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ت مٗلم ٖلى والؿالم والهالة هلل الخمض   لى مدمض ؾُضها البكٍغ  و آله ٖو

. ؤظمٗحن صخبه

 الؿاصؽ ٖضصحها في مجضًصا جهضع ؤلاوؿان خ٣ى١ق ظُل مجلت طي َاهي
ق جسُى والؿاب٘،

ً
ت، ٍَغ٤ في ؤزغيق زُىة ق الاؾخمغاٍع

ً
 نٟداتها ٞاجدت

ى البلضان، مسخل٠ مً للباخشحن  لخُىعق وماقًغا م٨ؿًبا وٗخبٍر الظي ألامغ َو

. بها خًِذ التي الٗلمُت للش٣ت ٌٗىص ٧له والًٟل نُتها، وطًٕى اإلاجلت

 مجا٫ في مخٗضصة مىايُ٘ حٗالج مسخلٟت م٣االث ٖلى الٗضصًً ًدخىيق
 وألاؾاجظة الباخشحن مً ال٣غاء خاظاث جلبي ؤن هغظى والتي ؤلاوؿان، خ٣ى١ق

 ٢ضعاتهم إلبغاػ اإلاجا٫ َظا في الباخشحن ُٖاء ٌؿخمغ ؤن آملحن واإلاش٣ٟحن،

ا لخ٩ىنق باإلاجلت هغج٣ي ختى الٗلمُت ًٗ . به ٌؿتزاص مغظ

 البدض ظُل مغ٦ؼ وعائها ومً ؤلاوؿان خ٣ى١ق ظُل مجلت َُئت وجخٗهض

ؼ جدؿحن ؤظل مً ٢ضًما بالؿحر الٗلمي . اإلاجلت وصًمىمت وحٍٗؼ

ُُب  الظًً لجمُ٘ والخ٣ضًغ والشىاء الك٨غ زالو ؤ٢ضم ؤن الخخام في لي ٍو
 لهم ٧ان مً وظمُ٘ الىظىص، خحز بلى الٗلمي الٗمل َظا بزغاط في ؤؾهمىا
غ الٗلمُت واإلااصة ال٨ٟغة في بؾهام  الجهاجي، وؤلازغاط واإلاغاظٗت والخدٍغ
غ، َُئت وؤًٖاء  بضعاؾاتهم اإلاجلت بتزوٍض قاع٧ىا الظًً والباخشحن الخدٍغ

 .وبدىثهم

 

شرونحسينة .د/ رئيسة التحرير  
 

 الافخخاخيت



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

8 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يخلي مسهص حيل البدث الػلمي  مظؤوليخه غً ؤو اهتهان لخلىق اإلالىيت الفىسيت 

 ال حػبر آلازاء الىازدة في هره ألابدار باللسوزة غً زؤو إدازة اإلاسهص

 2015 © حميؼ الخلىق مدفىظت إلاسهص حيل البدث الػلمي 

 



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

9 

 2014في ظل الػدوان ؤلاطسابيلي غلى كواع غصة غام الخمايت الدوليت لخلىق الوفل 

 غصة -ؤلاطساء حامػت في الخلىق  وليت غميد موس، غالء. د

 وؤلاوظان ألازق ودزاطاث بدىر مسهص زبيع

 

 

 ملخف

ٟا٫ خ٣ى١ق اخترام وظىب ٖلى نغاخت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًىو غ اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا ٞى  ج٨ٟل آلُاث ٍو
حر ًًمً بما الخىُٟظ مىي٘ الاجٟا٢اث َظٍ ههىم وي٘ ٟا٫، لهاالء الخماًت جٞى م ؤهه بال ألَا  خ٣ى١ق ػالذ ما  طل٪ ٚع

ٟا٫ لى جىته٪ ألَا .  الٗالم في  اإلاسخلٟت الهغإ مىا٤َ في واؾ٘ هُا١ ٖو

 ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ل٣ىاٖض ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اهتها٧اث حجم ٦ك٠ بلى البدض َظا حهضٝ

 ؤلاؾغاثُلُحن مً الجغاثم مغج٨بي مداؾبت الضولُت الخماًت آلُاث ج٨ٟل مضي ؤي وبلى ،2014 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى ٖضواجها
ٟا٫ م٣ضمتهم وفي الٟلؿُُيُحن اإلاضهُحن بد٤ ق ألا٦ثر ٌٗض ،2014 ٖضوان ؤن البدض زال٫ مً جبحن ول٣ض َظا. ألَا

ً
 اهتها٧ا

 ج٨غاع ؤن بلى البدض زلو ٦ما. 1967 ٖام ٚؼة ٢ُإ اخخال٫ مىظ الٟلؿُُجي الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ل٣ىاٖض
ٟا٫، م٣ضمتهم وفي الٟلؿُُيُحن اإلاضهُحن بد٤ ؤلاؾغاثُلُحن ظغاثم  ال٣ٗاب مً اإلاؿخمغ إلٞالتهم َبُُٗت هدُجت ظاء ألَا
ىهه ما ٖلى ى الضولُت، الٗضالت ظبحن في ٖاع ونمت ًمشل ألامغ ظغاثم، مً ٣ًتٞر  اإلاجخم٘ حٛلُب ٖلى واضخت صاللت َو

. للطخاًا والاهخهاع ؤلاوؿان خ٣ى١ق خؿاب ٖلى الؿُاؾُت واإلاهالر لالٖخباعاث الضولي

 ججاٍ وألازال٢ُت، ال٣اهىهُت مؿاولُاجه بخدمل الضولي اإلاجخم٘  مُالبت ؤَمها، جىنُاث بٗضة البدض زغط جهاًخه وفي
ٟا٫ خ٣ى١ق خماًت  مً الجغاثم مغج٨بي مداؾبت ٨ًٟل بما الضولُت، الخماًت آللُاث وجُٟٗله ٚؼة، ٢ُإ في ألَا

 الطخاًا ججاٍ ال٣اهىهُت بمؿاولُاتها بال٣ُام الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت َالب ٦ما. ٚؼة ٢ُإ ؤَٟا٫ بد٤ ؤلاؾغاثُلُحن
ٟا٫ ؾُما  بد٣هم لجغاثم ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث مً وهٟظ وؤمغ زُِ مً ٧ل ومداؾبت الٟلؿُُيُحن، مً . مجهم ألَا

 

Abstract 

International humanitarian law expressly stipulates that respect for the rights of children during armed conflicts, and 
provides mechanisms to ensure that the texts of these agreements are implemented to ensure protection for these children, 
but nevertheless continues to plague the children rights and widely different areas of conflict in the world. 

This research aims to detect the size of the Israeli occupation forces violations of norms of international protection of the 
rights of the child during its aggression against the Gaza Strip in 2014, and the extent to which they ensure international 
protection mechanisms to hold accountable perpetrators of Israelis against Palestinian civilians, first and foremost the 
children. This has been shown through research that the aggression by 2014, most is in violation of the norms of 
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international protection of the rights of Palestinian children since the occupation of the Gaza Strip in 1967. The research 
also concluded that repeated Israeli crimes against Palestinian civilians, first and foremost the children, This is considered 
a normal result of the continued impunity for what they commit of crimes, and it is a disgrace to international justice, 
which is a clear indication of the international community prevail over considerations of political interests at the expense 
of human rights and a victory for the victims. 

And at the end of the search output several recommendations, the most important, urge the international community to 
shoulder its legal and moral responsibilities, to protect the rights of children in the Gaza Strip, and for international 
protection mechanisms, to ensure that perpetrators of crimes of Israeli against children in the Gaza Strip. It  also 
demanded the International Criminal Court to carry out its legal responsibilities towards victims of Palestinians, and to 
hold each of the plans that implemented by Israeli occupying forces for their crimes, especially children. 

 

 ملدمت

ٟا٫، ٖلى اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزغ مً بالخض  زانت ؤَمُت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًىلي ق ألَا
ً
 جضاُٖاث مً حك٩له إلاا هٓغا

م ٖلى زُحرة  اٖخماصَم بلى باإلياٞت اإلاخٗضصة، واخخُاظاتهم والجؿماهُت الىٟؿُت جغ٦ُبتهم زهىنُت م٘ ؾُما خ٣َى

ٟا٫ خ٣ى١ق خماًت الضولُت اإلاىاز٤ُ ٦ٟلذ ٣ٞض ٖلُه. الاخخُاظاث َظٍ جلبُت في آلازٍغً ٖلى ال٨بحر  الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

م. الخ٣ى١ق جل٪ ٖلى جضاُٖاتها مً ًدض ألا٢ل ٖلى ؤو ًجىبهم بما اإلاؿلخت،  الضولُت الخماًت يماهاث ٞةن طل٪ مً وبالٚغ
، هدىٍوق ٖلى الٟلؿُُجي الُٟل خ٣ى١ق اهتها٥ مً ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث جمى٘ لم الُٟل لخ٣ى١ق ا و٧ان مؿخمغٍو   آزَغ

ى ،2014 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى ٖضواجها ؤزىاء . الُٟل لخ٣ى١ق اهتها٧اجه يغاوة في مؿبى١ق ٚحر ٖضوان َو

 البدض ؤَمُت

 ؤلاؾغاثُلُت الاهتها٧اث ًدىاو٫ق الظي ،2014 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثُلي الٗضوان بٗض ألاو٫ق ٧ىهه مً جيب٘ البدض ؤَمُت
٣ت الٗضوان، ؤزىاء لؤلَٟا٫ الضولُت للخماًت  اهتها٦ها ومضي الخماًت َظٍ َبُٗت جدلُل ٖلى حٗخمض ٖلمُت مىهجُت بٍُغ

م ٖلى البدض ٌٗمل ٦ما. الٗال٢ت طاث الجهاث مً اإلاىز٣ت وؤلاخهاثُاث اإلاٗلىماث زال٫ مً  الضولُت الخماًت آلُاث ج٣ٍى

.  ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثُلي الٗضوان ْل في الُٟل لخ٣ى١ق

 البدض مك٩لت

.  2014 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى ٖضواجها ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت للخماًت ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اهتها٥ مضي ما

 البدض حؿائالث

. اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء لؤلَٟا٫ الضولُت الخماًت هي ما .1

 .اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت آلُاث هي ما .2

. ٚؼة ٢ُإ ٖلى ٖضواجها ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت للخماًت  ؤلاؾغاثُلُت الاهتها٧اث َبُٗت هي ما .3



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

11 

 البدث فسكيت

. ٚؼة ٢ُإ ٖلى ٖضواجها ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت اهته٨ذ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث

 البدض مىهج

.  والخدلُلي والىنٟي ال٣اهىوي: الخالُت الشالزت اإلاىاهج ٖلى الضعاؾت حٗخمض

ق
ً
 اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت: ؤوال

ٟا٫ خ٣ى١ق خماًت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ؤولى اًت اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ألَا ق زانت، ٖع
ً
 الجزاٖاث َظٍ حك٩له إلاا هٓغا

ٟا٫ خ٣ى١ق ٖلى ٧اعزُت آزاع مً اصة م٘ زانت والجؿماوي، الىٟسخي جغ٦ُبهم زهىنُت ْل في ألَا  الجزاٖاث في اإلاُغصة الٍؼ

حر الضولُت اإلاؿلخت . الضولُت ٚو

 اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الٗامت الخماًت: 1

غاٝ ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًٟغى  ٦ما الٗضاثُت، الٗملُاث ؾحر ؤزىاء اإلاضهُحن اؾتهضاٝ خٓغ مغاٖاة اإلاخداعبت ألَا

ق ًٟغى
ً
ٟا٫ ٖلى الخماًت َظٍ وجيسخب. الٗملُاث َظٍ ؾحر ًٖ الىاظمت آلازاع ججىُبهم بلى تهضٝ ٢ُىصا  مً ٧ىجهم ألَا

ق اإلاضهُحن بحن مً بالخماًت ألاولى الٟئاث
ً
م، مً للخماًت خاظت ؤ٦ثر ججٗلهم التي لخهىنُتهم هٓغا  ًمىدهم بما ٚحَر

 التي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق مباصت في الخماًت جل٪ جمشلذ و٢ض. ال٣خالُت الٗملُاث ؾحر ؤزىاء الاؾتهضاٝ مً خهاهت

:  الخالي الىدى ٖلى ظاءث

  ؤلاوؿاهُـت مبـضؤ .أ

ق اإلابضؤ َظا ًلٗب
ً
ق صوعا

ً
 و٢ذ طل٪ في بما ألاو٢اث ظمُ٘ وفي البكغ ظمُ٘ في اإلاخإنلت ؤلاوؿان ٦غامت خماًت في عثِؿُا

 ٧ان خغب وكىب ٖىض ؤو صولُت، اجٟا٢اث حٗالجها ال التي الخاالث في جُب٣ُه بلؼامُت في اإلابضؤ َظا ؤَمُت وج٨م1ًالخغب،

حها ٦ال ؤو ؤخض خُلب. الاجٟا٢اث َظٍ ٖلى اإلاى٢ٗت ٚحر الضو٫ق مً َٞغ  خٓغ ؤلاوؿاهُت، م٣خًُاث ٖلى الخٟاّ ٍو
غاٝ اؾتهضاٝ  الظًً ألاشخام ؤو الخغبُت، الٗملُاث ؾحر ؤزىاء ال٣خا٫ في ٌكاع٧ىنق ال الظًً لؤلشخام اإلاخداعبت ألَا

ق الؿالح، خمل ٌؿخُُٗىنق وال ال٣خا٫ ًٖ ٖاظٍؼً ؤنبدىا
ً
  2.ؤلاوؿاهُت اإلاٗاملت مبضؤ مً اهُال٢ا

 

 

 

                                                           
1
(27)،فٟحٌّخدس1949أغغطظ/آد12أوذصحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼشرشؤْكّخ٠شحألشخخصحٌّذ١١ٔٓفٟٚلضحٌلشد،حٌّئسخشفٟ

ٌألشخخصحٌّل١١ّٓفٟؿ١ّغحألكٛحيككحالكظشحَألشخخطُٙٚكمٛلُٙحٌؼخث١ٍشٚػخدحطُٙ"ػٍٝ٘زححٌّزذأ،ك١غطٕضػٍٟأْ

".حألٚلخصِؼخٍِشأغخ١ٔشٚطمخ١ٌذُ٘،٠ٚـذِؼخٍِظُٙفٟؿ١ّغ
2
٠فشع٘زححٌّزذأػٍٝحألؽشحفحٌّظٕخصػشحٌم١خَرؼالػشٚحؿزخصك١خيػلخ٠خحٌلشدطظّؼًفٟحكظشحُِٙ،ِٚؼخٍِظُٙربٔغخ١ٔش،ٚكظش

ٚطٕضحطفخل١شؿ١ٕفحألٌٌٚٝظلغ١ٓكخيحٌـشكٝٚحٌّشػٝرخٌمٛحصحٌّغٍلشفٟح١ٌّذحْ،.اخؼخػُٙألػّخيحٌؼٕفٚحٌمغٛس

،ػٍٝػشٚسسِؼخٍِشػلخ٠خحٌلشدِؼخٍِشأغخ١ٔشفٟؿ١ّغحألٚلخص،ٚ٘زحِخأوذصػ1949ٗ١ٍأغغطظ/آد12حٌّئسخشفٟ

٠ـذفٟؿ١ّغحألكٛحيحكظشحَٚكّخ٠شحٌـشكٝٚحٌّشػِٝٓأفشحدحٌمٛحصحٌّغٍلشٚغ١شُِ٘ٓ"رخٌٕضػٍٝأٔٗ(12)حٌّخدس

..."ٚػٍٝؽشفحٌٕضحعحٌز٠ٞىْٛطلضعٍطظٗأ٠ْؼخٍُِِٙؼخٍِشأغخ١ٔش.سحألشخخصحٌّشخسا١ٌُٙفٟحٌّخدسحٌظخٌٟ
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ت الًغوعة" الخغبُت الًغوعة مبضؤ  .د "  الٗؿ٨ٍغ

ا ٌٗمل بإن اإلابضؤ َظا ٣ًخطخي  ٞةن وبالخالي الخهم، ٢ىة إليٗاٝ ؤلا٦غاٍ ؾبل مً ًلؼم ما اؾخسضام ٖلى الهغإ َٞغ

هبذ له، ٚغى ال ٖى٠ َى بهما الهضٝ َظا جد٤ُ٣ لٛحر اإلاؿخسضم الٗى٠  ال٣اهىنق ب٢غاع وعٚم1.وخصخي ٖمل مجغص ٍو
 وؾاثل ويبِ وج٣ُُض الخىاؾب بمبضؤي طل٪ ٢ُض ؤهه بال ٧اؾخصىاء، الخغبُت الًغوعة خالت ًٖ بالخغوط ؤلاوؿاوي الضولي

غاٝ ٖلى ًخٗحن وبالخالي. بالخهم الًغعق بلخا١ خباع بٗحن جإزظ ؤن اإلاخداعبت ألَا  ٢ض التي الىؾاثل جخماشخى ؤن يغوعة الٖا
٣ًا لها ومؿمىح ظاثؼ َى ما م٘ حؿخسضمها  الهضٝ ٩ًىنق ؤن ًجب ألاخىا٫ ظمُ٘ وفي ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق ألخ٩ام ٞو

ت مؼاًا جد٤ُ٣ الخغبُت الًغوعة وعاء مً  2.ٖؿ٨ٍغ

 "   اليؿبُـت" الخىاؾـب مـبضؤ  .ص

ت واإلاؼاًا بالخهم ًلخ٤ ٢ض الظي الًغعق بحن ما الخىاؾب مغاٖاة اإلابضؤ بهظا ٣ًهض ق جد٣ُ٣حها اإلام٨ً الٗؿ٨ٍغ
ً
 هدُجت

ت ٖملُاتها ؾحر ؤزىاء ال٣ىة الؾخسضام ضم الطخاًا اخترام ًٟغى ٦ما. الٗؿ٨ٍغ  بالًىابِ الخ٣ُض ويغوعة مجهم، الشإع ٖو
ت باإلا٣خًُاث الاخخجاط زال٫ مً لل٣ىة اإلاخىاؾب ٚحر الاؾخسضام مٗها ًجىػق ال والتي ؤلاوؿاهُت  الٗؿ٨ٍغ

ٟغى3.اإلاجغصة ُان اإلاضهُحن بالؿ٩ان الًغعق بلخا١ لخٟاصي الالػمت الاخخُاَاث اجساط الخىاؾب مبضؤ ٍو  وطل٪ اإلاضهُت وألٖا
ت زؿاثغ ٌؿبب ؤن مىه ًخى٢٘ هجىم بإي ال٣ُام ًٖ باالمخىإ ق ؤو اإلاضهُحن نٟٝى في بكٍغ

ً
ُان ؤيغاعا  ؤن ؤو اإلاضهُت، باأٖل

ت اإلاحزة م٘ جدىاؾب ال وؤيغاع زؿاثغ الهجىم َظا ًٖ ًيخج   4.جد٣ُ٣ها اإلاغاص الٗؿ٨ٍغ

 

                                                           
1

وّخٚػؼض.4،ص2008،غضس،(2)ِشوضح١ٌّضحٌْلمٛقحإلٔغخْ،حٌّزخدةحألعخع١شٌٍمخْٔٛحٌذٌٟٚحإلٔغخٟٔ،عٍغٍشحٌذ١ًٌسلُ

،ٚحطفخل١شؿ١ٕفحٌؼخ١ٔش(50حٌّخدس)1949ْػخَحطفخل١شؿ١ٕفحألٌٌٚٝظلغ١ٓكخيحٌـشكٝٚحٌّشػٝرخٌمٛحصحٌّغٍلشفٟح١ٌّذح

،ٚأكىخَحٌزشٚطٛوٛالْحإلػخف١خْحٌٍّلمخْ(51حٌّخدس)1949ٌظلغ١ٓكخيؿشكِٝٚشػٝٚغشلٝحٌمٛحصحٌّغٍلشفٟحٌزلخسػخَ

حٌؼشٚسحصحٌؼغىش٠ش،ػٛحرؾٌظم١ذحعظخذحَحٌمٛسِٓلزًأؽشحفحٌٕضحعطلم١مخًٌٍظٛحصْر1977ٓ١رخطفخلخصؿ١ٕفحألسرغػخَ

.ٚحٌّظطٍزخصحإلٔغخ١ٔش

٠لظشػٍٝدٌٚشحالكظاليأْطذِشأِّٞظٍىخصخخطشػخرظشإِٔٚمٌٛشطظؼٍك"ِٓحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼشػٍٝأٔٗ(53)طٕضحٌّخدس2

رؤفشحدأٚؿّخػخص،أٚرخٌذٌٚشأٚحٌغٍطخصحٌؼخِش،أٚحٌّٕظّخصحالؿظّخػ١شأٚحٌظؼخ١ٔٚش،االارحوخْحٌؼشٚسحصحٌلشر١شطمظؼٝكظّخً

".٘زححٌظذ١ِش

٘زححٌّزذأ(22)رّٛؿذحٌّخدس.1907طشش٠ٓحألٚي/أوظٛرش18ألشصحٌالثلشحٌّظؼٍمشرمٛح١ٔٓٚأػشحفحٌلشدحٌزش٠ش،ال٘خ3ٞ

ٚؿخءصأكىخَحٌزشطٛوٛالْحإلػخف١خٌْؼخَ".١ٌظٌٍّظلخسر١ٓككِطٍكفٟحخظ١خسٚعخثًاٌلخقحٌؼشسرخٌؼذٚ"ٚحٌظٟطٕضػٍٝأٔٗ

حل١خصؿ١ٕفحألسرغ،ٌظؼض٠ضوفخٌشٚحكظشحَِزذأحٌظٕخعذفٟؿ١ّغحٌؼ١ٍّخصحٌؼغىش٠شِٕؼخًٌّؼخٔخسحٌّذ١١ٔٓحٌظٟالحٌٍّلمخْرخطف1977

،ٚحٌّظؼٍك1949أغغطظ/آد12حألٚيحإلػخفٟاٌٝحطفخل١خصؿ١ٕفحٌّؼمٛدسفٟ(حٌزشٚطٛوٛي)فمذأوذحٌٍّلك.ػشٚسسٌٙخ

طؼظزشحألٔٛحعحٌظخ١ٌش،ِٓر١ٓ٘ـّخصأخشٜ،"ػٍٝأٔٗ(51)عٍلش،فٟحٌفمشسحٌخخِغشِٓحٌّخدسرلّخ٠شػلخ٠خحٌّٕخصػخصحٌذ١ٌٚشحٌُ

:رّؼخرش٘ـّخصػشٛحث١ش

حٌٙـَٛلظفخًرخٌمٕخرً،أ٠خًوخٔضحٌطشقٚحٌٛعخثً،حٌز٠ٞؼخٌؾػذدحًِٓحأل٘ذحفحٌؼغىش٠شحٌٛحػلشحٌظزخػذٚحٌظ١ّضرؼؼٙخػٓ(أ)

فِٟذ٠ٕشأٚرٍذسأٚلش٠شإِٔٚطمشأخشٜطؼُطشوضحًِٓحٌّذ١١ٔٓأٚحألػ١خْحٌّذ١ٔشػٍٝأٔٙخ٘ذفػغىشٞحٌزؼغح٢خشٚحٌٛحلؼش

.ٚحػق

ٚحٌٙـَٛحٌز٠ّٞىٓأ٠ْظٛلغِٕٗ،أ٠ْغزذخغخسسفٟأسٚحفحٌّذ١١ٔٓأٚاطخرشرُٙأٚأػشحسحًرخألػ١خْحٌّذ١ٔش،أٚأ٠ْلذعخٍطخً

".،٠فشؽفٟطـخٚصِخ٠ٕظظشأ٠ْغفشػٕٗرٌهحٌٙـ١َِِٓٛضسػغىش٠شٍِّٛعشِٚزخششسِٓ٘زٖحٌخغخثشٚحألػشحس
4
الطىْٛحألػ١خْحٌّذ١ٔشِلال.1"ػٍٝأ1977ِٗٔٓحٌزشٚطٛوٛيحإلػخفٟحألٚيحٌٍّلكرخطفخلخصؿ١ٕفػخَ(52)طٕضحٌّخدس

طمظش.2.ط١ٌٟغضأ٘ذحفخػغىش٠شٚفمخٌّخكذدطٗحٌفمشسحٌؼخ١ٔشٚحألػ١خْحٌّذ١ٔشٟ٘وخفشحألػ١خْحي.ٌٍٙـَٛأٌٚٙـّخصحٌشدع

ٚطٕلظشحأل٘ذحفحٌؼغىش٠شف١ّخ٠ظؼٍكرخألػ١خْػٍٝطٍهحٌظٟطغُِٙغخّ٘شفؼخٌشفٟحٌؼًّ.حٌٙـّخصػٍٝحأل٘ذحفحٌؼغىش٠شفلغذ

قطذ١ِش٘خحٌظخَأٚحٌـضثٟأٚحالعظ١الءػ١ٍٙخأٚحٌؼغىشٞعٛحءوخْرٌهرطز١ؼظٙخأٚرّٛلؼٙخأَرغخ٠ظٙخأَرخعظخذحِٙخ،ٚحٌظ٠ٟلك

.طؼط١ٍٙخفٟحٌظشٚفحٌغخثذسك١ٕزحن١ِضسػغىش٠شأو١ذس
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 الخمُحز مبضؤ .ع

 اإلاضهُت ألاَضاٝ وبحن واإلا٣اجلحن اإلاضهُحن الؿ٩ان بحن ألاو٢اث ظمُ٘ وفي اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤَغاٝ ٢بل مً الخمُحز ٌٗخبر
ت وألاَضاٝ ت ألاَضاٝ يض الهجماث خهغ وبالخالي الٗؿ٨ٍغ  الضولي لل٣اهىنق ألاؾاؾُت اإلاباصت ؤخض ٣ُٞـ، الٗؿ٨ٍغ

يسخب. ؤلاوؿاوي ق الخمُحز مبضؤ ٍو
ً
ً ٚحر ؤنبدىا الظًً ألاشخام ؤولئ٪ ؤًًا  واإلاغضخى الجغحى ؤي  –ال٣خا٫ ٖلى ٢اصٍع

حن، ؤم مضهُحن ٧اهىا ؾىاءًق والضًيُت الُبُت الخضماث ؤٞغاص ؤو  –الخغب وؤؾغيق والٛغقى  اإلاضوي الضٞإ وؤٞغاص ٖؿ٨ٍغ

ازت مىٓماث وؤٞغاص ازت بإٖما٫ لهم اإلاغزو واإلادلُحن الضولُحن ؤلاوؿاهُت ؤلٚا  1 .ؤلٚا

 اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء لؤلَٟا٫ الخانت الخماًت. 2

ٟا٫، خ٣ى١ق ٖلى الخُحرة واو٩ٗاؾاتها وجىامحها اإلاؿلخت الجزاٖاث خضة اػصًاص ؤصي  ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق حٗاَى بلى ألَا
ٟا٫ بد٣ى١ق  زانت خماًت ٢ىاٖض حك٨ُل لهالر بسهىنُت ق اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء اإلاخداعبحن ٖلى ًٟغيها ألَا

ً
 هٓغا

ق ؤقغها ٦ما والجؿضي الىٟسخي الُٟل وجغ٦ُبت طاتها الُٟىلت مغخلت لخهىنُت
ً
 بإمـ مٗها الُٟل ٩ًىنق والتي آهٟا

 اإلا٨ملحن ؤلاياُٞحن والبروجى٧ىلحن 1949 لٗام الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ؤ٢غجه ما م٘ طل٪ حٗؼػق ول٣ض. الخماًت لخل٪ الخاظت

ٟا٫ لهاالء خماًت مً ،1977 لٗام ظى٠ُ الجٟا٢اث : الخالي الىدى ٖلى وهي ألَا

ٟا٫ خماًت .أ  ألاؾاؾُت اخخُاظاتهم وجلبُت ألَا

لؼم2الخُاء، زضف نىعق مً نىعة ؤًت يض لؤلَٟا٫ زانت خماًت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًىلي  بتهُئت الجزإ ؤَغاٝ ٍو
ٟا٫ ًدخاظه الظي والٗىنق الٗىاًت اث واإلاالبـ لؤلٚظًت اخخُاظهم بؿبب ؤو ؾجهم بد٨م ألَا  والخُُٗماث واإلا٣ٍى

ت ٌُٗي ٦ما3.الخانت  و٢ض4.الٛىر بعؾالُاث جىػَ٘ لضي واإلاغاي٘ الىي٘ وخاالث ألاخما٫ وؤوالث لؤلَٟا٫ زانت ؤولٍى

ٟا٫ الىالصة خاالث نى٠ م واإلاغضخى الجغحى م٘ الىالصة، خضًثي وألَا  ال٣اهىنق وؤ٢غ َظا5.الخماًت بلى جدخاط ٞئت باٖخباَع
 الخغب، بؿبب ٖاثالتهم ًٖ ٞهلىا ؤو جِخمىا الظًً ٖكغة الخامؿت صونق لؤلَٟا٫ زانت وعٖاًت خماًت ؤلاوؿاوي الضولي

 مً حٗمل بإن الاخخال٫ صولت ٖلى وؤ٦ض6.ألاخىا٫ ظمُ٘ في وحٗلُمهم الضًيُت ٣ٖاثضَم ومماعؾت بٖاقتهم حؿهُل ٞحها بما

                                                           
1
ِٓ(48)،ك١غطٕضحٌّخدس٠1977ؼظزشِزذأحٌظ١١ّضكـشحألعخطألكىخَحٌزشطٛوٛالْحإلػخف١خْالطفخلخصؿ١ٕفٌؼخَ

حٌظ١١ّضر١ٓحٌغىخْحٌّذ١١ٔٓٚحٌّمخط١ٍٓ،ٚر١ٓحألػ١خْحٌّذ١ٔشٚحأل٘ذحفطؼًّأؽشحفحٌٕضحعػٍٝ"حٌزشٚطٛوٛيحألٚيػٍٝأْ

حٌؼغىش٠ش،ِٚٓػُطٛؿٗػ١ٍّخطٙخػذحأل٘ذحفحٌؼغىش٠شدْٚغ١ش٘خٚرٌهِٓأؿًطؤ١ِٓحكظشحَٚكّخ٠شحٌغىخْحٌّذ١١ٔٓٚحألػ١خْ

.حٌّشظشوشر١ٓحطفخلخصؿ١ٕفحألسرغ(3)ٚسحؿغحٌّخدس".حٌّذ١ٔش
2
 .ِٓحٌزشطٛوٛيحألٚيحٌٍّلكرخطفخلخص(77/1)دسحٌّخ
3
ػٍٝوًؽشفِٓحألؽشحفحٌغخ١ِشحٌّظؼخلذسأ٠ْىفًكش٠شِشٚسؿ١ّغسعخالصحألد٠ٚش"ِٓحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(23)حٌّخدس

ٚػ١ٍٗوزٌه.طّخًٚحٌّّٙخصحٌطز١شِٚغظٍضِخصحٌؼزخدسحٌّشعٍشكظشحًاٌٝعىخْؽشفِظؼخلذآخشحٌّذ١١ٔٓ،كظٌٝٛوخْم

حٌظشخ١ضرلش٠شِشٚسأٞسعخالصِٓحألغز٠شحٌؼشٚس٠ش،ٚحٌّالرظ،ٚحٌّم٠ٛخصحٌّخظظشٌألؽفخيدْٚحٌخخِغشػششسِٓ

طظشفٌٍلٛحًِٚحٌّشػؼخصٚحألؽفخيدْٚحٌخخِغشػششس،"ِٓحالطفخل١شٔفغٙخ(89)ٚحٌّخدس".حٌؼّش،ٚحٌٕغخءحٌلٛحًِأٚحٌٕفخط

٠ـذطٛف١شحٌشػخ٠شٚحٌّؼٛٔش"(4/3)وّخوفًرٌهحٌزشٚطٛوٛيحٌؼخٟٔفٟحٌّخدس".ٔخعذِغحكظ١خؿخصأؿغخُِٙأغز٠شاػخف١شطض

 .ٌألؽفخيرخٌمذسحٌز٠ٞلظخؿْٛا١ٌٌٗلّخ٠شٌألؽفخيخاليحٌٕضحػخصغ١شحٌذ١ٌٚش
4
.1977،ِٓحٌزشٚطٛوٛيحألٚيػخَ(70/1)حٌّخدس
5
 .حٌّشؿغحٌغخرك،(8/1)حٌّخدس
6
 .،حطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(24)حٌّخدس
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اًت اإلاسههت اإلايكأث حكُٛل خؿً يمان ؤظل ٟا٫ لٖغ ق1وحٗلُمهم، ألَا
ً
٣ا  التربُت طل٪ في بما الىَىُت إلاىاهجهم ٞو

 2.والخل٣ُت الضًيُت

ٟا٫ جإمحن .د   ألَا

 ؾىاء ال٣خا٫ ؤعايحها ٖلى ًجغيق التي ألا٢الُم في مداًضة مىا٤َ بوكاء اإلاخداعبحن ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًٟغى
ٟا٫ لخماًت ؤؾاؾُت ٦ًماهت آمىت ولجىء اؾدكٟاء مىا٤َ وبوكاء الجزإ، وكىب بٗض ؤم ٢بل طل٪ ؤ٧ان  ؤزُاع مً ألَا

 لهظٍ الخماًت ولًمان.  اإلادانغة اإلاىا٤َ بلى الضًً وعظا٫ الُبُت الخضماث ٞغ١ق مغوع حؿهُل ٖلى والٗمل الخغب،

 3.الخامُت الضولت بلى ؤو ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت بلى ٖلحها ؤلاقغاٝ مهمت حٗهض اإلاىا٤َ،

ض ظى٠ُ باجٟا٢اث اإلالخ٤ ألاو٫ق ؤلايافي البروجى٧ى٫ق جىاو٫ق و٢ض ٟا٫، بظالء مىيٕى الخٟهُل مً بمٍؼ  خٓغ خُض ألَا
ٟا٫ بظالء الجزإ َغفي ٖلى اًاَا ٚحر مً ألَا ت  ولضواعي ما٢ذ بك٩ل ب٢غاٍع م٘ الضًمىمت، وظه ٖلى ؤظىبي بلض بلى ٖع  ٢هٍغ

 الخهى٫ق اقتراٍ م٘. مدخل ب٢لُم في لىظىصٍ ؤطي مً ًهِبه ٢ض مما ؾالمخه ؤو الُبي، ٖالظه ؤو الُٟل بصخت جخٗل٤
ٟا٫ آباء مً ؤلاظالء َظا ٖلى ٦خابُت مىا٣ٞت ٖلى ُحن ؤولُائهم ؤو ألَا  الٗشىعق حٗظع خالت وفي مىظىصًً، ٧اهىنق بطا الكٖغ

اًت ًٖ الٗٝغ ؤو ال٣اهىنق بد٨م ؤؾاؾُت بهٟت اإلاؿاولحن ألاشخام مً ٦خابُت مىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ق ًلؼم ٖلحهم،  ٖع
ٟا٫ َاالء ٟا٫ ًخٗغى ال ختى اإلام٨ىت الاخخُاَُاث ظمُ٘ ؤزظ ٖلى الخإ٦ُض م٘. ألَا   زُغ، ألي ؤلاظالء ٖملُت ؤزىاء ألَا

 وألازالقي الضًجي حٗلُمه طل٪ بما بالخٗلُم -ؤلام٩ان ب٣ضع -البالص زاعط وظىصٍ ٞترة زال٫ الُٟل جؼوٍض يمان ٖلى والٗمل

٤ بت ٞو ٟا٫ ٖىصة حؿهُل ٨ًٟل وبما. والضًه ٚع م جم الظًً ألَا م بلى  بظالَئ اجهم، ؤؾَغ  الظي الُٝغ ؾلُاث جخىلى وؤَو
ق طل٪ ٧ان بطا –اإلا٠ًُ البلض ؾلُاث و٦ظل٪ ؤلاظالء، بدىُٓم ٢ام

ً
 بهىعة مصخىبت َٟل ل٩ل بُا٢ت بٖضاص –مىاؾبا

ت الى٧الت بلى بةعؾالها ج٣ىم قمؿُت،  ؤوعص و٢ض ، ألاخمغ للهلُب الضولُت للجىت الخابٗت اإلا٣ٟىصًً ًٖ للبدض اإلاغ٦ٍؼ

  4.َٟل ٧ل بُا٢ت ٖلحها جدخىيق ؤن ًجب التي اإلاٗلىماث ألاو٫ق البروجى٧ى٫ق

 اإلاكدخت ألاؾغ قمل ظم٘ .ص

ٟا٫ ٌٗض ق ألا٦ثر الٟئت ألَا
ً
ق اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ألاؾغ حكدذ مً  جًغعا

ً
 ماؾت بداظت ججٗلهم التي لخهىنُتهم هٓغا

اًت  الاخخال٫ صولت وؤلؼم الجزإ، قختها التي ألاؾغ خماًت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٦ٟل ٣ٞض ٖلُه. طوحهم مً والٗىنق للٖغ
 ؤؾغة ٧ل خ٤ ٖلى ؤ٦ض ٦ما5.الىاخضة الٗاثلت ؤٞغاص بحن الخٍٟغ٤ ٖضم جًمً بإن مُٗىت، إلاى٣ُت ظؼجي بةزالء ٢ُامها خا٫

ت في  ٢ضع ُٞجب ألاؾغ، اخخجاػ ؤو اٖخ٣اله خا٫ في ؤهه ٖلى ؤ٦ض خحن طل٪ مً ؤبٗض بلى لُهل6ؤٞغاصَا، مهحر مٗٞغ

                                                           
1
 .،حٌّشؿغحٌغخرك(50)حٌّخدس
2
،حٌّظؼٍكرلّخ٠ش1949أغغطظ/آد12حٌؼخٟٔحإلػخفٟاٌٝحطفخل١خصؿ١ٕفحٌّؼمٛدسفٟ(حٌزشٚطٛوٛي)،حٌٍّلك(أ/3)حٌّخدس

.ػلخ٠خحٌّٕخصػخصحٌّغٍلشغ١شحٌذ١ٌٚش
3
.،حطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(14)حٌّخدس
4
 1977،حٌزشطٛوٛيحألٚيػخَ(78)حٌّخدس
5

 .،حطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(49)حٌّخدس
6

ككوًأعشسفِٟؼشفشِظ١شأفشحد٘خ٘ٛحٌلخفضحألعخعٌٟٕشخؽوً"،طٕضػ1977ٍِٝٓحٌزشٚطٛوٛيحألٚيػخَ(32)حٌّخدس

 ".،ٚحٌٛحسدروش٘خفٟحالطفخل١خصٚفٟ٘زححٌزشٚطٛوٛيِٓحألؽشحفحٌغخ١ِشحٌّظؼخلذسٚأؽشحفحٌٕضحع،ٚحٌّٕظّخصحإلٔغخ١ٔشحٌذ١ٌٚش
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غ ؤن ؤلام٩ان ُما1.واخض مإويق ٖاثلُت ٧ىخضاث لها ًٞى ق ًخٗل٤ ٞو
ً
 ال٣اهىنق ًىو الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت بالجزاٖاث ؤًًا

 2.ما٢خت لٟترة حكدذ التي ألاؾغ قمل ظم٘ لدؿهُل اإلاىاؾبت الخُىاث ظمُ٘ اجساط يغوعة ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي

ق ظهخه ومً
ً
غاٝ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًلؼم ؤًًا ت ألَا  الاجها٫ وحؿهُل ألاؾغ، جل٪ قمل ظم٘ ٖلى بالٗمل اإلاخىاٖػ

 ٍَغ٤ ًٖ الٗاثلُت الغؾاثل ؤَمُت ٖلى ًا٦ض ٦ما3.اإلاهمت لهظٍ اإلا٨غؾت الهُئاث ٖمل وحؿهُل الىاخضة، ألاؾغة ؤٞغاص بحن
 طاث ألاهباء بةُٖاء مدخلت ؤعاضخي في ؤو الجزإ، ؤَغاٝ ؤخض ؤعاضخي في اإلا٣ُمحن اإلادمُحن ألاشخام لجمُ٘ الؿماح

م ًدؿلمىا وؤن ٧اهىا، ؤًىما ٖاثالتهم ؤٞغاص بلى البدخت الصخهُت الهبٛت ت اإلا٩اجباث َظٍ وحؿلم. ؤزباَع  وبضونق بؿٖغ

لؼم َظا4.جإزحر ق جيكإ بإن الاخخال٫، خاالث ظمُ٘ وفي هؼإ ؤي وكىب ٖىض الجزإ ؤَغاٝ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٍو
ً
 م٨خبا

ق
ً
ق ٩ًىنق لالؾخٗالماث عؾمُا

ً
ىو5.ؾلُتها جدذ الظًً اإلادمُحن باألشخام الخانت اإلاٗلىماث وه٣ل جل٣ي ًٖ مؿاوال  ٍو

 ُٞما اإلاظ٧ىعة اإلاٗلىماث ٧اٞت لُجم٘ مداًضة، صولت في اإلادمُحن لؤلشخام عثِسخي اؾخٗالماث مغ٦ؼ بوكاء ٖلى ٦ظل٪

  6.الغؾمي الاؾخٗالماث بم٨خب ًخٗل٤

ٟا٫ .ع  اإلاٗخ٣لىنق ألَا

ٟا٫ إلاكاع٦ت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق خٓغ  في اإلاؿلخت والجماٖاث الضو٫ق بٌٗ اؾخمغاع صونق ًدل لم الجزاٖاث، في ألَا

ٟا٫ ججىُض م خا٫ في اإلا٣اجلحن لؤلَٟا٫ زانت خماًت 1977لٗام ألاو٫ق البروجى٧ى٫ق ٦ٟل خُض ال٣خا٫، في ألَا  ؤو ؤؾَغ
ٟا٫ اٖخ٣ا٫ مً ًجٗل ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٞةن ٖام وبك٩ل 7.اٖخ٣الهم  ًخم ؤن ٖلى ألازحر، اإلالجإ الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

غ ٦ما مم٨ىت، ٞترة أل٢ل تهم مً اإلادغومحن لؤلَٟا٫ زانخحن ومٗاملت خماًت ًٞى ً ٧اهىا ؾىاء خٍغ  ؤو الاخخجاػ َع
خ٣ا٫، دخجؼ بدُض الٖا ٣ًىنق اإلادخل، البلض في اإلاتهمىنق اإلادمُىنق ألاشخام ًُ ٟهلىنق ؤصًىىا، بطا ٣ٖىبتهم ُٞه ٍو  ًٖ ٍو

ً، ب٣ُت ازظ اإلادخجٍؼ حٍر الىاظب الخام الىٓام الخؿبان في ٍو  التي الخانت بالًماهاث جمخٗهم ووظىب للهٛاع جٞى

هٝغ ؤن وظىب ٖلى ألازحرة جىو ٦ما8.الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً (50) اإلااصة لهم ٦ٟلتها
ُ
 ٖكغ الخامؿت صونق لؤلَٟا٫ ج

 مً لخماًتهم وطل٪ وال٨ُُٟت ال٨مُت خُض مً ؤظؿامهم اخخُاظاث م٘ جدىاؾب بياُٞت ؤٚظًت واإلاغيٗاث، وللخىامل

٨ٟل9.الخٛظًت ؾىء  صازل ؾىاء باإلاضاعؽ والاهخٓام الخٗلُم في خ٣هم اإلاٗخ٣لحن لؤلَٟا٫ ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٍو

خ٣ا٫ ؤما٦ً ايُت ألاوكُت مماعؾت مً جم٨ُجهم ٨ًٟل ٦ما زاعظها، ؤو الٖا  10.الُل٤ الهىاء في ألالٗاب ؤهىإ ومسخل٠ الٍغ

                                                           
1
 .حٌّشؿغحٌغخرك(75/5)حٌّخدس
2
.1977حٌزشطٛوٛيحٌؼخٟٔػخَ(د/4/3)حٌّخدس
3

ػٍٝوًؽشفِٓأؽشحفحٌٕضحعأ٠ْغًٙأػّخيحٌزلغحٌظ٠ٟمَٛرٙخأفشحدحٌؼخثالص"ِٓحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش،طٕض(26)حٌّخدس

ٚػ١ٍٗأ٠ْغًٙرظٛسسخخطشػًّح١ٌٙجخصحٌّىشعشٌٙزٖ.دحٌلشدِٓأؿًطـذ٠ذحالطظخير١ُٕٙٚارحأِىٓؿّغشٍُّٙحٌّشظظشرغذ

".حٌّّٙش،شش٠طشأ٠ْىْٛلذحػظّذ٘خٚأْطشحػٟحٌظذحر١شحأل١ِٕشحٌظٟحطخز٘خ
4
.،حطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(25)حٌّخدس
5
.،حٌّشؿغحٌغخرك(136)حٌّخدس
6
.،حٌّشؿغحٌغخرك(140)سحٌّخد
7
ارحكذعفٟكخالصحعظؼٕخث١ش،ٚسغُأكىخَحٌفمشسحٌؼخ١ٔش،أْحشظشنحألؽفخي٠ٌُِّٓزٍغٛحرؼذعٓ"،طٕضػٍٝ(77/3)حٌّخدس

حٌخخِغشػششسفٟحألػّخيحٌؼذحث١شرظٛسسِزخششس،ٚٚلؼٛحفٟلزؼشحٌخظُ،فب٠ُٙٔظٍِْٛغظف١ذ٠ِٓٓحٌلّخ٠شحٌخخطشحٌظٟطىفٍٙخ

 ".وخٔٛحأ٠ٌَُىٛٔٛحأعشٜكشد٘زٖحٌّخدس،عٛحء
8
.1977ِٓحٌزشطٛوٛيحألٚيػخَ(77/4)ِٓحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش،ٚحٌّخدس(76)حٌّخدس
9
.ِٓحطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(89)حٌّخدس
10
 .،حٌّشؿغحٌغخرك(94)حٌّخدس
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ام الخاظؼة الضولت ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًدٓغ ظهخه مً  ٨ًملىا لم خا٫ في الٗمل ٖلى اإلادمُحن ألاشخام بٚع

ضام خ٨م وجىُٟظ بنضاع ًدٓغ ٦ما 1الٗمغ، مً ٖكغ الشامىت ٟا٫ بد٤ ؤلٖا  ٖكغ الشامىت ًخجاوػا لم ممً اإلادمُحن ألَا

ا٦ض2.الخ٨م َظا مشل ٖلى جىو واإلاالبؿاث الٓغوٝ ٧اهذ لى ختى ، الٗمغ مً  ؾغاح بَال١ وظىب ٖلى طاجه ال٣اهىنق ٍو
ٟا٫  ختى  –حٗمل ؤن الجزإ ؤَغاٝ ٖلى ًجب ؤهه ٦ما اٖخ٣الهم، بلى صٖذ التي ألاؾباب اه٣ًاء ٞىعق اإلاضهُحن اإلاٗخ٣لحن ألَا

ما٫ ؤزىاء ً بلى بٖاصتهم ؤو اإلاٗخ٣لحن، مً مُٗىت ٞئاث ًٖ لئلٞغاط اجٟا٢ُاث ٣ٖض ٖلى -الٗضاثُت ألٖا  مىاػلهم، بلى ؤو الَى

ٟا٫ وبسانت مداًض، بلض في بًىائهم ؤو  3.ألَا

ٟا٫ ججىُض خٓغ .ؽ   ألَا

ٟا٫ واؾخسضام ججىُض ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًدٓغ ، بىنٟهم للٗمل الٗمغ مً ٖكغة الخامؿت صونق ألَا
ً
 خُض ظىىصا

ٟا٫ اقترا٥ ألاو٫ق ؤلايافي البرجى٧ى٫ق مً (77/2) اإلااصة ججؼ لم ما٫ في الٗمغ مً ٖكغة الخامؿت صونق ألَا  الٗضاثُت ألٖا
البذ مباقغة، بهٟت ٟا٫ ججىُض خالت في الجزإ ؤَغاٝ  َو  الشامىت بٗض ًبلٛىا ولم ٖكغة الخامؿت ؾً بلٛىا ممً ألَا

ُاء ٌؿٗىا ؤن ٖكغة ت إٖل ق ؤ٦بر َم إلاً ألاولٍى
ً
 ججىُض ججؼ ٞلم الشاوي، ؤلايافي البروجى٧ى٫ق مً (ط/4/3) اإلااصة ؤما. ؾىا

ٟا٫ ما٫ في اقترا٦هم ؤو اإلاؿلخت، الجماٖاث ؤو ال٣ىاث في ٖكغة الخامؿت صونق ألَا  البرجى٧ى٫ق ٌٗخبر ٖلُه. الٗضاثُت ألٖا
ما٫ في باإلاكاع٦ت ال٣اَ٘ بالخٓغ ًخٗل٤ ُٞما ألاو٫ق مً ناعمت ؤ٦ثر الشاوي  مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهٟت الٗضاثُت ألٖا

ق ٧الٗمل
ً
بُت بإٖما٫ وال٣ُام واإلاانق والظزحرة ألاوامغ وه٣ل اإلاٗلىماث ججمُ٘ ٖلى مشال غاٝ الضو٫ق ٞةن َىا مً. جسٍغ  ألَا

 خٓغ في الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ٖلُه َى مما الضولُت، ٚحر اإلاؿلخت الجزاٖاث في نغامت ؤ٦ثر ج٩ىنق بإن مُالبت

ٟا٫ ججىُض  4.ألَا

ق
ً
ًال ِٗلً طل٪ ًٖ ٞو ٟا٫، ججىُض خٓغ ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٢اهىنق ٌُ  خ٣ى١ق اجٟا٢ُت مً (38) اإلااصة بىو وطل٪ ألَا

م5الُٟل،  ٖكغة الشامىت ًٖ ٌكظ الظي الاجٟا٢ُت في الىخُض الىو حٗض ألجها وطل٪ مهمت اهخ٣اصاث مً له حٗغيذ ما ٚع

م الُٟىلت، لؿً ٖام ؤصوى ٦دض ا ًدىاو٫ق ؤهه ٚع ى الخُىعة بالٜ مىيٖى ٟا٫ ججىُض َو  ؤن ٦ما. اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألَا
ق ظاء الٗضاثُت الٗملُاث في اإلاباقغ والاقترا٥ الخجىُض خٓغ

ً
 ألاو٫ق ؤلايافي البروجى٧ى٫ق مً (77) اإلااصة لىو ج٨غاعا

 في الىاعصة ألا٢ىيق ال٣اٖضة ًٖ الاهدباٍ جهٝغ ٢ض بجضًض، بجُاجها ٖضم ظاهب بلى (38) اإلااصة ٞةن وبظل٪. 1977ٖام

                                                           
1
.،حٌّشؿغحٌغخرك(51)حٌّخدس
2
ال٠ـٛصطٕف١زكىُحإلػذحٌَـش٠ّشطظؼٍكرخٌٕضحعحٌّغٍق،ػٍٝ"صػٍٝأٔٗ،ط1977ِٓٓحٌزشطٛوٛيحألٚيػخَ(77/5)حٌّخدس

".حألشخخصحٌز٠ٓال٠ىْٛٔٛلذرٍغٛحرؼذحٌؼخِٕشػششسِٓػّشُ٘ٚلضحسطىخدحٌـش٠ّش
3
 .حطفخل١شؿ١ٕفحٌشحرؼش(132)حٌّخدس
4

ٌٟكٛيكمٛقحٌطفًِِٕٓظٛسطشرٛٞٚلخٟٔٛٔ،ؿخِؼشفؼ١ًؽالفلش،كّخ٠شحألؽفخيفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحإلٔغخٟٔ،حٌّئطّشحٌذٚ

.23،ص24/5/2010حالعشحء،ػّخْ،
5
طظؼٙذحٌذٚيحألؽشحفرؤْطلظشَلٛحػذحٌمخْٔٛحإلٔغخٟٔحٌذٌٟٚحٌّٕطزمشػ١ٍٙخفٟحٌّٕخصػخصحٌّغٍلشٚرحصحٌظٍشرخٌطفًٚأْ.1"

.طؼّٓحكظشحَ٘زٖحٌمٛحػذ

دحر١شحٌّّىٕشػ١ٍّخًٌىٟطؼّٓأال٠شظشنحألشخخصحٌز٠ٌُٓ٠زٍغعُٕٙخّظػششسعٕشحشظشحوخًطظخزحٌذٚيحألؽشحفؿ١ّغحٌض.2

.ِزخششحفٟحٌلشد

ٚػٕذحٌظـ١ٕذِٓر١ٓحألشخخصحٌز٠ٓ.طّظٕغحٌذٚيحألؽشحفػٓطـ١ٕذأٞشخضٌُطزٍغعٕٗخّظػششسعٕشفٟلٛحطٙخحٌّغٍلش.3

.طزٍغػّخٟٔػششسعٕش،٠ـذػٍٝحٌذٚيحألؽشحفأْطغؼٟإلػطخءحأل٠ٌٛٚشٌُّٓ٘أوزشعٕخًرٍغضعُٕٙخّظػششسعٕشٌٚىٕٙخٌُ

طظخزحٌذٚيحألؽشحف،ٚفمخالٌظضحِخطٙخرّمظؼٝحٌمخْٔٛحإلٔغخٟٔحٌذٌٟٚرلّخ٠شحٌغىخْحٌّذ١١ٔٓفٟحٌّٕخصػخصحٌّغٍلش،ؿ١ّغ.4

."ؽفخيحٌّظؤػش٠ٓرٕضحعِغٍقحٌظذحر١شحٌّّىٕشػ١ٍّخًٌىٟطؼّٓكّخ٠شٚسػخ٠شحأل
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غ الظي 1977ٖام الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫ق ق ًٞى
ً
ق. الضولُت ٚحر اإلاؿلخت بالجزاٖاث ًخهل ُٞما وؤقمل ؤوفى خٓغا

ً
 واؾخضعا٧ا

ٟا٫ ججىُض لخُىعة ٟا٫ اقترا٥ بكإن الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق ب٢غاع جم لهم مخ٣ضمت خماًت حك٨ُل وهدى ألَا  في ألَا

٘ ٖلى ًىو والظي ،2000 لٗام الُٟل خ٣ى١ق باجٟا٢ُت اإلالخ٤ اإلاؿلخت الجزاٖاث  والاقترا٥ الخجىُض لؿً ألاصوى الخض ٞع
ما٫ في ى ؾىت، (18) بلى الٗضاثُت ألٖا ى ؤلالؼامي الخجىُض ؤولهما ؤمٍغً بحن ٣ًغ١ق بظل٪ َو  الخجىُض وزاهحهما1مدٓىع، َو

٘ خُض الُىعي،  في اإلادضصة الؿً ًٖ الىَىُت اإلاؿلخت ال٣ىاث في ألاشخام جُٕى لؿً ألاصوى الخض البرجى٧ى٫ق ًٞغ

 ٦ما2.ال٣ؿغيق ؤو ؤلاظباعيق الخُٕى إلاى٘ يماهاث ج٣ضًم ًخم وؤن الُٟل، خ٣ى١ق اجٟا٢ُت مً (38) اإلااصة مً (3) ال٣ٟغة
اث ٖلى البرجى٧ى٫ق ًدٓغ  الٓغوٝ مً ْٝغ ؤي جدذ ج٣ىم بإن للضولت، الىَىُت ال٣ىاث ًٖ اإلاخمحزة اإلاؿلخت اإلاجمٖى
ما٫ في الٗمغ مً ٖكغة الشامىت صونق َم مً اؾخسضام ؤو بخجىُض ىُب٤ الخغبُت، ألٖا اث ٖلى الخٓغ َظٍ ٍو  اإلاجمٖى

ق اإلاؿلخت
ً
 ٧.3اٞت

لى  طل٪ م٘ ًخٗحن ؤهه بال الُٟل، خ٣ى١ق باجٟا٢ُت اإلالخ٤ الشاوي الازخُاعيق البرجى٧ى٫ق ٞغيها التي الخماًت ٢ىاٖض ؤَمُت ٖو

 الالتزام بُبُٗت ألاولى جخهل 4البرجى٧ى٫، مً ألاولى اإلااصة في الىاعص الالتزام لىُا١ باليؿبت ي٠ٗ ه٣ُتي بلى ؤلاقاعة

ى الضو٫، ٖلى اإلاٟغوى ٤. بالىخاثج ال بالؿلى٥ ًخٗل٤ التزام َو  الخضابحر ظمُ٘ جخسظ" ؤن الضو٫ق ٖلى ًخٗحن اإلااصة هو ٞٞى
ق اإلام٨ىت

ً
ٟا٫، اقترا٥ ٖضم"  لًمان ٖملُا  ألاو٫ق البروجى٧ى٫ق في الىاعصة مشُلتها م٘ ٦بحر خض بلى جخ٤ٟ نُاٚت وهي ألَا

ٟا٫ ًخمخ٘ ؤن ًم٨ً ٧ان وعبما. ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بلى ؤلايافي  ظمُ٘ جخسظ"  بإن التزمذ ٢ض الضو٫ق ٧اهذ لى ؤ٦بر بدماًت ألَا
ت الخضابحر ى الهضٝ، َظا ؤظل مً"  الًغوٍع .  الاقترا٥ َظا مشل خضور ٖضم بـ٨ٟالت التزام ٖلحها ٧ان بطا ؤًٞل َو

ما٫ في الاقترا٥ بػاء لؤلَٟا٫ اإلا٨ٟىلت الخماًت م٣ضاع في الشاهُت ال٠ًٗ ه٣ُت وجخمشل ق الٗضاثُت، ألٖا
ً
 ٞةجهم للىو وو٣ٞا

ما٫ في اإلاباقغ الاقترا٥"  بػاء بالخماًت ًدٓىنق ت ال٣ٟغة مً ؤي٠ٗ الىو َظا ٞةن  ٖلُه".  الخغبُت ألٖا  في اإلاىاٍػ
ما٫ في الاقترا٥ ظىاػ ٖضم ٖلى ببؿاَت الىو زال٫ مً مكاع٦ت ؤًت حؿدبٗض التي الشاوي ؤلايافي البروجى٧ى٫ق  ألٖا

م بل خٓغ ؾُا١ وفي 5.لؤلَٟا٫ باليؿبت الٗضاثُت ٟا٫ ججىُض ججٍغ  الظي ،1998 لٗام ألاؾاسخي عوما هٓام اٖتٝر ٣ٞض ألَا

ٟا٫ اؾخسضام ؤو ججىُض" بإن  2002 ٖام في الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤوكإ  واؾخسضامهم ٖكغة الخامؿت ؾً صونق ألَا
الت للمكاع٦ت ّٗ ما٫ في الٟ مت َى الخغبُت ألٖا ض التي الجزإ ؤَغاٝ ًًاٝ ؤنبذ بهه بل 6،"خغب ظٍغ  وحؿخسِضم ججِىّ

ٟا٫ ا التي الٗاع ٢اثمت في الٗام ألامحن بىاؾُت ألَا ق ًهضَع
ً
ا  1.ؾىٍى

                                                           
 
1

ِٓحٌزشٚطٛوٛيحالخظ١خسٞالطفخل١شكمٛقحٌطفًرشؤْحشظشحنحألؽفخيفٟحٌّٕخصػخصحٌّغٍلش،حػظّذٚػشعٌٍظٛل١غ(2)حٌّخدس

ح٠َٛ/أ٠خس25حٌذٚسسحٌشحرؼشٚحٌخّغْٛحٌّئسمفٟ(263)ٚحٌظظذ٠كٚحالٔؼّخَرّٛؿذلشحسحٌـّؼ١شحٌؼخِشٌألُِحٌّظلذس

طىفًحٌذٚيحألؽشحفػذَخؼٛعحألشخخصحٌز٠ٌُٓ٠زٍغٛححٌؼخِٕش"،طٕضػٍٝأ2002ٗٔفزشح٠ش23،دخًك١ضحٌٕفخرف2000ٟ

 ."ػششسِٓحٌؼّشٌٍظـ١ٕذحإلؿزخسٞفٟلٛحطٙخحٌّغٍلش
2

 .،حٌّشؿغحٌغخرك(3/2)حٌّخدس
3

 .حٌّشؿغحٌغخرك،(4)حٌّخدس

 
4

طظخزحٌذٚيحألؽشحفؿ١ّغحٌظذحر١شحٌّّىٕشػ١ٍّخًٌؼّخْػذَحشظشحنأفشحدلٛحطٙخ"حٌغخرك،طٕضػٍٝأْحٌّخدسحألٌٚٝ،حٌّشؿغ

 ".حٌّغٍلشحٌز٠ٌُٓ٠زٍغٛححٌؼخِٕشػششسِٓحٌؼّشحشظشحوخًِزخششحًفٟحألػّخيحٌلشر١ش
5
سحٌٍّلكرخطفخل١شكمٛقحٌطفً،حٌّـٍشحٌذ١ٌٚشحٌزشٚطٛوٛيحالخظ١خسٞرشؤْحشظشحنحألؽفخيفٟحٌٕضحػخصحٌّغٍقدح١ٔخي١ً٘،

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynhwu.htm،2000-09-30 ،(839)ٌٍظ١ٍذحألكّش،حٌؼذد
6
 ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالفدٚسحٌّلىّشحٌذ١ٌٚشحٌـٕخث١ش،

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
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ق
ً
 اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت آلُاث: زاهُا

غ ٌٗخبر غاٝ اإلالؼمت الضولُت الاجٟا٢اث جٞى ق ؤمغا الٗضاثُت، الٗملُاث ؾحر ؤزىاء اإلاؿلخت الجزاٖاث أَل
ً
 جٓل ؤجها ٚحر مهما

تراٝ ٖلى ٣ًخهغ صوعَا ألن ٧اُٞت، ٚحر زُىة  لًمان ووؾاثل بظغاءاث اجساط ًخُلب ما. ٣ِٞ بالخ٣ى١ق وؤلا٢غاع الٖا
حر صونق الخ٣ى١ق ٖلى ٞالىو ؤلاوؿان، خ٣ى١ق خماًت  مً بها ظاء ما بخُب٤ُ الالتزام بلى ًاصي لً الخماًت، آلُاث جٞى

 ًًمً بما الخىُٟظ مىي٘ الاجٟا٢اث ههىم وي٘ ج٨ٟل آلُاث وي٘ بلى الضولي اإلاجخم٘ ٖمض َىا مً. للخماًت يماهاث

حر  الضولُت الخماًت آلُاث حٗضصث ول٣ض َظا. اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء بالخماًت اإلا٨ٟىلحن ألاشخام لجمُ٘ الخماًت جٞى
 ج٨ٟل التي الخانت لآللُاث باإلياٞت ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق الٗامت آلالُاث  مخًمىت الضولي، ال٣اهىنق في الُٟل لخ٣ى١ق
ٟا٫ خماًت ت ًٖ ٖباعة هي التي –آلالُاث َظٍ ؤَم ومً الٗضاثُت، الٗملُاث ؾحر مً ألَا  ؤلاقغاُٞت ؤلاظغاءاث مً مجمٖى

غاٝ الضو٫ق جىُٟظ لًمان الضولُت، اإلاىٓماث جخسظَا التي والغ٢ابُت : ًلي ما2،-ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولُت لالجٟا٢اث ألَا

 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت .1

خه في حكتر٥ مىخضي  اإلاخدضة، ألامم في الغثِؿُت ألاظهؼة بخضي وهى الٗامت الجمُٗت حكـ٩ل  مىٓمت ؤًٖاء الضو٫ق ًٍٖى

 خ٣ى١ق ٢ًاًا ومجها3باإلاُشا١، اإلاكمىلت الضولُت ال٣ًاًا ظمُ٘ مىا٢كت ُٞه ًجغيق والظي ظمُٗها، اإلاخدضة ألامم

ق الضو٫، مً الٗضًض في ؤلاوؿان خ٣ى١ق وا٢٘ صوعة ٧ل في جىا٢ل خُض4ؤلاوؿان،
ً
 بهظا ٢غاعاتها حٗخمض طل٪ بلى واؾدىاصا

 يمجها مً والتي وجىنُاتها ٢غاعاتها باجساط ج٣ىم زم الضو٫، جغج٨بها التي ؤلاوؿان خ٣ى١ق اهتها٧اث في جىٓغ ٦ما5.الكإن

ق آلالُاث وم6ً.الاهتها٧اث َظٍ وا٢٘ ٖلى ٦شب ًٖ للى٢ٝى الخ٣اث٤ ج٣صخي بٗشاث بعؾا٫ ٖلى الٗمل
ً
 به ج٣ىم ما ؤًًا

ق الضولُت الغ٢ابت آلُاث بوكاء مً الٗامت الجمُٗت
ً
٣ا  مهام جخىلى التي اللجان حك٨ُل خُض7الاجٟا٢اث، ٖلُه جىو إلاا ٞو

غاٝ، الضو٫ق مً الاجٟا٢ُت لخُب٤ُ واإلاخابٗت الغ٢ابت ٍغ  ما بلى باإلياٞت الٗامت، الجمُٗت ازخهام يمً ٣ً٘ ألَا  مً جٞى

ا في والىٓغ لها، الالػمت الٗمل م٣ىماث َغ اع في. وجىنُاتها ج٣اٍع  والًت طاث صولُت لهُئاث الجمُٗت بوكاء ًإحي طاجه ؤلَا
                                                                                                                                                                                     

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/ 
1

حٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالفطـ١ٕذحألؽفخي،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓ

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9/%D8%A

3%D8%AC%D8%B3%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA/

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/
2
،سعخٌشِخؿغظ١ش،ؿخِؼشحألص٘ش،غضس،-دسحعشطل١ٍ١ٍش-آ١ٌخصكّخ٠شكمٛقحإلٔغخْفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحإلٔغخٟٔ"وخسَٔشٛحْ،

.58،ص2001
3
 /http://www.un.org/ar/gaِٛلغحٌـّؼ١شحٌؼخِشٌألُِحٌّظلذس
4
حإلػخٔشػٍٝطلم١ك:"أْطٕشتحٌـّؼ١شحٌؼخِشدسحعخصٚطش١شرظٛط١خصِٓأؿ١ًِِٓؼخقحألُِحٌّظلذسػٍٝ(13)طٕضحٌّخدس

أٔظش".كمٛقحإلٔغخْٚحٌلش٠خصحألعخع١شٌٍٕخطوخفشرالط١١ّضر١ُٕٙفٟحٌـٕظأٚحٌٍغشأٚحٌذ٠ٓٚالطفش٠كر١ٓحٌشؿخيٚحٌٕغخء

 /http://www.un.org/ar/documents/charter ح١ٌّؼخق،ِٛلغحألُِحٌّظلذس
5
ِخٔفش٠ذٔٛٚحن،د١ًٌحٌزشٌّخ١١ٔٓحٌؼشداٌٝكمٛقحإلٔغخْ،ِفٛػ١شحألُِحٌغخ١ِشٌلمٛقحإلٔغخْٚحالطلخدحٌزشٌّخٟٔحٌؼخٌّٟ،

2005. 
6
،حألوخد١ّ٠شحٌؼشر١شفٟ"سعخٌشِخؿغظ١ش"شٙخدحٌضٚرؼٟ،حٌلّخ٠شحٌذ١ٌٚشٚحإلل١ّ١ٍشٌلمٛقحإلٔغخْفٟػٛءحٌظغ١شحصحٌذ١ٌٚش،

 .2008ِخسن،حٌذْ
7
،(2006دحسحٌٕٙؼشحٌؼشر١ش،:حٌمخ٘شس)لخْٔٛكمٛقحإلٔغخْر١ٓحٌٕظش٠شٚحٌظطز١كفٟحٌفىشحٌٛػؼٟٚحٌشش٠ؼش:ؽخسقػضصسخخ

.177-176ص
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ا ،1993ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاٟىيُت حك٨ُل طل٪، ٖلى ألامشلت ومً ؤلاوؿان، خ٣ى١ق ٖلى الغ٢ابت في ٖامت  و٢غاَع

ٟا٫ ٢ًُت وي٘ في الٗامت الجمُٗت هجخذ و٢ض َظا2006.1 ٖام ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ بةوكاء  بهىعة اإلاؿلر والجزإ ألَا

ما٫ ظضو٫ق ٖلى زابخت  الجزإ ؤزغ بكإن 1996 ٖام في ماقُل ٚغاؾا ؤظغاَا التي الضعاؾت نضوعق مىظ زانت الضولي، ألٖا
ٟا٫ ٖلى اإلاؿلر ٟا٫ خ٣ى١ق لخماًت مهمت ن٩ى٥ الٗامت الجمُٗت اٖخمضث وبضوعَا. ألَا  اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

: ًلي ٦ما وهي

الن -أ . 1974 لٗام اإلاؿلخت والجزاٖاث الُىاعتق ؤزىاء والُٟل اإلاغؤة بدماًت الخام ؤلٖا

. 1989 لٗام الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت -د
ٟا٫ بقغا٥ بكإن ألاو٫ق الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق -ص اث في ألَا . 2000لٗام اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

ٟا٫ بُ٘ بكإن الشاوي الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق -ع ٟا٫ وبٛاء ألَا ٟا٫ واؾخسضام ألَا  لٗام ؤلاباخُت اإلايكىعاث في ألَا
2000.2 

ٟا٫ خى١ق باهتها٧اث اإلاخٗل٣ت البالٚاث ج٣ضًم بظغاء بكإن  الشالض الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق -ؽ  2011.3لٗام ألَا

ظٍ ٢غاعاث، ٖضة الٗامت الجمُٗت اجسظث الٗضاثُت، الٗملُاث آزاع مً لؤلَٟا٫ خماًتها جدؿحن ؾُا١ وفي  ال٣غاعاث َو
ق ٖلحها الخٟاوى ًخم

ً
ا  وؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت بالكاون اإلاٗىُت الٗامت، الجمُٗت ًٖ اإلاىبش٣ت الشالشت اللجىت هُا١ في ؾىٍى

ق4.والش٣اُٞت
ً
ا في الٗامت الجمُٗت ٧لٟذ طاتها، للجهىص واؾخمغاعا  صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 12 في اإلااعر ( 51/77) ٢غاَع

ٟا٫ ٖلى اإلاؿلر الجزإ بإزغ مٗجي زام ممشل حُٗحن1996،5  بهضٝ اإلاؿإلت، َظٍ بكإن اإلاخدضة ألامم إلاىٓىمت ٦ميؿ٤ ألَا

ؼ ٟا٫ خماًت لًمان الضولي والخيؿ٤ُ الخٗاونق حٍٗؼ  والًت ججضًض ٖلى الٗامت الجمُٗت وصؤبذ. اإلاؿلر الجزإ ؤزىاء ألَا
ٟا٫ إلاؿإلت مخًاٞغ ؤٖما٫ لجضو٫ق الغثِؿُت الخم٨ُيُت الجهت بظل٪ وؤنبذ ،1997 ٖام مىظ الخام اإلامشل  والجزإ ألَا

ًم. اإلاخدضة ألامم في اإلاؿلر ق ٢ؿما الُٟل خ٣ى١ق بكإن الجام٘ الؿىىيق الٗامت الجمُٗت ٢غاع ٍو
ً
ٟا٫ ًٖ زانا  ألَا

 1997.6 ٖام مىظ اإلاؿلخت والجزاٖاث

ٟا٫ خ٣ى١ق خماًت في ألاَمُت مً ٢ضع ٖلى الٗامت الجمُٗت آلُاث ؤن الباخض ًغيق  ؤجها بال اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

 ما. لها اإلاىظهت والخىنُاث بال٣غاعاث الالتزام ٖلى الضو٫ق خمل مً جم٨جها التي الخىُٟظًت الؿلُاث الٞخ٣اصَا ٢انغة جٓل

ق ملؼمت ٧ىجها حٗضو ال الٗامت الجمُٗت وجىنُاث ٢غاعاث ؤن ٌٗجي
ً
ق ال ؤصبُا

ً
. ٞٗلُا

                                                           
1
 .102،ص(1997ِىظزشحٌؼمخفشٌٍٕششٚحٌظٛص٠غ،:ػّخْ)حٌّٕظّخصحٌذ١ٌٚش:ػزذحٌىش٠ُػٍٛحْ

2
دٚسحٌـّؼ١شحٌؼخِش،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالف

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
3
،حٌذٚسسحٌغخدعش(A/66/457)،رٕخءػٍٝطمش٠شحٌٍـٕشحٌؼخٌؼش2011د٠غّزش/وخْٔٛحألٚي19لشحسحطخزطٗحٌـّؼ١شحٌؼخِشفٟ

.ِٓؿذٚيحألػّخي(64)حٌزٕذ.ٚحٌغظْٛ،
4
.دٚسحٌـّؼ١شحٌؼخِش،ِشؿغعخرك
5

ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚحٌظشحػخصحٌّغٍلش

http://www.un.org/arabic/children/conflict/theoffice.shtml
6
ادِخؽِغؤٌشحألؽفخيٚحٌٕضحعحٌّغٍق،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚحٌظشحػخصحٌّغٍلش

http://www.un.org/arabic/children/conflict/mainstreaming.shtml 
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 ألامً مجلـ .2

ى ألامً مجلـ صوعق ؤَمُت جيب٘  التي الىاؾٗت والازخهاناث الضوعق حجم مً اإلاخدضة، ألامم في الغثِؿُت ألاظهؼة ؤخض َو

ى1اإلاخدضة، ألامم إلاىٓمت ألازغيق ألاظهؼة مً ظهاػ ألي جمىذ لم والتي ًمل٨ها  ُٞما الغثِؿُت اإلاؿاولُت ناخب ٌٗض َو
 خ٣ى١ق ل٣ًاًا  باالهخهاع ًخٗل٤ ُٞما اإلاجلـ ٖلى ٦بحرة مؿاولُت ًً٘ الظي ألامغ2الضولي، وألامً الؿلم بدٟٔ ًخٗل٤

ٟا٫ خ٣ى١ق ؾُما الاهتها٧اث مً الخ٣ى١ق َظٍ وخماًت3ؤلاوؿان،  ٖام في اإلاجلـ اٖخمض خُض اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

ٟا٫ باؾتهضاٝ هضص الظي (1261) ال٣غاع 1999 ه ب٣خل طل٪ بٗض ٣ًبل لً ؤهه ٖلى وؤ٦ض اإلاؿلر الجزإ خاالث في ألَا  وحكٍى
ٟا٫، ض الازخُاٝ الجيسخي، الٗى٠ ألَا ٟا٫ وججىُض ال٣ؿغي، والدكٍغ  2000 الٗام وفي. اإلاؿلر الجزإ في واؾخٛاللهم ألَا

ى ،(1314) ال٣غاع ألامً مجلـ اٖخمض ٟا٫ خماًت بكإن الشاوي ؤلا٢غاع َو ق وي٘ خُض اإلاؿلر، الجزإ ؤزىاء ألَا
ً
ا  زَُى

ٟا٫ لخماًت عثِؿُت  4.الؿاب٤ لل٣غاع ٦مخابٗت الجزإ مً اإلاخًغعًٍ ألَا

ق بلُه ٣ًضم ؤن الٗام ألامحن مً اإلاجلـ َلب ،1999 ٖام ل٣غاع وهدُجت
ً
غا ق ج٣ٍغ

ً
ا ٟا٫ بكإن ؾىٍى  خُض اإلاؿلر، والجزإ ألَا

ٟا٫، ٖلى اإلاؿلر الجزإ بإزغ اإلاٗجي الخام اإلامشل ٖىه ٣ًضمه ًاء للضو٫ق الٟغنت حُٗى ٦ما ألَا  ؤخضر ٖلى حٗل٤ ؤن ألٖا

٣غعق اإلاىا٢كت به ًسخخم عثاسخي بُان ؤو ٢غاع بنضاع ٖلى اإلاجلـ صؤب ٦ما. الكإن َظا في الاججاَاث ُت ٍو  ؤلاظغاءاث هٖى
ٟا٫ بدماًت اإلاخهلت اإلالخت لل٣ًاًا للخهضي الاجبإ واظبت  مً والٗضًض ٢غاعاث (8) اإلاجلـ ؤنضع ٣ٞض ظهخه ومً. ألَا

ٟا٫ لخماًت صاٖمت ؤصواث بمجملها حك٩ل التي الغثاؾُت، البُاهاث  لالمخشا٫ بد٣هم الجغاثم مغج٨بي ٖلى وياُٚت ألَا

ظٍ الضولُت، الخماًت ل٣ىاٖض : ًلي ما حكمل ألاصواث َو

 بمغج٨بحها والدكهحر الاهتها٧اث ٞطر  .أ

ٟا٫ بد٤ الاهتها٧اث لٟطر ٢غاعاث ٖضة ألامً مجلـ ؤنضع  ،" الٗاع ٢اثمت" في ؤؾمائهم ووي٘ بمغج٨بحها والدكهحر ألَا
ٍغ في ًً٘ ؤن الٗام ألامحن َالب الظي ،2001 ٖام (1379) ال٣غاع نضع خُض غاٝ ٢اثمت الؿىىيق ج٣ٍغ ٣ِضم التي باأَل

ُ
 ٖلى ج

ٟا٫، واؾخسضام ججىُض ق مىه َلب زم ألَا
ً
ه ال٣خل وي٘ الخ٣ا ًاء وحكٍى  جىنُاث يمً الجزاٖاث في الجيسخي والٗى٠ ألٖا

ق واإلاؿدكُٟاث اإلاضاعؽ ٖلى الهجماث وقً ،2009 ٖام (1882) ال٣غاع
ً
٣ا . 2011ٖام ( 1998 )لل٣غاع ٞو

ت .د  ٖمل زُت ٖبر الجىاة م٘ الدؿٍى

 الٗاع، ٢اثمت مً ؤؾمائهم وعٞ٘ الاهتها٧اث َظٍ بجهاء بلى لضٞٗهم الجىاة جدٟحز ألاصاة َظٍ زال٫ مً ألامً مجلـ حهضٝ

غاٝ َالب الظي ،2003 ٖام (1460) ال٣غاع زال٫ مً الٗمل زُِ مٟهىم ألامً مجلـ وي٘  ؤن ال٣اثمت في اإلاضعظت ألَا
 ألامم جد٤٣ بٗض الاهتها٧اث، جل٪ بى٠٢ ٣ًطخي الجٟا١ الخىنل ؤظل مً حٗمل وؤن اإلاخدضة ألامم م٘ مداصزاث في جضزل

ق هٟظث ٢ض الهلت طاث الٗمل زُت ؤن مً اإلاخدضة
ً
. جى٢ٟذ ٢ض الاهتها٧اث وؤن ٧امال

                                                           
1

 .67،ص(1994دحسحٌٙذٌٍّٜطزٛػخص،حٌـضءحٌؼخٟٔ،:حالعىٕذس٠ش)حٌظٕظ١ُحٌذٌٟٚ:ِلّذحٌذلخق،ِظطفٝكغ١ٓ
2
سٌٍذٚيادِخؽلشحسحصِـٍظحألِٓحٌظخدسسؽزمخًٌٍفظًحٌغخرغِٓح١ٌّؼخق،ٚطٕف١ز٘خفٟحٌٕظُحٌمخ١ٔٛٔشحٌذحخٍٟ:أششفأرٛكـخصس

 .1،ص(2005دحسحٌٕٙؼشحٌؼشر١شٌٍطزخػشٚحٌٕشش،:ر١شٚص)حألػؼخء
3
دحسحٌٕٙؼشحٌؼشر١ش:ر١شٚص)حٌلّخ٠شحٌذ١ٌٚشٌلمٛقحإلٔغخْفٟاؽخسِٕظّشحألُِحٌّظلذسٚحٌٛوخالصحٌّظخظظش:أكّذأرٛحٌٛفخ

 .32،ص(2،2005ٌٍطزخػشٚحٌٕشش،ؽ
4
 www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-12.pdf أٔظش،كمٛقحألؽفخي،
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  وؤلاباٙل الغنض آلُت .ص

 2005 ٖام (1612) ألامً مجلـ ٢غاع بىاؾُت الُٟل لخ٣ى١ق الجؿُمت الاهتها٧اث بكإن وؤلاباٙل الغنض آلُت بوكاء جم

ٟا٫ يض ظؿُمت اهتها٧اث ؾخت ًٖ لئلباٙل : ًلي ٦ما وهي اإلاؿلر الجزإ في ألَا

ٟا٫ ٢خل (1 . حكىحههم ؤو ألَا

ٟا٫ ججىُض (2 ق اؾخسضامهم ؤو ألَا
ً
. ظىىصا

خهاب (3 حٍر الٚا ٟا٫ لها ًخٗغى التي الخُحرة الجيؿُت الاهتها٧اث مً ٚو . ألَا

. اإلاؿدكُٟاث ؤو اإلاضاعؽ مهاظمت (4
ٟا٫ ًٖ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ؾبُل ٢ُ٘ (5 . ألَا

ٟا٫ ازخُاٝ (6 . ألَا

ٟا٫ اإلاٗجي الٗامل الٍٟغ٤ .ع  اإلاؿلر والجزإ باأَل

ٟا٫ واإلاٗجي ألامً إلاجلـ الخاب٘ الٗامل الٍٟغ٤ ألامً مجلـ ؤوكإ  ،2005 ٖام(1612)ال٣غاع بمىظب اإلاؿلر والجزإ باأَل
غ اؾخٗغاى ٖلى ٌٗملىنق خُض ٟا٫ خالت بكإن الهاصعة الخ٣اٍع ت ؤويإ في ألَا ٣ضمىنق مدضصة ٢ٍُغ  بلى الخىظُه ٍو

ٟا٫ خماًت جدؿحن ٦ُُٟت بكإن اإلاخدضة ألامم وبلى الجزإ ؤَغاٝ  1 .ألَا

 الجؼاءاث .ؽ

ٟا٫ يض اهتها٧اث اعج٩اب في ًخماصونق الظًً ألاٞغاص ججاٍ ناعمت ظؼاءاث اجساط بلى  ألامً مجلـ ٖمض  الجزإ في ألَا

 ٖام (1539) ألامً مجلـ ٢غاع ٟٞي الؿٟغ، وخٓغ ألانى٫ق وججمُض ألاؾلخت خٓغ ٢غاعاث الجؼاءاث َظٍ وحكمل اإلاؿلر،
 ممً الجزإ ؤَغاٝ يض ومخضعظت الهضٝ مدضصة جضابحر ٞغى في الىٓغ هِخه ًٖ ألاولى للمغة اإلاجلـ ؤٖغب ،2004

ٟا٫، خ٣ى١ق ًىته٩ىنق ظا ألَا  2011.2ٖام (1998)و ،2009 ٖام (1882) ،2005 ٖام (1612) ال٣غاعاث في جإ٦ُضٍ ؤُٖض الالتزام َو

ٟا٫ خماًت بصماط .ف  الؿالم خٟٔ ٖملُاث في ألَا

ٟا٫، خ٣ى١ق خماًت في ٦بحرة ؤَمُت طو الؿالم لخٟٔ اإلاخدضة ألامم بٗشاث جاصًه الظي الضوعق ٌٗخبر  اٖخمض خُض ألَا
ق الظ٦غ، ؾالٟت ٢غاعاجه في ألامً مجلـ

ً
ً حُٗحن ؤظل مً ا٢تراخا ٟا٫ خماًت مجا٫ في مؿدكاٍع  بٗشت ٢ُاصة لضٖم ألَا

ٟا٫ بدماًت الخانت ألاوكُت وحٗمُم الؿالم خٟٔ  خماًت َضٝ اإلاجلـ ؤصمج وبضوع3ٍ.الٗملُت ظىاهب ظمُ٘ في ألَا

ٟا٫  ظمهىعٍت في البٗشت ووالًت ،1999 ٖام (1260) ب٣غاٍع وطل٪ ؾحرالُىنق بٗشت مجها البٗشاث، مً الٗضًض والًت في ألَا
غ ظاء ٦ما. 1999 ٖام(1279) ب٣غاٍع الضًم٣غاَُت ال٨ىٛى ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل ج٣ٍغ  والهغإ باأَل

                                                           
1
دٚسِـٍظحألِٓ،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالف

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
2
حٌـضحءحص،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالف

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/
3
 .229،ص(2007دحسحٌٕٙؼشحٌؼشر١ش،:حٌمخ٘شس)حٌٕضحػخصحٌّغٍلشحٌلّخ٠شحٌذ١ٌٚشٌألؽفخيأػٕخء:ِلّٛدعؼ١ذ
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 ال٣ىاٖض مً ٢اثم َى ما بهٟاط ؤظل مً" الخُب٤ُ خ٣بت" لخملت الغثِؿت الٗىانغ لُدضص ،2005ٖام ((60/335اإلاؿلر

ٟحن، َاالء ونالخُاث مهام وي٘ ٖلى الؿالم ٖملُاث بصاعة ٖملذ ٣ٞض ٖلُه.  الُٟىلت لخماًت الضولُت واإلاٗاًحر   اإلاْى
ٟا٫ خماًت مؿدكاعيق بلى وؤؾىضث ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب بلى اإلاؿاٖضة ج٣ضًم مهمت ألَا  في باأَل
  1.الُٟل خ٣ى١ق خماًت يمان بلى الهاصٞت اإلاهام مً بٗضص الايُإل م٘. الؿالم بٗشت لغثِـ و٦ظل٪ اإلاؿلخت، الجزاٖاث

ٟا٫ خماًت بصماط .م  الؿالم مٟاوياث في ألَا

غاٝ ظمُ٘ ألامً مجلـ  ؤهاٍ خباع في جً٘ ؤن اإلاؿلخت، الجزاٖاث في ألَا  مٟاوياث زال٫ الخماًت في الُٟل خ٣ى١ق الٖا
ُالب الؿالم، ٟا٫ خماًت اٖخباٍع في ًً٘ ؤن اإلاخدضة، لؤلمم الٗام ألامحن ٍو  اإلاجلـ، بلى اإلا٣ضمت الؿالم زُِ في ألَا
ق حٗمل بإن مُالبت وبغامجها ونىاص٣ًها اإلاخدضة ألامم و٧االث ٞةن ٦ظل٪

ً
٣ا ؼ ٖلى الؿالم، بىاء في ألوكُتها ٞو  ز٣اٞت حٍٗؼ

حر الؿالم، مجا٫ في الخش٠ُ٣ بغامج صٖم مجها ؤمىعق ظملت طل٪ ٌكمل وؤن الؿالم،  هبظ ٖلى ال٣اثمت الىؾاثل مً طل٪ ٚو

ٟا٫ ٢ًُت ٖلى ألامً مجلـ ع٦ؼ طاجه، الاججاٍ في. وخلها الهغاٖاث وكىب إلاى٘ الٗى٠  حكملها ؤن وؤَمُت الجىىص ألَا

دهم ًًمً بما الؿالم، مٟاوياث  مً اإلاخ٨غعة الضٖىاث وبؿبب. اإلاجخم٘ في بصماظهم وبٖاصة ؤؾلختهم، وهٕؼ حؿٍغ
ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل خهل ٣ٞض ألامً مجلـ  الٗضًض مً التزاماث ٖلى اإلاؿلخت، الهغاٖاث في باأَل

ٟا٫ خ٣ى١ق جً٘ بإن الهغإ، مىا٤َ في اإلاؿلخت والجماٖاث الخ٩ىماث مً  ٖملُاث ؤٖما٫ ظضاو٫ق في وخماًتهم ألَا

 2.الؿالم

ٟا٫ خماًت في ٦بحرة ؤَمُت طاث بمجملها ألامً مجلـ آلُاث ؤن الباخض ًغيق ق اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا
ً
 للؿلُاث هٓغا

ٟا٫ خماًت بكإن وجىنُاجه ٢غاعاجه وي٘ ٖلى و٢ضعجه اإلاجلـ ًمخل٨ها التي الىاؾٗت الخىُٟظًت  الخىُٟظ، مىي٘ ألَا

 الضو٫ق ججٗل لتيا جغ٦ُبخه َى اإلاجلـ ٖلى ًازظ ما ؤن بال. بد٣هم الجؿُمت الاهتها٧اث مغج٨بي ٖلى ال٣ٗىباث وجى٢ُ٘
ًاء الخمـ ى ٖضمه، مً اإلاجلـ ٢غاعاث بدىُٟظ ًخد٨مىنق مً َم الضاثمحن ألٖا  الؿُاؾُت للمهالر ًسً٘ ما ٖاصة َو

 التي اإلاخ٨غعة الجغاثم ًٖ ألامً مجلـ نمذ مً طل٪ ٖلى ؤص٫ وال الاهتها٧اث، لطخاًا الاهخهاع ٖلى حٛلُبها ًخم التي
ٟا٫، م٣ضمتهم وفي الٟلؿُُيُحن ججاٍ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث جغج٨بها  وعٚم ألامً مجلـ ٞةن طاجه الؿُا١ في ألَا

ٟا٫ بد٤ الاهتها٧اث لٟطر ٢غاعاث ٖضة بنضاٍع  َظٍ ؤن بال ،"الٗاع ٢اثمت" في ؤؾمائهم ووي٘ بمغج٨بحها والدكهحر ألَا

 ٚحر ظغاثم اعج٨بذ التي ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث مً زالُت ظاءث ،9/6/2015في اإلاخدضة ألامم وكغتها التي ال٣اثمت
ٟا٫ بد٤ مؿبى٢ت  2014.3 ٚؼة ٢ُإ ٖلى الٗضوان في الٟلؿُُيُحن ألَا

 

                                                           
1
ػزذحٌؼض٠ضخٕفٛعٟ،حألُِحٌّظلذسٚحٌمؼخءحٌـٕخثٟحٌذٌٟٚوآ١ٌظ١ٌٓلّخ٠شحألؽفخيفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحإلٔغخٟٔ،أػّخيحٌّئطّش

.86ٔخْ،صٌذ-،ؽشحرٍظ2014ٔٛفّزش22-20حٌلّخ٠شحٌذ١ٌٚشٌٍطفً،:حٌذٌٟٚحٌغخدطرؼٕٛحْ

 
2

.87ػزذحٌؼض٠ضخٕفٛعٟ،ِشؿغعخرك،ص.،ٚد231ِشؿغعخرك،ص:أٔظشِلّٛدعؼ١ذ
3
حٌغ٠ٕٛشٌالٔظٙخوخصرلكحألؽفخيالطظؼّٓاعشحث١ً"لخثّشحٌؼخس"

http://www.france24.com/ar/20150608-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-

%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%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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 ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ .3

ى اإلاخدضة، ألامم مىٓىمت صازل صولُت خ٩ىمُت َُئت ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ ٌٗخبر ؼ جضُٖم ًٖ مؿاو٫ َو  ظمُ٘ وحٍٗؼ
ً الٗالم ؤعظاء ظمُ٘ في وخماًتها ؤلاوؿان خ٣ى١ق  بكإجها، جىنُاث وج٣ضًم ؤلاوؿان خ٣ى١ق اهتها٧اث خاالث جىاو٫ق ٖو

ى. الٗام َىا٫ اَخمامه جخُلب التي ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا ظمُ٘ بمىا٢كت نالخُاث وللمجلـ  ٣ً٘ بظل٪ َو
 باليؿبت ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث ْاَغة وبجهاء الُٟل، خ٣ى١ق لخماًت الالػمت الضولُت ال٣ىاٖض وبهٟاط َغح مهامه يمً

ا التي الخماًت آلُاث وجخمشل .الهضص َظا في الاهتها٧اث جماعؽ التي لؤلَغاٝ َغ  التي الخانت باإلظغاءاث بضاًت اإلاجلـ ًٞى
غ اإلاكىعة وج٣ضًم عنضَا وبالخالي مدضصة، ومىايُ٘ ؤ٢ُاع في ؤلاوؿان خ٣ى١ق ؤويإ مٗالجت زاللها مً ٌؿتهضٝ  وج٣ٍغ

حن ٖلى الخانت ؤلاظغاءاث وحٗخمض. بكإجها ٖلجي ق الخانحن اإلا٣غعًٍ مً هٖى
ً
٣ا ، ؤو لل٣ُغ ٞو  ألاو٫ق خؿب والىالًت اإلاىيٕى

ت، حؿمى ت والًت (39) ًىظض 2014 زاوي ٧اهىنق/ؤ٦خىبغ مً ألاو٫ق وختى1مىايُُٗت، والشاوي ٢ٍُغ  والًت (14)و ٢ٍُغ

ق ،1993 الٗام مىظ ًىظض ؤهه ًظ٦غ 2.مىايُُٗت
ً
ق م٣غعا

ً
 اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاضخي في ؤلاوؿان خ٣ى١ق بدالت مٗجي زانا

ق اإلاجلـ آلُاث وم1967.3ً ٖام
ً
 ؤهداء في ؤلاوؿان خ٣ى١ق الهتها٧اث الشابخت ألاهماٍ ًٖ الخبلُٜ في الك٩اويق بظغاء ؤًًا

 باليؿبت ؤلاوؿان خ٣ى١ق سجالث باؾخٗغاى جخمشل التي5الكامل الضوعي الاؾخٗغاى آلُت بلحها ًًا٧.4ٝاٞت الٗالم

ًاء ٟا٫ اإلاٗجي الخام اإلامشل ٣ًضم وبضوعٍ. ؾىىاث ؤعب٘ ٧ل ٧اٞت اإلاخدضة ألامم أٖل  مىخٓمت بهىعة اإلاؿلر والجزإ باأَل
ٟا٫ بدالت جخهل مضازالث ق ٣ًضم ٦ما قتى، بلضان في الاؾخٗغاى َظا ؤظل مً ألَا

ً
غا ق ج٣ٍغ

ً
ا  خ٣ى١ق مجلـ بلى ؾىٍى

ق إلخاَخه ؤلاوؿان
ً
ٟا٫ يض اإلاغج٨بت لالهتها٧اث بالخهضي ًخهل ُٞما اإلاخب٣ُت والخدضًاث اإلادغػق بالخ٣ضم ٖلما  ؤزىاء ألَا

 ببلضان جخٗل٤ جىنُاث ومً ٢غاعاث مً ًهضٍع ما زال٫ مً بظغاءاث ًخسظ ؤن ًم٨ً اإلاجلـ ؤن ؤؾاؽ ٖلى الخغوب،

 اإلاجاالث ٖلى ألايىاء لدؿلُِ الخام اإلامشل ؤمام ٞغنت جدُذ ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ صوعة ٞةن ٦ظل٪. مدضصة
ٟا٫ خماًت بًماهاث اإلاخٗل٣ت الجضًضة والبدىر ق طل٪ ومً اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

ً
 والًماهاث الخ٣ى١ق مشال

ٟا٫ اإلاخهلت ق اإلاكغصًً باأَل
ً
ٟا٫ 2010 ٖام في صازلُا  اإلا٣غعًٍ اإلاجلـ ٩ًل٠ طاجه الؿُا١ وفي .2011 ٖام في والٗضالت وألَا

 اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا حكمل والتي ؤلاوؿان خ٣ى١ق بداالث ًخهل ُٞما وؤلاباٙل الغنض بٗملُت اإلاؿخ٣لحن والخبراء الخانحن

ٟا٫  خ٣ى١ق اهتها٧اث في الخد٤ُ٣ بهضٝ الخ٣اث٤، ج٣صخي للجان حك٨ُله اإلاجلـ آلُاث يمً وم6ً .اإلاؿلر والجزإ باأَل
مت في جد٤ُ٣ للجىت حك٨ُله اللجان، جل٪ ؤبغػق ومً ؤلاوؿان،  بِذ في الٗشامىت ٖاثلت بد٤ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث ظٍغ

                                                           
1
 84عخرك،صوخسَٔشٛحْ،آ١ٌخصحٌلّخ٠شحٌذ١ٌٚشفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٌٟٚلمٛقحإلٔغخْ،ِشؿغ
2
حإلؿشحءحصحٌخخطشٌّـٍظكمٛقحإلٔغخْ،حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌلمٛقحإلٔغخْ

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
3
ٌّض٠ذِٓحٌّؼٍِٛخصسحؿغ،حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌألُِحٌّظلذسٌلمٛقحإلٔغخْفٟحألسحػٟحٌفٍغط١ٕ١شحٌّلظٍش

http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/OPT.aspx 
4
 .79،ص2009،اطذحسحصح١ٌٛٔغىٛ،(5)١ٌخ١ٌف١ٓ،كمٛقحإلٔغخْأعجٍشٚأؿٛرش،طشؿّشػالءشٍزٟٚٔض٘ٗؿ١غٛطادس٠غٟ،ؽ
5
ٌّض٠ذِٓحٌّؼٍِٛخصػٓحالعظؼشحعحٌذٚسٞحٌشخًِ،أٔظش

http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/PP%20UPR%20Training%20Modul

e%20%28Arabic%29.pdf
6
 دٚسِٕظِٛشكمٛقحإلٔغخْفٟحألُِحٌّظلذس،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالف

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD/
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 الغنام ٖملُت) ٖضواجها في ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اعج٨بتها التي لالهتها٧اث الخد٤ُ٣ ولجىت ،2006 ٖام خاهىنق

غ ٖجها جمسٌ والتي ،2009-2008 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى (اإلاهبىب ًذ الاخخال٫ ؾلُاث ؤن بال ظىلضؾخىن، ج٣ٍغ  ٞع

 1.ٖجها نضع وما اللجان َظٍ م٘ الخٗاونق

ا٦ض  بلى الىنى٫ق ؤظل مً ،2014ًىلُى في ؤممي ب٣غاع اإلاجلـ ق٩لها التي الخد٤ُ٣ لجىت ٖلى ًيسخب طل٪ ؤن الباخض ٍو
 الاخخال٫ ٢ىاث ٖغ٢لذ خُض ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق الجؿُمت الاهتها٧اث في للخد٤ُ٣ ٚؼة ٢ُإ وزانت الٟلؿُُيُت ألاعاضخي
مت مؿغح إلاٗاًىت ٚؼة ٢ُإ بلى الضزى٫ق مً ؤًٖائها ومىٗذ اللجىت ٖمل ق او٨ٗـ ما بالطخاًا والالخ٣اء الجٍغ

ً
 في ؾلبا

ق (11) خىالي بٗض ظاء الظي اللجىت ٖمل جإزغ م٘ زانت الخد٤ُ٣، مؿاع ٖلى خُىه
ً
ا  ٖلى الٗضوان و٠٢ مً ؤؾبٖى

  2.ال٣ُإ

ظا ق ٌُٗي بضوعٍ َو
ً
ق ماقغا

ً
ٟا٫، زانت ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت في ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ صوعق ي٠ٗ ٖلى واضخا  ألَا

م خُض ق ؤهه بال ٚؼة، ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثُلي الٗضوان في للخد٤ُ٣ اإلاجلـ مً ق٩لذ التي اإلاخٗضصة الخد٤ُ٣ لجان  ٚع
ً
 ٖملُا

ٟا٫ بد٤ ؤلاؾغاثُلُحن مً الجغاثم مغج٨بي إلاداؾبت ٖملُت زُىاث ؤي هخاثجها ًٖ ًخمسٌ لم  ختى الٟلؿُُيُحن، ألَا

ق ،3/7/2015 في  ؾاخ٣ت بٛالبُت ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ ب٢غاع ؤن
ً
 التي الخغب ظغاثم ًٖ اإلاؿاولحن مدا٦مت بلى ًضٖى ٢غاعا

لى ،2014 ٖام ٚؼة ٢ُإ ٖلى الٗضوان زال٫ اعج٨بذ  ؤهه بال الضولُت، الٗضالت جد٤ُ٣ مؿاع في بًجابُت ٦سُىة ؤَمُخه ٖو

ا التي ظغاثمهم ًٖ ؤلاؾغاثُلُحن ًداؾب ولً الٟلؿُُيُحن، للطخاًا خ٣ُ٣ي اهخهاٝ ٖىه ًخمسٌ لً . بد٣هم اعج٨بَى
ٗىص ق اإلاجلـ صوعق ي٠ٗ َو

ً
٨ُت اإلاخدضة الىالًاث م٣ضمتها وفي الضو٫ق بٌٗ وهٟىط جإزحراث بلى  ؤًًا  حٗى١ق التي ألامٍغ

 اإلاخدضة الىالًاث ؤن بل خلٟائها، مهالر ؤو مهالخها م٘ حٗاعيذ خا٫ في وهخاثجها الخد٤ُ٣ ومؿاعاث اللجان حك٨ُل

٨ُت  مً الطخاًا ٖلى ؤلاؾغاثُلي للجالص جيخهغ ٦ٗاصتها بظل٪ وهي 3ألازحر، ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ ٢غاع ٖاعيذ ألامٍغ

.  ؤلاوؿان خ٣ى١ق خؿاب ٖلى الؿُاؾُت للمهالر واضر بخٛلُب الٟلؿُُيُحن،

 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاخدضة ألامم مٟىيُت .4

 في ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت ٖلى اإلاخدضة، ألامم ؤماهت مً ظؼء وهي ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاخدضة ألامم مٟىيُت حٗمل
 مىٓىمت في ؤلاوؿان خ٣ى١ق لغنض اإلاسخلٟت آلالُاث بلى والضٖم الخبراث وج٣ضًم ألامً، واوٗضام والٗى٠ الجزإ خاالث

                                                           
1
.87وخسَٔشٛحْ،ِشؿغعخرك،ص
2
ِٕظّخصكمٛقحالٔغخْحٌفٍغط١ٕ١شطذ٠ِٕٓغاعشحث١ًٌٍـٕشحٌظلم١كحٌذ١ٌٚشِٓحٌٛطٛياٌٝلطخعغضس،ر١خْطلفٟ،

30/11/2014

http://mezan.org/post/19668/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AD

%D9%82%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+

%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%A5%D8%B3%D8%B

1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%

A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9

%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9

%88%D9%84+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%

D8%B2%D8%A9 
3
ِـٍظكمٛقحالٔغخ٠ْظٛصرغخٌز١شعخكمشػٍٝلشحسٌظخٌقفٍغط١ٓ

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=241349 
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ؼ اإلاٟىيُت جً٘ وبضوعَا1.اإلاخدضة ألامم ٟا٫ خماًت مغاٖاة حٗمُم حٍٗؼ  وهي2ؤلاوؿان، خ٣ى١ق آلُاث ؤٖما٫ نلب في ألَا
ٗت الاؾخجابت آلُت جمخل٪ ٟا٫، م٣ضمتهم وفي ؤلاوؿان لخ٣ى١ق زُحرة اهتها٧اث ٖلى ٞٗل ٦غص الؿَغ  الخالت َظٍ وفي ألَا

 الخ٣اث٤ لخ٣صخي بٗشاث وبعؾا٫ الخ٩ىماث م٘ خىاعاث في والضزى٫ق الصخُٟت البُاهاث بنضاع الؿامي اإلاٟىى ٌؿخُُ٘

ق مهامها بَاع وفي. الغنض ؤو
ً
 3.ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت الاهتها٧اث خى٫ق والجماٖاث ألاٞغاص ق٩اويق اإلاٟىيُت جخل٣ى ؤًًا

ٟا٫، زانت ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت في مهمت الؿامُت اإلاٟىيُت آلُاث ؤن الباخض ًغيق  ْل في ٢انغة جٓل ؤجها بال ألَا
ا التي والبُاهاث ٞالىضاءاث الخىُٟظًت الهالخُاث ُٚاب  الك٩اويق جل٣ي آلُت ؤن ٦ما بلؼامُت، نٟت ؤي جدمل ال جهضَع

. الاهتها٧اث مغج٨بي إلاٗا٢بت الهالخُت لضحها ٢ًاثُت ؤظهؼة ٢بل مً للىٓغ جسً٘ ال ألازحرة ٧ىنق ٖملُت ٢ُمت لها لِـ

 الُٟل خ٣ى١ق لجىت .5

٩لذ
ُ
غاٝ الضو٫ق التزام مضي ٞدو بهضٝ ،1989 لٗام الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت بمىظب الُٟل خ٣ى١ق لجىت ق  ألَا

ى٧ل. الاجٟا٢ُت في اإلا٣غعة بالتزاماتها غاٝ الضو٫ق جىُٟظ عنض مهمت للجىت ٍو  بكإن الخانحن بالبروجى٧ىلحن اللتزاماتها ألَا
ٟا٫ بُ٘ ٟا٫ واؾخٛال٫ ألَا ٟا٫ اقترا٥ وبكإن ؤلاباخُت اإلاىاص وفي البٛاء في ألَا اث في ألَا  اإلالخ٣حن اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

 ج٣ضًم بةظغاء اإلاخٗل٤ الُٟل خ٣ى١ق الجٟا٢ُت الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق بمىظب اللجىت جسخو ٦ما. اللتزاماتها باالجٟا٢ُت
اث ؤو ألاٞغاص ق٩اويق بٟدو ،2014 ٖام الخىُٟظ خحز صزل والظي البالٚاث  في اإلا٣غعة خ٣ى٢هم باهتها٥ اإلاخٗل٣ت اإلاجمٖى

د٤ َظا. آلازٍغً والبروجى٧ىلحن الاجٟا٢ُت ق مٗلىماث جل٣ذ ما بطا خالت في الخدغيق للجىت ٍو
ً
 صولت باعج٩اب جُٟض بها مىزى٢ا

حن البروجى٧ىلحن في ؤو الاجٟا٢ُت، في ٖلحها اإلاىهىم للخ٣ى١ق مىهجُت ؤو ظؿُمت اهتها٧اث َٝغ  اإلالخ٣حن الازخُاٍع

ٟا٫ خ٣ى١ق يض اإلاىظهت الاهتها٧اث ؤن ًظ٦غ4.باالجٟا٢ُت  وطل٪ اللجىت، ازخهام يمً ٣ً٘ اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ألَا
غاٝ الضو٫ق اخترام وظىب ٖلى جا٦ض التي الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت مً (38) اإلااصة بدؿب  ؤلاوؿاوي ال٣اهىنق ل٣ىاٖض ألَا

اث في ٖلحها اإلاىُب٣ت الضولي ٟا٫ الهلت وطاث اإلاؿلخت اإلاىاٖػ ق اللجىت وحٗمل. باأَل
ً
 الخىنُاث بنضاع ٖلى ؤًًا

لى5الُٟل، خ٣ى١ق خماًت بلى تهضٝ الٗامت واإلاىا٢كاث والخٗل٣ُاث  ؤجها الباخض ًغيق الُٟل خ٣ى١ق لجىت ؤٖما٫ ؤَمُت ٖو
ق و٢اصعة الُٟل خ٣ى١ق خماًت ٖلى ٢اصعة ٞٗالت خماًت حك٨ُل ًٖ ٢انغة جٓل

ً
 بد٤ الجغاثم مغج٨بي ج٣ضًم ٖلى ٞٗلُا

ٟا٫  مً طل٪ ٖلى ؤص٫ وال ؤلاوؿان، خ٣ى١ق ٖلى الؿُاؾُت اإلاهالر الضولي اإلاجخم٘ حٛلُب ْل في الضولُت للٗضالت ألَا

ٟا٫ بد٤ الجغاثم اعج٩ابها ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اؾخمغاع . الضولُت اإلاداؾبت ُٚاب ْل في الٟلؿُُيُحن ألَا

 الضولُت الجىاثُت مد٨مت .6

 ْاَغة وبجهاء الضولُت الٗضالت نُٗض ٖلى مخ٣ضمت زُىة الضولُت، الجىاثُت للمد٨مت الضولي اإلاجخم٘ اؾخدضار ٌٗض

ٟا٫ بد٤ اإلاغج٨بت الجؿُمت الاهتها٧اث ًٖ ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث ق. ألَا
ً
 الظي للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ٦ٟل ٣ٞض وبضاًت

                                                           
1
أٔظش،ِفٛػ١شحألُِحٌّظلذسحٌغخ١ِشٌلمٛقحإلٔغخْ

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx 
2
.س،ِشؿغعخركدٚسِٕظِٛشكمٛقحإلٔغخْفٟحألُِحٌّظلذ
3
.وخسَٔشٛحْ،ِشؿغعخرك
4
،حطفخل١شكمٛقحٌطفً،ألشطٙخحٌـّؼ١شحٌؼخِشٌألُِ(43،44،45)ٌّض٠ذِٓحٌّؼٍِٛخصػِٓٙخٌَـٕشكمٛقحٌطفً،سحؿغحٌّخدس

ؽفًفِٟٛلغٚأٔظشاٌٌٝـٕشكمٛقحي.1990أ٠ٍٛي/عزظّزش2،دخٍضك١ضحٌظٕف١زف1989ٟطشش٠ٓػخٟٔ/ٔٛفّزش20حٌّظلذسفٟ

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌلمٛقحإلٔغخْ
5
 .حٌّشؿغحٌغخرك
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ٟا٫ خماًت ،1998 جمىػق/ًىلُى17 عوما في اٖخمض  ًىو خُض ازخهانها، في جضزل التي الجغاثم ٖلى مدا٦متهم مً ألَا

ق (18) ًٖ ٖمٍغ ٣ًل شخو ؤي ٖلى ازخهام للمد٨مت ٩ًىنق ال" ؤهه ٖلى ( 26) اإلااصة في ألاؾاسخي الىٓام
ً
 و٢ذ ٖاما

مت اعج٩اب  الزخهام جسً٘ التي الخغب ظغاثم ٢اثمت في للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام قمل ٦ما". بلُه اإلايؿىبت الجٍغ
ٟا٫ مكاع٦ت اإلاد٨مت م مً ٖكغة الخامؿت صونق ألَا ما٫ في ٞٗلُت بهىعة ٖمَغ  ال٣ىاث في ججىُضَم ؤو الٗضاثُت، ألٖا

 ألازغيق اإلاؿلخت والجماٖاث الىَىُت اإلاؿلخت ال٣ىاث وفي1صولي، بُاب٘ ًدؿم مؿلر هؼإ وكىب ٖىض الىَىُت اإلاؿلخت

م ؤهه ٦ما2.صولي ٚحر مؿلر هؼإ وكىب ٖىض  يض جغج٨ب التي للجغاثم للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام جهي٠ُ مً بالٚغ
ٟا٫، ٟا٫ خماًت ًٖ ٌٟٛل لم ؤهه بال ألَا  ٨ًٟل هدى ٖلى وطل٪ اإلاد٨مت، ؤمام ؤلاظغاثُت وال٣ىاٖض ؤلازباث ٢ىاٖض في ألَا

ٟا٫ خماًت  3 .مغخلت ٧ل في اإلاد٨مت بظغاءاث حكملهم الظًً والكهىص ٖلحهم، اإلاججي ألَا

ان مىظ ٟا٫ بد٤ اإلاغج٨بت الجغاثم ؤنبدذ اإلاظ٧ىع، ألاؾاسخي الىٓام ؾٍغ ق حك٩ل اإلاؿلر الجزإ زال٫ ألَا
ً
ق ظاهبا

ً
 مً مهما

ىضا الضًم٣غاَُت ال٩ىوٛى ظمهىعٍت في الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ًٖ الهاصعة الاتهام لىاثذ ظىاهب  وظمهىعٍت وؤٚو

٣ُا ت ألاولى ال٣ًُت وفي. الىؾُى بٍٞغ ٖى ى صًلى لىبىٛا جىماؽ ٞةن اإلاد٨مت، ؤمام اإلاٞغ  الؿاب٣حن الخغب باعوهاث ؤخض َو
ٟا٫ واؾخسضام ججىُض ظغاثم في مظهب ؤهه ُوظض الضًم٣غاَُت، ال٩ىوٛى ظمهىعٍت قغقي مً  ؾً صونق الجىىص ألَا

  2003.4 بلى 2002 مً الٟترة في بًخىعي هؼإ في ٖكغة الخامؿت

 الجغاثم مغج٨بي ومداؾبت الٗضالت صٖاثم جغؾُش ٍَغ٤ ٖلى مهمت زُىة الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء ؤن الباخض ًغيق
ٟا٫، بد٤ ٟا٫ لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ٢ىاٖض اخترام في حؿاَم بظل٪ وهي ألَا  ٦ٟلها والتي اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء ألَا

 ،1/4/2015 في الضولُت الجىاًاث مد٨مت بلى ٞلؿُحن صولت اهًمام ًمىذ ؤن اإلاٟترى ومً. ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق
 وفي بد٣هم وماػالذ ٦بتهااعث التي الجغاثم ٖلى الاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث  إلاداؾبت ؤ٦بر ٞغنت الٟلؿُُيُحن مً الطخاًا
ٟا٫، م٣ضمتهم ظا ألَا ق قإهه مً َو

ً
ق ٌك٩ل ؤن ؤًًا

ً
مىٗها الاخخال٫ ل٣ىاث عاصٖا  َاإلاا الجغاثم، َظٍ باعج٩اب الخماصي مً ٍو

ٍى ما ٖلى ؾُداؾبىنق ؤجهم  خ٣ُ٣ُا ازخباعا ؾِك٩ل الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ٞلؿُحن اهًمام ٞةن ٖلُه. ا٢تٞر
ق الٟلؿُُيُحن، الطخاًا بههاٝ في وللمد٨مت الضولي للمجخم٘

ً
 خؿاب ٖلى الؿُاؾُت اإلاهالر حٛلُب ًٖ بُٗضا

خباعاث ؤمام الضولُت للٗضالت الؿ٣ٍى ؾِؿخمغ وبال الطخاًا، .  الؿُاؾُت الٖا

 الؿلبُت اإلاالخٓاث مً الٗضًض َىا٥ ؤن بال الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت حك٨ُل ٖلى اإلاترجبت ألاَمُت وعٚم آزغ ظاهب مً

خاح5بوكائها، ٢بل اإلاغج٨بت الجغاثم في الىٓغ في الؼماوي ازخهانها ٖضم ؤَمها، هٓامها ٖلى  ٖلى الخى٢ُ٘ بٗض للضولت ٍو

                                                           
1

 .،ِٓحٌٕظخَحألعخعٌٍّٟلىّشحٌـٕخث١شحٌذ١ٌٚش(د)8/2حٌّخدس
2

 .،حٌّشؿغحٌغخرك(٘ـ)8/2حٌّخدس
3

ِشوضحٌذسحعخصحٌغ١خع١ش(151)سحٌّفَِٙٛٚؼؼالصحٌظطز١ك،ِـٍشحٌغ١خعشحٌذ١ٌٚش،حٌؼذدٔشؤ..ِلّذحإلِخَ،ارخدسحٌـٕظ

 .70،ص2003ٚحالعظشحط١ـ١شرخأل٘شحَ،حٌمخ٘شس،٠ٕخ٠ش
4
 ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚٔضعحٌغالفدٚسحٌّلىّشحٌذ١ٌٚشحٌـٕخث١ش،

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85

/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/ 
5
 .،١ِؼخقسِٚخ(11/1)حٌّخدس
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 الاهتها٧اث صٖاويق في اإلاد٨مت هٓغ بخى٠ُ٢ ألامً إلاجلـ ًجىػق ٦ما 1ؾىىاث، (7) إلاضة لىٓامها الخًٕى بٗضم مُشا٢ها

ق (12) إلاضة ؤمامها اإلاىٓىعة
ً
 2.للخجضًض ٢ابلت قهغا

 ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت .7

 خُاة خماًت في جخمشل بدخت بوؿاهُت مهمت لها ومؿخ٣لت، ومداًضة مخدحزة ٚحر مىٓمت ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت

ٟا٫ خماًت حٗض3.لهم اإلاؿاٖضة وج٣ضًم ألازغيق الٗى٠ وخاالث اإلاؿلر الجزإ ضخاًا و٦غامت  اإلاؿلخت، الجزاٖاث ضخاًا ألَا

اث بخضي  ٨ًٟل ما ؤلاياُٞحن، وبغجى٧ىلحها ظى٠ُ اجٟا٢اث ههىم بخًمحن ألازحرة ؤؾهمذ و٢ض. اللجىت ٖمل ؤولٍى
 ٦ما. لؤلَٟا٫ ٧املت اإلا٨غؾت ألاخ٩ام ؤو اإلاضهُحن، الؿ٩ان حكمل التي ألاخ٩ام زال٫ مً ؾىاء لؤلَٟا٫ ٦بريق خماًت
غ في اللجىت ؤؾهمذ ٟا٫، خماًت ج٨ٟل التي اإلاىاز٤ُ مً الٗضًض وبلىعة جٍُى ق اللجىت وحؿاٖض ألَا

ً
 بلىعة في الخ٩ىماث ؤًًا

لى4.لؤلَٟا٫ الخماًت وجىُٟظ مغاٖاة م٘ ًيسجم بما الىَىُت ٢ىاهُجها  الضولُت اللجىت حٗمل واإلاُضاوي اإلااصي الهُٗض ٖو
ت بُٖاء ٖلى ألاخمغ للهلُب ٟا٫ لخماًت ألاولٍى حر وطل٪ اإلاؿلخت، الجزاٖاث مً اإلاخًغعًٍ ألَا  الُبُت اإلاؿاٖضة بخٞى

ظًت ٟا٫ وبٖاصة الٗاثلت وخضة لهىنق زانت ؤَمُت اللجىت جىلي ٦ما. اإلاىاؾبت واإلاالبـ وألٚا  جى٧ل خُض ؤَلهم، بلى ألَا
ت للى٧الت اإلاهمت ق ؤٖمالها حكمل والتي  الٗاثالث، قمل ولم البدض للجىت الخابٗت اإلا٣ٟىصًً ًٖ للبدض اإلاغ٦ٍؼ

ً
 ؤًًا

ٟا٫ اعاث اللجىت، بها ج٣ىم التي ؤلاوؿاهُت ألاوكُت ومً. لهم ٖاثل ال الظًً ألَا ٟا٫ بلى بها ج٣ىم التي الٍؼ  ؤو اإلاٗخ٣لحن ألَا
 ؾجهم، بد٨م اإلادضوصة ٢ضعتهم ومغاٖاة زانت، خماًت لؤلَٟا٫ جسى٫ق التي ال٣ىاٖض اخترام مً بالخإ٦ض و٢ُامها ألاؾغي،

ٟا٫ بٖاصة لًمان اللجىت جخضزل ٦ما. لهالخهم جضابحر اجساط ًخُلب الظي ً بلى اإلا٣اجلحن ألَا  ٖجهم، ؤلاٞغاط ؤو الَى
٩ىنق ٟا٫ بلحها ًيخمي التي الجهت ؤو الضولت مً يماهاث ٖلى جدهل بٗضما طل٪ ٍو  ال٣خا٫ بلى ٌٗىصوا لً بإجهم ج٣طخي ألَا

ٗمل َظا5.ؤزغيق مغة  بخُب٤ُ الهغإ ؤَغاٝ التزام مضي مً الخد٤٣ ٖلى ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مىضوبى َو
ٟا٫، خماًت في وبغجى٧ىلحها ظى٠ُ اجٟا٢اث ٗضونق ألَا غ بظل٪ َو ٗها ًخم ج٣اٍع حن، ٞع ىض للمخهاٖع  مسالٟاث وظىص ٖو
ىا اإلاٗىُت، الؿلُاث َغم ؤٖلى م٘ وجخىانل اللجىت جخضزل ظؿُمت ق ؤلاباٙل وؾُلت جسخل٠ َو

ً
٣ا  والتي اإلاسالٟت، لخالت ٞو

ت مالخٓت مً جبضؤ ت ؤلاظغاءاث َظٍ في وألانل اإلاٗىُت، الؿلُت بلى اللجىت مىضوب مً قٍٟى  الاهتها٧اث ٧اهذ بطا بال الؿٍغ
لى ظؿُمت ا مخ٨غعٍوق هدىٍوق ٖو ق عؤحها جبضي اللجىت ٞةن اللجىت، مىضوبى َم وعانضَو

ً
 ؤهه بال لالهتها٧اث، خض وي٘ وجُلب ٖلىا

ق باالهتها٥ اإلاتهم َٝغ بلى الك٩اويق وه٣ل جل٣ي بمهمت اللجىت ج٣ىم ٦ما 6.ؤلاظغاء َظا بلى اللجىت جلجإ ما الىاصع مً
ً
٣ا  ٞو

 1952.7 لٗام ألاخمغ والهال٫ للهلُب ألاؾاسخي الىٓام مً 6/4للماصة

ٟا٫ خماًت في ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت صوعق ؤَمُت ٖلى ؤهه الباخض ًغيق  اإلاؿلخت، الجزاٖاث مً اإلاخًغعًٍ ألَا
ق عؤحها جبضي ال ألاخُان مٗٓم في ؤجها زانت ال٣هىعق ؤوظه مً الٗضًض ٌكىبه ٖملها ًٓل

ً
 ًغج٨ب الظي الُٝغ في ٖلىا

                                                           
1
 .عخرك،حٌّشؿغحي(124)حٌّخدس
2
.،حٌّشؿغحٌغخرك(16)حٌّخدس
3
ٔظشسػخِش،ِٛلغحٌٍـٕشحٌذ١ٌٚشٌٍظ١ٍذحألكّش:ِّٙشحٌٍـٕشحٌذ١ٌٚشٌٍظ١ٍذحألكّشٚػٍّٙخ

https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm
4
.254-253ِلّٛدعؼ١ذ،ِشؿغعخرك،ص
5
.54-53ؿغعخرك،صفؼ١ًؽالفلش،ِش
6
لظٟط١ُ،ِذٜفخػ١ٍشحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحإلٔغخٟٔفٟحٌٕضحػخصحٌّغٍلشحٌذ١ٌٚشٚغ١شحٌذ١ٌٚش،سعخٌشِخؿغظ١ش،ؿخِؼشحٌٕـخفحٌٛؽ١ٕش،

 .104،ص2010فٍغط١ٓ،
7
 .105حٌّشؿغحٌغخرك،ص
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ٟا٫ زانت ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ظؿُمت اهتها٧اث ظا الهغاٖاث، ؤزىاء ألَا  الا٦ترار ٖضم بلى الهغإ ؤَغاٝ ًضٞ٘ بضوعٍ َو
 ؾخٓل ؤجها َاإلاا ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق باهتها٧اث ًخٗل٤ ُٞما اللجىت جى٣لها التي الك٩اويق وختى ومالخٓاث بخىظحهاث

ت  اإلاضهُحن بد٤ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث جغج٨بها التي واإلاخ٨غعة الجؿُمت الاهتها٧اث مً طل٪ ٖلى ؤص٫ وال. ؾٍغ

ٟا٫ م٣ضمتهم وفي الٟلؿُُيُحن ا ٧ان والتي ألَا  اللجىت مً بُان ؤي ًهضع لم طل٪ وعٚم ،2014 ٖام ٖضوان في آزَغ
. ؤلاؾغاثُلُت الجغاثم ٞحها جضًً ألاخمغ للهلُب الضولُت

" الُىهِؿ٠ُ" للُٟىلت اإلاخدضة ألامم نىضو١ق .8

 بلى اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢بل مً 1946 ٖام بوكاثه مىظ" الُىهِؿ٠ُ" للُٟىلت اإلاخدضة ألامم نىضو١ق حهضٝ
ٟا٫ مؿاٖضة ى. الٗالم ؤَٟا٫ ظمُ٘ ؤمام الخُاة زُاعاث وجىؾُ٘ خ٣ى٢هم، وخماًت ألاؾاؾُت خاظاتهم جلبُت في ألَا  َو
ٟا٫ لبرامج ؤولُت بهىعة مؿاٖضاجه جىظُه ٖلى ٌٗمل لت ألَا ق ؤهه بال ألامض، ٍَى

ً
ٗت اؾخجابخه ج٩ىنق ما ٖاصة  إلاىاظهت ؾَغ

 وبضوعق1.واإلاجاٖاث ألاوبئت ؤو الخغوب ؤو ال٩ىاعر ًٖ الىاظمت الُىاعتق خاالث في وألامهاث لؤلَٟا٫ الٗاظلت الاخخُاظاث
، الغنض بألُت اإلاٗىُت الخىظُه لجىت عثاؾت في الخانت اإلامشلت م٨خب م٘ الُىهِؿ٠ُ ٌكتر٥  الضٖم وج٣ضم وؤلاباٙل

لى. الجزاٖاث مً اإلاخًغعة البلضان وؾاثغ آلالُت جل٪ جىٟظ التي للبلضان الخ٣ىُحن والخىظُه  ٌكاع٥ ال٣ُغي، الهُٗض ٖو

ت الٗمل ٞغ١ق عثاؾت في الُىهِؿ٠ُ ، الغنض آلُت جىٟظ التي (15) الـ البلضان ظمُ٘ في وؤلاباٙل للغنض ال٣ٍُغ  وحٗمل وؤلاباٙل
ٟا٫ خ٤ في الجؿُمت الاهتها٧اث عنض ٖلى قغ٧اء م٘  الخ٩ىماث م٘ اإلاكاع٦ت مجها بىؾاثل ومىاظهتها، ٖجها وؤلاباٙل ألَا

 ؤظل مً ومخابٗتها وجىُٟظَا اإلاباصعاث وؾاثغ الٗمل زُِ وي٘ في الجزإ في ؤَغاٞا ج٩ىنق التي الضو٫ق ٚحر مً والجهاث

ؼ  2.لها والخهضي الاهتها٧اث ومى٘ اإلاؿاءلت حٍٗؼ

 الالظئحن لكاون اإلاخدضة لؤلمم الؿامُت اإلاٟىيُت .9

 وج٣طخي اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢بل مً 1950 ٖام الالظئحن لكاون اإلاخدضة لؤلمم الؿامُت اإلاٟىيُت بوكاء جم

 ٌك٩ل3.الٗالم ؤهداء ٧اٞت في مكا٧لهم وخل الالظئحن خماًت بلى الغامي الضولي الٗمل وجيؿ٤ُ ب٣ُاصة اإلاٟىيُت والًت

ٟا٫ اَم الظًً ألاشخام هه٠ خىالي ألَا كمل. شخو ملُىنق (34( خىالي ٖضصَم والبالٜ اإلاٟىيُت جٖغ  الٗضص َظا َو
ٟا٫ ضًمي اللجىء وملخمسخي الالظئحن ألَا ق الجيؿُت ٖو

ً
ق والىاػخحن الٗاثضًً ًٖ ًٞال

ً
 بمؿاٖضة ًدٓىنق والظًً صازلُا

ٟا٫ ٧اٞت اخخُاظاث لخلبُت ٖملها اإلاٟىيُت وج٨غؽ. اإلاٟىيُت وخماًت  بمؿاٖضة حؿعى، ٦ما بهم، حٗجى الظًً ألَا
اًت واإلاإويق واإلااء والٛظاء الخماًت جإمحن بلى ؤزغي، مىٓماث ق لهم والخٗلُم الصخُت والٖغ

ً
 ؾالمتهم يمان ًٖ ًٞال

م ،4.وعٞاَهم وهمَى
ً
 الؿً مىٓىعاث مغاٖاة بخٗمُم الخانت اؾتراجُجُتها جىُٟظ وبضؤث اإلاٟىيُت ويٗذ ومازغا

، والجيؿاهُت ق حكمل التي والخىٕى
ً
ٟا٫ خماًت بةصعاط جخٗل٤ ؤخ٩اما ُما بغامجها في وخ٣ى٢هم ألَا  جضابحر مً به جًُل٘ ٞو

ِغص. والخهضي اإلاى٘
َ
ق وج

ً
ٟا٫، ًٖ مدضصة ماقغاث خالُا  اإلاٟىيُت ؤصواث في بخجىُضَم، اإلاخٗل٣ت اإلااقغاث ٢بُل مً ألَا

                                                           
1
 .51فؼ١ًؽالفلش،ِشؿغعخرك،ص
2
 ادِخؽِغؤٌشحألؽفخيٚحٌٕضحعحٌّغٍق،ِىظذحٌّّؼًحٌخخصٌأل١ِٓحٌؼخَحٌّؼٕٟرخألؽفخيٚحٌظشحػخصحٌّغٍلش

http://www.un.org/arabic/children/conflict/mainstreaming.shtml
3
أٔظش،حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌألُِحٌّظلذسٌشئْٚحٌالؿج١ٓ

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271c5.html
4

أٔظش،حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌألُِحٌّظلذسٌشئْٚحٌالؿج١ٓ

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc274ab.html 
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ٟا٫ خماًت ٖلى ٢ضعاتها اإلاٟىيُت ٖؼػث ٦ما. واإلااقغاث اإلاٗاًحر ًٖ لئلباٙل ٟحن وكغ زال٫ مً ألَا  بدماًت مٗىُحن مْى

