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ا جـدز مدىمت دولُت  ُلمُت مجلت ًٍ  الِلمي البدث حُل مسهص ًُ دوز

 الدولي واللاهىن  ؤلاوظان خلىق  مجاٌ في مُتالِل باألبدار حِني

ُت جلتزم ؤلاوظاوي  الِلمُت، الاؿالت فيها وجخىافس واإلاىهجُت باإلاىكُى

س هُئت بةػساف  جخإلف ُلمُت وهُئت وباخثين ؤطاجرة مً مؼيلت جدٍس

 .ُدد ول في دوزٍا جدؼيل جدىُم وهُئت الباخثين مً هخبت مً

 بمىٌىز  ؤلاوظان خلىق  ادتمب ُلى التربُت بلى اإلاجلت هره تهدف

 الِدالت حظىدها ؤفلل بدُاة الـاُدة ألاحُاٌ جخمخّ ليي بطالمي،

 .والىاحباث للخلىق  اإلاخبادٌ وؤلاخترام واإلاظاواة
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 ػسون اليؼس
 اإلااحظخير بدىر ًُ ملخـاث جيؼس هما والِلمُت ألاؿُلت واإلالاالث ألابدار اإلاجلت جلبل

 الِلمُت اإلاداخالث ؤو الِسبي الىهً في ؤلاوظان خلىق  مىكَى حِالج التي ،والدهخىزاه

  اإلاسطلت
ً
 :الخالُت الؼسون وفم دادها،ؤَ ؤخد في وؼس ُلمي بدث ُلى حِلُبا

 خدمل ،كبل مً جيؼس ولم حدًدة جىىن  ؤن  بإن اهدؼاف خاٌ في اإلاظالُت وامل الباخث ٍو

 .ماجمس ؤو ؤخسي  مجلت ُلى لليؼس مِسوكت ؤو ميؼىزة مظاهمخه
 وخوىاجه الِلمي البدث بمىهجُت التزمذ كد جىىن  ؤن  ٌ ، بها اإلاِمى

ً
 اللغت وبظالمت ُاإلاُا

 .الخىزُم ودكت

 بخى مىخىبت جىىن  نؤ Traditional Arabic الِسبُت 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 ؤن Microsoft Word ؿفدت ول ؤطفل 

 .1بالؼيل بإزكام لها ًسمص خُث

 ده الِلمُت ومسجبخه  الراجُت طيرجه بمظاهمخه الباخث ًسفم .  ؤلالىترووي وبٍس

 ّوؼسها كبل الِلمي للخدىُم واإلالاالث ألابدار جخل. 

 د الري الباخث ًسفم  .باإلاىاكؼت بفادة الدهخىزاه ؤو للماحظخير بدثه ملخف وؼس ًٍس
 ٍجلدًم دون  بليها اإلاسطلت واإلالاالث ألابدار وؼس ُدم ؤو وؼس في بدلها حلتالم جدخف 

ساث  .لرلً جبًر
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 الفهسض

 

ت  س اإلاجلت مظاولُتها ًُ ؤي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىٍس جخلي ؤطسة جدٍس

ال حِخبر ألازاء الىازدة في هرا الِدد باللسوزة ًُ زؤي ادازة اإلاسهص 

 2017©  حمُّ الخلىق مدفىًت إلاسهص حُل البدث الِلمي 
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9  الافخخاخُت 
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 .الِساق

33  ت واإلاىاكف السئي: ؤلاوظان خلىق  مجاٌ في الخـىؿُت  زمل،ح ُلى ؿالح حبران. د والدولُت؛ الفىٍس
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 بيكغ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ظُل مجلت حؿخمغ ْبٗض، اإلاغؾلين ؤقٝغ ٖلى مْالؿال ْالهالة الغخُم الغخمً هللا بؿم
ٓعَا، ب٩اٞت ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  في اإلاخسههت ْالضعاؾاث ألابدار ٓانل اإلاؿخمغ ؾُٗىا اَاع في ن ٓعي ليكغ ْاإلاخ  ال

لُت ْاظب ظمُٗا ٖلُىا ٣ً٘ ؤهّ الخإ٦ُض ٖلى ْااخض ؤلاوؿان؛ بد١ٓ٣  . ٖلحهاج٠ ْيمان خماًتها في اإلاكاع٦ت مؿْا

، ج٣ضم ما ٖلى ْبىاء  مً الٗضًض ٖلى اقخمل الظي ،2017 ٞبراًغ لكِغ ٖكغ الؿاصؽ الٗضص ؤًض٨ًم بين هً٘ ط٦ٍغ

ٖٓت ْألابدار الضعاؾاث ٓاء ؤلاوؿاهُت باإلاؿاثل الٗال٢ت طاث اإلاخى ٍٓين ٖلى ؾ جي الضازلي: اإلاؿخ ْلي؛ ؤْ الَٓ  ٦ْظل٪ الض
ْلي باإلاجخم٘ جخٗل٤ التي ال٣ًاًا بٌٗ ضار في ْؤزٍغ بالضًً ااجِل بق٩الُت الٗضص ٖااج خُض ٧ل؛٥ الض خْل  في الٗى٠ بِل
ٓظحهِا الغئٔ لخٓيُذ اإلاجخم٘؛ في طل٪ ًٖ اإلاترجبت ْآلازاع بالضًً ااجِل مك٩لت بةبغاػ مُضاهُت صعاؾت جاًالهض، ظىٓب  ْج

ٓاب هدٓ . اله

ٓن  ؤلاوؿان ١ْ خ٤ خماًت في بالبدض تهخم ْالتي الخسههاث ٧اٞت مً بدٓر اهخ٣اء جمّل  ٦ما ْلي ْال٣اه  الض
الث الٗغبي اإلاجخم٘ بٓيُٗت نلت طاث مؿاثل ٖااجذ ؤلاوؿاوي،  الاهخ٣ا٫ مؿإلت: مشل ٖلُّ، َغؤث التي ْالخد

. الٗغبي الغبُ٘ بٗض الٗغبُت الض٫ْ  في الضًم٣غاَي

٫ٓ  م٘ ٢غاثىا ؤمام حِٗضها ْهجضص ؼ هدٓ الىبُلت بإَضاٞىا التزامِا بخجضًض ااجضًضة الؿىت خل ٓٞاء وكغ حٍٗؼ  ال
ٓانل خُض ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  ٓصة الٗلمُت ْالض٢ت ال٨ٟغي  ؤلابضإ حصجُ٘ ه  بين لخً٘ مٗا، ْالخ٣ُُم الخ٣ضًم في ْااج
ٓعاث حٗااج التي البدٓر ؤًٞل ؤًض٨ًم ٓن  ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اخ٣ذ التي الخُ ْلي ْال٣اه  ملخهاث ْؤخضر ؤلاوؿاوي الض

 بال ًخد٤٣ لً َْظا ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  الهلت طاث ال٣غاعاث ٖلى ْالخٗل٤ُ ًتالٗلم ْاإلاالٟاث ألا٧اصًمُت الضعاؾاث
ضاص في مؿاَماج٨م اؾخ٣با٫ هيخٓغ لظل٪ ْالضاثمت، اإلاؿخمغة الٗلمُت ْؤٖمال٨م بةؾِاماج٨م  ؾخٗخبر التي ال٣اصمت، ألٖا

. ألاًٞل هدٓ بها الغقي بُٛت للمجلت صٖما

ٓججي ال ٓظّ ؤن ًٟ ت مُتالخد٩ي للجىت زام بك٨غ ؤج ٓصاتهم ٖلى ْالٗضص للمجلت ْالاؾدكاٍع  مً بزغاظّ في مجِ
ٓعة البدٓر جد٨ُم ٖلى بقغاِٞم زال٫ ٫ٓ  ْالك٨غ الضعاؾاث، ألخضر ْاهخ٣ائهم يمىّ، اإلايك ًاء مٓن  َُئت أٖل

ٍٓبهم ٖلى اللٛٓي  الخض٤ُ٢ ٓص ْصمخم الٗضص، َظا يمً اإلا٣ضمت ْالضعاؾاث للبدٓر جه  ةاإلاٗٝغ الٗلم اخضمت مجلخىا ظى

ٓعي ْوكغ ٔ  ٖلى ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ال . ؤظم٘ الٗالم مؿخٓ

 

س امدمدي بىشٍىت آمىت الدهخىزة : زثِظت الخدٍس

 الافخخاخُت
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ِت ؤلاطالمُت  مدخل لدزاطت خلىق ؤلاوظان في الؼَس
ؤطخاذ الفىس الظُاس ي ، فاثص ؿالح مدمىد ؤللهُبي

ولُت الِلىم الظُاطُت، حامِت اإلاىؿل، الِساق 

 

 

 

 ملخف

٫ٓ، وؿخُُ٘    ش مً خ٣بت ٌِٗل اإلاٗانغ الٗالم بإنّل  ال٣ ت جاٍع  ْؤنّل  ،(ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖهغ ) ٌؿمى البكٍغ
ْع  لّ ٧ان ؤلاؾالم اصي الض م مً ًخجؼؤ ال ظؼء هي التي ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ؤَمُت ٖلى الخإ٦ُض في الٍغ  لئلوؿان حٗالى هللا ج٨ٍغ
،
ً
ٓما ْلي اإلاجخم٘ ًخيبّ ؤن ٢بل ٖم   الض

ً
ٗت ؤنضعث ٢ْض لظل٪، ة،اإلاخدض ألامم مىٓمت في ممشال  مً الٗضًض ؤلاؾالمُت الكَغ

ْع  ٢بل ااخ١ٓ٣  جل٪ ٖلى جا٦ض التي ألا٩ٞاع ْلُين الِٗضًً نض  ْالاظخماُٖت، ْالا٢خهاصًت اإلاضهُت ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

الث ٧ٓ ا اإلالخ٣ت، ْالبرْج ْلُت اله٥ٓ٩ مً ْٚيَر ٓص الض  .الؼمً مً ب٣ٗ

ٓهُت ال٨خاباث في ْالكاج٘    ٓزاث٤ ؤلاوؿان ِٖض ؤنّل  الاظخماُٖت، الضعاؾاث ْفي ؾُت،ْالؿُا ال٣اه ٓص بال  التي ْالِٗ

ٓعث ٢ّٓ بل   ٖجها، جدضزذ ؤْ ؤلاوؿاهُت، خ٣
ً
  لِا م٣ىىت

ً
ٓعة ٢ُام مىظ بضؤ ٢ض ألبٗاصَا، ْمدضصة  م،1789 ٖام الٟغوؿُت الش

ش َْظا ش: ْظضهاٍ جإملىاٍ، لٓ الخاٍع ْعبي الخاٍع تها التي ْالكغاج٘ ألا٩ٞاع بلى بقاعة ُّٞ ٞلِـ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ألا  ٖٞغ
. ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ًٖ ؤلاؾالمُت، ااخًاعة قغاج٘ ْمجها ٖضًضة، خًاعاث

ٗت    ٔ  بالٛاًت جغجبِ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ؤنّل  ٖلى جا٦ض ؤلاؾالمُت ٞالكَغ ٓص مً ال٨بر ٗـت م٣ه  ْهي ؤلاؾالمُت، الكَغ

ٓصًت جد٤ُ٣ اث ٖلى ْاإلاداٞٓت حٗالى، هلل ااخل٤ ٖب ٍع ٓص يْغ ٫ٓ  ٖلماء خضصَا التي وؿانؤلا ْظ  الضًً بدٟٔ: ألان
  ْالٗغى، ْاإلاا٫ ْال٣ٗل، ْالىٟـ

ً
ٓص، َظا خاظُاث خٟٔ ًٖ ًٞال ٓظ  في ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ؤخ٩ام بٓي٘ ْطل٪ ال

، اإلاٗامالث، ؾاثغ
ً
ٓص جدؿِىاث خٟٔ ْؤزيرا ٓظ . الٗاصاث ْمداؾً ألازال١ م٩اعم مً ؤلاوؿاوي ال

ت ؤْصخى ؤلاؾالم بنّل     ْاة، بااخٍغ  الىاؽ ْظٗل الٗلم، َلب ٖلى ْشج٘ ااجاَلُت، الٗاصاث مً اإلاغؤة ْخغع  ْاإلاؿا
 
ً
ٓاؾُت ٓاع١  ٞإطاب اإلاكِ، ٦إؾىان ؾ ىُاء بين الٟ م، الٗبُض ٖخـ٤ ٖلى ْشجـ٘ ْال٣ٟـغاء، ألٚا َغ   ْجدٍغ

ً
 ٖىاًخّ ًٖ ًٞال

ا ْالخمل٪ ااخُاة خ٤ ٖلى الخإ٦ُض م٘ الٗمغان، ْؤؾالُب بالصخت . البدض مجها اهُل٤ التي هي الٟغيُت طٍٍْ ٦شير، ْٚيَر

 

Abstract 

We can say that the modern world lives an era of human history which is called (The 

Age of Human Rights), and that Islam has had a leading role in emphasizing the importance 

of human rights, which is an integral part of honoring God to man in general, before paying it 
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attention by the international community represented by the United Nations. Shari' a has 

produced many ideas that emphasize these rights before the two international human rights 

Covenants on civil, economic, and social rights, besides the attached protocols, and other 

international instruments in decades. 

It is common in the legal and political literature, and in the social studies, that man's 

commitment with the documents and covenants, which crystallized his human rights or spoke 

about them, codifying and defining their dimensions, has started since the French revolution 

in 1789. If we took a close look at this date we would find it as: the European history of 

human rights, not a reference to ideas and canons known to many civilizations, including the 

Islamic civilization, about human rights. 

Islamic Shari 'a asserts that human rights are linked to its essential end, which is 

achieving the servitude of the creation to God, and to maintain the necessities of human 

existence determined by scholars of principles of religion: keeping religion, soul, mind, 

money, and honor, as well as the conservation of the needs of this existence, through applying 

human relations in all other transactions, and finally, preserving the improvements of human 

existence such as good manners and habits. 

Islam has recommended freedom and equality, freed woman from pre-Islam customs, 

encouraged to seek knowledge, and made people as equal as the teeth of a comb through 

thawing disparities between the rich and the poor, encouraged to free the slaves and liberate 

them, as well as paying attention to health care and construction methods, with emphasis on 

the right to life, property, and many others. From this hypothesis this research has set out. 

 

 ملدمت

٫ٓ، وؿخُُ٘ ش مً خ٣بت ٌِٗل اإلاٗانغ الٗالم بإنّل  ال٣ ت جاٍع  ؤلاؾالم ْؤنّل  ،(ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖهغ ) ٌؿمى البكٍغ
ْع  لّ ٧ان اصي الض م مً ًخجؼؤ ال ظؼء هي التي ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ؤَمُت ٖلى الخإ٦ُض في الٍغ ، لئلوؿان حٗالى هللا ج٨ٍغ

ً
ٓما  ٖم

ْلي اإلاجخم٘ ًخيبّ ؤن ٢بل   الض
ً
 التي ألا٩ٞاع مً الٗضًض ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ؤنضع ٢ْض لظل٪، اإلاخدضة، ألامم مىٓمت ٝي ممشال

ْع  ٢بل ااخ١ٓ٣  جل٪ ٖلى جا٦ض ْلُين الِٗضًً نض الث ْالاظخماُٖت، ْالا٢خهاصًت اإلاضهُت ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ٧ٓ  ْالبرْج

ا اإلالخ٣ت، ْلُت اله٥ٓ٩ مً ْٚيَر ٓص الض . الؼمً مً ب٣ٗ

ٓهُت ال٨خاباث في الكاج٘ بنّل  ٓزاث٤ ؤلاوؿان ِٖض ؤنّل  الاظخماُٖت، الضعاؾاث ْفي ْالؿُاؾُت، ال٣اه ٓص بال  التي ْالِٗ

ٓعث ٢ّٓ بل   ٖجها، جدضزذ ؤْ ؤلاوؿاهُت خ٣
ً
  لِا م٣ىىت

ً
ٓعة ٢ُام مىظ بضؤ ٢ض ألبٗاصَا، ْمدضصة  م،1789 ٖام الٟغوؿُت الش

ش َْظا ش: ْظضهاٍ جإملىاٍ، لٓ الخاٍع ْعبي الخاٍع تها التي ْالكغاج٘ ألا٩ٞاع بلى بقاعة ُّٞ ٞلِـ ،ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ألا  ٖٞغ
. ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ًٖ ؤلاؾالمُت، ااخًاعة قغاج٘ ْمجها ٖضًضة، خًاعاث

٤ُٞٓ بلى الؿاٖين ؤلاؾالمُين اإلا٨ٍٟغً مً الٗضًض بغػ  ااخضًض ٖهغها ْفي  مُالب ْبين الضًيُت ال٣ُٗضة بين الخ
ٓا ٢ْض ااخضًشت، ااخًاعة ْل ٓاث مجهضًّ زال٫ مً خا  ؤلاؾالم حٗالُم مىاٞاة قبهت بػالت ْاإلاؿدكغ٢ين، اإلابكٍغً لضٖ

ٓع، ااخًاعة إلا٣خًُاث هت بزباث م٘ ْالخُ ٓلت ؤلاؾالمُت، ألاخ٩ام مْغ  بازخالٝ اإلاخٛيرة ؤلاوؿاهُت للخاظاث مؿاًغتها ْؾِ
ٓص قِضث ٢ْض. ْاإلا٩ان الؼمان  ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الخ٣ىين فيٌ ْؾب٤ ؤلاؾالم خضًض جبرػ ْمشمغة ظُضة ٦خاباث ألازيرة ال٣ٗ
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ٓص مً ال٨شير ًيخٓغ ػا٫ ما َْام زهب مُضان َْٓ  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  بش٣اٞت اإلاؿلم ؤلاوؿان حؿلر ؤن ًم٨ً التي ااجِ

عاث )  ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ؾماَا التي ْػ  مغجبت ْهي ،( يْغ ٓاظباث )بَاع في ال٨ٟغ ؤصزلِا زمّل  ،( ااخ١ٓ٣  ) مغجبت ججا .  ( ال

ت ؤْصخى ؤلاؾالم بنّل  ْاة، بااخٍغ  الىاؽ ْظٗل الٗلم، َلب ٖلى ْشج٘ ااجاَلُت، الٗاصاث مً اإلاغؤة ْخغع  ْاإلاؿا
 
ً
ٓاؾُت ٓاع١  ٞإطاب اإلاكِ، ٦إؾىان ؾ ىُاء بين الٟ م، الٗبُض ٖخـ٤ ٖلى ْشجـ٘ ْال٣ٟـغاء، ألٚا َغ   ْجدٍغ

ً
 ٖىاًخّ ًٖ ًٞال

اْغي ْالخمل٪ ااخُاة خ٤ ٖلى الخإ٦ُض م٘ الٗمغان، ْؤؾالُب بالصخت . ٦شير َع

٫ٓ، مً لىا البض ٓمِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً ال٨شير ؤنّل  ال٣ ٓم، الكاج٘ بمِٟ م ال٣غآن هوّل  ٢ض الُ  ؤْ ٖلُّ، ال٨ٍغ
ٍٓت الؿىت ؤقاعث   اإلاؿلم اإلاجخم٘ ْاجسظَا بلُّ، الصخُدت الىب

ً
ٓع  في لّ هبراؾا ٫ٓ  ِٖض مً بضءً  ظمُِٗا، الٗه  الغؾ

  ْؾلم ٖلُّ هللا نلى مدمض
ً
 َْاص لّ، هبراؾا

ً
ْاثل مً ٧ان الضًً، بًٟل ؤلاؾالمي، اإلاجخم٘ ؤنّل  هيسخى ال بّ، حهخضي ًا  ؤ

. الٗغ١  ؤؾاؽ ٖلى الخمُيز خغمذ التي اإلاجخمٗاث

ٓم ألي بدض ؤْ صعاؾت ؤي جسً٘: البدث بػيالُت  اإلاخٗل٣ت ْزهٓنا ؤلاؾالمي ال٨ٟغ في مٗانغ بوؿاوي مِٟ
عة ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ُت باإلادضصاث م٣اعهتها لًْغ ٓا٣ٞتها مضْٔ الكٖغ  ُلى ؤلاظابت البدض خا٫ْ  لظا ٖضمّ، مً للكٕغ م

ْلذ َل: آلاجُت ألاطئلت ٗت جىا ْلت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مٟاَُم ؤلاؾالمُت الكَغ ٓمىا في اإلاخضا  ماَُت َىا٥ َْل ؟ الغاًَ ً
  زم ؟، ؤلاؾالم في ااخ١ٓ٣  لخل٪ ْْاضخت مدضصة

ً
 هي ْما ؟، ٖتهاَبي هي ْما ااخ١ٓ٣  لخل٪ ْااخهاثو اإلاؼاًا هي ما ؤزيرا

.  ؟ ااخ١ٓ٣  لخل٪ ألاؾاؾُت ألاع٧ان

ٓمِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً ال٨شير ؤنّل : البدث فسكُت ٓم، الكاج٘ بمِٟ م ال٣غآن هوّل  ٢ض الُ  ؤقاعث ؤْ ٖلُّ، ال٨ٍغ
ٍٓت الؿىت   اإلاؿلم اإلاجخم٘ ْاجسظَا بلُّ، الصخُدت الىب

ً
ٓع  في لّ هبراؾا ٫ٓ  ِٖض مً بضءً  ظمُِٗا، الٗه  مدمض الغؾ

 ٫ٓ   هللا عؾ
ً
  لّ، هبراؾا

ً
ْاثل مً ٧ان الضًً، بًٟل ؤلاؾالمي، اإلاجخم٘ ؤنّل  هيسخى ال بّ، حهخضي َْاصًا  التي اإلاجخمٗاث ؤ

. الٗغ١  ؤؾاؽ ٖلى الخمُيز خغمذ

ٕٓ البدض جىا٫ْ : البدث هُيلُت ْع  مباخض، زالزت في اإلآي ٫ٓ  ألا٫ْ  اإلابدض ًض   ااخ٤ حٍٗغ٠ خ
ً
، لٛت

ً
 ْانُالخا

ا ٫ٓ  خضُٞب الشاوي اإلابدض ؤمّل ا ؤلاؾالم، في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ماَُت خ  ْزهاثو مؼاًا ٖلى ٞؿير٦ؼ الشالض اإلابدض ؤمّل

بُٗت ٗت في ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  َْ   ؤلاؾالمُت، الكَغ
ً
. ااخاجمت ْؤزيرا

ٌ  اإلابدث ف: ألاو   الخم حٍِس
ً
  لغت

ً
: واؿوالخا

ف : الخم حٍِس

  جشير باإلاهُلخاث الخٍٗغ٠ مؿإلت ؤنّل  بلى وكير ابخضاءً 
ً
  لِا ألاشخام عئٍت الزخالٝ ،الخباؾا

ً
 إلاكاعبهم جبٗا

ت، مضاعؾِم ؤْ ألا٧اصًمُت، ا ؤْ الصخهُت، مٗخ٣ضاتهم ؤْ ازخهاناتهم، ؤْ ال٨ٍٟغ .  ألاؾباب مً ٚيَر

ٕٓ ؤي ججاٍ الخ٨ٟير في الؿالمت بنّل  ٕٓ مٗالم ٧اهذ بطا جإحي مٓي ٕٓ مٗالم ْجخطر ْاضخت، اإلآي ٓح اإلآي  بٓي

ْلت ج٣ضًم مً البض لظا ُّٞ، اإلاهُلخاث   ااخ٤ مٗجى لخٍٗغ٠ مدا
ً
  لٛت

ً
. ْانُالخا
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ً
  الخم: ؤوال

ً
: لغت

ٓص ) ٖلى جُل٤ ٧لمت الٗغبُت اللٛت في ااخ٤ ٓظ ٓٙ ال الظي الشابذ اإلا  ااخ٤ ل٩لمت الٗام اإلاٗجى ْؤنّل  ،(1 )( به٩اٍع ٌؿ

ٓظٓب، الشبٓث ٌٗجي   ٣ٍْا٫. (2) ( ْنض١  رّل  بطا ألامغ ْخ٤ ْزبذ، ْظب بطا الصخيء خ٤ ): ٣ُٞا٫ ْال
ً
 ألامغ خ٤: ؤًًا

، ًد٤
ً
، خ٣ا

ً
٢ٓا   ناع ْخ٣

ً
، ٍْد٤ ألامغ، ْخ٤ ْزبذ خ٣ا

ً
 ْخ٤ّل  ٢ْْ٘،  رّل  ألامغ، ْجد٤٣ ْنض١، ْزبذ  رّل  ؤي خ٣ـا

خّ: ألامغ ٢ّ زبّل . (3) ْنضّل

ة، مٗاوي في ااخ٤ لٟٔ َْؿخٗمل  خض في ٚامًت ٧لمت ٞااخ٤ ااخ٤، لٟٔ ُّٞ ًغص الظي الؿُا١ بازخالٝ ٖضّل
  ااخ٤ ؤنّل  بلى ٌكير الضاعؾين مً ٣ٞؿم طاتها،

ً
٫ٓ  ااخ٤ خامل بإنّل  ْاإلاخٗل٤ ال٤ًُ بَاٍع في اؾخٗمالّ ًخم ما ٖاصة  مس

ٖٓت ٖلى حكخمل الٗام مٗىاَا في ااخ٤ ٧لمت ؤنّل  بلى آزغ ٢ؿم َْكير مٗين، ْاظب م٣ابل ما بصخيء  بلى تهضٝ مٗاًير مجم
ْعص ٢ْض ،ؤلاوؿاهُت اإلاهاار ْجإمين البكغ بين الٗال٢اث جىُٓم :  ْمجها ؤٖالٍ، ْعص إلاا م٣اعبت مٗاوي ال٣ِٟاء ؤ

ٓظٓب الشبٓث -1 ٓبّ، ااخ٨م بصبٓث اإلاٗجى َظا ٍُْٟض: ْال م ال٣غآن في ظاء ما مشل ْْظ ضْل }: ال٨ٍغ
َل
٣

َل
٤َّق  ل ٫ُل  خَل ْٓل َل

٣
ْل
 ال

ى
َل
ل مْل  َٖل َِل رِل

َل
 
ْل
٦

َل
مْل  ؤ ُِل   َٞل

َل
  ال

ٓنَل ىُل مِل
ْل
ا ٓعة {ًُل م، في ٢طخى ل٣ض ،7/ ٌـــ ؾ م، ٖلى حٗالى هللا ٢ضع ْخ٤ّل  ؤمَغ   ؤ٦ َر

ً
  خ٣ُ٣ت

ً
، ْزباجا

ً
ٓبا  ْْظ

بُٗت خ٣ُ٣تهم، مً ٖلمّ بما م َْ . (4) مكاَٖغ

ٓلّ مشل: الباَل يض ااخ٤ -2  }: حٗالى ٢
َل
ال   َْل

ْل
ٓا ؿُل بِل

ْل
ل
َل
٤َّق  ج خَل

ْل
لِل  اا َِل ا

بَل
ْل
ال   بِل

ْل
ٓا مُل خُل

ْل
٨

َل
ج ٤َّق  َْل خَل

ْل
مْل  اا هخُل

َل
ؤ   َْل

ٓنَل مُل
َل
ل ْٗل

َل
ٓعة {ح  ؾ

مت آلاًت َظٍ هؼلذ ٢ْض ،42/الب٣غة ٓا طًًا٫ بؾغاثُل بجي في ال٨ٍغ ْل  مىاؾبت ٧ل في ااخـ٤ ٦ْخمان ْالخسلُِ الخلبِـ َظا ػا

 .(5) الباَل مً بالًض َْٓ بيّلن ااخ٤ بِىما لِم، ٖغيذ

م ال٣غآن في ظاء: ال٣ُين بمٗجى ااخ٤ -3 ِل }: ال٨ٍغ
بّل عَل َٓل َل

اء ٞ مَل ىِل  الؿَّق
عْل
َل ْل
ألا ُّل  َْل هَّق ٤ٌّق  بِل خَل

َل
لَل  ا

ْل
ش ِل
ا مّل مْل  مَل

ُل
٨ هَّق

َل
  ؤ

ٓنَل ٣ُل ُِل ى
َل
ٓعة {ج  ؾ

اث  ال البكغ، ؤًضي بين خ٣ُ٣ت هي التي ؤلاوؿان، ٖىض الى٤ُ زباث مشل زابذ، ٣ًين ااخ٤ ؤنّل  الغخمً ًدل٠ ،23/الظاٍع

ٓن  ن ال ٞحها ًجاصل ٓن  ال ًماْع  .(6) ًغجاب

ؼ ٦خابّ مد٨م في حٗالى هللا ٢ا٫: الٗض٫ بمٗجى ااخ٤ -4 ُّل }: الٍٗؼ
َّق
الل ي َْل طخِل ٣ْل ِل  ًَل

٤ّل خَل
ْل
اا ًَل  بِل ً ظِل

َّق
ال   َْل

ٓنَل ُٖل ضْل ً ًَل ِّل  مِل ْهِل
  صُل

َل
 ال

٤ْل   ًَل
ٓنَل ءٍء  يُل يْل

َل
صخ نَّق  بِل َّل  بِل

َّق
َٓل  الل ُ٘ل  َُل ُ مِل

يرُل  الؿَّق هِل بَل
ْل
ٓعة {ال ٓلّ ،20/ ٚاٞغ ؾ   }: حٗالى ٢ْ

َل
ال   َْل

ْل
ٓا

ُل
ل خُل ٣ْل

َل
َـل  ج ْٟل ي الىَّق تِل

َّق
مَل  ال غَّق ُّل  خَل

ّل
  الل

َّق
ال ِل  بِل

٤ّل خَل
ْل
اا  بِل

مْل 
ُل
٨ لِل

َل
مْل  ط

ُل
ا٦ نَّق ِّل  َْل مْل  بِل

ُل
٨

َّق
ل َٗل

َل
  ل

ٓنَل
ُل
ل ٣ِل

ْٗل َل
ٓعة {ح ٓحي. 151/ ألاوٗام ؾ  في ٞؿاص ؤْ هٟـ بٛير الىٟـ ٢خل اٖخباٍع زال٫ مً حٗالى هللا ً

ا ألاعى، ، الىاؽ ٢خل ٨ٞإهمّل
ً
خضاء ظمُٗا ت الىٟـ ْٖلـى طاتها، ااخُاة خ٤ ٖلى ٣ً٘ ٞااٖل ٓمِا، في البكٍغ  َظٍ ْفي ٖم

ٓص ل٩ي ابخضاءً  الىٟـ خغمت حٗالى هللا ٦ٟل ال٣اٖضة  ٞغص ٧ل ٍْجٗل للمجخم٘، َمإهِىت ٌُٗي ألامغ َظا الٗضالت، حؿ

 آم ٍْيخج ٌٗمل
ً
  ٞحها ًاطي ال خُاجّ، ٖلى ها

ّل
ٍْل للخ٣ضًغ ألامغ ًتر٥ ْلم ْالٗض٫، بااخ٤ بال  .(7) ْالخإ

ٓاظب بمٗجى ااخ٤ -5 ي}: حٗالى ٢ا٫ ااخ٨م، ؤْ ال فِل
مْل  َْل ِِل الِل

َٓل مْل
َل
٤ٌّق  ؤ لِل  خَل اثِل لؿَّق ِل

ّل
ْمِل  ل غُل دْل

َل ْل
اإلا ٓعة {َْل اث ؾ  َظٍ في ،19/الظاٍع

ٓص، لل٨غم ْن٠ آلاًت َْـان مً ال٣لب ْجسلُو ْااج ٓاثـ٤ البسـل، ْؤز٣ا٫ ح،الكـ ؤ  بظل٪ ْؤلاوؿان. بالغػ١ الاوكٛا٫ ْٖ
م الؿاثل َُْٗي ًمىذ ٫ٓ  حٗالى هللا بلى ًٟغ ل٩ي ْاإلادْغ ٓػ  ٖلى للخه ٓاظب ٢ُامّ زال٫ مً اإلابين الٟ  في اإلادخاظين ب

م ْههِب ُُٞٗى، ٌؿإ٫ الظي الؿاثل ههِب ُٞجٗل الضهُا، ااخُاة ٓن  َْؿخخي، ٌؿ٨ذ الظي اإلادْغ  َظا ًبهو ٍْجٗل

  َْظا
ً
  خ٣ا

ً
يا   مْٟغ

ً
ٓالِم في ْْاظبا . (8) ؤم
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ة مٗاوي في ااخ٤ لٟٔ َْؿخٗمل  ظلب ٖلُّ ًترجب ما ٧ل في ٌؿخٗمل ٣ٞض ُّٞ، ًغص الظي الؿُا١ بازخالٝ ٖضّل
  مٟؿضة، صعء ؤْ مهلخت

ً
ً، ٢ْبل هٟؿّ ٢ْبل عبّ، ٢بل الٟغص بها ًلتزم التي الالتزاماث في اؾخٗمالّ ًٖ ًٞال  ٦ما آلازٍغ

  مُلٓب َٓ ُٞما ااخ٤ ؾخٗملي
ً
ا ٓاء قٖغ   ٧ان ؾ

ً
، ؤْ ْاظبا

ً
ْبا ٓاء مىض ٓبّ ٧ان ْؾ . ٦ٟاًت ْظٓب ؤْ ٖين، ْظٓب ْظ

 
ً
  الخم: زاهُا

ً
: اؿوالخا

: اللاهىن  فلهاء ُىد الخم -1

ٓن، ٣ِٞاء ٖىض زانت، ْخ١ٓ٣  ٖامت خ١ٓ٣  بلى ااخ١ٓ٣  جى٣ؿم ٓم ج٣ؿُم َْٓ ال٣اه  الخٟغ٢ت ؤؾاؽ ٖلى ٣ً

ٞت ألاؾاؾُت ٓن  ًًب اإلاْٗغ ٓن  الٗام ال٣اه . ااخام ْال٣اه

ضًت ألا٩ٞاع مً ااخ٤ ٨ٞغة ْحٗخبر   مٗىاَا جدضًض ًهٗب التي الخجٍغ
ً
، ااخ٤ َبُٗت ًٖ ٨ًك٠ جدضًضا ٍَٓغ  ْظ

ٓن  ٣ِٞاء ازخل٠ ْلِظا   بكإجها ال٣اه
ً
  ازخالٞا

ً
ا، بلى بًِٗم طَب ختى ٦بيرا . (9 )( صًجي ) ألاإلااوي ال٣ُّٟ عؤؾِم ْٖلى به٩اَع

ٓبتا َظٍ ْل٨ً ٓن  ْعظا٫ ٣ِٞاء جمى٘ لم لهٗ ٓم بُٖاء مً ال٣اه ا للخ٤ مدضص ْٚير بظمالي مِٟ  بلى ؤصٔ ممّل
ٓع  ّٟ، في ٖضًضة اججاَاث ِْ   ااخ٤ ًجٗل ألهّ الصخصخي، ؤْ ؤلاعاصي الٟغصي باإلاظَب ٌؿمى ما مجها حٍٗغ

ً
  قِئا

ً
 مخهال

ٓع  ازخاٍع الظي الخٍٗغ٠ َٓ الخٍٗغ٠ َْظا ،(10) ٍْدمُّ َٓغ لبُاهّ ْن ال٣ان ٣ِٞاء ظمِ   ااخ٤ ظ
ً
ال  باالؾخئشاع اإلاخمشل ؤ

ٓهُت ااخماًت ْبًجاص   الاؾخئشاع، لِظا ال٣اه
ْل
ٓصة اإلاهلخت جد٤ُ٣ ًم٨ً ال ااخماًت َظٍ بضْن  بط  اؾخئشاع مً اإلا٣ه

ٍٓت ؤْ ٧اهذ ماصًت ٢ُمت بإي الصخو .  مٗى

ٓاَىين خ١ٓ٣  ْجى٣ؿم    ْلت بػاء الٗامت اإلا ْلى ْاإلاغاص مضهُت، ةٖام ْخ١ٓ٣  ؾُاؾُت خ١ٓ٣  بلى الض  هي باأل
ٓاَىين جم٨ً التي ااخ١ٓ٣  ًٍٓ في اإلاؿاَمت مً اإلا ٍٓـت ا٦دؿاب ؤْ ج٩ ُٗت اإلاجالـ ًٖ ٓمُت، ؤْ الدكَغ ا ااخ٩  ااخ١ٓ٣  ؤمّل
  بٓنّٟ بالٟغص جخٗل٤ التي جل٪ بها ٞيراص اإلاضهُت،

ً
ٓا ْلت، في ًٖ ْلت جلؼم ما مجا٫ في ٌؿخد٣ّ ما بالخالي لّ ْججٗل الض  الض

ٓٞير . يماهاث ؤْ مؼاًا ؤْ زضماث مً لؤلٞغاصٌ بخ

  ج٣ُُضَا ْٖضم الٗامت، ااخ١ٓ٣  خماًت هي ؾُاسخي هٓام ألي الغثِؿُت الٛاًت ؤنّل  ؤؾاؽ ٖلى ْطل٪   
ّل
ٓن، بال  ب٣اه

ٓن  ْؤن ْص، ؤي٤ُ في طل٪ ٩ً عاث، ألمـ ااخض ٓعٍت ااخ١ٓ٣  ٧اٞت مغاٖاة م٘ الًْغ ٓهُت ْؤلاظغاءاث الضؾخ  اإلا٣غعة ال٣اه

. زهٓما٫ َظا في

 :اإلاظلمين فلهاء ُىد الخم -2

  ؤلاؾالم في ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤنّل  مالخٓت م٘   
ً
  خيزا

ً
، عخبا

ً
  مسخلٟت، مٟغصاث ااخ١ٓ٣  ْلِظٍ ْٞؿُدا

ّل
 حٍٗغ٠ ؤنّل  بال

م اإلاؿلمين ٣ِٞاء باَخمام ًدٔ لم ااخ٤ ْصٍ، ٦ رة مً بالٚغ ٓايُ٘ في بًاٍ اؾخٗمالِم ٦ْ رة مٗاهُّ، ْحٗضص ْع  اإلا
ٓا َم٨ٞإنّل  اإلاسخلٟت، ٍٓ اللٛٓي  بمٗىاٍ ا٦خٟ ٍٓ ألاؾاؽ، َظا ٖلى ٞاؾخٗمل  زابذ َٓ ما ٧ل ٖلى ال٣ُِٟت ؤبداثهم في ٞإَل٣

ٗت، بد٨م ْْاظب ٓن  ال ْبالخالي الكَغ ٩ً  
ً
  ْ خُذ زابذ َٓ ما ٖلى ًترجب ما ٖلُّ ًترجب ال  خُدا

ً
ا .  (11) قٖغ

م ْٖلى ُت الىاخُت مً ااخ٤ حٍٗغ٠ ؤنّل  مً الٚغ   اإلاؿلمين ال٣ِٟاء جمامباٍ ًدٔ لم الكٖغ
ً
ٓخّ هٓغا  مً لٓي

  زاهُت، ظِت مً اللٛٓي  مٗىاٍ ٖلى ْاٖخماصَم ظِت،
ّل
ٓا لم بجهم بال ٟاث لّ ًخٗغي  اإلاٗجى بُان مجها الٛغى ٧ان بخٍٗغ
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ّٞ للخ٤، ؤلاظمالي ٓص ) بإهّ البٌٗ ٞٗغّل ٓظ ٓصٍ في ٍعب ال ْالظي ْظّ ٧ل مً اإلا  ؤي خ٤، ْالٗين خ٤ السخغ ْمىّ ْظ
ٓص ٓظ .  (12) اللٛٓي  مٗىاٍ الخٍٗغ٠ َظا في بااخ٤ اإلاغاص ؤنّل  ْْاضر ،( ؤزٍغ في م

ّٞ ٢ْض   الكٕغ بّ ٣ًغع  ازخهام ) بإهّ ( الؼع٢اء ) ألاؾخاط ٖغّل
ً
  ؤْ ؾلُت

ً
 مً اإلاغاص بإنّل  ؤْضر ٢ْض ،(13 )( ج٩لُٟا

ٓن  ختى بٟئت ؤْ مٗين بصخو جسخو ؤن ًجب التي الٗال٢ت الازخهام،   ج٩
ً
  خ٣ا

ْل
  ١للر مٗجى ال بط

ّل
ٓع  ٖىضما بال  ُّٞ ًخه

ٓخت ميزة ٖٓت لهاخبّ ممى ، ٖلى ْممى   خ٤ ِٞٓ خـ٤ الكٕغ اٖخبٍر مـا ْبنّل  ُٚـٍغ
ّل
.  (14) ٞال ْبال

ّ ٦ما   اإلاؿخد٣ت اإلاهلخت ) بإهّ ااخ٠ُٟ ٖلي الكُش ٖٞغ
ً
ا ّٟ في طَب ٢ْض ،(15 )( قٖغ  ) ْهي بٛاًخّ للخ٤ حٍٗغ

.  ( اإلاهلخت

 ا٢خًاء ؤْ شخيء ٖلى ؾلُت الكٕغ بّ ٣ًغ ازخهام ااخ٤ ) ؤنّل  مً بٌٗا٫ بلُّ طَب بما الاؾخئىاؽ ٍْم٨ً

  آزغ مً ؤصاء
ً
ٕٓ بين جميز مً الخٍٗغ٠ ٖلُّ اقخمل إلاا ْطل٪ ،(16 )( مُٗىت إلاهلخت جد٣ُ٣ا  ( الازخهام ) ااخ٤ مٓي

٫ٓ  ْؾُلت ااخ٤ ْاٖخباٍع ،( اإلاهلخت ) ْٚاًخّ ٓلّ الٛاًت َظٍ بلى للٓن ٓإ ْلكم ٓاء ااخ١ٓ٣  ؤه  ؤْ حٗالى هلل هذ٧ا ؾ
ٓاء لؤلشخام، ين، ؤْ خ٣ُ٣ُين ألاشخام ٧ان ْؾ  ْهي ااخ٨ُم، الكإع ٣ًغعَا التي بالٛاًت للخ٤ ْج٣ُُضٍ اٖخباٍع

. الٗامت اإلاهلخت جد٤ُ٣

ٓلُين ٖجى ٢ْض ٓم باب ) في ااخ٤ بخ٣ؿُم ألان ، زُاب بّ ًخٗل٤ الظي اإلا٩ل٠ ٞٗل َْٓ ،( ُّٞ اإلاد٩  ٢ْض الكإع

ٍٓ  صْن  ْاخض بّ ًسخو ٞال الٗالم اجمُ٘ الٗام الىٟ٘ بّ ًخٗل٤ ما ) َْٓ ْظل، ٖؼّل  هللا خ٤: عثِؿُين ٢ؿمين بلى ٢ؿم

٫ٓ  زٍُغ لُٗٓم حٗالى هللا بلى ْبياٞخّ ْاخض،  ْبظل٪. زانت مهلخت بّ ًخٗل٤ ما َْٓ الٗبض ْخ٤. (17)( هّٟٗ ْقم
ٓن  ٓلُان الانُالخان ٩ً   ألان

ً
ين ألخض خ٤ ٌْ ْما الٟغص، ْخ٤ ااجماٖت خ٤ ًٖ حٗبيرا   ٌٗض الُٞغ

ً
 آلازغ، ٖلى ْاظبا

ٓن  غ ٩ٍْ غ َٓ الٗبض ْخ٤ حٗالى هللا خ٤ ج٣ٍغ غ ؤْ ااجماٖت، ْخ١ٓ٣  الٟغص اخ١ٓ٣  ج٣ٍغ ٓاظباث للخ١ٓ٣  ج٣ٍغ .  ْال

: ؤلاطالم في ؤلاوظان خلىق  ماهُت: الثاوي اإلابدث

 
ً
: ؤلاوظان خلىق  ماهُت: ؤوال

  وؿان،ؤلا بلى هٓغجّ في عا١ اٖخ٣اص مً ؤلاؾالم ًىُل٤ 
ْل
 لٗماعتها، ألاعى، في زلُٟت ؤلاوؿان حٗالى هللا ظٗل بط

ٗخّ ؤخ٩ام ْب٢امت َٓل }: ْظلّل  ٖؼّل  ٢ا٫ ٞحها، قَغ َُل ي َْل ظِل
َّق
مْل  ال

ُل
٨

َل
ل َٗل   ظَل

َل
٠ ثِل

َل
ال

َل
ىِل  ز

عْل
َل
ٓعة { ألا  }: حٗالى ٢ْا٫ ،165/ ألاوٗام ؾ

ْل
ط بِل

ا٫َل  َْل
َل
٢ 

٪َل  بُّب تِل  عَل
َل
٨ ثِل

َل
ال مَل

ْل
ل ي لِل ِل

ّل
و لٌل  بِل ِٖل ا

ي ظَل ىِل  فِل
عْل
َل
  ألا

ً
ت َٟل ُ لِل

َل
ٓعة { ز ٔ . 30/ الب٣غة ؾ م مٓي٘ ؤلاوؿان ؤنّل  لظل٪ ؤلاؾالم ٍْغ  حٗالى هللا مً الخ٨ٍغ

م، بظل٪ خباٍ الظي   بًاٍ ْمىدّ الخ٨ٍغ
ً
ٔ  حٗالى، مىّ ًٞال م بهظا ٍْدؿاْ  مِما ؤلاوؿاهُت، بهٟتهم البكغ ظمُ٘ الخ٨ٍغ

ٓاجهم ازخلٟذ ٓاَجهم ؤل ٔ  ٦ما ْؤوؿابهم، ْم ٫ٓ  طل٪ ْفي ،(18) ْاليؿاء الغظا٫ طل٪ في ًدؿاْ ضْل }: حٗالى هللا ٣ً
َل
٣

َل
ل ا َْل ىَل مْل غَّق

َل
٦ 

ي جِل
مَل  بَل مْل  آصَل َُل ا ىَل

ْل
ل مَل خَل ي َْل ِل  فِل

رّل بَل
ْل
غِل  ال

دْل بَل
ْل
ال م َْل َُل ا ىَل

ْل
٢ ػَل عَل ًَل  َْل ِل

اثِل  مّل بَل ِل
ُّل مْل  الَُّق َُل ا ىَل

ْل
ل ًَّق َل

ٞ ى َْل
َل
ل يرٍء  َٖل شِل

َل
ًْل  ٦ مَّق ِل

ا مّل ىَل ٣ْل
َل
ل
َل
  ز

ً
ُال ًِل

ْٟل ٓعة {جَل . 70/  ؤلاؾغاء ؾ

ٓع  ٍْا٦ض م ميزان ؤنّل  ؤلاؾالمي، الخه   لئلوؿان، ال٣ٗاثضي الاعجباٍ ٖلى ٌٗخمض الخ٨ٍغ
ْل
م منزلت ؤنّل  بط  جدضصَا الخ٨ٍغ

 ٔ ٓلّ ؤلاوؿان، ج٣ٓ ٓحي، ْمىهج الغؾل، َضاًت ٢ْب ٫ٓ  طل٪ ْفي ال ضْل }: حٗالى هللا ٣ً
َل
٣

َل
ا ل ىَل ٣ْل

َل
ل
َل
انَل  ز وؿَل ِل

ْل
ي ؤلا ًِل  فِل

ؿَل خْل
َل
ٍمٍء  ؤ ِٓل

٣ْل
َل
مَّق *  ج

ُل
 ز

ٍُل  ا
َل
ه صْل صَل لَل  عَل َٟل ؾْل

َل
ينَل  ؤ لِل ِٞل ا

 *  ؾَل
َّق

ال ًَل  بِل ً ظِل
َّق
ٓ ال ىُل ٓا اآمَل

ُل
ل مِل

َٖل اثِل  َْل خَل ااِل مْل  الهَّق ُِل لَل
َل
غٌل  ٞ ظْل

َل
رُل  ؤ يْل

َل
ٓنٍء  ٚ

ىُل مْل ٓعة {مَل ٫ٓ  ٦ْما ،6-4/  الخين ؾ ٫ٓ  ٣ً  الغؾ
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م   ): ْؾلم ٖلُّ هللا نلى ال٨ٍغ
ّ
 ؤو جلـي، مامً هـى بهّما باآلباء، وفخسها الجاهلُت، ُبُت ُىىـم ؤذهب كـد حِالى هللا بن

.  (19) ( ابجس مً خلم وآدم آدم، بىـى ولهـم الىاض ػلي، فاحس

ا
ّل
ٍْت، ألاصًان زاجم ؤلاؾالم ٧ان إلا  ظاء ٞاإلؾالم لظا الىبُين، زاجم َٓ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ٧ْان الؿما

ت ش ظمٗاء، للبكٍغ ّ ْللخاٍع
ّل
 ؤلاؾالم ؤ٢غ ْل٣ض الؼمً، مـً خ٣بت ؤْ مدضصة مى٣ُت ؤْ بُٗىّ قٗب ٖلى الا٢خهاع صْن  ٧ل

ٗخّ   ٖكغ ؤعبٗت مً ؤ٦ ر مىظ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  الؿمداء بكَغ
ً
. ٢غها

  ْلِـ ْعٚبخّ، بةعاصجّ ؤلاوؿان ًسخاٍع ال٣ٗاثضي، ْالاعجباٍ
ً
  ؤمغا

ً
  َبُُٗا

ً
يا   مْٟغ

ً
 ٖىّ ٌؿخُُ٘ ال لئلوؿان، الػما

،
ً
ـم ال٣غآن في ظاء ٩ٞا٧ا ا٫َل }: ال٨ٍغ

َل
ا ٢

َل
ُ بِل

َْل ا ا هَل جْل ا مِل ًٗ ُ مِل
مْل  ظَل

ُل
٨ ًُل ْٗل ٌٍء  بَل

ْٗل بَل ٌّْق  لِل ضُل ا َٖل مَّق ةِل
َل
م ٞ

ُل
٨ ىَّق َِل

جِل
ْل
إ ِل  ًَل

ًّل
ِل
ًضٔ يمّل ًِل  َُل

مَل
َل
َ٘ل  ٞ بَل ايَل  اجَّق ضَل   َُل

َل
ال

َل
ٞ 

لُّب  ًِل
  ًَل

َل
ال ى َْل

َل
٣

ْل
ك ًْل * ٌَل مَل غَلىَل  َْل ْٖل َل

ً ؤ غِلي  َٖل
ْل
٦ نَّق  طِل ةِل

َل
ُّل  ٞ

َل
  ل

ً
ت

َل
ِك ِٗل

ا مَل
ً
ى٩ ٍُل  يَل غُل

ُل
ك دْل

َل
ه مَل  َْل ْٓل تِل  ًَل

امَل َُل ٣ِل
ْل
ى ال مَل ْٖل َل

ٓعة {ؤ .  124-123/  َـــّ ؾ

م م ال٣غآن ؤنّل  مً ْبالٚغ ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ ٟت الىب  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  جىٓم التي ًتألاؾاؽ اإلاباصت جخًمً الكٍغ

ً َظًً ٞةنّل    اإلاباصت َظٍ بخُب٤ُ مجخم٘ ل٩ل حؿمدان ألاؾاؾُين اإلاهضٍع
ً
ٝ ٣ْٞـا . (20) اإلاجخم٘ َظا ْؤْيإ للْٓغ

خ٣اص َظا ْمً ٗت في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  جىُل٤ الٖا   الٟغ١  ًبرػ ْالتي ؤلاؾالمُت، الكَغ
ً
 الٛغبي ال٨ٟغ ْبين بُجها ْاضخا

غ
ّل
ٔ  ٞاإلؾالم ان،ؤلاوـ اخ١ٓ٣  اإلاىٓ م ؤلاوؿان ؤنّل  ًغ م م٨غّل م ٍْغجبِ طل٪، بًاٍ ْمىدّ لّ، حٗالى هللا لخ٨ٍغ ٓصًت الخ٨ٍغ  بٗب

ٔ  الٛغبي ال٨ٟغ بِىما لغبّ، ؤلاوؿان   طل٪ ًغ
ً
، خ٣ا

ً
َٓا ال التي لئلوؿان، اإلاُل٣ت الؿُاصة مً ًيب٘ َبُُٗا . ؾُاصة حٗل

م ٓهّ مً ًىُل٤ خين ؤلاؾالم في ْالخ٨ٍغ ٓصًت،ب جغجبِ مىدت ٧   َىا٥ ؤنّل  ٌٗجي الٗب
ً
 ٍْخجغص ؤلاوؿان، ٞحها ًيخ٨ـ ؤخٓالا

م، طل٪ مً ٞحها  طل٪، الٛغبي ال٨ٟغ ٣ًغ ال بِىما بوؿاهِخّ، بّ جؼصان الظي ااخ٤، الكغعي اإلاىهج ًٖ ْبٗضٍ ب٨ٍٟغ الخ٨ٍغ
 
ْل
ٔ  بط   ٧ان مِما ًىالِا زابخت، َبُُٗت خ١ٓ٣  طْ ؤلاوؿان ؤنّل  ًغ

ً
  للؿٓء، مغج٨با

ً
 الىٓام ؤنّل  ٦ما ْالغطًلت، باإلزم َاٞدا

ـت ْؾُاصة خ١ٓ٣، بين ًغبِ الٛغبي، ، الٟغصًت ؤلاوؿان ْخٍغ
ً
ْما  بلى اإلاؿدىض الضًم٣غاَي الىٓام ٢ُا طل٪ ًٖ ٍْىجم ص

ٓص الٟغصًت ااخ١ٓ٣  ؤؾب٣ُت ٖلى اإلاا٦ضة الاظخماعي، ال٣ٗض ٨ٞغة ٓظ   ٖىّ ٍْىجم الؿُاسخي، لل
ً
ت مبضؤ ؤًًا  ااخٍغ

ٓم الظي الا٢خهاصًت، ٓاهب ًٖ الىٓغ بٌٛ للمجخم٘، الا٢خهاصي الخىُٓم لُـّٕ ٣ً  اإلاخٗل٣ت البضهُت ؤْ ألازال٢ُت، ااج

. بظل٪

ٓع  ًٖ جىجم التي آلازاع ٞةنّل  طل٪، مً الى٣ٌُ ْٖلى   ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باٖخباع الكغعي، الخه
ً
ما  مً لّ ج٨ٍغ

ت ااخ١ٓ٣  ججٗل ٖىضٍ، مً ْمىدت زال٣ّ، ٓة ةزاي٘ ْلِؿذ لِا، الكغعي بالخدضًض مىَٓ  ٌٗخمض ال اإلااصًت، لل٣

ا باث آلاهُت، اإلاهاار ٖلى جٟؿيَر ٓن  ْلِظا. الكٗٓب ؤْ لؤلٞغاص، ااخانت ْالٚغ  الاؾدبضاص، بػالت في الكٗٓب خ٤ ٩ً
  الؿُاسخي، ْالٓلم

ً
  خ٣ا

ً
خماصٍ زابخا ٓاػ ٖضم ٖلى اٖل ٓصًت ظ ٕٓ ؤْ حٗالى، هللا لٛير الٗب ّ، لٛير ااخً ٓن  قٖغ  لل٠ًُٗ ٩ٍْ

مت، ااخُاة في خ٤ ْاإلاؿ٨ين ٓٞير ال٨ٍغ ٕ ٦د٤ للِٗل، ه٣ٟت مً ًدخاظّ ما بخ ٫ٓ  ال ألامت، ما٫ مً زابذ لّ مكْغ  ًد
ٓع  يّٟٗ ٓجّ ٢ْه ٓن  ٦ما ااخ٤، طل٪ هُل صْن  ٢  ؤخ٩ام مً طل٪، في الشابذ للمغظ٘ اإلاهاار جًاعب ٖىض الاخخ٩ام ٩ً

ٗت ٓع  ؤْ ااخ٩ام بازخالٝ جدبض٫ ال ْالتي ؤلاؾالمُت الكَغ .  (21) ا٦ًألام ؤْ الٗه

  ٣ًضم ؤلاؾالم ؤنّل  ًِٓغ، طل٪ ْمً
ً
ٓعا   مىٓ

ً
ٗاجّ، في ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ْا٢ُٗا   حكَغ

ً
 ؤلاوؿاهُت، الُٟغة م٘ ميسجما

 
ً
ٓع، في ْزابخا   الخه

ْل
ْامٍغ ااخ١ٓ٣  خضص بط ٓاَُّ بإ ُت، ْه  جل٪ جإ٦ُض بها ًخم التي ْالًماهاث ال٨ُُٟت، ْخضص الكٖغ

ا، ااخ١ٓ٣، ٓح، بٛاًت ٞهلذ ٢ض ؤلاؾالم في ااخ١ٓ٣  ْبنّل . ب٢امتها بها هاٍي التي ألاصاة ْبين ْببغاَػ  إلاٟاَُم جتر٥ ْلم الٓي



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

18 

ُت الىهٓم ْظاءث مبهمت، ٖامت م ال٣غآن في الكٖغ ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ ٟت الىب ْػَا ْمىٗذ للخ١ٓ٣، مدضصة الكٍغ  ججا
م هدٓ ْاهتها٦ِا، ٓصًت جبضاصالاؽ إلػالت ااجِاص، ْْظٓب ؤلاوؿاهُت، ااخُاة اخٟٔ ال٣خل، جدٍغ م ؤلاوؿان، ْٖب  الؼها ْجدٍغ
  ْال٣ظٝ،

ً
م ْال٨غاماث لؤلٖغاى خماًت ٓلت ااخال٫، ال٨ؿب خ٤ مماعؾت لًمان ْالاخخ٩اع الغبا ْجدٍغ  صْن  ْااخُل

ْظبذ ال٠ًُٗ، ٖلى ال٣ٓي  ؾُُغة ْلت ٖلى ْؤ اًت الض ن ٖع ُت، بين الٓلم ْمى٘ ألاٞغاص، ل٩اٞت الكْا ٓاٖض ْب٢غاع الٖغ ٢ 
. اإلاجخم٘ في ةالكغعي الٗضالت

ٗت ْعجبذ ٓباث ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  يُإ ٖجها ًىجم التي اإلاسالٟاث ٖلى ؤلاؾالمُت الكَغ ٫ٓ  ػاظغة، ٣ٖ  صْن  جد
  ااخ١ٓ٣، جل٪ يُإ

ْل
ٓباث ؤلاؾالم قغّلٕ بط ُت هٕؼ عجب ٦ما اإلاسال٠، للٟـغص ناعمت ٣ٖ ْلت، ًٖ الكٖغ ظِا الض  بلى ْزْغ

ٓاح، ال٨ٟغ ُت ألاخ٩ام مسالٟت ؤِْغث هي بنْل  الب دت، الكٖغ ٓحي بها ظاء التي ْْاظباجّ، ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  اإلاىٓمت الهٍغ  ال

 الغبا، بباخت ؤْ الؿغ٢ت خض حُُٗل ؤْ ؤلاؾالمي، اإلاجخم٘ خُاة ُّٞ ْالظي لل٣اجل، ال٣هام خ٨م حُُٗل: مشل طل٪، في
ا، الًٟٗاء، اخ١ٓ٣  يُإ مً ُّٞ إلاا ٗت ٞةنّل  ْبهظا ْٚيَر  مً ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ثالخٟهُال ؤِْغث ؤلاؾالمُت الكَغ

٘ ؤلاًجابي ااجاهب ْػاث بمى٘ الؿلبي ااجاهب ْمً ااخ١ٓ٣، َظٍ لًمان بالدكَغ . (22) الخجا

ٔ  بالٛاًت جغجبِ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بنّل  ٓص مً ال٨بر ٘ م٣ه ٓصًت جد٤ُ٣ ْهي ؤلاؾالمي، الدكَغ  ٖؼّل  هلل ااخل٤ ٖب
ٗت م٣انض ْخٟٔ ْظل، ٓص في الكَغ ٓظ اث ٖلى ٞٓتاإلادا هي ْالتي ؤلاوؿاوي، ال ٍع ٓص يْغ  خضصَا ْالتي ؤلاوؿان، ْظ

٫ٓ  ٖلماء   ْالٗغى، ْاإلاا٫ ْال٣ٗل، ْالىٟـ الضًً، بدٟٔ: ألان
ً
ٓص َظا خاظُاث خٟٔ ًٖ ًٞال ٓظ  بٓي٘ ْطل٪ ال

  اإلاٗامالث، ؾاثغ في ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ؤخ٩ام
ً
ٓص جدؿِىاث خٟٔ ْؤزيرا ٓظ  ْمداؾً ألازال١ م٩اعم مً ؤلاوؿاوي، ال

.   الٗاصاث

 ر
ً
: ؤلاطالم في ؤلاوظان خلىق  ؤهىاَ: اهُا

ٗت بنّل   ٓإ بين جميز لم ؤلاؾالمُت الكَغ   بٓنِٟا ااخ١ٓ٣، ؤه
ً
٢ٓا   ٣ُٖضًت، ؤْ شخهُت خ٣

ْل
 في ااخ١ٓ٣  ؤنّل  بط

ٗت، ا الكَغ ُت، ؤخ٩ام هي بهمّل  مى٘ في ؤلاوؿان خ٤ بين ٞغ١  َىا٥ لِـ ْلظل٪، ْالؿىت، ال٨خاب مً مؿخيبُت قٖغ
ْان الخهضي   للخ٩ام، الؿُاؾُت اإلاداؾبت في ْخ٣ّ م،ْالٓل ْالٗض

ْل
  ؤنّل  بط

ً
م ال٣غآن ٖلُّ ص٫ّل  قغعي، ؤمغ مجهما ٦ال  ال٨ٍغ

ٍٓت ْالؿىت ٟت الىب ٓظض ال ٦ظل٪. الكٍغ ٗت في ً ٕٓ بَما٫ الكَغ ٓإ مً لى ٕٓ خؿاب ٖلى ااخ١ٓ٣  ؤه  خ١ٓ٣  مً ْبنّل . آزغ ه
ٗت ؤ٢غتها التي ؤلاوؿان :  ػبةًجا بًِٗا ؾىظ٦غ ْالتي ؤلاؾالمُت الكَغ

:  الخُاة خم -1

٫ٓ  ًم٨ً   ٓلض ؤن ٞما ااخُاة، في خ٣ّ َٓ لئلوؿان ب٢غاٍع ًم٨ً خ٤ ؤ٫ْ  ؤنّل  ال٣  ااخ٤، َظا لّ ًخ٣غع  ؤلاوؿان ً
ٓصٍ ْٖىض ااخ١ٓ٣، ؾاثغ جبضؤ ْبّ لئلوؿان ألا٫ْ  ااخ٤ َٓ ااخُاة ٞد٤  جىٗضم اهتهاثّ ْٖىض ااخ١ٓ٣  ب٣ُت جُب٤ ْظ

. ااخ١ٓ٣ 

 الباعت، ااخال٤ حٗالى هللا مً مىدت ـ ط٦غها ٦ما ـ ااخ٣ُ٣ت في ْل٨ىّ الٓاَغ في لئلوؿان خ٤ َٓ ااخُاة، ْخ٤

مت ٌٗخبر ٖلُّ اٖخضاء ٧ْل بًجاصٍ، في ًٞل لئلوؿان ْلِـ  مً َبت ـ ؤلاؾالم هٓغ في ؤلاوؿان ْخُاة. ؤلاؾالم هٓغ في ظٍغ
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ٓهت م٣ضؾت ٞهي ْلِظا حٗالى، هللا ٓػ  ال ْمدترمت، مه  طل٪ ٖلى ٍْيبجي. (23) ٖلحها ٌٗخضي ؤن حٗالى هللا زل٤ مً ألخض ًج
:  ؤخ٩ام

م -أ م ال٣غآن آًاث جدضزذ ل٣ض: ؤلاوظان كخل جدٍس  ٢خل خغمت ًٖ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ْؤخاصًض ال٨ٍغ
م التي الىٟـ   حٗالى هللا خغّل

ّل
ًَل }: حٗالى ٢ا٫ ال٨باثغ، ؤ٦بر مً ال٣خل ْؤن بااخ٤ بال ً ظِل

َّق
ال   َْل

َل
  ال

ٓنَل ُٖل ضْل َ٘ل  ًَل ِّل  مَل
َّق
ابِل  الل ًِ غَل  لَل

َل
  آز

َل
ال  َْل

 
ٓنَل

ُل
ل خُل ٣ْل َـل  ًَل ْٟل ي الىَّق تِل

َّق
مَل  ال غَّق ُّل  خَل

َّق
  الل

َّق
ال ِل  بِل

٤ّل خَل
ْل
اا ٓعة { بِل  الىٟـ ٢خل ظٗل ؤن ااخُاة اخ٤ ؤلاؾالم ج٣ضًغ مً بلٜ بل. 68/الٟغ٢ان ؾ

ٓاخضة خضاء بمشابت خ٤ بٛير ال ِا، ؤلاوؿاهُت ٖلى الٖا
ّل
ًْل }: حٗالى ٢ا٫ ٧ل لِل  مِل

ظْل
َل
٪َل  ؤ لِل

َل
ا ط ىَل بْل خَل

َل
ى ٦

َل
ل ًِل  َٖل

ُلَل  يبَل اثِل غَل
ؾْل ُّل  بِل هَّق

َل
ً ؤ لَل  مَل خَل

َل
ًؿا ٢ ْٟل  هَل

رِل 
يْل
َل
ٛ ٍـء  بِل

ْٟل ْْل  هَل
َل
اصٍء  ؤ ؿَل

َل
ي ٞ ىِل  فِل

عْل
َل
ا ألا مَل هَّق

َل
إ
َل
٨

َل
لَل  ٞ خَل

َل
اؽَل  ٢ ا الىَّق ًٗ ُ مِل

ًْل  ظَل مَل ا َْل ََل ا َُل خْل
َل
ا ؤ مَل هَّق

َل
إ
َل
٨

َل
ا ٞ َُل خْل

َل
اؽَل  ؤ ا الىَّق ًٗ ُ مِل

ٓعة { ظَل ض ،32/ اإلااثضة ؾ  ْليًز

  ألامغ
ً
، جإ٦ُضا

ً
ٓخا ٓصإ زُبت في طل٪ ْضر ْؾلم لُّٕ هللا نلى مدمض الىبي ٞةنّل  ْْي   ْمازغ، ٢ٓي  بإؾلٓب ال

ْل
 ): ٢ا٫ بط

 
ّ
 طل٪ ْٚير. (24 )( هرا بلدهم في هرا، ػهسهم في هرا ًىمىم هدسمت خسام، ُلُىم وؤُساكىم وؤمىالىم دمائهم فةن

 .ْألاخاصًض آلاًاث مً

م  -ب   ـ ااخ٣ُ٣ت في لِؿذ ااخُاة بنّل : الاهخداز جدٍس
ً
ٓا في ألجها لهاخبها خ٣ا ح ـ حٗالى هللا مً َبت ٢٘ال  ؤماهت ْالْغ

خضاء لّ ًدل ٞال ناخبها في مت الاهخداع ؤلاؾالم اٖخبر ْلِظا ٖلحها، الٖا  الضهُا، في ٣ٖابّ امخى٘ بنْل  ناخبها ْؤنّل  قيُٗت ظٍغ

 .(25) آلازغة في ْال٣ٗاب ؤلازم ؤقض ٞلّ

م -ت ح هٟش بٗض ااجىين ل٣خل ؤلاظِاى، َْٓ: الجىين كخل جدٍس  ج٣ضٌـ في ؤلالهي اإلاىهج عجاثب ٞمً. ُّٞ الْغ
ّ ااخُاة خ٤

ّل
  ًؼ٫  لم َْٓ ؤلاوؿان، خُاة ٖلى بااخٟاّ ؤمغ ٢ض ؤه

ً
خضاء ؤلاظِاى خهل ْبن ،(26) ؤمّ بًُ في ظىِىا  ْالٖا

ٗت خؿب ااجاوي مً ال٣هام ُٞجب ااجىين ٞخٓفي ااجىين ٖلى  .ؤلاؾالمُت الكَغ

ٓعاث بباخت -ث ، ناخبّ ٖلى ْاظب َٓ ااخُاة خ٤ بنّل : ااخُاة ٖلى للخٟاّ اإلادٓ
ً
ال   ٖلُّ ًجب ْلظل٪ ؤ

ً
ا  قٖغ

ْاء ْالٛظاء الُٗام ًدىا٫ْ  ؤن   ااخُاة ٖلى ًداٞٔ الظي ْالض
ّل
  ٧ان ْبال

ً
ٓلّ خغام، َْظا التهل٨ت، بلى بىٟؿّ مل٣ُا  }: حٗالى ل٣

 
َل
ال   َْل

ْل
ٓا ٣ُل

ْل
ل
ُل
مْل  ج

ُل
٨ً ضِل

ًْل إَل ى بِل
َل
ل تِل  بِل

َل
٨

ُل
ل هْل ٓعة { التَّق . 195/  الب٣غة ؾ

ة ؤْ مسمهت في ؤلاوؿان ٢ْ٘ ْبطا  ٧اإلاُخت اإلادغماث ؤ٧ل لّ ؤباح ااخ٨ُم الكإع ٞةنّل  خُاجّ، تهضص ْياث٣ت قضّل
غ ْاخم ٓٞغ لم بن ـ ْااخمغ ااخنًز   ـ ألا٧ل مً الُُباث جخ

ً
 ألابضان  خت ألنّل  طل٪، ٖلُّ ًجب بل خُاجّ، ٖلى خٟاْا

. ْألاخ٩ام ألاصًان  خت ٖلى م٣ضمت

ح ُّٞ ) ظؿض ؤلاوؿان ألنّل  ؤلاوؿاهُت ٦غامتبا٫ ااخُاة خ٤ ٍْخهل: ؤلاوظاهُت الىسامت -ج ْح ( الْغ  بلى جدؿامى ْع
لى، ، خ٤ ألاقُاء ٣ًضع ٣ْٖل ألٖا   الخالػم ٧ان لظل٪ ْاإلاظلت، اإلاِاهت م٘ ااخُاة خ٤ ٖلى ٣ًخهغ ٞال ٢ضٍع

ً
 بين ٢اثما

ٓص اإلااصي ؤلاخؿاؽ ٓظ ِٖٓا ْٖضم الىٟـ بٗؼة اإلاٗىٓي  ؤلاخؿاؽ ْبين ؤلاوؿان، ْشخهُت بال   زً
ّل
ّ حٗالى، هلل بال

ّل
 ال ْؤه

ٓصًت ضْل }: حٗالى ٢ا٫ مسل١ٓ، ٖلى إلاسل١ٓ  مٗب
َل
٣

َل
ل ا َْل ىَل مْل غَّق

َل
ي ٦ جِل

مَل  بَل مْل  آصَل َُل ا ىَل
ْل
ل مَل خَل ي َْل ِل  فِل

رّل بَل
ْل
غِل  ال

دْل بَل
ْل
ال م َْل َُل ا ىَل

ْل
٢ ػَل عَل ًَل  َْل ِل

اثِل  مّل بَل ِل
ُّل  الَُّق

مْل  َُل ا ىَل
ْل
ل ًَّق َل

ٞ ى َْل
َل
ل يرٍء  َٖل شِل

َل
ًْل  ٦ مَّق ِل

ا مّل ىَل ٣ْل
َل
ل
َل
  ز

ً
ُال ًِل

ْٟل ٓعة {جَل . 70/ؤلاؾغاء ؾ
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  للمُذ ؤلاوؿاهُت ال٨غامت بمغاٖاة ًإمغ ؤلاؾالم ؤنّل  ااخُاة خ٤ ج٣ضٌـ آزاع ْمً
ً
 ؤزغط ٣ٞض مؿلم، ٚير ؤْ مؿلما

 ًا ٣ٞلىا ٢ْمىا،  ْؾلم ٖلُّ هللا نلى  مدمض الىبي بلحها ٣ٞام ظىاػة بىا مغّلث ): ٢ا٫  هللا ٖبض بً ظابغ ًٖ بؿىض البساعي 
 ٫ٓ ٓصي، ظىاػة بجها هللا، عؾ ٓا اجىاػةا عؤًخم بطا: ٢ا٫ حه ٓم ٣ٞ )( 27)  .

م بنّل : اإلاُذ ؤلاوؿان خغمت -ص  بٗض ْعٖاًخّ نُاهخّ اقخمل بل خُاجّ ٞترة ٖلى ٣ًخهغ لم لئلوؿان ؤلاؾالم ج٨ٍغ
ٓٞاة، م ؤلاؾالم ْؤنّل  ال   ؤلاوؿان ٦غّل

ً
، خُا

ً
  اإلاُذ خغمت ْاٖخبر ْمُخا

ً
  ْاظبا

ً
ا ٗت ٧ْلٟذ قٖغ  ْألامت ْاإلاجخم٘ ألا٢اعب الكَغ

ْلت   ْصٞىّ اإلاُذ زمانط بدماًت ْالض
ً
 اإلاشلت ًٖ  ْؾلم ٖلُّ هللا نلى مدمض الىبي ْههى بّ الدكِير ْمى٘ صًىّ، ألخ٩ام ٣ْٞا

ضاء مً ٧ان ْلٓ ْال٣خُل باإلاُذ .  (28) اإلاٗغ٦ت في اإلاداعبين ألٖا

:  اإلاظاواة خم -2 

ْاة ٧لمت بنّل      الٗلماء بها ًىاصي يالذ ااجمُلت ْالكٗاعاث الؿامُت اإلاباصت مً ْهي ْقاملت، ٖامت اإلاؿا

ٓن  .  ْاإلاهلخ

ٓن  ْل٨جهم ْؤهثى، ط٦غ مً ْاخض ؤنلِم ٧ان ْبن الىاؽ ْبنّل    ًٍٓ في مسخلٟ ٓن  ْالك٩ل الخ٩  ْالظ٧اء، ْال٣ٗل ْالل
ٓن  ْج ٓة في ْمخٟا ٫ٓ  ْألازال١ ْالٗمغ ْالصخت ْااجما٫ ال٣ ْاة ْالُباج٘، ْاإلاُ ٓٞغة ٞاإلاؿا ًٍٓ في مخ  ْالٛغاثؼ ألاؾاسخي الخ٩

ت . (29) الهٟاث في ال٨بير الخٟاْث م٘ خؿبٝ الٍُٟغ

ْاة خ٤ مً ْاإلاغاص   ْاة َٓ ـ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً ؤؾاسخي ٦د٤ ـ اإلاؿا ٓن، الكٕغ ؤمام اإلاؿا  هاخُت مً ؤي ْال٣اه
ٓاظباث ااخ١ٓ٣  ٓن  ؤْ نٟت ؤْ ظيـ ؤْ لٗغ١  جًُٟل صْن  ْااخماًت الامخُاػاث في ْاإلاكاع٦ت ْال  ؤْ َب٣ت ؤْ وؿب ؤْ ل

ٓاء، الكٕغ ؤمام لىاؽٞا ما٫، ؤْ صًً ٓن  ااخ١ٓ٣  ظمُ٘ ْلِم ؾ ٓن  ألاخ٩ام، اجمُ٘ ٍْسًٗ . الهالخُاث هٟـ ٍْماعؾ

ْاة ٞد٤  ْاة ٣ًغع  ٞاإلؾالم ُٖٓم، ؤنل ؤلاؾالم في اإلاؿا   البكغ مؿا
ً
 جٟايلِم ٍْجٗل ألا٫ْ، ؤنلِم في ظمُٗا

ٓهّ ْما الهاار الٗمل ؤؾاؽ ٖلى ا}: حٗالى ٢ا٫ زير، مً ٣ًضم ا ًَل هَل حُّب
َل
ًَّق  ؤ ا اؽُل ال هَّق م بِل

ُل
ا٦ ىَل ٣ْل

َل
ل
َل
ً ز ِل

غٍء  مّل
َل
٦

َل
ى ط

َل
هث

ُل
ؤ مْل  َْل

ُل
ا٦ ىَل

ْل
ل َٗل ظَل ًٓبا َْل ُٗل ُل

 ق

لَل  اثِل
بَل
َل
٢ ٓا َْل

ُل
ٞ اعَل َٗل خَل نَّق  لِل مْل  بِل

ُل
٨ مَل غَل

ْل
٦

َل
ىضَل  ؤ ِّل  ِٖل

َّق
مْل  الل

ُل
ا٦

َل
٣

ْل
ج
َل
نَّق  ؤ َّل  بِل

َّق
ُمٌل  الل لِل

يرٌل  َٖل بِل
َل
ٓعة {ز . 13/اادجغاث ؾ

ْاة ْهجض  ٗت ؤخ٩ام مً ٦شيرة مٓاَغ في اإلاؿا ٓع  ٖىّ ٕعًخ٠ خ٤ َْٓ ْمباصئها الكَغ :  مجها ٦شيرة ؤم

ْاة: اللاهىن  ؤمام اإلاظاواة -أ ٓن  ؤمام اإلاؿا ْاة مبضؤ مٓاَغ مً ال٣اه  بّ ظاء الظي الٗض٫ بّ ٣ًطخي َْٓ اإلاؿا
ٓن  ؤلاؾالم ٓن  ؤْ ااجيـ بؿبب آزغ ٖلى لٟغص جمُيز ال ألخض مداباة صْن  ااجمُ٘ ٖلى ًُب٤ ٞال٣اه  ؤْ ال٣ُٗضة ختى بل الل

ا طل٪ ٚير اٍ الظي الصخُذ ااخضًض في ظاء الىاؽ، ُّٞ ًسخل٠ ممّل  ) ٖاجكت الؿُضة ًٖ ْاليؿاجي ْمؿلم ؤخمض ؤلامام ْع

مُت اإلاغؤة ٢هت في ( ٖجها هللا عضخي ٓا ٖلحها، ااخض ب٢امت مى٘ ؤَلِا ْخا٫ْ  ؾغ٢ذ، التي اإلاسْؼ ٓاؾُت الكُٟ٘ ًٖ ْبدش  ْال

ٓا ض بً ؤؾامت بلى ْاجئ م  ٍػ
ّل
  ٖلُّ ٞإه٨غ طل٪ في ْؾلم ٖلُّ هللا نلى مدمـض الىبي ٩ٞل

ً
 مً خض في ؤحكٟ٘ ؤؾامت ًا ): ٢اثال

ْص  : ٣ٞا٫ ْالؿبب الٗلت بين زمّل  ( ؟ هللا خض

ا ) ّ ٢بل٨م ٧ان مً َل٪ بهمّل
ّل
ٍٓ الكٍغ٠ ٞحهم ؾغ١  بطا أله ٍٓ، ال٠ًُٗ ٞحهم ؾغ١  ْبطا جغ٧  هٟسخي ْالظي ٢ُٗ

مُتاإلاش اإلاغؤة ًض ٢ُْ٘ ،( ًضَا ل٣ُٗذ ؾغ٢ذ مدمض بيذ ٞاَمت ؤنّل  لٓ بُضٍ . (30) ْػ
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ْاة َظٍ ٞخُب٤ُ  ٓاَىين هٟٓؽ في ٌكُ٘ اإلاؿا مئىان الغيا اإلا ٢ِٓم ٖلى ْالَا ٓن  ٍْجٗلِم خ٣ عة ًدؿ  ب٣اء بًْغ

ْلتهم، ٓن  ص ا. ٖجها ْالضٞإ ب٣ائها ٖلى ُٞدغن ْاة َظٍ زغ٢ذ بطا ؤمّل ب٤ اإلاؿا ٓن  َْ  ٞةنّل  ال٣ٓي، صْن  ال٠ًُٗ ٖلى ال٣اه
غةم بسُبت جدـ ـ الىاؽ ٖامت هٟٓؽ ـ الىٟٓؽ ا ٠ًٍْٗ ٍع ْلت الَئ ٔ  ااخ٤ ألنّل  اإلاجخم٘ في الٓلم َْكُ٘ للض  ال لؤل٢ٓ

ْلت ؤمغ ناع ْبطا للمد٤، ْلت جب٣ى ) ٢ُـل ْلِظا لِا، ب٣اء ٞال ااخالت َظٍ بلى الض ْلت ْجٟجى ٧اٞغة، ٧اهذ ْبن الٗاصلت الض  الض

.  (31 )( مؿلمت ٧اهذ ْلٓ الٓاإلات

ٓاء ال٣ًاء، ؤمام ؾالمؤلا في الىاؽ ظمُ٘: الللاء ؤمام اإلاظاواة -ب ٓاٖض اإلاغاٞٗت ظِت مً ؾ  ؤلازباث ٢ْ
ٓم بين الٗضالت جدغي  ْْظٓب ألاخ٩ام ْجىُٟظ الىهٓم ْجُب٤ُ ضاء ختى بل ْٞغص، ٞغص بين ٞغ١  ال ااخه ن ألٖا  ًْٟٓغ

ْاة ال٣ًاء بٗضالت ا}: حٗالى ٢ا٫ ؤمامّ، ْاإلاؿا ا ًَل هَل حُّب
َل
ًَل  ؤ ً ظِل

َّق
  ال

ْل
ٓا ىُل   آمَل

ْل
ٓا

ُل
ٓه

ُل
ينَل  ٧ امِل َّٓق َل

لّل  ٢ اء ٌِل لِل ضَل َِل ُل
ِِل  ق

ؿْل ٣ِل
ْل
ال   بِل

َل
ال مْل  َْل

ُل
٨ ىَّق مَل غِل

جْل أنُل  ًَل ىَل
َل

 ق
مٍء 

ْٓل َل
ى ٢

َل
ل   َٖل

َّق
ال

َل
  ؤ

ْل
ٓا

ُل
ل ضِل

ْٗل َل
  ح

ْل
ٓا

ُل
ل ضِل

ْٖل َٓل  ا بُل  َُل غَل
ْل
٢
َل
ٔ  ؤ َٓل ٣ْل لخَّق   لِل

ْل
ٓا ٣ُل اجَّق َّل  َْل

ّل
نَّق  الل َّل  بِل

ّل
يرٌل  الل بِل

َل
ا ز مَل   بِل

ٓنَل
ُل
ل مَل ْٗل َل

ٓعة {ح ٓلّ. 8/  اإلااثضة ؾ ا }: حٗالى ٢ْ
َل
ط بِل

 َْل

م خُل مْل
َل
٨ نَل  خَل يْل اؽِل  بَل ن الىَّق

َل
 ثَل  ؤ

ْل
ٓا مُل

ُل
٨ ٫ِل  خْل

ضْل َٗل ْل
ال ٓعة { بِل . 58/  اليؿاء ؾ

ْاة بلٛذ ٢ْض ْاتهم خض بلى ال٣ًاء ؤمام اإلاؿا  بً ٖمغ ٦خاب في ظاء بلحهم، ْهٍٓغ ٖلحهم ال٣اضخي ب٢با٫ في مؿا

ٓسخى ؤبي بلى ( ٖىّ هللا عضخي ) ااخُاب  قٍغ٠ ًُم٘ ال ختى ْل٣اث٪ ْظِ٪ ْفي مجلؿ٪ في الىاؽ بين آؽ ):  ألاقٗغي  م
ٔ  َْظا ،(32 )( ٖضل٪ مً ي٠ُٗ ًُإؽ ال خُٟ٪ في ُ٘ مؿخٓ ْاة مً ٞع ٓاهين جبلّٛ لم اإلاؿا ٢ٓذ في ال٣ . ااخايغ ال

ٝ مً: الخىًف ؤمام اإلاظاواة  -ج  الىاؽ ٖلى ٞغى خُىما ؤلاؾالم ٞةنّل  لظا ْاظب، ٣ًابلّ خ٤ ٧ل ؤنّل  اإلاْٗغ
ٖٓت ٓاظباث مً مجم ْاة ؤؾاؽ ٖلى ال ّ بُجهم اإلاؿا

ّل
  مىدِم ٞةه

ً
٢ٓـا ْاة ؤؾاؽ ٖلى إلا٣ابلا في خ٣   اإلاؿا

ً
.  ؤًًا

اث٠ ٞكٛل ٓخت الٗامت الْٓ ٓن  الظًً اإلاسلهين ل٩ل مٟخ اث٠ لكٛل ال٣ابلُت ًمخل٩ ْلت في الٗامت الْٓ  ص

 بً بال٫ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى مدمض الىبي ٖيّلن ٣ٞض لظا. الاظخماعي اإلاغ٦ؼ ؤْ ألانل بؿبب بُجهم جمُيز صْن  ْمً ؤلاؾالم،
ٓن  ( لىمٓ ) َْٓ ااخبصخي عباح   ل٩ُ

ً
ٓم بً هللا ٖبض ْٖين اإلاسجض، في ماطها ٓن  ؤٖمى ٣ٞير َْٓ م٨خ   ل٩ُ

ً
 اإلاضًىت في ٖىّ هاثبا

ٓعة ة اإلاى ض بً ؤؾامت اؾخسضم ٦ما ٖجها، ُٚابّ ؤزىاء مغاث ٖضّل الٍ ابً َْٓ ٍػ ض م ٓن  خاعزت بً ٍػ   ل٩ُ
ً
ت اخملت ٢اثضا  ٖؿ٨ٍغ

ٓظِت ٦بيرة . (33) الكام بالص بلى م

  ـ ٌكمل ( بوؿان ) لٟٔ ألنّل  ْاإلاغؤة الغظل حكمل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بنّل : واإلاسؤة السحل بين اإلاظاواة -د
ً
  لٛت

ً
ا  ـ ْقٖغ

ٍْاث اليؿاء ؤلاؾالم ٖضّل  ٢ْض ْاإلاغؤة، الغظل . للغظا٫ مؿا

ا ٓا ٣ٞض ال٣ضًمت ااخًاعاث ؤمّل ا بةوؿاهُتها اٖتٝر ْمً بوؿان، اإلاغؤة بإنّل  ق٩٨ ٍّْ، ال الغظل مـً ؤ٢ل اٖخبَر  حؿا

  لِا لِـ ْلظل٪ ٣ٖلي اؾخٗضاص ؤي اإلاغؤة تهب ال الُبُٗت بنّل : ٢ْا٫ هاصٔ خُىما ؾ٣غاٍ ِٞظا
ّل
ٓمت قإن حٗٝغ ؤن بال  ألام

اث ب٣ُت ًٖ حٗؼ٫  ؤن ًجب طل٪ ْبٗض اإلانز٫، جضبير ْقإن ااخًاهت ْقإن . (34) الخهٞغ

ا مت ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ختى اإلاغؤة ب٣ُذ ٣ٞض ااخضًض الٗهغ في ؤمّل ْعبا في الخٗلُم مً مدْغ َٓا ؤ  مً ختى ْمىٗ

.   (35) اإلا٣ضؽ ال٨خاب ٢غاءة

ا  الٗىهغان ِٞما الغظل، مُالص في ختى الغظل م٘ حكتر٥ ْهي ال ٠ُ٦ْ الغظل، بمنزلت اإلاغؤة ظٗل ٣ٞض ؤلاؾالم ؤمّل
ْهان   ؤلاوؿاوي ااجيـ بهجاب ٖلى اإلاخ٩اٞالن اإلاخٗا

ً
لُت في ْخضتهما َٓ امغؤة، ؤْ ٧ان عظال  الٗمل في ْْخضتهما اإلاؿْا
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٫ٓ  اإلاُل٤، ًْل }: حٗالى هللا ٣ً لَل  مَل مِل
ًخا َٖل ااِل

ً نَل ِل
غٍء  مّل

َل
٦

َل
ْْل  ط

َل
ى ؤ

َل
هث

ُل
َٓل  ؤ َُل ًٌل  َْل مِل

ْل
ا ُّل  مُل ىَّق َِل

ُِل
دْل ىُل

َل
ل
َل
ٞ  

ً
اة َُل   خَل

ً
ت بَل ِل

ُّل مْل  ََل هُل جَّق ٍَل ؼِل
جْل ىَل

َل
ل م َْل َُل غَل ظْل

َل
ًِل  ؤ

ؿَل خْل
َل
إ ا بِل  مَل

 
ْل
ٓا

ُل
اه

َل
٧  

ٓنَل
ُل
ل مَل ْٗل ٓعة {ٌَل . 97/  الىدل ؾ

، الغظل مشل ٞاإلاغؤة
ً
ها ٦ما جماما ، لّمض بجّل

ً
لُـت، ْفي ؤلاوؿاهُت، ال٨غامت في ؤًًا ٢ُٓ٘ اإلاؿْا : حٗالى ٢ا٫ ااجؼاء، ْج

{ً مَل
َل
لْل  ٞ مَل ْٗل ًَل  ٌَل اثِل  مِل خَل ااِل َٓل  الهَّق َُل ًٌل  َْل مِل

ْل
ا   مُل

َل
ال

َل
انَل  ٞ غَل ْٟل ُل

ِّل  ٦ ُِل
ْٗل ؿَل ا لِل هَّق بِل

ُّل  َْل
َل
  ل

ٓنَل بُل اجِل
َل
ٓعة {٧   الغظل مشل اإلاغؤة بطن. 94/ألاهبُاء ؾ

ً
 جماما

ها في ٓلت ؤجّل   بنْل  ٖلُّ ْمجؼاة بها ًِؤن الظي ٖملِا ًٖ مؿئ
ً
  ْبنْل  ٞسير، زيرا

ً
ٍْاث اليؿاء ؤلاؾالم ٖضّل  ٢ْض. ٞكغ قغا  مؿا

ْاة َظٍ جمشلذ ٢ْض للغظا٫، :  آلاجُت اإلاباصت في اإلاؿا

م ال٣غآن ؤ٦ض -أ ا ٢ض ْاليؿاء الغظا٫ ؤنّل  ال٨ٍغ ا}: ْاخض ؤنل مً اهدضْع ا ًَل هَل حُّب
َل
اؽُل  ؤ   الىَّق

ْل
ٓا ٣ُل مُل  اجَّق

ُل
٨ بَّق ي عَل ظِل

َّق
م ال

ُل
٨

َل
٣

َل
ل
َل
ِل  ز

 نمّل
ٍـء 

ْٟل ةٍء  هَّق
ضَل اخِل ٤َل  َْل

َل
ل
َل
ز ا َْل هَل جْل ا مِل َِل ظَل ْْل   ػَل

َّق
ض بَل ا َْل مَل هُل جْل   مِل

ً
اال يًرا عِلظَل شِل

َل
اء ٦ ؿَل وِل

  َْل
ْل
ٓا ٣ُل اجَّق َّل  َْل

ّل
ي الل ظِل

َّق
  ال

ٓنَل
ُل
اءل ؿَل

َل
ِّل  ح امَل  بِل خَل عْل

َل
ألا نَّق  َْل َّل  بِل

ّل
انَل  الل

َل
مْل  ٧

ُل
٨ ُْل لَل  َٖل

ًُبا ٢ِل ٓعة {عَل ْْن ْالغظا٫ ٞاليؿاء لظا ،1/اليؿاء ؾ ًٍٓ َبُٗت في مدؿا  ًضعي ؤن ااجيؿين ألخض ًم٨ً ال ؾاهُت،ْؤلان الخ٩
 .ألانل بؿبب آلازغ ٖلى ألاًٞلُت

ْلى ااخُُئت ْػع اإلاغؤة ؤلاؾالم ًدمل لم -ب ْظّ آصم ؤزغظذ التي ألا ٓاء ْػ  بٌٗ ٞٗلذ ٦مـا ااجىت مً خ

 .ألاصًان

ٓا الظًً اإلاكغ٦ين ال٣غآن اهخ٣ض -ت ٓن  ٧اه ْلئ٪ الؾُما ألاهثى، الصة مً ًدكاءم ٓا الظًً ؤ ٓن ٌ٘ ٧اه  ْؤص ٖلى مل

 .البىاث

َا اإلايرار، في ااخ٤ اإلاغؤة ؤلاؾالم ؤُٖى -ث ٓالِا الخهٝغ في ألاَلُت ٧املت ْٖضّل  .الغظل قإن طل٪ في قإجهـا بإم

ت خم -2 :  الخٍس

ت خ٤     ااخ١ٓ٣  ؤ٦ ر ااخٍغ
ً
ت لئلوؿان، ألاؾاؾُت ااخ١ٓ٣  مً ٌٗخبر ْلظل٪ ااخُاة، بد٤ الخها٢ا  مً خ٤ ْااخٍغ

 ٌٞ الٟغص، ؤلاوؿان خ١ٓ٣ 
ً
.   ْالاخخال٫ ْالاؾدبضاص، الاؾخٗماع، مً الخدغع  في الكٗب خ١ٓ٣  مً خ٤ ؤجها ًٖ ال

ت ت: هي ٞااخٍغ ٔ  ظِت مً بازخُاٍع ٖىّ ًهضع ْبما ظِت، مً ؤلاوؿان ؤزُّ ججاٍ ؤلاوؿان خٍغ : ؤزغ

ت ْخ٤ ًٍْ جدذ جضزل مخٗضصة اخ١ٓ٣  ْؤنل ْقامل ٖام ااخٍغ : مجها مسخلٟت ٖىا

ت -أ خ٣اص خٍغ ٍٓ ٧ان ْبن ؤلاؾالم، ْاٖخىا١ ٣ُٖضجّ، جبضًل ٖلى ؤلاوؿان ٨ًٍغ ال ؤلاؾالم: ْالخضًً الٖا  بلى ًضٖ
ٓة ْل٨ً طل٪، ٕ ٞاأل٫ْ  آزغ، شخيء ٖلُـّ ْؤلا٦غاٍ شخيء ؤلاؾالم بلى الضٖ ٕٓ ْالشاوي مكْغ ٓة في حٗالى ٢ا٫ ،(36) ممى  الضٖ

ُٕل }: ؤلاؾالم بلى ى اصْل لِل ُلِل  بِل بِل
٪َل  ؾَل ِل

بّل تِل  عَل مَل
ْل
٨ خِل

ْل
اا   بِل

َل
ٔ ِٖل

ْٓل َل اإلاْل تِل  ةِل َْل
ىَل ؿَل خَل

ْل
م اا ُِل لْل اصِل ظَل ي َْل تِل

َّق
ال يَل  بِل ًُل  هِل ؿَل خْل

َل
نَّق  ؤ ٪َل  بِل بَّق َٓل  عَل مُل  َُل

َل
ل ْٖل َل

ً ؤ مَل لَّق  بِل ً يَل  َٖل

ِّل  ُلِل بِل
َٓل  ؾَل َُل مُل  َْل

َل
ل ْٖل َل

ًَل  ؤ ً ضِل
خَل ِْل ُل اإلاْل ٓعة {بِل  .125/ الىدل ؾ

ت -ب ت ااخٍغ   اإلاجا٫ ؤلاؾالم جغ٥: ال٨ٍٟغ
ً
ٓن  َظا في ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ؤمام ٞؿُدا ٓص ما ٧ل مىّ لِؿخسلو ال٩ ٌٗ 

ٓعٍ ْع٢ُّ خُاجّ في الُٗٓم بالىٟ٘ لُّٕ  .ْجُ
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ت -ت ٗت ؤ٦ضث: الؿُاؾُت ااخٍغ ُت خ٤ يمان ٖلى ؤلاؾالمُت الكَغ ٓلي زال٫ مً الؿُاسخي، الٖغ اث٠ ج  الْٓ
  صام ما الٗامت

ً
ٓلحها، ؤَال ٓع  ؾير في الغؤي ببضاء في ْخ٣ّ لخ ٍٓبها ؤْ ْجسُئتها الٗامت ألام   ٌٗخ٣ض ما ٤ْٞ جه

ً
  اٖخ٣اصا

ً
 ظاػما

ّ
ّل
 . خ٤ا٫ ؤه

ً
ٝ باألمغ اإلاؿلم الٟغص ٢ُام ْظٓب ٖلى ًٞال  بل للمؿلم، ؾُاسخي خ٤ باٖخباٍع اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

  ألامغ َظا ٌٗخبر
ً
  ْاظبا

ً
ُا   قٖغ

ً
٢ٓذ في اإلاؿلم، ٖلى ْٞغيا   طاجّ، ال

ً
ٓلّ مهضا٢ا  }: حٗالى ل٣

ٓنَل بُل اثِل
  الخَّق

ْنَل ضُل ابِل
َٗل ْل
  ال

ْنَل ضُل امِل خَل
ْل
 اا

 
ٓنَل دُل اثِل   الؿَّق

ٓنَل ُٗل
ا٦ِل   الغَّق

ضْنَل اظِل ْنَل  الؿَّق غُل ِٝل  آلامِل ْ غُل ْٗل َل اإلاْل   بِل
ٓنَل َُل ا الىَّق ًِل  َْل

غِل  َٖل
َل
ى٨

ُل ْل
  اإلا

ٓنَل
ُل
ٓ ِٞل ا

خَل
ْل
اا ْصِل  َْل

ضُل خُل ِّل  اِل
ّل
غِل  الل ِل

ّل
ك بَل ينَل  َْل ىِل مِل

ْل
ا
ُل ْل
ٓعة {اإلا  ؾ

ٓبت ٓلّ. 122/الخ ًَل }: حٗالى ٢ْ ً ظِل
َّق
ن ال مْل  بِل َُل ا ىَّق

َّق
٨ ي مَّق ىِل  فِل

عْل
َل ْل
ٓا ألا امُل

َل
٢
َل
  ؤ

َل
ة

َل
ال ا الهَّق ُٓل آجَل   َْل

َل
اة

َل
٧ ْا الؼَّق غُل مَل

َل
ؤ ِٝل بِل  َْل ْ غُل ْٗل َل ا اإلاْل ْٓل هَل جَل ًِل  َْل

غِل  َٖل
َل
ى٨

ُل ْل
ِّل  اإلا

َّق
ل لِل

 َْل

 
ُل
ت بَل ا٢ِل ٓعِل  َٖل

مُل
ُل ْل
ٓعة {ألا  }: اإلاامىين ْن٠ في حٗالى ٢ْا٫ ،41/ااخـج ؾ

ٓنَل ىُل مِل
ْل
ا
ُل ْل
اإلا اثُل  َْل ىَل مِل

ْل
ا
ُل ْل
اإلا مْل  َْل ُِل ًُل ْٗل اء بَل َُل لِل

ْْل ٌٍء  ؤَل
ْٗل ْنَل  بَل غُل مُل

ْل
إ  ًَل

ِٝل  ْ غُل ْٗل َل اإلاْل   بِل
نَل ْٓل هَل جْل ٍَل ًِل  َْل

غِل  َٖل
َل
ى٨

ُل ْل
  اإلا

ٓنَل ُمُل ٣ِل
ٍُل   َْل

َل
ة
َل
ال   الهَّق

ٓنَل ُل
ج
ْل
ا ٍُل   َْل

َل
اة

َل
٧   الؼَّق

ٓنَل ُٗل ُ ُِل
ٍُل َّل  َْل

ّل
ُّل  الل

َل
ٓل ؾُل عَل ٪َل  َْل ئِل

َل
ل ْْل مُل  ؤُل ُِل مُل خَل رْل يَل ُّل  ؾَل

ّل
نَّق  الل َّل  بِل

ّل
ؼِلٍؼٌل  الل

 َٖل

ُمٌل  ٨ِل
ٓعة {خَل ٓبت ؾ   ألامغ َظا ظاء ٢ْض ،71/الخ

ً
م ال٣غآن في ( الؿالم ٖلُّ ) ل٣مان الىبي لؿان ٖلى نغاخت ا}: ال٨ٍغ يَّق  ًَل جَل مِل  بُل ٢ِل

َل
 ؤ

 
َل
ة

َل
ال غْل  الهَّق مُل

ْل
ؤ ِٝل  َْل ْ غُل ْٗل َل اإلاْل َّل  بِل

ْل
اه ًِل  َْل

غِل  َٖل
َل
ى٨

ُل ْل
رْل  اإلا بِل

انْل ى َْل
َل
ل ا َٖل ٪َل  مَل ابَل نَل

َل
نَّق  ؤ ٪َل  بِل لِل

َل
ًْل  ط مِل  مِل

ؼْل ٓعِل  َٖل
مُل
ُل ْل
ٓعة {ألا  .17/ ل٣مان ؾ

ت -ث اث ٧ل بها ٣ٍْهض: اإلاضهُت ااخٍغ ٓع  مً الىابٗت الخهٞغ عة بظاجّ ؤلاوؿان قٗ   ااجماٖت اٖتراٝ ْيْغ

ض ما ٤ْٞ للخهٝغ اإلاُل٣ت ْؤَلُخّ بصخهّ ت َظٍ ؤؾاؽ ٖلىْ. ًٍغ  ْؤن ٌكاء، خُض ٣ًُم ؤن بوؿان ٧ل ًمل٪ ااخٍغ
ٓػ  ْؤن قاء، متى ٌؿاٞغ ، ما اإلاًِ مً ًدتٝر ْؤن ٨ًؿب، ما اإلاا٫ مً ًد ّ َْظا حهٔٓ

ّل
  ٧ل

ً
ٓن  ٤ْٞ بضاَت  الًغع  ًمى٘ ٢اه

ْان خّ اؾخسضام في ؤخض ٌكُِ ال ختى ْالٗض اتهم مً ٍْىا٫ آلازٍغً ُٞاطي خٍغ ٓلض ٞاإلوؿان. (37) خٍغ ً  
ً
 ألخض ْلِـ خغا

ٓصًت ْبنّل  ٌؿخٛلّ ؤْ ٣ًٍِغ ؤْ ًظلّ ؤْ ٌؿخٗبضٍ ؤن . حٗالى هلل الٗب

ا ٍٓل، ْاؾ٘ ٖىّ ٞال٨الم ؤلاؾالم في الغ١  ؤمّل ض ال َْ   ُّٞ ااخٓى هٍغ
ً
ٓظؼ ْل٨ً ْاهتهاثّ، بلٛاثّ بٗض ْزانت  ه

ة للغ١  ؤلاؾالم هٓغة :  هي ه٣اٍ بٗضّل

ٓع  خين البالص ظمُ٘ في الغ١  الهدكاع اإلاشلب اإلاٗاملت ؤؾاؽ ٖلى الغ١  ؤلاؾالم ؤ٢غ ل٣ض -أ  .ؤلاؾالم ِْ

  الغ٤ُ٢ اٖخبر ؤلاؾالم -ب
ً
، بوؿاها

ً
ٓة ؤ٫ْ  َْظٍ الؿُض، ؤزا ْؾماٍ ٧امال  .ْألاع٢اء الٗبُض اخترام هدٓ زُ

ٓاب ؤلاؾالم ؤٚل٤ -ت   الاؾتر٢ا١ ؤب
ّل
ٖت ااخغب خالت في بال ٕٓ ٖىض باإلاشل اإلاداعبين مٗاملت اإلاٗلىت اإلاكْغ ٢ٓ  في ال

 .ألاؾغ

ٓاب ؤلاؾالم ٞخذ -ث  بٌٗ ٦ْٟاعة ااجغاثم، بٌٗ اعج٩اب ٖىض الٗخ٤ ٦ُلب الغ١، ْبجهاء للٗخ٤ ال٨شيرة ألاب

 }: حٗالى ٢ا٫ الظهٓب،
َل

ال
َل
مَل  ٞ دَل خَل

ْل
  ا٢

َل
ت بَل

َل
٣ َٗل ْل

ا*  ال مَل ا٥َل  َْل عَل صْل
َل
ا ؤ   مَل

ُل
ت بَل

َل
٣ َٗل ْل

٪ُّب *  ال
َل
تٍء  ٞ بَل

َل
٢ ٓعة {عَل . 13-11/ البلض ؾ

:  الخِلُم خم -3

ٍٓل، ْاؾ٘ ؤلاؾالم في الخٗلُم خ٤ ًٖ ااخضًض بنّل  َْ ّ
ّل
اث، الٓناًا مجا٫ في ًب٤ لم ْبه  جغظمّ بل ْالىٍٓغ

ٓن  ٓا حي، ْا٢٘ بلى اإلاؿلم .  ْاإلاضهُت ااخًاعة بلى ااجِل ْمً الٗلم، بلى ألامُت مً ْاه٣لب
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 }: حٗالى ٣ٞا٫ ْالخٗلم، ال٣غاءة َلب ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ٖلى الؿماء مً هؼلذ ْآًت ٧لمت ْؤ٫ْ 
ْل
ؤ غَل

ْل
مِل  ا٢

اؾْل  بِل
٪َل  ِل

بّل ي عَل ظِل
َّق
٤َل  ال

َل
ل
َل
٤َل * ز

َل
ل
َل
انَل  ز وؿَل ِل

ْل
ًْل  ؤلا ٤ٍء  مِل

َل
ل  *  َٖل

ْل
ؤ غَل

ْل
٪َل  ا٢ بُّب عَل مُل  َْل غَل

ْل
٦

َل ْل
ي*  ألا ظِل

َّق
مَل  ال

َّق
ل مِل  َٖل

َل
ل
َل
٣

ْل
ال مَل *  بِل

َّق
ل انَل  َٖل وؿَل ِل

ْل
ا ؤلا مْل  مَل

َل
مْل  ل

َل
ل ْٗل ٓعة {ٌَل  ؾ

. 5-1/الٗل٤

ٓالذ مت آلاًاث ْج ت، ْالخ٨ٟغ ْالىٓغ الٗلم ٖلى جدض التي ال٨ٍغ  ْبين بُجهم ْج٣اعن  الٗلماء، يلٝ ْجبين ْاإلاٗٞغ
م، ِ٘ل  }: حٗالى ٢ا٫ ٚيَر

َل
ٞ غْل ُّل  ًَل

َّق
ًَل  الل ً ظِل

َّق
ٓا ال ىُل مْل  آمَل

ُل
ى٨ ًَل  مِل ً ظِل

َّق
ال ٓا َْل

ُل
ْج

ُل
مَل  ؤ

ْل
ل ِٗل

ْل
اثٍء  ال عَلظَل ُّل  صَل

َّق
الل ا َْل مَل   بِل

ٓنَل
ُل
ل مَل ْٗل َل

يرٌل  ح بِل
َل
ٓعة {ز . 11/اإلاجاصلت ؾ

  ْٞغى، ْاظب َٓ بل ٌ،لهاخب خ٤ مجغص ًجٗلّ ْلم الٗلم، َلب ٖلى ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ْخض
ً
 ْْاظبا

 
ً
ٍٓا   صهُ

ً
. ( مؿلم ٧ل ٖلى ٍٞغًت الٗلم َلب ): ْالدؿلُم الهالة ؤًٞل ٖلُّ ٣ٞا٫ ْآلازغة، الضهُا في ٢ًْاثُا

:  الِمل خم -5

٠٢ٓ ألاخُاء، في الباعػة الؿمت َْٓ ااخُاة، َظٍ في ألاؾاؽ َٓ الٗمل  ؤْ ْخًاعة ج٣ضم ٧ْل اإلاِٗكت ٖلُّ ْجخ

ٓظبّ ٍُْمإن اإلااصي ؤمىّ في ؤلاوؿان خ٤ ًجؿض ِٞٓ اإلاِمت ااخ١ٓ٣  مً الٗمل ١ح َْٗض. مضهُت  خايٍغ ٖلى ؤلاوؿان بم
ٓٞغ ْمؿخ٣بلّ، م، الِٗل لّ ٍْ .   (38) آلازٍغً ٢بل مً ْؤلاخؿان الاؾخجضاء مظلت مً ٍْى٣ظٍ ال٨ٍغ

  الٗمل ؤلاؾالم ظٗل ٢ْض
ً
  لئلوؿان خ٣ا

ً
ٓن  ال ِٖكّ، ٨ًؿب ٖلُّ ْْاظبا  ؤلاؾالم ْاٖخبر الىاؽ، لىٕ ٖالت ٩ً

ٓالضًً بٖالت الص ؤْ ال َٓل }: حٗالى ٢ا٫ ااجِاص، بمشابت الىٟـ ؤْ ألا ي َُل ظِل
َّق
لَل  ال َٗل مُل  ظَل

ُل
٨

َل
عْلىَل  ل

َل ْل
  ألا

ً
ال

ُل
ل
َل
ٓا ط

ُل
ك امْل

َل
ي ٞ ا فِل هَل بِل ا٦ِل ىَل ٓا مَل

ُل
ل
ُل
٧  َْل

ً ِّل  مِل ٢ِل
ػْل ِل
ِّل  عّل ُْل

َل
ل بِل

ٓعُل  َْل
ُل

ك
ُّب
ٓعة { الي ٍ ؤلاؾالم اَخم ْل٣ض. 15/ اإلال٪ ؾ  الٗامل ؤظغ ٌُٗي ؤن الٗمل عب مً لبٍْ الٗمل، بكْغ

ٓم ؤن الٗمل عب ٞلؼم مماَلت، صْن    ٖغ٢ّ، ًج٠ ؤن ٢بل ؤظٍغ ألاظير بةُٖاء ٣ً
ً
غ ًٖ ًٞال  في الٗامل خ٤ ؤلاؾالم ج٣ٍغ

٢ٓـّ، بسـ ٚير مً ٖملّ ًالءم بمـا الٗاص٫ ألاظغ ؤزظ   }: حٗـالى ٢ـا٫ اخ٣ـ
َل
ال   َْل

ْل
ٓا ؿُل

َل
س بْل

َل
اؽَل  ج مْل  الىَّق َُل اء َُل

ْل
ق

َل
ٓعة { ؤ غاٝ ؾ  ألٖا

. ألازُاع مً ااخماًت خ٤ الٗامل ؤُٖى ٦ما ،85/

: الخملً خم -6

تراٝ ٌٗجي الخمل٪ خ٤  ْالاؾخٟاصة بالصخيء الخهٝغ ؾلُت مً اإلاال٪ ْجم٨ين لئلوؿان، الٟغصًت اإلال٨ُت بد٤ الٖا
ٓن  ؤن ْألانل مُل٤، ْخ٤ صاثم خ٤ َْٓ اؾخٛاللّ، ؤْ مىّ الن في ٩ً ٓم ْااخ١ٓ٣، اإلاىاٞ٘ في ٢غع  زم ؤلٖا  قمل ْالُ

. ألاصبُت ااخ١ٓ٣ 

ن ألجهم ْالىاؽ ؤلاوؿان بلى اإلاا٫ ْوؿب الخمل٪ خ٤ ؤلاؾالم ْؤ٢غ ٓن  بّ ٌؿخإؾْغ  ْالاؾخٟاصة خُاػجّ ٖلى َْٗمل
ت ٌٗتٝر ٞاإلؾالم ُّٞ، ْالخهٝغ مىّ  َْٗخبر ن باخترامّ ٍْإمغ ااخ٤ َظا ٍْدترم اإلال٨ُت، في ْبد٣ّ للٟغص الخمل٪ بدٍغ

خضاء ٓباث ٍْغجب ال٨باع، إلاٗاصخيا مً ٖلُّ الٖا ٍٓت ٣ٖ . (39) اإلاٗخضًً ٖلى ػاظغة صهُ

م ال٣غآن ؤزبذ ٦ما ا}: حٗالى ٣ٞا٫ باإلاا٫، الخهٝغ خ٤ ال٨ٍغ هَل بُل ىَّق جَل ُُل ؾَل ى َْل
َل
٣

ْل
ج
َل ْل
ي* ألا طِل

َّل ي ّّل حِل
ْل
ا ُّل  ًُل

َل
ال ى مَل

َّق
٧ زَل

َل
ت ٓعة {ًَل  ؾ

. 18-17/ اللُل

ٓن  ؤن اإلال٨ُت في ْألانل ْلت الٗامت اإلال٨ُت ؤلاؾالم ؤ٢غ ا٦م الٟغصًت، اإلال٨ُت ْهي لؤلٞغاص، ج٩ ٓا٫ في للض  التي ألام
  الٗامت، اإلاهلخت ُّٞ بما ألامغ ْلي ٍْخهٝغ الىاؽ، ظمُ٘ مهاار ْتهم ألامت خاظاث بها جخٗل٤

ً
 ٖهغها في ْزانت
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ٓاعص ال٨بيرة ْالهىاٖاث ألاؾلخت ْمهاو٘ ال رْة مهاصع جمل٪ مشل ااخايغ،  خ٫٤ ؤلاؾالم اخترام ْم٘. الُبُُٗت ْاإلا
ّ اإلال٨ُت

ّل
عة اإلال٨ُت هٕؼ ًجيز ٞةه ُت ْاإلاهلخت للًْغ ٌٍٓ صٞ٘ بٗض الكٖغ ا الٗاص٫، الخٗ ْظبها التي ااخ١ٓ٣  ؤمّل  في ؤلاؾالم ؤ

