صعاؾت ٢اهٓهُت ْعنضًت مٓز٣ت ًٖ ؤخٓا ٫اإلاضاٗٞحن
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمـً ْبلضان الخلُج الٗغبي

ص  .مـ ـ ـ ـ ـ ـدـ ـ ـ ـمـ ـضالٛم ـ ـ ـ ـ ـ ـغي
اإلاكغ ٝالٗام ٖلى الضعاؾـت

الباخشان:
ؤ  /م ـ ـ ـ ـدـم ـ ـض ٖلي اإلا ُ٣ـ ـ ـ ـ ــ ـ غي
ؤ ٖ /بض هللا ٖبض هللا اإلاكـغقي

اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان

إػداد وإشزاف
د .زلًد انغًزٌ
انببحثبٌ
أ .زلًد ػهٍ ادلمطزٌ
أ .ػبداهلل ػبداهلل ادلشزلٍ
انسكزحبرَت
يكُت رلهٍ
انُبشز
ادلزصد انًُين حلمىق اإلَسبٌ
يزاخؼت نغىَت
ػبد اإلنّ انمدسٍ
رسىيبث
َبخٍ انؼهٍ
ػبداهلل اجملبْد
حصًُى وإخزاج
يؼــد اجملبْد

Website: WWW.YOHR.ORG
E-mail : observatory60@gmail.com

شكز وحمدَز

ٌٗٓص الًٟل في ِْٓع َظا الٗمل اإلاخمُـؼ لجِٓص ْمؿاَماث مسلهت بظلِا مكاعٓ٧ن
ٖضًضْن ،ال بض لىا مً ؤن وٗبر لِم َىا ًٖ ٖمُ ٤الامخىان ْالخ٣ضًغ ْالٗغٞان.
ٞالجِض ألابغػ في بٖضاص الضعاؾت جدملّ الض٦خٓع دمحم الٛمغي ،اإلاكغ ٝالٗام ٖليها
ْالظي لٗبذ زبرجّ ْبهحرجّ ْمشابغجّ في ؤلاقغاْ ٝاإلاخابٗت ْالخض ٤ُ٢ملخخل٠
ً
ً
زُٓاث ْمخُلباث اهجاػ الٗمل صْعا ؤؾاؾُا في ِْٓع الضعاؾت بهظٍ الهٓعة.
َْٗٓص الًٟل في ظم٘ ْجضْ ٤ُ٢جهيُْ ٠نُاٚت اإلااصة ال٣اهٓهُت ْالغنضًت الالػمت
للضعاؾت بلى ظِٓص الباخشحن :املخامي دمحم ٖلي اإلاُ٣غي ْ املخامي ٖبضهللا ٖبضهللا
اإلاكغقي.
ؤما مِام الغنض اإلاُضاوي ْججمُ٘ ْجض٢ْ ٤ُ٢اج٘ الاههها٧اث ُٓٗٞص الًٟل في اهجاػَا
للغانضًً اإلاُضاهُحن في مسخل ٠البلضان اإلاؿههضٞت ْبالظاث منهم :ههى خؿً.
ً
ْالك٨غ مٓنٓ ٫ؤًًا إلاً ؤؾِمٓا في بهجاػ َظا الٗمل مً الٗاملحن ْالىاقُحن في
اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،بالظاث ؤلازٓة :مُ٨ت مجلي ،مىحر الؿ٣ا ،ٝؤؾٗض
ٖمغ ،بًالء ٖبض الٗؼٍؼْ ،خمُضة الهٓفي.
ً
ً
ً
ق٨غا لِاالء ظمُٗا ٖلى مابظلٍٓ مً ظِٓصْ ،ق٨غا لالجداص ألاْعْبي الظي ق٩ل
صٖمّ لخىُٟظ مكغْٕ "حٗؼٍؼ ْع ٘ٞمؿخٓٔ ْعي ْخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ً
ؤلاوؿان في الُمً ْصْ ٫الخلُج الٗغبي" ؤؾاؾا إلهجاح َظا الٗمل.
صٖ.بض ال٣اصع ٖلي ٖبضٍ ٖبض هللا
اإلاضًغ الخىُٟظي للمغنض الُمجي

ِٞغؽ اإلآيٖٓاث
ج٣ؿُم
ج٣ضًم
مضزل

ٖىىان
اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ج٣ضًم وج٣ؿُم الضعاؾت:
 مٓيٕٓ الضعاؾت ْؤَمُهها ْؤَضاِٞا.
 اإلاىهج اإلاخب٘ في بٖضاصَا.
 اؾخماعة البدض اإلاُضاوي.
 الخ٣ؿُم ْالخبٍٓب الخانان بها.

ال٣ؿم ألاو٫

هٓغة ٖامت في
ئٖالن ألامم اإلاخدضة لخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان

نٟدت
7
9
21
21
21
21

29

جمهُض وج٣ؿُم:
الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلابدض ألاو :٫مً َٓ اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
اإلابدض الشاوي :مكخمالث الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

12
11
11
17

الٟهل الشاوي

اإلاؿإولُاث والىاظباث اإلاغجبُت حدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلابدض ألاو :٫مؿاْلُت ْْاظب الضْلت في خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشاوي :مؿاْلُت ْْاظب الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان.

31
31
33

الٟهل الشالض

الُ٣مت ال٣اهىهُت إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
١
اإلابدض ألاو :٫الُ٣مت ال٣اهٓهُت إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشاوي :مؿاْلُت ْْاظب اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ الُٓ٣ص ْالخدضًضاث اإلاٟغْيت
ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

12
12
13

ال٣ؿم الشاوي

مضي مغاٖاة الُمً وبلضان الخلُج الٗغبي
اللتزاماتها الضولُت حمىظب ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان

11

الٟهل ألاو٫

الٟهل ألاو٫

جمهُض وج٣ؿُم :

11

مى ٠٢الُمً وبلضان الخلُج الٗغبي مً الاجٟاُ٢اث الضولُت الغةِؿت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلابدض ألاو٢ :٫غاءة جدلُلُت إلآ ٠٢الضْ ٫مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.

13
12

اإلابدض الشاوي :ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ْمضٔ
احؿاِ٢ا م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن.
اإلابدض الشالض :جدٟٓاث الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان ْؤزغَا ال٣اهٓوي في جدضًض هُا ١الالتزاماث الغثِؿت لخل ٪الضْ.٫
الٟهل الشاوي

مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام خ٣ى ١اإلاضاٗٞحن في خغٍت الاظخمإ والاخخجاط الؿلمي
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت للخ ٤في الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلمي في الضْ ٫الٗغبُت
مدل الضعاؾت.
اإلاُلب ألاو :٫الدكغَٗاث الٗغبُت الخـي ج٨خٟي بمجغص "ؤلابال "ٙؤْ "ؤلازُاع" .
الٟغٕ ألاو :٫الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الُمجي ْالبدغٍجي ُٞما ًخٗل ٤بالخ ٤في
الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.
الٟغٕ الشاوي :جُُ٣م مٓيٓعي لل٣اهٓهحن الُمجي ْالبدغٍجي في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع
بليها في ؤلاٖالن.
الٟغٕ الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ
ْالاخخجاط الؿلمي في ٧ل مً الُمً ْالبدغًٍ.
٫
اإلاُلب الشاوي :الدكغَٗاث الٗغبُت الخـي حكترٍ الخهٓ ٖلى "جغزُو" .
الٟغٕ ألاو :٫الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الٍٓ٩تي ْالُ٣غي ُٞما ًخٗل ٤بدىُٓم
الخ ٤في الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.
الٟغٕ الشاوي :جُُ٣م مٓيٓعي لل٣اهٓهحن الٍٓ٩تي ْالُ٣غي في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع
بليها في ؤلاٖالن.
الٟغٕ الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ
ْالاخخجاط الؿلمي في ٧ل مً الٍٓ٩ذ ُْ٢غ.
اإلاُلب الشالض :الدكغَٗاث الٗغبُت الخـي جخجاَل ٧لُت جىُٓم الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط
الؿلمي.
الٟغٕ ألاو :٫اؾخٗغاى مٓ ٠٢حكغَٗاث ٧ل مً ؤلاماعاث الٗغبُت ْالؿٗٓصًت ْٖمان مً
جىُٓم مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.
الٟغٕ الشاويُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ
ْالاخخجاط الؿلمي في ٧ل مً الؿٗٓصًت ْ ؤلاماعاث الٗغبُت ْٖمان.

الٟهل الشالض

مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام خ ٤اإلاضاٗٞحن في خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث.
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث.
اإلابدض الشاوي :الٓ٣اهحن اإلاىٓمت للخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت.
اإلابدض الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بدغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث في الضْ٫
الٗغبُت مدل الضعاؾت.
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71

31
37
92
91
93
222
221
223
229
213
211
232
232
233

211
211
219
211

الٟهل الغاب٘

مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام خ ٤الىنى ٫ئلى الهُئاث الضولُت والاجها ٫بها :
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها.
اإلابدض الشاوي :الٓ٣اهحن اإلاىٓمت للخ ٤في الٓنٓ ٫الى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها في الضْ٫
الٗغبُت مدل الضعاؾتُ٢ْ ،اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بهظا الخ.٤

الٟهل الخامـ

مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام الخ ٤في الخهىٖ ٫لى الخمىٍل
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل.
٫
اإلابدض الشاوي :الٓ٣اهحن اإلاىٓمت للخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل في الضْ الٗغبُت مدل الضعاؾت،
ُْ٢اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بهظا الخ.٤

271
271
279

الٟهل الؿاصؽ مضي التزام الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت حاخترام الخ ٤في خغٍت الغأي والخٗبُـغ والخهى٫
ٖلى اإلاٗلىماث
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث.
اإلابدض الشاوي :الٓ٣اهحن اإلاىٓمت للخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت.
اإلابدض الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بهظا الخ.٤
مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي
الٟهل الؿاب٘
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ ٤اإلاضاٗٞحن في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي في
الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت.
اإلابدض الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بهظا الخ ٤في الضْ ٫الٗغبُت مدل
الضعاؾت.
مضي التزام الضو ٫الٗغبُت حاخترام الخ ٤في اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص
الٟهل الشامً
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ ٤اإلاضاٗٞحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت
للبالص في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾتْ ،خ٨م ٖام بكإن مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
بهظا الخ ٤في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت.
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زاجمت
مالخ٤

زالنت وجىنُاث .
اؾخماعاث البدض اإلاُضاوي.
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ادلمديت :
ًخٗغى اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ْٖ -لى ْظّ الخهٓم في مىُ٣ت
الخلُج الٗغبي ْالُمً -ألهٓإ قتى مً الاههها٧اث الخـي جماعؾِا ؤظِؼة الضْلت ْٚحرَا مً
الجماٖاث اإلاؿلخت ْؤلاعَابُت الخـي ال جترصص في اللجٓء ملخخل ٠ؤق٩ا ٫الخٗضي ْالىُل مً الخ١ٓ٣
بٓؾاثل ٖضًضة ًغج٨ؼ مٗٓمِا في :الاٚخُاْ ،٫الازخُاْ ،ٝؤلازٟاء ال٣ؿغيْ ،الاٖخ٣ا،٫
ْالخٗظًبْ ،الخبـ الخٗؿٟيْ ،الههضًض بال٣خلْ ،املخا٦ماث الهٓعٍتْ ،اإلاخابٗاث الً٣اثُت،
ْالخغمان مً الخى٣لٚ ْ ،حرَا ال٨شحر مً ؾٓء اإلاٗاملت ْالخسٍْٓ ٠اإلاًاً٣اث ْالههضًضاث.
ْفي مسخلَ ٠ظٍ البلضان جهضع الؿلُاث ٓ٢اهحن مدكضصة حؿههض ٝالخغمان ْالخًُِٖ ٤لى
الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٗامتْ ،الخُلٓلت صْن ُ٢ام مىٓماث مضهُت ُحٗجى بالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،ؤْ الا٦خٟاء باإلاىٓماث الخـي جاؾؿِا ْجغٖاَا الؿلُاث هٟؿِاْ ،الخـي ج٨غؽ ؤوكُهها في
جلمُ٘ ْظّ َظٍ الؿلُاث ْالضٞإ ٖنها في ْظّ الطخاًا.
ٍْإحي بٖضاص الضعاؾت الخـي بحن ؤًضًىا ٦دهُلت بدض ظماعي خٓ ٫ؤبغػ ً٢اًا خ ١ٓ٣ؤلاوؿان –
ً
خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان – في ؤ٦ثر البلضان اههها٧ا لخ ٤الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْلاللتزاماث الضْلُت بهظا الكإنْ ،هي الضعاؾت الخـي اقتر ٥في بٖضاصَا مجمٖٓت مخ٩املت مً
الباخشحن ْاملخخهحن ْالغانضًً الخُ٢ٓ٣حن مً بلضان الخلُج الٗغبي ْالُمً.
بن ِْٓع الضعاؾت في مشل َظا الٓ٢ذ الهٗب ْالخغط مً هًاالث اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ً
ً
في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ٌُك٩ل بياٞت َامت حؿاٖض اإلاضاٗٞحن في جٓؾُ٘ ْحٗمُ ٤مٗاعِٞم بإبغػ
اإلآازُْ ٤الاجٟاُ٢اث الضْلُت طاث الٗال٢ت بً٣اًاَم الخُ٢ٓ٣ت الٗاصلت٦ ،ما جم٨نهم مً الخُُ٣م
ً
ً
ْاإلا٣اعهت الالػمحن إلاضٔ التزام بلضاجهم ج٣ىِىا ْجُبُ٣ا (مً زال ٫حكغَٗاتها ْمماعؾاتها) باخترام
الخ ١ٓ٣اإلاٗؼػة لخغٍاتهم ألاؾاؾُتْ ،خِ٢ٓ٣م في الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلميْ ،في جًٍٓ٩
ً
الجمُٗاث ْالٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بهاْ ،الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل ،بياٞت بلى خغٍت
الغؤي ْالخٗبُـغْ ،الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماثْ ،الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجيْ ،اإلاكاع٦ت في بصاعة
الكاْن الٗامت لبلضاجهم٦ ،ما حؿاَم َظٍ الضعاؾت في مسغظاتها ٖلى الخإؾِـ لبِئت مىاؾبت
ليكُاء خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً ْصْ ٫الخلُج في الٗمل ٖلى ً٢اًا ؤلانالخاث اإلاُلٓبتْْ ،ي٘
بٌٗ املخضصاث الخـي ًم ً٨ؤلاهُال ١مً زاللِا ؤْ جىاْلِا اإلاباقغ.

ْاإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان َْٓ ًدغم ٖلى جبجي ْبزغاط ٖمل ِ٦ظا بلى خحز الٓظٓص ،ال
ٌؿعى  ِ٣ٞمً زال ٫طل ٪بلى مىانغة ْخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخُٖٓت بالخ١ٓ٣
ً
اإلاظٓ٧عة ،ب٣ضع ما ٌؿعى ؤًًا بلى حٗؼٍؼ ْحٗمُم زبراث اإلاضاٗٞحن في البلضان اإلاؿههضٞت،
ْؤلاؾِام في زل ٤الُ٨اهاث اإلاضهُت اإلاخمشلت ْالىاقغة لش٣اٞت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،م٘ الههُئت لُ٣ام
جدالٟاث ٦برٔ للضٞإ ًٖ الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت في
ً
اإلاىُ٣ت ٖلى َغٍ ٤بىاء حٗؼٍؼ مضهُت ْخًاعة مجخمٗاجىا الٗغبُت ،بضءا باإلاُالباث الٓاؾٗت
إلاغاظٗت الؿُاؾاث ْالدكغَٗاث ْاإلاماعؾاث الخـي حٗخمضَا خٓ٩ماث َظٍ البلضان ججاٍ اإلاضاٗٞحن
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،لخٗاعيِا الهاعر م٘ الالتزاماث الضْلُت اإلآظبت لخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْاإلاضاٗٞحن ٖنها.
اإلاغنض الُمىـي لخ٣ى ١ؤلاوؿان

حمدمي وحمسُى اندراست :
ًخٗغى اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمًْ ،بلضان الخلُج الٗغبي الههها٧اثْ ،ججاْػاث
ظؿُمت ْؤٖما٢ ٫مُٗت ،زال ٫الؿىٓاث الشالر ألازحرة الخـي جمشل ؤلاَاع الؼمجي لِظٍ الضعاؾت،
بؿبب ؤوكخُِم اإلاكغْٖت في مجا ٫عنض ْجٓزُ ٤اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت،
ْال٨كٞ ًٖ ٠ؿاص اإلااؾؿاث الخٓ٩مُتْ ،مماعؾت الً ٍٓٛالؿلمُت مً ؤظل خض الخٓ٩ماث
ال٣اثمت في بلضاجهم ٖلى ؤلاؾغإ في جبجي ههج ؤلانالح الؿُاس ي ْالضًمٓ٢غاَي ْخماًت ْحٗؼٍؼ
ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها ٖاإلاُا.
ْ٢ض جىٖٓذ ْحٗضصث ؤق٩اْ ٫نٓع الاههها٧اثْ ،ألاٖما ٫الاهخ٣امُت الخـي جماعؾِا الخٓ٩ماث
الٗغبُت في الضْ ٫مدل الضعاؾت يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جهاٖضث صعظت ظؿامهها
ً
ْج٨كٟذ مىهجُهها ْ٢هضًهها في خاالث لِؿذ بال٣لُلت ،زهٓنا م٘ بضاًاث جٟجغ زٓعاث الغبُ٘
الٗغبي في جٓوـ ْمهغ م٘ مُل٘ الٗام 3122م ،زم اقخٗا ٫ظظْتها في ٧ل مً الُمً ْالبدغًٍ،
ْما ناخب طل ٪مً زكُت باقي خٓ٩ماث بلضان الخلُج الٗغبي مً امخضاص جإزحراث جل ٪الشٓعاث
بلى بلضاجهاْ ،زانت في ْل حٗاْم ؤصْاع اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جىامي ٢ضعاتهم ٖلى
الخإزحر ؤلاًجابي في اججاَاث الغؤي الٗام صازل بلضاجهم باججاٍ جبجي ً٢اًا ؤلانالح الؿُاس ي
ْالضًمٓ٢غاَيْ ،م٩اٞدت الٟؿاص الخٓ٩ميْ ،الٗمل ٖلى خماًت ْحٗؼٍؼ خالت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت في بلضاجهم الٗغبُت.
بجهم بالٟٗل ًماعؾٓن ؤوكُههم في بِئت مٗاصًت ْٚحر آمىت ،خُض جا٦ض اإلاٗلٓماث اإلآز٣ت ٖلى ؤن
ما ًخٗغى لّ اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً اههها٧اثْ ،ججاْػاث ْؤٖما ٫اهخ٣امُت ،بهما جإحي
ٖلى نلت ْزُ٣ت بإوكُههم اإلاكغْٖت في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،بٌٗ جل ٪الاههها٧اث
ْالخجاْػاث ًغظ٘ بلى خالت ٖضم ؤلاؾخ٣غاع الؿُاس ي الخـي حكِضَا بٌٗ البلضان مشلما ًدضر في
الُمً مىظ اهضالٕ الشٓعة الكٗبُت في ٞبراًغ 3122مْ ،البٌٗ آلازغ بؿبب ال٣م٘ الخٓ٩مي
اإلاؿخمغ لالخخجاظاث الؿلمُت ْاإلاُالباث ؤلانالخُت ٖلى هدٓ ما ًدضر بالٟٗل في ٧ل مً
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًتْ ،الٍٓ٩ذ ْؤلاماعاث الٗغبُت ْؾلُىت ٖمان ُْ٢غْ ،البٌٗ ألازحر
ًغظ٘ بلى ٖضم ْٞاء الخٓ٩مت ال٣اثمت بخِٗضاتها اإلاخ٨غعة بةظغاء خٓاع َْجيْ ،جد ٤ُ٣ؤلانالح
الؿُاس ي ْالٓٞا ١الاظخماعي ٖلى هدٓ ما ًدضر في صْلت البدغًٍ مىظ اهضالٕ الاهخٟايت الكٗبُت

الخـي قِضتها البالص في الٗام 3122مْ ،الخـي ؤصث بلى اؾههضا ٝخٓ٩مي قبّ منهجي ْمىٓم
للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب ؤوكُههم اإلاكغْٖت.
ً
ً
ْب٣ضع ما خملذ زٓعاث الغبُ٘ الٗغبي بحن َُاتها آماال ٖٓاما للكٗٓب ٖامتْ ،لليكُاء
الؿُاؾُحن ْاإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْباقي ٗٞالُاث املجخم٘ اإلاضوي ٖلى ْظّ الخهٓم،
بال ؤن جل ٪آلاما ٫ؾغٖان ما جبسغث بؿبب اإلآ ٠٢الٗضاجي للخٓ٩ماث ال٣اثمت(ْ ،)2ؤؾٟغث ًٖ
هُا ١يُْ ٤مدضْص مً الخُٛحراث ؤلاًجابُت ال جٟي بخُلٗاث الكٗٓب ْؾٗيها هدٓ مؿخ٣بل
ؤًٞلْ ،ؤ٦ثر ٖضالت ْبوؿاهُت٦ ،ما ؾمدذ الخٓ٩ماث طاث اإلآ ٠٢الٗضاجي ؤْ اإلاخد ٟٔمً
جل ٪الشٓعاث بمؿاخاث ظضًضة إلاماعؾت الاههها٧اث ْالخجاْػاث ْألاٖما ٫ال٣مُٗت الخـي َالذ
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ههِب ٚحر ٢لُل منها ،ولِـ مً اإلابالٛت ال٣ى ،٫ئن حجم
الاههها٧اث وألاٖما ٫الاهخ٣امُت ونل مً الجؿامت خضا ظٗل بٌٗ اإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت
جه ٠ما ًدضر حأهه "زىعة مًاصة" ٖلى زىعاث الغبُ٘ الٗغبي.
ٍْم٨ىىا َىا عنض ٓ٢اؾم مكتر٦ت ججم٘ بحن نٓع ْؤهماٍ الاههها٧اث ْالخجاْػاث ْألاٖما٫
الاهخ٣امُت الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي الؿخت ْهي:
الؿٗٓصًت ْالٍٓ٩ذ ْالبدغًٍ ْؤلاماعاث الٗغبُت ُْ٢غ ْٖمان ،خُض قملذ مً ححن ما قملخه:
ججغٍم أوكُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الاٖخ٣اٚ ٫حر ال٣اهىوي ،مماعؾت الخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب
اإلاٗاملت ال٣اؾُت واإلاهُىت وٚحر ؤلاوؿاهُت ،الازخٟاء ال٣ؿغي لبٌٗ اليكُاء ،تهضًض
اإلاضاٗٞحن وجغوَ٘ أؾغَم ،السجً إلاضص َىٍلت بٗض مدا٦ماث ظاةغة جٟخ٣ض مٗاًحر الٗضالت
وؤلاهها ٝاإلاٗتر ٝبها ٖاإلاُا ،الدكهحر والخًُِٖ ٤لى اإلاضاٗٞحن وأؾغَم ،ئٚال ١م٣اع
بٌٗ اإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت ،واإلاى٘ مً الخى٣ل والؿٟغ واؾ٣اٍ الجيؿُت ،وطل٧ ٪له
ألؾباب طاث نلت وزُ٣ت حأوكُت اإلاضاٗٞحن في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ُ
ْمً ؤمشلت الاتهاماث الخـي ؤقِغث في ْظّ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫مدل الضعاؾت:
 .2ؤلاقترا ٥في مىٓماث ؤْ ظمُٗاث خُ٢ٓ٣ت ٚحر مغزو لِا.
 .3اإلاكاع٦ت في ججمِغاث ْججمٗاث ْاخخجاظاث ؾلمُت.

" ) 1لقد كانت لنا جتربتنا اخلاصة مع ما يسمى ابلربيع العريب يف العاـ ادلا ضي ،لقد قسػمت الشػػعب كما زالت هنػاؾ جراح حباجة ألف تلتئم".....
من كلمة كيل العهد البحػريٍت أماـ مؤمتر احلوار ابدلنامة يوـ  8ديسمرب 2112ـ.

 .4وكغ مٗلٓماث ػاثٟتْ ،الاجها ٫بمىٓماث صْلُت ْجل٣ي ؤمٓاٚ ٫حر مكغْٖتْ ،خًٓع
ظلؿاث ألامم اإلاخدضة الخـي جىا٢ل مٓيٖٓاث طاث نلت بإْيإ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
بلضاجهم.
 .5مماعؾت ؤوكُت ؾُاؾُت ْالُ٣ام بإٖما ٫بعَابُت ..بلخ.
ْلم ً٣خهغ ألامغ ٖلى ؤخٓا ٫اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً الغظا ،ِ٣ٞ ٫بل ج٨ك٠
اإلاٗلٓماث اإلآز٣ت ؤن ؾٓء الخا٢ ٫ض َا ٫ؤْيإ اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً اليؿاء،
الالجي حٗغيً بؿبب ؤوكُههً في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان إلآاَغ ٖضة مً الاههها٧اث
ْالخجاْػاث.

زل ٤بِئت مٓاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان :
ال ق ٪ؤن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْزل ٤بِئت مٓاجُت ألصاء ؤوكُههم اإلاخمحزة باث
ً
ً
ً
مُلبا يغْعٍا ،لِـ ٖ ِ٣ٞلى الىُا ١املخلي ْألا٢لُمي ،بل ٖلى اإلاؿخٓٔ الضْلي ؤًًاٞ ،لم ٌٗض
ً
ً
حٗامل الخٓ٩ماث م٘ وكُاء خ ١ٓ٣ؤلاوؿان قإها صازلُا ًضزل يمً بَال٢اث الضْ ٫الخـي ال
ً
ً
ًجٓػ الا٢تراب منها ،بل باث مً اإلاؿلم بّ صْلُا ؤن خماًت ؤلاوؿان ٖمٓما ْاإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ٖلى ْظّ الخهٓم أنبذ قأها صولُا ًغجبِ حاإلاهالر الٗلُا للجماٖت ؤلاوؿاهُت،
خُض عبِ اإلاجخم٘ الضولي ححن جد ٤ُ٣الؿلم وألامً الضولُحن ،والخمخ٘ حالضًمى٢غاَُت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاخٗاعٖ ٝليها ٖاإلاُا ،لظل ٪أ٦ضث صًباظت "ئٖالن
خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان" الهاصع حخىا ٤ٞآلاعاء ًٖ الجمُٗت الٗامت لألمم
اإلاخدضة ٖام 2993مٖ ،لى اإلاٗنى الؿاح ٤ط٦غٍ٦ ،ما قضصث ٖلى أن ُٚاب الؿلم وألامً
الضولُحن ال ًنهٌ ٖظعا لألٞغاص والهُئاث والجماٖاث لٗضم الامخشا ٫الخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان
وخغٍاجه ألاؾاؾُت وخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان(.)1
ً
بن مً الكٓاَض طاث اإلاٛؼٔ ْالضاللت ٖلى الاَخمام الضْلي باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،هٓغا
لؼٍاصة الٓعي بالخُغ الِاثل الظي ًٓاظِٓهّ ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم َْبُٗت ما ًًُلٗٓن بّ في
ؤصْاع خٍُٓت حؿِم في جٍُٓغ بلضاجهم ،ؤنضعث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؾىت 2::9م
 ) 2راجع الفقرة اخلامسة من ديباجة إعالف محاية ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف الصادر عن منظمة األمم ادلتحدة ابلقرار رقم  53/144بتاريخ 9
ديسمرب 1998ـ.

بٖالن ألامم اإلاخدضة الخام باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالظي ظاء بٗض مساى ٍَٓل اؾخمغ
إلاضة  31ؾىت مً اإلاٟاْياث ٖلى مؿٓصة ؤلاٖالن الخام باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ئن
ّ
وٍ٨غم ظمُ٘ ومسخل ٠أولئ ٪اإلاكخٛلحن حخٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان
َظا ؤلاٖالن قامل
وخماًهها ،خُض ًإ٦ض ؤلاٖالن مجضصا ٖلى الخ٣ى ١والخغٍاث الخـي لها أَمُهها في الضٞإ
ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والخـي حكخمل مً ححن خ٣ى ١أزغي ٖلى :خ ٤الخماًت الضولُت
للمضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث ،والخ ٤في الاخخجاط الؿلمي،
خغٍت الغأي والخٗبُـغ ،الخ ٤في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث وج٣ضًم اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت
وجُىٍغ أ٩ٞاع ظضًضة في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ومىا٢كهها ،الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ؤلاههاٝ
الٗاص ،٫والخ ٤في الخمىٍل ،وال ق ٪أن جىُٟظ َظا ؤلاٖالن ٌٗخبـغ قغَا مؿب٣ا مً أظل
زل ٤حِئت مىاجُت مً أظل جم٨حن اإلاضاٗٞحن مً الُ٣ام بٗملهم(.)4
٦ما جم ج٩لُ" ٠اإلامشل الخام لؤلمحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بكإن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان"
باالؾخ٣هاء ْالخد ٤٣مً ْالغص ٖلى اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بإْيإ ْخ ١ٓ٣ؤي شخو ٌٗمل
ً
مىٟغصا ،ؤْ بالخٗاْن م٘ آزغًٍ لخٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاخٗاعٖ ٝليها
ً
ٖاإلاُا.

مٓيٕٓ الضعاؾت ْؤَمُهها ْؤَضاِٞا :
بن "اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان" ًا٦ض ٖلى ؤن زل ٤بِئت مٓاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ً
ً
ً
ؤلاوؿان في الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي ٌٗخبـغ قغَا يغْعٍا ْؤؾاؾُا ،إليٟاء مؼٍض مً الخماًت
ً
ً
لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،خغٍاجّ ألاؾاؾُت اإلاخٗاعٖ ٝليها ٖاإلاُاًٞ ،ال ًٖ حٗؼٍؼ مؿحرة ؤلانالح
الؿُاس ي ْالضًمٓ٢غاَي في َظٍ البلضان ،لظا خغم "اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان" ٖلى
جىُٟظ َظٍ الضعاؾت ال٣اهٓهُت ْالغنضًت خٓ ٫ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً
ْصْ ٫الخلُج الٗغبيْ ،الخـي جًم :اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ،صْلت ُ٢غ ،صْلت ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة ،ؾلُىت ٖمان ،ممل٨ت البدغًٍْ ،صْلت الٍٓ٩ذ.
ٍْا٦ض "اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان" ٖلى ؤن اإلاؿاَمت في بىاء ْزل ٤بِئت مٓاجُت لٗمل
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًخُلب ٖضة ؤمٓع عثِؿت ،مً بُنها:
3
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 .2ػٍاصة ْعي اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بةٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت
الخانت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض الخٓذ اإلا٣غعة الخانت اإلاٗىُت بةٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،بد ٤ؤن َظا ؤلاٖالن ماػاٚ ٫حر مالٓ ٝبك٩ل ٧اً ،ٝ
ؾٓاء باليؿبت للخٓ٩ماث
الخـي جخدمل اإلاؿاْلُت ألاؾاؾُت في جُبُ ،ّ٣ؤْ ؤصخاب الخ ١ٓ٣الٓاعصة َْ ،ُّٞم اإلاضآٗٞن
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
لظل ٪ظاءث َظٍ الضعاؾت مكخملت ٖلى ظؼء زام حالخٗغٍ" ًٖ ٠ئٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن" ،بٛغى ػٍاصة وعي اإلاضاٗٞحن وٚحرَم مً الٟاٖلحن الاظخماُٖحن والؿُاؾُحن
بهظا ؤلاٖالن.
 .3عنض ْجٓزُ٦ْ ٤ك٧ ٠ل مٓاَغ ْؤهماٍ الاههها٧اث ْألاٖما ٫الاهخ٣امُت،الخـي ًخٗغى لِا
اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب ؤوكُههمْ ،الخـي جغج٨بها الخٓ٩ماث ؤْ ٚحرَا مً الٟاٖلحن
اإلاٗىُحن باملخالٟت إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلاٗاًحر الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .4صعاؾت ْجُُ٣م الدكغَٗاث الٗغبُت مدل الضعاؾت ،الخـي جدض ؤْ حٗغ٢ل ؤْ جٟغى الٗضًض مً
الُٓ٣ص ٖلى مماعؾت ؤوكُت حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالضٞإ ٖنهاْ ،حٗخبر جل ٪الدكغَٗاث
ـ ـ مً خُض اإلابضؤ ـ ـ ٚحر مخٓا٣ٞت م٘ بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرٍ مً اإلاٗاًحر
الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ْ ،ظا ج٣ضًم البضاثل اإلاالثمت لخل ٪الدكغَٗاث بما ًخٓا ٤ٞم٘ ؤلاٖالن
ْاإلاٗاًحر الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض ظغث الٗاصة ٖلى أن حؿخسضم الخ٨ىماث
الدكغَٗاث ٚحر اإلاخىا٣ٞت م٘ اإلاٗاًحر الضولُت في ئيٟاء الكغُٖت ٖلى اههها٧اث خ٣ى١
ؤلاوؿان ،والخض مً ٢ضعة وٗٞالُت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت.
 .5الؿعي بلى بظغاء خٓاع م٘ الخٓ٩ماث ال٣اثمت ْٚحرَا مً الٟاٖلحن اإلاٗىُحنْ ،الخٗاْن مِٗم مً
ؤظل حٗؼٍؼ ؤلاٖالن الخام بدماًت اإلاضاٗٞحن ْالخىُٟظ الٟٗا ٫لّ ،مً ؤظل زل ٤بِئت مٓاجُت
لٗمل اإلاضاٗٞحن.
ً
 .6الخ٣ضم بخٓنُاث خٓ ٫الدكغَٗاث ْالؿُاؾاث ْالخضابحر الٟٗالت ،الخـي حؿاَم بًجابُا في خماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مخابٗت جىُٟظ جل ٪الخٓنُاث.
 .7بًالء ؤَمُت زانت بخٗؼٍؼ ْخماًت اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ْمً َىا ال ق ٪ؤن الضعاؾت ال٣اهٓهُت ْالغنضًت ْالخدلُلُت خٓ ٫ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان في الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي ،ؾٓ ٝحؿاَم ب٣ضع ْ -لٓ ٌؿحر  -في جد ٤ُ٣ماؾب٤
ط٦غٍ٦ْ ،ظا في حٗؼٍؼ بم٩اهُت بىاء ْزل ٤بِئت مٓاجُت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،جم٨نهم مً
الُ٣ام بٗملِم بٟٗالُت في ظٓ مً الخغٍت ؤٞسرًْٞ ،اء مً الخماًت ؤعخبْ ،يماهاث للخ١ٓ٣
ؤهجْ٘ ،مىار مً اإلاؿاْلُت ؤْضر للجمُ٘.

اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت :
ُ
بن َبُٗت اإلآيٕٓ مدل َظٍ الضعاؾت ْؤلاق٩الُاث اإلاهاخبت لّ ،جدخم ٖلى الباخض ازخُاع
اإلاىهج الٗلمي الظي ًخْ ٤ٟجل ٪الُبُٗت ،خخـى لٓ جُلب ألامغ الجم٘ بحن ٖضة مىاهجَ ،اإلاا
ا٢خًذ َبُٗت الضعاؾت طل ،٪لظا ؾى ٝوؿخسضم في ئٖضاص َظٍ الضعاؾت ّٖضة مىاهج حدشُت
جخ٩امل م٘ بًٗها ،ؾىٌ ٝؿخسضم بك٩ل أنلي ،والبٌٗ آلازغ ؾى٨ً ٝىن اؾخسضامىا
له بك٩ل ج٨مُلي لبُان أبٗاص اإلاك٩لت مدل الضعاؾت ،وجدضًض جىنُ ٠ص ٤ُ٢لها ،مً أظل
ا٢تراح الخلى ٫والخىنُاث اإلاىاؾبت لها.
في يٓء ما ج٣ضم ؾٓ ٝوؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٖضة مىاهج مغجبُت ب ـ :
 .2مىهج الضعاؾت ال٣اهىهُت الى٣ضًت اإلا٣اعهتْ :طلُٞ ٪ما ًخٗل ٤بضعاؾت ْجُُ٣م الضؾاجحر
ْالدكغَٗاث الَٓىُت للضْ ٫مدل الضعاؾت طاث الخإزحر ٖلى ؤوكُت اإلاضاٗٞحنْ ،جُُ٣م صعظت
جٓاِ٣ٞا ْاوسجامِا م٘ ؤلاٖالن الخام بدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْٚ ،حرٍ مً اإلاٗاًحر
الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان (جٓاْ ٤ٞاوسجام ٦لي ،ؤْ جىاْ ٌ٢حٗاعى ٦لي ،ؤْ جٓاْ ٤ٞاوسجام
ظؼجي).
 .1مىهج الضعاؾت الغنضًتٍْ :إحي ُٞما ًخٗل ٤بجم٘ اإلاٗلٓماث ْالبُاهاث خٓ ٫الاههها٧اث
ْالخجاْػاث ْألاٖما ٫الاهخ٣امُتْٚ ،حر طل ٪مً اإلاًاً٣اث الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞنْ ،جٓزُِ٣ا
ْالخٗامل مِٗا زال ٫الؿىٓاث الشالر ألازحرة مً 3122م ْخخـى آْازغ ٖام 3124م٨ٍْ ،دؿب
الغنض ْالخٓزُ ٤ؤَمُت زانت باليؿبت لخماًت اإلاضاٗٞحن ْجدؿحن ؤخٓالِم ال٩لُت ،مً ؤظل
حٗؼٍؼ ؤصْاعَم في حٗؼٍؼ خماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٗٞ ،بر امخال ٥ؤصْاث ْمِاعاث الغنض ْالخٓزُ٤
ًم ً٨ؤلاخاَت بإبٗاص الهٓعة الٓاُٗ٢ت للمضاٗٞحن بما جدخٍّٓ مً مٓاَغ مخىٖٓت٢ ،ض جٓ٩ن
بًجابُت باججاٍ الٗمل ٖلى زل ٤بِئت مٓاجُت جم٨نهم مً الُ٣ام بٗملِم بٟاٖلُت ،ؤْ جٓ٩ن مٓاَغ
ؾلبُت جغمي بلى الخٟاّ ٖلى ألاْيإ الؿاثضة في املجخم٘ بما جدخٍّٓ مً ْلم ْاؾدبضاص،

ّ
والق ٪أن ؤلاخاَت حأبٗاص الهىعة الىاُٗ٢ت للمضاٗٞحن ،حك٩ل م٣ضمت الػمت إلٖضاص عؤٍت
و٢اةُت واؾتراجُجُاث للخهضي لالههها٧اث الخـي ًخٗغى لها اإلاضاٗٞىن ،وعؾم زُِ
واؾتراجُجُاث لخٗؼٍؼ أصواعَم في اإلاؿخ٣بل ،حما ًسضم الاخترام الىاظب لخ٣ى ١ؤلاوؿان
وخغٍاجه ألاؾاؾُت.

اؾخماعة البدض اإلاُضاوي ْاإلاهاصع اإلاغظُٗت:
جم جهمُم اؾخماعة بدض مُضاوي زانت ب٩ل خ ٤مً الخ ١ٓ٣مدل َظٍ الضعاؾت٧ ،ي جٓ٩ن
ؤؾاؽ ججمُ٘ ْجٓزُ ٤اإلاٗلٓماث ْالبُاهاث ْظم٘ ْٞدو ألاصلت الخانت باالههها٧اث ْالخجاْػاث
الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في البلضان مدل الضعاؾتْ ،الخ ١ٓ٣الخـي جم
جهمُم اؾخماعة بدض مُضاوي زانت بها هي:
 .2خ ٤خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .3خ ٤الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.
 .4الخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث.
 .5الخ ٤في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها.
 .6الخ ٤في الغؤي ْالخٗبُـغ.
 .7خغٍت الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .8الخ ٤في اؾخيباٍ ْمىا٢كت ْجٍُٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .9الخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص.
 .:الخ ٤في ؤلاهها ٝالٗاص.٫
 .21الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل.
٦ما جم جهمُم اؾخماعة بدض مُضاوي زانت بإْيإ اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً
ْبلضان الخلُج الٗغبي مدل َظٍ الضعاؾت ،ؤما باليؿبت للمهاصع اإلاغظُٗت ٞهي  :الضؾاجحر
ْألاهٓمت ألاؾاؾُت للضْ ٫مدل الضعاؾتْ ،الدكغَٗاث ْاللٓاثذ ْال٣غاعاث الخىُٓمُت  ....بلخ،
ْالخ٣اعٍغ ْالبدٓر ْالضعاؾاث الىٓغٍت طاث الهلت بمٓيٕٓ الضعاؾت.

ج٣ؿُم ْجبٍٓب الضعاؾت :
ً
هٓغا لٓ٩ن بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٌٗخبـغ ؤلاَاع اإلاغظعي ألوكُت اإلاضاٗٞحن
ً
ً
ً
ؤنال في اجٟاُ٢اث صْلُت لخ١ٓ٣
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض ٌكمل َظا ؤلاٖالن ،خ٢ٓ٣ا مٗترٞا بها
ً
ؤلاوؿان ملؼمت ٢اهٓهاْ ،مً بُنها الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُتٍْ ،بحن ؤلاٖالن ٠ُ٦
ؤن الخ ١ٓ٣الٓاعصة في الاجٟاُ٢اث الضْلُت الغثِؿت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان جىُبٖ ٤لى اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالٗمل الظي ًٓ٣مٓن بّ ،بةإلياٞت بلى طلٌ ٪كخمل ؤلاٖالن بٓظّ زام ٖلى
ً
ٖكغة خ ١ٓ٣عثِؿت لِا ؤَمُهها في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،هٓغا لؤلَمُت الخانت إلٖالن
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،ةهىا ؾٓ ٝوٗخمض الخ٣ؿُم ْالخبٍٓب اإلانهجي الظي اٖخمضٍ َظا
ؤلاٖالن ٦مُٗاع عثِـ لخ٣ؿُم ْجبٍٓب َظٍ الضعاؾت ًٖ ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
في الُمً ْصْ ٫الخلُج الٗغبيْ ،مً زم جم ج٣ؿُم َظٍ الضعاؾت ٖلى الىدٓ الخالي:
ال٣ؿم ألاوْ :٫وُٗي  ُّٞهٓـغة ٖــامت ٖلى بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان:
الخٗاعٍ ،٠الخ ٤في خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاكاع بليها في
ؤلاٖالن ،مؿاْلُاث ْْاظباث الضْلت ْٚحرَا مً الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن اإلاغجبُت بد ٤الضٞإ
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مؿاْلُاث ْْاظباث اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الُ٣مت ال٣اهٓهُت
لئلٖالن ،قغُٖت الُٓ٣ص ْالخدضًضاث الخـي ًم ً٨ؤن جٟغيِا الضْٖ ٫لى ؤوكُت الضٞإ ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت.
ال٣ؿم الشاويْ :هسههّ لضعاؾت ْمٗغٞت مضٔ مغاٖاة صْلت الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي،
اللتزاماتها الضْلُت بمٓظب بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،لظل ٪وؿههل َظا ال٣ؿم
باؾخٗغاى ْجُُ٣م مٓ ٠٢الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي الؿخت مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت الغثِؿت
اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان(ْ ،)5اؾخجالء ؤزغ الخدٟٓاث الخـي ؤبضتها ٖلى جل ٪الاجٟاُ٢اث ُٞما
 ) 4االتفاقيات السبع الرئيسة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف هي حسب اتريخ دخوذلا حيز التنفيذ:
 .1اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييػز العنصرم ،اعتمدت يف  21ديسمرب/كانوف اكؿ 1965ـ كدخلت حيز النفاذ  4يناير /كانوف اثف
1969ـ.
 .2العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،اعتمد يف  16ديسمرب/كانوف أكؿ 1966ـ كدخل حيز النفاذ يف 1976ـ.
 .3العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،اعتمد يف  16ديسمرب/كانوف أكؿ 1966ـ كدخل حيز النفاذ يف 1976ـ.
 .4اتفاقيػة القضاء على مجيع أشكاؿ التمييػز ضد ادلرأة ،اعتمدت يف  18ديسمرب/كانوف أكؿ 1979ـ ،كدخلت حيز النفاذ 1981ـ.
 .5اتفاقية مناهضة التعذيب ،اعتمدت يف  11ديسمرب/كانوف أكؿ 1984ـ ،كدخلت حيز النفاذ 1987ـ.

ًخٗل ٤بخدضًض هُا ١التزاماتها ْمؿاْلُاتها ججاٍ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،زم هدب٘
طل ٪بغنض مٓ ٠٢خٓ٩ماث البلضان مدل الضعاؾت ،مً يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن الخايٗحن
لٓالًهها ال٣اهٓهُت ،بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت املخٓعٍت اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن.
َْظا ٧لّ هدىاْلّ في زماهُت ٞهٓ ٫عثِؿت ٖلى الىدٓ الخالي:
الٟهل ألاو :٫مٓ ٠٢صْلت الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
أما الٟهى ٫الؿبٗت الخالُت ٞىدىاوٞ ٫يها ،مضي التزام خ٨ىماث الضو ٫الٗغبُت مدل
الضعاؾت ،حًمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان جمخٗا جاما حالخ٣ى ١الخالُت:
الٟهل الشاوي  :الخ ٤في الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.
الٟه ـل الشالض :الخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث.
الٟهل الغاحـ ـ٘ :الخ ٤في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها.
الٟهل الخامـ :الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل.
الٟهل الؿاصؽ :الخ ٤في الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاغجبُت بّ( :خغٍت الخهٓ٫
ٖلى مٗلٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الخ ٤في اؾخيباٍ ْمىا٢كت ْجٍُٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان).
الٟهل الؿاب٘ :الخ ٤في ؤلاهها ٝالٗاص.٫
الٟهل الشامً :الخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص.
زم هسخخم الضعاؾت بسالنت ٖامت ،هدىاْٞ ٫يها الىخاثج الخـي زلهذ بليها بكإن عنض ْجُُ٣م
مجمل خاالث اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مً زم هدب٘ طل ٪بمجمٖٓت مً الخٓنُاث
الخانت بُُٟ٨ت جدؿحن ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في البلضان الٗغبُت.
وٖلى هللا ٢هض الؿ ُل،،
ص.مدـمض الٛمغي
مدام ْزبحر خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
 .6اتفاقية حقوؽ الطفل ،اعتمدت يف  21نوفمرب /تشرين الثاين 1989ـ  18ديسمرب/كانوف أكؿ 1979ـ ،كدخلت حيز النفاذ  2سبتمرب/أيلوؿ
1991ـ.
 .7االتفاقية الدكلية حلماية حقوؽ مجيع العماؿ ادلهاجرين ،اعتمدت يف  18ديسمرب/كانوف أكؿ 1991ـ ،كدخلت حيز النفاذ  1يوليو/متوز
2114ـ.

القسم األيل
هٓـ ـ ـغة ٖ ــ ـ ـامت في ئٖالن خم ـ ـاًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان
(الخٗاعٍ ،٠الخ ٤في خماًت اإلاضاٗٞحن وٚحرٍ
مً الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاكاع ئليها
في ؤلاٖالن ،مؿإولُاث وواظباث الضولت
وٚحرَا مً الٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمُحن
اإلاغجبُت حد ٤الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان،
مؿإولُاث وواظباث اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان ،الُ٣مت ال٣اهىهُت للٖالن ،قغُٖت
الُ٣ىص والخدضًضاث الخـي ًم ً٨أن جٟغيها
الضوٖ ٫لى أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان)

متهُد وحمسُى :
ًٟ٨ل ال٣اهٓن الضْلي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الخماًت الٟٗالت ألْلئ ٪ألاشخام الظًً آلٓا ٖلى ؤهٟؿِم
ؤن ًخدملٓا بمىخهى الصجاٖت ْالجض ٖبء الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت في ؤي
بلض مً بلضان الٗالمْ ،الٓا ٘٢ؤن الاَخمام الضْلي بدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٢ض بلٜ
ً
ً
ً
ً
خضا مً الخغم ،ظٗل َُئت ألامم اإلاخدضة جهضع ن٩ا صْلُا زانا بهم" :َْٓ ،ئٖالن ألامم
اإلاخدضة الخام حاإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان"( )1الهاصع بمٓظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت
ُ
لؤلمم اإلاخدضة ع٢م  255/64بخاعٍش  :صٌؿمبر٧/اهٓن ألاْ2::9 ٫م ،حكضص  ُّٞألامم اإلاخدضة ٖلى
ً
التزام الضْ ٫بًمان مكغُْٖت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانًٞ ،ال ًٖ بيٟاء خماًت
ٗٞالت لِاالء اإلاضاٗٞحن.
ْعٚم خغم املجخم٘ الضْلي ٖلى بيٟاء خماًت صْلُت ٗٞالت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بال
ؤن اإلاٗلٓماث اإلاخضاْلت خٓ ٫ؤْيإ اإلاضاٗٞحن في بلضان الٗالم ،حكحر بلى مدضْصًت هُا١
الخُٓعاث ؤلاًجابُت ٖلى نُٗض اخترام خِ٣م في الخماًت ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت ،خُض
ؤن ؤلاججاٍ الخالي في الٗضًض مً البلضان ًخمشل في بنضاع حكغَٗاث َْىُت ْلٓاثذ صازلُت ْاهههاط
مماعؾاث ٗٞلُت مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى بهٟاط الٓ٣اهحن ،جدض بك٩ل ٦بحر مً الخحز اإلاخاح إلاماعؾت
الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جداْ ٫بيٟاء قغُٖت مهُىٗت ٖلى اههها٧اث خ١ٓ٣
ؤلاوؿان( ،)7وبالخالي ئيٗا ٝاإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ئيٗاٞا قضًضا ،وزانت بٗض
جىامي أصواعَم وحٗاْم ٢ضعاتهم ٖلى الخأزحر ؤلاًجابي في اججاَاث الغأي الٗام في حلضانهم،
حاججاٍ جبني ً٢اًا ؤلانالح الضًمى٢غاَي ،وم٩اٞدت الٟؿاص الخ٨ىمي وٚحر الخ٨ىمي،
والٗمل ٖلى خماًت وحٗؼٍؼ خالت خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت.
ْصْن اؾدبا ١هخاثج البدضً ،جضع بىا ال ٫ٓ٣ؤن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت
مدل َظٍ الضعاؾت ٌِٗكٓن وؾِ حِئت ٚحر مىاجُت ،ال حؿمذ لهم حمماعؾت أصواعَم في مجا٫
 )5االسم الرمسي ذلذا اإلعالف هو" :اإلعالف ادلتعلق حبق كمسؤكلية األفراد كاجلماعات ،كهيئات اجملتمع يف تعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف كاحلرايت
األساسية ادلتعارؼ عليها عادليا" ،كقد اعتمد هذا اإلعالف كنشر على ادلأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  144/53بتاريخ 9
ديسمرب/كانوف األكؿ 1998ـ.

 ) 6راجع يف ذلك :تعقيب على اإلعالف ادلتعلق حبق كمسؤكليات األفراد كاجلماعات كهيئات اجملتمع يف تعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف كحرايته األساسية
ادلعًتؼ هبا دكليان ،من إعداد ادلقررة اخلاصة ادلعنية حبالة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل ص.6

الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في ْل أظىاء مً الخغٍت وألامان٦ ،ما أنهم ٚالبا ما ٌؿضصون
زمىا حآَا لصجاٖههمٞ ،هم ئما مالخ٣حن أو مغا٢بحن مً ألاظهؼة ألامىُت ،أو مٗخ٣لحن
ألؾباب مٗٓمها ٚحر خ٣ُ٣ي أو مهُى٘ ،أو سجىاء بٗض مدا٦ماث ظاةغة وٚحر مىهٟت
جٟخ٣ض إلاٗاًحر اإلادا٦مت الٗاصلت ،وٍٓل أزُغ ألاؾلخت اإلاىظهت ئلى َإالء اإلاضاٗٞحنَ ،ى
ؾالح الدكهحر بهم والخسىًٍ وحكىٍه ؾحرتهم الصخهُت وأصواعَم الٗامت في مجا ٫الضٞإ
ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان أمام الغأي الٗام الىَني.
بن مماعؾاث خٓ٩ماث الضْ ٫الٗغبُت مدل َظٍ الضعاؾت ججاٍ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
جدؿم في ؤٚلبها بالخىاْٖ ٌ٢ضم الخٓا ٤ٞم٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحنْٚ ،حرَا مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،اإلاخٗل٣ت بالتزام الضْ ٫ؤًٖاء
ً
املجخم٘ الضْلي باالٖترا ٝبكغُٖت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانًٞ ،ال ًٖ اخترام
مؿاْلُهها ْْاظبها الغثِس ي في خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الظًً ًُ٣مٓن صازل خضْص
ب٢لُمِا الجٛغافي ٍْسًٗٓن بالخالي لٓالًهها ال٣اهٓهُت.
ْ٢بل اؾخٗغاى ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت مدل َظٍ الضعاؾت،
هسهو ال٣ؿم ألاْ ٫مً َظٍ الضعاؾت للخٗغٍ ٠بإَم ما ظاء في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مً ؤخ٩ام ْمباصت ْمؿاْلُاث زانت بدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ْطل ٪في زالزت ٞهٖٓ ٫لى الىدٓ الخالي:
 الٟهل ألاو :٫الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان م٘ بُان مكخمالجّ ْٖىانغٍ الغثِؿت.
 الٟهل الشاوي :اإلاؿاْلُاث ْالٓاظباث اإلاغجبُت بالخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 الٟهل الشالض :الُ٣مت ال٣اهٓهُت إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحنْ ،الُٓ٣ص ْالخدضًضاث الخـي
ًم ً٨ؤن جٟغى ٖلى ؤوكُت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

انفصم األول
احلك يف اندفبع ػٍ حمىق اإلَسبٌ
في م٣ام الخٗغٍ ٠حاٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ه ٫ٓ٣بهّ ن ٪صْلي نضع
ً
ً
زهُها إل٢غاع خ٧ ٤ل شخو في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانًٞ ،ال ًٖ بيٟاء الخماًت
ً
ؾٓاء ٧ان بمٟغصٍ ،ؤْ باالقترا ٥م٘ ٚحرٍ مً ألاٞغاص ؤْ
الٟٗالت ٖلى ٧ل مً ًماعؽ َظا الخ،٤
الجماٖاث ٚحر الخٓ٩مُت ؤْ اإلااؾؿاث طاث الهلتٍْ ،دخٓي َظا ؤلاٖالن ٖلى ( )31ماصة ٢اهٓهُت
حؿبِ٣ا صًباظت ٖامت جدخٓي ٖلى زماوي ٣ٞغاثً ،ا٦ض ٞيها ْايٗٓ ؤلاٖالن ٖلى ظملت ؤمٓع
ْمباصت َامتْ ،هي ٖلى الىدٓ الخالي:
صًباظت
بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
(ؤ٦ضث ْاٖترٞذ ْؤ٦ضث مً ظضًض ٖلى ظملت ؤمٓع طاث نلت بالضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان)
وئط جإ٦ض مجضصا :
 ؤن ظمُ٘ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْالخغٍاث ألاؾاؾُت هي خغٍاث
ْخٖ ١ٓ٣اإلاُت ٚحر ٢ابلت
للخجؼثتْ ،مترابُت ْمخهلت
ُٞما بُنها ٍْيبغي حٗؼٍؼَا
ْجىُٟظَا بُغٍ٣ت ٖاصلت
ْمىهٟت ،صْن ؤلازال ٫بدىُٟظ
ؤي مً َظٍ الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث،
 ؤن اإلاؿاْلُت ْالٓاظبالغثِؿحن في حٗؼٍؼ ْخماًت
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت ًٗ٣ان ٖلى ٖاج٤
الضْلت.
 بط حٗتر ٝبدْ ٤مؿاْلُتألاٞغاص ْالجماٖاث ْالغابُاث
في حٗؼٍؼ اخترام خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت
ْػٍاصة الخٗغٍ ٠بها ٖلى
الهُٗضًً الَٓجي ْالضْلي.

الدؿلُم والاٖترا: ٝ
 ؤن ظمُ٘ ؤًٖاء املجخم٘الضْلي ًًُلٗٓن،
مجخمٗحن ْمىٟغصًً،
بالتزامِم الغؾمي بخٗؼٍؼ
ْحصجُ٘ الاخترام لخ١ٓ٣
ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت للجمُ٘ صْن
جمُحز مً ؤي هٕٓ،
 ْبط جا٦ض مً ظضًض مالخد ٤ُ٣الخٗاْن الضْلي مً
ؤَمُت زانت للٓٞاء بهظا
ً
الالتزام ْ٣ٞا للمُشا،١
 بالٗال٢ت بحن الؿلمْألامً الضْلُحن ْالخمخ٘
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت،
 بط جً٘ في اٖخباعَا ؤنُٚاب الؿلم ْألامً
ً
الضْلُحن ال ًنهٌ ٖظعا
لٗضم الامخشا.٫

الخأُ٦ض ٖلى :
 ؤَمُت مغاٖاة م٣انضمُشا ١األمم اإلاخدضة ْمباصثّ
مً ؤظل حٗؼٍؼ ْخماًت ظمُ٘
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت لجمُ٘ ألاشخام في
٧ل بلضان الٗالم،
 ؤَمُت ؤلاٖالن الٗالميلخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالِٗضًً
الضْلُحن الخانحن بد١ٓ٣
ؤلاوؿان بٓنِٟا ٖىانغ
ؤؾاؾُت في الجِٓص الضْلُت
اإلابظْلت لخٗؼٍؼ اخترام خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت
ْمغاٖاتهاْ ،ؤَمُت اله٥ٓ٩
ألازغٔ لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان
اإلاٗخمضة في بَاع مىٓٓمت ألامم
ً
اإلاخدضةًٞ ،ال ًٖ اله٥ٓ٩
اإلاٗخمضة ٖلى الهُٗض
ألا٢لُمي.

ْمً الُبُعي ؤن ٌؿههل بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤخ٩امّ ْمٓاصٍ بة٢غاع ْٟ٦الت الخ٤
ألاؾاؽ ،الظي جغج٨ؼ ٖلُّ ٓ٢اٖض ْآلُاث خماًت اإلاضاٗٞحن ،وَى الخ ٤اإلا٣غع ل٩ل شخو ،ؾىاء
حمٟغصٍ أو حاالقترا ٥م٘ ٚحرٍ مً ألاٞغاص والجماٖاث ،في الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والخغٍاث
ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها صولُا.
خُض هو ؤلاٖالن في اإلااصة ألاْلى مىّ ٖلى ؤن:
اإلااصة ألاولى

"مً خ٧ ٤ل شخو ،حمٟـغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،أن ًضٖى وَؿعى ئلى
خماًت وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ٖلى الهُٗضًً
الىَني والضولي".

ْلبُان خ٨م اإلااصة ألاْلى مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْجدضًض آزاعَا ال٣اهٓهُت ْالٗملُت ،ال بض ؤن
ً
ً
وُٗي (أوال) حٗغٍٟا ص٣ُ٢ا للم٣هٓص باإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الظي جلتزم الضْ ٫بدماًخّ،
ْيمان جمخّٗ ب٣اثمت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث املخٓعٍت ؤزىاء مباقغة ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،زم هبحن (زاهُا) مِٟٓم خ ٤الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،بُان مكخمالجّ ْٖىانغٍ
الغثِؿت.

ادلبحث األول
يٍ ْى ادلدافغ ػٍ حمىق اإلَسبٌ؟
ًىهغ ٝحٗغٍ ٠اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى ٧" :ل شخو ًضٖى وَؿعى حمٟغصٍ ،أو
حاالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،ئلى حٗؼٍؼ وخماًت وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ٖلى
الهُٗضًً الىَني والضولي"(.)8
َْظا الخٗغٍ ٠الىٓغي ْعص بك٩ل نغٍذ في متن اإلااصة ألاْلى مً ؤلاٖالن ،زم ججؿض بك٩ل ٖملي
بمٓظب الخ٩لُ ٠الهاصع ًٖ لجىت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان للممشل الخام لؤلمحن الٗام لُِئت ألامم
اإلاخدضة بكإن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الظي خضص اإلاِام ْالخ٩لُٟاث الغثِؿت للممشل
الخام ُٞما ًلي:
"الاؾخ٣هاء والخل٣ي والخد ٤٣مً والغص ٖلى :اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت حىي٘ وخ٣ى ١أي
شخو ٌٗمل مىٟغصا ،أو حالخٗاون م٘ آزغًٍ ،لخٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت")9(.
ْ٧ي ً٨دؿب ؤي شخو نٟت اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿانٌ ،ؿخلؼم ؤن ًخٓٞغ باليؿبت لّ قغَان
ؤؾاؾُان ،ؤخضَما ق٨لي ْآلازغ مٓيٓعيَْ ،ما:
 .2الكغٍ الك٨ليَْ :ظا الكغٍ ًسو الٓؾاثل الخـي ًخٗحن ؤن ًيخهجِا اإلاضا ًٖ ٘ٞخ١ٓ٣
ؤلاوؿان ٖىض مماعؾت ؤوكُخّ في مجا ٫الضٖٓة بلى ،ؤْ خماًت ْبٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ
ألاؾاؾُت ،خُض ٌكترٍ في جل ٪الٓؾاثل ؤن جٓ٩ن "طاث َبُٗت ؾلمُت" خخـى ًخمخ٘ اإلاضا٘ٞ
7

) كضمن نفس إإلطار السابق ،عرفت ادلؤسسة الدكلية حلماية ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف "اخلط األمامي" ادلدافع عن حقوؽ اإلنساف أبنه:
"الشخص الذم يعمل بشكل سلمي ،لتعزيز أحد أك مجيع احلقوؽ كاحلرايت التػي يتضمنها اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف" .راجع يف ذلك:

دليل احلماية للمدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ،إصدارات منظمة "اخلط األمامي" ص  3كما بعدها info@frontlinedefenders.org
 )8يف العاـ 2111ـ ط لبت جلنة حقوؽ اإلنساف من األمُت العاـ لألمم ادلتحدة إصدار تكليف بشأف ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ،ككاف هدؼ
اللجنة من ذلك هو تقدمي الدعم لعملية تنفيذ اإلعالف اخلاص ابدلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ،أضافة إىل مجع ادلعلومات عن أكضاع ادلدافعُت عن
حقوؽ اإلنساف بشىت بقاع العامل( .راجع يف ذلك :القرار  61/2111الذم يؤسس ذلذا التكليف) ،أنظر يف ذلك إىل :تعقيب على اإلعالف
ادلتعلق حبق كمسؤكليات األفراد كاجلماعات كهيئات اجملتمع يف تعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف كحرايته األساسية ادلعًتؼ هبا دكليان ،من إعداد ادلقررة
اخلاصة ادلعنية حبالة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل ص.6

بالخماًت الضْلُت ْالَٓىُت اإلا٣غعة لّ بمٓظب ؤلاٖالنٌ ،ؿخٟاص طل ٪نغاخت مً اإلااصة 2/23
مً ؤلاٖالنْ ،الخـي جىو ٖلى ؤن -2" :ل٩ل شخو الخ ٤حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،في أن
ٌكتر ٥في ألاوكُت الؿلمُت إلاىاًَت اههها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان".
ً
٦ما ًِٟم طل ٪ؤًًا مً ؾُا ١اإلااصة  4/23مً ؤلاٖالنْ ،الخـي حكحر بلى ؤن الخماًت اإلا٣غعة
للمضاٗٞحن في ْل ال٣اهٓن الَٓجي ،عَُىت بإن جٓ٩ن م٣اْمخّ ْمٗاعيخّ لؤلوكُت ْألاٗٞا٫
ً
اإلايؿٓبت بلى صْلخّ ،جخم ٗٞلُا باهههاط ْؾاثل ؾلمُت ال جىُٓي ٖلى ؤي ٖى ٠ؤْ ب٦غاٍ ؤْ تهضًض ؤْ
ابتزاػ..بلخ .خُض جىو ٖلى :
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ً -3د ٤ل٩ل شخو ،حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،أن ًخمخ٘ في ْل
ال٣اهىن الىَني حدماًت ّ
ٗٞالت لضي م٣اومخه أو مٗاعيخه ،حىؾاةل
ؾلمُت لألوكُت وألاٗٞا ٫اإلايؿىبت ئلى الضو ،٫حما ٞيها جل ٪الخـي حٗؼي
ئلى الامخىإ ًٖ ٗٞل ،واإلاإصًت ئلى اههها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُتًٞ ،ال ًٖ أٗٞا ٫الٗى ٠الخـي جغج٨بها ظماٖاث أو أٞغاص ،وجإزغ
في الخمخ٘ حد٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت.

 .1الكغٍ اإلاىيىعيٍْ :غجبِ َظا الكغٍ بىُٖٓت ألاوكُت الخـي ًماعؾِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،هي خؿب حٗبحر اإلااصة ألاْلى مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن" :الضٖىة والؿعي ئلى خماًت
وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ٖلى الهُٗضًً الىَني والضولي".
ً
َْب٣ا لظلٞ ،٪ةن ؤوكُت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان حكخمل ٖلى زالزت مجاالث عثِؿت هي:
الضٖٓة بلى وكغ ْحٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤْ خماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤْ بٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان(،):

 ) 9يفضي مفهوـ الدعوة إىل احًتاـ حقوؽ اإلنساف إىل نطاقُت هامُت :األكؿ ،عمل ادلدافع بُت مواطٍت دكلته دكف متييز ألم سبب ،على نشر مفاهيم
كقيم كمبادئ حقوؽ اإلنساف مبختلف كسائل االتصاؿ كالتأثَت ،ادلشركعة قانونن ،كخاصة الوسائل اإلعالمية ادلتنوعة كالًتبوية احلكومية كغَت
احلكومية ذات الصلة ببناء النشئ .أما "النطاؽ الثاين" ألنشطة ادلدافعُت ،يكوف يف مواجهة الدكلة من أجل حثها على احًتاـ ك/أك محاية ك/أك
إعماؿ حقوؽ اإلنساف يف اجملتمع جلميع ادلواطنُت دكف متييز ألم سبب.

أما فكرة "احلماية" التػي ميكػن للمػدافعُت عػن حقػوؽ اإلنسػاف أف يقومػوا هبػا ،فإهنػا تبػدك كتعطػي انطباعػان أجيابيػان أبف هنػاؾ جػزاء مػا سػوؼ يتخػذ يف
ادلستقبل بشأف انتهاكات حقوؽ اإلنساف اكاحلرايت األساسػية .كمػا أف ذات الفكػرة لمػل "صػراحة" كشػف االنتهاكػات التػػي ترتكػب ضػد حقػوؽ
اإلنسػػاف كحرايتػػه األساسػػية ،كفضػػا ادلتػػورطُت يف ارتكاهبػػا أاين كػػانوا ،كحػػس السػػلطات ادلعنيػػة علػػى التصػػدم لتلػػك االنتهاكػػات كزلاكمػػة ادلسػػؤكلُت
عنها كتعويض الضحااي.

ْ٢ض ً٣خهغ وكاٍ اإلاضاٖ ٘ٞلى مماعؾت هٕٓ ْاخض مً ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى
الهُٗض الُ٣غي ؤْ الضْلي ،بإن حهخم ٖلى ؾبُل اإلاشا :٫بمِمت حٗؼٍؼ ؤْيإ "الخ ٤في مماعؾت
ً ً
خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ" ،باٖخباع ؤن ٟ٦الت َظا الخ ٤حٗض ماقغا َاما في ُ٢اؽ صعظت الخُٓع
الضًمٓ٢غاَي ْاخترام خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما ًم ً٨للمضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤن حكخمل
ؤظىضجّ في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٖ ،لى وكاَاث طاث َبُٗت ٖامت ْمخىٖٓت.

كالضػػَت أف ادلػػدافعُت عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف قػػادركف علػػى القيػػاـ بػػدكر رائػػد علػػى صػػعيد محايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف ،كذلػػك ابإلجابػػة علػػى األسػػئلة حػػوؿ:
مضموف احلػق أك احلقػوؽ التػػي انتهكػت ،لديػد هويػة الضػحااي ،لديػد هويػة ادلسػؤكلُت عػن انتهػاؾ هػذر احلقػوؽ ،اتريػخ االنتهػاؾ ،مكػاف االنتهػاؾ،
أسػػباب االنتهػػاؾ كهركفػػه ،حجػػم األضػرار كا اثر ادلاديػػة كادلعنويػػة ادلًتتبػػة علػػى هػػذا االنتهػػاؾ ،مث ادلطالبػػة مبحاكمػػة ادلسػػؤكلُت عػن انتهاكػػات حقػػوؽ
اإلنساف.
أما فكرة "اإلعماؿ" التػي ميكن أف تكوف زلوران ألنشطة ادلدافعُت فإهنا تشػَت إىل مجيػع ادلماراسػات كاألعمػاؿ (التػػي تشػمل مػن ضػمن أمػور عديػدة،
البالغ ػػات  ،الن ػػداءات العاجل ػػة ،البي ػػانت ،التق ػػارير ،الدراس ػػات كاألحب ػػاث ،ادل ػؤمترات  ،النػػدكات  ،مح ػػالت التوعي ػػة كالتػػدريب ..إ ) ،الت ػػي يك ػػوف
الغػػرض منهػػا :حػػس احلكومػػات كتشػػجيعها كالضػػغط عليهػػا مػػن أجػػل الػػاذ كافػػة التػػدابَت التشػريعية كالعمليػػة الالزمػػة لكفالػػة متتػػع كػػل ادلػواطنُت دكف
متييز حبقوؽ اإلنساف كاحلرايت األساسية.

ادلبحث انثبين
يشخًالث حك اندفبع ػٍ حمىق اإلَسبٌ
ً
ْ٣ٞا للماصة ألاْلى مً ؤلاٖالنًُٟ ،ط ي مِٟٓم خ ٤الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى مٗجى ْاخض
مخٖ ٤ٟلُّ َْٓ" :خ٧ ٤ل شخو حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،أن ًضٖى وَؿعى ئلى خماًت
وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ٖلى الهُٗضًً الىَني والضولي".
ً
ْبخدلُل َظا الخْ ٤عصٍ بلى ٖىانغٍ ألاْلُت ،هجضٍ مكخمال ٖلى زالزت مباصت عثِؿت مخالػمت ،ال
ًم ً٨الٟهل بُنها ْهي :مبضؤ قغُٖت ظمُ٘ ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مبضؤ ْاظب
ً
خماًت اإلاضاٗٞحن ؤزىاء مماعؾت ؤوكُههم الؿلمُتْ ،ؤزحرا مبضؤ يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ب٣اثمت
الخ ١ٓ٣املخٓعٍت الالػمت إلاماعؾت الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،هدىاْ ٫طلٖ ٪لى الىدٓ
الخالي:

اإلابضأ ألاو :٫قغُٖت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان :
َْٗجي َظا اإلابضؤ :يغْعة ؤلا٢غاع الخام بكغُٖت ظمُ٘ ألاوكُت الؿلمُت اإلاخهلت بالضٞإ ًٖ
ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها ٖاإلاُا ٖلى الهُٗضًً الَٓجي ْالضْليَْ ،ىا
ًجضع بىا الخىٍٓت بلى ؤن الخ٩لُ ٠الٓاعص في نلب اإلااصة ألاْلى مً ؤلاٖالن بسهٓم ْاظب
الاٖترا ٝبكغُٖت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانَ ،ى ج٩لُ ٠مىظه حاألؾاؽ ئلى الضولت،
ْبن ٧ان َظا ال ًىٟي مؿاْلُت ْْاظب ألاٞغاص ْاإلااؾؿاث ْالجماٖاث َُْئاث املجخم٘،
ْالكغ٧اث الَٓىُت ْٚحر الَٓىُت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْ٢ض قضصث صًباظت ؤلاٖالن ٖلى مؿاْلُت ْْاظب الضْلت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان بٓ٣لِا" :ئط جإ٦ض أن اإلاؿإولُت والىاظب الغةِؿحن في حٗؼٍؼ خماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت ًٗ٣ان ٖلى ٖاج ٤الضولت".
ُ
ْزههذ اإلااصة الشالشت مً ؤلاٖالن لبُان ؤلاَاع ال٣اهٓوي الظي ًخم  ُّٞبٖما ٫الخ ٤في الضٞإ
ّ
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪بٓ٣لِاٌ" :ك٩ل ال٣اهىن اإلادلي اإلاخ ٤ٟم٘ مُشا ١ألامم اإلاخدضة
والالتزاماث الضولُت ألازغي الخـي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضولت في مُضان خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي ًيبغي أن ًجغي ُٞه ئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث

ألاؾاؾُت والخمخ٘ بها ،وجىُٟظ ظمُ٘ ألاوكُت اإلاكاع ئليها في َظا ؤلاٖالن مً أظل حٗؼٍؼ
جل ٪الخ٣ى ١والخغٍاث وخماًهها وئٖمالها بك٩ل ّ
ٗٞا." ٫
مؿخلؼماث مبضأ قغُٖت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان

ْمً ؤظل يمان الخىُٟظ الٟٗلي
إلا٣خًُاث مبضؤ قغُٖت ؤوكُت
الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٖ ٘٣ً ،لى
الضْ ٫التزامحن عثِؿحن َْما:
 .2الالتزام ألاو ٫وَى ٢اهىوي:
ٍْٟط ي بلى التزام الضْلت باجساط
ظمُ٘ الخضابحر الدكغَُٗت الالػمت
٧ي ججٗل ٓ٢اهُنها الَٓىُت مخالثمت
ْميسجمت ٧لُت م٘ اإلابضؤ الٗام،
الظي ًُ٨غؽ قغُٖت ؤوكُت
الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ؤن
جٟ٨ل ؤخ٩ام الدكغَ٘ الَٓجي ظمُ٘ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث املخٓعٍت اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن لجمُ٘
اإلاضاٗٞحن ْاإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مً زم ًخٗحن ٖلى الضْلت ؤن جٓ٣م بمغاظٗت
حكغَٗاتها الَٓىُت بٛغى بلٛاء ظمُ٘ الىهٓم الخـي جخًمً خٓغ ؤْ ٖغ٢لت ؤْ حٍٗٓ ٤ؤْ
جُُ٣ض مماعؾت الخ ٤في الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .1الالتزام الشاوي وَى ٖمليٍْ :خمشل في التزام الضْلت باجساط ٧ل الخضابحر ْؤلاظغاءاث الٗملُت
لجٗل مماعؾت ؤظِؼتها الؿُاؾُت ْؤلاصاعٍتْ ،ؾلُٓ٦اث ظمُ٘ ال٣اثمحن ٖلى بهٟاط الٓ٣اهحن،
ً
حٗ٨ـ ٖملُا الاخترام الٓاظب للمبضؤ ال٣اض ي بكغُٖت ظمُ٘ ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،ال ق ٪ؤن ًُ٢ت "جم٨حن" اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً مماعؾت ؤوكُههم
الؿلمُت في ْل بِئت مٓاجُت ْآمىت ،ال حٗجي مجغص بيٟاء الكغُٖت ال٣اهٓهُت ٖلى ؤوكُت
الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤْ بػالت الخٓغ ؤْ ع ٘ٞالُٓ٣ص ًٖ مماعؾت جل ٪ألاوكُتْ ،ل٨نها
جخجاْػ طل ٪بلى يغْعة ُ٢ام ظمُ٘ ماؾؿاث الضْلت ْمسخلٗٞ ٠الُاث املجخم٘ اإلاضوي
باهههاط ؾُاؾاث ْاجساط بظغاءاث ْجضابحر ْحُٛحر مٟاَُم ،مً قإجها حٗؼٍؼ ؤصْاع اإلاضاٗٞحن
ْيمان جمخِٗم بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث املخٓعٍت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،ههذ
ٖلى طل ٪اإلااصة الشاهُت مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن بٓ٣لِا:

اإلااصة
الشاهُت

ٖ ٘٣ً .2لى ٖاج٧ ٤ل صْلت مؿاْلُت ْْاظب عثِؿان في خماًت ْحٗؼٍؼ ْبٖما ٫ظمُ٘ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت بٗضة َغ ١منها :اجساط ما ٢ض ًلؼم مً زُٓاث لههُئت ظمُ٘ ألاْيإ الالػمت في
ً
اإلاُاصًً الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت ْالؿُاؾُت ْٚحرَا مً اإلاُاصًًًٞ ،ال ًٖ بجاخت الًماهاث
ال٣اهٓهُت اإلاُلٓبت ،لخم٨حن ظمُ٘ ألاشخام الخايٗحن لٓالًهها ،بمٟغصَم ْباالقترا ٥م٘ ٚحرَم،
ً
مً الخمخ٘ ٗٞال بجمُ٘ َظٍ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث.
 .3جخسظ ٧ل صْلت الخُٓاث الدكغَُٗت ْؤلاصاعٍت ْالخُٓاث ألازغٔ الالػمت لًمان الخمخ٘ الٟٗلي
بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن.

اإلابضأ الشاوي :يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن حالخ٣ى ١والخغٍاث اإلادىعٍت الخـي ح ّ
ٗض
حمشاحت قغوٍ مؿب٣ت لخىٞحر البِئت اإلاىاجُت وآلامىت لٗملهم :
عٚم جإُ٦ض اإلااصة الغابٗت مً ؤلاٖالن ٖلى ٖاإلاُت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْجغابُِا ْٖضم ٢ابلُهها للخجؼثت،
ً
بال ؤن ؤلاٖالن ؤقاع ـ ـ بٓظّ زام ـ ـ بلى مجمٖٓت مً الخ ١ٓ٣ألاؾاؾُتْ ،اٖخبرَا خ٢ٓ٣ا مدٓعٍت
حؿخلؼمِا َبُٗت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مً زم جلتزم ظمُ٘ الضْ ٫بٟ٨الت جمخ٘
اإلاضاٗٞحن بخل ٪الخ ١ٓ٣ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت ،خُض هو بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ٖلى
ؤن:
اإلااصة الغابٗت

"لِـ في َظا ؤلاٖالن ما ًم ً٨جإٍْلّ ٖلى هدٓ ًُسل بم٣انض مُشا ١ألامم اإلاخدضة
ْمباصثّ ؤْ ًخٗاعى مِٗا ،ؤْ ًُُ٣ض ؤْ ًيخ٣و مً ؤخ٩ام ؤلاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،الِٗضًً الضْلُحن الخانحن بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الهْ ٥ٓ٩الالتزاماث
الضْلُت ألازغٔ اإلاىُب٣ت في َظا اإلاُضان".