ٟا٫ ق اإلاٟىيُت وح٠٨ٗ. اإلاُضاهُت ٖملُاتها بٌٗ يمً ألَا
ً
 ٢غاع بكإن جىظحهُت لىز٣ُت الجهاثُت الهُٛت وي٘ ٖلى خالُا

، الغنض وآلُت ،2005لٗام (1612) ألامً مجلـ  الهُٗض ٖلى آلالُت جل٪ في اإلاٟىيُت صوعق ٖلى زام جغ٦حز م٘ وؤلاباٙل
 1.اإلا٣غ وفي ال٣ُغيق

 الضولُت الٗمل مىٓمت 10

ٟا٫ ٖمل ٖلى بال٣ًاء اإلاخمشل الٗام بالهضٝ الالتزام ٖلى الضولُت الٗمل مىٓمت حٗمل ت وحُٗي ٩٦ل، ألَا  إلاٗالجت ؤولٍى

ٟا٫ ٖمل ؤق٩ا٫ ؤؾىؤ  بلى تهضٝ  والتي الكإن بهظا ،1999 ٖام (182) ع٢م الضولُت الٗمل مىٓمت باجٟا٢ُت مؿترقضة ألَا

ٟا٫ ججىُض يمجها ،وم2016ً ٖام بدلى٫ق ٖلحها ال٣ًاء  وال الضولُت، الٗمل مىٓمت وحٗمل َظا2 .اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألَا
ٟا٫، حكُٛل ٖلى لل٣ًاء الضولي بغهامجها زال٫ مً ؾُما ٟا٫ بصماط بٖاصة جِؿحر ٖلى ألَا  الؿاب٣حن، الجىىص مً ألَا

ق
ً
، اظخماُٖا

ً
ق وا٢خهاصًا

ً
ٟا٫ ججىُض مى٘ ًٖ ًٞال ق اإلاىٓمت وحكاع٥. ألَا

ً
 اإلاٗجي الٟغعي اإلاخدضة ألامم ٍٞغ٤ عثاؾت في خالُا

ٟا٫ بصماط بةٖاصة اإلاخٗل٣ت الاخخُاظاث في الىٓغ مؿاولُت ًخىلى الظي ؤلاصماط بةٖاصة  ؾاب٣ا مغجبُحن ٧اهىا الظًً ألَا

ت مىاعص 2008 ٖام في اإلاىٓمت زههذ و٢ض َظا. مؿلخت وظماٖاث ب٣ىاث  وؤصواث ؤؾالُب لىي٘ بياُٞت ومالُت بكٍغ
ق اإلاغج٨ب لالهتها٥ للخهضي

ً
ٟا٫ خ٤ في جدضًضا حن ألَا  3.الجزإ بٗض وما الجزإ خاالث في الٗمالت ؤق٩ا٫ ؤؾىؤ في اإلاىسَغ

ق
ً
 ٚؼة ٢ُإ في الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ًىته٪ ؤلاؾغاثُلي الٗضوان: زالشا

٘ ،2014 ًىهُى 6 اإلاىا٤ٞ ألاخض ًىم مً بضاًت ٚؼة، ٢ُإ ٖلى ٖضواجها ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث نٗضث  وجحرجه مً لتٞر
ت خملت قً ًٖ بةٖالجها ،2014 ًىلُى 8 اإلاىا٤ٞ الشالزاء ًىم  خُض ،"الهامض الجٝغ" ٖملُت ٖلحها ؤَل٣ذ مىؾٗت ٖؿ٨ٍغ

ُان الؿ٩ان مؿبى٢ت ٚحر بًغاوة زاللها اؾتهضٞذ ٗلً ؤن ٢بل اإلاضهُت وألٖا  ًىم الىاع بَال١ و٠٢ الجٟا١ الخىنل ًٖ ٌُ

 ، 2015ًىاًغ ألاو٫ق مً الخ٤ و٢ذ في ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ؾلُاث ٢غعث ظهتها ومً. 2014ؤٚؿُـ 26 اإلاىا٤ٞ الشالزاء
ت الٗملُت اٖخباع ٗض َظا. الٟلؿُُيُحن م٘ وألاولي ٢ُامها، مىظ" الشامىت الخغب" ٚؼة ٢ُإ ٖلي قىّتها التي الٗؿ٨ٍغ  َو

ق ألا٦ثر  ،2014ٖام ٖضوان
ً
ٟا٫ لخ٣ى١ق الضولُت للخماًت اهتها٧ا  ولخىيُذ ،1967 ٖام لل٣ُإ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ مىظ ألَا

ا ؾِخم الاهتها٧اث جل٪ حجم  ) الظ٦غ ؾال٠ ألامً مجلـ ٢غاع بمىظب اإلايكإة وؤلاباٙل الغنض آلُت زال٫ مً  ببغاَػ

ٟا٫ ٢خل) وهي ظؿُمت اهتها٧اث  (6) حكمل والتي ،(1612 ٟا٫ ججىُض حكىحههم، ؤو ألَا  مهاظمت ٦جىىص، واؾخسضامهم ألَا
خهاب اإلاؿدكُٟاث، ؤو اإلاضاعؽ حٍر الٚا ٟا٫، ازخُاٝ الخُحرة، الجيؿُت الاهتها٧اث مً ٚو  اإلاؿاٖضاث ؾبُل ٢ُ٘ ألَا

ٟا٫ ًٖ ؤلاوؿاهُت  بدؿب ٖجها وؤلاباٙل الُٟل خ٣ى١ق اهتها٧اث إلاغا٢بت آلُت ؤوكإث اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاضخي وفي. (ألَا
ٟا٫ خى٫ق طاجه ألامً مجلـ ٢غاع ت وج٣ىم َظا. الُىهِؿ٠ُ مً وبضٖم اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألَا  عؾمُت ٚحر ٖمل مجمٖى

                                                           
1
 .ادِخؽِغؤٌشحألؽفخيٚحٌٕضحعحٌّغٍق،ِشؿغعخرك
2
ػًّحألؽفخي،ِٕظّشحٌؼًّحٌذ١ٌٚش

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/child-labour/lang--ar/index.htm 
3
.ادِخؽِغؤٌشحألؽفخيٚحٌٕضحعحٌّغٍق،ِشؿغعخرك
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٘ 2007 ٖام ومىظ غ بٞغ ُت ج٣اٍع ٟا٫ بد٤ الؿخت الخغو٢اث ًٖ َٖى  اهتها٧اث زالزت الٟلؿُُجي الٍٟغ٤ وؤياٝ. ألَا

خ٣ا٫،) هي ألاولُت لل٣اثمت  1.( ال٣ؿغيق والخهجحر الخٗظًب، الٖا

ٟا٫ ٢خل .1   حكىحههم ؤو ألَا

ه خض وؤلانابت بال٣خل لؤلَٟا٫ مباقغا اؾتهضاٞا ٚؼة ٢ُإ ٖلى ؤلاؾغاثُلي الٗضوان قهض ا٢ت الدكٍى  وؤلٖا

ٟا٫ الكهضاء ٖضص بلٜ خُض الجؿضًت،  مىاػلهم صازل (387)و ؤلاًىاء مغا٦ؼ في (15) مجهم اؾدكهض َٟال، (556) ألَا

ٟا٫ مً الجغحى ؤما. ال٣ه٠ ًٖ الىاظم للضماع حٗغيذ التي  ؤنِبىا َٟال (301) مجهم2(2647) ٖضصَم بلٜ ٞل٣ض ألَا
 3.بةٖا٢ت

 ال٣ؿغيق الخهجحر .2

ت بخٗلُماث ٖضواجها، ؤزىاء للؿ٩ان ال٣ؿغيق الخهجحر بلى ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث ٖمضث بر عؾمُت ٖؿ٨ٍغ  ٖو
 بإ٦ملها، ؤخُاء مً بالخغوط زاللها مً ؤمغث خُض الخغبُت، الُاثغاث مً اإلايكىعاث وبل٣اء الهاجُٟت اإلا٩اإلااث

ض إلاا ال٣ؿغيق  الخهجحر ٖىه هجم الظي ألامغ. ؤزغيق ؤما٦ً بلى والاهخ٣ا٫  مً مٗٓمهم شخها ؤل٠ (520) ًٖ ًٍؼ
ٟا٫، اليؿاء حر صونق وألَا غ وصونق مىا٣َهم، مً آمىت زغوط ؾبل جٞى غ آمىت بًىاء مغا٦ؼ جٞى  الضهُا الخضوص ٞحها جخٞى

ٟا٫ ؾُما ال٣ُإ ؾ٩ان ل٩ل بالٛت مٗاهاة في حؿبب ما اإلاخإنلت، ؤلاوؿاهُت ال٨غامت لخٟٔ  ٖضص بلٜ ٦ما. ألَا
ٟا٫ ق هجغوا الظًً ألَا

ً
ا م هدُجت ٢ؿٍغ ق اإلاهجٍغً هؼح و٢ض  َظا 4.َٟال  (30838) ٦لي بك٩ل مىاػلهم لخضمحَر

ً
ا  بلى ٢ؿٍغ

 ٦مغا٦ؼ اؾخسضمذ6الٛىر، لى٧الت جابٗت مضعؾت (90)و5خ٩ىمُت مضعؾت (25) بلى باإلياٞت وؤنض٢ائهم ؤ٢اعبهم مىاػ٫ق

.  للىاػخحن بًىاء

 اإلاؿدكُٟاث ؤو اإلاضاعؽ مهاظمت .3
ٟا٫ خاعمت واإلاؿدكُٟاث اإلاضاعؽ الٗضوان، زال٫ ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اؾتهضٞذ  في خ٣هم مً  ألَا

.  الصخُت الخضماث وجل٣ي  الخٗلُم

                                                           
1
طمش٠شاكظخثٟكٛيحٔظٙخوخصكمٛقحألؽفخيفٟلطخعغضس،ِشوض(1612)أٔظش،حالٔظٙخوخصحٌّظؼٍمشرمشحسِـٍظحألِٓحٌذٌٟٚ

ح١ٌّضحٌْلمٛقحإلٔغخْ

 http://www.mezan.org/ar/details.php?id=14082&ddname=children&id_dept=22&p=center
2
.2015لخػذسر١خٔخصِشوضح١ٌّضحٌْلمٛقحإلٔغخْ،عزظّزش
3
 ،حٌـٙخصحٌّشوضٌٞإلكظخءحٌفٍغط03/12/2014ٟٕ١حإلكظخءحٌفٍغط٠ٟٕ١ظذسر١خٔخًطلف١خًرّٕخعزش٠َٛحٌّؼخقحٌؼخٌّٟ،

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1270&mid=3915&wvers

ion=Staging
4
 .لخػذسر١خٔخصِشوضح١ٌّضحٌْلمٛقحإلٔغخْ،ِشؿغعخرك
5
-ٌِٟٛظفخٚحعظشٙخدٚؿشفأالفحٌطٍزشرغضس،حٌّٛلغحإلٌىظشٌٟٚٔٛصحسسحٌظشر١شٚحٌظؼ١ٍُحٌؼخ18حعظشٙخد:حٌظؼ١ٍُ

16/08/2014غضس،

http://www.mohe.ps/2014/08/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8

5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-18-

%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-

%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD/

OCHA
6

(Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 15 August 2014, 

08:00 hrs
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 اإلاضاعؽ اؾتهضاٝ .أ

 جابٗت (49) الٛىر، لى٧الت جابٗت (91) والخٗلُم، التربُت لىػاعة جابٗت (187) مجها مضعؾت، (327) صمغث (1) 

.  الخام لل٣ُإ
 ٖىض اؾخسضامها ًدُذ ال بما ٦لي، بك٩ل للى٧الت جابٗت مضاعؽ (5)و خ٩ىمُت، مضعؾت (23) صمغث (2)

  1.الجضًض الضعاسخي الٗام اٞخخاح
 مً للىاػخحن بًىاء ٦مغا٦ؼ ،3الٛىر لى٧الت جابٗت مضعؾت (90)و2خ٩ىمُت مضعؾت (25) اؾخسضام (3)

 ؤن ؾُما الضعاسخي الٗام بضء جإظُل في ؾاَم ما اإلاضهُحن، الؿ٩ان ٖلى الاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اٖخضاءاث

لت ٚحر ؤجها زانت الىاػخحن اؾخسضاماث مً لؤليغاع حٗغيذ اإلاضاعؽ َظٍ . لئلًىاء ٦مغا٦ؼ مَا

 اإلاؿدكُٟاث اؾتهضاٝ.  ب      

اًت مغ٦ؼ (24)و مؿدكٟى  (12) الٗضوان زال٫ الاخخال٫ ٢ىاث اؾتهضٝ  اإلاجضولت الٗملُاث بلٛاء جم و٢ض َظا صخُت، ٖع

اناث ٧اهذ خُض4ألاػمت، لى٢ذ مؿخلؼماث مً جب٣ى ما اؾخٛال٫ ؤظل مً وظحزة بٟترة الٗضوان ٢بل  جلىح الٗضوان بَع
ل صونق الٗضوان خا٫ ٦ما. باأل٤ٞ ٟا٫ ٞحهم بما اإلاغضخى جدٍى . اإلاٗابغ بٚال١ بؿبب ٚؼة ٢ُإ زاعط للٗالط ألَا

ٟا٫ ًٖ ؤلاوؿاهُت اإلاؿاٖضاث ؾبُل ٢ُ٘ .4  ألَا
 اإلاؿاٖضاث جىنُل صونق ألاخُان مً ٦شحر في الٗضوان يغاوة بؿبب الهٗىبت بالٛت اإلاُضاهُت ألاويإ خالذ
غة  اإلاىاص في ٦بحر عجؼ  بلى ؤصي  الٗضوان زال٫ الخضوصًت ٚؼة ٢ُإ مٗابغ بٚال١ ؤن ٦ما لؤلَٟا٫، اإلاخٞى
ت الٛظاثُت اػ الُبُت واإلاؿخلؼماث وألاصٍو  جىلُض مدُت بدكُٛل الخام الهىاعي والى٢ىص والى٢ىص الُهي ٚو

ٟا٫ مٗاهاة مًاٖٟت في ؾاَم بضوعٍ َظا الىخُضة، ال٨هغباء  الاه٣ُإ ؾاَم طاجه، الؿُا١ وفي. اإلاِٗكُت ألَا
 لؤلَٟا٫ اإلاٗاهاة حجم مً الخىلُض مدُت له حٗغيذ الظي ال٣ه٠ بٗض ؾُما ال٨هغباجي للخُاع اإلاخىانل
ضم للمىاػ٫، اإلاُاٍ ضخ ٖلى ال٣ضعة ٖضم م٘ زانت  اإلاُاٍ جدلُت مً الخانت ؾُما الخدلُت مدُاث ٢ضعة ٖو
 جى٠٢ بؿبب البِئت ٖلى ٧اعزُت آزاع  مً ال٨هغباجي الخُاع اه٣ُإ حؿببه ما ٖلى ٖالوة َظا للمىاَىحن، وبُٗها
 5.اإلاٗالجت ومدُاث الهخي الهٝغ مطخاث ٖمل

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .15/9/2014طمش٠شكٛيخغخثشحٌظؼ١ٍُفٟظًحٌؼذٚحْػٍٝلطخعغضس،ٚصحسسحٌظشر١شٚحٌظؼ١ٍُحٌؼخٌٟ،غضس،فٍغط١ٕٟ،
2
.صس،ِشؿغعخركِٛظفخٚحعظشٙخدٚؿشفأالفحٌطٍزشرغ18حعظشٙخد:حٌظؼ١ٍُ

OCHA
3
(Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 15 August 2014, 

08:00 hrs 
4
 .لخػذسر١خٔخصِشوضح١ٌّضحْ،ِشؿغعخرك
5
2014أغغطظ25ٌٟ،أٔظشطمش٠شكٛي،حألٚػخعحإلٔغخ١ٔشٌٍغىخْحٌّذ١١ٔٓفٟلطخعغضسحٌٕخؿّشػٓحٌؼذٚحْحٌلشرٟحإلعشحثٟ

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12463:2014-08-

25-12-03-14&catid=104:2009-12-29-09-22-26&Itemid=191
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  ؤَٟا٫ ؤوحٗظًب اٖخ٣ا٫ .5

لها ؤزىاء ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اٖخ٣لذ ، (17) الٗمغ مً ًبلٜ َٟال زاهُىوـ، قغ١ق زؼاٖت بلضة في جٚى
ً
 ٖاما

خضاء زاللها حٗغى ؤًام زمؿت إلاضة وطل٪ م بكغيق ٦ضٕع واجسظ ظؿضي، اٖل  صازل ؤهٟا١ ًٖ البدض ٖلى وؤٚع
 1.ال٣ُإ

 الخاجمت

ٟا٫ ٌؿخُٟض خُض اإلاؿلخت، الجزاٖاث ؤزىاء لؤلَٟا٫ زانت خماًت ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ؤولى  مً الهغاٖاث في ألَا
  ومً ال٣خا٫، في اإلاكاع٦ت ًٖ جى٢ٟىا الظًً اإلا٣اجلحن ؤو اإلاضهُحن ٚغاع ٖلى ال٣اهىنق َظا في ٖلحها اإلاىهىم الٗامت الخماًت

 آلُاث حٗضصث ٦ما. اإلاؿلخت اٖاثالجز في لؤلَٟا٫ الخانت والاخخُاظاث الاؾخًٗاٝ بدالت اإلاخٗل٣ت الخانت ألاخ٩ام
 الخانت لآللُاث باإلياٞت ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق الٗامت آلالُاث مخًمىت الضولي، ال٣اهىنق في الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت

ٟا٫ خماًت ج٨ٟل التي . الٗضاثُت الٗملُاث ؾحر مً ألَا

لى َظا  حر ًٖ ٢انغة جٓل ؤجها بال الُٟل لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت وآلُاث و٢ىاٖض مباصت ؤَمُت ٖو  لؤلَٟا٫ الخماًت جٞى
خباعاث الضولي اإلاجخم٘ حٛلُب م٘ ؾُما خ٣ى٢هم، اهتها٧اث في الاؾخمغاع ًٖ الجىاة وعصٕ  خ٣ى١ق خؿاب ٖلى الؿُاؾت اٖل

ٟا٫ لخ٣ى١ق ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اهتها٧اث جىانل طل٪ ٖلى صلُل وزحر. للطخاًا والاهخهاع ؤلاوؿان  ؤزىاء ألَا
ا و٧ان ٚؼة، ٢ُإ ٖلى اإلاخ٨غعق ٖضواجها ق ألا٦ثر  ٌٗض الظي 2014 ٖام ٖضوان آزَغ

ً
 لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ل٣ىاٖض اهتها٧ا

٨ب  خُض ،1967 ٖام ٚؼة ٢ُإ اخخال٫ مىظ الٟلؿُُجي الُٟل
ُ
ٟا٫ بد٤ اعج  الاهتها٧اث مً الٗضًض الٟلؿُُيُحن  ألَا

 مً َىا٥ خُض ألاَل ٣ٞضان اإلاإوي، ٣ٞضان الطخاًا، ٖضص اعجٟإ ؤبغػَا ٧ان والتي الخغب لجغاثم جغقي التي  الجؿُمت
ق ب٣ي

ً
خ٣ا٫، ؤؾغجه، ٧ل م٣خل بٗض وخُضا ض الٖا لت، ٚحر بًىاء مغا٦ؼ بلى والجزوح الدكٍغ ٟا٫ خهى٫ق ُٚاب مَا  ٖلى ألَا

 باالؾتهال٥ الخانت واإلاُاٍ ال٨هغباجي للخُاع واإلاؿخمغ اإلاخ٨غعق الاه٣ُإ خُض الٗضوان ؤزىاء الخضماث مً ألاصوى الخض
 الاخخال٫ ٢ىاث اؾتهضاٝ ٖلى ٖالوة َظا الصخُت، و٦ظل٪ الٛظاثُت اخخُاظاتهم جلبُت في الهٗىبت والكغب، آلاصمي

ٟا٫ واٖخ٣ا٫ واإلاضاعؽ، للمؿدكُٟاث ت ٦ضعوٕ واجساطَم ألَا .  بكٍغ

 للخماًت واضر باهتها٥ ٚؼة، ٢ُإ ٖلى 2014 ٖام ٖضواجها في الاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث اعج٨بتها التي الجغاثم حجم ؤمام
: ًلي بما ًىصخي الباخض ٞةن الُٟل، لخ٣ى١ق الضولُت

ٟا٫ خ٣ى١ق خماًت ججاٍ وألازال٢ُت، ال٣اهىهُت مؿاولُاجه الضولي اإلاجخم٘ جدمل .1  .ٚؼة ٢ُإ في ألَا

                                                           
1

فشعفٍغط١ٓ-ػٓحألؽفخيِٓأطؼذحألػٛحَػٍٝحألؽفخيحٌفٍغط١١ٕ١ٓؿشحءحٔظٙخوخصحالكظالي،حٌلشوشحٌؼخ١ٌّشٌٍذفخع2014

 http://arabic.dci-

palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-

%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%

D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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ٟا٫ خماًت ًًمً بما ؤلاؾغاثُلي، الاخخال٫ ٢ىاث ٖلى والًِٛ ال٣اهىهُت مؿاولُاجه الضولي اإلاجخم٘ جدمل .2   ألَا

 .الٗضاثُت ٖملُاتها جضاُٖاث مً

 ؤَٟا٫ بد٤ ؤلاؾغاثُلُحن مً الجغاثم مغج٨بي مداؾبت ٨ًٟل بما الضولُت، الخماًت آللُاث الضولي اإلاجخم٘ جُٟٗل .3
 .ٚؼة ٢ُإ

 زانت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق لطخاًا الاهخهاع خؿاب ٖلى الؿُاؾُت اإلاهالر حٛلُب ًٖ الضولي اإلاجخم٘ جى٠٢ .4
 .ٚؼة ٢ُإ ٖلى اإلاخ٨غعق ؤلاؾغاثُلي الٗضوان ضخاًا

 ومداؾبت الٟلؿُُيُحن، مً الطخاًا ججاٍ ال٣اهىهُت بمؿاولُاتها بال٣ُام الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ايُإل .5
ٟا٫ ؾُما  بد٣هم لجغاثم ؤلاؾغاثُلي الاخخال٫ ٢ىاث مً وهٟظ وؤمغ زُِ مً ٧ل  .مجهم ألَا

ت البروجى٧ىالث ٖلى بالخى٢ُ٘ الٟلؿُُيُت الىَىُت الؿلُت ايُإل .6  خ٣ى١ق باجٟا٢ُت اإلالخ٣ت الشالزت الازخُاٍع

ض لًمان الُٟل،  . الٟلؿُُجي الُٟل للخ٣ى١ق الخماًت جضابحر مً مٍؼ

 

 :اإلاغاظ٘

 الضولُت اإلاىاز٤ُ

. 1949 ؤٚؿُـ/آب12 في اإلااعزت اإلاُضان، في اإلاؿلخت بال٣ىاث واإلاغضخى الجغحى خا٫ لخدؿحن ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت. 1

غقى ومغضخى ظغحى خا٫ لخدؿحن الشاهُت ظى٠ُ اجٟا٢ُت. 2  ؤٚؿُـ/آب12 في اإلااعزت البداع، في اإلاؿلخت ال٣ىاث ٚو
1949 .

. 1949 ؤٚؿُـ/آب12 في اإلااعزت الخغب، و٢ذ في اإلاضهُحن ألاشخام خماًت بكإن الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت. 3

مبر20 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ؤ٢غتها الُٟل، خ٣ى١ق اجٟا٢ُت. 4  2 في الخىُٟظ خحز صزلذ ،1989 زاوي حكٍغً/هٞى
. 1990 ؤًلى٫ق/ؾبخمبر

ٟا٫ اقترا٥ بكإن الُٟل خ٣ى١ق الجٟا٢ُت الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق. 5 اث في ألَا غى اٖخمض اإلاؿلخت، اإلاىاٖػ  للخى٢ُ٘ ٖو
 25 في اإلااعر والخمؿىنق الغابٗت الضوعة ( 263 ) اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب والاهًمام والخهض٤ً

. 2002 ٞبراًغ 23 في الىٟاط خحز صزل ،2000 ماًى/ؤًاع

ت الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت الالثدت. 6 . 1907 ألاو٫ق حكٍغً/ ؤ٦خىبغ 18 الَاي ، البًر

 ضخاًا بدماًت واإلاخٗل٤ ،1949 ؤٚؿُـ/  آب 12 في اإلا٣ٗىصة ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بلى ؤلايافي ألاو٫ق (البروجى٧ى٫ق) اإلالخ٤. 7

اث . اإلاؿلخت الضولُت اإلاىاٖػ

 ضخاًا بدماًت اإلاخٗل٤ ،1949 ؤٚؿُـ/  آب 12 في اإلا٣ٗىصة ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بلى ؤلايافي الشاوي (البروجى٧ى٫ق) اإلالخ٤. 8

اث . الضولُت ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ

ق
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 ٖلمُت عؾاثل

حر الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٞاٖلُت مضي جُم، ٢صخي. 1  ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت الضولُت، ٚو

. 2010ٞلؿُحن، الىَىُت، الىجاح

 ظامٗت ماظؿخحر، عؾالت ،-جدلُلُت صعاؾت  -ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق في ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت آلُاث" وكىان، ٧اعم. 2

غ، . 2001 ٚؼة، ألاَػ

 ألا٧اصًمُت ،"ماظؿخحر عؾالت" الضولُت، الخٛحراث يىء في ؤلاوؿان لخ٣ى١ق وؤلا٢لُمُت لُتالضو الخماًت الؼوبعي، قهاب. 3
. 2008 الضهماع٥، في الٗغبُت

ق

 ٦خب

ا ؤبى ؤخمض. 1  صاع: بحروث ) اإلاخسههت والى٧االث اإلاخدضة ألامم مىٓمت بَاع في ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت: الٞى
. (2005 ،2ٍ واليكغ، للُباٖت الٗغبُت الجهًت

ق الهاصعة ألامً مجلـ ٢غاعاث بصماط: حجاػة ؤبى ؤقٝغ. 2
ً
 ال٣اهىهُت الىٓم في وجىُٟظَا اإلاُشا١، مً الؿاب٘ للٟهل َب٣ا

ًاء للضو٫ق الضازلُت . (2005 واليكغ، للُباٖت الٗغبُت الجهًت صاع: بحروث) ألٖا

ت بحن ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٢اهىنق: عزا ٖؼث َاع١ق. 3 ٗت الىيعي ال٨ٟغ في والخُب٤ُ الىٍٓغ  الجهًت صاع: ال٣اَغة ) والكَغ

. (2006الٗغبُت،

م ٖبض. 4 . (1997والخىػَ٘، لليكغ الش٣اٞت م٨خبت: ٖمان) الضولُت اإلاىٓماث: ٖلىان ال٨ٍغ

ه قلبي ٖالء جغظمت وؤظىبت، ؤؾئلت ؤلاوؿان خ٣ى١ق لُٟحن، لُا. 5 سخي، ظِؿىؽ وهَؼ  الُىوؿ٩ى، بنضاعاث ،(5)ٍ بصَع
2009 .

ض. 6  البرإلااوي والاجداص ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت ألامم مٟىيُت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق بلى الٗغب البرإلااهُحن صلُل هىوا٥، ماهٍٟغ

. 2005 الٗالمي،

ت) الضولي الخىُٓم: خؿحن مهُٟى الض٢ا١، مدمض. 7 اث، الهضي صاع: الاؾ٨ىضٍع . (1994 الشاوي، الجؼء للمُبٖى

. (2007 الٗغبُت، الجهًت صاع: ال٣اَغة) اإلاؿلخت الجزاٖاث ؤزىاء لؤلَٟا٫ الضولُت الخماًت: ؾُٗض مدمىص. 8

 ماجمغاث

ؼ ٖبض. 1 ٟا٫ لخماًت ٦ألُخحن الضولي الجىاجي وال٣ًاء اإلاخدضة ألامم زىٟىسخي، الٍٗؼ  ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق في ألَا

مبر 22-20 للُٟل، الضولُت الخماًت: بٗىىان الؿاصؽ الضولي اإلااجمغ ؤٖما٫ . لبىان-َغابلـ ،2014هٞى

ٟا٫ خماًت َالٞدت، ًُٞل. 2  جغبىيق مىٓىعق مً الُٟل خ٣ى١ق خى٫ق الضولي اإلااجمغ ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق في ألَا

. 24/5/2010ٖمان، الاؾغاء، ظامٗت و٢اهىوي،
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 صوعٍاث

 الضعاؾاث مغ٦ؼ (151)الٗضص الضولُت، الؿُاؾت مجلت الخُب٤ُ، ومًٗالث اإلاٟهىم وكإة..  الجيـ بباصة ؤلامام، مدمض

. 2003 ًىاًغ ال٣اَغة، باألَغام، والاؾتراجُجُت الؿُاؾُت

غ  ج٣اٍع

غ. 1 . 15/9/2014 ٞلؿُُجي، ٚؼة، الٗالي، والخٗلُم التربُت وػاعة ٚؼة، ٢ُإ ٖلى الٗضوان ْل في الخٗلُم زؿاثغ خى٫ق ج٣ٍغ

غ. 2  2014 ؤٚؿُـ ٚؼة،-الٟلؿُُيُت الصخت وػاعة بخهاثُاث ٚؼة، ٢ُإ ٖلي الٗضوان خهُلت خى٫ق ج٣ٍغ

ت باللٛت مغاظ٘  الاهجلحًز

Occupied Palestinian Territory: Gaza Emergency Situation Report (as of 15 August 2014, 08:00 hrs), OCHA.  

 (الاهترهذ) الضولُت اإلاٗلىماث قب٨ت

ٟا٫ مؿإلت بصماط .1 ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب اإلاؿلر، والجزإ ألَا  اإلاؿلخت والهغاٖاث باأَل
http://www.un.org/arabic/children/conflict/mainstreaming.shtml 

 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاٟىيُت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق إلاجلـ الخانت ؤلاظغاءاث .2
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx 

ٟا مؿإلت بصماط .3 ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب اإلاؿلر، والجزإ ٫ألَا  اإلاؿلخت والهغاٖاث باأَل
http://www.un.org/arabic/children/conflict/mainstreaming.shtml 

غ (1612) الضولي ألامً مجلـ ب٣غاع اإلاخٗل٣ت الاهتها٧اث .4 ٟا٫ خ٣ى١ق اهتها٧اث خى٫ق بخهاجي ج٣ٍغ  ٢ُإ في ألَا
 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اإلاحزان مغ٦ؼ ٚؼة،

  http://www.mezan.org/ar/details.php?id=14082&ddname=children&id_dept=22&p=center  

 الكامل الضوعي الاؾخٗغاى .5

http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/PP%20UPR%20Training%20Module%20%28Arabic%
29.pdf 

ق ًهضع الٟلؿُُجي ؤلاخهاء .6
ً
ق بُاها

ً
 لئلخهاء اإلاغ٦ؼيق الجهاػ ،03/12/2014 الٗالمي، اإلاٗا١ ًىم بمىاؾبت صخُٟا

 الٟلؿُُجي
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1270&mid=3915&wversion=Stagi

ng 
 2014 ؤٚؿُـ25 ؤلاؾغاثُلي، الخغبي الٗضوان ًٖ الىاظمت ٚؼة ٢ُإ في اإلاضهُحن للؿ٩ان ؤلاوؿاهُت ويإألا .7

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12463:2014-08-25-12-03-
14&catid=104:2009-12-29-09-22-26&Itemid=191 

http://www.un.org/arabic/children/conflict/mainstreaming.shtml
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/PP%20UPR%20Training%20Module%20%28Arabic%29.pdf
http://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/PP%20UPR%20Training%20Module%20%28Arabic%29.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1270&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1270&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12463:2014-08-25-12-03-14&catid=104:2009-12-29-09-22-26&Itemid=191
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12463:2014-08-25-12-03-14&catid=104:2009-12-29-09-22-26&Itemid=191
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ت" الٗاع ٢اثمت" .8 ٟا٫ بد٤ لالهتها٧اث الؿىٍى  بؾغاثُل جخًمً ال ألَا
http://www.france24.com/ar/20150608-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-

%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9 

غ ٖلى بىاء ،٢٠١١ صٌؿمبر/ ألاو٫ق ٧اهىنق ١٩ في الٗامت الجمُٗت اجسظجه ٢غاع .9  ،(A/66/457) الشالشت اللجىت ج٣ٍغ
ما٫ ظضو٫ق مً (64) البىض. والؿخىن، الؿاصؾت الضوعة  ألٖا

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5290acec4 
 والخٗلُم التربُت لىػاعة ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ بٛؼة، الُلبت ؤالٝ وظغح واؾدكهاص مىْٟا 18 اؾدكهاص: الخٗلُم .10

 16/08/2014ٚؼة،-الٗالي

http://www.mohe.ps/2014/08/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-18-

%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD/ 

ٟا٫، ججىُض .11 ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن مالخا اإلامشل م٨خب ألَا  الؿالح وهٕؼ باأَل
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9/%D8%A3%D8%A

C%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D8%A7

%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/ 

ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب الجؼاءاث، .12   الؿالح وهٕؼ باأَل

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D
9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA /

ٟا٫، خ٣ى١ق .13  www1.umn.edu/humanrts/arab/HRM-CH-12.pdf  ألَا
ٟا٫ اقترا٥ بكإن الازخُاعيق البروجى٧ى٫ق َُل، صاهُا٫ .14  الُٟل، خ٣ى١ق باجٟا٢ُت اإلالخ٤ اإلاؿلخت الجزاٖاث في ألَا

  ،2000-09-30 ،(839) الٗضص ألاخمغ، للهلُب الضولُت اإلاجلت

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynhwu.htm 
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ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب اإلاخدضة، ألامم في ؤلاوؿان خ٣ى١ق مىٓىمت صوعق .15  الؿالح وهٕؼ باأَل
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%A

F%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD /

ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب ألامً، مجلـ صوعق .16  الؿالح وهٕؼ باأَل

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D
9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86 /

ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب الٗامت، الجمُٗت صوعق .17  الؿالح وهٕؼ باأَل

 
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D

9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/ 

ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب الجىاثُت، الضولُت اإلاد٨مت صوعق  .18  الؿالح وهٕؼ باأَل

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D
9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

ٟا٫، ٖمل .19  الضولُت ملال٘ مىٓمت ألَا

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/child-labour/lang--ar/index.htm 

  ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاٟىيُت مى٢٘ الُٟل، خ٣ى١ق لجىت .20

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx 

/ http://www.un.org/ar/documents/charter اإلاخدضة ألامم مى٢٘ عوما، مُشا١ .21

 /http://www.un.org/ar/ga اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت مى٢٘ .22
 ٚؼة، ٢ُإ بلى الىنى٫ق مً الضولُت الخد٤ُ٣ للجىت بؾغاثُل مى٘ جضًً الٟلؿُُيُت الاوؿان خ٣ى١ق مىٓماث .23

 30/11/2014 صخٟي، بُان

http://mezan.org/post/19668/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88
%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84
%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%

https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://childrenandarmedconflict.un.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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86%D8%B9+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84+%D9%84%D9%84%D8%AC%D9
%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AF%
D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84+
%D8%A5%D9%84%D9%89+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

 ٞلؿُحن لهالر ٢غاع ٖلى ؾاخ٣ت بٛالبُت ًهىث الاوؿان خ٣ى١ق ظلـم .24

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=241349 

ٟا٫ اإلاٗجي الٗام لؤلمحن الخام اإلامشل م٨خب .25  اإلاؿلخت والهغاٖاث باأَل

 http://www.un.org/arabic/children/conflict/theoffice.shtml 

  اإلادخلت الٟلؿُُيُت ألاعاضخي في ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اإلاخدضة ملؤلم الؿامُت اإلاٟىيُت .26

http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/OPT.aspx 

 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاخدضة ألامم مٟىيُت .27

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx 

ملها ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مهمت .28  ألاخمغ للهلُب الضولُت اللجىت مى٢٘ ٖامت، هٓغة: ٖو

https://www.icrc.org/ara/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm 

 الالظئحن لكاون اإلاخدضة لؤلمم الؿامُت اإلاٟىيُت .29

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271c5.html 

 ظئحنالال لكاون اإلاخدضة لؤلمم الؿامُت اإلاٟىيُت .30

 http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc274ab.html 

ىام ؤنٗب مً 2014 .31 ٟا٫ ٖلى ألٖا  ًٖ للضٞإ الٗاإلاُت الخغ٦ت  الاخخال٫، اهتها٧اث ظغاء الٟلؿُُيُحن ألَا

ٟا٫  ٞلؿُحن ٕٞغ-ألَا

http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84 

http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://arabic.dci-palestine.org/documents/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-2014-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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32.( OCHA),  Office for the Coordination of Humanitarian Affairs         http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361 

 ؤزغيق

. 2015ؾبخمبر ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق اإلاحزان مغ٦ؼ بُاهاث ٢اٖضة. 1

. 2008 ٚؼة، ،(2) ع٢م الضلُل ؾلؿلت ؤلاوؿاوي، الضولي لل٣اهىنق ألاؾاؾُت اإلاباصت ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق اإلاحزان مغ٦ؼ. 2
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 الخػريب ممازطت إلاىؼ الدوليت الخمايت آلياث
 الجصابس.باجىت لخظس، الخاج حامػت الخلىق  وليت/   دهياشاد طىيذ. ؤ

 

 

:  اإلالخف

مت حٗخبر      تها الٗاإلاُت،التي الجغاثم مً الخٗظًب ظٍغ  ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولُت ال٣ىاٖض وجىاولتها الٗالم، صو٫ق مٗٓم ٖٞغ
الن بضاًتها ؤلاوؿان، خ٣ى١ق بدماًت جىاصي التي الضولُت اإلاىاز٤ُ مسخل٠ جىا٢ٌ بظل٪ وهي  ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا
ا ال٣اؾُت، واإلاماعؾت الخٗظًب بلى ؤخض بزًإ ًجىػق ال ؤهه ٖلى ًىو الظي حَر  مماعؾت مى٘ ؤن ٦ما الاجٟا٢ُاث، مً ٚو

مت َظٍ مً والخض ؤلاوؿان خماًت ؤظل مً الضو٫ق ل٩ل ملؼما ٖمال، ٌٗض الخٗظًب  ٦بحر، وجؼاًض اؾخمغاع في هي التي الجٍغ
ا الجهىص ٧ل بظ٫ ٖلى الٗمل باإلوؿاهُت، حٗجي التي الٗاإلاُت الهُئاث مسخل٠ ٖلى ًيبػي وبالخالي  مداعبت ؤظل مً وحسخحَر
جي الٗالمي اإلاؿخىيق ٖلى آلاٞت، َظٍ . الخٗظًب مماعؾت إلاى٘ الٗاإلاُت الخماًت لخد٤ُ٣ صولت، ل٩ل والَى

                                            

:  ملدمت

 ظٗله بٛغى مخٗمضة، بهىعق ما بةوؿان هٟؿُت ؤو ظؿضًت آالما ًجز٫ق ٖمل ؤي لىن٠ ٌؿخٗمل ٖام مهُلر الخٗظًب   
ُب الخسٍى٠ لٛغى ؤو  اٖتراٝ ٖلى الخهى٫ق ؤو اإلاٗلىماث اؾخسغاط وؾاثل مً وؾُلت  ؤق٩ا٫ مً ٦ك٩ل ؤو والتَر

ت ٖلى للؿُُغة ال٣ٗىبت، ٣ت ٩ًىنق و٢ض الؿلُت، ٖلى زُغا حك٩ل مُٗىت مجمٖى  واإلاٗخ٣ضاث ال٣ُم مً هٕى ٞغى بٍُغ

ا التي  ٢ضًمت ٞهي مُٗىحن، وم٩ان بؼمان م٣ُضة ًىما ج٨ً لم الخٗظًب ٞمماعؾت ،(1)ؤزال٢ُت ٢ُما اإلاٗظبت الجهت حٗخبَر
 جهبذ ؤن بلى ما مجخم٘ في حكُ٘ ٢ض التي الخٗظًب ْاَغة مً بكغيق مجخم٘ ؤي ًسلى وال ألاعى، ٖلى ؤلاوؿان وظىص ٢ضم

. بوؿان ٧ل بها ًخمخ٘ ؤن ًيبػي التي ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق مً ٌٗض للخٗظًب الخٗغى ٖضم في والخ٤ ، (2)ٖاصًا ؤمغا

سُت الضعاؾاث لىا جبحن  ت الكغاج٘ وختى ال٣ضًمت، الخًاعاث في الخٗظًب وظىص الخاٍع  الظي الخٗظًب ًٖ جدضزذ الؿماٍو
 اعجبُذ الخٗظًب مماعؾت ؤن لىا جبحن الضالثل َظٍ ٩ٞل والُٛاة، اإلالى٥ ٢بل مً والهالخحن ألاهبُاء له ًخٗغى ٧ان
 َظٍ جدمل الخالي و٢خىا وفي ػمىُت، ٞترة ٧ل خؿب وخضوصٍ َغ٢ه ازخلٟذ وبن بكغي، ٩٦اثً ؤلاوؿان بىظىص صاثما

مت  ؤلاوؿاهُت، يض ل٩ىجها الضولي اإلاجخم٘ خغمها التي ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاؾاؾُت الاهتها٧اث مً حٗض بط الٗاإلاُت، نٟت الجٍغ
ت ٦غامت نان هللا ؤن هجض ؤلاؾالمي الضًً بلى هٓغها وبن ٞحها، جدضر التي الٓغوٝ ٧اهذ مهما  ٧ل مً ظمٗاء، البكٍغ

 اإلاهالر خماًت يغوعة الضولي اإلاجخم٘ ؤ٢غ و٢ض ،(3)" آصم بجي ٦غمىا ول٣ض:"حٗالى ٢ىله مجها ال٣اؾُت، اإلاٗاملت ؤهىإ

                                                           
1
 http://ar.wikipedia.org:،ِٛلغ/ؿش٠ّشحٌظؼز٠ذ،٠ٚى١ز١ذ٠خ،حٌّٛعٛػشحٌلشس/
2
 .www.tamadon.net/uploads/2/2/3/9:،ِٛلغٌٛسحأ١ِٓ،ح١ٌَٛحٌؼخٌٌّّٟغخٔذسػلخ٠خحٌظؼز٠ذ،كمٛقٚكش٠خص،طّذْ/
3
 .7عٛسسحإلعشحء،آ٠ش/
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م زال٫ مً ؤلاوؿاهُت  طل٪ في بما ؤلاوؿان، ٢ُمت مً جدِ التي الالاوؿاهُت واإلاٗاملت الٗى٠ ؤٖما٫ مسخل٠ ججٍغ

 (1).ال٣اؾُت واإلاٗاملت الخٗظًب مماعؾت

مت الخٗظًب بن ى ٖلحهم، ًماعؽ مً يض البكغ ٢ُمت مً جدِ التي ألاٞٗا٫ ؤخض  باٖخباٍع ؤلاوؿاهُت يض صولُت ظٍغ  َو
ظٍ الخغوب، ػمً ختى والٟتراث ألاػمىت ٧ل في مدٓىعق ؤمغ  ومً ٖلحها الؿ٩ىث ًيبػي ال الالاوؿاهُت اإلاماعؾاث َو

حر الًغوعيق .  ألانٗضة ٧ل ٖلى لها الالػمت الخماًت جٞى

ٌ  اإلابدث   الخػريب مفهىم: ألاو

مت حٗخبر          مت لهظٍ الخٗغى ٖضم في والخ٤ ؤلاوؿاهُت، بد٤ جغج٨ب التي الاهتها٧اث ؤَم مً الخٗظًب ظٍغ  مً  الجٍغ
 الاجٟا٢اث بلى الاهٓمام بَاع في طل٪ ٧ان ؾىاء الٗاإلاُحن والؿلم ألامً ٖلى الخٟاّ ؤظل مً الٗالم، لضو٫ق اإلالؼمت ألامىعق
ت الُبُٗت ألن ال، ؤم اإلاماعؾت َظٍ جدٓغ التي الضولُت  َظٍ إلاشل حٍٗغًه ٖضم ج٣خطخي ؤلاوؿاهُت و٢ُمخه للٟغص البكٍغ

الن مً الخامؿت اإلااصة خٓغث و٢ض (2)اإلاٗامالث  ٌٗغى ال:" بىهها الخٗظًب، مماعؾت 1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

 ؤن جا٦ض اإلااصة َظٍ ،"بال٨غامت اإلاداَت ؤو الىخكُت ؤو ال٣اؾُت اإلاٗامالث ؤو ال٣اؾُت واإلاٗاملت للخٗظًب بوؿان ؤي
، ؤي َاثلت جدذ ٢بىله ًم٨ً وال مُل٣ا مدٓىعا الالاوؿاهُت اإلاٗاملت يغوب مً ٚحٍر ؤو الخٗظًب ك٩ل ْٝغ  َظا َو
ى الٗغفي، الضولي ال٣اهىنق مً ظؼء الخٓغ  ٖلى ناص٢ذ ٢ض الضولت ٧اهذ بن ٖما الىٓغ بٌٛ ملؼم خٓغ ؤهه ٌٗجي ما َو

 (3).ال ؤم اإلاٗاملت َظٍ جمى٘ التي الضولُت اإلاٗاَضاث

ٌ  اإلاولب    الخػريب حػسيف: ألاو

 ٧ىهه خُض مً للخٗظًب، الٗام اإلاٗجى في الضولُت الاجٟا٢اث جخًمجها التي وختى ال٣ٟهُت الخٗاٍع٠ مسخل٠ حكتر٥      
مت، َظٍ جدخىحها التي والٗىانغ الخضوص في ازخالٝ َىا٥ ول٨ً ظمٗاء، ؤلاوؿاهُت لل٨غامت اهتها٧ا  ؤلاق٩الُت ؤن وبما الجٍغ
ٟاث ٖلى ؾجر٦ؼ ٞةهىا للخٗظًب الخٗغى لٗضم الضولُت الخماًت خى٫ق الضعاؾت في ٖلحها هغ٦ؼ التي  الاجٟا٢اث حٍٗغ

مت لهظٍ الضولُت واله٩ى٥  ٖلحها اٖخمضث ٣ٞهُت حٗاٍع٠ بُٖاء مً ًمى٘ ال طل٪ ٧ان وان ؤلاوؿاهُت، يض هي التي الجٍغ

 (4)اإلاجا٫ َظا في والضعاؾاث البدىر

:  ؤلاؿوالحي الخػسيف  

الم اللٛت مىجض في الخٗظًب حٍٗغ٠ ظاء   ظب مى٘، ؤي ٌٗظب ٖظب،: ًلي ٦ما وؤلٖا ظب ٖىه، امخى٘ ؤي ٖىه ٖو  الصخيء ٖو
ظبه ٖال٢ت، له ظٗل  الؿٍى ٖظب وامخى٘، ٠٦: ٖىه ؤٖظب خبؿه،  الٗظاب به ؤو٢٘ ؤي ٖو

ظاب  ظاباث ؤٖظبت ظم٘ ٖو  (5) مغاصٍ ًٖ ومىٗه ؤلاوؿان ٖلى ق٤ ما ٧ل:  ؤي  ٖو

 

                                                           
1
١ٌش،ػطخءهللافشخس،حٌلّخ٠شِٓحٌظؼز٠ذٚغ١شِٖٓػشٚدحٌّؼخٍِشحٌمخع١شٚحٌالحٔغخ١ٔشأٚح١ٌّٕٙش،كمٛقحإلٔغخِْٓخاليحٌّٛحػ١كحٌذٚ.د//

 252،ص،2013دحسحٌظذحلشٌٍٕششحإلٌىظشٟٚٔ،فٍغط١ٓ
2
 :،ِٛلغ432رشحٌمخع١شٚحٌالحٔغخ١ٔشٚح١ٌّٕٙش،ع،ِلّذخ١ًٍحٌّٛعٝ،ِفَٙٛحٌظؼز٠ذٚغ١شِٖٓػشٚدحٌّؼخٍِشحٚحٌؼمٛ.د/
3
 .27،ص،2004كمٛقحإلٔغخْٚحٌغـْٛ،ِفٛػ١شحألُِحٌّظلذسٌلمٛقحإلٔغخْ،حألُِحٌّظلذس،ؿ١ٕف،/
4
 .55،ص،،2010س،رٌِٕٟٓٙلغٓ،حٌؼمزخصحٌظٟطٛحؿٗكظشحٌظؼز٠ذفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحٌّؼخطش،سعخٌشِخؿغظ١ش،و١ٍشحٌلمٛق،ؿخِؼشرخطٓ/
5
 .493،ر١شٚص،ٌزٕخْ،ص،29حٌّٕـذفٟحٌٍغشٚحإلػالَ،دحسحٌّششق،حٌطزؼش/
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:  (1)ًلي ٦ما الٟغوؿُت باللٛت ال٣اهىهُت اإلاهُلخاث ٢امىؽ في الخٗظًب حٍٗغ٠ ظاء

 torture persécution, oppression, faire souffrir: حٗظًب ،  torture: ٖظب 

  tortionnaire:حٗؿٟي/ حٗظًبي ،aappareil de torture: الخٗظًب آلت

. ال٣ٟهي الخٍٗغ٠: الشاوي الٟٕغ

٣ا*  هٓغا ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مً خ٤ ؤزو َى الظي ال٨غامت في للخ٤ اهتها٥ َى: الخٗظًب" peter kooijmans" لخٍٗغ٠ ٞو

البا مىٗؼلت ؤما٦ً في ًدضر الخٗظًب ألن  (2).ألاقُاء مً ٦صخيء ضخُخه ٌٗخبر الاؾم زٟي مٗظب ًٟغيه ما ٚو

٣ا*  جٟغى التي الجؿضًت ؤو ال٣ٗلُت اإلاٗاهاة ٖلى اخخىث التي الالاوؿاهُت اإلاٗاملت َى الخٗظًب: (p.j.duffy) لخٍٗغ٠ ٞو
تراٞاث ؤو اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫ق  (3).والكضة ؤلاجخاٝ مً زانت بدالت جخمحز والتي ال٣ٗىبت، لخى٢ُ٘ ؤو الٖا

ه*  ه، ٖلى ًخى٠٢ ال الخٗظًب مٟهىم بن"  ٖامغ ؤبى ػ٧ي/ ص ٖٞغ  مًمىنق في ًضزل ٞال ظؿامخه، ٖلى ًخى٠٢ واهما هٖى
ى٠ ؤلاًظاء ظؿامت وج٣ضًغ الىخصخي، ؤو الٗى٠ُ الخهٝغ ؤو الجؿُم ؤلاًظاء بال الخٗظًب  ووخكِخه الخهٝغ ٖو

ُت مؿإلت  (4).خضا ٖلى خالت ٧ل في اإلاىيٕى ل٣اضخي مترو٦ت  مىيٖى

 ال٣اهىوي الخٍٗغ٠: الشالض الٟٕغ

ٟاث جخجؿض الهاث مسخل٠ في للخٗظًب ال٣اهىهُت الخٍٗغ . الضولُت والاجٟا٢اث ؤلٖا

الن َظا ٌٗخبر. 1975الخٗظًب إلاىاًَت اإلاخدضة ألامم بٖالن: ؤوال     ٢غاع بمىظب (5)1975 صٌؿمبر 9 في اإلااعر ؤلٖا

ضم الخٗظًب مماعؾت خٓغ جىاولذ صولُت وز٣ُت ؤو٫ق ،09/12/1975 في اإلااعر 3452ع٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت  ٖو
الن لهظا ٧ان خُض ال٣اؾُت، اإلاٗاملت يغوب إلاسخل٠ الخٗغى  اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مًمىنق جدضًض في ال٨بحر ألازغ ؤلٖا

مت(6)1984 لٗام الخٗظًب إلاىاًَت غاى" ألاولى اإلااصة خضصتها الخٗظًب ،ٞجٍغ  ؤي ، بالخٗظًب ٣ًهض الاجٟا٢ُت َظٍ أٚل
ٟحن ؤخض بٟٗل ما بصخو ٖمضا بلخا٢ه ًخم ٣ٖلُا، ؤو ٧ان ظؿضًا قضًض ٖىاء ؤو ؤلم ٖىه ًيخج ٖمل  ؤو الٗمىمُحن، اإلاْى

ٟه، ؤو اعج٨به ؤهه في ٌكدبه ؤو اعج٨به ٖمل ٖلى مٗا٢بخه ؤو مىه، بخدٍغٌ  ٌكمل وال ، آزٍغً ؤشخام جسٍى٠ ؤو جسٍى
 طل٪ جمصخي خضوص في ٖلحها، مترجبا ؤو لها مالػما ؤو مكغوٖت ظؼاءاث مجغص ًٖ هاقئا ٩ًىنق الظي الٗىاء ؤو ألالم الخٗظًب

". السجىاء إلاٗاملت الضهُا الىمىطظُت ال٣ىاٖض م٘

 
                                                           

1
َٚحٌغ١خع١ش،رٓدحدٖٚحف١ش،ؿش٠ّشحٌظؼز٠ذفٟحؽخسحإلطفخل١خصحٌذ١ٌٚشٚحإلل١ّ١ٍشٚلخْٔٛحٌؼمٛرخصحٌـضحثشٞ،سعخٌشِخؿغظ١ش،و١ٍشحٌلمٛقٚحٌؼً/

 .16،ع،2011ؿخِؼشرخطٕش،
2
،ٌزٕخْ،٘زشػزذحٌؼض٠ضحٌّذٚس،حٌلّخ٠شِٓحٌظؼز٠ذفٟحؽخسحإلطفخل١خصحٌذ١ٌٚشٚحإلل١ّ١ٍش،ِٕشٛسحصحٌلٍزٟحٌلمٛل١ش،حٌطزؼشحألٌٚٝ،ر١شٚص/

 .19،ص،2009
3
 127٘زشػزذحٌؼض٠ضحٌّذٚس،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
4
 .21رٓدحدٖٚحف١ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
5
 .271فشخس،ٔفظحٌّشؿغ،ص،ػطخءهللا.د/

6/ Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la tortures d’autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradents , adoptée par l’A,G, de l’onu dans sa résolution 34/52, du 09/12/ 1975 
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:  الخٗظًب إلاىاًَت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت: زاهُا

ُٗت ٖملُت طعوة الاجٟا٢ُت َظٍ ق٩لذ      جي، الضولي اإلاؿخىيق ٖلى حكَغ  ظضًضة ٖىانغ زالر ؤزظث خُض والَى
ُاء  ًترجب وما بالخٗظًب لل٣اثمحن الضولُت الجىاثُت اإلاؿاولُت وج٨َغـ الضولي، اإلاؿخىيق ٖلى للخٗظًب م٣بى٫ق حٍٗغ٠ إٖل
 الالاوؿاهُت اإلاٗاملت خٓغ ٖلى الخإ٦ُض وبٖاصة واإلا٣اياة، الخٗظًب بمى٘ ًخٗل٤ ُٞما الضو٫ق ٖلى التزاماث مً طل٪ ٖلى

ذ ،(1)وال٣اؾُت ٞغ غاى:" ؤهه ٖلى ألاولى اإلااصة زال٫ مً الخٗظًب ٖو  ٖىه ًيخج ٖمل ؤي بالخٗظًب ٣ًهض الاجٟا٢ُت َظٍ أٚل
 شخو مً ؤو الصخو َظا مً الخهى٫ق ب٣هض ما بصخو ٖمضا ًلخ٤ ٣ٖلُا، ؤم ٧ان ظؿضًا قضًض، ٖظاب ؤو ؤلم،
 ؤو زالض، شخو ؤي ؤو َى اعج٨به ؤهه في ٌكدبه ؤو اعج٨به، ٖمل ٖلى مٗا٢بخه ؤو اٖتراٞاث، ؤو مٗلىماث ٖلى زالض

ٟه امه ؤو جسٍى  ٖلى ٣ًىم ألاؾباب مً ؾبب ألي الٗظاب ؤو ألالم َظا مشل ًلخ٤ ٖىضما ؤو ، زالض شخو ؤي ؤو َى بٚع
ه، ٧ان ؤًا الخمُحز ٠ ٖىه ٌؿ٨ذ ؤو ٖلُه ًىا٤ٞ ؤو ٖلُه ًدغى ؤو هٖى  بهٟخه ًخهٝغ آزغ شخو ؤي ؤو عؾمي مْى

 ٩ًىنق الظي ؤو ال٣ٗىباث لهظٍ اإلاالػم ؤو  ٢اهىهُت ٣ٖىباث ًٖ ٣ِٞ الىاشخئ الٗظاب ؤو ألالم طل٪ ًخًمً وال الغؾمُت،

." لها ٖغيُت هدُجت

٨ُت الاجٟا٢ُت: زالشا   .  ٖلُه وال٣ٗاب الخٗظًب إلاى٘ ألامٍغ

٨ُت الاجٟا٢ُت حٗخبر         ٟا ٢ضمذ التي ،(2)الشالشت الىز٣ُت الخٗظًب إلاى٘ ألامٍغ لى للخٗظًب، حٍٗغ  الاجٟا٢ُاث ٚغاع ٖو
غاى:" ٖلى ههذ التي مىه الشاهُت اإلااصة في جىاولخه الؿاب٣ت  ٖمضا ًغج٨ب ٞٗل اهه ٖلى الخٗظًب ًٟهم الاجٟا٢ُت، َظٍ أٚل
غاى شخو بإي اإلاٗاهاة ؤو ال٣ٗلي ؤو البضوي ألالم إلهؼا٫  ألي ؤو و٢اجي ٦ةظغاء ؤو شخهُت ٣ٗ٦ىبت ؤو الخد٤ُ٣ أٚل
ٟهم آزغ، ٚغى  بيٗاٝ ؤو الطخُت شخهُت َمـ بها ٣ًهض التي الىؾاثل اؾخسضام ؤهه ٖلى  ٦ظل٪ الخٗظًب ٍو
 جالػم التي واإلاٗاهاة ألالم الخٗظًب مٟهىم ٌكمل وال ال٣ٗلي، ؤو البضوي ألالم حؿبب لم وبن ختى ال٣ٗلُت ؤو البضهُت ٢ضعاجه

 ."اإلااصة َظٍ في بلحها مكاع وؾاثل واؾخٗما٫ ؤٖماله، اعج٩اب حكمل ال ؤن بكٍغ ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث آزاع مً ج٩ىنق ؤو

. الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت: عابٗا   

 الجىاجي الضولي ال٣اهىنق مجا٫ في الخٗظًب لخٍٗغ٠ جُغ٢ذ التي الىخُضة الىز٣ُت الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت حٗخبر      

 عوما مُشا١ مً" 7" اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة ههذ ٦ما ،(3)الخغب وظغاثم ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم ؾُا١ في هٓمها  الظي
 مٗاهاة ؤو قضًض ؤلم بلخا١ حٗمض الخٗظًب ٌٗجي ألاولى، ال٣ٟغة لٛغى:" ؤهه ٖلى الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي
 مٗاهاة ؤو ؤلم ؤي الخٗظًب ٌكمل ال ول٨ً وؾُُغجه، اإلاتهم ع٢ابت جدذ مىظىص بصخو ٣ٖلُا ؤو بضهُا ؾىاء قضًضة

 َظٍ في اإلاُلىبان واإلاٗاهاة ٞاأللم." لها ٖغيُت هدُجت ؤو مجها ظؼءا ٩ًىهان ؤو ٢اهىهُت ٣ٖىباث ًٖ ٞدؿب ًىجمان
مت ما ٩ًىنق ؤن ًخٗحن الجٍغ مت ج٩ىنق وختى لها، ٦ىدُجت ؤو ٢اهىهُت ٣ٖىباث بزغ ٩ًىها وال مكغوٕ، ٚحر مهضَع  ظٍغ
 الىا٢٘ ٧ان وبن الجاوي، وؾُُغة بقغاٝ جدذ ٖلُه اإلاججي ٩ًىنق ؤن ًجب عوما هٓام مٟهىم في ؤلاوؿاهُت يض الخٗظًب

                                                           
1
 .253فشخس،ٔفظحٌّشؿغ،ص،ػطخءهللا.د//
2
 .57ص،رٌِٕٟٓٙلغٓ،/
3
 .ِٓحٌٕظخَحألعخعٌٍّٟلىّشحٌـٕخث١شحٌذ١ٌٚش8/2،ٚحٌّخدس7/1أٔظشحٌّخدس/
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 الطخُت ٩ًىنق الخاالث ٧ل في لِـ ؤهه جبحن الخالي، الى٢ذ في الهِذ الظاجٗت الخٗظًب ؤٖما٫ ؤن لىا ًبحن وِٗكه الظي

. (1)الجاوي ؾُُغة جدذ

 لهظٍ والكامل الض٤ُ٢ اإلاٟهىم ٌُٗي ال الؿاب٣ت الاجٟا٢اث في الىاعص الخٗظًب حٍٗغ٠ ؤن لىا ًخطر ؾب٤، ما زال٫ مً  
مت،  ٢بل ٖضًضة، ظىاهب مً صعاؾخه ًم٨ً مىيٕى ٞهى وؤق٩اله، مٟاَُمه جخٗضص ما ب٣ضع آزاٍع جخىؾ٘ ما وب٣ضع الجٍغ

 صعاؾت جخُلب مخُىعة اظخماُٖت ْاَغة َى ال٣اهىهُت، والىهىم اإلاىاز٤ُ في صعاؾتها ًيبػي ٢اهىهُت بق٩الُت ٩ًىنق ؤن
 حؿىص ؤزال٢ُت ال ْاَغة باٖخباٍع ٞلؿُٟت صعاؾت مدل ٩ًىنق ؤن ًم٨ً ؤهه ٦ما بلحها، اإلااصًت ألاؾباب لخدلُل ؾ٩ُىلىظُت

م٨ً اإلاجخمٗاث، بٌٗ  الؿلبُت آزاٍع لبُان به، وال٣اثم بالخٗظًب آلامغ هٟؿُت خُض مً ًدىاوله ؤن الىٟسخي للٗالم ٍو

 مً ي٣ُا خحزا بال ٌُٛي ال الضولُت الاجٟا٢اث في الىاعص ٞالخٗظًب ،(2)ٖالظها ومداولت للخٗظًب الخاي٘ هٟؿُت ٖلى
خباعاث ٧اٞت الخؿبان في ًً٘ وال الىاؾٗت، الخٗظًب ْاَغة  في جغج٨ب التي اإلاماعؾاث لجمُ٘ حُُٛت لًمان الؿاب٣ت الٖا

ٟلذ الخالي، الٗهغ ا ٍو . ال٣ٗاب مً مغج٨بَى

.  الخٗظًب ؤع٧ان: الشاوي اإلاُلب

حٍر للخٗظًب الخٗغى ٖضم مً الخماًت مجا٫ في اإلاهمت اإلاؿاثل مً      َىيمان ال٣اؾُت، اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
 إلاغج٨بي الجؼاثُت اإلاؿاءلت ؤن وهي بها زانت عئٍت مً الاجٟا٢ُت َظٍ جىُل٤ بط ، اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت الٟٗا٫ الخُب٤ُ

ؼ ألاَم ؤلاظغاء هي الخٗظًب غاٝ الضو٫ق امخشا٫ لخٍٗؼ م اإلاخٗل٣ت اللتزاماتها ألَا  الٛاًت ولخد٤ُ٣ ،(3)الخٗظًب مماعؾت بخدٍغ
ت ٖلُىا ًيبػي الخٗظًب مً الخماًت في الٗاإلاُت  لهظٍ اإلا٩ىهت الٗىانغ وؤَم ٖلحها، ٣ًىم التي ألاؾاؾُت ألاع٧ان مٗٞغ

مت مت الؿاب٣ت الضولُت الخٗاٍع٠ زال٫ ومً. الجٍغ  َظٍ ٖلحها ج٣ىم التي الشالزت ألاع٧ان اؾخسالم ًم٨ىىا الخٗظًب لجٍغ
مت  ؾ٣ٍى ٖلُه ًترجب ألاع٧ان َظٍ مً ع٦ً جسل٠ خالت في بط الكغعي الغ٦ً اإلاٗىىي، الغ٦ً اإلااصي، الغ٦ً وهي الجٍغ

مت .  الجٍغ

. اإلااصي الغ٦ً: ألاو٫ق الٟٕغ   

مت اإلااصي الغ٦ً ًخمشل        ؾىاء قضًض، ؤلم ؤو ٖظاب ٖىه ًيخج ؤن قإهه مً ٖمل ب٩ل الجاوي ٢ُام في الخٗظًب لجٍغ
ى ٣ٖلُا، ؤم ظؿضًا ٧ان م، هو خضصَا ٦ما الخاعجي ألالم في اإلادؿىؾت اإلااصًاث ؤو الخاعجي اإلآهغ َو  ٩ٞل الخجٍغ

مت مت ٞال ؤلاظغامُت، الجاوي بعاصة ٞحها جبرػ ماصًت ٖىانغ مً لها البض ظٍغ  ٞٗل والخٗظًب ،(4)ماصي ع٦ً صونق مً ظٍغ

: َى اإلااصي الغ٦ً في ٖىهغ ٞإو٫ق ، الصخو َظا ٖلى ال٣ٗلي ؤو البضوي ألالم إلهؼا٫ ما شخو يض ٖمضا ًغج٨ب

 ٌٗا٢ب التي ؤلاظغامُت الىدُجت لُد٤٣ الجاوي ًٖ ًهضع الظي الخاعجي ؤلاعاصي اليكاٍ َى: ؤلاظغامي الؿلى٥: ؤوال    
مت ؤن بما ال٣اهىن، ٖلحها سغظها جىُٟظَا ٖلى ًهمم و٢ض ٖجها الىٓغ ًهٝغ ٢ض الجاوي طًَ في ب٨ٟغة جبضؤ الجٍغ  بلى ٍو

                                                           
1
لؼخء،،دسحعشطل١ٍ١ٍشػٍٝػٛءأكىخَحٌمخ١ٔٛٔٓحٌّظشٞٚحٌفشٔغٟٚآسحءحٌفمٗٚحيحالػظشحفػّشفخسٚقحٌلغ١ٕٟ،طؼز٠ذحٌّظٌُٙلٍّٗػٍٝ/

 .7،ص،1994حٌّطزؼشحٌلذ٠ؼش،حٌمخ٘شس،

 .62رٌِٕٟٓٙلغٓ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/2
3
 .437،ِلّذخ١ًٍحٌّٛعٝ،ِفَٙٛحٌظؼز٠ذٚغ١شِٖٓػشٚدحٌّؼخٍِشحٚحٌؼمٛرشحٌمخع١شٚحٌالحٔغخ١ٔشٚح١ٌّٕٙش،ٔفظحٌّشؿغ،ص.د/
4
،2007دسحعشفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحٌـٕخثٟ،دحسحٌـخِؼشحٌـذ٠ذسٌٍٕشش،حإلعىٕذس٠ش،ِلّذػزذحٌّٕؼُػزذحٌغٕٟ،حٌـشحثُحٌذ١ٌٚش،/

 .250ص،
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 آلازغ َى ٩ًىنق الظي الامخىإ ؤو الٗمل ؤو الٟٗل ؤلاظغامي بالؿلى٥ ووٗجي (1).ملمىؽ ماصي ؾلى٥ ق٩ل في الخُب٤ُ، خحز
 حكغ لم الضولُت اإلاىاز٤ُ ٧اهذ وبن الضواء، ؤو والكغب باأل٧ل السجحن جؼوٍض ًٖ ٧االمخىإ  للخٗظًب، ؾببا ؤخُاها

 بجُان ؤؾالُب جسخل٠ ٦ما ،(2)ٖالجي ٚغى وصونق السجىاء ٖلى ٢ؿغا جماعؽ التي والٗلمُت الُبُت الخجاعب بلى نغاخت
، ٧ل وخالت الخٗظًب هٕى بدؿب ؤلاظغامي الؿلى٥  ألن ٣ِٞ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ألاهىإ بٌٗ مجها ؾىظ٦غ والتي هٕى

: اإلاؿخسضمت للىؾاثل الجضًضة واإلاماعؾاث بالخُىعاث صاثما ومغجبُت وواؾٗت ٦شحرة  ؤؾالُبه

 الخاع٢ت،  اإلاىاص مسخل٠ ؤو والسجاثغ الؿٍى ؤو ٧األؾال٥ الجؿم ٖلى خاصة ؤصواث اؾخٗما٫ مشاله: البضوي الخٗظًب*    

 لها حٗغيذ التي البضهُت ألاٞٗا٫ مجمٕى بلى (جغ٦ُا/  ؤًضن )٢ًُت في ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاوعوبُت اإلاد٨مت ؤقاعث و٢ض
خهاب ٞٗل باألزو الطخُت، ت، الغ٧ل، ، الًغب ٢بُل مً قتى ٖى٠ ؤٖما٫ بلى باإلياٞت حٗظًب، بىظىص لل٣ى٫ق الٚا  الخٍٗغ

 (3).بُجها جٟهل ؤن صونق اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ مجمٕى ؤو مجمل ؤؾاؽ ٖلى حٗظًب لىظىص اإلاد٨مت زلهذ وبالىدُجت

 اإلاخ٨غعق للطخُت والتهضًض الخسٍى٠ ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض زانت، خاالث الخٗظًب مً الىٕى َظا ًإزظ: الىٟسخي الخٗظًب*  
٣ت  هٟؿُت ٖلى الؿلى٥ به حؿبب الظي ألازغ ٖلى ٌؿدىض خُض مخىانل، ايُغاب خالت في صاثما ججٗله مسُٟت بٍُغ

 الخٗظًب بلى حٗغى بط ؤلاوؿان، بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت هٓغتها التي (بؾدُال ؤهجل مُٛل )٢ًُت طل٪ ؤمشلت ومً الطخُت،
ضامه، ألاعظىخحن بلى وبعؾاله وؤنض٢اثه ؤ٢اعبه بخٗظًب ؤوعٚىاي في ألامً عظا٫ ٢بل مً تهضًضٍ بزغ ٖلى  بغئٍت وبحهامه إٖل

 هٟسخي ؤلم بلخا١ بلى ؤًٞذ ألاٞٗا٫ َظٍ ؤن ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت ؤ٦ضث ٣ٞض خ٣ُ٣ُت، لِؿذ ؤقُاء وؾمإ

اث ٖلى مباقغة بهٟت ًىهب الخٗظًب ٞهظا ،(4)ألامً عظا٫ َٝغ مً ًضٍ ٢ُ٘ بٗض زانت بالطخُت قضًض  اإلاججي مٗىٍى
 (5)وعٖب زٝى خالت في ل٩ُىنق الىٟؿُت

 الطخُت، ٖلى ملمىؾت وآالم مٗاهاة مً اإلاغج٨ب الٟٗل ًسلٟه ما في ؤلاظغامُت الىدُجت جخمشل: ؤلاظغامُت الىدُجت: زاهُا
٩ىنق  مهما وهٟؿُا بضهُا ٖلُه اإلاججي بًظاء هي ٞالىدُجت الخٗظًب، هٕى ٧ان مهما ؤلم مً ًدضزه ما ب٣ضع حٗظًبا الٟٗل ٍو
 وخؿب ٌٗتٝر لم ؤو ٖىه، بمٗلىماث ؤصلى ؤو ظغم مً بلُه ميؿىب َى بما اإلاججي اٖتٝر وؾىاء الخٗظًب، ٢ضع جًاثل
ى اإلااصي مضلىلحن، الىدُجت جدىيق الجىاجي ال٣ٟه  للؿلى٥ ٦إزغ الخاعجي الٗالم في ًدضر الظي الخُٛحر ًٖ ٖباعة َو

ى ال٣اهىوي اإلاضلى٫ق ؤلاظغامي، خضاء َو خضاء َظا ؤصي ؾىاء ال٣اهىنق ًدمحها التي اإلاهلخت ٖلى الٖا  باإلاهلخت ؤلايغاع بلى الٖا
ظان بالخُغ، تهضًضَا ؤو ٖلحها اإلاٗخضي مت ٖلى للخُب٤ُ ٢ابالن اإلاضلىالن َو  ٚحر اإلااصي اإلاضلى٫ق ؤن باٖخباع الخٗظًب، ظٍغ
 هٟؿُت ؤو ظؿم ٖلى الخ٤ ؤزغ ؤي ًتر٥ ال ٢ض الخٗظًب ٞٗل ألن اإلاٗاهاة، ؤو ألالم بخضار بلى اإلااصي الٟٗل ًملخجغ ٧اٝ

خماص وبالخالي الطخُت،  الىدُجت ٞةن زمت ومً الجؿم، ٖلى ْاَغة آزاع جغ٥ ٌكتٍر ال الظي ال٣اهىوي اإلاضلى٫ق ٖلى الٖا

مت ال٣اهىهُت  (6).واإلاٗاهاة باأللم ؤلاخؿاؽ ٞهي اإلااصًت الىدُجت ؤما الىٟسخي، ؤو الجؿضي الٗضوان هي الخٗظًب لجٍغ

                                                           
1
 http://qanouni.blogspot.com/2010/10/blog-post_616.html:أسوخْحٌـش٠ّش،حٌمغُحٌؼخَ،ؿخِؼشحٌشخسلش،ِٛلغ/
2
 .445ِلّذخ١ًٍحٌّٛعٝ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،.د/
3
 .449يحٌّٛعٝ،ٔفظحٌّشؿغ،صِلّذخٍٟ.د//
4
 450ِلّذخ١ًٍحٌّٛعٝ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،.د/
5
طؼز٠ذِلّذػزذهللاأرٛرىشعالِش،ؿش٠ّشحٌظؼز٠ذفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحٌـٕخثٟٚحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚ،دسحعشطؤط١ٍ١شطل١ٍ١ٍشِغر١خْلطخػخصحي/

،2006عط١ٕ١شحٌؼشر١شحٌّلظٍشٚغٛحٔظخٔخِٛٚأرٛغش٠ذ،حٌّىظذحٌؼشرٟحٌلذ٠غ،حإلعىٕذس٠ش،حٌظٟحسطىزضف٠ٟٛغٛعالف١خحٌغخرمشٚحألسحػٟحٌفً

 40ص،
6
 .19،ص،2011أٚسحدوخٕ٘ش،حإلؽخسحٌمخٌّٟٔٛٔىخفلشحٌظؼز٠ذفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚ،سعخٌشِخؿغظ١ش،و١ٍشحٌلمٛلـ،،ؿخِؼشط١ضٞٚصٚ،/
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 الىدُجت جد٤٣ بلى ؤٞطخى الظي َى جغ٧ا، ؤم ٞٗال ؤ٧ان ؾىاء الاظغامى الؿلى٥ ٩ًىنق ؤن حٗجى: الؿببُت ٖال٢ت/ زالشا
٘ ًخُلبها التي ؤلاظغامُت مت، في الدكَغ  ٞٗل اعج٩اب ًخم لم ما الخاعجي الٗالم في لخدضر ٧اهذ ما الىدُجت ؤن بمٗجى الجٍغ

 ؤي  هٟؿُا ؤو بضهُا ٖلُه اإلاججي وبًظاء الجاوي ؾلى٥ بحن ؾببُت ٖال٢ت جىاٞغ ُٞجب مٗحن، ٖمل جغ٥ ؤو مٗحن

 جل٪ بلى ؤصي الؿلى٥ طل٪ اعج٩اب ؤن ًشبذ بإن وطل٪ ؤلاظغامُت والىدُجت ؤلاظغامي الؿلى٥ ًً الؿببُت عابُت جىاٞغ
 (1).الىدُجت

.  اإلاٗىىيق الغ٦ً:الشاوي الٟٕغ

ا، ؤع٧ان زالزت ٢ُام جخُلب التي الجغاثم مً الخٗظًب       مت ل٣ُام ٨ًٟي ال بط لخىاَٞغ  ٖلحها ال٣ٗاب واؾخد٣ا١ الجٍغ
 او٩ٗاؾا بال لِـ الغ٦ً ٞهظا الجىاجي، ال٣هض في واإلامشل اإلاٗىىيق الغ٦ً جىاٞغ ًلؼم وبهما وخضٍ، اإلااصي الغ٦ً جد٤٣
مت إلااصًاث خمشل الجاوي، هٟـ في الجٍغ  ؤو شخو ٖلى الىٟسخي ؤو اإلااصي الخٗظًب ٞٗل ب٣ًإ هدى الجاوي بعاصة اججاٍ في ٍو
لمه لٟٗله، مباقغ ٦إزغ جترجب ؤلاظغامُت الىدُجت بإن اإلاؿب٤ جى٢ٗه م٘ ؤشخام، ٖضة  ًسال٠ الٟٗل َظا بإن ٖو

 قضًضة، مٗاهاة ؤو قضًض ؤلم بلخا١ حٗمض الخٗظًب ٌٗجي" عوما هٓام مً (ٌ/7/2)اإلااصة خؿب الضولُت، واإلاىاز٤ُ ال٣ىاهحن

: ههذ ؤجها بط 1ٝ/ألاولى اإلااصة خؿب الخام ال٣هض اقتٍر ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولي ال٣اهىنق وفي ،....." ٣ٖلُا، ؤو بضهُا
 ؤو اٖتراٝ، ٖلى ؤو مٗلىماث ٖلى زالض شخو مً ؤو الطخُت مً الخهى٫ق ب٣هض ٖمضا ًغج٨ب الخٗظًب"  ؤن ٖلى

 ألي الٗظاب ؤو ألالم َظا مشل ًلخ٤ ٖىضما ؤو زالض، شخو ؤو َى اعج٨به، ؤهه في ٌكدبه ؤو اعج٨به ٖمل ٖلى مٗا٢بخه

ه ٧ان ؤًا الخمُحز ٖلى ٣ًىم ؾبب  ٖلى ًىو لم ما:" ههذ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت هٓام مً 30/1ٝ اإلااصة ٦ظل٪ ،."هٖى
مت اعج٩اب ًٖ ظىاثُا الصخو ٌؿإ٫ ال طل٪، ٚحر  َظٍ ٖلى لل٣ٗاب ٖغيت ٩ًىنق وال اإلاد٨مت ازخهام في جضزل ظٍغ

مت " والٗلم ال٣هض جىاٞغ م٘ اإلااصًت ألاع٧ان جد٣٣ذ بطا بال الجٍغ

 . الكغعي الغ٦ً: الشالض الٟٕغ

مت ال ؤهه بلى اإلاؿدىض ٖلُه اإلاخٗاٝع الٗغفي اإلابضؤ خؿب       في الكغعي الغ٦ً ٞةن ٢اهىوي، بىو بال ٣ٖىبت وال ظٍغ
مت  ٖلى جىو التي الضولُت واإلاىاز٤ُ والاجٟا٢اث الضولي ال٣اهىنق في اإلاضعظت ال٣اهىهُت الىهىم مسخل٠ َى الخٗظًب ظٍغ
م مت ٞٗل ؤو ما ؾلى٥ ٌٗخبر وال الخٗظًب، ججٍغ ضم ٢اهىهُت، ٢اٖضة ٢بل مً جإزُم مدل ٧ان بطا بال ظٍغ  اإلاكغوُٖت ٖو
م، ٢اٖضة بلى الجىاجي اإلاجا٫ في ٌؿدىض لؿلى٥ ٢اهىوي ج٠ُُ٨  صاثغة مً ًى٣له ونٟا مدضص ؾلى٥ ٖلى جًٟي ٞهي الخجٍغ

ؿخد٤ ال٣اهىهُت الىاخُت مً مكغوٕ ٚحر ؾلى٧ا ُٞهبذ ، اإلاكغوُٖت ٖضم بلي اإلاكغوُٖت  الىهىم ومً ،(2)ال٣ٗاب َو

الن مً الخامؿت اإلااصة الخٗظًب جمى٘ التي  ؤخض بزًإ ًجىػق ال:"  ؤهه ٖلى ههذ التي 1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

 مً 1949 ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث ،(3)ؤلاوؿان ل٨غامت الخاَت ؤو الالاوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو واإلاٗاملت للخٗظًب
م ٖلى ههذ 1977 وبغجى٧ى٫ق اإلاكتر٦ت، الشاهُت اإلااصة زال٫  ؤو الالاوؿاهُت ال٣ٗىبت ؤو ال٣اؾُت اإلاٗاملت ؤو الخٗظًب جدٍغ
 َظٍ مً اإلاكتر٦ت الشالشت اإلااصة ٦ظل٪ م٣اجلحن، ٚحر ؤم ومٗخ٣لحن ؤؾغيق مً م٣اجلحن ٧اهىا ؾىاء لؤلشخام، اإلاهىُت

                                                           
1
 .262ِشؿغ،ص،ِلّذػزذحٌّٕؼُػزذحٌغٕٟ،ٔفظحي/
2
 .21،ٔفظحٌّشؿغ،ص،أٚسحدوخٕ٘ش/

4/ Eduard DELAPLACE , la torture , la justice pénal international dans les décisions des tribunaux pénaux, 

études des Law clincs en droit pénal international , Giffre editor , SPA milano , 2003 , p 369   
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 والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١ق الضولي الٗهض ،(1)ال٣اؾُت واإلاٗامالث للخٗظًب اإلاُل٤ الخٓغ مبضؤ ٦غؾذ الاجٟا٢ُاث

 ٢اؾُت مٗاملت ؤو ل٣ٗىبت ؤو للخٗظًب ٞغص ؤي بزًإ ًجىػق ال:" ؤهه ٖلى ههذ التي الؿابٗت اإلااصة زال٫ مً 1966لؿىت

لى مهىُت ؤو بوؿاهُت ٚحر ؤو " الٗلمُت ؤو الُبُت للخجاعب الخغ عياثه صونق ٞغص ؤي بزًإ ًجىػق ال الخهىم وظه ٖو

مت ال٣اهىوي الخ٠ُُ٨: الشالض اإلاُلب .  الخٗظًب لجٍغ

م ٖلى        ٖضالت ؤ٦ثر وجُب٤ُ الضولي، ال٣اهىنق ٢ىاٖض وبعؾاء الضولُت الٗضالت ب٢غاع ٖلى الٗالمي الخغم مً الٚغ
مت م٘ البؿُِ باألمغ لِـ طل٪ ؤن بال ؤلاوؿان خ٣ى١ق الخترام  مغجبُت مخٗضصة ج٨ُُٟاث ٞحها هجض التي الخٗظًب، ظٍغ

 َظٍ جٟدو مىا ًخُلب للخٗظًب الخٗغى ٖضم في والخ٤ الخٗظًب، مماعؾت في ٖلحها ٌٗخمض التي والىؾاثل باألؾالُب
مت م٣ُا خ٣ُ٣ُا جٟدها الجٍغ مت، َظٍ جسلٟها التي آلازاع بٗم٤ ٖو  ؤي يمً بخ٨ُُٟها الخغوط ؤظل مً ٧له وطل٪ الجٍغ

 .ونٟها ًم٨ً الجغاثم

مت الخٗظًب: ألاو٫ق الٟٕغ . ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ

مت حٗجي          بَاع في اعج٨بذ متى عوما، هٓام في واإلادضصة اإلادٓىعة ألاٞٗا٫ مً ٞٗل ؤي بالخدضًض ؤلاوؿاهُت يض الجٍغ
ت ؤًت يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم ٞٗا٫ َظٍ مشل وجخًمً اإلاضهُحن الؿ٩ان مً مجمٖى

َ
 وؤلاباصة، الٗمض، ال٣خل ألا

خهاب،  حٍٗغ٠ وفي الؿالم، ؤو الخغب و٢ذ اعج٩ابها ًٖ الىٓغ بهٝغ لل٣ٗاب ٖغيت ؤلاوؿاهُت يض والجغاثم  وؤلابٗاص، والٚا

ق مً ؤٞغاصٌدق ًغج٨بها التي الجغاثم جل٪ هي" ههاع ظىعط هجُب ولُام للباخض  ٚحر مً ؤو صولتهم مً آزٍغً ؤٞغاص يض ما صولتٍو
ق ويمً مجهجي وبك٩ل صولتهم، تٍو

َّط
ُ
ُ
ض ؤلايغاع ب٣هض اإلاٗاملت في والخمُحز لاليُهاص ز ق وطل٪ آلازغ، الُٝغ يض اإلاخٗمَّط  بمكاع٦تٍو

حن يض الجغاثم َظٍ ال٢تراٝ آزٍغً م٘ ُِّ ْغقي ؤو الضًجي ؤو ال٨ٟغيق الاهخماء خُض مً ٖجهم ًسخلٟىنق مضه ِٗ جي ؤو ال  ؤو الَى

ق ألًت ؤو الاظخماعي، الًبا. الازخالٝ مً ؤزغيق ؤؾبابٍو غج٨ب ما ٚو
ُ
ق يمً ألاٞٗا٫ َظٍ ج ا حٗلُماثٍو اث ٖلى ال٣اثمىنق ًهضَع  ُمْجَغٍَ

َا ول٨ً اإلاؿُُغة، الجماٖت ؤو الضولت في الؿلُت
ُ
ِعيق مً مظهبحن، الجمُ٘ ٩ًىنق الخاالث ٧ل وفي ألاٞغاص ًىٟظ  الخٗلُماث ُمَهِضّ

َدِغّيحن، بلى
ُ
ِرٞحن بلى اإلا

َ
ق اإلا٣ْت م ٖلى ٖجها الؿا٦خحن بلى مباقغ، بك٩لٍو ق جماَعؽ وبإجها بسُىعتها، ٖلمهم مً الٚغ  يض مجهجيٍوّق بك٩لٍو

   (2).ؤزغيق ظماٖت مً ؤٞغاص

مت ج٩ىنق وختى  ى٦ُى، هىعمبىعٙ مُشا١ مشل صولُت، مىاز٤ُ ٖضة خؿب ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم مً الخٗظًب ظٍغ  ٦ظل٪ َو

ىؾالُٞا مً ل٩ل ألاؾاسخي الىٓام . ؤ/ ٝ(3) الؿابٗت اإلااصة خؿب ٌكتٍر  ألاؾاسخي، عوما هٓام ظاهب بلى وعواهضا ؾاب٣ا ًٚى
 :ماًلي

مت مغج٨ب ًلخ٤ ؤن*      . ؤ٦ثر ؤو بصخو هٟؿُا، ؤو بضهُا ؾىاء قضًضة، مٗاهاة ؤو قضًضا ؤإلاا الجٍغ

مت مغج٨ب ٢بل مً مدخجٍؼً ألاشخام َاالء ؤو الصخو َظا ٩ًىنق ؤن*         . ؾُُغجه جدذ ؤو الجٍغ

. لها جابٗحن ؤو لها مالػمحن ؤو مكغوٖت ٣ٖىباث ًٖ ٣ِٞ هاقئحن اإلاٗاهاة جل٪ ؤو ألالم طل٪ ٩ًىنق ؤن*     

                                                           
1
 .35رٌِٕٟٓٙلغٓ،حٌؼمزخصحٌظٟطٛحؿٗكظشحٌظؼز٠ذفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚحٌّؼخطش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .ٔفظحٌّٛلغؿش٠ّشػذحإلٔغخ١ٔش،٠ِٚٓى١ز١ذ٠خ،حٌّٛعٛػشحٌلشس،/
         http/ www.iccnow.org/ documents/ElementsofCrimes_Arabic.pdf:ِٛلغ144حٌـشحثُحٌّشطىزشػذحإلٔغخ١ٔش،ص،/3

        

http://www.iccnow.org/
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. مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ٦جؼء الؿلى٥ ًغج٨ب ؤن*    

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن*      ؤن ًىىيق ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١، واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجٍغ

 .الهجىم طل٪ مً ظؼاء الؿلى٥ ٩ًىنق

مت الخٗظًب: الشاوي الٟٕغ .  خغب ظٍغ

مت حٗجي       بَاع في واؾ٘ هُا١ ٖلى اعج٨بذ متى ،1949 ٖام اإلاى٢ٗت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الخُحرة الخغو٢اث الخغب ظٍغ
 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق زُىعة الاهتها٧اث ؤ٦ثر خضزذ اإلاايُت الخمؿحن الَؿىىاث في ؤهه اإلاالخٔ صازلي، ؤو صولي مؿلر هؼاح
 ٌٗض الضولُت، الاجٟا٢اث ؤو الضولي الٗٝغ في ؾىاء الخغب ظغاثم جدضًض هدى الؿعي ولٗل هؼاٖاث، ْل في الضو٫ق صازل
 الجزإ ؤَغاٝ بةلؼام بوؿاهُت، ؤ٦ثر وظٗها مجها الخض بُٛت الخغب بلى اللجىء خ٤ اؾخٗما٫ ٖلى الىاعصة ال٣ُىص ٢بُل مً

ت الٗملُاث ويبِ لخىُٓم نالر مٗحن ب٣اهىنق  إلاماعؾت وباليؿبت ،(1)ومخُىعة خضًشت ج٣ىُاث ْهىعق م٘ زانت الٗؿ٨ٍغ
 ٖلى ٧الخهى٫ق بلُه جضٞ٘ التي ألاؾباب ًٖ الىٓغ بٌٛ الخغب ػمً في اهدكاعا ألا٦ثر ألاؾالُب مً ٌٗض الخٗظًب
تراٞاث، ؤو مٗلىماث مت في ٌكتٍر الؿاب٤، ألاؾاسخي عوما هٓام مً الشامىت اإلااصة وخؿب الٖا  حك٩ل التي الخٗظًب ظٍغ

مت  (2):خغب ظٍغ

مت مغج٨ب ًى٢٘ ؤن*       ا ؤو بضهُا ؤإلاا الجٍغ . ؤ٦ثر ؤو لصخو  قضًضة مٗاهاة ؤو قضًضا مٗىٍى

مت مغج٨ب ًى٢٘ ؤن*       غاى مٗاهاة ؤو ؤإلاا الجٍغ  ؤو ال٣ٗاب لٛغى ؤو اٖتراٝ، ؤو مٗلىماث ٖلى الخهى٫ق: ٢بُل مً أٚل
 .الخمُحز مً هٕى ؤي ٖلى ٣ًىم ؾبب ألي ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو الخسٍى٠

. 1949 لٗام ظى٠ُ اجٟا٢ُاث مً ؤ٦ثر ؤو اجٟا٢ُت بالخماًت حكملهم ممً ألاشخام ؤولئ٪ ؤو الصخو طل٪ ٩ًىنق ؤن*          

مت مغج٨ب ٩ًىنق ؤن*      . اإلادمي الىي٘  طل٪ جشبذ التي الىا٢ُٗت بالٓغوٝ ٖلم ٖلى الجٍغ

٩ىنق صولي مؿلر هؼإ ؾُا١ في الؿلى٥ َظا ًهضع ؤن*        . به م٣ترها ٍو

مت مغج٨ب ٩ًىنق ؤن*         . مؿلر هؼإ وظىص جشبذ التي الىا٢ُٗت بالٓغوٝ ٖلم ٖلى الجٍغ

مت الخٗظًب: الشالض الٟٕغ .  البكغيق الجيـ بباصة ٦جٍغ

مت حٗض   م٨ً البكغي، الجيـ يض اإلاىظهت الجغاثم بخضي البكغيق الجيـ بباصة ظٍغ  الجغاثم ؤقض مً ؤجها ٖلى ونٟها ٍو
 ألؾباب ٧املت ظماٖاث ؤو ظماُٖت بةباصة تهضص ٧ىجها في زُىعتها جٓهغ وصخخه، خُاجه في لئلوؿان تهضًضا حك٩ل التي
ا، ٢بلُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو صًيُت حَر ت ماصًت آزاع مً جلخ٣ه وإلاا ٚو  وخكُت، حٗظًب ؤؾالُب مً ٞحها ٌؿخٗمل إلاا هدُجت ومٗىٍى
حر ت خ٤ بإزمً إلاؿاؾها وهٓغا بوؿاهُت ٚو ى للبكٍغ مت َظٍ إلاى٘ صولُت اجٟا٢ُاث ببغام جم الخُاة، خ٤ َو  وال٣ٗاب الجٍغ

مت اجٟا٢ُت مً ألاولى اإلااصة ههذ و٢ض ،(3)ٖلحها مت خٓغ ٖلى ،(4)ٖلحها واإلاٗا٢بت الجماُٖت ؤلاباصة مى٘ ظٍغ  في ؤلاباصة ظٍغ

                                                           
1
 .34أٚسحدوخٕ٘ش،حإلؽخسإحٌمخٌّٟٔٛٔىخفلشؿش٠ّشحٌظؼز٠ذفٟحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .ِٓٔظخَسِٚخحألعخعٟ"8"أٔظشحٌّخدس/
3
 .38أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/

4
 .09/12/1948حٌّئسمفٟ(3.د)،(أ)،260ػ١شحٌؼخِشٌألُِحٌّظلذسسلُكغذلشحسحٌـُ/
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 في جضزل التي ألاٞٗا٫ وخضصث ٖلحها، وال٣ٗاب اعج٩ابها إلاى٘ الالػمت الخضابحر باجساط الضو٫ق والتزام الؿلم ؤو الخغب ػمً

 ًم٨ً طل٪ زال٫ مً. زُحر مٗىىيق ؤو ظؿضي يغعق وبلخا١ الجماٖت ؤٞغاص ٢خل وهي الخهغ، ؾبُل ٖلى هُا٢ها
مت اٖخباع  التي ألايغاع ق٩ل جإزظ ٞحها جغج٨ب التي ألاٞٗا٫ ؤن َاإلاا البكغيق الجيـ بباصة ظغاثم مً الخٗظًب ظٍغ
 ظؿضًت ؤيغاع بلخا١ ق٩ل جإزظ الجماُٖت ؤلاباصة ؤن َاإلاا ؤي والىٟؿُت، البضهُت ؾالمتهم في ألاشخام جهِب

ه، ٧الًغب، باألشخام ا اإلاؤل ؤمام ألاشخام حٗظًب الجيسخي، الٗى٠ الدكٍى حَر  الالاوؿاهُت، اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

مت ج٩ىنق وختى :  (1)ٞحها ٌكتٍر ظماُٖت بباصة (الجماعي ) الخٗظًب ظٍغ

.  صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ٧اهذ ؾىاء ظماٖت بلى ًيخمىنق ؤٞغاص ٖلى الخٗظًب ٞٗل اعج٩اب*           

ت الجماٖاث إلخضي الجؼجي ؤو ال٨لي الخضمحر في مؿب٣ت هُت وظىص*           .    البكٍغ

مت َغ٢ه ومسخل٠ ؤق٩اله، ب٩ل الخٗظًب ؤن ال٣ى٫ق ًم٨ىىا ؾب٤ ما ٧ل زال٫ مً  ٧اهذ ؾىاء ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ
مت ال٣اهىهُت َبُٗتها بلى الىٓغ صونق ؤي الؿاب٣ت، الخ٨ُُٟاث بةخضي مغجبُت ؤو بظاتها مؿخ٣لت  ظماُٖت بباصة ؤو خغب ظٍغ

ا، ؤو ت يض الجغاثم ؤقض مً ٞهي ٚحَر .  واإلاٗىىيق الجؿضي ٦ُاهه في ؤلاوؿان جمـ ؤجها َاإلاا البكٍغ

.  الخٗظًب مماعؾت إلاى٘ الضولُت الخماًت آلُاث: الشاوي اإلابدض

 ٢اثمت عؤؽ مشل و٢ض مُل٣ا خٓغا الضولي ال٣اهىنق مً خٍٓغ جم ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق زُحرا اهتها٧ا الخٗظًب ٌٗخبر     
اث نمُم ًمـ اؾخسضامه ؤن باٖخباع ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٢ىاٖض بعؾاء ٖىض اإلاخدضة ألامم بدشتها التي اإلاؿاثل  اإلاضهُت الخٍغ

 ٧ىنق بلى الىٓغ صونق ال٣اؾُت، اإلاٗامالث ومسخل٠ الخٗظًب مماعؾت ًٖ جمخى٘ ؤن الضو٫ق ٧ل ٖلى ًجب لظل٪ والؿُاؾُت،
م مٗاَضاث ٖلى و٢ٗذ ؤجها مه ٖلى الضازلُت ٢ىاهُجها في ههذ ألجها ؤو اإلاماعؾاث، َظٍ مشل لخدٍغ  ًيبػي بط ال، ؤم جدٍغ
 لل٣اهىنق الٗامت واإلاباصت الٗغفي الضولي ال٣اهىنق بمىظب الضولُت التزاماتها بلى بالىٓغ اإلاماعؾاث َظٍ بجُان ٖضم ٖلحها

 َظٍ ٖلى اإلاترجبت الخُحرة الاهتها٧اث مً والخض الخماًت جد٤ُ٣ ؤظل مً الجهىص ٧ل بظ٫ الضو٫ق ٖلى و٦ظا ،(2)الضولي

مت  .الجٍغ

. الضولُت الخماًت: ألاو٫ق اإلاُلب

ق      
ً
٣ا  صوعق بوؿان ٧ل ؤمام ؤلاوؿان، خ٣ى١ق ًٖ اإلاضاٞٗحن الخام اإلاخدضة ألامم وبٖالن ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي لئلٖالن ٞو

لى. ؤلاوؿان خ٣ى١ق بخ٣ا١ في ًاصًه تراٝ شخو ٧ل ٖو  واخترامه، ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت ٖلى ٌٗملىنق الظًً ؤولئ٪ بضوعق الٖا
 ؤلاوؿان خ٣ى١ق ًٖ باإلاضاٞٗحن الخام اإلاخدضة ألامم بٖالن في اإلادضصة الخ٣ى١ق اخترام يمان بلى الؿُاؾُحن ممشلُه وصٖىة

 و٢ضمذ ؤلاوؿان خ٣ى١ق ًٖ اإلاضاٞٗىنق ًاصًه الظي اإلاهم بالضوعق الٗالم ؤهداء قتى في الخ٩ىماث ؤ٢غث ول٣ض ومؿاهضتها،

 (3).بدماًتهم التزاماث

 .الخٗظًب إلاىاًَت اإلاخدضة ألامم لجىت: ألاو٫ق الٟٕغ

                                                           
1
 .40أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .178رٓدحدسٚحف١ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
3
                      http://www.amnesty.org/ar/human-right ح١ٌ٢خصحٌذ١ٌٚشٌلّخ٠شِٓحٌظؼز٠زـ،ِٕظّشحٌؼفٛحٌذ١ٌٚش،ِٛلغ/

                                             

http://www.amnesty.org/ar/human-right
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حٍر الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت اٖخمضث       ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

 مىاًَت لجىت ؤوكئذ الاجٟا٢ُت َظٍ مً 17 اإلااصة وبم٣خطخى. م1984 (صٌؿمبر) ألاو٫ق ٧اهىنق 10 في اإلاهُىت ؤو الالبوؿاهُت

غاٝ الضو٫ق مىاَجي مً زبراء ٖكغة مً اللجىت وجخإل٠. م1988 (ًىاًغ )  في ٖملها وبضؤث الخٗظًب  ٢ابلت ؾىىاث ؤعبٗت لٟترة ألَا
جىػق. الؿىت في ٖاصًخحن صوعجحن اللجىت وح٣ٗض للخجضًض،  َلب ٖلى بىاءا اللجىت مً ب٣غاع زانت صوعاث بلى الضٖىة طل٪ م٘ ٍو

ًاء ٚالبُت يخسب وم٣غعا للغثِـ هىاب وزالزت عثِؿا ؤًٖائها بحن مً اللجىت وجيخسب. الاجٟا٢ُت في َٝغ صولت َلب ؤو ألٖا  ٍو

خٗحن ،(1)للخجضًض ٢ابلت ؾيخحن إلاضة الىدى َظا ٖلى اإلا٩ىنق اإلا٨خب ُٗت جضابحر جخسظ ؤن َٝغ صولت ٧ل ٖلى ٍو ت حكَغ  وبصاٍع
 مجا٫ في اللجىت َظٍ صوعق ًخدضص ،(2)ال٣ًاجي الزخهانها ًسً٘ ب٢لُم ؤي في الخٗظًب، ؤٖما٫ اعج٩اب إلاى٘ ٞٗالت و٢ًاثُت

:   الخٗظًب مماعؾت مً واإلا٩اٞدت الخماًت

ت جد٣ُ٣اث بظغاء نالخُت اللجىت جمل٪*      حٗظًبا ؤن بلى ٢ىيق ؤؾاؽ ٖلى حكحر والتي بها اإلاىزى١ق الضالثل خى٫ق ؾٍغ
، صولت ؤعاضخي في مىٓم هدى ٖلى ًماعؽ  َظٍ صعاؾت في الخٗاونق بلى اإلاٗىُت الُٝغ الضولت الخالت َظٍ في جضٖى خُض َٝغ

 .(3)الاجٟا٢ُت مً"20" اإلااصة خؿب ٖلحها مالخٓاتها وج٣ضًم اإلاٗلىماث

 ج٠ ال ؤزغيق َٝغ صولت بإن جضعي َٝغ صولت ؤن جُٟض ،"21"اإلااصة في مدضص َى ٦ما الضو٫ق مً اإلا٣ضمت البالٚاث جل٣ي*   
٣ا ٞحها والىٓغ البالٚاث حؿلم ًجىػق وال الاجٟا٢ُت، َظٍ بمىظب بالتزاماتها  خالت في بال اإلااصة، َظٍ في اإلابيُت لئلظغاءاث ٞو

 (4).اللجىت بازخهام اٖتراٞها ؤٖلىذ َٝغ صولت مً ج٣ضًمها

ت*   اث حؿٍى غاٝ الضو٫ق بحن جشاع التي اإلاىاٖػ ٣ُُت َُئاث بوكاء زال٫ مً الاجٟا٢ُت، جُب٤ُ بكإن ألَا  مؿاٖحها حٗض جٞى
غاٝ ألاولى، الخمُضة اث لٌٟ الىصًت الخلى٫ق بلى الخىنل ؤظل مً ألَا  (5).الاجٟا٢ُت َظٍ بخُب٤ُ اإلاخٗل٣ت اإلاىاٖػ

 لىو صولت اهتها٥ ٞحها ٌكخ٩ىنق اللجىت، بلى بالٚاتهم بعؾا٫ بد٤ الاجٟا٢ُت لهم حٗتٝر خُض ألاٞغاص مً الك٩اويق جل٣ي*  
ذ ٢ض صولخه ج٩ىنق ؤن الٟغص ٖلى طل٪ في حكتٍر ٧اهذ وان ههىنها، مً م ،(6)اللجىت بازخهام نغاخت اٖتٞر  َظا ؤن ٚع

 له جمىدها لم التي الضولُت الخماًت بلى ًلجإ الخالت َظٍ في الٟغص ألن اقتراَه، ًيبػي ال الخانت هٓغها وظت مً الكٍغ
ظٍ صولخه، ى الٗام اإلاٗجى جدمل ؤجها َاإلاا الخماًت َو  ؤن ُٞيبػي الٗاإلاُت، اإلاىاز٤ُ ٢بل مً ؤلاوؿان، خ٣ى١ق خماًت َو

غة الخماًت ج٩ىنق  .ال ؤم الاجٟا٢اث ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى صولخه بخى٠٢ ال الٟغص بظاجُت ومغجبُت مخٞى

. ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت: الشاوي الٟٕغ

 ع٢ابت ٦ألُت ؤلاوؿان بد٣ى١ق حٗجى لجىت بوكاء ٖلى ، والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١ق الضولي الٗهض مً" 28" اإلااصة ههذ    
غاٝ الضو٫ق مىاَجي مً زبحرا ٖكغ زماهُت مً اللجىت َظٍ جخإل٠ الٗهض، ؤخ٩ام جىُٟظ ٖلى  لهم ٌكهض ممً الٗهض، في ألَا

 في الٗام حٗل٣ُها في الخٗظًب مماعؾت خٓغ اللجىت َظٍ جىاولذ و٢ض ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مُضان في وال٨ٟاءة ألازال١ بؿمى
م الا٦خٟاء ؤن اللجىت اٖخبرث خُض ،10/04/1992 في الٗهض مً الؿابٗت اإلااصة  للماصة ٧اُٞا جُب٣ُا لِـ الخٗظًب بخجٍغ

                                                           
1
 .ٌـٕشحألُِحٌّظلذسٌّٕخ٘ؼشحٌظؼز٠ذ،ِٕظّشحٌؼفٛحٌذ١ٌٚش،ٔفظحٌّٛلغ/
2
 .ِٕخ٘ؼشحٌظؼز٠ذِٓحطفخل١ش"1/ف2"حٌّخدس/
3
 .149رٓدحدسٚحف١ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
4
 .82رٌِٕٟٓٙلغٓ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
5
 .43أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
6
 .أِٓحطفخل١شِٕخ٘ؼشحٌظؼز٠ذ/ف"21"حٌّخدس/
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 ؤن ٖلحها ٦ما ٞٗالت، ع٢ابت آلُاث ٍَغ٤ ًٖ للخٗظًب الخٗغى بٗضم وطل٪ خماًت جًمً ؤن الضو٫ق ٖلى بل الؿابٗت،
 خ٣ى١ق خماًت مجا٫ في اللجىت َظٍ مهام وجخلخو الخٗظًب، خاالث بىظىص ال٣اثلت الاصٖاءاث خى٫ق وبٗم٤ جخدغيق

مت ٞحها ،بما(1)ٞحها بما الاهتها٧اث مسخل٠ مً ؤلاوؿان :  في الخٗظًب ظٍغ

 اهًمامها يغوعة ٌكتٍر ٧ان وبن الٗهض، في الىاعصة اللتزاماتها اهتها٦ها بؿبب صولهم يض ألاٞغاص مً الك٩اويق جل٣ي*     
 ؤن بكٍغ للجىت الهالخُت َظٍ ًمىذ الظي والؿُاؾُت، اإلاضهُت للخ٣ى١ق الضولي بالٗهض اإلالخ٤ الازخُاعيق البرجى٧ى٫ق بلى

ترجب مؿخمغا الاهتها٥ ٨ًً لم ما للبرجى٧ى٫، الضولت اهًمام بٗض و٢٘ ٢ض الاهتها٥ ٩ًىنق  .آزاع ٖلُه ٍو

 بكٍغ جىُٟظَا، لٗضم ؤو التزاماتها ألازحرة َظٍ الهتها٥ الٗهض في َٝغ ؤزغيق صولت يض صولت مً البالٚاث جل٣ي*   
حن مً اإلاؿب٣ت اإلاىا٣ٞت ٤ُ ٖلى اللجىت حٗمل ختى الُٞغ  الخمُضة مؿاٖحها اللجىت وج٣ضم اإلاىاؾبت باآللُت بُجها الخٞى

غاٝ للضو٫ق  (2).الٗهض في ٖلحها اإلاىهىم بالخ٣ى١ق الضولت التزام بكإن وصي خل بلى للىنى٫ق ألَا

. ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اإلاخدضة ألامم مجلـ: الشالض الٟٕغ

ؼ جضُٖم ًٖ مؿاولت اإلاخدضة، ألامم مىٓىمت صازل صولُت خ٩ىمُت َُئت ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجلـ ٌٗخبر  ظمُ٘ وحٍٗؼ
 الخىنُاث وج٣ضًم ؤلاوؿان خ٣ى١ق اهتها٧اث خاالث جىاو٫ق زال٫ مً الٗالم، ؤهداء ظمُ٘ في وخماًتها ؤلاوؿان خ٣ى١ق
 التي ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اإلاىايُُٗت والخاالث ال٣ًاًا ظمُ٘ مىا٢كت ٖلى ال٣ضعة لضًه اإلاخدضة ألامم ومجلـ (3)بكإجها

  :الخٗظًب مماعؾت مً الخماًت مجا٫ في لها اإلاسى٫ق الهالخُاث بحن مً الٗام، َىا٫ اَخمامه جخُلب

 ٢ابلت ؤزغيق اجٟا٢ُت ؤًت ؤو الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت وههىم ألخ٩ام الضو٫ق جُب٤ُ ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجا٫ في*         
ُٗت باإلظغاءاث اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٧اٞت ج٣ضًم الضو٫ق مً ًُلب طل٪ ٖلى وبىاء الخٗظًب، مؿإلت ٖلى للخُب٤ُ  الدكَغ

ت مت مً الى٢اًت ؤظل مً اإلاخسظة وؤلاصاٍع  (4).الخٗظًب ظٍغ

اء واإلاىٓماث لؤلٞغاص ًدُذ الظي الك٩اويق بظغاء*        لٟذ بلى بياٞت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق اهتها٧اث بلى اإلاجلـ اهدباٍ اؾتٖر
 والخٟؿحراث باإلاالخٓاث مُالبا اإلاٗاملت، لؿىء ؤو للخٗظًب جخٗغى التي الخاالث ٧ل بلى الخ٩ىماث ؤو الضو٫ق هٓغ

 مؿخعجلت بظغاءاث اجساط اإلاٗىُت الضولت مً ًُلب ؤن له بوؿاهُت، وألؾباب اؾخعجالُت خاالث وفي بظل٪، الخانت

 (5)بوؿاهُت مٗاملت ومٗاملتهم للمدخجٍؼً وال٣ٗلُت البضهُت الؿالمت خماًت ٖلى والؿهغ

 ٞغ١ق مؿخ٣لحن وزبراء زانحن وممشلحن زانحن م٣غعًٍ مً جخإل٠ التي اإلاخدضة لؤلمم الخانت ؤلاظغاءاث اؾخسضام*     
 اإلاكىعة وج٣ضًم وبدثها مدضصة بلضان في ؤلاوؿان خ٣ى١ق ؤويإ ؤو اإلاىايُُٗت ال٣ًاًا بغنض ًًُلٗىنق ٖاملت،

 ا.ٖىه ٖلىا وؤلاباٙل بسهىنها

                                                           
1
 .43رٌِٕٟٓٙلغٓ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .قحٌّذ١ٔشٚحٌغ١خع١شِٓحٌؼٙذحٌذٌٌٍٟٚلمٛ"72"حٌّخدس/
3
 www,ohchr,org/AR/HRBodies/HRC/Pages:ِـٍظكمٛقحإلٔغخْ،حٌّفٛػ١شحٌغخ١ِشٌلمٛقحإلٔغخْ،حألُِحٌّظلذس،ِٛلغ/

1/ zani mamoud, les mécanismes internationaux et régionaux de lute contre la torture, les systemes préventif de 

visites : complementarité ou concurrence » R.D.I.S.D.P, N 2,2008p, 169 

2/ Rouget Didier, Prévenir la torture, mécanismes universels et régionaux de lute contre la torture, APT, 

Genève,2000,p, 32 
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غ ق٩ل في اإلاٗىُت الضولت مً اإلا٣ضمت اإلاٗلىماث ٖلى ٞحها ٌٗخمض صوعٍت مغاظٗت بظغاء*      لى َبي، ج٣ٍغ  اإلاٗلىماث ٖو

غ في الىاعصة  ٢ًاًا ٖلى جغ٦ؼ والتي الضولُت، الٟٗى مىٓمت مً هُت بدؿً الهاصعة واإلاٗلىماث الاجٟا٢ُت ألاظهؼة ج٣اٍع

ُت ق مدضصة مىيٖى
ً
ق اإلاجلـ ٣ٌٗضَا ظلؿت ٧ل في بالضو٫ق جخٗل٤ ٢ًاًا ًٖ ًٞال

ً
 ًخسظَا التي ؤلاظغاءاث ؤن مجها اٖخ٣اصا

ؼ في حؿهم ؤن ًم٨ً اإلاجلـ . اإلاجاالث جل٪ في ؤلاوؿان خ٣ى١ق اخترام حٍٗؼ

.  ؤلا٢لُمُت الخماًت: الشاوي اإلاُلب

غا١ ؤو الجيؿُاث بلى الىٓغ صونق الظاحي، الٟغص ب٨ُان ؤلاوؿان خ٣ى١ق العجباٍ هٓغا      خ٣ى١ق لهم ألاشخام ٩ٞل ألٖا

 بلى الٗاإلاُت مً اهخ٣لذ خماًتها ويغوعة ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٨ٟٞغة ٖغبُت، ختى ؤو ب٢لُمُت ؤو ٖاإلاُت ؾىاء بها، ًخمخٗىنق

٣لُاتها هٓمها ج٩ىنق ب٢لُمُت ؤزغيق ؤظهؼة الضولُت ألاظهؼة ظاهب بلى َىا٥ وؤنبدذ ؤلا٢لُمي  مخ٣اعبت وبًضًىلىظُاتها ٖو

ٗا٫ َام بضوعق وج٣ىم ،(1)ومخجاوؿت ؿها اإلاجا٫، َظا في ٞو  لالٖخضاء ٞغص ؤي حٗغى ٖضم زاللها مً جًمً آللُاث بخ٨َغ

 (2.)والبضهُت الجؿضًت الؿالمت في خ٣ه ٖلى

. ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاوعوبُت اإلاد٨مت: ألاو٫ق الٟٕغ

 الضو٫ق ٖلى جىظب خُض ،"ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت" جُب٤ُ بٛغى 1959 في ؤوكئذ ٢ض اإلاد٨مت ٧اهذ     

ًاء  مً الشالشت اإلااصة ههذ و٢ض اإلاد٨مت، ًٖ جهضع التي اإلالؼمت ألاخ٩ام جىُٟظ زال٫ مً اخترامها ؤوعوبا مجلـ في ألٖا

 اإلاهُىت لل٣ٗىبت ؤو للمٗاملت وال للخٗظًب بوؿان ؤي بزًإ ًجىػق ال: " ؤهه ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت

 في ؤلاوؿان خ٤ ٖلى اٖخضاء مً ًمشله إلاا ؤلاوؿان، خ٣ى١ق اهتها٥ نىعق ؤزُغ مً الخٗظًب مماعؾت ؤن وبما ،"ولل٨غامت

 ال٣ٗىبت ؤو واإلاٗاملت الخٗظًب إلاى٘ ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت بنضاع بلى ألاوعوبُت الضو٫ق ٖمضث. والىٟؿُت الجؿضًت ؾالمخه

ا ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجا٫ في اإلاد٨مت َظٍ ازخهاناث ومً(3).1989 لٗام اإلاهىُت ؤو الالاوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت  آلُت باٖخباَع

:  مجاالتها في 4ٞٗالُت ؤ٦ثر ع٢ابت لخد٤ُ٣ واخضة

ًاء بلحها ًدمله الظي الجزإ وخل بخٟؿحر جخٗل٤ التي ال٣ًاًا ب٩ل جخ٨ٟل*      ب٣ا ؤلاوؿان، خ٣ى١ق لجىت ؤو ألٖا  َو
٣ت الجزإ خل في ؤز٣ٟذ بطا بال اإلاد٨مت بلى اإلال٠ جغؾل ال ؤلاوؿان لخ٣ى١ق  بلى اإلال٠ اللجىت جدُل خُض وصًت، بٍُغ

. بزٟا٢ها بٗض ؤقهغ 03 ًٚىنق في اإلاد٨مت

 اإلام٨ً ٚحر مً الؿاب٤ في ٧ان خُض اإلاد٨مت، ؤمام الاجٟا٢ُت في َٝغ صولخه ج٩ىنق مباقغة بهٟت شخو ؤي مشى٫ق*    
. مباقغة بهٟت اإلاد٨مت ؤمام اإلاشى٫ق الطخُت للصخو

                                                           
1
 .153رٓدحدٖٚحف١ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .92حٌّشؿغ،ص،أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظ/

.
3
 .46رٌِٕٟٓٙلغٓ،ص،/

4
حٌمخْٔٛحٌـذ٠ذحٌّلىّشحألٚسٚر١ش،ٌلمٛقحإلٔغخْ،ِذٚٔشحخظظخص/

،ِٛلغ
:www.dz-droit.info/2011/12/blog

-
post_30.html 
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 وطل٪ ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق ألاوعوبُت اإلاد٨مت بلى مباقغة اللجىء في الخ٤ الخ٩ىمُت، ٚحر واإلاىٓماث والجماٖت لؤلٞغاص*   

٤ ش مً ؤقهغ 06 مضة زال٫ ممشلت ؤو اإلاٗجي، مً ق٩ىيق َىا٥ ج٩ىنق ٦إن مُٗىت قغوٍ ٞو  الجهاجي ال٣غاع حؿلُم جاٍع

. اإلاىته٨ت للضولت

. الخٗظًب إلاى٘ ألاوعوبُت اللجىت:الشاوي الٟٕغ  

 خماًت جضُٖم ؤظل مً ،1987 لٗام الخٗظًب إلاى٘ ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت مً ألاولى اإلااصة بمىظب اللجىت َظٍ ؤوكإث
اعاتها وطل٪  الالاوؿاهُت ال٣ٗىبت ؤو واإلاٗاملت الخٗظًب مً ألاشخام  وحٗٝغ ألاشخام، َاالء جىاظض م٩ان بلى بٍؼ

مت دٓغ ٖىه، الخٛاضخي ًم٨ً ال وال٨غامت ؤلاوؿاهُت ٖلى اٖخضاء َى"  ؤهه ٖلى الخٗظًب ظٍغ  مً والبض بل الخٗظًب ٍو

ظا". ٢ُُٗت بهىعة خًٍغ  ٖجها هضاٞ٘ وبوؿاهُت ؤزال٢ُت ٢ىاٖت ؤًًا بل ٞدؿب، ٢اهىهُا مُلبا لِـ اإلاى٠٢ َو
حٍر الخٗظًب مماعؾت ًبرع ؤن ًم٨ً صًيُا، ؤم ز٣اُٞا ؤم ؤمىُا ؤم ا٢خهاصًا ؤم ؾُاؾُا ؤ٧ان ؾبب مً وما. ووٗؼػَا  مً ٚو

 اللجىت حؿعى للخٗظًب الخٗغى مً بوؿان ٧ل وخماًت آلاٞت َظٍ م٩اٞدت ٖلى الٗمل ؤظل ومً (1).اإلاٗاملت ؾىء ؤق٩ا٫

:  بلى

حر*      اثالتهم اإلاٗاملت، ؾىء لطخاًا  واإلاؿاٖضة الخماًت جٞى . ٖملها مً الغثِسخي اإلاؿخُٟض حك٩ل التي ٖو

حٍر الخٗظًب ضخاًا جإَُل بٖاصة*       بلى الضولُت اللجىت ج٣ضمه الظي الضٖم ظاهب بلى ال٣اؾُت، اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
ت مً اإلادغومحن ألاشخام بمٗاملت الهلت طاث اإلاهىُت اإلاماعؾاث جدؿحن بٛغى الؿلُاث  .الخٍغ

ؼ بعؾاء*     ُٗت، بِئت وحٍٗؼ جي اإلاؿخىيق ٖلى الخٗظًب مى٘ في حؿاَم وؤزال٢ُت وماؾؿُت، حكَغ  واإلاؿخىيق واإلادلي، الَى

 .ؤلا٢لُمي ؤو الضولي

اعاث ال٣ُام*     م ْغوٝ ج٣ُُم ؤظل مً اإلادغومحن، لؤلشخام اإلاسخلٟت بالٍؼ  خماًت ؤظل مً وطل٪ ومٗاملتهم اخخجاَػ

ت مً اإلادغومحن ألاشخام  .الخٍغ

ُٗت البِئت زل٤*     حٍر الخٗظًب ٖلى ال٣ًاء ٩ًىنق ٧ي الدكَغ ق اإلاٗاملت ؾىء ؤق٩ا٫ مً ٚو
ً
 الضؾخىع، ههىم في مضعظا

اث ٖلى ال٣ىاٖض َظٍ جترظم و٧ي  باؾخسضام الهلت طاث ال٣ىاٖض جخًمً ؤن ًجب اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى. مسخلٟت مؿخٍى
باء ؤو ال٣ًاة ؤو للمدامحن اإلانهي الؿلى٥ ٢ىاٖض مضوهت ختى ؤو ال٣ىة، ألامً ٢ىاث ق ألَا

ً
 ؤق٩ا٫ بدٓغ نلت طاث ؤخ٩اما

. ومىٗها اإلاٗاملت ؾىء

ق وحٗمل
ً
 ق٩ل ٖلى مخابٗت، وآلُاث الخإصًبُت وؤلاظغاءاث اإلاغا٢بت آلُاث بٌٗ بعؾاء ٖلى الخٗظًب، مماعؾت إلاى٘ ؤًًا

اعاث ق الخ٩ىمُت، ٚحر اإلاىٓماث بخضي بها ج٣ىم ٍػ
ً
ق جًم جد٤ُ٣ لجان مشل الاهتها٧اث ل٣م٘ آلُاث وؤًًا

ً
ت مً ؤٞغاصا  الكَغ

ؼ ٖلى الضولُت اللجىت وحٗمل الجِل ؤو ال٣ًاجي الؿل٪ ؤو ؼ ٩ًىنق وعبما آلالُاث، َظٍ حٍٗؼ  ؤ٦بر ألازال٢ُت البِئت حٍٗؼ
 ؾىء ؤق٩ا٫ م٩اٞدت الهٗب مً ؾ٩ُىنق اإلاجخم٘ في بٗم٤ عاسخت ال٣ُم بٌٗ ج٨ً لم وبطا مىاظهخه، ًجب جدضي
 ًجب اإلاىُل٤ َظا ومً ألاو٫ق اإلا٣ام في ألازال٢ُت الىاخُت مً الدجج ج٩ىنق ؤن ًجب الضولُت، اللجىت بلى وباليؿبت اإلاٗاملت

ق الخٗظًب خى٫ق الضاثغة الى٣اقاث في جازغ ؤن
ً
 وؾُلت ؤهج٘ ؤن ٖلى اللجىت وقضصث ،(2)إلا٩اٞدخه خ٣ُ٣ي ؤزغ إلخضار جىزُا

                                                           
1
 .ِٓحإلطفخل١شحألٚسٚر١شٌٍٛلخ٠شِٓحٌظؼز٠ذ1/2/3/4/5/6حٌّخدس،/
2
.www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/torture :ٌٍظ١ٍذحألكّش،ِٛلغحٌظؼز٠ذ،حٌٍـٕشحٌذ١ٌٚش/
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ٟحن ٢بل مً الخٗظًب إلا٣اومت  لجمُ٘ الجاص بالٟدو اإلاسخهت الؿلُاث ٢ُام َى ال٣اهىن، بةهٟاط ال٣اثمُت اإلاْى

 (1).ألامغ ٣ًخطخي ٖىضما مىاؾب ٣ٖاب وجى٢ُ٘ اإلاٗاملت بؾاءة ًٖ جهلها التي الك٩اويق

٨ُت اللجىت:الشالض الٟٕغ . ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألامٍغ

٨ُت الاجٟا٢ُت  صًباظت خؿب    ق ٧ىهه مً حؿخمض ال ألاؾاؾُت ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٞةن ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق ألامٍغ
ً
 صولت في مىاَىا

ت للصخهُت اإلامحزة الهٟاث بلى حؿدىض بل ما،  ج٨مل ؤو جضٖم اجٟا٢ُت ق٩ل في لها صولُت خماًت بالخالي وجبرع البكٍغ

ا التي الخماًت َغ ٨ُت للضولت الضازلُت ال٣ىاهحن جٞى ا ٢ض اإلاباصت َظٍ ؤن حٗخبر وبط ،.ألامٍغ  الضو٫ق مىٓمت مُشا١ ؤ٢َغ
٨ُت الم ألامٍغ ٩ي وؤلٖا  ٖلى ؤزغيق صولُت وزاث٤ في وجى٣ُدها جإ٦ُضَا ؤُٖض ٢ض وؤهه ؤلاوؿان، وواظباث لخ٣ى١ق ألامٍغ

حن م ٖلى الاجٟا٢ُت َظٍ مً الخامؿت اإلااصة وههذ وؤلا٢لُمي، الٗالمي اإلاؿخٍى  (2).الخٗظًب مماعؾت جدٍغ

ت وال٣ٗلُت الجؿضًت ؾالمخه ج٩ىنق ؤن في الخ٤ بوؿان ل٩ل*       . مدترمت واإلاٗىٍى

ٗامل. مظلت ؤو بوؿاهُت ٚحر ؤو ٢اؾُت مٗاملت ؤو ل٣ٗىبت ؤو للخٗظًب ؤخض بزًإ ًجىػق ال*      تهم ٢ُضث الظًً ٧ل َو    خٍغ

 .ؤلاوؿان شخو في اإلاخإنلت لل٨غامت الىاظب باالخترام

 .اإلاظهب بال جهِب ؤن ًجىػق وال شخهُت ال٣ٗىبت *    

ٗاملىنق اؾخصىاثُت ْغوٝ في بال اإلاضاهحن ًٖ اإلاتهمىنق ٌٗؼ٫ق *    ق ٧ىجهم م٘ جخ٤ٟ مسخلٟت مٗاملت َو
ً
 .مضاهحن ٚحر ؤشخانا

هم زال٫ ال٣انغون ٌٗؼ٫ق*    جلبىنق البالٛحن ًٖ ظؼاثُت، بظغاءاث بلى زًٖى  ل٩ي زانت مدا٦م ؤمام ًم٨ً ما بإؾٕغ ٍو

 .٣٦انٍغً وويٗهم جخالءم مٗاملت ٌٗاملىا

ً  (3):ازخهاناتها ؤَم هجض الخٗظًب مىاًَت ومؿإلت ، ٖامت بهٟت ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجا٫ في اللجىت َظٍ صوعق ٖو

ؼ*    ٨ُت ال٣اعة قٗىب لضي ؤلاوؿاوي الىعي جىمُت زال٫ مً ٖجها والضٞإ ؤلاوؿان خ٣ى١ق اخترام حٍٗؼ  .ألامٍغ

ًاء الضو٫ق خ٩ىماث مً جخ٣ضم ؤن*  ، طل٪ عؤث ٧لما بخىنُاث ألٖا
ً
جُت بظغاءاث الجساط مىاؾبا  خ٣ى١ق إلاهلخت جضٍع

ؼ اإلاىاؾبت الخضابحر والجساط الضو٫، لخل٪ الضؾخىعٍت واإلاباصت الضازلُت ال٣ىاهحن بَاع يمً ؤلاوؿان  بخل٪ الخ٣ُض لخٍٗؼ

 .الخ٣ى١ق

غ الضعاؾاث حٗض ؤن*  ًاء الضو٫ق خ٩ىماث مً وجُلب مهمتها، ألصاء مىاؾبت جغاَا التي والخ٣اٍع  بمٗلىماث جؼوٍضَا ألٖا
ًاء الضو٫ق بها جخ٣ضم التي الخىيُداث َلب ٖلى وججُب ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مؿاثل في جخسظَا التي ؤلاظغاءاث ًٖ  ألٖا

٨ُت الضو٫ق إلاىٓمت الٗامت ألاماهت زال٫ مً ؤلاوؿان، بد٣ى١ق جخٗل٤ مؿاثل خى٫ق . ألامٍغ

٨ُت اإلاد٨مت: الغاب٘ الٟٕغ .  ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألامٍغ

                                                           
1
 .25كّشطزش٠ٕش،ؿش٠ّشحٌظؼز٠ذفٟظًحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚٚحٌمخْٔٛحٌـضحثشٞ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/

2
ِٛلغ،حألِش٠ى١شٌلمٛقحإلٔغخْ،ِىظزشكمٛقحإلٔغخْ،ؿخِؼش١ِٕغٛطخحالطفخل١ش/

:
www.wfrt.org/humants/arab/am2.html   

3
 .حألِش٠ى١شٌلمٛقحإلٔغخْ،ِىظزشكمٛقحإلٔغخْ،ٔفظحٌّٛلغحالطفخل١ش،41/42/43/44/45ِٓحٌّخدس/

http://www.wfrt.org/humants/arab/am2.html
http://www.wfrt.org/humants/arab/am2.html
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٨ُت، الضو٫ق إلاىٓمت الٗامت للجمُٗت 448 ع٢م ال٣غاع بمىظب اإلاد٨مت هٓام اٖخماص جم        بىلُُٟا،  -الباػ مضهُت في ألامٍغ

، وحؿٗحن ؤعبٗت ،2002 ٖام ختى اإلاد٨مت َظٍ ؤنضعث و٢ض ،1979 ٖام ؤ٦خىبغ/ألاو٫ق حكٍغً قهغ في
ً
 ؤعبٗت واجسظث خ٨ما