ٓن  ْالؼ٧اة، ألا٢اعب، ه٣ٟت مجها ٨ٞشيرة اإلال٨ُت خ٤ .  (40) اإلادخاظين ْٖ

ِت في ؤلاوظاهُت الخلىق  وكماهاث ومصاًا خـاثف: الثالث اإلابدث      : طالمُتؤلا الؼَس

اث ااخ١ٓ٣   بن ا التي ااخهاثو مً بجملت جخميز ؤلاؾالمي الىٓام في ْااخٍغ ا ًٖ جميَز  ْالتي ألاهٓمت مً ٚيَر

ٓن  ؤلاوؿان ٖال٢ت مً جيب٘  .ؤلاوؿان زل٤ اظلِا مً التي ْبالٛاًت ْبسال٣ّ بال٩

ٗت زهاثو م٘ جخُاب٤ ؤلاؾالم في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بها جخميز التي ْااخهاثو   مً ظؼء ااخ١ٓ٣  الن ،الكَغ
ٗت  ٍْجٗلِا الى٣هان مً ْااخلٓ بال٨ما٫ جخميز ججٗلِا التي الضًيُت الهبٛت جدمل ؤجها ميزاتها ْاَم ؤلاؾالمُت الكَغ

ٓة ٦ظل٪ جخميز ٓص م٘ ؤلالؼام ب٣ ت الُاٖت ْظ ٕٓ الازخُاٍع  بلُِت مىدت ْهي ْٖامت قاملت ااخ١ٓ٣  َْظٍ الخل٣اجي ْااخً
ٗت ٣ْٞا ْلت ٍْجٗل حٗالى هللا لكَغ ض ؤْ ٖلحها خغنِم بها الخمخ٘ مً ألاٞغاص جم٨ين ٖلى جدغم ؤلاؾالمي الىٓام في الض  ًٍؼ
ٓا ؤن لخم٨ُىّ بال ٢امذ ما ألجها ا مً التي ؤلاؾالمُت ااخُاة ًدُ اث ااخ١ٓ٣  بخل٪ الخمخ٘ مً جم٨ُجهم مٓاََغ  بل ْااخٍغ

.  (41) ْاؾخٗمالِا مباقغتها بلى صِٞٗم

اثْاار ااخ١ٓ٣  ْجخميز  ٗت في ٍع : هي ااخهاثو مً ظملت لِا بن بط مُٗىت بُبُٗت ؤلاؾالمُت الكَغ

   
ً
ِت في ؤلاوظان خلىق  إلخيام الدًيُت الـفت: اوال : ؤلاطالمُت الؼَس

غ      ّٗ اإلابين، ااخ٤ َٓ الظي ْظل ٖؼ هللا مً مهضع ؤلاؾالمي الىٓام في ااخ١ٓ٣  ج٣ٍغ  ال الظي الٗض٫ َٓ ْحكَغ

ؼ ٦خابّ مد٨م في حٗالى ا١٫ ًخدامل، ال ًدابي ضْل }: الٍٗؼ
َل
٣

َل
ا ل ىَل

ْل
ل ؾَل عْل

َل
ا ؤ ىَل

َل
ل ؾُل اثِل  عُل ىَل ِل

ِّل بَل
ْل
ال ا بِل ىَل

ْل
ل هؼَل

َل
ؤ مُل  َْل ُِل َٗل ابَل  مَل خَل ٨ِل

ْل
انَل  ال يزَل ِل

ْل
اإلا ٓمَل  َْل ٣ُل َُل

 لِل
اؽُل  ِِل  الىَّق

ؿْل ٣ِل
ْل
ال ٓعة { بِل ُّل }: ْظل ٖؼّل  ٢ْا٫ ،25/ ااخضًض ؾ

َّق
ي الل ظِل

َّق
٫َل  ال هؼَل

َل
ابَل  ؤ خَل ٨ِل

ْل
ِل  ال

٤ّل خَل
ْل
اا انَل  بِل يزَل ِل

ْل
اإلا ا َْل مَل عِلٍ٪َل يُل  َْل

لَّق  صْل َٗل َل
  ل

َل
ت َٖل ا  الؿَّق

غِلٍبٌل 
َل
ٓعة {٢ ٓعٔ ؾ . 17/  الك

 ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖلى ٢ْضؾُت اختراما جًٟي ظٗلتها التي ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة ؤؾاؽ ٖلى مبيُت ٞاألخ٩ام   

ٓاظب ااخ٤ ميزان ْظٗل. ٖلحها ْاإلاداٞٓت الخترامِا ؤ٦ُضة يماهت ْق٩لذ ٓبا ْال  ٌُٗي ؤلالُِت الٗضالت ٢بل مً مىه
غج٤  ؤال ًيبػي الظي حٗالى هللا ؤمغ مً ألهّ ألظلّ ٍْجاَض ْزباث بنغاع في بد٣ّ اإلاغء ًُالب بدُض ٣ُٖضًا ٖم٣ا ااخ٤ ٍع

  ُّٞ ًٍٟغ
ّل
ٓا الظًً ؤهٟؿِم الٓاإلاين مً ٧ان ْبال ٓان الاؾخظال٫ ٢بل  الهٟت ؤيٟتها التي الىخاثج ابغػ  ْان ،(42)ْالِ

ٗت في نؤلاوؿا اخ١ٓ٣  الٗامت ألاخ٩ام ٖلى الضًيُت : هي ؤلاؾالمُت الكَغ

: الىلاثف مً والخلى الىماٌ -1

ٔ  ْااخُإ الٓلم مً ْزالُت ْالغخمت ْالٗض٫ ااخ٨مت ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت ألاخ٩ام َظٍ الن   ْاليؿُان ْالِٓ

ٓلّ مهضا٢ا ا } :حٗالى ل٣ مَل انَل  َْل
َل
٪َل  ٧ بُّب ا عَل ًُّ ؿِل

َل
ٓعة {و م ؾ ٓلّ ،64/مٍغ  }: حٗالى ٢ْ

َل
ال ٪َل  َْل

َل
ٓه

ُل
ج
ْل
إ لٍء  ًَل

َل
ش مَل   بِل

َّق
ال ا٥َل  بِل ىَل ئْل ِل  ظِل

٤ّل خَل
ْل
اا ًَل  بِل ؿَل خْل

َل
ؤ  َْل

يًرا ؿِل
ْٟل ٓعة {جَل  .33/الٟغ٢ان ؾ
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 :ملصمت ؤخيام -2

ٓجها  ٓحي ٖلى مبيُت ٧  لؤلهٓمت زالٞا بىائها حكُض ْٖلحها ؤخ٩امِا حؿخمض مجهما خُض -ْالؿىت ال٣غان  -ؤلالهي ال

ٓص. الٓيُٗت ٓظ ٗاث بلحها جٟخ٣غ التي ألاخ٩ام لخل٪ ال٣ضاؾت ْل ٔ  الدكَغ ٪َل }: حٗالى ٢٫ا ألازغ لِل
َل
ً ط مَل مْل  َْل ِل

ّل
ٓ َٗل غَل  ٌُل اثِل

َٗل َل
ِّل  ق

َّق
 الل

ا هَل جَّق ةِل
َل
ٞ ً ٔ  مِل َٓل ٣ْل

َل
ٓبِل  ج

ُل
ل ٣ُل

ْل
ٓعة { ال . 32/ااخـج ؾ

ت الواُت -3 ٓجها ؤلاوؿان صازل مً اإلاىبٗشت الخل٣اثُت الاخخُاٍز  .ؤلاًمان قٍغ َْٓ حٗالى هللا لكٕغ حؿلُم ل٩

ٓاب ْاإلاغجبُت ْااخغام ااخال٫ مبضؤ لىٕ مبيُت ؤخ٩اما ًجٗلِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ألخ٩ام الدًيُت الـفت -4  بالش

 .الٓيُٗت ألاهٓمت بلُّ ماجٟخ٣غ َْظا آلازغة في ْااجؼاء

 بٗض ْحي ال بظل٪ ًنز٫  ْحي بلى ًدخاط ااخ١ٓ٣  جل٪ مً خ٤ ؤي بلٛاء ؤْ وسخ الن ْاليسخ لإللغاء كابلت غير -5
 .( ْؾلم ٖلُّ هللا نلى) مدمض الىبي ْٞاة

ٗت ٖلى صَاْاٖخما الضًيُت الهٟت بؿبب -6 ٓن  ؤلاؾالمُت الكَغ  خ١ٓ٣  في والخفٍسى ؤلافسان مً خالُت ج٩
ْلت حؿخُُ٘ ال ااجماٖت ؤْ ألاٞغاص . ألاٞغاص خؿاب ٖلى ؾلُاجها في حٛالي ؤن الض

  
ً
: بلهُت مىذ ؤلاطالم في ؤلاوظان خلىق : زاهُا

٢ٓا لِؿذ ؤلاؾالمي الىٓام في ااخ١ٓ٣  َظٍ بن  ٗت مً حؿخمض بلُِت، مىذ هي ْبهما َبُُٗت خ٣  ؤلاؾالمُت، الكَغ
 ٖلى ْبىاءً  ًْٞلّ، ؤلاوؿان ٦ْغم ااخُاة، خ٤ مىدّ ااخل٤ ْبهظا ؤلاوؿان زل٤ حٗالى ٞاهلل ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة بلى ْحؿدىض

٢ٓا مىدّ طل٪ اث خ٣ ٗخّ في زابخت ْخٍغ   ْظٗلّ ؤلاعاصة ُّٞ ْزل٤ قَغ
ً
ال  ٠٨ً ْبها ًٟٗل بها التي ؤلاعاصة َظٍ ًٖ مؿئ

م ل٣غانٞا. (43) ٓن  بلى ؤقاع ال٨ٍغ   اإلال٨ُت خ٤ ٞظ٦غ بلُِت مىدا ااخ١ٓ٣  ٧
ً
ٓلّ في بلُِت مىدت بٓنّٟ مشال مْل }: حٗالى ٢

َل
ل َْل  ؤَل

ا ْْل غَل ا ًَل هَّق
َل
ا ؤ ىَل ٣ْل

َل
ل
َل
مْل  ز ُِل ا لَل مَّق ذْل  مِل

َل
ل مِل

ا َٖل ًىَل ضِل
ًْل اًما ؤَل َٗل

ْل
و
َل
مْل  ؤ ُِل ا َٞل َِل   لَل

ٓنَل
ُل
٩ الِل

ٓعة {مَل .  71/ ٌـــ ؾ

ٓلّ ةبلهي مىدت بٓنٟت ااخُاة خ٤ بلى ْؤقاع   لْل }: حٗالى ب٣
ُل
َٓل  ٢ ي َُل ظِل

َّق
مْل  ال

ُل
٦

َل
إ

َل
وك

َل
لَل  ؤ َٗل ظَل مُل  َْل

ُل
٨

َل
َ٘ل  ل مْل اعَل  الؿَّق هَل بْل

َل ْل
ألا  َْل

 
َل
ة ضَل ئِل

ْل
ٞ
َل ْل
ألا   َْل

ً
ُال لِل

َل
ا ٢ ْنَل  مَّق غُل

ُل
٨

ْل
ك

َل
ٓعة {ح . 23/ اإلال٪ ؾ

 
ً
ٌ : زالثا : الخلىق  في والِمىم الؼمى

٫ٓ  ه٣هض  ٫ٓ  بالكم اث ااخ١ٓ٣  ل٩ل ااخ١ٓ٣  هٓام قم ٓم ؤما ْااخٍغ ٓاَىين ل٩ل ٖامت ؤجها بها ٞىٗجي الٗم  اإلا
ٓن  بؿبب ااخ١ٓ٣  جل٪ في بُجهم جمُيز صْن  ؤلاؾالمي للىٓام ااخايٗين  مً ْهي ال٣ُٗضة، ختى ؤْ اللٛت ؤْ ااجيـ ؤْ الل

. ؤلاؾالم في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في اإلاميزة ْااخهاثو اإلاباصت

: ؤٖالٍ الهٟاث جدٓي  ْالتي ؤلاؾالم مىدِا التي ااخ١ٓ٣  ؤَم ًلي ُٞما ْهبين 

ٓلّ مهضا٢ا: وؤلاهـاف الِدالت -1 ا}: حٗالى ل٣ ا ًَل هَل حُّب
َل
ًَل  ؤ ً ظِل

َّق
  ال

ْل
ٓا ىُل   آمَل

ْل
ٓا

ُل
ٓه

ُل
ينَل  ٧ امِل َّٓق َل

ِّل  ٢
ّل
ل اء لِل ضَل َِل ُل

ِِل  ق
ؿْل ٣ِل

ْل
ال   بِل

َل
ال  َْل

مْل 
ُل
٨ ىَّق مَل غِل

جْل أنُل  ًَل ىَل
َل

مٍء  ق
ْٓل َل
ى ٢

َل
ل   َٖل

َّق
ال

َل
  ؤ

ْل
ٓا

ُل
ل ضِل

ْٗل َل
  ح

ْل
ٓا

ُل
ل ضِل

ْٖل َٓل  ا بُل  َُل غَل
ْل
٢
َل
ٔ  ؤ َٓل ٣ْل لخَّق   لِل

ْل
ٓا ٣ُل اجَّق َّل  َْل

ّل
نَّق  الل َّل  بِل

ّل
ي الل بِل

َل
ا عٌل ز مَل   بِل

ٓنَل
ُل
ل مَل ْٗل َل

ٓعة {ح . 8/ اإلااثضة ؾ
ا   آلاًاث مً ْٚيَر
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ا}: حٗالى ٢ا٫: اإلاظاواة خم -2 ا ًَل هَل حُّب
َل
اؽُل  ؤ ا الىَّق هَّق م بِل

ُل
ا٦ ىَل ٣ْل

َل
ل
َل
ً ز ِل

غٍء  مّل
َل
٦

َل
ى ط

َل
هث

ُل
ؤ مْل  َْل

ُل
ا٦ ىَل

ْل
ل َٗل ظَل ًٓبا َْل ُٗل ُل

لَل  ق اثِل
بَل
َل
٢ ٓا َْل

ُل
ٞ اعَل َٗل خَل نَّق  لِل  بِل

مْل 
ُل
٨ مَل غَل

ْل
٦

َل
ىضَل  ؤ ِّل  ِٖل

َّق
مْل  الل

ُل
ا٦

َل
٣

ْل
ج
َل
نَّق  ؤ َّل  بِل

َّق
ُمٌل َٕل  الل يرٌل  لِل بِل

َل
ٓعة {ز  .13/ اادجغاث ؾ

  }: حٗالى ٢ا٫: الخُاة كدطُت -3
َل
ال   َْل

ْل
ٓا

ُل
ل خُل ٣ْل

َل
َـل  ج ْٟل ي الىَّق تِل

َّق
مَل  ال غَّق ُّل  خَل

ّل
  الل

َّق
ال ِل  بِل

٤ّل خَل
ْل
اا ٓعة { بِل  .151/ ألاوٗام ؾ

ت -4 ًِل }: حٗالى ٢ا٫ :واإلاظاولُت الخٍس
ٔ مَّق ضَل خَل َْل ا ا مَل هَّق ةِل

َل
ضي ٞ خَل هْل ِّل  حَل ؿِل

ْٟل ىَل ً لِل مَل لَّق  َْل ا يَل مَل هَّق ةِل
َل
لُّب  ٞ ًِل

ا ًَل هَل حْل
َل
ل   َٖل

َل
ال عُل  َْل ؼِل

َل
  ج

ٌل
ة عَل اػِل عَل  َْل

ػْل  ِْل
 ٔ غَل

ْل
ز

ُل
ٓعة { ؤ  }: حٗالى ٢ْا٫ ،15/ ؤلاؾغاء ؾ

َل
ٍَل  ال ا غَل

ْل
٦ ي بِل ًِل  فِل ً ِل

ٓعة { الضّل  .256/ الب٣غة ؾ

مْل  }: حٗالى ٢ا٫ الظُاطُت الخلىق  -5 َُل عْل ِْل ا
َل

ق ي َّل غِل  فِل
مْل
َل
ٓعة { ألا ٓلّ 159/ ٖمغان آ٫ ؾ مْل  }: حٗالى ٢ْ َُل غُل مْل

َل
ؤ ٔ َْل ٓعَل ُل

 ق
مْل  هُل جَل ُْل ٓعٔ ْعةؽ { بَل  .38/ الك

ا}: حٗالى ٢ا٫ ؤلاوظاهُت الىسامت ُلى الخفاي -6 ا ًَل هَل حُّب
َل
ًَل  ؤ ً ظِل

َّق
ٓا ال ىُل   آمَل

َل
غْل  ال

َل
خ سْل ٓمٌل  ٌَل

َل
٢ ً ِل

مٍء  مّل
ْٓل َل
ى ٢ سخَل ن َٖل

َل
ٓا ؤ

ُل
ٓه

ُل
٩ ًرا ًَل يْل

َل
 ز

مْل  هُل جْل ِل
  مّل

َل
ال اء َْل ؿَل ً وِل ِل

اء مّل ؿَل ِل
ّل
ى و سخَل ن َٖل

َل
ًَّق  ؤ

ُل
٨ ًرا ًَل يْل

َل
ًَّق  ز هُل جْل ِل

  مّل
َل

ال ْا َْل ؼُل مِل
ْل
ل
َل
مْل  ج

ُل
٨ ؿَل ُٟل ه

َل
  ؤ

َل
ال ْاثَل  َْل ؼُل ابَل

َل
ابِل  ه

َل
٣

ْل
ل
َل ْل
األ َـل  بِل

ْل
ئ مُل  بِل ؾْل   الاِل

١ُٓل ؿُل ُٟل ضَل  الْل ْٗل انِل  بَل ًمَل ِل
ْل

 ؤلا
ً مَل مْل  َْل

َّق
بْل  ل

ُل
د ٪َل  ًَل ئِل

َل
ل ْْل إُل

َل
مُل  ٞ   َُل

ٓنَل ُل
اإلاِل
َّق
ٓعة {الٓ . 11/ اادجغاث ؾ

 
ً
: الِامت باإلاـلخت ؤلاوظان لخلىق  الِامت ألاخيام جلُُد: زابِا

خضا٫ جميز ؤلاؾالمي ٞالىٓام   ْي٘ م٘ الٟغص مهلخت ًسضم بما ؤلاوؿان ١خ٣ٓ خماًت في ْالٓؾُُت بااٖل
ٓابِ  خؿاب ٖلى ألاٞغاص خ١ٓ٣  في ؤلاٞغاٍ ًٖ ؤلاؾالمي الىٓام ابخٗض ٣ٞض لظا الٗامت، اإلاهلخت جد٤٣ التي الً

ٗت الالتزام زال٫ مً ااجماٖت ٗت بن ٖلى ًٞال. (44) ؤلاؾالمُت بالكَغ  ااخ٤ ناخب ٖلى ٞغيذ ؤلاؾالمُت الكَغ
ّ ًخٗضٔ ال ْان ااخ٤ ٣ًغعَا التي ْصااخض في خ٣ّ اؾخٗما٫  ٢ْض خ٣ّ، اؾخٗما٫ بذجت آلازٍغً خ١ٓ٣  ٖلى بخهٞغ

ٗت ٞغيذ ٓصا الكَغ . الٗامت اإلاهلخت ؾبُل في مهااخّ ببٌٗ الخطخُت في ااخ٤ ناخب ٖلى ٢ُ

: ؤلاطالم في الظُاطُت الخلىق  كماهاث

ٗت ج٨خ٠ لم غ ؤلاؾالمُت الكَغ ٝ ألامغ ٢اٖضة بخ٣ٍغ  ؾُاسخي ٦د٤ ْاإلاداؾبت، اإلاى٨غ، نٕ ْالىهي باإلاْٗغ
ٗت ظاءث بل ٣ِٞ، ٖلحهم ْْاظب للمؿلمين، ْلت ْألاٞغاص ألامت ٢ُام لًمان ٖملُت، بٓؾاثل ٦ظل٪ الكَغ  ااخ٤ َظا بمؼا

  ْب٢امخّ،
ْل
ٗت خضصث بط ٓلى عثِؿت ظِاث الكَغ ْلت،: هي بّ ال٣ُام جخ . ْألاٞغاص ْااجماٖاث، الض

ا ٓلُت خُض مً ؤمّل ْلت مؿئ ْلت ااخ١ٓ٣، لًمان ٧ٓؾُلت الض لُت ٖلحهـا ج٣٘ ؤلاؾالمُت ٞالض  اإلاجخم٘، بنالح مؿْا
  ًخم ال الظي

ّل
ٝ باألمغ بال ، ب٢امت مً ْالخإ٦ض اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ ْلت المخال٥ ْطل٪ الكٕغ ٓة الض ت ال٣ ٍع  الًْغ

ضْل }: حٗالى ٢ا٫. (45) ؤلاؾالم ؤخ٩ام جُب٤ُ خؿً إلاخابٗت
َل
٣

َل
ا ل ىَل

ْل
ل ؾَل عْل

َل
ا ؤ ىَل

َل
ل ؾُل اثِل بِل  عُل ىَل ِل

ِّل بَل
ْل
ا ال ىَل

ْل
ل هؼَل

َل
ؤ مُل  َْل ُِل َٗل ابَل  مَل خَل ٨ِل

ْل
انَل  ال يزَل ِل

ْل
اإلا ٓمَل  َْل ٣ُل َُل

 لِل
اؽُل  ِِل  الىَّق

ؿْل ٣ِل
ْل
ال ا بِل ىَل

ْل
ل هؼَل

َل
ؤ ًضَل  َْل ضِل

خَل
ْل
ِّل  اا ُ ؽٌل  ِٞل

ْل
إ ًضٌل  بَل ضِل

َل
ُ٘ل  ق ِٞل ا

ىَل مَل اؽِل  َْل لىَّق ٓعة { لِل  ًظ٦غ ٦ما ااخضًض، مً ٞاإلاغاص ،25/ ااخضًض ؾ

ْصي ٓص ٔ  َٓ ): اإلا ْلت ِٞضٝ الاظخماُٖت، الٗضالت هٓام ب٢امت: الغؾل بٗض ٞٛاًت ْلظل٪ ،( الؿُاؾُت ال٣ٓ  لِـ الض
 
ً
ت خماًت في ًخمشل ؾلبُا ْلت، اإلاجخم٘ ًٖ ْالضٞإ الٟغصًت، ااخٍغ ا ْالض  الٗضالت هٓام ب٢امت الاًجابُت ٚاًتها ْبهمّل

  ًخد٤٣ ال الظي الاظخماُٖت،
ّل
ٝ باألمغ ب٣ُامِا بال ُت ْجم٨ين اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ .  بّ ًامال٤ مً الٖغ
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الًت، بين جُمُت ابً عبِ ْلظل٪ ٝ ألامغ ْبين ال الًت ؤنل ظٗل خُض اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ  ألامغ ال

ٝ . باإلاْٗغ

ْلت، باليؿبت َظا ا للض ْعَا ااجماٖاث ؤمّل ْظب بما ال٣ُام لًمان ٞض ، ؤ ٝ ؤمغ مً الكٕغ  مى٨غ، ًٖ ْههي بمْٗغ

ٓلّ مً ُٞيب٘ ص،ْألاٞغا ألامت ٖلى ؾُاسخي ْْاظب ٦د٤ ْمداؾبت، ً}: حٗالى ٢
ُل
٨ خَل

ْل
ل مْل  َْل

ُل
ى٨ ِل

  مّل
ٌل
ت مَّق

ُل
  ؤ

ٓنَل ُٖل ضْل ى ًَل
َل
ل رِل  بِل

يْل
َل
خ

ْل
ْنَل  اا غُل مُل

ْل
إ ٍَل  َْل

ِٝل  ْ غُل ْٗل َل اإلاْل   بِل
نَل ْٓل هَل جْل ٍَل ًِل  َْل

غِل  َٖل
َل
ى٨

ُل ْل
٪َل  اإلا ئِل

َل
ل ْْل ؤُل مُل  َْل   َُل

ٓنَل خُل لِل
ْٟل ُل ٓعة {اإلاْل   ،104/ٖمغان آ٫ ؾ

ْل
٫ٓ  بط  ْلخ٨ً ): آلاًت َظٍ جٟؿير في ٦شير ابً ٣ً

ٓة حٗالى، هللا بإمغ ملل٣ُا مىخهبت ؤمت مى٨م ٝ ْألامغ ااخير، بلى ْالضٖ  َم: الطخا٥ ٢ا٫.. اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

اة، ْزانت الصخابت زانت ٓص.. ْالٗلماء اإلاجاَضًً ٌٗجي الْغ ٓن  ؤن آلاًت َظٍ مً ْاإلا٣ه  ألامت َظٍ مً ٞغ٢ت ج٩

  طل٪ ٧ان ْبن الكإن، لِظا مخهضًت
ً
ٓظب آلاًت َظٍ ٞةنّل  ْٖلُّ،. ( بدؿبّ ألامت مً ٞغص ٧ل ٖلى ْاظبا  اإلاؿلمين ٖلى ج

ٝ ألامغ مً ااخ١ٓ٣، يمان بهضٝ بؾالمُت، ظماٖاث بًجاص ٓة اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ ٓاضر ْمً. ااخير بلى ْالضٖ  ال
ّ

ّل
ٝ باألمغ اإلاؿلمين، ٧ل ٢ُام َىا، آلاًت مً اإلاغاص لِـ ؤه ٓلى التي ااجماٖت بًجاص اإلاغاص بل اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ  جخ

ٓلى الكإن، َظا ُت الغاعي جُب٤ُ خؿً مً الخإ٦ض ااجماٖاث َظٍ ْجخ ، ْالٖغ   ًخد٤٣ ال الِضٝ َْظا للكٕغ
ّل
 بإمٍغً بال

: َما

. ؤلاؾالم بإخ٩ام التزامِم مً للخإ٦ض ْمداؾبتهم ااخ٩ام مىا خت َٓ ألا٫ْ 

، ؤخ٩ام جُب٤ُ ًٖ ماهدغاّٞ ْمغا٢بت ْٖامتهم، اإلاؿلمين ألٞغاص الىهُدت بمِام ال٣ُام َٓ الشاوي  ٢ْض الكٕغ

ٓلّ مجها ْمداؾبتهم، ااخ٩ام مىا خت ٖلى اإلاا٦ضة ألاصلت مً الٗضًض طل٪ في ْعص  الدًً ): ْؾلم ٖلُّ هللا نلى ٢

٫ٓ  ًا إلاً ٢لىا ( الىـُدت امتهم اإلاظلمين وألثمت ولسطىله ولىخابه هلل ): ٢ا٫ ؟ هللا عؾ  مداؾبت ؤلاؾالم ظٗل بل ،( ُو

٫ٓ  طل٪ ْفي ااجِاص، مً ؤًٞل ااخا٦م ٫ٓ  ٣ً  وزحل اإلاولب ُبد بً خمصة الؼهداء طُد ): ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الغؾ

ا. ( فلخله ونهاه فإمسه حاثس بمام بلى كام  اإلاؿلمين، بىصر ُٞخٗل٤ اإلاجخم٘، في ااجماٖاث ٖمل مً الشاوي الك٤ ؤمّل
عة بلى ْجيبحهِم ، الخمؿ٪ يْغ ن حٗااج التي ٧اعألاٝ ْوكغ جش٣ُِٟم، ٖلى ْالٗمل بالكـٕغ  الؿُاؾُت ألامت قْا

لُت لخدمل بهم، الجهٓى بهضٝ بُجهم، ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت .  ألاعى في ااخالٞت مؿْا

: الخاجمت

  البدض ٢ضم
ً
ٓع  مً ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  جدلُال ٗت زهٓنُت ٖلى الخإ٦ُض جم ٢ْض بؾالمي، ؾُاسخي مىٓ  الكَغ

ٓعَا في ؤلاؾالمُت،  ؤطَان حكٛل التي اإلاٗانغة ال٣ًاًا ؤَم مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ًُت ْحٗض ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  جه
ن، مىظ ْال٣ِٟاء اإلا٨ٍٟغً ْظب اإلاِماث ؤَم مً ألجها ٢ْغ ٓاظباث ْؤ ت، بلحها جخُل٘ التي ال  بد١ٓ٣  ؤلاؾالم ٖجي ٢ْض البكٍغ
ٗت ٖلماء ْبظ٫ ْخماًتها ؤلاوؿان   الكَغ

ً
ٓصا ٓص ْْي٘ لًبُِا ٦بيرة ظِ  اؾخسضامِا ْخؿً ١ْ ااخ٤ َظٍ جًمً التي ال٣ُ

. اإلاجخم٘ مهلخت ًد٤٣ بما

ٓاء ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اخترام ؤٖلً مً ؤ٫ْ  ؤلاؾالم ٞةنّل  البدض، زال٫ مً جبين ٦ْما  التي ألاؾاؾُت ااخ١ٓ٣  في ؾ
  ٣ًضم ٞاإلؾالم اإلاجخم٘، في ْبِٗكّ بصخهّ، جخٗل٤

ً
ٓعا م مً ًىُل٤ للخ١ٓ٣، مىٓ  ْاؾخسالّٞ لئلوؿان حٗالى هللا ج٨ٍغ

  ؤلاوؿان، ٌٗخى٣ِا التي ال٣ُٗضة ٖلى ٍْغج٨ؼ عى،ألا في لّ
ْل
  الاًجابي ااجاهب مً لئلوؿان ؤلاؾالم ٢غع  بط

ً
٢ٓا  اظخماُٖت، خ٣

ْلت ج٨ٟلِا اًت الض هّ لٖغ م ْالِٗل ااخُاة ْجإمين قْا   لّ، ال٨ٍغ
ً
 ؤلاوؿان، شخو ْخماًت نُاهت ٖلى جإ٦ُضٍ ًٖ ًٞال
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ْاة ْخ٤ ااخُاة، خ٤ ٞإ٢غّل  ٓن،ْا٫ الكٕغ ؤمام اإلاؿا ت ْخ٤ ٢اه ٓاِٖا، ااخٍغ ت ) الؿُاؾُت ااخ١ٓ٣  ؤْ بإه  الغؤي خٍغ
ا.. ْالاظتهاص ْالخٗبير ٓمت ْخ٤ ألاؾغة خ١ٓ٣  ؤْ ،( ْٚيَر ٓلت ْخ٤ ألام ٓزت، ْخ٤ الُٟ  ْالتربُت، الخٗلُم خ١ٓ٣  ؤْ الكُس

ِا خ١ٓ٣ ا٫ َْظٍ ْالاظخماُٖت، الا٢خهاصًت ااخ١ٓ٣  ْب٣ُت الٗمل ْخ٤ الخمل٪ خ٤ مشل الخبُٗت ااخ١ٓ٣  ؤْ
ّل
 مً هابٗت ٧ل

. الغخمت مبضؤ

مت ٢غآهُت آًاث في ْاضر ْطل٪  ٍٓت ْؤخاصًض ٦ٍغ ٟت، هب ٓصإ، حجت في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْز٣ُت ْمجها قٍغ  ْالتي ال

 لٗغبي لِـ ؤج٣ا٦م، هللا ٖىض ؤ٦غ٦م بنّل  جغاب، مً ْآصم آلصم ٧ل٨م ْاخض، ؤبا٦م ْبنّل  ْاخض، عب٨م بنّل  الىاؽ ؤحها ): ٞحها ظاء

  ًٞل ميؤعج ٖلى
ّل
ٔ  بال ٓلّ مً مؿخمض ْطل٪. ( بالخ٣ٓ ا}: حٗالى ٢ ا ًَل هَل حُّب

َل
اؽُل  ؤ   الىَّق

ْل
ٓا ٣ُل مُل  اجَّق

ُل
٨ بَّق ي عَل ظِل

َّق
م ال

ُل
٨

َل
٣

َل
ل
َل
ً ز ِل

ٍـء  مّل
ْٟل ةٍء  هَّق

ضَل اخِل  َْل

٤َل 
َل
ل
َل
ز ا َْل هَل جْل ا مِل َِل ظَل ْْل   ػَل

َّق
ض بَل ا َْل مَل هُل جْل   مِل

ً
اال يًرا عِلظَل شِل

َل
اء ٦ ؿَل وِل

  َْل
ْل
ٓا ٣ُل اجَّق َّل  َْل

ّل
ي الل ظِل

َّق
  ال

ٓنَل
ُل
اءل ؿَل

َل
ِّل  ح عْل  بِل

َل
ألا امَل َْل نَّق  خَل َّل  بِل

ّل
انَل  الل

َل
مْل  ٧

ُل
٨ ُْل لَل ًُبا َٖل ٢ِل ٓعة {عَل  ؾ

. 1/اليؿاء

٫ٓ  مً ٦ْظل٪ ا}: ْظل ٖؼّل  هللا ٢ ا ًَل هَل حُّب
َل
اؽُل  ؤ ا الىَّق هَّق م بِل

ُل
ا٦ ىَل ٣ْل

َل
ل
َل
ً ز ِل

غٍء  مّل
َل
٦

َل
ى ط

َل
هث

ُل
ؤ مْل  َْل

ُل
ا٦ ىَل

ْل
ل َٗل ظَل ًٓبا َْل ُٗل ُل

لَل  ق اثِل
بَل
َل
٢ ٓا َْل

ُل
ٞ اعَل َٗل خَل نَّق  لِل  بِل

مْل 
ُل
٨ مَل غَل

ْل
٦

َل
ىضَل  ؤ ِّل  ِٖل

َّق
مْل  الل

ُل
ا٦

َل
٣

ْل
ج
َل
نَّق  ؤ َّل  بِل

َّق
ُمٌل  الل لِل

يرٌل  َٖل بِل
َل
ٓعة {ز . 13/اادجغاث ؾ

ًْل }: ْظل ٖؼّل  هللا ٣ٞا٫ ااخُاة، خ٤ ٌٗٓم ما اإلاجُض ال٣غآن مشل هغ ْلم لِل  مِل
ظْل
َل
٪َل  ؤ لِل

َل
ا ط ىَل بْل خَل

َل
ى ٦

َل
ل ي َٖل جِل

ُلَل  بَل اثِل غَل
ؾْل ُّل  بِل هَّق

َل
 ؤ

ً لَل  مَل خَل
َل
ًؿا ٢ ْٟل رِل  هَل

يْل
َل
ٛ ٍـء  بِل

ْٟل ْْل  هَل
َل
اصٍء  ؤ ؿَل

َل
ي ٞ ىِل  فِل

عْل
َل
ا ألا مَل هَّق

َل
إ
َل
٨

َل
لَل  ٞ خَل

َل
ا ٢ ا ؽَل الىَّق ًٗ ُ مِل

ًْل  ظَل مَل ا َْل ََل ا َُل خْل
َل
ا ؤ مَل هَّق

َل
إ
َل
٨

َل
ا ٞ َُل خْل

َل
اؽَل  ؤ ا الىَّق ًٗ ُ مِل

ٓعة { ظَل  ؾ

ٓاعصة الىهٓم َظٍ ْبنّل . 32/ اإلااثضة م ال٣غآن في ال ، للىاؽ قغّلٖذ ٢ض ال٨ٍغ
ً
  حٗالى هللا بها ًسو ْلم ظمُٗا

ً
ٓما  صْن  ٢

ٓم،   ؤْ ٢
ً
  مجخم٘، صْن  مجخمٗا

ْل
ٗت ؤنّل  بط : ْظل ٖؼّل  ٢٫ا ٧اٞت، للىاؽ هي ؤلاؾالمُت الكَغ

ا}  مَل ا٥َل  َْل ىَل
ْل
ل ؾَل عْل

َل
  ؤ

َّق
ال   بِل

ً
ت

َّق
اٞ

َل
اؽِل  ٧ لىَّق ِل

ّل
يًرا ل كِل

ًًغا بَل ظِل
َل
ه ًَّق  َْل ٨ِل

َل
ل رَل  َْل

َل
 
ْل
٦

َل
اؽِل  ؤ   الىَّق

َل
  ال

ٓنَل مُل
َل
ل ْٗل ٓعة {ٌَل . 28/ؾبإ ؾ

م ال٣غآن ٢ُام زبذ ٦ْما ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ  بالؿىت ٦ظل٪ زبدذ ٣ٞض للخ١ٓ٣، ألاؾاؾُت ااخ١ٓ٣  ٖلى بالخإ٦ُض الىب
ٓم ٞمً ، وطلم ُلُه هللا ؿلى مضمذ للىبي الٟٗلُت ْامغ بدىُٟظ الؿالم ٖلُّ ٢ُامّ اإلاٗل ن ْعٖاًت حٗالى، هللا ؤ  قْا

ٓاء اإلاؿلمين، ّ، لظل٪ ًًاٝ. ْالصخهُت الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت ؤْ الضًيُت ؾ
ّل
ّ ٧ل

ّل
 ػمً الصخابت، باظمإ ؤه

ٓع  ْْالة ااخلٟاء ٢ُام ْظٓب الغاقضًً، ااخلٟاء اًت اإلاؿلمين ؤم ن بٖغ  ْااخ٠ُ، الٓلم ْعٞ٘ ااخ١ٓ٣، ْبًها٫ الكْا

ٔ ٫ٓ  ٧ان  ااخُاب بً ٖمغ ؤنّل  ٍْْغ ٓا بٗشخ٨م ْل٨ىجي.. ): ألامهاع بلى بٗثهم بطا لٗمالّ ٣ً ٓا الهالة، ٞحهم لخ٣ُم  ْج٣ؿم
ٓا ُٞإَم،  . ( 46 ) ( بالٗض٫ بُجهم ْجد٨م

لُت ؤنّل  ًِٓغ الصخابت، ْؾيرة ْؾىت، ٦خاب مً ألاصلت َظٍ ٧ل مً ْلت مؿْا  ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  يمان ًٖ الض
ُت، ألٞغاص جهم، ْعٖاًت الٖغ  ؤخ٩ام ْؤنّل  زٟاء، ال ُّٞ لبـ ال ؤمغ بُجهم، الخٓالم ْمى٘ بلحهم، ااخ١ٓ٣  ْبًها٫ قْا

ٗت بها ظاءث التي ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  ٗاث ؤخ٩ام جًاَحها ال الكَغ .  آزغ اظخماعي جىُٓم ؤي ْحكَغ

 --------------------------------------------------------

: الهىامؽ

ٟاث، م٨خبت لبىان، بيرْث،  (1)  .94، م1969ٖلي بً مدمض بً ٖلي ااجغظاوي، الخٍٗغ

ٓع، لؿان الٗغب، ط (2)  .255ث، م.، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث، ص3ابً مىٓ
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ٗت ؤلاؾالمُت، (3) ْااجماٖاث ْألاٞغاص في الكَغ ضان، الؿنن ؤلالُِت في ألامم  م ٍػ  .43، م1993صاع بخؿان، َِغان،  ٖبض ال٨ٍغ

 .12، م1971، 7، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث، 7ٍؾُض ٢ُب، في ْال٫ ال٣غآن، ط (4)

 .84، م1اإلاهضع هٟؿّ، ط (5)

 .582، م7اإلاهضع هٟؿّ، ط (6)

 .424، م3اإلاهضع هٟؿّ، ط (7)

 .575، م7اإلاهضع هٟؿّ، ط (8)

ٓن، صاع الجهًت، ال٣اَغة،  (9) ؽ في ؤن٫ٓ ال٣اه  .228، م1971ظمُل الكغ٢اْي، صْع

ْالىٓم الٗاإلاُت، صاع ال٨خب الٗلمُت،   (10) ٓعي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الؿُاؾُت في ؤلاؾالم  بيرْث،        ؾاظغ هانغ خمض ااجب

 .58، م2005

ضان، اإلاهضع الؿاب٤، م (11) م ٍػ  .44ٖبض ال٨ٍغ

 .59ؾاظغ هانغ، اإلاهضع الؿاب٤، م (12)

ت الالتزام الٗامت، ط (13)  .59، م1960، 4مُبٗت ظامٗت صمك٤، ٍ، 4مهُٟى ؤخمض الؼع٢اء، اإلاضزل بلى هٍٓغ

 .60ؾاظغ هانغ، اإلاهضع الؿاب٤، م (14)

ْلُت، صاع الًُاء، بيرْث،  (15) ْالٗال٢اث الض ٓاظباث  ْال  .13، م (ث. ص )ٖلي ااخ٠ُٟ، ااخ١ٓ٣ 

ْلت في ج٣ُُضٍ، ماؾؿت الغؾالت، بيرْث، ٍ (16) ْمضٔ ؾلُان الض جي، ااخ٤   .184، م1977، 2ٞخخي الضٍع

 .886َـ، م1308َبٗت الٗشماهُت، ال٣اَغة، ابً مل٪، قغح اإلاىاع، الم  (17)

ْص (18) ْالكٕغ ؤلاؾالمي، صاع الجهًت ؤلاؾالمُت، . مدمض ؤخمض مٟتي  ٦ُٓل، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الؿُاسخي الٛغبي   )ؾامي ناار ال

 .11، م1992، (م . ص

 .346، م1980ابً ألازير، ظام٘ ألان٫ٓ مً ؤخاصًض الغؾ٫ٓ، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بيرْث،  (19)

ٓعَا ـ مًامُجها ـ خماًتها،  (20) ؼ َاصي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان جُ اى ٍٖؼ  . 11، م2005، بٛضاص، (ص . ص )ٍع

٦ُٓل، اإلاهضع الؿاب٤، م م (21) ْ ؾامي ناار ال  .13-12مدمض ؤخمض مٟتي 

 .14-13اإلاهضع هٟؿّ، م م (22)

ٓع ؤلاؾالمي، صاع الؿال (23) ْالخه ٓا٢٘ ااخالي  ٓ قباهت، الىٓام الضْلي ااجضًض بين ال  .518، م2004، 3م، ال٣اَغة، ًٍاؾغ ؤب

ْجدلُل ؤخضار، ط (24) ٢ْاج٘  ٍٓت ٖغى  ْاليكغ ؤلاؾالمُت، ال٣اَغة، 2ٖلي مدمض الهالبي، الؿيرة الىب ٓػَ٘   . 605، م2001، صاع الخ

الن ؤلاؾالمي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، صاع ابً ٦ض –مدمض الؼخُلي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ؤلاؾالم  (25) الن الٗالمي ْؤلٖا ًغ، صعاؾت م٣اعهت م٘ ؤلٖا

 .144، م2005، 4بيرْث ،ٍ-صمك٤

ٓ قباهت، اإلاهضع الؿاب٤، م (26)  .502ًاؾغ ؤب

 .504ٖلي مدمض الهالبي، اإلاهضع الؿاب٤، م (27)

 .148مدمض الؼخُلي، اإلاهضع الؿاب٤، م (28)

 .151اإلاهضع هٟؿّ، م (29)

ْالؿىت الصخُدت، ط (30) ٍٓت ٖلى مىهج الٓخُين ال٣غآن  ٓن خمٓف، الؿيرة الىب الم، ؾ3ٓمإم ْػاعة ؤلٖا ا، ٍ، مُبٗت  ، 2000، 2ٍع

 .1302م

ٖٓت بدٓر ٣ُِٞت، م٨خبت ال٣ضؽ، بٛضاص،  (31) ضان، مجم م ٍػ  .119، م1976ٖبض ال٨ٍغ

ت، بيرْث، ٍ (32) ، صاع اإلاٗٞغ ْٖهٍغ  .337، م2006، 4ٖلي مدمض الهالبي، ؾيرة ؤمير اإلاامىين ٖمغ بً ااخُاب شخهِخّ 
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ٓمت الغؾ٫ٓ  (33) ٓعٍت م٣اعهت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بيرْث، صعاؾت جاعي  (نلى هللا ٖلُّ ْؾلم  )َاقم ًدحى اإلاالح، خ٩ زُت ـ صؾخ

 .169، م2007

 .12، م(ث . ص )مدمض مخٓلي الكٗغاْي، اإلاغؤة ٦ما ؤعاصَا هللا، مُبٗت ظامٗت اإلآنل، اإلآنل،  (34)

 .152مدمض الؼخُلي، اإلاهضع الؿاب٤، م (35)

ٖٓت بدٓر ٣ُِٞت، اإلاهضع الؿاب٤، م (36) ضان، مجم م ٍػ  .123ٖبض ال٨ٍغ

ٓ قباهت، (37)  .534اإلاهضع الؿاب٤، م ًاؾغ ؤب

 .305مدمض الؼخُلي، اإلاهضع الؿاب٤، م (38)

ٖٓت بدٓر ٣ُِٞت، اإلاهضع الؿاب٤، م (39) ضان، مجم م ٍػ  .126ٖبض ال٨ٍغ

 .127اإلاهضع هٟؿّ، م (40)

ان،  (41) ْاثل لليكغ، ٖمّل ٓهُت، صاع  ْلت ال٣اه  بالض
ً
 .109، م2003مىير خمُض ؤلبُاحي، الىٓام ؤلاؾالمي م٣اعهت

١، بيرْث، مدمض ٞخخي ٖشمان، خ١ٓ٣ ؤلا (42) ٓوي الٛغبي، صاع الكْغ ْال٨ٟغ ال٣اه ٗت ؤلاؾالمُت    17، م1982وؿان بين الكَغ

 .112-111مىير خمُض ؤلبُاحي، اإلاهضع الؿاب٤، م م (43)

 .115اإلاهضع هٟؿّ، م (44)

ْص (45) ٦ُٓل، اإلاهضع الؿاب٤، م. مدمض اخمض مٟتي   .47ؾامي ناار ال

.   59، م1987، بيرْث، ، الضاع الٗلمُت2مدمض ًٓؾ٠ ال٩اهضَلٓي خُاة الصخابت، ط  (46)
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ت والدولُت : الخـىؿُت في مجاٌ خلىق ؤلاوظان السئي واإلاىاكف الفىٍس
باخث في الِلىم الظُاطُت، الُمً  الدهخىز حبران ؿالح ُلى خسمل

 

 

 

 ملخف

ٓم َىا٥ لِـ   ؤزاع مِٟ
ً
  ظضال

ً
٫ٓ  ٦بيرا ٓهّ، خ ، ْجدضًض مًم ٓم َٓ مشلما ؤٍَغ  ما ٢ضعْب ٞةهّ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مِٟ

ٓم ؤزاٍع ٢ٓٝٓ في ْاإلا٨ٍٟغً الباخشين بظمإ ْجالشخي ظض٫ مً اإلاِٟ ٓخض حٍٗغ٠ ٖلى ال ٓم، م  حؿغي  طاجّ بال٣ضع للمِٟ

 ٖاإلاُت مباصت هي ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗامت ْاإلاباصت اإلاٟاَُم َظٍ َل.  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗامت ْاإلاباصت اإلاٟاَُم بلى الىٓغة
ا ْؤزال٢ُت بوؿاهُت  ما مجخم٘ ٌٗخبٍر ٞما ْمخٛيرة وؿبُت بُبُٗتها ال٣ُم َظٍ ؤن ؤم ْااخًاعاث، ظخمٗاثالم ظمُ٘ ج٣َغ

٣خّ ْاإلاشل اإلاباصت َظٍ ًٟؿغ مجخم٘ ٩ٞل هٟؿِا، الىٓغة آزغ مجخم٘ ًىٓغ ال ؤزال٢ُت ٢ُمت .  بٍُغ

، ًم٨ً ال زابذ ؤمغ ْالكٗٓب ألامم بين ااخ،... الضًجي ؤْ الش٣افي الخٛاًغ ؤن الشابذ مً بهّ خُض  الخمؿ٪ ػاص به٩اٍع
إلات، الٗاإلاُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مٟاَُم ازخالٍ اإلابضؤ بهظا  الٗالم م٘ ْالخٗامل ْاإلاساْٝ الُِمىت مً الٗضًض جشير ْالتي بالٗ
ْص ًظ٦غ اٖخضاص صْن  ً بلى الاهخماء ؤْ الؿُاؾُت بااخض ْلت ؤْ مدضص َْ  التي ااخهٓنُاث مً ال٨شير ٣ْٞضان بُٗجها، ص

ْص، ْعاء جدخمي ٧اهذ  بإن ْجُالب ْالش٣اُٞت الضًيُت بسهٓنُتها ْالكٗٓب الض٫ْ  جخمؿ٪ اإلاىُل٤، َظا ْمً ااخض
ٕٓ ؤي صْن  مً ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ٖاإلاُت هٓغة بىاء في باإلاؿاَمت لِا ٌؿمذ ْؤن ااخهٓنُت بهظٍ لِا ٌٗتٝر  ْابتزاػ، زً
ْلُت الاجٟا٢ُاث جترظم ْان ٓا٢٘ ؤعى ٖلى ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْاظُت جديز صْن  ال  خ١ٓ٣  ٢ًاًا م٘ الخٗامل في ْاػص

.  ؤلاوؿان

٢ٓٝٓ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  زهٓنُت مبضؤ ببغاػ الضعاؾت َظٍ في ْؾىدا٫ْ   في الاججاٍ َظا صٖاة هٓغ ْظِت ٖلى ْال

.  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫

Abstract: 

There is no concept raised considerable controversy over its content, identifying 

frameworks, as is the concept of human rights, it is and as much as raised by the concept of 

the controversy and the erosion of consensus, researchers and intellectuals to stand on a 

common definition of the concept, to the extent the same outlook applies to the general 

concepts and principles of human rights. Are these concepts and general principles of human 

rights are universal principles of human and moral approved by all societies and 

civilizations, or that these values are relative by nature and changing what he considers 

society as a moral value not seen another same outlook community, every society explains the 

principles and ideals in his own way. 
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Since it is hard to cultural or religious heterogeneity ... etc., between nations and 

peoples is a constant it cannot be denied. Adhere to this principle increased mixing of 

universal human rights concepts to globalization, which raises many domination, fears and 

deal with the world without esteem little political borders or belonging to a specific country 

or a particular country, the loss of a lot of privacy, which was sheltering across the border, 

and from this standpoint, upholds the states and peoples' religious and cultural specificity and 

demanding that recognized her in this Privacy and allow them to contribute to building a 

global view of human rights without any subordination and blackmail, and that the 

international human rights conventions translated on the ground without bias and duplicity in 

dealing with human rights issues. 

 

We will try in this study highlight the principle of human rights and privacy, and stand 

on the viewpoint of the advocates of this trend in the field of human rights. 

 

 ملدمت

ٗض ْااخهٓنُت الٗاإلاُت بق٩الُت بإن بضاًت وكير
ُل
ٕ مً ٕٞغ ح  اإلاجخمٗاث  -ْماػالذ  –قٛلذ ٢ضًمت بق٩الُت ْٞغ

 ْااخضازت، الخ٣لُض ْاإلاٗانغة، ألانالت بين الشىاجي النزإ في ْججؿضث ْؤلاؾالمي، الٗغبي اإلاجخم٘ م٣ضمتها ْفي ْالكٗٓب،

.   ااخ...  ْااجضًض، ال٣ضًم

ٓحي  بمى٤ُ ه٣ٌُ َغفي ٖلى ٦ْإجهما ًِٓغان ألجهما بُجهما ااجم٘ ْاؾخدالت ؤَغاِٞا بدىا٢ٌ الشىاثُاث َظٍ ْج

ٓاْ بُجهما الغبِ ٧ان ْبن ختى ،(1) (ؤْ...  بما) ْع  الخ٣اعب ٖلى ًض٫ الظي ال٠ُٗ ب  طل٪ بلى طَب ٦ما الخٟاٖل صْن  ْالخجا

.  (2) الٗغبُت اللٛت ٣ِٞاء

ٓم، ْلُضة ؾذلي ؤلاق٩الُت َظٍ ٞةن زم ْمً   ٓٚلت بجها بل الُ ٢ٓذ في ْمخجضصة ال٣ضم في م  ٦شير في جشاع" ْ طاجّ، ال

ْظّ مً  خ١ٓ٣  مجا٫ في خؿاؾُت ج٨دؿب (ااخهٓنُت  –الٗاإلاُت) اإلابضؤًً بين اإلا٣ابلت ؤن ٚير ؤلاوؿاوي، ال٨ٟغ ؤ
. (3) " مخباصلت ْاتهاماث ظض٫ مً ًهاخبها ما ٍٞغ مً ؤلاوؿان،

                                                           

اليت تظهر يف فكرنا . اخل ... جل كادلرأة كقد كصف الدكتور حسن حنفي ىذا الصراع بُت ىذه الثنائيات ادلذكورة كغَتىا كػالدين كالدكلة، الدين كالفلسفة، الر (( 
كتنقسم األمة إذل فريقُت متصارعُت كل فريق يف صف طرؼ ضد الفريق اآلخر الذم يف " كيقوؿ كذلك . صراع كمعارؾ زائفة كثنائيات مصطنعة  بأنوالعريب ادلعاصر 
" . كيتوقف احلوار، كيسود الغضب . فينتهي اإلبداع، كيعم النقل . خر كيقضي عليو كتنقسم الثقافة الوطنية إذل قسمُت متصارعُت، يدمر أحدمها اآل. الطرؼ الثاين 

.  257ـ، ص 2 20ط، .اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مكتبة اآلسرة، د: حسن حنفي، الدين كالثقافة كالسياسة يف الوطن العريب، القاىرة/ د: انظر
اإلنساف، رسالة ماجستَت يف احلقوؽ، كلية احلقوؽ كالعلـو التجارية، ٗتصص القانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف،  علي معزكز، اخلصوصيات الثقافية كعادلية حقوؽ (2)

.  5ـ، ص 2005جامعة بومرداس، اجلزائر، 
كزارة : عالـ، القاىرة، حقوؽ اإلنساف كاإل(زلرر )زلسن عوض : زلسن عوض، حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية كبُت حق التدخل كحقوؽ السيادة، يف (( 

.  82، ص 2006، 4، ط UNDP اخلارجية، مشركع دعم القدرات يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف بالتعاكف مع برنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي
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ْلُت ْز٣ُت ؤ٫ْ  بٖالن م٘ وكإتها جالػمذ ٢ْض  ٓا٤ٞ ًٖ حٗبر ص ْلي الخ ٫ٓ  الض الن ْهي ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مباصت خ  ؤلٖا

تراٝ في ؤز٣ٟذ ٖاإلاُخّ بإن لّ الاصٖاءاث ْظِذ الظي م،1948 ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمي ٓاع١  الٖا  الش٣اُٞت بالٟ
ت، ْااخهٓنُاث ْلُت الاجٟا٢ُاث مً لٗضص مالاهًما ًٖ الض٫ْ  بٌٗ إلحجام هدُجت ال٣ًُت َظٍ ْؤزيرث ااخًاٍع  الض

ٓاعصة الهُاٚاث بٌٗ ؤن باٖخباع ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ٗاث الضؾاجير م٘ جخٗاعى الاجٟا٢ُاث جل٪ في ال  ال الَٓىُت، ْالدكَغ

ٗاث اإلادلُت، ْالخ٣الُض الٗاصاث جغاعي .  (1)الضًيُت ْألاخ٩ام ْالدكَغ

م ْٖلى َظا   ٓٚلت ؤلاق٩الُت بإن الٚغ  زانت اإلاٗانغ ٖاإلاىا في َغخِا ججضص ٣ٞض  -ؤلاقاعة ١ؾب ٦ما  –ال٣ضم في م
بت َىا٥، ًدضر بما ْالاهبهاع الٛغب هدٓ الاهضٞإ ْل في  ٨ٖـ مما َىا٥، الٗالمي ْالخ٣ضم الغقي بغ٦ب اللخا١ في ْالٚغ

ٍٓت ٖلى بااخُغ ؤلاخؿاؽ ٕٓ مخٗضصة ٦ُْاهاث ْخًاعاث ؤَغاٝ ٢بل مً ٣ٞضاجها مً ْااخكُت ْااخهٓنُت الِ  ةْمخى

ٍٓت ٞحها بما ٔ  مغة"  جؼاًضث اإلاساْٝ َظٍ ؤن ٦ما.  ْؤلاؾالمُت الٗغبُت ْااخهٓنُت الِ إلات، ٖهغ في ؤزغ  ؤنبذ خُض الٗ
  ؤ٦ ر الٗالم ٖبر الىاؽ

ً
 جامً الٗالم ؾا٦ىت مً الٗٓمى الٛالبُت ْؤن خُاتهم، ْفي بلضاجهم في اإلاتزاًض الدكاب٪ بخإزير ُْٖا

ن الىاؽ مٗٓم ْؤن الًُإ، بلى ٣ًِاَغ في الخ٣لُضًت خُاتهم َغ١  ؤن  ْااخٟاّ خُاتهم َغ١  خماًت ججب بإهّ ٌكْٗغ

إلات جُغخّ جدًض  ؤ٦بر لُهبذ.  ااخاعجي الخإزير مً ٖلحها ٍٓا وِٗل ؤن ًم٨ً ٠ُ٦: َٓ ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث ٖلى الٗ  ؾ
.  (2)" ااخهٓنُاث؟ ل٩ل اخترام في ْمسخلٟين

   –ْػاص 
ً
ٓة اهٟغاص اإلاٗانغ ٖاإلاىا في اإلاساْٝ َظٍ مً   –ؤًًا ن ْْخُضة ْاخضة ٖٓمى ٢ الًاث هي الٗالم بكْا  ال

٨ُت، اإلاخدضة  ْجضزالتها جدغ٧اتها لخُُٛت ؤزالقي ٦ةَاع ال٣ُبُت ألاخاصي ااجضًض الٗالمي الىٓام ٨ٞغة ْاؾخسضامِا ألامٍغ
ن في ٗت الض٫ْ  قْا  الض٫ْ  بٌٗ ؤهٓمت ؤًضي ٖلى لِا جخٗغى التي الاهتها٧اث مً ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣   خماًت بظَع

ٓاظِت ٦ؿبذ ٢ض بإجها الاهُبإ جغؾُش ٖلى ْحٗمل ٖملذ ْالتي الؿُاصة، طاث  الاجداص م٘ ْال٣ٗاثضًت الؿُاؾُت اإلا
ُٓٞتي ط ؤزظث ٦ما لهااخِا، الؿاب٤ الؿ المُت ْؾاثلِا ٖبر جْغ مت ؤن الطخمت ْالضٖاثُت ؤلٖا  حٗجي الاقترا٦ُت ٍَؼ

 
ً
  اهخهاعا

ً
ٓانٟاث ب٩ل ًخمخ٘ الظي ال٨ٟغ الغاَىت اإلاغخلت َظٍ في اٖخبر ْالظي اللُبرالي، ْال٨ٟغ ؾمالُتللغؤ مباقغا  م

ػ مً طل٪ ًخًمىّ بما ،Globalization الٗاإلاُت اث بْغ  لدكمل حٗمُمِا ْْظٓب الٛغبُت، ااخًاعة باهخهاع جبكغ هٍٓغ

خت مشل ؤظم٘، الٗالم ش جهاًت) ؤَْغ ٍٓاما لٟغاوؿِـ (الخاٍع ٧ٓ ٞ Francis Fukuyama، خت  (ااخًاعاث نضام) ْؤَْغ
ٓثُل ٓن  لهم .  Samuel Huntington َىخجخ

 بٌٗ َغح بٖاصة ْبلى ْااخًاعاث، الض٫ْ  بين الٗال٢اث لُبُٗت ظضًضة هٓغة جضقين ؤصث اإلاخٛيراث َظٍ ٩ٞل

.  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في ااخهٓنُت م٣ضمتها ْفي البدض بؿاٍ بلى ااجضًضة ال٣ضًمت ال٣ًاًا

   –الػالذ  –٧اهذ ال٣ًُت ٞةن ْٖلُّ
ً
 في حصخُهِا ٍْم٨ً ٖضًضة، ز٣اٞاث ٢بل مً ْالى٣اف للجض٫ مشاعا

ْلُت الؿاخت ٖلى ؾاثضًً زُابين بين الخهاصم : َما الض

                                                           

.   82  – 8ص  -، ادلرجع نفسو، ص(زلرر )زلسن عوض : زلسن عوض، حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية كبُت حق التدخل كحقوؽ السيادة، يف (( 
رللة الكلمة، فصلية تعٍت بشؤكف الفكر اإلسالمي كقضايا العصر  قراءة يف التعددية الدينية من منظور قرآين،.. الدكتور زلمد الناصرم، جدؿ اخلصوصية كالعادلية  ((2

 .  2   –22 ص  –ص ىػ، 4 4 /ـ  20، السنة العشركف، صيف80منتدل الكلمة للدراسات كاألْتاث، العدد: كالتجدد احلضارم، بَتكت
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ٓم ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بٗاإلاُت ًىاصي ألا٫ْ  ٘ مًاص ْالشاوي مُل٤، بمِٟ ٓم ؤلاوؿان خ١ٓ٣  زهٓنُت عاًت ًٞغ  بمِٟ
ٖٓت اإلاخٗضصة الش٣اٞاث مً هاب٘ وؿبي  خ١ٓ٣  ؾماث مً ٦ؿمت ْاليؿبي اإلاُل٤ زىاثُت بين آزغ بمٗجى للمجخمٗاث، ْاإلاخى

ٓن  ٌؿمى ما ؤْ ؤلاوؿان، ٓن  الٗالمي باإلا٩ جي ْاإلا٩ غاٝ َظٍ مً َٝغ ْل٩ل ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  في الَٓ .  ْحججّ ؤههاٍع ألَا

 الٗاإلاُت الخٓظِاث بين ٢ل ؤْ ةْااخهٓصخي الٗاإلاُت صٖاة بين ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ل٣ًُت الدصخُو َظا يٓء ْفي
٢ُٓت ْؾُاؾُت ز٣اُٞت ْجٓظِاث عئٔ مً ظاهب ٧ل ًشيٍر ْما الَٓىُت، ْاإلاساْٝ  ًجا٫ْ  ٖما ْجضخٌ جسخل٠ ْخ٣
ْعٍ الازخالٝ َظا ًٟخذ مما َغخّ، مً آلازغ الٍٟغ٤   بض

ً
ٓهُت بين للهغإ مجاال  َظٍ ٞةن ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ْزهٓنُت ٧

ٓعَا خضًض ؾ٣ُخهغ الضعاؾت   ؾُ
ً
  ه٣اقا

ً
٫ٓ  ْجدلُال ْبا ؤلاوؿان،، خ١ٓ٣  زهٓنُت اججاٍ خ ٔ  ؤ ت ألاخغ  بٌٗ مىاٖػ

ٓم اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث ؤْ البلضان   ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاإلاُت إلاِٟ
ً
ت زهٓنُاث مً اهُال٢ا  اظخماُٖت ؤْ ز٣اُٞت ؤْ خًاٍع

ٓػٕ.  ااخ.. .  مباخض ؤعبٗت ٖلى ه٣اقِا ٍْخ

ٌ  اإلابدث  خلىق  ليظبُت السثِظُت اإلالىالث: الثاوي اإلابدث.  بىاءها لُتوبػيا الخـىؿُت مِنى في:  ألاو

ت واإلاىاكف السئي: الثالث اإلابدث . ؤلاوظان   زم ومً.  ؤلاوظان خلىق  وظبُت لدُاة الفىٍس
ً
  زابِا

ً
 اإلابدث وؤخيرا

 . ؤلاوظان خلىق  وظبُت لدُاة الدولُت للمىاكف اإلاؼسوُت اإلاخاوف: السابّ

ٌ  اإلابدث   بىاءها وبػيالُت ؿىؿُتالخ مِنى في:  ألاو

ٓع  البً الٗغب لؿان في ْعص ٓم، الٗامت ه٣ٌُ بإجها ااخهٓنُت ٧لمت مٗجى ًٖ مىٓ  بالصخيء زهّ: ٣ٍْا٫ ْالٗم
  ًسهّ

ً
  زها

ً
 صْن  بّ ؤٞغصٍ ْازخهّ ْزههّ لىٟؿ٪، جسهّ مً ْااخانت.  ؤٞصر ْالٟخذ ْزهٓنُت ْزهٓنا

. (1)صاهٟغ بطا لّ ْجسهو باألمغ ٞالن ازخو: ٣ٍْا٫.  ٚيٍر

ِا ٟاجّ في ااجغظاوي ْٖٞغ  ٢ْا٫.  جسهّ ْخضة شخيء ٞل٩ل بخُٗىّ شخيء ٧ل ًٖ شخيء ٧ل ؤخاصًت:  (2) بإجها حٍٗغ

٣ا٫ الخٟغص، ًٖ ٖباعة: ااخام و ٞالن: ٍُْل
ُل
ٞغص ؤي ب٨ظا ز

ُل
.  ُّٞ للٛير قغ٦ت ال بّ ؤ

ٓوي الانُالحي ال٨ٟغ ْفي    ْال٣اه
ً
 خُض ْاإلاٗجى، الضاللت ٢اَ٘ بُان ؤي هُا٢ِا ؤْ مٗىاَا جدضًض في ًغص لم جدضًضا

٫ٓ  ماو٘ ظام٘ حٍٗغ٠ ْي٘ ؤن"  ٓهُت الىاخُت مً ااخهٓنُت إلاضل   ًبضْ ال٣اه
ً
، ؤمغا

ً
ٓص نٗبا ٓبت ْحٗ  مضٔ بلى الهٗ

 آلزغ، مجخم٘ مً جسخل٠ مغهت ٨ٞغة ااخهٓنُت ٨ٞغة ؤن بلى بياٞت ااخهٓنُت في ااخ٤ بّ ًخمخ٘ الظي الخٓؾ٘

ٓع   ل٩ل ااخانت ْفي الًغ ْخؿب بل مجخم٘، ل٩ل الٗام آلاصاب بدؿب جسخل٠"  ؤجها ٦ما.  (3)" ألزغ ػمً مً ْجخُ
ٓهّ خُض مً شخو ٓن  الظًً ألاٞغاص مً ٞغص ٧  الصخو بلى الٗاصي الصخو مً جسخل٠ ٦ما زهٓنُاتهم، ٨ًخم

                                                           

دار إحياء الًتاث العريب، ط : أمُت زلمد عبد الوىاب، زلمد الصادؽ العبيدم، اجلزء الرابع، بَتكت: لإلماـ العالمة ابن منظور، لساف العرب، اعتٌت بتصحيحها (( 
.  09 ـ، ص999 /ىػ9 4 ،  
دار الفضيلة : زلمد صديق ادلنشاكم، القاىرة : ىػ، معجم التعريفات، ٖتقيق كدراسة  4  -ىػ 6 8العالمة علي بن زلمد السيد الشريف اجلرجاين: يُنظر (2)

. 87ـ، ص 2004ط، .دللنشر كالتوزيع كالتصدير، 
جواف / ىػ424 ثاين ، ربيع اؿ7، العدد(4)جامعة اجلزائر، كلية العلـو اإلسالمية ،اجمللد : الدكتور ماركؾ نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، رللة الصراط، اجلزائر (( 

.  07 ـ، ص  200
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ٓع  ْة ،(1)" اإلاكِ   جغظ٘: " ٞةجها ْطا٥ َظا ٖلى ٖال
ً
 خماًت بمىاؾبت عى،جخٗا التي لل٣ُم مجخم٘ ٧ل ج٣ضًغ مضٔ بلى ؤًًا

.   (2)" ااخهٓنُت في ااخ٤

ٓص ٖضم الٓي٘ َْظا ٫ٓ  ماو٘ ظام٘ حٍٗغ٠ ْظ  اإلاجلـ ًٖ اإلاىبش٣ت ااخبراء اجىت ؤْضخخّ ااخهٓنُت، إلاضل
ْبي ْع ٕٓ زال٫ ْمً لِا جبين خُض ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في ألا ٖٓت اإلاخٗضصة ال٨خاباث بلى الغظ ْلذ التي ْاإلاخى  في ااخ٤ جىا

ٓظض ال ؤهّ " ااخهٓنُت ٓاء ااخ٤ لِظا ٖلُّ مخ٤ٟ ٖام حٍٗغ٠ َىا٥ ً ٔ  ٖلى ؾ ٘ مؿخٓ  ال٣ّٟ ؤْ ال٣ًاء، ؤْ الدكَغ
ٓاء ْلي اإلاجا٫ في ْؾ ٓم مً الا٢تراب  مً ْال٣ِٟاء الباخشين جمى٘ لم ألاؾباب َظٍ ْم٘ ل٨ً.  (3)" اإلادلي اإلاجا٫ ؤْ الض  اإلاِٟ

ٓجها، ًضجدض مً ج٣ترب التي اإلاٗاًير بٌٗ ْْي٘  -ااخهٓنُت – ٫ٓ  الخٗاٍع٠ َظٍ ٧ل جىا٫ْ  بهضص ْلؿىا مًم  في ْالضز
الث َظٍ بٌٗ بلى وكير ل٨ً مؿخًُٟت، ٣ُِٞت مىا٢كت  لل٨ٟغة، ألاؾاؾُت الٗىانغ مً الا٢تراب بلى ؾٗذ التي اإلادا

ٓط ٢ْبل ل٨ً ٓل ٫ٓ  ٦ما وكير الخٗاٍع٠ َظٍ بلى ال ٓع  ٣ً  ماقغاث ْي٘ ٌؿخ٣ُم ال: "بةهّ الٟخاح ٖبض باهلل مٗتز الض٦خ

ٓم ىّ م٘ ْيٗىاٍ بطا بال (ااخهٓنُت) إلاِٟ   الٗباعجين ْبغبِ ، "(الش٣اُٞت) َْٓ ٢ٍغ
ً
 ااخهٓنُت) ااجملت حٛضْ مٗا

  ،(الش٣اُٞت
ً
ٓظبها وؿخُُ٘ ْالتي// ال٣اٖضة َظٍ مً ْاهُال٢ا ٝ بالصخهُت الله٤ُ ااخ٤ ْبين بِىّ الخميز بم  ْاإلاْٗغ

ٓع  ْي٘ ٣ٞض ،(ااخانت ااخُاة جغاماح في ااخ٤ ؤْ ااخانت، ااخُاة في ااخ٤)بـ ٓم جٓضر ٖىانغ زمؿت اإلاظ٧  مِٟ

:  (4)ْهي الش٣اُٞت ااخهٓنُت

ٍٓت ؾاا٫ ؟ هدً مً: ألا٫ْ  الٗىهغ .  الِ

. الترار ؾاا٫ همخل٪؟ ماطا: الشاوي الٗىهغ

ٓا٢٘ ؾاا٫ ٚيرها؟ ٍْمل٨ّ ه٣ٟض ماطا: الشالض الٗىهغ .  ال

ٓع  بطا بّ هًخي الظي ما: الغاب٘ الٗىهغ . البضًلت الٟغنت ؾاا٫ ؟ ٚيرها مً هدخاظّ ما صهااؾخ

ٍٓت؟ ؾاا٫ ٖلى الاؾخيراص َظا جإزير ما: ااخامـ الٗىهغ .   اإلاؿخ٣بل ؾاا٫ الِ

  الش٣اُٞت ااخهٓنُت البٌٗ ْٖٝغ
ً
:  (5)اججاَين بلى ٢ؿمِا خُض ْؾلبُت بًجابُت صالالث مً جدملّ ما بلى مكيرا

  ؤلاًجاب ٤ًبُغ ااخهٓنُت ْٖٝغ: جإنُل اججاٍ -ألا٫ْ 
ً
  ؤْ للظاث ألانُل الٗىهغ: بإجها مكيرا

ً
  ٖىهغا

ً
 ؤنُال

 
ً
  بها زانا

ً
.  آلازغ ًٖ لِا ْمميزا

                                                           

.  07 الدكتور ماركؾ نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، ادلرجع نفسو، ص  (( 
.  07 الدكتور ماركؾ نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، ادلرجع نفسو، ص  ((2
.  07 الدكتور ماركؾ نصر الدين، احلق يف اخلصوصية، ادلرجع نفسو، ص  (( 
رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، تنسيق : بد الفتاح، قراءة يف مؤشرات مفهـو اخلصوصية الثقافية، يفمعتز باهلل ع/ د (4)

ة، برنامج الدراسات جامعة القاىرة، كلية االقتصاد كالعلـو السياسي: علياء كجدم، القاىرة: نادية زلمود مصطفى، زلمد صفار، مراجعة كٖترير: علمي كإشراؼ
 . 40ـ، ص 2008ط، .داحلضارية كحوار الثقافات، 

رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي : مدحت ماىر، قراءة عن اخلصوصية الثقافية يف كتابات ادلستشار طارؽ البشرم، يف (5)
 . 79 كاالجتماعي، ادلرجع نفسو، ص 
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٠ُ اججاٍ: الشاوي   الؿلب بٍُغ٤ ااخهٓنُت ْٖٝغ: جْٓ
ً
 : بإجها مكيرا

ً
ٓها   م٩

ً
  بياُٞا

ً
 ٖىهغ ٍْخمشل للظاث، مميزا

.  الٗهغي , ؤ الٗالمي ؤْ ؤلاوؿاوي الش٣افي اإلاكتر٥ في الظاث

ْهللي ظا٥ اؤم ْ  ٦غسخي ؤؾخاط ،Jack Donnelly ص ٓن  ؤهضع ٓػٝ ٧لُت في مُلل ٓعبل ظ ْلُت، للضعاؾاث ٧  بجامٗت الض

الًاث صهٟغ ٨ُت، اإلاخدضة بال ٟت في اهُل٤ ٣ٞض ألامٍغ  وؿبُت: "بإن ٢ْا٫ باليؿبُت، الش٣اٞت ْن٠ مً للخهٓنُت حٍٗغ
 ؤق٩الِا ؤ٦ ر في الش٣اُٞت باليؿبُت ٌؿمحها ما ؤْ ُٞتالش٣ا ااخهٓنُت بإن ْعؤٔ" .  صخًِا ًم٨ً ال خ٣ُ٣ت الش٣اٞت

 
ً
ا ٓخُض اإلاهضع هي الش٣اٞت ؤن"  حٗجي جُٞغ ٔ  ال٠ًُٗ ق٩لِا ْفي بةن"  ؤزالقي خ٨م ؤْ خ٤ ؤي لصخت ال  الش٣اٞت ؤن"  جغ

ٓن  عبما   ج٩
ً
  مهضعا

ً
" .  ؤزالقي خ٨م ؤْ خ٤ لصخت مِما

ْلى  ٔ  ٧الُتالغاصي الش٣اُٞت اليؿبُت ٖلحها ؤَل٤ ْالتي ٞاأل  ؤن الغاص٩ًالُت بالٗاإلاُت ٖلحها ؤَل٤ ما ؤْ الٗاإلاُت جغ

 الٗاإلاُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مٗاًير بن"  ؤي بإن الٗاإلاُت الصخت طاث ألازال٢ُت، ْألاخ٩ام ااخ١ٓ٣  بصخت لِا نلت ال الش٣اٞت
ْػاث ٦ماو٘ حٗمل ٍٓت الش٣اُٞت اليؿبُت ْجخ٣بل.  لليؿبُت اإلام٨ىت للخجا " . ٔ ألا٢و خضَا ٖىض ال٣

 الغاص٩ًالُت الٗاإلاُت بلى ًهل ٩ًاص ْالظي ألا٢صخى خضَا ٖىض"  حٗتٝر الًُٟٗت الش٣اُٞت اليؿبُت ْالشاهُت
ٖٓت ٕٓ حؿمذ ْل٨جها َْلت، أل٫ْ  الٗاإلاُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً قاملت بمجم ْصة ْمدلُت ٖغيُت ْاؾخصىاءاث بدى   مدض

ً
 ظضا

"(1)   .

ٓصة ٓبت َىا٥ بإن هجض ج٣ضم إلاا ْبالٗ  بإن هجض خُض الش٣اُٞت، ااخهٓنُت إلاٗجى ص٤ُ٢ جدضًض بلى الخٓنل في نٗ

ٓجي الؿُاسخي الاؾخسضام ٢ٍغً  الش٣اُٞت ااخهٓنُت حٍٗغ٠"  ٓل ٓم، جدبجى التي الىسب ٢بل مً ْألاًضً  ٦ْالَما اإلاِٟ

ٕٓ الجهاًت في َٓ الظي الؿل٥ٓ ًدضص ٓن  زخلٟتالم الىسب جخبىاَا التي ااخهٓنُاث جباًً ْل ْفي.  اإلااقغاث مٓي ٩ً 
ٓخُض البضًل ُٖٓت ماقغاث إلًجاص ال ٓم مٓي ٓن  ؤن للمِٟ ٓمُت قضًضة اإلااقغاث َظٍ ج٩  جدؿ٘ ؤن ًم٨ً بدُض الٗم

. (2)"  اإلادخملت الش٣اُٞت ااخهٓنُاث الؾدُٗاب

٫ٓ  ه٨خٟي الُغح، َظا ٧ل ْم٘  ْالضعاؾاث  –اإلاازلت صعاؾدىا بَاع في الانُالحي ظاهبها في ااخهٓنُت بإن ال٣
ٔ  ْٖلى ٖىّ، جسخل٠ طاجُت بمالمذ ْالاجهاٝ آلازغ ًٖ الخماًؼ حٗجي  –ابهتاإلال ٓعي حٗجي ٞةجها ال٣ُمي اإلاؿخٓ  بالظاث ال

ٓصًت، ْخ٣ُ٣تها ٓظ   ال
ً
ا ْبصعا٧ا ْصَا لخميَز  ؾُاؾُت صالالث مً بها ًغجبِ ْما ألازال٢ُت، ْلغؾالتها ْاإلا٩اهُت الؼماهُت ْاخض

 .  (3)ْاظخماُٖت ْا٢خهاصًت

 

 

                                                           

ادلكتبة األكادديية، الطبعة : زلمد نور فرحات، القاىرة/ د.حقوؽ اإلنساف العادلية بُت النظرية كالتطبيق، ترمجة مبارؾ علي عثماف، مراجعة أجاؾ دكنللى، : أُنظر ( )
 . 8    –7  ص  -ـ، ص998 العربية األكذل، 

فُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، ادلرجع رلموعة مؤؿ: معتز باهلل عبد الفتاح، قراءة يف مؤشرات مفهـو اخلصوصية الثقافية، يف/ د (2)
 . 8 السابق، ص 

رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، ادلرجع : معتز باهلل عبد الفتاح، قراءة يف مؤشرات مفهـو اخلصوصية الثقافية، يف/ د ( )
 . 5 نفسو، ص 
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  ؤلاوظان خلىق  ليظبُت السثِظُت اإلالىالث: الثاوي اإلابدث

 
ً
٫ٓ  َغح مً ؾب٤ ما ٖلى ْجإؾِؿا  خ١ٓ٣  لٗاإلاُت مىاٌَ ْالاججاٍ الٍٟغ٤ َظا ٞةن ااخهٓنُت، ماَُت خ

ُٖتها، ؤلاوؿان ٖٓت مخٗضصة ْص٫ْ  ؤٞغاص ٍْمشلّ إلاكْغ ٍٓت، الض٫ْ  مشل ْمخى ٣ُت آلاؾُ ٢ّٟٓ في ٌؿدىض ،(1)ْألاٍٞغ  الغاٌٞ م
الث ٖضة مً ااخ١ٓ٣  لٗاإلاُت ْالُاًٖ ٔ  عثِؿُت م٣  ٖضة بلى جغظ٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  وؿبُت ؤْ زهٓنُت ؤؾباب ؤن جغ

:  ؤَمِا ؤؾباب

 
ً
ٓم بن: ؤوال ٔ  لِؿذ الٗاإلاُت جضعي التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْزُاب ْمباصت مِٟ   ؾٓ

ً
  هخاظا

ً
  ٚغبُا

ً
ا ٓاٍػ  ًٖ وكإ بغظ

ٓع  خي جُ ٓم َظا ؤن ٦ما ،(2)بُتالٛغ اإلاجخمٗاث في ْؾُاسخي ْز٣افي ٨ْٞغي  جاٍع   ٚغبي ٨ٞغ بلى جيخمي اإلاباصت َْظٍ اإلاِٟ
ً
 ق٨ال

،
ً
ٓها ا الٛغبُت الش٣اٞت َاب٘ ْجدمل الٛغب، في ْلضث ْمًم ْمهضَع  َظٍ ٖلى ناص٢ذ ْمِما الٛغبُت الش٣اٞت في ٨ًمً ،

ٓزاث٤   مسخلٟت، ز٣اٞاث طاث ص٫ْ  ال
ً
 ٢ضم ٖلى نُاٚتها في ةالبكغي  للجماٖاث ٞاٖلت مكاع٦ت ًٖ"  جيخج لم ؤجها ًٖ ًٞال

ْاة ْع  الٛغبُت للض٫ْ  ٧ان بل.  اإلاؿا ٓعتها، في الغثِـ الض ْلُت اإلاٗاًير ٖلى ؤيٟى مما بل  اإلاُِمىت الٛغبُت ااخًاعة ٢ُم الض
ْلي، الىٓام ٖلى الن نُاٚت ٖىض زانتٍء  الض  ًٖ جيخج لم اإلاباصت َظٍ ٞةن آزغ بمٗجى ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا

ْلي ظخم٘للم ٖاصلت مكاع٦ت ٓع  بلى ؤصٔ مما نُاٚتها في الض  الش٣اُٞت ْاإلاٗاًير ال٣ُم بٌٗ ْبين ههٓنِا بين جىا٢ًاث ِْ

.  (3)"الٗالم مً مسخلٟت مىا٤َ في الؿاثضة

 
ً
ٓص ٖضم: زاهُا ٍْل ؤْ ِٞم ْظ ٓخض جإ  ااخام ِٞمِا ز٣اٞت ٞل٩ل بها، ْالالتزام ْمباصئها ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لٛت لٗاإلاُت م

، ز٣اٞت في قاج٘ َٓ إلاا مٛاًغ ْبك٩ل  لخإزيراث ٧اؾخجابت الؼمً ٖبر ْجخٛير جىمٓ ز٣اُٞت ْاَغة هي ٞااخ١ٓ٣  ؤزٔغ

ٖٓت .  ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت ْاظخماُٖت ز٣اُٞت مخى

ٓاظبت ااخ١ٓ٣  ٨ٞغة ؤن ٦ما  ْلت ْاإلالؼمت ال ٓن  ال ٢ض ْاإلاجخم٘ للض ٓلت ج٩  ًيكٛل التي الخ٣لُضًت اإلاجخمٗاث في م٣ب
ٓاظِت في ااخ١ٓ٣  ْهٟاط ألاٞغاص بد١ٓ٣  اوكٛالِم مً ؤ٦ ر الاظخماعي ْالخ٩اٞل هاؾ٤بالذ ؤ٦ ر الىاؽ ٞحها ْلت م  الض

.  (4) ْاإلاجخم٘

                                                           

مفرطة يف الفردية، تعطي الفرد كال تعطي اجملتمع كتقدـ الفرد على  (أك العادلي)صلد أف األفارقة كاآلسيويُت يركف فكرة حقوؽ اإلنساف ٔتفهومها الغريب "  حيث (( 
كىذا ال يعٍت بأف ىذه الدكؿ على قلب رجل .  "اجملتمع، بينما ترل الثقافات اإلفريقية كاآلسيوية أنو ينبغي مراعاة كتفضيل قيم اجملتمع كاألسرة كالًتابط االجتماعي 

/ أ: يُنظر تعقيب، ادليةكاحد يف موقفها من اخلصوصية فبداخل ىذه الدكؿ تيارات كطوائف كأفراد كباحثُت دييلوف للعادلية، كالعكس كذلك بداخل الدكؿ ادلؤيدة للع
.   2 لسياسي كاالجتماعي، ادلرجع نفسو، صرلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت ا: زلسن عوض، يف

سس كالنظريات كلديو حقوؽ اإلنساف تستند نظريات كأسس غامضة مثل نظرية احلقوؽ الطبيعية كالقانوف الطبيعي كنظرية العقد االجتماعي كقد كجو ذلذا األ (2)
فكرة خيالية تستند إذل االفًتاض كاخلياؿ احملض، كىذه " ظرية العقد االجتماعي ف" العديد من االنتقادات مثل الغموض كمجود احلقوؽ، ككذا فكرة العقد كما ىو يف 

 .الفكرة يكذهبا التاريخ كالواقع 
، 6 2مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : رللة ادلستقبل العريب، بَتكترضواف زيادة، اإلسالميوف كحقوؽ اإلنساف إشكالية اخلصوصية كالعادلية، : يُنظر (( 

 )زلسن عوض : زلسن عوض، حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية كبُت حق التدخل كحقوؽ السيادة، يف: ك.  04   – 0 ص  –ـ، ص 998 رأكتوب
   8، مرجع سابق، ص (زلرر
ؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل رلموعة ـ: رؤية اجمللس القومي حلقوؽ اإلنساف يف مصر، يف: أميمة عبود، اخلصوصية الثقافية كسياسات حقوؽ اإلنساف/ د (4)

 .290  –289ص  –التغيَت السياسي كاالجتماعي، مرجع سابق، ص 
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ْصَا ْحُٗين ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  حٍٗغ٠ ٖىض الٗاإلاُت اصٖاء بن"  ٞةن زم ْمً  لِظا حؿخسضم التي ْاإلاٗاًير  –خض
ٓع  ٨ٌٗـ ز٣افي خًاعي  ْجمُيز ٚغبي، اصٖاء َٓ الٛغى ٫ٓ  يالٛغب الخمد  ْه٨غان آلازغ مهاصعة ٌٗجي مما الظاث، خ

ٓص ٓاز٤ُ بإخ٩ام اإلاساَبت الٗالم قٗٓب بين ْا٢خهاصًت ْؾُاؾُت ْز٣اُٞت اظخماُٖت جماًؼاث ْظ ْلُت اإلا  اخ١ٓ٣  الض

  ْاإلاُالبت ؤلاوؿان
ً
ال   ْظماٖاث ص

ً
 ج٣خطخي التي الٗاإلاُت ٨ْٞغة ٌؿخ٣ُم ال ؤمغ َْظا.  ااخ١ٓ٣  َظٍ باخترام ْؤٞغاصا

.   (1)"  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  لِٟم ؤصوي خض في ْز٣اٞاجّ ْخًاعجّ الٗالم قٗٓب ٧ل ٦تمكاع

 
ً
ٗذ التي الض٫ْ  بٌٗ َىا٥ بن: زالثا

ّل
   الاجٟا٢ُاث جل٪ ْٖلى اإلاخدضة ألامم مُشا١ ٖلى ٢ْ

ً
 في مكاع٦ت ج٨ً ْلم الخ٣ا

٢ُٓ٘ ٢بل الخٟاْى ْاة مبضؤ ُٚاب ٌٗجي امم الخٟاْى، ٖلى ٢ضعة ؤْ آزغ زُاع لضحها ٨ًً لم ْبالخالي.  الخ  الض٫ْ  بين اإلاؿا
ٓاٖض نُاٚت في . (2) الاجٟا٢ُاث جل٪ جًمىتها التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢

 
ً
ٓع : زابِا ٓاز٤ُ ٢ه ْلُت اإلا ٓم ؤؾاؽ ْٖلى مخإزغة ظاءث الىامُت الض٫ْ  مكاع٦ت بن بط ااخالُت، الض  ْمباصت مِٟ

ا ؾب٤ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  َغ ٓاؾُت ج٣ٍغ ٔ  الض٫ْ  ب  خضًشت الىامُت الض٫ْ  إلامشلي  ٨ًً لم خُض م،1948  –م1946 ٖام ال٨بر

ٓػن اإلاهضا٢ُت باالؾخ٣ال٫ الِٗض ٔ  الض٫ْ  بّ جخمخ٘ الظي الؿُاسخي ْال  . (3)ال٨بر

ٓاعصة الهُاٚاث ؤن ٦ما ْلُت الاجٟا٢ُاث في ال ٫ٓ  الض ٗاث م٘ جخٗاعى ااخ١ٓ٣  مً ٖضص خ  جل٪ في الَٓىُت الدكَغ
 خ١ٓ٣  مباصت ٖلى الٗاإلاُت نُٛت بَال١ ٖلى اإلاخدٟٓين ًجٗل مما صًيُت، ؤخ٩ام بلى اإلاؿدىضة جل٪ ْبسانتٍء  الض٫ْ،

ٓن  ؤن البض ْاإلاٗاًير اإلاباصت جل٪ ميكإ ؤن ًا٦ضْن  ؤلاوؿان ٩ً  
ً
ىُا َْ  

ً
 الٗاإلاُت بن"  ٌٗجي ما َْٓ ،(4)ال٨ٗـ ْلِـ صازلُا

ٔ  ْمغاصٞت الُِمىت نىٓ هي (اإلاٟتريت) ْلُت لل٣ٓ ٣ت ْظبرْتها الٗٓمى الض  ْاإلاباصت اإلاٟاَُم نُاٚت بها جمذ التي للٍُغ
.  (5)" ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ااخالُت الٗاإلاُت

                                                           

حقوؽ اإلنساف الثقافة العربية كالنظاـ العادلي، ٖترير مركز اٖتاد احملامُت العرب : زلمد نور فرحات، مبادئ حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية، يف/ د: يُنظر (( 
فرج زلمد نصر المة، : ك.  44صـ،  99 ط، .دمركز اٖتاد احملامُت العرب للبحوث كالدراسات القانونية، : دراسات القانونية، دراسات سلتارة، القاىرةللبحوث كاؿ

معهد البحوث كالدراسات جامعة الدكؿ العربية، : ـ، رسالة ماجستَت يف العلـو السياسية، القاىرة2000 –ـ 945 حقوؽ اإلنساف يف إطار جامعة الدكؿ العربية 
.  69صـ،  200العربية، قسم الدراسات السياسية، 

ـ، رسالة دكتوراه يف 2004 -990 علياء أمحد فرغلي مصطفى، توظيف حقوؽ اإلنساف يف السياسة اخلارجية األمريكية يف فًتة ما بعد احلرب الباردة : يُراجع  ((2
زلسن عوض، حقوؽ اإلنساف بُت : ك.  59ـ، ص2008/ ىػ429 ٕتارة، قسم العلـو السياسية كاإلدارة العامة، جامعة أسيوط، كلية اؿ: العلـو السياسية، أسيوط

.    8، مرجع سابق، ص (زلرر)زلسن عوض : العادلية كاخلصوصية كبُت حق التدخل كحقوؽ السيادة، يف
رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل : لقومي حلقوؽ اإلنساف يف مصر، يفرؤية اجمللس ا: أميمة عبود، اخلصوصية الثقافية كسياسات حقوؽ اإلنساف/ د ( )

 . 290التغيَت السياسي كاالجتماعي، مرجع سابق، ص
ـ، ادلرجع 2004 -ـ990 عليػػاء أمحػد فرغلػى مصطفى، توظيػف حقػػوؽ اإلنساف يف السياسػة اخلارجيػة األمريكيػػة يف فتػػرة ما بعػػد احلػػرب البػاردة : يُراجع  ((4

، مرجع (زلرر )زلسن عوض : زلسن عوض، حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية كبُت حق التدخل كحقوؽ السيادة، يف: ك.  60  –59السابق، ص، ص 
.   84سابق، ص 

.  69مرجع سابق، صـ، 2000 –ـ 945 فرج زلمد نصر المة، حقوؽ اإلنساف يف إطار جامعة الدكؿ العربية  ((5
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ً
ٓظُت الضعاؾاث جؼاًض بلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  وؿبُت ؤْ زهٓنُت الاججاٍ َظا ؤعظ٘ ٦ما: خامظا ٓل  جغ٦ؼ التي ألاه رْب

  جخسظ ؤْ جيخ٣ض ْالتي اإلادلُت، ٨ٞغة ٖلى
ً
٢ٟٓا   م

ً
ْص الٗابغة لش٣اُٞتا ْالٗملُاث الٗاإلاُت ال٣ُم مً مخٗاعيا ٓمُت للخض  ال٣

.   (1)ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مشل

   -ؤلاوؿان خ١ٓ٣  وؿبُت ؤْ زهٓنُت الاججاٍ َظا ْؤعظ٘
ً
إلات، بلى –ؤًًا ٍٓت الض٫ْ  َُمىت جشير التي الٗ "  بط  ال٣

٤ٍٓ بن  مىظ الٗالم َاقِض التي ااجضًضة الٗاإلاُت اإلاخٛيراث ْل في ٖلحها التر٦يز ػاص التي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖاإلاُت ٨ٞغة حؿ
ٔ  لِؿذ اإلااضخي، ال٣غن  حؿُٗىاث إلات، آلُاث مً آلُت ؾٓ  ْؤخاصًت الُِمىت ز٣اٞت ْٞغى آلازغ، ب٢هاء بلى تهضٝ التي الٗ

ٓم .  (2)"  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٛغبي اإلاِٟ

ٔ  َظا ٓة ؤن  -ال٣اصم اإلابدض ًٓضخِا ٦ْما  –ْؤٞغاص ص٫ْ  مً ااخهٓنُت، ؤههاع ٍْغ ٓة هي للٗاإلاُت الضٖ ْ ٫ صٖ  لٛؼ
ن زم ْمً ااخانت، ز٣اٞتهم ٖلى ْال٣ًاء الٛغبُت الش٣اٞت ْوكغ الٛغبي الش٣افي ض ما بطا"  ؤهّ ًْغ ٓم ؤٍع  خ١ٓ٣  إلاِٟ

ٓن  ؤن ؤلاوؿان ٩ً  
ً
ال عي  مً ًهبذ الٛغبُت ْٚير مجها الٛغبُت ألامم ظمُ٘ لضٔ م٣ب غ الًْغ ٓم جدٍغ  ٢ُم مً اإلاِٟ

ٔ  اٞاثالش٤ ١ٓٞ  مُٗىت ز٣اٞت ْْي٘ الش٣افي الاؾخٗالء .  (3)" ألازغ

ن تراٝ ألاخؿً مً ؤهّ"  ٦ظل٪ ٍْْغ ٓظِت بل ٖاإلاُت لِؿذ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بإن الٖا "  جمُيز صْن  بكغي  ٧اثً ل٩ل م
ٓجها، التي الٗاإلاُت بلى بٗض جخٓنل لم ااخ١ٓ٣  جل٪ ؤن بمٗجى ،(4) ٓح ٞالػالذ ًضٖ ٓوي، ٖالمي َم  خ١ٓ٣  ٞةن زم ْمً ٧ْ

.  للٗاإلاُت حؿعى ْبهما ٖاإلاُت لِؿذ ؤلاوؿان

الث هماطط بازخهاع َظا ضي إلا٣  ٌؿدىض التي ْألاؾاهُض اادجج ٧ل ْلِـ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ْزهٓنُت وؿبُت مٍا

.  الاججاٍ َظا بلحها

ت واإلاىاكف السئي:  الثالث اإلابدث .  ؤلاوظان خلىق  وظبُت لدُاة الفىٍس

:  ٢ؿمين بلى ْؤههاٍع الاججاٍ َظا ؤ خاب ٍْى٣ؿم

ٌ  اللظم ٌ خض بلى ًظَب :ألاو الن بلى ٍْىٓغ اإلابضؤ، خُض مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖاإلاُت ٞع  اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا
اث، للخ١ٓ٣  ٦ؿغص ؤلاوؿان ٓظُت الش٣اُٞت الىاخُت مً ؤجها ٌٗخ٣ضْن  ْالتي ْااخٍغ ٓل  ْؤن ٖاإلاُت، ٚير ْالؿُاؾُت، ْألاًضً
ٓم ُت ْطا مالثم، ٚير ٣ِٞ لِـ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٛغبي اإلاِٟ ْصة، قٖغ  الٗالم لض٫ْ  باليؿبت اإلاٗجى ٞا٢ض ًبضْ ٦ى٫ّْ  مدض

                                                           

أميمة / د: ديكن الرجوعللمزيد من التفاصيل حوؿ الدراسات األنثركبولوجية اليت تركز على فكرة احمللية كمناذج ذلذه الدراسات كأعماؿ الباحثُت يف ىذا اجلانب  ( )
، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت رلموعة مؤلفُت: رؤية اجمللس القومي حلقوؽ اإلنساف يف مصر، يف: عبود، اخلصوصية الثقافية كسياسات حقوؽ اإلنساف

 .  29 -290ص  –السياسي كاالجتماعي، مرجع سابق، ص 
.  70ادلرجع السابق، ص ـ،2000 –ـ 945 فرج زلمد نصر المة، حقوؽ اإلنساف يف إطار جامعة الدكؿ العربية  ((2

)3)AsmaromLegesse, Human Rights In African Political Culture in Kenneth . W Thompson, In Moral 

Imperatives of Human Rights: A world survey, Washington DC.Un –versity Perm of America, 1980, 

p123 .  

)4) Patrick Waschmanne, les droits de lhomme, Connaissance du droit, 2eme edition, Dalloz, Paris, 

1995, p 45 .  
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ٓٙ ؤن اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث ٖلى ْؤن الشالض، ٖٓت، ز٣اُٞت ؤَغ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بكإن بصعا٦ِا جه  لِـ ٞاالزخالٝ مخى

، بلى ز٣اٞت مً ٣ِٞ ٔ  بلى اظخماُٖت ظماٖت مً ؤْ َب٣ت، بلى َب٣ت مً ْل٨ً ؤزٔغ .  (1)ؤزغ

 ؤن بلى الهى٠ َظا َْؿدىض الش٣اُٞت، ااخهٓنُاث اخترام م٘ ْل٨ً ؤلاوؿان، ١خ٣ٓ بٗاإلاُت ٣ًغ: الثاوي اللظم
سُت البضاًاث ا ٦ظل٪ ٚغبي، ؤنل طاث هي ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٟلؿُٟت ْألاؾـ الخاٍع  الٟلؿٟي ْؤؾاؾِا اإلاٟاَُمي بَاَع

ٝ بلى جغظ٘ بهما ٓن  ال البكغ ْؤن الٛغبي، للمجخم٘ ااخانت الْٓغ ٓظض ٞال  –ؤلاوؿاهُت ٌٗتالُب  –ْاخضة َبُٗت ًمل٩ ً 

، مسل١ٓ  ٓظض ْل٨ً بكٔغ . (2) ز٣افي مسل١ٓ  ً

ن ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ؤما ٓن  ْاإلا٨ْٟغ ٢ِٟٓم ٞةن الهضص َظا في ؤلاؾالمُ  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  زهٓنُت مؿإلت مً م

ٓا ٣ٞض ت ْاججاَاث زُاباث زالر في مخضعط بك٩ل اإلاؿالت ٖااج :  ؤؾاؾُت ٨ٍٞغ

 ٌ ٓلُاث، ًخمؿ٪ ؾلٟي ْزُاب اججاٍ: ألاو   (3)خؿان مدمض الكُش مً هخسظ ْؾٝٓ باألن
ً
ٓطظا   هم

ً
 َظا ًٖ مٗبرا

ٔ  خُض الاججاٍ ت مغجبُت ٖام بك٩ل ااخهٓنُت ؤن ًغ ٢ًٓ ؤلاؾالمُت، ألامت بسيًر ت َظٍ بإن ٍْ  ال طاجُت لِؿذ"   ااخيًر

ت ْل٨جها ٖهبُت ال ٖغ٢ُت ذ التي الغؾالت مً مؿخمضة زيًر  صًً ٖلى اؾخ٣امذ ألمت...  نؤظمعي للىاؽ بدملِا ألامت قٞغ
ٓلذ هللا خ٣اص، ظاهب في خُاة، مىهج ٖلى ؤلاؾالم ْخ ٘، ظاهب ْفي الخٗبض، ظاهب ْفي الٖا  اإلاٗامالث، ظاهب ْفي الدكَغ

ْلت لئلؾالم ْؤ٢امذ ْالؿل٥ٓ، ْألازال١ .  (4)"  مخىازغ ٞخاث مً ص

                                                           
)1) Look:  

- Preis, Ann Belindas . Human Rights as Cultural Practice: An Anthropological Critique, 

Human Rights Quarterly , Vol . 18 (MAY 1996), PP 197 – 310 . 

- Turner, Bryan S. Outline of a Theory of Human Rights, Sociology, Vol . 27, No.3 (Aug 1993) 

,pp 504 – 508 .  

)2)Perry, Michael J . Are Human Rights Universal ? Human Rights Quarterly ,Vol . 19 (Aug 1997) 

,pp 478 – 481 .  
ـ ٔتحافظة الدقهلية بدلتا مصر مركز دكرنس قرية دموه، 962 / 8/4كلد يف  (زلمد حساف  )ادلعركؼ بالشيخ . كىو زلمد بن إبراىيم بن إبراىيم حساف  ( )

اإلسالمية، لبكالوريوس من كلية اإلعالـ من جامعة القاىرة، كالتحق مباشرة بادلعهد الدراسات اإلسالمية للحصوؿ على الدراسات العليا يف الدراسات حاصل على ا
ؿ مدرسان دلاديت احلديث الشريف ، عم(منهج النيب يف دعوة اآلخر  )تلوىا حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرؼ من جامعة األزىر يف أطركحتو العلمية ادلعنونة 

مة زلمد بن صاحل العثيمُت، كمناىج احملدثُت ككذا مادة ٗتريج كطرؽ احلديث يف كلييت الشريعة كأصوؿ الدين ّتامعة اإلماـ زلمد بن سعود فرع القصيم بتزكية من العال
ىاب، كتتلمذ على آراء كفتاكل رموزىا ادلعاصرين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، كالشيخ كخالؿ ىذه الفًتة تأثر تأثران شديدان بادلدرسة السلفية للشيخ زلمد بن عبد الو

السنة بادلنصورة كرئيس رللس إدارة رلمع أىل السنة، كلو  أنصارأضف إذل ىذا يعمل أستاذ مادة العقيدة ٔتعهد إعداد الدعاة ّتماعة . زلمد صاحل بن صاحل العثيمُت 
. حقيقة التوحيد، خواطر على طريق الدعوة، هناية العادل مىت ككيف : الربامج التلفزيونية، كذا العديد من ادلؤلفات منهاالعديد من اخلطب كالدركس ك

اخلطاب الفكرم اإلسالمي عمار علي حسن، اخلصوصية الثقافية يف / د:للمزيد من التفاصيل حوؿ السَتة الذاتية لفضيلة الشيخ زلمد حساف ديكن الرجوع إذل 
كموقع دار طريق اإلسالـ بالشبكة العادلية .  4 5رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، مرجع سابق، ص: صر، يفادلعا

: للمعلومات 
http://ar.islamway.net , Accessed,13 -6-2015,the time 4:5pm .  

 http://ar.wikipedia.org , Accessed,13 -6-2015,the time 4:7pm.:سوعة احلرة كيكبيديا ادلو: ك
شبكة العادلية يُنظر موقع فضيلة الشيخ حساف على اؿ": األمة اإلسالمية من التبعية إذل الريادة : " من إحدل خطب كدركس الشيخ زلمد حساف ادلكتوبة ادلعنونة ((4

: للمعلومات
www.mohamedhassan.org , Accessed,13 -6-2015,the time 4:41pm .  

http://ar.islamway.net/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.mohamedhassan.org/
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 الانُالح َظا نُٛت في ًُغخِا ؤْ اٌؿمُّ ؤن صْن  مً خؿان مدمض الكُش ُٞدبجى الش٣اُٞت ااخهٓنُت ؤما 

 ٫ٓ سل٤ لم اإلاؿلم: " الىضْي  ااخؿً ؤبي ٢ ل٤ بل ْؾاع، اججّ خُض البكغي  الغ٦ب َْؿاًغ الخُاع م٘ لُىضٞ٘ ًُل
ُل
ٓظّ ز  لُ

ت ٖلى ٍْٟغى ْاإلاضًىت، ْاإلاجخم٘ الٗالم ... ال٣ُين الٗلم ْناخب الغؾالت ناخب ألهّ بعاصجّ ٖلحها ٍْملي اججاَّ، البكٍغ
ْػاٍع ًٍْ٘ ٍْسً٘ ٌؿدؿلم ؤن لّ ٨ًً لم ااجاصة، ًٖ ْاهدٝغ اإلاجخم٘، ْٖهاٍ الؼمان، لّ ه٨غث ْبطا  الضَغ، َْؿالم ؤ

ٓع  ؤن ٖلُّ بل .   (1)"  ؤمٍغ في هللا ٣ًطخى ختى ْٖغا٥ مّٗ نغإ في ٍْٓل ٍْىاػلّ ٖلُّ ًش

 ٌ غ١  الٛغب ز٣اٞاث مً ًغص ما ٧ل خؿان الكُش ٍْٞغ "  ٌؿمُّ ٖما ؤلاؾالمُت ألامت ٍْىهى ْهٓمّ، خُاجّ َْ

 ٫ٓ ٓاثض ٖلى الدؿ ٔ  تهضي مىاعة ال٣ٍغب باألمـ ٧اهذ ؤن بٗض"  ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ م . (2)ْالخائهين ااخُاع

ْظت ًدا٫ْ  ْؾُي ْزُاب اججاٍ: الثاوي ٫ٓ  بين اإلاؼا ٓا٢٘ ألان ٓع  اإلاٗاف، ْال  -٦خٗبير(3)ال٣غياْي  ًٓؾ٠ ْالض٦خ
ٓع  ًٟغ١  بط ْالىٟسخي، ٖغفيالم اجؼاهّ في الٓؾُي الاججاٍ َظا ًٖ  –َىا  بها ظاء التي"  الٗاإلاُت"  بين ال٣غياْي  الض٦خ

إلات"  ؤلاؾالم ٩ا ٖامت، الٛغب بلحها ًضٖٓ الظي"  ْالٗ ْلى، م٘ ااخال١ الخٟاٖل بلى اإلاؿلمين ٍْضٖٓ زانت، ْؤمٍغ  ٍْىٓغ ألا
الًاث مً ْاظخماُٖت ْا٢خهاصًت ؾُاؾُت َُمىت ٞغى ؤجها ٖلى ألازيرة بلى ٨ُت جدضةالم ال   الٗالم، ٖلى ألامٍغ

ً
 ْزهٓنا

.    ؤلاؾالمي الٗالم ْباألزو الشالض، ْالٗالم الكغ١  ٖالم

                                                           

.  7   –6 ص  –ىػ، ص 4 4 ،  دار ادلسلم، ط: خواطر على طريق الدعوة، الرياض: زلمد حساف، جراح كأفراح (( 
يُنظر موقع فضيلة الشيخ حساف " : ماذا قدمت لدين اهلل ؟" كأخرل بعنواف " أزمة أزمة " د حساف ادلكتوبة، خطبة كدرس بعنواف من خطب كدركس الشيخ زلم ((2

:  على الشبكة العادلية للمعلومات
www.mohamedhassan.org, Accessed,13 -6-2015,the time 5:23pm . 

ـ، ٔتحافظة الغربية إحدل زلافظات مصر، قرية صفت تراب، مركز احمللة الكربل، حصل على الشهادة 926 /9/9كىو يوسف مصطفى القرضاكم كلد بتاريخ  (( 
ليا ادلعادلة التمهيدية الع ـ حصل على الدراسة960 ـ، كيف سنة 954 ـ، كعلى إجازة التدريس عاـ  95 العالية من كلية أصوؿ الدين ّتامعة األزىر عاـ 

ـ حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرؼ األكذل من الكلية نفسها يف  97 كيف عاـ . للماجستَت شعبة علـو القرآف كالسنة من كلية أصوؿ الدين
كالبنات نواة جلامعة قطر، كاسس هبا قسم الدراسات  ، كيف العاـ نفسو انتقل للعمل بكلية الًتبية للبنُت(الزكاة كأثرىا يف حل ادلشاكل االجتماعية)موضوع كعنوانو 

ـ، توذل عمادة كلية الشريعة كالدراسات اإلسالمية ّتامعة قطر، كمن مث أعَت إذل 989 /990 إذل هناية العاـ اجلامعي  -ـ 977 اإلسالمية كترأسو، من عاـ 
حاصل على العديد من اجلوائز كجائزة البنك اإلسالمي . ث السنة كالسَتة ّتامعة قطر ـ، مث عاد إذل عملو يف قطر مديران دلركز ْتو990 / 99 مجهورية اجلزائر 

كتابان، ترجم  (80)كلو العديد من ادلؤلفات تتجاكز الػ  -حىت تارخيو  –ـ، يرأس االٖتاد العادلي لعلماء ادلسلمُت 990 / ىػ  4 للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي لعاـ 
 . (مؤسسة مجاعة االخواف ادلسلموف)لو العديد من حلقات الربامج الدينية كالفتاكل، كقد تأثر بالشيخ زلمد الغزارل كالشيخ حسن البنا بعضو إذل اللغات األخرل، ك

اتية للدكتور للمزيد من التفاصيل حوؿ السَتة الذ. كيعد الشيخ الدكتور يوسف القرضاكم من أبرز الفقهاء ادلعاصرين كمفكر أصيل ال يكرر نفسو كال يقلد غَته 
رلموعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو : عمار على حسن، اخلصوصية الثقافية يف اخلطاب الفكرم اإلسالمي ادلعاصر، يف/ د: يوسف القرضاكم ديكن الرجوع إذل

سَتة كمسَتة، حوؿ القرضاكم، السَتة ادلوقع الرمسي للشيخ يوسف القرضاكم، : ك.  544  –4 5ص  –تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، مرجع سابق، ص 
 .:التفصيلية للقرضاكم، الشبكة العادلية للمعلومات

  ., Accessed,15 -04-2015,the time 2:9 pm http://qaradawi.net  
: موقع االٖتاد العادلي لعلماء ادلسلمُت، بالشبكة العادلية للمعلومات: ك 

 http://iumsonline.org , Accessed,15 -04-2015,the time 2:9 pm .  
:ادلوسوعة احلرة كيكبيديا: ك    

 http://ar.wikipedia.org , Accessed,15 -04-2016,the time 2:11 pm .  

http://www.mohamedhassan.org/
http://qaradawi.net/
http://iumsonline.org/
http://ar.wikipedia.org/
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إلات ْٖٝغ ٔ  ؤْ الٗالم حٍٛغب: " (2) بإجها اإلاٗانغة بهُٛتها (1)الٗ إلاخّ الٗالم، ؤمغ٦ت باألخغ ٣هض ٖ  ٌٗجي ؤن بها ًُل
ت َُْمىت ا٢خهاصًت َُمىت ْتهُمً ؤمير٧ا، ٖلُّ حؿُُغ إلات ز٣اُٞت َُْمىت ؤمىُت، َُمىتْ ٖؿ٨ٍغ  ختى شخيء، ٧ل ٖ

غاص هٟؿّ الضًً ٓلم ؤن ًُل ٌٗ   . "

  ااخهٓنُت ٖلى للخٟاّ ال٣غياْي  الكُش ًضٖٓ شخيء، ٧ل ؤمغ٦ت ْل ْفي
ً
ْم ؤن ًجب: " (3) ٢اثال  لىب٣ى َظا ه٣ا

ٍٓدىا لىا جب٣ى لىا، هللا ؤعاص ٦ما سُت، ْشخهِخىا ْطاجُدىا َ ض ال الخاٍع ٓن  ؤن هٍغ  طي ه٩
ً
، هللا ظٗلىا ٢ْض ألخض ال

ً
 ال عئْؾا

ض ٓن  ؤن هٍغ   ه٩
ً
ٖٓين، هللا ظٗلىا ٢ْض ؤجباٖا ٓاظب َٓ ِٞظا للىاؽ، ؤزغظذ ؤمت زير ظٗلىا مخب  ؤن ؤعصها بطا ٖلُىا ال

إلات ٖهغ بًجابُاث مً وؿخُٟض " .  ؾلبُاتها هخٟاصٔ ْان الٗ

 ٫ٓ ٣ٍْ–   
ً
٩ا الؾخسضام ؤمشلت يغب بٗض ؤًًا ْلتها ٝي اإلاخدضة ألامم ؤمٍغ  ْالكٗٓب ألامم زهٓنُاث بلٛاء مدا

ٗتٝر ؤن البض ااخهٓنُاث َظٍ: " (4) -م1995 للمغؤة ب٨ين ٦ماجمغ ٢ٓذ ْفي ،" بها ٌُل  اخترام ٖلى ال٣غياْي  ًا٦ض هٟؿّ ال

ً ؤصلت ٣ٍْضم ْالاظخماُٖت الش٣اُٞت للخهٓنُاث ؤلاؾالم مَل : ٖاإلاُت عؾالت ؤلاؾالم بإن بضاًتٍء  ٌكير خُض طل٪، جبَر َْل  ا 

ا٥َل  ىَل
ْل
ل ؾَل عْل

َل
  بال ؤ

ً
ت مَل خْل ينَل  عَل ِل

َل
اإلا َٗل

ْل
ل  ٢ا٫  –بااخهٓنُاث ؤي  –ْال٣باثل بالكٗٓب حٗتٝر الٗاإلاُت َظٍ ْل٨ً ،(5)﴾ لِل

مْل :حٗالي
ُل
ا٦ ىَل

ْل
ل َٗل ظَل َْل ًٓبا   ُٗل ُل

لَل  ق اثِل
بَل
َل
٢ ٓا َْل

ُل
ٞ اعَل َٗل خَل نَّق  لِل مْل  بِل

ُل
٨ مَل غَل

ْل
٦

َل
ضَل  ؤ ىْل ِّل  ِٖل

َّق
مْل  الل

ُل
ا٦

َل
٣

ْل
ج
َل
 ْٝبازخال بااخهٓنُاث ٌٗتٝر ٞاإلؾالم ،(6)﴾ ؤ

ٓان ٖالم في بسهٓنُاث ؤلاؾالم اٖتٝر ختى.  الب٣اء في ْخ٣ِا ألامم،  َظٍ ظٗل خُض البكغ، مً بإمم بالىا ٞما ااخُ
ٓاهاث ، ااخُ

ً
ا  : حٗالي ٢ا٫ ؤمما مَل ًْل  َْل تٍء  مِل ابَّق ي صَل ىِل  فِل

عْل
َل ْل
  ألا

َل
ال غٍء  َْل اثِل

َل
يرُل  َ ُِل

ِّل  ًَل ُْل
اخَل ىَل جَل مٌل  بال بِل مَل

ُل
مْل  ؤ

ُل
٨

ُل
ال

َل
ش مْل

َل
٫ٓ  ٢ْا٫ ،(7)﴾ ؤ  مدمض الغؾ

 " :ال تراٝ ْبضْن .   (8)" ب٣خلِا ألمغث ألامم مً ؤمت ال٨الب ؤن ل  ٞةها اإلاسخلٟت ْال٩اثىاث الكٗٓب بسهٓنُاث الٖا
ٓن  اإلادلي البٗض ؤلاؾالمي ااخُاب ًيسخى ال ٦ما.  ال٨الب ؤمت ختى ألامم مً ؤمت ٖلى ؤ٢طخي ْلى ٞاأل٢غب ٝ ؤ  ْااجاع باإلاْٗغ

                                                           

. اخل ... ٖتدث فيو عن عودلة الثقافة، كعودلة االقتصاد، كعودلة االجتماع، كعودلة الدين " ادلسلموف كالعودلة " بتأليف كتاب امسو  كقد قاـ الشيخ القرضاكم (( 
احللقة  يوسف القرضاكم، اخلطاب اإلسالمي يف عصر العودلة، حوار مع قناة اجلزيرة، برنامج الشريعة كاحلياة، مقدـ احللقة ماىر عبد اهلل، تاريخ/ د ((2
: يُنظر موقع اجلزيرة نت على الشبكة العادلية للمعلومات . ـ 2/2002 /22

http://www.aljazeera.net , Accessed,15 -6-2015,the time 2:15 pm . 
  .برنامج الشريعة كاحلياة، ادلرجع نفسو يوسف القرضاكم، اخلطاب اإلسالمي يف عصر العودلة، حوار مع قناة اجلزيرة،/ د (( 

 http://www.aljazeera.net , Accessed,15 -6-2015,the time 2:15 pm . 
.  يوسف القرضاكم، اخلطاب اإلسالمي يف عصر العودلة، حوار مع قناة اجلزيرة، برنامج الشريعة كاحلياة، ادلرجع نفسو/ د ((4

 http://www.aljazeera.net , Accessed,15 -6-2015,the time 2:15 pm . 
.  07 اآلية ((سورة األنبياء ))القرآف الكرًن،  (5)
.   اآلية ((سورة احلجرات ))القرآف الكرًن،  (6)
.  8 اآلية ((سورة األنعاـ ))القرآف الكرًن،  (7)
اإلماـ احلافظ أيب داكد سليماف بُت األشعث : ينظر. ، كتاب الصيد، باب يف اٗتاذ الكلب للصيد كغَته2845خرج ىذا احلديث أيب داكد يف مسندة برقم أ (8)

دار : الرابع، دمشق ىػ، سنن أيب داكد، حققو كضبط نصو كخرج أحاديثو كعلق عليو شعيب األرنؤكط، زلمد كامل قره بللي، اجلزء275ىػ 202األزدم السجستاين 
كما أخرجو بن ماجو، كالًتمذم، كالسنن الصغرم، كالسنن الكربل للنسائي، كامحد يف مسنده، .  467ىػ، ص0 4 /ـ 2009الرسالة العادلية، طبعة خاصة، 

. كغَتىم 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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بتا٫ في الٗالمي ْالبٗض ،(1) بالكٟٗت ؤخ٤  لِـ ل٨ً ٌٗبض، ؤن ًجب ؤهّ ٌٗخ٣ض ٦ما عبّ ؤلاوؿان ْٖباصة الٗالم ؤؾلمت في ٚع
ٓة ذَل :حٗالي ٢ا٫ بال٣

ْل
ه
َل
إ
َل
ٞ
َل
ٍُل   ؤ غِل

ْل
٨

ُل
اؽَل  ج ى الىَّق تَّق ٓا خَل
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ػ
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َل
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َل
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بِل 
ْل
ل
َل
٣

ْل
ٓا ال ًُّب َٟل هْل

َل
ًْل  ال ٪َل  مِل لِل

ْٓل ُٕل  بااخ٨مت ًدؿم (5)﴾ خَل ُلِل  بلى  اصْل بِل
٪َل  ؾَل ِل

بّل تِل  عَل مَل
ْل
٨ خِل

ْل
اا تِل  بِل

َل
ٓ ِٖل

ْٓل َل اإلاْل تِل  َْل
ىَل ؿَل خَل

ْل
مْل  اا ُِل لْل اصِل ظَل ي َْل تِل

َّق
ال يَل  بِل ًُل  هِل ؿَل خْل

َل
 ؤ

 ..﴾(6)  .