ْفي الجاهب آلازغ ههذ اإلآاص )24ْ 23ْ :ْ 9 ْ8ْ 7ْ 6( :مً ؤلاٖالن ٖلى ٢اثمت الخ١ٓ٣
املخٓعٍت الٗكغة ،الخـي ًخٗحن ٖلى الضْ ٫يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن بها ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم
الؿلمُتْ ،هي:
م

٢اةمت الخ٣ى ١اإلادىعٍت الخـي حٗخبر قغَا مؿب٣ا لخل ٤حِئت آمىت للمضاٗٞحن

اإلااصة

2

الخ ٤في خغٍت الخجم٘

اإلااصة /6ؤ

3

الخ ٤في خغٍت الخىُٓم

اإلااصة /6ب

4

الخ ٤في الاجها ٫باإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ؤْ باإلاىٓماث الخٓ٩مُت الضْلُت
الخ ٤في مٗغٞت اإلاٗلٓماث ْوكغ آلاعاء ْاإلاٗلٓماث ْاإلاٗاع ٝاإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان

اإلااصة /6ط
اإلااصة / 7ؤ

6

الخ ٤في صعاؾت ْمىا٢كت ْجْ ًٍٓ٩اٖخىا ١آلاعاء بكإن مغاٖاة ظمُ٘ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

اإلااصة /7ط

5

7

الخ ٤في اؾخيباٍ ْمىا٢كت ؤ٩ٞاع ْمباصت ظضًضة بهضص خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

اإلااصة 8

8

خ٧ ٤ل شخو ؤن جخاح لّ ٞغنت اإلاكاع٦ت في خٓ٩مت بلضٍ ؤْ بلضَا ْفي جهغٍ٠
الكاْن الٗامت

اإلااصة 9

9

خ٧ ٤ل شخو في ؤلاٞاصة مً ؤي ؾبُل اهخهاْ ٝفي الخماًت ٖىض اههها ٥خّ٢ٓ٣
ْخغٍاجّ اإلا٣غعة في ؤلاٖالن
خ٧ ٤ل شخو في ؤن ٌكتر ٥في ألاوكُت الؿلمُت إلاىاًَت اههها٧اث خ١ٓ٣
ؤلاوؿان (الخ ٤في خغٍت الاخخجاط)
ل٩ل شخو الخ ٤في الخماؽ ْجل٣ي ْاؾخسضام مٓاعص ًٓ٩ن الٛغى منها نغاخت َٓ
حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت بالٓؾاثل الؿلمُت (الخ ٤في
الخمٍٓل)

اإلااصة :

:
21

اإلااصة 23
اإلااصة 24

ْال ق ٪ؤن التزام الضْ ٫بًمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاكاع بليها في
ؤلاٖالن ٌٗخبـغ قغَا مؿب٣ا والػما مً أظل زل ٤حِئت مىاجُت وآمىت لخم٨حن اإلاضاٗٞحن مً
الُ٣ام بٗملهم في مجا ٫الضٖىة ئلى /أو خماًت وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت
اإلاٗتر ٝبها صولُا(.)22
والؿإا ٫آلان :مً هي الجِت ؤْ الجِاث اإلاؿاْلُت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء
مباقغة ؤوكُههم في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟ ْمً ؤًً ًإحي مهضع الخُغ؟ ْ٠ُ٦
ًم ً٨للضْلت زل ٤البِئت اإلآاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
هٓعص ؤلاظابت ُٞما ًلي:

اإلابضأ الشالض :الخ ٤في الخماًت :
بخدلُل ههٓم بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًم ً٨حٗغٍ ٠الخ ٤في الخماًت بإهّ" :زل ٤حِئت مىاجُت
لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان جخىاٞغ ٞيها الخضوص الضهُا مً الخغٍت وألامً
والاؾخ٣اللُت".
ْفي َظا ؤلاَاع ،قضصث اإلآاص  3/23ْ 2/:ْ 3مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ٖلى ؤن مؿاْلُت
ْْاظب خماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ج ٘٣باألؾاؽ ٖلى ٖاج ٤الضْلتْ ،مً زم ًخٗحن ٖليها الُ٣ام باجساط
٧ل ما ًلؼم مً جضابحر ْبظغاءاث حكغَُٗت ْبصاعٍت ْٖملُت مً ؤظل:
10

) راجع يف ذلك :تعقيب على اإلعالف ادلتعلق حبق كمسؤكليات األفراد كاجلماعات كهيئات اجملتمع يف تعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف كحرايته
األساسية ادلعًتؼ هبا دكليان ،من إعداد ادلقررة اخلاصة ادلعنية حبالة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل ص.6

 .2بطا ما حٗغى اإلاضا ٘ٞهٟؿّ ؤْ حٗغيذ خْ ّ٢ٓ٣خغٍاجّ ألاؾاؾُت لالههها ٥ؤزىاء مماعؾت ؤوكُخّ
الؿلمُتً ،خٗحن ٖلى الضْلت ؤن جٓٞغ لّ ُؾ ُبل ؤلاهها ٝالً٣اجي ،بالخد ٤ُ٣الٟٓعي في َظا
ً
الاهههاْ ٥ج٣ضًم اإلاخٓعَحن في اعج٩ابّ للمدا٦متًٞ ،ال ًٖ حٌٍٗٓ اإلاضاٖ ٘ٞما ًٓ٩ن ٢ض ؤنابّ
مً ؤيغاع  ،خُض جا٦ض اإلاٗلٓماث اإلاخٓاٞغة ًٖ ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ٖلى ؤن ٖملُت زل ٤بِئت آمىت
ْمٓاجُت لٗملِم ،حؿخلؼم بًالء ؤَمُت زانت للً٣اء ٖلى ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗٓ٣بتْ ،طل٪
بٟطر ال٣اثمحن ٖلى اههها ٥خ ١ٓ٣اإلاضاٗٞحن ْج٣ضًمِم للمدا٦مت ْحٌٍٗٓ الطخاًا ،وبضون
طل ٪ال مجا ٫للخضًض ًٖ ْغو ٝآمىت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان َاإلاا ْل
ؤلاٞالث مً الٗ٣ىبت ٢اةما والخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع ٚاةبا.
ْ٢ض ؤ٦ضث اإلا٣غعة الخانت اإلاٗىُت بدالت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى اإلاٗجى الؿابٖ ٤ىضما
عبُذ بحن "٦ك ٠اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن َْلب الخٌٍٗٓ ٖنها"
ْبحن "صعظت ألامً الخـي ًخمخ٘ بها اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان"٩ٞ ،لما اؾخٟدلذ ْاَغة
ؤلاٞالث مً الٗ٣ىبت ٢لذ صعظت ألامً الخـي ًخمخ٘ بها اإلاضاٗٞىن ،و٢لذ مٗها ئم٩اهُت
ال٨ك ًٖ ٠اههها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان الخـي ًخٗغى لها اإلاضاٗٞىن بؿ ب أوكُههم في مجا٫
الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لظل ٪ههذ اإلااصة  2/:مً ؤلاٖالن ٖلى:
اإلااصة 2/9

ل٩ل شخو لضٔ مماعؾت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ،بما في طل ٪حٗؼٍؼ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخماًهها ٖلى الىدٓ اإلاكاع الُّ في َظا ؤلاٖالن ،الخ - ٤بمٟغصٍ
ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ  -في ؤلاٞاصة مً ؤي ؾبُل اهخهاٗٞ ٝاْ ٫في الخماًت في خالت
اهههاَ ٥ظٍ الخ.١ٓ٣

 .3اجساط ما ًلؼم مً جضابحر الٛغى منها خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً ؤي ٖى ،٠ؤْ
ً
ً
تهضًض ؤْ اهخ٣ام ؤْ جمُحز ياع ٗٞال ؤْ ٢اهٓها ،ؤْ ي ِٛؤْ ؤي بظغاء حٗؿٟي آزغ هدُجت إلاماعؾخّ
اإلاكغْٖت للخ ١ٓ٣اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،ههذ ٖلى طل ٪اإلااصة (: )3/23
اإلااصة1/ 21

جخسظ الضْلت ظمُ٘ الخضابحر الالػمت الخـي جٟ٨ل ل٩ل شخو خماًت الؿلُاث
املخخهت لّ بمٟغصٍ ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،مً ؤي ٖى ٠ؤْ تهضًض ؤْ اهخ٣ام ؤْ جمُحز
ً
ً
ياع ٗٞال ،ؤْ ٢اهٓها ،ؤْ ي ِٛؤْ ؤي بظغاء حٗؿٟي آزغ هدُجت مماعؾخّ ؤْ
مماعؾهها اإلاكغْٖت للخ ١ٓ٣اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن.

مً أًً ًأحي مهضع الخُغ؟
حكحر اإلاٗلٓماث اإلاخضاْلت ًٖ ؤْيإ اإلاضاٗٞحن في البلضان مدل الضعاؾت ْٚحرَا مً الضْ ،٫بلى
الخٗغى باؾخمغاع إلآاَغ ْؤق٩ا ٫مخٟاْجّ الجؿامت مً الخُغ ،و ّ
لٗل الؿ ب الغةِـ
الؾههضا ٝاإلاضاٗٞحن ًخمشل في أنهم ًٟ٣ىن ٚالبا في اإلاؿاخت الخغظت ححن اإلاىاَىحن
الٗاصًحن وبحن الؿلُت اإلاُل٣ت للضولت ،جل ٪اإلاؿاخت الخـي ججٗلهم حاؾخمغاع في خالت
نضام ْاَغ أو مؿختر م٘ الؿلُت الخا٦مت ،بٛغى الضٞإ ًٖ ُ٢م الضًمى٢غاَُت
والخ٣ضم واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وخغٍاجه ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها صولُا.
لظل ٪قضص بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ٖلى ؤن الضْلت جخدمل مؿاْلُت ْْاظب خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
ً
ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً الخٗغى ألي ٖى ٠ؤْ تهضًض ؤْ اهخ٣ام ،ؤْ جمُحز ياعٗٞ ،ال ؤْ ٢اهٓها ؤْ
ي ِٛؤْ ؤي بظغاء حٗؿٟي آزغ ،هدُجت مماعؾههم اإلاكغْٖت للخ ١ٓ٣اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن٦ ،ما
ً
ؤن الضْلت جخدمل مؿاْلُت ْْاظب خماًت اإلاضاٗٞحن مً الخٗغى ألي اههها ٥لخِ٢ٓ٣م ؤًا ٧ان
مهضع َظا الاههها ،٥ؤْ ٍَٓت مً اعج٨بّ بك٩ل مباقغ ،ؤْ مً خغى/ؤْ ؾاٖض/ؤْ ؾِل ؤْ
قاع ٥في اعج٩ابّ.
ُ
ٞمً اإلاؿخ٣غ ٖلُّ ،ؤن الضْلت ال حؿإٞ ًٖ ِ٣ٞ ٫كلِا في مى٘ الاههها٧اث الخـي جغج٨بها الجِاث
ً
ُ
الغؾمُت يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ل٨نها حؿإ ٫ؤًًا ًٖ بزٟاِ٢ا في مى٘ الاههها٧اث
الخـي جغج٨بها الجِاث ٚحر الغؾمُت يض اإلاضاٗٞحن(ْ ،)22حكمل الجِاث ٚحر الغؾمُت :ألاشخام
واإلاىٓماث والجماٖاث والكغ٧اث الىَىُت وٚحر الىَىُت الخـي ال جدب٘ الضولت ،ومؿإولُت
الضولت في َظا ؤلاَاع ًٟغى ٖليها أن جباصع حاظغاء جد٣ُ٣اث ٞىعٍت في َظٍ الاههها٧اث،
وج٣ضًم مغج٨بيها ئلى الٗضالت ،وحٗىٌٍ اإلاضاٗٞحن ،وَٗخبـغ ٖضم ُ٢ام الضولت حم٣اياة
مغج٨بي الاههها٧اث ومٗا٢بههم مسالٟت ناعزت للماصة ( )21مً ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وبمشاحت ئزٟا ١في الُ٣ام حضوعَا الغةِـ في خماًت اإلاضاٗٞحن وزل ٤حِئت
آمىت ومىاجُت لٗملهم.
ولًٓ ً٨ل الؿإا٢ ٫اةما :ما هي ٖ -لى هدى أ٦ثر جدضًضا  -مؿإولُاث وواظباث الضولت في
ئَاع التزامها حدماًت اإلاضاٗٞحن واإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان؟
 ) 11أكدت جلنة حقوؽ اإلنساف ،كجلنة البلداف األمريكية حلقوؽ اإلنساف على مسؤكلية الدكلة عن االنتهاكات التػي يرتكبها فاعلوف غَت حكوميُت،
حسبما نصت عليه ادلادة  3/12من اإلعالف اخلاص ابدلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ،راجع يف ذلك :ادلصدر السابق  ،ص .11

وَل ًخدمل ألاٞغاص واإلاإؾؿاث والجماٖاث ٚحر الغؾمُت والكغ٧اث الخانت مؿإولُاث
مُٗىت في ئَاع خماًت اإلاضاٗٞحن وحٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت؟
وَظا ما ؾيخُغ ١الُه في الٟهل الشاوي مً َظا ال٣ؿم .

انفصم انثبين
ادلسوونُبث وانىاخببث ادلزحبطت حبًبَت ادلدافؼني
ػٍ حمىق اإلَسبٌ
هدىاْ ٫طل ٪في مبدشحن مؿخ٣لحن َما :
اإلابدض ألاْ :٫مؿاْلُت ْْاظب الضْلت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشاوي :صْع ألاٞغاص ْاإلاىٓماث ْاإلااؾؿاث ٚحر الخٓ٩مُت ْمؿاْلُاتهم ججاٍ حٗؼٍؼ
ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها.

-

الفناف الكريكاتورم الراحل نجي العلي

ادلبحث األول
يسوونُت وواخب اندونت يف محبَت ادلدافؼني
ًم ً٨جهيُ ٠مؿاْلُاث ْْاظباث الضْ ٫في بَاع خماًت اإلاضاٗٞحن بلى هٖٓحن عثِؿحن ٖلى
الىدٓ الخالي:
الىىٕ ألاوَْ :٫كمل اإلاؿاْلُاث ْ الٓاظباث الؿلبُت ،الخـي جخمشل في امخىإ الضْلت ًٖ اههها٥
الخ ١ٓ٣ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها في بٖالن اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ْ٦ظل ٪جخمشل في امخىإ الضْلت ًٖ ٞغى ؤًت ُٓ٢ص ؤْ ٖغاُ٢ل ٖلى مماعؾت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث
ألاؾاؾُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،بال ٖىض الًغْعة الخـي حؿههض ٝخماًت َضٝ
مكغْْٕٖ ،لى ؤن ًخم ٞغى جل ٪الخُُ٣ضاث بمٓظب ٢اهٓن ناصع ًٖ الؿلُت الدكغَُٗت
ً
املخخهت (ْ )23طلٖ ٪لى هدٓ ما ؾٓ ٝهدىاْلّ جٟهُال في الٟهل الشالض مً ال٣ؿم ألاْ ٫مً
الضعاؾت.
الىىٕ الشاويًُٟ :ط ي بلى جل ٪اإلاؿاْلُاث ْالٓاظباث ؤلاًجابُت الخـي ًخٗحن ٖلى الضْلت الُ٣ام بها
بٛغى خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جى٣ؿم بضْعَا بلى زالزت ؤهٓإ:
 .2التزام الضْلت باجساط ٧ل الخضابحر الدكغَُٗت ْالٗملُت ْبجاخت الًماهاث ال٣اهٓهُت اإلاُلٓبت،
بٛغى "جم٨حن" اإلاضاٗٞحن الخايٗحن لٓالًهها ال٣اهٓهُت مً الخمخ٘ الخام بجمُ٘ الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث املخٓعٍت اإلاكاع بليها في بٖالن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .1مؿاْلُاث ْْاظباث الٛغى منها" :حٗؼٍؼ الِٟم" ْ "الخُٖٓت" بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت
اإلاىهٓم ٖليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحنْٚ ،حر طل ٪مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ههذ ٖلى طل ٪اإلااصجان ( )26ْ 25مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ٖلى الىدٓ الخالي:
اإلااصة الغابٗت
ٖكغ

 .2جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضْلت مؿاْلُت اجساط الخضابحر الدكغَُٗت ْالً٣اثُت ْؤلاصاعٍت ؤْ الخضابحر ألازغٔ
اإلاىاؾبت لخٗؼٍؼ ِٞم ظمُ٘ ألاشخام الخايٗحن لٓالًهها لخِ٢ٓ٣م اإلاضهُت ْالؿُاؾُت
ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت.
ْ .3حكمل َظٍ الخضابحر ،في ظملت ؤمٓع ما ًلي:
ؤ  -وكغ الٓ٣اهحن ْألاهٓمت الَٓىُت ْاله ٥ٓ٩الضْلُت ألاؾاؾُت اإلاىُب٣ت ْاإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣

 ) 12العهد الدكيل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية ،التعليق العاـ رقم  31كبيعة االلتزاـ العاـ ادلفركض على الدكؿ األطراؼ يف العهد
( 16 )CPR/21/REV.1/Add./13مايو 2114ـ الفقرة.6 :

اإلااصة
الخامؿت
ٖكغ

ؤلاوؿان ْبجاخهها ٖلى هُاْ ١اؾ٘.
ب – بجاخت ؤلام٩اهُت ال٩املت ْٖلى ٢ضم اإلاؿاْاة لالَالٕ ٖلى الٓزاث ٤الضْلُت في مُضان خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،بما في طل ٪الخ٣اعٍغ الضْلُت الخـي ج٣ضمِا الضْلت بلى الُِئاث اإلايكإة بمٗاَضاث خ١ٓ٣
ً
ؤلاوؿان الضْلُت الخـي جٓ٩ن الضْلت َغٞا ٞيها٦ْ ،ظلٖ ٪لى املخايغ اإلآظؼة للمىا٢كاث ْالخ٣اعٍغ
الغؾمُت لِظٍ الُِئاث.
 .4جٟ٨ل الضْلت ْجضٖم  -خؿب الا٢خًاء -بوكاء ْجٍُٓغ مؼٍض مً اإلااؾؿاث الَٓىُت اإلاؿخ٣لت
لخٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ْخماًهها في ٧امل ألا٢لُم الخاي٘ لٓالًههاً ،
ؾٓاء ٧اهذ
ً
َظٍ اإلااؾؿاث م٩اجب ألمىاء اإلآالم ؤْ لجاها لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤْ ؤي ق٩ل آزغ مً ؤق٩ا٫
اإلااؾؿاث الَٓىُت.
جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضْلت مؿاْلُت حٗؼٍؼ ْجِؿحر جضعَـ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت في ظمُ٘
اإلاغاخل الخٗلُمُتْ ،يمان ؤن ٌٗمل ظمُ٘ اإلاؿاْلحن ٖلى جضعٍب املخامحن ْاإلآْٟحن اإلا٩لٟحن
بةهٟاط الٓ٣اهحن ْؤٞغاص الٓ٣اث اإلاؿلخت ْاإلآْٟحن ٖلى بصعاط ٖىانغ مالثمت لخضعَـ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان في بغامجِم الخضعٍبُت.

 .3التزام الضْلت باجساط ما ًلؼم مً جضابحر "و٢اةُت" ؤْ "ٖ٣احُت" الٛغى منها خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت ،مً ؤي ٖى ٠ؤْ تهضًض ؤْ اهخ٣ام ؤْ جمُحز ياع
ً
ً
ٗٞال ؤْ ٢اهٓها ،ؤْ ي ِٛؤْ ؤي بظغاء حٗؿٟي آزغ هدُجت إلاماعؾههم اإلاكغْٖت ألوكُت الضٞإ
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪لى هدٓ ما ههذ ٖلُّ اإلآاص 4ْ3/23ْ 2/:ْ 3 :مً بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن.
ْفي َظا ؤلاَاع ،حكحر اإلا٣غعة الخانت اإلاٗىُت بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى ججاعب
البلضان املخخلٟت ُٞما ًخٗل ٤بإَم جضابحر ْبغامج الخماًت الخانت باإلاضاٗٞحنْ ،الخـي جتراْح بحن:
بوكاء ْخضاث مسخهت بالجغاثم يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ب٢امت هٓام لئلهظاع اإلاب٨غ،
ْجٓٞحر خماًت قغَُت ْخغاؽ شخهُحن للمضاٗٞحنْ ،بوكاء بغامج للى٣ل الٗاظل للمضاٗٞحن بلى
ً
مىُ٣ت ؤْ صْلت ؤزغٔ(ْ ،)24ؤْضخذ اإلا٣غعة ؤن ٦شحرا مً َظٍ الخضابحر ْالبرامج هالذ الٗضًض مً
الاهخ٣اصاثً ،
ؾٓاء مً خُض الٟٗالُت ؤْ الاؾخضامت( ،)25ول٨نها هبهذ م٘ طل ٪ئلى يغوعة ُ٢ام

 ) 13راجع يف ذلك :تعقيب على اإلعالف :إعداد ادلقررة اخلاصة ادلعنية حبالة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل ،مرجع سابق ذكرر ،ص  13كما بعدها.

 )14من أهم أكجه االنتقادات التػي طالت برامج احلماية :فشل تدابَت احلماية يف بعض البلداف يف التعامل مع خصوصية ملف ادلدافعات عن حقوؽ
اإلنساف كخاصة فيما يتعلق ابلنوع االجتماعي كالتنوع الديٍت كاألثٍت ،كما كقعت حاالت قيل فيها إف احلراس الشخصيُت الذين عينوا حلماية
ادلدافعُت كانوا يتجسسوف عليهم لصاحل األجهزة األمنية ،كما رفض الكثَت من ادلدافعُت محاية رجاؿ الشرطة ذلم النعداـ أك غياب الثقة كالشك يف
حيدهتم.

الضو ،٫خؿب ْغوٞها الخانت ،حازخُاع جضاححر وبغامج الخماًت اإلاالةمت الخـي مً قأنها
حٗؼٍؼ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان وجىٞحر حِئت آمىت لٗملهم ،وأونذ اإلا٣غعة بٗضة
جضاححر وبغامج لخماًت اإلاضاٗٞحن مً أَمها(:)21
أ -ؾً حكغَٗاث َْىُت جًٟي الكغُٖت ال٣اهٓهُت ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،جهٓن ْجٟ٨ل الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت اإلا٣غعة للمضاٗٞحن ْاإلاضاٗٞاث بمٓظب
بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحنٍْ ،جب نُاٚت َظٍ الدكغَٗاث بالدكاْع م٘ ؤْ مكاع٦ت ظمُ٘ ٗٞالُاث
مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي.
ب -بوكاء آلُت جيؿُ ٤للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان يمً م٨خب عثِـ الضْلت ؤْ عثِـ
الٓػعاء ؤْ الٓػٍغ املخخو بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ثْ -ي٘ بغامج خماًت َْىُت زانت باإلاضاٗٞحن حؿخلؼم اإلاباصت الخٓظيهُت الخالُت الخـي
ُ
حك٩ل الخض ألاصوىُٞ ،ما ًخٗل ٤ببرامج الخماًت الخانت باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان:
 اؾدكاعة اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بكإن بوكاء ؤْ جٍُٓغ بغامج الخماًت. ًجب ؤن جٓ٩ن َُ٩لت ْؤَضا ٝبغامج الخماًت مٗغْٞت للجمُ٘. ًيبغي ؤن حكخمل بغامج الخماًت ٖلى ؤهٓمت لئلهظاع اإلاب٨غ مً ؤظل جٓقي املخاَغالخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 ًجب ؤن ًٓ٩ن مً الكغٍْ اإلاؿب٣ت الزخُاع مْٟٓي الكغَت ْٚحرَم مً اإلا٩لٟحنبةهٟاط الٓ٣اهحن في بغامج الخماًتْ ،جل٣ي الخضعٍباث املخههت في مجا ٫خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ًْ٢اًا الىٕٓ الاظخماعي ْبٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 -جسهُو مٓاعص مالُت ٧اُٞت إلاشل َظٍ البرامج.

كفيما يتعلق بتدابَت كبرامج محاية ادلدافعات عن حقوؽ اإلنساف ،تشَت ادلعلومات إىل أنه ال توجد يف الغالبية العظمى من احلاالت آليات زلددة
معموؿ هبا يف هذا إإلطار ،كإف كج دت يعمل ضعف التنفيذ أك غياب اإلرادة السياسية أك االفتقار إىل مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي على
عرقلة تطبيقها ،ادلرجع السابق ،ص  13ك.14
 ) 15ادلرجع السابق ،ص  21كما بعدها.

ادلبحث انثبين
يسوونُت وواخب انفبػهني غري احلكىيُني
جتبِ محبَت ادلدافؼني وحؼشَش
حمىق اإلَسبٌ واحلزَبث األسبسُت
هَٓىا ُٞما ؾب ٤بلى ٓ٧ن زُاب الخ٩لُ ٠بكإن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،نٓن
ً
الضًمٓ٢غاَُت ْحٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان اإلاخٗاعٖ ٝليها ،لِـ مٓظِا للضْلت ٞدؿبْ ،ل٨ىّ مٓظّ
بلى الجمُ٘ :الضولت حاألؾاؽ ومٗها مجمىٖت ألاٞغاص والجماٖاث ،واإلاإؾؿاث ألاَلُت
والكغ٧اث الىَىُت وٚحر الىَىُت ،وٚحر طل ٪مً الٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمُحن ،وَظا ًٟهم مً
ؾُا ١اإلاىاص  22و 22و 21و 23و 29و 12مً ئٖالن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 .2مؿإولُت الٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمحن ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان:
جىو اإلآاص  2:ْ 22ْ 21مً ؤلاٖالن ٖلى مؿاْلُت الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن في َظا ؤلاَاع،
ْطلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
اإلااصة
الٗاقغة
اإلااصة
الخاصًت
ٖكغ
اإلااصة
الخاؾٗت
ٖكغ

ً
لِـ ألخض ؤن ٌكاع ٥بٟٗل ؤْ باالمخىإ ًٖ ٗٞل ًٓ٩ن الػما ،في اههها ٥خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْالخغٍاث ألاؾاؾُتْ ،ال ًجٓػ بزًإ ؤخض لٗٓ٣بت ؤْ إلظغاء ياع مً ؤي هٕٓ بؿبب عًّٞ
الُ٣ام بظل.٪
خ٧ ٤ل شخو في اإلاماعؾت ال٣اهٓهُت لخغٞخّ ؤْ مِىخّْٖ ،لُّ ؤن ًدترم ال٨غامت ؤلاوؿاهُت
ْخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت لآلزغًٍْ ،ؤن ًمخشل للمٗاًحر الَٓىُت ْالضْلُت طاث
الهلت بالؿلُٓ٦اث ؤْ ألازالُ٢اث الخغُٞت ْاإلاِىُت.
ً
لِـ في َظا ؤلاٖالن ما ًم ً٨جٟؿحرٍ ٖلى ؤهّ ٌٗجي يمىا ؤن ألي ٞغص ؤْ ظماٖت ؤْ َُئت مً
َُئاث املجخم٘ ؤْ ؤًت صْلت الخ ٤في مباقغة ؤي وكاٍ ،ؤْ الُ٣ام بإي ٗٞل حهضع الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن.

ً
َْب٣ا للمٓاص ؾالٟت الظ٦غً ،جب ٖلى مسخل ٠ألاٞغاص ْالجماٖاث ْاإلااؾؿاث ألاَلُت
ْالكغ٧اث الَٓىُت ْٚحر الَٓىُتْٚ ،حرَم مً الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن ،الامخىإ ًٖ اجساط ؤًت
جضابحر مً قإجها ؤن جاصي بلى مى٘ ؤْ حٍٗٓ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًٖ الُ٣ام بإوكُههم
الؿلمُت في مجا ٫الضٖٓة بلى ،ؤْ خماًت ؤْ بٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت٦ ،ما

ًمخى٘ ٖليهم ٦ظل ،٪بجُان ؤًت ؤٗٞا ،٫مً قإجها ؤن جاصي بلى ؤلاٖخضاء ٖلى الخْ ١ٓ٣الخغٍاث
ألاؾاؾُت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .3أصواع الٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمُحن في نىن الضًمى٢غاَُت وحٗؼٍؼ خ٣ى ١ؤلاوؿان٦ :ما
زهو "بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان" اإلآاص ( )31ْ 29ْ 27لبُان ألاصْاع
الخٍُٓت الخـي ًم ً٨ؤن ًٓ٣م بها ٧ل مً ألاٞغاص ؤْ اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ،ؤْ اإلااؾؿاث طاث
الهلت ْالكغ٧اث الَٓىُت ْٚحر الَٓىُت ٖلى نُٗض حٗؼٍؼ ْخماًت ْبٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ْطلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
اإلااصة
الؿاصؾت
ٖكغ

اإلااصة الشامىت
ٖكغ

اإلااصة
الٗكغون

لؤلٞغاص ْاإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ْاإلااؾؿاث طاث الهلت صْع مِم في ػٍاصة ْعي الجمِٓع
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُتْ ،طلَ ًٖ ٪غٍ ٤ؤوكُت مشل :الخشْ ٠ُ٣الخضعٍب
ْالبدض ،بُٛت مٓانلت حٗؼٍؼ الخٟاَم ْالدؿامذ ْالؿلم ْالٗال٢اث الٓصًت بحن ألامم
ْبحن ظمُ٘ الٟئاث الٗغُ٢ت ْالضًيُت ،م٘ مغاٖاة قتى زلُٟاث املجخمٗاث ْاملجخمٗاث
املخلُت الخـي ًماعؽ ٞيها َاالء ألاٞغاص ْاإلاىٓماث ْاإلااؾؿاث ؤوكُههم.
ٖ .2لى ٧ل شخو ْاظباث بػاء ْيمً املجخم٘ املخلي الظي في بَاعٍ ْخضٍ ًم ً٨ؤن جىمٓ
شخهِخّ الىمٓ الخغ ال٩امل.
 .3لؤلٞغاص ْالجماٖاث ْاإلااؾؿاثْ ،اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت صْع مِم ًاصْهّ ْمؿاْلُت
ًًُلٗٓن بها في نٓن الضًمٓ٢غاَُتْ ،حٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت،
ْؤلاؾِام في حٗؼٍؼ املجخمٗاث ْاإلااؾؿاث ْالٗملُاث الضًمٓ٢غاَُت ْالنهٓى بها.
ً
ً
ً
 .4لؤلٞغاص ْالجماٖاث ْاإلااؾؿاث ْاإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ؤًًا صْعا مِما ًاصْهّ،
ْمؿاْلُت ًًُلٗٓن بها في ؤلاؾِام خؿب الا٢خًاء في حٗؼٍؼ خ٧ ٤ل شخو في هٓام
ً
ً
اظخماعي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْاله ٥ٓ٩ألازغٔ اإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان بٖماال ٧امال.
ً
لِـ في َظا ؤلاٖالن ؤًًا ما ًم ً٨جٟؿحرٍ ٖلى ؤهّ ٌٗجي الؿماح للضْ ٫بضٖم ْحٗؼٍؼ
ؤوكُت ؤٞغاص ؤْ ظماٖاث مً ألاٞغاص ،ؤْ ماؾؿاث ؤْ مىٓماث ٚحر خٓ٩مُت جخٗاعى م٘
ؤخ٩ام مُشا ١ألامم اإلاخدضة.

انفصم انثبنث
انمًُت انمبَىَُت إلػالٌ محبَت
ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ
في َظا الٟهل هخُغ ١بلى بدشحن ٖلى الىدٓ الخالي:
اإلابدض ألاو :٫الُ٣مت ال٣اهٓهُت إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ُ
اإلابدض الشاوي :الخُُ٣ضاث الخـي ٢ض جٟغى ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

-

الفناف الكريكاتورم الراحل نجي العلي

ادلبحث األول
انمًُت انمبَىَُت
إلػالٌ محبَت ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ
ً
مً اإلاخٖ ٤ٟلُّ في  ّ٣ٞال٣اهٓن الضْلي اإلاٗانغْ ،مً اإلاؿخ٣غ ٖلُّ ؤًًا في مماعؾاث الضْ٫
ْاإلاىٓماث ْاإلااؾؿاث الضْلُت ؤن ؤلاٖالهاث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،منها ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ال الخهغ :ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
ٖام 2:59م ،ؤجها ال حٗخبر اجٟا٢اث صولُت ملؼمت ٢اهىها للضو ،٫ول٨نها ج٨دؿب ٢ىة مٗىىٍت
٦بري حؿخمضَا مً ٢بى ٫أٚلب الضو ٫أًٖاء اإلاجخم٘ الضولي للمباصب الىاعصة ٞيها(.)27
خُض جظَب اإلا٣غعة الخانت اإلاٗىُت بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بلى ٓ٢لِا بن ؤلاٖالن:
ّ
"لِـ ن٩ا ٢اهىهُا ملؼما ،ئال أهه ٌكخمل ٖلى خ٣ى ١مٗتر ٝبها أنال في ن٨ى ٥صولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ملؼمت ٢اهىها ،ومً حُنها الٗهض الضولي الخام حالخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت ،وٍبحن ؤلاٖالن  ٠ُ٦أن الخ٣ى ١الىاعصة في اله٨ى ٥الغةِؿت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
جىُبٖ ٤لى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان والٗمل الظي ً٣ىمىن حه ،و٢ض جم جبني ؤلاٖالن
حخىا ٤ٞآلاعاء مً ٢بل الجمُٗت الٗامت ،ألامغ الظي ًمشل حالخالي التزام الضو ٫ال٣ىٍت
حدىُٟظٍ"(.)27
ْما ٌُٗب الغؤي الؿاب َٓ ٤ؤهّ ًخجاَل بٌٗ اإلاك٨الث ال٣اهٓهُت ْالٗملُت الخـي جشٓع باليؿبت
لُاثٟت الضْ ٫الٗاػٞت ًٖ الخهضًٖ ٤لى ؤَم مٓازُ ٤الكغٖت الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،زانت
الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ،ومً ححن جل ٪الضو :٫الؿٗىصًت وٖمان وُ٢غ
وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،الخـي حؿخُُ٘ و٣ٞا إلا٣ىلت اإلا٣غعة الخانت أن جض ٘ٞحاهخٟاء
مؿإولُهها ال٣اهىهُت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،حؼٖم ٖضم جهضً٣ها ٖلى
مىازُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان الضولُت طاث الهلت حالخ٣ى ١والخغٍاث اإلادىعٍت اإلاكاع ئليها في
 ) 16يذهب فقه القانوف الدكيل التقليدم إىل اعتبار اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ليس صكان قانونيان ملزمان ،بل له قوة معنوية كربل لدل الدكؿ ،بينما
يذهب الفقه الدكيل احلديس إىل أف اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف صار جزءان ال يتجزأ من القانوف الدكيل العريف ،كابلتايل فإف نصوصه تعترب
قواعد ملزمة للدكؿ ،كمن ذلك أف زلكمة النقض الفرنسية قد استندت يف عاـ 1972ـ إىل اإلعالف العادلي ابعتبار أف ادلبادئ التػي تضمنها قد

لولت مع الزمن إىل قواعد عرفية.
 ) 17تعقيب ادلقررة اخلاصة ادلعنية حبالة ادلدافعُت ،مرجع سابق ذكرر ،ص .6

ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،وطل ٪اختراما إلابضأ "وؿ ُت أزغ اإلاٗاَضاث الضولُت" وٖضم اهُبا١
أخ٩امها ٖلى الضوٚ ٫حر ألاَغاٞ ٝيها.
ً
ً
ً
ْالغؤي الهاثب َٓ ؤن بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْبن ٧ان ال ٌٗخبـغ في طاجّ اجٟا٢ا ٢اهٓهُا ملؼما
ً
للضْ ،٫بال ؤن الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت الٓاعصة ًٞ ،ُّٞال ًٖ آلُاث ْجضابحر الخماًت اإلا٣غعة
بم٣خط ى ؤخ٩امّ لهالر اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ج٨دؿب ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت لجمُ٘
الضو ٫ألاَغا ،ٝوٚحر ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢اث الغةِؿت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان ،وحؿخمض
َظٍ ال٣ىة مً مهضعًٍ عةِؿحن متراحُحن ومخ٩املحن ،وَما ٖلى الىدى الخالي:
ٌُٗ .2ض مُشا ١ألامم اإلاخدضة اإلاهضع ألاْ ٫الظي حؿخمض مىّ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٓاعصة في بٖالن
خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٓ٢تها ال٣اهٓهُت اإلالؼمت ججاٍ ظمُ٘ الضْْ ،٫زانت جل٪
الضْ ٫الخـي ال جؼاٖ ٫اػٞت ًٖ الخهضًٖ ٤لى اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،وؾىضها في
طل ٪أن ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًخًمً خهغا ص٣ُ٢ا وبُاها قامال إلاًامحن خ٣ى١
ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ،الخـي ًخٗحن ٖلى ظمُ٘ الضو ٫أًٖاء اإلاجخم٘ الضولي يمان
جمخ٘ اإلاضاٗٞحن بها أزىاء مباقغة أوكُههم الؿلمُت ،وهي طاث الخ٣ى ١والخغٍاث الخـي أقاع
ئليها مُشا ١ألامم اإلاخدضة في اإلااصة ( )11مىه ح٣ىلها" :عٚبت في تهُئت صواعي ؤلاؾخ٣غاع
والغٞاَُت الًغوعٍحن لُ٣ام ٖال٢اث ؾلمُت ووصًت ححن ألامم ،مإؾؿت ٖلى اخترام اإلابضأ
الظي ً٣ض ي حالدؿىٍت ححن الكٗىب وبأن ً٨ىن ل٩ل منها ج٣غٍغ مهحرَا ،حٗمل ألامم
اإلاخدضة ٖلى أن ٌكإ في الٗالم اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت حال جمُحز بؿ ب
الجيـ أو اللٛت أو الضًً ،وبال جٟغٍ ٤ححن الغظا ٫واليؿاء ،ومغاٖاة جل ٪الخ٣ى ١والخغٍاث
ٗٞال".
ْمً زم ًجب ؤن وٗتر ٝبإن الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٓاعصة في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ج٨دؿب ٓ٢ة ٢اهٓهُت حؿخمضَا مً مُشا ١ألامم اإلاخدضةْ ،طل ٪بمٓظب خ٨م اإلااصة ()67
مً مُشا ١ألامم اإلاخدضة طاجّْ ،الخـي جىو ٖلى ؤنً" :خٗهض أًٖاء ألامم اإلاخدضة حأن ً٣ىمىا
مىٟغصًً أو مجخمٗحن حما ًجب ٖليهم مً ٖمل حالخٗاون م٘ الهُئت إلصعا ٥اإلا٣انض
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة (.")11
ُ
ْ .3مً ظِت زاهُت ،حٗض ٓ٢اٖض ال٣اهٓن الضْلي الٗغُٞت طاث الُبُٗت آلامغة ،بمشابت اإلاهضع الشاوي
ً
لل ٫ٓ٣بةلؼامُت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُتًٞ ،ال ًٖ ؤهٓمت الخماًت اإلاكاع بليها في بٖالن

خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪باليؿبت لجمُ٘ الضْ ٫ألاَغاْٚ ٝحر ألاَغا ٝفي
الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ـ ـ ْفي م٣ضمهها الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت ـ ـ وؾىضها في طلَ ٪ى ما اجٖ ٤ٟلُه ال٣ٟه والٗمل الضولُان مً ٦ىن اجٟاُ٢اث
خ٣ى ١ؤلاوؿان الضولُت ،حٗخبر حدؿب َبُٗهها الخانت مً ٢بُل اإلاٗاَضاث الضولُت
الجماُٖت الكاعٖت ،و الخـي جخمحز حسانِخحن عةِؿخحن :الخانُت ألاولى ؤن َظٍ اإلاٗاَضاث
ً
ً
جلؼم ٢اهٓها ظمُ٘ الضْ ٫ألاَغا ُّٞ ٝبٖماال إلابضؤ "ألازغ اليؿبي للمٗاَضاث الضْلُت".
أما الخانُت الشاهُت ٞهي ؤن اجٟاُ٢اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ ،منها الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت ،لضحها ال٣ضعة الظاجُت ٖلى زلٓ٢ ٤اٖض صْلُت ٖامت جد٨م ؾلٓ ٥الضْ" ٫ئٗٞل وال
جٟٗل"ْ ،بُان طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا :٫ؤن ال٣اٖضة الضْلُت  -الاجٟاُ٢ت هي الخـي جدٓغ ٖلى الضْ٫
"حٗظًب الغٖاًا ؤْ بؾاءة مٗاملههم "ْ ،اإلاىهٓم ٖليها في الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت لخ١ٓ٣
ؤلاوؿان٢ ،ض خُٓذ ب٣بٖٓ ٫ام مً الضْ ٫ؤًٖاء املجخم٘ الضْليْ ،جٓاجغ ؾلِٓ٦م في اإلاماعؾت
الٗملُت ٖلى اخترامِاْ ،ججىب ؤي ٗٞل ؤْ امخىإ مً قإهّ ؤن ًاصي بلى اعج٩اب ٗٞل الخٗظًب
ً
املخٓٓع صْلُاْ ،مً زم قٗٓعَم باإلاؿاْلُت في خا ٫اعج٩اب َظا الٟٗل املخٓٓعْ ،بإن َىا٥
ظؼاء ؾٖٓ ٘٢ًٓ ٝلى الضْ ٫الخـي زالٟذ ٢اٖضة الخٓغٞ ،هاعث ٢اٖضة خٓغ الخٗظًب ،جبٗا
لظل ،٪ظؼءا مً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي الٗغفي ،و الخـي جلتزم الضو٧ ٫اٞت حاخترامها خخـى
ولى لم جَ ً٨غٞا في الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت أو ٚحرَا مً اإلاىازُ٤
الضولُت الخـي ج٣غع ٢اٖضة خٓغ الخٗظًب ،خُض أنبدذ حؿخمض ٢ىتها ؤلالؼامُت مً الٗغٝ
الضولي ٦مهضع عةِـ مً مهاصع ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ.
ْما خضر باليؿبت ل٣اٖضة خٓغ الخٗظًب ،خضر م٘ ٚحرَا مً الٓ٣اٖض الضْلُت الاجٟاُ٢ت الخـي
جدمي مجمٖٓت مً الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت ،خُض ا٦دؿبذ هي ألازغٔ ٓ٢ة بلؼامُت ظضًضة
مؿخمضة مً الٗغ ٝالضْليْ ،مً زم ناع الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ـ ـ ْٚحر طل٪
مً اإلآازُ ٤الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ـ ـ مهضعا مهما مً مهاصع زل ٤ال٣ىاٖض الضولُت
الٗغُٞت آلامغة ،الخـي ًخجاوػ جأزحرَا ال٣اهىوي هُا ١مبضأ " ألازغ اليؿبي للمٗاَضاث"،
وأنبدذ حالخالي ،الٗضًض مً الخ٣ى ١اإلاكاع ئليها في الٗهض مدمُت ٦ظل ٪حم٣خض ى ٢ىاٖض
ال٣اهىن الضولي الٗغفي الخـي جلؼم ظمُ٘ الضو ٫أًٖاء اإلاجخم٘ الضولي حًغوعة اخترامها
وٟ٦الت الخمخ٘ بها ،لجمُ٘ عٖاًاَا صون جمُحز خخـى ولى لم جَ ً٨غٞا في الٗهضـ

ْ٢اثمت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاكاع بليها في الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْالخـي ناعث
يمً ٢اثمت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت الخـي جضزل يمً بَاع الٓ٣اٖض الضْلُت الٗغُٞت طاث
الُبُٗت آلامغة ،هي:
الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت
م الخـي حٗخبر ظؼءا مً ال٣ىاٖض
الضولُت آلامغة

اإلااصة
في الٗهض
الضولي

 2الخ ٤في الخُاة

اإلااصة 7

 1خٓغ الخٗظًب

اإلااصة 8

 3خٓغ الغ١

اإلااصة 2/9

 1خٓغ الٗبٓصًت

اإلااصة 3/9

خٓغ خبـ الٟغص لعجؼٍ ًٖ
1
الٓٞاء بضًً حٗا٢ضي

اإلااصة 22

 1خغٍت ال٨ٟغ ْالُٗ٣ضة ْالضًً

اإلااصة 29

ٖ 7ضم عظُٗت الٓ٣اهحن

اإلااصة 21

الاٖترا ٝبالصخهُت ال٣اهٓهُت
3
للٟغص

اإلااصة 27

وَظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث ٚحر ٢احلت للخُُ٣ض في خاالث
الُىاعب َب٣ا للماصة (  )1مً الٗهض الخـي جىو ٖلى
أن:
 .2في خاالث الُٓاعت الاؾخصىاثُت الخـي تهضص خُاة ألامت،
ً
ْاإلاٗلً ُ٢امِا عؾمُاً ،جٓػ للضْ ٫ألاَغا ٝفي َظا
الِٗض ؤن جخسظ ،في ؤيُ ٤الخضْص الخـي ًخُلبها الٓي٘،
جضابحر ال جخُ٣ض بااللتزاماث اإلاترجبت ٖليها بم٣خط ى َظا
الِٗض ،قغٍُت ٖضم مىاٞاة َظٍ الخضابحر لاللتزاماث
ألازغٔ اإلاترجبت ٖليها بم٣خط ى ال٣اهٓن الضْلي ْٖضم
اهُٓائها ٖلى جمُحزٓ٩ً ،ن مبرعٍ الٓخُض َٓ الٗغ ١ؤْ
اللٓن ؤْ الجيـ ؤْ اللٛت ؤْ الضًً ؤْ ألانل
الاظخماعي.
 .3ال ًجحز َظا الىو ؤي مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( ْ 8 ْ 7
 9ال٣ٟغجحن( .)29ْ 27 ْ 26 ْ 22 ْ ( 3 ْ 2

في يٓء ما ج٣ضم ،جلتزم الضْ ٫الخـي ال جؼاٖ ٫اػٞت ًٖ الخهضًٖ ٤لى الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت بمٓظب ؤخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي الٗغفي باخترام زماهُت مً الخْ ١ٓ٣الخغٍاث
ألاؾاؾُت ْهي :الخ ٤في الخُاة ،خٓغ الخٗظًب ،خٓغ الغ ،١خٓغ الٗبىصًت ،خٓغ خ ـ
الٟغص لعجؼٍ ًٖ الىٞاء حضًً حٗا٢ضي ،خغٍت ال٨ٟغ والُٗ٣ضة والضًًٖ ،ضم عظُٗت
ال٣ىاهحن ،الاٖترا ٝحالصخهُت ال٣اهىهُت للٟغص.
ْالق ٪ؤن ٢اثمت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ؾالٟت الظ٦غ٢ ،ض احؿ٘ هُاِ٢ا ْاحؿ٘ مضلٓلِا م٘ جُٓع
املجخم٘ الضْلي اإلاٗانغ ،لدكمل خ٣حن ؤياُٞحن،الخ ٤ألاْ" :َٓ ٫خ ٤اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن

ً
الٗامت"ًٞ ،ال ًٖ مجمٖٓت الخ ١ٓ٣اللهُ٣ت ْ اإلاغجبُت بّ ْهي :خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغْ ،الخ٤
ً
في الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلميْ ،ؤزحرا الخ ٤في الخىُٓم ْج ًٍٓ٩الجمُٗاث ْؤلاهًمام بليها (.)29
ؤما الخ ٤الشاوي " :ِٓٞالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي الٗاصْ ،)2:("٫زانت في ؤْ٢اث
الُٓاعت الٗامت ْالٓغْ ٝالاؾخصىاثُتْ ،مً زم باث مً الالػم ٖلى الضْ٧ ٫اٞت ؤن جدترم َظًً

 ) 18يفضي مفهوـ احلقوؽ السياسية كفقان دلعايَت حقوؽ اإلنساف ،إىل طائفتُت من احلقوؽ ،تشمل الطائفة األوىل":حق املشاركة يف الشؤون العامة

للبالد" ،كالذم نصت عليه ادلادة  25من العهد الدكيل ،فهذا احلق يعد حقان أساسيان من حقوؽ اإلنساف ،يف كل بلد من بلداف العامل ،كترتبط
مسألة "ادلشاركة يف إدارة الشؤكف العامة" حبزمة حقوؽ اإلنساف كحرايته األساسية ،برابط ال ينفصم ،فالدميوقراطية تعترب شرطان ضركراين كأكلي نا
الحًتاـ كأتمُت منظومة حقوؽ اإلنساف الكلية ،حيس ال يتصور احلديس عن حقوؽ لإلنساف أك حرايت له يف رلتمع استبدادم ،كذلك ألف
حقوؽ اإلنساف كحرايته متكاملة كمًتابطة ال ميكن التضحية ببعضها حلساب البعض ا خر.
راجػػع :د.ن نػػور فرحػػات ،القػػانوف الػػدكيل حلقػػوؽ اإلنسػػاف كاحلقػػوؽ ادلرتبطػػة ،حبػػس منشػػور ضػػمن كتػػاب "الػػدليل العػػريب حلقػػوؽ اإلنسػػاف" ،لري ػر
أ.زلسن عوض ،إصدار ادلنظمة العربية حلقوؽ اإلنساف ،عاـ 2115ـ ،ص .67
أمػػا الطائفةةة اليا فةةة ش ة " :احلقػػوؽ ادلرتبطػػة ابحلػػق يف ادلشػػاركة ارتباط ػان ال يقبػػل التجزئػػة ،كمػػن مث أتخػػذ حكمهػػا كهػػي :احلةةق يف ح اةةة الة ة

وال عبف ة ة ادلنص ػػوص علي ػػه يف ادل ػػادة ( )19م ػػن العه ػػد ،احل ةةق يف ال

ةةم ال ةةل

ادلنص ػػوص عليػػه يف ادلػػادة ( )21م ػػن العهػػد ،احل ةةق يف ينة ة ا

اجل عفات ،ادلنصوص عليه يف ادلادة ( )22من العهد.
راجع يف ذلك :حقوؽ اإلنساف كاالنتخاابت ،مركز األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف ،الفصل الثالس ،ص 6ػ .8
كال شك يف أنػه ال سػبيل للتمتػع ابحلػق يف ادلشػاركة ،ادلػرتبط بضػماف انتخػاابت حػرة نزيهػة ،مبعػزؿ عػن التمتػع مبجموعػة احلقػوؽ ادلرتبطػة معهػا ،حيػس
أف ادلمارسة الفعلية حلق ادلواطنُت يف إدارة الشؤكف العامة ،يستلزـ ضماف متتعهم بعػدد مػن احلقػوؽ األخػرل ا ميػة دكليػان ،كمػن بينهػا احلػق يف تكػوين
اجلمعيات ،كاحلق يف التجمع السلمي ،كيف عدـ التعرض للتهديد كالتخويف.
اللجنة ادلعنية ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،الدكرة السابعة كاخلمسوف (1996ـ) ،التعليق العاـ رقم  ،25كثيقة األمم ادلتحدة .A/51/40
كاجلديد يف فقه القانوف الدكيل ادلعاصر ن هنةا اااهةا قهفةا خة ا بلة ر ،اةعو ىلىل او بةار حةق املشةاركة يف ىلدارة الشةؤون العامةة للةبالد ،مة
احلق ة غ ةةق القاللةةة لل اةةط و ال عطف ة لنةةائ حالةةة الط ة اري والذ ة و ا ة ينائفة ،و ل ة علػػى غػػرار مػػا فعلتػػه االتفاقيػػة األمريكيػػة حلقػػوؽ
اإلنسػػاف التػػي انفػػردت ابلػػنص صػراحة يف ادلػػادة  2/23منهػػا علػػى اعتبػػار احلػػق يف ادلشػػاركة ضػػمن احلقػػوؽ ذكات احلصػػانة ،أم احلقػػوؽ غػػَت القابلػػة
للوقف كالتعطيل أثناء كجود حالة الطوارئ أك الظركؼ اإلستثنائية.
كقػد بػرز هػذا االجتػار بوضػوح ،منػذ أف عقػد مػؤمتر "سػَتاكوزا" يف عػاـ 1984ـ حيػس ندت اللجنػة الدكليػة للقػانونُت " "ICJبوجػوب تعػديل نػص
ادلادة  2/4من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،على ضلو يكفل إدراج هػذر احلقػوؽ ضػمن قائمػة احلقػوؽ كاحلػرايت ذكات احلصػانة،
نظػران ألتيتهػػا يف تعزيػػز الرقابػػة علػػى سػػلطات الطػوارئ يف الظػػركؼ اإلسػػتثنائية ،كعػػدـ تغوذلػػا علػػى حقػػوؽ كحػرايت ادلػواطنُت األساسػػية ،كمػػا انتهػػي
رلمػػع القػػانوف الػػدكيل " "ILAيف ادلػؤمتر الػػدكيل ادلنعقػػد يف ابريػػس عػػاـ 1984ـ إىل ضػػركرة اعتبػػار "احلػػق يف ادلشػػاركة" ضػػمن احلقػػوؽ التػػي ال جيػػوز
ادلساس هبا ،كذلك أتسيسان على أف اإلبقاء على هذا احلق لألفراد خالؿ األزمات هو ضمانة أساسية للحفاظ على الشرعية.
راجػع يف ذلػػك :قواعػد ابريػػس التػػي أقرهػػا رلمػػع القػانوف الػػدكيل عػاـ 1984ـ ،لتكػػوف مبثابػة احلػػد األدا مػػن احلقػوؽ كاحلػرايت غػَت القابلػػة للمسػػاس
هبا أك تعطيلها ككقفها إابف حالة الطوارئ ،ادلرجع السابق ذكرر ،ص .1178

) 19اع ب ة احلةق يف اااك ةةة العادلةة واملنصةفة ،مػن ادلبػػادلء ادلسػتقرة يف الضػمَت اإلنسػاين ،حبيػػس ال يكػاد لػو نػص مػػن ادلواثيػق الدكليػة كاإلقليميػة ادلعنيػػة
حبقوؽ اإلنساف من التأكيد عليه ،كما تنص عليه أغلػب الدسػاتَت كالتشػريعات الوطنيػة ،فعلػى الصػعيد الػدكيل حرصػت ادلػواد  11، 11 ،8 ، 7مػن

الخ٣حنْ ،حٗمل ٖلى ٟ٦الههما لغٖاًاَاْ ،مً بُنهم اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خخـى ْلٓ لم
ج ً٨مهاص٢ت ٖلى الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت.
وَظا ال٣ىَ ٫ى الظي ٌؿخُ٣م صون ٚحرٍ م٘ م٣خًُاث اإلااصة الشالشت مً ئٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخـي جىو ٖلى أن:
اإلااصة الشالشت
ٌُك٩ل ال٣اهٓن املخلي اإلاخ ٤ٟم٘ مُشا ١ألامم اإلاخدضة ْالالتزاماث الضْلُت ألازغٔ الخـي
جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضْلت في مُضان خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ،ؤلاَاع ال٣اهٓوي
الظي ًيبغي ؤن ًجغي  ُّٞبٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ْالخمخ٘ بها،
ْجىُٟظ ظمُ٘ ألاوكُت اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن مً ؤظل حٗؼٍؼ جل ٪الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث ْخماًهها ْبٖمالِا بك٩ل ٗٞا.٫

اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف على أتكيػد هػذا احلػق ككفالػة متطلباتػه ،كمػا نصػت علػى هػذا احلػق ادلػادة ( )14مػن العهػد الػدكيل اخلػاص ابحلقػوؽ
ادلدنية كالسياسية.
جيػػدر بنػػا الػػذكر إىل أف االنتهاكػػات اجلسػػمية حلقػػوؽ اإلنسػػاف الت ػػي لػػدث يف معظػػم بلػػداف العػػامل الثالػػس لػػت غطػػاء حالػػة الطػوارئ خلقػػت اجتاه ػان
دكليان متناميان منذ أكائل الثمانينيات من القرف العشرين ،صوب أتكيد طابع "عػدـ ادلسػاس ابحلػق يف ا اكمػة العادلػة كادلنصػفة يف حػاالت الطػوارئ"،

كأكد أغلب اخلػرباء الػدكليُت علػى أف حػق ادلثػوؿ أمػاـ ا كمػة كالطعػن يف شػرعية االحتجػاز كادلنصػوص عليػه يف الفقػرة  3مػادة  9مػن العهػد الػدكيل
للحقوؽ ادلدنية كالسياسية ،يعتبػر من احلقوؽ غَت القابلة للتقييػد يف حالػة الطػوارئ ،كمػا امتػد طػابع عػدـ جػواز التصػرؼ إىل ادلػادة  4/ 9مػن العهػد
أيضػان ،كالتػػي تػػنص علػى أنػػه "لػق لكػل مػػن لػرـ مػػن حريتػه نتيجػة إلقػػاء القػبض عليػػه أك اإليقػاؼ ،مباشػرة اإلجػراءات أمػاـ ا كمػػة التػػي تقػػرر دكف
إبطاء بشأف قانونيػة إيقافػه ،كاألمػر ابإلفػراج عنػه إذا كػاف اإليقػاؼ غػَت قػانوين ،كهػو مػا يعػرؼ حبػق إنفػاذ احلقػوؽ الدسػتورية ،ككػذلك أكػدت اللجنػة
ادلعنيػػة حبقػػوؽ اإلنسػػاف ،يف سػوابقها القضػػائية التػػي كضػػعتها مػػن خػػالؿ آرائهػػا يف البالغػػات الفرديػػة التػػي كردت إليهػػا عمػالن ابلربكتوكػػوؿ االختيػػارم
ادللحػق ابلعهػد الػػدكيل للحقػوؽ ادلدنيػػة كالسياسػية ،فيمػػا يتعلػق ابدلػػادة  1/14علػى أف" :احلػق يف زلاكمػػة مسػتقلة كزلايػػدة هػو حػػق مطلػق ال يسػػما
أبم استثناء" ،كما استقر قضاء زلكمة البلػداف األمريكيػة حلقػوؽ اإلنسػاف علػى إضػفاء طػابع عػدـ جػواز التصػرؼ أك ادلسػاس ابلضػمانت اإلجرائيػة
للحق يف ا اكمة العادلة".
 ) 19أصبا من ادلستقر دكليان أف كافة ضمانت ا اكمة ادلشركعة التػي تعًتؼ هبا ادلادة  14من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،ينبغي

أف تراعى يف أم قضية قد تقع فيها عقوبة اإلعداـ ،من أجل استبعاد إمكانية احلرماف التعسفي من احلق يف احلياة الذم ال جيوز تقييدر يف حالة
الطوارئ ،كما أصبا من الثابت أنه إذا كاف احلرماف التعسفي من احلرية كاحلرماف التعسفي من احلياة ينتهكاف حقوقان ال جيوز تقييدها ،فإف حق
ادلتهم يف زلاكمة عادلة ينبغي بدكرر أف يكوف غَت قابل للتقييد يف كل ادلسائل اجلنائية ،ككذلك أكدت اللجنة الفرعية على منع التمييػز كمحاية
األقليات يف تقريرها السنوم الثامن حوؿ( :مسألة حقوؽ اإلنساف كحاالت الطوارئ) بتاريخ  26يونيو 1995ـ ،عدـ جواز تقييد ضمانت
احلق يف ا اكمة العادلة يف هل حالة الطوارئ ،كما أكضا التقرير أف" :ا اكمة ادلشركعة كالوصوؿ إىل ا كمة أمر ضركرم لضماف أف حالة
الطوارئ لدـ احلفاظ على حكم القانوف كال تقوضه ،كمن أجل صيانة اجملتمع الدميوقراطي".

٦ما ًخإ٦ض َظا الِٟم مً هو اإلااصة  2:مً ؤلاٖالن الخـي جىو ٖلى ؤن:
اإلااصة الخاؾٗت
ٖكغ

ً
لِـ في َظا ؤلاٖالن ما ًم ً٨جٟؿحرٍ ٖلى ؤهّ ٌٗجي يمىا ؤن ألي ٞغص ؤْ ظماٖت ؤْ
َُئت مً َُئاث املجخم٘ ؤْ ؤي صْلت الخ ٤في مباقغة ؤي وكاٍ ،ؤْ الُ٣ام بإي ٗٞل
حهضع الخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن.

٦ما جىو اإلااصة  31مً ؤلاٖالن ٖلى ؤن:
اإلااصة
الٗكغون

ً
لِـ في َظا ؤلاٖالن ؤًًا ما ًم ً٨جٟؿحرٍ ٖلى ؤهّ ٌٗجي الؿماح للضْ ٫بضٖم ْحٗؼٍؼ
اوكُت ؤٞغاص ؤْ ظماٖاث مً ألاٞغاص ،ؤْ ماؾؿاث ؤْ مىٓماث ٚحر خٓ٩مُت جخٗاعى
م٘ ؤخ٩ام مُشا ١ألامم اإلاخدضة.

زالنت ال٣ى ،٫ئن الضو ٫مدل َظٍ الضعاؾت ال حؿخُُ٘ أن جض ٘ٞمؿإولُاتها وواظباتها
ججاٍ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،حال٣ى ٫ئنها ٚحر مهاص٢ت ٖلى مىازُ ٤الكغٖت
الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخـي ًدُل ؤلاٖالن ئليها بكأن الخ٣ى ١والخغٍاث واإلاؿإولُاث
الىاعصة ُٞه.

ادلبحث انثبين
يسوونُت وواخب ادلدافغ يف رلبل حمىق اإلَسبٌ
وانمُىد وانخحدَداث ادلفزوضت ػهً أَشطت اندفبع ػٍ
حمىق اإلَسبٌ
الؿـ ــإا ٫آلان َ :ــل َى ــا ٥مؿ ــاْلُاث ْْاظب ــاث زان ــت ج ٣ــ٘ ٖل ــى ٖ ــاج ٤اإلا ــضاٗٞحن ٖ ــً خ٣ـ ــٓ١
ؤلاوؿــان ٖىــض مماعؾــت ؤوكــُههم الؿــلمُت فــي مجــا ٫الــضٞإ ٖــً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان؟ْ ،مــا هــي الُ٣ــٓص
ْالخدضًضاث الخـي ًم ً٨ؤن جٟغيِا الضْلت ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؟
فــي م٣ــام ؤلاظابــت ،ههــذ اإلا ـاصة الؿــابٗت ٖكــغ مــً ؤلاٖــالن ٖلــى الخ٨ــم الٗــام باليؿــبت للٓاظبــاث
ْاإلاؿ ــاْلُاث الخان ـت باإلا ــضا ٖ ٘ٞــً خ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــانْ ،الخ ــي ًخٗ ــحن ٖلُ ــّ اخترامِ ــا ٖى ــض مماعؾ ــت
ؤوك ـ ــُخّ ف ـ ــي مج ـ ــا ٫خ ٣ـ ــٓ ١ؤلاوؿ ـ ــان ٦ْ ،ـ ــظل ٪هه ـ ــذ طاث اإلاـ ـ ـاصة ٖل ـ ــى الخ ٨ـ ــم الٗ ـ ــام باليؿ ـ ــبت
للخُُ٣ـضاث ْالخدضًـضاث الخــي ٢ـض جٟغيـِا الضْلــت ٖلـى ؤوكــُت الـضٞإ ٖـً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿـان ،خُــض
ههذ ٖلى:
اإلااصة الؿابٗت
ٖكغ

ال ًسً٘ ؤي شخو ًخهغ ٝبمٟغصٍ ؤْ باإلقترا ٥م٘ ٚحرٍ لضٔ مماعؾت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث
اإلاكاع بليها في َظا ؤلاٖالن بال للُٓ٣ص الخـي جخٓا ٤ٞم٘ الالتزاماث الضْلُت اإلاىُب٣ت٣ٍْ ،غعَا
ال٣اهٓن لٛغى ْاخض ٟ٦ َٓ ِ٣ٞالت الاٖترا ٝالٓاظب بدْ ١ٓ٣خغٍاث آلازغًٍْ ،الاخترام
الٓاظب لِا ْجلبُت اإلا٣خًُاث الٗاصلت لؤلزالُ٢اث ْللىٓام الٗام ْالخحر الٗام في مجخم٘
صًمٓ٢غاَي.

ْٖلُّ ٞةن ؤلاٖالن لم ًسغط ًٖ الٓ٣اٖض الٗامت اإلا٣غعة بم٣خط ى ؤخ٩ام ْمباصت ال٣اهٓن الضْلي
لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،بُان خ٨م طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:

أوال :واظباث ومؿإولُاث اإلاضا: ٘ٞ
ً
جٖ ٘٣لى اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،باٖخباعٍ ٞغصا مً ؤٞغاص املجخم٘ الظي ٌِٗل  ،ُّٞمؿاْلُت
ً
مغاٖاة ٓ٢اٖض ال٣اهٓن الضْلي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،زانت مُشا ١ألامم اإلاخدضة ْمٓازُ ٤الكغٖت
الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،مً اإلاٗغْ ٝؤن مُشاَُ ١ئت ألامم اإلاخدضة ؤ٢غ لئلوؿان الٟغص

مجمٖٓت مً الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت٦ ،ما ٞغى ٖلُّ ْاظباث ْمؿاْلُاث زانت٦ ،ما
ً
ً
جًمىذ اإلااصة  2/3:مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان هها نغٍدا ًسو ْاظباث الٟغص ،ظاء
 ُّٞؤنٖ" :لى ٧ل ٞغص واظباث ئػاء الجماٖت ،الخـي ٞيها وخضَا ًم ً٨أن جىمى شخهِخه
الىمى الخغ ال٩امل"٦ ،ما حكمل ال٣ٟغة الخامؿت مً صًباظت الِٗضًً الضْلُحن الخانحن
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى خ٨م مجغص ههّ ٧اآلحيٖ" :لى الٟغص ،الظي جترجب ٖلُه واظباث ئػاء
ألاٞغاص آلازغًٍ وئػاء الجماٖت الخـي ًيخمي ئليها ،مؿإولُت الؿعي ئلى حٗؼٍؼ ومغاٖاة
الخ٣ى ١اإلاٗتر ٝبها في َظا الٗهض".
ً
ْمً ؤَم ْاظباث ْمؿاْلُاث اإلاضا ٘ٞباٖخباعٍ ٞغصا في املجخم٘ الضْلي ؤن ًبظ ٫ما في ْؾّٗ
للخٟاّ ٖلى الؿلم ْألامً الضْلُحن(ْ ،)31ؤن ٌؿاهض ب٩ل ما في ْؾّٗ الخضابحر الخـي جخسظَا
ً ً
الخٓ٩ماث ْاإلاىٓماث الضْلُت ْالخٓ٩مُت مً ؤظل خٓغ ججاعة ألاؾلخت الىٍْٓت خٓغا جاما،
ْخٓغ اؾخسضام ْبهخاط ْجسؼًٍ ألاؾلخت الُ٨ماٍْت ْالبُٓلٓظُتْ ،ججىب جلٓر املخُُاث ْاإلاُاٍ
ً
ً
الضازلُت بالًٟالث ْاملخلٟاث الىٍْٓت(٦ ،)32ما ؤن َىاْ ٥اظبا ٖاما جٟغيّ اإلااصة 3/31
بهٓعة ٚحر مباقغة ٖلى ؤلاوؿان الٟغص ،وَى الامخىإ ًٖ الضٖىة ئلى ال٨غاَُت ال٣ىمُت أو
الٗىهغٍت أو الضًيُت الخـي جدض ٖلى الخمُُـؼ والخ٣ض والٗى.)11(٠
بل ًظَب بٌٗ ال ّ٣ٟالضْلي بلى ال ٫ٓ٣بهّ جٖ ٘٣لى الٟغص مؿاْلُاث ْْاظباث ججاٍ ؤلاوؿاهُت،
وَظا الاؾخيخاط ٢اةم أنال ٖلى "ال٣اهىن الُبُعي" ،الظي ال ًدض الٟغص ٞدؿب ٖلى أن
ًىايل في ؾ ُل خماًت هٟؿه وجد ٤ُ٣طاجه ،حل أًًا أن ٌؿاٖض آلازغًٍ في َظا الىًا،٫
ألن طلَ ٪ى الؿ ُل الىخُض الظي ًٟ٨ل ل٩ل ٞغص أن ًدمي هٟؿه وٍد ٤٣طاجه"٦ ،ظل٪
ًٖ ٘٣لى اإلاضا /٘ٞالٟغص مؿاْلُت الؿعي بلى جٍُٓغ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ؤلاوؿاهُت ْمغاٖاتهاْ ،جيب٘
ً
َظٍ اإلاؿاْلُت مباقغة مً اإلااصة ( )41مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الخـي جىو بجالء ٖلى
 ) 21أثناء ادلناقشات التػي دارت يف اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم ادلتحدة بشأف مشركع القرار الذم الذ فيما بعد برقم ( 3111د)27-
يف  18ديسمرب 1972ـ ،عرض اقًتاح إبضافة إىل أهداؼ السنة الدكلية للمرأة إشارة إىل كاجب النساء يف اإلسهاـ من أجل احلفاظ على
السلم ،كقدمت التعديل كل من اليونف كجواتيماال ،كأقر هذا التعديل ابإلمجاؿ( ،راجع الفقرة (2ج) من القرار كنصه" :اإلعًتاؼ أبتية إسهاـ
ادلرأة ادلتزايد يف تنمية العالقات الودية كالتعاكف بُت الدكؿ كيف تعزيز السلم الدكيل") ،راجع :إعالف إشراب الشباب قيم السلم كالتفاهم بُت
الشعوب ،الذم أصدرته اجلمعية العامة يف القرار ( 2137د )21-ادلؤرخ  7ديسمرب 1965ـ.
)21مادة  27من إعالف التقدـ كالتنمية يف ادليداف االجتماعي.

) 22راجع يف ذلك :ادلادة  2من إعالف األمم ادلتحدة للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييػز العنصرم ،كالفقرة  1من ادلادة  4من االتفاقية الدكلية للقضاء
على مجيع أشكاؿ التمييػز العنصرم ،كادلادتُت  2ك 3من االتفاقية الدكلية لقمع جرمية الفصل العنصرم كادلعاقبة عليها.

ؤهّ" :لِـ في َظا ؤلاٖالن أي هو ًجىػ جأوٍله ٖلى هدى ًُٟض اهُىاءٍ ٖلى جسىٍل أًت صولت
أو ظماٖت ،أو أي ٞغص ،أي خ ٤في الُ٣ام حأي وكاٍ أو حأي ٗٞل يهض ٝئلى َضم أي مً
الخ٣ى ١والخغٍاث اإلاىهىم ٖليها ُٞه"ْ ،ج٨غع اإلااصة  2/6مً الِٗض الضْلي الخام بالخ١ٓ٣
اإلاضهُت ْالؿُاؾُت طاث الخ٨م الٓاعص في اإلااصة ( )41مً ؤلاٖالن.

زاهُا :الُ٣ىص والخدضًضاث ٖلى أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان :
مً اإلاخٖ ٤ٟلُّ ؤهّ ال جٓظض خغٍت مُل٣ت ؤْ خ ٤مُل ٤في ؤي مجخم٘ بكغيٞ ،دغٍت الٟغص جدضَا
خغٍاث آلازغًٍ الظًً ٌِٗكٓن مٗـّ فـي املجخمـْ٘ ،ال ًم٨ـً للخغٍـت ؤن جٓظـض بال بطا اٖتـر ٝألاٞـغاص
ً
ظمُٗ ــا بٓاظب ــاتهم ْ ٢ــامٓا به ــا بٓن ــِٟم ؤًٖ ــاء ف ــي الجماٖ ــت البك ــغٍت٦ ،م ــا ؤن  ٧ــل بوؿ ــان ٖى ــض
مماعؾ ــت خ ٢ٓ٣ــًّ ،سً ــ٘ لل ُ٣ــٓص الخ ــي ً٣غعَ ــا ال ٣ــاهٓن  ٣ٞــِ لً ـمان الاٖخـ ـغا ٝبد ٣ــٓ ١ال ُٛـ ـغ
ْخغٍاج ــّ ْاخترامِ ــاْ ،لخد ُ٣ــ ٤اإلا٣خً ــُاث الٗاصل ــت للىٓ ــام الٗ ــام ْاإلاه ــلخت الٗام ــت ْألاز ــال ١ف ــي
مجخم٘ صًمٓ٢غاَي(.)34
ٞلــِـ َىــا ٥حٗــاعى ؤْ جىــا ،ٌ٢بــحن ال ٛــغى ألاؾاس ـ ي مــً ؤلاٖــالن الخــام بدماًــت اإلا ــضاٗٞحن،
ْبــحن م٣خًــُاث الخٟــاّ ٖلــى اؾــخ٣غاع الضْلــت ْخماًــت مهــالخِا الخٍُٓــتَ ،اإلاـا ج٣ــغعث بٓيــٓح
ال ُ٣ــٓص ْالخدضً ــضاث ال٣اهٓهُ ــت الخ ــي جد ــضص املج ـا ٫الخُ ــٓي ال ــظي ٌؿ ــخُُ٘  ُٞــّ  ٧ــل م ــضا ٞ ٘ٞــغص
ً
بدغٍت ؤن ًماعؽ خ٢ٓ٣ـّ ْخغٍاجـّ ألاؾاؾـُت صْن جـضزل مـً ؤخـضَْ ،اإلاـا اؾـخ٣غ الِٟـم ؤًًـا ٖلـى
ً
ؤن الخدضًــضاث ال٣اهٓهُــت جُبــ ٤ؤًًــا ٖلــى ؾــلُت الضْلــت ٖىــض ُ٢امِــا بخُُ٣ــض الخ٣ــٓ ،١خُــض ؤن
الٛغى ألاؾاس ي للخدضًضاث ْالخُُ٣ضاث الٓاعصة في اإلااصة  2/ 6مـً الِٗـض الـضْلي للخ٣ـٓ ١اإلاضهُـت
ْالؿُاؾُتْ َٓ ،ي٘ خضْص ٖلى ؾلُت الضْلت ٖىض ُ٢امِا بخُُ٣ـض مماعؾـت بٗـٌ خ٣ـٓ ١ألاٞـغاص
ْخغٍاتهم(.)35
ْلْ" ٟٔاظبـاث" اإلاؿـخسضم فـي اإلاـاصة  2/ 3:مـً ؤلاٖـالن الٗـالمي لخ٣ـٓ ١ؤلاوؿـان٦ْ ،ـظل ٪الُ٣ـٓص
ً
ْالخدضً ــضاث ال ــٓاعصة جٟه ــُال ف ــي هه ــٓم اإلا ــٓاص  33ْ 32ْ 2:ْ 29 ْ 25ْ 23ْ 6ْ 5م ــً الِٗ ــض
ال ــضْلي الخ ــام ب ــالخ ١ٓ٣اإلاضهُ ــت ْالؿُاؾ ــُتً ،ب ــحن ؤه ــّ ًج ــٓػ  ٞــغى  ُ٢ــٓص ٖل ــى مماعؾ ــت بٗ ــٌ
) 23ادلادة  2/29من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف.

 ) 24يستخلص من أحكاـ اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،كالعهدين اخلاصُت حبقوؽ اإلنساف ،أف هناؾ فركقان بُت "القيود" كبُت "احلدكد" ،فاألخَتة
تبدك أكثر عمومية من األكىل إىل حد أهنا تشملها ،فالقيود قد تكوف موضعان حلدكد ،متامان مثلما تكوف احلقوؽ موضوعان لقيود ،فالدكلة كهي
بصدد فرض قيود على احلقوؽ كاحلرايت ادلضمونة ينبغي أف تراعي حدكدان معينة ،ال جيوز تعديها إىل حد يصبا القيد قاعدة كالتمتع ابحلق
ادلضموف استثناء.

ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ـ ْمـً يـمنها بـالُب٘ ـ ـ خـ ٤الـضٞإ ٖـً خ٣ـٓ ١ؤلاوؿـانْ ،طلـ ٪بىـاءا ٖلـى
ً
جٓاٞغ بٌٗ الكغٍْ ،الخـي بطا جد٣٣ذ في الٓا ٘٢جهبذ مِٗا َظٍ الخُُ٣ضاث مؿمٓخا بها.
ً
ؤما ًٖ الكغٍْ الخـي بطا جٓاٞغث ٞخهبذ الُٓ٣ص مبرعة ْمؿمٓخا بهاٞ ،هي:
( ) ؤن ج ٩ــٓن الخ ُُ٣ــضاث ٢اهٓهُ ــت ٢ْ ،ــض ٖب ـ ـغث مٓازُ ــ ٤الك ــغٖت الضْلُ ــت لخ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان ٖ ــً طل ــ٪
ً
باقــتراٍ ؤن "ً٣غعَــا ال٣ــاهٓن"( ،)36ؤْ "ًــىو ٖليهــا ال٣ــاهٓن"( ،)37ؤْ جٟـغى "ْ٣ٞــا لل٣ــاهٓن"(،)38
ً
ؤْ جد ــضص "ب ــىو ال ٣ــاهٓن"(ُٞ .)39ب ٣ــا للِٗ ــض ال ــضْلي للخ ٣ــٓ ١اإلاضهُ ــتً ،يبغ ــي أن ً ٨ــىن ال ُ٣ــض
مُاح٣ــا لل٣ــاهىن الــضازلي ،خخ ــى ً٨ــىن مؿــمىخا حــه٦ ،مــا ًخٗــحن ٖلــى ال٣ــاهىن الــضازلي أن
ً ٨ــىن مخىاةم ــا م ــ٘ هه ــىم الٗه ــض ٢ْ ،ــض ؤ ٦ــضث "اللجى ــت اإلاٗىُ ــت بد ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان" باٖخباعَ ــا
الجِــاػ الغ٢ــابي الخــاب٘ للِٗــض الــضْلي للخ٣ــٓ ١اإلاضهُــت ْالؿُاؾــُت ،فــي الٗضًــض مــً حٗلُ٣اتهــا الٗامــت
ٖلــى يــغْعة ؤن ج٩ــٓن الُ٣ــٓص ٖلــى مماعؾ ــت بٗــٌ الخ٣ــْٓ ١الخغٍــاث اإلآٟ٨لــت بم٣خط ـ ى الِٗ ــض،
مٟغْيت بىو ال٣اهٓن٦ ،ما ًجب ٖضم جُبُِ٣ا ٖلى هدٓ ًبُـل الخ٣ـٓ ١اإلآٟ٨لـت فـي الِٗـض(،)3:
٦مــا ٗٞلــذ املخ٨مــت ألاْعْبُــت لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان الك ــيء هٟؿــّٖ ،ىــضما ؤقــاعث بلــى اإلاغؾــٓم اإلال٩ــي
البلجُ٩ي الهاصع في  32مآً 2:76م في ً٢اًا الدكغص(.)41
(ب) ْال ًٟ٨ــي ؤن ج٩ــٓن الُ٣ــٓص اإلاٟغْي ـت ٖلــى خــ ٤الــضٞإ ٖــً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان ٢اهٓهُــت ،حــل ًيبغ ــي
أًًا أن ج٨ىن َظٍ الُ٣ىص "يغوعٍت في مجخم٘ صًمى٢غاَي"(ْ )42طل ٪مً ؤظل خ" ٟٔألامً
ال٣ـ ــٓمي" ؤْ "الىٓـ ــام الٗـ ــام"( )43ؤْ لخماًـ ــت "الصـ ــخت الٗامـ ــت"("ْ )44آلاصاب الٗامـ ــت" ،ؤْ لخماًـ ــت
"خ ١ٓ٣آلازغًٍ ْخغٍاتهم".
 ) 25ادلادة  2/29من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف.

 ) 26ادلادة  3/12من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،ادلادة  2/22من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية السياسية.
 ) 27ادلادة  13من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية.