، بظغاءًق ٖكغ
ً
ق ٖكغ ؾبٗت ؤُٖذ ٦ما اخخُاَُا

ً
ق عؤًا

ً
ا  في لها مىيىعي ٢غاع ؤو٫ق و٧ان  ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مجا٫ في اؾدكاٍع

م٨ً ؾىىاث ؾذ ٢اى ٧ل والًت مضة ٢ًاة، ؾبٗت مً اإلاد٨مت جخ٩ىنق ،29/7/1988  واخضة، مغة اهخسابهم بٖاصة ٍو
 ٢اى حُٗحن جُلب ؤن ألازغيق للضولت ًم٨ً ٦ما ٞحها، َٝغ ظيؿِخه صولت ٢ًُت في الىٓغ في بد٣ه ًدخٟٔ ؤن ولل٣اضخي

 بالغ٢ابت اإلاسخو الشاوي الجهاػ اإلاد٨مت وحٗخبر ،(1)الخهم الضولت ظيؿُت مً اإلاد٨مت َُئت في ٢اى وظض خا٫ في مخمم
٨ُت، الاجٟا٢ُت جىُٟظ ٖلى غاٝ الضو٫ق اخترام ٖلى والؿهغ ألامٍغ  طل٪ ؾبُل في ولها بها جخٗهض التي لاللتزاماث ألَا

:  الخٗظًب مماعؾت م٩اٞدت مجا٫ في ؤَمها ازخهاناث

 زمت ٧اهذ بن جخد٤٣ ٦ما الك٩ىي، بمىيٕى زانت مٗلىماث َلب زال٫ مً مُضاوي جد٤ُ٣ وبظغاء الك٩ىيق ٢بى٫ق*      
 الخبراء بخُٗحن بال٣ًُت الخانت اإلاٗلىماث ًٖ والبدض واإلاٗاًىت الخد٤ُ٣ بةظغاء وطل٪ الاجٟا٢ُت، جهىهه لخ٤ اهتها٥

 للُٝغ ٣ًطخي الاؾخئىاٝ، ٍَغ٤ ًٖ للًُٗ ٢ابل ٚحر وجهاجي ملؼم خ٨م بهضوعق بظغاءاتها وجىهي الكهىص، واؾخجىاب

ًا اإلاخًغعق  (2)يغعق مً لخ٣ه إلاا ومىاؾبا ٖاصال حٍٗى

٨ُت الضو٫ق مىٓمت في ًٖى صولت ل٩ل ًد٤*     ا ؤ٧اهذ ؾىاء ألامٍغ  في ٖلحها اإلاىهىم ولؤلظهؼة ال، ؤم الاجٟا٢ُت في َٞغ
٨ُت اإلاد٨مت مً جُلب ؤن اإلاىٓمت َظٍ مُشا١ ا عؤًا ألامٍغ  جخٗل٤ ؤزغيق اجٟا٢ُت ؤًت ؤو الاجٟا٢ُت جٟؿحر بكإن اؾدكاٍع
٨ُت، الضو٫ق في ؤلاوؿان خ٣ى١ق بدماًت ًاء الضو٫ق جؼوص ؤن ولها ألامٍغ ت بأعاء مجها، َلب ٖلى بىاء ألٖا  مضي خى٫ق اؾدكاٍع
ظٍ الضولُت، اإلاىاز٤ُ م٘ الضازلُت ٢ىاهُجها واوسجام جىا٤ٞ ت آلاعاء َو  الهٗب مً ٦بحر ؤزالقي بىػن جخمخ٘ الاؾدكاٍع
 (3).ججاَله

٣ُت الخماًت: الشالض اإلاُلب . والٗغبُت ألاٍٞغ

٣ُت الضو٫ق ٖؼمذ     خه الظي الخُىعق بمىظت الالخدا١ ٖلى والٗغبُت ألاٍٞغ ٩ا ٦إوعوبا اإلاخ٣ضمت، الضو٫ق ٖٞغ  مجا٫ في وؤمٍغ
اجه ؤلاوؿان خ٣ى١ق اخترام ُٗت الؿُاؾُت  ألهٓمتها عاًٞت ؤجها ؤزبدذ بط ألاؾاؾُت، وخٍغ  هدى وؾٗذ وال٣ًاثُت، والدكَغ

٣ي مُشا١ جبجي زال٫ مً بنالخها  لخ٣ى١ق والضاثم اإلاُل٤ الاخترام يمان ٖلى الؿهغ مهمت لهما ؤؾىضث ٖغبي وآزغ بٍٞغ

 الخماًت ٖلى البضاًت في هخدضر ،(4)اإلاهمت جل٪ جخىلى ٢ًاثُت ٚحر وؤزغيق ٢ًاثُت زانت ؤظهؼة ٖلى باٖخماصَا ؤلاوؿان

٣ُت، ٣ي اإلاُشا١ زال٫ مً ؤلاٍٞغ . ؤلاٍٞغ

٣ُت اللجىت: ألاو٫ق الٟٕغ .  والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

٣ُا لضي لِـ           ٨ُت البلضان واجٟا٢ُت ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت ٚغاع ٖلى ، ومىٗه الخٗظًب بكإن اجٟا٢ُت بٍٞغ  وبهما ، ألامٍغ
 اإلاُشا١ في الخٗظًب ٖىلج و٢ض ؤلاوؿان، خ٣ى١ق اهتها٧اث ؾاثغ في البدض مؿخىيق هٟـ ٖلى الخٗظًب مؿإلت جبدض

٣ي ٣ُت الىخضة مىٓمت اٖخمضجه الظي والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ  01 في هٟاطٍ وبضؤ 1981 ظىان 27 في ؤلاٍٞغ

                                                           
1
 www.arab-ency.com/index.php:،ِٛلغؿٍذحٌؼخِٓػششحألِش٠ى١شٌلمٛقحإلٔغخْ،حٌّٛعٛػشحٌؼشر١ش،حٌُحٌّلىّش/
2
 .حألِش٠ى١شٌلمٛقحإلٔغخْ،ِىظزشكمٛقحإلٔغخْ،ٔفظحٌّٛلغحالطفخل١ش،48/49/50/60/62ِٓ:أٔظشحٌّٛحد/
3
 103أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
4
 .103أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
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٣ي اإلاُشا١ مً" 30" اإلااصة وبمىظب ،(1)1986ؤ٦خىبغ ٣ُت الىخضة مىٓمت بَاع في جيكإ" ألاٍٞغ ٣ُت لجىت ألاٍٞغ  لخ٣ى١ق بٍٞغ

٣ُا في والكٗىب ؤلاوؿان بد٣ى١ق الجهىى ؤظل مً...  والكٗىب ؤلاوؿان ٣ُت اللجىت جخإل٠".  وخماًتها بٍٞغ  ؤخض مً ؤلاٍٞغ

 ًخم  ؤهه ٖلى اإلاُشا١ مً" 31" اإلااصة وجىو .لبلضاجهم ٦ممشلحن ولِـ واإلاؿخ٣لت الصخهُت بهٟتهم ٌٗملىنق ًٖىا ٖكغ
ًاء ازخُاع ٣ُت الصخهُاث بحن مً ألٖا  والجزاَت ألازال١ بؿمى لها ومكهىص الاخترام مً ٢ضع بإٖلى جخدلى التي ؤلاٍٞغ

ق ٖلى مىه الخامؿت اإلااصة وجىو. (2) بال٨ٟاءة وجخمخ٘ والخُضة  ؤلاوؿان، في اإلاخإنلت ال٨غامت اخترام في الخ٤ ٞغص ل٩ل:"  ؤنٌد
تراٝ وفي  والخٗظًب الغ٤ُ٢ وججاعة الغ١ق وبسانت وبَاهخه، ؤلاوؿان اؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ ظمُ٘ وجدٓغ ال٣اهىوي، بمغ٦ٍؼ الٖا

ق ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو واإلاٗاملت
ٌد
: اإلاجا٫ َظا في مهامها ومً ،"اإلاهُىت ؤو بوؿاهُت الال

. اإلاُشا١ في الىاعصة" للكغوٍ َب٣ا والكٗىب ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت يمان*       

ىُىيق اإلاُشا١، في الىاعصة بالخ٣ى١ق اإلاىاَىحن جمخ٘ لًمان الخضابحر اجساط*         جىته٪ ال الضو٫ق ؤن مً الخإ٦ض ٖلى َظا ٍو
 (3).الطخاًا  بلى الخ٣ى١ق بٖاصة ًخم ؤن طل٪، ٞٗلىا وبطا الخ٣ى١، َظٍ

ت ؤو  الخ٩ىمُت ٚحر واإلاىٓماث لؤلٞغاص ًم٨ً بدُض وصعاؾتها، ق٩اويق هٓام  بمشابت ٌٗخبر الظي اإلاغاؾالث بظغاء*       مجمٖى

 الاهتها٧اث َظٍ خى٫ق اللجىت بلى (ق٩ىيق) الخماؽ ج٣ضًم  آلازٍغً خ٣ى١ق ؤو خ٣ى٢هم باهتها٥ ٌكٗغون الظًً ألاٞغاص مً

 مً ؤي اهته٨ذ ٢ض ؤزغيق َٝغ صولت بإن م٣ٗى٫ق بك٩ل اٖخ٣ضث بطا اإلاُشا١ في َٝغ صولت ٢بل مً مغاؾلت بعؾا٫*      
 باإلاٗاًحر جٟي ٧اهذ بطا ٞحها للىٓغ عؾمُا و٢بىلها اللجىت ظاهب مً اإلاغاؾالث صعاؾت وجخم اإلاُشا١، في الىاعصة ألاخ٩ام

. بالدؿاويق حٗل٣ُاتها ج٣ضًم بلى وصٖىتها باالصٖاءاث اإلاٗىُت الضولت بباٙل زم ومً.  اإلاُشا١ مً" 56" اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم

٣ُت الىخضة مىٓمت ماجمغ وبلى الضولت  بلى جىنُاث ج٣ضًم*      َغ١ق طل٪ في بما جٟٗله ؤن الضولت ٖلى ًيبػي ما خى٫ق ألاٍٞغ

. للطخُت الًغعق ظبر

ت ال٣ُام*     ت مٟاوياث في واإلاتهمت اإلاكخ٨ُت الضولت جضزل بدُض وصًت بدؿٍى  َظا اللجىت ٞٗلذ و٢ض وصًا، الجزإ لدؿٍى

. مىاؾباث ٖضة في ؤلاظغاء

 خى٫ق مؼاٖم في اإلاٗلىماث لجم٘ مُضاهُت بٗشاث وبعؾا٫ زانحن، م٣غعًٍ حُٗحن زال٫ مً الخد٤ُ٣ ؤؾلىب بلى اللجىء*   
 خالت جدؿحن ٦ُُٟت بكإن اإلاٗىُت الضو٫ق بلى جىنُاث اللجىت وج٣ضم. ؤلاوؿان لخ٣ى١ق وزُحرة الىُا١ واؾٗت اهتها٧اث 

غ بخ٣ضًم الضو٫ق التزام ٖضم خالت وفي ،(4).البٗشت جل٪ جهاًت في ؤلاوؿان خ٣ى١ق ا ؤو الخ٣اٍع  مكىبت ج٩ىنق ؤو طل٪، في جإزَغ
٣ُت اللجىت َٝغ مً صعاؾتها ٖىض اإلاُلىبت الٟٗالُت ا٦خما٫ ٖضم بلى طل٪ ًاصي والىيىح، الض٢ت في ه٣و بإي  صونق ؤلاٍٞغ

ام مً جم٨جها ؾلُت ؤًت لها ٩ًىنق ؤن  بلى الطخُت خُاة حٗغى في اإلاخمشلت  الُىاعتق خاالث وفي ،(5)ج٣ضًمها ٖلى الضو٫ق بٚع

                                                           
1
 .26،ص،2008ػز٠ذفٟظًحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚٚحٌمخْٔٛحٌـضحثشٞ،ِزوشسطخشؽ،حٌّذسعشحٌؼ١ٍخٌٍمؼخء،حٌـضحثش،كّشطزش٠ٕش،ؿش٠ّشحٌض/
2
 ِٓح١ٌّؼخقحإلفش٠مٌٟلمٛقحإلٔغخْٚحٌشؼٛد2ف/45"حٌّخدس/
3
 .ِٓح١ٌّؼخقحألفش٠مٟ"62"حٌّخدس/
4
حٌٛكذسحإلفش٠م١ش،ِزوشسِخؿغظ١ش،و١ٍشحٌلمٛق،ؿخِؼشٌِٛٛدِؼّشٞ،ط١ضٞرطخؽخػأكّذ،حٌشلخرشػٍٝكمٛقحإلٔغخْفٟحؽخسِٕظّش/

 .85،ص،2002ٚصٚ،
5
 .96رطخؽخػأكّذحٌشلخرشػٍٝكمٛقحإلٔغخْفٟحؽخسِٕظّشحٌٛكذسحألفش٠م١ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
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 الضولت مً جُلب ل٩ي ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض مً" 111" اإلااصة بمىظب اإلاا٢خت الخضابحر اؾخضٖاء للجىت ًم٨ً  وقُ٪، زُغ

ا اهخٓاع في بظغاء ؤي اجساط جإظُل . اإلاؿإلت َظٍ بكإن الجهاجي ٢غاَع

٣ُت اإلاد٨مت: الشاوي الٟٕغ   . والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

٣ُت مد٨مت بوكاء ٖلى ًىو والظي للمُشا١، ؤلايافي البرجى٧ى٫ق جبجي جم 1998 ٖام في     وفي ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق بٍٞغ

٣ي الاجداص في َٝغ صولت 53 ؤنل مً صولت 15 جهض٤ً بٗض الخىُٟظ خّحز الىٓام َظا صزل 25/1/2004  وجخسظ. ؤلاٍٞغ
لبُت ٢غاعاتها اإلاد٨مت ٩ىنق باأٚل ا ٍو ، ٢غاَع

ً
م٨ً ٢ُُٗا ًاث بضٞ٘ جد٨م ؤن للمد٨مت ٍو ق ل٨ً الا٢خًاء، ٖىض حٍٗى

ً
 مً ؤًا

:  في مهامها جخلخو التي اإلاد٨مت، اؾخًاٞت ٖلى 2004 ٖام ختى جىا٤ٞ لم اإلاهّض٢ت الضو٫ق

 جُب٤ُ ؤم بخٟؿحر مخٗل٣ا ألامغ ٧ان ؾىاء اإلاد٨مت، الى بالخىظه ؾمدذ 1998 ٖام بغجى٧ى٫ق مً الخامؿت اإلااصة خؿب*
  (1)مً ل٩ل الاجٟا٢ُت

٣ُت اللجىت* . ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

٣ُت للجىت الك٩ىيق ٢ضمذ التي الضولت*  . ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

. اإلاظ٧ىعة اللجىت بلى الك٩ىيق يضَا ٢ضمذ التي الضولت* 

. الطخُت ظيؿُت صولت*

٣ُت الخ٩ىمُت اإلاىٓماث*  . ؤلاٍٞغ

 الغابٗت اإلااصة مً 6 وال٣ٟغة الخامؿت اإلااصة مً 3 ال٣ٟغة ههذ ٣ٞض الخ٩ىمُت ٚحر واإلاىٓماث باألٞغاص ًخٗل٤ ُٞما*  

غاٝ الضو٫ق بًضإ يغوعة ٖلى ،1998 ٖام بغجى٧ى٫ق مً والشالزحن ق ألَا
ً
دا  اإلاد٨مت، بلى بالخىظه الجهاث لهظٍ ٌؿمذ جهٍغ

ظا .    Burkina Faso ٞاؾى بىع٦ُىا صولت ٣ِٞ 2004 ٖام ختى به ٢امذ ما َو

٣ُت، الضو٫ق مىٓمت في َٝغ صولت ل٩ل ًد٤*   الضو٫ق مىٓمت بها حٗتٝر مىٓمت ؤي ؤو اإلاىٓمت، ؤظهؼة مً ظهاػ ؤي ؤو ؤلاٍٞغ
٣ُت، ق جُلب ؤن ؤلاٍٞغ

ً
ق عؤًا

ً
ا  ج٩ىنق ؤال قٍغ ؤلاوؿان خ٣ى١ق وزاث٤ مً ٢اهىهُت وز٣ُت ؤي ؤو باإلاُشا١ ًخٗل٤ ُٞما اؾدكاٍع

 (2).ُٖىه الى٢ذ في طاجه الُلب في جىٓغ اللجىت

 .ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗغبي اإلاُشا١: الشاوي الٟٕغ

 ؤلاوؿان ب٨غامت الٗغبُت ألامت بًمان مً اهُال٢ا  ،1945 ماعؽ 23 في جإؾـ الظي للخ٣ى١ق الٗغبي اإلاُشا١ صًباظت في ظاء
ً وبإن الخل٣ُت بضء مىظ هللا ؤٍٖؼ الظي ً الضًاهاث مهض الٗغبي الَى  التي الؿامُت ؤلاوؿاهُت ال٣ُم طاث الخًاعاث ومَى

مت خُاة في خ٣ه ؤ٦ضث ت مً ؤؾـ ٖلى ٦ٍغ  الخى٠ُ ؤلاؾالمي للضًً الخالضة للمباصت وجد٣ُ٣ا. واإلاؿاواة والٗض٫ الخٍغ
ت والضًاهاث سها ٖبر ؤعؾخه بما مجها واٖتزاػا. البكغ بحن والدؿامذ واإلاؿاواة ألازىة في ألازغيق الؿماٍو ل جاٍع  ٢ُم مً الٍُى

                                                           
1
 .1998ِٓحٌزشطٛوٛيحإلػخف١ٌٍّٟؼخقحإلفش٠مٌٟغٕش"5"حٌّخدس/
2
 1998ِٓحٌزشطٛوٛيحإلػخف١ٌٍّٟؼخقحإلفش٠مٌٟغٕش"4"دسأٔظشحٌّخ/

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=956&vid=33
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 والباخشحن ألاعى ألَل م٣هضا ظٗلها ما والٛغب الكغ١ق بحن الٗمل مغا٦ؼ وكغ في ال٨بحر الضوعق لها ٧ان بوؿاهُت ومباصت

ت ًٖ . والخ٨مت اإلاٗٞغ

ً بىخضة مجها وبًماها خه، صونق مىايال الٗغبي الَى غ في ألامم خ٤ ًٖ مضاٞٗا خٍغ ا ج٣ٍغ  زغواتها ٖلى واإلاداٞٓت مهحَر
 ؤلاوؿان جمخ٘ بإن وبًماها واإلاخ٩امل، الكامل مٟهىمها في ؤلاوؿان خ٣ى١ق خماًت في وصوعٍ ال٣اهىنق بؿُاصة وبًماها وجىمُتها،

ت ت ألق٩ا٫ وعًٞا .مجخم٘ ؤي ؤنالت مُٗاع َى الٟغم وج٩اٞا والٗضالت بالخٍغ  حك٩ل التي ٧اٞت والههُىهُت الٗىهٍغ
 وألامً والؿلم ؤلاوؿان خ٣ى١ق بحن الىز٤ُ باالعجباٍ وب٢غاعا الٗاإلاُحن، وألامً للؿلم وتهضًضا ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اهتها٧ا

الن اإلاخدضة ألامم مُشا١ إلاباصت وجإ٦ُضا الٗاإلاُحن،  اإلاخدضة لؤلمم الضولُحن الٗهضًً وؤخ٩ام ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي وؤلٖا
خباع في ألازظ وم٘ والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت والخ٣ى١ق والؿُاؾُت اإلاضهُت الخ٣ى١ق بكإن  ال٣اَغة بٖالن الٖا

. ؤلاؾالم في ؤلاوؿان خ٣ى١ق بكإن

 ٩ًىنق ؤن اإلادخمل مً بإهه ٣ًى٫ق مً َىا٥ ؤهه ٚحر ؤلاوؿان، خ٣ى١ق لخماًت آلُاث مً مى٣ىنا اإلاكغوٕ َظا ظاء و٢ض     

 ؾبخمبر 3 في بوكائها ٖلى وا٣ٞذ ٢ض الٗغبُت الجامٗت ٧اهذ التي ، ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗغبُت اللجىت جلٗبه ٢ض الغ٢ابت صوعق
٨ُت الضو٫ق مىٓمت ٖمل مشل اإلاؿإلت َظٍ في الٗغبي الٗمل ٩ًىنق وبظل٪ ، 1968 ٨ُت اللجىت ؤوكإث التي ألامٍغ  لخ٣ى١ق ألامٍغ

٨ُت ؤلاجٟا٢ُت وي٘ ٢بل ؤلاوؿان  لم ل٨ً ،1994 ؾىت ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗغبي اإلاُشا١ ب٢غاع جم بط ،(1)ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألامٍغ
 جى٦ُل بلى الٗغبُت الجامٗت بمجلـ ؤصي ما ٖلُه، الخهض٣ًاث ببضاء ًٖ الٗغبُت الضو٫ق إلحجام الخىُٟظ خحز ًضزل

 اإلاٗض٫ الٗغبي اإلاُشا١ ؤوظب ٦ما ،2004 في طل٪ وجد٤٣ الٗغبي، اإلاُشا١ هو وحٗضًل بمغاظٗت الضاثمت الٗغبُت اللجىت

غاٝ مً صولت 44 بمىظب ت الضؾخىعٍت ؤلاظغاءاث ٧ل اجساط يغوعة ٖلى ألَا  اإلااصة في به اإلاٗتٝر الخ٤ لخماًت الًغوٍع
ُٗت جضابحر مً اإلاُشا١ مً الشامىت ُٗت ٚحر ؤو حكَغ  (2).حكَغ

: زاجمت

 مهما ٞغص ٧ل ول٨غامت ظمٗاء لئلوؿاهُت الخُحرة الاهتها٧اث مً حٗخبر الخٗظًب مؿإلت ؤن لىا ؾب٤ ما زال٫ مً ًخطر      
 اإلاجخم٘، ٢ُام ؤؾاؽ َى الظي ؤلاوؿان ٖلى ج٣طخي ل٩ىجها باإلاجخمٗاث الًاعة الجغاثم مً وهي صًاهخه، ؤو ظيؿِخه ٧اهذ
مت ؤضخذ لظل٪ مت الخٗظًب ظٍغ ا ٖاإلاُت ظٍغ خجؿض ألامم ٧ل حؿدى٨َغ ا ٍو مت لهظٍ اؾدى٩اَع  مسخل٠ زال٫ مً الجٍغ

 ألانٗضة مسخل٠ في والٗمل آلاٞت، لهظٍ الخهضي في الٗغبُت اإلاداوالث وختى وؤلا٢لُمُت الضولُت واإلاٗاَضاث الاجٟا٢اث

مت بُٖاءٍ ًم٨ىىا الظي الخ٠ُُ٨ ؤن ٦ما. مجها الخس٠ُٟ ألا٢ل ٖلى ؤو ابػالخه ؤظل مً مت ؤجها هي الخٗظًب، لجٍغ  ٞٗال ظٍغ

غ٢ها وؤؾالُبها ؤع٧اجها لها بظاتها ٢اثمت ت اإلاخٗضصة َو . للخ٨ىىلىظُا الؿلبي الخُىعق م٘ اعجباٍ في صاثما ج٩ىنق والتي واإلاخىٖى

لُه مت لهظٍ اإلاُل٤ الخٓغ مبضؤ ججؿُض ٩٦ل والٗالم الضولي اإلاجخم٘ ٖلى ًيبػي ٖو  م٩اٞدتها ٖلى الٗمل زال٫ مً الجٍغ
ها، ٢بل اعاث بةظغاء الٟٗالت الغ٢ابت ومماعؾت و٢ٖى  ب٢غاع ٖلى الٗمل ٦ظل٪ والسجىن، الاخخجاػ مىا٤َ بلى الٍؼ

 بلى اللجىء ؤؾلىب ؤن لىا ًًًب وِٗكه الظي الىا٢٘ ؤن بال اإلاكِىت، الجغاثم َظٍ مشل إلاغج٨بي الضولُت الجىاثُت اإلاؿاولُت
م الخٗظًب مماعؾت  ناص٢ذ التي جل٪ ٞحها بما البلضان، مً ال٨شحر في وقاجٗا مٟغويا ؤمغا ؤهه بال خٍٓغ ٖلى الىو ٚع

                                                           
1
 .27كّشطزش٠ٕش،ؿش٠ّشحٌظؼز٠ذفٟظًحٌمخْٔٛحٌذٌٟٚٚحٌمخْٔٛحٌـضحثشٞ،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
2
 .108أٚسحدوخٕ٘ش،ٔفظحٌّشؿغ،ص،/
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 صلُل وؤٞٛاوؿخان الٗغا١ ولُبُا وؾىعٍا مهغ مشل البلضان بٌٗ الُىم حِٗكه وما للخٗظًب اإلاىاًَت الاجٟا٢اث ٖلى
مت الخٗظًب ؤن ٖلى ٗلي خ٣ُ٣ي اخترام َىا٥ لِـ اهه َاإلاا ٢اثمت وؾخٓل جيخهي ال ظٍغ ا التي للمىاز٤ُ ٞو  وللُاب٘ جدَٓغ

.  ظمٗاء ؤلاوؿاهُت خ٣ى١ق اخترام ٖلى ال٣اثم الخٗامل في ؤلاوؿاوي

 

: اإلاساحؼ كابمت

:  الٗغبُت باللٛت اإلاغاظ٘     

حٍر الخٗظًب مً الخماًت ٞكاع، هللا ُٖاء. ص/  1  ؤلاوؿان خ٣ى١ق اإلاهىُت، ؤو والالاوؿاهُت ال٣اؾُت اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
. 2013 ٞلؿُحن ؤلال٨ترووي، لليكغ الهضا٢ت صاع   الضولُت، اإلاىاز٤ُ زال٫ مً

حٍر الخٗظًب مٟهىم اإلاىسخى، زلُل مدمض. ص/ 2  .واإلاهىُت والالاوؿاهُت ال٣اؾُت ال٣ٗىبت او اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

. 2004 ظى٠ُ، ، اإلاخدضة ألامم ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق اإلاخدضة ألامم مٟىيُت والسجىن، ؤلاوؿان خ٣ى١ق/ 3

تراٝ، ٖلى لخمله اإلاتهم حٗظًب الخؿُجي، ٞاعو١ ٖمغ/  4  اإلاهغيق ال٣اهىهحن ؤخ٩ام يىء ٖلى جدلُلُت صعاؾت الٖا

. ال٣اَغة الخضًشت، اإلاُبٗت وال٣ًاء، ال٣ٟه وآعاء والٟغوسخي

 لليكغ، الجضًضة الجامٗت صاع الجىاجي، الضولي ال٣اهىنق في صعاؾت الضولُت، الجغاثم الٛجي، ٖبض اإلاىٗم ٖبض مدمض/ 5

ت،  .2007 ؤلاؾ٨ىضٍع

مت ؾالمت، ب٨غ ؤبى هللا ٖبض مدمض/ 6  جدلُلُت جإنُلُت صعاؾت الضولي، وال٣اهىنق الجىاجي الضولي ال٣اهىنق في الخٗظًب ظٍغ
ىؾالُٞا في اعج٨بذ التي الخٗظًب ٢ُاٖاث بُان م٘ ىاهخاهامى اإلادخلت الٗغبُت الٟلؿُُيُت وألاعاضخي الؿاب٣ت ًٚى  وؤبى ٚو

ب، ت، الخضًض، الٗغبي اإلا٨خب ٍٚغ  . 2006ؤلاؾ٨ىضٍع

 ألاولى، الُبٗت بحروث، هاقغون، لبىان م٨خبت بجاوي، مدمض ج٣ضًم ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق الضولُت الخماًت ػاوػي، ٧لىصًى/ 7
2006. 

 

 : ألاحىبيت بالللت اإلاساحؼ

   1/ Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la tortures d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradents , adoptée par l’A,G, de l’ONU dans sa résolution 34/52, du 09/12/ 1975.           

  2/ zani Mahmoud, les mécanismes internationaux et régionaux de lute contre la torture, les systèmes préventif de visites : 
complémentarité ou concurrence » R.D.I.S.D.P, N 2,2008..                             

 3/ Rouget Didier, Prévenir la torture, mécanismes universels et régionaux de lute contre la torture, APT, Genève,2000..                      
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  4/ Love Kellberg, torture: International Rules and Procedures, edited by Bertil   Duner, Zed Books, London and New 
York. 

  5/ Eduard DELAPLACE , la torture , la justice pénal international dans les décisions des tribunaux pénaux, études des 
Law clincs en droit pénal international , Giffre editor , SPA Milano , 2003 . 

:  مرهساث

٣ُت، الىخضة مىٓمت بَاع في ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٖلى الغ٢ابت ؤخمض، بُاَاف/ 1  الخ٣ى١، ٧لُت ، ماظؿخحر مظ٦غة ؤلاٍٞغ

 .2002وػو، جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت

اع ٧اَىت، ؤوعاص/ 2  وػو، جحزيق ظامٗت الخ٣ى٢ـ،، ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت الضولي، ال٣اهىنق في الخٗظًب إلا٩اٞدت ال٣اهىوي ؤلَا
2011. 

: الضولُت اإلاىاز٤ُ

الن/ 1 . 1948ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

. 1966 والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١ق الضولي الٗهض/ 2

اجه ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاوعوبُت ؤلاجٟا٢ُت/ 3 . 1950 ألاؾاؾُت وخٍغ

٨ُت ؤلاجٟا٢ُت/  4 . 1969 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألامٍغ

٣ي اإلاُشا١/ 5 . 1981 والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

حٍر الخٗظًب إلاىاًَت اإلاخدضة ألامم بجٟا٢ُت/  6 . 1984 اإلاهىُت ؤو اوالئلوؿاهُت ال٣اؾُت اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

. 1998 الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام/ 7

مت مى٘ اجٟا٢ُت/ 8  في اإلااعر (ؤ)260 ع٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع ٖلحها، واإلاٗا٢بت الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ
09/12/1948 .

:  ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘

٨ُبُضًا،  الخٗظًب،  /1 ت ٍو   مى٢٘، الخغة، اإلاىؾٖى

http://ar.wikipedia.org/wikiD8%25B0%25D9%258A%25D8   %28                                                 

: الخٗظًب،جمضن،مى٢٘ ضخاًا إلاؿاهضة الٗالمي الُىم ؤمحن، لىعا/ 2

 www.tamadon.net/uploads/2/2/3/9/223914                                                     

مت ؤع٧ان/ 3   :  مى٢٘ الكاع٢ت، ظامٗت الٗام، ،ال٣ؿم الجٍغ
                                 http://qanouni.blogspot.com/2010/10/blog - post_616.html              

http://ar.wikipedia.org/wikiD8%25B0%25D9%258A%25D8%20%20%20%28
http://www.tamadon.net/uploads/2/2/3/9/223914
http://qanouni.blogspot.com/2010/10/blog%20-
http://qanouni.blogspot.com/2010/10/blog%20-
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 : مى٢٘ 144م، ؤلاوؿاهُت، يض اإلاغج٨بت الجغاثم/ 4
   http/Error! Hyperlink reference not valid. 

 :مى٢٘ الضولُت، الٟٗى مىٓمت الخٗظًبـ، مً لخماًت الضولُت آلالُاث/ 5
  www.amnesty.org/ar/human-rights-defenders/issues/protection                                                                 

          http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=138  :مى٢٘ الخٗظًب، مىاًَت لجىت/ 6
 : مى٢٘ اإلاخدضة، ألامم ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاٟىيُت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مجلـ /7

httpwww.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC   
:  مى٢٘ الجضًض، ال٣اهىنق مضوهت ؤلاوؿان، لخ٣ى١ق ألاوعوبُت، اإلاد٨مت ازخهام/ 8

                                                    http://www.dz-droit.info/2011/12/blog-post_30.html 
     www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/torture     : مى٢٘ ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت  الخٗظًب،/ 9

ق                       
 ق

http://www.amnesty.org/ar/human-rights-defenders/issues/protection
http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=138
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC
http://www.dz-droit.info/2011/12/blog-post_30.html
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/torture
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2011/torture
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 اللاهىهيت اإلاىظىمت هواق في البؼسيت ألاوسجت و ألاغلاء بصزاغت الازجلاء
 الػاإلايت الصخت إلاىظمت

 باإلاديت فازض يحي الدهخىز  حامػت الخلىق، وليت/  غمسوغ الخظين. د

 

 

 ملخف

ا اإلا٣الت َظٍ حٗالج         ًاء بؼعاٖت الاعج٣اء في ًخمشل و َام، ظض مىيٖى ت ألاوسجت و ألٖا  اإلاىٓىمت هُا١ في البكٍغ

ًاء ػعٕ ًجؿض خُض الٗاإلاُت، الصخت إلاىٓمت ال٣اهىهُت ت ألاوسجت و ألٖا  و ؤلاوؿاوي الخًامً مً ؾاَٗا عمؼا البكٍغ
 ٖبر اإلاؿخضام، الهخي ألامً بمٟاَُم الاعج٣اء زال٫ مً ، اإلاكتر٦ت ؤلاوؿاهُت اإلاهالر لخد٤ُ٣ الاظخماعي الخ٩اٞل

ت ًاء ػعٕ مُضان ٩ًىنق ؤن لًمان ال٣اهىهُت آلالُاث و اإلاُضاهُت الخضابحر مً مجمٖى ت ألاوسجت و ألٖا  ؾببا البكٍغ
مت مىاظهت بالخهىم و اإلاغضخى، آالٝ خُاة جدؿحن و ؤلاوؿاهُت، ال٨غامت الخترام  الاججاع ٖلى حٗخمض التي اإلاىٓمت الجٍغ

ًاء اإلاكغوٕ ٚحر الاججاع و بالبكغ ت باأٖل  . البكٍغ

ا الخسهو َظا بمٟاَُم لالعج٣اء ٢اهىهِخحن مىٓىمخحن ٖلى الٗاإلاُت الصخت مىٓمت حٗخمض لظل٪         ؾلُت باٖخباَع
 مىٓىمتها زال٫ مً ؾىاء ، واإلاٗاًحر ال٣ىاٖض وجهمُم الٗاإلاُت، الصخُت اإلاؿاثل مٗالجت في ٢ُاصًا صوعا جاصي جىظحهُت

الن ،1945 اإلاخدضة ألامم مُشا١ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى حكمل التي و الٗامت، ال٣اهىهُت  الٗهض ،1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

 اإلاغؤة يض الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت ،1966 والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي
ٟحن بضوعق اإلاخهلت الُب مهىت آصاب مباصت ،1979 باء، ؾُما وال الصخُحن، اإلاْى  مً واإلادخجٍؼً اإلاسجىهحن خماًت في ألَا

حٍر الخٗظًب  تهٍغب م٩اٞدت بغوجى٧ى٫ق ،1982 اإلاهىُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

ل والجى، والبدغ البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨ّمِ  الخ...2000 الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

غ ٖلى حكخمل التي و اإلاخسههت، ال٣اهىهُت إلاىٓىمتها باإلياٞت           و      ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ

ًاء و ألاوسجت ػعٕ في الؿالمت  الصخت إلاىٓمت الخىُٟظي اإلاجلـ ٢غاع و ،2003 (الٗالمي الاَخمام طاث ال٣ًاًا) ألٖا

ًاء بؼعاٖت الخام الٗاإلاُت ت ألاوسجت و ألٖا  زالًا لؼعاٖت الخىُٓمُت للمخُلباث ألاولى الٗاإلاُت اإلاكاوعةو ،2004 البكٍغ
غ و ،2004 ؤوجاوا ؤلاوؿان، ؤوسجت و  اإلاهُلخاث ٢امىؽ) ؤلاوؿان ؤوسجت و زالًا ػعاٖت ؤوكُت بكإن البُاهاث ج٣ٍغ

ًاء الاججاع خى٫ق بؾُىبى٫ق بٖالن و ،2007 (الٗاإلاُت ًاء ػعٕ ؾُاخت و باأٖل  الخىظحهُت اإلاباصت بلى بياٞت ،2008 ألٖا
ًاء لؼعإ ت ألاوسجت و ألٖا . 2010 البكٍغ

ت، ألاوسجت: اإلاٟخاخُت ال٩لماث  اخترام الاظخماعي، الخ٩اٞل اإلاؿخضام، الهخي ألامً الٗاإلاُت، الصخت إلاىٓمت البكٍغ
مت ؤلاوؿاهُت، ال٨غامت ًاء اإلاكغوٕ ٚحر الاججاع ، بالبكغ الاججاع اإلاىٓمت، الجٍغ ت باأٖل   البكٍغ
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ًاء ػعٕ ًجؿض          ت ألاوسجت و ألٖا  اإلاكتر٦ت ؤلاوؿاهُت اإلاهالر جد٤ُ٣ و ؤلاوؿاوي الخًامً مً ؾاَٗا عمؼا البكٍغ
ًاء الضو٫ق اجساط ٖبر اإلاؿخضام، الهخي ألامً بمٟاَُم لالعج٣اء َظا و الخمُحز، مً هٕى ؤي صونق  ، ألاممُت اإلاىٓمت في ألٖا
ا الٗاإلاُت الصخت مىٓمت هُا١ في بالخهىم و ت مخسههت صولُت و٧الت باٖخباَع  جُٟٗل و اإلاُضاهُت الخضابحر مً مجمٖى

ًاء ػعٕ مُضان ٩ًىنق ؤن لًمان حٗاوهُت و بغامجُت و ٢اهىهُت آلُاث ت ألاوسجت و ألٖا  ال٨غامت الخترام ؾببا البكٍغ
مت مىاظهت بالخهىم و اإلاغضخى، آالٝ خُاة جدؿحن و ؤلاوؿاهُت،  و بالبكغ الاججاع ٖلى حٗخمض التي اإلاىٓمت الجٍغ

ًاء اإلاكغوٕ ٚحر الاججاع ت باأٖل .  البكٍغ

ًاء ػعٕ ٖملُاث ؤن ٦ما      ت ألٖا ي و٢ض الٗالم، ؤهداء ظمُ٘ في واؾ٘ هُا١ ٖلى ؤنبدذ البكٍغ ٘ َظا ؤصَّط  ػعٕ في الخىؾُّ
ًاء ًاء َظٍ في زُحر ه٣و خضور بلى ألٖا  التي اإلاىا٤َ بلى اإلاغضخى مً الٗضًض ٌؿاٞغ خُض ٞحها، ججاعة ووكىء ألٖا

ًاء ٖلى الخهى٫ق ًم٨ً ت اإلاٗامالث زال٫ مً ٞحها ألٖا ىٓغ ؤهه وعٚم. اإلاسخلٟت الخجاٍع ًاء في الضولُت الخجاعة بلى ًُ  ألٖا
ق الًؼا٫ الخالي ويٗها ؤن بال الصخُت، الؿُاؾاث ٢ًاًا مً َامت ٢ًُت ؤجها ٖلى

ً
 وه٣و اإلاٗلىماث، هضعة بؿبب ٚامًا

. اإلاخىاٞغة البُاهاث ججمُ٘ مجا٫ في الجهىص

 زال٫ مً ؾىاء الخسهو، َظا بمٟاَُم لالعج٣اء ٢اهىهِخحن مىٓىمخحن ٖلى الٗاإلاُت الصخت مىٓمت حٗخمض لظل٪        
ا اإلاخسههت، ال٣اهىهُت مىٓىمتها ؤو ، الٗامت ال٣اهىهُت مىٓىمتها  مٗالجت في ٢ُاصًا صوعا جاصي جىظحهُت ؾلُت باٖخباَع
حر الؿُاؾُت، الخُاعاث وجىيُذ واإلاٗاًحر، ال٣ىاٖض وجهمُم الٗاإلاُت، الصخُت اإلاؿاثل  الضو٫ق بلى الخ٣جي الضٖم وجٞى

ٗت الخ٣ُٗض متزاًضة ٖاإلاُت بِئت في وج٣ُُمها، الصخُت الاججاَاث وعنض .  الخّٛحر وؾَغ

 الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الٗامت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت -1
 

 .1945 ًىهُه 26 ًىم في ٞغاوؿِؿ٩ى ؾان بمضًىت نضع اإلاخدضة ألامم مُشا١ -1-1

الن -1-2  .1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

غاٝ الغ٤ُ٢ وججاعة الغ١ق إلبُا٫ الخ٨مُلُت الاجٟا٢ُت -1-3  . 1956 بالغ١ق الكبحهت واإلاماعؾاث وألٖا
 .1966 والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي الٗهض -1-4

 . 1979 اإلاغؤة يض الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت -1-5
ٟحن بضوعق اإلاخهلت الُب مهىت آصاب مباصت -1-6 باء، ؾُما وال الصخُحن، اإلاْى  واإلادخجٍؼً اإلاسجىهحن خماًت في ألَا

حٍر الخٗظًب مً  . 1982 اإلاهىُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

ىم بٖالن -1-7 ٣ُا في والخىمُت والاظخماعي الا٢خهاصي لئلوٗاف ههج بكإن الخَغ  . 1988ؤلاوؿان مدىعٍ ٩ًىنق بٍٞغ
 . 1989 الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت -1-8

ل والجى، والبدغ البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً تهٍغب م٩اٞدت بغوجى٧ى٫ق -1-9  إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨ّمِ
مت  . 2000 الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

ٟا٫، اليؿاء وبسانت باألشخام، الاججاع ومٗا٢بت و٢م٘ مى٘ بغوجى٧ى٫ق -1-10  اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل وألَا
مت إلا٩اٞدت  . 2000الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

 .2006ال٣ؿغيق الازخٟاء مً ألاشخام ظمُ٘ لخماًت الضولُت الاجٟا٢ُت -1-11
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ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت -1-12  .2006 ؤلٖا

 الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت اإلاخسههت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت -2

غ -2-1 ًاء و ألاوسجت ػعٕ في الؿالمت و ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ  الاَخمام طاث ال٣ًاًا) ألٖا
 .2003 (الٗالمي

ًاء بؼعاٖت الخام الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الخىُٟظي اإلاجلـ ٢غاع -2-2 ت ألاوسجت و ألٖا  .2004 البكٍغ
 .2004 ؤوجاوا ؤلاوؿان، ؤوسجت و زالًا لؼعاٖت الخىُٓمُت للمخُلباث ألاولى الٗاإلاُت اإلاكاوعة -2-3

غ -2-4  .2007 (الٗاإلاُت اإلاهُلخاث ٢امىؽ) ؤلاوؿان ؤوسجت و زالًا ػعاٖت ؤوكُت بكإن البُاهاث ج٣ٍغ
ًاء الاججاع خى٫ق بؾُىبى٫ق بٖالن -2-5 ًاء ػعٕ ؾُاخت و باأٖل  .2008 ألٖا

ًاء لؼعاٖت الخىظحهُت اإلاباصت -2-6 ت اليسج و ألٖا  .2010 البكٍغ
 الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الٗامت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت -1

ًاء بؼعاٖت لالعج٣اء الٗامت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت جغج٨ؼ       ت ألاوسجت و ألٖا  التي و ؤلاوؿاهُت، الخ٣ى١ق خماًت ٖلى البكٍغ
 الٗاإلاُحن،باٖخباع الدكاع٥ و بالخٗاونق مغجبُا وا٢ٗا ججؿُضَا ٩ًىنق ؤن وظىب م٘ بُجها، ُٞما الخ٩امل و بالٗاإلاُت جخمحز

ؼ ألاممُت اإلاىٓمت ٖاًتع جدذ حٗمل مخسههت صولُت و٧الت الٗاإلاُت الصخت مىٓمت  خُض الضولُحن، ألامً و الؿلم لخٍٗؼ
ًاء ػعاٖت مُضان ؤن ٖلى الضولُت اإلاىاز٤ُ ؤ٦ضث ت ألاوسجت و ألٖا  في الخ٤ بدماًت مغجبُت مؿاثل ٖضة ًُغح البكٍغ

. ؤلاوؿاهُت ال٨غامت يمان و اإلاؿاواة في الخ٤ و الصخت في الخ٤ و الخُاة

 الضو٫ق جدترمه ؤن يغوعة ٖلى وقضصث ؤلاوؿاهُت، الخ٣ى١ق مً ؤنُل خ٤ الصخت في الخ٤ٝ مٗلىم َى ٦ما و        
حر ج٣ضًم ٖلى الصخت في الخ٤ ٣ًخهغ وال به، وجٟي وجهىهه ق ٌٗض بل ٣ِٞ، والى٢اثُت الٗالظُت الخضماث وجٞى

ً
 مً التزاما

غاٝ الضو٫ق  الجؿضًت الصخت مً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في بوؿان ٧ل بد٤ الضولُت والٗهىص اإلاىاز٤ُ ٖلى اإلاى٢ٗت ألَا
  .مؿخضام بك٩ل و وال٣ٗلُت

ًم          حر الضولت التزام وظىب ؤولها ، ؤؾاؾُت م٩ىهاث زالر الصخت في الخ٤ ٍو  الصخُت والبرامج الخضماث بخٞى
جب جمُحز، صونق الصخُت الخضماث بلى الىنى٫ق بم٩اهُت زاهُا و ال٩افي، بال٣ضع  الٟئاث ؤن مً الضولت جخإ٦ض ؤن ؤًًا ٍو

 ؤن َى ألازحر اإلا٩ىنق و           م٣ضعتهم، ٞى١ق زمجها ٩ًىنق وؤال الٗالط، ه٣ٟاث جخدمل ؤن حؿخُُ٘ اإلاجخم٘ مً اإلاسخلٟت

. اإلاىاَىحن لضي بال٣بى٫ق وجخمخ٘ ظىصة طاث الصخُت الخضماث ج٩ىنق

٘ ؾً ؤَمُت جإحي َىا ومً          ًاء الخبٕر ًجحز حكَغ  ٦ما الصخت، في الخ٤ جًمً التي الُغ١ق ٦إخض ًدخاط، إلاً باأٖل
٘ ؤن غ الدكَغ  ي٠ٗ بؿبب يضَم جمُحز صونق اخخُاظهم ٖىض مى٣ىلت ؤًٖاء ٖلى الخهى٫ق بم٩اهُت ال٣ٟحرة للٟئاث ًٞى

٨ٟل اإلاالُت، ٢ضعتهم ًاء لؼعاٖت اخخُاظهم خالت في للكٟاء ؤ٦بر ٞغم لهم ٍو   .ألٖا

ى ،الخُاة في الخ٤ ًٖ ؤما           الُىاعتق ؤو      الخغوب ؤو٢اث في ختى ٖىه الخغوط صولت ؤي ٖلى ًجب ال الظي الخ٤ َو
 خ٤ ٞدماًت خُاجه، مً حٗؿٟي بك٩ل شخو خغمان قإجها مً بظغاءاث اجساط ًٖ الامخىإ ٖلى ٣ًخهغ ال ٞهى الٗامت،

. بًجابُت جضابحر الضو٫ق اٖخماص ًجب بل طل٪، مً ؤ٦ثر ج٣خطخي الخُاة في ؤلاوؿان
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 وبٛاء بُ٘ ظغاثم في بالخهىم و الاؾخٛال٫، ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤي مى٘ زال٫ مً ؤلاوؿاهُت ال٨غامت يمان ًخم ٦ما        
ٟا٫ واؾخٛال٫ ٟا٫، ؤًٖاء وججاعة بُ٘ و ؤلاباخُت، اإلاىاص في ألَا م ألَا  ٖغيت ألا٦ثر و الًُٟٗت الٟئاث مً باٖخباَع

ًاء ػعٕ ؾُاخت ٨ٞغة َغح ما َظا و لالؾخٛال٫، ٣ا هٓمذ التي و ألٖا .  الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ويٗتها التي للمٗاًحر ٞو

 1945 ًىهُه 26 ًىم في ٞغاوؿِؿ٩ى ؾان بمضًىت نضع اإلاخدضة ألامم مُشا١ -1-1

 جخسظ الٛاًت لهظٍ وجد٣ُ٣ا الضولُحن، وألامً الؿلم خٟٔ يغوعة ألاؾاؾُت م٣انضٍ زال٫ مً ألاممي اإلاُشا١ خضص       
ًاء الضو٫ق زال٫ مً الٟٗالت و اإلاكتر٦ت الخضابحر الهُئت  لخجؿُض باإلياٞت وإلػالتها، الؿلم تهضص التي ألاؾباب إلاى٘ ألٖا
ىُت ز٣اُٞت، و اظخماُٖت و ا٢خهاصًت و ؾُاؾُت بِئت  اإلاؿاثل خل ٖلى الضولي بالخٗاونق الاعج٣اء لًمان صولُت و َو

لى وؤلاوؿاهُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الهبٛت طاث الضولُت ؼ ٖو اث ؤلاوؿان خ٣ى١ق اخترام حٍٗؼ  والخٍغ
 الغظا٫ بحن جٍٟغ٤ وال الضًً ؤو اللٛت ؤو الجيـ بؿبب جمُحز بال بَال٢ا طل٪ ٖلى والدصجُ٘ ظمُٗا للىاؽ ألاؾاؾُت

 (1) ؤلاوؿاهُت ال٨غامت لًمان واليؿاء،

 بالخدضًض و     اإلاخسههت الضولُت و٧االتها زال٫ مً الاظخماعي الُاب٘ طاث وكاَاث اإلاخدضة ألامم مىٓمت جماعؽ و      
ًاء ػعاٖت مىيٕى في بالخدضًض و الهخي اإلاجا٫ في َظا و الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ت، ألٖا  اإلاجلـ زال٫ ومً البكٍغ

 و الضعاؾاث وي٘ ٖبر الخيؿ٤ُ ًخم الى٧الت و ألاممُت اإلاىٓمت بحن الىنل خل٣ت ٌٗض الظي والاظخماعي الا٢خهاصي
غ  ٣ًضم ؤن وله بها، ًخهل وما والصخت والخٗلُم والش٣اٞت والاظخمإ الا٢خهاص ؤمىعق في الضولُت اإلاؿاثل ًٖ الخ٣اٍع

 طاث اإلاخسههت الى٧االث وبلى" اإلاخدضة ألامم" ؤًٖاء وبلى الٗامت الجمُٗت بلى اإلاؿاثل جل٪ مً مؿإلت ؤًت في جىنُاجه
اث ؤلاوؿان خ٣ى١ق اخترام بةقاٖت ًسخو ُٞما جىنُاث ٣ًضم ؤن وله الٗاإلاُت، الصخت مىٓمت مجها و الكإن  والخٍغ

 (2).ومغاٖاتها ألاؾاؾُت

الن -1-2  1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

الن ؤ٢غ        ت الخُاة في ٞغص ٧ل خ٤ ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا  ًجىػق ال و         شخهه، ٖلى ألامان وفى والخٍغ
دٓغ اؾخٗباصٍ، ؤو ؤخض اؾتر٢ا١  في الخ٤ شخو ٞل٩ل الؿُا١ هٟـ في و نىعَما، بجمُ٘ بالغ٤ُ٢ والاججاع الغ١ق ٍو
اٍ الصخت لًمان ٨ًٟى مِٗكت مؿخىيق  الُبُت والٗىاًت واإلاؿ٨ً واإلالبـ اإلاإ٧ل نُٗض ٖلى وزانت وألؾغجه، له والٞغ
ت، الاظخماُٖت الخضماث ونُٗض  الترمل ؤو العجؼ ؤو اإلاغى ؤو البُالت خاالث في الخاظت له ًامً ما في الخ٤ وله الًغوٍع

 لُٗغى ؾببا ؾ٩ُىنق مما ِٖكه، ؤؾباب ج٣ٟضٍ والتي بعاصجه ًٖ الخاعظت الٓغوٝ مً طل٪ ٚحر ؤو الكُسىزت ؤو

 (3).اإلاجا٫ َظا في الٗاإلاُت ؤلاظغامُت للخىُٓماث ؾهلت َٞغؿت ٩ًىنق وبالخالي خُا، لُب٣ى للبُ٘ ظؿمه ؤًٖاء

غاٝ الغ٤ُ٢ وججاعة الغ١ق إلبُا٫ الخ٨مُلُت الاجٟا٢ُت -1-3   1956 بالغ١ق الكبحهت واإلاماعؾاث وألٖا

 بلى ُٖاله مً آزغ شخها ًدى٫ق ؤو هٟؿه َى ًخدى٫ق بإن بٚغاٍئ ؤو ، شخو اؾتر٢ا١ ؤن ٖلى الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام ؤ٦ضث      
غاٝ الضو٫ق ٢ىاهحن هٓغ في ظىاثُا ظغما ع٤ُ٢،  حكمل و له، اعج٩ابهم ًشبذ مً ال٣ٗاب ٌؿخد٤ الاجٟا٢ُت، َظٍ في ألَا
له ب٣هض للٛحر ٖىه الخسلي ؤو اخخجاٍػ ؤو ما شخو ؤؾغ ٖلحها ًىُىيق التي ألاٞٗا٫ ظمُ٘ الغ٤ُ٢ ججاعة  ع٤ُ٢، بلى جدٍى
 بُُبُٗت و مباصلت ؤو بُٗا الخسلي، ؤٞٗا٫ وظمُ٘ مباصلخه ؤو بُٗه بُٛت ما ع٤ُ٢ اخخُاػ ٖلحها ًىُىيق التي ألاٞٗا٫ وظمُ٘
ًاء ٦بُ٘ قغعي، ٚحر لٛغى الخا٫ ت ألٖا  (4).البكٍغ
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. 1966 والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي الٗهض -1-4

تراٝ و ؤلا٢غاع جم           له جخاح ؤن في خ٤ مً شخو ل٩ل ما ٌكمل الظي الٗمل، في الخ٤ ٖلى الٗهض َظا زال٫ مً الٖا
ت، ٣ًبله ؤو ًسخاٍع بٗمل عػ٢ه ٦ؿب بم٩اهُت  حكمل ؤن ًجب خُض الخ٤، َظا لهىنق مىاؾبت جضابحر باجساط وج٣ىم بدٍغ
غاٝ الضو٫ق مً ٧ل جخسظَا التي الخضابحر حر الخ٤ لهظا ال٩املت اإلاماعؾت لخإمحن الٗهض َظا في ألَا  الخىظُه بغامج جٞى
 واظخماُٖت ا٢خهاصًت جىمُت جد٤ُ٣ قإجها مً وج٣ىُاث بؿُاؾاث اإلاجا٫ َظا في وألازظ واإلاهىُحن، الخ٣ىُحن والخضٍعب

مالت مُغصة وز٣اُٞت اث للٟغص جًمً قغوٍ ْل في ومىخجت ٧املت ٖو . ألاؾاؾُت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخٍغ

 الضو٫ق ؤ٢غث للمجخم٘، ألاؾاؾُت الخلُت جهِب ؤن ًم٨ً التي الٗىػق خالت مً الخض ؤظل مً و الؿُا١ هٟـ في و       
غاٝ ً وزهىنا واإلاؿاٖضة، الخماًت مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر ألاؾغة، مىذ بىظىب ألَا ىا٫ ألاؾغة َظٍ لخ٩ٍى  جهىيها َو

 (5). حُٗلهم الظًً ألاوالص وجغبُت حٗهض بمؿاولُت

غاٝ الضو٫ق التزام يغوعة ٖلى الٗهض ؤ٦ض ٦ما        الجؿمُت الصخت مً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في بوؿان ٧ل بد٤ ألَا
ه، ًم٨ً وال٣ٗلُت غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخٗحن التي الخضابحر حكمل بلٚى  لهظا ال٩املت اإلاماعؾت لخإمحن اجساطَا الٗهض َظا في ألَا
 خالت في للجمُ٘ الُبُت والٗىاًت الُبُت الخضماث جإمحن قإجها مً ْغوٝ تهُئت ؤظل مً الالػمت الخضابحر جل٪ الخ٤،
ًاء ػعٕ جسهو جُٟٗل مجها و اإلاغى، ت ألٖا  (6). البكٍغ

 . 1979 اإلاغؤة يض الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت -1-5

غاٝ الضو٫ق جخسظ ؤن يغوعة ٖلى الاجٟا٢ُت ؤ٦ضث         في اإلاغؤة يض الخمُحز ٖلى لل٣ًاء اإلاىاؾبت الخضابحر ظمُ٘ ألَا
اًت مُضان اًت زضماث ٖلى الخهى٫ق واإلاغؤة، الغظل بحن اإلاؿاواة ؤؾاؽ ٖلى لها، جًمً ؤن ؤظل مً الصخُت الٖغ  الٖغ

ًاء ػعٕ مجها و الصخُت، ت ألٖا  (7).البكٍغ

ٟحن بضوعق اإلاخهلت الُب مهىت آصاب مباصت -1-6 باء، ؾُما وال الصخُحن، اإلاْى  واإلادخجٍؼً اإلاسجىهحن خماًت في ألَا

حٍر الخٗظًب مً  . 1982 اإلاهىُت ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

ٟحن واظب مً ؤهه ٖلى اإلاخدضة ألامم مىٓمت مً الهاصعة الُب مهىت آصاب مباصت ؤ٦ضث          اإلا٩لٟحن الصخُحن اإلاْى
اًت باء ؾُما وال واإلادخجٍؼً للمسجىهحن الُبُت بالٖغ ٟحن، َاالء مً ألَا غوا ؤن اإلاْى  البضهُت لصختهم خماًت لهم ًٞى

ُت هٟـ مً ج٩ىهان ألمغايهم ومٗالجت وال٣ٗلُت . اإلادخجٍؼً ؤو اإلاسجىهحن لٛحر اإلاخاخحن واإلاؿخىيق الىٖى

حٍر الخٗظًب في مكاع٦ت حك٩ل ؾلبُت ؤو بًجابُت ؤٖما٫ ؤي ؤن اإلاباصت اٖخبرث ٦ما          ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
ما٫ َظٍ ٖلى جدٍغًا ؤو جىاَاا ؤو اإلاهُىت ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت  آلصاب ظؿُمت مسالٟت  العج٩ابها مداوالث ؤو   ألٖا

 (8).الُب مهىت

ىم بٖالن -1-7 ٣ُا في والخىمُت والاظخماعي الا٢خهاصي لئلوٗاف ههج بكإن الخَغ  . 1988ؤلاوؿان مدىعٍ ٩ًىنق بٍٞغ

الن خضص         اصة بلى الغامُت الضو٫ق ظهىص ج٨ش٠ُ يغوعة ٖلى ؤلٖا  في اإلاخدضة ألامم مىٓىمت ماؾؿاث بحن الخٗاونق ٍػ
٣ُا إلاكا٧ل خلى٫ق ًٖ البدض ت بالخىمُت اإلاخٗل٣ت بٍٞغ لت والخىمُت الاهخٗاف ؾُا١ في البكٍغ  في بالخهىم و ألاظل، ٍَى

ًاء ػعاٖت مجا٫ في الخ٨ىىلىجي الخُىعق مً الاؾخٟاصة و الُبي، اإلاجا٫ ت ألٖا  (9).البكٍغ



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

68 

  1989 الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت -1-8

غاٝ الضو٫ق ج٨ٟل ؤن ًجب و ، الخُاة في ؤنُال خ٣ا َٟل ل٩ل ؤن ٖلى الاجٟا٢ُت ؤ٦ضث         ب٣اء مم٨ً خض ؤ٢صخى بلى ألَا
، الُٟل ُٗت الخضابحر زال٫ مً وهمٍى ت الدكَغ  ؤق٩ا٫ ٧اٞت مً الُٟل لخماًت اإلاالثمت والخٗلُمُت والاظخماُٖت وؤلاصاٍع

ت اإلاٗاملت ؤو وؤلاَما٫ ال٣ٗلُت ؤو البضهُت ؤلاؾاءة ؤو الًغعق ؤو الٗى٠ . الاؾخٛال٫ ؤو اإلاٗاملت وبؾاءة بَما٫، ٖلى اإلاىٍُى

غاٝ الضو٫ق حٗتٝر        ه ًم٨ً نخي مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في الُٟل بد٤ ألَا  ألامغاى ٖالط مغا٤ٞ في وبد٣ه بلٚى

غاٝ الضو٫ق وجبظ٫. الهخي الخإَُل وبٖاصة  ٖلى الخهى٫ق في خ٣ه مً َٟل ؤي ًدغم ؤال لخًمً ظهضَا ٢هاعيق ألَا
اًت زضماث ُاث زٌٟ ؤظل مً َظٍ، الصخُت الٖغ ٟا٫، الغي٘ ٞو حر ٦ٟالت و وألَا اًت الُبُت اإلاؿاٖضة جٞى  والٖغ
ٟا٫ لجمُ٘ الالػمخحن الصخُت غ ٖلى الدكضًض م٘ ألَا اًت جٍُى غ و        ألاولُت، الصخُت الٖغ اًت جٍُى  الصخُت الٖغ

. ألاؾغة بدىُٓم اإلاخٗل٣ت والخضماث والخٗلُم للىالضًً، اإلا٣ضم وؤلاعقاص الى٢اثُت

غاٝ الضو٫ق جخٗهض ٦ما        ؼ ألَا جي بك٩ل الخىنل ؤظل مً الضولي الخٗاونق وحصجُ٘ بخٍٗؼ ما٫ بلى جضٍع  للخ٤ ال٩امل ؤلٖا
 مجا٫ في بالخهىم و           الهضص، َظا في الىامُت البلضان اخخُاظاث زانت بهٟت وجغاعى  ، به اإلاٗتٝر الصخت في

ًاء ػعٕ ج٣ىُاث ٟا٫ لهالر ألٖا  (10). ألَا

ل والجى، والبدغ البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً تهٍغب م٩اٞدت بغوجى٧ى٫ق -1-9  إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨ّمِ
مت .  2000 الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

م ٖلى البروجى٧ى٫ق َظا زال٫ مً التر٦حز جم          صولت بلى ما لصخو مكغوٕ ٚحر صزىال باٖخباٍع اإلاهاظٍغً تهٍغب ججٍغ
اًاَا مً الصخو طل٪ لِـ َٝغ  ٚحر ؤو مباقغة بهىعة الخهى٫، ؤظل مً وطل٪ ٞحها، الضاثمحن اإلا٣ُمحن مً ؤو ٖع

اث َظٍ بؿبب و ؤزغي، ماصًت مىٟٗت ؤو مالُت مىٟٗت ٖلى مباقغة،  ضخُت ألاشخام َاالء ؾُهبذ الخهٞغ

ًاء ججاعة ؤظل مً ْغوٞهم حؿخٛل ٢ض التي ؤلاظغامُت للخىُٓماث ت ألٖا . اإلاكغوٖت ٚحر البكٍغ

 جٟخِكها، و الؿُٟىت اٖخالء زال٫ مً البدغ ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً تهٍغب إلا٩اٞدت جضابحر اجساط الضو٫ق ٖلى وظب لظا         
 ٢ُامها لًمان جضابحر َٝغ صولت ٧ل جخسظ و ؤشخام، مً مخجها ٖلى جدمله وما الؿُٟىت بػاء اإلاىاؾبت الخضابحر اجساط و

حر ؼ ؤو بخٞى اصة بٖالمُت بغامج حٍٗؼ  بظغامي وكاٍ َى البروجى٧ى٫ق َظا مً 6 اإلااصة في اإلابّحن الؿلى٥ بإن الٗام الىعي لٍؼ
 الضو٫ق جخٗاونق و اإلاٗىُحن، للمهاظٍغً قضًضة مساَغ ٌؿّبِب وؤهه الغبذ، بهضٝ مىٓمت بظغامُت ظماٖاث جغج٨به ما ٦شحرا

غاٝ الم مُضان في ألَا  (11).اإلاىٓمت ؤلاظغامُت للجماٖاث ضخاًا اإلادخملحن اإلاهاظٍغً و٢ٕى صونق الخُلىلت بهضٝ ؤلٖا

ٟا٫، اليؿاء وبسانت باألشخام، الاججاع ومٗا٢بت و٢م٘ مى٘ بغوجى٧ى٫ق -1-10  اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل وألَا

مت إلا٩اٞدت  . 2000الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

م ؤو ه٣لهم ؤو ججىُضَم زال٫ مً باألشخام الاججاع البروجى٧ى٫ق ظغم          بال٣ىة التهضًض بىاؾُت اؾخ٣بالهم ؤو بًىاَئ
 خالت اؾخٛال٫ ؤو الؿلُت اؾخٛال٫ ؤو الخضإ ؤو الاخخُا٫ ؤو الازخُاٝ ؤو ال٣ؿغ ؤق٩ا٫ مً طل٪ ٚحر ؤو اؾخٗمالها ؤو

 الاؾخٛال٫، لٛغى آزغ شخو ٖلى ؾُُغة له شخو مىا٣ٞت لىُل مؼاًا ؤو مالُت مبالٜ جل٣ي ؤو بةُٖاء ؤو اؾخًٗاٝ،
كمل  ٢ؿغا، الخضمت ؤو السخغة ؤو الجيسخي، الاؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ ؾاثغ ؤو الٛحر صٖاعة اؾخٛال٫ ؤصوى، ٦دض الاؾخٛال٫، َو
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ًاء، هٕؼ ؤو الاؾخٗباص ؤو بالغ١، الكبحهت اإلاماعؾاث ؤو الاؾتر٢ا١ ؤو ٟا٫ بالخهىم و ألٖا  مً ٖكغة الشامىت صونق ؤي ألَا

. الٗمغ

تهم، باألشخام الاججاع لطخاًا الصخهُت الخغمت بهىنق الضو٫ق التزام يغوعة ٖلى الخإ٦ُض جم ٦ما            ٍى  بىؾاثل َو
ت، الاججاع بظل٪ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث ظٗل مجها  ؤلاصاعيق ؤو ال٣اهىوي هٓامها اخخىاء َٝغ صولت ٧ل ج٨ٟل ٦ما ؾٍغ

غ جضابحر ٖلى الضازلي ت ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث ًٖ مٗلىماث ٞحها بما باألشخام، الاججاع لطخاًا جٞى    الهلت؛ طاث وؤلاصاٍع
خباع بٗحن وؤزظَا وقىاٚلهم آعائهم ٖغى مً لخم٨ُجهم مؿاٖضاث و  يض الجىاثُت ؤلاظغاءاث مً اإلاىاؾبت اإلاغاخل في الٖا

 الاججاع لطخاًا والاظخماعي والىٟؿاوي الجؿضي الخٗافي جدُذ جضابحر جىُٟظ و الضٞإ، بد٣ى١ق ًمـ ال بما الجىاة،
ا الخ٩ىمُت ٚحر اإلاىٓماث م٘ الخٗاونق طل٪، ج٣خطخي التي الخاالث في ٌكمل، بما باألشخام، حَر  اإلاجخم٘ ٖىانغ مً ٚو

. اإلاضوي

حر ٖلى َٝغ صولت ٧ل خغم يمان م٘           صازل وظىصَم ؤزىاء باألشخام الاججاع لطخاًا البضهُت الؿالمت جٞى
 بم٩اهُت باألشخام الاججاع لطخاًا جدُذ جضابحر ٖلى الضازلي ال٣اهىوي هٓامها اخخىاء َٝغ صولت ٧ل ج٨ٟل و ب٢لُمها،

 (12).بهم لخ٣ذ ٢ض ج٩ىنق التي ألايغاع ًٖ حٍٗىٌ ٖلى الخهى٫ق

 باألشخام، الاججاع ضخاًا خماًت  و باألشخام، الاججاع وم٩اٞدت إلاى٘ الالػمت الخضابحر الضو٫ق جخسظ ٦ما           
ٟا٫، اليؿاء وبسانت ؼ و بًظائهم، مٗاوصة مً وألَا غاٝ، اإلاخٗضص ؤو الشىاجي الخٗاونق حٍٗؼ إة لخس٠ُٟ جضابحر ألَا  َو
ٟا٫، اليؿاء وبسانت ألاشخام، ججٗل التي الٗىامل  واوٗضام والخسل٠ ال٣ٟغ مشل الاججاع، ؤمام مؿخًٟٗحن وألَا
ت ؤو الؿٟغ وزاث٤ وؤمً ؾالمت يمان بلى باإلياٞت الٟغم، ج٩اٞا ا التي الهٍى  هُابت جهضع التي ؤو الُٝغ الضولت جهضَع

ا بٖضاصَا ومى٘ ٖجها،  (13).مكغوٖت ٚحر بهىعة واؾخٗمالها وبنضاَع

 2006ال٣ؿغيق الازخٟاء مً ألاشخام ظمُ٘ لخماًت الضولُت الاجٟا٢ُت -1-11

 ٧ان، اؾخصىاجي ْٝغ بإي الخظٕع ًجىػق ال ٦ما ال٣ؿغي، لالزخٟاء شخو ؤي حٍٗغٌ ًجىػق ال ؤهه ٖلى الاجٟا٢ُت ؤ٢غث     
 اؾخصىاء خالت بإًت ؤو الضازلي، الؿُاسخي الاؾخ٣غاع باوٗضام ؤو خغب، باهضإل التهضًض ؤو خغب بدالت ألامغ حٗل٤ ؾىاء
غ ؤزغي، مت جىُٓماث جىعٍ م٘ الازخٟاء، خاالث الٓغوٝ َظٍ في جىدكغ مٗلىم َى ٦ما و ال٣ؿغي، الازخٟاء لخبًر  الجٍغ
ًاء لجٕز اإلاىٓمت ت ألٖا  الغ٢ابُت ألاظهؼة ي٠ٗ و ال٣اهىنق ُٚاب م٘ متزامىت الخالت َظٍ و بها، الاججاع و البكٍغ

 (14).للضولت

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت -1-12  2006 ؤلٖا

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت ؤ٢غث        ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت ؤو للخٗظًب شخو ؤي حٍٗغٌ ٖضم ٖلى ؤلٖا
 ب٩امل مىا٣ٞخه صونق ٖلُه والٗلمُت الُبُت الخجاعب إلظغاء شخو ؤي ٌٗغى ال زام وبك٩ل اإلاهُىت ؤو الالبوؿاهُت ؤو

خه، غاٝ الضو٫ق جخسظ ؤن ًجب الخهىم بهظا و خٍغ ُٗت الخضابحر ظمُ٘ ألَا ت الدكَغ  والخٗلُمُت والاظخماُٖت وؤلاصاٍع
ا حَر ا٢ت، طويق ألاشخام لخماًت اإلاىاؾبت الخضابحر مً ٚو  ؤق٩ا٫ ظمُ٘ مً الؿىاء، ٖلى وزاعظها مىاػلهم صازل ؤلٖا

خضاء، والٗى٠ الاؾخٛال٫ غاٝ الضو٫ق حٗتٝر ٦ما الجيـ، هٕى ٖلى ال٣اثمت ظىاهبها طل٪ في بما والٖا  لؤلشخام بـإن ألَا
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ا٢ت طويق اث بإٖلى الخمخ٘ في الخ٤ ؤلٖا ا٢ت، ؤؾاؽ ٖلى جمُحز صونق الصخت مؿخٍى  الاؾخٟاصة في خ٣هم وبالخهىم ؤلٖا

ًاء ػعاٖت مً  (15).قٟائهم في حؿاَم التي ألٖا

 الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت اإلاخسههت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت -2

 الاؾخٗما٫ لخىظُه ألاؾـ و اإلاباصت وي٘ الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت اإلاخسههت ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت حؿتهضٝ          
ًاء لؼعاٖت ال٣اهىوي ت، ألاوسجت و ألٖا حر و البكٍغ  و ألاوسجت و الخالًا ٖلى للخهىم م٣بى٫ق ؤزالقي و مجهجي بَاع جٞى

ًاء ت ألٖا غاى ػعٖها و البكٍغ . اإلاجا٫ َظا  ج٣ىحن ٖبر اإلاخباص٫ الخٗاونق ؤظل مً و ٖالظُت، أٚل

غ -2-1  2003 حألػؼخء ٚ حألٔغـش ػعٕ في والؿالمت ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ

غ ع٦ؼ      ًاء و ألاوسجت ػعٕ في والؿالمت ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ  ال٣ًاًا قٗاع خمل الظي و ألٖا

ض،  في اإلاى٣ٗض و الٗالمي، الاَخمام طاث ًاء و الخالًا ػعٕ  اٖخباع ٖلى ، 2003 ؤ٦خىبغ 9-6 بؾباهُا، مضٍع  مً وألاوسجت ألٖا
ًاء ػعٕ مً ألامغاى مً واؾٗت لُاثٟت الٟٗالت الٗالظاث  الجظُٖت الخالًا و وال٣لب وال٨لى ال٨بض مشل والخالًا، ألٖا

م و اإلاىاٖت، ي٠ٗ مغضخى في ًاء ػعٕ لىجاح ٖلمُت ٣ٖباث ٞهىا٥ طل٪ ٚع  مً صخخه ٖلى ال٨بحرة اإلاساَغ هدُجت ألٖا
ًاء ػعٕ ٍَغ٤ ًٖ اإلاٗضًت الٗىامل اهخ٣ا٫ ت، ٚحر ألٖا  الٗاإلاُت الصخت مىٓمت اٖخمضث طل٪ زال٫ مً و      البكٍغ

اث : ٖاإلاُا ألازال٢ُت واإلاماعؾت للؿالمت ؤصوى مؿخٍى

غ و حصجُ٘ -1 ًاء الضو٫ق في ػعٕ ٖالظاث جٍُى ٣ت ألٖا . ؤزال٢ُا اإلاىاؾبت بالٍُغ

غ حؿهُل  -2 ت جٍُى ت اإلاىاص و٦ٟاءة والؿالمت الجىصة إلصاعة وألازال٢ُت الٟىُت اإلاٗاًحر مً ؤؾاؾُت مجمٖى  البكٍغ

ًاء للضو٫ق همىطظا ج٩ىنق ؤن ًم٨ً للؼعٕ  . ألٖا
ًاء الضو٫ق حصجُ٘ -3 اع وي٘ ٖلى ألٖا  يمان وزانت الؼعٕ، ؤوكُت زُت و الىَىُت والؿُاؾاث ال٣اهىوي ؤلَا

اث بحن الخيؿ٤ُ ت اإلاىاص اإلاكتًر حن مً البكٍغ حن اإلاخبٖر  . اإلاخٞى
ًاء، الخبٕر مضي ًٖ البُاهاث و للمٗلىماث بى٪ بوكاء -4  . وألاوسجت الخلُت باأٖل

ُت بوكاء -5 ت اإلااهدت الجهاث ٖلى جُب٤ التي الؿالمت وجضابحر اإلاٗغوٞت اإلاٗضًت للمساَغ ٖاإلاُت زٍغ  في واإلاخبٖر
 (16).الٗالم في واإلاىا٤َ البلضان مسخل٠

ًاء الضو٫ق مؿاٖضة -6 غ ٖلى ألٖا  ٍَغ٤ ًٖ ؾُما وال والؿالمت بالجىصة الخانت الىَىُت الخىُٓمُت ال٣ضعاث جٍُى
  الضولي الضٖم قب٩اث بوكاء حصجُ٘

ت الخُىاهاث وألاوجاع، ، ال٣لب الُٗىن، الٗٓام، مً ألاوسجت بىى٥ بوكاء  -7  .اإلاىٍى
 ج٣ىُاث وجدؿحن  اإلااهذ، الُٝغ ؾالمت و اإلاٍغٌ ب٣اء مٗضالث جدؿحن وحكمل الخالًا ػعاٖت جدضًاث مىاظهت -8

 ؤصواث وظىص ٖضم ؤو ٦ٟاًت ٖضم و الٟحروؾُت، الٗضويق و ، الٗغقي الخىٕى ٣ٖباث بؿبب اليؿُجي الخىا٤ٞ

 . والٗالط الدصخُو
ًاء ػعٕ -9  هي الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت اإلادخملت ألاصواع ؤن و ،" للمغضخى ٖاإلاُت زضمت" ؤهه ٖلى بلُه ًىٓغ  ألٖا

ؼ و الٗاإلاُت، البُاهاث ٖلى ؤًٞل بك٩ل الخهى٫ق حؿهُل ُت البدىر حٍٗؼ ت الش٣اٞاث مً الىٖى  لخدؿحن اإلاخىٖى

 . الؼعٕ في الٗاإلاُت الخىا٢ًاث ٞهم
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 الخباص٫ بغامج ٖلى للخٟاّ الٗالمي، الهُٗض ٖلى ميؿ٣ت الخالًا ػعٕ وؾالمت ظىصة مٗاًحر ج٩ىنق ؤن ًجب -10

حر الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت ًم٨ً و الٗالمي،  (17). والخٗاونق الخىانل لدؿهُل الٗاإلاُت ال٣ُاصة جٞى

ًاء بؼعاٖت الخام الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الخىُٟظي اإلاجلـ ٢غاع -2-2 ت ألاوسجت و ألٖا  2004 البكٍغ

ًاء الضو٫ق ؤن ال٣غاع َظا زال٫ مً الخإ٦ُض جم ت جىاظه الٗاإلاُت الصخت مىٓمت في ألٖا  مجا٫ في الخدضًاث مً مجمٖى

ًاء و ألاوسجت و الخالًا ػعٕ ت، ألٖا : بؿبب البكٍغ

اصة - ًاء و ألاوسجت ػعاٖت في ٖاإلاُت ٍػ ت ألٖا  .البكٍغ
ت اإلاىاص ٦ٟاًت لٗضم جؼاًض -  .الُبُت لالخخُاظاث البكٍغ

ت اإلاىاص ؾالمت و بمإمىهُت اإلاخهلت اإلاساَغ جؼاًض -  .بالؼعٕ الخانت البكٍغ
ًاء و ألاوسجت و الخالًا لؼعٕ الخاظت جؼاًض - ت ٚحر الخُت ألٖا  .البكٍغ

ًاء لؼعٕ اإلادخملت اإلاساَغ جؼاًض - ت ٚحر ألٖا   (18). اإلاٗغوٞت ٚحر و اإلاٗغوٞت اإلاٗضًت الٗىامل بؿبب البكٍغ

جي بقغاٝ جىُٟظ يغوعة ٖلى الاجٟا١ جم ألاؾاؽ َظا ٖلى و ًاء و  ألاوسجت و الخالًا لكغاء ٞٗا٫ َو ت، ألٖا  البكٍغ
ًاء بُ٘ مً و الؼعٕ، ؾُاخت مً ال٣ٟحرة الٟئاث لخماًت جضابحر اجساط و ، مخسههت للجان صاثمت ع٢ابت ٖبر  و ألٖا

 التي اإلاماعؾاث ًٖ البُاهاث و اإلاٗلىماث ظم٘ و ٞدو اإلاخباص٫ الخٗاونق زال٫ مً الضو٫ق ٢ُام يغوعة م٘ ألاوسجت،

.   الىجاٖت و الجىصة و اإلاإمىهُت جدترم

ًاء ػعٕ مىيٕى بسهىم و    ت ٚحر ألٖا  الىٕى لهظا الؿماح ٖضم و مى٘ ٖلى الضو٫ق خض ٞخم (الخُىاهُت) البكٍغ
 الصخُت الؿلُاث بةقغاٝ اإلاغا٢بت و للًبِ ٞٗالت جىُٓمُت و ٢اهىهُت آلُاث بىظىص بال الؼعٕ ٖملُاث مً

 ٚحر الاؾخٗما٫ بؿبب خهىلها اإلام٨ً الٗضويق لغنض الضولُحن الاجها٫ و الخٗاونق لضٖم باإلياٞت الىَىُت،

  (19) الٗالمي الهخي لؤلمً خماًت اإلاىاص، مً الىٕى لهظا الغقُض

غ -2-3   2004 ؤلاوؿان ؤوسجت و    زالًا لؼعاٖت الخىُٓمُت اإلاخُلباث خى٫ق ألاولى الٗاإلاُت اإلاكاوعة ج٣ٍغ

 لؼعاٖت وألاوسجت الخالًا ؤلاوؿان الخىُٓمُت اإلاخُلباث ٖلى ألاولى الٗاإلاُت اإلاكاوعة زال٫ مً اإلادكاوعونق ها٢ل       
مبر 29 في ؤوجاوا، :  2004 صٌؿمبر 1 -هٞى

 .مهمت ٖالظُت ٢ُمت م٘ الصخُت اإلاىخجاث مً مُٗىت ٞئت وألاوسجت الخالًا حك٩ل -1

غ بلى جٟخ٣غ التي البلضان -2 ت اإلاىاص ػعٕ مساَغ ًٖ الىاظمت ألامغاى الهدكاع جاصي الخىُٓمُت ألَا  .البكٍغ
اث إلاٗالجت الٟٗالت الىَىُت الغ٢ابت -3 ت، الخالًا ػعٕ مكتًر ًاء، ألاوسجت البكٍغ  يمان طل٪ في بما وألٖا

ت اإلاىاص ًٖ اإلاؿاءلت  . لها وجدب٘ للؼعٕ البكٍغ
غ -4  . اإلااهدت اإلاغضخى ؾالمت خماًت يمان في الصخُت الؿلُاث ٦مؿاولُت للخضماث والخسُُِ ألاهٓمت جٍُى

 . واإلاغا٢بت وؤلاهٟاط الامخشا٫ يمان هٓام و واإلاىانٟاث، اإلاٗاًحر جدضًض ٌكمل جىُٓمي بَاع -5

ت ألاؾاؾُت ألاوسجت لى٣ل ألاؾاؾُت الٗاإلاُت اإلاىانٟاث جدضًض -6  ًخم التي واإلاىخجاث الخلُت و الًغوٍع
٣ها ؤو الضو٫ق وبحن ٖاإلاُا اؾخسضامها ا حؿٍى  الجلض، لٗٓام، اإلاج٠ٟ والخجمُض ألاوجاع، ؤو اإلاجمضة الٗٓام) ججاٍع

ُت ال٣لب نماماث ، ًدُِ الظي ت وألاٖو  . الجظُٖت الخالًا ، الُاػط للضم اإلاىخجت ال٣غهُت، قغاثذ، ، الضمٍى
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ُت الخضماث ٖلى اإلاُب٣ت الجىصة ؤهٓمت الزخباع مخُىعق هٓام جُٟٗل -7   (20). وألاوسجت الخالًا اإلاهٞغ

غ بصعاط ًجب -8 ؼ و ، اإلا٨ُغوبي للخلىر ال٣ابلت الٗىامل اهخ٣ا٫ زُغ خا٫ في مب٨غة مغخلت في الؿلبُت الخ٣اٍع  حٍٗؼ
 اؾتراجُجُت مً ٦جؼء الضولي الخٗاونق زال٫ مً الٟٗا٫ والترنض اإلاٗضًت التهضًضاث ًٖ ؤلاباٙل و اإلاغا٢بت
  (21). الٗاإلاُت الصخت مىٓمت

ؼ -9 ًاء لؼعٕ والا٢خهاصًت الصخُت الٟىاثض حٍٗؼ ؼ و نلبت، جىُٓمُت بِئت زال٫ مً ألٖا  و      ، الابخ٩اع حٍٗؼ

 . اإلاساَغ إلصاعة الجماُٖت ال٣ضعة جدؿحن
حر  -10 اصة ؤظل مً ألاوسجت، و الخالًا لؼعاٖت ؤزالقي، و قٟاٝ لخىُٓم جىظحهُت مباصت جٞى  الخهى٫ق بم٩اهُت ٍػ

 . اإلاغضخى وؾالمت ٖلحها
ؼ  -11  . والٗالمي ؤلا٢لُمي الخٗاونق وحؿهُل واإلاغا٢بت والخضٍعب اإلاؿخضامت الخىمُت حٍٗؼ

ت لؤلوسجت الٗالجي الاؾخسضام ٖلى البُاهاث وجباص٫ الضولي والخٗاونق الٗاإلاُت، الكب٩اث ب٢امت جِؿحر -12  . البكٍغ

غ -13 ٗالُت وظىصة لؿالمت واضخت جىظحهُت مباصت جٍُى ت الخالًا ٞو ًاء وػٕع وألاوسجت البكٍغ  . ألٖا
ؼ -14  ومى٘ الظاحي الا٦خٟاء ؤَمُت مغاٖاة م٘ الىَىُت، الصخُت الؿلُاث ٢بل مً للؼعٕ الٟٗالت الغ٢ابت حٍٗؼ

 . الًٟٗاء اؾخٛال٫
ٗالُت ظىصة الؿالمت، طل٪ في بما الؼعٕ في اإلاماعؾاث بحن اإلاىاءمت حؿهُل -15 ت اإلاىاص ٞو  . للؼعٕ البكٍغ

 الخىُٓمُت والؿلُاث الؿُاؾاث، ونىإ الخ٩ىمُت، الضولُت اإلاىٓماث مً اإلاهلخت ؤصخاب ظمُ٘ بحن الجم٘ -16
 اإلاكاع٦ت الهُضالهُت اإلاؿخدًغاث ونىاٖت الهلت، طاث الخ٩ىمُت ٚحر واإلاىٓماث الٗلمُت الهُئاث الىَىُت،

 اإلاٗلىماث، جباص٫ جِؿغ بهظا ٞهي. اإلامشلحن واإلااهدحن اإلاخل٣حن مىاؾب، بك٩ل خضصث وبطا الضٖم، ػعٕ في

ى الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في الخالي الىي٘ وجدلُل   (22). اإلادخملت والخلى٫ق ال٣ًاًا جدضًض وػٖع

غ -2-4 ًاء ػعاٖت ؤوكُت بكإن البُاهاث جيؿ٤ُ ج٣ٍغ  ًىهُى 8-7 ظى٠ُ، الٗاإلاُت اإلاهُلخاث ٢امىؽ: 2007 ألٖا
2007  .

غ ؤ٦ض       ًاء، ػعاٖت ؤوكُت بكإن البُاهاث جيؿ٤ُ ج٣ٍغ  للمهُلخاث ٢امىؽ بوكاء زال٫ مً ٖمل الظي و ألٖا

 بحن الخيؿ٤ُ مً الٛغى ؤن ٖلى الٗاإلاُت، الصخت مىٓمت بقغاٝ جدذ 2007 ًىهُى 8-7 ظى٠ُ، في اإلاى٣ٗض و ، الٗاإلاُت
 و٦ظل٪ ،ٖالمي مىخض اؾخبُان اؾخسضام و الخبٕر خى٫ق الٗاإلاُت البُاهاث ٢اٖضة في واإلاٗلىماث البُاهاث ظم٘ َى الضو٫ق
ٟاث ألاؾاؾُت اإلاهُلخاث جىخُض  الخٗاٍع٠ بكإن آلاعاء في جىا٤ٞ جد٤ُ٣ و الٗاإلاُت، مؿغص وبوكاء والؼعٕ الخبٕر وحٍٗغ

.  والؼعٕ للخبٕر ألاؾاؾُت

ًاء ؤو والخالًا لؤلوسجت مهضع َى الظي مخىفى، ؤو حي بوؿان، َى اإلااهذ: اإلااهذ .  ػعٕ لٛغى ألٖا

ًاء الخُت وألاوسجت الخالًا ومجهم حي ٧اثً ؤي ؤلاوؿان ،َى حي مخبٕر: الخي اإلااهذ  ؾىاء ػعٕ، لٛغى بػالت جمذ وألٖا
 ٖمه، ٖمت، الخُٟض، الجض، اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ،الجُيُت اليؿبُت صعظت اليؿل، الك٤ُ٣، ٧األم، الىعازُت الضعظت مً ٢ٍغب

.  نلت طاث ٖاَُٟا ؤو وعازُا ال لها ٖال٢ت ال ، ق٤ُ٣ ابً ابىت،

 مً ومجهم مُخا ل٩ُىنق الُبُت، اإلاٗاًحر بوكاء زال٫ مً ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مً ٢اهىها ؤٖلً الظي اإلاخىفى اإلاخبٕر: اإلااهذ اإلاخىفى

ًاء ؤو وألاوسجت الخالًا اهدكا٫ جم . ػعٕ لٛغى ألٖا
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ًاء وحؿلُم ه٣ل: جىػَ٘ .  لها جسهُو جم ؤن بٗض جُب٣ُها، لئلوؿان اإلاغاص الخالًا ؤو ألاوسجت ؤو ألٖا

ًاء ػعٕ لخل٣ي اإلاسجلحن اإلاغشخحن ٢اثمت:  الاهخٓاع ٢اثمت   الخالًا ؤو وألاوسجت ألٖا

ًاء ػعٕ ؾُاخت  ٖلى جىُىيق والتي الىَىُت الخضوص ٖبر اإلااهدحن اإلادخملحن ؤو الؼعٕ مً اإلاؿخُٟضًً مً الؿٟغ بن: ألٖا
ًاء الاججاع  (23). الخالًا ؤو ألاوسجت ؤو ألٖا

ًاء الاججاع ٖلى اؾُىبى٫ق بٖالن -2-5 ًاء ػعٕ وؾُاخت باأٖل  .2008ألٖا

ًاء الاججاع خى٫ق اؾُىبى٫ق بٖالن زال٫ مً الخإ٦ُض جم        ًاء ػعٕ وؾُاخت باأٖل ل 30 مً اؾُىبى٫ق في ، ألٖا  2 بلى ؤبٍغ

: ٖلى 2008 ماًى

ًاء ػعٕ - ً، ال٣غنق في الُبُت اإلاعجؼاث مً ألٖا .  اإلاغضخى مً آلاالٝ مئاث خُاة جدؿحن اؾتهضٞذ التي و الٗكٍغ

ًاء ػعٕ ًجؿض - .  ؤلاوؿاوي للخًامً ؾاَٗا عمؼا ألٖا

ًاء ػعٕ مُضان ًىاظه - ًاء اإلاكغوٕ ٚحر الاججاع و بالبكغ الاججاع بالخهىم و الخدضًاث مً الٗضًض ألٖا  باأٖل
ت .  الٛىُت الضو٫ق مً الؿُاح و اإلاا٫ طويق لهالر بالخهىم و ، البكٍغ

ًاء ػعاٖت مُضان ًُغح - ا ألٖا اث لخماًت الالػمت الخضابحر اجساط يغوعة َى و ؤال آزغ مىيٖى  ٣ٞغا ألا٦ثر اإلاجمٖى
ًاء، ألاوسجت وبُ٘ ػعٕ ؾُاخت مً ويٟٗا . مِٗكتها ْغوٝ لخدؿحن وألٖا

ؼ -  ٚحر اإلاماعؾاث خٓغ و اإلاٗاًحر جُب٤ُ و واإلاخل٣ي اإلاخبٕر ؾالمت جًمً التي الكٟاٞت الخىُٓمُت الغ٢ابت هٓام حٍٗؼ

.  ألازال٢ُت

اًت - اًت ٖلى جغج٨ؼ ؤلاوؿان خ٣ى١ق مً خ٤ الصخُت الٖغ الن مباصت ، اإلاؿخلم ٖع  .ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

 بغامج وجىُٟظ لىي٘ الخ٩ىمُت ٚحر واإلاىٓماث الضولُت اإلاىٓماث م٘ الخٗاونق و الىَىُت، الخ٩ىماث ؾُا١ في الٗمل  -
ؼ و       ألاؾاؾُت، الٗلمُت البدىر ج٣ضًم حكمل والتي الًٗىي، الٟكل مً والٗالط الى٢اًت لٟدو، قاملت  بغامج حٍٗؼ
 إلاغضخى ال٨لى ٚؿُل بغامج مشل اإلاغى، مغخلت بٗض اإلاخابٗت و اإلاغضخى لٗالط الضولُت الخىظحهُت اإلاباصت بلى اؾدىاصا ٞٗالت

ُاث مً للخض ال٨لى   (24). اإلاًاٖٟاث و الٞى

ٗاث وي٘ - ًاء مً الاؾخٟاصة لبرامج مخ٩املت ؾُاؾت لخىُٓم َظا و صولت ٧ل ٢بل مً وجىُٟظَا الدكَغ حن مً ألٖا  اإلاخبٖر
حن ًاء، ػعاٖت ومماعؾت اإلاخٞى  مً ٢ضع ؤ٢صخى لخد٤ُ٣ وجىُٟظَا بظغاءاث وي٘ ٖبر الضولُت، اإلاٗاًحر م٘ ًخ٤ٟ بما ألٖا
ًاء ٖضص  الكٟاُٞت لًمان صولت ٧ل في الصخُت الؿلُاث ٢بل مً واإلاؿاءلت بالغ٢ابت الاعج٣اء للؼعٕ، اإلاخاخت ألٖا

جي سجالث هٓام زال٫ مً الغ٢ابت يمان م٘ والؼعٕ، الخبٕر مماعؾاث في والؿالمت  و اإلاخىفى اإلاخبٕر لدسجُل ب٢لُمي ؤو َو
غ و الؼعٕ، مً اإلاؿخُٟض ُت الخش٠ُ٣ حكمل التي الٟٗالت البرامج جٍُى  اإلانهي، والخضٍعب الخٗلُم و والصخت الٗامت، والخٖى

.  اإلاهلخت ألصخاب واإلاؿاءلت مدضصة ومؿاولُاث

ًاء جىػَ٘ في الٗضالت -  الٗغ١ق ؤو       الجيـ هٕى ًٖ الىٓغ بٌٛ ال٣ًاثُت الىالًاث ؤو البلضان صازل ٖاصال جىػَٗا ألٖا
.  اإلاالي ؤو الاظخماعي اإلاغ٦ؼ ؤو الضًً ؤو
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ل اإلاضي ٖلى و ال٣هحر اإلاضي ٖلى الؼعٕ وبغامج لؿُاؾاث الغثِسخي الهضٝ ٩ًىنق ؤن ًجب - اًت الٍُى ؼ الُبُت الٖغ  لخٍٗؼ
خباع بٗحن ألازظ زال٫ مً ؾىاء، خض ٖلى واإلاخل٣ُت اإلااهدت الجهاث مً الصخت  اإلااصي ال٨ؿب ؤو      اإلاالي الجاهب الٖا

اَُت الصخت ٖلى اإلاداٞٓت بلى باإلياٞت .  واإلاخل٣حن اإلااهدحن مً والٞغ

 الخٗاونق زال٫ مً ؤو الضولت صازل الخبٕر ؤًٖاء مً الظاحي الا٦خٟاء لخد٤ُ٣ ظاَضة حؿعى ؤن الضو٫ق ٖلى ًيبػي -

.  ؤلا٢لُمي

ًاء الاججاع جىُٓم - ًاء ػعٕ وؾُاخت باأٖل  لل٨غامت والاخترام وؤلاههاٝ الٗضالت مباصت اهتها٥ جٟاصي ؤظل مً ألٖا
 ، الاظخماعي والٓلم اإلاؿاواة ٖضم بلى بالًغوعة ًاصي ٞةهه وبال، والًُٟٗت ال٣ٟحرة الٟئاث ٌؿتهضٝ الؼعٕ ألن ؤلاوؿاهُت
اث ؤو ألاٞغاص جدٟؼ التي اإلاكا٧ل مٗالجت و اإلاماعؾاث مً الخض بلى باإلياٞت  بٍُغ٤ ؤًٖائهم بُ٘ ٖلى الًُٟٗت اإلاجمٖى

ُحن، ٚحر اإلاهاظٍغً ، ال٣ٟغاء و ألامُحن مشل)قغعي ٚحر  (25 )(الىاػخحن و الالظئحن و والسجىاء، الكٖغ

ًاء ػعٕ بكإن الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ًٖ الهاصعة الخىظحهُت اإلاباصت -2-6 ت ألٖا . 2010 البكٍغ

 اإلاباصت و   ال٣ىاٖض اخترام  يغوعة ٖلى 2010 في الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ًٖ الهاصعة الخىظحهُت اإلاباصت ؤ٦ضث        

ًاء ػعٕ مجا٫ ل٩ُىنق ألاؾاؾُت ت ألٖا : زال٫ مً اإلاؿخضامت بالصخت الاعج٣اء في ٞٗاال مؿاَما البكٍغ

ًاء و ألاوسجت و الخالًا ػعٕ ظىاػ -1  .اإلاؿب٣ت باإلاىا٣ٞت الؼعٕ لٛغى اإلاىحى ؤظؿام مً ألٖا

 الُبُت، الخضزالث ل٩ل ؤزالقي ٦إؾاؽ اإلاؿب٣ت اإلاىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ق ٖملُت مغا٢بت ٖلى الضولت مؿاولُت -1-1
 الضولُت و الىَىُت ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر يىء ٖلى

 الش٣اُٞت و              الاظخماُٖت و الُبُت ج٣الُضٍ خؿب و مجخم٘، ٧ل بسهىنُت مغجبُت ج٩ىنق اإلاىا٣ٞت -1-2
ٌ اوٗضام بمٗجى ذ بك٩ل اإلاُذ ٢بل مً الامخىإ ؤو الٞغ  ؤو مسجل )    خُاجه ؤزىاء َظا و مٟترى ؤو نٍغ

 (الخبٕر سجل في مسجل ؤو  بىز٣ُت ؤو قٟاَت
باء بحن اإلاهالر حٗاعى ججىب -2 اة الظًً ألَا  الؼعٕ ؤَباء و بالٞى

حن زانت بغامج بوكاء -3  :ؤظل مً َظا و ال٨ٟاءة، و الٟٗالُت مً بضعظت باإلاخبٖر

 ألاخُاء مً للخبٕر ألاؾاؾُت الكغوٍ جدضًض -3-1

حن تهضص التي اإلاساَغ جٟاصي -3-2  ألاخُاء اإلاخبٖر

ؼ اإلاخل٣ي و اإلاخبٕر بحن اإلاُاب٣ت مً للخإ٦ض الُبي الخد٤ُ٣ -3-3 مئىان لخٍٗؼ  (الؼوظُت الٗال٢ت ؤو ال٣غابت ٖال٢ت ) الَا

حن خالت في اظخماعي هٟسخي ج٣ُُم بظغاء -3-4  و الِٓٛ ؤو      ؤلا٦غاٍ مً اإلاخبٕر لخماًت ال٣غبى طويق ٚحر مً اإلاخبٖر

 (26).بصخخه الخالٖب مً الخض

ًاء ؤو ألاوسجت و الخالًا لجٕز ٖام مى٘ -4 ٟا٫ مً ألٖا  .هاصعة خالت في بال ال٣هغ ألَا

 (الٗالجي الهضٝ ًد٤٣ بالٜ مخبٕر ًىظض لم بطا ) اإلاخجضصة بالخالًا ألاؾغة صازل الخبٕر -4-1

. اإلاخمازلحن الخىاثم بحن ال٨لى ػعٕ -4-2
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. مؿخ٣بال باإلاخبٕر ًًغ ؤن ًم٨ً وعاسي ايُغاب ؤي وظىص جٟاصي -4-3

ؼ -5 ًاء مجاها الخبٕر ًٞلُت حٍٗؼ ت باأٖل ُت جدؿحن و ألاعواح، إله٣اط البكٍغ  ال٣ٟغاء اؾخٛال٫ لخٟاصي الخُاة هٖى

بهم و بالبكغ الاججاع ظغاثم مً الخض و للخاظت، ًاء الاججاع لٛغى  تهٍغ ت باأٖل  .البكٍغ

ًاء و ألاوسجت ؤو الخالًا ٖلى الخهىم م٣ابل ألامىا٫ صٞ٘ جٟاصي -5-1 ت ألٖا  الٟئاث اؾخٛال٫ جٟاصي ) البكٍغ

 .(٣ٞغا ألا٦ثر

اث بؿبب الش٣افي الالوعي اهدكاع خالت جٟاصي -5-2  ٨ٞغة ج٣لو بالخهىم و لالؾخٛال٫ ال٣اهىهُت ٚحر الخهٞغ

. باإلًشاع الخبٕر

مت نىعق جٟاصي -5-3 ًاء الاججاع )البكغ بَاهت ٖلى جغ٦ؼ التي اإلاىٓمت الجٍغ ت، باأٖل  بال٨غامت اإلاؿاؽ ال٣خل، البكٍغ

 (الخ...الابتزاػ ؤلاوؿاهُت،

 و اإلاغضخى ؤعواح إله٣اط الخبٕر ًُٞلت ُٚاب بؿبب اإلاجخم٘ صازل ؤلاوؿاوي الخًمان خالت ج٣لو جٟاصي -5-4
ُت جدؿحن . الخُاة هٖى

حن اإلا٣ٟىص الضزل و الُبُت الى٣ٟاث بصزا٫ ٖضم -5-5  الالخ٣ت اإلاخابٗت ج٩ال٠ُ و ، الٗالط ج٩ال٠ُ و ألاخُاء، للمخبٖر
 اإلامىٕى اإلاالي الغبذ   مٟهىم يمً صخُت مًاٖاٞاث ؤًت لخٟاصي

٣ا الخبٕر ٖملُت حصجُ٘ -6  :زال٫ مً بها اإلاٗمى٫ق ال٣اهىهُت لؤلَغ ٞو

الن ظىاػ -6-1 ٣ا ؤلٖا  .الاظخماُٖت اإلااؾؿاث ٖبر اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ بحن الخبٕر لدصجُ٘ ال٣اهىهُت لئلظغاءاث ٞو

جي، الخًمان و الصخت، وػاعة زال٫ مً اإلاخسههت الضولت ؤظهؼة جغ٦حز -6-2  الخ... الضًيُت الكاون وػعاة و الَى
الن ٖلى مضعوؾت اؾتراجُجت و زُت زال٫ مً الم وؾاثل ٧ل في ؤلٖا ت و اإلاغثُت ؤلٖا ً اإلا٨خىبت و اإلاؿمٖى  لخ٩ٍى

 (27).للخبٕر اإلادخاظحن مؿاٖضة ٖبر الاظخماُٖحن الخ٩اٞل و اإلاكاع٦ت بًغوعة صازل ٖام عؤي

اًا مغا٤ٞ ظمُ٘ ٢بل مً الخبٕر ٖملُاث في الىؾاَت و الؿمؿغة و الخجاعة جٟاصي -7  .الصخُت الٖغ
ًاء و ألاوسجت جسهُو -8 ٣ا ألٖا  قٟاُٞت) اإلاالُت لالٖخباعاث ال اإلالخت الخاظاث و ألازال٢ُت للمٗاًحر ٞو

 (الاؾخٟاصة
حن و للمخل٣حن اإلاإمىهُت و الجىصة ٖالُت آلُت ججؿُض يمان -9  .اإلاخبٖر

. الؼعٕ بٗملُاث الخانت اإلاساَغ و بالٟىاثض الخانت اإلاٗلىماث ج٣ُُم -9-1

اًتهما ٖلى اإلاؿاو٫ الُبي الُا٢م و اإلاخل٣ي، و اإلاخبٕر مً ٧ل لخالت ٧املت إلاغا٢بت الؼعٕ بغامج عنض -9-2  ٖع

 .الؼعٕ بٗملُاث الخانت الضولُت ؤو الىَىُت السجالث مغا٢بت -9-3

ا و هخاثجها و الؼعٕ و الخبٕر ٖملُاث جدؿم ؤن يمان -10  الٗام، و اإلاخسهو للمجخم٘ الىيىح و بالكٟاُٞت آزاَع
ت يمان م٘  .الخاالث بٌٗ فى الخهىنُت و الؿٍغ

إل ٖلى صاثم بك٩ل الجمهىعق جم٨حن -10-1 . ؤلاظغاءاث بكإن اإلادضزت البُاهاث مسخل٠ ٖلى الَا
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إل ٖلى صاثم بك٩ل الجمهىعق جم٨حن -10-2 .  الؼعٕ خهاثل بكإن البُاهاث مسخل٠ ٖلى الَا

إل ٖلى صاثم بك٩ل الجمهىعق جم٨حن -10-3 ل و اإلاحزاهُت بكإن البُاهاث مسخل٠ ٖلى الَا . الخمٍى

باء، ) اإلاخسهو الجمهىعق جم٨حن -10-4 إل ٖلى صاثم بك٩ل (الُلبت الباخشحن، ألَا  مً البُاهاث مسخل٠ ٖلى الَا
 (28).الُبي اإلاُضان في الٗلمي بالبدض الاعج٣اء ؤظل

غ الغامُت الضولُت الجهىص ؤن اؾخيخاظه، ًم٨ً ما و ألازحر في و        ًاء ػعٕ لخٍُى ت ألٖا  الُبُت لؤلٚغاى البكٍغ
 اإلاغضخى إلاؿاٖضة و          الٗالمي، الهخي اإلاؿاع جىاظه التي ال٨بحرة الخدضًاث إلاىاظهت يغوعيق مً ؤ٦ثر مجاال ؤنبذ
 جد٤ُ٣ ٖىامل ؤَم مً ٌٗض الُبي الخسهو َظا ؤن ٦ما ؤصخاء، للٗىصة ال٨بحر ألامل بمشابت الؼعٕ لهم ٩ًىنق الظًً
 الصخت مىٓمت حٗمل ما َظا و مكتر٦ت، بوؿاهُت مهلخت باٖخباٍع ؤلاوؿان ب٨غامت الاعج٣اء و اإلاؿخضامت، الخىمُت
 الالتزاماث مجمٕى ٖلى الخإ٦ُض ؤظل مً ال٣اهىهُت مىٓىمتها ٖبر و ، الخىُٓماث مسخل٠ م٘ بالخيؿ٤ُ و الٗاإلاُت،

ًاء الضو٫ق ٖلى ًخىظب التي .  ؤلاوؿاهُت الخ٣ى١ق ؤَم مً الصخت في الخ٤ خماًت ؤن باٖخباع اخترامها ألٖا

 

: اإلاغاظ٘ ٢اثمت

 قاون بصاعة ،1945 اإلاخدضة ألامم مُشا١ ، ومباصئها الهُئت م٣انض: بٗىىان ألاو٫ق الٟهل مً 1 اإلااصة: عاظ٘ -1

الم، ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألٖا  .1999 هٍُى
اث٠: بٗىىان 62 اإلااصة: عاظ٘ -2  ألامم مُشا١ والاظخماعي، الا٢خهاصي اإلاجلـ: الٗاقغ الٟهل مً والؿلُاث الْى

الم، قاون بصاعة ،1945 اإلاخدضة ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألٖا . 1999 هٍُى
الن ؤخ٩ام مً 25 ، 5 ، 4 ،3 اإلاىاص: عاظ٘ -3  217 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع ، ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

ت: ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1948 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 10 في اإلااعر (3-ص) ؤل٠  ألامم ألاو٫، اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ مجمٖى

ىع٥، اإلاخدضة، . 1 م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘ ع٢م ،1993 هٍُى
غاٝ الغ٤ُ٢ وججاعة الغ١ق إلبُا٫ الخ٨مُلُت الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام مً 06 اإلااصة: عاظ٘ -4  بالغ١ق الكبحهت واإلاماعؾاث وألٖا

ل/هِؿان 30 في اإلااعر (21-ص) 608 والاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ب٣غاع  7 في ظى٠ُ في خغعث1956 ؤبٍغ
ش1956 ؾبخمبر/ؤًلى٫ق ل/هِؿان 30: الىٟاط بضء جاٍع ت: ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1957 ؤبٍغ  اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ مجمٖى

ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألاو٫، . 290 م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘ ع٢م ،1993 هٍُى

 ٢غاع ، والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي الٗهض ؤخ٩ام مً 10 ،06 اإلاىاص: عاظ٘ -5
ش1966 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 16 في اإلااعر (21-ص) ؤل٠ 2200 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت  3: الىٟاط بضء جاٍع

ت: ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1976 ًىاًغ/الشاوي ٧اهىنق ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألاو٫، اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ مجمٖى  هٍُى
 .11 م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘ ع٢م ،1993

 الجمُٗت ٢غاع ، والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي الٗهض ؤخ٩ام مً 12 اإلااصة: عاظ٘ -6

ش1966 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 16 في اإلااعر (21-ص) ؤل٠ 2200 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت  ٧اهىنق 3: الىٟاط بضء جاٍع
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ت: ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1976 ًىاًغ/الشاوي ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألاو٫، اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ مجمٖى  ع٢م ،1993 هٍُى

. 11 م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘

 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع اإلاغؤة، يض الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت مً 12 اإلااصة: عاظ٘ -7
ش 1979 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 18 في اإلااعر 34/180 : ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1981 ؾبخمبر/ؤًلى٫ق 3: الىٟاط بضء جاٍع

ت ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألاو٫، اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ مجمٖى  م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘ ع٢م ،1993 هٍُى
208 .

ٟحن بضوعق اإلاخهلت الُب مهىت آصاب مباصت ؤخ٩ام مً 02 ،01 اإلابضؤًً: عاظ٘ -8 باء، ؾُما وال الصخُحن، اإلاْى  ألَا
حٍر الخٗظًب مً واإلادخجٍؼً اإلاسجىهحن خماًت في  ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو

 .1982 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 18 في اإلااعر 37/194 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع اإلاهىُت

ىم بٖالن: عاظ٘ -9 ـــــا في والخىمُت والاظخماعي الا٢خهاصي لئلوٗاف ههج بكإن الخَغ ــ ُـ ٣  مدىعٍ ٩ًىنق ؤٍٞغ

  1988 ًىلُه/جمىػق 28 في اإلااعر 1988/66 ع٢م والاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ٢غاع. 1988ؤلاوؿان

 44/25 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت ؤخ٩ام مً 24/ 19 ،06 اإلاىاص: عاظ٘ -10

مبر/الشاوي حكٍغً 20 في اإلااعر ش 1989 هٞى ت: ؤلاوؿان خ٣ى١ق ،1990 ؾبخمبر/ؤًلى٫ق 2: الىٟاط بضء جاٍع  مجمٖى
ىع٥، اإلاخدضة، ألامم ألاو٫، اإلاجلض صولُت، ن٩ى٥ . 237 م ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1اإلابُ٘ ع٢م ،1993 هٍُى

ل والجى، والبدغ البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً تهٍغب م٩اٞدت بغوجى٧ى٫ق ،15 ، 3 اإلاىاص:  عاظ٘ -11  ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨ّمِ

مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة  الخامؿت الضوعة 25 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع*الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ
مبر 15 في اإلااعر والخمؿىنق ت. A/RES/55/25 اإلاخدضة ألامم وز٣ُت ، 2000هٞى  ،596 اإلاجلض اإلاٗاَضاث، مجمٖى

. 8640-8638 ألاع٢ام
 اليؿاء وبسانت باألشخام، الاججاع ومٗا٢بت و٢م٘ مى٘ بغوجى٧ى٫ق ؤخ٩ام مً 12 ، 04 ،03 اإلااصجحن: عاظ٘ -12

ٟا٫، مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل وألَا  لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع ،الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

مبر 15 في اإلااعر والخمؿىنق الخامؿت الضوعة 25 اإلاخدضة .  2000هٞى
ٟا٫، اليؿاء وبسانت باألشخام، الاججاع ومٗا٢بت و٢م٘ مى٘ بغوجى٧ى٫ق ؤخ٩ام مً 12 ،09 اإلااصجحن: عاظ٘ -13  وألَا

مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل  25 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع ،الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

مبر 15 في اإلااعر والخمؿىنق الخامؿت الضوعة .  2000هٞى

 الٗامت الجمُٗت ٢غاع ، ال٣ؿغيق الازخٟاء مً ألاشخام ظمُ٘ لخماًت الضولُت الاجٟا٢ُت مً 01 اإلااصة: عاظ٘ -14

 2006 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 20 في اإلااعر 61/177 ع٢م اإلاخدضة لؤلمم

ا٢ت، طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت مً 25 ،16 ،15 اإلاىاص: عاظ٘ -15  ع٢م اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع ؤلٖا

٤ ،A/RES/61/106 اإلاخدضة ألامم وز٣ُت ،2006 صٌؿمبر/ألاو٫ق ٧اهىنق 13 في اإلااعر ،61/611 . ألاو٫ق اإلاٞغ

غ -16 ًاء و ألاوسجت ػعٕ في والؿالمت ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ  .7م ،2003 ألٖا
غ -17 ًاء و ألاوسجت ػعٕ في والؿالمت ألازال١ خى٫ق الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ج٣ٍغ  .16م ،2003 ألٖا
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ًاء بؼعاٖت الخام الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الخىُٟظي اإلاجلـ ٢غاع: عاظ٘ -18 ت الاوسجت و ألٖا  ،2004 البكٍغ

ما٫، ظضو٫ق مً 17 -3 البىض اإلااثت، بٗض ٖكغ الشالشت الضوعة  ،2004 ًىاًغ 22 الؿابٗت الجلؿت الٖا

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/22047/1/aeb113r5.pdf، 63 م. 
ًاء بؼعاٖت الخام الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت الخىُٟظي اإلاجلـ ٢غاع: عاظ٘ -19 ت الاوسجت و ألٖا  ،2004 البكٍغ

ما٫، ظضو٫ق مً 17 -3 البىض اإلااثت، بٗض ٖكغ الشالشت الضوعة  ،2004 ًىاًغ 22 الؿابٗت الجلؿت الٖا
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/22047/1/aeb113r5.pdf65م. 

غ -20 : مى٢٘ ،2004 ؤلاوؿان ؤوسجت و زالًا لؼعاٖت الخىُٓمُت اإلاخُلباث خى٫ق ألاولى الٗاإلاُت اإلاكاوعة ج٣ٍغ
http://www.who.int/emc ، 4م .

 .9م ، هٟؿه اإلاغظ٘ -21

 .13 ،12 م ، هٟؿه اإلاغظ٘ -22
غ -23 ًاء ػعاٖت ؤوكُت بكإن البُاهاث جيؿ٤ُ ج٣ٍغ  ًىهُى 8-7 ظى٠ُ، الٗاإلاُت اإلاهُلخاث ٢امىؽ: 2007 ألٖا

. http://www.who.int: مى٢٘ ، 2007
ًاء الاججاع ٖلى اؾُىبى٫ق بٖالن -24 ًاء ػعٕ وؾُاخت باأٖل  .2 م ،http://www.who.int:  مى٢٘ ،2008ألٖا

. 6 ،4 م ، هٟؿه اإلاغظ٘ -25

ًاء ػعٕ بكإن الٗاإلاُت الصخت مىٓمت ًٖ الهاصعة الخىظحهُت اإلاباصت :عاظ٘ -26 ت ألٖا  مىٓمت ،2010 البكٍغ
ما٫ ظضو٫ق مً 21 و 11 البىض الؿخىن، و الشالشت الٗاإلاُت الصخت ظمُٗت الٗاإلاُت، الصخت  ػعٕ: بٗىىان الٖا

ًاء ت، اليسج و ألٖا  9-7م ،2010 ماعؽ 15 البكٍغ
 .13-10 م ، هٟؿه اإلاغظ٘ -27

. 16 ،15 م ، هٟؿه اإلاغظ٘ -28
 

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/22047/1/aeb113r5.pdf
http://www.who.int/
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جدديد هواق اخخـاؾ اإلادىمت بىظس حسيمت الػدوان 

بظػيدة  الواهس مىالو الدهخىز  حامػت اللادز، غبدهابي . ؤ





: اإلالخف

 

ىهت الضاثمت الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞٗالُت جب٣ى ٣ت الضو٫ق بؿُاؾاث مَغ ٍغ  الىٓام ٢ىاٖض و ؤخ٩ام م٘ حٗاَحها َو
 الىٓام وايعي ومً الضولي اإلاجخم٘ مً خ٣ُ٣ُت و ناص٢ت بعاصة ووظىص ظهت مً  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي
مت و الٗى٠ ؤٖما٫ ظمُ٘ إلا٩اٞدت ؤزغيق ظهت مً ألاؾاسخي مت ٞحها بما  الضولُت الجٍغ  مأ٫ ؾ٩ُىنق بال و ، الٗضوان ظٍغ

ُت ًجب ٦ما ، الؼوا٫ و الٟكل اإلاد٨مت َظٍ  بلى الغامُت ال٨الؾ٨ُُت ألا٩ٞاع ًٖ الابخٗاص بًغوعة الضو٫ق ظمُ٘ جٖى
 جُب٣ُا  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام جُب٤ُ صونق جدى٫ق ؤنبدذ التي و اإلاُل٣ت الؿُاصة ب٨ٟغة جمؿ٨ها

.  الىا٢٘ ٖلى ٞاٖال

 

Résumé     

Restent efficaces internationale permanente des politiques Cour pénale hypothéqués d'Etat et 

de la façon traiter avec les dispositions et le statut des règles de la Cour pénale internationale 

d'une part et l'existence de la volonté de l'honnête et le fait de la communauté internationale et 

les auteurs de la loi sur l'autre pour lutter contre tous les actes de violence et la criminalité 

internationale, y compris le crime d'agression, et Cependant, cet argent sera l'échec cour et 

disparaître, comme il se doit informer tous les États de la nécessité de s'éloigner des idées 

classiques visant à l'adhésion à l'idée de souveraineté absolue, qui est devenu obstacle à 

l'application de la loi de la requête à la Cour pénale internationale active sur le terrain. 

