤباٍ وبن خىاء، له ظغي وح ؾ٣اء له وزضَي خىاء له : وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  لها ٢ا٫ مجي، ًىتٖز

.   ( )(جى٨خي لم ما به ؤخ٤ ؤهتي)

: الخلاهت ػسون-

ا الىاظب الكغوٍ في ال٣ٟهاء ازخل٠       َغ : الخالُت اإلاظاَب ٖلى للخًاهت اإلاماعؽ الصخو في جٞى

: ( )مجها ؤمىع  ٖضة الخًاهت في ٌكتٍر ؤهه الاخىاٝ اج٤ٟ: الخىفُت-

. خ٣ها لها عظ٘ جابذ ٞةن الخًاهت في خ٣ها ؾ٣ِ اعجضث ٞةن الخايىت جغجض ال ؤن-1

ت ؤو ٞؿى٢ها زبذ ٞةن ٖلُه، مإمىهت ٚحر ٞاؾ٣ت ج٩ىن  ال ؤن-2 ت مدتٞر . ٌؿ٣ِ خ٣ها ٞةن ٧الغ٢و صهِئت خٞغ

  ٩ًىن  ٦إن للهٛحر، عخما ػوظها ٩ًىن  ؤن بال خ٣ها ؾ٣ِ جؼوظذ ٞةن ؤبُه ًٖ جتزوط ال ؤن-3
ً
ّما  جؼوظذ ٞةن له، َٖ

. الخًاهت في خ٣ها ٖاص الشاوي الؼوط َل٣ها ٞةن خ٣ها ؾ٣ِ ؤظىبُا

                                                                                                                                                                                     
( ) 

 27ثُٔؤًك ك٢  05/02، ثُٔؼوٍ ٝثُٔضْٔ دٔٞؽخ ثألٌٓ 984 ٤ٗٞ٣ٞ  9ثُٔؤًك ك٢    /84هجٕٗٞ ثألٌّر ًهْ  ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُؾَثةٌ، 

 .2005كذٌث٣ٌ 
 .77 ، ص 2س، ػ.ح، هثً ثُلٌٌ ُِطذجػز ٝثُ٘شٌ، د٤ٌٝس، هأد٢ ٣ًٌٍج دٖ شٌكجء ث١ُٝٞ٘، ثُٔؾٔٞع شٌؿ ثُٜٔي  (2)
(3) 

 .2 2، ص 8ػ. س. أفٔو دٖ ٓقٔو دٖ هوثٓز، ثُٔـ٢٘، ٓطذؼز ثإلٓجّ، ٓظٌ، ه 
(4) 

 .406، ص 3: ، ط957 ٓقٔو أدٞ ٌٍٛر، ثألفٞثٍ ثُشنظ٤ز، هثً ثُلٌٌ ثُؼٌد٢، ثُوجٌٛر،  
(5) 

 .207ط، ص . ، ه2س، ػ. ٣ٖ، هثً ثٌُضجح ثُؼٌد٢، هٓقٔو دٖ ػذو هللا ثُقجًْ، ثُْٔضوًى ػ٠ِ ثُظق٤ـ 
(6) 

 .59ط، ص . ، ه4،ػ999 ػذو ثٌُفٖٔ ثُؾ١ٌ٣َ، ثُلوٚ ػ٠ِ ثُٔيثٛخ ثألًدؼز، هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز، د٤ٌٝس،  
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اًت، الى جدخاط ؤهثى ٧اهذ بطا الؾُما مغا٢بت، بضون  الهبي جتر٥ ال ؤن-4  ًسغظً الالحي اليؿاء مً ؤمها ٧اهذ ٞةن ٖع
ا، جغبُت في وتهمل الى٢ذ َىا٫ . بظل٪ ٢ٌِـ خ٣ها ٞةن نٛحَر

. الخايىت في ال٣ٗل يغوعة -5

: ًلي ما الخىابلت واقتٍر :الخىابلت-

. ٖا٢ال الخايً ٩ًىن  ؤن-1

. خغا ٩ًىن  ؤن-2

مى ٖاظؼا، ٩ًىن  ال ؤن-3 . ٧اٖو

. ؤظظم ؤبغم ٩ًىن  ال ؤن-4

. ؤظىبي مً متزوظت الخايىت ج٩ىن  ال ؤن-5

: الخالُت الكغوٍ ٖلى اإلاال٨ُت اج٤ٟ: املالىُت-

. إلاجىىن  خًاهت ال ال٣ٗل،-1

. اإلادًىن  الُٟل قاون ٢ُام ٖلى ال٣ضعة-2

: مجها قغوٍ ٖضة ٖلى الكاُٞٗت اج٤ٟ :الؼافعُت-

. ٧لها الؿىت في واخض ٦ُىم هاصعا، ٢لُال ظىىهه ٧ان بطا بال للمجىىن، خًاهت ٞال ٖا٢ال الخايً ٩ًىن  ؤن-1

ت-2 . لغ٤ُ٢ خًاهت ٞال الخٍغ

. لممـ ٖلى ل٩اٞغ خًاهت ٞال ؤلاؾالم،-3

. نالة جاع٥ ولى لٟاؾ٤، خًاهت ٞال الٟٗت،-4

. ؤمىعٍ مً ؤمغ في لخاثً خًاهت ٞال ألاماهت،-5

. ممحزا ٧ان بطا اإلادًىن، بلض في ؤلا٢امت قٍغ-6

. ( )خًاهتها حؿ٣ِ ٞال ٦ٗمه بمدغم جؼوظذ ٞةن مدغم، بٛحر متزوظت الهٛحر ؤم الخايت ج٩ىن  ال ؤن-7

: امللازهت وحه-

: ًلي ُٞما هجملها ل٨ً الكغوٍ جدضًض في ةألاثم ازخل٠      

                                                           
( ) 

 .73، ص 984 ،  : أدٞ ٓذشٌ ثُطٌث١ٍ، ثٌُٔأر ٝفوٞهٜج ك٢ ثالّالّ، هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز، د٤ٌٝس، ط 
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ت، ال٣ٗل، الهبي، جغ٥ ٖضم ألاب، بٛحر الؼواط الٟؿى١، الغصة،-  ٖضم اإلادًىن، بلض في ؤلا٢امت ألاماهت، الخٍغ
. ال٣ضعة اإلاغى،

ا الىاظب الكغوٍ جدضًض خى٫  اإلاظاَب ٞازخالٝ وبظل٪        لضاٞ٘ َى ٞةهما للخًاهت، اإلاماعؽ الصخو في جىاَٞغ
حر وعٖاًخه، اإلادًىن  الُٟل خماًت َى ووخُض واخض  وكإة اإلادًىن  الُٟل جيكإ ؤن قإجها مً التي الؿبل وجٞى

. صخُدت

 م٣خًبت ٧اهذ الكغوٍ جل٪ ول٨ً ألاؾغة، ٢اهىن  مً 62 اإلااصة في الكغوٍ بٌٗ وي٘ الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  ؤما      

اًت هي الخًاهت) اإلااصة في ظاء ًضح زانت بكغوٍ ًإث ولم الخًاهت حٍٗغ٠ باب جدذ ظاءث  وجغبِخه وحٗلُمه الىلض ٖع

جب وزل٣ا، صخت وخٟٓه خماًخه ٖلى والؿهغ ؤبُه صًً ٖلى  بحن ٞمً ،(الخًاهت إلاماعؾت ؤَال الخايً ٩ًىن  ؤن ٍو
اًت زال٫ مً الهبي جغ٥ ٖضم اإلاظ٧ىعة الكغوٍ  ُٞت،٧ا ٚحر قغوٍ ٞهظٍ ألاَلُت، الشاوي والكٍغ ؤهىاٖها، بجمُ٘ الٖغ

دت قغوَا اقتٍر 137 اإلااصة في الؿىعي الصخهُت ألاخىا٫ ٢اهىن  ٨ٖـ ٖلى  بال٣ٗل ًخمخ٘ ٩ًىن  بإن الخايً في نٍغ

 وما 34 اإلااصة في الخىوؿُت الصخهُت ألاخىا٫ مجلت و٦ظل٪ وزل٣ا، صخت اإلادًىن  بهُاهت ال٣ُام ٖلى وال٣ضعة والبلٙى
ذ بٗضَا ٩ىن  اإلاٗضًت، ألامغاى مً ؾاإلاا الُٟل، بكاون ال٣ُام ٖلى ٢اصعا ؤمُىا، الخايً ٩ًىن  ؤن اقتَر  ؤب صًً مً ٍو

.  ( )اإلادًىن 

. ومدتها بالخلاهت الىاض أولى: الشاوي املولب

. الوفل بدلاهت الىاض أولى:أوال

:  ػسعا

ٗت ظٗلذ ل٣ض        الؤو الهٛحر، خًاهت خ٤ الؿلُمت والُٟغة ال٣ٗل إلا٣خًُاث اإلاُاب٣ت الؿمداء الاؾالمُت الكَغ
 الخًاهت اؾخد٣ا١ في م٣ضمت ألام ٢غابت وظٗلذ ؤمه، الهٛحر بدًاهت اإلاداعم اليؿاء ؤخ٤ وظٗلذ اليؿاء، مً إلاداعمه

. ( )وخض ألاب ٢غابت ٖلى

ت، والكاُٞٗت واإلاال٨ُت الخىُٟت ٞظَب        لم ؤو ألام ٣ٞضث ٞةطا ؤمه، الُٟل بدًاهت الىاؽ ؤولى ؤن بلى والٓاٍَغ

٣ضم‘ ( )ؤمه مً اإلادًىن  ظضة ؤي ؤمها بلى الخًاهت هخ٣لذا للخًاهت ؤَال ج٨ً  ألام الٗهباث ٖلى اليؿاء ألاخىاٝ ٍو
 ألا٢غب اإلادغم الغخم طوي  مً الٗهباث بلى الخ٤ ًيخ٣ل زم ٞالٗماث، ٞالخاالث ٞبىاتهً ٞاوزىاث وب الجضة زم ٞإمها

مام بجي بال ؤلاعر، جغجِب ٖلى ٞاو٢غب . ( )ألٖا

، وبُه، ٞجضجه ألام، ٞٗمت ٞسالخه، ٞجضتها، ٞإمها ٞاوم: ةاملاليي أما        ٞالىصخي، ٞسالخه، ٞٗمخه، ٞإزخه، ٞإبٍى
. ( )ٞاوؾً حؿاووا ٞةن والك٣ٟت، الهُاهت خُض مً للمدًىن  ألاًٞل ٢ضم حؿاووا ٞةن... وب ٞالجض ٞاور،

                                                           
( ) 

 .40 ، ص 3: ، ط  20ػو، هجٕٗٞ ثألٌّر ثُؾَثة١ٌ ك٢ عٞدٚ ثُؾو٣و، هثً ٛٞٓز، ثُؾَثةٌ، ػذو ثُؼ٣ََ ُ 
(2) 

 .406ط، ص . ، ه2007ٓقٔو ٓق٢ ثُو٣ٖ ػذو ثُق٤ٔو، ثالفٞثٍ ثُشنظ٤ز ك٢ ثُش٣ٌؼز ثالّال٤ٓز، ثٌُٔضذز ثُؼ٤ِٔز، د٤ٌٝس،  
(3) 

 .99-98، ص  : ، ط س، ػ. ثأل٣ٌٍٛز، ٓظٌ، ه ٓقٔو ٓقٔٞه دٖ ثُق٤ْٖ ثالّضٌٝش٢، ؽجٓغ أفٌجّ ثُظـجً، ثُٔطذؼز 
(4) 

 .340، ص 2: ، ط2، ػ994 ػالء ثُو٣ٖ ثٌُْٔ ه٘و١، صقلز ثُلوٜجء، هثً ثٌُضخ ثُؼ٤ِٔز، د٤ٌٝس،  
(5) 

 .634، ص 3س، ػ. ٕ، ه. أد٢ ثُذًٌجس أفٔو ثُوًه٣ٌ، ثُشٌؿ ثُظـ٤ٌ، ه  
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: ؤوظه زالزت ٟٞحها  وآلاباء َاثألام ٖضم ٞةن ٞاو٢غب، ألا٢غب زم ٞإمها، ألام ج٣ضم :الؼافعُت أما      

 .الٗهباث مً بالخًاهت ؤخ٤ اليؿاء - 

 .بها ؤخ٤ الٗهباث -2
 .اليؿاء ٢ضمذ ال٣غب في اؾخىوا وبن ٢ضمً، ؤ٢غب اليؿاء ٧ان وبن ٢ضمىا، ؤ٢غب الٗهباث ٧ان بن -3

 ٞاوزىاث، ٞاو٢غب، ألا٢غب ؤمهاجه زم ٖال، وبن الجض زم مجهً، ٞاو٢غب ألا٢غب ؤمها، زم ٞاوم، :الخىابلت أما      
ه، ٞساالث ٞالٗماث، ٞالخاالث، ه، ٖماث زم ؤبٍى ماجه، ؤٖمامه بىاث زم وؤزىاجه، ؤزىجه بىاث زم ؤبٍى لم ٖو  وال ظغا َو

ظا ط٦ٍغ ج٣ضم مً بٗض بال الخًاهت الٗهباث ٌؿخد٤ . ( )ٞاو٢غب ألا٢غب مظَب في صخُذ َو

 ألام" بىهها 64 اإلااصة بمىظب ومه الىلض خًاهت في الخ٤ اإلاخمم،و اإلاٗض٫ 84/11 ع٢م ألاؾغة ٢اهىن  ؤُٖى ل٣ض :كاهىها-
 َٟلها، ٖلى الىاؽ ؤق٤ٟ ٞاوم ؤمه، ٖىض بال جخد٤٣ ال اإلادًىن  مهلخت بإن اإلاكٕغ مً بصعا٧ا.." ولضَا بدًاهت ؤولى

٣هم م به وؤٞع . ( )به الٗىاًت مكا١ جدمل ٖلى نبرا وؤ٦ثَر

٤ الخىايً جغجِب هجض 64 اإلااصة هو الى وبالغظٕى        زم وم الجضة زم ألاب زم ولضَا بدًاهت ؤولى ألام" ًلي ما ٞو

 لِـ ألاو٫  الخايً ؤن جبحن ٞةطا" طل٪ في اإلادًىن  مهلخت مغاٖاة م٘ صعظت ألا٢غبىن  زم الٗمت زم الخالت زم وب الجضة
٨ظا، الشاوي الخايً بلى الخًاهت اهخ٣لذ للخًاهت ؤَال غ 64 اإلااصة في اإلاكٕغ ؤن هجض وبظل٪ َو  للُٟل الخماًت ٞو

 في اإلادًىن  مهلخت مغاٖاة م٘"  اإلااصة آزغ في ٢ا٫ طل٪ مً وألا٦ثر الخًاهت، في ؤولُاث بةُٖاء وطل٪‘ ( )اإلادًىن 
 الخًاهت ؾ٣ُذ الخالت م٘ ب٣اءٍ اإلادًىن  مهلخت مً ٧ان ٞةن اإلادًىن، للُٟل الخماًت جغ٦حز مً ػاص ؤهه ؤي" طل٪
ًٖ ،ً ظا آلازٍغ  الىلض ؤن ٞىدُجت لها، ٌٗترى ٢ض التي والىٟؿُت الٗاَُٟت ؤلاؾاءة مً للُٟل، الخماًت مً هٕى َو

 زالخه، م٘ ب٣اٍئ اإلادًىن  الُٟل مهلخت ٞمً زالخه، في وعٚب اإلادًىهحن ؤخض م٘ ب٣اثه في عاٚبا لِـ اإلادًىن 

ت الؿلُت له وال٣اضخي . صاثما اإلادًىن  ختمهل مُٗاع ب٣اء م٘ بؾ٣اَها، ؤو الخًاهت بؾىاص في الخ٣ضًٍغ

غث ألاؾغة ٢اهىن  مً 64 اإلااصة ج٩ىن  وبهظا       الخايً مً بؾاءة خضزذ ٞةطا اإلادًىن، للُٟل الالػمت الخماًت ٞو
 جيخ٣ل واهدغاٞها، ألام ؤزال١ ؾىء جبحن ؤو الدؿى٫، في اإلادًىن  الىلض اؾخٗملذ ٢ض ج٩ىن  ٦إن ألام، وهي للُٟل ألاو٫ 

٨ظا لألب، مباقغة الخًاهت . َو

    .الخلاهت مدة: زاهُا

: ؤ٢ىا٫ بلى الخًاهت مماعؾت مضة في ال٣ٟهاء ازخل٠: ػسعا

كغب ًإ٧ل ؤن بلى بالٛالم ؤخ٤ الخايىت بإن ٣ًىلىن  :فالخىفُت- لبـ َو خىيإ مدمض ًٖ عواًت وفي وخضٍ، ٍو  وخضٍ ٍو
. وخضٍ ٌؿدىجي ؤو

                                                           
( ) 

 .223أفٔو دٖ ٓقٔو دٖ هوثٓز، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   
 .304ط، ص . ، ه0 20أفٔو شج٢ٓ، هجٕٗٞ ثألٌّر ثُؾَثة١ٌ طذوج ألفوط ثُضؼو٣الس، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور، ثإلٌّ٘و٣ًز،   (2)
(3) 

 .256، ص  : ، ط2008بن شويخ الرشيد، شرح قانوف األسرة اجلزائرم ادلعدؿ، دار اخللدكنية، اجلزائر،  
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ت ؤما       ت ؾىحن بؿب٘  ٚالملل باليؿبت خضوصَا وفي جدٌُ، ختى بها ؤخ٤ ٞهي الجاٍع . ( )ؾىحن حؿ٘ وللجاٍع

ت ؤما ؤلاسٛاع ختى و٢ُل ًدخلم، ختى الخًاهت في ًتر٥ ٞالٛالم :املالىُت أما- . جتزوط ختى الخًاهت في جب٣ى ٞةجها الجاٍع

 ولِـ ؾبٗا بلٜ ٞةطا ؾىحن، ؾب٘ ًبلٜ ختى الخًاهت، في ًب٣ى الٛالم ؤن بلى ُٞظَبىن : والخىابلت الؼافعُت أما-
ه، بحن زحر ٍوبمٗذ ا ٞةطا ؤبٍى   .( )به ؤولى ٞهى ؤزخاٍع ٞإحهما ُٞه جىاٖػ

 ٢اهىن  مً 65 اإلااصة خضصث خُض ال٣اهىن، ؤوظبه ؤصاء َى وبهما لهاخبه مابضة بهٟت ًشبذ ال الخًاهت خ٤ :كاهىها
ه للظ٦غ ٞباليؿبت الخًاهت، مماعؾت مضة اهتهاء الجؼاثغي  ألاؾغة ه وألاهثى ؾىىاث ٖكغ ببلٚى  ؤي الؼواط ؾً اببلٚى
م الخايىت ٧اهذ بطا ؾىت ٖكغ ؾخت بلى للظ٦غ باليؿبت جمضًضَا ام٩اهُت ٖلى هو ٦ما ؾىت ٖكغ حؿٗت

ُ
 بٗض، جتزوط لم ؤ

 بىهها 65 اإلااصة في الخًاهت مضة الجؼاثغي  اإلاكٕغ لخو و٢ض‘ ( )اإلادًىن  مهلخت ٖلى مبجي الخًاهت باهتهاء والخ٨م
ه الظ٦غ خًاهت مضة جى٣طخي" ها وألاهثى ؾىىاث، 10 ببلٚى  للظ٦غ باليؿبت الخًاهت ًمضص ؤن ولل٣اضخي الؼواط، ؾً ببلٚى

ً ا الخايىت ٧اهذ بطا ؾىت 16 بلى مَّ
ُ
". اإلادًىن  مهلخت باهتهائها الخ٨م في ًغاعي ؤن ٖلى زاهُت، جتزوط لم ؤ

 خض ٖلى وألاهثى للظ٦غ ال٣اهىوي الغقض ؾً بلٙى بلى حؿخمغ الخًاهت ؤن بلى 166 اإلااصة في اإلاٛغبُت اإلاضوهت وطَبذ      
 ؤمه بحن ًدًىه مً ًسخاع ؤن ؾىت، ٖكغ الخامؿت ؤجم الظي للمدًىن  ًد٤ الؼوظُت الٗال٢ت اهتهاء وبٗض ؾىاء،

. ( )وؤبُه

 .فيها السحىع وخم الخلاهت مظلواث: الشالث املولب

غ مً ٖلُه البض الخايً َٝغ مً الخًاهت إلاماعؾت       ت جٞى  ؤو الخًاهت مماعؾت ؤزىاء ؾىاء الكغوٍ، مً مجمٖى
ا ٣ٞض ؤو ٖاج٣ه ٖلى اإلاغمُت الالتزاماث مً بااللتزام ؤزل وبن بالخايً، جخٗل٤ قغوٍ  الخًاهت ؤَلُت قغوٍ مً قَغ

غ ألاؾغة ٢اهىن  ؤن هجض وبهظا مىه، بؾ٣اَها وظب ٘ وطل٪ للُٟل، الخماًت ٞو  بؾاءة ٞإي الخًاهت، مؿ٣ُاث بدكَغ
 اإلاُالبت في الخ٤ له طل٪ في مهلخت له مً و٧ل مباقغة، الخًاهت مماعؾت في الخايً خ٤ ؾ٣ِ اإلادًىن، للُٟل

غ التي الخًاهت مؿ٣ُاث ومً ٢ًاء، الخًاهت بةؾ٣اٍ : الخالُت ألاؾباب هظ٦غ اإلادًىن  للُٟل الخماًت جٞى

.  مدسم كٍسب بغير بالتزوٍج الخلاهت خم طلىن -1

 مً ؤن ؤي".  مدغم ٢ٍغب بٛحر بالتزوٍج الخًاهت خ٤ ٌؿ٣ِ"  الجؼاثغي  ألاؾغة  ٢اهىن  مً 66 اإلااصة ههذ ل٣ض      

ٗجي‘ ( )ؤظىبي مً متزوظت الخايىت ألام ج٩ىن  ال ؤن الخًاهت قغوٍ  ػوظها مً َال٢ها و٢٘ ػوظت ٧ل ؤن باوظىبي َو
ظا ال٣اهىن، ب٣ىة الخًاهت َظٍ في خ٣ها ٌؿ٣ِ مىه ؤوالصَا خًاهت لها وؤؾىضث ٢ًاجي، بد٨م  ؤزىاء ػواظها بمجغص َو
لت اإلادًىن، م٘ ٢غابت ٖال٢ت له لِـ شخو م٘ الخًاهت خ٤ ٢ُام  ؤ٢اعب مً لِـ الصخو َظا ؤن ؤلاؾ٣اٍ ٖو

 ؤن واإلاٗلىم نلبه، مً لِـ وهه الصخو، َظا بِذ في ؤمه م٘ ب٣اءٍ ؤزىاء للُٟل ٌسخيء ٣ٞض اإلادًىن، الُٟل

                                                           
( ) 

 .97، ص 2، ػ 95 ّ، . ٕ، ه. ، هد٤ؾ٢ٌٓ ػ٠ِ ثُنط٤خ، صقلز ثُقذ٤خ ػ٠ِ شٌؿ ثُنط٤خ 
(2) 

 .6 2، ص 8، ػ958 أد٢ ٣ًٌٍج ث١ُٝٞ٘، ثُٔـ٢٘، ٌٓضذز ٓظطل٠ ثُذجد٢، ٓظٌ،   
 .258دٖ ش٣ٞل ثٌُش٤و، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   (3)
(4) 

 .222ط، ص . ، ه0 20أفٔو ٗظٌ ثُؾ٘و١، شٌؿ ٓوٝٗز ثألٌّر ثُٔـٌد٤ز، هثً ثٌُضخ ثُوج٤ٗٞٗز، ٓظٌ،  
 .54 ط، ص . ، ه4 20ُؾ٘و١، شٌؿ هجٕٗٞ ثألٌّر ثُؾَثة١ٌ، هثً ثٌُضخ ثُوج٤ٗٞٗز، ٓظٌ، أفٔو ٗظٌ ث  (5)
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اًت، هي الخًاهت اًت، َظٍ حهمل اإلادًىن  الىلض عبؤ٢ا مً لِـ بغظل الخًاهت ألام ٞؼواط ٖع  للُٟل ٞدماًت الٖغ
 بطا ؤما ألام، َظٍ ًٖ الخًاهت بؾ٣اٍ مً بض ال للُٟل ٢ٍغب الٛحر الؼوط َظا مً جهضع ٢ض بؾاءة ؤي مً اإلادًىن 

 وبالخالي ؤ٢اعبه، مً الُٟل ٖم ون ألام، جل٪ ًٖ الخًاهت َظٍ حؿ٣ِ ٞال اإلادًىن  الىلض بٗم مشال ألام َظٍ جؼوظذ
ظٍ ؤزُه، ابً ًٖ ٠ٌُٗؽ ب التي بظاتها الخماًت هي َو  ؤو الىٟؿُت ؾىاء للُٟل ؤلاؾاءاث لغص ويٗها، اإلاكٕغ ٚع

ا ؤو الجؿمُت . ٚحَر

. الخاكً في جىفسها الىاحب الؼسون أخد باهخفاء الخلاهت خم طلىن -2

 اإلاىهىم الكغوٍ ؤخض زخال٫با الخًاهت حؿ٣ِ"  ؤهه ٖلى ألاؾغة ٢اهىن  مً 67 اإلااصة هو في اإلاكٕغ ؤوعص ل٣ض   

ت وي٘ ألاؾغة ٢اهىن  مً 62 اإلااصة في الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن اإلااصة َظٍ مً ووؿدك٠‘ "ؤٖالٍ 62 اإلااصة في ٖلحها  مً مجمٖى
 الكغوٍ جل٪ ومً الخًاهت، في خ٣ه ؾ٣ِ الكغوٍ، جل٪ بخضي ازخل ٞةن الخًاهت، إلاماعؾت الخايً في الكغوٍ

اًت" كتٍر وزل٣ا، صخت وخٟٓه خماًخه، ٖلى والؿهغ ؤبُه، صًً ٖلى جهوجغبي وحٗلُمه الىلض ٖع  ٩ًىن  ؤن الخايً في َو

اًت في واإلاخمشلت اإلادًىن، ججاٍ وبىاظبها بالتزاماتها وؤزلذ ألام هي الخايىت ٧اهذ ٞةطا‘ "الخًاهت إلاماعؾت ؤَال  الٖغ
 مهلخت ال٣اضخي ًغاعي الخاالث ظمُ٘ وفي خًاهتها، ٌؿ٣ِ ؤن ال٣اضخي باؾخُاٖت ٞةهه والخٟٔ، والخماًت والتربُت

. ( )اإلادًىن 

 .بالخلادم الخلاهت خم طلىن -3

ض إلاضة مؿخد٣ها الخًاهت ًُلب لم بطا"  ؤهه الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  مً 68 اإلااصة هو في ظاء       بضون  ؾىت ٖـً جٍؼ

 مً هٕى خًاهت بضون  الُٟـل جغ٥ٝ بها، ؤولى َى إلاً الخًاهت حؿىض بالُال١ الخ٨م نضوع  ٞبٗض‘ " ٞحها خ٣ه ؾ٣ِ ٖظع
 إلاضة إلاماعؾتها بالخًاهت الىاؽ ؤولـى َى مً ًُلب ولم ؤلاؾاءة، لهظٍ اإلادًىن  الُٟل حٗغى ٞةطا للُٟل، ؤلاؾاءة

ضم الُٟل، خماًت لٛغى الترجُـب في ًلُه الظي للخايً مباقغة الخًاهت وجيخ٣ل ٞحها، خ٣ه ؾ٣ِ ؾىت،  بضون  جغ٦ه ٖو

اٍ خايً دمُه، ًٖغ . جمؿه ٢ض التي الاهتها٧اث مسخل٠ نم ٍو

ظا     اًت في مىظىصا الُٟل ٧ان بطا ؤهه ٌٗجي َو  في خ٣ه ؤخضَم ًُلب لم الجضة ؤو ألام ؤو ألاب وؤن زالخه، و٦ٟالت ٖع

 ٞمً بالُٟل مهخمحن ُٚـغ َاالء ؤن بدؿبُـب‘ ( )ٌؿ٣ـِ الخًاهت خ٤ ٞةن ٞإ٦ثر، ؾىت طل٪ ٖلى ومطخى الُٟل، خًاهت

.  للُٟل خماًت ٖجهم الخًاهت اٍبؾ٤ ؤولى باب

 .باملظاهىت الخلاهت خم طلىن -4

 اإلادًىن  ؤم م٘ بمدًىجها ؾ٨ىذ بطا الخالت ؤو الجضة خًاهت حؿ٣ِ: "  ألاؾغة ٢اهىن  مً 70 اإلااصة هو في ظاء    

 الُٟل ؤم م٘ حؿ٨ً ٦ـاهذ بطا الخًاهت لها ؤؾىضث التي الجضة ؤو الخالت ؤن َظا ومٗجى‘ "مدغم ٢ٍغب بٛحر اإلاتزوظت
 الخالت لهظٍ الخًاهت في الخ٤ ؾ٣ـِ اإلادًىن، بالىلض ٢غابت جغبُه ال بصخو متزوظت الألم َظٍ و٧اهذ اإلادًىن،

                                                           
(1) 

 .77ط، ص . ، د3 20حلسني بن شيخ آث ملويا، قانوف األسرة نصحا كشرحا، دار اذلدل، عني مليلة،  
 .42 ػذو ثُؼ٣ََ ّؼو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   (2)
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ظا الخايىـت، هي ٧اهذ بن الجضة ؤو الخًاهت، لها ؤؾىضث التي  مً جهضع ٢ض التي ؤلاؾاءاث وججىـب للُٟـل خماًـت ٧له َو

. اإلادًىن  للىلض ٢ٍغب الٛحر الصخو َظا

.ؤظىبي بلض في باإلادًىن  الاؾدُُان -5  

ً ؤن الخًاهت خ٤ له اإلاى٧ل الصخو ؤعاص بطا" الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  69 اإلااصة هو في وعص      ؤظىبي بلض في ٌؿخَى
 الخايً ؾٟغ بمجغص حؿ٣ِ الخًاهت ًجٗل لم ٞاإلاكٕغ... "   ٖىه بؾ٣اَها ؤو له الخًاهت بزباث في لل٣اضخي ألامغ عظ٘

ظا ؤظىبي بلض في به الاؾدُُان هُت اقتٍر بل ؤظىبي، بلض بلى نباإلادًى  مدضصة، ٚحر إلاضة ؤو الضاثمت ؤلا٢امت ٌٗجي ما َو

لت ٚحر اإلاا٢خت ؤلا٢امت ؤما . الخًاهت حؿ٣ِ ال الٍُى

 الىظضاهُت ؤلاؾاءة ؾحرجب ٧ىهه اإلادًىن، مهلخت ٖلى ًازغ اإلادًىن  بالىلض الؿٟغ ؤن ال٣اضخي عؤي ٞةطا    
 بالخاعط، اإلا٣ُم ابىه ٖلى ؤلاقغاٝ ألاب ٖلى ًخٗظع ٦ما ووالضٍ، ؤَله ًٖ بُٗضا ؾِب٣ى ؤهه اٖخباع ٖلى للُٟل، ُٞتوالٗاٍ

اعة خ٤ و٦ظا  وبؾىاصَا الخايً مً الخًاهت بةؾ٣اٍ ال٣اضخي ًخضزل ؤلاؾاءة، َظٍ زبدذ ٞةطا اإلاؿاٞت، لبٗض الٍؼ
 ؤخىاله، مغا٢بت ونٗىبت ابىه، ًٖ الىالًت مماعؾت مً ألاب ًدغم ؤبُه ًٖ الُٟل ُبٗض ؤن بدؿبِب آزغ، لخايً

 .  ( )للُٟل ؤلاؾاءة لخجىب مجها البض الخًاهت ٞةؾ٣اٍ

 .الخلاهت في السحىع خم: زاهُا

ه ؾبب ػا٫ بطا الخًاهت في الخ٤ ٖىصة ٖلى ألاؾغة ٢اهىن  مً 71 اإلااصة ههذ        ؤن بمٗجى الازخُاعي، ٚحر ؾ٣َى
 اإلااو٘، وظىص في صزل لها بعاصجه الظي ؤما ُٞه، الخايىت إلعاصة صزل ال الظي ؤلاظباعي  اإلااو٘ بؼوا٫ ج٩ىن  الخًاهت ٖىصة
ا، ماوٗا الخايىت ألام ػواط ٌٗخبرون واإلاال٨ُت بؼواله، الخًاهت حٗىص ال اإلااو٘ َظا ػا٫ ٞةطا  ُٞه صزل للخايىت ازخُاٍع

. ( )ا١الٟغ ؤو بالُال١ اإلااو٘ َظا ػا٫ ولى الخًاهت ٖىصة مً ُٞمى٘

ازة خم: زالشا  .  الٍص

اعة خ٤ ٌٗخبر       ً في حؿاَم وجها بالٛت، ؤَمُت ج٨دسخي التي ألامىع  مً الٍؼ  بالخًاهت اإلاكمى٫  الُٟل شخهُت ج٩ٍى

ه مغجبُا وججٗله  بةؾىاص ًد٨م ٖىضما ال٣اضخي ٖلى"  الشاهُت ٣ٞغتها في ألاؾغة  ٢اهىن  مً 64 اإلااصة ههذ ول٣ض‘ ( )بإبٍى

اعة بد٤ ًد٨م ؤن الخًاهت لُه"  الٍؼ  خ٤ بةؾىاص خ٨م بطا ٖلُه ًخىظب ٞةهه بالُال١، ًد٨م ٖىضما ال٣اضخي ٞةن ٖو
ا ؤو ألام بلى الخًاهت اعة بد٤ لألب جل٣اثُا ًد٨م ؤن ٚحَر  خ٨م وبطا مدضصة، وؤما٦ً ؤو٢اث، في وطل٪ اإلادًىن، ٍػ

اعة بد٤ لألم ًد٨م ؤن باإلا٣ابل ٖلُه ًجب ٚحٍر ؤو لألب الخًاهت بةؾىاص  وؤما٦ً ؤو٢اث، وفي مُٗىت، إلاغاث اإلادًىن  الٍؼ

 .( )مدضصة

 

                                                           
 .79 ُق٤ْٖ ش٤ل آط ٣ِٞٓج، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  ( )
 .58 أفٔو ٗظٌ ثُؾ٘و١، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   (2)
 .258دٖ ش٣ٞل ًش٤و، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   (3)
، (6 20-5 20ٓٞؽٜز ُِطِذز ثُْ٘ز ثُغجُغز، هجٕٗٞ مجص، ثًٌَُٔ ثُؾجٓؼ٢ د٣ٌٌز، ). ىد٤ـ ٛشجّ، ٓقجضٌثس ك٢ هجٕٗٞ ثألٌّر  (4)

 .92ص 



 2016 دٌظمبر :  14العدد    -العام الشالث  -مجلت حُل خلىق إلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

66 

 الشاوي املبدث

 العلىباث كاهىن  ًل في الخلاهت ألخيام املخالفت الجسابم أػياٌ

 ٖكغة بخضي لها وي٘ خُض مماعؾتها ؤخ٩ام ويبِ الخًاهت، خ٤ للُٟل يمً ٢ض الجؼاثغي  ألاؾغة ٢اهىن  بن      
 وخ٩ام اإلاسالٟحن ٖلى ال٣ٗاب لدؿلُِ ال٣ٗىباث ٢اهىن  ٍَغ٤ ًٖ اإلاكٕغ ٞخضزل هته٪،ي ٢ض الخ٤ َظا ؤن بال ماصة،

م وعصٕ الخًاهت، مت الخًاهت وخ٩ام اإلاسالٟت اإلاغج٨بت الجغاثم ومً طل٪، ؤهٟؿهم لهم حؿى٫  ممً ٚحَر  ٖضم ظٍغ
 مً الُٟل ز٠ُ متوظغي  جهاجي، بد٨م ؤو اإلاعجل بالىٟاط مكمى٫  خ٨م بكإهه ٢طخي الظي لخايىه، الُٟل حؿلُم

مت طل٪، ٖلى الٛحر خمل ؤو مدًىهت اعة، خ٤ جىُٟظ ًٖ الامخىإ وظٍغ خم الٍؼ ٤ طل٪ جىيُذ ٍو . ؤصهاٍ مىضر َى ما ٞو

ٌ  املولب  مت: ألاو . املدلىن  الوفل حظلُم عدم حٍس

مت َظٍ بن        ٞٗالت ؤصاة حٗخبر ٖلحها اإلاٗا٢بت وبن ألاؾغة، هٓام ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم جل٪ مً واخضة ج٩ىن  الجٍغ

  .ال٣اهىن  اخترام بَاع يمً اإلادًىن  مهلخت لخإمحن الػمت ووؾُلت

ف: أوال  مت حعٍس . املدلىن  الوفل حظلُم عدم حٍس

مت       ى الٟٗل ٖلُه الىا٢٘ والصخو الدؿلُم، ٖضم ٞٗل مً مغ٦بت ٧لمت هي اإلادًىن  الُٟل حؿلُم ٖضم ظٍغ  َو

ت مً بض ٞال اإلادًىن، الُٟل . ؤوال الُٟل مٗجى مٗٞغ

٣هض ؤَٟا٫ مٟغص: لغت الوفل-1 ا) حٗالى هللا ل٣ى٫  جبٗا‘ ( )البلٙى ختى ٦ظل٪ له ٣ًا٫ والىلض اإلاىلىص، اللٛت في به ٍو
َ
 َوِبط

 َٜ
َ
ا٫ُ  َبل َٟ َْ

َ ْ
ُم  ألا

ُ
َم  ِمْى٨

ُ
ُخل

ْ
. ( )(ال

:  اؿوالخا

 ًضعى والهبي‘ ( )َٟل الضواب ؤو الىاؽ مً ٞالهٛحر خضزا، ؤو ُٖىا شخيء ٧ل مً الهٛحر الُاء ب٨ؿغ والُٟل      
ُل٤ ًدخلم، ؤن بلى ؤمه بًُ مً ٌؿ٣ِ خحن َٟال . َٟىلت ومهضع وألاهثى الظ٦غ ٖلى الُٟل لٟٔ ٍو

ذ ٢ض هجضَا ،15/12 ع٢م ( )الُٟل خماًت ٢اهىن  مً 2 اإلااصة بلى بالغظٕى :كاهىها-  التي الخاالث وبُيذ الُٟل، ٖٞغ
: ٧الخالي الالجئ والُٟل الجاهذ، الُٟل مً اإلا٣هىص وبُيذ زُغ، في الُٟل ٞحها ٩ًىن 

ُٟض ٧املت، ؾىت ٖكغ زماهُت ًبلٜ لم شخو ٧ل: الُٟل- . اإلاٗجى هٟـ" الخضر" مهُلر ٍو

 ْغوٝ ج٩ىن  ؤو له، ٖغيت ؤو زُغ في ؤمىه ؤو جغبِخه ؤو ؤزال٢ه ؤو صخخه ج٩ىن  الظي الُٟل: زُغ في الُٟل-
 ؤو البضهُت ؾالمخه حٗغى بِئت في ٩ًىن  ؤو بمؿخ٣بله، اإلاًغ ؤو اإلادخمل للخُغ ٌٗغياٍ ؤن قإجها مً ؾلى٦ه ؤو اإلاِٗكت

ت ؤو الىٟؿُت . للخُغ التربٍى

                                                           
 .402ط، ص. ، ه999 ٕ، ُذ٘جٕ، . ، ه  ثدٖ ٓ٘ظًٞ، ُْجٕ ثُؼٌح،ػ  ( )
 .59ًّٞر ثًُ٘ٞ ث٣٥ز   (2)
 .8 4ص  ط،. ، ه 98 ٤ُذ٤ج، ثُوثً ثُؼٌد٤ز ٌُِضجح،  ،ٓنضجً ثُظقجؿثدٖ أد٢ دٌٌ ثٌُث١ٍ،   (3)
، ثُؾ٣ٌور ث٤ٌُّٔز، 5 ٤ُٞ٣20ٞ  9 : ثُٔٞثكن ُـ 436 شٞثٍ  3 ثُٔؤًك ك٢  2 /5 هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُطلَ ًهْ  ثُؾَثةٌ، ثُؾ٣ًٜٞٔز  (4)

 .39ثُؼوه 



 2016 دٌظمبر :  14العدد    -العام الشالث  -مجلت حُل خلىق إلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

67 

 في الٗبرة وج٩ىن  ؾىىاث، ٖكغ ًٖ ٖمٍغ ٣ًل وال مجغما، ٞٗال ًغج٨ب الظي الُٟل َى: الجاهذ بالُٟل اإلا٣هىص-
مت اعج٩اب ًىم ؾىه جدضًض . ( )الجٍغ

م الظي ٫ال٠ُ َى: الالجئ بالُٟل اإلا٣هىص-  ؤو اللجىء خ٤ َالبا الضولُت الخضوص مجخاػا بلضٍ، مً الهغوب ٖلى ؤٚع

. ( )الضولُت الخماًت مً آزغ ق٩ل ؤي

٣هض -2 ا ال٣انغ الُٟل ٧ان الظي الجاوي ًمخى٘ ؤن اإلادًىن؛ الُٟل حؿلُم بٗضم ٍو  ًٖ ؾلُخه جدذ مىيٖى

 مى٢ٟا ٌٗخبر الظي الامخىإ، حٗجي الهٟت بهظٍ ؾلُمالذ ٖضم و٧لمت‘ ( )بالخًاهت له اإلاد٨مت خ٨مذ مً الى حؿلُمه
.  ( )الؿلبي بالؿلى٥ ج٣ىم ؤجها ٦ما الاًجابي بالؿلى٥ ج٣ىم ٖامت بهٟت والجغاثم ؾلبُا،

مت      مت َظٍ وج٣ىم ،328 اإلااصة في ال٣ٗىباث ٢اهىن  في ٖلحها مىهىم اإلادًىن  الُٟل حؿلُم ٖضم وظٍغ  الجٍغ
. ومٗىىي  ماصي وع٦ً ؤولُت قغوٍ بخىاٞغ

: ألاولُت الؼسون-أ

 حؿ٘: بـ اإلادضص اإلاضوي الغقض ؾً ًبلٜ لم مً ؤهه ألانل ال٣انغ، مٗجى خى٫  َىا الدؿائ٫  ًشاع: اللاؿس املدلىن -1

. اإلاضوي ال٣اهىن  مً 40 اإلااصة في ؾىت ٖكغ

 مضة اه٣ًاء بلى اؾدىاصا ال٣انغ مٟهىم لخدضًض ألاؾغة ل٣اهىن  ٩ًىن  ٞاإلاغظ٘ بالخًاهت ًخٗل٤ ألامغ صام ما ل٨ً      

 ؾً ًبلٜ لم مً َى َىا اإلاكٕغ ٣ًهضٍ الظي ال٣انغ ٞةن ومىه ألاؾغة، ٢اهىن  مً 65 اإلااصة هو في وجدضًضا الخًاهت،

. ( )لإلهار ؾىت ٖكغ وزماهُت للظ٧ىع، ؾىت ٖكغ ؾخت

مت َظٍ ل٣ُام: كلاةي خىم ؿدوز -2  خ٤ بؾىاص ًخًمًو ال٣ًاء، ًٖ ناصع ؾاب٤ خ٨م َىا٥ ٩ًىن  ؤن بض ال الجٍغ
 الكإن َى ٦ما هاٞظا ٩ًىن  ؤن ًجب ول٨ً جهاثُا ؤو ما٢خا خ٨ما ٩ًىن  و٢ض بلُه، الُٟل بدؿلُم ًُالب مً بلى الخًاهت

. اإلاعجل بالىٟاط اإلاكمىلت لألوامغ باليؿبت

 حٗل٤ ؾىاء ٣ِٞ، الخًاهت بمؿإلت زانت مؿخ٣لت صٖىي  بزغي  ؤو َال١ صٖىي  ٣ٖب نضع الخ٨م ٩ًىن  و٢ض      
جي، ال٣ًاء ًٖ نضعا الخ٨م َظا ٩ًىن  ؤن ًجب ٦ما ما٢خا، ؤو جهاثُا الخًاهت بةؾىاص  ظهت ًٖ  ناصعا ٧ان بطا ؤما الَى

٣ا ؤو الخىُٟظًت، بالهُٛت وممهىع  ٖلُه مهاص٢ا ٧ان بطا بال بلُه ؤلاؾدىاص ًجىػ  ال ٞةهه ألاظىبي ال٣ًاء ظهاث مً ما  ٞو

 .ةالجماعي ؤو الشىاثُت الضولُت لالجٟا٢ُاث

 

 

                                                           
 .2 /5 ٖٓ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُطلَ ًهْ  3ثُلوٌر  2ثُٔجهر   ( )
 .2 /5 ٖٓ هجٕٗٞ فٔج٣ز ثُطلَ ًهْ  4ثُلوٌر  2ثُٔجهر   (2)
، هثً ٛٞٓز، ثُؾَثةٌ،  أفْٖ دّٞو٤ؼز، ثُٞؽ٤َ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾَثة٢ ثُنجص، ثُؾٌثةْ ضو ثألشنجص ٝثُؾٌثةْ ضو ثألٓٞثٍ، ػ  (3)

 .77 ، ص 0 : ، ط2009
 .57ط، ص . س، ه. ٓو ػٞع، هجٕٗٞ ثُؼوٞدجس، ثُوْْ ثُؼجّ، هثً ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼ٤ز، ثالٌّ٘و٣ًز، هٓـ  (4)
 .74 أفْٖ دّٞو٤ؼز، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   (5)
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مت عىاؿس-ب :  املدلىن  الوفل حظلُم عدم حٍس

ى: الدظلُم عً الامخىاع زهً-1 ه ع٦ً ؤو٫  َو مت، ل٣ُام ال٣اهىن  ٌكتَر ى الجٍغ  مً ؾلبُا مى٢ٟا ٌٗخبر ٧ان وبن َو
مت، َظٍ ٖىانغ ؤَم مً ٩ًىن  طل٪ م٘ ؤهه بال اإلامخى٘ مت َظٍ ٢ُام ؤم٨ً إلاا ولىالٍ الجٍغ  وال اإلاتهم مخابٗت ؤو الجٍغ

. الخىُٟظ بظغاءاث بجبإ بٗض ال٣ًاجي اإلادًغ بىاؾُت بزباجه ًخم والامخىإ بكإجها، ٖا٢بخهم

 ٞٗال، مىظىص حؿلُمه اإلاُلىب الُٟل ؤن ًشبذ ؤن ًجب طل٪ بلى بياٞت: املتهم طلوت جدذ الوفل وحىد زهً-2
 اإلادًىن  ول٨ً ؾا٦ىُه، ؤخض َى يالذ ألاؾغة مجز٫  في ًىظض اإلادًىن  ٧ان بطا ؤما اإلامخى٘، اإلاتهم ؾلُت جدذ وخ٣ُ٣ت

 مؿاوال اإلامخى٘ اإلاتهم َظا اٖخباع ًم٨ً ال ٞةهه اإلاجز٫، بىٟـ ٌؿ٨ىىن  ممً ٚحٍر لصخو الٟٗلُت الؿلُت جدذ ًىظض

. الُٟل حؿلُم ٖضم ًٖ

لُه        ٖمه، ؤو ظضٍ ؤو ؤبٍى ٩ًىن  ٦إن ؾلُخه، وجدذ مٗحن شخو ٖىض مىظىصا الخًاهت مدل الُٟل ٧ان بطا ٖو
ىض ظضجه، ؤو زالخه ؤو مشال ؤمه َى زاوي شخو بلى الُٟل َظا خًاهت خ٤ ًمىذ ٢ًاثُا خ٨ما ؤو ٢غاعا نضع ٢ضٌ وؤن  ٖو

 له مً بلى الُٟل َظا حؿلُم ًٖ وامخى٘ الخ٨م، َظا جىُٟظ ًٖ مشال الٗم ؤو ألاب ؤو الجض اٖترى الخىُٟظ بظغاءاث ٢ُام
مت، َظٍ َاثلت جدذ ٣ً٘ ٞةهه ٢اهىوي، ؤو ععيف مبرع ًٖ امخىاٖه ًبرع ؤن صون  خًاهخه، في الخ٤  الى باإلياٞت الجٍغ
غ ًجب طل٪ مت، َظٍ في اإلاٗىىي  الغ٦ً جٞى  ال٣ًاجي بالخ٨م الجاوي ٖلم في ًخمشل ظىاثُا ٢هضا جىاٞغ ج٣خطخي ٞهي الجٍغ

. ( )الخ٨م َظا جىُٟظ مٗاعيت وهُت

مت ًٖ للمخًغع  ًم٨ً ؤهه اإلاالخٓت وججضع        اإلاضهُت ؤلاظغاءاث بلى ًلجإ ؤن اإلادًىن، لُٟلا حؿلُم ٖضم ظٍغ
 بلى جإزحر ٧ل ًٖ التهضًضًت الٛغامت ٞغى ٍَغ٤ ًٖ اإلاضهُت ال٣ٗىباث ؾبل ًخسظ وؤن اإلادًىن؛ الُٟل ٖلى للخهى٫ 