 )28ادلادة  3/19من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية.
)29التعليق العاـ رقم  22اخلاص ابدلادة (18حرية الفكر) كثيقة األمم ادلتحدة  A/48/40ادلرفق السادس ،اعتمدته اللجنة ادلعنية حلقوؽ اإلنساف
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ضمن دكرهتا  48سنة 1993ـ ،كراجع:التعليق العاـ رقم 12( 27حرية التنقل) .كثيقة األمم ادلتحدة  ،A/55/40ادلرفق السادس.
) ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف ،قضية دم كايلد ،كأكمز كفرسيب ("تشرد") حكم صادر يف  18يونيو 1971ـ ،منشورات ا كمة األكركبية
حلقوؽ اإلنساف ،رلموعة أ :أحكاـ كقرارات ،ص  45من النص األصلي.

 ) 31ادلادة  2/29من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،كادلواد  1/14ك 21ك 22من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية.
 ) 32أاثر مدلوؿ "النظاـ العاـ" جدالن كبَتان أثناء صياغة اإلعالف العادلي ،كالعهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،حيس لوحظ أف مدلوؿ
ادلصطلا اإلنكليزم " "order publicال يعد مرادفان للمصطلا الفرنسي " "l’ordre publicحيس يستخدـ ادلصطلا الفرنسي للداللة
على كجود قواعد عامة آمرة يف اجملتمع يستند إليها إللغاء أم تعديل لالتفاقيات اخلاصة أك منع تطبيق تشريع أجنيب ،راجع يف ذلك:
`H. Maury:“L’ordre public en droit international prive francais et en droit international prive
allemand” Revue critique de droit international prive` (Paris), vol . 43 (1952), pp.7-27.

ْ٢ـض ؤ٢ــغث املخ٨مـت ألاْعْبُــت لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿـان فــي الٗضًـض مــً ؤخ٩امِــا بدـ ٤الــضْ ٫فـي ٞــغى ُ٢ــٓص
ْجدضًضاث ٢اهٓهُت ٖلى مماعؾت بٌٗ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ،جمليها يغْعاث خ ٟٔألامً ؤْ الىٓام
الٗ ــام ؤْ آلاصاب الٗام ــت ؤْ خ ٣ــٓ ١آلاز ــغًٍ ْخغٍ ــاتهم ف ــي ْ ــل مجخم ــ٘ صًم ــٓ٢غاَي ٟٞ ،ــي  ً٢ــُت
"٦الؽ" ؤ٦ضث املخ٨مت ٖىضما حٗل ٤ألامغ باههها ٥هو اإلااصة  9مً الاجٟاُ٢ت الخـي جًمً الخ ٤في
اخخ ـ ـغام الخُـ ــاة الخان ـ ـتٖ ،لـ ــى" :أن اإلاجخمٗـ ــاث الضًمى٢غاَُـ ــت ججـ ــض هٟؿـ ــها مهـ ــضصة الُـ ــىم
حأق٩ا ٫مخىىٖت مً أٖما ٫ؤلاعَاب والخسغٍب ،ول٩ي ج٨ىن الضولـت ٢ـاصعة ٖلـى م٩اٞدـت َـظٍ
ألاٖم ـ ـا ٫حٟٗالُـ ــت ،لهـ ــا أن حؿـ ــخسضم مـ ــً ألاؾـ ــالُب الؿـ ــغٍت الُٟ٨لـ ــت حالً٣ـ ــاء ٖلـ ــى َـ ــظٍ
ّ
اإلاساَغ ،وٖلـى اإلاد٨مـت أن ج٣بـل حـأن وظـىص الىهـىم الدكـغَُٗت الخــي ج٣ـغ ؾـلُت الغ٢احـت
الؿ ــغٍت ٖل ــى اإلاغاؾ ــالث والاجه ــاالث َ ،ــى أم ــغ ي ــغوعي أم ــام مى ٢ــ ٠اؾ ــخصىاتي ،ف ــي مجخم ــ٘
صًمــى٢غاَي ،لخماًــت ألامــً ال٣ــىمي أو الــضٞإ ٖــً الىٓــام أو مىــ٘ الجــغاةم الجىاةُــت ،وُٞمــا
ًخٗلــ ٤حأقــ٩ا ٫الغ٢احــت ٞــان للمكــغٕ الــىَني ؾــلُت ج٣ــضًغ فــي َــظا الك ـأن"( ،)31ول٨ــً ف ــي
ظمُ٘ الخاالث" :ال ًيبغي أن جظَب َظٍ الُ٣ىص ئلى خض الىُل مً ظىَغ الخ ٤طاجه"(.)31
ْججــضع ؤلاقــاعة بلــى ؤن اقــتراٍ ؤن ج٩ــٓن الُ٣ــٓص "يــغْعٍت فــي مجخمــ٘ صًمــٓ٢غاَي"( )47لــِـ ؾــٓٔ
حٗبُ ـغ ٖــً املخخــٓٔ الؿُاس ـ ي الــظي مــً اإلاٟتــرى ؤن حٗمــل ُٞــّ اإلآازُــ ٤الضْلُــت اإلاٗىُــت بد٣ــٓ١
بينما صلد أف ادلصطلا اإلنكليزم يستخدـ بصفة خاصة للداللة على كجود اضطراابت عامة ،ك يشَت البعض إىل قوانُت إنكليزية عديدة تنص
على األشخاص الذين يوجدكف يف أماكن عامة كيتصرفوف على ضلو يثَت الفوضى ،أك ينايف العادات القومية فيؤدم إىل اإلخالؿ به ،راجع يف
ذلك:
Brownlie, (I.): The Law Relating to Public Order ( London, butterworths, 1968), pp. 101 ff.

كالشك أف استخداـ تعبَت "النظاـ العاـ" يف اإلعالف العادلي كيف العهد الدكيل للحقوؽ ادلدنية أدل ابلكثَت من الدكؿ إىل اإلخالؿ ابلعديد من
احلقوؽ ادلكفولة.
كتنطبق ادلالحظة السابقة على تعبَتم "األمن العاـ" ك"األمن القومي" ،حيس أف هذين التعبيػرين ليسا من التعبيػرات الدقيقة مبا فيه الكفاية ،مبا
يسما ابستخدامها كمربر لتقييد بعض احلقوؽ كاحلرايت من جانب بعض الدكؿ.

( 33تعٍت الصحة العامة كفقان دلعجم "بالؾ القانوين" األكضاع الصحية للشعب أبكمله أك اجلماعة ككل كانعداـ األمراض كاألكبئة كأسباب الوفاة ،أم
سالمة األكضاع الصحية للجماعة ،راجع يف ذلكBlack's Law Dictionary, 5th ed.. p.649 :

 ) 34ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف ،قضية "كالس" ،حكم صادر يف  6سبتمرب 1978ـ ،منشورات ا كمة،ػ رلموعة أ :أحكاـ كقرارات ،رللد
 28ص  23فقرة .49
 ) 35ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف ،قضية جولدر ،حكم صادر يف  6سبتمرب 1978ـ ،منشورات ا كمة  ،رلموعة أ :أحكاـ كقرارات ،رللد
18ص  19فقرة .39
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) كمانذكرر هنا هو أنه أثناء مناقشة ادلادة  27من اإلعالف (ادلادة  29بعد إقرارر) صرح السيد "رينيه كساف" بشأف مفهوـ اجملتمع الدميوقراطي،
أبنه" :ال يعتقد أف هذر ادلادة لتل ادلكاف الذم تستحقه دلا ذلا من أتية ،إذ أهنا تثَت مشكلة حقوؽ اإلنساف يف هل رلتمع دميوقراطي دكيل ،كمع

ؤلاوؿــانٞ ،اإلاؿــألت لِؿــذ فــي جدضًــض مــا ئطا ٧ــان الُ٣ــض يــغوعٍا أم ال ،ول٨ــً فــي ئًجــاص جبرًــغ
لــه ،طلــ ٪أن الُ٣ــىص الخ ــي ال ًم٨ــً أن ج٨ــىن يــغوعٍت فــي هٓــام قــمىلي حاٖخبــاع أن الخ٣ــى١
والخغٍــاث ٢ــض ال جماعؾ ـان أؾاؾ ـاً ،م٨ــً جبرًغَمــا فــي مجخمــ٘ صًمــى٢غاَي ،وٖلــى الٗ٨ـــ،
ّ
ٞالُ٣ىص الًغوعٍت لخ ٟٔهٓام قمىليً ،م ً٨أال ج٨ىن يغوعٍت في مجخم٘ صًمى٢غاَي.
ْ٢ض ؤؾِمذ الخٗلُ٣اث الٗامـت الخــي ؤنـضعتها "اللجىـت اإلاٗىُـت بـالخ ١ٓ٣اإلاضهُـت ْالؿُاؾـُت" بـضْع
٦بُ ـغ فــي جٟؿــحر مِٟــٓم الــضْاْ ٘ٞألاخــٓا ،٫الخــي ًم٨ــً ؤن جخســظَا الــضْ ٫ألاَــغا٦ ٝمب ـغع لٟــغى
ج ُُ٣ــضاث ْجدضً ــضاث ٖل ــى مماعؾ ــت بٗ ــٌ خ ٣ــٓ ١ألاٞـ ـغاص ْخغٍ ــاتهم اإلآٟ٨ل ــت بم٣خطـ ـ ى الِٗ ــض،
ْْيٗذ اإلاٗاًحر الالػمت لًمان قغُٖت َظٍ الُٓ٣ص(.)48

أف كلمة "دميوقراطي" مل تذكر إالّ مرة كاحدة يف منت اإلعالف ،كقد انتقد البعض ذلك ،إالّ أهنا كانت ستكتسب كل ما ذلا من قيمة لو أف ادلادة

 27التػي أدرجت فيها ،قد كضعت بعد الديباجة مباشرة ،ففي هذر احلالة كانت أصبغت قيمة أكرب على هذا اإلعالف ،ألنه بذلك يستهدؼ
التأكيد أبنه ليس هناؾ مصدر للقانوف سول إرادة الشعب ،كاعًتؼ يف الوقت نفسه أف للقانوف الغلبة على التحكم" ،راجع  :التصريا الذم
أدىل به السيد "رينيه كاساف" (فرنسا) يف اجللسة التػي عقدهتا اللجنة الثالثة ،الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدكرة الثالثة ،اجلزء األكؿ ،اللجنة
الثالثة ،ص .62
 ) 37كثيقة األمم ادلتحدة  A/48/40ادلرفق السادس ،اعتمدته اللجنة ادلعنية حلقوؽ اإلنساف ضمن دكرهتا  48سنة 1993ـ.
ففي تعليقها العاـ رقم ( )22اخلاص حبرية الفكر كالوجداف كالدين ،بينت اللجنة أف ادلادة  3/18مػن العهػد ،ال تسػما بتقييػد حريػة اجملػاهرة ابلػدين
أك العقيدة إالّ إذا كاف القانوف يػنص علػى قيػود "ضػركرية" حلمايػة السػالمة العامػة ،أك النظػاـ العػاـ ،أك الصػحة العامػة ،أك ا داب العامػة ،أك حقػوؽ

ا خ ػرين كح ػرايهتم األساسػػية ،كأكػػدت علػػى أنػػه ال جيػػوز تقييػػد لػػرر الفػػرد مػػن اإلجبػػار علػػى أف يػػدين بػػدين أك معتقػػد أك يعتنػػق دين ػان أك معتقػػدان،
كنبهػػت أبنػػه ينبغػػي علػػى الػػدكؿ األط ػراؼ ،لػػدل تفسػػَت نط ػاؽ أحكػػاـ القيػػود ادلسػػموح هبػػا ،أف تنطلػػق مػػن ضػػركرة محايػػة احلقػػوؽ ادلكفولػػة مبوجػػب
العهػد ،مبػا يف ذلػػك حػق ادلسػػاكاة كعػدـ التمييػػز ألم سػبب مػػن األسػباب ،كالقيػود ادلفركضػػة جيػب أف يػػنص عليهػا القػػانوف ،كمػا جيػػب عػدـ تطبيقهػػا
على ضلو يبطل احلقوؽ ادلكفولة يف ادلادة .18
كيف تعليقهػػا العػػاـ رقػػم ( )27اخلػػاص حبريػػة التنقػػل ،رأت اللجنػػة أف حريػػة التنقػػل متثػػل شػػرطان ال بػػد منػػه لتنميػػة اإلنسػػاف احلػػرة ،كمػػن مث فػػإف القيػػود
ادلسموح بفرضها على هذا احلق جيب أالّ تبطل مبدأ حريػة التنقػل ،كمػا أكػدت اللجنػة بوضػوح إىل أنػه ال يكفػي أف لػدـ القيػود األغػراض ادلسػموح

هبػػا ،فيجػػب أيض ػان أف تكػػوف ضػػركرية حلمايتهػػا ،كأف تتماشػػى التػػدابَت التقييديػػة مػػع مبػػدأ التناسػػب ،كأف تكػػوف مالئمػػة لتحقيػػق كهيفتهػػا احلمائيػػة،
كجيب أف تكوف أقل الوسائل تدخالن مقارنة بغَتها من الوسائل.
يف تعليقها العاـ رقم  11حرية الػرأم كالتعبيػػر ،بينػت اللجنػة ادلعنيػة حبقػوؽ اإلنسػاف ،أف ادلػادة  1/19تقتضػي محايػة حػق الفػرد يف "اعتنػاؽ آراء دكف

مضػػايقة" ،كهػػذا حػػق ال يسػػما العهػػد أبم اسػػتثناء لػػه أك قيػػد عليػػه ،كمػػا تقتضػػي الفقػػرة  2مػػن ذات ادلػػادة محايػػة احلػػق يف حريػػة التعبي ػػر الت ػػي ال
تتضػػمن فقػػط حريػػة "نقػػل ضػػركب ادلعلومػػات كاألفكػػار" ،بػػل أيض ػان حريػػة "التماسػػها" ك"تلقيهػػا" "دكف أم اعتبػػار للحػػدكد" كأبيػػة كسػػيلة تارهػػا،

كابلنسػػبة للتقييػػدات كالتحديػػدات ادلفركضػػة علػػى هػػذا احلػػق ،رأت اللجنػػة أف ادلػػادة  3 /19تػػنص صػراحة علػػى أف شلارسػػة حػػق حريػػة التعبيػػر تسػػتتبع
كاجبات كمسؤكليات خاصة ،كعلى هذا جيوز إخضاع هذا احلق لبعض القيود ،قد تتصػل إمػا مبصػاحل أشػخاص آخػرين أك مبصػاحل اجملتمػع ككػل ،إالّ

أنه عندما تفرض دكلة طرؼ بعض القيود على شلارسة حرية التعبيػر ،ال جيوز أف تعرض هػذر القيػود احلػق نفسػه للخطػر ،كجيػب "نػص القػانوف" علػى
هذر القيود ،كال جيوز أف تفرض إالّ ألحد األهداؼ ادلبينة يف العهد.

(ط) ْزمت جدضًض ٖام ًٟغيّ ال٣اهٓن ٖلى خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ َْٓ ،خٓغ ؾٓء اؾخسضام ؤي مً
َ ــظٍ الخ ٣ــٓ ١ؤْ الخغٍ ــاثَْ ،ؿ ــدىض َ ــظا الخٓ ــغ بل ــى اإلاـ ـاصة  2/3:م ــً ؤلاٖ ــالن الٗ ــالمي لخ ٣ــٓ١
ؤلاوؿــان ْههــِا" :ال ًجــىػ حـأي خــا ٫مــً ألاخــىا ٫أن جمــاعؽ َــظٍ الخ٣ــى ١مماعؾــت جدىــاٌ٢
م٘ أٚغاى ألامم اإلاخدضة ومباصئها"٦ْ ،ظلٌ ٪ؿدىض َظا الخٓغٖ ،لى هو اإلااصة  2/6مً الِٗـض
الـضْلي الخــام بـالخ ١ٓ٣اإلاضهُــت ْالؿُاؾـُت الخــي جــىو ٖلـى ؤهــّ" :لــِـ فـي َــظا الٗهــض أي خ٨ــم
ًجــىػ جأوٍلــه ٖلــى هدــى ًُٟــض اهُــىاءٍ ٖلــى خــ ٤ألي صولــت أو ظماٖــت أو شــخو حمباقــغة أي
وكاٍ أو الُ٣ام حأي ٖمل يهض ٝئلى ئَضاع أي مً الخ٣ى ١أو الخغٍـاث اإلاٗخ ـغ ٝبهـا فـي َـظا
الٗهض ،أو ئلى ٞغى ُ٢ىص ٖليها أوؾ٘ مً جل ٪اإلاىهىم ٖليها ُٞه".
ٞإي خ ٤مً خ ١ٓ٣الٟغص ال٣اهٓهُت ،نالر ألن ًخمخ٘ بّ َـظا الٟـغص بلـى الخـض الـظي ال ًمشـل بؾـاءة
ً
ؤْ اههها٧ـا لخ٣ــٓ ١ألا ٞـغاص آلازــغًٍ فــي املجخمــ٘ٞ ،ــال قــ ٪ؤن خــ ٤الٟــغص فــي الخُــاة ْالخغٍــت ْؾــالمت
شخه ــّْ ،خ ٣ــّ ف ــي ؤال ًخٗ ــغى للخٗ ــظًب ْالٗٓ٣ب ــت ؤْ اإلاٗامل ــت ال٣اؾ ــُت ؤْ الٓخك ــُت ؤْ اإلاُِى ــت،
ْخ ٣ــّ ف ــي خغٍ ــت ال ٨ٟــغ ْال ــضًً ْالً ــمحرْ ،ف ــي خغٍ ــت ال ــغؤي ْالخٗبُ ــغْ ،ف ــي الخجم ــ٘ الؿ ــلميْ ،ف ــي
ً
ؤلاقترا ٥في الجمُٗاثٖ ،لى ؾبُل اإلاشا٧ ،٫لِا مً الخ ١ٓ٣الخـي ال ًم ً٨خماًهها ْالخمخ٘ بها ٗٞال
بال بطا مىـ٘ ال٣ـاهٓن ألاٞـغاص آلازــغًٍ بهـٓعة ٗٞالـت مـً اهههاِ٦ــاْ ،جخـٓلى ؤخ٩ـام الضؾـاجحر ْال٣ــٓاهحن
الَٓىُ ــت مؿ ــاْلُت خماً ــت خ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان ْخغٍاج ــّ م ــً ؤ ٞـغاص املجخم ــ٘ آلاز ــغًٍ ؤْ م ــً الضْل ــت،
خُــض ال ًجــىػ للٟــغص أن ٌؿ ـيء اؾــخٗما ٫خغٍخــه أو خ٣ــه٦ ،مــا ال ًجــىػ للضولــت أن حؿــخٛل
هٟىطَــا حمــا ٌسـ يء ئلــى خ٣ــى ١ألاٞــغاص وخغٍــاتهم ،ومــً زــم ٞــان أخ٩ــام الضؾــاجحر والدكــغَٗاث
الىَىُت ،في ْل مجخم٘ صًمـى٢غاَي ،ئهمـا حؿـههض ٝاإلادآٞـت ٖلـى جـىاػن ٖـاص ٫حـحن الىـاؽ
والضولت ،والخمُُـؼ ححن الخمخ٘ اإلاكغوٕ حالخ٣ى ١والخغٍاث وبحن ؾىء اؾخسضامها.
ٍْ٩ــٓن َىــا ٥ؾــٓء اؾــخٛال ٫للخ٣ــْٓ ١الخغٍــاث ،بطا جمــذ مماعؾــههما بهــٓعة مىاُٞــت لــغْح َــظٍ
الخ ٣ـ ــْٓ ١الخغٍ ـ ــاث ْم ـ ــضاَاٍْ ،خط ـ ــر طل ـ ــ ٪م ـ ــً جى ـ ــا ٌ٢ؤَـ ـ ـضا ٝالاؾ ـ ــخسضام ْبـ ـ ـحن ألاٚـ ـ ـغاى
اإلا٣ه ــٓصة لِ ــظٍ الخ ٣ــٓٗٞ ،١ل ــى ؾ ــبُل اإلاش ــا ،٫بطا اق ــتر ٥ش ــخو ف ــي اظخم ــإ هٓم ــّ ؤش ــخام
آزــغْن بهــٓعة ٢اهٓهُــتٞ ،ةهــّ ًمــاعؽ خــ ٤الاظخمــإْ ،ل٨ــً بطا اقــتر ٥فــي اظخمــإ ؾــلمي ب٣هــض
بزاعة الايُغاب ْجٓظـّ بلـى َـظا الاظخمـإ الهههـا ٥خـ ٤آلازـغًٍ فـي الاظخمـإٞ ،ـةن َـظا الصـخو ال
ًماعؽ خ ّ٣في الاظخمإ بل ٌس يء اؾخسضامّ.

القسم الثاوي
مضي مغاٖ ـاة صولت الُم ـ ـً وبلضان
الخلُ ـ ـ ـ ـ ـج الٗغبي اللتزاماتها الضولُ ـت
حمىظب ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان
جمُِض ْج٣ؿُم

متهُد وحمسُى :
قضصث اإلااصة الشالشت مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى ؤن ال٣اهٓن املخلي
اإلاخ ٤ٟم٘ مُشا ١ألامم اإلاخدضة ْالالتزاماث الضْلُت ألازغٔ الخـي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضْلت في مُضان
خ ١ٓ٣ؤلاوؿانّ ٌ ،
ك٩ل ؤلاَاع ال٣اهىوي الظي ًيبغي أن ًجغي ُٞه ئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخمخ٘ بها ،وجىُٟظ ظمُ٘ ألاوكُت اإلاكاع ئليها في ؤلاٖالن مً أظل حٗؼٍؼ جل ٪الخ٣ى١
وخماًهها وئٖمالها بك٩ل ّ
ٗٞا.٫
ً
ْخُض ؤن ٟ٦الت جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت مدل َظٍ الضعاؾت جمخٗا
ً
ً
ً
ً
ُ
ٗٞلُا ْجاما بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث املخٓعٍت اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن ،حك٩ل قغَا مؿب٣ا لخٓٞحر
البِئت آلامىت ْاإلآاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما ؤن جٓٞحر جل ٪البِئت آلامىت
ْاإلآاجُت هي باألؾاؽ مؿاْلُت ْْاظب الضْ ٫ججاٍ اإلاضاٗٞحن الخايٗحن لٓالًهها ال٣اهٓهُت.
لظلٞ ٪ةن صعاؾت ؤْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في صْلت الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي،
حؿخلؼم صعاؾت ألاَغ الضؾخٓعٍت ْال٣اهٓهُت اإلاىٓمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت في جل٪
الضْْ ،٫طل ٪بٛغى ؤلاخاَت بمضٔ مٓاءمهها م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،زانت اإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت بًمان قغُٖت ظمُ٘ ؤوكُت خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،بيٟاء الخماًت الالػمت ٖلى اإلاضاٗٞحن ؤهٟؿِم ْيمان جمخِٗم بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث
املخٓعٍت اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن.
بن طل٧ ٪لّ ً٣خط ي مىا ؤن وؿههل ال٣ؿم الشاوي/الخُبُ٣ي مً الضعاؾت باؾخٗغاى ْجُُ٣م
مٓ ٠٢الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي الؿخت مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت الغثِؿت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،اؾخجالء ؤزغ الخدٟٓاث الخـي ؤبضتها ٖلى جل ٪الاجٟاُ٢اث ُٞما ًخٗل ٤بخدضًض هُا١
التزاماتها ْمؿاْلُاتها ججاٍ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،زم هدب٘ طل ٪بغنض مٓ٠٢
خٓ٩ماث البلضان مدل الضعاؾت ،مً يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن الخايٗحن لٓالًهها ال٣اهٓهُت،
بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت املخٓعٍت اإلاكاع بليها في ؤلاٖالن.

َْظا ٧لّ هدىاْلّ في زماهُت ٞهٓ ٫عثِؿت ٖلى الىدٓ الخالي:
الٟهل ألاو :٫مٓ ٠٢الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان.
الٟهل الشاوي  :مضٔ التزام الضْ ٫باخترام خ ٤اإلاضاٗٞحن في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلمي.
الٟهل الشالض :الخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث.
الٟهل الغاب٘ :الخ ٤في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها.
الٟهل الخامـ :الخ ٤في الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاغجبُت بّ( :خغٍت الخهٖٓ ٫لى
مٗلٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الخ ٤في اؾخيباٍ ْمىا٢كت ْجٍُٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا ٫خ١ٓ٣
ؤلاوؿان).
الٟهل الؿاصؽ :الخ ٤في الاهخها ٝالٗاص.٫
ال٣هل الؿاب٘ :الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل.
الٟهل الشامً :الخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص.

انفصم األول
يىلف انًٍُ وبهداٌ اخلهُح انؼزيب يٍ
االحفبلُبث اندونُت انزئُست حلمىق اإلَسبٌ
ُ
مً اإلاؿلم بّ ؤن ؤلاهًمام ْالخهضًٖ ٤لى الاجٟاُ٢اث الضْلُت الغثِؿت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ً
ً
ً
ًٞال ًٖ يمان جمخ٘ اإلآاَىحن ٧اٞت جمخٗا ٗٞلُا بالخ١ٓ٣
مً ؤي بلض مً بلضان الٗالم
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاكاع بليها في َظٍ الاجٟاُ٢اثٌٗ ،خبـغ مُٗاعا ٧اقٟا ًٖ مؿخىي اخترام
خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت وصعظت الخُىع الضًمى٢غاَي واإلاجخمعي في َظا البلض.
ْباؾخٗغاى مٓ ٠٢الضْ ٫الٗغبُت الؿب٘ مدل الضعاؾت ْهي :الُمً ْالؿٗٓصًت ْؤلاماعاث
الٗغبُت ْالٍٓ٩ذ ْالبدغًٍ ْٖمان ُْ٢غ ،مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت الؿب٘ اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان ،هجضَا ٖلى الىدٓ الخالي:
مٓ ٠٢الضْ ٫مدل الضعاؾت مً الاجٟاُ٢اث الؿب٘ الغثِؿت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان
م

الاجٟاُ٢اث الؿب٘
الغثِؿت

2

الِٗض الضْلي الخام
بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت

ناص٢ذ في
2:98/3/:

3

الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣
الا٢خهاصًت
ْالاظخماُٖت

ناص٢ذ في
2:98/3/:

------

4

اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ
الٗىهغي

ناص٢ذ في
2:83/21/29

ناص٢ذ في
2::8/:/33

ناص٢ذ في
2:85/7/31

5

اجٟاُ٢ـت الً٣اء ٖلى
ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ
يض اإلاغؤة

ناص٢ذ في
2:95/6/41

ناص٢ذ في
3111/:/8

ناص٢ذ في
3115/21/7

ناص٢ذ في
2::5/:/3

6

مىاًَت

ناص٢ذ في
2::2/22/6

ناص٢ذ في
2::8/:/33

ناص٢ذ في 5
ًٓلُٓ3123

ناص٢ذ في
2::7/4/9

اجٟاُ٢ت
الخٗظًب

الُمً

الؿٗٓصًت

ؤلاماعاث

الٍٓ٩ذ

البدغًٍ

ٖمان

ُ٢غ

--------

-------

ناص٢ذ في
2::7/6/32

ناص٢ذ في
3117/:/31

-----------

---------

-------

ناص٢ذ في
2::7/6/32

ناص٢ذ في
3118/:/38

-----------

-----------

ناص٢ذ في
ناص٢ذ في
2::1/4/38 2:79/21/26

ناص٢ذ في
3114/2/3

ناص٢ذ في
2:87/9/32

ناص٢ذ في
3113/7/29

ناص٢ذ في
3117/3/8

جٓ ُ٘٢في
311:/5/3:

ناص٢ذ في
2::9/4/7

---------

ناص٢ذ في
3111/2/22

7

اجٟاُ٢ت خ ١ٓ٣الُٟل

ناص٢ذ في
2::2/22/6

ناص٢ذ في
2::7/2/37

ناص٢ذ في
2::7/2/4

8

الضْلُت
الاجٟاُ٢ت
لخماًت خ ١ٓ٣ظمُ٘
الٗما ٫اإلاِاظغًٍ

--------

--------

-------

ناص٢ذ في
ناص٢ذ في
2::3/3/24 2::2/21/32

-------

---------

ناص٢ذ في
2::7/23/:

ناص٢ذ في
2::6/5/4

---------

---------

ُ
ْفي يٓء ما ج٣ضم ؾٓ ٝه٣ؿم َظا الٟهل بلى زالزت مباخض ٖلى الىدٓ الخالي:
اإلابدض ألاو :٫اؾخٗغاى مٓ ٠٢الضْ ٫الٗغبُت مً الاجٟاُ٢اث الضْلُت الغثِؿت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان.
ُ
اإلابدض الشاوي :جُُ٣م ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُتْ ،طل ٪في
يٓء اإلاٗاًحر اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشالض٢ :غاءة جدٟٓاث الضْ ٫الٗغبُت ٖلى اجٟاُ٢اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،بُان ؤزغَا
ال٣اهٓوي ٖلى جدضًض هُا ١التزاماتها ججاٍ خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ادلبحث األول
لزاءة حتهُهُت دلىلف اندول انؼزبُت يٍ االحفبلُبث
اندونُت ادلؼُُت حبمىق اإلَسبٌ

ُ
ب٣غاءة ْجدلُل الجضْ ٫الؿاب ،٤هسلو بلى ٖضة هخاثج ؤَمِا:
ً
 .2ؤن َىا ٥زالزا مً الضْ ٫الٗغبُت هي :الُمً ْالٍٓ٩ذ ْالبدغًٍ٢ ،ض ناص٢ذ ٖلى ٖضص ؾذ
اجٟاُ٢اث صْلُت عثِؿت مٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مً بُنها الِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت ْالِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت( ،)49بِىما
ناص٢ذ زالر صْ ٫ؤزغٔ هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث الٗغبُت ُْ٢غ ٖلى ؤعب٘ اجٟاُ٢اث صْلُت ِ٣ٞ
لِـ مً بُنها الِٗضان الضْلُان للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْالخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت،
ً
ْناص٢ذ الضْلت ألازحرة ْهي ؾلُىت ٖمان ٖلى زالر اجٟاُ٢اث صْلُت لِـ مً بُنها (ؤًًا)
الِٗضان الضْلُان للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْالخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت(.)4:
 ) 38تفاكت موقف الدكؿ الثالث من التصديق على ابقي االتفاقيات الدكلية ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ،ككذا اتفاقيات منظمة العمل الدكلية ،كذلك على
النحو التايل:
الف  :انضم إىل "الربكتوكوؿ االختيارم ادللحق ابتفاقية "حقوؽ الطفل" بشأف بيع األطفاؿ ،كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلابحية
(2115ـ) ،انضم اليمن كذلك إىل اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف كهي" :االتفاقيتاف ( )87ك( )98ادلعنيتاف حبرية
التجمع كادلفاكضة اجلماعية" (1971ـ1969 ،ـ عػلى التوايل) ،ك"االتفاقيتاف ( )29ك( )115ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم"
(1969ـ) ،ك"االتفاقيتاف ( )111ك( ) 111ادلعنيتاف ابلقضاء على التمييػز يف شغل الوهائف" (1976ـ1969 ،ـ على التوايل) ،ك"االتفاقيتاف
( )138ك( )182ادلعنيتاف مبنػع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين"(2111ـ).
الن ات :انضمت إىل "الربكتوكولُت االختياريُت ادللحقُت ابتفاقية حقوؽ الطفل" ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة كبيع األطفاؿ،
كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلابحية (2114ـ) ،وانضمت الكويت أيضان إىل سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية

حبقوؽ اإلنساف كهي" :االتفاقية ( )87ادلعنية حبرية التجمع كادلفاكضة اجلماعية"(1961ـ) ،ك"االتفاقيتاف ( )115( ،)29ادلعنيتاف ابلسخرة
كالعمل اإلجبارم"(1968ـ1961 ،ـ على التوايل) ،ك"االتفاقية ( )111ادلعنية ابلقضاء على التمييػز يف شغل الوهائف" (1966ـ)،
ك"االتفاقيتاف ( ) 182( ،)138ادلعنيتاف مبنع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين"(1999ـ2111 ،ـ على التوايل) كاالتفاقية  98حوؿ حق التنظيم
النقايب كادلفاكضة اجلماعية (2117ـ).
البح ا  :انضمت إىل "الربكتوكولُت االختياريُت التفاقية حقوؽ الطفل" اخلاصُت ابشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة ،كبيع األطفاؿ
كاستغالذلم يف البغاء كادلواد اإلابحية (2114ـ) ،انضمت البحرين كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ
اإلنساف ،كهي" :االتفاقيتاف ادلرقمتاف ( )29ك( )115ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم"1981( ،ـ1998 ،ـ على التوايل)،
ك"االتفاقية رقم ( )111بشأف منع التمييػز يف العمل كشغل الوهائف" (2111ـ) ،ك"االتفاقية رقم ( )182ادلتعلقة أبسوأ أشكاؿ تشغيل
األطفاؿ" (2111ـ).

 ) 39تفاكت موقف الدكؿ األربع من التصديق على ابقي االتفاقيات ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ،ككذا االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدكلية ،كذلك
على النحو التايل:

٦ .3ما ً٨ك ٠الجضو ٫الؿاحٖ ًٖ ٤ؼو ٝظمُ٘ الضو ٫مدل الضعاؾت ًٖ الخهضًٖ ٤لى
"الاجٟاُ٢ت الضولُت الخانت حدماًت خ٣ى ١ظمُ٘ الٗما ٫اإلاهاظغًٍ"َْ ،ظا الٗ ـؼْ٢ ٝض
ًجض ما ًبرعٍ ْ -بن ٧ان َظا الخبرًغ ًٓل ٚحر م٣بٓ ٫مً مىٓٓع خ ١ٓ٣ؤلاوؿان  -باليؿبت لبلضان
الخلُج الؿخت ْهي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث الٗغبُت ْٖمان ْالٍٓ٩ذ ُْ٢غ ْالبدغًٍ ،الخـي جخمخ٘
باخخُاَُاث ه٣ضًت َاثلت ْٓٞاثٌ هُُٟت ضخمتْ ،حٗخبر مً الضْ ٫الجاطبت للٗمالت اإلاِاظغة،
ْمً زم جسص ى َظٍ الضْ ٫مً بلؼام هٟؿِا بىٟؿِا بًمان الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت ْجُٟٗل
آلُاث الخماًت الضْلُت اإلا٣غعة للٗما ٫اإلاِاظغًٍ بمٓظب َظٍ الاجٟاُ٢ت.
ول ً٨لِـ َىا ٥ما ًبرع ئحجام صولت "الُمً" ًٖ الخهضًٖ ٤لى َظٍ الاجٟاُ٢ت ل٨ىنها
ٚحر ظاطحت للٗما ٫اإلاهاظغًٍ ،بؿ ب جضَىع أوياٖها الا٢خهاصًت ،زانت في ْل أظىاء
الايُغاب الؿُاس ي وألامني الظي حكهضٍ الضولت مىظ اهضالٕ زىعة  1222م.
٦ .4ما ًِٓغ مً الجضْ ٫الؿاب ،٤ؤن ظمُ٘ الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ٢ض ناص٢ذ ٖلى زالر مً
اجٟاُ٢اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الغثِؿت وهي :اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ
الٗىهغي ،اجٟاُ٢ـت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ يض اإلاغأة ،اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل،
ْعٚم بًجابُت الخهضً ٤الجماعي ٖلى جل ٪الاجٟاُ٢اث الضْلُت الِامت ،بال ؤن َظا الخهضً ٤ال
ال ع داة :انضمت السعودية إىل مخس من اتفاقيات منظمة العمل الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ،كهي":االتفاقيتاف ( 29ك  )115اخلاصتاف
ابلسخرة كالعمل اإلجبارم" (1978ـ) ك"االتفاقيتاف (111ك )111اخلاصتاف ابلتمييػز يف شغل الوهائف (1978ـ) ك"االتفاقية ()182
اخلاصة مبنع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين" (2111ـ).
ا مارات الع لفة :انضمت أيضان إىل ست من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف كهى" :االتفاقيتاف ()115 ،29
ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم" (عامي 1982ـ1997 ،ـ على التوايل) ،ك"االتفاقيتاف ( )111 ،111ادلعنيتاف ابلقضاء على

التمييػز يف شغل الوهائف" (عامي 1997ـ2111 ،ـ على التوايل) ،ك"االتفاقيتاف ( 182ك  )183ادلعنيتاف مبنع استخداـ األطفاؿ القاصرين"
(عامي 1998ـ2111 ،ـ على التوايل).
و ان :انضمت أيضان إىل "الربكتوكولُت االختياريُت التفاقية حقوؽ الطفل" ،بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة ،كبيع األطفاؿ،
كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كادلواد اإلابحية (2114ـ ) .كانضمت عماف كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ
اإلنساف ،كهي" :االتفاقيتاف ( )29ك( )115اخلاصتاف إبلغاء السخرة كالعمل اإلجبارم" (1998ـ2115 ،ـ على التوايل) ،ك"االتفاقيتاف ()82
ك( )138اخلاصتاف مبنع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين" (2115ـ2111 ،ـ على التوايل).
اط  :انضمت إىل "الربكتوكولُت االختياريُت األكؿ كالثاين ادللحقُت ابتفاقية حقوؽ الطفل" اخلاصُت ابشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة
(2112ـ) ،كبيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كادلواد اإلابحية (2111ـ) ،كصادقت قطر كذلك على مخس من اتفاقيات منظمة العمل
الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ،كهي" :االتفاقية رقم ( )29ادلتعلقة ابلعمل اإلجبارم" (1998ـ) ،ك"االتفاقية رقم ( )111بشأف منع
التمييػز يف العمل كشغل الوهائف" (1976ـ) ،ك"االتفاقية رقم ( )182ادلتعلقة أبسوأ أشكاؿ تشغيل األطفاؿ" (2111ـ) ،كاالتفاقية رقم
( )138بشأف احلد األدا للسن (2116ـ) ،كاالتفاقية رقم ( )115بشأف إلغاء العمل اإلجبارم (2117ـ).

ً
ً
ٌٗض ماقغا ٧اُٞا للضاللت ٖلى اخترام جل ٪الضْ ٫للخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاكاع بليها في الاجٟاُ٢اث
الضْلُت الخـي جم الخهضًٖ ٤ليها.
وؿب الخهضًٖ ٤لى الاجٟاُ٢اث الؿب٘ الغةِؿت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
م

الاجٟاُ٢ت الضْلُت

وؿبت
وؿبت
الخهضً٤
ؤلاحجام

ٖضص الضْ٫
الخـي لم جهاص١

الخـي ناص٢ذ

 2الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت %53.:
ْالؿُاؾُت

 % 68.21ؤعب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث زالر صْ ٫هي :الُمً ْالبدغًٍ
ْالٍٓ٩ذ
ْٖمان ْ ُ٢غ .

 3الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت %53.:
ْالاظخماُٖت

 % 68.21ؤعب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث زالر صْ ٫هي :الُمً ْالبدغًٍ
ْالٍٓ٩ذ
الٗغبُت ْٖمان ُْ٢غ

 4اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا% 211 ٫
الخمُُـؼ الٗىهغي

-------

ال ًٓظض

ؾب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث
الٗغبُت ْٖمان ْ ُ٢غ ْ الُمً
ْالبدغًٍ ْالٍٓ٩ذ

 5اجٟاُ٢ـت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا% 211 ٫
الخمُُـؼ يض اإلاغؤة

-------

ال ًٓظض

ؾب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث
الٗغبُت ْٖمان ْ ُ٢غ ْ الُمً
ْالبدغًٍ ْالٍٓ٩ذ

 6اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب

%97

% 25

ٖمان

ؾذ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ُْ٢غ ْ
الُمً ْالبدغًٍ ْالٍٓ٩ذ ْؤلاماعاث
الٗغبُت

 7اجٟاُ٢ت خ ١ٓ٣الُٟل

% 211

-------

ال ًٓظض

ؾب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث
الٗغبُت ْٖمان ْ ُ٢غ ْ الُمً
ْالبدغًٍ ْالٍٓ٩ذ

%1

% 211

ؾب٘ صْ ٫هي :الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث
الٗغبُت ْٖمان ْ ُ٢غ ْ الُمً
ْالبدغًٍ ْالٍٓ٩ذ

ال ًٓظض

 8الاجٟاُ٢ت الضْلُت لخماًت خ١ٓ٣
ظمُ٘ الٗما ٫اإلاِاظغًٍ

ْ .5لًٓ ً٨ل ؤزُغ ما ً٨كٖ ٠ىّ الجضْ ٫الؿابٖ َٓ ٤ؼْ ٝوؿبت حٗاص % 68.21 ٫مً الضْ٫
الٗغبُت مدل الضعاؾت ًٖ الخهضًٖ ٤لى ؤَم ْزُ٣خحن صْلُخحن مٗىِخحن بد ١ٓ٣ؤلاوؿان َْما:
الِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت  ْ ،الِٗض الضْلي الخام بالخ١ٓ٣

الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞتٞ ،مً ئظمالي ٖضص ؾب٘ صوٖ ٫غبُت لم جهاصٖ ١لى َظًً
الٗهضًً الضولُحن ؾىي زالر صوٖ ٫غبُت  ،ِ٣ٞهي صو :٫الُمً وال٨ىٍذ والبدغًٍ ،حِىما
ٖؼٞذ أعب٘ صو ًٖ ٫الخهضًٖ ٤لى الٗهضًً وهي صو :٫الؿٗىصًت ،ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضةٖ ،مانُ٢ ،غ .
ْمً اإلاٗغْ ٝؤن الِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ًدخل ؤَمُت ٢هٓٔ ُٞما
ًخٗل ٤بخدضًض هُا ١التزاماث ْمؿاْلُاث الضْ ٫اإلاخٗل٣ت باجساط الخضابحر الدكغَُٗت ْؤلاصاعٍت،
ْالٗملُت الالػمت لخٓٞحر الكغٍْ اإلاؿب٣ت الالػمت لخل ٤بِئت آمىت ْمٓاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان( ،)51خُض ؤن ظمُ٘ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت املخٓعٍت اإلاكاع بليها في بٖالن
اإلاضاٗٞحن هي في ألاؾاؽ خ ١ٓ٣ؤنلُت مٗتر ٝبها في َظا الِٗض ،ؤْ خ ١ٓ٣ظضًضة مخٟغٖت ًٖ
جل ٪الخ ١ٓ٣ألانلُت.
ْمً زم ٞةن بحجام َظٍ الضْ ًٖ ٫الخهضًٖ ٤لى الِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت ،مً قأهه أن ًًٗ ٠ئلى خض ٦بحر مً هُا ١الًماهاث الٟٗلُت الخـي ًخٗحن
ٖلى جل ٪الضو ٫اجساطَا لخىٞحر الكغوٍ اإلاؿب٣ت الالػمت لخل ٤حِئت آمىت ومىاجُت لٗمل
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان الخايٗحن لىالًهها ال٣اهىهُت ،وطل ٪بؿ ب اَمئىان جل٪
الضو ٫ئلى ٖضم وظىص آلُاث صولُت للغ٢احت ٖلى جهغٞاتها ججاٍ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان ،وبالخالي ؾخٓل حمىأي ًٖ اإلاؿإولُت الضولُت.

 ) 41تنص ادلادة الثانية من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية على  :ادلسؤكلية العامة للدكؿ يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف ،حيس تنص
على .1 :تتعهد كل دكلة طرؼ يف هذا العهد ابحًتاـ احلقوؽ ادلعًتؼ هبا فيه ،كبكفالة هذر احلقوؽ جلميع األفراد ادلوجودين يف إقليمها
كالداخلُت يف كاليتها ،دكف أم متييز بسبب العرؽ ،أك اللوف ،أك اجلنس ،أك اللغة ،أك الدين ،أك الرأم سياسينا أك غَت سياسيان ،أك األصل القومي

أك االجتماعي ،أك الثركة ،أك النسب ،أك غَت ذلك من األسباب.

. 2تتعهد كل دكلة طرؼ يف هذا العهد ،إذا كانت تدابَتها التشريعية أك غَت التشريعية القائمة التكفل فعالن إعماؿ احلقوؽ ادلعًتؼ هبا يف هذا
العهد ،أبف تتخذ ،طب نقا إلجراءاهتا الدستورية كألحكاـ هذا العهد ،ما يكوف ضركراين هذا اإلعماؿ من تدابَت تشريعية أك غَت تشريعية.
. 3تتعهد كل دكلة طرؼ يف هذا العهد:
(أ) أف تكفل توفَت سبيل فعاؿ للتظلم ألم شخص انتهكت حقوقه أك حرايته ادلعًتؼ هبا يف هذا العهد ،حتػى لو صدر االنتهاؾ عن

أشخاص يتصرفوف بصفتهم الرمسية.
(ب) أف تكفل لكل متظلم على هذا النحو أف تبت يف احلقوؽ التػي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أكإدارية أك تشريعية سلتصة ،أك أية سلطة
سلتصة أخرل ينص عليها نظاـ الدكلة القانوين ،كأبف تنمي إمكانيات التظلم القضائي.
(ج) أف تكفل قياـ السلطات ادلختصة إبنفاذ األحكاـ الصادرة لصاحل ادلتظلمُت.

الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها في الٗهض الضولي الخام حالخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
م
الخ٣ى ١والخغٍاث الىاعصة في
الٗهض وٍخٗحن أن ًخمخ٘ بها
اإلاضا ًٖ ٘ٞخ٣ى ١ؤلاوؿان
حاٖخباعٍ ٞغصا في أي مجخم٘

م

الخ٣ى ١والخغٍاث الىاعصة في الٗهض
وحٗخبر خ٣ى٢ا وخغٍاث مدىعٍت حمىظب ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن
مًمىن
اإلاهضع
الخ ٤أو الخغٍت
ؤلاٖالن
الٗهض الضولي

2

اإلاؿاْاة بحن الظ٦غ ْألاهثى

اإلااصة 4

 2خ ٤اإلاضاٗٞحن في الخماًت

اإلااصة الشاهُت مً الِٗض

اإلااصة3/23ْ 2/: ْ3

3

الخ ٤في الخُاة

اإلااصة 7

 3خ ٤الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي

اإلااصة 32

اإلااصة  6ؤ ْ23

4

خٓغ الخٗظًب

اإلااصة 8

 4الخ ٤في خغٍت الخىُٓم

اإلااصة 3/33

اإلااصة  6ب

5

خٓغ الغ١

اإلااصة 2/9

6

خٓغ الٗبٓصًت

اإلااصة 3/9

ً
ً
 5الخ ٤في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث ٌٗخبـغ خ٣ا مخٟغٖا ًٖ الخ ٤في اإلااصة  6ط
خغٍت الخى٣ل ْالخ ٤في خغٍت الخُٓم ْ 5/:
الضْلُت ْالاجها ٫بها
 6الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى مٗلٓماث ظؼء مً خغٍت الخٗبُـغ اإلاىهٓم اإلااصة 7ؤ
ٖليها في اإلااصة 2:
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
اإلااصة 2:

اإلااصة 7

7

الخغٍت ْألامان الصخص ي

اإلااصة :

 7الخ ٤في الغؤي ْالخٗبُـغ

8

خٓ ــغ خ ــبـ ال ٟــغص لعج ــؼٍ
ًٖ الٓٞاء بضًً حٗا٢ضي

اإلااصة 22

 8الخ ٤في اؾخيباٍ ْمىا٢كت ٌٗخبـغ مً الخ ١ٓ٣اإلاخٟغٖت ًٖ  :اإلااصة 8
ْجٍُٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا ٫الخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ،
ْالخ ٤في الخجم٘ ْج ًٍٓ٩الجمُٗاث
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

9

خ ٤الخى٣ل ْالؿٟغ

اإلااصة :

اإلااة 23

 9الخ ٤في ؤلاهها ٝالٗاص٫

اإلااصة 25

ٖ :ضم عظُٗت الٓ٣اهحن

اإلااصة 26

 :الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل

ٌٗخبـغ خ ٤مخٟغٕ ًٖ الخ ٤في خغٍت اإلااصة 24
الخىُٓم ْج ًٍٓ٩الجمُٗاث

 21الاٖخـغا ٝبالصخهُت
ال٣اهٓهُت للٟغص

اإلااصة 27

 21خ ٤اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن اإلااصة  36مً الِٗض
الٗامت للبالص

21

خغٍت ال٨ٟغ ْالُٗ٣ضة ْالضًً

م 29

22

اإلاؿاْاة ؤمام ال٣اهٓن

م 37

اإلااصة 9

ً
ْبطا ٧ان صخُدا ؤن الضْ ٫الٗغبُت الخـي لم جهاصٖ ١لى الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت
ّ
حٗخبر بمىإٔ ًٖ الخًٕٓ آللُت الغ٢ابت ٖلى الاجٟاُ٢ت اإلاكاع بليها في َظا الِٗض ،ئال أنها جٓل
ملؼمت حمىظب أخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗغفي حاخترام الخ٣ى ١والخغٍاث اإلادىعٍت اإلاكاع
ئليها في ؤلاٖالن الخام حدماًت اإلاضاٗٞحن ،واإلا٣غعة حمىظب أخ٩ام الٗهض الضولي للخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت٦ ،ما جٓل أًًا زايٗت للٗضًض مً آلُاث الغ٢احت الضولُت ٖلى خ٣ى١
ؤلاوؿان في الٗالم وأَمها:

 آلالُاث الؿُاؾُت الخانت بمغا٢بت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الٗالمْ ،الخـي حكمل :مجلـ ألامً،
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ،املجلـ الا٢خهاصي ْالاظخماعي ،لجىت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
اإلآٟيُت الؿامُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 آلالُاث الضْلُت ٚحر الاجٟاُ٢ت اإلاٗىُت بمغا٢بت خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،هي :آلُت ؤلاظغاء الؿغي 2614
ْؤلاظغاء الٗلجي  2346الخام باإلا٣غعًٍ الخانحن ْٞغ ١الٗمل.
 آلُاث الٓ٧االث الضْلُت اإلاخسههتْ ،الخـي حكمل :آلُت مىٓمت الٗمل ،آلُت الُٓوؿ ،ٓ٩آلُت
خماًت الالظئحن.
في يٓء ما ج٣ضمً ،يبغي الخإُ٦ض ٖلى ؤن صْ ٫الخلُج الٗغبي ألاعب٘ الخـي لم جهاصٖ ١لى الِٗض
الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت وهي :الؿٗىصًت ،ؤلاماعاث الٗغبُتٖ ،مانُ٢ ،غ ،ملتزمت
حمىظب أخ٩ام ال٣اهىن الضولي الٗغفي حاخترام الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت الٗكغ الخالُت:
الخ ٤في الخُاة ،خٓغ الخٗظًب ،خٓغ الغ ،١خٓغ الٗبىصًت ،خٓغ خ ـ الٟغص لعجؼٍ ًٖ
الىٞاء حضًً حٗا٢ضي ،خغٍت ال٨ٟغ والُٗ٣ضة والضًًٖ ،ضم عظُٗت ال٣ىاهحن ،الاٖتراٝ
حالصخهُت ال٣اهىهُت للٟغص ،الخ ٤في اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص والخ٣ى١
اللهُ٣ت حه وهي :خغٍت الغأي والخٗبُـغ والخ ٤في الخجم٘ الؿلمي والخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث،
وأزحرا الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي الٗاص.٫
مهضع ئلؼام الضو ٫مدل الضعاؾت حاخترام الخ٣ى ١والخغٍاث الخـي حٗض قغَا مؿب٣ا لخىٞحر البِئت آلامىت
واإلاىاجُت ألوكُت اإلاضاٗٞحن
م

جهيُ ٠الضو٫
مدل الضعاؾت

2

صْ َ ٫ــغ ٝف ــي الِٗ ــض
الـ ـ ـ ـ ـ ــضْلي للخ٣ـ ـ ـ ـ ـ ــٓ١
اإلاضهُ ـ ــت ْالؿُاؾ ـ ــُت
ْهي:
ال ـ ـ ـ ــُمً وال٨ىٍ ـ ـ ـ ــذ
والبدغًٍ

جهيُ ٠الخ٣ى ١والخغٍاث
خ ١ٓ٣ؤنلُت
الخ ٤في الخُاة ،خٓغ
الخٗظًب ،خٓغ الغ ،١خٓغ
الٗبىصًت ،خٓغ خ ـ الٟغص
لعجؼٍ ًٖ الىٞاء حضًً
حٗا٢ضي ،خغٍت ال٨ٟغ والُٗ٣ضة
والضًًٖ ،ضم عظُٗت ال٣ىاهحن،
الاٖترا ٝحالصخهُت ال٣اهىهُت
للٟغص ،الخ ٤في اإلاكاع٦ت ،الخ٤

خ ١ٓ٣مغجبُت
ْلهُ٣ت

مهضع ؤلالؼام ال٣اهىوي
حاخترام َظٍ الخ٣ى١
والخغٍاث

 .2الخـ ـ ــ ٤فـ ـ ــي ج٩ـ ـ ــًٍٓ اإلاٗاَضة الضْلُـت طاتهـا الخــي
٢بلـ ـ ـ ــذ الضْلـ ـ ـ ــت ؤن ج٩ـ ـ ـ ــٓن
الجمُٗاث.
ً
 .3الخــ ٤فــي الاخخجــاط َغٞا ٞيها بةعاصتها الخغة.
ْالخجم٘ الؿلمي.
 .4الخ ـ ـ ــ ٤ف ـ ـ ــي خغٍ ـ ـ ــت
الغؤي ْالخٗبُـغ .

في الخهىٖ ٫لى ؤلاههاٝ
الً٣اتي.
3

صُْٚ ٫ـ ـ ـغ َ ـ ــغ ٝف ـ ــي
الِٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضْلي
للخ ٣ـ ـ ـ ـ ــٓ ١اإلاضهُ ـ ـ ـ ـ ــت
ْالؿُاؾُت ْهي:
الؿ ـ ـ ــٗىصًت و ُ٢ـ ـ ــغ
وٖمـ ـ ــان وؤلامـ ـ ــاعاث
الٗغبُت

الخـ ـ ـ ـ ـ ــ ٤فـ ـ ـ ـ ـ ــي الخُـ ـ ـ ـ ـ ــاة ،خٓـ ـ ـ ـ ـ ــغ
الخٗـ ـ ــظًب ،خٓـ ـ ــغ الـ ـ ــغ ،١خٓـ ـ ــغ
الٗبىصً ـ ــت ،خٓ ـ ــغ خـ ـ ـ ـ ال ٟـ ــغص
لعجـ ـ ـ ـ ــؼٍ ٖـ ـ ـ ـ ــً الىٞـ ـ ـ ـ ــاء حـ ـ ـ ـ ــضًً
حٗا٢ــضي ،خغٍــت ال٨ٟــغ والُٗ٣ــضة
والــضًًٖ ،ــضم عظُٗــت ال٣ــىاهحن،
الاٖت ـرا ٝحالصخه ــُت ال٣اهىهُ ــت
للٟغص ،الخ ٤في اإلاكـاع٦ت ،الخـ٤
ف ـ ـ ــي الخه ـ ـ ــىٖ ٫ل ـ ـ ــى ؤلاهه ـ ـ ــاٝ
الً٣اتي.

 .2الخـ ـ ــ ٤فـ ـ ــي ج٩ـ ـ ــًٍٓ ٓ٢اٖـ ـ ـ ــض ال٣ـ ـ ـ ــاهٓن الـ ـ ـ ــضْلي
الٗغفـ ـ ـ ـ ـ ــي الخـ ـ ـ ـ ـ ــي ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــٟذ
الجمُٗاث.
 .3الخـ ٤فــي الاخخجــاط الخماً ــت الضْلُ ــت ٖل ــى جل ــ٪
ْالخجم٘ الؿلمي .الخ٣ــٓ ١ألَمُههــا الؾــخ٣غاع
 .4الخ ـ ـ ــ ٤ف ـ ـ ــي خغٍ ـ ـ ــت ْؤمـ ـ ـ ـ ــً ْجىمُـ ـ ـ ـ ــت املجخمـ ـ ـ ـ ــ٘
ال ـ ــضْلي ْجُ ـ ــٍٓغ الٗال ٢ـ ــاث
الغؤي ْالخٗبُـغ.
الؿلمُت بحن الضْ.٫

ادلبحث انثبين
األطز اندسخىرَت ادلُظًت حلمىق اإلَسبٌ ويدي احسبلهب
يغ ادلؼبَري ادلشبر إنُهب يف إػالٌ محبَت ادلدافؼني
باؾخٗغاى ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت في الضْ ٫الٗغبُت
مدل الضعاؾت ،بٛغى جدضًض مِٟٓ٢ا مً اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن
ْٚحرَا مً اإلآازُ ٤الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،هسلو بلى "خ٨م ٖام" مٟاصٍ ؤن ظمُ٘ الضؾاجحر
الٗغبُت مدل الضعاؾت لم جٓٞغ الخماًت الضؾخٓعٍت الٟٗالت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء
مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت ،ولَ ً٨ظا الخ٨م الٗام ال ًىٟي جمخ٘ اإلاضاٗٞحن حبٌٗ
ّ
اإلا٨دؿباث الضؾخىعٍت الهامت في بٌٗ الضو ،٫ئال أنها جٓل م٨دؿباث مدضوصة في هُا٢ها،
ًٞال ًٖ أن الخمخ٘ الٟٗلي حخل ٪اإلا٨دؿباث ٢ض ناص ٝالٗضًض مً الٗغاُ٢ل وحٗغى
لجملت ُ٢ىص واُٗ٢ت حٟٗل الدكغَٗاث الىَىُت ومماعؾاث الٟاٖلحن الخ٨ىمُحن وٚحر
الخ٨ىمُحن ،الخـي أٞغٚهها ٗٞلُا مً مًامُنها الضؾخىعٍت.
ْلخبُان طل٧ ٪لّ وؿغصٍ ٧الخالي:
ً
ً
 .2في الٓ٢ذ الظي خغنذ  ُّٞالضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلى جًمحن صؾاجحرَا بابا زانا
ّ
بالخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٗامت للمٓاَىحن ،ئال أن َىا ٥ازخالٞاث واضخت في هُا ١ومًامحن
َظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث وهٓم الخماًت اإلا٣غعة لها ،يُ٣ا واحؿاٖا مً صؾخىع آلزغ ،و٣ٞا
للترار الش٣افي ل٩ل صولت ٖلى خضة ،ومضي خٔ الضولت مً ألازظ حمباصب الضًمى٢غاَُت
والخغٍاث اإلاضهُت والؿُاؾُت اإلاٗتر ٝبها في الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان،
ومى ٘٢ال٨ٟغ الكمىلـي صًيُا ٧ان أو صهُىٍا مً الخأزحر ٖلى هٓام الخ٨م حالضولت.
ً
ٖلى ؾبُل اإلاشا٧ ،٫ان الضؾخٓع الُمجي خغٍها ٖلى ؤلاقاعة بلى ؤَم مٓازُ ٤خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض
ؤقاعث اإلااصة الؿاصؾت مىّ بلى" :يغوعة اخترام مُشا ١ألامم اإلاخدضة ،وؤلاٖالن الٗاإلاي
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،ومُشـا ١ظـامٗت الضو ٫الٗغبُـت ،و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي اإلاٗتر ٝبها
حهـىعة ٖامـت"٦ ،ما ؤ٦ضث اإلااصة الؿاصؾت مً صؾخٓع صْلت ُ٢غ ٖلى ؤن" :جدترم الضولت
اإلاىازُ ٤والٗهىص الضولُت ،وحٗمل ٖلى جىُٟظ ٧اٞت الاجٟاُ٢اث واإلاىازُ ٤والٗهىص الخـي ج٨ىن
َغٞا ٞيها" ،في خحن ؤقاعث اإلااصة الؿاصؾت ْالٗكغْن مً الىٓام ألاؾاس ي للممل٨ت الٗغبُت
الؿٗٓصًت بلى ؤن" :جدمي الضولت خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و ٤ٞالكغَٗت ؤلاؾالمُت".

 .3وباليؿبت إلابضأ اإلاىاَىت اإلادؿاوٍت الظي ٌٗض ع٦حزة الضولت الخضًشت٣ٞ ،ض ههذ ٖلُه
نغاخت ظمُ٘ صؾاجحر الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت،حاؾخصىاء الىٓام ألاؾاس ي للممل٨ت
الٗغبُت الؿٗىصًت ،خُض ههذ اإلااصة ( )52مً صؾخٓع الُمً ٖلى َظا اإلابضؤ بٓ٣لِا" :اإلآاَىٓن
ظمُِٗم مدؿاْْن في الخْ ١ٓ٣الٓاظباث" ْطل ٪صْن الىو نغاخت ٖلى ؤْظّ ؤْ ؤؾباب ٖضم
الخمُُـؼ املخٓٓع بحن اإلآاَىحن في الخمخ٘ بالخْ ١ٓ٣الٓاظباث الٗامت ،بِىما ؤ٢غث اإلااصة ( )3:مً
صؾخٓع ال٨ىٍذ مبضؤ اإلاؿاْاة بحن اإلآاَىحنْ ،ؤ٢غث ٖضم ظٓاػ الخمُُـؼ بحن اإلآاَىحن ألي ؾبب
مً ؤعبٗت ؤؾباب ط٦غتها نغاخت ْهي :الجيـ ؤْ ألانل ؤْ اللٛت ؤْ الضًً( َْٓ ،)52هٟـ الص يء
الظي ٗٞلخّ اإلااصة ( )46مً صؾخٓع صْلت ُ٢غ ،في خحن جٓؾٗذ اإلااصة ( )28مً الىٓام ألاؾاس ي
لؿلُىت ٖمان في ط٦غ ؤْظّ ٖضم الخمُُـؼ املخٓٓع بحن اإلآاَىحنٞ ،إْعصث زماهُت ؤْظّ للخمُحز
املخٓٓع ،هي :الجيـ ؤْ ألانل ؤْ اللٓن ؤْ اللٛت ؤْ الضًً ؤْ اإلاظَب ؤْ اإلآًَ ؤْ اإلاغ٦ؼ
الاظخماعي( ،)53بِىما ا٦خٟذ اإلااصة ( )29مً صؾخٓع البدغًٍ بظ٦غ زمؿت ؤؾباب للخمُحز
املخٓٓع بحن اإلآاَىحنْ ،هي :الجيـ ؤْ ألانل ؤْ اللٛت ؤْ الضًً ؤْ الُٗ٣ضة٦ْ ،ظل ٪ؤ٦ضث
اإلااصة ( )36مً صؾخٓع صْلت ؤلاماعاث اإلاخدضة ٖلى ٖضم ظٓاػ الخمُُـؼ بحن اإلآاَىحن في ؤعبٗت
ؤْظّ ؤؾاؾُت هي :ألانل ؤْ اإلآًَ ؤْ الُٗ٣ضة الضًيُت ؤْ اإلاغ٦ؼ الاظخماعي.
 .4وُٞما ًخٗل ٤حد ٤الجيؿُتٞ ،الالٞذ للىٓغ أن ظمُ٘ الضؾاجحر الٗغبُت لم جىو ٖلى
الجيؿُت حاٖخباعَا خ٣ا صؾخىعٍا ل٩ل مىاًَ ،ول٨نها أخالذ أمىع جىُٓمها وُُٟ٦ت
ا٦دؿابها وئؾ٣اَها ئلى ال٣ىاهحن ،ههذ ٖلى طل ٪اإلآاص :اإلااصة ( )55مً صؾخٓع الُمًْ ،اإلااصة
( )46مً الىٓام ألاؾاس ي للؿٗٓصًتْ ،اإلااصة ( )5مً صؾخٓع ُ٢غْ ،اإلااصة ( )26مً الىٓام
ألاؾاس ي لؿلُىت ٖمانْ ،اإلااصة ( )38مً صؾخٓع الٍٓ٩ـذ ْ ،اإلااصة ()28مً صؾخٓع البدغًٍ،
ْاإلااصة ( )9مً صؾخٓع ؤلاماعاث.
 .5وُٞما ًخٗل ٤حدغٍت اإلاٗخ٣ض ،أ٢غث ظمُ٘ الضؾاجحر الٗغبُت َظٍ الخغٍت اإلاُل٣ت نغاخت أو
يمىا في نلب صؾاجحرَا ،خُض ههذ اإلااصة ( )33مً صؾخٓع البدغًٍ ٖلى ؤن" :خغٍت الًمحر
مُل٣تْ ،جٟ٨ل الضْلت خغمت صْع الٗباصةْ ،خغٍت الُ٣ام بكٗاثغ ألاصًان ْاإلآا٦بْ ،الاظخماٖاث
ً
الضًيُت َب٣ا للٗاصاث اإلاغُٖت في البلض"٦ ،ما ههذ اإلااصة ( )46مً صؾخٓع الٍٓ٩ذ ٖلى ؤن ":خغٍت
 ) 41حيس نصت ادلادة  29على أف" :الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ،كهم متساككف لدل القانوف يف احلقوؽ كالواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف
ذلك بسبب اجلنس أك األصل أك اللغة أك الدين".
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) حيس نصت على أف ":ادلواطنوف مجيعهم سواسية أماـ القانوف كهم متساككف يف احلقوؽ كالواجبات العامة كال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس
أك األصل أك اللوف أك اللغة أك الدين أك ادلذهب أك ادلوطن أك ادلركز االجتماعي".

ً
الاٖخ٣اص مُل٣تْ ،جدمي الضْلت الُ٣ام بكٗاثغ ألاصًان َب٣ا للٗاصاث اإلاغُٖتْ ،بما ال ًسال٠
الىٓام الٗام ؤْ ًىافي آلاصاب".
ْفي خحن ؤيٟذ الضؾاجحر الٗغبُت الخـي ؤ٢غث خغٍت اإلاٗخ٣ض َاب٘ ؤلاَالْٖ ١ضم ظٓاػ الخُُ٣ض
ٖلى َظا الخٞ ،٤ةجها ْيٗذ بٌٗ الُٓ٣ص ٖلى مماعؾت الكٗاثغ الضًيُتْ ،طل ٪بإن جٓ٩ن
مماعؾت خغٍت الٗباصة "َب٣ا للٗاصاث اإلاغُٖت" (اإلااصة  33مً صؾخٓع البدغًٍ) ،ؤْ "في الخاالث
التي ً ُنها ال٣اهىن" (اإلااصة  63مً صؾخٓع الُمً)٦ ،ما جٓؾٗذ صْ ٫ؤزغٔ في ٞغى الُٓ٣ص ٖلى
مماعؾت الكٗاثغ ْ ،ؤياٞذ ؤن ًٓ٩ن طل" :٪حما ال ًسل حالىٓام الٗام أو ًىافي آلاصاب" ْمً
طل ٪اإلااصة  46مً صؾخٓع الٍٓ٩ذْ ،اإلااصة  39مً صؾخٓع ٖمانْ ،اإلااصة  61مً صؾخٓع ُ٢غ.
ْ .1باؾخصىاءاث مدضْصة ؤ٢غث الضؾاجحر الٗغبُت الٗضًض مً اإلاباصت ال٣اهٓهُت الِامت طاث الهلت
الٓزُ٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُتْ ،هي مباصت :شخهُت الٗٓ٣بت ،قغُٖت الجغاثم
ْالٗٓ٣باث ،اإلاههم بغيء خخـى جشبذ بصاهخّ ،خٓغ حٗظًب ْبؾاءة مٗاملت اإلآاَىحن ،خغٍت
اإلاغاؾالث البرًضًت ْاإلا٩اإلااث الِاجُٟت ،خغمت اإلاؿا ،ً٦ول ً٨اإلاالخٔ أًًا أن جل ٪الضؾاجحر
٢ض أخالذ في جىُٓم مماعؾت جل ٪الخ٣ى ١والخغٍاث ئلى ال٣ىاهحن الىَىُت ،وظاءث جل٪
ال٣ىاهحن لخُ٣ض مٗٓم الخ٣ى ١والخغٍاث الخـي أخا ٫ئليها الضؾخىع أمغ جىُٓمها.
صؾاجحر الضو ٫مدل الضعاؾت
الخ٣ى ١والخغٍاث اإلادمُت

الُمً

ال٨ىٍذ

البدغًٍ

ؤلاماعاث

الؿٗىصًت

ُ٢غ

ٖمان

2

خ ٤الجيؿُت

م 55

م 38

م28

م9

م46

م5

م 26

3

مبضؤ شخهُت الٗٓ٣بت

م58

م44

م31ب

م39

م49

م51

م32

4

قغُٖت الجغاثم ْالٗٓ٣باث

م58

م43

م 31ؤ

م38

م49

م51

م32

5

اإلاههم بغيء خخـى جشبذ بصاهخّ

م58

م45

م  31ط

م39

____

م4:

م33

6

الخغٍت ْألامان الصخص ي

م59

م41

م 2:ؤ

م37

م47

م47

م29

7

خٓغ الخٗظًب

م59ب

م42

م  2:ص

م3/37

____

م3/47

م31

8

خغٍت اإلاغاؾالث البرًضًت ْاإلا٩اإلااث الِاجُٟت

م64

م4:

م37

م42

م51

م48

م41

9

خغمت اإلاؿاً٦

م63

م49

م36

م47

م48

م48

م38

:

خٓغ ببٗاص اإلآاَىحن

م68

م39

م 28

م48

____

م49

م27

م

 .7وُٞما ًخٗل ٤حد ٤اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص ،جٓظض زالزت اججاَاث عثِؿت ُٞما
ًخٗل ٤بمٓ ٠٢صؾاجحر الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت مً ب٢غاع َظا الخ ،٤الظي ٌُٗض مً ؤَم

اإلااقغاث ججاٍ جٓاٞغ البِئت آلامىت ْاإلآاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ؤلاججاَاث
الشالزت هي:
ؤلاججاٍ ألاوٍْ :٫مشلّ صؾخٓع صْلت الُمً ،الظي ًُ٣غ نغاخت بد ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة
الكاْن الٗامت للبالص ،بما ًخًمىّ َظا ؤلا٢غاع مً الاٖترا ٝبمبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت ْالخؼبُت
٧إؾاؽ للخضاْ ٫الؿلمي للؿلُت في الضْلت ،خُض جىو اإلااصة ( )6مً الضؾخٓع ٖلى ؤن٣ً" :ىم
الىٓام الؿُاس ي للجمهىعٍت ٖلى الخـٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت ،وطل ٪بهض ٝجضاو٫
الؿلُت ؾلمُا ،وٍىٓم ال٣اهىن ألاخ٩ام وؤلاظغاءاث الخانت حخ٨ىًٍ الخىُٓماث وألاخؼاب
الؿُاؾُت ومماعؾت اليكاٍ الؿُاس ي ،وال ًجىػ حسخحر الىُْٟت الٗامت أو اإلاا ٫الٗام
إلاهلخت زانت حدؼب أو جىُٓم ؾُاس ي مٗـُـً"٦ ،ما ههذ اإلااصة ( )53مً الضؾخٓع الُمجي
ٖلى ؤن" :ل٩ل مىاًَ خ ٤ؤلاؾهام في الخُاة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت
والش٣اُٞت ،وجٟ٨ل الضولت خغٍت ال٨ٟغ وؤلاٖغاب ًٖ الغأي حال٣ى ٫وال٨خاحت والخهىٍغ في
خـضوص ال٣اهـىن"ْ ،ؤ٦ضث اإلااصة ( )54مً الضؾخٓع ٖلى ؤن" :للمىاًَ خ ٤الاهخساب والترقُذ
وئحضاء الغأي في ؤلاؾخٟخاء ،وٍىٓم ال٣اهىن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت حمماعؾـت َـظا الـدـ."٤
ؤلاججاٍ الشاويٍْ :مشلّ صؾاجحر زالر صْٖ ٫غبُت ْهي :البدغًٍ ْالٍٓ٩ذ ُْ٢غ ،خُض جىو
ً
صؾاجحر جل ٪الضْ ،٫بما نغاخت ؤْ يمىاٖ ،لى ٟ٦الت خ ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن
الٗامت للبالصْ ،ج٣غ بٌٗ الًماهاث الضؾخٓعٍت إلٖماَ ٫ظا الخْ ،٤ل ً٨صْن ألازظ بمبضؤ
الخٗضصًت الؿُاؾُت ْالخؼبُت ٧إؾاؽ للخضاْ ٫الؿلمي للؿلُت في الضْلت .
خُض جىو اإلااصة (/2ص) مً صؾخىع ممل٨ت البدغًٍ ٖلى أن" :هٓام الخ٨م في صولت
البدغًٍ صًمى٢غاَي ،الؿُاصة ُٞه للكٗب مهضع الؿلُاث ظمُٗا"٦ ،ما جىو اإلااصة
ً
ً
ْوؿاء ،خ ٤اإلاكاع٦ت في الكاْن الٗامت ْالخمخ٘ بالخ١ٓ٣
(َ/2ــ) ٖلى ؤن":للمٓاَىحن عظاال
ً
الؿُاؾُت ،بما في طل ٪خ ٤الاهخساب ْالترقُذْ ،طل٣ْٞ ٪ا لِظا الضؾخٓع ْالكغٍْ ْألاْيإ
ً
الخـي بُنها ال٣اهٓنْ ،ال ًجٓػ ؤن ًدغم ؤخض اإلآاَىحن مً خ ٤الاهخساب ؤْ الترقُذ بال ْ٣ٞا
لل٣اهٓن٦ ،ما جىو اإلااصة ( )43مً الضؾخٓع ٖلى مبضؤ الٟهل بحن ؾلُاث الضْلتْ ،طل ٪بٓ٣لِا:
"ًٓ٣م هٓام الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلُاث الدكغَُٗت ْالخىُٟظًت ْالً٣اثُت م٘ حٗاْجها
ً
ْ٣ٞا ألخ٩ام َظا الضؾخٓع".

وباليؿبت لضؾخىع صولت ال٨ىٍذ جىو اإلااصة ( )1مىه ٖلى أن" :هٓام الخ٨م في ال٨ىٍذ
صًمى٢غاَي ،الؿُاصة ُٞه لألمت مهضع الؿلُاث ظمُٗا ،وج٨ىن مماعؾت الؿُاصة ٖلى
الىدى اإلابحن في الضؾخىع"٦ ،ما ج٣غع اإلااصة ( )61مً الضؾخٓع مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث
٦ضٖامت عثِؿت للىٓام الضًمٓ٢غاَيْ ،لًُ ً٨الخٔ ؤن صؾخٓع الٍٓ٩ذ ؤٟٚل الىو نغاخت ٖلى
خ٣ي الترقُذ ْالاهخساب في نلب مٓاص الضؾخٓع ،ألامغ الظي ًًُٗ ٠مً الخماًت الضؾخٓعٍت
اإلا٣غعة لِما.
و٦ظل ٪جىو اإلااصة ( )11مً صؾخىع ُ٢غ ٖلى أن :جٟ٨ل الضولت خ ٤الاهخساب والترقُذ
للمىاَىحن ،و٣ٞا لل٣اهىن"ْ .جىو اإلااصة ( )6:مً الضؾخٓع ٖلى ؤن" :الكٗب مهضع
الؿلُاث وٍماعؾها و٣ٞا ألخ٩ام َظا الضؾخىع"٦ ،ما ج٣ط ي اإلااصة ( )71بإن٣ً" :ىم هٓام
الخ٨م ٖلى أؾاؽ ٞهل الؿلُاث م٘ حٗاونها ٖلى الىظه اإلابحن في الضؾخىع".
ؤلاججاٍ الشالضْ :جمشل َظا ؤلاججاٍ صؾاجحر الؿٗٓصًت ْؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ْؾلُىت ٖمان،
خُض ؤٟٚلذ َظٍ الضؾاجحر ؤلاقاعة بلى مباصت الضًمٓ٢غاَُت ْخ ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة
الكاْن الٗامت للبالص ،ؤْ ٚحر طل ٪مً اإلاباصت طاث الهلت بمماعؾت الخ ١ٓ٣الؿُاؾُت
للمٓاَىحن٦ ،ما ؤٟٚلذ ؤلاقاعة بلى خ٣ي الترقُذ ْالاهخساب.
م

ؤلاَاع الضؾخىعي اإلاىٓم للخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت

الضولت
هىٕ الىزُ٣ت

َبُٗت هٓام الخ٨م والخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاَىحن
-

صؾخىع ٖام 2992م
2

الُمً

وحٗضًالجه ٖام
2991م وٖام
1222م

 1الٍٓ٩ذ

-

صؾخىع 2911م
في  22هىٞمبر
2911م اإلاىا٤ٞ
 21ظماصي الشاوي -
ٌ2331
-

الجمهىعٍت الُمىُت ظمهىعٍت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة (م )2وؤلاؾالم
صًً الضولت (م )1والكٗب مهضع الؿلُاث (م.)3
ً٣ىم الىٓام الؿُاس ي ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت وطل ٪بهضٝ
جضاو ٫الؿلُت (م.)1
مجلـ الىىاب َى الؿلُت الدكغَُٗت (م.)11
ًماعؽ الؿلُت الخىُٟظًت هُاحت ًٖ الكٗب عةِـ الجمهىعٍت والىػعاء
(م.)221
ال٨ىٍذ ئماعة وعازُت في طعٍت اإلاٟٛىع له مباع ٥الهباح (م  1صؾخىع).
هٓام الخ٨م في ال٨ىٍذ صًمى٢غاَي والؿُاصة ُٞه لألمت (م.)1
ً٣غ الضؾخىع الٟهل ححن الؿلُاث (م.)12
الؿلُت الدكغَُٗت ًخىالَا ألامحرومجلـ ألامت (م.)12
الؿلُت الخىُٟظًت ًخىالَا ألامحرومجلـ الىػعاء والىػاعء (م.)11

 ألامحر عةِـ الضولت ،وطاث ألامحر ال جمـ (م.)11 ًإ٦ض الضؾخىع ٖلى مبضأ اؾخ٣ال ٫الً٣اء (م.)213 ٦ما ً٣غ الضؾخىع حد ٤اإلاىاَىحن في الترقُذ والاهخساب ُٞما ًخٗل٤حاهخساحاث مجلـ ألامت ال٨ىٍتي.