 

 ملدمت

لت  ٞترة امخضاص ٖلى و اإلااعزىنق اج٤ٟ ل٣ض  في ووظىصٍ ؤلاوؿان خُاة حهضصان ٧اها زٍُغً ؤَم ؤن ٖلى الؼمً مً ٍَى
 ؤن الخضًض ؤلاوؿاوي الُب مجا٫ في الٗلمي للخ٣ضم ؤم٨ً بطا و الخغوب ٢ُام و الىباء اهدكاع َما ال٣ضًمت اإلاجخمٗاث
غ و الٗضوان ؤؾباب ٖلى الخٛلب في آلان ختى ٞكل ؤهه بال ٖلحها ٣ًطخي و ألاوبئت ؤهىإ مٗٓم اهدكاع ٖلى ٌؿُُغ  ٢ُام جبًر

.  الخغوب

ت ججىِب و الٗضوان ؤؾباب ٖلى ال٣ًاء ؾبُل في و  و مجها الضولُت الجهىص جىالذ ، ال٣اؾُت و الىزُمت هخاثجه البكٍغ
 الٗضوان ؤن اإلااؾ٠ ومً ، الضولُحن ألامً و بالؿلم ؤلازال٫ قإهه مً الظي و الخُحر الخهٝغ َظا الخخىاء الىَىُت

ا ؤنبذ .  ألاؾباب ألجٟه الضو٫ق بلُه جلجإ جهٞغ
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 الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هظ٦غ الٗضوان ْاَغة  زلخلت بلى الغامُت الجهىص ؤَم بحن ومً
مت زانت و مغج٨بحها و الضولُت الجغاثم ظمُ٘ مٗا٢بت بلى ؤؾاؾا حهضٝ ٢ًاجي ٦جهاػ ،  الضاثمت الضولُت   الٗضوان ظٍغ

 ٩ًىنق لً للٗضوان ٖلُه مخ٤ٟ حٍٗغ٠ بلى الخىنل خالت في ختى الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ؤن به اإلاؿلم ومً
 ال٣ًاثُت الىٓم في به مٗمى٫ق َى بما ؤؾىة وطل٪ ، ؾترج٨ب ؤو اعج٨بذ التي الٗضوان ظغاثم ظمُ٘ لِكمل مُل٣ا

اث٠ و ؾلُاث وظىص بلى ؤًًا باإلياٞت ظهت مً اإلاد٨مت ازخهام مً جدض يىابِ و ٢ُىص َىا٥ وبهما الىَىُت  ْو

. ؤزغيق ظهت مً مغاٖاتها و اخترامها اإلاد٨مت ٖلى ًخٗحن و الٗضوان و٢ٕى خالت في ألامً مجلـ ًاصحها

:  مًمىجها بق٩الُت ًشحر اإلاىيٕى ؤن بالظ٦غ ظضًغ و

مت بىٓغ الضولُت الجىاثُت للمد٨مت الازخهام ًى٣ٗض متى   مغج٨بحها؟ ومدا٦مت الٗضوان ظٍغ

لُه ٤ ؤلاق٩الُت َظٍ ٖلى ؤلاظابت جخم ؾٝى ٖو  ج٣ُُض بلى ألاو٫ق اإلاُلب في جُغ٢ذ مُالب زالزت بلى ٢ؿمتها صعاؾت زُت ٞو
 الؼماوي الىُا١ بلى الشاوي اإلاُلب في ؤقغث و الخ٨مُلي الازخهام بمبضؤ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام

. الازخهام إلاماعؾت اإلاؿب٣ت الكغوٍ الشالض اإلاُلب في جىاولذ و اإلاد٨مت الزخهام

ٌ  اإلاولب  الخىميلي الاخخـاؾ بمبدؤ اإلادىمت اخخـاؾ هواق جلييد:   ألاو

 الازخهام ؤن اإلابضؤ بهظا اإلا٣هىص و الخ٨مُلي الازخهام مبضؤ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت إلوكاء ألاؾاسخي الىٓام جبجى
جي لل٣ًاء ؤوال ًى٣ٗض بهما ٖلحها اإلاٗا٢ب الضولُت الجغاثم بىٓغ  ٖضم بؿبب ازخهانه ال٣ًاء َظا ًباقغ لم ٞةطا الَى
بت  إلادا٦مت مى٣ٗضا الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ًهبذ ٖلحها ال٣ضعة ٖضم ؤو اإلادا٦مت َظٍ بظغاء في الٚغ

. ١اإلاتهمحن

غاٝ الضو٫ق بن ]: ٞحها ظاء التي و ألاؾاسخي الىٓام صًباظت مً (10) ال٣ٟغة في اإلابضؤ َظا ٖلى الخإ٦ُض جم و٢ض  الىٓام في ألَا

 ال٣ًاثُت لالزخهاناث م٨ملت ؾخ٩ىنق ألاؾاسخي الىٓام َظا بمىظب اإلايكإة الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤن جا٦ض وبط.... 
 . [الىَىُت الجىاثُت

 ال٣ًاثُت لالزخهاناث م٨ملت اإلاد٨مت ج٩ىنق ...]:  ؤهه ٖلى ؤ٦ضث التي و الىٓام َظا مً الاولى اإلااصة هو و٦ظل٪

 2 . [...الىَىُت الجىاثُت

اًاَا مً ًغج٨ب ؤو ب٢لُمها في ٣ً٘ ما ٖلى للضو٫ق الىَىُت الؿُاصة مؿإلت جإ٦ُض َى اإلابضؤ َظا جبجي مً الٛغى و  مً ٖع

ٟها جم ظغاثم  . 3  اإلاد٨مت ٢اهىنق في حٍٗغ

                                                           
 .04،م2001، ،ال٣اَغة الاولى الُبٗت الجهًت، صاع ،ميكىعاث الضولي الجىاجي ال٣ًاء في الخ٩امل مبضؤ ، ؾغاط مدمض الٟخاح ٖبض  1
ا ؤبى ؤخمض الض٦خىعق ألاؾخاط ٌكحر 2 :  زالزت ؤمىعا ال٣اٖضة َظٍ جبجي مبرع ؤن بلى الٞى
. مغجحن الٟٗل طاث ًٖ اإلاٗا٢بت ظىاػ بٗضم ال٣اضخي ألاؾاسخي اإلابضؤ-

ى الضولُت اإلادا٦مت مً الٛغى بن- . جد٤٣ ٢ض بظل٪ ٩ًىنق ال٣ٗاب مً الاٞالث ٖضم َو
 .زاعظُت ظهت جخضزل ؤن صونق بىٟؿها بنالخه ٞغنت مً اإلاكغوٕ ٚحر الٟٗل بلحها اإلايؿىب الضولت بُٖاء-
ا، ؤبى ؤخمض  3 ٗاث و بال٣ىاهحن ٖال٢خه و الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام الاؾاؾُت اإلاالمذقالٞى ىُت الدكَغ  الجىاثُت اإلاد٨مت ،ماجمغ الَى

ٗاث و الضولُت ىُت الدكَغ  .25،م2001 ،صٌؿمبر ال٣اَغة ، الَى
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 إلاا اإلابضؤ َظا جبجي لىال ؤهه ال٨شحرون ًغيق بدُض عوما ماجمغ في اإلاكاع٦ت الضو٫ق ٚالبُت بخإًُض اإلابضؤ َظا خٓي ٣ٞض ولهظا

. الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء اجٟا٢ُت ٖلى لخىا٤ٞ عوما ماجمغ في اإلاكاع٦ت الضو٫ق ٚالبُت ٧اهذ

مت اعج٩اب ٖىض ؤهه ٌٗجي اإلابضؤ بهظا ألازظ ٞةن وبالخالي ٟها ٖلى الاجٟا١ جم متى الٗضوان ظٍغ  ؤو الىٟاط خحز صزىلها و حٍٗغ
 بهظٍ للىٓغ جل٣اجي بازخهام جخمخ٘ ال اإلاد٨مت ٞةن عوما مُشا١ في ٖلحها اإلاىهىم ألازغيق الضولُت الجغاثم مً ؤي

مت  ٟٞي بالخالي و الهضص َظا في ألانُل بازخهانها الىَىُت ال٣ًاثُت الىٓم جدخٟٔ وبهما مغج٨بحها مدا٦مت و الجٍغ
 به ج٣ىم ؤو ٢امذ بما اإلاد٨مت جبلٜ ؤن اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ ججغيق ٧اهذ ؤو ؤظغث التي الضولت ٖلى ًخٗحن الخالت َظٍ مشل
اًاَا م٘ م م٘ ؤو ٖع  الجىاثُت للمد٨مت الٗام وللمضعي اإلاجغمت باألٞٗا٫ ًخٗل٤ ُٞما ال٣ًاثُت والًتها خضوص في ٚحَر

ه الظي الخد٤ُ٣ في اإلادغػق بالخ٣ضم صوعٍت بهٟت جبلٛه ؤن الضولت َظٍ مً ًُلب ؤن الضولُت  جالُت م٣اياة بإًت و ، ججٍغ
.  1  جإزحر صونق طل٪ ٖلى جغص ؤن الضولت ٖلى ًجب و لظل٪

 مشل في ًى٣ٗض ال الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ٞةن ألا٦مل الىظه ٖلى َظا بىاظبها الىَىُت الؿلُاث ٢امذ ٞةطا
 ًى٣ٗض اإلاد٨مت ازخهام ٞةن الالتزام َظا بمشل ال٣ُام ًٖ ج٣اٖؿذ ؤو الىَىُت الؿلُاث ٞكلذ بطا ؤما الخالت َظٍ

 الجىاثُت للمد٨مت ًى٣ٗض الازخهام ؤن بُيذ التي و ألاؾاسخي الىٓام مً(18) اإلااصة بلُه ؤقاعث ما َى و ، ٖىضثظ
 الىَىُت الؿلُاث ؤن لها جبحن بطا ألاؾاسخي الىٓام مً الخامؿت اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الجغاثم بخضي بىٓغ الضولُت

 ٖضم الازخهام ناخبت الضولت ٢غعث بطا ؤو الاتهام و  الخد٤ُ٣ بةظغاءاث الايُإل ٖلى ٢اصعة ٚحر ؤو عاٚبت ٚحر

ا ٧ان و اإلاٗجي الصخو م٣اياة بت ٖضم ًٖ هاججا َظا ٢غاَع  .2 اإلا٣اياة ٖلى خ٣ا ٢ضعتها ٖضم ؤو الضولت ٚع

ىص ممشلي بحن واؾٗا ظضال  –٢اصعة ٚحر –و-عاٚبت ٚحر –مهُلخي ؤزاع عوما ماجمغ وفي  مً الخسٝى بؿبب اإلاكاع٦ت الٞى
 الىٓام خاو٫ق ما َى ،و ٣اإلاىيىعي ال الصخصخي اإلاُٗاع ٖلحها ٌٛلب مهُلخاث بدبجي اإلاد٨مت ازخهام ج٤ًُِ
 عاٚبت ٚحر الضولت ٧اهذ بطا مجها ٌؿخسلو ؤن ًم٨ً والتي الاؾترقاصًت اإلاٗاًحر بٌٗ بلى ؤلاقاعة زال٫ مً ججىبه ألاؾاسخي

ى اإلادا٦مت و الخد٤ُ٣ بمهام الايُإل ٖلى ٞٗال ٢اصعة ٚحر ؤو .  الشالشت و الشاهُت ٣ٞغجحها في(18) اإلااصة ٖالجخه ما َو

 اإلاد٨مت ازخهام ؾلب ٌؿتهضٝ ٢ض الظي الخداًل نىعق بٌٗ بلى ؤلاقاعة الخهىم وظه ٖلى َىا بالظ٦غ ظضًغ و
جي ال٣ًاء ؤن َى و ، الخ٨مُلي مت باعج٩اب اإلاتهمحن ألاشخام مدا٦مت في بهمخه الَى  الاظغاءاث جخم ؤن و الٗضوان ظٍغ
 الىَىُت الؿلُاث جخسظ وظحزة بٟترة طل٪ وبٗض بد٣هم اإلاىاؾبت و الغاصٖت ال٣ٗىبت جهضع وؤن ٖاصلت و ؾلُمت بهىعة
مت اعج٩اب ًٖ اإلاؿاولحن ًٖ بالٟٗى ٢غاعا  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام جُغ١ق بلى بياٞت ، الٗضوان ظٍغ

. عواهضا و هىعمبٙر مدا٦م في ألامغ ٖلُه ٧ان إلاا زالٞا الخالت لهظٍ

 اإلاد٨مت الزخهام الؼماوي الىُا١:  الشاوي اإلاُلب

ان ٢بل و مطخى ُٞما اعج٨بذ التي الجغاثم ظمُ٘ ٌكمل ال اإلاد٨مت ازخهام ؤن ألاؾاسخي الىٓام ؤ٦ض  بوكاء مٗاَضة ؾٍغ
 خحز اإلاُشا١ َظا صزى٫ق بٗض ؾترج٨ب التي الجغاثم ٖلى ٣ِٞ ٌؿغيق ؤهه بمٗجى مؿخ٣بلي ازخهام َى بهما و اإلاد٨مت

                                                           
 .115،م2001، الٗغبُت الجهًت صاع ، الضولُت للمؿاولُت ال٣اهىوي الىٓام في الٟغص مغ٦ؼ ، ٖالم ؤخمض واثل 1
 .الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (18) اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة هٓغؤ  2
ىُت الؿُاصة و الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ، اإلااظض ٖاص٫: (1) 3  83م ، 2001ال٣اَغة، ، ألاَغام ، الاؾتراجُجُت الضعاؾاث مغ٦ؼ الَى



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

82 

 ؤن ٖلما الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت إلوكاء ألاؾاسخي الىٓام مً (24) و(11) اإلااصجحن في اإلابضؤ َظا جإ٦ُض جم ٢ض و ، الىٟاط

: خالخحن بحن الؼماوي اإلاد٨مت ازخهام لبضؤ باليؿبت محزث ٢ض ٧اهذ (11) اإلااصة

غاٝ بالضو٫ق جخٗل٤ وهي: الاولى الخالت  صزى٫ق بمجغص مىاظهتها في اإلاد٨مت ازخهام ٌؿغيق والتي ألاؾاسخي الىٓام في ألَا
غاٝ الضو٫ق َظٍ ٞةن بالخالي و ، الىٟاط خحز ألاؾاسخي الىٓام  الجغاثم ًٖ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام مؿاولت حٗض ألَا
مت باليؿبت ؤهه ٖلما ، الىٓام َظا هٟاط بضؤ بٗض جغج٨بها التي  مىاظهت في الؼماوي اإلاد٨مت ازخهام ٞةن الٗضوان لجٍغ

غاٝ الضو٫ق  اإلااجمغ في للبدض ؾُٗغى الظي و الٗضوان حٍٗغ٠ ٖلى اإلاىا٣ٞت وز٣ُت بًضإ مً ؾىت بٗض بال ٌؿغيق لً ألَا
غاٝ للضو٫ق الاؾخٗغاضخي ش مً ؾىىاث ؾب٘ بٗض ؾ٣ُٗض الظي و ألَا  بطا ؤما و ، الىٟاط خحز ألاؾاسخي الىٓام صزى٫ق جاٍع

مت َظٍ بىٓغ اإلاد٨مت ازخهام ٞةن الٗضوان حٍٗغ٠ ٖلى جىا٤ٞ لم الُٝغ الضولت ٧اهذ . مىاظهتها في ٌؿغيق لً الجٍغ

ان بضء بٗض جىًم التي بالضو٫ق جخٗل٤ وهي: الشاهُت الخلت  اإلاد٨مت ازخهام ٞةن الخالت َظٍ مشل في و اإلاٗاَضة ؾٍغ
 م٘ ،١الخهض٤ً لىز٣ُت الضولت جل٪ بًضإ مً ًىما ؾخحن ًلي الظي الكهغ مً ألاو٫ق الُىم في مىاظهتها في ٌؿغيق ؾٝى

 مىاظهتها في اإلاد٨مت ازخهام بضء ٞةن الٗضوان حٍٗغ٠ اٖخماص بٗض اهًمذ ٢ض ٧اهذ بطا الضولت جل٪ ؤن بلى َىا ؤلاقاعة

ش طل٪ مً ٌؿغيق ؾٝى .  ؤًًا الخاٍع

 الىاٞظة الٗامت لل٣اٖضة جُب٤ُ َى بهما اإلاؿخ٣بلي الازخهام إلابضؤ ألاؾاسخي الىٓام جبجي ؤن بلى آلاعاء مً الٗضًض وجظَب
 ؤن طل٪ عظعي بإزغ الجىاثُت ال٣ىاهحن جُب٤ُ ظىاػ بٗضم ج٣طخي التي و الٗالم في الغثِؿُت ال٣اهىهُت ألاهٓمت ظمُ٘ في

. 2هٟاطَا ٢بل و٢ٗذ التي الجغاثم ٖلى لخُب٤ اإلااضخي ٖلى جغجض وال مباقغ و ٞىعي بإزغ ٖاصة حؿغيق ال٣ىاهحن َظٍ

ى ُت إلابضؤ الػمت و َبُُٗت هدُجت ؤًًا ٌٗض ما َو ان بةم٩ان ؾلمىا بطا ألهه ال٣ٗىباث و الجغاثم قٖغ م هو ؾٍغ  الخجٍغ
ُت مبضؤ به٩اع طل٪ مٗجى ٞةن اإلااضخي ٖلى م هو ًُب٤ خُض الجغاثم قٖغ  ؤو اعج٩ابه و٢ذ مجغم ٚحر ٧ان ٞٗل ٖلى الخجٍغ

ُت إلابضؤ بَضاع َظا في و اعج٩ابه و٢ذ له م٣غعا ٧ان مما ؤقض ب٣ٗىبت الٟٗل ٖلى ٌٗا٢ب .  3  الكٖغ

 مٗاَضة ٖلى الخهض٤ً و الاهًمام ٖلى الضو٫ق حصجُ٘ في ؤًًا ٌؿاَم بهما ال٣اٖضة لهظٍ بخبىُه ألاؾاسخي الىٓام ؤن ٦ما

.  مطخى ما في اعج٨بتها ٢ض ٧اهذ ظغاثم ًٖ الضولت ومؿاءلت اإلااضخي بلى الٗىصة مً زٝى صونق و اإلاد٨مت بوكاء

 ٣ًُض لم لى ألهه ال٣اهىوي اإلابضؤ ؤٖما٫ خؿاب ٖلى الىا٢عي الخُاع ًٞلىا ٢ض عوما مُشا١ وايعي ؤن َىا بالظ٦غ وظضًغ
 ، الىظىص خحز بلى اإلاد٨مت َظٍ لخغوط بم٩اهُت ؤي َىا٥ ٩ًىنق لً ؤهه اإلاا٦ض ٞمً الؼمان خُض مً اإلاد٨مت ازخهام

 ؤٞٗا٫ ؤو و٢ٗذ ظغاثم ًٖ اإلاخباصلت الاتهاماث و الضٖاويق آالٝ بل  بمئاث ؾخٛغ١ق ٧اهذ ؤجها اإلاا٦ض مً  وظضث ولى
 للجغاثم باليؿبت ٣ِٞ اإلاد٨مت ازخهام ج٣ُُض ٌؿخلؼم ٧ان الىا٢عي الخُاع ٞةن بالخالي و اإلاايُت الؿىىاث في اعج٨بذ

.   الىٟاط خحز مُشا٢ها صزى٫ق بٗض ؾترج٨ب التي

 الازخهام إلاماعؾت اإلاؿب٣ت الكغوٍ  الشالض اإلاُلب
                                                           

 . الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (126) اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة هٓغؤ 1
. 39 ،م1999 ، ،ال٣اَغة الٗغبُت الجهًت ،صاع الضولُت الجىاثُت ،اإلاد٨مت ُُٖت ؤخمض الخحر ؤبى  2
ت الجىاجي الضولي ،ال٣اهىنق الكاطلي هللا ٖبض ٞخىح  3 مت الٗامت ،الىٍٓغ اث ،صاع ال٣اهىهُت اإلا٨خبت ميكىعاث ، الضولُت للجٍغ  اإلاُبٖى

ت،  .187،م2001الجامُٗت،الاؾ٨ىضٍع
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 الكغوٍ جد٣٣ذ بطا بال ازخهانها جماعؽ ؤن لها لِـ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞةن ط٦ٍغ ؾب٤ ما ٧ل بلى باإلياٞت
 بضاًت مىظ مخىا٢ًت و مسخلٟت هٓغ وظهاث و ظضال ؤزاعث ٢ض ٧اهذ التي الكغوٍ هي و الازخهام إلاماعؾت اإلاؿب٣ت
  ؤجها ؤم قامل ٖالمي بازخهام ؾدخمخ٘ اإلاد٨مت ٧اهذ بطا ما خؿم ؤظل مً وطل٪ اإلاد٨مت َظٍ بةوكاء الخ٨ٟحر
غاٝ الضو٫ق ٧اهذ بطا وما الجىاجي الازخهام في ؤلا٢لُمُت مبضؤ ؾخىا٦ب  ؤن ؤم اإلاد٨مت الزخهام جل٣اثُا ؾخسً٘ ألَا

.  ؤزغيق بظغاءاث و الخ٤ ل٣بى٫ق ؤًًا ًدخاط ألامغ

 ٞإزىاء اإلاد٨مت إلوكاء الضولُت الجهىص بضاًت مىظ الجض٫ و للى٣اف مدال ٧اهذ اإلاؿاثل َظٍ ٧ل ٞةن ال٣ى٫ق ؾب٤ ٦ما
 ؤهه ٌٗخ٣ض اإلاد٨مت بةوكاء اإلاٗجي و مٗه الٗامل الٍٟغ٤ ؤن بلى للجىت الخام اإلا٣غعق ؤقاع الضولي ال٣اهىنق لجىت مىا٢كت
 الىٓام في َٝغ صولت ؤي ج٩ىنق ٖامت ٢ًاثُت والًت بمٗجى بلؼامُت ٢ًاثُت والًت صولُت مد٨مت ألي ٩ًىنق ال ؤن ًيبػي

ا ٧ىجها بد٨م ، جل٣اثُا ب٣بىلها ملؼمت لها ألاؾاسخي  ٖلى الخٟاّ مىُل٤ مً وطل٪ الخ٣ت مىا٣ٞت بضونق و الىٓام في َٞغ
 بلى  اإلا٣ضم للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام بكإن مكغوٖها وفي ،١ الجىاجي الازخهام في ؤلا٢لُمُت مبضؤ م٘ جماقُا و ؾُاصتها

 اإلاىهىم الجغاثم بهضص اإلاد٨مت ازخهام ٢بى٫ق زهىم في بضاثل زالزت اللجىت ٖغيذ 1993 ٖام الٗامت  الجمُٗت

. 2 ألاؾاسخي الىٓام في ٖلحها

 َلب ، الٗكٍغً و الخاؾٗت اللجىت اظخمٗذ ٞٗىضما اإلاؿاثل َظٍ خى٫ق مجضصا الى٣اف ججضص عوما ماجمغ او٣ٗاص ؤزىاء و
 الىٓام مكغوٕ جًمجها التي الخُاعاث و البضاثل خى٫ق حٗل٣ُاتها و مالخٓاتها ببضاء اإلاكاع٦ت الضو٫ق مً الجلؿت عثِـ

 مىا٣ٞتها و الضولت ٢بى٫ق ؤو ازخُاع ؤو الخ٣ُض ازخُاع و الخل٣اجي الازخهام خاالث و الازخهام ٢بى٫ق بكإن ألاؾاسخي
مت ٖلى  اإلااصة هو ٖلى ألامغ اؾخ٣غ ؤن بلى لالزخهام الضو٫ق خؿم مؿإلت جدضًض ٦ظل٪ و الجغاثم مً ؤ٦ثر ؤو ظٍغ

: الخالي الىدى ٖلى ازخهانها اإلاد٨مت إلاماعؾت اإلاؿب٣ت الكغوٍ و ال٣ىاٖض جدضص التي و ألاؾاسخي الىٓام مً(12)

ا جهبذ التي الضولت - أ  بالجغاثم ًخٗل٤ ُٞما اإلاد٨مت ازخهام بظل٪ ج٣بل ألاؾاسخي الىٓام َظا في َٞغ
  .(05) اإلااصة في بلحها اإلاكاع

 ؤ٦ثر ؤو واخضة ٧اهذ بطا ازخهانها جماعؽ ؤن للمد٨مت ًجىػق (13)اإلااصة مً(ط)ال٣ٟغة ؤو(ؤ)ال٣ٟغة خالت في - ب

ا الخالُت الضو٫ق مً ٣ا اإلاد٨مت بازخهام ٢بلذ ؤو ألاؾاسخي الىٓام َظا في َٞغ  .(3) لل٣ٟغة ٞو

 بٖالن بمىظب الضولت لخل٪ ظاػ(02) ال٣ٟغة بمىظب الػما ألاؾاسخي الىٓام في َٝغ ٚحر صولت ٢بى٫ق ٧ان بطا - ت
مت ًخٗل٤ ُٞما ازخهانها اإلاد٨مت مماعؾت ج٣بل ؤن اإلاد٨مت مسجل لضي ًىصٕ  ، البدض ٢ُض بالجٍغ

٣ا اؾخصىاء ؤو جإزحر صونق اإلاد٨مت م٘ ال٣ابلت الضولت وجخٗاونق   .(09) للباب ٞو

مت اإلاخٗل٣ت الاٞتراياث ٖلى ال٣ىاٖض َظٍ وبخُب٤ُ مت بهظٍ بالىٓغ جسخو اإلاد٨مت بإن ال٣ى٫ق ًم٨ً الٗضوان بجٍغ  الجٍغ

:  الؼماوي الىُا١ و الخ٨مُلي الازخهام وظىص جد٤٣ بطا الخالُت الخاالث في

 . ألاؾاسخي الىٓام في ؤَغاٞا ٖلحها اإلاٗخضي و اإلاٗخضًت الضولخان ٧اهذ بطا -1

                                                           
لى اإلاغظ٘ الٗىاوي، ببغاَُم  1 . 300  –299 م ، ألٖا
. 298 ،م1997،ال٣اَغة،(وكغ صاع بضونق)،(َبٗت بضونق)، ألامجي الضولي ،الىٓام الٗىاوي ببغاَُم 2
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ا ٖلحها اإلاٗخضي الضولت ٧اهذ بطا -2 ا اإلاٗخضًت الضولت ج٨ً لم لى و ختى ألاؾاسخي الىٓام في َٞغ  الىٓام في َٞغ

غاٝ الضو٫ق بخضي ٧اهذ بطا الازخهام و بالهالخُت جخمخ٘ اإلاد٨مت صامذ ما ) ألاؾاسخي  الضولت هي ألَا
ى البدض ٢ُض الؿلى٥ ب٢لُمها في و٢٘ التي  .( الٗضوان ٞٗل َىا َو

ا اإلاٗخضًت الضولت ٧اهذ بطا -3 ا ٖلحها اإلاٗخضي الضولت ج٨ً لم لى و ختى ألاؾاسخي الىٓام في َٞغ  َظا في َٞغ
غاٝ الضو٫ق بخضي صامذ وما الازخهام و بالهالخُت جخمخ٘ اإلاد٨مت صامذ ما ) الىٓام  التي الضولت هي ألَا

مت اإلاتهم الصخو ٩ًىنق اًاَا ؤخض بالجٍغ  .( ٖع

 في طل٪ و ألاؾاسخي الىٓام في ؤَغاٞا( ٖلحها اإلاٗخضي و اإلاٗخضًت ) اإلاٗىُت الضو٫ق مً ؤي ج٨ً لم لى و ختى -4
مت بىٓغ اإلاد٨مت الزخهام ؤخضَما ٢بى٫ق خالت  مسجل لضي ًىصٕ بٖالن بمىظب طل٪ و الٗضوان ظٍغ

 . اإلاد٨مت

مت الىٓغ بهالخُت ؤًًا جخمخ٘ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت -5  اإلاٗىُت الضو٫ق لى٧اهذ ختى الٗضوان بجٍغ
 بىٓغ اإلاد٨مت ازخهام مجهم ؤي ٣ًبل لم و ألاؾاسخي الىٓام في ؤَغاٞا لِؿذ ( ٖلحها اإلاٗخضي و اإلاٗخضًت)

مت ا ألامً مجلـ ؤخا٫ بطا وطل٪ الٗضوان ظٍغ  اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بمىظب مخهٞغ
مت اعج٩اب بلى ٞحها ٌكحر الٗام اإلاضعي بلى خالت  ٢اٖضة ٖلى اؾخصىاء حٗض الخالت َظٍ ؤن ٖلما ،١ الجٍغ

 َظٍ مشل في ألهه جُب٣ُها مً ًدض الىَىُت الؿلُاث بػاء الضولُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام
 ًتر٥ ال و ألامً مجلـ مً بلحها جدا٫ وا٢ٗت ؤي ٖلى مباقغة ازخهانها بمباقغة اإلاد٨مت جلتزم الخالت

 .2 الىَىُت للؿلُاث طل٪ في ألامغ

ىا  وقامل ٖام بازخهام جخمخ٘ اإلاد٨مت ؤن الؿاب٣ت الخاالث ٖغى مً ًٟهم ال ؤن ًيبػي ؤهه بلى ؤلاقاعة مً البض َو

. الخ٨مُلي الازخهام مبضؤ بَاع في ٩ًىنق اإلاد٨مت ازخهام ألن الٗضوان ظغاثم ظمُ٘ بىٓغ

 جماعؽ ؤن ٞحها للمد٨مت ٩ًىنق التي الخاالث جدضًض و الؿاب٣ت الىهىم الؾخ٣غاء ٖضها لى ٞةهىا ألامغ خ٣ُ٣ت وفي

غاٝ ٚحر الضو٫ق ٖلى ازخهانها : خاالث زالر َىا٥ ؤن هجض ٞةهىا ألَا

 بلُه ؤقاعث ما َى و الازخهام َظا اإلاد٨مت مماعؾت ٖلى مىا٣ٞتها و الُٝغ ٚحر الضولت ب٣بى٫ق جخٗل٤ وهي:ألاولى الخالت

 ؤي الخالت َظٍ جشحر ال و ، الىٓام َظا مً (03) ٣ٞغتها في (13) اإلااصة ؤًًا و ألاؾاسخي الىٓام مً (04) ٣ٞغتها في (02) اإلااصة
. بةعاصتها الازخهام ٢بلذ الضولت ؤن صام ما الغياثُت مبضؤ م٘ حٗاعى

 الخالت هي و اإلاُشا١ مً الؿاب٘ الٟهل بمىظب ًخهٝغ ٖىضما ألامً مجلـ مً ناصعة بةخالت وجخٗل٤: الشاهُت الخالت

٩ي اإلاىضوب وا٤ٞ و٢ض (ب) ٣ٞغتها في (13) اإلااصة بلحها ؤقاعث التي  ؤزىاء ٧لمخه في بها ٢بل و الخالت َظٍ ٖلى نغاخت ألامٍغ
غاٝ ٚحر الضو٫ق مىاظهت في اإلاد٨مت ازخهام مض ٖلى ٧اؾخصىاء عوما ماجمغ مىا٢كاث .  ألَا

                                                           
.  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (13) اإلااصة مً (ب) ال٣ٟغة اهٓغ 1
 ال٣اَغة ، ،ألاَغام الاؾتراجُجُت و الؿُاؾُت الضعاؾاث مغ٦ؼ ، الضولُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام بمبضؤ اإلاخٗل٣ت اإلاك٨الث ماظض ٖاص٫   2

 .25 ،م2001،
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ا لِؿذ التي اإلاٗخضًت الضولت ب٩ىنق جخٗل٤ ٞهي:  الشالشت الخالت  ٢ض الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام في َٞغ
مت اعج٨بذ مت بهظٍ للىٓغ اإلاد٨مت ازخهام ٢بلذ صولت مىاظهت في ؤو َٝغ صولت مىاظهت في الٗضوان ظٍغ  ٖىض و الجٍغ
مت اعج٨بذ بضولت جخٗل٤ ؤجها وظضها الخالت َظٍ جدلُل مت ؤي ؤو الٗضوان ظٍغ  الىٓام في ٖلحها مىهىم ؤزغيق صولُت ظٍغ

ًذ زم ألاؾاسخي مت َظٍ باعج٩اب اإلاتهمحن ألاشخام بمدا٦مت هي جباصع ؤن ٞع ض هي و الجٍغ  اإلاد٨مت حؿلب ؤن ؤًًا جٍغ
ض هي ٞال الٗضالت به٩اع خالت بلى لخ٣ىصها الهالخُت َظٍ  جمىذ ؤن ؤًًا ج٣بل هي ال و ال٣اهىهُت اإلادا٦مت َظٍ جخىلى ؤن جٍغ

. ؤزغيق صولُت ٢ًاثُت لجهت الازخهام َظا

ت مً ٣ِٞ ال٣ًُت َظٍ بلى الىٓغ ًيبػي ال ؤهه بلى َىا الخإ٦ُض ؤوص و  ، اإلاٗخضًت للضولت باليؿبت الغياثُت مبضؤ بَضاع ػاٍو
 ٖلحها اإلاٗخضي الضولت خ٤ بظل٪ ؤٖجي و ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث للجىاة ؾمذ بن ؾتهضع ؤزغيق خ٣ى١ق َىا٥ َظا مىاظهت ٟٞي

.  ؤلا٢لُمُت الؿالمت و الؿُاصة و الؿالم و ألامً في خ٣ها باألزو و

 

: خاجمت

مت العج٩اب الخ٣ُ٣ي الضاٞ٘ بن  سٛغاث لىظىص بصعا٦ها م٘ لها مهلخت ؤهه حٗخ٣ض ما لخد٤ُ٣ الضو٫ق ؾعي َى الٗضوان ظٍغ
 لِـ ٞةهه بالخالي و ، هخاثج مً بلُه جهبىا ما جد٤ُ٣ و ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث مً جم٨جها ٢ض صولُت ْغوٝ و جىا٢ًاث ؤو

 ؾاثغ و ٞالٗضوان ، بظاتها صًاهت اجبإ ؤو مدضصة قٗىب ؤو مُٗىت صولت بلى الٗضوان و الٗى٠ ؤٖما٫ وؿبت صخُدا

. اإلاسخلٟت الؿُاؾُت اإلاهالر لخد٤ُ٣ بالؿعي اعجباَه ب٣ضع مُٗىت بجماٖت ؤو ب٣ُٗضة ًغجبِ ال ألازغيق الٗى٠ ؤٖما٫

 في ٣ًضم الظي الك٩ل َظا ٧ان ؤًا و الٗمل َظا ٧ان ؤًا الضو٫ق به ج٣ىم ٖمل ؤي وعاء الخ٣ُ٣ي الضاٞ٘ هي اإلاهلخت ؤن طل٪
 اإلادغ٦ت الغثِؿُت ال٣ىة و الاعج٩اػ مدىعق هي و اؾخصىاء بضونق الضو٫ق ظمُ٘ ؾُاؾاث هدٍى جخجه الظي الهضٝ هي و ، بَاٍع

 ٧ل و الٗضوان ْاَغة لٟهم هُب٣ه و وؿخٗمله ؤن ًيبػي الظي ألاؾاسخي ال٣اهىنق ؤًًا هي و صولت ألي الخاعظُت للؿُاؾت

. ال٣ًُت الؿُاؾُت اإلاهالر و الضولُت الؿُاؾُت الخجاطباث ًٖ بُٗضا ألازغيق الضولي الخٗامل ؤهماٍ

ىهت الضاثمت الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞٗالُت وجب٣ى ٣ت الضو٫ق بؿُاؾاث مَغ ٍغ  الىٓام ٢ىاٖض و ؤخ٩ام م٘ حٗاَحها َو
 الىٓام وايعي ومً الضولي اإلاجخم٘ مً خ٣ُ٣ُت و ناص٢ت بعاصة ووظىص ظهت مً  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي
مت و الٗى٠ ؤٖما٫ ظمُ٘ إلا٩اٞدت ؤزغيق ظهت مً ألاؾاسخي مت ٞحها بما  الضولُت الجٍغ  مأ٫ ؾ٩ُىنق بال و ، الٗضوان ظٍغ

.  الؼوا٫ و الٟكل اإلاد٨مت َظٍ

مت بىٓغ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ًى٣ٗض ، اإلاىيٕى َظا َغخه الظي ؤلاق٩ا٫ ًٖ ٦ةظابت و  بطا الٗضوان ظٍغ
جي ال٣ًاء ؤُٖي بطا ؤي الخ٨مُلي الازخهام اخترام جم مت ٌك٩ل بٟٗل ٢ام مً مدا٦مت ٞغنت الَى  في الٗضوان ظٍغ

 جخم ؤن بمٗجى اإلاد٨مت الزخهام الؼماوي الىُا١ اخترام بلى بياٞت ، الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مىٓىعق
 جخم ؤن بمٗجى هٟاطٍ ٢بل الىا٢ٗت الجغاثم صونق الضو٫ق خ٤ في ألاؾاسخي الىٓام هٟاط بٗض الىا٢ٗت الجغاثم ًٖ اإلادا٦مت
 ازخهام إلاماعؾت اإلاؿب٣ت الكغوٍ جد٤٣ ًجب ألازحر وفي ، عظعي بإزغ ولِـ ٞىعي بإزغ  للضو٫ق ال٣اهىهُت اإلاؿاءلت

.  الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت
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: اإلاساحؼ و اإلاــــــــــادز

  اإلاهاصع:  اوال

 اإلاخدضة ألامم مىٓمت مُشا١: (1)

. 1998 لٗام الضاثمت الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام:(2)

 ال٨خب:  زاهُا

. 1999 ، ،ال٣اَغة الٗغبُت الجهًت ،صاع الضولُت الجىاثُت ،اإلاد٨مت ُُٖت ؤخمض الخحر ؤبى: (1)

. 1997،ال٣اَغة،(وكغ صاع بضونق)،(َبٗت بضونق)، ألامجي الضولي ،الىٓام الٗىاوي ببغاَُم: (2)

ا ؤبى ؤخمض: (3) ٗاث بال٣ىاهحن ٖال٢خه و الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي للىٓام الاؾاؾُت ،اإلاالمذ الٞى  والدكَغ

ٗاث و الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ،ماجمغ الىَىُت . 2001 ،صٌؿمبر ال٣اَغة ، الىَىُت الدكَغ

. 2001، الٗغبُت الجهًت صاع الضولُت، للمؿاولُت ال٣اهىوي الىٓام في الٟغص مغ٦ؼ ، ٖالم ؤخمض واثل: (4)

 الؿُاؾُت الضعاؾاث مغ٦ؼ ، الضولُت الجىاثُت للمد٨مت الخ٨مُلي الازخهام بمبضؤ اإلاخٗل٣ت ماظض،اإلاك٨الث ٖاص٫: (5)

. 2001، ال٣اَغة ، ،ألاَغام الاؾتراجُجُت و

.  2001ال٣اَغة، ، ألاَغام ، الاؾتراجُجُت الضعاؾاث مغ٦ؼ الىَىُت الؿُاصة و الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ، اإلااظض ٖاص٫: (6)

 ،ال٣اَغة ألاولى الُبٗت الجهًت، صاع ،ميكىعاث الضولي الجىاجي ال٣ًاء في الخ٩امل مبضؤ ، ؾغاط مدمض الٟخاح ٖبض:(7)
،2001 .

ت الجىاجي الضولي ،ال٣اهىنق الكاطلي هللا ٖبض ٞخىح:(8)  مت الٗامت ،الىٍٓغ  ،صاع ال٣اهىهُت اإلا٨خبت ميكىعاث ، الضولُت للجٍغ
اث ت، اإلاُبٖى  .2001الجامُٗت،الاؾ٨ىضٍع

 

 

 ق
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ق

 الػالكت ذاث ؤلاحساميت الؼبياث وؼان إلاساكبت ألاوزومخىطوي الخػاون 
 الؼسغيت غير الهجسة بظاهسة

 الىسيم غبد مىهت. ؤ

 

 ملدمت   

ش امخضاص ٖلى          بت ًٖ حٗبحرا حك٩ل الهجغة ٞخئذ ما البكغي، الخاٍع  والهغوب الهٗبت الٓغوٝ ٖلى الخٛلب في الٟغص ٚع

غ ٢ض ظضًضة خُاة وبضء ال٣ٟغ مً م الِٗل في الخ٤ له جٞى الم لىؾاثل اإلاؿبى١ق ٚحر الخُىعق ؤصي والُىم. ال٨ٍغ  ؤلٖا
اصة بلى اإلاٗلىماجُت، و والاجها٫ غ ؤزغيق ؤما٦ً بلى الاهخ٣ا٫ في الغاٚبحن ألاٞغاص ٖضص ٍػ  للٗىإلات ؤو٫ق ٧او٩ٗاؽ الكٛل جٞى

 .(1)الىمى ٍَغ٤ في والؿاثغة الشالض الٗالم بلضان في اللُبرالُت

ذ       ٞغ ُت ٚحر الهجغة ْاَغة ٖو ٟا٫ هجغة,  اليؿاء هجغة),ؤق٩الها في مهمت حٛحراث الكٖغ  و ( الخ ألاصمٛت هجغة, ألَا

ت الخضوص زغ١ق ) جد٣ُ٣ها ؤؾالُب اصة ،( الخ الؿُاسخي واللجىء ال٣اهىنق ٖلى الخداًل,  اإلااثُت ؤو البًر  ؤؾىا١ احؿام بٍؼ
م اإلاخٛحراث، َظٍ والكما٫، الجىىب صو٫ق بحن الهىة واحؿإ الٗالمي بالُاب٘ اإلاجخمٗاث و الٗمالت  ظمُ٘ مً بالٚغ

  .(2)بها اإلاٗىُت الضو٫ق بحن زانت الضولُت الٗال٢اث في جىجغاث جىلض ؤن ًم٨ً بًجابُاتها،

ت الهجغة وما      ؤؾاؽ ٖلى الضولُت الٗال٢اث مً الٗضًض وكىء بلى جضٞ٘ التي ، الجضًضة ألاق٩ا٫ مً واخضة بال الؿٍغ
 ال٨شحر اَخماماث يمً ؤنبدذ ؤجها ه٣ل لم بن بها، اإلاهخمت اإلاىخضًاث مً الٗضًض بغوػ بلى اإلاجا٫ جٟخذ ٦ما ٖلحها، ال٣ًاء

ا ألاوعوبُت الضو٫ق ٢بل مً ٧ان اإلاجا٫ َظا في الاَخماماث ؤبغػق ولٗل ،)3(البلضان ظمُ٘ مً الضولُحن اإلاغا٢بحن مً  باٖخباَع
 التي ألاوعوبُت  الًٟت بلى الٗبىعق اإلاىث لؼواع١ق بامخُائهم الكباب مً الٗضًض اؾخُإ بط  –)4(للمهاظٍغً اإلاًٟلت ال٣بلت
غ  ظىىب بلضان مً أل٢غاجهم نىعة بُٖاء  َاالء اؾخُإ ٦ما الخسل٠، بلضان في للٗىإلات ؤو٫ق ٧او٩ٗاؽ الكٛل جٞى

م لُدظوا  (ألاٞاع٢ت هجغة) الصخغاء  الخٗاونق ًٖ البدض ٖلى ألاوعوبُت الضو٫ق ٖملذ لظل٪ -اإلاخىؾِ قىاَئ ٖبر خظَو
٣ا الٗمل زال٫ مً وطل٪ اإلاخٟا٢مت الٓاَغة َظٍ إلا٩اٞدت  ألاؾاؾُت الخضابحر بخضي جغ٦ؼث بط مسخلٟت، الؾتراججُاث ٞو

                                                           
1
 - Voir  WILLIAMSON Jefferey G, «  migration mondiales », revue finances et développement, volume 43, n

o
 

3, septembre 2006, pp 23-24.
2
: الهجرة السرية "، (باحث في قضايا الهجرة، نائب رئيس جمعية الهجرة التنمية الحق والكرامة بالمغرب)رشيد بداوي،  - 

  :في الموقع 2008خطاب االتحاد األوروبي، سبتمبر  بين تنصل الجزائر من المسؤولية وازدواجية

http://rachidbeddaoui.blogspot.com/2008/09/blog-pos
3
 - Voir, SPYCHER Peter, « coopération internationale et migrations : actions possible de la coopération 

internationale sur les migrations », in coopération internationale et migrations, direction du développement et de 

la coopération, berne, 2001, pp 36-37. 
4
 - Voir, THOMAS Kessler,  « Montrer sa force au lieu d’avoir peur : une politique d’immigration transparente 

ne se laisse pas dominer par la peur, elle montre sa force », Dossier migration, revue du département fédéral des 

affaires étrangères, la suisse et le monde,  no 3, suisse, 2003, p15. 
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ت الهجغة مداعبت في ً، باؾخٛال٫ ج٣ىم التي ؤلاظغامُت الكب٩اث وكاٍ مغا٢بت ٖلى الؿٍغ ان هي و اإلاهاظٍغ  مً هٖى

 ٚحر بهٟت حكُٛلهم في مخسههت ؤزغيق و الاؾخ٣غاع بلض بلى ه٣لهم و اإلاهاظٍغً تهٍغب في مخسههت ظماٖاث: الكب٩اث

ت الهجغة مداعبت مجا٫ في ألَمُتها هٓغا الكب٩اث َظٍ ٖلى خ٣ُ٣ُت خغب بٖالن ًجب ؤهه الخ٣ُ٣ت و ،)1(٢اهىهُت  مً الؿٍغ
ا، في ٦شحرا حؿاَم ؤجها خُض حر و اإلاهاظٍغً ه٣ل بٗملُت بالخ٨ٟل ٌصجٗىجها ٞاإلاهغبىنق همَى  ؤما لظل٪، الالػمت الىؾاثل جٞى

ت مً ًخإحى الهجغة حصجُ٘ في ٞضوعَم ٌكٛلىجهم الظًً ألاشخام م ػاٍو حَر  و الؿلُاث ؤهٓاع ًٖ بُٗضا للٗمل جٞى

حر بالخالي سُا ٞةجها بًٗها ًٖ مؿخ٣لت الُىم الكب٩اث َظٍ ٧اهذ وبطا. للدؿتر اإلاالثم الجى جٞى ت جاٍع  ؤنل ًٖ مخٟٖغ
ت هي و واخض ىاث بضاًت في ٧اهىا الظًً ألاوعوبُحن الٗمل ؤعباب قب٩اث مً مجمٖى  اإلاٛاعبت الٗما٫ بى٣ل ٣ًىمىنق الٗكٍغ

 الشىعة خ٣بت محزث التي الٗبُض ه٣ل لٗملُاث جُىعا بضوعَا هي ج٩ىنق ؤن ظضا اإلاغجر ومً ،)2(ؤوعوبا بلى زلؿت الغزُهحن
 . )3( الجضًض الٗالم وا٦دكاٝ الهىاُٖت

ُت ٚحر بالهجغة الخانت التهٍغب قب٩اث مداعبت: ؤوال  الكٖغ

ضم الٗالمي الا٢خهاص وي٘ بن      ضاص اإلاتزاًض الخض٤ٞ في ٦بحرة بضعظت ؾاَم الٗالم ٖبر الخ٩ىماث اؾخ٣غاع ٖو  ال أٖل
 وكاٍ حجم اػصًاص  بلى ٦ظل٪ ؤصي الىي٘ َظا و ؤٌؿغ، و ؤًٞل خُاة ؾبل ًٖ الباخشحن اإلاهاظٍغً مً لها خهغ

اصة و ألاظاهب تهٍغب مىٓماث با حٗمل ؤنبدذ خُض ألازحرة، الؿىىاث في زهىنا خى٨تها ٍػ  ع٢ابت ال و عصٕ صونق ج٣ٍغ
 لؤلظاهب اؾخ٣غاعا ؤو مٗبرا ؤو مهضعا حك٩ل التي البلضان لضي الغؾمُت الضواثغ في الٟؿاص ؤؾهم ٦ما الضولي، الهُٗض ٖلى

اصة في اث ه٣ل ٖلى اإلاىٓماث َظٍ ٢ضعة ٍػ  الٗبىصًت ؤٖما٫ َظٍ التهٍغب ٖهاباث صزلذ ٢ض و. اإلاهاظٍغً مً ٦بحرة مجمٖى
ٗت بهىعة البضاجي ق٩لها مً وجُىعث اإلاا٫، في َمٗا والٗكٍغً الخاصي ال٣غنق في  ظض ؤؾالُب جبخ٨غ ؤن واؾخُاٖذ ؾَغ

 لتهٍغب ٣ِٞ مسههت للمدُُاث ٖابغة ؾًٟ قغاء خض بلٛذ ظضًضة َغ٢ا لها ؤوكإث التي بيكاَاتها لل٣ُام مخُىعة

 .(4)اإلاهاظٍغً

: ؤلاظغامُت الكب٩اث مداعبت ؤَمُت/ 1    

ُت ٚحر الهجغة في اإلاسخهت ؤلاظغامُت الكب٩اث مداعبت ؤَمُت جخجلى       جلٗبه الظي الغاثض الضوعق ؤولهما: ظاهبحن في الكٖغ
 ًخٗل٤ و الٗهغ مك٩لت ؤجها ٖلى جىن٠ مك٩لت  جُغح ؤجها َى الشاوي و ال٣اهىهُت، ٚحر الهجغة ْاَغة جىامي و جُىعق في

                                                           
1
 - Voir KHCHENI Mohamed, “La migration clandestine au Maroc”, Séminaire international sous le thème:" 

entre mondialisation et protection des droits- dynamiques migratoires Marocaines: histoire, économie, politique 

et culture". Faculté de droit de Casablanca, 13- 14-15 juin 2003, p 2 
2 - considérant que la politique de l'UE et des pays partenaires méditerranéens (PPM) en matière 
d'immigration doit assurer le respect des droits et des libertés des demandeurs d'asile et des 
immigrants économiques, tels que garantis par plusieurs conventions internationales, notamment la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille (Nations Unies, 1990). Voir IV

e 
 FORUM  PARLEMENTAIRE  EURO-

MEDITERRANEEN: Résolution sur les migrations, Bari (Italie), les 17 et 18 juin 2002.  
3
- Voir ,KHCHENI Mohamed, op cit.p3 

4
 :، الواليات المتحدة وائتبلف دولي يعرقبلن عمميات تهريب المهاجرين، بدون تاريخ نشر، في الموقعجوزف غرين - 

http://usinfo.state.gov/journals/itgic  
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 َظٍ ُٞه حؿاَم ما ظغاء ،(1)الاؾتر٢ا١ بُٗض خض بلى ٌكبه الظي و ألاشخام َاالء له ًخٗغى الظي باالؾخٛال٫ ألامغ
٠ُ ؤنبذ ؤن خض بلى ألاظىعق في جسٌُٟ مً الٓاَغة حن اإلاهاظٍغً جْى ض وظىص ْل في الخضًشت بالٗبىصًت ًىن٠ الؿٍغ  ؤٍػ

 ًجىىجها التي ألاعباح اإلاىٓماث بٌٗ ٢ضعث ُٞما الضٖاعة، في مجهم ملُىنق 1.5 خىالي ٌؿخٛل" ٖبض" ملُىنق 12 مً
.  (2)صوالع ملُاع 32 ب إلاؿخسضمحهم

 ٢ض الظي و التهٍغب ٖملُت جخُبله الظي الشمً في ًخمشل و الكب٩اث َظٍ جماعؾه الاؾخٛال٫ مً آزغ هٕى َىا٥ و      

٩ا، في صوالع ؤل٠ 70 بلى ًهل ا و ؤمٍغ  مً الىظهت ٧اهذ بطا  جغجٟ٘ ل٨جها و صوالع 300 بلى 200 ب للٗمل الضولي اإلا٨خب ٢ضَع

٩ا بلى آؾُا  و ؤوعو، 20 مبلٜ صٞ٘ ؾىيق ٌكتٍر ٞال اإلاٛاعبُت الخضوص لٗبىعق ؤما ،2 صوالع ؤل٠ 30 ًٟى١ق مبلٜ بلى لخهل ؤمٍغ
 مداوعق مً مهم مدىعق َى لٗملُاتهم خض وي٘ و بالبكغ، ًخاظغون الظًً اإلاهغبحن َاالء عصٕ ٞةن ألاؾاؽ َظا ٖلى

 اإلاخٗل٣ت (2000) 1467 ع٢م الخىنُت في ألاوعوبُت اللجىت ٞةن ٧له لهظا جباٖا و.  اإلاٛاعبُت و ألاوعوبُت الضو٫ق بحن الخٗاونق
 الكب٩اث َظٍ مداعبت ؤظل مً الكغ٧اء ظمُ٘ م٘ و ؤًٖائها بحن الخٗاونق يغوعة بلى صٖذ اإلاهاظٍغً تهٍغب بمداعبت
ت اللجىت ؤونذ و جٟغيها، التي الخضًشت الٗبىصًت ٖلى ال٣ًاء و ٞٗا٫ بك٩ل  الهضٝ َظا لبلٙى حؿعى ؤن الىػاٍع
حر و بُجها ُٞما ألاشخام بتهٍغب اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث وجباص٫ اإلاٗىُت الجهاث ٧ل بةقغا٥  الالػمت ال٣اهىهُت آلالُاث جٞى
 اخخىاَا اإلاهاظٍغً تهٍغب بمداعبت اإلاخٗل٣ت اإلاباصعاث ؤولى ٞةن ألاوعومخىؾُي الخٗاونق بَاع في و .)3(مىٓمحها إلاٗا٢بت

اب"  ٖىىان جدذ زام بىض في الش٣افي و الاظخماعي اإلاجا٫ في بالخٗاونق اإلاخٗل٤ اإلادىعق في بغقلىهت بٖالن  ججـاعة و ؤلاَع

مت و اإلاسضعاث، : ٖلى مًمىجها في ههذ والتي" اإلاىٓمت الجٍغ

 بلى الىنى٫ق ؤظل مً الاظخماٖاث ٣ٖض ٖلى ؾِصج٘ ألاوعومخىؾُُت، الٗال٢اث في الهجغة مؿإلت ألَمُت هٓغا"      

خباع بٗحن الاظخماٖاث َظٍ ؾخإزظ .جدضثها التي والًٍٛى الهجغة بمىظاث جخٗل٤ ا٢تراخاث  الخبرة الخهغ، وصونق الٖا
 الخُاة ْغوٝ بخدؿحن ًخٗل٤ ُٞما وبالخهىم MED   MIGRATION اإلاخىؾُُت الهجغة بغهامج بَاع في اإلا٨دؿبت

ُا اإلا٣ُمحن للمهاظٍغً . (4)"ألاوعوبي الاجداص في قٖغ

                                                           
1 - BIT : « Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée », Conférence 

internationale du BIT, 92
eme

 session, rapport nº 6, Genève, (2004). pp 11 - 21. 
2
صايش عبد المالك، التعاون األورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، مذكرة التخرج لنيل شهادة  - 

. 82، ص 2008الماجستير في القانون، فرع القانون الدولي والعبلقات الدولية، كمية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
المجنة البرلمانية لمكافحة جماعات المافيا االيطالية، تؤكد باعتبارها عضو في  DE ZULUETA Tanaكما ان السيدة 

الى  7عمى ان عائدات المافيا والشبكات االجرامية المختصة باالتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية تقدر سنويا من 
 :مميار دوالر، وفي تفصيل ذلك راجع 13

CHITOUR Chems eddine, la nouvelle immigration entre errance et body shopping, édition ENAG, Alger, 2004, 

p47.  
3
 -  Assemblée parlementer : « Immigration clandestine et lutte contre les trafiquants », Recommandation  

n
o
1467  (2000).in www.senat.fr.  

 .27،28/11/1995متوسطية ادلنبثق عن قمة برشلونة يف  -ادلتضمن الشراكة األورونص إعالف برشلونة  - 4

http://www.senat.fr/
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 لخدؿحن اجساطَا ًجب التي الٗملُت الخضابحر يبِ ؤظل مً للمسخهحن صوعٍت اظخماٖاث ٣ٖض يغوعة ٖلى خشذ و      

ت و ال٣ًاثُت و البىلِؿُت الؿلُاث بحن الخٗاونق مت إلاداعبت ؤلاصاٍع  اجٟا٢ُت في اإلاؿإلت َظٍ جىاو٫ق زم ،(1)اإلاىٓمت الجٍغ

 في مكحرة بغقلىهت، وز٣ُت بلُه صٖذ ما  ؤ٦ضث التي ألاولى ال٣ٟغة في 86 اإلااصة في الجؼاثغ و ألاوعوبي الاجداص بحن الكغا٦ت
غاٝ بحن ؤلاصاعيق و الخ٣جي الخٗاونق ؤن بلى الشاهُت ال٣ٟغة  في اإلاسخهت الؿلُاث صوعق ؤ٦ثر ًٟٗل و ٌٗؼػق ؤن قإهه مً ألَا

مت َظٍ مداعبت  اإلاٛغب و جىوـ م٘ الاجٟا٢ُخان ؤما ، (2)مجها للى٢اًت اإلاىاؾبت والؿبل ؤلاظغاءاث بًجاص و (التهٍغب ) الجٍغ

مت مداعبت ختى ال و اإلاهاظٍغً تهٍغب قب٩اث مداعبت مجا٫ في الخٗاونق بلى حكحرا ٞلم . اإلاىٓمت الجٍغ

:    الاظغامُت الكب٩اث ٖمل مً للخض الاوعومخىؾُُت الجهىص/ 2  

 اجٟا٢ُت زال٫ مً اإلاهاظٍغً تهٍغب مداعبت مؿإلت في قامل صولي حٗاونق بىاء بلى حؿعى خالُا ظهىص َىا٥ باإلا٣ابل      
 الاجٟا٢ُت هي و ؤؾؿها، ٖلى الٗمل بلى اإلاخىؾُي الخىى صو٫ق حؿعى والتي اإلاٗاملت َظٍ مً ألاشخام جدمي لؤلمم

مت يض الضولُت  و٢ٗذ  التي ؤلاًُالُت اإلاضًىت بلى وؿبت"  Palermeبالغم" باجٟا٢ُت حٗٝغ التي و اإلاىٓمت الىَىُت ٖبر الجٍغ

 ويٗذ ٢ض و. صولت 56 ٖلحها ناص٢ذ ؤن بٗض 2003 ؾبخمبر في الىٟاط خحز صزلذ و صولت 174 ٢بل مً 15/11/2000 في ٞحها
مت إلاداعبت الخٗاونق لدصجُ٘  بغجى٧ىالث زالزت بها ؤلخ٤ الهضٝ لهظا جد٣ُ٣ا و مجها، للى٢اًت و ٞٗالُت بإ٦ثر اإلاىٓمت الجٍغ

ٟا٫ و اليؿاء زانت ،1باألشخام الاججاع بمى٘ الشاوي و ،(3)ألاؾلخت تهٍغب بمىــ٘ ألاو٫ق ًخٗل٤  بمى٘ مخٗل٤ الشالض و   ألَا

                                                           
ىدى حامد قشقوش، اجلرؽلة ادلنظمة، القواعد ادلوضوعية و اإلجرامية و التعاوف الدورل، دار النهضة العربية، القاىرة، .دلزيد من التفصيل حوؿ موضوع اجلرؽلة ادلنظمة راجع، د - 1

و غلب  ظاىرةاتفاؽ الشراكة االورومتوسطي والربوتوكوؿ اخلاص دبحاربة اذلجرة غَت الشرعية اكد على منهجية عمل من شاهنا اف تؤدي اذل التقليل من اؿكما اف . 6، ص 2000
ث حث الدوؿ األطراؼ فيو على ذلك و بُت اإلشادة بالطرح الذي جاء بو بروتوكوؿ مكافحة هتريب ادلهاجرين الذي سرد رلموعة من األطر ادلهمة يتم فيها تبادؿ ادلعلومات، حي

يتعُت على ".... : حيث تقرر على أنو 1فقرة  10أىم اجلوانب اليت غلب أف يتم فيها تبادؿ ادلعلومات و ذلك يف ادلادة  أعليتها يف مكافحة شبكات هتريب ادلهاجرين، و استعرض
بينها، وفقا لنظمها القانونية واإلدارية الداخلية، أي ى الدروب اليت يهرب عربىا ادلهاجروف، أف تتبادؿ فيما الدوؿ األطراؼ، وخاصة تلك اليت ذلا حدود مشًتكة أو اليت تقع عل

 :معلومات ذات صلة بأمور مثل
ضالعة يف نقاط االنطالؽ وادلقصد، وكذلك الدروب والناقلُت ووسائل النقل، ادلعروؼ أو ادلشتبو بأهنا تستخدـ من جانب مجاعة إجرامية منظمة -أ

. من ىذا الربوتوكوؿ 6السلوؾ ادلبُت يف ادلادة 
من  6ىوية وأساليب عمل التنظيمات أو اجلماعات اإلجرامية ادلنظمة ادلعروؼ أو ادلشتبو بأهنا ضالعة يف السلوؾ ادلبُت يف ادلادة -ب 

. ىذا الربوتوكوؿ
ؿ، وكذلك سرقة ظلاذج وثائق سفر أو ىوية أو ما يتصل أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرؼ وصحتها من حيث الشك-ج 

. بذلك من إساءة استعماذلا
من ىذا  6وسائل وأساليب إخفاء األشخاص ونقلهم، وربوير وثائق السفر     أو اذلوية ادلستعملة يف السلوؾ ادلبُت يف ادلادة -د 

. ف أشكاؿ إساءة استعماذلا، وسبل كشف تلك الوسائل واألساليبالربوتوكوؿ أو استنساخها أو حيازهتا بصورة غَت مشروعة أو غَت ذلك ـ
. من ىذا الربوتوكوؿ ومكافحتو 6اخلربات التشريعية وادلمارسات والتدابَت الرامية إذل منع السلوؾ ادلبُت يف ادلادة -ىػ 
من ىذا  6البعض على منع السلوؾ ادلبُت يف ادلادة  ادلعلومات العلمية والتكنولوجية ادلفيدة ألجهزة إنفاذ القوانُت، بغية تعزيز قدرة بعضها-و 

  .الربوتوكوؿ وكشفو والتحري عنو ومالحقة ادلتورطُت فيو
2
 -  Accord euro- méditerranéen Etablissant une association entre la Communautés européennes et leurs états 

membres, d'une part, et la république Algérienne démocratique et populaire d'autre part . 
 .84صايش عبد ادلالك، التعاوف األورومغاريب يف رلاؿ مكافحة اذلجرة غَت القانونية، ادلرجع السابق، ص  - 3
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اهه ًبضؤ لم البرجى٧ى٫ق َظا ؤن ٚحر ،(2)الجى و البدغ و البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاظٍغً تهٍغب ش 2003 ٚاًت بلى و بٗض ؾٍغ  جاٍع

 و 2002 ماعؽ 1 في بؾباهُا مً ٢ضمذ جهض٤ً وزاث٤ زالزت ؾىيق الٗامت ألاماهت لضي جىصٕ لم الىٟاط خحز الاجٟا٢ُت صزى٫ق

 418-03 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم بمىظب البرجى٧ى٫ق َظا ٖلى ناص٢ذ التي الجؼاثغ مً  زم 2002 ؤ٦خىبغ 29 في ٞغوؿا مً
مبر 09 في اإلااعر  ؤن ٖلما ،(الخهض٣ًاث مً ال٣اهىوي الىهاب هٟـ حكتٍر البرجى٧ىالث ظمُ٘ ٞةن لئلقاعة ) 2003 هٞى

. الىٟاط خحز في للضزى٫ق جهض٣ًا 40 ج٣ضًم حكتٍر البروجى٧ى٫ق مً 38 اإلااصة

 ال٣مت ٞةن ٞٗالت، ظض ج٩ىنق ٢ض التي و اإلاهاظٍغً تهٍغب إلاداعبت البروجى٧ى٫ق ويٗها التي آلالُاث إلاسخل٠ هٓغا و      

٣ُت -ألاوعو  زانت ٖلُه الخهض٤ً  يغوعة بلى اإلاكاع٦ت الضو٫ق صٖذ بالغباٍ او٣ٗضث التي ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة خى٫ق بٍٞغ

ت الهجغة -الٓاَغة مً حٗاوي التي البلضان ٣ا الٗمل و قامل صولي جيؿ٤ُ بلى الىنى٫ق ؤظل مً طل٪ و -الؿٍغ  إلا٣غعاث ٞو
ً، تهٍغب مداعبت في الىز٣ُت َظٍ  إلاغا٢بت اإلاخدضة ألامم لبرهامج الخىُٟظي الٗام اإلاضًغ صٖا اإلاؿإلت َظٍ وفي اإلاهاظٍغ

مت ومى٘ اإلاسضعاث  ؤوعوبُت اؾتراجُجُت جًم ٖمل زُت وجبجي نُاٚت بلى اإلاكاع٦حن ظمُ٘" ٧ىؾخا ؤهُىهُى" الجٍغ

٣ُت ٣ُا ؤل٠ 200 ؤن بلى بالىٓغ ،(3)ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة إلا٩اٞدت مكتر٦ت بٍٞغ ا الخضوص ٖبىعق ًداولىنق بٍٞغ  ؤوعوبا بلى ؾىٍى
٣ُا، قما٫ في وملُلت ؾبخت وم٣اَٗتي اإلاخىؾِ، ألابٌُ البدغ في وبُالغي مالُت وظؼعق ؤلاؾباهُت، ال٨ىاعيق ظؼعق ٖبر  بٍٞغ

 في ألاٞاع٢ت اإلاهاظٍغً بتهٍغب ج٣ىم بالبكغ، باالججاع مخسههت صولُت وماُٞا بظغامُت ٖهاباث في ؤًٖاء  مً بدىُٓم

ت . )4(اإلاهاظٍغً َاالء ُٞه ٌِٗل الظي والُإؽ اإلاض٢٘ ال٣ٟغ خالت مؿخٛلت زُحرة، مجاٞػ

                                                                                                                                                                                     
1
سلعة غَت قانونية، كما ختلف الباحثوف يف إعطاء اسم زلدد ذلذه الظاىرة، حيث اعتربىا البعض جرؽلة منظمة باعتبار أف اجملرموف يقوموف بعرض ا- 

 أصحاب أهنا مشروع إجرامي بكل ما ربمو الكلمة من معٌت تشًتؾ فيها أفراد ومجاعات زبتلف ثقافاهتم وفيهم البسيط وادلثقف، الغٍت والفقَت، وحىت
سبعات، وظهرت مع التطور الطيب ومعو النفوذ، يف حُت يطلق عليها البعض اآلخر اجلرؽلة احلديثة أو اجلديدة، ألهنا تعترب ظاىرة دخيلة على معظم ادلج

وتسمى يف التطور التقٍت ادلستخدـ يف العمليات اجلراحية اليت تتطلب نوعا من الدقة واليد البارعة، يف حُت آخرين يصنفوهنا من اجلانب األخالقي 
ة يف صاحل البشر وليس العكس، وأصبح ذلا وجو شرير نظرىم إفساد أخالقي، ويطلق عليها إفساد التقنيات العلمية ألنو عادة تستغل التقنيات التقٍت

ظاىرة  توسعت واحتلت مكانة يف اجلرائم العابرة للحدود خاصة يف إطار عادل ربت تأثَت ظاىرة ادلتاجرة باألعضاء البشريةؼ.ُيستغل يف اإلساءة للبشرية
ار باألعضاء البشرية إذ . العودلة دى احلدود اإلقليمية وحدود الدولة الواحدة للعادل أمجع، مثلها مثل ظاىرة طابع العودلة ألهنا تتعأخذت ظاىرة االذبج

، وتشمل ادلخدرات وظاىرة السياحة اجلنسية وتبييض األمواؿ وبيع األسلحة وهتريبها، ويشارؾ فيها أفراد ومجاعات وشبكات دولية عابرة لكل احلدود
لسوؽ الرائجة اليت يتحكم فيها مساسرة بارعوف سلتصوف يف ىذا اجملاؿ مقابل مبالغ مالية ضخمة، الضحايا واجلناة واألطباء والوسائل التقنية ادلتطورة وا
.ضاربُت عرض احلائط باجلانب األخالقي واإلنساين

ة ادلنظمة عرب الوطنية ادلعتمد من بروتوكوؿ مكافحة هتريب ادلهاجرين عن طريق الرب و البحػر واجلػػػو، ادلكمػػػل التفاقيػػػة األمػػم ادلتحػػػدة دلكافحة اجلرًن - 2
  2000نوفمرب  15طرؼ اجلمعية العامة يف 

االرباد األورويب قد "أف  2007يوليو  6يـو اجلمعة  نيساس أكسيلأكد ادلسؤوؿ اإلقليمي للشؤوف الداخلية يف اجملموعة األوروبية ويف نفس اجملاؿ  - 3
التعاوف الدورل يعد إحدى ركائز  ، كما أكد على أف"عمليات االرباد دلراقبة احلدود ربت وكالتو ادلتخصصةوتونس ادلشاركة يف  طلب من اجلزائر وادلغرب

العريب واالوروبية ادلطلة على البحر ادلتوسط على مبدأ  ، حيث تقـو مساعي دوؿ ادلغرب"االساسية دلكافحة الشبكات ادلختصة يف اذلجرة السرية
، رللة العرب  » !!النائمة ضحايا التهريب وسفراء للخاليا.. مهاجروف برسم ادلوت« منتصر محادة،: ، يف ذلك راجع"اادلسؤولية ادلشًتكة مع شركائو"

 .22، ص 02/08/2007الدولية، 
4
 - Voir GARDNER Edward, « en quête d’emplois : le chômage constitue un problème énorme pour les pays du 

Moyen-Orient et d’Afrique du nord », revue finances et développement, volume 40, n
o
 01, mars 2003, pp 18-19.
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٣ُت -ؤوعو زُت بلى للىنى٫ق الؿعي ًجب لظا      ً، تهٍغب إلا٩اٞدت مكتر٦ت بٍٞغ  الاهًمام بلى واإلاباصعة اإلاهاظٍغ
 إلا٩اٞدت مكتر٦ت ؤمىُت اجٟا٢ُت ٣ٖض ٧ىؾخا ا٢ترح ٦ما ، اإلاجا٫ بهظا الخام اإلاخدضة ألامم بغوجى٧ى٫ق ٖلى واإلاهاص٢ت
ً، تهٍغب وقب٩اث ؤلاظغامُت اإلاىٓماث ؼ مجا٫ في والخبراث اإلاٗلىماث لخباص٫ بى٪ وبوكاء اإلاهاظٍغ  ؤلاظغاءاث حٍٗؼ
اصة و الخ٣ىُت اإلاؿاٖضاث وج٣ضًم ألامىُت ُت ٍػ ٣ي الٗام الغؤي جٖى ٣ت الهجغة بمساَغ ؤلاٍٞغ  بإن و مكغوٖت، ٚحر بٍُغ

ت ْغوٝ في بدكُٛلهم ج٣ىم التي ألازغيق الكب٩اث ٦ظل٪ و الٗاإلاُت اإلااُٞا وقب٩اث ؤلاظغامُت الٗهاباث  و مإؾاٍو

 جىوـ،) اإلاخىؾِ البدغ ظىىب صو٫ق حؿعى ٦ما اإلاىخٓمت، ٚحر الهجغة وعاء مً الىخُض اإلاؿخُٟض هي بك٘ باؾخٛال٫
ُت ٚحر للهجغة ألاؾاؾُت ألاؾباب ج٣لُل ٖلى الٗمل بلى (واإلاٛغب الجؼاثغ  ج٣ىم ٖمل مىاهج ٖلى مٗخمضًً ،(1)الكٖغ
٣ُت الضو٫ق بقغا٥ وبهما بُجها ٣ِٞ لِـ الخداوعق ؤؾلىب ٖلى ؤؾاؾا  اإلاإؾىيق الىي٘ حٛظًت في مؿاَمت حٗخبر التي ؤلاٍٞغ

. الضازلُت والهغاٖاث الخغوب بؿبب للهجغة

ُت ٚحر الهجغة ًٖ الىاجج اإلاىاػيق الٗمل مداعبت: زاهُا  الكٖغ

 ألاو٫ق الؿبب ؤضخذ التي البُالت هجض الهجغة، بلى باألشخام جضٞ٘ التي ألاؾاؾُت والٗىامل ألاؾباب بلى بالىٓغ     
 ٖلى ٌؿاٖض الظي الجٛغافي مى٢ٗها بد٨م ألاوعوبُت اإلاى٣ُت بلى زانت اإلاهاظٍغً لٗضص اإلاتزاًض الخض٤ٞ وعاء والخ٣ُ٣ي
 جترجب التي الىخاثج مىاظهت في وبهما الخض٣ٞاث َظٍ مىاظهت في لِـ ؤلاق٩ا٫ ؤن ٚحر الجىىبُت، الؿىاخل ٖبر الضزى٫ق
 ٢اهىهُت ٚحر بهٟت ول٨ً الٗمل مىانب بًجاص في مخسههت مىٓمت بظغامُت قب٩اث ٢ُام َى ؤَمها ولٗل ٖلحها،
ً، ٢بل مً ؤحٗابها صٞ٘ م٣ابل  هدُجت حٗخبر التي الٓاَغة َظٍ مىاظهت وؾبل َغ١ق خى٫ق بق٩ا٫ ًشاع زم ومً اإلاهاظٍغ

ُت ٚحر للهجغة خخمُت    .الكٖغ

:  لل٣اهىنق اإلاسالٟت الٗمالت وا٢٘/ 1    

٣ُا قما٫ في اإلاؿخ٣غة ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة ٨ٖـ         ٞةن الٗمل مجا٫ في مُٗىا اججاَا و جىُٓما حٗٝغ ال التي و بٍٞغ

٣ا ج٣لُضا حٗخبر التي و  -ؤوعوبا في الٓاَغة َظٍ حن اإلاهاظٍغً ؤن َى و جىُٓما، َابٗا ج٨دسخي -ٍٖغ  ٖمل مجاالث لهم الؿٍغ
ا مُٗىت جُا ا٦دؿبَى لت في جمحزث خُض ججاَهم، اإلا٣هض صو٫ق اهخهجتها التي الؿُاؾاث مسخل٠ ظغاء جضٍع  ألاولى الَى
 مجا٫ في ب٣ىة لل٣اهىنق اإلاسالٟت الٗمالت صزلذ الٗمل ؤعباب مً بدصجُ٘ و الهىاُٖت الخغ٦ت هدُجت ل٨ً بالغصٕ

 الٗمل مجاالث مسخل٠ ٚؼث الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ٞترة بٗض مٗها ألاوعوبُت الؿلُاث حؿاَل م٘ زم الهىاٖت،

 هدى اججهذ اإلاىاػيق الٗمل مداعبت اؾتهضٞذ التي اإلاخٗضصة ؤلاظغاءاث ظغاء وؤزحرا ،)2(الٗمغان و الهىاٖت و ٧الؼعاٖت

ا ٖامال حٗخبر الضو٫ق ؾُاؾت ؤن وبما. الضولت مغا٢بت ًٖ والبُٗضة اإلاؿخترة ال٣ُاٖاث ٍغ  التي اإلاجاالث جدضًض في ظَى

                                                           
ادلغرب، تونس واجلزائر، على التخفيف من تبعات أزمة البطالة اليت سبس عددا  وتراىن دوؿ جنوب البحر األبيض ادلتوسط، وخاصة منها الثالثية - 1

يف اجملاؿ احلضري،  21%وتبلغ  12% و تقدر نسبة البطالة يف ادلغرب حبوارل. واحلاصلُت على مؤىالت جامعيةوخاصة الشباب  كبَتا من السكاف
ويغذي ىذا الضغط على سوؽ العمل . يف تونس 15%الوطٍت االقتصادي واالجتماعي و حسب اجمللس 23.7%ويف اجلزائر تصل ىذه النسبة إذل 

إجراما عابرا للحدود يصعب التحكم فيو، يف  د على شبكات منظمة ومهيكلة حوؿ شبكات متداخلة تغذياليت تعتم" اذلجرة السرية"وشبكات  ذبارة
 .22منتصر محادة، ادلرجع السابق، ص : ذلك راجع

2
 - HANS Mahing, «  la suisse, pays d’émigration et d’immigration : de la surpopulation rurale à une prospérité 

sans précédent », in coopération internationale et migration, direction du développement et de la coopération, n
o
 

4, berne, 2001, pp16-17  



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

93 

حن للمهاظٍغً اؾخ٣ُابا ألا٦ثر هي الٟالخت خ٣ى٫ق حٗخبر ؤوعوبا ٟٞي اإلاىاػي، الٗمل ٨ًدسخها  خ٣ى٫ق زانت الؿٍغ

 .)1(الٗىب و البرج٣ا٫

حن اإلاهاظٍغً ٦شحرا ججظب اإلاجاالث َظٍ ٧اهذ بطا و         في زم ، ٞحها آلاالث اؾخٗما٫ ه٣و بلى عاظ٘ ٞظل٪ الؿٍغ
 ج٩ىنق ال خُض ال٨بريق الهىاُٖت اإلاىا٤َ وهي اإلاهاظغون ٞحها ٌؿخ٣غ التي اإلاىا٤َ لُبُٗت هٓغا البىاء وؤقٛا٫ الهىاٖت

ما و والخجاعة اإلاىاػ٫ق في ٦مؿخسضمحن ٧الٗمل ؤَمُت ؤ٢ل ؤزغيق ظىاهب جإحي زم الؿلُاث، مً مًا٣ًاث َىا٥ .  (2)ٚحَر

 و ال٣اهىوي الخىُٓم زانت ؤوعوبا م٘ بها اإلاُُٗاث حكابه ٖضم ٞةن (واإلاٛغب الجؼاثغ جىوـ،) اإلاٛاعبُت الضو٫ق في ؤما     
 َاب٘ ب٣اء م٘ ل٨ً َُٟٟا ازخالٞا حٗٝغ ال٣اهىهُحن ٚحر اإلاهاظغون ٞحها ًتر٦ؼ التي الٗمل مجاالث ًجٗل اإلاجخم٘ بيُت

 بلى للغخلت زمىا اإلاهغبىنق ًُلبه الظي اإلابلٜ ا٢خُإ و ٢ىتهم ل٨ؿب ؤلاظغامُت و الاخخُالُت الُغ١ق اؾخٗما٫ و الاؾخٛال٫
 بد٨م مٗهم ٦شحرا جدؿاَل التي الجؼاثغ في زانت ألاٞاع٢ت للمهاظٍغً اؾخ٣ُابا اإلاُاصًً ؤ٦ثر َى البىاء ٢ُإ و ؤوعوبا،

٣ُت بالضو٫ق جغبُها التي الٗال٢اث  اإلاٛاعبُت الضو٫ق في ختى الاؾخٛال٫ ؤهىإ ألبك٘ ًخٗغيىنق ٞهم طل٪ م٘ ل٨ً. )3(ؤلاٍٞغ
لت لؿاٖاث الٗمل ٩ًىنق ما ٞٛالبا الٗمل، ؤعباب ٢بل مً  300 بلى ًهل ال ٢ض ؤظغ م٣ابل الُىم في ؾاٖاث 9 جخٗضي ٍَى

ا، مبلٛا ٌٗخبروهه ألاٞاع٢ت ٧ان بن و ختى ظؼاثغيق صًىاع  و ال٣ٗا٢حر بُ٘ زانت الخجاعة مجا٫ ٚؼوق اؾخُاٖىا ٦ما مٍٛغ
٣ُت، اإلاغاَم جُا زم ؤلاٍٞغ اث في ًخمشل آزغ مىدجى ؤزظث جضٍع  بُ٘ و الظَب اإلاسضعاث، مشل اإلاهغبت وألاقُاء اإلامىٖى

شا ٚالء ؤ٦ثر ؤزغيق بمىاص اإلاخاظغة و اإلاؼوعة الٗمالث  .(4)الؼثب٤ ماصة وهي للبِئت وجلٍى

 اإلاىاػيق الٗمل في الدكُٛل بلى الٗمل ؤعباب لجىء ؤؾباب/ 2

 الُض ًًٟلىنق اإلاؿخسضمحن ؤن بلى عاظ٘ ٞظل٪ ال٣اهىهُت ٚحر للهجغة اإلاصج٘ الغثِسخي الٗامل َى الٗمل وظىص ٧ان بطا

ت الٗاملت : هي و الٗمالت َظٍ بها جخمحز زهاثو لشالزت هدُجت اإلادلُت الٗاملت الُض ٖلى الؿٍغ

 ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً ج٣ى٘ الى٢ذ هٟـ في و اإلااؾؿاث جىاؾب التي اإلاخضهُت ألاظىعق م هٓغا الكٖغ خباَع  الُٝغ اٖل
. بد٣ى٢هم واإلاُالبت اإلاىا٢كت ٖلى حؿاٖضَم ال التي لىيُٗتهم وهٓغا الخٗا٢ضًت الٗال٢ت في ال٠ًُٗ

                                                           
1
 - Les migrants clandestins ont en majorité des emplois faiblement qualifiés et  rémunérés. Même s'ils 

travaillent souvent dans les mêmes secteurs que les  migrants légaux récemment arrivés, il arrive qu'ils restent 
dans ces secteurs  plus longtemps que d’autres travailleurs à cause de l’absence d’opportunités  en termes 
d’évolution professionnelle, voir GERBER Rosmarie, « Migration : pacte de prospérité difficile à conclure, la 
suisse et le monde », revue du département fédéral des affaires étrangères (DFAE), n

o
 3, suisse, 2003, p12. 

2
 - MOUIER BOUTANG Yann & GARSON Jean-Pierre & SILBERMAN Roxane, Economie politique des migrations 

clandestines de main-d'œuvre,  Edition publisud, Paris,  p 69. 
3
 - MALKI Lyes, « migration et externalisation de la main-d’œuvre : la banque mondiale prône la mobilité pour 

régulier le marché de travail », EL WATAN Economie, supplément hebdomadaire, no 191, du 23au 29 mars 

2009, p 12. 
ويلـز ازباذ تدابَت دولية لتقليل ادلخاطر . وىذا التلوُّث ساـ وثابت، ويبقى فًتة طويلة، وؽلكن أف ينتقل على صعيد عادلي. الزئبق ملوِّث بيئي ىاـ - 4

د احمللي واإلقليمي والعادلي، انظر يف ذلك التقرير الذي أعدنو جلنة األمم ادلتحدة للبيئة، برنامج االمم ادلتحدة البيئية والصحية اليت يسببها على الصعي
ماع الثاين، نَتويب، للبيئة ، الفريق العامل ادلخصص ادلفتوح العضوية ادلعٍت بالزئبق، تقرير ؽلثل تكاليف وفوائد كل واحد من األىداؼ االسًتاتيجية، االجت

 . 8، ص 2008أكتوبر /تشرين األوؿ 10  -6يا، كُت
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  لت ؾاٖاث ٌؿخٛغ١ق و ٢اؾُا ٌٗخبر الظي طاجه خض في الٗمل َبُٗت  الٗما٫ مجها ًىٟغ مُاصًً في ٩ًىنق ما ٖاصة و ٍَى
 .اإلادلُىنق

  اإلااؾؿاث ٧اَل جش٣ل التي لل٣ىاهحن الٗمل َظا ًسً٘ ال بط الُغص، و الدكُٛل ؾهىلت ؤزحرا و . 

 ألاخُان بٌٗ في و بالخًٕى جمخاػ ؤجها َى الٗما٫ مً الٟئت َظٍ حكُٛل ٖلى الٗمل ؤعباب ٌصج٘ آزغ ؤمغ َىا٥ 
لت ج٩ىنق ً ٖملُت في قِئا صولخه ال و الٗمل عب ًسؿغ ٞال بالخالي و مَا  .الخ٩ٍى

 .ُٞه للٗاملحن اإلاِٗصخي اإلاؿخىيق ٖلى و الٗمل ٖلى و ألاظغ ٖلى ٖضًضة آزاع اإلاىاػيق للٗمل ٞةن الى٢ذ هٟـ في ول٨ً 

ُحن ٚحر للمهاظٍغً اإلاىاػيق الٗمل آزاع/ 2  :الٗمل وؾى١ق ألاظغ ٖىهغ ٖلى الكٖغ

 ه الظي اإلاؿخمغ الخىا٢و في ًخجلى ٞهى: ألاظغ ٖلى ؤزٍغ ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً ٖلى ٣ِٞ لِـ ٌٗٞغ  ٖلى ختى بل الكٖغ
ُحن اإلاهاظٍغً  بحجام بلى بالًغوعة طل٪ ًاصي و ٖلحها الُلب جؼاًض و ألاظغ ه٣و ألاولى الٟئت ؤٖضاص ػاصث ٩ٞلما الكٖغ

ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً حكُٛل ًٖ الٗمل ؤعباب ً ؤهٟؿهم ُٞجضونق ممازل، بإظغ بال الكٖغ م ؤظىعَم جسٌُٟ ٖلى مجبًر  ٚع
 الشالر الكغا٦ت اجٟا٢ُاث ٖلُه ههذ مشلما اإلاهاظٍغً و اإلاىاَىحن بحن ألاظغ و الٗمل في اإلاؿاواة الاؾخ٣غاع صو٫ق مداولت

. اإلاٛاعبُت الضو٫ق م٘ اإلامًاة

 ُحن اإلاهاظٍغً ختى جمـ بل اإلادلُت الٗمالت ٣ِٞ حكمل ال و ٖضًضة آزاٍع: الٗمل ؾى١ق ٖلى ؤزٍغ حر الكٖغ  ٚو
ُحن، ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً اؾدبضا٫ آلازاع َظٍ مً و الكٖغ ىُحن ختى و الكٖغ  بلى ًاصي ما َى و ال٣اهىهُحن ٚحر بالٗما٫ الَى

حن للمهاظٍغً اإلاِٗصخي اإلاؿخىيق ٖلى ألازغ ؤما. اإلاهاظٍغً مً اإلادلُحن الٗما٫ اؾدُاء جٟؿغ التي البُالت اعجٟإ  الؿٍغ
دا ويٗا ٌِٗكىنق ؤجهم ًغيق مً بحن اإلاؿإلت َظٍ خى٫ق صاثغ ظض٫ ٞهىا٥  جؼاًض و ألاشخام َاالء عيا ٨ٌٗؿه مٍغ
ت ْغوٞا ٌِٗكىنق ؤجهم ًغيق مً بحن و ، ٖضصَم  باإلاؿخىيق م٣اعهتهم جمذ بطا زانت لهم البك٘ الاؾخٛال٫ ْل في مإؾاٍو

. بها ٌؿخ٣غون التي الضو٫ق في اإلاِٗصخي

 اإلاىاػيق الٗمل مً للخض ألاوعومخىؾُُت الضو٫ق ظهىص/ 3

ُت ٚحر الهجغة مً الخض ٖلى الجىاعيق والٗمل الكغا٦ت الخٗاون، زال٫ مً ألاوعومخىؾُُت الضو٫ق حؿعى  والىخاثج الكٖغ
ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً ه٣ل في اإلاخسههت ؤلاظغامُت الجماٖاث مداعبت زانت طل٪ ٖلى اإلاترجبت  ٖبر ألاوعوبُت الضو٫ق بلى الكٖغ

 بىىص اخترام و٦ظا ،(1)اإلابرمت الشىاثُت اإلاٗاَضاث زال٫ مً ًخإ٦ض طل٪ ولٗل ٢اهىهُت، ٚحر بُغ١ق وحكُٛلهم اإلاىث ٢ىاعب

. الخُب٤ُ خحز وويٗه وج٨َغؿه بغقلىهت بٖالن

                                                           
السيما  واإلجراـ اإلرىابوىو ما عملت على تكريسو اجلزائر من خالؿ تعاوهنا الثنائي مع ادلملكة االسبانية حوؿ مكافحة اجلرؽلة ادلنظمة،   - 1

اجلزائر و ادلملكة االسبانية يف رلاؿ االمن ومكافحة االرىاب واالجراـ ، اذ تنص ادلادة االوذل من االتفاقية ادلربمة بُت لألوطافادلنظم العابر  اإلجراـ
 :، على انو2008لسنة  05، ج ر عدد 2008سبتمرب  28يف  08/427ادلنظم، ادلصادؽ عليها دبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم

ويتعاوف الطرفاف يف رلاؿ مكافحة االعماؿ االجرامية ....طافلألويتعاوف الطرفاف يف رلاؿ االمن ومكافحة االرىاب واالجراـ السيما االجراـ العابر "... 
".والشبكات ادلرتبطة باذلجرة غَت الشرعية باألشخاصاالذبار ... وباخلصوص
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 للبلضان ألاوعوبُت اإلاالُت اإلاؿاٖضة ؤصواث مسخل٠ وصٖم نُاٚت بٖاصة  بلى ألاوعومخىؾُي الخٗاونق ْل في الضو٫ق حؿعى   

٨ت اإلاخىؾُُت حر وطل٪ (ُٞمُب مُضا، بغهامج  –لالؾدشماع ألاوعوبي البى٪) الكٍغ  في ألاوعوبُت لالؾدشماعاث الخىاٞؼ بخٞى
ا التي اإلاٗاًحر وو٤ٞ ٢اهىهُت بهٟت الٗمل ٞغم زل٤ ؤظل مً وطل٪ الجىىبُت الًٟت  مً للٗمل الضولُت الاجٟا٢اث ج٣َغ
ُت، ٚحر بُغ١ق ألاوعوبُت الضو٫ق بلى الٗاملت الُض َغوب مً الخض ؤظل إة مً الخس٠ُٟ بلى حؿعى  ٦ما قٖغ  الضًً َو

٘ في اؾدشماٍع بٖاصة زال٫ مً وطل٪ الخاعجي ت مكاَع  ٖلى اإلاخىؾُي صو٫ق ممشلي ًا٦ض ٦ما اإلاٛاعبُت، الضو٫ق صازل جىمٍى

لُت الىؾاثل مُضا، بغهامج ؾخٗىى والتي (2014-2007)الجىاع لؿُاؾت اإلاالُت ألاصاة جًمً ؤن يغوعة ت الخمٍى  الًغوٍع
ت في حٗضًل ؤي آلان بلى جخًمً لم والتي ، للمخىؾِ ُّ . اإلاى٣ُت َظٍ لٟاثضة اإلاسّههت اإلاحزاه

 للكغا٦ت مدىعي ٖامل بلى الٗمل مىاًَ زل٤ ًخدى٫ق ؤن بلى ألاوعومخىؾُي الخٗاونق زال٫ مً  حؿعى الضو٫ق ؤن ٦ما     
ت، طاث ؤَضاٞها وؤخض ت َظٍ إلبغاػ ملمىؾت بظغاءاث باجساط الهضص َظا في جُالب وهي ألاولٍى  ًدضص ج٣ُُم وبهجاػ ألاولٍى

. (1)الدكُٛل ٖلى الكغا٦ت ؾُاؾاث او٩ٗاؾاث

 اؾخٛال٫ ًم٨ً الٗمالت، مجا٫ في ألاوعومخىؾُُت واإلاى٣ُت ألاوعوبي الاجداص بحن ال٣اثم الخٗاونق  زال٫ مً ؤهه ٦ما    
٣ت ججغبت  اإلاسخلٟت ؤلاظغاءاث مً ٦بحر ٖضص بخىا٤ٞ ؾمدذ والتي ألاوعوبي، اإلاؿخىيق ٖلى اإلاىظىصة اإلاٟخىخت الخيؿ٤ُ ٍَغ

. (2) الٗمل ؾى١ق مجا٫ في اإلاؿُغة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في والخ٣ضم الؿُاؾاث بخيؿ٤ُ اإلاٗىُت

 الهجغة ٖلى الدصجُ٘ بلى حؿعى زاللها مً ٢اهىهُت ؤؾالُب بلى جلجإ  الٓاَغة َظٍ إلاىاظهت ألاوعوبُت الضو٫ق ؤن ٦ما     
لت الٗاملت الُض مً الازخُاع ؤؾلىب زال٫ مً ٢اهىهُت بهٟت ول٨ً ظا ٣ِٞ مجها اإلاَا  اإلاٛاعبُت الضو٫ق ٖلى ؾلبا ًازغ ما َو

ا زانت لت الٗاملت للُض الخ٣ُ٣ي اإلاهضع باٖخباَع . (3)اإلاَا

ت ووزاث٤ الغؾمُت اإلادغعاث جؼوٍغ في اإلاسخهت الكب٩اث م٩اٞدت مجا٫ في الخٗاونق ٖلى الٗمل      حؿاٖض التي الهٍى

اع َظا وفي اإلاىاػي، الٗمل ؾى١ق في الضزى٫ق ٖلى اإلاهاظٍغً ت  والاهضماط الهجغة وػٍغ نغح ؤلَا  في الٟغوسخي والهٍى

. )1(الخُحرة الٓاَغة َظٍ مً الخض بلى اإلاٛاعبُت الضو٫ق بمُٗت وػاعجه جبظلها التي الجهىص ٖلى ٖضة مىاؾباث
                                                           

نتدى اجللسة العامة الثالثة للموىو االمر الذي تنادي بو وتسعى اذل ربقيقو سلتلف االطراؼ الفاعلة يف رلاؿ التعاوف االورمتوسطي خاصة خالؿ  - 1
ىا كسوؽ العمل النقايب االورومتوسطي، والذي اشار اذل سلتلف النقاط االساسية اليت تساعد على احلد من اذلجرة غَت الشرعية وكذا النتائج ادلًتتبة عن

: مشروع البياف اخلتامي ، برشلونة : يالجلسة العامة الثالثة للمنتدى النقابي االورومتوسط: اخل..ادلوازي واجلرؽلة ادلنظمة اخلاصة بالتجار بادلوارد البشرية
 www.union-network.org/UNIEuropaGraphical.nsf:  ، يف ادلوقع 7/11/2005و 6

، األعضاءكلي يتفق مع مبدأ ادلعونة، يشارؾ فيو بنشاط االرباد، والدوؿ  واقليمي اف طريقة التنسيق ادلفتوحة ىي عبارة عن طرح المركزي - 2
ويعٍت ايضا رلاهبة ادلشكلة ادلشًتكة دلستويات البطالة . واحمللية، والفاعليات االجتماعية واجملتمع ادلدين، بواسطة طرؽ سلتلفة للتعاوف اإلقليميةوادلستويات 

تدابَت خاصة  إدخاؿادلرتفعة، مع احًتاـ التباينات، ودوف تأسيس قواعد موحدة من اجل ذبانس القواعد الوطنية ادلنظجمة لسوؽ العمل، وُيشرجع للدوؿ 
االقتصادية  واألىداؼتستند الطريقة على تنسيق سياسات العمالة . ومرونة اسواؽ العمل ليس بوسع ىذه الدوؿ اعتمادىا من جانب واحد دبالئمة

التقرير ادلشًتؾ . لتماسك االجتماعيلتحسُت النظاـ ادلنتج، وزيادة االنتاجية، واالستقرار االقتصادي، حبثا عن التوازف الديناميكي بُت كفاءة االقتصاد وا
وادلؤسسات  (CES)، القمة االورومتوسطية للمجالس االقتصادية واالجتماعية "غلب ازباذىا يف سياسات سوؽ العمل أولويةاجراءات ذات "حوؿ 

تقريرا يتم رفعو إذل مؤسبر القمة ، 2008، خالؿ العاـ بأعداد، ضمن نتائجها االتفاؽ ادلعٍت 2007أكتوبر  16و 15ادلماثلة، اليت عقدت يومي 
 www.eesc.europa.eu: يف ادلوقع 26، ص 2008االقتصادية واالجتماعية االورومتوسطية ادلنعقدة يف ادلغرب يف شهر أكتوبر 

  wwwwww..ddiirraassaaaatt..ccoomm: : دراسة حالة ادلغرب، يف ادلوقعدراسة حالة ادلغرب، يف ادلوقع: : اذلجرة السرية يف بلداف ادلغرب العريباذلجرة السرية يف بلداف ادلغرب العريبصلاح قدور،  - 3
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 :الخاجمت

ُضة الٗال٢ت ؤن َظا ٧ل مً الجهاثُت الىدُجت          غة ؤن خُض ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة و اإلاىاػيق الٗمل بحن َو  الٓغوٝ ٞو
ض الضو٫ق ؾلُاث ع٢ابت ًٖ بُٗضا للٗمل اإلاالثمت ُحن، ٚحر اإلاهاظٍغً جض٤ٞ في جٍؼ  ٧لما جىاٞضَم ًى٣و بِىما الكٖغ
 صو٫ق في ؤو الؿٟغ زمً جإمحن ٞحها ًخم التي الٗبىعق صو٫ق في ؾىاء ـ الٗمل مجا٫ ع٢ابت ٞةن لظا الٗمل، ٞغم ه٣هذ
ُت، ٚحر الهجغة مداعبت في ٦بحرة ؤَمُت لها لالؾخ٣غاعـ مدُت ج٩ىنق التي الىنى٫ق  َظٍ ٖلى ال٣ًاء جم بطا خُض الكٖغ

ت الهجغة ٖلى ال٣ًاء ًخم مى٣ُُت ٦ىدُجت و للمهاظٍغً اإلاٛغيق الغثِسخي الؿبب ٖلى ال٣ًاء ًخم الٓاَغة . الؿٍغ

م ل٨ً و          لم ألاوعومخىؾُي الخٗاونق بَاع في بمداعبتها ال٨ُٟلت الُغ١ق خى٫ق و خىلها ٦بحر خضًض َىا٥ ٞلِـ طل٪ ٚع
 في الؿبب ٩ًىنق و٢ض اإلاٛاعبُت، الضو٫ق م٘ اإلاى٢ٗت الشالر الكغا٦ت اجٟا٢ُاث في ال و بغقلىهت بٖالن في ال باالَخمام ًدٌ
م اإلاهاظٍغً تهٍغب قب٩اث مداعبت ٖلى ٣ِٞ ع٦ؼث لظا للضو٫، صازلُت مك٩لت اإلاىاػيق الٗمل اٖخباع بلى عاظ٘ طل٪  ٚع

 ظجي َى  اخض و َضٞهما ؤن بما اإلاىاػي، الٗمل في اإلاهاظٍغً بدكُٛل ج٣ىم التي الجماٖاث بحن و بُجها ال٨بحر الدكابه
 في ٢امىا الظًً ألاوعوبُىنق الٗمل ؤعباب ظماٖاث مً ًيب٘ الظي ألانل  خضة و ٦ظل٪ ًجمٗهما و اإلااصًت، اإلاىاٞ٘

ىاث ت بُغ١ق مٛاعبت ٖما٫ حكُٛل و بى٣ل الٗكٍغ  اإلاؼصوط صوعَا الٗهاباث َظٍ اؾترظٗذ ٦ظل٪ الُىم و ؤوعوبا في ؾٍغ
. الٗما٫ حكُٛل و ه٣ل في اإلاخمشل

ت الهجغة ؾُى٫ق ٧اهذ وبطا        ُت ٚحر بالىؾاثل باالؾدىجاص ألاوعوبي ؤلا٢لُم جضزل التي الؿٍغ  مسخهت بكب٩اث و الكٖغ
 التي اإلاىا٤َ ٖلى الخىا١ بخ٤ًُِ و الخضوص ٖلى الغ٢ابت بدكضًض و الكب٩اث، َظٍ بمداعبت عصٖها ًم٨ً التهٍغب في

ُت بُغ١ق الخضوص حٗبر التي ألازغيق الٟئت ٞةن حؿل٨ها، ٣ت الىنى٫ق بلض في حؿخ٣غ زم قٖغ ت بٍُغ  عصٖها ًم٨ً ال ؾٍغ

. الخضوص مغا٢بت بىؾاثل

 ًخم ال خُض الاؾخ٣غاع بلضان بلى الىنى٫ق في ًىجخىنق ما ٚالبا للخضوص الٗابٍغً اإلاهاظٍغً مً ٦بحرة وؿبت ؤن ٦ما       

 مً بإ٦ملها مجخمٗاث زل٤ ما َظا و الخضوص، ٖبىعق ًداولىنق الظًً ألاشخام مجمٕى مً%  3,5 بلى% 2,5 ؾىيق نض
ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً لب باليؿبت و ملٟها، مٗالجت ًخم ؤن ًجب ؤوعوبا في الكٖغ  الخل ٩ًىنق ؤن ًم٨ً ال ألاوعوبُت الضو٫ق أٚل

ت في  ؤن ًم٨ً وال الجضص، الىاٞضًً حصجُ٘ بلى مدالت ال ؾخاصي الؿُاؾت َظٍ و مٗغوٞت هخاثجها ألن ويُٗتهم  حؿٍى
 ؤجىا خُض مً بٖاصتهم َى اإلاخب٣ي ألازحر الازخُاع ٞةن لظا الٓل، في ٌِٗكىنق ؤي الىيُٗت جل٪ في جغ٦هم َى الخل ٩ًىنق

. (2)الٗبىعق صو٫ق بلى ؤو الاهُال١ صو٫ق بلى ؾىاء

                                                                                                                                                                                     
اجلزائري، على وضع يدىا على  لألمنولعل ما توصلت اليو مؤخرا الشرطة الفرنسية بالتعاوف مع وحدات متخصصة يف رلاؿ اجلرؽلة ادلنظمة التابعة  - 1

 األمافاذل بلد اكرب شبكة اجرامية منظمة متخصصة يف تزوير الوثائق الرمسية الفرنسية ووثائق اذلوية اليت يستعملها ادلهاجروف غَت الشرعيوف للعبور 
  .بريطانيا خَت دليل على التعاوف حملاربة الشبكات اإلجرامية ادلنظمة، وىذا ما أكده وزير اذلجرة واالندماج واذلوية الفرنسي

ؿ اذلجرة غَت و يف رلا…"بالنسبة التفاقية برشلونة احتوت بندا خاصا باذلجرة السرية و تناولت إجراء عمليات قبوؿ إعادة ادلهاجرين بتعبَتىا   - 2
و يف ىذا الصدد، و إؽلانا منهم عن مسئوليتهم يف أعادة قبوؿ ادلهاجرين، فقد وافق ادلشاركوف على تبٌت . الشرعية، يقرروف زيادة التعاوف فيما بينهم

و لتحقيق ذلك، .  وضع غَت شرعياخلطوات و اإلجراءات الالزمة عن طريق االتفاقيات أو الًتتيبات الثنائية إلعادة قبوؿ ادلواطنُت الذين يوجدوف يف
، و أعيد التأكيد على ىذا ادلوقف يف مجيع اتفاقيات الشراكة " سيعترب االرباد األورويب مواطٍت الدوؿ األعضاء كمقيمُت طبقا لتعريف اجملموعة األوروبية

ج اليت تنص  3فقرة  72احلوار يف اجملاؿ السياسي و األمٍت يف ادلادة ادلوقعة مع الدوؿ ادلغاربية، ففي تلك ادلوقعة مع اجلزائر مت تناوذلا يف القسم ادلتعلق ب
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 ٚحر بالهجغة زانت اإلاٗىُت ألاوعوبُت الضو٫ق ًض في هي بهما ؤلاظغامُت الكب٩اث وكاٍ مً للخض الخلى٫ق ٞةن بالخالي        
ُت، ٘ بة٢امت ج٣ىم ؤن اإلاٛاعبُت الضو٫ق م٘ وبالخٗاونق ٖلحها بط الكٖغ ت مكاَع لى جىمٍى  اإلاهضعة البلضان في واؾ٘ هُا١ ٖو
 اججاٍ في الخُغ ع٧ىب بلى الخاظت صوهما بلضاجهم، صازل بالب٣اء آلاالٝ مئاث حٛغيق التي اإلاىاؾبت الٓغوٝ إلًجاص للهجغة

. هاخُت مً َظا للمخىؾِ اإلا٣ابلت الًٟت

 بخدضًض وطل٪ للهجغة، اإلاهضعة البلضان م٘ ال٩امل بالخيؿ٤ُ الهجغة ٖملُت بدىُٓم مُالبت ٞهي ؤزغيق هاخُت ومً       
 ظٗلهم ٖضم و٦ظل٪ ال٩املت، خ٣ى٢هم ويمان اؾخ٣بالهم ْغوٝ وجىُٓم اإلاهاظٍغً مً خاظاتها ومضي ال٣ُاٖاث
ت، مماعؾت ؤي ؤو جمُحز بإي ٌكٗغون ُت، ٚحر الٓاَغة ٖلى بال٣ًاء ال٨ُٟل َى وخضٍ الخىُٓم َظا مشل بن ٖىهٍغ  الكٖغ

ق ًً٘ بط
ً
ق اإلاهاظغون به ٌكٗغ إلاا خضا

ً
ت ؾُاؾاث ولُضة وايُهاص ٚبن خاالث مً خالُا ت جمُحًز ىهٍغ  اه٨ٟذ ما واضخت ٖو

. اإلاهاظغة للٗمالت اإلاؿخ٣بلت ألاوعوبُت الضو٫ق في هٟؿها ًٖ حٗبر

لى للٗمالت، اإلاهضعة البلضان ٖلى اإلا٣ابل وفي         الٓاَغة َظٍ وعاء ال٩امىت ألاؾباب حٗالج ؤن اإلاٛاعبُت، البلضان عؤؾها ٖو
ق جيب٘ والتي

ً
٣غ عجؼ مً حٗاهُه وما وا٢ٗها مً ؤؾاؾا ت، الخىمُت مجا٫ في ٞو  عؤؾمالي ال٢خهاص جبُٗتها بلى باإلياٞت البكٍغ

ق مجها ًجٗل اؾخٛاللي
ً
 مغاعة ٖامت بهٟت اإلاٛاعبي الكباب بٌٗ ًًٟل طل٪ ل٩ل الخجاعب، وب٢امت الؿل٘ لخهٍغ٠ ؾى٢ا

ق ؤوعوبا ٖؿل
ً
ً اظخماعي وتهمِل مؼعي وا٢٘ مً بضال . خُاجه له ًَغ

ق    
ً
 بغئٍت وبٚىائها ألاوعومخىؾُي بالخٗاونق اإلاخٗل٣ت اإلا٣اعباث مسخل٠ في الىٓغ بٖاصة الالػم مً ؤنبذ ٣ٞض لظل٪، وجبٗا

ق حؿدىض ظضًضة
ً
ت وا٢خهاصًت وخ٣ى٢ُت ٢اهىهُت مغج٨ؼاث ٖلى ؤؾاؾا . قاملت وجىمٍى

ظا   في الجىىب لبلضان الكما٫ صو٫ق مً مخىانل وصٖم ٞٗا٫ حٗاونق زال٫ مً بال جد٣ُ٣ه ًخإحى لً الهضٝ َو
٘ ٖلى ال٣اصعة الاؾتراجُجُت الكغا٦ت مً بَاع  ؤلاوؿاهُت وؤبٗاصَا ظىاهبها مسخل٠ في الهجغة، جُغخها التي الخدضًاث ٞع

. الخُحرة الٓاَغة َظٍ جٟغػَا التي اإلاكا٧ل ل٩ل الخلى٫ق بًجاص بُٛت والاظخماُٖت،

 

  

                                                                                                                                                                                     

ب  2فقرة  74على ضرورة إقامة حوار بشأف شروط عودة ادلهاجرين من دوؿ اإلرباد األورويب إذل اجلزائر او العكس، و يف القسم الثالث تلـز ادلادة 
عية غلب إعادة إدماج يف اجملتمع ، و للتأكيد أكثر على أعلية ىذه النقطة مت إعادة األطراؼ على أف األشخاص الذين كانوا يعيشوف يف وضعية غَت شر

ادلتعلقة بالتعاوف يف رلاؿ مكافحة اذلجرة غَت القانونية و حثت على وجوب تقدًن الوثائق الالزمة ذلؤالء األشخاص لدى  84طرحها مرة أخرى يف ادلادة 
اطار اتفاؽ الشراكة مع االرباد االورويب اذ اجلزائر ترفض جذريا احللوؿ العقيمة يف زلاربة اذلجرة غَت القانونية لكن بادلقابل صلد اف اجلزائر يف . عودهتم 

باإلرباد األورويب  اليت تعترب ظاىرة ذات طابع إنساين بالتارل فال تقبل أف تكوف حلوذلا بأساليب غَت إنسانية، و إذا كانت اتفاقية الشراكة  اليت تربطها
زلتشدات ت قضية إعادة ادلهاجرين السريُت إليها و إعادة إدماجهم يف اجملتمع فإهنا تقبل فقط برعاياىا و ترفض أي مبادرة أخرى ترمي إذل إنشاء تناوؿ

 .أو مراكز عبور لألفارقة داخل إقليمها يكوف اذلدؼ منها زبليص أوروبا من مشكلتها دوف تكفل باألسباب الباعثة على اذلجرة
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 الؼسغيت غير الهجسة ظاهسة مً الخد في والىهىيت الاكليميت الدوليت، الجهىد دوز 
 الجصابسحامػت طػد دخلب البليدة، ، .وليت الخلىق والػلىم الظياطيتغمساوي هاديت، . ؤ

 

 

  ملخف

ُت ٚحر الؿ٩اهُت الهجغاث حك٩ل   الٗالم صو٫ق مً ٦بحر ٖضص ٢ل٤ جشحر التي ألاؾاؾُت اإلاك٨الث مً واخضة الكٖغ
خباعاث الغاًَ الى٢ذ في  جغجبِ اإلاكغوٖت ٚحر الهجغاث ٖلى اإلاترجبت ألايغاع ؤن طل٪ مسخلٟت، ؤجها ٚحر ٖضًضة، اٖل

 الهجغاث َظٍ في ٖضًضة صوال ججض بط مجها، حٗاوي التي للضو٫ق واإلا٩اهُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخهىنُاث
 الىالًاث وجإحي زُىعة، ألا٦ثر ألامىُت ألابٗاص بلى باإلياٞت والؿُاؾُت، والاظخماُٖت مجها الا٢خهاصًت إلاهالخها تهضًضا
. الضو٫ق َظٍ م٣ضمت في وؤوعوبا اإلاخدضة

 الضو٫ق بػاء وؾُاؾُت ٢اهىهُت التزاماث مً ٖلحها إلاا اإلاكغوٖت ٚحر بالهجغاث اَخماما ؤزغيق ٖضًضة صو٫ق جىلي ٦ما 
 والا٢خهاصي الاظخماعي ؤمجها جمـ ٖضًضة مك٨الث مً الهجغاث َظٍ ٖلى ًترجب وإلاا ظهت مً الهجغاث َظٍ مً اإلاخًغعة
 الخىظه ْل في الؾُما والىَىُت الضولُت الاَخماماث نضاعة جدخل ألازحرة َظٍ ؤضخذ لظل٪ زاهُت، ظهت مً والؿُاسخي
غ الا٢خهاصًت الٗىإلات هدى الٗالمي  وخغ٦ت الؿل٘ ٖلى ال٣ُىص وجس٠ُٟ الخضوص بٟخذ ٣ًطخي طل٪ بط الخجاعة، ٢ُىص وجدٍغ

ظا ألامىا٫ عئوؽ  ؾاَمذ الؿلبُت الاو٩ٗاؾاث َظٍ بن.وال٣ٟحرة الىامُت الضو٫ق ٖلى واظخماُٖت ا٢خهاصًت آزاعا ؤهخج ما َو
اصة في ٦بحر بك٩ل ُت ٚحر الهجغة وجحرة ٍػ  وبظل٪ لؤلٞغاص ؤًٞل مِٗكُت ْغوٝ زل٤ ؤظل مً اإلاخ٣ضمت الضو٫ق هدى الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة ْاَغة مً الخض الضولي للمجخم٘ ؤم٨ً مضي ؤي بلى :الخالُت ؤلاق٩الُت اإلاىيٕى ًُغح  ؟ الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة ماَُت ؤولهما ٌٗالج ازىحن مبدشحن بلى اإلاىيٕى ج٣ؿُم اعجاًىا ؤلاق٩الُت ًٖ ولالظابت  وؤؾبابها، الكٖغ
خُغ١ق ُت ٚحر الهجغة ْاَغة مً للخض بظلذ التي الجهىص بلى الشاوي ٍو اث ٧ل ٖلى الكٖغ  الا٢لُمُت الضولُت، اإلاؿخٍى

.   والىَىُت

 

 ملدمت

ا ًم٨ً ال آزغ بلض في للٗمل بلض مً البكغ اهخ٣ا٫ ٖملُت بن   َبُُٗت بوؿاهُت ْاَغة بل ظضًضة ْاَغة اٖخباَع
ش ٢ضم و٢ضًمت تها الخاٍع ها ٖٞغ لت لٟتراث وؾدؿخمغ بل الكٗىب ٧ل وؾخٗٞغ  اإلاىاعص في جٟاوث َىا٥ ماصام الؼمً مً ٍَى

غم . الضولي ؤو ؤلا٢لُمي اإلاؿخىيق ٖلى ؾىاء الخُاة وؤؾالُب ووؾاثل الٗمل ٞو

 وقاوهه ا٢خهاصًاجه في الٗالم ًد٨م الظي الٗىإلات هٓام ْل في ألازحرة آلاوهت في الضولُت الهجغاث جؼاًضث و٢ض 

ت الٟجىة احؿإ بلى ؤصي والظي والش٣اُٞت الاظخماُٖت . للهجغة ظضًضة صوإ وولض والجىىب الكما٫ بحن  الخىمٍى
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مت في جخمشل ؤمىُت جضاُٖاث مً الٗالم ٖلى َغؤ إلاا وهٓغا  اب مشل الىَىُت ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ , واإلاسضعاث ؤلاَع
 بل الخاعط مً الٗمالت ٖلى الُلب ج٣لو الى ؤصث التي الٗاإلاُت الا٢خهاصًت ألاػمت ٞغيتها ا٢خهاصًت جضاُٖاث ومً

 اإلاؿخ٣بلت الضولت ٢ُام بلى ؤصي طل٪ ٧ل ألاػمت، َظٍ هدُجت حٗثرث التي الكغ٧اث في الىَىُت الٗمالت مً ٖضص مً الخسلو

. الخاعط مً بلحها ال٣اصمحن ٖلى ناعمت ويىابِ ٢ُىص بىي٘ للهجغة

ُت ٚحر الهجغة ٞةن لظا ل٤ اإلاى٘ لخالت الُبُُٗت الىدُجت هي الكٖغ ُت الهجغاث ؤمام ألابىاب ٚو  الضو٫ق بلى الكٖغ
 ماُٞا ؤمام اإلاجا٫ ٞخدذ خُض ٨ٖؿُت، آزاع لها ٧اهذ اإلاجا٫ َظا في ألاوعوبُت الضو٫ق جدبٗها التي ٞالؿُاؾاث اإلاخ٣ضمت،

ُت ٚحر الهجغة . ماصًت م٩اؾب جد٤ُ٣ ؤظل مً الخضوص ٖبر بالبكغ ًخاظغون ممً الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة ألن وهٓغا  لهاالء اإلاهضعة الضولت: هي زالزت ؤَغاٝ لها ٩ًىنق ٢ض بل الضولت، خضوص جخٗضي  الكٖغ
 َظٍ مٗالجت ٞةن لظا الشاهُت، بلى ألاولى مً ٞحها ًمغون (جغاهٍؼذ)زالشت وصولت لهم اإلاؿخ٣بلت والضولت اإلاهاظٍغً مً الىٕى

 والىزاث٤ اإلاٗاَضاث ٍَغ٤ ًٖ صولُت مٗالجت ألامغ ًخُلب بل الىَىُت ؤلاظغاءاث ٖلى ٣ِٞ ٣ًخهغ ال وم٩اٞدتها الٓاَغة
ظا الضولُت واله٩ى٥ ُت؟ ٚحر الهجغة ْاَغة مً الخض الضولي للمجخم٘ ؤم٨ً مضي ؤي ٞةلى ،الضعاؾت مجا٫ َى َو   الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة ماَُت ؤولهما ٌٗالج ازىحن مبدشحن بلى اإلاىيٕى ج٣ؿُم جم اإلاُغوخت ؤلاق٩الُت ًٖ لئلظابت   الكٖغ
خُغ١ق وؤؾبابها، ُت ٚحر الهجغة ْاَغة مً للخض بظلذ التي الجهىص بلى الشاوي ٍو اث ٧ل ٖلى الكٖغ  الضولُت، اإلاؿخٍى

.   والىَىُت ؤلا٢لُمُت

ُت ٚحر الهجغة ماَُت:قألاو٫ق اإلابدض  الكٖغ

غاُٞت والىخاثج اإلادضصاث مً م٣ٗضة قب٨ت مً ٖلُه جىُىيق وبما الضولُت الهجغة بن   والاظخماُٖت الضًمٚى
ت الاَخماماث نضاعة بلى اهخ٣لذ والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ىام في الهجغة مىيٕى ؤنبذ والضولُت،خُض ال٣ٍُغ  ال٣لُلت ألٖا
ا لخٟا٢م هدُجت البلضان مً متزاًض ٖضص في ال٣ل٤ بلى جضٖى التي الغثِؿُت اإلاؿاثل مً اإلاايُت  بك٩ل وجحرتها وحؿإع آزاَع

ت مً هخم٨ً ختى ٖلمي بك٩ل وجدلُلها صاعؾتها ٌؿخضعي ما ٦بحر ٣ت مٗالجتها ؾبل حؿهل ختى ؤؾبابها مٗٞغ  .ٖملُت بٍُغ

ُت ٚحر الهجغة ل٩ىنق هٓغا        ٖام ٦مهُلر الهجغة بخٍٗغ٠ البضء الىاظب مً ٞةهه ٖامت بهٟت الهجغة مً ظؼًءا الكٖغ
. مجها الكغعي ٚحر الىٕى لخٍٗغ٠ الخضعط زم ؤولى زُىة في

ُت ٚحر الهجغة حٍٗغ٠: ؤوال : الكٖغ

 ال٣اهىوي الخٍٗغ٠ وؤزحرا الانُالحي الخٍٗغ٠ زم اللٛىيق للخٍٗغ٠ هخُغ١ق بضاًت 

 اللٛىيق الخٍٗغ٠ -ؤ

تراب حٗجي الهجغة  ا ؤزغيق بلى ؤعى مً الاهخ٣ا٫ ؤو ؤزغيق بلى ؤعى مً الخغوط ؤو الٚا ًُ  ؤو الٗلم ؤو الغػ١ وعاء ؾٗ

 اإلا٩ان في الب٣اء هُت م٘ آزغ بلى م٩ان مً للِٗل الاهخ٣ا٫ ٖامت بهٟت الهجغة حٗجي ٦ما .ؤزغيق مىٟٗت ؤّيق ؤو الٗالط

لت لٟترة الجضًض . (1)ٍَى

ها اظخماُٖت ْاَغة والهجغة   هجغ ٞٗل مً وهي التر٥ ومٗىاَا  بضءالخل٣ُت مىظ والُحر والخُىان ؤلاوؿان ٖٞغ

.  (2)ٚحٍر بلى البلض ومٟاع٢ت ؤزغيق بلى ؤعى مً الخغوط هي والهجغة جغ٦ه ؤي اإلا٩ان هجغ ه٣ى٫ق وهجغاها، هجغا ًهجغ
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: لٟٓحن الى لٛت الهجغة ٞخى٣ؿم الٟغوؿُت في ؤما

ى: :Immigréالاو٫ق اللٟٔ* ُب٤ واٞضا ؤو مهاظغا اإلاؿخ٣بلت الضولت ب٢لُم بلى ًضزل الظي الصخو َو  هٟـ ٍو

. Immigrant/Migrant اللٟٓحن ٖلى اإلاٗجى

ى: Emigréالشاوي اللٟٔ* .  ازغ بلض بلى مهاظغا بلضٍ ب٢لُم ٌٛاصع الظي الصخو َو

بؿتر ٢امىؽ ٌُٗي و  :هي Migrate "َاظغ للٟٗل مٗاوي زالزت الجضًض ٍو

 ؤلا٢امت بٛغى آزغ م٩ان بلى ب٢امت ؤو ؾ٨ً مدل ؤو ب٢لُم ؤو صولت مً وبسانت آزغ بلى م٩ان مً الاهخ٣ا٫+

 .ُٞه

 آزغ بلى ب٢لُم مً صوعٍت بهٟت الاهخ٣ا٫+

 To Transferًجى٫ق ؤو ًيخ٣ل+

ُما  ُت ٚحر الهجغة بمهُلر ًخٗل٤ ٞو ُت ٚحر" ولٟٔ "الهجغة" لٟٓحن مً مغ٦ب ٞهى الكٖغ  ًض٫ والظي "الكٖغ
ٗاث ال٣ىاهحن مسالٟت مٗىاٍ في اًا صزى٫ق جىُٓم في بها اإلاٗمى٫ق والدكَغ  وبظل٪ ما، لضولت الؿُاصي ؤلا٢لُم بلى ألاظاهب الٖغ

ُت ٚحر ٞالهجغة  بضاًت م٘ ْهغث والتي ال٣اهىنق به ٌؿمذ ما زاعط للخضوص الٗابغة الجماٖت ؤو للٟغص خغ٦ت ٧ل هي الكٖغ

ذ الٗكٍغً ال٣غنق ٞغ ا ؤوط ٖو  (3) .اإلااضخي ال٣غنق ؾبُٗيُاث زال٫ ؤوعوبا في الخضوص ٚل٤ ؾُاؾاث ب٢غاع بٗض اػصَاَع

ُت ٚحر الهجغة مهُلر ًتراصٝ  " ومهُلر" الؿّغٍت الهجغة"و" ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة " مجها حؿمُاث ّٖضة م٘ الكٖغ
خه، بجظوعٍ الٟغص جغبِ التي وألاوانغ الغوابِ ٧ل خغ١ق مضلىله في ٌٗجي الظي " الخغ٢ت ٍى  ال٣ىاهحن ٧ل خغ١ق و٦ظا َو

 .ؤوعوبا بلى الىنى٫ق ؤظل مً والخضوص

 الانُالحي الخٍٗغ٠ -ب

 ٢بل مً اإلا٣ضمت اإلاٟاَُم حٗضص بلى باألؾاؽ الهٗىبت َظٍ وجغظ٘ للهجغة، ص٤ُ٢ مٟهىم بًجاص الهٗب مً 

غاى الزخالٝ الضو٫ق  اهخ٣ا٫ ًٖ ٖباعة ؤجها ٖلى الهجغة بلى ًىٓغ ٖام وبك٩ل .(4)جد٣ُ٣ها بلى جغمي التي وألاَضاٝ ألٚا

م٨ً .ؤمىُت ؤو اظخماُٖت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت ألؾباب ظماعي ؤو ٞغصي ق٩ل في ٧ان ؾىاء آزغ بلى م٩ان مً البكغ  ٍو
ُت الهجغة بحن الخٍٟغ٤ ُت ٚحر والهجغة الكٖغ  صزى٫ق جإقحراث وجد٨مها ٢ىاهحن جىٓمها ألاولى ؤن ؤؾاؽ ٖلى الكٖغ
ُت ٚحر الهجغة بِىما والجىاػاث، بالهجغة اإلاسخهت الؿلُاث جمىدها ب٢امت وبُا٢اث  صونق ٢اهىوي ٚحر بك٩ل جخم الكٖغ

 (5)ب٢امت بُا٢اث ؤو صزى٫ق جإقحراث ٖلى اإلاهاظٍغً خهى٫ق

ٟاث يمً ومً  ُت ٚحر الهجغة ًٖ ظاءث التي الخٍٗغ ً مً الاهخ٣ا٫ ؤجها الكٖغ ً بلى ألام الَى  بلُه اإلاهاظغ الَى

. والضولي الضازلي ال٣اهىنق ألخ٩ام َب٣ا الضو٫ق بحن للهجغة اإلاىٓمت لل٣ىاٖض مسال٠ بٍُغ٤ مؿخمغة، بهٟت ُٞه لئل٢امت

م٨ً  ُت ٚحر الهجغة حٗٝغ ؤن ٍو  مً صولت ؤًت ب٢لُم وبلى ب٢لُم مً اإلاكغوٕ ٚحر الضزى٫ق جضبحر بإجها ؤًًا الكٖغ
اث ؤو ؤٞغاص ٢بل  ٧ل جٟغيها التي اإلاكغوٖت والكغوٍ بالًىابِ الخ٣ُض صونق ؤي لظل٪، اإلادضصة اإلاىاٞظ ٚحر مً مجمٖى

.  الاٞغاص جى٣ل مجا٫ في صولت
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ً جغ٥ ؤجها ٖلى الانُالح في الهجغة حٗٝغ  لى اإلاىاًَ ٢بل مً ٚحٍر بلى ألانلي اإلاَى  هي ؤلاوؿاوي اإلاؿخىيق ٖو

ً مً البكغ اهخ٣ا٫  . (6)والجماٖاث لؤلٞغاص الجٛغاُٞت الخدغ٧اث بمٗجى الاظخماُٖت الٗلىم في وحؿخسضم آزغ بلى مَى

 ب٢امت ؤظىبُت صولت في لئل٢امت بلضٍ ٌٛاصع مً ٧ل ":ؤهه ٖلى اإلاهاظغ Garlis Luis "لَىـ ٢اعلحز" ألاؾخاط ّٖغٝ و٢ض 
لت إلاضة ؤو صاثمت ت ًغاَا خاظاث ل٣ًاء ٍَى   (7) يغوٍع

: ال٣اهىوي الخٍٗغ٠-ط

ٟاث مً  ُت ٚحر للهجغة ؤُُٖذ التي ال٣اهىهُت الخٍٗغ  بط ألاوعوبُت اإلاٟىيُت َغخخه الظي الخٍٗغ٠ الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة اٖخبرث ٣ت ًٖى صولت ب٢لُم بلى الجّىق ؤو البدغ ؤو البّرق ٍَغ٤ ًٖ صزى٫ق ٧ل "هي الكٖغ  ٢اهىهُت ٚحر بٍُغ
مت قب٩اث بمؿاٖضة ؤو مؼّوعة وزاث٤ بىاؾُت  الاجداص" ألاوعوبي الًٟاء مى٣ُت بلى الضزى٫ق زال٫ مً ؤو اإلاىٓمت، الجٍغ

٣ت "ألاوعوبي  اإلادضصة، الٟترة اه٣ًاء بٗض الب٣اء زم ومً جإقحرة ٖلى بالخهى٫ق الؿلُاث مىا٣ٞت زال٫ مً ٢اهىهُت بٍُغ
اعة ٚغى حُٛحر ؤو  ٖلى ًدهلىنق ال الظًً الؿُاسخي اللجىء َالبىا َىا٥ وؤزحرا الؿلُاث، مىا٣ٞت صونق ُٞب٣ىنق الٍؼ

 (8)".البالص في ًب٣ىنق ل٨جهم َلبهم ٖلى اإلاىا٣ٞت

تها  ٞغ مت إلا٩اٞدت اإلاخدضة ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل بغوجى٧ىلها في اإلاخدضة ألامم مىٓمت ٖو  ٖبر اإلاىٓمت الجٍغ

ت ؤو ما لصخو اإلاكغوٕ ٚحر الضزى٫ق جضبحر:"بإجها الىَىُت ا لِؿىا َم صولت بلى ؤشخام مجمٖى اًاَا مً َٞغ  مً ؤو ٖع
 (9)"الضولت لهظٍ اإلاكغوٕ للضزى٫ق الػمت بكغوٍ ج٣ُض صونق الخضوص ٖبىعق ٍَغ٤ ًٖ بها اإلا٣ُمحن

ُت ٚحر ؤو الؿّغٍت الهجغة ٞخٗخبر OIT الضولُت الٗمل مىٓمت ؤّما  مسالٟحن اإلاهاظغون بمىظبها ٩ًىنق التي: هي الكٖغ
٣هض الىَىُت، وال٣ىاهحن الضولُت الاجٟا٢ُاث جدضصَا التي للكغوٍ ُحن ٚحر باإلاهاظٍغً ألاؾاؽ َظا ٖلى ٍو ق الكٖغ

ً
 ٦ال

 : مً

 .اإلاٟغويت الغ٢ابت مً وزلؿت ٢اهىهُت ٚحر بُغ١ق الخضوص ٌٗبرون الظًً ألاشخام

و الظًً ألاشخام
ّ
سالٟىنق ٣ٖض، بمىظب الٗمل لهم عز  ؤو له، مغزو ٚحر بٗمل بال٣ُام ؾىاء ال٣ٗض َظا ٍو

 .اإلادلي ال٣اهىنق ٖلُه ٌٗا٢ب ٖمل

هبدىنق ب٢امتهم مّضة ًخسُىنق زم ب٢امت وبترزُو ٢اهىهُت بهٟت ما صولت ب٢لُم ًضزلىنق الظًً ألاشخام  في ٍو
 . 10 ٢اهىهُت ٚحر ويُٗت

ُت ٚحر الهجغة وحّٗغٝ  لُت في اإلااعر 66/211ع٢م ألامغ خؿب الجؼاثغيق ال٣اهىنق في الكٖغ  صزى٫ق ":بإجها 9661ظٍى

جي التراب بلى ؤظىبي شخو ٣ت الَى  ".الٗمل ؤو الاؾخ٣غاع بيُت مؼّوعة بىزاث٤ ؤو ؾّغٍت بٍُغ

ُت ٚحر الهجغة ؤؾباب: زاهُا  :الكٖغ

٣ا-اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة ؤؾباب جغظ٘ ت بلى-الباخشحن مً الٗضًض آلعاء ٞو  الا٢خهاصًت ألاؾباب مً مجمٖى
:  الخالي الىظه ٖلى وجٟهُلها والؿُاؾُت، والاظخماُٖت
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 مً ٨ًخىٟها بما ا٦ترار صونق اإلاٛامغة َظٍ زىى بلى ألاٞغاص جضٞ٘ التي ألاؾباب ؤَم وهي :الا٢خهاصًت الضواٞ٘-1

م٨ً.٢اهىهُت مسالٟاث ؤو مساَغ  ألاظىعق اهسٟاى ؤو بُالت مً اإلاهاظغون َاالء ٌٗاهُه ُٞما ألاؾباب َظٍ جلخُو ٍو
اجهم، في اإلاِٗكت مؿخىيق وجضوي ىصة الجىت بلى الخُل٘ اإلا٣ابل وفي ؤَو ت ألاظىعق في جخمشل والتي اإلاهجغ بالص في اإلاٖى  اإلاجٍؼ

ىبىنق ًل٣اٍ الظي والخ٣ضًغ الٗلمي البدض وحؿهُالث ا اإلاَى حَر  جل٪ بلى وال٨ٟاءاث ألاٞغاص ججظب التي الٗىامل مً ٚو

. البالص

 وج٤ًُِ الاهخ٣اثُت هدى الٛىُت الضو٫ق واججاٍ ال٣ٟحرة الضو٫ق في ال٣ٟغ مٗضالث اعجٟإ م٘ ح٣ُٗضا اإلاك٩لت وجؼصاص

. بلحها الهجغة في الغاٚبحن وظه في اإلاكغوٖت الهجغة ٞغم

 بلى اإلاىاَىحن مً ٦بحرة وؿبت َغوب بلى الجاثغة الخ٨م وهٓم الؿُاؾُت الهغاٖاث جاصي: الؿُاؾُت الضواٞ٘-2

 ٖلى جإحي ألاَلُت والخغوب الضولُت، الخغوب ول٨ً.والؿالم الهضوء ٞحها ٌكُ٘ التي ؤو صًم٣غاَُت، ألا٦ثر اإلاجاوعة الضو٫ق
 البلض َظا ًٟخذ لم ٞةطا والاؾخ٣غاع، ألامً خُض آزغ بلض ؤي بلى الهجغة بلى جاصي التي الؿُاؾُت الضواٞ٘ ٢اثمت عؤؽ

ً اإلاى٩ىبحن لهاالء خضوصٍ ٣ت الخغوب جخُم مً الٟاٍع  مهما اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة ؾىيق ؤمامهم زُاع ٞال مكغوٖت، بٍُغ

. الٗىا٢ب ٧اهذ

ٗت وبىٓغة ُت ٖلى ؾَغ  صو٫ق مً ٦شحر في وألاَلُت الضولُت الخغوب ؤٖضاص جؼاًض بىيىح هلخٔ الٗاإلاُت الخٍغ
لؿُحن الٗغا١ في ٦ما ألازحرة الؿىىاث زال٫ وزانت الٗالم ٣ُت الضو٫ق وبٌٗ البل٣ان وصو٫ق وؤٞٛاوؿخان ٞو  مشل ؤلاٍٞغ

ا والهىما٫ الؿىصان حَر .  ٚو

 وجضوي ٞالبُالت. َغصًا اعجباَا الا٢خهاصًت بالضواٞ٘ الاظخماُٖت الضواٞ٘ جغجبِ: الاظخماُٖت الضواٞ٘-3
اث م ٖلى اإلاِٗكت مؿخٍى  في ؾلبُت وؤمىُت وهٟؿُت اظخماُٖت او٩ٗاؾاث طاث ؤجها بال ا٢خهاصًت، ٖىامل ٧ىجها مً الٚغ

. ُٞه جيكإ التي اإلاجخم٘ طاث

 في اإلا٣ٟىصة الاظخماُٖت الىظاَت ًٖ بدشا ؤو الاظخماعي الىجاح خلم جد٤ُ٣ بضاٞ٘ الهجغة بلى ًخُلٗىنق ٞاألٞغاص

 ٧ان مهما-ٖمل ؤي ُٞه ٣ًبلىنق الظي الخض بلى اإلاساَغة، و٢بى٫ق الهجغة هدى ُٞىضٞٗىنق وال٣ٟغ، البُالت بٟٗل بالصَم
ت ٖملُت بلى الهجغة ٨ٞغة جدىلذ و٢ض.الظاجُت ؤخالمهم جد٤ُ٣ وعاء ؾُٗا-جاٞها ؤو مظال  ؤو ؾيخحن إلاضة وما٢خت يغوٍع
حر للؼواط الالػمت اإلاضزغاث مً ٢ضع ؤ٦بر ظم٘ زاللها ًخم زمـ  مؿحرة الؾخ٨ما٫ نٛحر ومكغوٕ الث٤ مؿ٨ً وجٞى

.       الخُاة

٠ًُ غافي البٗض ٍو ضا (الؿ٩اوي)الضًمٚى اصة زال٫ مً اإلاكغوٖت، ٚحر الهجغة مك٩لت ٖلى الخ٣ُٗض مً مٍؼ  الٍؼ
٣ا الٛىُت الضو٫ق في ٦بحر اهسٟاى م٣ابل ال٣ٟحرة الضو٫ق في الؿ٩ان حٗضاص في اإلاُغصة غ ألخضر ٞو  صًمىظغاُٞحن لخبراء ج٣ٍغ
اصة مٗه ًخى٢٘ مما بىاقىًُ، الؿ٩ان ماقغاث م٨خب ًٖ ناصع  بلى ال٣ٟحرة الضو٫ق مً اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة مداوالث ٍػ

  (11). الٛىُت الضو٫ق

ق

ق
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 الشاوي اإلابدض

ُت الهجغة ْاَغة إلاٗالجت الضولُت الجهىص   ٚحرالكٖغ

م ٖلى      ُت ٚحر والهجغة ٖام بك٩ل الهجغة ْاَغة اججاٍ في اإلابظولت الضولُت الجهىص مً الٚغ  زام، بك٩ل الكٖغ

ٗاث مً وحؿً ؤلاظغاءاث جخسظ ماػالذ(الخا٫ بُبُٗت للهجغة اإلاؿخ٣بلت وهي)الٛىُت الضو٫ق ؤن ٚحر  به جداو٫ق ما الدكَغ

 الا٢خهاصًت باالخخماالث ٞدؿب ًًغ لً طل٪ ؤن اإلاجا٫ َظا في الضعاؾاث ٧ل وجا٦ض. الٓاَغة وظه في الى٢ٝى
ً َاالء ؤٖضاص مً ؾخًا٠ٖ بجها بل اإلاؿخ٣بل في الضو٫ق َظٍ ؾخىاظهها التي والاظخماُٖت  وؾخضٞٗهم الهجغة، ٖلى اإلاجبًر

ُت، ٚحر الُغ١ق بكتى الدؿلل مداوالث اظخُاػ بلى  ظهىص مً لىماطط َىا وؾىٗغى اإلاىث إلاساَغ ٦شحرا ٌٗغيهم مما الكٖغ

جي ؤلا٢لُمي الضولي، اإلاؿخىيق ٖلى الضو٫ق .  ُٞماًلي خضي ٖلى ٧ل والَى

 الضولي اإلاؿخىيق ٖلى -ؤوال

 .ُٞماًلي جباٖا الضولُت للهجغة الٗاإلاُت اللجىت و٦ظا الضولُت الٗمل مىٓمت اإلاخدضة، ألامم مىٓمت لجهىص هخُغ١ق

 اإلاداٞل مً الٗضًض في الهجغة مؿإلت مً الضولُت اإلاىٓمت مى٠٢ اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن ؤ٦ض: اإلاخدضة ألامم-
ا الضولُت ٣ت بؿبب الخالُت وال٣ٗىص الؿىىاث في الٛىُت الضو٫ق ؾخىاظهها التي الخدضًاث ؤ٦بر مً باٖخباَع  جضًغ التي الٍُغ

. الهجغة بها

ض الهجغة م٣اومت بظغاءاث في الدكضص بن- . البُٗض اإلاضي ٖلى اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة مداوالث مً ؾحًز

ُت ٚحر الهجغة بن-  في وبسانت لى٢ٟها ظهىص مً جبظله ُٞما الضو٫ق جخٗاونق ؤن ًجب خ٣ُ٣ُت مك٩لت الكٖغ
 وجًغب الًٗاٝ حؿخٛل بظغامُت قب٩اث في ؤهٟؿهم ًىٓمىنق ممً بهم والاججاع البكغ مهغبي يض ناعمت جضابحر اجساط

جب ال٣اهىن، ؾُاصة ُت ٚحر الهجغة مماعؾت ج٩ىنق ؤن ٍو . هُا٢ا ؤوؾ٘ اؾتراجُجُت مً ظؼء الكٖغ

 ؤًٞل ؾُاؾاث وعؾم صولُت ٢ىاٖض وي٘ في للمؿاٖضة"الضولُت بالهجغة اإلاٗىُت الٗاإلاُت اللجىت" صوعق جُٟٗل-
. الجمُ٘ مهالر ٨ًٟل الظي بالك٩ل الهجغة إلصاعة

 التي البلضان في للخىمُت باليؿبت ظمت ٞاثضة لها ج٩ىنق ؤن ًم٨ً ؾلُمت، بؿُاؾاث اإلاؿىضة الضولُت الهجغة بن-
ىهت الٟىاثض َظٍ ل٨ً بلحها، ًهلىنق التي والبلضان اإلاهاظغون مجها ًإحي . (12)ونىجها ؤهٟؿهم اإلاهاظٍغً خ٣ى١ق باخترام مَغ

 خماًت بلى 1919 ٖام جإؾؿذ التي الضولُت الٗمل مىٓمت صؾخىعق صًباظت ؤقاعث ل٣ض: الضولُت الٗمل مىٓمت -
 الٗمل مىٓمت ًٖ الهاصعة الضولُت الاجٟا٢ُاث مً ظملت ٞهىا٥ ألانلُت، بلضاجهم ٚحر بلضان في اإلاؿخسضمحن الّٗما٫

 الٗمل مىٓمت مغظ٘: اإلاهاظٍغً الّٗما٫ خ٣ى١ق خماًت ؤَضاٞها مً ججٗل والتي الضولُت

 خحز صزلذ الهجغة، مىيٕى ٖالجذ التي الاجٟا٢ُاث ؤَم مً حٗض التي 1949"الٗمل ؤظل مً الهجغة" اجٟا٢ُت+ 