خّ ًدؿم ْزُاب اججاٍ: الثالث ٓن  اهخجّ ما ل٩ل الامخشا٫ ْعًّٞ الخجضًض بلى الٗالُت بنٖز ْل  ْطَابّ ٣ّٞ، مً ألا
م ال٣غآن َْٓ" اإلااؾـ الىو"  بلى مباقغةٍء   هٓغجّ في بطًا٦ض الاججاٍ َظا ًٖ  –َىا  –ًجؿض(7)البىا ظما٫ ْألاؾخاط.  ال٨ٍغ

إلات ٓخُض ًٖ عجؼث ْالىٓم ألاصًان ٧ل"  ؤن للٗ ٔ  ْؤن ٧لّ، الٗالم ج  ؤمام ؾخ٠٣ ْااخهاثو ْالترار ْاللٛت الضًً ٢ٓ
ٓٞان إلات، َ ٓاط ًم٨ً ال بدُض الٗ ٣ي ؤلاوؿان ٖلى الاؾخد ٓظّ ألاؾُٓي، ؤْ ؤلاٍٞغ  ٣ًضم الظي اإلاؿلم، ؤلاوؿان زام ْب

.  (8)"ؤلاطابت مً خهاهت ؤ٦بر ؤلاؾالم لّ

ٓم التي" ااخ٨مت"  مً البىا ألاؾخاط ظٗل زاهُت هاخُت ْمً  الٛير، ز٣اٞت مً اإلاُٟض ا٢خباؽ ٖلى مجها ظؼء في ج٣
 اإلاُٟض  ْالا٢خباؽ للخٟاٖل بٓنلت"  الخ٣ُِا ْظضَا ؤًىما اإلاامً يالت ااخ٨مت: " الكٍغ٠ الىبٓي  ااخضًض َىا ٖبر ٦ْما

ٓم مً اخ٨مت، مٗين ٧ل مً هجهل"  ؤن ًجب ؤهّ ًا٦ض خُض الٛير، ز٣اٞت مً ٓن  ْآصاب ْٞلؿٟت ٖل  ٞال...  خغط صْن  ْٞى
ٓن  ْص ال للمٗاٝع اخخ٩اع َىا٥ ٩ً ٫ٓ  ٢اثمت ؾض هِا ْالتي ،(9)"  ؤلاوؿاهُت ااخًاعة طزاثغ مً ؤلاٞاصة صْن  جد  قبّل

                                                           

صوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي رلموعة مؤلفُت، اخل: عمار على حسن، اخلصوصية الثقافية يف اخلطاب الفكرم اإلسالمي ادلعاصر، يف/د ( )
 . 529كاالجتماعي، مرجع سابق، ص 

.  99اآلية ((سورة يونس ))القرآف الكرًن،  (2)
.  256اآلية ((سورة البقرة ))القرآف الكرًن،  ( )
.  28اآلية ((سورة ىود ))القرآف الكرًن،  (4)
.  59 اآلية ((سورة آؿ عمراف  ))القرآف الكرًن،  (5)
.  25 اآلية ((سورة النحل  ))القرآف الكرًن،  (6)
ـ باحملمودية زلافظة البحَتة، 920 /2 /5 لكنو خيتلف مع فكر ىذه اجلماعة، كقد كلد يف  (حسن البنا)كىو الشقيق األصغر دلؤسس مجاعة اإلخواف ادلسلموف  (7)

اليت قوبلت يف البداية بتعتيم كٕتاىل كاملُت، لكنها تلو ذلك شقت طريقها يف مصر " مياإلحياء اإلسال" خالصة فكرة اإلسالمي كالسياسي تتمثل يف دعوة . مصر 
كقد صدر أك ؿ كتاب لو عاـ . لو أكثر من مائة كتاب، ترمجت عشرة منها إذل اللغات األجنبية. كالبلداف العربية كاإلسالمية، كالقت اىتمامان من ىيئات دكلية 

كجلماؿ البناء العديد من اآلراء الفقهية اليت يعتربىا بعض العلماء سلالفة دلا يركنو امجاع يف الكتاب كالسنة كرأية " . يق إذل اجملد ثالث عقبات يف الطر" ـ كىو 945 
 0 ا ادلفكر ادلصرم يـو كقد تويف ىذ. كغَتىا. اف االرتداد عن اإلسالـ ال يلـز عليو حد القتل، كأف التدخُت غَت مبطل للصـو خاصٍة لغَت القادرين عن اإلقالع عنو 

للمزيد من التفاصيل حوؿ السَتة الذاتية كبعض اآلراء الفقهية للمفكر الراحل مجاؿ البنا ديكن . سنة  92ـ، بالعاصمة ادلصرة القاىرة عن عمر ناىز  20/  /
عة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي رلمو: عمار على حسن، اخلصوصية الثقافية يف اخلطاب الفكرم اإلسالمي ادلعاصر، يف/ د: الرجوع إذل

 :ادلوسوعة احلرة كيكبيديا، على موقعها بالشبكة العادلية للمعلومات : ك.  6 5كاالجتماعي، مرجع سابق، ص 
, Accessed,15 -6-2015,the time 2:37 pm . http://ar.wikipedia.org 

.  98ص ت، .ط، د.ددار الفكر اإلسالمي، : ، القاىرة 2مجاؿ البنا، اسًتاتيجية الدعوة اإلسالمية يف القرف  (8)
.  6  ـ، ص 2006،  دار الفكر اإلسالمي، ط: مجاؿ البنا، أصوؿ الشريعة، القاىرة (9)

http://ar.wikipedia.org/
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ة عمؼ ؤنبدذ ْالتي اإلاخ٣ضمت، الض٫ْ  مً الغاًَ ٖهغها في اإلاخض٤ٞ بالًُٟان ٓة زْغ   ااخضًض، الٗهغ ٢ْ
ً
 بلى صاُٖا

.   مّٗ ْالخٟاٖل ُّٞ الاهسغاٍ

٫ٓ  َظا إل ألاظىبُت اللٛاث ؤخ٩ام صٖاة مً هدً:"  البىا ٣ٍْ ْبُت، الش٣اٞت ٖلى ْالَا ْع   َىا٥ ْل٨ً ألا
ً
 ؤن بين ٞغ٢ا

ى.  ااخانت ز٣اٞخىا خؿاب ٖلى هد٨مِا ؤن ْبين ااخانت، ز٣اٞخىا اخؿاب هد٨مِا  الش٣اٞاث ب٩ل هلم ؤن ْاإلاْٟغ
، ٓهاث في جضزل ْالتي َضٞىا، هي التي ةااخ٨م مً ظؼء ألجها ْاإلاٗاٝع .  (1)"  ؤلاؾالم م٩

 ؤلاوظان خلىق  وظبُت لدُاة الدولُت للمىاكف اإلاؼسوُت اإلاخاوف :  السابّ اإلابدث

ٖت مساْٝ ٞشمت ْٖلُّ  م٨ُاُٞلُت  عئٍت الٗاإلاُت ال٣ُم مٟاَُم جدمل ؤن مً"  ااخهٓنُت ؤههاع لضٔ مكْغ

الث جترظم ٦ما اإلاساْٝ َظٍ ْجٟؿغ ،(2)"  ْالُِمىت للؿُُغة ٓا٠٢  -الؿاب٣ت  –ْاادجج اإلا٣ ْلُت اإلا :  الخالُت الض

 
ً
ا، الهين،) مشل آؾُا قغ١  ظىٓب ص٫ْ : ؤوال ٓعٍا ْماليًز ٓبُت، ٧ْ ٓعة ااجى ٌ التي (ْؾىٛاٞ ٔ  جٞغ  الٛغب صٖٓ

ٓع  ٢ىاٖت ْلضحها ااخ١ٓ٣، َظٍ بٗاإلاُت ٔ  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  وؿبُت في جدبل ٝ ؤن ْجغ ٓم ٢اصث التي الْٓغ  اخ١ٓ٣  مٗين إلاِٟ

ٓظض ال الٛغب في ؤلاوؿان ٠٢ٓ َظا ؤ٦ضث ٢ْض الٛغب، في بال ج ٓع٢ت في ْال٣ىاٖت اإلا  ْفي م،1991 ٖام الهين في البًُاء ال
ٓمي باه٥ٓ٩ بٖالن ٓماث ٖلُّ ٢ْٗذ الظي م1993 ٖام الهاصع ااخ٩ ْلت ؤعبٗين خ٩ ٍٓت ص ٌ ال ؤجها ُّٞ ؤٖلىذ آؾُ  جٞغ
ٔ  ْل٨جها ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاإلاُت ٨ٞغة ٔ  الٗاإلاُت َظٍ جغاعى ؤن ؤَمُت جغ ٓمُت ااخهاثو ْؤَمُت مٛؼ  ْؤلا٢لُمُت ال٣

سُت ْااخلُٟت ٓم جدضًض مجا٫ في للكٗٓب ْالضًيُت ْالش٣اُٞت الخاٍع خباع في ألازظ م٘ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مِٟ  هاخُخين الٖا

ٌ: ألاولى: ؤؾاؾِخين الث ٞع ٓم اؾخٛال٫ الٛغب مدا ْلخّ في اإلاِٟ ٓمتم لٟغى مدا ٌ ٦ْظا ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ِٞ  ٞع

ن في الخضزل  جخميز ٞهي مٛل٣ت، صاثغة جمشل ظامضة زهٓنُت الحٗض ااخهٓنُت َظٍ: الثاهُت.  للض٫ْ  الضازلُت الكْا
هت ٔ  الش٣اٞاث ٖلى لالهٟخاح ؾٗحها زال٫ مً باإلاْغ  اإلاؿإلت َظٍ ٖلى ؤ٦ضث ٦ما.  (3) مِٗم ٍْخماشخى ًخالءم ما جبجى م٘ ألازغ

ٍٓت ٢ُما٫ زهٓنُت . م1993 ُِٞىا ماجمغ في ٦ظل٪ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْوؿبُت آلاؾُ

 
ً
٠٢ٓ ْمشل: زاهُا ٣ي، الاجداص ص٫ْ  ج٠٣ الؿاب٤ اإلا ٣ي اإلاُشا١ بوكاء ااخهٓنُت َظٍ ًٖ ٖبر ْالظي ؤلاٍٞغ  ؤلاٍٞغ

٣ُت اللجىت ٦ْظا م،1981 ٖام ْالكٗٓب ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ٌ ال ؤجها جا٦ض ْهي ْالكٗٓب، ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤلاٍٞغ  جٞغ
 
ً
ٓم مبضؤ مُل٣ا ٌ ْبهما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاإلاُت ْمِٟ   اإلاغجبُت ْالُٛغؾت الاؾخٗالء مٟاَُم جٞغ

ً
 ألا٩ٞاع بى٣ل صاثما

                                                           

.  52 ـ، ص 994 ،  دار الفكر اإلسالمي، ط : مجاؿ البنا، كال مث كال، القاىرة ( )
حقوؽ اإلنساف " رلموعة مؤلفُت، اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف : رؤية حضارية، يف: نادية عبد الفتاح، حقوؽ اإلنساف يف أفريقيا/ محدم عبد الرمحن، أ/ د ((2

عُت للدراسات كالبحوث اإلنسانية : القاىرة نادية زلمود مصطفى، زلمد شوقي عبد العاؿ، اجلزء األكؿ،: قراءة جديدة، تنسيق علمي كإشراؼ" بُت النظرية كالتطبيق
  252ـ، ص  20/ ىػ  4 ،  كاالجتماعية، ط 

قراءة " حقوؽ اإلنساف بُت النظرية كالتطبيق" رلموعة مؤلفُت، اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف : ماجدة على صاحل، الرؤية اآلسيوية حلقوؽ اإلنساف، يف/ د (( 
.   28  –282ص  –ق، ص جديدة، اجلزء األكؿ، ادلرجع نفس
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ْعَا اللُبرالُت ْال٣ُم اإلاٟاَُم ِٞظٍ الٛغبُت، ٚير اإلاجخمٗاث بلى الٛغبُت ْاإلاٟاَُم ٫ٓ  ؤن ًم٨ً بض  اخضمت جخد

ٓظُت ٓل ٓظُت"  مُٗىت ؾُاؾُت ؤًضً ٓل . (1) " ؤلاوؿان    ١خ٣ٓ ؤًضً

 
ً
ٓوي ألاؾاؽ ألن ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاإلاُت في حك٨٪ ٖامت بهٟت ْهي ؤلاؾالمُت الض٫ْ : زالثا  الٗاإلاُت لِظٍ ال٣اه

ٓزاث٤ في ْاإلاخمشل ْلُت ال ٓاهين للمباصت اإلاىا٢ًت اإلاباصت بٌٗ ٖلى ًدخٓي  ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  ْألاخ٩ام ْلؤلٖغاٝ ْلل٣
 الٛغبُت الىٓغة بين ال٣اثمت الازخالٞاث ًٖ اإلاخدضة ألامم ؤمام ؤلاؾالمُت الض٫ْ  ممشلي ٖبر اثمىاؾب ٖضة ْفي.  ؤلاؾالمُت

.  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤلاؾالمُت ْالىٓغة

ٓم، ْفي ٌ ال ؤلاؾالمُت الض٫ْ  بن الٗم ، ججٗلّ ْبهما ٢ُُٗت، بهٟت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖاإلاُت مبضؤ جٞغ
ً
 بدُض وؿبُا

ض التي ألاَضاٝ في حك٨٪ لم ٓزاث٤ َظٍ ٣ًِاجد٤ جٍغ ْلُت ال  خض ٖلى"  جد٣ُ٣ِا ًجب التي اإلاكتر٦ت اإلاشل"  في ْاإلاخمشلت الض
الن هو حٗبير ٓيت ٚير ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٞةن ْٖلُّ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا ٓيت ْبهما اإلابضؤ، خُض مً مٞغ  مً مٞغ
، بصماظِا خُض

ً
٣ت خُض ْمً ٧لُا ا، ٍَغ  هٓام طاجّ خض في ؤلاؾالم ؤن حٗخبر المُتْؤلاؽ الٗغبُت الض٫ْ  ْؤن زانت جٟؿيَر

٠٢ٓ َظا ًسٟي ال.  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخماًت ٧امل ٫ٓ  اإلا  ؤلاؾالم، ؤمام الاجهُاع بلى مٗغيت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖاإلاُت بإن بال٣
يهئ َٓ الظي خُت اإلااصًت الؾُما ؤلاوؿان، مجاالث ٧ل لخىُٓم مُل  مُتؤلاؾال الض٫ْ  ْؤن زانت ْالؿُاؾُت، ْالضًيُت ْالْغ

ى مً ؤهّ حٗخبر ٓن  ؤن اإلاْٟغ ٓزاث٤ الٗغبُت الض٫ْ  جٟؿير ؾبب ًٓضر َْظا.  بالٗاإلاُت ًُالب مً ؤلاؾالم ٩ً ْلُت لل  الض
ٗت ؤخ٩ام يٓء ٖلى بالٗاإلاُت جىاقض التي ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  . (2) ؤلاؾالمُت الكَغ

 

  الخاجمت

ٕٓ ؤن ؾب٤، مما ًخطر   ٌٗض ااخهٓنُت في ااخ٤ مٓي
ً
 ٖلي ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاثمٓيٓ ؤَم مً ْاخضا

ٓهّ ،(ااخانت ااخُاة في ااخ٤) الٟغصي ااخام ٞاأل٫ْ  ْالٗام، ااخام الهُٗضًً ٔ  بمؿإلت: " الاعجباٍ ْز٤ُ ٧  ؤزغ
خّ، ْهي ُّٞ ٌِٗل الظي اإلاجخم٘ في الٟغص خُاة في ااخُغ بُٗضة ٓن  مً ٖلحها ًترجب ْما خٍغ   ل٨غامخّ ن

ً
 ألصمُخّ ْاختراما

ٓص ُٞما مخُٟل ٖلُّ ًخُٟل ٞال ٓع  ها٢كخّ ما َْٓ الٗام ْالشاوي.  (3)" لىٟؿّ بّ الاخخٟاّ ً  ٍْخٗل٤ الضعاؾت، َظٍ ؾُ
جي َاظـ حك٩ل خؿاؾت بمؿإلت ٓمي َْ ْلُت لل٨ُاهاث ٢ْ ٓة في جخمشل ْؤلاؾالمُت، الٗغبُت البلضان ُّٞ بما الض  بلى الضٖ

ٓم ألازظ    –ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٛغبي الٗالمي باإلاِٟ
ً
ٔ  ق٨ال ٓطط َٓ الٛغب ؤن اٖخباعب  -ْمدخٓ  ز٣اٞت ْؤن ااخضازت، هم

ْبان اإلاُل٣ت ْالخبُٗت الخٍٛغب مً ااخٝٓ ؤي ْاخضة، بوؿاهُت ًٖ حٗبر ٖامت ٖاإلاُت ز٣اٞت الٛغب  في ال٩امل ْالظ
ٓا٢٘ اهخٌٟ ْلظا الٛغبُت، ااخًاعة ٓلض ْجمسٌ ال ْبان ألا٩ٞاع ه٣ل ؤمام امجي ْؾُاط صٞاُٖت ٨ٞغة ٞ  اإلاجخمٗاث، ْط

                                                           

نادية عبد الفتاح، حقوؽ اإلنساف يف / محدم عبد الرمحن، أ/ د: للنظر بشكل موسع دلوقف دكؿ االٖتاد اإلفريقي من عادلية حقوؽ اإلنساف ديكن الرجوع إذل (( 
 –قراءة جديدة، اجلزء األكؿ، ادلرجع نفسو، ص " لنظرية كالتطبيقحقوؽ اإلنساف بُت ا" رلموعة مؤلفُت، اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف : رؤية حضارية، يف: أفريقيا
.  272  – 25ص 
 –ـ، ص 2 20، حزيراف  جامعة اجلناف، العدد : سركر طاليب، عادلية حقوؽ اإلنساف كاخلصوصية العربية كاإلسالمية، رللة اجلناف حلقوؽ اإلنساف، طرابلس/ د ((2
.  9   –7 ص 
.  04 ين، احلق يف اخلصوصية، مرجع سابق، ص الدكتور ماركؾ نصر الد (( 
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ٓلت ٨ٞغة جضخٌ هض ااخهٓنُت ٨ٞغة ٩ٞاهذ  الىاُٞت الهغاٖاث  -ْججغي   -ظغث ْبُجهما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖاإلاُت ْم٣
  ااخٟي  الهغإ َظا زًم ْفي البٌٗ، لبًِٗا

ً
  ْاإلاٗلً ؤخُاها

ً
، ؤخُاها ٓلت بإن ااخهٓنُت جٟصر ؤزٔغ  ٖاإلاُت م٣

 جميٍز التي زهٓنِخّ لّ بوؿاوي مجخم٘ ؤي نؤ ٦ما الكٗٓب، ْج٣الُض ْز٣اٞاث زهٓنُاث م٘ جدىا٢ٌ ؤلاوؿان خ١ٓ٣ 
ٓاٍ ما ًٖ ٓمِا، للخ٣ٝٓ ٧ان ز٣اٞت ٧ل ٟٞي اإلاخٟغصة، الش٣اُٞت بالبهمت ؤقبّ هي ْالتي ْخًاعاث مجخمٗاث مً ؾ  مِٟ
  ْطل٪ آزغ، إلاجخم٘ ًهلر ال ٢ض ما إلاجخم٘ ًهلر ما ْان اإلاسخلٟت، مٟاَُمِا بل

ً
 ْال٣ُٗضة ْالش٣اٞت الترار الزخالٝ جبٗا

ت جب٣ى هٓام ؤْ ٢ُمت ؤْ ٨ٞغة ؤي ٞةن ْبالخالي.  ااخ...   ْجِٟم مٗٞغ
ً
ش، مً اهُال٢ا ش ْمً الخاٍع ٓع  ْؤي ْخضٍ، الخاٍع  جه

ٓع   ٌٗخبر ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ًٖ مُل٤ ٫ٓ  جه َٓغة في ؤهّ ٦ما الكٗٓب، زهٓنُاث م٘ ًدىا٢ٌ ٢ْ  ُّٞ وؿبي َغح ظ

ٓعي ْخؿب الخىا٢ٌ، مً ال٨شير ٓهُٟاؽ ٧اب ٫ٓ  يالظ الخ٨ٟير"  ب  ٦ما ،(1)" ٖالمي ٚير ج٨ٟير ألاؾاؽ في َٓ بالٗاإلاُت ٣ً
م َظا ؤن ٍغ ْال٨ٟغ الٖؼ ٓلت  ًَا خي ؾُا١ اهخجتها طاتها خض في الٗاإلاُت ٨ٞغة: " ؤن م٣ .  (2)" مٗين ْز٣افي جاٍع

ْلذ ٢ْض ٫ٓ  مً اججاٍ الاججاٍ َظا ٖلى الًٓء حؿلُِ الضعاؾت خا  زال٫ ْمً ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  بسهٓنُت ٣ً
ت الغئٔ ؤَم ْاؾخدًاع الؿاب٣ت، ءةال٣غا ٓا٠٢ ال٨ٍٟغ ْلُت، ْاإلا ٖت اإلاساْٝ اؾدبهاع ٦ْظا الض ٖٓت اإلاكْغ  ْالتي ْاإلاخى

 جخٗل٤  -ااخهٓنُت ؤي -٢ًُتها ْؤن بّ الدؿلُم ًجب ْا٢٘ الش٣اُٞت ااخهٓنُت بإن ٢ىاٖت الاججاٍ َظا لضٔ ق٩لذ
ت الش٣اُٞت باألبٗاص  ههٓم بق٩الُت لِؿذ الاججاٍ َظا خؿب  –َىا  –ؤلاق٩الُت بإن وؿدك٠ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ْال٨ٍٟغ

ٓعٍت ههٓم ؤْ م٣ضؾت جغازُت ٓهُت صؾخ   ْل٨جها مٗانغة، ٢ْاه
ً
 الؿاثضة، الش٣اُٞت البيُت بق٩الُت ؤَم، ْبضعظت ؤًًا

  اإلادلُت ؤْ الَٓىُت الش٣اٞت ألاؾاؾُاث في بدض َٓ َىا ٞالبدض
ً
ت الخجاعب ْؤًًا سُت ْالظا٦غة ااخًاٍع  للكٗٓب الخاٍع

ٓػ  غاٝ ْال٣ُم ْاإلاٗاًير ْبالغم .   اؾخسضامِا ٦ُُْٟت حؿخمض ؤًً ْمً الؿاثضة، ْالخ٣الُض ْالٗاصاث ْألٖا

سُت، اظخماُٖت ْاَغة هي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٞةن الاججاٍ َظا ْخؿب ا ًم٨ً ال ْلظل٪ ْجاٍع  بَاع زاعط جٟؿيَر
ٔ  ااخانت، بِئتها ٓلٓظُا ٖلماء بٌٗ ٍْغ ٓلِا ًم٨ً ال التي عؾاثاإلاما بٌٗ ؤن ألاه رْب ، اإلاجخمٗاث بٌٗ في ٢ب

ً
 مشال

، مجخمٗاث في جماعؽ هجضَا ٕٓ ؤزٔغ  ٖىّ ًيخج اإلاجخمٗاث بين ٞحها ْالازخالٝ الؿُاؾُت ْالخ٣الُض الش٣اٞت في ٞالخى

ٓلت ْمشلّ.  (3)ال٣ُم في ازخالٝ ً، بال الُبُعي الٗلم ٧ان بطا: " م٣ ً، لّ الاظخماعي الٗلم ٞةن َْ  ٖلماء ةعئي ْبن َْ

ٓاؾٗت اهخماءاتهم بدؿب جخدض ْالؿُاؾت الاظخمإ  ؤظمٗذ ما َٓ َْظا.  (4)"  الَٓىُت اهخماءاتهم ٞحها جضزل ْالتي ال
الث حجج ٧ل ٖلُّ  البىاء خُض مً ٖاإلاُت ٖىضٍ هي ْالتي الؿاب٣ت، ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْوؿبُت زهٓنُت اججاٍ م٣

ٓة خُض مً ٖاإلاُت ْاإلاماعؾت، الٗملُت الىاخُت مً ٖاإلاُت لِؿذ ْل٨جها ْالُلب،  خُض مً ْزهٓنُت ْالبىاء، الضٖ

  . ْالخُب٤ُ اإلاماعؾت

                                                           
)1) Kaboré, L’Idéal démocratique entre l’universel et le particulier: Essai de philosophie politique, p. 

145. 

،  مركز دراسات الوحدة العربية، ط: كتاخلطاب كاخلطاب ادلقابل، ترمجة زلمد اخلورل، كعمر األيويب، بَت: العريب صديقي، البحث عن دديقراطية عربية ((2
. 78   –77 ص  –ـ، ص 2007

)3( Bouandel,Youcef . Human Rights and Comparative Politics, ( Aldershot, Brookfield: 

Dartmouth,1997), PP 24 – 26 . 
موعة مؤلفُت، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، مج: زلمد صفار، اخلصوصية الثقافية ضلو تفعيل التغيَت السياسي كاالجتماعي، يف/ د (4)

 .   مرجع سابق، ص
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 واإلاساحّ اإلاـادز كاثمت

 
ً
: اإلاساحّ الِسبُت  -ؤوال

 1 / الىخب. 

 الىخب الِسبُت / ؤ: 

ٓع، لؿان الٗغب، اٖخجى بخصخُدِا - َٓاب، مدمض : لئلمام الٗالمت ابً مىٓ ؤمين مدمض ٖبض ال

 .م1999/َـ1419، 3صاع بخُاء الترار الٗغبي، ٍ : ااجؼء الغاب٘، بيرْثالهاص١ الٗبُضي، 

ٓة ؤلاؾالمُت في ال٣غن  - ث .ٍ، ص.صاع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي، ص: ، ال٣اَغة21ظما٫ البىا، بؾتراجُجُت الضٖ

ٗت، ال٣اَغة       .         - ٫ٓ الكَغ . م2006، 1صاع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي، ٍ: ظما٫ البىا، ؤن

ً الٗغبي، ال٣اَغةخؿً خىٟي، ا/ ص - ْالؿُاؾت في الَٓ ْالش٣اٞت  ت الٗامت لل٨خاب، : لضًً  الُِئت اإلاهٍغ

. م     2012ٍ، .م٨خبت آلاؾغة، ص

  .م1994، 1صاع ال٨ٟغ ؤلاؾالمي، ٍ: ظما٫ البىا، ٦ال زم ٦ال، ال٣اَغة  -

 

غ مغ٦ؼ اجداص اإلادامين الٗغ - ْالىٓام الٗالمي، جدٍغ ب للبدٓر خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الش٣اٞت الٗغبُت 

ٓهُت، صعاؾاث مسخاعة، ال٣اَغة ٓهُت، : ْالضعاؾاث ال٣اه ْالضعاؾاث ال٣اه مغ٦ؼ اجداص اإلادامين الٗغب للبدٓر 

 .م1993ٍ، .ص

٣ُا/ خمضي ٖبض الغخمً، ؤ/ ص - ت، في: هاصًت ٖبض الٟخاح، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ؤٍٞغ : عئٍت خًاٍع

الن الٗالمي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٖٓت مالٟين، ؤلٖا ْالخُب٤ُخ١ٓ٣ " مجم ت  ٢غاءة ظضًضة، " ؤلاوؿان بين الىٍٓغ

ْبقغاٝ ٓص مهُٟى، مدمض قٓقي ٖبض الٗا٫، ااجؼء ألا٫ْ، ال٣اَغة: جيؿ٤ُ ٖلمي  ٖين : هاصًت  مدم

ْالبدٓر ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت، ٍ . م2011/ َـ1431، 1للضعاؾاث 

ًٟاث، جد٤ُ٣ َـ، معجم الخٗغ1431 -َـ 816الٗالمت ٖلي بً مدمض الؿُض الكٍغ٠ ااجغظاوي -

ْالخهضًغ، ص: مدمض نض٤ً اإلايكاْي، ال٣اَغة : ْصعاؾت ٓػَ٘  ْالخ  .م 2004ٍ، .صاع الًُٟلت لليكغ 

ْؤٞغاح  - اى: مدمض خؿان، ظغاح  ٓة، الٍغ ٤ الضٖ ٓاَغ ٖلى ٍَغ . َـ   1414، 1صاع اإلاؿلم، ٍ: ز

ٓ جُٟٗل الخُٛير الؿُاسخي ْالاظخماعي،   - ٖٓت مالٟين، ااخهٓنُت الش٣اُٞت هد جيؿ٤ُ ٖلمي مجم

غ: ْبقغاٝ ْجدٍغ ٓص مهُٟى، مدمض نٟاع، مغاظٗت  ْظضي، ال٣اَغة: هاصًت مدم ظامٗت ال٣اَغة، : ٖلُاء 

ٓاع الش٣اٞاث ص ْخ ت  ٓم الؿُاؾُت، بغهامج الضعاؾاث ااخًاٍع ْالٗل  .م    2008ٍ، .٧لُت الا٢خهاص 

الم، ال٣اَغة - ٕ صٖم ْػاعة ااخاعظُت، م: مدؿً ٖٓى  مدغع  ، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ْؤلٖا قْغ

 .    UNDPٍ،4 ،2006 ال٣ضعاث في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بالخٗاْن م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي

 الىخب اإلاترحمت / ب :

ْااخُاب اإلا٣ابل، جغظمت مدمض : الٗغبي نض٣ًي، البدض ًٖ صًم٣غاَُت ٖغبُت - ااخُاب 

ٓبي، بيرْث ْٖمغ ألاً ٓلي،  ٓخضة الٗغبُت، ٍ: ااخ . م 2007 ،1مغ٦ؼ صعاؾاث ال
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ْالخُب٤ُ، جغظمت مباع٥ ٖلي ٖشمان،  - ت  ْهللى، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الٗاإلاُت بين الىٍٓغ ظا٥ ص

ٓع ٞغخاث، ال٣اَغة/ ص.مغاظٗت ؤ ْلى، : مدمض ه .   م 1998اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت، الُبٗت الٗغبُت ألا

 

 2 / الدوزٍاث: 

ْال٘ - ْخ١ٓ٣ ؤلاوؿان بق٩الُت ااخهٓنُت  ٓن  اصة، ؤلاؾالمُ ٓان ٍػ اإلاُت، مجلت اإلاؿخ٣بل عي

ٓخضة الٗغبُت، الٗضص : الٗغبي،  بيرْث ٓبغ236مغ٦ؼ صعاؾاث ال . م 1998، ؤ٦خ

ْااخهٓنُت الٗغبُت ْؤلاؾالمُت، مجلت ااجىان اخ١ٓ٣ / ص - ع َالبي، ٖاإلاُت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ؾْغ

غان 3ظامٗت ااجىان، الٗضص : ؤلاوؿان، َغابلـ  .م 2012، خٍؼ

٥ ههغ الضًً، ا - ٓع ماْع ظامٗت ااجؼاثغ، : اخ٤ في ااخهٓنُت، مجلت الهغاٍ، ااجؼاثغالض٦خ

ٓم ؤلاؾالمُت ،اإلاجلض  ٓان / َـ1424، عبُ٘ الشاوي 7، الٗضص٧4لُت الٗل . م 2003ظ

ْالٗاإلاُت  - ٓع مدمض الىانغي، ظض٫ ااخهٓنُت  ٓع .. الض٦خ ٢غاءة في الخٗضصًت الضًيُت مً مىٓ

ن ال٨ٟغ ؤلا ْالخجضص ااخًاعي، بيرْث٢غآوي، مجلت ال٩لمت، ٞهلُت حٗجي بكْا ٢ًْاًا الٗهغ  : ؾالمي 

ن، ن80٠ُمىخضٔ ال٩لمت للضعاؾاث ْألابدار، الٗضص . ٌ 1434/م2013، الؿىت الٗكْغ

 

 3 / السطاثل الِلمُت: 

٨ُت في ٞترة  - ٠ُ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الؿُاؾت ااخاعظُت ألامٍغ لي مهُٟى، جْٓ ٖلُاء ؤخمض ٞٚغ

ٓم الؿُاؾُت، ؤؾ2004ٍُٓ -1990ما بٗض ااخغب الباعصة   ٓعاٍ في الٗل ، : م، عؾالت ص٦خ ظامٗت ؤؾٍُٓ

ٓم الؿُاؾُت ْؤلاصاعة الٗامت،   .م     2008/ َـ٧1429لُت الخجاعة، ٢ؿم الٗل

ْٖاإلاُت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، عؾالت ماظؿخير في ااخ١ٓ٣،     - ػ، ااخهٓنُاث الش٣اُٞت  ٖلي مْٗؼ

ٓم الذ: ااجؼاثغ ْالٗل ٓمغصاؽ، ٧لُت ااخ١ٓ٣  ْلي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ظامٗت ب ٓن الض ت، جسهو ال٣اه ظاٍع

 .م     2005

م     ، 2000 –م 1945ٞغط مدمض ههغ المت، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في بَاع ظامٗت الض٫ْ الٗغبُت      -

ٓم الؿُاؾُت، ال٣اَغة ْالضعاؾاث الٗغبُت، : عؾالت ماظؿخير في الٗل ظامٗت الض٫ْ الٗغبُت، مِٗض البدٓر 

 .م     2003 ٢ؿم الضعاؾاث الؿُاؾُت،

 

 4 /اإلاىاكّ ؤلالىتروهُت :

٨ٍْبُضًا   - ٖٓت ااخغة   http://ar.wikipedia.org.:اإلآؾ

٢ٓ٘ الغؾمي لؿماخت الٗالمت ًٓؾ٠ ال٣غياْي  .     http://qaradawi.net: .اإلا

٢ٓ٘ الاجداص ا٫  -  .  http://iumsonline.org:ٖالمي لٗلماء اإلاؿلمين م

غة  هذ    - ٢ٓ٘ ااجٍؼ  . http://www.aljazeera.net:م

٤ ؤلاؾالم - ٢ٓ٘ صاع ٍَغ                  .  http://ar.islamway.net:م

http://ar.wikipedia.org/
http://qaradawi.net/
http://iumsonline.org/
http://iumsonline.org/
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://ar.islamway.net/
http://ar.islamway.net/
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٢ٓ٘ ًُٞلت الكُش خؿان -  www.mohamedhassan.org:   .  م

 

 
ً
: اإلاساحّ ألاحىبُت  -زاهُا

- AsmaromLegesse, Human Rights In African Political Culture in Kenneth . 

W Thompson, In Moral Imperatives of  Human Rights: A world survey, Washington 

DC.Un –versity Perm of America, 1980 .  

- Bouandel,Youcef . Human Rights and Comparative Politics,   Aldershot, 

Brookfield: Dartmouth,1997   . 

- Kaboré, L’Idéal démocratique entre l’universel et le particulier: Essai de 

philosophie politique. 

- Patrick Waschmanne, les droits de lhomme, Connaissance du droit, 2eme 

edition, Dalloz, Paris, 1995 . 

- Perry, Michael J . Are Human Rights Universal ? Human Rights Quarterly 

,Vol . 19  Aug 1997     . 

- Preis, Ann Belindas . Human Rights as Cultural Practice: An 

Anthropological Critique, Human Rights Quarterly , Vol . 18  MAY 1996    . 

- Turner, Bryan S. Outline of a Theory of Human Rights, Sociology, Vol .27, 

No.3  Aug 1993  . 

http://www.mohamedhassan.org/
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ٌ  اللاهىن  جوبُم ُلى اإلاخددة ألامم مىٌمت بػساف  ؤلاوظان لخلىق  يالدو
 1 الجصاثس حامِت -الدولُت والِالكاث الدولي اللاهىن  فَس الدهخىازه كظم في هالب شخمي الواهس

 

 

 

 ملخف

ْع  ًبرػ ما َْٓ اإلاخدضة، لؤلمم الخإؾِسخي اإلاُشا١ في مغاث ؾب٘ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مهُلر ْعص ؼ في اإلاىٓمت ص  حٍٗؼ
ا ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ْخماًت ٓظحهُا بضؤْم عثِؿا ٚغيا باٖخباَع ٫ٓ  ٞمىظ للمىٓمت، ؤؾاؾُا ج الن صز  اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا

ٓن  مجا٫ في ؤلاوؿان ْلي ال٣اه   حٗمل اإلاىٓمت جؼ٫  لم ،1948 ٖام الض
ً
  ٖمال

ً
 زال٫ مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت ٖلى مخٟاهُا

ٓهُت ن٥ٓ٩  ؤظِؼتها زال٫ مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ ٖلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت حٗمل بط مُضاهُت، ْؤوكُت ٢اه
٧ٓاالث بلى باإلياٞت ْالاظخماعي، الا٢خهاصي ْاإلاجلـ الٗامت ااجمُٗت عؤؾِا ْٖلى الغثِؿُت، ْلُت ال  التي اإلاخسههت الض

ُُٟت ٖال٢ت لِا ٔ  ظِت مً باإلاىٓمت، ْْ ٓم ؤزغ  اإلايكاة الخٗا٢ضًت الُِئاث ٖمل ٖلى باإلقغاٝ اإلاخدضة ألامم مىٓمت ج٣
 الا٢خهاصًت ااخ١ٓ٣  ْاجىت ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت ٚغاع ٖلى ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض لٛغى

ٖٓاث ااخانت باالجٟا٢ُاث اإلاخٗل٣ت ْاللجان ْالاظخماُٖت،  .مُٗىت بمٓي

ٓن  اإلاخدضة، ألامم :الدالت اليلماث ْلي ال٣اه  .ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض

 

Résume 

Le Terme « Droits de l'homme » a été employé sept fois (07) dans la charte 

constitutionnelle des nations  unies, ce qui représente le rôle primordiale accordé par cette 

l'organisation pour la consolidation et la protection de ces droits, en vu de son importance 

comme un but principale et un principe majeur dans la vision de l'organisation, car depuis la 

mise en vigueur de la charte international des droits de l'homme dans le cadre du droit 

international en 1948, l'organisation a toujours opté pour la mise en place d’un dispositif 

juridique et judiciaire efficace afin de protéger les droits de l'homme. 

Dans ce cadre, l'organisation des nations unies travaille pour une application des 

conventions des droits de l'homme par le biais de ses institutions principales, plus 

particulièrement l'assemblée générale et l'assemblée économique et sociale, ainsi que les 

agences internationaux spécialisés qui ont une relation fonctionnelle avec l'organisation, par 

ailleurs l'organisation des nations unies fait une prospection  sur le travail des institutions 

conventionnelles chargées de contrôler et d'appliquer les diverses conventions des droits de 

l'homme, à l’image de la commission chargée des droits de l'homme et la commission des 
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droits économiques et sociaux, et les commissions chargées par d’autres conventions 

spéciales. 

Les Mots clés: L'Organisation des Nations Unies, Le droit international des droits 

l'homme, Les conventions des droits de l'homme. 

 

 ملدمت

ٍْل في اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الًٟل ًغظ٘  اإلاُشا١ في ااخ١ٓ٣  َظٍ ٖلى الىو ْعص ٣ٞض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٨ٞغة جض
الن في زم للمىٓمت، اإلايكإ  الِٗض بة٢غاع ؤ٦خمل زم ،1949 لٗام ألاعب٘ ظى٠ُ مٗاَضاث ْفي ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا
ْلي ْليا ْالِٗض ْالؿُاؾُت، اإلاضهُت للخ١ٓ٣  الض  خ١ٓ٣  ؤزظث ْبهظا ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخ١ٓ٣  لض

  ؤلاوؿان
ً
 الاظخماُٖت جماًؼاتها ًٖ الىٓغ بهٝغ للض٫ْ، الضازلُت الىٓم في الخُب٤ُ ْاظبت ْباجذ ٖاإلاُت ؤبٗاصا

ٗاتها الخذجج للض٫ْ  ًم٨ً ال بدُض ْالش٣اُٞت، ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت  التزاماتها ُٞظجً مً للتهغب الَٓىُت بدكَغ
ْلُت، ْلت التزاماث ؤن طل٪ الض ٓظب الض  الشالشت اإلااصة هو خؿب آزغ التزام ؤي ٖلى حؿمٓ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث بم

. 1اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً

ْلي الاَخمام خ٤٣ ٕٓ -ْؤلا٢لُمي الٗالمي  –الض ٓاٖض ًسو ُٞما بًجابُت هخاثج ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بمٓي ٓهُت ال٣  ال٣اه
ْلُت ٓن  لبيُت إلاك٩لتا الض ْلي ال٣اه ْلي الخ٣ىين ؾُاؾُت ؤن بال ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ص  ٚير ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بدماًت ااخام الض
ًاء الض٫ْ  التزمذ بطا بال ًخإحى ال ااخماًت َظٍ ج٨َغـ ألن ٧اُٞت،  ال بط ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  باخترام اإلاخدضة ألامم في ألٖا
ٓص مٗجى ٓظ ٓاٖض ل ٓهُت ٢ ٓص صْن  ٢اه ٓة بةُٖائها ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  باخترام الض٫ْ  بلؼام ٖلى حٗمل آلُاث ْظ  الىاٞظة ال٣

 زال٫ مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت ٖلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت خغنذ ٢ْض الض٫ْ، لِظٍ الضازلُت ألاهٓمت في ْالٟاٖلت

٧ٓاالث الغثِؿُت ؤظِؼتها ْلُت ْال  . 2اإلاخسههت الض

ٔ  ظِت مً ٓع  صزل ؤزغ ٓن  بىاء جُ ْلي ال٣اه ٦ّٓ إلاسخل٠ ااجمُ٘ ٞحها ًمخشل التي اإلاغخلت ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  ؤْ ن٩
ا بد٨م ًٟترى ٨َظا   الاهتها٥، ؤْ للخهٝغ ٢ابلت ٚير خ١ٓ٣  ًٖ حٗبيَر

ً
ٓهّ ًٖ ًٞال  ؤظِؼة جيصخئ اجٟا٢ُاث ٌكمل ٧

م ًخم اإلاؿخ٣لين ااخبراء مً ٖضص مً جخإل٠ ع٢ابُت ٢ٓٗت الض٫ْ  ٢بل مً ازخُاَع ٓلىث اإلادضصة، الاجٟا٢ُت ٖلى اإلا  جل٪ ج
ٓاظباتها ْجىُٟظَا الض٫ْ  التزام مضٔ مغا٢بت مِام ألاظِؼة ٓظب ل  بإخ٩ام اإلاغاص ْجٓيُذ ٖلحها، اإلاخٗا٢ض الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام بم

ٓا٢ٗت الالتزاماث ْجدضًض الاجٟا٢ُاث   ْمدضص ٖملي بك٩ل الض٫ْ  ٖاج٤ ٖلى ال
ً
 جًِٗا التي الٗامت الهُاٚاث ًٖ بُٗضا

. 3اإلاخدضة ألامم مىٓمت اٝبقغ جدذ َظا ٧ْل الاجٟا٢ُاث،

ْلُت اإلاٗاًير جُب٤ُ في اإلاخدضة ألامم مؿاَمت في بضاًت ؾيبدذ  هدىا٫ْ  زم ،(ألا٫ْ  اإلابدض) ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

 .(الشاوي اإلابدض) ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض بألُاث اإلاخدضة ألامم ٖال٢ت

                                                           
كفقان ألحكاـ ىذا ادليثاؽ مع أم التزاـ دكرل " األمم ادلتحدة"إذا تعارضت االلتزامات اليت يرتبط هبا أعضاء : "من ميثاؽ األمم ادلتحدة ما يلي  0 جاء يف ادلادة   

 ."فالعربة بالتزاماهتم ادلًتتبة على ىذا ادليثاؽآخر يرتبطوف بو 
 .7 2، ص5 20افع خليفة زلمد الدنيٍت، دكر األمم ادلتحدة يف رعاية حقوؽ اإلنساف، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ف 2
. 27 ص  ،2009 ئر،عمر سعد اهلل، مدخل يف القانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزا/ د  
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ٌ  اإلابدث  ؤلاوظان لخلىق  الدولُت اإلاِاًير جوبُم في اإلاخددة ألامم مظاهمت: ألاو

ٓع  ًٖ هجم ْلي اإلاجخم٘ بلّٛ الظي الخُ ْلُت ؤظِؼة بوكاء الض ْلُت الٗال٢اث بخيؿ٤ُ جًُل٘ ص  جىُٓم ٦ْظل٪ الض
ْلت، الٟغص ٖال٢ت اع َظا ْفي بالض ٧ٓاالث اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الغثِؿُت ألاظِؼة جلٗب ؤلَا ْلُت ْال  الٗاملت اإلاخسههت الض

ْع  مِٗا، بالخيؿ٤ُ ْلُت اإلاٗاًير جُب٤ُ في الباعػ  الض ْع  زال٫ مً ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض عي الض  جًُل٘ الظي ْالغ٢ابي الدكَغ
ْع  ألا٫ْ  الٟٕغ في ؾىدىا٫ْ  ْٖلُّ بّ، ْع  الشاوي الٟٕغ في ْهدىا٫ْ  اإلاجا٫، َظا في اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الغثِؿُت ألاظِؼة ص  ص

٧ٓاالث ْلُت ال . اإلاخسههت الض

ٌ  الفَس   اإلاخددة ألامم إلاىٌمت السثِظُت ألاحهصة: ألاو

اع اإلاخدضة ألامم مىٓمت حك٩ل ْلُت للخماًت الٗام ؤلَا ْلي الالتزام ٨ٞغة ظٗل الٓي٘ َْظا ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  الض
 
ً
اجّ ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخدضة ألامم مىٓمت اَخمام َْؿدىض اإلاىٓمت، َظٍ ٖلى جغج٨ؼ خالُا  اإلااصة هو ٖلى ألاؾاؾُت ْخٍغ
ْلى ٓظبها الخإ٦ُض جم خُض ،1اإلاىٓمت مُشا١ مً الشاهُت ةال٣ٟغ ألا ْاة حٗتٝر اإلاخدضة ألامم قٗٓب ٧اٞت ؤن ٖلى بم  باإلاؿا

٫ٓ  الظي ألامغ بااخ١ٓ٣، الخمخ٘ في الكٗٓب بين غ لِا ج٨ٟل التي الٓؾاثل ٧اٞت اؾخسضام ًس ا ج٣ٍغ ٓاء مهيَر  ُٞما ؾ
ٓاهب ًخٗل٤ اع َظا ْفي الش٣اُٞت، ْؤ الاظخماُٖت ؤْ الا٢خهاصًت ؤْ الؿُاؾُت بااج  بخم٨ين مُالبت الض٫ْ  ٧اٞت ٞةن ؤلَا

مت الكٗٓب ٢ِٓا الخمخ٘ مً اإلادْغ ٓلت بد٣ ٓظب اإلا٨ٟ  الكٗٓب مماعؾت يمان ألن ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث بم

٢ِٓا   .اإلاىٓمت جيكضٍ الظي الٗالمي الؿالم بخد٤ُ٣ ٦ُٟل مى٣ٓنت ٚير ٧املت اخ٣

ْلُت اإلاٗاًير جُب٤ُ في اإلاخدضة ألامم مىٓمت بؾِام بن  الغثِؿُت ؤظِؼتها زال٫ مً ًخجلى ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

 ) الٗامت ااجمُٗت في اإلاخمشلت
ً
ال ْلي ألامً ْمجلـ (ؤ  ) الض

ً
 ) ْالاظخماعي الا٢خهاصي ْاإلاجلـ (زاهُا

ً
 الٗض٫ ْمد٨مت (زالشا

ْلُت  ) الض
ً
 .(عابٗا

 
ً
 الِامت الجمُِت: ؤوال

ْع  ْلِا الغثِؿُت الخضا٫ْ  َُئت اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت 2الٗامت ااجمُٗت جمشل ٓن  جُب٤ُ ج٨َغـ في الباعػ  الض  ال٣اه
ْلي ٔ  ٖلى ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  مضٔ جسو مُٗىت مؿاثل صعاؾت بمِمت جًُل٘ خُض للض٫ْ، الضازلُت ألاهٓمت مؿخٓ
ْلُت اإلاٗاًير باخترام الض٫ْ  التزام غ ْبٖضاص ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  ْجهُٟت الؿالح هٕؼ إلاؿاثلا َظٍ بين ْمً بكإجها، ج٣اٍع

غ الاؾخٗماع ْلُت ماجمغاث ٣ٖض بلى الٗامت ااجمُٗت جضٖٓ َظا ٖملِا ؾُا١ ْفي ،...ْالخٗظًب اإلاهير ْج٣ٍغ  ٍَغ٤ ًٖ ص

                                                           
إمناء العالقات الودية بُت األمم على أساس احًتاـ ادلبدأ الذم يقضي " من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة على أف من مقاصد األمم ادلتحدة 2/ نصت ادلادة   

 ".مة لتعزيز السلم العاـبالتسوية يف احلقوؽ بُت الشعوب كبأف يكوف لكل منها تقرير مصَتىا، ككذلك اٗتاذ التدابَت األخرل ادلالئ
ية الرأم حوؿ ادلسائل ٘تثل اجلمعية العامة اجلهاز السياسي دلنظمة األمم ادلتحدة باعتبارىا تتألف من مجيع الدكؿ األعضاء يف منظمة األمم ادلتحدة كذلم أحق 2

ئية بطلب من رللس األمن الدكرل أك من أغلبية الدكؿ األعضاء، كعليو فإف ادلطركحة للنقاش، تعقد اجلمعية العامة دكرة عادية يف السنة مع إمكانية عقد دكرات استثنا
احلماية الدكلية حلقوؽ اإلنساف يف إطار منظمة األمم ادلتحدة كالوكاالت الدكلية ، أمحد أبو الوفا /د راجع، .للجمعية العامة اختصاصات سياسية كأخرل فنية
آليات احلماية الدكلية حلقوؽ اإلنساف، دار النهضة ، نبيل مصطفى إبراىيم خليل /كراجع أيضان د .8  ، ص2000ادلتخصصة، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر، 

 . 22، ص2005 العربية، القاىرة، مصر،
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  1الٗامت ألاماهت
ً
ٕٓ زانت اجٟا٢ُاث اإلااجمغاث َظٍ ًٖ جمسٌ ما ٦ْشيرا ٓايُ٘ مً بمٓي  بلى بياٞت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  م

ًاء الض٫ْ  ٚالبُت بعاصة ًٖ حٗبر الٗامت ةااجمعي ٢غاعاث ٞةن َظا ْلي، اإلاجخم٘ باؾم جهضع ٞهي 2ألٖا  ؤن ٦ما الض

لت الٗامت ااجمُٗت  نمُم في جضزل التي اإلاؿاثل ٧ل في ْالىٓغ ،3ْالاظخماعي الا٢خهاصي الخٗاْن  بمِام ال٣ُام ًٖ مؿْا

ْلي ألامً مجلـ ٞحها بالىٓغ ًسخو التي جل٪ باؾخصىاء اإلاُشا١  .4الض

 ٖكغ الشالشت اإلااصة هو بلى باالؾدىاص ؤلاوؿان بد١ٓ٣  مخٗل٣ت ْجٓنُاث صعاؾاث بنضاع ؾلُت ااجمُٗت مضحؿذ

ٓظب بط ،5اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ مً  بد١ٓ٣  مخٗل٣ت مؿإلت ؤي في الىٓغ ااجمُٗت نالخُت مً اإلااصة َظٍ بم
ٓم ٦ما ؤلاوؿان، غ بمىا٢كت الٗامت ااجمُٗت ج٣  ْصعاؾت ْالاظخماعي، الا٢خهاصي اإلاجلـ ًٖ جهضع التي الخ٣اٍع
ٓم الؿُا١ َظا ْفي اإلاسخلٟت، اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤظِؼة ٢بل مً اإلا٣ضمت اإلا٣ترخاث  ال٣ًاًا مٗٓم بةخالت ااجمُٗت ج٣

ن اجىت بلى ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت ٓن  اللجىت بلى ؤْ ،(الشالشت اللجىت) ْالش٣اُٞت ْؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت الكْا  ًتال٣اه

ٓن  اجىت الٗامت ااجمُٗت ؤوكإث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في وكاَِا يمان ٢ْهض ،(الؿاصؾت اللجىت) ْلي ال٣اه  ْاللجىت الض
 بلى بياٞت اإلاؿخٗمغة، ْالكٗٓب للض٫ْ  الاؾخ٣ال٫ مىذ بٖالن جىُٟظ مغا٢بت بلى تهضٝ التي الاؾخٗماع بخهُٟت ااخانت
 ْال٣هض اإلادخلت، ألاعاضخي لؿ٩ان ؤلاوؿان خ١ٓ٣  جمـ التي ؤلاؾغاثُلُت ثاإلاماعؾا في بالخد٤ُ٣ اإلاٗىُت ااخانت اللجىت

٢ّٓ مماعؾت مً الٟلؿُُجي الكٗب جم٨ين اللجىت َظٍ بوكاء ْعاء مً ٖت خ٣ غ في ااخ٤ عؤؾِا ْٖلى اإلاكْغ  .6اإلاهير ج٣ٍغ

ٔ  ظِت  مً   ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت بوكاء جم ؤزغ
ً
 ٢هض ظخماعيْالا الا٢خهاصي اإلاجلـ ٢بل مً 1946 ٖام عؾمُا

ٓخت الهالخُاث ٧اهذ ٢ْض ،7ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل مخابٗت  ؤن ًم٨جها، بدُض الىُا١، ْاؾٗت للجىت اإلامى
ٕٓ مخهلت مؿإلت ؤي جدىا٫ْ   الخٓنُاث ْحٗض ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مكا٧ل ًٖ بضعاؾاث ْجًُل٘ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  بمٓي
ٓم اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث الجساط  اإلاِام بلى باإلياٞت َظا ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ممألا ن٥ٓ٩ بهُاٚت ْج٣

                                                           
بَتكت، لبناف،  كرات احلليب احلقوقية،القيمة القانونية لقرارات رللس األمن الدكرل يف رلاؿ محاية حقوؽ اإلنساف، الطبعة األكذل، منش دلى عبد الباقي زلمود العزاكم،  

. 6  ، 5  ، ص 2009
ما ادلواضيع األخرل فتصدر تصدر اجلمعية العامة بأغلبية ثلثي األعضاء القرارات ادلتعلقة بقضايا السالـ كاألمن كقبوؿ األعضاء اجلدد كالتصديق على ادليزانية، أ 2

 . 24 ،242 لقانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف، ادلرجع السابق، صمدخل يف ا، عمر سعد اهلل/ دراجع  .باألغلبية البسيطة
 .من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة 60راجع ادلادة   
الرئيسية األخرل دلنظمة  بات رللس األمن الدكرل ادلمثل الوحيد للشرعية الدكلية جراء القرارات ذات الطابع ادللـز اليت يصدرىا، يف ظل شبو غياب لباقي األجهزة 4
/ أنظر د .ٖتت االحتالؿ  200كالعراؽ عاـ  2002إنفراد رللس األمن الدكرل بالشرعية الدكلية كاف أحد أىم أسباب كقوع دكليت أفغانستاف عاـ ك، مم ادلتحدةاأل

 .244 مدخل يف القانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف، ادلرجع السابق، ص، عمر سعد اهلل
إمناء التعاكف الدكرل يف ادليداف   -أ : تعد اجلمعية العامة دراسات كتشَت بتوصيات بقصد.  : "ٖتدة على ما يليمن ميثاؽ منظمة األمم ادل   تنص ادلادة  5

على  إمناء التعاكف الدكرل يف ادليادين االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتعليمية كالصحية، كاإلعانة  -السياسي كتشجيع التقدـ ادلطرد للقانوف الدكرل كتدكينو، ب
تبعات اجلمعية العامة ككظائفها . 2. ٖتقيق حقوؽ اإلنساف كاحلريات األساسية للناس كافة بال ٘تييز بينهم يف اجلنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بُت الرجاؿ كالنساء

.  "من ىذا ادليثاؽمبينة يف الفصلُت التاسع كالعاشر  (ب) كسلطاهتا األخرل فيما خيتص بادلسائل الواردة يف الفقرة السابقة
  .225، 224 ادلرجع السابق، ص، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ د 6
ساعدة اإلنسانية أدانت جلنة حقوؽ اإلنساف استمرار نزكح الالجئُت األفغاف يف باكستاف كمجهورية إيراف اإلسالمية كدكؿ أخرل، مشددة على ضركرة تقدًن ادل 7

راجع قرار جلنة حقوؽ . ذكلة يف البلداف ادلضيفة لتخفيف زلنة الالجئُت األفغانيُت يف ميادين منها الصحة كالتعليم إذل حد اآلفدكف ٘تييز، مقدرة اجلهود ادلب الالزمة
 .E/2000/23، كثيقة األمم ادلتحدة رقم 2000 أبريل/نيساف 8 الدكرة السادسة كاخلمسوف ادلنعقدة يف  8 /2000 اإلنساف رقم
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الَا التي ااخانت  في الخد٤ُ٣ ظاهب بلى ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ؤْ الٗامت ااجمُٗت مً ج٩ل٠ُ ٖلى بىاءً  جخ
 الكإن َظا في اللجىت ٢امذ ٢ْض الاهتها٧اث، بهظٍ اإلاخهلت الغؾاثل ْجىا٫ْ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باهتها٧اث اإلاخٗل٣ت ؤلاصٖاءاث

ا بيكغ َغ ٔ  ٖلى ج٣اٍع  خ١ٓ٣  بَضاع ٖلى ْاإلاىهبت الض٫ْ  بٌٗ ًٖ الهاصعة اإلاماعؾاث بِْاع ٢هض الٗالم مؿخٓ

غ َظٍ وكغ ؤن ق٪ ال ،1ؤلاوؿان ا ٖلى ًازغ الض٫ْ  جل٪ مماعؾاث ًٖ الخ٣اٍع ٔ  ٖلى ْالؿُاسخي ألاصبي مغ٦َؼ  اإلاؿخٓ
ْلي ا ًضِٞٗا الظي ألامغ الض اث ااخ١ٓ٣  اخترام بلى ٫ْ الض مً ْٚيَر ٓاَىحها الٗامت ْااخٍغ  .2إلا

 اللجىت َظٍ اؾدبضا٫ الٗاإلاُت اإلاخدضة ألامم ٢مت ٢غعث ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجىت مجها ٖاهذ التي اإلاكا٧ل جالفي ٢ْهض
 ْق٩ل ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ بةوكاء ال٣اضخي ال٣غاع الٗامت ااجمُٗت جبيذ ْبالٟٗل ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ظضًض بمجلـ

  طل٪
ً
ٓماث ٢بل مً اٖتراٞا ًاء الض٫ْ  خ٩ ُٗت َُئت بخ٩ل٠ُ ااجمُٗت في ألٖا ٔ  ٞع ٓص اإلاخدضة ألامم في اإلاؿخٓ  خماًت بجِ

ش ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت مدل لُدل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْػ  ٢هض ،15/03/2006 بخاٍع  اجىت ٖمل عا٣ٞذ التي الؿلبُاث ججا
ْاظُت ْالاهخ٣اثُت حؿُِؿِا بؿبب ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اث في ْالاػص َغ ٣ت ٢اٍع ٍغ  اإلاتزاًض الؿعي يٓء ْفي ؤًٖائها، ازخُاع َْ

. 3ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مباصت اخترام ْجُٟٗل ْماؾؿاتها اإلاخدضة ألامم مىٓمت إلنالح

ُٖٓت ْااخُاص الٗاإلاُت بمباصت ٖملّ في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٌؿترقض ٓاع ْالالاهخ٣اثُت، ْاإلآي  ْالخٗاْن  ْبااخ
ْلُين ؼ ىالجهٓ صٝبُ البىاءًً، الض  ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت اإلاضهُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ظمُ٘ ْخماًت بخٍٗؼ

  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجا٫ في ْالخٗلُم بالخش٠ُ٣ ْالجهٓى الخىمُت في ااخ٤ طل٪ في بما ْالش٣اُٞت،
ً
 ااخضماث ًٖ ًٞال

ت ٔ  ؤن ٖلى ال٣ضعاث، ْبىاء الخ٣ىُت ْاإلاؿاٖضة الاؾدكاٍع ا ًجغ ٓٞيَر ْع  ج ًاء لض٫ْ ا م٘ بالدكا ٓا٣ٞتها، اإلاٗىُت ألٖا  ْبم
ْعي اؾخٗغاى بظغاء بلى باإلياٞت ٓماث بلى ٌؿدىض قامل ص ُٖٓت مٗل ٓز١ٓ  مٓي ْلت ٧ل ْٞاء إلاضٔ ،بها ْم  اجّبالتزاما ص

ٓلُت ٨ًٟل هدٓ ٖلى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في اجّْحِٗضا ْاة الخُب٤ُ قم  َظا ٍْخسظ الض٫ْ، ظمُ٘ بين اإلاٗاملت في ْاإلاؿا
ٓاع بلى حؿدىض حٗاْن  آلُت ٧لف الاؾخٗغاى   اإلاٗجي البلض ُّٞ ٌكتر٥ جٟاٖلي خ

ً
، اقترا٧ا

ً
 في اخخُاظاجّ مغاٖاة م٘ ٧امال

                                                           
عدـ الوضوح فيما يتعلق  إزاء"عن شعورىا بالقلق  998  مالحظاهتا اخلتامية حوؿ تقرير اجلماىَتية الليبية عاـ باألمم ادلتحدة يف تقرير أعربت جلنة حقوؽ اإلنساف  

لعاـ  20ستورم رقم الد كاإلعالف كالسيما ٓتصوص مركز العهد كالوثيقة اخلضراء العظمى حلقوؽ اإلنساف بالوضع القانوين للعهد الدكرل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية
 . 7 ،70 ، صالقانوف الدكرل حلقوؽ اإلنساف، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، دكف سنة النشرعبد الكرًن عوض خليفة، / دأنظر  ". 99 

 اللجنة الفرعية مقررين خاصُت أك تشكل فرؽ عمل بإنشاء اللجنة الفرعية دلنع التمييز كمحاية األقليات ككثَتان ما تعُت 947 قامت جلنة حقوؽ اإلنساف يف عاـ  2
دكلية أك لصياغة  عاملة لتناكؿ موضوعات خاصة مثل التمييز يف التعليم أك تقليد الوظائف أك غَتىا، كىذه الدراسات قد تشكل أساسان إلعداد مشركعات لصكوؾ

ف كجلنتها الفرعية يف جلسات مفتوحة على اجلمهور مناقشة انتهاكات حقوؽ اإلنساف مبادئ عامة تتعلق بادلشكالت اليت ٘تت دراستها، كتتوذل جلنة حقوؽ اإلنسا
ٖتقيقان يقـو بو خرباء كما تقـو بعقد اجتماعات مغلقة مع مسئورل احلكومات دلناقشة االنتهاكات ادلطركحة، كعندما تكوف االنتهاكات خطَتة جيوز للجنة أف تبدأ 

، كيف ىذا الصدد قامت اللجنة مثالن بإنشاء فريق عمل يتوذل دراسة حاالت االختفاء زلايدكف كذلا أف تسعى إذل إقامة حوا ر مع احلكومة ادلعنية لتحقيق التغيَت الالـز
زلِت زلمد مسعد، حقوؽ اإلنساف / د أنظر. القسرم، كما قامت بتعيُت مقررين خاصُت لتقصي حاالت اإلعداـ بدكف زلاكمة ككذلك حاالت شلارسة التعذيب

 .9 ، 8 ، ص 2006، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر، "اسة ٖتليلية مقارنةدر"
من   الفقرة  يعمل رللس حقوؽ اإلنساف على تعزيز التعاكف الدكرل ٓتصوص محاية حقوؽ اإلنساف، على النحو ادلنصوص عليو يف ميثاؽ األمم ادلتحدة، خاصة  

/ سبتمرب 8ت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف، على ضوء إعالف األمم ادلتحدة لأللفية الصادر يف منو، حيث يهدؼ إذل ٖتقيق طموحا  ادلادة 
راجع، . فعاؿ، كعلى العمـو فإف اجمللس يسعى إذل ٖتقيق مقاصد األمم ادلتحدة على ضلو تاـ، ٔتا يف ذلك تعزيز مجيع حقوؽ اإلنساف كمحايتها على ضلو 2000أيلوؿ 

، تقرير رللس حقوؽ (5 20مارس / آذار 27-2)قرار رللس حقوؽ اإلنساف بشأف تعزيز التعاكف الدكرل يف ميداف حقوؽ اإلنساف، الدكرة الثامنة كالعشركف 
 .6 ، ص A/70/53: ، كثيقة األمم ادلتحدة رقم 5اإلنساف، اجلمعية العامة، الدكرة السبعوف، ادللحق رقم 
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ٓظب اإلايكإة الُِئاث ٖمل آلالُت َظٍ ْج٨مل ال٣ضعاث، بىاء مجا٫  آلُت ٖمل َغاث٤ لـلمجا ْي٘ ٢ْض مٗاَضاث، بم

ْعي الاؾخٗغاى ٓن  في اٖخماصاث مً ًلؼمِا ْما الكامل الض ْعجّ او٣ٗاص مً ْاخض امٕ ًٚ ْلى ص  .1ألا

 
ً
 الدولي ألامً مجلع: زاهُا

ْلي ألامً مجلـ ٌؿدىض  ؤصاء ٖلى الغ٢ابت في 2اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ مً ْالٗكٍغً الغابٗت اإلااصة هو ٖلى الض
بت ؤن ٖلى ؤ٦ض الظي الىو َظا ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اخترام مجا٫ في الَٓىُت الؿلُاث ٓن  ؤن في الٚغ  اإلاخدضة ألامم ٖمل ٩ً

 
ً
ٗا   ؾَغ

ً
ْلُين ْألامً الؿلم خٟٔ بمِمت ال٣ُام ألامً مجلـ بلى حِٗض ؤن اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء ٖلى ًٟغى ْٞٗاال  الض

لؼم ٦ما ٖجهم، بالىُابت ٫ٓ  اإلاىٓمت ؤًٖاء ًُل   اإلاجلـ ًٖ الهاصعة ال٣غاعاث ب٣ب
ً
 ٧ل ْاجساط ،3اإلاُشا١ لىهٓم جىُٟظا

 .4ْظّ ؤ٦مل ٖلى بمِامّ ال٣ُام للمجلـ ْحؿِل اٖضحـ ؤن قإجها مً التي ؤلاظغاءاث

ْع  ًِٓغ ْلي ألامً مجلـ ص ٓن  جُب٤ُ في الض ْلي ال٣اه  ْألامً الؿلم خٟٔ مِمت زال٫ مً ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض
ْلُين ٢ٓاثُت الخضابير مً ظملت بكإجها ًخسظ ْالتي بلُّ اإلاؿىضة الض ٢ٓاثُت الخضابير ًسو ُٟٞما الٗالظُت، ْالخضابير ال  ال

  ألامً مجلـ ًخبىاَا لتيا
ً
ٓا٢ٗت الالتزاماث ًلخ٤ اهتها٥ ألي صعءا  اجٟا٢ُاث بخُب٤ُ الالتزام ْمجها الض٫ْ  ٖاج٤ ٖلى ال

ٓم ؤن ٖلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ هو الضازلُت، هٓمِا في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْلي ألامً مجلـ ٣ً  الض٫ْ  ًٖ هُابت الض
ْلي، الؿلم تهضص مؿإلت ؤي بكإن ٢ْاثُت جضابير باجساط  ؤن بط الؿُاصًت، الىُابت ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت الخضابير َْظٍ الض
ْلي اإلاجخم٘ ؤًٖاء ٓا الض ٓلى ختى ألامً مجلـ لهاار ؾُاصتهم مً ظؼء ًٖ جسل ٓظب ًخ  ًغاٍ ما اجساط الىُابت جل٪ بم
 
ً
ْلُت الالتزاماث اهتها٥ مى٘ في مالثما ْلُين، ْألامً للؿلم اإلاِضصة الض  اإلاترجبت لاللتزاماث الض٫ْ  اخترام ٖضم ٚغاع ٖلى الض

ٓظب ٖلحها . 5ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث بم

ْلي ألامً مجلـ ؾاَم ٓعٍا ْفي 1948 ٖام ٞلؿُين في الىاع بَال١ ٠٢ْ في الض  بكإن 1962 ْٖام 1950 ٖام ٧
ٓوـ ٞغوؿا بين وكب الظي ال٣خا٫ ٫ٓ  ْج   ألامً مجلـ ؤنضع ٦ما ػعث، بً ب٢لُم خ

ً
 ٢اثالٗال ب٣ُ٘ ٣ًطخي ٢غاعا

ٓماؾُت صٌؿُا في ااخا٦م الىٓام م٘ الضبل ٣ُا ظىٓب) ْع  اإلاخدضة ألامم ؤًٖاء ٢بل مً ؤؾلخت بإي مضٍ ْٖضم ،(خالُا بٍٞغ
  الٗىهغي، الخمُيز لؿُاؾُت جُب٣ُّ ظغاء

ً
ْع  بم٩اهُت بلى ؤلاقاعة ْججضع الا٢خهاصًت، الٗال٢اث ٢ُ٘ ًٖ ًٞال  ٢غاع نض

ٓاث باؾخسضام ٣ًطخي ألامً مجلـ ًٖ ت ؾلختالم ال٣ ٍٓت البًر ت ْااج ٔ  ٖضم خا٫ في ،6 ْالبدٍغ  اإلاخٗل٣ت الخضابير ظضْ

                                                           
. A/RES/60/ 251، كثيقة األمم ادلتحدة رقم 2006نيساف / أبريل  ، الدكرة الستوف،  60/25 مة رقمراجع قرار اجلمعية العا  
سريعا فعاالن، يعهد أعضاء تلك اذليئة " األمم ادلتحدة" رغبة يف أف يكوف العمل الذم تقـو بو.   : "من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة على ما يلي 24تنص ادلادة  2

ىذه لتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السلم كاألمن الدكرل كيوافقوف على أف ىذا اجمللس يعمل نائبا عنهم يف قيامو بواجباتو اليت تفرضها عليو إذل رللس األمن با
نو من القياـ هبذه كمبادئها كالسلطات اخلاصة ادلخولة جمللس األمن لتمكي" األمم ادلتحدة" يعمل رللس األمن يف أداء ىذه الواجبات كفقا دلقاصد. 2. التبعات

يرفع رللس األمن تقارير سنوية كأخرل خاصة، إذا اقتضت احلاؿ إذل اجلمعية العامة لتنظر .  . الواجبات مبينة يف الفصوؿ السادس كالسابع كالثامن كالثاين عشر
 . "فيها

. من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة 25راجع ادلادة   
 .ادلتحدة من ميثاؽ منظمة األمم  4راجع ادلادة  4
.  2 ، 22 ، ص 2004مصطفى أمحد فؤاد، األمم ادلتحدة كادلنظمات غَت احلكومية، دار الكتب القانونية، احمللة الكربل، مصر، / د 5
 .من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة 42راجع ادلادة  6
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ٓماؾُت الٗال٢اث ب٣ُ٘ ٓباث الضبل ْلي ألامً مجلـ ٖلى ٢انغ ؤلاظغاء َْظا الا٢خهاصًت، ْال٣ٗ  بلى باالؾدىاص ٣ِٞ الض

ْلُت الٗض٫ مد٨مت ًٖ الهاصع الاؾدكاعي  الغؤي ٓاث اؾخسضام ؤمشلت ْمً ،1962 ٖام الض  ألامً مجلـ ٢غاع ؾلختالم ال٣
ٓة اؾخسضام بسهٓم 1961 ٖام ٞبراًغ في ٓوٛٓ في ال٣ . 1مجها البلجُ٪ ْبزالء ألاظاهب اإلاغجؼ٢ت لُغص ال٩

م ْلؤلؾ٠   الخضزل نالخُت ٚع
ً
ٓخت بوؿاهُا  ًماعؽ لم ؤهّ بال ألاخُان، بٌٗ في اؾخٗملِا ْالتي ألامً إلاجلـ اإلامى

 في ْالكُٗت ألا٦غاص اخماًت 1991 ٖام جضزل مشلما ٞلؿُين، في ؤلاوؿان ١اخ٣ٓ بؾغاثُل اهتها٥ بكإن الهالخُت َظٍ
ٓا التي ال٣م٘ ؤٖما٫ مً ْقمالّ الٗغا١ ظىٓب  اهتها٥ في الاؾخمغاع ًٖ ْعصّٖ آهظا٥، الٗغاقي الىٓام ٢بل مً لِا حٗغي
اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  الًاث بنغاع بلى عاظ٘ ْالؿبب ألاؾاؾُت، ْخٍغ ٨ُت اإلاخدضة ال ٓلت لىٕ ألامٍغ ْع  صْن  ااخُل  ٢غاع نض

خباع ؤن خُض ٞلؿُين، في ؤلاوؿاوي الخضزل ْلي للخضزل اإلاالػمت ألاؾاؾُت الهٟت َٓ الؿُاسخي الٖا م ؤلاوؿاوي، الض  ٚع
ٓظٓب ج٣طخي ؤزال٢ُت مبرعاث ٖلى حؿدىض طاتها خض في الخضزل ٨ٞغة ؤن ٓن  ًض مض ب  ٧اهذ ْبن ختى خاظت، طي ل٩ل الٗ

ْلت الؿُاؾُت اإلاهاار . 2الخضزل ٖملُت م٘ مخىا٢ًت اإلاجلـ ٖلى اإلاؿُُغة للض

م ل٨ً   ألامً مجلـ ؤن ٚع
ً
ٓح الازخهام مماعؾت ًٖ ًخسل٠ ما ٦شيرا   للخضزل لّ، اإلامى

ً
ٕٓ ٖىض بوؿاهُا ٢ْ 

 ااجمُٗت بلى اللجٓء بم٩اهُت مً ًمى٘ ال طل٪ ٞةن الٟلؿُُجي، الكٗب ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  مىخٓم ْبك٩ل زُيرة اهتها٧اث
  جمل٪ يالذ الٗامت،

ً
لؼم الؿالم ؤظل مً ؤلاجداص ٢غاع بنضاع الًمىُت الهالخُاث مبضؤ بلى اؾدىاصا  باخترام بؾغاثُل ًُل

لُت ؤلاؾغاثُلُين ال٣اصة ْجدمُل ،3ؤلاوؿان خ١ٓ٣  َٓا، التي الاهتها٧اث مؿْا ٓن  ْبهظا اعج٨ب  ؤظِؼة بين ج٩امل َىا٥ ٩ً

ْلُت عاإلاٗاَي جُب٤ُ ٖلى ؤلاقغاٝ بكإن اإلاخدضة ألامم مىٓمت . ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

 
ً
 والاحخماعي الاكخـادي اإلاجلع: زالثا

ٓعٍ ب٩اٞت ْالاظخماعي الا٢خهاصي الخٗاْن  جد٤ُ٣ ٖلى الىو اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ ْايٗٓ ٌٟٛل لم  4ن
ْلُين، ْألامً الؿلم جد٤ُ٣ ؤؾاؽ باٖخباٍع ٔ  ٞخد٤ُ٣ الض ٓٞير الكٗٓب ل٩اٞت مىاؾب مِٗصخي مؿخٓ  ألاْيإ ْج

 يماهاث ؤبغػ  مً الاهخماء ؤْ الضًً ؤْ ااجيـ بؿبب جمُيز صْن  ؤلاوؿان ٦غامت جد٤٣ التي ْالا٢خهاصًت ظخماُٖتالا

ٓمتها، الض٫ْ  اؾخ٣غاع ٧ْلذ ٢ْض ْصًم  بخُب٤ُ مباقغة ٖال٢ت لّ بط ،5ْالاظخماعي الا٢خهاصي للمجلـ اإلاِمت َظٍ ؤ
ٓن  ْلي ال٣اه ٫ ِٞٓ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض ٔ مؿذ جد٤ُ٣ ًٖ مؿْا  اإلاكا٧ل خل في ْاإلاؿاَمت اإلاِٗكت مً ؤٖلى ْ

 ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام ْج٨َغـ ْالخٗلُم، الش٣اٞت مجاالث جغ٢ُت ٖلى ْالؿِغ ْالصخُت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت

                                                           
.     -29 مصطفى أمحد فؤاد، ادلرجع السابق، ص / د  
 .9  جع السابق، ص افع خليفة زلمد الدنيٍت، ادلرف 2
 . 8  –78 ، ص2004، احلماية الدكلية للشعب الفلسطيٍت كقواعد القانوف الدكرل العاـ، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، مصر، موسى القدسي الدكيك/ د  
ر كالرفاىية الضركريُت لقياـ عالقات سليمة كدية رغبة يف هتيئة دكاعي االستقرا: "منو على أنو 55 ككاف ذلك ٔتقتضى الفصل التاسع من ادليثاؽ ْتيث نصت ادلادة 4

 (أ): ـ ادلتحدة علىبُت األمم ادلتحدة مؤسسة على احًتاـ ادلبدأ الذم يقضي بالتسوية يف احلقوؽ بُت الشعوب، كبأف يكوف لكل منها تقرير مصَتىا، تعمل األـ
تيسَت احللوؿ للمشاكل  (ب). هنوض بعوامل التطور كالتقدـ االقتصادم كاالجتماعيٖتقيق مستول أعلى للمعيشة كتوفَت أسباب االستخداـ ادلتصل لكل فرد كاؿ

أف يشيع يف العادل احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاحلريات  (ج). الدكلية االقتصادية كاالجتماعية كالصحية كما يتصل هبا كتعزيز التعاكف الدكرل يف أمور الثقافة كالتعليم
 ".اجلنس أك اللغة أك الدين، كال تفريق بُت الرجاؿ كالنساء كمراعاة تلك احلقوؽ كاحلريات فعالن األساسية للجميع بال ٘تييز بسبب 

 .55  ادلرجع السابق، ص، مصطفى أمحد فؤاد/ د 5
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اجّ ٓظّ ألاؾاؾُت ْخٍغ ٧ٓاالث م٘ ْبالخيؿ٤ُ الٗامت ااجمُٗت بقغاٝ جدذ َظا ٧ل ٖام، ب ْلُت ال  ْاللجان اإلاخسههت الض

غ ْصعاؾت الٟىُت . اإلاخدضة ألامم ْبغامج نىاص٤ً ًٖ الهاصعة الخ٣اٍع

  ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ؤ٢ام
ً
غ لخ٣ضًم هٓاما ْلُت الخ٣اٍع ٫ٓ  الض  ْبم٣خطخى ،1ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْيُٗت خ

ًاء الض٫ْ  مً ًُلب الىٓام َظا غ ج٣ضًم اإلاخدضة ألامم في ألٖا ٓاث زالر ٧ل ج٣اٍع ٓم خُض الٗام، الؿ٨غجير بلى ؾى  ج٣
ٓع  بٓن٠ الض٫ْ   التي الخضابير جبُان بلى باإلياٞت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجا٫ في الٟترة جل٪ زال٫ اإلادغػ  ْالخ٣ضم الخُ

ْلت اجسظتها ٧ٓاالث مً اإلاجلـ الخمـ ٦ما خماًتها، ؾبُل في الض ْلُت ال غ ج٣ضًم اإلاخسههت الض ٓاث زالر ٧ل ج٣ٍغ  في ؾى
ٓماث ُّٞ ججمل ازخهانِا، هُا١ ًاء الض٫ْ  مً ل٣تهاث التي اإلاٗل ٫ٓ  ألٖا  خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في اإلادغػ  الخ٣ضم خ

اجّ ؤلاوؿان ٓمُت ٚير اإلاىٓماث مً 1962 ٖام اإلاجلـ َلب الؿُا١ طاث في ألاؾاؾُت، ْخٍغ  بالهٟت اإلاخمخٗت ااخ٩
ت ٓماث الخٗل٣ُاث ج٣ضم ؤن الاؾدكاٍع ٓعاث اإلاخٗل٣ت ْاإلاٗل . 2ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في اإلاسجلت بالخُ

  ًيصخئ ؤن في ااخ٤ ْالاظخماعي الا٢خهاصي للمجلـ اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ ٌُٗي
ً
ن اجاها  الا٢خهاصًت للكْا

ؼ ٢هض ْالاظخماُٖت اثّٟ لخإصًت بلحها ًدخاط التي اللجان مً طل٪ ٚير ًيصخئ ٦ما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  خماًت حٍٗؼ  ْٖلى ،3ْْ
ٕٓ جبجى اإلاجلـ ٞةن ألاؾاؽ َظا  للمجلـ جابٗت ٞىُت اجان َْىا٥ ،1946 ٖام ؤلاوؿان ١خ٣ٓ اجىت حك٨ُل مٓي

مت مى٘ ْاجىت اإلاغؤة مغ٦ؼ ْاجىت الاظخماُٖت الخىمُت ْاجىت  ؤلاخهاثُت اللجىت مشل ْالاظخماعي الا٢خهاصي  ااجٍغ

  اإلاجلـ ق٩ل ٢ْض ،... ااجىاثُت ْالٗضالت
ً
ىاث ٦لجىت صاثمت اجاها ت اإلاؿخَٓ ٓمُت ٚير اإلاىٓماث ْاجىت البكٍغ   ،ااخ٩

ً
 ًٞال

ٓظض اللجان َظٍ ًٖ ْعٍت اجان ج ن ااخانت اللجان) ص ن الا٢خهاصًت بالكْا  ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  الاظخماُٖت ْالكْا

ُت ْاللجان ،(ْالخيؿ٤ُ ٍٓت الٟٖغ ما٫ بجض٫ْ  جسخو) الؿى ٓمُت ْبالُِئاث ألٖا  بالُِئاث اإلاخٗل٣ت الترجِباث ْبٓي٘ ااخ٩
ٓمُت ٚير مت نتااخا اللجىت) اإلاا٢خت ْاللجان ،(ااخ٩  جٓنُاث ْبدىُٟظ الالظئين ْبمغ٦ؼ ْبالغ١  ااجماٖاث بباصة بجٍغ

ٓانالث الى٣ل ْاجىت ْالخىمُت الا٢خهاص اجىت ) اإلاسخهت ْاللجان ،(اإلاجلـ  ،(ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  الاظخمإ ْاجىت ْاإلا

ْعبا مسخهت اجىت) ؤلا٢لُمُت ْاللجان ٩ا ْاجىت ألا٢صخى ْالكغ١  بأؾُا مسخهت ْزاهُت بإ  .4(هُتالالحي ؤمٍغ

ْع  ٌؿِم ػا٫ ْما ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ؤؾِم ٓن  جُب٤ُ في َام بض ْلي ال٣اه  ًٞٗ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض

ّ٣   1995 ٖام اجسظ ؤهّ ٦ما اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت ااجمُٗت بلى ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ًخٗل٤ ما بعؾا٫ ًخم ٍَغ
ً
 بإن ٣ًطخي ٢غاعا

 ٔ ت ٢اثمت بٖضاص ًجب ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث بكإن اإلاخدضة ألامم بلى اإلاغؾلت الك٩اْ  خ١ٓ٣  اجىت بلى جغؾل بها، ؾٍغ
ُت ْاللجىت ؤلاوؿان ت ؤلاظغاءاث إلاداعبت الٟٖغ   اإلاجلـ ٍْدبجى ألا٢لُاث، ْخماًت الخمُيًز

ً
  ؤًًا

ً
ٍٓا  ال٣غاعاث مً الٗضًض ؾى

  اإلاجلـ بجىث ٢ْض َظا اإلاباقغ، ٚير ؤْ اإلاباقغ جُب٣ُِا جمـ التي ؤْ ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ااخانت
ً
 ٖام 1503 ع٢م ال٣غاع ؤًًا

 َظا ٍُْب٤ الؼمً، مً ممخضة ْلٟترة ألاشخام مً ٦بير ٖضص خ١ٓ٣  باهتها٧اث اإلاخٗل٣ت ألازُاع ببدض ْااخام 1970

                                                           
ة، األكذل حوؿ حيث أصبح تقدًن التقارير مرة كل سنتُت حسب دكرة ثالثية مستمر  97  كقد قاـ اجمللس بتعديل ىذا النظاـ عاـ 956 كاف ذلك يف عاـ   

ادلرجع عبد الكرًن عوض خليفة، / احلقوؽ ادلدنية كالسياسية كالثانية حوؿ احلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالثالثة حوؿ حرية انتقاؿ ادلعلومات، أنظر د
 .06  ،05  ، صالسابق

 .05  عبد الكرًن عوض خليفة، ادلرجع السابق، ص/ د 2
. ثاؽ األمم ادلتحدةمن مي 68راجع ادلادة   
.    دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص  4
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اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث ٧ل ْٖلى الض٫ْ  ٧ل ٖلى ال٣غاع ٔ  ج٣ضم ؤن ٍْم٨ً ألاؾاؾُت، ْخٍغ  ؤْ شخو ؤي مً الك٩اْ

ٖٓت ٓمُت ٚير مىٓمت ْؤ ؤشخام مجم . خ٩

 
ً
 الدولُت الِدٌ مدىمت: زابِا

 
ً
ْلُت الٗض٫ مد٨مت ٞةن اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ مً ْالدؿٗين الشاهُت اإلااصة هو بلى اؾدىاصا  ألاصاة هي الض

ٓم للمىٓمت، الغثِؿُت ال٣ًاثُت ٧ٓلت باإلاِام اإلاد٨مت ْج٣  َظٍ بين نم باإلاُشا١، اإلالخ٤ ألاؾاسخي هٓامِا بم٣خطخى بلحها اإلا
ْلُت النزاٖاث ْخل الٗضالت جد٤ُ٣ اإلاِام  خ١ٓ٣  اهتها٧اث ؤٚلب ْعاء ٧اهذ التي النزاٖاث َظٍ الؿلمُت، بالُغ١  الض

 ألامم ؤًٖاء ظمُ٘ اٖخبر اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع الٗالم، ص٫ْ  مً الٗضًض في ٢ْٗذ التي ؤلاوؿان
  اإلاخدضة

ً
ا ْلُت، الٗض٫ إلاد٨مت اسخيألاؽ الىٓام في ؤَٞغ ًاء ٚير الض٫ْ  ْختى الض  ًم٨جها اإلاخدضة ألامم مىٓمت في ألٖا

ْلُت الٗض٫ إلاد٨مت ألاؾاسخي الىٓام بلى الاهًمام  ألاؾاسخي الىٓام ٖلى اإلاهض٢ت الض٫ْ  مً ال٨بير الٗضص َظا ،1الض

ْلُت الٗض٫ إلاد٨مت ْع  ًبرػ الض ٓن  جُب٤ُ ٖلى الؿِغ في ألازيرة َظٍ ص  .2الض٫ْ  َظٍ في ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ليالضْ ال٣اه

ٓإ بشالر اإلاد٨مت جخمخ٘ ٓن  بخُب٤ُ الهلت طاث الهالخُاث مً ؤه ْلي ال٣اه  الهالخُت جخمشل ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض
ْلى  جمىدِا الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ؤن خُض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جٟؿير بكإن الض٫ْ  بين ااخالٞاث خؿم في ألا

ا بكإن الض٫ْ  بين ج٣٘ التي ٞاثااخال في البذ نالخُت  ْمٗا٢بت مى٘ اجٟا٢ُت الاجٟا٢ُاث َظٍ بين مً جُب٣ُِا ؤْ جٟؿيَر
مت ْلُت ْالاجٟا٢ُت الخاؾٗت، ماصتها في ااجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ  ٖكغ، الشاهُت ماصتها في الٗىهغي  الخمُيز ٖلى لل٣ًاء الض

مت ْمٗا٢بت ٢م٘ ْاجٟا٢ُت ٓظب الٗىهغي  الٟهل ظٍغ  الٟهل مىاًَت اجٟا٢ُت ٦ْظل٪ ٖكغ، الشاهُت اإلااصة هو بم
ايت في الٗىهغي   اخؿم نالخُتها يمً اإلاد٨مت ٖلى ٖغيذ التي ال٣ًاًا ْمً ٖكغ، الخاؾٗت اإلااصة هو بم٣خطخى الٍغ

٫ٓ  ااخالٞاث ٔ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ خ ٗتها التي الضٖٓ ش ْالِغؾ٪ البٓؾىت ٞع  يض 20/03/1993 بخاٍع
ٓٚؿالُٞا مت ْمٗا٢بت مى٘ اجٟا٢ُت جُب٤ُ بكإن ًتالاجداص ً  .3ااجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ

ْلُت الٗض٫ إلاد٨مت الشاهُت الهالخُت جخٗل٤ ت آعاء بةنضاع الض ٓلِا التي ألاظِؼة مً َلب ٖلى بىاءً  اؾدكاٍع  ز
ْلُت الٗض٫ مد٨مت بلى َلب ج٣ضًم بم٩اهُت اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١ ٓهُت مؿإلت ؤي في الض  خُض لحها،ٕ ؤق٩لذ ٢اه
ٓم ٢ِٟٓا بم٣خًاٍ جبين اؾدكاعي  عؤي بةنضاع اإلاد٨مت ج٣ يت، اإلاؿإلت مً م ٓػ  ٦ما اإلاْٗغ ٕ لؿاثغ ًج  اإلاىٓمت ْٞغ

٧ٓاالث ْلُت ْال ٔ  هي جُلب ؤن بها اإلاغجبُت اإلاخسههت الض  مً ٖلحها ٌٗغى ُٞما ٢ْذ ؤي في بٞخاءَا اإلاد٨مت مً ألازغ

ٓهُت مؿاثل ٕ َظٍ ْحكمل ،4الٗامت ااجمُٗت عؤي ؤزظ: َْٓ بكٍغ نل٪ ازخهانِا، هُا١ في جضزل ٢اه ٧ٓاالث الْٟغ  ْال
ْلي ألامً ْمجلـ الٗامت ااجمُٗت مً ٦ال  الٗمل ْمىٓمت الٓناًت، ْمجلـ ْالاظخماعي الا٢خهاصي ْاإلاجلـ الض

ْلُت، ظًت ْمىٓمت الض ٓوؿ٩ٓ، ْالؼعاٖت، ألٚا ْلي ْالبى٪ ْلُ  ْمىٓمت ي،الض٫ْ  الى٣ض ْنىض١ْ  ْالخٗمير، لئلوكاء الض

                                                           
. من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة  9راجع ادلادة   
 .76 مصطفى أمحد فؤاد، ادلرجع السابق، ص / د 2
. 207، ص 2000إلسكندرية، مصر، ، األمم ادلتحدة، منشأة ادلعارؼ، ا"اجلماعة الدكلية"زلمد سامي عبد احلميد، التنظيم الدكرل / د  
 .من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة 96راجع ادلادة  4
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ْلي ْؤلاجداص الٗاإلاُت، الصخت ٓانالث الض ْلُت ْالُِئت ْالالؾل٨ُت، الؿل٨ُت للم ٍٓت لؤلعناص الض ت ْاإلاىٓمت ااج  الاؾدكاٍع

ت ت الُا٢ت ْمىٓمت البدٍغ . 1الظٍع

ت آلاعاء ؤَم مً ْلُت الٗض٫ مد٨مت ؤنضعتها التي ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت الاؾدكاٍع ٔ  الض ش الهاصعة الٟخٓ  بخاٍع

مت ْمٗا٢بت مى٘ اجٟا٢ُت ٖلى الخدٟٓاث آزاع ًٖ 28/05/1951 ش الٗامت ااجمُٗت َلب ٖلى بىاءً  ااجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ  بخاٍع

16/11/1950،  ٔ ش الهاصعة ْالٟخٓ ٕ ٚير الاؾخمغاع بكإن 21/06/1971 بخاٍع ٣ُا اجىٓب اإلاكْغ  َلب ٖلى بىاءً  هامُبُا في بٍٞغ
ش ألامً مجلـ ٔ ْا ،29/07/1970 بخاٍع ش الهاصعة لٟخٓ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ًٖ ااخانين اإلا٣غعًٍ جمخ٘ بكإن 15/12/1989 بخاٍع

ٓخت ْااخهاهاث باالمخُاػاث ٟي اإلامى ش ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ َلب ٖلى بىاءً  اإلاخدضة ألامم إلآْ  بخاٍع

 ،3الٗامت ااجمُٗت َلب ٖلى بىاءً  اإلادخلت ألاعاضخي في الٗاػ٫  ااجضاع بكإن الاؾدكاعي  الغؤي بلى باإلياٞت ،24/05/19892
ْلُين الِٗضًً م٘ ًخٗاعى اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاضخي في للجضاع بؾغاثُل حكُِض ؤن اإلاد٨مت ْبُيذ  اخ١ٓ٣  الض

ٓاٖض ؤلاوؿان ٓن  ٢ْ ْلي ال٣اه  .4ؤلاوؿاوي الض

 ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  جخٗل٤ الض٫ْ  بين هؼاٖاث في ٢ًاثُت ٢غاعاث بنضاع للمد٨مت ٞةن الشالشت الهالخُت ْبسهٓم
اث هٓغ في قاملت الًت ٞللمد٨مت يت اإلاىاٖػ ٓاء ٖلحها اإلاْٗغ اث جل٪ ٧اهذ ؾ  َاب٘ طاث ؤْ ؾُاسخي َاب٘ طاث اإلاىاٖػ

ٓوي، ٓن  ااخامؿت اإلااصة خضصث خُض ٢اه  الض٫ْ  بين النزاٖاث في اإلاد٨مت ازخهاناث ألاؾاسخي الىٓام مً ْالشالز
ًاء، داث ٖلى مبيُت خ٨متالم الًت ؤن بلى ؤلاقاعة ْججضع ألٖا غاٝ الض٫ْ  ٢بل مً اإلا٣ضمت الخهٍغ  هٓامِا في ألَا
ٓهُت اإلاؿاثل ٖلى ج٣خهغ اإلاد٨مت الًت مً ًجٗل الظي ألامغ ألاؾاسخي،  اإلاؿاثل ٞةن ق٪ ْصْن  الؿُاؾُت، صْن  ال٣اه
ٓهُت اإلاؿاثل مً ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت الًت ااخايٗت ال٣اه ْلُت ٢ُاثاجٟا في م٣ىىت ماصامذ اإلاد٨مت ل  ٖلى جغجب ص

لُت الض٫ْ  . 5الضازلُت هٓمِا في بخُب٣ُِا الالتزام مؿْا

                                                           
من  65 من ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة كادلادة  /96 ادلادة) فيما خيص تضارب النصوص حوؿ مدل إلزاـ احملكمة بإصدار فتول يف ادلسألة ادلطركحة من عدمو  

من الضركرة ٔتكاف التعاكف الكامل بُت أجهزة األمم ادلتحدة ما تقتضيو من ضركرة استجابة احملكمة إذل ما "ٕتدر اإلشارة أنو ، (النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية
ق عن صل عاـ فإف صدكريطلب إليها من فتاكل بشأف ادلسائل القانونية ادلعركضة من طرؼ أجهزة ادلنظمة، من جهة أخرل فإنو رغم عدـ إلزامية الرأم االستشارم كأ

خالقية كبَتة تصطبغ بالصبغة أعلى ىيئة قضائية يف اجملتمع الدكرل احلارل كىي ادلعرب عن رأم القانوف الدكرل يف ادلسائل ادلعركضة عليها، جيعل ذلذه اآلراء قيمة أ
مصطفى / راجع د. ا لو كانت ملزمة من الناحية القانونيةاإللزامية، كقد جرل العمل يف منظمة األمم ادلتحدة كالوكاالت الدكلية ادلتخصصة على احًتاـ ىذه اآلراء كم

 .86   – 8 ادلرجع السابق، ص ، أمحد فؤاد
 .8  ، 7  دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص  2
 ية احملتلة، الدكرة الطارئة االستثنائية العاشرة،قرار اجلمعية العامة بشأف األعماؿ اإلسرائيلية غَت القانونية يف القدس الشرقية احملتلة كبقية األرض الفلسطُت  

. A/ES-10/14، كثيقة األمم ادلتحدة رقم  2/200 /2 
 .كما بعدىا 79، ص 2006السيد مصطفى أمحد أبو اخلَت، فتول اجلدار العازؿ كالقانوف الدكرل، إيًتاؾ للطباعة كالنشر كالتوزيع، / د 4
للمحكمة فإف األحكاـ القضائية الصادرة عن زلكمة العدؿ الدكلية ذات حجة على كافة الدكؿ األعضاء يف منظمة من النظاـ األساسي  94حسب نص ادلادة  5

يح ادلسبق بقبوؿ األمم ادلتحدة كحق رفع الدعاكل احملكمة قاصر على الدكؿ فحسب مع اشًتاط قبوؿ باقي الدكؿ اخلصـو ادلثوؿ احملكمة، سواء عن طريق التصر
من النظاـ األساسي فإف كالية احملكمة تشمل  6 مي للمحكمة أك من خالؿ إبراـ اتفاؽ مكتوب أك بواسطة القبوؿ الضمٍت، كحسب نص ادلادة االختصاص اإللزا

مصطفى / دأنظر . اعموؿ بوالقضايا ادلعركضة من قبل الدكؿ أك ادلسائل ادلنصوص عليها بصورة خاصة يف ميثاؽ منظمة األمم ادلتحدة أك يف ادلعاىدات كاالتفاقات ادل
 .89  أمحد فؤاد، ادلرجع السابق، ص
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ٓظبها ؤزيرث ْالتي  -الض٫ْ  بين النزاٖاث ًسو ُٞما اإلاد٨مت ٢غاعاث حكير  بٌٗ بلى  -ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ًاًا بم
ٔ  َظٍ بين مً ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  بكإن اإلاِمت ال٣ًاثُت الاظتهاصاث ٔ : الضٖاْ ٓمت اؤ٢امخّ التي الضٖٓ ٓا خ٩  يض ه٩ُاعاٚ

الًاث ٨ُت اإلاخدضة ال ت اليكاَاث بكإن ألامٍغ ت ْقبّ الٗؿ٨ٍغ الًاث بها ٢امذ التي الٗؿ٨ٍغ ٨ُت اإلاخدضة ال  يض ألامٍغ

ٓا، الًاث بةصاهت اإلاد٨مت ٢ًذ خُض ه٩ُاعاٚ ٨ُت اإلاخدضة ال ش ؤٞٗالِا ًٖ ألامٍغ  َظا ؤَمُت ْج٨مً ،26/06/1986 بخاٍع
ٓهّ في ال٣غاع ٕٓٔ ٖل عص ٧ ٩ي الخضزل بإن ال٣اثلت الضٞ ٓمت ٢بل مً ْاهتها٦ِا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خالت ٖلى مبجي ألامٍغ  خ٩

ٓا، ٓة اؾخسضام بإن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بكإن ال٣غاع خُصُاث مً 268 ال٣ٟغة في ظاء ٣ٞض ه٩ُاعاٚ  اإلاىاؾب ألاؾلٓب لِـ ال٣
  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام يمان مً للخد٤٣

ً
 خماًت ٖلى اإلابجي الضاٞ٘ ؤن بلى جسلو إلاد٨متا ْؤن ؤلاوؿاوي لُابِٗا جبٗا

ٓا في ؤلاوؿان خ١ٓ٣    ًبرع ؤن ًم٨ً ال ه٩ُاعاٚ
ً
ٓها  .٢1اه

  اإلاخخــت الدولُت الىواالث: الثاوي الفَس

ٓم مً ٧ٓاالث اإلاخدضة ألامم مىٓمت بين الٗال٢ت ؤن اإلاٗل ْلُت ْال  ٖال٢ت ال ْج٩امل جيؿ٤ُ ٖال٢ت اإلاخسههت الض
م جبُٗت، ٧ٓاالث لِظٍ ؤلاوؿاهُت ألاَضاٝ ج٣اَ٘ ٞٚغ ٧ٓاالث جل٪ جب٣ى اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤظِؼة م٘ ال  مدخٟٓت ال
٧ٓاالث ٞةن ٖلُّ بىاءً  اإلاؿخ٣لت، ْبعاصتها بظاجُتها ْلُت ال ٕ ؤْ اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت جابٗت ؤظِؼة لِؿذ اإلاخسههت الض  ْٞغ
ٍٓت ْلُت مىٓماث هي بهما لِا، زاه ٧ٓاالث ؤَم ْمً ااخانت، ْبعاصتها اإلاؿخ٣لت شخهُتها لِا ص ْلُت ال  التي اإلاخسههت الض

ْلُت اإلاٗاًير بعؾاء في حؿِم ْلُت الٗمل مىٓمت ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  ) الض
ً
ال  ْالش٣اٞت للتربُت اإلاخدضة ألامم ْمىٓمت (ؤ

ٓم  ) ْالٗل
ً
 ) ْالؼعاٖت لؤلٚظًت اإلاخدضة ألامم مىٓمتْ ،(زاهُا

ً
 .(زالشا

 
ً
. (ILO) ولُتالد الِمل مىٌمت: ؤوال

ْلُت الٗمل مىٓمت بوكاء جم ش الض ٓعَا الض٫ْ  ؤ٢غث ٖىضما 11/04/1919 بخاٍع  ٞغؾاي مٗاَضة في ْؤصمجخّ صؾخ

ْلُت الٗمل مىٓمت ؤنبدذ 1946 ٖام ْفي اإلاٗاَضة، َظٍ مً ٖكغ الشالض ااجؼء باٖخباٍع  مخسههت ٧ْالت ؤ٫ْ  الض
ْلُت الٗمل مىٓمت ْحٗجى اإلاخدضة، باألمم جغجبِ  الٗمل في ااخ٤ مشل ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  الض

ٝ ْالخمخ٘ ٔ  في ْااخ٤ الاظخماعي الًمان في ْااخ٤ ْمالثمت ٖاصلت ٖمل بْٓغ  َظٍ حٗجى ٦ما للمِٗكت، مالثم مؿخٓ
ت مشل ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  اإلاىٓمت ت الغؤي خٍغ  ٩َُلِا في ٫جخمض زانت بؿمت اإلاىٓمت ْجخميز الى٣ابُت، ْااخٍغ
  ؤظِؼتها بّ جخه٠ الظي الشالسي

ً
ْلت ٧ل ْٞض ًًم خُض ظمُٗا   ص

ً
ٓا ْلي الٗمل ماجمغ في ًٖ  ًٖ ازىين ممشلين الض

ٓمت  .2الٗمل ؤ خاب ًٖ ْاخض ْممشل ااخ٩

ٓع  صًباظت في ظاء ْلُت الٗمل مىٓمت صؾخ ٓم ؤن ًم٨ً ال ْالضاثم الٗالمي الؿالم" ؤن الض  مً ؤؾاؽ ٖلى بال ٣ً

ْلُت الٗمل مىٓمت حٗمل اإلاىُل٤ َظا مً ،"الاظخماُٖت الٗضالت ًاء الض٫ْ  مؿاٖضة ٖلى الض  في اإلاخاخت الٓؾاثل ب٩ل ألٖا
الن ؤ٦ض ٦ما الٗمل، في الغاٚبين لؤلٞغاص ال٩امل الدكُٛل جد٤ُ٣ ؾبُل  جبىاٍ الظي اإلاىٓمت ْمباصت بإَضاٝ ااخام ؤلٖا

ْلُت الٗمل إلاىٓمت الٗام اإلااجمغ ٓن  الضاثم الؿالم ب٢امت: ؤن ٖلى 1994 ٖام ُٞالصلُٟا في الض  الٗضالت بخد٤ُ٣ مَغ
ت ؤن ٦ما الؿل٘، ٢بُل مً لِـ الٗمل ؤن اإلااجمغ ؤ٦ض ٦ما الاظخماُٖت، ٍ ؤَم مً حٗخبر ْالخجم٘ الخٗبير خٍغ  قْغ

                                                           
. 9  ، 8  دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص   
.   2، ص ادلرجع السابق، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ د 2
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اَُت اإلاِضصة ألازُاع ؤَم ْلٗل اإلاؿخمغ، الخ٣ضم جد٤ُ٣ ٓماث ٖلى ًٟغى الظي ال٣ٟغ َٓ ؤلاوؿان لٞغ  ص٫ْ ا٫ خ٩

 .1بم٩اهُاث مً جمخل٪ ما ب٩ل مداعبخّ

ْلُت الٗمل مىٓمت حٗمل زاهُت ظِت مً خُت اإلااصًت الخىمُت في ؤلاوؿان خ٤ ج٨َغـ ٖلى الض ت ْالْغ  ٦ْغامت بدٍغ
 الا٢خهاصي ألامً ظٗل الض٫ْ  ٖلى ًٟغى الِضٝ َْظا الٟغم، ج٩اٞا مبضؤ بَاع في الا٢خهاصي ألامً جد٤ُ٣ زال٫ مً
ٓن  الضازلي الهُٗض ٖلى ْؤلاظغاءاث البرامج ؤن بدُض الَٓىُت، اثالؿُاؽ نمُم مً  الؿُاؾت م٘ جىاؾ٤ في ج٩

ْلُت، ْلُت الٗمل مىٓمت بمؿاٖضة َْظا الض ٍْت مً الض  ال٣غاعاث زال٫ مً الا٢خهاصًت ْالبرامج اإلاالُت اإلاسههاث ػا

  ؤلاقاعة ْججضع ،2ٖجها الهاصعة ْالخٓنُاث
ً
ما٫ ؤن بلى ؤًًا ٓوي ألٖا ْلُت الٗمل مىٓمت ًٖ الهاصعة ةال٣اه  بَاع في الض

اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت ما٫ مً الٗضًض بلى حؿدىض الٗما٫، خ١ٓ٣  الؾُما ألاؾاؾُت ْخٍغ ٓهُت ألٖا  ًٖ الهاصعة ال٣اه
ن الشالشت اإلااصة مشل اإلاخدضة، ألامم مىٓمت الن مً ْالٗكْغ  اجٟا٢ُت مً ااخامؿت ْاإلااصة ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا

 . 1967 لٗام اإلاغؤة يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء بٖالن مً الٗاقغة ْاإلااصة 1965 لٗام الٗىهغي  الخمُيز ؤق٩ا٫ ٧ل ٖلى ل٣ًاءا

ْلُت، الٗمل مىٓمت بَاع في اإلابرمت الاجٟا٢ُاث بلى بياٞت ْلُت الٗمل مىٓمت ؤنضعث الض الهاث مً الٗضًض الض  ؤلٖا
ْلت في ْالخٓنُاث ٓن  لخُٟٗل مدا الن بُجها مً ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  يالض٫ْ  ال٣اه  ظىٓب في ألابغتهُض بؿُاؾت ااخام ؤلٖا

٣ُا ا بخًمين الض٫ْ  جخِٗض خُض الٗمل، ؤظل مً بالهجغة ااخانت 86 ع٢م ْالخٓنُت بٍٞغ َغ ْعٍت ج٣اٍع ٓماث الض  اإلاٗل
  الض٫ْ  ْحؿعى الاجٟا٢ُاث، َظٍ جُب٤ُ بَاع في اإلاخسظة بالخضابير اإلاخٗل٣ت

ً
ت الاهًمام بلى صاثما ٕٓ َظا بلى بؿٖغ  مً الى

  الاجٟا٢ُاث
ً
 ألازير َظا الضزل، َْٓ بال ااجماٖت ب٣اء ٖىانغ مً َام بٗىهغ جخٗل٤ ْؤجها زانت البالٛت، ألَمُتها هٓغا

إلات ًخإزغ الظي  ألاًضي ْاؾخ٣ضام الض٫ْ، مً ٦شير في الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث زصخهت في حؿببذ التي الا٢خهاصًت بالٗ
٫ٓ  في ؤلاوؿان خ٤ ٖلى ًازغ َْظا باالؾدشماع، اإلاٗىُت ص٫ْ ا٫ ٚير مً الٗاملت ٔ  ٖلى ااخه  ألامغ اإلاِٗكت، مً ٧اٝ مؿخٓ

ٓم الٗالم ٌكِضَا التي الا٢خهاصًت اإلاخٛيراث م٘ جخماشخى ختى الاجٟا٢ُاث َظٍ بمغاظٗت ال٣ُام ًخُلب الظي  .3الُ

ْلي الٗمل ماجمغ جبجى ْعة في الض غان في 86 ع٢م الض ال 1998 خٍؼ ت ْااخ١ٓ٣  باإلاباصت ااخام نؤلٖا ٍَٓغ  للٗمل، ااج
ًاء الض٫ْ  ؤن ُّٞ ظاء ْالظي ْلُت الٗمل مىٓمت بلى الازخُاعي  باهًمامِا ألٖا  اإلاىهٓم ْااخ١ٓ٣  باإلاباصت التزمذ الض
ٓعَا في ٖلحها ًاء ٧ل ؤن اإلااجمغ ٢غع  ٦ظل٪ اإلاىٓمت، ؤَضاٝ بخد٤ُ٣ حِٗضث ؤجها ٦ما ُٞالصلُٟا، بٖالن ْفي صؾخ  حىح ألٖا

ْلئ٪ ٓا لم الظًً ؤ ٍٓت مجغص مً هاب٘ التزام ٖلحهم ٣ً٘ اإلاٗىُت الاجٟا٢ُاث ٖلى ًهض٢ ؼ باخترام اإلاىٓمت في الًٗ  ْحٍٗؼ

ٕٓ ألاؾاؾُت بااخ١ٓ٣  ااخانت اإلاباصت ْجد٤ُ٣ ت: ْهي الاجٟا٢ُاث جل٪ مٓي تراٝ الخجم٘ خٍغ ْمت بد٤ ْالٖا  اإلاؿا
ٟا٫ لٗمل الٟٗلي ْؤلالٛاء ؤلاظباعي  ْالٗمل السخغة ؤق٩ا٫ ٧ل ٖلى ْال٣ًاء ااجماُٖت  الخمُيز ٖلى ْال٣ًاء ألَا
٠ُ، الدكُٛل بسهٓم ٘ قإهّ مً َظا ٧ْل ْالخْٓ ٔ  ٞع  ٖلى ْالخٛلب الٗاملت الُض مً اإلاخُلباث ْجلبُت اإلاِٗكت مؿخٓ

ت ةْاإلاسخاع ْاإلاىخجت ال٩املت الٗمالت جد٤ُ٣ بلى جغمي وكُت ؾُاؾُت ْبىاء الىا٢هت الٗمالت ْٖلى البُالت  .4بدٍغ

                                                           
. 2 2نبيل مصطفى إبراىيم، ادلراجع السابق، ص / د  
. 7 2، 6 2، ص ادلرجع السابق، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ د 2
ات االقتصادية العادلية ادلعاصرة كآثارىا على اإلقتصادات العربية، رللة العلـو االقتصادية كاإلدارية، جا/ د   ، 2008معة بغداد، العراؽ، عيادة سعيد حسُت، ادلتغَتر

. 58 ، ص 50العدد 
 .كما بعدىا 4 2، ص ادلرجع السابقأمحد أبو الوفا، / د 4
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ً
 .(UNESCO) والثلافت والِلىم للتربُت اإلاخددة ألامم مىٌمت: زاهُا

ٓوؿ٩ٓ مىٓمت جسخو ٓم ْالش٣اٞت بالتربُت ؤؾاؾا لُ ْعَا ًا٦ض الظي ألامغ ْالٗل  خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في ص
ٓايُ٘ الاَخمام ؤن بلى ؤلاقاعة ْججضع ؤلاوؿان، ٓايُ٘ مً ْالخٗلُم ْالش٣اٞت التربُت بم  ٚالبُت ٖلحها ههذ التي اإلا
الن في ْعصث خُض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث  ْالؿابٗت ْالٗكٍغً الؿاصؾت اإلااصجين في ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا

،ً ٓاص ٦ْظل٪ ْالٗكٍغ ْلي الِٗض مً (15 ،14 ،13) اإلا  ؤن ٦ما ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
ْلُت ْالاجٟا٢ُت الٗىهغي  الخمُيز ٫ؤق٩ا ٧اٞت ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت  جًمىخا ٢ض 1اإلاِاظٍغً الٗما٫ بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت الض

 
ً
ا في اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗامت ااجمُٗت ؤ٦ضث ٢ْض ْالخٗلُم، التربُت جسو ههٓنا  ؤن ٖلى 1946 ٖام 59 ع٢م ٢غاَع

ت" الم خٍغ َٓغي  خ٤ هي ؤلٖا اثا٫ ل٩ل ألاؾاؽ حجغ حٗخبر ْهي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مً ظ  ألامم وكإث ؤظلِا مً التي خٍغ
 ٖام ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمي اإلاخدضة ألامم ماجمغ ٢بل مً جبيُّ جم الظي ُِٞىا بٖالن ٖلُّ هو الصخيء ْهٟـ" اإلاخدضة

عة" ٖلى الخإ٦ُض جم بط 1993 ٍٓت بلى الخٗلُم ًغمي بإن الض٫ْ  التزام يْغ اث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اخترام ج٣ . 2"الٟغصًت ْااخٍغ

ٓوؿ٩ٓ مىٓمت مُشا١ صًباظت في ظاء بت ؾبب لبٌٗ بًِٗا الكٗٓب ظِل ٧ان إلاا" لُ  ٖلى البكغ بين ْالكغ الٍغ

ش، مغ ٫ٓ  ْؾبب الخاٍع ب بلى زالٞاتها جد ٢ٓٗت الض٫ْ  ؤبضث..."  ألاخُان مً ٦شير في خْغ  (اإلاىٓمت مُشا١) اإلاُشا١ ٖلى اإلا
 جىمُت في حؿاَم ختى ْاإلاٗاٝع لؤل٩ٞاع ااخغ اص٫الخب ْيمان للجمُ٘، الخٗلُم ٞغم جإمين ٖلى للٗمل الاؾخٗضاص
ٓهت الخٟانُل ؤص١ ٖلى قٗب ٧ل ًُل٘ بدُض ْألامم الكٗٓب بين الٗال٢اث ٔ  الكٗٓب اخهٓنُاث اإلا٩  بما ألازغ

ٓوؿ٩ٓ ٖمل ٞةن ْٖلُّ ااجمُ٘، بين الخٟاَم ٨ًغؽ ٍٓاث الجهٓى ٖلى الٗمل: َما ؤؾاؾُين َضٞين ٖلى ًغج٨ؼ لُ  بمؿخ
ْلُين ْألامً الؿلم خٟٔ في ْاإلاؿاَمت ْالش٣اٞت بُتْالتر الخٗلُم  َظا في الض٫ْ  م٘ بالخيؿ٤ُ اإلاىٓمت حٗمل خُض ،الض

اع . ؤلَا

ٓوؿ٩ٓ مىٓمت جًُل٘ ٍٓاث الجهٓى ٖلى بالٗمل لُ ٓظُّ زال٫ مً ْالش٣اٞت ْالخٗلُم التربُت بمؿخ  بما الخٗلُم ج

ٍٓغ ًًمً  ج٨دسخي خُض الش٣افي، بااجاهب حٗل٤ ما الؾُما وؿانؤلا خ١ٓ٣  اخترام جغ٢ُت زال٫ مً 3ؤلاوؿان شخهُت جُ
ما٫ ال٨خب في اإلامشل الٗالمي الترار خماًت ا الٟىُت ْألٖا سُت ؤَمُت آلازاع مً ْٚيَر  ٖلى ٞغيذ ٦بيرة ْٖلمُت جاٍع

ٕ ظمُ٘ في ألامم بين الخٗاْن  حصجُ٘ ٖلى الٗمل اإلاىٓمت  التربُت مجا٫ في الٗاملين ْجباص٫ ال٨ٟغي  اليكاٍ ْٞغ
ٖٓاث ما٫ ْاإلاُب ٓاص ْؾاثغ الٟىُت ْألٖا اع َظا ْفي الٗلمُت، اإلا ٓم ؤلَا ٓوؿ٩ٓ ج٣ ًاء الض٫ْ  م٘ بالخيؿ٤ُ لُ  ؤظل مً ألٖا

ت ب٩ل ألا٩ٞاع جضا٫ْ  يمان الم ْؾاثل ٖمل جغ٢ُت زال٫ مً خٍغ ٓبت اإلاسخلٟت ؤلٖا ٖٓت اإلا٨خ  الاَخمام ألن ْاإلاغثُت، ْاإلاؿم

الم بٓؾاثل ْلت ٖلى ٣ٍْ٘ ،4الكٗٓب بين ْالخٟاَم ٝعالخٗا ٌٗؼػ  ما ؤَم مً ؤلٖا  ًد٤٣ بما التربٓي  وكاَِا جىمُت الض

                                                           
زلمود شريف بسيوين، الوثائق الدكلية ادلعنية ْتقوؽ اإلنساف، / دراجع . 990  التفاقية الدكلية اخلاصة ْتماية حقوؽ العماؿ ادلهاجرين لعاـمن ا 4  -   ادلواد   

 .475، ص  200، الطبعة األكذل، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، "الوثائق العادلية"اجمللد األكؿ 
. 99 ، 98  سابق، صادلرجع اؿ، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ د 2
.  4 ادلرجع السابق، ص : زلمود شريف بسيوين/ راجع د .960  من االتفاقية اخلاصة ٔتكافحة التمييز يف رلاؿ التعليم لعاـ 5ادلادة   
اؼ صوف االستقرار كاألمن الدكليُت، أعربت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة عن قلقلها إزاء استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت، يف أغراض ال تتفق مع أىد 4

قرار اجلمعية : راجع. ئلإذ قد تؤثر على سالمة اذلياكل األساسية للدكؿ يف ادليدانُت ادلدين كالعسكرم، كمن الواجب احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف استعماؿ ىذه الوسا
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٫ٓ  في الٟغم ج٩اٞا ٓن  جمُيز صْن  الخٗلُم ٖلى ااخه  الٗالم ؤَٟا٫ ْتهُئت الاظخماعي، ؤْ الا٢خهاصي الٓي٘ ؤؾاؾّ ٩ً

لُاث لل٣ُام . ااخغ ؤلاوؿان بمؿْا

  اإلاىٓمت حؿِم ْالخٗلُم التربُت جغ٢ُت ؾُا١ في
ً
بُت ؤٖما٫ ؤي مً ؤلاوؿاوي الترار خٟٔ في ؤًًا  بّ جلخ٤ ٢ض جسٍغ

ٓاٖض ْمً بل للخهٝغ ال٣ابلت ٚير ااخ١ٓ٣  مً باث لئلوؿاهُت اإلاكتر٥ الترار ْؤن الؾُما  بدماًت جدطخى التي آلامغة ال٣

خي يْااخًاع الضًجي البٗض طاث اإلايكأث الترار َظا َْكمل ،1اإلاؿلخت النزاٖاث ْببان الؿلم ٢ْذ في زانت  ْالخاٍع
ْع  ا ْاإلاؿاعح ْاإلاخاخ٠ الٗباصة ٦ض سُت ْألاصبُت الٗلمُت اإلاالٟاث بلى باإلياٞت ْٚيَر ا ْالخاٍع  طا٦غة جمشل باٖخباَع

٫ٓ /  ؾبخمبر 29 مً الٟترة في اإلاى٣ٗض ْالش٣اٞت ْالخٗلُم للتربُت اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الٗام اإلااجمغ  ؤ٦ض ٢ْض ؤلاوؿاهُت،  ؤًل
ٓبغ 17 بلى ْعجّ في ،2003 ألا٫ْ  حكٍغً/ ؤ٦خ ٓج٣ت بٓنّٟ اإلااصي ٚير الش٣افي الترار ؤَمُت ٖلى ْالشالزين الشاهُت ص ٕٓ ب  للخى

  الش٣افي
ً
ٓظضْ ،اإلاؿخضامت الخىمُت ًًمً ْٖامال ٔ  ْزاث٤ ج ٓن  مخٗل٣ت ؤزغ  جٓنُت مجها اإلااصي ٚير الش٣افي الترار به

ٓوؿ٩ٓ ٓن  بكإن الُ ٓع  الخ٣لُضًت الش٣اٞت ن ٓل٩ل ٓوؿ٩ٓ ْبٖالن ،1949 ملٗا ْالٟ ٕٓ بكإن الٗالمي الُ  لٗام الش٣افي الخى
2001 .