3

1

البدغًٍ

ُ٢غ

-

البدغًٍ ممل٨ت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة (م2أ).
خ٨م ممل٨ت البدغًٍ مل٩ي صؾخىعي وعاسي (م/2ب) .
هٓام الخ٨م صًمى٢غاَي الؿُاصة ُٞه للكٗب (م/2ص).
للمىاَىحن خ ٤اإلاكاع٦ت في الكإون الٗامت والخمخ٘ حالخ٣ى ١الؿُاؾُت
(م.)ٌ2
صًً الضولت َى ؤلاؾالم والكغَٗت ؤلاؾالمُت مهضع الدكغَ٘ (م.)1
ح٣ىم هٓام الخ٨م ٖلى مبضأ الٟهل ححن الؿلُاث (م.)31

-

ُ٢غ صولت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة صًنها ؤلاؾالم والكغَٗت ؤلاؾالمُت
مهضع الدكغَ٘ (م.)2
خ٨م الضولت وعاسي في ٖاةلت آ ٫زاوي وفي طعٍت خمض حً زلُٟت (م.)1
ً٣ىم هٓام الخ٨م ٖلى أؾاؽ الٟهل ححن الؿلُاث (م.) 12
الؿلُت الدكغَُٗت ًخىالَا مجلـ الكىعي (م )12والؿلُت الخىُٟظًت
ًخىالَا ألامحر حمٗاوهت الىػعاء (م  )11وؾُاصة ال٣اهىن أؾاؽ الضولت
(م.)219

صؾخىع 1221م
وحٗضًالجه ؾىت
1221م
نضع في ٞ 21براًغ
1221م اإلاىا 1 ٤ٞطو
الدجت ٌ 2111
-

صؾخىع  1221م

-

 الىٓام ألاؾاس ي الؿٗىصًت صولت ئؾالمُت طاث ؾُاصة صًنها ؤلاؾالم وصؾخىعَا ٦خاب هللاللخ٨م  َ2121ـ
حٗالى وؾىت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم ولٛهها الغؾمُت هي اللٛت الٗغبُت
نضع في
َ2121/3/17ـ مً (م 2مً الىٓام ألاؾاس ي).
 1الؿٗٓصًت
 هٓام الخ٨م مل٩ي في أحىاء اإلال ٪اإلاإؾـ ٖبض الٗؼٍؼ حً آ ٫ؾٗىص وأحىاءٞهض حً ٖبض
ئألاحىاء (م.)1
الٗؼٍؼ آ ٫ؾٗىص
مل ٪اإلامل٨ت
 الً٣اء ؾلُت مؿخ٣لت (م.) 11الٗغبُت الؿٗىصًت

 1ؤلاماعاث

 صؾخىع 2972منضع في
2972/7/23م

 ؤلاماعاث الٗغبُت صولت ٖغبُت طاث ؾُاصة  .ماصة (.)2 ؤلاؾالم صًً الضولت ،والكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع الغةِـ للدكغَ٘ ،واللٛتالٗغبُت هي اللٛت الغؾمُت للضولت (م.)7

اإلاىا٤ٞ
ٌ 2392/1/11

ٖ 7مان

 الىٓام ألاؾاس يللضولت الهاصع
حاإلاغؾىم
الؿلُاوي ع٢م
 91/222نضع في
 1هىٞمبر 2991م
اإلاىا11 ٤ٞ
ظماصي آلازغة
ٌ 2127

-

ؾلُىت ٖمان صولت ٖغبُت ئؾالمُت ( .م. )2
ؤلاؾالم صًً الضولت والكغَٗت مهضع عةِـ للدكغَ٘ (م.)1
هٓام الخ٨م ؾلُاوي وعاسي في الظ٦ىع مً طعٍت جغ٧ي حً ؾُٗض حً
ؾلُان (م.)1
ؾُاصة ال٣اهىن أؾاؽ الخ٨م (م.)19
الؿلُت الً٣اةُت مؿخ٣لت م (. )12

 .8وباليؿبت للخ٣ى ١اللهُ٣ت واإلاغجبُت حالخ ٤في اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص
وهي :الخ ٤في خغٍت الغأي والخٗبُـغ والخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ،والخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث
والى٣احاثٞ ،باؾخصىاء الىٓام ألاؾاس ي للؿٗٓصًت ،الظي لم ًىو ٖلى ؤي مً جل ٪الخ ١ٓ٣في
نلب ههٓنّٞ ،ةن صؾاجحر صْ :٫الُمًْ ،البدغًٍْ ،الٍٓ٩ذُ٢ْ ،غْ ،ؤلاماعاث الٗغبُت،
ْؾلُىت ٖمان٢ ،ض ؤ٢غث نغاخت بهظٍ الخ ١ٓ٣في نلب ههٓم صؾاجحرَاُٞ ،ما ٖضا صؾخٓع
صْلت الُمً الظي ؤٟٚل الىو ًٖ الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي.
ْالجام٘ بحن صؾاجحر الضْ ٫الخـي ؤ٢غث بالخ ١ٓ٣اإلاغجبُت ْاللهُ٣ت بد ٤اإلاكاع٦ت اإلاٗتر ٝبها
ً
صْلُا ْاإلاكاع بليها في بٖالن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بال ؤن جل ٪الضؾاجحر حٗغ٢ل الخمخ٘
ً
بهظٍ الخْ ١ٓ٣حؿمذ بمهاصعتها ٗٞلُاْ ،طل ٪ب٨ثرة ؤلاخالت بلى الٓ٣اهحن بٛغى جىُٓمِا ْْي٘
قغٍْ مماعؾهها ،زم ًإحي الدكغَ٘ جدذ ؾخاع جىُٓم الخْ ٤الخغٍت لُُ٣ضَا بُٓ٣ص جدىافى م٘
اإلآازُ ٤الضْلُت ،ؤْ ًهاصعَا ٧لُتْ ،ألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحرة ،منها اإلااصة  11مً صؾخىع صولت
ال٨ىٍذ الخـي جىو ٖلى أن ( :طاث ألامحر ال جمـ ،وَى الىو الظي ٌؿدىض ئلُه الً٣اء
إلصاهه الاهخ٣اصاث اإلاىظهت لصخو ألامحر ،وخ ـ مً ًيخ٣ض الظاث ألامحرًت ،خخـى لى ٧اهذ
جل ٪الاهخ٣اصاث جضزل حُبُٗهها يمً ئَاع مماعؾت الخ ٤في خغٍت الغأي والخٗبُـغ في ْل
مجخم٘ صًمى٢غاَي).

مى ٠٢الضؾاجحر مً الخ٣ى ١اللهُ٣ت حد ٤اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبلض
صؾاجحر الضْ ٫مدل الضعاؾت
م

الخ ١ٓ٣اللهُ٣ت بد ٤اإلاكاع٦ت

2

خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ

3

الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي

4

الخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث

الُمً
م53
--م 69

الؿمت الٗامت الخـي ججم٘ بحن ههٓم الضؾاجحر
الٗغبُت الخـي ج٣غ بالخ ١ٓ٣اإلاغجبُت ْاللهُ٣ت
بالخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت.

الٍٓ٩ذ

البدغًٍ

ؤلاماعاث

الؿٗٓصًت

ُ٢غ

ٖمان

م47

م34

م41

----

م58

م3:

م55

م39

م44

----

م55

م43

م56

م38

م44

----

م56

م44

ع ٚــم ال ــىو ٖل ــى الخ ٣ــٓ ١اإلاغجبُ ــت ْالله ــُ ٣ت بد ــ ٤اإلاك ــاع٦ت ف ــي ن ــلب َ ــظٍ الضؾ ــاجحرْ ،ه ــي
ً
الخ٣ــٓ ١اإلاٗتــر ٝبهــا صْلُــا ْاإلاكــاع بليهــا ف ــي بٖ ــالن اإلاــضاٗٞحن ٖــً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان ،بال ؤن جل ــ٪
الضؾــاجحر حٗغ ٢ــل الخمخ ــ٘ بخلــ ٪الخ ٣ــْٓ ١حؿ ــمذ بمهــاصعتهاْ ،طل ــ ٪ب٨ث ــرة ؤلاخالــت بل ــى ال ٣ــٓاهحن
لخىُٓمِا ،زم ًإحي الدكغَ٘ جدذ ؾخاع جىُٓم الخْ ٤الخغٍت لُُ٣ضَما بُٓ٣ص جدىافى م٘ اإلآازُـ٤
الضْلُت ؤْ ًهاصعَا ٧لُت.

٢ْ .9ض ؤ٦ضث ظمُ٘ صؾاجحر الضْ ٫مدل الضعاؾت ٖ لى ٟ٦الت خ ٤الضٞإ ْخ ٤الخ٣اض ي لجمُ٘ اإلآاَىحن،
ْؤ٦ضث ٖلى خُضة الً٣اء ْاؾخ٣اللّْ ،ؤن الً٣اة مؿخ٣لٓن ال ؾلُان ٖليهم في ً٢ائهم لٛحر ال٣اهٓن،
بل ؤؾِب بًِٗا في ببغاػ م٩اهت الً٣اء ْؤَمُت اؾخ٣اللّْ ،خ ١ٓ٣اإلاخ٣ايحنْ .طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
م

الضولت

خ ٤الضٞإ

ٟ٦الت خ ٤الخ٣اض ي ْيمان اؾخ٣ال ٫الً٣اء ْالً٣اة
الٟهل الشالض "الؿلُت الً٣اثُت"  265-25:مً الضؾخٓع

2

الُمً

اإلااصة ْ 5:اإلااصة  :1مً
الضؾخٓع

3

الٍٓ٩ذ

اإلااصة  43مً الضؾخٓع

الٟهل الخامـ "الؿلُت الً٣اثُت" اإلآاص  284-273مً
الضؾخٓع

4

البدغًٍ

اإلااصة  31مً الضؾخٓع

الٟهل الغاب٘ "الؿلُت الً٣اثُت"  217-215مً الضؾخٓع

5

الؿٗٓصًت

6

ُ٢غ

اإلااصة  58مً الىٓام ألاؾاس ي
اإلااصة  4:مً الضؾخٓع

7

ؤلاماعاث
الٗغبُت

اإلااصة ْ 39اإلااصة  52مً
لضؾخٓع

الٟهل الخامـ مً الباب الغاب٘ "الؿلُت الً٣اثُت" اإلآاص
21:-:5

8

ؾلُىت ٖمان

اإلااصة ْ 34اإلااصة  36مً الىٓام
ألاؾاس ي

الباب الغاب٘ "الً٣اء" اإلآاص مً  82- 71مً الىٓام ألاؾاس ي

اإلآاص  65 – 57مً الىٓام ألاؾاس ي
الٟهل الخامـ "الؿلُت الً٣اثُت" اإلآاص 251- 23:

٢ْ .:ض ؤهؼلذ صؾاجحر الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ،ألاؾغة م٩اهت ممحزة خحن اٖخبرتها ؤؾاؽ املجخم٘،
ْقضصث ٖلى ْاظب املخآٞت ٖليها ْنٓجها مً الخْ ٪٨ٟالاهدالْ ،٫جٓٞحر قغٍْ بؾخمغاعَا
ْاوسجامِا م٘ الىٓام الٗام ْمىٓٓمت الُ٣م الخًاعٍت ْألازالُ٢ت.

ادلبحث انثبنث

حتفظبث اندول زلم اندراست ػهً احفبلُبث حمىق اإلَسبٌ وأثزْب
انمبَىين ػهً حتدَد َطبق االنخشايبث انزئُست نخهك اندول
ٖغٞذ اإلااصة (/3ص) مً اجٟاُ٢ت ُِٞىا ل٣اهٓن اإلاٗاَضاث ،مٗجى الخد ٟٔبإهّ" :ئٖالن مً ظاهب
واخض أًا ٧اهذ نُٛخه أو حؿمُخه ًهضع ًٖ الضولت ٖىض جىُٗ٢ها أو جهضً٣ها ،أو ٢بىلها أو
مىا٣ٞهها أو اهًمامها ئلى مٗاَضة ،وتهض ٝحه اؾدبٗاص أو حٗضًل ألازغ ال٣اهىوي ألخ٩ام
مُٗىت في اإلاٗاَضة مً خُض ؾغٍانها ٖلى َظٍ الضولت".
ْالخد ٟٔالظي جبضًّ الضْٖ ٫لى ههٓم اإلاٗاَضة الضْلُت ٖىض الخٓ ،ُ٘٢ؤْ الخهضًٖ ٤ليها،
َْؿههض ٝاؾدبٗاص ؤْ حٗضًل ألازغ ال٣اهٓوي للىهٓم اإلاخدٖ ٟٔليهاٍْ ،ى٣ؿم بلى ٖضة ؤهٓإ:
ِٞىا" ٥الخد ٟٔالٗام" مً ظاهب الضْلت ٖلى مجمل ههٓم الاجٟاُ٢ت بإن ؤلاهًمام بليها ال
ٌٗجي التزامِا بإمغ ماْ ،مشالّ :جد ٟٔصْلت الُمً ٖلى ههٓم الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت
ْالاظخماُٖت بإن ؤلاهًمام بلُّ ال ٌٗجي الاٖترا ٝباؾغاثُلَْ ،ىا" ٥الخد ٟٔالخام" الظي
ً
ًخٗل ٤بىو مٗحن مً ههٓم الاجٟاُ٢ت ،بٛغى بٖاصة جٟؿحرٍ ؤْ اؾدبٗاصٍ ٧لُا مً هُا١
التزاماث الضْلتْ ،مشالّ  :جد ٟٔصْلت ؤلاماعاث الٗغبُت ٖلى اإلااصة ( )3 ْ 2/ٝ 8مً "اجٟاُ٢ت
خ ١ٓ٣الُٟل" الخـي جخٗل ٤بالجيؿُت خُض جغٔ ؤن ا٦دؿاب الجيؿُت قإن صازلي جىٓمّ
الدكغَٗاث الَٓىُت.
ً
َْىا ٥ؤًًا ما ٌؿمى بالخد" ٟٔالاؾدبٗاصي" الظي حهض ٝبلى اؾدبٗاص ألازغ ال٣اهٓوي للىو
مدل الخد ٟٔبدُض ال ًىُبٖ ٤لي الضْلت الخـي ؤبضث َظا الخدْ ،ٟٔمشالّ :جد ٟٔصْلت ُ٢غ
ٖلى اإلااصة (٣ٞ )3غة (ؤ) مً "اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ يض اإلاغؤة" ألجها جخٗاعى
ً
م٘ ؤخ٩ام اإلااصة  9مً الضؾخٓعَْ ،ىا ٥ؤزحرا "الخد ٟٔالخٟؿحري" ْالٛغى مىّ بُٖاء الىو
ً
اإلاخدٖ ٟٔلُّ مٗجى مُٗىا ًُبٖ ٤لى الضْلت الخـي ؤبضث الخد ٟٔصْن ٚحرٍ مً الخٟؿحراث،
ْمشا ٫طل : ٪جد ٟٔصولت الُمً ٖلى اإلااصة ( )33مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ
الٗىهغي ٧اٞتْ ،الخـي جخٗل ٤بؿبل خل الجزاٖاث بحن الضْ ٫ألاَغا ٝبكإن جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ؤْ
جٟؿحرَاْ ،جغٔ ؤهّ ًلؼم مٓا٣ٞت ألاَغا٧ ٝاٞت طاث الهلت خخـى ًم ً٨بخالت ؤي هؼإ بلى مد٨مت
الٗض ٫الضْلُت.

ً
َْب٣ا للمباصت الٗامت في ٢اهٓن اإلاٗاَضاث ،ال مجا ٫للخدٟٓاث باليؿبت للمٗاَضاث الضْلُت
الشىاثُت ،خُض ؤن َبُٗهها الشىاثُت جإبى طل ،٪ؤما اإلاٗاَضاث الجماُٖت ؤْ اإلاخٗضصة ألاَغا،ٝ
ْمنها الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،ةن ال٣اٖضة اإلاٗمٓ ٫بها في ٢اهٓن اإلاٗاَضاث:
ً
ؤن الخدٓ٩ً ٟٔن م٣بٓال (ٖلى ْظّ الاؾخصىاء) بطا ٧اهذ اإلاٗاَضة الضْلُت طاتها ججحز طل،٪
ً
ْبكغٍ ؤال ًٓ٩ن الخد ٟٔمسالٟا إلآيٕٓ اإلاٗاَضة ْالٛغى منها(.)54
ْ٢ض ؤظاػث الاجٟاُ٢اث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،للضْ ٫الغاٚبت في ؤلاهًمام بليها ؤن
جخدٖ ٟٔلى بٌٗ ههٓم َظٍ الاجٟاُ٢اثْ ،طل ٪بٛغى حصجُِٗا ٖلى ؤلاهًمام بلى اجٟاُ٢اث
ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ل ً٨بكغٍ ؤال ًٓ٩ن َظا الخد ٟٔمخٗاعيا م٘ مٓيٕٓ الاجٟاُ٢ت ْالٛغى
منهاْ ،مً طلٖ ٪لى ؾبُل اإلاشا ،٫ما ههذ ٖلُّ اإلااصة 39مً اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫
الخمُُـؼ يض اإلاغؤةً .2" :خل٣ى ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة هو الخدٟٓاث الخـي جبضيها الضو٫
و٢ذ الخهضً ٤أو ؤلاهًمام .1 ،ال ًجىػ ئحضاء أي جد٨ً ٟٔىن مىاُٞا إلاىيىٕ الاجٟاُ٢ت
وٚغيهاً .3 ،جىػ سخب الخد ٟٔفي أي و٢ذ"....
ْفي خالت مكغُْٖت الخدٞ ،ٟٔةن هُا ١الىو اإلاخدٖ ٟٔلُّ مً الاجٟاُ٢ت الضْلُت اإلاٗىُت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ال ًُب ٤مً الضْلت الخـي ؤبضث الخد ٟٔبال بالخضْص الٓاعصة في جدِٟٓاْ ،ما لم
جىو اإلاٗاَضة ٖلى زال ٝطلً ،٪جٓػ سخب الخد ٟٔمً الضْلت في ؤي ْ٢ذ ٧ان ،وؾىٝ
وؿخٗغى ُٞما ًلي مجمل الخدٟٓاث الخـي أحضتها ٧ل صولت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاٗىُت
حد٣ى ١ؤلاوؿان ،زم هدب٘ طل ٪حخهيُ ٠وجُُ٣م جل ٪الخدٟٓاث وبُان أزغَا ال٣اهىوي:
 ) 43عػػرض موضػػوع التحفظػػات علػى ادلعاهػػدات اجلماعيػػة أمػػاـ زلكمػػة العػػدؿ الدكليػػة مبناسػػبة التحفظػػات علػى االتفاقيػػة اخلاصػػة إبابدة اجلػػنس البشػػرم
لعاـ 1948ـ ،حيس قررت ا كمة يف رأيها االستشارم عاـ 1951ـ أف الدكلػة التػػي أبػدت لفظػان القػى اعًتاضػان مػن بعػض األطػراؼ ،كقبػوالن مػن

ا خرين ،يعتبػر طرفان يف االتفاقية يف عالقاهتا مع من قبل هذا الػتحفظ ،شػريطة أف ال يكػوف هػذا الػتحفظ متنافيػان مػع الغػرض مػن االتفاقيػة ،كإالّ فػال
جيوز اعتبار تلك الدكلة طرفان يف االتفاقية ،مث ذهبت ا كمة إىل القوؿ أبنػه ال يتصػور أف يكػوف اعػًتاض دكلػة علػى لفػظ مػن التحفظػات مػؤداين إىل

االستبعاد الكلي لدكلة ،أك لعدد من الدكؿ ،من نطاؽ النظاـ القانوين دلعاهدة من ادلعاهدات.
كقػػد جػػاءت ادلػػادة  19مػػن اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ 1969ـ متػػأثرة بػرأم زلكمػػة العػػدؿ الدكليػػة ،حيػػس نصػػت علػى أنػػه ( :جيػػوز للدكلػػة أف تبػػدم لفظ ػ نا
على ادلعاهدة عند توقيعها ،أك التصديق عليها أك قبوذلا أك ادلوافقة عليها أك االنضماـ إليها ،ابستثناء احلاالت التالية:
أ -إذا كاف التحفظ زلظوران يف ادلعاهدة.
ب -إذا كانت ادلعاهدة جتيز لفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ.
ج -يف احلاالت التػي التشملها الفقرات (أ) ( ،ب) إذا كاف التحفظ سلالفان دلوضوع ادلعاهدة كالغرض منها.

أوال٢ :اةمت جدٟٓاث الضوٖ ٫لى الاجٟاُ٢اث الغةِؿت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان

ُٞ .2ما ًخٗل ٤بالِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت الظي ناص٢ذ ٖلُّ زالر صْ ِ٣ٞ ٫مً
ُ
البلضان مدل الضعاؾتْ ،هي :الُمً ْالٍٓ٩ذ ْالبدغًٍ ،لم جبض ٧ل مً صْلت الُمً ْالبدغًٍ ؤًت
جدٟٓاث ٖلى ههٓم َظا الِٗض ،بِىما ؤبضث الٍٓ٩ذ زالزت جدٟٓاث ٖلى ههٓم الِٗضْ ،طل٪
ٖلى الىدٓ الخالي:
الٗهض الضولي للخ٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
م

الضولت

اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها

2

ال٨ىٍذ

 .2اإلااصة ( )2/ٝ 1الخـي ج٣ض ي بٗضم الخمُُـؼ
مً أي هىٕ.

هىٕ الخدٟٔ
جٟؿحري

مىيىٕ الخدٟٔ
ؾى ٝجُب ٤فى خضوص ال٣اهىن ال٨ىٍتي.

 .1اإلااصة ( )3الخـي جىو ٖلى يمان مؿاواة
الغظا ٫واليؿاء في الخمخ٘ حجمُ٘ الخ٣ى١
اإلاضهُت والؿُاؾُت.

جٟؿحري

ؾى ٝجُب ٤فى خضوص ال٣اهىن ال٨ىٍتي.

 .3اإلااصة ()1/ٝ 11الخـي جىو ٖلى خ٧ ٤ل
مىاًَ في الاهخساب.

اؾدبٗاصي +
جٟؿحري

لخٗاعيها م٘ ال٣اهىن ال٨ىٍتي الاهخسابي،
٦ما أٖلىذ أن َظا الخ ٤ال ًىُبٖ ٤لى
عظا ٫الكغَت وال٣ىاث اإلاؿلخت.

ُْٞ .3ما ًخٗل ٤بالِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالظي ناص٢ذ ٖلُّ هٟـ
الضْ٣ٞ ،٫ض ؤحجمذ البدغًٍ ًٖ ببضاء ؤًت جدٟٓاث ،بِىما ا٦خٟذ الُمً بةبضاء جدٖ ٟٔام
ٖلى مجمل الاجٟاُ٢ت بإن اهًمامِا ال ٌٗجي الاٖترا ٝبةؾغاثُل٣ٞ ،ض ؤبضث الٍٓ٩ذ ؤعبٗت
جدٟٓاث ٖلى الىدٓ الخالي:
الٗهض الضولي للخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت
م الضولت
 2ال٨ىٍذ

1

انًٍُ

هىٕ الخدٟٔ
جٟؿحري

مىيىٕ الخدٟٔ
ؾى ٝجُب ٤فى خضوص ال٣اهىن.

اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها
اإلااصة ( )1/ٝ 1الخـي جىو ٖلى أن مماعؾت الخ٣ى١
اإلاضوهت في الٗهض ج٨ىن صون جمُحز.
اإلااصة ( )3الخـي جىو ٖلى جأمحن الخ٣ى ١اإلادؿاوٍت
للغظا ٫واليؿاء في الخمخ٘ حالخ٣ى ١الا٢خهاصًت
والاظخماُٖت والش٣اُٞت.

جٟؿحري

ؾى ٝجُب ٤فى خضوص ال٣اهىن
ال٨ىٍتي.

اإلااصة ( )9الخـي جٟ٨ل خ ٤الٟغص في الًمان
الاظخماعي ،حما في طل ٪الخأمحن الاظخماعي.

اؾدبٗاصي

ؾى ٝج٣خهغ ٖلى ال٨ىٍدُحن.

اإلااصة ( - 2/ٝ 3ص) الخـي جٟ٨ل الخ ٤في ؤلايغاب.

اؾدبٗاصي

ٖلى ههىم الاجٟاُ٢ت

ٖام

ئن الاهًمام للٗهض ال ًىُىي
ٖلى الاٖترا ٝحاؾغاةُل أو
الضزى ٫في أي ٖال٢اث مٗها

ْ .4باليؿبت الجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ الٗىهغي٣ٞ ،ض ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الضْ٫
مدل الضعاؾتْ ،بِىما ؤحجمذ ؾلُىت ٖمان ُْ٢غ ًٖ الخدٖ ٟٔلى ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت ،جدٟٓذ
ٖلى بٌٗ ههٓنِا الضْ ٫الخمـ ألازغٔ:
اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ الٗىهغي
الضولت

م
2

الُمً

1

ال٨ىٍذ

3

البدغًٍ

1

الؿٗىصًت

1

ُ٢غ

1

ؤلاماعاث الٗغبُت

7

ؾلُىت ٖمان

اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها
ٖلى ههٓم الاجٟاُ٢ت.

هىٕ الخدٟٔ

جدٖ ٟٔام

اإلااصة ( )33بكإن ؾبل خل الجزاٖاث بحن
الضْ ٫ألاَغا ٝبكإن جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ؤْ
جٟؿحرَا.

جٟؿحري

اإلااصجان ( )2/ٝ 29 ،28اإلاخٗل٣خان
بإخ٩ام اهًمام الضْ ٫لالجٟاُ٢تْ ،اإلااصة
(/6ح/6 ،ص ال٣ٟغاث (.)8 ، 7 ، 5

هٟؿحري

ٖلى ههٓم الاجٟاُ٢ت.
اإلااصة ( )33الخانت بؿبل خل الجزإ بحن
ألاَغا ٝبكإن جٟؿحر ؤْ جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.
ٖلى ههٓم الاجٟاُ٢ت.
اإلااصة ( )33بكإن ؾبل خل الجزإ بحن
ألاَغا ٝبكإن جٟؿحر ؤْ جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.
ٖلى ههٓم الاجٟاُ٢ت.

مىيىٕ الخدٟٔ
بن ؤلاهًمام للِٗض ال ًىُٓي ٖلى الاٖتراٝ
بةؾغاثُل ؤْ الضزٓ ٫في ؤًت ٖال٢اث مِٗا.
جغٔ ؤهّ ًلؼم مٓا٣ٞت ألاَغا٧ ٝاٞت خخـى
ًم ً٨بخالت ؤي هؼإ بلى مد٨مت الٗض.٫
ً
خُض جغٔ ؤن ألاخ٩ام الٓاعصة بهما جدغم ٖضصا مً
ً
الضْ ٫مً بم٩اهُت ؤن جٓ٩ن َغٞا في الاجٟاُ٢ت
ً
ً
َْٓ ما ٌٗض ْيٗا جمُحزًا.

جدٖ ٟٔام

بن ؤلاهًمام للِٗض ال ًىُٓي ٖلى الاٖتراٝ
بةؾغاثُل ؤْ الضزٓ ٫في ؤًت ٖال٢اث مِٗا.
جغٔ ؤهّ ًلؼم مٓا٣ٞت ألاَغا٧ ٝاٞت خخـى
ًم ً٨بخالت ؤي هؼإ بلى مد٨مت الٗض٫
الضْلُت.
بن ؤلاهًمام للِٗض ال ًىُٓي ٖلى الاٖتراٝ
بةؾغاثُل ؤْ الضزٓ ٫في ؤًت ٖال٢اث مِٗا.
جغٔ ؤهّ ًلؼم مٓا٣ٞت ألاَغا٧ ٝاٞت خخـى
ًم ً٨بخالت ؤي هؼإ بلى مد٨مت الٗض٫
الضْلُت.

جدٖ ٟٔام

ؤال جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

هٟؿحري

جدٖ ٟٔام
جٟؿحري

اإلااصة ( )33بكإن ؾبل خل الجزإ بحن
ألاَغا ٝبكإن جٟؿحر ؤْ جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.

جٟؿحري

جغٔ ؤهّ ًلؼم مٓا٣ٞت ٧اٞت ألاَغا ٝخخـى
ًم ً٨بخالت ؤي هؼإ بلى مد٨مت الٗض٫
الضْلُت.

______

______

______

جدٖ ٟٔام

بن ؤلاهًمام للِٗض ال ًىُٓي ٖلى الاٖتراٝ
بةؾغاثُل ؤْ الضزٓ ٫في ؤًت ٖال٢اث مِٗا.

______

______

ٖلى ههٓم الاجٟاُ٢ت
______

 .5ؤما اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ يض اإلاغؤةْ ،الخـي ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الضْ ٫مدل
الضعاؾت٣ٞ ،ض ؤحجمذ ؾلُىت ٖمان ًٖ الخدٖ ٟٔلى ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت ،بِىما جدٟٓذ الضْ٫
الؿذ ألازغٔ ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢ت:

م
2

الضولت
صولت الُمً

1

ال٨ىٍذ

3

البدغًٍ

1

الؿٗىصًت

اجٟاُ٢ـت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ يض اإلاغأة
هىٕ الخدٟٔ
اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها
جٟؿحري
اإلااصة ( )2/ٝ 19الخانت حُغ ١خل الجزاٖاث ححن
الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت بكأن جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت
أو جٟؿحرَا.
جٟؿحري
 اإلااصة ( )2/ٝ 7الخانت حالخهىٍذ ٖلى ظمُ٘
الاهخساحاث وؤلاؾخٟخاءاث الٗامت ،وأَلُت
الاهخساب لجمُ٘ الهُئاث الخـي ًيخسب أًٖاؤَا
حاال٢ترإ.
 اإلااصة ( )1/ٝ 9الخـي ج٣ض ي حمىذ اإلاغأة خ٣ا
مؿاوٍا لخ ٤الغظل ُٞما ًخٗل ٤حجيؿُت
أَٟالها.
 اإلااصة ( )1/ٝ 21الخانت حالخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت
حالىالًت وال٣ىامت والىنأًت ٖلى ألاَٟا ٫وج ىيهم
أو ما قاحه طل.٪
 اإلااصة ع٢م ( ،)2/ٝ 19الخـي جخٗل ٤بؿبل خل
الجزإ ححن الضو ٫ألاَغا ٝخى ٫جٟؿحر أو جُبُ٤
الاجٟاُ٢ت.
ن
اإلااصة ( )1الخـي جخٗل ٤حاإلاؿاواة أمام ال٣اهى وخٓغ
الخمُُـؼ يض اإلاغأة في الضؾاجحر والدكغَٗاث الىَىُت.
اإلااصة ( )1/ٝ 9الخـي جخٗل ٤حمىذ اليؿاء خ٣ى٢ا
مؿاوٍت ُٞما ًخٗل ٤حجيؿُت أَٟالهً.
اإلااصة ( )1/ٝ 21الخـي جخٗل ٤حمؿاواة اإلاغأة م٘
الغظل ُٞما ًخٗل ٤حدغٍت الخى٣ل وازخُاع اإلاأوي
واإلاؿً٨
اإلااصة ( )21اإلاخٗل٣ت حا الت الخمُُـؼ ّ
ؿاء في
ي
ال
يض
ػ
ِ ِ
الٗاةلُت.
والٗال٢اث
حالؼواط
٧ل ألامىع الخـي جخٗل٤
ِ
ِ
ِ
اإلااصة ( )2/ٝ 19الخـي جخٗل ٤حالخدُ٨م ححن الضو٫
ألاَغا ٝوؤلاخالت ئلى مد٨مت الٗض ٫الضولُت في
خالت الخال ٝفي جٟؿحر أو جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت.
جدٖ ٟٔام
اإلااصة ( )1/ٝ -9الخـي جخٗل ٤حاإلاؿاواة ححن ألاحىًٍ
حاليؿبت لجيؿُت ألاَٟا.٫
اإلااصة ( )2/ٝ -19زانت حاخالت الجزإ ححن الضو٫
ألاَغا ٝخى ٫جٟؿحر أو جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ئلى مد٨مت
الٗض ٫الضولُت،

مىيىٕ الخدٟٔ

خُض جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في
الدكغَ٘ الىَني.

ئؾدبٗاصي

لخٗاعيه م٘ ٢اهىن الجيؿُت

ئؾدبٗاصي

حٗاعيه م٘ الكغَٗت
ؤلاؾالمُت

جٟؿحري
اؾدبٗاصي
اؾدبٗاصي

حخأُ٦ض جُبُ٣ها في ئَاع مباصب
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
لخٗاعيها م٘ ٢اهىن الجيؿُت
البدغٍيُت.
لخٗاعيها م٘ أخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.

جٟؿحري

وطل ٪حم٣ضاع جمكيها م٘
مباصب الكغَٗت ؤلاؾالمُت

جٟؿحري

ٖضم الالتزام حما ًخٗاعى م٘
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن
ؤلاؾالمي.
خُض حٗخبر هٟؿها ٚحر ملؼمت
حما وعص بهظٍ ال٣ٟغة.

جٟؿحري
اؾدبٗاصي

1

ُ٢غ

1

ؤلاماعاث
الٗغبُت

7

ؾلُىت
ٖمان

اإلااصة ( 1أ).

اؾدبٗاصي

اإلااصة  9ال٣ٟغة ،1

اؾدبٗاصي

ألنها جخٗاعى م٘ أخ٩ام اإلااصة
 3مً الضؾخىع.
لخٗاعيها م٘ ٢اهىن الجيؿُت.

اإلااصة  21ال٣ٟغة ،2

اؾدبٗاصي

اإلااصة  21ال٣ٟغة ،1

اؾدبٗاصي

اإلااصة  ،21ال٣ٟغة ( 2أ) و (ط).

اؾدبٗاصي

اإلااصة  ،21ال٣ٟغة ( 2و)

اؾدبٗاصي

اإلااصة ( )1/ٝ -1زانت حبُالن ال٣ىاهحن الخـي
حك٩ل جمُحزا يض اإلاغأة.

اؾدبٗاصي

اإلااصة ( )9بكأن الخ٣ى ١اإلادؿاوٍت ُٞما ًسو
ظيؿُت ألاَٟا.٫

اؾدبٗاصي

اإلااصة ( )1/ٝ -21الخانت حالخ٣ى ١اإلادؿاوٍت في
ألاَلُت.
اإلااصة ( )21جخٗل ٤حاإلاؿاواة في الؼواط والٗال٢اث
ألاؾغٍت.
اإلااصة ( )2/ٝ -19زانت حاخالت الجزإ ححن الضو٫
خى ٫جٟؿحر أو جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت ئلى الخدُ٨م.
ههىم ؤلاجٟاُ٢ت

اؾدبٗاصي

إلاسالٟهها أخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
إلاسالٟهها ٢اهىن ألاؾغة
وألاٖغا.ٝ
إلاسالٟهها أخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
إلاسالٟهها أخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
َظٍ ال٣ٟغة جىهه٢ ٪ىاٖض
اإلاىاعٍض في الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
ان الجيؿُت مؿألت صازلُت
جسً٘ لًىاحِ ال٣اهىن
الىَني.
لخٗاعيها م٘ أخ٩ام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
لخٗاعيها م٘ الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.

اإلااصة ( )19اإلاخٗل٣ت حاخالت الخدُ٨ت الى مد٨مت
الٗض ٫الضولُت .

اؾدبٗاصي

ٖام

اؾدبٗاصي

لٗضم جىا٣ٞها م٘ أخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهحن
الؿاعٍت في ؾلُىت ٖمان .
حٗخبر هٟؿها ٚحر ملؼمت

ُٞ .6ما ًخٗل ٤باجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ،الخـي ناص٢ذ ٖليها ؾذ صْ ٫هي  :الُمً  ،الٍٓ٩ذ ،
الؿٗٓصًت  ،ؤلاماعاث  ،البدغًٍ ُ٢ ،غ ٣ٞض جدٟٓذ اعب٘ صْ ٫هي  :الٍٓ٩ذ  ،البدغًٍ ،
الؿٗٓصًت ُ٢ ،غ ٖلى بٌٗ ؤخ٩ام الاجٟاُ٢تٖ ،لى الىدٓ الخالي:

م

الضولت
الُمً

2
1

ال٨ىٍذ

3

البدغًٍ

1

الؿٗىصًت

1

ُ٢غ

اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب
هىٕ الخدٟٔ
اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها
________
________
ٖام
مجمل ههىم الاجٟاُ٢ت.

ازخهاناث اللجىت الىاعصة في اإلااصجحن (،12
.)11
اإلااصة ( ) 2/ٝ 32مخٗل٣ت حدؿىٍت الجزاٖاث
ححن ألاَغا.ٝ
اإلااصة ( :)12اإلاخٗل٣ت حهالخُاث لجىت
مىاًَت الخٗظًب
اإلااصة ( )2/ٝ-32اإلاخٗل٣ت حدؿىٍت اإلاىاػٖاث.
ههىم الاجٟاُ٢ت ،و٦ظا ٖلى اإلااصجحن ()12
و( )11اإلاخٗل٣خحن حهالخُت لجىت مىاًَت
الخٗظًب.

ٖام
زام
ٖام
ئؾدبٗاصي
ٖام
اؾدبٗاصي

مىيىٕ الخدٟٔ
________
ٖضم ألازظ حأي هو ًم ً٨جٟؿحرٍ ٖلى
هدى ًخٗاعى م٘ مباصب الكغَٗت
ؤلاؾالمُت.
________
________
ٖضم الاٖترا ٝحهالخُاث لجىت
مىاًَت الخٗظًب،
ٖضم الالتزام حما وعص ٞيها.
ًخٗل ٤ح٩ل ما ًخٗاعى م٘ أخ٩ام
ال٣اهىن والضًً ؤلاؾالمي.

ُٞ .7ما ًخٗل ٤باجٟاُ٢ت خ ١ٓ٣الُٟل ،الخـي ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الضْ ٫مدل الضعاؾت،
٣ٞض جدٟٓذ ؤٚلب الضْٖ ٫لى ههٓم َظٍ ؤلاجٟاُ٢ت ْطلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
م
2
1

الضولت
صولت الُمً
ال٨ىٍذ

البدغًٍ

3
1
1

ُ٢غ

1

ؤلاماعاث

الؿٗىصًت

اجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل
هىٕ الخدٟٔ
مىيىٕ الخدٟٔ
اإلااصة اإلاخدٖ ٟٔليها
_______
______
___________
ئػاء ٧ل ما ًخٗاعى م٘ أخ٩ام الكغَٗت
ٖام
ههىم الاجٟاُ٢ت.
ؤلاؾالمُت وال٣اهىن اإلادلي.
جٟؿحري ئن ال٨ىٍذ جٟ٨ل مىذ ظيؿُهها للُٟل مجهى٫
ئٖالن بكأن اإلااصة ( )7الخـي جخٗل٤
ألاحىًٍ الظي ًىلض ٖلى أعاييها َب٣ا ل٣ىاهحن
حد ٤الُٟل في الجيؿُت.
الجيؿُت ال٨ىٍدُت.
ئٖالن بٗضم مىا٣ٞهها ٖلى اإلااصة ( )12اؾدبٗاصي لخٗاعيها م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
الخـي جخٗل ٤حىٓام الخبني.
_______
______
___________
٧ل ماًسال ٠أخ٩ام الكغَٗت ألاؾالمُت
جدٖ ٟٔام
ٖلى ههىم الاجٟاُ٢ت
جدٖ ٟٔلى أخ٩ام اإلااصجحن ( )1و
( )21مً الاجٟاُ٢ت.
اإلااصة ( 2/ٝ 7و  )1الخـي جخٗل ٤اؾدبٗاصي خُض جغي أن ا٦دؿاب الجيؿُت قأن صازلي

حالجيؿُت.

جىٓمه الدكغَٗاث الىَىُت.

اإلااصة ( )21الخـي جخٗل ٤حد ٤الُٟل جٟؿحري
في خغٍت الُٗ٣ضة والضًً.

خُض ٢هغث التزامها حمًمىن َظٍ اإلااصة ئلى
اإلاضي الظي ال ًخٗاعى م٘ مباصب وأخ٩ام
الكغَٗت ؤلاؾالمُت.
ئط ٢هغث التزامها بها في يىء ما ج٣غعٍ ألاهٓمت
وال٣ىاهحن اإلادلُت ،وبما ال ًسل حخ٣الُضَا وُ٢مها
الش٣اُٞت.

اإلااصة ( )27الخـي جخٗل ٤حًمان جٟؿحري
ألاَغا ٝخ ٤الُٟل في الخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث مً اإلاهاصع الىَىُت
والضولُت اإلاخىىٖت.
واإلااصة ع٢م ( )12الخـي جخٗل ٤حالخبني .اؾدبٗاصي
7

ؾلُىت ٖمان

ههىم الاجٟاُ٢ت.

جدٖ ٟٔام

اإلااصة ( )7اإلاخٗل٣ت حالجيؿُت

جٟؿحري

اإلااصة ( )1/ٝ9الخـي جخٗل ٤حالتزام جٟؿحري
الضولت حخىٞحر مٗلىماث ًٖ أًٖاء
ألاؾغة في الخاالث الخـي ًيكأ ٞيها
ٞهل الُٟل ًٖ أحىٍه هدُجت ئظغاء
ّ
اجسظجه الضولت ئال ئطا ٧ان جىٞحر َظٍ
اإلاٗلىماث لِـ لهالر الُٟل،
واإلااصة ( )21اإلاخٗل٣ت حد ٤الُٟل
اؾدبٗاصي
في خغٍت الضًً،
اإلااصة ( )32الخـي حؿمذ لألَٟا ٫اؾدبٗاصي
اإلاىخمحن ئلى أ٢لُاث صًيُت حالجهغ
بُٗ٣ضتهم.

خُض أحضث التزامها حمباصب الكغَٗت ؤلاؾالمُت
الخـي ال ججحز الخبني.
ٖلى ٧ل ما ًغص مً التزاماث في الاجٟاُ٢ت ال
ًخماش ى م٘ ال٣اهىن ؤلاؾالمي والدكغَٗاث
الؿاعٍت في الؿلُىت ،وبسانت جل ٪الخـي جخٗل٤
حالخبني الىاعصة في اإلااصة ()12
وجدٖ ٟٔام آزغ ًخٗل ٤حخُبُ ٤الالتزاماث
الىاعصة في الاجٟاُ٢ت في خضوص اإلاىاعص اإلاخاخت،
خُض ٟ٦لذ مىذ اإلاىالُض مجهىلي آلاحاء الظًً
ًىلضون ٖلى أعيها و٣ٞا ل٣اهىن الجيؿُت.
خُض َلبذ ئياٞت ظملت ًخٗل ٤حـ"الؿالمت
الٗامت" لهظٍ ال٣ٟغة.

للخٗاعى م٘ أخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت.

الحٗخبر هٟؿها ملؼمت لهظٍ اإلااصة .

زاهُا  :جهيُ ٠وجُُ٣م الخدٟٓاث وأزغَا الٗملي ٖلى نُٗض الخُبُ ٤الٟٗلي إلا٣خًُاث
الاخترام الىاظب لخ٣ى ١ؤلاوؿان :
حٗضصث ْجىٖٓذ جدٟٓاث الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان
الخـي اعجبُذ بها٦ ،ما جغاْخذ آلازاع ال٣اهٓهُت اإلاترجبت ٖلى َظٍ الخدٟٓاثِٞ ،ىا ٥جدٟٓاث
ًىٗضم جإزحرَا ال٣اهٓوي ٖلى هُا ١التزام الضْلت باخترام الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت،

ً
َْىا ٥جدٟٓاث ؤزغٔ ججغص (ؤخُاها) التزام الضْلت باخترام الخ ١ٓ٣الٓاعصة باالجٟاُ٢ت مً ؤي
مًمٓنْ ،بُان طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
 .2مً خُض بوٗضام جإزحر الخدٖ ٟٔلى هُا ١التزام الضْلت باخترام الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٓاعصة في
الاجٟاُ٢تً ،ىُب ٤طلٖ ٪لى "الخد ٟٔالٗام" الظي ؤبضجّ ٧ل مً الُمً ْالٍٓ٩ذ ْؤلاماعاث
ْالبدغًٍ ٖلى مجمل ههٓم اجٟاُ٢ت "الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ الٗىهغي" بإن
اهًمامِا بلى الاجٟاُ٢ت ال ٌٗجي اٖتراِٞا بضْلت "بؾغاثُل"ِٞ ،ظا الخد ٟٔالؿُاس ي ال ٖال٢ت لّ
بالتزام جل ٪الضْ ٫باخترام الخ ١ٓ٣الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت.
ً
ٍْ .1ىضعط ؤًًا يمً َاثٟت الخدٟٓاث الخـي ال ؤزغ ٢اهٓوي لِا ٖلى بخترام الضْ ٫للخْ ١ٓ٣الخغٍاث
الٓاعصة في الاجٟاُ٢ت الضْلُت ،ظمُ٘ الخدٟٓاث الخـي أحضتها الضو ٫الٗغبُت حسهىم
ازخهام مد٨مت الٗض ٫الضولُت حىٓغ اإلاىاػٖاث ححن الضو ٫ألاَغا ٝبكأن جٟؿحر أو
ً
جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت الضولُت مدل الخد .ٟٔخُض ؤن ْالًت مد٨مت الٗض ٫الضْلُت حؿدىضَ ،ب٣ا
ألخ٩ام ال٣اهٓن الضْلي اإلاٗانغ ،بلى عيا اإلاخىاػٖحن مً الضْ ٫باللجٓء بليهاَْ ،ظا ما ًمحز َظٍ
املخ٨مت ًٖ الً٣اء الضازلي الظي ًخمحز بالٓالًت الجبرًتْ ،جٓ٩ن مد٨مت الٗض ٫الضْلُت
مسخهت بىٓغ الجزإ ٖىض خضْر اجٟا ١بحن ظمُ٘ ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت ٖلى ؤلالخجاء بلى املخ٨مت
بؿبب وكٓء هؼإ مٗحنَْ ،ىا حكمل ْالًت املخ٨مت ظمُ٘ ؤهٓإ اإلاىاػٖاث التى ٌٗغيِا ٖليها
ً
ألاَغاً ،ٝ
ؾٓاء ٧اهذ ٢اهٓهُت ؤْ ؾُاؾُت اؾدىاصا بلى عيا اإلاخىاػٖحن بغ ٘ٞالضٖٓٔ ؤمام املخ٨مت،
وٍغظ٘ طل ٪ئلى اإلااصة ( )2/31مً الىٓام ألاؾاس ى التى جىو ٖلى أن" :حكمل والًت
اإلاد٨مت ظمُ٘ الً٣اًا التى ٌٗغيها ٖليها اإلاخ٣ايىن٦ ،ما حكمل ظمُ٘ اإلاؿاةل
اإلاىهىم ٖليها حهٟت زانت فى مُشا ١ألامم اإلاخدضة أو في اإلاٗاَضاث والاجٟاُ٢اث
اإلاٗمى ٫بها"()11
 ) 44كال يكوف كمة العدؿ الدكلية اختصاص إجبارل إالّ يف األحواؿ التالية :أ -كجود اتفاؽ ثنائى أك مجاعي يقرر كالية ا كمة اإلجبارية بشأف
ادلنازعات ادلتعلقة بتفسَت هذر االتفاقيات أك تنفيذها.ب-كجػود إعالف قبوؿ االختصاص اإلجبارل للمحكمة ،كمقتضار أف أم دكلة ذلا أف
تصرح ىف أم كقت أبهنا بذات تصرلها هذا كبدكف حاجة إىل اتفاؽ خاص ،كتقبل الوالية اجلربية ىف نظر مجيع ادلنازعات القانونية الىت تقوـ بينها

كبُت دكلة تقبل االلتزاـ نفسه ،مىت كانت هذر ادلنازعات تتعلق ابدلسائل ا تية - :تفسَت معاهدة من ادلعاهدات - .أية مسألة من مسائل القانوف
الدكيل - .لقيق كاقعة من الوقائع التػي إذا ثبتت كانت خرقان اللتزاـ دكيل - .نوع التعويض ادلًتتب على انتهاؾ التزاـ دكيل كمدل هذا التعويض.

كيتضا من ذلك أف الدكلة الىت تقبل شرط االختصاص اإللزامي ال تلتزـ به إالّ ىف مواجهة الدكؿ الىت قبلته ،مبعٌت أنه ال جيوز لدكلة أف تقاضى
دكلة أخرل أماـ ا كمة على أساس قبوؿ األخَتة للشرط ادلذكور ،إالّ إذا كانت هى نفسها قد قبلت االلتزاـ ابللجوء إىل ا كمة على أساس

ْ .3لَ ً٨ىا ٥جدٟٓاث ؤبضتها الضْٖ ٫لى الاجٟاُ٢اث اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان مم ً٨ؤن ًهل
ً
جإزحرَا خضا ًجغص التزام الضْ ٫باخترام الخ ١ٓ٣الٓاعصة ٞيها مً ؤي مًمٓن خ٣ُ٣يْ ،منها
الخدٟٓاث اإلاخٗل٣ت بٗضم جُبُ ٤الاجٟاُ٢ت حما ًخٗاعى م٘ مباصب الكغَٗت ؤلاؾالمُت،
خُض ٧ان ألاظضع حالضو ٫الٗغبُت الخـي جسص ى مً أن ًإصي التزامها الضولي ئلى اإلاؿاؽ
حمباصب الكغَٗت ؤلاؾالمُت أن جباصع ٢بل الاعجباٍ حاالجٟاُ٢ت الضولُت ئلى صعاؾت ٖال٢ت
الالتزاماث الخـي جٟغيها الاجٟاُ٢ت حمباصب الكغَٗت ٖلى وظه مدضص ،م٘ الالتزام حالخٟؿحر
اإلاؿدىحر إلاباصب الكغَٗت الظي ٌعي مخُلباث الٗهغ وٍخىاءم مٗها.
ً
ٖلى ؤن ٖؼْ ٝاإلاكغٕ الٗغبي ًٖ َظا اإلاىهج الجاص ْاؾدؿِالّ الخد ٟٔاٖخباَا صْن جٓيُذ إلاا
ً
ٖؿاٍ ؤن ًٓ٩ن مً مٓي٘ للخٗاعى بحن مباصت خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الكغَٗت ٧ان مدال إلاالخٓاث
لجىت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ألامم اإلاخدضة ٖلى ج٣اعٍغ البلضان الٗغبُتْٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ٫الخٓذ
لجىت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في عصَا ٖلى ج٣غٍغ صْلت مهغ "الُاب٘ اإلالخبـ" إلٖالن الضْلت بالخدٟٔ
ً
اؾدىاصا بلى الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٖىض الخهضًٖ ٤لى الِٗضَْ ،لبذ مً الضْلت الُغ ٝؤن جدضص
مضٔ بٖالجها ؤْ حسخبّ(.)56
ْمً ؤمشلت الخدٟٓاث ؤلاٖخباَُت الخـي جبضحها الضْ ٫الٗغبُت ٖلى الاجٟاُ٢اث الضْلُت ،الخدٟٔ
الظي ؤبضجّ ٧ل مً صْ :٫الٍٓ٩ذ ْؤلاماعاث ْٖمان ٖلى هو اإلااصة  32مً اجٟاُ٢ت خ ١ٓ٣الُٟل،
الخـي جخٗل ٤بىٓام الخبجي لخٗاعيِا م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،خُض ؤن اإلااصة مدل الخد ٟٔجخدٟٔ
ً
ٖلى هٓام الخبجي ؤْ ٚحرٍ مً البضاثل الكبيهت ْ٣ٞا للخهٓنُت الضًيُت ْالش٣اُٞت ل٩ل صْلتْ ،مً
اإلاٗغْ ٝؤن مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت جإخظ بىٓام الٟ٨التْ ،جى٨غ هٓام الخبجي اإلاٗغْ ٝفي
الش٣اٞت الٛغبُت اإلاؿُدُتْ ،مً زم ٞال مدل للخد ٟٔلٓظٓص بضًل لضٔ الضْ ٫الٗغبُتَْٓ ،
هٓام "الٟ٨الت" الظي ًد ٤٣ألاٚغاى اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة  32مً الاجٟاُ٢ت.
ْبهٓعة زانت ٣ٞض هالذ اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ يض اإلاغؤة الىهِب ألاْٞغ
ً
مً الخدٟٓاث الخـي حؿدىض بلى مباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُتْٖ ،ضصَا ( )24جدٟٓا ؤبضًذ مً ظاهب
االختصاص اإلجبارل ،كقد يكوف قبوؿ االختصاص اإلجبارم للمحكمة مطلقان دكف قيود أك لفظات ،كأف يعلق بشرط التبادؿ من جانب عدة

دكؿ أك دكؿ معينة بذاهتا ،كما أنه قد يقيد مبدة معينة أك ابلنص على أنه ال يسرم إالّ على ادلنازعات ادلتعلقة ابالختصاص الداخلي.
 ) 45كثيقة /EGY76CCPR/CO/

زمـ صْ ٫هي :ؤلاماعاث ( 4جدٟٓاث)ُ٢ْ ،غ ( 5جدٟٓاث) ،الؿٗٓصًت (جدٟٓان) ،البدغًٍ (4
جدٟٓاث)ْ ،الٍٓ٩ذ (جد ،)ٟٔبل بن بٌٗ الضْ ٫الٗغبُت جدٟٓذ ٖلى اإلااصة الجَٓغٍت الخـي
حك٩ل ظَٓغ الاجٟاُ٢ت ْالخـي جىو ٖلى مبضؤ ٖضم الخمُُـؼْ ،هي اإلااصة الشاهُت ،ألامغ الظي ًٟغٙ
الخهضًٖ ٤لى الاجٟاُ٢ت مً ؤي مٛؼَْٔ ،ظا ما صٖا لجىت الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخمُُـؼ يض
اإلاغؤة باألمم اإلاخدضة بلى الخٗبُـغ ًٖ "٢ل٣ها ئػاء الٗضص ال٨بحر مً الخدٟٓاث الخـي حضا أنها ال
جدىاؾب م٘ مىيىٕ وٚاًاث الاجٟاُ٢ت".

انفصم انثبين
يدي انخشاو اندول ببحخزاو حك ادلدافؼني يف حزَت
االخخًبع واالحخدبج انسهًٍ
ؾىدىاْ ٫في َظا الٟهل مبدشحن َما:
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.
ُ
اإلابدض الشاوي :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت للخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي في الضْ٫
الٗغبُت مدل الضعاؾتُ٢ْ ،اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت مدل
الضعاؾت بهظا الخ ٤زال ٫الٟترة 3122م 3124 -م.

-

الفناف الكريكاتورم الراحل نجي العلي

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت ببحلك يف حزَت االخخًبع
واالحخدبج انسهًٍ

ًىهغ ٝمِٟٓم الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي في مجا ٫ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،ئلى خ٧ ٤ل شخو في أن ًجخم٘ م٘ ٚحرٍ مً ألاشخام ،حأي ق٩ل مً ألاق٩ا٫
الؿلمُت ،بٛغى جىُٓم /أو ؤلاقترا ٥في /ألاوكُت الؿلمُت الخـي جغمي ئلى الضٖىة ئلى
خماًت وئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت ،ؾىاء ٖلى الهُٗض الىَني أو
الهُٗضًً ألا٢لُمي والضولي.
ْ٢ض خغنذ ؤٚلب اإلآازُ ٤الضْلُت ْألا٢لُمُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى الاٖترا ٝبد٧ ٤ل
بوؿان في خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي ،خُض جىو اإلااصة  2/31مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ١ٓ٣
ؤلاوؿان ٖلى ؤن" :ل٩ل شخو الخ ٤في خغٍت ؤلاقترا ٥في الاظخماٖاث والاخخجاظاث
الؿلمُت"٦ ،ما ههذ اإلااصة ( )32مً الِٗض الضْلي الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ٖلى ؤن:
"ً٨ىن الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي مٗترٞا حه ،وال ًجىػ أن ًىي٘ مً الُ٣ىص ٖلى مماعؾت
ّ
َظا الخ ٤ئال جل ٪الخـي جٟغى َب٣ا لل٣اهىن وحك٩ل جضاححر يغوعٍت في مجخم٘ صًمى٢غاَي،
لهُاهت ألامً ال٣ىمي أو الؿالمت الٗامت أو الىٓام الٗام أو خماًت الصخت الٗامت أو
آلاصاب الٗامت أو خماًت خ٣ى ١آلازغًٍ وخغٍاتهم".
ْٖلى الهُٗض ألا٢لُمي الٗغبي،ههذ اإلااصة ( )39مً اإلاُشا ١الٗغبي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى ؤن:
"ل٩ل مٓاًَ الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْخغٍت الخجم٘ بهٓعة ؾلمُت".
ْههذ اإلااصة ( )6مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى ؤن:
اإلااصة الخامؿت
مً ؤلاٖالن

"لٛغى حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُتٓ٩ً ،ن ل٩ل
شخو الخ ،٤بمٟغصٍ ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍٖ ،لى الهُٗضًً الَٓجي ْالضْلي،
ً
في :ؤ -ؤلالخ٣اء ؤْ الخجم٘ ؾلمُا"...

ْالجضًض في ألامغ ؤن ْايعي بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٢ ،ض هٓغْا بلى خ٤
الاخخجاط الؿلمي باٖخباعٍ ؤخض ؤق٩ا ٫مماعؾت خ ٤الخجم٘ الؿلمي اإلا ٫ٟٓ٨بد٨م اإلااصة ()2/6
مً ؤلاٖالن طاجّ ،خُض ههذ ال٣ٟغة ألاْلى مً اإلااصة ( )23مً ؤلاٖالن ٖلى ؤن:

اإلااصة ( )2/21مً ئٖالن
خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان

"ل٩ل شخو الخ ٤بمٟغصٍ ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،في ؤن ٌكتر ٥في
ألاوكُت الؿلمُت إلاىاًَت اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت".

بل ؤ٢غث ال٣ٟغة الشالشت مً طاث اإلااصة بد٧ ٤ل شخو" :حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،أن
ًخمخ٘ في ْل ال٣اهىن الىَني حدماًت ّ
ٗٞالت لضي م٣اومخه أو مٗاعيخه ،حىؾاةل ؾلمُت
لألوكُت وألاٗٞا ٫اإلايؿىبت ئلى الضو ،٫حما ٞيها جل ٪الخـي حٗؼي ئلى الامخىإ ًٖ ٗٞل،
والخـي جإصي ئلى اههها٧اث لخ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُتًٞ ،ال ًٖ أٗٞا ٫الٗى٠
الخـي جغج٨بها ظماٖاث أو أٞغاص ،وجإزغ في الخمخ٘ حد٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت".
َْٗخبـغ الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي ،م٘ الخ ٤في الخىُٓم ْالخ ٤في خغٍت الغؤي
ْالخٗبُـغ ،مً الخ ١ٓ٣اإلاغجبُت ْاللهُ٣ت بد٧ ٤ل بوؿان في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت
للبالصْ ،ؤهّ بظلً ٪ضزل يمً َاثٟت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت الخـي ال ًجٓػ ٞغى ُٓ٢ص ٖلى
مماعؾهها بال بكغٍْ زالزت هي:
ً
ً
 .2ؤن جٟغى جل ٪الُٓ٣ص َب٣ا لل٣اهٓن في مجخم٘ صًمٓ٢غاَي ،ؤي ؤال ًٓ٩ن ٞغيِا حٗؿُٟا مً
ً
ُ
ُ
٢بل ظِت ؤلاصاعة ،بل ال بض مً ؤن جهضع َب٣ا ل٣اهٓن حكغَعي جغاعى  ُّٞقغٍْ صخت
ً
بنضاع ال٣اهٓن َب٣ا لضؾخٓع الضْلت.
 .3ؤن حك٩ل َظٍ الُٓ٣ص جضابحر يغْعٍت بدُض ال جٓظض ْؾُلت ؤزغٔ لخالفي ألايغاع الىاججت ًٖ
مماعؾت الخ ٤ؾٓٔ ٞغى َظٍ الُٓ٣ص.
 .4ؤن حؿههض ٝجل ٪الُٓ٣ص نُاهت ألامً الٓ٣مي ؤْ الؿالمت الٗامت ؤْ الىٓام الٗام ،ؤْ خماًت
الصخت الٗامت ؤْ آلاصاب الٗامت ؤْ خماًت خ ١ٓ٣آلازغًٍ ْخغٍاتهم ألاؾاؾُت.
ْال ق ٪ؤن ٢ضعة اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى الُ٣ام بإوكُههم الؿلمُت في مجا ٫حٗؼٍؼ
ً
ً
ْخماًت ْالضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان جغجبِ اعجباَا ْزُ٣ا بضعظت ما ًخمخ٘ بّ َاالء اإلاضآٗٞن مً
٢ضعة ٖلى مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلميْ ،جغجبِ ٦ظل ٪بمؿخٓٔ الخماًت
اإلآٟ٨لت للمضاٗٞحن يض الاههها٧اث الخـي ٢ض ُجغج٨ب في مٓاظِههم ؤزىاء مماعؾت َظا الخً ،٤
ؾٓاء
بٓاؾُت الٟاٖلحن الخٓ٩مُحن ؤْ الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن ،لظل ٪خغم بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن
في اإلااصجحن (ٖ )23ْ 3لى الخإُ٦ض ٖلى ؤن الضْلت جخدمل مؿاْلُت ْْاظب الُ٣ام بمِمخحن
عثِؿخحن:

اإلاهمت ألاولى :هي بيٟاء الكغُٖت الضؾخٓعٍت ْال٣اهٓهُت ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الاظخمإ الٗام
ً
ْالخجم٘ ْالاخخجاط الؿلميًٞ ،ال ًٖ ٖضم ْي٘ الٗغاُ٢ل ْالُٓ٣ص الخـي تهض ٝبلى الخًُِ ٤مً
ؤق٩اْ ٫مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي ،ؤْ ٖغ٢لت /ؤْ حُُٗل/ؤْ خٓغ
مماعؾت َظا الخ.٤
َْكمل الخ ٤في الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ٖضة ؤق٩ا ٫منها :الاظخمإ في م٩ان زام،
الاظخمإ الٗام ،اإلاإجمغ الٗام ،الخٓاَغاث ،اإلاؿحراث ،ؤلاٖخهاماث ،الىٟ٢اث
الاخخجاظُت...وٚحر طل ٪مً أق٩ا ٫الخجم٘ والاخخجاط ،الخـي الحض أن ًخىاٞغ ٞيها َاب٘
الؿلمُت واؾههضا ٝالضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها صولُا،
واإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن.
اإلاهمت الشاهُتً :جب ؤن جخسظ الضْلت ظمُ٘ الخضابحر الالػمت الخـي جٟ٨ل ل٩ل مضا ًٖ ٘ٞخ١ٓ٣
ؤلاوؿان خماًت الؿلُاث املخخهت لّ بمٟغصٍْ ،باالقخـغا ٥م٘ ٚحرٍ ،مً أي ٖى ٠أو تهضًض أو
اهخ٣ام أو جمُحز ٧ان ياعا ٗٞال أو ٢اهىها أو يُٛا أو أي ئظغاء حٗؿٟي آزغ أزىاء أو بؿ ب،
أو هدُجت إلاماعؾخه أي ق٩ل مً أق٩ا ٫خغٍت الخجم٘ والاخخجاط الؿلمي ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ
َىٍت ال٣اةم ٖلى مماعؾت الٗى ،٠أو الههضًض أو الاهخ٣ام أو الخمُُـؼ ،وَل ٌٗخبـغ مً
الٟاٖلحن الخ٨ىمُحن أو مً الٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمُحن.

ادلبحث انثبين
األُطز انمبَىَُت ادلُظًت حلزَت االحخدبج وانخدًغ انسهًٍ
ولُبص يدي متخغ ادلدافؼني هبذا احلك يف اندول انؼزبُت
زلم اندراست
ؤخالذ الضؾاجحر الٗغبُت ؤمغ جىُٓم مماعؾت اإلآاَىحن للخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي
ئلى ال٣ىاهحن ،لخأحي َظٍ ال٣ىاهحن و٢ض ويٗذ ُ٢ىص ٚحر قغُٖت ٖلى مماعؾخه ،أٞغٚذ َظا
الخ ٤في خاالث ٦شحرة مً أي مًمىن ٗٞلي٢ْ ،ض جغاْخذ الُٓ٣ص ما بحن ْي٘ قغٍْ مجخٟت
ْمغَ٣ت إلاماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْ الخجم٘ الؿلمي ،ؤْ ازًإ مماعؾخّ لهٓع مخٗضصة
ً
مً الغ٢ابت الؿاب٣ت ْالالخ٣تًٞ ،ال ًٖ ٞغى ٖٓ٣باث ظىاثُت ٢اؾُت (بضهُت ؤْمالُت) ٖلى ٧ل
مً ًسال ٠الًٓابِ ال٣اهٓهُت ُ
اإلاىٓمت إلاماعؾت َظا الخْ ،٤هي في مجملها مدٌ ُ٢ىص ٚحر
قغُٖت ال جيسجم م٘ اإلاٗاًحر الضولُت الخانت حدغٍت الاظخمإ ،والاخخجاط الؿلمي اإلاكاع
ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،وٚحرٍ مً مىازُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان الضولُت.
مى ٠٢الضؾاجحر مً الخ ٤في خغٍت الاظخمإ والاخخجاط الؿلمي
الُمً ال٨ىٍذ البدغًٍ ؤلاماعاث الؿٗىصًت ُ٢غ ٖمان
الضولت
اإلااصة اإلااصة
---اإلااصة
اإلااصة اإلااصة
--اإلاىاص الضؾخىعٍت اإلاىٓمت لهظا
31
11
33
13
11
الخ.٤
الؿمت الٗامت الخـي ججم٘ بحن ههٓم ح ّ
ٗغ ٝجل ٪الضؾاجحر الخمخـ٘ حـالخ ٤فـي الخجمـ٘ وحؿـمذ حمهـاصعجه.
الضؾاجحر الٗغبُت ُٞما ًسو الخ ٤وطلـ ٪حاإلخالـت ئلـى ال٣ــىاهحن لخىُٓمـه ،الخــي جــأحي جدـذ ؾـخاع جىٓــُم
الخـ ــ ٤لخُ٣ـ ــضٍ أو حؿـ ــمذ حمهـ ــاصعجه حاإلاسالٟـ ـت للمىازُـ ــ ٤الضولُـ ــت
في الخجم٘ الؿلمي.
لخ٣ى ١ؤلاوؿان.

ٍْم ً٨جهيُ ٠مٓ ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت ُ
اإلاىٓمت إلاماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘
الؿلمي بلى زالر َٓاث ٠عثِؿت٧ ،الخالي:

مى ٠٢الدكغَٗاث الىَىُت مً مماعؾت خغٍت الاخخجاط والخجم٘ الؿلمي
حكغَٗاث وَىُت ج٨خٟي حمجغص حكغَٗاث وَىُت حكترٍ حكغَٗاث وَىُت ججاَلذ جماما
"ؤلاحال "ٙأو "ؤلازُاع" صون الخهىٖ ٫لى "جغزُو" جىُٓم مماعؾت اإلاىاَىحن للخ ٤في
اقتراٍ الخهىٖ ٫لى جغزُو مؿب٢ ٤بل مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ و الخجم٘ الؿلمي.
خغٍت الاظخمإ والخجم٘
إلاماعؾت الخ.٤
الؿلمي.
ؤلاماعاث وؾلُىت ٖمان
ال٨ىٍذ وُ٢غ.
الُمً والبدغًٍ.
والؿٗىصًت.

ْعٚم الٟغْ٢اث الٓاضخت في مٓ ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت ُٞما ًخٗل ٤بكغٍْ مماعؾت الخ ٤في
خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي ،بال ؤن طل ٪ال ًُسل حالخ٨م الٗام الظي ًىُب ٤م٘ مٓ٠٢
الخٓ٩ماث الٗغبُت ُٞما ًخٗل ٤بمضٔ اخترامِا لخ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الخمخ٘
ً ً
بمماعؾت َظا الخ ٤جمخٗا جاما ،خُض ًٓاظّ َاالء اإلاضآٗٞن اههها٧اث ْججاْػاث ْاؾٗت الىُا١
ً
ُْٓ٢صا ٚحر قغُٖت ٖىض مماعؾت خِ٢ٓ٣م في خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي في ظمُ٘ الضْ٫
الٗغبُت مدل الضعاؾت ،وجأحي جل ٪الاههها٧اث والخجاوػاث والُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى ٖمل
اإلاضاٗٞحن ٖلى زلُٟت زىعاث "الغبُ٘ الٗغبي" ،الخـي جٟجغث م٘ حضاًت الٗام 1222م في ٧ل
مً صولتي جىوـ ومهغ ،مُالبت حاإلنالح الؿُاس ي والضؾخىعي ،وم٩اٞدت الٟؿاص
الخ٨ىمي واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ،لخمخض بٗضَا ئلى ٧ل مً صولتي :الُمً والبدغًٍ ،لخشحر
مساوٖ ٝمُ٣ت لضي حاقي خ٨ىماث صو ٫الخلُج الٗغبي ،مً اهخ٣اٖ ٫ضوي جل ٪الشىعاث ئلى
حلضانها طاث ألاهٓمت الؿُاؾُت اإلادآٞت.
خُض جٓؾٗذ خٓ٩ماث الضْ ٫الٗغبُت في جُبُ ٤الُٓ٣ص ٚحر الكغُٖت اإلاٟغْيت ٖلى مماعؾت
الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي ُبم٣خط ي الٓ٣اهحن اإلاٗمٓ ٫بهاْ ،طل ٪إلاى٘ ؤْ حُُٗل
الاظخماٖاث ْالاخخجاظاث الؿلمُت حظعَٗت الخٟاّ ٖلى "الىٓام الٗام" واعج٩اػا ٖلى ٢ىاهحن
وحجج م٩اٞدت ؤلاعَاب و"أٖما ٫الكٛب" و"ال٣ال٢ل والايُغاحاث"٦ ،ما حٗاملذ
الخٓ٩ماث الٗغبُت ب٣م٘ ْٖى ٠قضًضًً م٘ ٧ل مٓاَغ ْؤق٩ا ٫الاظخماٖاث الٗامت ْالاخخجاط
الؿلمي للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً اإلاُالبحن باخترام خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْبظغاء
بنالخاث صًمٓ٢غاَُت ْؾُاؾُت في جل ٪الضْْ ،٫طل ٪باملخالٟت للمٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في
بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ُْٞما ًلي هدىاْ ٫مٓ ٠٢حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت مً مماعؾت الخ ٤في خغٍت
الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي ،م٘ عنض ؤبغػ مٓاَغ الاههها٧اث ْالخجاْػاث الجؿُمت ْالُٓ٣ص ٚحر
الكغُٖت الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في البلضان الٗغبُت مدل الضعاؾت ْطل ٪في
زالزت مُالب .

ادلطهب األول
انخشزَؼبث انىطُُت انخـٍ حكخفٍ مبدزد "اإلبالؽ" أو
"اإلخطبر" دلًبرست احلك يف حزَت االخخًبع واالحخدبج
وانخدًغ انسهًٍ
ًُمشل َظا الىٕٓ مً الدكغَٗاث ٧ل مً ال٣اهٓن ع٢م ( )3:لؿىت 3114م بكإن جىُٓم اإلآاَغاث
ْاإلاؿحراث في صْلت الُمًْ ،اإلاغؾٓم ب٣اهٓن ع٢م  29لؿىت 2:84م بكإن الاظخماٖاث الٗامت
ْاإلآا٦ب ْالخجمٗاث اإلاٗض ٫بال٣اهٓن ع٢م  43لؿىت 3117م ْاإلاغؾٓم اإلال٩ي ع٢م  33لؿىت
3124م في صْلت البدغًٍْ ،ججم٘ بحن َظًً ال٣اهٓهحن ؾماث ٖامت مكتر٦ت ُٞما ًخٗل ٤بدضْص
مماعؾت خ ٤الخجم٘ الؿلمي٦ ،ما ؤن َىاٞ ٥غْ٢اث بؿُُت بُنهما بكإن نالخُاث ْؾلُاث
الجِت ؤلاصاعٍت٦ْ ،ظل ٪في الٗٓ٣باث اإلاٟغْيت ٖىض مسالٟت ؤخ٩ام ال٣اهٓهحن ُ
اإلاىٓمحن للخ ٤في
الخجم٘ الؿلمي.
ْؾٓ ٝهدىاْ ٫طل ٪في زالزت ٞغْٕ عثِؿت :
الٟغٕ ألاو :٫الؿماث اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الُمجي ْالبدغٍجي بكإن جىُٓم الخ ٤في خغٍت
الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي.
الٟغٕ الشاوي :جُُ٣م مٓيٓعي ل٩ل مً ال٣اهٓهحن الُمجي ْالبدغٍجي في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع
بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
الٟغٕ الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في مماعؾت خغٍت الاظخمإ
ْالاخخجاط الؿلمي.

انفزع األول
انسًبث انؼبيت ادلشخزكت بني انخُظُى انمبَىين دلًبرست حك انخدًغ
انسهًٍ يف كم يٍ حشزَؼبث انًٍُ وانبحزٍَ
ً
هٓعص َىا بُاها بالؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الُمجي ْالبدغٍجيُٞ ،ما ًخٗل ٤بدىُٓم
الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ْؤَم الٟغْ٢اث ال٣اثمت بحن َظًً ال٣اهٓهحن:
م

الؿماث الٗامت

 2ئ٢غاع خ ٤اإلاىاَىحن في
الخجم٘ الؿلمي

 3يـ ــغوعة ج٣ـ ــضًم "ح ـ ــال "ٙأو
"ئزُ ـ ـ ـ ـ ــاع" ئل ـ ـ ـ ـ ــى الجه ـ ـ ـ ـ ــت
ؤلاصاعٍت

 4البُاهاث الخانت حالبالٙ
أو ؤلازُاع:

الىو ال٣اهىوي
الدكغَ٘ الُمني  :للمىاَىحن في ٖمىم الجمهىعٍت ولألخؼاب
الؿُاؾُت واإلاىٓماث الجماَحرًت والى٣احاث اإلاهىُت ،خغٍت جىُٓم
اإلآاَ ـغاث واإلاؿحراث الؿلمُـت ،حما ال ًخٗاعى م٘ الضؾخىع
وأخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة (اإلااصة .)3
الدكغَ٘ البدغٍني :الاظخماٖاث الٗامت مباخت ،حالكغوٍ
وألاويإ اإلا٣غعة في َظا ال٣اهىن( .اإلااصة  ،)2وَؿغي َظا الخ٨م
ٖلى اإلاؿحراث واإلاىا٦ب واإلآاَغاث (اإلااصة .)9
الدكــغَ٘ الُمنــيً :جــب ٖلــى ٧ــل مــً أعاص جىٓــُم مٓــاَغة أو مؿــحرة
حكــُ٨ل لجىــت ج٣ــىم حخ٣ــضًم حــال ٙئلــى الجهــت اإلاسخهــت ٢بــل و٢ــذ ال
ً ٣ــل ٖ ــً زالز ــت أًـ ـام م ــً ج ــاعٍش ح ــضء اإلآ ــاَغة أو اإلاؿ ــحرةٖ ،ل ــى أن
ً٨ىن البال ٙم٨خىبا (اإلااصة ( 1أ) مً ال٣اهىن).
الدكــغَ٘ البدغٍنــي :جـىو اإلاـاصة ( )1مــً ال٣ــاهىن البدغٍنــي ٖلــى أن:
أ) ًج ــب ٖل ــى  ٧ــل م ــً ً ــىٓم اظخماٖ ــا ٖام ــا أن ًسُ ــغ ٦خاح ــت عة ــِـ
ألامً الٗام ٢بل الاظخمإ حشالزت أًام ٖلى ألا٢ل.
الدكغَ٘ الُمنيً :جب أن ً٨ىن البال ٙم٨خىبا ومدضصا ُٞه جاعٍش
وجىُ٢ذ حضء اإلآاَغة أو اإلاؿحرة ،وم٩ان ججمٗها واهُال٢ها ،وزِ
ؾحرَا وئنهائها وط٦غ أَضاٞها وأؾبابها ،وئعٞا ١الكٗاعاث الخـي
ؾتر ٘ٞزاللها ٖلى ؾ ُل ؤلاخاَت والٗلم ،وأن ً٨ىن البال ٙمىٗ٢ا
ٖلُه مً اللجىت ومىضخا ُٞه أؾماء عةِـ وأًٖاء اللجىت
ومهنهم وٖىاوٍنهم ،وفي خالت أن ج٨ىن الجهت الضاُٖت خؼبا
ؾُاؾُا أو مىٓمت ظماَحرًت أو ه٣احت مهىُتُٞ ،جب أن ً٨ىن
البال ٙمىٗ٢ا ٖلُه مً اإلامشل ال٣اهىوي للخؼب أو اإلاىٓمت أو
الى٣احت وممهىعا حسخمها ،حاإلياٞت ئلى أؾماء وجىُٗ٢اث اللجىت،

 5الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت
حخل٣ي البال ٙأو ؤلازُاع

 6نالخُاث الجهت ؤلاصاعٍت

وللجهت اإلاسخهت الخد ٤٣والخأ٦ض مً صخت ما ظاء في البالٙ
ّ
اإلا٣ضم ئليها" (اإلااصة ( 1أ) مً ال٣اهىن).
الدكغَ٘ البدغٍني :أ) ًجب أن ًبحن في ؤلازُاع ػمان وم٩ان
ومىيىٕ الاظخمإ ،وما ئطا ٧ان الٛغى مً الاظخمإ مدايغة أو
مىا٢كت ٖامت( .ب) ًجب أن ًى ٘٢ؤلازُاع زالزت أشخام( .ط)
ٌكترٍ في مً ًىٖ ٘٢لى ؤلازُاع -2 :أن ً٨ىن مً أَل اإلاضًىت أو
الجهت الخـي ؾُٗ٣ض ٞيها الاظخمإ -1 ،أن ً٨ىن مدل ئ٢امخه في
جل ٪اإلاضًىت أو ال٣غٍت ،أو أن ً٨ىن مٗغوٞا ححن أَلها حدؿً
ّ
الؿمٗت -3 ،أن ً٨ىن مخمخٗا حد٣ى٢ه اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وٍبحن
٧ل مً اإلاىٗ٢حن في ؤلازُاع اؾمه ونٟخه ومهىخه ومدل ئ٢امخه
(اإلااصة  ،)3وَؿغي َظا الخ٨م ٖلى اإلاؿحراث واإلاىا٦ب واإلآاَغاث
(اإلااصة .)9
الدكغَ٘ الُمىـي :ئصاعاث ألامً في أماهت الٗانمت أو اإلادآٞاث أو
اإلاضًغٍاث  .ماصة ()1
الدكغَ٘ البدغٍني :عةِـ ألامً الٗام أو مً ًىىب ٖىه .ماصة (/1أ)

ُٞ .2ما ًخٗل ٤بؿلُت ع ٌٞجىُٓم الاظخمإ أو اإلآاَغة:
الدكغَ٘ الُمني :أُٖذ اإلااصة ( 1أ) لجهت ؤلاصاعة خ ٤الخدغي
والخد ٤٣مً البُاهاث واإلاٗلىماث الىاعصة في "البال "ٙاإلا٣ضم ئليها.
الدكغَ٘ البدغٍني :جىو اإلااصة (ٖ )1لى أهه ال ًجىػ لغةِـ ألامً
الٗام مى٘ اظخمإ ٖام جم ؤلازُاع ٖىه ٖلى الىدى اإلابحن في َظا
ّ
ال٣اهىن ،ئال ئطا ٧ان مً قأهه ؤلازال ٫حاألمً أو الىٓام الٗام أو
خؿً آلاصاب بؿ ب الٛاًت مىه أو بؿ ب ْغو ٝالؼمان واإلا٩ان
اإلاالبؿت له ،أو ألي ؾ ب زُحر ٚحر طل ،٪وٍبل٢ ٜغاع اإلاى٘ ئلى
مىٓمي الاظخمإ ٢بل اإلاىٖض اإلادضص لالظخمإ حُىمحن ٖلى ألا٢ل،
وٍجىػ إلاىٓمي الاظخمإ الًُٗ في ٢غاع اإلاى٘ زال ٫زمؿت ٖكغ
ًىما مً جاعٍش ئحالٚهم حال٣غاع أمام اإلاد٨مت اإلاسخهت الخـي جٟهل
ُٞه حهٟت مؿخعجلت.
وَؿغي َظا الخ٨م ٖلى الخجمٗاث واإلاؿحراث واإلآاَغاث الخـي ج٣ام
أو حؿحر في الُغ ١أو اإلاُاصًً الخـي ً٨ىن الٛغى منها ؾُاؾُا.