 الجؼاثغ بُجها مً صولت43ٖلحها ناص٢ذ التي الضو٫ق ٖضص وبل1952ٜ ٖام الىٟاط

 ٖلحها بالخهض٤ً ٢امذ التي الضو٫ق الاجٟا٢ُت َظٍ ؤلؼمذ 1957(السخغة)الجبريق الٗمل ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت+
 ؾُاؾُت آعاء ًٖ للخٗبحر ٣ٖىبت ق٩ل في طل٪ ٧ان ؾىاء بالسخغة الٗمل ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى الٟىعي ال٣ًاء ٖلى بالٗمل
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 الُب٣ت ؤو الضًً ؤو الٗغ١ق ٖلى بىاء الخمُحز مً ٦ىٕى ؤو الٗمل ًٖ ؤلايغاب في للمكاع٦ت ال٣ٗىبت مً ٦ىٕى ؤم
 بلى ونل الظي ٖلحها اإلاهض٢ت الضو٫ق مً ال٨بحر الٗضص في ججلى صولي بضٖم الاجٟا٢ُت َظٍ جمخٗذ و٢ض الاظخماُٖت،

.  صولت165

ُت، ٚحر بهىعة اإلاهاظغة الٗمالت صزى٫ق إلا٩اٞدت الؿاب٣ت لالجٟا٢ُاث إلا٨ملتا1975 اجٟا٢ُت+ م قٖغ  وججٍغ
ُت، ٚحر بهىعة الٗمالت بصزا٫ في ًخىعَىنق الظًً ألاشخام ؤو الكب٩اث  ٖلى اإلاهض٢ت الضو٫ق بلؼام ٖلى الٗمل م٘ قٖغ

ُت بهىعة الىاٞضة والٗمالت الىَىُت الٗمالت بحن الخ٣ى١ق في اإلاؿاواة بخىدي الاجٟا٢ُت .   (13)قٖغ

 ٖام ؤوازغ في اإلاخدضة لؤلمم الٗام ألامحن مً ب٣غاع اللجىت َظٍ ؤوكئذ: الضولُت للهجغة الٗاإلاُت اللجىت -
 زبحرا19 اللجىت َظٍ وجًم الهجغة، ؾُاؾاث بكإن بعقاصاث وج٣ضًم الهجغة خى٫ق الضولُت اإلاىا٢كاث ظم٘ ؤظل م2003ً

ا اللجىت ؤنضعث و٢ض2004 ٖام في ؤٖمالها بضؤث و٢ض الٗالم، مىا٤َ ٧اٞت مً الهجغة قاون في َغ  2005 ؤ٦خىبغ5 في ج٣ٍغ
 ؤن ًجب وؾُاؾاتها الهجغة ؤن ٖلى ما٦ضا للهجغة الغثِؿُت لل٣ًاًا وجدلُلها وجىنُاتها اللجىت اؾخيخاظاث جًمً خُض
ضص للٗمل مباصت ؾخت ٖلى ًاؾـ الضولي للٗمل قامال بَاعا وا٢ترخذ مكتر٦ت، وعئيق ؤَضاٝ ٖلى ج٣ىم  مً ٖو

 ٚحر والهجغة والخىمُت، الٗىإلات هدى جخجه والتي الضولي الٗمل ؾى١ق في اإلاهاظٍغً صوعق خى٫ق الٗال٢ت طاث الخىنُاث
. (14)الهجغة وجىُٓم باإلاهاظٍغً الخانت ؤلاوؿان وخ٣ى١ق اإلاجخم٘ في واإلاهاظٍغً ال٣اهىهُت

: ُٞماًلي الؿذ اإلاباصت وجخمشل

 خُض و٢اجي، آمً بإؾلىب طل٪ ًخم وؤن الخاظت، بؿبب ولِـ َىاُٖت الهجغة ألاٞغاص باؾخُاٖت ٩ًىنق ؤن-
. مهاعاتهم بلى وخاظت ج٣ضًغ ًىظض

تراٝ ًجب-  َظا وج٣ضًغ ال٣ٟغ مؿخىيق وزٌٟ والخىمُت الا٢خهاصي الىمى جد٤ُ٣ في اإلاهاظٍغً بضوعق الٖا
. الضولُت الخىمُت اؾتراجُجُاث مً ًخجؼؤ ال ظؼء الهجغة جهبذ ؤن ًجب ٦ما الضوع،

تراٝ-  ُٞما الخٗاونق ٖلحها ًجب ؤعايحها،خُض بضزى٫ق له حؿمذ ال ومً له حؿمذ مً ج٣غعق ؤن في الضو٫ق بد٤ الٖا
لحها ال٣اهىهُت، ٚحر الهجغة مً للخض مداولت في بُجها  ٧امال اختراما والالظئحن اإلاهاظٍغً خ٣ى١ق جدترم ؤن هٟؿه الى٢ذ في ٖو

اجهم بلى ٌٗىصونق الظًً اإلاهاظٍغً بضزى٫ق والؿماح . ؤَو

لت ٞترة ؤمًىا الظًً ال٣اهىهُحن اإلاهاظٍغً صمج ٖلى الٗمل ًجب- ىىا التي اإلاجخمٗاث في ٞٗاال صمجا ٍَى  اؾخَى

ت ٞحها . الاظخماعي والخماؾ٪ الخىٕى وج٣ٍى

جب ال٣اهىهُت، التزاماتهم واخترام خ٣ى٢هم اإلاهاظغون ٌٗٝغ ؤن ًجب-  الظي ؤلاوؿان خ٣ى١ق بَاع جىُٟظ ٍو

. للمهاظٍغً اإلاخاخت الٗمالُت واإلاٗاًحر الخماًت مؿخىيق لخدؿحن ٞٗالُت، ؤ٦ثر بهىعة الضولُحن اإلاهاظٍغً ٌُٛي

ؼ ًجب- ؼ و٦ظل٪ احؿا٢ا، ؤ٦ثر ًجٗلها بما الهجغة ؾُاؾاث حٍٗؼ جي اإلاؿخىيق ٖلى ؤلام٩اهُاث حٍٗؼ  زال٫ مً الَى

.        الضولُت واإلاىٓماث الخ٩ىماث بحن ٞٗالُت ؤ٦ثر ومكاوعاث خىاع وجىُٓم ؤلا٢لُمي، اإلاؿخىيق ٖلى الخٗاونق جىز٤ُ

ق
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 ؤلا٢لُمي اإلاؿخىيق ٖلى-زاًا

٣ي الاجداص ألاوعبي، الاجداص ظهىص مً ٧ل في ؤلا٢لُمُت الجهىص جمشلذ  ٖلى واخض ل٩ل هخُغ١ق الٗغبُت، والجهىص ؤلاٍٞغ

: ُٞماًلي خضي

ُت ٚحر الهجغة ْاَغة م٘ الخٗامل في ألاوعبي الاجداص ظهىص- : الكٖغ

سُت الخ٣اث٤ حكحر ت هجغة وؤضخم بإ٦بر ٢امىا ٢ض ألاوعبُىنق ؤن بلى الخاٍع  َاظغ خُض اإلااضخي ال٣غنق زال٫ بكٍغ

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث بلى ؤوعوبا مً(1924-1821) ٞترة في وؿمت ملُىنق60 مً ٣ًغب ما ٩ا وصو٫ق وؤؾترالُا و٦ىضا ألامٍغ  ؤمٍغ

٣هغون الخ٤ هٟـ مماعؾت في ألازغيق الكٗىب خ٤ ؤخٟاصَم ًى٨غ والُىم. الالجُيُت  مُٗىت ٞئاث ٖلى الهجغة خ٤ ٍو
اث٠ مسخل٠ وقغوَا مهىُت مىانٟاث وي٘ زال٫ مً (الاهخ٣اثُت الهجغة) . الْى

ُت ٚحر الهجغة ْاَغة مً للخض ألاوعبي الاجداص ًيخهجها التي والؿُاؾاث آلالُاث وجخمشل : في الكٖغ

ت- ت مىٓمت وهي: (ًىعوبى٫ق)ألاوعوبُت الكَغ  ألامً ؤظهؼة بحن اإلاٗلىماث جباص٫ ًٖ اإلاؿاولت ألاوعوبُت الكَغ
اب اإلاسضعاث تهٍغب مشل ألاوعوبي ألامً تهضص التي اإلاجاالث مسخل٠ في ألاوعوبُت ؿُل الضولي وؤلاظغام وؤلاَع  ألامىا٫ ٚو

ا حَر اث جيؿ٤ُ اإلاىٓمت جخىلى اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة م٩اٞدت مجا٫ وفي.ٚو  صو٫ق مؿخىيق ٖلى جخم التي والخد٣ُ٣اث الخدٍغ
ما٫ ال٣ُام نالخُاث لها لِؿذ ؤجها بال اإلاكتر٦ت، البدض ٞغ١ق وصٖم الاجداص  وجٟخِل ٢بٌ مً اإلاُضاهُت الخىُٟظًت باأٖل

ا، ومُاعصة حَر . الؿُاصة إلابضؤ بٖماال ًٖى بلض ٧ل في الىَىُت ألامً ؤظهؼة نالخُاث مً اإلاهام جل٪ وجب٣ى ٚو

 مٗٓمها صولت30 ٖضص م1985ً ٖام ل٨ؿمبىعط في قِىجحن اجٟا٢ُت ٖلى الخى٢ُ٘ جم: قِىجحن مٗلىماث هٓام-

ؿغا الجروٍج اٌؿلىضا،" ؤًٖاء ٚحر ؤزغيق وصو٫ق ألاوعوبي الاجداص مً  في ٣ِٞ وبًغلىضا اإلاخدضة اإلامل٨ت وحكاع٥" وؾَى
غظ٘. الخإقحرة وبظغاءاث الخضوص في اإلاكتر٥ الخد٨م بظغاءاث في ولِـ ألامجي الخٗاونق بظغاءاث  الاجٟا٢ُت َظٍ جى٢ُ٘ ٍو

هىعق ألاوعوبُت الىخضة خلم جد٤ُ٣ جىامي بلى  بحن واإلاىاَىحن الؿُاعاث مغوع خغ٦ت وجىُٓم الخضوص بػالت بلى الخاظت ْو

. اإلاخجاوعة الضو٫ق

ًاء الضو٫ق جدباص٫ ؤن الاجٟا٢ُت َظٍ وجىظب  ما ٖبر بًٗها م٘ وألامىُت الصخهُت اإلاٗلىماث الاجٟا٢ُت في ألٖا
ى اإلاٗلىماحي، قىجً بىٓام ٌؿمى ىب ٚحر شخو ؤي ٖلى ال٣بٌ ؾهىلت ٌٗجي ما َو  ماصامذ صولت، ؤي في ُٞه مٚغ

غة اإلاٗلىماث . طل٪ ج٣ى٫ق اإلاخٞى

ًاء الضو٫ق(قِىجً مٗلىماث هٓام) الىٓام َظا ؤٞاص و٢ض ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً صزى٫ق مً الخض في به ألٖا  الكٖغ
ًذ التي اإلا٣هض صولت ٚحر ؤزغيق صو٫ق مً بالضزى٫ق ًخداًلىنق ٧اهىا الظًً  ٖلى بالخهى٫ق وطل٪ بلحها بالؿٟغ َلبهم ٞع

. اإلا٣هض صولت بلى مجها للؿٟغ زم للؿُاخت ؤزغيق صولت بلى بالؿٟغ جإقحرة

اصة ؾُاؾت- ٣ُُت ؾُاؾت وهي: ؤلٖا  ٚحر الهجغة مً للخض ؤلا٢ىاُٖت والجهىص البىلِؿُت الجهىص بحن جٞى
ُت، . اإلاؼاًا بٌٗ ٖلى الخهى٫ق م٣ابل ألانلُت بالصَم بلى بالٗىصة ال٣اهىهُحن ٚحر اإلاهاظٍغً ب٢ىإ وحٗجي الكٖغ

ُت ٚحر الهجغة جسو ٢اهىهُت ؤهٓمت وي٘ والظي1998 ٖام الهاصع ال٣اهىنق ظاهب بلى بًُالُا في ٞمشال    الكٖغ
 اإلاهاظٍغً وبًىاء حجؼ مغا٦ؼ جُٟٗل جم ألاظاهب ب٢اماث وججضًض ؤلاًُالي ؤلا٢لُم بلى الضزى٫ق بظغاءاث مٗالجت زال٫ مً
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ُحن ٚحر م جدضًض بٗضَا ًخم ًىًما 48 ب اإلاهاظٍغً َاالء لخبـ الؼمىُت اإلاضة ال٣اهىنق وخضص مّغة ألّو٫ق وطل٪ الكٖغ  مهحَر
 بطا مدا٦متهم ٍَغ٤ ًٖ ؤو ألانلُت بلضاجهم بلى جغخُلهم ؤو بًُالُا في والٗمل باإل٢امت لهم الؿماح ٍَغ٤ ًٖ بّما وطل٪

  (15)باًُالُا جىاظضَم ٞترة ؤزىاء ال٣اهىنق ٖلحها ٌٗا٢ب بإٞٗا٫ ٢امىا

 ؤ٦ثر بظغاءاث جًمً الظي 189 ع٢م ًدمل الظي "ُٞجي بىسخي"٢اهىنق ؤلاًُالُت الؿلُاث ؤنضعث 2002 ٖام وفي 
ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً ججاٍ نغامت  ؾىىاث ؤعب٘ بلى ؾىت مً ًتراوح الظي والخبـ الُغص بظغاءاث جُٟٗل زال٫ مً الكٖغ

(16) 

ت ظهىص- ٣هض: اإلادلُت الكَغ  ويبِ الخضوص، لخإمحن بظغاءاث مً الىَىُت ألامً ؤظهؼة جخسظٍ ما بها ٍو
ُحن، ٚحر اإلاهاظٍغً مً اإلاؿخُٟضًً  ٖهاباث ٖلى ال٣بٌ في جُٟض بمٗلىماث بصالئهم خالت في لهم ممحزاث وج٣ضًم الكٖغ

. ألاشخام تهٍغب

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث ظهىص بلى ؤلاقاعة ججضع ٦ما ُت ٚحر الهجغة ْاَغة مً الخض في ألامٍغ  جخمشل بط الكٖغ

:  ماًلي في الٓاَغة لهظٍ الخهضي في اهخهجتها التي الؿُاؾاث

 (م/1200٥)اإلا٨ؿُ٪ م٘ الخضوص زلض مً ؤ٦ثر ٖلى ظضاع بىاء-

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث صازل اإلاهاظغ ب٢امت ٞترة جى٢ُذ بلى حهضٝ الظي"ال٠ًُ الٗامل"بغهامج- ٤ُ ألامٍغ  للخٞى
ُٟهم في الغاٚبحن الٗمل ؤعباب وبحن الٗمل في الغاٚبحن الٗما٫ بحن ا اإلاهاظٍغً وبُٖاء جْى . لئل٢امت ٢اهىهُا مؿٚى

٣ي الاجداص ظهىص ُت ٚحر الهجغة ْاَغة م٘ الخٗامل في ؤلاٍٞغ : الكٖغ

ًاء للضو٫ق مغظعي بَاع اٖخماص بن  ٣ي الاجداص في ألٖا  بلى حهضٝ الخالُت الٗىانغ زال٫ مً ٖمل ٦سُت ؤلاٍٞغ
ُت ٚحر الهجغة مجا٫ في والٟٗا٫ الجضي الخٗاونق  مىاَىى) ٌؿمى زام ببرهامج والخبراث اإلاٗلىماث بدباص٫ الكٖغ

٣ُا  :الخالُت الخُِ جد٤ُ٣ بلى حهضٝ (بٍٞغ

٣ُحن للخبراء بُاهاث ٢اٖضة بوكاء -   .اإلاهجغ في ؤلاٍٞغ

٣ُحن لخبرة اإلاىخٓم ؤلاصعاط- ٣ي الاجداص بغامج في اإلاهجغ في ؤلاٍٞغ   .ؤلاٍٞغ

٣ُحن ال٩امل الاقترا٥- ٣ي لالجداص والش٣افي والاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ في اإلاهجغ في لئلٍٞغ  .ؤلاٍٞغ

  2015 بدلى٫ق للجمُ٘ الخٗلُم يمان-

ؼ الصخُت الخىمُت-  الاجداص اؾتراجُجت ج٩ىنق ؤن ٖلى والخإ٦ُض ألاوبئت م٩اٞدت وج٨ش٠ُ الصخُت ألاهٓمت بخٍٗؼ
٣ُا ججاٍ ألاوعوبي ل في جىهب بٍٞغ ٣ُت لل٨ٟاءاث الاهخ٣اثُت الهجغة وعٌٞ والخًامً الخىمُت جمٍى  َظا ًد٤٣ بدُض ؤلاٍٞغ

٣ُا ججاٍ ألاوعوبُت الضو٫ق التزام الخٗاونق  :الخالُت اإلاكتر٦ت اإلاهالر اخترام ٖلى ٢اثمت ٞٗلُت قغا٦ت بخد٤ُ٣ بٍٞغ

   .للخضوص ؤًٞل مغا٢بت يمان ؤظل مً ألامً مهالر بحن الخٗاونق حصجُ٘-

٣ُت البلضان بحن الخٗاونق حصجُ٘- ُت ٚحر الهجغة اؾخٛال٫ قب٩اث م٩اٞدت ؤظل مً ؤلاٍٞغ  .الكٖغ
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ُت ٚحر الهجغة بصاعة وآلُاث وؤَمُت َبُٗت خى٫ق بُاهاث ٢ىاٖض بوكاء-  .الكٖغ

 الا٢خهاصًت الجىاهب ٖلى الخام التر٦حز م٘ الخضوص ؾ٩ان خُاة جدؿحن جهاقإ مً التي اإلاباصعاث ظمُ٘ حصجُ٘-

 .والش٣اُٞت

ُت ٚحر الهجغة ْاَغة م٘ الخٗامل في الٗغبُت الجهىص : الكٖغ

 الٗغبُت الٗمل مىٓمت

 التي الٗغبُت الٗمل اجٟا٢ُاث مً الٗضًض الهضص َظا في الٗغبُت الٗمل ومىٓمت الٗغبُت الضو٫ق ظامٗت ؤنضعث
ت قإن في الهاصعة الاجٟا٢ُت زانت مجها ًظ٦غ  جم ما وجُب٤ُ الٗغبُت، ألا٢ُاع بحن الٗاملت ألاًضي وجىاو٫ق جى٣ل خٍغ

ت ج٩ىنق ؤن مً الٗغبي الٗمل ماجمغاث زال٫ ٖلُه الاجٟا١  الٗمالت زم الٗغبُت، الٗمالت جلحها الىَىُت للٗمالت ألاولٍى

ا ًم٨ً ال التي والخسههاث اإلاهً وفي الخضوص، ؤي٤ُ في ألاظىبُت  .(17).الٗغبُت الٗمالت مً جىاَٞغ

 :2008 ٖام للهجغة الٗغبي اإلاغنض بوكاء

 للهجغة ؤلاخهاثُت البُاهاث وحكمل الٗغبُت الهجغة وجُاعاث الٗغبُت البلضان حُٛي بُاهاث ٢اٖضة بوكاء بهضٝ

ٗاث وجىػَٗاتها  اإلاٗىُحن بحن والخىانل.والاؾخ٣با٫ ؤلاعؾا٫ بلضان في جىٓمها التي وؤلاظغاءاث الهجغة جد٨م التي والدكَغ
   (18).الاؾخ٣با٫ بلضان في اإلاهاظٍغً ظمُٗاث م٘ والدكاوعق بالهجغة

جي اإلاؿخىيق ٖلى : الَى

 الجؼاثغ وحٗض. ال٣اهىهُت ٚحر الهجغة ْاَغة إلاىاظهت اؾتراجُجُاث جبجي ٖلى الضو٫ق خ٩ىماث مً الٗضًض ٖملذ 

ُت ٚحر الهجغة جُاعاث إلاىاظهت جضابحروبظغاءاث ٖضة اهخهجذ التي الضو٫ق بحن مً : مجها الكٖغ

 :ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث1) 

ت الهجغة ؤنبدذ  مت الؿٍغ  ٚحر الهجغة ًجٗل والظي 2008 ؤوث 31 ًىم اإلاٗض٫ الجىاجي لل٣اهىنق َب٣ا ظٍغ

 .٧املت ؤقهغ لؿخت للسجً ٖغيت ال٣اهىهُت

ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً مدا٦مت جخم  ً ٣ًبٗىنق الظًً الكٖغ ٣ا اإلاا٢ذ الخبـ َع  09/10ال٣اهىنق مً 175 للماصة ٞو

 ُٞما. الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق اإلاخًمً 1966 ماي 8 في اإلااعر / 651 66لؤلمغ واإلاخمم اإلاٗض٫ 2009 ُٟٞغيق 25 في اإلااعر
ت للهجغة اإلاغشخحن مً جى٢ُٟه ًخم مً ٧ان مطخى  بٗض ُٞما بصاهخه وجخم اإلاباقغ الاؾخضٖاء بظغاء مً ٌؿخُٟض الؿٍغ

 جهل خُض الهجغة قب٩اث مؿاٖضة ؤو بالبكغ الاججاع في للمخىعَحن باليؿبت ال٣ٗىبت جدكضص ُٞما .الىاٞظ ٚحر بالسجً

 .ؾىىاث ٖكغ بلى ال٣ٗىبت

 :الخىُٓمُت ؤلاظغاءاث

ت عظا٫  ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً مً الٗضًض بخى٠ُ٢ ٣ًىمىنق الخضوص قَغ ىض ًىمُا، الكٖغ  ؤزىاء ا٦دكاٞهم ٖو
ت ٞهُلت بلى ا٢خُاصَم ًخم الخٟخِل تهم وحصخو مٗهم جد٤٣ التي ال٣ًاثُت الكَغ  جدضًض بمهلخت مجها وجخإ٦ض ٍَى

ت ُت، ٚحر للهجغة اإلاؿخٗملت َغ٢هم ٖلى وجخٗٝغ الهٍى دغعق  الكٖغ  مً 550 بلى 543 للمىاص َب٣ا ظؼاجي بظغاء يضَم ٍو
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خم .ظغاثم اعج٩اب مدل ٧اهىا بن ال٣ٗىباث ٢اهىنق مىاص ؤو 05/98 ع٢م البدغيق ال٣اهىنق  الظًً ؤما الٗضالت، بلى ج٣ضًمهم ٍو

 .اإلاُلىبت الجهت بلى لخ٣ضًمهم الضاثغة ألمً ؤو الىالًت ؤمً مهالر بلى ًدىلىنق ٞهم بدض مدل ٩ًىهىنق

 :ألامىُت ؤلاظغاءاث

ت الهجغة حؿببها التي ألايغاع   إلاهالر وزانت بالٛت ؤَمُت طو  اوكٛاال حك٩ل بضؤث الؿٍغ

ى٫ق الجؼاثغ مؿاخت وقؿاٖت ألامً، ت الخضوص َو ت البًر ؼ الجؼاثغ ٖلى ٞغى والبدٍغ  خُض خضوصَا ٖلى اإلاغا٢بت حٍٗؼ

 .الخضوص وخماًت الٗبىعق بدىُٓم ؤمىُت مهام وخضاث لٗضة ؤو٧لذ

ت- 1  « GGF» .الخضوص خغاؽ مجمٖى

ت وهي جي الجِل لىخضاث جابٗت مجمٖى ت الخضوص َى٫ق ٖلى حٗمل الكٗبي الَى ت البًر  الضاثمت الخغاؾت وجًمً الجؼاثٍغ
ابُحن صزى٫ق ؤو التهٍغب مداوالث ٧ل وبٞكا٫ بمالخ٣ت م٩لٟت مخى٣لت وؤزغيق عاظلت وخضاث وظىص بًٟل  والهجغة ؤلاَع

ت ُت ٚحر الهجغة بتهمت مسخلٟت ظيؿُاث مً ألاٞغاص مئاث جى٠ُ٢ مً الخضوص خغاؽ مهالر وجم٨ىذ .الؿٍغ  .الكٖغ

 :الؿىاخل خغاؽ- 2

جي الضٞإ لىػاعة جابٗت مهلخت وهي  ت الكىاَئ بدغاؾت ؤؾاؾا جخ٨ٟل الَى  مداوالث ٧ل مً وخماًتها الجؼاثٍغ
 للبىازغ الخغاؾت وجًمً والؿل٘ ألاشخام تهٍغب مداوالث ٧ل وبخباٍ بخضزالث ج٣ىم خُض البدغي، التهٍغب

ت والٟٗالُت الضاثمت لل٣ُٓت وهٓغا . ألاظىبُت ت الؿىاخل ازترا١ الهٗب مً ؤنبذ الخضزل ؤزىاء والؿٖغ  الجؼاثٍغ
لى ػواع١ق ٖلى بال٣بٌ ٖضًضة مداوالث ؤٞكلذ خُض اإلاغا٢بت مً وؤلاٞالث ُحن، ٚحر مهاظٍغً مخجها ٖو  ج٣ىم ٦ما قٖغ
 في اإلاىث ػواع١ق متن ٖلى ا٦دكاٞهم بٗض به٣اطَم ًخم مً ؤو البدغ في الُاُٞت الجشض مً الٗضًض وا٦دكاٝ ؤلاه٣اط بمهام
 .البدغ ٖغى

ت مهالر- 3  : الخضوص قَغ

ت إلاهالر  ت الخضوص مغا٢بت في َاما صوعا الخضوص قَغ ت، الجؼاثٍغ ت البًر ت البدٍغ  ؤلاظغاءاث في واإلاخمشلت والجٍى

ت  :الخالُت باإلاهام ؤؾاؾا م٩لٟت وهي الخضوص، ٖبر واإلامخل٩اث ألاشخام وزغوط لضزى٫ق اإلاىٓمت وال٣اهىهُت ؤلاصاٍع

 .الخضوص ٖبر والبًاج٘ ألاشخام ٖبىعق خغ٦ت مغا٢بت- 1

ُت ٚحر ٧الهجغة الاظخماُٖت آلاٞاث م٩اٞدت- 2  .والتهٍغب واإلاسضعاث الكٖغ

 .ٞغاع ؤو بدض مدل َم الظًً ألاشخام ٧ل و٦ك٠ الؿٟغ وزاث٤ مغا٢بت- 3

 اإلاغا٢بت ومغا٦ؼ الخضًضًت والؿ٨٪ واإلاُاعاث اإلاىاوئ وؤمً خغاؾت يمان- 4

ت خغ٦ت ؤي الؾدكٗاع  .مكبَى

ت مهالر م٘ بالخيؿ٤ُ وطل٪ ببٗاصَم ٢غاع نضوعق بمجغص باإلظغاءاث وج٣ىم باألظاهب جخ٨ٟل ٦ما   ألازغيق الكَغ

ُحن ٚحر اإلاهاظٍغً م٘ اإلاخىاَئحن ٖلى بالخٗٝغ ج٣ىم ٦ما  .الكٖغ
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ت ؤوكإث الجؼاثغ بلى ألاظاهب مً ال٨شحر وجىاٞض الىي٘ لخإػم وهٓغا  ى لؤلمً الٗامت اإلاضًٍغ  مغ٦ؼيق ظهاػ َو

جي OCLCIC لل٣ُاصة ُت ٚحر الهجغة إلا٩اٞدت اإلاغ٦ؼيق الضًىان الَى ت الٟغ١ق مسخل٠ بحن والخيؿ٤ُ الكٖغ  للخدغيق الجهٍى

 :مهامه ومً والخيؿ٤ُ لئلقغاٝ ماؾؿت بهٟخه

ُت ٚحر خالت في َم الظًً ألاظاهب بًىاء ٖلى حؿاٖض التي الضٖم وقب٩اث زالًا م٩اٞدت- 1  .قٖغ

جي التراب صازل لؤلظاهب الكغعي ٚحر للخى٣ل الضٖم وقب٩اث زالًا م٩اٞدت- 2  .الَى

ُت ٚحر وؤلا٢امت بالهجغة اإلاغجبُت الىزاث٤ جؼوٍغ م٩اٞدت- 3  .الكٖغ

٠ُ م٩اٞدت- 4  .لؤلظاهب الكغعي ٚحر والٗمل الخْى

ُت ٚحر للهجغة وعصُٖت و٢اثُت اؾتراجُجُت وي٘- 5  .الكٖغ

ت الٟغ١ق ؤوكإث ٦ما  ُت ٚحر الهجغة خى٫ق للخدغيق الجهٍى  الهجغة قب٩اث مخابٗت مهامها مً والتي BRIC الكٖغ

ُت ٚحر  :ٖبر وطل٪ الكٖغ

ُحن ٚحر للمهاظٍغً والىا٢لحن اإلاىػٖحن قب٩اث ؤٞغاص ومخابٗت وجى٠ُ٢ والبدض الخٗٝغ -1  .ال٣اهىنق بم٣خطخى الكٖغ

ً ألاٞغاص ومخابٗت وجى٠ُ٢ والخٗٝغ البدض -2 ُحن ٚحر للمهاظٍغً اإلاىظهت الؿٟغ لىزاث٤ اإلاؼوٍع  .ال٣اهىنق بم٣خطخى الكٖغ

ُت ٚحر ويُٗت في َم الظًً ألاظاهب ومخابٗت وجى٠ُ٢ والخٗٝغ البدض -3  .ال٣اهىنق بم٣خطخى قٖغ

ُت ٚحر الٗبىعق ه٣اٍ جدضًض-4 ٣ت وجدضًض لؤلظاهب الكٖغ جي للتراب الكغعي ٚحر بالضزى٫ق اإلاخٗل٣ت الٗمل ٍَغ  .الَى

ُت ٚحر الهجغة بٓاَغة اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث ٧ل وجدب٘ حسجُل -5  .الكٖغ

ُت ويُٗت في َم الظًً ألاظاهب يض عصُٖت بظغاءاث جُب٤ُ في اإلاؿاَمت-6 ق(١٩)-والترخُل الُغص- الجؼاثغ في ٚحرقٖغ

 

 :خاجمت

ُت ٚحر الهجغة ْاَغة بن   وماُٞا اإلاٛامٍغً اإلاهاظٍغً بحن مٟخىخت وخغب صولُت، مك٩لت بلى جدّىلذ التي الكٖغ
٣ُت الضو٫ق مً وخلٟائها ؤوعوبا وبحن ظهت، مً التهٍغب  مً ؤنبذ ؤعايحها، ٖبر ًمغون ؤو اإلاهاظغون، مجها ٣ًضم التي ؤلاٍٞغ
ق ؤ٦بر ؤجها الىاضر

ً
 لها الخٟاء في حٗمل التي ٞاإلااُٞا واجٟا٢ُاث، ٢ىاهحن خؼمت ختى ؤو ؤمىُت، جغؾاهت جىاظهها ؤن مً حجما

ق
ً
م ازترا١ ٖلى ال٣ضعة صاثما

ُ
ٓ . الغؾمُت والضواثغ الىُّ

ؿعى اإلاك٩لت، ظظوعق ًدىاو٫ق الظي ؤلاًجابي، الخٗامل مً هٕى بلى ًدخاط ألامغ بن  .  ؤؾبابها بجهاء بلى َو

 ا٢خهاصًت مهالر لخضمت ال٣ٟحرة، الضو٫ق وبحن بُجها وظىصَا ٖلى الٛىُت الضو٫ق جدغم التي الخىمُت ٞجىة وجٓل 
 ظلبها التي بسحراتها للخمخ٘ الٛغبُت، الضو٫ق هدى اإلاٛامٍغً اإلاهاظٍغً بإعجا٫ جضٞ٘ التي ألاؾباب ؤَم مً لها، وؾُاؾُت

. ؤعيهم مً ألانل في الٛغب
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 الاؾخسباعاث جماعؽ وخغوب نغاٖاث وهي الهجغة، ؤؾباب ؤَم مً والخغوب والجزاٖاث الهغاٖاث وجٓل 
ق الٛغبُت

ً
ق صوعا

ً
٣ُا؛ في جإظُجها في ٦بحرا ق للؿالح، ؾى١ق بًجاص ؤو الؿُاسخي، الىٟىط بؿِ ؤظل مً بٍٞغ

ً
 بؿبب وؤخُاها

اث ت ا٢خهاصًت هٍٓغ غافي الخىامي في جغيق ومخسلٟت، مخُٞغ ٣ُا في الضًمٚى ق الشالض والٗالم بٍٞغ
ً
 جىاػنق مهضصاث مً مهضصا

ق الخىامي َظا مً الخّضق ًجب زم ومً, ألاعى في اإلاىاعص
ً
٣ا . وال٩ىاعر وألامغاى الخغوب جد٣٣ها ؤزغي، إلاٗاصلت ٞو

ت، زم ألاو٫، اإلا٣ام في ؤزال٢ُت مخٗضصة، اعجباَاث طاث ٢ًُت بجها  ق وجخُلب, واؾتراجُجُت جىمٍى
ً
 في حٗضًال

. اإلاخىخكت الغؤؾمالُت الٛغبُت الغئٍت َُمىت ْل في الٗالم ٌؿىص الظي ألازالقي الىمىطط

: اإلاساحؼ كابمت

. 157م. الُب٘ ؾىت صونق .  2ط . ال٨ٟغ صاع . بحروث . اإلادُِ ال٣امىؽ . ٣ٌٗىب بً مدمض الضًً مجض ؤباصي الٟحروػق-1

ُت ٚحر الهجغة وا٢٘ عقُض، ؾاٖض -2  اإلااظؿخحر قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة ؤلاوؿاوي، ألامً مىٓىعق مً الجؼاثغ في الكٖغ
  .13م ،2011/2012 الجامُٗت الؿىت مٛاعبُت، صعاؾاث جسهو الؿُاؾُت الٗلىم في

 14م اإلاغظ٘، هٟـ-3

حن اإلاهاظٍغً صوعق . الخمُض ٖبض ػوػوق  -4 ت الكغ٦ت 1919- 1939الخغبحن بحن الىَىُت الخغ٦ت في الجؼاثٍغ  لليكغ الجؼاثٍغ
 11 م -1984 والخىػَ٘

 15م ؾاب٤، مغظ٘ عقُض، ؾاٖض-5
الم مغ٦ؼ ،(والخاظت الًغوعة) اإلاكغوٖت ٚحر الهجغة قٗبان، خمضي-6  4م ، الامجي الٖا

 15م ؾاب٤، مغظ٘ عقُض، ؾاٖض -7
 15م اإلاغظ٘، هٟـ-8

ُت، ٚحر الهجغة م٩اٞدت مجا٫ في الضولُت واإلاىاز٤ُ واله٩ى٥ الضولُت اإلاٗاَضاث الكِكُجي، خمض ٖؼث.ص-9  الكٖغ

 140م.الٍغاى2010 الاولى الُبٗت
 www. OIT.org الضولُت الٗمل مٓمت مى٢٘ ؤهٓغ-10

 .7،8م ؾاب٤، مغظ٘ قٗبان، خمضي -11
. 156م ؾاب٤، مغظ٘ الكِكُجي، خمض ٖؼث.ص -12

. ؾاب٤ مغظ٘ الضولُت، الٗمل مىٓمت-13

. 158م ؾاب٤، مغظ٘ الكِكُجي، خمض ٖؼث.ص -14
 38م ؾاب٤، مغظ٘ عقُض، ؾاٖض -15
16-Www.meltingpot.org/articolo2927.html 
 160م ؾاب٤، مغظ٘ الكِكُجي، خمض ٖؼث.ص -17

 160م اإلاغظ٘، ٞـ-18

 .50م عقُض، ؾاٖض-19
 
 

http://www.meltingpot.org/articolo2927.html
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 الجصابسو  الػلىباث كاهىن  مىظىز  مً اإلاؤامسة حسيمت

 زيكلت، لٛغوع ٖباؽ ظامٗت ٖمغان، بً بههاٝ. ؤ
 الجؼاثغ

٣ُت الجامٗت ،ب٨غاويق اإلاهضي مدمض. ؤ  ؤلاٍٞغ
 الجؼاثغ ،صعاعؤ

 

 

: الدزاطت ملخف

: الػسبيت بالللت

: الخاليت الىخابج جدليم إلى الدزاطت هره تهدف

مت م٣بىال ٢اهىهُا بَاعا ٣ًضم ؤن الجؼاثغيق اإلاكٕغ اؾخُإ - . اإلااامغة لجٍغ

ٗاث اٚلب بلُه طَبذ ما ٨ٖـ اإلااامغة بها جخم ؤن ًم٨ً التي الىؾاثل ًدضص لم اهه بال -  الٗغبُت الدكَغ

مت بحن ال٣ٗىبت في جىا٢ًا زل٤ اهه ٦ما. واإلاهغيق والؿىعي ألاعصوي ٧اإلاكٕغ  التي والجغاثم اإلااامغة ظٍغ
. ال٣ٗابي الىو جُب٤ُ بق٩الُت في ًًٗىا مما ٞحها، اإلااامغة ٢ُام ٖلحها ال٣ٗاب ٌؿخضعي

مت ٣ٖىبت في الىٓغ وبٖاصة الض٤ُ٢ الخدضًض مً البض لظل٪ -  الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٖلى ًجب ٦ما. اإلااامغة ظٍغ

مت َظٍ ٢ُام وؾاثل ًدضص ؤن ٗاث باقي قإن طل٪ في قإهه الجٍغ  .الٗغبُت الدكَغ

En français : 

Cette étude vise àatteindre les résultats suivants: 

-Le législateur algérien a été en mesure de fournir un cadre juridique acceptable pour le crime de 

complot. 

-Maisil n'a pas préciséles moyensqui peuvent êtrefaites par le contrairede cecomplotadoptépar la 

plupart des législations arabes, tels quele législateur jordanien et syrien et égyptien. Il a également 

crééune contradiction dansla peineentre le crime de complotetlescrimesqui exigentla punition par

l'infraction de complot, ce qui nous placedans une applicationproblématique dutexterépressif. 

-Donc, ildoit être préciset de revoirla peinede l'intrigue. Doit égalementlégislateur algérien afin de 

déterminerles moyens de fairece crime, comme le restedeslégislations arabes. 
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: ملدمـــت

خضاء ٖلُه ًىهب الظي الغثِسخي اإلادل  والىهىم الضولت، شخهُت َى الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم في الٖا
ُٗت  الخماًت مً مم٨ً ٢ضع ؤٖٓم بيٟاء بلى تهضٝ بهما الجغاثم مً الىٕى َظا ٖلى حٗا٢ب التي الدكَغ
م٨ً والخاعط، الضازل في ألاؾاؾُت وخ٣ى٢ها الضولت شخهُت ٖلى والهُاهت ذي الخُىعق ؤن ال٣ى٫ق ٍو  الخاٍع
 اإلاجخمٗاث في الضولت وكىء عا٣ٞذ التي باإلاغاخل وز٣ُا اعجباَا مغجبِ الضولت بإمً اإلااؾت للجغاثم
ت، سُا والشابذ البكٍغ ا مً ؤٖغ١ق هي الجماٖت بمهالر اإلااؾت الجغاثم ؤن جاٍع  ٧اهذ ؤًا الجغاثم مً ٚحَر

 ؤم اإلاضًىت ؤم الٗكحرة ؤم ألاؾغة ق٩ل اجسظث ؾىاء اإلاجخمٗاث، بلٛتها التي الاظخماعي الخىُٓم صعظت
 ٞغوٕ مً ٕٞغ ؾىيق لِؿذ والضازلي الخاعجي الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم ؤن ؤًًا الىاضر ومً الضولت،
حها ٖلى ال٣ٗاب حؿلِ التي الؿلُت  –الٗامت الجغاثم  ؤن ؤًًا بض وال . -الخانت الجغاثم ٨ٖـ ٖلى م٣تٞر

. والهغامت وال٣ؿىة الكضة في ٚاًت صوما ٧اهذ الٗامت بالجغاثم الخانت ال٣ٗىباث َاثٟت ؤن وكحر

ت شخهُتها جشبُذ في عؤي مً ؤ٦ثر بلى حٗغيذ الجغاثم َظٍ مدل هي التي الضولت بن  ؤ٢غ ؤن بلى اإلاٗىٍى
ت ٖلى ؤَل٤ ٖىضما صعاؾتها بهضص هدً التي الدؿمُت الخضًض ال٣ٟه  الخ٣ى١ق جمـ التي الجغاثم مجمٖى
ت الجغاثم  –الضولت جمشلها التي ألاؾاؾُت واإلاهالر وال٣ُم  اإلاسخلٟت الدؿمُاث وجالخ٣ذ الضولت يض اإلا٣تٞر

ت ظغاثم) ً، يض م٣تٞر خضاء ظغاثم الجمهىعٍت، يض الضولت، شخهُت يض الَى . الضولت ٖلى الٖا

 الجغاثم ؤو الضولت ؤمً ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم ؤو الضولت بإمً اإلاسلت الجغاثم حؿمُت الٗغبي اإلاكٕغ وآزغ
 ٌؿٗىا وال ال٣ٗىباث، ٢اهىنق في الجؼاثغيق اإلاكٕغ اؾخٗمله الظي اإلاهُلر خؿب الضولت بإمً اإلااؾت
مت ٣ِٞ ؾىٗالج بل الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم ونىعق هماطط ٧ل ًٖ للخضًض البدض  اإلااامغة ظٍغ

 جُغح ولظل٪. الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق يىء في وطل٪ الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم ًٖ ٦ىمىطط

مت إلاىاظهت ال٣ٗىباث ٢اهىنق في الجؼاثغيق اإلاكٕغ زُت هي ما: الخالُت ؤلاق٩الُت   اإلااامغة؟ ظٍغ

:  الخالُت الخُت بجبإ اعجإًىا ؤلاق٩الُت َظٍ ًٖ ولئلظابت

ٌ  اإلادىز  مت مٟهىم: ألاو مت اإلااامغة ظٍغ . الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق بم٣خطخى الضولت بإمً ماؾت ٦جٍغ

مت اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت ؤلاق٩الُاث:الثاوي اإلادىز  . الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق اإلااامغةبم٣خطخى بجٍغ

ٌ  اإلادىز   الجصابسو  الػلىباث كاهىن  بملخط ى الدولت بإمً ماطت هجسيمت اإلاؤامسة حسيمت مفهىم: ألاو

:  الجصابسو  الػلىباث كاهىن  اإلاؤامسةبملخط ى حسيمت حػسيف: ؤوال
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ٟا ال٣ٗىباث ٢اهىنق في الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٌُٗي لم       دا حٍٗغ مت مدضصا نٍغ ٟا ؤوعص وبهما اإلااامغة لجٍغ  حٍٗغ

مت لهظٍ يمىُا :" اهه ٖلى 78/3 اإلااصة في هو خُض ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78-77 اإلااصجحن زال٫ مً الجٍغ
 ال٣ٟغة َظٍ بمٟهىم ٞاإلااامغة 1".اعج٩ابها ٖلى الخهمُم ٖلى ؤ٦ثر ؤو شخهحن اجٟا١ بمجغص اإلااامغة ج٣ىم
 بىؾاثل مٗحن بظغامي ٚغى جد٤ُ٣ بٛغى ؤ٦ثر ؤو شخهحن بعاصة بلُه جخجه الظي اإلاؿب٤ الاجٟا١ هي

 2.مُٗىت

 الاجٟا١ ٖلى ٌٗا٢ب ًجضٍ الجىاجي الاجٟا١ ٖلى ال٣ٗاب مجا٫ في الجؼاثغيق اإلاكٕغ لخُت ٞاإلاخدب٘    

 اإلاخٗل٣خحن ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78-77اإلااصجحن ؤخ٩ام ٖلُه ههذ ما ألاو٫ق: مىيٗحن في الخام الجىاجي

مت مت اإلاخٗل٣ت ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 177  -176 اإلااصجحن ؤخ٩ام ٖلُه ههذ ما والشاوي اإلااامغة، بجٍغ  بجٍغ

ً . ؤقغاع ظمُٗت ج٩ٍى

مت ٦سُىة ٖلُه ٌٗا٢ب ال الجىاجي الاجٟا١ ٖلى ٌٗا٢ب ٖىضما واإلاكٕغ      ٌٗا٢ب وبهما ٖلحها اإلاخ٤ٟ للجٍغ
مت ٖلُه  ٖلى ؤلاعاصاث واظخمإ ظماُٖا ؤنبذ وبهما ٞغصًا ٌٗض لم الجىاجي ال٣هض الن طل٪ مؿخ٣لت، ٦جٍغ

مت اعج٩اب  الاجٟا١ َظا ٧ان بطا زانت ال٣ٗاب، وحؿخىظب والىٓام ألامً تهضص زُحرة ْاَغة الجٍغ
مت اعج٩اب مىه الٛغى  3.الضولت بإمً ماؾت ظٍغ

مت ٖلى ٖا٢ب ٖىضما الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن ٦ما       مىه الٛغى ٩ًىنق الظي الاجٟا١ ٖلى ٖا٢ب اإلااامغة ظٍغ
 الجؼاثغي، ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً وزاهُت ؤولى ٣ٞغة 77 اإلااصة هو بمىظب اإلاجغمت الىخاثج بخضي جد٤ُ٣

: الخىالي ٖلى وهي جد٣ُ٣ها ًخم لم ؤم الىخاثج َظٍ جد٤ُ٣ جم ؾىاء

خضاء -ؤ . حُٛحٍر ؤو الخ٨م هٓام ٖلى ال٣ًاء بما مىه الٛغى ٩ًىنق الظي الٖا

خضاء -ب  ؤو الضولت ؾلُت يض الؿالح خمل ٖلى الؿ٩ان ؤو اإلاىاَىحن جدٍغٌ مىه الٛغى ٩ًىنق الظي الٖا

. بًٗا بًٗهم يض

خضاء -ط جي التراب بىخضة اإلاؿاؽ مىه الٛغى ٩ًىنق الظي الٖا . الَى

 ٢اهىنق 77 اإلااصة بىو اإلاجغمت الىخاثج َظٍ بخد٤ُ٣ اعجبِ الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق في اإلااامغة ٞمٟهىم    
 ٢بُل مً ٌٗخبر ال الىخاثج َظٍ بخضي جد٤ُ٣ مىه الٛغى ٩ًىنق ال الظي الاجٟا١ ٞان وبظل٪ ٣ٖىباث،
. اإلااامغة

 
                                                           

.51.،دحسحٌٙذٜػ١ٍِٓ١ٍشحٌـضحثش،صقانىن العقىبات مذيل باجتهاد الفضاء الجنائيػز١ذٞحٌشخفؼٟ،
1
 

.32.،ص2005،ػّخْحألسدْ،1،دحسٚحثًٌٍٕشش،ؽ، الجزائم الىاقعة على امن الذولة في التشزيع األردنيػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش
2
 

.33.حٌّشؿغٔفغٗ،ص
3
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: الجصابسو  الػلىباث كاهىن  بملخط ى اإلاؤامسة حسيمت ػسون: زاهيا

م ألن وؤص٢ها، ألامىعق ؤنٗب مً اإلااامغة قغوٍ في البدض بن   ٖضم ٢اٖضة مً اؾخصىاء اإلااامغة ججٍغ
م خطر الجىاجي، ال٣هض ججٍغ مت ؤن الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78-77 اإلااصجحن زال٫ مً لىا ٍو  لجٍغ

:  هي قغوٍ ؤعبٗت اإلااامغة

. اجٟا١ وظىص -ؤ

. ؤ٦ثر ؤو شخهحن بحن الاجٟا١ ًخم ؤن -ب

. وزاهُت ؤولى ٣ٞغة 77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الىخاثج بخضي جد٤ُ٣ اظل مً الاجٟا١ ٩ًىنق ؤن -ط

. اإلااامغة في الاقترا٥ في الجىاجي ال٣هض -ص

: الخىالي ٖلى الكغوٍ َظٍ وؾىدىاو٫ق

: اجفاق وحىد -ؤ

 1.ظؼاثغيق ٣ٖىباث ٢اهىنق 78/3 اإلااصة" ؤ٦ثر ؤو شخهحن اجٟا١: " بـ الاجٟا١ ًٖ الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٖبر     
 ًٖ اإلاٗبرة الشابخت ؤلاعاصة هي َىا اإلاُلىبت وؤلاعاصة ؤ٦ثر، ؤو شخهحن بعاصة اجداص َى بالىو ٞاإلا٣هىص

 2.الاجٟا١ مىيٕى الٟغى في والجض٫ اإلاىا٢كت َىعق جخجاوػق وهي اإلاخ٣ٟحن، ؤطَان في ًضوعق إلاا الاًجابي الٗؼم

غاٝ ؤخض ٖغى ؤو آعاء وجباص٫ جضاو٫ق بضاًتها في ج٩ىنق ٞاإلااامغة      الخأمغ، بلى صٖىتهم ؤو آزٍغً ٖلى ألَا
 اج٣ٟىا ما جىُٟظ ٖلى بالٗمل خاؾم ٢غاع اجساط زم للٛاًاث، وجدضًض جٟاَم بلى اإلا٩اقٟت َظٍ جيخهي و٢ض

 مدل الجغمُت الىا٢ٗت ٖلى نغاخت ؤلاعاصاث ج٣ابل ٌؿخلؼم اإلااامغة قغوٍ مً ٦كٍغ ٞاالجٟا١ ٖلُه،
خُلب 3.الاجٟا١ ت الاجٟا١ في ٍو  4:هي الكغوٍ مً مجمٖى

. و٢ُُٗا وجهاثُا مىخضا الاجٟا١ ٩ًىنق ؤن -1

. َُئت ؤو خؼب ؤو مىٓمت ؤو ظمُٗت حك٨ُل بلى ًيخهي ؤن ؤو مٗحن ق٩ل في ًٟٙغ ؤن الاجٟا١ في ٌكتٍر ال -2

                                                           
.51.حٌّشؿغحٌغخرك،صػز١ذٞحٌشخفؼٟ،
1
 

.35.،ص1،2009،دحسحٌؼمخفش،ػّخْحألسدْ،ؽالجزائم الىاقعة على امن الذولة وجزائم اإلرهاب ِلّذػٛدسحٌـزٛس،
2
 

.34.ػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
3
 

.36-35.ص.ِلّذػٛدسحٌـزٛس،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
4
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 مؿخدُل الاجٟا١ ٖلُه ٖل٤ الظي الكٍغ ٧ان بطا بال قٍغ ٖلى حٗل٣ُه ٖضم الاجٟا١ في ٌكتٍر ال -3

. الاجٟا١ جد٤٣ اؾخدالت بلى جاصي الكٍغ جد٤٣ ٞاؾخدالت الخد٤٣،

ت الاجٟا١ في ٌكتٍر ال -4 ت بهىعة الخأمغ ٩ًىنق ٣ٞض الٗلىُت، ؤو الؿٍغ  الىا٢٘ في الٛالبت الهىعة وهي ؾٍغ

. ٖلىُت بهىعة ٩ًىنق و٢ض

 بما ؤلازباث َغ١ق بجمُ٘ ٌؿخسلهه ؤن ولل٣اضخي ٖىه، الخٗبحر وؾاثل في ًخمشل زاعجي مٓهغ ولالجٟا١     
مت ٖلى الخ٣ت و٢اج٘ مً مؿخسلهت ٧اهذ ولى ال٣غاثً، طل٪ في  1.الجٍغ

 * ٌ : الاجفاق غً الػدو

 ال والٗضو٫ق باالجٟا١ جخم اإلااامغة ؤن ٢ُل ٣ٞض ٣ٞهُا، ظضال اإلااامغة في الاجٟا١ ًٖ الٗضو٫ق مؿالت جشحر     
مت و٢ٕى بٗض ؤزغ له ٩ًىنق  بطا ؤما الىدُجت، خهى٫ق و٢بل الخىُٟظ في البضء بٗض ؤزٍغ ٣ًخهغ وبهما الجٍغ

مت اعج٩اب ٖلى هضم بمشابت ٩ًىنق وبهما للٗضو٫ق ؤزغ ٞال الىدُجت خهلذ  ًٖ بالخبلُٜ ٢ام بطا بال. الجٍغ
 ختى الاجٟا١ ًٖ ٌٗض٫ مً ٣ٖاب ٖضم ًغيق ال٣ٟه مً الشاوي الاججاٍ ؤن ٚحر الىدُجت جخد٤٣ ولم اإلااامغة

. اإلااامغة ًٖ بالخبلُٜ ٣ًم لم ولى

.  الٗام للهالر خماًت ألاو٫ق باالججاٍ ألازظ َى ٣ٞها والغاجر

: ؤهثر ؤو شخـين بين الاجفاق يخم ؤن -ب

ظا ألا٢ل، ٖلى شخهحن بحن الاجٟا١ ًخم ؤن اإلااامغة قغوٍ مً  ؤن طل٪ ألاو٫ق بالكٍغ مغجبِ الكٍغ َو
لى الخض ؤما ؤصوى ٦دض بعاصجحن اجداص ٌؿخلؼم الاجٟا١  اإلااامغة لخُىعة وهٓغا اهه بال مدضص، ٚحر ٞهى ألٖا
 بٞكاء ؾهل ٧لما ٦بحرا اإلاخ٣ٟحن ٖضص ٧ان ٧لما ألهه ألاشخام، مً مدضص ٖضص بحن جخم ما ٚالبا ٞةجها

 2.الؿلُاث بلى ٖلمها وونى٫ق اإلااامغة ًٖ والخبلُٜ الاجٟا١

 ؤخضَما شخهحن بحن جم بطا ُٞما الاجٟا١ ُٞيخٟي اإلا٨ٍغ بةعاصة وال اإلامحز، ٚحر بةعاصة ال٣اهىنق ٌٗخض وال     
 3.الاجٟا١ ٖلى م٨ٍغ ؤو ممحز ٚحر

 الؼوظُت ج٩ىنق ؤن لظل٪ واقتٍر واخضة بعاصة وػوظخه الؼوط بعاصة ؤن الاهجلحزيق ال٣اهىنق اٖخبر و٢ض     
ت اإلاخ٤ٟ ٌٗلم ؤن ٌكتٍر وال وضخُخه، شخو بحن باالجٟا١ ٌٗخض ولم بالخُىبت ٨ًخ٠ ولم ٢اثمت  ٍَى

. شخهُاتهم ؤو آلازٍغً

                                                           
.37.حٌّشؿغٔفغٗ،ص

1
 

.37-36.ص.ِلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،صػزذحإلٌٗ
2
 

.42-41.ص.ِلّذػٛدسحٌـزٛس،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
3
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: وزاهيت ؤولى فلسة 77 اإلاادة في غليها اإلاىـىؾ الىخابج إخدي جدليم احل مً الاجفاق يىىن  ؤن -ج

مت ؤي العج٩اب الٗام الجىاجي الاجٟا١ ٖلى ٌٗا٢ب ال الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق بن       ٖلى ٌٗا٢ب وبهما ظٍغ
ُل٤ الضولت، بإمً اإلااؾت الجغاثم لبٌٗ الخام الجىاجي الاجٟا١  الخام الجىاجي الاجٟا١ َظا ٖلى ٍو

مت العج٩اب ج٩ىنق ٞاإلااامغة". اإلااامغة" اؾم  اإلاكٕغ ٌٗا٢ب والتي الضولت بإمً اإلااؾت ظغاثم مً ظٍغ
مت اعج٩اب بلى الاجٟا١ َظا حهضٝ ؤن ًجب الاجٟا١ ٖلى اإلاٗا٢بت ًخم ٞل٩ي. ٞحها اإلااامغة ٖلى الجؼاثغيق  ظٍغ

لى الضولت، بإمً ماؾت . الىدُجت َظٍ جد٤ُ٣ هدى اإلاخجهت اإلاخأمٍغً هُت ٖلى الضلُل ب٢امت الٗامت الىُابت ٖو

 ال٣اهىنق طاث مً 77 اإلااصة خضصتها الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق في العج٩ابها الخأمغ ٖلى ٌٗا٢ب التي والجغاثم
خضاء قٍغ مجها ٧ل في ٌكتٍر للجغاثم نىعق زالر في جخلخو وهي خضاء حٍٗغ٠ ؾىدىاو٫ق ولظل٪ الٖا  الٖا

ظا الجغاثم َظٍ نىعق مً نىعة ٧ل هدىاو٫ق زم ٖىانٍغ وجدضًض : الخالي الك٩ل ٖلى َو

: غىاؿسه وجدديد الاغخداء حػسيف -1

خضاء ًخد٤٣       َظٍ جىُٟظ ب٣هض ُٞه ًبضؤ ؤو ٞٗال الٟاٖل ًغج٨ب خحن الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم في الٖا
: الخىالي ٖلى هي زالزت ٖىانغ ولالٖخضاء 1.الجغاثم

. ال٣ٗىباث ل٣اهىنق الٗامت ال٣ىاٖض به ؤزظث ما خؿب قغوٖا ٌك٩ل ماصي ٞٗل -

خضاء - مت باب في اإلاجغم الٖا خضاء َى: اإلااامغة ظٍغ مه ٖلى اإلاكٕغ هو الظي الٖا  ٢اهىنق 77 اإلااصة في ججٍغ

. ٣ٖىباث

مت في لالٖخضاء الجىاجي ال٣هض - خضاء: اإلااامغة ظٍغ مت في اإلاجغم ٞااٖل  ٞال م٣هىص اٖخضاء َى اإلااامغة ظٍغ

. الخ٤ ٖىهغ في ؾجريق ٦ما بالخُإ لالٖخضاء مجا٫

: الخالي بالك٩ل جباٖا هىعصَا نىعق زالر في جخلخو وهي :فيها الخأمس غلى اإلاػاكب الجسابم ؿىز  -2

 حلييره ؤو الخىم هظام غلى الللاء إما مىه اللسق يىىن  الرو الاغخداء*

 في خضر ٦ما ظضًض هٓام وبىاء ال٣اثم الىٓام م٣ىماث ظمُ٘ َضم ٌٗجي:الخىم هظام غلى الللاء -
 الؿُاسخي الىٓام ق٩ل ٞحها وحٛحر زاعجي جضزل ؤو صازلُت خغوب ؤو ٖاعمت زىعاث ُٞه خضزذ التي البلضان
 ٧.2امل بك٩ل

. آلازغ بًٗها ٖلى وؤلاب٣اء الخ٨م هٓام ؤع٧ان لبٌٗ حُٛحر ُٞه ٩ًىنق: الخىم هظام حليير -

                                                           
.33.،ص1982،ِٕشخسحٌّؼخسف،حالعىٕذس٠ش،القسم الخاص في قانىن العقىبات سِغ١ظرٕٙخَ،
1
 

وضلؼخ٠خحٌخ١ٍؾٌٍذسحعخصحإلعظشحط١ـِٟش:،ػٍٝحٌّٛلغحالٌىظشٟٚٔ"ِخٟ٘أسوخْٔظخَحٌلىُرذٌٚشحٌزلش٠ٓ؟"،ػزذحٌٙخدٞحٌخٛحؿش
2


29/11/2011  
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مت ٌك٩ل حُٛحٍر ؤو الخ٨م هٓام ٖلى ال٣ًاء ًغمي اٖخضاء ٩ٞل     ٖلحها والخأمغ الضولت بإمً ماؾت ظٍغ

مت ٌك٩ل . ماامغة ظٍغ

 طلوت كد الظالح خمل غلى الظيان ؤو اإلاىاهىين جدسيم مىه اللسق يىىن  الرو الاغخداء-ب
 بػلا بػلهم كد ؤو الدولت

مت اعج٩اب بلى الجاوي صٞ٘ ؤهه ٖلى الخدٍغٌ حٍٗغ٠ ًم٨ً  التي الىظهت وجىظحهها بعاصجه في بالخإزحر الجٍغ

ضَا  1.اإلادغى ًٍغ

٣خطخي مت في الخدٍغٌ ٍو : هي قغوٍ ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 77 اإلااصة هو بم٣خطخى اإلااامغة ظٍغ

. بٌٗ بًٗهم يض ؤو الضولت ؾلُت يض الؿالح خمل َى الخدٍغٌ مىيٕى ٩ًىنق ؤن ًجب  -

ا مىاَىا بالخدٍغٌ اإلاساَب ٩ًىنق ؤن ٌؿخىيق - ظا ؤظىبُا ؤو ظؼاثٍغ  في الىاعصة الٗباعة مً ٌؿدك٠ ما َو

 مً ٧ان ؾىاء الضولت جل٪ في ؤلا٢امت خ٤ له مً ٧ل َم ٞؿ٩ان..." ؾ٩ان ؤو مىاَىحن"... اإلااصة هو

. ظيؿُتها ًٖ ألاظاهب مً ؤم مىاَىحها

. بٌٗ بًٗهم يض ؤو الضولت ؾلُت يض الؿالح خمل ٖلى الخدٍغٌ ًخم ؤن ٌؿخىيق -

 الىهني التراب بىخدة اإلاظاض مىه اللسق يىىن  الرو الاغخداء -ج

ىُت الىخضة حٗض ىُت الشىابذ ؤَم مً الَى ظا ٖلحها، بىاء بال والخ٣ضم البىاء جد٤ُ٣ ًم٨ً ال التي الَى  ما َو

 2.الىماطط مسخل٠ في الضولت وبىاء الجهًت ججاعب جا٦ضٍ

مت ولهظٍ :  مجها هظ٦غ نىعق ٖضة الجٍغ

ت ألاعاضخي مً ظؼء ا٢خُإ مداولت - . ؤظىبُت لضولت لًمها الجؼاثٍغ

. ؾغ٢تها ؤو الضولت بؿالمت اإلاخهلت ألاؾغاع ٖلى الخهى٫ق -

. ؤظىبُت بضولت نالتها ح٨ٗحر آو ٖضاثُت ؤٖما٫ لخُغ صولت حٍٗغٌ -

ا ألاؾغاع بباٙل - . وبٞكاَئ

. ؤظىبُت صولت إلاهلخت لل٣خا٫ الجىض ظم٘ -

. واإلاٗخ٣لحن الخغب ؤؾغيق ٞغاع حؿهُل -

                                                           
،29/11/2011. www.startimes.com :،ػٍٝحٌّٛلغحالٌىظشٟٚٔ"حٌّغئ١ٌٚشحٌـضحث١ش"ِٕظذ٠خصعظخسطخ٠ّض،

1
 

.29/11/2011:ٌـش٠ذسحأل٠خَ:،ػٍٝحٌّٛلغحالٌىظشٟٚٔ"حٌٛكذسحٌٛؽ١ٕش"ؿش٠ذسحأل٠خَ،
2
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 مداولت وبحن ألاٞٗا٫ َظٍ جىُٟظ بحن ؾىيق الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق ؤن بلُه ؤلاقاعة ججضع ومما َظا      

خضاء خ٨م في ٌٗخبر:"  77/2 اإلااصة جىُٟظَا خضاء جىُٟظ الٖا  1".جىُٟظٍ مداولت ؤو الٖا

 

: اإلاؤامسة في الاػتران في الجىاةي اللـد -د

 اججاٍ ٌٗجي الجىاجي ٞال٣هض 2.اإلااامغة في الخُإ ًخهىعق ٞال الٗمضًت ؤي ال٣هضًت الجغاثم مً اإلااامغة     

 ؤي ٖىهغاٍ بخىاٞغ بال الجىاجي ال٣هض بخىاٞغ لل٣ى٫ق مجا٫ وال 3.اإلاجغمت الىدُجت جد٤ُ٣ هدى الجاوي بعاصة

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن َى اإلاجا٫ َظا في الٗلم ومًمىنق. وؤلاعاصة الٗلم  َى الاجٟا١ مً الهضٝ ؤن الجٍغ

مت اعج٩اب مت اعج٩اب بعاصة في ُٞخمشل ؤلاعاصة ٖىهغ ؤما. الضولت بإمً اإلااؾت الجغاثم مً ظٍغ  اإلاخ٤ٟ الجٍغ
 4.مدضصة هدُجت جد٤ُ٣ هي ألازغ اإلاخأمغ م٘ الاجٟا١ بلى اإلاخأمغ بعاصة هدُجت ؤن ؤي ؤع٧اجها، بجمُ٘ ٖلحها

 : الجصابسو  الػلىباث كاهىن  بملخط ى اإلاؤامسة حسيمت غلى الػلىبت: زالثا

مت الجؼاثغيق اإلاكٕغ ج٠ُُ٨ ازخل٠      ٖلى ال٣ٗىبت نىعق بازخالٝ وطل٪ ظىدت ؤم ظىاًت َل اإلااامغة لجٍغ
مت َظٍ  ٖلى لل٣ٗىبت خاالث زالر بحن ٞغ١ق خُض ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78 اإلااصة هو في بُجها الىاعص الجٍغ

مت  ٢اهىنق مً 77 اإلااصة هو خؿب جد٣٣ها ٖضم ؤو اإلاجغمت الىدُجت جد٤٣ بازخالٝ جسخل٠ اإلااامغة ظٍغ

: الخالي بالك٩ل جبٗا هىعصَا التي الخاالث َظٍ الجؼاثغي، ال٣ٗىباث

:   الجصابسو  الػلىباث كاهىن  مً 77 اإلاادة هف خظب اإلاجسمت الىديجت جدلم خالت -ؤ

ى       التي اإلااامغة:" اهه ٖلى جىو والتي ٣ٖىباث ٢اهىنق 78 اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة هو بلُه طَبذ ما َو
 ؾىىاث ٖكغ مً بالسجً ٖلحها ٌٗا٢ب 77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الجىاًاث اعج٩اب مجها الٛغى ٩ًىنق

 بلى ًغمي اجٟا١ وظض ما ٞةطا 5".لخىُٟظَا لئلٖضاص اعج٩ابه في بضت ؤو اعج٨ب ٞٗل جالَا بطا ؾىت ٖكٍغً بلى

 الظي الىدى ٖلى الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الجىاًاث بخضي جد٤ُ٣

 ه٩ىنق ٞةهىا اإلاجغمت، الىدُجت َظٍ جد٤٣ م٘ ،-الشالض الكٍغ -اإلااامغة اجٟا١ قغوٍ ٖىهغ في خضصهاٍ

.  ؾىت ٖكٍغً بلى ؾىىاث ٖكغ مً بالسجً ٌٗا٢ب مغج٨بها ظىاًت ؤمام

                                                           
.51.ػز١ذٞحٌشخفؼٟ،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
1
 

.39.ػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
2
 

.585.،ص2006،ِٕشٛسحصحٌلٍزٟحٌلمٛل١ش،ر١شٚص،القانىن الجنائيِظطفٝحٌؼٛؿٟ،
3
 

.44.ِلّذػٛدسحٌـزٛس،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
4
 

.51.ػز١ذٞحٌشخفؼٟ،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
5
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ى: الجصابسو  الػلىباث كاهىن  مً 77 اإلاادة هف خظب اإلاجسمت الىديجت جدلم غدم خالت -ب  ما َو

 ال٣ٗىبت وج٩ىنق:" اهه ٖلى جىو والتي الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78 اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة ؤ٦ضجه
 اعج٩ابه في بضت ؤو اعج٨ب ٞٗل اإلااامغة جال ٢ض ٨ًً لم بطا ؾىىاث ٖكغ بلى زمـ مً اإلاا٢ذ السجً
 ٨ًٟي بهما اإلاجغمت الىدُجت جخد٤٣ ال ؤن الجؼاثغيق اإلاكٕغ اقتٍر الخالت َظٍ ٟٞي 1."لخىُٟظَا لئلٖضاص

مت الىاضخت الهىعة وهي ٣ِٞ اإلااامغة اجٟا١ وظىص َىا  الخالت َظٍ في اإلااامغة وج٩ىنق اإلااامغة، لجٍغ
. ؾىىاث ٖكغ بلى زمـ مً السجً ٣ٖىبتها ظىاًت

 77 اإلاادة في غليها اإلاىـىؾ الجىاياث ازجياب إلى الخىؿل بلسق مؤامسة جدبير يػسق مً ول خالت -ج

: غسكه يلبل ؤن دون 

 الجىاًاث اعج٩اب بلى الخىنل بٛغى ماامغة جضبحر ٌٗغى مً ٧ل:" اهه ٖلى 78/4 اإلااصة جىو خُض     

 مً وبٛغامت ؾىىاث ٖكغ بلى ؾىت مً بالخبـ ٌٗا٢ب ٖغيه ٣ًبل ؤن صونق 77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم

ظٍ 2."صًىاع 70.000 بلى 3.000  ؤن ؤي الضولت ؤمً ٖلى الخأمغ ٖلى اإلادغى الصخو نىعة جإزظ الهىعة َو
 77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم الجىاًاث اعج٩اب ٖلى الاجٟا١ هدى آزٍغً ؤشخام لضٞ٘ واخض شخو ًخجه
 الشاهُت ؤو ألاولى الهىعة ؤمام ٞى٩ىنق الٗغى ٢بى٫ق خالت في ألهه ٖغيه ٣ًبل ؤن صونق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً

مت . ؾب٤ ُٞما ؤوضخىاٍ الظي الك٩ل ٖلى  –اإلااامغة لجٍغ

ظا الجىذ زاهت في اإلااامغة جهى٠ الخالت َظٍ وفي       هو في الىاعص" الخبـ" مهُلر مً ٌؿدك٠ ما َو

 3.000 مً وبٛغامت ؾىىاث ٖكغ بلى ؾىت مً بالخبـ الخالت َظٍ في اإلااامغة ٖلى ال٣ٗىبت وج٩ىنق ال٣ٟغة

. ظؼاثغيق صًىاع 70.000 بلى

 الجصابسو  الػلىباث كاهىن  بملخط ى اإلاؤامسة بجسيمت اإلاخػللت اللاهىهيت ؤلاػيالياث: الثاوي اإلادىز 

 لل٣اهىنق الٗامت ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض وبحن للماامغة الخانت ال٣اهىهُت ال٣ىاٖض بحن الضمج ٖملُت بن      

مت ٞهل. خل بلى جدخاط التي ال٣اهىهُت اإلاكا٧ل بٌٗ جشحر الجىاجي مت اإلااامغة ظٍغ  مؿخمغة؟ ؤم آهُت ظٍغ

ل مت ٖلى اإلاؿاَمحن ؤخ٩ام هي وما اإلااامغة؟ في الكغوٕ ًخهىعق َو . اإلااامغة؟ ظٍغ

: الخالي بالك٩ل ٖلحها باإلظابت ؾى٣ىم الدؿائالث َظٍ ٧ل

:   مظخمسة اإلاؤامسة حسيمت: ؤوال

                                                           
.حٌّشؿغٔفغٗ
1
 

.51.ػز١ذٞحٌشخفؼٟ،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
2
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مت مت هي اإلاؿخمغة الجٍغ  اعج٩ابها لخٓت ًجاوػق امخضاصَا ؤن بط الجغمي الٟٗل باؾخمغاع جخه٠ التي الجٍغ

 1.الاؾخمغاع له ؤعاص الٟاٖل ألن

مت الؿاب٤ الخٍٗغ٠ زال٫ ومً     مت بال هي ما اإلااامغة ؤن هغيق اإلاؿخمغة للجٍغ  جبضؤ ٞهي مؿخمغة ظٍغ
ا بلى باإلياٞت باالجٟا١  في اإلاخأمغ وعٚبت الٗىانغ بهظٍ مدخٟٓا الاجٟا١ َظا ب٣ي ما وجب٣ى ألازغيق ٖىانَغ
 ؤو ٖلُه الاجٟا١ زم ومً جىُٟظَا في بالبضء وجيخهي طل٪، بلى بعاصجه واججاٍ الاجٟا١ َظا ٖلى ؤلاب٣اء

 2.طل٪ اؾخدالت

: اإلاؤامسة في الؼسوع: زاهيا

مت في الخ٨ٟحر بٗض ٣ا٫ بالٟٗل جىُٟظَا هدى الجاوي ًخجه ٢ض لها والخدًحر الجٍغ  ٞحها قٕغ بإهه ٖىضثظ ٍو
مت، ال٩امل الخىُٟظ مغخلت بلى ًهل ال ٞٗله ول٨ً دغمه الجاوي بٟٗل اإلاكٕغ ٌٗخض الخالت َظٍ وفي للجٍغ  ٍو
لُه الجىذ وبٌٗ الجىاًاث في  ظغاثم مً ولِـ الخُغ ظغاثم مً َى ٖام بىظه الكغوٕ حٍٗغ٠ ٞةن ٖو

 ؾلى٥ بع٧اب َى آزغ بمٗجى ؤو ال٣اهىوي اإلاضلى٫ق بل اإلااصي بمٟهىمها جخد٤٣ لم الىدُجت ألن الًغعق
مت اإلااصي الغ٦ً ب٦ما٫ صونق بًٗه ؤو ٧له مدٓىعق  3.للجٍغ

 جىو والتي 30 اإلااصة هو بلى هغظ٘ ؤن بض ٞال الجؼاثغيق ال٣اهىنق خؿب للكغوٕ حٍٗغ٠ بُٖاء ؤعصها وبن

 بلى مباقغة جاصي ٞحها لبـ ال بإٞٗا٫ ؤو الخىُٟظ في بالكغوٕ جبخضت ظىاًت العج٩اب اإلاداوالث ٧ل:"  ؤن ٖلى
ا ًسب لم ؤو جى٠٢ لم بطا هٟؿها ٧الجىاًت حٗخبر اعج٩ابها  مغج٨بها بعاصة ًٖ مؿخ٣لت لٓغوٝ هدُجت بال ؤزَغ
 4."مغج٨بها ًجهله ماصي ْٝغ بؿبب اإلا٣هىص الهضٝ بلٙى ٨ًً لم ولى ختى

 خالت في ٞحها الكغوٕ ٖلى ُٞٗا٢ب الجىذ ؤما الجىاًاث ٧اٞت في ٖلُه مٗا٢ب ٖامت ٣٦اٖضة والكغوٕ     
 نىعة جإزظ ٦ما الجىاًاث نىعة جإزظ ؾاب٤ ٖىهغ في عؤًىا و٦ما واإلااامغة. طل٪ ٖلى ٌٗا٢ب هو وظىص
 بعاصاث اجداص في جخجلى اإلااامغة ؤن طل٪ مخهىعق ٚحر اإلااامغة في الكغوٕ ؤن الكغاح لضي والغاجر الجىذ،
مت ا٢تراٝ بلى جغمي ماصًت ؤٖما٫ جىُٟظ في البضء ًخُلب والكغوٕ اإلاخأمٍغً  ٌكتٍر ٞال اإلااامغة ؤما الجٍغ

 5.بالخىُٟظ البضء الخاالث ٧ل في ٞحها

: اإلاؤامسة حسيمت في الجىابيت اإلاظاهمت: زالثا

                                                           
.264-261.ص.ِظطفٝحٌؼٛؿٟ،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
1
 

.41.ػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
2
 

.29/11/2011 :www.djelfa.info:   ،3، على الموقع االلكتروني"بحث حول الشروع في الجريمة" منتديات الجلفة 


.23.حٌشخفؼٟ،حٌّشؿغحٌغخرك،صػز١ذٞ
4
 

.42.ػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
5
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مت في الٟاٖلحن حٗضص الجىاثُت باإلاؿاَمت ٣ًهض مت، هٟـ في ؤي الىاخضة، الجٍغ مت الجٍغ  اإلاغج٨بت ٞالجٍغ
ظا به، ٢ام صوعق مجهم ل٩ل ؤشخام ٖضة َٝغ مً اعج٨بذ وبهما واخض، ٞغص َٝغ مً ٣ِٞ جغج٨ب لم  َو

ظا آلزغ، ٞاٖل مً ًخٟاوث الضوعق  صوعق ٩ًىنق ٣ٞض الخٟاوث، َظا ؤزغ جدضًض في ٢اهىهُت مكا٧ل ًشحر ما َو
مت في عثِؿُا اإلاؿاَم  زاهىيق صوعق للمؿاَم ٩ًىنق و٢ض ؤنلُا الٟاٖل ِٞؿمى ؤنلُت، مؿاَمت ٞخ٩ىنق الجٍغ
ؿمى بالخبُٗت مخهٟت مؿاَمخه ٞخ٩ىنق ٪، الٟاٖل َظا َو  مجغص في مخمشال اإلاؿاَم صوعق ٩ًىنق و٢ض بالكٍغ
 ؤو ٞاٖال اإلادغى ٌٗخبر الجؼاثغيق وال٣اهىنق مدغيا، َىا اإلاؿاَم ٩ُٞىنق اعج٩ابها، في ٌؿاَم ؤن صونق ٨ٞغة

 1.ؤنلُا مؿاَما

مت       ول٨ً 2.اخخمالُا ولِـ مُلىب ٞحها ٞالخٗضص الجىاة حٗضص ل٣ُامها ًلؼم التي الجغاثم مً اإلااامغة وظٍغ
 بهىعة الجىاة حٗضص ًخد٤٣ ؤن اإلام٨ً مً ؤم الٟاٖلحن بهىعة اإلااامغة في الجىاة حٗضص ٩ًىنق ؤن ًلؼم َل

 اإلااامغة؟ في وقٍغ٪ ٞاٖل

 ؾىيق الجؼاثغيق اإلاكٕغ ؤن هجض الجؼاثغيق ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 78-77 اإلااصجحن لىو اؾخ٣غاءها زال٫ مً    
ًاء، اإلااامغة في ال٣اصة بحن ال٣ٗىبت في  لهم مً بحن ؤو واإلاخًمىحن، ال٨ٟغة ناخب بحن ؾىيق ٦ما وألٖا

غاٝ ظمُ٘ ٣ٗٞىبت الخ٤، و٢ذ في بلُه ًىًمىنق والظًً الاجٟا١ في ألاؾب٣ُت . واخضة ألَا

: الخاجمــــت

: الخالُت والخىنُاث الىخاثج اؾخسالم بلى ههل ؾب٤ ٧ل ما زال٫ مً 

: الىخابـــج -ؤ

مت م٣بىال ٢اهىهُا بَاعا ٣ًضم ؤن الجؼاثغيق اإلاكٕغ اؾخُإ -1 . اإلااامغة لجٍغ

 ؤٚلب بلُه طَبذ ما ٨ٖـ اإلااامغة بها جخم ؤن ًم٨ً التي الىؾاثل الجؼاثغيق اإلاكٕغ ًدضص لم -2

ٗاث . واإلاهغيق والؿىعي ألاعصوي ٧اإلاكٕغ الٗغبُت الدكَغ

مت ٢ُام الجؼاثغيق اإلاكٕغ عبِ -3  بجغاثم سجىا ؾىت (20 )ٖكغون ال٣هىيق ٣ٖىباتها التي اإلااامغة ظٍغ

ضام بلى ٞحها ال٣ٗىبت جهل . ؤلٖا

: الخىؿياث -ب

                                                           

.33.، دار الهدى، الجزائر، دون سنة نشر، صشرح قانون العقوباتعبد اهلل سميمان، 1
 

.43.ػزذحإلٌِٗلّذحٌٕٛح٠غش،حٌّشؿغحٌغخرك،ص
2
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مت نىعق ٧ل ًدضص لم الجؼاثغيق اإلاكٕغ بن -1 اع بةُٖاء ا٦خٟى بل اإلااامغة ظٍغ مت لهظٍ الٗام ؤلَا  الجٍغ

مت ال" ال٣ٗىباث ٢اهىنق في ال٣اهىوي اإلابضب ًٖ زغوط َظا وفي جٟانُلها، في الخىى صونق  بال ٣ٖىبت وال ظٍغ

مت َظٍ جد٨م التي ال٣اهىهُت اإلاىاص ًجٗل مما" بىو ل لخٗضص ٖغيت الجٍغ ظا والخٟاؾحر، الخإٍو  ما َو

اع جىؾُ٘ مً لبض لظل٪ ٢ُمتها، مً ًيخ٣و مت لهظٍ ال٣اهىوي ؤلَا . الجٍغ

مت بحن ال٣ٗىبت في الخىا٢ٌ -2  بق٩الُت في جًٗىا ٖلحها اإلااامغة ٢ُام ٌؿخضعي التي والجغاثم اإلااامغة ظٍغ

مت ٣ٖىبت في الىٓغ وبٖاصة الض٤ُ٢ الخدضًض ٌؿخضعي مما ال٣ٗابي، الىو جُب٤ُ . اإلااامغة ظٍغ

 وؾاثل ًدضص ؤن الجؼاثغيق اإلاكٕغ ٖلى البض ولظل٪ بزباتها، ٖملُت ًهٗب اإلااامغة وؾاثل جدضًض ٖضم -3

مت َظٍ ٢ُام ٗاث باقي قان طل٪ في قاهه الجٍغ . الٗغبُت الدكَغ

 

: البدث في واإلاساحػاإلاػخمدة اإلاـادز كابمت

: الىخب -ؤ

 ٖمان ،1ٍ لليكغ، واثل صاع ،ألازدوي الدؼسيؼ في الدولت امً غلى الىاكػت الجسابم ،الىىاٌؿت مدمض ؤلاله ٖبض -1
. 2005 ألاعصن،

 .وكغ ؾىت صونق الجؼاثغ، الهضي، صاع ،الػلىباث كاهىن  ػسح ؾلُمان، هللا ٖبض -2

 .وكغ ؾىت صونق الجؼاثغ، ملُلت ٖحن الهضي صاع ،الجىاةي الفلاء باحتهاد مريل الػلىباث كاهىن  الكاٞعي، ٖبُضي -3

. 2009 ،1ٍ ألاعصن، ٖمان الش٣اٞت، صاع ،ؤلازهاب وحسابم الدولت امً غلى الىاكػت الجسابم الجبىع، ٖىصة مدمض -4

. 2006 بحروث، الخ٣ى٢ُت، الخلبي ميكىعاث ،الجىاةي اللاهىن  الٗىجي، مهُٟى -5

، ميكاة ،الػلىباث كاهىن  في الخاؾ اللظم بهىام، عمؿِـ -6 ت، اإلاٗاٝع  .1982 الاؾ٨ىضٍع

: الالىتروهيت اإلالاالث -ب

ضة -1 ضة: الال٨ترووي اإلاى٢٘ ٖلى ،"الىَىُت الىخضة" ألاًام، ظٍغ  .29/11/2011: ألاًام لجٍغ

ً؟ بضولت الخ٨م هٓام ؤع٧ان ماهي" الخىاظت، الهاصي ٖبض -2  الخلُج ٢ًاًا مغ٦ؼ: الال٨ترووي اإلاى٢٘ ،ٖلى"البدٍغ
. 29/11/2011 الاؾتراجُجي، للضعاؾاث

، 29/11/2011.www.startimes.com3- الجؼاثُت" الجؼاثُت اإلاؿاولُت"جاًمؼ، ؾخاع مىخضًاث"، :
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 الجظديت بالظالمت و الخياة في بالخم اإلااطت الجسابم

 ؤلاوظاهيت كد الجسابم إهاز في دزاطت

 الجصابسيت الجمهىزيت -البليدة حامػت  –الظياطيت الػلىم و الخلىق  وليت طىالف، طليم . أ

 

: ملدمت

 ألاؾاؾُت بالخ٣ى١ق مباقغ بك٩ل جمـ بط الضولُت الجغاثم ؤزُغ مً واخضة ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم حّٗضق 
ت في وخ٣ه ظؿضٍ ؾالمت في وخ٣ه الخُاة في ٦د٣ه ووظىصٍ َبُٗخه خُض مً لئلوؿان اإلا٣غعة  خُض وال٨غامت، الخٍغ

مت َظٍ جخجؿض  للجيـ ألاؾاؾُت باإلاهالر مباقغ بك٩ل جمـ ٞهي ومىه,  مجها ظؼء ؤو ٧لها الخ٣ى١ق َظٍ بةَضاع الجٍغ
مت قإن طل٪ في قإجها البكغيق م البكغيق الجيـ بباصة ظٍغ  وخضوص يىابِ ؤن بط ؤمىع، ٖضة في ازخالٞهما مً بالٚغ

 .٢اثمت جٓل بُجهما الخمُحز

م بط ال٣ضم، مىظ بها الضولي اإلاجخم٘ اَخم ٣ٞض ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم لخُىعة وهٓغا   وظىص ٖضم مً بالٚغ
 ٖلى ألاٞٗا٫ لهظٍ حٗضاص هجض خُض ويىخا، ؤ٦ثر حٗض ألازحرة َظٍ ٖلحها جىُىيق التي ألاٞٗا٫ ؤن بال لها مدضص مٟهىم
 مً ب٣غاع ؤوكئذ التي جل٪ ؤو الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض ؤوكئذ التي ؾىاء اإلاا٢خت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م مؿخىيق

ؿالُٞا ٦مد٨مت الضولي، ألامً مجلـ . الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت بلى ونىال عواهضا ومد٨مت الؿاب٣ت، ًٚى

مت اإلا٩ىهت ألاٞٗا٫ بلى َظٍ صعاؾدىا في هخُغ١ق و   الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام يمً ؤلاوؿاهُت يض للجٍغ

ظا عوما هٓام. الضولُت ٣ا َو .   الجؿضًت بالؿالمت و الخُاة في بالخ٤ اإلااؾت ألاٞٗا٫ بلى وبالخدضًض مىه، الؿابٗت للماصة ٞو

.  ٖلُه ج٣٘ الظي اإلادل بلى بالىٓغ ج٣ؿُمها جم خُض

ٌ  اإلاولب مت مً ب٩ل الامغ ًخٗل٤ و:  الخياة في بالخم اإلااطت الجسابم: ألاو مت و الٗمض ال٣خل ظٍغ  ؤلاباصة ظٍغ

ٌ  الفسع  : الػمد اللخل: ألاو

 والدولي الىهني اإلاظخىي  غلى الػمد اللخل: ؤوال

ا١: ؤهه ٖلى ٖام بك٩ل ال٣خل ٌٗٝغ   وظه بضونق الخُإ ٍَغ٤ ًٖ ؤو ٖمضا آزغ بوؿان بٟٗل بوؿان عوح بَػ

ذ و٢ض ،(1)خ٤ مت ٖٞغ مت لهظٍ هجض خُض الىَىُت ال٣اهىهُت ألاهٓمت ٧ل مؿخىيق ٖلى ال٣خل ظٍغ ٟا الجٍغ  في واضخا حٍٗغ
الن ٦ٟل ٣ٞض الضولي اإلاؿخىيق ٖلى ؤما. (2)عصُٖت ٣ٖىبت لها و٢غعث ألاهٓمت َظٍ  في الخ٤ ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

٣ا الخُاة، في الخ٤ ٞغص ل٩ل ؤن ٢غعق خُض, الخُاة  الخام الضولي الٗهض وؤوظب ،(3)مىه الشالشت اإلااصة ٖلُه ههذ إلاا ٞو
دمي الخُاة في الُبُعي الخ٤ بوؿان ل٩ل ٩ًىنق بإن والؿُاؾُت اإلاضهُت بالخ٣ى١ق  خغمان ًجىػق وال الخ٤ َظا ال٣اهىنق ٍو

٣ا حٗؿٟي، بك٩ل خُاجه مً ٞغص ؤي  الَاي باجٟا٢ُاث اإلالخ٣ت ألاهٓمت طل٪ ٢بل ٧اهذ ٦ما مىه، الؿاصؾت للماصة ٞو
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مت ٌٗض ال٣خل ٍَغ٤ ًٖ الخُاة في بالخ٤ اإلاؿاؽ ؤن اٖخبرث ٢ض 1907 لٗام الغابٗت ٣ا صولُت ظٍغ  مً 23 اإلااصة في ظاء إلاا ٞو

ا التي الاجٟا٢ُت و٦ظا ،1907 الَاي اجٟا٢ُت ا ٌٗض الخغب ؤؾغيق ٢خل ؤن ٖلى جدضزذ والتي 1899 الَاي ماجمغ ؤ٢َغ  جهٞغ
ى اإلاؿاولُت ٣ًغعق ظغمُا  الخغب ؤؾغيق ٢خل اٖخبرث والتي الخغب لجغاثم اإلاخدضة ألامم لجىت بلُه طَبذ ما هٟـ َو
ا مت ٌك٩ل ظغمُا جهٞغ . (4)الٗغفي الضولي لل٣اهىنق َب٣ا خغب ظٍغ

مت اٖخبرث ٣ٞض ألاعب٘ ظى٠ُ باجٟا٢ُاث ًخٗل٤ ُٞما ؤما غاٝ الجؿُمت الاهتها٧اث مً ال٣خل ظٍغ  و٢ىاٖض أٖل

 مجها 51 اإلااصة في الشاهُت ظى٠ُ واجٟا٢ُت مجها 50 اإلااصة في اإلاجغم الٟٗل لهظا ألاولى ظى٠ُ اجٟا٢ُت جُغ٢ذ خُض الخغب،

. الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 147 اإلااصة في ٖلحها الىو جم خحن في ،130 اإلااصة في الشالشت ظى٠ُ اجٟا٢ُت ؤما

مت ال٣خل اٖخبر ٦ما  التي للمدا٦م ألاؾاؾُت اإلاىاز٤ُ ظمُ٘ في ألاخىا٫ بدؿب ؤلاوؿاهُت يض بباصة ؤو خغب ظٍغ

. (5)َظا ًىمىا وختى الشاهُت الٗاإلاُت الخغب مىظ ؤوكئذ

ٟا جىعص لم الظ٦غ الؿاب٣ت الضولُت اإلاىاز٤ُ ٧ل ؤن ؤلاقاعة ججضع :الػمد اللخل حسيمت ؤزوان -زاهيا مت حٍٗغ  ال٣خل لجٍغ
ت ألجها وطل٪  ال٣خل مً ٧ل بلى ًخهٝغ الىَىُت ال٣ىاهحن في ال٣خل ؤن ٦ما الىَىُت ال٣ىاهحن في وص٤ُ٢ واضر بك٩ل مٗٞغ
مت ؤمام ج٩ىنق ختى ٣ِٞ الٗمض ال٣خل بلى ُٞه ال٣خل مٟهىم ًخهٝغ الضولي ال٣اهىنق ؤن خحن في الخُإ، وال٣خل والٗمض  ظٍغ

مت ؤع٧ان ٖضص الضولي ال٣اهىنق ؤن خحن في. ؤلاوؿاهُت يض ظا الٗمض ال٣خل ظٍغ  خُض (ؤ)01 ٣ٞغة 07 اإلااصة في هجضٍ بما َو
: في ألاع٧ان َظٍ جخمشل

 ؤ٦ثر ؤو شخها اإلاتهم ٣ًخل ؤن -1

مت هغج٨ب ٌٗلم وؤن مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ وؾإ هجىم مً ٦جؼء الؿلى٥ ًغج٨ب ؤن -2  بإن الجٍغ

. الهجىم طل٪ مً ظؼء الؿلى٥ َظا ٩ًىنق ؤن ؤو مضهحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥

: ألاع٧ان َظٍ مً ع٦ً ل٩ل ًلي ُٞما وهٟهل 

: الخالُت الٗىانغ جىاٞغ مً بض ال الغ٦ً َظا ولُخد٤٣ ؤ٦ثر ؤو شخها اإلاتهم ٣ًخل ؤن* 

ا َاما ؾببا الجاوي ٞٗل ٩ًىنق ؤن * ٍغ اة إلخضار و٧اُٞا وظَى  ؾلؿلت في زاهىيق صوعق مجغص مً ؤ٦ثر صوعٍ ٩ًىنق بط الٞى

اة بلى ؤصث التي ألاخضار . الٞى

اة لخضور ٞٗاال ؾببا الجاوي ٞٗل ٩ًىنق ؤن * . ٖجها مؿاوال الٟاٖل ٨ًً لم ؤزغيق ؾلى٧اث ؤي جضزل ٖضم ؤي الٞى

مت اعج٩اب بلى اإلاتهم هُت جخجه ؤن * مت اعج٩ابه ؤن ٖلمه م٘ الجٍغ اة، بلى خخما ًاصي ؾٝى للجٍغ ى الٞى  به ؤزظث ما َو
ؿالُٞا مد٨مت  الىُت ًمخل٪ ؤهه ًىضر ظؿُم ؤطي بةخضار اإلاتهم جهٝغ ؤن ؤ٦ضث خُض جاصً٪ ٢ًُت في الؿاب٣ت ًٚى

. (6)بالٟٗل اإلاىث ال٣خل ًٖ هخج بطا الٗمض لل٣خل اإلاُلىبت

ىهٝغ: مضهحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ َظا ٩ًىنق ؤن *  بلى الٗىهغ َظا ٍو
 ألاٞٗا٫ جل٪ ٧اهذ ؾىاء الىُا١ واؾ٘ ؾلى٥ بَاع في وطا٥ اإلاضهُحن الؿ٩ان يض جيخهجها التي و للضولت الٗامت الؿُاؾت
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ٟترى (7)الهجىم طل٪ مً ظؼء ؤو طاجه في الهجىم حك٩ل اإلاظ٧ىعة  الخدٍغٌ ؤو والخأمغ والخضبحر الخسُُِ الٗىهغ َظا ٍو

. الضولُت الخماًت لهم م٣غعة مضهُحن ؾ٩ان يض مُٗىت صولت مً بخىاَا مىٓمت ؤو صولت َٝغ مً ٩ًىنق الظي الكغوٕ ؤو

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن * . مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء َى اإلاجغم بإن الجٍغ

 ؤلابادة: الثاوي الفسع

مت مخٗل٣حن مٟهىمحن وظىص بلى ؤإلقاعة مً بض ال بضاًت  مت ًخٗل٤ ٞاألو٫ق ؤلاباصة، بجٍغ  الجماُٖت ؤلاباصة بجٍغ
مت حٗض والتي  زانت اجٟا٢ُت لها ٦ما ألاؾاسخي، عوما هٓام مً الؿاصؾت اإلااصة في ٖلحها مىهىم بظاتها ٢اثمت مؿخ٣لت ظٍغ

مت ومٗا٢بت مى٘ اجٟا٢ُت وهي ؤؾؿها وجًبِ هد٨مها  خحز صزلذ والتي 1948 ؾىت واإلااعزت البكغيق الجيـ بباصة ظٍغ

  1951 ٖام الخىُٟظ

مت ُٞخٗل٤ الشاوي اإلاٟهىم ؤما  مت ؤلاباصة بجٍغ  مً ،(ب )(1) 7 اإلااصة في ٖلحها الىو جم والتي ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ

مت لِؿذ وهي, ألاؾاسخي عوما هٓام  ؤلاوؿاهُت يض للجغاثم اإلااصي الغ٦ً نىعق بخضي هي وبهما بظاتها ٢اثمت مؿخ٣لت ظٍغ
ً في جضزل ؤجها ؤي مت لهظٍ اإلااصي الغ٦ً ج٩ٍى . الجٍغ

مت بلى الهضص َظا في وهخُغ١ق  مت ؤلاباصة ظٍغ مت مً ٧ل وبحن بجها الخمُحز ببغاػ هداو٫ق زم ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  ظٍغ

مت الجماُٖت ؤلاباصة . ؤع٧اجها جدضًض بلى ألازحر في لىهل الٗمض، ال٣خل وظٍغ

 ؤلاوظاهيت كد حسيمت ؤلابادة: ؤوال

مت ٖلى الىو جم ما ؤو٫ق  مت ؤلاباصة ظٍغ . (10) ع٢م ؤإلااهُا ٖلى الغ٢ابت مجلـ ٢اهىنق في ٧ان ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ
 لجىت مكغوٖاث ظمُ٘ وفي طل٪ بٗض ؤوكئذ التي الضولُت الجىاثُت للمدا٦م ألاؾاؾُت الىٓم ٧اٞت في ٖلحها الىو لُخىالى
 بلى ؤلاقاعة وججضع الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت بلى ونىال وؤمجها ؤلاوؿاهُت بؿلم اإلاسلت الجغاثم مضوهت خى٫ق الضولي ال٣اهىنق

 اإلا٩ىهت الجغاثم باقي ًٖ لها ممحزة ؤؾاؾُت ٖىانغ ؤو لها ؤع٧ان وي٘ ب٣ضع ؤلاباصة مٟهىم جدضًض بلى الخُغ١ق ًخم لم ؤهه
 ؤلاباصة ٖىانغ خضص والظي لغوهضا الضولُت الجىاًت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ومجها ؤإلوؿاهُت يض للجغاثم اإلااصي للغ٦ً

: ًلي ُٞما

.  مُٗيُحن ؤشخام ٢خل في باإلاكاع٦ت ومغئوؾه اإلاتهم ٣ًىم ؤن -1

مت اإلااصي الغ٦ً ٌك٩ل والظي الٟٗل ًٖ الامخىإ ؤو الٟٗل ٩ًىنق ؤن -2 . ٢اهىوي ٚحر بك٩ل ؤو ٖمضا اعج٨ب ٢ض للجٍغ

مت ؾبب والظي الٟٗل ًٖ الامخىإ ؤو الٟٗل ٩ًىنق ؤن -3 . ومجهجي الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الجٍغ

. اإلاضهُحن الؿ٩ان يض الهجىم َظا ًغج٨ب ؤن -4

ىُا ؤألؾاؽ َظا ؤ٧ان ؾىاء جمحزيق ؤؾاؽ ٖلى الٟٗل َظا ًغج٨ب ؤن -5 . صًيُا ؤو ٢ىمُا ؤم بزيُا ؤم ؾُاؾُا ؤم َو

ؿالُٞا الضولُت الجىاثُت للمد٨مت باليؿبت ؾُان ألامغ ؤن واإلاالخٓت   بخ٣ضًم ج٣م لم خُض الؿاب٣ت، لُٚى
مت حٍٗغ٠ مت ؤلاباصة لجٍغ ا بخٗضاص ا٦خٟذ بل ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  يض الاتهام وز٣ُت في الٗىانغ َظٍ وجمشلذ ٖىانَغ

Nikolic ٧اآلحي :
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 مؿلر هؼإ وظىص -1

 ؤو اإلاتهم ٞٗل ٩ًىنق وؤن مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه ومجهجي الىُا١ واؾ٘ هجىم زال٫ مً الٟٗل اعج٩اب ًخم ؤن -2
اة ؾبب َى اإلاغئوؽ . الٞى

ِل بةَما٫ جهٝغ ٢ض الٟاٖل ٩ًىنق ؤن ؤو ومخٗمض ٢اهىوي ٚحر الامخىإ ؤو الٟٗل ٩ًىنق ؤن -3 . َو

ه بإن ٖلم ٖلى الٟاٖل ٩ًىنق ؤن -4 .  مضهُحن يض اعج٨بذ الىُا١ واؾٗت ؤٞٗا٫ ؾلؿلت مً ظؼء ٧ان جهٞغ

مت اعج٩اب ؤن اإلاد٨مت اٖخبرث خُض الؿاب٤ بال٣غاع باإلا٣اعهت مخُىعق ٌٗض الخ٨م َظا ؤن وهالخٔ   لِـ الجٍغ
مت خضور بلى ًاصي الظي والُِل ؤلاَما٫ بلُه ؤياٞذ بل ال٣اهىوي ٚحر الٟٗل ٖلى م٣هىعا  ٖلم بلى بياٞت الجٍغ

. (8)طل٪ بلى ؤصث التي ألاصواع مً ظؼء ٧ان ٞٗله بإن الٟاٖل

 الجماغيت ؤلابادة وحسيمت ؤلابادة حسيمت بين الخمييز: زاهيا

مت الجماُٖت ؤلاباصة مهُلر وظىص بن   واهٟغاصَا ألاؾاسخي عوما هٓام مً 06 اإلااصة في بظاتها مؿخ٣لت ٦جٍغ
مت مى٘ اجٟا٢ُت" بها زانت باجٟا٢ُت  نىعق مً ٦هىعة ؤلاباصة مهُلر و ظهت، مً"  ٖلحها ال٣ٗاب و الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ

مت اإلااصي الغ٦ً  و زانت مدكابهحن؟ ؤجهما ؤم اإلاٟهىمحن بحن ٞغ١ق َىا٥ َل مٟاصٍ مهما حؿائال جشحر, ؤلاوؿاهُت يض للجٍغ

مت وبحن بِىه ٦بحرا لبؿا ًشحر" ؤلاباصة" الٗغبي اإلاهُلر ؤن  اؾخسضمذ لى ألاًٞل مً ٧ان ولهظا الجماُٖت، ؤلاباصة ظٍغ
مت ًٖ للخٗبحر ؤلاٞىاء مهُلر الٗغبُت الترظمت مت ؤلاباصة ظٍغ اب ٖبض الض٦خىعق ًغيق مشلما ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  خىمض الَى

". الضولي ؤلاظغام" ٦خابت في

لُه  مت ؤن زال٫ مً اإلاهُلخحن بحن الٟغ١ق ببغاػ ًم٨ً ٖو مت ؤلاباصة ظٍغ مت ًٖ جسخل٠ ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  ظٍغ

م٨ً,  مكتر٦ت ؾماث ًجمٗهم ال ألاٞغاص مً ظماٖت ٞحها ٣ًخل التي الخاالث حكمل ؤجها خُض مً الجماُٖت ؤلاباصة  ٍو
 بُجها مً مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى ؤلاباصة حكمل و مباقغ ٚحر ؤم مباقغ بك٩ل ؤ٧ان ؾىاء لل٣خل مسخلٟت بىؾاثل اعج٩ابها

٣ا الؿ٩ان مً ظؼء بَال٥ ٣ًهض الضواء ؤو الُٗام ٖلى الخهى٫ق مً الخغمان  آزغ بمٗجى, (2 )(ب) (ط) 07 للماصة ٞو

مت,  اعج٩ابها خُض مً جسخلٟان ٞةجهما ت ؤي يض جغج٨ب الجماُٖت ؤلاباصة ٞجٍغ  خُض صًيُت ؤو ٢ىمُت ؤو ٖغ٢ُت مجمٖى
مت َظٍ اعج٩اب ٖلى الباٖض ؤو الضاٞ٘ ٩ًىنق مت بِىما الضًجي، ؤو الٗغقي ؤو ال٣ىمي ؤلاهخماء َى الجٍغ مت ؤلاباصة ظٍغ  ٦جٍغ
ت ؤي يض جغج٨ب ؤإلوؿاهُت يض لُه اإلاضهُحن الؿ٩ان مً مجمٖى مت َظٍ اعج٩اب بلى الضاٞ٘ ٩ًىنق ال ٖو  ؤلاهخماء الجٍغ

ا ؤو ال٣ىمي ؤو الضًجي ؤو الٗغقي  ؤلاباصة ؤن ٦ما ،(9)طاتها الضولت ؾُاؾت في مىهجا ج٩ىنق ٢ض ؤلاباصة ٖملُت ول٨ً,  ٚحَر
مت هي الجماُٖت ت الجماعي ال٣خل ظٍغ ت مً إلاجمٖى  ؤو قٗب ؤو ٦ٗغ١ق ال٨لي ٞىائهم ٣ًهض جمحزيق ؤؾاؽ ٖلى البكٍغ
ت ا مؿخ٣لت مخمحزة مجمٖى ا ؤو ز٣اُٞا ؤو خًاٍع م ؾبب ألي ؤو صًيُا ؤو لٍٛى مت حٗجي خحن في البا٢حن، ًٖ ًمحَز  ؤلاباصة ظٍغ

ت الجماعي ال٣خل ت بٞىائهم ٢هض صونق البكغ مً إلاجمٖى . (10)مخمحزة ٦مجمٖى

 الػمد اللخل وحسيمت ؤلابادة حسيمت بين الخمييز: زالثا

مت مً ٧ل بحن الٗال٢ت ًٖ الخضًض بن  مت ؤلاباصة ظٍغ  ؤن خُض بُجهما ال٣اثم الخلِ ًٖ ًىٍى الٗمض ال٣خل وظٍغ
مت ٖلى حٗل٣ُها في ؤقاعث ٢ض الضولي ال٣اهىنق لجىت ٟها ؾُا١ في ؤلاوؿاهُت ألاٞٗا٫ ٦إخض ؤلاباصة ظٍغ  يض للجغاثم حٍٗغ
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ت بؿلم اإلاسلت الجغاثم مؿىصة مً 18 اإلااصة في ؤإلوؿاهُت متي بحن الاعجباٍ بلى وؤمجها البكٍغ  وبلى, الٗمض وال٣خل ؤلاباصة ظٍغ

ما ما ؤَم ؤن مت اججاٍ بًٗهما ًٖ ًمحَز ت يض بُبُٗتها ؤلاباصة ظٍغ  اإلاغج٨ب الٟٗل ًخًمً خُض, ألاٞغاص مً مجمٖى

مت ل٣ُام مت جخُلبه ال الظي الجماعي الخضمحر ٖىهغ الجٍغ  بَاع في ختى ٢اثما ْل الخلِ َظا ؤن ٚحر (11)الٗمض ال٣خل ظٍغ
ؿالُٞا الضولُت اإلاد٨مت ؤصاهذ ٞمشال, الخانت الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م  يض ظغاثم باعج٩اب TADIC جاصً٪ الؿاب٣ت لُٚى

شىعق ؤشخام 5 ل٣خله ؤلاوؿاهُت مت ج٠ُُ٨ ٖضم ؾبب ًٖ َىا الؿاا٫ ٍو مت ؤجها ٖلى الجٍغ  حٗضص اٖخباع ٖلى بباصة ظٍغ
مت اعج٩اب للجاوي ًيؿب لم إلاا و٦ظا الطخاًا . (12)ظماُٖت بباصة ظٍغ

مت مً ٧ل مٟهىم في جخلخو الؿاا٫ َظا ًٖ ؤلاظابت بن  مت ؤلاباصة ظٍغ مت الٗمض، ال٣خل وظٍغ  جيخج ؤلاباصة ٞجٍغ
 ظماُٖت، ٢خل ظغاثم باعج٩اب ٞٗا٫ بك٩ل ؾاَمذ مُٗىت بإٞٗا٫ ال٣ُام ًٖ امخىاٖا ؤو مٗىُت ؤٞٗاال ًخًمً ؾلى٥ ًٖ

 ؤن حكتٍر وال مٗحن، م٩ان ؤو و٢ذ زال٫ ألاشخام مً ٦بحر ٖضص ٞحها ٣ًخل التي الٓغوٝ ٌٗجي َىا الجماعي وال٣خل
مت ؤما لل٣خل، ألاؾاسخي الؿبب الٟاٖل َظا مؿاَمت ج٩ىنق  مٗه ؾاَم وبطا واخض شخو ٢بل مً جغج٨ب ٞهي ال٣خل ظٍغ

٩ا اإلاؿاَم الصخو ُٞٗخبر آزغون ؤشخام . مدغيا ؤو مخضزال ؤو قٍغ

حر اإلا٣هىص ال٣خل جخًمً وؤلاباصة  ت الجماعي ال٣خل ؤن طل٪ في والؿبب اإلا٣هىص ٚو  ألاشخام مً إلاجمٖى
ىنق الظي ألاشخام مً ٖضص مً وجىُٟظٍ ال٣خل لهظا الخسُُِ ًخًمً ضونق ٌٗٞغ ٍغ ىنق وال الىدُجت ٍو  بالًغوعة ٌٗٞغ

اة ٖىه ًيخج الظي اإلااصي الغ٦ً ألاشخام َاالء لضي ٌك٩ل ال و٢ض ضخاًاَم . (13)مٗىُت ضخُت ججاٍ مُٗىت هُت وال الٞى

  ؤلاوظاهيت كد هجسيمت ؤلابادة حسيمت ؤزوان :زابػا

مت ؤع٧ان وعصث  مت ؤلاباصة ظٍغ : ًلي ُٞما ألاع٧ان َظٍ جمشلذ و٢ض (ب )(1) 07 اإلااصة في ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ

مت مغج٨ب ٣ًخل ؤن *  ظؼء َال٥ بلى خخما جاصي ْغوٝ في الِٗل ٖلى الطخاًا بظباع طل٪ في بما ؤ٦ثر ؤو شخها الجٍغ
ت مً . الؿ٩ان مً مجمٖى

ت ألٞغاص ظماعي ٢خل ٖملُت الؿلى٥ ٌك٩ل ؤن*  . الٗملُت جل٪ مً ظؼءا ٩ًىنق ؤو اإلاضهُحن الؿ٩ان مً مجمٖى

.  مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ٦جؼء الؿلى٥ ًغج٨ب ؤن *

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن *  َظا ٩ًىنق ؤن ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض ًىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجٍغ

. الهجىم طل٪ مً ظؼءا الؿلى٥

ما  : ألاع٧ان َظٍ مً ع٦ً ل٩ل بالخٟهُل وٗغى ًلي ٞو

  اإلادهيين للظيان الجماعي اللخل -1

 هجىم بَاع في اإلاضهُحن الؿ٩ان مً لجؼء ظماعي ٢خل بٗملُت الجاوي ب٣ُام الخالت َظٍ في اإلااصي الغ٦ً ٌؿخىفي

٩ىنق, الؿ٩ان َاالء ٖلى مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ مت في الىخُض اإلاؿاو٫ الخالت َظٍ في ٍو  ؤن ًم٨ً ٦ما ؤلاباصة، ظٍغ

.   َظٍ الجماعي ال٣خل ٖملُت  مً بجؼء الجاوي ب٣ُام الغ٦ً َظا ٌؿخىفي
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مت مٟهىم جضازل َى َىا اإلاالخٔ بن مت مٟهىم م٘ ؤلاباصة ظٍغ  ٣ًخل ؤن مجهما ٧ل حكتٍر خحن الٗمض ال٣خل ظٍغ
مت مٗه جخدى٫ق والتي للطخاًا اإلادضص ٚحر ال٨مي ٞاإلاُٗاع ؤ٦ثر، ؤو شخها الجاوي مت بلى الٗمض ال٣خل ظٍغ  ًشحر بباصة ظٍغ
مت ٖلُه جىُىيق ما م٘ زانت ال٣اهىهُت الهٗىباث مً ال٨شحر  ؤقض ٣ٖىبت ٞغى مٗها ٌؿخىظب زُىعة مً ؤلاباصة ظٍغ

مت ًٖ  الٟٗل، ًٖ الامخىإ ؤو بالٟٗل  –الٗمض ال٣خل ؤلاباصة،  –مجهما ٦ال اعج٩اب بم٩اهُت ٖلى هاَُ٪ الٗمض، ال٣خل ظٍغ
م٨ً مت اعج٩اب جهىعق ٍو لى الغثِـ مى٘ ٖضم  خالت في ٦ما الجماعي الٟٗل ًٖ باالمخىإ ؤلاباصة ظٍغ  مً مغئوؾُه ألٖا

ت يض مظبدت اعج٩اب ت اإلاظ٦غة خضصث ٦ما ،(14)اإلاضهُحن الؿ٩ان مً مجمٖى مت ًسو ُٞما الجغاثم ألع٧ان الخٟؿحًر  ظٍغ
. (15)مباقغ ٚحر ؤو مباقغ بك٩ل لل٣خل مسخلٟت بىؾاثل الؿلى٥ َظا اعج٩اب ًم٨ً ؤهه ؤلاباصة

 الظيان مً مجمىغت مً حصء هالن إلى جؤدو ؤن ػإنها مً مػيؼيت ؤخىاٌ فسق هسيم غً ؤإلبادة حسيمت -2
 اإلادهيين

مت بن  مت اعج٩اب ًخم ؤن ًم٨ً وبهما الجماعي ال٣خل ٖملُاث ٖلى اعج٩ابها في م٣هىعة لِؿذ ؤلاباصة ظٍغ  ظٍغ
 وججضع اإلاضهُحن، الؿ٩ان مً ظماٖت مً ظؼء َال٥ حؿبب ؤن قإجها مً ٢اؾُت مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى ٍَغ٤ ًٖ ؤلاباصة

 مً ا٢تراح ٖلى بىاء 1948 لٗام الجماُٖت ؤلاباصة اجٟا٢ُت مً (ط/02) ال٣ٟغة مً ؤيُٟذ ٢ض الٗباعة َظٍ ؤن بلى ؤلاقاعة
مت الا٢خهاصي الخهاع بلى ؤلاقاعة لظل٪ بياٞت ا٢ترخذ والتي, ٧ىبا  الضٖم ا٢تراخها ًل٣ي ؤن صونق ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ

  –الخالت َظٍ لخدضًض البدض ٌؿخىظب ولهظا الغ٦ً َظا في البدض ؤَملىا الضولي ال٣اهىنق ٣ٞهاء ؤن واإلاالخٔ الالػم،

مت بَاع في الخالت َظٍ في بدشه جم ما ٖلى  –مِٗكُت ؤخىا٫ ٢غى  Nihemiah ٣ًىم َظا وفي الجماُٖت، ؤلاباصة ظٍغ
Robinson لها الىاؽ بزًإ اإلادٓىعة الخُاة ْغوٝ  حٗضاص اإلاؿخدُل مً ؤهه الجماُٖت ؤلاباصة اجٟا٢ُت ٖلى حٗل٣ُه في 

مت اعج٩اب مضي ًدضص ؤن ًم٨ً ما وؤن ى الىُت وظىص َى خضة ٖلى خالت ٧ل في ٖضمه مً الجٍغ  الجهاجي، الهضٝ جد٤ُ٣ َو
ىُب٤ مت ٖلى بىيىح َظا ٍو مت في ٌكتٍر الظي الخام بال٣هض ًخٗل٤ ما باؾخصىاء ؤلاباصة ظٍغ  الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ

. للجماٖت الجؼجي ؤو ال٨لي الخضمحر هُت ٖلى ًىُىيق والظي

 مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى  –ٖباعة جٟؿغ ؤن ًجب ال ؤهه بلى ؤوضخذ لغواهضا الجىاثُت اإلاد٨مت ٞةن ؤ٦ثر وللخىيُذ 
٣ت ؤجها ٖلى ًاء الٟىعي ال٣خل الٟٗل مغج٨ب بها ًىىيق التي الخضمحر ٍَغ ٣ت ول٨ً الجماٖت أٖل  بلى بها ٌؿعى التي الٍُغ

م . الجهاًت في جضمحَر

خطر  مت ًمحز ما ؤَم ؤن ؾب٤ مما ٍو  َال٥ بلى جاصي ؤن قإجها مً مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى ٍَغ٤ ًٖ ؤلاباصة ظٍغ

مت َظٍ ًٖ للمؿاءلت ٖلحها ٩ًىنق لً اإلاد٨مت ؤن ؤي, ظغمُت هدُجت وظىص اقتراٍ ٖضم اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ظؼء  الجٍغ
 ٞترة بٗض للمىث ؤ٦ُضا ؾببا جمشل  اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ ؤن بزباث ٖلحها ٧اُٞا ؾ٩ُىنق بل اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ٢خلت وظىص بزباث
 وطل٪ الخُاة ٖلى خا٫ زُغ وظىص يغوعة ٖلى الخإ٦ُض وظىب م٘ للطخاًا الٟىعي اإلاىث جد٤٣ مً بضال الؼمً مً

مت وؤع٧ان الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام وايعي بةقاعة لُه واإلااء، الُٗام مً الخغمان بلى الجٍغ  ٞةن ٖو
مت اإلا٣ُض ٚحر اإلاٟهىم مت هُا١ جىؾُ٘ بمداوالث ٌؿمذ مُٗىت مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى ٍَغ٤ ًٖ ؤلاباصة لجٍغ  ؤلاباصة ظٍغ
ما٫ و٦ظا نغاخت ط٦ٍغ ألاؾاسخي الىٓام ؤَمل الظي الا٢خهاصي الخهاع خالت لدكمل ت ألٖا  حؿتهضٝ التي الٗؿ٨ٍغ
ض بياٞت الضو٫ق وم٣ضعاث الخدخُت البجي جضمحر ت ؤو الىىوٍت ألاؾلخت اؾخسضام في ٦ما البِئت لخلٍى  الُىعاهُىم ٖلى اإلادخٍى

. (18)اإلاك٘
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 مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجاوي ٌٗلم ؤن بىظىب اإلاخٗل٤ الغ٦ً ؤن بلى وكحر ؤزحرا 
 في الجىاجي بال٣هض ًخٗل٤ ع٦ً َى الهجىم، طل٪ مً ظؼءا الؿلى٥ َظا ٩ًىنق ؤن ًىىيق ؤن ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه

مت مت ؤلاباصة ظٍغ مت لهظٍ اإلاٗىىيق الغ٦ً ٌك٩ل ؤن ؤي ؤلاوؿاهُت يض  ٦جٍغ ىا, الجٍغ مت إلزباث ٨ًٟي َو  ؤلاباصة ظٍغ

. الخُاة مٗها حؿخٗصخي مِٗكُت ؤخىا٫ ٞغى ٍَغ٤ ًٖ لئلباصة باليؿبت زانت الاخخمالي بال٣هض

 

: الجظديت بالظالمت اإلااطت الجسابم: الثاوي اإلاولب

ٌ  الفسع  الخػريب: ألاو

 ؾىاء قضًضة ومٗاهاة قضًض ؤلم بلخا١ في ًدؿبب خُض ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم ؤزُغ مً واخضا الخٗظًب ٌٗض 

جي الهُٗضًً ٖلى الخٗظًب ظغم و٢ض. الىٟسخي ؤو البضوي اإلاؿخىيق ٖلى مت َظٍ بن بل والضولي، الَى  اؾخ٣لذ الجٍغ
مت لهظٍ ًلي ُٞما ووٗغى. وؤؾالُبه الخٗظًب مٟهىم ٞحها خضص بها زانت باجٟا٢ُت  هدضص زم الضولي اإلاؿخىيق ٖلى الجٍغ
مت ؤع٧ان بلى لىىهي الخٗظًب ؤؾلُب مت  الخٗظًب ظٍغ ٤ ؤع٧اجها بخدضًض وطل٪ ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  الىٓام في ظاء ما ٞو

. الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي

 الدولي اللاهىن  في الخػريب: ؤوال

مت َظٍ اهٟغصث ٣ٞض بلُه ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما  خٗل٤ بها زانت باجٟا٢ُت الجٍغ  الخٗظًب مىاًَت باجٟا٢ُت ألامغ ٍو

ذ خُض ،(19)1984 لٗام  قضًض ٖظاب ؤو ؤلم ٖىه ًيخج ٖمل ؤي ؤهه ٖلى الخٗظًب الاجٟا٢ُت َظٍ مً ألاولى اإلااصة ٖٞغ
 ؤو مٗلىماث ٖلى زالض شخو مً ؤو الصخو َظا مً الخهى٫ق ب٣هض ما، بصخو ٖمضا ٣ٖلُا ؤو ٧ان ظؿضًا

ٟه زالض،ؤو شخو ؤو َى اعج٨به ؤهه في ٌكدبه ؤو اعج٨به ٖمل ٖلى ٌٗا٢به ؤو اٖتراٞاث، امه ؤو جسٍى  شخو ؤو َى بٚع
ه ٧ان ؤًا الخمُحز ٖلى ٣ًىم ألاؾباب مً ؾبب ألي الٗظاب ؤو ألالم َظا مشل ًلخ٤ ٖىضما ؤو زالض،  ؤو ٖلُه ًدغى ؤو هٖى
٠ ٖىه ٌؿ٨ذ ؤو ٖلُه ًىا٤ٞ  الٗظاب ؤو ألالم طل٪ ًخًمً وال الغؾمُت بهٟخه ًخهٝغ آزغ شخو ؤي ؤو عؾمي مْى

. لها ٖغيُت هدُجت ٩ًىنق الظي ؤو ال٣ٗىباث لهظٍ اإلاالػم ؤو ٢اهىهُت ٣ٖىباث ٖلى ٣ِٞ الىاشخئ

مت ؤن واإلاالخٔ  ذ ؤًً الضازلي اإلاؿخىيق ٖلى ؾىاء بالٛت ؤَمُت ج٨دسخي الخٗظًب ظٍغ  ؤهٓمتها الضو٫ق قٖغ
مت َظٍ ًمى٘ و٢ىاهُجها الضازلُت  ؤن هجض الضولُت الخُاة بَاع في ؤهه خُض الضولي، اإلاؿخىيق ٖلى و٦ظا ٖلحها واإلاٗا٢بت الجٍغ

مت َظٍ  إلقاٖت ؤو اإلاٗظب الصخو ٖلى الٗظاب لخُٗٓم مٗلىماث ؤو اٖتراٞاث ٖلى الخهى٫ق لكمل ٚاًتها جدؿ٘ الجٍغ

اب مً ظى ت عوح ًٖ ًهضع الخٗظًب ٞٗل ؤن طل٪, ؤ٢اعبه هدى ؤو هدٍى ؤلاَع  بطال٫ في الخاعظُت مٗاإلاها جٓهغ ٖىهٍغ

. بلُه اإلاخضهُت لىٓغتها جبٗا ٦غامتها وامتهان الاخخال٫ ٢ىيق لؿُُغة الخايٗت الكٗىب مً قٗب

غ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  مت َظٍ مماعؾت جا٦ض ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجا٫ في الٗاملت الضولُت اإلاىٓماث ج٣اٍع  مً الجٍغ
م اإلاخمضهت والكٗىب ؤلاوؿاوي الضولي اإلاجخم٘ يمحر م٘ جدىافى بىماطط الضو٫ق بٌٗ ٢بل  الضو٫ق جل٪ اعجباٍ مً بالٚغ

 َظٍ ججغم طل٪ ؤظل مً, الاخخال٫ جدذ الىا٢ٗت والكٗىب ألاٞغاص ٢بل الخٗظًب مماعؾت جدغم التي الضولُت باإلاىاز٤ُ

مت مىي٘ مً ؤ٦ثر في الضولُت اإلاىاز٤ُ ا الخٗظًب ظٍغ . (20)الجغب وظغاثم ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم مً وحٗخبَر
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ٗاث ٞةن الضازلي الهُٗض ٖلى ؤما  ٟحن ٖلى ال٣ٗاب حكضص الىَىُت الدكَغ  اإلاؿخسضمحن ؤو الٗمىمُحن اإلاْى

تراٝ ٖلى إلظباٍع بإهٟؿهم طل٪  ًٟٗلىنق ؤو اإلاتهم بخٗظًب ًإمغون الظًً  في لخ٣ه ويماها ألازحر لهظا خماًت وطل٪, الٖا

ت ٖلحها ج٣ىم التي الضٖاماث ؤخض الخ٤ َظا باٖخباع وبُكها الؿلُت ٖى٠ مً بضهه ؾالمت , للٟغص الصخهُت الخٍغ
تراٝ ٖلى الخهى٫ق بهضٝ للخٗظًب اإلاتهم بزًإ ؤن بلى باإلياٞت  ٢ض ؤهه ٖلى ٢ًالا الخهٝغ في بعاصجه ٌٗضم مىه الٖا

تراٝ ٖلى بغثُا شخها ًضٞ٘ . آالمه مً ًخسلو ٧ي الٖا

مت ؤَمُت بلى هٓغها وبطا   في ألازحرة َظٍ لخ٣ىحن مداوالث ٖضة َىا٥ ؤن هجض الضولي اإلاؿخىيق ٖلى الخٗظًب ظٍغ

 ؤإلوؿاهُت يض الجغاثم ؤن ٖلى ط ال٣ٟغة 06 اإلااصة ههذ خُض هىعمبىعٙ مُشا١ في وبضاًت ؤلاوؿاهُت، يض الجغاثم بَاع
 اإلاضهُحن الؿ٩ان يض مغج٨ب بوؿاوي ال ٖمل و٧ل وؤلا٢هاء والاؾتر٢ا١ ألاشخام وبٞىاء ؤلانغاع م٘ الٗمض ال٣خل هي
 بزغ في مغج٨بت الايُهاصاث َظٍ ج٩ىنق خُض صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو ؾُاؾُت ألؾباب ؤلايُهاصاث ؤو ؤزىاءَا ؤو الخغب ٢بل

. حك٩ل لم ؤو الضازلي لل٣اهىنق زغ٢ا ق٩لذ ؾىاء بها نلت طاث ؤو اإلاد٨مت َظٍ ازخهام في صازلت ظىاًت

ش بغلحن في اإلاى٢٘ 10 ع٢م ؤإلااهُا ٖلى الغ٢ابت ٢اهىنق في ؤما   ظغاثم اإلاغج٨بحن ألاشخام مٗا٢بت بكإن 20/12/45 بخاٍع

 وهي ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم ٖلى ط ٣ٞغة ألاولى ماصجه في هو ٣ٞض, ؤلاوؿاهُت وؾالمت الؿالم يض وظغاثم خغب
 و٧ل اليؿاء واٚخهاب والخٗظًب والسجً وؤلا٢هاء والاؾتر٢ا١ وؤلاهٟىاء ؤلانغاع م٘ ٧ال٣خل والجغاثم الًٟاٖاث

 ؾىاء صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو ؾُاؾُت ألؾباب اإلاغج٨بت والايُهاصاث اإلاضهُحن الؿ٩ان يض اإلاىظهت الالبوؿاهُت ألاٞٗا٫

. (ب)ٝ 2 اإلااصة ال ؤم الضازلي ال٣اهىنق في ظغاثم ق٩لذ

مت َظٍ حٛب ولم  مت مى٘ اجٟا٢ُت ًٖ الجٍغ  ٦ٟٗل ٖلحها الىو جم خُض ٖلحها واإلاٗا٢بت البكغيق الجيـ بباصة ظٍغ
مت َظٍ يمً ًضزل .   الجٍغ

الن ًٖ ؤما   في هو ٣ٞض 10/12/1948 في اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ؤ٢غجه والظي ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

. «بال٨غامت الخاَت ؤو الىخكُت ؤو ال٣اؾُت لل٣ٗىباث وال للخٗظًب بوؿان ؤي ٌٗغى ال» :ماًلي ٖلى مىه 05 اإلااصة

ت وؾالم ؤمً يض الجىاًاث ج٣ىحن مكغوٕ ظاء ٦ما   في اإلاخدضة ألامم في الضولي ال٣اهىنق لجىت ؤٖضجه الظي البكٍغ

ت وؤمً ؾالم يض ظىاًاث حٗخبر التي ألاٞٗا٫ ٖلى الشاهُت ماصجه في هو خُض 1954 ٖام  ألاٞٗا٫ َظٍ بحن مً وظاء البكٍغ

خُا٫ مشل بوؿاهُت ٚحر ؤٖما٫ بجُان» : اإلاكغوٕ طل٪ مً 11 ال٣ٟغة في  يض والخٗظًب والىٟي الاؾغ٢ا١ ؤلاباصة،, الٚا
 ؤو الضولت ؾلُاث بىاؾُت ز٣اُٞت ؤو صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ألؾباب اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ٖىانغ

. (21)«ؤٞغاص بىاؾُت

لُه  مت ؤن هالخٔ ٖو  مً ال٨شحر في ظغمذ ؤًً الضولي اإلاجخم٘ َٝغ مً الالػم الاَخمام ؤزظث ٢ض الخٗظًب ظٍغ
ى لٟغص وهٟسخي بضوي وظؿُم زُحر مؿاؽ ٖلى جىُىيق ؤجها طل٪ الضولُت واإلاىاؾباث الاجٟا٢ُاث  الجمُٗت ظٗل ما َو

ت ٖلى اقخمل ٢غاعا 1988 ٖام في جهضع اإلاخدضة لؤلمم الٗامت  َظٍ ومً. (22)السجىاء بدماًت الخانت اإلاباصت مً مجمٖى
: اإلاباصت

. ألانلُت ؤلاوؿاهُت ٦غامتهم اخترام م٘ بوؿاهُت مٗاملت اإلاسجىهحن ؤو اإلادخجؼون ألاشخام مٗاملت يغوعة*

بض ال٣اهىنق ؤخ٩ام ٖلى بىاء السجً ؤو الاخخجاػ ؤو ال٣بٌ بل٣اء ٩ًىنق ؤن * . اإلاسخهت الؿلُت ٍو
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. اإلاسجىهىنق ؤو اإلادخجؼون مىاظهت في بها اإلاٗتٝر ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٧ل ٖلى الخٟاّ *

 وال, اإلاهُىت ؤو الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚحٍر ؤو للخٗظًب ألاشخام َاالء بزًإ ٖضم *
. الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىباث ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚحٍر ؤو للخٗظًب ٦مبرع ْٝغ بإي الاخخجاط ًجىػق

 خُض ال٣اهىنق بمىظب لها مسى٫ق َى إلاا مسالٟت نالخُاث جماعؽ ؤن الاخخجاػ ؤو بال٣بٌ ٢امذ التي للؿلُت ًجىػق ال *
. ؤزغيق ؾلُت ؤو ٢ًاثُت ؾلُت ؤمام الهالخُاث َظٍ مً الخٓلم للمخًغعق ًجىػق