ٓوؿ٩ٓ مىٓمت حٗمل   لُ
ً
ْلُين ْألامً الؿلم خٟٔ ٖلى ؤًًا ٓز٤ُ زال٫ مً الض  اخترام ٖلى الض٫ْ  بين الخٗاْن  ج

اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣   ؤي ْبػالت ااخُاة، مىاحي ٧اٞت في ْالدؿامذ الٗضالت ٢ُم ٚغؽ ًسو ُٞما ٌؿما ال ألاؾاؾُت، ْخٍغ

٫ٓ  ًم٨ً ال ،... الضًً ؤْ اللٛت ؤْ ااجيـ ؤْ الٗىهغ ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم الخمُيز ؤق٩ا٫ مً ق٩ل  بلى ألامغ َظا بلى الٓن
ْعجّ في للمىٓمت الٗام اإلااجمغ ؤ٦ض ٢ْض ْالش٣اٞت، ْالخٗلُم التربُت مُاصًً في باالؾدشماع  الضٞإ" ؤن ٖلى ٖكغ الشامىت ص

ؼ خماًت ًٖ اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْحٍٗؼ ٔ  ْألاق٩ا٫ ااخغب ٖلى ٌصج٘ ما ْم٩اٞدت ألاؾاؾُت ْخٍغ  ٖلى جىُٓي  التي ألازغ
ٓوؿ٩ٓ باليؿبت حك٩ل ْالخمُيز الٓلم   للُ

ً
  ْاظبا

ً
خضاءاث ألن ؤؾاؾُا  ْبالخالي النزاٖاث، مهضع هي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖلى الٖا

ْلُين ْألامً الؿلم تهضًض  .2"ؤلاوؿان ٦غامت ْاخترام زضمت مِامِا مً اإلاىٓمت ألن الض

ْلُين ْألامً الؿلم خٟٔ في اإلاؿاَمت ٖلى الض٫ْ  خض بَاع في ٓوؿ٩ٓ الٗام اإلااجمغ جبجى الض  1974 ٖام للُ
ْلي ْالؿالم ْالخٗاْن  الخٟاَم ؤظل مً بالخٗلُم ااخانت الخٓنُت اجّ ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ااخام ْالخٗلُم الض  ْخٍغ

الن مً (26/2) اإلااصة هو ٤ًجُب ٦ٟالت بلى الخٓنُت َظٍ ْتهضٝ ألاؾاؾُت،  ( 13/1 ) ْاإلااصة ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا
ْلي الِٗض مً  بدبجي ملؼمت الض٫ْ  ؤن الخٓنُت في ظاء بدُض ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض

ٓعي جِٓغ حٗلُمُت ؾُاؾت ْاهُت الخٓؾُٗت ااخغب بلى اللجٓء ْهبظ ْألامم للكٗٓب  اإلاتزاًض الٗالمي ْالترابِ ال  ْالٗض
ْاة بلى التربُت تهضٝ ؤن ٍْجب الؿُُغة، ْخغب غ خ٤ ْج٨َغـ الكٗٓب بين ااخ١ٓ٣  في اإلاؿا  الؿالم ْب٢غاع اإلاهير ج٣ٍغ

                                                                                                                                                                                     

من   9الدكرة التاسعة كالستوف، البند " سلكية كالالسلكية يف سياؽ األمن الدكرلالتطورات يف ميداف ادلعلومات كاالتصاالت اؿ"، 69/28العامة لألمم ادلتحدة رقم 
. 2ص ، A/RES/69/28: ، كثيقة األمم ادلتحدة رقم4 2/20 /  جدكؿ األعماؿ، مؤرخ يف 

 .كما بعدىا 94ص  ،2008، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "ادلمتلكات احملمية"عمر سعد اهلل، القانوف الدكرل اإلنساين / د  
.  20، 200 ادلرجع السابق، ص، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ د 2
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ب ْهبظ ٓلٓظُا الٗلم اؾخسضام ْٖضم ااخْغ غاى ْالخ٨ى  ْمىاًَت الالظئين خ١ٓ٣  مغاٖاة ٖلى ْالٗمل ااخغب، أٚل

ت ٓن  البِئت ْخماًت الٗىهغي  ْالخمُيز الٗىهٍغ . 1لئلوؿاهُت الش٣افي الترار ْن

 
ً
. (FAO) والصزاُت لألغرًت اإلاخددة ألامم مىٌمت: زالثا

ش ْالؼعاٖت لؤلٚظًت اإلاخدضة ألامم مىٓمت جإؾؿذ ٓعَا ٖلى الخهض٤ً جم خين 16/10/1945 بخاٍع ٓبُ٪ في صؾخ ٧ 
ا ما مضًىت ْم٣َغ  ْؤعبٗين حؿٗت مً ًدك٩ل الظي ْاإلاجلـ اإلااجمغ مً للمىٓمت الغثِؿُت ألاظِؼة جدك٩ل ؤلاًُالُت، ْع

ْلت ، ص
ً
ٓا ٓن  ًٖ ٓاث زالر إلاضة اإلااجمغ في ًيخسب   اإلاىٓمت َظٍ اعجبُذ ٢ْض الٗام، اإلاضًغ بلى باإلياٞت ؾى

ً
 باألمم عؾمُا

٧ٓالت اإلاخدضة ٓص الاجٟا١ ٖلى اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت ْا٣ٞذ ٖىضما مخسههت ٧  ال٣غاعب اإلاىٓمخين بين اإلا٣ٗ

 .13/09/19462 في ٣ٖض الظي اإلاىٓمت ماجمغ ٖلُّ ْا٤ٞ ٢ض الاجٟا١ َظا ٧ْان 14/12/1946 في اإلااعر

٘ ٖلى بالٗمل اإلاىٓمت ؤَضاٝ جخلخو ٍٓاث ٞع  بهخاط ٦ٟاءة ٖلى جدؿِىاث بصزا٫ ْيمان ْاإلاِٗكت الخٛظًت مؿخ
ٓػَ٘   ٖالمي ا٢خهاص بىاء في ْاإلاؿاَمت اٝألاعي  ؾ٩ان ْي٘ ْجدؿين ٧اٞت، ْالؼعاُٖت الٛظاثُت اإلاىخجاث ْج

ً
 في ؤزظا

ٕٓ، مً ؤلاوؿاهُت جدغع  ْيمان الاحؿإ ٓم ألَضاِٞا اإلاىٓمت جد٤ُ٣ ؾبُل ْفي ااج ٓماث بجم٘ ج٣  ْجىُٓم اإلاٗل
 بػالت ٖلى للٗمل الض٫ْ  بٌٗ بلى زبراء ْبًٟاص الٗالم، ؤهداء ظمُ٘ في ْالٛظاثُت الؼعاُٖت ااخالت ًٖ ؤلاخهاءاث

ٓم ٦ما ؤلاهخاط، ؾبُل حٗترى يالذ ال٣ٗباث ٓا٣ٞت ٚاًتها ماجمغاث ب٣ٗض اإلاىٓمت ج٣ ٘ بلى جغمي جضابير اجساط ٖلى اإلا  ٞع
 ٔ ٕٓ جدؿين حصجُ٘ بلى بياٞت الخجاعي، الخباص٫ ْحؿُِل الخٛظًت مؿخٓ  مسخل٠ في ػعاُٖت ججاعب ْبظغاء ااخبٓب ه

. 3الٗالم ؤ٢ُاع

الن َٓ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجا٫ في ْالؼعاٖت طًتلؤٙل اإلاخدضة ألامم مىٓمت ًٖ نضع ما ؤَم لٗل ٫ٓ  الٗالمي ؤلٖا  خ

ٕٓ اؾدئها٫ الن َظا جبجى ٢ْض الخٛظًت، ْؾٓء ااج ظًت ماجمغ ؤلٖا  ااجمُٗت ٢غاع ٖلى بىاءً  اإلاى٣ٗض 1974 ٖام الٗالمي ألٚا
ا في اٖخمضجّ ْالظي 1973 ٖام (28  –ص) 3180 ع٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ض ْالظي ،1974 ٖام (29  –ص) 3348 ع٢م ٢غاَع  ؤخض ُٖل
ٓزاث٤ ٓص اٖخبر خُض ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ألاؾاؾُت ال ت اإلاباصت حهضص ما ؤَم مً الخٛظًت ْؾُئي ااجاجٗين ْظ ٍَٓغ  اإلاغجبُت ااج
الن في ٖلحها اإلاىهٓم ؤلاوؿاهُت ْال٨غامت ااخُاة في بااخ٤  ملؼمت الض٫ْ  ٧ل ٞةن ْبالخالي ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا

ٓاث ٖلى ال٣ًاء زال٫ مً الخٛظًت بمك٩لت ااخانت ال٣غاعاث في باإلاكاع٦ت  اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  بين الٟانلت اإلادؿٗت الٟج
. 4ظضًض ٖالمي ا٢خهاصي هٓام ْبوكاء الىامُت ْالض٫ْ 

                                                           
يف تقوية السلم كالتفاىم الدكليُت كيف تعزيز بتبٍت اإلعالف اخلاص بادلبادئ األساسية بشأف مسامهة كسائل اإلعالـ  978  كما قاـ ادلؤ٘تر العاـ لليونسكو عاـ  

بارهتيد كالدعوة إذل احلرب، إذ أكد اإلعالف على أف مناىضة العنصرية كاألبارهتيد كالدعوة إذل احلرب تعتمد على اإلعالـ احلر حقوؽ اإلنساف كمناىضة العنصرية كاأل
تفاىم كادلساكاة يف احلقوؽ ادلتبادؿ كاؿكاإلذاعة اجليدة كادلتوازنة لألخبار، ذلك أف لوسائل اإلعالـ الدكر البارز يف تنشئة الصغار على السالـ كالعدالة كاحلرية كاالحًتاـ 

كالتفاىم كتعزيز حقوؽ  بُت األفراد، كما أف لإلعالـ دكر يف نشر ادلبادئ كاألغراض اليت تتضمنها سلتلف آليات األمم ادلتحدة خاصة لكل ادلتعلقة بتقوية السلم
. 06 ، 205 ادلرجع السابق، ص، نبيل مصطفى إبراىيم خليل/ أنظر د. اإلنساف

 . 4 قي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص دلى عبد البا 2
 .44 دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص   
 .45 دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص  4
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ٕٓ ٖلى بال٣ًاء اإلاخٗل٤ الؿُا١ طاث في ٍٓاث ْجدؿين ااج الن هو الخٛظًت مؿخ  بخ٣ضًم ملؼمت الض٫ْ  ؤن ٖلى ؤلٖا
  ملؼمت اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  ؤن ٦ما الؼعاُٖين، للمىخجين الالػمت اإلاؿاٖضاث

ً
 ًٖ الىامُت الض٫ْ  في الٛظاء بهخاط بدصجُ٘ ؤًًا

ٍضَا ٍَغ٤ ٍ الالػمت ْالٟىُت اإلاالُت باإلاؿاٖضة جْؼ اصة مِؿغة، ْبكْغ  ه٣ل ٖاج٣ِا ٖلى ٣ً٘ الهىاُٖت ٞالض٫ْ  طل٪ ٖلى ٍػ
ٓلٓظُا ْلي اإلاجخم٘ ؤن ٦ما الؼعاُٖت، الؿُاؾت احبهج ٢هض الض٫ْ  َظٍ بلى الٛظاء بهخاط ج٨ى ٓٞير التزام ٖلُّ ٣ً٘ الض  بخ
٢ْاث ٧ل في الٛظاء مً مالثمت بمضاصاث ٓاعت  اخخُاَاث طل٪ في بما مالثمت اخخُاَاث بًجاص ٍَغ٤ ًٖ ألا لُخّ الُ  ْمؿْا

لُت طل٪ في . مكتر٦ت مؿْا

 ؤلاوظان خلىق  اجفاكُاث جوبُم زؿد بألُاث اإلاخددة ألامم ُالكت: الثاوي اإلابدث

ْع  اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت بن   ٦ْظل٪ اإلاُشا١ جًمجها التي الٗامت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اإلاٗاًير جُب٤ُ في ٦بير ص
ٓاز٤ُ مسخل٠ الن الؾُما ؤلاوؿان خ١ٓ٣  م ْع  ٣ًخهغ ال ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الٗالمي ؤلٖا  بل ألامغ َظا ٖلى اإلاخدضة ألامم ص
ٓز٣ُت الٗال٢ت بلى  ًخٗضٔ ْع  ؾىبرػ ْٖلُّ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض بألُاث اإلاىٓمت بِجغ التي ال  ألامم ص

 ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض آلُاثب ٖال٢تها زال٫ مً ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض مجا٫ في اإلاخدضة

 .(يالشان الٟٕغ) ااخانت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض آلُاثْ ،(ألا٫ْ  الٟٕغ) الٗامت

ٌ   الفَس  الِامت الاجفاكُاث جوبُم زؿد آلُاث: ألاو

اع َظا في  هدىا٫ْ   ) ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت ؤلَا
ً
ال  اإلاٗىُت ْاللجىت (ؤ

 ) ؤلاوؿان بد١ٓ٣ 
ً
. (زاهُا

 
ً
 (CDESC)والثلافُت والاحخماُُت الاكخـادًت بالخلىق  اإلاِىُت اللجىت: ؤوال

ْلي الِٗض مًً لم  إلاؿاٖضة اجىت بوكاء ٖلى نغاخت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
 بضاًت في اإلاجلـ ؾعى خُض الِٗض، بخُب٤ُ الٗال٢ت طاث ؤٖمالّ في اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ

الًخّ الجهٓى بلى ألامغ   ب
ً
ْعة،ا٫ ؤزىاء ٖامل ٍٞغ٤ بلى اؾدىاصا ٓن  ٧ان خُض ص ْبين مً ًخ٩  زبراء مً زم اإلاجلـ، لضٔ مىض

ٓمُين،   ًْٞل مغيُت، ٚير الترجِباث َظٍ ؤن بلى زلو اإلاجلـ ؤن ٚير خ٩
ً
ٍٓ مً مىاْغة اجىت بوكاء طل٪ مً بضال  ْظ

ْلي للِٗض الامخشا٫ عنض ٢هض ٖضة، . 1ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض

 مغا٢بت بمِمت ال٣ُام ؤظل مً ،1985 ٖام ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت بوكاء جم
ًاء الض٫ْ  جىُٟظ ْلي الِٗض في ألٖا  اللجىت ْجخإل٠ اللتزاماتها، ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض

  ٖكغة زماهُت مً
ً
م ًخم زبيرا ٓاث، ؤعب٘ إلاضة ازخُاَع ٓاَجي بين مً الصخهُت بهٟتهم ؾى غاٝ الض٫ْ  م  الِٗض، في ألَا

ٓا ؤن ٍْجب ُٗت ااخل٣ُت باإلاىا٢ب ًخدل ٓا ْؤن الٞغ ٓه ٓص مً ٩ً  ًجب ٦ما ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مُضان في باالزخهام لِم اإلاكِ

ٓػَ٘ مغاٖاة ْلى ٧ْاهذ الٗاص٫، الخ . 27/3/19872 بلى 9 بين ظى٠ُ مضًىت في اللجىت اظخماٖاث ؤ

                                                           
 .76، ص 4 20باية عبد القادر، العهداف الدكليات حلقوؽ اإلنساف بُت االلتزاـ كالتحفظ، دار ىومة، اجلزائر،   
زلمد أمُت ادليداين، التعريف / د. 8 20اللجنة حاليان خبَتان من اجلزائر كىو السيد عزكز كردكف كيشغل أيضان منصب نائب رئيس اللجنة كتنتهي كاليتو عاـ  تضم 2

 .20، ص 8، العدد 5 20، لبناف، باآلليات التعاقدية الدكلية حلماية حقوؽ اإلنساف، رللة اجلناف حلقوؽ اإلنساف، قسم حقوؽ اإلنساف، جامعة اجلناف، طرابلس
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ً
ٓاخض اإلااصة مً الشاهُت بال٣ٟغة ٖمال غ في ٖاصة اللجىت جىٓغ الضازلي، اللجىت هٓام مً ْالؿخين ال  اإلا٣ضمت الخ٣اٍع

غاٝ، الض٫ْ  مً ٓظب ألَا   الِٗض مً ٖكغ الؿاصؾت اإلااصة بم
ً
 الض٫ْ  للمشلي ٍْد٤ لِا، الٗام ألامين اؾخالم لترجِب ٣ْٞا

غ اإلا٣ضمت ٓع  للخ٣اٍع ا، بدض ٖىض اللجىت اظخماٖاث خً َغ ٓا ؤن اإلامشلين َاالء لىٕ ٍْيبػي ج٣اٍع ٓه ٩ً ً  ؤلاصالء ٖلى ٢اصٍع

غ ًٖ ببُاهاث ٓماتهم مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع ٘ ،1اللجىت ؤًٖاء ٖلحهم ًُغخِا ٢ض التي ألاؾئلت ٖلى ْالغص خ٩  بلى اللجىت ْجٞغ
  ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ

ً
غا   ًخًمً ؤوكُتها ًٖ ج٣ٍغ

ً
ٓظؼا غ م ْعٍت للخ٣اٍع  في عاٝألٍا الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الض

لُاجّ الايُإل في اإلاجلـ مؿاٖضة بُٛت ٖام، َاب٘ طاث ْجٓنُاث با٢تراخاث ْجخ٣ضم الِٗض،  الخضابير بسهٓم بمؿْا

ْلي الِٗض جُب٤ُ في اإلادغػ  ْالخ٣ضم اإلاخسظة  . 2ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض

لُت ٖلى ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت اخ١ٓ٣ با اإلاٗىُت اللجىت ًٖ الهاصعة الٗامت الخٗل٣ُاث ؤ٦ضث  مؿْا
ْلت غاٝ الض٫ْ  ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ْؤهّ ،ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت بخ٨َغـ ال٨ُٟلت ؤلاظغاءاث مً ًلؼم ما اجساط بػاء الض  ألَا
ٓٞير جي، ال٣ًاجي للىٓام ؾبل ج ٗاث في بالِٗض ٖلحها اإلاىهٓم ااخ١ٓ٣  بةصعاط الَٓ  بّ ججاطالاح لًمان الَٓىُت الدكَغ
٢ِٓم، الهتها٥ ألاٞغاص حٗغى خالت في الٟٗالت الاهخهاٝ ؾبل ؤْ ال٣ًاجي الخٓلم زال٫ مً اإلادا٦م ؤمام  ٍْد٤ َظا خ٣

٧ٓاالث ٓٞض ؤن اإلاخسههت لل   الاجٟا٢ُت َظٍ ؤخ٩ام مً ؤٖمالِا هُا١ في ٣ً٘ ما جىُٟظ في الىٓغ لضٔ ًمشلِا مً ج
ً
 ْؤًًا

٧ٓاالث جضٖٓ ؤن للجىت ًد٤ غ ج٣ضًم بلى ةاإلاخسهو ال . 3ؤٖمالِا مجا٫ في ج٣٘ التي اإلاجاالث في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ًٖ ج٣اٍع

  ق٪، ؤصوى بال َام ٢غاع َٓ اللجىت َظٍ بةوكاء ااخام ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ٢غاع بإن ًسٟى ال
ً
 هٓغا

ٓص لٗضم ٓاص ْظ ُت للجىتا َظٍ ؤن ٌٗجي ال َظا ل٨ً اللجىت، َظٍ مشل بوكاء ٖلى جىو الِٗض في م  للمجلـ، جابٗت ٖٞغ
ْلُت اللجان مً ٞهي ْلُت، الاجٟا٢ُاث مسخل٠ ؤوكإتها التي اللجان ًٖ جسخل٠ ال بظاتها، ال٣اثمت الض  ٖلى حؿِغ خُض الض

ْلي الِٗض جُب٤ُ   للمجلـ ٍْب٣ى ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
ً
ْع  َبٗا  ٖملِا ٖلى اإلاكٝغ ص

ٓخت الازخهاناث ٝي ًخضزل ؤن صْن  ٫ٓ  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخماص اللجىت ٖمل ٖؼػ  ٢ْض لِا، اإلاى ٧ٓ  البرج

ْلي الِٗض بلى اإلاًاٝ الازخُاعي   بخ٣ضًم ؾمذ ْالظي ،20084ٖام ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
ٓن  ؤٞغاص ظماٖاث ؤْ ؤٞغاص ٢بل مً بالٚاث ْلت الًت في ًضزل ٫ٓ، في َٝغ ص ٧ٓ اعة اللجىت ٢ُام ام٩اهُت م٘ البرج  الض٫ْ  بٍؼ

ٓاص اهتها٧اث ًٖ الخدغي  ٢هض الُٝغ  .الِٗض م

 
ً
 CDH))ؤلاوظان بدلىق  اإلاِىُت اللجىت: زاهُا

ْلي الِٗض اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخمضث  ْصزل ،16/12/1966 في ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
 ْؾلُىت اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث باؾخصىاء الِٗض َظا ٖلى الٗغبُت الض٫ْ  ظل ناص٢ذ ٢ْض ،23/3/1976 في الخىُٟظ خيز

ٓصًت، الٗغبُت ْاإلامل٨ت ٢ُْغ ٖمان ٓظب اللجىت ؤوكئذ ٢ْض الؿٗ  للض٫ْ  ألا٫ْ  الاظخمإ في الِٗض، مً الغاب٘ ااجؼء بم

                                                           
 E/C.12/40/1: ، كثيقة األمم ادلتحدة رقم)6/5/2008 إذل  28/4)اللجنة ادلعنية باحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، الدكرة األربعوف   
غَتىا من أجل تطبيق أحكاـ االتفاقية كأيضان إظهار التقدـ احملرز يف تلتـز الدكؿ األعضاء بتقدًن تقارير دكرية تبُت ما اٗتذتو من تدابَت تشريعية كقضائية كإدارية ك 2

عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف كحقوؽ / د .ىذا الصدد على أف يتم تقدًن أكؿ تقرير ذلا يف غضوف سنتُت من بدء نفاذ االتفاقية كبعد ذلك كل مخس سنوات
 .78باية عبد القادر، ادلرجع السابق، ص كراجع أيضان، . 9  ، ص 2007ئر، الشعوب، الطبعة الرابعة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزا

  .E/ 99 /  2كثيقة األمم ادلتحدة رقم  ، 99 اخلامسة، عاـ  الدكرة، ( 3) رقم كالثقافية، التعليق العاـ كاالجتماعية االقتصادية باحلقوؽ ادلعنية راجع اللجنة  
 .، كدل تصدؽ أية دكلة عربية على ىذا الربتوكوؿ  5/5/20كدخل حيز التنفيذ بتاريخ  2/2008 /0 اعتمد الربكتوكوؿ بتاريخ  4
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غاٝ ش اإلاى٣ٗض ألَا   اللجىت َظٍ ْجخإل٠ ،20/09/1976 بخاٍع
ً
  ٖكغ زماهُت مً الِٗض مً ْالٗكٍغً الشامىت للماصة َب٣ا

ً
ٓا ًٖ 

غاٝ الض٫ْ  جيخسبهم ٓاث، ؤعب٘ إلاضة ألَا ٓاَجي بين مً الصخهُت بهٟتهم ؾى غاٝ الض٫ْ  م ٓن  الظًً الِٗض في ألَا  ًخمخٗ

ُٗت ااخل٣ُت باإلاىا٢ب ٓص الٞغ ْعاث زالر ٖاصة ْح٣ٗض ،1ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مُضان في باالزخهام لِم ْاإلاكِ  مضة الؿىت في ص
ٓع٥ اإلاخدضة ألامم م٣غ في بخضاَا ؤؾابُ٘ زالزت مجها ٧ل ٍٓ ان ْالازىان هُ ٘ بجى٠ُ، اإلاخدضة ألامم م٣غ في ألازٍغ   ْجٞغ

ً
ٍٓا  ؾى

 
ً
غا ٓاؾُت الٗامت ااجمُٗت بلى ؤوكُتها ًٖ ج٣ٍغ .  2ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ب

ْلي الِٗض جىُٟظ اللجىت َظٍ جغا٢ب ٫ٓ  ْالؿُاؾُت صهُتالم بااخ١ٓ٣  ااخام الض ٧ٓ  مً بّ اإلالخ٤ الازخُاعي  ْالبرْج
غ في الىٓغ زال٫ غاٝ، الض٫ْ  ٖلحها حٗغيِا التي الخ٣اٍع ٓظّ ؤن ْللجىت ألَا   الض٫ْ، لِظٍ ٖامت حٗل٣ُاث ج

ً
ب٣ا  لىهٓم َْ

ت ٓػ  بلُّ اإلاكاع الِٗض جًمجها ازخُاٍع ْلت ْٞاء مضٔ في جىٓغ ؤن للجىت ًج   بالتزاماتها َٝغ ص
ً
 ٖلى بىاءً  ،للِٗض َب٣ا

ْلت جبلُٛاث ، َٝغ ص ٤ُٞٓ اجان بوكاء ًم٨جها الؿُا١ َظا ْفي ااخ٣اث٤، لخ٣صخي ٦ُِئت اللجىت حٗمل خُض ؤزٔغ  ج
ٓا٣ٞت بٗض زانت ٫ٓ  بلى الخٓنل بُٛت ااخمُضة مؿاٖحها ٖغى ؤظل مً اإلاٗىُت الض٫ْ  ٢بل مً اإلاؿب٣ت اإلا  ٖلى ْصًت خل

. 3ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  اخترام ؤؾاؽ

ٓػ  ٦ما ٓظب اجىت٫ ًج ٫ٓ  بم ٧ٓ ٔ  في ج٣ضم إلاا بياٞت جىٓغ ؤن 4الازخُاعي  البرْج ٓن  الظًً ألاٞغاص ق٩اْ ٖ  ؤجهم ًضّل
ْلت زغ١  ضخاًا ٫ٓ  في َٝغ ص ٧ٓ ْلى اإلااصة في ظاء خُض الِٗض، في ٖلحها اإلاىهٓم ااخ١ٓ٣  مً ألي البرْج  َظا مً ألا

 ٫ٓ ٧ٓ ْلت جل٪ الًت في الضازلين ألاٞغاص مً اإلا٣ضمت الغؾاثل ْهٓغ اؾخالم: " بـ جسخو اللجىت ؤن ٖلى البرج ، الض  الُٝغ

ٓن  ْالظًً ٓم خُض ،"الِٗض في اإلا٣غعة ااخ١ٓ٣  مً خ٤ ألي ظاهبها مً اهتها٥ ضخاًا ؤجهم ًضٖ  إلاىٓمت الٗام ألامين ٣ً
ٔ  بخلخُو اإلاخدضة ألامم ٓم اللجىت، بلى ٍْدُلِا ٢اثمت يمً جهلّ التي الك٩اْ ٔ  بضعاؾت ألازيرة َظٍ ْج٣  ْجبلُٜ الك٩اْ
ْلت مً ل٩ل آعائها ، ْناخب مجها اإلاكخ٩ى الض   اللجىت ْجضعط الك٩ٔٓ

ً
ا ْجيكغ ؤصتها التي للمِام ملخها َغ  الؿىٓي  ج٣ٍغ

. 5اإلاخدضة لؤلمم الٗامت للجمُٗت ٣ًضم الظي

ا الض٫ْ  ج٣ضًم ٦ٗضم ٖغا٢ُل ٖضة مً حٗاوي اللجىت ؤن ْاإلاالخٔ َغ  لىب عاظ٘ ْالؿبب ج٣ضًمِا، في الخإزغ ؤْ لخ٣اٍع
ْلي الِٗض َبُٗت ٕٓ َظا ؤن خُض ْالؿُاؾُت، اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض  ٍْسً٘ ااخؿاؾُت قضًض ااخ١ٓ٣  مً الى

خباعاث ٓا٢٘ الؾُما ٦شيرة، اٖل  الضازلُت، ْالايُغاباث اإلاؿلخت للنزاٖاث ال٨بير ْالاهدكاع الض٫ْ  مً للٗضًض اإلاخإػم ال
ْع  ًلػي ال َظا ٧ل ل٨ً ٍٓم في اللجىت جلٗبّ الظي ال٨بير الض ْلي الِٗض ؤخ٩ام جىُٟظ في الض٫ْ  ؤصاء ج٣  الىاخُت مً ْلٓ الض

                                                           
 .22زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / د. 6 20تضم اللجنة حاليان خبَتان من اجلزائر كىو السيد لزىارم بوزيد، تنتهي كاليتو عاـ   
 .99، 98، ص 2006، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، "حقوؽ اإلنساف"اـ، الكتاب الثالث عبد الكرًن علواف، الوسيط يف القانوف الدكرل الع/د 2
كفي التصديق على ال تقبل اللجنة مثل ىذه الشكاكل إال إذا كانت مقدمة من دكلة طرؼ ضد أخرل كإعالف كلتا الدكلتُت قبوؿ ىذا النوع من الرقابة، إذ ال م  

من العهد الدكرل   4راجع ادلادة  .دكؿ أطراؼ على تقدًن ىذه البالغات 0 كلتُت حىت ديكن إعماؿ ىذه الرقابة، باإلضافة إذل موافقة العهد من جانب كال الد
. 79زلمود شريف بسيوين، ادلرجع السابق، ص / دراجع  .966 اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية لعاـ 

، كدخل حيز التنفيذ يف 966 /2 /26توكوؿ االختيارم ادللحق بالعهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلندية كالسياسية يف اعتمدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة الربك 4
 .25زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / د. اجلزائر، تونس، ليبيا، جيبويت: ، كدل تصدؽ على ىذا الربكتوكوؿ إال أربع دكؿ عربية كىي976 / / 2

اسية اخلاص بإلغاء دلعنية ْتقوؽ اإلنساف أيضان بدراسة تقارير الدكؿ األطراؼ يف الربتوكوؿ االختيارم الثاين للعهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسيتقـو اللجنة ا 5
راجع كلوديو زانغي، احلماية الدكلية . ، كٕتدر اإلشارة إذل أف الدكلة العربية الوحيدة اليت صدقت على ىذا الربتوكوؿ ىي دكلة جيبويت989 عقوبة اإلعداـ لعاـ 

 .75، ص 2006حلقوؽ اإلنساف، الطبعة األكذل، مكتبة لبناف ناشركف، بَتكت، لبناف، 
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ٓػ  حؿغعي ٞاللجىت ألازال٢ُت، ْلت مً ناصع اهتها٥ ألي الض٫ْ  اإلاجخم٘ اَخمام حؿترعي ؤن بةم٩اجها ٦بيرة ؾمٗت ٖلى جد  ص

  ما،
ً
 .اإلاخدضة لؤلمم الٗامت بااجمُٗت جغبُِا التي للٗال٢ت هٓغا

 الخاؿت ؤلاوظان خلىق  اجفاكُاث جوبُم زؿد ًاثآٌ: الثاوي الفَس

ت ألاظِؼة مٗااجت ؾُا١ في التر٦يز ؾِخم  ٞئاث اخ١ٓ٣  اإلا٨غؾت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ عنض ٖلى 1اإلاكٞغ
 ) اإلاغؤة يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجىت ٖلى زانت

ً
ال  ) الُٟل بد١ٓ٣   اإلاٗىُت ْاللجىت (ؤ

ً
 بدماًت اإلاٗىُت ْاللجىت (زاهُا

م ْؤٞغاص اإلاِاظٍغً الٗما٫ خ١ٓ٣   ) ؤؾَغ
ً
ٖٓاث اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُاث ؤما ،(زالشا  اإلاٗىُت اللجىت ٞىدىا٫ْ  زانت بمٓي

 ) الٗىهغي  الخمُيز بم٩اٞدت
ً
 ) الخٗظًب ْمى٘ مغا٢بت اجىتْ  (عابٗا

ً
 .(زامؿا

 
ً
 اإلاسؤة كد الخمُيز ُلى الللاء لجىت: ؤوال

 ،18/12/1979 في اإلاغؤة يض الخمُيز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء ا٢ُتاج٠ اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخمضث
ٓما٫ باؾخصىاء الاجٟا٢ُت َظٍ ٖلى بالخهض٤ً الٗغبُت الض٫ْ  ٧ل ٢امذ خُض ،3/9/1981 في الخىُٟظ خيز ْصزلذ  اله

ٓصان،  اإلااصة ههذ خُض الاجٟا٢ُت، َظٍ جُب٤ُ لغنض آلُت لخدضًض الاجٟا٢ُت مً ااخامـ ااجؼء جسهُو جم ٢ْض ْالؿ

غاٝ الض٫ْ  جىُٟظ مخابٗت ٢هض"  اإلاغؤة يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجىت"  اجىت بوكاء ٖلى الاجٟا٢ُت مً ٖكغ الؿابٗت  ألَا
غ ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ اللتزاماتها، الاجٟا٢ُت في ْعٍت الخ٣اٍع ًاء الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الض  ْالظي اإلاخدضة، لؤلمم الٗام لؤلمين ألٖا

ْعٍ ًدُلِا ٓم ي٥ اللجىت بلى بض ْلت ْالخٓنُاث اإلاالخٓاث ْببضاء بمىا٢كتها ج٣ ، للض   23 مً اللجىت ْجخإل٠ الُٝغ
ً
 زبيرا

م ًخم ٓاث ؤعب٘ إلاضة ازخُاَع ٓاَجي بين مً الصخهُت بهٟتهم ؾى غاٝ الض٫ْ  م ٓػْن  الظًً الاجٟا٢ُت، في ألَا  ٖلى ًد
ُٗت زل٣ُت م٩اهت ٓػَ٘ ماهخسابّ ٖىض ٍْغاعى الاجٟا٢ُت، مجا٫ في ٖالُت ٦ْٟاءة ٞع  جمشُل ًًمً الظي الٗاص٫ ااجٛغافي الخ

ت ألاق٩ا٫ مسخل٠ ٓهُت ْالىٓم ااخًاٍع . 2الغثِؿُت ال٣اه

غ زال٫ مً الض٫ْ  جٓضر ْعٍت الخ٣اٍع ٓامل ج٣ضمِا التي الض ٓباث الٗ ٓاظّ التي ْالهٗ ْلت ٧ل ج  مضٔ ٖلى ْجازغ ص
غ ؤ٫ْ  ج٣ضًم ًخم ؤن ٖلى اإلاغؤة، يض مُيزالذ ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت جًمىتها التي اللتزاماث جُب٣ُِا  في لِا ج٣ٍغ
ٓن  ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت هٟاط بضء مً ؾىت ًٚ ٓاث ؤعب٘ ٧ل طل٪ ْبٗض اإلاٗىُت للض  اللجىت َلبذ ٧ْلما ألا٢ل ٖلى ؾى

  اللجىت ْجسخو ،3طل٪
ً
  ؤًًا

ً
٫ٓ  َب٣ا ٧ٓ ٔ  بخل٣ي 4الازخُاعي  للبرْج  للض٫ْ  ناإلاىدؿبي اإلاغؤة خ١ٓ٣  ْظماٖاث ألاٞغاص ق٩اْ

٢ٓٗت ٫ٓ، ٖلى اإلا ٧ٓ ٓمت م٘ بالخٗاْن  ٞحها ْالىٓغ البرْج ْلت خ٩  خا٫ اللجىت جدغ٥ بم٩اهُت بلى باإلياٞت َظا اإلاٗىُت، الض

                                                           
ْتماية مجيع  توجد بعض اللجاف األخرل اخلاصة برصد تطبيق اتفاقيات حقوؽ اإلنساف، مثل اللجنة ادلعنية ْتقوؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، كاللجنة ادلعنية  

 .اص من االختفاء القسرماألشخ
خبَتان، كٕتتمع اللجنة يف دكرتُت سنويتُت علنيتُت مرة يف نيويورؾ، كمرة   2دكلة االتفاقية أصبت تتألف من  5 خبَتان، كبعد انضماـ  8 كانت اللجنة تتألف من  2

 .29أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / راجع، د. يف فينا، كتكوف مدة كل دكرة ثالثة أسابيع
 .440ادلرجع السابق، ص : زلمود شريف بسيوين/ دراجع . 979 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة لعاـ  8 من ادلادة   راجع الفقرة   
زلمود شريف / دراجع . ليبيا، كدل تصدؽ عليو من الدكؿ العربية سول تونس ك2/2000 /22، كدخل حيز التنفيذ يف 999 /0 /6مت اعتماد ىذا الربكتكوؿ يف  4

 .كما بعدىا 452بسيوين، ادلرجع السابق، ص 
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ٓماث جل٣حها ٓز١ٓ  مٗل ْلت في جغج٨ب اهتها٧اث ًٖ بها م   ْطل٪ باالجٟا٢ُت َٝغ ص
ً
ٓمت م٘ ْالخيؿ٤ُ بالخٗاْن  ؤًًا ْلت خ٩  الض

 .1اإلاٗىُت

ٓم غ ٖضاصبة اللجىت ْج٣ ٘ ؤٖمالِا ًٖ ؾىٓي  ج٣ٍغ ٓاؾُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت بلى ًٞغ  اإلاجلـ ب
 الض٫ْ  التزام مضٔ خُض مً اللجىت، ٖمل ٖلى اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت حكٝغ بدُض ْالاظخماعي، الا٢خهاصي

ُٗت الخضابير باجساط ت الدكَغ  جم حك٩ل التي اإلاماعؾاث مى٘ قإجها مً التي ْؤلاصاٍع
ً
ٓػ  ٦ما اإلاغؤة، ججاٍ ًيزا ٧ٓاالث ًج  لل

ٓٞض ؤن اإلاخسههت  زاهُت ظِت ْمً الاجٟا٢ُت، َظٍ ؤخ٩ام مً ؤٖمالِا هُا١ في ٣ً٘ ما جىُٟظ في الىٓغ لضٔ ًمشلِا مً ج
٧ٓاالث جضٖٓ ؤن اللجىت بةم٩ان غ، ج٣ضًم بلى اإلاخسههت ال  مجا٫ في ج٣٘ التي اإلاجاالث في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ًٖ ج٣اٍع

٧ٓاالث الغثِؿت ألاظِؼة بقغاٝ ؤن بلى ؤلاقاعة ْججضع ،2اؤٖمالّ ْلُت ْال ا اللجىت َظٍ ٖمل ٖلى اإلاخسههت الض  مً ْٚيَر
ٓاث اجساط بلى الض٫ْ  ًضٞ٘ ما َٓ اللجان ت اإلاماعؾاث بػالت في مِمت زُ . اإلاغؤة ججاٍ الخمُيًز

 طل٪ في بما اإلاغؤة، يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء ؾبُل في الخضابير مً ظملت باجساط ااجؼاثغ ٢امذ الؿُا١ َظا في

ٓع  حٗضًل ْلت التزام م٨غع  31 اإلااصة في ؤ٦ض الظي ،2008 ٖام في الضؾخ ؼ الض اث بخٍٗؼ اصة زال٫ مً للمغؤة الؿُاؾُت ااخٍغ  ٍػ
ٓلِا ٞغم ٓن  ْحٗضًل اإلاىخسبت، الُِئاث في الخمشُل بلى ْن  با٦دؿاب لؤلَٟا٫ ؾمذ مما ،2005 ٖام في ااجيؿُت ٢اه

ت ااجيؿُت ا٦دؿاب مً الغظل جم٨ين ٦ْظل٪ م،ألا ظيؿُت اط زال٫ مً ااجؼاثٍغ ت، امغؤة مً الْؼ  بلى باإلياٞت ظؼاثٍغ

ٓن  ٖلى ؤصزلذ التي الخٗضًالث ت ؤُٖى الظي ،27/05/2005 في اإلااعر 02-05 ألامغ الؾُما ألاؾغة ٢اه  ازخُاع في للمغؤة ااخٍغ
ٓلي اط، ٣ٖض ببغام ٖىض ال جي ؽاإلاجل بوكاء جم ٦ما الْؼ ٓم بم٣خطخى ْاإلاغؤة لؤلؾغة الَٓ  اإلااعر 421-06 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾ

ُض ٖلى ٌٗمل ْالظي ،22/11/2006 في ؼ ْالٗامت، الؿُاؾُت ااخُاة في اإلاغؤة مكاع٦ت جَٓ ؼ بلى الغامُت اإلاباصعاث ْحٍٗؼ  حٍٗؼ

٫ٓ  ٞغم مً اإلاغؤة ْجم٨ين الؿُاسخي، ال٣غاع نى٘ في اإلاغؤة مكاع٦ت   .3الٗمل ٖلى ااخه

                                                           
 كتقاليد كعادات معايَت كاستمرار راسخة منطية بقوالب أيديولوجية ذكورية يف دكلة موريتانيا تقًتف ىيمنة إزاء القلق ادلرأة ضد التمييز على بالقضاء ادلعنية اللجنة ساكر  

 يشكل شلا باإلكراه، كالتغذية لإلناث، التناسلية األعضاء كتشويو مبكرة، كتعدد الزكجات، سن يف كالزكاج الزكاج، على اإلكراه بينها من اجلذكر عميقة ثقافية سلبية
 ادلساكاة لتحقيق دلؤقتةا اخلاصة التدابَت باستخداـ كأكصتها ادلمارسات على تلك القضاء يف استباقان لألمور أكثر تكوف أف على الدكلة اللجنة ادلرأة، كحثت ٘تييزان ضد

 كخاصة ادلتزكجات، النساء ضد ٘تيرزان  أف تشكل ديكن اليت بعض األحكاـ على حيتوم الشخصية األحواؿ قانوف ألف قلقها عن اللجنة كأعربت اجلنسُت، بُت الواقع يف
" خاص بدكلة موريتانيا "  اإلنساف حلقوؽ السامية أعدتو ادلفوضية كماتللمعل راجع ٕتميع .كالطالؽ الزكجات تعدد شرعية على كاحملافظة ادلمتلكات بإدارة يتعلق فيما

 الشامل، الدكرة الدكرم باالستعراض ادلعٍت العامل ، رللس حقوؽ اإلنساف، اجلمعية العامة، الفريق /5 حقوؽ اإلنساف رللس قرار مرفق من ( ب ) 5  كفقنا للفقرة
 .A/HRC/WG.6/9/MRT/2كثيقة األمم ادلتحدة رقم  جنيف، ،0 20 تشرين الثاين/ نوفمرب 2  التاسع،

. 979 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة لعاـ   2راجع ادلادة  2
 اخلطوات اٗتاذ على الربدلاف يتعلق بتشجيع فيما خاصة اللتزاماهتا، الكامل التنفيذ مسؤكلية تتحمل اجلزائرية احلكومة أف على ادلرأة ضد التمييز منع جلنة أكدت  

 تقدًن ٓتصوص قلقها عن اللجنة كأعربت اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة، من 9 ادلادة من 2 الفقرة على التحفظ بسحب يتعلق فيما الالزمة
 أشكاؿ مجيع على القضاء اتفاقيةإذل  التحفظ مع انضمت قد اجلزائر ككانت االتفاقية، من 6 ك ،4 الفقرة ،5 ك 2 ادلادتُت على الطرؼ الدكلة قبل من التحفظات

 .6 العدد ،996 / 24/0 يف ادلؤرخة اجلزائرية، للجمهورية الرمسية اجلريدة ،996 / 22/0 يف ادلؤرخ  5–96 رقم األمر ٔتوجب ،979  لسنة ادلرأة ضد التمييز
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ً
 الوفل بدلىق  اإلاِىُت اللجىت: زاهُا

 ،2/9/19901 في الخىُٟظ خيز ْصزلذ ،20/11/1989 في الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢ُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخمضث
 الشالشت اإلااصة ههذ الخُب٤ُ، مٓي٘ الاجٟا٢ُت َظٍ ْي٘ ٢ْهض الاجٟا٢ُت، َظٍ ٖلى الٗغبُت الض٫ْ  ٧ل نض٢ذ ٢ْض

غاٝ الض٫ْ  ؤخغػجّ الظي الخ٣ضم بضعاؾت جًُل٘ الُٟل، بد١ٓ٣  مٗىُت اجىت بوكاء ٖلى جٟا٢ُتالا مً ْألاعبٗين  في ألَا
م ًخم زبراء، ٖكغة مً اللجىت َظٍ ْجخإل٠ الاجٟا٢ُت، ؤخ٩ام بم٣خطخى بها حِٗضث التي الالتزاماث اؾدُٟاء  إلاضة ازخُاَع

ٓاث ؤعب٘ ٓاَجي بين مً الصخهُت بهٟتهم ؾى غاٝ الض٫ْ  م ، ٖكغ زماهُت ٖضصَم ؤنبذ ٢ْض الاجٟا٢ُت، في ألَا
ً
 زبيرا

ٓن  ؤن ٍْجب ُٗت ااخل٣ُت اإلا٩اهت طْي  مً ااخبراء َاالء ٩ً  في ًغاعى ْؤن الُٟل، خ١ٓ٣  مجا٫ في بها اإلاٗتٝر ْال٨ٟاءة الٞغ

ٓػَ٘ ٢اٖضة اهخسابهم ٓهُت الىٓم ْجمشُل الٗاص٫ ااجٛغافي الخ . 2الغثِؿُت ال٣اه

، مىاؾب آزغ م٩ان ؤي في ؤْ اإلاخدضة ألامم مىٓمت بم٣غ الؿىت في ْاخضة عةم اظخماٖاتها اللجىت ح٣ٗض  جسخاٍع
غاٝ الض٫ْ  ج٣ضم خُض   اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامين ٍَغ٤ ًٖ اللجىت بلى ألَا

ً
غا  اٖخمضتها التي الخضابير بسهٓم ج٣اٍع

ٓن  في ااخ١ٓ٣  بخل٪ الخمخ٘ في اإلادغػ  الخ٣ضم ْجبُان الاجٟا٢ُت، َظٍ في بها اإلاٗتٝر ااخ١ٓ٣  لخىُٟظ  بضؤ مً ؾيخين ًٚ
ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت َظٍ جىُٟظ ٓاث، زمـ ٧ل مغة طل٪ ْبٗض اإلاٗىُت، الُٝغ للض غ جٓضر ٦ما ؾى ٓامل الخ٣اٍع  الٗ

ٓٞاء صعظت ٖلى جازغ التي ْالهٗاب غ حكمل ؤن ٍْجب بااللتزاماث، ال   الخ٣اٍع
ً
ٓماث ؤًًا ٓٞغ التي ال٩اُٞت اإلاٗل  للجىت ج

 
ً
  ِٞما

ً
ْلت في الاجٟا٢ُت لخُب٤ُ قامال ٓػ  الؿُا١ َظا ْفي ،3اإلاٗىُت الض غاٝ الض٫ْ  مً جُلب ؤن للجىت ًج ٓماث ألَا  مٗل

 ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ٍَغ٤ ًٖ ؾيخين ٧ل الٗامت ااجمُٗت بلى اللجىت ْج٣ضم باالجٟا٢ُت، نلت طاث بياُٞت

 
ً
غا ٧ْلذ التي ْاإلاِام ؤوكُتها ًٖ ج٣اٍع . 4الُٟل بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت ْالخٓنُاث اإلا٣ترخاث بلحها صمجخ٤ ٦ما بلحها، ؤ

                                                           
 2كدخلت حيز التنفيذ يف  989 تشرين الثاين / نوفمرب 20ادلؤرخ يف  44/45ة رقم اعتمدت كعرضت للتوقيع كاالنضماـ ٔتوجب قرار اجلمعية لألمم ادلتحد  

الربتوكوؿ االختيارم األكؿ : ، كما اعتمدت اجلمعية العامة ثالثة برتوكوالت اختيارية مضافة إذل اتفاقية حقوؽ الطفل كىي49كفقاَ للمادة  990 أيلوؿ / سبتمرب
، كالربتوكوؿ االختيارم الثاين ادلضاؼ إذل اتفاقية حقوؽ الطفل كاخلاص 22/5/2000ص بالنزاعات ادلسلحة ادلعتمد بتاريخ ادلضاؼ إذل اتفاقية حقوؽ الطفل كاخلا

ًن ، كالربكتوكوؿ الثالث ادلضاؼ إذل اتفاقية حقوؽ الطفل، بشأف تقد25/5/2000ببيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلباحية، ادلعتمد بتاريخ 
كسيم حساـ الدين األمحد، االتفاقيات الدكلية ادلتعلقة ْتقوؽ اإلنساف اخلاصة، منشورات احلليب احلقوقية، راجع، .   2/20 /9 البالغات كالذم مت اعتماده يف 

 .كما بعدىا   ، ص   20بَتكت، لبناف، 
 .40زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / د 2
 اجلزائرية السلطات تقم دل ،2007 عاـ الشباب مؤ٘تر مثل اجلزائر، يف الشباب مشاركة لتطوير ادلخصصة ادلبادرات من الرغم على نوأ الطفل حقوؽ جلنة الحظت  

 إذف على صوؿاحل من اشًتاط كذلك قلقها اللجنة كأبدت ككل، كاجملتمع كادلدارس األسرة داخل األطفاؿ ٕتاه االجتماعية ادلواقف لتغيَت ادلستدامة اإلجراءات باٗتاذ
 ٘تسهم، اليت ادلسائل مجيع يف كامل بشكل إليهم يستمع أف يف األطفاؿ حلق كحيث اعتربتو إجراءن مناقضان  كادلعلومات، التعبَت حرية يف حقهم دلمارسة األمر كرل من
 كالربامج التوعية القياـ ْتمالت كيقع على عاتق الدكلة عاـ، كلبش كاجملتمع اإلعالـ، ككسائل كادلدارس، األسر، داخلك اإلدارية، كاذليئات احملاكم أماـ ذلك يف ٔتا

:  راجع. احلق ىذا تكرس اليت الفرص من كغَتىا اآلليات كإتاحة آرائهم عن التعبَت يف األطفاؿ ْتق توعية أجل من التعليمية
Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention , Concluding 
observations: Algeria , Committee on the Rights of the Child ,Sixtieth session , 29 May – 15 June 2012, 
doc n° CRC/C/DZA/CO/3-4, 18 July 2012, P 7, 8. 

 .875ص  زلمود شريف بسيوين، ادلرجع السابق،/ دراجع . 989 من اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  44ادلادة  4
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ز ما ؤَم ْمً غاٝ الض٫ْ  جلؼم ؤجها الُٟل بد١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت ًميّل ا بيكغ الاجٟا٢ُت في ألَا َغ  ااخانت، ج٣اٍع
ٓػَِٗا ٓاَىحها، ٖلى ْاؾ٘ بك٩ل ْج ٓة ؤلاظغاء َظا َْٗض م اًا بَإل ؾبُل في ظضًضة زُ غاٝ الض٫ْ  ٖع  جٟا٢ُتالا في ألَا

  طل٪ ٍْض٫ ْعٖاًتها، الُٟل خ١ٓ٣  اخترام ٢هض جضابير، مً اجساطٍ جم ما ٖلى
ً
ٓلحها التي ألاَمُت ٖلى ؤًًا  ألامم مىٓمت ج

ٓػَ٘، لليكغ اإلاخدضة اجّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت عؾالت نلب مً ٌٗض ما َْٓ ْالخ ٔ  ظِت مً ألاؾاؾُت، ْخٍغ ٓػ  ؤزغ  ًج
ٖٓت ؤْ ٞغص ل٩ل ٔ  ج٣ضًم ؤٞغاص مجم ٓن  اللجىت، بلى ق٩ٓ ٖ ْلت اهتها٥ ضخاًا ؤجهم ٞحها ًضّل  ؤخ٩ام بسهٓم الُٝغ الض

٫ٓ  الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢ُت ٧ٓ ٟا٫ بةقغا٥ اإلاخٗل٤ الازخُاعي  ْالبرج اث في ألَا ٫ٓ  اإلاؿلخت النٖز ٧ٓ  اإلاخٗل٤ الازخُاعي  ْالبرج

ٟا٫ ببُ٘ ٟا٫ ْبٛاء ألَا ٟا٫ ْاؾخٛال٫ ألَا ٓاص في ألَا .  1ؤلاباخُت اإلا

ْلي الخٗاْن  ْحصجُ٘ ٞٗا٫ هدٓ ٖلى جٟا٢ُتالا جىُٟظ ٢هض ٓن  الُٟل خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في الض  خ٤ مً ٩ً
٧ٓاالث ْلُت ال ٓلت اإلاخدضة ألامم ْمىٓمت اإلاخسههت الض ا للُٟ ٓن  ؤن اإلاخدضة ألامم ؤظِؼة مً ْٚيَر  الىٓغ لضٔ ممشلت ج٩

٧ٓاالث جضٖٓ نؤ للجىت ؤن ٦ما الاجٟا٢ُت، ؤخ٩ام مً الًتها هُا١ في ًضزل ما جىُٟظ في ْلُت ال  ْمىٓمت اإلاخسههت الض
ٓلت اإلاخدضة ألامم ٔ  اإلاسخهت ْالُِئاث للُٟ ٓعة لخ٣ضًم جغاٍ خؿبما ألازغ  اإلاجاالث في الاجٟا٢ُت جىُٟظ بكإن زبراتها مك
٧ٓاالث جضٖٓ ؤن للجىت ٦ما مجها، ٧ل الًت هُا١ في جضزل التي ٓلت اإلاخدضة ألامم ْمىٓمت اإلاخسههت ال ا للُٟ  مً ْٚيَر

ا لخ٣ضًم اإلاخدضة ألامم ؤظِؼة َغ ٔ  ظِت مً ؤوكُتها، هُا١ في جضزل التي اإلاجاالث في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ًٖ ج٣اٍع ٓػ  ؤزغ  ًج
 بد١ٓ٣  جخهل ٢ًاًا بسهٓم ٖجها بالىُابت صعاؾاث بظغاء الٗام ألامين بلى الٗامت ااجمُٗت جُلب بإن جٓصخي ؤن للجىت

 .2الُٟل

 
ً
ً الِماٌ خلىق  بدماًت اإلاِىُت اللجىت: زالثا  ؤطسهم وؤفساد اإلاهاحٍس

ٓن  الشاهُت اإلااصة ههذ ْلُت الاجٟا٢ُت مً ْالؿبٗ م ْؤٞغاص اإلاِاظٍغً الٗما٫ ظمُ٘ خ١ٓ٣  اخماًت الض  ٖلى 3ؤؾَغ

م، ْؤٞغاص اإلاِاظٍغً الٗما٫ خ١ٓ٣  بدماًت مٗىُت اجىت بوكاء   14 مً اللجىت َظٍ ْجخإل٠ ؤؾَغ
ً
 اإلا٩اهت طْي  مً زبيرا

ُٗتا٫ ألازال٢ُت ٓص ْال٨ٟاءة ْااخُضة ٞع  بهٟتهم ااخبراء َاالء ٌٗمل خُض الاجٟا٢ُت، حكملّ الظي اإلاُضان في بها اإلاكِ

ٓػَ٘ اهخسابهم ٖىض ٍْغاعى الصخهُت ٓهُت الىٓم ْجمشُل الٗاص٫، ااجٛغافي الخ ٓلى ،4الغثِؿُت ال٣اه  اللجىت ؤًٖاء ٍْخ
ٓاث، ؤعب٘ إلاضة مىانبهم   ؾى

ً
ب٣ا ٓػ  الاجٟا٢ُت مً ْالؿبٗين الشاهُت إلااصةا مً ااخامؿت لل٣ٟغة َْ  بط اهخسابهم بٖاصث ًج

. جغقُدِم ؤُٖض

غاٝ الض٫ْ  جخِٗض   اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامين بلى ج٣ضم بإن ألَا
ً
غا ُٗت الخضابير في اللجىت لخىٓغ ج٣ٍغ  الدكَغ

ت ْال٣ًاثُت ا ْؤلاصاٍع ٓن  الاجٟا٢ُت، ؤخ٩ام لخىُٟظ اإلاخسظة الخضابير مً ْٚيَر غ ًمج٣ض ٩ً ٓن  في الخ٣اٍع  بضؤ بٗض ؾىت ًٚ
ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت جىُٟظ ٓاث زمـ ٧ل مغة زم اإلاٗىُت، الُٝغ للض  جل٪ زال٫ مً ٍْخم طل٪، اللجىت َلبذ ٧ْلما ؾى

                                                           
أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / راجع د.   20من الربكتوكوؿ االختيارم الثالث ادللحق باتفاقية حقوؽ الطفل ادلتعلق بإجراء تقدًن البالغات لعاـ  5ادلادة   

4 . 
 .989 من اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  45راجع ادلادة  2
 كفقان للمادة،  200 يونيو/ جويلية   دخلت حَيز التنفيذ يف 990 كانوف األكؿ / ديسمرب 8 ادلؤرخ يف  58/45 قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم   

 .كما بعدىا 298راجع كسيم حساـ الدين األمحد، ادلرجع السابق، ص .  /87
 .42زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / د. 5 20تضم اللجنة حاليان خبَتة من اجلزائر، كىي السيدة خدجية لعجاؿ تنتهي كاليتها هناية عاـ  4
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غ ٓامل جبُان الخ٣اٍع ٓباث الٗ ٓماث ْجخًمً للض٫ْ، الضازلُت الىٓم في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ٖلى جازغ التي ْالهٗ  ًٖ مٗل

ْلت لِا جخٗغى التي الهجغة ْظاثم جض٤ٞ زهاثو  عؾاثل ج٣ضًم بةم٩اهُت الاجٟا٢ُت َظٍ جخميز ٦ما ،1اإلاٗىُت الُٝغ الض
ْلت ٞحها جضعي ْلت ؤن َٝغ ص   ص

ً
ا ٔ  َٞغ ٓظب بالتزاماتها جٟي ال ؤزغ ْلت َظٍ حٗتٝر ؤن بكٍغ الاجٟا٢ُت، بم  ًٖ الُٝغ الض

  ؤَغاٝ ص٫ْ  ٖكغ ج٣ضم ْؤن ،الغؾاثل َظٍ بخل٣ي اللجىت بازخهام  بّ جخ٣ضم بٖالن ٍَغ٤
ً
. 2بظل٪ بٖالها

غ اللجىت جضعؽ ْلت ٧ل مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع   جغاٍ ما ْجدُل َٝغ ص
ً
ْلت بلى الخٗل٣ُاث مً مىاؾبا  اإلاٗىُت، الُٝغ الض

ٓػ  غ َظٍ هٓغ ٖىض للجىت ٍْج غاٝ الض٫ْ  مً جُلب ؤن الخ٣اٍع ٓماث ألَا  اإلاخدضة ألمم الٗام ألامين ٍْدُل ج٨مُلُت، مٗل
ْلي الٗمل إلا٨خب الٗام اإلاضًغ بلى ْعة ٧ل اٞخخاح ٢بل الض   للجىت، ٖاصًت ص

ً
غ مً وسخا غاٝ الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع  ألَا

ٓماث اإلاٗىُت غ، َظٍ في بالىٓغ الهلت طاث ْاإلاٗل  ٣ًضمِا ٢ض التي بااخبرة اللجىت مؿاٖضة مً اإلا٨خب ًخم٨ً ختى الخ٣اٍع
ٓع  ًخٗل٤ ُٞما ْلِا التي باألم ْلُت، الٗمل مىٓمت ازخهام مجا٫ في ْج٣٘ ا٢ُت،الاج٠ جدىا ٓػ  ٦ما الض  لؤلمم الٗام لؤلمين ًج

ْع  بٗض اإلاخدضة ٧ٓاالث بلى ًدُل ؤن اللجىت م٘ الدكا ٔ  اإلاخسههت ال   ألازغ
ً
ٓمُت اإلاىٓماث ًٖ ًٞال ْلُت ااخ٩   الض

ً
 وسخا

غ َظٍ ؤظؼاء مً ٓم ٦ما ازخهانِا، هُا١ في جضزل ٢ض التي الخ٣اٍع ٝ ٫ّ في اللجىت ج٣ ٔ  بٟدو مُٗىت، ْْغ  الك٩اْ
٢ِٓم اهتها٥ اإلاخًمىت ألاٞغاص مً اإلا٣ضمت الغؾاثل ؤْ الٟغصًت ٓهت ؤلاوؿاهُت خ٣ ٓظب اإلاًم  بٗض َْظا الاجٟا٢ُت، بم
ٓا٣ٞت   ْجهضع ؤًٖاء، ص٫ْ  ٖكغ م

ً
ا اللجىت ؤًًا ٓن  جٟؿيَر  ٌٗٝغ ما َْٓ ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  ااخانت ألاخ٩ام إلاًم

ُٖٓت ا٢ًاي في الٗامت بالخٗل٣ُاث  .3مٓي

 
ً
 الِىـسي  الخمُيز ُلى الللاء لجىت: زابِا

 ،7/03/1966 في الٗىهغي  الخمُيز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخمضث
غاٝ الض٫ْ  الخترام زانت آلُت في للبدض الشاوي ظؼؤَا الاجٟا٢ُت َظٍ ٦غؾذ ،4/1/1969 في الخىُٟظ خيز ْصزلذ  ٞحها ألَا

 مً الاجٟا٢ُت جُب٤ُ مخابٗت ٢هض الٗىهغي، الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجىت بوكاء ٖلى الشامىت ماصتها ههذ خُض ألخ٩امِا،
غاٝ الض٫ْ  ٢بل   ٖكغة زماهُت مً اللجىت َظٍ ْجخإل٠ ٞحها، ألَا

ً
م ًخم زبيرا ٓاث ؤعب٘ إلاضة ازخُاَع  الصخهُت بهٟتهم ؾى

ٓاَجي بين مً غاٝ الض٫ْ  م ٓن  ؤن ٍْجب الاجٟا٢ُت، في ألَا ُٗت ااخل٣ُت ااخها٫ طْي  مً ااخبراء َاالء ٩ً ٓص الٞغ  اإلاكِ
ٓػَ٘ اهخسابهم في ًغاعى ٦ما ْالنزاَت بالخجغص لِم ٓهُت ألاهٓمت مسخل٠ بخمشُل حؿمذ ْالتي الٗاص٫، ااجٛغافي الخ  ال٣اه

ٓان الش٣اُٞت ْالخٗضصًت ت ْألال . 4ااخًاٍع

غ في اللجىت جىٓغ ْعٍت الخ٣اٍع ْعٍ ًدُلِا الظي اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامين بلى الض٫ْ  ٢بل مً اإلا٣ضمت الض  بلى بض
ٓم بط اللجىت، ْلت ْالخٓنُاث اإلاالخٓاث ْببضاء بمىا٢كتها ج٣ ًاء الض٫ْ  ْجلتزم َظا اإلاٗىُت، للض غ بخ٣ضًم ألٖا ْعٍت ج٣اٍع  ص
ُٗت جضابير مً اجسظجّ ما ٞحها جبين اللجىت بلى مباقغة ت ٢ًْاثُت حكَغ غ ؤ٫ْ  ج٣ضًم ًخم ؤن ٖلى َا،ْٚير ْبصاٍع  في لِا ج٣ٍغ
ٓن  ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت هٟاط بضء مً ؾىت ًٚ  طل٪، اللجىت َلبذ ٧ْلما ألا٢ل ٖلى ؾيخين ٧ل طل٪ ْبٗض اإلاٗىُت، للض

                                                           
 .990 االتفاقية الدكلية حلماية حقوؽ مجيع العماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم لعاـ من   7راجع ادلادة   
 .كما بعدىا  4زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / د 2
 .990 لعماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم لعاـ االتفاقية الدكلية حلماية حقوؽ مجيع امن  78  -74راجع ادلواد   
زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع / د. ، كشغل منصب نائب رئيس اللجنة8 20تضم ىذه اللجنة حاليان خبَتان من اجلزائر كىو السيد أمَت نور الدين تنتهي كاليتو عاـ  4

 .4 السابق، ص 
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ٓم غ بةٖضاص اللجىت ْج٣ ٘ ؤٖمالِا ًٖ ؾىٓي  ج٣ٍغ ٓاؾُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت بلى ًٞغ  لؤلمم الٗام ألامين ب

٧ٓاالث ٍْد٤ ،1ةاإلاخدض ٓٞض ؤن اإلاخسههت لل  َظٍ ؤخ٩ام مً ؤٖمالِا هُا١ في ٣ً٘ ما جىُٟظ في الىٓغ لضٔ ًمشلِا مً ج
  الاجٟا٢ُت،

ً
٧ٓاالث جضٖٓ ؤن للجىت ًد٤ ْؤًًا غ ج٣ضًم بلى اإلاخسههت ال  في ج٣٘ التي اإلاجاالث في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ًٖ ج٣اٍع

  ؤٖمالِا، مجا٫
ً
ب٣ا ٔ  بخل٣ي اللجىت جسخو الاجٟا٢ُت مً ٖكغ الغابٗت للماصة َْ  بم٩اهُت بلى باإلياٞت َظا ،2ألاٞغاص ق٩اْ

ٓماث جل٣حها خا٫ اللجىت جدغ٥   مٗل
ً
٢ٓا ٓز ْلت في جغج٨ب اهتها٧اث ًٖ بها م  عؾاثل بةخالت ٌٗٝغ ما َْٓ باالجٟا٢ُت، َٝغ ص

 .الىٓغ لٟذ

  زاللِما مً ج٣ضم ٖام ٧ل اظخماٖين اللجىت ْح٣ٗض َظا
ً
غا   ج٣ٍغ

ً
ٍٓا ٫ٓ  الٗامت ااجمُٗت بلى ؾى ٓع  خ  ااخانت ألام

غاٝ، الض٫ْ  في الاجٟا٢ُت جُب٤ُ بمضٔ ٓا٠٢ في ااخانت اإلاالخٓاث ج٣ضًم م٘ ألَا   جخًمً مُٗىت م
ً
  جمُيزا

ً
ا  ؤْ ٖىهٍغ

ٓظُّ ٓا٠٢ لخل٪ الٗامت ااجمُٗت اهدباٍ ج ٣ي، ااجىٓب في الٗىهغي  الىٓام مماعؾاث ٚغاع ٖلى اإلا  1994 ٖام ْفي ؤلاٍٞغ
ْعتها في ظىتالل ٢غعث  ؤلاهظاع بظغاءاث طل٪ في بما الٗىهغي  الخمُيز بمى٘ اإلاخٗل٤ البىض ججٗل ؤن ْألاعبٗين ااخامؿت ص
ٓص ؤخض الٗاظلت ْؤلاظغاءاث اإلاب٨غ ْعجين ْفي ؤٖمالِا، ظض٫ْ  في ْالضاثمت الغثِؿت البى  ْالؿابٗت ْألاعبٗين الؿاصؾت الض

٫ٓ  م٣غعاث ٖضة اللجىت اجسظث ْألاعبٗين ٓظب َلبذ خُض ُٖجها،ب ص٫ْ  خ ش (46 -ص) 1 ع٢م اإلا٣غع  بم  09/03/1995 بخاٍع

 
ً
غا   ج٣ٍغ

ً
ؾُا مً مؿخعجال ٓاث اؾخسضام بػاء ْع ؾُت اإلاؿلخت ال٣ ٣ت الكِكان في الْغ . 3الٓي٘ م٘ جدىاؾب ال بٍُغ

  ًِٓغ ْٖلُّ
ً
غا٫ زال٫ مً الٗىهغي، الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجىت ٖمل ٖلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت بقغاٝ ظلُا  ج٣اٍع

ٍٓت ِٗا التي الؿى غ َظٍ جخًمً خُض الٗامت، ااجمُٗت بلى اللجىت جٞغ  ؤن قإجها مً ٖامت ْجٓنُاث ا٢تراخاث الخ٣اٍع
 الكٟاُٞت بٌٗ بلى جٟخ٣ض اللجىت جب٣ى ل٨ً الٗىهغي، الخمُيز ٖلى ال٣ًاء ؾُاؾت في ألامم مىٓمت زال٫ مً حؿترقض

غ ج٣ضًم بؾغاثُل مً جُلب لم ْؤجها زانت ت مماعؾاث ًٖ ج٣اٍع  .الٟلؿُُجي الكٗب بػاء الٗىهٍغ

 
ً
 الخِرًب مىاهلت لجىت: خامظا

ب مً ْٚيٍر الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت اٖخمضث ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  ال٣اؾُت ال٣ٗ

 َظٍ ٖلى الٗغبُت الض٫ْ  ٥٫ نض٢ذ خُض ،26/6/1987 في الخىُٟظ خيز ْصزلذ ،10/12/1984 في اإلاُِىت ؤْ الالبوؿاهُت ؤْ

ٓن ْ الخٗظًب، مىاًَت للجىت الشاوي ظؼئها الاجٟا٢ُت زههذ ٢ْض ،4ٖمان ؾلُىت باؾخصىاء الاجٟا٢ُت  مً اللجىت جخ٩
ٓن  زبراء، ٖكغة ٓاث ؤعب٘ إلاضة ًيخسب ًاء الض٫ْ  ٢بل مً ؾى ٓػْن  الظًً ألٖا ٔ  ٖلى ًد ٓص ٖا٫ ؤزالقي مؿخٓ  لِم ْمكِ

                                                           
. كما بعدىا 85 زلمود شريف بسيوين، ادلرجع السابق، ص / دراجع  .965 ؿ التمييز العنصرم لعاـ اتفاقية القضاء على مجيع أشكامن  2ك  الفقرة  9ادلادة   
 .6 زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / راجع د. دل تقبل هبذه الصالحية من الدكؿ العربية إال اجلزائر كادلغرب 2
نة من اجلمعية العامة كرللس األمن اٗتاذ خطوات حامسة بغية كقف أعماؿ العنف يف بورندم طلبت اللج 995 /6/8 بتاريخ  (47 –د )  كٔتوجب ادلقرر رقم   

رطة كخفض حجم كمنع أم صراع متفجر آخر، كالبدء بالتعاكف مع احلكومة كمع القول السياسية مجيعها يف تنفيذ بعض التوصيات، كمنها إنشاء قوة جديدة للش
ليمية للدكلة كعدـ استخداـ اجليش يف قمع االضطرابات األىلية ككقف نشر التحريض على الكراىية كإنشاء مؤسسة كطنية اجليش كتنظيمو للدفاع عن السالمة اإلؽ

كؽ اإلنساف يف العديد لًتكيج حقوؽ اإلنساف كمطالبة الدكؿ مجيعها كقف توفَت األسلحة لألطراؼ ادلتنازعة، كما طلبت اللجنة تقاريران مستعجلة عن انتهاكات حق
راجع دلى عبد الباقي زلمود العزاكم، ادلرجع السابق، ص . الدكؿ منها ادلكسيك كاجلزائر كمجهورية مقدكنيا اليوغسالفية السابقة كركندا كبابواغينيا كالبوسنة كاذلرسكمن 
2 6-  2 8. 

 .0 ادلرجع السابق، ص : زلمد أمُت ادليداين/ د 4
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ٓػَ٘ مغاٖاة م٘ الؿغي  الا٢ترإ ٍَغ٤ ًٖ طل٪ ًخم ؾان،ؤلان خ١ٓ٣  مُضان في بال٨ٟاءة ٓم َظا ااجٛغافي، الخ  الض٫ْ  ْج٣

ًاء ٓن  ؤن ٖلى باإلاغشخين ٢اثمت بةٖضاص ألٖا ْلت ل٩ل ٩ً ٓاَىحها مً مغشر ص ٓػ  ،1م  صْن  ٞترة مً أل٦ ر الًٗٓ جغقُذ ٍْج
ٍٓت مضة ؤن بلى ؤلاقاعة ْججضع ؤ٢صخى، خض ًاء مً زمؿت ًٖ ٓن  زابهماهذ ًخم الظًً ألٖا  جدضًض ٍْخم َظا لؿيخين ج٩

ًاء ت ٍَغ٤ ًٖ ااخمؿت ألٖا  .2ال٣ٖغ

ٓم  ٓعة الاجٟا٢ُت بدىُٟظ الخٗظًب مىاًَت اجىت ج٣ غ ٍَغ٤ ًٖ اإلاظ٧ ٝغ الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع  اإلاخٗل٣ت ألَا
ْلت ٧ل اجسظتها التي بالخضابير   خضة ٖلى ص

ً
غاٝ ٍْلتزم الاجٟا٢ُت، بم٣خطخى لخِٗضاتها جىُٟظا م بخ٣ضًم ااجضص ألَا َغ  في ج٣اٍع

ٓن  غ باليؿبت ؤما لِم، باليؿبت الاجٟا٢ُت جىُٟظ بضء مً ؾىت ًٚ ْعٍت للخ٣اٍع  ؤعب٘ ٧ل مغة ج٣ضم ٞهي الخ٨مُلُت الض
ٓاث، ٓم ؾى غ بمىا٢كت اللجىت ْج٣ ًاء الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع ٓماث ألٖا ٓاعصة ْاإلاٗل ٓز١ٓ  مهاصع مً ال  زانت بها م

غ ج٣ضًم ٦ْظا بكإجها، ْالخٓنُاث اإلاالخٓاث اللجىت ْجبضي الخٗظًب، مىاًَت ةالجٟاقي اهتها٧اث بإي  بلى ؾىٓي  ج٣ٍغ
غاٝ الض٫ْ  ٔ  جل٣ي بلى باإلياٞت ؤوكُتها، ًٖ اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ْااجمُٗت ألَا ٓاَجي مً الك٩اْ غاٝ الض٫ْ  م  ألَا

ْلت م٘ الخٗاْن  ٍَغ٤ ًٖ مجها ْالخد٤٣  جدؿلم ؤن في اللجىت بازخهام حٗتٝر ؤجها ةالض٫ْ  جل٪ ؤ٢غث متى اإلاٗىُت الض
ٓن  ؤٞغاص ًٖ هُابت ؤْ ؤٞغاص مً ْاعصة بالٚاث الًتها ًسًٗ ٓهُت، ل ٓن  ال٣اه ْلت الهتها٥ ضخاًا ؤجهم ٍْضٖ  ؤخ٩ام في َٝغ ص

. 3الاجٟا٢ُت

ْص في َظا بٗملِا اللجىت جًُل٘ ٓاص) الاجٟا٢ُت لىهٓم ْٞاءً  بها ال٣ُام الض٫ْ  التزمذ التي ؤلاظغاءاث خض  2 مً اإلا

  ،(16 بلى
ً
ْلت ٧ل جلتزم بٗضَا ْما ااخامؿت اإلااصة لىو ْجُب٣ُا ٓعة ًغج٨ب شخو ؤي ْمٗا٢بت بمالخ٣ت َٝغ ص  مً ن

ٓع  اًاَا، مً ٨ًً لم ْبن ؤعايحها ٖلى ْظض بطا الاجٟا٢ُت، في ٖلحها اإلاىهٓم ؤلاظغامُت ألاٞٗا٫ ن ٓاٞغث بطا بال ٖع  ج
ٍ ْلت لدؿلُمّ الالػمت الكْغ ِّلذ ٢ْض ٔ،ؤزغ لض ُم حؿلُم مُالباث بى ٓحصخي الؿُض الكُلي الٖؼ ٓص ٖلى بِى  َظٍ بى
غ ج٣ضًم بػاءَا الض٫ْ  جلتزم التي الاجٟا٢ُت   اجسظتها التي الخضابير ًٖ ج٣اٍع

ً
ٓة للجىت ٌُٗي ما ْلٗل لخِٗضاتها، جىُٟظا  ؤ٦ ر ٢

ا ْظِت جًمين َٓ غ في هَٓغ ٕٓ الؿىٓي  الخ٣ٍغ ْلت جً٘ ْبالخالي اإلاخدضة، ملؤلم الٗامت ااجمُٗت بلى اإلاٞغ  ؤمام اإلاىته٨ت الض

ْلي الٗام الغؤي . 4الٗالم ص٫ْ  ظمُ٘ جًم الٗامت ااجمُٗت ؤن باٖخباع الض

٫ٓ  ؤن باإلاالخت ظضًغ ٧ٓ ب مً ْٚيٍر الخٗظًب مىاًَت باجٟا٢ُت اإلالخ٤ الازخُاعي  البرج ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  ال٣ٗ

ُت اللجىت ؤوكإ ،20025 لٗام اإلاُِىت ؤْ الالبوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت  اإلااصة بم٣خطخى اللجىت َظٍ ْجخإل٠ الخٗظًب، إلاى٘ الٟٖغ
٫ٓ  مً ااخامؿت ٧ٓ   ْٖكٍغً زمؿت مً البرج

ً
ٓا ًٖ  

ً
ٓاث ؤعب٘ إلاضة مىخسبا  ْجسخو ٣ِٞ، ْاخضة مغة للخجضًض ٢ابلت ؾى

اعة اللجىت َظٍ الًت ًسٌ م٩ان ؤي بٍؼ ْلت ل ٫ٓ  في الُٝغ الض ٧ٓ ٓظض البرج ٓن  ؤشخام ُّٞ ً م اتهم، مً مدْغ  خٍغ

                                                           
زلمود شريف / دراجع  .984 عذيب كغَته من ضركب ادلعاملة أك العقوبة القاسية أك الالإنسانية أك ادلهينة لعاـ اتفاقية مناىضة التمن  7 من ادلادة  2الفقرة   

. كما بعدىا 694بسيوين، ادلرجع السابق، ص 
 . 2 حقوؽ اإلنساف كحقوؽ الشعوب، ادلرجع السابق، ص ، عمر سعد اهلل/ د 2
 .984 التعذيب كغَته من ضركب ادلعاملة أك العقوبة القاسية أك الالإنسانية أك ادلهينة لعاـ اتفاقية مناىضة كما بعدىا من  20راجع ادلادة   
 .22 حقوؽ اإلنساف كحقوؽ الشعوب، ادلرجع السابق، ص ، عمر سعد اهلل/ د 4
. تونس، لبناف، ادلغرب: عربية كىي، كقامت بالتصديق عليو ثالث دكؿ 22/6/2006، كدخل خيز التنفيذ يف 2/2002 /5 اعتمد ىذا الربكتكوؿ بتاريخ  5

 .6 زلمد أمُت ادليداين، ادلرجع السابق، ص / راجع، د



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

78 

٫ٓ  مً ٖكغ ااخاصًت اإلااصة ْخؿب ٧ٓ ْلُت ْاإلاىٓماث اإلاخدضة ألامم َُئاث م٘ الخٗاْن  ٖلى اللجىت حٗمل البرج  الض

ؼ ؾبُل في ْؤلا٢لُمُت  .الخٗظًب مً ألاشخام ظمُ٘ خماًت حٍٗؼ

 الخاجمت

٫ٓ  ًم٨ً ْلى ألاؾاؾُت اللبىت حٗخبر اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤن ال٣ ٓعة في ؤلاؾِام ًٞل لِا ٧ان التي ألا  مباصت بل
ٓن  ْلي ال٣اه ٕٓ جهل ُٞما صاللت طاث اإلاباصت مً الٗضًض اإلاىٓمت مُشا١ جًمً خُض ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  خ١ٓ٣  بمٓي

ٓاص الؾُما ؤلاوؿان عة ٖلى ؤ٦ضث التي ،(87 ط،/76 ،56/12ْ ،55 ب،/13/1 ،1/3) اإلا  خ١ٓ٣  باخترام الض٫ْ  ٧اٞت التزام يْغ
ٓع  ٖلى ٦بير ؤزغ اإلاؿعى َظا في اإلاخدضة ألامم مىٓمت الهسغاٍ ٧ان ٢ْض ؤلاوؿان، ت جُ ْلُت الكٖغ  ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض

ٍٓغ زال٫ مً  ألاظِؼة الؾُما الضازلُت، هٓمِا في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باخترام الض٫ْ  التزام مغا٢بت ألاؾاؾُت مِمتها ؤظِؼة جُ
. اإلاخسههت ٧ْْاالتها للمىٓمت الغثِؿُت

ْع  اإلاخسههت ٧ْْاالتها الغثِؿُت جدضةالم ألامم ألظِؼة بن  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث مًامين جُب٤ُ في ٦بير ص
ٓصة اإلااصًت ْؤلام٩اهاث الٗالم ص٫ْ  ب٩ل الكاملت ٖال٢تها بد٨م  الٗامت ااجمُٗت بؾِام ؤن خُض ألاظِؼة، َظٍ لٗمل اإلاغن
  ٦بير

ً
ٍٓغ في ظضا ٓاٖض جُ ت ٢ ْلُت الكٖغ ٓصة آلاما٫ ًٖ بُٗضة جب٣ى ل٨ً ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  الدؿُِـ ْل في ٖلحها اإلا٣ٗ

  اإلاخدضة ألامم إلاىٓمت الخىُٟظ ااجِاػ ًُب٘ الظي ال٨بير
ً
ْلي، ألامً مجلـ ممشال  جٓم الٗامت ااجمُٗت ؤن بد٨م ْطل٪ الض

ٓة لخٓنُاتها ٌُٗي ؤمغ َْٓ اإلاخدضة، ألامم مىٓمت ؤًٖاء ٧ل ٓة ج١ٟٓ  ٢ض ٢  ألامً مجلـ ًٖ الهاصعة ال٣غاعاث ٢

ْلي . الض

٢ٓذ في جُغح ْص ازخهام مؿإلت الغاًَ ال ُت اللجان نالخُاث ْخض  ألامم مىٓمت لُِا٧ل الخُغ١  ٖىض الٟٖغ

ا الغثِؿُت اإلاخدضة ُت –اللجان َظٍ ؤن خُض ؤنلُت، ؤظِؼة باٖخباَع   -الٟٖغ
ً
 اجٟا٢ُاث جُب٤ُ بغنض اإلاسخهت ْجدضًضا

ٓظبها، ؤوكإث التي الاجٟا٢ُاث ؤخ٩ام لبٌٗ جٟؿير ًمج٣ض ًم٨جها بدُض الهالخُت مً لِا ؤنبذ ؤلاوؿان خ١ٓ٣   بم
ٓلِا بلى باإلياٞت ٔ  ٢ب ٍ مغاٖاة م٘ ألاٞغاص ٢بل مً اإلا٣ضمت للك٩اْ  الضازلُت، الًُٗ َغ١  اؾدىٟاص ٚغاع ٖلى مُٗىت قْغ

 ًٖ لىٓغا بٌٛ الاجٟا٢ُاث، َظٍ لخُب٤ُ عنضَا في ؤ٦ ر قٟاُٞت ألاظِؼة َظٍ لٗمل ٌُٗي ألاَمُت ٚاًت في ؤمغ َْظا

ْلت . لىهٓنِا جمخشل ال التي الض

٫ٓ  زالنت  َظٍ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث مً الٗضًض ج٣ىين في ٦بير بك٩ل ؾاَمذ اإلاخدضة ألامم مىٓمت ؤن ال٣
 ألامم مىٓمت ٖملذ ٢ْض الاجٟا٢ُاث، َظٍ جُب٤ُ بغنض جًُل٘ التي آلالُاث مً ظملت بوكاء ٖلى ههذ التي الاجٟا٢ُاث

الث ن٥ٓ٩ ق٩ل في مالخٓاتها ْجغظمت آلالُاث، َظٍ ٖمل ًلجٟ٘ ٖلى اإلاخدضة ٧ٓ  مجاالث مً بمجا٫ حٗجى بياُٞت ْبغج
ْع  لِا ٧ان خُض ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٓاًَ مٗااجت في خاؾم ص  ظٗل ما َظا الاجٟا٢ُاث، بٌٗ حٗتري  ٧اهذ التي ااخلل م

ٕٓ م٘ الخٗامل ؾُاؾت ٢ٓاًت مغخلت بلى جهل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مٓي  ٖلى ًدخم ؤمغ َْٓ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ثاهتها٧ا مً ال
اصة اإلاخدضة ألامم مىٓمت  ٧ل مؿاَمت جخُلب مِمت ْهي اإلاؿعى، َظا لخُب٤ُ الٍُغ٤ جمُِض قإجها مً التي اإلاؿاعي ٍػ

ْلي اإلاجخم٘ ؤشخام ٓا٢٘ مالمؿتها بد٨م الض٫ْ  عؤؾِا ْٖلى لٓخضَا، اإلاخدضة ألامم مىٓمت ْلِـ الض  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ل

 .لُتالضار هٓمِا في
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 اإلاساحّ كاثمت

 
ً
 واإلالاالث الىخب: ؤوال

ْلُت ااخماًت ا،الٝٓ ؤبٓ ؤخمض/ ص - ٧ٓاالث اإلاخدضة ألامم مىٓمت بَاع في ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلُت ْال  اإلاخسههت، الض
 .2000 مهغ، ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع

ٔ  ااخير، ؤبٓ ؤخمض مهُٟى الؿُض/ ص - ٓن  الٗاػ٫  ااجضاع ٞخٓ ْلي، ْال٣اه ٓػَ٘، ْاليكغ للُباٖت ًترا٥ب الض  ْالخ
2006. 

ٓن  هللا، ؾٗض ٖمغ/ ص - ْلي ال٣اه ٓان" اإلادمُت اإلامخل٩اث" ؤلاوؿاوي الض ٖٓاث صً  .2008 ااجؼاثغ، ااجامُٗت، اإلاُب

ٓن  في مضزل هللا، ؾٗض ٖمغ/ ص  - ْلي ال٣اه ٓان ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض ٖٓاث صً  .2009 ،ااجؼاثغ ااجامُٗت، اإلاُب

م ٖبض/ص - ٓان، ال٨ٍغ ٓن  في الٓؾُِ ٖل ْلي ال٣اه  لليكغ الش٣اٞت صاع ،"ؤلاوؿان خ١ٓ٣ " الشالض ال٨خاب الٗام، الض
ٓػَ٘،  .2006 ألاعصن، ٖمان، ْالخ

م ٖبض/ ص  - ٓن : زلُٟت ٖٓى ال٨ٍغ ْلي ال٣اه ت، لليكغ، ااجضًضة ااجامٗت صاع ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .اليكغ ؾىت صْن 

ٓان الغابٗت، الُبٗت الكٗٓب، خ١ٓ٣ ْ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  هللا، ؾٗض ٖمغ/ ص - ٖٓاث صً  ااجؼاثغ، ااجامُٗت، اإلاُب
2007. 

راث خؿين، ؾُٗض ُٖاصة/ ص - ا اإلاٗانغة الٗاإلاُت الا٢خهاصًت اإلاخٛيّل ٓم مجلت الٗغبُت، ؤلا٢خهاصاث ٖلى ْآزاَع  الٗل
ت، الا٢خهاصًت  .50 الٗضص ،2008 الٗغا١، بٛضاص، ظامٗت ْؤلاصاٍع

ٓصًٓ - ْلُتا ااخماًت ػاوػي، ٧ل ْلى، الُبٗت ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  لض ن، لبىان م٨خبت ألا  .2006 لبىان، بيرْث، هاقْغ

ٓص الباقي ٖبض لمى - ٓهُت ال٣ُمت الٗؼاْي، مدم ْلي ألامً مجلـ ل٣غاعاث ال٣اه  ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في الض
ْلى، الُبٗت ٓعاث ألا ٢ُٓت، ااخلبي ميك  .2009 لبىان، بيرْث، ااخ٣

ْلُت الخٗا٢ضًت باآللُاث الخٍٗغ٠ اوي،اإلاُض ؤمين مدمض/ ص -  اخ١ٓ٣  ااجىان مجلت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اخماًت الض
 .8 الٗضص ،2015 لبىان، َغابلـ، ااجىان، ظامٗت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٢ؿم ؤلاوؿان،

ْلي الخىُٓم ااخمُض، ٖبض ؾامي مدمض/ ص - ْلُت ااجماٖت" الض ، ميكإة اإلاخدضة، ألامم ،"الض ت، اإلاٗاٝع  ؤلاؾ٨ىضٍع
 .2000 مهغ،

ٓص/ ص - ٓوي، قٍغ٠ مدم ٓزاث٤ بؿُ ْلُت ال ٓزاث٤" ألا٫ْ  اإلاجلض ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  اإلاٗىُت الض  الُبٗت ،"الٗاإلاُت ال
ْلى، ١، صاع ألا  .2003 مهغ، ال٣اَغة، الكْغ

ت مغ٦ؼ ،"م٣اعهت جدلُلُت صعاؾت" ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مؿٗض، مدمض مدحى/ ص - ت، لل٨خاب، ؤلاؾ٨ىضٍع  مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع
2006. 
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ٓمُت، ٚير ْاإلاىٓماث اإلاخدضة ألامم ٞااص، ؤخمض فىمهِ/ ص - ٓهُت، ال٨خب صاع ااخ٩ ، اإلادلت ال٣اه  مهغ، ال٨بٔر
2004. 

ٓسخى/ ص - ٍْ٪ ال٣ضسخي م ْلُت ااخماًت ،الض ٓاٖض الٟلؿُُجي للكٗب الض ٓن  ٢ْ ْلي ال٣اه ، ميكإة الٗام، الض  اإلاٗاٝع
ت،  .2004 مهغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ْع  الضهُجي، مدمض زلُٟت اٞ٘ن - اًت في اإلاخدضة ألامم ص ٖٓاث صاع ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ٖع ت، ااجامُٗت، اإلاُب  ؤلاؾ٨ىضٍع
 .217م ،2015 مهغ،

ْلُت ااخماًت آلُاث ٫،زلي ببغاَُم مهُٟى هبُل/ ص -  ،مهغ ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض
2005. 

ْلُت الاجٟا٢ُاث ألاخمض، الضًً خؿام ْؾُم - ٓعاث اخانت،ا ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاخٗل٣ت الض ٢ُٓت، ااخلبي ميك  ااخ٣
 2011 لبىان، بيرْث،

 
ً
 والىهىُت الدولُت اإلاىازُم: زاهُا

ْعة ،( 3) ع٢م الٗام الخٗل٤ُ ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت -  ٖام ااخامؿت، الض

 . E/1991/ 23 ع٢م اإلاخدضة ألامم ْز٣ُت ،1991

ضة ،22/01/1996 في اإلااعر 51–96 ع٢م ألامغ - ٓعٍت الغؾمُت ااجٍغ ت، للجمِ  .6 الٗضص ،24/01/1996 في اإلااعزت ااجؼاثٍغ

ْعة 2000/18 ع٢م ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت ٢غاع  - ٓن  الؿاصؾت الض ل/هِؿان 18 في اإلاى٣ٗضة ْااخمؿ  ْز٣ُت ،2000 ؤبٍغ
 .E/2000/23 ع٢م اإلاخدضة ألامم

ما٫ بكإن الٗامت ااجمُٗت ٢غاع - ٓهُت ٚير ؤلاؾغاثُلُت ألٖا  ألاعى ْب٣ُت اإلادخلت الكغ٢ُت ال٣ضؽ في ال٣اه
ْعة اإلادخلت، الٟلؿُُيُت  .A/ES-10/14 ع٢م اإلاخدضة ألامم ْز٣ُت ،12/12/2003 الٗاقغة، الاؾخصىاثُت الُاعثت الض

ْعة ،60/251 ع٢م الٗامت ااجمُٗت ٢غاع - ٓن، الض ل 3 الؿخ  /A/RES/60 ع٢م اإلاخدضة ألامم ْز٣ُت ،2006 هِؿان/ ؤبٍغ
251. 

ْعة ْالش٣اُٞت، ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  اإلاٗىُت اللجىت - ٓن  الض  ألامم ْز٣ُت ،)16/5/2008 بلى 28/4) ألاعبٗ
 E/C.12/40/1: ع٢م اإلاخدضة

ٓماث ججمُ٘ - ْلت زام"  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الؿامُت اإلآٟيُت ؤٖضجّ للمٗل ٓعٍخاهُا بض  مً (ب) 15 لل٣ٟغة ٣ًْٞا"  م
٤  اإلاٗجي الٗامل الٍٟغ٤ الٗامت، ااجمُٗت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ ،5/1 وؿانؤلا خ١ٓ٣  مجلـ ٢غاع مٞغ

ْعي باالؾخٗغاى ْعة الكامل، الض ٓٞمبر 12 الخاؾ٘، الض  ع٢م اإلاخدضة ألامم ْز٣ُت ظى٠ُ، ،2010 الشاوي حكٍغً/ ه
A/HRC/WG.6/9/MRT/2. 

- Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention , Concluding observations: 
Algeria , Committee on the Rights of the Child ,Sixtieth session , 29 May – 15 June 2012, doc n° 

CRC/C/DZA/CO/3-4, 18 July 2012. 
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ٓعاث" ،69/28 ع٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت ٢غاع - ٓماث مُضان في الخُ  ْالالؾل٨ُت الؿل٨ُت ناالثْالاث اإلاٗل
ْلي ألامً ؾُا١ في ْعة" الض ٓن، الخاؾٗت الض ما٫، ظض٫ْ  مً 91 البىض ْالؿخ  ألامم ْز٣ُت ،11/12/2014 في ماعر ألٖا

 .A/RES/69/28: ع٢م اإلاخدضة

ؼ بكإن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  مجلـ ٢غاع - ْلي الخٗاْن  حٍٗؼ ْعة ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مُضان في الض ن الشامىت الض -2) ْالٗكْغ

غ ،(2015 ماعؽ/ آطاع 27 ْعة الٗامت، ااجمُٗت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  مجلـ ج٣ٍغ ٓن، الض  ْز٣ُت ،53 ع٢م اإلالخ٤ الؿبٗ
 .36 م ،A/70/53: ع٢م اإلاخدضة ألامم
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 ؤلاوظاوي الدولي اللاهىن  كىاُد ُلى ؤلازهاب ميافدت جإزير
ٓع   3 ااجؼاثغ ظامٗت "-ب" ٢ؿم مدايغ ؤؾخاط ًاؾين َالب. الض٦خ

  

 

    

 ملخف

ا اب إلا٩اٞدت ؤن ُّٞ ق٪ ال ممَّق ا، ْااخغب الؿلم خاالث في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖلى ٦بيرٌل  ؤزغٌل  ؤلاَع ًً ْػاث هدُجت ؤً  ججا

ة ع جدذ باخ،...  الالبوؿاهُت اإلاٗاملت الخٗظًب، ال٣خل، مشل ٖضَّق ِل
برّل اب يض الٗاإلاُت ااخغب مُل . ؤلاَع

ت ْألاَضاٝ اإلاضهُت ألاَضاٝ ْبين ْاإلاضهُين، جليناإلا٣ا ؤي النزإ، ؤَغاٝ بين الخمُيز مبضؤ بن         هي الٗؿ٨ٍغ
ٓم التي ألاؾاؾُت الغ٦يزة ٓن  ٖلحها ٣ً ْلي ال٣اه  الهجماث زُغ مً اإلاضهُت ْألاَضاٝ للمضهُين خماًت ؤلاوؿاوي الض

ٓاثُت، ٓباث بلى ْالؿ٩ان ألاٞغاص حٍٗغٌ ٖضم ٖلى ْخغنا الٗك ٓلض ظماُٖت ٣ٖ  في ْْٝااخ الظٖغ مً خالت ٖجها جخ
ٓن  ٌكير بط هٟٓؾِم، ْلي ال٣اه ما٫ خٓغ بلى ؤلاوؿاوي الض ابُت، ألٖا ٓعَا بكتى ؤلاَع  التهضًض جضابير ْظمُ٘ ْؤق٩الِا، ن

ا ألاخ٩ام َظٍ جُب٤ُ قإن ْمً. اإلاضهُين يض ٓن  ؤَضاٝ ؤَم مً ْاخض جد٤ُ٣ ْٚيَر ْلي ال٣اه  جىُٓم َْٓ ؤلاوؿاوي الض
ما٫ ؾير  . الٗضاثُت ألٖا

Abstract 

There is no doubt that the fight against terrorism considerably affects human rights in 

situations of peace and so war. 

The principle of distinction between the parties to the conflict, namely combatants and 

civilians and between civilian objects and military objectives is the essential foundation on 

which international humanitarian law is based to protect civilians and civilian targets, risk of 

indiscriminate attacks, collective punishment, fear, panic … etc. 

International humanitarian law provides for the prohibition of acts of terrorism, in all 

its forms, and all measures of intimidation against civilians. And the application of these 

provisions can achieve the most important objectives of international humanitarian law such 

as the regulation of the conduct of hostilities. 