 7الجؼاء اإلاترجب ٖلى ٖضم
ج٣ضًم البال ٙأو ؤلازُاع

 8الجهت اإلاؿإولت ًٖ
خماًت الخجم٘ الؿلمي

ُٞ .1ما ًخٗل ٤بؿلُت حٗضًل مىٖض وم٩ان الاظخمإ أو اإلآاَغة:
الدكغَ ـ٘ الُمنــي :مىدــذ اإلاـاصة ( )1ظهــت ؤلاصاعة ،والٖخبــاعاث أمىُــت
حدخ ـ ـت ،وبالخيؿـ ــُ ٤مـ ــ٘ الجهـ ــت الضاُٖـ ــت ،خـ ــ ٤حٗـ ــضًل مىٖـ ــض حـ ــضء
اإلآ ـ ــاَغة أو اإلاؿ ـ ــحرة أو ه ُ٣ـ ــت ججمٗه ـ ــا واهُال٢ه ـ ــا وز ـ ــِ ؾ ـ ــحرَا
واهههائها.
الدكغَ٘ البدغٍني :ههذ ال٣ٟغة ألازحرة مـً اإلاـاصة ( )3مـً ال٣ـاهىن
ٖل ــى أن ل ــغةِـ ألام ــً الٗ ــام أو م ــً ًى ــىب ٖى ــه حُُٛـ ـغ ػم ــان وم ٩ــان
الاظخم ــإ حى ــاءا ٖل ــى أي ؾـ ـ ب ًس ــل حالىٓ ــام الٗ ــامٖ ،ل ــى أن ًبل ــٜ
َ ـ ــالبي الاظخم ـ ــإ ح ـ ــظل ٪ز ـ ــال ً ٫ـ ــىمحن ٖل ـ ــى ألا٦شـ ـ ـغ م ـ ــً ؤلازُ ـ ــاع،
وَؿ ــغي َ ــظا الخ ٨ــم ٖل ــى الخجمٗ ــاث واإلاؿ ــحراث واإلآ ــاَغاث الخـ ــي
ج٣ام أو حؿحر في الُغ ١أو اإلاُاصًً الخـي ً٨ىن الٛغى منها ؾُاؾُا.
ّ
الدكغَ ـ٘ الُمنـي :لـم ًبـحن خـضوص الهـالخُاث اإلامىىخـت لجهـت ؤلاصاعة
اإلاسخهــت ئػاء الــبال ٙاإلا٣ــضم ئليهــا ،وَــل ًجــىػ لهــا عٞــٌ َــظا الــبالٙ
حذجت ٖضم صخت ٧ل أو بٌٗ البُاهاث واإلاٗلىماث الىاعصة ُٞه؟
الدكـغَ٘ البدغٍنــي :ئطا لـم ٌؿــخى ٝؤلازُـاع أًـا مـً الكــغوٍ اإلاكــاع
ئليها في َظٍ اإلااصة اٖخبر ٦أن لم ً( ً٨م .)3
الدك ـ ــغَ٘ الُمىـ ـ ـيٖ :ل ـ ــى الجه ـ ــت ألامىُ ـ ــت اإلاسخه ـ ــت ج ـ ــىٞحر الخماً ـ ــت
للمٓ ـ ــاَغة أو اإلاؿـ ــحرة ف ـ ــي خ ـ ــضوص ال ٣ـ ــىاهحن الىا ٞـ ــظة وخ ٟـ ــٔ ألام ـ ــً
والىٓــام ،وخماًــت اإلامخل٩ــاث الٗامــت والخان ـت وج٣ــضًم اإلاؿــاٖضاث
مً َبُت وئوؿاهُت وٚحرَا (ماصة .)3
ٖل ـ ــى الجه ـ ــت الضاُٖ ـ ــت واللجى ـ ــت ح ـ ــظ ٫أ٢د ـ ـ ى ظه ـ ــض للخُلىل ـ ــت صون
ؤلازال ٫حالؿلى ٥الؿلمي للمٓاَغة أو اإلاؿـحرة والخٗـاون مـ٘ الجهـت
ألامىُت في مى٘ أي ئزال ٫حاألمً والىٓام (اإلااصة،)1
وٖل ــى أًٖ ــاء اللجى ــت مخً ــامىحن ح ــظ ٫أ٢د ـ ى ظه ــض للخُلىل ــت صون
خ ـ ــضور أي زغو ٢ـ ــاث جد ـ ــضر أزى ـ ــاء اإلاؿ ـ ــحرة أو اإلآ ـ ــاَغة ،وحٗخب ـ ـ ـغ
اإلاؿإولُت ٞغصًت ٖلى مً ٢ام حمباقغة جل ٪الخغو٢اث (ماصة ،)7
الدك ـ ــغَ٘ البدغٍىـ ـ ـي :ألًٖ ـ ــاء  ٢ـ ــىة الك ـ ــغَت صاةم ـ ــا خ ـ ــ ٤خً ـ ــىع
الاظخماٖـ ـ ـاث الٗام ـ ــت ف ـ ــي الخ ـ ــضوص الالػم ـ ــت للمدا ٓٞـ ــت ٖل ـ ــى ألام ـ ــً
والىٓ ــام الٗ ــام ،وله ــم أن ًسخ ــاعوا اإلا ٩ــان اإلاالة ــم له ــم ف ــي الاظخم ــإ
بكغٍ أن ً٨ىن بُٗضا ًٖ م٩ان اإلاخ٩لم (م ،)7

 9الخ ٤في الخٓلم مً ٢غاع
مى٘ جىُٓم الاظخمإ أو
اإلاؿحرة

الدكغَ٘ الُمىـي :لم ًىو ال٣اهىن نغاخت ٖلى خ ٤الجهت اإلا ّ
ىٓمت
للمؿــحرة أو اإلآــاَغة ف ــي ال ــخٓلم ف ــي خال ــت ن ــضوع ٢ــغاع حمىــ٘ جىٓ ــُم
اإلآــاَغةّ ،أم ـا فــي خالــت نــضوع ٢ـغاع لخٗــضًل مىٖــض حــضء اإلآــاَغة أو
اإلاؿُـغة أو هُ٣ت ججمٗها وئهُال٢ها وزِ ؾـحرَا وئهخـهـاةــها ٞـاطا لـم
ج٣خىــ٘ الجهــت الضاُٖــت حمب ـغعاث الخٗــضًل ظــاػ لهــا ج٣ــضًم َٗــً ئلــى
اإلاد٨مـت اإلاسخهـت ،وٖلـى اإلاد٨مــت هٓـغٍ حهـٟت الاؾـخعجا ٫والبــذ
ُٞــه زــال ٫ازيخ ـحن وؾــبٗحن ؾــاٖت ،وَٗخب ــغ ٢غاعَــا حاجــا ونهاةُــا ،وئطا
لم ج ذ اإلاد٨مت في الًُٗ ّ
اإلا٣ضم مً الجهت الضاُٖت زال ٫الٟخـغة
اإلادـ ّـضصة ًدــ ٤للجهــت الضاُٖــت الُ٣ــام حاإلآــاَغة أو اإلاؿــحرة حمىظــب
البال ٙالظي جم ج٣ضًمه للجهت اإلاسخهت و٣ٞا لل٣اهىن .م(/1أ)
الدك ــغَ٘ البدغٍىـ ـي :و ٣ٞــا ل ــىو اإلا ـاصة ( )1ال ٣ٟــغة الشاهُ ــتً :ج ــىػ
إلاىٓمـي الاظخمـإ الُٗــً فـي ٢ـغاع اإلاىـ٘ زــال ٫زمؿـت ٖكــغ ًىمـا مــً
جــاعٍش ئحالٚهــم ح٣ـغاع اإلاىــ٘ أمــام اإلاد٨مــت اإلاسخهــت الخــي جٟهــل ُٞــه
حهـ ــٟت مؿـ ــخعجلت ،وجـ ــىو اإلا ـ ـاصة ( )9مـ ــً َـ ــظا ال٣ـ ــاهىن ٖلـ ــى أن
الخ٨ــم الؿــاحٌ ٤ؿــغي ٖلــى الخجمٗــاث واإلاؿــحراث واإلآــاَغاث الخــي
ج٣ام أو حؿحر في الُغ ١أو اإلاُاصًً الخـي ً٨ىن الٛغى منها ؾُاؾُا.

 :ؾلُت أظهؼة ألامً في
 ٌٞالاظخمإ أو اإلاؿحرة
أو اإلآاَغة حال٣ىة

 الدكغَ٘ الُمني :أُٖذ اإلااصة ( )9مً ال٣اهىن لجهت ؤلاصاعةالخ ٤في  ٌٞاإلآاَغة للٖخباعاث الخالُت:
(أ) ئطا وٗ٢ذ أٖما ٫حٗض مً الجغاةم أو مً قأنها ئٖا٢ت الؿلُت
ًٖ الُ٣ام حىاظبها.
(ب) ٖىض الُ٣ام حدىُٓم مٓاَغة أو مؿحرة زالٞا ألخ٩ام اإلااصة ()1
أو الخغوط ًٖ الهض ٝاإلادضص لها .
(ط) ئطا ألُ٣ذ في اإلآاَغة أو اإلاؿحرة زُب أو َخاٞاث جضٖى ئلى
الٟخىت.
(ص) ئطا وٗ٢ذ أٖما ٫قٛـب أو ئيُغاب قضًض.
 الدكغَ٘ البدغٍني :و٣ٞا لىو اإلااصة (  )7ألًٖاء ٢ىة الكغَتخ ٤خل الاظخمإ في ألاخىا ٫الخالُت :أ -ئطا َلبذ منهم طل ٪لجىت
الاظخمإ اإلاكاع ئليها في اإلااصة الؿاصؾت .ب-ئطا زغط الاظخمإ ًٖ
ّ
نٟخه اإلابِىت في ؤلازُاع ،ط -ئطا و ٘٢ايُغاب قضًض ًسل حاألمً
أو الىٓام الٗام.
ص -ئطا وٗ٢ذ أزىاء الاظخمإ ظغٍمت مً الجغاةم اإلاىهىم ٖليها في

٢اهىن الٗ٣ىباث أو ٚحرٍ مً ال٣ىاهحن الىاٞظة اإلاٟٗى.٫
وجىو اإلااصة ( )9مً َظا ال٣اهىن ٖلى أن الخ٨م الؿاحٌ ٤ؿغي
ٖلى الخجمٗاث واإلاؿحراث واإلآاَغاث الخـي ج٣ام أو حؿحر في الُغ١
أو اإلاُاصًً والخـي ً٨ىن الٛغى منها ؾُاؾُا.
 21اإلادٓىعاث

الدكغَ٘ الُمىـيً :دٓغ وبك٩ل مُل ٤اإلآاَغاث واإلاؿحراث الخـي
حؿههض ٝاإلاؿاؽ حالىٓام الجمهىعي أو بؿالمت الىًَ ووخضة
أعايُه .ماصة (.)21
وٍدٓغ ٖلى اإلاكتر٦حن فـي اإلآـاَغة أو اإلاؿـحرة خمـل ألاؾـلخت الىاعٍـت
أو اإلاخٟج ـ ـغاث أو اإلاٟغ ٗ٢ـ ــاث أو اإلا ـ ــىاص اإلاك ـ ــخٗلت أو اإلا ـ ــىاص الؿ ـ ــامت
ال٣اجلت (ماصة .)27
الدكغَ٘ البدغٍني :جىو اإلااصة ( )1ال٣ٟغة الشاهُت ٖلى أن :وفي
ظمُ٘ ألاخىا ٫ال ًجىػ أن حٗ٣ض الاظخماٖاث الٗامت ٢بل الؿاٖت
الؿابٗت نباخا أو أن حؿخمغ ئلى ما بٗض الؿاٖت الخاصًت ٖكغة
ّ
والىه ٠لُال ،ئال حاطن زام مً عةِـ ألامً الٗام أو مً ًىىب
ٖىه.
ال ًجىػ ألي شخو أن ٌكتر ٥في اظخمإ ٖام وَى ًدمل ؾالخا،
ولى ٧ان مغزها له حدمله ،وَٗخبـغ ؾالخا في جُبُ ٤أخ٩ام َظا
ال٣اهىن ألاؾلخت الىاعٍت وطزاةغَا وألاؾلخت البًُاء واإلاىاص
الخاع٢ت وال٣احلت لالقخٗا ٫أو ؤلاهٟجاع ،و٦ظل ٪الٗد ّي وألاصواث
الهلبت أو الخاصة ُٚـغ اإلاٗخاص خملها في ألاخىا ٫الٗاصًت (اإلااصة )1
وَؿغي هٟـ الخ٨م ٖلى اإلاؿحراث.
وجىو اإلااصة (ٖ )22لى أههً :دٓغ ُ٢ام اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو
الخجمٗاث أو الاٖخهاماث أو اؾخمغاعَا ٢بل قغو ١الكمـ أو
بٗض ٚغوبها ئال حاطن ٦خابي زام مً عةِـ ألامً الٗام أو مً
ًىىب ٖىه.
٦ما ًدٓغ جىُٓم اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو الخجمٗاث أو
الاٖخهاماث في مضًىت اإلاىامت ،وَؿدشنى مً طل ٪الاٖخهاماث
أمام اإلاىٓماث الضولُت وطل ٪حاطن ٦خابي زام مً عةِـ ألامً
الٗام أو مً ًىىب ٖىه الظي له جدضًض ٖضص اإلاكاع٦حن واإلا٩ان
والؼمان اإلادضص لخىُٓم الاٖخهام.
٦ما ًدٓغ جىُٓم اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو الخجمٗاث الخـي ج٣ام

أو حؿحر حال٣غب مً اإلاؿدكُٟاث أو اإلاُاعاث أو اإلاجمٗاث الخجاعٍت
أو ألاما ً٦طاث الُاب٘ ألامنيٖ ،لى أن ً٣ىم وػٍغ الضازلُت حخدضًض
َظٍ ألاما ً٦وؤلاٖالن ٖنها٦ .ما ًدٓغ اؾخٗما ٫اإلاغ٦باث في أًت
مؿحرة أو مٓاَغة أو م٩ان ججم٘ ئال حاطن ٦خابي زام مً عةِـ
ألامً الٗام أو مً ًىىب ٖىه(.)11

 22اإلاؿإولُت الجىاةُت ًٖ
الجغاةم الخـي ج ٘٣أزىاء
الاظخمإ الٗام
واإلآاَغاث

 .3الدكـ ـ ـ ــغَ٘ الُمى ـ ـ ـ ـي :جـ ـ ـ ــىو اإلا ـ ـ ـ ـاصة (ٖ :)7لـ ـ ـ ــى أًٖـ ـ ـ ــاء اللجىـ ـ ـ ــت
مخًـامىحن حــظ ٫أ٢دـ ى ظهـض للخُلىلــت صون خــضور أي زغو٢ــاث
جدــضر أزى ــاء اإلاؿ ــحرة أو اإلآ ــاَغة ،وحٗخبـ ـغ اإلاؿ ــإولُت ٞغصً ــت إلا ــً
٢ام حمباقغة جل ٪الخغو٢اث .
 .1الدك ــغَ٘ البدغٍى ـ ـي :م ــاصة ( : )1ب) ئطا و ٢ــ٘ ف ــي الاظخم ــإ أو فـ ــي
اإلاؿ ــحرة الخـ ــي ج ــم ؤلازُ ــاع ٖنه ــا ئز ــال ٫حـ ـاألمً الٗ ــام أو الىٓ ــام
الٗ ــام أو خه ــل ئيـ ـغاع ح ــالٛحر أو حـ ـاألمىا ٫الٗام ــت أو الخانـ ـت،
ًخدمــل اإلادؿـ بىن فــي ؤلايـغاع اإلاؿــإولُت اإلاضهُــت والجىاةُــت ،أمــا
ئطا جــم الاظخمــإ أو اإلاؿــحرة صون ئزُــاع ٨ُٞــىن مىٓمــى الاظخمــإ
أو اإلاؿ ـ ــحرة مؿـ ـ ـإولحن حالخً ـ ــامً م ـ ــ٘ اإلادؿـ ـ ـ بحن ٖ ـ ــً حٗ ـ ــىٌٍ
ؤلاي ـغاع ،وٍجــب أن ًهــضع خ٨ــم ً٢ــاتي مــً اإلاد٨مــت اإلاسخهــت
حخدضًض اإلاؿإولُت في الخالخـحن الؿاح٣خحن.

 22الٗ٣ىباث

الدكغَ٘ الُمني:
ّ
اإلاجغم
الٟٗل

م

اإلااصة

2

م ()22

1

م ()22

جىُٓم مٓاَغة أو مؿحرة أو الضٖىة اليها الخ ـ مضة ال جؼٍض
ٖلى قهغًٍ أو
زالٞا لل٣اهىن.
بٛغامت ال جؼٍض ًٖ
زمؿحن أل ٠عٍا.٫
ؤلاقترا ٥في مٓاَغة أو مؿحرة زالٞا الخ ـ مضة ال جؼٍض
ألخ٩ام َظا ال٣اهىن وٖضم الاؾخجاحت ٖلى زمؿت ٖكغ
ًىما أو بٛغامت ال
ألوامــغ عظـا ٫الكغَت حالخٟغٍ.٤
جؼٍض ٖلى زمؿت
آال ٝعٍا.٫

3

م ()21

الخ ـ مضة ال ج٣ل
ًٖ قهغ وال جؼٍض

ؤلاقترا ٥في مٓاَغة أو مؿحرة م٘ الٗلم
حأن الٛغى مً ُ٢امها ئعج٩اب ظغٍمت

 46عدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  2103م.

الٗ٣ىبت

ما ،أو حل ٜحظل ٪أزىاء وظىصٍ في
اإلآاَغة أو اإلاؿحرة ولم ٌٛاصعَا.
1

م ()23

1

م ()21

أ -خمل الؿالح الىاعي أو اإلاخٟجغاث أو
اإلاٟغٗ٢اث أو اإلاىاص اإلاكخٗلت أو اإلاىاص
الؿامت ازىاء ؤلاقترا ٥في مٓاَغة أو
مؿحرة.
ب -خمل أي آلت مً قأنها أن جإصي ئلى
اإلاىث أو ؤلاناحت حأيغاع ظؿماهُت ئطا
اؾخسضمذ حهٟهها ؾالخا أزىاء
اإلآاَغة أو اإلاؿحرة.
أي مسالٟت لم ًغص بكأنها هو في اإلاىاص
الؿاح٣ت.

ٖلى قهغًٍ أو
بٛغامت ال جؼٍض ٖلى
ٖكغًٍ أل ٠عٍا.٫
الخ ـ مضة ال ج٣ل
ًٖ قهغ وال جؼٍض
ٖلى زالزت أقهغ ،أو
بٛغامت ال ج٣ل ًٖ
ٖكغًٍ أل ٠عٍا٫
وال جؼٍض ٖلى
زمؿحن أل ٠عٍا.٫
الخ ـ مضة ال ج٣ل
ًٖ أعب٘ وٖكغًٍ
ؾاٖت وال جؼٍض ٖلى
ؾبٗت أًام أو
بٛغامت ال ج٣ل ًٖ
أل ٠عٍا ٫وال جؼٍض
ٖلى ألٟي عٍا.٫

الدكغَ٘ البدغٍني:
الٟٗل اإلاجغم
اإلااصة
م
 2م (/23أ) :ال ـ ــضاٖىن أو اإلاىٓم ـ ــىن وأًٖ ـ ــاء لج ـ ــان
الاظخماٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاث الٗام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت واإلاؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراث
واإلآ ـ ــاَغاث والخجمٗ ـ ــاث الخـ ـ ــي ج ٣ـ ــام أو
حؿـ ــحر بٛحـ ــر ئزُـ ــاع ٖنهـ ــا أو حـ ــغٚم نـ ــضوع
٢غاع حمىٗها.
وَٗا ٢ــب ح ــظاث الٗ٣ىب ــت  ٧ــل م ــً اؾ ــخمغ
فـي الــضٖىة لهــا أو فــي جىُٓمهــا حــالغٚم مــً
مىٗها.
٦مــا ٌٗا٢ــب ألاشــخام الــظًً ٌكــغٖىن
فــي ؤلاقــترا ٥فــي طلــ ٪الاظخمــإ أو اإلاؿــحرة
أو اإلآ ــاَغة أو الخجمـ ــ٘ ح ــالخ ـ مـ ــضة ال
جؼٍ ـ ــض ٖل ـ ــى ق ـ ــهغ أو بٛغام ـ ــت ال ج ٣ـ ــل ٖ ـ ــً
زمؿحن صًىاعا أو حالٗ٣ىبخحن مٗا.

الٗ٣ىبت
الخ ـ مضة ال جؼٍض
ٖلى ؾخت أقهغ أو
بٛغامت ال ج٣ل ًٖ
ماةت صًىاع أو
حالٗ٣ىبخحن.

1

م /23ب

 ٧ــل ش ــخو ٌك ــتر - ٥ع ٚــم جد ــظًغ ألام ــً
الٗ ــام -ف ــي اظخم ــإ أو مؿ ــحرة أو مٓ ــاَغة
أو ججم ـ ــ٘ ل ـ ــم ًسُ ـ ــغ ٖنه ـ ــا أو ن ـ ــضع  ٢ـ ـغاع
حمىٗهـ ـ ـ ــا أو ٌٗد ـ ـ ـ ـ ي ألامـ ـ ـ ــغ الهـ ـ ـ ــاصع ئلـ ـ ـ ــى
اإلاخجمٗحن حالخٟغ.١

الخ ـ مضة ال جؼٍض
ٖلى أعبٗت أقهغ أو
بٛغامت ال ج٣ل ًٖ
زمؿحن صًىاعا أو
حالٗ٣ىبخحن مٗا.

3

م /23ط

٧ــل مــً اؾــخٗمل مغ٦بــت فــي أًـت مؿــحرة أو
مٓ ـ ــاَغة أو ججم ـ ــ٘ صون ئطن ز ـ ــام م ـ ـً
عة ـ ــِـ ألام ـ ــً الٗ ـ ــام أو م ـ ــً ًى ـ ــىب ٖى ـ ــه.
ص) ٌٗا ٢ـ ــب ح ـ ــالخ ـ م ـ ــضة ال جؼٍ ـ ــض ٖل ـ ــى
ؾىت أو بٛغامت ال ج٣ل ٖـً مـاةتي صًىـاع أو
حـ ـ ـ ـ ــالٗ٣ىبخحن مٗـ ـ ـ ـ ــا ٧ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــً ًسـ ـ ـ ـ ــال٠
ال٣ٟـغجحن الشالشــت والغابٗـت مــً اإلاـاصة ()1
مً َظا ال٣اهىن.

الخ ـ مضة ال جؼٍض
ٖلى قهغ أو بٛغامت
ال ج٣ل ًٖ زمؿحن
صًىاعا أو حالٗ٣ىبخحن
مٗا.

1

م /23ص

 ٧ــل م ــً ز ــال ٠أًـ ـا م ــً ألاخ ٩ــام ألاز ــغي
اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن.

الخ ـ ـ مــضة ال جؼٍ ــض
ٖل ــى ق ــهغ أو بٛغام ــت
ال ج ٣ــل ٖــً زمؿ ــحن
صًى ــاعا أو حــالٗ٣ىبخحن
مٗا.

انفزع انثبين
حمُُى يىضىػٍ نكم يٍ انمبَىَني انًُين وانبحزَين
يف ضىء ادلؼبَري اندونُت ادلُشبر إنُهب يف
إػالٌ محبَت ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ
عٚم ؤن اإلااصة ( )4مً ال٣اهٓن الُمجي ع٢م  3:لؿىت 3114م ؤ٢غث نغاخت بإن للمٓاَىحن خغٍت جىُٓم
اإلآاَ ـغاث ْاإلاؿحراث الؿلمُـتْ ،عٚم ؤن اإلااصجحن ألاْلى ْالخاؾٗت مً اإلاغؾٓم ب٣اهٓن ع٢م  29لؿىت
ً
2:84م بكإن الاظخماٖاث الٗامت ْاإلآا٦ب ْالخجمٗاث في صولت البدغًٍ ،ههذ نغاخت ٖلى ؤن
ّ
الاظخماٖاث ْاإلاؿحراث ْاإلآاَغاث الٗامت مباخت ،ئال أن جل ٪اإلاىاص ٢ض اقترَذ أن ج٨ىن مماعؾت
الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ اإلا٣غعة في ٦ال ال٣اهىهحن ،وظاءث حاقي ههىم
ال٣اهىهحن لخُ٣ض ئلى خض ٦بحر مً اإلاجا ٫الخُىي إلاماعؾت الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ،وطلٖ ٪لى
الىدى الخالي:

 .2ؤْظب ـذ هه ــٓم  ٧ــل م ــً ال ٣ــاهٓهحن الُمج ــي ْالبدغٍج ــي ٖل ــى الجِ ــت الضاُٖ ـت للمؿ ــحرة ؤْ اإلآ ــاَغة
الؿــلمُت ؤن جخ٣ــضم ب ـ "حــال "ٙأو "ئزُــاع" بلــى الجِــت ؤلاصاعٍــت املخخهــتْ ،هــي ْػاعة الضازلُـتٖ ،لــى
ؤن ٌك ــخمل ال ــبال ٙؤْ ؤلازُ ــاع ٖل ــى بُاه ــاث ْمٗلٓم ــاث مُٗىـ ـت بسه ــٓم الاظخم ــإ ؤْ اإلاؿ ــحرة ؤْ
اإلآاَغة ،والىا ٘٢أن اقتراٍ الخ٣ضم حبال ٙأو ئزُاع مؿب٢ ٤بل جىُٓم الاظخمإ أو اإلاؿحرة
أو اإلآـ ــاَغة الؿـ ــلمُت ال ًىُـ ــىي فـ ــي طاجـ ــه ٖلـ ــى اهههـ ــا ٥للخـ ــ ٤فـ ــي الخٓـ ــاَغ الؿـ ــلمي ،ول٨ـ ــً
الاههها٨ً ٥ىن ٖىـضما جمخلـ ٪الجهـت ؤلاصاعٍـت اإلاسخهـت ؾـلُت ٢اهىهُـت ،أو ٗٞلُـت جم٨نهـا مـً
ع ٌٞجىُٓم اإلاؿحرة أو الخٓـاَغة الؿـلمُت حذجـج وأؾـباب حٗؿـُٟت ج٣ـ٘ أٚلبهـا زـاعط ئَـاع
ال٣اهىن مشل" :الضواعي ألامىُـت" أو "ازـاعة الٟـتن وال٣ال٢ـل" أو "حُُٗـل اإلاإؾؿـاث الٗامـت"
أو "ٖغ٢لـت اإلاــغوع" أو "ؤلازــال ٫حالىٓـام الٗــام" ...وٚحــر طلـ ٪مــً ألاؾــباب والـضواعي الخــي ٢ــض
جلجأ ئليها الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت لخبرًغ ع ٌٞاإلاؿحرة أو الخٓاَغة الؿلمُت.
وباليؿ ــبت للدك ــغَ٘ الُمن ــي ٌُُٗ :ــب اإلاـ ـاصة ( 5ؤ) م ــً ال ٣ــاهٓن الُمج ــي ع ٢ــم  3:لؿ ــىت 3114م ؤجه ــا
ً
جؼاًضث ٦شُـغا في ط٦غ اإلاٗلٓماث ْالبُاهاث الخـي ًجب ؤن ًخًمنها "البال "ٙاإلا٣ضم للجِت ؤلاصاعٍت،
ٖلــى هدــٓ ؤضــخذ بمشابــت ُ٢ــىص ٚح ـر مٗ٣ىلــت أو م٣بىلــت و٣ٞــا للمٗــاًحر اإلاكــاع ئليهــا فــي ئٖــالن
خماًــت اإلاــضاٗٞحن ٖــً خ٣ــى ١ؤلاوؿــان ،ولبُــان طلــ ٪ه٣ــى ٫ئن اقــتراٍ أن ًخًــمً الــبالٙ
حُاهاث جٟهُلُت ًٖ :أَضا ٝاإلآاَغة أو اإلاؿحرة الؿلمُت وأؾبابها والكٗاعاث الخـي ؾتر٘ٞ

زاللهــا  ..جدــُذ للجهــت ؤلاصاعٍــت حٗؿــٟا ؾــلُت ٞــٌ اإلآــاَغة أو اإلاؿــحرة الؿــلمُت ٖب ـغ ٢ــغاءة
ٚحر واُٗ٢ت ألَضا ٝوأؾباب وقٗاعاث َظٍ اإلآاَغة أو اإلاؿحرة ،جيخهي ح٨ىنها جـضزل يـمً
ئَ ــاع اإلاؿ ــحراث واإلآ ــاَغاث اإلادٓ ــىعة حم٣خض ـ ى ه ــو اإلا ـاصة  21م ــً ال ٣ــاهىن ،الخ ــي جدٓ ــغ
وبك ــ٩ل مُل ــ ٤اإلآ ــاَغة واإلاؿ ــحرة الخـ ــي حؿ ــههض ٝاإلاؿ ــاؽ حالىٓ ــام الجمه ــىعي أو بؿ ــالمت
الىًَ ووخضة أعايُه.
وجخأ ٦ــض اإلاس ــاو ٝالؿ ــاح٣ت م ــً  ٦ــىن اإلاـ ـاصة ( 1أ) م ــً ال ٣ــاهىن  ٢ــض مىد ــذ الجه ــت ؤلاصاعٍ ــت
نــالخُت الغ٢احــت ٖلــى أي مٓــاَغة أو مؿــحرة ًــخم جىُٓمهــا ،خُــض أُٖههــا الخــ ٤فــي الخدــغي
ّ
والخد ٤٣مً البُاهاث واإلاٗلىماث الـىاعصة فـي "الـبال "ٙول٨ـً لـم ً ُ ـً ال٣ـاهىن خـضوص وهُـا١
الهــالخُاث اإلامىىخــت للجهــت ؤلاصاعٍــت ،وَــل ًجــىػ لهــا عٞــٌ الــبال ٙاإلا٣ــضم لهــا حذجــت ٖــضم
صخت ٧ل أو بٌٗ البُاهاث واإلاٗلىماث الىاعصة ُٞه٦ ،ما لم ًـىو ال٣ـاهىن ٖلـى ؤلاظـغاءاث
اإلاخبٗــت ٖىــض ٖــضم اإلاىا٣ٞــت ،وَــل ًجــىػ الُٗــً فــي ٢غاعَــا حــالغٌٞ؟ ٧ــل طلــً ٪جٗــل مــً
اإلا ـاصة (1أ)  ُ٢ــضا ٖل ــى مماعؾ ــت خ ــ ٤الخجم ــ٘ الؿ ــلمي٦ ،م ــا أن طاث اإلا ـاصة ل ــم جم ــىذ الجه ــت
اإلاىٓمت للمؿحرة أو اإلآاَغة خ ٤الًُٗ الً٣ـاتي وٖلـى وظـه الاؾـخعجا ٫فـي ال٣ـغاع ؤلاصاعي
ح ـ ــغ ٌٞاإلآ ـ ــاَغة أو اإلاؿ ـ ــحرة حاإلاسال ٟـ ـت للمٗ ـ ــاًحر الضولُ ـ ــت اإلاك ـ ــاع ئليه ـ ــا ف ـ ــي ئٖ ـ ــالن خماً ـ ــت
اإلاضاٗٞحن ،وٚحرَا مً مىازُ ٤خ٣ى ١ؤلاوؿان طاث الهلت.
ْجخإ٦ض املخاْ ٝالؿاب٣ت ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ،بما ههذ ٖلُّ اإلااصة ( )6مً ال٣اهٓن الُمجي مً مىذ الجِت
ؤلاصاعٍت املخخهت ،والٖخباعاث أمىُت حدختْ ،بالخيؿُ ٤م٘ الجِت الضاُٖت ،ؾلُت حٗضًل مٖٓض
بضء اإلآاَغة ؤْ اإلاؿحرة ؤْ هُ٣ت ججمِٗا ْاهُالِ٢ا ْزِ ؾحرَا ْاهههائها ،وَب٣ا إلاجغٍاث
ألاخضار ٖاصة ما جًُغ الجهت الضاُٖت للمؿحرة أو اإلآاَغة ئلى ال٣بى ٫حالخٗضًل ألامني
اإلاُلىب زكُت الهضام م٘ الجهت ؤلاصاعٍت ، ،وَى ألامغ الظي ً٣ٟض اإلاؿحرة أو اإلآاَغة
الؿلمُت ال٨شحر مً ٗٞالُهها وجأزحرَا اإلاُلىب.
ْال ق ٪ؤن ٖباعة "الاٖخباعاث ألامىُت البدخت" الخـي ًم ً٨لجِت ؤلاصاعة املخخهت الاؾدىاص بليها
في َلب حٗضًل ؤظىضة اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغةٖ ،باعة طاث مًمٓن ًٟٞاى ْمغنٌ ،ؿمذ لجِت
ؤلاصاعة ؾلُت ع ٌٞؤن جٓ٩ن هُ٣ت اهُال ١اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة ؤْ ججمِٗا ؤْ اهههائها في اإلاىاَ٤
الخٍُٓت الٓاٗ٢ت في مغا٦ؼ اإلاضن ْالخجمٗاث الِامت بذجت املخاْ ٝمً "بزاعة الٟتن" ؤْ "ال٣ال٢ل
ْالايُغاباث" ؤْ "بزاعة الكٛب" ؤْ "حُُٗل اإلاغْع"..بلخ ،وَظا الغ ٌٞالظي جلجأ ئلُه ظهت

ؤلاصاعة ألؾباب واٖخباعاث أمىُت حدخت ًخٗاعى ٧لُت م٘ عوح ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ماصة ( ،)1/1ئطا ٧ان الضا ٘ٞمً وعاء َظا الغ ٌٞاإلا ّ
ُ٣ض لخغٍت الخجم٘
الؿلمي َى ٖؼ ٫الخجمٗاث الؿلمُت ،وزانت اإلاخٗل٣ت حأوكُت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان ،وٖ٣ضَا في ألاما ً٦الىاةُت ًٖ الخجمٗاث الؿ٩اهُت أو الجماَحر اإلاؿههضٞت،
وطل ٪إلاى٘ اإلاضاٗٞحن مً ظلب ئهدباٍ الىاؽ ئلى الً٣اًا الخـي جُغح زال ٫جل ٪الخجمٗاث
الؿلمُت(.)17
ْمً مٓاَغ الخٓؾ٘ ٚحر اإلا٣بٓ ٫في نالخُاث ظِت ؤلاصاعة باملخالٟت للمٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها
في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،ؤن اإلااصة ( ):مً ال٣اهٓن ؤُٖذ الجِت ؤلاصاعٍت الخ ٤في ٌٞ
ُ
اإلآاَغة ْاإلاؿحرة ،بطا ْٗ٢ذ ؤٖما ٫حٗض مً الجغاثم ،ؤْ مً قإجها بٖا٢ت الؿلُت ًٖ الُ٣ام
ً
بٓاظبها ،أو ٖىض الُ٣ام بدىُٓم مٓاَغة ؤْ مؿحرة زالٞا ألخ٩ام اإلااصة ( )5مً َظا ال٣اهٓن ،ؤْ
ُ
ُ
ُ
الخغْط ًٖ الِض ٝاملخضص لِا ،أو بطا ؤلُ٣ذ في اإلآاَغة ؤْ اإلاؿحرة زُب ؤْ َخاٞاث جضٖٓ بلى
الٟخىت ،أو بطا ْٗ٢ذ ؤٖما ٫قٛـب ؤْ بيُغاب قضًض ،وما ٌُٗب َظٍ اإلااصة أنها أ٣ٞضث ظهت
ؤلاصاعة َاب٘ الخُضة وظٗل منها( :الخهم والخ٨م) في هٟـ الى٢ذ حال يىاحِ وصون
وظىص مٗاًحر مىيىُٖتٞ :هي الخـي جدمي اإلاؿحرة أو اإلآاَغة ،وهي الخـي ج٣غع حمكِئهها
و٢ىٕ أٗٞا ٫ح ّ
ٗض "ظغاةم" أو "مً قأنها ئٖا٢ت الؿلُت ًٖ الُ٣ام حىاظبها" وطل ٪صون
جدضًض ماَُت الجغاةم الخـي جبرع لها طل ،٪وهُا ١جأزحرَا ٖلى اإلاؿحرة أو اإلآاَغة أو
زالٞه؟ و٦ظل ٪جمل ٪ظهت ؤلاصاعة ؾلُت ال٣غاع ح٨ىن اإلاؿحرة أو اإلآاَغة ٢ض وٗ٢ذ زالٞا
لخ٨م اإلااصة ( )1صون جدضًض أوظه اإلاسالٟت ٖلى وظت الض٢ت؟ وهي أًًا جمل ٪أن ج٣غع حأن
ئلخُب والهخاٞاث الخـي ألُ٣ذ في اإلاؿحرة أو اإلآاَغة جخًمً صٖىة ئلى الٟخىت ومً زم
ًخٗحن  ٌٞاإلاؿحرة أو اإلآاَغة؟.
٦ما مىذ ال٣اهٓن لجِت ؤلاصاعة ؾلُت  ٌٞاإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة بالٓ٣ة بطا ْٗ٢ذ ؤٖما ٫قٛب ؤْ
ً
ايُغاب قضًضَْ ،ظا ظاثؼ ْ٣ٞا للمٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،ألن
ؾلمُت اإلآاَغة ؤْ اإلاؿحرة هي قغٍ ؤؾاس ي للؿماح بها ،ول ً٨اإلاالخٔ أن ٢ىاث ألامً ٖاصة
ما ج٣ىم حاؾخسضام ال٣ىة ل ٌٟاإلاؿحرة أو اإلآاَغة بك٩ل مٟغٍ وٚحر مخىاؾب م٘ أٖما٫
الكٛب أو الايُغاحاث الخـي ٢ض جىضل٘ أزىاء اإلاؿحراث أو اإلآاَغاثٖ ،لى هدى ما خضر
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حالٟٗل م٘ الاخخجاظاث الكٗبُت واؾٗت الىُا ١الخـي خضزذ في ٞبراًغ 1222م ،حل حكحر
بٌٗ اإلاٗلىماث ئلى أن ٖى ٠أظهؼة ألامً أو اؾخٟؼاػَا ً٨ىن في خاالث ٦شحرة َى الؿ ب
اإلاباقغ الهضالٕ أٖما ٫الكٛب والايُغاب٦ ،غص ٗٞل ٖلى ٖى ٠واؾخٟؼاػ أظهؼة ألامً،
٦ما حكحر مٗلىماث أزغي ئلى أن أظهؼة ألامً ٢ض ج٣ىم حضؽ بٌٗ الٗىانغ اإلاضهُت
اإلاىالُت لها صازل اإلاؿحراث ،واإلآاَغاث الؿلمُت وجدغًٍهم ٖلى الُ٣ام حمماعؾت أٖما٫
قٛب وايُغاب بُٛت خهىلها ٖلى ُٚاء قغعي ًبـ ّ
غع ئ٢ضامها ٖلى اؾخسضام ال٣ىة لٌٟ
جل ٪اإلاؿحراث واإلآاَغاث ،ئن جل ٪الخضاححر واإلاماعؾاث الخـي ج٣ىم بها أظهؼة ألامً لٌٟ
اإلآاَغاث واإلاؿحراث الؿلمُت جدىا ٌ٢حىيىح قضًض م٘ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاىهىم ٖليها
في اإلااصجحن ( 1و )21مً ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخـي ج٣غع مبضأ
مؿإولُت الضولت ًٖ خماًت اإلاضاٗٞحن وٚحرَم ،أزىاء مماعؾت خ٣هم في الخجم٘ الؿلمي،
وًٍ٘ الضولت أمام اإلاؿاءلت ًٖ الاؾخٟؼاػاث الخـي ًيخج ٖنها ٖى ٠أزىاء  ٌٞاإلاؿحراث
واإلآاَغاث الؿلمُت).(13
ًًُا ٝبلى ما ج٣ضم ؤن اإلااصة ( )9مً ال٣اهٓن الخـي ٢غعث مبضؤ مؿاْلُت الضْلت ًٖ خماًت
مماعؾت اإلاضاٗٞحن ْٚحرَم للخ ٤في الخجم٘ الؿلمي( ،)5:جدىا ٌ٢نغاخت م٘ اإلااصة ( )7مً
ال٣اهٓن الخـي ؤلؼمذ الجِت اإلاىٓمت للمؿحرة ؤْ اإلآاَغة ببظ ٫ؤ٢ص ى ظِض للخُلٓلت صْن ؤلازال٫
بالؿلٓ ٥الؿلمي للمٓاَغة ؤْ اإلاؿحرةْ ،الخٗاْن م٘ الجِت ألامىُت في مى٘ ؤي بزال ٫باألمً
ُ
ْالىٓام ٦ْ ،ظل ٪جدىا ٌ٢م٘ خ٨م اإلااصة ( )8الخـي ؤلؼمذ ؤًٖاء اللجىت اإلاىٓمت مخًامىحن
ببظ ٫ؤ٢ص ى ظِض للخُلٓلت صْن خضْر ؤي زغْ٢اث جدضر ؤزىاء اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة ،وال ق٪
أن مدخىي اإلااصجحن ( )7،1مً ال٣اهىن ًٟخذ الباب ٖلى مهغاُٖه لجهت ؤلاصاعة حاجساط
ئظغاءاث ٢مُٗت وحٗؿُٟت ،مشل اإلاًاً٣اث ألامىُت و الاخخجاػ ٚحر ال٣اهىوي وؤلاخالت
للمدا٦مت يض أًٖاء اللجان اإلا ّ
ىٓمت للمؿحراث واإلآاَغاث ،حضٖاوي ج٣هحرَم في حظ٫
أٞد ى ظهض للخُلىلت صون خضور زغو٢اث أزىاء جىُٓم جل ٪اإلاؿحراث واإلآاَغاث.
وباليؿبت للدكغَ٘ البدغٍني :ما ًىُب ٤مً ُٖٓب ٖلى الدكغَ٘ الُمجي ُٞما ًخٗل ٤بدىُٓم
ً
مماعؾت خ ٤الخجم٘ الؿلميً ،هض ١ؤًًا ٖلى الدكغَ٘ البدغٍجي الظي ْبن ٧اهذ ههٓنّ ؤ٦ثر
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 ) 49تػػنص مػػادة ( :)8علػػى اجلهػػة ادلختصػػة تػػوفَت احلمايػػة للمظػػاهرة أك ادلسػػَتة يف حػػدكد القػوانُت النافػػذة كحفػػظ األمػػن كالنظػػاـ كمحايػػة ادلمتلكػػات العامػػة
كاخلاصة كتقدمي مساعدات طبية كإنسانية كغَتها.

ً
اهًباَا بال ؤهّ ًمىذ ظِت ؤلاصاعة ؾلُت مى٘ جىُٓم الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة ،عٚم جٓاٞغ
ً
قغٍ ؤلازُاع َب٣ا للماصة ( )3مً ال٣اهٓن البدغٍجي ،ئطا ٧ان مً قأن الاظخمإ أو اإلاؿحرة
ؤلازال ٫حاألمً أو الىٓام الٗام أو خؿً آلاصاب بؿ ب الٛاًت مىه أو بؿ ب ْغو ٝالؼمان
واإلا٩ان اإلاالبؿت له ،أو ألي ؾ ب زُحر ٚحر طل ،٪ومً اإلاٗغو ٝأن مهُلخاث مشل:
"ألامً والىٓام الٗام" أو "خؿً آلاصاب " ،هي ٖباعاث ًٟٞايت ًم ً٨ئؾاءة اؾخسضامها
بٛغى ئيٟاء قغُٖت ٢اهىهُت مهُىٗت ٖلى خٓغ الاظخماٖاث واإلاؿحراث واإلآاَغاث
الٗامت.
٦ما مىدذ اإلااصجان ( )7و ( )9مً ال٣اهىن البدغًني لجهت ألامً خ ٤خل الاظخمإ أو
اإلاؿحرة أو اإلآاَغة في زالر خاالث :بطا زغط الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة ًٖ الهٟاث
اإلابِىت في ؤلازُاعْ ،بطا ْ ٘٢ايُغاب قضًض ًُسل باألمً ؤْ الىٓام الٗامْ ،بطا ْٗ٢ذ ؤزىاء
الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة ظغٍمت مً الجغاثم اإلاىهٓم ٖليها في ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ٚحرٍ
مً الٓ٣اهحن الىاٞظة اإلا ،٫ٟٓٗوحكحر اإلاٗلىماث أن ٢ىاث ألامً البدغٍيُت اؾخسضمذ ال٣ىة
اإلاؿلخت بك٩ل مٟغٍ م٘ الاخخجاظاث الكٗبُت الخـي حكهضَا البالص مىظ حضء ؤلاخخجاظاث
في ٞبراًغ 1222م.

انفزع انثبنث
لُبص يدي متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ
ببحلك يف حزَت االخخًبع واالحخدبج انسهًٍ يف كم يٍ انًٍُ وانبحزٍَ
ًٓاظّ اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ٧ل مً الُمً ْالبدغًٍ اههها٧اث ْججاْػاث ْاؾٗت
ً
الىُآُ٢ْ ١صا ٚحر قغُٖت ٖىض مماعؾت خِ٣م في خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ،وجأحي جل٪
الاههها٧اث والخجاوػاث ٖلى زلُٟت الاخخجاظاث الكٗبُت الخـي اهضلٗذ في البلضًً م٘ حضاًت
الٗام 1222م مُالبت حاإلنالح الؿُاس ي والضؾخىعي وم٩اٞدت الٟؿاص الخ٨ىمي واخترام
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،خُض جٓؾٗذ خٓ٩مت البلضًً في جُبُ ٤الُٓ٣ص ٚحر الكغُٖت ٖلى هُاْ ١اؾ٘
إلاى٘ ؤْ حُُٗل الخجمٗاث ْالاخخجاظاث الؿلمُت حظعَٗت الخٟاّ ٖلى "الىٓام الٗام"،
واعج٩اػا ٖلى ٢ىاهحن وحجج م٩اٞدت ؤلاعَاب و"أٖما ٫الكٛب" و"ال٣ال٢ل والايُغاحاث"،
٦ما حٗاملذ خٓ٩مت البلضًً ب٣م٘ ْٖى ٠قضًضًً م٘ ٧اٞت مٓاَغ ْؤق٩ا ٫الاظخمإ ْالاخخجاط

الؿلمي الخـي ٢ام بها اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً اإلاُالبحن باخترام خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،بظغاء بنالخاث صًمٓ٢غاَُت ْؾُاؾُت في جل ٪الضْْ ،٫طل ٪باملخالٟت للمٗاًحر
الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْ٢ض ججؿضث ؤبغػ مٓاَغ ْؤق٩ا ٫الاههها٧اث ْالُٓ٣ص الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ٖىض مماعؾت خِ٢ٓ٣م في خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ُٞما ًلي:
ٞ .2غى ُٓ٢ص بصاعٍت ْ٢اهٓهُت ٚحر قغُٖت ٖلى مماعؾت خ ٤الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.
 .3الخًُِْ ٤ؤلاٖخضاء ٖلى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء مغا٢بت ْعنض الخجمٗاث
ْالاخخجاظاث الؿلمُت.
 .4اؾخسضام الٓ٣ة بك٩ل مٟغٍ يض الخجمٗاث ْالاخخجاظاث الؿلمُتْ ،زانت اإلاُالبت
باإلنالخاث الؿُاؾُت ْالضًمٓ٢غاَُت ْاخترام خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت.
 .5الخْٓ ٠ُ٢الاٖخ٣ا ٫ؤزىاء مماعؾت الخ ٤في خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.
 .6اإلاًاً٣اث الً٣اثُت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب مماعؾت خِ٢ٓ٣م في خغٍت
الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.
 .7تهضًض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْؤٞغاص ٖاثالتهم ْالدكِحر بهم.
 .8مًاً٣ت اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْؤلاٖخضاء ٖليهً ؤزىاء مماعؾههً لخغٍت الخجم٘
ْالاخخجاط الؿلمي ٖلى اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ُْٞما ًلي هدىاْ ٫ؤبغػ مٓاَغ الاههها٧اث ْالخجاْػاث الجؿُمت ْالُٓ٣ص ٚحر الكغُٖت الخـي َالذ
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في صْلتي الُمً ْالبدغًٍ:

الُمً:
م٘ ؤن ال٣اهٓن ع٢م  3:لؿىت 3114م ٢ض ا٦خٟى بمجغص "ؤلابال "ٙلخىُٓم اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة
الؿلمُت ،بال ؤن الخٓ٩مت الُمىُت جٓؾٗذ في جُبُ ٤الُٓ٣ص ال٣اهٓهُت ْؤلاصاعٍت ٚحر الكغُٖت
اإلاىهٓم ٖليها في الٓ٣اهحن اإلاٗمٓ ٫بها ٖلى هدٓ ًسال ٠التزاماتها الضْلُت بمٓظب بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،في م٣ضمهها الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣
اإلاضهُت ْالؿُاؾُت الظي لم جخد ٟٔالُمً ٖلى ؤي مً ههٓنّ.

في ؤٖ٣اب الاخخجاظاث الكٗبُت الخـي جٟجغث في ٞبراًغ/قباٍ 3122م يض الغثِـ الؿابٖ ٤لي
ً ُ
ٖبضهللا نالر الظي اؾخمغ في الخ٨م هدٓ ٖ 44اماْ ،جمحز هٓامّ الؿُاس ي بالدؿلِ ْالاؾدبضاص
ْقُٕٓ الٟؿاص ْؾُاصة الخدالٟاث ال٣بلُت ْالؿُاؾُت ْالضًيُت طاث اإلاهالر ألاهاهُت الًُ٣ت
ٖلى خؿاب مهالر الكٗب الُمجيْ ،عٚم ؾلمُت الاخخجاظاث الكٗبُت ْاؾٗت الىُا ،١بال ؤن
الٓ٣اث الخٓ٩مُت ألامىُت اؾخسضمذ الٓ٣ة اإلاؿلخت ْالظزحرة الخُت بك٩ل مٟغٍ ْ٦شُ ٠يض
ً
ً
ً
اإلاخٓاَغًٍ ؾلمُا ،مما ؤؾٟغ ًٖ ؾ ٍٓ٣هدٓ ٢ 381خُال مً اإلاضهُحن ًٞال ًٖ آال ٝالجغحى
خؿب بٌٗ الخ٣اعٍغ الخُ٢ٓ٣ت(٦ ،)12ما قاٖذ اإلاماعؾاث ال٣مُٗت الٗمضًت للٓ٣اث ألامىُت
الخٓ٩مُت اإلاخدالٟت م٘ ٖىانغ ٚحر خٓ٩مُت مؿلخت ْطل ٪زال ٫اإلآاظِاث ألامىُت لالخخجاظاث
الكٗبُتْ ،جمشلذ ؤبغػ مٓاَغَا في ؤلاٖخضاءاث الجؿُمت ٖلى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
 ) 51تقرير هيوماف رايتس ككتش – مراقبة حقوؽ اإلنساف :رلزرة متر دكف عقاب.

ً
ْٚحرَم مً الصخُٟحن ْاليكُاء الؿُاؾُحن ْالاظخماُٖحن ،بؿبب مماعؾههم ظمُٗا لخِ٣م في
خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي.

أؾٟغث الاخخجاظاث الكٗبُت والًٛىٍ الا٢لُمُت والضولُت ًٖ جىخي الغةِـ الؿاح٤
ٖلي ٖبضهللا نالر في هىٞمبر  1222وطل ٪يمً مباصعة ؾُاؾُت جىؾُذ ٞيها صو ٫مجلـ
الخٗاون الخلُجي ومجلـ ألامً الضولي والضو ٫الخمـ الضاةمت الًٗىٍت ٧ ،ان أخض
حىىصَا مىذ نالر خهاهت ٧املت ومىذ مٗاوهُه خهاهت ظؼةُت مً اإلاالخ٣ت الً٣اةُت مً
الجغاةم التي اعج٨بىَا حضوا ٘ٞؾُاؾُت  ،ألازغ الظي جغجب ٖلُه خغمان ضخاًا ؤلاههها٧اث
مً خ٣هم في ؤلاهها ٝالٗاص. ٫

مظحدت "ظمٗت ال٨غامت"

خضزذ ًىم الجمٗت  23ماعؽ/ئطاع 1222مٖ ،ىضما أَل ٤مؿلخىن ملشمىن
الغنام الخي مً ٞى ١أؾُذ اإلاىاػٖ ٫لى اإلاخٓاَغًٍ ؾلمُا بؿاخت
"الخُٛحر" حالٗانمت الُمىُت نىٗاء ،مما ّأصي ئلى م٣خل ما ًؼٍض ٖلى 11
مىاَىا ًمىُا.

٦ما ؤن املخاْْ ٝهٓاػٕ ال٣ل ٤مً قُٕٓ ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب في صْلت الُمً ،ال جخٗلْ ٤خؿب
بالجغاثم ْالاههها٧اث الجؿُمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ببان خ٨م الغثِـ الؿابْ ،٤الخـي جيخهي بدىدُّ ًٖ
الغثاؾت في ؤْازغ ٖام 3122م ،ول٨نها جخٗل ٤أًًا حالٗضًض مً الجغاةم والاههها٧اث الجؿُمت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،الخـي خضزذ زال ٫الٟترة اإلامخضة مً مُل٘ ٖام 1221م وخخـى نهاًت الٗام
1223م.

مً أمشلت طل ٪هظ٦غ :
الاؾخسضام اإلاٟغٍ لل٣ىة اإلاؿلخت أزىاء  ٌٞاإلآاَغاث الؿلمُت:
 .2في ٞ 9براًغ 1221م ؤٞط ى اؾخسضام ٓ٢اث ألامً للٓ٣ة بك٩ل مٟغٍ بلى م٣خل شخهحن ْبنابت
الٗكغاث ؤزىاء  ٌٞمؿحرة ؾلمُت في "الًال٘"(.)62
 .3وفي ً 21ىهُى 1221م ا٢خدمذ ٓ٢اث ألامً ؾاخت الكِضاء بمضًغٍت اإلاىهٓعة بمدآٞت ٖضن،
ً
َْٓ اإلا٩ان الظي اٖخاص اإلآاَىٓن جىُٓم ججمٗاتهم الؿلمُت بّ٢ْ ،ض ٢خل  24مٓاَىا ْؤنِب
الٗكغاث هدُجت الاؾخسضام اإلاٟغٍ لؤلؾلخت(.)63
 .4وفي ً 7ىلُى 1221م ؤَل٣ذ ٓ٢اث ألامً الىحران ل ٌٟمٓاَغة ؾلمُت في مضًىت ٖضن بمىاؾبت
بخُاء ط٦غٔ بهههاء الخغب ألاَلُت ٖام 2::5م مما ؤٞط ى بلى ؾ ٍٓ٣زالزت ٢خلى(.)64

بن ههج اؾخسضام الٓ٣اث الُمىُت ْالٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن للٓ٣ة ُ
اإلاؿلخت لم ً٣خهغ ـ ُٞما
ًبضْ ـ ٖلى صاثغة  ٌٞالخٓاَغاث ْالخجمٗاث الؿلمُت للمٓاَىحن اإلاُالبحن بةظغاء بنالخاث
ؾُاؾُت ْصًمٓ٢غاَُتْ ،جد ٤ُ٣الٗضالت الاظخماُٖت ْاخترام خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،حل امخض لِكمل
اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت بك٩ل مٟغٍ يض اليكُاء الؿُاؾُحن اإلاٗاعيحن للخ٨ىمت،
صون ئظغاء جد٣ُ٣اث ٖاصلت وهؼيهت في جل ٪الجغاةم.
مً ؤمشلت طل ٪هظ٦غ :
 .2م٣خل الىاقِ الؿُاس ي أخمض ظما:٫
ْطل ٪بزغ بَال ١الغنام ٖلُّ مً ٢ىام مً  ١ٓٞؤخض مغا٦ؼ الكغَت بمضًغٍت اإلاىهٓعةْ ،ؤزىاء حكُِ٘
ظىاػجّ ًٓم ًٓ 33هُٓ 3123م ؤَل٣ذ ٓ٢اث ألامً الىاع ٖلى اإلاكاع٦حن في الجىاػة ما ؤؾٟغ ًٖ م٣خل بزىحن
مً اإلآاَىحن(.)65
 .3وفي ً 22ىلُى 1221م صاَمذ ٢ىاث ألامً مجز ٫الىاقِ الؿُاس ي قغ ٝمدٟىّْ ،ؤَل٣ذ الىاع
ً
ؤزىاء مداْلت ال٣بٌ ٖلُّ ٞإعصجّ ٢خُال ؤمام ؤٞغاص ٖاثلخّ(.)66
 ) 51بياف  /اليمن :ادلنظمة العربية حلقوؽ اإلنساف تدين االعتداءات األمنية على ادلتظاهرين يف عدف ،بياف صادر بتاريخ  14فرباير 2112ـ.
 ) 52تقرير ادلرصد اجلنويب حلقوؽ اإلنساف (يونيو ،يوليو ،أغسطس 2112ـ).
 ) 53بياف دلنظمة العفو الدكلية بتاريخ  11يوليو 2112ـ بعنواف "مقتل ادلتظاهرين بنَتاف القناصة".
 ) 54تقرير ادلرصد اجلنويب حلقوؽ اإلنساف (يونيو ،يوليو ،أغسطس 2112ـ).
 ) 55ادلصدر السابق.

بن اؾخسضام الٓ٣ة بك٩ل مٟغٍ يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٌُٗخبـغ الىهج الٗام إلاماعؾاث
الخٓ٩مت الُمىُت اإلاخدالٟت ُٞما ًبضْ م٘ بٌٗ الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُحن ،بٛغى حُُٗل ؤْ ٖغ٢لت ؤْ
ّ
مهاصعة خِ٣م في مماعؾت خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ،وعٚم ؾ٣ىٍ ٢خلى وظغحى ،ئال أن
الٗض ٫الً٣اتي ال ًؼا ٫مٟخ٣ضا ،وؤلاٞالث مً الٗ٣اب ال ًؼا ٫خايغا ،مما ٌ ّ
ٗم ٤مً اإلاساَغ
الخـي ًىاظهها اإلاضاٗٞىن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان بؿ ب اٞخ٣اص الٓغو ٝآلامىت واإلاىاجُت إلاماعؾههم
أٖمالهم.
مً أمشلت طل ٪هظ٦غ :

حٗغى ال٣اض ي أخمض ؾُ ٠الٖخضاء حضوي ظؿُم:

خُض ّ
حٗغى ال٣اض ي أخمض ؾُ ٠خاقض أخض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،الٖخضاء حضوي
ظؿُم ًىم ٞ 21براًغ 1223م مً ٢بل ظماٖت مً الغظاً ٫غجضْن ػي م٩اٞدت الكٛب ْبًِٗم
ملشمٓنْ ،طل ٪ؤزىاء مداْلت  ٌٞالاٖخهام الؿلمي الظي هٓمّ ظغحى زٓعة 3122م ؤمام م٨خب عثِـ
ً
ً
الٓػعاء الُمىـيْ ،اؾخمغ إلاضة ًٓ 26ما اخخجاظا ٖلى ٖضم نغ ٝخِ٢ٓ٣م اإلاالُت مً ْػاعة اإلاالُت
ْاملخههت لٗالط ظغحى الشٓعة.

ْفي ؾُا ١جضَٓع ؤْيإ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ؤزىاء مداْالث الخٓ٩مت الُمىُت الً٣اء ٖلى الاخخجاظاث
الكٗبُت م٘ بضاًت ٞبراًغ 3122مّ ،
حٗغيذ اليؿاء مً اإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في الُمً
الههها٧اث ظؿُمت لخ٣ى٢هً في مماعؾت خغٍت الخجم٘ والاخخجاط الؿلمي٦ ،ما ّ
حٗغيً إلاماعؾاث
وؾلىُ٦اث ؾِئت حؿههض ٝحكىٍه ؾمٗههً والدكهحر بهً شخهُا ،وبأصواعًَ في مجا ٫حٗؼٍؼ
خ٣ى ١ؤلاوؿان في الُمً.

أمشلت ل ّ
خٗغى اإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان الههها ٥خ٣ى٢هً والدكهحر ّبهً:
.2

.1

.4

.5

أعوي ٖشمانْ :هي بخضٔ اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،قاع٦ذ في الاخخجاظاث الكٗبُت
ً
ٖام 3122م ظىبا بلى ظىب م٘ الغظا ٫مً ؤبىاء الُمً َْٓ ،ما ًشحر اؾدُاء ال ٔٓ٣الضًيُت
املخآٞت ،خُض ّ
حٗغيذ لالٖخضاء ٖليها أزىاء مكاع٦هها في ئخضي اإلاؿحراث الؿلمُت،
ّ
حأنهً ٌؿههض ًٞجدىٍل خغ٦ت الاخخجاظاث ئلى
ووظهذ ئليها ومٗها هاقُاث اتهاماث
"مغ٢و صٌؿ٨ى" ،وأنهً ٌكاع ً٦في اإلاؿحراث اإلاسخلُت حيُت ؤلالخ٣اء حالغظا ٫ألٚغاى
ظيؿُت.
ؾامُت ألاٚبريْ :هي صخُٟتْ ،مً اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً ،حٗغيذ
لخملت حكِحر بٖالمي بؿبب مكاع٦هها في الاخخجاظاث الكٗبُت ْمٓاِٟ٢ا في ٦كً٢ ٠اًا
الٟؿاص ،خُض ٢ام أخض أًٖاء أخؼاب ؤلاؾالم الؿُاس ي حغ ٘ٞصٖىي ً٢اةُت يضَا
حههمت "ئَاهت ؤلاؾالم" ،وجم اؾخسضام الِٟـ حى ٥للدكهحر بها وئْهاعَا حمٓهغ
اإلاسال ٠لخٗالُم وُ٢م الضًً ؤلاؾالمي.
ماظضة خضاصْ :هي مً اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْمً اإلاكاع٧اث في اإلاؿحراث الؿلمُت
للمُالبت باإلنالح الؿُاس يْ ،هي ناخبت مضعؾت زانت بيُغث لبُِٗا بٗض سخب
الترزُو منها بؿبب مٓاِٟ٢ا٦ ،ما حٗغيذ لخملت حكِحر ٖلى نٟداث الِٟـ بٓ ٥ألجها
ججغؤث ْْظِذ الٗالم الخاعجي صْن جس ٠بما ًُىا ٌ٢حٗالُم ؤلاؾالم.
ؾاعة ظماْ :٫هي بخضٔ الُ٣اصاث الكبابُت الخـي قاع٦ذ في الاخخجاظاث الكٗبُت ٖام
3122م ْٚحر مىخمُت ألي خؼب ؾُاس يْ ،جخٗغى لخملت حكِحر بٖالمي بؿبب مٓاِٟ٢ا.

البدغًٍ:
اجسظث الخٓ٩مت البدغٍيُت الٗضًض مً الخضابحر الدكغَُٗت ْؤلاصاعٍت الخـي جٓحي باؾخجابهها
للخٓنُاث الخـي ؤٖلىهها اللجىت البدغٍيُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث ٤بكإن الاههها٧اث الجؿُمت
لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الخـي قِضتها البدغًٍ مىظ اهضالٕ الاهخٟايت الكٗبُت مً ؤظل الضًمٓ٢غاَُت في
ٞبراًغ 3122مْ ،ل ً٨ظاءث َظٍ الخضابحر ق٩لُت ،ؤْ مدضْصة ألازغ في مٗالجت جل ٪الاههها٧اث،
ْمى٘ ؤلاٞالث مً الٗ٣اب إلاغج٨بيها ْالخُلٓلت صْن ج٨غاعَا َْٓ ،ما ٌٗ٨ـ ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت
ً
الجاصة لخبجي ْجُٟٗل َظٍ الخٓنُاث( َْٓ ،)67ما ججؿض ٖمال مً زال ٫اإلاماعؾاث الٟٗلُت
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للخٓ٩مت البدغٍيُت ْٓ٢اث ألامً زالٖ ٫امي 3123م ْ3124م ،خُض اؾخمغ اؾخسضام الٓ٣ة
ً
ْال٣م٘ الكضًضًً في الخٗامل م٘ ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الاخخجاط الؿلميًٞ ،ال ًٖ اٖخ٣اْ ٫مدا٦مت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالدكِحر بهم ْبإصْاعَمٖ ،لى نُٗض حٗؼٍؼ الضًمٓ٢غاَُت ْخ١ٓ٣
ؤلاوؿان في البالص.
ٗٞلى نُٗض الً٣اء ٖلى ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب إلاغج٨بي الاههها٧اث الجؿُمت لخ٣ى١
ؤلاوؿان زال ٫الاهخٟايت الكٗبُت ٖام 1222م ،لم حؿخجب الخٓ٩مت لخٓنُاث لجىت ج٣ص ي
ً
الخ٣اث ٤بسهٓم مدا٦مت ٦باع مؿاْ لي ألامً اإلاخٓعَحن في اعج٩اب جل ٪الاههها٧اثَْ ،ب٣ا
ُ
للبُاهاث الغؾمُت ٞةن الخد٣ُ٣اث ْاملخا٦ماث الخـي ؤظغٍذ خخـى مىخهٖ ٠ام 3123م ؤؾٟغث
ًٖ جٓظُّ الاتهاماث لٗضص  32مً عظا ٫الكغَت  ِ٣ٞؤٖلى عجبت ٞيهم هي عجبت "ُٖ٣ض"ْ ،لم ًخم
بصاهت ؾٓٔ زالزت منهم خخـى َظا الخاعٍش).(68
ْالجضًغ بالظ٦غ ،ؤهّ بٗض ع ٘ٞخالت الُٓاعت بخاعٍش ًٓ 2هُٓ/خؼٍغان 3122م ،ؾمدذ الؿلُاث
ً
البدغٍِىت لبٌٗ ظمُٗاث اإلاٗاعيت الؿُاؾُت بٗ٣ض ٖضة مؿحراثْْ ،لذ ؾلمُت ،لٖ ً٨اصة ما
٧اهذ جىضل٘ مهاصماث م٘ ٓ٢اث ألامً ٖىضما ٧ان املخخجٓن ًخٓاَغْن في ٢غٔ قُُٗت.
ْفي ٖام 3123م ػاص ع ٌٞالؿلُاث لُلباث ظماٖاث اإلاٗاعيت بالخهٖٓ ٫لى جهاعٍذ الخٓاَغ
الؿلمي٧ْ ،اهذ قغَت م٩اٞدت الكٛب حؿخسضم الٓ٣ة في ؤخُان ٦شحرة لخٟغٍ ٤اإلآاَغاث
الؿلمُتْ ،في ًٓ 33هُٓ/خؼٍغان ؤَل٣ذ قغَت م٩اٞدت الكٛب الٛاػ اإلاؿُل للضمٕٓ ْال٣ىابل
الهٓجُت مً مؿاٞاث ٢غٍبت لخٟغٍ ٤مٓاَغة ؾلمُت في اإلاىامتْ ،حؿببذ ٢ىبلت ٚاػ في بنابت
مخٓاَغ بنابت بلُٛت في الغؤؽ ؤزىاء الاخخجاظاث الخـي ؤل٣ى ٞيها اإلاخٓاَغْن الدجاعة ْػظاظاث
ً
اإلآلٓجٓ ٝالخاع٢ت ،لجإث الكغَت ٦شحرا بلى مِاظمت الخكٓص بضْن جمُحز ْبك٩ل ٖكٓاجي بالٛاػ
اإلاؿُل للضمٕٓ ْال٣ىابل الهٓجُت ْبىاص ١الكٓػن (الخغَٓف)ْ ،بِىما ًبضْ ؤن الاههها٧اث ؤزىاء
الاخخجاػ ٢ض جغاظٗذ زالٖ ٫ام 3123م ،بال ؤن الكغَت جلجإ بك٩ل مخ٨غع لًغب اإلاخٓاَغًٍ
ْ٢ذ ال٣بٌ ٖليهم ْؤزىاء ه٣لِم بلى مغا٦ؼ الكغَت ،وَب٣ا لجماٖاث اإلاٗاعيت ،ل٣ي ما ال ً٣ل
ًٖ  11مخٓاَغا وماعا خخٟهم بؿ ب ئناحاث مخٗل٣ت حمٓاَغاث ححن  2هىٞمبر/حكغًٍ
الشاوي 1222م و 2هىٞمبر/حكغًٍ الشاوي 1221م٧ ،ان الؿ ب في ال٨شحر مً الىُٞاث َى
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الاؾخسضام اإلاٟغٍ للٛاػ اإلاؿُل للضمىٕ ،ػٖمذ الخ٨ىمت أن اإلادخجحن اإلاٗاعيحن
للخ٨ىمت أناحىا  2122عظل قغَت في ٖام 1221م) .(69
٦ما جٓنلذ اللجىت البدغٍيُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث ٤بلى ؤن املخا٦م الٗؿ٨غٍت في البدغًٍ
ؤصاهذ هدٓ  411شخو ملجغص مماعؾههم خِ٣م في خغٍت الخٗبُـغ ْفي خغٍت الخجمْ٘ ،في 5
ؾبخمبر/ؤًلٓ3123 ٫م ،ؤًضث مد٨مت اؾخئىا ٝمضهُت ؤخ٩ام مد٨مت ٖؿ٨غٍت بالسجً إلاضص
مُٓلت ٖلى  31مً ُ٢اصاث الخٓاَغ.
وفي  1هىٞمبر 1221م أؾُ٣ذ وػاعة الضازلُت الجيؿُت البدغٍيُت ًٖ  32شخها ،حُنهم
وكُاء ؾُاؾُىن مٗاعيىن ومدامىن ووكُاء خ٣ىُ٢ىن ،مههمت ئًاَم حـ "ؤلايغاع حأمً
الضولت" ،ظٗل الخ٨م ال٨شحرًً منهم حضون ظيؿُت ،وطل ٪صون ئظغاء أًت جد٣ُ٣اث
ً٢اةُت بكأنهم حما ٌ ّ
ٗض مسالٟت للمىازُ ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان الخـي التزمذ بها صولت
البدغًٍ.
ً ً
ً
َْب٣ا للمٗلٓماث ْالخ٣اعٍغ جدب٘ الخٓ٩مت البدغٍيُت ههجا ٖاما ًدؿم ب٣م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،بؿبب مماعؾت خِ٢ٓ٣م في خغٍت الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ،وعٚم أن اإلاغؾىم
ح٣اهىن ع٢م  23لؿىت 2973م اإلا ّٗض ٫حال٣اهىن ع٢م  31لؿىت 1221م بكأن الخجمٗاث
ّ
واإلاىا٦ب الٗامت ال ٌكترٍ ؾىي "ؤلازُاع" ،ئال أن الخ٨ىمت أٞغَذ في جُبُ ٤الُ٣ىص ٚحر
الكغُٖت الىاعصة في َظا ال٣اهىن ،حل أٖاصث ج ٠ُُ٨واٗ٢اث الخٓاَغ الؿلمي وحؿمُهها
حمؿمُاث ئظغامُت َب٣ا ل٣اهىن الٗ٣ىباث مشل" :الخجمهغ ٚحر اإلاكغوٕ" و "ئٖا٢ت الؿحر
الٗام" و "جسغٍب اإلامخل٩اث".
ْألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحرة هظ٦غ منها :الخ٨م الهاصع ٖام 3122م مً مد٨مت ٖؿ٨غٍت بدغٍيُت
جٟخ٣ض يماهاث ْمٗاًحر املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟت َْٛلب ٖليها الُاب٘ الؿُاس ي الاهخ٣امي،
بالسجً مضٔ الخُاة الهاصع يض اإلاضا ٘ٞالباعػ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖبض الِاصي الخٓاظت،
ميؿ ٤مىٓمت الخِ ألامامي لخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الٗاإلاُتْ ،ماؾـ مغ٦ؼ
ً
البدغًٍ لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،خٓ٦م ٖبض الِاصي الخٓاظت ْمّٗ ٖكغْن مههما آزغْن ،بًِٗم
مً ُ٢اصاث الاخخجاظاث الكٗبُت الخـي اهضلٗذ ٖام 3122م بالبدغًٍ ،ؤمام مد٨مت الؿالمت
 ) 58تقرير منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف ،عن أكضاع حقوؽ اإلنساف يف العامل.

الَٓىُت الخـي عًٞذ باؾخمغاع الخهضي إلاؼاٖم مخ٨غعة ْطاث مهضاُ٢ت للخٗظًب في الاٖخ٣ا٫
الؿاب ٤للمدا٦متْ ،ؤزىاء املخا٦مت هٟؿِا.
ٖبض الهاصي الخىاظت

ً
مً الخاالث ؤًًا:
خالت اإلاضا ٘ٞالباعػ ه ُل عظب عةِـ مغ٦ؼ البدغًٍ لخ٣ى ١ؤلاوؿان:

حخاعٍش ً 1ىاًغ 1221م أَل٣ذ ٢ىاث ألامً البدغٍيُت ال٣ىاحل اإلاؿُلت للضمىٕ ل ٌٟمؿحرة

ؾلمُت للخًامً م٘ اإلاٗخ٣لحن ،قاعٞ ٥يها هبُل عظب عثِـ مغ٦ؼ البدغًٍ لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جم
ُ
اؾههضا ّٞبك٩ل زام مً ٢بل عظا ٫ألامً الظًً اٖخضْا ٖلُّ بالًغب اإلابرح بالِغْاث ه٣ل بزغَا بلى
اإلاؿدكٟىَْ ،ىا ٥جم اؾخجٓابّ ٢بل بَال ١ؾغاخّ.
ٍْخاعٍش  6مآً 3123م اٖخ٣لذ الؿلُاث ألامىُت هبُل عظب ؤزىاء ٖٓصجّ مً بحرْث إلاكاع٦خّ في
ُ
ٗٞالُت خُ٢ٓ٣تْ ،في  27مآً ٢ضم للمدا٦مت بههمت "بَاهت الُِئاث الىٓامُت" ٖلى زلُٟت جضٍْىاث لّ
ً
ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذْ ،طلَ ٪ب٣ا للماصة  121مً ٢اهىن الٗ٣ىباث الخـي جىو ٖلى أنٌٗ" :ا٢ب
حالخ ـ أو حالٛغامت مً أَان حأخضي َغ ١الٗالهُت اإلاجلـ الىَني أو ٚحرٍ مً الهُئاث
ُ
الىٓامُت ،أو الجِل أو اإلادا٦م أو الؿلُاث أو اإلاهالر الٗامت"ْ ،ؤَل ٤ؾغاخّ زم ؤُٖض اٖخ٣الّ
ًٓم ًٓ 7هُٓ بٗض ًٓم ْاخض مً ِْٓعٍ ٖلى ٢ىاة "الجؼٍغة" ْاهخ٣اصٍ الخٓ٩مت بؿبب ُٚاب ؤلانالخاث
الؿُاؾُت ْاؾخمغاع اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْفي ًٓ :هُٓ ؤصاهذ املخ٨مت الجىاثُت الهٛغٔ هبُل عظب بههمت الدكِحر بمٓاًَْ ،خ٨مذ ٖلُّ
بالسجً  4ؤقِغْ ،في  27ؤٚؿُـ 3123م خ٨مذ ٖلُّ املخ٨مت الٗلُا لالؾخئىا ٝبالخبـ 4
ؾىٓاث بههمت "الخجمِغ ٚحر ال٣اهٓوي" بؿبب مكاع٦خّ في الخٓاَغة الؿلمُت ،عٚم ؤهّ اٖخضي ٖلُّ
ً
زاللِاْ ،في  22صٌؿمبر 3123م ؤًضث مد٨مت الخمُُـؼ خ٨م ؤلاصاهتْ ،زٟٟذ الخ٨م بلى ؾيخحن بضال
ًٖ  4ؾىٓاث.
ْ٢ض ؤٞاصث ج٣اعٍغ اإلاغا٢بت الضْلُت ملخا٦مت هبُل عظب ،بُٛاب الٗضًض مً يماهاث املخا٦مت الٗاصلت
ؤزىاء مدا٦مختْ ،لًٓ ً٨ل الالٞذ للىٓغ َٓ ،لجٓء املخ٨مت بلى بٖاصة جٟؿحر ْاٗ٢ت الخٓاَغ الؿلمي
بإجها ٚحر ٢اهٓهُت لٗضم الخهٖٓ ٫لى جغزُو بظلْْ ،٪ظِذ بلُّ الاتهاماث اإلاىهٓم ٖليها في اإلآاص
 327ْ 293ْ 289مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث البدغٍجي ،خُض جىو اإلااصة  289الخانت بالخجمِغ ٖلى ؤن:
"٧ل مً اقتر ٥في ججمِغ في م٩ان ٖام مال ٠مً زمؿت ؤشخام ٖلى ألا٢ل ،الٛغى مىّ اعج٩اب
ُ
ُ
الجغاثم ؤْ ألاٖما ٫املجِؼة ؤْ اإلاؿِلت لِا ،ؤْ ؤلازال ٫باألمً الٗامْ ،لٓ ٧ان طل ٪لخدٚ ٤ُ٣غى
مكغٌُْٕٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ًٖ ؾيخحنْ ،بٛغامت ال جخجاْػ ماثتي صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن" ،وجىو اإلااصة ٧" : 231ل مً ح٣ي مخجمهغا بٗض نضوع ألامغ حالخٟغ ١أو حُُٗله
حال٣ىة وَى ٖالم حظلٌٗ ٪ا٢ب حالخ ـ أو بٛغامت ال جخجاوػ زمؿماةت صًىاع أو حالٗ٣ىبخحن مٗا".
ً
ْ٧ان ٢ض جم ؤلاٞغاط ًٖ هبُل عظب لُخم اؾخضٖاثّ مجضصا بخاعٍش  3ؤ٦خٓبغ 3125م مً ٢بل ؤلاصاعة
الٗامت إلا٩اٞدت الٟؿاص ْألامً الا٢خهاصي ْؤلال٨ترْوي الخابٗت إلصاعة الخد٣ُ٣اث الجىاثُت بٓػاعة
الضازلُت ،خُض جم اؾخجٓابّ بههمت بَاهت َُئت ٖامت ٖبر وكغ ٖضص مً الخٛغٍضاث ٖلى خؿابّ في
جٍٓتر.
وط٦غث الىػاعة حأن عظب اٖتر ٝحاالتهاماث وجمذ ئخالت ًِ٢خه ئلى الىُاحت الٗامتالبدغٍيُت في
اإلاىامت ،واؾخمغ اخخجاػٍ وأخُلذ ًِ٢خه ئلى اإلاد٨مت الهٛغي الجىاةُتٖ ،لى أن جبضأ
مدا٦مخه في  29أ٦خىبغ 1221م.