. الٗمىمُت ال٣ىة اؾخٗما٫ ٍَغ٤ ًٖ ؤو الٟٗلي، الدؿلُم ٚاًت

مت: الشاوي املولب . خاكىه مً املدلىن  الوفل خوف حٍس

مت َظٍ بن       مت ٖال٢ت لها الجٍغ  مىخضة، ٣ٖىبت الى والخًٕى والهضٝ اإلاىيٕى في القترا٦هما الؿاب٣ت، بالجٍغ

مت َظٍ ول٣ُام غ مً بض ال الجٍغ ت جٞى : ٧الخالي هي الٗىانغ مً مجمٖى

:  املادي العىـس-1

 الظي الصخو مً خاًلث بضون  ولى اإلادًىن، الُٟل بإزظ آزغ شخو ؤي ؤو ألاب ؤو ألام ٢ُام في ًخمشل      
 ٧ان م٩ان ؤي مً اإلاعجل، بالىٟاط مصخىب ابخضاجي خ٨م ؤو جهاجي، ٢ًاجي خ٨م بمىظب الخًاهت مماعؾت له ؤؾىضث

. قابهها ما ؤو الخًاهت صاع في ؤو مشال ٧اإلاضعؾت ُٞه الخايً وي٘ ٢ض

مت َظٍ ٞخىُىي         وي٘ الظي اإلادل ؤو الخًاهت ؾتمماع مدل بلى الجاوي طَاب جخًمً بط بًجابي، ٞٗل ٖلى الجٍغ
 مٗلىما اإلادل َظا ٧ان ؾىاء آزغ مدل بلى ٖلمه، صون  ؤو الخايً مىا٣ٞت صون  َىا٥ مً وؤزظٍ اإلادًىن، الُٟل ُٞه

. الخًاهت في خ٣ه بزباث آزغ شخو ؤي ؤو ألام ؤو ألاب ٧ان ؾىاء اإلاخًغع  ٖلى ُٞخٗحن مجهىال، ؤو

                                                           
 .76 أفْٖ دّٞو٤ؼز، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   ( )
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 ختى ُٞه مخىاظض ٧ان الظي اإلادل مً اإلادًىن، ازخُاٝ ٖلى خمله ؤو ًغالٜ ج٩ل٠ُ ؤًًا الهىعة َظٍ وججؿض      

٩ىن  جداًل، وبٛحر ٖى٠ بضون  طل٪ خضر لى  41 اإلااصة لىو َب٣ا ؤنلُا ٞاٖال الخالت َظٍ في الازخُاٝ ٖلى اإلادغى ٍو
.  ( )ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً

خمشل: املعىىي  العىـس-2 م٨ً ٢اهىها، ًهٖل اإلاٗا٢ب الجغم إلخضار الجىاجي ال٣هض في ٍو  الٓغوٝ مً اؾخسالنه ٍو
مت، بى٢اج٘ اإلادُُت  بلُه و٧لذ ممً مباقغة، للمدًىن  الخ٠ُ ٞٗل مجغص ٖلى ٌٗا٢ب ال٣اهىن  ٞةن وبظل٪ الجٍغ
 وجب٣ى ببٗاصٍ، ؤو زُٟه ًٖ الٛحر خمل ؤو ألاما٦ً جل٪ ًٖ ؤو ٖىه، ؤبٗضٍ ؤو ٞحها ويٗه التي ألاما٦ً مً ؤو خًاهخه

 اإلاخابٗت مً ًىجى ؤو ًٟلذ ل٩ي ٖلُه وما له، وجدضًه الخًاهت لخ٨م اإلاتهم ججاوػ  مً زلهتومؿذ مٟتريت الىُت

ضم هِخه خؿً ًشبذ ؤن بال وال٣ٗاب غ ٖو . الازخُاٝ ٞٗل ؤو السخيء ال٣هض جٞى

ً ٖىانغ مً ٦ٗىهغ الٗىهغ َظا الى ؤلاقاعة ؾب٤: الللاةي الخىم جىفس عىـس-3 مت ج٩ٍى  وطل٪ الؿاب٣ت، الجٍغ
م ؤن ٌؿخُُ٘ ال الُٟل مىه اإلاسُٝى الصخو ون هٓغا  باؾترصاصٍ اإلاُالبت وخ٤ خًاهخه، خ٤ له الُٟل َظا بإن ًٖؼ

. للخىُٟظ ٢ابل ٢ًاجي خ٨م ًضٖمه ٢اهىوي ؤؾاؽ بلى َلبه في ٌؿدىض لم بطا مىه زُٟه ممً

مت: الشالث املولب ازة خىم جىفُر عً الامخىاع حٍس . الٍص

مت مـادز-أ : ًازةالص خم جىفُر عدم حٍس

 بد٤ ًد٨م ؤن الخًاهت بةؾىاص ًد٨م ٖىضما".. ؤهه ٖلى ألازحرة ال٣ٟغة ألاؾغة ٢اهىن  مً 64 اإلااصة ههذ ل٣ض      
اعة  ؤو الُٟل خًاهت خ٤ وبةؾىاص بالُال١ ًد٨م ٖىضما ال٣اضخي ٖلى ًخٗحن ؤهه اإلااصة َظٍ زال٫ مً ُٞخطر‘ "الٍؼ

ٟا٫ اعة خ٤ بةؾىاص الخ٨م هٟـ ويمً الى٢ذ هٟـ في ًد٨م ؤن ٖلُه ًجب ٞةهه مؿخد٣ها، بلى ألَا  آلازغ، الؼوط بلى الٍؼ

اعة خ٤ مماعؾت و٦ُُٟت وم٩ان ػمان ُٞه وخضص . ( )الٍؼ

لُه        آلازغ الُٝغ جم٨حن وعٌٞ الخ٨م، جىُٟظ ًٖ باالمخىإ الخًاهت بد٤ له اإلاد٩ىم الُٝغ ٢ام ٞةطا ٖو
اعة خ٤ مماعؾت  ا٢تراٝ بلى ًاصي بك٩ل جهٝغ ٢ض ٩ًىن  ٞةهه الخ٨م، خضصَا التي وال٨ُُٟت واإلا٩ان، الؼمان، في الٍؼ

مت اصي ألاؾغة، بىٓام جمـ ظٍغ ٣ا ومٗا٢بخه واإلامخى٘ الغاٌٞ الُٝغ مخابٗت بلى ٍو  ال٣ٗىباث، ٢اهىن  مً 328 للماصة ٞو
 آلازغ لىالضا ق٩ىي  ب٢لُمُا اإلاسخو الجمهىعٍت و٦ُل ًدؿلم ما وبمجغص الجؼاثُت، ؤلاظغاءاث مً ظملت باجساط وطل٪

اعة، بد٤ له اإلاد٩ىم  اإلاخابٗت ًباقغ ال٣ًاجي، اإلادًغ َٝغ مً اإلادغع  الدؿلُم ًٖ الامخىإ مدًغ الى باإلياٞت الٍؼ

مت مغج٨ب يض ال٣اهىهُت وؤلاظغاءاث  .( )الجٍغ

 

 

                                                           
ػز أدٞ دٌٌ دِوج٣و صِْٔجٕ، ٤ًِز ثُقوٞم ٓ٘ظ١ًٞ ٓذٌٝى، ثُؾٌثةْ ثُٔجّز دجألٌّر ك٢ ثُوٞث٤ٖٗ ثُٔـجًد٤ز، ًّجُز هًضًٞثٙ، ؽجّ  ( )

 .5 3، ص 4 20 -3 20ٝثُؼِّٞ ث٤ُْج٤ّز، هْْ ثُقوٞم، 
 .29 ، ص 2: ، ط2002ػذو ثُؼ٣ََ ّؼو، ثُؾٌثةْ ثُٞثهؼز ػ٠ِ ٗظجّ ثألٌّر، ثُو٣ٞثٕ ثُٞط٢٘ ُألشـجٍ ثُضٌد٣ٞز، ثُؾَثةٌ،   (2)
ط، ص . ، ه982 ثس ثُؾَثة١ٌ، ثُشًٌز ثُٞط٤٘ز ُِ٘شٌ ٝثُض٣ٍٞغ، ثُؾَثةٌ، ػذو ثُؼ٣ََ ّؼو، ثُؾٌثةْ ثألماله٤ز ك٢ هجٕٗٞ ثُؼوٞح  (3)

 28-  29. 
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مت عىاؿس -ب ازة خم زفم حٍس   .الٍص

مت ل٣ُام       اع بد٤ ٣ًطخي ٢ًاجي خ٨م جىُٟظ ًٖ الامخىإ ظٍغ غ وظب ةالٍؼ  ُٞما جخمشل قغوٍ ؤو ٖىانغ ٖضة جٞى

: ًلي

. ُٞه اإلا٣طخي الصخيء ل٣ىة خاثؼ ؤو اإلاعجل بالىٟاط مكمى٫  ٢ًاجي خ٨م وظىص-1

اعة خ٤ وبمىذ الؼوظحن، ؤخض بلى الخًاهت وبؾىاص بالُال١، ٢طخى ٢ض الخ٨م َظا ٩ًىن  ؤن-2 . آلازغ الؼوط بلى الٍؼ

اعة خ٤ له مً بلى الُٟل حؿلُم ًٖ الامخىإ ٩ًىن  ؤن-3  زابذ ؤو بالخىُٟظ، اإلا٩ل٠ ًدغعٍ مدًغ بمىظب زابذ الٍؼ
. هٟؿه اإلامخى٘ باٖتراٞاث ؤو الكهىص قهاصاث بىاؾُت

لُه        ًٖ الامخىإ ظىدت اعج٨ب ٢ض ٩ًىن  اإلامخى٘ الُٝغ ٞةن مجخمٗت، والكغوٍ ألاع٧ان َظٍ جىاٞغث ٞةطا ٖو

اعجه خ٤ له مً بلى َٟل حؿلُم ٣ا وال٣ٗاب اإلاخابٗت واؾخد٤ ٍػ .                ( )ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 328 للماصة ٞو

 : الخلاهت أخيام مخالفت لجسابم امللسزة العلىبت-

 328 اإلااصة هو في الخًاهت وخ٩ام اإلاسالٟت الجغاثم ؤهىإ مسخل٠ في ال٣ٗىبت وخض ٢ض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤن هجض      
 بلى قهغ مً بالخبـ ٌٗا٢ب" اإلااصة جًمىذ خُض مٗا، والٛغامت الخبـ ة٣ٖىب بحن ظم٘ ٢ض و٧ان ال٣ٗىباث، ٢اهىن  مً

 بد٨م خًاهخه قإن في ٢طخي ٢انغ بدؿلُم ٣ًىم ال آزغ شخو ؤي ؤو ألام ؤو ألاب صًىاع 5000 بلى 500 مً وبٛغامت ؾىت
 ؤو خًاهخه بلُه ٧لو ممً زُٟه مً ٧ل و٦ظل٪ به، اإلاُالبت في الخ٤ له مً بلى جهاجي بد٨م ؤو اإلاعجل بالىٟاط مكمى٫ 

 طل٪ و٢٘ ولى ختى ببٗاصٍ ؤو زُٟه ٖلى الٛحر خمل ؤو ألاما٦ً جل٪ ًٖ ؤو ٖجها، ؤبٗضٍ ؤو ٞحها، ويٗه التي ألاما٦ً مً

ت الؿلُت ؤؾ٣ُذ ٢ض ٧اهذ بطا ؾىىاث زالر بلى الخبـ ٣ٖىبت وجؼصاص ٖى٠، ؤو جداًل بٛحر ".   الجاوي ًٖ ألابٍى

 الخاجمت

 : الخالُت الى٣اٍ اؾخسالم بلى ونلهذ ٖغيه ؾب٤ ما زال٫ مً

٘ ؤن - جي الدكَغ  وخاو٫  اإلادًىن، الُٟل مىيٕى ٖالج ٢ض ال٣ٗىباث و٢اهىن  ألاؾغة ٢اهىن  في اإلاخمشل الجؼاثغي  الَى
حر ٘ الؼوظحن، بحن الٟغ٢ت خهى٫  خالت اإلاكٕغ جضزل ٢ض ألاؾغة ٢اهىن  زال٫ ٞمً له، ال٣اهىهُت الخماًت جٞى  ؤخ٩ام بدكَغ

اعة خ٤ ويمان إلاؿخد٣حها الخًاهت بُٖاء وطل٪ الخًاهت، بةؾىاص خ٨م بنضاع وظىب زال٫ مً الخًاهت  للُٝغ الٍؼ

ظا آلازغ، ب٣ى الُٟل خ٤ ًًُ٘ ال ٧ي ٧له َو . ألاؾغة ٦ى٠ في ٍو

 ال٣ٗىباث ٢اهىن  زال٫ مً الجؼاثغي  اإلاكٕغ جضزل ألاؾغة ٢اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم الخًاهت ؤخ٩ام مسالٟت جم بطا -

 ٖلى ال٣ٗىباث ٢اهىن  مً 328 اإلااصة زال٫ مً ال٣ٗىبت وخض ٣ٞض اإلاسالٟاث، جل٪ مغج٨بي ومٗا٢بت, الٗام الغصٕ لخد٤ُ٣
 5000 بلى 500 مً وبٛغامت ؾىت بلى قهغ مً بالخبـ ٣ٖىبخحن، بحن وظم٘ الخًاهت، وخ٩ام اإلاسالٟت اإلاغج٨بت الجغاثم ٧ل

. صًىاع

                                                           
 .29 ػذو ثُؼ٣ََ ّؼو، ثُؾٌثةْ ثُٞثهؼز ػ٠ِ ٗظجّ ثألٌّر، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   ( )



 2016 دٌظمبر :  14العدد    -العام الشالث  -مجلت حُل خلىق إلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

71 

 الٗام الغصٕ جد٤٣ ال و٢ض ٢لُلت، ٢ُمتها التي اإلاالُت الٛغامت ٣ٖىبت في الىٓغ ٌُٗض ؤن الجؼاثغي  اإلاكٕغ ٖلى ٧ان -
ٗها، في الىٓغ ٌُٗض ؤن اإلاكٕغ ٞٗلى بضٞٗها، ًبالي ال ٞالجاوي اإلاُلىب،  ٧ان و٢تها في ويٗذ إلاا اإلا٣غعة الٛغامت َظٍ ون ٞع

 لها، جإزحر ال ؤنبدذ الضًىاع ؾ٣ٍى بٗض مالُى ل٨ً اإلاٗا٢ب، ٖىض جإزحر لها ٩ٞان الٗاإلاُت الؿى١  في مغجٟ٘ الضًىاع زمً
ٗها ال٩لمت، بمٗجى عاصٖت ٣ٖىبت ج٩ىن  ؤن جهلر وال غ ٞٞغ  له حؿى٫  ومً للمٗخضي والغصٕ اإلادًىن  للُٟل الخماًت ًٞى

.  طل٪ هٟؿه

: جىؿُاث-

م بدىُٓم ٣ًىم زام ٢اهىن  بٞغاص َى به هىصخي والظي-  ل٨ثرة ْغان ؤهىاٖها، ب٩ل الُٟل ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم وججٍغ
ٟا٫ ٞئت ججاٍ الاهتها٧اث  للمجخم٘ ًىمي َاظـ حك٩ل الجغاثم َظٍ ؤنبدذ والتي ألازحرة، آلاوهت في الًُٟٗت ألَا
خم الٗام الغصٕ ًخد٤٣ ال٣اهىن  ٞبهظا الجؼاثغي،  َظا ٌصج٘ ٦ما ٢بل، مً ٖلُه ٧ان مما ؤص١، بهىعة اإلاجغمحن مخابٗت ٍو

ً في الاظخماُٖت الكغاثذ وظمُ٘ والؿلُاث الهُئاث ظمُ٘ بخُٟٗل ال٣اهىن  مت الٗى٠ لٓاَغة للخهضي الَى  ججاٍ والجٍغ

ٟا٫ . ألَا

ت ؤلاخهاثُت بالضعاؾاث الاَخمام يغوعة-  مً الخًاهت، ؤخ٩ام مسالٟت ظغاثم و٢ٕى بلى جاصي التي الٗىامل إلاٗٞغ
. اعج٩ابها ٖلى حؿاٖض التي الىؾاثل مداعبت زال٫

 جٟهُال ؤ٦ثر بهىعة وجىيُدها بالخًاهت، اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام إلاغاظٗت الجؼاثغي  اإلاكٕغ ًخضزل ؤن الًغوعي  مً هغي  -
. والؿىعي اإلاٛغبي هٓحٍر مشل, الُٟل مهلخت ًمـ باٖخباٍع ؤ٦بر ؤَمُت الخ٤ لهظا ٌُٗى وختى للى٣اثو، جضاع٧ا وص٢ت

ٟا٫ يٖل الىا٢ٗت الجغاثم مغج٨بي ٖلى ال٣ٗاب بدكضًض ال٣ٗىباث ٢اهىن  مىاص في الىٓغ بٖاصة-  .ؤهىاٖها بكتى ألَا

ُحن وي٘- ت ماؾؿت ٧ل ؤمام قَغ ٟا٫ ؤمً ٖلى ٌؿهغان جغبٍى ت، الىاخُت مً ألَا مت صٞ٘ و٦ظا اإلاغوٍع  ز٠ُ ظٍغ
ٟا٫ . ألَا

ضام خ٨م جُب٤ُ- ٟا٫ ٢خلذ ٖلى الٗام الغؤي ؤمام ٖالهُت وجىُٟظٍ ؤلٖا . ٚحٍر وعصٕ اإلاسال٠ إلاٗا٢بت ألَا

ٟا٫ مسخُٟي ٖلى ال٣ٗاب حكضًض-  .الُٟل ؤ٢اعب مً اإلاسخ٠ُ ٧ان بطا اإلاكضص بالٓٝغ وبؾىاصٍ ،ألَا

 :كابمت املـداز واملساحع -

، صاع 1ؤخؿً بىؾ٣ُٗت، الىظحز في ال٣اهىن الجؼاجي الخام، الجغاثم يض ألاشخام والجغاثم يض ألامىا٫، ط -1

 .10: ، 2009ٍَىمت، الجؼاثغ، 

ت، ؤخمض قامي، ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي َب٣ا وخضر ا -2 . ، ص2010لخٗضًالث، صاع الجامٗت الجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٍ .

 .8ط. ث. ؤخمض بً مدمض بً ٢ضامت، اإلاٛجي، مُبٗت ؤلامام، مهغ، ص -3

 .ٍ. ، ص2010ؤخمض ههغ الجىضي، قغح مضوهت ألاؾغة اإلاٛغبُت، صاع ال٨خب ال٣اهىهُت، مهغ،  -4
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. ٍ. ، ص2014جب ال٣اهىهُت، مهغ، ؤخمض ههغ الجىضي، قغح ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي، صاع ال٪-5

 .2، ط1951م، . ن، ص. بُجغمي ٖلى الخُُب، جدٟت الخبِب ٖلى قغح الخُُب، ص-6

 .ٍ. ، ص1981ابً ؤبي ب٨غ الغاػي، مسخاع الصخاح، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، لُبُا، -7

ا الىىوي، اإلاٛجي، م٨خبت مهُٟى البابي، مهغ، -8  .8، ط1958ؤبي ػ٦ٍغ

 .3ث، ط. ن، ص. ؤخمض الضعصًغ، الكغح الهٛحر، صؤبي البر٧اث -9

 .1: ، 1977ٍ، صاع ال٨ٟغ، لبىان، 2الؿُض ؾاب٤، ٣ٞه الؿىت، ط-10

ش الغقُض، قغح ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي اإلاٗض٫، ؛ صاع الخلضوهُت، الجؼاثغ، -11  .1: ، 2008ٍبً قٍى

٨ت، طبُذ َكام، مدايغاث في ٢اهىن ألاؾغة، مىظهت للُلبت الؿىت ا٫ -12 زالشت، ٢اهىن زام، اإلاغ٦ؼ الجامعي بٍغ

2015-2016. 

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، -13 ؼ ؾٗض، الجغاثم ألازال٢ُت في ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي، الكغ٦ت الَى ٖبض الٍٗؼ

 .ٍ. ، ص1982

ت،  -14 جي لألقٛا٫ التربٍى ؼ ؾٗض، الجغاثم الىا٢ٗت ٖلى هٓام ألاؾغة، ؛ الضًىان الَى ، 2002الجؼاثغ، ٖبض الٍٗؼ

ٍ :2. 

ؼ ؾٗض، ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي في زىبه الجضًض، صاع َىمت، الجؼاثغ،  -15  .1: ، 2011ٍٖبض الٍٗؼ

غي، ال٣ٟه ٖلى اإلاظاَب ألاعبٗت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث،  -16   .ٍ. ، ص4،ط1999ٖبض الغخمً الجٍؼ

 .2: ، 2ٍ، ط1994إلاُت، بحروث، ٖالء الضًً الؿمغ ٢ىضي، جدٟت ال٣ٟهاء، صاع ال٨خب ال٘-17

 05/02، اإلاٗض٫ واإلاخمم بمىظب ألامغ 1984ًىهُى  9اإلااعر في   84/11الجمهىعٍت الجؼاثغ، ٢اهىن ألاؾغة ع٢م -18

 .2005ٞبراًغ  27اإلااعر في 

، 2015ًىلُى  19: اإلاىا٤ٞ لـ 1436قىا٫  13اإلااعر في  15/12الجمهىعٍت الجؼاثغ، ٢اهىن خماًت الُٟل ع٢م  -19

ضة الغؾمُت، الٗضص   .39الجٍغ

ا، ٢اهىن ألاؾغة هصخا وقغخا، صاع الهضي، ٖحن ملُلت،  -20  .ٍ. ، ص2013لخؿحن بً قُش آر ملٍى

ت، ص -21 اث الجامُٗت، الاؾ٨ىضٍع . ٍ. ث، ص. مدمض ٖىى، ٢اهىن ال٣ٗىباث، ال٣ؿم الٗام، صاع اإلاُبٖى

ٗت الاؾالمُت، اإلا٨خبت الٗلمُت، بحروث، مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، الاخىا٫ الصخهُت في -22 . ، ص2007الكَغ

ٍ .

ت، مهغ، ص -23 ٍغ  .1: ، 1ٍث، ط. مدمض مدمىص بً الخؿحن الاؾتروشخي، ظام٘ ؤخ٩ام الهٛاع، اإلاُبٗت ألاَػ

 .ٍ. ، ص2ث، ط. مدمض بً ٖبض هللا الخا٦م، اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن، صاع ال٨خاب الٗغبي، ص -24
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ظغاثم اإلااؾت باوؾغة في ال٣ىاهحن اإلاٛاعبُت، عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض مىهىعي مبرو٥، ا٫ -25

 .2014 -2013جلمؿان، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ٢ؿم الخ٣ى١، 

غة، ألاخىا٫ الصخهُت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،  -26  .3: ، 1957ٍمدمض ؤبى َػ

 .ٍ. ، ص1999بىان، ن، ٫. ، ص11ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط -27

اث، ص: ، بحروث2ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، ط -28 لمي للمُبٖى . ٍ. ث، ص. ماؾؿت ألٖا

 .1: ، 1984ٍؤبى مبكغ الُغاػي، اإلاغؤة وخ٣ى٢ها في الاؾالم، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث،  -29

اء الىىوي، اإلاجمٕى قغح اإلاهظب، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ، -30 ا بً قٞغ  .2ث، ط.بحروث، ص ؤبي ػ٦ٍغ
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 الدظُِع إلى إلاوظاوي الوابع مً إلاوظاهُت املظاعداث
واٌ ألاطخاذ  الدولُت الظُاطُت والعالكاث الدولي اللاهىن  في ماحظخير، ؿالح ٍز

 الجصابس بغليزان، شباهه أخمد الجامعي باملسهص الخلىق  بيلُت مخعاكد أطخاذ

 

 

 

 ملخف

 ْل في الؾُما ألاَمُت، طاث اإلاىايُ٘ ؤ٦بر مً الضولُت، الٗال٢اث ْل في ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث مىيٕى ٌٗخبر        
.  الخضَىع  مً ب٨شحر جمخاػ التي الا٢خهاصًت ؤو ألامىُت الجىاهب مً الضو٫  لبٌٗ الغاَىت ألاويإ

ُت ب٩ل وصخابها ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث َظٍ جهل ول٩ي           مً بوؿاهُت عغي صواٞ٘ َىا٥ ج٩ىن  ؤن ؛صون  مىيٖى
٤ جاصي ؤن ج٣ضًمها،ًجب وعاء ظا مدضصة، ظهاث َٝغ ومً  مُٗىت وقغوٍ يىابِ ٞو  مً جىيُده ؾىداو٫  ما َو

. الضعاؾت َظٍ زال٫

 

Abstract: 

The subject of humanitarian aid is considered in light of international relations, as one of 

the biggest topics of interest, especially in light of the current situation of some countries from 

the security aspects, economic deterioration that much of the advantage. 

Then in order to bring such humanitarian assistance up to owners objectively; without any 

kind of subjectivity, it must be performed in accordance to regulations and certain conditions 

and by specific destinations, in this perspective this study will try to clarify this requirements. 

 

         

 ملدمت

 جُب٤ُ ٧ان وبن الخضزل، بىاظب ٌٗٝغ ما ؤو الضولي الخىُٓم مجا٫ يمً ؤصعظذ التي اإلاباصت مً الخضزل ؤنبذ   
 وفي للضو٫، الضازلي الازخهام نمُم مً ج٩ىن  ازخهاناث في الخضزل ًمى٘ بدُض الضو٫  ؾُاصة مً ًى٣و ال طل٪

 باث وبال الضولُحن وألامً بالؿلم اإلاخٗل٣ت جل٪ الؾُما جدضة،الم ألامم مُشا١ ؤخ٩ام بخُب٤ُ ملؼمت الضو٫  َظٍ طل٪ م٣ابل
 لل٣بى٫  ًخىظه الضولي الٗمل ون مكغوٖا، الضولُحن وألامً الؿلم ٖلى للمداٞٓت للضو٫  الضازلُت الكاون في الخضزل

 مً الهضٝ ًجٗل بما الضولُت الٗال٢اث في الخىاػن  ٣ٞضان ْل في الؾُما بوؿاهُت، ؤؾباب بلى اؾدىاصا الخضزل، بجىاػ
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 مً حٗاوي التي ؤلاوؿاهُت الجماٖاث ومؿاٖضة لخماًت الخاظت صٖذ ٧لما الضولُت الٗضالت جد٤ُ٣ َى الخضزل ب٢غاع
 مجاالث بلى الخضزل هُا١ مً وؾ٘ الجضًض الضولي الىٓام ْل في بط الخضزل، حؿخضعي واظخماُٖت ا٢خهاصًت ؤويإ

. صازلُت هؼاٖاث بٟٗل ؤو َبُُٗت وؾباب بوؿاهُت ٧ىاعر خضور ٖىض ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ج٣ضًم بُجها مً ٖضًضة

: الاخخُاز دوافع

ت اإلاالُت ٞمجها ٖضة، نىع  جخسظ الضولُت الٗال٢اث ْل في ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث مؿإلت بن  ل٨ـً والٗلمُت، والٗؿ٨ٍغ
 ؤلاوؿاوي اإلاؿاع ًٖ اإلاؿاٖضاث َظٍ خٝغجً ؤن ًم٨ً بط بها، اإلاهـغح جل٪ ُٚـغ ٖضة مؿدخـغة ؤَـضاٝ لهـا اإلاؿـاٖضاث َـظٍ

 التي والهىع  اإلاؿاٖضاث لهظٍ ؤلاوؿاوي الُاب٘ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ؾيبحن لظا ؾُاؾُت، بهبٛت وجهبٜ لها اإلادضص

. الُاب٘ َظا ًٖ جىدٝغ ٖىضما جخسظَا

: الدزاطت إػيالُت

 في بوؿاهُت، مؿاٖضاث ج٣ضًم ؤظل نم الخضزل إلاؿإلت باليؿبت ٖضة ٢اهىهُت بق٩االث جىظض ؾب٤ ما ٖلى بىاء

 اإلاؿاٖضاث مٟهىم َى ما: الخالي ؤلاق٩ا٫ هُغح لظل٪ اإلاؿإلت لهظٍ باليؿبت الهىعة جخطر لم الضولُت الٗال٢اث

. ٖىه؟ جىدٝغ ومتى ؤلاوؿاوي؟ بالُاب٘ وجىن٠ مكغوٖت ج٩ىن  ومتى ؤلاوؿاهُت؟

: الخالُت عللمداو الخُغ١  ٖلُىا لؼاما ٧ان ؤلاق٩ا٫ َظا ٖلى ولإلظابت

ٌ  املدىز  . ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث مٟهىم: ألاو

. ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث حٍٗغ٠:ؤوال

ا ًجب الظي الًىابِ:زاهُا . ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث في جىاَٞغ

.  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ؤَمُت: زالشا

 .ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جىُٟظ ٖلى اإلاؿاولت الجهاث: الشاوي املدىز 

. اهُتؤلاوـ اإلاىٓماث: ؤوال

. اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة: زاهُا

. الضو٫ : زالشا

. ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث حؿِـ: الشالث ملدىز ا

. ؤلاوؿاوي الخضزل وؾاثل في الخىؾ٘: ؤوال

.  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖىض ؤلاطهُت الىؾُلت ججاَل. 1

.  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لخ٣ضًم ال٣ىة اؾخٗما٫ بلى اللجىء. 2

. ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لخ٣ضًم ألاممُت الىؾُلت جسُي.3
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. ٖضوان بلى ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة جدى٫ : زاهُا

 .ماصي َاب٘ طاث جضابحر ـ 1

. ٢اهىوي َاب٘ طاث جضابحر ـ 2

 

ٌ  املدىز  . إلاوظاهُت املظاعداث مفهىم: ألاو

ف: أوال . إلاوظاهُت املظاعداث حعٍس

تها ٣ٞض ؤلاوؿاهُت، ٖضاثللمؿا وال٣ٟهُت ال٣اهىهُت الخٗاٍع٠ مً الٗضًض وظضث  مٗىهت" :بإجها اإلاخدضة ألامم َُئت ٖٞغ
 اإلاخًغعًٍ الؿ٩ان مٗاهاة مً والخس٠ُٟ ألاعواح به٣اط بلى الؿعي ألاو٫  اإلا٣ام في بها ی٣هض مخًغعًٍ، لؿ٩ان ج٣ضم

  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضیم ی٩ىن  ؤن ویخّٗحن باوػمت،
ً
٣ا  .( )"ػاَتنوا٫ الخیاص ومبضؤي ؤلاوؿاهُت إلاباصت ٞو

 مً مای٣ضم ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  في اإلاؿاٖضة بمهُلر ی٣هض " :اإلاٗانغ الضولي ال٣اهىن  معجم في ظاء ٦ما  
 یؿخٗمل مهُلر واإلاؿاٖضة اإلاباقغة، وهخاثجها ألاخضار ضخایا مً واإلاضهیحن للٗؿ٨غیحن ٚظاثُت ؤو َبیت بٚازت ؤوكُت

 ( )".للخمایت م٨ملت ٞاإلاؿاٖضة زم ومً طل٪ بلى وما الضٞإو باإله٣اط جخٗل٤ ٞهي مسخلٟت ؾیا٢اث في

 مً یلؼمهم وما الطخایا مایخل٣اٍ ٖلى ؤلاوؿاهیت اإلاؿاٖضة ون٠ یىُب٤" :اإلاٗانغ الضولي ال٣اهىن  معجم ؤياٝ ٦ما 
بیت ماصیت مؿاٖضاث یت الىؾاثل زال٫ مً واظخماُٖت وهٟؿُت َو حر وحكمل واإلادلیت، واإلاجخمٗیت والخ٩ىمیت الُٖى  جٞى
ا والاظخماُٖت الصخیت الخضماث حَر  الخضماث َظٍ ٖلى الخهى٫  لهم یخاح وؤن الهلت طاث اإلاؿاٖضاث مً ٚو

 ( )".بؿهىلت

 إلاوظاهُت املظاعداث في جىافسها ًجب الري اللىابى: زاهُا

 : الدولُت املىٌماث مً إلاوظاهُت املظاعدة كسازاث ؿدوز .1

 الضولُت، اإلاىٓماث مً نضوعَا َى ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة جضابحر مماعؾت ٖىض امغاٖاجه ًجب التي الًىابِ ؤَم مً   
 ال ل٨ً الضولي، الخًامً ًٖ حٗبحرا ألا٦بر الهُئت بىنٟها اإلاجا٫ َظا ٖلى اإلاؿُُغة هي اإلاخدضة ألامم َُئت ٧اهذ وبن

 ًمىذ الظي اإلاخدضة، ألامم إلاُشا١ امىا٤ٞ الخهٝغ َظا ٧ان َاإلاا ؤلا٢لُمُت، اإلاىٓماث بٌٗ بها ج٣ىم ؤن ماو٘ َىا٥ ًىظض

                                                           
 هثً ثُؼجّ، ثُو٢ُٝ ٕثُوجٗٞ هٞثػو ك٢ ضٞء ٓؼجطٌر ٝصطذ٤و٤ز صق٤ِ٤ِز ثُو٤ُٝز،هًثّز ثإلْٗج٤ٗز ثُْٔجػوثس مٞثس، أدٞ ؽ٤ًَٔ ٛٓج - ( )

 .7 -6 ص، 2009 ثأل٠ُٝ، ثُطذؼز ٓظٌ، ثُؼٌد٤ز، ثُٜ٘ضز
 .40 ، ص2005 دذٖ،دظ، ثُؾجٓؼ٤ز، ثُٔطذٞػجس ه٣ٞثٕ ثُٔؼجطٌ، ثُو٢ُٝ ثُوجٕٗٞ هللا، ٓؼؾْ ّؼو ػٌٔ - (2)
 .ثٌُٔؽغ ٝثُظلقز ػٌٔ ّؼو هللا، ٗلِ - (3)
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 لل٣ُام ال٣ضعة اإلاىٓماث لهظٍ ٩ًىن  ؤن ٖلى ،( )الضولُحن وألامً بالؿلم اإلاخٗل٣ت ألامىع  مٗالجت ؤلا٢لُمُت للمىٓماث الخ٤
. بظل٪

 مملأل الٗام ألامحن ط٦ٍغ ما ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖلى ؤلا٢لُمُت اإلاىٓماث ٞحها عجؼث التي ألامشلت مً   
٣ي الاجداص ٢ىاث بقغاٝ ٖلى الضولي اإلاجخم٘ ؤًٖاء مىا٣ٞت بسهىم اإلاخدضة ىع  ب٢لُم في ألاويإ ٖلى ؤلاٍٞغ  ما صاٞع

٣ي الاجداص صوع  اهخ٣ض ٣ٞض م،2008 وبضاًت م 2004 ؾىت ؤوازغ بحن ٣ي الاجداص وون٠ الؿالم، لخٟٔ وبٗشخه ؤلاٍٞغ  ؤلاٍٞغ
له التي ال٣ضعاث ًمل٪ ٨ًً لم بإهه ىع  ب٢لُم في الؿالم لخٟٔ جَا  ( ).صاٞع

 بخ٣لُو وطل٪ الضو٫، ؾُاصة ٖلى الخٟاّ في ؾدؿاَم ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث بخ٣ضًم ؤلا٢لُمُت اإلاىٓماث ٢ُام بن   
 مً اإلاكا٧ل جدل ؤي الضولُحن، وألامً الؿلم ٖلى الخٟاّ بذجت الضازلُت قاوجها في ألامً مجلـ جضزل اخخما٫ مً

ى اإلاىٓمت، َظٍ جمشله التي ؤلا٢لُم صازل ؤي الضازلي، ازخهانها بظل٪ ةمماعؽ ب٢لُمُت مىٓمت ٢بل  ٖىه ٖبر ما َو
٣ي الاجداص ممشل ٌ ٖلى عصٍ في ؤلاٍٞغ ل ؤلا٢لُمي الخىُٓم َظا ا٢تراح الؿىصان ٞع ٣ُت ال٣ىة مهمت بخدٍى  ٢ىة مً ؤلاٍٞغ
ىع  في الؿالم خٟٔ ٢ىة بلى الضولُحن، اإلاغا٢بحن جدمي  زحر بط ؤلا٢لُم، في ألاويإ جإػمذ ؤن بٗض طل٪و ٖضصَا وػٍاصة صاٞع

٣ي الًِٛ ٢بى٫  بحن الؿىصان ظا( ) وصوصة، ج٩ىن  ال ٢ض التي ال٣اعة زاعط مً يٍٛى ؤو ؤلاٍٞغ  الُاب٘ ًمشل ما َو
 لهظٍ الضولُت الخُب٣ُاث ومً ألامً، مجلـ ًض في متر٦ــؼة جب٣ـى ال بط ؤلاوؿاهُـت، اإلاؿاٖـضاث ج٣ضًـم في الالمـغ٦ـؼي 

ت بوكاء الهُٛت، ٣ُا ٚغب لضو٫  الا٢خهاصًت اإلاجمٖى ت بٍٞغ  ( ). الؿالم خٟٔ ل٣ىة وبوكائها اجها٫ إلاجمٖى

: إلاوظاهُت باملظاعدة املخعللت العمل أدواث ًوىز  أن ألامً مجلع على ًجب.  2

 ال٣غاع هجض ثال٣غاعا َظٍ بحن ومً ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة ٖملُاث زهىم في ٢غاعاث ٖضة ألامً مجلـ ؤنضع ل٣ض   

ش في الهاصع 688 ع٢م  في الٗغا٢ُىن  اإلاضهُىن  الؿ٩ان له ًخٗغى إلاا الكضًض ٢ل٣ه ُٞه ؤ٦ض والظي ،( ) م05/04/1991 جاٍع
 وطل٪ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ج٣ضًم ٌؿخضعي الظي ألامغ ال٨غصًت، الؿ٩اهُت اإلاىا٤َ قمل والظي الٗغا١ مً ٦شحرة ؤظؼاء

ًاء الضو٫  ظمُ٘ بمؿاٖضة . ألٖا

:  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث َظٍ مً اإلاؿخُٟضة الضولت مىا٣ٞت قٍغ زهىم في اججاَحن بلى اه٣ؿم الضولي ال٣ٟه   

ٌ  الاججاه 1.2 :  ألاو

ا الضولت َظٍ ج٩ىن  ٖىضما وطل٪ ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖىض اإلاؿخُٟضة الضولت مىا٣ٞت ٌكتٍر ال     في َٞغ

 بما التزمذ ٢ض ج٩ىن  الاجٟا٢ُاث َظٍ بلى اهًمامها ون م،1977 لؿىت ياُٞحنؤلا والبروجى٧ىلحن م 1949 ظُي٠ُ اجٟا٢ُاث

                                                           
٤ُِ ك٢ ٛيث ث٤ُٔغجم ٓج ٣قٍٞ هٕٝ صٔجّ ص٘ظ٤ٔجس أٝ : " ٛج ثأل٠ُٝ ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣ٖٓ ٤ٓغجم ثألْٓ ثُٔضقور ك٢ كوٌس 52ص٘ض ثُٔجهر   - ( )

ًٝجُز إه٤ٔ٤ِز صؼجُؼ ٖٓ ثألًٓٞ ثُٔضؼِوز دقلع ثُِْْ ٝثألٖٓ ثُو٤٤ُٖٝ ٓج ٣ٌٕٞ ثُؼَٔ ثإله٢ٔ٤ِ طجُقج ك٤ٜج أٝ ٓ٘جّذج ٓجهثٓش ٛيٙ 

". ُٔضقورثُض٘ظ٤ٔجس أٝ ثًُٞجالس ثإله٤ٔ٤ِز ٝٗشجطٜج ٓضالةٔز ٓغ ٓوجطو ثألْٓ ث
 ص ،2009ػذوٙ ٓنضجً ٠ّٞٓ، هثًكًٞ ٖٓ أٍٓز هُٝز إ٠ُ طٌثع ثُوٟٞ ثُؼظ٠ٔ، ثُطذؼز ثأل٠ُٝ، ٌٓضذز ٓود٢ُٞ، ثُوجٌٛر،   - (2)

190 . 
 .ػذوٙ ٓنضجً ٠ّٞٓ، ثٌُٔؽغ ٝثُظلقز ٗلْٜج - (3)
4
، ٓؾِز ثُش٣ٌؼز ٝثُوجٕٗٞ، ٤ًِز ثُوجٕٗٞ، "ٍ ثُْٔجػور ثإلْٗج٤ٗز د٤ٖ شٌػ٤ز ثُضومَ ٝثُضؼجًع ٓغ ٤ّجهر ثُوٝ" ، دٖ ِّٜز عجٕ دٖ ػ٢ِ -

 . 0 ص ،2 20ؽجٗل٢  ،49ؽجٓؼز ثالٓجًثس ثُؼٌد٤ز ثُٔضقور،ػوه
 
 . 29، ص2004فْجّ فْٖ فْجٕ، ثُضومَ ثإلْٗج٢ٗ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثُٔؼجطٌ، هثً ثُٜ٘ضز ثُؼٌد٤ز، ثُوجٌٛر،  -
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اث مً لظل٪ ؤخ٩ام، مً ٞحها وعص خباعاث الخضزل ألاولٍى خباعاث مً بوؿاهُت اٖل ظا ألازغي، الٖا  الٗام ألامحن ؤ٦ضٍ ما َو

.  الٗامت للجمُٗت 54 صوعة زال٫ اإلاخدضة ومم

 : الشاوي الاججاه 2.2

 مً اؾخٟاصث التي الضولت مىا٣ٞت ًخُلب الضو٫، بؿُاصة اإلاؿاؽ ٖضم ٖلى الضولي اإلاجخم٘ خغم ؤن ٌٗخ٣ض   
:  خالخحن بحن ًمحز ل٨ً ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة

:  خىىمُت غير مىٌمت املظاعدة جلدم التي الجهت واهذ إذا 1.2.2

 َظٍ وكاٍ ون بلحها، اإلاىظهت ةالضو٫  عيا ُٞه ٌكتٍر ال لها ج٣ضًمها ٞةن ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت مشل
 اإلاؿاٖضة لخ٣ضًم بالخضزل جباصع ؤن ٖلحها ًٟترى بط ؤزغي، ؾُاؾُت ؤَضاٝ ؤي ًسٟي وال بالخُاص ًمخاػ الخىُٓماث

اث ٧اٞت في ؤلاوؿاهُت  ( ).صولي ٚحر َاب٘ طاث ؤو صولُت ٧اهذ ؾىاء اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

ا ٩ًىن  التي الضو٫  بؿُاصة اإلاؿاؽ     ٢بل مً ٖلحها مىا٣ٞت بٗض بال بها اإلاباصعة بٗضم جٟاصًه ًم٨ً ما َىو لها، مىيٖى
 ؤ٦ضث ل٣ض ٢اثما، ًٓل ؾُاؾُت وَضاٝ ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث اإلااهدت الضولت بزٟاء اخخما٫ ون بلحها، اإلاىظهت الضولت

 ( ).م19/12/1991 في ؤنضعجه والظي 46/182 ع٢م ٢غاعاَا في الٗامت الجمُٗت طل٪

 و٧ىن  ظهت مً الضولُحن وألامً، للؿلم تهضًض مً جمشله إلاا ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة جخُلب التي اإلاخباًىت ويإألا ْل في   
 الازخالٝ َظا ًىضر ؤن الىاظب ٞمً طل٪، ٖلى الغثِسخي اإلاؿاو٫ ٧ىهه وألامً الؿلم ٖلى خٟاْا ًخضزل ألامً مجلـ

 زال٫ ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت عثِـ ٖبر طل٪ فيو. جضزل ؤو بوؿاهُت مؿاٖضاث ٧اهذ بن ل٣غاعاجه بنضاٍع ٖىض

 ؤن اإلاخدضة ألامم ٖلى ًجب:"  ب٣ىله م1/09/1993 بلى 30/08 مً الٟترة في اإلاى٣ٗضة الخغب ضخاًا لخماًت الضولي اإلااجمغ
ما٫ بحن ألامً مجلـ ًٖ الهاصعة ٢غاعاتها في جمحز  يغوعة ٖلى ؾؿتاإلاا ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بَاع في اإلاخسظة ألٖا

غاٝ مىا٣ٞت ت ألَا ما٫ وبحن ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖلى اإلاخىاٖػ  الضولُحن وألامً الؿلم خٟٔ بَاع في اإلاخسظة ألٖا

 ( )". لخىُٟظَا ٧ىؾُلت ؤلا٦غاٍ حؿدبٗض ال والتي

: الدولُـت للؼسعُـت إلاوظاهُت املظـاعدة كسازاث اخـترام في الدولُـت العدٌ مدىمت إػسان. 3

 ٖلُه بل ٞدؿب، الضولت ؾُاصة باخترام ًخ٣ُض ؤال ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ل٣غاعاث اجساطٍ ٖىض ألامً مجلـ ٖلى ًجب   
ُت مبضؤ مغاٖاة  اإلاخدضة ألامم مُشا١ ًدىاو٫  التي الضولُت والاجٟا٢اث اإلاىاز٤ُ في ؤؾاؾها هجض التي ٦ظل٪، الضولُت الكٖغ

                                                           
ثطِغ ػ٤ِٚ ك٢ / RES/S 688( 99 )ثًر شؤٕٝ ثإلػالّ ُألْٓ ثُٔضقور، ك٢ ٝعجةن ثألْٓ ثُٔضقور إه 688هٌثً ٓؾِِ ثألٖٓ ًهْ   - ( )

 :ثٌُٔؽغ
- Pierre MARIE DUPUY ،les grands textes de droit international public ،Dalloz ،Paris ,2éme édition 

,2000,pp255-256. 
، ثطِغ ػ٤ِٚ دضج٣ًل 46، مالٍ ثُوًٝر  99 /2 /9 ، ثُٔؤًك ك٢ 82 /46هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقور ًهْ  - (2)

 :ك٢ ثُٔٞهغ 4 02/20/  
-http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm  

إٔ ثُٔؼٞٗز ثإلْٗج٤ٗز ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ٓوٌٝٗز دٌضجء ثُوُٝز ثُٔضضًٌر ٝصؼجٜٝٗج ٓغ ثُوٍٝ ٝثُض٢ صووّ :" ٝثُي١ ٣٘ض ػ٠ِ ٓج ٢ِ٣ .