 

 ملدمت    

اب، بن ٓخُض الِاظـ ٨ًً لم ْبن ؤلاَع ٓم، ٖالم في ال ْلُت، الٗال٢اث نمُم في ًضزل بالخإ٦ُض ؤهّ بال الُ  طل٪ الض

ل ؤهّ ِل
ّل
ك٩ ْلُين ْألامً للؿلم تهضًضا ٌُل ْلي الٗام ْالىٓام الض . ٩٦ل الض
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م ْٖلى         ْلي اإلاجخم٘ اجٟا١ مً الٚغ ٓعة ٖلى الض ابي، التهضًض زُ ٠ٍء  ٖلى ًخ٤ٟ لم اإلاجخم٘ طاٌ ؤن بال ؤلاَع  حٍٗغ

صٍء 
ٓوي ال٣ّٟ حٗاٍع٠ بلى ًدُلىا ما َْٓ التهضًض، لِظا  مدضَّق ْلي ال٣اه  .الض

اب          ّ ْما ٞاإلَع ، ٖى٠ٍء  ؤٖما٫ مً ًصخبُل لُل  ؤزٔغ ِل
ّل
ا ااخ٣ُ٣ت في ٌك٩

ً
ٓن  اهتها٧ ْلي لل٣اه  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

ٓن  ْلي ْال٣اه ت ؤلاوؿاوي، الض ، بك٩لٍء  اإلا٩اٞدت آلُاث يبِ ًخمَّق  لم بطا زانَّق ٗضُّب  ما بين ْالخمُيز ص٤ُ٢ٍء   ٌُل
ً
ا ٖمال ًُّ اب  ال ْما بَع

ضُّب  َٗل اب ٖلى ااخغب ظٗل بلى ًاصي طل٪ ًٖ ااخُاص ألن ٦ظل٪، ٌُل اًبا ؤلاَع ِل  في بَع
ُت اوٗضام ْالؿبب طاجّ، خضّل ْلُت الكٖغ  الض

ٓابِ ٓهُت ْالً  .  اإلا٩اٞدت ٖملُت في ال٣اه

اب ةالغثِـ ال٨ٟغة بن           ٓعٍ، ب٩ل الٗى٠ نىاٖت هي لئلَع ٓم ٖالم ؤن ْعٚم ن ٌ الُ ا الٗى٠ ًٞغ ًًّ  ٧اهذ ؤ
ّ، ؤؾبابّ ُٗل ْاٞ ٓابِ ْي٘ ٌؿخُُ٘ ؤن الهٗب مً ؤهّ بال ْص ْص ي ٓاء الٗى٠، َظا الؾخٗما٫ ْخض بل مً ؾ  ؤْ الض٫ْ  ٢ِل

بل مً ابُت اإلاىٓماث ٢ِل . اإلاؿلخت ْالٗهاباث ؤلاَع

ٓمث التي الض٫ْ  زالٝ ْٖلى           ٓة بلى باللجٓء ٢ ت ال٣  ؤؾلخت اؾخٗما٫ زال٫ مً الٗى٠، نىاٖت في الٗؿ٨ٍغ
ابُين ؾالح ٞةن الكامل، الضماع ؤؾلخت ٞحها بما ٦شيرة، ْص بال ْاؾخٗمالّ الٗى٠ نىاٖت َٓ ؤلاَع ٓابِ، ْبال خض  بل ي

ٓن  ؤجهم ِل  في ؤلاوؿان ٌؿخٗمل
اب بإٖما٫ لل٣ُام ْؾُلت طاجّ خضّل ت، تهمٖملُا في ْاؾخٛاللّ ؤلاَع  ما مشل جدضًضا الاهخداٍع

ٓم ابي صاٖل جىُٓم بّ ٣ً ٓعٍا في ؤلاَع ٫  الؿ٩ان اؾخٛال٫ ًخم بط ْالٗغا١، ؾ ؼَّق ُٗل ٕ ال ت ٦ضْع  الهجماث مً للخ٣لُل بكٍغ

ٍٓت ٓاثُت هجماجّ مً ْااخض للخهم، ااج .  الٗك

ً صٞ٘ ألامغ َظا          ٓاٖض بخُب٤ُ اإلاىاصاة بلى بال٨شيًر ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  ألاؾلخت، بٌٗ اؾخٗما٫ ًمى٘ وؿاويؤلا الض

ؼَّق٫، اإلاضهُين ْاؾتهضاٝ ُٗل عة م٣خًُاث م٘ جخ٤ٟ ال التي ااخغب ؤٖما٫ ْمى٘ ال ت الًْغ  .الٗؿ٨ٍغ

ٓن           ْلي ٞال٣اه م ؤلاوؿاوي الض ِل
ّل
ىٓ ْلُت اإلاؿلخت النزاٖاث ػمً ألاْيإ ًُل اث جىُٓم ؤي ْالضازلُت، مجها الض  مجٍغ

ت الٗملُاث ٓاهبها، ظمُ٘ مً الٗؿ٨ٍغ ُان ْاإلا٣اجلين اإلاضهُين خماًت زال٫ مً ظ ٓاٖض زال٫ مً ْاإلامخل٩اث، ْألٖا ٢ 

ْلُت ْؤٖغاٝ لذ ص
ّل
ٓمت مجملِا في ق٩ ٓاػهت مىٓ عاث بين جمؼط مخ خباعاث ااخغبُت الًْغ   .ؤلاوؿاهُت ْؤلٖا

:  البدث ؤهمُت     

اب م٩اٞدت بين الٗال٢ت جبُان في البدض ؤَمُت جبرػ ٓن  ؤلاَع ْليا٫ ْال٣اه  الٗى٠ ؤٖما٫ ؤن طل٪ ؤلاوؿاوي، ص
ٓظِت ُان ألاشخام يض اإلا م٨ً اإلادمُت، ْألٖا ا ًُل  زُيرٌل  زغ١  ٦ْظل٪ ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم خغب، ظغاثم اٖخباَع

ٕٓ، الهلت طاث ْظى٠ُ الَاي الجٟا٢ُاث ل ْبالخالي باإلآي ِل
ّل
ا حك٩

ً
ٓاٖض زغ٢ . ااخغب ْؤٖغاٝ ل٣

:  البدث مىهج     

ْلىا في اٖخمضها ٕٓ طالّ جىا ْلُت ْال٣غاعاث ؤلاجٟا٢ُاث ههٓم صعاؾت زال٫ مً جدلُلي ألا٫ْ  مىهجين، اإلآي  الض
ْلُت الضازلُت النزاٖاث ػمً اإلاُب٣ت اب م٩اٞدت بمؿإلت ْعبُِا ْالض ْلي، ؤلاَع  اإلاىهج ٖلى ؤًًا اٖخمضها ٦ما الض

خًمىت اإلاباصت بٌٗ باؾخسالم ٢ُامىا زال٫ مً ؤلاؾخيباَي،
ُل
ٓلين ألاعب٘ ٠ًظً اجٟا٢ُاث في اإلا ٧ٓ  ؤلاياُٞين ْالبرج

اب، م٩اٞدت ٖملُاث ؾير ٖلى ْبؾ٣اَِا ٓاث مً الٗضاثُت ألاوكُت ؤي ؤلاَع ابُت ْالخىُٓماث ظِت، مً الخدال٠ ٢  ؤلاَع

ٔ  ظِت مً .  ؤزغ
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: البدث بػيالُت    

 الدولي اللاهىن  ُدكىا ُلى ؤلازهاب كد الِاإلاُت الخسب جإزيراث هي ما :الخالُت ؤلاق٩الُت هُغح ج٣ضم ما ٧ل مً

ٓاهب بٌٗ بلى الخُغ١  ؾىدا٫ْ . ؟ ؤلاوظاوي ٓهُت ااج ٓن  ال٣اه ْلي لل٣اه اب ٖلى ااخغب ْجإزير ؤلاوؿاوي الض  ٖلى ؤلاَع
ُان اإلاضهُين ٕ مً الٟٕغ َظا ًدمحها التي ْاإلامخل٩اث ْألٖا ٓن  ْٞغ  : الخالي الىدٓ ٖلى ال٣اه

ٌ  اإلاولب :  ؤلاوظاوي الدولي نواللاهى ؤلازهاب بين الِالكت مفهىم :ألاو

اب" مهُلر بن        ٍٝء  ٩ٞل خغب، مهُلر َٓ" ؤلاَع اب تهمت بلها١ ؤي الهٟت، بهظٍ زهمّ ًغمي َغ  ؤلاَع
٫ٓ  بلى Stern باألؾخاطة صٞ٘ ما َظا ااخهم، بالُٝغ ٫ٓ  ااجض٫ بها ازخهغث ناثبت ٖباعة ٢ اب" نٟت باخا١ خ " ؤلاَع

ٓلِا اإلاٗاصلت لُغفي ابُٓ ؤن مٗىاٍ ما ب٣ ٓن  ٚالبا َم ألا٫ْ  الُٝغ بَع ْم اب ؤن بل. 1 الشاوي للُٝغ باليؿبت م٣ا  مغاًعا ؤلاَع

ؿخٗمل ما ض ٌُل ٓجّ مً ااخهم لخجٍغ ٍ الٗام الغؤي ْجإلُب ٢  .2  يضَّق

اب ًسو ُٞما الكإن َٓ ٦ْما       ٓن  ال٣ّٟ مً ٧لٌّق  ازخل٠ ٣ٞض ؤلاَع ٓن  حٍٗغ٠ في ْال٣اه ْلي ال٣اه  ؤلاوؿاوي، الض
ّ مً ٞمجهم ٟاح٘ ٖٞغ ا ٍع ًٗ ّ مً ْمجهم ْاؾِل ا ٖٞغ ًٟ ٣ًا، حٍٗغ ِل

ُّل ٓا باإلا٣ابل ل٨جهم ي ٓم التي اإلاباصت ٖلى اج٣ٟ  َظا ٖلحها ٣ً

ٓن  ص ْعٚم. ال٣اه ٓجها، في جسخل٠ ال ؤجها بال ٦ْ رتها الخٗاٍع٠ َظٍ حٗضُّب ت اإلاٗاهاة مً ااخضُّب  َْٓ مًم  ػمً في ْصعئها البكٍغ

خت النزاٖاث
َّق
. اإلاؿل

ٓم          ْلي نال٣اهٓ ٣ٍْ ة ٖلى ؤلاوؿاوي الض ٓن  مً ٧ل ٖلحها هوَّق  مباصت ٖضَّق ٓن  (1907) الَاي ٢اه  (1949) ظى٠ُ ٢ْاه

اب بين الٗال٢ت جبُان هدا٫ْ  ًلي ُْٞما. اإلاضهُين خماًت ْمبضؤ ْاإلا٣اجلين، اإلاضهُين بين الخمُيز مبضؤ مجها ٓن  ؤلاَع  ْال٣اه
ْلي :  الخالي الىدٓ ٖلى ؤلاوؿاوي الض

ٌ  الفَس : واإلالاجلين اإلادهُين بين الخمُيز ؤمبد :ألاو

ْلُين ْالٗمل ال٣ّٟ اؾخ٣غَّق  ل٣ض ٓاػ الدؿلُم ٖضم ٖلى الض ابُت ألاؾالُب اؾخسضام بج  ْألاَضاٝ اإلاضهُين يض ؤلاَع

ْعٍء  جًُل٘ ال التي اإلاضهُت ِل  الٗضاثُت الٗملُاث في مباقغٍء  بض
ٓا٫ مً خا٫ٍء  بإيّل ٓة اؾخسضام ٣ًخهغ ْؤن ،3 ألاخ  يض ال٣

ين ٤ُل  بما ٣ِٞ، اإلا٣اجلين الٗؿ٨ٍغ ِل
د٣ّل عة ج٣خًُّ الظي الِضٝ ًُل ت الًْغ . ًخٗضاٍ ؤن صْن  الٗؿ٨ٍغ

ا اؾخ٣غَّق  ل٨ىّ ٖغفي ؤنلٍء  طْ اإلابضؤ َظا ؤن ْااخ٣ُ٣ت          ًُّ ا م،1949 لؿىت ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بة٢غاع جهاث  ممَّق

ٓػ  ال آمغة ٢اٖضة ظٗلّ ٢ُٓ٘ جمَّق  ْبال مسالٟتها ًج .  باإلاسال٠ ااجؼاء ج

٫ٓ  بن          بُل  آمغة، ٢اٖضة ؤنبذ ْاإلا٣اجلين اإلاضهُين بين الخمُيز مبضؤ بإن ال٣ ٓظِل  ٖملُاث ؾُا١ في اخترامِا ً
اب، م٩اٞدت ٓن  بدُض ؤلاَع ٓن  ٩ً ٓن  َم اإلاؿتهضٞ ٓن  اإلا٣اجل ابُ ٓن  ْلِـ ؤلاَع ٓن  اإلاضهُ ٕ اإلاؿخسضم ت ٦ضْع بل مً بكغٍَّق  ٢ِل

                                                           
1- Brigitte STERN, Le contexte juridique de "L'après" 11septembre 2001, in: Le droit international face 
au terrorisme, Cahiers internationaux no 17, Pédone, Paris,2002, p 07. 
2 - Gilbert GUILLAUME, Le droit international face au terrorisme, préface, Cahiers internationaux no 

17, Pédone, Paris, 2002, p II. 
. 4 7ف، ص .س.علي صادؽ أبو ىيف، القانوف الدكرل العاـ، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، د -  
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ابُت، ااجماٖاث ٓن  ِٞاالء ؤلاَع م٨ً ال اإلاضهُ ٍٝء  ؤي جدذ بهم اإلاؿاؽ ًُل ٝ مً ْغ  الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ؤن ْعٚم. الْٓغ
  جىو لم

ً
م٨ً ؤهّ بال اإلابضؤ، َظا ٖلى َُاتها في نغاخت   ؤن ًُل

َّق
٠  مجها، 53ْ 33 اإلااصجين زال٫ مً اإلابضؤ َظا جُب٤ُ وؿدكِل

ٓان ْعصجا ْاللخين .  1 ْمٗاملتهم اإلادمُين ألاشخام بٗى

٫ٓ  ؤزيًرا         ابي اإلا٣اجل بين الخمُيز مبضؤ نؤ ه٣ ٗضُّب  ْاإلاضوي ؤلاَع  ؤن الض٫ْ  ٖلى ًجب التي ألاؾاؾُت الغ٧اثؼ ؤخض ٌُل
غاٖحها

ُل
اث في ج َُّق اب م٩اٞدت ٖمل ٢ٓذ في الؾُما ؤلاَع ٌُل  ؤنبدذ بط ااخالي، ال عُل  الض٫ْ  بٗ ِل

 بذجت للمضهُين اؾتهضاِٞا جبرّل
م ٓٞيَر ٔ  ج ابُت، للخىُٓماث آلامً ْاإلالجإ اإلاإْ ٓاٖض م٘ ًخٗاعى ما َْظا ؤلاَع ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ًٓما الض ٓن  ٖم ْلي ْال٣اه  الض

كير ْالتي الغابٗت، ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 33/01 اإلااصة الؾُما جدضًًضا ؤلاوؿاوي
ُل
  ح

ً
ما٫ خٓغ بلى نغاخت ابُت ألٖا  ؤزىاء ؤلاَع

خت النزاٖاث
َّق
. اإلاؿل

: اإلادهُين خماًت مبدؤ :الثاوي الفَس

ٕٓ ة هو بلى بالغظ ا جمى٘ هجضَا الظ٦غ، الؿالٟت م1949 لؿىت الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 33 اإلااصَّق ًٗ ا مى  باجًّ
َٓا، لم مسالٟت ًٖ ْمٗا٢بتهم اإلاضهُين اؾتهضاٝ ٓػ  ال"  ٞحها ظاء بط ٣ًتٞر  لم مسالٟت ًٖ مدمي شخو ؤي مٗا٢بت ًج

ِا ا، َٓ ٣ًتٞر ًُّ دٓغ شخه
ُل
ٓباث ج ".  ااجماُٖت ال٣ٗ

ٓن          ًْما َم ٞاإلاضهُ اث ؾير مٗاصلت في ألاي٠ٗ ٝعالِ ص َُّق  ْاإلا٣اجلين الىٓامُين اإلا٣اجلين بين الٗضاثُت الٗمل
ابُين، ٓظبُل  الظي ألامغ ؤلاَع ر النزإ ؤزىاء الٟئت َظٍ اخترام ٌؿخ

َّق
ابُت ألاؾالُب بدٓغ اإلاؿل َم، ؤلاَع  37 م) ٧الٛضع يضَّق

٫ٓ  مً ٧ٓ ّ إلاا بظل٪، ااخهم َضًضث ؤْ ؤخضٍء  ٖلى ؤلاب٣اء بٗضم ْألامغ ،(ألا٫ْ  ؤلايافي البرج لخ٣ُل ٍء  مً ألاؾلٓب َظا ًُل
ّل

 بض

٫ٓ  مً 41ْ 40 م) اإلاضهُين نٟٝٓ في للغُّبٖب ٧ٓ  جل٪ مِاظمت ألن اإلادمُت، الخدهِىاث ْمِاظمت (ألا٫ْ  ؤلايافي البرج
ٗضُّب  الخدهِىاث ابُت ألاؾالُب مً ٌُل ُّـب  التي ؤلاَع ت ْألاَضاٝ اإلاضهُت ألاَضاٝ بين الخمُيز مبضؤ الهمُم في جم  ،2 الٗؿ٨ٍغ

اصي ما َْٓ ٓاص ؤخ٩ام مسالٟت بلى بالىدُجت ًُل ٫ٓ  مً (... 58-56-54-53) اإلا ٧ٓ .   م1977 لؿىت ألا٫ْ  ؤلايافي البرج

ذ ٦ما         ٫ٓ  مً 51/02 اإلااصة ههَّق ٧ٓ ا ألا٫ْ  البرج ًً ٓػ  ال"  ؤهّ ٖلى ؤً ٓن  ؤن ًج ٓن  الؿ٩ان ٩ً   اإلاضهُ
ًّ
ٓم، مدال  للهج

دٓغ
ُل
٩ان بين الظٖغ لبض الغامُت بّ صًضالخّ ؤْ الٗى٠ ؤٖما٫ ْج غ ألاٞٗا٫ َظٍ بمشل ال٣ُام ألن ،" اإلاضهُين الؿُّب ِل

ّل
از  ٖلى ًُل

اب ظغاثم اعج٩اب بلى ٍْاصي الٗضاثُت، الٗملُاث ؾير ٓعة ؤلاَع خت النزاٖاث ؤزىاء اإلادٓ
َّق
.  اإلاؿل

ٓلين م1949 لؿىت ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ؤن ْعٚم           ٧ٓ اع ٌك٨الن م1977 هتلـ ؤلاياُٞين ْالبرج  ؤلَا

ٓوي ٓاٖض ال٣اه ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه ا حُٗي لم ؤجها بال ؤلاوؿاوي، الض ًٟ ًدا ص٣ًُ٢ا حٍٗغ م" ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث" إلاهُلر ْنٍغ  ٚع
ْلُت، اله٥ٓ٩ جل٪ في اؾخٗمالّ ٦ رة ٫ٓ  باؾخصىاء الض ٧ٓ  ٖض بط مىّ، 85/05 اإلااصة في م1977 لؿىت ألا٫ْ  ؤلايافي البرج

                                                           
1 - J.M Chilikine,"protection de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant des 
opérations militaires", in revue belge de droit international , nº 1, vol 8, 1972 , p 101-102. 

ألىداؼ العسكرية فهي تلك اسكاف ادلدنيُت، أما ألىداؼ ادلخصصة بصفة أساسية كضركرية للجيب التفريق بُت األىداؼ ادلدنية كاألىداؼ العسكرية، فا - 2
كقد عرَّؼ الربكتوكوؿ اإلضايف األكؿ التفاقيات جنيف األربعة لسنة . األىداؼ ذات األمهية العسكرية، كاليت ينتج عن تدمَتىا كليا أك جزئيا نتائج عسكرية كبَتة

 .(2/  5)دنية يف ادلادة ، كاألىداؼ ادل(48)كادلادة  (52)األىداؼ العسكرية يف ادلادة  977 
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ٓن  اجؿُمتا ؤلاهتها٧اث ْلي لل٣اه  لئلجٟا٢ُاث ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث حٗضُّب : " ًلي ما اإلااصة َظٍ في ظاء خُض خغب، ظغاثم الض
ٓاز٤ُ َظٍ بخُب٤ُ ؤلازال٫ ٖضم م٘ ْطل٪ خغب، ظغاثم بمشابت اإلالخ٤ ْلِظا ". اإلا

ْلي ال٣ّٟ ؤن ٣ِٞ ؤلاقاعة م٘        ٓاٖض ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث ؤن ٖلى ؤظم٘ الض ْلي نال٣اهٓ ل٣ ٖٓت هي الض  مجم
ٓاهين بمسالٟت ج٣٘ التي ألاٞٗا٫ ٓظب ااجؿامت مً صعظت ْجبلٜ ااخغب، ْؤٖغاٝ ٢  ٖلى ااجؼاجي ال٣ٗاب جُب٤ُ حؿخ

.   1 مغج٨بها

ٓن  ااجؿُمت لئلهتها٧اث ْهًٓغا        ْلي لل٣اه بل مً ؤلاوؿاوي الض ابُت" الض٫ْ  ٢ِل ابُت اإلاىٓماث ؤْ" ؤلاَع  طاث ؤلاَع

ْلي الُاب٘ ابي صاٖل جىُٓم ًسو ُٞما ألامغ َٓ ٦ما -ؤلا٢لُمي ْؤ الض ْلي الامخضاص طْ ؤلاَع  اإلاجخم٘ ج٨ٟير اججّ ٣ٞض -الض

ْلي، ٗٝغ ما بلى ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في الض غاى بالخضزل ٌُل . بوؿاهُت أٚل

ْلي الخضزل في آلالُت َظٍ ْجخمشل            ٓة الض غاى -اإلاؿلخت بال٣  الؿ٩ان مً ٞئاث حٗغُّبى خالت في -بوؿاهُت أٚل

 ؤْ ؾُاؾُت ؤْ ٖغ٢ُت نغاٖاث بؿبب باخ،...  ال٣ه٠ ؤْ ال٣ؿغي  الترخُل ؤْ ااجماُٖت ؤلاباصة مشل ظؿُمت، الهتها٧اث
ٓاث الٟئاث جل٪ بين صًيُت ٓمُت ْال٣ . 2 ااخ٩

ٕٓ بن            ٖٓاث مً ؤلاوؿاوي الخضزل مٓي ٓن، الؿُاؾت ٞحها جخضازل التي اإلآي ض ٖلُّ ًًٟي مما بال٣اه  اإلاٍؼ
٢ٓذ في ظضا ْٚامًت ممخاػة ٞٗالت ٨ٞغة ؤلاوؿاوي الخضزل ٨ٟٞغة ْؤلابهام، الٛمٓى مً ٓظض ال بط هٟؿّ، ال  حٍٗغ٠ ً

ٓوي هٓام ُٚاب ؤن ٦ما ،3 لّ عؾمي ْص بلى ؤصٔ الؾخسضامّ، ال٨ٟاًت ُّٞ بما مخماؾ٪ ٢اه ٫ٓ  مخباًىت ٞٗل عص ٓن  خ  مًم
ٔ  الؾُما الض٫ْ، بٌٗ ْظٗل ،4 ااخ٤ َظا جُب٤ُ ْهُا١ ٓائها خؿب حؿخٗملّ مجها، ال٨بر  .ؤَ

ْلت ٧اهذ ٞةطا            ا الض
ً
ٓن  ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث جل٪ في َٞغ ْلي لل٣اه  ألوكُت مماعؾتها هدُجت ؤلاوؿاوي، الض

ابُت، ٓن  بَع اب"  ؤمام ه٩ ْلت بَع ما٫ جل٪ اعج٩اب بطا ؤما ،" اإلاىٓم الض ابُت ألٖا بل مً ؤلاَع ابُت،ؤلا الخىُٓماث ٢ِل ٓن  َع  ٞى٩
اب" ؤمام خُجها ل ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ٦بيًرا يغًعا ًيخج ٦ْالَما ،"اإلاىٓماث بَع ِل

ّل
ك٩ ا َُْل

ً
ٓاٖض زغ٢ ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  ؤلاوؿاوي، الض

ٓم ما مشل ابي صاٖل جىُٓم" بّ ٣ً ٓعٍا في َاثُٟت خغبٍء  مً" ؤلاَع  لليؿاء، ْاٚخهابٍء  للمضهُين جهجيرٍء  مً ْالٗغا١، ؾ

ٓاجيا٫ لل٣خل ْاهتهاطٍء  .   للمضهُين ٖك

ٓن  ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث بين الخمُيز ًجب َْىا   ْلي لل٣اه ع  ْااجؼاء ؤلاوؿاوي الض ٣غَّق
ُل
 التي ااجِت خُض مً لِا اإلا

ْلت مً نضعث ٞةطا ؤلاهتها٧اث، َاجّ ٖجها نضعث ٓن٠ ص
ُل
ابُت" بإجها ج ٢ُٓ٘ ٍَغ٤ ًٖ ااجؼاء ٧ان" بَع ٓباث ج  مسخلٟت ٣ٖ

                                                           
:  للمزيد من التوسع حوؿ ىاتو ادلسألة انظر -  
. 48 -9 ، ص 2009ناصرم مرًن، فعالية العقاب على اإلنتهاكات اجلسيمة لقواعد القانوف الدكرل اإلنساين، مذكرة ماجستَت، جامعة باتنة،  -
اإلرىاب كالدفاع الشرعي، اجمللة العربية حلقوؽ اإلنساف، الصادرة عن ادلعهد العريب حلقوؽ حقوؽ اإلنساف بُت : أمُت مكي مدين، التدخل كاألمن الدكلياف - 2

: ، متوفر على الرابط التارل2  ،    ، ص  200، تونس، جواف 0 اإلنساف، السنة العاشرة، العدد 
 - www.fsjegj.rnu.tn/.../revue_arabe_droits_homme.htm 
 . 0  ، ص 2005، اجلزائر،  نوف الدكرل ادلعاصر، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، طعمر سعد اهلل، معجم يف القا - 
 . 97 ، ص 2005عمر سعد اهلل، حل النزاعات الدكلية، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  -4



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

88 

ً ما مجها ٖلحها، ت ؤلا٢خهاصًت ااجؼاءاث"  ؤلا٦غاٍ نغًٖ ًخًمَّق ً ال ما ْمجها ،" ْالٗؿ٨ٍغ  ااجؼاءاث" ؤلا٦غاٍ ٖىهغ ًخًمَّق
ٌٍٓ الؿُاؾُت ٓاّٖ ْالخٗ ". بإه

بل مً ؤلاهتها٧اث جل٪ نضعث بطا ؤما     ابُت، اإلاىٓماث ٢ِل ع  ااجؼاء ٞةن نٟتها، ٧اهذ مِما ؤلاَع  ًخمشل يضَا اإلا٣غَّق
، بيٗاِٞا في

ً
ال ٓظِؿتي لضٖما ٢ُ٘ زال٫ مً ؤ ٍٓل الل ت بًغباث ال٣ُام زمَّق  ْمدانغتها، ٖجها ْالخم  مً يضَا ٖؿ٨ٍغ

ا ْمُاعصة ٞحها، ْالخضٍعب ال٣ُاصة مغا٦ؼ اؾتهضاٝ زال٫ ا ٖىانَغ ًُّ . زاه

ٓبت جبرػ َْىا     ابُت الخىُٓماث ٖلى ال٣ًاء نٗ ٓن  ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث اعج٩اب مً ْمىِٗا ؤلاَع ْلي لل٣اه  الض
ا جدغُّب٥ ْلتلؿّ ؤلاوؿاوي، ٛلِا ْٖضم ٖىانَغ

ُل
زٍء  ق ِل

ٍء  اخيّل
، زابذٍء  م٩اويّل ٍء

ت ؤؾلٓب ْاٖخماص ٢ْاعّل  ال٣غاعاث اجساط في الالمغ٦ٍؼ

ت، ٤ ألامغ ٧ان بطا جماًما ال٨ٗـ ٖلى الٗؿ٨ٍغ
َّق
ْلتٍء  ًخٗل ابُت" بض ل ٞحها الىٓام بؾ٣اٍ ؤن بط ،"بَع ِل

ِّل ؿ  الؿُُغة ٖملُت مً ٌُل

.  ٖلحها

 ؤلاوظاوي الدولي اللاهىن  مىٌىز  مً ؤلازهاب بتهمت اإلاِخللين وكُِت ُلى ؤلازهاب ميافدت جإزير: الثاوي اإلاولب

ٓاضر مً ا ال ٓاٖض ؤن ظضَّق ٓن  ٢ ْلي ال٣اه خت النزاٖاث خالت في ألاٞغاص ظمُ٘ جدمي ؤلاوؿاوي الض
َّق
ْلُت اإلاؿل  الض

ابُت اإلاىٓماث نٟٝٓ في اإلا٣اجلين طل٪ في بما اؾخصىاء، ْبضْن  ْالضازلُت ْلي ؤلاَع ٓا الظًً ألاشخام ؤْ ة،الض  اعج٨ب

اب ظغاثم .  ؤق٩الِا بمسخل٠ بَع

اب بإٖما٫ ال٣اثمين ؤن ٌٗجي ال َظا ل٨ً         ْلُت ااجىاثُت الٗضالت حكملِم ؤن ًجب ال ؤلاَع  الَٓىُت، ؤْ مجها الض

ٓن  خُض جماًما، بال٨ٗـ بل ٗا٢ب ٓاٖض اهتها٥ ٖلى ٌُل ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓا بطا -طاجّ النزإ زال٫ ؤلاوؿاوي الض  مسالٟاث اعج٨ب

ر النزإ زال٫
َّق
ابُت ظغاثمِم ًْٖ -اإلاؿل بذ ٢ض ٧اهذ بطا ؤلاَع ٨ِل

ُل
ٓن  ؤن ٖلى ،1 النزإ ٢بل اعج ا ال٣ٗاب ٩ً  ٖلى مىهبًّ

ابي بالٟٗل ال٣اثمين ألاشخام ؤْ الصخو ٓن  ألاشخام باقي ؤما شخهُت، بهٟت اإلاؿلر النزإ ؤزىاء ؤلاَع  ُٞدا٦م

ٓاٖض َب٣ًا ٫ٓ ا ؤلاظغاثُت لل٣ كير ما َْظا بها، إلاٗم
ُل
 اإلاضهُين ألاشخام خماًت بكإن ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 33/01 اإلااصة بلُّ ح

.   2 م1949 لؿىت

ٌ  الفَس مت بين الِالكت :ألاو : ؤلاوظاوي الدولي واللاهىن  ؤلازهاب حٍس

ٓعة بن  اب ظغاثم زُ ْلُت الٗال٢اث ٖلى ؤلاَع ّٟ ْما الض ِل
ّل
سل

ُل
اح ٖلى ْزُمت ْاو٩ٗاؾاث هخاثج مً ج  ألاْع

٫ٓ  بلى ًظَب البٌٗ ظٗل ْاإلامخل٩اث، ٓن  ؤن"  ال٣ ْلي ال٣اه اب، ٖلى ااخغب ًد٨م ال ؤلاوؿاوي الض  زال٫ ؤي ؤلاَع
اث َُّق ت الٗمل ابُت، ْالخجمٗاث ااخالًا ٖلى ال٣ًاء بلى تهضٝ التي الٗؿ٨ٍغ ع  ؤلاَع ِل

ا لِـ َظا ؤن ٣ٍْغّل ًٖ اًبا، ْبهما هؼا  بَع

ٓاٖض ْل في ْهُتال٣ان ؤلالتزاماث جٟاصي بهضٝ ْطل٪ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ، الض٫ْ  مً َىا٥ ؤن بل ،3" ؤلاوؿاوي الض  الؾُما ال٨بٔر
                                                           

،  4ؽ اإلنساف، رللة الشريعة كالقانوف، العدد دراسة ألثر احلرب على اإلرىاب على حقو -رشيد محد العنزم، حقوؽ اإلنساف يف ظل اإلنتهازية الدكلية -  
.  6 ـ، ص 0 20اإلمارات العربية ادلتحدة، جانفي 

 ". ُٖتظر العقوبات اجلماعية كبادلثل مجيع تدابَت التهديد كاإلرىاب. دل يقًتفها ىو شخصيِّاال جيوز معاقبة أم شخص زلمي عن سلالفة " كاليت تنص على أنو  - 2
- Michèle Poulain, Les attentats du 11 septembre et leurs suites: quelques points de repère, A.F.D.I, 

volume 48, 2002, p 43, 44.
3
 - Christopher Brauchli, Rewriting the Geneva Convention , Boulder Daily Camera, November 13

th
, 

2004, available at: www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/law/2004/1113memo.htm 
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الًاث ٨ُت، اإلاخدضة ال ٓن  اؾدبٗاص بلى جضٖٓ مً ألامٍغ ْلي ال٣اه  ٖلى ااخغب" جضابير جُب٤ُ مجا٫ مً ؤلاوؿاوي الض
اب ابُين ألن ،"ؤلاَع ٓن  ٢ض ؤلاَع . اإلادا٦مت مً جملولل ٖلحها ًىوُّب  التي الؿامُت باإلاباصت ًخمؿ٩

م َْظا           ٓاٖض َاجّ ؤن ٚع صث ال٣ عة ااخماًت جُب٤ُ مجا٫ خضَّق ابُين ٞحها بما للمضهُين، اإلا٣غَّق  اإلا٣بٓىِل  ؤلاَع

ٓظب ،1 ٖلحهم ٓن، َظا مباصت بم مت ألاٞٗا٫ ٦ْظا ال٣اه جغَّق
ُل
ٓن  َظا بىو اإلا م٨ً ْالتي ال٣اه ٗضَا ؤن ًُل   ٌُل

ً
ابُت، ؤٖماال  بَع

م٨ً ٓلين م1949 لؿىت ألاعبٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ههٓم مً ااؾخ٣غاٍئ ٍُْل ٧ٓ :  2 ْهي م1977 لؿىت ؤلاياُٞين ْالبرج

٫ٓ  مً 52 ْم 51/02 م)اإلاضهُت ألاَضاٝ ْٖلى اإلاضهُين ٖلى الهجماث - ٧ٓ ٫ٓ  مً 13 اإلااصة ألا٫ْ، البرج ٧ٓ . (الشاوي البرج

ٓاثُت الهجماث - ت ٚير الٗك ٫ٓ  مً 51/04 م) الخمُيًز ٧ٓ . (ألا٫ْ  البرج

ْع  مِاظمت - ٫ٓ  مً 53 م) الٗباصة ص ٧ٓ ٫ٓ  مً 16 ْم ألا٫ْ، البرج ٧ٓ . (الشاوي البرج

ما٫ مِاظمت - ٓاص جدٓي  التي ْاإلايكأث ألٖا غة م ُِل ٫ٓ  مً 56 م) ز ٧ٓ ٫ٓ  مً 15 م ألا٫ْ، البرج ٧ٓ . (الشاوي البرج

اثً ؤزظ - ٫ٓ  مً 75 م) الَغ ٧ٓ ٫ٓ  مً ب 04/02م ،ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بين اإلاكتر٦ت 03 م ألا٫ْ، البرج ٧ٓ  البرج

. (الشاوي

ٓا الظًً ألاشخام ٢خل - ٟ٢ٓ ما٫ في اإلاكاع٦ت ًٖ ج ٫ٓ  مً 75 م) الٗضاثُت ألٖا ٧ٓ  بين اإلاكتر٦ت 03 م ألا٫ْ، البرج
٫ٓ  مً" ؤ" 04/02 م ألاعب٘، ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ٧ٓ .    (الشاوي البرج

ً َظا          ٓن  ٍْخًمَّق ْلي ال٣اه الث ا٢ُاثؤلاج٠ مً الٗضًض ؤلاوؿاوي الض ٧ٓ ْلُت ْالبرج اب بمى٘ اإلاخٗل٣ت الض  ؤلاَع
،ّ ِٗل ًٓصا جخًمً ألازيرة َظٍ ٢ْم ٤ ُٞما باؾخصىاءاثٍء  ج٣طخي بى

َّق
ٓاث ًخٗل خت بال٣

َّق
٢ْاث اإلاؿل  ؤن ٖلى ٞخىوُّب  ااخغب، ْؤ

ٓاث ؤوكُت خت ال٣
َّق
ٍٕء  زال٫ اإلاؿل ٓن  ًد٨مِا مؿلر هؼا ْلي ال٣اه  طل٪ ْمشا٫ ؤلاجٟا٢ُاث، ألخ٩ام جسً٘ ال ؤلاوؿاوي الض

ذ البىض ْلُت ؤلاجٟا٢ُت ههٓم يمً الهٍغ ابُت الهجماث ل٣م٘ الض ٓم الىٟاط خيز صزلذ ْالتي بال٣ىابل، ؤلاَع  ماي 23 ً

 .  3 م2001

 

                                                           
حقُّهم  -حقُّهم يف ٖتديد مركزىم القانوين -ادلعاملة اإلنسانية : -تتمثل محاية القانوف الدكرل اإلنساين لإلرىابيُت الذين يُقبض عليهم خالؿ نزاٍع ُمسلٍَّح يف اآليت -  

.  6 رشيد محد العنزم، ادلرجع السابق، ص . يف زلاكمة عادلة تتوافر ذلم فيها الضمانات القانونية
 : ، متوفر على الرابط التارل"إجابات عن أسئلتك: القانوف الدكرل اإلنساين"مستخلص من منشور اللجنة الدكلية للصليب األمحر  - 2

www.icrc.org/web.eng/siteeng0.nsf/html/5L2BUR
.  64ص.رشيد محد العنزم، مرجع سابق -  
:  من اإلتفاقية على ما يلي 9 تنص ادلادة  -
يثاؽ األمم ادلتحدة ليس يف ىذه اإلتفاقية ما ديس احلقوؽ كاإللتزامات كادلسؤكليات األخرل للدكؿ كاألفراد ٔتوجب القانوف الدكرل، كالسيما مقاصد كمبادئ ـ.  

. كالقانوف الدكرل اإلنساين
صراٍع مسلَّح، حسبما يُفهم من تلك التعابَت يف إطار القانوف الدكرل اإلنساين، باعتباره القانوف الذم ال تسرم ىذه اإلتفاقية على أنشطة القوات ادلسلحة خالؿ . 2

تنظَّم بقواعد أخرل من القانوف  يُنظمها، كما ال تسرم ىاتو اإلتفاقية على األنشطة اليت تضطلع هبا القوات ادلسلَّحة لدكلة ما بصدد شلارسة كاجباهتا الرمسية بقدر ما
. كرلالد
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:  ؤلاوظاوي الدولي اللاهىن  بلىاُد اإلاظاض :الثاوي الفَس

اب م٩اٞدت بن ؿمى ما ؤْ ؤلاَع اب ٖلى ااخغب" بـ ٌُل ٓاٖض اإلاؿاؽ لىب ٦شيرة ؤخُانٍء  في ؤصث" ؤلاَع ٓن  ب٣ ْلي ال٣اه  الض
٣ت جل٪ الؾُما ؤلاوؿاوي،

َّق
اب، مماعؾت في بهم للمكدبّ الخٗؿٟي ؤلاخخجاػ بمى٘ اإلاخٗل ابُين اإلا٣اجلين ْحٗظًب ؤلاَع  ؤلاَع

، ٖلحهم اإلا٣بٓى َا التي اإلاباصت م٘ جدىافي ٢اؾُت مٗاملت ْمٗاملتهم ٦إؾٔغ ٓن  ؤ٢غَّق ٓن  الَاي ٢اه  الظًً ظى٠ُ، ٢ْاه
ٗضَّق  اع انٌُل ٓوي ؤلَا ٓاٖض ال٣اه ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه . ؤلاوؿاوي الض

، ألاٞٛاهُت اإلاؿإلت ٟٞي        
ً
 ٖلحهم، اإلا٣بٓىِل  ؤْ اإلادخجٍؼً ألاشخام مً ٞئاث زالر بين الخمُيز ًجب مشال

ٓن  بإجهم اإلاتهمين ْألاشخام ؤٞٛاوؿخان في النزإ زال٫ ٖلحهم اإلا٣بٓى ال٣اٖضة، جىُٓم ؤًٖاء َالبان،  ؤْ الٟاٖل
ابُت الٗملُاث في الكغ٧اء ٗامل ٠ُ٨ٞ ال، ؤم ؾبخمبر ٖكغ ااخاصي بإخضار نلتها ًٖ الىٓغ بٌٛ ؤلاَع

ُل
 الٟئاث ح

. الشالر؟

ْلى الٟئت ًسو ُٞما        م َالبان، ؤًٖاء ؤي ألا ٓن  ٞباٖخباَع ٓاث بلى ًيخم ْلت الىٓامُت ال٣  ِٞم ؤٞٛاوؿخان، لض

 ٔ ٓن  خغب ؤؾغ ٓا ْلٓ ختى م،1949 لؿىت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث ٣ًٞاْ لِم اإلا٣غعة بااخماًت ًخمخٗ  اهتها٧اث باعج٩اب متهمين ٧اه
 في اإلاكدبّ ْألاشخام ال٣اٖضة، جىُٓم ؤًٖاء َْم ْالشالشت الشاهُت الٟئخين ًسو ُٞما ؤما ؤلاجٟا٢ُاث، لخل٪ زُيرة

ٓن، ٣ِٞاء ٚالبُت خؿب لي،ْبالخا الىٓامُين اإلا٣اجلين ٞئت في َاالء بصماط الهٗب ٞمً ال٣اٖضة، لخىُٓم اهخمائهم  ال٣اه

ُب٤
ُل
٣ت الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ٖلحهم ج ِل

ّل
.  اإلاضهُين بدماًت اإلاخٗل

ابُين الئلوؿاهُت ْاإلاٗاملت الخٗظًب الخٗؿٟي، ؤلاخخجاػ مؿاثل بلى الخُغ١  ؾىدا٫ْ  ًلي ُْٞما          ، لئلَع  ألاؾٔغ

ا اب بمماعؾت ٌُّٞ اإلاكدب شخو ٖلى جىهبُّب  التي اإلاباقغة آلازاع مً باٖخباَع ابي اإلا٣اجل ؤْ ؤلاَع :   الخالي الىدٓ ٖلى ؤلاَع

م٨ً: الخٗؿٟي ؤلاخخجاػ. ؤ  ؤٖما٫ باعج٩اب اإلاتهم خبـ ٖملُت بإهّ -ٖامت بهٟت -الخٗؿٟي ؤلاخخجاػ حٍٗغ٠ ًُل
ٓن  مىاُٞت ٍ اهخٟاء م٘ ااخاعجي، الٗالم ًٖ ْٖؼلّ لل٣اه ٓهُت الكْغ اصي ما َْٓ ؤلاخخجاػ، لٗملُت ال٣اه ت ج٣ُُض بلى ًُل  خغٍَّق

٫ٓ  ٢ض ػمىُت إلاضة اإلادبٓؽ الصخو غ ٢ْض جُ .  ج٣هُل

          ١ اب بإٖما٫ اإلاتهمين ًسو ُٞما الخٍٗغ٠ َظا ٍْهضُل ابي، اليكاٍ مماعؾت ؤْ ؤلاَع  في خبؿِم ًخم بط ؤلاَع

ٍٝء  في مِٗم، للخد٤ُ٣ اٖخ٣ا٫ مغا٦ؼ ٓظُّ صْن  ْمً مؼعٍت، ْْغ ة تهمت ج .  لِم مدضصَّق

اصي ٦ما          ٟي ؤلاخخجاػ ًُل ابُين" اإلاتهمين خ٤ ج٣ُُض بلى الخٗؿُّب ت في" ؤلاَع م ؤؾباب مٗٞغ م ْخ٤ اخخجاَػ  ؤؾَغ
ت في م، م٩ان مٗٞغ ُت في ْالًُٗ بمدام الاؾخٗاهت في اإلادخجٍؼً ْخ٤ اخخجاَػ م قٖغ ٓامل اخخجاَػ ما٫ خاؾمت ٦ٗ  إٖل

. 1 ٖاصلت مدا٦مت في ااخ٤

ٓاظِت ؤزىاء البلضان بٌٗ ؾٗذ ل٣ض           اب مساَغ حك٩لِا التي الخدضًاث م ْع  بٟٚا٫ بلى ؤلاَع  الٗضالت هٓام ص
اب، م٩اٞدت ٢ًاًا مٗااجت في ااجىاثُت ت الخضابير باؾخسضام طل٪ ٞٗلذ ٢ْض ؤلاَع اب، إلا٩اٞدت ؤلاصاٍع  بُجها مً ؤلاَع
اب متهمين ألشخام الخٗؿٟي الاخخجاػ ٓاظبت الًماهاث اخترام صْن  مً باإلَع ٓن  ْل في اإلاخاخت ال ْلي ال٣اه  اجمُ٘ الض

                                                           
. من العهد الدكرل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية 4 ك 09راجع نص ادلادتُت  -  
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مين ألاشخام تهم مً اإلادْغ ْلُت اله٥ٓ٩ ههٓم م٘ ًخٗاعى ما َْظا ،1 خٍغ  الؾُما ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  الهلت طاث الض
ْلي الِٗض .  ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض

الًاث           ٨ُت اإلاخدضة ٞال   ألامٍغ
ً
ٓان لم مشال اب، م٩اٞدت بذجت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٥ ًٖ جخ  ْمٗخ٣لٓ ؤلاَع

ٓاهخاهمٓ" ٨ذ بط طل٪، ٖلى صلُل زيرُل " ٍٚغب ْؤبٓ ظ هِل
ؾت ختى ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ؤٚلب اهتُل خ٣ا٫ مجها، اإلا٣ضَّق  صْن  ٞاإٖل

ٟي ْاادجؼ ْالخٗظًب، مدا٦مت، خ٣االث الخٗؿُّب عة ٚير ْالٖا ٚم ٖلى ْطل٪ الض٫ْ، لخل٪ ههًجا ؤنبدذ اإلابرَّق  ؤن مً الغَّق
همين ابُت بإٖما٫ اإلاتَّق ٓن  بَع ٓن  بدماًت ًخمخٗ ْلي ال٣اه ٓاظِاث بَاع في ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض ِل  بلى جهل لم التي اإلا

 النزإ خضّل

ر،
َّق
ٓن  اإلاؿل ٗ ٓن  بدماًت ٍْخمخَّق ْلي ال٣اه اث بَاع في ؤلاوؿاوي الض خت اإلاىاٖػ

َّق
ؿل

ُل
ْلُت اإلا ت ؤْ الض َُّق .    2 الضازل

ٔ  ٦ما           ة خاالثٍء  في -ظغ ٓظُّ ٢بل الاخخُاَي خخجاػالا ٞترة جمضًض -ٖضَّق  في اإلاكدبّ لؤلشخام التهمت ج
ابُت، بإٖما٫ ايُالِٖم دخجؼ الظي للصخو اإلادضصة الؼمىُت اإلاضة ػاصث خين في بَع  الىٓغ بضْن  ؤْ ٢ًاجي بطن بضْن  ًُل

، ؤؾباب في ابي وكاٍ بمماعؾت اإلاتهمين ألاٞغاص اخخجاػ هي ٦شيرة ؤما٦ً في طل٪ هدُجت ٧ْاهذ اخخجاٍػ ٍٓلت لٟتراث بَع َ 
ٓظُّ صْن  مً  لِظٍ ٍْم٨ً ااخاالث، بٌٗ في مؿخ٣لت ٢ًاثُت مغاظٗت بلى اللجٓء صْن  مً بل مدا٦متهم ؤْ بلحهم تهم ج

ت في ااخ٤ جىته٪ ؤن اإلاماعؾاث ٓن  في ٖلُّ اإلاىهٓم الخٗؿٟي لالخخجاػ الخٗغى ٖضم ْفي ااخٍغ ْلي ال٣اه  الؾُما 3 الض

ْلي الِٗض مً 09 اإلااصة ٓػ  ال"  ؤهّ ٖلى جىو التي ْالؿُاؾُت، اإلاضهُت ااخ١ٓ٣ ب ااخام الض ٠ُ٢ٓ ًج  اٖخ٣الّ ؤْ ؤخضٍء  ج
ا ًٟ  ".   حٗؿُّب

ٓخصخي الخٗظًب. ب ابُين ال ٗضُّب : لئلَع ًا ؤلاوؿان، ٦غامت تهضع التي ألاٞٗا٫ مً الخٗظًب ٌُل ِل
 اإلاجخم٘ ٢ُم ٖلى ْحٗضّل

ْلي، ٓى َْٓ الض ا مٞغ ًُّ ا ؤزال٢ ًُّ ا ْصًي ا ٨ْٞغًٍّ ًُّ اْخًاع ْز٣اٞ ّٟ إلاا ،4 ًًّ ِل
ّل
سل

ُل
ت الُبُٗت م٘ جدىافى ْآالم جبٗاث مً ج  البكٍغ

م َُّق .  ؤلاوؿاهُت ْال٣

ٓهُت الخٗاٍع٠ ل٨ رة ْهًٓغا         ْلذ التي ال٣اه ٟين، ٖلى ه٣خهغ ؾٝٓ الخٗظًب جىا  اإلااصة ٖلُّ ههذ ألا٫ْ  حٍٗغ

ب مً ْٚيٍر للخٗظًب الخٗغى مً ألاشخام ظمُ٘ خماًت بٖالن مً 01/01 ٔ  ٖاملتالم يْغ  ظاء خُض م،1975 لٗام ألازغ
غاى: " ًلي ما ٞحها الن، َظا أٚل  جم ٣ٖلُا، ؤْ ٧ان ظؿضًا قضًض، ْٖىاء ؤلم ٖىّ ًيخج ٖمل ؤي بالخٗظًب ٣ًهض ؤلٖا

ٟين ؤخض بٟٗل ما بصخو ٖمضا باخا٢ّ ٓمُين، اإلآْ غاى مىّ، بخدٍغٌ ؤْ الٗم ٫ٓ  مشل أٚل  ؤْ الصخو َظا مً ااخه
ٓم ٖلى آزغ شخو مً ٍّٟٓ ؤْ اعج٨بّ، ؤهّ في ٌكدبّ ؤْ اعج٨بّ ٖمل ٖلى مٗا٢بخّ ؤْ اٖتراٝ، ؤْ اثمٗل ٠ٍٓ ؤْ جس  جس

ً، ؤشخام ٓن  الظي الٗىاء ؤْ ألالم الخٗظًب ٌكمل ال آزٍغ ٖت ظؼاءاث مجغص ًٖ هاقئا ٩ً  مترجبا ؤْ لِا مالػما ؤْ مكْغ

ْص في ٖلحها، ٓاٖض م٘ طل٪ جمصخي خض ٓطظُت ال٣ ".  اءالسجً إلاٗاملت الضهُا الىم

                                                           
تقرير مفوضة األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف بشأف محاية حقوؽ اإلنساف كاحلرِّيات " ٖتت عنواف  (A/hrc/22/26)راجع تقرير رللس حقوؽ اإلنساف  -  

.   ـ يف الدكرة الثانية كالعشرين، ص 2 2/20 /07، الصادر بتاريخ "األساسية يف سياؽ مكافحة اإلرىاب
. 68 رشيد محد العنزم، مرجع سابق، ص  - 2
تقرير مفوضة األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف بشأف محاية حقوؽ اإلنساف كاحلرِّيات " ٖتت عنواف  (A/hrc/22/26)راجع تقرير رللس حقوؽ اإلنساف  -  

.   ، مرجع سابق، ص "ياؽ مكافحة اإلرىاباألساسية يف س
. 0 ، ص0 20كتَّاب ناصر، التعذيب ككسائل مناىضتو يف القانوف الدكرل ادلعاصر، أطركحة دكتوراه، جامعة اجلزائر،  - 4
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ْلي الِٗض مً 07 اإلااصة ههذ ٦ما           ٓػ  ال: " ؤهّ ٖلى ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض  ؤخض بزًإ ًج
ٓبت ؤْ للمٗاملت ال للخٗظًب ت ؤْ الئلوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ

َّق
ٓػ  ال ااخهٓم، ْظّ ْٖلى .بال٨غامت ااخاَ  ؤًت بظغاء ًج

" .  ااخغ اٍعى صْن  ؤخض ٖلى ٖلمُت ؤْ َبُت ججغبت

٫ٓ  الخٗظًب ْحهضٝ            ٓماث، ٖلى آزٍغً ؤشخام ؤْ الطخُت مً ااخه  ٖلى مٗا٢بخّ ؤْ اٖتراٞاث، ؤْ مٗل
ٍّٟٓ، ؤْ اعج٩ابّ، في ٌكدبّ ؤْ اعج٨بّ، ٖمل ٠ٍٓ ؤْ جس ً، ؤشخام جس ٕ ٚير الِضٝ ؤن ٌٗجي َْظا آزٍغ  ٦ْظل٪ مكْغ

 .1 مُل٣ا بُالها باَلت حٗخبر عْمداى صالثل مً الخٗظًب ٖلى بجي ما ٧ْل الٓؾُلت

ا
ً
دٓغ ٞةهّ َظا مً ْاهُال٢ ابُين حٗظًب ًُل ، ؤلاَع ٓا م٣اجلين ألاؾٔغ اب م٩اٞدت ؾُا١ في مضهُين، ؤْ ٧اه  ؤلاَع

ْلي، ابي ًاصي طل٪ ألن الض تراٝ بلى ألاؾير باإلَع . الٗاصلت اإلادا٦مت مباصت م٘ ًدىافى ما َْٓ ال٣ؿغي، ؤلٖا

عي التي ٥جل ختى الض٫ْ، ؤن ْااخ٣ُ٣ت ًٓما جدترم لم ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  خماًت جضَّق عة ااخ١ٓ٣  ً ٓظب اإلا٣غَّق ٓاز٤ُ بم  اإلا
غاٝ ْلُت ْألٖا  جل٪ في ٖلحها اإلاىهٓم اإلاباصت بخُب٤ُ جلتزم ْلم الخٗظًب، الؾُما ؤلاوؿان بد١ٓ٣  الهلت طاث الض

ابُين ٖلى ؤلاجٟا٢ُاث ، ؤلاَع ِل  ٖلى صاؾذ بل ألاؾٔغ
م ٧لّل َُّق ٖت ٚير ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ ؾبُل في ؤلاوؿاهُت ال٣ . اإلاكْغ

ٓاهدىامٓ مٗخ٣ل في خضر ما ْلٗلَّق    ٩ي ٚ ُبت حٗظًب ْؾاثل بجبإ جمَّق  بط. ببُٗض لِـ ألامٍغ دضر ؤن قإجها مً َع
ُل
 ج

ا
ً
 زل٠ عبُِما بٗض اإلاٗهمين مً الخٗل٤ُ ؤْ ألاؾىان، زل٘ ؤْ ب٨ؿغ اإلابرح الًغب مشل قضًضة، ظؿضًت ْمٗاهاة ؤإلا

اٞغ، زل٘ ؤْ الِٓغ، ّ َْظا ،2 ال٨ِغباثُت بالهضماث الخٗظًب ؤْ ألْا
ُّب
 بإجهم مٗخ٣لين مً اٖتراٞاث ؤزظ ًخم ختى ٧ل

ابُت الخىُٓماث في م٣اجلين ٓا لم ْلٓ ختى مِٗا، مخٗاَٟين ؤْ ؤلاَع ٓه .   ٦ظل٪ ٩ً

ابُين الالبوؿاهُت اإلاٗاملت. ط ٔ  لئلَع   َىا٥ لِـ ااخ٣ُ٣ت في: ألاؾغ
ٌل

٠  مسخل٠ في بوؿاهُتالال للمٗاملت ص٤ُ٢ٌل  حٍٗغ
ْلُت، ْاله٥ٓ٩ ؤلاجٟا٢ُاث ِٟا، صْن  ٖجها بؿُُت بقاعاث ٖضا ما الض  اإلااصة هو في ْعص ما ؤلاقاعاث َاجّ بين ْمً حٍٗغ

ب مً ْٚيٍر للخٗظًب الخٗغى مً ألاشخام ظمُ٘ خماًت بٖالن" مً 01/02 ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ

ت ؤْ الالبوؿاهُت
َّق
 ٖلى ههخا اللخان م،1949 لؿىت الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 13 ْاإلااصة م،1975 لؿىت"  بال٨غامت ااخاَ

عة ٔ  مٗاملت يْغ ما٫ حٍٗغًِم ْٖضم بوؿاهُت، مٗاملت ااخغب ؤؾغ . تهضًض ؤْ ٖى٠ٍء  أٖل

ا          
ً
ٓاٖض ٣ًْٞا ٞةهّ َظا مً ْاهُال٢ ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه ٓا٫، مً خا٫ٍء  بإي ًجب ال ٞةهّ ؤلاوؿاوي، الض  ؤي فيْ ألاخ

٢ْاث مً ٢ْذٍء  ٔ  حٍٗغٌ ألا ت ؤْ ٢اؾُت ؤْ البوؿاهُت مٗاملت بلى ألاؾغ
َّق
ٔ  ٖلى طل٪ ٍْيسخبُل  بال٨غامت، خاَ  ألاؾغ

ابُين ما٫ اإلاغج٨بين ؤلاَع ابُت أٖل خت، النزاٖاث ؤزىاء بَع
َّق
ابي اليكاٍ بمماعؾت اإلاتهمين اإلاضهُين ؤْ اإلاؿل . ؤلاَع

                                                           
. 7 ادلرجع السابق، ص  -  

2
- Jean-Pierre Marguenaud, Interdiction de la torture et des traitement inhumains ou dégradants , 

Revue de science Criminelle et droit pénal comparé. N° 1,Dalloz, Janvier/ Mars 2008 , , p 144-145. 

-Augusta Conchighia," Dans le trou noir de Guantanamo ", in Le Monde Diplomatique, Janvier, 2004, 

p 01-06. 
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ٓاهدىا مٗخ٣ل في ٢ْ٘ ما ْلٗلَّق            ٩ي مٓٚ ٓن  زُيرة اهتها٧اث مً الؿمٗت سخيء ألامٍغ ْلي لل٣اه  زيرُل  ؤلاوؿاوي الض
ذ خُض طل٪، ٖلى مشا٫ٍء  ٔ  مٗاملت جمَّق ٍء  بك٩لٍء  َالبان م٣اجلي مً ااخغب ؤؾغ

ت الُبُٗت م٘ ًدىافى ْخصخيّل ٓاٖض البكٍغ  ْال٣

ْلُت م٨ً ظؿُمت اهتها٧اث مً اإلاٗخ٣ل َظا صازل جمَّق  ما بين ْمً. الض :  1 ليي ما هظ٦غ ؤن ًُل

ة بهٟت ْمًاءة ي٣ُت ٞغصًت، ػهؼاهاث في اإلاٗخ٣لين ْي٘ - . مؿخمغَّق

. ٖجهم الغئٍت إلاى٘ عئْؾِم ٖلى ال٣ماف مً ٦ِـ ْْي٘ ه٣لِم، ٖىض اإلاٗخ٣لين ْؤعظل ؤًضي ج٣ُُض -

ْحهم ؤلاجها٫ مً اإلاٗخ٣لين مى٘ - . ْمدامحهم بظ

ٓم مً ااخغمان م٘ الالمخىاهي، ْالىٟسخي البضوي الخٗظًب - . الهازبت اإلآؾ٣ُى هدُجت الى

ٓاهدىامٓ مٗخ٣ل في خضر ْما          ٓن  زُيرة اهتها٧اث مً ٚ ْلي لل٣اه م٨ً ؤلاوؿاوي الض  خضر ما ٖلى بؾ٣اَّ ًُل
 ٔ ْمت ؤٞغاص مً الٗغا٢ُين لؤلؾغ ِلبذ ْالظي الٗغاقي، ٍٚغب ؤبٓ سجً في اإلا٣ا

غّل ٓع  مىّ ؾُل ُبت ن ا َع  اإلاٗاملت ًٖ ظضًّ

ٓم الالبوؿاهُت .  م28/04/2004 ً

ت ؤلازخالٞاث بين مً بن            ٍَٓغ ٓن  بين ااج ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ْال٣اه  ًخٗل٤ ُٞما ؤلاوؿاوي الض

اب بم٩اٞدت .  ؤلاخخجاػ مؿإلت في ٨ًمً ؤلاَع

٢ٓذ ٟٞي            ب الظي ال
َّق
ٓاٖض جخُل ٗغى ؤن ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٢ ت اإلادخجؼ الصخو ٌُل ِل  ال٣ًاء، ٖلى بؿٖغ

ٌ ْخ٤ّل

٫ٓ  في ٗت مدا٦مت ٖلى ااخه ص ٚير ؤلاخخجاػ ؤن طل٪ -ْٖاصلت ؾَغ ة مدضَّق ٓاٖض م٘ ًخٗاعى ؤمغٌل  مدا٦مت صْن  اإلاضَّق ٢ 

ٓن  ْلي ال٣اه ر النزإ خالت في اإلادخجٍؼً ٞةن -ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض
َّق
ٓحٌل  اإلاؿل ٓاء بّ مؿم ٔ  خالت في ؾ  ااخايٗين ااخغب ؤؾغ

م ؤما ،(1949) الغابٗت ظى٠ُ الجٟا٢ُت ااخايٗين ًًاإلاٗخ٣ل ؤْ ،(1949) الشالشت ظى٠ُ الجٟا٢ُت ٓن  ِٞم ٚيَر ُُّب  مدم
ٓظب ٫ٓ  مً 75 ْاإلااصة م،1949 لٗام ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مً اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة بم ٧ٓ  التي م،1977 لٗام ألا٫ْ  ؤلايافي البرج

.  2 الٗاصلت ْاإلادا٦مت الخمُيز ْٖضم بوؿاهُت مٗاملت لِم جدُذ

 الخاجمت

اب، م٩اٞدت بن ٓظبّ ْما ؤلاَع ٓن  جُب٤ُ ج٣خطخي مسخلٟت، جضابير مً حؿخ ْلي ال٣اه ٓن  ؤْ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  ال٣اه
ْلي ا، ٦الَما ؤْ ؤلاوؿاوي الض ًٗ ٓن  ٞخُب٤ُ م ْلي ال٣اه جبر الؿلم، خاالث في ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  اخترام ٖلى الض٫ْ  ًُل
ًٓما ألاٞغاص ًسو ُٞما مجها، اإلا٣ضؾت الؾُما ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اب ظغاثم باعج٩اب ْاإلاتهمين ٖم  الخدضًض، ْظّ ٖلى ؤلاَع

ع  َٓ إلاا ٣ًْٞا ٖاصلت مدا٦مت مدا٦متهم بٗض ٖلحهم ال٣ٗاب ْحؿلُِ بةوؿاهُت مٗاملتهم زال٫ مً ْطل٪ ًٓها م٣غَّق . ٢اه

                                                           
:  ، بتصرُّؼ، متوفِّر على الرابط التارل"احملتجزين معاملة كسوء بوش إدارة :التعذيب عواقب من اإلفالت" عنواف ب "ككتش رايتس ىيومن" تقرير أنظر -  

- www.hrw.org/ar/category/topic/counterterrorism 
.  7 رشيد محد العنزم، مرجع سابق، ص  - 2
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ا          ٓن  جُب٤ُ ؤمَّق ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض خت النزاٖاث ػمً في ٩ُٞ
َّق
ْلُت اإلاؿل تراٝ ًخم ؤًً ْالضازلُت، الض  ؤلٖا

اب، بمماعؾت اإلاتهمين ٞحهم بما ْاإلا٣اجلين، اإلاضهُين بد١ٓ٣  ابُت مىٓماث ؤْ ٖهاباث في اإلا٣اجلين ؤي ؤلاَع  ؤْ صازلُت بَع

ْلُت . ص

ٓن           ابُ م٨جهم ال ٞاإلَع ٓن  خماًت ْعاء ؤلازخباء ًُل ْلي ال٣اه ٓن  ِٞم لِم، ؤلاوؿاوي الض ُُّب  النزإ ْهخاثج آزاع مً مدم

هم ح،اإلاؿلَّق  ٓن  ل٨جَّق ي ابُت ااجغاثم ٖلى للمدا٦مت مٗغَّق َٓا التي ؤلاَع ٍ ٤ْٞ 1 اعج٨ب  ؤمام الٗاصلت اإلادا٦مت ْمباصت قْغ

جي ااجىاجي ال٣ًاء ْلي ؤْ الَٓ . الض

 اإلاد٨مت ازخهام هُا١ جدذ اإلاجغمين مً الٟئاث ؤ٦ ر بصزا٫ ؤظل مً ْؾِٗا في ما ببظ٫ ملؼمت الض٫ْ  بن        
ْلُت، ااجىاثُت ٓاٖض الٗغفي ألانل هيسخى ؤن ًجب ال بط الض ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه ٓص ْالتي ؤلاوؿاوي، الض  ج٣ىين بٟٚا٫ ؤن بلى ج٣

مت ٓن  ٖلحها ٌٗا٢ب لم ٞةن اعج٩ابها، بباخت ٌٗجي ال ظٍغ مِا ٣ٞض ال٣اه ْلي، الٗٝغ ظغَّق بٌل  الض ْلي اإلاجخم٘ ٖلى ْْاظِل  اجساط الض

ٌٍٓ مغج٨بحها ل٣ٗاب ًلؼم ما . 2  ٖجها الىاججت ألايغاع ْحٗ

خىؿل الىخاثج    
ُ
:  بليها اإلا

ٖٓت ٞكل - ْلُت، اإلاجم ٓخض حٍٗغ٠ بًجاص في اإلاخدضة، ألامم ْعائها ْمً الض اب، م  الخٍٗغ٠ طل٪ زال٫ ْمً لئلَع

م٨ً اب يض ٞٗالت م٩اٞدت آلُاث ْي٘ ًُل  .ؤلاَع

ٓن  ؤن ٖلُّ اإلاخ٤ٟ - ْلي ال٣اه ٓم ؤلاوؿاوي الض ٖٓت ٖلى ٣ً ٓن  اؤ٢ٍغ التي اإلاباصت مً مجم  ٢ْبلّ (1949) ظى٠ُ ٢اه

ٓن  دترم ال اإلاباصت َظٍ ؤن بال ،(1907) الَاي ٢اه
ُل
٤ بطا الؾُما ججاَلِا ًخم ؤْ ج

َّق
اب بم٩اٞدت ألامغ حٗل . ؤلاَع

ين ٦ال اخترام ٖضم - ٓاث -الُٞغ ْلي الخدال٠ ٢ ابُت الخىُٓماث ْم٣اجلي الض ٓاٖض -ؤلاَع ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  الض
ٓم خُض ؤلاوؿاوي، ْليا الخدال٠ ٣ً  بال٣ُام ٞحهم للمكدبّ الالبوؿاهُت ْاإلاٗاملت ْالخٗظًب الخٗؿٟي ؤلاخخجاػ بٗملُاث لض

اب، بإٖما٫ ٓم خين في ؤلاَع ابُت الخىُٓماث ج٣ ٓص بازخُاٝ ؤلاَع  .ْبٖضامِم الىٓامُين ااجى

ٌ  الخىؿُاث   :  اإلالترخت والخلى

ْلي ماجمغ ٣ٖض - ْلُت اجٟا٢ُت ٖىّ جخمسٌ ص ٟا جخًمً قاملت ص  ٢بل مً ٖلُّ ْمخ٤ٟ ماوٗا، ظامٗا، ص٣ُ٢ا، حٍٗغ
ٖٓت ؤًٖاء ٚالبُت ْلُت، اإلاجم اب ٖلى بال٣ًاء ال٨ُٟلت آلالُاث جبُان م٘ الض ْلي، ؤلاَع ٓن  ؤن صْن  الض  خؿاب ٖلى طل٪ ٩ً

ٓاٖض اهتها٥ ٓن  ٢ ْلي ال٣اه . ؤلاوؿاوي الض

اب م٩اٞدت بن - ْلُت ؤلاجٟا٢ُاث ههٓم اخترام جغاعي ؤن ًجب ؤلاَع  بط الٗضاثُت، ألاوكُت لؿير ةاإلاىٓم الض
ابُين ٖلى ااخغب جىهب ؤن ًجب ٍٝء  ْصْن  ٣ِٞ ؤلاَع ُان للمضهُين اؾتهضا ٔ  مٗاملت ًجب ٦ما اإلادمُت، ْألٖا  مً ألاؾغ

ين . بوؿاهُت مٗاملت الُٞغ

                                                           
 .72 ادلرجع السابق، ص  -  

2
- Jean-Marie HENCKAERTS, Louise DOSWALD-BECK, Droit international humanitaire 

coutumier, vol°1, Bruylant, Bruxelles, 2006, p 5. 
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اب بصزا٫ ٖلى الٗمل - مت باٖخباٍع -ؤلاَع ْلُت ظٍغ  ااجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام يمً -الٗالمي بالؿالم ماؾت ص
٘ ْلُت،الض ٓة لٞغ اب ؤٖما٫ مغج٨بي يض الغصٕ ٢ ٓعٍ بكتى ؤلاَع . ن

اب، بإٖما٫ ال٣اثمين ؤن الخإ٦ُض ًجب - ٓعٍ بكتى ؤلاَع ٓا ؤن ًجب ْؤق٩الّ، ن دا٦م ب٣ًا ًُل ٓاٖض َِل لُت ل٣  اإلاؿْا
ْلُت، ٓا ظؼاء، مً ٖلحهم ًدىاؾب ما ْحؿلُِ الض ٓه   ل٩ُ

ً
٫  إلاً ٖبرة ِل

ّٓل ؿ
ُل
مت َظٍ اعج٩اب ؤهٟؿِم لِم ح ْلُتا٫ ااجٍغ  اإلااؾت ص

ْلي باألمً . الٗالمي ْالؿلم الض

 اإلاساحّ

:  باللغت الِسبُت: ؤوال

س. ؤ :  الىـىؾ اللاهىهُت والخلاٍز

. 1949اجٟا٢ُاث ظى٠ُ ألاعبٗت لؿىت  -

ْالشاوي لؿىت  - ٓلين ؤلاياُٞين ألا٫ْ  ٧ٓ . 1977البرج

ْالؿُاؾُت - ْلي ااخام بااخ١ٓ٣ اإلاضهُت   .الِٗض الض

ٓع  - ْلُت للهلُب ألاخمغ مؿخسلو مً ميك ، "بحاباث ًُ ؤطئلخً: اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي"اللجىت الض

ٓٞغ ٖلى الغابِ الخالي  www.icrc.org/web.eng/siteeng0.nsf/html/5L2BUR : مخ

غ مجلـ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  - ٓان  (A/hrc/22/26)ج٣ٍغ س مفىكت ألامم اإلاخددة الظامُت لخلىق " جدذ ٖى جلٍس

ش "خلىق ؤلاوظان والخّسٍِّاث ألاطاطُت في طُاق ميافدت ؤلازهاب ؤلاوظان بؼإن خماًت ، الهاصع بخاٍع

07/12/2012ً ْالٗكٍغ ْعة الشاهُت  . م في الض

غ مجلـ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  - ٓان  (A/hrc/22/26)ج٣ٍغ س مفىكت ألامم اإلاخددة الظامُت لخلىق " جدذ ٖى جلٍس

ْعة الشاهُت ، "في طُاق ميافدت ؤلازهاب ؤلاوظان بؼإن خماًت خلىق ؤلاوظان والخّسٍِّاث ألاطاطُت الهاصع في الض

ش  ً، بخاٍع م 07/12/2012ْالٗكٍغ

غ - ٓمً" ج٣ٍغ ٓان  "ْْحل عاًدـ َُ ً مِاملت وطىء بىغ بدازة :الخِرًب ُىاكب مً ؤلافالث"   بٗى ، "اإلادخجٍص

غ ٖلى الغابِ الخالي ِل
ّل
ٞٓ  www.hrw.org/ar/category/topic/counterterrorism - : بخهغُّبٝ، مخ

:  الىخب. ب

-  ،٠َُ ٓ ت، صاللاهىن الدولي الِامٖلي ناص١ ؤب ، ؤلاؾ٨ىضٍع . ن.ؽ.، ميكإة اإلاٗاٝع

ٖٓاث ااجامُٗت، ٍمعجم في اللاهىن الدولي اإلاِاؿسٖمغ ؾٗض هللا،  - ٓان اإلاُب . 2005، ااجؼاثغ، 1، صً

ٖٓاث ااجامُٗت، ااجؼاثغ، النزاُاث الدولُتخل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - ٓان اإلاُب . 2005، صً

: السطاثل الجامُِت. ج

اب هانغ،  - ٓعاٍ، ظامٗت ااجؼاثغ، الخِرًب ووطاثل مىاهلخه في اللاهىن الدولي اإلاِاؿس٦خَّق خت ص٦خ ، ؤَْغ

2010 .

م،  - ، مظ٦غة وظاويفِالُت الِلاب ُلى ؤلاهتهاواث الجظُمت للىاُد اللاهىن الدولي ؤلاهانغي مٍغ

 .2009ماظؿخير، ظامٗت باجىت، 
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: اإلالاالث . د

، اإلاجلت الٗغبُت خلىق ؤلاوظان بين ؤلازهاب والدفاَ الؼسعي: الخدخل وألامً الدولُانؤمين م٩ي مضوي،  -

ٓان 10اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، الهاصعة ًٖ اإلاِٗض الٗغبي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، الؿىت الٗاقغة، الٗضص  ٓوـ، ظ ، 2003، ج

 www.fsjegj.rnu.tn/.../revue_arabe_droits_homme.htm -  :ع ٖلى الغابِ الخاليمخٝٓ

ت الدولُتعقُض خمض الٗنزي،  - دزاطت ألزس الخسب ُلى ؤلازهاب ُلى خلىق  -خلىق ؤلاوظان في ًل ؤلاهتهاٍش

ٓن، الٗضص ؤلاوظان ْال٣اه ٗت  . م2010، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، ظاهٟي 41، مجلت الكَغ

:  باللغت الفسوظُت: هُازا -

A. Ouvrages : 

- Jean-Marie HENCKAERTS, Louise DOSWALD-BECK, Droit international 

humanitaire coutumier, vol°1, Bruylant, Bruxelles, 2006. 

B. Articles : 

- Augusta Conchighia," Dans le trou noir de Guantanamo ", in Le Monde 

Diplomatique, Janvier, 2004. 

- Brigitte STERN, Le contexte juridique de "L'après" 11septembre 2001, in: Le 

droit international face au terrorisme, Cahiers internationaux n
o 
17, Pédone, Paris,2002. 

- Christopher Brauchli, Rewriting the Geneva Convention , Boulder Daily Camera, 

November 13
th

, 2004, available at: 

www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/attack/law/2004/1113memo.htm 

- Gilbert GUILLAUME, Le droit international face au terrorisme, préface, Cahiers 

internationaux n
o 
17, Pédone, Paris, 2002. 

- J.M Chilikine,"protection de la population et des personnes civiles contre les 

dangers résultant des opérations militaires", in revue belge de droit international , nº 1, vol 

8, 1972. 

- Jean-Pierre Marguenaud, Interdiction de la torture et des traitement inhumains ou 

dégradants, Revue de science Criminelle et droit pénal comparé. N° 1,Dalloz, Janvier/ Mars 

2008. 

- Michèle Poulain, Les attentats du 11 septembre et leurs suites: quelques points de 

repère, A.F.D.I, volume 48, 2002. 
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كساءة في ججسبت هُئت ؤلاهـاف واإلاـالخت : ؤطع حبر ألاكساز في الِدالت ؤلاهخلالُت
مس السبان  -باخث بظلً الدهخىزاه حامِت مدمد الخامع   الخظين الٍِى

س ي  -ولُت الِلىم اللاهىهُت وؤلاكخـادًت وؤلاحخماُُت   .اإلاملىت اإلاغسبُت –الظَى

 

 

 

 ملخف

اٞض ؤَم ؤخض الًغع  ظبر ٌٗخبر  ًٖ ال٨ك٠ في خاؾما ْبضًال مسغظا ًمشل ؤهّ بلى بالىٓغ ؤلاهخ٣الُت، ٖضالتا٫ ْع

ٔ  ٖما ال٩املت ااخ٣ُ٣ت  بها جٓصخي ما ٚالبا ْالتي – الًغع  ظبر بغامج ْحؿتهضٝ ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ظؿُمت اهتها٧اث مً ظغ
ٍٓت هدُجت جإحي ؤْ ااخ٣ُ٣ت اجان تراٝ -النزاٖاث لدؿ خباع ْعص ؤلاوؿان خ١ٓ٣  جغامباح اإلاُالبت في الطخاًا بد٤ ؤلٖا  ؤلٖا

 ملمٓؾت جضابير ْي٘ بلى باألزو البرامج َظٍ ْحؿعى ؤلاهخ٣ا٫، بٗض ما مجخم٘ بىاء بٖاصة في اإلاكاع٦ت ٞغنت ْمىدِم لِم

ت . مٗاهاتهم ْجس٠ُٟ الطخاًا يغع  اجبر ْعمٍؼ

ٓظحهُت ْاإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاباصت ْحٗخبر ٓن  اهتها٧اث لطخاًا ااجبرْ ؤلاهخهاٝ في ااخ٤ بكإن ألاؾاؾُت الخ  ال٣اه
ْلي ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ؤلاوؿاوي ْال٣اه ٓزاث٤ ؤَم بين مً الض ْلُت  ال  الًغع  ظبر في للخ٤ جانل التي الض

ٓز٣ُت َظٍ جىو خُض ْالاهخهاٝ ٓعي ْالٟٗا٫ ال٩افي ااجبر مً الٛغى ؤن ٖلى ال ؼ َٓ ْالٟ  زـال٫ مـً الٗضالت حٍٗؼ

ٓن  ظؿُمتا٫ الاهتها٧اث مٗااجــت ْلي لل٣اه ٓن  ااخُيرة الاهتها٧اث ؤْ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ؤلاوؿاوي لل٣ـاه  .الض

 ملدمت

ٕٓ ق٩ل ٍٓت، بالٛت ٢ًُت الػا٫ الًغع  ظبر مٓي ٓن  باوكٛاالث اؾخإزغث ااخُ ْلي ال٣اه  ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض
ٓص ْعٚم ت ال٣ُِٟت ااجِ ْلت ْالؿُاؾُت ْالىٍٓغ  بلحها اإلاخٓنل ْااخالناث ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجىت ؤٖما٫ نُٗض ٖلى اإلابظ

ٓص ٞةن ااخانين، اإلا٣غعًٍ ٦باع َٝغ مً ْلي اإلاجِ ْػ  لم الض ْص ااجضًضة، ألالُٟت بضاًت ْلٛاًت ًخجا ٓاٖض خض  الٗامت ال٣

ٓظحهُت ْاإلاباصت . 1الخ

اٞض ؤَم ؤخض الًغع  ظبر َْٗخبر  ًٖ ال٨ك٠ في خاؾما ْبضًال مسغظا ًمشل ؤهّ بلى بالىٓغ ؤلاهخ٣الُت، الٗضالت ْع

ٔ  ٖما ال٩املت ااخ٣ُ٣ت  بها جٓصخي ما ٚالبا ْالتي – الًغع  ظبر بغامج ْحؿتهضٝ ،2ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ظؿُمت اهتها٧اث مً ظغ
ٍٓت هدُجت جإحي ؤْ ااخ٣ُ٣ت اجان بها تراٝ -النزاٖاث لدؿ  ْعص ؤلاوؿان خ١ٓ٣  باخترام اإلاُالبت في الطخاًا بد٤ ؤلٖا

                                                           
 .   : ، ص2007أمحد شوقي بنيوب، دليل حوؿ العدالة اإلنتقالية، سلسلة أدلة تدريبية، منشورات ادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف شتنرب   
-www.arab، 2006كمسار العملية اإلنتقالية يف ادلغرب، مباردة اإلصالح العريب، أكراؽ ادلتابعة السياسية، شتنرب  زلمد أمحد بنيس، ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة 2

reform.net 
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خباع  جضابير ْي٘ بلى باألزو البرامج َظٍ ْحؿعى ؤلاهخ٣ا٫، بٗض ما مجخم٘ بىاء بٖاصة في اإلاكاع٦ت ٞغنت ْمىدِم لِم ؤلٖا

ت ملمٓؾت  .1مٗاهاتهم ْجس٠ُٟ الطخاًا يغع  اجبر ْعمٍؼ

ٓم ٓظّ الًغع  ظبر ْمِٟ ٓن  ًٟغيّ الظي ؤلالتزام طل٪" َٓ ٖام ب ْلي ال٣اه ْلت ٖلى الض لُت ٦إزغ الض ْلُت للمؿْا  الض

ٓا٢ٗت ًٖ ٓاء لِا اإلايكئت ال ٕ ٚير ٞٗال اهذ٥ ؾ ْلُا مكْغ ْلُا وكاَا ؤْ ص  مً الطخاًا جم٨ين " ٦ظل٪ َْٓ ،2"ياعا ص
 ٫ٓ . 3"الًغع  ظبر صْن  ًخد٤٣ ؤن ًم٨ً ال الظي ؤلاههاٝ مً ٢ضع ؤ٦بر ٖلى ااخه

ٓم ٍْدؿ٘ ٓهّ مً أل٦ ر اللسز  حبر مِٟ ا ٧ ًً ٍٓ ا حٗ ًً لُت ب٢غاع بمشابت لُهبذ ًمخض بل ٣ِٞ، للطخاًا ماص  بمؿْا
ْلت ٓظٓب ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اهتها٧اث ًٖ الض ٓن  إلا٣خًُاث ٣ًْٞا طل٪ ًٖ اإلاترجبت ألايغاع ظبر ْب ْلي ال٣اه  الهلت، طاث الض

خباع، عص مً ظؼء ٦ظل٪ َْٓ  ْاإلاالُت اإلاِىُت ْؤْياِٖم الطخاًا لّ حٗغى ما او٩ٗاؾاث ااخؿبان في ًإزظ الٖا

م ٖلى طل٪ ْاو٩ٗاؾاث ْممخل٩اتهم  .4ؤؾَغ

ٓعة جمذ ٢ْض ٖٓت بل ْلُت اإلاٗاًير مً مجم ٓص زال٫ الض اث ٞحها جغا٦مذ ٣ٖ ٓم الهلت طاث ْآلالُاث الىٍٓغ  بمِٟ

ٓلىضي ااخبراء، مً ٖضص مؿاَماث ؤبغػَا مً ٧ان ْالتي الًغع، ظبر ًٓٞ، ٞان زُٓ ٧الِ ٓوي قٍغ٠ ْاإلاهغي  ب  Les » بؿُ

 Principes van Boven / Bassiouni » 5 َٓـ  ْالٟغوسخي ٓاهحي ل م، ،6ظ ْلُت الخجاعب ٚىذؤ ٦ما ْٚيَر  زال٫ مً طل٪، الض
ٖٓذ بغامج ٖبر ااخ٣ُ٣ت اجان ٖمل ا ؤق٩الِا جى  .7ْجضابيَر

ذ التي البلضان مً ٦ْٛيٍر ّٖ بىاء بلى اإلاٛغب ؾعى ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ظؿُمت اهتها٧اث ٖٞغ  لخهُٟت الغؾمي مكْغ

ٓم ٢اعبذ التي " ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت" جإؾِـ زال٫ مً اإلااضخي، جغ٦ت  اإلاباصت ٖلى باإلعج٩اػ الًغع  بغط مِٟ
ٓن  ْم٣خًُاث ْؤلاههاٝ للٗض٫ ألاؾاؾُت ْلي ال٣اه ْلُت اإلاٛغب ْالتزاماث ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  ججاعب زالناث ٦ْظا الض

 .8الٗالم ٖبر ااخ٣ُ٣ت اجان

                                                           
. 9: ، ادلركز الدكرل للعدالة اإلنتقالية، ص2009فرباير  4  -2 تقرير الرباط، مفهـو كٖتديات جرب الضرر اجلماعي، الرباط،   
. 672: ، ص4 20اجلزائر،  ىومة، دار الطبع دار اإلنساين، الدكرل القانوف انتهاكات عن الدكلية اجلنائية يةادلسؤكؿ يتوجي، سامية 2
 .48: ص ،2008 اإلسكندرية اجلامعي، ادلفكر دار ،"الدكرل القانوف أحكاـ ضوء على الدكلية اجلرائم ضحايا حقوؽ" بومساحة، الدين نصر  
 كالذم "كالفرص التحديات .. العدالة االنتقالية" حوؿ اإلقليمي العريب ادلنتدلادلفاىيم كاآلليات، كرقة مقدمة خالؿ أشغاؿ : يةاحلبيب بلكوش، العدالة اإلنتقاؿ 4

 بالقاىرة اإلمنائي ادلتحدة األمم لربنامج اإلقليمي كالدديقراطية بادلغرب كادلركز اإلنساف حقوؽ دارسات مركز من كل مع بشراكة اإلنساف حلقوؽ العربية ادلنظمة نظمتو
. 2013مام  13-14يومي 

5
Les Principes fondamentaux et les directives des Nations unies concernant le droit à un recours et à 

réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de 

violations graves du droit international humanitaire, Assemblée générale , Résolution 60/147 le 16 

décembre 2005, disponible sur: http://www.ohchr.org/french/law/reparation.htm.  
6
 Joinet, Louis, Question de l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme civils et 

politiques , Rapport final en application de la décision 1996/119 , Sous-Commission des droits de 

l’homme, Nations Unies, E/CN.4/Sub.2/1997/20 et E/CN.4/ Sub.2/1997/20/Rev.1. 
. ادلفاىيم كاآلليات، مرجع سابق: احلبيب بلكوش، العدالة اإلنتقالية 7
. 5: ير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، صالتقر 8
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لُت بزاعة ًمى٘ ؤؾاسخي بىٓام م٣ُضة هٟؿِا ْظضث ٢ض  الُِئت ٧اهذ ْبطا  الصخئ ،1الاهتها٧اث ًٖ الٟغصًت اإلاؿْا
٢ُٓت الؿاخخين صازل ْاؾٗا ظضال ؤزاع الظي  الًغع، ْظبر اإلاهااخت مبضؤ ًٖ صاٞٗذ باإلا٣ابل ٞةجها ْالؿُاؾُت، ااخ٣

ٕٓ في اإلاٛغبُت للخالت اإلاىاؾب اإلاٟخاح بمنزلت طل٪ مٗخبرة ٢ٓغاَي ؤلاهخ٣ا٫ ْبىاء الخهاار جضبير مٓي ٓص الضًم  ٞما. 2اإلايك
 ؤلاههاٝ َُئت اؾخُاٖذ خض ؤي ْبلى الاهخ٣الُت؟ الٗضالت آلُاث مً ٦ألُت عع الٌ ظبر إلاىهج الٗامت الٟلؿٟت هي

ْلُت؟ للخجاعب بالىٓغ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ااجؿُمت الاهتها٧اث ضخاًا جىه٠ ؤن ْاإلاهااخت   الض

ٓم اإلاغظُٗت ألاؾـ ٖلى الًٓء حؿلُِ زال٫ مً الدؿائالث َظٍ ٖلى ؤلاظابت ؾىدا٫ْ   الًغع  ظبر إلاِٟ

ْلُت ججاعبا٫ بٌٗ ْاؾخٗغاى  في ٖملِا ْج٣ُُم الُِئت اقخٛا٫ اخهُلت ؾيخُغ١  زم ،)ؤ٫ْ  مبدض( اإلاجا٫ َظا في الض
 )زاوي مبدض(ألايغاع ظبر مجا٫

 الفللى واإلامازطاث الدولُت اإلاِاًير: اللسز  لجبر اإلاسحُِت ألاطع  -ؤوال

ٓن  م٣خًُاث جخًمً ْلي ال٣اه ٓػٖت مِمت ْمٗاًير مباصت الض  طاث ْؤلا٢لُمُت الٗاإلاُت اله٥ٓ٩ مً ٖضص بين م

دت م٣خًُاث جخًمً ْالتي 3ؤلاوؿان بد١ٓ٣  الهلت  في ظؿُمت اهتها٧اث ضخاًا ألاشخام خ٤ ٖلى جىو نٍغ
٫ٓ  للخٓلم ْؾاثل مً الاؾخٟاصة ٌٍٓ ااجبر ٖلى للخه جي، الهُٗض ٖلى اإلاسخهت ااجِاث ؤمام ْالخٗ  ألامغ لؼم ْبن الَٓ

ْلُت اإلادا٦م ؤمام . 4الض

ٓظحهُت ْاإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاباصت ْحٗخبر ٓن  اهتها٧اث لطخاًا ْااجبر ؤلاهخهاٝ في ااخ٤ بكإن ألاؾاؾُت الخ  ال٣اه
ْلي ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ؤلاوؿاوي ْال٣اه ٓزاث٤ ؤَم بين مً الض ْلُت  ال  الًغع  ظبر في للخ٤ جانل التي الض

ٓز٣ُت َظٍ جىو خُض ْالاهخهاٝ ٓعي ٖا٫ْال٠ ال٩افي ااجبر مً الٛغى ؤن ٖلى ال ؼ َٓ ْالٟ  زـال٫ مـً الٗضالت حٍٗؼ

ٓن  ااجؿُمت الاهتها٧اث مٗااجــت ْلي لل٣اه ٓن  ااخُيرة الاهتها٧اث ؤْ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ؤلاوؿاوي لل٣ـاه  .5الض

 

 

                                                           
" على أف  2004أبريل  2 بتاريخ   520اجلريدة الرمسية عدد تنص ادلادة السادسة من ظهَت ادلصادقة على النظاـ االساسي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة الصادر ب  

"  سؤكلية الفردية عن االنتهاكات، كمن مهامها البحث كالتحرم كالتقييم كالتحكيم كاالقًتاحاختصاصات ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة غَت قضائية، كال تثَت ادل
كاإلنسانية،  اإلجتماعية للعلـو الثاين السنوم ادلؤ٘تر منوذجا، كادلصاحلة اإلنصاؼ ىيئة ٕتربة: ادلغرب يف السياسية كالتحوالت اإلنتقالية العدالة اللطيف، عبد كماؿ 2

 .  20مارس  31 - 30 الدكحة
ؽ كاسع من جانب أصبح األساس القانوين للحق يف اإلنتصاؼ كجرب الضرر مرسخا بقوة يف النصوص التفصيلية لألدكات الدكلية حلقوؽ اإلنساف كمقبوال على نطا  

، كاإلتفاقية الدكلية (ادلادة الثانية)كؽ ادلدنية كالسياسية ، كالعهد الدكرل اخلاص باحلق(ادلادة الثامنة )الدكؿ، كمن بُت ىذه األدكات، اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف
ادلادة )، كاتفاقية مناىضة التعذيب كغَته من ضركب ادلعاملة أك العقوبة القاسية أك ادلهينة أك الإلنسانية (ادلادة السادسة)للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييز العنصرم

 (اسعة كالثالثوفادلادة الت)، كاتفاقية حقوؽ الطفل(الرابعة عشر
 .5: ، ص2006كجنيف  نيويورؾ ادلتحدة، األمم منشورات اإلنساف، حلقوؽ ادلتحدة األمم مفوضية برامج جرب الضرر،: الصراع مابعد لدكؿ القانوف سيادة أدكات 4
بػادئ األساسػية كادلبػادئ التوجيهيػة بشػأف احلػق يف ادلتعلق بادل A /RES/60/147: اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقممن ادلادة التاسعة من قرار   الفقرة  5

 .دكؿاالنتصػاؼ كاجلػػرب لضػػحايا االنتػػهاكات اجلسػػيمة للقػػانوف الػػدكرل حلقػػوؽ اإلنساف كاالنتهاكات اخلطَتة للقانوف اإلنساين اؿ
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 . والجبر الاهخـاف في الخم بؼإن الخىحيهُت والخوىن ألاطاطُت اإلابادت -أ

ٓز٣ُت َظٍ جدضص ٓم  ال  الًغع  طل٪ في بما ظماعي، ؤْ ٞغصي يغع  بّ اخ٤ الظًً مالصخ ؤهّ ٖلى الطخُت مِٟ
 َْكمل ألاؾاؾُت، بااخ١ٓ٣  الخمخ٘ مً ااخغمان ؤْ ؤلا٢خهاصًت ااخؿاعة ؤْ الىٟؿُت اإلاٗاهاة ؤْ ال٣ٗلي ؤْ البضوي

 جضزلِم ؤزىـاء يـغع  بهم اخـ٤ الـظًً ْألاقـسام الًـدُت، حُٗلـِم مـً ؤْ اإلاباقـغة ألاؾـغة ؤٞـغاص ؤًًـا” الطخُت“ مهُلر
. 2للخُغ حٗغيِم إلاى٘ ؤْ للخُغ اإلاٗغيين الطخاًا إلاؿاٖضة

ٓم ٌكمل آزغ، ظاهب مً ٓظحهُت ْاإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاباصت م٣خًُاث خؿب الًغع  ظبر مِٟم  ألاؾاؾُت الخ
ٓن  اهتها٧اث لطخاًا ْااجبر ؤلاهخهاٝ في ااخ٤ بكإن ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  الاطترداد لي،الضْ ؤلاوؿاوي ْال٣اه

. 3الخىساز بِدم واللماهاث والتركُت والخِىٍم

ت اؾترظإ ،الاطترداد ٍْخًمً ٓهُت ْااخ١ٓ٣  ااخٍغ ت ْااخُاة الاظخماعي ْالٓي٘ ال٣اه ٓصة ْااجيؿُت، ألاؾٍغ  ْالٗ

 .4اإلامخل٩اث ْبٖاصة الٗمل ْاؾترصاص ؤلا٢امت م٩ان بلى

 ْايُغاب ْمٗاهاة ؤلم مً ٖجهما ًترجب ْما ْالظَجي البضوي الًغع  َْكمل ا٢خهاصًا ج٣ُُمّ ُٞم٨ً الخِىٍم ؤما
 ال٨ؿب في ااخؿاعة طل٪ في بما ال٨ؿب في ْااخؿاثغ اإلااصًت ْألايغاع الخٗلم ٞغم بُجها ْمً الٟغم، ْيُإ ٖاَٟي،

 . اإلام٨ً

٢ٓاج٘ مً الخد٤٣ْ اإلاؿخمغة الاهتها٧اث ٠٢ْ الخىساز بِدم واللماهاث التركُت ْحكمل  ٧املا٫ ْال٨ك٠ ال
ٍٓت ٖلى الخٗٝغ في اإلاؿاٖضةْ  ااخ٣ُ٣ت ًٖ ْالٗلجي  ْاإلاجخمٗاث الش٣اُٞت للمماعؾاث ٣ْٞا صٞجها ْبٖاصة ااجشض َ

خظاع ْج٣ضًم اإلادلُت، تراٝ طل٪ في بما الٖا ٢ٓاج٘ ٖلىا الٖا ٫ٓ  بال لُت ٢ْب  . اإلاؿْا

 ألاكساز حبر مجاٌ في  الخلُلت للجان الفللى اإلامازطاث -ب

ٓٞغ نؤ ااخ٣ُ٣ت اجان بٓؾ٘   ج
ً
ؿا ؾُل

ُل
ٓٙ بلى البرامج َظٍ ْتهضٝ الًغع، ظبر لبرامج مِمت ؤ ٍٓاث بل ٫ٓ  مً مؿخ  الكم

م ل٨ً ،1الطخاًا لخُلٗاث ؤًٞل هدٓ ٖلى ْؤلاؾخجابت  ٞةن الاهخ٣الُت، للٗضالت الَٓىُت للخجاعب ال ري  الترا٦م ٧ل بٚغ

ٕٓ ٓص الًغع  ظبر مٓي ًٍٓاث ْظِ ٕٓ ْل الخٗ  .2ججاعبا٫ مٗٓم في ْازخالٝ جباًً مٓي

                                                           
 .، منشورات األمم ادلتحدة2005دجنرب  6 ، الدكرة الستوف، A /RES/60/147: قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  
ادلتعلق بادلبادئ األساسية كادلبادئ التوجيهيػة بشػأف احلػق يف  A /RES/60/147: اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقممن ادلادة اخلامسة من قرار   الفقرة  2

 .ؽ اإلنساف كاالنتهاكات اخلطَتة للقانوف اإلنساين الدكؿاالنتصاؼ كاجلػػرب لضػػحايا االنتػػهاكات اجلسػػيمة للقػػانوف الػػدكرل حلقػػو
ادلتعلق بادلبػادئ األساسػية كادلبػادئ التوجيهيػة بشػأف احلػق يف  A /RES/60/147: اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقممن ادلادة التاسعة من قرار  4الفقرة   

 .قػػانوف الػػدكرل حلقػػوؽ اإلنساف كاالنتهاكات اخلطَتة للقانوف اإلنساين الدكؿاالنتصػاؼ كاجلػػرب لضػػحايا االنتػػهاكات اجلسػػيمة لل
ادلتعلق بادلبػادئ األساسػية كادلبػادئ التوجيهيػة بشػأف احلػق يف  A /RES/60/147: اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقممن ادلادة التاسعة من قرار  5الفقرة  4

 .نتػػهاكات اجلسػػيمة للقػػانوف الػػدكرل حلقػػوؽ اإلنساف كاالنتهاكات اخلطَتة للقانوف اإلنساين الدكؿاالنتصػاؼ كاجلػػرب لضػػحايا اال
ادلتعلق بادلبػادئ األساسػية كادلبػادئ التوجيهيػة بشػأف احلػق يف  A /RES/60/147: اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقممن ادلادة التاسعة من قرار  9ك 8الفقرة  5

 .تصػاؼ كاجلػػرب لضػػحايا االنتػػهاكات اجلسػػيمة للقػػانوف الػػدكرل حلقػػوؽ اإلنساف كاالنتهاكات اخلطَتة للقانوف اإلنساين الدكؿاالف
 .8ك 7: مرجع سابق، ص برامج جرب الضرر،: الصراع مابعد لدكؿ القانوف سيادة أدكات 6
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ْلت جخسظ بإن  ْاإلاهااخت للخ٣ُ٣ت الَٓىُت اللجىت ؤْنذ الكُلي، ٟٞي  ؤْيإ لخدؿين اؾخعجالُت جضابير الض
ٓن  نضعْ 4ْؤلاؾ٩ان ْالخٗلُم ْالصخت ؤلاظخماعي الًمان مشل مخٗضصة مجاالث في الطخاًا  الظي 91/123 ع٢م ال٣اه

ٓظبّ ؤوكئذ ىُت َُئت بم جي اإلااؾؿت" ؾمُذ زاهُت َْ ٓٞير ٖلى ٖملذ خُض ،5"ْاإلاهااخت للجبر ةالَٓ ٔ  ج  مىاؾب مؿخٓ
٫ٓ  ٞغم ٦ْٟالت للطخاًا، ؤلا٢خهاصي ؤلاؾخ٣غاع مً  .6ْالصخُت الخٗلُمُت ؤلاؾخد٣ا٢اث بلى الٓن

الع ملُاع 3.2 هدٓ قُلي ْاؾدشمغث ٩ي ص ًٍٓاث في ؤميًر  الازخٟاء ضخاًا مً ضخُت 3.225 ؤ٢اعب ْقملذ الخٗ
 الؿُاسخي الٟهل ضخاًا مً ضخُت 114.225ْ ْالخٗظًب، الؿُاسخي السجً ضخاًا مً ضخُت 38.254ْ ْال٣خل، ال٣ؿغي 

. 7الٗامت الكغ٧اث ؤْ اإلاضهُت ااخضمت مً

٫ٓ  ٍْم٨ً ٓص  ؤن ال٣ ًٍٓاث ظِ ٓخت بالكُلي الخٗ  اؾخُاٖذ ٣ٞض الًغع، ظبر ججاعب باقي م٘ باإلا٣اعهت ظضا َم
ًٍٓاث ا ااجح٘ ْؤن الطخاًا، خُاة جدؿً ؤن اإلا٣ضمت الخٗ ًً ٓؤ مً بٗ ٓا٢ب ؤؾ  اعج٨بذ التي ؤلاهتها٧اث ٖلى اإلاترجبت الٗ

ٓص ًٖ ًٞال بد٣ِم، ًٍٓاث بغهامج ْظ  ضخاًا مً ْاؾٗت ٞئاث ٌُٛي ْالظي اإلاخ٩املت الصخُت ْااخضماث للخٗ

م، الاهتها٧اث . 8الٗالم في الاهتها٧اث لطخاًا الًغع  ظبر بغامج ؤضخم مً ْاخضا ظٗلّ الظي الكحئ ْؤؾَغ

غ ؤْصخى٣ٞض ألاعظىخِىُت، ااخالت مْبسهٓ  ؤلاظغاءاث باجساط  باإلاسخٟين اإلاٗىُت الَٓىُت اللجىت الجهاجي الخ٣ٍغ
ٓا الظًً ألاشخام ٖاثالث ؤٞغاص ؤْ ؤبىاء لخل٣ي الالػمت ٓهاث ال٣م٘، ؤزىاء ازخٟ  الخٗلُمُت ْاإلاىذ الا٢خهاصًت للمٗ

٢ٓذ هٟـ ْفي الٗمل، ْٞغم الاظخماُٖت ْاإلاؿاٖضاث غ ؤ٦ض ال عة ٖلى الخ٣ٍغ  إلاجابهت الالػمت ؤلاظغاءاث اجساط يْغ

ت اإلاك٨الث مسخل٠ . 9ألاشخام لِاالء ال٣ؿغي  الازخٟاء ًٖ الىاظمت ْالاظخماُٖت ألاؾٍغ

                                                                                                                                                                                     
 www.ictj.org،   20جرب الضرر، منشورات ادلركز الدكرل للعدالة اإلنتقالية، مارس : ، تقرير الربامج للمركز الدكرل للعدالة اإلنتقاليةركبن كارانزا  
 سنة العاشر العدد اإلنساف، حقوؽ لدراسات القاىرة مركز جامعية، كحاتأطر سلسلة بادلغرب، اإلنتقالية العدالة ٕتربة العبدالكم، الكرًن عبد 2

 .94 :  ، ص2013
سنة، فقد حققنا أىدافا ىامة بشكل مرض، إف احلقيقة يف الشيلي ليست موضوع شك، ىناؾ خالؼ حوؿ األسباب  9 إذا ما نظرنا إذل كضعية الشيلي بعد "   

ذت تدابَت يف اليت أدت إذل ما حصل لكن ليس حوؿ ما حصل يف  حد ذاتو، ىناؾ خالفات حوؿ عمليات جرب الضرر، ألف بعض الطلبات كانت مزيفة، لكن اٗتُّ
" لة تسع عشرة سنة إتاه ٖتقيق العدالة، فعدد من ادلسؤكلُت عن اإلنتهاكات يقضوف اليـو أحكاما بالسجن، إف األمر تطلب كقتا طويال، كاستمر خطوة خطوة طي

كادلصاحلة، على ىامش الندكة اليت نظمها اجمللس اإلستشارم حلقوؽ اإلنساف،  للحقيقة الشيلية الوطنية اللجنة لسيد خوسي زاالكيت، عضومقتطف من حوار مع ا
احلقيقة كاإلنصاؼ التجربتُت ادلغربية كالشيلية يف رلاؿ البحث عن " ٔتشاركة مركز حقوؽ اإلنساف ّتامعة الشيلي كادلركز الدكرل للعدالة اإلنتقالية، حوؿ موضوع 

 .ٔتدينة الرباط 2009نوفمرب  25ك 24كذلك خالؿ يومي " كادلصاحلة 
 .40: ، ص4 20، نيويورؾ كجنيف، HR/PUB/13/5العدالة اإلنتقالية كاحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية، منشورات األمم ادلتحدة،  4
 . 2  :أمحد شوقي بنيوب، دليل حوؿ العدالة اإلنتقالية، مرجع سابق، ص 5
. 40: العدالة اإلنتقالية كاحلقوؽ اإلقتصادية كاإلجتماعية، مرجع سابق، ص 6
 www.ictj.org،   20 جرب الضرر، ادلركز الدكرل للعدالة اإلنتقالية، مارس: ، تقرير الربامج للمركز الدكرل للعدالة االنتقاليةركبن كارانزا 7
غَتالكاملة، رللة ركاؽ عريب، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف،  العدالة ٖتقيق يف التعويضات مسامهة: الدكرل ادلنظور من التعويضات جهود جريف، دم بابلو 8

 .07 :، ص  20، 58/59العدد 
9 Nunca Mas: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared. New York: 
Farrar Straus Giroux, 1986. 

http://ictj.org/ar/about/ruben-carranza
http://ictj.org/ar/about/ruben-carranza
http://www.ictj.org/
http://ictj.org/ar/about/ruben-carranza
http://ictj.org/ar/about/ruben-carranza
http://www.ictj.org/
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 ٫ٓ ٌٍٓ َلب 6483 مً ؤ٦ ر ج٣ضًم جم ،2002 ٖام مىخه٠ ْبدل ٌٍٓ َلب 1648ْ الازخٟاء ًٖ حٗ ٓٞاة ًٖ حٗ  ال
ٕٓ ْبلٜ ًٍٓاث مجم ٓالي اإلا٣ضمت الخٗ ٓن  1,3 خ الع، بلُ م ص ًٍٓاث بغهامج ؤي بزٟا١ ؤْ هجاح ؤن مً ْبالٚغ  ٌٗخمض للخٗ
ٓامل، مً الٗضًض ٖلى ٓن  ؤن ًم٨ً ْللمٟاع٢ت ؤهّ بال الٗ ٓػٖت ال٨بيرة اإلاىذ ج٩  مغة ًهٝغ بظمالي مبلٜ َُئت ٖلى اإلا

ٔ  ؤ٢ل ْاخضة، ٌٍٓ ٧ٓؾُلت ظضْ   ألا٦ ر اإلاىذ مً للخٗ
ً
ٓايٗا ٓعة في جهٝغ ْالتي ج . 1قِغي  عاجب ن

 ؤلاوظان لخلىق  الجظُمت ؤلاهتهاواث ؤكساز لجبر والـالخت ؤلاهـاف هُئت ملازبت: زاهُا

ٕٓ مٗااجتها الُِئت باقغث  الٗامت اظخماٖاتها في َاما خيزا لّ ْزههذ ؤقٛالِا، اهُال١ مىظ ألايغاع، ظبر إلآي
ٓلُت م٣اعبت لٓي٘ جٓزُا ٓز٤ُ إلعجباَّ لّ، قم ٓعي الخدضًضْب ااخ٣ُ٣ت ًٖ بال٨ك٠ ال  ٖجها، اإلاترجبت لئلهتها٧اث الى

٢ِٓم طْي  ؤْ الطخاًا ؤيغاع ْظبر بههاٝ مؿلؿل يمً م٩اهخّ ًٖ ًٞال  2.خ٣

، ظِت ْمً ًٍْ ٖلى الُِئت ٖملذ ؤزٔغ ٌٍٓ اإلاؿخ٣لت الخد٨ُم َُئت ؤٖما٫ جض  ْاإلاٗىٓي  اإلااصي الًغع  ًٖ للخٗ

ٓا ممً ااخ١ٓ٣  ْؤ خاب لطخاًا ٕٓ ْطل٪ ،3الخٗؿٟي ٖخ٣ا٫ْؤلا ال٣ؿغي  لئلزخٟاء حٗغي  ْاإلاغج٨ؼاث ألاؾـ بلى بالغظ

ٓاٖض ْاإلاٗاًير ًٍٓاث ْاخدؿاب لخ٣ضًغ اٖخمضتها التي ْال٣ ٢ِٓم ْلظْي  للطخاًا اإلاؿخد٣ت الخٗ  َُئت بيذ ٠ُ٨ٞ ،4خ٣
 الًغع؟ اجبر اؾتراجُجُتها ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ

 واإلاـالخت ألاهـاف هُئت لدي اللسز  حبر ومسجىصاث ؤطع -أ

ٓع  نم اهُال٢ا ٓلي الخه ٓم ٞةن الُِئت، لضٔ الكم ٌٍٓ في ًىدهغ ال الًغع  ظبر مِٟ  اإلااصًت ألايغاع ًٖ الخٗ

ٍٓت ٓاء الٟغصًت ألايغاع باقي ظبر لِكمل ًخٗضاٍ بل ،5ْاإلاٗى ٍٓت اإلاخٗل٣ت ؾ ٓهُت ألاْيإ بدؿ ت ال٣اه ُُٟت ْؤلاصاٍع  ؤْ ْالْٓ
 بها ٢ْٗذ التي  باإلاىا٤َ ااجماُٖت ألايغاع ظبر ٦ْظل٪ ي،ؤلاظخمإ ْؤلاصماط ْالىٟسخي الهخي بالخإَُل اإلاغجبُت جل٪

 .6الؿغي  لئلخخجاػ مغا٦ؼ ب٢امت قِضث ؤْ ْاإلامىهج اإلا٨ش٠ الُاب٘ ْا٦دؿذ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ظؿُمت اهتها٧اث

 اإلاالي الخِىٍم وؤطع مبادت 

ٌٍٓ ٖلى الُِئت ٖملذ ٓاٖض إلاباصت َب٣ا ؤلاوؿان ااجؿُمت الاهتها٧اث ضخاًا حٗ  بٖضاص جم خُض مدضصة، ٢ْ
ٓخضاث باإلاٗاًير زانت قب٨ت ٌٍٓ لخ٣ضًغ اإلاٗخمضة ااخؿابُت ْال ٕٓ اإلاالي الخٗ  الطخاًا، لٟاثضة الُِئت ازخهام مٓي

٢ِٓم طْي  مً طل٪ ٌؿخد٤ مً ؤْ  7.خ٣

                                                           
 . 0 : جريف، مرجع سابق، ص دم بابلو  
. 5: التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كالصاحلة، الكتاب الثالث، ص 2
 احلقوؽ كأصحاب لضحايا كادلعنوم ادلادم الضرر عن للتعويض ادلستقلة التحكيم ىيئة ربةمقا حوؿ مرجعية كثيقة للتعويض، ادلستقلة التحكيم ىيئة مقاربة تدكين  

 .، التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث التعسفي، ادللحق  كاإلعتقاؿ لإلختفاء القسرم تعرضوا شلن
 .9 : التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص 4
، MDE 29/005/2009: تقرير منظمة العفو الدكلية، كثيقة رقم" التصدم حلاالت اإلختفاء القسرم يف ادلغرب كالصحراء الغربية: ال ألنصاؼ احللوؿ" 5

 www.amnesty.org، 2009غشت 
 .  : التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص 6
 .4 : ؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، صالتقرير اخلتامي ذليئة اإلنصا 7
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ا في الُِئت ْاعج٨ؼث ٌٍٓ ج٣ضًَغ خباعاث ٖلى ااخ١ٓ٣  ْطْي  للطخاًا اإلاالي للخٗ :  آلاجُت ؤلٖا

تا٫ مً ااخغمان اٖخماص - ٓخض ٦مُٗاع خٍغ ًٍٓاث جدضًض ٖلُّ جغجب الظي ألامغ الطخاًا، اجمُ٘ باليؿبت م  حٗ

ٍْت، َٓا التي اإلاضص مغاٖاة م٘ مدؿا خ٣ا٫ ؤْ ال٣ؿغي  الازخٟاء في ٢ً  . الخٗؿٟي الٖا

 عؤؾِا ٖلى مخٗضصة، ؤؾاؾُت خ١ٓ٣  بٟٗلّ جىته٪ مغ٦با اهتها٧ا بٓنّٟ ال٣ؿغي  الازخٟاء زهٓنُت اٖخباع -

  .ااخ٤ لِظا مؿخمغا تهضًضا ٌك٩ل ؤْ اة،الخي في ااخ٤

ٍٓت جمذ الظًً الطخاًا جم٨ين - ت ؤْياِٖم حؿ ًٍٓاث مً ْاإلاالُت، ؤلاصاٍع  لؿاثغ جمىذ التي هٟؿِا الخٗ

ٌٍٓ باؾخصىاء الطخاًا،  .1الٟغم ْيُإ الضزل ًٖ الخٗ

 الجماعي الىواق مظخىي  ُلى اللسز  حبر   

ل نُاٚت في حكاع٦ُت م٣اعبت اٖخماص بلى الُِئت ؾٗذ  ،3ااجماعي الًغع  بجبر اإلاخٗل٣ت ْؤلاظغاءاث الخضابير ْجنًز
اعاث ْزالناث هخاثج مً اهُال٢ا ْطل٪ ذ التي للمىا٤َ اإلاُضاهُت الٍؼ ٕٓ ْجميزث اإلااضخي في ؤخضازا ٖٞغ ٢ٓ  اهتها٧اث ب

ذ التي جل٪ ؤْ ظؿُمت، ٓص ٖٞغ ٓوي ٚير الؿغي  ْالاخخجاػ ال٣ؿغي  لالزخٟاء مغا٦ؼ ْظ  .4ال٣اه

 مً الٗضًض في الظا٦غة ْخٟٔ ْؤلاظخماُٖت ؤلا٢خهاصًت للخىمُت بغامج بدىُٟظ ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت ْؤْنذ
ٓمُت، ااخضماث مً ؤلا٢هاء ؤْ ااجماعي لل٣م٘ حٗغيذ التي اإلاىا٤َ ْلت اإلاالي الضٖم مً ااخغمان ؤْ الٗم  مجا٫ في للض

ا ٧اهذ التي للمىا٤َ ااجماعي ال٣ٗاب ؤق٩ا٫ مً ٦ك٩ل الخىمُت، ْلت حٗخبَر ْمت باعا الض . 5ْاإلاٗاعيت الؿُاؾُت للم٣ا

 اللسز  حبر طُاطت في الىَى ملازبت بدماج 

ت ْجدضًاتها ز٣لِا ب٩ل ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ااجؿُمت ؤلاهتها٧اث ضخاًا اليؿاء ٢ًُت ْاظِذ  ْٖمل هسبت اإلاُٗاٍع

 اخ٣ذ التي ألايغاع ؤن اٖخبرث خُض الًغع؛ ظبر مجا٫ في ظضًضة مباصت الُِئت ْؤ٢غث ،6ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت
 جتر٦ّ بما م٣اعهت الطخُت خُاة ٖلى مجملِا في ْمازغة مخميزة ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ااجؿُمت الاهتها٧اث مجا٫ في باليؿاء،

                                                           
 .6 : التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص  
: يشمل برنامج جرب الضرر اجلماعي بعدين أساسيُت 2
 القدرات كٖتقيق التنمية  يرـك تصحيح الضرر كتلبية اإلحتياجات اإلجتماعية كاإلقتصادية للمجتمعات احمللية ادلستهدفة من خالؿ بناء: بعد تنموم

 .السوسيو اقتصادية كاحملافظة على البيئة
 يهدؼ إذل اإلقرار بالضرر كصيانة الذاكرة، من خالؿ تنظيم أنشطة للذكرل كتشييد نصب تذكارية، ٔتا يف ذلك ٖتويل مراكز اإلعتقاؿ السرية: بعد رمزم 