ٖ٣ضث ظلؿاث اإلادا٦مت بك٩ل ؾغَ٘ زال ٫طل٧ ٪ان مً اإلاٟترى أن ًهضع الخ٨م يض عظب
في ظلؿت ًىم  19أ٦خىبغ 1221م ،ل ً٨ال٣اض ي ّ
أظل طل ٪وبك٩ل مٟاجئ ،مٗلىا ًٖ ًُ٢ت
أزغي يض ه ُل عظب وهي تهمت "ئَاهت الجِل".
أٞغط ًٖ ه ُل في جاعٍش  1هىٞمبر 1221م حًمان مدل ئ٢امخه ،وحجؼث ًِ٢خه للخ٨م في جاعٍش
ً 12ىاًغ 1221م ،والخـي ًدا٦م ٞيها حههمت ؤلاؾاءة لهُئت هٓامُت بٗض اهخ٣اصاث مً ٢بله وظهها
لىػاعة الضازلُت و٢ىة الضٞإ البدغٍني ٖبر جىٍتر.

خضر هٟـ الص يء م٘ اإلاضْهت ْاإلاضاٗٞت ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الؿُضة ػٍيب الخٓاظتْ ،طل٪
باملخالٟت للمٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،بكإن مؿاْلُت خٓ٩مت
البدغًٍ ًٖ اخترام ْٟ٦الت قغُٖت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جٓٞحر الخماًت
ال٣اهٓهُت للمضاٗٞحن ؤزىاء مباقغة جل ٪ألاوكُت.
خ ـ ػٍيب الخىاظت ٖلى زلُٟت مكاع٦هها في جٓاَغة ؾلمُت:
ُ
ػٍيب الخىاظت ،مضْهت ْمضاٗٞت ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،اٖخ٣لذ ًٓم ٞ 23براًغ 3123م ؤزىاء مكاع٦هها في
ُ
مؿحرة ؾلمُت باججاٍ صْاع اللٓلاة في الٗانمت اإلاىامتْْ ،ظِذ بليها تهمت "الخجمِغ ٚحر اإلاكغْٕ"ْ ،ؤَل٤
ؾغاخِا بٗض الخد ٤ُ٣مِٗا ،زم اٖخ٣لذ مغة ؤزغٔ ًٓم  32ببغٍل 3123م زال ٫اخخجاط ؾلمي الؾخمغاع
خبـ ْالضَا الخٓ٣قي الباعػ ٖبض الِاصي الخٓاظت ،الغثِـ الؿاب ٤إلاغ٦ؼ البدغًٍ لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ْْظِذ بليها تهمت ٖغ٢لت الؿحرْ ،بَاهت يباٍ الكغَتْ ،في  27ؾبخمبر 3123م خ٨م ٖليها بالخبـ
إلاضة قِغ بههمت بجال ٝمىٓ٣الث مملٓ٦ت لٓػاعة الضازلُتْ ،طل ٪بؿبب جمؼٍ ٤نٓعة مل ٪البالص.
اٖخ٣لذ الؿلُاث البدغٍيُت ػٍيب الخٓاظت بال٣غب مً سجً ظٓ ؤزىاء جٓظِِا لئلَمئىان ٖلى ؾالمت
ً
ُ
ْالضَا الخٓ٣قي ٖبض الِاصي الخٓاظتْ ،اإلاًغب ًٖ الُٗام بٗض ؤهباء ًٖ ؾ َّٓ٣مٛكُا ٖلُّ،
ْْظِذ لِا تهمت الضزٓ ٫بلى مىُ٣ت مدٓٓعةْ ،جم جُِٟٓ٢ا إلاضة ؾاٖت ْخٓلذ الًُ٣ت بلى الىُابت
الٗامتْ ،جم ه٣ل ػٍيب بلى مغ٦ؼ الغٞإ الكغقي ْْظِذ لِا زمـ ً٢اًا في املخا٦م٦ ،ما ْظِذ لِا زمان
ً٢اًا ؤزغٔ اهههذ بما بخٛغٍمِا مبال ٜمالُت ؤْ بً٣اء ٖٓ٣باث في السجً ،منها زالر تهم  :الضزٓ ٫في
مىُ٣ت مدٓٓعةْٖ ،ضم الخٗاْن م٘ ؤْامغ الكغَتْ ،الاٖخضاء اللٟٓي ٖلى يباٍ الكغَت.
ْفي جاعٍش  25ؤ٦خٓبغ 3125م مشلذ ػٍيب ؤمام املخ٨مت إلآاظِت اتهاماث في ًِ٢خحن جخٗل ٤بخمؼٍ ٤نٓعة
اإلالْ ،٪في  26ؤ٦خٓبغ 3125م ْظِذ بليها اتهاماث بةَاهت مْٓ ٠خٓ٩مي.
زم مضصث املخ٨مت الهٛغٔ الجىاثُت الغابٗت بخاعٍش  41ؤ٦خٓبغ 3125م الىُ ٤بالخ٨م ٖلى الىاقُت
ػٍيب بلى 5صٌؿمبر 3125م م٘ اؾخمغاع خبؿِا.

٦ما حٗغى اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان لالٖخضاء ْال٣بٌ ْاإلاخابٗت الً٣اثُت ْالههضًض ْالترَُب،
بؿبب مكاع٦ههم اإلاكغْٖت في الخجمٗاث الؿلمُت ،ؤْ ؤزىاء ُ٢امِم بمغا٢بت ْعنض جل ٪الخجمٗاث
الؿلمُتْ ،مً ؤمشلت طل :٪ماخضر م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان هاجي ٞخُل(ْ ،)6:خؿً الجابغ(،)71
ْؾُض ًٓؾ ٠املخآٞت(ْ ،)72دمحم اإلاؿُ٣ي(ْ ،)73ؤشخام آزغًٍ مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
البدغًٍ.

ادلطهب انثبين
انخشزَؼبث انىطُُت انخـٍ حشخزط احلصىل ػهً حزخُص
يسبك لبم ممبرست حك انخدًغ انسهًٍ
ًمشل َظا الىٕٓ مً الدكغَٗاث ٧ل مً ال٣اهٓن ع٢م (3115/ 29م) بكإن الاظخماٖاث الٗامت
ْاإلاؿحراث ،الخ ٤في خغٍت الخجم٘ الؿلمي في صْلت ُ٢غ ْاإلاغؾٓم بال٣اهٓن ع٢م  76لؿىت
2:8:م ،في قإن الاظخماٖاث الٗامت ْالخجمٗاث في ال٨ىٍذْ ،ؾٓ ٝهدىاْ ٫في زالزت ٞغْٕ
اإلآيٖٓاث آلاجُت:
الٟغٕ ألاو :٫الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الُ٣غي ْالٍٓ٩تي ُٞما ًخٗل ٤بدىُٓم الخ٤
في الخجم٘ الؿلمي.
الٟغٕ الشاوي :جُُ٣م مٓيٓعي ل٩ل مً ال٣اهٓهحن في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن
خماًت اإلاضاٗٞحن.
الٟغٕ الشالضُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في خغٍت الاظخمإ
ْالاخخجاط الؿلمي.

 ) 59مت القبض عليه يوـ  14فرباير 2112ـ أثناء مراقبة كرصد التظاهرات للذكرل السنوية النتفاضة فرباير 2111ـ.

 ) 61مت القبض عليه يوـ  14فرباير 2112ـ أثناء مراقبة كرصد التظاهرات للذكرل السنوية النتفاضة فرباير 2111ـ.
 ) 61مت القبض عليه يوـ  15إبريل 2112ـ أثناء مراقبة احتجاج سلمي ضد مسابقة "الفورميال "1يف إحدل قرل البحرين ،كمت اعتقاله كاحتجازر
أكثر من مرة خالؿ العاـ 2112ـ بسبب مراقبته للتجمعات السلمية.
 ) 62ألقي القبض عليه بتهمة "الشغب كادلشاركة يف جتمع غَت قانوين" يوـ  12أكتوبر 2112ـ.

انفزع األول
انسًبث انؼبيت بني انخُظُى انمبَىين دلًبرست حك انخدًغ انسهًٍ يف كم
يٍ انكىَج ولطز
٢بل اؾخٗغاى الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت ْؤَم الٟغْ٢اث بحن َظٍ الٓ٣اهحنً ،جضع الخىٍّٓ بلى ؤن
املخ٨مت الضؾخٓعٍت في صْلت الٍٓ٩ذ ٢ض ً٢ذ الٗام 1221م في الًُٗ ع٢م ( )2لؿىت
1221م ،بٗضم صؾخىعٍت اإلااصجحن ( 1و )1مً اإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م  11لؿىت 2979م بكأن
الاظخماٖاث الٗامت والخجمٗاث ،و٦ظلٖ ٪ضم صؾخىعٍت اإلاىاص مً  1ئلى  12مً ال٣اهىن
ُٞما ًخٗل ٤حاالظخمإ الٗام(.)74
ْ٢ض اؾدىضث املخ٨مت الضؾخٓعٍت الٍٓ٩دُت في خ٨مِا ٖلى ؤن هو اإلااصة ( )55مً صؾخٓع الٍٓ٩ذ
جىو ٖلى ؤن" :لألٞغاص خ ٤الاظخمإ صون خاظت إلطن أو ئزُاع ؾاح ،٤وال ًجىػ ألخض مً
٢ىاث ألامً خًىع اظخماٖاتهم الخانت ،والاظخماٖاث الٗامت واإلاىا٦ب والخجمٗاث
مباخت و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها ال٣اهىنٖ ،لى أن ج٨ىن أٚغاى الاظخمإ
ووؾاةله ؾلمُت وال جىافي آلاصاب"ْ ،مً زم اهههذ املخ٨مت بلى ٖضم صؾخٓعٍت اإلااصة  5الخـي
حكترٍ الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٢بل مماعؾت خغٍت الاظخمإ ،ألجها ججٗل ألانل في الاظخمإ الٗام
َٓ اإلاى٘ ْالاؾخصىاء َٓ ؤلاباخت باملخالٟت للماصة  55مً الضؾخٓع ،بل بن اإلااصة  5ؤ٢امذ َظا
الاؾخصىاء ٖلى ؤؾاؽ ْاخض َْٓ ،ؾلُت ؤلاصاعة اإلاُل٣ت خُاَ ٫ظٍ الاظخماٖاث صْن خض جلتزمّ،
بما ًدىا ٌ٢م٘ الضؾخٓع ،خُض ؤن جىُٓم ال٣اهٓن ال ًجٓػ لّ الاهخ٣ام مً الخ ٤ؤْ ؤن ًىا ٫مً
ؤنل الخ ٤ؤْ ًدُض ًٖ الٛاًت مىّ(.)11
ْٖلُّ جهبذ الىهٓم الٓاعصة في ال٣اهٓن الٍٓ٩تي اإلاخٗل٣ت بًغْعة الخهٖٓ ٫لى "جغزُو"
ُمؿب٢ ٤بل مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ الٗام ٚحر صؾخٓعٍت ،وعٚم أن الخ٨م الهاصع ًٖ
ّ
اإلاد٨مت الضؾخىعٍت لم ًدىاو ٫اإلاىاص الخانت حالخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ،ئال أن مٗاًحر
 ) 63راجع حكم ا كمة الدستورية يف الطعن رقم ( )1لسنة 2115ـ ادلنشور يف اجلريدة الرمسية لدكلة الكويت "الكويت اليوـ" العدد  676السنة
الثانية كاخلمسوف ،األحد  9ربيع ا خر 1427ق  7مايو 2116ـ ص (أ).
 ) 64راجع يف ذلك :د.مشارم خليفة ،كأ.غازم عبيد العياش ،حق األفراد يف االجتماع بُت اإلابحة كاحلظر التشريعي يف الكويت ،حبس منشور يف
رللة الشريعة كالقانوف ،كلية القانوف بدكلة اإلمارات العربية ،العدد  54إبريل 2113ـ.

خ٣ى ١ؤلاوؿان الخـي التزمذ بها صولت ال٨ىٍذ ووخضة اإلاىُ ٤ال٣اهىوي الىاعص في الخ٨م
الهاصع بٗضم الضؾخىعٍت ً٣خض ي ال٣ى ٫أًًا بٗضم صؾخىعٍت الىهىم الخانت حاإلاىا٦ب
والخجمٗاث واإلاؿحراث ،ومً زم ٌؿ ِ٣خ ٤ؤلاصاعة في َلب الخهىٖ ٫لى جغزُو مؿب٤
٢بل جىُٓم أي مى٦ب أو مؿحرة أو مٓاَغة ؾلمُت ،وال ًدىافي ٚغيها م٘ آلاصاب الٗامت
ّ
و٣ٞا لىو اإلااصة  11مً الضؾخىع ،ئال أن الخ٨ىمت ال٨ىٍدُت ج٣غأ الخ٨م الهاصع مً
اإلاد٨مت الضؾخىعٍت ح٨ىهه ً٣خهغ أزغٍ ومضاٍ ،خؿب مىُى٢ه وأؾباحه ٖلى خغٍت
الاظخمإ الٗام ،صون الخجم٘ الؿلمي الظي ال ًؼا ٫زايٗا لُ٣ض الترزُو.
ْباؾخصىاء ما ج٣ضم ،جخمشل الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اهٓهحن الٍٓ٩تي ْالُ٣غي ُٞما ًلي:
م

2

الؿماث
الٗامت
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوعة
الخه ــىٖ ٫ل ــى
"ج ـ ـ ـ ـغزُو"مً
الجه ــت ؤلاصاعٍ ــت
اإلاسخهت

الىو ال٣اهىوي

الدكغَ٘ الُ٣غي :جىو اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن ٖلى :
ال ًجٓػ ٖ٣ض الاظخمإ الٗام ؤْ جىُٓمّ ؤْ الضٖٓة بلُّ ؤْ ؤلاٖالن ٖىّ ؤْ بطاٖت ؤهباء بكإهّ بال بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو
ً
بّ ْ٣ٞا ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن.
ً
ْْ٣ٞا للماصة (ٌ )5كترٍ للترزُو ألاحي:
ً
ً
َلب ٦خابي ًُ٣ضم بلى مضًغ ٖام ألامً الٗام ،مٓٗ٢ا مً ٖضص ال ً٣ل ًٖ زالزت ممً لِم ٖال٢ت باالظخمإْ ،مٓضخا بّ الؼمان
ْاإلا٩ان املخضصًً لٗ٣ضٍ.
ً
ْبطا ٧ان َلب ٖ٣ض الاظخمإ م٣ضما مً شخو اٖخباعيُٞ ،جب ؤن ًُ٣ضم مً ممشلّ ال٣اهٓوي.
ْفي ظمُ٘ ألاخٓاً ٫جب ؤن ًغ ٤ٞبالُلب ما ًشبذ مٓا٣ٞت خاثؼ اإلا٩ان ٖلى ٖ٣ض الاظخمإ .ُّٞ
ْؤياٞذ اإلااصة ( )6ؤن ً٣ضم الُلب ٢بل اإلآٖض املخضص لٗ٣ض الاظخمإ بؿبٗت ؤًام ٖلى ألا٢ل.
ْجىُبٖ ٤لى اإلاؿحرة هٟـ ألاخ٩ام اإلاىهٓم ٖليها في اإلآاص ( )210:08060504الخانت باالظخماٖاث الٗامت ،بال ؤن ال٣اهٓن
ؤيا ٝبلى ظاهب الكغٍْ الٓاظب جٓاٞغَا في َلب ٖ٣ض الاظخمإ ؤن ًخًمً َلب اإلآا٣ٞت ٖلى جىُٓم اإلاؿحرة بُان زِ
ً
ؾحر اإلآ٦ب ؤْ م٩ان الخجم٘ (م٦ ،)23ما اقترَذ اإلااصة (ٖ )24ضم ظٓاػ بضء اإلاؿحرة ٢بل الؿاٖت الشامىت نباخاْٖ ،ضم
اؾخمغاعَا بٗض ٚغْب الكمـ بال بةطن مً ْػٍغ الضازلُت ؤْ مً ًىٓبّْ ،هٟـ الؿلُاث ْالهالخُاث الخانت بؿلُت
ْػاعة الضازلُت في  ٌٞالاظخمإ الٗام هي طاتها املخٓلت للٓػاعة باليؿبت للخ ٤في خغٍت جىُٓم اإلاؿحراث الؿلمُت.
الدكغَ٘ ال٨ىٍتي :اؾخلؼم ال٣اهٓن لٗ٣ض اظخمإ ؤْ جىُٓمّ ؤزظ جغزُو مؿب ٤بظل ٪مً املخا ٔٞالظي ؾُٗ٣ض
الاظخمإ في صاثغة ازخهانّ ،م٘ خٓغ الضٖٓة بلى الاظخمإ ؤْ ؤلاٖالن ٖىّ ؤْ ؤطاٖت ْوكغ ؤزباع بكإهّ ٢بل الخهٖٓ ٫لى
ً
طل ٪الترزُو ماصة (ْ ،)5اؾخلؼم ال٣اهٓن للخهٖٓ ٫لى جغزُو بٗ٣ض اظخمإ ؤْ جىُٓمّ ٖضة قغٍْ ههذ ٖليها جٟهُال
اإلآاص ( ) :،9،8،7،6مً ال٣اهٓن.

و٢ض ً٢ذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بٗضم صؾخىعٍت َظٍ اإلاىاص ُٞما ًخٗل ٤حاالظخمإ الٗام.
ً
ْْ٣ٞا للماصة ( )23حؿغي ٖلى اإلآا٦ب ْاإلآاَغاث ْالخجمٗاث هٟـ الكغٍْ ْألاخ٩ام الؿاعٍت ٖلى
الاظخماٖاث ْؤيا ٝبليها الكغٍْ ْالُٓ٣ص الخالُت:
ً
 -2ؤن ًُظ٦غ في َلب الترزُو باإلآا٦ب ْاإلآاَغاث ْالخجمٗاث ٖالْة ٖلى البُاهاث اإلاىهٓم ٖليها
في اإلااصة(  ) 6مً َظا ال٣اهٓن زِ ؾحر اإلآ٦ب ؤْ اإلآاَغة ؤْ م٩ان الخجم٘ٞ ،ةطا ٧ان زِ ؾحر

ً
ْاٗ٢ا بحن ؤ٦ثر مً مدآٞتُ ،
نضع الترزُو مً ْػٍغ الضازلُت.
اإلآ٦ب ؤْ اإلآاَغة
ًُ -3دٓغ اقتراٚ ٥حر اإلآاَىحن في اإلآا٦ب ْاإلآاَغاث ْالخجمٗاث.
ً
ٖ -4ضم ظٓاػ ُ٢ام اإلآا٦ب ؤْ اإلآاَغاث ؤْ الخجمٗاث ٢بل الؿاٖت الشامىت نباخا ْ ال ًجٓػ
اؾخمغاعَا بٗض ٚغْب الكمـ بال بةطن زام مً املخا ٔٞاإلااصة (.)24
الدكغَ٘ الُ٣غي :مضًغ ٖام ألامً الٗام .

1

الجهت ؤلاصاعٍت
اإلاسخهت
حانضاع
الترزُو
الجهت
اإلاؿإولت ًٖ
خماًت
الاظخمإ أو
اإلآاَغة
الؿلمُت

1

الخ ٤في
الخٓلم مً
٢غاع مى٘
جىُٓم
الاظخمإ أو
اإلاؿحرة
ؾلُت أظهؼة
ألامً في ٌٞ
الاظخمإ أو
اإلاؿحرة أو
اإلآاَغة
حال٣ىة

الدكغَ٘ الُ٣غي :لىػٍغ الضازلُت الخ ٤في  ٌٞالاظخمإ بطا َلب مىٓمٓ الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة ،ؤْ بطا
خضر ٞيها ؤي مً ألامٓع اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ( ،):ؤْ ٧ان اؾخمغاع الاظخمإ ؾُاصي بلى طل ٪ماصة (،)21
ْلٓ٣اث ألامً الخ ٤في اؾخسضام الٓ٣ة ل ٌٟالاظخمإ قغٍُت مٓا٣ٞت ْػٍغ الضازلُت ماصة (ْ ،)21لِا الخ ٤في
 ٌٞالخجم٘ بطا جبحن لِا ؤن مً قإهّ ؤلازال ٫باألمً ؤْ الىٓام الٗام ؤْ حُُٗل خغ٦ت اإلاغْع ماصة (.)25
الدكغَ٘ ال٨ىٍتي  :مىذ ال٣اهٓن لغظا ٫الكغَت الخ ٤في  ٌٞالاظخمإ ؤْ اإلآ٦ب ،بطا َلبذ اللجىت اإلاىٓمت
طل ٪ؤْ مً جل٣اء ؤهٟؿِم في خالت ؤلازال ٫باألمً  .ماصة (.)25،22

1

الٗ٣ىباث

الدكغَ٘ الُ٣غي :

3

1

الدكغَ٘ ال٨ىٍتي :املخا ٔٞالظي ؾُٗ٣ض الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة ؤْ اإلآاَغة في صاثغة ازخهانّ.

الدكغَ٘ الُ٣غي  :ههذ اإلااصجان ( 3و )9مً ال٣اهىن ٖلى أهه ًجب ٖلى مىٓمي الاظخمإ أو لجىت
الىٓام الالتزام حما ًلي :خ ٟٔالىٓامٖ ،ضم الخغوط ٖلى الٛغى مىهٖ ،ضم مسالٟت حٗالُم الضًً أو
الىٓام الٗام أو آلاصاب الٗامت ،مى٘ ٧ل ما ُٞه ئؾاءة للضولت أو الضو ٫ألازغي.
الدكغَ٘ ال٨ىٍتي :اقترٍ ال٣اهٓن ؤن ًٓ٩ن ل٩ل اظخمإ ٖام لجىت هٓام مالٟت مً عثِـ ًًٍْٖٓ ٖلى
ُ
ألا٢لٞ ،ةطا لم ًيخسب املجخمٗٓن َظٍ اللجىت في بضء الاظخمإ اٖخبرث مالٟت مً مٓ٢عي َلب ٖ٣ضٍ ،خخـى ْلٓ
لم ًدًغْا الاظخمإْٖ ،لى َظٍ اللجىت املخآٞت ٖلى الىٓام في الاظخمإْ ،مى٘ ٧ل زغْط ٖلى الٓ٣اهحن ؤْ
ٖلى الٛغى مً الاظخمإْ ،ؤن جمى٘ ٧ل  ٫ٓ٢ؤْ ٗٞل ًسال ٠ؤْامغ الضًً ْحٗالُمّ ؤْ الىٓام الٗام ؤْ آلاصاب،
ً
ؤْ ٌكخمل ٖلى بؾاءة بلى ؾمٗت الضْلت ْٖغْبهها ؤْ مؿاؽ بالضْ ٫الك٣ُ٣ت ْالهضً٣ت ،ؤْ ًخًمً جدغًٍا
ٖلى اعج٩اب الجغاثم ؤْ جدؿُنها ؤْ ًضٖٓ بلى ؤلازال ٫باألمً ؤْ الىٓام الٗامْ ،لِا ؤن حؿخٗحن في طل ٪بغظا٫
الكغَت٦ ،ما لِا ؤن جإمغ ب ٌٟالاظخمإ،ماصة ( )21وَؿغي الخ٨م الؿاحٖ ٤لى اإلاؿحراث واإلآاَغاث.
ماصة()23
الدكغَ٘ الُ٣غي ً :جىػ الًُٗ في ٢غاع اإلاى٘ أمام وػٍغ الضازلُت الظي ًجب ٖلُّ البذ في الخٓلم زال٫
ً
ً
 35ؾاٖت الخالُتْ ،بال اٖخبر الخٓلم مغٓٞيآ٩ٍْ ،ن ٢غاع الٓػٍغ بالبذ في الخٓلم جهاثُا .ماصة  َْٓ . 6ما ٌٗجي
ؤن لٓػٍغ الضازلُت ؤن ًغ ٌٞالخٓلم ًٖ َغٍ ٤ججاَل البذ  ُّٞصْن بُان ؤؾباب الغ.ٌٞ

الدكغَ٘ ال٨ىٍتي :لم ًغص هو في ال٣اهٓن ٖلى ْؾُلت الخٓلم في ٢غاع اإلاى٘،

م

الٟٗل اإلاجغم

الٗ٣ىبت

اإلااصة

2

ٖ٣ض ؤْ جىُٓم اظخمإ ؤْ مؿحرة
بضْن جغزُو.

الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت ؤقِغ ْال جؼٍض ًٖ زالر
ؾىٓاثْٚ ،غامت ال ج٣ل ًٖ ٖكغة آال ٝعٍاْ ٫ال جؼٍض ًٖ

اإلااصة ()26

1

خمل ؾالح ازىاء اإلاكاع٦ت في
اظخمإ ٖام ؤْ مؿحرة ْلٓ ٧ان
ً
مغزها.

3

ؤلاٖالن ْاليكغ بإي ْؾُلت ًٖ
اظخمإ ؤْ مؿحرة ٚحر مغزو
بهما.
اإلاكاع٦ت في اظخمإ ٖام ؤْ مؿحرة
ٚحر مغزو بهما م٘ الٗلم بظل.٪
مسالٟت ؤي مً اإلآاص (.)240:09

1
1

1

ممشل الصخو الاٖخباعي الظي
ؾمذ بٗ٣ض اظخمإ ٚحر مغزو لّ
في م٣غٍ ؤْ لم ً٣م باجساط
ؤلاظغاءاث الالػمت ل ًّٟبمجغص
ٖلمّ باوٗ٣اصٍ.

زمؿحن ؤل ٠عٍا.٫
الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت اقِغ ْال جؼٍض ًٖ ؾيخحن
ْبٛغامت ال ج٣ل ًٖ ٖكغة آال ٝعٍاْ ٫ال جؼٍض ٖلى زالزحن
ؤل ٠عٍاْ ،٫جًاٖ ٠الٗٓ٣بت بطا ٧ان الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة
ٚحر مغزو بهما َْٓ ٌٗلم بظل.٪
الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ قِغ ْال جؼٍض ٖلى ؾىت ْبٛغامت ال
ج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝعٍاْ ٫ال جؼٍض ٖلى ٖكغًٍ ؤل ٠عٍا.٫

اإلااصة ()27

اإلااصة ()28

هٟـ الٗٓ٣بت الؿاب٣ت.

اإلااصة ()28

الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ قِغ ْال جؼٍض ًٖ ؾخت اقِغ
ْبٛغامت ال ج٣ل ًٖ زالزت آال ٝعٍاْ ٫ال جؼٍض ٖلى ٖكغة
ؤل ٠عٍا.٫
الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت اقِغ ْبٛغامت ال ج٣ل ًٖ
ؤل ٠عٍاْ ٫ال جؼٍض ٖلى زمؿت ؤل ٠عٍا.٫

اإلااصة ()29

اإلااصة ()2:

الدكغَ٘ ال٨ىٍتي:
م
2

الٟٗل اإلاجغم
ً
ً
٧ل مً هٓم ؤْ ٖ٣ض اظخماٖا ٖاما ؤْ
ً
ً
مٓ٦با ؤْ مٓاَغة ؤْ ججمٗا صْن
جغزُو٧ْ ،ل مً صعى بلى طل.٪

3

٧ل مً ؤٖلً ؤْ وكغ بإًت ْؾُلت مً
ْؾاثل اليكغ صٖٓة الظخمإ ٖام ؤْ مٓ٦ب
ً
ؤْ مٓاَغة ؤْ ججم٘ صْن ؤن ًٓ٩ن مغزها
لّ.
٧ل مً بقتر ٥في اظخمإ ٖام ؤْ مٓ٦ب ؤْ
مٓاَغة ؤْ ججم٘ ٚحر ُمغزو .ُّٞ

5

مسالٟت مىٓمي الاظخمإ ؤْ اإلآ٦ب ؤْ
اإلآاَغة ؤْ الخجم٘ اإلاغزو  ،ُّٞألخ٩ام
اإلآاص  : ْ 8 ْ 6مً َظا ال٣اهٓن.

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلي قِغ ْبٛغامت ال جخجاْػ
ماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

6

مسالٟت ؤًٖاء لجىت جىُٓم الاظخمإ ؤْ
ُ
اإلآ٦ب ؤْ اإلآاَغة ؤْ الخجم٘ اإلاغزو
 ُّٞألخ٩ام اإلااصة  21مً َظا ال٣اهٓن.

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقِغ ْبٛغامت ال
جخجاْػ زالزماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن.

اإلااصة ()28

7

بطن ؤًٖاء مجلـ بصاعة ؤي ه٣ابت ؤْ
ظمُٗت طاث هٖ ٟ٘ام ؤْ ظمُٗت حٗاْهُت ؤْ
اجداصاتها بٗ٣ض اظخمإ ٖام بم٣غَا صْن
ً
ؤن ًٓ٩ن ُمغزها لّ ،ؤْ بطا ٖ٣ض اظخمإ

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى قِغ ْبٛغامت ال جخجاْػ
ماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
ً
م٘ ظٓاػ الخ٨م بدلِا ْجهُٟهها َب٣ا للٓ٣اهحن
اإلاىٓمت إلوكائها ْلىٓامِا ألاؾاس ي.

اإلااصة ()29

4

الٗ٣ىبت

اإلااصة

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾيخحن ْبٛغامّ ال
جخجاْػ ؤل ٠صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

اإلااصة ()26

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ْبٛغامت ال جخجاْػ
زمؿماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

اإلااصة ()26

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى زالزت ؤقِغ ْبٛغامت ال
جخجاْػ ماثتي صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

اإلااصة ()26

اإلااصة ()28

8
9

:

21

ٖام ٚحر مغزو  ُّٞبم٣غَا صْن ؤن
ًُلبٓا مً عظا ٫الكغَت  ًّٞبمجغص
ٖلمِم باوٗ٣اصٍ.
مسالٟت ؤخ٩ام اإلااصة (.)9
٧ل مً ال ٌؿخجُب لؤلمغ الهاصع بٌٟ
الاظخمإ الٗام ؤْ اإلآ٦ب ؤْ اإلآاَغة ؤْ
الخجم٘.
٧ل مً ؾاع في ٚحر زِ الؿحر للمٓ٦ب ؤْ
اإلآاَغة ؤْ الخجم٘ ْ٧ل مً لم ٌؿخجب
لؤلمغ الهاصع بخٗضًل زِ ؾحرٍ.
بطا ٧اهذ ٖضم الاؾخجابت لؤلمغ مصخٓبت
باؾخٗما ٫الٓ٣ة.

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾيخحن ْبٛغامت ال
جخجاْػ ؤل ٠صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقِغ ْبٛغامت ال
جخجاْػ زالزماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن.
هٟـ الٗٓ٣بت.

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ْبٛغامت ال جخجاْػ
زمؿماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

اإلااصة ()2:
اإلااصة ()31

اإلااصة ()31

اإلااصة ()31

انفزع انثبين
حمُُى انمبَىَني انمطزٌ وانكىَيت يف ضىء ادلؼبَري اندونُت
ادلشبر إنُهب يف إػالٌ محبَت ادلدافؼني
مً الٓاضر ؤن ههٓم ٧ل مً ههٓم ال٣اهٓهحن الُ٣غي ْالٍٓ٩تي ُ
اإلاىٓمت لخغٍت الاظخماٖاث
الٗامت ْاإلاؿحراث الٗامت جسال ٠اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرَا مً
اإلآازُ ٤الضْلُت طاث الهلتْ ،طل ٪مً ؾخت ظٓاهب عثِؿت ٖلى الىدٓ الخالي:
 .2بِىما ً٢ذ املخ٨مت الضؾخٓعٍت في الٍٓ٩ذ بٗضم صؾخٓعٍت ال٣اهٓن  76لؿىت 2:8:م ُٞما
ًخٗل ٤باقتراٍ الترزُو ٢بل مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ،صْن الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي
الظي ٌؿخلؼم نضْع جغزُو بكإهّٞ ،ةن ال٣اهٓن الُ٣غي ٌكترٍ إلاماعؾت خغٍت الاظخماٖاث
الٗامت ْاإلاؿحراث الخهٖٓ ٫لى جغزُو مً ْػاعة الضازلُتْ ،مً اإلاؿلم بّ ؤن مٗاًحر خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ال حٗخبر قغٍ الخهٖٓ ٫لى جغزُو بمشابت اههها ٥في خض طاجّ للخ ،٤بال بطا حٗؿٟذ
ظِت ؤلاصاعة في ع ٌٞمماعؾت الخ ٤ألؾباب ٚحر م٣بٓلتْ ،الٓا ٘٢ؤن ٦ال ال٣اهٓهحن  -الُ٣غي
ْالٍٓ٩تي ً -مىذ ظِت ؤلاصاعة الخ ٤اإلاُل ٤في ع ٌٞمىذ الترزُو بدىُٓم الاظخمإ الٗام ؤْ
اإلاؿحرة الؿلمُت مً ٢بل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان صْن ببضاء ؤؾباب.
٦ .1ما ًسال ٠ال٣اهٓن الُ٣غي بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن الخـي جلؼم الضْلت بخٓٞحر الخ ٤في ؤلاههاٝ
الً٣اجي ْالًُٗ في ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت الخـي جىهه ٪الخ ١ٓ٣املخٓعٍت للمضاٗٞحن ؤمام ظِت ً٢اثُت

ّ
مؿخ٣لت ْمداًضة ،خُض أُٖى ال٣اهىن الُ٣غي للجهت اإلاىٓمت للظخمإ الٗام أو اإلاؿحرة
الخ ٤في الخٓلم مً ٢غاع ع ٌٞمىذ الترزُو أمام وػٍغ الضازلُت ،وَى الغةِـ ألاٖلى
للجهت ؤلاصاعٍت الخـي أنضعث ٢غاع الغ ،ٌٞأي أن ال٣اهىن ظٗل مً ظهت ؤلاصاعة (الخهم
والخ٨م) في طاث الى٢ذ ،وَى ما ًدىا٧ ٌ٢لُت م٘ اإلاٗاًحر الىاعصة في ئٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن.
٦ما ؤن ال٣اهٓن الُ٣غي ظٗل ال٣غاع الهاصع مً ْػٍغ الضازلُت بغ ٌٞالخٓلم في مىذ الترزُو،
ً ً
جهاثُا ْباجا ،أي أهه ًدغم اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان مً خ ٤الًُٗ في ال٣غاع ؤلاصاعي
أمام الً٣اء ،وَى ما ٌك٩ل اههها٧ا ناعزا إلٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن.
ْ .3مىذ ٦ال ال٣اهٓهحن الُ٣غي ْالٍٓ٩تي الجِت ؤلاصاعٍت نالخُت  ٌٞالاظخمإ الٗام ؤْ اإلاؿحرة
ً
ْاإلآاَغة الؿلمُت بالٓ٣ة٣ْٞ ،ا لغئٍهها الخانت ،صون وي٘ يىاحِ مىيىُٖت وئظغاةُت
جدى ٫ححن ظهت ؤلاصاعة وئم٩اهُت الخٛىٖ ٫لى الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ،وطل ٪حاإلاسالٟت
للمٗاًحر اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
 .1لم ًخًمً ال٣اهٓن الُ٣غي ؤي هو ًٓظب ٖلى الؿلُاث اجساط ؤي جضابحر لخماًت الاظخماٖاث
ؤْ اإلاؿحراث الٗامت ؾٓٔ ما ههذ ٖلُّ اإلااصة ( )21الخـي ؤْعصث بٌٗ الخضابحر ؤلاختراػٍت ،خُض
ؤظاػث للكغَت خًٓع الاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة للمدآٞت ٖلى ألامً ْالىٓام الٗامٖ ،لى ؤن ًسخاعْا
ً
اإلا٩ان اإلاالثم لِم قغٍُت ؤن ًٓ٩ن بُٗضا ًٖ اإلاخ٩لم٦ ،ما لم ًىو ال٣اهىن ال٨ىٍتي ٖلى
مؿإولُت ٢ىاث ألامً ًٖ خماًت الاظخمإ أو اإلاؿحرة واإلآاَغة ،وأوعص بٌٗ ؤلاظغاءاث
ؤلاختراػٍت٦ ،دٓغ خمل الؿالح و٣ٞا للماصة ( ،)3وخًىع عظا ٫الكغَت للمدآٞت ٖلى
الىٓام الٗام و٣ٞا للماصجحن (.)21,22
ْ .1جٓؾ٘ ال٣اهٓن الُ٣غيْ ،اج ٤ٟمّٗ في طل ٪ال٣اهٓن الٍٓ٩تي ،في الهالخُاث الخـي ؤُٖاَا
للكغَت ،خُض ؤُٖى لِا الخ ٤في  ٌٞالاظخمإ ؤْ اإلاؿحرة بطا جبحن لِا ؤن مً قإن الاظخمإ ؤْ
اإلاؿحرة ؤلازال ٫باألمً ؤْ الىٓام الٗام ؤْ حُُٗل خغ٦ت اإلاغْع ،وهي ٖباعاث ٖامت وًٟٞايت
حُٗي للكغَت ؾلُت مُل٣ت في  ٌٞاإلاؿحراث والاظخماٖاث الٗامت و ٤ٞمكِئهها وعؤٍهها
الخانت.
٦ .7ما ٚلٔ ٧ل مً ال٣اهٓهحن الُ٣غي ْالٍٓ٩تي مً الٗٓ٣باث اإلاٟغْيت ٖلى ٧ل مً ًسال ٠ؤخ٩ام
ُ
ال٣اهٓن اإلاىٓمت لالظخماٖاث ْاإلاؿحراث الٗامت.

انفزع انثبنث
لُبص يدي متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ ببحلك يف حزَت
االخخًبع واالحخدبج انسهًٍ يف كم يٍ انكىَج ولطز
جدكابّ ٧ل مً الضْلخحن في َغٍ٣ت حٗاملِا ال٣معي م٘ مماعؾت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
لخِ٣م في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلميْ ،طل ٪باملخالٟت للمٗاًحر اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
ال٨ىٍذ :جىو اإلااصة ( )55مً صؾخٓع الٍٓ٩ذ ٖلى خ ٤اإلآاَىحن في خغٍت الاظخمإ ْالخجم٘
الؿلمي صْن ُٓ٢صْ ،م٘ طل ٪زال ٠ال٣اهٓن ع٢م  76لؿىت 2:8:م بكإن الاظخماٖاث الٗامت
ْالخجمٗاث ؤخ٩ام الضؾخٓعُٞ ،ما ٢ط ى بّ مً يغْعة الخهٖٓ ٫لى "جغزُو" ٢بل مماعؾت
الخ ٤في خغٍت الاظخمإ ْالخٓاَغ الؿلمي٢ْ ،ض ً٢ذ املخ٨مت الضؾخٓعٍت ٖام 3117م في
الًُٗ ع٢م ( )2لؿىت 3116م بٗضم صؾخٓعٍت اإلااصجحن (  ) 5 ْ 3مً اإلاغؾٓم ب٣اهٓن ع٢م ()76
لؿىت 2:8:م بكإن الاظخماٖاث الٗامت ْالخجمٗاث٦ْ ،ظلٖ ٪ضم صؾخٓعٍت اإلآاص مً (  3بلى
ً
 )31مً ال٣اهٓن ُٞما ًخٗل ٤باالظخمإ الٗام ،بال ؤهّ ْ٣ٞا ل٣غاءة الخٓ٩مت الٍٓ٩دُت للخ٨م بٗضم
ً
ً
الضؾخٓعٍت ،ال ًؼا ٫الترزُو قغَا ٢اثما لخىُٓم اإلاؿحراث ْالخٓاَغاث الؿلمُت َْٓ ،ما
ًسال ٠ؤؾاؽ الخ٨م بٗضم الضؾخٓعٍت ْالتزاماث الٍٓ٩ذ بمٓظب جهضًِ٣ا ٖلى الِٗض الضْلي
الخام بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت.
ْفي خحن جٓؾٗذ الخٓ٩مت الٍٓ٩دُت في جُبُ ٤الُٓ٣ص ٚحر الكغُٖت ٖلى مماعؾت الخ ٤في خغٍت
الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلمي ،اؾخسضمذ ٓ٢اث ألامً الٍٓ٩دُت الٓ٣ة اإلاؿلخت بك٩ل مٟغٍ لٌٟ
ً
الاخخجاظاث الكٗبُت الخـي اهضلٗذ بزغ ألاػمت الؿُاؾُت الخـي قِضتها البالص ،ببخضاءا مً ًٓهُٓ
3123م ،خُىما ٖل ٤ألامحر البرإلاان إلاضة قِغْ ،ما جال طل ٪مً ُ٢ام املخ٨مت الضؾخٓعٍت بدل
البرإلاانْ ،عَ ٌٞلب الخٓ٩مت بخٗضًل ٢اهٓن الاهخساب ْطل ٪في  36ؾبخمبر3123م ،زم ُ٢ام
ؤمحر البالص بةنضاع ٢غاع في  8ؤ٦خٓبغ3123م بخدضًض ألاْ ٫مً صٌؿمبر 3123م ٦مٖٓض الهخساب
بغإلاان ظضًضُ٢ْ ،امّ ٦ظل ٪في  2:ؤ٦خٓبغ بةنضاع مغؾٓم بخٗضًل ٢اهٓن الاهخساب ،لُسٌٟ
ٖضص ألانٓاث الخـي ًم ً٨ل٩ل هازب ؤلاصالء بها مً ؤعبٗت بلى ْاخض.

ْ٢ض ؤصاهذ ظماٖاث اإلاٗاعيت الٍٓ٩دُت ٢غاعاث ؤمحر البالص ،بما ٞيها ؤلاؾالمُٓن ْاللُبرالُٓن
ْالٓ٣مُٓن ْالٗىانغ ال٣بلُت٢ ،اثلحن بهّ ًسال ٠الضؾخٓع الٍٓ٩تيْ ،ؤن ٢اهٓن الاهخساب ال ًمً٨
حٗضًلّ بال ٖلى ًض بغإلاان مىخسبْ ،زالٞ ٫ترة الخدًحراث الهخساباث ألاْ ٫مً صٌؿمبر 3123م
البرإلااهُت ،هٓم مٗاعيٓ الخٓ٩مت ؾلؿلت مً اإلآاَغاث الؿلمُت جدذ قٗاع «مؿحرة ال٨غامت»،
ْ الاخخجاط ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ترخت ل٣اهٓن الاهخساباث البرإلااهُت.
ْٖ٣ب ججم٘ ٦بحر في ؤ٦خٓبغ 3123م َب٣ذ الؿلُاث الٍٓ٩دُت الُٓ٣ص ٚحر الكغُٖت الٓاعصة
ً
ب٣اهٓن 2:8:م الظي ًُدٓغ الخجمٗاث أل٦ثر مً  31شخها صْن الخهٖٓ ٫لى جغزُو مؿب٤
مً الجِت ؤلاصاعٍت املخخهتْ ،بِىما ؾمدذ لبٌٗ اإلآاَغاث بالُٓا ٝفي الكٓاعٕ ،ظغٔ جٟغٍ٤
ُ
مٓاَغاث ؤزغٔ ،بما في طل ٪مٓاَغة ؾلمُت هٓمذ ًٓم  26ؤ٦خٓبغ ْ ،زاهُت في  32ؤ٦خٓبغ،
ْؤزغٔ هٓمذ ًٓم  38صٌؿمبر 3123م ًْٞ ،ذ ٓ٢اث ألامً ظمُِٗا بالٓ٣ة مؿخسضمت ٢ىابل
الٛاػ اإلاؿُل للضمٕٓ ْالِغاْاث (ْ ،)76اٖخ٣لذ بٌٗ اإلاكاع٦حن في جل ٪اإلآاَغاث٧ْ ،ان مً بحن
مً اٖخ٣لٓا ؤًٖاء ؾابٓ٣ن في البرإلاان ْهاقُٓن ؾُاؾُٓن ْمضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ْؤٞغط ًٖ مٗٓمِم زال ٫بًٗت ؤًام ،بِىما ْاظّ البٌٗ تهما ظىاثُت.
ٟٞي ئحغٍل 1221م اٖخ٣ل خمض الى٣ي ،وَى مً أٞغاص ألا٢لُت الكُُٗت اإلاؿلمت ،وخ٨م
ٖلُه في ًىهُى 1221م حالسجً  22ؾىىاث م٘ ألاقٛا ٫الكا٢ت ،وأصًً ل٨خاحخه عؾاةل ٖلى
«جىٍتر» ًيخ٣ض ٞيها ػٖماء اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت والبدغًٍ ،و«حاَاهت» ؤلاؾالم ،وفي 19
ّ
مؿلم ّ
البرا ،٥الؼُٖم اإلاٗاعى والىاةب الؿاح ،٤حههمت
أ٦خىبغ/حكغًٍ ألاو ٫أٖخ٣ل
«ج٣ىٌٍ م٩اهت ألامحر» بؿ ب جهغٍداث أصلى بها أزىاء مٓاَغة هٓمذ في  21أ٦خىبغ
1221م ،وأٞغط ٖىه حٟ٨الت في  2هىٞمبر 1221م .

 ) 65يف  21أكتوبر2112ـ أصدرت كزارة الداخلية تصرلان يقوؿ إهنا لن تسما ابلتظاهرات إالّ يف ساحة اإلرادة ادلواجه دلبٌت رللس األمة (الربدلاف) يف
مدينة الكويت ،مث مسحت ابلتظاهرات يومي  31نوفمرب/تشرين الثاين ك 8ديسمرب/كانوف األكؿ ،الذين انتهى كالتا بسالـ.
منظمة العفو الدكلية بتقريرها تبدم قلقها من استخداـ العنف األمٍت ضد التجمع السلمي ،تقرير صادر يف 27أكتوبر2112ـ.

ًدخاط خ٩ام الٍٓ٩ذ بلى اخترام الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ٖلى هدٓ ٧امل٦ ،ما ؤن ْن ٠الخجم٘ بإهّ بضْن
ً
جهغٍذ ال ًمىذ الكغَت جغزُها بًغب اإلاخٓاَغًٍ.
ئعٍٚ ٪ىلضؾخحن ،هاةب اإلاضًغة الخىُٟظًت ل٣ؿم الكغ ١ألاوؾِ في َُىمً عاًدـ ووحل.

.

ً
ُ
ْْ٣ٞا إلاىٓمت "َُٓمً عاًدـ ْْحل" ٞةن ْػاعة الضازلُت الٍٓ٩دُت جبرع اؾخسضام الٓ٣ة ٖلى
ؤؾاؽ ؤن اإلاخٓاَغًٍ ُٓٗ٢ا الُغْ ١ؤلٓ٣ا الدجاعة ٖلى الكغَت َْاظمٓا ؤٞغاصَا ،بال ؤن
"مىٓمت َُٓمً عاًدـ ْْحل" ؤظغث م٣ابالث م٘ ؤ٦ثر مً  31مً مىٓمي الخٓاَغاث ْاإلاكاع٦حن
ٞيها ْاليكُاء الخُ٢ٓ٣حن ْالكِٓص ،الظًً ٢الىا ئن الخٓاَغاث الخـي قاع٦ىا ٞيها ،أو
قهضوَا ٧اهذ ؾلمُت ئلى خض بُٗض ،و٢الىا أن أٞغاص قغَت م٩اٞدت الكٛب اإلالشمحن
اؾخسضمىا الٛاػ اإلاؿُل للضمىٕ وال٣ىاحل الهىجُت صون ئهظاع لخٟغٍ ٤الخٓاَغاث ،ويغبىا
اإلادخجحن أزىاء اٖخ٣الهم بؿ ب مكاع٦ههم في "جٓاَغاث حضون جهغٍذ".
ً
ُ٢غ :جٟغى الخٓ٩مت الُ٣غٍت ُٓ٢صا ناعمت ْقضًضة ال٣ؿٓة ٖلى خغٍت الخجم٘ الؿلمي،
ُ
خُض جدٓغ الاخخجاظاث الؿلمُت ،بال بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو مؿب ٤مً ْػاعة الضازلُت،
٦ما جخٓلى الخٓ٩مت ْخضَا ٖملُت حسجُل ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الجمُٗاث في ُ٢غْ ،مً زم
جسً٘ َظٍ الجمُٗاث لغ٢ابت ألاظِؼة ألامىُت ًٖ ٦شب ،عٚم ؤن الضؾخٓع الُ٣غي ًىو ٖلى
الخ ٤في خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ،ل٣ض ؤصٔ الخٓغ الخٓ٩مي اإلاٟغْى ٖلى اإلاماعؾت الٗملُت ل٩ل

ؤق٩ا ٫اإلاٗاعيت ؤْ الاخخجاط بلى ُٚاب ملخّٓ لجماٖاث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالى٣اباثَْ ،ظا
الُٛاب الخام إلاىٓماث املجخم٘ اإلاضوي اإلاؿخ٣لت ْألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاٗاعيت ًجٗل مً
اإلاؿخدُل عنض ْجٓزُ ٤اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في البالصْ ،ؤلاٞاصة بإًت ج٣اعٍغ ٖنها ،بما في طل٪
اههها ٥اؾخ٣ال ٫الً٣اء ْالخ ٤في املخا٦مت الٗاصلت.
اإلاضاٗٞان ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
مدـمض ِٖس ى البا٦غ ْ مىهٓع عاقض اإلاُغْش ي

ْمً الخاالث الخـي جم عنضَا ٖلى نُٗض اههها ٥خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في مماعؾت
الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ،خالت اإلاضاٗٞان ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان دمحم ِٖس ى البا٦غ ْ ،مىهٓع عاقض
اإلاُغْش ي ،الظًً جم ال٣بٌ ٖليهما مىظ  33ماعؽ 3124م في الضْختْ ،اإلاظٓ٧عان مً وكُاء
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان اللظان ٖمال بك٩ل ؾلمي ْقغعي بمجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ُ٢غ أل٦ثر مً ٖ٣ض،
ْ٢ض ؤ٦ضث ج٣اعٍغ مً الكغَت الُ٣غٍت اخخجاػ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في م٣غ الكغَت
ْْيِٗما في الخبـ ؤلاهٟغاصيْ ،ؤهّ جم خٓغ ػٍاعاتهما مً ٢بل ؤؾغَم ْمداميهمْ ،لم ج٣ضم ؤي
ً
ؤؾباب الٖخ٣الِما الظي جم اؾدىاصا بلى ؤمغ مً ظِاػ ؤمً الضْلتَْ ،كحر مغ٦ؼ الخلُج لخ١ٓ٣
ؤلاوؿان بلى ؤن ال٣بٌ ٖلى دمحم ِٖس ى البا٦غ ْمىهٓع عاقض اإلاُغْش ي ٖلى نلت ْزُ٣ت بُ٣امِما
ً
بخاعٍش ً 39ىاًغ 3124م ،م٘  261هاقُا مً وكُاء خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بخ٣ضًم عؾالت بلى ْػاعة

الضازلُت مً ؤظل الخهٖٓ ٫لى "جغزُو" لخىُٓم مٓاَغة ؾلمُت ؤمام الؿٟاعة الٟغوؿُت،
ً
اخخجاظا ٖلى الخضزل الٗؿ٨غي الٟغوس ي في ماليْٖ ،ىضما جم عَ ٌٞلبهم٢ ،ضم اليكُاء عؾالت
ً
مٓظِت بلى الؿٟاعة الٟغوؿُت ْطل ٪في ٞ 7براًغ/قباٍ 3124م٣ْْٞ ،ا للمٗلٓماث الخـي ْعصث بلى
مغ٦ؼ الخلُج لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٞةن الغؾالت لم جخًمً ؤي مٗلٓماث جدغى ٖلى ال٨غاَُت ؤْ
الٗىْ ،٠لم جدخٓ ٖلى ما ًىهه ٪ال٣اهٓن الُ٣غي.

ادلطهب انثبنث
انخشزَؼبث انىطُُت انخـٍ حخدبْم كهُت حُظُى ممبرست
احلك يف االحخدبج وانخدًغ انسهًٍ
ًمشل َظا الىٕٓ مً الدكغَٗاث الخـي جخجاَل ٧لُت جىُٓم مماعؾت الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي،
حكغَٗاث ٧ل مً :صْلت ؤلاماعاث الٗغبُتْ ،الؿٗٓصًتْٖ ،مان.
ْؾٓ ٝهدىاْ ٫في ٞغٖحن مؿخ٣لحن اإلآيٖٓاث آلاجُت:
الٟغٕ ألاو :٫اؾخٗغاى مٓ ٠٢جل ٪الدكغَٗاث مً الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي.
الٟغٕ الشاويُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘
الؿلمي.

-

الفناف الكريكاتورم عبدهللا اجملاهد ( ابوسهيل )

انفزع األول
اسخؼزاض يىلف حشزَؼبث اإليبراث انؼزبُت وانسؼىدَت وػًبٌ
يٍ احلك يف انخدًغ انسهًٍ
ً
ً
ظاء الدكغَ٘ الَٓجي ل٩ل مً ؤلاماعاث الٗغبُت ْاإلامل٨ت الؿٗٓصًت ْؾلُىت ٖمان ،زالُا جماما مً
ؤًت ههٓم زانت بدىُٓم مماعؾت اإلآاَىحنْ ،مً بُنهم اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،للخ٤
في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلميْ ،ا٦خٟذ الضْ ٫الشالر في ؤمغ جىُٓم مماعؾت الخ ٤في
ً
الخجم٘ الؿلمي بىهٓم الدكغَٗاث الٗ٣ابُت الخـي ناصعث ٗٞلُا خ ٤اإلآاَىحن في مماعؾت َظا
الخ ،٤بل ْٞغيذ ظؼاءاث ظىاثُت ٖلى مً ًماعؾّ ؤْ ًضٖٓ بلُّ ؤْ ٌكاعْ ،ُّٞ ٥طلٖ ٪لى
الىدٓ الخالي:
 .2صولت ؤلاماعاث الٗغبُت :باليؿبت للخىُٓم ال٣اهٓوي للخ ٤في الخجم٘ الؿلمي في صْلت ؤلاماعاث،
هو صؾخٓع الضْلت في اإلااصة ( )44مىّ ٖلى" :خغٍت الاظخمإ ْج ًٍٓ٩الجمُٗاث مٟٓ٨لت في خضْص
ال٣اهٓن"ْ ،بظلٓ٩ً ٪ن الضؾخٓع ؤلاماعاحي ٢ض ؤُٖى للمٓاَىحن الخ ٤في خغٍت الاظخمإْ ،ل٨ىّ لم
ُ
ًىو ٖلى خِ٣م في الخٓاَغ ْالاخخجاط الؿلمي ،بل ؤَل ٤اإلاكغٕ ؤلاماعاحي ل" ٟٔالخجمِغ" ٖلى
الخ ٤في الخٓاَغ الؿلميْ ،جغ ٥ؤمغ جىُٓمّ ل٣اهٓن الٗٓ٣باث ؤلاجداصي ع٢م  4لؿىت 2:94م،
خُض ههذ اإلااصة  2:8م٨غع  2مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤلاجداصي ٖلى ؤنٌٗ " :ا٢ب بالخبـ ؤْ
بالٛغامت ٧ل مً اقتر ٥في ججمِغ ،إلاى٘ ؤْ حُُٗل جىُٟظ الٓ٣اهحن ْاللٓاثذ ْ٧ان مً قإهّ ؤن
ًجٗل الؿلم الٗام في زُغْ ،ؤمغ عظا ٫الكغَت اإلاخجمِغًٍ بالخٟغٍٗٞ ،٤لمٓا باألمغ ْعًٓٞا
َاٖخّ ؤْ لم ٌٗلمٓا بّْ ،جٓ٩ن الٗٓ٣بت السجً مضة ال جؼٍض ٖلى زمـ ؾىٓاث بطا ٧ان الٛغى
مً الخجمِغ اعج٩اب ظغٍمت ماْ ،جٓ٩ن الٗٓ٣بت السجً مضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىٓاث بطا ٧ان
شخو ؤْ ؤ٦ثر مً الظًً ًخإل ٠منهم الخجمِغ ،خاملحن ؤؾلخت ْاَغة ؤْ مسبإة ْلٓ ٧ان مغزو
خملِاَْٗ ،ا٢ب بظاث الٗٓ٣بت ٧ل مً خغى ٖلى اعج٩اب ظغٍمت مً الجغاثم اإلاىهٓم ٖليها في
َظٍ اإلااصة ".
ْما ًجضع بىا ط٦غٍ َىا َٓ ؤن الغثِـ ؤلاماعاحي ،الكُش زلُٟت بً ػاًض آ ٫جهُان ٢ض ؤنضع
ً
مغؾٓما بال٣اهٓن الاجداصي ع٢م  6لٗام 3123م بكإن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث بخاعٍش 23
هٓٞمبر/حكغًٍ الشاوي 3123م ،وجدؿم الٗباعاث اإلاؿخسضمت في مىاص اإلاغؾىم ح٨ىنها ٖباعاث

"ًٟٞايت" و"مبهمت الهُاٚت" جىٞغ الؿىض ال٣اهىوي إلاالخ٣ت مً ٌؿخسضمىن ج٣ىُت
اإلاٗلىماث أمام الً٣اء وسجنهم ،وطل ٪مً ححن أمىع أزغيٖ ،لى زلُٟت اهخ٣اص ٦باع
اإلاؿإولحن ،أو الضٖىة للنالح الؿُاس ي ،أو جىُٓم مؿحراث حضون جغزُو ،عٚم أن بٌٗ
ّ
اإلاىاص تهض ٝئلى مى٘ جٟص ي آلاعاء الٗىهغٍت والُاةُٟت ٖلى ؤلاهترهذ ،ئال أن ألازغ ألاؾاس ي
لل٣اهىن َى الخُُ٣ض الكضًض لخ٣ى ١خغٍت الخٗبُـغ وخغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث وخغٍت الخجم٘
الؿلمي ،خُض ههذ اإلااصة  31مً ال٣اهىن ٖلى ٖ٣ىبت الٛغامت  122أل ٠صعَم (231
أل ٠صوالع) ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗلىماث "للخسُُِ أو الخىُٓم أو التروٍج أو الضٖىة
إلآاَغاث أو مؿحراث أو ما في خ٨مها حضون جغزُو مً الؿلُت اإلاسخهت".
 .1ؾلُىت ٖمان :ههذ اإلااصة ( )43مً الىٓام الاؾاس ي ٖلى ؤن خغٍت الاظخماٖاث مٟٓ٨لت في
خضْص ال٣اهٓنْ ،مً زم ٣ٞض ججاَل الىو الضؾخٓعي ب٢غاع خ ٤اإلآاَىحن في الخٓاَغ
ً
ْالاخخجاط الؿلمي٦ ،ما ظاء الدكغَ٘ الٗماوي زالُا مً ٢اهٓن زام بكإن جىُٓم مماعؾت الخ٤
في الاخخجاط ْالخٓاَغ الؿلمي ،بل ؤن الدكغَ٘ الٗ٣ابي في صْلت ٖمان خظا خظْ الدكغَ٘
ؤلاماعاحيٞ ،إَلٖ ٤لى خ ٤الخجم٘ الؿلمي مهُلر "الخجمِغ" ٚحر ال٣اهٓوي َْٓ ،ما ٌُٗض ظغٍمت
ً
ْ٣ٞا لىو اإلااصة ( )248مً ٢اهٓن الجؼاء الٗماوي الخـي ظاء ٞيهاٌٗ" :ا٢ب حالسجً مً ٖكغة
أًام ئلى ؾىت أو بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن عٍاال ٖلى ٧ل مً اقتر ٥في م٩ان ٖام حخجمهغ
زام مإل ٠مً ٖكغة أشخام ٖلى ألا٢ل ح٣هض الكٛب أو ؤلازال ٫حاألمً الٗام".
 .4الؿٗىصًت :ال ًسخل ٠ألامغ ٖما ؾب ٤في الدكغَ٘ الَٓجي الؿٗٓصي ،خُض ظاء الىٓام ألاؾاس ي
ً
للممل٨ت زالُا مً ب٢غاع خ ٤اإلآاَىحن في الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلميْ ،لم ًهضع حكغَ٘ زام
ً ً
ً
لخىُٓم َظا الخ ،٤الظي ٌٗض ٗٞال مجغما ْ٣ٞا ل٣اهٓن م٩اٞدت ؤلاعَاب الظي صزل خحز الخىُٟظ
ً
في ٞبراًغ 3124م ٍْٟغى ُٓ٢صا مكضصة ٖلى الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي ْٚحرٍ مً الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت للمٓاَىحن.
ْٖلُّ ًخطر ؤن الخىُٓم ال٣اهٓوي للخ ٤في الخجم٘ الؿلمي في ٧ل مً :صْلت ؤلاماعاث الٗغبُت
ْاإلامل٨ت الؿٗٓصًت ْؾلُىت ٖمان ،ؤ٢غب بلى مهاصعة الخ ٤في الخجم٘ الؿلمي مىّ بلى جىُٓم
مماعؾخّ في خضْص مٗٓ٣لتْ ،مً زم ٞةهّ ًدىا٧ ٌ٢لُت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن
ُ
خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الخـي جلؼم الضْلت بًغْعة يمان جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالخ ٤في الخجم٘ الؿلمي.

انفزع انثبين
لُبص يدي متخغ ادلدافؼني ببحلك
يف حزَت االحخدبج وانخدًغ انسهًٍ يف اإليبراث انؼزبُت
وانسؼىدَت وػًبٌ
جدكابّ مٓا ٠٢خٓ٩ماث صْٖ ٫مان ْالؿٗٓصًت ْؤلاماعاث في َغٍ٣ت حٗاملِا ال٣معي م٘ مماعؾت
اإلاضاٗٞحن ْاإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان لخِ٣م في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلميْ ،طل٪
باملخالٟت للمٗاًحر اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
ٖمان :جخٗامل الؿلُاث ألامىُت في صْلت ٖمان م٘ مماعؾت الخ ٤في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘
ً
الؿلمي ،باٖخباع ؤن طل ٪ظغٍمت ظىاثُت هي ظغٍمت "الخجمِغ ٚحر ال٣اهٓوي" ْ٣ٞا للماصة ()248
مً ٢اهٓن الجؼاء الٗماوي الخـي ههذ ٖلى ؤنٌٗ" :ا٢ب حالسجً مً ٖكغة أًام ئلى ؾىت أو
بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن عٍاال٧ ،ل مً اقتر ٥في م٩ان ٖام حخجمهغ زام مإل ٠مً
ٖكغة أشخام ٖلى ألا٢ل ح٣هض الكٛب أو ؤلازال ٫حاألمً الٗام"ْ ،جدؿم مماعؾاث
الؿلُاث ألامىُت الٗماهُت بال٣م٘ يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء ؤْ بؿبب مماعؾههم
لخِ٣م في خغٍت الخجم٘ الؿلميْ ،حؿخسضم ؾالح الخْٓ ٠ُ٢اإلاخابٗت الً٣اثُت يض اإلاضاٗٞحن
ٖىض مماعؾههم الٟٗلُت لِظا الخ ٤ؤْ ٖىض مجغص الكغْٕ في جل ٪اإلاماعؾتْ ،طل ٪باملخالٟت
للمٗاًحر اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرَا مً اإلآازُ ٤اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْمً اإلاٗغو ٝأن سجل ؾلُىت ٖمان ٚحر مغى حاليؿبت إلاىٟ٢ها مً الخهضًٖ ٤لى
الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان ،خُض ناص٢ذ ٖلى زالر اجٟاُ٢اث صولُت
 ِ٣ٞوهي :اجٟاُ٢ت الً٣اء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا ٫الخمُُـؼ الٗىهغي ،واجٟاُ٢ت خ٣ى ١اإلاغأة،
واجٟاُ٢ت خ٣ى ١الُٟل ،ولم جىًم أو جهاصٖ ١لى الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى ١اإلاضهُت
والؿُاؾُت والخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت.

خبِبت الِىاجي َْٗٓ٣ب الخغْص ي ْبؾماُٖل اإلا٣بالي

ٗٞلى ؾ ُل اإلاشا :٫أل٣ذ الكغَت الٗماهُت ًىم  32ماًى 1221م ال٣بٌ ٖلى اإلادامي
واإلاضا ٘ٞالخ٣ىقي ٌٗ٣ىب الخغوص ي ومٗه ئزىان مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان مً
أًٖاء «الٟغٍ ٤الٗماوي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،وَما خبِبت الهىاتي وئؾماُٖل اإلا٣بالي ،وطل٪
في خ٣ل ٞهىص الىُٟيٖ ،ىضما ٧اهىا ًخابٗىن ئيغاحا ؾلمُا للٗاملحن في الخ٣ل ًٖ الٗمل،
و٢ض ناصعث ٢ىاث ألامً الهىاج ٠الى٣الت لليكُاء الشالزت واخخجؼوا حمٗؼ ًٖ ٫الٗالم
الخاعجي إلاضة زمؿت أًام ،و٢ض أٞغط ًٖ ٌٗ٣ىب الخغوص ي وخبِبت الهىاتي حٟ٨الت ،حِىما
ْل ئؾماُٖل اإلا٣بالي عًَ الاخخجاػ ،وفي  9ؾ خمبر1221م خ٨م ٖلُه حالسجً إلاضة 23
قهغا (.)11
ْفي الٟترة مً  3بلى ًٓ 9هُٓ 3123م ،جم ال٣بٌ ٖلى ؤعبٗت مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
مً بُنهم ال٩اجب خمٓص الغاقضي ْالكاٖغ خمض الخغْص يْ ،في ًٓ 22هُٓ 3123م جم ال٣بٌ
ً
ً
ً
ٖلى  33شخها آزغًٍ بِىما ٧اهٓا ًُىٓمٓن اخخجاظا ؾلمُا للمُالبت باإلٞغاط ًٖ اإلاٗخ٣لحن
ُ
ألاعبٗت ؾال ٠ؤلاقاعة بليهمْ ،مً بحن الظًً اٖخ٣لٓا ًٓم ًٓ 22هُٓ 3123م املخامُت الباعػة
بؿمت الُٓ٨مي ،الخـي ؾب ٤اٖخ٣الِا زال ٫اخخجاظاث في مآً 3122مْ ،مً بحن الظًً ُ
اٖخ٣لٓا
ً
ؤًًا في َظٍ الاخخجاظاث بزىان مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان َما :الؿُض خمٓص الغقُضي
ْالؿُض خمض الخغْص ي ،اللظان جم جُِٟٓ٢ما ْبخالههما للمدا٦مت ،خُض نضعث يضَما ؤخ٩ام
ُ
بالسجً ؾخت ؤقِغ ْؾىت ْاخضة ٖلى الخٓالي ْ ،ؤَل ٤ؾغاخِما بٟ٨الت ًٓم ًٓ :لُٓ 3123مْ ،في
ؤٖ٣اب ال٣بٌ ٖلى َاالء ؤٖلً ؤلاصٖاء الٗام ًٖ ٖؼمّ "الخهضي حدؼم للًالٗحن في أٖما٫
) 66تقرير حقوؽ اإلنساف عاـ 2113ـ :عماف  ..منظمة العفو الدكلية.

الؿب وال٣ظ ،ٝوئَال ١الكاتٗاث والخدغٌٍ ٖلى الُ٣ام حخهغٞاث ؾلبُت  -ؤلاٖخهاماث
وؤلايغاحاث  -الخـي مً قأنها أن جًغ حالىًَ واإلاىاَىحن واإلاهالر الىَىُت"(.)78

ً
ْفي الشامً مً ؤٚؿُـ 3123م ،ؤنضعث املخ٨مت ؤلابخضاثُت بالٗانمت مؿ ،ِ٣ؤخ٩اما
بالسجً إلاضة ٖام ْاخض ْٚغامت ٢ضعَا مئخا عٍاٖ ٫ماوي بدٖ ٤ضص مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،بٗض بصاهههم بـ "ججمِغ ٚحر ٢اهٓوي" مؼٖٓم ْ "حُُٗل خغ٦ت اإلاغْع"ْ ،اإلاضآٗٞن َم ٧ل
مً  :الؿُض ؾُٗض الِاقمي ْ ،الؿُضة بؿمت الُٓ٨مي ْ ،الؿُضة بؿمت الغاظخي ْ ،الؿُض هانغ
ُ
ً
نالر٢ْ ،ض ؤَل ٤ؾغاخِم ظمُٗا بٟ٨الت ًٓم  22ؤٚؿُـ3123م٦ ،ما ؤَل ٤ؾغاح ؤؾامت آ٫
ُ
جٍّٓ اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًٓم  22ؤٚؿُـ3123م ْ ،جغصص ؤن الضٖٓٔ الً٣اثُت اإلا٣امت
ُ
يضٍ حؿدىض بلى اٖتراٞاث اهخـؼٖذ بالخٗظًب ْؤلا٦غاٍْ ،م٘ طل ٪لم جلخٟذ املخ٨مت بلى جل٪
 ) 67تقرير حقوؽ اإلنساف عاـ 2113ـ :عماف  ..منظمة العفو الدكلية.

اإلاؼاٖمْ ،لم ججغ جد٣ُ٣اث ٞيها َْٓ ،ألامغ الظي مً قإهّ ؤن ً٨غؽ مً ْاَغة ؤلاٞالث مً
الٗ٣اب في ؾلُىت ٖمان (.)79
ؾُٗض ظضاص
اإلاضْن ْاإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان

ْبخاعٍش ًٓ 5لُٓ 3124م٢ ،امذ ٓ٢اث الكغَت ْم٩اٞدت الكٛب باٖخ٣ا ٫اإلاضْن ْاإلاضاًٖ ٘ٞ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الؿُض ؾُٗض ظضاص مً مؼعٖخّ ْمؿ٨ىّ بمدآٞت ْٟاع بضْن مظ٦غة جٓ،٠ُ٢
ْطلٖ ٪لى نلت ْزُ٣ت بإوكُخّ في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جم ا٢خُاصٍ بلى مغ٦ؼ
الكغَت بمضًىت ناللتْ ،ظضاص مضْن باعػ ْمضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿانٌٗ ،مل في جٓزُ ٤اههها٧اث
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ْ ،ظل٦ ٪خابت مضْهاث خؿاؾت خٓ ٫اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ؾلُىت ٖمان،
ُ
ْلم ٌُؿمذ لجضاص الاجها ٫بمدام ٦ما لم جٓظّ لّ ؤًت تهمت ظىاثُت٧ْ ،ان ظضاص ٢ض حٗغى مً
٢بل لجلؿاث جد ٤ُ٣م٘ الكغَتْ ،في ٧ل مغة ٧ان ًُُلب مىّ الخٖٓ ُ٘٢لى حِٗض بالًٖ ٠٨
ُ
مؼاْلت الٗمل في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ألامغ الظي ٧ان ؾُٗض ًغْ ،ًّٞفي ًىاًغ 3124م ؤل٣ي
ُ
ُ
ال٣بٌ ٖلى ؾُٗض ظضاص بك٩ل حٗؿٟي بٗض ؤن َلب مىّ ؤن ٌُؿلم هٟؿّ للكغَتْ ،ؤٞغط ٖىّ في
 ) 68فركنت الين ديفندرز See more at:
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ً
ْ٢ذ الخ ٤صْن جٓظُّ ؤًت تهم يضٍ٦ ،ما ُمى٘ ؾُٗض ظضاص عؾمُا مً وكغ م٣االجّ في ْؾاثل
ً
ؤلاٖالم الٗماهُت ؤًًا ،بما في طل ٪الصخ ٠الخـي ٧ان ً٨خب ٞيها ،مشل صخُٟتي الؼمان ْ عؤٍت،
ً
ْؤزىاء الاٖخ٣االث الؿاب٣ت٧ ،ان اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان مدغْما مً الٗىاًت الُبُت إلاكا٧ل
صخُت زُحرة ٌٗاوي منها٧ ،ال٣لبْ ،مكا٧ل في الِٓغْ ،اعجٟإ ي ِٛالضم٢ْ ،ض ؤصث الٓغْٝ
ٚحر الصخُت في ألاما ً٦الخـي ٧ان ًُدخجؼ ٞيها بلى جٟا٢م مكا٧لّ الصخُت (.)7:
الؿُض َ ـالب اإلاٗم ـ ـغي

ُ
ْبخاعٍش  35ؤٚؿُـ 3124م ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلى الؿُض َالب ؤخمض اإلاٗمغي ،الًٗٓ اإلاىخسب
ً
بمجلـ الكٓعٔ بؿلُىت ٖمانْ ،طل٣ٖ ٪ب مكاع٦خّ في اٖخهام ،جًامىا م٘ اإلآاَىحن
ً
ْاخخجاظا ٖلى الاهبٗازاث الؿامت الخـي جىٟثها اإلايكأث البُترُْ٦ماٍْت بمُىاء صخاع ،بمدآٞت
لٓٔ ْ ،خهل الؿُض اإلاٗمغي البال ٜمً الٗمغ  52ؾىت ٖلى الض٦خٓعاٍ مً ظامٗت ال٣اَغة،
ً
ْقٛل مىهب مضعؽْ ،عثِؿا لكٗبت اللٛت الٗغبُت بجامٗت صخاع َُلت  23ؾىت٢ ،بل ؤن
ً
ًُيخسب ًٖٓا بمجلـ الكٓعٔ الٗماوي ؾىت 3122مْ ،مىظ طل ٪الخحن َْٓ ًُضا ًٖ ٘ٞمهالر
ؤَالي صاثغجّ الاهخسابُت بمجلـ الكٓعٔ ْزانت اإلاغجبُت بخلٍٓض البِئت.
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ُ
ْ٧ان ٢ض ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلى الؿُض اإلاٗمغي ؾىت 3122م بٗض مكاع٦خّ في الاخخجاظاث الكٗبُت
اإلاُالبت بةنالخاث ؾُاؾُتْ ،بمكاع٦ت ؤْؾ٘ للمجخم٘ اإلاضوي في حؿُحر ؤمٓع البالصْ ،ب٣ي عًَ
الاٖخ٣ا 59 ٫ؾاٖت حٗغى زاللِا للًغب ْؾٓء اإلاٗاملت.
ْ ٖ٣ب الاخخجاظاث الخـي اظخاخذ البالص ؾىت 3122م ،ؤٖلً الؿلُان ٢ابٓؽ ًٖ بنالخاث
ؾُاؾُت ْْؾ٘ نالخُاث مجلـ الكٓعٔ٣ٖ ،بها ؤْ ٫اهخساباث بغإلااهُت حٗغِٞا الؿلُىت ،اهخسب
ً
ممشال ًٖ مىُ٣ت لٓٔ مؿ ِ٣عؤؾّ بنهاًت ؾىت 3122مُ ،
ْٖغٝ
الض٦خٓع اإلاٗمغي ٖلى بزغَا
الض٦خٓع اإلاٗمغي في ظلؿاث املجلـ باهخ٣اصاجّ للخٓ٩مت لٗضم التزامِا بالٓ٣اهحن ْؾٓء جضبحرَا
للكإن الٗامْٞ ،خذ ؤلاصٖاء الٗام ؾىت 3123م بظغاءاث ً٢اثُت يضٍ بؿبب اهخ٣اصٍ ٖلى
ُ
الِٟـ بٓ ٥إلآْٟي ْػاعة ؤلاؾ٩انَْ ،الب اإلاضعي الٗام مً مجلـ الكٓعٔ ع ٘ٞالخهاهت ٖىّ
لَ ً٨لبّ ْْظّ بالغ.ٌٞ
ْ٧ان ٢ض جم اٖخ٣ا ٫حؿٗت آزغًٍ م٘ الض٦خٓع اإلاٗمغيَ ،م :ن٣غ دمحم البلٓش ي ،ؾُٗض اإلا٣بالي،
َال ٫مباع ٥اإلا٣بالي ،زمِـ زهُ ٠اإلاٗمغيٖ ،بضالغخمً عاقض الُٟٛليٖ ،بضاملجُض ؾغخان
الُٟٛليٖ ،بضهللا خؿً البلٓش ي ،بضع دمحم اإلاٗمغيٖ ،بض هللا نالر اإلاٗمغيْ ،ظغٔ ال٣بٌ ٖلى
َاالء بٗض مكاع٦ههم في مٓاَغة ؾلمُت بمدآٞت لٓٔ بؿلُىت ٖمان.