 ".  ثُْٔجػوثس ثإلْٗج٤ٗز
.  9 8،7 7فْجّ فْٖ فْجٕ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص ص  - (3)
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لى له، الشاهُت اإلااصة في الىاعصة اإلاباصت و٧اٞت واإلاؿاواة الؿُاصة مبضؤ مشل مجها، ظؼء  اإلاباصت بهظٍ جلتزم ؤن اإلاخدضة ألامم ٖو

.  الضولي اإلاجخم٘ ؤشخام ؤخض حٗض هي َاإلاا

ُت ٚحر نٟت جًٟي ؤن حؿخُُ٘ ظهت ؤي جىظض ال اإلاخدضة، ألامم إلاُشا١ الخالُت الهُاٚت ْل في ل٨ً    ما٫ الكٖغ  ٖو

ت ؾلُت جمىده اإلاُشا١ مً 39 اإلااصة ون ألامً، مجلـ  مىاؾبت ًغاَا التي الخضابحر واجساط اإلاىا٣ٞت ج٠ُُ٨ في ٧املت ج٣ضًٍغ
 في بالًُٗ حؿمذ ٢اهىهُت ؤصاة وظىص ٖضم ْل في الؾُما الؿلُت، َظٍ مشل اؾخٗما٫ في الخٗؿ٠ بلى به ًضٞ٘ ٢ض مما

. ٢غاعاجه

ذ ًٖ صاثم ًٖى امخىإ اٖخباع صمٕ ٖلى ألامً مجلـ في الٗمل ٖلُه ًجغي  بما الاؾخضال٫ ًم٨ً    خاثال الخهٍى
لبُت جىاٞغث بطا ال٣غاع نضوع  صون  ؿغ اإلاُلىبت، ألٚا  ظغي  ما وبن ال٣غاع ٖلى يمىُت مىا٣ٞت ؤهه ٖلى الامخىإ َظا ٞو

 اًهضٍع التي ألامً مجلـ ٢غاعاث لىسً٘ الخ٨م بهظا هإزظ ال بطن ٞلماطا ،( ) اإلاٗض٫ الٗٝغ خ٨م في ًىضعط الٗمل ٖلُه
ا ًهٗب والتي ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة مجا٫ في  في الؾدىاصٍ الضولُحن وألامً بالؿلم اإلاخٗل٣ت ألازغي  ال٣غاعاث ًٖ جمُحَز

 ألاؾاسخي والىٓام اإلاخدضة ألامم بمُشا١ الاؾخٗاهت ًم٨ً بط والٟدو، للضعاؾت الؿاب٘ الٟهل ؤخ٩ام ٖلى الخالخحن
ُت مغاٖاة في الضولُت الٗض٫ إلاد٨مت  ألاؾاسخي الىٓام ٧ان ٞةطا ؤلاوؿاهُت، باإلاؿاٖضة اإلاخٗل٣ت ألامً مجلـ ث٢غاعا قٖغ
ظا ؤمامه الخ٣اضخي الضو٫  لٛحر ٌؿمذ ال الٗض٫ إلاد٨مت  ًغي  ال٣ٟه بٌٗ ٞةن ألاولى، ٣ٞغتها في 34 اإلااصة ٖلُه ههذ ما َو
ذ التي الضولُت للمىٓماث ازخهانها مض يغوعة اث في وػٍاصة ة،الضولي الٗال٢اث مجا٫ في ٦بحرا وكاَا ٖٞغ  اإلاىاٖػ

 واإلاىٓماث الضو٫  ؤمام الخ٣اضخي باب بٟخذ وطل٪ اإلاد٨مت، هٓام مً 34 اإلااصة هو إلاغاظٗت ًضٖى مما طل٪، ٖلى اإلاترجبت

 بط اإلاد٨مت، هٓام مً 36 اإلااصة خؿب واؾ٘ اإلاد٨مت ازخهام ون الضولي، ال٣اهىن  يمً جىضعط مؿإلت ؤًت في الضولُت
 ال٣اهىن  مؿاثل مً مؿإلت ؤًت ؤو الضولُت اإلاٗاَضاث في ؤو اإلاخدضة ألامم مُشا١ في ٖلحها ههىمالم اإلاؿاثل ظمُ٘ ٌكمل

.  ( )الضولي

 باإلاؿاٖضاث اإلاخٗل٣ت ألامً مجلـ ٢غاعاث مكغوُٖت مضي ٖىض ج٠٣ ؤن الٗض٫ إلاد٨مت ًم٨ً الخٗضًل َظا جم لى   
 صولُت، مىٓماث ؤو صوال ٧اهذ ؾىاء الضولي، اإلاجخم٘ ؤشخام ل٩ل ملؼمت باجذ مكغوُٖتها بٗضم ٢ًذ وبطا ؤلاوؿاهُت،

 مىٓمت ًٖ نضع ؾىاء ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جضابحر ٌكىب ؤن ًم٨ً اهدغاٝ ؤي وظه في الى٢ٝى ًخم ألاؾلىب وبهظا
 ٖىض الضو٫  ؾُاصة مغاٖاة مشل الضولي الخىُٓم ٖلحها ٣ًىم التي اإلاباصت ؤخض مً للىُل وعاءَا الدؿتر جىص صولت ؤو صولُت
غاٝ ملؼما ٩ًىن  اإلاد٨مت جهضٍع التي الخ٨م ون اإلاؿاٖضة، جضابحر اجساط  ؤشخام مً شخو ؤي ٌؿخُُ٘ وال الجزإ، َو

 بلى ًلجإ ؤن اإلامخى٘ ٚحر للُٝغ حُٗي طاتها اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة ون اإلاد٨مت خ٨م جىُٟظ ًٖ ًمخى٘ ؤن الضولي اإلاجخم٘
 ألامً إلاجلـ ٌُٗي مما ل٣غاع، بنضاٍع ؤو لخىنُت باجساطٍ وطل٪ الخ٨م جىُٟظ ٖلى اإلامخى٘ الُٝغ إللؼام ألامً مجلـ
 جىُٟظَما ٖىض الهُئت ؤو الضولت اهدغاٝ إل٣ًاٝ الؿاب٘ الٟهل ؤخ٩ام يىء ٖلى ال٣م٘ ؤو اإلاى٘ جضابحر اجساط ؾلُت

.  ( )ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضة

                                                           
 .08 دٖ ِّٜز عج٢ٗ دٖ ػ٢ِ،ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - ( )
 
 .2  ، ص2000ٓقٔٞه شٜجح، هًثّجس ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُو٢ُٝ ثإلْٗج٢ٗ، هثً ثُْٔضوذَ ثُؼٌد٢، ثُوجٌٛر،  ٓل٤و -
2

 .   صثٌُٔؽغ ثُْجدن،  دٖ ِّٜز عج٢ٗ دٖ ػ٢ِ،  -
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٩ىن  اإلاد٨مت خ٨م في الخىُٟظ بق٩الُت َىا٥ ج٩ىن  ٖىضما ؤهه عؤَي في ل٨ً     ألامً، مجلـ ٚحر الجزإ ؤَغاٝ ٍو
 الخٗضًل َظا ؤن ظضال اٞتريىا لى قهاب؛ مدمىص مُٟض ألاؾخاط ٖلُه هو وؤن ؾب٤ ٦ما ألامً مجلـ ًخضزل ؤن ُٞم٨ً
ا ألامً مجلـ ٩ًىن  ما خالت في ل٨ً ؤٖخمض، ى الجزإ في َـٞغ  مد٨مت خ٨م جىُٟظ بق٩الُت ًدل ٞمً اإلامخى٘ الُٝغ َو

. ؟ الضولُت ص٫ال٘

: الخدخل وبين بُنها الهىة جللف ًل في إلاوظاهُت للمظاعدة اللاهىوي إلاهاز جددًد. 4

 للمؿاٖضة ٖالمي ًىم جسهُو بلى صٞٗها مما ٦بحرا اَخماما ؤلاوؿاهُت باإلاؿاٖضة اإلاخدضة ألامم اَخمذ ل٣ض   

ى ؤلاوؿاهُت اع ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة اٞخ٣اع ًىٟي ال الاَخمام َظا ل٨ً ،( )م 19/08/2009 َو  الضو٫  به جلتزم مٗحن ٢اهىوي إَل
ظا بها، ج٣ىم التي اإلاؿاٖضة وحجم هٕى لخدضًض صولت ٧ل ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ بلى ؤصي مما طل٪ بلى اخخاظذ ٧لما  الٟغاٙ َو

هغ ؤلاوؿاوي، الضولي بال٣اهىن  اَخمامها مً ؤ٦ثر ؤلاوؿان بد٣ى١  اَخمذ التي اإلاخدضة لألمم ال٣ٟهاء ًغظٗه  طل٪ ْو
جها، ٢امذ ٖىضما اإلاؿلخت الجزاٖاث آزاع الضولي ال٣اهىن  لجىت جضعط لم ٖىضما  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بإن ٖلما بخضٍو

. ( )الكضًض بالٗى٠ جخمحز التي الخاالث في ًُب٤

 ؾُاصي مما وؿان،ؤلا لخ٣ى١  الضولي بال٣اهىن  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  بضمج اإلاُالبت بلى خضًض باججاٍ ألامغ ونل   
ى مجهما، ل٩ل ٢غاعاث نضوع  ٖىض والخضزل ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة بحن الخمُحز ٖضم بلى  التي الضولت ؾُاصة ٖلى ؾُازغ ما َو

.  اإلاؿاٖضة جل٪ بخل٣ي اإلاٗىُت الضو٫  مىا٣ٞت بلى بداظت الضولي اإلاجخم٘ ٩ًىن  ال َىا بط للمؿاٖضة، مىيٕى ج٩ىن 

 الضولي وال٣اهىن  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  ج٣اعب بٟٗل والخضزل، ؤلاوؿاهُت اٖضةاإلاـ بحن الٟهل نٗىبت بن   
اع ًدضص ؤن الضولي اإلاجخم٘ ٖلى اإلاٟترى مً بط ؤلاوؿان، لخ٣ى١   الخُىع  ْل في وطل٪ ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضة ال٣اهىوي ؤلَا

 م 1947 ظُي٠ُ اجٟا٢ُاث بُيخه ٦ما اإلاؿلخت، الجزاٖاث ٖلى ج٣خهغ حٗض لم ؤلاوؿاهُت ٞاإلاؿاٖضاث به، مغث الظي
. جدضًضَا ًهٗب ؤزغي  مجاالث قمل بل لها، اإلا٨ملحن والبروجى٧ىلحن

.  إلاوظاهُت املظاعداث أهمُت: زالشا

 الُبُُٗت الٓغوٝ بؿبب ؤلاوؿان مجها ٌٗاوي التي اإلاأسخي مً للخس٠ُٟ مجها البض خخمُت ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ٧اهذ بطا
 وضخاًا والالظئحن الىاػخحن مؿاٖضة مشل اإلاؿلخت، والجزاٖاث بالخغوب نلت لها وؾباب ؤو واإلاجاٖت ألاوبئت مشل

 الغاَىت الضولُت اإلاخٛحراث ْل في وباوزو للضو٫، الضازلُت الكاون في للخضزل ٧ىؾُلت حؿخٗمل ال ؤن ُٞجب الخغوب،

. بوؿاهُت مؿاٖضة ج٣ضًم ؤو الخضزل حؿخضعي التي والٓغوٝ ألاويإ بحن ٞحها الخمُحز ًهٗب الظي

 ازخل٠ والتي ؤلاوؿان، بد٣ى١  مغجبُت ٧ىاعر خضور الهٗىبت، َظٍ بكإجها ؤزحرث التي الخضًشت الهىع  مً   
 بظل٪ ٢بلذ بط مجها، اإلاؿخُٟضة الضولت إلاىا٣ٞت الخاظت صون  ٩ًىن  الظي الخضزل، بلى اللجىء بحن خىلها ال٣ٟهاء

ًاء ٚحر الضو٫  بلى الالتزام َظا مخضي ٢ض بل اإلاخدضة، ألامم مُشا١ ٖلى بمهاص٢تها  ؤن لها ًد٤ ال التي اإلاخدضة باومم الٖا
اث ج٣ىم ى الضولُحن، وألامً الؿلم تهضص التي بالخهٞغ  ألامم مُشا١ مً الشاهُت اإلااصة مً الؿاصؾت ال٣ٟغة ٖلُه جىو ما َو

                                                           
3
 . 3  ، ص ٗلْٚعج٢ٗ دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔؽغ  دٖ ِّٜز -
4
 . دٖ ِّٜز عج٢ٗ دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔؽغ ٝثُظلقز ٗلْٜج -
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 مً الىُل ٖضم ٖلى الضولي اإلاجخم٘ مً ناخغ وطل٪ ؤلاوؿاهُت، اإلاؿـاٖضة جضابحر جغظُذ بلى ؤزغ عؤي طَب ُٞما اإلاخدضة،

ا ُٞه الظي الخضزل ٨ٖـ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة لخضابحر اجساطٍ ٖىض الضو٫  ؾُاصة . ( )الؿُاصة في اهخ٣ام مً ما هٖى

ضة ؤق٩ا٫ ٖضة ًخسظ ؾِئت خالت في ظماٖاث ؤو وٞغاص ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث بن الخ٣ُ٣ت في     خُض مىانٟاث، ٖو
 في بلحها الىٓغ خحن والتي ؤلاوؿاهُت الاؾخعجالُت اإلاؿاٖضاث لخ٣ضًم واظبا الضولي الٗمل َظا ٧ىن ي ؤن اإلاٟغوى مً

 ج٣ضًم ًٖ الامخىإ ٌٗض بط الٗام، الضولي ال٣اهىن  ل٣ىاٖض الخانل الخُىع  طل٪ مً ؤعقى هجضَا الضازلُت ال٣اهىهُت الىٓم

مت زُغ في إلوؿان مؿاٖضة . ( )الىَىُت الجىاثُت ال٣ىاهحن ٝمسخل في ال٣اهىن  ٖلحها ٌٗا٢ب ظٍغ

  إلاوظاهُت املظاعداث جىفُر على املظؤولت الجهاث: زالشا

 اإلاؿاٖضاث بخ٣ضًم اإلاسخهت الجهاث مً الٗضًض وظضث لألشخام، اإلااإلات اإلاٗاهاة مً والخ٣لُل الخس٠ُٟ ؤظل مً   
 ألامم ؤظهؼة ؤلاوؿاهُت، اإلاىٓماث بُجها مًو ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة وم٣خًُاث مباصت جىُٟظ ٖلى حؿهغ التي ؤلاوؿاهُت،

. ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت الضو٫، اإلاخدضة،

:  إلاوظاهُت املىٌماث. 1

 بٚازت في ؤلاوؿاهُت اإلاىٓماث به ج٣ىم الظي ال٨بحر الضوع  ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث مجا٫ في الضولي الٗمل وا٢٘ ًا٦ض

ظٍ الؿ٩ان،  اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ؤوكإتها ماؾؿاث ؤو ( ) مخسههت الثو٧ا ج٩ىن  ما ٚالبا اإلاىٓماث َو
ٟا٫ بٚازت لجىت ؤو الٗالمي الٛضاء البرهامج ؤو ؤلاهماجي اإلاخدضة ألامم بغهامج ؤو لالظئحن الٗلُا اإلاٟىيُت ٧الُىهِؿ٠ُ،  ألَا

 .الخ… الضولُت الٟٗى مىٓمت ؤو خضوص بال وؤَباء خضوص بال ٢اهىهحن مىٓمت ؤو

 الٗمل ظاهب بلى ؤهه ًضع٥: "ب٣ىله الخ٩ىمُت ٚحر اإلاىٓماث جلٗبه الظي الضوع  ؤَمُت ٖلى ًلر 43/131 ع٢م ل٣غاعٞا   
ت جخى٠٢ ما ٦شحرا الضولُت الخ٩ىمُت واإلاىٓماث الخ٩ىماث به ج٣ىم الظي ٗالُت ؾٖغ  ومٗاوهت حٗاون  ٖلى اإلاؿاٖضة َظٍ ٞو

".  الخالهت ؤلاوؿاهُت صواٞ٘ا٫ طاث الخ٩ىمُت ٚحر واإلاىٓماث اإلادلُت اإلاىٓماث

جي، الازخهام نمُم مً ٌٗض لم ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضة ج٣ضًم ؤن وؿخيخج ؾب٤ ما زال٫ مً     ل٩ل ؤنبذ بل الَى

 م 1981 ؾىت الٗامت الجمُٗت ؤنضعث ٦ما لخماًتها، صولي التزام بوكاء ؤي بوؿان، ٧ل لخماًت ٢اهىهُت مهلخت صولت
ا ه ًٖ الامخىإ واظب ؤ٦ض الظي للضو٫  الضازلُت الكاون في ؤهىاٖه بجمُ٘ ٫الخضر ظىاػ بكإن 36/103 ٢غاَع  ٢ًاًا حكٍى

. للضو٫  الضازلُت الكاون في للخضزل ٧ىؾُلت واؾخٗمالها ؤلاوؿان خ٣ى١ 

م     ُٚاء جدذ للضو٫  الضازلُت الكاون في جخضزل ؤن ًم٨ً ال ؤهه بال الخ٩ىمُت ٚحر للمىٓماث الهام الضوع  ٚع
لى الضولت ٖلى ًىُب٤ الخضزل ٖضم مبضؤ ون ي،ؤلاوؿان الخضزل حر الخ٩ىمُت الضولُت اإلاىٓماث ٖو  خض ٖلى الخ٩ىمُت ٚو

                                                           
 .99دٖ ِّٜز عج٢ٗ دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - ( )
2

-2008ّؼجه١ ٓقٔو، ثُضومَ ثُو٢ُٝ ثإلْٗج٢ٗ ك٢ ظَ ثُ٘ظجّ ثُو٢ُٝ ثُؾو٣و، ًّجُز هًضًٞثٙ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؼجّ، ؽجٓؼز ٌٝٛثٕ،  -

 . 4، ص 2009
(3) 

-  Rafaa BEN ACHOU ،instituions de la société international ،centre d‟études de recherche et de 

publication 1992 ،Tunis ،page 167-168. 
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ظٍ ؾىاء،  التي الضو٫  قاون في للخضزل الىَىُت الؿُاصة خغمت بمبضؤ الخام الشاوي بالبرجى٧ى٫  جخظٕع التي اإلاىٓماث َو

 ( ). صزلالذ ٖضم مبضؤ ٖلى حٗخضي ٢ض اإلاؿلر، الجزإ ؤعايحها في ًضوع 

:  املخددة ألامم أحهصة. 2

  اإلاخدضة ألامم مىٓمت صوع  ٌٗض   
ً
 الؿلم خٟٔ بُجها ومً اإلاخدضة، ألامم إلا٣انض وجد٣ُ٣ا الضولي، لل٣اهىن  جُب٣ُا

 طل٪ ومشا٫ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  اخترام ٖلى وخملها الضو٫  إلاُالبت ٢غاعاث بنضاع ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الضولي، وألامً

.  ( )اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحن م٘ الخٗاون  ويغوعة ٞىعا ال٣م٘ بى٠٢ الٗغا١ َالب الظي 688 ع٢م ال٣غاع

 الؿلم ًخٗغى ٖىضما الؿاب٘، الٟهل في ٖلُه اإلاىهىم ؤلا٦غاَُت جضابحر ًُب٤ ؤن ٦ظل٪ ألامً مجلـ ٌؿخُُ٘   
 بطا ما خى٫  ال٣ٟهاء ظمهىع  ًدؿاء٫ بط ة،الهىمالي ال٣ًُت في ؾىاب٤ ألامً إلاجلـ ؤن ٦ما الخُغ بلى الضولُحن وألامً

ها لم الجضًضة الؿاب٣ت َظٍ ٧اهذ .  ( )٢بل مً الضولي اإلاجخم٘ ٌٗٞغ

ىهج جمُحزي  ٍَغ٤ َى اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة ٖمل ؤن ؤزبدذ الٗلمُت اإلاماعؾت ؤن بال     وطل٪ بم٨ُالحن ال٨ُل ؾُاؾت ٍو
ت الؿلُت مماعؾت ؤزىاء  الخضزل ًم٨ً ال ؤهه الىاضر ومً الشالض، بالٗالم ألامغ ًخٗل٤ خُىما ؤًٖاثه َٝغ مً الخ٣ضًٍغ

ت، صولت يض .  ٖاإلاُا ٢اهىها ٧ان الضولي ال٣اهىن  بن ال٣ى٫  ًم٨ً ال لظل٪ ٢ٍى

3 . ٌ   الدو

م ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث بخ٣ضًم بال٣ُام الضو٫  صوع  ٣ًل ال  للضو٫، الضازلي الازخهام نمُم في َظا ًضزل ال ؤهه ٚع

. للضو٫  الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ لىٕ بىاء وطل٪

غاٝ جخٗهض بإن ألاعبٗت ظُي٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت ألاولى اإلااصة ههذ اإلاجا٫ َظا في     بإن اإلاخٗا٢ضة الؿامُت ألَا
 ألاعبٗت ًاثالاجٟا١ اخترام يغوعة الضولُت اإلاماعؾت ؤزبدذ ٦ما ألاخىا٫ ظمُ٘ في اخترامها وج٨ٟل الاجٟا٢ُاث، َظٍ جدترم

الخٔ الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  باخترام اإلاُالبت الضولُت ال٣ًاثُت ألاخ٩ام زال٫ مً ٍو

 ( ). ؤلاوؿاوي الخضزل مباصت و٦ظل٪

 ٢ُام ٖىض ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  م٘ ًخٗاعى وال اإلادضص، الهضٝ ًٖ ؤلاوؿاوي الخضزل مبضؤ ًسغط ال ؤن ٖلى   

ازت، ٖملُاث في باإلاؿاَمت الضو٫   يغوعة ؤ٦ض والظي الٗامت الجمُٗت ًٖ الهاصع 43/131 ال٣غاع ٖلُه هو مشلما ؤلٚا
 الجزاٖـاث ؤو الُبُـُٗت ال٨ـىاعر َظٍ لطخاًا ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لىنى٫  الُبُُٗت ال٩ىاعر خضور ٖىض الضو٫  ج٩اج٠

 ونى٫  لًمان الُىاعت  بداالث زانت مجاالث بوكاء بم٩اهُت الضو٫  جضعؽ ؤن 45/100 ال٣غاع ًُلب ٦ما  ؛( )الضولُت
 الاخخال٫ ؾلُت ٞٗلى مدخلت ألا٢الُم َظٍ ٧اهذ بطا ما خالت وفي اإلاىاؾب، الى٢ذ في إلادخاظحها ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث

ازت، بإٖما٫ بال٣ُام اإلاداًض للُٝغ الؿماح ظا ؤلٚا  الضولي لل٣اهىن  ٧ىهتالم واإلاىاز٤ُ الاجٟا٢ُاث ٖلُه ههذ ما َو

                                                           
2
 . 7 ، ص 2000دٖ ػجٌٓ ص٢ْٗٞ، هجٕٗٞ ثُٔؾضٔغ ثُو٢ُٝ ثُٔؼجطٌ، ه٣ٞثٕ ثُٔطذٞػجس ثُؾجٓؼز ثُؾَثة٣ٌز، ّ٘ز  -
3

 .203، ص 4 20ُوجهً، ثُضومَ ثُو٢ُٝ ثإلْٗج٢ٗ ٝصٌثؽغ ٓذوأ ث٤ُْجهر ثُٞط٤٘ز، هثً ثُؾجٓؼز ثُؾو٣ور، ثإلٌّ٘و٣ًز، دًٞثُ ػذو ث  -
 

. 204،ص ثُْجدنثٌُٔؽغ  دًٞثُ ػذو ثُوجهً،  -
.  26 ، ص999 ثُن٤ٌ هش٢، صو٤٤ْ ٗظجّ ثُشٌط ثالمض٤ج١ً ُٔقٌٔز ثُؼوٍ ثُو٤ُٝز، هثً ثُٜ٘ضز ثُؼٌد٤ز، ثُوجٌٛر، ثُْ٘ز  - (4)
. 206دًٞثُ ػذو ثُوجهً، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص   - (5)
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 ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت بكإن م 1989 ؾبخمبر 13 في الضولي ال٣اهىن  اٖخمضٍ الظي ال٣غاع مً 5 ال٣ٟغة ههذ بط ؤلاوؿاوي،
ازت ال٣ُام ٖملُت بؾىاص بًغوعة الضازلُت، الكاون في الخضزل ٖضم ومبضؤ  ؤو ما صولت ظاهب مً والصخُت الٛظاثُت باإٚل

 ( ). خ٩ىمُت ٚحر ؤو خ٩ىمُت ًتصو٫  مىٓماث ؤو ٖضة صو٫ 

 إلاوظاهُت املظاعداث حظُِع: الشالث ملدىز ا

ا في اإلاخدضة ألامم ههذ ل٣ض   ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث مؿإلت في ألامً مجلـ و٢غاعاث م1988 لؿىت 43/131 ع٢م ٢غاَع
 َظٍ بلى اإلادخاظت و٫ الض مً ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم بٗملُت ج٣ىم التي واإلاىٓماث الضو٫  اؾدئظان يغوعة ٖلى

 الضولي بالٗمل جهى٘ وعاخذ الكٍغ َظا وججاَلذ الخضزل وؾاثل اؾخٗما٫ في جىؾٗذ ألازحرة َظٍ ل٨ً اإلاؿاٖضاث،

.  الخانت ومهالخها ًخماشخى جغاٍ ما

 إلاوظاوي الخدخل وطابل في الخىطع: أوال

  ؾىدىاو٫  لهظا
ً
: ( ) ٧اآلحي وهي الخىؾ٘ ٖملُت جبحن ٖضة ه٣اَا

  إلاوظاهُت املظاعداث جلدًم عىد إلاذهُت الىطُلت ٌججاه. 1

 الضولت مىا٣ٞت مؿإلت جتر٥ لم م،1988 لؿىت 43/131 ال٣غاع في وطل٪ ؤلاوؿاوي، الخضزل مٟهىم جغؾُم بضاًت مىظ   
 ةيغوع مجها الخ٩ىمُت ٚحر ؤو الخ٩ىمُت الضولُت واإلاىٓماث الضو٫  مً ال٣غاع َالب بل خل، بضون  قاوجها في اإلاخضزل

.  ًدخاظها إلاً ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم مً َُئاتها جخم٨ً ختى وطل٪ بوؿاهُت مؿاٖضاث بلى اإلادخاظت الضولت اؾدئظان

 قِئا جخالشخى بوؿاهُت مؿاٖضاث بلى اإلادخاظت الضولت مىا٣ٞت مؿإلت بضؤث الغاَىت، الضولُت اإلاخٛحراث م٘ ل٨ً   

 بوؿاهُت مؿاٖضاث بلى اإلادخاظحن الٗغا١ ؤ٦غاص بمؿإلت الخام م 1991 لؿىت 688 ألامً مجلـ ٢غاع ظاء بط ٞصخيء،
م ٖلى اإلاؿاٖضاث، َظٍ ب٣بى٫  الٗغا٢ُت الخ٩ىمت مىا٣ٞت بلى الخاظت صون  بوؿاهُت وخماًت  في ٧ان الٗغا١ ؤن مً الٚغ

.  اإلاخدضة ألامم َٝغ مً قامل خهاع

ت مىا٠٢ الضو٫  جبيذ ل٣ض    ألامً، مجلـ و٢غاعاث م 1988 لؿىت 43/133 ٢غاع٫ الٗامت الجمُٗت جبجي ؤزىاء الىٍٓغ
 ٟٞي الؿُاصة، ومبضؤ للضو٫  الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ اخترام ٖلى اإلاداٞٔ ًًٟل ٧ان الضو٫  َظٍ ومى٠٢

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث اصٖذ مشال، ه٩ُاعاٚىا خالت ى" ال٩ىهتراؽ" إلاىٓمت بوؿاهُت مؿاٖضاث ج٣ضم بإجها ألامٍغ ٕ صٝ ما َو

ٗذ خحن الضولُت، الٗض٫ مد٨مت ت صعاؾت بلى م 1986 ؾىت ؤمامها اإلاؿإلت ٞع  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث مً ؤهىإ مجمٖى
 َظٍ ٧اهذ متى للضو٫  الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم بمبضؤ جمـ ؤن صون  الٗام، الضولي لل٣اهىن  اإلاُاب٣ت اإلاسخلٟت

 ( ). جمُحز صون  ظحناإلادخا ٧اٞت بلى وج٣ضم مدًت ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث

ت الُاثغاث ٢ُام ؤن اإلاد٨مت ؤ٦ضث    ٨ُت الٗؿ٨ٍغ  ٖمال ًمشل مجها بطن صون  ه٩ُاعاظىا ب٢لُم ٞى١  بالخدل٤ُ ألامٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث مً اإلا٣ضم الضٖم ؤن ٦ما ؾُاصتها، م٘ ومخىا٢ًا مسالٟا  اإلاٗاعيت" ال٩ىهتراؽ"  ظماٖت بلى ألامٍغ

                                                           
. دًٞثُ ػذو ثُوجهً، ٗلِ ثٌُٔؽغ ٝثُظلقز  - ( )
.   6 ّؼجه١ ٓقٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - (2)
 .62 ّؼجه١ ٓقٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - (3)
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باث اإلاالُت اثاإلاؿاٖض نىعة في للخ٩ىمت ت والخضٍع  باإلاٗلىماث ومضَا والظزاثغ باوؾلخت الجماٖاث َظٍ وجؼوٍض الٗؿ٨ٍغ

ُت الخ٩ىمت" ألازغ الُٝغ ًٖ ً ؤلامضاص في اللىظؿدُت اإلاؿاٖضاث ًٖ ًٞال" الكٖغ ـب، والخمـٍى  ٧لها حك٨ـل والخضٍع
 ( ). للضو٫  الضازـلُت الكـاون في الخضزل ٖضم إلابـضؤ ٞاضخا زغ٢ا

 ٧ل ٚغاع ٖلى ه٩ُاعاظىا لجمهىعٍت الؿُاسخي والاؾخ٣ال٫ الؿُاصة خ٤ ًدترم ؤن ًجب بإهه اإلاد٨مت ونغخذ اَظ   
 مدٓىع  ٖؿ٨غي  قبه ؤو ٖؿ٨غي  وكاٍ ؤي ظغاء ؾُاصتها ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي ًمـ وال جاما اختراما ألازغي، الضو٫ 

 يض الضولُت الٗال٢اث في باؾخٗمالها التهضًض ؤو ةال٣ى اؾخٗما٫ بدًغ ال٣اضخي اإلابضؤ والؾُما الضولي، ال٣اهىن  بمىظب

 ( ). صولت وًت الؿُاسخي الاؾخٛال٫ ؤو ؤلا٢لُمُت الؿالمت

 ب٣بى٫  الضولت مىا٣ٞت يغوعة في الخاظت ًغي  ال الظي" ٧ىجىحر" بُجهم ومً الضولي، ال٣اهىن  ٣ٞهاء بٌٗ ل٨ً   

اث ؤمام"  ألا٢صخى الاؾخعجا٫ ؤزال١" ؾمبا جىدجي ؤن الضولت ؾلُت ٖلى ًجب بط ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث  خماًت يغوٍع
 اإلاؿاثل، َظٍ مشل في اإلاٗىُت الضولت بغيا ٌٗخض ؤن صون  ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضم ؤن ًجب بط ؤلاوؿان، لخ٣ى١  ؤصوى

.  ( )مكغوٖا ؤمغا لكٗبها خ٩ىمت بباصة في جغي  ٢اهىهُت لك٩لُت ٢ُمت ٞال

:  إلاوظاهُت املظاعداث لخلدًم اللىة اطخعماٌ إلى اللجىء. 2

 مجا٫ في ألاولى الٗملُت الؿاب٣ت م 1992 ؾىت ؤلاوؿان خ٣ى١  خماًت ؤظل مً الهىما٫ في الٗؿ٨غي  الخضزل ٌٗض
 بلى لخهل حٗضث بل ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضاث جىنُل بمجغص ال٣ىة اؾخٗما٫ ٖملُاث جسُذ بط ؤلاوؿاوي، الضولي الخضزل

اب يض ٖملُاث . الضولي ؤلاَع

ض مخجضص إلابضؤ لخإؾِـ ال٨بري  الضو٫  َٝغ مً مخ٨غعة مداوالث بال َظا لِـ    ت جُٟٗل زالله مً جٍغ  اللجىء هٍٓغ
ت اإلاغخلت وبضاًت الىؾُى، للٗهىع  ٖضها و٦إهىا ال٣ىة، اؾخٗما٫ بلى ً، الىاخض ال٣غن  بضاًت في ولِـ الاؾخٗماٍع  والٗكٍغ

ا وفي الضو٫  وؾُاصة للخضزل، الضولُت اللجىت صاٞٗذ طل٪ ٖلى وبىاء َغ  اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحن بلى اإلا٣ضم الجهاجي ج٣ٍغ

 اإلااصة بىو الضولُت الٗال٢اث في ال٣ىة اؾخٗما٫ ًدغم الظي ال٣ضًم اإلابضؤ ًٖ ًسغط الظي الجضًض اإلابضؤ ًٖ م 2001 ؾىت

غ لُإحي اإلاخدضة، ألامم مُشا١ مً الغابٗت ال٣ٟغة الشاهُت  م، 2004 ؾىت جهاًت اإلاخدضة ألامم مؿخىي  ٖلى الخ٨ماء لجىت ج٣ٍغ
جٗل  ؤمغا اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل وجُٟٗل 51 اإلااصة اؾخصىاءاث زاعط ال٣ىة اؾخٗما٫ بلى اللجىء مً ٍو
ُا  ؤلاوؿان خ٣ى١  لخماًت ال٣ىة اؾخسضام بلى للجىء قغوٍ زمؿت ويٗذ بط ؤلاوؿان، خ٣ى١  خماًت مؿإلت في قٖغ

ا وؿاهُتؤلا اإلاؿاٖضاث وخماًت : ( )هظ٦َغ

. وواضخا زُغا التهضًض ٩ًىن  ؤن– ؤ

. ووا٢ُٗا ٞٗلُا التهضًض ٩ًىن  ؤن– ب

                                                           
ٗظجّ ثُو٢ُٝ ثُؾو٣و، هثً ثُٜ٘ضز ثُؼٌد٤ز، ثُوجٌٛر، ػ٢ِ إدٌث٤ْٛ، ثُقوٞم ٝثُٞثؽذجس ثُو٤ُٝز ك٢ ػجُْ ٓضـ٤ٌ، ثُٔذجها ثٌُذٌٟ ٝثٍ - ( )

. 439، ص.997 
ّجٓـ ػذو ثُو١ٞ ث٤ُْو، ثُضومَ ثُو٢ُٝ د٤ٖ ثُٔشٌٝػ٤ز ٝػوّ ثُٔشٌٝػ٤ز ٝثٗؼٌجّجصٚ ػ٠ِ ثُْجفز ثُو٤ُٝز، هثً ثُؾجٓؼ٤ز ثُؾو٣ور،   - (2)

.  06 .07 ، ص ص 2 20ثالٌّ٘و٣ًز، طذؼز
. 62 ص ّؼجه١ ٓقٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن،  - (3)
. 247ّؼجه١ ٓقٔو، ثٌُٔؽغ ٗلْٚ، ص - (4)
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.  ألازحر اإلاالط َى الخضزل ٩ًىن  ؤن – ط

ىا٢ب الخضزل بحن الٗىا٢ب مىاػهت – ص .  الخضزل ٖضم ٖو

بُٗت ال٣ىة اؾخسضام صعظت بحن الخىاؾب – ٌ .  الٗالمي ألامً حهضص الظي الخُغ َو

:  إلاوظاهُت املظاعداث لخلدًم ألاممُت طُلتالى جخوي.3

 اإلاخدضة، ألامم بقغاٝ جدذ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖملُت ج٩ىن  ؤن ًجب الضولُت، واإلاىاز٤ُ الىهىم خؿب   
ت جضزالث َىا٥ ماػالذ اإلاىيٕى َظا زهىم في الضولي الٗمل وا٢٘ في ل٨ً  جدذ ج٩ىن  ؤن صون  ٖضة، ٞغصًت ٖؿ٨ٍغ

لسخي الخل٠ جضزل ولٗل جدضة،الم ألامم ُٚاء ى في ألَا  حٗض م 1999 ؾىت اإلاخدضة ألامم مً باإلطن ألازظ صون  ٧ىؾٞى
ؿالُٞا، في الضولي الخضزل حٗاعى و٧اهذ الهغب خلُٟت عوؾُا ٧اهذ إلاا بط صولُت، ؾاب٣ت  التي ال٨بري  للضو٫  ٨ًً لم ًٚى
ا الخضزل ٖلى مهغة ٧اهذ ؿالُٞا في ٖؿ٨ٍغ  مً ٢غاع اؾخهضاع ؤعاصث لى وجها ألاممُت، لىؾُلتا جسُي بال ٍَغ٤ مً ًٚى
ؿالُٞا في الٗؿ٨غي  الخضزل بكإن اإلاخدضة ألامم  َظا مشل اؾخهضاع إلاى٘ الغوسخي الُٟخى طل٪ ٍَغ٤ في لىظضث ًٚى

. ال٣غاع

ؿالُٞا في الٗؿ٨غي  الخضزل ٌٗض لظل٪    لسخي الخل٠ َٝغ مً ًٚى  في الضولي اإلاجخم٘ ل٨ٟغة ٖملي جُب٤ُ ؤو٫ "  ألَا
ًى مؿخ٣لت صولت يض الٗؿ٨غي  الخضزل خباع اإلاخدضة ألامم في ٖو  هجىما ٌكً مغة ووو٫  ؤلاوؿاوي الخضزل ؤن اٖل
ا ٌ وصون  ؤعايحها ٖلى ج٣٘ ؤخضار بؿبب صولت ٖلى ٖؿ٨ٍغ  ٖضة ؤنضع ألامً مجلـ ون ألامً، مجلـ َٝغ مً جٍٟى

ى في اإلاؿلر الجزإ خى٫  ٢غاعاث لسخي للخل٠ ًجؼ ولم ٧ىؾٞى ا لخضزلبا ألَا . ( ) ٖؿ٨ٍغ

لسخي الخل٠ جضزل    ت ٢ىاجه ٍَغ٤ ًٖ ألَا ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ٢ُاصة جدذ ٧اهذ التي الٗؿ٨ٍغ  مى٣ُت في ألامٍغ

ى  ٢ه٠ خملت وقيذ م، 1998 وزٍغ٠ ن٠ُ في والهُجي الغوسخي الُٟخى ٖاث٤ الخاثِ ٖغى بظل٪ ياعبت ٧ىؾٞى
لسخي الكما٫ خل٠ ٢ىاث صزى٫  وبٗض بلٛغاص الٗانمت يض ًىم 78 ٫ ظىي  امت ألَا ٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث بٖؼ  ألامٍغ

 الكما٫ خل٠ ٢ىاث جخىلى ؤن ٖلى هو م،والظي1998 ٖام ظىان 10 في اإلااعر 1244 ع٢م ال٣غاع ألامً مجلـ ؤنضع
لسخي ى ب٢لُم بصاعة ألَا .  ( )ما٢خت بهٟت ٧ىؾٞى

لؿـي الخل٠ ٢ضمـها التي اإلابـغعاث بـحن مً    ى، ب٢لُـم في ؾـ٨غي ال٘ جضزله بٗض ألَا  مُل٣ت حٗض لم الؿُاصة ؤن ٧ىؾٞى
 ٖلى ٣ًىم الخضزل ؤن ؤي ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىن  ًٟغيها التزاماث ٖلحها الضولت ؤن بط وؿبُت، هي بل الغاًَ الى٢ذ في

 ال وبظل٪ لضولُت،ا الجمـاٖت ٖاجـ٤ ٖلى ٣ًـ٘ الظي الىاظـب نٟـت الخضزـل ٖلى جًٟـي والتي لإلوؿاهُـت اإلاكتر٦ت اإلاؿاولُت

 . ( )للٗضالت به٩اعا ؤلاوؿاوي الخضزل ٌٗخبر

 

 

                                                           
. 65 ّؼجه١ ٓقٔو، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - ( )
.  49، ص.  20-0 20أفٔو ٢ّ ػ٢ِ، هًثّجس ك٢ ثُضومَ ثإلْٗج٢ٗ، هثً ثألًجه٤ٔ٣ز، ثُؾَثةٌ، ثُطذؼز ثال٠ُٝ،  - (2)
. أفٔو ٢ّ ػ٢ِ، ٗلِ ثٌُٔؽغ ٝثُظلقز  - (3)



 2016 دٌظمبر :  14العدد    -العام الشالث  -مجلت حُل خلىق إلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

87 

ٌ : زاهُا  عدوان إلى إلاوظاهُت املظاعدة جدى

 مجلـ مً ٢غاع بلى الاؾدىاص ؤو بوؿاهُت مؿاٖضة بلى جدخاط التي الضولت مىا٣ٞت بكٍغ جلتزم ؤن الضو٫  ٖلى ًجب   
 بضاعي مُٗىت صولت ب٢لُم في والخضزل هٟؿها جل٣اء مً الضولت مباصعة ون مُٗىت، صولت في بوؿاهُا بالخضزل لها ٌؿمذ ألامً

 للمؿاؽ ٦إصاة الخضزل ًخسظ ؤن اخخما٫ ٞهىا٥ مؿلر، هؼإ في ؤلا٢لُم ٩ًىن  ٖىضما الؾُما ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة ج٣ضًم

خضاء ؤو الضو٫  بؿُاصة م٨ً ٖلحها، الٖا خضاء لهظا ٍو :  نىعجحن ًخسظ ؤن الٖا

:  مادي عهاب ذاث ـخدابير أ

ت هي     الضولُحن، وألامً الؿلم ٖلى زُغا ٌك٩ل ؤهه جًٓ مٗحن وي٘ إلاىاظهت صولت جخسظَا ؤلاظغاءاث مً مجمٖى

ت ل٣ىاث بةعؾالها وطل٪ م 2002 ؾىت صًٟىاع ٧ىث قاون في ٞغوؿا جضزل الٗضوان مً الىٕى َظا ؤمشلت ومً  في ٖؿ٨ٍغ
 م٘ ًخٗاعى ال ؤممي ٢غاع صون  الخضزل َظا مشل نضوع  ؤن بًٗهم عي ي ل٨ً ؤممي ٢غاع بلى الاؾدىاص صون  م 22/09/2002

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث جضزل و٦ظل٪ بوؿاهُا، ٧ان الخضزل َظا مً الهضٝ ون اإلاخدضة، ألامم مُشا١ ا ألامٍغ  في ٖؿ٨ٍغ

 جغؾل ؤن ٖلحها ٧اهذ ول٨ً م، 12/01/2011 في البالص يغب الظي الؼلؼا٫ مى٩ىبي مؿاٖضة وهي مضهُت بوؿاهُت إلاهمت َاًُتي
ت ٢ىاث جغؾل ؤن بض٫ لظل٪ اإلاضهُت الخماًت ٢ىاث . ( ) ٖؿ٨ٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ٖلى ٧ان ؤهه ًٖ ًٞال     ؤي في ًجخم٘ ؤن ألامً مجلـ مً جُلب ؤن صاثما، ًٖىا بهٟتها ألامٍغ
 ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة لخ٣ضًم يغألار الًىء ٌُٗحها زم ومً لُجخم٘، الضازلي بىٓامه ٖمال لظل٪ يغوعة عؤي ٧لما و٢ذ

ُت مً بٌٗ بيٟاء في ؾاَم ،1908 ع٢م الخىنُت بنضاع في ألامً مجلـ جإزغ ؤن ٦ما  اإلاؿاٖضة جضابحر ٖلى الكٖغ
٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث ٢بل مً اإلاخسظة ؤلاوؿاهُت  ال٩اعزُت للىيُٗت وجبِىه الؼالػ٫  و٢ٕى ٞىع  ًجخم٘ ؤن ٖلُه ٧ان بط ألامٍغ
٠ُ٨ ه٩ىبحن،والم للطخاًا  َظا إلػالت الخضزل ٌؿخىظب الضولُحن وألامً الؿلم حهضص زُغ ؤهه ٖلى الىي٘ َظا ٍو

.  ( )الخُغ

:  كاهىوي هابع ذاث جدابير ـ ب

خضاء َظا ٩ًىن      اإلاؿاٖضة مجا٫ في وطل٪ مُٗىت، صولت جسو مؿاثل جىٓم ٢ىاهحن بؿً صولت ج٣ىم ٖىضما الٖا
ى ؤلاوؿاهُت  مىا٢كت طل٪ ؤمشلت ومً الضازلي، ازخهانها نمُم مً هي والتي صولت، ؤي ًاثنالح م٘ ًخٗاعى ما َو

٩ي ال٩ىوٛغؽ ش الؿىصان في الكامل الؿالم ل٣اهىن  ألامٍغ  ؤلاظغاءاث ٖلى ال٣اهىن  َظا ع٦ؼ بط م، 06/10/2004 بخاٍع
ظٍ الؿىصان ٖلى جى٢ُٗها ًجب التي الا٢خهاصًت  باالؾخٗاهت وطل٪ ألامً مجلـ ازخهام مً ألانل في الخضابحر َو

 بمىا٢كـت جبـاصع ؤن ألامً مجلــ في ًٖـى بىنٟها اإلاخدضة الىالًاث بم٩ان في و٧ان والاظخماعي، الا٢خهاصي باإلاجلـ
 َظٍ وفي الضولُحن، وألامً الؿلم ٖلى للخٟاّ الغثِـ اإلاؿاو٫ بىنٟه اإلاخدضة، لألمم الغثِسخي الجهاػ ؤمام ال٣اهـىن 

                                                           
.  02 ع ثُْجدن، صدٖ ِّٜز دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔػ  - ( )
. ثٗلْٚٝثُظلقز دٖ ِّٜز دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔؽغ  -- (2)
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 الؿىصان صولت في مُٗىا مجاال ًسو ٢اهىن  مىا٢كت ل٨ً صولي، ظهاػ ؤمام جم وهه مكغوٖا ؤمغا اإلاىا٢كت ج٩ىن  الخالت

ُٗت َُئت في ًىا٢ل ٨ُت حكَغ . ( ) الضازلُت قاوجها في وجضزل اإلاؿخ٣لت الؿىصان صولت ؾُاصة ٖلى ناعر اٖخضاء ٞهى ؤمٍغ

لُت قهغ في    ٩ي ال٩ىوٛغؽ نى٠ م 2004 ؾىت مً ظٍى ما٫ ألامٍغ ىع  في بتاإلاتر٥ ألٖا  الىالًاث وصٖذ بباصة، ؤٖما٫ صاٞع
٨ُت اإلاخدضة ىع  في الٗى٠ ؤٖما٫ لى٠٢ ٢غاع اجساط بلى ألامٍغ دت صٖىي  وهي ؤخاصي، بك٩ل طل٪ ٧ان لى ختى صاٞع  نٍغ

 ( ). ؾُاصة طاث صولت ٖلى لالٖخضاء

 

 الخاجمت

 ٞهي مؿخمغ جُىع  في الضولیحن ألامًو الؿلم تهضص التي الٗىامل ؤن ؤْهغث ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث إلاىيٕى صعاؾدىا بن
 وبطا الُبیٗیت، واإلآاَغ اإلاؿلخت الجزاٖاث ٞحها جدؿبب التي ؤلاوؿاهیت ال٩ىاعر قملذ بل الٗضوان في جىدهغ حٗض لم

 طل٪ ٞةن الضولیحن، وألامً الؿلم ٖلى الخٟاّ الٛغى ٧ان ٧لما الخضزل ٖضم ٖلى ٢یىصا وي٘ ٢ض الضولي الخىٓیم ٧ان
 في الهضٝ ؤن مٟاصَا والتي ة٫ال٘ في القترا٦هما ال٣یض َظا يمً ؤلاوؿاهیت باإلاؿاٖضاث یخٗل٤ ما اطإلصع ٠٦ مبرع

٘ َى ؤلاوؿاهیت باإلاؿاٖضة ؤو بالخضزل ألامغ حٗل٤ ؾىاء الخالخحن  ال٣بى٫  ؤن ٚحر البكغیت، الجماٖاث ًٖ اإلاٗاهاة ٞع
 مدل ومدخىاٍ ؤلاوؿان خ٣ى١  مٟهىم ی٩ىن  ؤن ؾخضعيی الضولي، ال٣اهىن  مباصت مً وونٟه ؤلاوؿاهیت ؤظل مً بالخضزل

ى الضولیت ألاؾغة بظمإ تراٝ ؤیًا ویٗجي آلان؛ ختى اإلاىا٫ بٗیض ًؼا٫ ال ؤمغ َو  لإلم٩اهاث هٓغا وخضَا ال٨بري  للضو٫  الٖا
ت  بغع  ٢ض الاؾخٗماع ؤن َىا ط٦ٍغ بىا یجضع ومما صولیا، بوؿاهیا هٓاما الخاظت ٖىض بال٣ىة جٟغى ؤن لضحها، الٗؿ٨ٍغ

 .ألازغي  البلضان في الٛغبیت للضو٫  الخدًحریت باإلاهمت ألازغي  البلضان قاون في جضزله

 ج٣ضیم َغی٤ ًٖ ؤلاوؿاهیت اإلاؿاٖضاث ٨ٞغة صٖم في ؤلاؾهام ظاهبىا مً ؾىداو٫  اإلاىيٕى لهظا صعاؾدىا ٖلى بىاء

 :الخالیت الخىنیاث

  ؤلاوؿاهیت اإلاؿاٖضاث في الخ٤ جىٓیم -
ً
 الىاعصة جل٪ وزانت لخىٟیظ می٩اهحزماجا جُىیغ زال٫ مً وطل٪ ،قامال جىٓیما

 الیىم اإلاؿلخت الجزاٖاث ظل ؤضخذ و٢ض, زانت الضولیت ٚحر اإلاؿلخت ػاٖاثنا٫ بظل٪ لدكمل ألاعب٘ ظىی٠ اجٟا٢یاث في

 .صازلیت هؼاٖاث

ازت مجا٫ في الٗاملت الخ٩ىمیت ٚحر الضولیت اإلاىٓماث صوع  جٟٗیل -  وا٢ٗیت وؤ٦ثر ؤ٦بر ؾلُاث هدهاوم ؤلاوؿاهیت ؤلٚا
ٗالُت، غاٝ امخشا٫ ٕوالؼامیت ألاخمغ، للهلیب الضولیت اللجىت الؾُما ٞو ت ألَا  جبظلها التي ؤلاوؿاهیت للمؿاعي اإلاخىاٖػ

 .الطخایا بلى الىنى٫  ؤظل مً اللجىت

 ؤلاوؿاهیت باإلاىٓماث وعبُها ؤلاوؿاهیت اإلاؿاٖضاث جىٟیظ ووؾاثل ُؾبل جدضیض ؤظل مً وملخت ماؾت يغوعة َىا٥ -
 ؤظل مً الخضزل حؿییـ زكیت وطل٪ ؤزغي  بوؿاهیت مىٓماث َغی٤ ًٖ ؤو مباقغة، اإلاخدضة ألامم َغی٤ ًٖ بما

 . ؤلاوؿاهیت
                                                           

، ٓؾِز ثُْٞهثٕ ُِذقٞط ٝثُوًثّجس ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز، ػوه أك٣ٌَ، "ٓٞهق ثُٞال٣جس ثُٔضقور ك٢ ٓشٌِز هثًكًٞ" أهّ ٓقٔو ػذو هللا،   - ( )

.  52، ص2008
 .04 دٖ ِّٜز دٖ ػ٢ِ، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص  - (2)
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 ال٣اهىهیت الخبراث مسخل٠ وجؼویضَا ألاػماث بةصاعة جسخو اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى زاهىیت بٟغوٕ صولیت ؤظهؼة بوكاء -
 وجبلیٜ والبیاهاث اإلاٗلىماث ججمی٘ مً لخم٨یجها والخ٣جي اإلااصي بالضٖم ٕواخاَتها اإلایضان، َظا في الىاقُت وؤلاصاعیت

 .بوؿاهیت ؤػماث خضور ٖىض اإلاٗىیت الجهاث

٘ زال٫ مً الخ٣اث٤ ج٣صخي لجىت جٟٗیل -  الجهاجي الخ٣غیغ ٖلى واإلاىا٣ٞت الخد٣ی٤ َلب قٍغ في اإلاخمشلت ال٣یىص ٞع
ا اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمٗیت وجخىلى اللجىت به ج٣ىم الظي ا في ویىٓغ حؿیحَر  مجلـ َٝغ مً بلؼامُت بهٟت ج٣اعیَغ

 .الضولي ألامً

 

 املساحعكابمت 

باللغت العسبُت : أوال

الىخب :1

 ،2011-2010ؤخمض سخي ٖلي، صعاؾاث في الخضزل ؤلاوؿاوي، صاع ألا٧اصًمُت، الجؼاثغ، الُبٗت الاولى .