. السابقة إذل مواقع للذاكرة
. تلك ادلناطق يف ادلتدخلة التنمية كمؤسسات ككاالت ككذا احمللية التنمية رلاؿ يف العاملة احلقوقية ادلدين اجملتمع تفعاليا على إشراؾ اذليئة عملت  
. 2 : التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص 4
. 27: ، ص2009فرباير  4  -2 تقرير الرباط، مفهـو كٖتديات جرب الضرر اجلماعي، الرباط،  5
 .67 : االنتقالية، مرجع سابق، ص للعدالة ادلغربية التجربة الضرر، جرب دلذىب النظرية أمحد شوقي بنيوب، األسس 6
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ٕٓ م٣اعبت ؤن اٖخبرث ٨َْظا الغظا٫، ٖلى الاهتها٧اث هٟـ ٓن  ؤن ًجب ْمغاٖاجّ الاظخماعي الى  ٖلى حؿغي  ٖغياهُت ج٩

ٓإ ظمُ٘ ٌٍٓ جدضًض ٖىض بًجابُا جإزيرا ْجازغ هتها٧اث،الا ؤه ْٚيٍر اإلاالي الخٗ . 1الطخُت مؿخد٣اث مً ؤ

. ألاكساز حبر مجاٌ في واإلاـالخت ؤلاهـاف هُئت ُمل خـُلت -ب

ن الُِئت جٓنلذ ٓن  ْؾخت ؤل٠ بٗكْغ ْلي الخجِيز م٨جها ٢ْض ،2ملٟا ْؤعبٗ ُٓٞت الُلباث خهغ مً ألا  اإلاؿخ
ٍ ٫ٓ  لكْغ ْعَا لخسً٘ ،168613 في ال٣ب  حؿمذ ْْزاث٤ بُاهاث مً جخًمىّ ما ا٦خما٫ مضٔ مً اهُال٢ا الخهي٠ُ بلى بض

 ْج٣ضًغ َبُٗخّ ْجدضًض الاهتها٥ بزباث ًُٟض بما ْالخدغي  البدض ْجخُلب طل٪ بلى جٟخ٣غ ؤْ ظاَؼة، ٦ملٟاث بةٖضاصَا

 .4ؤيغاٍع

 س وجىؿُاث خالؿاث  ألاكساز حبر مجاٌ في للهُئت النهاجي الخلٍس

 58 بيؿبت اًجابُت ٢غاعاث الُِئت اجسظث الُِئت، ٢بل مً اإلاٗخمضة الخ٣ضًغ ْٖىانغ ْاإلا٣اًِـ اإلاٗاًير مً ٢ااهُال

يت اإلالٟاث مً % ٌٍٓ م٣غاعاث ْنضعث ،5مل٠ 9779 ؤي ٖلحها اإلاْٗغ  ٖضص بلٜ خين في ضخُت، 9280 لٟاثضة اإلاالي بالخٗ
ٌٍٓ الُِئت ٖلحها ؤقغث التي اإلالٟاث  ٦ظل٪ الُِئت ْؤنضعث ،6ملٟا 1895 ألايغاع باقي بجبر جٓنُت ظاهبٔ ب٫ اإلاالي بالخٗ

ٔ  بإق٩ا٫ جخٗل٤ جٓنُاث ٌٍٓ ٚير الًغع  اجبر ؤزغ ْا ؤن لِم ؾب٤ ضخُت 1499 لٟاثضة اإلااصي الخٗ  مً اؾخٟاص
ًٍٓاث ٓظب مالُت حٗ ٌٍٓ اإلاؿخ٣لت الخد٨ُم َُئت ًٖ ناصعة م٣غعاث بم  .7للخٗ

 ال٣ؿغي، باالزخٟاء الهلت طاث الاهتها٧اث ضخاًا لٟاثضة نضعث بلحها، عاإلاكا اإلا٣غعاث ؤن بالظ٦غ، ْظضًغ
خ٣ا٫ ٕٓ الخٗؿٟي ْالٖا ٕٓ ؤْ بمدا٦مت اإلاخب ٓٞاة اإلاخب ضام، ٢ًاجي خ٨م جىُٟظ هدُجت ب ٓٞاة ٦ْظل٪ باإٖل  ؤلانابت ؤْ ال

خ٣ا٫ ؤْ بالغنام تراب بلى بياٞت اظخماُٖت، ؤخضار زال٫ الخٗؿٟي الٖا . 8الايُغاعي  الٚا

، ظِت مً  ْالخضزل للطخاًا الصخُت ااخضماث لخ٣ضًم بظغاثُت جضابير اجساط بلى بوكائها مىظ الُِئت  باصعث ؤزٔغ

ٓن  ؤَباء بها ٌٗمل الُِئت، بم٣غ َبُت ْخضة بوكاء ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ،1اإلاؿخعجلت ااخاالث إلؾٗاٝ  الٗالط في ْمسخه

                                                           
 عدالةاؿ " حوؿ اإلقليمي ادلنتدل العريب أشغاؿ خالؿ مقدمة كرقة كادلصاحلة، اإلنصاؼ التحكيم إذل ىيئة ىيئة من ادلغربية التجربة يف الضرر جرب الريسوين، مصطفى  

. 2013مام  13-14 يومي القاىرة كالفرص التحديات .. االنتقالية
. 62: التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص 2
.  7: نفس ادلرجع، ص  
الوسيط من أجل الدديوقراطية "ف طرؼ منظمة ، تقرير مت اصلازه ـ"من أجل التعاقد حوؿ منجز ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة: تقييم تقريرىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة " 4

 www.mediateurddh.org.ma. 2 : ، ص2009، دجنرب "كحقوؽ اإلنساف
. 74: التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص 5
 .نفس ادلرجع  6
. نفس ادلرجع  7
 العربية للشبكة السنوية قراءة يف ٕتربة ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، كرقة قدمت خالؿ أشغاؿ الندكة: بازلمد ادلالكي، العدالة اإلنتقالية كالتحوؿ الدديوقراطي بادلغر 8

 .2 20أبريل  22  –20العريب، بَتكت  العادل يف الدديقراطي االنتقالية كالتحوؿ العدالة: للتسامح
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ٍْت لِم ٢ْضمذ ،2الطخاًا مً مِم لٗضص َبُت ٞدٓناث بةظغاء الُِئت ٢امذ ٦ما الىٟسخي، ت، ْؤلاؾٗاٞاث ألاص ٍع  الًْغ
. 3ْالغباٍ البًُاء ْالضاع بإ٧اصًغ اإلاخسههت الاؾدكٟاثُت اإلاغا٦ؼ بلى مجهم ٖضص ه٣ل ْجم

ٓعة ٖلى الُِئت ْؤه٨بذ ٖٓت بل  ْااجِاث اإلاىا٤َ بةصماط اإلاخٗل٤ ااجماعي، الًغع  ظبر بلى الغامُت ال٣غاعاث مً مجم

ا ٖجها الٗؼلت لٟ٪ اإلاِمكت ٓز٣ت في ْنَِغ ْاث جىُٓم بلى باإلياٞت ،4الخىمُت ب ٖٓت في جدؿِؿُت هض  اإلاضن مً مجم
جي مىخضٔ بوكاء ٢هض اإلاٛغبُت ٕٓ حهخم َْ  .5الًغع  ظبر بمٓي

اع، َظا ْفي ت، ٢ُاٖاث م٘ بجٟا٢ُاث ٖكغ مً ؤ٦ ر ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤلاؾدكاعي  اإلاجلـ ٢ْ٘ ؤلَا  ٧ْْاالث ْػاٍع

ٓمُت، ٓظب ،6بغهامجا٫ جىُٟظ بهضٝ خ٩ ٓػاعاث ؾدخ٨ٟل ؤلاجٟا٢ُاث، َظٍ ْبم ٧ٓاالث ال ٓمُت ْال  بدىُٟظ مباقغ بك٩ل ااخ٩
٘  في ؤلاًجابي الخمُيز مً ؤلاؾخٟاصة مً البرهامج ٌكملِا التي ٖكغ ؤلاخضٔ اإلاىا٤َ جم٨ين م٘ ااجماعي، الًغع  ظبر مكاَع
ٓٞير مجا٫ . 7ااخضماث ج

ٌٍٓ اإلاخٗل٣ت اإلا٣غعاث لخىُٟظ اإلاخابٗت ْمؿاَغ ثآلُا بخضارب الُِئت ؤْنذ الؿُا١، هٟـ ْفي  ْمخابٗت بالخٗ
٫ٓ  الخٓنُاث جُٟٗل ٔ  ألاق٩ا٫ خ  الًغع  ظبر ْبغامج للطخاًا ْالىٟسخي الهخي الخإَُل ٞحها بما الًغع  اجبر ألازغ

ٓانل ،8ااجماعي جي اإلاجلـ ٍْ ىُت ماؾؿت باٖخباٍع ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الَٓ  اثالخٓصخي جىُٟظ  مخابٗت مؿخ٣لت، َْ
 .9بها ْالجهٓى ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت مجا٫ في حكاع٦ُت صًىامُت ْبٗض الًغع، بجبر اإلاخٗل٣ت

 

 

                                                                                                                                                                                     
ضحية  2427صحية، من بينهم  مشكالت من يعانوف أهنم صرحوا ضحية 9992ىناؾ  ٔتعاجلتها، اذليئة تقـو الضحايا، اليت ملفات من ملفا 16861 أصل من  

 الفحوصات إطار يف للهيئة كإما التابعة الطبية بالوحدة إما طيب الصحية، حيث خضع بعضهم لفحص حالتهم بو ٓتصوص صرحوا ما تثبت طبية ٔتستندات أدلوا
. (الصحراكية باألقاليم يتعلق فيما الشأف كق كما) الصحة كزارة مع نظمتها اذليئة بتنسيق ادليدانية اليت

 خطَتة، بأمراض نفسية أصيبوا -حلقتهم اليت اجلسمانية األضرارعن  فضالن - الضحايا أف للهيئة اتضح ضحية آالؼ 9 حلوارل طبية فحوصات بإجراء قيامها بعد 2
 بإحداث كذلك نفسينا، كمتابعتهم صحينا الضحايا مجيع تأىيل اقًتحت مت كمن ،الضحية أحواؿ على كاالطالع بادلعاشرةإال  معرفتو ديكن ال كالبعض ظاىر، بعضها
 .الضحايا كتتبع النفسي للتأىيل مؤسسة

. 49: التقرير اخلتامي ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، الكتاب الثالث، ص  
، طانطاف، أزيالؿ (الدار البيضاء)ازات، زاكورة، احلي احملمدم فكيك، الناظور، احلسيمة، الرشيدية، خنيفرة، كرز: إقليما ىي   استفاد من ىذا الربنامج  4

كاخلميسات 
 ادلنتدل أشغاؿ خالؿ مقدمة كرقة كادلصاحلة، اإلنصاؼ ىيئةإذل  التحكيم ىيئة من ادلغربية التجربة يف الضرر جرب الريسوين، مصطفى 5

 2013 مام 13-14 يومي رةالقاه كالفرص التحديات .. االنتقالية العدالة " حوؿ اإلقليمي العريب
، باعتبارىا الوكالة ادلكلفة بتدبَت الربنامج، حيث (Fondation CDG)مؤسسة صندكؽ اإليداع كالتدبَت مت تنفيذ برامج جرب الضرر بادلغرب بتعاكف مع  6

ف درىم، بتمويل من ادلفوضية األكركبية كككالة تنمية مليو 4 ، أكؿ طلب مقًتحات لتنفيذ مشاريع جرب الضرر اجلماعي بقيمة 2008أطلقت ىذه ادلؤسسة يف يوليوز 
. األقاليم الشرقية

. 28: ، ص2009فرباير  4  -2 تقرير الرباط، مفهـو كٖتديات جرب الضرر اجلماعي، الرباط،  7
 .28: ص، منشورات اجمللس اإلستشارم حلقوؽ اإلنساف، 2006ك 2005التقرير السنوم عن حالة حقوؽ اإلنساف بادلغرب لسنيت  8
. 29: نفس ادلرجع السابق، ص 9
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 ألاكساز حبر مجاٌ في واإلاـالخت ؤلاهـاف هُئت مظاز جلُُم 

ٍٓت ه٣اقاث الًغع  ظبر مجا٫ في ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت خهُلت ؤزاعث ٢ُٓين الطخاًا بين ٢  خض ٖلى ْااخ٣

ٓاء ٖٓت اإلاظ٦غاث في اؾاؾا جمشلذ ،1ؾ ٖٓاتهم الطخاًا لضن مً اإلاٞغ  بقغا٦ِا ٖضم الُِئت ٖلى ؤُٖب خُض ،2ْمجم
٢ُٓت للخغ٦ت  م٘ جماقُا جإؾِؿِا بٗض الُِئت باقغجّ بظغاء ؤ٫ْ  باٖخباٍع اإلاؿخ٣لت، الخد٨ُم َُئت مؿاع ج٣ُُم في ااخ٣

. 3ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤلاؾدكاعي  اإلاجلـ جٓنُت

ًٍٓاث ٢ضًمِاث لٗضم الُِئت اهخ٣اص جم ٦ما  ٌٍٓ في البض خين بلى مؿب٣ت، حٗ  الظًً للطخاًا باليؿبت الجهاجي الخٗ
ٓن  ٝ في ٌِٗك  بّ ٢امذ ان الؿاب٣ت الخد٨ُم لُِئت ؾب٤ ما َْٓ ٖاظال، جضزال جخُلب ْالتي َكت، اظخماُٖت ْْغ

. 4ااخاالث مً لٗضص باليؿبت

، ظِت مً ٓػَ٘ جدضًض في اإلاٗخمضة اإلا٣اًِـ ْلذ ؤزٔغ ا ًخم ْلم ْملخبؿت ٚامًت ًٍْاثالخ٘  ْج  في وكَغ

ضة ٫ٓ  ٍْم٨ً ،5الغؾمُت ااجٍغ  ُٞما ًسخل٠ ألامغ ٞةن لل٣ُاؽ، ٢ْابلت ٞٗلُت الٟغصي الًغع  ظبر ج٩لٟت ٧اهذ بطا ؤهّ ال٣
ٓع  ؤن حؿخُ٘ ْلم بكاهّ، ص٣ُ٢ت مٗاًير جدضًض ًٖ الُِئت عجؼث بدُض ااجماعي، الًغع  ظبر ًسو  ٦ما ،6ج٩لٟخّ جخه

ٌٍٓ مً ألاخُاء الطخاًا ؤَالي بؾخصىاء ؤن م ٖلى ،7اليؿاء مً ْمٗٓمِم الخٗ  هدُجت بهم اخ٣ذ التي ألايغاع مً الٚغ

ٓع  ًٖ ًىم اٖخ٣الّ، ؤْ ٖاثلتهم مً ٞغص بزخٟاء ٕٓ م٣اعبت جُب٤ُ اججاٍ الُِئت عئٍت ٢ه . 8ؤلاظخماعي الى

                                                           
.   : ، ص62 حوار مع األستاذ عبد اإللو بن عبد السالـ، جريدة اليسار ادلوحد، عدد   
: لإلستزادة حوؿ ىذا ادلوضوع، أنظر  2
 2004فرباير  2 بر الضرر يف مذكرة ادلختطفُت اخلمسة ادلعركفُت باسم رلموعة بنو ىاشم، ادلرفوعة إذل رئيس ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة حوؿ طلب ج 
  200نونرب  0 مذكرة جلنة تنسيق ضحايا معتقل تازمامامرت مرفوعة إذل رئيس ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة يف . 
  كادلنظمات النقابية نداء جلميع احلقوقييُت كاألحزاب السياسية " نداء رلموعة من ادلعتقلُت النقابيُت السابقُت من التجار الصغار كادلتوسطُت كاحلرفيُت ٖتت إسم

. 2004مام  29، مراكش يف "ككل ىيئات اجملتمع ادلدين
 الرباط، ،"كاحلقوقي السياسي الفاعل دكر كادلصاحلة، ىيئة اإلنصاؼ توصيات تنفيذ" حوؿ الوطنية الندكة أشغاؿ الضرر، ّترب ادلتعلقة التوصيات تنفيذ الصبار، زلمد  
. 9 : ص. 2006 يوليو 22ك  2 يف
اجلمعية ادلغربية حلقوؽ اإلنساف، كادلنتدل ادلغريب  )ىيئة متابعة ملف االنتهاكات اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف ادلغرب تقييم أكلية لعمل ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة،  مذكرة 4

/ http://www.amdh.org.ma، ادلوقع اإللكًتكين للجمعية ادلغربية حلقوؽ اإلنساف 2005، يونيو (من أجل احلقيقة كاإلنصاؼ
   9:، ص2007 ، يناير32- 33 نوافذ،العدد رللة كادلصاحلة، اإلنصاؼ ىيئة ٕتربة يف قراءة :ادلغرب يف االنتقالية العدالةعبد القادر برادة،  5
 .   :، ص2007 ، يناير32- 33 نوافذ،العدد رللة كادلصاحلة، اإلنصاؼ ىيئة ٕتربة يف قراءة :ادلغرب يف االنتقالية أمحد احلارثي، العدالة 6
. حصوؿ أىارل الضحية ادلباشرة على التعويض مشركط بافًتاض كفاهتا 7

8 Julie Guillerot, « Maroc: La perspective de genre dans le processus de justice transitionnelle », 
publications du Centre International pour la justice transitionnelle, septembre 2011, P:28. 
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ٌٍٓ بين ال٨بير جٟاْثا٫ بؿبب للُِئت اهخ٣اصاث ْظِذ الؿُا١، هٟـ ْفي  ال٣ؿغي  الازخٟاء ضخاًا اثحٗ
خ٣ا٫ ٓا الظًً زانت الاظخماُٖت ألاخضار ضخاًا ْبين الؿُاؾُت، ألاخضار ؾُا١ في الخٗؿٟي ْالٖا  بالغنام عمُا ٢خل

. 1 الهضعي  ال٣ٟو ؤْ ااجمجمت نُٗض ٖلى

ْلُت الٟٗٓ مىٓمت ْؤقاعث ا في الض َغ ٓان جدذ 2010 ؾىت الهاصع ج٣ٍغ  فؤلاهـا هُئت: اللاجّ الىُد"  ٖى

ْظّ ؤَم ؤخض ؤن بلى"  ؤُمالها ومخابِت واإلاـالخت ٓع  ؤ ٓص ٖضم َٓ ألايغاع اجبر الُِئت م٣اعبت في ال٣ه  آلُت ْظ
 بؿبب ٢ًاًاَم بكإن اإلاخسظة ال٣غاعاث في الًُٗ مً الطخاًا جم٨ين ًخم بدُض للُِئت، الخد٨ُمُت اإلا٣غعاث الؾخئىاٝ

ٓص ٔ  ْظ ْاةاإلاـ ْٖضم الكٟاُٞت بٗضم جخٗل٤  ملخت ق٩اْ ًٍٓاث بغهامج ًسو ُٞما ا  .2الخٗ

ٓز٤ُ ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت ججغبت ؾاَمذ ٣ٞض ْباإلا٣ابل،  ماعؾخّ الظي للٗى٠ ص٢خّ في مؿب١ٓ  ٚير بخ

ْلت ٓاَىحها، ججاٍ الض ٓا٫ ؤلاؾخ٣ال٫ مىظ م ٓص ؤعبٗت َْ  اهتها٧اث بلى ازخهانتها جٓؾ٘ ان ْاؾخُاٖذ ،3الؼمً مً ٣ٖ

ٓمّ في الًغع  ظبر بٗض ْبصزا٫ ،4للُِئت اإلادضزت نُتالخٓ في ْاعصة ج٨ً لم ظضًضة  بلى لِكمل ْجٓؾُّٗ الكامل، مِٟ
ٌٍٓ ظاهب ٔ  ألاق٩ا٫ ٧ل الخٗ خباع بٖاصة مً ألازغ . 5ْؤلاصماط ْالخإَُل ؤلٖا

غ ؤقاع ٢ْض ح ٞٗلُت جغظمت بضاًت  ٌك٩ل ااجماعي الًغع  ظبر بغهامج  ؤن ٖلى للُِئت ااخخامي الخ٣ٍغ ٓاَىت لْغ  اإلا
٢ُٓت اإلا٣اعبت جضُٖم في ْمؿاَمت الاظخماعي ْالخًامً بُتالاًجا ٢ٓغاَُت ااخ٣  ْمً الخىمُت، بغامج في الدكاع٦ُت ْالضًم
، ظِت ْلي الترا٦م في مجها بؾِاًما ٌٗض ما َْٓ ،ْٕالً بم٣اعبت باَخمامِا ٦ظل٪ اإلاٛغبُت الخجغبت جميزث ؤزٔغ  ااخام الض

ٓاث ؤزىاء مجها ٖاهين التي الاهتها٧اث ؤهماٍ ْجدضًض اٖخ٣لً، الالحي اليؿاء ججاٍ للٗى٠ بمٗااجتها الاهخ٣الُت، بالٗضالت  ؾى

. 6الغنام

                                                           
ال "  إذل أنو" رد اعتبار ضحايا ادلاضي يف حاضر غَت مؤكد: ىيئة احلقيقة ادلغربية" ، ٖتت عنواف 2005أشار تقرير منظمة ىيومن رايتس ككتش الصادر يف نونرب   

ة خطورة االنتهاؾ، كإذا كانت ىيئة اإلنصاؼ جيوز أف ٘تيز السياسات اخلاصة بالتعويض بُت ضحايا انتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت ترعاىا الدكلة، إال من ناحي
يا االنتهاكات اخلطَتة كادلصاحلة تعترب نفسها مقيدةن من ناحية تفويضها بشأف الضحايا الذين تستطيع تعويضهم، فعليها يف كل األحواؿ أف تدافع عن حق مجيع ضحا

 ."أف حيظوا باعتباٍر متساٍك من ىيئات الدكلة فيما خيص التعويضحلقوؽ اإلنساف، بالشكل الذم يُفهم بو ىذا ادلصطلح يف القانوف الدكرل، ب
2 Amnesty International, « Morocco/Western Sahara Broken Promises: The Equity and Reconciliation 

Commission and its Follow-up, 6 January 2010, MDE 29/001/2010, P: 6. 
 السياسات كدراسة لألْتاث العريب ادلركز منشورات مجاعي، ادلغرب، مؤلف منوذج :ادللربلة كالسلطوية قاليةاإلنت العدالة مودف، احلي عبد  
 . 419 :ص ، بَتكت،2014 األكذل الطبعة ،
 الرباط، ،"كاحلقوقي السياسي فاعلاؿ دكر كادلصاحلة، ىيئة اإلنصاؼ توصيات تنفيذ" حوؿ الوطنية الندكة أشغاؿ الضرر، ّترب ادلتعلقة التوصيات تنفيذ الصبار، زلمد 4
 .59 :ص. 2006 يوليو 22ك  2 يف
العدالة  أسئلة حوؿ الدكلية الندكة أشغاؿ، "الفاعل احلقوقي كاالنتهاكات اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف يف ضوء ٕتربة ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة"امحد شوقي بنيوب،  5

 2006 يوليوز 16 لرباطا، كادلصاحلة اإلنصاؼ ىيئة ٕتربة ضوء يف اإلنتقالية
 نظمتو كالذم "كالفرص التحديات .. العدالة االنتقالية" حوؿ اإلقليمي العريب ادلنتدلدركس مستفادة، كرقة مقدمة خالؿ أشغاؿ : آمنة بوعياش، التجربة ادلغربية 6

يومي  بالقاىرة اإلمنائي ادلتحدة األمم لربنامج اإلقليمي بادلغرب كادلركزكالدديقراطية  اإلنساف حقوؽ دارسات مركز من كل مع بالشراكة اإلنساف حلقوؽ العربية ادلنظمة
. 2013مام  14-13
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:  خاجمت

ٓاب بٓنِٟا ْاإلاهااخت، ؤلاههاٝ َُئت ججغبت ق٩لذ ل٣ض جي ااج ت في ااخ٤ ٖلى الَٓ  ْالاهخهاٝ ااخ٣ُ٣ت، مٗٞغ
ْلت ْجغؾُش الضًم٣غاَي الاهخ٣ا٫ مؿاع في ٢تٞاع ٖالمت الاهخ٣الُت، الٗضالت بَاع في الظا٦غة في ْااخ٤ ألايغاع ْظبر   ص

ٓن  ااخ٤ ُٗت اإلااؾؿاجُت ؤلانالخاث اٖخماص ٖبر ْال٣اه  .1ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اهتها٧اث ج٨غاع ٖضم لًمان ْالؿُاؾُت ْالدكَغ

ْلذ ٣ٞض الؿُا١، َظا ْفي ٔ  ؤَمُت الُِئت ؤ ٕٓ ٢هٓ  مً الٗالم ٖبر ااخ٣ُ٣ت اجان ججاعب في ألايغاع ظبر إلآي
ْلي اإلاغ٦ؼ زبراء م٘ بخٗاْن  مٗم٣ت، ْاؾدكاعاث صعاؾاث مً بّ ٢امذ ما زال٫  طل٪ م٨ً ٢ْض ؤلاهخ٣الُت، للٗضالت الض

٢ٓٝٓ مً الُِئت ٓص ٖضم مٟاصَا خ٣ُ٣ت ٖلى ال ٓطط ْظ  التي الاهخ٣اصاث ْعٚم ،2اإلاجا٫ َظا في اجباّٖ ًم٨ً ْاخض هم
ٓاء مِمت خهُلت ألازيرة َظٍ عا٦مذ ٣ٞض الُِئت، ٖمل ْا٦بذ ٔ  ٖلى ؾ   الطخاًا ْبههاٝ الًغع  ظبر مؿخٓ

ً
 ٖبر ماصًا

ْحهم ؤْ جم٨ُجهم ًٍٓاث مً ط   ؤْ مالُت، حٗ
ً
ٍٓا خباع بٖاصة ٖبر مٗى . 3مٗاهاتهم ًٖ للخٗبير ؤمامِم اإلاجا٫ ْٞخذ للطخاًا الٖا

 ائ٫ الدـ بلى  ًدُلىا ألايغاع ظبر مجا٫ في ْاإلاهااخت ؤلاههاٝ َُئت ًٖ الهاصعة للخٓنُاث مخإهُت ٢غاءة بن

 ٫ٓ ْلت ٢ضعة مضٔ خ ل ٖلى الض  الٗضالت خ٣٣خّ ما ٌٗض ال اإلاٛغب، اخالت ْباليؿبت ،4جىُٟظَا ْمخابٗت  الخٓنُاث َظٍ جنًز
ٔ  ٖلى ٦إٞغاص للطخاًا باليؿبت بهجاػاث مً ؤلاهخ٣الُت ت، زالٞاث مدل ْاإلاٗىٓي  اإلااصي اإلاؿخٓ م ٖلى ْطل٪ ظظٍع   الٚغ

ًٍٓاث حجم َمث اإلاجا٫ َظا في ؤلاهخ٣اصاث ؤَم ؤن مً ٓخت الخٗ ُٖٓت للطخاًا، اإلامى ٓٞغ التي ااخضماث ْه  ظبر يمً ج

ا في اإلاهااخت م٣اعبت جمـ ال اهخ٣اصاث ٧لِا ْهي اإلاٗىٓي، الًغع  ََٓغ . 5ظ

ٓا٢٘ ع بٗض الخٓنُاث َظٍ بلُّ آلذ ما ٞدو ؤن ْال ٓاث ٖكغ  مْغ الن الُِئت ؤقٛا٫ اهتهاء ٖلى ؾى  الغؾمي ْؤلٖا
ا وكغ ًٖ َغ ٓصة اإلاهااخت جد٤ُ٣ صعظت ج٣ُُم مً ؾُم٨ً الظي َٓ ااخخامي، ج٣ٍغ  الؿُاؾُت الش٣اٞت في ْهٟاطَا اإلايك

. 6اإلاٛغبُت ْاإلاجخمُٗت

 

                                                           
. من الدستور 60 تطبيقا دلقتضيات الفصل  4 20يونيو  6 تقرير السيد ادريس اليزمي رئيس اجمللس الوطٍت حلقوؽ اإلنساف أماـ رللسي الربدلاف، اإلثنُت   
.  2: م ذليئة اإلنصاؼ كادلصاحلة، اجمللس اإلستشارم حلقوؽ اإلنساف، الكتاب األكؿ، صموجز مضامُت التقرير اخلتاـ 2
.   : ، ص5 20يوليو   9ادريس لكريٍت، اإلنصاؼ كادلصاحلة يف ادلغرب، رللة الدكحة، عدد   
كرقة قدمت خالؿ أشغاؿ الندكة الدكلية " نصاؼ كادلصاحلة يف ادلغرب ٕتربة ىيئة اإل :الدكلية الندكة أعماؿ الدديقراطي، كالتحوؿ اإلنتقالية العدالة"  ادلشيشي، أناس 4

" السويسي ٖتت عنواف  اخلامس زلمد ّتامعة الدراسات اإلفريقية كمعهد كجدة االكؿ زلمد ّتامعة كاالجتماعية كاالقتصادية القانونية العلـو كلية من طرؼ ادلنظمة
. بوجدة 2010 أبريل 16ك 5  اياـ "العريب  ادلغرب اٖتاد دكؿ يف دينامية اإلصالح

 .7 : ادلغرب، مرجع سابق، ص منوذج :ادللربلة كالسلطوية اإلنتقالية العدالة مودف، احلي عبد 5
. ، مرجع سابق"قراءة يف ٕتربة ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة : العدالة اإلنتقالية كالتحوؿ الدديوقراطي بادلغرب" ازلمد ادلالكي،  6
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اخخـاؿاث لجان خماًت خلىق ؤلاوظان ما بين الاجفاكُاث 

الدولُت وبلصامُت اإلاـادكت الىهىُت 
 شاثسالج –حامِت مظخغاهم  –باخث في الدهخىزاه   -بً ُِس ى ألامين 

 

 

 

  اإلالخف

قي يمان بنّل          ٔ  بلى ؤلاوؿان بد١ٓ٣  الغّل ظي اإلاؿخٓ
ّل
ٓن  لً اإلاؿاإلات اإلاجخمٗاث جيكضٍ ال  عياجي بإؾلٓب بال ٩ً

٫ْ  بعاصة ُّٞ جى٨ٗـ ْاعي بين مً َْظا الٛاًت، َظٍ لخد٤ُ٣ الضّل ْلُت مٗاَضاث ٣ٖض ص ِٖٓا ًمخض ص  مؿاثل لخىُٓم مٓي
٤

ّل
ا، ٖلى ْالٗمل نؤلاوؿا خ١ٓ٣  ٖلى بااخٟاّ جخٗل ْلُت الاجٟا٢ُاث َْظٍ اػصَاَع  بةوكاء ج٨ٟلذ ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

غاٝ الض٫ْ  امخشا٫ مضٔ ع٢ابت ٖلى حٗمل آلُاث ٓن  ألَا  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الغثِؿت الاجٟا٢ُاث ؤنّل  ٞىالخٔ اإلاٗاَضة، بمًم

ٓمىا بلى اخخٓث ٢ض ٔ  بخضاَا ْج٨مل جهابي ُٞما ْمغجبُت مؿخ٣لت اجٟا٢ُت اجان ٖكغة مً ؤ٦ ر ٖلى َظا ً .  ألازغ

ْعا جلٗب الاجٟا٢ُت آلالُاث َظٍ بنّل  اال، ع٢ابُا ص ّٗل ت في هخاثجّ جى٨ٗـ ٞ ْلت التزام مضٔ مٗٞغ ٓن  َٝغ ص  بمًم
ْلُت اجٟا٢ُت ْلت َظٍ بلؼام ٖلى ْالٗمل ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ص ٓٞاء ٖلى اإلاخاخت الُغ١  ب٩ل الض  ما ٤ْٞ الخٗاَضًت بالتزاماتها ال

.  اإلاٗاَضة جملُّ

ْع  َظا بنّل  ٢ابي الضّل ْلُت الاجٟا٢ُاث جُب٤ُ مُضان في ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان جاصًّ الظي الغّل  اخ١ٓ٣  الضّل

ٓمت مضازلتي زال٫ مً بالخٟهُل بلُّ الخُغ١  ؾِخم ما َٓ ؤلاوؿان  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان ازخهاناث: بــ اإلآؾ
ْلُت الاجٟا٢ُاث بين ما  اإلاٗىُت اللجان ط٦غ بلى بالخٟهُل زاللِا مً ؾإجُغ١  ْالتي ،الَٓىُت اإلاهاص٢ت ْبلؼامُت الضّل

٢ابت َظٍ ًٖ اإلاترجب ألازغ ْجبُين ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ ٖلى بالغ٢ابت يت الغّل  مً اإلايكإة اللجان َظٍ مً اإلاْٟغ
ْلُت اإلاٗاَضاث ٢بل ْع  جُٟٗل ٦ْظا ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الضّل ٓظب لِا الازخهام او٣ٗاص ٍَغ٤ ًٖ اللجان َظٍ ص  مهاص٢ت بم

 . الض٫ْ 

  ملّدمت

ْلُت الاجٟا٢ُاث مٗٓم جدخٓي     ٤ُٞٓ الض٫ْ  جلؼم ههٓم ٖلى ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ااخانت الض ٗاتها بين بالخ  حكَغ
ٗاث في ؤخ٩امِا ْجُب٤ُ بلحها اهًمذ التي ؤلاجٟا٢ُت ْؤخ٩ام الَٓىُت  الاجٟا٢ُاث َظٍ جخًمً ٦ما الَٓىُت، الدكَغ

٤ُٞٓلل اجان بوكاء ٖلى الىو ٓلى ْالخد٤ُ٣ ج غاٝ الض٫ْ  اخترام مضٔ عنض جخ  ْااخ١ٓ٣  ألخ٩امِا الاجٟا٢ُاث َظٍ في ألَا

ٓظبها اإلا٣غعة .  بم
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جان َظٍ    
ّل
ْعا جلٗب الل اال ع٢ابُا ص ّٗل ت في هخاثجّ ْجى٨ٗـ, ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت بلى حهضٝ ٞ  التزام مضٔ مٗٞغ

ْلت ٓن  َٝغ ص ْلُت اجٟا٢ُت بمًم ْلت َظٍ بلؼام ٖلى ٫ْالٗم, ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ص ٓٞاء ٖلى اإلاخاخت الُغ١  ب٩ل الض  ال

 . اإلاٗاَضة جملُّ ما ٤ْٞ الخٗاَضًت بالتزاماتها

ْع  َظا   ا جم اجان جماعؾّ الظي ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت بلى  الغامي الغ٢ابي الض ٓظب بوكاَئ ْلُت الاجٟا٢ُاث بم  الض
 ْالتي مضازلخىا، زال٫ مً بالخٟهُل بلُّ الخُغ١  ًخمؽ ما َٓ بها، الالتزام الض٫ْ  اعجًذ ْالتي للخ١ٓ٣  اإلايكئت

 ألازغ ْجبُين ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث جُب٤ُ ٖلى بالغ٢ابت اإلاٗىُت اللجان ط٦غ بلى بالخٟهُل زاللِا مً ؾيخُغ١ 

يت الغ٢ابت َظٍ ًٖ اإلاترجب ْلُت اإلاٗاَضاث ٢بل مً اإلايكإة اللجان َظٍ مً اإلاْٟغ ٢ٓٝٓ. ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض  لىٕ ْلل

ٕٓ َظا جٟانُل  لالجٟا٢ُاث ٣ْٞا ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان ازخهاناث جخمشل ُٞما: آلاحي ؤلاق٩ا٫ ؤَغح اإلآي
ْلُت  ؟ الَٓىُت اإلاهاص٢ت بلؼامُت بلى ْبالىٓغ الض

ٓعًٍ في ؤلاق٩ا٫ َظا ٖلى ؤظُب : ٧اآلحي َما مد

ٌ  اإلادىز  . الٗامت الازخهاناث طاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان: ألاو

. ااخانت الازخهاناث طاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان: الثاوي خىز لما

ٌ  اإلادىز   .الٗامت الازخهاناث طاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان:  ألاو

 خ١ٓ٣  مً خ٤ ْنّٟ ًم٨ً ما ٧ل بلى الٗامت، الازخهاناث طاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان ٖمل ًمخض   

ٓم ؤلاوؿان : ًلي ٦ما آلالُاث َظٍ بلى ْوكير ْالكامل، الٗام باإلاِٟ

 ؤلاوظان بدلىق  اإلاِىُت اللجىت -ؤوال-

ل ْالؿُاؾُت، اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  اإلاخٗل٤ الِٗض مً 28 اإلااصة هو بم٣خطخى اللجىت َظٍ ؤوكئذ    
ّل
 اللجىت َظٍ حك٩

ن ًٖٓ 18 مً ٓاَجي مً ًسخاْع غاٝ الض٫ْ  م ٓم الظًً ألَا  عإالا٢ذ ٍَغ٤ ًٖ اهخسابهم ٍْخم بترقُدِم، الض٫ْ  َظٍ ج٣

ْم للؿغي، ٓاث ؤعب٘ الًتهم ْجض . 1ؾى
 ؤلاوظان بدلىق  اإلاِىُت اللجىت ُمل ؤطلىب-1

ٓم    ْعاث زالر ب٣ٗض اللجىت َظٍ ج٣ م ،2الؿىت في ٖاصًت ص ا ْج٣ضّل َغ ٍٓا ج٣اٍع  اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت بلى ؾى

. 3ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ زال٫ مً
 والظُاطُت اإلادهُت بالخلىق  الخاؾ الدولي الِهد جوبُم لىَ السكابت إلامازطت اللجىت ؤدواث-2

س دزاطت-ؤ  الخلاٍز
ْلت ٧اهذ إلاا    ْلي الِٗض في الُٝغ الض غ بخ٣ضًم مبرمت ْالؿُاؾُت اإلاضهُت للخ١ٓ٣  الض  التي الخضابير ًٖ ج٣اٍع
ٓاعصة للخ١ٓ٣  بٖماال جخسظَا ٓاظِت في هٟاطٍ بضء مً ؾىت زال٫ ْطل٪ الِٗض في ال ْلت م   اإلايكإة اللجىت ،ٞةن اإلاٗىُت الض

                                                           
  . 976 ، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 966 العهد الدكرل ادلتعلق باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، أعتمد من قبل اجلمعية العامة سنة من  0 ،29ادلواد   
  .من النظاـ الداخلي للجنة ادلعنية ْتقوؽ اإلنساف  2ادلادة  2
  . 46، ص 200قصبة للنشر،اجلزائر، عبد العزيزطيب عناين،مدخل إذل اآلليات األشلية لًتقيةكمحاية حقوؽ اإلنساف،دار اؿ  



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

111 

ٓظب ل الِٗض َظا بم ّٟل غ َظٍ بضعاؾت جخ٨ ْلت مً جُلب ؤن ْلِا الخ٣اٍع                       .1 ج٣ضًمِا الُٝغ الض
ٓم   ٓظب اإلايكإة اللجىت ج٣ غ لضعاؾت ٖمل ٍٞغ٤ بخ٩ل٠ُ الِٗض بم ٓاعص الخ٣ٍغ ْلت ٧ل مً ال ، ص ٓم َٝغ  َظا ٣ٍْ
ًٍْ الٍٟغ٤ ْلت ٖلى ًجب التي ْألاؾئلت ٫اإلاؿات ظمُ٘ بخض ا، الض  ألاؾئلت، ٖلى ْؤلاظابت بالغص ألازيرة َظٍ ْجلؼم جٟؿيَر

ًاء الض٫ْ  ممشلي م٘ مىا٢كتها في اللجىت ْحؿدىض  : 2 بُجها مً مهاصع ٖلى ألٖا

. ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بكإن اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٢بل مً الحها اإلاخٓنل الىخاثج-
غ- ٓاعصة الخ٣اٍع . ْاؾخيخاظاتها ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاٗىُت اإلاخدضة ممألا َُئاث بلى ال

غ- ٓاعصة الخ٣اٍع ٓمُت ٚير اإلاىٓماث َٝغ مً اللجىت بلى ال . ااخ٩

غ- . اإلاخسههت اإلاخدضة ألامم ٧ْاالث ج٣اٍع

 اإلالدمت الؼياوي  في الىٌس-ب
ْلي الِٗض ؤخ٩ام جُب٤ُ ٖلى للغ٢ابت َامت ظض ْؾُلت َٓ     اللجىت ْجسخو ْالؿُاؾُت، اإلاضهُت للخ١ٓ٣  الض
ٓظب  بم

ٔ  في بالىٓغ جسخو البٌٗ،٦ما بًِٗا يض الض٫ْ  َٝغ مً اإلا٣ضمت الك٩اْي  في بالىٓغ الىٓام َظا  الك٩اْ

. 3الض٫ْ  يض ألاٞغاص ٢بل مً اإلا٣ضمت

 والثلافُت والاحخماُُت الاكخـادًت الخلىق  لجىت -زاهُا-
ْلي الِٗض بنّل          ٖلى لئلقغاٝ اجىت ؤًت بوكاء ٖلى ًىو لم ز٣اُٞتْا٫ ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخ١ٓ٣  الض

 جىُٟظ

ْلت 15 مً ق٩ل ٖمل ٍٞغ٤ بةوكاء 1976 ؾىت ٢ام ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ؤنّل  بال ؤخ٩امّ،     في َٝغ ص
 ْن جخ٪   4" ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ااخ١ٓ٣  اجىت"  بـ الٍٟغ٤ َظا حؿمُت حُٛير جم 1985 ؾىت ْفي الِٗض َظا

ْلي الِٗض جىُٟظ ٖلى بالغ٢ابت ْجسخو ًٖٓ، 18 مً اللجىت َظٍ  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت بااخ١ٓ٣  ااخام الض
ا بمىاؾبت طل٪ ٍْخد٤٣ ْالش٣اُٞت، غ في هَٓغ غاٝ الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع ْلي الِٗض في ألَا  ٞحها ْجظ٦غ جٟهل ْالتي الض

ٓا للخ١ٓ٣  جىُٟظا اجسظتها التي الخضابير مجمل . 5الِٗض في عصةال
 اللجىت ُمل ؤطلىب-1
ٓاُّٞ ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ مً ؾلُتها اللجىت َظٍ حؿخمض    غ ؾىت ٧ل زال٫ ْج  ؤٖمالِا، ًٖ بخ٣اٍع

. 6 اإلاىا٢كاث جل٪ ؤؾاؽ ٖمل في جٓنُاتها جبضي ٦ما

 والثلافُت جماُُتوالاج الاكخـادًت بالخلىق  الخاؾ الدولي الِهد جوبُم ُلى للسكابت اللجىت ؤدواث -2

                                                           
.   422، ص 99 زلمد عبد الواحد الفار، قانوف حقوؽ اإلنساف يف الفكر الوضعي كالشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، القاىرة،   
  .  2 ، ص  98 ، 9 رل، العدد إبراىيم بدكم، قانوف ادلعاىدات كاإلتفاقيات الدكلية حلماية حقوؽ اإلنساف، اجمللة ادلصرية للقانوف الدك 2
  . 02 عبد الكرًن علواف، الوسيط يف القانوف الدكرل العاـ، الطبعة األكذل، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، ص  
  .  0 عبد الكرًن علواف، نفس ادلرجع، ص4 
دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  –دراسة ٖتليلية يف مضمونو كالرقابة على تنفيذه  –إبراىيم أمحد خليفة، اإللتزاـ الدكرل بإحًتاـ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية  5

  .    ، ص2007
  9  ، ص2007عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف كحقوؽ الشعوب، الطبعة الرابعة، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  6
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س دزاطت -ؤ  الخلاٍز
ْلت جلتزم    ا بخ٣ضًم الِٗض في الُٝغ الض َغ  لِا، باليؿبت الِٗض هٟاط بضاًت مً ؾيخين زال٫ اللجىت بلى ألا٫ْ  ج٣ٍغ

غ َظا ج٣ضًم ْبٗض ْلت جهبذ الخ٣ٍغ غ بخ٣ضًم ملؼمت الُٝغ الض ْعي ج٣ٍغ ٓاث زمـ ٧ل ص  الخضابير ظمُ٘ جًمىّ ؾى

. 1 الىٟاط مٓي٘ الِٗض في ٖلحها اإلاىهٓم ١ٓ٢ اار لٓي٘ اإلاخسظة
 ُامت حِلُلاث ؿُاغت-ب
ٓة ٖلى بىاءً  ألاصاة َظٍ لِا او٣ٗضث     اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت الخاب٘ ْالاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ بلحها ْظِِا صٖ

ٓاص بمسخل٠ جخٗل٤ ٖامت حٗل٣ُاث بٖضاص لٛغى ْلي الِٗض ًخًمجها التي اإلا  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت ١بااخ٣ٓ اإلاخٗل٤ الض

غ َظٍ ْتهضٝ. ْالش٣اُٞت غاٝ الض٫ْ  جخمجى ل٩ي الِٗض ههٓم بكإن ال٩اثً الٛمٓى جٓيُذ بلى الخ٣اٍع  جىُٟظ مً ألَا
 .2ْظّ ؤخؿً ٖلى

  الِىـسي  الخمُيز ُلى بالللاء اإلاِىُت اللجىت  –زالثا -

ْلُت الاجٟا٢ُت مً الشامىت للماصة ٣ْٞا ؤوكإث     21 في اإلااعزت الٗىهغي  الخمُيز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ٔ ٖل لل٣ًاء الض

ٓن  ْهي ،1965 ُٟٞغي  غاٝ الض٫ْ  جيخسبهم زبير 18 مً جخ٩ ٓاَىحها بين مً الاجٟا٢ُت في ألَا ٓاث، ؤعب٘ إلاضة م ٓن  ؾى  ٍْماعؾ

ْاة ٨ٞغة ج٣ىين ؤَضاِٞا بين ْمً ،1969 ؾىت الخىُٟظ خيز الاجٟا٢ُت َظٍ صزلذ ،3 الصخهُت بهٟتهم ؤٖمالِم  بين اإلاؿا
ت ألاظىاؽ .  4البكٍغ

ٓلى غ في الىٓغ اللجىت جخ ُٗت الخضابير ًٖ الض٫ْ  ج٣ضمِا التي الخ٣اٍع ت، ؤْ ال٣ًاثُت ؤْ الدكَغ  جىُٟظا ؤْ ؤلاصاٍع
ٓم ْجٓنُاث،٦ما ا٢تراخاث بكإجها ْجبضي الاجٟا٢ُت ألخ٩ام ٍٓت في اإلاؿاٖضة بخ٣ضًم اللجىت ج٣ اث حؿ  بين ُٞما اإلاىاٖػ
غاٝ الض٫ْ  ٓم ٦ما الاجٟا٢ُت، جُب٤ُ ًسو ما ٧ل في ألَا ٓاعصة الغؾاثل بخل٣ي اللجىت ج٣  للض٫ْ  جابٗين ؤٞغاص مً ال

غاٝ . 5 الغؾاثل َظٍ بخل٣ي اللجىت بازخهام ٢بلذ التي ألَا

ْلُت الاجٟا٢ُت مً 15 للماصة ٣ْٞا اللجىت َظٍ جىٓغ ٓع  في الٗىهغي  الخمُيز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى لل٣ًاء الض  ن

ٓلت ألا٢الُم ؾ٩ان مً اإلا٣ضمت الالخماؾاث ٔ  ْؤ٢الُم الظاحي بااخ٨م اإلاخمخٗت ْٚير بالٓناًت اإلاكم .   6 ؤزغ

 الخِرًب مىاهلت لجىت  –زابِا -

ب مً ْٚيٍر الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت جىُٟظ ٖلى للغ٢ابت 1987 ؾىت اللجىت َظ ؤوكإث     ؤْ اإلاٗاملت يْغ
ٓبت ٓن  اإلاِىُت، ؤْ الئلوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ ٓاث، ؤعب٘ إلاضة زبراء ٖكغة مً اللجىت َظٍ جخ٩ : 7ًلي بما جسخو ْهي ؾى

غ صعاؾت - غاٝ الض٫ْ  مً اإلا٣ضمت الخ٣اٍع .  لالجٟا٢ُت جُب٣ُا اجسظتها التي الخضابير بكإن الاجٟا٢ُت في ألَا

                                                           
.  295، ص2004الطبعة الثالثة، منشأة ادلعارؼ، اإلسكندرية، –ق الوطنية كالدكلية مصادره كتطبيقات –الشافعي زلمد بشَت، قانوف حقوؽ اإلنساف   
  . 284عبد العزيز طيب عناين، ادلرجع السابق، ص 2
  . 28،ص 99 ، 6لعدد سعاد الشرقاكم، التمييز كمحاية األقليات يف ادلواثيق الدكلية كاإلقليمية، رللة القانوف كاإلقتصاد للبحوث القانونية كاإلقتصادية، ا  
  229، ص2008مازف ليلو راضي، حيدر أدىم عبد اذلادم، حقوؽ اإلنساف احلريات األساسية، الطبعة األكذل، دار قنديل للنشر كالتوزيع، عماف،  4
  . 297الشافعي زلمد بشَت، ادلرجع السابق، ص 5
 04، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 965 ديسمرب   2رم، إعتمدهتا اجلمعية العامة بتاريخ من اإلتفاقية الدكلية للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييز العنص 5 ادلادة  6

  . 969 يناير 
  . 4  إبراىيم أمحد خليفة، ادلرجع السابق، ص 7
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ت جد٣ُ٣اث بظغاء - ٫ٓ  ؾٍغ ْلت ب٢لُم ٖلى جغج٨ب التي الاهتها٧اث خ .  الاجٟا٢ُت في َٝغ ص
ٍٓت - اث مً ؤًيل ٢ض ما حؿ غاٝ الض٫ْ  بين مىاٖػ  الض٫ْ  َظٍ حٗتٝر ؤن بكٍغ جُب٣ُِا بكإن الاجٟا٢ُت في ألَا

ٓم ٦ما الازخهام، بهظا للجىت ُت َُئاث بةوكاء اللجىت ج٣ ٍٓت ٖلى للمؿاٖضة ٖٞغ اث َظٍ مشل حؿ .  اإلاىاٖػ

ٔ  جل٣ي - ٓا٣ٞت قٍغب اهتها٧اث مً يضَم ًغج٨ب ما بكإن ٖجهم هُابت ؤْ ألاٞغاص مً اإلا٣ضمت الك٩اْ ْلت م  الض
ٔ  َظٍ بخل٣ي اللجىت بازخهام الُٝغ .  الك٩اْ

ُت اللجىت  –خامظا -  الخِرًب إلاىّ الفُس

٫ٓ  مً 2 للماصة ٣ْٞا اللجىت َظٍ ؤوكإث    ٧ٓ ب مً ْٚيٍر الخٗظًب مىاًَت الجٟا٢ُت الازخُاعي  البرْج  يْغ
ٓبت ؤْ اإلاٗاملت ٓن  اإلاِىُت، ؤْ الئلوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ  الًٗٓ جهض٤ً ْبٗض زبراء ٖكغة مً اللجىتٌ َظ ْجخ٩

٫ٓ  َظا ٖلى ااخمؿين ٧ٓ ٘ بلُّ اهًمامّ ؤْ البرْج ُت اللجىت ؤًٖاء ٖضص ًٞغ ٓا 25 بلى الخٗظًب إلاى٘ الٟٖغ ًٖ 1 .

ٔ  ااجان ٖىض  هلمؿِا ال بهالخُت اللجىت َظٍ جخمخ٘ اعاث ال٣ُام بم٩اهُت في جخمشل, ألازغ ٓاظض ألاما٦ً بلى بٍؼ  اإلاخ
ٓن  مؤشخا بها ب مً ْٚيٍر الخٗظًب مً ٌٗاه ٓبت ؤْ اإلاٗاملت يْغ  بهضٝ ْطل٪ اإلاِىُت، ؤْ الالبوؿاهُت ؤْ ال٣اؾُت ال٣ٗ

. 2 ألاشخام َاالء خماًت

 اللظسي  الاخخفاء بداالث اإلاِىُت اللجىت -طادطا -

ٓظب اللجىت َظٍ ؤوكإث    ْلُت الاجٟا٢ُت مً 26 اإلااصة بم . ال٣ؿغي  ءالازخٟا مً ألاشخام ظمُ٘ اخماًت الض
ٓم ْلُت الاجٟا٢ُت جُب٤ُ ٖلى بالغ٢ابت اللجىت َظٍ ْج٣  جل٣ي ٍَغ٤ ًٖ ال٣ؿغي  الازخٟاء مً ألاشخام ظمُ٘ اخماًت الض

غ ْصعاؾت ْلُت الخ٣اٍع غاٝ للض٫ْ  ألا  َلباث اإلاخًمىت ألاٞغاص مً الُلباث ْجخل٣ى الض٫ْ، بين الك٩اْي  في ْالىٓغ ألَا

الًت زاي٘ اإلاسخٟي الصخو ْن ً٪ ؤن َْكتٍر مسخٟين ؤشخام ًٖ بدض ْلت ل   .3 الاجٟا٢ُت قي َٝغ ص

 .  ااخانت الازخهاناث طاث ؤلاوؿان خ١ٓ٣  خماًت اجان:  الثاوي اإلادىز 

 خ١ٓ٣  اخماًت تهضٝ, ٖضة بٖالهاث ْبنضاع ْاٖخماصَا, ٖضة اجٟا٢ُاث ْبٖضاص بدىُٓم الٗامت ااجمُٗت ٢امذ   
ْع  جماعؽ ث٦ألُا حٗض اجان بوكاء جًمىذ ٦ما, ؤؾاؾُت ٓاعصة ااخ١ٓ٣  جُب٤ُ ٖلى ْؤلاقغاٝ الغ٢ابت ص  َظٍ في ال

ٓٞير, الاجٟا٢ُاث ٓعة للٟئاث ااخماًت ْج : الخالُت الى٣اٍ في اللجان َظٍ بلى ْوكير َظٍ، ٞحها اإلاظ٧

 اإلاسؤة كد الخمُيز ُلى الللاء لجىت: ؤوال

ٓظب ؤوكإث    ْجسخو 4 إلاضة زبير اجٟا٢ُت 23 مً جخإل٠ ،4اإلاغؤة يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت بم ٓاث،  ؾى
غاٝ الض٫ْ  ؤخغػجّ الظي الخ٣ضم في بالىٓغ  .5الكإن طاث في جٓنُاتها ْج٣ضم الاجٟا٢ُت جىُٟظ في ألَا

                                                           
أك ادلهنية، أعتمد من طرؼ اجلمعية من الربكتوكوؿ اإلختيارم إلتفاقية مناىضة التعذيب كغَته من ضركب ادلعاملة أك العقوبة القاسية أك الالإنسانية  5،  ادلادة   

  . 2006جواف  22، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2002ديسمرب  8 العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ 
  .  6، ص2008العمل مع برنامج األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف، دليل اجملتمع ادلدين، مفوضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف، قصر األمم، جنيف،  2
.  2006ديسمرب  20ـ ادلتحدة بتاريخ من اإلتفاقية الدكلية حلماية مجيع األشخاص من اإلختفاء القسرم، أعتمدت من طرؼ اجلمعية العامة لألـ   ،26دتُت ادلا  

، دخلت حيز 979 ديسمرب  8 من إتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة، أعتمدت من طرؼ اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ  7 ادلادة  4
  .  98 سبتمرب   0التنفيذ بتاريخ 

  . 297الشافعي زلمد بشَت، ادلرجع السابق، ص 5
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ٓم - ْعة في باالظخمإ اللجىت ج٣ ٍٓت ص ٖٓين إلاضة ٖاصًت ٖلىُت ؾى  .1بُِٟىا ؤْ اإلاخدضة ألامم بم٣غ ؤؾب
ٓظب - ٫ٓ  ْبم ٧ٓ  عؾاثل ج٣ضًم في ااخ٤ لؤلٞغاص ؤنبذ اإلاغؤة يض الخمُيز ٖلى ال٣ًاء ا٢ُتالج٠ الازخُاعي  البرْج

٢ِٓم مً خ٤ بكإن ٣ً٘ اهتها٥ ؤي ًٖ ق٩اْي  جخًمً اجىت ٓن  خ٣ ٫ٓ  ٩ٍْ . 2الاجٟا٢ُت هٟـ في م٨ٟ

ٓم ٦ما - ٓظّ ٖامت جٓنُاث بةنضاع اللجىت ج٣ غاٝ الض٫ْ  بم٣خًاَا ج . 3الاجٟا٢ُت ههٓم ْجٟؿغ ألَا

 لوفلا خلىق  لجىت: زاهُا

 الض٫ْ  ؤخغػجّ الظي الخ٣ضم بضعاؾت جخ٨ٟل بط, الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢ُت ٖلى بىاءً  الُٟل خ١ٓ٣  اجىت ؤوكإث   

غاٝ ٓظب بها حِٗضث التي الالتزاماث جىُٟظ ًسو ُٞما ألَا  طْي  مً زبراء ٖكغة مً اللجىت َظٍ ْجخإل٠ ،4الاجٟا٢ُت بم
ُٗت ااخل٣ُت اإلا٩اهت ْلّ الظي إلاُضانا في بها اإلاٗتٝر ْال٨ٟاءة الٞغ ٓن  الاجٟا٢ُت، جدىا اثِٟم  ٍْماعؾ  بهٟتهم ْْ

. 6ًٖٓ 18 بلى 2003 ؾىت اللجىت ؤًٖاء ٖضص ْعٞ٘ ،5الصخهُت

ا ْج٣ضم الؿىت في مغة اللجىت َظٍ ججخم٘ َغ  اإلاجلـ ٍَغ٤ ًٖ ؾيخين ٧ل اإلاخدضة لؤلمم الٗامت للجمُٗت ج٣اٍع
ٓم ْالاظخماعي، الا٢خهاصي  ٍَغ٤ ًٖ الُٟل خ١ٓ٣  اجٟا٢ُت جُب٤ُ ٖلى الغ٢ابت عؾتبمما الُٟل خ١ٓ٣  اجىت ْج٣

غ اؾخالم غاٝ، الض٫ْ  ٢بل مً الخ٣اٍع ا في الض٫ْ  َظٍ ْجٓضر ألَا َغ ٓامل ج٣اٍع ٓباث الٗ ٓٞاء صعظت ٖلى جازغ التي ْالهٗ  ال
ٓظب بها اإلاخِٗض بالتزاماتها غ َظٍ جخًمً ٦ما الاجٟا٢ُت، بم ٓماث ظمُ٘ الخ٣اٍع ت نم اللجىت جم٨ً التي اإلاٗل  مضٔ مٗٞغ

ْلت في الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام جُب٤ُ في الخ٣ضم .  7الُٝغ الض

غ جىا٢ل غ َْٗغى ٖلىُت ظلؿاث في الخ٣اٍع ْلت، ممشل َٝغ مً الخ٣ٍغ  ٢ض ٚمٓى ؤي بخٓيُذ ًخ٨ٟل ٦ما الض

غ َظا في ًُغؤ ْع  ًٖ ًٞال ،8الخ٣ٍغ غ صعاؾت في اللجىت ص ا زال٫ مً جبضي ؤن لِا ًم٨ً الخ٣اٍع َغ  ؤْ اثم٣ترح ؤي ج٣اٍع

.  9لالجٟا٢ُت جىُٟظا جٓنُاث

ً ما بنّل    
ّل
ؼ مً م٨ ْع  ْجُٟٗل حٍٗؼ ٓلين ٖلى  ااجمُٗت اٖخماص َٓ مِامِا جإصًت في الُٟل خ١ٓ٣  اجىت ص ٧ٓ   البرْج

ين ٟا٫ بةقغا٥  ٍْخٗل٤ ألا٫ْ  الُٟل، خ١ٓ٣  الجٟا٢ُت الازخُاٍع ٟا٫ ببُ٘ ٍْخٗل٤ ْالشاوي ،10اإلاؿلخت النزاٖاث في ألَا  ألَا

                                                           
  . 82 ، ص2007خالد مصطفى فهمي، حقوؽ ادلرأة بُت اإلتفاقيات الدكلية كالشريعة اإلسالمية كالتشريع الوضعي، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  
أكتوبر  09ختيارم ادللحق بإتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة، أعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ من الربكتوكوؿ اإل 2ادلادة  2

  . 2000ديسمرب  22، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 999 
  .من إتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة   2ادلادة   
  . 990 سبتمرب  02، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 989 نوفمرب  20اقية حقوؽ الطفل، أعتمدت من قبل اجلمعية العامة بتاريخ من إتف  / 4ادلادة  4
  .من إتفاقية حقوؽ الطفل   / 4ادلادة  5
  . 87،ص2007كندرية،خالد مصطفى فهمي، حقوؽ الطفل كمعاملتو اجلنائية يف ضوء اإلتفاقيات الدكلية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلس 6
  . 297الشافعي زلمد بشَت، ادلرجع السابق، ص 7
  . 7 العمل مع برنامج األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف، ادلرجع السابق، ص 8
  . 297الشافعي زلمد بشَت، نفس ادلرجع، ص 9

، 2000مام  25أعتمد من طرؼ اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة بتاريخ  الربكتوكوؿ اإلختيارم إلتفاقية حقوؽ الطفل بشأف إشراؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة، 0 
  . 2002فرباير   2دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
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ٟا٫ ٫ْاؾخٛال ٓاص البٛاء في ألَا ٓلين َظًً ْبم٣خطخى ،1ؤلاباخُت ْاإلا ٧ٓ  في بالىٓغ الازخهام للجىت ؤو٣ٗض البرْج
ٓايُ٘ ْلت ؤي هُا١ في ْطل٪ هٓماَا التي اإلا ٓن  ص . ٖلحهما ناص٢ذ ٢ض ج٩

ً الِماٌ خماًت لجىت  –زالثا -  ؤطسهم وؤفساد اإلاهاحٍس
ٓظب اللجىت َظٍ ؤوكإث      ْلُت الاجٟا٢ُت بم م، ْؤٞغاص اإلاِاظٍغً الٗما٫ ظمُ٘ اخماًت الض  َظٍ ْجخ٨ٟل ؤؾَغ

ٓاعصة ااخ١ٓ٣  جىُٟظ ٖلى بالغ٢ابت اللجىت ٠ الاجٟا٢ُت، َظٍ في ال
ّل
 بلى الٗضص َظا ليرجٟ٘ زبراء ٖكغة مً اللجىت َظٍ ْجخإل

ٓا ٖكغ ؤعبٗت ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت َظٍ هٟاط بٗض ًٖ  اإلا٩اهت ااخبراء َاالء في َْكتٍر ْألاعبٗين، ااخاصًت الُٝغ للض

ُٗت ألازال٢ُت ٓص ْال٨ٟاءة الٞغ .  2الاجٟا٢ُت حكملّ الظي اإلاُضان في بها اإلاكِ

ْعجين ْح٣ٗض ظى٠ُ، في لِا بم٣غ اللجىت َظٍ ججخم٘  ٍٓا، ص .  20043 ؾىت في لِا اظخمإ ؤ٫ْ  ٧ان ٢ْض ؾى
ٓم  ْلُت الاجٟا٢ُت جُب٤ُ ٖلى بالغ٢ابت اللجىت َظٍ ج٣ م ْؤٞغاص اإلاِاظٍغً الٗما٫ ظمُ٘ اخماًت الض  ٍَغ٤ ًٖ ؤؾَغ
غ ٞدو ٓاعصة الخ٣اٍع غاٝ، الض٫ْ  مً ال ُٗت الخضابير ظمُ٘ ٞحها جبين ألَا ت ْال٣ًاثُت الدكَغ ا ْؤلاصاٍع  الخضابير مً ْٚيَر

ٓن  في ْطل٪ الاجٟا٢ُت، ؤخ٩ام لخىُٟظ اإلاخسظة ْلت باليؿبت الاجٟا٢ُت َظ هٟاط بضء بٗض ؾىت ًٚ  مر اإلاٗىُت، الُٝغ للض
ٓاث، زمـ ٧ل مغة ا زال٫ مً الض٫ْ  جبين ٦ما طل٪، اللجىت َلبذ ٧ْلما ؾى َغ ٓامل ظمُ٘ ج٣اٍع ٓباث الٗ  التي ْالهٗ

.  4ؤلاجٟا٢ُت جىُٟظ ٖلى جازغ
غ ْصعاؾت ٞدو بهضص ْهي للجىت ٍْم٨ً ْلت ج٣اٍع  اإلاجخم٘ ماؾؿاث ْمؿاٖضة بسضماث حؿخٗين ؤن الُٝغ الض

ٓمُت ٚير ْاإلاىٓماث اإلاضوي ا عؤحها زظلخإ ااخ٩ َغ ْلت في اإلاِاظٍغً ْيُٗت بكإن ْبخهاثُاتها ْج٣اٍع غ ناخبت الض  ،5الخ٣ٍغ
ْلت جبضًّ بٖالن بٗض ْطل٪ تراٝ ًخًمً الاجٟا٢ُت في الُٝغ الض  مً ْاعصة عؾاثل ْصعاؾت بخل٣ي اللجىت بازخهام الٖا
ٓن  ؤٞغاص الًتها ًسًٗ ٓن  ل ٢ِٓم مً خ٤ باهتها٥ ًضٖ ْلت ٢بل مً الاجٟا٢ُت َظٍ في ٖلحها اإلاىهٓم الٟغصًت خ٣  الض

ٓن  التي الُٝغ . 6 بلحها ًيخم
  خاجمت

ْلّ جم ما زال٫ مً    ٕٓ في جىا ٓاعصة ااخ١ٓ٣  إلاسخل٠ ؤمان نمام حٗض بلحها اإلاكاع آلالُاث ؤنّل  ًخطر اإلآي  في ال
ٓص الاجٟا٢ُاث الث ْالِٗ ٧ٓ  ٞةلؼام بُجها، ُٞما جغ٥مل ْظّ ْٖلى ْؾلُاث نالخُاث مً لِا إلاا ْطل٪ ؤوكإتها، التي ْالبرْج

غاٝ الض٫ْ  غ بخ٣ضًم ألَا ٓن  التزامِا مضٔ ًٖ ج٣اٍع  ْبم٣خطخى ازخهانِا مجا٫ في ٧ل ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث بمًم
غ، َظٍ  صعاؾت ٦ْظا ؤوكإتها التي الاجٟا٢ُت   اللجان لِظٍ ؤن ًشبذ َظا ٧ل الخ٣اٍع

ً
ْعا  اإلاترجبت الىخاثج ؤن بال بّ، ٌؿتهان ال ص

ْلتا٫ مسالٟت ًٖ ٓن  ؤن ًخٗضٔ ال الاجٟا٢ُت بم٣خطخى اللتزاماتها الُٝغ ص غاٝ، الض٫ْ  ٢بل مً الاؾدى٩اع ٩ً  ْبٖضاص ألَا

                                                           
ة العامة لألمم ادلتحدة الربكتوكوؿ اإلختيارم إلتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كإستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلباحبة، أعتمد من طرؼ اجلمعي  

  . 2002جانفي  8 ، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2000مام  25اريخ بت
، دخلت حيز التنفيذ 990 ديسمرب  8 من اإلتفاقية الدكلية حلماية حقوؽ مجيع العماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم، أعتمدت من طرؼ اجلمعية العامة يف  72ادلادة  2

  .  200جويلية   0بتاريخ 
  .  29، ص2009كؽ اإلنساف، الطبعة األكذل، دار الكتاب احلديث، القاىرة، عميمر نعيمة، الوايف يف حق  
  .من اإلتفاقية الدكلية حلماية مجيع العماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم   7ادلادة  4
  . 64العمل مع برنامج األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف، دليل اجملتمع ادلدين، ادلرجع السابق، ص  5
  .تفاقية الدكلية حلماية مجيع العماؿ ادلهاجرين كأفراد أسرىم من اإل 77ادلادة  6
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غ ْلت إللؼام بالٛغى ًٟي لً َْظا اإلاسخهت، اللجىت ٢بل مً ج٣ٍغ ٓٞاء الُٝغ الض  َْىا الاجٟا٢ُت، بم٣خطخى بالتزاماتها لل
ٕٓ بةًجاص ه٣ترح ٓباث مً ه ْلت ٖلى ٌؿلِ ال٣ٗ ٓن  مسالٟتها خالت في الُٝغ الض ٓباث َظٍ ْظٗل الاجٟا٢ُت إلاًم  ال٣ٗ

عة ألامً،ْ مجلـ ازخهام مً الخىُٟظ ًسو ُٞما  .ااجِاػ َظٍ ٢بل مً بم٨ُالين ال٨ُل ؾُاؾت ججىب يْغ
غاٝ الض٫ْ  ٢بل مً الاجٟا٢ُاث لِظٍ الامخشا٫ ٖلى بالغ٢ابت اللجان ازخهام مؿإلت ًسو ُٞما    ٞةنّل  ٣ِٞ، ألَا

ٕٓ بًجاص مً بض ٞال لظل٪ آلامغة، ْالُبُٗت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖاإلاُت زانُتيٕ م ًخٗاعى َظا ْماث مً ه  لصخيء لِـ اإلاؿا
ٓن  الامخشا٫ َٓ هبُل َضٝ حٛلُب لٛغى بال ٓن  لً َظا ٞةنّل  ااخا٫ بُبُٗت ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  اجٟا٢ُاث إلاًم  ٖؿيرا ٩ً

ْما جمذ ما بطا ْالًُٟٗت الِكت الا٢خهاصًاث طاث الض٫ْ  ؤمام  باليؿبت ًُغح ؤلاق٩ا٫ ل٨ً اإلاىُل٤، َظا مً ثاإلاؿا
ٔ  للض٫ْ   ًٞال الض٫ْ، َظٍ ٖلى للًِٛ ٧ٓؾُلت الشالض الٗالم ص٫ْ  ٢بل مً الخ٨خالث بٌٗ ٣ٖض مً البض َْىا ال٨بر

ٔ  الض٫ْ  ألن ااخؿىت الىخاثج ببٌٗ ؾُإحي ق٪ صْن  الض٫ْ  َظٍ ٖلى الٗالمي الٗام الغؤي يِٛ ًٖ  ما ٦شيرا ال٨بر

ٓبها إلعاصة جسً٘ .  الشالض الٗالم ص٫ْ  ٨ٖـ قٗ
 

 اإلاساحّ كاثمت

 الىخب -ؤوال-

اجّ ألاؾاؾُت  -1 ْخٍغ ْلي باخترام خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  صعاؾت جدلُلُت في  –ببغاَُم ؤخمض زلُٟت، الالتزام الض

ْالغ٢ابت ٖلى جىُٟظٍ  ٓهّ  ت،  –مًم .  2007صاع ااجامٗت ااجضًضة، ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓن خ١ٓ٣  -2 ْلُت  –ؤلاوؿان  الكاٞعي مدمض بكير، ٢اه ْالض ىُت  ْجُب٣ُاجّ الَٓ الُبٗت الشالشت،  –مهاصٍع 

ت، ، ؤلاؾ٨ىضٍع .  2004ميكإة اإلاٗاٝع

ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، صاع ال٣هبت لليكغ،  -3 ؼ َبي ٖىاوي، مضزل بلى آلالُاث ألاممُت لتر٢ُت  ٖبض الٍٗؼ

.  2003ااجؼاثغ، 

ْلي ا٫ -4 ٓن الض ٓان، الٓؾُِ في ال٣اه م ٖل ٓػَ٘،ٖمان،ٖبض ال٨ٍغ ْالخ ْلى، صاع الش٣اٞت لليكغ   ٖام، الُبٗت ألا

ٖٓاث ااجامُٗت، ااجؼاثغ،  -5 ٓان اإلاُب ْخ١ٓ٣ الكٗٓب، الُبٗت الغابٗت، صً ٖمغ ؾٗض هللا، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

2007. 

ْلُت، صاع ااجامٗت ااجضًضة  -6 ْمٗاملخّ ااجىاثُت في يٓء ؤلاجٟا٢ُاث الض زالض مهُٟى ِٞمي، خ١ٓ٣ الُٟل 

ت، لليكغ، .  2007ؤلاؾ٨ىضٍع

٘ الٓيعي، صاع  -7 ْالدكَغ ٗت ؤلاؾالمُت  ْالكَغ ْلُت  زالض مهُٟى ِٞمي، خ١ٓ٣ اإلاغؤة بين الاجٟا٢ُاث الض

.  2007ااجامٗت ااجضًضة، مهغ،

ْلى، صاع ال٨خاب ااخضًض، ال٣اَغة،  -8 ٓافي في خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، الُبٗت ألا  .2009ٖمُمغ وُٗمت، ال

ٓ عاضخي، خُضع ؤ -9 ْلى، صاع ٢ىضًل ماػن لُل اث ألاؾاؾُت، الُبٗت ألا صَم ٖبض الِاصي، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ااخٍغ

ٓػَ٘، ٖمان،  ْالخ  .2008لليكغ 

ٗت ؤلاؾالمُت، صاع الجهًت  -10 ْالكَغ ٓن خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الٓيعي  ٓاخض الٟاع، ٢اه مدمض ٖبض ال

.  1991الٗغبُت، ال٣اَغة،

اإلالاالث -زاهُا -
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ٓن ا -1 ٓن ببغاَُم بضْي، ٢اه ت لل٣اه ْلُت اخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، اإلاجلت اإلاهٍغ إلاٗاَضاث ْالاجٟا٢ُاث الض

ْلي، الٗضص  .   1983، 39الض

ٓن ْالا٢خهاص  -2 ْلُت ْؤلا٢لُمُت، مجلت ال٣اه ٓاز٤ُ الض ْخماًت ألا٢لُاث في اإلا ؾٗاص الكغ٢اْي، الخمُيز 

ٓهُت ْؤلا٢خهاصًت، الٗضص . 1991، 61للبدٓر ال٣اه

كُاث واإلاىازُم الدولُت ؤلاجفا -زالثا -

ش  -1 ْلُت لل٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز الٗىهغي، بٖخمضتها ااجمُٗت الٗامت بخاٍع صٌؿمبر  21ؤلاجٟا٢ُت الض

ش 1965  . 1969ًىاًغ  04، صزلذ خيز الخىُٟظ بخاٍع

ْالؿُاؾُت، ؤٖخمض مً ٢بل ااجمُٗت الٗامت ؾىت  -2 ْلي اإلاخٗل٤ بااخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ، صزل خيز 1966الِٗض الض

ش  .  1976الخىُٟظ بخاٍع

بجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة، ؤٖخمضث مً َٝغ ااجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  -3

ش  ش 1979صٌؿمبر  18بخاٍع .  1981ؾبخمبر  03، صزلذ خيز الخىُٟظ بخاٍع

ش  -4 ، صزلذ خيز الخىُٟظ 1989ٞمبر هٓ 20بجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل، اٖخمضث مً ٢بل ااجمُٗت الٗامت بخاٍع

ش  .  1990ؾبخمبر  02بخاٍع

م، اٖخمضث مً َٝغ ااجمُٗت  -5 ْؤٞغاص ؤؾَغ  ً ْلُت اخماًت خ١ٓ٣ ظمُ٘ الٗما٫ اإلاِاظٍغ ؤلاجٟا٢ُت الض

ش 1990صٌؿمبر  18الٗامت في  ٍٓلُت   01، صزلذ خيز الخىُٟظ بخاٍع .  2003ظ

٫ٓ الازخُاعي اإلالخ٤ بةجٟا٢ُت ال٣ًا -6 ٧ٓ ء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُيز يض اإلاغؤة، ؤٖخمض مً ٢بل البرْج

ش  ٓبغ  09ااجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع ش 1999ؤ٦خ   . 2000صٌؿمبر  22، صزل خيز الخىُٟظ بخاٍع

اث اإلاؿلخت، ؤٖخمض مً َٝغ  -7 ٟا٫ في اإلاىاٖػ ٫ٓ الازخُاعي إلجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل بكإن بقغا٥ ألَا ٧ٓ البرْج

ش ااجمُٗت الٗامت ٫ ش 2000ماي  25ألمم اإلاخدضة بخاٍع   . 2002ٞبراًغ  23، صزل خيز الخىُٟظ بخاٍع

ٓاص  -8 ٟا٫ في البٛاء ْفي اإلا ْاؾخٛال٫ ألَا ٟا٫  ٫ٓ الازخُاعي إلجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل بكإن بُ٘ ألَا ٧ٓ البرْج

ش  ش ، صزل خيز الذ2000ماي  25ؤلاباخبت، اٖخمض مً َٝغ ااجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع ظاهٟي  18هُٟظ بخاٍع

2002  .

9-  ْ ٓبت ال٣اؾُت ؤ ْ ال٣ٗ ب اإلاٗاملت ؤ ْٚيٍر مً يْغ ٫ٓ ؤلازخُاعي إلجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب  ٧ٓ البرْج

ش  ْ اإلاِىُت، ؤٖخمض مً َٝغ ااجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع ، صزل خيز الخىُٟظ 2002صٌؿمبر  18الالبوؿاهُت ؤ

ش  ٓان  22بخاٍع    . 2006ظ

ْلُت اخماًت ظمُ٘ ألاشخام مً الازخٟاء ال٣ؿغي، اٖخمضث مً َٝغ ااجمُٗت الٗامت الا -10 جٟا٢ُت الض

ش    . 2006صٌؿمبر  20لؤلمم اإلاخدضة بخاٍع

. الىٓام الضازلي للجىت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان   -11

س دولُت   -زابِا  - جلاٍز

اإلاضوي، مٟٓيُت ألامم اإلاخدضة اخ١ٓ٣ الٗمل م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، صلُل اإلاجخم٘ 

 .2008ؤلاوؿان، ٢هغ ألامم، ظى٠ُ، 
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 ً اإلاساكبت الدولُت لخماًت خلىق السجىاء واإلادخجٍص
ص/د  اليلُت الخىىىلىحُت بىطى الىادي -باإلاِهد الفنى الخجازي  مدزض اللاهىن ، حماٌ ُبده ُبد الٍِص

مـس  -وشازة الخِلُم الِالى

 

 

 

  ملخف

ٓا ج٣طخى ٓطظُت ٖضال٣ ٍ ظملتها في جمشل التي السجىاء إلاٗاملت الضهُا الىم  اإلاخدضة ألامم حٗتٝر التي الضهُا الكْغ

مين ظمُ٘ ٖلى جىُب٤ ْالتى بهالخِا تهم مً اإلادْغ ٔ  بمٗاًير اؾخ٨ملذ ْالتي.  خٍغ  مجها اإلاخدضة، ألامم اٖخمضتها ؤزغ

ٖٓت" ٓن ًخ٘ الظًً ألاشخام ظمُ٘ بدماًت اإلاخٗل٣ت اإلاباصت مجم  ْاإلاٗاًير السجً، ؤْ الاخخجاػ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ألي عي
ٟا٫ مشل مُٗىت ظماٖاث بدماًت اإلاخٗل٣ت . ألَا

م ْٖلى  غ خغب اهتهاء مً الٚغ ٍٓذ جدٍغ ْان َظا آزاع ػالذ ما ،1990 ٖام ال٩ ٓن  ؤمام مازلت الٗض  في ٚاثغا ْظغح الُٗ
ً ظبين ٓن  في َىا٥ ًؼا٫ ال خُض الٗغبي، الَٓ ٔ ؤؽ الٗغا٢ُت السج ٍٓدُين، ع  زانت ؤَمُت جدخل اإلاؿإلت َظٍ ظٗل مما ٧

ْلُت الؿاخت ٖلى . ْؤلا٢لُمُت الض

، ًجضع ْمما خُاالث الخهُٟت ٖملُاث ؤن ط٦ٍغ    -حٗضّل  ؤلاؾغاثُلُت الؿلُاث جماعؾِا التي ْالٚا
ً
  اهتها٧ا

ً
 ناعزا

ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ْلي ْال٣اه ٔ  الخٗظًب ٖملُاث ؤصث ٢ْض ؤلاوؿاوي الض ٓن الـ في لؤلؾغ  ْٞغى ؤلاؾغاثُلُت ْاإلاٗخ٣الث ظ

ٝ . اإلاٗخمض الُبي ْؤلاَما٫ بالبُل جدؿم ٢اؾُت اٖخ٣ا٫ ْْغ

ٓاهخاهامٓ ٢اٖضة في اإلاٗخ٣لين ٞةن ْلِظا ٨ُت ظ ٢ِٓم جىته٪ ألامٍغ ٓا ال خ٣  ٌؿخٗمل بل"  خغب ؤؾير"  مٗاملت ٌٗامل

ٓاٖض ٞةن ْلظل٪.  الخٗظًب ؤق٩ا٫ ٧ل مِٗم ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓن  ؾانؤلان اخ١ٓ٣  الض ْلي ْال٣اه ٓاز٤ُ ؤلاوؿاوي الض  ْاإلا
ْلُت ٓاهخاهامٓ ٢اٖضة في جىته٪ الض ٓٞير ٌٗض, ظ ٝ ج   الاخخجاػ ؤما٦ً في الث٣ت مِٗكُت ْْغ

ً
  ؤمغا

ً
ا ٍع  ٖلى للخٟاّ يْغ

.  اإلادخجؼ للصخو ؤلاوؿاهُت ال٨غامت

 

Abstract  

Eliminate the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which 

represents on the whole world, which the United Nations recognizes Beslahaa which applies 

to all persons deprived of their liberty conditions. Which complemented other criteria 

adopted by the United Nations, including the "principles set relative to the Protection of All 

Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, and standards relating to the 

protection of certain groups such as children. 
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Despite the end of the war to liberate Kuwait in 1990, the effects of this aggression still 

fresh in front of the eyes and the wounding of a gash in the forehead of the Arab world, where 

there is still in Iraqi prisons Kuwaiti prisoners, making this issue occupies a special on the 

international and regional arena importance. 

It is worth mentioning, that the liquidations and assassinations practiced by the Israeli 

authorities is - a blatant violation of human rights and international humanitarian law was 

the torture of prisoners resulted in Israeli prisons and detention centers and impose harsh 

conditions of detention are brutally and medical neglect approved. 

That is why the detainees at Guantanamo Bay violated their rights and treated as 

"prisoners of war", but using them all forms of torture. Therefore, the rules of international 

human rights law and international humanitarian law and international conventions violated 

at the Guantanamo base, is to provide decent living conditions in places of detention is 

necessary to preserve the human dignity of the person detained. 

 

 ملدمت

ٓن  بخُب٤ُ ٣ًطخى عااخاى الٗهغ في الٛالب الاججاٍ ْع  خالت ٧ل ٖلى اإلاؿلخت النزاٖاث ؤْ ااخغب ٢اه  ٞحها ًض

ٓاٞغ لم ْلٓ ختى مؿلر اقدبا٥ ٍ ٞحها جخ ٓاعصة الكْغ . ظى٠ُ اجٟا٢ُت في ال

ٓم بهظا اإلاؿلر النزإ ؤْ ااخغب ؤَغاٝ ٖلى ًخٗين لظا ٓا ؤن اإلاِٟ ٓاٖض ًغاٖ ٓاء ااخغب، ْٖاصاث ٢  التي جل٪ ؾ
تا الٗملُاث ؤزىاء جُب٤ ب، ضخاًا خماًت جسو التي جل٪ ؤْ زاللِا اإلاداعبين ؾل٥ٓ ْجىٓم لٗؿ٨ٍغ  ْحؿتهضٝ ااخْغ
ؼ ٓا الظًً لؤلشخام ؤلاوؿاهُت ْاإلاٗاملت ْالاخترام ااخماًت حٍٗؼ ْلئ٪ اإلاٗغ٦ت زاعط ؤنبد ٓن  ال الظًً أل  في ٌكاع٧

ما٫ ٔ  ال٣خالُت، ألٖا ٓاٖض نغاخت بّ ج٣طخى ما َْظا. اإلاهابين ْاإلاغضخى ْااجغحى اإلادخلت ألاعاضخي في ْاإلاضهُين ٧األؾغ ٢ 
ٓن  ْلي ال٣اه ْلُت اإلاىٓماث مً ال٨شير بّ هاصث ْما ؤلاوؿاوي الض ٓن  ؤلاوؿاهُت الض ْلي ْال٣اه .  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

 :-الدزاطت ؤهمُت:ؤوال

م غ خغب اهتهاء ْبٚغ ٍٓذ جدٍغ ْان َظا آزاع ػالذ ما ،1990 ٖام ال٩ ٓن، ؤمام مازلت الٗض  في َىا٥ ًؼا٫ ال خُض الُٗ
ٓن  ٔ  ْزمؿت ؾخماثت الٗغا٢ُت السج ٍٓدُين، ؤؾغ  ؤخض جمشل ؤجها بلى بالىٓغ زانت ؤَمُت جدخل اإلاؿإلت َظٍ ظٗل مما ٧

ٓاهب ٍٓذ الٗغا١ بين ْجدغ٦ّ النزإ جشير ػالذ ما التي ْاإلاؿخمغة الكاث٨ت ااج . ْال٩

، ًجضع ْمما خُاالث الخهُٟت ٖملُاث ؤن ط٦ٍغ    -حٗضّل  ؤلاؾغاثُلُت ؾلُاثا٫ جماعؾِا التي ْالٚا
ً
  اهتها٧ا

ً
 ناعزا

ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ْلي ْال٣اه  بدماًت ااخانت الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً الشالشت اإلااصة خٓغث ٣ٞض ؤلاوؿاوى؛ الض

خضاء" اإلاضهُين الؿ٩ان ٍّٓ ؤق٩الّ، بجمُ٘ ال٣خل ْبسانت البضهُت، ْالؿالمت ااخُاة ٖلى الٖا  ال٣اؾُت ْاإلاٗاملت ْالدك
ٓباث ْجىُٟظ ألاخ٩ام ْبنضاع ٖظًب،ْالذ   مك٩لت مد٨مت ؤمام ؾاب٣ت مدا٦مت بظغاء صْن  ال٣ٗ

ً
، حك٨ُال

ً
ٓهُا  ْج٨ٟل ٢اه

  ًدٓغ ٦ما". اإلاخمضهت الكٗٓب هٓغ في الالػمت ال٣ًاثُت الًماهاث ظمُ٘
ً
 اإلاخدضة ألامم في اإلاؿخ٣غة للمباصت ٣ْٞا

ضام ٖملُاث ٓن  هُا١ زاعط ؤلٖا . ْٝغ ؤٔ جدذ ال٣اه
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ٔ ْألاؽ ٓاٖض جدمحها التي الٟئاث زم ْمً اإلاؿلخت، النزاٖاث ضخاًا مً ٌٗضْن  ع ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  ٨ْٞغة. ؤلاوؿاوى الض
ٔ  ْؤَمُت هٟؿِا، ااخغب ٢ضم ْهى الىاؽ، بين الخىإػ بٗال٢اث مغجبُت ألاؾغ ٓا ؤجهم مً جإحى ال ااخغب في ألاؾغ  ؤنبد
ٓا اإلاٗغ٦ت زاعط ٓة مً ٢ْلل ٓن  الظي للُٝغ باليؿبت اإلاميزاث مً ٌٗضْن  بجهم بل الٗضْ، ٢ ٓه ٓػجّ في ٩ً ٔ  ٖلى خ  اإلاؿخٓ

ٓصًت ؤْ ٞاإلآث ،(1)ْالؿُاسخى ْاإلااصٔ الىٟسخى ٔ  اإلاٗخاص اإلاهير ٧اها الٗب ْلي ْالخىُٓم اإلااضخى، في لؤلؾغ  الاجٟاقى الض

ٓع  ؾض جم زم ،1907 في ٖضلذ ْالتى ،1899 الَأ اجٟا٢ُت بَاع في مغة أل٫ْ  ط٦غ لٓيِٗم  اجٟا٢ُت بٓؾاَت ٞحها ال٣ه
ٔ  بمٗاملت ْاإلاخٗل٣ت م1929 لٗام ظى٠ُ ٓاٖض َظٍ عجُٓي  جم طل٪ ْبٗض ااخغب، في ألاؾغ  ظى٠ُ اجٟا٢ُت بٓؾاَت ال٣

ٔ  ااخانت الشالشت ٫ٓ  1949 لٗام باألؾغ ٧ٓ . م1977 لٗام ألا٫ْ  ؤلايافى ْالبرْج

ٓا٫ ْفى ٓع  التي ألاخ ٫ٓ  الك٥ٓ٩ ٞحها جش ٓا الظًً ألاٞغاص ٧ان بطا ما خ ٓاث ٢بًت في ؾ٣ُ  ًىُب٤ ممً الخدال٠ ٢
ٔ  ْن٠ ٖلُّ   ٞةهّ ٖضمّ، مً ااخغب ؤؾغ

ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  ظى٠ُ اجٟا٢ُت في نغاخت ج٣غعٍ ْما ؤلاوؿاوي الض

ٔ  اخماًت الشالشت ْلئ٪ بلى الىٓغ ًخٗين ااخغب، ؤؾغ م ْمٗاملتهم ألاٞغاص ؤ ٔ  باٖخباَع  ٖلى ٖغيِم ًخم ؤن بلى خغب ؤؾغ

ٓلى التي اإلاسخهت اإلاد٨مت ٓن  ْيِٗم جدضًض جخ ْلت جلتزم الٓي٘، َظا جدضًض ًخم ْختى. (2) جهاثُت بهٟت ال٣اه  آلاؾغة الض

ٔ  جمىذ التي ْااخهاهاث الامخُاػاث ٧اٞت بمىدِم .  ٖامت بهٟت ااخغب ألؾغ

ٍٓين ٖلى هٓامان َْىا٥ ْلي اإلاؿخ ْلُت اللجىت" بـ زام ؤخضَما ْؤلا٢لُمى، الض ٓم التي" ألاخمغ للهلُب الض  ج٣
اعاث ٔ  بٍؼ ْلُت، اإلاؿلخت النزاٖاث في اإلاضهُين ْللمٗخ٣لين ااخغب، ألؾغ  طاث ظغاثم العج٩ابهم اإلاٗخ٣لين ْلؤلشخام الض

ٔ  الٗى٠ ؤْيإ في ؾُاؾُت صالالث ْعبُت اللجىت" جضًٍغ هٓام ْالشاوى. ألازغ ٓلت ،"الخٗظًب إلاى٘ ألا اعة اإلاس  م٩ان ؤٔ بٍؼ
تهم مً ؤشخام ُّٞ ًدغم الًت يمً ْطل٪ ٖامت، ؾلُت صي ٖلى خٍغ ْلت ال٣ًاثُت ال ْبُت الاجٟا٢ُت في الُٝغ للض ْع  ألا

ؼ ب٣هض الخٗظًب إلاى٘ ٓبت ؤْ اإلاٗاملت ْمً الخٗظًب مً ألاشخام، َاالء خماًت حٍٗؼ . اإلاِىُت ؤْ الالبوؿاهُت ال٣ٗ

:- الدزاطت ؤهداف:زاهُا

ٓاٖض) "لسجىاءا مِاملت الدهُا الىمىذحُت اللىاُد" اٖخمضث م1955 ٖام ٟٞى ٓطظُت ال٣  التي ،(الضهُا الىم

ٍ ظملتها في جمشل مين ظمُ٘ ٖلى جىُب٤ ْالتى بهالخِا اإلاخدضة ألامم حٗتٝر التي الضهُا الكْغ تهم مً اإلادْغ . خٍغ

ٔ  بمٗاًير ْاؾخ٨ملذ  الرًً ألاشخاؾ حمُّ بدماًت اإلاخِللت اإلابادت مجمىُت" مجها اإلاخدضة، ألامم اٖخمضتها ؤزغ

ٖٓت) "السجً ؤو الاخخجاش ؤػياٌ مً ػيل يأل ًخِسكىن  خ٣ا٫ ااخانت اإلاباصت مجم  بدماًت اإلاخٗل٣ت ْاإلاٗاًير ،(بااٖل
ٟا٫ مشل مُٗىت ظماٖاث  ألَا

                                                           

: أنظر ( )
Carl Von Clausewitz, De la guerre, paris, Edition de miniut. 1955 (reed. 1984). 
“les canons et les prisonniers ont toujours ete les veritables trophees de la victoire et la capture de la 
prisonnier et de canons est le facture essentiel qui concretise la victoire et la cristallise vraiment,c est elle 
qui determinera le plan de I’engagement” pp. 249-250. 

ـ، كالرئيس األمريكى جورج بوش ينتقد ذلك يف ركما كلكنو 2/6/2008 قضت احملكمة األمريكية العليا ْتق معتقلى جوانتانامو يف الطعن ضد احتجازىم يف  ( 2)
 .يؤكد على التزامو ٔتا قضت بو احملكمة 
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اث بَاع في اإلادخجٍؼً السجىاء: لـ باليؿبت ؤما ْلُت، اإلاؿلخت النٖز  حىُف اجفاكُتى" مً ٧ل جًمىذ ٣ٞض الض

 " 1949 لِام والسابِت الثالثت
ً
٫ٓ  نُلُتج٠ ههٓنا ٔ  مٗاملت خ  اإلادخلت، ألاعاضخى في اإلادخجٍؼً ْاإلاضهُين ااخغب، ؤؾغ

 ُٞما ُٚتها التي هٟؿِا اإلاؿاثل مً الٗضًض الىهٓم َظٍ ْحُٛى. النزإ ؤَغاٝ ألخض جابٗت ؤعاى في اإلا٣ُمين ْألاظاهب

 "الدهُا الىمىذحُت اللىاُد" بٗض

ٕٓ صعاؾت مً الِضٝ ٧ان ْلظا ْلُت اإلاغا٢بت" مٓي  مضٔ ؤٔ بلى بُان َْٓ" ْاإلادخجٍؼً السجىاء خ١ٓ٣  اخماًت الض

ٓاٖض" جُب٤ُ في الض٫ْ  جلتزم ٓطظُت ال٣  ألخترامِا الض٫ْ  مغا٢بت ٦ْظل٪, ْاإلادخجٍؼً السجىاء مٗاملت فى" الضهُا الىم
ٓاز٤ُ ْلُت ْالاجٟا٢ُاث للم ٓن , الاعب٘ ظى٠ُ ؤجٟا٢ُاث مشل الض ْلي ْال٣اه ٓن ,  ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه . ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

:- الدزاطت بػيالُت: زالثا

ٓن  ٢ًاًا ا٦ ر ان ْلي ال٣اه ٓم ااخاخا ؤلاوؿاوي الض ٓن  َظا جىُٟظ اي, الٟٗالُت مك٩لت هي, الُ  مك٩لت ٞخل٪, ال٣اه

ٓن  ب٨ُان جخٗل٤ الجها م٣ٗضة ْلي ال٣اه ٓعي الاهٟاط بضعظت الا٫ْ  اإلا٣ام في ٞٗالُخّ ج٣اؽ الظي,بإؾٍغ الض  ْظضها لظل٪, الُ

ٕٓ بدض ً السجىاء خلىق  لخماًت الدولُت اإلاساكبت" مٓي  زال٫ مً ْطل٪ ْالضعاؾت باألَخمام ظضًغ " واإلادخجٍص

ْلُت لآللُاث ٞاُٖت َىا٥ مضٔ ؤٔ بلى: الغثِسخى الؿاا٫  مً ٧ان ٖلُّ ْبىاء ؟ ْاإلادخجٍؼً السجىاء خ١ٓ٣  اخماًت الض
عي  ٢ٓٝٓ الًْغ ٓاٖض ماهى ٖلى ال ٓطظُت ال٣  ؤٔ بلى بُان م٘ بها؟ الض٫ْ  جلتزم مضٔ ؤٔ ْالى السجىاء؟ املتإلا٘ الضهُا الىم

ٓاعصة باإلاٗاًير الض٫ْ  جلتزم مضٔ ٓاز٤ُ ألاجٟا٢ُاث في ال ْلُت ْاإلا  م٘ ؟ ْاإلادخجٍؼً السجىاء خ١ٓ٣  ْؤخترام مٗاملت في الض
٫ٓ  ؤ٢تراح ٦ُُٟت  ؟ْاإلادخجٍؼً السجىاء خ١ٓ٣  ألخترام اإلاىاؾبت ااخل

- :طتللدزا اإلافخاخُت اليلماث

ْلُت اإلاغا٢بت -ااخغب ؤؾير  -اإلادخجٍؼً –السجىاء– ْلُت ألاخ٩ام-الض ْلُت الُِئت-الض ٧ٓالت-الاخمغ للهلُب الض  ال
ت ٓهخاهامٓ ٢اٖضة-لالٖالم اإلاغ٦ٍؼ ْلُت اإلاٗاًير-ظ ٓن  -الض ْلي ال٣اه   ؤلاوؿاوي الض

ٌ  اإلابدث  ؤلاوظاوى الدولي اللاهىن  كىاُد خظب وخلىكهم ألاطسي : ألاو

  لخً٘ ؤجذ م1929 لٗام ظى٠ُ اجٟا٢ُت
ً
  جىُٓما

ً
ٔ  اخالت ص٣ُ٢ا ٔ  مٗاملت خؿً ْلًمان ألاؾغ . ألاؾغ

ٔ  إلاٗاملت ال٣اؾُت الخجغبت بٗض ْل٨ً  ل٩ل مغاظٗت بلى ألاؾير اخخاط (1945 -1939) الشاهُت الٗاإلاُت ااخغب في ألاؾغ
ٓة ْبالٟٗل. الؿاب٣ت الاجٟا٢ُاث ْلُت ألاخمغ الهلُب َُئت مً ْبضٖ اًت ْجدذ الض ٓمت ٖع ت ااخ٩ َٓؿٍغ  ٣ٖض جم الؿ

ْلى ماجمغ ٓوى ألاؾاؽ جمشل (1)بوؿاهُت اجٟا٢ُاث ؤعب٘ ٖىّ ْهخج ،1949 ٖام في الٛغى لِظا ص ٓاٖض ال٣اه ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  الض

. ؤلاوؿاوى

                                                           

. خاصة ٔتعاملة اجلرحى كادلرضى يف ادليداف: األكذل: االتفاقيات األربع ىى ( )
. خاصة ٔتعاملة اجلرحى كادلرضى يف البحار: الثانية
. خاصة ٔتعاملة األسرل: الثالثة
.  صة ٔتاية ادلدنيُتخا: الرابعة
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، بمٗاملت جخٗل٤ الشالشت ْالاجٟا٢ُت ٓوى الٓي٘ ؤن ٖلى ؤ٦ضث ٢ْض ألاؾٔغ  اخٓت مً ٌؿخمغ ااخغب ألؾير ال٣اه

ّٖٓ ىّ بلى ْبٖاصجّ ؾبُلّ بةزالء ألاؾغ خالت اهتهاء ختى ألاؾغ في ٢ْ ٓوى الٓي٘ ْل٨ً ،(1)َْ  بال ٨ًخمل لم لؤلؾير ال٣اه
ْع  ٫ٓ  بهض ٧ٓ ْلُت اإلاؿلخت بالنزاٖاث ْااخام1977 لٗام ألا٫ْ  ؤلايافى البرْج . الض

ٌ  اإلاولب  ألاو

  ألاطير وؿف مً حظخفُد التي الفئاث

 نالىىٍخيي ألاطسي  ُلى واهوباكها

٫ٓ  ٦ْظل٪ 1949 لٗام الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت جىٓم ٧ٓ ٓوى الٓي٘ 1977 لٗام ألا٫ْ  ؤلايافى البرْج ، ال٣اه  لؤلؾٔغ
ٓع  هدُجت الاجٟا٢ُاث بهظٍ ظاءث التي ْاإلاباصت ألاخ٩ام ْحٗض ٔ  لخُ ٓع  ؤ٢ضم مىظ ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ الػم خًاع . الٗه

ٓن  ٖىضما ألاؾير ْن٠ مً حؿخُٟض يالذ الٟئاث 1949 لٗام الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت خضصث ْل٣ض  ٢بًت ٖلى ٣ًٗ
ٔ  ؤن ٢بل ألا٫ْ  اإلاُلب في هبدشّ ؾٝٓ ما َْظا الٗضْ، ٔ  ٖلى اهُبا٢ِا هغ ٍٓدُين ألاؾغ . اال٩

ٌ  الفَس  ألاو

 الخسب ؤطير وؿف ُليهم ًىوبم مً جددًد

، ْااخانت الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً الغابٗت اإلااصة خؿب ٓة مىذي ااخغب ؤؾير ْي٘ ٞةن باألؾٔغ ٓن  ب٣  بلى ال٣اه
ٓص ْالخٗضاص ٞئاث ؾذ ٓظ ٓع  ًبين اإلااصة َظٍ مً ألا٫ْ  ااجؼء في اإلا   ٧ان الظي ال٣ه

ً
ٓصا ٓظ  الؿاب٣ت، الاجٟا٢ُاث في م

ٔ  مٗاملت مً طل٪ ْجإ٦ض .  (2)الشاهُت الٗاإلاُت ااخغب في ال٣اؾُت ألاؾغ

: والخالى ( )(ؤ) السابِت اإلاادة جسجِب خظب هم الخسب ؤطسي  وكّ مً حظخفُد التي الظذ والفئاث

ٓاث ؤٞغاص (1 ٓخضاث ؤْ ْاإلالِكُاث النزإ، ؤَغاٝ ألخض اإلاؿلخت ال٣ ٖٓت ال  َظٍ مً ظؼءا حك٩ل التي اإلاخُ
ٓاث . اإلاؿلخت ال٣

ٔ  اإلالِكُاث ؤٞغاص (2 ٓخضاث ألازغ ٖٓت ْال ، اإلاخُ ْمت خغ٧اث ؤًٖاء ٞحهم بمً ألازٔغ  الظًً اإلاىٓمت، اإلا٣ا
ٓن    ؤلا٢لُم َظا ٧ان لٓ ختى زاعظّ، ؤْ ب٢لُمِم صازل ْن َْٗمل النزإ ؤَغاٝ بلى ًيخم

ً
 .مدخال

ٓاث ؤٞغاص  (3 ٓن  الظًً الىٓامُت اإلاؿلخت ال٣ ٓمت الءَم ٌٗلى ْلت بها حٗتٝر ال ؾلُت ؤْ اخ٩  .ااخاظؼة الض
ٓن  الظًً ألاشخام (4 ٓاث ًغا٣ٞ ٓا ؤن صْن  اإلاؿلخت ال٣ ٓه ٓا٢٘ في ٩ً   ال

ً
 اإلاضهُين ٧األشخام مجها، ظؼءا

ٓصًً ٓظ  .ااخغبُت الُاثغاث ؤ٣َم يمً اإلا
 

                                                           

القواعد األساسية التفاقية "، يف 977 من الربكتوكوؿ اإلضاىف األكؿ لعاـ  44ك  4، ككذلك ادلادتُت 949 ادلادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ : أنظر ( )
.  24، ص999 اللجنة الدكلية للصليب األمحر، الطبعة الرابعة : ، الناشر"جنيف كبركتوكوالهتا اإلضافيُت

 : أنظر (2)
Ameur zemmali “combattants” et Op. Cite p295.  

 .من االتفاقية األكذل كالثانية جلنيف   ىو ادلضموف نفسو للمادة  949 من االتفاقية الثالثة جلنيف  (أ)إف مضموف ادلادة  ( )
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ً
 :اإلاباػسون اإلالاجلىن : ؤوال

ٓاث الٟئت َظٍ جدذ ْجىضعط ٓخضاث ْاإلالِكُاث، الىٓامُت اإلاؿلخت ال٣ ٖٓت، ْال  اإلادخلت ٚير ألاعاضخى ْؾ٩ان اإلاخُ

ٓن  ْالظًً . الٗضْ ا٢تراب ٖىض الؿالح ًدمل

: الىٌامُت اإلاظلخت اللىاث ؤفساد (1)

ٓاث ْحٗجى ْلت٫ الىٓامُت اإلاؿلخت ال٣ ٕٓ لض ٓن  الظًً مجم ٓاتها حك٨ُل في ًضزل ت ٢ ت البًر ٍٓت ْالبدٍغ  التي ْااج

ٓن  ِٖٓا في ج٩ ٓاث مجم ْلت اإلاؿلخت ال٣  .للض

ٓاث َظٍ ؤٞغاص مً ٌٗض مً بُان في ألاؾاسخى ْاإلاغظ٘ ٓن  َٓ ٦ظل٪ ٌٗض لم ؤْ ال٣ ْلت ٢اه  َاالء ًدبِٗا التي الض

. (1)ألاٞغاص

ٓن  زم ْمً ٓاث جل٪ ؤٞغاص خ٤ مً ٩ً ْمخّ الٗضْ م٘ ال٣خا٫ ؤٖما٫ مماعؾت اإلاسخلٟت بدك٨ُالتها ال٣  ب٩ل ْم٣ا

ٓها ااجاثؼة ْالٓؾاثل الُغ١  ما٫ اؾخصىاء م٘ ٢اه   اإلادغمت ألٖا
ً
ْلُا ٓػ  ال التي ص ٠٢ٓ خالت في ؤما (2)بلحها اللجٓء للم٣اجلين ًج  ج

ٓن  ٞةن النزإ، َغفي بين ال٣خا٫ ْلي ال٣اه ٓظب الض م خُاتهم،ٔ ٖل ْاإلاداٞٓت ألامان، مىدِم ً ٔ  ْاخخجاَػ  م٘ خغب ٦إؾغ

٢ِٓم جمخِٗم م٘ طل٪ ٌؿخدب٘ ما ْلُت الاجٟا٢ُت في لِم اإلا٣غع  بد٣ . الض

: (الؼِبُت ؤفساداإلالاومت) اإلاخوىُت والىخداث اإلالِؼُاث ؤفساد (2)

ٓن  ألاٞغاص مً ظماٖاث َم ْلت ظُٓف م٘ ٌٗمل ا١ ب٣هض بجاهبها ؤْ الىٓامُت الض ٓانالجّ ْجسٍغب الٗضْ بَع  م
ٍٓلّ ْؾاثل ٢ُْ٘ مازغجّ اظمتْمّ ما٫ مً طل٪ ْٚير جم ت ألٖا ٓن  الٗؿ٨ٍغ ٓم ٓعة ؤْ ٞغاصٔ بظل٪ ٣ٍْ  ٢ْض ظماُٖت، به

ٓن  ْلت مً بةطن ٖملُاتهم ْمباقغة جىُٓماتهم ٢ُام ٩ً  .الَٓىُت ْبضاٞ٘ ؤهٟؿِم جل٣اء مً ؤْ لِا الخابٗين الض

 :الِدو اكتراب دًُ باخخُازهم الظالح ًدملىن  الرًً اإلادخلت غير ألازاض ى طيان (3)

ٓاث حعجؼ ؤن ًدهل ٢ض ا الىٓامُت اإلا٣اجلت ال٣ ٓاث ج٣ضم ٠٢ْ ًٖ ْٚيَر  ؤهٟؿِم الؿ٩ان ًجض زم ْمً الٗضْ، ٢

ْ  ؤمام ٕٓ، ْقُ٪ ٚؼ ٢ٓ ٓن  ال ٓم ٓمتهم مً ناصع ؤمغ ٖلى بىاء بما الؿالح، بدمل ٣ُٞ  ؤهٟؿِم جل٣اء مً ْبما ،(3)خ٩
ٓاتهم إلاؿاٖضة ٠٢ٓ ٢  .ؤلا٢لُم صازل الٗضْ ػخ٠ ل

 

 

                                                           

القوات التابعة لوزارة الداخلية، كيتم تنظيم العمل مع كل من منتسىب كزارة الدفاع كاحلرس تندرج ٖتت ىذه الفئة يف الكويت قوات كزارة الدفاع، كاحلرس الوطٌت، ك ( )
. ينظم العمل كااللتحاؽ بقواهتا 968 / 2، أما قوات كزارة الداخلية رقم 967 / 2 الوطٌت ٔتقتضى القانوف رقم 

 .Saldana; justice penal international, hague recueil, 1925 p403 :أنظر (2)
Pella, v.v; le code contre la paix et la securite de 1 humauite, R.D.I (1954) P11.  