ؤلاماعاث الٗغبُت:
ً
َب٣ا للمٗلٓماث الٓاعصة ًٓاظّ اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْمىخ٣ضْ الخٓ٩مت ؤلاماعاجُت
الخًُِْ ٤السجًْ ،املخا٦ماث الجىاثُت بؿبب مماعؾههم اإلاكغْٖت لخِ٣م في الخجم٘ الؿلمي
ْالضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٟٞ ،ي ؤبغٍل 3123م اٖخ٣لذ ٓ٢اث ألامً هانغ بً ُٚض َْٓ ،ؤؾخاط
مدايغ في ٖلم الا٢خهاص في ٞغٕ ظامٗت الؿٓعبٓن الٟغوؿُت في ؤبْٓبي٧ْ ،ان ُٚض ٢ض اهخ٣ض
ٞكل الخٓ٩مت في الُ٣ام بةنالخاث ظَٓغٍت٦ ،ما ٢امذ الؿلُاث باٖخ٣ا ٫زالزت ؤشخام
ً
آزغًٍِٞ ،ض ؾالم الضلْ ،٪خؿً ٖلي الخمِـْ ،ؤخمض ٖبض الخالَْ ،٤م ظمُٗا مً وكُاء
ؤلاهترهذْْ ،ظِذ الخٓ٩مت بلى اليكُاء الشالزت تهما ٖمال حاإلااصة( )271مً ال٣اهىن الجىاتي،
ججغم ؤلاؾاءة الٗلىُت إلاؿإولي الضولت٦ ،ما ّ
الخـي ّ
وظهذ الؿلُاث ألخمض مىهىع تهمت
ئياُٞت جخمشل في جدغٌٍ آلازغًٍ ٖلى اههها ٥ال٣ىاهحن مً زال ٫الضٖىة ئلى م٣اَٗت
الاهخساحاث والخٓاَغ.
ٖبض هللا الخضًضي
اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان

ً
وبخاعٍش  3ئحغٍل 1223م ،ؤنضعث مد٨مت ؤبٓ ْبي ؤلابخضاثُت خ٨ما بالسجً إلاضة ٖكغة ؤقِغ ،بد٤
اإلاضْن ْاإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الؿُض ٖبض هللا الخضًضي ،بههمت ُ٢امّ بيكغ مٗلٓماث ُْنٟذ بإجها
"ػاثٟت" ٖلى مٓ ٘٢جٍٓتر ،جخٗل ٤بجلؿت اؾخمإ اوٗ٣ضث في املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُا بكإن الًُ٣ت ع٢م
 28لٗام 3124مْ( ،اإلاٗغْٞت بًُ٣ت "ؤلاماعاث ٢ ،)":5ام ٖبض هللا الخضًضي بضْع َام في جٓزُ ٤الٓ٢اج٘
ً
صازل ٢اٖت املخ٨مت ،بط ٧ان بةم٩اهّ الضزٓ ٫بسال ٝاإلاغا٢بحن الضْلُحن ْْؾاثل ؤلاٖالم٦،ما ٢ام ؤًًا

بضْع عثِـ في الخيؿُ ٤بحن الٗاثالث مً ؤظل ظم٘ ؤصلت الضٞإ مً ألاقغَت اإلاهٓعة ْ الٓزاث٧ْ ،٤ان
ُ
ٖبض هللا الخضًضي ٢ض اٖخ٣ل في الكاع٢ت في ؾاٖت مب٨غة مً نباح ًٓم الجمٗت  33مً آطاع 3124م مً
ق٣خّ خُض ٌِٗل م٘ ػْظخّ ْ ؤَٟالّ الشالزت ْ ،جم اٖخ٣الّ مً ٢بل ٖىانغ في ٓ٢اث ألامً ممً
ُ
ًغجضْن اإلاالبـ اإلاضهُت ْ ،لم ًٓ٣مٓا بخ٣ضًم مظ٦غة اٖخ٣ا ٫عؾمُت ،زم ا٢خُض بلى مغ٦ؼ قغَت الكاع٢ت
خُض ؾٗذ ؤؾغجّ بلى هُل ؤلاٞغاط ٖىّ بٟ٨الت ،ل ً٨الكغَت عًٞذ َظا الُلب ْ ،جم ه٣ل ٖبض هللا
الخضًضي بلى ؤبْٓبي في  39ماعؽ 3124م.
ُْظِذ بلى ٖبض هللا الخضًضي اتهاماث بمٓظب اإلااصة ( )376مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث ليكغٍ جٟانُل ظلؿت
مدا٦مت ٖلىُت "صْن اؾخ٣امت ْ ًٖ ؾٓء هُت"٢ ْ ،ض اؾدىضث املخ٨مت في طل ٪بلى اإلااصة ( )57مً
ُ
اإلاغؾٓم ؤلاجداصي اإلاخٗل ٤بالجغاثم ؤلال٨ترْهُت لٗام 3123م ،الخـي ججغم اؾخسضام قب٨ت ؤلاهترهذ ؤْ
ج٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماثْ ،ع ٌٞال٣اض ي في مد٨مت ؤبٓ ْبي ؤلابخضاثُت ؤلاٞغاط بٟ٨الت ًٖ اإلاضاًٖ ٘ٞ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،في ظلؿهها اإلاىٗ٣ضة في الشاوي مً هِؿان 3124م ؾمدذ املخ٨مت ؤلابخضاثُت لجاهب
الضٞإ بخ٣ضًم ْزاث٢ ّ٣بل بنضاع الخ٨م ْ ،في الجلؿت الخالُت الخـي اوٗ٣ضث في الغاب٘ مً ببغٍل
3124م ،ؤصلى قِٓص الضٞإ  ْ -ظمُِٗم مً ؤٞغاص ٖاثالث اإلاٗخ٣لحن في ًُ٢ت ؤلاماعاجُحن ألاعبٗت ْ
الدؿٗحن  -بةٞاصاث ماصاَا ؤن اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان لم حهاظم الكغَي الظي ؤزغظّ مً ٢اٖت
املخ٨مت ْ ،لم ًخم اؾخجٓاب الكِٓص خٓ ٫مؿإلت الخٛغٍضاث ٖلى مٓ ٘٢جٍٓتر٢ْ ،ض ؤ٦ضث اإلاهاصع
الخُ٢ٓ٣ت ٖلى ؤن ٖٓ٣بت السجً الهاصعة بدٖ ٤بض هللا الخضًضي ٖلى نلت ْزُ٣ت بٗملّ اإلاكغْٕ
ً
ُ
ْالؿلمي في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ ،حٗخبر َظٍ ؤلاظغاءاث ظؼءا مً خملت مؿخمغة مً اإلاًاً٣اث
الً٣اثُت الخـي حؿههض ٝاإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة(ْ ،)81بخاعٍش  2هٓٞمبر
ُ
3124م ؤَل ٤ؾغاح اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖبض هللا الخضًضي ،بٗض ؤن ٢ط ى مضة ٖكغة ؤقِغ
٧املت في السجًْ ،ل٣ض ؤقاعث بٌٗ الخ٣اعٍغ الٓاعصة بلى مغ٦ؼ الخلُج لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤهّ ٣ٞض خٓالي
٧ 23لٛم مً ْػهّ ؤزىاء ٞترة سجىّ(.)82
ْالجضًغ بالظ٦غ ؤهّ في ًٓ 28لُٓ 3123م ؤٖغبذ مٟٓيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًٖ
ال٣ل ٤بكإن "ما ًبضْ ؤهّ خملت ٢مُٗت مدؿاعٖت يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مً زال٫
اإلاًاً٣اث ْالخغمان مً الؿٟغ ْبجهاء ٖٓ٣ص الٗملْ ،هؼٕ الجيؿُت ْالُغص مً الضْلت"ْ ،ؤقاعث
اإلآٟيت بلى ؤهًّ" :بضو أن مهُلر أمً الضولت ٌؿخسضم بك٩ل متزاًض ٦ذجت ل٣م٘ اليكاٍ
الؿلمي ،وإلؾ٩اث الضٖىاث ئلى ؤلانالح الضؾخىعي وَلباث مٗالجت ً٢اًا خ٣ى ١ؤلاوؿان مشل
مك٩لت البضون ،وَىاٖ ٥ضص مً اليكُاء اهخ٣ضوا ٖالهُت الخ٨ىمت ،جم خغمانهم مً الجيؿُت
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ؤلاماعاجُت"َْ ،البذ اإلآٟيُت الخٓ٩مت ؤلاماعاجُت بًمان ٢ضعة اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان لاليُالٕ
بٗملِم صْن زٓ ٝمً الخىُ٨لْ ،صٖذ بلى ؤلاٞغاط ًٖ املخخجؼًٍ بؿبب مماعؾههم الؿلمُت ألوكُت
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
الؿٗىصًتْ :اظّ الٗكغاث مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الؿٗٓصًت ،ممً ظاَغْا بةِْاع
ً
ً
شجاٖههم صْن زٓ ،ٝايُِاصا ْ٢مٗا قضًضًً مً الؿلُاث الؿٗٓصًت هدُجت ٖملِم اإلاكغْٕ،
ْمماعؾههم لخِ٣م في خغٍت الاخخجاط ْالخجم٘ الؿلمي ،خُض ال جبضي الؿلُاث الؿٗٓصًت ؤي تهاْن م٘
ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخجم٘ الؿلميْ ،جٓ٣م باخخجاػ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بمٗؼ ًٖ ٫الٗالم
ُ
الخاعجيْ ،بخالههم للمدا٦مت ؤمام "اإلاد٨مت الجىاةُت اإلاخسههت" الخـي ؤوكئذ في 3119م للىٓغ في
ً٢اًا ؤلاعَابْ ،الخـي جٟخ٣ض ٧ل مٗاًحر املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟت.
ُْٞما ًلي ٢اثمت بإؾماء بٌٗ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الظًً نضعث يضَم ؤخ٩ام بالسجً ،ؤْ
جم ال٣بٌ ٖليهم بؿبب ؤوكُههم الؿلمُت في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مماعؾت خِ٣م في الخجم٘
الؿلمي ،و٢ض وظ ّهذ ئليهم ظمُٗا اتهاماث ٖامت وٚامًت ومبهمت ،جهلر ألن ج ّ
ىظه ألي شخو
مشل "ؤلاٞخئاث ٖلى ولي ألامغ" ،و "الخغوط ٖلى َاٖت ولي ألامغ" ،و"ٖضم اخترام آعاء الٗلماء" ،و
"حكىٍه ؾمٗت الضولت" ،و"الدك ٪ُ٨في اؾخ٣ال ٫الً٣اء" ،وطل ٪حاإلاسالٟت إلاٗاًحر الٗضالت
الضولُت الخـي جىظب ٖلى الؿلُاث الً٣اةُت جىظُه اتهاماث واضخت ومدضصة و٣ٞا ل٣اهىن ناصع
مً ؾلُت مسخهت.
2

دمحم البجاصي:

ؤخض ماؾس ي الجمُٗت الؿٗٓصًت
للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت (خؿم) الخـي
ً
ً
لم جمىدِا الخٓ٩مت جغزُها ٢اهٓهُا.

بخاعٍش  31ماعؽ 3123م ٢ام ؤٖٓان اإلاباخض باٖخ٣ا٫
اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان دمحم البجاصي ٖىضما ججمٗذ
ٖاثالث اإلاٗخ٣لحن ؤمام ْػاعة الضازلُت في الغٍاى،
للًٖ ِٛلى اإلاؿاْلحن إلَال ١ؾغاح ؤ٢اعبهمْ ،الظًً
٢ط ى بًِٗم ؤ٦ثر مً ( 8ؤْ  )9ؾىٓاث عًَ الاخخجاػ
صْن مدا٦مت.
ُ ً
ْفي  21ؤبغٍل 3123م ،ؤنضعث املخ٨مت خ٨ما بسجً
دمحم البجاصي إلاضة ( )5ؾىٓاثْ ،مىّٗ مً الؿٟغ بلى
الخاعط إلاضة ( )6ؾىٓاث ؤزغْٔ ،طل ٪بههمت بوكاء
مىٓمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان بك٩ل ٚحر ٢اهٓويْ ،حكٍّٓ
ؾمٗت الضْلت في ؤلاٖالمْ ،الدك ٪ُ٨في اؾخ٣ال٫
الً٣اءْ ،جدغٌٍ ؤ٢اعب مٗخ٣لحن ؾُاؾُحن ٖلى
الخٓاَغ ْالاخخجاطْ ،خُاػة ٦خب مدٓٓعة.

 3زالض الجِاوي:
بخاعٍش  22ماعؽ 3122م جم ال٣بٌ ٖلُّ ٖىضما
ًٖٓ "الجمُٗت الؿٗٓصًت للخْ ١ٓ٣نل بلى مٓ ٘٢خضص للخٓاَغ في مضًىت الغٍاىُٞ ،ما
اإلاضهُت ْالؿُاؾُتْ ،اإلاٗغْٖ ٝلى قب٨ت ؤَلٖ ٤لُّ اؾم "ًٓم الًٛب"ْْ ،ظِذ للجِاوي تهم
ؤلاهترهذ باؾم "ؤشج٘ عظل في بُنها الخدضر بلى ْؾاثل بٖالم ؤظىبُت.
الؿٗٓصًت".
ْ٢ض قغٖذ املخ٨مت الجىاثُت في مدا٦مخّ بخاعٍش 33
ٞبراًغ 3123مْ ،ل ً٨جم جإظُل املخا٦مت بلى مٖٓض لم
ًدضصْ ،في مُل٘ ؤٚؿُـ 3123م جم بَال ١ؾغاح
ً
زالض الجِاوي بٗض اخخجاػ ٚحر ٢اهٓوي صام ٖاما
ً
ج٣غٍبا.
 4مباع ٥بً ُػٖحر:
جم اٖخ٣الّ بخاعٍش  31ماعؽ3122م ،بِىما ٧ان ًٓ٣ص
ً
مدام ْهاقِ خٓ٣قي في مجا ٫الضٞإ ؾُاعجّ مخجِا بلى ْػاعة الضازلُت إل٢ىإ مجمٖٓت مً
ًٖ خ ١ٓ٣اإلاٗخ٣لحن.
ألاشخام ججمٗٓا َىا ٥بل٣اء مؿاْلحن ،زم
ً
ؤلاههغا٧ْ ،ٝان مباع ٥بً ػٖحر بهٟخّ ُ٢اصًا في
مجمٖٓت جًم ؤ٢اعب مٗخ٣لحن لٟتراث ٍَٓلت٧ ،ان ٢ض
الخ٣ى ألامحر دمحم بً هاً ،٠مؿاٖض ْػٍغ الضازلُت
للكاْن ألامىُت٢ ،بل طل ٪بُٓم ْاخض إلاىا٢كت بَال١
ؾغاح ؤ٢اعبهم ؤْ ؤلاؾغإ في مدا٦مههم بك٩ل ٖاص،٫
ْ٧ان في َغٍ ّ٣لى٣ل ْٖٓص ألامحر اإلاخٗل٣ت بظل.٪
ْفي صٌؿمبر3122م ،قغٖذ املخ٨مت في مدا٦مت
مباع ٥بً ُػٖحر ،حههمت "حُُٗل" قإون الخا٦م،
وٖضم الامخشا ٫لل٣ىاهحن ،واإلاكاع٦ت في ججم٘ ٚحر
مغزو له ،وبض الٟخىت ،وٖضم َاٖت ٖلماء
الضًً ،والخغوط ٖلى َاٖت ولي ألامغ.

وفي ٞبراًغ/قباٍ 1221م ،أَل ٤ؾغاح مباع ٥حً
ػٖحر حٟ٨الت بٗض اخخجاػ ٚحر ٢اهىوي صام أل٦ثر مً
ٖام ،وفي مُل٘ ٞبراًغ 1223م خ٨مذ اإلاد٨مت
حبراءة حً ػٖحر لٗضم وظىص أصلت جش ذ صخت الههم
في خ٣ه.

ٞ 5ايل اإلاىاؾ:٠

مضْن ْمهٓع ٓٞجٓٚغافي ْماؾـ مغ٦ؼ
ٖضالت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مٗجي بغنض
ْجٓزُ ٤اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
الؿٗٓصًت.

ُ
ؤٖخ٣ل ٞايل م٩ي اإلاىاؾ ٠بخاعٍش  3ؤ٦خٓبغ 3122م
ٖىضما ٢ام بمغاظٗت بصاعة الخد ٤ُ٣الجىاجي في بلضة
ُ
الٗٓامُت ،بٗض ػٍاعة ممشلحن للؿلُاث مجزلّ ْ ،ؤزبر
بإهّ ٌُٗخ٣ـ ـل له ـ ـ ـالجّ باالخخجـ ـاظاث الخ ـ ــي قِضتها
ُ
املخآٞت ْ ،ط٦غث ج٣اعٍغ ؤن ًضًّ ْ ٢ضمُّ ُ٢ضث
ُ
باألنٟاص ْ ،ؤهّ ؤزظ بلى بصاعة الخد ٤ُ٣الجىاجي في
مضًىت الْٞ ،٠ُُ٣ايل م٩ي اإلاىاؾ ٠مضا ٘ٞقاب
باعػ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٖ ،مل ٖلى بدض ً٢اًا
خُ٢ٓ٣ت م٘ الؿلُاث الؿٗٓصًت ،بما في طل ٪ؤلاصٖاء
ُ
الٗامْ ،الجمُٗت الَٓىُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان٢ ْ ،بُل
اٖخ٣الّ٧ ،ان الؿُض اإلاىاؾ ٠ؤخض اإلاضاٗٞحن الكبان
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الظًً جمذ صٖٓتهم لاللخ٣اء م٘
مدا ٔٞال ٠ُُ٣لبدض مكاٚل الكباب اإلاخٗل٣ت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بما في طل ٪مُالبههم بٓي٘ خض
للخمُحز يض الجماٖت الكُُٗتْ ،ؤلاٞغاط ًٖ السجىاء
الؿُاؾُحن مً ؤجبإ اإلاظَب الكُعي ممً نضعث
ً
بدِ٣م ؤخ٩اما مُٓلت بالسجً في مدآٞت الكغُ٢ت،
ً
ْ ٧ان ؤًًا ؤخض ؤًٖاء ْٞض قبابي الخ٣ى في قِغ
ماعؽ بإمحر مدآٞت الكغُ٢ت ْهاثبّ ْ ،بدشٓا مِٗما
ً٢اًا جخٗل ٤بالخمُُـؼ يض الكُٗت في املخآٞتْ ،
مهحر السجىاء الؿُاؾُحن مً ؤجبإ اإلاظَب الكُعي،
ً
ْ مُالب ؤزغٔ عِٗٞا اإلاخٓاَغْن مجضصا زال٫
ً
الاخخجاظاث الخـي قِضتها اإلاىُ٣ت مازغا.
ْفي ؤبغٍل 3123م ،بضؤث املخ٨مت الجىاثُت
ً
اإلاخسههت ؤًًا في مدا٦مت ٞايل اإلاىاؾ،٠
ْٖ٣ضث املخ٨مت الجؼاثُت اإلاخسههت بالغٍاى آزغ
ظلؿت لِا مُل٘ الٗام 3125م ،بال ؤن الجلؿت اهههذ
ْلم ًخم الىُ ٤بالخ٨مْ ،صْن جدضًض مٖٓض للجلؿت
ال٣اصمت.

ٖ 6بض الٗؼٍؼ ُ
الَُٓبي:
جم اٖخ٣الّ في ٞبراًغ/قباٍ 3122مْ ،ظغث مدا٦مخّ
ًٖٓ ماؾـ في الجمُٗت الؿٗٓصًت بك٩ل ٚحر ٖلجي٢ْ ،ام زاللِا ال٣اض ي بمى٘ اإلاههم مً
للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت.
خ ّ٣في الخهٖٓ ٫لى مؿاٖضة املخامحن للضٞإ ٖىّ
ُ
في الههم اإلاؿِؿت اإلآظِت بلُّ ْاإلاخٗل٣ت بٗضم الامخشا٫
للخا٦مْ ،مداْلت جإؾِـ ؤْ ٫خؼب ؾُاس ي في
اإلامل٨تْ ،إلاا ً٢ذ املخ٨مت بسجً ٖبض الٗؼٍؼ
الَُٓبي إلاضة ( )9ؾىٓاث في ؾبخمبر 3122م عًٞذ
جمُ٨ىّ مً وسخت م٨خٓبت مً الخ٨م الهاصع يضٍ،
ْبدؿب ما ؤٞاص بّ ؤخض ؤ٢اعب اإلاههم ْشخهان
آزغان ٢غٍبان مً الٗاثلتٞ ،ةن ٖبض الٗؼٍؼ الَُٓبي
حٗغى الجهُاع ٖهبي.

ْفي ؤ٦خٓبغ 3124م لُ٣ذ خملت باعػة إلاىانغة خ ٤اليؿاء لُ٣اصة الؿُاعة في الؿٗٓصًت  -خملت
ً
ً
ً
“خ٣ي ٦غامتي” ؤْ “خ٣ي عزهت ؾٗٓصًت”  -اَخماما صْلُا ٦بحرا ،خُض صٖذ اليؿاء لُ٣اصة
ً
الؿُاعاث في  37ؤ٦خٓبغ حٗبحرا ًٖ اخخجاظًِ ٖلى مىًِٗ مً ُ٢اصة الؿُاعاثْ ،في الٟترة الخـي
ً
ً
ؾب٣ذ َظا الخاعٍش ْ ٘٢ما ً 280111 ١ٟٓشخو الخماؾا ٖبر ؤلاهترهذ صٖما لِظا الخْ ،٤ؤ٦ثر
ً
مً  211بمغؤة ٢ضن الؿُاعاثْ ،وكغن حسجُال لُ٣اصتهً ٖلى اإلآ ٘٢ؤلال٨ترْوي للخملت٢ْ ،ض
ً
ً
ً
ً
ؤنضعث ْػاعة الضازلُت جدظًغا قضًضا يض الُ٣ام بظلْ ،٪في  37ؤ٦خٓبغ ٧ان ٖضصا مدضْصا مً
اليؿاء ٢ضن الؿُاعاث في ؤهداء البالصْ ،ؤ٦ضث الكغَت جٓ )25( ٠ُ٢بمغؤة ٢ضن الؿُاعاث
ُ
(زمـ في الغٍاىْ ،ؾذ في املخآٞت الكغُ٢تْ ،بزيخان في ظضةْْ ،اخضة في ؤبها)٢ْ ،ض ؤٞغط
ً
ٖنهً ظمُٗا في هٟـ الُٓم بٗض ؤن ْٖضن بٗضم ُ٢اصة الؿُاعة مغة ؤزغْٔ ،جم خبـ الصخٟي
ُ
َاع ١اإلاباع )9( ٥ؤًام إلاؿاهضجّ للخملتْ ،ؤٞغط ٖىّ في  4هٓٞمبر ،وفي جُىع ظضًض ٢امذ
اإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان الؿُضة ؾمغ حضوي ،والؿُضة مىا ٫الكغٍ ،٠والؿُضة
بؿمت الهضاح ،حا٢امت صٖىي ً٢اةُت يض وػاعة الضازلُت جخٗل ٤حمى٘ اليؿاء
الؿٗىصًاث مً ُ٢اصة الؿُاعاث في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.

الفصل الثالث
مضي التزام الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضو ٫الٗغبُ ـ ـ ـ ـت
حاخترام خ ٤اإلاضاٗٞحن في ج٨ىًٍ
الجمُٗاث

في َظا الٟهل هدىاْ ٫زالزت مباخض ٖلى الىدٓ
الخالي :
اإلابدـ ـ ـض ألاو : ٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بدغٍت
ج ًٍٓ٩الجمُٗاث.
ُُ
ُ
اإلابد ـ ـض الشاوي  :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت لخغٍت
ج ًٍٓ٩الجمُٗاث في الضْ ٫مدل الضعاؾت.
اإلابدض الشال ـ ـ ـض  :الٓا ٘٢الٟٗليُ٢ ،اؽ مضٔ
جمخ٘ اإلاضاٗٞحن بمماعؾت الخ ٤في جًٍٓ٩
الجمُٗاث.

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت حبزَت حكىٍَ اجلًؼُبث
َىا ٥ؤَمُت زانت للخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث بٛغى جم٨حن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً
الخمخ٘ ال٩امل بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُتْ ،الخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ،خُض
ؤن َىا ٥ؤَمُت ٦برٔ لٓظٓص ظمُٗاث ؤَلُت ْؤَغ جىُٓمُت جضاْ ٘ٞجُالب بالخْ ١ٓ٣جٓ٣م
بخ٣ضًم الخضماث٦ ،ما أن الخ ٤في خغٍت الخجم٘ الؿلمي ،والخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث
ٌك٨الن ٖىهغًٍ ظىَغٍحن مً ٖىانغ الضًمى٢غاَُت ،حما ًدُذ لألٞغاص ٞغنا ٦بري
جم٨نهم مً الخٗبُـغ ًٖ آعائهم الؿُاؾُت وٚحر الؿُاؾُت.
لظل ٪جٟ٨ل اإلآازُ ٤الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ظٓاهب ٖضة مً ٖىانغ الخ ٤في جًٍٓ٩
الجمُٗاث ،خُض جىو اإلااصة ( )31مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى ؤن .2 " :ل٩ل
شخو الخ ٤في خغٍت ؤلاقترا ٥في الاظخماٖاث والجمُٗاث الؿلمُت ،ال ًجىػ ئعٚام أخض
ٖلى ؤلاهخماء ئلى ظمُٗت ما"٦ ،ما جىو اإلااصة ( )33مً الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾُت ٖلى ؤن" :ل٩ل ٞغص خ ٤في خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث م٘ آزغًٍ ،حما في طل ٪خ٤
ُ
ئوكاء الى٣احاث وؤلاهًمام ئليها مً أظل خماًت مهالخه"ْ ،حٗخبر الاجٟاُ٢ت ع٢م ( )98إلاىٓمت
الٗمل الضْلُت خٓ ٫خغٍت الخجم٘ مً الاجٟاُ٢اث ألاؾاؾُت.

ْجىو اإلااصة ( )6مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ٖلى ؤن" :لٛغى حٗؼٍؼ وخماًت خ٣ى ١ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت ً٨ىن ل٩ل ٞغص الخ ،٤حمٟغصٍ وباإلقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،وٖلى الهُٗضًً
الىَني والضولي في ؤلالخ٣اء أو الخجم٘ ؾلمُا ،وحكُ٨ل مىٓماث أو ظمُٗاث أو ظماٖاث
ٚحر خ٨ىمُت وؤلاهًمام ئليها وؤلاقتراٞ ٥يها ،والاجها ٫حاإلاىٓماث ٚحر الخ٨ىمُت أو
حاإلاىٓماث الخ٨ىمُت الضولُت".
َْٗجي الخ ٤في خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ،خ ٤الٟغصَْ ،كمل طل ٪اإلاضا/٘ٞة ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
في ج٨ىًٍ ظمُٗت أو مىٓمت م٘ أشخام ًخ٣ٟىن مٗه أو مٗها في الغأي ،أو في ؤلاهًمام ئلى
ظمُٗت ٢اةمت ؾاح٣ا ،وفي الى٢ذ طاجهٌ ،كمل َظا الخ ٤أًًا الخ ٤الجماعي للجمُٗاث
في الُ٣ام حأوكُت لخد ٤ُ٣مهالر مكتر٦ت ألًٖائها أو ألاشخام أو الجماٖاث ،أو

اإلاىايُ٘ الخـي حٗمل خىلها٦ ،ما ًًمً خ ٤حكُ٨ل الى٣احاث وؤلاهًمام ئليها وخ٤
الى٣احاث حالٗمل حضون جضزل حٗؿٟي.
ْمً الٗىانغ ألاؾاؾُت للخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ،أهه ال ًجىػ مُل٣ا ئعٚام أخض ٖلى
ؤلاهخماء ئلى أًت ظمُٗت أو مىٓمت أو ه٣احت٦ ،ما أهه ٌٗني يغوعة حٗضص الجمُٗاث والى٣احاث
وجىىٕ أَضاٞها ،خُض أن ا٢خهاع الؿماح للجمُٗاث أو الى٣احاث ٖلى جل ٪الخـي جخ ٤ٟم٘
جىظه هٓام الخ٨م الؿُاس ي ،أو الؿماح  ِ٣ٞحى٣احاث أو اجداصاث ه٣احُت واخضة ٌٗخبـغ
اههها٧ا واضخا للخ ٤في خغٍت الخجمٍْ٘ ،جب مماعؾت الخ ٤في خغٍت الخجم٘ الؿلمي ْفي
ً
ج ًٍٓ٩الجمُٗاث صْن ؤن ًُٟغى ٖلُّ مً الُٓ٣ص بال ما ًجحزٍ ال٣اهٓن الضْليْ ،زانت ال٣اهٓن
ً
ً
الضْلي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانَُٗ ْ ،خبـغ َظا ؤمغا ال ٚجى ٖىّ للخمخ٘ ال٩امل بُطا الخْ ،٤زهٓنا في
الخاالث الخـي ٌٗخىٞ ٤يها ألاٞغاص مٗخ٣ضاث صًيُت ؤْ ؾُاؾُت ؤْ آعاء ؤزغٔ ُمسالٟت لؤلٚلبُت ؤْ

الجخبىاَا بال ؤ٢لُت مً الىاؽ.
وُٞما ًخٗل ٤حال٣ىاٖض الضولُت الخانت حدسجُل وئقهاع الجمُٗاث ألاَلُتًٓ ،ظض هٓامان
بكإن ُُٟ٦ت جإؾِـ مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي الغاٚبت ْا٦دؿابها شخهُت اٖخباعٍت ،الىٓام ألاْ٫
ً٨خٟي بمجغص "ؤلازُاع" لخإؾِـ الجمُٗت ألاَلُت (ْ ،)83الىٓام الشاوي ٌكترٍ "الترزُو"
ّ
اإلاؿبْ ،٤حٗخمض ظمُ٘ حكغَٗاث الضْ ٫مدل الضعاؾت هٓام "الترزُو" اإلاؿب ،٤ئال أن
اإلاٗلىماث حكحر ئلى أهه عٚم اؾخ٨ما ٫الٗضًض مً مؿخلؼماث جأؾِـ الجمُٗاث واؾدُٟاء
ّ
ظمُ٘ قغوٍ الدسجُلٞ ،اهه ٦شحرا ما ًخم عَ ٌٞلباث جأؾِـ الجمُٗاث اإلاٗىُت
حأوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وفي بٌٗ الخاالث ً٨ىن الغ ٌٞمبيُا ٖلى أؾباب
أمىُت ٚحر مدضصة مً ظهت ؤلاصاعة ،وبضون ئم٩اهُت اؾخئىا ٝال٣غاع لضي ظهاث ً٢اةُت،
ومً اإلاشحر لل٣ل ٤أن َظٍ الضو ٫جدٓغ أوكُت اإلاىٓماث ٚحر اإلاسجلت أو مً ًيخمي لهظٍ
اإلاىٓماث وجٟغى أخُاها ٖ٣ىباث قضًضة في َظٍ الخاالث ،لظلٞ ٪ان وكُاء اإلاجخم٘
 ) 72ابلنسبة للبلداف التػي تعتمد نظاـ "اإلخطار" فإهنا غالبان ما تفرض قيودان أخرل ،فمعظم هذر البلداف تقتضي أف تصدر احلكومة إيصاالن إبستالـ
الطلب كإصدار كثيقة التسجيل ،كلكن ادلمارسة العملية تظهر يف بعض احلاالت أف السلطات تتجاهل طلبات التسجيل كال تصدر إيصاالت أك
كاثئق اإلستالـ ،كمثل ما هو متبع فيما يتعلق ابلتسجيل ،كثَتان ما يتم حظر أنشطة ادلنظمات غَت ادلسجلة أك من ينتمي ذلذر ادلنظمات كجيرم
فرض عقوابت شديدة.

اإلاضوي ال ًجضون حضًال أمامهم ؾىي الٗمل بك٩ل ٚحر ٢اهىوي حدُض ٌٗغيىن أهٟؿهم
ومإؾؿاتهم للخُغ اإلاؿخمغ(.)84
ْبدؿب عؤي اإلا٣غعة الخانت اإلاٗىُت بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،ةهّ ًجب ؤال ًٓ٩ن
ً
الدسجُل بظباعٍاٍْ ،جب الؿماح للجمُٗاث بإن جٓ٣م ْجًُل٘ بإوكُهها صْن ؤن جًُغ
للدسجُل ،ؤما باليؿبت لؤلهٓمت الخـي جخُلب الدسجُل ،جغٔ اإلا٣غعة الخانت ؤن ال٣اهٓن ًجب ؤن
ًُٓضر ْي٘ الجمُٗت /اإلاىٓمت في الٟترة ما بحن ج٣ضًم َلب الدسجُل ْال٣غاع النهاجي الباث ،ُّٞ
ْؤهّ ًيبغي ؤن جٓ٩ن َظٍ اإلاىٓماث خغة في بضء ؤوكُهها بلى ؤن ًهضع ال٣غاع النهاجيْ ،جغٔ اإلا٣غعة
الخانت ؤن الدكغَٗاث الَٓىُت الخانت بالجمُٗاث ْاإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ْالخـي جدخٓي ٖلى
ٓ٢اثم باألوكُت اإلاؿمٓح بهاْ ،جل ٪املخٓٓعة بق٩الُت بلى ؤبٗض الخضْص٦ ،ما ًجغي الخإُ٦ض ٖلى
ؤن بم٩اهُت خهٓ ٫اإلاىٓماث ٖلى الخمٍٓل٢ْ ،ضعتها ٖلى َلب الخمٍٓل ْجلْ ُّ٣اؾخسضامّ ،بما في
طل ٪مً مهاصع ؤظىبُتٖ َٓ ،ىهغ ؤنُل في الخ ٤في خغٍت الخجم٘ ْيمان خغٍت ٖمل مىٓماث
املجخم٘ اإلاضوي(.)85

 ) 73راجع يف ذلك :مرفت رمشاكم ،تعزيز الًتبية على حقوؽ اإلنساف كبناء القدرات ،حرية أتسيس اجلمعيات ،من إصدارات منظمة العفو الدكلية.

 ) 74تقرير ادلقرر اخلاص ادلعٍت أبكضاع ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ادلقدـ للجمعية العامة4 ،أغسطس  /آب  2119ـ ، 226 A/64/ ،الفقرات
(.)91 ،79 ،71 ،66 ،61 ،59 ،55

ادلبحث انثبين
انمىاَني ادلُظًت نهحك يف حزَت حكىٍَ اجلًؼُبث يف
اندول انؼزبُت زلم اندراست
باؾخصىاء الىٓام ألاؾاس ي للممل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت ،ؤ٢غث نغاخت صؾاجحر ٧ل مً :الُمً
ْالٍٓ٩ذ ْالبدغًٍ ْؤلاماعاث ُْ٢غ ْٖمان ،بد ٤اإلآاَىحن في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ْؤلاهًمام بليها
ْؤلاقترا ٥في ؤوكُهها ،ول٨نها اقترَذ أن ًخم مماعؾت خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث و٣ٞا
لل٣ىاهحن اإلاىٓمت لظلٞ ،٪جاءث جل ٪ال٣ىاهحن ـ ـ ٗ٦اصة حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت ـ ـ لخٟغى
ُ٢ىصا ٖضًضة ومكضصة ٖلى خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان وٚحرَم مً اإلاىاَىحن في
ج٨ىًٍ الجمُٗاث وؤلاهًمام ئليها واإلاكاع٦ت في أوكُهها اإلاكغوٖت.
مى ٠٢الضؾاجحر مً الخ ٤في خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث
الخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث
اإلآاص الضؾخٓعٍت ُ
اإلاىٓمت لِظا
الخ٤

م

الُمً ال٨ىٍذ
ماصة
69

البدغًٍ
ماصة
38

ماصة
54

ؤلاماعاث الؿٗىصًت
ماصة
44

----

ُ٢غ

ٖمان

ماصة
56

ماصة
44

الؿمت الٗامت اإلاكتر٦ت للضؾاجحر الٗغبُت ُٞما ًخٗل ٤حالخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث
الضؾخىع
الكغوٍ والُ٣ىص
اإلابضأ الٗام
الىو
ال٣اهىوي

2

صؾخىع الُمً

اإلااصة 13

ٟ٦الت
اإلاىاَىحن

1

صؾخىع ال٨ىٍذ

اإلااصة 13

ٟ٦الت الخ ٤لجمُ٘
اإلاىاَىحن

و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها
ال٣اهىن.

3

صؾخىع البدغًٍ

اإلااصة 17

ٟ٦الت الخ ٤لجمُ٘
اإلاىاَىحن

1

ؤلاماعاث الٗغبُت

اإلااصة 33

ٟ٦الت الخ ٤لجمُ٘
اإلاىاَىحن

و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها
ال٣اهىن.
مٟ٨ىلت في خضوص ال٣اهىن.

1

صؾخىع ُ٢غ

اإلااصة 11

ٟ٦الت الخ ٤لجمُ٘
اإلاىاَىحن

و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها
ال٣اهىن.

اإلااصة 33

ٟ٦الت الخ ٤لجمُ٘
اإلاىاَىحن

و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها
ال٣اهىن.

1

الىٓام
لٗمان

ألاؾاس ي

الخ٤

لجمُ٘ حما ًسضم أَضا ٝالضؾخىع.

ْؾٓ ٝهدىاُْٞ ٫ما ًلي مٓ ٠٢الدكغَٗاث الَٓىُت في البلضان مدل الضعاؾت مً مماعؾت خغٍت
ج ًٍٓ٩الجمُٗاثْ ،طل ٪مً زال ٫اؾخٗغاى مٓ ٠٢جل ٪الدكغَٗاث مً الٗىانغ ألاؾاؾُت
إلاماعؾت الخ ٤في خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ْهي :
 .2الخض ألاصوى لٗضص ألاٞغاص اإلااؾؿحن للجمُٗت.
 .3هٓام جإؾِـ الجمُٗاث.
َ .4بُٗت ألاوكُت اإلاؿمٓح بها للجمُٗاث ألاَلُتْ ،جدضًض ألاوكُت املخٓٓعة.
 .5الجِت ؤلاصاعٍت املخخهت بخل٣ي َلباث الخإؾِـ ْنالخُاتها بكإن ٢بَٓ ٫لباث
الخإؾِـ ؤْ عًِٞا.
 .6الًُٗ في ٢غاع ع ٌٞالخإؾِـ.
 .7اإلآاعص اإلاالُت للجمُٗاث.
 .8الُٓ٣ص ٖلى مماعؾت ألاوكُت.
 .9الؿماح باإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ٚحر اإلاغزو لِا.
 .2حاليؿبت إلاى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مً الخض ألاصوى لٗضص اإلاإؾؿحن للجمُٗتً :مً٨
جهيُ ٠حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت مً خُض مِٟٓ٢ا مً جدضًض الخض ألاصوى لٗضص اإلااؾؿحن
ً
ً
ً
للجمُٗت الخانت بلى هٖٓحن عثِؿحن :الىىٕ ألاوٌ :٫ؿخلؼم ٖضصا ٢لُال وؿبُا مً اإلااؾؿحن
لخإؾِـ الجمُٗت ً٣ترب مً اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاخٗاعٖ ٝليهاْ ،منها ال٣اهٓن ع٢م  35لؿىت 2:73م
بكإن ألاهضًت ْظمُٗاث الى ٟ٘الٗام في صْلت ال٨ىٍذ ،خُض حكترٍ اإلااصة ( )5مً َظا ال٣اهٓن ؤال
ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ ( )21ؤشخام  َْٓ ،هٟـ الٗضص الظي بقترَخّ اإلااصة ( )5مً ٢اهٓن
الجمُٗاث ْألاهضًت الاظخماُٖت ْالش٣اُٞت ع٢م ( )32لؿىت 2:9:م في صْلت البدغًٍ .
ُ
ؤما الىىٕ الشاويْ :الظي جمشلّ باقي حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت اإلاىٓمت للخ ٤في خغٍت جًٍٓ٩
ً
ً
ً
الجمُٗاثٞ ،هي حؿخلؼم ٖضصا ٦بحرا وؿبُا مً اإلااؾؿحن لخإؾِـ الجمُٗت ألاَلُت َْٓ ،ما

ً
ًخجاْػ ما َٓ ؾاثض َب٣ا للمٗاًحر الضْلُت اإلاُخٗاعٖ ٝليهاْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ اإلابحن في الجضْ٫
الخالي :
م

مى ٠٢الدكغَٗاث الىَىُت مً الخض ألاصوى إلاإؾس ي الجمُٗت الخانت
ال٣اهىن
جهيُ ٠و٣ٞا للمإقغاث
الىو
الخض ألاصوي لٗضص
الٗاإلاُت
ال٣اهىوي
اإلاإؾؿحن للجمُٗت

2

ال٣اهٓن الُمجي

3

ال٣اهٓن الٍٓ٩تي

4

ال٣اهٓن البدغٍجي

5

٢اهٓن ؤلاماعاث

6

ال٣اهٓن الُ٣غ ي

7

ال٣اهٓن الٗماوي

8

ال٣اهٓن الؿٗٓصي

ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 32
ً
شخها
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 21
ؤشخام
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 21
ؤشخام
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 31
ً
شخها
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 31
ً
شخها
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 51
ً
شخها
ال ً٣ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ 31
ً
شخها

اإلااصة ()2
اإلااصة ()5
اإلااصة ()5
اإلااصة ()3
اإلااصة ()3
اإلااصة ()7
اإلااصة ()2

ًخجاْػ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخ ٤ٟم٘ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخ ٤ٟم٘ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخجاْػ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخجاْػ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخجاْػ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.
ًخجاْػ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاعٝ
ٖليها.

 .1حاليؿبت إلاى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مً هٓام وقغوٍ جأؾِـ الجمُٗاث ألاَلُت :جإزظ
حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت ظمُِٗا بىٓام "الترزُو" ؤلاظباعي بخإؾِـ الجمُٗت ،خُض ؤلؼمذ
جل ٪الدكغَٗاث َالبي الخإؾِـ بًغْعة الخ٣ضم بُلب بلى الجِت ؤلاصاعٍت املخخهتْ ،هي ْػاعة
الكاْن الاظخماُٖت في الٛالب ألاٖمْ ،ؤن ًُغ ٤ٞبهظا الُلب ملء البُاهاث الٓاعصة في همٓطط
الىٓام ألاؾاس ي للجمُٗاث ألاَلُتْ ،ؤَم َظٍ البُاهاث ْاإلاٗلٓماث :ئؾم الجمُٗت وم٣غَا
الغةِـ ،الٛغى الظي أوكئذ مً أظله الجمُٗت ألاَلُت ،أؾماء ألاًٖاء اإلاإؾؿحن
وأل٣ابهم و ؾنهم ومهنهم ومدا ٫ئ٢امههم ،قغوٍ الًٗىٍت وأهىاٖها وئظغاءاث ٢بىلها
وئؾ٣اَها وخ٣ى ١ألاًٖاء وواظباتهمَ ،غٍ٣ت ج٨ىًٍ مجلـ ؤلاصاعة وازخهاناجه وهٓام
الٗمل ُٞه٢ ،ىاٖض وأؾـ جىُٓم الجمُٗاث الٗمىمُت الٗاصًت وٚحر الٗاصًت وئظغاءاث
صٖىج ــها وقغوٍ صخت اوٗ٣اصَا وازخهاناتها٢ ،ىاٖض حٗضًل هٓام الجمُٗت وئوكاء

الٟغوٕ أو ئصماظها م٘ ٚحرَا مـ ــً الجمُٗاث ،مىاعص الجمُٗت وُُٟ٦ت اؾخٛاللها والخهغٝ
ٞيها وَغٍ٣ت مغا٢بت ئهٟا٢ها وبضاًت ونهاًت ؾىهها اإلاالُت ،وقغوٍ خل الجمُٗت خال
ازخُاعٍا و٢ىاٖض جهُٟهها ومهحر أمىالها .
الىهىم ال٣اهىهُت الخانت بكغوٍ جأؾِـ الجمُٗاث في الدكغَٗاث الٗغبُت
الضْلت

الُمً

ؤلاماعاث

ُ٢غ

ٖمان

الؿٗٓصًت

البدغًٍ

الٍٓ٩ذ

الىو
ال٣اهٓوي

اإلااصجان 5
ْ 9مً
ال٣اهٓن

اإلااصجان
 4ْ3مً
ال٣اهٓن

 6ْ 5مً
ال٣اهٓن

اإلااصجان 7
ْ 8مً
ال٣اهٓن

اإلااصجان 2
ْ6مً
ال٣اهٓن

 6ْ 5مً
ال٣اهٓن

اإلآاص 6ْ 5
ْ 7مً
ال٣اهٓن

 .3حاليؿبت لُبُٗت ألاوكُت اإلاؿمىح بها للجمُٗاث ألاَلُت وألاوكُت اإلادٓىعة ٖليها:
ازخلٟذ حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت في َظا الكإنْ ،لًٓ ً٨ل الجام٘ اإلاكتر ٥بُنها َٓ ٖضم الىو
ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت يمً مجاالث ْمُاصًً ٖمل
الجمُٗاث ألاَلُتْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
حاليؿبت لل٣اهىن الُمني ع٢م ( )2لؿىت 1222م بكأن الجمُٗاثٞ :ةهّ جىاْ ٫الخضًض ًٖ
ؤٚغاى الجمُٗاث ألاَلُت ْمجاالث ٖملِا بهُٛت ٖامت ْمبهمت ،خُض ههذ اإلااصة ( )3مً
ً
ال٣اهٓن في م٣ام حٗغٍِٟا للجمُٗت ألاَلُت ٖلى ؤجها ؤي ظمُٗت ؤَلُت " :جم جإؾِؿِا َب٣ا ألخ٩ام
ً
َظا ال٣اهٓن مً ٢بل ؤشخام َبُُٗحن ال ً٣ل ٖضصَم ًٖ ( )32شخها ٖىض َلب الخإؾِـْ ،
ً
( )52شخها ٖلى ألا٢ل ٖىض الاظخمإ الخإؾِس يٚ ،غيِا ألاؾاس ي جد ٤ُ٣مىٟٗت مكتر٦ت لٟئت
اظخماُٖت مُٗىت ،ؤْ مؼاْلت ؤوكُت طاث هٖ ٟ٘امْ ،ال حؿههض ٝمً وكاَِا ظجي الغبذ اإلااصي
ً ً
ألًٖائهآ٩ٍْ ،ن هٓام الًٍٗٓت ٞيها مٟخٓخا ْ٣ٞا للكغٍْ املخضصة في هٓامِا ألاؾاس ي ".
ئن الٛغى ألاؾاس ي للجمُٗاث ألاَلُت في الُمً َى الؿعي لخد ٤ُ٣مىٟٗت مكتر٦ت لٟئت
اظخماُٖت مُٗىت أو مؼاولت أوكُت طاث هٖ ٟ٘ام ،وال ق ٪أن َظا الىو اإلابهم ًىُىي
ٖلى جٟىٌٍ ٚحر مباقغ لجهت ؤلاصاعة في أمغ جدضًض مجاالث ومُاصًً ٖمل الجمُٗاث
ألاَلُت ،وهي مؿألت ٢اهىهُت حاألؾاؽ ،وَى ما ًىُىي ٖلى مسالٟت ناعزت للمٗاًحر

الضولُت اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،خُض ًجٗل حُض الجهت ؤلاصاعٍت ؾلُت
الدكغَ٘ و نالخُت "اإلاىذ واإلاى٘" حال عُ٢ب.
ْباليؿبت للمدٓٓاعث مً ألاوكُت الخـي ًُدٓغ ٖلى الجمُٗاث ألاَلُت مماعؾهها٣ٞ ،ض اقترَذ
اإلااصة (/5ؤ) مً ال٣اهٓن ؤال جسال ٠ؤوكُت الجمُٗاث ْؤَضاِٞا ؤخ٩ام الضؾخٓع ْالٓ٣اهحن
ْالدكغَٗاث الىاٞظة٦ ،ما اقترَذ اإلااصة (ٖ )2:لى الجمُٗاث ألاَلُت ٖضم مماعؾت ؤوكُت طاث
َاب٘ خؼبي ،ؤْ مؼاْلت ؤٖما ٫الضٖاًت الاهخسابُت ،ؤْ الُ٣ام بدسخحر ظؼء مً ؤمٓالِا لِظٍ
ألاٚغاى بهٓعة مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة.
أما ال٣اهىن ال٨ىٍتي ع٢م  11لؿىت 2911م بكأن ألاهضًت وظمُٗاث الى ٟ٘الٗام اإلا ّ
ٗض٫
ح٣اهىن ع٢م ( )13لؿىت 2911م ٣ٞ :ض ا٦خٟذ اإلااصة ( )2مىّ بالىو ٖلى ؤن وكاٍ الجمُٗت
ألاَلُت ٌؿههض" ٝالُ٣ام بيكاٍ اظخماعي ؤْ ز٣افي ؤْ صًجي ؤْ عٍاض ي" صْن جدضًض مجاالث لخل٪
ألاوكُتْ ،اقترَذ اإلااصة ( )7مً ال٣اهٓن ؤال حؿعى الجمُٗاث ألاَلُت بلى جد ٤ُ٣ؤي ٚغى ٚحر
مكغْٕ ؤْ مىا ٝلآلصاب ،ؤْ ال ًضزل يمً ؤٚغايِاْ ،ؤن ال جخضزل في الؿُاؾت ؤْ اإلاىاػٖاث
الضًيُت ؤْ بزاعة الٗهبُاث ْالُاثُٟت ْالٗىهغٍت٦ ،ما ؤْظبذ ٖليها اإلااصة ( )3ؤال جباقغ ؤي هٕٓ
ً
مً اليكاٍ ٢بل حسجُلِا ْبقِاعَا َب٣ا لل٣اهٓن.
وأوعص ال٣اهىن ع٢م ( )1لؿىت 1223م بكأن الجمُٗاث واإلاإؾؿاث ألاَلُت في صولت
ؤلاماعاث الٗغبُت :في اإلااصة ( )3مىّ ؤَضاْ ٝمجاالث مدضصة لٗمل الجمُٗاث ْهي الٗمل ٖلى
جد" :٤ُ٣وكاٍ اظخماعي ؤْ صًجي ؤْ ز٣افي ؤْ وؿٓي ؤْ ببضاعي ؤْ ٞجي ،ؤْ ج٣ضًم زضماث بوؿاهُت
ؤْ زبرة ٞىُت في ظمُ٘ ؤوكُهها"٦ ،ما اقترَذ اإلااصة (ٖ )2لى الجمُٗاث ألاَلُت ؤال حؿههضٝ
جد ٤ُ٣الغبذْ ،خٓغث اإلااصة ( )24مً ال٣اهٓن ٖلى ؤًٖاء الجمُٗت الخضزل في الؿُاؾت ،ؤْ
بزاعة اإلاىاػٖاث الُاثُٟت ؤْ الٗىهغٍت ؤْ الضًيُت ْ ٖضم الخغْط ًٖ ألاٚغاى املخضصة في هٓامِا
ألاؾاس يّ ،
وقضصث اإلااصة (ٖ )21لى ٖضم ظىاػ ؤلاقترا ٞ ٥ــي أي مإجمغاث أو اظخماٖاث

ّ
زاعط صولت ؤلاماعاث الٗغبُت ئال حترزُو مؿب ٤مً الىػاعة ،وَى ما ًسال ٠اإلاٗاًحر الضولُت
اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.

٦ما أن اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م ( )21لؿىت 1222م حانضاع ٢اهىن الجمُٗاث ألاَلُت في
ؾلُىت ٖمان وحٗضًالجه ٖام  1222وٖام  1221وٖام ٢ 1227ض اجب٘ هٟـ ههج الدكغَ٘
ُ
ؤلاماعاحي بإن ؤْعص في اإلااصة ( )4/2مً اإلاغؾٓم الؿلُاوي ألاوكُت الٗامت ،الخـي ًم ً٨ؤن جماعؾِا
الجمُٗاث ألاَلُت ْهي" :الُ٣ام بيكاٍ اظخماعي ؤْ ز٣افي ؤْ زحري"٦ْ ،ظل ٪ؤْعصث اإلااصة ( )5مً
ُ
اإلاغؾٓم املجاالث الٗامت لٗمل الجمُٗاث ألاَلُت بٓ٣لِا" :جدضص املجاالث الخـي حٗمل ٞيها
الجمُٗت بما ًإحي :عٖاًت ألاًخام ،عٖاًت الُٟٓلت ْألامٓمت ،الخضماث اليؿاثُت ،عٖاًت اإلاؿىحن،
عٖاًت اإلاٗا٢حن ْالٟئاث الخانت ،ؤي مجاالث ؤْ ؤوكُت ؤزغٔ ًغٔ الٓػٍغ بياٞهها بٗض مٓا٣ٞت
مجلـ الٓػعاء ْال ًجٓػ ،بٛحر مٓا٣ٞت الٓػٍغ ؤن حٗمل الجمُٗت في ؤ٦ثر مً مجاْ ٫اخض".
ْههذ اإلااصة (ٖ )6لى ألاوكُت املخٓٓعة ٖلى الجمُٗاث ْهي:
ؤًُ -دٓغ ٖلى الجمُٗت الاقخٛا ٫بالؿُاؾت ؤْ ج ًٍٓ٩ألاخؼاب ؤْ الخضزل في ألامٓع الضًيُتْٖ ،ليها ؤن جىإٔ
ًٖ الخ٨خالث ال٣بلُت ْالٟئٍٓت ْال ًجٓػ لِا ماًلي:
ب -مماعؾت ؤي وكاٍ ٚحر اليكاٍ املخضص في هٓامِا.
ث -ؤن جىدؿب ؤْ حكتر ٥ؤْ جىًم بلى ظمُٗت ؤْ َُئت ؤْ هاص م٣غٍ زاعط البالص ،بال بٗض مٓا٣ٞت الٓػٍغ .
ط -ب٢امت الخٟالث الٗامت ؤْ اإلاِغظاهاث ؤْ بل٣اء املخايغاث الٗامت ،بال بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو بظل٪
مً الٓػاعة.
ص -بعؾآْٞ ٫ص بلى زاعط الؿلُىت ؤْ اؾخًاٞت ْٓٞص مً زاعط البالص ،بال بٗض الخهٖٓ ٫لى مٓا٣ٞت
الٓػاعة.
ٌ -لٗب ال٣ماع ؤْ جىاْ ٫اإلاكغْباث ال٨دٓلُت في م٣اعَا.
ْ -ج٣ضًم مؿاٖضاث بلى ظِاث زاعظُت ،بال ٖبر الُِئت الٗماهُت لؤلٖما ٫الخحرًت.

واإلاالخٔ ٖلى اإلااصة ( )1مً اإلاغؾىم أن أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان لِؿذ مً
يمً اإلاجاالث الخـي ًم ً٨جأؾِـ ظمُٗاث أَلُت إلاباقغتها ،ومً زم ًجب ٖلى اإلاضاٗٞحن
ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ئطا عٚبىا في جأؾِـ ظمُٗت أَلُت إلاماعؾت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١
ؤلاوؿان أن ًخ٣ضمىا حُلب ئلى الىػٍغ اإلاسخو حاياٞت أوكُت خ٣ى ١ؤلاوؿان ئلى مجاالث
ٖمل الجمُٗاث ألاَلُت في ؾلُىت ٖمان ،وأن ًهضع حظل٢ ٪غاع مً الىػٍغ اإلاسخو بٗض
مىا٣ٞت مجلـ الىػاعء ،وَى ألامغ الظي ًدىا ٌ٢م٘ اإلاٗاًحر الضولُت اإلاكاع ئليها في ئٖالن
خماًت اإلاضاٗٞحن وٚحر طل ٪مً اإلاىازُ ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان.

و٢ض ههذ اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن ع٢م  21لؿىت 1221م بكأن الجمُٗاث واإلاإؾؿاث
الخانت وحٗضًالجه حال٣اهىن ع٢م ( )22لؿىت 1222م في صولت ُ٢غ بك٩ل ٖام ٖلى ؤَضاٝ
ْؤوكُت الجمُٗاث ألاَلُت ْطلٖ ٪ىض حٗغٍِٟا للجمُٗت بإجها" :ظماٖت جًم ٖضة ؤشخام
ً
َبُُٗحن ؤْ اٖخباعٍحن ٌكترٓ٧ن مٗا في الُ٣ام بيكاٍ بوؿاوي ؤْ اظخماعي ؤْ ز٣افي ؤْ ٖلمي ؤْ منهي
ؤْ زحريْ ،ال ًٓ٩ن مً ؤٚغايِا جد ٤ُ٣عبذ ماصي ؤْ الاقخٛا ٫باألمٓع الؿُاؾُت".
ّ
حكغَ٘ الؿٗىصًت اإلاىٓم للجمُٗاث واإلاخمشل حال٣غاع الىػاعي ع٢م ( )227وجاعٍش
َ2122/1/11ـ حانضاع الةدت الجمُٗاث واإلاإؾؿاث الخحرًت ٣ٞ :ض اقترَذ اإلااصة ( )2مً
ً
الالثدت ٖلى يغْعة ؤال ًخًمً الىٓام ألاؾاس ي للجمُٗت ؤخ٩اما جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام َظٍ
الالثدت ؤْ ألاهٓمت ألازغٔ ،ؤْ جسال ٠الىٓام الٗام ،ؤْ جدىافى م٘ آلاصاب الٗامت للمجخم٘.
حكغَ٘ البدغًٍ اإلا ّ
ىٓم للجمُٗاث وَى ٢اهىن الجمُٗاث وألاهضًت الاظخماُٖت والش٣اُٞت
الهاصع حاإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م ( )12لؿىت 2939م ٣ٞ :ض ههذ اإلااصة ( )4مىّ ٖلى :
ُ
٧ -2ل ظمُٗت جاؾـ مسالٟت للىٓام الٗام ؤْ لآلصاب ؤْ بؿبب ؤْ ٚغى ٚحر مكغْٕ ؤْ
ًٓ٩ن الٛغى منها اإلاؿاؽ بؿالمت الضْلت ؤْ بك٩ل الخٓ٩مت ؤْ هٓامِا الاؾاس ي جٓ٩ن
باَلت .
ٍُْ -1دًغ ؤن جخًمً بغامج الجمُٗاث ما ًمـ ُ
ؤؾـ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت ؤْ ْخضة
الكٗب ؤْ ما ًُشحر الٟغ٢ت ؤْ الُاثُٟت  ( ،ؤيُٟذ َظٍ ال٣ٟغة بمٓظب اإلاغؾٓم ب٣اهٓن
ع٢م ( )55لؿىت 3113م ) .
جُُ٣م ألاوكُت واإلادٓىعاث ٖلى يىء اإلاٗاًحر الضولُت اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن:
َىاٖ ٥ضة مالخٓاث ظَٓغٍت ٖلى مٓ ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت اإلاىٓمت لخ ٤ج ًٍٓ٩الجمُٗاث
ألاَلُت مً ٢اثمت ألاوكُت اإلاؿمٓح بها ْاملخٓٓعة ٖلى الجمُٗاث ألاَلُت ْمً ؤَمِا:
ؤ -ؤظمٗذ حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت اإلاىٓمت للخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ٖلى ٖضم الىو ٖلى ؤوكُت
ً
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان يمً مجاالث الٗمل اإلاؿمٓح بها للجمُٗاث ألاَلُت َْٓ ،ما ًدىا ٌ٢نغاخت
م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن.

ب٦ -ما ؤظمٗذ حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت ٖلى خٓغ اقخٛا ٫الجمُٗاث ألاَلُت بالٗمل الؿُاس ي،
َْظا ؤمغ ال جثرًب ٖلُّ مً خُض اإلابضؤ ،خُض ؤظمٗذ ٖلى طل ٪ؤٚلب الدكغَٗاث الضْلُت،
ول ً٨مهضع الخُىعة ًأحي صاةما مً أن الجهت ؤلاصاعٍت اإلاؿإولت ًٖ الجمُٗاث ألاَلُت في
الضو ٫الٗغبُتٖ ،اصة ما جلجأ ئلى جٟؿحر "الٗمل الؿُاس ي" اإلادٓىع ٖلى الجمُٗاث
مماعؾخه جٟؿحرا واؾٗا ،مً قأهه خٓغ الٗضًض مً أوظه اليكاٍ ٖلى اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ومً أمشلت طل :٪جٟؿحر ُ٢ام اإلاضاٗٞحن حمغا٢بت الاهخساحاث الٗامت حأهه
ٖمل مً أٖما ٫الؿُاؾت اإلادٓىع ٖليهم ،وهٟـ ألامغ حاليؿبت لألوكُت الغامُت ئلى
جىُٖت اإلاىاَىحن حالخ٣ى ١الؿُاؾُت وُُٟ٦ت مماعؾهها واإلاُالبت بها والضٞإ ٖنها.
ث -اؾخسضمذ الدكغَٗاث الٗغبُت حٗبحراث مُاَت ًْٟٞايت ٖىض جدضًض ٢اثمت ألاوكُت املخٓٓع
ٖلى الجمُٗاث ألاَلُت مماعؾهها ،مشل حٗبحراث" :الشٓابذ الَٓىُت" ْ "آلاصاب الٗامت" ْ "الىٓام
الٗام" ْ "بزاعة الجزاٖاث الٗغُ٢ت ؤْ الُاثُٟت ؤْ الٗىهغٍت"ْ ،هي حٗبحراث ٖامت حُٗي للجِت
ؤلاصاعٍت ؾلُاث ْاُٗ٢ت ْاؾٗت ججاٍ جإؾِـ الجمُٗاث ألاَلُت ؤْ اؾخمغاعَا في مماعؾت
ؤوكُهها.
ُ
ر -جؼاًض الٗضًض مً الدكغَٗاث في ط٦غ مدٓٓعاث جًُ ٤بك٩ل ٚحر م٣بٓ ٫مً هُا ١ؤوكُت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،مً ؤمشلت طل :٪ما ًىو ٖلُّ الدكغَ٘ الٗماوي مً خٓغ
اهدؿاب ؤي ظمُٗت ؤَلُت ؤْ اقتراِ٦ا ؤْ اهًمامِا بلى ظمُٗت ؤْ َُئت ؤْ هاص م٣غٍ زاعط البالص،
بال بٗض مٓا٣ٞت الٓػٍغ ْ ،خٓغ بعؾآْٞ ٫ص بلى زاعط الؿلُىت ؤْ اؾخًاٞت ْٓٞص مً زاعط
البالص ،بال بٗض الخهٖٓ ٫لى مٓا٣ٞت الٓػاعةْ ،خٓغ ج٣ضًم مؿاٖضاث بلى ظِاث زاعظُت بال
ً
ٖبر الُِئت الٗماهُت لؤلٖما ٫الخحرًتْ ،مشا ٫طل ٪ؤًًا ما ههذ ٖلُّ اإلااصة ( )25مً ال٣اهىن
ؤلاماعاحي مً ٖضم ظٓاػ ؤلاقترا ٞ ٥ــي ؤي ماجمغاث ؤْ اظخماٖاث زاعط صْلت ؤلاماعاث الٗغبُت بال
بترزُو مؿب ٤مً الٓػاعة َْٓ ،ما ًُسال ٠اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .1حاليؿبت إلاى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت بكـأن جدضًض الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت حخل٣ي َلباث
الخأؾِـ وخضوص نالخُاث الجهت ؤلاصاعٍت في ٢بىَ ٫لباث الخأؾِـ أو عًٞها :ؤْ٧لذ
ظمُ٘ حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت بلى ظِت خٓ٩مُت ،هي ْػاعة الكاْن الاظخماُٖت ،مؿاْلُت جل٣ي
َلباث جإؾِـ الجمُٗاث ألاَلُتْ ،ؤظمٗذ ؤٚلب جل ٪الدكغَٗاث ٖلى بمِا ٫الجِت ؤلاصاعٍت

ٞترة مُٗىت للىٓغ في ٢بٓ /٫ؤْ عَ ٌٞلب جإؾِـ الجمُٗت ُٞما ٌُٗغ ٝبىٓام "الترزُو"،
ً
َْب٣ا للٓ٣اٖض الٗامت لل٣اهٓن ٌٗخبـغ مط ي اإلاضة صْن عص ٖلى الُلب اإلا٣ضم بمشابت جغزُو
بخإؾِـ الجمُٗت ْجمخِٗا بالصخهُت ال٣اهٓهُت ،ول ً٨لم ًلتزم حخل ٪ال٣اٖضة ؾىي ٢اهىن
واخض َى ٢اهىن الجمُٗاث في صولت الُمً ،الظي اٖخبر مض ي اإلاضة صون الغص ٖلى َلب
الخأؾِـ حمشاحت جغزُو حالخأؾِـ ،حِىما ههذ حكغَٗاث ٧ل مً :ال٨ىٍذ والبدغًٍ
وؤلاماعاث وُ٢غ ٖلى أن م ّض ي اإلاضة صون عص ٌٗخبـغ عًٞا يمىُا لخأؾِـ الجمُٗت ،وبُان
طلٖ ٪لى الىدى الخالي:
م

الضولت

الجهت اإلاسخهت حخل٣ي
َلب الخأؾِـ

الٟترة الالػمت لهضوع ٢غاع
حغ ٌٞأو ٢بى ٫جأؾِـ
الجمُٗت

ً
زالًٓ 41 ٫ما مً جاعٍش ج٣ضًم
الُلب
ً
زالًٓ :1 ٫ما مً جاعٍش ج٣ضًم
الُلب

2

ال٣اهٓن الُمجي

وػاعة الكإون الاظخماُٖت

1

ال٣اهٓن الٍٓ٩تي

وػاعة الكإون الاظخماُٖت

3

ال٣اهٓن البدغٍجي

وػاعة الٗمل والكإون
الاظخماُٖت

1

٢اهٓن ؤلاماعاث

وػاعة الكإون الاظخماُٖت

1

ال٣اهٓن الُ٣غ ي

وػاعة الكإون الاظخماُٖت

ً
زالًٓ 41 ٫ما مً جاعٍش ج٣ضًم
الُلب

1

ال٣اهٓن الٗماوي

وػاعة الكإون الاظخماُٖت

لم ًدضص ٞترة مُٗىت

7

ال٣اهٓن
الؿٗٓصي

وػاعة الٗمل
الاظخماُٖت

والكإون

ً
زالًٓ 71 ٫ما مً ج٣ضًم
الُلب
ً
زالًٓ 71 ٫ما مً ج٣ضًم
الُلب

مض ي اإلاضة صون الغص ٖلى َلب
الخأؾِـ
ئهههاء اإلاضة صون عص ٌٗني مىا٣ٞت ٖلى
الُلب
ٌٗخبـغ ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت
ع ٌٞللُلب.
ٌٗخبـغ ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت
ع ٌٞللُلب.
ٌٗخبـغ ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت
ع ٌٞللُلب.
ٌٗخبـغ ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت
ع ٌٞللُلب.

لم ًدضص ٞترة مُٗىت

الخهىٖ ٫لى جغزُو حخأؾِـ الجمُٗاث ونالخُاث الجهت الخ٨ىمُت في يىء اإلاٗاًحر
الضولُت اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان:
ً
ٌكحر الٓا ٘٢الٟٗلي في ظمُ٘ الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت بلى ؤن الجِت ؤلاصاعٍت املخخهت ،بضال
مً ؤن جٓ٩ن مجغص ظِت "ٞدو" للبُاهاث ْاإلاٗلٓماث الخـي ًخًمنها الُلب اإلا٣ضم بليها بخإؾِـ
الجمُٗت ألاَلُت ٢بل بنضاع الترزُو الالػم لخمخِٗا بالصخهُت ال٣اهٓهُت الاٖخباعٍت ،بط بها
ّ
وجدغ" َْٓ ما ٌٗ٨ـ ٚلبت الخٓظّ ألامجي ْالٓ٢اجي ٖلى الدكغَٗاث
جخدٓ ٫بلى ظِت "حدض
الٗغبُت ْٖلى مماعؾاث ظِت ؤلاصاعةْ ،اإلاشاٖ ٫لى طل ٪ما ههذ ٖلُّ اإلااصة ( )9مً ٢اهٓن

الجمُٗاث ألاَلُت في صولت ال٨ىٍذ مً ؤنً" :ىٓغ في حسجُل الجمُٗت ؤْ الىاصي بىاء ٖلى َلب
ً
ً٣ضم بلى ْػاعة الكاْن الاظخماُٖت ْالٗمل في زال ٫زالزحن ًٓما مً جإؾِـ الجمُٗت ؤْ الىاصي،
ُ
ٍْغ ٤ٞبالُلب اإلاؿدىضاث آلاجُت( :ص) قهاصة مً وػاعة الضازلُت بٗضم اٖترايها ٖلى أي مً
اإلاإؾؿحن.
ُ
٦ما ؤن ظمُ٘ الدكغَٗاث الٗغبُت ؤُٖذ للجِت ؤلاصاعٍت املخخهت ؾلُاث ج٣ضًغٍت ْاؾٗت بكإن
ع ٌٞمىذ "الترزُو" الالػم لخمخ٘ الجمُٗت ألاَلُت بالصخهُت ال٣اهٓهُت ،مؿدىضة في طلٖ ٪لى
ٖباعاث مغهت ًْٟٞايت ْوؿبُت اإلاٗجى مشل" :ألامً الٗام" ْ "الىٓام الٗام" ْ"ألازالْ ١آلاصاب
الٗامت" ْ "بزاعة الٟتن ْاإلاىاػٖاث" ْ "خاظت املجخم٘" ..بلخْ ،اإلاشا ٫الهاعر ٖلى طل ٪ما جىو
ٖلُّ اإلااصة ( )22مً ٢اهىن الجمُٗاث الٗماوي بٓ٣لِا" :للىػاعة خ ٤ع ٌٞئقهاع الجمُٗت ئطا
٧ان اإلاجخم٘ في ٚحر خاظت لخضماتها ،أو لىظىص ظمُٗت أو ظمُٗاث أزغي حؿض خاظت
اإلاجخم٘ في مجا ٫اليكاٍ اإلاُلىب ،أو ئطا ٧ان جأؾِؿها ال ًخ ٤ٟم٘ أمً الضولت أو
مهلخهها أو ألي أؾباب أزغي ج ّ
٣ضعَا الىػاعة ".
ً
ْالٓا ٘٢ؤن هٓام الترزُو ًٞال ًٖ حُٗ٣ض ؤلاظغاءاث ْ٦ثرة ألاْعاْ ١البُاهاث اإلاُلٓبت مً
اإلااؾؿحن ٌٗ٨ـ الخٓظّ الٗام لضٔ الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ،الظي ًغمي بلى ٞغى ؾُُغة
٧املت ٖلى جإؾِـ الجمُٗاث ألاَلُت َْٓ ،ما ًُسال ٠اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن.

 .1حاليؿبت إلاى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت بكـأن الًُٗ في ٢غاع ع ٌٞمىذ "الترزُو"،
حبضء أوكُت الجمُٗت وجمخٗها حالصخهت ال٣اهىهُت الاٖخباعٍتهجضٍ ٖلى الىدى الخالي:
م

الضولت

الخٓلم مً ٢غاع ع ٌٞمىذ الترزُو

أمام ظهت ؤلاصاعة
2

ال٣اهٓن الُمجي

1

ال٣اهٓن الٍٓ٩تي

ًجىػ الخٓلم مً ٢غاع الغٌٞ
أمام مجلـ الىػعاء زال٫
زالزحن ًىما مً جاعٍش ؤلازُاع
حالغ ٌٞأو ٞىاث مُٗاص الغص،
وال ًجىػ الًُٗ في ال٣غاع
الهاصع حغ ٌٞالدسجُل أو
الخٓلم مىه و٦ظل ٪ال٣غاعاث
اإلاىهىم ٖليها في اإلااصجحن 17
و 17م٨غعة مً َظا ال٣اهىن
حأي َغٍ ٤مً َغ ١الًُٗ
أمام الً٣اء اإلااصة(.)9

أمام الً٣اء

جُُ٣م و٣ٞا للمٗاًحر
الضولُت لخ٣ى١
ؤلاوؿان

لظوي الكأن الًُٗ ٖلى ٢غاع عٌٞ
الاقهاع أمام الً٣اء زالً 12 ٫ىما
مً جاعٍش ئحالٚهم حال٣غاع م (.)22

مخىا ٤ٞم٘ اإلاٗاًحر الضولُت
حمىدها خ ٤ؤلاههاٝ
الً٣اتي لظوي الكأن.

مخىا ٌ٢م٘ اإلاٗاًحر الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان لخغمان
طوي الكأن مً اللجىء
للً٣اء للخهىٖ ٫لى
ؤلاهها ٝالً٣اتي٦ ،ما أهه
ًجٗل الؿلُت الخىُٟظًت هي
"الخهم والخ٨م" مٗا وَى
ًدىا ٌ٢م٘ عوح
ما
الٗضالت.

3

ال٣اهٓن البدغٍجي

لظوي الكأن الخٓلم الى الجهت
ؤلاصاعٍت اإلاسخهت مً ٢غاع
ع ٌٞالدسجُل نغاخت او
يمىا زال ٫ؾخحن ًىما مً
جاعٍش ونى ٫الخُاب حالغٌٞ
أو مض ي اإلاُٗاص صون ئجمام
الدسجُل أو ئزُاع طوي الكأن
حغًٞه  .ماصة ()22

ل٩ل مً ع ٌٞجٓلمه مً ٖضم
حسجُل الجمُٗت أن ًًُٗ ح٣غاع
ع ٌٞالخٓلم زال ٫ؾخحن ًىما مً
جاعٍش ٖلمه حه أو مً جاعٍش ئهً٣اء
ؾخحن ًىما ٖلى ج٣ضًم جٓلمه صون
أن ججُب ٖىه الجهت ؤلاصاعٍت
اإلاسخهت  ،وٍ٨ىن الًُٗ حضٖىي
ج٣ضم الى اإلاد٨مت ال٨بري اإلاضهُت .
ماصة ()21

مخىا ٤ٞم٘ اإلاٗاًحر الضولُت
حمىدها خ ٤ؤلاههاٝ
الً٣اتي لظوي الكأن.

1

٢اهٓن ؤلاماعاث

لظوي الكأن الخٓلم أمام
الىػٍغ زالً 232 ٫ىما مً
نضوع ٢غاع الغ ،ٌٞوٍجب
ٖلى الىػٍغ البذ في الخٓلم
زالً 232 ٫ىما ماصة (.)3

ًجىػ لظوي الكأن اللجىء للً٣اء
زالً 232 ٫ىما مً نضوع ٢غاع
الىػٍغ اإلاسخو حغ ٌٞالخٓلم
ماصة(.)3

مخىا ٤ٞم٘ اإلاٗاًحر الضولُت
وان ٧اهذ اإلاىاُٖض الخانت
حاظغاءاث الخٓلم والخ٣اض ي
جدؿم حالخُىٍل.

1

ال٣اهٓن الُ٣غي

لظوي الكأن زال ٫زالزحن ًىما
مً جاعٍش ئزُاعَم ح٣غاع
الغ ٌٞالخٓلم ئلى الىػٍغ الظي
ٌٗغيه مكٟىٖا حغأًه ٖلى
مجلـ الىػعاء زال ٫الشالزحن
ًىما الخالُت ،وال٣غاع الهاصع
مً مجلـ الىػعاء حالبذ في
الخٓلم نهاةُا.

مخىا ٌ٢م٘ اإلاٗاًحر الضولُت
لخغمان طوي الكأن مً
اللجىء للً٣اء للخهى٫
ٖلى ؤلاهها ٝالً٣اتي،
وظٗل ظهت ؤلاصاعة "الخهم
والخ٨م" مٗا وَى ما
ًدىا ٌ٢م٘ عوح الٗضالت.

1

ال٣اهٓن الٗماوي

لظوي الكان الخٓلم ئلى الىػٍغ
مً ٢غاع الغ ٌٞزال ٫قهغ مً
جاعٍش ئؾخالم م ّ
٣ضم الُلب
الخُاب اإلاكاع ئلُه ،وَٗخبـغ
ال٣غاع الهاصع حالبذ في الخٓلم
نهاةُا  .ماصة ()22

مخىا ٌ٢م٘ اإلاٗاًحر الضولُت
لخغمان طوي الكأن مً
اللجىء للً٣اء للخهى٫
ٖلى ؤلاهها ٝالً٣اتي،
وظٗل ظهت ؤلاصاعة هي
"الخهم والخ٨م" مٗا وَى
ًدىا ٌ٢م٘ عوح
ما
الٗضالت.

 .1الُ٣ىص ٖلى مماعؾت الجمُٗاث ألاَلُت ألوكُهها في الدكغَٗاث الٗغبُت :جسً٘ الجمُٗاث
ألاَلُت في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت لُٓ٣ص مخٗضصة ْمخىٖٓت ٖلى مماعؾت ؤوكُهها اإلاكغْٖت،
ً
ْزانت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت ْالضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض ؤن حكغَٗاث جل ٪الضْ٫
اإلاىٓمت للخ ٤في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ،مىدذ ظِت ؤلاصاعة ؾلُت ؤلاقغاْ ٝاإلاغا٢بت ٖلى الجمُٗاث
ألاَلُت بما ًم٨نها مً الخضزل في ؤلاصاعة الضازلُت للجمُٗاث ْؤوكُهها ،بما ًُسال ٠اإلاٗاًحر
الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحنْ ،مً ؤمشلت جل ٪الُٓ٣ص ما ههذ ٖلُّ اإلااصة ()28
مً ٢اهٓن الجمُٗاث ؤلاماعاحي ،مً خٓغ مكاع٦ت الجمُٗاث ألاَلُت في اإلااجمغاث ْالىضْاث
ْالل٣اءاث ْالاظخماٖاث الخـي حٗ٣ض زاعط البالص صْن مٓا٣ٞت الٓػاعة املخخهت٦ ،ما جىو ال٣ٟغة
الشاهُت مً اإلااصة (ٖ )28لى خٓغ اهًمام ؤْ اهدؿاب الجمُٗاث ألاَلُت بلى ؤي ظمُٗت ؤْ َُئت
ً
زاعط البالص بال بٗض مٓا٣ٞت الٓػاعة املخخهت٦ ،ما ال ًجٓػ َب٣ا للماصة ( )29مً ال٣اهٓن ٖ٣ض
ماجمغاث ْهضْاث ْل٣اءاث في صْلت ؤلاماعاث ًدًغَا ؤشخام مً زاعط البالص بال بٗض مٓا٣ٞت
الٓػاعة املخخهت٦ ،ما حُٗي اإلااصة ( )2:للٓػاعة املخخهت خ ٤ؤلاقغاٖ ٝلى ؤوكُت الجمُٗاث
ً
ألاَلُتْ ،جسً٘ الجمُٗاث إلاغا٢بت الٓػاعة مً الىٓاحي اإلاالُت َب٣ا لىو اإلااصة ( )31مً
ال٣اهٓنْ ،حؿحر باقي الدكغَٗاث الٗغبُت ٖلى طاث ههج الدكغَ٘ ؤلاماعاحي.

ّ
 .7مى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مً الؿماح للمىٓماث ٚحر الخ٨ىمُت ٚحر اإلاغزو لها :جدٓغ
ً
ً
الدكغَٗاث الٗغبُت ٖمل اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ٚحر اإلاغزو لِا ٢اهٓها ،بل جدكضص مِٗا ٦شحرا
ٖلى هدٓ ما ههذ ٖلُّ اإلااصة ( )65مً ٢اهٓن الجمُٗاث ألاَلُت في صْلت ؤلاماعاث ،الخـي جىو ٖلى
ً
خٓغ ؤوكُت الجمُٗاث ٢بل الكِغ ْالخإؾِـ َب٣ا لل٣اهٓنْ ،ؤُٖى ال٣اهٓن للٓػاعة املخخهت
ؾلُت بً٣ا ٝؤوكُت جل ٪اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ْبٚال ١م٣اعَا بالٓ٣ة الجبرًتْ ،طل ٪بسالٝ
ً
ُ
اإلاؿاْلُت اإلاضهُت ْالجىاثُت للمؿاْلحن ًٖ بصاعاث جل ٪اإلاىٓماث ٚحر اإلاغزو بها ٢اهٓها٦ ،ما
جىو اإلااصة ( )11مً ٢اهىن ٖمان "م٘ ٖضم ؤلازال ٫حأًت ٖ٣ىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن
الجؼاء الٗماوي ،أو أي ٢اهىن آزغ "ٌٗ -2ا٢ب حالسجً مضة ال جؼٍض ًٖ  1أقهغ وبٛغامت ال
جؼٍض ًٖ زمؿماةت عٍا ،٫أو حاخضي َاجحن الٗ٣ىبخحن٧ -1 ،ل مً حاقغ وكاَا للجمُٗت
٢بل ئقهاعَا".

ادلبحث انثبنث
لُبص درخت متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ ببحلك يف
حكىٍَ اجلًؼُبث يف اندول انؼزبُت زلم اندراست
الُمً:

َىا ٥جدؿً وؿبي في حٗامل ْػاعة الكاْن الاظخماُٖت الُمىُت م٘ َلباث "الترزُو"

بخإؾِـ ظمُٗاث ؤَلُت ظضًضةْ ،ل ً٨ألامغ ًسخل ٠باليؿبت لُلباث جإؾِـ الى٣اباث اإلاِىُت
ْالٗمالُت ،خُض ًُلب ظِاػ ألامً الَٓجي مً ْػاعة الكاْن الاظخماُٖت ُْ٢ ٠٢ض ؤْ بقِاع ؤي ه٣ابت
ظضًضةْ ،اإلاشاٖ ٫لى طل :٪ع ٌٞالترزُو بخإؾِـ ه٣ابت الجِاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت ْاملخاؾبت(.)86

الؿٗىصًت:

جخمخ٘ الؿلُاث الؿٗٓصًت بسجل س يء في مجا ٫الخٗامل م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣

ؤلاوؿانٖ ،ىضما ًخٗل ٤ألامغ بغٚبت اإلاضاٗٞحن ْبنغاعَم ٖلى مماعؾت خِ٣م اإلاكغْٕ في جًٍٓ٩
ً
ً
الجمُٗاث ألاَلُت اإلاٗىُت بإوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض جٟغى خٓغا ٩ً -اص ًٓ٩ن مُل٣ا -
ً
ٖلى جإؾِـ الجمُٗاث اإلاٗىُت بإوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما جماعؽ يَٓٛا مؿخمغة
ْاههها٧اث قضًضة الجؿامت يض اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،حكمل اخخجاػَم بك٩ل ٚحر ٢اهٓوي،
ْاإلاًاً٣اث الً٣اثُت اإلاؿخمغة لِم ،وطل ٪حاتهاماث ال أؾاؽ لها مً الصخت في مداولت لٗغ٢لت
ٖملهم اإلاكغوٕ والؿلمي في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وئؾ٩اث مُالبهم حالٗضالت الاظخماُٖت و
ؤلانالخاث الؿُاؾُت ،وحكمل ٢اةمت أحغػ الاههها٧اث والخجاوػاث الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿان ما ًلي:
.2
.3
.4
.5

اخخجاػ ْمدا٦مت دمحم نالر البجاصي ،اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ ،ؤخض اإلااؾؿحن لجمُٗت
الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت في الؿٗٓصًت (خؿم).
اخخجاػ ْمدا٦مت الض٦خٓع دمحم بً ِٞض ال٣دُاوي ،اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ؤخض اإلااؾؿحن
لجمُٗت الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْاالؿُاؾُت في الؿٗٓصًت (خؿم).
اخخجاػ ْمدا٦مت الض٦خٓع ٖبض هللا الخامض ،اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،ؤخض اإلااؾؿحن لجمُٗت
الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت في الؿٗٓصًت (خؿم).
اخخجاػ ْمدا٦مت مسل ٠الكمغي ،اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

 ) 75تقرير :آالم املخاض ،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنشان.