  1999الازخُاعي إلاد٨مت الٗض٫ الضولُت، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، الؿىت الخحر ٢صخي، ج٣ُُم هٓام الكٍغ .

  ت، ؾىت اث الجامٗت الجؼاثٍغ   . 2000بً ٖامغ جىوسخي، ٢اهىن اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ، صًىان اإلاُبٖى

 ،ىُت، صاع الجامٗت  الجضًضة  بىعاؽ ٖبض ال٣اصع، الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي وجغاظ٘ مبضؤ الؿُاصة الَى

ت،  . 2014ؤلاؾ٨ىضٍع

  ،2004خؿام خؿً خؿان، الخضزل ؤلاوؿاوي في ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة  .

  ،ضم اإلاكغوُٖت واو٩ٗاؾاجه ٖلى الؿاخت الضولُت ؾامذ ٖبض ال٣ىي الؿُض، الخضزل الضولي بحن اإلاكغوُٖت ٖو

ت، َبٗت . 2012صاع الجامُٗت الجضًضة، الاؾ٨ىضٍع

 ىع مً ؤػمت صولت بلى نغإ ال٣ىي الٗٓمى، الُبٗت ألاولى، م٨خبت مضبىلي، ال٣اَغة، ٖبض ٌ مسخاع مىسخى، صاٞع

2009 .

  ٖلي ببغاَُم، الخ٣ى١ والىاظباث الضولُت في ٖالم مخٛحر، اإلاباصت ال٨بري والىٓام الضولي الجضًض، صاع الجهًت

. 1997الٗغبُت، ال٣اَغة، 

 اث الجامٗیت،ببن،بِ، ٖمغ ؾٗض هللا، معجم ال٣اهىن ا٫ . 2005 صولي اإلاٗانغ، صیىان اإلاُبٖى

  ماھغ ظمیل ؤبى زىاث، اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهیت الضولیت،صعاؾت جدلیلیت وجُبی٣یت مٗانغة في يىء ٢ىاٖض

. 2009 ال٣اهىن الضولي الٗام، صاع الجهًت الٗغبیت، مهغ، الُبٗت ألاولى، 

  2000ؤلاوؿاوي، صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي، ال٣اَغة، مُٟض مدمىص قهاب، صعاؾاث في ال٣اهىن الضولي. 

السطابل واملرهساث الجامعُت : 2

  ،ؾٗاصي مدمض، الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي في ْل الىٓام الضولي الجضًض، عؾالت ص٦خىعاٍ في ال٣اهىن الٗام

غان، .. 2009-2008ظامٗت َو
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الىدواث واملداكساث العلمُت : 3

  ،ىع مى٠٢ الىال" ؤصم مدمض ٖبض هللا ، مجلت الؿىصان للبدىر والضعاؾاث "ًاث اإلاخدضة في مك٩لت صاٞع

ل،  . 2008ؤلاؾتراجُجُت، ٖضص ؤٍٞغ

  ،ُت الخضزل والخٗاعى م٘ ؾُاصة الضو٫ " بً ؾهلت زان بً ٖلي ٗت "اإلاؿاٖضة ؤلاوؿاهُت بحن قٖغ ، مجلت الكَغ

.  2012 ،ظاهٟي،49وال٣اهىن، ٧لُت ال٣اهىن، ظامٗت الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،ٖضص

الىـىؾ اللاهىهُت الدولُت : 4

: املىازُم :أ

  اللسازاث الدولُت.ب، ؾان ٞغاوؿِؿ٩ى26/06/1945مُشا١ الامم اإلاخدضة، اإلااعر في :

  الم لألمم اإلاخدضة،   ٢688غاع مجلـ ألامً ع٢م /. RES/S 688(1991)في وزاث٤ ألامم اإلاخدضة بصاعة قاون ؤلٖا

 -46، زال٫ الضوعة 19/12/1991، اإلااعر في 46/182خضة ع٢م ٢غاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاذ. 

 باللغت الفسوظُت: زاهُا

 Pierre MARIE DUPUY  ،les grands textes de droit international public  ،Dalloz  ،Paris 

,2éme édition ,2000. 

 Rafaa BEN ACHOU  ،instituions de la société international  ،centre d‟études de 

recherche et de publication 1992 ،Tunis.  
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 ٌؿخٟاص مىه   …اإلادا٦م الجىاثُت الضولُت الخانت
ٌث

ٖهض ٢ض اهخهى و بعر
 (ظامٗت بغمىجهام، اإلامل٨ت اإلاخدضة)عخاب ٖبضهللا ٖمغ بغهاوي  أ 

 

 

ABSTRACT 

International Criminal Tribunals have been established as the result of wars and genocide 

which took place after World War I and II to try war criminals and bringing peace and 

security to the world. The international tribunals of Yugoslavia and Rwanda are the most 

prominent examples of the efforts of the worlds‟ states and the United Nations- the UN 

Security Council in particular- in emphasising the importance of protecting human dignity 

and  prosecuting those involved in inhuman acts whether individuals or governments. 

The fact that the UN Security Council is the body which established those tribunals generated 

a lot of problems. Number of countries questioned the legitimacy of those tribunals, and many 

critics criticised their functioning from the time they have been established up to their closure.  

Despite such criticisms and issues faced by the tribunals, they have been of immense benefit 

to the international community, especially among the establishment of the International Court 

of Justice and the International Criminal Court as any of the problems faced by the tribunals 

have been avoided. Furthermore, they particularly helped the International Criminal Court in 

understanding the nature of war crimes and the crimes against humanity as they added much 

to the jurisprudence of International Criminal Law. 

The international criminal tribunals of Rwanda and Yugoslavia should be viewed as an 

important lesson learned and an effective experience and contribution to bring peace and 

security and stop crimes against humanity. 

 

INTRODUCTION 

International criminal law has been ever evolving. Individual responsibilities of crimes 

against humanity before international tribunals have been one of the most important 

evolvement in this area of law. The International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) 

and theInternational Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) have effectively contributed in 

asserting this principle internationally. 

Both the ICTY and the ICTR have differ from their predecessors Nuremburg and Tokyo 

tribunals and one of the important differences is that they have been created by Security 

Council resolutions. This determines the intention of the international community in 

supressing crimes against humanity and preserving peace and security worldwide. 

Both tribunals have been rejected by many states which did not wish for their nationals to be 

subjects of international tribunal trails. They opposed the idea of the Security Council as a 

legislature in the international arena by creating such tribunal and threatening states 
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sovereignty. Currently and even though the tribunal have been shut down, they are still the 

subject of discussion and rejection for many states and individuals. 

This essay will focus mainly on the ICTY and its cousin the ICTR in determining some 

reasons behind the contention that the era of ad hoc tribunals is over, while arguing that they 

were a good idea. These reasons will be drawn from issues occurred during their creation and 

regarding their legality and purposes, and the essay will discuss their positive contributions to 

international law, their efforts and their role as a solution to detect and deter humanitarian 

crises. 

The second section will address the difficulties faced by the tribunals, such as the cost, 

funding, time required, states‟ cooperation and the ability of the courts to operate fair trials. 

The paper will finally determine that, indeed, the ad hoc tribunal era is over and that 

alternatives such as the International Criminal Court (ICC), hybrid tribunals and the principle 

of universal jurisdiction discourages the international community from asking for or 

supporting the creation of similar ad hoc tribunals. However, they were not a bad idea at all, 

as many lessons were learned from them concerning how to approach violations of 

international humanitarian law in the future. Despite the difficulties faced and mistakes made, 

they provided a legacy; they sent a message to those in power planning or ordering attacks on 

civilians and those who carry out those orders. They were experiments that contributed to 

better solutions for suppressing international crimes. 

 

 امللاٌ ملخف

 ألاولى الٗاإلاُت الخغب بٗض خهلذ التي الجماُٖت والاباصاث الخغوب ظغاء الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م اوكإث

ىؾالُٞاي مد٨متي. الٗالم في والؿالم ألامً وبخال٫ الخغب مجغمي إلادا٦مت وطل٪ والشاهُت،  مشاالن ابغػ  َما وعواهضا ٚو
لى اإلاخدضة ألامم مىٓمت و الضو٫  لجهىص  الاهتها٧اث مً الخض اَمُت ٖلى الخإ٦ُض في الضولي ألامً مجلـ الخهىم وظه ٖو

ما٫ َظٍ في اإلاخىعَحن ومدا٦مت ؤلاوؿاهُت  ألامً مجلـ ٍَغ٤ ًٖ اإلاد٨مخان َاجان اوكاء ٧ىن . خ٩ىماث و اٞغاص مً ألٖا
ُت في الك٩ى٥ مً ال٨شحر ْهغث ٣ٞض اإلاكا٧ل، مً ال٨شحر زل٤ الضولي  الضو٫  مً الٗضًض ٢بل مً اإلادا٦م َظٍ قٖغ

م. اٚال٢ها ختى اإلادا٦م َظٍ لؿحر اهخ٣اصاث ٖضة وظهذ و٦ظل٪  الا اإلاد٨مخان ٦ال بها مغث التي واإلاكا٧ل الاهخ٣اصاث ٚع
 ٣ٞض الضولُت الجىاثُت واإلاد٨مت الضولُت الٗض٫ ٦متمذ اوكاء ٖىض وزانت الضولي للمجخم٘ مٗحن زحر ٧اهخا ؤجهما

 بهٟت الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت اؾخٟاصث و٦ظل٪ بخٟاصحها، و٢امذ اإلاد٨مخان واظهتها التي اإلاك٨الث مً اؾخٟاصث
 مد٨مخا. الضولي الجىاجي ال٣اهىن  ٣ٞه الى ال٨شحر اياٞذ خُض الاوؿاهُت يض اإلاغج٨بت الجغاثم َبُٗت ٞهم مً زانت

ىؾالُٞاي  ألامً بخال٫ في للمؿاَمت ٞٗالت وججغبت مؿخٟاص ٦ضعؽ الحهما الىٓغ ًجب الضولُخحن الجىاثِخحن وعواهضا ٚو

 .ؤلاوؿاهُت الجغاثم و٦بذ الضولُحن والؿالم

  امللدمت

 ًتاإلاؿاو٫ مٟهىم ْهىع  الخُىعاث َظٍ ؤبغػ  ومً الؿىحن، مغ ٖلى الخُىعاث مً بال٨شحر الضولي الجىاجي ال٣اهىن  مغ

ىؾالُٞا مد٨متي وبسانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م ؾاَمذ. لألٞغاص الضولُت الجىاثُت ؼ في ٦بحر بك٩ل وعواهضا ًٚى  حٍٗؼ
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  وجإ٦ُضٍ اإلاٟهىم َظا
ً
ى٦ُى هىعمبىعٙ ؾاب٣خحها ًٖ اإلاد٨مخان ازخلٟذ. صولُا   َو

ً
 ٧ىجها الازخالٞاث َظٍ ؤبغػ  ومً ٦شحرا

 خٟٔ ٖلى الضولي اإلاجخم٘ ٖؼم ًا٦ض الظي ألامغ. اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الخاب٘ يالضو٫  ألامً مجلـ مً ب٣غاعاث اوكإجا

ىؾالُٞا مد٨مخا ُعًٞذ. الاوؿاهُت الاهتها٧اث مً والخض الُغ١  بكتى الضولُحن والؿالم ألامً  ٢بل مً وعواهضا ًٚى

 ًى الضولُت الجىاثُت للمؿاءلت ٖغيت اٞغاصَا ٩ًىن  ان حكإ لم والتي الضو٫  مً الٗضًض
ً
 ٩ًىن  ان الضو٫  َظٍ حكإ لم. ما ما

ُٗت ؾلُت ألامً إلاجلـ   حكَغ
ً
 آلان. بؿُاصتها ًسل ما ألامً مجلـ مً ٢غاعاث بمىظب اإلاد٨مخان اوكاء في ٞغؤث صولُا

م  .والضو٫  ألاٞغاص مً لل٨شحر اٖتراى ومدل ه٣اف مدىع  ماػالخا ؤجهما الا اإلاد٨مخان، َاجان ؤٖما٫ اٚال١ مً وبالٚغ

 لم وجها اهخهى، ٢ض الخانت الجىاثُت اإلادا٦م ٖهض بإن الاصٖاء وعاء ال٩امىت ألاؾباب ماَُت في الىٓغ في ٦مًي اإلا٣ا٫ َظا

ٓغ اطا البخت الؿِئت بال٨ٟغة ج٨ً
ُ
 الكبه ألامىع  مً باث ممازلت مدا٦م اوكاء ٨ٞغة ون وطل٪. اًجابُت هاخُت مً الحها ماه

 ُٞما اإلادا٦م َظٍ بوكاء ؤزىاء خضزذ وايُغاباث مكا٧ل مً ؾبابألا اإلا٣الهظٍ ٌؿخسلو. الٗهغ َظا في مؿخدُلت
ُتها ًخٗل٤   اإلا٣ا٫ ًخُغ١ .  وم٣انضَها بكٖغ

ً
  واظهذ التي الهٗىباث الى اًًا

ً
ىؾالُٞا مد٨متي مً ٦ال  مً وعاواهضا ًٚى

ل، مكا٧ل و اإلااصًت الخ٩ال٠ُ خُض بخه الظي الى٢ذ و الخمٍى
ّ
 او الضو٫  مُالبت ونٗىبت الحها، اإلاى٧لت اٖمالها إلجهاء جُل

امها   و اإلادا٦م، لهظٍ والاؾخجابه الخٗاون  ٖلى اٚع
ً
 في. ٖاصلت مدا٦ماث ج٣ضًم ٖلى الٗمل في اإلادا٦م ٢ضعة مضي ؤًًا

 وعصٕ ل٨ك٠ ٦دل وصوعَا وظهىصَا الضولي الجىاجي لل٣اهىن  ؤلاًجابُت مؿاَماتها اإلا٣ا٫ َظا ؾُدىاو٫  هٟؿه الى٢ذ

. ؤلاوؿاهُت ألاػماث

،ؤزحر 
ً
٣غ الىا٢٘ ؤن اإلا٣ا٫ َظا ًا٦ض ا  الجىاثُت ٧اإلاد٨مت اإلاخاخت البضاثل ون وطل٪ اهخهى ٢ض الخانت اإلادا٦م ٖهض ؤن ًُ

 ال٣ًاثُت الىالًت مبضؤ الى باإلياٞت (Hybrid Tribunals) اإلاسخلُت اإلادا٦م و(International Criminal Court)  الضولُت
ىؾالُٞا ممازلت زانت مدا٦م بوكاء صٖم ؤو َلب ٖلى الضولي اإلاجخم٘ حصج٘ ال ،(Universal Jurisdiction)الٗاإلاُت  لُٚى

ال١، ٖلى ؾِئت ٨ٞغة ج٨ً لم اإلاد٨مخحن َاجحن طل٩اوكاء م٘. الؿاب٤ في ٦ما وعوهضا  الضعوؽ مً الٗضًض ٢ضمذ وجها ؤلَا

م ٞٗلى. اإلاؿخ٣بل في وؿاويؤلا الضولي ال٣اهىن  اهتها٧اث مٗالجت و م٘ الخٗامل ب٨ُُٟت ًخٗل٤ ُٞما اإلاؿخٟاصة  مً الٚغ
٨بذ التي وألازُاء واظهتها التي الهٗىباث

ُ
  جغ٦ذ ٣ٞض ٞحها، اعج

ً
 ال٣اثمحن بلى جدظًغ بغؾالت وبٗشذ الضولي؛ للمجخم٘ اعزا

  مؿاثلىن  اجهم ألاوامغ جل٪ بدىُٟظ ومى٣ُىم اإلاضهُحن ٖلى لهجماث الترجِب ؤو الخسُُِ ِبِيُت الؿلُت ٖلى
ً
 صازل ٢اهىهُا

ً
 ًا

 
ً
يبػي وؤلاوؿاهُت الضولُت الجغاثم ل٣م٘ ؤًٞل خلى٫  بًجاص في ؾاَمذ ججغبت بمشابت ٧اهذ الخانت ٞاإلادا٦م. وصولُا  ٍو

. مكغوُٖتها في الدك٨ُ٪ او مداعبتها ٖضم

 : لسواهدا الدولُت الجىابُت الظابلتواملدىمت لُىغىطالفُا الدولُت الجىابُت املدىمت

 وألاهداف الؼسعُت إلاوؼاء،

ت اإلادا٦م بوكاء هظم ى٦ُى هىعمبٙر"  الضولُت الٗؿ٨ٍغ ت" َو غاٝ الضو٫  بحن الجزاٖاث لدؿٍى  الضولُت  الصخهُاث ؤو ألَا

م ول٨ً. اإلادا٦م َظٍ خظو جدظو ْهىعزلٟاء اإلاغجر ٚحر مً بضا  ؾىىاث، ولٗضة ، ألازغي   ٢غعث الخيبااث َظٍ مً بالٚغ

 مدا٦م بوكاء  -اإلاجخاخت ألاعاضخي في الؿالم و ألامً بخال٫ في جمشلتالم ؤَضاٞها مً ٦جؼء -م1990 ٖام اإلاخدضة ألامم
 َى اإلادا٦م َظٍ مً الغثِـ الٛغى ان اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤ٢غث. ( International ad hoc Tribunals) الخانت الضولُت
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 مشل ،(Core International Crimes) ألاؾاؾُت الضولُت الجغاثم في اإلاخىعَحن ألاٞغاص يض الجىاثُت ال٣ًاًا م٘ الخٗامل
. ؤلاوؿاهُت يض اإلاغج٨بت والجغاثم الخغب وظغاثم الجماُٖت ؤلاباصة

 ألامً لخٟٔ الخهٝغ بد٤ ،(UN Security Council) اإلاخدضة لألمم الخاب٘ ألامً إلاجلـ اإلامىىخت الهالخُاث ٖلى بىاءً 

  الضولُحن، والؿالم
ً
ىؾالُٞا خغب في  م1990 ٖام زال٫ اعج٨بذ التي الٟٓاج٘ ٖلى وعصا  الجماعي لل٣خل وهدُجت الؿاب٣ت ًٚى

وكإث ، م 1994 ٖام في عواهضا في الجماُٖت وؤلاباصة
ُ
ىؾالُٞا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤ  International Criminalلُٚى

Tribunal for Yugoslavia (ICTY) لغواهضا الضولُت الجىاثُت واإلاد٨مت م1993 ٖام International Criminal Tribunal for 
Rwanda (ICTR) بالىجاح الطخامت بهظٍ صولُت مدا٦م اوكاء الى صٖىي  ؤي جخ٩لل لم الخحن، طل٪ مىظ. م1994 ٖام. 

ً
 بضال

 ًخم صولُت ٖىانغ م٘ مسخلُت مدلُت مدا٦م وهي ،( Hybrid Tribunals) اإلاسخلُت اإلادا٦م بـ  ماٌؿمى ْهغ طل٪، مً
ا ت اإلادا٦م مشل بلحها، ةخاط في التي ألاعاضخي في بوكاَئ

َ
ى في اإلايكئ  جُمىع  و ٦مبىصًا و الهغؾ٪ و والبىؾىت ٧ىؾٞى

 .لبىان في ومازغا ؾحرالُىن  و الكغ٢ُت

ما٫ مً اهتهائها بٗض الخانت اإلادا٦م ْلذ ض بحن ونغإ ه٣اف مىيٕى الحها اإلاى٧لت ألٖا . حجخه له و٧لٌث  ومٗاعى، مٍا
حر ٖلى خا٦مالم َظٍ ب٣ضعة الجؼم بإن ال٣ى٫  ًم٨ً لظل٪ ا مضي ًض جدض و الٗضالت جٞى  في اإلاسخلٟت الجغاثم عصٕ في جإزحَر

م ختى ؤو اإلاؿخ٣بل،   زلٟذ ٢ض بإجها الٖؼ
ً
.  الؿهل باومغ لِـ وماػا٫ ٨ًً لم الضولي ال٣اهىن  وشخام اعزا

جها بضاًت مىظ الخانت باإلادا٦م اإلاخٗل٣ت اإلاكا٧ل ْهغث ىؾالُٞا بمد٨مت ًخٗل٤ ُٟٞما. ج٩ٍى  ٨ٞغة جخل٣ى لم الؿاب٣ت، ًٚى
  بوكائها

ً
ل ؾُما ال الضو٫، مً الٗضًض ٢بل مً جغخُبا م اللخان، والهحن، البراٍػ  ؤن ٖلى ومىا٣ٞتهما لالهتها٧اث، ؤصاهتهما ٚع

ىؾالُٞا في ؤلاوؿان خ٣ى١  الهتها٧اث الخهضي بلى خاظت َىا٥ ٖلى الخل ٩ًىن  ؤن ًٞلخا ، الؿاب٣ت ًٚى
ً
 ؤؾاؽ مبيُا

ًاءٕ ظمي جم٨ً مٗاَضة .  اوكائها اإلاغاص للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام بكإن الخٟاوى مً ألٖا

ذ وبك٩ل مىذ اإلاخدضة ألامم مُشا١ ان َى َىا بالظ٦غ ظضًغ  اطا اإلادا٦مالؾُما بوكاء ؾلُت الضولي ألامً مجلـ نٍغ

  مٟهىما ٧ان ألامً مجلـ مً ب٣غاع اإلاد٨مت َظٍ بوكاء ٨ٞغة ل٨ً و.الضولُحن والؿالم ألامً خٟٔ طل٪ اؾخلؼم
ً
 ظضًضا

في
ً
ًاء الضو٫  لجمُ٘ ملؼم ال٣غاع َظا ؤن طل٪ ٖجى ،خُض اإلاضة جل٪ ٧لُا  اإلاخدضة لألمم الٗامت بةم٩اهالجمُٗت ٧ان. ألٖا

(The General Assembly)  و٢خا ؾِؿخٛغ١  ٧ان ول٨ىه اإلاد٨مت، لخإؾِـ ٢غاع انضاع  
ً
ال   ٍَى

ً
 اوكاء ٢غاع ٧ىن  ًٖ ًٞال

  اإلاد٨مت
ً
ًاء الضو٫  ملجمُ٘ملؼ ٚحر ٢غاعا  بةوكاء (The Secretary General) اإلاخدضة الٗاملألمم ألامحن الؿببإوصخى لهظا. ألٖا

ىؾالُٞا مد٨مت  808  ع٢م ال٣غاع  الضولي ألامً مجلـ بنضاع بٗض مباقغة ألامىىطل٪ مجلـ مً ٢غاع بمىظب ًٚى

  ؾدؿخٛغ١  اإلاخدضة مملأل الٗامت الجمُٗت ان َى جىنِخه مً ألاؾاسخي اإلاٛؼي  ٧ان و٢ض ،(1993)
ً
  و٢خا

ً
ال  مً ووهه ٍَى

 هجر بالٟٗل. مٗاَضة بمىظب جيكإ ؾٝى ؾخيكإ، التي اإلاد٨مت ٧اهذ بطا اإلاٗىُت الضو٫  جهض٤ً ٖلى الخهى٫  اإلاؿخدُل
 مُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بمىظب ؾلُاجه يمً مً َى اإلادا٦م َظٍ مشل بوكاء ؤن ٖلى الخإ٦ُض في الضولي ألامً مجلـ

ىؾالُٞا في ؤلاوؿاوي لل٣اهىن  واهتها٧اث نغإ ق٪ وبال َىا٥ ؤن وؤ٦ض. جدضةالم ألامم  و ألامً حهضص مما الؿاب٣ت ًٚى

                                                           
 
Alfred P. Rubin, „An International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia‟ (1994) 6 Pace 

Envt'l L. Rev. 7. 
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 ٨ًمً ٞهى ألامً مجلـ ٢ضمه الظي آلازغ اإلابرع ًسو ُٞما اما.  الخضزل َظا إلاشل الضٖىة بلى ؤصي مما الضولُحن، الؿالم
 خٟٔ و٢ىاث ؤلاوؿاهُت، واإلاؿاٖضاث الؿالم، إلاٟاوياث زُِ اعب٢غ مشل البضًلت، الاهخهاٝ ؾبل لجمُ٘ اؾدىٟاطٍ في

ىؾالُٞا والخٓغ الؿالم  الخٟاّ في ؤَضاٞه لخد٤ُ٣ ألامً مجلـ الحها ماًلجإ ٖاصة التي ،الؿبل الؿاب٣ت الا٢خهاصًلُٚى

.  الضولُحن وألامً الؿالم ٖلى

  هىضر ان اإلاهم مً
ً
 بوكاء ٢بل  اإلاى٣ُت في والؿالم ألامً ٫إلخال زُىاث ٖضة اجسظ الضولي ألامً مجلـ ؤن ؤًًا

 مً ٦بحرة ٢ٟؼة َىا٥ ٧اهذ ؤلاصاهت، مغخلت في بإهه ال٣ى٫  ًجضع ول٨ً. والخد٤ُ٣ واليكغ ؤلاصاهت طل٪ في بما اإلاد٨مت،

ىؾالفي الهغإ ؤَغاٝ م٘ الخٗامل  اثال٣غاع في ألاٞغاص م٘ الخٗامل الى (ألاٞغاص باؾخصىاء الضولُت ال٣اهىن  ؤشخام) الُٞى

غاٝ ظمُ٘' ؤن ٖلى ًىو الظي (1992) 764 ال٣غاع ًٖ الىٓغ وبهٝغ اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى. الهاصعة  باإلمخشا٫ ملؼمت ألَا
 وؤن ،1949 ؤٚؿُـ/ آب 12 في اإلا٣ٗىصة ظى٠ُ اجٟا٢اث ؾُما وال الضولي، الاوؿاوي ال٣اهىن  ًٖ اإلاىبش٣ت لإللتزاماث
 ٌٗخبرون بهما الاهتها٧اث َظٍ باعج٩اب ًإمغون الظًً او جٟا٢ُاثالا لهظٍ زُحرة اهتها٧اث ًغج٨بىن  الظًً ألاشخام

  مؿاولحن
ً
 لم والتي الؿاب٣ت، ٢غاعاتها في ألاٞغاص مؿاولُت و التزاماث بلى بقاعة ؤي جغص ،لم الاهتها٧اث َظٍ ًٖ شخهُا

غاٝ التزاماث ؾىي  جىا٢ل  خ٣ى١  اخترام الى ٖامت اقاعاث ؾىي  الىا٢٘ في ال٣غاعاث جل٪ ج٨ً لم بل   .الهغإ في ألَا

 جدخىي  مسههت صولُت اجٟا٢ُاث ؤي ٖلى والخى٢ُ٘ بالخٟاوى ألامً مجلـ ٢غاعاث جُالب لم .ألا٢لُاث خ٣ى١  الاوؿاهإو
 الضولي ألامً مجلـ ٣ًم لم الىا٢٘ في. الهغإ اجهاء في ٞٗالت ج٩ىن  ٢ض والتي للضو٫، الؼامُت ج٩ال٠ُ و جُب٣ُاث ٖلى

 اوكاء ٖلى ٖؼمه ٣ٖض ٖىضما بها ٢ام التي الدكهحر مغخلت في الٟغصًت اإلاؿاثلت ٖلى ٖؼمه ٖلى للخإ٦ُض ٞغنخه باؾخٛال٫

ىؾالُٞا يض الخضابحر اجساط و الهغإ في للخد٤ُ٣ لجىت م ٞٗلى. ًٚى ت الٗال٢ت مً الٚغ  للخد٤ُ٣ اإلايكئت اللجىت بحن ال٣ٍى
ىؾالُٞا، ومد٨مت   اللجىت جيكإ لم ًٚى

ً
ىؾالُٞا مد٨مت الوكاء الاولى وةالخِ اجها اؾاؽ ٖلى زهُها م ، ًٚى  مً بالٚغ

ِغيذ ٢ض ٧اهذ ال٨ٟغة َظٍ ان ٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث مشل الضولي ألامً مجلـ اًٖاء بٌٗ ٢بل مً ُٖ  ظٗل مما ألامٍغ

  اإلاد٨مت اوكاء ٨ٞغة
ً
  ؤمغا

ً
  مؿدى٨غا

ً
.  للضو٫  وُمٟاظئا

  َىا٥ ٧اهذ عواهضا، و٦مشُلتها،في
ً
 ٢بل مً  بوؿاهُت وجضزالثٌث  ألاؾلخت ٖلى مٟغوى وخٓغٌث  مالؿال لخٟٔ بٗشاث بضاًت

لى الضولي، اإلاجخم٘ م ٖو  ؤق٩ا٫ ظمُ٘ بصاهت الى الضولي ألامً مجلـ صٞ٘ للخُٛحر،مما الخاظت بصعا٥ جم طل٪، مً الٚغ

 ؤن ٖلى ؤًًا صص،وف ال٣اهىهُت اإلاؿاولُت لخدمل الجىاة وصٖا اإلاضهُحن، يض ؾُما ال عواهضا، في ؤلاوؿاهُت ال٣ىاهحن اهتها٥

 الضولي ألامً مجلـ ججىب .الضولي ال٣اهىن  بمىظب اإلاٗا٢بت جىظب عواهضا ؤعى ٖلى جغج٨ب التي الجماُٖت ؤلاباصة

                                                           
 

 (993 ) 827ثً ٓؾِِ ثألٖٓ  هٌ
2

 (992 ) 757ٝ ًهْ  ، (992 ) 743ًٝهْ ،(992 ) 752ًٝهْ ، ( 99 ) 3 7هٌثًثس ٓؾِِ ثألٖٓ ًهْ 
3
 0 ثُلوٌر  
4

 (992 ) 752هٌثً ٓؾِِ ثألٖٓ 
5
 (992 )757ٓؾِِ ثألٖٓ ًثً م 

6
Cherif Bassiouni, „The United Nations Commission of Experts Established Pursuant to 

Security Council Resolution 780 (1992)‟ (1994) 88 AJIL 784, 790. 
7

  (994 )929هٌثً ٓؾِِ ثألٖٓ 
8

 UN Doc. S/PRST/1994121, 30 Apr. 1994ثألْٓ ثُٔضقور،د٤جٕ ٖٓ ًة٤ِ ٓؾِِ ثألٖٓ
9

 (994 ) 925هٌثً ٓؾِِ ثألٖٓ 
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. اإلادا٦مت ٖلى ٖؼمه ًٖ والاٞهاح الضٖاًت ٢بل الضولي الهُٗض ٖلى الٟغصًت الجىاثُت اإلاؿاولُت مىيٕى بلى الخُغ١ 
ىؾالُٞا مد٨مت اوكاء ٢بل ةاإلايصخئ الخبراء للجىت ممازلت و٦سُىة  الخد٣ُ٣اث إلظغاء زبراء لجىت ؤوكئذ الؿاب٣ت، ًٚى

غ وبنضاع  لجىت بحن اجها٫ َىا٥ ٩ًىن  ؤن اإلاٟترى مً ٧ان اهه َىا الاقاعة ججضع. عواهضا في الخالت بكإن ج٣اٍع

ؿالُٞا  ال٣ُم ه٣ل في ٦بحر ق٩لوب ٌؿهم ٢ض الاجها٫ َظا مشل ون ؛1994 ٖام لغواهضا اإلايكئت واللجىت 1992 ٖام ًٚى

ىؾالُٞا اإلاسههت اللجىت ا٦دؿبتها التي والخبراث واإلاٗاٝع  لجىت ٢امذ. الىا٢٘ اعى في ًدهل لم الظي ألامغ ، لُٚى

ىؾالُٞا 1992 ٖام  زالزت وؤهخجذ البُاهاث مً َاثلت ٦مُاث وظمٗذ اإلادضصة مىا٢ٗها في واؾ٘ هُا١ ٖلى بخد٣ُ٣اث لُٚى

غ  ٞٗلي اجطر. مُىلت ج٣اٍع
ً
غ مىاإلاهم ٧ان ٣ٞض ؾاب٣تها ًٖ ٦شحرا ًسخل٠ 1994 ٖام لجىت ؤوٗمل بٗض ُٞما ا جمٍغ

ً
 ظضا

. الخانت اإلادا٦م بوكاء ؤؾالُب جدؿحن لًمان اللجىخحن بحن ُٞما الخبراث

ما٫ خى٫  الغصوص جباًيذ  ٞغوؿا، مشل الضو٫، ٞبٌٗ اإلاد٨مخان؛ َاجان اوكاء الضولُٟي ألامً مجلـ بها ٢ام التي ألٖا

م َضزل  الضولت ؾُاصة مٟهىم اظخاح ٢ض ألامً مجلـ ؤن ثٖػ
َ
 اإلاد٨مخحن ؤن آزغون زكخي بِىما الضازلُت، قىجها في وج

 ألامً مجلـ اوكاء بكإن ٢ل٣ها ًٖ الضو٫  مً ال٨شحر اٖغبذ بِىما. صاثمت مدا٦م الى الخدى٫  الى اإلاُاٝ بهما ؾُِىخهي
ُتهما في ٌٗخمض ؾاب٣خان ؾخ٩ىهان واجهما اإلاد٨مخان لهاجان الضولي  اإلاؿخ٣بل، في ممازلت خاالث في مدا٦م اوكاء قٖغ

َد٨م ٣ِٞ ج٩ىن  ان اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل ؤخ٩ام مً البض اهه وؤ٦ضث
ُ
 الخاالث في ألاؾاسخي واإلاهضع اإلا

 ؤلاباصة و٠٢ في يُٟٗت ٧اهذ اإلاجخم٘ جدغ٧اجىظهضوص ان خُض مدله في ٧ان ٢ض ال٣ل٤ َظا ٧ان الىا٢٘، في. اإلامازلت
  عواهضا مد٨مت بةوكاء ألامً مجلـ ٢ام ولظل٪ عواهضا، في خل إلاا  الاؾخجابت او في الجماُٖت

ً
 بمد٨مت الضولُتجإؾُا

ىؾالُٞا  والىاضر ألامشل الخل عثِؿُت حٗضًالث م٘ الخالُت، الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٧اهذ لظل٪، هدُجت. الؿاب٣ت ًٚى

 اإلادا٦م ؤٖما٫ في ؾُاسخي ٨٦ُان ألامً مجلـ جضزل َى الضو٫  زكُتها التي ألامىع  مً وهه. الضولُت الجغاثم في للىٓغ
، ًخجؿض لم الخضزل َظا مشل. ال٣اهىهُت

ً
 حؿُِـ اإلاٗىُت الضو٫  مداولت ٖىض اإلاد٨مخان َاجان في ٖملُا ججؿض و٢ض ؾاب٣ا

  اإلاهمت ألامىع  مً. اإلاد٨مخحن
ً
 ؤظٍغذ الخٗاون، َظا ٖلى وللخهى٫  مٗها، الضو٫  حٗاون  اؾخلؼمذ اإلاد٨مخحن َاجحن ان ؤًًا

 مىا٢كتها ؾِخم –٢Barayawizaًُت في التي ٦خل٪ ازغي  خاالث وفي الخاالث، بٌٗ في الضبلىماؾُت اإلاىاوعاث مً الٗضًض
 
ً
 ةللؿُاؽ ؤنبذ زم ومً الحها اإلاى٧ل بٗملها ال٣ُام مً جخم٨ً ختى الضو٫  بةعاصة الخمؿ٪ ٖلى اإلاد٨مخحن اظبرث  –الخ٣ا

 
ً
  مىٟظا

ً
.  ال٣ًاًا ؾحر في للخضزل ٦بحرا

ا َىا ؤلاقاعة اإلاهم مً ًً ُت ان ؤً ىؾالُٞا مىا٣ٞت بٗضم جخإزغ لم اإلاد٨مخحن قٖغ  ٦ظل٪ و .بوكائها امغ ٖلى وعواهضا ًٚى
ت ٖىامل طاتها خض في ج٨ً الىخكُت،لم لألٖما٫ الخهضي وصٖىتهةلى ألامً ٖلى الضولي اإلاجخم٘ زٝى ٞةن  حٗخبر ختى ٢ٍى

 
ً
  ؤؾاؾا

ً
ىؾالُٞا مد٨مت ها٢كذ .الخالت لهظٍ ؤمشل ٦دل الضولي ألامً ل٣غاعمجلـ ٢اهىهُا ُتها مؿإلت ًٚى  ٢ًُتها في قٖغ

                                                           
 
USIP, Special Report (1994), 6-7. 

2
 ،ٖٓ ثُ٘ظجّ ثألّج٢ّ ُٔقٌٔز ًٝثٗوث (2) 7 ٖٓ ثُ٘ظجّ ثألّج٢ّ ُٔقٌٔز ٣ٞؿّٞالك٤ج ثُْجدوز ٝ ثُٔجهر  (2)8 ٓغَ ثُٔجهر 

 . ىٕ ْٜٓ٘ ثٝ فض٠ ٓؼٌكضْٜٝثُض٢ صٌٖٔ ثُٔقٌٔض٤ٖ ٖٓ  ثؽٌثء صقو٤وجس ك٢ أًثض٢ ثُوٍٝ هٕٝ أمي ثإل
3

ّذخ ًكضٜٔج صٔغَ أٝالً ك٢ ػوّ ٝؽٞه ػوٞدز ثإلػوثّ ك٢ ثُ٘ظجّ ثالّج٢ّ ُِٔقٌٔض٤ٖ، ٝدْذخ طذ٤ؼز ثُٔقٌٔض٤ٖ ثُٔؤهضز 

. ًٝيُي إٌٓج٤ٗز ثٗؼوجه ثُٔقجًٔجس مجًػ ًٝثٗوث
4
James C. O‟Brien, 'The International Tribunal for Violations of International Humanitarian 

Law in the Former Yugoslavia' (1993) 87 American JIL 639,640. 
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 في ألامً مجلـ ٖلُه اٖخمض الظي ال٣اهىوي الاؾاؽ وؤن بوكائها ٢اهىهُت في اإلاد٨مت صوع  Tadicجدضي ٖىضما ألاولى،
  لِـ اوكائها

ً
ا ُت مً والخد٤٣ الدؿائ٫  َظا ٖلى ؤلاظابت ؤَمُت بلى الشاهُت اثُتالابخض الضاثغة ا٦ضث.٦ٟاًت ٢ٍى  قٖغ

 ُٞما و ٖاصلت مدا٦مت الى الخًٕى في خ٣ه في ًخمشل وطل٪ ٖلُه باإلاضعى  مخٗل٣ت اوؿاهُت ٢ًاًا لىظىص وطل٪ اإلاد٨مت،

  ال٣ل٤ ازاع مما .ٖلُه اإلاد٨مت ًخٗل٣بؿلُت
ً
 بظل٪، آزغ ٦ُان ؤي ٣ًىم لً ؤهه ٌٗجي الؿاا٫ َظا ٖلى ؤلاظابت ٖضم ؤن اًًا

 ٖلى لإلظابت الضولي ألامً مجلـ ًخضزل ان اإلاغجر مً ٨ًً لم واهه ألامغ، َظا في للبذ صولُت مد٨مت َىا٥ ٨ًً لم اط

ُت الضو٫  مً الٗضًض ق٨٨ذ طل٪، ٖلى ٖالوة. الدؿائ٫  َظا  الخٟاوى ًخم ؤن اإلادخمل مً ٧ان خُض اإلاد٨مت، قٖغ

 بهٟت. ٖملها في للكغوٕ ٢ًاًا اي لضحها ٨ًً ولم الٗامت ٢بل مً بها مغخب ٚحر اإلاد٨مت ٧اهذ ٣ٞض واٚال٢ها؛ بكإجها

  جاصًدل ٢ًُت في اإلاد٨مت ٢غعث لظل٪،. بىٟؿها والى٢ٝى اإلاؿاهضة بلى وبداظت َكت، ؤعى ٖلى اإلاد٨مت ٧اهذ ٖامت
.  الخغب مجغمي ٦متإلادا ألاؾاسخي هٓامها بمىظب مسىلت ؾلُت ولضحها والاوكاء اإلاهضع ٢اهىهُت بإجها

ىؾالُٞا مد٨مت مكغوُٖت جإ٦ُض  اصي لى. عواهضا مد٨مت زلُٟتها مكغوُٖت الى ًٚى م ٖو  ٢ًُت طل٪،جدضث مً الٚغ
Prosecutor v Kanyabash ُت  اهتهذ التيجاصًدل  مدا٦مت مً وبٗىاًت مالخٓاتهم ال٣ًاة صون . ٢ىاٖض زمـ ٖلى اإلاد٨مت قٖغ

ٌ ىؾالُٞا مد٨مت بٞغ م.ال٣ًُت جل٪ في اؾخئىاٝ اي َىا٥ ٨ًً ولم يضَا اإلاىظهت الاصٖاءاث في الىٓغ ًٚى  ٧اهُاباشخي ٖػ
ؤن اخخجاظاجه في

ً
 بةوكاء الضولي ألامً مجلـ ٢غاع وؤن مٗاَضة، بمىظب جيكإ لم وجها صولخه ؾُاصة جىته٪ اإلاد٨مت ؤوال

  الضو٫  ٢بل مً له اإلامىىح الازخهام ججاوػ  ٢ض اإلاد٨مت
ً
م وزالشا  الىَىُت عواهضا مدا٦م ٖلى اإلايكإة خ٨متالم ؾمى ان ٖػ

 ٖلى للمد٨مت ال٣ًاثُت الىالًت ؤن الغاب٘ الاخخجاط. اإلاد٨مت ؤمام الى٢ٝى ٖضم في الخ٤  - jus de non evocando إلابضؤ مسال٠
 ؤن جهاثُتا٫ الدجت و٧اهذ ، ٣ِٞ الضو٫  ٖلى ج٣خهغ الضولي ألامً مجلـ ؾلُت ون اإلاخدضة ألامم إلاُشا١ زالٞا ٌٗض ألاٞغاص

حر مؿخ٣لت ٚحر اإلاد٨مت  ٢ض ؾُاسخي ٦ُان ألامً ٞمجلـ بةوكائها، ٢ام الظي َى الضولي ألامً مجلـ ون وطل٪ مداًضة ٚو

 ؾلُمت اإلاد٨مت ان وؤ٦ضث بدك٨ُلها، اإلاخٗل٣ت الضو٫  مساٝو ؤٚلب ٖلى ال٣ًُت َظٍ ؤظابذ. ال٣اهىهُت قئىجها في ًخضزل
 ؤًٌ اإلاد٨مت ؤ٦ضث. وؾُاؾُا ٢اهىهُا

ً
 ألامم إلاىٓمت الٗامت الجمُٗت مشل ألازغي، اإلاخدضة ألامم ؤظهؼة اؾخجابتان ا

ىؾالُٞا مد٨متي لهالر ونىجذ باوكاء عخبذ والتي اإلاخدضة،   طل٪ ٧ان ٣ٞض وعواهضا، ًٚى
ً
  ماقغا

ً
ا  مكغوُٖتها، ٖلى ٢ٍى

 .اإلاد٨مت لهظٍ اوكاثه ٖىض الُه اإلاسىلت ؾلُاجه ًخجاوػ  لم الضولي ألامً مجلـ وؤن

 املداهم واحهتها التي العلباث: جلُُم

٣ت لًمان ٧ان اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بمىظب الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م إلوكاء الخ٣ُ٣ي الؿبب  ٍَغ

ٗت اظلت ؾَغ  ان بل ٣ِٞ؛ الغثِؿت ال٣ًُت ج٨ً لم اإلادا٦م َظٍ بوكاء .الخغب مجغمي ومدا٦مت اإلادا٦م َظٍ إلوكاء ٖو
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ل مؿإلت  ٞخ٩لٟت ازغي، مك٩لت ٧اهذ بهم زانت مىاؾبت مهاصع و محزاهُت بخسهُو ًخٗل٤ ُٞما اإلاد٨مخحن جمٍى

  ٧اهذ والسجىن  الاخخجاػ ومغا٤ٞ والخد٣ُ٣اث، اإلادا٦ماث
ً
  ٧ان. للىٓغ مىيٗا

ً
  للىٓغ مدال

ً
 ٖلى اإلاد٨مت ٢ضعة ؤًًا

اص٫ ٞٗا٫ هدى ٖلى بٗملها الايُإل لى ٖو ت وظه ٖو   له اإلاذخضة ػمىُتا٫ الٟترة خضوص في الؿٖغ
ً
 ٣ٖباث م٘ زهىنا

ال١ ، مهم زانت مد٨مت ؤي بوكاء ٢بل الٗىامل َظٍ ٧ل صعاؾت. واظهها التي ؤلٚا
ً
 ألاؾباب هي الٗىامل َظٍ ون ظضا

.  اإلادا٦م َظٍ مشل بوكاء  الضو٫  لخجىب الغثِؿُت

 ًدخمل اهه خُض وج٣ُُم صعاؾت مدل ج٩ىن  ان ًجب الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م واظهتها التي وال٣ٗباث اإلاكا٧ل َظٍ

  ٖلحها والخٛلب جٟاصحها
ً
 مجها ٣ٖبت ل٩ل  ج٣ُُم ًلي ُٞما. اإلاسخلُت او الضاثمت ، الخانت باإلادا٦م ًخٗل٤ ُٞما ؾىاء مؿخ٣بال

:  خضة ٖلى

 الىكذ (أ

ض بما الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م اؾخمغث  وي٘ بلى صٞٗهاب الضولي ألامً مجلـ بضؤ ختى بوكائها مىظ ؾىىاث ٖكغ ًٖ ًٍؼ
ملها اؾتراجُجُاث ال٢ها جمهُضا وطل٪ إلهجاٖػ  ولىاثذ ظضًضة وؤصلت بٗض، جيخه لم ٢ًاًا لضحها ًؼا٫ ال الظي الى٢ذ في إٚل

  خض (2003) 1503  ع٢م ألامً مجلـ ٢غاع. الحها م٣ضمت اتهام
ً
ىؾالُٞا عواهضا مد٨مت مً ٦ال ٚى  اجساط ٖلى الؿاب٣ت ٍو

٘ ٦ظل٪ الضولي ألامً مجلـ جضزل. وؤلا٢ٟا٫ الٗمل لخ٣لُو وهٟؿهم ماحللـ اإلام٨ىت الخضابحر ظمُ٘  ختى ألامىع  لدؿَغ
  اإلاد٨مخان ويٗتها التي باالؾتراجُجُاث ًخٗل٤ ُٞما

ً
 اإلاد٨مت في ال٣ًاة ٖلى الاقتراٍ طل٪، مشا٫ لإلٚال١، اؾخٗضاصا

ىؾالُٞا الضولُت الجىاثُت  في ٌكدبه الظًً ال٣اصة ٦باع الى ٣ِٞ اإلاىظهت الجضًضة الاتهاماث مً الخد٤٣ مً الؿاب٣ت لُٚى

ً اإلاؿاولُت جدملهم  اؾخ٣اللُت في ؤزغ الخضزل لهظا ٧ان ولى ختى. (2003) 1534 ع٢م ال٣غاع في وعص ٦ما الجغاثم، ألا٦بٖر
 لُتولى٢ذالضو الجىاثُت اإلادا٦م ان خُض الىا٢٘، في شخيء ؤي حُٛحر ال٣غاع لهظا اإلادخمل مً لِـ ؤهه بال الٗام، اإلاضعي
ل ُعي اإلاجغمحن ٖلى مدا٦ماتها في ٣ِٞ ع٦ؼث ٍَى ل ٢لت بؿبب وطل٪ اإلاؿخىي  ٞع  ال٨بحر والٗضص لل٣ًاًا اإلاالي الخمٍى

.  الاتهام لىاثذ ٖلى ًىظض الظي

ل، الى٢ذ َظا اإلاد٨مخحن اؾخٛغا١ ؤؾباب جدىٕى ، ٢لُلت ال٣ًاًا ٧اهذ البضاًت، ٟٞي الٍُى
ً
 ج٩اٞدان اإلادمخان و٧اهذ ظضا

ٟحن ًحنلخ٘ ىؾالُٞا مد٨مت في مدا٦مت اي َىا٥ ج٨ً لم اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى. بها الكٗب ز٣ت وإل٦دؿاب اإلاْى  ًٚى
 الؿذ ؾىىاتها في ٢ًاًا زماوي في ٣ِٞ الىٓغ لها حؿجى ٣ٞض عواهضا،  مد٨مت ؤما ؾىىاث، زالر إلاضة الضولُت الجىاثُت