، كأيضان صدر 780 ، كأيضان األمر الصادر من حكومة الدفاع الوطٌت يف فرنسا   8 مثاؿ على األمر الصادر؛ األمر الذم من غليوف الثالث إمرباطور بركسيا  ( )
عندما حاكلت القوات اإلسرائيلية احتالؿ مدينة السويس بعد أف كاف القتاؿ قد توقف من   97 رية مصر العربية يف أثناء حرب أكتوبر ىذا األمر من رئيس مجهو

 .0  الدكتور عبد الواحد الفار، مرجع سابق، صػ: أنظر  97 لعاـ  8  اجلانبُت استجابة لقرار رللس األمن رقم 
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ً
 :اإلاباػسون غير اإلالاجلىن : زاهُا

ٓن  ال الظًً َم ٓاث مغا٣ٞتهم قإن مً ْل٨ً الؿالح، ًدمل ٓاث مِمت بهجاػ في حؿِم ؤن الىٓامُت لل٣  اإلاؿلخت ال٣

. الؿالح اخمل ْحؿُِلِا

ٓن  الضًً ْعظا٫ الُبُت ااخضماث ؤٞغاص الٟئت َظٍ جدذ ٍْىضعط ٓن  ْاإلاضًى ٓاث اإلاغا٣ٞ  ة،الىٓامي اإلاؿلخت لل٣
ٓازغ ؤ٣َم ْؤٞغاص ٓن  الب ت ٚير الُاثغاث في ْاإلاالخ  الٗؿ٨ٍغ

دُين ألاطسي  ُلى ألاطير وؿف اهوباق: الثاوى الفَس  الِساكُت السجىن  في الىٍى

ٍٓذ ٢ضمذ:َْم م،1949 لٗام ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً الغابٗت اإلااصة لىو ٣ْٞا   ال٩
ً
  ملٟا

ً
 م٘ خضة ٖلى ؤؾير ل٩ل زانا

ٍٓذ في ْؤما٦ىاؤٖخ٣الِم ٖلحهم بٌال٤ لٗملُاث الخٟانُل جبُان  الٗغا١ في اٖخ٣الِم ْؤما٦ً الٗغا١ بلى جغخلحهم ٢بل ال٩

. (1)جغاخُلِم بٗض

ٓن  ألاؾير، ْن٠ مً ٌؿخُٟض ظاهب، مً ٍٓدُ ٓاث ؤٞغاص ٖلحهم جىُب٤ الظًً ال٩ ٓن  اإلاؿلخت ال٣  في اإلاكاع٧

ت الٗملُاث ْ  يض الٗؿ٨ٍغ ٍٓذ الٗغاقى الٛؼ . لل٩

ٓا الظًً ألاشخام -1 ٓاث مغا٣ٞين ٧اه ٍٓدُت اإلاؿلخت لل٣ ٓا ؤن صْ ال٩ ٓه ٓا٢٘ في ٩ً   ال
ً
 ٧اإلاضهُين مجها، ظؼءا

ٓصًً ٓظ ت ااخضماث ؤْ الٗما٫ ْخضاث ْؤٞغاص ااخغبُت، الُاثغاث ؤ٣َم يمً اإلا ٓص بكٍغ الٗؿ٨ٍغ ذ ْظ  مً جهٍغ

ٓاث ٓجها التي اإلاؿلخت ال٣  .ًغا٣ٞ
٣م ؤٞغاص -2 ٓن  ال٣اصة ٞحهم بمً اإلاالخُت، ألَا َْمْم ْاإلاالخ . الؿًٟ في ؾاٖض

ٌ  البىد  ألاطسي  ًُ ؤلافساج خم: ألاو

 ًٖ ًٟغط" ؤهّ ٖلى جىو ْالتى الاجٟا٢ُت مً 118 اإلااصة خؿب ألاؾغ اخالت (2)الٗاصًت الجهاًت َٓ ؤلاٞغاط في ااخ٤

 ٔ اجهم بلى َْٗاصْن  ااخغب ؤؾغ ما٫ اهتهاء بٗض ببُاء صْن  ؤَْ ". الٟٗلُت الٗضاثُت ألٖا

ٓلُخّ ْاٖتٝر الىاع بَال١ ٠٢ْ ٖلى الٗغا١ ْا٤ٞ ٢ْض ْلت اخخاللّ ؤزىاء في  يغع  ٧ل ًٖ بمؿئ ٍٓذ لض  ٢ْض ال٩

ْع  بٗض بال ًخم لم الجهاجى الىاع بَال١ ٠٢ْ نضع ل 3 في 687 ع٢م ال٣غاع نض   1991 ببٍغ

ٔ  ًٖ ؤلاٞغاط ْاظب ٖلُّ الٗغا١ ٞةن زم ْمً ٍٓدُين ألاؾغ  ػا٫ ما ْل٨ىّ الٗغا٢ُت، اإلاٗخ٣الث في اإلادخجٍؼً ال٩

ٓص ًى٨غ ، َاالء ْظ ٫ٓ  ٞخاعة ألاؾٔغ ٔ  ْجاعة ،(3)1991 في ااجىٓب اهخٟايت ؤزىاء في ٣ٞضَم بإهّ ٣ً ٫ٓ  ؤزغ ٓصْن  بإجهم ٣ً  م٣ٟ
ٓا ٔ  ْلِؿ . (4)ؤؾغ

                                                           

. 2000ديسمرب  -الكويت -ة الوطنية لشؤكف األسرل كادلفقودينالتقرير الصادر من اللجن: أنظر ( )
 .حيث إف ىناؾ هناية أخرل احلالة األسرل مثل الوفاة كغَتىا (2)

 .Ameur Zemmali "combattants" op- cite P321 :أنظر
 .6 ص -2000ديسمرب  -الكويت -تقرير اللجنة الوطنية لشؤكف األسرل كادلفقودين: أنظر ( )
. 622ص  -997  -لندف -motivate publishingأياـ اخلوؼ "جوف ليفينز  :أنظر (4)
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ْلت ٖلى ٖلى ٣ً٘ ٞةهت ْلظا ٔ  ًٖ باإلٞغاط الالتزام الك٣ُ٣ت الٗغا١ ص ٓصتهم ألاؾغ جهم بلى ْٖ  ؤلاٞغاط ٣ِٞ ْلِـ َْ
ْلت بلُّ جلجإ ؤن ًدخمل ام لخٟاصٔ ْطل٪ ٖجهم، ، ًٖ ؤلاٞغاط مً آلاؾغة الض ٓص زم ألاؾٔغ  طل٪ بٗض ٖلحهم ْج٣بٌ حٗ
ٓن  ؤن الٗغا١ ٖلى ًجب ٦ظل٪ ٔ  ًٖ باإلٞغاط التزامّ جىُٟظ في الىُت خؿً ٩ً ٍٓدُين، ألاؾغ  بترخُلِم ًلتزم بإن ْطل٪ ال٩

ت ٓزاث٤ ًسال٠ جهٝغ بإٔ ال٣ُام ًٖ ًمخى٘ ْؤن اإلام٨ىت، بالؿٖغ ْلُتا٫ ال  ًٖ ؤلاٞغاط خ٤ ًسال٠ مىار اٞخٗا٫ ؤْ ص
 ٔ  .(1)ألاؾغ

 الدولى ألامً مجلع كسازاث جىفُر: الثاوى البىد

غ مىظ ْلت جدٍغ ٍٓذ ص ْع  ألامً مجلـ ٢ام ال٩ ٔ  جباص٫ مؿإلت في ٞاٖل بض اًت جدذ النزإ َغفى بين ألاؾغ  اللجىت ٖع

ْلُت . ألاخمغ للهلُب الض

ٔ  ظمُ٘ ؾغاح بَال١ ٖلى الٗغا١ ألامً مجلـ خض ظِت، ٞمً ٍٓذ ؤؾغ ٔ  ْالض٫ْ  ال٩  اللجىت زال٫ مً ألازغ

ْلُت ا١ ْبٖاصة ألاخمغ، للهلُب الض ين ؤْ اإلاضهُين مً ؤٔ ٞع ٓٞين الٗؿ٨ٍغ  ٖلى الٗغا١ ألامً مجلـ خض ٦ظل٪. (2)اإلاخ
ْلُت اللجىت م٘ ال٩امل الخٗاْن  ٓاثم لخ٣ضًم ألاخمغ للهلُب الض اًا اجمُ٘ ٢ ٍٓذ ٖع ، ْالض٫ْ  ال٩ ٓلِا ْحؿُِل ألازٔغ  ْن

ْلئ٪ ًٖ بالبدض ٢ُْامِا بلحهم ٓة م٘ ٖلحهم، ٌؿخض٫ لم الظًً ؤ ْلُت اللجىت صٖ  الٗام ألامين إلٞاصة ألاخمغ للهلُب الض

. (3)طل٪ ًٖ

ْلى، ألامً مجلـ مً الهاصعة ال٣غاعاث َظٍ ًىٟظ لم لؤلؾ٠ الٗغا١ ؤن بُض  آلان ختى الٗغا١ ٌؿمذ لم خُض الض

ْلُت للجىت اعة خمغألا للهلُب الض ٓن  بٍؼ ٓاٞغ م٘ السج ٍ ج . مالثمت ٖمل قْغ

، ظِت مً ٠٢ٓ ْؤمام ؤزٔغ ٔ  ًٖ ؤلاٞغاط مؿإلت ججاٍ للٗغا١ الؿلبى اإلا ٍٓدُين، ألاؾغ  ألامً مجلـ جضزل ال٩

ُٖٓت ه٣لّ ٌك٩ل ْالظٔ 1999 صٌؿمبر 17 في الهاصع 1284 ع٢م ٢غاٍع ْؤنضع . اإلاؿإلت َظٍ في مِمت ه

ٓا٢٘ في  ج٣غ مغة ؤ٫ْ  َظٍ ال
ً
ٔ  مؿإلت في ألامً مجلـ ًخضزل ًبا  ٢ام خُض ْالاَخمام ااجضًت بهظٍ خغب ؤؾغ

  اإلاجلـ بلى ٣ًضم ؤن" اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامين مً بالُلب ألامً مجلـ
ً
غا  الٗغا١ امخشا٫ ًٖ ؤقِغ ؤعبٗت ٧ل ج٣ٍغ

ٓصة ؤْ بةٖاصة ًخٗل٤ ُٞما اللتزاماجّ ٍٓدُين ظمُ٘ ٖ اجهم، بلى ٞاتهمْ ؤْ الشالشت البلضان ْعٖاًا ال٩  ؾخت ٧ل ٣ًضم ْؤن ؤَْ
غا ؤقِغ ٍٓدُت، اإلامخل٩اث ظمُ٘ بٖاصة ًٖ ج٣ٍغ اث، طل٪ في بما ال٩ ٓلى التي اإلادْٟٓ  ميؿ٣ا ٌٗين ْؤن الٗغا١، ٖلحها اؾخ

ُ٘ ٔ  ٞع .  (4)"اإلاؿاثل لِظٍ اإلاؿخٓ

                                                                                                                                                                                     

. 4 ص -مرجع سابق -تقرير اللجنة الوطنية لشؤكف األسرل كادلفقودين: كذلك أنظر
 :أنظر ( )

M. sahavic, "la question de la liberation des prisonniers de guerre entre 1 Iraq et Iran" A. F. D. I, 1989, 
P161. 

 .CICR, rapport d'activite, 1990, p77 :أنظر أيضان التقرير التاذل
. خ خ، ك2، فقرة  99 مارس  2، الصادر يف 686قرار رللس األمن رقم : أنظر (2)
.   ك 0 ، فقرة ز 99 أبريل   ، يف 687قرار رللس األمن رقم : أنظر ( )
. (999 ) 284 من القرار رقم  4 الفقرة : أنظر (4)
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م ٖلى ْل٨ً ْلي ألامً مجلـ ٢غاعاث مً الٚغ  ٞةهّ ؤلاوؿاهُت، ل٣ًُتا َظٍ م٘ الخٗاْن  بلى الٗغا١ جضٖٓ التي الض

٢ّٟٓ ٖلى ػا٫ ما ْظّ اجمُ٘ الغاٌٞ م . ال٣ًُت َظٍ في الخٗاْن  ؤ

ٌ الٗغا١ ٞةن زم ْمً ْلي ألامً مجلـ ٢غاعاث جىُٟظ ًٞغ ًاء الض٫ْ  اجمُ٘ اإلالؼمت الض  ،(1)اإلاخدضة ألامم في ألٖا

ْلُت اجىت ب٢غاع مشل ؤقض، إلظغاءاث ٌٗغيّ ٢ض مما . (2)ااخ٣اث٤ لخ٣صخى ص

 باألطسي  الخاؿت الدولُت ألاخيام جىفُر ُلى الدولُت السكابت وطاثل: الثاوى اإلاولب

ٓا٢٘، فى ْلُت، الغ٢ابت ْؾاثل بجاهب ال غاٝ الض٫ْ  جلتزم الض ٔ  اجٟا٢ُت في ألَا  بإن الٗغا١ ْمجها ،1949 لٗام ألاؾغ
ٓاء مم٨ً، هُا١ ؤْؾ٘ ٖلى الاجٟا٢ُت َظٍ ؤخ٩ام وكغ ٖلى حٗمل ٢ٓ٘ ْؤن ااخغب، في ؤْ الؿلم في ؾ ٓباث ج  مً ٖلى ال٣ٗ

ٔ  ًٖ لئلٖالم عؾمى م٨خب بةوكاء اإلاخداعبت الض٫ْ  جلتزم ٦ظل٪ (3)ألاخ٩ام َظٍ ٖلى ًسغط  البُاهاث ججمُ٘ مِمخّ (4)ألاؾغ
ٔ  بإؾماء ااخانت ش ْؤع٢امِم ْعجبهم ٧املت ألاؾغ  َْغبهم آزغ، بلى م٩ان مً ْه٣لِم اٖخ٣الِم ْؤما٦ً مُالصَم، ْجاٍع

ً بلى ْبٖاصتهم ٖجهم ْؤلاٞغاط ْمدا٦متهم اإلاؿدكُٟاث في ْٖالظِم ْمغيِم ْْٞاتهم . بهم ااخانت البُاهاث ْؾاثغ الَٓ

ْلُت الٓؾاثل ؤما ٧ٓالت ٞإَمِا الاجٟا٢ُت َظٍ ؤخ٩ام ٖلى للغ٢ابت الض ت ال ، ًٖ لئلٖالم اإلاغ٦ٍؼ  َُْئت ألاؾٔغ

ْلُت، ألاخمغ الهلُب ْلُت ْاللجىت ااخامُت، ْالض٫ْ  الض . (5)اخ٣اث٤ا لخ٣صخى الض

ٌ  الفَس ت الىوالت: ألاو  ألاطسي  ًُ لإلُالم اإلاسهٍص

٧ٓالت ت ال ٔ  ًٖ لالٖالم اإلاغ٦ٍؼ ْلى ظِاػ الاؾغ  البُاهاث ظمُ٘ ججمُ٘ ألاؾاؾُت مِمخّ الاجٟا٢ُت، جىُٟظ إلاغا٢بت ص

ٔ  ااخانت ْلت بلى ْبعؾالِا اإلاخدابين ااجاهبين بإؾغ ٔ  َاالء ًدبِٗا التي الض . (6)ألاؾغ

 
ً
ْلُت ألاخمغ الهلُب َُئت مج٣ٓ ْٚالبا ٧ٓالت، جل٪ بوكاء في اإلاباصعة بؼمام الض  زضماتها ْٖغى بخضزلِا ْطل٪ ال

٧ٓالت َظٍ حك٨ُل في اإلاٗىُت الض٫ْ  لضٔ ْلت في ْبصاعتها ال ٧ٓالت ْجدهل مداًضة ص ٓماث ٖلى ال ٔ  بكإن اإلاٗل  بجمُ٘ ألاؾغ
ٓم ختى الالػمت الدؿُِالث ٧ل صمج٤ ؤن اإلاخداعبت الض٫ْ  ٖلى ٍْجب ااخانت، ؤْ الغؾمُت الُغ١  ٧ٓالت َظٍ ج٣ ٓاظباتها ال  ب

                                                           

. من ميثاؽ األمم ادلتحدة 25-24ادلادتُت : أنظر ( )
. 22/6/2000تصريح منسق األمم ادلتحدة اخلاص ٔتتابعة أكضاع األسرل الكويتيُت يف جريدة القبس الكويتيو، يف : أنظر (2)
. 949 من اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ  29 ادلادة : أنظر ( )
. 949 ثة لعاـ من اتفاقية جنيف الثاؿ 22 ادلادة : أنظر (4)
عدـ خركج الدكؿ بعض الفقهاء يرل أف الدكلة احملايدة ذلا دكر أك كضع خاص يسمح ذلا بأف تكوف كسيلة من الوسائل اليت ديكن اللجوء إليهاء للرقابة على  (5)

. ادلتحاربة على قواعد احلرب كعاداهتا
سرة القياـ ٔتهاـ الدكلة احلامية يف حالة عدـ كجود ىذه األخَتة، كقد يتم إيواء بعض أسرل احلرب فقد تطلب إليها الدكلة اآل: كدكرىا يف الرقابة يأتى يف عدة حاالت

يف الدكلة احملايدة إذا قبلت ىى من اجلرحى كادلرضى على إقليمها حلُت إ٘تاـ شفائهم، كقد يتم االتفاؽ بُت الدكلة اآلسرة كالدكلة اليت يتبعها األسرل على حجز أسراىا 
. ذلك
 .429، مرجع سابق، صػ"أسرل احلرب"عبد الواحد الفار . د: أنظر
 .راجع تقرير ىيئة الصليب األمحر الدكلية عن الوكالة ادلركزية لإلعالـ عن األسرل (6)

Rapport d, activite 1955, Geneve 1956, C.I.C.R., p8. 
  central p.o.w Information Agency:تسمى باللغة اإلصلليزية
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ً
ٓاٞاتها ْزهٓنا ٓماث بم ٔ  ااخانت باإلاٗل ٓم زم ْمً. ٢بًتها في الظًً باألؾغ ٧ٓالت ج٣  النزإ ؤَغاٝ الض٫ْ  بةباٙل ال

ٓماث بجمُ٘ . (1)آلازغ الُٝغ لضٔ ؤؾغاَا بسهٓم لضحها التي اإلاٗل

ْع  ٧ٓالت َظٍ ْص ٔ  ال ع   يْغ
ً
ت ظضا ٔ  مهير إلاٗٞغ ٓص ٍَغ٤ ًٞٗ آلازغ الُٝغ لضٔ ْخالِم ألاؾغ ٧ٓالت َظٍ ظِ  ال

ٝ ٖلى ًخٗٝغ ؤن النزإ في َٝغ ٧ل ٌؿخُُ٘ ، اإلادُُت الْٓغ  في آلازغ الُٝغ لضٔ الاخخجاط ٌؿخُُ٘ زم ْمً باألؾٔغ
ْلُت الُِئاث مُالبت ٦ْظل٪ الاجٟا٢ُت خؿب لِم م٣غع  امخُاػ حجب ؤْ لِم خ٤ ؤٔ به٩اع خالت  لخىُٟظ صزلبالذ الض

 .ألاؾغ َاالء مهاار ًٖ ْالضٞإ الاجٟا٢ُت مباصت

 ( )الدولُت ألاخمس الـلُب هُئت: الثاوي الفَس

ٓع  خؿب ٓظُت الؿُاؾُت الىاخُت مً ْمداًضة جماما، مؿخ٣لت ؤجها اللجىت َظٍ صؾخ ٓل  25 ْجًم ْالضًيُت، ْالاًضً
ٓا، ٓعة ًٖ ٓاَىين ٖلى م٣ه ين، اإلا َٓؿٍغ  ؤلاوؿاهُت اإلاباصت جىُٟظ ٖلى ْالؿِغ ؤلاوؿاهُت ١ااخ٣ٓ وكغ ْٚغيِا الؿ

. م1949 لٗام ظى٠ُ اجٟا٢ُت في اإلا٣غعة

ْع  الُِئت َظٍ ٢امذ ْل٣ض ً ْوكاٍ بض ْلى الٗاإلاُت ااخغب في ٦بيًر  في ٦بيرة ْقٗبُت م٩اهت ؤ٦دؿبها مما ْالشاهُت ألا

ْلي اإلاجا٫ غاٝ ظمُ٘ ْز٣ت الض ت ألَا . (3)اإلاخىاٖػ

٠٢ٓ الُِئت َظٍ جضزل ؤن ٖلى ههذ 1949 لٗام ةالشالض ظى٠ُ ْاجٟا٢ُت ٓا٣ٞت ٖلى ًخ  جلؼم ال ،(4)النزإ ؤَغاٝ م
ْلت ٫ٓ  اإلاخداعبت الض ٓص ٖضم خالت في بال الُِئت َظٍ زضماث ب٣ب ْلت ْظ ٓلى خامُت ص اث٠ جخ  في ٖلحها اإلاىهٓم الْٓ

. (5)الاجٟا٢ُت

ْع  بطن ْلُت اللجىت ص ٔ  ًتاجٟا١ ٖلى الغ٢ابت في ألاخمغ للهلُب الض  جضزلِا ٖلى النزإ ؤَغاٝ اجٟا١ بٗض ًبضؤ ألاؾغ

ٓصَا ْبظ٫ ٔ  اخماًت ؤلاوؿاهُت ظِ ٓص ٖضم خالت في ؤْ ألاؾغ ْلت ْظ ٓلى خامُت ص . اإلاِمت َظٍ جخ

                                                           

 .949 من اتفاقية جنيف الثالثة لعاـ   2 دلادة ا: أنظر ( )
: ىذه اذليئة تتألف من (2)
. اللجنة الدكلية للصليب األمحر كمقرىا جنيف -أ 
 .اٖتاد مجعيات الصليب األمحر كاذلالؿ األمحر كمقره جنيف -ب 
 .عًتؼ هبا رمسيان اجلمعيات األىلية للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر ادلوجودة بالدكاللىت انضمت التفاقيات جنيف كادل -ج 
 .ادلؤ٘تر الدكرل للصليب األمحر كاذلالؿ األمحر، كىو أعلى سلطة ذليئة الصليب األمحر الدكذل -د 

 .كالعادلية -كالوحدة -كالتطوعية -كاالستقالؿ -كاحلياد -كعدـ التحيز -كذلا مبادئ تقـو عليها ىذه اذليئة كىى اإلنسانية
 :راجع

Max retitpierre; A contemporary look at the international committee of the Red Cross, I.R.R.C., no. 
119, February (1971) p64-65. 

 .Max retitpierre; A contemporary, op cite, p65-73 :أنظر ( )
. من االتفاقية 9ادلادة : أنظر (4)
. من االتفاقية 8ادلادة : أنظر (5)
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ٔ  ااخانت ْؤخ٩امِا الاجٟا٢ُت َظٍ جىُٟظ ٖلى ؤلاقغاٝ في ااخ٤ اللجىت ْلِظٍ  ؤعى ٖلى طل٪ مً ْالخد٤٣ باألؾغ

ٓا٢٘ . ال

٫ٓ  في ااخ٤ اللجىتٌ لِظ ٞةن زم ْمً ٔ  ؤن ٌٗخ٣ض م٩ان ؤٔ صز ٓظضْن  ألاؾغ ٫ٓ  في ااخ٤ ْبسانت بّ، ً  صز

ٔ  الاجها٫ خ٤ ْللجىت. مٗؿ٨غاتهم ٓػ  ال ٢ْذ، ؤٔ في ْممشلحهم باألؾغ اعاث مى٘ ًج عة اؾخصىاء بال الٍؼ ت ْلًْغ   ٖؿ٨ٍغ

ٓم   اللجىت ْج٣
ً
ْع  ؤًًا ٔ  بين الٓنل خل٣ت بض ٓاص ْج٣ُم ْٖاثالتهم ااخغب ؤؾغ  خالت ْفى. ٖجهم للخس٠ُٟ ٚازتؤلا م

ٓص ٖضم ْلت ْظ ْلُت اللجىت ٞةن خامُت ص ٓن  جخضزل ألاخمغ للهلُب الض اث٠ ب٩ل ال٣ُام ٖامت بهٟت مِمتها ْج٩ ْلت ْْ  الض

.  م1949 لٗام الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ؤخ٩ام خؿب ااخامُت

 الخامُت الدولت: الثالث الفَس

ٓم    ْلت ج٣ ْعمّ بضًلِا ؤْ ااخامُت الض ٓاٖض جىُٟظ ٖلى الغ٢ابت في مبض ٓن  ٢ ْلي ال٣اه  زال٫ ٞمً ؤلاوؿاوي، الض
ْبحها ؤْ ممشلحها ْلت جخهٝغ مىض ٓع  ٢ْض مغا٢بت، ٦ُِئت ااخامُت الض ْع  جبل ٓع  الض  ظى٠ُ اجٟا٢ُخا ٖلُّ ههذ ُٞما اإلاظ٧

ْلت بها جخمخ٘ الىُا١ ْاؾٗت مِام مً ْالغابٗت، الشالشت : آلحيبا اظمالِا ًم٨ً ْالتي ااخامُت، الض

ٓم -1 ْلت ج٣ ٍٓت اظل مً ااخمُضة بمؿاٖحها ااخامُت الض ٔ  التي ااخاالث ظمُ٘ في ااخالٞاث حؿ  في طل٪ ان ٞحها جغ
 ْلِظا ظى٠ُ، اجٟا٢ُت ؤخ٩ام جُب٤ُ ٖلى النزإ ؤَغاٝ اجٟا١ ٖضم خالت في الازو ْٖلى اإلادمُين، الاشخام مهلخت
ٓػ  الٛغى ْلت ل٩ل ًج غاٝ ج٣ضم ان خامُت ص ٓة ٖلى بىاء ٕالنزا أَل غاٝ اخض صٖ   هٟؿِا، جل٣اء ْمً ألَا

ً
 باظخمإ ا٢تراخا

لت الؿلُاث ممشلي الازو ْٖلى ممشلحها،  ٖىض ْالضًيُت، الُبُت ااخضماث اٞغاص ٦ْظل٪ ْاإلاغضخى ااجغحى ًٖ اإلاؿْا
٣ت جسخاع مداًضة اعى ٖلى الا٢خًاء   لِا ج٣ضم التي اإلا٣ترخاث بدىُٟظ النزإ ؤَغاٝ ْجلتزم مىاؾبت، بٍُغ

ً
 لِظا جد٣ُ٣ا

ْلت الٛغى، عة عؤث اطا ج٣ضم ان ااخامُت ْللض   لظل٪، يْغ
ً
ٓا٣ٞت ًسً٘ ا٢تراخا ٓة النزإ ؤَغاٝ إلا  بلى ًيخمي شخو بضٖ

ْلت ْلُت اللجىت جٟٓيّ ؤْ مداًضة ص . (1)الاظخمإ َظا في باالقترا٥ الاخمغ للهلُب الض

ْلت -2 ٔ  الامغ حٗل٤ ٢ضع ٦بيرة مِام ااخامُت للض  :اإلاِام جل٪ ْاَم ْاإلاضهُين اإلاٗخ٣لينْ باالؾغ

ْلت ازُاع -ؤ ٔ  بى٣ل الازيرة ٢ُام خالت في ااخاظؼة، الض ْلت بلى ْاإلاضهُين ْاإلاٗخ٣لين ااخغب اؾغ ا لِؿذ ص  في َٞغ
ا ْالغابٗت، الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُتي ٓظٓب ازُاَع ٔ  اٖاصة ؤْ الٓي٘، لخصخُذ الالػمت الخضابير اجساط ب  ْاإلاٗخ٣لين الاؾغ

. االُّ

ْلت م٘ جدباص٫ -ب ٓماث ظمُ٘ ااخاظؼة، الض ٢ٓ٘ ًٖ اإلاُٟضة اإلاٗل ٔ  ااجٛغافي اإلا ٢ٓ٘ ااخغب، الؾغ  ااجٛغافي ْاإلا
. للمٗخ٣الث

ْلت م٘ الاجٟا١ -ج ٔ  ًم٨ً مما ماقابهِا ؤْ الى٣ضًت اإلابالٜ مً الا٢صخى ااخض ٖلى ااخاظؼة، الض ٓا ان لالؾغ  ًدخٟٓ
ٓػتهم، في بّ ٔ  ازُاع ٖلحهم ٦ما خ ْلت ؤْ الاؾغ ٓجها، التي الض ٓع  ًدبٗ ٓمُت باالم ْلت ٢بل مً لِم اإلادضصة الُ  ااخاظؼة الض

 .مىّ ْاإلاؿخُٟض اإلابلٜ مغؾل اؾم م٘ لِم اإلاغؾلت اإلابالٜ ٢ُْمت

                                                           
. تركة بُت اتفاقيات جنيف االربعادلش (2 ،   ،   ،   )ادلادة  (29)



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

130 

ٓص ا٢تراح -ص ٔ  إلاهلخت جٟغى التي ال٣ُ ص ٖلى ااخغب، اؾغ ٓجها، التي  ْااجماُٖت الٟغصًت الُْغ  ه٣ل جإمين م٘ ًخل٣
ص جل٪ ٔ  الُْغ ْلت ٢بل مً بظل٪ ال٣ُام حٗظع خالت في اإلاٗخ٣لين ؤْ لالؾغ . ااخغبُت بالٗملُاث جخٗل٤ الؾباب اإلاٗىُت الض

ْعا١ ؤْ اإلاؿدىضاث ظمُ٘ ه٣ل -هـ ٓزاث٤ ؤْ الا ٓظِت ال ٔ  بلى اإلا ٧ٓل عؾاثل الازو ْٖلى ْاإلاٗخ٣لين الاؾغ  ؤْ الخ
. الٓناًا

إل-و ٔ  الالخماؾاث ٖلى الَا ٔ الا ٢بل مً اإلا٣ضمت ْالك٩اْ ٓا٫ بكإن اإلاٗخ٣لين ؤْ ؾغ خ٣ا٫ ْهٓام الاؾغ اخ  الٖا
. الُّ ااخايٗين

ْلت ازُاع-ش ٔ  ًدبِٗا التي الض ٌٍٓ اؾغاَم بُلباث الاؾغ ْلت في الٗمل ًٖ هاجج عجؼ ؤي ؤْ الانابت ًٖ بالخٗ  الض
. ااخاظؼة

اث باظغاء ممشلحها ٍَغ٤ ًْٖ ال٣ُام -ي ٓباث سجل ًٖ ْجٟخِل جدٍغ ٔ  بد٤ ةالهاصع الخإصًبُت  ال٣ٗ  الاؾغ
. ْاإلاٗخ٣لين

ٓع  إلامشلحها لّ، مدامُا الازير ازخُاع ٖضم خالت في اإلادمي، الصخو ؤْ لالؾير مدام حُٗين -ف  مدا٦مت خً

 ٔ ت اإلادا٦مت ظلؿاث ٧اهذ اطا ما باؾخصىاء اإلادمُين الاشخام ؤْ ااخغب اؾغ ْلت ٖلى الازيرة ااخالت َظٍ ْفي. ؾٍغ  الض
ْلت ازُاع ااخاظؼة . (1)الاظغاء بهظا ةااخامي الض

ْلت ٢ُام مِمت ْلدؿُِل  ٓعة، باإلاِام ااخامُت الض ْبحها ًغزو ان ًجب اإلاظ٧ ٓظض م٩ان ؤي بلى الظَاب إلاىض ً ُّٞ 
 ٔ ٓن  ؤْ اؾغ ٔ  م٣ابلت لِم جباح ْان ْالدكُٛل، اادجؼ اما٦ً مشل مٗخ٣ل  ع٢ُب، صْن  مً ممشلحهم ؤْ اإلاٗخ٣لين ؤْ الاؾغ
 
ً
ٓن  ان البض طل٪ ًٖ ًٞال ت لِم ج٩ ٓن  التي الاما٦ً ازخُاع في اإلاُل٣ت ااخٍغ ب اعتها، ًٚغ ٓػ  بٍؼ ْلت الًج  ااخاظؼة، للض

اعاث َظٍ مضة جدضًض ٓػ  ٦ما الٍؼ عة ج٣خًحها ألؾباب بال مىِٗا الًج ت الًْغ ٓن  ال٣اَغة، الٗؿ٨ٍغ  اظغاءً  بال طل٪ ال٩ً
 
ً
، اؾخصىاثُا

ً
اعاث َظٍ ٧ل ْفي ْما٢خا ْلت ٞإن ْالاجهاالث الٍؼ ط ٖضم مً الخد٤٣ ٖلحها ًجب ًتااخام الض ْلت زْغ  الض

ٓن  ؤخ٩ام ًٖ ااخاظؼة ْلي ال٣اه ٔ  اإلا٣غعة ْالامخُاػاث ااخ١ٓ٣  ٧اٞت ان مً ْالخإ٦ض ؤلاوؿاوي، الض  ْاإلادخجٍؼً لالؾغ
ٓن  ألخ٩ام اهتها٥ ؤي زبٓث خالت ْفي الجمتهً، اإلاضهُين ْلي ال٣اه لين هٓغ جلٟذ ان ٞٗلحها ؤلاوؿاوي الض ْلت في اإلاؿْا  الض

. (2)٢ْمّٗ مىّٗ ٖلى ْالٗمل الاهتها٥ طل٪ بلى ااخاظؼة

إل -١ ْلت ٍَغ٤ ًٖ الَا ٓا الظًً اإلادمُين الاشخام اؾماء ٖلى ااخاظؼة الض  الا٢امت ٖلحهم ٞغيذ ؤْ اٖخ٣ل

ت خ٣ا٫ مً ٖجهم اٞغط الظًً ْاؾماء ااجبًر ت الا٢امت ؤْ الٖا . ااجبًر

ٓػَ٘ ٖلى الاقغاٝ -ٌ ٍْت عؾاالث ج ٓػَ٘ مجها، اإلاؿخُٟضًً بلى الٗباصة ْمؿخلؼماث الُبُت ْاإلاِماث الاص  عؾاالث ْج
ازت ْلت م٘ ْالاجٟا١ اإلادمُين، ٖلى الٚا ْلت بلى اإلاِمت َظٍ اهاَت ٖلى الاخخال٫ ص ْلُت اللجىت بلى ؤْ مداًضة ص  للهلُب الض
 الاخمغ

                                                           
. من اتفاقية جنيف الرابعة (74)من اتفاقية جنيف الثالثة كادلادة  (05 )ادلادة  (0  )
. من اتفاقية جنيف الثالثة (26 )ادلادة  (   )
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ظًت امضاصاث خالت مً ٢ْذ ؤي في الخد٤٣ -ط ٍْت الٚا  .اإلادخلت الاعاضخي في ْالاص

ٓا٢٘ مىا٤َ اوكاء لدؿُِل ااخمُضة مؿاٖحها ٢ضًمث -3  بدماًت حؿمذ ب٨ُُٟت جىٓم ْالتي ْالامان الاؾدكٟاء ْم
ٟا٫ ْاإلاؿىين ْالعجؼة ْاإلاغضخى ااجغحى ٓامل ٖكغة ااخامؿت صْن  ْالَا ٟا٫ ْامِاث ْااخ تراٝ الؿابٗت صْن  الَا  ْالٖا

  ْلِا. اإلاىا٤َ بهظٍ
ً
ٓا٣ٞت اًًا ٓاء ٖلى اإلا ٟا٫ اً ٓا الظًً الَا ٓا ؤْ جِخم ٓاثلِم ًٖ اٞتر٢ ٓا٫ مداًض بلض في ٖ  .(1)النزإ مضة َ

 الخلاثم لخلص ى الدولُت اللجىت: السابّ الفَس

ْلُت اللجىت حٗخبر ٓن  جىُٟظ ٖلى لئلقغاٝ ظضًضة آلُت ااخ٣اث٤ لخ٣صخي الض ْلي ال٣اه  النزاٖاث في ؤلاوؿاوي الض

ْلُت اإلاؿلخت ٫ٓ  اٖخماصَا ٣ِٞ، الض ٧ٓ ٔ  جىو ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ج٨ً ٞلم مىت، (90) اإلااصة ٖبر ٫ْ ألا ؤلايافي البرْج  ؾٓ
ٓم ٖلى ، ٢ِ ًُب٤ لم الظي الخد٤ُ٣ مِٟ

ً
 في الخد٤ُ٣ بظغاء مدل ًدل لم ااخ٣اث٤ ج٣صخي بظغاء ٞةن َظا ْعٚم مُضاهُا

  ًإحي ْل٨ىّ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث
ً
ْلُت ٞاللجىت ٞان لّ، م٨مال  ْلِـ اسخيسخي ْٚير مداًض صاثم ظِاػ هي ااخ٣اث٤ لخ٣صخي الض

ٓخت ْهي ٢ًاجي، ْلت ؤمام مٟخ ٓلى ٞدؿب، الض ٢ٓاج٘ في الخد٤ُ٣ جخ  ٖلى ظؿُم باهتها٥ ًخهل بصٖاء بإي اإلاخٗل٣ت ال
ٓاعص اإلاٗجي ٫ٓ  ألاعبٗت الاجٟا٢ُاث في ال ٧ٓ ٓاز٤ُ َظٍ اخترام بٖاصة ٖلى ْالٗمل ألا٫ْ، ؤلايافي ْالبرْج  مؿاٖحها زال٫ مً اإلا

. ااخمُضة

٘ اصٖاء ؤي في خ٤ُ٣الذ في مسخهت ٞاللجىت  آزغ َٝغ ؤي مً ؤْ بازخهانِا، ٢بل َٝغ ٧ل َٝغ مً بلحها ًٞغ
٢ٓاج٘ الخد٤ُ٣ في اللجىت ْجسخو طل٪ آلازغ الُٝغ ٢بل ما بطا بازخهانِا اٖتراّٞ ٣ًضم لم  اصٖاء بإي اإلاخٗل٣ت بال

ٓن  ظؿُم باهتها٥ ْلي لل٣اه غاٝ اجٟا١ ٍعٌكذ ٞةهّ ااجؿُمت الاهتها٧اث َظٍ ٖضا ْما ؤلاوؿاوي، الض  طل٪، ٖلى اإلاٗىُت ألَا
ٓلى ٦ما ت زال٫ مً اللجىت َظٍ جخ ٓة ااخشِشت الخد٣ُ٣اث ْبٗض الخد٤ُ٣ ٚٞغ غاٝ صٖ  ٖلى ألاصلت ْج٣ضًم إلاؿاٖضتها ألَا

ٓم خُض اصٖاءاتهم تراى ؤْ الخٗل٤ُ ألظل النزإ ؤَغاٝ مً َٝغ ٧ل ٖلى بٗغيِا ج٣  هخاثج ْحٗغى ٖلحها، الٖا
ٖٓت اءؤلامٌ ٖلى الخد٣ُ٣اث ا وكغ ًخم ال بخٓنُاتها مكٟ َغ  ازخهام ٞةن ْٖلُّ النزإ، ؤَغاٝ ْا٤ٞ بطا بال ج٣ٍغ

غ ْبٖضاص الخٓنُاث ْبنضاع الخد٤ُ٣ في ٣ِٞ ًىدهغ اللجىت ت ؤَغاٝ بين ٣ً٘ هؼإ بسهٓم الخ٣اٍع  بازخهام مٗتٞر
ْصة اللجىت نالخُاث ؤنٔ ٖل لؤلؾ٠ ًضٖٓ ما َْظا ازخهانِا هُا١ في ًضزل آزغ شخيء زمت لِـ ْؤهّ اللجىت،  مدض

 
ً
. الٗالمي للىٓام الغاًَ الٓي٘ ْل في وؿبُا

 ؤلاطساثُلُت السجىن  وخازج داخل الفلظوُيُت الظُاطُت والخـفُاث الاغخُاالث: الثالث اإلاولب

ٓاث صؤبذ ٓهُت ال٣ ٓص مً الهُِ ٍٓلت ٣ٖ خُاالث ؾُاؾت مماعؾت ٖلى َ ْمت عظا٫ نٟٝٓ في ْالخهُٟاث الٚا  اإلا٣ا
ٓاَىين َُيُتالٟلـ اء الٟلؿُُيُين ْاإلا ٓمُت مىهجُت ؾُاؾت بَاع في ألابٍغ ٓن  بؾغاثُل ٢اصة ٖلحها ٌكٝغ ْخ٩  الٗؿ٨ٍغ

ٓن  خُاالث ااجؿضًت الخهُٟت ٖملُاث ال٢ذ ٢ْض ْالؿُاؾُ  اهخ٣اصاث ؤلاؾغاثُلُت الؿلُاث ظاهب مً اإلاخ٨غعة ْالٚا

                                                           
. من اتفاقية جنيف الرابعة (24)ادلادة  (2  )
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ْلي اإلاجخم٘ ٢بل مً ْبصاهت قضًضة ْلُت ْاإلاىٓماث الض  حٗض ألاؾالُب َظٍ مشل ؤن مٗخبرة ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  اخانتا الض

ٖت، مبرعة ٚير   ْحٗض ْمكْغ
ً
  اهتها٧ا

ً
ٓاٖض ألبؿِ ناعزا ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه   (1)ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

ٌ  الفَس  ؤلاطساثُلى الاخخالٌ  جىن  في واإلاِخللين ألاطسي  مِاملت طىء: الاو

ٓطط ٓم ما الٟلؿُُجى، الكٗب بد٤ ؾغاثُلُتؤلا ااجغاثم مً آزغ هم ٓاث بّ ج٣  اٖخ٣ا٫ ٖملُاث مً الاخخال٫ ٢
ٓمُت ٓاث ؛ِٞظٍ(2) للمضهُين ً خّ بما ج٨خ٠ لم ال٣ ٓن  هه٠ هدٓ َالذ ْسجً اٖخ٣ا٫ ْٖملُاث اٖخضاءاث مً ا٢تٞر  ملُ

  35 مضاع ٖلى ْٖغبى ٞلؿُُجى
ً
ْان نٗضث بجها بل الاخخال٫، مً ٖاما  الٟلؿُُجى، الكٗب ٖلى ْاإلاىٓم اإلاؿخمغ الٗض

ٓاًَ ؤل٠ (22) مً ؤ٦ ر اإلاباع٦ت ألا٢صخى اهخٟايت ٢ُام مىظ ْاٖخ٣لذ   (13) في حٗخ٣لِم ٞلؿُُجى؛ م
ً
ٓمِم سجىا  ٞحها حؿ

ْلُت ْاإلاىٓماث اإلااؾؿاث ْجمى٘ الٗظاب، ؾٓء اعتهم مً اإلاخسههت الض إل ٍػ ٓالِم ٖلى ْالَا ٓن  َْٗاوى. ؤخ  اإلاٗخ٣ل
ٓن  َظٍ صازل   السج

ً
ٞا ٓبت، في ٚاًت ِٖكُتم ْْغ ٓن  َظٍ مشل جل٤ُ ال خُض الهٗ ٓن  ؤن السج   ج٩

ً
 ْتهضٝ للبكغ م٩اها

خ٣ا٫ ٖملُاث ظغاء مً الاخخال٫ ؾلُاث ام بلى جماعؾِا التي ااجماُٖت الٖا ٓر بلى الٟلؿُُجى الكٗب ْصٞ٘ بٚع  الغي
  ْالاؾدؿالم

ً
 ٌؿدؿلم الجهاًت في ْججٗلّ ،الٟلؿُُجى الكٗب ٖلى الًِٛ بلى ؾخاصٔ الؿُاؾاث َظٍ ؤن مجها اٖخ٣اصا

ٓا٢٘ لؤلمغ . (3)ال

خ٣ا٫ ٖملُاث ٖلى جترجب التي ااخُيرة الىخاثج مً ْلٗل  في الاخخال٫ ؾلُاث جمُيز ٖضم للٟلؿُىُين اإلاؿخمغة الٖا
خ٣ا٫ ٓر بين الٖا ٟا٫، ْاليؿاء ْالكباب الكُ ٓم الؿلُاث ِٞظٍ ْألَا ٔ  باٖخ٣ا٫ ج٣  ؤْ ٌٗخ٣ض ٞلؿُُجى شخو ؤٔ ْؤؾغ

ٌ ؤهّ في ٌك٪ ٌ في ٨ًٟغ ؤْ ًٞغ ْلُت الٟٗٓ مىٓمت صٖذ ٣ٞض الاخخال٫، ٞع ا مً ٖضًض في الض َغ  بلى ؤعؾلتها التي ج٣اٍع
ٓمت عة بلى ؤلاؾغاثُلُت ااخ٩   حك٩ل التي الٗمض ال٣خل ٖملُاث اعج٩اب في اإلاخمشلت ؾُاؾتها جلػى ؤن يْغ

ً
ٖٓا  خاالث مً ه

ضام . ال٣ًاء هُا١ زاعط ؤلٖا

م ْٖلى  الث مً الٚغ ٔ  حٗتٝر ال ؤجها بلى ؤلاقاعة اإلاخ٨غعة اإلادخلت الؿلُاث مدا  الٟلؿُُيُين ْاإلاٗخ٣لين باألؾغ
ٔ  بإجهم ٓهُت الاؾخد٣ا٢اث مً جتهغب ختى خغب ؤؾغ لُت ٞةن ظى٠ُ، اجٟا٢ُاث ج٣غعَا التي ال٣اه  جى٣ٗض بؾغاثُل مؿْا

ا ابخضاء ْلت باٖخباَع   ص
ً
ا ٓاصا مً الٗضًض َْىا٥. ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث في َٞغ لُت جإ٦ُض زاللِا مً ًم٨ً التي إلا  اإلاؿْا

                                                           

. لسياسية اجلذكر كاألسباب رللة الرؤية، شبكة ادلعلومات، اإلنًتنتعماد سعيد لبدة، االغتياالت اإلسرائيلية كالتصفيات ا. د ( )
http://www.sis.gov.ps/roya/12/page5.html.  

أنظر أيضان تقرير مراقبة حقوؽ اإلنساف لعاـ . أنظر أيضان رلموعة من النداءات العاجلة حوؿ ما جيرل يف فلسطُت، موقع أماف على شبكة اإلنًتنت، ادلرجع السابق
، (9 99)، كعدد اجلرحى (202 )ضلو  2002بلغ عدد الشهداء خالؿ عاـ . 0  -28حوؿ إسرائيل كاألراضى احملتلة يف الضفة الغربية كقطاع غزة، ص 2000

 .ـ 27/2/200منزالن، جريدة الرأل،  ( 2 )كىدـ أكثر من 
. ألفان اعتقلوا عدة مرات (20)ألف اعتقلوا أكثر من مرة، كضلو  (00 )اعتقلت سلطات االحتالؿ ما يقارب من نصف مليوف مواطن فلسطيٌت، منهم ضلو  (2)

ألف فلسطيٌت كاقع األسرل كادلعتقلُت الفلسطينيُت يف سجوف االحتالؿ، إعداد  (22)كيقدر عدد ادلعتقلُت اآلف يف السجوف اإلسرائيلية بسبب االنتفاضة األخَتة ضلو 
. 5قسم اإلعالـ، سفارة فلسطُت، عماف، ص

، ككذلك النشرة اليت أعدهتا سفارة دكلة فلسطُت بعماف، 24- 2ظر حوؿ موضوع األسرل كادلعتقلُت يف انتفاضة األقصى، رسالة فلسطُت، ادلرجع السابق، صأف ( )
.  2- ، ص2002/ ٘توز
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ِا، التي ااجغاثم ًٖ اإلادخلت للؿلُاث ال٩املت ٔ  بد٤ ْبسانت ج٣تٞر ْلى، اإلااصة مشل ألاؾغ  ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 12 ْاإلااصة ألا
ٔ  اإلاخٗل٣ت الشالشت . ااخغب بإؾغ

 ألاطسي  خم اهتهان ًُ هدولت بطساثُل مظاولُت: الثاوى الفَس

 ألاعاضخى في الٟلؿُُيُين بد٤ ؤلاوؿاهُت يض ْظغاثم خغب ظغاثم اعج٨بذ ٢ض بؾغاثُل ؤن لٗالم٫ْ  لىا جبين ل٣ض
  حك٩ل الٓن٠ بهظا ْهى اإلادخلت،

ً
  اهتها٧ا

ً
  ناعزا

ً
ْلُت، الاجٟا٢ُاث مً للٗضًض ْْاضخا  ااجغاثم َظٍ ؤن بسانت الض

 اإلاضهُين الؿ٩ان يض ْاؾ٘ هُا١ ٖلى بجغج٪ ٧ْاهذ ْاإلاىهجُت، اإلاىٓمت الهٟت ؤزظث ؤلاؾغاثُلى ااجاهب مً ااخُغة

اء . ألابٍغ

ٓاظب مً ٧ان إلاا ٓوى ال  َؼث التي ااخُغة ااجغاثم َظٍ ًٖ ْمالخ٣تهم ألاشخام َاالء مؿاءلت ْألازالقى ال٣اه
لُت بم٩اهُت ٢ًُت ًٖ البدض ٌؿخضعى ألامغ ٞةن ؤلاوؿاوى، الًمير ٓوى ال٨ُان مؿْا ْلت الهُِ  التي الؿُاؾاث ًٖ ٦ض
ٓاَىين يض جماعؾِا خُاالث الٗمض ال٣خل ؾُاؾت ْبسانت الٗؼ٫، الٟلؿُُيُين اإلا  اإلاىٓماث مً ال٨شير ظٗلذ التي ْالٚا
ْلُت اب بإجها ااجغاثم َظٍ جه٠ الض ْلت، بَع ٢ٓذ في ص  ؤْ الخد٤ُ٣ ٖىاء هٟؿِا ؤلاؾغاثُلُت الؿلُاث ج٩ل٠ لم الظي ال

ىين، ٢ُْٗان ٖؿ٨ٍغً ٢اصة مً ألاشخام، مداؾبت ٍٓ اٖم اإلاؿخَٓ  ْلٗل (1)الٟلؿُُيُين بد٤ ظغاثم مً اعج٨ب
ٓوى ال٨ُان مداؾبت بم٩اهُت مضٔ ًٖ َىا جشاع ؤلاق٩الُت ْلت الهُِ ٓن  هٓغ ْظِت مً ااجغاثم َظٍ ًٖ ٦ض ْلي ال٣اه  الض

ْلت مؿاءلت ٨ٟٞغة   الض
ً
٫ٓ  ْالاججاَاث آلاعاء في الخًاعب بؿبب ٖلحها ًخ٤ٟ لم ٨ٞغة ظىاثُا  في بٖمالِا بم٩اهُت مضٔ خ

ٓن  ْلى ال٣اه ْلي اإلاجخم٘ ٞةن ْلظا. الض ٓلُت  ٚير ٌٗٝغ لم الض ما هٓام في ججؿض ما َْٓ للٟغص، ااجىاثُت اإلاؿئ  ألاؾاسخي ْع
ْلُت ااجىاثُت للمد٨مت اإلايصخئ ٦ُٓٓ ٦مد٨مت  ااخانت ااجىاثُت اإلادا٦م ٦ْظا م، 1998 لٗام الض ٓعمبرط َ ٓٚؿالُٞا ْه ٍْ 

ْاهضا الؿاب٣ت .  م1907 لٗام الغابٗت الَأ اجٟا٢ُت ٦ْظل٪ ْع

 ؤلاوظاوى الدولي اللاهىن  كىاُد كىء ُلى حىاهخاهامى  كاُدة في للمِخللين اللاهىوي الىكّ: السابّ اإلاولب 

ٓم مً ٧ان إلاا ٓاث ؤًضي في آلاالٝ ْعبما باإلائاث ج٣ضع ٦بيرة ؤٖضاص ااخغبُت الٗملُاث ؤزىاء في ٢ْٗذ ٢ض ؤهّ اإلاٗل ٢ 

ت صة٢إ بلى جغخُلِم ْجم الخدال٠ ٨ُت ٖؿ٨ٍغ ٓاهخاهامٓ ٖلُّ ًُل٤ زلُج ٖلى ج٣٘ ؤمٍغ ٓبا ظ .  ب٩

  هبدض ؤن ًخٗين لظل٪
ً
ال ْلئ٪ ْي٘ ًٖ ؤ ٓا٢ٗين ؤ ٓاث ٢بًت في ال  ْن٠ ٖلحهم ًىُب٤ ٧ان بطا ْما الخدال٠ ٢

 ٔ ٓظب ْمؼاًا خ١ٓ٣  في مخمشلت هخاثج مً الٓي٘ َظا ًغجبّ ٢ض إلاا وٗغى زم ٖضمّ، مً ااخغب ؤؾغ  ْٝ لِم مىدِا ًخ
ً
 ٢ا

ٓاٖض ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه .  ؤلاوؿاوي الض

 

 

 

                                                           

، 4-2عماد لبدة، ادلرجع السابق، ص. كأنظر أيضان دلزيد من التفاصيل د med 15/005/2، ٖتت رقم  200انظر تقرير منظمة العفو الدكلية، شباط،  ( )
. 0 -5ص
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ٌ  الفَس ىُت حىاهخاهامى كاُدة في اإلاِخللين ألاشخاؾ ُلى ألاطس خالت اهوباق مدي: ألاو  ألامٍس

٢ٟٓذ ٖىضما   ال٣خالُت الٗملُاث ج
ً
 ٢بًت في ٢ْ٘ ٢ض ٧ان" نضام" بؿ٣ٍٓ ْطل٪ الٗغا١ في ؤْ ؤٞٛاوؿخان في ٞٗلُا

ٓاث ْلي الخدال٠ ٢ ٓاث بلى اإلاىخمين ألاشخام مً آالٝ ْعبما مئاث ٖضة اإلاٗاعى الكمالى ْالخدال٠ الض ٓمت ٢  خ٩

. (1) مسخلٟت ظيؿُاث مً ْآزٍغً الُالبان

ٓاث ٢امذ ٢ْض ْلي الخدال٠ ٢ ٓصَا التي الض الًاث ج٣ ٨ُت اإلاخدضة ال ٖٓت بخهُٟت ألامٍغ ْلئ٪ مً ٦بيرة مجم  ؤ
ض الٛالب في ْٖضصَم ـ لِمجغحي جم زم مِٗم، مبضثُت جد٣ُ٣اث بظغاء بٗض ألاشخام،  ال٣اٖضة ٖلى ٞغص ؾخماثت ٖلى ًٍؼ
ت ٨ُت الٗؿ٨ٍغ ٓا٢ٗت ألامٍغ ٓاهخاهامٓ زلُج ٖلى ال ٓبا، ظ ً في ألا٢ل ٖلى  البضاًت في بًضاِٖم جم خُض ب٩  خضًضًت ػهاٍػ

ٓٞت، ٓن  خمغاء مالبـ مغجضًً م٨ك . (2) ْألا٢ضام ألاًضٔ مً بالؿالؾل ْم٨بلين الل

ٓلين بٌٗ ٧ْان ٨ُين اإلاؿئ ٓا ٢ض ألامٍغ ٓا اإلاٗخ٣لين َاالء ؤن آهظا٥ ؤٖلى ُين م٣اجلين لِؿ ٍٓين، ؤْ قٖغ  زم ْمً ٢اه

ٓا ؤن في ااخ٤ لِم ٞلِـ ٔ  مٗاملت ٌٗامل . (3) ااخغب ؤؾغ

ٓن  م٘ ـ بالق٪ ـ َظٍ الىٓغ ْظِت ْجدىا٢ٌ ٓا٢٘ ال٣اه ْلُين، ْال ٓاهب ٖضة مً ْطل٪ الض :  ظ

 
ً
ٕٓ اخٓت مً جيكإ هُت٢اهٓ خالت هى ااخغبى ألاؾغ خالت: ؤوال ْلت اإلاىخمى الٟغص ٢ْ  مؿلر هؼإ ؤْ خغب في َٝغ لض

ْلت ٢بًت في .  اإلا٣اجلين ٚير مً ٧ان لٓ ختى الٗضْ، الض

 
ً
ٕٓ ٖلُّ ْجغجب ؤٞٛاوؿخان في وكب الظي النزإ: زاهُا ٓمت اإلاىخمين ألاٞغاص مً ٖضص ٢ْ ا ٢بل َالبان اخ٩  في اجهُاَع

ٓاث ًض ْلي الخدال٠ ٢ الًاث صٍج٣ٓ الظي الض ٓهُت َبُٗخّ خُض مً َٓ اإلاخدضة ال ٓم خغب ؤْ مؿلر هؼإ ال٣اه  باإلاِٟ

  اإلاٗانغ
ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه .  الض

 
ً
 مؿلر، هؼإ ؤْ خغب َٓ ـ زابذ َٓ خؿبما ـ الٗغا١ ٖلى اإلابرعة ٚير ااخغب ؤْ ؤٞٛاوؿخان في النزإ ؤن َاإلاا: زالثا

ٓاٖض ٞةن ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓاٖض بُجها ْمً ؤ٣ٖابها، في ؤْ ال٣خالُت الٗملُاث ؤزىاء النزإ َظا ٖلى ١جُب ؤلاوؿاوي الض  خماًت ٢
 ٔ ٓاعصة جل٪ ؤَمِا مً ْالتى ااخغب، ؤؾغ ٔ  اخماًت م 1949 الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت في ال .  ااخغب ؤؾغ

ٓوى الٓي٘ ٞةن ج٣ضم ما ٖلى ْبىاءً  ٓا الظي لؤلٞغاص ال٣اه ٓاث ٢بًت في ؾ٣ُ ْلي الخدال٠ ٢ الًاث اصةب٣ي الض  ال
م َٓ ال٣خالُت الٗملُاث اهتهاء ْٖىض ؤزىاء اإلاخدضة ٔ  اٖخباَع ٓا٢٘ الٟغص ٞةن ْبالخالي خغب، ؤؾغ ٍٓٞغ بما ًخمخ٘ ألاؾغ في ال  ج

.   ااخالت َظٍ اهتهاء ًخم ؤن بلى ْخهاهاث امخُاػاث مً ااخغبى ألاؾغ خالت

                                                           

ضائية كعلى صفحات شوىدت أفالـ تسجيلية كصور كثَتة لألفراد ادلعتقلُت سواء أثناء ترحيلهم أك أثناء إقامتهم بقاعدة جوانتانامو يف كثَت من القنوات الف (  )
 .العشرات من اجملالت كالصحف اليومية 

، ص 2002العرب، رللة الدديقراطية ػ صادر عن مركز الدراسات السياسية كاالسًتاتيجية ّتريدة األىراـ، العدد اخلامس، سنة  مستقبل األفغاف: عاطف سعداكل ( 2)
 .   2ػ  2 2

.  64الواليات ادلتحدة كبناء ٖتالف دكرل ضد اإلرىاب، ص :  200التقرير االسًتاتيجى لألىراـ ػ  (  )
  244، شهريات األحداث الدكلية، ص (7 )ػ اجمللد  2002أبريل ، (48  )رللة السياسة الدكلية، العدد  -
 . 2 2عاطف سعداكل ػ رللة الدديقراطية، ادلرجع السابق، ص  -
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ٓا٫ ْفى ٓع  التي ألاخ ٫ٓ  الك٥ٓ٩ ٞحها جش ٓا الظًً ألاٞغاص ٧ان بطا ما خ ٓاث ٢بًت في ؾ٣ُ  ًىُب٤ ممً الخدال٠ ٢
ٔ  ْن٠ ٖلُّ   ٞةهّ ٖضمّ، مً ااخغب ؤؾغ

ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  ظى٠ُ اجٟا٢ُت في نغاخت ج٣غعٍ ْما ؤلاوؿاوي الض

ٔ  اخماًت الشالشت ْلئ٪ بلى الىٓغ ًخٗين ااخغب، ؤؾغ م ْمٗاملتهم ألاٞغاص ؤ ٔ  باٖخباَع  ٖلى ٖغيِم ًخم ؤن بلى خغب ؤؾغ

ٓلى التي اإلاسخهت خ٨متالم ٓوى ْيِٗم جدضًض جخ ْلت جلتزم الٓي٘، َظا جدضًض ًخم ْختى. (1) جهاثُت بهٟت ال٣اه  آلاؾغة الض
ٔ  جمىذ التي ْااخهاهاث الامخُاػاث ٧اٞت بمىدِم .  ٖامت بهٟت ااخغب ألؾغ

ٓاث ٖاج٤ ٖلى ٣ٍْ٘ ٓصٍ الظي الخدال٠ ٢ الًاث ج٣ ٓإ جُب٤ُ بمغاٖاة التزام اإلاخدضة ال ٓن  ص٢ ْلي ال٣اه  الض

ٓا٢ٗين ألاٞغاص ٖلى ؤلاوؿاوي ً لضحها ألاؾغ في ال ٔ  ْاإلاٗخبًر   خغب ؤؾغ
ً
ٓاٖض لِظٍ ٣ْٞا   .ال٣

 حىاهخاهامى كاُدة في للمِخللين الىاحبت اإلاِاملت: الثاوى الفَس

ٓوي الٓي٘ ٓا الظًً لؤلٞغاص ال٣اه ٓاث ٢بًت في ؾ٣ُ ٓصٍ الظي الخدال٠ ٢ الًاث ج٣  ـ ؤجهم بلى اْاهتهين اإلاخدضة، ال

  ،" ااخغبي الؿغي  خالت"  ٖلحهم ًىُب٤ ممً ـ الٗام اإلابضؤ خُض مً
ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓن  ل٣ ْلي، ال٣اه ٫ٓ  ق٪ زاع ٞةن الض  بطا ما خ

ٔ  مٗاملتهم لؼم ٖضمّ، مً ٖلحهم جىُب٤ ااخالت َظٍ ٧اهذ  التي ْااخهاهاث الامخُاػاث مىدِم خُض مً خغب ٦إؾغ

ٓم التي اإلاسخهت اإلاد٨مت ٖلى ٖغيِم ًخم نؤ بلى ،(2) ااخالت َظٍ لِم ج٨ٟلِا ٓوى ْيِٗم جدضًض بمِمت ج٣  بهٟت ال٣اه

 . جهاثُت

ٓاظبت اإلاٗاملت ٞةن َىا ْمً ٓاهخاهامٓ في للمٗخ٣لين ال ْلى خالخين بين بالخمُيز جخدضص ظ  الخدال٠ ٞحها ٌؿلم ألا

ْلي اب يض حك٩ل بلى الض الًاث ب٣ُاصة ؤلاَع ٔ  نٟت باهُبا١ اإلاخدضة ال ْلئ٪ ٖلى اخغبا ؤؾغ  ٞهى الشاهُت ؤما.  اإلاٗخ٣لين ؤ

. ٖلحهم ألاؾغ خالت اهُبا١ في الدك٨ُ٪ ؤْ الخدال٠ اٖتراٝ ٖضم خالت

ْلي الخدال٠ اٖتراٝ: ألاولى الخالت ٓاهخاهامٓ سجً في اإلاٗخ٣لين ٖلى آلاؾغ خالت باهُبا١ الض   ظ

ْلي الخدال٠ ٖلى ًخٗين ااخالت َظٍ ْفى ٓصٍ الظي الض الًاث ج٣ اب إلا٩اٞدت إلاخدضةا ال ْلئ٪ ًٖ ؤلاٞغاط ؤلاَع  ؤ
جهم، بلى ْؤٖاصتهم اإلاٗخ٣لين   ػا٫ ما التزام َْظا َْ

ً
  ْؾُٓل ٢اثما

ً
ى مً ٧ْان ٖجهم ؤلاٞغاط جمام ختى ٢اثما  ًىٟظ ؤن اإلاْٟغ

ٓع  .  ااخغبُت الٗملُاث اهتهاء ٞ

 . بها اإلاؿلم ؤن طل٪
ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓن  ل٣ ْلي ال٣اه  الضاثم ؤلا٣ًاٝ ٣ٖب جيخهى اخغبىا ألاؾغ خالت ؤن ؤلاوؿاوي الض

. (3) ااخغب خالت اهتهاء بضْن  ختى ااخغبُت للٗملُاث

                                                           

ـ، كالرئيس األمريكى جورج بوش ينتقد ذلك يف ركما كلكنو 2/6/2008 قضت احملكمة األمريكية العليا ْتق معتقلى جوانتانامو يف الطعن ضد احتجازىم يف  (  )
 .كد على التزامو ٔتا قضت بو احملكمة يؤ
 .52 الوضع القانوىن للمعتقلُت األفغاف يف قاعدة جوانتانامو األمريكية، مرجع سابق، ص : زلسن على جاد. د ( 2)
.  52 ادلرجع السابق، ص : عبدالواحد الفار. د: انظر (  )
. ـ949 منن اتفاقية جنيف حلماية أسرل احلرب  (  2 )، ( 7 )، ( 8   )، (20  )، (0   )، ( 2 )، ( 9)ككذلك ادلواد  
: األسباب اليت تنتهى هبا حالة األسر ىى  
. ىركب األسَت كصلاحو يف مغادرة إقليم الدكلة اآلسرة  - 
 .اإلفراج عن األسَت بشرط إعطاء تعهد  -2
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تراٝ ٖضم: الثاهُت الخالت ٓاهخاهامٓ سجً في اإلاٗخ٣لين ٖلى ألاؾغ خالت اهُبا١ مضٔ في الدك٨ُ٪ ؤْ الٖا . ظ

ً مّ للخِامل الدولُت اإلاِاًير: الثاوى اإلابدث  الاخخجاش نؤمان في اإلاداهين والسجىاء اإلادخجٍص

  بما ألاشخام، مً ٦بيرة ؤٖضاص الٗالم ؤهداء قتى في جدخجؼ
ً
ٓا ظغاثم ٖلى ٢ًاثُت ألخ٩ام جىُٟظا  ؤْ باعج٩ابها، ؤصًى

 
ً
ن، ًدخجؼ ٦ما إلادا٦متهم، اهخٓاعا ً الؿُاؾُين، ْاإلاٗخ٣لين اللجٓء َالبى مشل آزْغ خ٣ا٫ َع ٔ  الٖا ٓظُّ صْن  ؤلاصاع  ؤًت ج

ن َْىا٥. بلحهم تهمت ًمدذ آزْغ ٔ  ظٍؼ   خغب ٦إؾغ

ن َاالء ْلِا في ٌِٗل التي ألاْيإ جخ٤ٟ ال ْلُت اإلاٗاًير ٖلُّ جىو ما م٘ مجملِا في اإلادخجْؼ  مٗاملت بكإن الض

لبها ًم٨ً بل السجىاء، ٓعة -ًىضعط ؤن أٚل . (1)ْالخٗظًب اإلاٗاملت، بؾاءة جٓن٠ُ جدذ -ظماُٖت ؤْ ٞغصًت به

ْلُت اإلاٗاًير ؤن ْعٚم   َىا٥ ٞةن طل٪، ؤم٨ً ٧لما ألاشخام اخخجاػ جداشخىٔ ٖل الض٫ْ  حصج٘ الض
ً
 َظٍ مً ٦شيرا

خ٣ا٫ بلى اللجٓء بلى جخجّ الض٫ْ    ألؾباب متزاًض بك٩ل ْااخبـ الٖا
ً
عة الؿلُاث جبرعَا ما ٚالبا  يض الدكضص بًْغ

مت خ٣ا٫ ًهبذ ٨َْظا ااجٍغ ، للمدا٦مت الؿاب٤ الٖا
ً
  اإلاتهم ٌك٩ل ال ٖىضما ختى جل٣اثُا

ً
 ٦ما اإلاجخم٘،ٔ ٖل ًظ٦غ زُغا

ٓبت ؤنبدذ ٓن  ٖلحها ًىو التي السجً ٣ٖ ٫ٓ  اإلادا٦م ْجٟغيِا ال٣اه  السجىاء ًتر٥ ؤن طل٪ مً ْألازُغ مضة ؤَ

ن مت ؤٔ ا٢تراِٞم ًشبذ لم الظًً ْاإلادخجْؼ ٍٓلت لٟتراث ظٍغ . للمدا٦مت ج٣ضًمِم باهخٓاع َ

ت مً ااخغمان ٧ان ْبطا   ًمشل ااخٍغ
ً
ت َْٓ ؤلاوؿان، خ١ٓ٣  ؤَم ألخض ج٣ُُضا  ؤن ًيبػى ال ٞةهّ الصخهُت، ااخٍغ

٢ّٓ، ب٣ُت ؾلب ٖلُّ ًترجب   ْطل٪ خ٣
ً
 بمٗاملت ااخانت اإلاخدضة لؤلمم ألاؾاؾُت اإلاباصت" مً ااخامـ اإلابضؤ لىو بٖماال

ٓص باؾخصىاء: ؤهّ" السجىاء ٓاضر مً التي ال٣ُ  ؤلاوؿان بد١ٓ٣  السجىاء ٧ل ًدخٟٔ ج٣خًحها، السجً ٖملُت ؤن ال
اث الن في اإلابيُت ؾاؾُتألا ْااخٍغ   ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗالمى ؤلٖا

ٌ  اإلاولب  اإلاِخللىن : ألاو

خ٣اص ًؼا٫ ال ت مً ااخغمان ؤن الىامُت، اإلاجخمٗاث في ؾُما ال الؿاثض، الٖا ٫ٓ  ؤًٞل َٓ ااخٍغ  مً للخض ااخل
مت،   ًجض ًؼا٫ ال ْالتى الخ٣لُضًت، ال٣ٗابُت الٟلؿٟت ل٨ٟغ اٖخىا٢ِا اؾخمغاع بلى ًغظ٘ ما َْٓ ااجٍغ

ً
ال  مً الٗضًض لضٔ ٢ب

ِٓٞا بؿبب اإلاجخمٗاث، اصة مً جس مت، ٍػ  الٗالط جضابير في ألامل ْزُبت ااجىاثُت، الٗضالت هٓام في الش٣ت ٣ْٞضان ااجٍغ
خ٣اص ؾاص ختى ؤلاًجابُت، َٓا، ؤن ًم٨ً التي ااجغاثم ٖضص ٢ل اإلادبٓؾين اإلاجغمين ٖضص ػاص ٧لما بإهّ الٖا  صْن  ْطل٪ ٣ًتٞر

ٓاء طل٪، ٖلى اإلاترجبت بالؿلبُاث جبهغ ٫ٓ  مً ٦شير بهخاط مً اإلاجخم٘ بدغمان ؾ  ا٦خٓاّ بلى ؤْ الٗاملت، ْألاًضٔ ال٣ٗ
ْلُت، للمٗاًير مسالٟت مً ًدملّ بما الاخخجاػ، ؤما٦ً . مكا٧ل مً ٖىّ َْؿٟغ الض

                                                                                                                                                                                     

 .إعادة األسَت لوطنو ألسباب صحية أك الًتحيل ادلباشر  - 
 .كفاة األسَت  -4
 .يره تبادؿ األسَت مع غ -5
 .إخالء سبيل األسَت كإعادتو لوطنو عقب توقف العمليات احلربية  -6
حوؿ أكضاع االعتقاؿ القاسية أك الالإنسانية أك ادلهينة يف  2000كمنتصف عاـ  997 أظهرت دراسة أجرهتا منظمة العفو الدكلية دللفاهتا البحثية بُت عاـ  ( )
،  200إجراءات التحركات، منظمة العفو الدكلية، : أنظر كتاب مكافحة التعذيب). بلدان منها (50)ثر من بلدان، أف ىذه األكضاع كاسعة النطاؽ يف أؾ (90)
 .(4  صػ
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ً
: ُامت مبادت: ؤوال

خلاٌ بلى اللجىء جللُل -1 : للمداهمت الظابم الُا

ْلُتا٫ اإلاٗاًير حصج٘ ٓماث ص ٓٞير ؤلام٩ان ٢ضع ألاشخام اخخجاػ جٟاصٔ ٖلى ااخ٩  ْطل٪ للسجً، بضاثل ْج

خ٣ا٫ جٟاصٔ ٖلى بالٗمل ٟا٫ ْاٖخ٣ا٫ للمدا٦مت الؿاب٤ الٖا البى ألَا  :ًلى ٦ما ْطل٪ ْالالظئين، اللجٓء َْ

ْلي اإلاِٗض" مً (9/3) اإلااصة ٓػ  ال" :ؤهّ ٖلى جىو التي ،"ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض ٓن  ؤن ًج ٩ً 
ن الظًً ألاشخام اخخجاػ  يماهاث ٖلى ٖجهم ؤلاٞغاط حٗل٤ُ ااجاثؼ مً ْل٨ً الٗامت، ال٣اٖضة َٓ اإلادا٦مت ًيخْٓغ

ٓعَم ل٨ٟالت ٔ  مغخلت ؤًت في اإلادا٦مت خً ". الا٢خًاء ٖىض ااخ٨م جىٟي ْل٨ٟالت ال٣ًاثُت، ؤلاظغاءاث مغاخل مً ؤزغ

خلاٌ خٌس -2  :الظسي  الُا

 
ً
  السجىاء باخخجاػ الخٗظًب مماعؾت جغن ج٤ ما ٚالبا

ً
  بها ٌٗتٝر ال ؤما٦ً في ؾغا

ً
 مىاػ٫ ) اٖخ٣ا٫ ٦إما٦ً عؾمُا

ت حٗظًبهم إلاٗخ٣لحهم ًم٨ً خُض ،(للجِل جابٗت مٗؿ٨غاث -زانت ٓص ٦ما ٧املت، بدٍغ خ٣ا٫ ٣ً ٔ  الٖا  الازخٟاء" بلى الؿغ
 ٔ ٓهّ ،"ال٣ؿغ  . الطخاًا آزاع بزٟاء للؿلُاث ٌؿِل ل٩

ً
ٓع  ْهٓغا خ٣ا٫ ةاخُ ، الٖا  الٗضًض خٍٓغ بكإن ْعص ٣ٞض الؿٔغ

 :ًلى ما ؤَمِا الىهٓم، مً

الن" مً (10) اإلااصة ههذ ٓن  ؤن ًجب: "ؤهّ ٖلى "اللظسي  باالخخفاء الخاؾ ؤلُا م شخو ؤٔ ٩ً  مً مدْغ
خّ   خٍغ

ً
ٓصا ٓظ   بّ مٗتٝر اخخجاػ م٩ان في م

ً
". عؾمُا

  بها مٗتٝر ؤما٦ً في اإلاٗخ٣لين ججاػالح جضابير اجساط ًجب: "ؤهّ "ؤلاوظان خلىق  لجىت" ط٦غث
ً
 ٦إما٦ً عؾمُا

 ".اٖخ٣ا٫

ت اٖخ٣ا٫ بإما٦ً الاخخٟاّ بلٛاء ًجب: "اهّ "بالخِرًب اإلاِنى الخاؾ اإلالسز " ط٦غ ٓظب ؾٍغ ٓن، بم  ال٣اه
٠ ؤٔ ٍْغج٨ب   ًدخجؼ عؾمى مْٓ

ً
ٔ  اٖخ٣ا٫ م٩ان في شخها   عؾمى ٚير ؤْ ؾغ

ً
ٓػ  ال ٖلُّ، ٌٗا٢ب ظغما  ؤن للمد٨مت ًج

٫ٓ  ًخم صلُل بإٔ ج٣بل ٓابّ زال٫ اإلاٗخ٣ل ًا٦ضٍ ال عؾمى ٚير اٖخ٣ا٫ م٩ان في مٗخ٣ل مً ٖلُّ ااخه  ؤما٦ً في اؾخج
 ".عؾمُت

 
ً
: ( )الؼسهت لدي الاخخجاش: زاهُا

ٓن  ؤن ًيبػى ت لضٔ الاخخجاػ ٩ً ْح ٢هيرة، لٟتراث الكَغ  ؾبُل ًسلى ؤن ٞةما ؾاٖت، 72 بلى 24 بين ٖاصة جترا
  ًمشل ؤن ؤْ بٗضَا، اإلادخجؼ

ً
 ؾبُلّ بةزالء ؤْ اخخجاٍػ باؾخمغاع بما ٢غاٍع ًهضع الظي ال٣اضخى، ؤمام شخهُا

 
ً
: ( )الاطخجىاب خالٌ: زالثا

ٓاب ؤْ الخد٤ُ٣ ٌك٩ل ٓن  خُض خاؾمت، اخٓت الاؾخج ، اإلادخجؼ ٩ً
ً
ٓظّ مٗغيا  ؤْ اإلاٗاملت لؿٓء زام، ب

تراٝ ٖلى بظباٍع بهضٝ الخٗظًب، ٓماث، ؤلاصالء ؤْ الٖا تراٝ ااجىاجى الخد٤ُ٣ ؤهٓمت اَخمام بػاء ؾُما ال بمٗل   بااٖل
ً
 بضال

                                                           

.  0 -90:دليل التحركات، منظمة العفو الدكلية، مرجع سابق، ص ص: مكافحة التعذيب ( )
. 05  - 0 : دليل التحركات، منظمة العفو الدكلية، مرجع سابق، ص ص: مكافحة التعذيب (2)
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٢ِٓم اإلادخجٍؼً بباٙل ًيبػى لظا ألاصلت ظم٘ في الاظتهاص مً ٓاب ؤزىاء بد٣  في ااخ٤ -الظاث بصاهت ٖضم في ااخ٤) الاؾخج
  ْطل٪ السجىاء، ٖلى ال٣بٌ بل٣اء ٖىض ًخم ما ٚغاع ٖلى ْطل٪ ،(..الهمذ التزام

ً
ْلُت لىهٓما مً للٗضًض بٖماال  الض

ْلذ التي ْؤلا٢لُمُت  ألامغ َظا جىا

 ( )اإلاداهىن  السجىاء: الثاوى اإلاولب

ٓزاَا التي ألاَضاٝ ؤَم مً ْلُت اإلاٗاًير جخ   جإَُلِم بٖاصة السجىاء مٗاملت في الض
ً
 (10/3) اإلااصة جىو بط. اظخماُٖا

ٓن  هٓام ًغاعى: "ؤن ٖلى" والظُاطُت اإلادهُت بالخلىق  الخاؾ الدولي الِهد" مً ٓهين مٗاملت السج  مٗاملت اإلاسج
ٓن  ٓػ  ال: "ؤهّ ،"ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت" ْج٣غع ". الاظخماعى جإَُلِم ْبٖاصة بنالخِم ألاؾاسخى َضِٞا ٩ً ٓن  ؤن ًج  ؤٔ ٩ً

ٓن  هٓام   للسج
ً
  ٌؿعى ؤن ًجب بل ٣ِٞ، ٣ٖابُا

ً
". للسجين الاظخماعى الخإَُل ْبٖاصة ؤلانالح بلى ؤؾاؾا

 
ً
: اإلاِاملت: ؤوال

ٓن  ؤنٔ ًيبٜ ْلئ٪ ألاؾاؾُت ألازال٢ُت ال٣ُمت هى ٦بكغ السجىاء ٦غامت اخترام ٩ً  الاخخجاػ ؤما٦ً ٖلى ال٣اثمين أل

 اإلابضؤ َظا ٖلى "والظُاطُت اإلادهُت بالخلىق  الخاؾ الدولي الِهد" مً (10) اإلااصة جىو خُض ٞحها، ْالٗاملين

ٓح ألاؾاسخى ٓلِا في بٓي مين ظمُ٘ ٌٗامل: "٢ تهم مً اإلادْغ  الصخو في ألانلُت ال٨غامت جدترم بوؿاهُت، مٗاملت خٍغ
  ًدٓغ ااخهٓم ْظّ ْٖلى". ؤلاوؿاوى

ً
  خٓغا

ً
ب ٧ل جاما ا ًم٨ً ال اإلاُِىت، ؤْ الالبوؿاهُت ْاإلاٗاملت الخٗظًب يْغ َغ  جبًر

ٝ ؤٔ جدذ . ْْغ

: ًلى فُما اإلاِاملت ُىاؿس وجخمثل

: اإلاِاملت وبطاءة الخِرًب -1

  الخٗظًب ًدٓغ
ً
  خٓغا

ً
ْلُت، اإلاٗاًير ٧اٞت ْظببم جاما ٍغ ًم٨ً ال الض ٝ، ؤٔ جدذ جبًر  مً ٞااخماًت ْْغ

ْلت ألًت خا٫ بإًت ٌؿمذ ال ًيخ٣و، ال بوؿاوى خ٤ الخٗظًب ٗت، ؤٔ جدذ بّ الالتزام مً الخىهل ص ٓاء َع  خالت ٧اهذ ؾ
ٓاعت  ْلت، ؤمً ؤْ ٖامت، َ ٝ ؤٔ ؤْ ص ٔ  ْْغ ٓعًٍمذ اإلاٗاملت ْبؾاءة الخٗظًب ٦ظل٪ ٌٗخبر ٦ما ؤزغ ٓظب ْ ٓن  بم  ال٣اه

ْلي  .الٗغفى الض

ت جلُُد وطاثل -2  :الخٍس
 
ً
ٓن  ًدخاط ما ٚالبا ٟ ٓن  اإلآْ ٓن  بةهٟاط اإلا٩لٟ ْاث بلى ال٣اه  إلاى٘ ؤْ ااخٍُغً السجىاء ٖلى للؿُُغة ج٣ُُض ؤص

ب مً السجىاء ْاث ل٨ً آزغ بلى م٩ان مً ه٣لِم ؤزىاء الِْغ  لىٕ اؾخسضمذ ْبطا الاؾخٗما٫، إلؾاءة ٖغيت الخ٣ُض ؤص

ٓظّ ٚير   حؿبب ؤن ًم٨ً الصخُذ ال
ً
  ؤإلاا

ً
خا ٓٞاة ْختى ْظْغ . ال

 

 

                                                           

(1)  Monitoring places of Detention: A Practical Guide, The Association for the prevention of Torture, 
Geneva, April 2004, Page 93- 217. 
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ً
: الخماًت جدابير: زاهُا

ٓإ مسخل٠ بها ٣ٍْهض ٢ٓذ هٟـ ْفى ٦ْغامتهم، اإلادخجٍؼً خ١ٓ٣  جدمى التي الخضابير ؤه  ألاهٓمت جم٨ً ال
٣ت بٗملِا ال٣ُام مً ال٣ٗابُت عة م٘ ؤهّ طل٪ ؾلؿت بٍُغ ٓن، زلصا الىٓام ٖلى اإلاداٞٓت يْغ  ٚير مً ٞةهّ السج

  بال الاهًباٍ جُب٤ُ اإلام٨ً
ً
ٓاٖض ٣ْٞا ٓح مدضصة ْبظغاءاث ل٣ ٢ٓذ ْفى ْبهغامت، بٓي ٓاٞغ ؤن ًخٗين هٟؿّ ال  م٘ ًخ

ٓباث ً، يماهاث الخإصًبُت ال٣ٗ ٓاَم لخ٣ضًم الٟغنت لِم جخاح ْؤن للمدخجٍؼ ٣ت ق٩  الُِئاث بلى ْؾِلت ٞٗالت بٍُغ
ٓاء اإلاٗىُت  الخٟخِل آلُاث جلٗب طل٪، بلى ْباإلياٞت الاهخ٣ام اخُغ حٗغيِم ؤن ْصْن  زاعظِا، ؤْ اإلااؾؿت صازل ؾ

  اإلاؿخ٣لت
ً
ْعا   ص

ً
مين ألاشخام خ١ٓ٣  اخترام ٖلى الغ٢ابت في عثِؿُا تهم مً اإلادْغ . خٍغ

 :الاخخجاش  جالث -1

  ٌٗخبر ٦ما للخماًت، ألاؾاؾُت الخضابير ؤخض بمشابت الغؾمى الدسجُل ٌٗض
ً
  ؤًًا

ً
 مّ ٖىهغا

ً
 قٟاُٞت لًمان ما

  بالسجالث الاخخٟاّ َْك٩ل السجىاء َاالء ْخماًت الؿلُاث
ً
  ٖىهغا

ً
ا ٍع ٓن  الصخُدت ؤلاصاعة في يْغ ا للسج  مً ْٚيَر

خ٣ا٫، ؤما٦ً ت مغا٦ؼ ٞحها بما الٖا ٓاٖض الكَغ ت ْال٣  السجىاء اخخجاػ ؤم٨ىت الغؾمُت السجالث ْجدضص. الٗؿ٨ٍغ

ٓلت ْااجِاث ٓص َْؿاٖض. ٖجهم اإلاؿئ ٓاٞغة عؾمُت سجالث ْظ  ٖىضما  خُدت بظغاءاث اجبإ يمان ٖلى للمغاظٗت مخ
تهم، مً الىاؽ ًدغم ٟين مؿاءلت ْبم٩اهُت خٍغ مين ألاشخام مٗاملت في اإلاكاع٦ين الغؾمُين اإلآْ تهم مً اإلادْغ  خٍغ
.    ؤٞٗالِم ٖلى

: السجىاء خلىق  كمان -2

ٔ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  السجىاء ٣ًٟض ال تهم مً خغماجهم بمجغص ألازغ ٓظب خٍغ  لخلىق  الدولي اللاهىن " ْبم

ٓلُت الض٫ْ  جخدمل ،"ؤلاوظان  . ْيماجها للسجىاء ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  اخترام مؿئ

 ( )بالهجسة جخِلم ألطباب اإلاِخللين مً وغيرهم اللجىء هالبىا: الثالث اإلاولب

ٓظب ااخماًت اللجٓء َالبٓ ٌؿخد٤ ٓن  بم ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْليا ْال٣اه  الىٓغ ٍْجب. للمِاظٍغً لض
  ؤهّ ٖلى اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ بلى

ً
ْلُت اإلاٗاًير ْجىٓمِا ؤلاوؿان، بد١ٓ٣  نلت لِا ٢ًُت ؤؾاؾا  مشل ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض

ْلي الِٗض ٖٓت ْالؿُاؾُت اإلاضهُت بااخ١ٓ٣  ااخام الض خ٣ا٫ اإلاخٗل٣ت اإلاباصت ْمجم . بااٖل

ٍغ ًم٨ً لم ما اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ ٍْدٓغ ْعٍت إلاغاظٗت ٍْسً٘ الٟغصًت ااخاالث في جبًر . مؿخ٣لت َُئت ججغحها ص

، اإلاِاظٍغً باٖخ٣ا٫ ًخٗل٤ ُْٞما
ً
ٓما   ٖم

ً
 لألمم الخابِت الِاملت اإلاجمىُت" ْيٗذ اللجٓء، َالبى ًٖ ًٞال

ٖٓت" الخِظفى باالُخلاٌ اإلاِىُت اإلاخددة :  ًلى ما جخهمً اإلاباصت، مً مجم

 ْاإلاِاظٍغً اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ ؤْيإ حٗؿُٟت مضٔ جدضص يالذ ؤلاظغاثُت اإلاخُلباث .
 خ٣ا٫، ٢غاع جخسظ التي الؿلُت َبُٗت ٔ  مٟٓيت ؾلُت جخسظٍ ؤن ًجب: "خُض الٖا ٓلُت مً ٧اٝ بمؿخٓ  اإلاؿئ

ُت مٗاًير ؤؾاؽ ْٖلى ٓن  ًدضصَا التي الكٖغ  ".ال٣اه

                                                           

. 8   -6  دليل التحركات، منظمة العفو الدكلية، مرجع سابق، ص ص: مكافحة التعذيب ( )
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 خ٣ا٫، ٞترة ٓن  ًدضص ؤن ًجب: "بهّ بط الٖا ، ٞترة ال٣اه ٓن  ؤن ْػ ًج ال ٢هٔٓ خ٣ا٫ ٩ً  مدضص ٚير خا٫ بإًت الٖا
ٍٓال ؤْ اإلاضة  .مٍٟغ بك٩ل َ

خ٣ا٫، م٩ان   مسههت ٖامت ماؾؿت في ًخم ؤن ًجب: "خُض الٖا
ً
 اإلافىق" ؤنضع ٦ما الٛغى لِظا جدضًضا

٫ٓ  بُاهاث اإلاخدضة لؤلمم الخاب٘ "الالحئين لؼئىن  الظامى  ٝي ْعص ٣ٞض َظا ْفى اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ اؾخدؿان ٖضم خ

البى الالظئين اٖخ٣ا٫ بكإن (44) ع٢م ااخالنت" البى الالظئين اٖخ٣ا٫ جٟاصٔ ًجب ْؤهّ ،"اللجٓء َْ  خالت ْفى اللجٓء، َْ
عة، خ٣ا٫ بلى اللجٓء ًم٨ً الًْغ ٓن  ٣ًغعَا التي لؤلؾباب ٣ِٞ الٖا غاى بٌٗ مً آزغ ؤْ ْاخض لٛغى ال٣اه  ألٚا

ٓاهب مغاٖاة بْظٓ ٖلى الخىُٟظًت اللجىت قضصث ٣ٞض ٦ظل٪ اإلادضصة البى الالظئين اٖخ٣ا٫ ؤْيإ في ؤلاوؿاهُت ااج َْ 
 اللجٓء

ٓظحهُت مباصت 1999 ٖام "الالحئين لؼئىن  الِلُا اإلافىكُت" ؤنضعث زم ٫ٓ  مى٣دت ج  ْاإلا٣اًِـ اإلاٗاًير خ
: ًلى ما جًمىذ اللجٓء، َالبى باٖخ٣ا٫ اإلاخٗل٣ت اإلاىُب٣ت

 ٓب ٚير اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ ؤن  زانت ؤخ٩ام م٘ لالٖخ٣ا٫، اإلام٨ىت البضاثل ْجدضص جّ،بُبُ٘ ُّٞ مٚغ
ٟا٫ اليؿاء باٖخ٣ا٫ جخٗل٤ ٓبين ٚير الؿً ٦ْباع ْألَا ٓن  الظًً ْألاشخام اإلاصخ  ظؿضًت ؤْ ٣ٖلُت بٖا٢اث مً ٌٗاه

. الخٗظًب ؤْ الهضماث ْضخاًا

 ٓاظبت ؤلاظغاثُت ْالًماهاث ااخ١ٓ٣  مً ألاصوى ااخض  في بد٣ِم ببالِٚم) اللجٓء َالبى اٖخ٣ا٫ خالت في ال

ٓوى بمؿدكاع الاؾخٗاهت ٓن  الٗلُا اإلآٟيُت بم٨خب الاجها٫ مً الخم٨ً -٢اه ٓع  اإلا٨خب ْاجها٫ الالظئين، لكئ  بهم، اإلاظ٧
ٓاٞغة الَٓىُت الُِئاث ٦ْظا ا ؤْ للالظئين اإلاخ  اؾخسضام  -اهٟغاص ٖلى بهم الاجها٫ ًخم ْؤن ْبمدام، الُِئاث، مً ٚيَر

ٓاء ةمىٟهل اٖخ٣ا٫ مغا٤ٞ ٓن، اؾخسضام ْجٟاصٔ اللجٓء َالبى إلً  اٖخ٣ا٫ مغا٤ٞ اؾخسضام ٖضم خالت ْفى السج
ن الظًً السجىاء ؤْ اإلاضاهين اإلاجغمين ًٖ اللجٓء َالبى ببٗاص ًجب ٞةهّ مىٟهلت، ٓاػ لٗضم مدا٦متهم، ًيخْٓغ  ظ

ٖٓخين ازخالٍ  .(..اإلاجم

 

 شالاخخجا الماهً الدولُت اإلاساكبت آلُاث: الثالث اإلابدث

: جمهُد

ٓعث ْلُت، الغ٢ابت ٨ٞغة جُ ، الض
ً
جُا ْلُت َُئاث ٢بل مً الاخخجاػ ؤما٦ً مغا٢بت ؤنبدذ ختى جضٍع   ص

ً
، ؤمغا

ً
 ْا٢ٗا

ل ٟٞى  " اإلاخدضة لؤلمم الخابٗت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت" ٢بلذ 2002 ببٍغ
ً
٫ٓ  لٓي٘ ا٢تراخا ٧ٓ ج ٔ  بْغ  باجٟا٢ُتة ملخ٤ ازخُاع

  هٓام ًيصخئ الخٗظًب مىاًَت
ً
ْلُا خ٣ا٫، ؤما٦ً بلى الخٟخِكُت اعاثللؼي  ص  الا٢خهاصٔ اإلاجلـ" مً ٧ل بلى ْؤخُل الٖا

ُت اجىت حك٨ُل" ؤلاوؿان خ١ٓ٣  اجىت" اٖخمضجّ الظي الىو جًمً ٢ْض". الٗامت ااجمُٗت"ْ الاظخماعى  جابٗت ٖٞغ
اعاث هٓام بدىُٟظ م٩لٟت ااخبراء مً ٦ُِئت الخٗظًب مىاًَت للجىت  مً ألاشخام ٞحها خغمي التي لؤلما٦ً اإلاىخٓمت للٍؼ

تهم ْلت ؤًت في خٍغ ٫ٓ، ٖلى جهاص١ ص ٧ٓ  ْبلؼام اإلاٗاملت، ْؾٓء الخٗظًب مماعؾت إلاى٘ ٖملُت جٓنُاث بنضاع ب٣هض البرْج

  الض٫ْ  َظٍ
ً
ىُت آلُاث بةوكاء ؤًًا اعاث لل٣ُام َْ ٣ت ْالٗمل بالٍؼ ُت اللجىت لٗمل م٨ملت بٍُغ . (1)الٟٖغ

                                                           

 .42  - 4 : ت، منظمة العفو الدكلية، مرجع سابق، ص صدليل التحركا: مكافحة التعذيب ( )
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ٌ  اإلاولب  : الاو

ازة آلُاث  وؤلاكلُمي الدولي اإلاظخىي  ُلى الٍص

ٓلُت بها اإلاىٍٓ الَٓىُت الؿلُاث ٖلى ااخهٓم، ْظّ ٖلى الاخخجاػ، ؤْيإ مغا٢بت ٖبء ٣ً٘  ًٖ اإلاؿئ

مين ألاشخام تهم، مً اإلادْغ   خٍغ
ً
 ألاشخاؾ حمُّ بدماًت اإلاخِللت اإلابادت مجمىُت" مً (29/1) اإلابضؤ لىو بٖماال

 الضازلُت الخٟخِل آلُاث ؤؾؿذ الض٫ْ  ؤٚلب ؤن ْعٚم ".السجً ؤو اشالاخخج ؤػياٌ مً ػيل ألي ًخِسكىن  الرًً
ٓاتها ٞةن ال٣ًاثُت، الغ٢ابت ألاخُان بٌٗ في ج٨ملِا ْالتى بها،   ٧اهذ زُ

ً
.  مؿخ٣لت زاعظُت مغا٢بت آلُاث جإؾِـ في بُئا

 :الداخلُت الخفخِؽ ُملُاث -1

  الض٫ْ  ؤٚلب ْيٗذ
ً
ٓظبّ ًخم هٓاما ٔ  جٟخِل بظغاء بم ٓمُت ماؾؿت ٢بل مً صازلى بصاع ٓلت خ٩  بظغاء ًٖ مؿئ

اعاث ت، مً ااخغمان ألما٦ً الٍؼ ٔ  للجِاػ اإلاٗخاصة ؤلاصاعة ؤٖما٫ بَاع في ااخٍغ ٓمى ؤلاصاع ْع  ٣ٍْخهغ ٩٦ل ااخ٩  َظٍ ص

ت الُِئت   ؤلاصاٍع
ً
ٓا٤ٞ الٗاملين، التزام مغا٢بت ٖلى ٚالبا ٓاثذ ْؤلاعقاصاث الَٓىُت اإلاٗاًير م٘ ؤلاظغاءاث ْج تؤلاص ْالل . اٍع

ْعَا ًمخض ؤن الىاصع مً ٧ْان مين لؤلشخام ؤلاوؿان ْخ١ٓ٣  ال٨غامت بمؿإلت ًخٗل٤ ما بلى ص تهم مً اإلادْغ  زم ْمً. خٍغ
 ًخ٤ٟ بما الاخخجاػ ؤْيإ جدؿين بلى جاصٔ ؤن صْن  ُّٞ، مٟٓيت هى ما ٖلى الضازلُت الخٟخِل بظغاءاث هخاثج ا٢خهغث

ْلُت اإلاٗاًير م٘ عة طاتها، خض في الضازلُت الغ٢ابت ٦ٟاًت ٖضم ٦ك٠ الظي مغألا ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  الض  اؾخ٨مالِا ْيْغ

 . مؿخ٣لت زاعظُت بمغا٢بت

 :الللاجى الخفخِؽ -2

ٓن  ما ٖاصة ٓلين، الٗامت الىُابت ْؤًٖاء ال٣ًاء ٩ً اعاث بظغاء ًٖ الًتهم، بد٨م مؿئ ْعٍت ٍػ  الاخخجاػ ألما٦ً ص

ع ٢ض الض٫ْ، بٌٗ ْفى. ؤْياِٖا ْٞدو ٓن " بقغاٝ ٢اضخى" ًْؼ  بالسجً، ؤخ٩ام يضَم نضعث هؼالء جًم التي السج
ٓبت بدىُٟظ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في ٍْٟهل ٓصة الخ٨غاع خُض مً ال٣ًاجى الخٟخِل ٖملُاث ْجسخل٠. ال٣ٗ  ؤن ٍْم٨ً. ْااج

ٓن  ٕٓ َظا ٩ً   الخٟخِل مً الى
ً
 .السجً ؤْيإ بكإن ملؼمت ٢غاعاث ًهضع ؤن ال٣اضخى ٌؿخُُ٘ ٖىضما ٞٗاال

 :اإلاظخللت الداخلُت ةالسكاب -3

تراٝ، ؤصٔ ٓاث في الٖا عة ألازيرة، الؿى  بوكاء بلى للمؿاءلت ْجسً٘ بالكٟا٢ُت الاخخجاػ ؤما٦ً جدؿم ؤن بًْغ

، ؤ٦ ر آلالُاث َظٍ ؤنبدذ ٢ْض مؿخ٣لت، مدلُت مغا٢بت آلُاث
ً
ض ٦ما جسهها ا جٍؼ ٓإ جسخل٠ ٢ْض. جإزيَر  آلالُاث َظٍ ؤه

ٓن  ؤن ًم٨ً بط ٦بيرة، بضعظت ٓػاعة ملخ٣ت َُئاث ؤْ البرإلاان، ًيكئها عؾمُت ماؾؿاث ج٩ ٖٓاث ؤْ مُٗىت، ب  مً مجم

  ؤْ اإلاضوى، اإلاجخم٘
ً
  مجها زلُُا

ً
 .ظمُٗا

، جل٣ى م٩اجب" البرإلاان ًاؾؿِا التي ااخاعظُت آلالُاث ْجًم ". ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الَٓىُت ْاإلااؾؿاث الك٩أْ
ؼ لغنض الًتها هُا١ ٍْدؿ٘ اعة بم٩اهُت لِكمل وؿان،ؤلا خ١ٓ٣  اخترام ْحٍٗؼ  بؿلُت ْالخمخ٘ الاخخجاػ، ؤما٦ً ْمغا٢بت ٍػ

ٔ  ٞدو اعاث ج٨غاع ْمغاث ٖم٤ صعظت جخٟاْث ٢ض ْل٨ً الٟغصًت؛ الك٩اْ . الٍؼ
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ْة اعاث ٞةن طل٪، ٖلى ْٖال   الاخخجاػ ؤما٦ً ٍػ
ً
ٔ  في ْالخد٤ُ٣ مُٗىت مؼاٖم مً الخد٤٣ حؿتهضٝ ما ٚالبا  ق٩اْ

 اإلاُٟضة الؿماث ْمً اإلاؿخ٣بلُت اإلاك٨الث مى٘ بهضٝ ؤلاخخجاػ ؤْيإ ْج٣ُُم ٢ْاجى خوٝ إلظغاء مجها ؤ٦ ر ٞغصًت،
ٔ  جل٣ى إلا٩اجب ا جغؾل ؤجها الَٓىُت ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ْماؾؿاث الك٩اْ َغ  جٓنُاتها بلى ًىٓغ ْؤن البرإلاان، بلى الٗلىُت ج٣اٍع

ٕٓ . عؾمى ْي٘ مً بّ جدؿم إلاا ؤلالؼام، مً بى

 . بُٗجها ْػاعة لخدب٘" ااخانت اإلاغا٢بت َُئاث" الض٫ْ  بٌٗ في جإؾؿذ ٢ْض
ً
ٓن  ما ٦ْشيرا  الًت الُِئاث لِظٍ ٩ً

ْظت ٓا٢ٗت ألاما٦ً في الاخخجاػ ؤْيإ مغا٢بت ؤظل مً مؼص ٓػاعة َظٍ ع٢ابت جدذ ال ا ال  الالػمت بالخدؿِىاث ْبزُاَع
ٓلين، مً الُِئاث َظٍ جخإل٠ ؤن ٍْم٨ً ٓمُت، ٚير إلاىٓماث ْممشلين مؿئ  ؤْ اإلاضوى، اإلاجخم٘ مً مؿخ٣لين ءْؤًٖا خ٩

  مجهم زلُِ
ً
غ ق٩ل في الخٓنُاث َظٍ وكغ ًخم ٢ْض ملؼمت، ٚير جٓنُاث ٖاصة الُِئاث َظٍ ْجهضع. ظمُٗا . ج٣اٍع

،
ً
ٓمُت ٚير اإلاىٓماث" جم٨ىذ ْؤزيرا  بٌٗ في" اإلاضوى اإلاجخم٘ ْمىٓماث ؤلاوؿان بد١ٓ٣  اإلاٗىُت الَٓىُت ااخ٩

٫ٓ  مً الض٫ْ  ٓا٣ٞت ٖلى ااخه ٌٍٓ م  اإلاضوى اإلاجخم٘ ظاهب مً اإلاغا٢بت ْجدؿم الاخخجاػ ؤما٦ً باهخٓام جغا٢ب بإن ْجٟ
 
ً
غ الىخاثج ْجيكغ الؿلُاث، ًٖ الاؾخ٣ال٫ مً ٦بيرة بضعظت ٚالبا  َظا ٖلى ًترجب ما ْٖاصة ٖلجى، بك٩ل ْالخ٣اٍع

غ جل٪ جدؿم ؤن الاؾخ٣ال٫   ٖلحها ًًٟى ٦ما بالض٢ت، الخ٣اٍع
ً
ٖٓا ٓن  ؤن ًم٨ً طل٪، ْم٘. ٦بير خضٔ ب٫ اإلاهضا٢ُت مً ه ٩ً 

ٓوى ألاؾاؽ ، للمغا٢بت ال٣اه
ً
 ؤلاعاصة ٖلى مٗخمضًً اإلاغا٢بين ًجٗل مما الؿلُاث، م٘ م٨خٓب اجٟا١ ٖلى بىاءً  يُٟٗا

ٓٞغ ٖضم ؤن ٦ما. الؿلُاث لِظٍ الؿُاؾُت ٍٓل ج ٖٓاث َظٍ مهاٍع٠ لخُُٛت الخم  ٢ض الض٫ْ، بٌٗ في اإلاؿخ٣لت اإلاجم
َٓغي  ٖغا٢ُل ًً٘  اإلاؿخمغة اإلاغا٢بت ٖلى ٢ضعتها ؤمام ةظ

 الاخخجاش ؤماهً ومساكبت الخفخِؽ بحساءاث: الثاوى اإلاولب

 
ً
: الاخخجاش ؤماهً مساكبت ُمل بهاز: ؤوال

ٓا٣ِٞا مً الخد٤ُ٣ ٖلى الاخخجاػ ؤْيإ مغا٢بت جغ٦ؼ ْلُت الَٓىُت اإلاٗاًير م٘ ج  ٧اٞت ْؤن ؤلاوؿان، اخ١ٓ٣  ْالض
مين تهم مً اإلادْغ ٓن ٌٗام خٍغ ٓاظب باالخترام ل  اجبإ جخُلب اإلاغا٢بت ٖملُت ٞةن طل٪ ْٖلى ٦بكغ ٢ُْمتهم ل٨غامتهم ال

ٓاث الؼاثغة الُِئاث : الخالُت ااخُ

 ْظّ ٧اٞت مً لالخخجاػ الٟٗلُت ألاْيإ ٖلى بض٢ت الخٗٝغ مين مً ٧ل آعاء) ْاإلاهاصع ألا تهم، مً اإلادْغ  خٍغ
م ٖلحهم، ًًال٣اثم اإلاخسههين ْمسخل٠ ْالٗاملين ْالؿلُاث ٔ  الٗىانغ مً ْٚيَر  ْؤؾغ اإلادامين، مشل آلازغ

،ً ٓمُت ٚير ْاإلاىٓماث ْااجمُٗاث، اإلادخجٍؼ اعة ٍٞغ٤ ؤًٖاء مالخٓاث -ااخ٩  بهضٝ ،(..الاخخجاػ ؤما٦ً ج٣ٟض ؤزىاء الٍؼ
٘ ؤْ عئٔ ؤٔ َغح ٢بل ْطل٪ الاخخجاػ، ألْيإ قامل جدلُل بلى الخٓنل ٔ  ٞع  الالػم مً ٧ان ْبن ؤٖلى ؾلُاث بلى ق٩اْ

٘ ٓع، ٖلى الؿلُاث بلى ْالخٗظًب اإلاٗاملت إلؾاءة ااجؿُمت ااخاالث بكإن الاصٖاءاث ٞع  م٣ضمى ٌٗغى ال بما ْل٨ً الٟ

 .للخُغ الاصٖاءاث َظٍ
 ٔٓا٤ٞ مض ْلُت اإلاٗاًير م٘ الاخخجاػ ؤْيإ ج ٓاء الهلت، طاث ْالَٓىُت الض  ؤن ًيبػى بما ٢اثم َٓ ما بم٣اعهت ؾ

ٓن، ٓا٤ٞ ٖضم) اإلاٗاًير َظٍ جُب٤ُ ٖضم ؤؾباب بخٓيُذ ؤْ ٩ً ٓاهين ج ْلُت اإلاٗاًير م٘ الَٓىُت ال٣ ٍٓغ ٖضم -الض  جُ
َٓغاإلاٗاًير ٟين لٗمل خ٣ُ٣ى بَاع لٓي٘ ٨ًٟى بما ظ ٓلين اإلآَ مين ألاشخام ًٖ اإلاؿئ تهم مً اإلادْغ  ٦ٟاًت ٖضم -خٍغ
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ٓٞغ ٖضم بلى ًاصٔ ْبما الٗاملين، جضٍعب ٓاعص ي٠ٗ -اإلاٗاًير جل٪ م٘ لخجاْب٫ الالػمت اإلاِىُت الش٣اٞت ج  اإلااصًت اإلا
ت  .(..ْالبكٍغ

 ا الخٓنُاث، جىُٟظ مخابٗت ٓة ؤَم باٖخباَع اعة، آلُت ٖلى ٍْيبػى. اإلاغا٢بت ٖملُت في زُ  اجساط ٖضم خالت في الٍؼ

ٔ  َغ١  ًٖ جبدض ؤن ال٩اُٞت، ؤْ الالػمت ؤلاظغاءاث  .الخٓنُاث جل٪ لخىُٟظ الًِٛ إلاماعؾت ؤزغ

 
ً
 :للمساكبت بسهامجَ وق: زاهُا

اعة، بغهامج ْي٘ -1  :ًلى ما ًخًمً بدُض الٍؼ

اعاث، اإلاؿتهضٞت الاخخجاػ بإما٦ً ٢اثمت -   مجها جغاٍ ما ْازخُاع بالٍؼ
ً
 (1)مسخلٟت إلاٗاًير ٣ْٞا

اعة، اإلاسههت اإلاضة جدضًض - ٓاػن  ًد٤٣ بما للٍؼ ٢ٓذ بلى اإلاغا٢بت خاظت بين الخ ٓاظبها لل٣ُام ال٩افى ال  ٖلى ب
ٓظّ ٓلين م٘ الخدضر مً لخخم٨ً مل،ألا٥ ال ْهحهم اإلاؿئ ً، لؤلشخام اإلامشلت ْالُٗىت ْمٗا  اإلاغا٤ٞ ْٞدو اإلادخجٍؼ

ٝ ْغ  اإلاِٗكت ْْ

 
ً
م حؼىُل: زالثا ازة فٍس : وملىماجه الٍص

اعة ٍٞغ٤ ًًم ؤن ًيبػى -1 ٓن  مجاالث بٌٗ في ؾُما ال اإلاخسههت، ال٨ٟاءاث مً هسبت الٍؼ  ْالصخت ال٣اه

ٓص ؤن ٦ما. الٗامت ٓص خالت في زانت ؤَمُخّ، لّ الٍٟغ٤ يمً بَبي ْظ ٔ  ْظ  اإلاٗاملت، ْبؾاءة بالخٗظًب جخٗل٤ ق٩اْ

 
ً
ْعٍ ًٖ ًٞال ٓن  ٢ض ٦ظل٪. مِٗم ااخبراث ْجباص٫ الاخخجاػ، م٩ان في الُبُت بالٗىانغ الاجها٫ ْجِؿير الخٟاَم في ص ٩ً 
ٓص ٓظ ٍٓين مخسههين ل  .للٛاًت بًجابى ؤمغ هٟؿُين ْؤَباء جغب

ٔ  مً -2 ع ٓاػن  اٖاةمغ الًْغ ٕٓ في الخ ٓع ) الى اعة، ٍٞغ٤ حك٨ُل في (بهار -ط٧ ٓلت لًمان الٍؼ ٓٞير الخٟاَم ؾِ  ْج
ٖٓاث بٌٗ مىا٢كت لضٔ ٖجهم ااخغط ْعٞ٘ الاخخجاػ، بإما٦ً ْالٗاملين اإلادخجٍؼً مً ٧ْل الٍٟغ٤ بين الش٣ت  طاث اإلآي

ٓعة جٓيُذ مً صًؼي  ااجيؿين مً ٖىانغ الٍٟغ٤ يم ٞةن لظا. آلازغ ااجيـ ؤمام ااخؿاؾُت  ألْيإ ال٩املت اله
ً، ؤلا٢لُمُت ؤْ الٗغ٢ُت الاهخماءاث حٗضص خالت في اإلاُٟض ْمً الاخخجاػ  بلى جيخمى ٖىانغ الؼاثغة الُِئت جًم ؤن للمدخجٍؼ

ٖٓاث جل٪   ًيبػى ٦ما ْألا٢لُم اإلاجم
ً
خباع في اللٛت مِاعة ْي٘ ؤًًا  الٖا

 

 الخاجمت

ٕٓ بخاَذ خباع مً ال٨شير باإلآي اب ـ اإلابهمت اإلاهُلخاث لبٌٗ باليؿبت ْزانت الؿُاؾُت اثالٖا  ْالتي ـ ٧اإلَع
ْلي اإلاجخم٘ ًهل لم ْلُت ْمىٓماجّ الض  او٨ٗـ ما َْٓ اإلاهُلر، لِظا ُّٞ لبـ ال خاػم ٢اَ٘ حٍٗغ٠ بلى خُىّ ختى الض

داث ٖلى ٓاث ؤًضي في ٢ْ٘ مً ٧ل اٖخبر مً مجهم بن بل ألامغ، َظا في الؿاؾت بٌٗ جهٍغ ْلي جدال٠ا٫ ٢  اجهُاع ٣ٖب الض
ت الٗملُاث جهاًت في َالبان خغ٦ت   الٗؿ٨ٍغ

ً
ابُا ُين ٚير م٣اجلين ْؤجهم ال٣خل، ْبهما ااخُاة ٌؿخد٤ ال بَع  ٚير ؤْ قٖغ

ٓهُين، ٔ  مٗاملت مٗاملخّ ًخٗين ال خغب ؤؾير ٌٗخبر ال مجهم ااخُاة ٢ُض ٖلى ًب٣ى مً ٞةن ْبالخالي ٢اه  زانت ااخغب، ؤؾغ

 . مسخلٟت ظيؿُاث مً ممىّ البٌٗ ؤن
                                                           

األماكن اليت ال يتم زيارهتا  -األماكن اليت تعكس بصدؽ ظركؼ الوضع يف البلد)ديكن أف يتم انتقاء أماكن االحتجاز ادلستهدفة بالزيارة كفقان دلعايَت متعددة  ( )
. (االختيار العشوائى الذم يغطى سلتلف الفئات من احملتجزين كأماكن االحتجاز -احلضريةبشكل متكرر، كتكوف غالبان أكثر األماكن بعدان عن ادلراكز 
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ٓاهخاهامٓ ٢اٖضة في اإلاٗخ٣لين ٞةن ْلِظا ٨ُت ظ ٢ِٓم جىته٪ ألامٍغ ٓا ال خ٣  ٌؿخٗمل بل"  خغب ؤؾير"  مٗاملت ٌٗامل
ٓاٖض ٞةن ْلظل٪.  الخٗظًب ؤق٩ا٫ ٧ل مِٗم ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الض ْلي ْال٣اه ٓاز٤ُ ؤلاوؿاوي الض  ْاإلا

ْلُت ٓا ٢اٖضة في جىته٪ الض   .هخاهامٓظ

ٓٞير ٌٗض ٝ ج   الاخخجاػ ؤما٦ً في الث٣ت مِٗكُت ْْغ
ً
  ؤمغا

ً
ا ٍع  للصخو ؤلاوؿاهُت ال٨غامت ٖلى للخٟاّ يْغ

 مؿاثل ٧لِا الىٓاٞت ْؤٖما٫ الىٟاًاث م٘ ْالخٗامل ْاإلاُاٍ الُا٢ت ْبمضاصاث ْالصخت ْالُٗام اإلاِٗكت ٞإما٦ً. اإلادخجؼ

خّ مً شخو ؤٔ خغم ما ٞةطا. اإلادخجؼ ٦غامت في جازغ ٖىانغ ٧ْلِا ؤلاوؿاهُت، لل٨غامت مِمت ٓلى خٍغ  الؿلُاث جخ
ٓلُت ٓٞير مؿئ ت مً ٞااخغمان ْؾالمخّ، الصخو لظل٪ ألاؾاؾُت الاخخُاظاث ج  ْمً ٣ٖابى، َاب٘ لّ طاجّ خض في ااخٍغ

ْلت لضٔ لِـ زم، ض خ٤ ؤٔ الض ٝ بٟغى بلت الُين لتًز ْلُت جٟى ال ؾِئت اخخجاػ ْْغ  الىمىذحُت داللىاَ"باإلاٗاًيرالض

ٓاٖض) "السجىاء مِاملت الدهُا ٓطظُت ال٣ . بالتزامِا حِٗضث التي (الضهُا الىم

 :الخالي الىدى ُلى وذلً والخىؿُاث، الىخاثج ؤهم الدزاطت خاجمت وجلمىذ

  
ً
 ـ: الدزاطت هخاثج ؤهم:ؤوال

ٓم التي ألاؾاؾُت اإلاباصت مً -1 ٓن  ٖلحها ٣ً ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه ٔ  ؤلاوؿان ١ٓ٢ ار الض  لؤلؾغ

، ااخغبُين
ً
٢ٓا ، ْاإلالبـ، ْالكغاب، الُٗام، في ْخ٣ّ ااخؿىت، اإلاٗاملت في ألاؾير خ٤: ؤَمِا خ٣ اًت ْاإلاإْٔ  ْالٖغ

ّ ْاخترام بإَلّ، ْالاجها٫ ٖلُّ، ْالغص مداصزخّ في ْخ٣ّ الصخُت،  ؤؾغجّ، ْخضة ٖلى اإلاداٞٓت في ْخ٣ّ ْؾمٗخّ، قٞغ

ت ، مماعؾخّ ْخٍغ  .حٗظًبّ عمتْح لكٗاثٍغ

ٓظِت الاهتها٧اث -2 ٔ  بد٤ اإلا مت حك٩ل  ْاإلادخجٍؼً ْاإلاٗخ٣لين ألاؾغ مت خغب ظٍغ ٓظب ؤلاوؿاهُت يض ْظٍغ  حؿخ

ٓبت ْلُت ال٣ٗ  .الض

ْلي اإلاجخم٘ نمذ اؾخمغاع -3 ٓن  في اإلاغج٨بت ااجغاثم ٖلى الض ٓاهخاهامٓ ٢ْاٖضة ْالٗغا٢ُت الاؾغاثُلُت السج  ظ
ٔ  بد٤ ْلت شج٘م ٖامل ٌك٩ل ْاإلاٗخ٣لين، ألاؾغ ٓاٖض ألهتها٥ للض ٓن  ٢ ْلي ال٣اه ٓن  ؤلاوؿاوي الض ْلي ْال٣اه  اخ١ٓ٣  الض

ٓاتها ؤلاوؿان ض باعج٩اب ٢ْ ٔ  بد٤ الاهتها٧اث مً اإلاٍؼ  .ْاإلاٗخ٣لين ألاؾغ

 

  
ً
 ـ: الدزاطت جىؿُاث ؤهم: زاهُا

، ماجمغاث ٣ٖض .1 تٍء َُّق ٓن  جدىا٫ْ  صعاؾُت، ْؤًام ٖلم ْلي ال٣اه  ر ْالضعاؾت، بالبدض، ؤلاوؿاوي الض
ً
 ٌؿخجض ما انت