امه ؤو مىه اٖتراٝ اهتزإ بٛغى الث٤ ٚحر اؾخٛالال اإلاسجىنق ؤو اإلادخجؼ الصخو خالت اؾخٛال٫ ًجىػق ال *  ٖلى بٚع
م ٣ت بإًت هٟؿه ججٍغ  ؤو للتهضًض الاؾخجىاب ؤزىاء حٍٗغًه ًجىػق ال ٦ما آزغ، شخو ؤي يض الكهاصة ؤو ؤزغيق ٍَغ

. ألامىعق ٖلى خ٨مه مً ؤو ال٣غاعاث اجساط ٖلى ٢ضعجه مً جىا٫ اؾخجىاب ألؾالُب ؤو الٗى٠

 بغياٍ ٧ان ولى ختى اإلاسجىنق ؤو اإلادخجؼ ٖلى َبُت ججاعب  ؤًت بظغاء ًجىػق ال *

اة خالت في *  ؾبب في الصخو في ؤزغيق ؾلُت ؤًت ؤو ٢ًُت ؾلُت ج٣ىم ازخٟاءٍ ؤو اإلاسجىنق ؤو اإلادخجؼ الصخو ٞو
اة . الازخٟاء ؤو الٞى

. (23)اإلاسخهت ال٣ًاثُت الؿلُت ٖلى ظىاثُت بتهمت اإلاتهم اإلادخجؼ ؤو اإلاسجىنق ٖغى في الخإزحر ًجىػق ال *

 الخػريب ؤطاليب -زاهيا

ُت ٢ٟؼة ٖٝغ ٢ض الٗلمي اإلاؿخىيق ٖلى والكٗىب  للمجخمٗاث الهاثل الخُىعق ٧ان بطا   ٞةن لها، هٓحر ال وجإل٣ا هٖى
ت الىٟـ وبطال٫ بَاهت في الخانل الخُىعق  قتى في خًاعيق جُىعق ٧ل ٖلى ُٚى خضا وبلٜ الخُىعاث ٧ل ٞا١ ٢ض البكٍغ

ا ًم٨ً وال مخٗضصة ؤنبدذ ضخاًاَم يض اإلاجغمىنق ًمتهجها التي ألاؾالُب ؤن طل٪ اإلاُاصًً، ٣ها ؤو خهَغ  ومجها, جٍُى
خهاب الجؿم مً مسخلٟت ؤما٦ً في بال٨هغباء واله٤ٗ والجغح الًغب اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى  الجيؿُت، وؤلاؾاءة والٚا

ما٫ اإلاُى٫ق ؤلاهٟغاصي والٗؼ٫ق غا١ الكا٢ت وألٖا  اإلاىث ٢بل لخٓاث ختى الخىٟـ إلاى٘ ؤزغيق بىؾُلت الخى٤ ؤو باإلااء وؤلٚا
اٞغ اهتزإ ؤو ألاونا٫ وج٣ُُ٘ لت لٟتراث ألاًضي مً ؤو ألاعظل مً والخٗل٤ُ ألْا ل الخغمان و الؼمً مً  ٍَى  مً الٍُى
، الًغب الىىم، ظا بالىاع، الىقم بالؿٍى  ًخٟجن التي ألاؾالُب مً الٗضًض ٞهىا٥ الخهغ ؾبُل ٖلى ٌٗخبر ال الخٗضاص َو

  للطخُت مهاخبت جب٣ى التي والىٟؿُت الجؿضًت آلازاع مً ال٨شحر ٖلحها ًتر٢ب والتي ضخاًاَم ٖلى جُب٣ُها في اإلاجغمىنق
اجه، ختى  ؤو اإلاٗاملت ؤهىإ و٧ل الخٗظًب ؤهىإ مً هٕى ٧ل قمى٫ق في واضر الضولي ال٣اهىنق ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع ٞو

اخت واإلاهىُت الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىباث  إلاهُلر هٟؿه والخُٛحر اإلاؿخىيق يمً ؤلاوؿان ٦غامت مً وؤلَا

غ ؤن طل٪. (24)ٖلحهم الغاصٕ ال٣ٗاب جُب٤ وبالخالي الجىاثُت للمؿاولُت الجىاة ٌٗغى مما الخٗظًب،  الٟٗى مىٓمت ج٣اٍع
 بلى ؤٞطخى ٢ض الخٗظًب وبإن 2000 بلى 1997 مً اإلامخضة الٟترة زال٫ صولت وزمؿحن مئت في الخٗظًب بى٢ٕى ج٣ُض الضولُت

. (24)شخها زماهحن خىالي مىث

 ؤلاوظاهيت كد هجسيمت الخػريب حسيمت ؤزوان -زالثا

مت ٖلى الىو جم  مت الخٗظًب ظٍغ ٟه جم و٢ض (و )(1) 7 اإلااصة في ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ  02 ٣ٞغة 7 اإلااصة  في حٍٗغ

 اإلاتهم بقغاٝ جدذ مىظىص بصخو ٣ٖلُا ؤو بضهُا ؾىاء قضًضة ومٗاهاة,ؤ قضًض ؤلم بلخا١ حٗمض الخٗظًب ٌٗجي» :ب٣ىلها
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 ؤو مجهما ظؼء ٩ًىهان ؤو ٢اهىهُت ٣ٖىباث ًٖ ٞدؿب ًىجمان مٗاهاة ؤو ؤلم ؤي الخٗظًب ٌكمل ال ول٨ً ؾُُغجه ؤو

. «لها هدُجت

مت حٍٗغ٠ ٖلى مالخٓخه ًم٨ً ما ؤَم بن   حُٛحرا ٌٗض ؤهه الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت هٓام يمً الخٗظًب ظٍغ

ا مت الخ٣لُضي للمٟهىم ظظٍع  ألازحرة َظٍ ؤن خُض 1984 لؿىت الخٗظًب مىاًَت اجٟا٢ُت به ظاءث والظي الخٗظًب لجٍغ
مت جغج٨ب ؤن جغبِ ٧اهذ ٟحن ًض ٖلى الخٗظًب ظٍغ مت ؤن خحن في مجهم، مباع٦ت ؤو بخدٍغٌ ؤو الغؾمُحن اإلاْى  ظٍغ

مت الخٗظًب  ٢بل مً اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ ٧ل حكمل ؤن ًم٨ً بل ٣ِٞ اإلاٟهىم َظا ٖلى ج٣خهغ ال ؤإلوؿاهُت يض ٦جٍغ
ابُت مىٓماث ؤو ظماٖاث ؤو زانت وخضاث  مجهجي، ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم بَاع في جغج٨ب صامذ ما ٖاصًحن ؤٞغاص ؤو بَع
ٗض  َٝغ مً اإلاؿلر الجزإ في ٚالبا الخٗظًب واعج٩اب ظهت مً الغؾمُت وظىص بزباث لهٗىبت وطل٪ َاما جُىعا َظا َو

ت قبه ظماٖاث  الخُىعق م٘ ؤؾاؾا ًخماشخى ما َظا و الجزإ في مخىعَت مسخلٟت بزيُت لجماٖاث ًيخمىنق مضهُحن ؤو ٖؿ٨ٍغ

.  (25)ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم إلاٟهىم الٗام

مت ؤع٧ان ًٖ ؤما  مت اإلا٩ىهت ألاٞٗا٫ باقي مشل مشلها وعصث ٣ٞض الخٗظًب ظٍغ   اإلاظ٦غة في ؤلاوؿاهُت يض للجٍغ

ت : في جخمشل ألاع٧ان َظٍ ؤن (و )(1) 7 اإلااصة هو في ظاء خُض ،(26)الضولُت الجغاثم ألع٧ان  الخٟؿحًر

مت مغج٨ب ًلخ٤ ؤن .1 . ؤ٦ثر ؤو بصخو هٟؿُا ؤو بضهُا ؾىاء قضًضة مٗاهاة ؤو قضًضا ؤإلاا الجٍغ

مت مغج٨ب ٢بل مً مدخجٍؼً ألاشخام َاالء ؤو الصخو َظا ٩ًىنق ؤن .2 . ؾُُغجه جدذ ؤو الجٍغ

. جابٗحن ؤو لها مالػمحن ؤو مكغوٖت ٣ٖىباث ًٖ هاقئخحن اإلاٗاهاة جل٪ ؤو ألالم طل٪ ٩ًىنق ؤال .3

. مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه الىُا١ واؾ٘ هجى٥ مً ٦جؼء الؿلى٥ ًغج٨ب ؤن .4

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن .5  ٩ًىنق ؤن ًىىيق ؤن ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجٍغ

. الهجىم طل٪ مً ظؼء الؿلى٥ َظا

ؿخيخج   الطخُت ًمـ اٖخضاء في ًخمشل والظي الجغمي الٟٗل ٖلى جىُىيق ؤهما ألاع٧ان لهظٍ صعاؾدىا زال٫ مً َو
ؿبب بضهه ؤو ظؿضٍ في ى والؿُُغة ؤلاقغاٝ ع٦ً بلى بياٞت قضًضة، ومٗاهاة ؤلم له َو  اإلاججي وظىص بًغوعة ًخٗل٤ َو

, الخٗظًب ؤٞٗا٫ مماعؾت مً ًم٨ىه الظي ألامغ الجاوي، وؾُُغة بقغاٝ جدذ اإلاضهُحن الؿ٩ان مً الطخاًا  –ٖلحهم
مت َظٍ ؤن واإلاالخٔ  للجىاة، ال٩املت الؿُُغة جدذ ج٩ىنق التي اإلاٗخ٣الث ؤو ٧السجىنق مٛل٣ت ؤما٦ً في جغج٨ب ٢ض الجٍغ

 ،28)ؾُاؾتها بَاع في حٗمل التي الجماٖت ؤو الٗهاًت ؤو الضولت لؿُُغة زايٗت مٟخىخت ؤعاى ؤو ؤما٦ً في جغج٨ب و٢ض
 مغج٨ب ٌٗلم ؤن ؤي وؤلاعاصة الٗلم في اإلاخمشل الٗام ال٣هض ٖلى ا٢خهغ الظي الجىاجي ال٣هض ؤًًا ألاع٧ان جًمىذ ٦ما

مت ض وؤن للطخُت قضًضة مٗاهاة ؤو قضًض بإلم امخىاٖه ؤو لٟٗله هدُجت ًدؿبب ؤهه الجٍغ  اإلاٗاهاة ؤو ألالم َظا بخضار ًٍغ

. 29)آزغ زام َضٝ لىظىص ؤَمُت صونق

 غخـابالا: الثاوي الفسع

مت حٗخبر  خهاب ظٍغ  الجزاٖاث ؤزىاء وم٨ش٠ واؾ٘ بك٩ل جغج٨ب التي الجغاثم وؤزُغ ؤٞٓ٘ مً واخضة الٚا
مت وحٗض ؤزغي، ظهت مً ظؿضٍ وجمـ ظهت مً و٦غامخه ؤلاوؿان قٝغ جمـ ؤجها طل٪ اإلاؿلخت، خهاب ظٍغ  واخضة الٚا
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مت اإلاماعؾاث مً ألازحرة َظٍ حٗض خُض اإلاخٗضصة، الجيسخي الٗى٠ ظغاثم مً لت الجٍغ ش في اإلاٚى  َىا٥ ج٨ً لم بط الخاٍع

مت َظٍ وؾىدىاو٫ق. جمىٗها زل٣ُت ؤو ٖغ٢ُت ٖىاث٤ ٣ا ؤع٧اجها بلى هخُغ١ق زم ؤوال الضولي ال٣اهىنق في الجٍغ  ألاؾاسخي للىٓام ٞو

. الضولُت الجىاثُت للمد٨مت

 الدولي اللاهىن  في الاغخـاب -ؤوال

الن مً 22 اإلااصة جىو  ه خماًت خ٤ ٞغص ل٩ل ؤن ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا  الخمالث ومى٘ وؾمٗخه قٞغ
ت اإلادا٦م بلى عظٗىا بطا ؤما يضٍ،   هىعمبروٙ مد٨مت مً ٦ال ؤن ٞىجض الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض ؤوكئذ التي الٗؿ٨ٍغ

 ٖام بك٩ل الخضًض زم ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم بلى جخُغ١ق التي اإلاىاص وهي (2) 5 اإلااصة في َى٦ُى ومد٨مت ،(ط) 6 اإلااصة في

ما٫ ًٖ  يض الجغاثم مً يمىا اٖخبرث بط, بىيىح الجيسخي الٗى٠ ظغاثم بلى ؤلاقاعة صونق ألازغيق الالبوؿاهُت ؤلٖا
ؿالُٞا الضولُت الجىاثُت باإلاد٨مت ًخٗل٤ ُٞما ؤما ،(30)ؤلاوؿاهُت خهاب ؾُاؾت اهتهاط وهدُجت الؿاب٣ت لُٚى  ٧ىؾُلت الٚا
مت َظٍ بلى ؤلاقاعة جمذ ٣ٞض الٗغفي للخُهحر دت بهٟت الجٍغ  اإلاد٨مت لهظٍ ألاؾاسخي الىٓام مً الخامؿت اإلااصة في نٍغ
ظا مت بَاع في َو مت ٖلى الىو جم خحن في ؤلاوؿاهُت، يض الجٍغ خهاب ظٍغ  الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام في الٚا

ؿالُٞا مد٨مت بظلخه والظي ال٩افي الجهض جبظ٫ لم عوهضا مد٨مت ؤن ٚحر, الشالشت اإلااصة في لغوهضا الضولُت  الؿاب٣ت ًٚى
خهاب بجغاثم باالتهام ًخٗل٤ ُٞما . الٚا

 ٞحها ًظ٦غ لم الخغب وؤٖغاٝ ب٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت الَاي اجٟا٢ُت ؤن هجض اإلاسخلٟت الضولُت اإلاىاز٤ُ اؾخ٣غؤها وبطا 

خهاب  مً 46 اإلااصة هو زال٫ مً يمىا اؾخيخاظها ًم٨ً ؤهه ٚحر نغاخت الجيسخي الٗى٠ ؤق٩ا٫ مً ٚحٍر ؤو الٚا

. (31)1907 لٗام الغابٗت الَاي اجٟا٢ُت

 في ٖلحهما الىو جم ٣ٞض 1977 لٗام ؤلاياُٞحن وبغجى٧ىلهما 1949 لٗام ألاعب٘ ظى٠ُ باجٟا٢ُاث ًخٗل٤ ُٞما ؤما 

 76/1 واإلااصة ،(33)الشاوي ؤلايافي البرج٩ى٫ق مً 4/2 واإلااصة ،(32)اإلاضهُحن بدماًت الخانت الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 27 اإلااصة
. (34)ألاو٫ق ؤلايافي البرجى٧ى٫ق مً

مت بلى جُغ٢ىا وبطا  خهاب ظٍغ مت َظٍ ؤن هجض الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام في الٚا  ٢ض الجٍغ

مت اٖخبرث مت ؤو ظماُٖت بباصة ظٍغ مت ؤو ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ . ٞحها ج٣٘ التي ألاخىا٫ بدؿب خغب ظٍغ

 الاغخـاب حسيمت ؤزوان -زاهيا

خهاب اٖخبر  مت الٚا  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام مً (ػ )(1) 7 للماصة َب٣ا ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ
مت لالٚخهاب جخُغ١ق لم اإلااصة َظٍ ؤن واإلاالخٔ  الٗى٠ مٓاَغ ٧ل لدكمل جىؾٗذ بل ٣ِٞ ؤلاوؿاهُت يض ٦جٍغ
 ؤق٩ا٫ مً آزغ ق٩ل ؤي ؤو ال٣ؿغيق الخ٣ُٗم ؤو ال٣ؿغيق الخمل ؤو البٛاء ٖلى ؤلا٦غاٍ ؤو الجيسخي ٧االؾخٗباص الجيسخي
ت اإلاظ٦غة خضصث خحن في الخُىعة، مً الضعظت َظٍ مشل ٖلى الجيسخي الٗى٠  ؤع٧ان الضولُت الجغاثم ألع٧ان الخٟؿحًر

مت خهاب ظٍغ : الخالي الىدى ٖلى الٚا
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مت مغج٨ب ٌٗخضي ؤن .1  ظؿض مً ظؼء ؤي في ظيسخي ًٖى بًالط ٖىه ًيكإ ؾلى٧ا ًإحي بإن شخو ظؿض ٖلى الجٍغ
مت مغج٨ب ظؿض ؤو الطخُت  ٞخدت في ؤو الطخُت قغط في الجؿض مً آزغ ًٖى ؤوؤي ظؿم ؤي بًالط ٖىه ًيكإ ؤو الجٍغ

ا . َُٟٟا ؤلاًالط طل٪ ٧ان مهما الخىاؾلي ظهاَػ

خضاء ًغج٨ب ؤن .2  طل٪ حٗغى مً الخٝى ًٖ ًىجم ما ٢بُل مً بال٣ؿىة ؤو باؾخٗمالها بالتهضًض ؤو ال٣ىة باؾخٗما٫ الٖا
 بِئت باؾخٛال٫ ؤو الؿلُت اؾخٗما٫ بؾاءة ؤو الىٟسخي الايُهاص ؤو الاخخجاػ ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو للٗى٠ الٛحر ؤو الصخو

ت، خضاء ًغج٨ب ؤو ٢ؿٍغ . عياٍ خ٣ُ٣ت ًٖ الخٗبحر ًٖ ٌعجؼ شخو ٖلى الٖا

. مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ٦جؼء الؿلى٥ ًغج٨ب ؤن .3

مت مغج٨ب ٌٗلم ؤن .4  ؤن ًىىيق ؤن ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجٍغ

. الهجىم طل٪ مً ظؼء الؿلى٥ َظا ٩ًىنق

خهاب ؤن ألاع٧ان َظٍ زال٫ مً ووؿخيخج  مت الٚا خضاء جدذ اعج٩ابها ٩ًىنق مخٗضصة بهىعة ًغج٨ب ٦جٍغ  ؤو الٖا

خضاء مٟهىم ؤن ٖلما ٖلُه، اإلاججي عيا وبٛحر التهضًض  ؤن ٦ما مٗا، وألاهثى الظ٦غ ٖلى ًىُب٤ ؤهه ؤي, بٗمىمُخه ًازظ الٖا
غاب ٌؿخُُ٘ ال شخو مً ٩ًىنق ٢ض الغيا ٖضم  بؿبب ؤو مدضر ؤو َبُعي بعجؼ بنابخه بؿبب عياٍ ًٖ خ٣ُ٣ت  ؤلٖا
مت َظٍ ؤع٧ان جًمىذ ٦ما الؿً، ٦بر  الجاوي ٌٗلم ؤن ؤي وؤلاعاصة الٗلم مً ٧ل ٌك٩ل الظي الٗام الجىاجي ال٣هض الجٍغ

  35)الطخُت بعاصة يض الجيسخي الاجها٫ مً الىٕى َظا بإن

 خاجمت

 اإلااؾت والجغاثم ؤلاباصة، الٗمض، ال٣خل: بالخُاة بالخ٤ اإلااؾت الجغاثم ؤن ؾب٤ مما اؾخسالنه ًم٨ً ما ؤَم بن 
خهاب، الخٗظًب الجؿضًت، بالؿالمت اة مً ال٨شحر جاع١ التي الجغاثم ؤبك٘ مً واخضة هي الٚا  ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٖع
٣ها خُض مً والؿالم  بها زانت ؤع٧ان مجها ل٩ل  مجخمٗت الجغاثم َظٍ وؤن ضخاًاَا، وظبر بال٣ٗاب مغج٨بحها وجدب٘ جٍُى
ت اإلاظ٦غة خضصتها  ؤًًا جخُلب ٞةجها الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي عوما هٓام بَاع في الضولُت للجغاثم الخ٣ؿحًر
مت الٗامت ألاع٧ان جىاٞغ  ؾ٩ان يض ومجهجي الىُا١ واؾ٘ هجىم يمً جغج٨ب بإن ؤؾاؾا واإلاخٗل٣ت ؤإلوؿاهُت يض للجٍغ

مت مغج٨ب ٌٗلم وؤن مضهُحن،  ؤن ؤو مضهُحن ؾ٩ان يض مىظه مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم مً ظؼء الؿلى٥ بإن الجٍغ

. الهجىم طل٪ مً ظؼءا الؿلى٥ ٩ًىنق ؤن ًىىيق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: الهىامؽ كابمت

 ألاعصن، الضبلىماسخي اإلاٗهض ماظؿخحر، عؾالت الضولي، ال٣اهىنق في ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم الؿىاٖحر، ؤخمض صاوص ؤخمض .1
. 91 م ،2003

ذ التي ال٣اهىهُت ألاهٓمت مً .2 مت ٖٞغ ظا الجؼاثغي، ال٣ٗىباث ٢اهىنق ال٣خل ظٍغ : ٖىىان جدذ الشاوي الباب في َو
ظا ،"ألاٞغاص يض والجىذ الجىاًاث ا١ َى ال٣خل:" ؤن ٞحها ظاء التي 25 اإلااصة في َو ". ٖمضا بوؿان عوح بَػ

الن مً الشالشت اإلااصة هو .3 ت الخُاة في الخ٤ ٞغص ل٩ل ؤن ٖلى ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا . الصخهُت والؿالمت والخٍغ
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مت ًٖ الجىاثُت الٟغص مؿاولُت الؿٗضي، َاقم ٖباؽ/ ص .4 اث صاع الضولُت، الجٍغ ت، الجامُٗت، اإلاُبٖى  ؤلاؾ٨ىضٍع

. 142 م ،2002

. 91 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ الؿىاٖحر، صاووص ؤخمض .5

. 94 ،93 م اإلاغظ٘، هٟـ الؿىاٖحر، صاووص ؤخمض .6

ت الضولي، الجىاجي ال٣اهىنق في مخسههت صاعؾت الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض .7  الٗامت الىٍٓغ
مت ت الضولُت، الجىاثُت للجٍغ  م ،2007 مهغ ال٣اهىهُت، ال٨خب صاع الضولُت، اإلاد٨مت, ال٣ًاجي الازخهام هٍٓغ

502 .

. 507و 506 ى الؿاب٤، اإلاغظ٘ حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض .8

 101 م, الؿاب٤ اإلاغظ٘, الؿىاٖحر صاووص ؤخمض . 9

 الجامٗت صاع, َبٗت بضونق, الجىاجي الضولي ال٣اهىنق في صعاؾت, الضولُت الجغاثم الٛجي، ٖبض اإلاىٗم ٖبض مدمض/ ص .10
ت, لليكغ الجضًضة . 554 ،553 م, 2007 ؤلاؾ٨ىضٍع

. 522 ،521 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض/ ص .11

, 2008,  بحروث الٗغبُت الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ 1 ٍ, الضولي ال٣اهىنق في ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم ههاع، ولُم ظىعط/ ص .12
. 76 م, م

مت بحن للخٟغ٢ت مجا٫ ال ؤهه ًغيق ههاع، ولُم ظىعط/ ص .13 مت الجماُٖت ؤلاباصة ظٍغ  ٞهما الضولي ال٣اهىنق في ؤلاباصة وظٍغ
مخان مت ٧اهذ وبطا الالخها١ صعظت بلى م٣تربخان ظٍغ مت هي ؤلاباصة ظٍغ مت ٞةن جهيُٟهما في ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ  ظٍغ
مت ؤًًا هي جمازلها التي الجماُٖت ؤلاباصة مت ولِؿذ ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ  يض الجغاثم بَاع زاعط مؿخ٣لت ظٍغ

. 80 م اإلاغظ٘، هٟـ ؤلاوؿاهُت،

 ميكىعاث 1ٍ, الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ؤخ٩ام يىء في ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم,جمغزان ؾىنق/ ص .14
. 321 م ،, 2005, بحروث, الخ٣ى٢ُت الخلبي

 101 م, الؿاب٤ اإلاغظ٘, الؿىاٖحر صاووص ؤخمض . 15

ى .16 ت اإلاظ٦غة مً 2و 1 ال٣ٟغاث ٖلُه ههذ ما َو . الضولُت الجغاثم ألع٧ان الخ٣هحًر

. 325 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ جمغزان، ؾىؾً/ ص .17

. 328 ،326 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ جمغزان، ؾىؾً/ ص .18

حٍر الخُُٗب مىاًَت اجٟا٢ُت مً 01 اإلااصة .19  اإلاهُىت، الابوؿاهُتؤو ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىباث ؤو اإلاٗاملت يغوب مً ٚو
غيذ اٖخمضث  صٌؿمبر 10 في اإلااعر 39/46 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب والاهًمام والخهض٤ً للخى٢ُ٘ ٖو

ش الىٟاط خحز صزلذ والتي ،1984 لُت 26 بخاٍع ٣ا 1986 ظٍى . (1) 27 اإلااصة ألخ٩ام ٞو
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ت ؾالمت، ب٨غ ؤبى هللا ٖبض مدمض. ؤ .20 مت ؤلاوؿان، خ٣ى١ق و الضولُت الجغاثم مىؾٖى  الضولي ال٣اهىنق في الخٗظًب ظٍغ
ؿالُٞا في اعج٨بذ التي الخٗظًب ل٣ُاٖاث بُان م٘ جدلُلُت جإنُلُت صعاؾت الضازلي، وال٣اهىنق الجىاجي  الؿاب٣ت ًٚى

ب، وؤبى وظىاهدىامىا اإلادخلت الٗغبُت الٟلؿُُيُت وألاعاضخي ت، الخضًض، الٗغبي اإلا٨خب ٍٚغ . 7و 6 م مهغ، ؤإلؾ٨ىضٍع

. 10 ،9 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ ؾالمت، ب٨غ ؤبى هللا ٖبض مدمض. ؤ .21

ت .22  السجً، ؤو الاخخجاػ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ألي ًخٗغيىنق الظًً ألاشخام ظمُ٘ بدماًت اإلاخٗل٣ت اإلاباصت مجمٖى

. 09/12/1988 في اإلااعر 43/173 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت مً ٢غاع بمىظب اٖخمضث

ت الٟخالوي، خؿحن ؾهُل. ص. ؤ. 23  الش٣اٞت صاع ؤلاوؿاهُت، يض والجغاثم الجماُٖت ؤلاباصة ظغاثم الضولي، ال٣اهىنق مىؾٖى

. 176 ،175 ،174 م ،2011 ألاعصن، والخىػَ٘، لليكغ

 بِىان، الٗغبُت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ الضولي، ال٣اهىنق في ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم مٟهىم هها، ظىعط هجُب ولُم. ؤ .24

. 148 ،147 م ،2008

غ ؤهٓغ .25 . .WWW. Stop torture. Org/ report. Lad. Body مى٢٘ ًٖ الضولُت الٟٗى مىٓمت ج٣ٍغ

. 343 ،342 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ جمغزان، ؾىؾً/ ص .26

ت اإلاظ٦غة .27 غاٝ الضو٫ق لجمُٗت الغؾمُت الىزاث٤ الجغاثم، ألع٧ان الخ٣هحًر  الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي عوما لىٓام ألَا
. 2010   الاؾخٗغاضخي، اإلااجمغ الضولُت،

. 577 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض/ ص .28

. 357 ،356 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ جمغزان، ؾىؾً/ ص .29

 .318 م الؿاب٤ اإلاغظ٘, ههاع ولُم ظىعط.30

غاٝ اخترام بىظىب اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل 1907 لٗام الغابٗت الَاي اجٟا٢ُت مً 46 اإلااصة ٖالجذ .31  بكٝغ اإلاخٗل٣ت ألَا

٣اثضَم ؤٞغاصَا وخُاة وخ٣ى١ق ألاؾغة . الضًيُت ٖو

خضاء مً زانت بهٟت اليؿاء ًدمي ؤن ٖلى 1947 لٗام الغابٗت ظى٠ُ اجٟا٢ُت مً 27 اإلااصة جىو .32 هً ٖلى الٖا  قٞغ

لى خهاب الٗغى َخ٪ ألازو ٖو خضاء مً هٕى وؤي والٚا . اإلاكحن الٖا

 زام وبىظه الصخهُت ال٨غامت اهتها٥ مً ألاشخام خماًت: ٖلى الشاوي ؤلايافي البرجى٧ى٫ق مً 4/2 اإلااصة جىو .33

خهاب ؤلاوؿان ٢ضع مً واإلادُت اإلاهىُت اإلاٗاملت ". الخُاء زضف قإهه مً ما و٧ل الضٖاعة ٖلى وؤلا٦غاٍ والٚا

خهاب مً اإلاغؤة خماًت: "ٖلى 1977 لٗام ألاو٫ق ؤإليافي البرجى٧ى٫ق مً 76/1 اإلااصة جىو .34 ت والضٖاعة الٚا  وؤي ؤلاظباٍع
". الخُاء زضف ؤق٩ا٫ مً ق٩ل

ت اإلاظ٦غة عاظ٘ .35 . (ػ )(1) 7 اإلااصة الضولُت الجغاثم ألع٧ان الخ٣ؿحًر
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 ؤلاوظاوي الدولي اللاهىن  مىتهيي لسدع وهىيت هأليت الػاإلاي الجىاةي الاخخـاؾ

 (الجصابس) بجايت حامػت الظياطيت والػلىم الخلىق  بيليت كاهىن  دهخىزاه هالب  غلي بىػامت

 الظالم غبد دخماوي: الدهخىز  ألاطخاذ الدهخىزاه، في اإلاؼسف

 

 

: ملدمت

 مً البض ال٣ٗاب، مً الخغب مجغمي إلٞالث خض ووي٘ ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق ٞٗالُت لخد٤ُ٣
خماص   اإلا٣غعة ال٣ٗىبت ج٣اصم ٖضم مبضؤ الخغب، ظغاثم ج٣اصم ٖضم مبضؤ مشل ٢اهىهُت مباصت ٖضة ٖلى الٖا

ىُت اإلادا٦م بحن الخ٩امل مبضؤ الخغب، لجغاثم  ألاؾاسخي الىٓام بَاع في -الضولُت الجىاثُت واإلاد٨مت الَى
ُت مبضؤ ،-الضولُت الجىاثُت للمد٨مت  الٗالمي، الجىاجي الازخهام مبضؤ و٦ظا والجغاثم، ال٣ٗىباث قٖغ

ىُت ٦ألُت -الٗالمي الجىاجي الازخهام مبضؤ-ألازحر َظا ٖلى صعاؾدىا ج٣خهغ وؾٝى  مباقغة عصُٖت َو

. 2ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٢ىاٖض إلهٟاط

 الجىاثُت، اإلاؿاثل في ال٣ًاثُت اإلاالخ٣اث مباقغة خ٤ للضو٫ق الجىاجي الضولي ال٣اهىنق ًمىذ
خباعاث وهًغا ٖام ٦إنل الجىاجي، الىو ب٢لُمُت مبضؤ ٌٗض بدُض مباصت، ٖضة ٖلى باالعج٩اػ  جد٤ُ٣ اٖل
خضاء ٖىض ال٨بريق مهالخها وخماًت الضو٫، صازل الجىاثُت الٗضالت  الخحز في ًخىاظض مً ٧ل ٖلى ٖلحها، الٖا
ىُا الٟاٖل ٩ًىنق ؤن ؾىاء ،3للضولت ؤلا٢لُمي ىُت الجىاثُت للمدا٦م ؤن هجض لظل٪ ؤظىبُا، ؤو َو  صوعق الَى

                                                           
1
MER16714@HOTMAIL.COM:حٌزش٠ذحالٌىظشٟٚٔ
كلية احلقوؽ، جامعة رًن، فعالية العقاب على انتهاكات القانوف الدورل اإلنساين، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع القانوف الدورل اإلنساين، ناصري ـ 2

 .176، ص 2009حلاج خلضر، باتنة، 
.  119-116ناصري مرًن، ادلرجع نفسو، ص ص : للتعرؼ على مبدأ التكامل أنظر -
جامعة مولود معمري، نادية، مبدأ االختصاص العادلي يف تشريعات الدوؿ، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع قانوف التعاوف الدورل، كلية احلقوؽ، رابية  3

. 3، ص 2012تيزي وزو، 
. 14، ص 2014مصر، أزلمدي بوزينة آمنة، آليات تنفيذ القانوف الدورل اإلنساين، دار اجلامعة اجلديد، : أنظر كذلك -
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 ًدملىنق ؤو مضهُحن ٧اهىا ؾىاء ؤلاوؿاهُت، يض للجغاثم اإلاغج٨بىنق ألاشخام مدا٦مت في ألاَمُت بالٜ في

ت الهٟت . 1الٗؿ٨ٍغ

مت ٧ل ٖلى ال٣ٗاب في الضولت خ٤ طل٪ بلى ي٠ شخصخي، اهه اإلاخابٗت ؤؾاؽ هجض   جمـ ظٍغ
 الظ٦غ الؿالٟت ألاؾـ جب٣ى اهه ٚحر والا٢خهاصي، الٗؿ٨غيق وهٓامها والاؾخ٣ال٫ الؿُاؾُت بالؿالمت
 تهضص الضولُت، والخُىعة بالجؿامت جخه٠ ظغاثم بٓهىعق طل٪ واخضة صولت مهالر جدمي ج٣لُضًت،
 وعصٖها، ل٣مٗها والجهىص ال٣ىيق جىخُض ٌؿخىظب لظل٪ الضولي، اإلاجخم٘ ٦ُان بل ظمٗاء، الضو٫ق مهالر
ىُت ال٣ًاثُت باآللُت  الضولي ال٣اهىنق مىذ زال٫ مً طل٪ الضازلي، الجىاجي ال٣ًاء في ممشال الضازلُت الَى
 مغج٨بي بلى والىنى٫ق الضولي، الٗام الخ٤ اؾخٟاء بظغاءاث مباقغة خ٤ م٨خىبت، ههىم ٖضة في الاجٟاقي
 ؤٖما٫ و٧ل والضالثل الى٢اج٘ لضعاؾت ألا٢غب حٗض التي الٗاصًت، الضازلُت اإلادا٦مت بلى وبخالتهم الجغاثم
غ والخدغي، البدض ىُت، ال٣ٗابُت الٗضالت لخىٍى مت مغج٨ب ظيؿُت ًٖ الىًغ بٌٛ طل٪ الَى  ؤو الجٍغ
 اإلاغج٨بحن ٧ل مالخ٣ت واظب الضو٫ق ٧ل ٖلى ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٞغى لظل٪ ،2ؤلا٢لُم ؤو الطخُت

. 3الخُىعة ظؿُمت لجغاثم

ىُت ال٣اهىهُت آلالُت بًٟل ج٨َغؿه جم الضولي، الٗام الخ٤ ٞاؾخٟاء  صولُت، بهبٛت الَى

 مسخل٠ ًٖ ًمحٍز زانت ٢اهىهُت َبُٗت بظل٪ لخ٨دسخي ،( ؤوال ) الٗالمي الجىاجي باالزخهام ٖٝغ

 اإلاجخم٘ قهض خُض ،( زاهيا ) ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٢ىاٖض مىته٩ي إلاالخ٣ت وال٣ًاثُت ال٣اهىهُت اإلاباصت

ىُت ٢ًاثُت ؾىاب٤ الضولي  ٖضة ٖٝغ اإلابضؤ ؤن ٚحر ،( زالثا ) الٗالمي الجىاجي الازخهام جُب٤ُ بكان َو
.  ( زابػا ) ٢ًاثُت ؤَمها مُضاهُت ٣ٖباث

 الػاإلاي الجىاةي الاخخـاؾ حػسيف: ؤوال

سُا  Le Principe de la competence الٗالمي الجىاجي الازخهام مبضؤ حٍٗغ٠ بلى الًٟل ًغظ٘ جاٍع

penale universelle   ، الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض ٖملُا جُب٣ُا اإلابضؤ ٖٝغ ،" غسوطيىض"  ال٣ُٟه ٦خاباث بلى 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع قانوف التعاوف الدورل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ديلمي دلياء، اجلرائم ضد اإلنسانية وادلسؤولية الدولية للفرد، 1 
. 51، ص 2012

. 3رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  2
. 144رجع السابق، ص أزلمدي بوزينة  أمنة، ادل: أنظر كذلك -
مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف العاـ، قصي مصطفى عبد الكرًن تيم، مدى فعالية القانوف الدورل اإلنساين يف النزاعات ادلسلحة الدولية وغَت الدولية،  3

 . 62، ص 2010جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطُت، 
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 لِـ التي الجغاثم في الٗالمي  الازخهام ٖلى ألاولى ماصتها في جىو التي ،1945 لىضن ماجمغ اجٟا٢ُت ازغ

.  1مدضص ظٛغافي مى٢٘ لها

 اجٟا٢ُت بمىظب وجخ٣ىُه ٖلُه الخإ٦ُض جم ما ٖلُه مخ٤ٟ صولي ٦ٗٝغ ؤنبذ الضولي اإلابضؤ َظا

 لخدؿحن الشاهُت والاجٟا٢ُت ،49 ماصتها في اإلاُضان في اإلاغضخى الجغحى بدماًت اإلاخٗل٣ت 1945 لؿىت ظى٠ُ

غقى ومغضخى ظغحى خا٫  ٢اهىنق خى٫ق اإلاخدضة ألامم واجٟا٢ُتي ،50 اإلااصة في البداع في اإلاؿلخت ال٣ىاث ٚو

 10 في اإلااعزت"  غىباو مىهتي"  واجٟا٢ُت 1958 صٌؿمبر 29 في اإلااعزت ظى٠ُ اجٟا٢ُت في اإلاخمشلت البداع،

 اإلاخابٗت في ازخههها بؿِ في الضولت خ٤ ٖلى الٗاقغة، ماصتها في ألازحرة َظٍ جىو خُض ،1982 صٌؿمبر

ت ال٣غنىت ؤٖما٫ ٖلى الجؼاثُت .  2البدٍغ

 الضولت مباقغة وظىب ٖلى الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام صًباظت جىو ٦ما
 وظغاثم ؤلاوؿاهُت، يض ٧الجغاثم الضولُت، الجغاثم اعج٩اب في اإلاؿئىلحن ٖلى الجىاثُت ال٣ًاثُت للىالًت
. 3ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىنق ظؿُما اهتها٧ا حك٩ل التي الٗضوان ؤٖما٫ و٧ل الخغب،

 اهه الٗالمي، الجىاجي  الازخهام بغو٦ؿل، بجامٗت عوالن ماعيق الضولي ال٣اهىنق مغ٦ؼ ّٖغٝ
خباع بٗحن ألازظ بضونق مُٗىت ظغاثم مغج٨بي مخابٗت مً للضولت اإلامىىح الازخهام طل٪  م٩ان ال الٖا

 الٗالمي الجىاجي الازخهام ،Alain Pellet ال٣ُٟه ٖٝغ ٦ما ،4الطخاًا ؤو اإلاغج٨بحن ظيؿُت وال الٟٗل اعج٩اب
 الاهتها٧اث مً جهى٠ التي زانت مُٗىت، ظغاثم مغج٨بي بخالت الضولت مهلخت مً ٩ًىنق ٖاإلاُت ٢اٖضة ؤجها

 الجىاثُت الٗضالت بلى الجماُٖت ؤلاباصة وظغاثم ؤلاوؿاهُت يض ٧الجغاثم ؤلاوؿاوي، الضولي ل٣اهىنق الجؿُمت
. 6لها اإلا٩ىهت الٗىانغ بسُىعة -الجغاثم-جخمحز التي ،5الضازلُت

                                                           
 .545، ص 2006، 862العدد  88، اجمللد أ.ص.د.ـوكيف يتوافق ادلبدآف، : دليكزافييو فيليب، مبادئ االختصاص العا 1

2 Bertrand bauchot، sanctions penales nationales et droit international penale، these pour obtenir le grade 
de docteur en droit discipline, sciences juridique, univercite Lille 2، 2007, pp 219-220. 

                                   .179، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص 3زلمد بوسلطاف، مبادئ يف القانوف الدورل العاـ، اجلزء األوؿ، ط : أنظر كذلك -
آليات تنفيذ القانوف الدورل " اة يف ادللتقى الوطٍت ربت عنواف خلفي عبد الرمحاف، تطبيق القانوف الدورل اإلنساين يف التشريعات اجلنائية الداخلية، مداخلة ملق 3

، ادلرجع السابق، .، كلية احلقوؽ والعلـو السياسية، جامعة عبد الرمحاف مَتة، جباية2012أكتوبر  14/15، يف (غَت منشور  )، "اإلنساين بُت النص وادلمارسة 
. 9ص

. 86، ص 2014القوانُت الداخلية والقانوف الدورل، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف، غضباف محدي، إجراءات متابعة رلرمي احلرب يف  4
 male captus, bene judicatus.: يتم القبض على اجملرمُت بصفة شرعية دوف اخلطف من دولة أخرى عمال ادلقولة -
 .145أزلمدي بوزينة  أمنة، ادلرجع السابق، ص  5

6 Samuel dimuene paku diasolwa، L'exercice de la competence universelle en droit penal international 
comme alternative aux limites inherentes dans  le systeme de la cour  penal international, Memoire 
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 وألاؾـ الكغوٍ مً ظملت اؾخىظب الٗغفي ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ؤن هجض باإلا٣ابل
ما٫ ٗاث نلب في اإلابضؤ إٖل ىُت الدكَغ ُت مبضؤ بهٟاط ؤي الَى   Nullum crimen sine lege" وال٣ٗىباث الجغاثم قٖغ

مت اعج٩ابه و٢ذ ٌك٩ل الظي ٞٗله ًٖ بال ظىاثُا مؿئىال الصخو ٩ًىنق ال اهه بمٗجى"   في جضزل ظٍغ
٘ مٗاًحر وي٘ مشل اإلاد٨مت، ازخهام غاث ؤو الٗمىمُت الضٖىة ٞع ٌ جبًر  بٗضم والالتزام ب٢امتها، ٞع
. Non bis in idem " 1 "مغجحن الجاوي مٗا٢بت

 الػاإلاي الجىاةي لالخخـاؾ اللاهىهيت الوبيػت: زاهيا

جي الجىاجي ال٣ًاء بحن ال٩امىت الٗال٢ت طل٪ مً ٣ًهض  الضاثم، الضولي الجىاجي وال٣ًاء الَى
ت الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت الزخهام ٞباليؿبت وج٨مُلي، اخخُاَي ٧ازخهام جي لل٣ًاء ٞاألولٍى  الَى

جي الجىاجي ال٣ًاء عجؼ خالت في ؤي ،2ال٣ًاثُت ازخهاناجه مماعؾت في  الجغاثم مغج٨بي مالخ٣ت في الَى
جي، الجىاجي ال٣ًاء بلى الجغاثم جل٪ في للىًغ  الازخهام ًاو٫ الضولُت،  بحن الخ٣اعب َظا ؤن ٚحر الَى
 مجهما ل٩ل ال٣اهىهُت الُبُٗت جًبُها بُجهما جٟهل ٞىاع١ق زمت ألهه ججاوؿهما، بالًغوعة ٌٗجي ال الىٓامحن

ُت وم٣خًُاث  ٞخسخو الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت الزخهام باليؿبت ،3وال٣ٗىباث الجغاثم في الكٖغ

 ٧اهذ ؤما ،5والُاثغاث الؿًٟ متن ٖلى الىا٢ٗت الجغاثم ؤو ،4َٝغ صولت ب٢لُم ٧ل في اإلاغج٨بت بالجغاثم
 جل٪ مً اإلاؿب٣ت اإلاىا٣ٞت بٗض بال مسخهت ٚحر اإلاد٨مت ؤن ٞال٣اٖضة ألاؾاسخي الىٓام في َٝغ ٚحر صولت

                                                                                                                                                                                     

exigence partielle de la maitrise en droit international, faculté de droit, université de montreal, 2008, p 
46.  

مؤسبر لندف بعد احلرب العادلية ا اثر تعد أعماؿ القرصنة البحرية أوذل اجلرائم الدولية، ألهنا سبثل انتهاؾ للقانوف الدورل العريف، تبلور مفهـو اجلرائم الدولية وتصنيفاتو -
، ادلنشاة للمحكمة العسكرية نورمربغ، زلددا تصنيفات تلك اجلرائم كمبدأ رئيسي للقانوف الدورل اجلنائي، معتمدا على قانوف ادلعاىدات 1945أوت  8الثانية يف 

 .ـ وجرائم احلربوالقانوف الدورل العريف يف تصنيف رئيسي سبثل يف جرائم ضد اإلنسانية، جرائم ضد السال
: راجع اختصاصات زلكمة نورمربغ يف -
، كلية احلقوؽ، جامعة مولود خياطي سلتار، دور القضاء اجلنائي الدورل يف محاية حقوؽ اإلنساف، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع القانوف الدورل العاـ 6

  .84، ص 2011معمري، تيزي وزو، 
 .40، ص 2010للصليب األمحر، دليل التنفيذ الوطٍت للقانوف الدورل اإلنساين، جنيف، ديسمبػػر اللجنة الدولية  1
عالقات الدولية، كلية احلقوؽ بن عمروش نزار، احملكمة اجلنائية الدولية يف مواجهة احملاكم الوطنية، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع القانوف الدورل واؿ 2

. 72، ص 2011، 1ة اجلزائر عكنوف، جامع
ة ادلاجستَت يف القانوف، أيت يوسف صربينة، االختصاص القضائي يف ذبرًن بعض األفعاؿ بُت اجملاؿ احملفوض للدوؿ والتوجو ادلعاصر ضلو العادلية، مذكرة لنيل شهاد 3

. 69-68فرع القانوف الدورل العادل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص ص 
، كلية احلقوؽ، جامعة ؽ، اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف العاـ، فرع القانوف اجلنائي والقضاء الدوليُتبوىراوة ريف 4

. 85، ص 2011مولود معمري، تيزي وزو، 
شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع قانوف التعاوف الدورل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مذكرة لنيل ديلمي دلياء، اجلرائم ضد اإلنسانية وادلسؤولية الدولية للفرد،  5

 .151-150ص ص ، 2012
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 ٌؿهل ما الضولُت، اإلاٗاَضاث ازغ وؿبُت إلابضؤ جُب٣ُا ،1الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت بازخهام الضولت

اًاَا ظغاثم بخُُٛت للضولت  في اجساط في الضولت ج٣اٖـ خالت في ؤما ،2اإلاجغمحن بةٞالث ًدؿبب وطل٪ ٖع

 بؿُاؾت ٖمال ،( اإلاباصعة ٖضم ) ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق يض ظغاثم مغج٨بي يض ظؼاثُت بظغاءاث اجساط
ىُت، الجىاثُت الٗضالت مً اإلاجغمحن بٞالث وحؿهُل الال٣ٖاب  ٌٗجي ال اخخُاَُت والًخه ج٩ىنق لظل٪ الَى

٘ في ؾىضٍ ًجض ؤنُال ازخهانا ٌٗخبر الخالت َظٍ في ألهه الجؼاثُت اإلاخابٗت بظغاءاث جى٠٢ ؤبضا  الدكَغ
ُٗت والترؾاهت اإلاىٓىمت مً ٦جؼء للضولت الضازلي  .3للضولت الدكَغ

 

 الػاإلاي الجىاةي الاخخـاؾ جوبيم بؼان الىهىيت الللابيت الظىابم: زالثا

م ؾبل مً الٗضًض م ًجب ٣ِٞ مم٨ىت، الخجٍغ ما٫ ٧ل ججٍغ  بهٟت ؤلاوؿاهُت يض ؤلاظغامُت ألٖا
 مخابٗت ٖلُىا ًسٟى وال ،4الٗالمي لالزخهام البلج٩ُي ال٣اهىنق في ٞٗال ج٨َغؿه جم مشلما مؿخ٣لت،
جي الجىاجي ال٣ًاء  ٧ازخهام الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ظغاثم بمىاؾبت ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم ٖضة في الَى
ُاهُت اإلاد٨مت  مدا٦مت ًخم بمىظبها الضولخحن بحن اجٟا١ بمىظب الهىلىضي، ؤلا٢لُم ٖلى اإلاى٣ٗضة البًر
 ظغاثم اإلاد٨مت اٖخبرتها التي ؤزغ ومضوي َُاع مً ٧ل خ٤ في ال٣خل ظغاثم اعج٩اب بتهمت ؤإلاان يباٍ
.  5خغب

ىُت الخجاعب ؤَم بلى الخُغ١ق َظٍ صعاؾدىا في ؾى٣خهغ لظا  مؿغخا ٧اهذ ألجها ؤوعبا، صو٫ق في الَى
ها التي الجغاثم ألٞٓ٘ ش ٖٞغ ت جاٍع  لضي ولض ما والخانت، الٗامت واإلامخل٩اث ألاشخام يض البكٍغ

ىُت الؿلُاث بت آهظا٥ الَى ىُت الجىاثُت الٗضالت بعؾاء في ٚع  طل٪ الضولُت الجغاثم جل٪ مغج٨بي ٖلى الَى
 واإلادا٦م ،البلج٨ُُت للمدا٦م الٗالمي الجىاجي ٧ازخهام الٗالمي الازخهام مبضؤ بلى باالؾدىاص
. الٟغوؿُت

 ؤلاوظاهيت كد حسابم مسجىبي مىاحهت في البلجيىيت الجىابيت اإلاداهم/: 1

 مىذ الظي ،( اإلالػى ) 1993 ل٣اهىنق واإلاخمم اإلاٗض٫ 1999 ُٟٞغيق 10 في اإلااعر ال٣اهىنق بمىظب
 ظغاثم ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق يض اإلاغج٨بت الجغاثم في للىٓغ البلج٨ُُت للمدا٦م ال٣ًاجي الازخهام

                                                           
 .85بوىراوة رفيق، ادلرجع السابق، ص  1
. 329، ص 2001ية، لبناف، أىم اجلرائم الدولية، احملاكم الدولية اجلنائية، منشورات احلليب احلقوؽ: القهوجي علي عبد القادر، القانوف الدورل اجلنائي2
. 92-91غضباف محدي، ادلرجع السابق، ص ص  3

4
 bertrand bauchot, sanctions,opcit, p 119. 

 .91رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  5
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 يل في اإلاغج٨بت ظى٠ُ الجٟا٢ُاث الجؿُمت واإلاسالٟاث ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم البكغي، الجيـ بباصة

حر الضولُت اإلاؿلخت الجزاٖاث  ٢اهىنق ًٖ ؤما ،1البلج٩ُي ال٣اضخي لخضزل ؤؾاسخي ٦ىٓام الضولُت، ٚو

 في الضازلي ال٣ًاء ازخهام ٖلى جىو ،مىسز  12 اإلااصة ؤخ٩ام في اهه هجض البلج٩ُي الجؼاثُت ؤلاظغاءاث
مت ٧اهذ ما خالت زام ٢اهىنق في ٖلحها الىو بلى الخاظت صونق الضولُت الجغاثم مٗالجت  جسً٘ الجٍغ

. 2الٗالمي لالزخهام

 الهام الضوعق يل في الٗالمي، ال٣ًاجي باالزخهام حٗل٤ ما في زىعة البلج٨ُُت اإلاباصعة جمشل لظل٪ 
٘ بحن الخىا٤ٞ مىهجُت ج٨َغـ بًٟل للمبضؤ،  ُٞبؿِ الٗالمي، الازخهام مىاص وؤخ٩ام الضازلي الدكَغ
 البلج٩ُي، ؤلا٢لُم في الضولُت الجغاثم اعج٩اب ٖضم خالت في ختى ازخهانه البلج٩ُي الجىاجي ال٣ًاء
٘ ٢ُب بلى جخدى٫ق بلج٩ُا ظٗل ما َظا ،3الطخُت ؤو اإلاتهم ظيؿُت بلى الىًغ وصونق  الضٖاويق بلحها جٞغ

ت الضٖىة طل٪ ٖلى مشا٫ ؤبغػق ؤلاوؿان، وخ٣ى١ق ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىنق باهتها٧اث الخانت ٖى  يض اإلاٞغ
 ؾىت الضٞإ وػاعة ٢ُاصجه ٖىض 2001 ؾىت اللبىاوي الجىىب في خغب ظغاثم باعج٩اب ألاؾب٤ الىػعاء عثِـ

كغون زالزت جىظه زال٫ مً طل٪ ،" وػديال ؿبرا"  مجؼعة زانت ،1982  مً الىاظحن مً شخو ٖو
حن اإلاؿاولُحن وبٌٗ يضٍ بضٖىيق اإلاجاػع،  يض ظغاثم اعج٩ابهم ٞدىاَا البلج٨ُُت اإلادا٦م بلى الٗؿ٨ٍغ
 .بباصة وظغاثم ؤلاوؿاهُت

 ل٣ُخهغ البلج٨ُُت اإلادا٦م الازخهام ٢اهىنق حٗضًل بؿبب الُبُعي مجغاَا الٗضالت جإزظ لم اهه ٚحر 

اث ظهت، مً ال٣ًاثُت بالخهاهت جمخٗهم بؿبب ببلج٩ُا ٖال٢ت لها التي الجغاثم ٖلى ٨ُت والًَٛى  بتهضًضَا ألامٍغ
لسخي قما٫ م٣غ بى٣ل ا بغو٦ؿل مً ألَا حن ٢اصتها ٖلى زٞى  لهم البلج٩ُي ال٣ًاء مالخ٣ت مً الٗؿ٨ٍغ
 لضي الٗام الىاثب ًَٗ لظل٪ ،4ؤزغيق ظهت مً وؤٞٛاوؿخان الٗغا١ بٛؼوق الهلت طاث ظغاثم اعج٩ابهم بتهمت

ُل"  يض ال٣ًاجي، الخد٤ُ٣ ٞخذ ٢غاع في  خحن البلج٩ُي ؤلا٢لُم في اإلاتهمحن جىاظض ٖضم بذجت"  قاعون ؤٍع
خضاص ٢اٖضة وزغ١ق الجؼاثُت، ؤلاظغاءاث  مباقغة م للمتهمحن، للغؾمُت بالهٟت الٖا  الضولُت اإلاىاز٤ُ ؤن ٚع
دت وبهٟت الىو و٦ظل٪ الغابٗت، اإلااصة في البكغيق الجيـ بباصة ومىاًَت عصٕ ٧اجٟا٢ُت  في طل٪ ٖلى نٍغ
 الؿلُاث ؤن ختى ،19995 لؿىت البلج٨ُُت للمدا٦م الٗالمي الازخهام ٢اهىنق مً الؿابٗت اإلااصة

ذ البلج٨ُُت  الٗالم، ؤعظاء مسخل٠ مً ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٢ًاًا اؾخ٣ُاب باعة بلى جخدى٫ق ؤن مً جسٞى

                                                           
1
 bertrand bauchot, op.cit.p 263.

 .116أيت يوسف صربينة، ادلرجع السابق، ص  2
3
 Bertrand Bauchot ,op.cit.p 263.

لقانوف، فرع قانوف التعاوف أحسن كماؿ، آليات تنفيذ القانوف الدورل اإلنساين يف ضل التغَتات الدولية للقانوف الدورل ادلعاصر، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف ا 4
 .34، ص 2011الدورل، كلية احلقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

. 108رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  5
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 وحٗضًل الٗاإلاُت، ال٣ًاثُت الىالًت مبضؤ بهٟاط بُغ١ق اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الجىاهب ٧ل في جبُان ًجب لظا

. الضولُت الاجٟا٢ُاث في مىهىم َى ما ٖلى للخماشخي الخانت ال٣اهىهُت الىهىم

ش ألامً مجلـ َلب لظل٪   الىٓم في حٗضًالث بصزا٫ الضو٫ق مً ،1999 ُٟٞغيق 12 بخاٍع
 بلُه ج٣ضم ما ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق مىته٩ي مٗا٢بت مً ال٣ًاثُت الجهاث لخم٨حن الضازلُت ال٣اهىهُت

ٍغ في الٗام ألامحن ؤًًا ش اإلاؿلخت الجزاٖاث زال٫ اإلاضهُحن خماًت بكان ج٣ٍغ  ؤزاع ما ،19991 ؾُبخمبر 8 بخاٍع

 ظملت البلج٨ُُت الخ٩ىمت ؤصزلذ لظل٪ ،2اإلاُل٤ الٗالمي الازخهام ٖلى البلج٨ُُحن الؿُاؾُحن ًٚب

 باإلابضؤ الٗمل باث اهه خُض ،2003 ؾىت الٗالمي الجىاجي باالزخهام اإلاٗجي ال٣اهىنق ٖلى الخٗضًالث مً
كدبه ٞحها ٣ًُم ؤو البلج٨ُُت، الجيؿُت ًدمل مً ٖلى ٣ِٞ م٣هىعا  ظغاثم ؤو خغب ظغاثم اعج٩ابه َو

مت ؤو ؤلاوؿاهُت يض  زالزت إلاضة ؾاب٣ا البلج٩ُي ؤلا٢لُم في م٣ُما ٧ان مً ٧ل ؤو الجماُٖت، ؤلاباصة ظٍغ
. 3ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة الجغاثم ألخض باعج٩ابه طل٪ وجؼامً ؾىىاث

ذ البلج٨ُُت الضولت ج٩ىنق بظل٪  الٗالمي، الجىاجي الازخهام إلابضؤ الىاؾ٘ اإلاٟهىم مً الخدى٫ق ٖٞغ
خباع بٗحن ألازظ ٖضم ؤي  جىاظض اقتراٍ زال٫ مً للمبضؤ، ال٤ًُ اإلاٟهىم بلى اإلاجغم، جىاظض بم٩ان الٖا

م البلج٨ُُت، ألاعاضخي ٖلى الجاوي حر الىاضر مً اهه ٚع  الجىاثُت للٗضالت ؤًٞل مؿعى الىاؾ٘ اإلاٟهىم جٞى

. 4ال٣ٗاب مً ؤلاٞالث مً واؾٗت بهٟت والخض

 ؤلاوظاهيت كد حسابم مسجىبي مىاحهت في الفسوظيت الجىابيت اإلاداهم/: 2

٘ ٌٗخبر ٗاث عؤؽ ٖلى الٗالمي الازخهام مىاص ج٣ىحن مجا٫ في الٟغوسخي الدكَغ  الدكَغ
ىُت ا التي بٖماله، وخاالث جُٟٗله وؾبل اإلابضؤ َظا بدبجي ؾىاء  الَى  في الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىنق خهَغ
ىع٥ اجٟا٢ُت مً ٧ل حكمل مدضصة، اجٟا٢ُاث  ٚحر ؤو ال٣اؾُت واإلاٗامالث وال٣ٗىباث الخٗظًب يض هٍُى

اب إلاٗا٢بت ألاوعبُت والاجٟا٢ُت ،689/2 اإلااصة اإلاهُىت ؤو ؤلاوؿاهُت  الخانت والاجٟا٢ُت ،689/3 اإلااصة ؤلاَع

ت بالخماًت  اإلاكغوٕ ٚحر الدجؼ ٖلى بال٣ٗاب الخانت الاجٟا٢ُت ،689/4 اإلااصة الىىوٍت اإلاىاص يض الًٍٗى

                                                           
 .149-148مدي بوزينة  أمنة، ادلرجع السابق، ص ص أمح 1
، 20، اجمللد رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية و القانونيةأمل يازجي، القانوف الدورل اإلنساين وقانوف النزاعات ادلسلحة بُت النظرية والواقع، : أنظر كذلك -

. 151، ص .2004، 1العدد 
 ادلقاتلُت وغَت ادلقاتلُت وربديات النزاعات ادلعاصرة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلـو القانونية، زبصص القانوف الدورلالعقوف ساعد، مبدأ التمييز بُت  2

 .3، ص 2009اإلنساين، كلية احلقوؽ، قسم العلـو القانونية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 .655ص ، 2011دار األكادؽلية، اجلزائػػر،  سي علي أمحد، دراسات يف القانوف الدورل اإلنساين، 3
. 185ناصري مرًن، ادلرجع السابق، ص : أنظر كذلك يف ىذا ادلقاـ -
 .178ناصري مرًن، ادلرجع السابق، ص  4
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ما٫ ٖلى وال٣ٗاب للُاثغاث  الاجٟا٢ُت ،689/6 اإلااصة اإلاضوي الُحران امً يض اإلاىظهت اإلاكغوٖت ٚحر ألٖا
 الضولي اإلاضوي الُحران مجا٫ في الٗاملت اإلاُاعاث صازل اإلاكغوٖت ٚحر الٗى٠ ؤٖما٫ ٖلى بال٣ٗاب الخانت

 ٦ال جًمىا خُض ،1996 ماي 22 في الهاصع وال٣اهىنق ،1995 ظاهٟي 3 في الهاصع ال٣اهىنق و ،689/71 اإلااصة

٘ ب٢غاع ال٣اهىهحن  بوكاء بسهىم ألامً مجلـ مً الهاصعان 955 و 837 ال٣غاع مً ل٩ل الٟغوسخي الدكَغ

ؿالُٞا الجىاثُت اإلاد٨مت . 2لغوهضا الجىاثُت اإلاد٨مت و ؾاب٣ا لُٚى

 في الٟغوسخي الجىاجي ال٣ًاء ٢ضعة خى٫ق بق٩الُت ال٩ىوٛىلُت،"   بساشافيل"  ٢ًُت ؤزاعث
 مً الجماُٖت وؤلاباصة الخٗظًب في اإلاخمشلت صولُت ظغاثم في اإلادؿببحن إلاٗا٢بت الجؼاثُت ؤلاظغاءاث مباقغة

 ،" هليظىا طاطى دهيع"  الجمهىعٍت عثِـ عؤؾهم ٖلى ال٩ىوٛىلُت، الضولت في ؾامىنق مؿئىلحن َٝغ

غ ،" ادوا بليع"  والججرا٫ اإلاؿلخت، لل٣ىاث الٗؿ٨غيق ال٣ُاصي ،" دابيرا هىزبذ"   الججرا٫ و٦ظا  ووٍػ

. 19993 ؾىت ال٩ىوٛى في مىاَىحن يض الضازلُت

٣ا الٗمىمُت، الضٖىيق جدٍغ٪ ،" maux مى"  الجمهىعٍت و٦ُل باقغ خُض  و٦ظا 689 للماصة ٞو

 باالزخهام للٗمل آلُاث وي٘ الظي الٟغوسخي، الجؼاثُت ؤلاظغاءاث ٢اهىنق مً ألاولى ٞال٣ٟغة 689 اإلااصة
 ؤلا٢لُم ٖلى جىاظضٍ بكٍغ ظيؿِخه بلى الىًغ صونق شخو ٧ل ٖلى الٟغوؿُت، اإلادا٦م َٝغ مً الٗالمي
 ٢امذ خُض الجماُٖت وؤلاباصة الخغب ٦جغاثم الجىاجي الضولي ال٣اهىنق يض ظغاثم واعج٩ابه الٟغوسخي

ت ت يباٍ مً مجمٖى  الىًغ جدذ بىيٗه ،" دابيرا هىزبذ"  الججرا٫ بىي٘ الٟغوؿُت ال٣ًاثُت الكَغ
 بؿُاصتها مؿاؾا اٖخبرجه اهه خُض ال٩ىوٛى، صولت خُٟٓت ازإع ما ،4خ٣ه في ٢ًاثُت بظغاءاث ٖضة وجلخه
٘ باإلا٣ابل ٢امذ خُض الؿُاصة، في الضو٫ق مؿاواة إلابضؤ وزغ٢ا  الضولُت الٗض٫ مد٨مـــــــــت لضي صٖىيق  بٞغ
 ٖىانغ به ٢امذ التي الخد٤ُ٣ بظغاءاث و٧ل الٟغوسخي، الجىاجي ال٣ًاء اجسظَا التي ؤلاظـــــغاءاث يض

 .5ال٣ًاثُت الًبُُت

                                                           
 .114غضباف محدي، ادلرجع السابق، ص  1

                                                                                 .Bertrand Bauchot, op.cit.p 258-25-                  :أنظر  كذلك
 .152أزلمدي بوزينة  أمنة، ادلرجع السابق، ص  2
 .109رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  3
 :من قانوف اإلجراءات اجلزائية الفرنسي على ما يلي 689تنص ادلادة  4

"Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoirede la République peuvent être poursuivis et 

jugés par les juridictions françaises soit lorsque conformément aux dispositionsdu livre Ier du Code pénal ou 

d’un autre texte législatif, laloi française est applicable, soit lorsqu’une  convention international donne 

compétence aux juridictions françaises pourconnaître de l’infraction. 
  www.icj-cij.org  - :وعة من الكونغو لدى زلكمة العدؿ الدولية على موقع احملكمة يف العريضة ادلرؼ: أنظر  يف ىذا الشأف 5
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ش ًذ 17/06/2003 وبخاٍع  بها ٢امذ التي ؤلاظغاءاث ٖلى الخدٟٔ َلب الضولُت الٗض٫ مد٨مت ٞع
 ُٞه ٢ًذ ما الٟغوؿُت الجمهىعٍت يض الضٖىيق سخب َلب طل٪ بٗض لخلخمـ الٟغوؿُت، الؿلُاث

ش الضولُت الٗض٫ مد٨مت ٞٗال مبر 16 بخاٍع  بهٟاط خؿاب ٖلى ٞاصخا جغاظٗا ٌٗخبر بظال٪ ،20101 هٞى

. الٗالمي الازخهام

 الػاإلاي الجىاةي الاخخـاؾ جوبيم في الللابيت الػلباث: زابػا

اث ًخٗل٤ ما مجها ٣ٖباث بٗضة الٗالمي، الجىاجي الازخهام مبضؤ ًهُضم  ؾُاؾُت بًَٛى
 في ال٣ًاثُت ال٣ٗباث ؤَم ولٗل بلج٩ُاـ، صولت له حٗغيذ ما مشل صولُت ياُٚت ٢ىيق َٝغ ؤومً صازلُـــت
: ٧األحي هي الٗالمي الجىاجي الازخهام مبضؤ جُب٤ُ مجا٫

 الللابيت الخـاهت/:1

خضاص مؿالت ؤزاعث  ال٣اهىنق ٣ٞهاء ؤوؾاٍ بحن الىُا١ واؾ٘ ظضال ال٣ًاثُت بالخهاهت الٖا
 ٣ٖبت مدالت ال ؾُمشل الجىاثُت، ال٣ًاثُت للمالخ٣اث ؤلاظغاثُت اإلاؿاثل في به ألازظ الن ؤلاوؿاوي، الضولي
ى٦ُى هىعمبٙر اإلاا٢خت، الضولُت الجىاثُت اإلادا٦م جإزظا لم لظل٪ ،2الٗضالت جد٤ُ٣ صونق جدى٫ق .  3َو

 حك٩ل هجضَا الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت بالخهىم الضاثم، الضولي الجىاجي ال٣ًاء ًٖ ؤما
ى٦ُى، هىعمبٙر مد٨مت هًام مً ٧ل به ظاء إلاا جضُٖما  و٦ظا البرإلااهُت الخهاهاث جل٪ جدى٫ق ال بط َو

ا ٧ان مهما الخهاهاث ىُا ؤو صولُا ٧ان ؾىاء مهضَع  الغثِسخي ٞالؿبب ،4خغب ظغاثم مغج٨بي ومٗا٢بت مدا٦مت صونق َو

 في ٧ان ألهه الضبلىماؾُت، الخهاهت مبضؤ بلى اؾدىاصا ٧ان"  ػازون ؤزييل " ألاؾب٤ الىػعاء عثِـ إلٞالث
٘ و٢ذ ؤي آهظا٥ الخ٨م . الضٖىيق ٞع

 الضولي ال٣اهىنق اجٟا٢ُاث ٖلى واإلاهاص٢ت بالخى٢ُ٘ الا٦خٟاء ٖضم الًغوعيق مً اهه هغيق لظا
٘ صونق ؤلاوؿاوي، ا ٧ان مهما الخهاهاث، ٞع ُٟت ألامغ حٗل٤ ؾىاء مهضَع  بمىظب ؤو اإلاكٛىلت، بالْى

 خا٫ في الضازلي الٗام الغؤي مً اؾدى٩اع في ؾببا ج٩ىنق ٢ض -مشال -البرإلااهُت ٞالخهاهت زانت، جٟىِىاث
خماص ال٣ىاٖض جل٪ بخُب٤ُ ٞالٗبرة الضولي، اإلاجخم٘ ٖلى ًىُب٤ طل٪ ،٢5خل لجىاًت بغإلااوي اعج٩اب  ٖلى بااٖل

                                                           
. 110رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  1
.   66خياطي سلتار، ادلرجع السابق، ص 2 
 .من نظاـ زلكمة طوكيو 5راجع ادلادة  3
مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف العاـ، فرع القانوف والقضاء الدوليُت اجلنائيُت، كلية  بوطبجة رًن، إجراءات سَت الدعوى أماـ احملاكم اجلنائية الدولية، 4

 .59، ص 2011احلقوؽ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 
. 654ص  أمحد سي علي، ادلرجع السابق، 5
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جي الجىاجي ال٣ًاء  ال ألهه الخىُٟظًت، الؿلُت زانت ألازغيق الؿلُاث باقي ًٖ اإلاؿخ٣ل ال٠٨ء، الَى

. الخا٦مت الؿلُاث مً ؤو الخ٩ىمت مً جضُٖم صونق ٖاصًً ؤٞغاص مً صولُت ظغاثم اعج٩اب جهىعق ًم٨ً

 الدوليت الجسابم مسجىبي حظليم مجاٌ في الدولي الللاةي بالخػاون  اإلاخػللت الػلباث/: 2

 ( اإلالجإ صولت –الدؿلُم بلحها اإلاُلىب الضولت ) صولت ٢ُام"  : بإهه الدؿلُم حٍٗغ٠ ًم٨ً
مت ًٖ إلادا٦مخه بما َلبها، ٖلى بىاء ؤزغيق صولت بلى ب٢لُمها في مىظىص شخو ًٖ بالخسلي  ٌٗا٢ب ظٍغ
 مً ٌٗض اإلاجغمحن حؿلُم بطن ،" مدا٦مها ًٖ يضٍ ناصع خ٨م لخىُٟظ ؤو اعج٨بها ٢ض ٩ًىنق ٢اهىجها ٖلحها
 ُٞسخل٠ ال٣ٗاب، مً ؤلاٞالث مً والخض الجؼاثُت الٗضالت لخد٤ُ٣ الضولي ال٣ًاجي الخٗاونق ؤٖما٫

ل ،(Refoulement) وؤلابٗاص (l'Expulsion)  الُغص ًٖ الدؿلُم  Exécution الجؼاجي الخ٨م وجىُٟظ ،Transfert)) والخدٍى

d’un Jugemen))1.   

"  اهه ٖلى 102 اإلااصة في الدؿلُم الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ٖٝغ ل٣ض 

 فػمليت ،«وهني حؼسيؼ ؤو اجفاكيت ؤو مػاهدة بمىحب ؤخسي  دولت إلى شخـا ما دولت هلل الدظليم
 غً ؤما اإلاولىب، الصخف وحظليم الدظليم، مدل الصخف الاخخجاش وهي غىاؿس وفم جخم الدظليم

 غً دولت جخلى " :اهه غلى فيػسفىهه الدولي اللاهىن  فلهاء هسف مً بئحماع خط ي الرو الخػسيف
 اللاهىن  غليها يػاكبه حسيمت غلى لخداهمه هلبها غلى بىاءا ؤخسي  دولت إلى إكليمها في مىحىد شخف

 ٩ًىنق بوكاء زال٫ مً بال طل٪ ًخد٤٣ وال ،2" مداهمها مً غليها ؿادزا خىما فيه لخىفير ؤو الدولي

 بٖما٫ٝ ،3الٟلؿُُيُت الؿلُت مشل الؿُاصة، ها٢هت صولت ججاٍ ؤو صولُت، ومىٓمت صولت بحن الدؿلُم
 الضولُــــــت الجغاثم العج٩اب مؿخٗضونق َم مً لضي ًىلض الـــــضو٫ق بحن الضولُت الجغاثم في الدؿلُم مبضؤ

 ٖغيت لخٓت ؤي في وؾ٩ُىنق ٧ان، ؤًىما للمالخ٣ت ٖغيت ؾ٩ُىنق ألهـــه ؾ٣ُضمـــه، ما بسُىعة الكٗىعق
 .الدؿلُم ؤو لالٖخ٣ا٫

 بكان الضولي الخٗاونق مباصت في ظاء ما مشل طل٪ جبحن الضولُت الىزاث٤ مً الٗضًض ؤن هجض 
٣اب وحؿلُم واٖخ٣ا٫ البدض : ؤلاوؿاهُت يض والجغاثم الخغب ظغاثم مغج٨بي ألاشخام ٖو

 الجغاثم جل٪ مغج٨بي ومٗا٢بت واٖخ٣ا٫ ح٣ٗب في الضو٫ق حٗاونق يغوعة 

 الجغاثم جل٪ العج٩اب ظضًت ؤؾباب بسهىنه جىظض شخو ألي اإلالجإ خ٤ الضو٫ق مىذ ٖضم .
                                                           

. 5، ص 2013ضرة غَت منشورة، اجلزائر، ، إجراءات تسليم اجملرمُت الفارين، زلا-أنًتبوؿ اجلزائر -ادلكتب ادلركزي الوطٍت 1
، ص 2007قرة، بومرداس، فريدة شربي، ربديد نظاـ تسليم اجملرمُت، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع القانوف الدورل، كلية احلقوؽ، جامعة أزلمد بو 2

12 .
 .189ناصري مرًن، ادلرجع السابق، ص  3
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 حٍر الخٗظًب مداعب اجٟا٢ُت مً الشامىت اإلااصة ههذ ٦ما  ؤو ال٣اؾُت، ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت مً ٚو

 هٕى ٧ان مهما الخٗظًب لجغاثم اإلاغج٨بحن اإلاجغمحن حؿلُم ٖلى 1984 لؿىت اإلاهُىت ؤو ؤلاوؿاهُت،

. 1الاجٟا٢ُت جل٪

ا ألا٦ثر واإلاهُلر ،2الضولي الجىاجي ال٣ًاجي للخٗاونق مٓهغ ؤلاظغاء ٞهظا  في وجضاوال قُٖى
ىُت ال٣ىاهحن مً ضخمت بترؾاهت جىُٓمه جم والظي الضولي، ال٣ًاجي الخٗاونق مجا٫  والاجٟا٢ُاث الَى

ت الكضًض إلاؿاؾه  ٖضة ٢اهىهُت  إلق٩االث ومشحرا واؾٗا ظضال ٌك٩ل وباث الضولُت،   الصخهُت بالخٍغ

اجه ؤلاوؿان خ٣ى١ق جدمي ٢اهىهُت ٢ىاٖض م٘ زانت جخهاصم طل٪ . 3وخٍغ

 ؤن هجض الضولُت، الجىاثُت الٗضالت بخ٣ا١ ؾبُل في الدؿلُم آللُت البالٛت لؤلَمُت هٓغا
 ومٗا٢بت وحؿلُم واٖخ٣ا٫ ح٣ٗب في الضولي الخٗاونق بمباصت مخٗل٣ا ٢غاعا ووكغث اٖخمضث الٗامت الجمُٗت

 مً الٗضًض جبجي طل٪ بلى ي٠ ،4ؤلاوؿاهُت يض وظغاثم خغب ظغاثم باعج٩اب اإلاظهبحن ألاشخام
ٗاث ىُت الدكَغ  اإلاباقغة الضولت ؤعاضخي ٖلى ٖلُه اإلاضعي جىاظض قٍغ الٗالمي الازخهام مجا٫ في الَى
 الٟغوسخي ال٣اهىنق ًٖ ؤما البلج٩ُي، الٗالمي الازخهام ٢اهىنق ٦غؾه ٦ما الجىاثُت، ال٣ًاثُت للضٖىيق
 مخابٗت ال٣ًاثُت للؿلُاث ًم٨ً باإلا٣ابل ل٨ً الخد٤ُ٣، لبضا ٞغوؿا في ٖلُه اإلاضعي جىاظض ؤًًا ٌكتٍر
ٗاتها في الضو٫ق الخيؿ٤ُ ُٞٛاب ،5الٟغوسخي ؤلا٢لُم مٛاصعجه خالت في ٖلُه اإلاضعي  مجا٫ في الجىاثُت حكَغ
ٌ مشل ظمت ج٣ىُت نٗىباث ًٟغى ال٣ًاجي الخٗاونق  مباقغة في الخد٤ُ٣ للجان والؿماح اؾخ٣با٫ ٞع
 جشمل التي الغؾمُت بالصخهُاث ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما زانت والكهىص ألاصلت ًٖ والخدغيق للبدض مهامها
ي، الخٗاونق مجا٫ في الخٗاونق جىُٓم مجا٫ في الضو٫ق واٞخ٣اع الضولت،  باإلاٗلىماث حٗل٤ ما زانت الكَغ

.   6بهم ال٣ًاثُت واَإل الضولُت الجغاثم بمغج٨بي الخانت

 الجسيمت بئزباث اإلاخػللت الػلباث/: 3
                                                           

 .146-145دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ، ص ص  أمحد أبو الوفا، النظرية العامة للقانوف الدورل االنساىن، 1
قوؽ، جامعة العاـ، كلية احل بن خدًن نبيل، استيفاء حقوؽ الضحايا يف القانوف الدورل اجلنائي، مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف، فرع قانوف القانوف الدورل 2

 .130، ص 2012بسكرة، 
ديثة دلكافحة مصطفى عبد الغفار، تطور آليات التعاوف القضائي الدورل يف ادلواد اجلنائية يف رلاؿ القبض على اذلاربُت وإعادهتم على ضوء اآلليات احل: راجع مقاؿ 3

 . 3اجلرؽلة، مهد الدراسات القضائية و القانونية، شللكة البحرين، ص 
 :من ىذا القرار على ما يلي الفقرة التاسعةص حيث تن 4
 ومعاقبتهم اإلنسانية، ضد جرائم أو حرب جرائم ارتكبوا أنهم علي تقوم دالئل الذين األشخاص وتسلم واعتقال تعقب بغية تتعاون حين الدول، تتصرف" 
 األمم لميثاق وفقا الدول بين والتعاون الودية المتعلقة بالعالقات الدولي القانون مبادئ وإعالن المتحدة األمم ميثاق ألحكام وفقا وجدوا مذنبين، إذا

 ." المتحدة
 .655أمحد سي علي، ادلرجع السابق، ص  5
 .130رابية نادية، ادلرجع السابق، ص  6
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ىُت الجىاثُت الٗضالت جىاظه التي ال٣ٗباث ؤَم مً لٗل  ما الضولُت الجغاثم مغج٨بي مخابٗت في الَى
ت اإلااصًت ألاصلت ظم٘ ٦هٗىبت ؤلاظغاثُت، باإلاخابٗت حٗل٤ اث في َام صوعق مً جلٗبه إلاا زانت واإلاٗىٍى  مجٍغ

 طل٪ بلى ي٠  الجغاثم جل٪ ٞحها اإلاغج٨بت الضولت في ألاصلت جل٪ وظىص ؤ٦ثر ألامغ ٣ٌٗض وما الخد٤ُ٣،
ت بخهاء ٖلى البالٛت الهٗىبت  بلى والىزاث٤ والكهىص الطخاًا ه٣ل ٌؿخىظب ٞاهه زم ومً الطخاًا ومٗٞغ

حر الًغوعيق مً لظا ،1ضخمت مالُت مخاٖب ٌك٩ل مما الاصٖاء صولت  الضولت محزاهُت في الالػمت اإلاىاعص جٞى
جي الجىاجي لل٣ًاء للؿماح  خحن الضولت جبجي ؤن ق٪ وال الٗالمي، الجىاجي الازخهام مباقغة في الَى
 مً بمىاَىحها جخٗل٤ ؤو بمهالخها جخٗل٤ ٢ض التي الخاالث خؿب جىاػها بمباقغجه اإلاخٗل٣ت ه٣ٟاتها جدضص

غ ٖضم خالت في ؤما ٖلحهم اإلاججي الى اإلاتهمحن  ؤمغا الٗالمي الازخهام مباقغة ًجٗل اإلاباقغة ألاصلت جٞى
 ٖلى ٢اصعة ج٩ىنق ؤن ٖىه جدُض ؤن ًجب ال ٧التزام الضولت ٖلى ٌؿخىظب اهه باإلياٞت لها، باليؿبت مخٗظعا
 .2والكهىص ٖلحهم اإلاججي خماًت

  الىهىيت الللابيت الىطابل اطدىفاذ ػسن/: 4

 الخ٣ت مغخلت في الٗالمي الازخهام طاث الضازلُت اإلادا٦م بلى اللجىء ؤن الٗٝغ ظغيق
ىُت الىؾاثل الؾدىٟاط جي ال٣ًاجي الىٓام عجؼ خالت في ؤو للخ٣اضخي، الَى بخه ٖضم ًٖ ٌٗبر ؤو الَى  في ٚع
ٌ الٗالمي، الازخهام طاث اإلادا٦م ازخهاناث مجا٫ جمشل التي الجغاثم في الىٓغ  اإلادا٦م بخضي ٦ٞغ

 مىذ بذجت ٚىاجُماال في اعج٨بذ ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم ٖلى ازخهانها بؿِ مماعؾت 2000 ٖام الاؾباهُت
م الجغاثم جل٪ في الىٓغ ٞغنت الٛىاجُمالي الجىاجي لل٣ًاء ٞغنت ٌ ٚع  الاؾباهُت الضؾخىعٍت اإلاد٨مت ٞع
غ الجغاثم جل٪ في الىٓغ في الاؾباهُت اإلاد٨مت بةم٩اهُت م٣غعة ،2005 ٖام لظل٪  بٗضم جُٟض ألاصلــــت لخٞى

بت . 3الجغاثم جل٪ في الىٓغ ٚىاجُماال في اإلادا٦م واؾخُاٖت ٚع

 

 خاجمت

 اعج٨بىا الظًً لئلٞغاص الجىاثُت اإلاالخ٣ت مجا٫ في ؤؾاؾُت صٖامت الٗالمي الجىاجي الازخهام ًمشل
 الضولي ال٣اهىنق لخىُٟظ ألاَمُت بالٛت آلُت ج٨َغـ بالخالي ب٢امتهم، صولت ب٢لُم ٚحر ب٢لُم في صولُت ظغاثم

ىُت، الجىاثُت الٗضالت مباصت بلى باالخخ٩ام طل٪ ؤلاوؿاوي  ؤخ٩ام مسخ٠ صمج الضو٫ق ٖلى ًٟغى طل٪ الَى
ىُت اإلادا٦م مباقغة بظغاءاث ل، ؤي ج٣بل ال واضخت مىاص في الَى  صخٌ الضو٫ق ٖلى اهه ٚحر جإٍو

                                                           
 .162أزلمدي بوزينة أمنة، ادلرجع السابق، ص  1
 .155-143غضباف محدي، ادلرجع السابق ص ص  2
. 654أمحد سي علي، ادلرجع السابق، ص  3
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خباعاث  مجا٫ في صولُت اجٟا٢ُاث ببغام الضو٫ق ٖلى ًجب طل٪ اظل مً اإلابضؤ، لهظا اإلاٗغ٢لت الؿُاؾُت الٖا
٣ا طل٪ ال٣ًاجي والخٗاونق الدؿلُم  الازخهام مباقغة ٟٞٗالُت الضو٫، ؾُاصة في اإلاؿاواة إلابضؤ ٞو
٘ ٩ًىنق الٗالمي الجىاجي .  للضو٫ق ؾامُت مىانب ٌكٛلىنق الظي لؤلٞغاص اإلامىىخت الخهاهاث ٧ل بٞغ

 

 اإلاساحــــــؼ كابمــــت

: الػسبيت بالللت اإلاساحؼ -ؤوال

: الىخـــــــــــــــــــــــــــــب. (1)

ا، ؤبى ؤخمض .1 ت الٞى  للُب٘ الٗغبُت الجهًت صاع الاوؿاوى، الضولي لل٣اهىنق الٗامت الىٍٓغ

 .والخىػَ٘ واليكغ

 مهغ، الجضًض، الجامٗت صاع ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق جىُٟظ آلُاث آمىت، بىػٍىت ؤمدمضي .2
2014 .

. 2011 الجؼاثــغ، ألا٧اصًمُت، صاع ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق في صعاؾاث ؤخمض، ٖلي سخي .3

 الضولي، وال٣اهىنق الضازلُت ال٣ىاهحن في الخغب مجغمي مخابٗت بظغاءاث خمضي، ًٚبان .4
. 2014 لبىان، الخ٣ى٢ُت، الخلبي ميكىعاث

 الضولُت اإلادا٦م الضولُت، الجغاثم ؤَم: الجىاجي الضولي ال٣اهىنق ال٣اصع، ٖبض ٖلي ال٣هىجي .5

. 2001 لبىان، الخ٣ى٢ُت، الخلبي ميكىعاث ًت،الجىات

اث صًىان ،3 ٍ ألاو٫، الجؼء الٗام، الضولي ال٣اهىنق في مباصت بىؾلُان، مدمض .6  اإلاُبٖى

. الجؼاثغ الجامُٗت،

 

 حامػيت وزطابل مرهـــــــــــــــساث. (2) 

 لل٣اهىنق الضولُت الخٛحراث يل في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق جىُٟظ آلُاث ٦ما٫، ؤخؿً .1
 الضولي، الخٗاونق ٢اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة اإلاٗانغ، الضولي
. وػو جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت
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ىت، ًىؾ٠ ؤًذ .2 م في ال٣ًاجي الازخهام نبًر  اإلادٟىى اإلاجا٫ بحن ألاٞٗا٫ بٌٗ ججٍغ
 ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة الٗاإلاُت، هدى اإلاٗانغ والخىظه للضو٫ق
. وػو جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت الٗالم، الضولي ال٣اهىنق

بجت .3 م، بَى  قهاصة لىُل مظ٦غة الضولُت، الجىاثُت اإلادا٦م ؤمام الضٖىيق ؾحر بظغاءاث ٍع
 الخ٣ى١، ٧لُت الجىاثُحن، الضولُحن وال٣ًاء ال٣اهىنق ٕٞغ الٗام، ال٣اهىنق في اإلااظؿخحر
. 2011 ٢ؿىُُىت، مىخىعي، ؤلازىة ظامٗت

غاوة .4 ٤ُ، بَى  قهاصة لىُل مظ٦غة الضاثمت، الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ازخهام ٞع
 الخ٣ى١، ٧لُت الضولُحن، وال٣ًاء الجىاجي ال٣اهىنق ٕٞغ الٗام، ال٣اهىنق في اإلااظؿخحر
. 2011 وػو، جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت

 قهاصة لىُل مظ٦غة ؤلاوؿان، خ٣ى١ق خماًت في الضولي الجىاجي ال٣ًاء صوعق مسخاع، زُاَي .5
 مٗمغي، مىلىص ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت الٗام، الضولي ال٣اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر

 .2011 وػو، جحزيق

 قهاصة لىُل مظ٦غة للٟغص، الضولُت واإلاؿاولُت ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم إلاُاء، صًلمي .6

. وػو جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت الضولي، الخٗاونق ٢اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر
ٗاث في الٗالمي الازخهام مبضؤ هاصًت، عابُت .7  في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة الضو٫، حكَغ

 وػو، جحزيق مٗمغي، مىلىص ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت الضولي، الخٗاونق ٢اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن،
2012 .

حر اإلا٣اجلحن بحن الخمُحز مبضؤ ؾاٖض، ال٣ٗىنق .8  اإلاٗانغة، الجزاٖاث وجدضًاث اإلا٣اجلحن ٚو
 الضولي ال٣اهىنق جسهو ال٣اهىهُت، الٗلىم في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل م٣ضمت مظ٦غة

. 2009 باجىت، لخًغ، الخاط ظامٗت ال٣اهىهُت، الٗلىم ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت ؤلاوؿاوي،

ىُت، اإلادا٦م مىاظهت في الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت هؼاع، ٖمغوف .9  قهاصة لىُل مظ٦غة الَى
 ٨ٖىىن، بً الخ٣ى١ق ٧لُت الضولُت، والٗال٢اث الضولي ال٣اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر
. 1 الجؼاثغ ظامٗت

ضة .10  ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة اإلاجغمحن، حؿلُم هٓام جدضًض قبري، ٍٞغ

. 2007 بىمغصاؽ، بى٢غة، ؤمدمض ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت الضولي، ال٣اهىنق ٕٞغ
 قهاصة لىُل مظ٦غة الجىاجي، الضولي ال٣اهىنق في الطخاًا خ٣ى١ق اؾدُٟاء هبُل، زضًم بً
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 بؿ٨غة، ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت الٗام، الضولي ال٣اهىنق ٢اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر
2012 .

م ٖبض مهُٟى ٢صخي .11  الجزاٖاث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ٞٗالُت مضي جُم، ال٨ٍغ
حر الضولُت اإلاؿلخت  ظامٗت الٗام، ال٣اهىنق في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل مظ٦غة الضولُت، ٚو

ىُت، الىجاح  .2010 ٞلؿُحن، هابلـ، الَى

م، هانغيق .12  قهاصة لىُل مظ٦غة ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق اهتها٧اث ٖلى ال٣ٗاب ٞٗالُت مٍغ
 لخًغ، لخاط ظامٗت الخ٣ى١، ٧لُت ؤلاوؿاوي، الضولي ال٣اهىنق ٕٞغ ال٣اهىن، في اإلااظؿخحر

. 2009 باجىت،

 اإلاـــــــــلاالث. (3

ت بحن اإلاؿلخت الجزاٖاث و٢اهىنق ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق ًاػجي، ؤمل .1  ظامٗت مجلت والىا٢٘، الىٍٓغ

. 2004 ،1 الٗضص ،20 اإلاجلض ،ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت للٗلىم صمك٤

 الٗضص 88 اإلاجلض ،ؤ.م.ص.م اإلابضآن، ًخىا٤ٞ و٠ُ٦: الٗالمي الازخهام مباصت ُٞلُب، ٦ؼاُُٞه .2

862، 2006 .

جي الخىُٟظ صلُل ألاخمغ، للهلُب الضولُت اللجىت .3  ظى٠ُ، ؤلاوؿاوي، الضولي لل٣اهىنق الَى
. صٌؿمبــغ

 ال٣بٌ مجا٫ في الجىاثُت اإلاىاص في الضولي ال٣ًاجي الخٗاونق آلُاث جُىعق الٟٛاع، ٖبض مهُٟى .4
مت، إلا٩اٞدت الخضًشت آلالُاث يىء ٖلى وبٖاصتهم الهاعبحن ٖلى  و ال٣ًاثُت الضعاؾاث مهض الجٍغ

. البدٍغً ممل٨ت ال٣اهىهُت،

: وملخلياث مؤجمساث. (4)

ٗاث في ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق جُب٤ُ الغخمان، ٖبض زلٟي .1  مضازلت الضازلُت، الجىاثُت الدكَغ

جي اإلالخ٣ى في مل٣اة  واإلاماعؾت الىو بحن ؤلاوؿاوي الضولي ال٣اهىنق جىُٟظ آلُاث"  ٖىىان جدذ الَى

 الغخمان ٖبض ظامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخ٣ى١ق ٧لُت ،2012 ؤ٦خىبغ 14/15 في ،( ميكىعق ٚحر ) ،"
. 9 م الؿاب٤، اإلاغظ٘ ،.بجاًت محرة،

جي اإلاغ٦ؼيق اإلا٨خب .2 ً، اإلاجغمحن حؿلُم بظغاءاث ،-الجؼاثغ ؤهتربى٫ق -الَى  ٚحر مدايغة الٟاٍع

. 2013 الجؼاثغ، ميكىعة،

 :الالىتروهيت اإلاىاكؼ. (3)
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1. www.icj-cij.org. 

:ألاحىبيت بالللت اإلاساحؼ -زاهيا

 

(1). MEMOIRES: 

1. bertrand bauchot، sanctions penales nationales et droit international penale، these pour 

obtenir le grade de docteur en droit discipline, sciences juridique, univercite lille 2، 

2007. 

Samuel dimuene paku diasolwa، L'exercice de la competence universelle en droit penal 

international comme alternative aux limites inherentes dans  le systeme de la cour  penal 

international, Memoire exigence partielle de la maitrise en droit international, faculté de droit, 

université de montreal, 2008. 

(2). Texte juridique: 

1code de procédures pénales frrancais, 49
éme

 édition, dalloz, 2008. 

 

 

 

  

http://www.icj-cij.org/
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 اإلاخددة ألامم اجفاكيت إهاز في ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ خلىق 

 الظالم غبد شزواٌ: إغدادألاطخاذ مً 

:  ملخف

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت جبجي بن ش ٖلى الضولي للمجخم٘ عص َى ؤلٖا ل الخاٍع  الٍُى
ا٢ت، طويق ألاشخام يض الخمُحز مً  ؤلاوؿاهُت الخ٣ى١ق ب٩اٞت اإلاٗى٢حن جمخ٘ يغوعة ٖلى ههذ ٣ٞض ؤلٖا
 التي الش٣اُٞت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و اإلاضهُت الشابخت خ٣ى٢هم مماعؾت مً جم٨جهم التي
غاٝ الضو٫ق جىُٟظ لًمان ومخابٗت عنض آلُت ًٖ ًٞال جمُحز، ؤي بال و البكغ مً ؾىاَم بها ًخمخ٘  في ألَا

. اللتزاماتها الاجٟا٢ُت

ا٢ت طويق لخ٣ى١ق و٧امال قامال جىُٓما ويٗذ ٞاالجٟا٢ُت  بهُاٚت اإلاٗىُىنق ألاشخام بقغا٥ هدُجت ؤلٖا
ش في ؾاب٣ت وهي اإلاٗاَضة،  .بهم جخٗل٤ مٗاَضة نُاٚت في اإلاٗىُت الٟئت ؤقغ٦ذ ؤن اإلاخدضة ألامم جاٍع

 

Summary : 

The adoption of the United Nations Convention for the rights of persons with disabilities is the 

reponse of the international Community to the long history of discrimination against persons with 

disabilities,It stated the need for persons with disabilities to enjoy all human rights which allow them 

to exercise their fixed rights civil,political,economic,social,and cultural enjoyed by others of people 

and without any discrimination.as well as,monitoring and following mechanism to ensure the 

implementation of the  states parties in the convention for its obligations. 

So the  agreement putting a comprehensive and fully arrangement for the rights of people with 

disabilities as  a  result of the inclusion of concerned persons with the formulation of the treaty,And it 

is a precedent in the histoy of the United Nations that engaged the concerned category in the drafting 

of a treaty concerning them. 

 

: ملدمت

 يمً الٟئت بهظٍ اَخمامها اعج٨ؼ خُض اإلاخدضة، ألامم بوكاء مىظ اإلاٗى٢حن بٟئت الضولي الاَخمام بضؤ       
اع . اإلااضخي ال٣غنق ؾبُٗيُاث بضاًت في بال زانت بهٟت مٗها الخٗامل ًجغ لم و ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗام ؤلَا

الهاث و اله٩ى٥ مً و الن اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمُٗت اٖخمضتها التي الهلت طاث الضولُت ؤلٖا  ؤلٖا
الن ،1971 ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن ألاشخام بد٣ى١ق الخام  خماًت مباصت ،1975 اإلاٗى٢حن بد٣ى١ق الخام ؤلٖا

 ج٩اٞا بكإن اإلاىخضة ال٣ىاٖض ،1991 ال٣ٗلُت بالصخت الٗىاًت جدؿحن و ٣ٖلي بمغى اإلاهابحن ألاشخام
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ا٢ت طويق لؤلشخام ؤن الضولي اإلاجخم٘ بصعا٥ ًبحن ما َى و ،1993 للمٗى٢حن الٟغم  مً البض خاظاث ؤلٖا

. مغاٖاتها مً البض خ٣ى٢ا و جلبُتها

الهاث ٞكل و ٦ٟاًت لٗضم هٓغا و    حر في ال٣اثمت اإلاىاز٤ُ و ؤلٖا  ال٣غنق الضولي اإلاجخم٘ صزل الخماًت، جٞى
 طل٪ ؾبُل في و اإلاٗى٢حن، ألاشخام خ٣ى١ق بكإن ويىخا ؤ٦ثر عئٍت و ٦بحرة بةعاصة الٗكٍغً و الخاصي
ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت الٗامت الجمُٗت اٖخمضث . ؤلٖا

 و قامل جىُٓم وي٘ في هجخذ َل و ؟ الاجٟا٢ُت جًمىتها التي الخ٣ى١ق ؤَم ماهي ج٣ضم مما اهُال٢ا و  
ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق ٧امل  ؟ الاجٟا٢ُت جًمىتها التي واإلاخابٗت الغنض آلُاث ؤَم هي وما ؟ ؤلٖا

٣ا اإلاىيٕى ؾىدىاو٫ق ؤلاق٩الُت ٖلى ؤلاظابت ؤظل مً و :  الخالُت للخُت ٞو

ٌ  اإلابدث  ٞحها اإلا٣غعة الخ٣ى١ق ؤَم و الضولُت الاجٟا٢ُت وكإة :ألاو

ٌ  اإلاولب غوٝ الاجٟا٢ُت وكإة:  ألاو   ببغامها ْو

 الاجٟا٢ُت في اإلا٣غعة اإلاٗى٢حن خ٣ى١ق: الثاوي اإلاولب

  الؿُاؾُت و اإلاضهُت الخ٣ى١ق : ؤوال

 الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخ٣ى١ق:  زاهيا

 الش٣اُٞت الخ٣ى١ق : زالثا

 الاؾخصىاثُت الٓغوٝ في اإلاٗى٢حن ألاشخام خ٣ى١ق:  زابػا

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق الجٟا٢ُت واإلاخابٗت الغنض آلُاث: الثاوي اإلابدث   ؤلٖا

ٌ  اإلاولب جي الغنض :ألاو   الَى

ا٢ت طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت َٝغ مً الضولي الغنض: الثاوي اإلاولب  ؤلٖا

  اللجىت حك٨ُل: ؤوال

  اللجىت ازخهاناث: زاهيا

ٌ  اإلابدث  ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ بدلىق  الازجلاء في دوزها و الاجفاكيت وؼإة:ألاو

ٌ  اإلاولب  إبسامها وظسوف الاجفاكيت وؼإة:  ألاو
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 اإلاٗى٢حن ألاشخام ٦غامت و بد٣ى١ق ًخٗل٤ ُٞما مخ٩املت و قاملت صولُت اجٟا٢ُت خى٫ق اإلاٟاوياث بن       
ض ٖضة صو٫ق بها ج٣ضمذ ٖضًضة مباصعاث زال٫ مً بضؤث  في و ألازحرة َظٍ اإلا٨ؿُ٪، و بًُالُا و ٧الؿٍى
ت إلا٩اٞدت الٗالمي اإلااجمغ بَاع  مً بظل٪ ًخهل ما و ألاظاهب ٦غاَُت و الٗىهغيق الخمُحز و الٗىهٍغ

٣ُا بجىىب صعبان في او٣ٗض الظي حٗهب غ ا٢ترخذ 2001 ؾبخمبر 08 بلى ؤوث 31 مً الٟترة في بٍٞغ  جٍُى

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق خماًت اجٟا٢ُت   (1).ؤلٖا

ضاص مسههت لجىت بةوكاء الٗامت الجمُٗت ٢امذ ٢ض و        حؿتهضٝ مخ٩املت قاملت صولُت اجٟا٢ُت إٖل

ؼ  ٧ان ألاو٫ق اظخماٖاث ٖضة اللجىت ٣ٖضث ٢ض و (2)،19/12/2001 في ٦غامتهم و اإلاٗى٢حن خ٣ى١ق خماًت حٍٗؼ

ىع٥ اإلاخدضة ألامم م٣غ في 2002 ؤوث 29 في  حك٨ُل زالله ج٣غعق ؤًً ،2003 ظىان قهغ زال٫ الشاوي و بيٍُى
ت  خ٣ى١ق ماؾؿاث و الخ٩ىمُت ٚحر للمىٓماث ٌؿمذ مغة ألو٫ق و الاجٟا٢ُت، لهُاٚت ٖمل مجمٖى

ىُت ؤلاوؿان ت مً ظؼء ج٩ىنق بإن الَى  (3).ؤلاوؿان بد٣ى١ق زانت اجٟا٢ُت بهُاٚت مٟىيت ٖمل مجمٖى

ت هجخذ ٢ض و        لىُىػٍلىضا الضاثم اإلامشل Don Mackay ،(4) م٩اي صونق بغثاؾت الهُاٚت ؤو الٗمل مجمٖى

ش الاجٟا٢ُت ٖمل مؿىصة بزغاط في اإلاخدضة ألامم في  لؤلمم الٗامت الجمُٗت جبيذ زم (5)،2004 ظاهٟي 16 بخاٍع

ش اإلاخدضة  بٗض ٦غامتهم و اإلاٗى٢حن خ٣ى١ق جغ٢ُت بلى تهضٝ التي الكاملت الضولُت الاجٟا٢ُت 13/12/2006 بخاٍع

 (6).اإلاٟاوياث مً ؾىىاث ؤعبٗت

                                                           
(1)
- Marianne Schulze, Understanding  the UN  convention on the rights of persons with disabilities, Third 

Edition ,Handicap International, New york,August2010,p18. 

ومسؤوليتة الجنائية والمدنية في إطار خالد مصطفى فهمي ، النظام القانوني لحماية الطفل  -(2)
االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة ،الطبعة األولى، دار الفكر 

 .181، ص 2012الجامعي،اإلسكندرية، 
(3)
- Janet Elord ,David Suozzi and Allyntaylor, Lessons from the experience of  UN convention on the rights of 

persons with disabilities, Journal Of Law  Medicine And Ethics,2010,p 567. 
كان دون مكاي منسق الجمسات الرابعة والخامسة والسادسة لمجنة وقد أنتخب كرئيس لمجنة المعدة  -(4)

 لبلتفاقية 
(5)
- Edmund Ryden ,Rights for the disabled ,Taiwan International studies quartely ,Vol 2, N°01 , Spring, 2006 

,p187 
(6)
- Denis Poizat ,Les Nations Unis et les droits des personnes handicapées, Reliance ,N °23, 2007/1 , P108. 
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ه ما و٢ٗذ ٢ض و           119 و 2007 ماعؽ 30 في ٖلحها الخى٢ُ٘ باب ٞخذ مىظ الاجٟا٢ُت ٖلى صولت 153 مجمٖى

 صولت 90 و البروجى٧ى٫ق في َٝغ صولت 71 َىا٥ الازخُاعيق للبروجى٧ى٫ق باليؿبت و (1)الاجٟا٢ُت، في َٝغ صولت

 و ٦ىضا و ؤؾترالُا و اإلاخدضة الىالًاث و بؾغاثُل: هي صو٫ق زمـ الاجٟا٢ُت ٖاعيذ ٢ض و (2).ٖلُه مى٢ٗت
ذ ًٖ صو٫ق زماوي امخىٗذ ُٞما الُابان ت َالبذ ما بٗض الخهٍى  مٗاهاة الاجٟا٢ُت بخًمحن الٗغبُت اإلاجمٖى
 الخىُٟظ خحز  ؤلاجٟا٢ُت صزلذ ٢ض و(3).الٟلؿُُيُحن اإلاٗا٢حن بلى يمىُت بقاعة في الاخخال٫ جدذ اإلاٗا٢حن

 .2008 ماي 03 في

 الاجفاكيت في اإلالسزة اإلاػىكين خلىق :الثاوي اإلاولب

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق الضولُت الاجٟا٢ُت جىاولذ          اإلاضهُت بالىىاحي اإلاخهلت الخ٣ى١ق ظمُ٘ ؤلٖا
ى والش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، والؿُاؾُت  ٞىاٖله بجمُ٘ الضولي اإلاجخم٘ بًمان ًجؿض َو
ؼ بًغوعة غ لم التي ألازغيق اإلاخدضة لؤلمم الاوؿان خ٣ى١ق إلاٗاَضاث ألاؾاسخي الهضٝ حٍٗؼ  ٧املت خماًت جٞى
. اإلاٗى٢حن ألاشخام لخ٣ى١ق

: بُاهه ؾُإحي إلاا ٣ٞا و الخ٣ى١ق َظٍ مجمل هدىاو٫ق ؾٝى و      

  الظياطيت و اإلادهيت الخلىق : ؤوال

:   الؿُاؾُت و اإلاضهُت الخ٣ى١ق حكمل       

:   الخياة في الخم/ 1

ا و ؤلاوؿان خ٣ى١ق ؤَم الخُاة في الخ٤ ٌٗخبر         خ٣ى١ق ؾاثغ مىه جيب٘ الظي اإلاىب٘ ٞهى ؤؾاؾُت، ؤ٦ثَر

. ؤلاوؿان

                                                           
لتصديق أما ا 2007 -03 -30وقعت الجزائر عمى االتفاقية وكذا البروتوكول اإلضافي بتاريخ   -(7)

  2009-05-12المؤرخ في  188/09بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2009-12-04كان بتاريخ 
تقرير األمين العام، حالة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختباري الممحق بها،   -(8)

 A/67/281: أنظر الوثيقة  03،ص 70،،البند 2012أوت  67،09الدورة 
وسيم حسام الديناألحمد ، الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي االحتياجات الخاصة، الطبعة    -(9)

 .168، ص 2011األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،
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 ٖلى ًجب زم مً و الخُاة، في ألانُل الخ٤ بوؿان ل٩ل ؤن الاجٟا٢ُت مً (09) الخاؾٗت اإلااصة بُيذ ٢ض و     
غاٝ الضو٫ق ت الخضابحر ظمُ٘ اجساط ألَا ا٢ت طويق ألاشخام جمخ٘ لًمان الًغوٍع  ٖلى الخ٤ بهظا ٞٗلُا ؤلٖا
. آلازٍغً م٘ اإلاؿاواة ٢ضم

 :  اللاهىن  ؤمام اإلاظاواة/ 2

ا٢ت طويق ألاشخام ظمُ٘ بإن الضولُت الاجٟا٢ُت حٗتٝر       ًجب زم مً و ال٣اهىن، ؤمام مدؿاوون ؤلٖا
. الخُاة ظىاهب ظمُ٘ في ال٩املت ألاَلُت لهم ٦إشخام باإلاٗى٢حن حٗتٝر ؤن الخ٩ىماث ٖلى

غاٝ الضو٫ق اجساط يغوعة ٖلى (12) ٖكغ الشاهُت اإلااصة ههذ ٣ٞض      حر اإلاىاؾبت الخضابحر ألَا  بم٩اهُت لخٞى

ا٢ت طويق ألاشخام خهى٫ق . ال٣اهىهُت ؤَلُتهم مماعؾت ؤزىاء اإلاىاؾب الضٖم ٖلى ؤلٖا

 بهٟت و اإلاضوي اإلاجخم٘ مىٓماث و اإلاسخلٟت الضو٫ق بحن ٦بحر ظض٫ مشاع الاجٟا٢ُت مً 12 اإلااصة ٧اهذ ل٣ض و 
 ؤزغيق صو٫ق و الهحن و عوؾُا و الٗغبُت الضو٫ق ظل ؤبضث ٣ٞض اإلاٗى٢حن، ألاشخام مىٓماث زانت
ا٢اث طويق ألاشخام بإن مخٗللت اإلااصة َظٍ هو ٖلى جدٟٓها  َم بل ألَلُت مدال لِؿىا الظَىُت ؤلٖا

  (1).الىظىب ؤَلُت ٣ِٞ ٌؿخإَلىنق

 : الللاء إلى اللجىء إمياهيت/ 3

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًجب         مً الٗضالت بلى اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى الىنى٫ق اإلاٗى٢حن لؤلشخام جًمً ؤن ألَا
ؼ و خماًت ؤظل حر ؤن الاجٟا٢ُت مً  (13) ٖكغ الشالشت اإلااصة بُيذ ٣ٞض ، خ٣ى٢هم حٍٗؼ  الخِؿحراث جٞى

م م٘ جدىاؾب التي اإلاٗى٢حن لؤلشخام ؤلاظغاثُت  ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث ظمُ٘ في مكاع٦تهم ٌؿهل ؤٖماَع
. ٞٗا٫ هدى ٖلى

:  ؤمىه و الصخف خسيت/ 4

ا٢ت طويق لؤلشخام الضولُت الاجٟا٢ُت مً (14)ٖكغ الغابٗت اإلااصة ههذ       الضو٫ق ج٨ٟل ؤن ٖلى ؤلٖا
غاٝ : الٟئت لهظٍ ألَا

ت في بالخ٤ الخمخ٘ - تهم مً خغماجهم ٖضم و الصخصخي ألامً و الصخهُت الخٍغ . ٢اهىوي ٚحر بك٩ل خٍغ

. ال٣اهىنق م٘ مدؿ٣ا الخغمان ٩ًىنق ؤن ًجب مجها خغماجهم خالت في -

                                                           
مهند صبلح العزة، األهمية القانونية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة، مجمة عالمي،إدارة رعاية وتأهيل  (10)

 .61، ص 2009، فيفري 04المعوقين، دبي، العدد
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:  الالإوظاهيت ؤو اللاطيت الػلىبت ؤو اإلاػاملت ؤو للخػريب الخػسق غدم/ 5

 ؤو اإلاٗاملت ؤو للخٗظًب شخو ؤي حٍٗغٌ ٖضم ٖلى الاجٟا٢ُت مً (15)ٖكغ الخامؿت اإلااصة جدض      
غاٝ الضو٫ق ٖلى ُٞخٗحن ، الالبوؿاهُت ؤو ال٣اؾُت ال٣ٗىبت ُٗت الخضابحر ظمُ٘ اجساط ألَا ت و الدكَغ  و ؤلاصاٍع
ا و ال٣ًاثُت ا٢ت طويق ألاشخام بزًإ إلاى٘ الخضابحر مً ٚحَر  ال٣ٗىبت ؤو اإلاٗاملت ؤو للخٗظًب ؤلٖا
. الالبوؿاهُت ؤو  ال٣اؾُت

:  الاغخداء ؤو الػىف ؤو لالطخلالٌ الخػسق غدم/ 6

غاٝ الضو٫ق الاجٟا٢ُت مً  (16)ٖكغ الؿاصؾت اإلااصة جُالب        اإلاىاؾبت الخضابحر ظمُ٘ باجساط ألَا
ُٗت ت و الدكَغ ا و الخٗلُمُت و الاظخماُٖت و ؤلاصاٍع ا٢ت طويق ألاشخام خماًت بهضٝ ٚحَر  ظمُ٘ مً ؤلٖا

خضاء و الٗى٠ و الاؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ . الٖا

ا٢ت طويق ألاشخام اؾخٗاصة لدصجُ٘ اإلاىاؾبت الخضابحر بلى ؤٖالٍ بلحها اإلاكاع اإلااصة هو ٣ًغعق ٦ما       ؤلٖا
 ق٩ل ألي ًخٗغيىنق ٖىضما اإلاجخم٘ في بصماظهم و جإَُلهم بٖاصة و الىٟؿُت و ؤلاصعا٦ُت و البضهُت ٖاُٞتهم

خضاء و الٗى٠ ؤو الاؾخٛال٫ ؤق٩ا٫ مً . الٖا

:  الصخـيت الظالمت خمايت/ 7

ا٢ت طويق ألاشخام الاجٟا٢ُت مً (17)ٖكغ الؿابٗت اإلااصة هو ًدمي        و الجؿضًت الاهتها٧اث مً ؤلٖا
ت،  ٖلى ال٣ٗلُت و الصخهُت ؾالمخه اخترام في الخ٤ بٖا٢ت طي شخو ل٩ل ؤهه ٖلى ههذ خُض اإلاٗىٍى

. آلازٍغً م٘ اإلاؿاواة ٢ضم

:  الجيظيت و الخىلل خسيت/ 8

ت الاجٟا٢ُت بها اَخمذ التي الخ٣ى١ق مً       غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخىظب خُض الجيؿُت و الخى٣ل خٍغ  ألَا
تراٝ ت الٖا ا٢ت طويق لؤلشخام الخى٣ل و الخدغ٥ بدٍغ  لىو َب٣ا الجيؿُت ٖلى الخهى٫ق خ٤ ُٞه بما ؤلٖا
ٟا٫ حسجُل ؤهٟا بلحها اإلاكاع اإلااصة ؤلؼمذ ٦ما الاجٟا٢ُت، مً (18)ٖكغ الشامىت  اإلااصة ا٢ت طويق ألَا  ؤلٖا

. ظيؿُت و اؾم ٖلى الخهى٫ق  وبالىدُجت

: الصخص ي الخىلل/ 9

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق الضولُت الاجٟا٢ُت مً (20) الٗكغون اإلااصة جُالب       غاٝ الضو٫ق ؤلٖا  ألَا

 .الاؾخ٣اللُت مً مم٨ً ٢ضع بإ٦بر آزغ بلى م٩ان مً بالخى٣ل الٟئت لهظٍ ج٨ٟل التي الٟٗالت الخضابحر باجساط
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:  اإلاؼازهت خلىق / 10

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت في الىاعصة اإلاكاع٦ت خ٣ى١ق جخجلى       ت خ٤ في ؤلٖا  ببضاء و الخٗبحر خٍغ
 في اإلاكاع٦ت خ٤ و (21) والٗكغون الىاخضة اإلااصة ٖلُه ههذ الظي اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫ق و الغؤي

. (29) والٗكٍغً الخاؾٗت اإلااصة ٖلُه ههذ الظي الٗامت الؿُاؾُت الخُاة

ٌ  و السؤو إبداء و الخػبير خسيت - :  مػلىماث غلى الخـى

ا٢ت طويق ألاشخام خ٤ ٖلى الاجٟا٢ُت مً (21) والٗكغون الىاخضة اإلااصة جا٦ض       لهم ٩ًىنق ؤن في ؤلٖا
ت اإلاٗا١ للصخو الاجٟا٢ُت مىذ و ٖىه، الخٗبحر و عؤي  خ٤ مىده ٌؿخلؼم ٖىه الخٗبحر و الخٗبحر خٍغ

 الخ٨ىىلىظُا ؤن و زانت بإهٟؿهم ًسخاعوجها التي الاجهالُت الىؾاثل و بالُغ١ق اإلاٗلىماث ٖلى الخهى٫ق
. اظخماُٖا صمجهم في حؿاٖض و خُاتهم ٖلحهم حؿهل ٧ىجها الُىمُت خُاتهم في ظضا مهمت

 : الػامت و الظياطيت الخياة في اإلاؼازهت -

ا٢ت طويق ألاشخام خ٤ ًسخل٠ ال      م ًٖ الٗامت و الؿُاؾُت الخُاة في باإلاكاع٦ت ؤلٖا  خُض مً ٚحَر
ا٢ت لظويق الؿُاؾُت اإلاكاع٦ت حٗخبر ال٨ٗـ ٞٗلى ألاشخام لجمُ٘ ؤؾاؾُت ٢ًُت ٞاإلاكاع٦ت اإلابضؤ،  ؤلٖا
. مٗه الخٟاٖل و باإلاجخم٘ اإلاكاع٥ صوعَم لخُٟٗل اإلاهمت اإلاضازل بخضي

ذ ؤصائهم بخِؿحر الضو٫ق (29) والٗكغون الخاؾٗت اإلااصة ؤلؼمذ طل٪ ؤظل مً و      و باالهخساباث للخهٍى
ا٢ت طويق ألاشخام ظمُٗاث لضوعق بٟٚا٫ صونق الخ٤ لهظا إلاماعؾتهم ال٨ُٟلت الترجِباث مغاٖاة  ٖلى ؤلٖا
جي و الضولي الهُٗض ؼ اإلادلي و ؤلا٢لُمي و الَى اع َظا في خ٣ى٢هم لخٍٗؼ . ؤلَا

: الخـىؿيت اخترام/ 11

غاٝ الضو٫ق الاجٟا٢ُت مً (22)والٗكغون الشاهُت  اإلااصة جُالب       طويق ألاشخام زهىنُت باخترام ألَا
ا٢ت  في ٢اهىوي ٚحر ؤو حٗؿٟي لخضزل بٖا٢ت طي شخو ؤي حٍٗغٌ ًجىػق ال خُض اإلاىاَىحن ٦ؿاثغ ؤلٖا

ه ؤو مغاؾالجه ؤو مجزله ؤو ؤؾغجه ؤو زهىنُاجه . ؾمٗخه ؤو قٞغ

:  ألاطسة و البيذ اخترام/ 12

ذ       ا٢ت طويق لؤلشخام (23) والٗكٍغً الشالشت اإلااصة في الاجٟا٢ُت اٖتٞر  ٖاثالث لهم ج٩ىنق ؤن في ؤلٖا
غاٝ الضو٫ق ؤلؼمذ ٣ٞض ، بهم زانت  اإلاؿاثل في يضَم الخمُحز ٖلى لل٣ًاء الٟٗالت الخضابحر بةًجاص ألَا

. الُال١ و الخبجي و ألاؾغة و بالؼواط الهلت طاث
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غاٝ الضو٫ق ج٣ضم الخاالث ظمُ٘ في و       ت اإلاؿاٖضاث ألَا  مً جم٨ُجهم ؤظل مً الٟئت لهظٍ الًغوٍع
إل غاٝ الضو٫ق ج٨ٟل ٦ما ، الخُاجُت بإمىعَم الَا ه ًٖ مٗا١ َٟل ؤي ٞهل بٗضم ألَا  إلاهلخت بال ؤبٍى
.  الًٟلى الُٟل

  الاحخماغيت و الاكخـاديت الخلىق :  زاهيا

: بُاهه ؾُإحي ُٞما الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخ٣ى١ق جخمشل     

:  اإلاجخمؼ في ؤلادماج و اإلاظخلل الػيؽ/ 1

ا٢ت طويق ألاشخام خ٤ ٖلى (19) ٖكغ الخاؾٗت اإلااصة هو في الاجٟا٢ُت ؤ٦ضث       يمً الِٗل في ؤلٖا
ت بسُاعاث اإلاجخم٘ حر م٘ بُىتهم في ؤلا٢امت و ٧الِٗل آلازٍغً لخُاعاث مؿاٍو ت الخضماث جٞى  التي الًغوٍع

. ًدخاظىجها

 و اإلاجخم٘ في الاهضماط و باؾخ٣اللُت الِٗل مٟهىم الضولُت الاجٟا٢ُت مً ٖكغ الخاؾٗت اإلااصة جغبِ و    
غاٝ الضو٫ق جُالب زم مً :   بـ ألَا

غ و الازخُاع مً ألاشخام جم٨حن - . ب٢امتهم و مِٗكتهم ٦ُُٟت و م٩ان ج٣ٍغ

حر - . الؿ٩اهُت البِئت يمً و مجخمٗاتهم في الِٗل مً لخم٨ُجهم اإلاٗى٢حن لؤلشخام اإلاؿاٖضة جٞى

حر يمان -  .آلازٍغً م٘ اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى ٖلحها الخهى٫ق بم٩اهُت و الٗامت الخضماث جٞى

:   الخإهيل إغادة و الصخيت السغايت/ 2

ا٢ت طويق لؤلشخام بن       ً، ألاشخام ٦ؿاثغ الصخُت الخضماث ٖلى الخهى٫ق في الخ٤ ؤلٖا  آلازٍغ

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت مً (25)والٗكغون الخامؿت ٞاإلااصة  ؤن ٖلى ههذ ؤلٖا
ا٢ت طويق ألاشخام ُت مً مم٨ً مؿخىيق ؤٖلى ٖلى ًدهلىا ؤن ًجب ؤلٖا اًت هٖى  جمُحز صونق الصخُت الٖغ

ا٢ت ؤؾاؽ ٖلى غاٝ الضو٫ق جخسظ ؤن و ؤلٖا ا٢ت طويق ألاشخام بدهى٫ق ال٨ُٟلت اإلاىاؾبت الخضابحر ألَا  ؤلٖا
. الهخي الخإَُل بٖاصة زضماث طل٪ في بما الجيؿحن بحن الٟغو١ جغاعي صخُت زضماث ٖلى
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حر ٖلى ال٣ضعة ٖضم و الهخي الىعي ل٠ًٗ ٦بحر ؤزغ ٞهىال٪       اًت جٞى  واؾ٘ هُا١ ٖلى الصخُت الٖغ
ا٢ت طويق لؤلشخام باليؿبت  ؤن ًم٨ً التي و اإلا٩لٟت الٗالط اخخُاظاث ببٌٗ ًخٗل٤ ُٞما زانت و ؤلٖا
ا٢ت خاالث مً الٗضًض جٟا٢م و خضور جمى٘  (1).ؤلٖا

غاٝ الضو٫ق الاجٟا٢ُت مً (26) والٗكغون الؿاصؾت اإلااصة ؤلؼمذ ٦ما      حر ألَا  و الخإَُل ٞغم بخٞى
ا٢ت طويق لؤلشخام الخضٍعب . ٖلحها اإلاداٞٓت و الاؾخ٣اللُت مً ٢ضع ؤ٢صخى بلٙى مً ًخم٨ىىا ختى ؤلٖا

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًجب ٦ما     ٟحن و لؤلزهاثُحن اإلاؿخمغ و ألاولي الخضٍعب بخ٣ضًم الالتزام ألَا  و اإلاْى

حن . الخإَُل بٖاصة و الخإَُل زضماث ج٣ضًم مجا٫ في الٗاملحن ؤلاصاٍع

:  الخىظيف و الػمل في الخم/ 3

ؼ الكاملت الضولُت الاجٟا٢ُت مً  (27) والٗكٍغً الؿابٗت اإلااصة في ظاء      ألاشخام خ٣ى١ق خماًت و لخٍٗؼ
ا٢ت طويق تراٝ الضو٫ق ٖلى ؤلٖا ا٢ت طويق بد٤ الٖا  جدمي ؤن و آلازٍغً م٘ اإلاؿاواة ٢ضم ٖلى الٗمل في ؤلٖا
 قٗىعق جبضًض ٖلى حٗمل التي الؿبل ؤًٞل َى الٗمل ؤن بلى ًغظ٘ طل٪ في الؿبب و الٗمل، في الخ٤ َظا

ت ٖلى ٌؿاٖضٍ بط بالٗؼلت اإلاٗا١ . اإلاُٗلت َا٢اجه ًٖ ٨ًك٠ ٦ما اإلاجخم٘ في اهضماظه ؾٖغ

ا٢ت طويق ألاشخام بحن البُالت مٗضالث جتراوح و      جبلٜ ألاوعوبي الاجداص في و ،% 70 و%  50 بحن ما ؤلٖا

غ ال الىامُت الضو٫ق في ؤما%  58 اليؿبت  90 و%  80 بحن جتراوح اليؿبت ؤن ٌٗخ٣ض ؤهه بال ص٣ُ٢ت بُاهاث جخٞى
.%(2) 

ت ٖلى ؤهٟا بلحها اإلاكاع اإلااصة في الاجٟا٢ُت ههذ ٢ض و      اجساطَا اإلاُلىب ؤلاظغاءاث ؤو ألاخ٩ام مً مجمٖى
ما٫ ٍؼ و الٗمل في الخ٤ إٖل ٠ُ مغاخل ٧ل في الخمُحز زُغ مً بضءا حٍٗؼ  مماعؾت مً جم٨ُجهم م٘ الخْى
٠ُ و الى٣ابُت و الٗمالُت خ٣ى٢هم  في الٗمل مً جم٨ُجهم و الٗام ال٣ُإ في اإلاٗى٢حن ألاشخام جْى
 و الخضٍعب بغامج في اإلاٗى٢حن ألاشخام إلقغا٥ الالػمت الخضابحر اجساط ظاهب بلى اإلاٟخىخت الٗمل ؾى١ق

٠ُ  .الخْى

 

                                                           
يوسف إسماعيل عبد اهلل، معا من اجل عالم أفضل لمجميع إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة في  -(11)

   41، ص  2012، ديسمبر 10التنمية والوقاية والحماية، إدارة رعاية وتأهيل المعوقين، دبي، العدد 
اإلعاقة، مجمة عالمي، إدارة رعاية جمال محمد الخطيب، تجارب دولية في تشغيل األشخاص ذوي -(12)

  24، ص 2010، فيفري 04 دوتأهيل المعوقين،دبي، العد
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: الاحخماغيت الخمايت و الالبم الػيؽ/ 4

ا٢ت طويق ألاشخام بد٤ الضولُت الاجٟا٢ُت حٗتٝر       اظخماُٖت، خماًت و الث٤ مِٗصخي مؿخىيق في الٖا
غاٝ الضو٫ق جُالب (28) والٗكٍغً الشامىت اإلااصة ٞىجض  َظا نىنق و لخإمحن الٗملُت ؤلاظغاءاث باجساط ألَا
ا٢ت طويق لؤلشخام الاظخماُٖت الخماًت و الخ٤ م و الٖا  ٢ُام زال٫ مً ال٣ٟغ خاالث في زانت ؤؾَغ

ت اإلاؿاٖضاث بخ٣ضًم اإلاسخلٟت الضولت ماؾؿاث . الٟئت لهظٍ الًغوٍع

  الثلافيت الخلــىق : زالثا

:   في الش٣اُٞت الخ٣ى١ق جخجؿض     

:   الخػليم في الخم/ 1

 ؤو جٍٟغ٤ صونق مىاًَ ٧ل بها ًخمخ٘ ؤن ًجب التي ؤلاوؿان خ٣ى١ق ؤبؿِ مً الخٗلُم في الخ٤ ٌٗخبر     
غيق ألاؾاؽ ٞهى جمُحز،  مىاَبهم جىمُت زال٫ مً ٌؿغ و بؿهىلت مجخمٗاتهم في اإلاٗا٢حن لضمج الجَى

. اإلاجخم٘ في ال٩املت اإلاكاع٦ت مً جم٨ىحهم و الصخهُت

ٟا٫ مً%  90 جدصخي الىامُت ٞالبلضان       في مضاومىنق ٚحر ؤو باإلاضاعؽ ملخد٣حن ٚحر اإلاٗى٢حن ألَا

 (1).(الُىوؿ٩ى ) الٗلىم و والش٣اٞت للتربُت اإلاخدضة ألامم مىٓمت بلى اؾدىاصا اإلاضاعؽ

ا٢ت طويق ألاشخام بدماًت الخانت اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت خضصث و      طاث اإلاجاالث ٦ةخضي الخٗلُم ؤلٖا
ت، غاٝ ٞالضو٫ق ألاولٍى  اإلاٗى٢حن ألاشخام حٗلُم صونق جدى٫ق التي الخىاظؼ ظمُ٘ بةػالت ملؼمت ألَا
 الاجها٫ ج٣ىُاث اؾخسضام ٖلى مؿاٖضتهم و ؤَىاٍع بمسخل٠ الخٗلُم مً اؾخصىائهم ٖضم و بخم٨ُجهم
٣ت مشل الخضًشت و الكاملت بهم جم ؤ٦ٟاء ؤؾاجظة و مٗلمحن يمان م٘ ؤلاقاعة لٛت و البراًل ٍَغ  جضٍع

٣ت . مىاؾبت بٍُغ

:  السياكت و الدظليت و الترفيه ؤوؼوت و الثلافيت الخياة في اإلاؼازهت في الخم/ 2

ا٢ت طويق ألاشخام بقغا٥ بًغوعة الاجٟا٢ُت حٗتٝر      ايُت و الش٣اُٞت الخُاة في ؤلٖا  ٢ضم ٖلى الٍغ
ً، م٘ اإلاؿاواة غاٝ الضو٫ق جخ٨ٟل خُض آلازٍغ ت الخضابحر باجساط الاججاٍ َظا في ألَا  لًمان الًغوٍع

ايُت و الش٣اُٞت اإلاؿاب٣اث و اليكاَاث ظمُ٘ في بقغا٦هم حهُت و الٍغ  .الدؿلُت و التٞر

 

                                                           
 .34، المرجع السابق، ص  وسيم حسام الدين األحمد -(13)



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

165 

  الاطخثىابيت الظسوف في اإلاػىكين ألاشخاؾ خلىق :  زابػا

ا٢ت طويق ألاشخام حٗغى ان      الظًً زانت الخاالث مً ال٨شحر في الاَخمام ٖضم و للخجاَل ؤلٖا
 صٞ٘ الُبُُٗت ال٩ىاعر ؤو الُىاعتق ؤو اإلاؿلر الجزإ خاالث ؾىاء بالخُىعة جدؿم خاالث في  ًىظضونق