لت بإجها جمحزث مدا٦ماث ؤظٍغذ الخ٤، و٢ذ في.ألاولى والىه٠   ٍَى
ً
،. ؤؾباب لٗضة وطل٪ اإلادا٦م جل٪ ؤمام ظضا

ً
 ٧اهذ ؤوال

 مً صٞاٖه مدامي مى٘ الظي  -Barayagwiza طل٪، مشا٫. اإلاتهمحن ٢بل مً الضٞإ مدامحي في الخُٛحراث مً الٗضًض َىا٥
 مً الضٞإ مدامي مى٘ في اإلاد٨مت جىجر لم   .مدا٦مخه م٣اَٗت وازخاع لغواهضا، الضولُت اإلاد٨مت في اإلادا٦مت في جمشُله

،. ؾحراإلادا٦ماث بِء ٖملُت في ؤؾهم مما ال٣ًُت، مً الاوسخاب
ً
 بك٩ل ال٣ًاًا ؾحر اهٟؿهم ال٣ًاة ٌؿاٖض لم زاهُا

٘   ؤَمُت ألا٦ثر اإلاشا٫. اإلادا٦ماث مً ٦شحر في اصاعتها في واز٣ٟى ؾَغ
ً
خبذ  عؾالت هي وجإزحرا

ُ
ممذ ٦ ُٖ  ال٣ًاة ظمُ٘ ٖلى و

  نٗىبت ألا٦ثر اإلادا٦مت Prosecutor v Šešeljب٣ًُت ًخٗل٤ ُٞما  ال٣ًاة ؤَم ؤخض ،Harhoff ٢بل مً
ً
ىال ش في َو  جاٍع
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ىؾالُٞا مد٨مت  واٚال١ ال٣ًُت مً لالهتهاء مؿخٗضة اإلاد٨مت ُٞه ٧اهذ و٢ذ في جىدُخه في حؿببذ والتيالؿاب٣ت، ًٚى

 مً اْهغ Harhoff ال٣اضخي وؤنreasonable fear of bias  الاهدُاػ مً م٣ٗى٫  جسٝى َىا٥ ؤن الضٞإ ؤ٦ُض خحن في. ابىابها
م ٞٗلى. ٖلُه اإلاضعي اصاهت الى الكضًض مُله عؾالخه زال٫  في ٢ًاَا التي ؾىىاث الٗكغ َىا٫ ال٣اضخي ٦ٟاءة مً الٚغ

  جهٝغ ٣ٞض اإلاد٨مت،
ً
ا  زتالشا٫ اإلااصة في اإلاُلىبت الاهدُاػ ٖضم و الجزاَت اٞتراى صخٌ و ال٣ًاة وزال١ مىاُٞا جهٞغ

ىؾالُٞا الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً ٖكغ ِغ٦ت في الكضًض ألازغ له ٧ان  الخاصر َظا. لُٚى
َ
 وجها اإلاد٨مت، ج

ض التي الخؿاؾت اإلاغخلت َظٍ في زانت ال٣ًاة ؤزُاء ٖلى الًىء ؾلُذ  وبهجاػ مالضحها ؤًٞل بْهاع اإلاد٨مت ٞحها جٍغ

.  الحها اإلاى٧لت اإلاهام

  اإلادا٦ماث اؾخٛغا١ الى ؤصث التي الاؾباب مً
ً
  و٢خا

ً
ال  َبُٗت بخ٣ُُض ٢ام للمد٨مت،والظي ألاؾاسخي الىٓام َى ؤًًا ٍَى

ىؾالًا مد٨مت في اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى. الضولُت الجغاثم  بظغاء ًٖ اإلاؿاو٫ الىخُض َى الٗام اإلاضعي ٧ان الؿاب٣ت، ًٚى
  ٌؿخضعي مام اإلادا٦ماث ؤزىاء ج٨دك٠ ألاصلت مً ال٨شحر و٧اهذ الخد٣ُ٣اث،

ً
  و٢خا

ً
 اهه ٌؿخسلو لظل٪. ٞحها للىٓغ اياُٞا

  ٖغى حك٨ُل في للمؿاٖضة الخد٤ُ٣ مغخلت في ال٣ًاة بقغا٥ اإلاؿخدؿً مً ٧ان
ً
 ٦ظل٪ ألاؾباب مً.  ألاصلتمؿخ٣بال

اء اإلاد٨مخحن ٖلى ًخٗحن للمتهمحن (ؤلاوؿان خ٣ى١ ) مخُلباث َىا٥ ان  اَضاثاإلا٘ في الىٓغ اإلاد٨مت ٖلى ٞخىظب بها؛ الٞى
حن ل٨ال باليؿبت ؤلاوؿان لخ٣ى١  الشالزت الغثِؿُت  في اإلاد٨مخحن بلى اإلاىظهت الاهخ٣اصاث بٌٗ َىا٥ ٧ان ولى ختى. الُٞغ

الط والترخُل الازخُاٝ ٖملُاث بؿبب ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٥  بكٍغ الخمؿ٪ اإلاد٨مخحن خاولذ ٣ٞض الطخاًا، ٖو

 اإلاكىعة بخ٣ضًم الضو٫  بٌٗ مً بالخٗاون  عواهضا مد٨مت ٢امذ زا٫،الم ؾبُل ٖلى. ٖلحهم اإلاججي يض الكهىص مؿاٖضة
 اإلاخُلباث َظٍ ظمُ٘ .بلضاجهم مً الؿٟغ وزاث٤ ؤو ٢اهىوي وي٘ ؤي لضحهم لِـ إلاً ما٢خت ؾٟغ وزاث٤ انضاع و للطخاًا

.  الجهضو الى٢ذ مً ال٨شحر اإلاد٨مخحن ٧لٟذ ولظل٪ للى٢ذ مهضعة حٗض ٞاجها وبال ٖالُت ب٨ٟاثه جاصي ان ًجب

،
ً
 اإلاد٨مت ؤمام للى٢ٝى اإلاتهمحن بٌٗ لُا٢ت ٖضم بؿبب بما ال٣ًاًا، مً بٚال٢ال٨شحر بلى ؤصي اإلادا٦ماث في البِء ؤزحرا

اة ؤو اة مشل الٛحر، ٞو  ٢بل ٣ِٞ ،1995-1991 خغب في اإلاكاع٦حن الغثِؿُحن ال٣اصة اَم ؤخض م2006 ُٞٗام Milošević ٞو
ىؾالُٞا متمد٪ ؤمام اإلاُىلت مدا٦مخه جهاًت  الضٖىي  اؾخ٨ما٫ بم٩اهُت لألؾ٠، للجض٫، واإلاشحرة الضولُت الجىاثُت ًٚى

 ؤلاصاعة و٦ظل٪ ٖالُت ب٨ٟاثت ٢ًاة ؤلاصاعة،وحُٗحن نٗىباث وخل ألازُاء ججىب ٞةن لظل٪. مىجه بؿبب ٣ٞضث ٢ض
خباع بٗحن الازظ م٘  وبكضة، ألامىعاإلاُلىبت مً ال٣ًاثُت  اشخ جدا٦م اإلاد٨مخحن ان الٖا

ً
 مً مغج٨بت بجغاثم متهمحن انا

  17 بلى 10
ً
. الجىاة و٦ظل٪ الكهىص مً ال٨شحر ًمىث و٢ض ج٣ٟض ٢ض ألاصلت مً ٨ٞشحر ، مايُت ٖاما

 الخيلفت (ب

ل، ًخٗل٤ ُٟٞما. اوكائها مىظ باإلاحزاهُت جخٗل٤ مكا٧ل واظهذ وؤجها الخ٩لٟت، اإلاد٨مخِىإجهاٖالُت ٧لخا ؤزبدذ  ج٨ً لم بالخمٍى

ت١ بضاًت َىا٥ ىؾالُٞا إلاد٨مت ٍو   واظهذ ٣ٞض. الؿاب٣ت ًٚى
ً
  ه٣ها

ً
ٟحن في قضًضا   اإلاْى

ً
 الؿُىلت في ومكا٦ال

ل مهاصع ٖلى الٗامت والجمُٗت لها اإلايصخئ الضولي ألامً مجلـ بحن الى٣ضًت،الخالٝ  اإلاسههت اإلاىاؾبت واإلاحزاهُت الخمٍى
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اصة .ال٣ٗباث َظٍ ؤؾاؽ ٧ان للمد٨مت  واظهذ. قٗبُتها اه٣ام في اإلاحزاهُت ي٠ٗ اإلاد٨مت،ؾاَم مٗاهاة ٖلى ٍػ
ملُاث بُُئت ؤزغي،ببضاًت مغة هٟؿها لغواهضااإلاك٩لت الضولُت اإلاد٨مت لت ٖو ٟحن للٗشىعٖلى وم٣ٗضة ٍَى  مىاؾبحن مْى

  بالظ٦غ الجضًغ مً  .الٗام اإلاضعي إلا٨خب
ً
ل مكا٧ل ان اًًا مذ الخمٍى  الضٖم َلب الى اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ؤٚع

آلُاث ٨ًً لم .الضولي اإلاجخم٘ مً
ً
 بلى ؤصي مما اإلاخدضة، ألامم للىاثذ اإلاخ٨غعة والاهتها٧اث الضازلُت للمغا٢بت َىا٦إًًا

. طل٪ عواهضا بكإن" الضازلُت الغ٢ابت زضماث م٨خب" ؤ٦ض ٦ما ألامىا٫، بصاعة ؾىء

 اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى مخى٢ٗت، ٧اهذ خ٨مخحنللم الٗالُت الخ٩لٟت ٞةن لظل٪ م٩لٟت، بإجها الضولُت الجغاثم مدا٦ماث جخمحز

٩ي صوالع ملُىن  20 خىالي الضولي اإلاجخم٘ ٧لٟذTadic'sمدا٦مت ل .ؤمٍغ  اإلاجخم٘ لخجىب الغثِـ الؿبب َى ٞالخمٍى

 اإلاحزاهُت مً الخ٣ًُ ٖضم ٧ان ٣ٞض صازلُا، باإلاد٨مخحن ًخٗل٤ ُٞما ؤما. ظضًضة زانت مد٨مت ؤي الضولُسل٤
ٟحن ةإلاٛاصع الٗاماللغثِسخي   للمد٨مخحن اإلاْى

ً
ض ا٢تراب ٖىض ؾُما ال ؤمىا، ؤ٦ثر ٖمل ٞغم ًٖ بدشا  لظل٪. اٚال٢هما مٖى

ٟحهامشل لإلخخٟاّ خلى٫  ٖضة اإلاد٨مخان ويٗذ غة ج٨ً لم والتي اإلا٩اٞأث، بمْى م ٖلى مخٞى  ٢ضمذ الضو٫  مىان الٚغ

غة، ألامىا٫ ج٨ً لم ٖامت بهٟت. اإلاد٨مخحن ٖمل في للمؿاٖضة َباث  ٞٗالت بصاعة جضبحر َى ٣ِٞ اإلاُلىب ٧ان ص٤ٞ مخٞى
ت بُٖاء ؤلال٨ترووي، ؤلاًضإ مشلخضماث الخ٩لٟت، خُض مً  والؿماح وألاخ٩ام، ال٣ًاًا وجىُٓم للٗمل ألاولٍى

 الجىاثُت اإلاد٨مت ٞحها جىٓغ ؤن الىاظب مً ٧ان جضابحر الُٟضًى، ونالث اؾخسضام وػٍاصة ، الال٨تروهُت لالؾخئىاٞاث

.  صةوبل الضولُت

،
ً
 ظضًضة مدا٦م إلوكاء الضولي اإلاجخم٘ ٢بل مً بالخدمل ظضًغة الى٣ٟاث َظٍ ٧اهذ بطا ما ُٞه اإلاك٩ى٥ مً ؤزحرا

  -ًم٨ً الى٣ٟاث َظٍ مشل. ممازلت
ً
غ اإلاخًغعة للبلضان جضٞ٘ ؤن -ٞغيا ٌ الخدخُت بيُتها وبنالح لخٍُى  ضخاًاَا؛ وحٍٗى

  ا٦ماإلاذ َظٍ ٞحها هٓغث التي ال٣ًاًا ٖضص ؤن خُض
ً
  مدضوصا

ً
 اهخ٣اثُت َىا٥ ٧ان طل٪، ٖلى ٖالوة. بالى٣ٟاث م٣اعهت ظضا

خ٣ا٫ جىُٟظ في والهٗىباث الؿُاؾُت الًٍٛى بؿبب وطل٪ ال٣ًاثُت اإلاالخ٣اث في  ٦باع مً الهاعبحن  وولئ٪ زانت الٖا

ل لى٢ذ الؿغاح مُل٣ي ْلىا والظًً´ Mladic و´ Karadžic مشل ، الصخهُاث   ٍَى
ً
م ظضا  لىاثذ في ألاواثل يمً م٧ىهه ٚع

.   اإلاتهمحن

 إلاهـاف (ج

  اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى. زانت مد٨مت ؤي في جيكإ الاهخ٣اثُت ٞمك٩لت ومىهٟت، ٖاصلت اإلادا٦م َظٍ بإن الجؼم الهٗب مً
ض الظًً الخغب مجغمي مً ال٨بحر الٗضص هي عواهضا مد٨مت واظهذ التي الغثِؿُت ال٣ًُت  الغواهضًت الخ٩ىمت جٍغ

  30,000 خىالي بلٜ والظي َمم٣اياث
ً
٣ا وهه مؿخدُل، الٗضص َظا مدا٦مت. شخها  عواهضا مد٨مت ؤعاصث للخ٣ضًغاث،اطا ٞو

كغة ؾىت، 120 الى ؾخدخاط اإلا٣ترخحن اإلاتهمحن ظمُ٘ مدا٦مت  جىظب الؿبب لهظا   .ؾىت 14  الى جدخاط مشلها مدا٦م ٖو

                                                           
 
Annual Report of the ICTY 1994, S/1994/1007, para 34–36, 143–149. 
2
1

st
 Annual Report of the ICTR 1996, S/1996/778, para 12. 

3
ibidpara 77. 
4
Michael P. Scharf, Balkan Justice: The Story behind the First International War Crimes 

Trial since Nuremberg (Carolina Academic Press, 1997) 224. 
5
Faes G, Pardonner ou punir? JeuneAfrique, 07/12/1994, no 1769, 24, 26. 
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م يٖل إلادا٦متهم، ٣ِٞ اإلاجغمحن ٦باع جدضًض اإلاد٨مت ٖلى   اإلاىخ٣ى الٗضص ًؼ٫  لم طل٪ مً الٚغ
ً
 للخٗامل للمد٨مت ٦بحرا

  حٗغ٢ل اإلادا٦ماث في الاهخ٣اثُت مبضؤ. مٗه
ً
  َضٞا

ً
ى اإلاد٨مت ؤَضاٝ مً ؤؾاؾُا  ػاص مما وبًجاصَا؛ الخ٣اث٤ ج٣صخي َو

 الى اإلاتهمحن حؿلُم في ٞكلهم بؿبب وطل٪ اإلادا٦ماث اهخ٣اثُت ٖملُت في الضو٫  مً ال٨شحر اؾهام  َى نٗىبت ألامغ

  اإلاد٨مت ٖلُه ؾاعث الظي الاهخ٣اثُت مبضؤ. عواهضا مد٨مت
ً
 الى ًاصي ولم واإلاتهمحن الطخاًا مً ال٨شحر بد٣ى١  ؤزل اًًا

 مم٨ً ٖضص ؤ٦بر إلادا٦مت واالضولُت الىَىُت اإلادا٦م بحن الخٗاون  في ال٣ًُت لهظٍ الىخُض الخل ٦مً ٣ٞض مهالخت ؤًت

.  اإلاجغمحن مً

 ٖلحهم اإلاد٩ىم اإلاتهمحن ٦باع مٗٓم ان َى الٗضالت بمبضؤ ًخٗل٤ ُٞما الخانت اإلادا٦م الى اإلاىظهت ألازغي  الاهخ٣اصاث مً
م الطخاًا مً وؿبُا ؤٖلى مِٗصخي مؿخىي  في خُاتهم ب٣ُت ٣ًًىن  خُض اوعوبُت، بلضان في سجىىا بالسجً  مً وؤؾَغ

  والصخت والىٓاٞت الٛظاء خُض
ً
م م٣اعهت وؤًًا  السجىن  في مضتهم ب٣ًاء ٖلحهم خ٨م والظًً محناإلادا٥ مً بٛحَر

ضم واإلاإوي  اإلاإوهاث ٦ٟاًت ٖضم ْغوٝ بؿبب مجهم ال٨شحر ماث والظًً الغواهضًت، غ ٖو  الىخاثج َظٍ ، الصخُت اإلاغا٤ٞ جٞى

بت حر مٖغ .  ال٨شحر هٓغ في ٖاصلت ٚو

 الاؾخئىاٝ صاثغة جبرثت مشل للمتهمحن، قغوٖتالم ٚحر الخبرثت هي الخانت اإلاد٨مخان اعج٨بتها التي ألازُاء مً ؤزغي  ٢ًُت

ىؾالُٞا إلاد٨مت الخابٗت   ،Markačو Gotovina للجىاعالان الؿاب٣ت ًٚى
ً
 مً متر 200 الهامل ٖلى اإلاٍٟغ التر٦حز بلى اؾدىاصا

اء ل٣خل اتهاماث ال٣ًُت جًمىذ)الخُإ ال٣اٖضة  اإلاد٨مت ويٗذ ؤلاوؿاهُت، لخ٣ى٢هم واتها٧اث اإلاضهُحن مً ألابٍغ
 
ً
  مُٗاعا

ً
  اهُخ٣ض  –٢اهىهُا

ً
 200 مً ؤبٗض في ؾ٣ُذ ٢ظًٟت ؤي ان  -الصخت مً زا٫ اهه واإلا٨ٍٟغً ال٣اهىهُحن ٢بل مً ٦شحرا

  به اإلاهغح الٗؿ٨غي  الهضٝ مً متر
ً
   حٗخبر اإلاضن، في ٢اهىهُا

ً
. (٢اهىوي ٚحر ٖكىاجي هجىم ٖلى صلُال

  اإلاد٨مت ؤز٣ٟذ
ً
 جغ٥ مما ال٣ًُت، َظٍ في الابخضاثُت الضاثغة اعج٨بتها التي هىهُتال٣ا ألازُاء جصخُذ ؤو جدضًض في ؤًًا

 
ً
م ٖلى و٦غواجُا، نغبُا بحن اإلاهالخت جد٤ُ٣ في اإلاؿاٖضة في الخ٨م َظا ٞكل. الطخاًا ٢بل مً بالٓلم قٗىعا  مً الٚغ

 واطا الاؾخئىاُٞت ةللمغاظ٘ ُمد٨مت مٗاًحر يمان في ؾاَمذ بطا ٢ُم جغار إلهخاط للمد٨مت ٞغنت ٧اهذ ال٣ًُت َظٍ ؤن

  ٢امذ سجل،واطا ٖلى بمجملها ألاصلت بخ٣ُُم ٢امذ
ً
  .'الابخضاثُت الضاثغة الحها جىنلذ التي الى٢اجُٗت الىخاثج باخترام ؤًًا

،
ً
 مؿخمغة، والطخاًا اإلاتهمحن وخ٣ى١  والاههاٝ بالٗضالت اإلاخٗل٣ت اإلاكا٧ل مً ظٗلذ اإلاا٢خت اإلاد٨مخحن َبُٗت ؤزحرا
ال١ ال٣ًاًا مً لالهتهاء ظالهااؾخ٘ بؿبب وطل٪ ىؾالُٞا  مد٨مت مً Hunt  ال٣اضخي ؤوضر. والٚا  َظا في الؿاب٣ت ًٚى

:  ؤهه الهضص

ُم لً
َ
٣

ُ
ا، التي الاصاهاث بٗضص اإلاد٨مت َظٍ ج ت او جهضَع  اؾتراجُجُت" يمً مجها اإلاُلىبت بالؿٖغ

ُم بل الضولي، ألامً مجلـ لها ويٗها التي"  ؤلاهجاػ
َ
٣  التي... [ال٣غاعاث]..... مدا٦ماتها في بجزاَتها ؾخٌث

                                                           
 

هذَ ثُٔقٔز ثُؾ٘جة٤ز ثُو٤ُٝز ٌُٝثٗوث ثٓضجء كضٌر ًٝثٗوث ٤ُْش ْٓضذؼور ٖٓ هجةٔز ثُوٍٝ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ُٖٔ صْ ثهثٗضْٜٔ ٖٓ 

 (Article 26, ICTR Statute).ثُقذِ ك٢ ّؾٜٞٗج 
2
SENSE News Agency, „Prosecution Will Consider a Motion for a Review of Gotovina and 

Markač Judgement‟ (21 November 2011) <http://www.sense-agency.com/icty/prosecution-

will-consider-a-motion-for-a-review-of-gotovina-and-markac-

judgment.29.html?news_id=14414> accessed 1 November 2016. 
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 ؾختر٥ اإلاتهم، خ٣ى١  خؿاب ٖلى" ؤلاهجاػ اؾتراجُجُت" لـ ألاولُت ؤُٖذ والتي اإلاد٨مت مً نضعث
  .اإلاد٨مت َظٍ ؾمٗت ٖلى ٖاع ونمت

٘ باالؾتراجُجُت بالخمؿ٪ ملؼمت هٟؿها اإلاد٨مت وظضث م بٌٗ وحؿَغ ذ، َظا اإلادا٦ماجٚغ  عؤهال٨صـ هجض لظل٪ الخهٍغ

 مً. مدا٦ماتها في مؿخمغا ٧ان ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض في الخُٛحراث واظغاء الىزاث٣ُت ألاصلت اؾخسضام في ٧اإلٞغاٍ ألازُاء مً
  اإلاؿدى٨غ

ً
ض ا٢تراب ٖىض اهه ؤًًا ال١، مٖى  ٧ان اهه م٘ إل٦مالها، الىَىُت اإلادا٦م بلى ال٣ًاًا بةخالت اإلاد٨مت بضؤث ؤلٚا

 مبضؤ. الىٓام في والش٣ت ؤلاًمان ٣ٞضان و ٖاصلت مدا٦ماث إلظغاء اإلادلُت إلادا٦ما عجؼ بوكائها ؤؾباب  ؤَم مً
لى ؤلاههاٝ، م ٖو غي  لم اإلادا٦م، بظلتها التي الجهىص مً الٚغ  جبرم ٧اهذ  ٢ًُت ٧ل ؤن ًبضو ما اإلادا٦ماث؛ مً ٦شحر في ًُ

٣ا . اإلاخاخت للٓغوٝ ٞو

  املداهم مىكع (د

 بىاء.ججزاهُا/ ؤعوقا في ج٣٘ لغواهضا الضولُت ٞاإلاد٨مت.اإلاخًغعة ألا٢الُم ؾ٩ان ًٖ ون ج٪ ما ؤبٗض مً اإلادا٦م مىا٢٘ ٧اهذ
خباع بٗحن الازظ ٖىض للمد٨مت م٩ان اوؿب هي ججزاهُا بإن ألامً مجلـ ٢غاع ٖلى  مً. عواهضا في والٟىضخى الضماع الٖا

ىؾالُٞا مد٨مت ج٣٘ ؤزغي، هاخُت ىؾالُٞا في ألامجي الىي٘ ٨ًً لم ٦ظل٪ الَاي، في الؿاب٣ت ًٚى  ٌؿمذ الؿاب٣ت ًٚى

 مً ٨ٞشحر اإلادا٦ماث، يض ؤلاًداءاث مً ال٨شحر ْهىع  الى اصي َظ ؤن بُض. ٢ٍغب و٢ذ ختى ؤعايحها ٖلى اإلاد٨مت بىظىص
ذ اإلاؿاثل َى

ُ
ىؾالُٞا ؾ٩ان ؤطَان في م٣ٗىصة ؾلبُت نىعة للمد٨مت ان خُض اإلادلُت، بالٗىانغالٟاٖلت ق  ًٚى

حر مىداػة ؤجها الؿاب٣ت جي لألمً ومضمغة ٖاصلت ٚو الم بىؾاثل بكضة و الؿ٩ان جإزغ. الَى  جدذ ٧اهذ التي اإلادلُت، ؤلٖا
 الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ججاٍ الش٣اُٞت والىسبت وألا٧اصًمُحن الؿُاؾُحن هٓغ وظهاث جهىع  التي و الخ٩ىمت، ؾُُغة

ىؾالُٞا ىؾالُٞا مد٨مت نىعة حٛحرث.  الؿاب٣ت لُٚى  ١ الؿاب٣ت ًٚى
ً
.  Milošević مدا٦مت و٢ذ في الكٗب هٓغ في  لُال

 الجضًضة الخ٩ىمت ٢امذ الهضص،٣ٞض َظا في  صوعآزغ للؿُاؾت ٧ان. آهظا٥ للمد٨مت صٖمهم الهغب ؤْهغ خُض
 والىالًاث ألاوعوبي الاجداص مً ٧ل مً مٗىهاث  ٖلى والخهى٫  مالُت م٩اؾب لخد٤ُ٣ للمد٨مت  والضٖم الٗىن  بخ٣ضًم

٨ُتألام اإلاخدضة  نغبُا في ٧ان الظي ،Šešelj مشل اإلاخب٣حن، الؿاب٤ الىٓام  ؤًٖاء ٖلى لل٣ًاء لها ٞغنت ٧اهذ ؤجها ٦ما. ٍع

 
ً
  .للخُغ الجضًضة الخ٩ىمت مٗغيا

خباع اإلاد٨مت مى٢٘ مؿإلت حِٗ لم ىؾالُٞا مً ال٩افي الٖا   الاقاعة جمذ ول٨ً. البضاًت في الؿاب٣ت ًٚى
ً
 الٗضالت ان الخ٣ا

ىؾالُٞا في الكٗب م٘ ٞاالجها٫ ٞحها؛ الُٗب ببؽ هي البُٗضة   ٧ان -لهالخهم ؤوكئذ اإلاد٨مت بإن -ًٚى
ً
، امغا

ً
ا  يغوٍع

ضون  الظًً الكهىص ٖضص في اهسٟاى َىا٥ ٧ان ٦ما ٍغ  ٦دل. الهغب نٟٝى في ؾُما ال الَاي، في بكهاصاتهم ؤلاصالء ًُ
ُت بغامج اإلاد٨مت ؤوكإث اإلاك٩لت، لهظٍ للخهضي  الخاَئت مٟاَُمهم وجصخُذ للىاؽ اإلاٗلىماث ًغجٝى بلى تهضٝ جٖى

  الٗمل َظا ٧ان ، باإلاد٨مت ًخٗل٤ ُٞما ؤملهم وزُبت
ً
  ً والقى ٞٗاال ٧ان ول٨ىه م٩لٟا

ً
 الضولي ألامً مجلـ ٢بل مً حصجُٗا

                                                           
 
Miloševic´ ICTY, Dissenting Opinion of Judge David Hunt on Admissibility of Evidence in 

Chief in the Form of Written Statement (Majority Decision Given 30.09.2003), 21.10.2003, 

para 21-22. 
2
MirkoKlarin, „The Impact of the ICTY Trials on Public Opinion in the Former Yugoslavia‟ 

(2009) 7 JICJ 89, 91. 
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ت الضٖاًاث  مداعبت. (2003) 1503  ع٢م ال٣غاع  في للى٢ٝى نممذ التي والاوكُت البلض في ال٣ٍى
ً
 ةم٩اٞذ يض زهُها

ىن  قاقت بصذ اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى. ظضا نٗبت مهمت ٧اهذ الَاي مد٨مت ُه ٦برهامج  Šešeljمدا٦مت الهغبي الخلٍٟؼ  جٞغ

ت ؤظل مً ًبض ىن  ع٦ؼ طل٪، مً الى٣ٌُ ٖلى. واإلاد٨مت الٗام واإلاضعي ال٣ًاة مً السخٍغ  بض ٖلى ال٨غواحي الخلٍٟؼ

ض اإلاؿإلت َظٍ ظظبذ. اثال٨غو  يض الخغب ظغاثم ؤبك٘ باعج٩اب اإلاخٗل٣ت  التهم ل مً اإلاٍؼ ٟحن الخمٍى  َظا لخصخُذ واإلاْى
ه ىؾالُٞا في اإلاد٨مت مى٢٘ بخدضًض البضاًت مىظ ججىبه ًم٨ً ٧ان الظي ألامغ اإلاد٨مت، يض اإلاىظه الدكٍى  الؿاب٣ت ًٚى

.  مىاؾب م٩ان ؤ٢غب في ؤو

،
ً
ىؾالُٞا في جىظض والكهىص ألاصلت ظمُ٘ ؤزحرا  بلض بلى  وألاصلت الكهىص بخًاع ؤن الهٗب مًو وعواهضا؛ الؿاب٣ت ًٚى

٣ترن . اإلايكإ بلض في للمدا٦ماث بالخ٩لٟت ما٢ىعهذ اطا َاثلت والؿٟغ والُٗام ؤلا٢امت ج٩ال٠ُ. آزغ  اإلاضة م٘ َظا ٍو
لت  في  انتالخ اإلاد٨مت وظىص ؤَمُت َظا ًشبذ. اهتهائها لخحن اإلادا٦مت ٞحها ججغي  التي البالص في الكهىص ًمًحها التي الٍُى

 اإلادا٦م مجها اؾخٟاصث اإلاد٨مت مى٢٘ ازخُاع مؿإلت قٗبها، م٘ الش٣ت وبىاء الجغاثم،والاجها٫ ُٞه اعج٨بذ الظي البلض

ىؾالُٞا عواهضا مد٨متي مً مؿخٟاص ٦ضعؽ اإلاسخلُت ٚى  .  الؿاب٣ت ٍو

 الخىىماث حعاون  (د

ت ٢ىاث الى الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م جدخاط غيها إلاد٨متا ؤوامغ لخىُٟظ الكَغ  الخاالث، مٗٓم في ل٨جها. الكٗب ٖلى ٞو
 واإلاىٓماث الضو٫  ٖاج٤ ٖلى الىا٢٘ الالتزام بؿبب وطل٪ الضولُت، واإلاىٓماث الضو٫  ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل حٗخمض ؤن لها ٧ان

 مً 29 اإلااصةو اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً 25 اإلااصة في ٦ما الضولي ألامً مجلـ ٢غاعاث ٢بل اإلادا٦ممً م٘ للخٗاون   الضولُت

ىؾالُٞا إلاد٨مت ألاؾاسخي الىٓام  مد٨مخا مً ٧ل جمل٪ لم. عواهضا إلاد٨مت ألاؾاسخي الىٓام 28 اإلااصة و الؿاب٣ت ًٚى
ىؾالُٞا  مً ألاؾاؾُت ٢ىاهُجها م٨ىتها ٣ٞض مٗها؛ الخٗاون  ٖلى الضو٫  إلظباع مباقغة ؾلُت ؤي عواهضا و الؿاب٣ت ًٚى

خماص ا إلهٟاط الالػمت الخضابحر ًخسظ والظي يالضو٫  ألامً مجلـ ٖلى ٣ِٞ الٖا  اجساط في الضولي ألامً مجلـ از٤ٟ .ؤوامَغ

٣ا  اإلاد٨مخان الحها جدخاط التي الالػمت الخضابحر  مً ال٨شحر ا ٞو َغ  اٖخمضث اإلاًٗلت، َظٍ ولخجاوػ . الُه اإلاغؾلت لخ٣اٍع
ىؾالُٞا مد٨مت  للضاثغة جدُذ والتي باإلاد٨مت، الخانت ألاصلتو الاظغاءاث ٢ىاٖض مً   61 ع٢م ال٣اٖضة الؿاب٣تٖلى ًٚى

 م٣بىلالعج٩اب عثِسخي ؾبب وظضث ما ٞةطا. ٖلىُت مدا٦مت وبظغاء الٗام، اإلاضعي مً ؤصلت ٖلى الخهى٫  الابخضاثُت
 ٞةهه ألامغ، جىُٟظ في ٞكل َىا٥ ٧ان وبطا صولُت، جى٠ُ٢ مظ٦غة وانضاع الاتهام ٢غاع جإ٦ُض بٖاصة في الخ٤ ٞلها الجغاثم،

  آلالُت َظٍ زضمذ. بظل٪ الضولي ألامً مجلـ بزُاع ؾِخم
ً
 بكهاصتهم ؤلاصالء مً الطخاًا م٨ىذ ٣ٞض. ٦شحرة ؤٚغايا

 وظىصَا وجإ٦ُض بهمتها وي٘ للمد٨مت اًًا ؾمدذ اإلاتهمحن، ٢بل مً اإلاغج٨بت الجغاثم ًٖ الضولي اإلاجخم٘ وبباٙل

                                                           
 
First Annual Report of the ICTY to the GA and SC of the UN. UN doc. a/49/342-

s/1994/1007, 29 August 1994, para 86. 
2
 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of 

International Humanitarian Law Committed in the Territory of the former Yugoslavia since 

1991, IT/32/Rev.50 8 July 2015 

<http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf

> accessed 20
th

 November 2016. 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf
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، الكٗىب وحٍٗغ٠
ً
ً ٦خابت٫ ٞٗالت الىؾُلت َظٍ ٧اهذ بها،وؤزحرا ٖغ  الى واعؾالها اإلاد٨مت م٘ اإلاخٗاوهت ٚحر الضو٫  ج٣اٍع

  .الضولي ألامً مجلـ

٣ُت الضو٫  مً الٗضًض حٗاوهذ ٣ٞض عواهضا، مد٨مت ًسو ُٞما هغ مٗها، ألاٍٞغ  ٢ًُت في ألاولى ؤٖمالها زال٫ طل٪ ْو

Rutagandaو٢ًُت Akayesu ول٨ً لغواهضا؛ الضولُت اإلاد٨مت م٘ بالخٗاون  عواهضا بضؤث الخ٤، و٢ذ وفي. 1996 ٖام في 
 اخخجاٍػ ؤزىاء لها حٗغى والتي ؤلاوؿان لخ٣ى١  اهتها٦ها بؿبب٢Barayawizaًُت في الاؾخئىاٝ مد٨مت اهدغاٝ خاصر

خماص ٦كٟذ ، اإلادا٦مت ٢بل  في حؿبب اإلاد٨مت ٢غاع خى٫  عواهضا ًٚب ون عواهضا ٖلى الجىاثُت للمد٨مت ال٩امل الٖا

 الخٗاون  بٗضم عواهضا عواهضا،و٢غاع في التي والكهىص ألاصلت الى اإلاد٨مت جدخاط. الازغي  مدا٦ماتها في  الخ٣ضم في نٗىباث

م اإلاد٨مت م٘  َظٍ ٖلى ال٣ًاثُت والًتها اؾخمغاع واٖالن Barayawiza ٢ًُت في الىٓغ اٖاصة الى الاؾخئىاٝ صاثغة اٚع
  ط٦غث ٦ما ؤلاوؿان لخ٣ى١  زغ٢ها بؿبب ٣ٖىبخه بخسٌُٟ مىتهُت اإلادا٦مت،

ً
  .ؾاب٣ا

 صوع  لها ٩ًىن  ان ًجب الؿُاؾت ؤن وهي الخانت اإلادا٦م وظهتها التي الاؾاؾُت اإلاك٩لت ًهىع  Barayawiza ٢ًُت خاصر
 ٩ًل٠ ٢ض عواهضا اًٚاب. مداًض بك٩ل الٗمل ال٣ًاة ٖلى اإلاؿخدُل مً باث اهه ٢غاعاث،ختى مً ًخسظوهه ُٞما

 الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞكل ؤَمُت ألا٦ثر. ٞٗا٫ هدى ٖلى جد٣ُ٣اتها انلتمى حؿخُُ٘ لً بظل٪ ال٨شحر،ٞهي اإلاد٨مت

 في اإلاضهُحن مً الٗضًض و٢خلذ ؤلاوؿاهُت ال٣ىاهحن اهته٨ذ التي ،(RPF)الغواهضًت الىَىُت الجبهت ظىىص مدا٦مت في لغواهضا
 اإلاد٨مت بٖالن بٗض ؤعوقا بلى قهىصا٫ ؾٟغ ٖلى ٢ُىصا ٞغيذ عواهضا ان طل٪ ؾبب.الجماُٖت ؤلاباصة خ٩ىمت ًٖ الضٞإ

ُعي الًباٍ مدا٦مت 2002 ٖام في لغواهضا الضولُت م ٖلى. اإلاؿخىي  ٞع  مً الضولي ألامً مجلـ بلى اإلاؿإلت بخالت مً الٚغ
حر مخإزغة ٧اهذ الاؾخجابت ان بال ، لغواهضا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٢بل  جظ٦حر َى ألامً مجلـ به ما٢ام ٧ل ٞٗالت؛ ٚو

 ٞغص ؤي  مدا٦مت ٧اهذ الى٢ذ طل٪ في   .اإلاخدضة ألامم مُشا١ بَاع يمً مجها مُلىب َى ٦ما بالخٗاون  بالتزامها اهضاعو 

  ؤمغا ،RPF الغواهضًت الىَىُت الجبهت مً
ً
  الكٗب ؤُٖى الظي ألامغ ُٞه، مك٩ى٧ا

ً
 لهالر حٗمل اإلاد٨مت بإن اهُباٖا

  . الخ٩ىمت

ىؾالُٞا الضولُت اإلاد٨مت واظهذ   ٖضا اإلاد٨مت م٘ الخٗاون  ًٖ صولها مً ٧ل امخىٗذ اط هٟؿها اإلاك٩لت الؿاب٣ت لُٚى

  والهغؾ٪ البىؾىت
ً
ما ىؾالُٞا صو٫  ٖلى جا٦ض والتي"  للؿالم صاًخىن  اجٟا٢ُت" في اإلابظولت الجهىص ًٖ ٚع  الؿاب٣ت ًٚى

 حٗحن اهه طل٪ مشا٫ .خ٨متالم ٢بل مً مُلىب شخو ؤي ٖلى ال٣بٌ ؾلُت ٢ىاتها وبُٖاء اإلاد٨مت، م٘ الخٗاون  يغوعة

                                                           
 
Gabrielle Kirk McDonald, „Problems, Obstacles and Achievements of the ICTY‟ (2004) 2 

JICJ 558, 561. 
2Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T. 
3
Jean Bosco BARAYAGWIZA v THE PROSECUTOR Case No: ICTR-97-19-AR72. 31 March 

2000. 
4
  25ثُٔجهر  

5
Alison des Forges and Timothy Longman, „Legal Responses to the Genocide in Rwanda‟ in 

Eric Stover and Harvey Weinstein, My Neighbour, My Enemy: Justice and Community in the 

Aftermath of Mass Atrocity (Cambridge, 2004) 55. 
6
USIP, Special Report (1994), 167–71. 
7
(1996) 35 ILM 75, Article X Annex 1-A, Art.IV(4) Annex IA. 
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غاٝ إل٢ىإ لؿىىاث اإلا٩اٞدت اإلاد٨مت ٖلى ىؾالُٞا نغبُا عثِـ -Milošević لى٣ل الهغبُت الىَىُت ألَا ٚى  الٟترة مً ٍو
ض ٢بل ٣ِٞ باٖخ٣اله الغوؾُت ال٣ىاث ٢امذ. اإلاد٨مت بلى -2000 و 1989 بحن  بلى وه٣له واخض بُىم اإلادضص الجهاجي اإلاٖى

اث ببؿب وطل٪ الَاي ٨ُت اإلاخدضة الىالًاث يَٛى  طاث صولت بظباع نٗىبت مضي جٓهغ الخىاصر َظٍ مشل. ٖلحها ألامٍغ
  ٌٗخبر ، للؿالم صاًخىن  ٧اجٟا١ ٣ٖضث التي  الاجٟا٢اث ٞةن لظل٪ ؛ الخانت الجىاثُت اإلادا٦م إلاؿاٖضة ٧املت ؾُاصة

ً
 خال

ت؛ الىاخُت مً . الٗملي الىا٢٘ في الخىُٟظ نٗبت ولألؾ٠ ول٨جها الىٍٓغ

،
ً
تراٝ ًجب ازحرا ىؾالُٞا مد٨مت بإن الٖا  الٗاصلت، اإلادا٦ماث لضٖم الضو٫  حٗاون  لًمان ٦بحرا ظهضا بظلذ ٢ض ًٚى

ًاء الضو٫  التزام وظىبBlaskic ٢ًُت في الاؾخئىاٝ وصاثغة الاولى الضاثغة ؤ٦ضث  اإلاد٨مت بتزوٍض اإلاخدضة ألامم في ألٖا

 ال٨شحر اإلاد٨مت واظهذ. ٖاصلت مدا٦ماث لخ٣ضم للمد٨مت الالػمت ال٣اهىهُت اإلاؿاٖضة وج٣ضًم وألاصلت الالػمت، باإلاٗلىماث
ا ايُغ ٦ما الؿُاؾُت، اإلاُالب مً َٟى لب الكهىص وه٣ل ألاخ٩ام بهٟاط الخماؽ بلى الؿٟغ بلى مْى  في اإلاالي الضٖم َو

  اإلاهم ٌٗخبرمً لظل٪. الخاالث بٌٗ
ً
  الخانت اإلادا٦م في ظضا

ً
 الؿُاؾُت باإلاُالب ًخإزغ ال ٩َُل َا٫ ٩ًىن  ؤن مؿخ٣بال

َم٨جها . اإلاخى٢ٗت الٛحر الالتزاماث م٘ الخٗامل مً وٍُ

 الخاجمت

ىؾالُٞا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت مً ٦ال ؤصث   لغواهضا الضولُت الجىاثُت واإلاد٨مت الؿاب٣ت لُٚى
ً
 حكيُ٘ في مهما صوعا

م هٟىطَم ؤي٠ٗ الظي ألامغ َام،الاث الثدت يمً اصعاظهم زال٫ مً ال٣اصة مً ال٨شحر ؾمٗت . مجخمٗاتهم ٖلى وجإزحَر

حن ا٦بر ؤخض ،2000 ٖام في Krajišnik اٖخ٣ا٫ خضر اإلاشا٫، ؾبُل ٞٗلى  وكُا ماػا٫ الخغب و٢ذ في هٟىطا والا٦ثر اإلاخُٞغ
خ٣ا٫ البىؾيُت،َظا الؿُاؾُت الؿاخت في ىؾالُٞا نغبُا عثِـMiloševićٞكل الى اصي الٖا ٚى  الٟىػ  في ةاإلاض جل٪ في ٍو

 قىإع في يضٍ اهضلٗذ مٓاَغاث بزغ الغثاؾت م٨خب ًٖ الخىخي الى Milošević ايُغ. ؤزغي  مغة الغثاؾُت باالهخساباث
ىؾالُٞا ًه بٗض ًٚى . ؤمامها واإلاشى٫  اإلاد٨مت هخاثج ب٣بى٫  ٞع

ىؾالُٞا مد٨متي زهاثو مً   وعواهضا ًٚى
ً
  لهما ان ؤًًا

ً
  ؤزغا

ً
  و٢اثُا

ً
ىؾالفي ٟٞي. ٦بحرا ، اًٚى

ً
 اعج٩اب مٗض٫ اهسٌٟ مشال

ما٫ ىؾالُٞا إلاد٨مت الخبراء لجىت اوكاء مىظ ٦بحر بك٩ل الاوؿاهُت يض والجغاثم الىخكُت ألٖا  ًٖ ًٞال الؿاب٣ت، ًٚى

. ( Individual accountability for International crimes)الضولُت الٟغصًت اإلاؿاولُت مبضؤ وبهٟاط هٟؿها اإلاد٨مت بوكاء

 الكضًضة ٞاوَمُت.  Hybrid Tribunalsاإلاسخلُت اإلادا٦م بوكاء الىad hoc Tribunals الخانت اإلادا٦م وكاءا ججغبت ؤصث

 صعؾا ٧ان-The principle of Complementarityالخ٩امل مبضؤ -والضولُت الىَىُت اإلادا٦م بحن الخٗاون  بلى اإلااؾت والخاظت
 
ً
  ٢ُما

ً
  طل٪ وبضا بٚال٢ها، مجهاٖىض مؿخٟاصا

ً
،. اإلادلُت اإلادا٦م بلى ال٣ًاًا بةخالت بضؤث ٖىضما ظلُا

ً
 حٗخبر ان ًيبػي وا٢ُٗا

 الخ٩امل ٞمبضؤ اإلادلي، ال٣اهىن  ٖلى الضولُت ال٣ىاهحن بإؾب٣ُت الاخخٟاّ م٘ الىَىُت، للمدا٦م م٨ملت الضولُت اإلادا٦م

ؿهم الضولُت اإلادا٦م ٖلى الًِٛ ؾُسٌٟ ٖخمضث طل٪، ٖلى ٖالوة. حهاٝ جىٓغ التي ال٣ًاًا ٖضص مً الخ٣لُل في َو
ُ
 ا

 والتي الضولُت اإلادا٦م مً للٗضًض وجىظُهي اعقاصي ٦مغظ٘ الخ٤ و٢ذ في الخانخحن اإلاد٨مخحن ٢غاعاث مً الٗضًض
ؾخُٟض

ُ
ومً مجها ا

ً
 ال٣ًاًابلى بٌٗ ؤخُلذ ٢ض و لؿحرالُىن، الخانت للمد٨مت الاؾخئىاٝ صاثغة اؾخٟاصة طل٪ ٦شحرا

                                                           
 
Case No: IT-95-14-A 29 July 2004, Para.26. 
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ا زانت مدا٦م ىؾالُٞا مد٨مت ٢ًاًا بٌٗ بخاالث مشل إلهجاَػ " البىؾيُت الخغب ظغاثم مد٨مت" بلى الؿاب٣ت ًٚى
The Bosnian War Crimes Chamberبها الخام والازباث الاظغاءث ٢ىاٖض هٓام مً م٨غعا 11 باإلااصة ٖمال . 