ٓهُت، ؤخ٩ام مً ْلُت ْمٗاَضاث ٢اه  .ص

ٔ  خ١ٓ٣  ببغاػ .2 ٓن  التي ااخماًت ْهُا١ ااخغب، ػمً ألاؾغ  .بها ًخمخٗ

اَا اؾتراجُجُت، ْزُت ٖمل، آلُت ٖلى الاجٟا١ .3 ؛ ؤلاؾالمُت اإلاىٓماث جٖغ  ؤلاؾالمي، الٗالم ٦غابُت ال٨بٔر
ا، ؤلاؾالمي، الخٗاْن  ْمىٓمت ْلي نال٣اهٓ ؤخ٩ام ليكغ ْٚيَر ٘ ٖٓمت ْبُان ؤلاوؿاوي، الض  َظا في ؤلاؾالمي الدكَغ
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ل ااجاهب؛ ْة جل٪ ؤظم٘ الٗالم ؤٖين ًٖ لنًز   ؤلاؾالم اتهامِم ْهضٞ٘ ألامت، ؤٖضاء ْيِٗا التي الٛكا
ً
  ْلما

ً
ْعا  ْػ

 .بالٓخكُت

م .4 ٓظُّ لْؼ الم ْؾاثل ج ٖٓت، اإلاغثُت، ؤلٖا ءة؛ ْاإلاؿم ٔ  ًٖ للضٞإ ْاإلا٣ْغ ٓن  في ألاؾغ . ٖخ٣الثْالم السج

عة-5 ٓص يْغ ٔ  بد١ٓ٣  جخٗل٤ ٖلمُت ماصة ْظ ٓن  ألاؾغ ٓهُت البرامج يمً ْج٩  في الضعاؾُت ْاإلاىاهج الخلٍٟؼ
ْلي اإلاجخم٘ جبهير بهضٝ ْطل٪ ْاإلاضاعؽ ْال٩لُاث ْاإلاٗاَض ااجامٗاث ٔ  بد١ٓ٣  الض  .ْاإلاٗخ٣لُين ألاؾغ

عة الباخض ًٓصخي-6 ض ٣ٖض بًْغ ٔ  ْا٢٘ بضعاؾت حٗجي ْالتي الضعاؾُت ْألاًام اإلااجمغاث مً اإلاٍؼ ٓاظب ألاؾغ  ْال

 .اججاَِم الضًجي

ٓن  الباخض ًٓصخي -7 المُ عة ؤلٖا ٔ  مخسههت مجلت اهجاػ بًْغ ٓن  باألؾغ ْعٍت قبّ ْج٩  َبُٗت لى٣ل ْطل٪ ص

ٔ  مِٗكت ٓن  صازل ألاؾغ ٔ  لّ ًخٗغى ْما اإلاسخلٟت السج . اإلاٗاملت في ْؾٓء ٢م٘ مً ألاؾغ

عة -8 ْعٍت وكغاث ٖمل يْغ ٧ٓالت"  ليكاٍ مىخٓمت ص ت ال ٔ  ًٖ لؤلٖالم اإلاغ٦ٍؼ  ألاخمغ الهلُب َُئت  -ألاؾغ

ْلُت ْلت-الض ْلُت اللجىت –ااخامُت الض "   ااخ٣اث٤ لخ٣صخى الض

عة -9 ْلي اإلاجخم٘ خماًت يْغ ٓا اخ١ٓ٣  الض م اللجٓء َالب  بالهجغة جخٗل٤ ألؾباب اإلاٗخ٣لين مً ْٚيَر
 

 اإلاساحّ كاثمت

 
ً
:  اإلاساحّ باللغت الِسبُت: ؤوال

: الىخب اللاهىهُت  -1

ْااخغب، صاع ال٨ٟغ ااجامعى، الُبٗت الغابّٗ: الكاٞعى مدمض بكير. ص .1 ْلي الٗام في الؿلم  ٓن الض  ال٣اه

ٍٓذ، : جمام مدمض جمام. ص .2 ٖٓاث ظامٗت ال٩ ٓن، مُب  .م 1994خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في السج

ب، ظى٠ُ، م٘: ظان با٦ُخّ .3 ْخماًت ضخاًا ااخْغ ْلي ؤلاوؿاوي  ٓن الض ْٞان، ال٣اه  .م 1986َض َنٔر ص

ْلُت اإلاؿلخت : خاػم ٖخلم. ص .4 ٓن النزاٖاث الض ْلى، (اإلاضزل ـ الىُا١ الؼماوى  )٢اه ٍٓذ، الُبٗت ألا  ، ال٩

ْلي ؤلاوؿاوى: ؾاهضعا ؾىجغ .5 ٓن الض ٟا٫ في خاالث النزإ اإلاؿلر، ٦خاث صعاؾاث في ال٣اه  خماًت ألَا

ْغي: نالط الضًً ٖامغ. ص .6 ْلي ؤلاوؿاوي الخٟغ٢ت بين اإلا٣اجلين  ٓن الض  .ع اإلا٣اجلين ـ ٦خاب صعاؾاث في ال٣اه

ْلي الٗام، ال٣اَغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبى، : نالح الضًً ٖامغ. ص .7 ٓن الض ْمت الكٗبُت اإلاؿلخت في ال٣اه اإلا٣ا

 .م1975

ٓن النزاٖاث اإلاؿلخت، ال٣اَغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبى، : نالح الضًً ٖامغ. ص .8  .م 1976م٣ضمت لضعاؾت ٢اه

ْلي ؤلاوؿاوي : مغ الؼمالىٖا. ص .9 ٓن الض ٓظب ؤخ٩ام ال٣اه  .بضْن ، الٟئاث اإلادمُت بم

ٓص خماًت. ص.10 ٗت ؤلاؾالمُت، صاع : ٖبضالٛجى مدم ْالكَغ ْلي ؤلاوؿاوي  ٓن الض ضخاًا النزاٖاث اإلاؿلخت في ال٣اه

 .الجهًت الٗغبُت 

ٓاخض مدمض الٟاع. ص.11 ٗت ؤلاؽ: ٖبضال ْالكَغ ْلي  ٓن الض المُت، صاع الجهًت الٗغبُت، خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ال٣اه

 م2000ال٣اَغة، 



 2017 فبراًس :   16  الِدد   -السابّالِام   -مجلت حُل خلىق ؤلاوظان

 

  

www.jilrc-magazines.com  -  human@jilrc-magazines.com 
 

  

146 

ْلُت، صاع الجهًت : : مدمض ؾُٗض الض٢ا١. ص.12 ُت الض ٓلُت ًٖ اهتها٥ الكٖغ ٍ اإلاهلخت ًٖ صٖٔٓ اإلاؿئ قْغ

 .الٗغبُت 

ٓوـ. ص.13 ْلي ؤلاوؿاوي، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة، الُبٗت : مدمض مهُٟى ً ٓن الض ٓع في ال٣اه مالمذ الخُ

ْلى   .ألا

ٓوىمدم. ص.14 ْالٛمٓى، صاع : ْص قٍغ٠ بؿُ ْالشٛغاث  ْلي ؤلاوؿاوي ـ الخضزالث  ٓن الض اع الٗغبى لل٣اه ؤلَا

١  .الكْغ

ٓص ناار الٗاصلى. ص.15 ْلُت في ْل الىٓام الٗالمى ااجضًض، صاع ال٨خب  : مدم ُت الض الكٖغ

: زطاثل الدهخىزاه   -3

ٓاخض مدمض الٟاع. ص .1  .م 1975ؤؾٔغ ااخغب، ٖالم ال٨خب، : ٖبض ال

ْلي : مدؿً ٖلى ظاص .ص .2 ٓن الض ٓاٖض ال٣اه بُُٗت ٖلى يٓء ٢  .مٗاَضاث الؿالم، صعاؾت جإنُلُت َْ

ٔ . ص .3 ٓا٢ٗت جدذ الاخخال٫ ااخغبي، ظامٗت ٖين قمـ، : مدحى الضًً ٖكماْ خ١ٓ٣ اإلاضهُين في ألاعاضخي ال

 .م 1971

ْلي، صاع الجهًت الٗغبُت : ْاثل ؤخمض ٖالم. ص .4 ٓن الض  .خماًت ألا٢لُاث في ال٣اه

: الدوزٍاث   –4

ْلت ؤلاؾالمُت، اإلااجمغ الؿاصؽ إلاجم٘ : ٖبضهللا ٖٓقت/ الكُش  .1 ْاإلاٗاوى ؤلاوؿاهُت في الض اًت ؤلاؾالم لل٣ُم  ٖع

غ،   . 1971البدٓر ؤلاؾالمُت في ألاَػ

ْلي ؤلاوؿاوي، في الٟترة مً : اإلااجمغ ؤلا٢لُمى الٗغبى .2 ٓن الض ٓٞمبر  16بلى  ٦14خاب صعاؾاث في ال٣اه  .م1999ه

ٓن،  .3 ْلي، اإلاجلض الؿخ ٓن الض ت لل٣اه ْلي، جهضع ًٖ ااجمُٗت اإلاهٍغ ٓن الض ت لل٣اه  .م 2004اإلاجلت اإلاهٍغ

ٓب٨غ الضؾٓقى .4 ْلُت، الٗضص : ؤب ْلت، مجلت الؿُاؾت الض ، (149)ؤٞٛاوؿخان ـ جدضًاث بٖاصة بىاء الض

ٓلُٓ  .(37)، اإلاجلض 2002ً

ْمت اإلاؿلخت، اإلاجلض ا: ٖاجكت عاجب. ص .5 ُٖت اإلا٣ا ْلي، ناصع ًٖ مكْغ ٓن الض لشاوى مً صعاؾاث في ال٣اه

ْلي  ٓن الض ت لل٣اه  .ااجمُٗت اإلاهٍغ

ٔ . ص .6 مؿخ٣بل ألاٞٛان الٗغب، مجلت الضًم٣غاَُت، ناصع ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت : ٖا٠َ ؾٗضاْ

ضة ألاَغام، الٗضص ااخامـ،   .م 2002ْؤلاؾتراجُجُت، بجٍغ

ٓصٍ. ص .7 ْمت في ألاعا: ٖؼالضًً ٞ ُت اإلا٣ا ْلي، الهاصع قٖغ ٓن الض ضخي اإلادخلت، اإلاجلض ألا٫ْ مً صعاؾاث في ال٣اه

ْلي  ٓن الض ت لل٣اه  .ًٖ ااجمُٗت اإلاهٍغ

8.  ٔ مؿخ٣بل ألاٞٛان  الٗغب، مجلت الضًم٣غاَُت ـ ناصع ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت : ٖا٠َ ؾٗضاْ

ضة ألاَغام، الٗضص ااخامـ، ؾىت    2002ْؤلاؾتراجُجُت بجٍغ

ذ ميؿ٤ ألامم الم .9 ٍٓدُت، في جهٍغ ضة ال٣بـ ال٩ ٍٓدُين في ظٍغ جدضة ااخام بمخابٗت ؤْيإ ألاؾٔغ ال٩

ْع ْألاؾباب مجلت الغئٍت. ص. 22/6/2000 ْالخهُٟاث الؿُاؾُت ااجظ خُاالث ؤلاؾغاثُلُت   ٖماص ؾُٗض لبضة، الٚا

غ مغا٢بت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان لٗام .10 ٢ِْ 2000ج٣ٍغ ٫ٓ بؾغاثُل ْألاعاضخي اإلادخلت في الًٟت الٛغبُت  إ ٚؼة خ

ضة الغؤي،   .م27/2/2003ظٍغ
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 :الىزاثم الدولُت   –5

ْلُت للهلُب  1949ؤٚؿُـ  12ههٓم اجٟا٢ُت ظى٠ُ اإلابرمت في  .1 في ال٨خاب الهاصع ًٖ اللجىت الض

 .م 1987ألاخمغ، ظى٠ُ ؾىت 

ً في  .2 ٓلين ؤلاياُٞين الهاصٍع ٧ٓ ٓ ؾىت  10ههٓم البرْج ٓهُ اث الض1977ًْ ْاإلاٗخ٣لين بدماًت اإلاىاٖػ لُت م، 

ْلُت للهلُب ألاخمغ، ظى٠ُ ؾىت   م 1982اإلاؿلخت، ال٨خاب الهاصع ًٖ اللجىت الض

. ر3ر، 2ْ، ٣ٞغة 1991ماعؽ  2، الهاصع في ٢686غاع مجلـ ألامً ع٢م   -4

ل  3، في ٢687غاع مجلـ ألامً ع٢م -5  36ْ 30، ٣ٞغة ػ1991ؤبٍغ
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الىٌام اللاهىوي الظىداوي إلاىّ الاججاز بالبؼس  

في بهاز الاجفاكُاث ؤلاكلُمُت والدولُت 
ٓعة  اى الض٦خ ٓصًت –ػبُضة ٖبض الِاصي، ظامٗت ألامير ؾلُان ألاَلُت الٍغ  .اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

 

 

 

  ملخف

ت ؤن  ذ البكٍغ   اإلااضخي في ٖٞغ
ً
ٓصًت، مً مخٗضصة ؤق٩اال ٔ  بلى ص٫ْ  مً اق٩الِا ازخلٟذ الٗب  في ازخٟذ ْان آزغ

مت ْاَغة في ٖاصث اجها بال الٟتراث مً ٞترة ٓظّ. بالبكغ الاججاع ظٍغ   ا٦ ر ب
ً
 ص٫ْ  في مىدكغة ْاَغة في ْْخكُت، بظغاما

٣ُا، قغ١  ٕٓ اَخم اٍٞغ ٓصان إلاٗاهاة البكغب باالججاع اإلآي ٣ُت الض٫ْ  مً ٦ٛيٍر الؿ ٓص مً ؤلاٍٞغ  الاججاع ْاَغة ْظ
  باٖخباٍع بالبكغ

ً
ٓانل البالص، قغ١  في ؾُما ال ألاٞاع٢ت للمِاظٍغً مٗبرا ٓلِم بٗض اإلاِاظٍغً مً ٦شير ٍْ ٓصان ْن  الؿ

ٔ  ص٫ْ  بلى عخلتهم ْعبُت ال٣اعة ٢انضًً ؤزغ ٨ُت، ال٣اعة ؤْ الا  اإلا٣اعن  الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج اؾخسضام جم ٢ْض ألامٍغ
ٕٓ مً الِضٝ لخد٤ُ٣ ٓصان في بالبكغ الاججاع م٩اٞدت اهٓمت ٖلى الخٗٝغ َٓ بال اإلآي  باالجٟا٢ُاث ْم٣اعهتها الؿ

ْلُت ٫ٓ  ؾُما ال. الض ٧ٓ ج ٟا٫، اليؿاء ْبسانت باألشخام، الاججاع ْمٗا٢بت ٢ْم٘ مى٘ بْغ  ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل ْألَا

مت ةإلا٩اٞذ اإلاخدضة ٓص بلى الضعاؾت هخاثج ْؤقاعث م،2000 الَٓىُت ٖبر اإلاىٓمت ااجٍغ  بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت ؤهٓمت ْظ
ٓصان في ٓصان اهًمام م٘ الؿ ْلُت لالجٟا٢ُاث الؿ  الضعاؾت ؤْنذ بلحها، جٓنلذ التي الىخاثج يٓء ْفي الهلت، طاث الض

ؼ ٖلى بالٗمل ٓصان في بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ؤهٓمت ٞٗالُت حٍٗؼ ت بإوكاء الؿ  اجِاث ْالخضٍعب مخسههت قَغ

.  ْال٣ًاة الخد٤ُ٣

ٓن  بالبكغ، الاججاع: الافخخاخُت اليلماث ٓصاوي باألشخام الاججاع ٢اه ٫ٓ  م، 2014 لؿىت الؿ ٧ٓ   باليرمٓ بغج

 

Abstract :  

In the past the humanity knew multiple forms of slavery, their forms are different from 

countries to others and different during an era unless it is appeared in the phenomenon of 

crime of human trafficking in a form with huge crime and savagery in a phenomenon 

appeared in the countries of east Africa. The study discussed the matter of human trafficking 

because Sudan suffers like other African countries from the common crime of human 

trafficking which pushed the African immigrants especially in east of the countries, and a lot 

of immigrants after arrival to Sudan continue their trip to other countries like European 

continent or American continent, the analytical descriptive approach was used to achieve the 

objective from the matter unless recognition the systems of anti-human trafficking in Sudan 
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and its comparison with the international agreements especially the protocol of prevention 

and suppression and attacking the human trafficking, especially women and children, the 

complementary for the agreement of the united nation to attack the organized crime across 

from national 2000. The results of the study referred to the existence of the systems to attack 

human trafficking in Sudan with the joining of Sudan to the international agreements with this 

regard, and in light of the reached results, the study recommended to enhance the 

effectiveness of the systems of anti-human trafficking in Sudan by construction specialized 

police and training the directions of investigation and judges. 

Opening words: human trafficking, Sudanese human trafficking law for year 2014, 

Protocol Palermo. 

 

  

:  ملدمت 

٣ُت الض٫ْ  مً الٗضًض صعثؤم  ٓاهين ؤلاٍٞغ ىُت ٢  اإلاخدضة ألامم ْجهض٤ً ب٢غاع مىظ بالبكغ ؤلاججاع إلاداعبت َْ

 ٫ٓ ٧ٓ ٟا٫ اليؿاء ْبسانت باألشخام، الاججاع ْمٗا٢بت ٢ْم٘ مى٘ لبرْج   ْطل٪.  ْألَا
َل
ٓا٣ٞا عي الالتزام م٘ ج  الدكَغ

٫ٓ  اإلاهاخب ٧ٓ ٟا٫، اليؿاء ْبسانت باألشخام، عالاججا ْمٗا٢بت ٢ْم٘ مى٘ اإلاخدضة ألامم لبرْج  الجٟا٢ُت اإلا٨مل ْألَا

مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم ٓباث ْْيٗذ. (1) م2000 الَٓىُت ٖبر اإلاىٓمت ااجٍغ  ْفي الٓاَغة، َظٍ مً للخض ْجضابير ٣ٖ
ٓصان ٖلى اَخمامىا اههب َظا ؾُا١ ٣ُت الض٫ْ  مً باٖخباٍع الؿ مت مً حٗاوي التي ؤلاٍٞغ  عنض م٘ ،بالبكغ الاججاع ظٍغ

ٓاز٤ُ اَم ْلذ التي ْالاجٟا٢ُاث اإلا  زالزت بلى الضعاؾت َظا جى٣ؿم ْالاؾخٛال٫، الاججاع مً ْاإلاغاة الُٟل خماًت جىا

 ٫ٓ ٓم الا٫ْ  ال٣ؿم: ٞه ْلُت الاجٟا٢ُاث في بالبكغ الاججاع مِٟ ٓصان الض  ؤَم ٖلى ُّٞ الًٓء وؿلِ: الشاوي ْال٣ؿم ْالؿ

ٓع  مت ن  بابغػ  ْؾىسخخم.  بالبكغ الاججاع م٩اٞدت لخضابير ؾىٟغصٍ الشالض ْال٣ؿم ْصانالـ في بالبكغ الاججاع ظٍغ
.  الضعاؾت َظا في الحها جٓنلىا التي ْالخٓنُاث الىخاثج

ٓوي الىٓام ٖلى الخٗٝغ في ج٨مً: واطئلتها الدزاطت مؼيلت ٓصان في بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت ال٣اه  ْالظي الؿ
ٗت عتهاا١ التي ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  خماًت ٌك٩ل ٓاز٤ُ ْالضؾاجير الكَغ ْلُت، ْاإلا  الضعاؾت مك٩لت جدضًض ًم٨ً ْبالخالي الض

ٓهُت ألاهٓمت ماهي: الخالي الغثِسخي بالؿاا٫ ٓصاهُت ال٣اه  ًخٟٕغ الؿاا٫ َامل ْٖلى ؟ بالبكغ الاججاع ج٩اٞذ التي الؿ

ٔ  ما: َما ؾاالين ٓوي الىٓام بين الٗال٢ت ْما ؟ ةالٓاَغ م٩اٞدت في بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ؤهٓمت ٞٗالُت مؿخٓ  ال٣اه
ٓصان في بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت ْلُت ْاإلاٗاَضاث ؤلا٢لُمُت ْالاجٟا٢ُاث الؿ  ؟ بالبكغ الاججاع بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت الض

:  ًلي إلاا الضعاؾت َظٍ تهضٝ: الدزاطت اهداف

ٓوي الىٓام ٖلى الخٗٝغ -1 ٓصان في بالبكغ الاججاع إلاى٘ ال٣اه ٓاهين يج٣و زال٫ مً الؿ  باالججاع اإلاخٗل٣ت ال٣

ٓصان في بالبكغ ٓاهين جل٪ بين ازخالٝ َىا٥ ٧ان بطا ٦ْظل٪.  الؿ ْلُت ْالاجٟا٢ُاث ال٣  . الض

                                                           
    ، ص 2006األمم ادلتحدة نيويورؾ، : الربنامج العادلي دلكافحة االٕتار بالبشر ( )
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2-  ٫ٓ ٓهُت للجِاث الضعاؾت هخاثج ٖلى مبيُت جٓنُاث بلى الٓن ٓصان في اإلاٗىُت ال٣اه  في مجها لالؾخٟاصة الؿ
ٓاهين ْحٗضًل جدضًض  .عبالبل الاججاع ج٩اٞذ التي ال٣

٫ٓ  ًم٨ً ٖام بك٩ل: الدزاطت ؤهمُت ٓجها في ج٨مً الضعاؾت ؤَمُت بإن ال٣  اإلاجخم٘ اؾدكٗاع م٘ متزامىت اجذ ٧
ْلي ٍٓاجّ مسخل٠ ٖلى الض ٓعة الغؾمُت ْٚير الغؾمُت مؿخ ْلت ٧ل ٞؿٗذ ؤلاوؿان ٖلى بالبكغ الاججاع ْاَغة بسُ  ص
ٓاهين حٗضًل ؤْ بٓي٘ ٓاظِت مىاؾبت، ٢ ٓصان ٧ْان بالبكغ، ظاعالاث ْاَغة ْم٩اٞدت إلا  التي الض٫ْ  جل٪ يمً مً الؿ
ٔ  بظلذ جي الهُٗضًً ٖلى ظِضَا ٢هاع ْلي الَٓ  مً جيب٘ الضعاؾت ؤَمُت ان ٦ما بالبكغ، الاججاع ْاَغة مً للخض ْالض

ٓصاهُت الضعاؾاث ٢لت ْلذ ْالتي ااخهٓم ْظّ ٖلى الؿ ٓوي الىٓام في بالبكغ الاججاع م٩اٞدت جىا ٓصاوي، ال٣اه  الؿ

ٔ  ؤَمُت ا٥ًَْ ٢ٓ٘ خُض ؤزغ ت ازغاء في الضعاؾت َظٍ حؿِم ان ًخ  .  الٗلمُت اإلاٗٞغ

ٕٓ ًه٠ ألهّ ْنٟي ِٞٓ اإلا٣اعن، الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج الضعاؾت اجبٗذ: الضعاؾت مىهجُت  الىٓام مٓي
ٓوي ٓصاوي ال٣اه ْلُت الاجٟا٢ُاث بَاع في بالبكغ الاججاع إلاى٘ الؿ   الض

ً
ٓاهينْ ااخ٣اث٤ ظم٘ ٖلى اٖخماصا ٓصاهُت ال٣  الؿ

  ْجدلُلِا ْجهيُِٟا ْالاجٟا٢ُاث
ً
  جدلُال

ً
٫ٓ  صاللتها الؾخسالم ص٣ُ٢ا ٫ٓ  هخاثج بلى ْالٓن ٕٓ خ  مىهج َٓ ،ْ الضعاؾت مٓي

ٓم ألهّ جدلُلي ٓاهين ْجدلُل جٟؿير ٖلى ٣ً ٓصاهُت ال٣  مىهج َْٓ ههٓنِا، ْقغح بالبكغ الاججاع بٓاَغة اإلاغجبُت الؿ

ٓوي لىٓاما بين ٣ًاعن  ألهّ م٣اعن  ٓصاوي ال٣اه ْلُت ْالاجٟا٢ُاث الؿ .  الض

ٌ  اللظم  الظىداوي واللاهىن  الدولُت الاجفاكُاث في بالبؼس الاججاز مفهىم: ألاو

ٝغ  ٟا٫ ْاؾخٛال٫ ااجيسخي الاؾخٛال٫ اق٩ا٫ ْؾاثغ الضٖاعة اٖما٫ في الاؾخٛال٫ باهّ بالبكغ الاججاع ُٖل  في ألَا
ٓاص ْفي طل٪ ٫ٓ  ؤْ الاؾدبٗاص ؤْ بالغ١  الكبحهت اإلاماعؾاث ؤْ الاؾتر٢ا١ ؤْ ٢ؿغا ااخضمت ؤْ السخغة ؤْ ؤلاباخُت اإلا  ؤْ الدؿ

ًاء اؾدئها٫ ت ألاوسجت ؤْ ألٖا   . (1) مجها ظؼء ؤْ البكٍغ

مت حٍٗغ٠ في آزغ اججاٍ ٍْظَب  ز٠ُ ؤْ تهٍغب ؤْ بُٗظ ؤْ قغاء بٛغى جخم ٖملُت: بجها بلى بالبكغ الاججاع ظٍغ
غاى اؾخٛاللِم ؤْ ألاشخام ا ؤْ ااجيؿُت ااخضماث ال٣ؿغي  الٗمل أٚل ٓاص مشل اإلاىخجاث مً ٚيَر الهُت اإلا  ؤلاباخُت الٖا

اط ؤْ  في بُجهما ااخالٝ ٧ان ْمِما ال٣ّٟ اٚلب اجٟا١ ًخطر ،(1) بااجيـ ًغجبِ ازغ ٖمل ؤي ؤْ الُلب خؿب الْؼ
خضاص في الخٟانُل   الٖا

ً
ٓاء البكغي  باالؾخٛال٫ ؤؾاؾا ٟا٫ ؤْ للمغؤة ؾ ٓع  ،ألَا مت ٦مد  مً ٧ان ْبطا بالبكغ، الاججاع اجٍغ

  ٖلُّ اإلاخ٤ٟ
ً
مت ان ٣ِٞا ْع  بالبكغ الاججاع ظٍغ ٫ٓ  جض  ما: آلاحي الدؿائ٫  َغح ًخٗين ٞاهّ لؤلشخام ْالكغاء البُ٘ خ

ٓم ْلُت؟ الاجٟا٢ُاث في بالبكغ الاججاع مِٟ   الض

ْلُت الاجٟا٢ُاث اَخمذ    اَخماما الض
ً
ٓاٖض ْْي٘ ؤلاوؿان، بدماًت بالٛا ٓهُت ٢  جىته٪ التي للجغاثم اجٟا٢ُت ٢اه

مت ؾُما ال ؤلاوؿاهُت خ١ٓ٣  ِا خُض بالبكغ الاججاع ظٍغ ْلُت الٟٗٓ مىٓمت حٗٞغ  بما ؤلاوؿاهُت ااخ١ٓ٣  اهتها٥" باهّ الض
ت ْال٣ٗلُت ااجؿضًت الؿالمت في ااخ٤ ٞحها ٓصًت مً ْالخدغع  ٦ْغامت الصخو ْامً ْااخٍغ  مً ْٚيٍر ْالخٗظًب الٗب

 ْ ت الٗاثلُت ْااخُاة اإلاِىُت ؤْ الالبوؿاهُت اإلاٗاملت بيغ .  (2)ْااخهٓنُاث الخى٣ل ْخٍغ

                                                           
   4ص ـ،0 20اجلديد يف الفقو اإلسالمي ادلعاصر، مكتبة كىبة ،القاىرة، : سعد الدين مسعد اذلالرل. د ( )
 5 مكافحة االٕتار بالبشر، دار النهضة العربية، القاىرة، ص: رامي متورل القاضي. د 1)
 5 ، ص 6 20/ 5 20تقرير منظمة العفو الدكلية للعاـ  (2)
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مت حٍٗغ٠ ًخُاب٤  مت حٍٗغ٠ م٘ البُان ؾال٠ بالبكغ الاججاع ظٍغ ْعصٍ الظي بالبكغ الاججاع ظٍغ ٫ٓ  ؤ ٧ٓ  مى٘ بغج

ٟا٫ اليؿاء ْبسانت باألشخام الاججاع ْمٗا٢بت ٢ْم٘ خّ خُض ْألَا ٌ  مً (ؤ/3) اإلااصة ٖٞغ  ومِاكبت وكمّ مىّ بسوجىهى

م ؤْ جى٣ُلِم ؤْ ه٣لِم ؤْ ؤشخام ججىُض باهّ: (3) وألاهفاٌ اليظاء وبخاؿت باألشخاؾ، الاججاز ٓاَئ  اؾخ٣بالِم ؤْ بً
ٓاؾُت ٓة التهضًض ب  اؾخٛال٫ ؤْ ااخضإ ؤْ الاخخُا٫ ؤْ الازخُاٝ ؤْ ال٣ؿغ ؤق٩ا٫ مً طل٪ ٚير ؤْ اؾخٗمالِا ؤْ بال٣
ٓا٣ٞت لىُل مؼاًا ؤْ مالُت مبالٜ جل٣ي ؤْ بةُٖاء ؤْ اؾخًٗاٝ، خالت ال٫اؾخٜ ؤْ الؿلُت  ٖلى ؾُُغة لّ شخو م

 الاؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ ؾاثغ ؤْ الٛير صٖاعة اؾخٛال٫ ؤصوى، ٦دض الاؾخٛال٫، َْكمل. الاؾخٛال٫ لٛغى آزغ شخو
ًاء هٕؼ ؤْ الاؾخٗباص ؤْ بالغ١، الكبحهت اإلاماعؾاث ؤْ الاؾتر٢ا١ ؤْ ٢ؿغا، ااخضمت ؤْ السخغة ؤْ ااجيسخي، . ألٖا

ْلُت الاجٟا٢ُاث مىاهج ازخلٟذ ان  ٓن  م٘ الض ٓصاوي ال٣اه مت حٍٗغ٠ في الؿ  ٖلى ججخم٘ ؤجها بال بالبكغ الاججاع ظٍغ
ٓظٓب ج٣طخي ٖامت مباصت ٓاٞغ ب مت في مدضصة ٖىانغ ج ٔ  هاخُت ْمً بالبكغ، الاججاع ظٍغ ْلُت الاجٟا٢ُاث ان ؤزغ  الض
  باٖخباٍع البكغي  الاؾخٛال٫ في ٢هيال٠ الخٍٗغ٠ م٘ مخ٣ٟت

ً
ٓعا مت، مد مت ٞاع٧ان للجٍغ  ْظِت مً بالبكغ الاججاع ظٍغ

:  هي هٓغها

 .  للًٟٗاء البكغي  الاؾخٛال٫  -1

ٓاء ؤْ الخى٣ُل ؤْ الى٣ل ؤْ الخجىُض_  ق٩ل في ماصًت ؤٞٗا٫  -2  . الاؾخ٣با٫ ؤْ الاً
ٓعَا جخٗضص  -3  ؤْ ؾلُت اؾخٗما٫ بؾاءة ؤْ ااخضإ ؤْ خخُا٫الا ؤْ الازخُاٝ ؤْ التهضًض بين ما ْاؾالُبها ن

 . بؾاءة

مت حك٩ل التي ألاٞٗا٫ ج٣٘  -4   م٣ابل بضْن  ؤْ ماصي بم٣ابل ااجاوي ٖلى بالبكغ اججاع ظٍغ
ٓم مت مِٟ ٓصاوي الىٓام في بالبكغ الاججاع ظٍغ :  الؿ

ٓع  ٓظض َل: الدؿائ٫  ًش ٓهُت ألاهٓمت في ج ٓصاهُت ال٣اه ٓاٖض الؿ ٓهُت ٢  ال ٢ض.  لئلوؿان اخماًتا ج٨ٟل ٖامت ٢اه
ٓظض ٓص في زالٝ ً ٢ّٓ ؤلاوؿان بدماًت الالتزام طل٪ ْظ ٓع  في ْخ٣ ٓصاوي الضؾخ ٓع  ظاء خُض (1) م2005 لؿىت الؿ  الضؾخ

ٓصاوي   الؿ
ً
ٓا٣ٞا ٓاز٤ م٘ مخ ْلُت اإلا  ْالؿالمت ْال٨غامت ااخُاة في ؤنُل خ٤ بوؿان ل٩ل ان ْؤ٦ض ْؤلا٢لُمُت، الض

ٓن  ٍْدمي الصخهُت ٓػ  ال ااخ٤، َظا ال٣اه ، ااخُاة مً بوؿان ؤي خغمان ًج
ً
ت في ااخ٤ شخو ْل٩ل حٗؿٟا  ااخٍغ

ٓػ  ال ْألامان، ٓػ  ال ااخبـ، ؤْ لل٣بٌ ؤخض بزًإ ًج خّ مً خغماهّ ًج   ألؾباب بال ج٣ُُضَا ؤْ خٍغ
ً
 إلظغاءاث ٣ْْٞا

ٓن  ًدضصَا ٓع  خٓغ ٦ْما (2) ال٣اه ٓصاوي الضؾخ ٓػ  ال لّ،ؤق٩ا بجمُ٘ بالغ٤ُ٢ ْالاججاع الغ١  الؿ  ؤْ ؤخض اؾتر٢ا١ ًج
ٓػ  ال. للسخغة بزًاّٖ ام ًج   ٖمل ؤصاء ٖلى ؤخض بٚع

ً
ٓبت بال ٢ؿغا .   (3) مسخهت مد٨مت بٓؾاَت ؤلاصاهت ٖلى جترجب ٣ٗ٦

                                                           
 *ة ادلنظمة عرب الوطنيةبركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االٕتار باألشخاص، كٓتاصة النساء كاألطفاؿ، ادلكمل التفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلرًن (3)

 2000نوفمرب/تشرين الثاين 5 الدكرة اخلامسة كاخلمسوف ادلؤرخ يف  25اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 
، كالتجارب الدستورية السابقة منذ االستقالؿ، كالتجارب األخرل 998 كاستهداءن بدستور السوداف لعاـ  2005التزامان باتفاقية السالـ الشامل ادلوقعة يف يناير  ( )

كتباشَت  2005كقعة يف يونيو ذات الصلة، كتقديران دلؤ٘ترات احلوار كمبادرة احلوار الشعيب الشامل كاتفاقيات السالـ كادلصاحلة الوطنية، خاصة اتفاقية القاىرة ادل
 .د، مت اعتماد ىذا الدستور قانونان أعلى ُٖتكم بو مجهورية السوداف خالؿ الفًتة االنتقالية كنتعهد باحًتامو كمحايتواالتفاقيات األخرل ادلنهية للنزاعات يف البال

 . 6ص  -ـ  2005، من الدستور السوداين لسنة 29، 28ادلادة  (2)
 .6ص –ـ  2005من الدستور السوداين لسنة  0 ادلادة  ( )
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مت جُغح ا هٟؿِا بالبكغ الاججاع ظٍغ ت، ٖلى ااجغاثم ازُغ مً ْاخضة باٖخباَع ٔ  هاخُت ْمً البكٍغ  باٖخباع ؤزغ
  لِا ان

ً
  بٗضا

ً
ٓاظّ التي الخدضًاث ابٗاص مً عثِؿا ٓصان، ج ٓصان ناص١ لظا الؿ ٫ٓ  ٖلى الؿ ٧ٓ  ْمٗا٢بت ٢ْم٘ مى٘ بغج

ٟا٫ اليؿاء ْبسانت باألشخام الاججاع  بالبكغ الاججاع م٩اٞدت هٓام مُالص ًجئ ان الُبُعي ْمً م،2013 الٗام في ْألَا
ٓصاوي   2014 لؿىت الؿ

ً
ٓصان مهاص٢ت ٖلى الخ٣ا .   ًتالض٫ْ  الاجٟا٢ُت ٖلى الؿ

ٓصاوي اإلاكٕغ ايٟى  ٓاٖض الؿ م زال٫ مً بالبكغ الاججاع إلاى٘ ٢ ٓباث ْبٟغى بُٗجها ؤٞٗا٫ ججٍغ  ْالخضابير ال٣ٗ
٫ٓ  مً ٧ل ْعصٕ ؤلاوؿان اخماًت الالػمت مت باعج٩اب هٟؿّ لّ حؿ ّ خُض الاشخام جمـ التي ااجغاثم مً ظٍغ  اإلااصة حٗٞغ

ٓن  مً الؿابٗت ٓص بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه ٓم مً ٧ل: " باهّ م 2014 لؿىت اويالؿ  ؤْ َبُُٗين ؤشخام باؾخضعاط ٣ً
ٓائهم ؤْ جغخلحهم ؤْ ازخُاِٞم ؤْ ه٣لِم م ؤْ اؾخ٣بالِم ؤْ بً م، ؤْ اخخجاَػ  ؤْ اؾخٛاللِم ب٣هض ْطل٪ ججِيَز

ٖت، ٚير ؤٖما٫ في اؾخسضامِم ٖت ٚير ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ؤْ مكْغ ٫ٓ  م٣ابل مكْغ  ،بّ ْٖض ؤْ ماصي، ٖاثض ٖلى ااخه

ٕٓ ؤي مىذ ،اْ بّ ْٖض ؤْ مٗىٓي، ٦ؿب .  (1)"  اإلاؼاًا مً ه

ٓصاوي اإلاكٕغ خغم  ٓح نغاخت الىو ٖلى الؿ مت حك٩ل التي ألاٞٗا٫ مً َاثٟت ٖلى ْبٓي  ؤلاوؿان ٖلى ظٍغ
ٓاء، ٖلى ؤهثى ؤْ ط٦غا ٗاث مً ٖضص في ْطل٪ الؿ غ بهضٝ الهاصعة الدكَغ  ٖلى ْطل٪ البكغي  ااجيـ ٖلى ااخماًت ج٣ٍغ
:  الخالي ْالىذ

ال خضاء ظغاثم: ؤ ت ٖلى الٖا ٓن  في الصخهُت ااخٍغ ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه  الباب في ط٦غث التي م1991 لؿىت الؿ

مت في ٖلُّ الىو ْعص ما يٓء في ااجغاثم جل٪ خهغ ٍْم٨ً مىّ، (2)ٖكغ الؿاصؽ  ْالسخغة ْااخ٠ُ الاؾخضعاط ظٍغ
ا .  شخامألا خ٤ جمـ التي بالبكغ الاججاع ظغاثم مً باٖخباَع

مت -1 ٓن  مً 1/ 161 اإلااصة جىو: الاؾخضعاط ظٍغ ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه   ٌؿخضعط مً: "ٖلى م1991 لؿىت الؿ
ً
 شخها

ّ ؤْ ًإزظٍ بإن ال٣ٗل، مسخل ؤْ بالٜ ٚير ٓلي طل٪ عيا صْن  الكغعي ْلُّ خٟٔ ًٖ إلبٗاصٍ ٌٍٛغ  مضة بالسجً ٌٗا٢ب,  ال

ْػ  ال ٓاث الؿب٘ ججا ٓػ  ٦ما ؾى مت َظٍ حٗض. (3)" ةبالٛغام مٗا٢بخّ جج  ااجاوي إلاؿاءلت َْكتٍر الٗمضًت ااجغاثم مً ااجٍغ
ٓاٞغ مت َظٍ ان ٖلى ااجىاجي ال٣هض ج الًت ؤْ ااخًاهت خ٤ ًضعي مً ٖلى جىُب٤ ال ااجٍغ  ؾلُت ؤي ؤْ الٓناًت ؤْ ال

ٖت   مكْغ
مت  -2 ٓن  مً ( 162 )اإلااصة ٖلحها جىو: ااخ٠ُ ظٍغ ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه   ًس٠ُ مً م1991 لؿىت الؿ

ً
 بإن شخها

مّ ّ ؤْ ًٚغ ٣ت بإي ٌٍٛغ   ٌٛاصع ؤن ٖلى ااخضإ َغ١  مً ٍَغ
ً
مت اعج٩اب ب٣هض ما م٩اها  طل٪ هٟـ ٖلى اٖخضاء ظٍغ

خّ ؤْ الصخو ْػ  ال مضة بالسجً ٌٗا٢ب,  خٍغ ٓاث ٖكغ ججا ٓبخين ؤْ بالٛغامت ؤْ ؾى   بال٣ٗ
ً
ٓم ٧ي َْكتٍر مٗا  ج٣

ٓلُت مت َظٍ في ااجاوي مؿئ ٓن  ان ااجٍغ  اؾخسضم ؤْ حؿبِبّ بها ؤعاص ْؾاثل اؾخسضم ؤي ظىاجي ب٣هض ؤلاظغاميٌ وكاٍ ٩ً
خ٣اص ٖلى ًدملّ ما لضًّ ٧ان ؤْ ألازغ طل٪ حؿبب ؤجها ٌٗلم اؾخسضامِا ٢ْذ ٧ان ْؾاثل . (1) حؿببّ ؤن ًدخمل بإجها الٖا

ٓن   . الؿً ٧اهذ ْؤًا الطخُت ظيؿُت ٧ان ؤًا ؤلا٦غاٍ ؤْ بالخداًل ااخ٠ُ ٩ٍْ
                                                           

 www.mofe.gov.sdف، كزارة اخلارجية، مجهورية السودا ( )
 .56ص  -ـ  99 / 20/2ـ نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  99 / /  ـ الصادر  99 القانوف اجلنائي لسنة  (2)
 . 56ص  –ـ  99 القانوف اجلنائي السوداين لسنة  ( )
 . 4ـ، ص 99 من القانوف اجلنائي السوداين لسنة   ادلادة  (  
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 : السخغة  -3
ً
ٓن  مً (163)للماصة ٣ْٞا ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه   ٌسخغ مً م1991 لؿىت الؿ

ً
  ًجبٍر بإن شخها

ً
 بظباعا

ٕ ٚير م الٗمل ٖلى مكْغ ْػ  ال مضة بالسجً ٌٗا٢ب بعاصجّ، ٚع ٓبخين ؤْ بالٛغامت ؤْ ْاخضة ؾىت ججا   بال٣ٗ
ً
 َظٍ ْحٗض"  مٗا

مت م ٍَغ٤ ًٖ إلاغؤةا ؤْ ال٣انغ ٖلى جىهٝغ ؤن ًم٨ً التي الٗمضًت ااجغاثم مً ااجٍغ  ًٖ امخىإ ؤْ بٗمل بال٣ُام بظباَع

ٓصان ؤهٓمت ًسال٠ ٖمل ٟا٫ ٧اؾخسضام. الؿ ٫ٓ  في ألَا  . الدؿ

 
ً
ٓن : زاهُا ًاء ٢اه ت ْألاوسجت ألٖا ٓصاوي البكٍغ ٓن  ْي٘ 1978 لؿىت الؿ ٓابِ ال٣اه ٓهُت ي  لى٣ل مكضصة ٢اه

ًاء ْػعاٖت ت ألٖا ٓصان، في البكٍغ ٓاصٍ ٖضص الؿ ٓن  حهضٝ ،ماصة ٖكغ ؤعبٗت م  في اإلاغج٨بت اإلاسالٟاث ٢ْم٘ مى٘ بلى ال٣اه

ًاء ْػعاٖت ه٣ل مجا٫ ٓصان في ْألاوسجت ألٖا ٓاء الؿ  . (2) الخٗلُمي ؤْ الُبي اإلاجا٫ في ؾ

 
ً
ٓن : زالشا ٓصاوي اإلاكٕغ ٢غع  م2010 لؿىت الُٟل خماًت ٢اه  مىّ الشامً الباب في الٓاَغة َظٍ مً للُٟل خماًت الؿ

ٟا٫ بقغا٥ ؤْ اؾخسضام خٓغ خُض ما٫ في ألَا ت ألٖا ٟا٫ باؾخٗما٫ ال٣اضخي الخاؾ٘ ْالباب الٗؿ٨ٍغ  البٛاء في ألَا

ٓاص اث في اؾخسضامِم اخٓغ باإلياٞت السخغة ْؤٖما٫ ؤلاباخُت ْاإلا  مخسههت مدا٦م ْاٞغص. اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

.   (3)ل٣ًاًاَم

 
ً
ٓن : زالشا ٓماجُت ظغاثم ٢اه ٓصاوي اإلاٗل ٓا٢٘ا بوكاء ظغم م2007 لؿىت الؿ  في الاججاع بلى تهضٝ التي الال٨ترْهُت إلا

ٓن  مً ( 20 ) اإلااصة ٖا٢بذ خُض البكغي  ااجيـ ٓماجُت ظغاثم ٢اه   ًيكغ ؤْ ًيصخئ شخو ٧ل م2007 لؿىت اإلاٗل
ً
٢ٓٗا  م

ٓماث قب٨ت ٖلى ٔ  ااجيـ في ؤلاججاع ب٣هض خ٨مِا في ما ؤْ ااخاؾٓب ؤظِؼة ؤخض ؤْ اإلاٗل  ُّٞ، الخٗامل حؿُِل ؤْ البكغ

ْػ  ال مضة بالسجً بٌٗا١ ٓاث ٖكغ جخجا ٓبخين ؤْ بالٛغامت ؤْ ؾى   بال٣ٗ
ً
ٓصاوي اإلاكٕغ بصعا٥ ًا٦ض َظا (1)"  مٗا  الؿ

ٓعة ٓماث، قب٩اث بسُ ا ْمضٔ اإلاٗل . باألشخام الاججاع ْاَغة جؼاًض في جإزيَر

  ٔ ٓهُت ألاهٓمت ؤن هغ ٓصاهُت ال٣اه ٓصاوي اإلاكٕغ اَخمام مضٔ جٓضر الؿاب٣ت الؿ  مً البكغي  ظيـا٫ بدماًت الؿ
م زال٫ م، الِٗل في ْخ٣ّ ؤلاوؿان خ١ٓ٣  ٖلى اٖخضاء جمشل التي ألاٞٗا٫ مً الٗضًض ججٍغ غ ال٨ٍغ  مً الٗضًض ْج٣ٍغ

ٓباث ْح التي ال٣ٗ ٓبت بين جترا ٓاث ٖكغ إلاضة السجً ٣ٖ  البالص مً ؤلابٗاص بلى باإلياٞت. ْالٛغامت ْااجلض ْاخضة ْؾىت ؾى
الث عةمهاص ؤْ ؤظىبُا ااجاوي ٧ان بطا مت في اؾخسضمذ التي اإلاى٣ ٓاٞغ ااخاالث ٧ل في ٍْجب باألشخام، الاججاع ظٍغ  ج

.   اإلاتهم لضٔ ااجىاجي ال٣هض

  الظىداوي اللاهىوي الىٌام في بالبؼس الاججاز ؿىز  الثاوي اللظم

ٓصان اَخم غ الؿ ٟا٫  –اليؿاء َْم ْالاؾخٛال٫ بالبكغ الاججاع في اإلاؿتهضٞت الٟئاث ٖلى ااخماًت بخ٣ٍغ  ألَا

ٓع  وؿخٗغى ْلظل٪ :  بالبكغ الاججاع ن

                                                           
 –يف اجمللد الثاين لقوانُت السوداف  ،  200لسنة  ( )عدؿ ٔترسـو مؤقت يف قانوف التعديالت ادلتنوعة رقم : ـ978 رية لسنة قانوف األعضاء كاألنسجة البش (2)

 .  22ص
 . ـ، قوانُت السوداف، اجمللد الثاين عشر، ص  0 0/2/20 الصادر : ـ 0 20قانوف الطفل السوداين لسنة  ( )
 .4 2ـ، قوانُت السوداف، اجمللد العاشر، ص20/6/2007الصادر : ـ 2007لسنة  قانوف جرائم ادلعلوماتية السوداين ( )
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ً
ال ً لليؿاء ااجيسخي الاؾخٛال٫: ا  طاث بظغامُت مىٓماث ؤْ ؤٞغاص ٍَغ٤ ًٖ ٍْخم البٛاء مماعؾت ٖلى باظباَع

ْلي َاب٘ ٓن  ص ٣ُت الض٫ْ  مً لليؿاء قغعي الٛير بالتهٍغب ام ٩ٍْ ْعة، ؤلاٍٞغ  اصمان ٖلى ْالاظباع اليؿاء بازخُاٝ ام اإلاجا

مت ؤؾلٓب ؤؾاؽ ٖلى ألا٫ْ : ٖىانغ زالزت بلى الخٍٗغ٠ َظا ج٣ؿُم ٍْم٨ً ،(2) ْالتهضًض ْااخبـ إلاسضعاثا  ْالشاوي ااجٍغ

  .ٖلُّ اإلاججي خُض مً ْالشالض ااجاوي خُض مً

ٓع  ِٞٓ الغظل اعج٨بّ ٞان جميز بٛير الىاؽ م٘ الٟدكاء مباقغة باهّ البٛاء ٖٝغ: البٛاء: ألا٫ْ  الٗىهغ  ْان ٞج

ٓن  ٢ْض (3) صٖاعة ِٞٓ الاهثى ٞخّا٢تر  باالزخُاٝ ؤْ ٖلحها باإلاججي اطي بااخا١ بالتهضًض اإلاٗىٓي  ؤْ اإلااصي باإل٦غاٍ ٩ً

  .(1) ما م٩ان بلى ااجاوي إلاغا٣ٞت جضِٞٗا ٖلحها اإلاججي بعاصة في جازغ اخخُالُت ٧ٓؾُلت ْالخضلِـ الٛل ًخًمً الظي بالخداًل

ٓا ٢ض بااجىاة ًخٗل٤: الشاوي الٗىهغ ٓه  طاث بظغامُت ماؾؿت ألازيرة بهظٍ ٣ٍْهض بظغامُت، مىٓمت ؤْ اٞغاص ٩ً
ٖت ٚير ؤوكُت ًماعؽ ْالاؾخ٣غاع بالشباث ًدؿم َغمي جىُٓم ٫ٓ  بهضٝ مكْغ  الٗى٠ طل٪ في مؿخسضما اإلاا٫ ٖلى ااخه

.  (2) الِضٝ َظا لخد٤ُ٣ ْالترَْ٘ ْالتهضًض

ٓاء خض ٖلى ْالبالٛت ةالُٟل الاهثى حكمل ٖلحها اإلاججي: الشالض الٗىهغ  ًخد٤٣ الظي ااجىاجي بال٣هض ٞالٗبرة ؾ

.  الغبذ بيُت ااجيسخي باالؾخٛال٫ ااجاوي بخٗمض

٢ِٓا ٦ْٟالت اإلاغاة خماًت اَاع فيْ  ٓصان ناص١ خ٣ ْلُت الاجٟا٢ُاث مً ٖضص ٖلى الؿ  بٓي٘ اَخمذ التي الض

ٓاٖض  : مجها اليؿاء اؾخٛال٫ جمى٘ ٖامت ْمباصت اجٟا٢ُت ٢

ث - ٫ٓ بْغ ٣ُا في اإلاغؤة خ١ٓ٣  ٧ْ ٣ي باإلاُشا١ اإلالخ٤ ؤٍٞغ  الٗامت ااجمُٗت اٖخمضجّ ْالكٗٓب ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  ؤلاٍٞغ
ٓماث ص٫ْ  لغئؾاء ٣ي الاجداص ْخ٩ ٓجٓ في ،ؤلاٍٞغ ٓػ  11 في ماب ٓلُٓ/جم ً 2003(3)  

٫ٓ  م1951 لؿىت الالظئين بٓي٘ اإلاخٗل٣ت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت - ٧ٓ  لؿىت الالظئين بإْيإ اإلاخٗل٤ ْالبرْج
. (4)م1967

                                                           
منشورات احلليب احلقوقية،  –كاألعضاء البشرية كعقوباهتا يف الشريعة اإلسالمية كالقوانُت العربية كالقانوف الدكرل  باألشخاصجرائم االٕتار : د عبد القادر الشيخلي (2)

 .25ـ، ص2009،  بَتكت، لبناف ،ط
ـ،   20بُت الفقو اجلنائي اإلسالمي كالقانوف اجلنائي ،دار الكتب القانونية، القاىرة " دراسة مقارنة " نطاؽ احلماية اجلنائية لألطفاؿ : انيس حسيب احملالكم. د  )

 . 25ص
 .5 ـ، ص2006، مصر، شرح جرائم اخلطف كجرائم القبض على الناس بدكف كجو حق، دار الكتب القانونية: عادؿ عبد العليم. د ( 
بُت التشريع كاالتفاقيات الدكلية كالفقو " دراسة مقارنة " للجردية ادلنظمة يف ضوء السياسة اجلنائية ادلعاصرة  كاإلجرائيةاألحكاـ ادلوضوعية : زلمد علي سويلم. د (2)

 . 4 كالقضاء، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص
ريقيا ادللحق بادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ اإلنساف كالشعوب اعتمدتو اجلمعية العامة لرؤساء دكؿ كحكومات االٖتاد اإلفريقي، كذلك أثناء بركتوكوؿ حقوؽ ادلرأة يف أؼ  )

 . ، ص 200يوليو /٘توز   انعقاد قمتها العادية الثانية يف العاصمة ادلوزمبيقية، مابوتو يف 
 0 ، الذم اقرتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف ـ967 ـ كالربكتوكوؿ ادلتعلق بأكضاع الالجئُت لسنة  95 ئُت لسنة اتفاقية األمم ادلتحدة ادلتعلقة بوضع الالج (4)

 .2ص-ـ 948 دديرب / كانوف 
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مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت- ْلى اإلااصة في ههذ خُض بالغ١  ااخانت ْالاجٟا٢ُت ااجٍغ  ٧ل جخسظ: " ٖلى مجها ألا
غاٝ الض٫ْ  مً ُٗت الخضابير ظمُ٘ الاجٟا٢ُت َظٍ في ألَا ُٗت ْٚير الدكَغ ت الٗملي للخىُٟظ ال٣ابلت الدكَغ ٍع  ْالًْغ

 ٫ٓ جُا للٓن تْبا جضٍع غاٝ ببُا٫ بلى اإلام٨ىت لؿٖغ ا ؤْ الخالُت ْاإلاماعؾاث ألٖا ٓصَا اؾخمغ خُشما هجَغ .   (5) ْظ

ْظبذ الٛير صٖاعة ْاؾخٛال٫ باألشخام الاججاع خٓغ اجٟا٢ُت - ْلى اإلااصة ؤ غاٝ ٖلى مجها ألا ٢ٓٗين ألَا  ٖلى اإلا
ٓم، شخو بإي ال٣ٗاب بةهؼا٫ الاجٟا٢ُت َظٍ ٓاء بعياء ٣ً ٓاصة آزغ، ألَ ٓاًخّ ؤْ آزغ زوف ب٣  ٢هض ٖلي جًلُلّ، ؤْ ٚ

 . (1)الصخو َظا بغياء ختى آزغ، شخو صٖاعة باؾخٛال٫.  ؤْ الصخو، َظا بغياء ختى الضٖاعة،

ٓن  ًخ٤ٟ ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه ْلُت الاجٟا٢ُاث م٘ الؿ   الض
ً
م ٖلى جام اجٟا٢ا  خُض لليؿاء ااجيسخي الاؾخٛال٫ ججٍغ

ٓن  اٞغص ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه . باليؿاء اججاع حك٩ل التي ااجغاثم بٌٗ إلاٗااجت مىّ ٖكغ ااخامـ الباب م1991 لؿىت الؿ
ٓاص نىاٖت ْهي ى اإلا ٓن  مً (153 ) ٧اإلااصة باآلصاب اإلاسلت ْالْٗغ ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه  مً ٧ل ٌٗا٢ب م1991 لؿىت الؿ

ٓع  ؤْ ًهى٘ ٓػ  ؤْ ًه ٓاص ًد ْلِا ؤْ الٗامت باآلصاب مسلت م ْػ  ال مضة بالسجً ٌٗا٢ب ًخضا  ًجاػ ال بم بااجلض ؤْ قِغا ججا

ٓػ  ٦ما ظلضة ؤعبٗين ٓن  مً 154 اإلااصة ٖا٢بذ ٦ْما بالٛغامت، مٗا٢بخّ جج ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه  ٖلى (2) م1991 لؿىت الؿ
مت   ٌٗض خُض الضٖاعة مماعؾت ظٍغ

ً
ٓظض مً لِا مغج٨با ٓم ؤن ًدخمل بدُض للضٖاعة مدل في ً  ظيؿُت ؤٞٗا٫ بمماعؾت ٣ً

ْػ  ال بما بااجلض َْٗا٢ب مماعؾتها مً ٨ًدؿب ؤْ ْػ  ال مضة بالسجً ؤْ ظلضة ماثت ًجا ٓاث زالر ججا  اإلااصة ْههذ"  ؾى

م ٖلى مىّ 155 ٓاء ااجىاة ٞٗل ججٍغ ٓا ؾ م ْٖلى للضٖاعة مدل بةصاعة مىٓمت ؤْ ؤٞغاصا ٧اه  ماظٍغ ؤْ ال٣ٗاع مال٪ ججٍغ
ْػ  ال بما بااجلض للضٖاعة ٦مدل ٌؿخسضم ؾٝٓ ال٣ٗاع ؤن ٌٗلم ٧ان ماصام ْػ  ال مضة ْبالسجً ظلضة ماثت ًجا  زمـ ججا

ٓاث ٓاء ٌؿمذ ؤْ ؾى   ْالسجً بااجلض ٖلحها ْٖا٢ب ْؤلٚا

ٓاظِت  ٓانل قب٨ت ٍَغ٤ ًٖ ااخُيرة ااجغاثم َظٍ اهدكاع إلا ٓن  بم٣خطخى اإلاكٕغ جضزل ٣ٞض الاظخماعي الخ  ٢اه

ٓماجُت ظغاثم ٓصاوي اإلاٗل ٓماث قب٨ت اؾخسضام ججغم حيا٫ ( 20 ) اإلااصة في (3) م 2007لؿىت الؿ  لالججاع ٧ٓؾُلت اإلاٗل
ٓاء باألشخام   وكغ ؤْ بوكاء ٍَغ٤ ًٖ ٧ان ؾ

ً
٢ٓٗا ٓماث قب٨ت ٖلى م  خ٨مِا في ما ؤْ ااخاؾٓب ؤظِؼة ؤخض ؤْ اإلاٗل

ٔ  ااجيـ في الاججاع ب٣هض ْػ  ال مضة بالسجً مىٓمت ؤْ ٧ان ٞغصا ااجاوي ٌٗا٢ب ُّٞ، الخٗامل حؿُِل ؤْ البكغ  جخجا

ٓبخين ؤْ بالٛغامت ؤْ ْاثؾً ٖكغ   بال٣ٗ
ً
"   مٗا

 
ً
 . ألاهفاٌ في الاججاز: زاهُا

مت اعجبُذ  ٟا٫ الاججاع ظٍغ ٓم الظي ااجيسخي الغ١  اؾم ٖلُّ ًُل٤ ُٞما باأَل  الضٖاعة في حٗمل ٖهاباث بّ ج٣

ٟا٫ ز٠ُ ألاظىت بُْ٘ ما٫ في ْاؾخسضامِم ألَا ٟا٫ الاججاع مك٩لت ْجُغح (4) ؤلاظغامُت ؤْ اإلاِىُت ألٖا  هٟؿِا باأَل
ا ْلُت، ْاإلاىٓماث الض٫ْ  اَخمام مً خِٓا ْهالذ الاظخماُٖت ال٣ًاًا ْاَم ازُغ مً ْاخضة باٖخباَع  اإلاكٕغ ْي٘ الض

                                                           
 .ـ 2000نوفمرب  5 ف يف اعتمد كعرض للتوقيع يف كالتصديق يف الدكرة اخلامسة كاخلمسو اتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة اجلردية كاالتفاقية اخلاصة بالرؽ (5)
ـ تاريخ بدء النفاذ 949 ديسمرب  2اتفاقية حظر االٕتار كاستغالؿ دعارة الغَت، اعتمدت كعرضت للتصديق ٔتوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يـو  ( 

 . ص -ـ  95 
 .52ص  –ـ  99 القانوف اجلنائي السوداين  (2)
 .224ـ، اجمللد احلادم عشر، ص 2007لسنة قانوف جرائم ادلعلوماتية السوداين   )
 .444، ص 0 20، 2اجلهود الدكلية دلكافحة االٕتار بالبشر، الرياض، جامعة نايف للعلـو األمنية، ج:زلمد حيي . د (4)
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ٓصاوي ٓاٖض الؿ ٓهُت ٢  الُٟل لخٍٗغ٠ ْوٗغى لؤلَٟا٫، ااجىاثُت اإلاٗاملت مجا٫ في ؤْ ٖامت بهٟت الُٟل، اخماًت ٢اه

ٓع  ٟا٫ الاججاع ْن ْلُت ًاثالاجٟا١ في باأَل ٓن  الض ٓصاوي ْال٣اه .  الؿ
ْػ  لم مً بإهّ الُٟل ٖٝغ مت اعج٩اب ٢ْذ ٧املت مُالصًت ؾىت ٖكغة زماوي ًخجا ٓصٍ ٖىض ؤْ ااجٍغ  بخضٔ في ْظ

.  (1) باألشخام لالججاع الخٗغى خاالث

 لم ما ةؾً ٖكغ زماهُت ًٖ ٖمٍغ ٣ًل بوؿان ٧ل بإهّ: (2) م1998 لؿىت الُٟل خ١ٓ٣  الجٟا٢ُت ٤ْٞ الُٟل ْٖٝغ 
ٓظب طل٪ ٢بل الغقض ؾً بلٜ ٨ًً ٓن  بم خّْ الُٟل ٖلى اإلاىُب٤ ال٣اه ٓن  مً الغابٗت اإلااصة ٖٞغ ٓصاوي الُٟل ٢اه  الؿ

ْػ  لم شخو ٧ل بالُٟل ٣ًهض اهّ ٖلى م 2010 لؿىت . (3)"  ٖكغ الشامىت ؾً ًخجا

ٓصان اَخم  ٟا٫ خماًت ٖلى الؿ ْلُت الاجٟا٢ُت ٖلى مهاص٢خّ ْالضلُل ألَا  مجها الُٟل اخ١ٓ٣  ٢لُمُتْؤلا الض

٣ي اإلاُشا١ ْظب الظي (4) 1990 لؿىت الُٟل ْعٞاَُت اخ١ٓ٣  ؤلاٍٞغ ٢ٓٗت الض٫ْ  ٖلى ا  اإلاُشا١ َظا في جخسظ ؤن ٖلُّ اإلا
ٟا٫ في الاججاع ؤْ بُ٘ ؤْ ازخُاٝ إلاى٘ اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث  طل٪ في بما شخو ؤي ٢بل مً ق٩ل ؤي في ؤْ ٚغى، ألي ألَا

ٓهُين ألاْنُاء ؤْ آلاباء ٟا٫ اؾخسضام ْمى٘ للُٟل ال٣اه ٫ٓ  ؤق٩ا٫ ٧اٞت في ألَا   الدؿ

ٓصان ناص١ ٦ما  ٫ٓ  ٖلى الؿ ٧ٓ ٟا٫ بُ٘ بكإن الازخُاعي  البرْج ٟا٫ ْبٛاء ألَا ٓاص ألَا ٟا٫ ًٖ ؤلاباخُت ْاإلا  ألَا
٫ٓ  حهضٝ ٧ان ْبطا ٧ٓ ٟا٫ اؾخٛال٫ مى٘ بلى مباقغ، بٍُغ٤ البرج ٢ٓذ في حهضٝ ؤجها بال ْبُِٗم ألَا  خماًت بلى جّطا ال

ٟا٫ ٫ٓ  صًباظت ؤْضخذ ٢ْض ألَا ٧ٓ ٟا٫ بُ٘ ٖلى لل٣ًاء جغمي ؤجها البرج ٟا٫ ْاؾخٛال٫ ألَا ٓاص ْفي البٛاء في ألَا  اإلا
ٓامل ًخهضٔ ظام٘، ههج باٖخماص طل٪ ؾِخِؿغ ؤلاباخُت،  في ْالخٟاْث ْال٣ٟغ الخسل٠ حكمل ْالتي طل٪ في اإلاؿاَمت للٗ
ٍٓاث ْع  ْحُٗل ااجاثغة الا٢خهاصًت ًتالاظخمإ ْالُِا٧ل الضزل مؿخ  ْالهجغة التربُت بلى ْالاٞخ٣اع ألاؾغ جاصًّ الظي الض

اٝ مً ٕٓ ٖلى اإلابجي ْالخمُيز اإلاضن بلى ألاٍع ٫ ااجيسخي ْالؿل٥ٓ ااجيـ ه  ْاإلاماعؾاث ال٨باع ظاهب مً الالمؿْا

ٟا٫ ْالاججاع اإلاؿلخت ْالنزاٖاث الًاعة الخ٣لُضًت  بُ٘ اخٓغ ألاػمت ؤلاظغاءاث باجساط حٗا٢ضةالم الض٫ْ  ْجخِٗض (1)" باأَل
ٟا٫ ٟا٫ ْاؾخٛال٫ ألَا ٓاص ْفي البٛاء في ألَا ٫ٓ  َظا في ٖلُّ مىهٓم َٓ ٦ما ؤلاباخُت اإلا ٧ٓ   البرْج

ً
ْلى للماصة َب٣ا  مً ألا

،٫ٓ ٧ٓ ْعصث البرج ُٖٓت ؤخ٩ام الاجٟا٢ُت ْؤ ٓم مٓي ٟا٫ الاججاع إلاِٟ ذ ْاؾخٛاللِم باأَل ٫ٓ  مً الشاهُت اإلااصة ْٖٞغ ٧ٓ  البرج

ٟا٫ ببُ٘ ٖٓت ؤْ شخو ؤي ظاهب مً َٟل ه٣ل بم٣خًاٍ ًخم حٗامل ؤْ ٞٗل ؤي بإهّ"  ألَا  بلى ألاشخام مً مجم

ٟا٫ اؾخٛال٫ ْٖٝغ. الٗٓى ؤق٩ا٫ مً آزغ ق٩ل ؤي ؤْ م٩اٞإة ل٣اء آزغ شخو  لٛغى َٟل اؾخسضام البٛاء في ألَا
ٟا٫ اؾخٛال٫ ْٖٝغ ؛الٗٓى ؤق٩ا٫ مً آزغ ق٩ل ؤي ؤْ م٩اٞإة ل٣اء ظيؿُت ؤوكُت ٓاص في ألَا ٍٓغ ؤلاباخُت اإلا  ؤي جه

                                                           
 . 0 مرجع سابق ذكره، ص : حسيب احملالكم أنيس. د ( )
تاريخ بدء  989 نوفمرب /تشرين الثاين 20ادلؤرخ يف  44/25اـ ٔتوجب قرار اجلمعية العامة اتفاقية حقوؽ الطفل اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضم (2)

 . ، ص  -49، كفقا للمادة 990 سبتمرب /أيلوؿ 2: النفاذ
 . 22، قوانُت السوداف، اجمللد احلادم عشر، ص 0 20/ 0/2 قانوف الطفل السوداين  ( )
 . ـ، ص990 ـ، منظمة الوحدة اإلفريقية بدا نفاذه يف نوفمرب 990 ادليثاؽ اإلفريقي حلقوؽ كرفاه الطفل  (4)
اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب  الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلباحية ( )

 . ص  -يناير  8 دخل حيز النفاذ يف  2000مايو /أيار 25الرابعة كاخلمسوف ادلؤرخ يف الدكرة   26قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 
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دت ظيؿُت ؤوكُت باإلادا٧اة ؤْ خ٣ُ٣ُت مماعؾت ًماعؽ ٧اهذ، ْؾُلت بإي َٟل، ٍٓغ ؤي ؤْ نٍغ  ااجيؿُت لؤلًٖاء جه

بت إلقبإ للُٟل   ااجيؿُت الٚغ
ً
.  (2)" ؤؾاؾا

  الاجٟا٢ُت ْج٣غع 
ً
  التزاما

ً
ْلُا ٓاهُجها في ججغم بإن ا،بلُّ اإلاىًمت الض٫ْ  ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ص ٓن  ؤْ الضازلُت ااجىاثُت ٢  ٢اه

ٓباث ٟا٫ باؾخٛال٫ مخٗل٤ بظغامي وكاٍ ؤْ ٞٗل ٧ل ال٣ٗ ٓاء بُِٗم ؤْ ألَا  ؤْ صازلُا مغج٨بت ااجغاثم َظٍ ؤ٧اهذ ؾ

،
ً
ْلُا ٫ٓ  مً (3) اإلااصة خضصث ٢ْض ص ٧ٓ مت جمشل ؤن قاجها مً ؤٞٗا٫‘  البرج ٟا٫ اججاع ظٍغ   :ألاحي في جخمشل باأَل

 .للُٟل ااجيسخي الاؾخٛال٫ -

  الُٟل ؤًٖاء ه٣ل  -
ً
ٓزُا  .للغبذ ج

 .٢ؿغي  لٗمل الُٟل حسخير -

  ٌك٩ل الظي الىدٓ ٖلى ْطل٪ َٟل جبجي ب٢غاع ٖلى الالث٤ ٚير بااخٟؼ ٧ٓؾُِ، ال٣ُام، -
ً
ٓهُت لله٥ٓ٩ زغ٢ا  ال٣اه

ٓاظبت  .الخبجي بكإن الخُب٤ُ ال

 .البٛاء ٞــي اؾخٛاللّ لٛغى َٟل ج٣ضًم ؤْ جضبُـغ ؤْ جإمُـً ؤْ ٖغى -

ٓػَ٘ ؤْ بهخاط - ٓاص خُاػة ؤْ بُ٘ ؤْ ٖغى ؤْ جهضًغ ؤْ اؾخيراص ؤْ وكغ ؤْ ج  . بالُٟل مخٗل٣ت بباخُت م

ٓصاوي اإلاكٕغ خغم ٓن  في الؿ ٓصاوي الُٟل ٢اه ٟا٫ الاججاع ظغاثم ُلى ؿساخت الىف ُلى م2010 لؿىت الؿ  باأَل
ٟا٫ ْاؾخٛال٫ ٓاص البٛاء في ألَا ٓن  مً ( 4/3 ) اإلااصة في الُٟل بُ٘ ٌٗٝغ خُض السخغة، ْؤٖما٫ باخُتؤلا ْاإلا  خ١ٓ٣  ٢اه

٣هض باهّ (1) م 2010 لؿىت الُٟل ٖٓت ؤْ شخو ؤي ظاهب مً َٟل ه٣ل بم٣خًاٍ ًخم حٗامل ؤْ ٞٗل ؤي بّ ًُل  مً مجم
ٖٓت ؤْ شخو بلى ألاشخام ٔ  مجم ٓن  ٍْخ٤ٟ ،الٗٓى ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي ؤْ م٩اٞإة ل٣اء ؤزغ ٓصاوي ال٣اه  م٘ الؿ
 ٫ٓ ٧ٓ م ٖلى الظ٦غ الؿال٠ البرج مت حٗض ؤٞٗا٫ ججٍغ ٟا٫ اججاع ظٍغ  ط٦غ الُٟل ٧ان اطا طل٪ في ٞغ١  ال ْاؾخٛاللِم باأَل

ٓن  مً 45 اإلااصة ث ٞدٓغ اهثي ؤْ ٓصاوي الُٟل ٢اه ٟا٫ اؾخسضام (2) م 2010 لؿىت الؿ ٓاص البٛاء في ألَا  ؤلاباخُت ْاإلا
  َْٗخبر

ً
مت مغج٨با  َٟل، ؤي ٌٛخهب َٟل، ؤي ؤًٖاء ؤْ ًٖٓ ًى٣ل ؤْ َٟل ًبُ٘ ؤْ ًسخ٠ُ مً ٧ل ٫ال٠ُ يض ظٍغ

  ٌسخئ ؤْ ًخدغف
ً
ٓػٕ ؤْ ًيخج َٟل، ألي ظيؿُا ٓعص ؤْ ًيكغ ؤْ ً ٓػ  ؤْ ًبُ٘ ؤْ ٌٗغى ؤْ ًهضع ؤْ ٌؿخ ٓاص ؤي ًد  بباخُت م

ٓع  ؤْ ٌصج٘ ْى،ال٘ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي ؤْ م٩اٞإة ل٣اء ظيؿُّ ؤوكُّ بٛغى َٟل ؤي ٌؿخسضم بالُٟل، مخٗل٣ت  ًه
دت ظيؿُّ ؤوكُّ باإلادا٧اة ؤْ خ٣ُ٣ُّ مماعؾت ًماعؽ َٟل ؤي ْؾُلت بإي ٓع  ؤْ نٍغ  َٟل ألي ظيؿُّ ؤًٖاء ًه

بت إلقبإ ٓن  ٖا٢ب ٦ما ااجيؿُت، الٚغ ٓصاوي الُٟل ٢اه  في ألاهفاٌ اطخخدام ُلى م2010لظىت مىّ 46 اإلااصة في الؿ
  َْٗض لسخغة،ا ؤُماٌ

ً
مت مغج٨با ٟا٫ ٌؿخسضم مً ٧ل سخغة ظٍغ ٓػ  ال ؤق٩الّ بجمُ٘ الغ٤ُ٢ ججاعة في ألَا  اؾتر٢ا١ ًج

امّ ؤْ للسخغة بزًاّٖ ؤْ الُٟل   ٖمل ؤصاء ٖلى بٚع
ً
  ٌٗض ،٦ما ٢ؿغا

ً
مت مغج٨با  تهٍغب ٖلى ٌؿاٖض ؤْ حهغب مً ٧ل ظٍغ

                                                           
اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب  الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلباحية 2)

 .يناير  8 دخل حيز النفاذ يف  2000مايو /أيار 25الدكرة الرابعة كاخلمسوف ادلؤرخ يف   26ادلتحدة  قرار اجلمعية العامة لألمم
 .  ، ص0 20قانوف الطفل السوداين لسنة  ( )
 .46 ، اجمللد احلادم عشر، ص 0 20من قانوف الطفل السوداين لسنة  45ادلادة  (2)
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ْص ٖبر ؤَٟا٫ ؤْ َٟل ؤي ٓن  اج٤ٟ ٦ما ،بإق٩الّ الٗى٠ ؤْ ال٣ؿغي  الاؾخسضام ؤْ ؤلاججاع ؤْ السخغة بٛغى ااخض  ال٣اه

ٓصاوي ٌ  م٘ الؿ اث في ألاهفاٌ اػتران بؼإن الوفل خلىق  الجفاكُت الاخخُازي  البروجىهى  (3) م2000 اإلاظلخت اإلاىاُش
ْلى للماصة ٣ْْٞا غاٝ الض٫ْ  ٖلى ًجب مىّ ألا   اإلام٨ىت الخضابير ظمُ٘ جخسظ ان ألَا

ً
 ؤٞغاص اقترا٥ ٖضم لًمان ٖملُا

ٓاتها ٓاًبل لم الظًً اإلاؿلخت ٢   الٗمغ مً ٖكغة الشامىت ٚ
ً
  اقترا٧ا

ً
ما٫ في مباقغا ٓن  ٍْخ٤ٟ. ااخغبُت ألٖا ٓصاوي ال٣اه  الؿ

ٟا٫ بقغا٥ ؤْ اؾخسضام ؤْ حُٗين ؤْ ججىُض ان (4) ٖلى م 2010 لؿىت الُٟل اخماًت ما٫ في ألَا ت ألٖا ٓاث في الٗؿ٨ٍغ  ال٣

ما٫ في للمكاع٦ت اؾخسضامِم ؤْ مؿلخت ظماٖاث في ؤْ اإلاؿلخت مت َٓ اخغبُتا ألٖا  .  ٖلحها مٗا٢ب ظٍغ

ٓصاوي اإلاكٕغ اَخم  ٓن  في الؿ ٟا٫ اخ١ٓ٣  ااخماًت ٣ًغع  ان قاهّ مً ب٩ل الُٟل ٢اه  طل٪ ْجمشل ٖلحهم، اإلاججي ألَا
ذ باإللؼام الاَخمام ٟا٫ ْمهـاار خ١ٓ٣  خماًت ب٨ٟالت الٗضلُت لؤلظِؼة الهٍغ  اججاع حٗض التي اإلاماعؾـاث ضخاًا ألَا
:  (1) ًلي ما ؾُما ال ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث مغاخل ظمُ٘ في ْطل٪ بالبكغ

تراٝ (ؤ ) ٟا٫ ب٠ًٗ الٖا  طل٪ في بما ااخانت، باخخُاظاتهم حٗتٝر اجٗلِا ؤلاظغاءاث ْج٠ُُ٨ الطخاًا ألَا
ٓص ااخانت اخخُاظاتهم  ، ٦كِ

ٟا٫ بٖالم (ب) ٢ِٓم الطخاًا ألَا ْعَم بد٣ ٢ُٓتها ؤلاظغاءاث ْبؿير ْص  ، ٢ًاًاَم ٝي ْبالبذ ْج٣ضمِا ْج

ٟا٫ ؤعاء بٗغى الؿماح (ط) ٓاٚلِم ْاخخُاظاتهم الطخاًا ألَا ٔ  بزىاء ٞحها ْالىٓغ ْق  مهااخِم جمـ التي الضٖاْ
٣ت الصخهُت ٓاٖض م٘ جخمصخي بٍُغ ٓن  ؤلاظغاثُت ال٣  ، لل٣اه

ٓٞير (ص ) ٓهُت اإلاؿاٖضة زضماث ج ٓهُت، ؤلاظغاءاث ؾير َُلت الطخاًا لؤلَٟا٫ اإلاالثمت ْالاظخماُٖت ال٣اه   ال٣اه

ٍٓت زهٓنُت خماًت (َـ) ٟا٫ َْ ٓماث وكغ لخجىب الالػمت الخضابير ْاجساط الطخاًا ألَا  بلى جٟطخي ؤن ًم٨ً مٗل

ٟا٫ َاالء بلي الخٗٝغ .  الطخاًا ألَا

ٟا٫ ؾالمت خماًت ب٨ٟالت اإلاىاؾبت ااخاالث في ال٣ُام (ْ ) م ْالطخاًا ألَا ٓص ْؤؾَغ  ٌكِضْن  الظًً ْالكِ

اب حٗغىا٫ مً لهااخِم   . ْالاهخ٣ام لئلَع

ْامغ ْجىُٟظ ال٣ًاًا في البذ في اإلابرع ٚير الخإزير جٟاصي (ػ ) ًٍٓاث جمىذ التي ْال٣غاعاث ألا   الطخاًا لؤلَٟا٫ حٗ

٫ٓ  ًم٨ً  ٓن  ان ٖامت بهٟت ال٣ ٓصاوي ال٣اه  اإلاكٕغ جىُٓم ٧ان َىا ْمً الاججاع، ضخاًا لؤلَٟا٫ ااخماًت ٢غع  الؿ
ٓابِ ٓهُت ؾاٖضةْالم ااخماًت لً م ْؾالمت ؾالمتهم ٦ْٟالت ال٣اه ت ؤؾَغ ٓص خُاة ٖلى ْااخٟاّ اإلادا٦مت ْؾٍغ  ٖىض الكِ

ٓصاوي اإلاكٕغ هو زم.  اإلادا٦مت بظغاءاث ٓن  في الؿ ٓصاوي الُٟل ٢اه  لؤلَٟا٫ زانت مد٨مت حك٩ل بإن م2010 الؿ

ٓظب"  الُٟل مد٨مت"  حؿمى ٓن  مً 62 اإلااصة بم ْعاث الُٟل مد٨مت ٢اضخي ًسً٘ ؤن ًجبْ الُٟل ٢اه  مخسههت لض

                                                           
أف اشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اجلمعية العامة الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بش ( 

 . .، ص2002فرباير   2دخل حيز النفاذ يف  2000lمايو /أيار 25الدكرة الرابعة كاخلمسوف ادلؤرخ يف   26لألمم ادلتحدة 
 .20ـ، ص 0 20من قانوف الطفل السوداين لسنة   4ادلادة  (4)
 .2 ، ص 0 20من قانوف الطفل السوداين لسنة   8ادلادة  ( )
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ٟا٫ م٘ الخٗامل ْؤؾالُب الىٟـ ْٖلم ْالتربُت الاظخمإ ٖلم مجا٫ في ٓاهين ألَا ْلُت ْالاجٟا٢ُاث ْال٣  ااخانت الض

ٟا٫ .   (1)باأَل

ًاء ججاعة -3  ت ألٖا .   البكٍغ

ًاء ججاعة ان ت ألٖا ٓصان قغ١  في مىدكغة ججاعة هي البكٍغ ا ًابزُٓب مً اإلاِاظٍغً حؿتهضٝ الؿ  في ْطل٪ ْاعجٍغ
ْصي الكٍغِ ٓصان بين ااخض ا الؿ ٓصان قغ١  ٦ؿال مضًىت مً بال٣غب ٣ً٘ الظي. ْاعجٍغ .  الؿ

ّ: البكغي  الًٗٓ حٍٗغ٠  ٓصاوي اإلاكٕغ ٖٞغ ٓن  في الؿ ًاء ٢اه ت ْألاوسجت ألٖا  الظي الًٗٓ بإهّ م1978 البكٍغ
ٓم ُٟت ؤي بخإصًت ٣ً ٓظض ال ؤلاوؿان، بجؿم خؿُت ْْ ٓم ً ٓخض مِٟ   م

ً
مت ٖاإلاُا ًاء الاججاع اجٍغ ت باأٖل  الن البكٍغ

مت ًاء الاججاع ظٍغ ت باأٖل مت البكٍغ ْلي، اإلاجخم٘ ٖلى خضًشت ظٍغ مت الض ًاء هٕؼ ألا٫ْ : ؤق٩ا٫ زالزت ْللجٍغ ت ألٖا  البكٍغ
٫ٓ  ٖلُّ ْهو بالبكغ الاججاع ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َْٓ ٧ٓ ًاء ػعٕ ؾُاخت: الشاوي ْالك٩ل م،2000 لٗام باليرمٓ بغج  ْهى ألٖا

ت ؤًٖاء ػعٕ ٖملُت بظغاء ب٣هض الىامُت الض٫ْ  اخض بلى اإلاؿخُٟض الصخو ؾٟغ ذ بكٍغ ٓاًَ مً اقتًرذ ؤْ هٖؼ  م

٣ت مدلي ٖت ٚير بٍُغ ٓن  الشالض الك٩ل اما. مكْغ ْلت بلى ْه٣لِا ؤًٖاٍئ ْازظ شخو ٢ْخل بس٠ُ ٩ُٞ ٔ  ص  . (2) ؤزغ

ًاء الاججاع بمى٘ ٢غاعا م2004 ٖام في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت ااجمُٗت ؤ٢غث  ت باأٖل مّ ْم٩اٞدخّ البكٍغ  في ْججٍغ

ٓػ  ال م2004 ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  الٗغبي اإلاُشا١ مً ( 9 ) اإلااصة في ظاء ٦ْظل٪ ،(3) م2004 ٖام  ٖلمُت ؤْ َبیت ججاعب بظغاء  ج
 مغاٖاةٕ م ٖجها، جىجم ٢ض التي للمًاٖٟاث ال٩امل ْبصعا٦ّ ااخغ عياثّ صْن  مً ؤًٖاثّ اؾخٛال٫ ؤْ شخو ؤي ٖلى

ٓابِ ٓاٖض الً  ٣ْٞا الصخهُت ؾالمخّ بًمان ال٨ُٟلت الُبیت باإلظغاءاث ْالخ٣ُض ْاإلاِىُت ْؤلاوؿاهت ألازال٢ُت ْال٣

ٗاث ْلت ٧ل في الىاٞظة للدكَغ ٓػ  ال . َٝغ ص ٓا٫ مً خا٫ بإي  ج ًاء الاججاع ألاخ ت باأٖل  .  (1) البكٍغ

٠٢ٓ ٓصاوي اإلاكٕغ م ًاء ْػعاٖت ه٣ل مً الؿ تالب ألٖا :  قٍغ

ٓصاوي اإلاكٕغ هٓم ٓن  في الؿ ًاء ٢اه ت ْألاوسجت ألٖا ٓاهب م،1978 لؿىت البكٍغ ٓهُت الخىُٓمُت ااج  آللُت ْال٣اه
ًاء ْػعاٖت ه٣ل ت، ألٖا ٓن  ْْحهضٝ البكٍغ : (2) الاحي جد٤ُ٣ بلى ال٣اه

ًاء ػعاٖت في الاججاع خٓغ  - ت ْااخالًا ْألاوسجت ألٖا . البكٍغ

ٓن   خٓغ - ًاء هٕؼ ٞحها جباح التي ااخاالث ؤْضر ٦ما بها اإلاخاظغة ؤْ ياءألٕا هٕؼ ال٣اه  الخي الصخو مً ألٖا
غاى ْػعاٖتها .  (3) َبُت ؤْ حٗلُمُت أٚل

                                                           
 .44 من قانوف الطفل السوداين، ص   6ادلادة  ( )
تقرير : القضيةازمة االٕتار باألعضاء البشرية الدكلية حلوؿ معاجلة جذكر :اميلي كيلي . نشرة اذلجرة القسرية  -االٕتار باألعضاء البشرية : فالدديَت ما كيو كيلي (2)

 .2ص –ـ   20صادر عن رللة كلية احلقوؽ ّتامعة بوسطن 
منع االٕتار باألعضاء البشرية كاالٕتار "قرارنا بعنواف  4 20قررت جلنة األمم ادلتحدة دلنع اجلردية كالعدالة اجلنائية يف جلستها الثالثة كالعشرين اليت انعقدت يف مايو  ( )

 . 2004أيار /مايو  2قدمتو ركسيا البيضاء، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس " فحتهمابالبشر بغرض نزع األعضاء كمكا
 . ، ص2 008مارس  5 دخل حيز التنفيذ يف  -، 2004مايو  22جامعة الدكؿ العربية،  -ادليثاؽ العريب حلقوؽ اإلنساف ( 
 –السوداف  –اخلرطـو   -(كرقة عمل )بقة يف عادلنا العريب يف رلاؿ مكافحة االٕتار بالبشر مقارنات يف مواجهة ىذه اجلرائم التشريعات ادلط: زىَت اخلليفة احلسُت (2)

 .2ص-6 20
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ٓابِ  ْي٘-  ًاء ْػعاٖت ْه٣ل خٟٔ لٗملُاث ي ت ْااخالًا ألاوسجت ألٖا ٓاء البكٍغ ٓلت ٧اهذ ؾ  ؤْ ؤخُاء مً مى٣
ٓاث ٓن  ٖٝغ خُض . ؤم ًاء بُ٘ ٞاه ٓصاوي ةالبكغي  ألٖا ت ألاوسجت ؤْ ٧امال الًٗٓ هٕؼ بإهّ: الُبي الؼعٕ الؿ  مً البكٍغ

ِا مُذ ؤْ حي شخو ال البكغي  الًٗٓ ه٣ل حي شخو في ْػٖع  بال مخىفى شخف مً ؤوسجت ؤو ُلى ؤي هَص ًجىش  ،
ٓع  قٟاَت ؤْ ٦خابت طل٪ ُلى وافم اإلاخىفى الصخف وان بذا  بٗض طل٪ ٖلى ألا٢غبين ا٢غب ْا٤ٞ بطا ؤْ قاَضًً، بدً

ٓٞاة ٓن  بال ٖلى ال  جٓفى بطا ؤما ،(1) حظمه مً ؤوسجت ؤْ ًٖٓ ؤي هٕؼ ٖلى خُاجّ في اٖترى ٢ض اإلاخٓفى الصخو ٩ً
ٓلى شخو ؤْ ٢ٍغب ؤي لّ ٨ًً ْلم اظخماُٖت ماؾؿت ؤْ مؿدكٟي ؤي في اإلاٍغٌ الصخو  بال النٕز ًخم بال ظشخّ ؤمغ ًخ

ٓا٣ٞت بٗض ٫ٓ  الصخو ؤْ اإلاسخهت ااجِت م  بِللىا لخلً اإلاخالفاثْ ،(2) اإلاٗىُت الاظخماُٖت اإلااؾؿت نٕ اإلاؿئ

ٓهُت ٓن  ال٣اه ًاء ب٣اه ت ألٖا ٓصاوي، البكٍغ ٓن  َاثلت جدذ جضزل الؿ ٓصاوي بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه  م2014 لؿىت الؿ

ضام ٞاٖلِا َْٗا٢ب ْػ  ال إلاضة السجً ؤْ باإٖل  بالبؼس الاججاز ميافدت جدابير: الثالث اللظم ٖاما ٖكٍغً جخجا
  ضخاًاه ومظاُدة

ٓم ؤنبدذ بالبكغ الاججاع مك٩لت ؤن ُّٞ الق٪ مما ٓاظّ التي اإلاك٨الث ْؤزُغ ؤَم الُ  ْالُِئاث الض٫ْ  ج

ْلُت :  (3) لالحي اإلاٗىُت الض

ٓاز٤ُ الاجٟا٢ُاث في بها اإلاٗتٝر ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بالبكغ الاججاع ًىته٪  - ْلُت ْاإلا  . الَٓىُت ْالضؾاجير الض
مت زالض ٌٗخبر خُض اإلاىٓمت، ااجغاثم مً بالبكغ ظاعالاث ٌٗخبر  -  ججاعحي بٗض اإلاخدضة لؤلمم ٣ْٞا ٖاإلاُا ظٍغ

 . ْاإلاسضعاث الؿالح
ْلت َُبت بالبكغ الاججاع ٠ًًٗ -   الض

ً
ْلُا   ؤْ ص

ً
 : لالحي صازلُا

ْلي الىُا١ ٖلى -1 ٓاز٤ُ حكضصث التي ؤلاوؿان اخ١ٓ٣  اهتها٥ بالبكغ الاججاع باٖخباع الض ْلُت ًاثْالاجٟا١ اإلا  الض
 .  ْاخترامِا ب٨ٟالتها

  باٖخباٍع الضازلي الىُا١ ٖلى -2
ً
ظا ٔ  هاخُت ْمً.  مجخم٘ ألي ألاؾاؾُت ْاإلاباصت ال٣ُم ًٖ زْغ  مً اهّ ؤزغ

ٕؼ التي ااجغاثم ْلت ؤع٧ان جٖؼ  .  الضازلي ْهٓامِا بإمجها ْجمـ الض
٫ٓ  ْي٘  ٧ٓ ٢ٓ٘ للض٫ْ  م2000 باليرمٓ بغج ٖٓت ٖلُّ، اإلا  ْخماًتهم باألشخام الاججاع ضخاًا اٖضةإلاـ جضابير مجم

 : ( 1) ٧األحي مخمشلت بها ألازظ للض٫ْ  ًم٨ً
ْلت ٧ل جدغم -3 ، ص ٓجها ًدُدّ ما ْب٣ضع طل٪ ج٣خطخي التي ااخاالث في َٝغ ٓن  ٖلى الضازلي، ٢اه  ااخغمت ن

ٍٓتهم، باألشخام الاججاع لطخاًا الصخهُت ٓهُت ؤلاظغاءاث ظٗل مجها بٓؾاثل َْ ت الاججاع بظل٪ اإلاخٗل٣ت ال٣اه  .ؾٍغ

ْلت ٧ل ج٨ٟل  -4 ٓاء َٝغ ص ٓوي هٓامِا اخخ ٓٞغ جضابير ٖلى الضازلي ؤلاصاعي  ؤْ ال٣اه  الاججاع لطخاًا ج
ٓماث ببُان: ْطل٪ طل٪ ج٣خطخي التي ااخاالث في باألشخام، ت ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث ًٖ باإلاٗل  ضخاًا جدمي التي ْؤلاصاٍع

                                                                                                                                                                                     
 .ـ978 البشرية السوداين كاألنسجة من قانوف األعضاء  (5)ادلادة  ( )
 .ـ 978 البشرية السوداين كاألنسجة من قانوف األعضاء  (4)ادلادة  ( )
  .ـ978 البشرية السوداين كاألنسجة من قانوف األعضاء  (6)ادلادة  (2)
 55ـ، ص 2 200الرياض  -جامعة نايف العربية للعلـو األمنية  –االٕتار بالبشر التجرًن كآليات ادلواجهة مركز الدراسات كالبحوث : عادؿ حسن علي. د ( )
 .ـ 2000من الربتوكوؿ بالَتمو 0 ادلادة  ( )
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خباع بٗين ْؤزظَا آعائهم ٖغى مً الطخاًا ًًْح٘ جم٨ً التي اإلاؿاٖضاث بُان ْ. الاججاع  مً اإلاىاؾبت اإلاغاخل في الٖا
 .الضٞإ بد١ٓ٣  ًمـ ال بما ااجىاة، يض ااجىاثُت ؤلاظغاءاث

ٓن  بهٟاط ؾلُاث جخٗاْن  -5 غاٝ الض٫ْ  في الهلت طاث الؿلُاث ْؾاثغ ْالهجغة ال٣اه  خؿب بُجها، ُٞما ألَا

ٓماث جباص٫ زال٫ مً الا٢خًاء، ٓاهُجها٫ ٣ْٞا اإلاٗل  . الضازلُت ٢
ْلت ٧ل جً٘ -6 ْصًت جضابير ص ٓن  ما ب٣ضع خض   طل٪ ٩ً

ً
ا ٍع  ْجمى٘ باألشخام الاججاع ٦ْك٠ إلاى٘ جضابير: ٧األحي يْغ

٫ٓ  مً ٓعَين ألاشخام صز م جإقيراث بلٛاء مجغمت ؤٞٗا٫ اعج٩اب في اإلاخ   ؾَٟغ

  
ً
ٓظحهاث م٘ ْاجٟا٢ا ٫ٓ  ج ٧ٓ ىُت آلُت بوكاء جم البرج ٓصاهُت َْ ٓن  ٧امؤح إلهٟاط ؾ  بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه

ٓصاوي  . (2) ازخهاناتها ْمً بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت الَٓىُت باللجىت ْحؿمى م،30/4/2014 في الؿ

ٗاث مغاظٗت -1  ، بكإجها الالػمت ْالخٓنُاث اإلا٣ترخاث ْج٣ضًم بالبكغ ؤلاججاع بم٩اٞدت الهلت طاث الدكَغ

 مً ًلؼم ما طل٪ في بما بالبكغ ؤلاججاع ظغاثم بمى٘ اإلاٗىُت الغؾمُت ْٚير الغؾمُت ااجِاث بين الخيؿ٤ُ -2
ٓصة لخِؿير بظغاءاث ً، بلى الطخاًا ٖ ْلت اإلاسخهت الؿلُاث الَٓ ٔ  الض٫ْ  في اإلاٗىُت الؿلُاث م٘ بالض  لدؿُِل ألازغ

ٓصة جهم بلى ألاظاهب الطخاًا ٖ ْلت في الالػمت ؤلاظغاءاث ٤ْٞ َْ  ، الض

ٓعي وكغ  -3 ْاث اإلااجمغاث ب٢امت ٍَغ٤ ًٖ بالبكغ ؤلاججاعب اإلاخٗل٣ت باإلاؿاثل ال  ْالخضٍعب ْاليكغاث ْالىض
ا  ، ْاإلاؿخسضمين الٗما٫ بؾخسضام في ْاإلاخٗاملين الٗمل ؤ خاب لـضٔ زانت الٓؾاثل مً ْٚيَر

ؼ -4  ، بالبكغ ؤلاججاع ظغاثم م٩اٞدت مجا٫ في للٗاملين الَٓىُت ال٣ضعاث حٍٗؼ

جي صلُل بنضاع -5 ٓاص ؤلاعقاصاث ًخًمً َْ  ْحٗمُمّ، ْوكٍغ بٗملِا الهلت طاث الخش٣ُُٟت ْاإلا

غ صعاؾت -6 ْلُت الخ٣اٍع  ْالخضابير ؤلاظغاءاث ْبجساط بالبكغ ؤلاججاع بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت ْاإلادلُت ْؤلا٢لُمُت الض
  بكإجها الالػمت

 اجغاثم بالىٓغ ةمسخو مد٨مت ْج٩ل٠ُ بالبكغ، الاججاع في اإلاخسههت الىُابت م٩اجب مً ٖضص اٞخخاح جم: زاهُا 

. (1)بالبكغ الاججاع

ٓباث حٗض: زالشا  ٓن  في اإلا٣غعة ال٣ٗ ٫ٓ  مً ل٩ل عاصٖت بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه مت اعج٩اب هٟؿّ لّ حؿ  اججاع ظٍغ
ٓن  هو خُض بالبكغ ٓبت بةهؼا٫ ( 29) اإلااصة في نغاخت م،2014 لؿىت ألاشخام ْتهٍغب بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه ٣ٖ 

ضام ٓاث، زمـ ًٖ ج٣ل ال إلاضة لسجًا ؤْ ؤلٖا ْػ  ال ؾى   20 جخجا
ً
مت مغج٨بي ٖلى ٖاما  ااخاالث مً ؤي في الاججاع ظٍغ

 : (2) آلاجُت

ٓلى ؤْ مىٓمت بظغامُت ظماٖت ؤصاع ؤْ هٓم ؤْ ؤؾـ ؤْ ؤوكإ ٢ض ٧ان  -1  . بلحها لالهًمام صٖا ؤْ ٢ُاصتها ج
 . مٗا١ ْؤ ٖكغ الشامىت ٖمٍغ ًبلٜ لم َٟل ؤْ ؤهثى ٖلُّ اإلاججى ٧ان  -2

                                                           
 .2ـ، ص 4 20من قانوف مكافحة االٕتار بالبشر السوداين لسنة  (5)ة ادلاد (2)
 .8من نفس القانوف، ص  (   )ـ كادلادة 4 20من قانوف مكافحة االٕتار بالبشر السوداين لسنة  ( 0 )ادلادة  ( )
 .8ـ، ص 4 20من قانوف االٕتار بالبشر السوداين لسنة  29ادلادة  (2)
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مت ؤعج٨بذ  -3 ٓة بؾخٗما٫ ؤْ ؤلاخخُا٫ ٍَغ٤ ًٖ بالبكغ الاججاع ظٍغ  البضوي بالخٗظًب ؤْ بال٣خل التهضًض ؤْ ال٣
 . الىٟسخى ؤْ

  ًدمل شخو مً ؤْ ؤ٦ ر ؤْ شخهين مً الٟٗل ٢ْ٘  -4
ً
 . ؾالخا

  ااجاوي ٧ان  -5
ً
ظا ٓلّ ؤخض ؤْ ٖلُّ للمججي ْػ ّٖ ؤْ ؤن  . ٖلُّ ؾلُت لّ ٧اهذ ؤْ ْلُّ ؤْ ْٞغ

مت ٧اهذ - -6 جي ٖبر َاب٘ طاث ااجٍغ َْ . 

ًاء، هٕؼ ؤْ ااجيسخي، الاؾخٛال٫ بلى بالبكغ الاججاع ضخاًا مً ؤي حٗغى بطا  -7   . الضٖاعة في اؾخسضم ؤْ ألٖا
مت مغج٨ب ٧ان  -8   بالبكغ الاججاع ظٍغ

ً
ٟا   مْٓ

ً
  ؤْ ٖاما

ً
مت اعج٩اب ْجم ٖامت زضمت بإصاء م٩لٟا  باؾخٛال٫ ااجٍغ

ُٟخّ ٢ّٓٗ ؤْ ْْ  . م

مت ًٖ هخج  -9 ٓػعاء مجلـ ؤظاػ: عابٗا مىّ الكٟاء ًغجى ال بمغى ؤْ مؿخضًمت بٗاَت الطخُت بنابت ااجٍغ  ال

ٕ ٓن  مكْغ ٓاػاث ٢اه ٓن  ًلػي الظي م2012 لؿىت ْالهجغة ااج ٓاػاث ٢اه ٕ ْظغم م1994 لؿىت ْالهجغة الؿٟغ ظ  اإلاكْغ
م ٢بل مً مجغمت ج٨ً لم ؤٞٗا٫ ْلت ْامً بؿُاصة مؿاؾِا مً بالٚغ ٓن  ًلؼم ٦ما البكغ تهٍغب مشل الض  اظىبي ٧ل ال٣اه
ٓم ان البالص صزل ْصة ػمىُت ٞترة زال٫ بالدسجُل ٣ً ٓن  ًٍْ٘ مدض ٓباث ال٣اه  ٖلُّ هو التي ااجغاثم ٖلى عاصٖت ٣ٖ

ٓن، ٕ َظا ان بال الٟاه   (1) الان ختى ٖلُّ ًهض١ لم اإلاكْغ

 الخاجمت

ٕٓ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً جُغ٢ىا  ٕٓ َْٓ مِم إلآي  في بالبكغ الاججاع َٓ بال ؤلاوؿان بد١ٓ٣  ل٤مخ٘ مٓي
ْلُت الاجٟا٢ُت ٓاز٤ُ الض ْلُت، ْاإلا ٓن  في ؾُما ال الض ٓصاوي ال٣اه ٓهُت الىاخُت مً الؿ م زال٫ مً ال٣اه  التي ألاٞٗا٫ ججٍغ

مت حك٩ل ٓباث ْْي٘ بالبكغ اججاع ظٍغ  ال٣ًاًا بخل٪ مخسههت مد٨مت في ٖاصلت مدا٦ماث زال٫ مً لِا مىاؾبت ٣ٖ
ًٍٓ طل٪ ًٖ ال،ٌٞ ىُت اجىت ج٩ ٓصان بالبكغ الاججاع ظغاثم ْم٩اٞدت ع٢ابت بلى تهضٝ َْ :  الىخاثج ؤَم ًلي ُْٞما. بالؿ

ٓلي -1 ٓصاهُت ألاهٓمت ج   خ٤، ْظّ بضْن  لّ ْالخٗغى ْاؾخٛاللّ بّ الاججاع مً ؤلاوؿان خماًت الؿ
ً
  اَخماما

ً
 بالٛا

ٓصاوي اإلاكٕغ ٖلُّ هو ُٞما الاَخمام طل٪ ٍِْٓغ ٓع  في الؿ ٓصاوي الضؾخ  ألاهٓمت مً الٗضًض ْبنضاٍع م،2005 لؿىت الؿ
ٓن : ااجىاثُت ٓصاوي ااجىاجي ال٣اه ٓن  م1991 لؿىت الؿ ٓماجُت ااجغاثم ٢ْاه ٓن  م2007 لؿىت اإلاٗل ًاء ألاوسجت ٢ْاه  ْألٖا

ت ٓها ْؤزيرا م1978 لؿىت البكٍغ ٓن  ٦ما م،2014 لٗام باألشخام الاججاع م٩اٞدت ٢اه  م٩اٞدت في مخسههت اجىت ٧
ٓاهين مغاظٗت اظل مً باألشخام الاججاع إلا٩اٞدت الَٓىُت اللجىت ْهي باألشخام الاججاع  ؤلاوؿان خماًت ج٣غع  التي ال٣

 . .  الهلت طاث ااجِاث م٘ ْالخيؿ٤ُ بّ الاججاع مً

ٓصان اهًمام -2 ْلُت الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض بلى الؿ ٓاز٤ُ ٖلى ْناص١ الض ْلُت اإلا  ليؿاءا بدماًت تهخم التي الض
ٟا٫ ٓاء ْالاؾخٛال٫ الاججاع مً ْألَا ْلُت اجٟا٢ُاث ٧اهذ ؾ ْلُت الاجٟا٢ُت الاجٟا٢ُاث جل٪ ؤَم ْمً ب٢لُمُت، ؤْ ص  الض

ٟا٫ اليؿاء ْبسانت باألشخام، الاججاع ْمٗا٢بت ٢ْم٘ مى٘ب  .  م2000 ْألَا

                                                           
 .ـ   20/ 6/ 24رطـو ككالة سونا لألنباء اخل ( )
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ٓوي الىٓام ٞٗالُت -3 ٓصاوي ال٣اه ٟا٫ الاججاع م٩اٞدت في الؿ ٓباث في طل٪ عٍّْٓ اليؿاء ؤْ باأَل  في اإلا٣غعة ال٣ٗ
ٓن  ٓصاوي بالبكغ الاججاع م٩اٞدت ٢اه ٓباث ْهي م2014 لؿىت الؿ  مً ل٩ل الٗام الغصٕ جد٤٣ ؤجها ٦ما للجاوي عاصٖت ٣ٖ

 ٫ٓ مت باعج٩اب هٟؿّ بلُّ حؿ  .  َٟل ؤْ مغؤة بد٤ اججاع ظٍغ

ٓصاوي الىٓام اجٟا١ -4 ْلُت الاجٟا٢ُاث م٘ الؿ م في الض ٟا٫ باليؿاء الاججاع ججٍغ  اإلاكٕغ ٖلى ًيبػي ْل٨ً ْألَا
ٓصاوي مت عاصٖت ٣ٖابُت ههٓم ْي٘ ٖلى الٗمل الؿ ٕ الٛير الاججاع اجٍغ ًاء مكْغ ت باأٖل  .البكٍغ

ٓوي الىٓام بين جام اجٟا١  -5 ٓصاوي ال٣اه ْلُت ْالاجٟا٢ُت الؿ ٟا٫ باليؿاء الاججاع ٢ْم٘ إلاى٘ الض  خماًت ٖلى ْألَا
ٓص الطخاًا  مخسههت هُابت بالبكغ الاججاع ظغاثم في بالخد٤ُ٣ ْزو بٗضَما، ؤْ إلادا٦متا ؤْ الخد٤ُ٣ ازىاء ْالكِ

 .  مخسههت مد٨مت بالبكغ الاججاع ٢ًاًا في بالٟهل جسخو ٦ْما

 

:  الخىؿُاث

ت اوكاء -1 ٓصاهُت قَغ بهم م٘ بالبكغ الاججاع إلا٩اٞدت مخسههت ؾ  الاججاع ظغاثم ا٦دكاٝ مجا٫ في جضٍع
٦ٓالء ؾخمغالم الخضٍعب ٖلى ْالٗمل بالبكغ  في بالبكغ الاججاع صٖاْي  بىٓغ اإلاسخهين ْال٣ًاة اإلاخسههت الىُاباث ل

ٓصان ٓصان ْزاعط الؿ   الؿ

ٓاء مخسههت اظخماُٖت مغا٦ؼ ب٢امت ٖلى الؿعي -2 ٓصان في ْمؿاٖضتهم بالبكغ الاججاع ضخاًا إلً  . الؿ
ٓن  حٗضًل  -3 ًاء بُ٘ ٢اه ت ألٖا ٓصاوي البكٍغ ٓباثبا٫ ًخٗل٤ ُٞما زانت. م1978 الؿ  . للجىاة ااجىاثُت ٣ٖ

٣ي ال٣غن  بلضان بين حٗاْن  زل٤  -4 ْلُت الُِئاث ْظمُ٘ اإلاخدضة ْألامم ؤلاٍٞغ  م٨خب بةوكاء ْؤلا٢لُمُت الض
٣ي ٣ُا قغ١  في بالبكغ الاججاع َظا ٖلى ال٣اثمين إلاالخ٣ت بٍٞغ  .اٍٞغ

٣ُت ماجمغاث ٣ٖض  -5  .بالبكغ الاججاع بجغاثم الهلت طاث للجِاث ٖمل ْْعف اٍٞغ
ْع  ُٞٗلث  -6 الم ص ٣ي الٖا ٓعَا ْْؾاثلِا بالبكغ الاججاع بٓاَغة الخىبُّ في ؤلاٍٞغ  .ْن

 

 واإلاساحّ اإلاـادز

 
ً
 :الاجفاكُاث واإلاىازُم الدولُت : اوال

مت اإلاىٓمت  -1 اًت  مٗاَضةهي اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة إلا٩اٞدت ااجٍغ غاٝ بٖغ لٗام  ألامم اإلاخدضةمخٗضصة ألَا

مت اإلاىٓمت 2000   .إلا٩اٞدت ااجٍغ

ْلُت ب -2 ٟا٫ مى٘الاجٟا٢ُت الض ْبسانت اليؿاء ْألَا ْمٗا٢بت الاججاع باألشخام،   م2000 ٢ْم٘ 

ٓع٥ -البرهامج الٗالمي إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ  -3 ٍٓ     2006ألامم اإلاخدضة هُ

ْالكٗٓب ع٢م   -4 ٣ي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓ  (٦ُيُا)في هيرْبي  18اإلاُشا١ ؤلاٍٞغ ٓهُ ً1981  

ٓ  22بُت، اإلاُشا١ الٗغبي اخ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ظامٗت الض٫ْ الٗغ  -5   2004ماً

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%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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ً
ٓصاهُت :زاهُا ٓاهين الؿ : ال٣

ٓصان لؿىت  -1 ٓع الؿ  م 2005صؾخ

ٓن م٩اٞدت الاججاع بالبكغ  -2  م ٢2014اه

ٓصاوي لؿىت  -3 ٓن خ١ٓ٣ الُٟل الؿ  م ٢2010اه

ٓن ااجىاجي لؿىت  -4  م ٢1991اه

ت  -5 ًاء ْألاوسجت البكٍغ ٓن ألٖا  م ٢1978اه

 
ً
 الىخب الِسبُت :زالثا

ٓن ااجىاجين: اهِـ خؿِب الؿُض -1 ْال٣اه ، صاع ال٨خب َا١ ااخماًت ااجىاثُت لؤلَٟا٫ بين ال٣ّٟ ااجىاجي 

ٓهُت، ال٣اَغة،   م2011ال٣اه

ٓلي ال٣اضخي  -1 م  1998،صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة ، م٩اٞدت الاججاع بالبكغ: عامي مخ

ٓباتها في الل: ٖبض ال٣اصع الكُسلي -2 ٣ْٖ ت  ًاء البكٍغ ٗت ؤلاؾالمُت ظغاثم الاججاع باألشخام ْألٖا َع

 ٫ْ ٓن الض ْال٣اه ٓاهين الٗغبُت  ٢ُٓت ،بيرْث لبىان ،ٍْال٣ ٓعاث ااخلبي ااخ٣  م 2009، 1ي ،ميك

ٓص الؿغاوي  -3 ب بالبكغ ْالاججاع ٞحهم: ٖبض هللا ؾٗ مت تهٍغ ْظٍغ ٖت  ظامٗت  الٗال٢ت بين الهجغة ٚير اإلاكْغ

اى، ٍ ٓم ألامىُت، الٍغ  م 2010، 1ها٠ً للٗغبُت للٗل

ٍٓل -4 مت اإلاىٓمت: ممدمض ٖلي ؾ ُٖٓت ْالاظغاثُت للجٍغ ت، ألاخ٩ام اإلآي ٖٓاث ااجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ، صاع اإلاُب

 م 2007

ْلُت إلا٩اٞدت الاججاع بالبكغ: مدمض ًخي -5 ٓص الض ٓم ألامىُت ،طااجِ اى ،ظامٗت ها٠ً للٗل  م 2010 -2، الٍغ

َْبت، ااجضًض في ال٣ّٟ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ: ؾٗض الضًً مؿٗض الِاللي  -6  م 2010ال٣اَغة ، ،٦خبت 

 
ً
: ؤبدار واوزاق ُمل :زابِا

ْع ال٣ًُت: امُلي ٦ُلي -1 ٫ٓ مٗااجت ظظ ْلُت خل ت الض ًاء البكٍغ غ ناصع ًٖ مجلت : اػمت الاججاع باأٖل ج٣ٍغ

 م٧2013لُت ااخ١ٓ٣ بجامٗت بٓؾًُ 

ٓاظِت : ٖاص٫ خؿً ٖلي - -2 ْآلُاث اإلا م  ْالبدٓر  -الاججاع بالبكغ الخجٍغ ها٠ً ظامٗت  –مغ٦ؼ الضعاؾاث 

ٓم ألامىُت  اى  -الٗغبُت للٗل  م 20012الٍغ

ت : ٞالصًمير ما ٦ُّ ٦ُلي  -3 ًاء البكٍغ ت  -الاججاع باأٖل .  2014 -وكغة الهجغة ال٣ؿٍغ
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