 ٖلى (11) ٖكغ الخاصًت اإلااصة في الخىهُو الى الٟئت بهظٍ الخانت الاجٟا٢ُت زال٫ مً اإلاخدضة ألامم
غاٝ الضو٫ق التزام يغوعة ت الخضابحر ٧اٞت اجساط ٖلى الضولي لل٣اهىنق َب٣ا ألَا . لخماًتهم الًغوٍع

 ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ خلىق  الجفاكيت واإلاخابػت السؿد آلياث:الثاوي اإلابدث

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق الضولُت الاجٟا٢ُت جىُٟظ لًمان          آلُاث اإلاخدضة ألامم اوظضث ؤلٖا
حن ٖلى والغنض للمخابٗت جي اإلاؿخٍى ى والضولي الَى : ًلي ُٞما بلُه ؾيخُغ١ق ما َو

ٌ  اإلاولب  الىهني السؿد:ألاو

ا٢ت طويق ألاشخام لخ٣ى١ق الضولُت الاجٟا٢ُت ظاءث  الهُٗض ٖلى والخىُٟظ الغنض آلُاث بَاع في ؤلٖا
جي ت الَى  ًم٨ً والتي الغنض ٖملُت زال٫ ومغاٖاتها بها ال٣ُام ًيبػي التي ألاؾاؾُت اإلاباصت مً بمجمٖى

ا : الخالُت الى٣اٍ في بًجاَػ

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخٗحن -1 ٣ا ألَا  . الضولت صازل الٗمل بَاع حُٗحن ال٣اهىهُت لىٓمها ٞو

غاٝ الضو٫ق ٞان (33/2)الشاهُت ال٣ٟغة والشالزحن الشالشت اإلااصة لىو َب٣ا         بوكاء ؤو بدك٨ُل ملؼمت ألَا
 ماؾؿاث  ٖضة ؤو مؿخ٣لت ماؾؿت بوكاء ًخٗحن خُض الاجٟا٢ُت، جىُٟظ إلاخابٗت الضولت صازل ٖمل بَاع

ؼ مؿخ٣لت ت ٚحر الغنض آلُاث ج٩ىنق ؤن  ٞاإلاهم وعنضَا، الاجٟا٢ُت جىُٟظ لخٍٗؼ  ؤًت لىاء جدذ مىًٍى
اًت ؤو الضٖم جخل٣ى وال الضولت ماؾؿاث مً ماؾؿت  ؤلؼمذ و٢ض ماؾؿت، ؤو خؼب ؤو جُاع ؤي مً الٖغ
غاٝ الضو٫ق الاجٟا٢ُت خباع بٗحن ؤزظ الغنض آلُت بوكاء في ألَا  باإلاغا٦ؼ اإلاخٗل٣ت باَعـ مباصت الٖا

ىُت واإلااؾؿاث   (1).ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت الَى

غاٝ الضو٫ق بقغا٥ يغوعة -2 ا٢ت طويق ألاشخام زانت وبهٟت اإلاضوي اإلاجخم٘ الاجٟا٢ُت في ألَا  ؤلٖا
 جًمىخه إلاا َب٣ا الغنض ٖملُت في ومىٓماتهم الاجٟا٢ُت ؤخ٩ام بدىُٟظ الغثِؿحن اإلاٗىُحن بىنٟهم

 .(33) والشالزحن الشالشت اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة

 

 
                                                           

 20/12/1993المؤرخ في  134/ 48آقرتها األمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة  -(14)
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 ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ بدلىق  اإلاػىيت اللجىت هسف مً الدولي السؿد: الثاوي اإلاولب

 طويق ألاشخام بد٣ى١ق مٗىُت لجىت (34) والشالزحن الغابٗت اإلااصة بمىظب الضولُت الاجٟا٢ُت ؤوكإث       
ا٢ت، غ في بالىٓغ جسخو ؤلٖا غاٝ الضو٫ق ج٣اٍع لى صوعٍت بهىعة ألَا غ َظٍ ؤؾاؽ ٖو  مالخٓاث ج٣ضم الخ٣اٍع
غاٝ الضو٫ق جل٪ بلى وجىنُاث زخامُت . ألَا

: وازخهاناتها اللجىت حك٨ُلت ًلي ُٞما وؾىدىاو٫ق       

:  ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ بدلىق  اإلاػىيت اللجىت حؼىيلت -1

ا٢ت طويق لؤلشخام الضولُت الاجٟا٢ُت جىو    اللجىت ؤن ٖلى (34)والشالزحن الغابٗت ماصتها في ؤلٖا

ا٢ت طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاٗىُت  (1).مؿخ٣ل زبحرا18 مً جخ٩ىنق ؤلٖا

يخسب ُٗت الخل٣ُت اإلا٩اهت طويق مً الصخهُت بهٟتهم اللجىت ؤًٖاء ٍو  في الٗالُت وال٨ٟاءة الٞغ
ا٢ت، ؤلاوؿان خ٣ى١ق مجا٫  ؤق٩ا٫ جمشُل ًًمً بما الٗاص٫ الجٛغافي الخمشُل بلى بالىٓغ و٦ظل٪ وؤلٖا

ا٢ت طويق الخبراء ومكاع٦ت ال٣اهىهُت والىٓم الخًاعاث مً مسخلٟت ٣ا اللجىت في ؤلٖا  ٖلُه ههذ إلاا ٞو
. (34)والشالزحن الغابٗت اإلااصة مً الغابٗت ال٣ٟغة

جغيق غاٝ الضو٫ق جغشخهم ؤشخام ٢اثمت مً الؿغيق باال٢ترإ اللجىت ؤًٖاء اهخساب ٍو  بحن مً ألَا
اًاَا غاٝ، الضو٫ق ماجمغ اظخماٖاث في ٖع ٩ىنق ألَا ت اإلاىخسبىنق ألاشخام ٍو  الظًً َم اللجىت لًٍٗى

لى ألانىاث مً ٖضص ؤٖلى ٖلى ًدهلىنق لبُت ٖو غاٝ الضو٫ق ممشلي ؤنىاث مً اإلاُل٣ت ألٚا  الخايٍغً ألَا
ذ ٖملُت في واإلاكتر٦حن  (2).الخهٍى

يخسب  خالت وفي واخضة، مغة اهخسابهم بٖاصة ًجىػق ؤهه ٖلى ؾىىاث ؤعبٗت إلاضة اللجىت ؤًٖاء ٍو
اة ًاء ؤخض بٖالن ؤو اللجىت ؤًٖاء ؤخض اؾخ٣الت ؤو ٞو  مً ؾبب ألي واظباجه ؤصاء ٖلى ٢ضعجه ٖضم ألٖا

الث ًمل٪ ؤزغ زبحرا حٗحن للًٗى اإلاغشخت الُٝغ الضولت ٞةن ألاؾباب ت له حؿمذ التي اإلاَا  في بالًٍٗى

٣ا اإلاؿخسل٠ الًٗى ٞترة مً جب٣ى إلاا اللجىت . الاجٟا٢ُت مً 34 اإلااصة مً (09)الخاؾٗت ال٣ٟغة ألخ٩ام ٞو

خىلى حر ألاممُت للمىٓمت الٗام ألامحن ٍو ٟحن جٞى ت واإلاغا٤ٞ الالػمحن اإلاْى  اللجىت ل٣ُام الًغوٍع
٣ا اإلاخدضة ألامم مىاعص مً ؤظىعَم اللجىت ؤًٖاء ًخل٣ى ٦ما وا٢خضاع ٦ٟاءة ب٩ل بمهامها  للكغوٍ ٞو

                                                           
تصديق  (60)خبير لكن بحصول االتفاقية عمى ستين 12منكانت المجنة تتألف في بادئ األمر  -(15)

 .ازدادت عضوية المجنة بستة أعضاء
 .  الفقرة الخامسة من اإلتفاقية الدولية لحماية األشخاص ذوي اإلعاقة 34المادة  -(16)
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دهل اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمُٗت َٝغ مً اإلادضصة ًاء ٍو  والامخُاػاث الدؿهُالث ٖلى ألٖا

 (1).اإلاخدضة لؤلمم جابٗت بمهام اإلا٩لٟىنق للخبراء ةاإلامىىح والخهاهاث

 مً صوعة ح٣ٗض ؤن لها ًم٨ً ل٨ً ظى٠ُ، في اإلاخدضة ألامم م٨خب في ٖاصة اللجىت صوعاث وح٣ٗض
 للجىت الضازلي الىٓام مً الشالشت للماصة َب٣ا للمىٓمت الٗام ألامحن م٘ بالدكاوعق ؤزغ م٩ان في الضوعاث
ا٢ت طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاُٗىت . ؤلٖا

: ؤلاغاكت ذوو  ألاشخاؾ بدلىق  اإلاػىيت اللجىت اخخـاؿاث  -2

غ جل٣ي بحن اللجىت ازخهاناث جدىٕى  غاٝ الضو٫ق ج٣اٍع  الٗامت والخىنُاث الا٢تراخاث وج٣ضًم ألَا
. الٗامت واإلاىا٢كاث الخٗل٣ُاث ظاهب بلى

: بُاهه ؾُإحي ُٞما ازخهاناتها وؾىدىاو٫ق 

 :الخلازيس دزاطت و جللي - أ

غاٝ الضو٫ق الاجٟا٢ُت مً ألاولى ٣ٞغتها  في (35) والشالزىنق الخامؿت اإلااصة ؤلؼمذ        غ ج٣ضًم ألَا  ج٣اٍع
ُٗت الخضابحر ًٖ وقاملت ؤولُت ت الدكَغ ىُت والبرامج الؿُاؾاث و الاجٟا٢ُت لخىُٟظ اإلاخسظة  وؤلاصاٍع  الَى

ا٢ت، طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت ا ج٣ضًم َٝغ صولت ٖلى ًخٗحن ٦ما ؤلٖا َغ  ًٚىنق في ألاولى ج٣ٍغ
. لها باليؿبت الاجٟا٢ُت هٟاط بضء ٣ٖب ؾيخحن

                                                           
 .من اإلتفاقية الدوليةلحماية األشخاص ذوي اإلعاقة 13و12و11الفقرات  34المادة  -(17)
صبلح العزة،آليات الرصد الوطني والدولي التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مجمة مهند  - (18)

 .73،ص2012، ديسمبر10،دبي،العددإدارة رعاية وتأهيل المعوقينعالمي،
اإلتحاد البرلماني العالمي،من اإلستثناء إلى المساواة إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، دليل  -(19)

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول اإلختياري المرتبط بها، البرلمانين بشأن 
 .30،ص14،2007رقم

 74السابق، ص عمهند صبلح العزة، المرج - (20)
لورا ثابيتاز،بورغمان،ستيفان ترومان،اإلستعمال الكفؤ لآلليات الدولية لمراقبة ورصد حقوق  - (21)

 26،ص2010الدولي لئلعاقة،جنيف،األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها،التحالف 

http : www.internationaldisabilityalliance.org 
المجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بيان بشأن نصف اليوم المكرس لممناقشة العامة  -(22)

 CRPD/C/8/3: أنظر الوثيقة 01، ص2012أكتوبر15بشأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،

http://www.international/
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غاٝ الضو٫ق ٞةن اإلا٣ابل، وفي        غ بخ٣ضًم ملؼمت ألَا  مجها جُلب خُىما ؤو ؾىىاث ؤعبٗت ٧ل صوعٍت ج٣اٍع
غا  اللجىت غاٝ للضو٫ق اللجىت جدضصَا التي الخىظحهُت للمباصت َب٤ ج٣ٍغ غ بٖضاص في ألَا ٣ا الخ٣اٍع  إلاا ٞو
ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق اجٟا٢ُت مً  (35) والشالزحن الخامؿت اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة جًمىخه . ؤلٖا

غ وبٖضاص       اإلاٗىُت الجهاث ٧ل ٞحها حكاع٥ ج٩املُت ٖملُت هي الاجٟا٢ُت في الُٝغ الضولت ظاهب مً الخ٣ٍغ
ا ووظهاث مىا٢ٟها بُجها ُٞما وجيؿ٤ غ ٨ٌٗـ بدُض هَٓغ ت لٛت الخ٣ٍغ  (1).للضولت مىخضة وعٍئ

جىػق  الاجٟا٢ُت بخُب٤ُ نلت طاث بياُٞت مٗلىماث ج٣ضًم َٝغ صولت ؤي مً جُلب ؤن للجىت ٍو

. (36) والشالزحن الؿاصؾت اإلااصة مً ألاولى ال٣ٟغة في ظاء إلاا َب٣ا

غ مً ًغص ما مغاظٗت ٖىض اللجىت صوعق ٠٣ً وال غاٝ الضو٫ق مً ج٣اٍع  بقٗاع بلى طل٪ ًخجاوػق بل ألَا
ا ج٣ضًم في جإزغث َٝغ صولت ؤي َغ  بىاء الضولت َظٍ مؿخىيق ٖلى الاجٟا٢ُت جُب٤ُ ٞدو بًغوعة ج٣ٍغ
. مىزى٢ت مٗلىماث ٖلى

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخٗحن ؤزغ ظاهب ومً ا اإلا٣ضمت ألَا َغ  ٢ضمتها التي اإلاٗلىماث ج٨غاع ٖضم لخ٣اٍع
ا في ٢بل مً َغ غ َظٍ ج٩ىنق ؤن ًيبػي ٦ما الكاملت، ألاولُت ج٣اٍع  ٦ما والكٟاُٞت، بالىيىح مدؿمت الخ٣اٍع

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًجب ا وكغ ألَا َغ إل مً الجمهىعق ًخم٨ً ختى ج٣اٍع . ٖلحها الَا

مال  ؤن للجىت ًم٨ً ٞةهه الاجٟا٢ُت مً (36) والشالزحن الؿاصؾت اإلااصة مً الخامؿت بال٣ٟغة ٖو
غ ؤي جدُل غاٝ الضو٫ق مً ج٣اٍع  وبغامجها اإلاخدضة ألامم ونىاص٤ً اإلاخسههت الى٧االث مسخل٠ بلى ألَا
 جإصًت يمان ٖلى حؿاٖض ؤن اللجىت حؿخُُ٘ ختى الخ٣ىُت للمؿاٖضة َلبا اإلاسخهت الهُئاث وؾاثغ
غ ا٢ت طويق باألشخام الخانت الخ٣ى١ق ؤٖما٫ في مؿخمغ جدؿحن بلى الضوعٍت الخ٣اٍع  (2).ؤلٖا

: الػامت والخىؿياث الاكتراخاث جلديم-ب

غ اللجىت جل٣ي بٗض غاٝ الضو٫ق ج٣اٍع  وبنضاع ٞحها الضو٫ق ومىا٢كت ومغاظٗتها بضعاؾتها ج٣ىم ألَا

. اإلاٗىُت الُٝغ الضولت بلى والخىنُاث واإلاالخٓاث الا٢تراخاث َظٍ جدُل زم الخىنُاث،
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ؼ ألامشل الىي٘ بلى الىنى٫ق جخىدى ٞةجها جل٪، باإلاهام الغنض لجىت ج٣ىم وبط  خ٣ى١ق لخٍٗؼ
ا٢ت طويق ألاشخام جي الهُٗضًً ٖلى ؤلٖا غاٝ الضو٫ق بعقاص زال٫ مً والضولي الَى  الؿبل ؤهج٘ بلى ألَا
 (1).طل٪ لخد٤ُ٣

: الػامت واإلاىاكؼاث الخػليلاث-ج

 ؤن لها ًجىػق ٞةهه للجىت الضازلي الىٓام مً ألاولى ٣ٞغتها في وألاعبٗحن الؿابٗت اإلااصة لىو َب٣ا 
ؼ ب٣هض الاجٟا٢ُت ومىاص ؤخ٩ام بلى اؾدىاصا ٖامت حٗل٣ُاث جهضع غاٝ الضو٫ق ومؿاٖضة جىُٟظَا حٍٗؼ  ألَا

اء في غ بخ٣ضًم اإلاخٗل٣ت بالتزاماتها الٞى . الخ٣اٍع

٩ل٠        ؤؾاؾا حك٩ل ٢ض الخىنُاث ؤن ٖلما الٗام، الخٗل٤ُ مؿىصة بةٖضاص اللجىت ؤًٖاء ؤخض ٍو
خٗحن (2)الٗام، للخٗل٤ُ ا في ؤنضعتها التي الٗامت الخٗل٣ُاث بصعاط اللجىت ٖلى ٍو َغ  الٗامت الجمُٗت بلى ج٣ٍغ

٣ا اإلاخدضة لؤلمم  الضازلي الىٓام مً  (47) وألاعبٗحن الؿابٗت اإلااصة مً الشاهُت ال٣ٟغة جًمىخه إلاا ٞو

. للجىت

ا٢ت طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت جسهو آزغ ظاهب ومً   ًىم هه٠ ؤو ًىم ؤلٖا
 ما او٣ٗضث التي الشامىت صوعتها في اللجىت زههذ و٢ض الاجٟا٢ُت، مىاص مً ماصة خى٫ق الٗامت للمىا٢كت

ا٢ت طواث والٟخُاث اليؿاء لخ٣ى١ق الٗامت للمىا٢كت ًىم هه٠ 2012ؾبخمبر 28و17 بحن  ؤق٩ا٫ بؿبب ؤلٖا

خضاءاث والٗى٠ الخمُحز ا٢ت طواث والٟخُاث اليؿاء لها جخٗغى التي والٖا  (3).ؤلٖا

 

: خاجمت

ا٢ت طويق ألاشخام خ٣ى١ق بسهىم ٢ضمىاٍ ما زاجمت في        واَم اإلاخدضة ألامم اجٟا٢ُت بَاع في ؤلٖا

: الخالُت الىخاثج ٖلى الى٢ٝى ًم٨ً ٞةهه واإلاخابٗت الغنض  آلُاث

 طويق ألاشخام خ٣ى١ق مُضان في اإلاخٓاٞغة الجهىص و اإلاخىانل الٗمل مً ل٣ٗىص هخاط الاجٟا٢ُت حٗخبر /1

ا٢ت، ٣ت في ٦بحر جدى٫ق ق٩لذ ٣ٞض ؤلٖا  15  بيؿبت ٣ًضع ما حك٩ل التي الٟئت َظٍ م٘ اإلاجخمٗاث حٗامل ٍَغ

. الٗالم ؾ٩ان مً %
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 الضولُت الاجٟا٢ُت جبجي بلى الضولي اإلاجخم٘ صٞ٘ ما َى اإلاجخمٗاث صازل التهمِل و ؤلا٢هاء و الخمُحز بن/2

ا٢ت طويق ألاشخام لخماًت . ؤلٖا

ا٢ت طويق ألاشخام جمخ٘ ٖلى الاجٟا٢ُت جإ٦ُض /3  و الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت و اإلاضهُت الخ٣ى١ق ب٩اٞت ؤلٖا
ً، م٘ ومؿاواة ٢ضم ٖلى الش٣اُٞت و الاظخماُٖت م آلازٍغ  الضو٫ق مً الٗضًض في الجؼا٫ التي ال٣ٗباث ٚع

اتهم و لخ٣ى٢هم مماعؾتهم صونق جدى٫ق  ؤظل مً ألامام بلى الضولُت الجهىص صٞ٘ ًخُلب الظي ألامغ خٍغ
. ؤلاوؿان لخ٣ى١ق اإلاخ٩افئ و ال٩امل الخمخ٘ مً الٟئت َظٍ جم٨حن

غاٝ الضو٫ق التزام عمؼ جب٣ى الاجٟا٢ُت ٞٗالُت بن/ 4  الخضابحر ٧ل جىُٟظ ٦ٟالت ٖلحها ًخٗحن خُض ألَا
ا في الاجٟا٢ُت جىُٟظ ٦ٟالت ؤظل مً الاجٟا٢ُت في ٖلحها اإلاىهىم َغ  ؤلاوؿان خ٣ى١ق جغؾُش ًخم ختى ظَى

. اإلاُضان في

ا٢ت ؤن ٖلى الاجٟا٢ُت ؤ٦ضث /5  الضولت بحن مكتر٦ت مؿاولُت هي بهما و وخضَا الضولت مؿاولُت لِؿذ ؤلٖا
 خ٣ى١ق خماًت و جغ٢ُت ؤظل مً ًيكُىنق الظًً ؤولئ٪ بلى بياٞت الكغ٧اء، و الٟاٖلحن مسخل٠ و

. اإلاٗى٢حن ألاشخام

ا٢ت طويق ألاشخام بد٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت َٝغ مً واإلاغا٢بت الغنض ٖملُت بن/ 6  ؤن قاجها مً ؤلٖا
 الخ٣ى١ق بةٖما٫ ًخٗل٤ ُٞما زانت الاجٟا٢ُت في ألاؾاؾُت وألاخ٩ام اإلاباصت جىُٟظ يمان ٖلى حؿاٖض

. والؿُاؾُت واإلاضهُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت
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  الدولي اللاهىن  في ؤلاوظان خلىق  مً هدم الصخت

بىوػامت  الجياللي حامػت ، الظياطيت الػلىم و الخلىق  وليت ، إسخاق بللاض ي.ؤ

 ( الجصابس ) ملياهت خميع

 

:   ملدمت

 

تراٝ بن  البكغ هٓغة مٗها حٛحرث مسخلٟت ػمىُت مغاخل بٗض بال ًخإحى لم ؤلاوؿان، خ٣ى١ق مً ٦د٤ بالصخت الٖا
 ببٗاصَا بلى بياٞت ، ٦غامخه و بدُاجه الىز٤ُ العجباَها لئلوؿان باليؿبت ؤَمُتها اإلاجخمٗاث زاللها ؤصع٦ذ  ، بلحها

حر الجماٖت ٖلى الٟغص خ٤ مً وؤيخى ، وؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت  لظا ، للخُغ صخخه حٗغيذ متى الصخت مخُلباث جٞى

.   اإلاخاخت و اإلاىاؾبت بالىؾاثل حهضصَا ما ٧ل ٖلى ال٣ًاء و ، ٖلحها اإلاداٞٓت ٖلى ٖملذ

خه الظي الخُىعق وم٘  ت ٖٞغ  ػاص ، الُبُت و الصخُت الٗلىم ٞحها بما ، اإلاُاصًً و اإلاجاالث ٖضًض في البكٍغ
 ؾمدذ ٢بل، مً مٗغوٞت ج٨ً لم بها جغجبِ ؤزغيق وم٣ىماث مجاالث جٓهغ بضؤث خُض ، ؤلاوؿان بصخت الاَخمام

.  الضولُت اإلاداٞل في خىلها الى٣اف ًشاع ٖاإلاُت ٢ًُت وناعث ، بمٟهىمها باالعج٣اء

 و الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الشاهُت الٗاإلاُت الخغب جهاًت بٗض الضولي اإلاجخم٘ اَخمام جؼاًض وم٘ ألاَمُت، لهظٍ هٓغا و
 ٖلى صولت ٧ل نّض٢ذ ٣ٞض ، صولي اٖتراٝ مىي٘ و ، لئلوؿان ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق مً خ٤ الصخت ؤنبدذ ، الاظخماُٖت

 َظا بدماًت  ملؼمت بظل٪ الضو٫ق وؤضخذ ،1 الصخت في بالخ٤ حٗتٝر ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألا٢ل ٖلى واخضة صولُت مٗاَضة

ٍؼ الخ٤  . وحٍٗؼ

  :الدزاطت ؤهميت

 إلاسخل٠ بخدلُلىا  وطل٪ ، الصخت في للخ٤ الضولي اإلاجخم٘ هٓغة ًٖ البدض زال٫ مً الضعاؾت  ؤَمُت جخجلى

 .   للضو٫ق الىَىُت ال٣اهىهُت الىٓم ٖلى ٦بحر جإزحر لها ؤنبذ والتي ، به اإلاغجبُت ؤلا٢لُمُت و الٗاإلاُت ال٣اهىهُت الىهىم

:  الدزاطت هدف

 ال٣اهىنق مىٓىعق مً اإلاسخلٟت ظىاهبه وجدلُل الصخت في الخ٤ صعاؾت َى  البدض َظا وعاء مً الهضٝ بن  
 و الخٗلُم و ٧الٗمل  ألازغيق ؤلاوؿان بد٣ى١ق ال٨بحر اعجباَه و ، البكغ خُاة في ٦بريق ٢ُمت مً له إلاا وطل٪ ،  الضولي
اث بٌٗ مً مإمً في ٩ًىنق بإن  للٟغص يماهت ٌٗض  الى٢ذ هٟـ في َى و ، ؤلاوؿاهُت ال٨غامت  ٖلُه، ج٣٘ ٢ض التي الخهٞغ

ُت  بلى  الضعاؾت تهضٝ ٦ما ، عياٍ و ٖلمه صونق ٖلُه َبُت ججاعب بظغاء ؤو ٧الخٗظًب  و الخ٤ َظا ب٣ُمت اإلاخل٣ي جٖى

 . الٗالط ًٖ بدشه عخلت في ًىاظهها  ٢ض التي اإلاماعؾاث م٘ زانت ،  خُاجه في ؤَمُخه
                                                           

1
،  الذي نص صراحة على احلق يف التمتع باعلى  1966و الثقافية لسنة بلغ عدد البلداف اليت صدجقت على العهد الدورل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية و االجتماعية 

 .دولة على األقل   83دولة ، وبلغ عدد البلداف اليت صدقت على معاىدات إقليمية تقر باحلق يف الصحة 142مستوى شلكن من الصحة  
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 بلى و ، الضولي اإلاجخم٘ هٓغ في ؤلاوؿان خ٣ى١ق مً ٦د٤ الصخت في الخ٤ ماَُت خى٫ق:   ؤلاق٩الُت مىيٕى ًضوعق

.  الضولي ال٣اهىنق بَاع في  الخ٤ لهظا اإلا٣غعة الخماًت

 ٞحها مبرػًٍ الصخت، في الخ٤  ماَُت بلى ؤولهما في  حٗغيىا ، مبدشحن بلى ، البدض ج٣ؿُم جم طل٪ صعاؾت وألظل
اع  زم ، ؤو٫ق ٦مبدض ومجاالجه، م٣ىماجه ، الخ٤ َظا مٟهىم بُٗت ، ًد٨مه الظي الضولي ال٣اهىوي ؤلَا  الالتزاماث َو

.  زاوي ٦مبدض ، ٖىه الىاقئت

ٌ  اإلابدث .     الصخت في الخم ماهيت: ألاو

ىه ألجها ، وز٣ُا اعجباَا باإلوؿان الصخت جغجبِ
ّ
مت و ؾلُمت خُاة ٌِٗل ؤن مً جم٨  خغنذ لهظا ، ٦ٍغ

 ؤٞغاصَا جمخ٘ لًمان الؿبل و الىؾاثل ؤًٞل بًجاص ٖلى الٗمل و ، مٗها الخٗامل بلى  ال٣ضم مىظ اإلاسخلٟت اإلاجخمٗاث
 ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق ؤخض بىنٟها  ، الضولي اإلاجخم٘ بَاع في جدضًضا و الخضًض الٗهغ في ؤَمُتها وػاصث ، ظُضة بصخت

.  اإلا٣ىماث و الجىاهب ٖضًض ُٞه جغاعى ،   للجمُ٘ مًمىنق خ٤ الصخت في الخ٤ ؤيخى وبظل٪ ، بوؿان ل٩ل

 وّٗغط ؤو٫، ،٦مُلب  مٟهىمه جدضًض زال٫ مً الصخت، في الخ٤ إلااَُت بضعاؾت اإلابدض، َظا في ؾى٣ىم ومىه 

.  الشاوي اإلاُلب في ، مجاالجه و م٣ىماجه ؤَم ط٦غ بلى بٗضَا

ٌ  اإلاولب  الصخت في الخم مفهىم:  ألاو

 الؼمىُت الٟترة بازخالٝ جسخل٠ التي و ، الصخت  بلى البكغ بىٓغة ؤؾاؾا ًغجبِ ، الصخت في الخ٤  مٟهىم بن
  ، اإلاغيُت لؤلٖغاى ُٚاب و ه٣و مجغص  ؤجها ٖلى  ؾُدُت هٓغة البضاًت في بلحها ًىٓغ  ٧ان ٣ٞض ، الاظخماُٖت والبِئت
 ؤيخى خُض ، الى٢ذ مغوع م٘  حٛحرث الىٓغة َظٍ ل٨ً  ، صخُت زضماث و ٖالط مً ج٣ضًمه ًخم ما ٖلى ج٣خهغ  وهي

 و الاظخماعي الخُىعق ؤَضاٝ مً َضٞا وناعث  ، 1ؾاب٣ا ٖلُه ٧ان مما ؤقمل  مٟهىم الخضًض الٗهغ في للصخت

ى ، الكٗىب لجمُ٘  ؤؾاسخي خ٤ و الا٢خهاصي .   الضولي اإلاجخم٘ َٝغ مً به ؤلا٢غاع جم ما َو

 الٗىانغ و ،  ألاو٫ق الٟٕغ في  الصخت في للخ٤ ؤُٖي الظي الخٍٗغ٠ ببُان اإلاُلب َظا في ابخضاء ؾى٣ىم لهظا

.  الشاوي الٟٕغ في  الخ٤ َظا ٖلحها ٣ًىم التي

ٌ  الفسع  الصخت في الخم حػسيف:  ألاو

 ألازحرة َظٍ مٟهىم جُىعق وم٘ ، الصخت مً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في ؤلاوؿان بد٤ الضولي اإلاجخم٘ اٖتراٝ بٗض

اَُت مً خالت ظٗلها و ، الخضًض الٗهغ في  في الخ٤ حٍٗغ٠ خى٫ق زالٝ ْهغ  ،2 واظخماُٖا هٟؿُا و بضهُا الخامت الٞغ
 مً  الضولُت  الى٣اقاث مً الٗضًض  طل٪ هدُجت ؤزحرث  و٢ض  ،  الخ٤ لهظا مىخض و ص٤ُ٢ حٍٗغ٠ هجض ه٩اص ال ط ، الصخت

.  طل٪ خى٫ق الغئي جىخُض و جىا٤ٞ بلى للىنى٫ق الضولُت اإلاداٞل مسخل٠ في اللجان و          واإلاسخهحن الٟاٖلحن ٢بل

                                                           
1
وجية و تتعلق بالوجود ادلادي أو العضوي  للبدف وما يرتبط بو من عناصر   و أصبح ينظر للصحة نظرة شاملة تتداخل وتتكامل فيها عديد العناصر ، األوذل بيوؿ

 .يره من األفراد و اجلماعات أجزاء  ، والثانية نفسية و سبثل اجلوانب ادلعرفية و الوجدانية و السلوكية ، والثالثة اجتماعية تتصل بعالقات الفرد و تفاعالتو مع غ
و       حالة من اكتماؿ السالمة بدنيا و عقليا "  : عندما اعتربت أف الصحة ىي  ،  ديباجة القانوف األساسي دلنظمة الصحة العادليةأكيد عليو يف وىو ما مت التج    2

 " .اجتماعيا ، ال رلرد انعداـ ادلرض أو العجز 
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 ، 1 الش٣اُٞت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الخ٣ى١ق لجىت  ٢بل مً الخ٤ لهظا  وواؾ٘ مؿخ٣ل حٍٗغ٠ اٖخمض ٢ضٝ 

 ؤهه ؤو ظُضة بصخت الخمخ٘  مجغص ؤهه ٖلى ٞهمه ًيبػي ال ظام٘ و قامل خ٤: " َى  الصخت في الخ٤ ؤن اٖخبرث  التي
اًت ج٣ضًم ٖلى ٣ًخهغ  الخهى٫ق مشل للصخت ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث ٌكمل بل ، اإلاؿدكُٟاث وبىاء اإلاىاؾبت الصخُت الٖغ
غوٝ ، اإلاؿ٨ً و الخٛظًت و آلامً بالٛظاء ال٩افي ؤلامضاص و ، اإلاىاؾب ؤلاصخاح و اإلاإمىهت الكغب مُاٍ ٖلى  صخُت ْو

ُت ٖلى والخهى٫ق ، البِئت و للٗمل  الصخت في الخ٤ ؤن اللجىت ؤوضخذ ٦ما"  ...  بالصخت ًخهل ُٞما اإلاٗلىماث و الخٖى

 مً اإلام٨ىت اإلاٗاًغ ؤٖلى جد٤ُ٣ ؤظل مً ، الخضماث و  البًاج٘ و اإلاغا٤ٞ مً يغوعيق و مخىٕى بٗضص الخمخ٘ ٌٗجي: "  
ُت وطا م٣بى٫ق مؿخىيق ٖلى ٩ًىنق وؤن ، بلُه الىنى٫ق ؾهىلت م٘ َظا ٧ل جىاٞغ وظىب ٖلى ًغ٦ؼ ٦ما ، الصخت  ظُضة هٖى

ت اجساط م٘...  حر و وال٣ىاهحن اإلااؾؿاث و واإلاٗاًحر الاظخماُٖت الترجِباث مً مجمٖى  جاّمً ؤن ًم٨ً جم٨ُيُت بِئت جٞى

    .2"وظه ؤًٞل ٖلى الخ٤ بهظا الخمخ٘

 الصخت في الخ٤ ؤن  اٖخبرث ٖىضما اإلاؿا١ هٟـ في الٗاإلاُت الصخت مىٓمت  به ظاءث الظي الخٗٝغ ًهب و

  جل٪ وجتراوح ، الصخت مً مم٨ً مؿخىيق بإ٦بر الخمخ٘ بم٩اهُت ٞغص ل٩ل جدُذ التي اإلاىاؾبت الٓغوٝ تهُئت"    :  ٌٗجي
ظًت و اإلاؿا٦ً مً ٧اٝ ٢ضع و وآمىت صخُت ٖمل ْغوٝ و الصخُت الخضماث يمان بحن الٓغوٝ ٗمت ألٚا  وألَا

      . 3..  " اإلاٛظًت

 الصخت في الخم غىاؿس:  الثاوي الفسع

 ال٩املت اإلاماعؾت بخإمحن حؿمذ  التي ، وألاؾاؾُت اإلاترابُت الٗىانغ مً ظملت  ٖلى الصخت في الخ٤ ٌكخمل
 الٓغوٝ ازخلٟذ بن و ختى صولت ٧ل َٝغ مً الالػمت الخضابحر اجساط ٖلى الض٤ُ٢ جُب٣ُها ًخى٠٢ و ، الخ٤ لهظا

  .4الجىصة ، اإلا٣بىلُت ، اإلاىا٫ ؾهىلت  ؤلاجاخت، وهي بها، الؿاثضة

:  الخىافس و ؤلاجاخت -ؤوال

حر ًجب  ، الُٗاصاث و ٧اإلاؿدكُٟاث صخُت ماؾؿاث مً ، ال٩افي بال٣ضع لؤلٞغاص الصخُت الخاظاث جٞى
ا ت اإلاؿخلؼماث و باإلاٗضاث  وججهحَز اًت الًغوٍع ت اإلاىاعص بجاخت م٘  ، الُبُت للٖغ ٟحن مً الالػمت  البكٍغ  و َبُحن مْى

. 5 ألاؾاؾُت وال٣ٗا٢حر  ،  ال٩اُٞت ؤلاصخاح ٦مغا٤ٞ اإلاسخلٟت الصخُت الخضماث و البرامج  اٖخماص  و   ، مضعبحن مهىُحن

 

ٌ  إمياهيت -زاهيا :   الىؿى

                                                           
جلنة احلقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف دورهتا  الصادر عن   بشأف احلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ؽلكن بلوغو ،  14التعليق  العاـ رقم   1

 .  2000الثانية و العشروف من سنة  

 .84 HRI/GEN/1/REV.9. ( vol 1 ) ,  27 May 2008 ,  p , Distr Genera -
2 

 
  .  2007أوت  ،  323منظمة الصحة العادلية ، احلق يف الصحة ،صحيفة وقائع رقم  3
اإلقليمي  ، ادلكتب  2005حقوؽ اإلنساف تدعم احلق يف الصحة ، تقرير عن االجتماع ادلشًتؾ بُت البلداف حوؿ الصحة و حقوؽ اإلنساف لسنة  ، تانيا نورتن. أ 4

 .13،ص 2006للشرؽ األوسط دلنظمة الصحة العادلية ،مطابع ىارموين ، القاىرة 
 . 78 -77ص. ،ص 2008ة الصحية، الطبعة األوذل ،دار ادلسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عماف فريد توفيق نصَتات ،إدارة منظمات الرعاي.د 5
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 الؾُما ،  ٧ان ؾبب ألي  مجها  شخو ؤي خغمان صونق ، الجمُ٘  مخىاو٫ق في الصخُت الخضماث ج٩ىنق ؤن ًيبػي  
ٟا٫ و واليؿاء  ؤلازيُت ألا٢لُاث مشل اإلاهّمكت و الًُٟٗت الٟئاث  اإلااصًت و اإلاالُت الٗىاث٤ جدى٫ق ال ؤن و ، ألَا

 ًجب ٦ما ،  وظضث بن ٖلحها ال٣ًاء  ٖلى الٗمل و بل ، مجها الاهخٟإ ؤو لها الٟغص اؾخٗما٫ صونق الىٟؿُت و   والاظخماُٖت
ل و جىػَ٘ في ٖضالت َىا٥ ج٩ىنق  ؤن  في و  ، اإلاٗؼولت و مجها الىاثُت زانت  اإلاسخلٟت الجٛغاُٞت اإلاىا٤َ بحن الخضماث جمٍى

ُت يغوعة م٘ ،  الخضمت ٞحها جُلب التي ألاو٢اث ظمُ٘ ٣ت و الصخُت باإلاؿاثل  ألاٞغاص جٖى  لخم٨حن ٖلحها الخهى٫ق  ٍَغ

. 1 الخضماث َاجه مً  الجمُ٘

:  اإلالبىليت -زالثا

ض ًجب  ُّ  ،  بالصخت اإلاغجبُت الخضماث و الؿل٘ و اإلاغا٤ٞب ألامغ حٗل٤ ؾىاء ، الُبُت ألازال٢ُت ال٣ىاٖضب الخ٣
 ٞمً  ، الهخي اإلاجا٫ في اإلاهىُحن  و بالٗما٫ ًخٗل٤ ُٞما ؤو ،  الكٗىب و ألا٢لُاث و ألاٞغاص لش٣اٞت مىاؾبت ج٩ىنق بإن

 اإلاهىُت بم٩اهُاجه ٌؿخٗمل ؤن  مشال للُبِب ًجىػق ٞال ، جامت مداٞٓت ؤلاوؿان خُاة ٖلى اإلاداٞٓت َاالء ٖلى الىاظب

باجه ًجٗل وؤال ، شخو ؤي ٦غامت مً         الىُل ؤو ؤلاوؿان خ٣ى١ق الهتها٥ ىاَٟه ٚع .  2الٗالط ٖلى جازغ واٖخ٣اصاجه ٖو

:  الجىدة  -زابػا

ُت طاث بالصخت اإلاغجبُت الخضماث و الؿل٘ و اإلاغا٤ٞ ج٩ىنق ؤن بض ال       اإلاٗغفي الجاهب ٞحها ًغاعى ، ظُضة هٖى
اًت الؿلى٧ي الجاهب بلى بياٞت والخ٨ىىلىجي،   في  مهامهم ازخالٝ ٖلى الُبُت الخضماث م٣ضمي ٢بل مً الُبُت للٖغ

 ٦ىٓام لِـ و ،  ؤلاوؿاهُت مٗجى جدمله بما ٦ةوؿان اإلاٍغٌ م٘ الخٗامل و ،  الخضماث َظٍ مؿخٗملي م٘ حٗاملهم

. 3 ٣ِٞ بُىلىجي

 ومجاالجه الصخت في الخم ملىماث: الثاوي اإلاولب

ت الجىاهب مً ظملت جىاٞغ ، به ال٩امل  الخمخ٘ ٢هض  الصخت في الخ٤ ًخُلب  ، بُجها ُٞما اإلاترابُت و اإلاخىٖى
حر زال٫ مً ت جٞى ً التي اإلاالثمت ؤلاظغاءاث اجساط م٘ للصخت، ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث مً مجمٖى

ّ
 ؤ٢صخى بلٙى مً ألاٞغاص جم٨

 بالٟغص جخٗل٤ مؿالت ٌٗض لم الصخت في الخ٤ ألن ، الجهىص بخًاٞغ بال طل٪ ًخإحى وال  ، صخُت خُاة جد٤ُ٣ ٖلى ٢ضعاتهم

.  ظماعي ٖمل طل٪ ًخُلب  بهما و وخضٍ،

حن زال٫ مً ، مجاالجه و الصخت في للخ٤ ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث بخدضًض اإلاُلب َظا في ؾى٣ىم ومىه       .  آلاجُحن الٟٖغ

ٌ  الفسع   الصخت في للخم ألاطاطيت اإلالىماث : ألاو

 جمشل وهي  ، وز٣ُا اعجباَا به اإلاغجبُت ألاؾاؾُت اإلا٣ىماث مً ال٨شحر بٖما٫ ٖلى ًخى٠٢ الصخت في الخ٤ بن
 ، الصخُت الدؿهُالث و الؿل٘ و الخضماث مً ؤبٗض َى ُٞما الخ٤ َظا حٗؼػق و جدمي التي الٓغوٝ و الٗىامل ظملت

 مً ظملت ألاؾاؽ في حك٩ل وهي اإلا٣ىماث، َظٍ  مً جم٨ُىه ًخم لم ما ظُضة بصخت ًخمخ٘  ؤن ًم٨ىه ال ٞاإلوؿان

                                                           
 . 144، ص 2002عالء قاعود،األصيل و ادلكتسب  احلقوؽ االجتماعية و االقتصادية و الثقافية، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، القاىرة .أ  1
 .الصادر عن  اجلمعية العادليجة للطب النفسي  1983لسنة انظر بياف ىاواي   2
 . 82فريد توفيق نصَتات ، ادلرجع السابق ، ص . د  3
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 مً ، ٖلحها للمداٞٓت بُجها الجم٘ مً بض ال ؤمىعق ٖضة مً واخضا بال لِـ الصخت خٟٔ ألن ، شخو ل٩ل الضهُا الكغوٍ

:    ؤَمها

:  واليافي الـحي اللراء  -ؤوال

 م٘  مخماشخي نخي الٛظاء ٩ًىنق ؤن ًجب لظا ، صخخه ج٩امل و ؤلاوؿان همى في ؤؾاسخي ٖامل الٛظاء ٌك٩ل
جا ًخًمً ، ظمُٗا خُاجه مغاخل في لئلوؿان الٟؿُىلىظُت الاخخُاظاث  الىٟسخي و البضوي للىمى الالػمت اإلاٛظًاث مً مٍؼ
غا ٩ًىنق بإن ال٨ٟاًت  الٛظاء في ٌكتٍر ٦ما لئلوؿان، ُت ب٨مُت مخٞى  و ، لؤلٞغاص الٛظاثُت الاخخُاظاث لخلبُت ج٨ُٟان وهٖى

ٟا٫ الجؿم يٗاٝ ألاٞغاص طل٪ في بما شخو ل٩ل مخاخا  1. بضهُا اإلاٗا٢حن و اإلاؿىحن و الغي٘ و ٧اأَل

:  اإلاظىً صخت  -زاهيا

حر ٌٗخبر اث  مً ؤؾاؾُت يغوعة الهخي الؿ٨ً جٞى ت، الصخُت اإلاِٗكت يغوٍع  جد٤ُ٣ صٖاثم ؤَم ومً الؿٍى
ت الخضماث بٌٗ  ُٞه جىاٞغ بطا الخُاة و للؿ٨ً مىاؾبا صخُا اإلاؿ٨ً ٌٗخبر و ، ؤلاوؿاهُت ال٨غامت و   الصخت  ٧التهٍى
 ، الىٟاًاث مً والخسلو ، الٛؿل و  ؤلاصخاح ومغا٤ٞ ، الىُٟٓت الكغب مُاٍ و الى٣ي اإلااء و اإلاىاؾبت ؤلاياءة و  الجُضة

ىبت و البرص مً ؾا٦ىُه خماًت خُض مً للؿ٨ً نالخا ٩ًىنق وؤن اإلاُاٍ، وجهٍغ٠ ذ، و الخغ و الَغ حر الٍغ  مً طل٪ ٚو

ت اإلاساَغ  مً الصخت تهضص التي الٗىامل  ٖال٢خه و مى٢ٗه زال٫ مً اإلاؿ٨ً  بلى ًىٓغ ٦ما  ،2 ألامغاى ها٢الث و البيٍُى
ا ومضي   ، به اإلادُُت بالبِئت َغ

ّ
  3.الالػمت الصخُت اإلاغا٤ٞ و الخضماث  ٖلى جٞى

     : للبيئت الصخيت الظسوف - زالثا

  وز٣ُا اعجباَا  بها  ًغجبِ الصخت في الخ٤ ٞان ، ُٞه ٌِٗل و باإلوؿان ًدُِ الظي الىؾِ هي البِئت ٧اهذ إلاا  

 ،  بها ًخإزغ و ًازغ ، بُئخه في اإلامخضة ظظوعَا لها ؤلاوؿان صخت ألن ،4 الث٣ت ؤو مىاؾبت بِئت في بال  بٖماله ًم٨ً ال و
 زُحرة آزاعا ٖىه ًيخج  الًاعة اإلاىاص و بالىٟاًاث ألاعى جلىر ؤو ؤلاقٗاٖاث حؿغب ؤو  اإلاُاٍ لخلىر هدُجت البِئت ٞخضَىعق

                                                           
،     ص  2002سلوى عثماف الصديقي ،مدخل يف  الصحة العامة و الرعاية الصحية من منظور اخلدمة اإلجتماعية ، ادلكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية .د 1

143 . 
ألردف زلمد خليل ادلوسى،القانوف الدورل حلقوؽ اإلنساف  احلقوؽ احملمية ، الطبعة األوذل ، اجلزء الثاين ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ا. د واف ،زلمد يوسف عل. د  2

 . 350، ص   2007
ة معدؿ األعمار لدى اإلنساف، و قد عرجفت ادلسكن أعلنت منظمة الصحة العادلية أف ادلسكن ىو من أىم العناصر اليت تساىم يف عدـ اإلصابة باألمراض ويف زياد 3

من أجل البناء ادلادي الذي يستعملو اإلنساف كمأوى ، وما ػليط هبذا البناء من خدمات ضرورية و مرافق ووسائل ػلتاجها اإلنساف  أو يرغب فيها " الصحي بأنو
 ".سرة تأمُت الراحة و الطمأنينة البدنية و النفسية واالجتماعية للفرد و األ

 424زلمد خليل ادلوسى ، ادلرجع السابق ،ص . زلمد يوسف علواف ،د.د 4
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 البض لظا ، 1الٗضويق و باإلاغى لئلنابت ٌٗغيهم و الصخُت اإلاكا٧ل  مً الٗضًض ٖىه ًىجم ما َى و ، البكغ صخت تهضص

 . 2 ز٣اُٞا و  اظخماُٖا و صخُا البِئت ؤخىا٫ جدؿحن مً

:     للػمل الصخيت الظسوف - زابػا 

 التي و لها ًخٗغى التي ألازُاع ٖلى الؿُُغة و به الٗىاًتب ، ؾالمخه اخترام للٗامل ًًمً الصخت في الخ٤ بن 
خم ، صخخه ٖلى جازغ ٢ض  الٗىامل مً  ٖلحها الخٟاّ و ٣ٖلُا، و هٟؿُا و بضهُا لصخخه الٗمل مالثمت مً بالّخإ٦ض طل٪ ٍو

ت و الُبُُٗت  الٗالط و اإلاب٨غ الا٦دكاٝ و الٗمل إلناباث الخهضي ٦ظا و  ، الٗمل بِئت في البُىلىظُت و  ال٨ُماٍو

. 3 "بٗمله ٢ُامه ؤزىاء الٗامل جهِب ٢ض التي لؤلمغاى الٟىعي

 الصخت في الخم مجاالث: الثاوي لفسع

 اخترامها ًجب التي و  ، الخ٤ بهظا اإلاغجبُت اإلاجاالث ٖضًض جدضًض ًم٨ً ، الصخت في للخ٤ الخضًض الخٍٗغ٠ يىء في     
 ًخٗل٤ ما مجها و ألاؾاؾُت الٟغصًت بالخ٣ى١ق ًغجبِ ما مجها الٗامت الصخت مً ألامشل الهضٝ بلى للىنى٫ق بُجها الخيؿ٤ُ و

:     ألاؾاؾُت الصخُت بالخضماث

:   ألاطاطيت الفسديت بالخلىق  اإلاسجبوت الجىاهب -ؤوال

 ؤي بجُان  ٖضم ٣ًخطخي ما َى و ، لؤلٞغاص الىٟؿُت و ال٣ٗلُت و البضهُت الؿالمت ٖلى ٣ًىم الصخت في الخ٤ بن
 صونق ٢ؿغا مٗه ٧الخٗامل ؤلاوؿان صخت ٖلى جازغ ٢ض التي اإلاماعؾاث مى٘ و ، حهّضصَا ؤو طل٪ ٨ٖـ بلى ًاصي ؾلى٥

خضاء ؤو  ، عياٍ :  ط٦ٍغ ؾُإحي ٦ما ؤزغيق ظىاهب بلى بياٞت ،  ألاق٩ا٫ مً ق٩ل بإي ٖلُه الٖا

  مىافلت بدون  الوبي للػالج الخلىع غدم.  ؤ

ت الىاخُت مً الصخو ٖلحها ٩ًىنق التي الخالت ًٖ لئلوؿان  الصخُت الخالت حّٗبر  ال٣ٗلُت و والىٟؿُت الًٍٗى
 و ٖلحها، الٛحر اَإل ًٖ بُٗضة الصخُت خالخه جٟانُل جب٣ى  ؤن ًجب لظا ، للٟغص  الٗام الهخي الىي٘ ح٨ٗـ  وهي  ،

 بطا بظغاء بإي ال٣ُام ًجىػق وال ، مىا٣ٞخه بضونق للٗالط  ٞغص ؤي بزًإ ًم٨ً ال ،لظا اإلااصي ٦ُاهه اخترام  مً هاب٘ ؤمغ َى

ًه  5 .4ال٣اهىنق ًجحٍز مبرع َىا٥ ٨ًً لم ما ، لخهىنُاجه اهتها٥ و اٖخضاء مً ُٞه إلاا      ٞع

  واإلاهيىت الالإوظاهيت ؤو اللاطيت اإلاػاملت كسوب مً غيره و الخػريب جدسيم -ب

                                                           
 .27، ص  2009تلالقطاشت وزمالءه،مبادئ الصحة و السالمة العامة ، الطبعة الثالثة ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ، عماف .أ 1
، كما تضمنها العديد من االتفاقيات الدولية منها العهد الدورل اخلاص  1972جاء أوؿ اعًتاؼ صريح باحلق يف البيئة الصحية ،  يف إعالين ستوكهودل لسنة   2

األوزوف صناعية ، واتفاقية فينا حلماية طبقة،اليت تدعو إذل ربسُت جوانب مجيع الصحة البيئية و اؿ 2فقرة  12باحلقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية يف ادلادة 
 .،اليت وضعت إطار تستطيع الدوؿ األطراؼ من خاللو ازباذ التدبَت ادلالئمة حلماية الصحة البشرية و البيئة من اآلثار الضارة النامجة 1985لعاـ 

باحلقوؽ االقتصادية و االجتماعية  و الثقافية، اليت تنص على أف للعامل احلق من العهد الدورل اخلاص  08مت بلورتو يف عديد النصوص الدولية منها ادلادة  وىو ما3
و        وقد قامت منظمة العمل الدولية من خالؿ توصيات و اتفاقيات العمل اليت أعدهتا و أصدرهتا ، بتطوير عدد من الضوابط ، يف شروط عمل منصفة ومرضية

 .دلرضية دلتعلقة بشروط العمل ادلنصفة و اادلعاير ا
 . 261، ص  (غَت منشورة  ) 2005كندة فواز الشماط ، احلق يف احلياة اخلاصة ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوؽ، جامعة دمشق ،سنة   4
 .    174زلمد يوسف علواف و زلمد خليل ادلوسى ، ادلرجع السابق ، ص . د3
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م ٖلى ًىُىيق الضولي ال٣اهىنق في  الصخت خ٤ بن   ألهه الخٗظًب، عؤؾها ٖلى ،ًإحي ألاٞٗا٫ مً ؾلؿلت جدٍغ
 وحهضٝ ، لئلوؿان الىٟؿُت و الصخهُت و البضهُت الؿالمت ٖلى زُىعة و ظؿامت ؤلاوؿان خ٣ى١ق اهتها٧اث ؤخض ٌك٩ل
م  ًجىػق ال بدُض ، الٓغوٝ ٧اٞت في ال٣ٗلُت و البضهُت ؾالمخه بدٟٔ ، ؤلاوؿان صخت خماًت بلى  ألاٞٗا٫  َظٍ مشل جدٍغ

. 3 الٗام الخُغ ؤو الخغب ؤو  الُىاعتق ؤخىا٫ في    ختى ٖىه الخغوط

 

 

  ؤلاهجابيت و الجيظيت الخسيت فيها بما ، بجظده الفسد جدىم  -ج

ى ؤلاوؿان بصخت اعجباَا الٗىانغ ؤَم مً البكغيق الجؿض ٌٗخبر     ٨ٌٗـ الظي الصخُت الخالت مً ظؼء ،َو
  ؤن البض لظل٪ ،  للٟغص الجيؿُت ٧الخُاة الخهىنُاث زٟاًا ؤص١ ؤخُاهاو ٧األمغاى بالجؿم الخانت ألاؾغاع بٌٗ
 ما  ؤمام  زانت ، خ٤ وظه صونق هٟؿه ؤو ظؿضٍ في الٟغص جهِب ٢ض التي ألايغاع مً جاّمىه خغمت الجؿض لهظا ج٩ىنق
ه ت الؿهل مً ؤنبذ خُض  اإلاٗانغ، الى٢ذ في الٗلمي الخُىعق ٌٗٞغ ت و الىٟؿُت و الصخُت ؤلاوؿان خالت مٗٞغ  مٗٞغ
 . 1 الضازلي ٦ُاهه

 ألاطاطيت الصخيت الخدماث:  زاهيا

حر ٣ًخطخي ، الصخت في ؤلاوؿان خ٤ بن اًت جٞى ُت تهخم  صخُت ٖع ت ًٖ ٖباعة هي و ال٨مُت، و بالىٖى  مجمٖى
٘ بهضٝ ، ٖامت اإلاجخم٘ ألٞغاص ج٣ضًمها ًخم التي الى٢اثُت ؤلاظغاءاث و الخضماث  صونق الخُلىلت و لضحهم الهخي اإلاؿخىيق ٞع
ا و ألامغاى خضور ظا ،  اهدكاَع ت ؤؾالُب و بىؾاثل  باالؾخٗاهت َو ت و ماؾؿاجُت مخىٖى  ًجب ٦ما ،  وجش٣ُُٟت بكٍغ

 : مجها اؾخٛال٫ ؤًٞل واؾخٛاللها البٌٗ لبًٗها بم٩اهُاتها  ويم الٗامت الصخت زضماث  بحن الخيؿ٤ُ

: ألامساق ميافدت و الػالج و الىكايت -ؤ

 ؤخض في الازخال٫ ؤو  الاهدغاٝ مً خالت ٌك٩ل ما ،  لًٗى الك٩ل ؤو الىُْٟت في الخٛحر خالت بإهه اإلاغى ٌٗٝغ 

 ؤلاوؿان صخت ٖلى طل٪ ولخُىعة ،2 ايُغاب ْهىعق بلى ًاصي مما الىٟؿُت ؤو ال٣ٗلُت ؤو الجؿمُت الصخُت الٗىامل
ت اإلاىظه ٧الخُُٗم الى٢اثُت الخضابحر ظملت بةجبإ خضوزه ٢بل  مًاٖٟاجه ؤو اإلاغى مً الى٢اًت ٖلى الٗمل ًجب  إلاجمٖى

 ٞدىم مً للمٍغٌ الالػمت الٗالظُت الخضماث ج٣ضًم ُٞجب  اإلاغى خضور خالت في ؤما   ، الؿ٩ان مً مدضصة
باء  ٍَغ٤ ًٖ ، اؾدكٟائهم و حصخُهُت   في و ، مسخلٟت ُٖاصاث و مؿدكُٟاث مً اإلاسخلٟت الُبُت اإلااؾؿاث و ألَا

ت  الصخُت ؤلاصاعاث ٢بل مً       م٩اٞدتها مً بض ال ألامغاى جٟصخي خالت ا و الٗضويق مؿبباث بمٗٞغ  ووؾاثل مهاصَع

ا مى٘ ٖلى الٗمل و ، اهخ٣الها . 3الٗضويق مؿبب و مهضع ٖلى        بال٣ًاء اهدكاَع

ٌ   -ب  : ألاطاطيت و الجىهسيت ألادويت غلى الخـى

                                                           
 . 193-192 ص.كندة فواز الشماط ، ادلرجع السابق ، ص . أ: انظر  1
 .17تلالقطاشت وزمالءه ، ادلرجع السابق ،ص . أ 2
 .181فريد توفيق نصَتات ،ادلرجع السابق ،ص . د 3
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 في  الخ٤ ٞان لظل٪ ، اإلاٗاهاة جس٠ُٟ و اإلاىدكغة ألامغاى وم٩اٞدت الٗالط َى الضواء  ٖلى الخهى٫ق مً الهضٝ بن         

حر ٌؿخىظب الصخت ت مً ألاٞغاص خاظُاث جٞى الت و ؤمىت ج٩ىنق  ؤن بكٍغ ، 1 ألاؾاؾُت ألاصٍو ّٗ ا ًخم  وان ، ٞ حَر  جٞى
  جبجي ًجب طل٪ لخد٤ُ٣ و ، لها الؿلُم و الغقُض الاؾخٗما٫ يمان م٘ ، مم٨ىت ج٩لٟت وبإ٢ل ، مىخٓمت و ٧اُٞت ب٨مُاث

عي بَاع في  صواثُت ؾُاؾت . 2  مىاؾبت لىاثذ و     حكَغ

 

 

  : ؤلاهجابيت الصخت و الوفىلت و ألامىمت صخت  -ج

 ، الا٢خهاصي و الاظخماعي باإلاؿخىيق الىز٤ُ العجباَه ٖالمي مُلب ؤنبذ ، الُٟل و ألام  بصخت الاَخمام بن
ا، مً ؤ٦ثر البِئت بٗىامل صختها جخإزغ الٟئت َظٍ ؤن ٦ما م ٚحَر ُُٟت حٛحر بمغاخل ًمغون ؤزغيق ظهت مً َو  ٢ض ْو

 ًجب لظا ، 3اإلاىاؾب الى٢ذ في ألامغ لخضاع٥ اإلاؿخمغ لئلقغاٝ مؿخلؼمه ًجٗلها مما و٢ذ ؤي في مغيُت ْىاَغ بلى جخدى٫ق
حر اًت جٞى ؼ  ٍَغ٤ ًٖ الٟئت لهظٍ الالػمت الٖغ  و الىالصة و الخمل ؤزىاء ألامهاث لضي اإلاغى مً الى٢اًت و الصخت حٍٗؼ

ٟا٫ ولضي ، ؤلاعيإ . اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ٖالُت وؿبت  حك٩ل ألجها ، ألَا

:  بالصخت يخػلم فيما اإلاػلىماث و الخثليف جىفير  -د

ت بن  خم ،ؾلُما صخُا ؾلى٧ا لخبىحهم ألاولى الخُىة حٗخبر الصخُت باألمىعق الىاؽ مٗٞغ  زال٫ مً طل٪ ٍو
غ حهخم الظي ، الهخي الخش٠ُ٣  مٗلىماتهم في الخإزحر بهضٝ الالػمت، بالخبراث وجؼوٍضَم اإلاٟاَُم و اإلاٗلىماث بخٍُى

 الصخُت الخ٣اث٤ جغظمت بلى تهضٝ الخش٠ُ٣ ٖملُت ؤن ،٦ما الصخت مجا٫ في ألاًٞل هدى اًجابُا وؾلى٦هم واججاَاتهم

لها اإلاٗغوٞت .  4 اإلاجخم٘ و الٟغص مؿخىيق ٖلى ؾلى٦ُت ؤهماٍ بلى     وجدٍى

.  الصخت في الخم باخترام الدولي  الالتزام:   الثاوي اإلابدث

 الضولُت الاجٟا٢ُاث في الىاعصة  ال٣اهىهُت الىهىم مً ٖضص في لها ؾىضا  الصخت في بالخ٤ الالتزام ٨ٞغة ججض
غاٝ ٞالضو٫ق ، ٖجها الىاقئت الضو٫ق التزاماث هُا١ و َبُٗت بخدضًض اإلاخٗل٣ت ، ؤلاوؿان لخ٣ى١ق  َظٍ بمىظب ألَا

. 5اإلاىاؾب و اإلاالثمت للخضابحر باجساطَا لؤلٞغاص، اخترامها جإمحن و بها اإلاٗتٝر الخ٣ى١ق باخترام جخٗهض الىهىم

لُه  م٘ الالتزام، لهظا ٢اهىهُت ٦مهاصع ، ؤلا٢لُمُت و الضولُت الاجٟا٢ُاث إلاسخل٠ ألاو٫ق اإلاُلب في ؾيخُغ١ق ٖو

.  الشاوي اإلاُلب في ، الالتزام َظا َبُٗت جدضًض

ٌ  اإلاولب ٌ  اللتزام اللاهىوي ؤلاهاز: ألاو .  الصخت في بالخم الدو

                                                           
 .، حوؿ ادلعلومات الدوائية دلنظمة الصحة العادلية   1999مت وضع قائمة ظلوذجية دلنظمة الصحة العادلية بشأف العقاقَت األساسية ، ادلنقحة يف ديسمرب  1
 .  30ص .2008جلنة حقوؽ اإلنساف النيابية،اخلطة الوطنية حلقوؽ اإلنساف احلق يف الصحة،سلسلة الدراسات اخللفية، بَتوت   2
 77تلالقطاشت وزمالءه ، ادلرجع السابق،  ص .أ 3
 . 182ص 2000لطباعة و النشر و التوزيع ، سحرة سلاطرة ، مبادئ الصحة العامة، الطبعة األوذل، دار الفكر ؿ.خليل ادلعايطة ،أ. مصطفى القمش ،أ. أ 4
5
 .108زلمد خليل ادلوسى ، ادلرجع السابق، ص . زلمد يوسف علواف ،د.د
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 الضو٫ق التزام ٖلحها ٣ًىم التي اإلاهمت ال٣اهىهُت اإلاهاصع ؤخض ، ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاخٗل٣ت الضولُت اله٩ى٥ حٗخبر
ى ، مىاز٤ُ ؤو بٖالهاث ق٩ل في بما  اإلاهاصع َظٍ  مً ال٨شحر َىا٥ ؤن ًالخٔ وما ،الصخت في الخ٤ اججاٍ  ٖلى ًض٫ َو

  ٩٦ل ال٣اهىهُت اإلاىٓىمت زم ومً الضولي اإلاجخم٘ هٓغ في ؤلاوؿان خ٣ى١ق ٦إخض الخ٤ َظا ٨ًدؿبها باث التي ال٨بريق ألاَمُت

لُه  مسخل٠ اخخىتها التي الصخت، في بالخ٤ اإلاخٗل٣ت ال٣اهىهُت الىهىم ؤَم بلى اإلاُلب َظا في ؾيكحر ٖو

الهاث و اإلاىاز٤ُ حن زال٫ مً ب٢لُمُا و ٖاإلاُا الضولُت ؤلٖا :   آلاجُحن الٟٖغ

ٌ  الفسع   الدوليت الاجفاكياث و اإلاػاهداث:   ألاو

 لؿىت صؾخىعَا في ظاء ٖىضما ، الٗاإلاُت الصخت مىٓمت بوكاء م٘ ألامغ باصت الصخت في الخ٤ ًٖ الخٗبحر جم

اث بإٖلى الخمخ٘"    ؤن    1946 ت الخ٣ى١ق مً خ٤ بلحها الىنى٫ق ًم٨ً التي الصخت مؿخٍى ٍغ  ًجب ، بوؿان ل٩ل الجَى
 الى٢ذ وم٘ ، 1" الا٢خهاصي ؤو  الاظخماعي الٓٝغ ؤو الؿُاسخي اإلاٗخ٣ض ؤو الضًً ؤو الٗغ١ق ؤؾاؽ ٖلى جمحز صونق به الخمخ٘
ض
ّ
تراٝ َظا جإ٦ ت زال٫ مً   الٖا الهاث مً ٦بحرة مجمٖى الن مجها ، الضولُت اإلاىاز٤ُ و  الٗهىص و ؤلٖا  لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا

 بالصخت اإلاخٗل٣ت  الًماهاث مً ٦ًماهت ٧اٝ مِٗصخي بمؿخىيق ألاشخام  جمخ٘ مبضؤ  ؤعسخى الظي ،1948 لٗام ؤلاوؿان

 ٨ًٟي مِٗكت مؿخىيق في الخ٤ شخو ل٩ل "  ؤن ٖلى ههذ التي ألاولى ٣ٞغتها في 25 اإلااصة    جًمىخه ما ٤ٞ و الؿالمت و
اَت الصخت لًمان  الخضماث ونُٗض الُبُت، والٗىاًت واإلاؿ٨ً واإلالبـ اإلاإ٧ل  نُٗض ٖلى زانت وألؾغجه، له والٞغ

ت الاظخماُٖت  ؤو الكُسىزت ؤو الترمل ؤو العجؼ ؤو اإلاغى ؤو البُالت خاالث في مِٗكخه جإمحن في     الخ٤ وله ، الًغوٍع

 . 2"  ِٖكه ؤؾباب ج٣ٟضٍ والتي بعاصجه ًٖ الخاعظت الٓغوٝ طل٪ ٚحر

 والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق الخام الضولي الٗهض في له ظضًا حٗبحرا الخ٤ بهظا الالتزام وظض ٦ما   

غاٝ الضو٫ق ظمُ٘ ٞحها ؤ٢ّغث التي ألاولى، ٣ٞغتها م12ً اإلااصة في 1966لؿىت    والش٣اُٞت  في بوؿان ٧ل بد٤ الٗهض َظا في ألَا
ه ًم٨ً وال٣ٗلُت الجؿمُت الصخت مً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘  لخإمحن الالػمت الخضابحر ل٩اٞت باجساطَا طل٪ و ،  بلٚى

. 3له ال٩املت اإلاماعؾت

ت  باليؿبت الخ٤ بهظا ٖىذ ؤزغيق صولُت ن٩ى٥ ؤبغمذ و٢ض ٟا٫ ألاٞغاص مً مُٗىت ٞئت ؤو إلاجمٖى  اليؿاء و ٧اأَل
ا٢ت طويق ألاشخام و  ؤو بُىلىظُت ٖىامل ًٖ جيكإ  ،والتي الصخت في بالخ٤ جخٗل٤ مدضصة ٣ٖباث مً ًىاظهىهه إلاا ، ؤلٖا

ى ، الخمحز ًٖ و ا٢خهاصًت ؤو اظخماُٖت      ٧ان ٖلُه ،و اإلاجخم٘ في  الجماٖاث ؤو ألاٞغاص بهاالء مدضصا اَخماما ًخُلب ما َو
اع بًجاص مً بض ال  ، طل٪ ل٨ٟالت اًجابُت جضابحر اٖخماص بمىظبه الضو٫ق جلتزم ، الٟئاث َظٍ لخماًت اإلاالثم ال٣اهىوي ؤلَا

ضث ٣ٞض
ّ
 خ٤ ٖلى  (05) الخامؿت  ماصتها في  1965 لٗام الٗىهغيق الخمُحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى لل٣ًاء الضولُت الاجٟا٢ُت  ؤ٦

                                                           
1
 . 01ص  ، 2009منظمة الصحة العادلية ، الوثائق األساسية ، الطبعة السابعة و األربعوف 

2
بُت الفقهاء ، فجانب منهم غلرد اإلعالف من أية قيمة قانونية  و يعتربه رلرد زلل جدؿ إف القيمة القانونية لإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف كانت-

وف رلموعة من ادلبادئ العامة اليت صدرت على شكل توصية من أكرب عدد من الدوؿ ، وجانب فقهي آخر يرى أف اإلعالف يتضمن تفسَتا رمسيا دلضم
  .مة حقوؽ اإلنساف شلا يؤدي إذل االعًتاؼ لو بقيمة قانونية ملز

 .الصحة من االتفاقية الدولية ادلعنية باحلقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ،على أكثر األحكاـ الرمسية تأكيدا على احلق يف التمتع ب 12ربتوي ادلادة  3
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 الخ٣ى١ق ببٌٗ ألامغ حٗل٤ بطا والؾُما ، ؤق٩اله ب٩اٞت ٖلُه وال٣ًاء الٗىهغيق الخمُحز خٓغ ٖلى و الصخت، في الجمُ٘

اًت الٗامت الصخت بسضماث الخمخ٘  في ٧الخ٤ . 1 الاظخماعي والًمان الُبُت والٖغ

 مجها ، جدمحها التي الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ببغام جم ، مدضصة صخُت ؤق٩اال و ٢ًاًا جىاظه اإلاغؤة ٧اهذ وإلاا

ضث التي ،  ألاولى ال٣ٟغة 12 اإلااصة وجدضًضا 1979 لؿىت اإلاغؤة يض الخمحز ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ال٣ًاء اجٟا٢ُت
ّ
 الخماًت ٖلى ؤ٦

اًت مُضان في اإلاغؤة يض  الخمحز ٖلى ال٣ًاء و ، للمغؤة باليؿبت الصخت مً مىاؾب بمؿخىيق الخمخ٘ في للخ٤ الضولُت  الٖغ

.                       الخهىم بهظا اإلاغؤة بها جخمخ٘ ؤن ًجب التي الخانت الخماًت وؤوظه لالخخُاظاث وحٗغيذ  ، 2الصخُت

ٟا٫ ؤن ٦ما   ٘ مً بىهُبها  خُٓذ  ٞئت ألَا م الضولي، الدكَغ م مً ؤ٦ثر ًىاظهىنق باٖخباَع  زانت جدضًاث ٚحَر
م بمغخلت جخٗل٤  لهظا ، اإلاٗضًت ألامغاى و الخٛظًت لؿىء زانت بهىعة مّٗغيحن ًجٗلهم بما ، ال٣ٗلي و الجؿضي همَى

ض ، 1989 ؾىت الُٟل خ٣ى١ق اجٟا٢ُت ظاءث
ّ
ٟا٫ خ٤ ٖلى لخا٦  ٞإلؼمذ ،  3 الصخت مً مىاؾب بمؿخىيق الخمخ٘ في ألَا

 الصخُت الخضماث ٖلى ؤؾغجه و الُٟل خهى٫ق يمان  ٖلى للٗمل الضو٫ق ألاولى ٣ٞغتها في الاجٟا٢ُت مً 24 اإلااصة
 اإلاماعؾاث بلٛاء مشال بُجها مً لظل٪ الالػمت الخضابحر اجساط وظىب و ألاَضاٝ َظٍ بحن الاجٟا٢ُت وجغبِ ، ألاؾاؾُت

 .  4والُٟل ألام بصخت الًاعة الخ٣لُضًت

 خ٣ى١ق اجٟا٢ُت ظاءث ، الصخت في بد٣هم الخمخ٘ في الخدضًاث مسخل٠ ًىاظهىنق اإلاٗا٢ىنق ألاشخام ٧ان وإلاا

ا٢ت طويق ألاشخام اث بإٖلى  الخمخ٘ في  َاالء  خ٤  ٖلى  نغاخت لخىو 25 ماصتها في  2006 لٗام ؤلٖا  صونق الصخت مؿخٍى

 26 اإلااصة في الاجٟا٢ُت قضصث و ،5 الخ٤ َظا ل٨ٟالت الضو٫ق جخسظَا ؤن  ًيبػي التي الخضابحر بالخٟهُل جًمىذ و ، جمحز
حر الضو٫ق ج٣ىم ؤن ٖلى اًت بخٞى ا٢ت طويق لؤلشخام الٖغ ُت هٟـ مً  ؤلٖا   ٢بل مً ٌٗاملىا ؤن و ، لآلزٍغً اإلا٣ضمت الىٖى

.  6الٗاصًحن لؤلشخام اإلا٣ضمت جل٪ ًٖ جسخل٠ ال بمٗاملت الصخُحن اإلاهىُحن

الن ظاء بد٣ى٢هم، و ألامىعق  بىا٢٘ بصعا٦هم لٗضم ، بةٖا٢تهم  جًغعا الٟئاث ؤ٦ثر مً ٣ٖلُا اإلاسخلحن ٞئت ؤن وبما       ؤلٖا

حر بلى  صٖا  الظي ، 1971ؾىت ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن بد٣ى١ق الخام  ًخم وؤن ٣ٖلُا، للمٗى٢حن الاَخمام مً اإلاىاؾب ال٣ضع  جٞى
اًت ٖلي بدهىلهم  وطل٪ ، ٦إٞغاص الصخت مً مم٨ً مؿخىيق ؤٖلى بلى  للىنى٫ق مؿاٖضتهم  الُبُحن والٗالط الٖغ
لى اإلاىاؾبحن ا٢اتهم ٢ضعاتهم بهماء ٢هض والخىظُه والخإَُل والخضٍعب الخٗلُم مً ٢ضع ٖو  ومً ،7 مم٨ً خض ؤ٢صخي بلي َو

 ،ٖلى 1991 لؿىت ال٣ٗلُت بالصخت الٗىاًت وجدؿحن ٣ٖلي بمغى اإلاهابحن ألاشخام خماًت مباصت ؤ٢غث ؤزغيق ظهت

حر يغوعة اًت جٞى اًت الٗام الىٓام مً ٦جؼء ال٣ٗلُت بالصخت الٖغ .  والاظخماُٖت الصخُت للٖغ

                                                           
1
 . 62ص  2006، األمم ادلتحدة نيويورؾ و جنيف  اإلنسافمفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف ، ادلعاىدات الدولية األساسية حلقوؽ 
2
 . 51، ص مواثيق و اتفاقيات حقوؽ اإلنساف  ، الكويت ،  معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية 
 . 26 ، ص2005،  ىيثم مناع ، حقوؽ الطفل الوثائق اإلقليمية و الدولية األساسية، الطبعة األوذل ، مركز الراية للتنمية الفكرية. د: أنظر 3
،الذي أشار إذل  ادلمارسات التقليدية " صحة األـ و الطفل و تنظيم األسرة "و ادلعنوف  1994ماي  10ادلؤرخ يف  10/ 48أنظر قرار مجعية الصحة العادلية  4

 . الضارة بصحة األـ و الطفل
 . 1994لسنة  ، يف دورهتا احلادي عشر، عية و الثقافية  ادلتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقةللجنة ادلعنية باحلقوؽ االقتصادية و االجتما 05أنظر التعليق العاـ رقم  5
ؼ لألعماؿ اخلَتية و يف السنوات األخَتة أحدث األشخاص ذوو اإلعاقة تغَتا ىيكليا يف ادلواقف ادلتخذة ذباىهم ، وقد شهد ذلك ابتعادا عن النظر إليهم كأىدا 6

 .موضوعا حلقوؽ اإلنساف و يشمل ذلك حقهم يف الصحة  التدخالت الطبية ، باعتبارىم 
7
 . 17، 16ص ص  ، ، سلسلة تقارير خاصة  الفلسطيٍتاذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوؽ ادلواطن ، حقوؽ ادلعوقُت يف اجملتمع 



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

181 

 ؤلاكليميت الاجفاكياث و اإلاػاهداث:  الثاوي الفسع

 الصخت، في الخ٤  ٖلى بالىو جىاولذ التي ، ؤلا٢لُمُت اله٩ى٥ مً الٗضًض ؤلا٢لُمي اإلاؿخىيق ٖلى ؤبغمذ

. جىُٟظٍ و اخترامه ٖلى ملؼمت ؤلا٢لُم َظا بلى اإلاىخمُت الضو٫ق مٗها وؤنبدذ

:    ألامسييي و ألاوزوبي اإلاظخىي  غلى:  ؤوال

ٌ  باليظبت. ؤ :   ألاوزوبيت للدو

غاٝ الضو٫ق ُٞه حٗهضث الظي ، 1996 لؿىت ألاوعوبي الاظخماعي اإلاُشا١ هجض  ض ألَا ُّ ُت بااللتزاماث بالخ٣  اإلاىيٖى

 في للخ٤ الٟٗالت اإلاماعؾت  بًمان ألاوعوبُت الضو٫ق اإلاُشا١ مً 11 اإلااصة ؤلؼمذ خُض ، اإلاسخلٟت اإلاىاص جًمىتها التي
حر ؤلام٩ان ب٣ضع الصخت اٖخال٫ ؤؾباب إلػالت اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث باجساطَا الصخت، ت َُالثالدـ ،بخٞى  و الاؾدكاٍع
 و الىباثُت ألامغاى مً للى٢اًت الصخُت اإلاؿاثل في الٟغصًت اإلاؿاولُت حصجُ٘ و الصخت، جىمُت ؤظل مً الخٗلُمُت

ىت حر الٗمل ؤصخاب و الٗما٫ مىٓماث م٘ بالدكاوعق الاجٟا٢ُت في الضو٫ق حٗهضث ٦ما  ،1 ألازغيق وألامغاى اإلاؿخَى  لخٞى

 اإلاماعؾت يمان بهضٝ الُبُت و الاظخماُٖت اإلاؿاٖضة في الخ٤ بلى 13 اإلااصة وؤقاعث ، للٗما٫ باليؿبت وصخُت آمىت بِئت
 جإمحن ٖلى ٢اصع ٚحر ٩ًىنق و ال٩اُٞت اإلاىاعص ًمخل٪ ال شخو ألي ال٩اُٞت اإلاؿاٖضة بمىذ وطل٪ ، الصخت في للخ٤ الٟٗالت

   2. الاظخماعي الًمان هٓام زال٫ مً  اإلاىاعص َظٍ مشل

ض ، 2000 لؿىت ألاوعوبي لالجداص ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق مُشا١ ظاء ٦ما
ّ
 في شخو ٧ل خ٤ ٖلى 03 اإلااصة في لُا٦

اًت ٖلى الخهى٫ق في الخ٤ بوؿان ل٩ل ؤن ٖلى ٞىهذ 35 اإلااصة ؤما ، ال٣ٗلُت و البضهُت ؾالمخه اخترام  الصخُت الٖغ
 الٗمل م٘ ، اإلادلُت اإلاماعؾاث و ال٣ىاهحن جًٗها التي الكغوٍ بمىظب  الُبي الٗالط مً الاؾخٟاصة في الخ٤ و ، الى٢اثُت

اث الاجداص ؤوكُت و ؾُاؾاث ٧اٞت جىُٟظ و جدضًض  ٖلى   3. ٖالُت بمؿخٍى

ٌ  باليظبت. ب  :   ألامسيىيت للدو

ت جبيذ ٨ُت اإلاجمٖى الن م٣ضمتها في ،ًإحي ؤلا٢لُمُت الىهىم مً الٗضًض  ألامٍغ ٩ي ؤلٖا  وواظباث لخ٣ى١ق ألامٍغ

ًاء للضو٫ق اإلاىظه ،  1948 لؿىت ؤلاوؿان ٨ُت، الضو٫ق مىٓمت في ألٖا  الخمخ٘ في اإلاىاَىحن ٧اٞت بد٤ ؤ٢غ و٢ض ألامٍغ

 ؤلاظغاءاث ٍَغ٤ ًٖ صخخه ٖلى اإلاداٞٓت في شخو ٧ل خ٤ ٖلى 11 اإلااصة في ظاء خُض ، الصخت مً مىاؾب بمؿخىيق
اًت وؤلاؾ٩ان واإلالبـ بالٛظاء جخٗل٤ التي والاظخماُٖت الصخُت  ٖلى   زام بك٩ل ٞغ٦ؼث 07 اإلااصة ؤما ، الُبُت والٖغ

ٟا٫ اخخُاظاث  .4 واليؿاء ألَا

ض و٢ض
ّ
٨ُت لالجٟا٢ُت"  ؾلٟاصوعق ؾان"  ؤلايافي البرجى٧ى٫ق ؤ٦  الخ٣ى١ق مجا٫ في ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألامٍغ

 ؤما ، الصخت في الخ٤ شخو ل٩ل ؤن ٖلى مىه 10  اإلااصة جدضًضا و  1988 لؿىت الش٣اُٞت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت

                                                           
 .432زلمد يوسف علواف ،د زلمد خليل ادلوسى ، ادلرجع السابق ، ص . د 1
 621سوعة حقوؽ اإلنساف ،حقوؽ الطبع زلفوظة للمؤلف، ص عبد الفتاح مراد، مو. د  2
 .644رجع سابق، ص ادلعبد الفتاح مراد ، . د  3
 .2003زلمود شريف ، الوثائق الدولية ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ، اجمللد الثاين ،دار الشروؽ ، القاىرة  . بسيوين ،أ. أ  4
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 الضو٫ق ٖلى و ألاؾاؾُت، الٗامت الخضماث ٖلى الخهى٫ق ،و صخُت بِئت في الِٗل في شخو ٧ل بد٤ ٞإ٢غث ، 11 اإلااصة
غاٝ   الخماًت حصجُ٘ ٖلى حٗمل ؤن ألَا

 بالؿالمت الخمخ٘ في الٗامل خ٤  ٖلى البرجى٧ى٫ق هٟـ مً 07 اإلااصة جىاولذ ٦ما ،  الصخُت البِئت جدؿحن و ٖلى واإلاداٞٓت
.  1 الٗمل ؤزىاء الصخت و

  ألافسيلي و الػسبي اإلاظخىي  غلى:  زاهيا

ٌ  باليظبت. ؤ  :   ؤلافسيليت للدو

٣ي اإلاُشا١ ٣ًغ  بمؿخىيق الخمخ٘ في الخ٤ ٖلى ، 1981 ٖام بىحروبي الهاصع والكٗىب ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ
حر م٘ ، بصختهم اإلاًغة الٓغوٝ مً الخماًت في خ٣هم و٦ظل٪ ألاٞغاص، ل٩اٞت الصخت مً    مىاؾب اًت جٞى  الالػمت الٖغ

 شخو ل٩ل ؤن ٖلى مىه16  اإلااصة هّهذ ٣ٞض ، ٞحها ٌِٗل التي الجماٖت خ٤ و  الٟغص خ٤ بحن اإلاُشا١ َظا عبِ و٢ض ، لهم
غاٝ الضو٫ق جخٗهض ،وؤن بلحها الىنى٫ق ًم٨ىه ٣ٖلُت بضهُت صخُت خالت بإًٞل الخمخ٘ في الخ٤  باجساط اإلاُشا١ َظا في ألَا

 ألاؾغة ؤن 18 اإلااصة واٖخبرث اإلاغى، خالت في الُبُت الٗىاًت ٖلى خهىلها ويمان قٗىبها صخت لخماًت الالػمت الخضابحر
لى اإلاجخم٘ وؤؾاؽ الُبُُٗت الىخضة هي  بمؿاٖضة ملؼمت وهي ؤزال٢ُاتها، وؾالمت صختها ٖلى الؿهغ و خماًتها الضولت ٖو

.  2  اإلاجخم٘ بها ٌٗتٝر التي الخ٣لُضًت وال٣ُم ألازال٢ُاث ٦دماًت عؾالتها ؤصاء في ألاؾغة

٣ي اإلاُشا١ ؤ٢غ ٦ما    ألاؾاؾُت الخ٣ى١ق ٖلى مىه 14 اإلااصة وجدضًضا 1990 لؿىت وعٞاَه الُٟل لخ٣ى١ق ؤلاٍٞغ

اًت مً ًلؼمه وما للُٟل الخانت الصخُت لالخخُاظاث وحٗغى للُٟل،  ل٩ل  اإلاُشا١ مً  13 اإلااصة عجبذ و٢ض ، صخُت ٖع
 جًمً ْغوٝ ْل في وألازال٢ُت، البضهُت خاظاجه م٘ جخالءم للخماًت زانت بظغاءاث في الخ٤ بضهُا ؤو ٣ٖلُا مٗا١ َٟل

 ٖلى 21 اإلااصة زال٫ مً اإلاُشا١ َظا خغم ٦ما ، اإلاجخم٘ في اليكُت واإلاكاع٦ت هٟؿه، ٖلى اٖخماصٍ ٖلى وحصج٘ ٦غامخه،
اَُت ٖلى جازغ التي الًاعة والش٣اُٞت الاظخماُٖت اإلاماعؾاث مً للخسلو اإلاىاؾبت ؤلاظغاءاث  الضو٫ق اجساط  و٦غامت ٞع

لى الؿلُم، الُٟل وهمى   .3الُٟل خُاة ؤو بصخت الًاعة واإلاماعؾاث الٗاصاث جل٪  الخهىم وظه ٖو

ٌ  باليظبت. ب :    الػسبيت للدو

لى 39 اإلااصة في بالصخت ال٩امل الخمخ٘ في الخ٤ جىاو٫ق و٢ض ،4ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗغبي اإلاُشا١ ٞىجض ٖغبُا ؤما  ،ٖو
اًت زضماث ٖلى الخهى٫ق في مىاًَ ٧ل خ٤  جًمىذ ٣ٞض اإلااصة هٟـ مً الشاهُت ال٣ٟغة ؤما  ، مجاها الصخُت الٖغ

غاٝ الضو٫ق ٖلى الىاظب الخضابحر حر الهخي الخش٠ُ٣ و الىعي وكغ مجها ، اجساطَا ألَا  الكغب ومُاٍ ألاؾاسخي الٛظاء ،وجٞى
حر و البُئي الخلىر ٖىامل م٩اٞدت م٘ ، ٞغص ل٩ل الى٣ُت   ال٣ٗلُت اإلاازغاث و اإلاسضعاث م٩اٞدت و  ، الهخي الخهٍغ٠ جٞى

                                                           
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.htm

5
 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html
2

 
ؿ العديد من جوانبو،  ما يالحظ من خالؿ ربليل النصوص القانونية ادلتعددة ذلذا ادليثاؽ، أنو خبالؼ الصكوؾ الدولية األخرى قد فصل يف احلق يف الصحة و تناو 3

  .ذلك يبقى ما يعانيو الفرد اإلفريقي وخاصة األطفاؿ األسوأ يف العادل ومع 
4
 .2004ماي  23 يفالقمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس  يفاعتمد 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html


 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

183 

ًاء وػعاٖت ، الُبُت باألبدار  اإلاغجبُت اإلاؿاثل بلى مىه 09 اإلااصة ؤقاعث و ، للصخت اإلاًغة اإلاىاص و الخضزحن و  و ألٖا

ا٢ت ؾُا١ في  الصخت بلى 40 اإلااصة في اإلاُشا١ جُغ١ق ٦ما  الُبُت، ألازال٢ُاث .  الىٟؿُت الصخت و ؤلٖا

الهاث مً الٗضًض َىا٥ ؤن بلُه ؤلاقاعة ًجضع ما و  مجها ، الصخت في الخ٤  بلى جُغ٢ذ  ؤلاؾالمُت و الٗغبُت ؤلٖا
اًت في  وصولخه مجخمٗه ٖلى بوؿان ٧ل خ٤ ٖلى نغاخت هو الظي ، ؤلاوؿان خ٣ى١ق خى٫ق ال٣اَغة بٖالن  الصخُت الٖغ

ؼ ٖمان بٖالن  ٦ظا و ، 1بلحها جدخاط التي الٗامت اإلاغا٤ٞ ظمُ٘ بتهُئت ش الهاصع  الصخت لخٍٗؼ  ؤَم بىنٟه  ، 1989 بخاٍع
 مً ٖىهغ وؤجها ، الىاؽ مً ٦شحر ُٞه ومٛبىنق ، هللا مً وٗمت الصخت ؤن ُٞه ظاء ومما الخ٤، َظا في      ّٞهل بٖالن
ت مشل ألازغيق الغثِؿُت الٗىانغ بخىاٞغ بال ٨ًخمل ال التي ، الخُاة ٖىانغ   واإلاإ٧ل ال٨ٟاًت و  الٗضالت و  وألامً الخٍغ
 باإلاٗاٞاة لِؿخمخ٘ ًىمُه ؤن ًيبػي  نخي عنُض بوؿان ول٩ل ، البِئت وصخت  الؼواط و       واإلاؿ٨ً  واإلالبـ  واإلاكغب

.   2ال٩املت

 

 

 

 الصخت في للخم اللاهىهيت الالتزاماث هبيػت:  الثاوي اإلاولب

  التي ، اججاَه اإلاباقغة الالتزاماث مً ظملت  الضولُت اله٩ى٥ عجبذ ، الصخت في الخ٤ وجىُٟظ جُٟٗل  ًخم ختى  
ت الخدغ٥ الضو٫ق ٖلى  جٟغى ما٫ هدى ٞٗالُت و بؿٖغ  ؤنبدذ ،و الضازلي ؤو الضولي اإلاؿخىيق ٖلى ؾىاء ، له ال٩امل ؤلٖا

 3. الصخت في الخ٤ بٖما٫ و باخترام ملؼمت  طل٪ بمىظب الضو٫ق

ٌ  الفسع  مدددة كاهىهيت التزاماث:   ألاو

 الضو٫ق ٖلى الىاظب اإلادضصة  الالتزاماث مً ؤهىإ زالر ؤلاوؿان خ٣ى١ق ظمُ٘  مشل مشله الصخت في الخ٤ ًٟغى

غاٝ .  بها الالتزام ألَا

                             : الصخت في الخم باخترام الالتزام  -ؤوال
 و الصخت في الخ٤ بٖما٫  ٖلى ًازغ ؤو ٤ٌُٗ  بظغاء بإي ال٣ُام ًٖ جمخى٘ ؤن الضو٫ق مً باالخترام الالتزام ًخُلب.       

ا ، 4 مىاَىحها ٢بل مً مماعؾخه ٤ مىٗها ؤو مشال الٗالظُت للمماعؾاث ٦دَٓغ ت لدؿٍى  جُب٤ُ  ًم٨جها ال ،٦ما ألاصٍو
ت َبُت مٗالجاث  ما ٧ل ًٖ جمخى٘ ؤن  ٦ظل٪  الضو٫ق ٖلى ًيبػي ،و ال٣اهىنق بها ٌؿمذ التي الاؾخصىاثُت الخاالث في بال ٢ؿٍغ

                                                           
1
 .126ص . 2008ديدة طارؽ إبراىيم الدسوقي ،حقوؽ اإلنساف بُت التشريع و التطبيق ،دار اجلامعة اجل. عصمت عدرل، د. د هباء الدين ابراىيم ،د
2
 .05ص  1998اإلسكندرية  ،  احلياة اإلسالمية ، ادلكتب اإلقليمي للشرؽ ادلتوسط ،  أظلاط بإتباععماف لتعزيز الصحة  إعالفمنظمة الصحة العادلية ،  
 .21،ص  2007اجلديدة إبراىيم امحد خليفة ، االلتزاـ الدورل باحًتاـ حقوؽ اإلنساف و حرياتو األساسية ،دار اجلامعة . د 3
 ، 431إعداد طلبة من األساتذة اجلامعُت يف العادل العريب ،  ادلرجع السابق، ص  4
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ض باإلوؿان اإلادُُت البِئت في ًازغ  بُىلىظُت ؤو هىوٍت  ؤؾلخت ججٍغب ؤو  اؾخسضام ؤو اإلاُاٍ و للهىاء ال٣اهىوي ٚحر ٧الخلٍى

.  1 ؤلاوؿان بصخت جًغ ؤجها صام ما ٦ُمُاثُت ؤو

:      الصخت في الخم بدمايت الالتزام  -زاهيا

 الخ٤ َظا بٖما٫ في الخضزل مً َٝغ ؤي  بمى٘ الضو٫ق  ج٣ىم ؤن ، الصخت في الخ٤ بدماًت الالتزام ٣ًخطخي
ٗاث بؿجها وطل٪ ، الؿلُت ناخبت بىنٟها  إلاٗاًحر  الجمُ٘ امخشا٫ ل٨ٟالت الالػمت  للخضابحر اجساطَا و اإلاىاؾبت  للدكَغ
اًت ج٣ضًم ٖىض ؤلاوؿان خ٣ى١ق ا ؤو الصخُت الٖغ  ٧اإلاؿدكُٟاث  الخانت اإلااؾؿاث  وجدضًضا  ، الخضماث مً ٚحَر

ت قغ٧اث ؤو الخانت  و اليؿاء الؾُما الًُٟٗت اإلاجخم٘ ٞئاث ٧ل لخماًت الخضابحر ظمُ٘ اجساط ًجب ٦ما ،2 ألاصٍو
ٟا٫ اًت ٖلى الخهى٫ق في     اإلاؿاواة ٦ٟالت م٘ ، الؿً ٦باع و ألَا  و الُبُحن اإلاماعؾحن اؾدُٟاء ويمان ، الصخُت الٖغ
م      3.ألازال٢ُت الؿلى٥ ٢ىاٖض و اإلاهاعة و    الخٗلُم مً مالثمت إلاٗاًغ الصخُحن اإلاهىُحن مً ٚحَر

 : الصخت في الخم اججاه باألداء الالتزام  -زالشا

  جخضزل ؤن ًيبػي بهما و  ، وخضٍ جد٣ُ٣ها مً للٟغص ًم٨ً ال قغوٍ و  بم٩اهاث  الصخت في الخ٤ ًخُلب 
ا و جد٣ُ٣ها ٖلى ال٣اصعة الىخُضة  ٞهي  ، بها الخمخ٘ و٦ٟالت الخىُٟظ مىي٘ لىيٗها  طل٪ في الضولت حَر  لهالر جٞى

ُٗت الخضابحر باجساط جباصع ؤن  الضو٫ق مً ًخُلب باألصاء الالتزام ٞان لهظا  بها اإلاىخٟٗحن ت الدكَغ  هٓمها في الالػمت  وؤلاصاٍع

ىُت صخُت ؾُاؾت اٖخماص الضو٫ق ٖلى ًجب ٦ما ،4 الىَىُت ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت  باإلا٣ىماث الخمخ٘ في اإلاؿاواة ج٨ٟل َو
ظًت مشل للصخت ألاؾاؾُت  ،م٘ اإلاىاؾبت اإلاِٗكُت الٓغوٝ و اإلاالثم الؿ٨ً و للكغب الهالخت اإلاُاٍ و   الؿلُمت ألٚا

حر ً ،و  الىاثُت اإلاىا٤َ ٞحها بما اإلاىا٤َ ظمُ٘ في اإلاىاؾبت الخ٩ىمُت الصخُت الهُا٧ل جٞى ل  منهي و  َبي ٧اصع ج٩ٍى  مَا

حر ًجب ٦ما ،5البلض ؤهداء ظمُ٘ في ممغيىنق و ؤَباء مً  م٘ ، ه٣ٟاجه جدمل الجمُ٘ ٌؿخُُ٘ نخي جإمحن هٓام جٞى
 6.اإلاهىُت و البُئُت الصخُت اإلاساَغ إلا٩اٞدت  الالػمت الخضابحر اٖخماص

   ؤطاطيت كاهىهيت التزاماث:  الثاوي الفسع

                                                           
    150عالء قاعود ،ادلرجع السابق ، ص . أ 1
القانوين العاـ ادلفروض على الدوؿ بشأف طبيعة االلتزاـ  8الفقرة   2004الصادر يف عاـ  (80)31أوضحت اللجنة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف يف تعليقها العاـ رقم  2

إف االلتزامات اإلغلابية ادلفروضة على الدوؿ األطراؼ لضماف احلقوؽ " األطراؼ يف العهد الدورل للحقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، ىذه الفكرة بقوذلا 
موظفيها ، و لكنها تستدعي أيضا محايتها من األفعاؿ اليت قد تصدر عن أشخاص القانوف احملمية يف العهد ال تتحقق كاملة دبجرد محاية األفراد يف مواجهة الدوؿ  و 

 . اخلاص و اليت من شأهنا عرقلة التمتع هبذه احلقوؽ
 .151عالء قاعود ، ادلرجع السابق ، ص . أ 3
 .106 -12إعداد طلبة من األساتذة اجلامعُت يف العادل العريب ،  ادلرجع السابق ص، ص  4
 . 2008جنيف  ،سلسلة منشورات صحف الوقائع يف حقوؽ اإلنساف،31صحيفة الوقائع رقم  ضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف،مفو 5
  1975لسنة 161بشأف السالمة و الصحة ادلهنيتُت و بيئة العمل رقم   1981لسنة  155اتفاقييت منضمة العمل الدولية رقم  6
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 ؤؾاسخي التزاما الضو٫ق  ٖلى ٣ً٘ ؤهه ،1الش٣اُٞت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق اإلاٗىُت اللجىت قّضصث
اث يمان ٖلى     بالٗمل ت و الضهُا ألاؾاؾُت اإلاؿخٍى ٍغ  ٞحها بما الٗهض في ٖلحها اإلاىهىم الخ٣ى١ق مً خ٤ ل٩ل الجَى

ما٫ ظهىصَا في  ألاولُت جإزظ ؤن الضو٫ق ٖلى و     ، الصخت في الخ٤  جًّمً الظي ، 2اجا آإلاا بٖالن  في جإ٦ُضٍ  جم ما إٖل
ا جىظحها  و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت للخ٣ى١ق الضولي الٗهض مً 12 اإلااصة ًٖ الىاقئت ألاؾاؾُت الالتزاماث بكإن بظباٍع

 الخىػَ٘ جإمحن يغوعة  مشال مجها ألاؾاؾُت  الالتزاماث ظملت  ألا٢ل ٖلى حكمل الالتزاماث َظٍ ؤن اللجىت وعؤث الش٣اُٞت،
 الٟئاث زهىنا جمحزيق ٚحر  ؤؾاؽ ٖلى  بلحها الىنى٫ق خ٤ وجإمحن ، الصخُت الخضماث و الؿل٘ و اإلاغا٤ٞ  لجمُ٘ الٗاص٫

 اإلاُاٍ مً ال٩اُٞت ؤلامضاصاث و ؤلاصخاح و الؿ٨ً و ألاؾاسخي اإلاإويق بلى الىنى٫ق ٦ٟالت م٘ ،  اإلاهمكت و الًُٟٗت

. للكغب الهالخت الىُٟٓت

ت  لها حُٗى ؤن الىاظب ،  اإلامازلت ألازغيق الالتزاماث مً ظملت  اللجىت خّضصث ٦ما    وظىب مشال مجها ألاولٍى
اًت ٦ٟالت اًت و ؤلاهجابُت الصخُت الٖغ حر م٘ ، وللُٟىلت الىالصة بٗض و الخمل ؤزىاء لؤلمىمت الصخُت الٖغ  الخضٍعب جٞى
ٟحن اإلاالثم  مً للى٢اًت جضابحر واجساط ، ؤلاوؿان خ٣ى١ق و الصخت مجا٫ في الخش٠ُ٣ طل٪ في بما الصخُحن، للمْى

ىت و الىباثُت ألامغاى  3م٩اٞدتها و مٗالجتها و  اإلاخَى

 دولي هابؼ ذاث التزاماث: الثالث الفسع

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخٗحن  الخُىاث جخسظ ؤن ، الصخت في بالخ٤ اإلاغجبُت اإلاٗاَضاث ٖلى جهض٣ًها زال٫ مً ألَا
 َظا بٖما٫ ٖلى ٢اصعة ٚحر ؤزغيق صو٫ق اججاٍ  صولي التزام ًيكإ بهما و والًتها صازل ٣ِٞ لِـ الخ٤ َظٍ لخىُٟظ الالػمت
اء مً ألازغيق الضو٫ق لخم٨حن الضولُحن الخٗاونق و اإلاؿاٖضة لبرامج بىيٗها ، للمؿاٖضة جدخاط التي و الخ٤   بالتزاماتها الٞى

 الضو٫، َاجه في ألاؾاؾُت الصخُت الخضماث و الؿل٘ و اإلاغا٤ٞ بلى الىنى٫ق بدؿهُل  وطل٪ الصخت، في  بالخ٤ اإلاخهلت

ٗاث اٖخماص م٘  ًجب  ؤزغيق ظهت مً و ،4 زالشت ؤَغاٝ مً بلحها الصخُت الخضماث ونى٫ق ج٨ٟل ؤزغيق جضابحر ؤو  حكَغ
غاٝ َاجه مى٘  الؿُاؾُت ؤو ال٣اهىهُت بالىؾاثل ٖلحها الخإزحر الضو٫ق اؾخُاٖذ متى  الخ٤ َظا اهتها٥ مً  ألازحرة ألَا

٘ الخ٤ َظا ٖلى بالخٗضي ٢ُامها ٖضم ٦ٟالت ،و اإلاخاخت ت قغ٧اث ٦ٞغ ت ألؾباب لؤلؾٗاع  ألاصٍو  ًدغم ما بدخت ججاٍع

.  5 مجها ال٣ٟغاء

                                                           
من العهد الدورل للحقوؽ االقتصادية         و  02بشأف طبيعة التزامات الدوؿ األطراؼ الواردة  يف الفقرة  األوذل من ادلادة  1990لسنة  03التعليق العاـ رقم  1

 . (44و 43الفقرتُت )االجتماعية  و الثقافية  
 .1978اتا، منبثق عن ادلؤسبر الدورل ادلعٍت بالرعاية الصحية األولية  ادلنعقد يف سبتمرب -إعالف أدلا 2
  94،93HRI/GEN/1/REV.9.   p  3 


 
ربت عنواف التنمية و القضاء على الفقر،  بأف تقرر دوؿ العادل   2000جاء يف إعالف األلفية لألمم ادلتحدة  الذي اعتمدتو اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة سنة  4

خاص الذين ػلتاجوف إليها يف البلداف وتتعهد على تشجيع صناعة ادلستحضرات الطبية، و على جعل العقاقَت األساسية متاحة على نطاؽ أوسع و متيسر جلميع األش
 .األخرى

، بشأف االتفاؽ ادلتعلق جبوانب حقوؽ ادللكية الفكرية ادلتصلة 2001اإلعالف الذي مت اعتماده خالؿ  ادلؤسبر الوزاري دلنظمة التجارة العادلية يف الدوحة سنة أكد  5
ؽلنع الدوؿ األعضاء من ازباذ تدابَت حلماية الصحة العامة ، و تبعا لذلك صدر قرار متصل باالتفاؽ  ،  أف ىذا األخَت ال ينبغي أف (تربيس)بالتجارة و الصحة العامة 
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 وهني هابؼ ذاث التزاماث: السابؼ الفسع

غاٝ الضو٫ق ٖلى ًخٗحن ظ ؤن ؤلاوؿان خ٣ى١ق مٗاَضاث ٖلى جهض٣ًها زال٫ مً ألَا ّٟ  صازل الخ٣ى١ق َظٍ جى

ؿا  1 والًتها ا في ظاء إلاا ج٨َغ  طل٪ و ، ؤلاوؿان خ٣ى١ق مً ٦د٤ بالصخت حٗتٝر التي الضازلُت ٢ىاهُجها و صؾاجحَر
 باٖخماص ، الصخُت الخضماث و الؿل٘ و اإلاغا٤ٞ بلى الىنى٫ق مً مىاَىحها ظمُ٘ لخم٨حن الخضابحر ؤوؿب باٖخماصَا
ت، اإلاىاعص و       اإلاىاؾبت الا٢خهاصًت الىؾاثل  مجا٫ في زبراء مً ٌكمله  بما اإلاجخم٘ ؤَُاٝ ظمُ٘ بقغا٥ م٘ البكٍغ
 الىَىُت بؾتراجُجُتها لىي٘ بَاعيق ٢اهىنق اٖخماص الضو٫ق ٖلى ًيبػي ٦ما ، صولُت مىٓماث و زام ٢ُإ و  الصخت
 وعنض لخد٣ُ٣ها،  ػمىُا بَاعا و جد٣ُ٣ها اإلاغاص ألاَضاٝ بكإن ؤخ٩اما ًخًمً ، الخُب٤ُ مىي٘ الخ٤ بهظا اإلاخٗل٣ت

 و الٗىامل جدّضص ؤن الضو٫ق ٖلى ًيبػي و ،2 طل٪ بلٙى   ٖلى حؿاٖض التي الىؾاثل و الصخت في الخ٤ بٖما٫ نىب الخ٣ضم
ب٣ى ، 3 التزاماتها جىُٟظ في جازغ التي الهٗىباث ت  ؾلُت صولت ل٩ل ٍو  في الخ٤ لخىُٟظ الخضابحر ؤوؿب  جدضًض في ج٣ضًٍغ

غ التي ؤلام٩اهاث  و ال٣ضعاث بدؿب  ، الصخت . 4 ٖلحها جخٞى

:   الخـاجمـت

 و ؤهه  هالخٔ  ، الخ٤ َظا ٖلحها ٣ًىم التي اإلا٣ىماث و والٗىانغ ، الصخت في الخ٤ إلااَُت بضعاؾت ٢ُامىا بٗض
م  وظض ٢لما ؤلاوؿان خ٣ى١ق مً  ٦د٤ بالصخت الالتزام ؤن بال ، بها  ًخمخ٘ التي الضولُت ال٣اهىهُت الخماًت م٣ضاع مً  بالٚغ
 ٣ِٞ ق٩لُا الاجٟا٢ُاث َظٍ مشل ٖلى جهّض١ الضو٫ق مً ٦شحرا ألن ، والٗاإلاُت الىَىُت الؿُاؾاث في اإلالمىؾت جغظمخه

.  له الخىُٟظي البٗض مً جسلى وهي ، مًامُجها اؾدُٗاب ؤو جىُٟظَا ٖىاء هٟؿها ج٩ل٠ ؤن صونق

 باليؿبت زانت اإلادلي اإلاؿخىيق ٖلى جد٣ُ٣ها جم التي الخُىاث و اإلابظولت الجهىص جب٣ى  ؤزغيق هاخُت مً و
 ًب٣ى و ، جىاظهه التي الخدضًاث و الخ٤ َظا بم٣خًُاث باإلا٣اعهت  ٢لُلت الصخت في الخ٤ خماًت مجا٫ في  الىامُت للضو٫ق
٣ُت الضو٫ق جدضًضا و الىامُت للضو٫ق باليؿبت زانت مترصًا ػا٫ ما الٗالم ؾ٩ان لٛالبُت الهخي الىي٘  ما َى و ، ؤلاٍٞغ

 .  الصخت في ؤلاوؿاوي خ٣هم مً ألاٞغاص خغمان بلى ًاصي

لُه :  الصخت في الخ٤ بٖما٫ زاللها مً ًخم ٦سُىاث ًلي ما ا٢تراح ًم٨ً ٖو

                                                                                                                                                                                     

بتصدير منتجاهتا إذل ،  ينص على السماح أو اإلعفاء  يف حاالت زلددة للبلداف اليت تنتج منتجات صيدالنية نوعية دبوجب ترخيصات إلزامية 2003يف سنة 
 . تستطيع صناعة األدوية بنفسها البلداف ادلستوردة اليت ال

 .  28جلنة حقوؽ اإلنساف النيابية، ادلرجع السابق، ص:أنظر 1
تنمية القدرات اإلدارية حدد ادلكتب اإلقليمي لغرب البحر األبيض ادلتوسط التابع دلنظمة الصحة العادلية ، بعض األولويات الواجب على الدوؿ  األخذ هبا  منها  2

 .رصد سلصصات مالية منصفة و كافية لتمويل النظم الصحية ، وتطوير برامج لتعزيز ادلستوى الصحي لوزارات الصحة، و 
 .158، ادلرجع السابق ، ص عالء قاعود  . أ 3
دولة تتمتع بسلطة تقديرية ، بأف اؿ 07يف الفقرة   1997أوضحت مبادئ ماسًتؼلت التوجيهية ادلتعلقة بانتهاكات احلقوؽ االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لعاـ 4

. واسعة يف اختيار الوسائل ادلناسبة إلعماؿ التزاماهتا ، دبا يف ذلك التزاماهتا ادلتعلقة باحلق يف الصحة
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 ٩ًىنق ٢ض الضولي اإلاجخم٘ ٢بل مً جبيُه جم الظي اإلاٟهىم ألن ، الصخت في للخ٤  ومدضص ص٤ُ٢  مٟهىم بُٖاء يغوعة -

.  الىامُت للضو٫ق باليؿبت زانت اإلاسخلٟت م٣ىماجه و بٗىانٍغ و به الٗمل و الالتزام الهٗب مً ألهه ُٞه، مبالٜ

ت ًدُِ ؤن اإلاٍغٌ جدضًضا و الٟغص ٖلى ًجب -  في ٖىه الضٞإ مً ًخم٨ً ختى الصخت في خ٣ه إلااَُت ال٩اُٞت باإلاٗٞغ
 الخشِض الؿعي و ، الٗالط ًٖ بدشه عخلت زال٫ بها ًهُضم  ٢ض التي الث٣ت الٛحر اإلاماعؾاث ؤمام زانت اهتها٦ه خالت

.  بها للمُالبت

الم وؾاثل م٘ الخٗاونق جيكُِ  -   ُت  في ٦بحر جإزحر مً لها إلاا  الٗاإلاُت و اإلادلُت ؤلٖا   يغوعة م٘ الهخي، بالؿلى٥ الخٖى
ضاص ُت  البدىر مغا٦ؼ مسخل٠ في  الضوعٍت الٗلمُت  لل٣اءاث ؤلٖا  . الخ٤ بهظا الخٍٗغ٠ و  للخٖى

ؼ -  مً ال٨شحر  ألن ، اإلاجخم٘ صازل ألاٞغاص م٘ ٖال٢تهم في الصخُت و الُبُت اإلاهً ؤعباب زانت ألاٞغاص، مؿاولُت حٍٗؼ
حر ج٣ىم الضو٫ق  بحن ج٩ىنق ألجها اإلاىاؾب بالك٩ل حؿخٛل ال ؤجها بال ضخمت ؤمىا٫ جسهُو و الصخُت الهُا٧ل ظمُ٘ بخٞى

لت، ٚحر ؤًاصي .  ًجب ٦ما بضوعَا ج٣ىم ال مَا

 

تهم و  خ٣ى٢هم مً خ٤ هي الصخت بإن ألاٞغاص بصعا٥ ًب٣ى و  الؿبل ؤهج٘ مً الخ٤ َظا مماعؾت ل٨ُُٟت مٗٞغ
ُت مً بَاع في الجماعي، الٗمل زال٫ مً الجهىص بخًاٞغ وطل٪ ، الخ٤ بهظا لخمخٗهم  الؿُاؾت وؤًًا ألازال١ و الكٖغ

. الٗاصلت الاظخماُٖت

 

  اإلاـساحـؼ كـابمت

 : الىخب     

 خ٣ى١ق لضعاؾاث ال٣اَغة مغ٦ؼ الش٣اُٞت، و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت الخ٣ى١ق  اإلا٨دؿب و ٢اٖىص،ألانُل ٖالء.ؤ. 1
. 2002 ال٣اَغة ؤلاوؿان،

ض.ص. 2 ٤ُ ٍٞغ اًت مىٓماث ،بصاعة ههحراث جٞى  ، الُباٖت و الخىػَ٘ و لليكغ اإلاؿحرة ،صاع ألاولى الُبٗت الصخُت، الٖغ

 . 2008 ٖمان

اًت و الٗامت الصخت  في ،مضزل الهض٣ًي ٖشمان ؾلىيق.ص. 3  اإلا٨خب ، ؤلاظخماُٖت الخضمت مىٓىعق مً الصخُت الٖغ

ت ، الخضًض الجامعي .  2002 ؤلاؾ٨ىضٍع

 ، ألاولى الُبٗت ، اإلادمُت الخ٣ى١ق  ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولي اإلاىسخى،ال٣اهىنق زلُل مدمض. ،ص ٖلىان ًىؾ٠ مدمض. ص. 4

 2007 ألاعصن ، الخىػَ٘ و لليكغ الش٣اٞت ،صاع الشاوي الجؼء

 ، والُباٖت والخىػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة ،صاع الشالشت الُبٗت ، الٗامت الؿالمت و الصخت وػمالءٍ،مباصت جلال٢ُاقذ.ؤ. 5

 . 2009 ٖمان
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 ووؾاثل اإلاهاصع ، ألاو٫ق ،الجؼء ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الضولي ال٣اهىنق ، اإلاىسخى زلُل مدمض و ٖلىان ًىؾ٠ مدمض. ص. 6

.  2005 ،ٖمان الش٣اٞت صاع ، الى٢اًت

 بحروث الخلُٟت، الضعاؾاث الصخت،ؾلؿلت في الخ٤ ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الىَىُت الىُابُت،الخُت ؤلاوؿان خ٣ى١ق لجىت. 7
2008 .