ما٫ الٟٓاج٘ ؤن ؤًًا الخانت الجىاثُت اإلادا٦م ؤْهغث  مً ٦بحر ٖضص بل١ مً جىٟظ الاوؿاهُت يض الىخكُت وألٖا
اث ظمُ٘ مً الجغاثم مغج٨بي ت مجغص ٣ِٞ ولِـ والضولي، اإلادلي اإلاجخم٘ مؿخٍى  في الصخهُاث ٦باع مً مسخاعة مجمٖى

حر ؤو ؤلاههاٝ يمان في ٞكل الاهخ٣اثُت مبضؤ ٞةن لظل٪.الخ٩ىماث  جشبُِ َى ٢ضمه ما ظل اإلاجخمٗاث؛ في اإلاهالخت جٞى
. اإلاؿاولُت َاثلت جدذ َم الظًً ظمُ٘ مؿاثلت مً اإلاد٨مت جسلٟه الظي ؤلاعر ؤنف مً والخ٣لُل اإلاؿاٖضة ًٖ الكهىص
  مداًضًً الضولُت اإلادا٦م ٢ًاة ٧ىن  ٦ظل٨إَمُتقٍغ الخانت اإلادا٦م ؤزبدذ

ً
م ٖغ٢ُا  جىلُض في ٞٗالُتها جشبذ لم اجها ٚع

ىؾالُٞا في والهغب عواهضا في الهىجى اٞغاص بحن  الىا٢٘ ؤعى ٖلى الخىجغ لىخٔ مما ٦ظل٪. ال٣ًاثُت ألاخ٩ام في الش٣ت  ًٚى
 . اإلادا٦م َظٍ ٢بل مً مؿتهضٞىن  ؤهٟؿهم ًغون ٧اهىا خُض الؿاب٣ت

ً
 وظىص ٣ِٞ، ٖغ٢ُا مداًضون  ٢ًاة جضقحن مً بضال

  ٌٗخبر ٢ض ألاخ٩ام إلنضاع ٖغ٢ُا الكٗبحن ًمشل م٣ٗض
ً
  ٖاصال

ً
 ؾخ٨ؿب وبالخالي الكٗبحن، ٢بل مً الى٢ذ مغوع م٘ وهؼحها

.  الكٗب ز٣ت ًًاإلاد٨مذ

،
ً
خباع ٖحن في ألازظ م٘ الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت إلوكاء الٍُغ٤ الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م مهضث ازحرا  الٖا

وكئذ اوكائها؛ بٗض مٗها والخٗاون  اإلاد٨مت اوكاء الضولٟي اَمُتحٗاون 
ُ
 مٗاَضة، الضولُتبمىظب الجىاثُت اإلاد٨مت ٞإ

جٗذ
ُ

 اإلاد٨مخان ؤزبدذ الىا٢٘ في. اإلاد٨مت ؤوامغ بهٟاط ام٩اهُت لًمان اإلاٗاَضة َظٍ ٖلى جهض٤ًا٫ ٖلى وب٣ىة الضو٫  وش

  جخد٤٣ ؤن ًم٨ً الضولُت الجىاثُت الٗضالت ؤن
ً
 ٢ض طل٪، الى اياٞت. اإلاد٨مخان بها مغث التي ال٣ٗباث ٖىلجذ ما اطا ٞٗلُا

٘ ٣ٞه  في ؤزغث خهاب ؤن الخانت الجىاثُت اإلادا٦م ؤوضخذاإلاشا٫، ؾبُل ؤلاوؿاوي،ٖلى الضولي ال٣اهىن  وحكَغ حٍر الٚا  ٚو
ضعط ؤن ًم٨ً الجيسخي الٗى٠ ؤق٩ا٫ مً مت يمً ًُ  يض اإلاغج٨بت والجغاثم الخغب وظغاثم الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ

 ٧ل في ؤلاوؿاوي ال٣اهىن  الهتها٥ الجىاثُت اإلاؿاولُت ًىظب الضولي الٗٝغ ان ٦ظل٪ وؤ٦ضث ،٢Akayesuًُت في ؤلاوؿاهُت

.  والضولُت الضازلُت اإلاؿلخت ػاٖاثالً

 في الضولُحن اإلاجغمحن مدا٦مت آلان ًم٨ً طل٪ مً اهخهى،بضال ٢ض الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م ٖهغ زخاًما،

٘ ؤًًا ألاٞغاص ٌؿخُُ٘. الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت في مدا٦متهم ًم٨ً ،و٦ظل٪ اإلاسخلُت اإلادا٦م  يض ظىاثُت ٢ًاًا ٞع
 خاظت َىا٥ حٗض لم.  الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في Universal Jurisdictionالٗاإلاُت ال٣ًاثُت الىالًت جمل٪ مد٨مت ؤي في الجىاة

غة البضاثل ان خُض زانت ظىاثُت مدا٦م إلوكاء الخ٩ال٠ُ وجدمل ألامىا٫ اهٟا١ الى آلان  مما الاؾخٟاصة واَمها مخٞى

م. اإلاسخلُت اإلادا٦م و الضولُت الجىاثُت ةاإلاد٨م لهالر بها والٗمل وؾلبُاث اًجابُاث مً به مغث  ٖهض اهتهاء مً بالٚغ
غ في ؾاَمذ ٣ٞض ظُضة؛ ٨ٞغة ٧اهذ اوكائها ان الا اإلادا٦م، َظٍ  اإلاؿاولُت مبضؤ وؤ٦ضث الضولي، الجىاجي ال٣اهىن  جٍُى

 لهظا وؤلاهجاػاث زُاءوألا والهٗىباث، والُٗىب، الضولُاإلاؼاًا للمجخم٘ بُيذ ظُضة ججغبت ٧اهذ ل٣ض.  الٟغصًت الجىاثُت

  جغ٦ذ ل٣ض ٖامت وبهٟت اإلادا٦م مً الىٕى
ً
  بعزا

ً
.  ٩٦ل الضولي اإلاجخم٘ مىه اؾخٟاص ٦بحرا
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:  بعىىان عام كاهىن  جخـف الخلىق  في الدهخىزاه ختأهسو  ملخف

 الدولي ألامً مجلع جفعُل
 الجصابس ،-2 طوُف-دباغين ملين مدمد حامعت الظُاطُت، والعلىم الخلىق  ولُت

 

 

 ؿفى هسحع: الوالبت إعداد

 مبرون غلبان: الدهخىز  ألاطخاذ إػساف

 عامت معلىماث  

 في الض٦خىعاٍ قهاصة لىُل ؤَغوخت مبرو٥، ًٚبان/ الض٦خىع  طألاؾخا بقغاٝ جدض نٟى، هغظـ: الباخشت ها٢ل
 الخ٣ى١  ب٩لُت ،01/01/2015 ٫ اإلاىا٤ٞ الخمِـ ًىم وطل٪ ،الدولي ألامً مجلع جفعُل: ب اإلاىؾىمت الٗام، ال٣اهىن 

 آلاجُت ألاؾاجظة مً اإلاىا٢كت لجىت ج٩ىهذ خُض ،(6) ع٢م اإلاىا٢كاث، ب٣اٖت ،(الجؼاثغ) IIؾ٠ُُ ،صباٚحن إلاحن مدمض

م : ؤؾماَئ

ـــــكـــي. ص -   عثِؿا   II ؾ٠ُُ ظامٗت  الٗالي الّخٗلُم ؤؾخاط الــــســـُــغ ٢ــ

ـــبــــان.ص.ؤ - ـــــىت بجامٗت الٗالي الّخٗلُم ؤؾخاط مـبرو٥ ٚــًـ ا             بـاجــ   وم٣ّغعا مكٞغ

ٍــــت.ص .ؤ - ـــــىت بجامٗت  الٗالي الّخٗلُم ؤؾخاط ع٢ُت ٖــــىاقــــغ   مىا٢كا ًٖىا             بـاجــ

  مىا٢كا ًٖىا             وػو جحزي  بجامٗت  الٗالي الّخٗلُم ؤؾخاط ٖـــمـــــغ نـــــــضو١  .ص .ؤ -

  مىا٢كا ًٖىا             ٖـــىــــابت بجامٗت  الٗالي الّخٗلُم ؤؾخاط الغخمـان ٖبض لخغف .ص .ؤ -

ـــــجـــالي. ص -   مىا٢كا ًٖىا             II ؾ٠ُُ ظامٗت (ؤ) مدايغ ؤؾخاط ـدــــمضمـــــ ٢ـ

. ظضا مكٝغ بخ٣ضًغ الٗام، ال٣اهىن  في الض٦خىعاٍ قهاصة الباخض مىذ اللجىت ٢غعث واإلاضاولت اإلاىا٢كت وبٗض

 السطالت ملخف 

ىا اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء بٗض الضولي ألامً مجلـ جُٟٗل ْل         عثِؿا صوعا جاصي التي ال٨بري  الضو٫  باجٟا١ َع
ا١ اؾخمغاع ٞغيُت بلى اؾدىاصا ُٞه ا١ َظا ٌك٩ل ؤن الُبُعي مً و٧ان بُجها، الخدال٠ ؤو الٞى  ٌؿحر الظي الٍُغ٤ الٞى

 َظٍ بحن الخدال٠ َظا بضؤ ؤن وما. الخىُٟظ خحز بلى للٓهىع  -اإلاُشا١ مً الؿاب٘ للٟهل اؾدىاصا –الجماعي ألامً هٓام ٖبٍر
ت الٗىامل اؾخسضام ٢ضعة وجهبذ ؤًٖاثه؛ بحن الاه٣ؿام بىاصع للُٗان وجٓهغ حٗثري الضو٫   الٗملي الهُٗض ٖلى الخمُحًز
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٨ُت اإلاخدضة الىالًاث) ال٨بحرجحن الضولخحن ٖلى م٣هىعة ُتي والاجداص ألامٍغ  مجلـ صوع  جغاظ٘ واضخا بضا ختى ،(الؿٞى
  .ألاػماث مً ال٨شحر مٗالجت ًٖ اإلاخدضة ممألا وعجؼ الضولُحن، والؿلم ألامً خٟٔ في الضولي ألامً

ت مطخى و٢ذ ؤي مً ؤ٦ثر الضولُت للؿُاؾت الُىم ال٣اثم واله٩ُل الغاَىت الخدضًاث جخُلب بط  اإلاخدضة ألامم صوع  ج٣ٍى
ا الجضًض، الضولي الؿُاسخي الىٓام بَاع في  يٞه ومهضا٢ُت؛ جمشُلُت قمىلُت، الخ٩ىمُت الضولُت اإلاىٓماث ؤ٦ثر باٖخباَع

غاٝ، حٗضصًت لخُب٤ُ ألامشل اإلادٟل جمشل  والخدضًاث للتهضًضاث والخهضي الجماُٖت الجهىص لخكض الٟٗا٫ واإلاىبر ألَا

 ال٣ُام ٍَغ٤ ًٖ بال طل٪ ًخإحى ولً الخىمُت؛ في وعاثض للؿالم ٦دام صوعَا جإصًت جىانل ؤن ُٞجب. ؤهىاٖها ب٩اٞت
اصة باليؿبت زانت اله الخابٗت اإلااؾؿاث وصوع  صوعَا بكإن بةنالخاث غ ًلؼم بط الضولي، ألامً مجلـ ٩َُلت إٖل  جٞى

ت ال٣ضعة ُت بؾباٙ ؤلانالح، بُاب٘ مدؿمت ٖاإلاُت إلاىٓمت الاهجاٍػ  الخىُٟظي الجهاػ باٖخباٍع ألامً، مجلـ ٖلى ؤ٢ىي  قٖغ

ُت َظٍ جخد٤٣ لً ل٨ً. الضولُحن وألامً الؿلم لخ٨َغـ  خا٫ ٨ٌٗـ الظي اإلاجلـ هٓام في الىٓغ بٖاصة صون  الكٖغ

 .1965 بنالخاث بٗض اؾخمغ والظي 1945 ؾىت ال٣اثم الضولُت ال٣ىي 

لُه، ًاء الٗٓمى الٛالبُت عؤث ٖو  ألامً إلاجلـ الخالي الدك٨ُل في الىٓغ بٖاصة الًغوعي  مً ؤهه اإلاخدضة ألامم ٖو
ى الشاهُت، الٗاإلاُت للخغب لخخامُتا اإلاغخلت مً هابٗت جغ٦ت ٞهى الخالُت؛ الخ٣ُ٣ت م٘ ًدىاؾب ٌٗض لم باٖخباٍع الضولي  َو

 وطل٪ الٗالم، في ال٣ىي  جىػَ٘ ؤو الضولُت الجماٖت بعاصة ًٖ ٌٗبر ال الغاًَ بدك٨ُله ؤو الخالُت مماعؾاجه نُٗض ٖلى

٣ا حك٨ُله وبٖاصة مماعؾاجه يبِ بلى بداظت ٞهى. ال٣اثم الىا٢٘ م٘ ال٣ضًم الىٓام اوسجام لٗضم  وعئي  وؾـ ٞو

غاٝ يم ًخُلب ٞاومغ. ألاو٫  حك٨ُله خ٨مذ التي ًٖ جسخل٠ ظضًضة  الا٢خهاصًت ال٣ىي  زانت  الُىم الغثِؿت ألَا
 مجها اإلاخٗل٤ الؾُما ال٣غاع، نى٘ في واإلاؿاَمت ؾُاؾُا اإلاهمت ؤلاظغاءاث في باإلاكاع٦ت لها والؿماح ظضًض؛ مً بغػث التي

  .بالؿالم اإلاٗىُت باليكاَاث

ت َاثجىط ٖجها جمسًذ مٟاظأث وخضزذ هغث اإلاخدضة؛ ألامم صازل ٢ٍى بت ْو ت ٚع  بٌٗ لضي متزاًضة وبعاصة ٢ٍى
 ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا اإلاجلـ صازل ؤخؿً م٩اهت وجبىء الخُٛحر في اإلاىٓمت بلى خضًشا اإلاىًمت الجضًضة الضو٫ 

 2003 ؾىت الٗغا١ ٖلى الشاهُت الخغب ؾبخمبر، مً ٖكغ الخاصي ؤخضار الخلُج، خغب الباعصة، الخغب جهاًت حؿاٖض لم
ا، حَر ت في ؾاَمذ بل ًُغح، ٧ان حٗضًل ٧ل ٖغ٢لت في الخمـ ال٣ىي  اؾخمغاع بؿبب الىي٘ َظا حٗضًل في ٚو ٖؼ  الش٣ت ٖػ

 الضولُت اإلاىٓمت في الضولي ألامً مجلـ إلا٩اهت وهٓغا الٛغب، ٦ٟت بلى باهدُاٍػ الكٗىع  وػٍاصة الضولي ألامً مجلـ في

ٕؼ ٚحراثاإلاذ َظٍ ٞةن الٗاإلاُت، ٌ بلى -البُٗض اإلاضي ٖلى -وجاصي م٩اهخه ؾتٖز  بلى الاههُإ اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء ٞع

  .٢غاعاجه

 بنالح مؿإلت ؤزحرث مجها، ألاػماث الؾُما الضولُت، الؿُاؾُت الؿاخت في جُىعث التي الجضًضة ألاويإ َظٍ بؿبب
 مً و٧اهذ الٗاإلاُت، اإلاكا٧ل لخل اإلاخدضة لألمم ؤ٦بر عصو بلى الىنى٫  بهضٝ زانت، بهىعة ألامً ومجلـ  اإلاخدضة ألامم

م بنالخاث ؤًت بلى الخىنل بم٩ان صون  1969 مىظ الٗامت الجمُٗت ؤٖما٫ ظضو٫  في اإلاضعظت اإلاؿاثل بحن  الٗضًض  اجساط ٚع

 .الكإن بهظا ؤلاظغاءاث مً

 خغ٦ت صو٫  الُىم وختى الؿخِىُاث مىظ بها َالبذ ٣ٞض الُىم، ولُضة اإلاخدضة ألامم ٩َُلُت بنالح بلى الضٖىة ولِؿذ

 ج٣طخي الثدت 1974 ؾىت ؤنضعث خحن اإلاؿإلت َظٍ ؤَمُت اإلاخدضة لألمم الٗامت الجمُٗت ؤصع٦ذ ٦ما الاهدُاػ، ٖضم
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ؼ بلى اإلااصًت الؿبل في والبدض اإلاخدضة ألامم مُشا١ في الىٓغ بةٖاصة  ؤوكإث ٦ما ،ٞاٖلُت ؤ٦ثر وظٗلها اإلاىٓمت صوع  حٍٗؼ

ؼ اإلاخدضة ألامم بمُشا١ اإلاٗىُت الخانت اللجىت" ؤؾمتها لجىت عىالٜ لهظا  الخىظُه ٖلى ٞاقخملذ". اإلاىٓمت صوع  وبخٍٗؼ
 الىٓام ٞحها ًدك٩ل التي اإلاىٓمت بىنٟها اإلاخدضة ألامم بنالح بلى ٌؿدىض ما ؤو٫  ٌؿدىض ظضًض صولي هٓام ب٢امت بًغوعة

. ( )الجضًض الضولي

 مً ؤلانالح َظا ًُغخه إلاا والك٩ىي، لل٨خابت مهضعا اإلاخدضة ألامم بةنالح جبُتاإلاغ الهٗىباث ٧اهذ ما و٦شحرا
غ١  اإلاىٓمت ؤظهؼة مسخل٠ جمـ ومدكاب٨ت مترابُت مكا٧ل  بلى جغمي ٖملُت وجىنُاث جهىعاث َغخذ بط  ٖملها، َو

ؼ اإلاخدضة باومم الجهىى  .والخىمىي  ألامجي ظالحنالم في التهضًضاث مىاظهت ٖلى و٢ضعتها ٞٗالُتها مهضا٢ُتها، وحٍٗؼ

 ٢امذ بط الضولُت، الكاون في والباخشحن اإلا٨ٍٟغً ًٖ ٚاثبت الٗاإلاُت اإلاىٓمت بةنالح اإلاُالبت خغ٦ت ج٨ً ٞلم

ت  ًدل ل٩ي وطل٪ الٗاإلاُت، اإلاىٓمت بنالح ؤظل مً وكُت بدملت" والٗضالت للؿالم الضولُىن  اإلادامىن " حؿمى مجمٖى

ت اجسظتها التي ألاولى الخُىة و٧اهذ. والخٟغ٢ت الٓلم مدل ًٖاءألا الضو٫  بحن واإلاؿاواة الٗض٫  َظا ؤظل مً اإلاجمٖى
 في وطل٪ الضولُت، اإلاىٓمت لهظٍ ال٣اهىوي ألاؾاؽ حكىب التي الُٗىب مسخل٠ وببغاػ ببُان ال٣ُام هي الؿامي الهضٝ
غ ق٩ل  اإلاىٓمت إلنالح ؤزغي  زُىاث اإلاباصعة َظٍ ح٣ٗب ؤن ٖلى م٣ٗىص وألامل اإلاخدضة ألامم ٖلى ٖغيه جم ج٣ٍغ

 ( ).الٗاإلاُت

  ؤلانالح صٖىاث ج٨غعث زم
ً
م وجًمىتها للمىٓمت، الٗامحن ألامىاء ٢بل مً مغاعا َغ ت، ج٣اٍع  الظ٦غي  ٟٞي الؿىٍى

 البالٜ ألازغ لهما ٧ان وز٣ُخحن" ٚالي بُغؽ بُغؽ" اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحن وكغ اإلاخدضة، ألامم إلوكاء الخمؿىن 
ما  ؤلانالح ٖلى الًىء حؿلُِ ظضصجا واللخان ( )،1994 لؿىت" الخُىع  ؤظل مً البرهامج"و ( )1992 لؿىت"الؿالم َتر: "َو

تي مً .  والخُىع  ألامً ػاٍو

ٍغً بخ٣ضًم جمحزث ٣ٞض الؿخىن، الظ٦غي  ؤما  الٗمل ٖلى ُٞه ع٦ؼ الظي ؤلانالح مكغوٕ ًٖ م٨خملحن ٚحر ج٣ٍغ
جب ألامغ، ًلؼم ٖىضما وجُب٣ُها ال٣غاعاث اجساط لىٕ وال٣ضعة ال٨بحر الخمشُل اإلاؼصوط؛  والٟٗالُت الخمشُل ٨ٞغجا جاصي ؤن ٍو

 .الجهاػ َظا بنالح بلى

 مً ٍٞغ٤ بوكاء ًٖ" ٖىان ٧ىفي" اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحن ؤٖلً اإلاخدضة، لألمم الٗامت للجمُٗت 58 الضوعة وزال٫
ُ٘ الصخهُاث  اإلاالثمت الخٛحراث وا٢تراح الٗالم، جىاظه التي الجضًضة الخدضًاثو التهضًضاث بضعاؾت ٧ل٠ اإلاؿخىي، ٞع

 ٍَغ٤ ًٖ الضولي ألامً مجلـ جىؾُ٘ في جمشال مسخلٟحن بظغاءًً ا٢تراح بلى الٍٟغ٤ َظا جىنل 02/12/2004 وفي. إلاىاظهتها

اصة ًاء ٖضص ٍػ ًاء جمخ٘ صون  ُٞه، ألٖا  وفي ل٨ً. ٣ِٞ الخمـ للضو٫  ممىىخا ًب٣ى الظي الى٣ٌ بد٤ الجضص ألٖا

                                                           
،  صو٣ٌٌ ثأل٤ٖٓ ثُؼجّ ػٖ ثُٔ٘ظٔز ثُٔووّ إ٠ُ ثُوًٝر ثُنجْٓز ٝثُغالع٤ٖ ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز، ثُِٔقن : ثُٞعجةن ث٤ٌُّٔز ُألْٓ ثُٔضقور - ( )

 . 0.، ص980 ٣ٞ٤ًٗٞى،  (A/30/1): ثُٞع٤وز
: هجكز ثُودِٞٓج٤ّز، ٓضٞكٌ ػ٠ِ ثُٔٞهغ٤ًٝق؟ ًٌَٓ ثُْالّ ُِظ...ٝٓض٠...ُٔجىث... إطالؿ ثألْٓ ثُٔضقور (2)

haras.naseej.com 
: ًثؽغ ثُٞع٤وز (3)

Doc. A/47/277-S/24111 du 17/06/1992. 
: ًثؽغ ثُٞع٤وز (4)

Doc. A/48/935 du 6 mai 1994 et A/49/665 du 11 Novembre 1994. 
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غ ل في اإلايكىع  اإلاخدضة لألمم الٗام لألمحن الخام الخ٣ٍغ  بلى الخىنل ًخم لم ٦ما ؤلاظغاءًً، مً ؤي ٌٗخمض لم ،2005 ؤٍٞغ
 مجلـ بنالح زال٫ مً اإلاخدضة ألامم بنالح ون ،2005 ؾىت جهاًت ٢بل ختى ؤو ؾبخمبر ؤخضار بٗض ؾىاء اجٟا١، ؤي

 ٦بري، ن٣ٟاث وعبما، ومىا٢كاث، مكاوعاث بٗض بال طل٪ ًخد٤٣ ولً ؤلاؾتراجُجُت صو٫ ا٫ بمهالر وز٣ُت نلت له ألامً

جي الك٩ل ًإزظ ؤن بال لإلنالح ًم٨ً ٞال ت مؿإلت ب٣ُذ زمت ومً. الخضٍع ت ألامً مجلـ صم٣َغ  الٗال٢اث وصم٣َغ
. مٟخىح وه٣اف بدض مدل ٖامت بهٟت الضولُت

 :الدزاطت إػيالُت

 ؾىاء حك٨ُ٪ مدل وؤنبذ الضولي، ألامً إلاجلـ ألابٗاص مخٗضص بنالح مؿإلت خى٫  و٫ الض بحن الخالٝ ْهغ ؤن بٗض
 واإلاؿاثل ٖمله ؤؾلىب ؤو الباعصة، الخغب جهاًت ؤ٣ٖبذ التي الجضًضة اإلاغخلت حؿاًغ بنالخاث ٌٗٝغ لم الظي حك٨ُله في

ت صاثمت الضو٫  جمخ٘ ؤو ألازغي؛ اإلاهمت  مجها ٖضًضة بق٩الُاث م٘ لخٗاملا لؼاما ٩ٞان. الى٣ٌ بامخُاػ ُٞه الًٍٗى

 :٧اآلحي جىاولها ؾِخم التي الغثِؿت ؤلاق٩الُت

 بلى عجٍؼ ٌٗؼي  ٞهل اإلاخدضة، ألامم مُشا١ في به اإلاىٍى الضوع  ؤصاء ًٖ الضولي ألامً مجلـ بعجؼ الدؿلُم جم بطا
٣ت م٨ً الى٣ٌ خ٤ ٖمله،وب٢غاع ؤؾلىب حك٨ُله، ٍَغ ا ثلاإلاؿا َظٍ مٗالجت زال٫ مً جُٟٗله ٍو حَر  طل٪ ؤم٨ً بن ٚو
 ؤنال؟

ت ًٖ ؤلاظابت جخُلب الغثِؿُت ؤلاق٩الُت لهظٍ الخهضي مداولت ؤن ق٪ ال ت ألاؾئلت مً مجمٖى  :ؤَمها ٖجها اإلاخٟٖغ

٣ت الضولي ألامً مجلـ صازل الخمشُل مؿإلت ٧اهذ بطا ٍغ ذ َو  صاثمت ال٨بري  الضو٫  مماعؾت زال٫ مً ُٞه الخهٍى
ت تر في لخ٣ها به الًٍٗى  في ٞٗال اإلاجلـ ٖغ٢لت في طل٪ ٌؿاَم مضي ؤي ٞةلى العجؼ؛ ٖىامل مً ٢غاعاجه ٖلى اىالٖا
ل اإلاماعؾت،  جُٟٗل ؤو بنالح َل بنالخه؟، ؤي ُٞه الىٓغ بٖاصة ٖلى جخى٠٢ اإلاىٓمت، ٞٗالُت زالله ومً ٞٗالُخه، ؤن َو

 بطا ؤلانالح ًخم ؤن ًم٨ً و٠ُ٦ ٢هاجد٣ي ًم٨ً َل ٦ظل٪، ألامغ ٧ان وبطا بها؟، مغخبا ٨ٞغة هي الضولي ألامً مجلـ

ل الىخُض؟، الٗالط اٖخبر ت، جىؾُ٘ طل٪ في بما –الضولي ألامً مجلـ بنالح ٌٗض َو ٣ت الٗمل هٓام الًٍٗى ٍغ  َو

ذ اع َظا في لها الخهضي ًجب ؾُاؾُت مالثمت مؿإلت -ُٞه الخهٍى  اؾدىاصا مىاظهتها ًم٨ً ٢اهىهُت مؿإلت ؤم ؤلَا
 هُت؟ال٣اهى وال٣ىاٖض للمباصت

ُت وألاؾئلت ؤلاق٩الُت َظٍ ًٖ ؤلاظابت ؤظل ومً  :الخالُت الغثِؿُت الٟغيُت ؾىدبجى ٖجها اإلاترجبت الٟٖغ

 ألامم بنالح زلُت في ألاولى الىىاة طل٪ ق٩ل ٧لما اإلاماعؾت، في الضولي ألامً مجلـ لخُٟٗل ٢ابلُت وظضث ٧لما"

ُت الٟغيُاث الٟغيُت َظٍ ٌؿخدب٘"اإلاخدضة  :الخالُت الٟٖغ

٘ زال٫ مً  –صولي جىا٤ٞ جد٤٣ ٧لما - اصة بكإن -اإلا٣ترخت اإلاكاَع ت ٍػ  طل٪ ؤصي ٧لما الضولي، ألامً مجلـ في الًٍٗى

 .الضولي للمجخم٘ الخالُت البيُت م٘ ًخىا٤ٞ للمجلـ همىطجي حك٨ُل بلى الىنى٫  بلى

 ؤ٦ثر ٢غاعاجه ٧اهذ ٧لما ًٖاء،ألا الضو٫  ل٩ل الىاؾٗت اإلاكاع٦ت ٖلى الضولي ألامً مجلـ ؤٖما٫ اعج٨ؼث ٧لما -

 .مهضا٢ُت وؤ٢ىي  صًم٣غاَُت
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 الغثِؿُت الضٖاماث ؤخض اإلاؿاواة مبضؤ جد٤٣ ٧لما اإلااضخي، مسلٟاث ؤخض الى٣ٌ امخُاػ اؾخسضام ٢ُض ؤو ؤلػي ٧لما -
  .اإلاخدضة ألامم مُشا١ ٖلحها ٣ًىم التي

 ًخى٠٢ وؤلاههاٝ، والٟٗالُت بال٣ىة ًخمحز عيظما ؤمً هٓام ب٢امت ٧ىن  في الضعاؾت ؤَمُت جبضو :الدزاطت أهمُت
غاٝ حٗضصًت بمبضؤ الالتزام ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل  مً الضولُت الٗال٢اث في ال٣اهىن  وؾُاصة الضًم٣غاَُت ًغسخ بما ألَا

ؼ في ٌؿاَم بما اإلاخدضة ألامم مُشا١ ومباصت بم٣انض والالتزام هاخُت،  ونُاهت اإلاخدضة؛ ألامم و٢ضعاث مهضا٢ُت حٍٗؼ

 .ؤزغي  هاخُت مً الجماعي ألامً لىٓام ٦مدىع  ألامً مجلـ هتم٩ا

 ألامً مجلـ ٞٗالُت مضي ٖلى ٦بحر خض بلى ٖالمي، جىُٓم ٦إَم اإلاخدضة، ألامم مىٓمت ٞٗالُت جخى٠٢ آزغ، وبمٗجى
ُٟت ؤَم بةهجاػ ألامغ حٗل٤ متى زانت للمىٓمت، الخىُٟظًت ألاصاة باٖخباٍع اث٠ مً ْو  مً قئذؤن التي ألاؾاؾُت الْى

 ٦بحر خض بلى جخى٠٢ اإلاجلـ ٞٗالُت ل٣ُاؽ ألاؾاؾُت اإلاٗاًحر ولٗل. الضولُحن وألامً الؿلم خٟٔ ؤي اإلاىٓمت َظٍ ؤظلها

٣ت اإلاجلـ، حك٨ُلت ٖلى ذ و٦ُُٟت ٖمله ٍَغ  ألامً، مجلـ صازل الخمشُل مؿإلت صعاؾت ٞةن لظل٪. ُٞه الخهٍى
ت، مدضوص جىُٟظًا ظهاػا باٖخباٍع ذ بلى باإلياٞت ُٞه، ال٣غاعاث اجساط و٦ُُٟت ٖمله ؤؾلىب عاؾتص و٦ظا الًٍٗى  الخهٍى
ت صاثمت ال٨بري  الضو٫  ومماعؾت صازله ا الًٍٗى تراى في المخُاَػ  الخٛحراث وبٗض الؿاب٣ت الٟترة زال٫ ٢غاعاجه ٖلى الٖا

ا ٌٗض الجضًضة،  وبنالخه ُٞٗلهث ٢هض الضولي ألامً مجلـ في الىٓغ بٖاصة يغوعة مضي ٖلى للخ٨م ؤؾاؾُا قَغ
  .طل٪ جد٤ُ٣ و٦ُُٟت

 ٖىض الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج َما ؤؾاؾُحن مىهجحن اٖخماص ٖلى الضعاؾت َظٍ بهجاػ ًخى٠٢ :املعخمدة املىهجُت
ت بخىؾُ٘ جُالب التي الضو٫  َمىخاث ون٠ مداولت  الى٣ٌ خ٤ جإنُل و٦ظا ٖمله َغ١  وجدؿحن اإلاجلـ ًٍٖى
٘ ججؿُض ل٨ُُٟت الخهضي مداولت ٖىض الاؾخ٣غاجي واإلاىهج هُا٢ه، وجدضًض ت لخىؾُ٘ اإلا٣ترخت اإلاكاَع  الًٍٗى

 .الٗملي الىا٢٘ في الى٣ٌ خ٤ وجُب٤ُ قٟاُٞت ؤ٦ثر ٖمل َغ١  واؾخدضار

 وزان باإلاغاظ٘ زبذ زم زاجمت، وؤ٣ٖبتهم م٣ضمت ؾب٣تهم ؤبىاب، زالزت في اإلاىيٕى صعاؾت جمذ :الدزاطت خوت
اث : خُض. باإلادخٍى

ت جىؾُ٘ لضعاؾت ٌألاو الباب خـف  الخلُٟت لضعاؾت مىه ألاو٫  الٟهل ؤٞغص ٞهى٫، زالزت في ألامً مجلـ ًٍٖى
سُت لت، مىا٢كاث اإلاخدضة ألامم بنالح مىيٕى ٖٝغ خُض الضولي، ألامً مجلـ جىؾُ٘ ومبرعا الخاٍع  ؤصعظذ ٣ٞض ٍَى

لى ،1969 ؾىت مىظ الٗامت الجمُٗت ؤٖما٫ ظضو٫  في اإلاُشا١ مغاظٗت مؿإلت  ألامم بمُشا١ الخانت اللجىت وي مؿذ ٖو

ؼ اإلاخدضة ملها اإلاىٓمت صوع  وبخٍٗؼ سا ألاممي والجهاػ اإلاخدضة ألامم بنالح مؿإلت وق٩لذ( ).1974 ؾىت مىظ ٖو ال، جاٍع  ٍَى

ت" ًٖ ٖباعة ؤجها بمٗجى    ( )".البٌٗ ببًٗها مترابُت مجهؼة مجمٖى

                                                           
 :أٗظٌ  ( )

P. Tavernier, « le processus du Réforme des Nations Unies, du rapport Bertrand (1985) Au rapport du 

groupe des 18 (1986) », 92 (1) R.G.D.I.P.(1988), éditions A, pedone, paris, p. 320 
 : أٗظٌ  (2)
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سها بل ظضًضة، لِؿذ اإلاخدضة ألامم بنالح ٞمؿإلت ش ًهقب جاٍع  مً  ؤلانالح َظا ًُغخه إلاا هٓغا. ٦بحر مٗلم بخاٍع
غ١  اإلاىٓمت ؤظهؼة بمسخل٠ جمـ ومدكاب٨ت، مترابُت مكا٧ل  الضولي ألامً مجلـ ؤو الٗامت، الجمُٗت ؾىاء ٖملها، َو

 ازلها،ص الٗمل وهٓام اإلاىٓمت بدؿُحر ًخٗل٤ وما الٗامت ألاماهت الؿلم، خٟٔ ٖملُاث والاظخماعي، الا٢خهاصي واإلاجلـ

 .اإلاخدضة لألمم الخابٗت ؤلاوؿان خ٣ى١  لجىت حٗضًل ؤ٢ترح ومازغا

بضو ت، لإلنالح اإلا٣ترخت اإلاٗاًحر ٧ل ؤن ٍو م٨ً يغوٍع . الضولُت الٗال٢اث في ٖضًضة وحٛحراث ٢ُمت هخاثج بلى جاصي ؤن ٍو
 لِـ وبالخالي مدضص، عمُٗا لها لِـ وازخهاناجه وؾلُاجه ألامً مجلـ بدك٨ُل الخانت مغة،الخٗضًالث و٩٦ل ل٨ً

   .جد٣ُ٣ها ختى ٌؿخدُل وعبما جدضًضَا الؿهل مً

 ٧ل في َى، اإلاخدضة ألامم بنالح بإن ًدبحن الؿُاؾُت، ألاهٓمت ؤو الضو٫  بٌٗ في" الضاثم الخُىع " ًٖ الخضًض ٞٗىض
 اإلاحزاهُت" ؤو" اإلاغن  ٍاإلاسِ" ًٖ ًخدضزىن  الظًً الا٢خهاصًحن بلٛت اؾخٗىا ما وبطا ،"صاثم إلنالح" بظغاء ألاخىا٫،

 ؤؾُىعة مٓاَغ له ألاممُت اإلاىٓمت بنالح ون  "Reforme glissons" اإلاخدغ٥ ؤلانالح" ٖباعاث اؾخسضام ؤم٨ىىا ،"اإلاغهت

. ( )خ٣ُ٣ُت

ت لخىؾُ٘ ٖم٣ُت مبرعاث اإلاخدضة ألامم بةنالح اإلاُالبت مؿإلت ناخبذ و٢ض  ًم٨ً ألامً، مجلـ صازل الًٍٗى

ت ثمبرعا في جهيُٟها ُت َبُٗت طاث وؤزغي  بيٍُى ت ألاؾباب بحن ٞمً( ).ْٞغ  :ألاحي هجض للخىؾُ٘ البيٍُى

 خباع بٗحن ألازظ جم ٞلى الخالُت، الخ٣ُ٣ت م٘ جدىاؾب حٗض لم ألامً إلاجلـ الخالُت الدك٨ُلت  حٗضًل زال٫ -الٖا
اصة مؿإلت -1963 خحن في الجُىؾُاسخي الخىاػن  يٖل َغؤث التي الخٗضًالث ؤخضزذ إلاا خضًشا، اإلاؿخ٣لت الضو٫  ٖضص ٍػ  الٗكٍغ

 اإلاجلـ؛ حك٨ُلت ٖلى آزاع ؤي ألازحرجحن

 ل، والهىض وؤإلااهُا الُابان مشل ظضًضة ا٢خهاصًت ٢ىي  بغوػ  مجلـ في اإلامشلت ال٣ىي  بٌٗ ٣ٞضان وباإلا٣ابل والبراٍػ
 ؛(اإلاخدضة واإلامل٨ت ٞغوؿا) والؿُاؾُت الا٢خهاصًت لهُبتها ألامً

 بت  .ألامً مجلـ صازل ؤخؿً م٩اهت جبىء في اإلاخدضة ألامم مىٓمت بلى خضًشا اإلاىًمت ًضةالجض الضو٫  بٌٗ ٚع

ُت، ألاؾباب وؤما ت جىظهاث ٖجها جمسًذ اإلاٟاظأث بٌٗ خضزذ ببُٗضة، لِؿذ ؾىىاث ٞمىظ الٓٞغ  ألامم صازل ٢ٍى

ت بعاصة ْهغث ظهت، ٞمً. اإلاخدضة ٣ُت صو٫ ا٫ مشل الخُٛحر، في الضو٫  بٌٗ لضي متزاًضة وعٚبت ٢ٍى م. ؤلاٍٞغ  ٞٚغ

 جخسظ مكتر٦ت ؤويإ لخمشُل صاثما الضو٫  َظٍ ؾٗذ -ٚغب قغ١  الهغإ زانت -ال٣اعة َظٍ صازل الٗم٣ُت الاه٣ؿاماث
٣ُت، الىخضة مىٓمت صازل  الخاصي ؤخضار الخلُج، خغب الباعصة، الخغب جهاًت ْغوٝ ؾاَمذ ؤزغي، ظهت ومً ؤلاٍٞغ

                                                                                                                                                                                     
P. Tavernier, « L‟ONU et la réforme du conseil de sécurité, L‟ONU 50 ans Après Bilan et perspectives 

», Colloque organisé par la faculté de droit de Besançon les 29 et 30 Mars 1995, Faculté de droit et 

Science Economique, Université de Franche-Comté, p. 01. 
 :أٗظٌ  ( )

P. Tavernier, « Soixante Ans Après: La Réforme du conseil de sécurité des nations Unies est- elle 

possible ?», Actualité et droit international, Août 2005, p. 01. Voir sur le site web: 

(http://www.ridi.org/adi/articles/200508 tav.htm)  
: أٗظٌ  (2)

T. Joie, « la réforme du conseil de sécurité de L‟ONU », fiche pédagogique virtuelle, F.D.V., pp. 1-11. 

Voir sur le site web: www.facdedroit-lyon3.com 
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ا،ٙو الٗغا١ ٖلى الخغب ؾبخمبر، مً ٖكغ ت في ًَغ ٖؼ  الٛغب، ٦ٟت بلى باهدُاٍػ الكٗىع  وػٍاصة ألامً مجلـ في الش٣ت ٖػ

٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث الؾُما ٕؼ اإلاخٛحراث ٞهظٍ ألاممُت، الهُئت في ألامً مجلـ إلا٩اهت وهٓغا ألامٍغ  –وجاصي م٩اهخه ؾتٖز
ٌ بلى -البُٗض اإلاضي ٖلى  .٢غاعاجه بلى الخًٕى اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء ٞع

 وبغوػ الجُىؾُاؾُت، الضولُت الاوكٛاالث ٢لب بلى ألامً مكا٧ل ٖىصة وهي واخضة، ٞالىدُجت اإلابرعاث جدىٕى ماومه
 ا٢ترح ظُضة مىاؾبت الٗاإلاُت اإلاىٓمت إلوكاء الؿخىن  الظ٦غي  ٩ٞاهذ  ظضًض، مً اإلاخدضة ألامم بنالح يغوعة ٨ٞغة

ت" ٖىان ٧ىفي" للمىٓمت الٗام ألامحن زاللها  ٢بل ل٨ً. ألامً بمجلـ الخانت جل٪ ٞحها بما نالخاث،ؤلا مً مجمٖى
سُت الخلُٟت ٖلى الى٢ٝى مً البض اإلاهمت، ؤلانالخاث َظٍ ظملت بلى الخُغ١   اإلاكغوٕ َظا ج٣ضًم ؾب٣ذ التي الخاٍع
ت ألاممي، ت جىؾُ٘ لُغح الضاٞٗت اإلابرعاث إلاٗٞغ ى الضولي، ألامً مجلـ صازل الًٍٗى  جالحن،مذ مبدشحن في جىاولىاٍ ما َو

سُت للخلُٟت مجهما ألاو٫  زهو .     الخىؾ٘ إلابرعاث والشاوي الخاٍع

الج  التي لل٩ى٦ب الجُىؾُاؾُت الهىعة وجدىلذ الٗالم حٛحر خُض ألامً، مجلـ جىؾُ٘ هُا١ الشاوي الٟهل ٖو
ت ال٣ىة ج٣ؿُم وؤَمها بٗم٤، الشاهُت الٗاإلاُت الخغب في ؾاثضة ٧اهذ ُاهُت الاؾخٗماٍع  الاخخ٩اع جهاًت ؾُت،والٟغن  البًر

٩ي، الىىوي ُاحي، الاجداص اجهُاع ألامٍغ  الهُجي، الاؾد٣ُاّ بىا٦حر الُاباوي، الا٢خهاص اهٟخاح ألاإلااوي، الخىخض الؿٞى
ؿالُٞت الغوؾُت الٟضعالُت خل الاؾخ٣ال٫، ْاَغة بؿبب الضو٫  لٗضص ألاعجىبي الخ٩ازغ  حٗضًل في ؾاَم َظا ٧ل... والُٚى

 .هٟؿها اإلاخدضة ألامم صازل الجاعي  ال٣غن  هه٠ زال٫ ال٣ىي  جىاػن 

ت اإلاخضاو٫  الٛالب الغؤي ِاٖخبر الخُىعاث، َظٍ مً اهُال٢ا  زُإ ؤو مٟاع٢ت الُىم حك٩ل ألامً مجلـ ًٍٖى

سُا ُت ًٖ ٌٗبر وال اإلاجخم٘ بعاصة ًمشل الخالي بدك٨ُله ٌٗض ولم( ).جاٍع  الضولي الىٓام في وؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت ال٣ىي  زٍغ
 .اًَالغ

ت ج٣خهغ ؤن ًبرع ما َىا٥ ٧ان عبما  ألامم ليكإة ألاولى الؿىىاث زال٫ باالؾم مدضصة صو٫  زمـ ٖلى الضاثمت الًٍٗى

 زال٫ ؤوختى( )".الٗالم ٦إؾُاص" َبُٗتها إلاإؾؿت مُٗاعا ٧ان الشاهُت الٗاإلاُت الخغب في ال٨بري  الضو٫  اهخهاع ون اإلاخدضة
حن مٗؿ٨ٍغً بحن ال٣ىي  في جىاػن  ظىصبى احؿمذ التي الباعصة الخغب مغخلت  ججاوػ  صون  للخُلىلت ٨ًٟي هدى ٖلى مخهاٖع

 في اإلاهؼومت ٞالضو٫  الخالُت، بالدك٨ُلت اإلاجلـ اؾخمغاع ًبرع ما َىا٥ ٌٗض ٞلم آلان ؤما. الضؾخىعٍت لهالخُاجه اإلاجلـ
 الشاهُت الٗاإلاُت الخغب في اإلاىخهغة الضو٫  وبٌٗ الباعصة، الخغب في مىخهغة صو٫  بلى جدىلذ الشاهُت الٗاإلاُت الخغب
 الٗاص٫ الخمشُل مى٤ُ الجضًض، الضولي الىٓام في ألامً مجلـ حك٨ُل ٨ٌٗـ ؤن واإلاٟغوى الباعصة، الخغب في َؼمذ

٣ا خباعاث ٞو ُُٟت اٖل  ( ).والخؿاعة اإلا٨ؿب ؤؾاؽ ٖلى ولِـ صًم٣غاَُت ؤؾـ ٖلى ول٨ً ،"ب٢لُمُت"ؤو ْو

                                                           
: أٗظٌ ( )

J.P.Queneudec, „‟A propos de la composition du conseil de sécurité‟‟, 99(3) R.G.D.I.P.( 1995), p. 955. 
. ثٌُٔؽغ ٗلْٚ (2)
، كل٢ ٗظجّ ه٢ُٝ "ثإله٤ٔ٤ِز"ًثط٤ز أٝثُو٣ٔن"صٌل٢ إُوجء ٗظٌر ٝثفور ػ٠ِ ثُضش٤ٌَ ثُقج٢ُ ُ٘نِض إ٠ُ أٗٚ ال ٣وّٞ ػ٠ِ أ١ أّجُ ٖٓ   (3)

صقًٌٚ هٟٞ ثالهضظجه ٝثُؼجُْ ٝثُضو٤٘ز أًغٌ دٌغ٤ٌ ٓٔج صقًٌٚ هٞر ثُْالؿ، ٣ظؼخ ثُض٤ِْْ دـ٤جح أُٔج٤ٗج ٝث٤ُجدجٕ ػٖ ٓؾِِ ْٓؤٍٝ ػٖ 

مضِلز، ٣ظؼخ هذٍٞ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثُِْْ ٝثألٖٓ ك٤ٚ، ٝك٢ ٓ٘ظٔز ه٤ُٝز صضْ ك٢ ػض٣ٞضٜج ؽ٤ٔغ هٍٝ ثُؼجُْ ٍٓٞػز ػ٠ِ هجًثصٜج ثُْ

أًدؼز أمٔجُ ثُٔوجػو ثُوثةٔز، ٝال صٔغَ ك٤ٚ هجًصج إك٣ٌو٤ج ٝأ٣ٌٌٓج ثُالص٤٘٤ز دأ١  (ثألًٝٝ أ٤ٌ٣ٌٓز)ٓؾِِ أٖٓ صقضَ ك٤ٚ ثُوٟٞ ثُـٌد٤ز 

. 95 . فْٖ ٗجكؼز، ثٌُٔؽغ ثُْجدن، ص: ًثؽغ. ٓوجػو هثةٔز
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٘ مً الٗضًض ْهغث اإلاخدضة، ألامم مىٓمت ًىبُل بلى الىنى٫  وم٘ ا ؤزبدذ التي ؤلانالح مكاَع  َظا جىؾُ٘ ٨ٞغة قٖغ

 التي اإلاهام لخدمل: "عثِؿها باؾم ٞغوؿا نغخذ ٣ٞض طاتها، لل٨ٟغة جإ٦ُضَا ًٖ الضو٫  مً الٗضًض ٖبرث ٦ما الجهاػ،
 لخماًت ألاؾاؾُت ٞاإلاؿاولُت ...جخُىع  ؤن اإلاخدضة ألامم ٖلى ًجب الهاعر، العجؼ اؾخضعا٥ ؤظل ومً بلُىا، ٖهضث

غ ج٣خطخي وألامً الؿلم ُخه ؤن ٦ما ألامً، مجلـ جٍُى  َىا ٞالخىؾ٘. الٗالم صو٫  حك٨ُله ٨ٌٗـ ؤن جخُلب قٖغ
غوؿا الٍُغ٤ َظا في الضولي ألامً مجلـ ؾُمطخي بطا... اإلاجلـ جمشُل بنالح ؤظل مً... مُلىب  َظا جضٖم ٞو

 ( )."الخُىع 

 ٖامت ؤلانالح َغ١  في الخىؾ٘ بؿبب مغى؛ خل ؤي بلى الخىنل ًخم لم ؤهه بال اإلابضؤ، ٢٫بى جبحن ما بطا ختى بطا،

ىا. زانت اإلاجلـ وجىؾُ٘ ت حؿخى٢ٟىا َو ا، وجخُلب هٟؿها ٞغيذ ؤلاق٩االث مً مجمٖى  خض وي٘ ًم٨ً ٞهل خهَغ
ًاء ٖضص لتزاًض لى وي٘ ؤي في وٗم، الجىاب ٧ان بطا الضاثمحن؟، ٚحر ألٖا  صاثمحن ؤًٖاء بصزا٫ ًجب َل ؤؾاؽ؟، ؤي ٖو
ًاء بجاهب ظضص ت بوكاء ألامغ ٌؿخلؼم َل ؤم َم؟، ومً ٦م ال٣بى٫، خالت في الضاثمحن؟، ٚحر ألٖا ًاء مً مجمٖى  ألٖا

ب٣ا مضة، وي ل٨ً الضاثمحن؟ قبه . حُُٗجهم؟ ًخم مُٗاع وي َو

 مً" ألاعجىبي ٧الٗالط" ًٝىم ؤنبذ الظي ألامً مجلـ جىؾُ٘ هُا١ ٖلى الًىء بل٣اء الٟهل، َظا في خاولىا
اصة زال٫ مً ألامً مجلـ ؤًٖاء في الش٣ت خى٫  زانت عئٍت َغح مجهما ألاو٫  في هداو٫ : مبدشحن زال٫  ٖضص في الٍؼ

 زمت ومً الجهاػ لهظا الجُض الخمشُل يمان زال٫ مً هٟؿه الجهاػ في الش٣ت جدلُل ُٞه ٞىداو٫  الشاوي ؤما ؤًٖاثه،

 .ٞٗالُخه يمان

ًاء ازخُاع مٗاًحر لضعاؾت لشالضا الٟهل  وزهو  مدخضمت الخالٞاث جؼا٫ ال خُض الضولي، ألامً مجلـ في ألٖا
م٣ُت ت بخىؾُ٘ اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا مجمل خى٫  اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء الضو٫  بحن ٖو  الجض٫ ًؼا٫ وال ألامً، مجلـ ًٍٖى
ت ومٗاًحر قغوٍ خى٫  ٣ِٞ لِـ مؿخمغا  ؤن ًم٨ً التي الضو٫  خى٫  ؤًًا ول٨ً الضاثمت، قبه ؤو الضاثمت الًٍٗى

 .اإلاؿخ٣بل في ؤو آلان اإلاٗاًحر َظٍ ٖلحها جىُب٤

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ؤٖلىذ و٦ما  في مالُت وؾباب ألامً مجلـ في صاثمت م٣اٖض وؤإلااهُا الُابان لكٛل جغخُبها ألامٍغ
ًها الٗالم صو٫  مٗٓم ؤٖلىذ الٛالب، ت جىؾُ٘ ل٣هغ ٞع  الخٟاٖالث وؤْهغث وخضَما، ًًالضولذ َاجحن ٖلى الًٍٗى
با ال٣اعاث ٧ل في اإلا٣اٖض ٖلى نغإ وظىص اإلاىيٕى َظا خى٫  الضولُت  لِؿذ ؤجها بًُالُا حٗخ٣ض الٛغبُت ؤوعوبا ٟٞي ج٣ٍغ

 وفي هٟؿه، بالخ٤ لىٟؿها وجُالب صاثم، بم٣ٗض الهىض جىٟغص ؤن ٖلى با٦ؿخان حٗترى آؾُا وفي ؤإلااهُا، مً اؾخد٣ا٢ا ؤ٢ل

٩ا ل م٘ ألاعظىخحن جدىاٞـ الجُيُتا٫ ؤمٍغ ٣ُا وفي البراٍػ ٣ُا، ظىىب: هي صو٫  زالر جدىاٞـ بٍٞغ ا بٍٞغ  و٢ض. ومهغ هُجحًر
ل، الهىض ؤإلااهُا، الُابان، بحن عباعي جدال٠ ٢ُام بلى الخٟاٖالث َظٍ ؤًٞذ  في حؿمذ خغ٦ُت زل٤ بةم٩اهه جهىع  والبراٍػ
ش اإلاىيٕى َظا خى٫  جىا٤ٞ بلى بالخىنل الجهاًت  الخىا٤ٞ ؾِخم التي الهُٛت ٧اهذ ؤًا صاثمت م٣اٖض ألاعبٗت الضو٫  َظٍ و٫ ًُ
ى ؤ٦بر، بك٩ل ألامىع  ٣ٖض وعبما ؤهملت، ٢ُض الىي٘ خلخلت بلى ًاص لم الخدال٠ َظا ؤن بال خىلها،  البدض بلى ؤصي ما َو

ًاء ازخُاع ٖىض ٖلحها مخ٤ٟ ص٣ُ٢ت مٗاًحر ًٖ  .الجضص ألٖا

                                                           
: ك٢ 23/09/2003ُِؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ثُٔ٘ؼوور دضج٣ًل  58ًر ًثؽغ ٗض صظ٣ٌـ ثٌُة٤ِ ثُل٢ٌْٗ ًجٓال دٔ٘جّذز ثكضضجؿ ثُوٝ  ( )

J.Pascal, «Réforme de l‟ONU: choisir entre representatives et efficacité », Revue de droit publique, 

n°.4(2005), pp. 869-70. 
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ًاء ازخُاع مٗاًحر ٧اهذ ما وبطا  ًىو، لم ألازحر، ٞهظا اإلاُشا١ مً 23 اإلااصة بمىظب خضصث ٢ض الضاثمحن ٚحر ألٖا
ت اعجبُذ التي اإلاٗاًحر جل٪ باؾخصىاء الجضًض، الضاثم الًٗى الزخُاع مُٗاع ؤي ٖلى باإلا٣ابل،  لل٣ىي  الضاثمت بالًٍٗى

٠ُ الخالُت، الخمـ سُت الٓغوٝ وبخْى  وهي. اإلاُشا١ ههىم بمىظب الاؾمب حُُٗجها وعاء الؿبب ٧اهذ التي الخاٍع
ًاء ازخُاع ٖىض بؾ٣اَها ٌؿخدُل التي اإلاٗاًحر ى واإلا٩ان، الؼمان ازخالٝ بؿبب الجضص الضاثمحن ألٖا  ٍٞغ٤ صٞ٘ ما َو

ُ٘ الصخهُاث  اإلاؼم٘ الضو٫  الزخُاع مٗاًحر ٖضة وي٘ بلى ألامً مجلـ إلنالح مكغوٕ بةٖضاص اإلا٩ل٠ اإلاؿخىي  ٞع
ت اإلاالُت اإلاكاع٦ت في جمشلذ ،ألامً إلاجلـ بياٞتها  في واإلاؿاَمت اإلاخدضة ألامم ومهام محزاهُت في والضبلىماؾُت والٗؿ٨ٍغ
 لل٣ُإ ممشال ألامً إلاجلـ اإلاًاٝ الجضًض الًٗى ٩ًىن  ؤن البض زم ألاو٫، اإلا٣ام في اإلا٣غعة الؿالم خٟٔ ٖملُاث

ض بط اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء مً ألا٦بر ُت ٢غاعا٫ صًم٣غاَُت مً طل٪ ًٍؼ ب٣ى الشاوي، اإلا٣ام في اإلاجلـ وقٖغ  ؤن لىا ٍو
ًاء ازخُاع ٖىض  -ٞٗال -اإلاٗاًحر َظٍ جُب٤ُ مضي ًٖ هدؿاء٫ ًاء مً الجضص ألٖا حر الضاثمحن ألٖا  .الضاثمحن ٚو

ت زالله مً ٞىداو٫  ،الشاوي الباب أما  مخخالُحن، ٞهلحن في ٖمله وقٟاُٞت اإلاجلـ ٖمل َغ١  جدؿحن ٦ُُٟت مٗٞغ
ت ٖال٢خه في اإلاجلـ ٖمل َغ١  جدؿحن مجهما، ألاو٫  ٝي وٗغى  الىمىطط ٨ًً ٞمهما اإلاخدضة، باومم الٗامت بالًٍٗى

ًاء للضو٫  الٗٓمى الٛالبُت ججاَل ؾِخم ؤهه بال اإلاجلـ، لدك٨ُل اإلاٗخمض  بٗمله،ون ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما ،( )ألٖا
ًاء الضو٫  ؤٚلبُت وؾدصج٘ صًم٣غاَُت زغؤ٥ ٢غاعاجه ؾخجٗل الضولي ألامً مجلـ لٗمل ال٨بحرة الكٟاُٞت  ألٖا

 ( ).لخإًُضَا

ًاء الضو٫  ج٩ىن  ؤن ًيبػي م٣بىلت، اإلاجلـ ٢غاعاث ج٩ىن  ؤن ؤظل ومً  وزاث٤ بًٟل  اإلاجلـ بيكاَه ٖلم ٖلى ألٖا
ت الخضزل ٖلى وال٣ضعة ظهت، مً ؤلاظغاءاث مؿخىي  ٖلى ؤ٦بر وقٟاُٞت ؤ٦ثر مخاخت  ًٖ الضٞإ بهضٝ ؤٖماله في بدٍغ

 .ؤزغي  ظهت مً للتهضًض ألازحرة َظٍ جخٗغى ٖىضما مهالخها

 لًمان ألاو٫، زهو :مخخالُحن مبدشحن في الى٣ُخحن َاجحن ٖلى الًىء حؿلُِ الٟهل َظا زال٫ مً وخاولىا

المي، ألاصاء زال٫ مً الكٟاُٞت ًاء ٚحر الضو٫  مكاع٦ت جدؿحن خى٫  ٩ٞان الشاوي ؤما ؤلٖا  .اإلاجلـ ٖمل في ألٖا

 ٧اجب ٦خب ل٣ض اإلاخدضة، ألامم بإظهؼة ٖال٢خه في الضولي ألامً مجلـ ٖمل َغ١  جدؿحن ُٞضعؽ الشاوي، الٟهل ؤما

٨ُت الضولت  في ٢اهىن  َى بل ٣ِٞ، ٖلُه اإلاخ٤ٟ ال٣اهىن  ًٟغى ظهاػا لِـ ألامً مجلـ بن": "John Foster Dullesألامٍغ
ت ٞهى  ( )". طاجه خض ت ب٩ل جيكإ التي ال٣ىاٖض مً مجمٖى  الؿلم؛ بىاء وبٖاصة خماًت في ألاؾاؾُت مهمخه جد٫٤ُ٣ خٍغ

لُه  .ؤزغي  ظهت مً الضولي ال٣اهىن  و٢ىاٖض ظهت مً اإلاخدضة ألامم مُشا١ ههىم اخترام مً مٟٗى ٞهى ٖو

                                                           
 :ًثؽغ  ( )

La déclaration du représentant permanent de l‟Italie, F.Paolo FULCI devant le groupe de travail à 

composition non limitée le 17 mars 1997 sur le site web: http:// www.undp.org/missions// Italy 

/statemen/ reform/17 march. Htm.  
 :أٗظٌ (2)

A.Fitzeger, «Security Council reform: Geating a More Représentative Body of the Entire UN. 

Membership», Peace International Law Review (2000), p. 356. 
 :أٗظٌ  (3)

 «The Security Council is not a body that merely enforces agreed law it is a law unto itself », J. F. 

Dulles, War or Peace, The Mac Millan Company, New York (1950), p. 194 ; in: M. Bedjaoui, The 



 2016 دٌظمبر :  14العدد    -العام الشالث  -مجلت حُل خلىق إلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

120 

ت ؤمامىا جُغح اإلاماعؾت، في الخ٣ا لُخٛظي ٞغاوؿِؿ٩ى ؾان في اإلاداصزاث ًدغ٥ ظضًض ؤي ًىظض وال  مً مجمٖى

 بالىٓام" حؿمُخه ٖلى مخ٤ٟ َى ما بَاع في ؾُما ال ؾلُاجه وخضوص الضولي ألامً مجلـ مازخها خى٫  الخهىعاث
 ."الجضًض الٗالمي

ض بٖالم يمان يغوعة ٖلى الضو٫  مً الٗضًض ؤ٦ضث ٞبٗضما ُّ ًاء ٚحر للضو٫  متزاًضة ومكاع٦ت ظ  ؤٖما٫ في ألٖا
 م٘ زانت اإلاخدضة، ألامم ؤظهؼة ؤَم م٘ ألامً مجلـ ٖال٢اث جدؿحن يغوعة ٖلى جإ٦ُضَا في اؾخمغث اإلاجلـ،

 الٗمل ٍَغ٤ ًٖ الضولُت الٗض٫ مد٨مت م٘ ٖال٢خه في و٦ظا  ،(ألاو٫  اإلابدض) الضو٫  ٧ل ٞحها جمشل التي الٗامت الجمُٗت
ت بىٓام  م٘ ٖال٢خه وؤزحرا ،(الشاوي اإلابدض) ٦ٟاًتها ٖضم الى٢اثُت الضبلىماؾُت مهاصع ؤزبدذ بٗضما ال٣ًاثُت الدؿٍى

 .(الشالض اإلابدض) ألاممُت الهُئت ٞغوٕ قيبا ؤَم

 في اٖخماصٍ ومبرعاث مٗىاٍ جدضًض مداولت زال٫ مً الى٣ٌ خ٤ مغاظٗت لضعاؾت وألازحر: الشالث الباب وخـف
 ًخٗل٤ ُٞما اٖخماصٍ ٖملُت ناخب الظي ال٨بحر الجض٫ في ٢اَ٘ بك٩ل اإلاخدضة ألامم مُشا١ ٞهل ألاو٫،بط الٟهل
٣ت بازخُاع ذ في ؤًٞلُت الٗٓمى، للضو٫  ألاًٞلُت بُٖاء ٨ٞغة وجبجى ألامً، مجلـ صازل ثالخهىي  ٍَغ  ٖلى الخهٍى
ُت اإلاؿاثل  ٖلى ًبضو ما ٖلى ٢امذ اإلاؿخدضزت اإلا٣اعبت َظٍ ؤن  وم٘ اإلاخىؾُت، ؤو الهٛغي  بالضو٫  م٣اعهت اإلاىيٖى
 اإلاؿدىضة اإلا٣اعبت َظٍ ؤن ٚحر ل٨بري،ا الضو٫  بمؿاَمت ٢غاعاجه لخىُٟظ ٧اُٞت وؾاثل بمىده اإلاجلـ ٞٗالُت صٖم ؤؾاؽ

ان ال٣ىي  محزان ٖلى  ج٠٣ ؾٝى الى٣ٌ خ٤ ٞضعاؾت زمت ومً اإلاُشا١ ماؾسخي عاوص الظي الُمىح َظا ظاهبذ ما ؾٖغ

 .الشاوي اإلابدض في اٖخماصٍ مبرعاث زم ؤو٫، اإلابدض في الىٓغي  مضلىله ٖىض

ت الضعاؾت بٗض اإلاجلـ ٞٗالُت ٖلىٌ وجإزحر الى٣ٌ خ٤ مماعؾت ٦ُُٟت لضعاؾت الشاوي الٟهل و٧ان  لخ٤ الىٍٓغ
 وي٘ ٞغاوؿِؿ٩ى ؾان مُشا١ وايٗى وخاو٫  ٖجها، الضٞإ ًم٨ً وال مخ٣ٟت، ٚحر الىٓغ وظهاث ؤن اجطر الُٟخى،
ى ؤظله مً ؤوكئذ الظي الٛغى بخد٤ُ٣ لها حؿمذ التي ؤلاظغاءاث لها وخضصوا ٖلُا، صولت بها جىظض ال ٖاإلاُت مىٓمت  َو
 وجمشلذ الكٗىب، بحن اإلاؿاواة مبضؤ واخترام الخمـ ال٨بري  الضو٫  بظمإ زال٫ مً الضولُحن وألامً ؾلما٫ خماًت

  .اإلابضؤ ج٨َغـ صون  اإلاجلـ َظا صازل ال٨بري  بالضو٫  الى٣ٌ خ٤ عبِ في وهجخىا اإلابضؤًً َظًً بظمإ في الهٗىبت

٨ظا ٨ُىن  وخماَا ؾُاؾُت، ْغوٝ هدُجت اإلاىٓمت َظٍ وكإث َو الُتهم جضٖم وجها ألامٍغ  و٢بلها الجضًضة، امبًر
 الؿُاسخي، لىٓامهم ٖضو َى الظي ألاهجلىؾا٦ؿىوي الٗالم مىاظهت في وخضَم ؤهٟؿهم وظضوا وجهم بخدٟٔ الغوؾُىن 

   .ًسضمها ٧ان الىٓام َظا ون ؤو الؿلم لًمان الىخُضة الىؾُلت ٧اهذ وجها ٢بلتها ٣ٞض ألازغي، ال٨بري  الشالر الضو٫  ؤما

ى الجضًض، الىي٘ َظا ْل فيو ما ٢ؿمحن بلى الٗالم اه٣ؿام َو  مً الٗٓمُان ال٣ىجان جم٨ىذ ؤًضًىلىظُتهما، جمحَز
، بضون  الؿُاؾُت الؿلُت اخخ٩اع مض حكاء، ٦ما قغوَهما ٧لخاَما ٞإملذ مىإػ  ٧ل جغ٦حز بلى اإلاىخهغون الخلٟاء ٖو

 خهغا بظواتهم اإلاجلـ في وظىصَم بضًمىمت طل٪ ا٢تران م٘ ن،ألام مجلـ صاثغة في اإلاخدضة ألامم في الغثِؿُت الؿلُاث
ضا م ٢بل والظي للخ٣ُ٣ت، جغظمت بال لِـ  َى الظي اإلاُل٤ الى٣ٌ بد٤ لخمخٗها  ٖو  ألاؾلىب وهه الُٗىب، ٧ل ٚع

                                                                                                                                                                                     
New World Order and The Security Council, Testing The Legality of its Acts, Martinus Nijhoff 

Publishers Dordrecht, Boston, London, p. 1.. 
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 ٖلى ؤزغ و٠ُ٦ ألاو٫  اإلابدض في الخ٤ لهظا الضو٫  مماعؾت ٧اهذ ٠ُ٨ٞ. الضولُحن وألامً الؿلم خماًت ٖلى ال٣اصع الىخُض
 .الشاوي اإلابدض في الضولي ألامً مجلـ ٞاٖلُت

 خُض بنالخه، ل٨ُُٟت الضو٫  وجهىع  الضولي ألامً مجلـ في الى٣ٌ خ٤ بنالح خى٫  جمدىع  الشالض الٟهل ؤما
ًاء به ًخمخ٘ الظي الى٣ٌ خ٤ بنالح ٖملُت حك٩ل  بنالح ٖملُت مً ًخجؼؤ ال ظؼءا ألامً بمجلـ الضاثمىن  ألٖا

م٨ً. اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الكامل ؤلانالح ٖملُت مً ظؼءا بضوعٍ ٌك٩ل اإلاجلـ بنالح ؤن ؤ٦مله،٦ماب ألامً مجلـ  ٍو
ا ؤلانالح ٧ان بطا زانت اإلاخدضة، ألامم مُشا١ حٗضًل زال٫ مً َظٍ ؤلانالح ٖملُاث جخم ؤن ٍغ  ًم٨ً ٦ما وقامال، ظَى
 ٖلى الخٛلب ًخم اهخ٣الُت مغخلت في حٗخمض ؤن ًم٨ً ظؼثُتو مغخلُت ؤلانالخاث جل٪ ٧اهذ متى اإلاُشا١ حٗضًل صون  جخم ؤن

 اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت الجضًض للضوع  وجهىعاتها الضو٫  مىا٠٢  ؤ٦ثر ٞحها وجدبلىع  الخٗضًل ٖملُت جىاظه التي الهٗىباث

  .واضر بك٩ل وخضوصٍ وهُا٢ه ؤلانالح مٗالم جخدضص زم ومً

 اإلابدض في اإلاخدضة لألمم الكامل ؤلانالح بٗملُت الى٣ٌ خ٤ بنالح ملُتٕ اعجباٍ جىيُذ خاولىا ؾب٤ ما ٖلى وبىاءً  
 الشاوي اإلابدض في الخالي بىيٗه اإلاُشا١ بلى اؾدىاصا طاجه،ؾىاء في الى٣ٌ خ٤ بنالح لٗملُت الضو٫  جهىع  بُان ٢بل ألاو٫ 

 .الشالض اإلابدض في اإلاُشا١  حٗضًل زال٫ مً ؤو

 : الخىنُاث بٌٗ ا٢تراح يىئها في ٦ًًم التي الىخاثج ببٌٗ صعاؾدىا وزخمىا

 ؤلاظغاءاث بلى اإلااؾؿاجُت والهُا٧ل ألاَضاٝ مً شخيء ٧ل حٗضًل ٌكمل والظي اإلاخدضة، ألامم بنالح مبضؤ ب٣ي ( )
ىع٥ في الضبلىماؾُحن ؾ٩ىث ًىاظه الٗاصًت، الُىمُت الٗملُاجُت  ألاظىضة ٖلى مضعظت عؾمُت مؿالت باٖخباٍع ؾىاء هٍُى

غي  اإلاىيىعي ؤلانالح ؤن اإلاماعؾت في زبذ و٢ض .خٟالتهم في للؿمغ مخىٕى ٦ٗهحر عؾمُت ٚحر ةمؿإ٫ باٖخباٍع ؤو  الجَى
  حٗالج و٧لها ؾىت ؾخىن  خىالي زال٫ اإلاخدضة ألامم مُشا١ ٖلى حٗضًالث زالزت بال الىا٢٘ في ججغ لم خُض مم٨ً؛ ٚحر

ً في اإلا٣اٖض ٖضص مؿإلت  الا٢خهاصي باإلاجلـ ومغجحن ،( )ألامً بمجلـ ل٣ذح٘ مغة الؿذ، الغثِؿُت ألاظهؼة مً ظهاٍػ
 خُض اإلاخدضة، ألامم ؾُاؾت ٖلى اإلااؾؿاجُت الخُٛحراث مً ؤوؾ٘ بهىعة ؤلانالح مهُلر اؾخسضم ٣ٞض. والاظخماعي

 مجغص ٖلى جىُىي  التي ؤلانالح بةظغاءاث ٌؿمى بما ٖهضتهم بضاًت في عوجُيُت، بهىعة الٗامُىن، ألامىاء مشال ٣ًىم

ت ال٨كدباجُت بإلٗاب ونٟه ًم٨ً إلاا وحؿحر ألاشخام في اثحُٛحر . ( )(Shell Games.) ال٣كٍغ
ىص جى٢ٗذ ٞغاوؿِؿ٩ى ماجمغ في (2)  ب ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  زال٫ ٖٝغ ما بخُاء ًٖ عايُت ج٨ً لم التي الٞى

(concert of Europe)،  ٖالمي ظهاػ بوكاء لتٖغ١  في ٦ظل٪ عاٚبت ج٨ً لم والتي زانت، ؤصواعا ألا٢ىي  الضو٫  مىدذ خُض 
 بوكاء بٗض ٢هحر و٢ذ في اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء الضو٫  ٧ل جدًٍغ للمغاظٗت ماجمغ ٣ٖض بلى الضٖىة جى٢ٗذ خُض ظضًض،

 ماجمغ"٣ٖض بم٩اهُت ؤ٢غث اإلاُشا١ مً 109 اإلااصة ؤن وعٚم. الخىُٓمُت والهُا٧ل اإلاُشا١ ٖلى بخضاثها ًجب إلاىا٢كت اإلاىٓمت
غاى ٖام ت صاثمت الخمـ الضو٫  ؤن بال" ًشا١الم مغاظٗت ٚو ٘ ًٞلذ الًٍٗى  ج٣اوم ٞلم ٖالُا، الخُٛحراث ةٖخب ٞع

                                                           
ع ثُوٍٝ ثُنِٔ ، دؼو إٔ ٝثكن عِغج ثُوٍٝ ثألػضجء ك٢ ٓ٘ظٔز ثألْٓ ثُٔضقور ٝؽ965٢ٔ ثإلطالؿ ثُٞف٤و ُٔؾِِ ثألٖٓ فوط ّ٘ز - ( )

ٝثُض٢ ثهضٌفش ص٤ّٞغ  963 ثُٔؼضٔور ٖٓ طٌف ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ك٢ ه٣ْٔذٌ  990 هثةٔز ثُؼض٣ٞز دٔؾِِ ثألٖٓ ػ٠ِ ثُالةقز ًهْ 

 .أطٞثس 9إ٠ُ  7ػضٞث ٝثشضٌطش أؿِذ٤ز ًكؼش ٖٓ  5 إ٠ُ    ثُٔؾِِ ٖٓ 
 :ًثؽغ. ٢ٛ ُؼذز ٣ْضؼجع ك٤ٜج دجألش٤جء ثُ٘ل٤ْز دأمٌٟ ػو٣ٔز ثُو٤ٔز- (2)

K.Annan, Renewing The United Nations: A Programme For Reform, A/51/1950, July 14,1997. 
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 اؾخ٣ُاب وػٍاصة الى٣ٌ خ٤ ٖلى ؤلاب٣اء في ٢هضَا ًٖ بىيىح ؤٖلىذ بل ٣ِٞ، اإلااجمغ طل٪ بلى الضٖىة ثمجهىصا

 لظل٪ الضٖىة جخم ولم الخجم٘ ل٪ط مشل الخمؿُيُاث زال٫ مىٗذ بط .الباعصة الخغب ؤزىاء اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء الضو٫ 
 .طل٪ بٗض اإلااجمغ

ًاء ؤ٦ض (3) تراى في الٟغصي خ٣هم ٖلى ألامً بمجلـ الضاثمىن  ألٖا ً اإلاخدضة، ألامم مُشا١ حٗضًل ٖلى الٖا  مكحًر
 ؾلُت صاثم ًٖى ل٩ل اإلاُشا١ مً 108 اإلااصة جسى٫  خُض ألامم، ٖهبت اجهُاع بلى ؤصث التي الٓغوٝ لخجىب الخاظت بلى

ًاء الضو٫  ٧ل ؤن وعٚم الغؾمُت، ؾلُخه إليٗاٝ جخسظ ٢ض مجهىصاث ؤي لضخٌ ٞٗلُت  الُٟخى جيخ٣ض اإلاىٓمت في ألٖا

ب٣ى ؤلانالح، وظه في ٖاث٣ا ق٩ل الخ٤ َظا ؤن  بال" ٖاص٫ ٚحر" بإهه ت صاثمت الضو٫  مهالر بؿبب ٦ظل٪ ٍو  في الًٍٗى

 .الخ٤ َظا ًٖ الخسلي جهمم ًُلب اإلاُشا١ في هو وظىص ٖضم وبؿبب الؿلُت بهظٍ الاخخٟاّ
 ألامم مُشا١ خضصَا التي ألانلُت بالهىعة ل٣غاعاجه اجساطٍ وبظغاءاث اإلاجلـ لدك٨ُل متزاًض جدضي خضر ل٣ض (4)

٘ التزاًض م٘ اإلاخدضة؛ ًاء للضو٫  واإلا٨ش٠ الؿَغ  الضو٫  ٖضص اعجٟ٘ خُض الاؾخٗماع، بجهاء حعجُل م٘ جؼامً الظي ألٖا

ًاء  ألامم مىٓمت ؤًٖاء ؤنبذ بِىما ًٖى، صولت 114 بلى 51 مً 1963 ؾىت الاؾخٗماع جهاءإل ألاولى الٟترة زال٫ ألٖا
خحن زال٫ اإلاخدضة  خضًشا اإلاؿخ٣لت الضو٫  َظٍ َالبذ لظل٪ و٦ىدُجت. هامُت صو٫  ههٟهم مً ؤ٦ثر صولت، 193 الٗكٍغ

اتهم لٗضصَم ؤًٞل بخمشُل  . بغمخه اإلاخدضة ألامم هٓام وفي ألامً مجلـ في ووولٍى
ت ألامً مجلـ ٨ٌٗـ ؤن ًجب ٧ان بطا ما مؿإلت َٟدذ (5)  اإلااصة يىء في زانت اإلاخدضة، لألمم اإلاتزاًضة الًٍٗى

ًاء الضو٫  ل٩ل الؿُاصًت اإلاؿاواة" مبضؤ ٖلى جا٦ض التي اإلاُشا١ مً الشاهُت  مٟاع٢ت وبهٟت الدؿُٗيُاث، ٞسال٫ ،"ألٖا
 الخمـ الضو٫  جىنلذ الباعصة، الخغب جهاًت ؤ٣ٖبذ التي ولىألا الٟترة في ألامً مجلـ خ٣٣ها التي للىجاخاث ٦ىدُجت

ت صاثمت  . ٖامت ٦هُئت ألامً مجلـ بلى جظَب ؤن ٢بل اإلاؿاثل مً ٖضص ٖلى زانت بهٟت جىا٤ٞ بلى الًٍٗى

 خى٫  الضمضمت جٟاصوا(if it ain'tbroken, don't fix)" جهلخها ٞال م٨ؿىعة ج٨ً لم بن" مؿلمت إلاى٤ُ وو٣ٞا (6)

 ًخهٝغ -ٞجإة-ألامً مجلـ ؤنبذ ٣ٞض. الٗملي باوزغ ولِـ باإلههاٝ ؤزغي، مغة الخىؾُ٘، مؿإلت َذبوُع  الخمشُل،
  ؤعاصث اإلاؿدبٗضة الضو٫  ون م٣ضؾت، الؿُاصة حٗض ولم ميكٍا ٢هضَا التي بالهىعة

ً
 وظهت ًٖ للضٞإ الٗمل مً ظؼءا

ا ت صاثمت الخمـ للضو٫  جغ٦تاإلال الؿُاصة" اإلال٨ُت مً الىٕى َظا بىاؾُت ججاَلها زُغ يض هَٓغ  ".الًٍٗى

 مجلـ ؾاب٣ا قلذ مىا٤َ في الؿلم خٟٔ ٖملُاث جضُٖم خى٫  ال٣غاعاث مً ؾلؿلت نضعث طل٪ بزغ ٖلى (7)
 الخغب جهاًت وبضث (وه٩ُاعاٚىا هامُبُا،٦مبىصًا ؤٞٛاوؿخان، ) والٛغب الكغ١  بحن جىجغ مىا٤َ مً الٗضًض في ألامً

ت ظضًضة، إلاغخلت جاقغ ؤجها الٗغا٢ُت  وألامً الؿلم خى٫  ال٣غاع اجساط في اإلاخدضة ألامم وؾلُت ألامً مجلـ لخٍُى

 مغة14 بال ٌؿخسضم ولم اإلااضخي، مسلٟاث مً ؤو مىاؾب، ٚحر بإهه الُٟخى اؾخسضام ْهغ الخىا٤ٞ، َظا وهدُجت الضولُحن،
 .الؿاب٣ت ؾىت 45 وؤعبٗحن الخمـ زال٫ مغة 315 بـ م٣اعهت 2003 و  1990 بحن

ها مً ٢مت بإو٫  والًخه ٚالي بُغؽ بُغؽ الٗام ألامحن بضؤ 1992 يظاه٠ في (8)  ٢هحرة ٞترة وفي ألامً، إلاجلـ هٖى

ٍغ وكغ  وألامً الؿلم ٖلى اإلاداٞٓت في اإلاخدضة ألامم صوع  خى٫  َمىخت ؤظىضة جًمً والظي"الؿلم ؤظىضة"اإلاخٟاثل ج٣ٍغ
ا ،1995 ؾىت اإلاخدضة ألامم اءبول ٖلى ٢غن  هه٠ مُالص ُٖض بلى للمؿخ٣بل هٓغجه وفي. الضولُحن ت لخٓت باٖخباَع  عمٍؼ

اصة الى٢ذ ًدً ؤلم: "نغزت الضولي الغاصاع قاقت ٖلى ْهغث مىاؾبت  ومغاظٗت ألامً مجلـ حك٨ُل ٩َُلت إٖل
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بجل بدُض الٗخ٣ُت، ؤلاظغاءاث
ُ
٨ظا". ال٣ىة مؿاثل ٖلى الخ٤ مؿاثل ج ضمذ َو

ُ
 مً 38 الُاب٤ ًٖ ناصعة ا٢تراخاث ٢

 ( ).باعػًٍ ؤٞغاص ومً متاإلاىٔ بىاًت

 ظاهبا الى٣ٌ خ٤ وي٘ زال٫ مً اإلاخٛحر بالٗالم لالٖتراٝ الدؿُٗيُاث بضاًت في الضٖىة وعاء نال٩ام اإلاى٤ُ بن (9)
ًاء ٖضص ومًاٖٟت اصة م٘ ألامً، بمجلـ الضاثمحن ألٖا  الىامُت الضو٫  بجاهب ال٣اثمت ٖلى والُابان ؤإلااهُا مً ٧ل ٍػ

لا٫ مهغ، الهىض، مشل ال٨بري  ا بغاٍػ : ٞىعٍخحن مك٩لخحن واظه ٢ض الجضًض، الٗالمي الىٓام طل٪ ٨ٌٗـ ل٩ي وهُجحًر

ت  .الى٣ٌ وخ٤ الًٍٗى

اصة زانت لإلههاٝ، الضٖىة زُابها في الخ٩ىماث ؤٚلب صٖمذ (0 ) ت بٍؼ  ل٨ً الى٣ٌ، خ٤ مً والخسلو الًٍٗى
  ألامً إلاجلـ الض٤ُ٢ الك٩ل و٫ ح جىا٤ٞ لُٛاب هٓغا ؤلاظغاثُت ؤو الٗضصًت الخٛحراث ْل في ج٣ضم ؤي ًدضر لم

ً، الىاخض ال٣غن  زال٫ للؿلُت الخالي الخىػَ٘ ٨ٌٗـ ال اإلاجلـ ؤن صخُذ. الى٣ٌ خ٤ مً الخسلو ؤو  ل٨ً والٗكٍغ
 الُاولت ٖلى اإلا٣اٖض بحن الخ٣ُ٣ي الخىاػن  ٖضم بَال٢ا جىاظه لم واإلادللحن الضبلىماؾُحن مً الىاعصة ؤلانالح ا٢تراخاث

ت وال٣ضعة ت زاعط الخ٣ُ٣ُت الٗؿ٨ٍغ  الٗضص بحن الخىاػن  ٖضم مىاظهت-طل٪ ًٖ بضال-خاولىا ٣ٞض ألامً، مجلـ ٚٞغ
ت بالٗالم للضو٫  ؤلاظمالي ًٍى ت و٦ظل٪ ألامً مجلـ ٖو  .صو٫  زمؿت به جخمخ٘ الظي للى٣ٌ اإلاُل٤ بالخ٤ اإلاىاٖػ

ت ؾىاء- اإلاغشخحن خى٫  ٢غاع اجساط ًٖ الىاظم الؿُاسخي الكلل ٖا١ؤ ل٣ض (  )  ظضًضة م٣اٖض ؤو جىاوبتالم للًٍٗى
. ألامً مجلـ بنالح ٖملُت هجاح ؤ٦ثر ؤٖا١ -بضوهه ؤو الى٣ٌ بد٤ م٣ترهت ألازحرة َظٍ ٧اهذ ؾىاء ألامً بمجلـ صاثمت

بضو اصة ؤن ٍو   15 مً و٦ثر ألامً مجلـ ؤًٖاء ٖضص ٍػ
ً
 -ؾيخحن إلاضة بالخىاوب اإلا٣اٖض ٌكٛلىن  صاثمحن زمؿت- ًٖىا

 
ً
  م٣بىال

ً
 بلى ؤلاقاعة اؾخعجلىا الٗملُت مً ؤ٦ثر بالىخاثج حهخمىن  الظًً ؤوالث٪ ٞةن طاجه الى٢ذ وفي .ؤ٦بر ٕوجً لتر٢ُت وؿبُا

ت نٝب لظل٪ بياٞت ( ).ٞٗاال ٩ًىن  لً ًٖىا25 بلى 21 مً ًدك٩ل الظي ألامً مجلـ ؤن   واؾٗت ؾخ٩ىن  اإلاجمٖى
ً
 وال ظضا

  نٛحرة وجب٣ى الجضًت اإلاٟاوياث بصاعة ٖلى ج٣ضع
ً
ت جمشل ل٩ي ظضا  جٟا١الا ٞةن ولظل٪ بإ٦ملها، اإلاخدضة ألامم ًٍٖى

 واضر، بك٩ل اإلامشل ٚحر "الجىىبي الٗالم" لخمشُل الُاولت ٖلى بياُٞت م٣اٖض إلاُلب لالؾخجابت الخىؾُ٘ خى٫  الٓاَغ
 ( ).ؾخًاٝ التي الضو٫  هي مً خى٫  جىا٣ٞا ًترظم ال

 الضو٫  بىاؾُت الؿُُغة ٧اهذ ٞةطا ظضص، محنصات ؤًٖاء خى٫  اجٟا١ بلى بالخىنل ًخٗل٤ ُٞما ؤ٣ٖض اإلاؿإلت (2 )
 الغابُت، هٟـ في ما خض بلى بًُالُا حٗخبر ؤال َبُُٗان؟ مغشخان والُابان ؤإلااهُا حٗخبر ٞلماطا اإلاك٩ل، هي الهىاُٖت

 ألاعظىخحن قٗىع  َى ما (بهٟغاصي؟ بك٩ل وعوما بغلحن لىضن، باَعـ، مً بضال) ألاوعبي ؤلاجداص جمشُل ألاًٞل مً ؤلِـ
ل؟ جغقُذ خى٫  ٣ُا ظىىب الهىض؟ خى٫  والبا٦ؿخان البراٍػ ا؟ خى٫  بٍٞغ  لألمم الخ٣لُضًحن ألاههاع قٗىع  َى ما هُجحًر

غقي ظاهبا ؾًُٗهم مسُِ ججاٍ الكما٫ وصو٫  ٦ىضا مشل اإلاخدضة  تهضًضا ًمشل مجهم البٌٗ ألاوؾ٘، الىامُت الضو٫  وٍُ

                                                           
 :ثٗظٌ- ( )

Th.G.Weiss, “The Ullusion of UN Security Council Reform”, 26(4) The Washington Quarterly 

(2003), p. 150. 
 .Ibidem., p. 151 :أٗظٌ - (2)
 :أٗظٌ - (3)

J.P.Muldoon Jr. et al., eds., “Multilateral Diplomacy and The United Nations Today, Boulder, Colo”, 

Westview Press (1999), pp. 07-77., in: Ibid., p. 151. 
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 ؤن ًجب َل ألامً، مجلـ لٗمل ومٗغ٢ل صًم٣غاَي ٚحر الى٣ٌ خ٤ ٧ان بطا  طل٪، مً وؤ٦ثر الضولُحن؟ وألامً بالؿلم
 يٟٗا؟ ؤ٦ثر اإلاكتر٥ الٗامل مً طل٪ ًجٗل ؤال الجضص؟ الضاثمحن لألًٖاء الامخُاػ َظا ًمىذ

ٝغ اؾم بإَى٫  جخمخ٘ والتي ،1993 ؾىت ؤوكإث التي الهُئت بن (3 ) ت باب مٟخىح الٗمل ٍٞغ٤- آلان لخض ُٖ  الًٍٗى
ت وػٍاصة لٗاص٫ا الخمشُل مؿإلت خى٫   آزغ ع٢ما جدُم ٢ض -ألامً بمجلـ جخٗل٤ ؤزغي  ومؿاثل ألامً مجلـ ًٍٖى

 في ؾغمضي إلاك٩ل ظؼثُت ًٖ ٖباعة هي الىخضة ٞهظٍ الؼمً، مً ٞترة ؤَى٫  زال٫ اإلاجهى٫  بلى الظَاب في باؾخمغاع

 .٧امل ٦جهاػ اإلاىٓمت

اصة مؿإلت ق٩لذ لُاإلاا (13) ُت لًمان مُٟضة ًجُتبؾتراث ألامً إلاجلـ ظضص ؤًٖاء ٍػ  للمؿخ٣بل، اإلاىٓمت قٖغ

ت خى٫  مخمحزة ٞغيُاث و٢ضمذ ُت الًٍٗى  -اإلابضؤ خُض مً -٢ابلت ٞغيُت و٧ل. اإلاجلـ حك٨ُل حُٛحر ًٖ صٞاٖا والكٖغ
٣ُت، َغ١  بىاؾُت لل٣ُاؽ  ٧ل اعج٩اػ بؿبب مخاح ٚحر هٟحها ؤو لخإ٦ُضَا اإلاماعؾت في هدخاظه الظي الضلُل ون بمبًر
 الخىٕى ؤو الخمشُل ل٣ُاؽ م٣ُاؽ ٖلى الضو٫  جخ٤ٟ حؿائ٦،٫إن مدل طاتها خض في هي ؾاب٣ت اٞتراياث ٖلى صمم٤ مكغوٕ

ُت ٢ُمت الضو٫  جمىذ ؤن ؤو اإلاجلـ في ًاء بحن جمحز التي للمغا٦ؼ ولِـ للمجلـ الخالهت اإلاضاوالجُت للىٖى حر ألٖا  ٚو

ًاء ًاء للضو٫  يتاإلاخٗاع آلاعاء" ؤن bardo fassbender الخٔ ل٣ض. ألٖا  إلنالح" خل بلى الخىنل اؾدبٗاص في حؿخمغ ألٖا

٘ مً مكغوٕ ٧ل ٖلُه بجي الظي اإلاى٤ُ في اإلاىظىصة ٞالٟجىاث ( ).اإلاجلـ  آلاعاء"َظٍ ؤن ًىضر ؤن ًم٨ً اإلا٣ترخت اإلاكاَع
ا ججض" اإلاخٗاعيت ُت حٗمل ٠ُ٦ خى٫  مخىا٣ٞت ٚحر مٟاَُم في مهضَع  ( ).الكٖغ

م  (14) ت زال٫ الخُابُت ثاإلاكاخىا ؤن ٚع  بلى -ق٪ صون - ؤصث ؤجها بال اإلاخدضة ألامم بنالح بلى جاص لم ألازحرة الٗكٍغ
ًاء الضو٫  ا٢ترختها التي الجضًضة ؤلاظغاءاث اؾخجابذ خُض ألامً، مجلـ ٖمل َغ١  ٖلى بغاٚماجُت حٗضًالث بظغاء  ألٖا

٣ت م ٖملُت، بٍُغ ت مضازل بلى الخاظت بلى و٦ظل٪ ؤ٦بر ومداؾبت اهٟخاح بلى للخاظت مدضوصة، ؤجها ٚع  لالجساط ؤ٦بر مخىٖى

ًاء ٣ٞام ال٣غاع،  ( ).ألامً إلاجلـ الضًم٣غاَُت اإلاداؾبت لخدؿً بسُىاث ألٖا

ى) ألامً مجلـ عثِـ اٖخمض (15)  ًاء جؼوٍض هضوة ٣ٖض مٟاصَا، مماعؾت (قهغي  لخىاوب ًسً٘ مغ٦ؼ َو  ألٖا
ى ة،الخام اإلاكاوعاث ًٖ مسخهغة بمٗلىماث والصخاٞت  جىػٕ ؤلاقاٖاث،٦ما ولِـ اإلاٗلىماث اهدكاع ٌٗجي ما َو

ما٫ ظضاو٫  ٘ اإلاا٢خت ألٖا ٣ت اإلاجلـ ٣ٌٗض بط. ألاصعاط في ٖلحها م٣ٟل جب٣ى ؤن مً بضال اللىاثذ ومكاَع  عوجُيُت بٍُغ
ٟي ٦باع م٘ مكاوعاث  اإلاجلـ او٣ٗض ٦ما اإلاخدضة، ألامم مجهىصاث بَاع في ب٣ىاث حؿاَم التي والضو٫  اإلاخدضة ألامم مْى

اصة مداولت بَاع في الضو٫  وعئؾاء الخاعظُت وػعاء مؿخىي  ٖلى مغاث ٖضة  وال٣غاعاث اإلاضاوالث وقٟاُٞت الغئٍت ويىح ٍػ

 .الهامت

ت مجا٫ في ألامً ومجلـ اإلاد٨مت بحن للؿلُاث ٧امل ٞهل ًىظض ال (16) اث، حؿٍى اثٟهما حٗخبر بل اإلاىاٖػ ت ْو  مخىاٍػ
ً بحن للخٗاون  مجا٫ َىا٥ ون .م٨ملت طاجه الى٢ذ وفي تها ال٣ًاثُت الىُْٟت وخُاص بجزاَت اإلاؿاؽ صون  الجهاٍػ  مً وخٍغ

                                                           
 .B. Fassbender, « Pressure for Security Council Reform », in: I. Hurd, Op. Cit., p. 213 :أٗظٌ - ( )
  .I. Hurd, Op. Cit., p. 213  :أٗظٌ - (2)
 : أٗظٌ- (3)

Ch. Ku and H.K. Jacobson, eds., “Democratic Accountability and The Use of Force in International 

Law”, Combridge University Press, New York (2003), in: Th.G.Weiss, Op. Cit., p. 154. 
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ى. مماعؾتها ٖلى جإزحر ؤي ً ٢غاعاث بحن الخىا٤ٞ ٖضم ججىب ٌؿهل ما َو  في اإلاخسظ ٞال٣غاع. الىاخضة اإلاؿإلت في الجهاٍػ
 اإلاد٨مت بلى اللجىء مً الُٝغ طل٪ ًمى٘ ال الجزإ، فيَغ ؤخض َلب ٖلى بىاءً  جم الظي الخهٝغ طل٪ في بما ألامً، مجلـ

ذ ل٣ض .مىه ظؼء ؤو الجزإ لظل٪ ٢اهىوي خل لُلب ُٟتها ؤصائها في ال٩امىت بال٣ُىص مماعؾتها في اإلاد٨مت اٖتٞر  جل٪ ؤو لْى
 بحن ٢اثالٗال في نٗىباث ؤي جخجىب ؤن مً للمد٨مت اإلاى٠٢ َظا ؾمذ و٢ض ال٣ًاثُت، اإلاالثمت ًٖ الىاظمت ال٣ُىص

،ً ً، بحن للؿلُاث ٖام مىيىعي ج٣ؿُم ؤي ُٚاب يىء في الؾُما الجهاٍػ  مؿدبٗضة لِؿذ اإلاد٨مت ؤن زانت الجهاٍػ
 َظا اإلاُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بمىظب ٖضواوي ٖمل ؤو للؿلم زغ١  ؤو تهضًض بىظىص الٗال٢ت طاث اإلاؿاثل مٗالجت مً
 جهٝغ ؤو الجزإ ؤَغاٝ ٢غاعاث اإلاٗاَضاث، مً ًىجم ؤن ًم٨ً ثللؿلُا الخ٣ؿُم طل٪ ٞةن ؤزغي، ظهت ومً ظهت، مً

اث بُالن بٖالن بؿلُت جخمخ٘ ٢ًاثُت مغاظٗت مد٨مت لِؿذ ٞاإلاد٨مت. ألامً إلاجلـ  ججضَا التي ألامً مجلـ جهٞغ
ُت اإلاىاؾبت الؿلُت ؤجها م٘ ال٣اهىن، م٘ مخٗاعيت  الخٔ صل٤ .ٖلحها اإلاٗغوى الجزإ في الىٓغ بىالًت جخمخ٘ ؤن قٍغ

اث، الخ٨ُم الدؿُحر" ؤن" Sir Robert Jenning" ال٣ضًغ ال٣اضخي تها، مً بضال للمىاٖػ  ٞبِىما ( )"ؤًٞل ٩ًىن  ما ٦شحرا حؿٍى
ل لى٢ذ الىي٘ ؤو الجزإ حؿُحر ؾىي  ألامً إلاجلـ الؿُاؾُت الٓغوٝ جتر٥ ال ٢ض  ٞان مدضوص، ٚحر لى٢ذ ؤو ٍَى

ت ٖلى ٢اصعة ج٩ىن  ؤن ًم٨ً اإلاد٨مت  ٞٗلي حؿُحر في حؿاَم وبالخالي اؾدكاعي، عؤي زال٫ مً الجزإ مً ءظؼ حؿٍى

ت لدؿُحر اوسجاما ؤ٦ثر لىٓام هدخاط طل٪ لبلٙى ل٨ً .ألامً مجلـ بىاؾُت اث وحؿٍى  للم٩اهت ؤًٞل ولخدضًض اإلاىاٖػ

 ( ).ؤزغي  وماؾؿاث وؾاثل م٘ وجيؿ٤ُ ؤ٢ىي  وعوابِ ؤ٢ل ٖؼلت ح٨ٗـ الىٓام، َظا في اإلاد٨مت بها جدٓى التي

 في ألامً مجلـ ممشلي طل٪ مجها َلب ٧لما مهام جىُٓم في ألازحرة الؿىىاث في اإلاخدضة لألمم الٗامت ألاماهت بضؤث (17)
إل مً لخم٨ُجهم ،ألاػماث مىا٤َ ؤو صو٫   م٩ان مً مباقغة وا٢ُٗت ججغبت ٖلى والخهى٫  آلاعاء مً واؾ٘ مجا٫ ٖلى ؤلَا

ب٣ا. ألاػمت  الىٓغ وظهاث لخباص٫ آزٍغً ًضٖى ؤن ألامً مجلـ لًٗى ًم٨ً ( )،Arria نُٛت باؾم اإلاٗغوٞت للهُٛت َو
 لألمم جابٗت مىٓماث ؤو وخضاث عئؾاء م٘ ؤ٦ثر عؾمُت اظخماٖاث او٣ٗضث ٦ما اإلاضوي، واإلاجخم٘ مؿخ٣لحن زبراء م٘

.  مؿاٖضًه ٦باع ؤو الٗام ألامحن م٘ مخ٣اٖضًً زىام م٘ و٦ظل٪ اإلاخدضة

 في ؤلاظمإ مبضؤ ؤ٢غ الظي الٗهبت بٗهض م٣اعهت ج٣ضما ق٩ل بإهه اٖخ٣اصا1945 ؾىت ه٣ٌا٫ خ٤ ب٢غاع ٨ٖـ (18)
لبُت ال٣غاعاث اجساط ٢اٖضة اإلاُشا١ ؤ٢غ بِىما اإلاجلـ، ؤم الجمُٗت في ؾىاء ال٣غاعاث اجساط  طل٪ في بما الٟغوٕ ٧ل في باٚو

ت الضاثمت الضو٫  بظمإ بال ٌكتٍر لم خُض. ألامً مجلـ ًاء، ؤٚلبُت يمً ألامً ظلـم في الًٍٗى  بهضص وطل٪ ألٖا

ُت ال٣غاعاث  ؤلاظمإ ل٣اٖضة ي٣ُا جُب٣ُا ج٣ضًغ، ؤ٦ثر ٖلى ٌٗخبر، الى٣ٌ خ٤ ب٢غاع ٞةن الخاالث ٧ل وفي. ٣ِٞ اإلاىيٖى

.  اإلاخدضة ألامم مىٓمت بوكاء ٢بل ؾاصث التي

ت ما لضولت جًمً ال٣اٖضة َظٍ ون. ؤلاظمإ ٢اٖضة مً ؤزُغ ٌٗخبر ؤن ًم٨ً الى٣ٌ خ٤ ؤن والخ٣ُ٣ت ٌ خٍغ  ٞع
ت جل٪ ألامً مجلـ في الضاثمحن لألًٖاء ًُٞمً الى٣ٌ خ٤ ؤما التزاماتها، ؤو خ٣ى٢ها بخٛحر الٛحر مً بلؼامها  الخٍغ

                                                           
 Sir Robert Jennings, Note Préliminaire, « Comitérestreintsur le règlementpacifique des :أٗظٌ - ( )

différends », Institute of International Law Year book, 65, part II, Session of Milan (1993), p. 279 at 

pp. 279-280. In: K. SKubiszewski, Op. Cit., pp. 628-629. 
 .K. SKubiszewski, Op. Cit., pp. 628-629 :أٗظٌ - (2)
ثُي١ ٗظْ ُوجء ؿ٤ٌ ٢ًّٔ ٓغ هِ ٍثةٌ ُٔ٘جهشز ثَُ٘ثع ك٢ ٣ٞؿْالك٤ج  Diego Arriaْٗذز إ٠ُ ثُْل٤ٌ ث٤ُٞؿْالك٢  Arriaط٤ـز  - (3)

 .ثُْجدوز
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ًمً ض الٛحر والتزاماث خ٣ى١  ٖلى الخإزحر نٟت ٦ظل٪ لها ٍو  وهه والتزاماجه، َى خ٣ى٢ه حُٛحر بم٩اهُت مً الٛحر وججٍغ
ب ٢غاع ؤي ه٣ٌ في خ٣هم ٌؿخسضمىا ؤن الضاثمحن ءلألًٖا ًم٨ً  والتزاماتها، خ٣ى٢ها لخٛحر بنضاٍع في ؤزغي  صو٫  جٚغ

م ًاء والتزاماث خ٣ى١  ٖلى ًازغ ال طل٪ ؤن ٚع .  الضاثمحن ألٖا

 حكمل وبهما ٢غاع صوع م مى٘ في الضاثم الًٗى ؾلُت بمٗجي ،"الاًجابي" ؤزٍغ ٖىض الى٣ٌ ؾلُت جخى٠٢ ال (19)