 و للُباٖت ال٨ٟغ صاع ألاولى، الُبٗت الٗامت، الصخت مباصت ، مساَغة سخغة.،ؤ اإلاٗاًُت زلُل. ،ؤ ال٣مل مهُٟى.  ؤ.8
.  2000 ، الخىػَ٘ و    اليكغ

ت للخىمُت الغاًت مغ٦ؼ ، ألاولى الُبٗت ألاؾاؾُت، الضولُت و ؤلا٢لُمُت الىزاث٤ الُٟل خ٣ى١ق ، مىإ َُشم. ص. 9  ، ال٨ٍٟغ
2005 

ت مغاص، الٟخاح ٖبض.  ص. 10 ت الُب٘ ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان خ٣ى١ق مىؾٖى . للمال٠ مدْٟى

.  ال٣اَغة ، الكغو١ ،صاع الشاوي اإلاجلض ، ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاٗىُت الضولُت الىزاث٤ ، قٍغ٠ مدمىص. ،ؤ بؿُىوي.  ؤ. 11

٘ بحن ؤلاوؿان ،خ٣ى١ق الضؾىقي ببغاَُم َاع١ق. ص ٖضلي، ٖهمذ. ،ص ابغاَُم الضًً بهاء ص. 12  ،صاع الخُب٤ُ و الدكَغ

.  2008 الجضًضة الجامٗت

اجه و ؤلاوؿان خ٣ى١ق باخترام الضولي الالتزام ، زلُٟت اخمض ببغاَُم. ص. 13 . 2007 الجضًضة الجامٗت ،صاع ألاؾاؾُت خٍغ

.   2007 ؤوث ،  323 ع٢م و٢اج٘ ،صخُٟت الصخت في الخ٤ ، الٗاإلاُت الصخت مىٓمت.14

 إلاىٓمت ؤلا٢لُمي اإلا٨خب ، الشاهُت الُبٗت  ، اإلاجخم٘ ،َب الٗغبي الٗالم في الجامٗحن ألاؾاجظة مً هسبت بٖضاص.  15
. 2005 ، اهترهاقُىها٫ ؤ٧اصًمُا ، اإلاخىؾِ البدغ لكغ١ق الٗاإلاُت الصخت

 2003  ال٣اَغة ، الكغو١ ،صاع الشاوي اإلاجلض ، ؤلاوؿان بد٣ى١ق اإلاٗىُت الضولُت الىزاث٤ ، قٍغ٠ مدمىص. ،ؤ بؿُىوي ؤ.16

 

  : الدهخىزاه زطابل     

. 2005  ،ؾىت صمك٤ ظامٗت الخ٣ى١، في الض٦خىعاٍ صعظت لىُل ،عؾالت الخانت الخُاة في الخ٤ ، الكماٍ ٞىاػ ٦ىضة.ؤ1

:  اللاهىهيت الىزابم     

ؼ ٖمان بٖالن ، الٗاإلاُت الصخت مىٓمت. 1  للكغ١ق ؤلا٢لُمي اإلا٨خب ، ؤلاؾالمُت الخُاة ؤهماٍ بةجبإ الصخت لخٍٗؼ

ت  ، اإلاخىؾِ . 1998 ،  ؤلاؾ٨ىضٍع

 اإلاخدضة ألامم ، ؤلاوؿان لخ٣ى١ق ألاؾاؾُت الضولُت اإلاٗاَضاث ، ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الؿامُت اإلاخدضة ألامم مٟىيُت.  2

ىع٥ .  2006 ظى٠ُ و     هٍُى

ذ مٗهض. 3 ذ ، ؤلاوؿان خ٣ى١ق اجٟا٢ُاث و مىاز٤ُ ،  ال٣اهىهُت و ال٣ًاثُت للضعاؾاث ال٩ٍى .  ال٩ٍى
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.  2009 ألاعبٗىنق و الؿابٗت الُبٗت ، ألاؾاؾُت الىزاث٤ ، الٗاإلاُت الصخت مىٓمت. 4

 الخػليلاث و الخىؿياث و اللسازاث     

 الصخت مً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في الخ٤ ، الش٣اُٞت و والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق اإلاٗىُت اإلاخدضة ألامم لجىت. 1
ه ًم٨ً . 2000 -14 ع٢م الٗام الخٗل٤ُ ، بلٚى

 ؤلاؾتراجُجُاث في اإلاغؤة يض الخمحز جٟاصي ًٖ 1990-15 ع٢م الٗامت الخىنُت ، اإلاغؤة يض الخمحز ٖلى ال٣ًاء لجىت. 2

.   م٩اٞدخه و ؤلاًضػ مً للى٢اًت الىَىُت

 الصخت مً مم٨ً مؿخىيق بإٖلى الخمخ٘ في ٞغص ٧ل خ٤ بكإن 2003/28 و 31/ 2002 ع٢م ؤلاوؿان خ٣ى١ق لجىت ٢غاع. 3

.  ال٣ٗلُت و البضهُت

ت ٖلى الخهى٫ق ٞغم ًٖ 2003/29 و2002/32 و2001/33 ال٣غاعاث. 4  اإلاىاٖت ه٣و ٞحروؽ ٢بُل مً ؤوبئت ؾُا١ في ألاصٍو

ت .  ؤلاًضػ/ البكٍغ

غ ، الصخت في الخ٤ جضٖم ؤلاوؿان هىعجً،خ٣ى١ق جاهُا. ؤ. 5  خ٣ى١ق و الصخت خى٫ق البلضان بحن اإلاكتر٥ الاظخمإ ًٖ ج٣ٍغ
. 2006 ال٣اَغة ، َاعمىوي ،مُاب٘ الٗاإلاُت الصخت إلاىٓمت ألاوؾِ للكغ١ق ؤلا٢لُمي اإلا٨خب ، 2005 لؿىت ؤلاوؿان

.  ألاؾغة جىُٓم و الُٟل و ألام بصخت اإلاٗىىنق و 1994 ماي 10 في اإلااعر 10/ 48 الٗاإلاُت الصخت ظمُٗت ٢غاع. 6

ا٢ت طويق باألشخام اإلاخٗل٤  الش٣اُٞت و الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ق اإلاٗىُت للجىت 05 ع٢م الٗام الخٗل٤ُ. 7         ، ؤلٖا

.  1994 لؿىت ٖكغ، الخاصي صوعتها في
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 الدوليت الجىابيت اإلادىمت في والػلاب الخجسيم كاهىهيت
 بظىسة حامػت  -الظياطيت والػلىم الخلىق  بيليت مداكسة ؤطخاذة ػسون، خظيىت الدهخىزة

ق

: اإلالخو

م ٢اهىهُت مبضؤ البدض ًدىاو٫ق ق الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام وال٣ٗاب الخجٍغ
ً
٣ا  اإلاىيٕى بن اإلاٗلىم ألاؾاسخي، لىٓامها ٞو

ق بلُه الخُغ١ق ؾب٤
ً
٣ا ُت مبضؤ مجها ٖضة مؿمُاث وجدذ الضازلي الجىاجي لل٣اهىنق ٞو  ومبضؤ الىهُت ومبضؤ الجىاجي الكٖغ

مت ال غاص ال٣اهىهُت، ومبضؤ بىو بال ٣ٖىبت وال ظٍغ  َل ٖلُه ههذ ٢ض ٧اهذ وبن ٖلُه؟ ههذ اإلاد٨مت بن َل الخإ٦ض ٍو
؟ َب٣خه

ً
ل ٞٗلُا  الضولي؟ الهُٗض ٖلى زهىنُت للمبضؤ َو

Abstract: 

The research deals with the principle of legality of criminality and impunity by the 

International Criminal Court in accordance with its Statute, it is understood that the topic has 

already been dealt with in accordance with domestic criminal law and under several names 

the criminal principle of legality and the principle and the principle of nullum crimen sine 

lege and nulla poena sine lege and the principle of legality, and wanted to make sure is that 

the Court provided? While prescribed are actually applied? Did the privacy principle at the 

international level؟ 

 

: ملدمت

ى الجىاجي ال٣اهىهُت إلابضؤ الجىاجي ال٣اهىنق ًسً٘ ت الخامي اإلابضؤ َو مت ال"  مبضؤ ًمشل  بط  ؤلاوؿان، لخٍغ  وال ظٍغ

م ٢اهىهُت"  ؤو"  ب٣اهىنق بال ٣ٖىبت ُت خل٣اث مً خل٣ت" وال٣ٗاب الخجٍغ ى  الجىاثُت، الكٖغ  ال٣اهىن، لىخضة الًامً َو
ق
ً
ىهغا م زُغ مً ؤلاوؿان ًدمي الظي الٗاصلت اإلادا٦مت ٖىانغ مً ٖو جٗل ، وال٣ٗاب الخجٍغ  مً مإمً في الصخو ٍو
ق ال٣اهىنق عظُٗت

ً
م في ال٣ُاؽ زُغ ًٖ وبُٗضا ً٘ وال٣ٗاب، الخجٍغ  وازخهام ال٣اضخي ازخهام بحن ٞانال خضا ٍو

م ال٣اضخي ًمل٪ ال خُض الشاوي، ازخهام مً ؤزغط ألاو٫ق ازخهام في صزىله ٢غعق ٞما اإلاكٕغ  هو ًغص لم ما ججٍغ

مه .  بخجٍغ

ٗجي      م ٢اهىهُت مبضؤ َو مت ٌٗخبر ال ٞٗل ًٖ امخىإ ؤو ٞٗل ؤي بن الخجٍغ  َى ٞال٣اهىنق. طل٪ ال٣اهىنق ٢غعق بطا بال ظٍغ
 ًٖ امخىاٖا ؤو ٞٗل ظؼاء جُب٤ التي ال٣ٗىباث بن ُٞٗجي ( ال٣ٗاب ٢اهىهُت ) مبضؤ ؤما الجغاثم، لخدضًض الىخُض اإلاهضع
ق بال ٣ٖىبت شخو ٖلى جٟغى ٞال ال٣اهىن، بىو ًدضصان ال٣اهىنق ًجغمهما ٞٗل

ً
٣ا  هٕى في ؾىاء الكإع ٣ًغعٍ إلاا ٞو

ا في ؤو ال٣ٗىبت . م٣ضاَع

جي الهُٗض ٖلى ؤَمُت الضولي الهُٗض ٖلى اإلابضؤ لهظا بن  الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت في ؾىاء الضازلي، ؤو الَى

م ٢اهىهُت اٖخبرث الضولُت الجىاثُت ٞاإلاد٨مت. لها الؿاب٣ت الضولُت اإلادا٦م في ؤو  ٢ىاٖضَا مً ٢اٖضة وال٣ٗاب الخجٍغ
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 مدل بوكائها ٢بل ألامغ و٧ان الىخاثج، مً ظملت ٖلُه وعجبذ ألاؾاسخي الىٓام مً (23و 22) اإلاىاص في ٖلُه وههذ اإلاهمت
ُٗت ؾلُت وظىص لٗضم الضولي الجىاجي ال٣اهىنق وؤخ٩ام ًخ٤ٟ ال اإلابضؤ بإن عؤي ْهغ خُض ظض٫ ت حكَغ  ًًم متن ؤو مغ٦ٍؼ

مُت الىماطط ٣ابها الخجٍغ ُت ٢ىاٖض مىظىص ماَى بن ،بط ٖو  خحن بلى الخالٝ َظا ب٣ي و٢ض ومٗاَضاث، واجٟا٢ُاث ٖٞغ
ىا٥ مدضصة مُٗىت بجغاثم مدضص ازخهانها بن ٖلى ألاؾاسخي هٓامها وهو اإلاد٨مت، بوكاء ق ٣ٖىباث َو

ً
 مدضصة ؤًًا

. الخهغ ؾبُل ٖلى

: آلاجُت ألاؾئلت ٖلى ؤلاظابت الىع٢ت َظٍ زال٫ مً ؾىداو٫ق

م ٢اهىهُت إلابضؤ َل  مٗا؟ الضازلي والىُا١ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت في طاتها ألاَمُت وال٣ٗاب الخجٍغ

 ؤلاَضاع؟ َظا نىعق وما اإلابضؤ؟ َظا الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ؤَضع َل

ا الؿاب٣ت ألاؾئلت ًٖ ؤلاظابت لٛغى حَر ق البدض ؾى٣ؿم ٚو
ً
٣ا : آلاجُت للخُت ٞو

م ٢اهىهُت مٟهىم: ألاو٫ق اإلابدض ى وال٣ٗاب، الخجٍغ : الشاوي اإلاُلب اإلابضؤ، حٍٗغ٠: ألاو٫ق اإلاُلب مُالب، زالزت ًًم َو

  الضولي الجىاجي ال٣ًاء في ال٣اهىهُت مبضؤ زهىنُت:الشالض اإلاُلب اإلابضؤ، ج٣ُُم

م مبضؤ جُب٤ُ: الشاوي اإلابدض ًم الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت في وال٣ٗاب الخجٍغ  جُب٤ُ: ألاو٫ق اإلاُلب: مُالب زالزت ٍو
م مبضؤ  اإلاُلب الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت في ال٣ٗاب مبضؤ جُب٤ُ: الشاوي اإلاُلب الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت في الخجٍغ

. الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت في للمبضؤ الٗملي الخُب٤ُ: الشالض

.  وجىنُاث هخاثج مً بلُه الخىنل ماجم ؤَم ٞحها هدضص بساجمت هىهي زم

ٌ  اإلابدث  والػلاب الخجسيم كاهىهيت مبدؤ مفهىم: ألاو

م ٢اهىهُت مبضؤ ؾىدىاو٫ق        وزهىنُت وج٣ُُمه وزهاثهه اإلابضؤ حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ وبك٩ل هدضص ؤن بٗض وال٣ٗاب الخجٍغ

حي الىدى ٖلى وطل٪ الضولي الجىاجي ال٣ًاء في اإلابضؤ
َ
:  الا

م ٢اهىهُت مبضؤ حٍٗغ٠: ألاو٫ق اإلاُلب . وال٣ٗاب الخجٍغ

م ٢اهىهُت مبضؤ ج٣ُُم: الشاوي اإلاُلب . وال٣ٗاب الخجٍغ

. الضولي الجىاجي ال٣ًاء في ال٣اهىهُت مبضؤ زهىنُت: الشالض اإلاُلب

ٌ  اإلاولب  والػلاب الخجسيم كاهىهيت مبدؤ حػسيف: ألاو

غاص      ٕغ بن ال٣اهىهُت بمبضؤ ًُ
َ
 وجدضًض ظغاثم واإلاؿماة ٖلحها اإلاٗا٢ب ألاٞٗا٫ جدضًض ػمام ًمل٪ الظي وخضٍ اإلاك

 ٢اهىهُت ٖلى جُل٤ التي الدؿمُت في الجىاجي ال٣ٟه ازخل٠ و٢ض ،(1) ال٣ٗىباث واإلاؿماة مغج٨بحها ٖلى جى٢٘ التي الجؼاءاث
م مت ال ؤو وال٣ٗاب الخجٍغ ُت مبضؤ ٌؿمُه مً ٞمجهم بىو بال ٣ٖىبت وال ظٍغ م قٖغ غاص وال٣ٗاب الخجٍغ  خهغ )  به ٍو
م مهاصع  لها اإلا٣غعة ال٣ٗىباث وجدضًض ؤع٧اجها وبُان ظغاثم حٗض التي ألاٞٗا٫ ٦خدضًض ال٣اهىنق ههىم في وال٣ٗاب الخجٍغ

ا خُض مً ؾىاء ها ؤو م٣ضاَع ىا٥ ،(2) ( الكإع ازخهام مً طل٪ و٧ل هٖى ٣هض اإلاكغوُٖت مبضؤ ٖلُه ًُل٤ مً َو  به وٍُ
مه ٖلى هو ٢ض ال٣اهىنق ٨ًً لم ٞٗل ؤي اعج٩اب ًٖ ٣ٖىبت ؤي ٞغى حٗظع )  ،(3)( وزُىعجه ظؿامخه ٧اهذ مهما ججٍغ
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ىا٥ م ههُت ٖلُه ًُل٤ مً َو الخٔ ، وال٣ٗاب الخجٍغ ُت لٟٔ ؤن  ٍو  طاث والىهُت وال٣اهىهُت واإلاكغوُٖت الكٖغ
ى واخض مًمىنق مت ٌٗض ال ٞٗل ؤي بن َو  في ولِـ الدؿمُت في الخالٝ ٩ًىنق وبهظا ال٣اهىن، ٖلُه ًىو مالم ظٍغ

   .(4) اإلاًمىنق

غ٥ لى بط لل٩اٞت باليؿبت وويىخه ال٣اهىنق لىخضة الًمان َى ال٣اهىهُت مبضؤ بن     
ُ
م خ٤ ج  ، لل٣ًاة وال٣ٗاب الخجٍغ

م م الىاؽ ماازظة في وجضزلذ ألاخ٩ام لخًاعبذ له، ًسًٗىنق هٓام بال الهىيق ًٖ ٌٗهمهم ال بكغ َو  ؤَىاَئ

ُٗت ٧الؿلُت ألازغيق الؿلُاث حٗؿ٠ صونق ًدى٫ق بهه ٦ما وؤمؼظتهم، . (5) والخىُٟظًت الدكَغ

ٗض      ٟه ٍَغ٤ ًٖ الٟغص إلاهلخت الخامي اإلابضؤ َو ظا ، ٞٗله له ظاثؼ وماَى بجُاهه ٖلُه مدٓىعق َى بما حٍٗغ  ألامغ َو
مى٘ لؤلٞغاص الُمإهِىت ًد٤٣  الؿلى٥ ؤو الٟٗل ًجغم هو َىا٥ ٧ان بطا بال ألاٞغاص ٖلى ٣ٖىبت ؤي جى٢ُ٘ مً اإلادا٦م ٍو
ق الٟغص، ًٖ نضع الظي

ً
ُٟت خهغ زال٫ مً وطل٪ الٗامت اإلاهلخت خماًت ًٖ ًٞال م ْو  وخضٍ باإلاكٕغ وال٣ٗاب الخجٍغ

ٗاث ٍَغ٤ ًٖ ا التي الدكَغ  ٖلُه الىو ٖلى ال٣ٗابُت وال٣ىاهحن الضؾاجحر ؤٚلب خغنذ لظا ،(6) الٛاًت لهظٍ ًهضَع

. (7) نغاخت

ترجب   :  آلاجُت الىخاثج طل٪ ٖلى ٍو

م مهاصع خهغ -1 ُٗت الىهىم في وال٣ٗاب الخجٍغ  ال٣اٖضة ٞةن وال٣ٗىباث الجغاثم ٢اهىهُت إلابضؤ هدُجت: الدكَغ
ا ًٖ جمخاػ الجىاثُت ا بإن ألازغيق ال٣ىاهحن ٢ىاٖض مً ٚحَر لُه. اإلا٨خىب ال٣اهىنق َى الىخُض مهضَع  اإلاهاصع ٞةن ٖو

ٗت ألازغيق ال٣ىاهحن هُا١ مً مؿدبٗضة ألازغيق لُه. (8) الُبُعي ال٣اهىنق مباصت ؤو الٗٝغ ؤو ؤلاؾالمُت ٧الكَغ : ٖو

ق ٞٗل َٖضق لل٣اضخي ٌؿٙى ال: ؤوال
ً
 في ٌؿدىض ؤن لل٣اضخي ًجىػق ال بهه َظا ومٗجى طل٪ ٖلى نغاخت ال٣اهىنق هو بطا بال ظغما

ق م٣بى٫ق ٚحر الٟٗل ٧ان لى ختى الضًيُت ال٣ىاٖض ؤو  ألازال٢ُت ال٣ىاٖض ؤو الاظخماُٖت ال٣ىاٖض ٖلى ؤلاصاهت
ً
ق ؤو صًيُا

ً
 ؤزال٢ُا

جب .(9) ق ٖلُه ٍو
ً
م ٖىانغ بجمُ٘ ًلتزم ؤن ؤًًا ق حهمل ؤن ٌؿخُُ٘ ٞال الىو في الىاعصة وقغوَه الخجٍغ

ً
ق ؤو ٖىهغا

ً
ا  قَغ

ق له ؤَمُت ال ؤو ألاَمُت ٢لُل بهه بذجت
ً
. اإلاخًغعق مهلخت ؤو الٗامت اإلاهلخت ؤو الٗضالت ًد٤٣ به ألازظ ٖضم بن ؤو بَال٢ا

ق
ً
مت ًدضص ٖىضما ٞاإلاكٕغ ٖلحها، ال٣اهىنق ًىو لم ب٣ٗىبت الخ٨م لل٣اضخي ٌؿٙى ال: زاهُا  ال٣ٗىبت ًدضص ؤن صونق الجٍغ

 ٌؿدبض٫ ؤن له ًجىػق ال ٦ما. ال٣ٗىبت َظٍ ٖلى ًىو لم اإلاكٕغ َاإلاا ٖىضٍ مً ٣ٖىبت ًبخضٕ ؤن له ًجىػق ال ٞال٣اضخي
 الٛغامت ؤو بالسجً الخبـ ٌؿدبض٫ ٦إن ال٣اهىن، ٖلحها ًىو لم ؤزغيق ٣ٖىبت ال٣اهىنق في ٖلحها اإلاىهىم بال٣ٗىبت

ٗها ؤو ال٣ٗىبت ًس٠ٟ ؤن له ًجىػق ال ٦ما بالخبـ . (10) ال٣اهىنق ٖلحها هو التي الخضوص يمً بال ًٞغ

ٗاث في مٗغوٞت ال٣اٖضة َظٍ: ال٣ٗابي الىو عظُٗت ٖضم -2  ال٣اهىنق عظُٗت ٖضم ب٣اٖضة الىَىُت الجىاثُت الدكَغ
ش ٖلى ؾاب٤ ظغمي ؾلى٥ مً مانضع ٖلى ال٣ٗابي ان جإٍع  لخ٣ى١ق الًمان خالت جخد٤٣ وبهظا الجىاجي ال٣اهىنق ؾٍغ
اث  ٖضم ٢اٖضة وحٗض ال٣اهىن، هٟاط ٢بل مجغم ٚحر ؤنله في َى ٞٗل ًٖ للم٣اياة ًخٗغى ال ٖىضما ألاٞغاص وخٍغ
ُت الجىاثُت ال٣ىاٖض في ؤزغ طاث وهي ال٣اهىهُت ل٣اٖضة هدُجت الغظُٗت  ؤلاظغاثُت بال٣ىاٖض ًخٗل٤ ُٞما ؤما ٣ِٞ، اإلاىيٖى

. (11) اإلااضخي ٖلى عظعي ؤزغ طاث ٞةجها الك٩لُت

 بعاصة ًٖ البدض ٢ىامها الجىاثُت الىهىم جٟؿحر بكإن اإلاخبٗت الخُت بن: للىهىم ال٩اق٠ الخٟؿحر التزام -3
، لُه اإلاكٕغ  ظغاثم زل٤ خض بلى جهل ال التي الخضوص في ًب٣ى ؤن ًجب لل٣اضخي به اإلاؿمىح ال٩اق٠ الخٟؿحر ٞةن ٖو
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٣ىباث ق الىو ٩ًىنق ٖىضما بق٩ا٫ ؤي والًشاع. (12)ٖو
ً
 ، اإلاَجغمت الىا٢ٗت ٖلى وجُب٣ُه جٟؿحٍر ال٣اضخي ٖلى ٌؿهل بط. واضخا

 ال اإلاكٕغ بعاصة ًٖ ال٨ك٠ بلى ٌؿعى بهما الجىاجي الىو بخٟؿحٍر ٞال٣اضخي يضٍ، ؤم اإلاتهم إلاهلخت الخٟؿحر ؤ٧ان ؾىاء
ق جٟؿحٍر مً ًجٗل لبـ ٌكىبه ٢ض الىو ول٨ً اإلاتهم، مهلخت ًٖ

ً
ق ؤمغا

ً
ىضثظ نٗبا  قتى اؾخٗما٫ مً لل٣اضخي البض ٖو

،  ٢هض بلى الىنى٫ق مً جم٨ىه التي الخٟؿحر ؤؾالُب ، الىو َب٤ طل٪ بلى جىنل ٞةن اإلاكٕغ
ً
 في طل٪ ؤ٧ان ؾىاء ؤًًا

، ًبضو جٟؿحٍر ؤمغ ظٗل الىو ٚمىى بن لى ول٨ً. مهلخخه يض ؤم اإلاتهم مهلخت
ً
له وؤصي مؿخدُال  وظٍى بلى جإٍو

ت مخٗضصة   ال٣اضخي؟ ًإزظ ٞبإحها نالخه ٚحر في َى ما ومجها اإلاتهم مهلخت في ماَى مجها ال٣اضخي، هٓغ في ال٣ُمت مدؿاٍو

 جٟؿحٍر اإلاؿخدُل الىو بةَما٫ وطل٪ َىا جُب٤ ؤن ًم٨ً اإلاتهم إلاهلخت جٟؿغ التي الك٪ ٢اٖضة بن بًٗهم ًغيق   

ضم غيق. اإلاتهم إلاهلخت جغظُدا جُب٣ُه ٖو  جُب٤ُ ًٖ ٞاالمخىإ ال٣ىاهحن، بخٟؿحر لها قإن ال ال٣اٖضة َظٍ بن آزغون ٍو
ق لِـ الخالت َظٍ في الىو

ً
ق وبهما اإلاتهم إلاهلخت جٟؿغ التي الك٪ ل٣اٖضة جُب٣ُا

ً
 ٢اٖضة هي وؤقمل ؤٖم ل٣اٖضة جُب٣ُا

 .(13)جٟؿحٍر ٌؿخدُل ٚامٌ هو جُب٤ُ م٘ ال٣اهىهُت مبضؤ ًخٗاعى بط ال٣اهىهُت،

 الٗلت، في الخالخحن لدكابه ٖلحها مىهىم ٚحر لخالت ٖلحها مىهىم خالت خ٨م بُٖاء بال٣ُاؽ ٣ًهض: ال٣ُاؽ خٓغ -4
ق ًجغم ؤن لل٣اضخي ًجىػق ٞال ظغاثم، زل٤ ال ال٣اهىنق جُب٤ُ في ال٣اضخي مهمت جىدهغ

ً
مه هو ًغص لم ٞٗال ق بخجٍغ

ً
 ٢ُاؾا

مه هو وعص ٞٗل ٖلى  مما الاظخماُٖت اإلاهلخت هٟـ ًد٤٣ الخالخحن في ال٣ٗاب إلن ؤو الٟٗلحن، حكابه بذجت بخجٍغ
غ ٣ًخطخي ذ اٖخضاء طل٪ في ألن لؤلو٫، الشاوي ٣ٖىبت ج٣ٍغ ، بال ٣ًغعَا ال ٞالجغاثم ال٣اهىهُت، مبضؤ ٖلى نٍغ  اإلاكٕغ

ق  بظل٪ ًمل٪ ال وال٣اضخي
ً
ق هٟؿه مً ههب ٢ض ٩ًىنق ٞٗل ٞةن ٢اهىها

ً
ا ى مكٖغ . (14) ال٣اهىنق به ماالٌؿمذ َو

: آلاجُت الىاظباث وال٣اضخي اإلاكٕغ ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ لظل٪ وهدُجت  

ق
ً
: اإلاكٕغ ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة الىاظباث: ؤوال

عي الىو ًً٘ ٖىضما اإلاكٕغ ٖلى ًجب -1 . ٚمىى وال ُٞه لبـ ال وص٣ُ٢ت واضخت بهىعة ًًٗه ؤن الدكَغ

ق الىو ٩ًىنق ؤن ًجب -2
ً
دضص ؤي مدضصا دضص الٟٗل ًُ  ًجض ال ختى وص٤ُ٢ واضر بك٩ل الٟٗل لهظا اإلا٣غعة ال٣ٗىبت وٍُ

ضم الٛمىى في ال٣اضخي ق الخدضًض ٖو
ً
م مىٟظا مت اإلاكٕغ خضص لى ٦ما مباح، ماَى لخجٍغ دضص ؤن صونق ظٍغ  ؤو ال٣ٗىبت ًُ

. اإلاَجغم الٟٗل ًبحن ؤن صونق ال٣ٗىبت خضص

ش مىظ ما٣ً٘ ٖلى بال حؿغيق ال الىو َظا ؤخ٩ام ؤَنق ؤي ٞىعي ؤي مباقغ بإزغ الىهىم َظٍ جهضع ؤن ًجب -3  الٗمل جإٍع

. اإلا٨دؿبت الخ٣ى١ق اخترام َى الُبُعي ال٣اهىنق في ألانل ألن ٢بلها و٢٘ ُٞما ؤزغ ٖلحها ًترجب وال بها

ضم ال٣ىاهحن، عظُٗت ٖضم ٢اٖضة ًدترم ؤن اإلاكٕغ ٖلى ًدب -4 م هو ؤن ٌٗجي الغظُٗت ٖو  ٖلى بال ٌؿغيق ال الخجٍغ
 ٖلى ال٣اٖضة َظٍ وحؿدىض اللخٓت َظٍ ٢بل اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ ٖلى ٌؿغيق ٞهى زم ومً هٟاطٍ لخٓت بٗض اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫
دت ههىم  خحن ٖلُه هو ٢ض ال٣اهىنق ٨ًً لم ظغم ٖلى بختراػيق جضبحر وال ٣ٖىبت جٟغى ٞال ال٣ٗىباث، ٢اهىنق في نٍغ

ظٍ. ا٢تراٞه م ٢اهىهُت ل٣اٖضة َبُُٗت هدُجت هي ال٣اٖضة َو  ٢بل اإلاغج٨بت الى٢اج٘ ٖلى ال٣اهىنق جُب٤ُ ألن وال٣ٗاب الخجٍغ
اتهم ألاٞغاص خ٣ى١ق ًًمً ال٣اهىهُت ٞمبضؤ ال٣اٖضة َظٍ ٖلى ٢ًاء هٟاطٍ لُه وخٍغ   مً ٌٗخبر الغظعي ألازغ اوٗضام ٞةًنق ٖو

ت ألانى٫ق ٍغ دت بهىعة ال اإلاسالٟت ًجىػق ال وبالخالي مغاٖاتها اإلاكٕغ ٖلى ًجب التي ال٣اهىوي الىٓام في الجَى  وال نٍغ
ى ال٣اٖضة َظٍ ٖلى اؾخصىاء ًىظض ول٨ً يمىُت،  ٖىضما اإلاكٕغ ألن ماًبرعٍ الاؾخصىاء ولهظا للمتهم، ألانلر ال٣اهىنق َو
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 ألاٞغاص مهلخت ًد٤٣ وال الٗضالت م٘ ًخماشخى ماال الؿاب٣ت ال٣ٗىبت في وظض ٞؤلهه ؤز٠ ٣ٖىبت ٣ًغعق ؤو ٣ٖىبت ًلػي

. اإلاجغم بنالح وبهما الاهخ٣ام لِـ ال٣ٗىبت مً اإلا٣هىص ل٩ىنق بٖٟائها ؤو جسُٟٟها بلى ُٞلجإ اإلاجخم٘ ومهلخت

ق
ً
: ال٣اضخي ٖاج٤ ٖلى اإلال٣اة الىاظباث: زاهُا

. الغظُٗت ٖضم بمبضؤ والخ٣ُض وجٟؿحٍر ال٣اهىنق جُب٤ُ في جىدهغ ال٣اضخي واظباث بن  

 ُٗت الؿلُت ويٗخه ٦ما ال٣اهىنق بخُب٤ُ ًلتزم ؤن ال٣اضخي ٖلى ًجب: ال٣اهىنق جُب٤ُ ترجب الدكَغ :    هخاثج ٖضة طل٪ ٖلى ٍو

مت ألاٞٗا٫ مً ٞٗل اٖخباع لل٣اضخي ًجىػق ال -1 ق الغبا ٌٗخبر ؤن ٌؿخُُ٘ ال ٞهى ٖلُه ال٣اهىنق هو بطا بال ظٍغ
ً
مت مشال  ظٍغ

ٗت بلى اؾدىاصا .  ٖلُه ًىو لم اإلاكٕغ بن َاإلاا ؤلاؾالمُت الكَغ

. ال٣اهىنق ٖلحها ًىو لم ب٣ٗىبت الخ٨م لل٣اضخي ًجىػق ال -2 

 ٌؿدبض٫ ٦إن ٖلحها ال٣اهىنق ًىو لم ؤزغيق ب٣ٗىبت ال٣اهىنق في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىبت ٌؿدبض٫ ؤن لل٣اضخي ًجىػق وال -3

ق بالخبـ الٛغامت ٣ٖىبت
ً
. مشال

 ض ظؼاجي ظغم في اإلاتهم ًدا٦م خُىما ٞال٣اضخي: الىهىم جٟؿحر ٍغ  الىو َظا ًجض زم ٖلُه، ٢اهىوي هو جُب٤ُ ٍو
 ٩ًىنق ؤن ًجب الخٟؿحر ؤَنق ؤي الخ٣ُ٣ُت اإلاكٕغ بعاصة بلى للىنى٫ق ومٗاهُه ؤلٟاْه خضوص يمً جٟؿحٍر في ُٞجتهض ٚامًا

ق
ً
ق م٣غعا

ً
. (15)  جىؾُ٘ ؤو ج٤ًُِ صونق و٧اقٟا

 م هو ًُب٤ ال زًمق ومً ال٣اٖضة بهظٍ ًلتزم ؤن ال٣اضخي ٖلى ًجب: ال٣ىاهحن عظُٗت ٖضم  اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫ ٖلى بال الخجٍغ
م ل٣اهىهُت هدُجت هي الغظُٗت ٖضم و٢اٖضة الىو َظا نضوعق بٗض  ٖلى الجضًض الىو َب٣ىا بطا ألهىا وال٣ٗاب، الخجٍغ

ب٣ىا ال٣اهىهُت مبضؤ زغ٢ىا ٢ض ه٩ىنق نضوعٍ ٢بل اإلاغج٨بت ألاٞٗا٫  ٨ًً لم التي الؼمىُت الٟترة ٖلى الجضًض ال٣اهىنق َو

. (16)ٞحها

م في ؾىاء ال٣اضخي صوعق ٖلى واضر وبك٩ل ؤزغ ٢ض ال٣اهىهُت مبضؤ بن ًٓهغ ماؾب٤ زال٫ مً      ؤما ال٣ٗاب، ؤو الخجٍغ
م في صوعٍ مت بإجها اإلاغج٨بت الىا٢ٗت ج٠ُُ٨ في ٞاهدهغ الخجٍغ مت َظٍ وون٠ ظٍغ  له ٨ًً ولم مٗحن ٢اهىوي بىن٠ الجٍغ

م ههىم بًجاص في صوعق ؤي ق ال٣اهىهُت مبضؤ ؤزغ و٢ض. اإلاكٕغ ازخهام مً ألازحرة َظٍ ٞب٣ُذ الخجٍغ
ً
 ؾلُت ٖلى ؤًًا

ت ؾلُت له ج٩ىنق ؤن بم٩اهُت م٘ للىو مُب٤ ال٣اضخي ؤن ٞٓهغ ال٣ٗاب جدضًض في ال٣اضخي  ومبضؤ جيسجم ج٣ضًٍغ
٣ت بٛحر ٣ٖىبت ًدىاو٫ق ؤن وال هو بكإجها ًغص لم ٣ٖىبت ًٟغى ؤن ال٣اضخي َظا الٌؿخُُ٘ بط ال٣اهىهُت  مً اإلادضصة الٍُغ

. اإلاكٕغ ٢بل
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 الثاوي اإلاولب

 والػلاب الخجسيم كاهىهيت مبدؤ جلييم

 

م ٖلى اإلابضؤ، َظا ٢ُمت ؤو ٞاثضة ًٖ بًٗهم ٌؿإ٫ ٢ض      ض ؤهه مً الٚغ  مً ٦شحر في اإلاهمت الضؾخىعٍت اإلاباصت مً ُٖ

ق ظضال ؤن بال الضو٫،
ً
، ألاؾاؾُت اإلاباصت  ؤخض باٖخباٍع ج٣ضًٍغ خى٫ق زاع ٣ٞهُا

ً
: باآلحي اإلاخمشل الى٣ض مً ٌؿلم لم بط ظىاثُا

 الخُىعاث مىا٦بت ٌؿخُُ٘ ال ألهه بالجمىص اإلابضؤ َظا ون٠ و٢ض وعظعي، ظامض اإلابضؤ بن ال٣ى٫ق بلى بًٗهم طَب -1
  ٖلى ال٣اهىنق ًىو ولم اإلاجخم٘ وهٓام بإمً مسلت ظضًضة ؤٞٗا٫ جٓهغ بدُض اإلاجخم٘، ٖلى جُغؤ التي واإلاؿخجضاث

مها، ؼصاص ججٍغ  والخُاة ؤلاوؿاهُت الخًاعة جسل٠ اإلاجخمٗاث،بط ٖلى ًُغؤ الظي الخُىعق م٘  نٗىبت ألامغ َظا ٍو
ق اإلادكاب٨ت الاظخماُٖت

ً
ٗت البكغيق الؿلى٥ ؤهماٍ مً مسخلٟت ؤهىاٖا  مىاظهخه ًم٨ً ال بدُض والخجضص الخُٛحر ؾَغ

. (17) وزباتها الىهىم بجمىص

مت ًٟغى بهه -2 ق الجٍغ
ً
ق ٢اهىوي ٦ُاها

ً
مت ٧ل في ال٣ٗىبت جدضص بدُض اإلاجغم شخو مً مخجغصا  اإلااصًت ألايغاع خؿب ظٍغ

٤ ال ٖلحها اإلاترجبت ض م٘ ًخٗاعى ؤي الجاوي شخو في ال٩امىت الخُىعة ٞو  بًغوعة بًٗهم هاصي لظل٪ ، ال٣ٗابي الخٍٟغ
ق الجغمحن ج٣ؿُم

ً
مت اإلاهم ٞلِـ الجغاثم، ج٣ؿُم مً بضال  مدىعق َى الظي َىاإلاتهم اإلاهم وبهما ماصًت ٧ىا٢ٗت الجٍغ

  .(18) الجىاثُت الضٖىيق

غ ال اإلابضؤ َظا ؤن بلى آزغون وطَب -3 م طاتها في الجضًغة ألاٞٗا٫ يض لؤلٞغاص ال٩املت الخماًت ًٞى ق ٧ىهه بالخجٍغ
ً
 ٢انغا

ت ؾلُت ؤي وهٕؼ اإلاجخم٘، في والاؾخ٣غاع باألمً اإلاسلت ألاٞٗا٫ بجمُ٘ ؤلاخاَت ًٖ  الٗابشحن مٗا٢بت في لل٣اضخي ج٣ضًٍغ
جغم هو وظىص ٖضم بذجت والىٓام باألمً ق الٟٗل، َظا ًُ

ً
 لؤلزال١ ومىاُٞت بالىٓام مسلت ؤٞٗا٫ ألاٞغاص مً ماج٣٘ ٨ٞشحرا

 ٞٗله الُٗام زمً صٞ٘ ًٖ ًمخى٘ زم واإلا٣اهي ٧اإلاُاٖم زام م٩ان في الُٗام ًدىاو٫ق ٞمً ال٣ىاهحن، مً ال٨شحر ججغمها ال

مها ٖلى جىو ال ال٣ىاهحن مً ال٨شحر ٞةن طل٪ وم٘ الؿغ٢ت ًٖ زُىعة ٣ًل ال َظا . (19)ججٍغ

ُٗت، الؿلُت جٍٟىٌ في الخضًشت الضؾخىعٍت الاججاَاث م٘ ًخ٤ٟ ال اإلابضؤ بن -4  ازخهام الخىُٟظًت الؿلُت الدكَغ

. (20)ال٣اهىنق ٢ىة لها ٢غاعاث بنضاع

إل الىاؽ لجمُ٘ ًم٨ً ال بهه ٢ُل -5 ا، ختى ال٣اهىنق في ٖلحها اإلاىهىم والجغاثم ال٣ٗىباث ٖلى الَا  ال ٞهى لظا ًجخيبَى

. (21) الٗضالت ًد٤٣ وال اإلاجخم٘ في ألاٞغاص بحن اإلاؿاواة ًد٤٣

: باآلحي ٖلحها وعصوا لها اإلابضؤ ؤههاع جهضي ٣ٞض الاهخ٣اصاث لهظٍ وهدُجت

: باآلحي وعظُٗت ظامضة ٢اٖضة هي ال٣اهىهُت ٢اٖضة بن ٢ا٫ مً ٖلى الغص ًم٨ً -1

ُٗت الؿلُت مً اإلاك٩لت وبهما ال٣اهىوي الىو مً لِؿذ اإلاك٩لت بن ق جخ٣اٖـ ٣ٞض ال٣ىاهحن حكٕغ التي الدكَغ
ً
 ًٖ ؤخُاها

ُٗت ؾلُت بىظىص اإلاك٩لت َظٍ ٖلى الخٛلب ًخم بهه بال اإلاؿخجضاث إلاىاظهت ال٣ىاهحن بنضاع  بجمُ٘ وجؼوٍضَا ٣ًٓت حكَغ

. (22)اإلاؿخدضزت ؤلاظغامُت الهىعق مالخ٣ت مً زاللها مً جخم٨ً التي الىؾاثل
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ض هٓام بلى اإلادضصة ال٣ٗىباث هٓام ًٖ عظ٘ اإلاكٕغ ؤن هجض -2 ت ؾلُت ال٣اضخي ؤُٖى خُض ال٣ٗىبت جٍٟغ  واؾٗت ج٣ضًٍغ

ق
ً
ا  ازخُاع ؾلُت لل٣اضخي وجغ٥ ( ؤٖلى خض  –ؤصوى خض ) لل٣ٗىبت خضًً الجغاثم بٌٗ في خضص بط الكإن َظا في ما هٖى

مت، اإلادُُت والٓغوٝ اإلاتهم شخهُت خؿب الخضًً َظًً يمً اإلاالثمت ال٣ٗىبت  ٖضة الجغاثم لبٌٗ خضص ٦ما بالجٍغ
ت وجغ٥ ٣ٖىباث  لِؿذ الكإن َظا في ال٣اضخي ؾلُت ل٨ً. مجغم ٧ل لصخو اإلاىاؾبت ال٣ٗىبت بازخُاع لل٣اضخي الخٍغ
جب اإلاالثمت خضوص ًدضص الظي َى ال٣اهىنق ألن مُل٣ت  بحن حٗاعى ًىظض ال وبالخالي الخضوص َظٍ مغاٖاة ال٣اضخي ٖلى ٍو

ض مت ل٩ل والخضابحر ال٣ٗىباث اإلاكٕغ ًىٕى ؤن اإلاؿخدؿً ومً. (23) ال٣اهىهُت ومبضؤ ال٣ٗاب جٍٟغ  ال٣اضخي ًمىذ وؤن ظٍغ

ت ؾلُت . (24) اإلاجغم شخهُت ماًالثم بُجها مً ًسخاع ل٩ي ج٣ضًٍغ

 اإلاكٕغ بن اإلاجخم٘، في والاؾخ٣غاع باألمً اإلاسلت ألاٞٗا٫ بجمُ٘ ؤلاخاَت الٌؿخُُ٘ اإلابضؤ بن ٣ًى٫ق مً ٖلى الغص ًم٨ً -3
م ههىم في ٌؿخٗمل ؤن ٌؿخُُ٘  ٞال ألاٞغاص وخ٣ى١ق اإلاجخم٘ مهلخت بحن الخىاػنق ًد٤٣ بدُض ٖباعاث وال٣ٗاب الخجٍغ
ق ال٣اضخي ًُب٣ها بدُض ي٣ُت الٗباعاث َظٍ ج٩ىنق

ً
ُا جغم الى٣ُت َظٍ ال٣اضخي ٌؿخٛل بدُض واؾٗت وال خٞغ  لم ؤٞٗاال ٍو

 اإلاهالر خماًت ٖلى ٌٗلى ال٣اهىوي الاؾخ٣غاع بإن ال٣ى٫ق ًم٨ىىا ٦ما ألاٞغاص، خ٣ى١ق حهضع وبالخالي ال٣اهىنق ٖلحها ًىو

ق بن للمكٕغ جبَحن ٞةطا اإلاكتر٦ت،
ً
مه بلى باصع الاظخماعي ؤو الا٢خهاصي ؤو الؿُاسخي للىٓام مىافي ما ٞٗال . (25)بىو ججٍغ

اث ويمان خماًت اإلابضؤ َظا في بن -4 غ بط ألاٞغاص، وخ٣ى١ق لخٍغ  ٞضونق. الٗامت الؿلُت مىاظهت في لؤلٞغاص الُمإهِىت ًٞى

م لخٟاظئه الضولت ٢بًت جدذ هٟؿه الٟغص ًجض اإلابضؤ َظا غظ٘. وال٣ٗاب بالخجٍغ ت بلى اإلابضؤ َظا ؤؾاؽ ٍو  ال٣ٗض هٍٓغ
ق حٗلً بإن الضولت حٗهض َى ال٣ٗض َظا بىىص وؤخض والضولت الٟغص بحن اإلاٟترى الاظخماعي

ً
 ماحٗخبٍر م٨خىبت وبىهىم مؿب٣ا

. (26) ٣ٖىباث مً ٖلحها جٟغيه وما ظغاثم

٘ خ٤ الخىُٟظًت للؿلُت مىدذ التي الخضًشت الضؾخىعٍت الاججاَاث م٘ ًخ٤ٟ اإلابضؤ بن -5  مً بخٍٟىٌ ؾىاء الدكَغ
ُٗت الؿلُت . (27)الاؾخصىاثُت الٓغوٝ في مجها مباقغة ؤو الدكَغ

 جىو ٢اهىهُت ٢اٖضة َىا٥ ألن مغصوص، ًٟهمٍى ؤن ؤو ال٣اهىنق ٖلى ًُلٗىا ؤن ألاٞغاص ظمُ٘ وؾ٘ في لِـ بهه ال٣ى٫ق بن -6

ق ٌٗخبر ال بال٣اهىنق الجهل بن مٟاصَا ال٣ىاهحن مٗٓم ٖلحها
ً
ىت ،(28)ال٣اَغة ال٣ىة خالت في بال ٖظعا  هي ال٣اٖضة َظٍ و٢ٍغ

ٟترى خُض بال٣اهىنق الٗلم يغوعة ضة في وكٍغ بٗض به الجمُ٘ ٖلم ًٌد لُه الغؾمُت الجٍغ  ظهل ًٖ زالٟها مً ٞةن ٖو
 بال٣اهىنق بالجهل الاخخجاط ؤظحز لى ألهه ال٣ىاهحن، جُب٤ُ يغوعة بلى ال٣اٖضة َظٍ وحؿدىض ٦ما ظهله، هدُجت ًخدمل
ق الجهل ألنبذ ال٣ٗابي

ً
جهضم الجغمي لل٣هض هاُٞا ٟىث الٗامت باإلاهلخت ًًغ مما الجغاثم، في اإلاٗىىيق الغ٦ً بظل٪ ٍو  ٍو

. (29) ال٣ٗاب في الضولت خ٤

ى١ق -7 ما الخضًشت الضولت مباصت مً ؤؾاؾُحن بمبضؤًً ًغجبِ اإلابضؤ ٞةن طل٪ ٞو  الٟهل ومبضؤ ال٣اهىنق ؾُاصة مبضؤ: َو
 ٦إخض وبؿُاصجه بال٣اهىنق حٗتٝر ؤي. ٢اهىهُت صولت هٟؿها حٗخبر ؤق٩الها ازخالٝ ٖلى الخضًشت ٞالضولت الؿلُاث، بحن

 ٧ان ٞةطا. ال٣اهىنق ب٣اٖضة واإلاد٩ىم الخا٦م التزام ومٗىاٍ الضًم٣غاَُت، الضولت هٓام في ال٨بريق الضؾخىعٍت الضٖاثم ؤَم
ى الضولت ؤظهؼة ٖلى ؤًًا ًُب٤ ٞهى اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٖلى ًُب٤ ال٣اهىنق اث بحن الخ٨م َو اث الضولت جهٞغ  ألاٞغاص وجهٞغ

ق ال٣اهىنق بلى ال٣ٗاب في الضولت خ٤ ٌؿدىض ٦ما الٗاصًحن،
ً
ضٖم والُُٛان، الخٗؿ٠ ًٖ بُٗضا  الٟهل مبضؤ اإلابضؤ َظا ٍو

ق ٣ًُم اإلابضؤ بن ال٣ٗابي اإلاجا٫ في ًٓهغ خُض الؿلُاث، بحن
ً
. (30) للضولت الشالر الؿلُاث بحن خاظؼا
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م ٖلى        ال٣ٗابُت، ال٣ىاهحن في ب٣اثه يغوعة ٖلى ال٣ٟهاء ؤٚلب اج٤ٟ ٣ٞض اإلابضؤ َظا بلى وظهذ التي الاهخ٣اصاث مً الٚغ

الن ٖلُه هو بط مت متهم شخو ٧ل )) 11 اإلااصة في 1948 ؤلاوؿان لخ٣ى١ق الٗالمي ؤلٖا  اعج٩ابه ًشبذ ؤن بلى بغيء ٌٗخبر بجٍغ
ق لها

ً
غث ٢ض ج٩ىنق ٖلىُت مدا٦مت في ٢اهىها مت شخو ؤي ًضان وال هٟؿه، ًٖ للضٞإ الالػمت الًماهاث ظمُ٘ له ٞو  بجٍغ
ق ٌك٩ل خُىه ٨ًً لم ٖمل ؤي بؿبب

ً
جي ال٣اهىنق بم٣خطخى ظغما  التي جل٪ مً ؤقض ٣ٖىبت ٖلُه جى٢٘ ال ٦ما الضولي، ؤو الَى

ت ٧اهذ  والؿُاؾُت اإلاضهُت للخ٣ى١ق الضولُت الاجٟا٢ُت ٖلُه ههذ ٦ما ،(( الجغمي الٟٗل ُٞه ؤعج٨ب الظي الى٢ذ في ؾاٍع
خه مً ؤخض خغمان ًجىػق ال ٦ما حٗؿٟي بك٩ل خبؿه ؤو ؤخض ٖلى ال٣بٌ ًجىػق ال )) ٖلى 9 اإلااصة ههذ بط ،1966  خٍغ

لى ق ال٣اهىنق ؤؾاؽ باٖل
ً
ب٣ا  ٦ماجمغ الضولُت، اإلااجمغاث مً الٗضًض في ٖلُه الخإ٦ُض ووعص(. ( ُٞه اإلا٣غعة لئلظغاءاث َو

مت يض الاظخماعي للضٞإ الغاب٘ الضولي واإلااجمغ 1936 باَعـ في اإلاى٣ٗض الضولُت ال٣ٗىباث ٢اهىنق ظمُٗت  1956 الجٍغ

ا حَر . (31)الضولُت اإلااجمغاث مً ٚو

 الثالث إلاولبا

 الدولي الجىاةي الللاء في اللاهىهيت مبدؤ خـىؿيت

 ال٣اهىنق ٢ىاٖض ؤن بد٨م الجىاجي الضولي ال٣اهىنق في الؿاب٤ بالك٩ل جُب٣ُه ًم٨ً ال٣اهىهُت مبضؤ بإن ال٣ى٫ق ًم٨ً ال    
ٗاث في الخا٫ َى ٦ما مضوهت لِؿذ  الضولي الجىاجي م ؤنل الضولُت الجغاثم ججض بط. الضازلُت الجىاثُت الدكَغ  في الخجٍغ

ُت الاجٟا٢ُت الىهىم ظا والٗٞغ  وبهما ٣ِٞ الىهىم ٖلى اٖخماصا لِـ خ٨مه في الخىؾ٘ بلى الضولي بال٣اضخي ًاصي َو
ق ًُب٤ ؤن لل٣اضخي ًم٨ً ٦ما وال٣ُاؽ، بالخٟؿحر

ً
م اجٟا٢ُا هها ان، في عظعي ؤزغ طا ًجٗله مما ؾاب٤ جهٝغ لخجٍغ  الؿٍغ

جغم هو وظىص َى اإلاهم ألن بالخُب٤ُ الؿماح َى الغاجر الغؤي بن ق ٧ان ؤ ًُ
ً
ق ؤم ؾاب٣ا

ً
ق ؤو الخ٣ا

ً
 (32)ٚامًا

ُٗت ؾلُت وظىص ٖضم بن ت حكَغ ق الباب ظٗل الٟترة جل٪ في مغ٦ٍؼ
ً
 الىاؾ٘ الخٟؿحر بلى للجىء ال٣ًاء ؤمام مٟخىخا

ق وال٣ُاؽ
ً
ظا للىىا٢و، ب٦ماال ٗاث في مىظىص َى إلاا زالٞا َو  ألاٞٗا٫، مً واإلاباح اإلاجَغم بحن جٟهل التي الىَىُت الدكَغ

.   الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؤوكإث ؤن بلى الخا٫ َظٍ ٖلى ألامغ ب٣ى و٢ض

: ًلي ُٞما مىظىصا ٧ان إلاا وؾىٗغى    

 ٖلى ط٦غتها ؤجها بال  ازخهانها يمً وجضزل ظىاًاث حٗض التي ألاٞٗا٫ ٖلى ههذ هىعمبٙر في الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت

ظا ال٣ٗاب، مً ألاإلااهُت الضولت عظا٫ مً ؤي بٞالث مى٘ بذجت الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ق ٌٗض َو
ً
مت ال ) إلابضؤ زغ٢ا  بال ظٍغ

ق ٌُٗجها لم اإلاد٨مت مُشا١ ٞةن ال٣ٗىباث هاخُت ومً ،(بىو
ً
ت لها جاع٧ا ق ٖاصال جغاٍ الظي ال٣ٗاب ازخُاع خٍغ

ً
٣ا  لىظهت ٞو

ا ظا ،(33)هَٓغ ق جً٘ لم اإلاد٨مت الثدت بن ٦ما ( بىو بال ٣ٖىبت ال ) مبضؤ زال٠ ما َو
ً
ق يىابُا

ً
 ال٣ًاة بها ًخ٣ُض وخضوصا

ظا ال٣ٗاب، ج٣ضًغ في اإلاُل٣ت الؿلُت لل٣اضخي ؤن ؤي, ال٣ٗىبت بهؼا٫ ٖىض ق خهل ما َو
ً
 َى٦ُى مد٨مت في ؤًًا

. (34)والثدتها

ا التي الضٕٞى بحن مً و٧ان  ٦ما وال٣ٗىباث، بالجغاثم اإلاخٗل٣حن بك٣ُه ال٣اهىهُت مبضؤ مسالٟت َى الضٞإ مدامى ؤزاَع

هخ٣ضث
ُ
 م٣غعق إلابضؤ مسالٟت طل٪ وبن. نضوعَا ٢بل ما بلى هىعمبىعٙ الثدت ههىم عظُٗت بذجت هىعمبٙر مدا٦ماث وؤ

ان جمى٘ والتي الجىاثُت ال٣ىاهحن في اإلاخدًغة ألامم لضي  َظٍ ؤن ٚحر. (35) لىٟاطَا ؾاب٣ت و٢اج٘ ٖلى ال٣اهىنق ؾٍغ



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

199 

 الجىاثُت نٟتها ا٦دؿبذ ٢ض ٧اهذ ٖجها الخغب مجغمي مدا٦مت جمذ التي ألاٞٗا٫ ؤن اٖخباع ٖلى ججاوػَا جم الاهخ٣اصاث

ا، ٖلى الضولي الٗٝغ اؾخ٣غاع مً الضولُت .  ال٣ىاٖض َظٍ مًمىنق ًٖ الاجٟا٢ُاث مً الٗضًض ٦كٟذ ٦ما خًَغ

ؿالُٞا مد٨مت ًٖ ؤما     ٤ ًٚى  في الزخهانها الخايٗت الجغاثم ٖلى ههذ ٞةجها 1993 في الهاصع ألاؾاسخي الىٓام ٞو
ق اهتها٧ا اهته٪ مً ٧ل جدا٦م بط (2،3،4،5) اإلاىاص

ً
 و الخغب وؤٖغاٝ ٢ىاهحن اهتها٧اث و٦ظل٪ 1948 ظُي٠ُ اجٟا٢ُاث ظؿُما

مت  في ٖلحها ألاؾاسخي اإلاد٨مت هٓام هو ٣ٞض ال٣ٗىباث ًٖ ؤما. لئلوؿاهُت اإلاىاًَت والجغاثم البكغيق الجيـ بباصة ظٍغ

ظٍ  اإلاشا٫، الخهغ،ال ؾبُل ٖلى ال٣ٗىباث ط٦غ و٢ض 24 اإلااصة ت ؾالبت ٣ٖىباث هي ال٣ٗىباث َو  بالسجً مخمشلت للخٍغ
٣ىباث اإلاابض والسجً اإلاا٢ذ  ج٣ضًغ ًٖ ؤما.الصخو بها ًضان التي الجغاثم مً اإلاخإجُت ألامىا٫ بمهاصعة مخمشلت مالُت ٖو

 مً (ب) ال٣ٟغة بن ُٞالخٔ اإلاضان للصخو اإلاىاؾبت ال٣ٗىبت جدضًضَم ٖىض ال٣ًاة بها ًإزظ التي الٗىامل ؤي ال٣ٗىبت،
ؿالُٞا إلاد٨مت ؤلاظغاءاث ٢ىاٖض مً (101) ال٣اٖضة  بها لِؿترقض الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى الٗىامل َظٍ ط٦غث ًٚى

مت زُىعة: ال٣ٗىبت،ومجها جدضًضَم ٖىض ال٣ًاة ها التي الجٍغ  الصخو وحٗاونق الصخهُت والٓغوٝ الصخو، ا٢تٞر

ؿالُٞا مد٨مت هٓام وؤزظ.الٗام اإلاضعي م٘  ههذ التي مىه (1) اإلااصة في وطل٪ الجىاجي ال٣اهىنق عظُٗت بمبضؤ ًٚى
 في اإلاغج٨بت ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىنق الجؿُمت الاهتها٧اث ًٖ اإلاؿاولحن ألاشخام م٣اياة ؾلُت الضولُت للمد٨مت)

ؿالُٞا ب٢لُم ق 1991 مىظ الؿاب٣ت ًٚى
ً
٣ا  ( ألاؾاسخي الىٓام َظا إلخ٩ام ٞو

 ٖلى وههذ ، 1994لؿىت ألاؾاسخي الىٓام مً (2،3،4) اإلاىاص في الخهغ ؾبُل ٖلى الجغاثم ٖلى ههذ عواهضا ومد٨مت     

الخٔ (23) اإلااصة في الخهغ ؾبُل ٖلى ٞحها ال٣ٗىباث  مد٨مت هٓام في ماظاء م٘ حكابهها وال٣ٗىباث، الجغاثم ٖلى ٍو

ؿالُٞا،  للمد٨مت ) ٖلى هو ٖىضما مىه (1) اإلااصة في اإلااضخي بلى الجىاجي ال٣اهىنق عظُٗت بمبضؤ الىٓام وؤزظ ٦ما ًٚى
 صاعوان ب٢لُم في اإلاغج٨بت ؤلاوؿاوي الضولي لل٣اهىنق الجؿُمت الاهتها٧اث ًٖ اإلاؿاولحن ألاشخام مدا٦مت ؾلُت الضولُت

 1994 ًىاًغ/  الشاوي ٧اهىنق 1" بحن اإلاجاوعة الضو٫ق ؤعاضخي في الاهتها٧اث َظٍ اعج٩اب ًٖ اإلاؿاولحن الغواهضًحن واإلاىاَىحن

ق"  1994 صٌؿمبر/  ألاو٫ق ٧اهىنق 31و
ً
٣ا . ( ألاؾاسخي الىٓام َظا ألخ٩ام ٞو

الخٔ      الخىؾ٘ خُض مً ال٣اهىهُت مبضؤ زالٟذ ،بجها1998 الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ؾب٣ذ التي الضولُت اإلادا٦م ٖلى ٍو
ى٦ُى هىعمبٙر مد٨مت مسالٟت ًٖ ًٞال الغظُٗت، بمبضؤ وألازظ ال٣ُاؽ في غ َو  ٖلى جىو لم ٖىضما ال٣اهىهُت مبضؤ ظَى

. الخهغ ؾبُل ٖلى وال٣ٗىباث الجغاثم

. آلاحي اإلابدض في بالخٟهُل اإلابضؤ مً مى٢ٟها ٞؿىدىاو٫ق الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ًٖ ؤما     

 

  الثاوي اإلابدث 

 الدوليت الجىابيت اإلادىمت في اللاهىهيت مبدؤ جوبيم

 بٗض اإلابضؤ ٖلى الىو وظاء ،(23و 22) اإلااصجحن في ال٣اهىهُت مبضؤ ٖلى الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام هو

لت ٖهىص م مهضع ٞحها ٧ان ٍَى  ألن ٢اهىهُت ٢اٖضة وه٣ى٫ق ( ٢اهىهُت ٢اٖضة ) الضولي الجىاجي ال٣اهىنق في وال٣ٗاب الخجٍغ
م مهاصع ا بن  بط م٨خىبت، ٧لها لِؿذ وال٣ٗاب الخجٍغ ُت، ٢ىاٖض ؤ٦ثَر ، ٧اإلاىظىص لِـ اإلابضؤ َظا ق٩ل ؤن ؤي ٖٞغ

ً
 صازلُا
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بُٗت جخ٤ٟ ؤزغيق بهىعة ًىظض ول٨ً  ًغيق لظل٪. بال٩امل م٨خىبت لخ٩ىنق ٢ىاٖضٍ جدبلىعق لم الظي الضولي ال٣اهىنق َو

مت ال ٢اٖضة ؤن بًٗهم مت: الضولي ال٣اهىنق في ٧اآلحي نىعتها ج٩ىنق الضازلي، ال٣اهىنق في بىو بال ٣ٖىبت وال ظٍغ  الظٍغ

٣ىبت . (36) ٢اهىهُت بالب٣اٖضة واٖل

ىا٥ اإلابضؤ وؤنبذ ألامغ حٛحر بةوكائها ل٨ً الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء ٢بل ٧ان ألامغ َظا ل٨ً       واضخا،َو
٣ىباث،ولٛغى ظغاثم مً شخيء ٧ل جدضص ألاؾاسخي الىٓام في ههىم  زالزت بلى البدض ؾى٣ؿم باإلاىيٕى ؤلاخاَت ٖو
م ٢اهىهُت مبضؤ جُب٤ُ ًدىاو٫ق ألاو٫ق اإلاُلب مُالب،  جُب٤ُ ًدىاو٫ق الشاوي واإلاُلب الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت في الخجٍغ

 اإلاد٨مت ؤمام للمبضؤ الٗملي الخُب٤ُ ُٞدىاو٫ق الشالض اإلاُلب ؤما الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت في ال٣ٗاب ٢اهىهُت مبضؤ

. الضولُت الجىاثُت

 

ٌ  اإلاولب  ألاو

 الدوليت الجىابيت اإلادىمت في الخجسيم كاهىهيت جوبيم

ُت ال٣ىاٖض هي الضولُت الجغاثم جدضًض بمىظبها ًخم التي اإلاهاصع ٧اهذ ل٣ض      ق  واإلاٗاَضاث، والاجٟا٢ُاث الٗٞغ
ً
 ٖلى وبىاءا

مت نٟت ؤُُٖذ طل٪ ٟا٫ واليؿاء ألابٌُ بالغ٤ُ٢ ؤلاججاع مشل ألاٞٗا٫ لبٌٗ الضولُت الجٍغ اب وألَا حر وؤلاَع  ٚو

 باعج٩اب اإلاتهمحن إلادا٦مت صاثم مخسهو صولي ظىاجي ٢ًاء بةوكاء اإلاخدضة ألامم ٢امذ ٖىضما حٛحر ألامغ ،ل٨ً(37)طل٪
 مبضؤ ؤَمها مً مباصت ٖضة ألاؾاسخي هٓامها اٖخمض التي ،1998 ٖام في الضولُت الجىاثُت باإلاد٨مت اإلاخمشل صولُت، ظغاثم

. ال٣اهىهُت

م ٢اهىهُت مبضؤ بلى ألاؾاسخي الىٓام مً (22) اإلااصة ؤقاعث      مت ) الخجٍغ  الىٓام مً (1) ال٣ٟغة في ظاء خُض (بالبىو الظٍغ

ؿإ٫ ال ) ق الصخو ٌُ
ً
ه، و٢ذ اإلاٗجي الؿلى٥ ٌك٩ل مالم ألاؾاسخي الىٓام َظا ؤخ٩ام بمىظب ظىاثُا مت و٢ٖى  في جضزل ظٍغ

لى ( اإلاد٨مت َظٍ ازخهام مت ًمشل ؤلاظغامي ؾلى٦ه ٨ًً مالم مؿاو٫ ٚحر الجاوي ٩ًىنق َظا ٖو  َظا خؿب ظٍغ
: الخهغ ؾبُل ٖلى آلاجُت بالجغاثم جسخو اإلاد٨مت ٞةن ألاؾاسخي الىٓام مً (5) اإلااصة وخؿب ألاؾاسخي، الىٓام

. الخغب ظغاثم -3.ؤلاوؿاهُت يض الجغاثم -2.الجماُٖت ؤلاباصة ظغاثم -1

مت -4 . الٗضوان ظٍغ

، ًب٣ى ٞةهه اإلاد٨مت ازخهام في صازل ٚحر الٟٗل ٧ىنق خالت وفي 
ً
ظا مباخا . للمتهم يماهت ٌك٩ل َو

مت حٍٗغ٠ ًاو٫ ) ٖلى ٞىهذ 22 اإلااصة مً 2 ال٣ٟغة ؤما    ق الجٍغ
ً
ال ق جإٍو

ً
 ال٣ُاؽ ٍَغ٤ ًٖ هُا٢ه جىؾُ٘ ًجىػق وال ص٣ُ٢ا

 ( ؤلاصاهت ؤو اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ مدل الصخو لهالر الخٍٗغ٠ ٩ًىنق الٛمىى خالت وفي

مي الىو جُب٣ُه في ال٣اضخي ججاوػق ٖضم وظىب  ٖلى الخإ٦ُض جم بظل٪  الض٣ُ٢ت الخضوص اإلاغج٨ب، الٟٗل ٖلى الخجٍغ

ىانغ ؤع٧ان بكإن ألاؾاسخي الىٓام ويٗها التي والٟانلت  (22) اإلااصة ط٦غتها التي الجغاثم ظمُ٘ بن بط الجغمي، الٟٗل ٖو
مت باؾخصىاء ق ألاؾاسخي الىٓام مً (7,8, 6) اإلاىاص في ؤوناٞها جدضصث ٢ض الٗضوان ظٍغ

ً
، جدضًضا

ً
 اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى ص٣ُ٢ا

مت (6) اإلااصة خضصث  ؤو ٢ىمُت ٖتظما بَال٥ ب٣هض ًغج٨ب الخالُت ألاٞٗا٫ مً ٞٗل ؤي ؤن وحٗجي الجماُٖت، ؤلاباصة ظٍغ
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ق بهٟتها صًيُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو بزيُت
ً
ق بَال٧ا

ً
ق ؤو ٧لُا

ً
 بإٞغاص ظؿُم ٣ٖلي ؤو ظؿضي يغعق بلخا١ الجماٖت، ؤٞغاص ٢خل: ظؼثُا

ق الجماٖت بزًإ الجماٖت،
ً
ق الٟٗلي بَال٦ها بها ٣ًهض مِٗكُت ألخىا٫ ٖمضا

ً
، ؤو ٧لُا

ً
 مى٘ حؿتهضٝ جضابحر ٞغى ظؼثُا

 مً خضص مما بإي الٟٗل ًخه٠ لم ٞةطا.(38) ؤزغيق ظماٖت بلى ٖىىة الجماٖت ؤَٟا٫ ه٣ل الجماٖت، صازل ؤلاهجاب
تر٥ ولم َظا اإلاظ٧ىع، الىو ًُب٤ ؤن لل٣اضخي ًم٨ً ال ،6 اإلااصة في الىماطط ت ؾلُت لل٣اضخي ًُ  الٟٗل، لىن٠ ج٣ضًٍغ
مت جغج٨ب ؤن ألاؾاسخي الىٓام ًخُلب ال التي ؤلاوؿاهُت يض للجغاثم باليؿبت الخا٫ ٦ظل٪  بل اإلاؿلر الجزإ ؤزىاء الجٍغ
 الض٦خاجىعٍت ألاهٓمت حٗؿ٠ مً الؿ٩ان خماًت مبضؤ ٖلى ألاؾاسخي الىٓام ًا٦ض وبهظا الؿلم و٢ذ جغج٨ب ؤن ًم٨ً

٣هض ،(39) وال٣مُٗت عج٨بذ ما متى 7 اإلااصة في اإلاضعظت ألاٞٗا٫ مً ٞٗل ؤي بها ٍو
ُ
 مجهجي ؤو الىُا١ واؾ٘ هجىم بَاع في ا

ت ؤي يض مىظه ً اإلاضهُحن الؿ٩ان مً مجمٖى مت حٗض بالهجىم ٖلم ٖو لُه ؤلاوؿاهُت، يض ظٍغ غ ؤن ًجب ٖو  جخٞى

: الجغاثم َظٍ في آلاجُت الكغوٍ

. خ٩ىمُت ٚحر مىٓمت ٢بل مً ؤو الضولت مً مخبٗت ؾُاؾت َىا٥ ج٩ىنق ؤن -1

مت ج٩ىنق ؤن -2  ببٗاص الاؾتر٢ا١، ؤلاباصة، ال٣خل، ) وحكمل 1 ٣ٞغة 7 اإلااصة في واإلادهىعة اإلاظ٧ىعة الجغاثم مً الجٍغ
ت مً الكضًض الخغمان ؤو السجً للؿ٩ان، ال٣ؿغيق الى٣ل ؤو الؿ٩ان  لل٣اهىنق ألاؾاؾُت لل٣ىاٖض مسال٠ وظه ٖلى الخٍغ
خهاب الخٗظًب، الضولي،  ؤي ؤو ال٣ؿغيق الخ٣ُٗم ؤو ال٣ؿغيق الخمل ؤو البٛاء ٖلى ؤلا٦غاٍ ؤو الجيسخي ،الاؾدبٗاص الٚا
ت ؤو مدضصة ظماٖت ؤي ايُهاص الخُحر، الجيسخي الٗى٠ ؤق٩ا٫ مً ق٩ل  ؤو ؾُاؾُت ألؾباب الؿ٩ان مً مجمٖى
ا ألؾباب الجيـ هٕى بخدضًض مخٗل٣ت ؤو بزيُت ؤو صًيُت ؤو ٖغ٢ُت  الٟهل ال٣ؿغي، الازخٟاء الضولي، ال٣اهىنق الًجحَز

. ( البضهُت ؤو ال٣ٗلُت الصخت ؤو الجؿم ًلخ٤ زُحر ؤطي ؤو الكضًضة اإلاٗاهاة حؿبب التي الالبوؿاهُت ألاٞٗا٫ الٗىهغي،

مت جغج٨ب ؤن -3 . مجهجي ؤؾاؽ ٖلى ؤو واؾ٘ هُا١ ٖلى الجٍغ

 الجٟا٢ُاث اهتها٧ا جمشل التي الجغاثم وحكمل ألاؾاسخي الىٓام مً 8 اإلااصة ٞهلتها ٣ٞض الخغب ظغاثم بسهىم ؤما    

غاٝ لل٣ىاهحن ألازغيق الخُحرة والاهتها٧اث ،1949 ظى٠ُ ت وألٖا اث ٖلى الؿاٍع  والاهتها٧اث اإلاؿلخت، الضولُت اإلاىاٖػ
 والاهتها٧اث صولي، َاب٘ طي ٚحر اإلاؿلر الجزإ ٧ان بطا 1949 ألاعب٘ ظى٠ُ اجٟا٢ُاث بحن اإلاكتر٦ت 3 للماصة الجؿُمت

غاٝ لل٣ىاهحن ألازغيق الخُحرة ت وألٖا اث ٖلى الؿاٍع عج٨بذ بطا طل٪ ٧ل. صولي َاب٘ طاث ٚحر اإلاؿلخت اإلاىاٖػ
ُ
 في الجغاثم ا

. (40) الجغاثم لهظٍ الىُا١ واؾٗت اعج٩اب ٖملُت بَاع في ؤو ٖامت ؾُاؾت ؤو زُت بَاع

مت ؤما   وؤقاعث ْلها، في جىضعط التي ؤلاظغامُت الىماطط ؤو ونٟها ًبحن ولم ألاؾاسخي الىٓام ًدضصَا ٞلم الٗضوان ظٍغ

مت ٖلى الازخهام اإلاد٨مت جماعؽ )) (5) اإلااصة مً (2) ال٣ٟغة ٖخمض متى الٗضوان ظٍغ
ُ
ق الكإن بهظا خ٨م ا

ً
٣ا  للماصجحن ٞو

مت ٌٗٝغ 123 و 121 مت بهظٍ ًخٗل٤ ُٞما ازخهانها اإلاد٨مت جماعؽ بمىظبها التي الكغوٍ وؾإي٘ الٗضوان ظٍغ  الجٍغ
جب ق الخ٨م َظا ٩ًىنق ؤن ٍو

ً
(. ( اإلاخدضة ألامم مُشا١ مً الهلت طاث ألاخ٩ام م٘ مدؿ٣ا

مت ج٩ىنق وبظل٪  ٟها بٗض اإلاد٨مت ازخهام مدل الجٍغ غاٝ الضو٫ق ظمُٗت ٢بل مً ٖلحها واإلاىا٣ٞت حٍٗغ ق ألَا
ً
٣ا  للماصة ٞو

 مً ٖام بٗض الخٗضًل ٖلى بالخهض٤ً ٢امذ التي للضو٫ق الشلشحن ؤٚلبُت بإنىاث ؤو باإلظمإ بما الظ٦غ، ؾالٟت 2 ٣ٞغة 5
مت جهبذ ولً ،(5 ٣ٞغة 121 اإلااصة) الخهض٤ً مؿدىضاث بًضإ م ٖلى للخُب٤ُ ٢ابلت الٗضوان ظٍغ  باليؿبت طل٪ مً الٚغ
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غاٝ للضو٫ق لى الخٗضًل ٖلى جىا٤ٞ لم التي ألَا مت بن خا٫ ؤًت ٖو ٤ ٖلى مؿخ٣بلُت بهىعة حؿغيق ؾٝى الٗضوان ظٍغ  ٞو

. (41)٢اهىهُت ٢اٖضة

مت لخٍٗغ٠ الضولي الهُٗض ٖلى ْهغث ٖضًضة مداوالث ظغث ل٣ض       واؾخمغث ألامم، ٖهبت ٖهض مىظ الٗضوان ظٍغ
٩لذ الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت إلوكاء ألاولى اإلاضاوالث ؤزىاء اإلاداوالث

ُ
 لخإؾِـ مكغوٕ وي٘ بم٩اهُت لضعاؾت لجىت وق

غاٝ اجٟا١ ٖضم الخإؾِـ صونق خالذ التي اإلاًٗالث بحن مً و٧ان اإلاد٨مت،  نضوعق وعٚم الٗضوان، حٍٗغ٠ ٖلى ألَا

 زالٝ مدل الػالذ اإلاؿإلت ؤن بال الٗضوان ٖٝغ والظي اإلاخدضة، لؤلمم الٗامت الجمُٗت ًٖ 1974 ٖام قي 3314 ع٢م ال٣غاع
 (42)الخٍٗغ٠ خى٫ق

مخه بدضوص ٧امل ٖلم ٖلى اإلاتهم ًجٗل وؤع٧اجها للجغاثم الض٤ُ٢ الخدضًض بن      ٌؿخُُ٘ بدُض به، متهم ماَى وون٠ ظٍغ

. ؾىض ؤو له ؤؾاؽ ال بما متهم ٚحر وبهه صٞإ مً ًىاؾبه بما الاتهام قضة ًىاظه ؤن

مي الىو جٟؿحر في الخىؾ٘ ظىاػ ٖضم هي ؤزغي، يماهت بلى ألاؾاسخي الىٓام مً 22 اإلااصة مً 2 ال٣ٟغة وحكحر  ؤو الخجٍغ
 هو هُا١ في ؤٞٗا٫ بصزا٫ بلى ًاصي الخٟؿحر في جىؾ٘ ٞإي اإلاتهم، بمهلخت يغعق طل٪ في ؤن اٖخباع ٖلى ٖلُه، ال٣ُاؽ
م، لى الخجٍغ م هُا١ مً ؤٞٗا٫ بةزغاط ًدؿبب الخٟؿحر في الخ٤ًُِ بن طل٪ مً ال٨ٗـ ٖو  مدل ألاؾلىبحن و٦ال الخجٍغ
م، ؾاخت بلى البريء بصزا٫ بلى ًاصي الخٟؿحر في ٞالخىؾ٘ اهخ٣اص،  مً اإلاجغم بزغاط بلى ًاصي ُٞه الخ٤ًُِ بِىما الخجٍغ
م ؾاخت لُه البراءة، ؾاخت بلى الخجٍغ ق الىهىم جٟؿحر ٩ًىنق ؤن ًجب ٖو

ً
ق م٣غعا

ً
 الىٓام إلاكغعي الخ٣ُ٣ي لل٣هض و٧اقٟا

 ؤو اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ مدل الصخو إلاهلخت ألاؾاسخي الىٓام ههىم في  الٛمىى ًٟؿغ طل٪ وم٘. (43) ألاؾاسخي
 بالخٟؿحر جإحي الىو ٚمىى خالت في يماهاجه ٞإولى اإلا٣اياة، مدل الصخو اَمئىان بلى ًاصي الظي ألامغ ؤلاصاهت،

. لهالخه

لُه    مت، بخٍٗغ٠ الخام الخٟؿحر في ال٣ُاؽ خٓغ َما ٢اٖضجحن، بلى ؤقاعث 2 ال٣ٟغة ٞةن ٖو  هي الشاهُت وال٣اٖضة الجٍغ
. اإلاتهم لهالر ًٟؿغ الك٪ ؤن

مي الىو اؾخٗاعة ججحز 22 اإلااصة مً 3 ال٣ٟغة ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع    ٤ بظغامي ٞٗل ؤهه ٖلى الؿلى٥ وج٠ُُ٨ الخجٍغ  ٞو
 ؤهه ٖلى ؾلى٥ ؤي ج٠ُُ٨ ٖلى اإلااصة َظٍ جازغ ال ) ٖلى ههذ ألاؾاسخي،ٖىضما الىٓام بَاع زاعط ؤي الضولي ال٣اهىنق

 ٖلى زُحرة، هخاثج بلى ًاصي الاؾخصىاء َظا وؤن ،( ألاؾاسخي الىٓام َظا زاعط الضولي ال٣اهىنق بمىظب بظغامي ؾلى٥
م ٢اهىهُت مبضؤ اهتها٥ بلى ًاصي ؤهه اٖخباع مُت ههىم إلصزا٫ مجاال ُٞتر٥ الخجٍغ ٤ ٖلى ٦ظل٪ ؤجها بذجت ججٍغ  ٞو
 َىا٥ ًىظض ال بهه طل٪ بلى ؤي٠ ألاٞٗا٫، مً واإلادٓىعق اإلاباح ٌٗٝغ ؤن الٟغص بظل٪ ٌؿخُُ٘ وال الضولي، ال٣اهىنق
مُت ههىم غاٝ ٖلى ٌٗخمض بهه بط الضولي، ال٣اهىنق في ججٍغ  ألاًٞل مً ؤن وهغيق الضولُت، واإلاٗاَضاث والاجٟا٢ُاث ألٖا

٘ ؤن م، ٢اهىهُت مبضؤ م٘ لخٗاعيها 22 اإلااصة مً الشالشت ال٣ٟغة جٞغ  اإلاتهم يض ظهت مً ٞهي خضًً طو ؾالح ؤجها بط الخجٍغ
 جىن٠ التي ألاٞٗا٫ ًجغم هو مً الضولي ال٣اهىنق لخلى ال٣ًاء يض الضٞإ مغ٦ؼ ج٣ىيق ٢ض ؤزغيق ظهت ومً وخ٣ى٢ه،

. صولُت ظغاثم بإجها

٤ ال٣اهىهُت مبضؤ ٖلى اإلاترجبت الىخاثج ؤَم مً ٌٗض الغظُٗت ٖضم مبضؤ ؤن وبما  ٞةهه الجىاثُت لل٣ىاهحن الٗامت ال٣ىاٖض ٞو
٤ ٦ظل٪ ٌٗض  ٌؿإ٫ ال ) ٖلى 1 ال٣ٟغة ٞىهذ ألاؾاسخي الىٓام مً 24 اإلااصة في ٖلُه الىو وظاء الضولي، ال٣اهىنق ٞو



 2015 ؤهخىبس / مايى  7و  6الػدد    -الػام الثالث        

 

  

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

  

 

203 

ق الصخو
ً
ان ٣ًخطخي الىو خ٨م وبهظا ،( الىٓام هٟاط إلابضؤ ؾاب٤ ؾلى٥ ًٖ ألاؾاسخي الىٓام َظا بمىظب ظىاثُا  ؾٍغ

 الى٢اج٘ ٖلى جُب٤ ال وبالخالي ألاخ٩ام َظٍ هٟاط بٗض بلحهم جيؿب التي الى٢اج٘ ًٖ ألاشخام ٖلى ألاؾاسخي الىٓام ؤخ٩ام
مت ٌك٩ل الؿلى٥ َظا ٧ان وبن ختى هٟاطَا ٢بل و٢ٗذ ؤن ؾب٤ التي ٤ ظٍغ  الجىاثُت للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ٞو

ق ٨ًً لم ب٣اهىنق ٌٗا٢ب ؾٝى الجاوي ألن طل٪ ال٣اهىهُت، مبضؤ بَضاع بلى ًاصي طل٪ بٛحر وال٣ى٫ق.(44)الضولُت
ً
 به مٗمىال

مخه، ا٢تراٝ و٢ذ م ٢اهىهُت مبضؤ ًسال٠ هدى ٖلى عظعي بإزغ ألاؾاسخي الىٓام ٢ىاٖض بٖما٫ ٌٗجي الظي ألامغ ظٍغ . الخجٍغ

 الخ٨م نضوعق ٢بل مُٗىت ٢ًُت في به اإلاٗمى٫ق ال٣اهىنق في حُٛحر خضور خالت في ) ٖلى 24 اإلااصة مً 2ال٣ٟغة ههذ   

لى ،( ؤلاصاهت ؤو اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ مدل للصخو ألانلر ال٣اهىنق ًُب٤ الجهاجي،  هي الٗامت ال٣اٖضة ٞةن طل٪ ٖو
ان ان بضء مىظ جغج٨ب التي الى٢اج٘ ٖلى ومباقغ ٞىعي بإزغ ألاؾاسخي الىٓام ؤخ٩ام ؾٍغ  متى ٞةهه طل٪ وم٘ ؤخ٩امه، ؾٍغ

 م٘ ٚحٍر صونق ؾُُب٤ الظي َى ال٣اهىنق َظا ٞةن مُٗىت ٢ًُت في  –اإلاُب٤ ال٣اهىنق ٚحر  –للمتهم ؤنلر ٢اهىنق َىا٥ ٧ان
م هو ٖلى ًُب٤ ال طل٪ بن مالخٓت ذ بىو ٚحٍر صونق وخضٍ اإلاُب٤ َى ألاؾاسخي الىٓام بن بط الخجٍغ  الىٓام مً نٍغ

ق الىٓام ٧ان وبن ألاؾاسخي
ً
م هو واؾخٗاعة جُب٤ُ بم٩اهُت الظ٦غ ؾالٟت 22 اإلااصة مً 3 ال٣ٟغة في ؤياٝ ٢ض ؤًًا  الخجٍغ

٩ىنق اإلاىٓىعة الضٖىيق ٖلى ؾُُب٤ الظي ال٣اهىنق ما ل٨ً الضولي، ال٣اهىنق مً  للمتهم؟ ؤنلر ٍو

: بماًلي الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق ألاؾاسخي الىٓام مً 21 اإلااصة خهغث   

. باإلاد٨مت الخانت ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغاثُت وال٣ىاٖض الجغاثم وؤع٧ان ألاؾاسخي الىٓام َظا ألاو٫، اإلا٣ام في -1

، طل٪ ٩ًىنق خُشما الشاوي، اإلا٣ام في -2
ً
 طل٪ في بما و٢ىاٖضٍ، الضولي ال٣اهىنق ومباصت الخُب٤ُ الىاظبت اإلاٗاَضاث مىاؾبا

اث الضولي ال٣اهىنق في اإلا٣غعة اإلاباصت . اإلاؿلخت للمىاٖػ

 طل٪ في بما الٗالم، في ال٣اهىهُت للىٓم الىَىُت ال٣ىاهحن مً اإلاد٨مت حؿخسلهها التي لل٣اهىنق الٗامت ٞاإلاباصت وبال، -3
مت، ٖلى والًتها جماعؽ ؤن ٖاصتها مً التي للضو٫ق الىَىُت ال٣ىاهحن  الىٓام م٘ اإلاباصت َظٍ جخٗاعى ال ؤن قٍغ الجٍغ

ق بها اإلاٗتٝر وال٣ىاٖض اإلاٗاًحر م٘ وال الضولي ال٣اهىنق وال ألاؾاسخي
ً
. صولُا

 للمد٨مت ال٣ًاثُت الؿىاب٤ ؤي الؿاب٣ت، ٢غاعاتها في مٟؿغة هي ٦ما ال٣اهىنق و٢ىاٖض مباصت جُب٤ ؤن وللمد٨مت -4
ا صونق وخضَا الضولُت الجىاثُت . ٚحَر

ق   
ً
مت، ب٣اهىهُت الخانت 22 واإلااصة الخُب٤ُ الىاظب بال٣اهىنق الخانت 21 للماصة وو٣ٞا  بلى اللجىء ًجىػق ال ٞةهه الجٍغ
مت نٟت إلؾباٙ ٧ىؾُلت الٗٝغ ق الىن٠ َظا له لِـ ٞٗل ٖلى الجٍغ

ً
٣ا  الخٟؿحر ٢ىاٖض ألن طل٪ ألاؾاسخي، للىٓام ٞو

مت ال بإن نغاخت ط٦غث الىٓام وههىم ( الىو نغاخت م٘ اظتهاص ال )  بإن ج٣خطخي الؿلُم ال٣اهىوي  جل٪ بال ظٍغ
م، مهاصع بكإن صوعق للٗٝغ لِـ وبالخالي ألاؾاسخي الىٓام في اإلادضصة  جٟؿحر في ًبرػ صوعٍ ل٨ً ال٣ٗاب، وختى الخجٍغ

. (45) الضولي الجىاجي ال٣اهىنق وجُب٤ُ

ق بن ٦ما
ً
 الضولُت؟ الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام للمتهم ؤنلر الجضًض ال٣اهىنق ٩ًىنق متى َى ًُغح، آزغ ؾاالا

ق الخ٨م وعص
ً
 الخ٨م نضوعق ٢بل نضع الظي للمتهم ألانلر ال٣اهىنق ًُب٤ بإن ألاؾاسخي، الىٓام مً 2 ٣ٞغة 24 اإلااصة في ٖاما

. ؤلاصاهت ؤو اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ مدل الصخو ٖلى
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لُه : ماًلي للمتهم ألانلر ال٣اهىنق ًُب٤ ختى ٌكتٍر ٖو

ق الخ٨م ًهحر ؤن ٢بل الجضًض الىو ًهضع ؤن -1
ً
. جهاثُا

ق بةوكائها للمتهم ؤنلر الجضًضة ال٣اهىهُت ال٣اٖضة ؤو الجضًض ال٣اهىنق ٩ًىنق ؤن -2
ً
ق ؤو للمتهم مغ٦ؼا

ً
 مً ؤًٞل ويٗا

ق ج٣غعق ؤو جسًٟها ؤو ال٣ٗىباث بٌٗ ؤو الجغاثم بٌٗ جلػي ٦إن الجضًض، ال٣اهىنق
ً
 الجىاثُت اإلاؿاولُت مً لئلٖٟاء وظها

مت جلػي ؤن صونق . طاتها الجٍغ

ق اإلااضخي ٖلى حؿغيق ٞةجها ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغاثُت بال٣ىاٖض ًخٗل٤ ُٞما ؤما   
ً
ق اؾخصىاءا

ً
 بإٚلبُت اٖخماصَا خا٫ في ؤًًا

غاٝ، الضو٫ق ظمُٗت ؤًٖاء زلثي ٢غث التي ألاؾاسخي، الىٓام مً 4 ٣ٞغة 51 اإلااصة ما٢غعجه خؿب ألَا
ُ
ق ا

ً
 ُٞه إلاا اؾخصىاءا

. اإلاتهم مهلخت

 الثاوي اإلاولب

 الدوليت الجىابيت اإلادىمت في الػلاب كاهىهيت

م، ٢اهىهُت ًٖ ؤَمُت ٣ًل ال ال٣ٗاب ٢اهىهُت بن    ضٞ٘ الضولي، للمجخم٘ الٗضالت يمان بلى ًاصي ألهه الخجٍغ  ٖىه ٍو

مى٘ الٓلم . ٖلحها مىهىم ٚحر ٣ٖىباث بٟغيهم ال٣ًاة حٗؿ٠ ٍو

م ٢اهىهُت ٖلى  23 اإلااصة في ألاؾاسخي عوما هٓام هو    ق بال اإلاد٨مت ؤصاهخه شخو ؤي ٌٗا٢ب ال )) الخجٍغ
ً
٣ا  الىٓام لهظا ٞو

دمض( ( ألاؾاسخي . ٣ِٞ ألاؾاسخي بالىٓام ال٣ٗاب مهضع لخهٍغ الىو َظا ٍو

 ألاؾاسخي؟ الىٓام اٖخمضَا التي ال٣ٗىباث هي ما ل٨ً

مت العج٩اب بصاهخه جشبذ مً ٖلى ٞغيها للمد٨مت ًجىػق التي ال٣ٗىباث ؤهىإ ألاؾاسخي الىٓام مً (77) اإلااصة جًمىذ  ظٍغ

ظٍ مىه (5) اإلااصة في ازخهانها في الضازلت الجغاثم مً ق مدضصة ال٣ٗىباث َو
ً
: وهي اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولِؿذ خهغا

ت، الؿالبت ال٣ٗىباث -1 حن ٖلى وهي للخٍغ : َما هٖى

ض وال اإلاا٢ذ، السجً -ؤ . ؾىت (30) ًٖ مضجه جٍؼ

مت اعج٩ابه زبذ مً ٖلى ال٣ٗىبت َظٍ وجٟغى ( الخُاة مضي ) اإلاابض السجً -ب . الخُىعة بالٛت ظٍغ

حن، ٖلى وهي اإلاالُت ال٣ٗىباث -2 : َما هٖى

 الجىاثُت للمد٨مت ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض في ٖلحها اإلاىهىم اإلاٗاًحر بمىظب ٞغيها ًخدضص التي الٛغامت، -ؤ
. اإلاضان للصخو اإلاالُت ال٣ضعة -1: باآلحي ٞغيها مىظباث خضصث التي (146) ال٣اٖضة ويمً الضولُت،

مت بلى الضاٞ٘ -2 . الضاٞ٘ بهظا اعج٩ابها ٧ان مضي ؤي وبلى للصخو اإلاالي ال٨ؿب َى الجٍغ

مت ًٖ ًىجم ما -3 ق وبناباث، يغعق مً الجٍغ
ً
 جخجاوػق وال. اعج٩ابها مً الجاوي ٖلى حٗىص التي اليؿبُت اإلا٩اؾب ًٖ ًٞال

 ًمل٨ها وؤمىا٫ للخهٍغ٠، ٢ابلت ؤو ؾاثلت ؤنى٫، مً جدضًضٍ ًم٨ً ما ٢ُمت مً% 75 وؿبخه ما ألاخىا٫ مً خا٫ بإي

. ٌٗىلهم ومً اإلاضان للصخو اإلاالُت باالخخُاظاث ًٟي مىاؾب مبلٜ زهم بٗض اإلاضان، الصخو
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 اإلاؿاؽ صونق مباقغة ٚحر بهىعة ولى الصخو بها ًضان التي الجغاثم مً اإلاخإجُت ألامىا٫ مهاصعة وحٗجي اإلاهاصعة، -ب

 (46) الىُت خؿجي ألاشخام بد٣ى١ق

ىو    وألانى٫ق بها اإلاد٩ىم الٛغاماث مً الٗاثضاث بلُه جدى٫ق اؾدئمان نىضو١ق بوكاء ٖلى للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ٍو
اثالتهم الطخاًا لٟاثضة وجهٝغ اإلاهاصعة، واإلامخل٩اث ل اإلاد٨مت وجإطن ٖو حٍر اإلاا٫ بخدٍى  الهىضو١ق بلى ألانى٫ق مً ٚو

غاٝ الضو٫ق جدضص ؤن ٖلى . (47) بصاعجه مٗاًحر اإلاد٨مت هٓام في ألَا

:  ألاؾاسخي الىٓام ٖلحها هو التي ال٣ٗىباث ٖلى اإلاالخٔ ومً    

ق ًبضو -1
ً
ت الؿالبت ال٣ٗىباث ًخجاوػق ألاؾاسخي عوما هٓام َب٤ الظي ال٣ٗاب بن ظلُا  اإلاالُت الظمت بلى لُمخض للخٍغ
ٗض للمتهمحن، ق َظا َو

ً
ق ؤزغي، ظهت مً ظغاثمهم ٖاثضاث مً الجىاة الؾخٟاصة خض ووي٘ ظهت مً للطخاًا بههاٞا

ً
 ًٞال

ى َام ؤزالقي مبضؤ ب٢غاع ًٖ  ًٖ ناصعة الخُىعة قضًضة بجغاثم مخهلت ؤيغاع ظبر ٖلى الضولي اإلاجخم٘ خمل ٖضم َو
ق الٟغصًت، بهٟتهم ؤشخام

ً
 ًسً٘ ألازالقي اإلابضؤ َظا ًجٗل ٢ض الجغاثم َظٍ لطخاًا ٖاصة ال٨بحر الٗضص ؤن ٖلما

ًاء الضو٫ق جضٖى الؾخصىاءاث ًاث بخُُٛت ٦ُٟلت بهىضو٢ها ؤمىا٫ عنض بلى اإلاد٨مت في ألٖا  لٟاثضة بها اإلاد٩ىم الخٍٗى

م ؤو الطخاًا ظا ؤؾَغ . والخٗا٠َ التراضخي ل٣ُم ًغج٣ي ؤزالقي مبضؤ طاجه خض في َو

لى بدضَا اإلاا٢ذ السجً ٣ٖىبت ٢ؿاوة -2 م ٖلى ؾىت 30 والبالٛت ألٖا لى الخض ججٗل الجىاثُت ال٣ىاهحن ؤن مً الٚغ  ال ألٖا

 ٚحر ؤخ٩ام، مً الىَىُت الجىاثُت ال٣ىاهحن جًمىخه ما ٖلى مىاصٍ بجل اٖخمض ألاؾاسخي عوما هٓام وبن ؾىت، 20 ًخجاوػق

 خ٨م في الىٓغ اإلاد٨مت حُٗض )) ٖلى مىه 110 اإلااصة في هو ٖىضما ال٣ٗىبت َظٍ ٢ؿاوة جضاع٥ ٢ض ألاؾاسخي الىٓام ؤن
غ ال٣ٗىبت  خا٫ في ؾىت 25 ال٣ٗىبت،ؤو مضة زلثي ٢طخى ٢ض الصخو ٩ًىنق ٖىضما وطل٪ جسًُٟه ًيبػي ٧ان بطا ُٞما لخ٣ٍغ

جب اإلاابض، السجً ظا( ( اإلاظ٧ىعة اإلاضص اه٣ًاء ٢بل الخ٨م في الىٓغ اإلاد٨مت حُٗض ؤال ٍو  يماهت ٌك٩ل الىو َو
ت ؾلب ًُٟض اإلاابض السجً ٞةن ٦ظل٪ اإلاظ٧ىعة، بالكغوٍ للصخو ق الخُاة مضي اإلاضان خٍغ

ً
 في مٗغوٝ َى إلاا زالٞا

ٗاث ؤٚلب ض اإلاابض السجً ججٗل التي ال٣ٗابُت الدكَغ . ؾىت 20 ًٖ ال٣ٗابُت اإلااؾؿت في جىُٟظٍ ٖىض مضجه الجٍؼ

 واإلاٟهىم( (....اإلاهاصعة ؤو....بالٛغامت جإمغ ؤن للمد٨مت للسجً باإلياٞت )) 2 ٣ٞغة 77 اإلااصة في ط٦غ ألاؾاسخي الىٓام ؤن -3
. جبُٗت هي ألازغيق ال٣ٗىباث وؤن السجً هي ألانلُت ال٣ٗىبت ؤن الىو مً

ضام ٣ٖىبت بن -4 ل ه٣اف صاع بط ألاؾاسخي، الىٓام جًمجها التي ال٣ٗىباث بحن ط٦غ لها ٨ًً لم ؤلٖا  في بسهىنها ٍَى

هغ عوما ماجمغ : عؤًان َىا٥ ْو

ٌ بلى ًضٖى الٛغبُت الضو٫ق جبيخه ؤو٫ق عؤي    ضام ٣ٖىبت ٞع ق ألاؾاسخي الىٓام في ؤلٖا
ً
ًا ، ٞع

ً
 ٖلحها الىو ؤن وحجتهم مُل٣ا

ق ًسال٠
ً
ضام، ٣ٖىبت ؤلٛذ التي صولهم في صؾخىعٍت ههىنا ق ؤلٖا

ً
ضم ال٣ٗىبت وخكُت ًٖ ًٞال  ٞحها، الخُإ جضاع٥ ٖو

ضم . والٗام الخام الغصٕ جد٤ُ٣ ٖو

 ًغج٨ب مً ٖلى جُب٣ُها ٖلى ههذ بإجها مدخجت الٗالم مً ؤزغيق وصو٫ق ؤلاؾالمُت الضو٫ق جبيخه الظي الشاوي الغؤي ؤما  
مت مت ًغج٨ب مً ٖلى جُب٤ ال ٠ُ٨ٞ الضازلُت، ٢ىاهُجها في ٞغصًت ظٍغ ا، الجماُٖت ٧اإلباصة صولُت ظٍغ حَر ق ٚو

ً
 بما وبًماها
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م ال٣غآن به ظاء ق ٢خل مً بهه بؾغاثُل بجي ٖلى  ٦خبىا طل٪ ؤظل مً )) حٗالى ٢ىله مً ال٨ٍغ
ً
ق ؤو هٟـ بٛحر هٟؿا

ً
 في ٞؿاصا

ق الىاؽ ٢خل ٨ٞإهما ألاعى
ً
. (48)(( ظمُٗا

جي بالخُب٤ُ اإلاؿاؽ ٖضم) ٖىىان وجدذ ألاؾاسخي الىٓام مً 80 اإلااصة ههذ -5  ٖلى (الىَىُت وال٣ىاهحن لل٣ٗىباث الَى
 ؤو الىَىُت ٢ىاهُجها في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث جى٢ُ٘ مً الضو٫ق ًمى٘ ما ألاؾاسخي الىٓام مً الباب َظا في  لِـ ))

 ٣ٖىبت جُب٤ ؤن ًم٨ً وبالخالي ،(( الباب َظا في اإلادضصة ال٣ٗىباث ٖلى جىو ال التي الضو٫ق ٢ىاهحن جُب٤ُ صونق ًدى٫ق
ضام ق ؤلٖا

ً
٣ا م الىو لهظا ٞو  اهتها٥ ُٞه بن الىو َظا مً والىاضر للمد٨مت، ألاؾاسخي الىٓام يمً وظىصَا ٖضم ٚع

ق بال اإلاد٨مت ؤصاهخه شخو ؤي مٗا٢بت ٖضم بلى حكحر الىٓام مً 23 اإلااصة هجض ظهت مً بط ال٣ٗاب، ٢اهىهُت إلابضؤ
ً
٣ا  ٞو

٤ ألاؾاسخي، الىٓام لهظا  جُب٤ ؤن للضو٫ق لخجحز 80 اإلااصة جإحي ؤزغيق ظهت ومً ،77 اإلااصة في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث ٞو
ضم ال٣ٗاب ٢اهىهُت مبضؤ إلاسالٟتها 80 اإلااصة بلٛاء يغوعة وهغيق الضازلُت، ٢ىاهُجها في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث  جُب٤ُ ٖو

ق ٨ًً مالم ٣ٖىبت ؤي
ً
. ألاؾاسخي الىٓام في ٖلحها مىهىنا

ضع ؤن ال٣اضخي ٖلى -6
َ
 :(49) ماًلي بالخؿبان ًإزظ وؤن اإلاضان بد٤ بهؼالها ٢بل ال٣ٗىبت ٣ً

مت زُىعة -ؤ ا خُض مً الصخو بها ًضان التي الجٍغ ت ٖلى ؤزَغ . وهخاثجها الضولُت اإلاجمٖى

. وؤؾغجه ٖلُه باإلاججي خل الظي واإلاٗىىيق اإلااصي الًغعق مضي -ب

 وصواٞ٘ والا٢خهاصًت الاظخماُٖت وخالخه الخٗلُم، مً وخٓه بؿىه واإلاخمشلت اإلاضان، للصخو الصخهُت الٓغوٝ -ط

مت اعج٩ابه . الجٍغ

مت، اعج٩ابه بٗض اإلاضان الصخو بظلها  التي الجهىص -ص . اإلاد٨مت م٘ حٗاوهه ؤو ٖلُه اإلاججي ٦خٍٗىٌ الجٍغ

مت ٧ل ًٖ ٣ٖىبت جدضًض -ٌ . للسجً ؤلاظمالُت اإلاضة جدضًض ًخًمً الظي اإلاكتر٥ الخ٨م بنضاع زم الجاوي اعج٨بها ظٍغ

مت ل٩ل ألا٢صخى الخض مضة ًٖ ؤلاظمالُت السجً مضة هؼو٫ ٖضم -و . ظٍغ

. اإلاابض السجً ؤو ؾىت 30 مضة ٖلى ؤلاظمالُت السجً مضة ججاوػق ٖضم -ػ

 اإلاكغوٍ اإلاخٗا٢ب الخىُٟظ مبضؤ اٖخمض وبهما بالخضازل ال٣ٗىباث جىُٟظ بمبضؤ ًإزظ لم ألاؾاسخي الىٓام ؤن ًالخٔ -7
مت ل٩ل ألا٢صخى الخض ًٖ اإلاخٗضصة ألاخ٩ام مجمٕى هؼو٫ بٗضم اصة وبٗضم ظٍغ  ؤو ؾىت 30 ٖلى اإلاخٗضصة ألاخ٩ام مجمٕى ٍػ

. (50) اإلاابض السجً

غوٝ مسٟٟت ْغوٝ َىا٥ بن -8  اإلاسٟٟت الٓغوٝ ؤمشلت ومً الا٢خًاء، ٖىض بها جإزظ ؤن اإلاد٨مت ٖلى مكضصة ْو
ق بظ٫ ٢ض الجاوي ٧ان وبطا ؤلا٦غاٍ، ؤو ال٣ٗلُت ال٣ضعة ٢هىعق

ً
مت اعج٩ابه بٗض ظهىصا  َٖىى ؤو اإلاد٨مت م٘ حٗاونق ٦إن الجٍغ

 اعج٩اب ؤو ٖلحهم اإلاججي حٗضص ؤو الغؾمُت الهٟت ؤو الؿلُت اؾخٗما٫ بؾاءة اإلاكضصة الٓغوٝ ومً. ٖلُه اإلاججي

مت حر ب٣ؿىة الجٍغ  جُب٤ُ اإلاد٨مت بةم٩ان ؤن ؤي مٟخىخت، ب٣اثمت الدكضًض ْغوٝ ظٗلذ اإلاد٨مت بن. (51) طل٪ ٚو
م ٖلى اإلاتهم، ٖلى ال٣ٗىبت حكضًض ْغوٝ  الٓغوٝ هٓمذ بِىما ؤلاظغاثُت، ال٣ىاٖض في ٖلحها مىهىم ٚحر ؤجها مً الٚغ

ظا مٛل٣ت ب٣اثمت اإلاسٟٟت سل اإلاتهم يماهاث مً مهمت بًماهت ًمـ َو . ال٣اهىهُت بمبضؤ ٍو
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م    للمتهم يماهت ٌٗض اإلابضؤ ٖلى الىو ؤن ُٞه ق٪ مماال ؤهه ألاؾاسخي،بال الىٓام ههىم بٌٗ في اإلاىظىصة الُٗىب  ٚع

. ٖام بك٩ل الجىاثُت والٗضالت ٖلحهم وللمججي

 الثالث اإلاولب

 الدوليت الجىابيت اإلادىمت ؤمام للمبدؤ الػملي الخوبيم

 الضًم٣غاَُت ال٩ىوٛى ظمهىعٍت هي ٖلحها اإلاٗغويت ال٣ًاًا و٧اهذ 2003 مىظ ٖملها الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ماعؾذ
ىضا ٣ُا وظمهىعٍت وؤٚو ق الضو٫ق َظٍ وحٗض اإلاد٨مت، بلى هٟؿها الضو٫ق ٢بل مً ؤخُلذ و٢ض الىؾُى، بٍٞغ

ً
 هٓام في ؤَغاٞا

. ألاؾاسخي عوما

ىعق في اإلاغج٨بت الجغاثم ؤما  اإلاد٨مت ٖلى ٖغيذ ؤزغيق خاالث ؾذ و الضولي، ألامً مجلـ ٖلى ؤخُلذ ٣ٞض بالؿىصان صاٞع

لؿُحن ٦ُيُا، ًٟىاع،٧ىلىمبُا، ظىعظُا،٧ىث ؤٞٛاوؿخان،: وهي الٗام اإلاضعي م٨خب ظاهب  مً ؤولي لخدلُل وزًٗذ . ٞو
ق. (52)ال٣ًاًا َظٍ في جد٤ُ٣ ٞخذ بكإن ٢غاع ًخسظ ولم

ً
يخٓغ الضولي، ألامً مجلـ مً ب٣غاع لُبُا خالت ٖغيذ ومازغا  ٍو

دا٫ ؤن
ُ
ق ٖلحها ؾىعٍا خالت ج

ً
.  ؤًًا

: اإلاد٨مت ٖلى اإلاٗغويت الجغاثم ٖلى ألامشلت ومً

ىضا ) خالت اإلاد٨مت ٖلى ؤخُلذ        خذ 2004 ألاو٫ق ٧اهىنق 29 في ألاؾاسخي عوما هٓام في الُٝغ الضولت جل٪ ٢بل مً (ؤٚو  ٞو

ق الٗام اإلاضعي
ً
 ظِل مً ؤٞغاص زمؿت يض 2005 في ال٣بٌ إلل٣اء ؤوامغ وؤنضعث ،2004 جمىػق 29 في الخالت بكإن جد٣ُ٣ا

االء خغب وظغاثم ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم اعج٩اب بتهمت للم٣اومت ( الغب)  ؤو٧ىث  –ؤوحي ٞيؿيذ  –٧ىوي ظىػ٠ٍ ) َم َو

ا  –ؤوصًامبى ً صومىُ٪  –عاؾ٩الى٧ٍى . (53)(ؤووٍٛى

خذ 2005 في 1593 ع٢م ال٣غاع بمىظب الضولي ألامً مجلـ ٢بل مً الؿىصان في الخالت اإلاد٨مت ٖلى ؤخُلذ ٦ما         ٞو

ق الٗام اإلاضعي
ً
غان في الخالت في جد٣ُ٣ا  في ( ٧ىقِب ٖلي ) و ( َاعون ؤخمض ) ٖلى ال٣بٌ بةل٣اء ؤمٍغً ونضع 2005 خٍؼ

مت 20 ألاو٫ق العج٩اب 2007 مت 22و ؤلاوؿاهُت يض ظٍغ مت 22 باعج٩اب ؤتهم ٣ٞض الشاوي ؤما الخغب ظغاثم مً ظٍغ  يض ظٍغ
مت 28و ؤلاوؿاهُت . (54)الخغب ظغاثم مً ظٍغ

ق الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت في ألاولى الخمهُضًت الضاثغة وؤنضعث َظا       
ً
 ( البكحر خؿً ٖمغ ) الغثِـ ٖلى بال٣بٌ ؤمغا

كدبه ؤلاوؿاهُت يض وظغاثم خغب ظغاثم العج٩ابه 2009 في ق مؿاو٫ (البكحر ٖمغ) بإن َو
ً
ق باٖخباٍع ظىاثُا

ً
 مباقغ ٚحر مغج٨با

ق ؤو
ً
٩ا ىعق في اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ٦بحر ظؼء يض هجماث جىظُه حٗمض ًٖ مباقغ، ٚحر قٍغ ً بالؿىصان صاٞع  ال٣خل ٖو
خهاب وؤلاباصة ضاص ال٣ؿغيق والى٣ل والخٗظًب والٚا ظٍ ممخل٩اتهم، وجهب اإلاضهُحن الؿ٩ان مً ٦بحرة أٖل  ألاولى اإلاغة هي َو

ق الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ٞحها جهضع التي
ً
 ؤن بلى ألاولى الخمهُضًت الضاثغة وؤقاعث خالي، صولت عثِـ ٖلى بال٣بٌ ؤمغا

 الجىاثُت اإلاد٨مت ؤمام اإلا٣اياة مً خهاهت ًمىده وال الجىاثُت اإلاؿاولُت مً ٌُٟٗه ال صولت ٦غثِـ البكحر مىهب

 بجغاثم مخٗل٣خان وتهمخان ؤلاوؿاهُت يض بجغاثم مخٗل٣ت تهم زمـ ) ؾبٗت هي البكحر يض اإلاىظهت والتهم الضولُت،
.  (55)(الخغب
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 ال٩ىوٛى ظمهىعٍت عثِـ هاثب (ٚىمبى بُحر ظان ) يض اإلاىظهت التهم إل٢غاع اؾخمإ ظلؿت بضؤث 2009 الشاوي ٧اهىنق وفي   
ق
ً
غ خغ٦ت وعثِـ ؾاب٣ا م التي الخغب وظغاثم ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم ًٖ ال٩ىوٛى جدٍغ ٣ُا ظمهىعٍت في اعج٨بها ؤهه ًٖؼ  بٍٞغ

 وؾلب واٚخهاب ٢خل) خغب ظغاثم باعج٩اب تهم زالزت الشاهُت الخمهُضًت الضاثغة ،وؤ٢غث2003-2002 مً للٟترة  الىؾُى
ق باٖخباٍع ( ٚىمبى ) يض التهم ووظهذ ( واٚخهاب ٢خل ) ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم باعج٩اب وتهمخحن ( وجهب

ً
ق ٢اثضا

ً
ا  .(56) ٖؿ٨ٍغ

 ؤخضار في جد٣ُ٣اجه في اإلادغػق الخ٣ضم خى٫ق الضولي ألامً مجلـ  الضولُت الجىاثُت للمد٨مت الٗام اإلاضعي وزاَب َظا
 العج٩ابهم ؤشخام زالزت يض اٖخ٣ا٫ مظ٦غاث إلنضاع َلباث ؾ٣ُضم م٨خبه بن الٗام اإلاضعي ؤٖلً و٢ض لُبُا، في الٗى٠

 الغثِـ مً ٦لي ٖلى بال٣بٌ ألاوامغ نضعث وبالٟٗل ،(57)2011 قباٍ 15 مىظ لُبُا في اعج٨بذ التي ؤلاوؿاهُت يض ظغاثم
. الؿىىسخي هللا ٖبض الاؾخسباعاث ظهاػ وعثِـ ؤلاؾالم ؾ٠ُ وابىه ال٣ظافي مٗمغ اللُبي

م ٢اهىهُت بمبضؤ ٖملذ ٢ض اإلاد٨مت ؤن هالخٔ ألامشلت َظٍ مً  ٧ل ٖلى بال٣بٌ ؤوامغ وبنضاع بالخد٤ُ٣ ج٣ىم ألجها الخجٍغ

مت اعج٨ب ججضٍ مً  للمد٨مت لِـ وؤًًا ألاؾاسخي، الىٓام مً 5 باإلااصة اإلادضص اإلاد٨مت ازخهام في جضزل ظٍغ

ظا ( عظعي ؤزغ لها لِـ ؤي) بوكائها ٢بل اإلاغج٨بت الجغاثم ٖلى ازخهام ق َو
ً
. اإلابضؤ م٘ ًخ٤ٟ ؤًًا

ق اإلاد٨مت مً ًهضع ٞلم ال٣ٗاب ٢اهىهُت إلابضؤ باليؿبت ؤما
ً
 باإلابضؤ التزمذ اإلاد٨مت ؤن َل لىٗٝغ الُىم لٛاًت خ٨ما

  اإلاظ٧ىع؟

 الخاجمت   

م ٢اهىهُت مىيٕى ٧ان بطا ق وال٣ٗاب الخجٍغ
ً
ا جي، الهُٗض ٖلى ألاَمُت مً ٦بحر ٢ضع ٖلى مىيٖى  ٠ُ٨ٞ الَى

 الاؾخيخاظاث مً ظملت بلى الخىنل مً الضعاؾت َظٍ زال٫ مً جم٨ىا ل٣ض الضولي؟ الهُٗض ٖلى الخا٫ ٖلُه ٩ًىنق

: هي والخىنُاث

جي الىُا١ ٖلى ؤَمُت له ال٣اهىهُت مبضؤ بن  بالك٩ل لِـ ل٨ً الضولي، الىُا١ ٖلى طاتها ألاَمُت له ٦ما الَى

بُٗت ًخ٤ٟ آزغ بك٩ل وبهما هٟؿه  والاجٟا٢ُاث ( م٨خىبت ٚحر ٢ىاٖض ) بالٗٝغ مهضٍع ًجض الظي الضولي ال٣اهىنق َو

مت ال ) الضولي ال٣اهىنق في ق٩لها ٞةن لظل٪ الضولُت، واإلاٗاَضاث  حٛحر ألامغ ؤن ٚحر ،(٢اهىهُت ب٣اٖضة بال ٣ٖىبت وال ظٍغ
. ألاؾاسخي الىٓام مً 23 و 22 اإلااصجحن في نغاخت اإلابضؤ ٖلى ههذ بط الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت بوكاء بٗض

ُت ؤو ال٣اهىهُت مبضؤ ٌؿمُه ٞبًٗهم اإلابضؤ ٖلى جُل٤ التي الدؿمُت في ازخالٝ َىا٥ ؤن ٦ما  الىهُت ؤو الكٖغ

. الدؿمُاث َظٍ مًمىنق في ازخالٝ َىا٥ لِـ بهه ووظضها اإلاكغوُٖت ؤو

م مهضع خهغ و٢ض ُٗت الىهىم في الضازلي الىُا١ ٖلى الخجٍغ ظا ٣ِٞ اإلا٨خىبت الدكَغ  الىخاثج ؤَم مً َو
م ٢اهىهُت مبضؤ ٖلى اإلاترجبت ٗت ؤو الٗٝغ ٩ًىنق ؤن ًم٨ً ال وبالخالي الخجٍغ  الُبُعي ال٣اهىنق مباصت ؤو ؤلاؾالمُت الكَغ
م مهضعا ، للخجٍغ

ً
م مهضع بن الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت وفي صازلُا  22 اإلااصة خؿب ٣ِٞ ألاؾاسخي الىٓام َى الخجٍغ

م هو اؾخٗاعة ؤظاػث 3 ال٣ٟغة بن بال ،1 ٣ٞغة ظا الضولي ال٣اهىنق ٢ىاٖض مً الخجٍغ  ال٣اهىهُت مبضؤ ٖلى اٖخضاء ٌك٩ل َو
اصي مُت ههىم بصزا٫ بلى ٍو ق ٦ظل٪ ؤجها بذجت ججٍغ

ً
٣ا  ؤو اإلاباح ٌٗٝغ ؤن اإلاتهم ٌؿخُُ٘ ال وبظل٪ الضولي لل٣اهىنق ٞو

. ألاٞٗا٫ مً اإلادٓىعق
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 ؤو ٖلحها مىهىم ٚحر ٣ٖىبت ًٟغى ؤن ًجىػق وال ال٣اهىنق ٖلُه ًىو لم ٞٗال ًجغم ؤن لل٣اضخي ًجىػق ال

. ال٣اهىهُت مبضؤ ٖلى اٖخضاء ٌك٩ل طل٪ ألن ؤزغيق ب٣ٗىبت ٌؿدبض٫

ً٘ ًيخ٣ضٍ مً َىا٥ ؤن وظضها اإلابضؤ ؤَمُت وعٚم ق ٍو
ً
 بكضة ٖىه اإلابضؤ ؤههاع صاٞ٘ وباإلا٣ابل الهخ٣اصاجه حججا

الن في اإلابضؤ ٖلى الخإ٦ُض َى حججهم ًضٖم ومما  اإلااجمغاث جإ٦ُض ًٖ ًٞال الضولُت، والاجٟا٢ُاث لخ٣ى١ق  الٗالمي ؤلٖا

. الضازلُت و٢ىاهُجها الضو٫ق وصؾاجحر ٖلُه الضولُت

ىانغ ؤع٧ان خضص ألاؾاسخي الىٓام ؤن بلى باإلياٞت ق ازخهانه خضوص في  الضازلت الجغاثم ٖو
ً
ق جدضًضا

ً
 ص٣ُ٢ا

ق ًتر٥ ال بدُض
ً
مت ٖضا ما الىهىم، َظٍ جُب٤ُ ٖىض للك٪ ؤو للبـ مجاال  الخدضًض بن. بٗض جدضص لم التي الٗضوان ظٍغ

مخه بدضوص ٧امل ٖلم ٖلى اإلاتهم ًجٗل الض٤ُ٢  بما الاتهام قضة ًىاظه ؤن ٌؿخُُ٘ بدُض به متهم َى ما وون٠ ظٍغ

. صٞإ مً ًىاؾبه

 ؤي اإلا٣اياة، ؤو الخد٤ُ٣ ؤو الاتهام مدل الصخو إلاهلخت الٛمىى َظا ًٟؿغ الىو في الٛمىى خالت وفي

 اإلاخٗل٣ت الىهىم جٟؿحر في الخىؾ٘ ًجىػق ال بط. اإلاتهم إلاهلخت ًٟؿغ الظي الك٪ ب٣اٖضة ؤزظ ألاؾاسخي الىٓام ؤن

ق ال٣ُاؽ ٍَغ٤ ًٖ بالجغاثم
ً
٣ا  إلاهلخت ًٟؿغ ٞةهه ٚمىى َىا٥ ٧ان وبطا ألاؾاسخي، الىٓام مً 2 ٣ٞغة 22 للماصة ٞو

. ؤلاصاهت ؤو اإلا٣اياة ؤو الخد٤ُ٣ مدل الصخو

ؿإ٫ ٞال طل٪، 24 اإلااصة وجبيذ اإلااضخي، ٖلى ال٣ٗابي الىو عظُٗت ٖضم ب٣اٖضة ألاؾاسخي عوما هٓام ؤزظ ٌُ 

ا ؤٞٗا٫ ًٖ ألاشخام . الىٓام َظا هٟاط ٢بل اعج٨بَى

 خهغث و٢ض ًُب٤، الظي ٞهى الصخو، ٖلى الجهاجي الخ٨م ًهضع ؤن ٢بل للمتهم ؤنلر ٢اهىنق َىا٥ ٧ان وبطا

 ؤلاظغاثُت وال٣ىاٖض الجغاثم وؤع٧ان للمد٨مت ألاؾاسخي بالىٓام الخُب٤ُ الىاظب ال٣اهىنق ألاؾاسخي الىٓام مً 21 اإلااصة
 لل٣اهىنق الٗامت واإلاباصت و٢ىاٖضٍ، الضولي ال٣اهىنق ومباصت اإلاٗاَضاث الشاوي اإلا٣ام وفي ألاو٫ق اإلا٣ام في ؤلازباث و٢ىاٖض

. هٟؿها للمد٨مت ال٣ًاثُت والؿىاب٤

ق ٣ِٞ ألاؾاسخي بالىٓام ال٣ٗاب مهضع خهٍغ للمد٨مت ألاؾاسخي الىٓام ٖلى ًدمض ٞةهه َظا وم٘
ً
٣ا  للماصة ٞو

ان ٞهىا٥. الخهغ ؾبُل ٖلى الىٓام مً 77 اإلااصة في ال٣ٗىباث خضصث بط ،23  هٓام في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث مً هٖى
ت الؿالبت ال٣ٗىباث َما ألاؾاسخي عوما ت الؿالبت ال٣ٗىباث اإلاالُت،و وال٣ٗىباث للخٍغ ان للخٍغ  اإلاا٢ذ السجً َما هٖى

. واإلاهاصعة الٛغامت هي اإلاالُت ال٣ٗىباث ؤما اإلاابض، والسجً

ض ال الظي اإلاا٢ذ السجً ٣ٖىبت في حكضًضا الخٓىا ٦ما  ال٣ٗابُت ال٣ىاهحن ؤن خحن في ؾىت 30 ًٖ مضجه جٍؼ

لى الخض ججٗل للضو٫ق ض ال ألٖا  في ٩ًىنق خحن في الخُاة إلاضي عوما هٓام في ٩ًىنق اإلاابض السجً ٞةن ٦ظل٪ ، ؾىت 20 ًٖ ًٍؼ
 ال٣ٗىبت في الىٓغ بٖاصة بلى مىه 110 اإلااصة في ٞىو لظل٪ الخٟذ عوما هٓام ؤن  ٚحر ؾىت، 25 ًخجاوػق ال الضازلُت ال٣ىاهحن

. اإلاابض السجً خالت في ؾىت 25 ؤو اإلاا٢ذ السجً خالت في ال٣ٗىبت مضة زلثي الصخو ٢طخى بطا

 ول٩ي ظغاثمهم، مً الجىاة الؾخٟاصة خض ووي٘ الطخاًا إلههاٝ وطل٪ ٦بحرة ؤَمُت طاث اإلاالُت ال٣ٗىباث بن
 بهىضو٢ها ؤمىا٫ بغنض جلتزم الضو٫ق ًجٗل اؾخصىاء َىا٥ ٧ان وبن الطخاًا، ؤيغاع ظبر الضولي اإلاجخم٘ ًخدمل ال
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ًاث لخُُٛت ق ٖضصَم ٩ًىنق ألاخُان ؤٚلب في الطخاًا ألن الخٍٗى
ً
ضام ٣ٖىبت ؤن ٦ما. ٦بحرا  يمً وظىص لها لِـ ؤلٖا

. ألاؾاسخي الىٓام اٖخمضَا التي ال٣ٗىباث

م ٢اهىهُت مبضؤ ؤهته٪ ٦ما اهته٪ ٢ض ال٣ٗاب ٢اهىهُت مبضؤ ؤن هغيق لظل٪  اإلااصة هو لىظىص وطل٪ اإلاد٨مت، هٓام في الخجٍغ
ق الضازلُت ٢ىاهُجها في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث جى٢٘ ؤن للضو٫ق ؤظاػ الظي 80

ً
 في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث ًٖ بُٗضا

. ألاؾاسخي الىٓام

مت ظؿامت خؿب ال٣ٗىبت ٣ًضع ؤن ال٣اضخي ٞٗلى ا الجٍغ  اإلااصي الًغعق ومضي الضولي، اإلاجخم٘ ٖلى وؤزَغ
غوٝ ٖلُه باإلاججي خل الظي واإلاٗىىيق مت،ومٗجى اعج٩ابه بٗض اإلابظولت وظهىصٍ الصخهُت الجاوي ْو  الىٓام ؤن طل٪ الجٍغ
ض ؤزظ ألاؾاسخي . ال٣ٗىبت بخٍٟغ

 وبالخالي مٟخىخت، ٢اثمت ٟٞي الدكضًض ْغوٝ ؤما الخهغ ؾبُل ٖلى الخس٠ُٟ ْغوٝ ظٗلذ اإلاد٨مت بن

ق َىا٥ بإن ٌٗلم ؤن صونق الجاوي ٖلى ال٣ٗاب ٌكضص ؤن ًم٨ً
ً
ا ق ْٞغ

ً
ظا مكضصا . ال٣ٗاب و٢اهىهُت اإلاتهم بًماهاث ًمـ َو

لى م ٖو  ٖلى الىو ؤن ُٞه ق٪ مماال بهه ألاؾاسخي،بال الىٓام ههىم بٌٗ في اإلاىظىصة الُٗىب مً  الٚغ

 ٢اهىهُت بمبضؤ ٖملذ ٢ض اإلاد٨مت ؤن هالخٔ بط. ٖام بك٩ل الجىاثُت والٗضالت ٖلحهم وللمججي للمتهم يماهت ٌٗض اإلابضؤ
م مت اعج٨ب ججضٍ مً ٧ل ٖلى بال٣بٌ ؤوامغ وبنضاع بالخد٤ُ٣ ج٣ىم ألجها الخجٍغ  اإلاد٨مت ازخهام في جضزل ظٍغ

 ؤزغ لها لِـ ؤي) بوكائها ٢بل اإلاغج٨بت الجغاثم ٖلى ازخهام للمد٨مت لِـ وؤًًا ألاؾاسخي، الىٓام مً 5 باإلااصة اإلادضص

ظا ( عظعي ق َو
ً
. اإلابضؤ م٘ ًخ٤ٟ ؤًًا

 باإلابضؤ التزمذ اإلاد٨مت ؤن َل لىٗٝغ الُىم لٛاًت خ٨م اإلاد٨مت مً ًهضع ٞلم ال٣ٗاب ٢اهىهُت إلابضؤ باليؿبت ؤما
  اإلاظ٧ىع؟

ق ٖلُه الؿاب٣ت واللىاثذ ألاؾاؾُت ألاهٓمت مً ؤًٞل ألاؾاسخي عوما هٓام ٧ان ولظل٪
ً
 مد٨مت الثدت زهىنا

ؿالُٞا إلاد٨مت ألاؾاسخي والىٓام َى٦ُى مد٨مت والثدت هىعمبٙر  بة٢غاع ًخٗل٤ ُٞما عواهضا، إلاد٨مت ألاؾاسخي والىٓام ًٚى

.  اإلاد٨مت ؤمام اإلاتهم يماهاث مً يا٠ٖ مما ٖلُه اإلاترجبت والىخاثج ال٣اهىهُت مبضؤ

: جباٖا هىعصَا الا٢تراخاث مً ظملت هغيق ٞةهىا ج٣ضم ما ٖلى وبىاء

م، ٢اهىهُت مبضؤ الهتها٦ها 22 اإلااصة مً 3 ال٣ٟغة بلٛاء يغوعة هغيق -1 مي الىو اؾخٗاعة ججحز ألجها الخجٍغ  مً الخجٍغ

ضم الضولي ال٣اهىنق مُت الىهىم ٖلى اٖخماصَا ٖو . ٣ِٞ ألاؾاسخي الىٓام في الخجٍغ

ًاء للضو٫ق ججحز ألجها ال٣ٗاب ٢اهىهُت مبضؤ الهتها٦ها ألاؾاسخي الىٓام مً 88 اإلااصة بلٛاء يغوعة هغيق -2  جُب٤ ؤن ألٖا

ق الضازلُت ٢ىاهُجها في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ٗىباث
ً
. ألاؾاسخي الىٓام ٖلحها هو التي ال٣ٗىباث ًٖ بُٗضا

٤ ٖلى لل٣ٗاب اإلاكضصة الٓغوٝ ظٗل يغوعة هغيق -3  ًاصي ال٨ٗـ ألن الخهغ ؾبُل ٖلى ألاؾاسخي عوما هٓام ٞو

. ال٣ٗاب ٢اهىهُت مبضؤ اهتها٥ بلى
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 الهىامؽ

. 30 م ،1982 بٛضاص، الٗالي، الخٗلُم وػاعة ،الػلىباث كاهىن  في الػامت اإلابادا الكاوي، ؾلُان الخل٠، خؿحن ٖلي -1

 للػلىباث الػامت والىظسيت للجسيمت الػامت الىظسيت الػام، اللظم الػلىباث كاهىن  ػسح خؿجي، هجُب مدمىص -2

. 71-70 م ،1989 ،6ٍ ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،ؤلاختراشيت والخدابير

 ال٣اهىن، ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت ،"-ملازهت دزاطت  –والػلاب الخجسيم ػسغيت مبدؤ" الكاَبي، مدمض ًدحى ٖبض -3
. 8م ،2001 بابل، ظامٗت

 ٢اهىنق ؤَل٤ و٢ض ،41م َب٘، ؾىت بال الجامُٗت، ،الضاعالػام اللظم الػلىباث، كاهىن  ال٣هىجي، ال٣اصع ٖبض ٖلي-4

م ٢اهىهُت حؿمُت 1969 لؿىت 111  ع٢م الٗغاقي ال٣ٗىباث  اإلااصة في ألاو٫ق الباب مً ألاو٫ق الٟهل يمً وال٣ٗاب، الخجٍغ
ُت لٟٔ ؤؾخٗمل ٣ٞض الُمجي اإلاكٕغ ؤما ،(1)  باإلاغؾىم الهاصع ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً ألاو٫ق الباب مً (2) اإلااصة في الكٖغ

ض اإلاهُلخاث، َظٍ في ٞغ١ق بىظىص ٣ًى٫ق عؤي َىا٥ ٧ان وبن.1994 لؿىت 21 ع٢م الجمهىعي  مىظع الخإنُل مً للمٍؼ

. ومابٗضَا 66 م ،1967 بٛضاص، ق٤ُٟ، مُبٗت ،1ج الدطخىزو، اللاهىن  الكاوي،

 م ،1978 ،7 ٖضص ،الاظخماعي للضٞإ الٗغبُت اإلاجلت ،اإلالازن  الجىاةي اللاهىن  في الؼسغيت مبدؤ الٗىا، ؾلُم مدمض-5
77-78 .

٤ُ الغخمً ٖبض.  21م ،1974بٛضاص، ،1ٍ الٗاوي، مُبٗت ،الػلىباث كاهىن  في الػامت ألاخيام هاجي، مدؿً -6  جٞى
. 98م ،2006 واليكغ، للُباٖت واثل صاع ،1ٍ ،1ج الػلىباث، للاهىن  الػامت ألاخيام في مداكساث ؤخمض،

مت ال ) ٞحها وظاء 2 ٣ٞغة 19 اإلااصة في 2005 الٗغاقي الضؾخىعق اإلابضؤ، ٖلى نغاخت ههذ التي الضؾاجحر مً -7  ٣ٖىبت وال ظٍغ
مت، ا٢تراٞه و٢ذ ال٣اهىنق ٌٗضٍ الظي الٟٗل ٖلى بال ٣ٖىبت وال بىو، بال  ال٣ٗىبت مً ؤقض ٣ٖىبت جُب٤ُ ًجىػق وال ظٍغ

مت اعج٩اب و٢ذ الىاٞظة  الُمً وصؾخىعق 29 اإلااصة في 1973 الؿىعي والضؾخىعق 66 اإلااصة في 1971 اإلاهغيق والضؾخىعق. (الجٍغ

 ال٣ٗىباث و٢اهىنق ألاولى اإلااصة في 1969 لؿىت 111 ع٢م الٗغاقي ال٣ٗىباث ٢اهىنق ال٣ٗابُت، ال٣ىاهحن ،وم46ً اإلااصة في 1994

، ألاولى اإلااصة في اللُبي
ً
. الشاهُت اإلااصة في الُمجي ال٣ٗىباث و٢اهىنق ؤًًا

. 39م ،1996 ألاعصن، ٖمان، والخىػَ٘، لليكغ الش٣اٞت صاع ،3ٍ ،الػام اللظم الػلىباث كاهىن  هجم، نبخي مدمض -8

٤ُ الغخمً ٖبض -9 . 96 م ؾاب٤، مغظ٘ ؤخمض، جٞى

. 30 م ،1981 بحروث، واليكغ، للُباٖت الجامُٗت الضاع ،اللبىاوي الػلىباث كاهىن  ٖامغ، ؤبى ػ٧ي مدمض  -10

 مدمىص مدمىص.  27م ،1971 بحروث، ،1ٍ ،1ج الليبي، الدؼسيؼ في لجىابيت ا ؤلاحساءاث ؾالمت، مدمض مإمىنق -11
. 95 م ،1983 ال٣اَغة، ظامٗت مُبٗت ،10ٍ الػام اللظم الػلىباث كاهىن  مهُٟى،

. 42م ؾاب٤، مغظ٘ الكاوي، وؾلُان الخل٠ خؿحن ٖلي -12

. 145-143 م ،1977 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،وؤلاحسابيت الؼسغيت ؾغوع، ٞخخي ؤخمض -13
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 ظامٗت ال٣اهىن، ٧لُت ماظؿخحر، عؾالت ،"الدوليت الجىابيت اإلادىمت ؤمام اإلاتهم كماهاث" الٗؿافي، ظاؾم مٗاط -14

. 47-46 م ،2001 بابل،

 صعاؾاث مجلت ،الدوليت الجىابيت للمدىمت ألاطاس ي الىظام في الػامت الجىابيت اإلابادا مدمىص، زلُل ياعيق -15

. 7م ،1999 بٛضاص، ،2الٗضص ،٢اهىهُت

. 71م ،1960 ال٣اَغة، الٗغبُت، الجهًت صاع ،الدولي الجىاةي اللاهىن  في دزوض خؿجي، هجُب مدمىص  –16

اث صاع ،1ج الجىاةي، الػلىباث كاهىن  ػسح ؾلُمان، هللا ٖبض -17  مدمض ًدحى ٖبضٍ ؛ 82 م ،2005 الجامُٗت، اإلاُبٖى
. 18-17 م ؾاب٤، مغظ٘ الكاَبي،

. 82 م ؾاب٤، مغظ٘ ؾلُمان، هللا ٖبض -18

، مُبٗت ،1ط ،الجديد الػلىباث كاهىن  ػسح الؿٗضي، خمُض -19  ؤبى ػ٧ي ومدمض 17-16 م ،1970 بٛضاص، اإلاٗاٝع

. 31م ؾاب٤، مغظ٘ ٖامغ،

. 95م ؾاب٤، مغظ٘ الٗىا، ؾلُم مدمض -20

 ،1966-1965 البهغة، الخضًشت، الُباٖت صاع ،الػام اللظم الػلىباث كاهىن  مبادا في مرهساث الضاووصي، ٚالب 21

. 28-27م

. 91م ؾاب٤، مغظ٘ الٗىا، ؾلُم مدمض -22

 للػلىباث الػامت والىظسيت للجسيمت الػامت الىظسيت الػام، اللظم الػلىباث كاهىن  ػسح خؿجي، هجُب مدمىص -23

. 74 م ؾاب٤، مغظ٘ ،ؤلاختراشيت والخدابير

ٗاث  ٧ل جخ٤ٟ -24 تر٥ الجغاثم بٌٗ ل٣ٗىباث ؤصوى وخض ؤٖلى خض جدضًض ٖلى الجىاثُت الدكَغ ت ؾلُت لل٣اضخي ٍو  ج٣ضًٍغ

 زم 77 اإلااصة يمً ال٣ٗىباث وخضصث الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت اجبٗخه هٟؿه ألامغ الخضًً، َظًً بحن ال٣ٗىبت جدضًض في
ت ؾلُت لل٣اضخي جغ٥ ٤ ال٣ٗىبت ج٣ضًغ في ج٣ضًٍغ . ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض مً 145 وال٣اٖضة 78 اإلااصة ٞو

 ال٨خب صاع ،الدولي الجىاةي اللاهىن  في مخخــت دزاطت الدوليت، الجىابيت اإلادىمت ،حجاػيق بُىمي الٟخاح ٖبض -25

. 25-23 م ،2007 ال٣اهىهُت،

. 19م ؾاب٤، مغظ٘ الكاَبي، مدمض ًدحى ٖبضٍ -26

. 49-48: م م ؾاب٤، مغظ٘ الٗؿافي، ظاؾم مٗاط -27

 ٢اهىنق ؤي ؤو ال٣اهىنق َظا بإخ٩ام بجهله ًدخج ؤن ألخض لِـ )) الٗغاقي ال٣ٗىباث ٢اهىنق مً 1 ٣ٞغة 73 اإلااصة جىو -28

مت ٖلى ٌٗا٢ب الظي بال٣اهىنق ٖلمه حٗظع ٢ض ٨ًً لم ما آزغ ىت بلى ال٣اٖضة َظٍ وحؿدىض( (٢اَغة ٢ىة بؿبب الجٍغ  ٢ٍغ
خماص ًم٨ً ال ألامغ َظا مٟترى، الٗلم ؤن خُض بال٣اهىنق الٗلم يغوعة ٢ىامها  وظىص لٗضم الضولي الهُٗض ٖلى ٖلُه الٖا
م م٨خىب، ٢اهىنق بحن ألاٞٗا٫ ججغم ٢اهىهُت ٢ىاٖض  خضص الظي ألاؾاسخي وهٓامها الضولُت الجىاثُت اإلاد٨مت ْهىعق ٚع
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 ال وبظل٪ ألاؾاسخي هٓامها الى جىٓم لم التي الضو٫ق مً ال٨شحر َىا٥ ؤن بال الضولي الهُٗض ٖلى زُىعة ألا٦ثر الجغاثم
ه وما ألاؾاسخي الىٓام َظا بكإن ججاَها بلؼام ًىظض مُت، ههىم مً ًدٍى ق ججٍغ

ً
 مً ال٨شحر َىا٥ ؤن طل٪ ًٖ ًٞال

. ٞحها مٟترى ٚحر الٗلم وبظل٪ ألاؾاسخي الىٓام ًجغمها لم التي ألاٞٗا٫

. 167-166م ؾاب٤، مغظ٘ هاجي، مدؿً -29

ض ؤخمض -30  ؤهٓغ والبدىر، للضعاؾاث الكحراػيق ألامام مغ٦ؼ في ميكىعق بدض ،الللاء وطلوت الدطخىزيت الدولت ،ظٍى

 www.shrsc.com:ألاهترهذ قب٨ت ٖلى اإلاى٢٘

. 9م ؾاب٤، مغظ٘ الٗىا، ؾلُم ومدمض ،34-33 م ؾاب٤، مغظ٘ الضاووصي، ٚالب -31

 ،1976 بٛضاص، ظامٗت ال٣اهىن، ٧لُت ،ماظؿخحر عؾالت ،"الدولي اللاهىن  في ألافساد حسابم" الؿاٖضي، َاقم ٖباؽ -32
. 61-53م

. هىعمبٙر مد٨مت الثدت مً 6 اإلااصة -33

. َى٦ُى مد٨مت الثدت مً 16و 5 واإلاىاص هىعمبٙر مد٨مت الثدت مً 27 اإلااصة-34

. 191م ،2004 اعبُل، الش٣اٞت، مُبٗت ،الجىاةي الدولي الللاء البالِؿاوي، َه مدمض الكُش خؿحن -35

. 29 م ؾاب٤، مغظ٘ حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض -36

. 50 م ؾاب٤، مغظ٘ الٗؿافي، ظاؾم مٗاط -37

. ألاؾاسخي الىٓام مً 6 اإلااصة -38

 الٗغبُت الىضوة ًٖ الخام الٗضص) اإلاحزان مجلت ،"والداخلي الدولي الللابين بين الخيامل" ٖلىان، ًىؾ٠ مدمض -39
. 24 م ،2000 ٖمان، الضولُت، الجىاثُت اإلاد٨مت خى٫ق الضولُت

 وهظامها وؼإتها الدوليت الجىابيت اإلادىمت بؿُىوي، قٍغ٠ مدمىص ؛ ألاؾاسخي الىٓام مً 8 اإلااصة جٟهُل ؤهٓغ-40

. 159-158م ،2001 الجضًضة، الُىؾ٠ عوػ مُاب٘ ،ألاطاس ي

. ألاؾاسخي الىٓام مً 1 ٣ٞغة 22 اإلااصة -41

 مً اإلاؿلخت ال٣ىة اؾخٗما٫ َى الٗضوان: ألاولى اإلااصة) ٖلى اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ًٖ الهاصع ال٣غاع هو -42
 مُشا١ م٘ جدىافى ؤزغيق نىعة بإًت ؤو الؿُاسخي، اؾخ٣اللها ؤو ؤلا٢لُمُت ؾالمتها ؤو ؤزغيق صولت ؾُاصة يض ما صولت ٢بل

٣ا اإلاخدضة، ألامم  بِىت حك٩ل للمُشا١ زغ٢ا ما صولت ٢بل مً ال٣ىة باؾخٗما٫ اإلاباصؤة:الشاهُت اإلااصة. الخٍٗغ٠ َظا لىو ٞو
ق ٖمال اعج٩ابها ٖلى مبضثُا ٧اُٞت

ً
 بإن الخ٨م ًبرع ما َىا٥ لِـ ؤهه بلى ًسلو ؤن للمُشا١ َب٣ا ألامً إلاجلـ وان ٖضواهُا

ق
ً
ق ٖمال

ً
اث ج٩ىنق ؤن طل٪ في بما بالخالت، الهلت وز٣ُت ؤزغيق مالبؿاث يىء في وطل٪ ؤعج٨ب ٢ض ٖضواهُا  مدل الخهٞغ

. ( ٧اُٞت زُىعة طاث لِؿذ هخاثجها ؤو البدض

. 7م ؾاب٤، مغظ٘ مدمىص، زلُل ياعيق -43
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. هٟؿه الؿاب٤ اإلاغظ٘ -44

. 66-65 م ؾاب٤، مغظ٘ حجاػي، بُىمي الٟخاح ٖبض. ص -45

. ألاؾاسخي الىٓام مً 77 اإلااصة -46

. ألاؾاسخي الىٓام مً 79 اإلااصة -47

. اإلااثضة ؾىعة مً 32 آًت -48

. الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغامُت ال٣ىاٖض مً 145 ال٣اٖضة ألاؾاسخي الىٓام مً 78 اإلااصة -49

 صعاؾاث مجلت ،"الدوليت الجىابيت للمدىمت ألاطاس ي زوما هظام في دزاطت الػلىباث" ال٨بِسخي، الؿخاع ٖبض.ص-50
 90،م 2000 بٛضاص، الخ٨مت مُبٗت ،1ٖضص ،٢اهىهُت

. الضولُت الجىاثُت للمد٨مت ؤلازباث و٢ىاٖض ؤلاظغاثُت ال٣ىاٖض مً 145ال٣اٖضة-51

 الىز٣ُت ع٢م ،77 البىض ،64 الضوعة الٗامت، الجمُٗت ،اإلاخددة ألامم إلى اإلالدم الدوليت الجىابيت اإلادىمت جلسيس -52

A/64/ 356 2-1،م2009 ؾبخمبر في .

 الىز٣ُت ع٢م ،72 البىض ،62 الضوعة الٗامت، الجمُٗت ،اإلاخددة ألامم إلى اإلالدم الدوليت الجىابيت اإلادىمت جلسيس -53
A/62/31431 في August /9،م2007/ِ ق .

. 10 هٟؿه، الؿاب٤ اإلاهضع -54

55- ICC.CPI.20090304-PR394-ARP، ،2-1م 2009 اطاع 4 الَاي .

. 9م ؾاب٤، مغظ٘ ،64 الضوعة الٗامت، الجمُٗت ،اإلاخددة ألامم إلى اإلالدم الدوليت الجىابيت اإلادىمت جلسيس -56

 .2011/  4/ 3 في 20 ٖضص ،الدوليت الجىابيت اإلادىمت جدالف وؼسة -57
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