 ب٢لُم ٢هُت في خضر ٦ما اإلاجلـ، ؤنضٍع ٢غاع سخب مى٘ في الًٗى طل٪ ؾلُت بمٗجي" الؿلبي"ٌ ؤزغ ٦ظل٪
ى، ًاء مً الغؾمُت ٚحر اإلاكاوعاث ؤزىاء باؾخسضامه التهضًض مجغص ؤن خُض ،"الخٟي" ؤزٍغ حكمل ٦ما ال٩ىؾٞى  ألٖا

٣ُُت خلى٫  بلى اللجىء ؤو حٗضًله ؤو اإلا٣ترح اإلاكغوٕ سخب بلى جاصي ٢ض الضاثمحن .  جٞى

ا– ًم٨ً (20) ًاء ٖلى خ٨غا لِـ الى٣ٌ خ٤ بإن ال٣ى٫  -هٍٓغ ًاء ًخمخ٘ خُض ألامً، مجلـ في الضاثمحن ألٖا  ألٖا
ُت ؤٖالٍ، ط٦غث التي الشالزت باإلاٗاوي ٦ظل٪ به الضاثمحن ٚحر  ون هٓغا واخض مى٠٢ ٖلى ألا٢ل ٖلى مجهم ؾبٗت اجٟا١ قٍغ

م٨جهم. ؤنىاث حؿٗت بإٚلبُت ألامً مجلـ ٢غاعاث نضوع  ٌكتٍر اإلاُشا١ ًاء ًضٖمه ٢غاع نضوع  مى٘ بطن ٍو  ألٖا

 ". الجماعي الى٣ٌ" في خ٣هم باؾخسضام التهضًض و٦ظل٪ نضع ٢غاع سخب مى٘ ًم٨جهم ٦ما الخمـ، الضاثمىن 

ًاء مماعؾت ٨ٖؿذ (21)  ج٣ُُض خُض مً الى٣ٌ، خ٤ بىُا١ اإلاخٗل٣ت اإلاُشا١ ههىم ٞهم في مٟاع٢ت الضاثمحن ألٖا

ذ ًٖ صاثم ًٖى امخىإ ٞؿغ ٣ٞض. جدغمه ما وجىؾُ٘ الىهىم به حؿمذ ما  وال ه٣ًا ٌك٩ل ال بإهه ُٚابه ؤو الخهٍى
م ال٣غاع، نضوع  ٖلى ًازغ ًاء ؤنىاث يمجها مً ج٩ىن  ؤنىاث حؿٗت مىا٣ٞت ٌكتٍر اإلاُشا١ ؤن ٚع  الضاثمحن ألٖا

.  "مخ٣ٟت"

ذ ًٖ اإلاجلـ ء ؤًٖا مً الجزإ عاٝؤٍ ٞحها امخى٘ ٢لُلت خاالث بال جىظض لم اإلا٣ابل، وفي  الا٢تراخاث ٖلى الخهٍى

ت اإلاخٗل٣ت ذ، في ٞحها ٌكاع٧ىا ؤولم الجزإ، لظل٪ الؿلمُت بالدؿٍى م الخهٍى  اإلاُشا١ م27ً  اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة ؤن ٚع
ذ ًٖ باالمخىإ جلؼمهم  ٢ًُتها في ٢اى ام صولت ج٩ىن  ؤن ظىاػ ٖضم ٢اٖضة ْلذ وبظل٪. الخاالث َظٍ مشل في الخهٍى

.  الخاالث ؤٚلب في اليؿُان َي الخانت

ان ٞغيُت ٖلى الى٣ٌ خ٤ ؤؾـ (22)  خ٣اص ؾاص ٣ٞض. زُإَا الىا٢٘ ؤزبذ ما ؾٖغ  ال٣ىي  جدال٠" بإن الٖا
 ٖاإلاُت خغب مً لخغوظهم هٓغا الضولُحن وألامً الؿلم ٖلى اإلاداٞٓت في مهلخت مجهم ل٩ل ؤن بؿبب ؾِؿخمغ" الٗٓمى

 ما ؤو ،"الٛغب"و"الكغ١ " بحن ألاًضلىجي الهغإ ؤي مهغاُٖه ٖلى الباب ٞخذ اإلاكتر٥ الٗضو ػوا٫ ؤن بال. ٌٗاظم ؤجه٨تهم
. إلاهامه اإلاجلـ وؤصاء الى٣ٌ خ٤ مماعؾت ٖلى ؾلبا طل٪ واو٨ٗـ ،"الباعصة بالخغب"ؾمي

 وألامً الؿلم ٖلى لخٟاّا في اإلاخمشلت الغثِؿُت مهمخه ؤصاء في ألامً مجلـ ٞكل ٖلى ججم٘ آلاعاء ج٩اص (23) 

ت مجا٫ في ؾىاء ظضا مدضوصة ٞٗالُخه و٧اهذ. اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت ؤؾاسخي ٦هضٝ الضولُحن اث الؿلمُت الدؿٍى  للمىاٖػ
ا قإن مً التي  الخضابحر اجساط مجا٫ في ؤو" الؿاصؽ الٟهل" للخُغ الضولُحن وألامً الؿلم خٟٔ حٍٗغٌ اؾخمغاَع

اث جل٪ حٗل٣ذ وؾىاء ،( الؿاب٘ الٟهل) الٗضوان ؤٖما٫ مً ٖمل ؤو صتهضي و٢ٕى خالت في الالػمت  هاظمت بإويإ اإلاىاٖػ
 الضو٫  بحن اإلاهالر جًاعب ًٖ هاظمت بإويإ ؤم والٛغب الكغ١  بحن ألاًضلىجي الخالٝ ؤو الباعصة، الخغب ًٖ

ت ت اإلاهالر تهم بمؿاثل ؤم الجضًضة، والضو٫  الاؾخٗماٍع  ؤي في ٧املت بهٟت جضزل ال بإويإ مؤ الضاثمحن لألًٖاء الخٍُى
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ش الؿالم ؤظل مً الاجداص ل٣غاع الٗامت الجمُٗت اٖخماص في ألامً مجلـ عجؼ ججلى و٢ض الؿاب٣ت، الٟئاث مً  03 بخاٍع
مبر  مً ٖمل ؤي ؤو له زغ١  ؤو للؿلم تهضًض ؤي صعاؾت خ٤ لىٟؿها الٗامت الجمُٗت بم٣خًاٍ زىلذ والظي 1950 هٞى

 اإلاجلـ عجؼ ل٣ض. الضاثمحن ؤًٖاثه بظمإ ٖضم بؿبب ألاولى مؿاولُخه ؤصاء في اإلاجلـ ٞكل خالت في الٗضوان ؤٖما٫

ت إلاهضا٢ُخه اإلاؿخمغ الخأ٧ل بلى ؤصي ٢ض .   اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤًٖاء ؤٚلب لضي مغ٦ٍؼ وػٖٖؼ

ىظض اصة. الى٣ٌ خ٤ بلى ًغظ٘ العجؼ طل٪ ؾبب ؤن ٖلى بظمإ قبه ٍو  ٞحها ؤؾخسضم التي ثاإلاغا ٖضص ًظ٦غ ما ٖو

.  اإلاجلـ ٞكل في الؿبب ٧ان الخ٤ لهظا اإلاٍٟغ الاؾخسضام ؤن مٟاصَا هدُجت واؾخسالم الى٣ٌ خ٤

 خ٤ بخإزحر اإلاخٗل٣ت ٧املت ال٣هت ًغوي ال الغ٢م َظا ؤن بال. 2014 ماي قهغ  ختى مغة 390 الى٣ٌ خ٤ اؾخسضم و٢ض

 الخاالث مً ال٨شحر ٟٞي. مىاظهتها في الخ٤ ؤؾخسضم التي اإلاؿاثل َبُٗت جدضًض مً البض بل اإلاجلـ، ٖمل ٖلى الى٣ٌ
 حٗل٣ذ مغة 52 الى٣ٌ خ٤ ؤؾخسضم ٞمشال. الىا٢٘ في ؤؾخسضم الظي ال٣غاع مدخىي  جىُٟظ صون  الى٣ٌ خ٤ ًدل لم

ت بُلباث با- الُلباث ٧ل ول٨ً. اإلاخدضة ألامم في الًٍٗى تا٫ نٟت اإلاٗىُت الضو٫  وا٦دؿبذ الخ٣ا ٢بلذ -ج٣ٍغ . ًٍٖى

ُاهُا ٞغوؿا ظغصث ٣ٞض. ٞٗالُخه مً ؤؾخسضم الظي الى٣ٌ الىا٢٘ في بال٣غاع اإلاٗىُت الضو٫  ؤخُاها وظغصث  ُٞخى مً وبٍغ
ُتي ؤلاجداص اؾخسضمه ٣ا جىُٟظٍ بٗض ٞٗالُت ٧ل مً اللبىاهُت الؿىعٍت ال٣ًُت في الؿٞى  ؤلاجداص ا٢ترخه الظي للكٍغ ٞو

ُتي  ؤظل مً الاجداص ٢غاع بلى اؾدىاصا جضزلها بٗض خاالث ٖضة في اإلاؿخسضم الى٣ٌ لىٕ الٗامت الجمُٗت وحٛلبذ. الؿٞى

.  الؿالم

تراٝ وعٚم م٤ ألامً، مجلـ ٞٗالُت مً -ظضي وبك٩ل -٢لو ٢ض الى٣ٌ خ٤ بإن الٖا  بحن اإلاىظىص الاه٣ؿام ٖو

ًاء  25 وظىص -الى٣ٌ خ٤ ٞحها مؤؾخسض التي ألاولى مغة 109 زال٫ ؤخهذ اإلاخسههت الضعاؾاث ؤن بال الضاثمحن ألٖا
،عؤي ًٖ الخٗبحر ؤو ٢غاع ؤو جىنُت بنضاع ؤو الخهٝغ مً ألامً مجلـ ٞٗال مىٗىا مؼصوط، واخض ه٣ٌ بلى بياٞت ه٣ًا 

 . م٣ترح

 ٧ان متى الىا٢عي الىي٘ حسجُل مجغص مجها الٗضًض في ًخٗض ال الى٣ٌ خ٤ صوع  ٞةن ألازحرة الخاالث َظٍ في وختى

ا ٖتريتالم الضولت حٗاون  لبُت ؤٖخمض ٢ض الا٢تراح و٧ان الى٣ٌ، خ٤ ًىظض لم ولى ٞدتى. الا٢تراح لخىُٟظ يغوٍع  باٚو
ت مهالخها ٧اهذ متى اإلاٗتريت ال٨بري  الضولت جغضخ ؤن اإلاخى٢٘ ٚحر ٞمً اإلاُلىبت ا خالت في بال مهضصة، الخٍُى  بظباَع

ى طل٪، ٖلى ٢ؿغا .  ٖامت خغب بٖالن اخخما٫ ٌٗجي ما َو

ضم صوعٍ ؤصاء ًٖ اإلاجلـ لعجؼ الخ٣ُ٣ي الؿبب بن (24)  جىُٓمي ُٖب مجغص مً ؤٖم٤ الخاالث ؤٚلب في ٞٗالُخه ٖو

ًاء بحن الٗال٢اث في قغزا -ؤؾخسضم متى -٨ٌٗـ الى٣ٌ ٞد٤. بظغاجي ؤو  مً ٖغى ٞهى. اإلاجلـ في الضاثمحن ألٖا
 الخ٣ُ٣ُت اإلاك٩لت ؤن الضو٫  مً وال٨شحر ٢هاءال٠ مً الٗضًض اٖخبر ولهظا. لظل٪ ؾببا ولِؿغ الٗالم، وخضة ٖضم ؤٖغاى

٣ت في بل طاجه خض في الى٣ٌ خ٤ في ج٨مً ال  خ٤ ًٖ ٖباعة هي الك٩لُت الىاخُت مً الى٣ٌ ٞؿلُت ( ).اؾخسضامه ٍَغ
ذ هو بم٣خطخى ج٣غع  ٢اهىوي  جدؿً ٞةن ولظل٪. ؾُاؾُت اٖخباعاث ُٞه جخد٨م اؾخسضامه ؤن بال اإلاُشا١ في نٍغ

ض ال٨بري  صو٫ ا٫ بحن الٗال٢اث ٣لو اإلاجلـ ٞٗالُت مً ؾحًز بت ومً الى٣ٌ خ٤ اؾخسضام مً ٍو  في الضو٫  َظٍ ٚع

                                                           
 :صؾوً ثإلشجًر إ٠ُ إٔ ثُؾَثةٌ ًجٗش ٖٓ د٤ٖ ثُوٍٝ ثُض٢ ػذٌس ػٖ ٛيث ثٌُأ١، أٗظٌ  - ( )

GAOR, 30th Session, Supt.no .33(A/10033), p. 5.  
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غاى الٗامت الجمُٗت بلى اللجىء ت جىؾٗذ بطا ؤ٦ثر ألامغ ًخدؿً و٢ض صٖاثُت، ٚو  الضو٫  لهالر باإلاجلـ الًٍٗى

ض طل٪ ون الىامُت، . اإلاجلـ في الضو٫  َظٍ ز٣ت مً ؾحًز

لى  الباعصة، الخغب جهاًت مىظ الى٣ٌ خ٤ اؾخسضام  في ٦بحرا جغاظٗا لُتالضو اإلاماعؾت ح٨ٗـ (25)  خ٤ ٞةن الٗمىم ٖو

 خ٤ اؾخسضام ؤن اإلاماعؾت ؤ٦ضث ل٣ض  .للٗالم الخالُت الٓغوٝ في اإلاجلـ لٗمل الىا٢ُٗت الخضوص ٨ًك٠ الى٣ٌ
٩ا َٝغ مً مغة  27الؿبُٗيُاث بضاًت مىظ ؤؾخسضم خُض الٗغبُت، اإلاهالر ًسضم لم الى٣ٌ  نضوع  إلاى٘ وخضَا ؤمٍغ

ى بؾغاثُل جضًً ٢غاعاث  .نض٤ً ؤو خلُٟت صولت اٖخضاء لضٖم اؾخسضامه بم٩اهُت ًا٦ض ما َو

لبُت ْلذ خُض الى٣ٌ خ٤ مً -ٖمىما -الضو٫  مىا٠٢ جخٛحر لم (26)   مىه بالخسلو جُالب الضو٫  مً الؿاخ٣ت ألٚا
ت الضاثمت الضو٫  جهغ بِىما ُٞه، الىٓغ بٖاصة ؤو  ج٣ُُضٍ ا٢تراح وؤن للمىا٢كت ٢ابل ٚحر بلٛاثه ؤن ٖلى باإلاجلـ الًٍٗى

ىى   .مٞغ

ًاء مىا٣ٞت صون  الى٣ٌ بد٤ اإلاؿاؽ ًم٨ً ال (27)   اإلاُشا١، لخٗضًل قٍغ مىا٣ٞتها ون ألامً بمجلـ الضاثمحن ألٖا
٤ا٫ ٌؿعى ولظل٪ ،"Pandora box"(الكغ) ٖلُت ًٟخذ ٢ض وهه الخٗضًل مً زُٟت الضو٫  َظٍ وجخىظـ  اإلاٟخىح الٗامل ٍٞغ

ت باب  بمجلـ اإلاخهلت ألازغي  واإلاؿاثل ؤًٖاثه ٖضص وػٍاصة ألامً مجلـ في الٗاص٫ الخمشُل بمؿإلت اإلاٗجي الًٍٗى

. اإلاخدضة ألامم مُشا١ حٗضًل صون  الى٣ٌ خ٤ إلنالح الغامُت الضو٫  ا٢تراخاث مً الٗضًض صعاؾت ٖلى خالُا ٌؿعى ألامً،

 ؤ٦ثر مىظ صعاؾتها ٖلى الٗامل الٍٟغ٤ ٠٨ٌٗ التي ألامً مجلـ بةنالح الى٣ٌ خ٤ بنالح ٖملُت جغجبِ (28)  
ت مً حن بحن الٗال٢ت وجخجلى ألا٤ٞ، في الىجاح بىاصع جٓهغ ؤن صون  آلان، ٖكٍغ  مالثمت مضي في الخهىم ٖلى اإلاىيٖى

ًاء مً الجضًضة للٟئت الى٣ٌ خ٤  –بم٩اهُت ؤو ت ها٢كاثالم وح٨ٗـ. ألامً مجلـ في الضاثمحن ألٖا   اؾخٗضاص الجاٍع
ًاء ت ٨ٞغة ل٣بى٫  الخالُحن الضاثمحن ألٖا  بد٤ ا٢تراجها بم٩اهُت خى٫  ٦بحرا الترصص ًؼا٫ ال ول٨ً الضاثمت، الجضًضة الًٍٗى

  .الى٣ٌ

 ؤي -اإلاُشا١ حٗضًل زال٫ مً بال طل٪ ًخم ؤن ًم٨ً وال. الى٣ٌ لخ٤ الجظعي  ؤلانالح الضو٫  ؤٚلب جًٟل (29)  

ت اإلاىا٢كاث وجتر٦ؼ –الضاثمحن ياءألٕا بمىا٣ٞت  الخ٣لُو ؤو جهاثُا الى٣ٌ خ٤ بلٛاء: الا٢تراخاث مً ٞئخحن خى٫  الجاٍع
ؿدك٠. هُا٢ه مً ت اإلاىا٢كاث مً َو ت باب اإلاٟخىح الٗامل الٍٟغ٤ بَاع فى الجاٍع  مؿدبٗضة الخ٤ بلٛاء ٨ٞغة ؤن الًٍٗى

ىيت ًا ومٞغ ت، الضاثمت الضو٫  مً باجا ٞع ت ٞخًم الشاهُت الٟئت ؤما. بَال٢ا جخجؿض لًٝ زم ومً الًٍٗى  مً مجمٖى
 ًٖى مً ؤ٦ثر اٖتراى اقتراٍ ؤو اإلاُشا١ في ص٣ُ٢ا جدضًضا الى٣ٌ خ٤ هُا١ جدضًض مداولت خى٫  جخمدىع  الا٢تراخاث

  .الٗامت الجمُٗت مىا٣ٞت ٖلى الى٣ٌ خ٤ آزاع حٗل٤ُ ؤو صاثم،

هٗب ت، اإلاىا٢كاث بلُه ؾخاو٫ بما الجؼم ٍو  ؤلاظابت ؤن آلان اإلاا٦ض ول٨ً. ٖم٣ُت جؼا٫ ال اإلاىا٠٢ بحن الهىةٝ الجاٍع
 ؤنبدذ اإلاخدضة ألامم وؤَضاٝ م٣انض لخضمت م٣ٗىال بظغاءً   ٌك٩ل ًؼا٫ ال الى٣ٌ خ٤ ٧ان بطا بما اإلاخٗل٤ الدؿائ٫  ًٖ

سُت الىيُٗت بحن اإلا٣اعهت ؾمدذ ٣ٞض. مٗغوٞت  والىي٘ للىظىص  ْهغ ؤو الى٣ٌ خ٤ ٞحها" ابخضٕ" التي الخانت الخاٍع
 حجت ماٖضا آلان البخضاٖه  ٢ضمذ التي الدجج نالخُت ٖضم بخإ٦ُض والٗكٍغً الىاخض ال٣غن  بضاًت في خالُا الؿاثض
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ًاء بحن خ٣ُ٣ي نغإ وظىص خالت في اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت به٣اطٍ بم٩اهُت  -جدٓى جؼا٫ ال التي الدجت وهي الضاثمحن، ألٖا
 .ظؼثُت بإَمُت -عبما

ت الىخاثج َظٍ زال٫ مً سجلىا  في والخلل ال٣هىع  ؤوظه إلاىاظهت الػمت هغاَا التي والغئي الخىنُاث مً مجمٖى
ضم ٞٗالُخه ي٠ٗ وؤؾباب اإلاخدضة ألامم مُشا١ ت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعجه ٖو  حؿخمغ الظي الى٢ذ في به، اإلاىَى

: يًل ُٞما ٖمىما بظمالها ًم٨ً والامخضاص، الخُىع  في الضولُت ال٣ٗباث

اصة يغوعة -  اصة وؿبت ٖلى اإلاداٞٓت م٘ ألامً مجلـ في اإلا٣اٖض ٖضص ٍػ ًاء بحن الٍؼ حر الضاثمحن ألٖا  الضاثمحن، ٚو
ت مً بلُه هٓغها ما بطا واضخا زلال الخالي الدك٨ُل ٨ٌٗـ بط ًاء ؾُما ال الضولي، اإلاجخم٘ في الؿ٩ان جمشُل ػاٍو  ألٖا

 مٗه ًًمً الظي الدجم ألامً مجلـ جىؾُ٘ ًخٗضي ال ؤن ٖلى. ٣ِٞ المال٘ ؾ٩ان زلض بال ًمشلىن  ال الظًً الضاثمىن 
ضص الدجم ولِـ الهضٝ وخضة في ٨ًمً اإلاجلـ ٖمل ؤؾاؽ ؤن طل٪ و٦ٟاءجه، بإصاثه ؤلايغاع ٖضم ًاء ٖو لُه. ألٖا  ٖو
ا ابهم ٞدؿب، ا٢خهاصًا لِـ الٗاإلاُت، الؿاخت ٖلى الٟٗلُت ال٣ىي  جمشل ظضًضة صو٫  بصزا٫ الًغوعي  مً هغي   خًاٍع

 .الضولي اإلاجخم٘ إلعاصة ناص٢ت جغظمت ألامً مجلـ ل٩ُىن  وز٣اُٞا

ضم قمىلُت، ؤوؾ٘ ُٞه واإلاكاع٦ت قٟاُٞت ؤ٦ثر اإلاجلـ في الٗمل ٩ًىن  ؤن ًجب -2  الخمؿت ٖلى ؤٖماله جغ٦حز ٖو
ًاء ب٣ُت لِكمل ال٨باع  مماعؾت ؤنبدذ آلالُت َظٍ ون الغؾمُت؛ ٚحر اإلاكاوعاث ظلؿاث في زانت الضاثمحن ٚحر ألٖا

 ؤوظض الظي اإلاجلـ ٖلى ًجب وبالخالي اإلاىا٢كاث، في اإلاكاع٦ت صون  ال٣غاع اجساط بلى الجهاًت في جاصي للمجلـ ًىمُت قبه
ا ٖلى ٌٗمل ؤن اإلاُشا١، في اإلاظ٧ىعة ٚحر آلالُت َظٍ َغ  ٚحر اإلاكاوعاث َظٍ لخهبذ ؤم٨ً، ما ُٖىبها مً والخسلو جٍُى

ضم ُٞتوقٟا اهٟخاخا ؤ٦ثر الغؾمُت  .ي٤ُ هُا١ في اؾخسضامها ٖو
ت ٢اهىهُت هاخُت مً -3  مً ؾىاء ًبرعٍ ما له لِـ ٖلُه ؤلاب٣اء باٖخباع خالُا الى٣ٌ خ٤ بلٛاء جهىع  ًم٨ً نٞغ

ت بإٚلبُت طل٪ ٩ًىن  ٦إن اؾخسضامه هُا١ جىؾُ٘ بٗضم الا٦خٟاء ؤو ألازال٢ُت؛ الىاخُت مً ؤو ال٣اهىهُت الىاخُت  ( ).٢ٍى
خباعاث خالُا الى٣ٌ خ٤ بلٛاء اؾخدالت ةوا٢٘ مً واهُال٢ا  اإلاخدضة ألامم مىٓمت بةػالت بال وؾُاؾُت مهلخُت اٖل

خباع بٗحن وؤزظا مدلها؛ ظضًض ٖالمي صولي جىُٓم وبخال٫ ت اإلاجهىصاث بلحها جاصي ؤن ًم٨ً التي الىخاثج ٚمىى الٖا  الجاٍع
 في الىامُت الضو٫  مً الضاثمحن ٚحر ألامً لـمج ؤًٖاء و٢ٝى م٣ترب اٖخماص ًم٨ً ٞةهه الى٣ٌ، خ٤ هُا١ لخ٣ُُض
 ٦ما. ال٨بري  للضو٫  شخهُت مأعب لخد٤ُ٣ ؾُاؾُت ٦إصاة ألامً مجلـ بلى اللجىء صون  للخُلىلت ب٢لُمُت ج٨خالث ق٩ل
 ؤو ج٣ضًغ، ؤ٦ثر ٖلى ؤلا٢لُمي ؤو الضازلي اإلاؿخىي  ٖلى مكا٧لها خل هدى الضو٫  جغقُض اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٖلى ًجب
غ ؤجها الى٣ٌ،طل٪ لخ٤ الؿلبُت آلازاع مً للخ٣لُو الضولُت الٗض٫ مد٨مت بلى ءاللجى  ٖلى مؿدىضا ٖاصال خال جٞى

.  ال٠ًُٗ ٖلى بعاصجه ال٣ىي  ُٞه ًٟغى ٢ض ؾُاؾُا خال ولِـ ال٣اهىن 

 

  

                                                           
ٖٓ ثُوّضًٞ ثأل٢ٌ٣ٌٓ، دٔوضضجٛج ٣قن ٌُِة٤ِ ثالػضٌثع ػ٠ِ ٓشٌٝع   ٖٓ ثُٔجهر  ٢ٛ7 هجػور ٓ٘ظٞص ػ٤ِٜج ك٢ ثُلوٌر  -  ( )

، ؿ٤ٌ أٗٚ ٣ٌٖٔ صؾجٍٝ ثػضٌثع ثٌُة٤ِ دجُضظ٣ٞش ُظجُـ ثُٔشٌٝع (ثٌُٞٗـٌُ)هجٕٗٞ طٞس ُظجُقٚ ٓؾِِ ثُ٘ٞثح ٝٓؾِِ ثُش٤ٞك

 .ع٢ أػضجء ًَ ٖٓ ثُٔؾ٤ِْٖ، ك٤ظذـ ثُٔشٌٝع هجٗٞٗجدأؿِذ٤ز عَ
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هىان بع: ملخف أهسوخت لىُل ػهادة الدهخىزاه في الخلىق جخـف اللاهىن الدولي إلاوظاوي وخلىق إلاوظان

" مظؤولُت الخماًت" مبدأ"املظاعداث إلاوظاهُت في كىء " 
 الجصابس ،ولُت الخلىق والعلىم الظُاطُت، حامعت عبد السخمان ميرة بجاًت

 

 ؤوبىػٍض المُت: الباخشت الُالبت  بٖضاص
      الؿالم ٖبض صخماوي الض٦خىع  بقغاٝ

 عامت معلىماث  

    

 قهاصة لىُل ؤَغوخت الؿالم، ٖبض صخماوي الض٦خىع  بقغاٝ جدذ وبىػٍض،ؤ المُت: الباخشت الُالبت ها٢كذ      

 كىء في إلاوظاهُت املظاعداث" بٗىىان ؤلاوؿان وخ٣ى١  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىن  جسهو الخ٣ى١  في الض٦خىعاٍ

" الخماًت مظؤولُت" مبدأ"

« L’aide humanitaire à la lumière du « principe » de la 

responsabilité de protéger » 

 ج٩ىهذ خُض ص، 30و 9 الؿاٖت ٖلى ؤبىصاو (1) ظىاح اإلاىا٢كاث ب٣اٖت ،2016صٌؿمبر ٫06 اإلاىا٤ٞ الخالزاء ًىم وطل٪

م آلاجُت ألاؾاجظة مً اإلاىا٢كت لجىت : ؤؾماَئ

م، زلٟان/ص.ؤ  عثِؿا؛ وػو، جحزي  مٗمغي، مىلىص ظامٗت الٗالي، الخٗلُم ؤؾخاط ٦ٍغ

ا محرة، الغخمان ٖبض ظامٗت ،(ؤ)مدايغ جاطالؿالم،ؤؽ ٖبض صخماوي/ص  وم٣غعا؛ بجاًت،مكٞغ

 بجاًت،ممخدىا؛ محرة، الغخمان ٖبض ظامٗت ،(ؤ)مدايغ ؤؾخاط زالض، خؿاوي/ص

 بجاًت،ممخدىا؛ ،محرة الغخمان ٖبض ظامٗت ،(ؤ)مدايغ ؤؾخاط ؤمحن، مدمض ؤو٦ُل/ص

.ممخدىاوػو، جحزي  مٗمغي، مىلىص ظامٗت ،(ؤ)مدايغ ؤؾخاط بلُاؽ، نام/ص  

غ وجالوة اإلاىا٢كت وبٗض         غوخت في ؤلاًجابي الخ٣ٍغ  حُٛب الظي زالض خؿاوي الض٦خىع  به ؤٞاص الظي للمىا٢كت، ألَا
ت، اإلاضاولت وبٗض مبرع بٗظع  الخ٣ى١، في ص٦خىعاٍ قهاصة ؤوبىػٍض المُت الباخشت الُالبت مىذ اإلاىا٢كت لجىت ٢غعث الؿٍغ

. ظضا مكٝغ بخ٣ضًغ ؤلاوؿان، وخ٣ى١  بوؿاوي صولي ٢اهىن  جسهو

 السطالت ملخف 
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ا جغاظٗا ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جل٣ي في الطخاًا خ٤ قهض  اإلايكإ الٓٝغ الحؿإ هٓغا الدؿُٗىاث، ؤوازغ في ملخْى
ٌ بلى باإلياٞت ؤلاوؿاهُت، للخاظت  الٗمل بٞغاٙ مً ًدؿبب ٢ض ما ؤظىبُت، بوؿاهُت مؿاٖضة ؤي ٢بى٫  اإلاٗىُت الضولت ٞع
٨ك٠ ظهت مً زالله مً جد٣ُ٣ها اإلاغظىة ألاَضاٝ مً ويؤلاوؿا  ؤظل مً اإلاٗخمضة الؿلمُت الىؾاثل ٢هىع  ًٖ ٍو

. ؤزغي  ظهت مً الخُاة ٢ُض ٖلى الؿ٩ان ب٣اء جًمً التي ألاؾاؾُت اإلاخُلباث جإمحن

 ٖلى حٗخمض 2001ؾبخمبر مً بضاًت واؾخصىاثُت بضًلت ٦ألُت الخماًت مؿاولُت" مبضؤ" اهتهاط مداولت بلى طل٪ صٞ٘

غاى جد٣ُ٣ا اإلاؿلخت ال٣ىة اؾخسضام  والتي... ؾىعٍا مالي، لُبُا بُجها مً لضو٫ ا مً الٗضًض في خضر ٦ما بوؿاهُت، ٚو
ا الخضزل مً الٟٗلي اإلابخػى جد٤ُ٣ في الضولُت اإلاماعؾت جباًً ؤزبدذ . اإلاضهُحن للّؿ٩ان خماًت ٖؿ٨ٍغ

: البدث أهمُت

 لخل٣ي اإلاضهُحن الؿ٩ان وخاظت اإلاخضَىع  ؤلاوؿاوي الىي٘ ٖلى الًىء حؿلُِ في يٕىاإلاى َظا في البدض ؤَمُت ج٨مً
 اإلاؿاٖضاث ج٣ضًم ٖملُت حٗتري  التي الهٗىباث جدضًض ومداولت الؿاثضة الضولُت ألاخضار هدُجت ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث

ازت ٖملُاث مً جد٣ُ٣ها اإلاغظى لألٚغاى حؿخجُب اؾخعجالُت بهىعة الطخاًا بلى والىنى٫  ؤلاوؿاهُت . ؤلٚا

حر في مؿاولُاجه جدمل في الضولي اإلاجخم٘ ٢ضعة مضي في البدض طل٪ بلى بياٞت   اإلاضهُحن للؿ٩ان الخماًت جٞى
 بَاع في الخُاة ٢ُض ٖلى ب٣ائهم جًمً التي ؤلاوؿان خ٣ى١  مً ؤصوى ٦دض ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جل٣ي في خ٣هم ويمان

 يىء في بوؿاهُت ؤٚغاى لخضمت اإلاؿلخت ال٣ىة اؾخسضام ٞكل الضولُت اإلاماعؾت ثؤزبذ بٗضما الخماًت مؿاولُت" مبضؤ"
 ما خا٫ في ؤلاوؿاوي الٗمل مً اإلاغظىة الٟٗالُت لخد٤ُ٣ بضًلت آلُت ًٖ البدض يغوعة وبالخالي ؤلاوؿاوي، الخضزل مٟهىم

 ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٧اث في الٟٗلُت ببتاإلادـ ألازحرة َظٍ ٧اهذ ؤو طاتها باإلاؿاٖضة اإلاٗىُت الضولت بؿبب طل٪ حٗظع بطا
 نغامت ؤ٦ثر ؤؾلىب واهتهاط اإلاٟغوى الغياجي الُاب٘ ًٖ الخسلي طل٪ اؾخلؼم ولى للؿ٩ان، اإلاِٗصخي اإلاؿخىي  وجضَىع 

 .ألالُٟت مُل٘ في الخماًت مؿاولُت" مبضؤ" بٓهىع  زانت

: املىكىع اخخُاز أطباب

: في جخجلي اإلاىيٕى طاٌ ازخُاع بلى بىا صٞٗذ التي ألاؾباب ؤَم بن 

 مِٗصخي مؿخىي  في الخ٤ زانت ؤلاوؿان خ٣ى١  اهتها٥ ؤنبذ خُض به، ًخمحز الظي ؤلاوؿاوي واإلاُى٫  اإلاىيٕى خضازت-
٣ُت ال٣اعة في زانت الؿ٩ان مً الٗضًض ٌِٗكها التي اإلاٗانغة ال٣ًاًا بخضي مالثم . ؤلاٍٞغ

غة ٧اهذ وبن ًتالٗغب باللٛت اإلاىيٕى بسهىم ألا٧اصًمُت البدىر هضعة -  الٟغوؿُت زانت" ألاظىبُت باللٛاث مخٞى
ت  صون  آلازغ ًٖ مؿخ٣ل واخض و٧ل مىٟغصة بهٟت الخماًت ومؿاولُت ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث بلى جخُغ١  ؤجها بال" وؤلاهجلحًز

. لخماًتا مؿاولُت" مبضؤ" بَاع في الىاؾ٘ بمٟهىمها ال٣ىة اؾخسضام وام٩اهُت ؤلاوؿاوي الجاهب بحن الغبِ مداولت

بت في ًخمشل اإلاىيٕى َظا ازخُاع بلى بىا صٞ٘ ما ؤ٦ثر بن  اإلاؿاٖضاث بحن ججم٘ التي الٗال٢ت َبُٗت ًٖ البدض ٚع
ما الخماًت مؿاولُت" مبضؤ"و ؤلاوؿاهُت خباعاث ًًٗان مٟهىمحن باٖخباَع  اٖخباعاث ؤًت ٖلى حؿمى مغجبت في ؤلاوؿاهُت الٖا

 لجضلُت خل بةًجاص ٌؿمذ ٢ض ما الطخاًا، بداظُاث للخ٨ٟل اإلاؿلخت ال٣ىة اؾخسضام ألامغ جُلب بطا زانت ؤزغي،
 جضابحر واجساط ظهت مً ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث به جدؿم الظي الغياجي والُاب٘ ؤلاوؿاوي الجاهب بحن ال٣اثمت الٗال٢ت
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ت  بلى الىنى٫  حٗظع بطا ما خا٫ في اإلاؿلخت ال٣ىة باؾخسضام الترزُو صعظت بلى جغقى ٢ض التي الىاؾ٘ بمٟهىمها ٢ؿٍغ

. ؤزغي  ظهت مً ؾلمُا الطخاًا

: البدث إػيالُت

 كىء في إلاوظاهُت للمظاعداث السكاةي الخىفُر إعماٌ إمياهُت مدي ما: ألاجُت ؤلاق٩الُت في البدض بلى بىا ًضٞ٘ ما

  ؟2001 طىت في الدولي املجخمع جبىه الري الخماًت مظؤولُت" مبدأ"

: البدث خوت

 جدض التي ألاؾباب في البدض طل٪ اؾخلؼم ؾاب٣ا اإلاُغوخت لإلق٩الُت و٢اهىوي مى٣ُي جٟؿحر بًجاص ًٖ البدض بٛغى
غاٝ بحن الّغياثُت ٖلى ٣ًىم ؾلمي بإؾلىب مجها اإلاغظى للٛغى ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جد٤ُ٣ ٞٗالُت مً  اإلاٗىُت ألَا

ازت بٗملُاث  في بدث -إلاوظاهُت للمظاعداث السكاةي ًرالخىف جساحع"ب اإلاىؾىم ألاو٫  الباب زال٫ مً وطل٪ ؤلٚا

 ظملت وجدضًض ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث والصخصخي اإلااصي الىُا١ باحؿإ اإلاغجبُت التراظ٘ ؤؾباب بخدلُل"-ألاطباب

ٌ فـالاٌ)ؤلاوؿاوي الٗمل جد٨م التي الكغوٍ اؾخ٨ما٫ مً جدض التي الٗغا٢ُل  مىاًَ جبُان بلى الاهخ٣ا٫ زم ،(ألو

. (الشاوي الفـل) ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لخىُٟظ اإلاٗخمضة الؿلمُت الىؾاثل عي حٗذ التي ال٣هىع 

 ًم٨ً واخخُاَُت اؾخصىاثُت ٦ألُت الخماًت مؿاولُت" مبضؤ" ٞٗالُت مضي في البدض بلى الشاوي الباب في لىيخ٣ل

 لخفعُل بدًلت آلُتن الخماًت مظؤولُت" مبدأ" اهتهاج"بٗىىان وعص والظي ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لخىُٟظ اٖخماصَا

 مؿإلت خى٫  التر٦حز خاولىا خُض الىٓغي  بَاٍع جدضًض مداولت طل٪ اؾخلؼم خُض"-الفعالُت في بدث  –إلاوظاوي العمل

ٌ  الفـل) "اإلابضؤ" ج٠ُُ٨  ؤلاوؿاوي الىي٘ اؾدُٗاب ٖلى ٢ضعجه مضي وجبُان الضولُت اإلاماعؾت ٖلى بؾ٣اَه زم ،(ألاو

. (الشاوي الفـل) ؾىعٍاو مالي لُبُا، مً ٧ل في الؾُما

  البدث هخابج

 اإلاؿخجضاث ْل في زانت وؾلمُت عياثُت بهٟت جإمُجها ًهٗب ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث بن ال٣ى٫  بلى هسلو وؤزحرا،

 اخترام بحن وؾِ مى٠٢ اجساط خاو٫  الظي الخماًت مؿاولُت" مبضؤ" اهتهاط بلى اإلاىاؾباث مً الٗضًض في صٞ٘ ما الضولُت،
م ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث لخ٣ضًم والخضزل الضولت ؾُاصة  والتي وؾىعٍا، مالي لُبُا، مً ٧ل في الضولُت اإلاماعؾت جباًً ٚع

ه التي الشٛغاث بلى ألاؾاؽ في حٗىص : ًلي ُٞما هجملها والتي حٗتًر

م:الخماًت مظؤولُت" مبدأ" جىُُف في الدكت اوعدام-1  صةوؾُا بالخضزل اإلاٗىُت الضولُت اللجىت جبجي مً بالٚغ

غ في الضو٫   والظي" ٖىان ٧ىفي" اإلاخدضة لألمم الٗام ألامحن لىضاءاث ٧اؾخجابت الخماًت مؿاولُت 2001صٌؿمبر في لها ج٣ٍغ
حر ؤن مٟاصٍ ،2005ؾىت الٗاإلاُت ال٣مت ماجمغ في باإلظمإ جبىه جم  ظغاثم و٢ٕى خا٫ في اإلاضهُحن للؿ٩ان الخماًت جٞى

ا خا٫ وفي الؿُاصة ناخبت الضولت ٖلى ألاو٫  اإلا٣ام في ٣ً٘ الٗغقي الخُهحر ةالجماعي وؤلاباصة ؤلاوؿاهُت يض الخغب  عجَؼ
 والخُا٦خٟذ اإلاٗىُت اللجىت اٖخمضتها التي الهُٛت ؤن بال الخماًت، واظب الضولي اإلاجخم٘ ٖلى ٣ً٘ طل٪ في جماَلها ؤو

 الٗام ألامحن اٖخبٍر خُض ج٨ُُٟه، ٝي لالزخالٝ اإلاجا٫ طل٪ ٞخذ ون٠، بإي ج٣غهه ولم الخماًت بمؿاولُت"  بدؿمُخه
ٌ ٞدحن ٖالمي مبضؤ بإهه 2011 ؾىت اإلاخدضة لألمم  ٖلى ٣ً٘ التزام الخماًت مؿاولُت واٖخبر ال٨ٟغة آلازغ البٌٗ ٞع
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ا ؤو ٞكلها خا٫ في ظماعي التزام بلى ًخدى٫  ؤن ًم٨ً ال٩املت الؿُاصة طاث اإلاٗىُت الضولت  ؤي ًٖ لُترجب طل٪، ٖلى عجَؼ

. الجؼاثُت واإلاخابٗت الضولُت اإلاؿاولُت ب٢غاع بلى وصاثه امخشا٫ ٖضم ؤو اهتها٥
 مؿاولُت بإن بالجؼم حؿمذ ال اإلاُشا١ مً 2 اإلااصة وؤخ٩ام الخماًت مؿاولُت مًمىن  في الخمًٗ وبٗض ٢ىٗخىا ؤن ٚحر

 مً ًمىٗىا ال طل٪ ؤن بال ،الخًغ وبهُٛت واضخت ظاءث اإلاُشا١ مً 02 اإلااصة ماصامذ صولُا، ٖلُه مؿخ٣غ مبضؤ الخماًت
 مً ال٨شحر جخًمً ل٩ىجها الضولي ال٣اهىن  مباصت يمً الخماًت مؿاولُت ج٨َغـ هدى جخجه الضولُت ؤلاعاصة ؤن ال٣ى٫ 

 بالخل الالتزام مبضؤ للضو٫، الضازلُت الكاون في الخضزل ٖضم مبضؤ مجها اإلاُشا١ مً 2 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم اإلاباصت

ضم الؿلمي  .ؤزحر ٦ملجإ بلى اإلاؿلخت ال٣ىة جسضاماؽ ٖو

غ ع٦ؼ: الخماًت مظؤولُت" ملبدأ" املادي الىواق جوىٍم -2  ٖلحها ٌكخمل التي الخاالث جدضًض في اإلاٗىُت اللجىت ج٣ٍغ
 ًٖ اإلاؿاولت الجهت هي بالخماًت اإلاٗىُت الضولت ٧اهذ ؾىاء نىعٍ بمسخل٠ الٗى٠ خاالث ٖلى الخماًت مؿاولُت" مبضؤ"

ا ؤزبذ ؤو الجغاثم جل٪ اعج٩اب ا ؤن ٦ما جٟاصحها، ًٖ عجَؼ مت الجماُٖت، ؤلاباصة ظغاثم ) ألاعب٘ الجغاثم في خهَغ  يض ظٍغ

 التي والخ٨ىىلىظُت مجها الُبُُٗت ألازغي  ال٩ىاعر خاالث خؿاب ٖلى ٧ان ( الٗغقي الخُهحر الخغب، ظغاثم ؤلاوؿاهُت،
 وبن ؤٖالٍ، بلحها اإلاكاع ألاعب٘ الجغاثم صعظت بلى بضاًتها في جغقى ؤن صون  ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث اإلالخت الخاظت ٞحها جخىلض

غ ٧ان  ٌٗٝغ ما ؤو اإلاؿلر الجزإ بدالت الُبُُٗت ال٩ىاعر خالت ب٢غان خاو٫  الضو٫  وؾُاصة بالخضزل اإلاٗىُت اللجىت ج٣ٍغ
". اإلا٣ٗضة الُىاعت " بدالت

مت ؤلاوؿاهُت، صى ظغاثم الخغب ظغاثم حٍٗغ٠ ٧ان ٞةن طل٪ بلى باإلياٞت ٣ا ٖلُه مخ٤ٟ ؤمغ الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ  ٞو

 هُا١ يمً جىضعط التي" الٗغقي للخُهحر" باليؿبت جماما ًسخل٠ ألامغ ؤن بال الضولُت، الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام

ما٫ جدضًض وال بها اإلا٣هىص جدضًض صون  الخماًت مؿاولُت" مبضؤ" غ ٖلحها، ًىُىي  ٢ض التي ألٖا  اإلاٗىُت اللجىت ٞخ٣ٍغ
ٟها صون  ٖلحها بالىو ا٦خٟى الضو٫  وؾُاصة بالخضزل  .حٍٗغ

 خضص الخماًت مؿاولُت" إلابضؤ" الىٓغي  الجاهب ٧ان وبن: الخماًت مظؤولُت" مبدأ" جىفُر في املعاًير اهخلابُت-3
حها ؤن ًجب مٗاًحر  في الخ٤ لخإمحن يماهاث بمشابت حٗخبر اإلاؿلخت ال٣ىة اؾخسضام بم٩اهُت في جىهب ٢ض ٖملُت ؤي حؿخٞى

 حكبه، التي الشٛغاث بؿبب لها الٟٗلي الخ٨َغـ ًٖ الاهدغاٝ مً هٕى ؤزبدذ الضولُت اإلاماعؾت ؤن بال ؤلاوؿاهُت، اإلاؿاٖضة
 بلى هىاًاَم واججاٍ بمهامهم اإلاىٍى الهضٝ جد٤ُ٣ ًٖ ؤلاوؿاوي بالٗمل ال٣اثمت الجهاث اهدغاٝ ٞغم ًسل٤ ٢ض ما

.      ؤلاوؿاهُت باؾم ؾُاؾُت مهالر جد٤ُ٣

حر الطخاًا بلى والىنى٫  ؤلاوؿاوي الٗمل مً اإلايكىص الٛغى لخُٟٗل   اعجإًىا اإلاىاؾب، الى٢ذ في لهم الخماًت وجٞى
 وجُٟٗل ؤلاوؿاهُت للمؿاٖضاث الغياجي الخىُٟظ حكىب التي الشٛغاث اؾخضعا٥ بلى الهاصٞت الخىنُاث مً ظملت ا٢تراح

حر اهتهاظها خا٫ في بضًلت لُت٦أ الخماًت مؿاولُت" مبضؤ"  ما هظ٦غ الا٢تراخاث جل٪ ٞمً اإلاضهُحن، للؿ٩ان الخماًت لخٞى

 :ًلي

 في الطخاًا خ٤ ج٨غؽ قاملت اجٟا٢ُت وي٘ بلى الضو٫  بضٖىة: إلاوظاهُت للمظاعداث اللاهىوي الىٌام جىخُد -1
 خالت والايُغاباث، الخىجغاث خالت في الؾُما الخضزل، حؿخضعي التي الخاالث ظمُ٘ في ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث جل٣ي
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غ ؤلاوؿاهُت بالخضماث ال٣اثمحن ؾالمت جًمً بهٟت والخ٨ىىلىظُت، الُبُُٗت ال٩ىاعر  الالػمت ألامىُت ألاويإ لهم وجٞى

. ؤلاوؿاهُت مهامهم ؤصاء لخؿً

 للمىٓماث والؿماح مىا٣ٞتها ببضاء في باإلاؿاٖضة اإلاٗىُت الضولت حٗؿ٠ خالت في: املظبلت املىافلت كُد زفع2-
ازت، ٖملُاث بمباقغة ؤلاوؿاهُت ُت ون ؤلٚا ت الضولت بترزُو م٣ترن  اإلاىٓماث َظٍ مهام قٖغ ُّ  ألامغ باإلاؿاٖضة، اإلاٗى

لُه الضو٫، بَاع جخجاوػ  ألازحرة َظٍ صامذ ما ؤلاوؿان خ٣ى١  ٖاإلاُت جغاظ٘ ٖلى ًض٫ الظي  اإلاىا٣ٞت ج٠٣ ؤن ًجب ال ٖو

 .نىجها ؤمام خاظؼا

 بةٖاصة زام بك٩ل ألامً ومجلـ ٖام بك٩ل اإلاخدضة ألامم مىٓىمت بنالح: ألاممُت املىٌىمت في إؿالح ارإخد3-
ذ، آلُاث في الىٓغ ذ ًخٗل٤ ٖىضما زانت الُٟخى بد٤ اإلاخمخٗىن  اإلاجلـ ؤًٖاء نالخُاث بخ٣ُُض الخهٍى  الخهٍى
ب ؤن ًم٨ً والتي ؤلاوؿاوي الجاهب جسو ٢غاعاث باجساط  ٧ل ًٖ بُٗضا جٟا٢مه ٢بل مب٨غ و٢ذ في الىي٘ حؿخٖى

خباعاث . الؿُاؾُت الٖا

 الخانت اإلاهالر لخد٤ُ٣ اإلاُشا١ مباصت الحؿخٛل بدُض الضولُت اإلاباصت جُب٤ُ في الاهخ٣اثُت ًٖ البٗض وبالخالي،

 مؿاولُت" مبضؤ" بةصعاط ال٣ىة، اؾخسضام إلاىاظهت ظضًضة صولُت ٢ىاٖض ووي٘ اإلاهُمىت، للضو٫  الخُٟت وألاَضاٝ
دت بهٟت الخماًت    .  اإلاُشا١ ؤخ٩ام يمً نٍغ
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