 .6اخخجاػ ْمدا٦مت مدامي خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْلُض ؤبٓ الخحرْٖ ،غ ًٖ ٝؤبٓ الخحر صْعٍ الباعػ في الضٞإ
ًٖ مٗخ٣لي الغؤي ْؤلانالخُحن ْطل ٪مً زال ٫وكاَّ ال٣اهٓوي ْالخٓانل م٘ اإلاىٓماث الخُ٢ٓ٣ت
ْال٣ىٓاث الًٟاثُتْ ،مً زال ٫جإؾِؿّ "مغنض خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بالؿٗٓصًت"٢ْ ،ض جم حسجُلّ
ً
عؾمُا ٦مىٓمت ٚحر عبدُت في ٦ىضا بخاعٍش  2مآً 3123م لُهبذ ؤْ ٫ماؾؿت خُ٢ٓ٣ت مؿخ٣لت في
الؿٗٓصًت حسجل في الخاعط.
 .7اخخجاػ ْمدا٦مت الض٦خٓع ٖبضال٨غٍم الخًغ ،اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ ،ؤخض اإلااؾؿحن
لجمُٗت الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْاالؿُاؾُت في الؿٗٓصًت (خؿم).
 .8اخخجاػ ْمدا٦مت الكُش ؾلُمان الغقٓصي اإلاضا ٘ٞالباعػ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،املخامي ْال٣اض ي
الؿاب ٤عثِـ ظمُٗت الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت (خؿم).
ْحٗض الخجاْػاث ْاإلاماعؾاث الخٗؿُٟت الخـي جيخهجِا الؿلُاث الؿٗٓصًت في حٗاملِا م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بمشابت مسالٟت ناعزت للمٗاًحر الضْلُت الٓاعصة في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،الخـي جلؼم
الؿلُاث الؿٗٓصًت حاالٖترا ٝبكغُٖت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و حد ٤اإلاضاٗٞحن في
خغٍت ج٨ىًٍ الجمُٗاث ،والُ٣ام حأوكُههم صون زى ٝمً الاهخ٣ام ،وفي ْغو ٝمىاجُت وجدؿم
حاألمً ،وطل ٪حم٣خض ى ال٣ٟغة (ط) مً اإلااصة ( )1مً ئٖالن اإلاضاٗٞحن والخـي جىو ٖلى" :ل٩ل
شخو الخ ،٤حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ في :ط -صعاؾت ومىا٢كت وج٨ىًٍ واٖخىا ١آلاعاء بكأن
مغاٖاة ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت في مجا ٫ال٣اهىن ،وفي الخُبُٖ ٤لى الؿىاء،
وجىظُه اهدباٍ الجمهىع ئلى َظٍ ألامىع بهظٍ الىؾاةل ،وبٛحرَا مً الىؾاةل اإلاىاؾبت" ،و٦ظل٪
ال٣ٟغة ( )1مً اإلااصة ( )21الخـي جىو ٖلى.1 ":جخسظ الضولت ظمُ٘ الخضاححر الالػمت الخـي جٟ٨ل ل٩ل
شخو خماًت الؿلُاث اإلاسخهت له ،حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،مً أي ٖى ،٠أو تهضًض ،أو
اهخ٣ام ،أو جمُحز ياع ٗٞ -ال أو ٢اهىها  -أو ي ،ِٛأو أي ئظغاء حٗؿٟي آزغ هدُجت إلاماعؾخه أو
مماعؾهها اإلاكغوٖت للخ٣ى ١اإلاكاع ئليها في َظا ؤلاٖالن".
ً
البدغًٍ :ال جؼا ٫الخٓ٩مت البدغٍيُت جدب٘ ههجا ًدؿم بالخًُِٖ ٤لى خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ألاَلُت،
مً زال ٫الغ ٌٞالخٗؿٟي لُلباث حسجُل الجمُٗاث اإلاٗىُت بالخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُتْ ،بالخضزل
في قاْن الجمُٗاث ألاَلُت٦ ،ما ظاءث ؤخ٩ام مؿٓصة ٢اهٓن 3123م الخام باإلاىٓماث ْاإلااؾؿاث
ً
اإلاضهُت اإلا٣ضم بلى البرإلاان في ًىاًغ 3124م للمٓا٣ٞت ٖلُّ ؤ٦ثر جُُ٣ضا ٖلى مماعؾت الخ ٤في جًٍٓ٩
الجمُٗاث مً اإلاؿٓصة الؿاب٣ت لل٣اهٓن بلى ٖام 3118م٦ ،ما ؤجها جخًمً بٌٗ الُٓ٣ص ٚحر الٓاعصة في
٢اهٓن الجمُٗاث لؿىت 2:9:م اإلاٗمٓ ٫بّ بلى آلان٢ْ ،ض اقخ٨ذ ظمُٗاث ؤَلُت بدغٍيُت مً ؤن
الؿلُاث لم حكاْعھا في ال٣اهٓن.

ْما ًجضع بىا ط٦غٍ َٓ :ؤن ْػاعة الٗض ٫البدغٍيُت ٧اهذ ٢ض ؤ٢امذ في ًٓ 3هُٓ 2012م صٖٓٔ ً٢اثُت
جخھم ُٞھا ظمُٗت الٗمل ؤلاؾالمي اإلاٗاعيت "ؤمل" باهخھا ٥ؤخ٩ام ٢اهٓن الجمُٗاث الؿُاؾُت لٗام
3117مَْ ،كمل طلٖ" :٪ضم ٖ٣ض ماجمغ ٖام إلاضة جؼٍض ٖلى ؤعب٘ ؾىٓاث "" ْ ،اجساط ٢غاعاجھا مً
مغظُٗت صًيُت جضٖٓ بلى الٗى ٠نغاختْ ،جدٌ ٖلى ال٨غاھُت "٢ْ ،ض نضع ٢غاع بدل الجمُٗت في 9
ًٓلُٓ 3123م".

ؤلاماعاث الٗغبُت:

ال جؼا ٫الؿلُاث ؤلاماعاجُت حكضص مً ٢بًهها ٖلى خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣

ؤلاوؿان في ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ألاَلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما قضصث مً ع٢ابهها ٖلى ٖمل
الجمُٗاث ألاَلُتْ ،طل ٪بدل الجمُٗاث ألاَلُت الخـي جُالب بةظغاء بنالخاث ؾُاؾُت في البالص ،خُض
٢امذ الؿلُاث ؤلاماعاجُت بدل املجالـ اإلاىخسبت إلصاعاث ظمُٗت الخُ٢ٓ٣حن ْظمُٗت اإلاٗلمحن ،بٗض ؤن
ْٗ٢ذ َاجان الجمُٗخان بصخبت مىٓمخحن ؤزغٍخحن مً املجخم٘ اإلاضوي ٖلى ْزُ٣ت ٖامت زال ٫قِغ ؤبغٍل
3122م جضٖٓ بلى مؼٍض مً الضًمٓ٢غاَُت في البالصْ ،ؤنضعث مغٍم دمحم زلٟان الغْميْ ،ػٍغة الكاْن
ً
ً
الاظخماُٖت ،مغؾٓما ً٣ط ي باؾدبضا ٫مجلس ي ؤلاصاعة بإشخام مً حُٗحن الضْلتْ ،اؾدىاصا بلى َظا
اإلاغؾٓمٞ ،ةن الجمُٗخحن اههه٨خا اإلااصة ( )27مً ٢اهٓن الجمُٗاث ؤلاماعاحي لؿىت 3119مْ ،الظي ًمى٘
ؤًٖاء اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت مً الخضزل "في الؿُاؾت ،ؤْ ؤمٓع جمـ بإمً الضْلت ؤْ هٓامِا
الخا٦م"ٍْٟ ،غى ال٣اهٓن الخام بالجمُٗاث مغا٢بت قضًضة ٖلى اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت الٗاملت في
ؤلاماعاث.
ً
ً
ًظ٦غ ؤن ظمُٗت الخُ٢ٓ٣حن جإؾؿذ ؾىت 2:91م ْ جخسظ مً بماعة الكاع٢ت م٣غا عثِؿا لِا ْ ،تهضٝ
الجمُٗت٦ ،ما ظاء في ؤخضٔ مٓاص ٢اهٓجها ألاؾاس ي ،بلى "حٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ ،جإُ٦ض الخغٍاثْ ،
ً
ؾُاصة ال٣اهٓن َب٣ا للكغَٗت ؤلاؾالمُت ْاإلاباصت ْ الٓ٣اٖض الضْلُت الخـي ال جخٗاعى م٘ ؤخ٩امِا"٢ْ ،ض
ظاء ٢غاع الخل بٗض خٓالي  59ؾاٖت مً الخد ٤ُ٣م٘ عثِـ مجلـ بصاعة الجمُٗت ،الض٦خٓع دمحم ٖبضهللا
الغ ،ً٦بكإن الخٖٓ ُ٘٢لى ٖغًٍت الجمُٗاث طاث الى ٟ٘الٗام ،بٗىٓان " اهخساباث ٖامت ألمت
عاقضة" ،وكغث في  7ؤبغٍل ج٣غٍغ الؿىتاإلاايُت ٖلى ٖضة مٓا ٘٢بل٨ترْهُت.
ْؤمام الُٓ٣ص الخٓ٩مُت اإلاٟغْيت ٖلى ٖمل الجمُٗاث ألاَلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،لجإ اإلاضآٗٞن
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى ًٞاء ؤلاهترهذ ٦مىٟظ لِم لخىاًْ٢ ٫اًا خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الخٗبُـغ ًٖ آعائهم
ْمٓاِ٣ٞم اإلاكغْٖتْ ،في مٓاظِت طل ،٪نٗضث الؿلُاث ؤلاماعاجُت مً خملهها ٖلى الكب٩اث
الاظخماُٖت ْمىخضًاث الى٣اف ٖلى ؤلاهترهذ الخـي ٌؿخسضمِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،بةإلياٞت
ً
بلى حجب ْازترا ١جل ٪الكب٩اث ،ؤنضعث الخٓ٩مت ٢اهٓها ظضًضا لخ٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماثٌ ،ؿمذ لِا

بمٓاظِت الاؾخسضام اإلاتزاًض للخ٨ىٓلٓظُا الغ٢مُت مً ٢بل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ال٨كًٖ ٠
اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ُ٢غ:

جدؿم اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بإْيإ اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان في

صْلت ُ٢غ بالىضعة الكضًضةْ ،طل ٪بؿبب ٖضم الترزُو الخٓ٩مي بخإؾِـ ؤًت مىٓمت ٚحر
ً
خٓ٩مُت حٗمل في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً ظِتًٞ ،ال ًٖ الؿُُغة الخٓ٩مُت ٖلى ْؾاثل
ؤلاٖالم مً ظِت زاهُتٍْ ،ظ٦غ ؤن الؿلُاث الُ٣غٍت اٖخ٣لذ اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الُ٣غي
ؾلُان الخلُٟي في الٗام 3122م ،ألؾباب جخهل بيكاَّ اإلاكغْٕ في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،جإؾِؿّ إلاىٓمت ؤَلُت ٚحر مغزو لِا إلاماعؾت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ٖمان :لم ًجض اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً مالط لِم ؾٓٔ اللجٓء بلى قب٩اث الخٓانل
الاظخماعي ٖلى ؤلاهترهذ ٦مىٟظ ؤزحر للخٗامل م٘ ً٢اًا خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الؿلُىت َْٓ ،ألامغ
ً
ً
الظي ؤزاع خُٟٓت الؿلُاث الٗماهُت الخـي قيذ هجٓما قضًضا ٖلى جل ٪الكب٩اث ْؤزًٗهها
للغ٢ابت ْالدجب ْالازترا٦ ،١ما حٗغى اإلاضاٗٞىن لالخخجاػ ٚحر ال٣اهىوي واإلادا٦ماث
الجاةغة بؿ ب وكغ آعائهم وحٗلُ٣اتها ٖلى ؤلاهترهذ ،ومً حُنهم :بؿمت ال٨ىمي ،بؿمت
الغاظخي ،خبِبت الهىاتي ،ؾُٗض الهاقمي  ....وآزغون.
ال٨ىٍذ :ال ًؼا ٫خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في خغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ًسً٘ لُٓ٣ص
ً
مخٗضصةْ ،ال ًؼاٖ ٫مل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًسً٘ للمغا٢بت ْاإلاهاصعة ؤخُاهاٟٞ ،ي
ماعؽ 1221م عًٞذ وػاعة الضازلُت ال٨ىٍدُت مىذ "مىخضي النهًت للكباب" جهغٍدا
حدىُٓم مإجمغ في ال٨ىٍذ ًدًغٍ ازىان مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في الؿٗىصًت،
وفي ٞبراًغ مً طاث الٗام مى٘ ظهاػ ألامً الىَني اإلاضا ٘ٞؤلاماعاحي ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان
الؿُض/أخمض مىهىع مً صزى ٫البالص ،وأزًٗخه لالؾخجىاب إلاضة ؾاٖاث خى ٫أوكُخه
في مجا ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان٢ ،بل أن ج٣ىم حترخُله ئلى صولت ؤلاماعاث الٗغبُت.

الفصل الرابع

مضي التزام الضو ٫حاخترام الخ ـ٤
في الىنى ٫ئلى الهُئ ـاث الضولُ ـت
و الاجها ٫بها

في َظا الٟهل وؿلِ الًٓء ٖلى مبدشحن َما:
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بد٤
اإلاضاٗٞحن في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت
ْالاجها ٫بها.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت لخ٤
الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها،
ُْ٢اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
بهظا الخ.٤

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت حبك ادلدافؼني يف انىصىل إىل
اذلُئبث اندونُت واالحصبل هبب

ً
ٌُٗخبـغ خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها ْاخضا مً
ؤَم الٗىانغ الغثِؿت إلاماعؾت ؤصْاعَم ْحٗؼٍؼ ؤوكُههم الؿلمُت في مجا ٫خماًت خ١ٓ٣
ؤلاوؿان في بلضاجهم ،خُض ؤن الخٓانل م٘ الُِئاث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان مً قإهّ ؤن
ٌٗؼػ مً ؤصْاع اإلاضاٗٞحن ْمً جإزحر ؤوكُههمْ ،طل ٪هدُجت جباص ٫اإلاٗلٓماث ْالخبراث ْاإلاٗٓهاث
ً
الٟىُت ْ اإلاالُتًٞ ،ال ًٖ جيؿُ ٤الجِٓص اإلاكتر٦ت مً ؤظل حٗؼٍؼ ؤَغ ْآلُاث الخماًت الَٓىُت
لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت.
ْ٢ض جم ؤلاٖترا ٝبد ٤اإلاضاٗٞحن في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها في ال٨شحر مً
الاجٟاُ٢اث ْالبرْجٓٓ٧الث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان(ٗٞ ،)87لى ؾبُل اإلاشا :٫هو
البرْجٓ ٫ٓ٧الازخُاعي اإلالخ ٤باجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًب ٖلى ٖضم ظىاػ ُ٢ام أي ؾلُت أو
مؿإو ٫في صولت حاألمغ حأًت ٖ٣ىبت أو جُبُ٣ها أو الؿماح بها أو الدؿامذ مٗها يض أي
شخو ،أو أًت مىٓمت ،بؿ ب ئمضاص اللجىت الٟغُٖت إلاى٘ الخٗظًب حأًت مٗلىماث٦ ،ما ال
ًجىػ أن ًلخ ٤حمشل َظا الصخو أو َظٍ اإلاىٓمت أي ئجخا ٝحأًت َغٍ٣ت.
َْٗخبـغ خ ٤الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها ؤخض الخ ١ٓ٣الٟغُٖت اللهُ٣ت ب٩ل مً:
الخ ٤في خغٍت الخى٣لْ ،الخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ،املخمُحن بمٓظب الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣
اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْٚحرَا مً اإلآازُ ٤الضْلُت ْؤلا٢لُمُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما ؤنضعث
الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة الٗضًض مً ال٣غاعاث الضْلُت الخـي حصج٘ ٞيها آلالُاث الضْلُت
ألاممُت ْالاجٟاُ٢ت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانٖ ،لى الخٗاْن ؤلاًجابي م٘ ؤٞغاص ْماؾؿاث املجخم٘
اإلاضوي في بلضان الٗالم(.)88
٦ما قضص مجلـ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الخاب٘ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،في ال٣غاع ع٢م  3/23الهاصع في
ؤْ ٫ؤ٦خٓبغ 311:م ٖلى ؤَمُت حٗاْن ألاٞغاص ْالجماٖاث م٘ ألامم اإلاخدضة بدغٍت ْٖلى هدٓ آمً
 ) 76نصت على ذلك :ادلادة  11من الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييػز ضد ادلرأة ،كادلادة  15من الربكتوكوؿ االختيارم
ادللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب ،كادلادة  13من الربكتوكوؿ االختيارم ادللحق ابلعهد الدكيل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
 ) 77راجع يف ذلك :قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة رقم  243/63حوؿ االتفاقية الدكلية اخلاصة ابلقضاء على مجيع أشكاؿ التمييػز العنصرم،
كالقرار  138/64حوؿ اتفاقية حقوؽ ادلرأة.

للخإ٦ض مً ههج ٗٞاً ٫غ٦ؼ ٖلى الىخاثج في حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت(.)89
ْ٢ض ههذ ٖلى َظا الخ٧ ٤ل مً اإلااصجحن (/6ط ) ْ ( )5/:مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
اإلااصة /1ط مً
ؤلاٖالن

اإلااصة  1/9مً
ؤلاٖالن

لٛغى حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ًٓ٩ن ل٩ل ٞغص الخ ،٤بمٟغصٍ
ً
ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ْٖلى الهُٗضًً الَٓجي ْالضْلي في ؤلالخ٣اء ؤْ الخجم٘ ؾلمُا،
ْحكُ٨ل مىٓماث ؤْ ظمُٗاث ؤْ ظماٖاث ٚحر خٓ٩مُت ْؤلاهًمام بليها ْؤلاقترا٥
ٞيهاْ ،الاجها ٫باإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت ؤْ باإلاىٓماث الخٓ٩مُت الضْلُت".
ً
ً
ْجد٣ُ٣ا للٛاًت هٟؿِاً ،د ٤ل٩ل شخو ،بمٟغصٍ ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ٣ْٞ ،ا لله٥ٓ٩
ً ً
ْؤلاظغاءاث اإلاىُب٣ت ،الٓنٓ ٫صْن ٖاث ٤بلى الُِئاث الضْلُت املخخهت ازخهانا ٖاما
ً
ؤْ مدضصا بخل٣ي ْصعاؾت البالٚاث اإلاخٗل٣ت بمؿاثل خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُتْ ،الاجها ٫بهظٍ الُِئاث.

َْكمل خ ٤الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها ،خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
الٓنٓ ٫بلى /ؤْ الاجها ٫بالُِئاث الضْلُت ألاممُت ْؤلا٢لُمُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض
ؤقاع اإلا٣غع الخام اإلاٗجي بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى ٓ٧ن آلالُاث الضْلُت اإلاٗىُت
بمغا٢بت ؤْيإ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان خٓ ٫الٗالم حٗخمض بضعظت ٦بحرة ٖلى اإلاٗلٓماث الٓاعصة بليها مً
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان(.)8:
ً
َْب٣ا لىو اإلااصجحن (/6ط) ْ ( )5/:مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،جلتزم الضْ٫
باجساط ما ًلؼم مً جضابحر حكغَُٗت ْٖملُت حؿههض ٝبػالت ظمُ٘ الٗٓاثْ ٤الٗغاُ٢ل الخـي جدٓ٫
بحن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْبحن مماعؾت الخ ١ٓ٣الخالُت:
 .2الاجها ٫باإلاىٓماث الضْلُت الخٓ٩مُت ْٚحر الخٓ٩مُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .3الٓنٓ ٫بلى مسخل ٠اإلاىٓماث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان الخـي جخمخ٘ بازخهام
ٖام ؤْ مدضص بخل٣ي الك٩أْ ْالبالٚاث خٓ ٫مؿاثل خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الاجها ٫بها.
 .4خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً ؤي ٖى ٠ؤْ تهضًض ؤْ ؤي بظغاء حٗؿٟي ؤْ
اجخا ٝبدِ٢ٓ٣م ،بؿبب مماعؾههم لخِ٣م في الٓنٓ ٫بلى اإلاٗلٓمت ،ؤْ الاجها٫
ً
ً
بالُِئاث الضْلُت جُبُ٣ا للماصة  23مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحنْ ،طل ٪ؤًا ٧ان مهضع
الٗى ٠ؤْالههضًض ؤْؤلاجخا.ٝ
 ) 78الوثيقة (.)A/HRC/RESL2L12
 ) 79الوثيقة ( 339/60/فقرة .) 65

ادلبحث انثبين
انمىاَني ادلُظًت حلزَت انىصىل إىل اذلُئبث اندونُت
واإلحصبل هبب ولُبص يدي متخغ ادلدافؼني هبذا احلك
حاؾخ٣غاء حكغَٗاث الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت لم هجض ٞيها هها مباقغا ًٟ٨ل الخ ٤في
الىنى ٫الى الهُئاث الضولُت أو ؤلاجها ٫بها ،ول ً٨جىظض ههىم مخٟغ٢ت جخٗل ٤بهظا
الخ ٤يمً الدكغَٗاث اإلاىٓمت للخ ٤في ج٨ىًٍ الجمُٗاث والؿمت الٗامت لىهىم جل٪
الدكغَٗاث ،أنها جٟغى ٖلى الجمُٗاث ألاَلُت الخهىٖ ٫لى "جغزُو" أو "ئطن" أو
"مىا٣ٞت" مؿب٣ت مً الىػاعة اإلاسخهت ٢بل الاهدؿاب أو ؤلاهًمام أو ؤلاقترا ،٥أو
الخٗاون اإلاكتر ٥م٘ أي َُئت ً ٘٣م٣غَا زاعط الضولت ،و٦ظل ٪خٓغ اؾخ٣با ٫وٞىص صازل
الضولت ،أو ئعؾا ٫وٞىص زاعظها ،وخٓغ خًىع ل٣اءاث أو اظخماٖاث أو مإجمغاث ،أو
هضواث حضون الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت الجهت ؤلاصاعٍت ،الخـي جخمخ٘ بؿلُت مُل٣ت في اإلاىا٣ٞت
أو الغ ٌٞصون وظىص مٗاًحر مىيىُٖت جدى ٫ححن الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت وبحن الخٗؿ٠
في اؾخسضام نالخُاتها في َظا الكأن ،وال ٌؿدشنى مً الخ٨م الؿاح ٤ؾىي الدكغَ٘
الُمني ،الظي مىذ الجمُٗاث ألاَلُت بٌٗ الهالخُاث اإلادضوصة ُٞما ًخٗل ٤حاالجها ٫م٘
الهُئاث واإلاىٓماث الضولُت الخ٨ىمُت وٚحر الخ٨ىمُت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان.
مى ٠٢الضو ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت مً الخ ٤في الىنى ٫الى الهُئاث الضولُت وؤلاجها ٫بها :
م
2

الضولت
ال٣اهىن
الُمني

اإلااصة
ماصة ()41

ماصة ()34

خ ٤الىنى ٫ئلى الهُئاث الضولُت والاجها ٫بها
أ -ج٨ىن للجمُٗت أو اإلاإؾؿت ألاَلُت َُئت ئصاعٍت جيخسب مً ٢بل الجمُٗت
الٗمىمُت ،جخ٨ىن مً زمؿت أًٖاء ٖلى ألا٢ل ،جماعؽ الازخهاناث الخالُت:
 -2ئحغام الٗ٣ىص م٘ أي ظهت ٖىض جىُٟظ أي مكغوٕ وبما ال ًخٗاعى م٘ أخ٩ام َظا
ال٣اهىن والىٓام ألاؾاس ي.
 -1الخمشُل في اإلاداٞل والىضواث واإلاهغظاهاث حما ًد ٤٣أَضا ٝالجمُٗت.
 -3أًت مهام وازخهاناث أزغي ًىو ٖليها الىٓام ألاؾاس ي للجمُٗت أو اإلاإؾؿت.
بً -جىػ ألي ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت حمىا٣ٞت الىػاعة أن ج٣ىم حدىُٟظ أي وكاٍ
حىاءا ٖلى َلب أو ج٩لُ ٠مً ظهت أظى ُت.
طً -جىػ ألي ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت أن جخل٣ى ال٨خب واليكغاث واإلاجالث الٗلمُت
والٟىُت الخـي ال جخٗاعى م٘ الُ٣م ؤلاؾالمُت وَظا ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة.

1

ال٣اهىن ال٨ىٍتي
ع٢م  11لؿىت
2911م بكأن
الجمُٗاث
ألاَلُت

3

ال٣اهىن
البدغٍني

1

٢اهىن
ؤلاماعاث

1

ال٣اهىن
الُ٣غ ي

اإلااصة ()32

1

ال٣اهىن
الٗماوي

اإلااصة ()1

"ًدٓغ ٖلى الجمُٗت :
ب -أن جىدؿب أو حكتر ٥أو جىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص م٣غٍ زاعط البالص
ّ
ئال بٗض مىا٣ٞت الىػٍغ.
ّ
ص -اعؾا ٫وٞىص ئلى زاعط الؿلُىت أو اؾخًاٞت وٞىص مً زاعط البالص ئال بٗض
مىا٣ٞت الىػاعة".
"م٘ ٖضم ؤلازال ٫حأخ٩ام اإلااصة ٌٗ 11ا٢ب بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن عٍاال ٧ل
مً ًسال ٠أخ٩ام َظا ال٣اهىن أو ال٣غاعاث الهاصعة جىُٟظا له".

7

ال٣اهىن
الؿٗىصي

--

---

اإلااصة
()32

"ال ًجىػ ألي ظمُٗت أو هاص أن ًىدؿب أو ٌكتر ٥أو ًىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص
م٣غٍ زاعط ال٨ىٍذ٢ ،بل الخهىٖ ٫لى جغزُو في طل ٪مً وػاعة الكإون
الاظخماُٖت".
"٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣غاعاث اإلاىٟظة له ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال
جخجاوػ الخمؿحن صًىاعا ،وطل ٪م٘ ٖضم ؤلازال ٫حأي ٖ٣ىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن
الجؼاء أو أي ٢اهىن آزغ".

اإلااصة
()12
اإلااصة
()92

"ال ًجىػ ألي ظمُٗت أن جىدؿب أو جىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص أو اجداص م٣غٍ
زاعط البدغًٍ ،صون ئطن مؿب ٤مً الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت".
"٧ل مسالٟت لهظا ال٣اهىن أو ال٣غاعاث الخـي ًهضعَا الىػٍغ اإلاسخو في قأهه ٌٗا٢ب
بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن صًىاعا".

اإلااصة
()91

"ال ًسل جُبُ ٤ألاخ٩ام اإلاخ٣ضمت حخى٣ٖ ُ٘٢ىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن الٗ٣ىباث أو
أي ٢اهىن آزغ".

اإلااصة 2/27

"ًجىػ للجمُٗاث أن جمشل في اإلاكاع٧اث زاعط الضولت ٧اإلاإجمغاث أو الىضواث أو
الاظخماٖاث أو الل٣اءاث بٗض مىا٣ٞت الىػاعة".
"ًجىػ للجمُٗت أن جىدؿب أو حكتر ٥أو جىًم ئلى أًت ظمُٗت أو َُئت زاعط الضولت أو
أن جخٗامل مٗها أو أن جماعؽ أًت أوكُت أو أن جىٟظ مكاعَ٘ زاعط الضولت ،بٗض
الخهىم ٖلى جغزُو مؿب ٤مً الىػاعة".
"ًجىػ للجمُٗت ٖ٣ض مإجمغاث أو هضواث أو ل٣اءاث أو ٗٞالُاث ٌكاعٞ ٥يها أشخام
مً زاعط الضولت بٗض مىا٣ٞت الىػاعة".

اإلااصة ()17

"٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣غاعاث اإلاىٟظة له ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال جؼٍض
ًٖ  22222صعَم وطل ٪م٘ ٖضم ؤلازال ٫بٗ٣ىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن آزغ".
"ال ًجىػ للجمُٗت الاهدؿاب أو ؤلاقترا ٥أو ؤلاهًمام ئلى أي ظمُٗت أو َُئت أو هاص
ّ
م٣غٍ زاعط الضولت ،ئال بٗض مىا٣ٞت الىػاعة.

اإلااصة
()32

اإلااصة1/27

اإلااصة ()23

اإلااصة
()11

باؾخصىاء صْلت الُمًْ ،بخدلُل اإلاٗلٓماث ْالٓ٢اج٘ اإلاخٗل٣ت بمماعؾت اإلاضاٗٞحن لِظا الخ ،٤هجض
ؤن الضْ ٫الٗغبُت جخٖ ٤ٟلى ههج ْاخض ُٞما ًخٗل ٤بالخٗامل م٘ خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث الضْلُت ْالاجها ٫بها ،وٍدؿم َظا الىهج حالخًُِٖ ٤لى

اإلاضاٗٞحن واخخجاػَم بك٩ل ٚحر ٢اهىوي ومدا٦مههم والدكهحر بهم ،بؿ ب اجهالهم
حالهُئاث الضولُت اإلاٗىُت حد٣ى ١ؤلاوؿان.
ْمً ألامشلت الباعػة ٖلى اإلآ ٠٢الٗضاجي ججاٍ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ما خضر مً
الؿلُاث البدغٍيُت زالٗٞ ٫الُاث الضْعة ( )32ملجلـ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ظىُ ،٠خُض
حٗغى اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى مماعؾاث اهخ٣امُت مً الؿلُاث البدغٍيُت بؿبب
ً
مكاع٦ههم في َظٍ الضْعة ،بما في طل ٪الههضًض ْالترَُبًٞ ،ال ًٖ جدغٌٍ ْؾاثل ؤلاٖالم
الَٓىُت للدكِحر بهم(.)91
٦ما مىٗذ الخٓ٩مت البدغٍيُت الٗضًض مً اإلاىٓماث الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان مً صزٓ٫
البالصٟٞ ،ي ً 9ىاًغ 3123م مىٗذ الؿلُاث البدغٍيُت "عٍدكاعص ؾٓلٓم" هاثب مضًغ مىٓمت
ؤَباء بال خضْص مً صزٓ ٫البالص لخًٓع ظلؿت الاؾخئىا ٝالخانت بالٗاملحن في املجا ٫الُبي،
٦ما ؤٖلىذ مىٓمت ؤَباء بال خضْص في  23ببغٍل 3123م ؤن ٞغٍٖ ٤ملِا مى٘ مً صزٓ ٫البالص،
ْؤن ْػاعة الصخت عًٞذ الخهغٍذ لِا بدكُٛل ؤًت ُٖاصاث في البدغًٍ.
وفي الؿٗىصًت :جم بخالت ال٩اجب ْاإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان "مسل ٠صَام الكمغي"
للمدا٦مت ؤمام «املخ٨مت الجؼاثُت اإلاخسههت» ،ومً ححن الههم اإلاىظهت ئلُه الؿعي ئلى
حكىٍه ؾمٗت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في وؾاةل ؤلاٖالم الٗاإلاُت ،والاجها ٫حمىٓماث
مكبىَت واتهام مإؾؿاث في الضولت حالٟؿاص٦ ،ما اٖخ٣لذ الؿلُاث الؿٗٓصًت في  3ؤ٦خٓبغ
3124م ماؾـ "مغنض خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الؿٗٓصًت" املخامي الىاقِ ْلُض ؤبٓ الخحرْ ،طل٪
بههمت" :ئوكاء صًىاهُت ٚحر مغزو لها في مجزله حجضة ،ومداولت حكىٍه ؾمٗت اإلامل٨ت
الؿٗىصًت ًٖ َغٍ ٤ئُٖاء مٗلىماث مًللت ئلى اإلاىٓماث الخ٣ىُ٢ت الضولُت".
وفي ؤلاماعاث الٗغبُت :ؤٖلً اإلاضعي الٗام لضْلت ؤلاماعاث ًٓم ً 38ىاًغ 3124م ،ؤهّ "جمذ
ً
ً
بخالت  :5بماعاجُا مكخبها ٞيهم بلى املخ٨مت الُٟضعالُت الٗلُا٦ ،جؼء مً اإلاىٓمت الخـي ٧اهذ جىٓي
ؤلاؾدُالء ٖلى الؿلُت في البلض"ْ ،طل ٪بٗض مغْع ؾخت ؤقِغ ٖلى اٖخ٣الِم٢ْ ،بل ًٓم ْاخض مً
ظلؿت اإلاغاظٗت ،صْن ؤي بظغاءاث ٢اهٓهُت لٗضص مً اإلاٗخ٣لحن ،ووظهذ ئليهم اتهاماث
حالخىانل م٘ أٞغاص ومىٓماث وُ٦اهاث ومإؾؿاث جخىاظض زاعط البلض لدكىٍه نىعة
الضولت مً أظل “وكغ أ٩ٞاعَم اإلاٟبر٦ت"ٖ ،بر جل ٪اإلاىٓماث ووؾاةل ؤلاٖالم واإلاىا٘٢
81

) البحرين :تتعقب النشطاء البحرينيُت يف جنيف ،كتكشف عن غياب إرادهتا السياسية يف اإلصالح ،تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات
حقوؽ اإلنساف بتاريخ 2112/9/21ـ.

الاظخماُٖت ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ” ،و”ئَال ١وجأؾِـ وحؿُحر مىٓمت تهض ٝإلاٗاعيت اإلاباصب
ألاؾاؾُت لضولت ؤلاماعاث ،وهٓامها وخ٨ىمهها مً أظل ؤلاؾدُالء ٖلى الؿلُت" ،وجدكاحه
جل ٪الاتهاماث ئلى خض ما ،م٘ الاتهاماث الخـي جُل٣ها حُ٣ت الضو ٫الٗغبُت ألازغي ٖلى
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٘ جغ٦حز مبالُٞ ٜه ٖلى الخىانل م٘ “مإؾؿاث مخىاظضة
زاعط الضولت” ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وؤلاهترهذ.

الفصل الخامس
مضي التزام ال ـ ـ ـ ـ ـضو ٫الٗغبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
مدل الضعاؾت حاخترام الخ ٤في
الخه ـىٖ ٫لى الخمىٍ ـ ـل

ؾًٓ ٝتر٦ؼ خضًصىا في َظا الٟهل ٖلى مبدشحن
َما:
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بد٤
اإلاضاٗٞحن في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت لخ٤
الجمُٗاث في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل ألاظىبي.

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت حبك ادلدافؼني
يف احلصىل ػهً انخًىَم
ً
"ٖىضما ًٓ٩ن ألاٞغاص ؤخغاعا في مماعؾت خِ٣م في الخىُٓمْ ،ل٨نهم
مدغْمٓن مً جل٣ي اإلآاعص اإلاُلٓبت لخىُٟظ ؤوكُههم ْلدكُٛل
ً
مىٓمههمٞ ،ةن الخ ٤في الخىُٓم ًهبذ مُٗال ،بن ٢ضعة اإلاضاٗٞحن
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى جىُٟظ وكاَاتهم حٗخمض ٖلى ٢ضعتهم في جل٣ي
ً
الخمٍٓل ْاؾخسضامّ صْن ُٓ٢ص ٚحر يغْعٍت ْاوسجاما م٘ اإلااصة ()4
مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان".
١
( اإلا٣غع الخام اإلاٗجي بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ٓ٣ؤلاوؿان )

حك٩ل اإلآاعص اإلاالُت الالػمت الؾخمغاع ْظٓص الجمُٗاث ألاَلُتْ ،زانت مىٓماث خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،يمان ٗٞالُت ؤوكُهها ْحٗؼٍؼ ؤصْاعَا في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت ،بخضٔ اإلاًٗالث ال٨برٔ الخـي ججابّ جل ٪الجمُٗاث ْاإلاىٓماث ،خُض جٟغى ؤٚلب
ً
حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ُٓ٢صا مخٗضصة ْمخىٖٓت ٖلى مهاصع الخمٍٓل ألاَلي،
بٛغى يمان الُِمىت ْالؿُُغة ؤلاصاعٍت ٖلى الجمُٗاث ألاَلُتْ ،مىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
َْٓ ألامغ الظي ًض ٘ٞبالٗضًض مً جل ٪اإلاىٓماث بلى جل٣ي الخمٍٓل ألاظىبيْ ،الظي ٖاصة ما ًٓ٩ن
ً
بما مدٓٓعا ٧لُت ًسً٘ ال٣اثمٓن ٖلُّ للمؿاءلت ال٣اهٓهُت ،ؤْ ٌكترٍ للجٓء بلُّ ٦مهضع
لخمٍٓل ألاوكُت الخهٖٓ ٫لى جغزُو مؿب ٤مً الٓػاعة املخخهت صْن ْظٓص يٓابِ
مٓيُٖٓت جدٓ ٫بحن الجِت ؤلاصاعٍت املخخهت ْاخخما ٫الخٗؿ ٠في اؾخسضام نالخُاتها في َظا
الكإن.
َْٗخبـغ خ ٤الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل الالػم إلاماعؾت ألاوكُت ؤخض الٗىانغ الغثِؿت إلاماعؾت الخ٤
ً
في ج ًٍٓ٩الجمُٗاثْ ،في طل ٪جدضًضا طَب اإلا٣غع الخام اإلاٗجي بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان بلى الٖ" :٫ٓ٣ىضما ً٨ىن ألاٞغاص أخغاعا في مماعؾت خ٣هم في الخىُٓم ،ول٨نهم
مدغومىن مً جل٣ي اإلاىاعص اإلاُلىبت لخىُٟظ أوكُههم ولدكُٛل مىٓمههمٞ ،ان الخ ٤في
الخىُٓم ًهبذ مُٗال ،ئن ٢ضعة اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى جىُٟظ وكاَاتهم

حٗخمض ٖلى ٢ضعتهم ٖلى جل٣ي الخمىٍل واؾخسضامه صون ُ٢ىص ٚحر يغوعٍت واوسجاما م٘
اإلااصة (  )23مً ئٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان"(.)32
لظل ٪ؤ٢غث اإلااصة ( )24مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل نغاخت
بٓ٣لِا:
اإلااصة  23مً
ؤلاٖالن

"ل٩ل شخو ،بمٟغصٍ ْباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،الخ ٤في الخماؽ ْجل٣ي
ْاؾخسضام مٓاص ًٓ٩ن الٛغى منها نغاخت َٓ حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ً
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ْ٣ٞا للماصة  4مً ؤلاٖالن ".

ً
ُٞب٣ا للماصة ( )24مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،مً خ ٤مىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الخهٖٓ ٫لى
اإلآاعص اإلاالُت الالػمت إلاماعؾت ؤوكُهها ،بكغٍ ؤن جٓ٩ن جل ٪ألاوكُت طاث َاب٘ "ؾلمي"
ً
ْحؿههض ٝباألؾاؽ حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان َب٣ا للماصة  4مً ؤلاٖالن الخـي جىو ٖلى ؤن:
اإلااصة  3مً
ؤلاٖالن

"ٌك٩ل ال٣اهٓن املخلي اإلاخ ٤ٟم٘ مُشا ١ألامم اإلاخدضة ْالالتزاماث الضْلُت
ألازغٔ الخـي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الضْلت في مُضان خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث
ألاؾاؾُت ،ؤلاَاع ال٣اهٓوي الظي ًيبغي ؤن ًجغي  ُّٞبٖما ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ْالخمخ٘ بهاْ ،جىُٟظ ظمُ٘ ألاوكُت اإلاكاع بليها في َظا
ؤلاٖالن مً ؤظل حٗؼٍؼ جل ٪الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ْخماًهها ْبٖمالِا بك٩ل ٗٞا."٫

ٞةٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ال ًخدضر ًٖ مهاصع الخمٍٓل ألاَلي الالػمت ألوكُت مىٓماث خ١ٓ٣
ً
ؤلاوؿان ْخؿبْ ،لً ً٨دمي َظا ؤلاٖالن ؤًًا خ ٤مىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في جل٣ي الخمٍٓل
ً
ألاظىبي الالػم لخمٍٓل ؤوكُهها٣ْٞ ،ا للكغٍْ اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة  4مً ؤلاٖالن صْن ؤًت
ٖٓاثْ ،٤في َظا ؤلاَاع ،ؤ٦ض ج٩لُ ٠ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة الهاصع للم٣غع الخام اإلاٗجي
بإْيإ اإلاضاٗٞحن ٖلى ؤَمُت الخمٍٓل ألاظىبي إلاىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان الَٓىُت ْطل" :٪هٓغا
للمىاعص اإلادضوصة اإلاخىاٞغة إلاىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخىي الىَني"(٦ ،)31ما طَب
اإلا٣غع الخام اإلاٗجي بإْيإ اإلاضاٗٞحن بلى التزام الضْ ٫بةػالت ٧ل الٗٓاث ٤الخـي جدٓ ٫بحن
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اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْجل٣ي الخمٍٓل ،مً ؤظل ؤن جخم ً٨مىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً
الُ٣ام بإوكُهها ٖلى هدٓ ٗٞاُْٞ ،٫ما ًخٗل ٤بالخمٍٓل ألاظىبي ؤ٦ض اإلا٣غع الخام ٖلى أن
"اقتراٍ الترزُو مً الجهت ؤلاصاعٍت اإلاسخهت ٢بل ئعؾاَ ٫لب الخمىٍل ألاظىبي أو ٢بل
جل٣ي الخمىٍل ألاظىبيً ،إزغ بكضة ٖلى ٢ضعة اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ،وزهىنا
اإلاىٓماث ٚحر الخ٨ىمُت ،وأن الُ٣ىص الخـي ح ّ
ٗض م٣بىلت هي جل ٪الخـي حؿههض ٝالكٟاُٞت
ٖلى جل ٪اإلاىٓماث ُٞما ًخٗل ٤حخل٣ي الخمىٍل" (.)33
٦ما ظاء في ج٩لُ ٠ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة للم٣غع الخام اإلاٗجي بإْيإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ،ؤهّ "ً٣ضع وظىص أؾباب ٖضًضة جض ٘ٞالخ٨ىماث ئلى جُُ٣ض الخمىٍل ألاظىبي ،حما
في طل ٪مى٘ مماعؾاث ٚؿُل ألامىا ٫وجمىٍل ؤلاعَاب ،ول ً٨الخ٩لُ ٠أٖغب ًٖ اوكٛاله
بكأن خاالث ٖضًضة ًخم ٞيها اؾخسضام مشل َظٍ الخبرًغاث ٖلى هدى مٟخٗل ،و٧ان ال٣هض
الخ٣ُ٣ي َى جُُ٣ض ٢ضعة مىٓماث خ٣ى ١ؤلاوؿان ٖلى مماعؾت وكاَاتها اإلاكغوٖت في
الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان"(.)31
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ادلبحث انثبين
األطز انمبَىَُت ادلُظًت حلك ادلدافؼني واجلًؼُبث يف
احلصىل ػهً انخًىَم انالسو ألَشطخهب
ً
جٟغى حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ُٓ٢صا مخٗضصة ْمخىٖٓت ٖلى مهاصع الخمٍٓل
ألاَلي بٛغى يمان الُِمىت ؤلاصاعٍت ْالؿُُغة ٖلى الجمُٗاث ألاَلُتْ ،مهاصع الخمٍٓل ألاَلي
للجمُٗاث ألاَلُت الخـي ههذ ٖليها الدكغَٗاث الٗغبُت ،هي :اقترا٧اث ألاًٖاء ،بٖاهاث الضْلت،
الخبرٖاث ْالِباث ْالٓناًاٖ ،اثض الخٟالث ْاإلاٗاعى ْألاؾٓا ١الخـي جىٓمِا الجمُٗاث ألاَلُت،
ً
ً
ٖٓاثض الاؾدشماع ْالخضماث ْ٣ٞا للخضْص اإلاؿمٓح بها ٢اهٓهاْ ،جٟغى ٖليها الٗضًض مً الُٓ٣ص،
ؤَمِا ُ٢ض الخهٖٓ ٫لى "الترزُو اإلاؿب "٤مً الٓػاعة املخخهت.
م

مهضع الخمىٍل ألاَلي
ألوكُت مىٓماث خ٣ى١
ؤلاوؿان

2
اقترا٧اث ألاًٖاء

1
ئٖاهاث الضولت

3
الخبرٖاث والهباث والىناًا

1
1

ٖاةض الخٟالث واإلاٗاعى
وألاؾىا١
ٖاةض الاؾدشماع والخضماث

مى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مً مهضع الخمىٍل ألاَلي
ٌٗخبـغ مً يمً مهاصع الخمىٍل ألاَلي و٣ٞا للمىاص 2/31 :مً ٢اهىن ؤلاماعاث،
واإلااصة ( )39مً ال٣اهىن الُمىـي  ،واإلااصة ( )23مً ٢اهىن ال٨ىٍذ  ،واإلااصة ()37
مً ٢اهىن ٖمان .
ول٨ىه مهضع يُٗ ٠ومخظحظب في م٣ضاعٍ ،خؿب ُ٢مخه الخ٣ضًت والتزام ألاًٖاء
بؿضاصٍ في اإلاىاُٖض اإلادضصة.
ههذ ٖلى طل :٪اإلااصة ( )39مً ال٣اهىن الُمني ،واإلااصجان ( )1/37و( )11مً
الدكغَ٘ الٗماوي ،واإلااصة ( )32مً الدكغَ٘ الُ٣غي ،واإلااصة ( )11مً ٢اهىن
ال٨ىٍذ  ،واإلااصة ( )12مً ٢اهىن ؤلاماعاث  ،واإلااصة ( )21مً الةدت الؿٗىصًت ،
واإلااصة ( )33مً الةدت البدغًٍ .
والىا ٘٢أن ُ٢مت ؤلاٖاهاث ٦مهضع جمىٍل ،ئما يُٟٗا بؿ ب ْغو ٝالضولت
٦دالت الُمً ،أو زايٗا للؿلُت الخ٣ضًغٍت للجهت ؤلاصاعٍت في حاقي الدكغَٗاث.
حاؾخصىاء الدكغَ٘ الُمني ،حكترٍ حاقي الدكغَٗاث الٗغبُت يغوعة الخهىٖ ٫لى
جغزُو ٢بل ظم٘ الخبرٖاث أو ال٣بى ٫حالهباث والىناًا :جىو ٖلى طل ٪اإلاىاص:
اإلااصة ( )13مً ٢اهىن ؤلاماعاث  ،واإلااصة ( )37مً ٢اهىن ٖمان  ،واإلااصة ( )21مً
الةدت الؿٗىصًت  ،واإلااصة ( )32مً ٢اهىن ال٨ىٍذ  ،واإلااصة ( )12مً ٢اهىن
البدغًٍ  ،واإلااصة ( )19مً ٢اهىن ُ٢غ .
حاؾخصىاء الدكغَ٘ الُمني ،حكترٍ حاقي الدكغَٗاث الٗغبُت يغوعة الخهىٖ ٫لى
جغزُو ٢بل جىُٓم الخٟالث واإلاٗاعى وألاؾىا ١واإلاباعٍاث الغٍايُت.
يغوعة الخهىٖ ٫لى جغزُو ٢بل الاؾدشماعُٞ ،ما ٖضا الدكغَ٘ الُمني لم
ٌكترٍ جغزُها مؿب٣ا لظل.٪

مى ٠٢الدكغَٗاث الٗغبُت مً جل٣ي الخمىٍل ألاظىبي:
جىو ؤٚلب الدكغَٗاث الٗغبُت ٖلى يغْعة الخهٖٓ ٫لى "جغزُو" مؿب ٤مً الجِت الخٓ٩مُت
املخخهت ٢بل اعؾاَ ٫لب جمٍٓل ؤْ جل٣ي جمٍٓل ؤظىبي ،ههذ ٖلى طل :٪اإلااصة ( )54مً حكغَ٘ ؤلاماعاث،
ْاإلااصة ( )53مً الدكغَ٘ الٗماويْ ،اإلااصة ( )41مً حكغَ٘ الٍٓ٩ذْ ،اإلااصة ( )31مً ٢اهٓن البدغًٍ،
ْاإلااصة ( )42مً الدكغَ٘ الُ٣غي.
ْال ٌُؿدشجي مً الخ٨م الؿاب ،٤بال ال٣اهٓن الُمجي الظي جىو اإلااصة ( )34مىّ ٖلى ؤن" :أً -جـىػ ألي
ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت بٗلم الىػاعة أن جدهل ٖلى مؿاٖضاث ُٖيُت وأمىا ٫مً الخاعط مً
شخو أظىبي أو مً ظهت أظى ُت أو مً ًمشل أًا منهما في الضازل٦ ،ما ًجـىػ لها بٗلم الىػاعة أن
جغؾل قِئا مما ط٦غ ألشخام أو مىٓماث في الخاعط ألٚغاى ئوؿاهُت .بً -جىػ ألي ظمُٗت أو
مإؾؿت أَلُت حمىا٣ٞت الىػاعة أن ج٣ىم حدىُٟظ أي وكاٍ حىاءا ٖلى َلب أو ج٩لُ ٠مً ظهت
أظى ُت.
طً -جىػ ألي ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت أن جخل٣ى ال٨خب واليكغاث واإلاجالث الٗلمُت والٟىُت الخـي
ال جخٗاعى م٘ الُ٣م ؤلاؾالمُت ،وَظا ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة ".
٦ما جىو اإلااصة ( )4:مً ال٣اهٓن ٖلى ؤن -2":جخٓ٩ن بًغاصاث الجمُٗت ؤْ اإلااؾؿ ــت ألاَلُت مما ًلي :ؤ-
عؾٓم ْاقترا٧اث ْجبرٖاث ألاًٖاء .ب -اإلاؿاٖضاث ْؤلاٖاهاث ْالخبرٖاث ْالٓناًا ْالِباث ٚحر
ً
ؾٓاء مً الجِاث الخٓ٩مُت ؤْ مً الُِئاث ْاإلاىٓماث ْبما ال ًخٗاعى م٘ الٓ٣اهحن الىاٞظة.
اإلاكغَْت
ط -الٗٓاثض املخ٣٣ت مً ؤنٓ ٫الجمُٗت ؤْ اإلااؾؿت ؤْ مً ٖٓاثض اليكاَاث الا٢خهاصًت الخـي جؼاْلِا.
ً
ً -3جٓػ للجمُٗاث ْاإلااؾؿاث ألاَلُت مؼاْلت ألاوكُت الا٢خهاصًت ْالخجاعٍـت اإلاؿمٓح بها ٢اهٓها في
الخاالث الخالُت :ؤ -بطا ٧ان الٛغى منها جد ٤ُ٣الغبذ الظي ًخ ٤ٟم٘ ؤٚغاى الجمُٗت ْؤَضاِٞا .ب -بطا
ً
ؾٓاء ٧ان طل٪
لم ًَ ً٨ىا ٥ؤي جٓػَ٘ مباقغ ؤْ ٚحر مباقغ لؤلعباح مً جل ٪اليكاَاث الا٢خهاصًت
للماؾؿحن ؤْ لؤلًٖاء في الجمُٗت ؤْ اإلااؾؿت ؤْ ٦باع اإلاؿاْلحن ٞيها ؤْ ؤًٖاء الُِئت ؤْ مْٟٓيها ؤْ
ماؾؿيها ؤْ ماهخي اإلاؿاٖضاث ْالضٖم لِا .ط -ؤن ال حك٩ل جل ٪اليكاَاث الا٢خهاصًت ٖملُت مًاعبت
ؤْ مساَغة مالُت ٚحر مإمٓهت للجمُٗت ؤْ اإلااؾؿتْ ،جىو اإلااصة (ٖ )53لى ؤهًّ" :جٓػ للجمُٗت في ؾبُل
جد ٤ُ٣ؤٚغايِا ْصٖم مٓاعصَا اإلاالُت ؤن جُ٣م اإلاكغْٖاث الخضمُت ْؤلاهخاظُت ْالخٟالث ْألاؾٓا١
الخحرًت ْاإلاٗاعى ْاإلاباعٍاث الغٍايُت.
٦ما ججغم الدكغَٗاث الٗغبُت مماعؾت ؤوكُت الجمُٗاث صْن الخهٖٓ ٫لى جغزُوْ ،مً زم جإزم
ً
ظىاثُا خهٓ ٫اإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت الخـي لم ًغزو لِا ٖلى ؤي جمٍٓل ؤظىبي.

الفصل السادس

م ـ ـ ـ ـضي التزام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضو ٫الٗغبُـ ـ ـ ـ ـت
حاخ ـ ـ ـ ـ ـترام خ ـ ـ ـ ـ ـ ٤اإلا ـ ـ ـ ـ ـ ـضاٗٞحن في
ممـ ـاعؾت خغٍـ ـ ـت الـغأي والخٗبُـغ

هخُغ ١في َظا الٟهل بلى زالزت مباخض ٖلى
الىدٓ الخالي:
اإلابدض ألاو : ٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بد٤
اإلاضاٗٞحن في الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشاوي  :ألاَغ ال٣اهٓهُت اإلاىٓمت لخ٤
اإلاضاٗٞحن في الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلابدض الشالض ُ٢ :اؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫مدل الضعاؾت بالخ ٤في
الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت
حبك ادلدافؼني يف انزأٌ وانخؼبري ويف احلصىل ػهً
ادلؼهىيبث ادلخؼهمت حبمىق اإلَسبٌ
ً
ً
ٌُٗخبـغ الخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ،خ٣ا ظَٓغٍا مً الخ ١ٓ٣اإلاىهٓم ٖليها في ٧ـل مـً ؤلاٖـالن
الٗــالمي لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان(ْ ،)85الِٗــض الــضْلي الخــام بــالخ ١ٓ٣اإلاضهُــت ْالؿُاؾــُت ،خُــض ههــذ
اإلااصة  2:مً الِٗض ٖلى ؤهّ .2" :ل٩ل شخو خ ٤اٖخىا ١آلاعاء صْن جضزل .3 ،ل٩ل شـخو الخـ٤
في خغٍت الخٗبُـغَْ ،كمل َظا الخ ٤خغٍخّ في الخماؽ مسخل ٠يغْب اإلاٗلٓمـاث ْألا٩ٞـاع ْجل٣يهـا
ْه٣لِا بلى آلازغًٍ ،صْهما اٖخباع للخضْصً ،
ؾٓاء ٖلى ق٩ل قٟهي ؤْ م٨خٓب ؤْ مُبٕٓ ؤْ في ٢الب
ٞجي ؤْ بإي ْؾُلت ؤزغٔ".
٦ما ٌُٗض الخ ٤في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ صٖامت عثِؿت مً صٖاثم الضْ ٫طاث الىٓام الضًمٓ٢غاَي،
ٞاإلوؿـان بُبُٗخــّ ًدخــاط بلـى الخٗبُــغ ٖــً طاجــّْ ،خغٍـت الــغؤي هــي زحــر ْؾـُلت لِــظا الخٗبُــغ ِٞ ،ـي
جد ــُذ لل ٟــغص ؤن ٌٗبـ ـغ ٖ ــً عؤً ـّ ف ــي مسخل ــ ٠مج ــاالث الخُ ــاة الؿُاؾ ــُت ْالا٢خه ــاصًت ْالاظخماُٖ ــت
ْالش٣اُٞــت ..بلــخ ،ألامــغ الــظي ٌؿــاَم فــي ج٩ــًٍٓ عؤي ٖــام مؿــدىحر ٢ــاصع ٖلــى مغا٢بــت ال٣ــاثمحن ٖلــى
الخ٨ــم بُغٍ٣ــت جدــٓ ٫صْن اهدـغاِٞمْ ،ج٣ــٓص بلــى جدُ٣ــ ٤مهــلخت املجخمــ٘ ٩٦ــل ،لــظا ُ٢ــل ْبدــ،٤
بن خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ هي ْؾُلت ٗٞالت لخٍٓ٣م املجخم٘.
وُٞمــا ًخٗلــ ٤حد ــ ٤اإلاــضاٗٞحن وُٚـ ـغَم فــي اٖخى ــا ١آلاعاء حدغٍــتٞ ،ــاإلاالخٔ ؤهــّ بم٣اعهــت اإلا ـاصة
( )2:مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان باإلااصة ( )2:اإلا٣ابلت لِا في الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت
ْالؿُاؾ ــُت ،هج ــض ؤن اإلاـ ـاصجحن اج٣ٟخ ــا ٖل ــى ؤن "خغٍ ــت اٖخى ــا ١عؤي م ــا" ه ــي خغٍ ــت مُل ٣ــت ال ًج ــٓػ
جُُ٣ضَا بمٓظب ٢اهٓن ؤْ مً ظاهب ؤي ؾلُت ؤزغٔ٣ٞ ،ض ؤ٦ضث اإلااصة ( )2:مً ؤلاٖالن الٗالمي
ٖل ــى ي ــغْعة ٟ٦ال ــت اٖخى ــا ١آلاعاء صْن ج ــضزلْ ،ؤ ٦ــضث ال ٣ٟــغة ألاْل ـى م ــً اإلا ـاصة (  )2:م ــً الِٗ ــض
الــضْلي ٖلــى ؤن خغٍــت الــغؤي "خــ ٤مؿــخ٣ل" ً٣ــٓم ٖلــى اٖخىــا ١آلاعاء صْن جــضزلْ ،ؤ٦ــضث ال٣ٟــغة 4
م ــً اإلا ـ ـاصة  2:مـ ــً الِٗـ ــض ٖلـ ــى الُـ ــاب٘ اإلاُلـ ــ ٤لخغٍـ ــت "الـ ــغؤي" ٖىـ ــضما ههـ ــذ ٖلـ ــى ؤن الٓاظبـ ــاث
 ) 85حيس نصت ادلادة ( )19من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف على أف" :لكل شخص احلق يف حرية الرأم كالتعبيػر ،كيشمل هذا احلق حرية
اعتناؽ الرأم دكف تدخل ،كاستقاء األنباء كاألفكار كتلقيها كإذاعتها أبية كسيلة كانت دكف تقيد ابحلدكد اجلغرافية".

ْاإلاؿاْلُاث الخانت ال حؿغي بال ُٞما ًخٗل ٤بمماعؾت الخ ١ٓ٣اإلاىهٓم ٖليها فـي ال٣ٟـغة  3مـً
اإلا ـاصة  2:مــً الِٗــض ،ؤي ُٞمــا ًخٗلــ ٤بمماعؾــت الخــ ٤فــي خغٍــت الخٗبُ ــغ" ْلــِـ "الخــ ٤فــي اٖخىــا١
آلاعاء بدغٍت".
ْممــا ججــضع ؤلاقــاعة بلُــّ ؤن الخٓــغ اإلاٟــغْى ٖلــى الخــضزل فــي "خغٍــت الــغؤي" مٓظــّ لــِـ ٣ٞــِ بلــى
ً
الضْلتْ ،ل٨ىّ مٓظّ ؤًًا يض جـضزل ألاٞـغاص ؤْ الجِـاث الخانـت(٢ْ ،)86ـض ؤٖـغب مىـضْبٓ الـضْ٫
الظًً قاعٓ٧ا في نُاٚت اإلااصة ( )2:مً الِٗض ًٖ جإًُضَم للخماًت اإلاُل٣ت لخغٍـت الـغؤي يـض ؤي
جــضزل(ٍْ ،)87دــضر الخــضزل فــي خغٍــت الــغؤي ٖىــضما ًجــغي الخــإزحر ٖلــى شــخو مــا يــض بعاصجــّ ؤْ
ٖى ــضما ًم ــاعؽ َ ــظا الخ ــإزحر بٓاؾ ــُت الههضً ــض ؤْ ؤلا٦ـ ـغاٍ ؤْ اؾ ــخٗما ٫ال ٣ــٓةَْ ،ؿ ــخٓي ؤن ً ٩ــٓن
الخضزل مً ٢بل الضْلت ؤْ بخضٔ اإلااؾؿاث الخابٗت لِا ،ؤْ ٞغص ؤْ ماؾؿت زانت.
وباليؿ ــبت لخ ــ ٤اإلا ــضاٗٞحن ف ــي مماعؾ ــت خغٍ ــت الخٗبُ ــغ ٣ٞ ،ــض هه ــذ اإلا ـاصة ( )3/ 2:م ــً الِٗ ــض
الــضْلي للخ٣ــٓ ١اإلاضهُــت ْالؿُاؾــُت ٖل ـى ؤن" :ل٩ــل شــخو الخــ ٤فــي خغٍــت الخٗبُ ــغَْ ،كــمل َــظا
الخ ــ ٤خغٍخ ــّ ف ــي الخم ــاؽ مسخل ــ ٠ي ــغْب اإلاٗلٓم ــاث ْألا ٩ٞــاع ْجل٣يه ــا ْه٣لِ ــا بل ــى آلاز ــغًٍ صْهم ــا
اٖخب ــاع للخ ــضْص ،ؾ ـ ً
ـٓاء ٖل ــى ق ــ٩ل ق ــٟهي ؤْ م٨خ ــٓب ؤْ مُب ــٕٓ ؤْ ف ــي ٢ال ــب ٞج ــي ؤْ بـ ـإي ْؾ ــُلت
ؤزــغٔ"ْ .فــي مداْلــت بُــان مِٟــٓم خغٍــت الخٗبُــغ ،ؤٖغبــذ املخ٨مــت ألاْعْبُــت لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان ٖــً
عؤي مٟاصٍ ؤن" :خغٍت الخٗبُـغ جىُب ٤لِـ ٖ ِ٣ٞلى اإلاٗلٓماث ْألا٩ٞاع الخـي ًجغٔ جل٣يهـا بهـٓعة
ً
ُ
بًجابُ ــت ؤْ الخ ــي حٗخبـ ـغ ُٚـ ـغ ماطً ــت ؤْ مؿ ــإلت ال جصُـ ـغ اَخم ــام ؤخ ــضْ ،ل ٨ــً ؤًً ــا ٖل ــى اإلاٗلٓم ــاث
ْألا٩ٞـ ــاع الخ ـ ــي ججـ ــغٔ ؤْ جهـ ــِب ؤْ جـ ــؼعج الضْلـ ــت ؤْ ؤي ُ٢ـ ــإ مـ ــً ُ٢اٖـ ــاث الؿـ ــ٩ان"ْ ،ط٦ـ ــغث
املخ٨مــت ؤن َــظٍ هــي م٣خًــُاث الخٗضصًــت ْالدؿــامذ ْؾــٗت ألاٞــ ٤الخ ــي بــضْجها ال ًم٨ــً ؤن ًٓظــض
مجخم ــ٘ صًم ــٓ٢غاَيٞ ،الخ ٣ُ٣ــت ال ًم ٨ــً ؤن جِٓ ــغ بال بخه ــاصم آلاعاء ْألا ٩ٞــاع ،طل ــ ٪ؤن ؤ ًٞــل
ازخباع للخ٣ُ٣ت َٓ ٓ٢ة الخٗبُـغ ًٖ الغؤي بما ًجٗلّ ًدٓـى بـال٣بٓ ٫فـي ؾـُا ١اإلاىاٞؿـت فـي ؾـٓ١
ألا٩ٞاع ْآلاعاء ْخغٍت الخٗبُـغ.
ْحك ــمل خغٍ ــت الخٗبُ ــغ املخمُ ــت بمٓظ ــب اإلا ـاصة  3/2:خ ــ ٧ ٤ــل  ٞــغص ف ــي الخم ــاؽ "مسخل ــ ٠ي ــغْب
اإلاٗلٓم ــاث ْألا ٩ٞــاع ْجل٣يه ــا ْه٣لِ ــا بل ــى آلاز ــغًٍ" َْ ،ــظا ٌٗى ـ ـي ؤن ؤي ه ــٕٓ م ــً ألا ٩ٞــاع ْاإلاٗلٓم ــاث
 ) 86راجع يف ذلك :مركز األمم ادلتحدة حلقوؽ ا إلنساف كمعهد األمم ادلتحدة للتدريب كالبحس" :دليل تقدمي التقارير عن حقوؽ اإلنساف
مبوجب ستة صكوؾ دكلية رئيسة خاصة حبقوؽ اإلنساف" (رقم ادلبيع  ) A.91.XIV.1ص  ، 191التعليق على ادلادة .19
 ) 87ادلرجع السابق ذكرر.

ْآلاعاء ْألاهبـ ــاء ْؤلاٖاله ـ ـاث ْالٟىـ ــٓن ْالخٗلُ٣ـ ــاث الؿُاؾـ ــُت الى٣ضً ــتً ،ىـ ــضعط يـ ــمً هُـ ــاَ ١ـ ــظٍ
الخماًت(.)88
ً
وحٗخب ـغ خغٍــت الصــخاٞت ؤ٢ــٓٔ نــٓع خغٍــت الــغؤي ْالخٗبُــغ ْؤ٦ثرَــا ؤَمُــتْ ،لــظل ٪لــم ً٨ــً ٚغٍبــا
ؤن جد ــغم ؤٚل ــب الضؾ ــاجحر ْالدك ــغَٗاث الَٓىُ ــت ٖل ــى جإ ُ٦ــض َ ــظٍ الخغٍ ــت ،به ــغ ٝالىٓ ــغ ٖ ــً
هُٖٓــت الىٓـام الخــا٦م ٞيهــا ْمــضٔ صًمٓ٢غاَُخــّْ ،ل٨ــً باهخ٣ــا ٫الــضْ ٫بلــى ٖهــغ اإلآازُــ ٤الضْلُــت
ال٨بـغٔٚ ،ضا املجخم٘ الضْلي ًىٓغ بلى مضٔ الخمخ٘ بمماعؾت َظا الخٗ٦ ٤المت عثِؿت مً ٖالماث
الضًمٓ٢غاَُ ــت ْؤلاؾ ــخ٣غاع الؿُاسـ ـ ي ْالاظخم ــاعي ف ــي ؤي صْل ــتٞ ،ـ ــال قـ ــ ٪أن اله ـ ـداٞت الخـ ــغة
واإلاؿخ٣لت حٗخبـغ صٖامت عةِؿت للضو ٫طاث الىٓام الضًمى٢غاَي ،ألنها جـىٞغ مدٟـال ؾُاؾـُا
للى٣اف وجباص ٫ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث وآلاعاء حما ٌؿاَم في ج٨ىًٍ وجىظُـه الـغأي الٗـام والخـأزحر
ُٞهًٞ ،ال ًٖ جىُٖخه وجشُٟ٣ه.
ً
ً
٦مــا جلٗــب الص ــخاٞت صْعا اظخماُٖــا بــال ٜألاَمُ ــت مــً ز ــال ٫بٖــالم الجمِــٓع ب ـاألمٓع الخ ــي تهم ــّ،
ؾـ ً
ـٓاء ٧اهــذ صازلُــت ؤْ زاعظُــت ،ألامــغ الــظي ًــاصي فــي النهاًــت بلــى ب٢امــت "ْخــضة مٗىٍٓــت" بــحن ؤ ٞـغاص
املجخم ــ٘ ْج ٩ــًٍٓ عؤي ٖ ــام مؿ ــدىحر  ٢ــاصع ٖل ــى مغا٢ب ــت الخٓ٩م ــتْ ،الخ ــض م ــً اؾ ــدبضاصَا٦ ،م ــا ب ــحن
ٖلمــاء الاظخمــإ  ُ٦ــً ٠م٨ــً للصــخاٞت الخ ــغة ؤن حؿــِم ف ــي جد ُ٣ـ ٤صعظــاث ؤٖل ــى مــً ؤلاهخاظُ ــت،
ْاًجــاص الخــاٞؼ للنهــٓى بالٗمــل ْي ـمان بهجــاػ الخــضماث الٗامــت بؿــغٖت ْبههــاْ ،ٝطلــ ٪بطا مــا
ؤخؿيذ الُ٣ام بضْعَا في ٦ك ٠الٟؿاص ْالخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث الخُ٣ُ٣ت الخـي جٓاظـّ املجخمـ٘،
ْال جخد ٣ــ ٤خغٍ ــت الص ــخاٞت ف ــي الٓا ٢ــ٘ بال به ــٓن اخخُاظاته ــا اإلااؾؿ ــُتُٞ ،ج ــب الؿ ـماح بدغٍ ــت
جـ ــض ٤ٞألازبـ ــاع ْاإلاٗلٓم ـ ــاث صازـ ــل الخـ ــضْص الَٓىُـ ــت ْٖب ـ ـغ جلـ ــ ٪الخـ ــضْص٦ ،م ـ ــا ًجـ ــب ؤن ٌكـ ــٗغ
ً
اله ـ ـ ـدُٟٓن بـ ـ ـاألمً ف ـ ــي ؤٖم ـ ــالِم ٞ ،ـ ــال ًج ـ ــٓػ مخ ـ ــابٗههم ظىاثُ ـ ــا بؿ ـ ــبب آعائه ـ ــم ؤْ حٗلُ ٣ـ ــاتهم ؤْ
جد٣ُ٣ــاتهم الصــخُٟت٦ ،مــا ؤن وكــغ عؤي ؤْ مٗلٓمــت مــا مــ٘ بٟٚــآٍَ ٫ــت هاقــغَا مــً ألام ـٓع الخ ــي
جدميها اإلااصة  2/2:مـً الِٗـض الـضْليْ ،جمخـض الخماًـت الخــي حؿـدىض لِـا اإلاـاصة ٖ 2:لـى الصـخاٞت بلـى
ٚحرَ ــا م ــً ْؾ ــاثل ال ــغؤي ْال ٨ٟــغ ،م ــً ؤمش ـا ٫ؤلاطاٖ ــت ْالخلٟؼٍ ــٓن ْال٨خ ــب ْال ــضْعٍاث٦ ،م ــا جمخ ــض
خغٍت الصخاٞت لدكمل خغٍت امخالْ ٥اؾخسضام ٧ل الٓؾاثل ْألاصْاث الالػمـت إلنـضاع الصـخ٠
 ) 88راجع يف ذلك :قرار اللجنة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف يف قضية "جوف ابالنتاين ،كاليزابيس ديفيد سن ،كغوردف ماكنتاير" ضد كندا ( / 359
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ً
ْٚحرَــا مــً ْؾــاثل الخٗبُــغ ٖــً الــغؤي ْال٨ٟــغْ ،ل٨ــً ًُالخــٔ ؤن الخــ ٤فــي خغٍــت الخٗبُــغ لــِـ خ٣ــا
ً
مُل٣ـاْ ،بهمــا جـغص ٖلُــّ ٦ؿــاثغ الخ٣ـْٓ ١الخغٍــاث ،بٗـٌ الُ٣ــٓص ْالخــضْص٦ ،مـا جسًــ٘ مماعؾــخّ
لبٌٗ اإلاؿاْلُاث ْالٓاظباث الخانتَْ ،ظا ما ؤْضخىاٍ في ال٣ؿم ألاْ ٫مً الضعاؾت.
ْمم ــا ال ق ــ ُٞ ٪ــّ ،أن خ ــ ٤ج ــضاو ٫اإلاٗلىم ــاث ٌٗخبـ ــغ ع٦ى ــا أؾاؾ ــُا م ــً أع ٧ــان خغٍ ــت ال ــغأي
ً
ً
والخٗبُ ــغ ،بــل بهــّ ٌٗخب ــغ خ٣ــا ؤؾاؾ ــُا مــً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان٢ْ ،ــض ٖب ـغث الجمُٗ ــت الٗامــت لؤلم ــم
اإلاخدـضة ٖـً َـظا اإلاٗجـى فــي صْعتهـا ألاْلـى ٖـام 2:57مٖ ،ىـضما ؤ٦ــضث فـي ٢غاعَـا ع٢ـم ٖ 2/6:لــى ؤن:
"الخــ ٤فــي جــضاْ ٫اإلاٗلٓمــاث ٌُٗــض مــً الخ٣ــٓ ١ألاؾاؾــُت لئلوؿــانَْ ،ــٓ املخــ ٪ل٩ــل الخغٍــاث الخــي
ُ
ج٨غؾ ـِا ألامــم اإلاخدــضة"ْ ،ف ــي ؤلاٖاله ـاث ْاإلآازُــ ٤الضْلُــت الخ ــي اٖخمــضتها ألامــم اإلاخدــضةٖ ،الج ــذ
ً
ً
الخ ــ ٤ف ــي ج ــضاْ ٫اإلاٗلٓم ــاث باٖخب ــاعٍ ظ ــؼءا عثِؿ ــا م ــً ؤخ ــض الخ ٣ــٓ ١ألاؾاؾ ــُت َْ ،ــٓ خ ــ ٤خغٍ ــت
الخٗبُـغ الظي جًمىخّ اإلااصة  2:مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْ٢ض اؾخ٣غث ألاصبُاث الضْلُت الخانت بالخ ٤في جضاْ ٫اإلاٗلٓماث ٖلى الغبِ بحن َظا الخْ ٤بحن
الخــ ٤فــي الخهــٖٓ ٫لــى اإلاٗلٓمــاث الخ ــي ج٩ــٓن بدــٓػة الؿــلُاث الٗامــتٗٞ ،لــى ؾــبُل اإلاشــا ،٫ؤ٦ــض
اإلا٣ـغع الخــام لؤلمــم اإلاخدــضة اإلاٗى ـي بدغٍــت الـغؤي ْالخٗبُــغ ،فــي الخ٣غٍــغ الؿــىٓي لٗــام 2::9م ؤن:
"الخ ٤فـي اؾـخ٣اء اإلاٗلىمـاث وجل٣يهـا وئطاٖههـا ًٟـغى التزامـا ئًجاحُـا ٖلـى الـضو ٫حـأن جًـمً
ال٣ــضعة ٖلــى الىنــى ٫ئلــى اإلاٗلىمــاث ،زانــت جلــ ٪الخــي ج٨ــىن مدٟىْــت لــضي الخ٨ىمــت حـأي
هىٕ مً أهىإ الخسؼًٍ أو أي هٓام مً هٓم ؤلاؾترظإ"(.)9:
ْفــي  37هــٓٞمبر 2:::م ،ط٦ــغ ؤلاٖــالن اإلاكــتر ٥الهــاصع ٖــً اظخمــإ اإلامشل ـحن ألاؾاؾــُحن الشالزــت
لخغٍ ــت الخٗبُ ــغ( ):1ؤه ـّ" :وم ــً اإلاٟه ــىم ي ــمىا ُٞم ــا ًس ــو خغٍ ــت الخٗبُـ ــغ خ ــ ٤الجمه ــىع ف ــي
الخهــىٖ ٫لــى اإلاٗلىمــاث حدغٍــت ومٗغٞــت مــا جٟٗلــه الخ٨ىمــت هُاحــت ٖــنهم ،ئط أهــه صون طلــ٪
ً
جًــٗ ٠الخ٣ُ٣ــت وجهــبذ مكــاع٦ت الكــٗب فــي الخ٨ىمــت ظؼةُــت"ُٞ ،ب٣ــا للِٟــم الؿــابٌُٗ ٤ــض
الخ ــ ٤ف ــي الخه ــٖٓ ٫ل ــى اإلاٗلٓم ــاث الغؾ ــمُت ،ؤخ ــض ُ
ؤؾ ــ الضًمٓ٢غاَُ ــت الخمشُلُ ــت ٟٞ ،ــي هٓ ــام
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 ) 91كه ػػم :ادلق ػػرر اخل ػػاص لألم ػػم ادلتح ػػدة ادلع ػػٍت حبري ػػة ال ػرأم كالتعبيػ ػػر ،كشلث ػػل هيئ ػػة  OSCEحلري ػػة اإلع ػػالـ ،كادلمث ػػل اخل ػػاص للجن ػػة " OASمنظم ػػة
الوالايت األمريكية حلرية التعبيػر".

الخ٨م الظي ٌٗخمض ٖلى الخمشُلً ،جب ؤن ٌؿخجُب مً ًمشـل الكـٗب إلاـً اثخمىـٍٓ ٖلـى جمشـُلِم،
ْؤُٖـٍٓ ؾـلُت اجسـاط ال٣ـغاعاث فــي ألامـٓع الٗامـتٍْ ،هـبذ للٟـغص الــظي ٞـٓى ممشلـّ بالُ٣ـام بــةصاعة
ألام ــٓع الٗام ــت الخ ــ ٤ف ــي جـ ــضاْ ٫اإلاٗلٓم ــاثْ ،ه ــي اإلاٗلٓمـ ــاث الخـ ــي حؿ ــخسضمِا الخٓ٩م ــت ْجيخجِ ــا
باؾخسضام ؤمٓا ٫صاٞعي الًغاثب(.):2
٦مــا ؤ٦ــض ؤلاٖــالن ألامغٍ٩ــي إلابــاصت خغٍــت الخٗبُــغ ،الهــاصع فــي ؤ٦خــٓبغ 3111م ٖلــى ؤن يـمان خغٍــت
اإلاٗلٓمـ ــاث الخ ـ ــي بدـ ــٓػة الضْلـ ــت ؾـ ــًًٓ ٝـ ــمً بهـ ــٓعة ؤ٦ب ـ ـغ الكـ ــٟاُٞت ال ٣ـ ـاصعة ٖلـ ــى مداؾـ ــبت
ألاوك ــُت الخٓ٩مُ ــت ْج ٍٓ٣ــت اإلااؾؿ ــاث الضًمٓ٢غاَُ ــتٍْ ،ب ــحن ؤلاٖ ــالن بٓي ــٓح ؤن " :الخ ــ ٤ف ــي
الخه ــىٖ ٫ل ــى اإلاٗلىم ــاث الخـ ــي حد ــىػة الضول ــت َ ــى خ ــ ٤أؾاسـ ـ ي ل ٩ــل  ٞــغص ،وٖل ــى الضول ــت
التزامــاث لً ـمان اإلاماعؾــت ال٩امل ــت لهــظا الخ ــ ،٤وٍد ــُذ َــظا اإلاب ــضأ ٞــغى  ُ٢ــىص اؾ ــخصىاةُت
ً٨ــىن مىهىن ـا ٖليهــا فــي ال٣ــاهىن ،فــي خالــت وظــىص زُــغ خ٣ُ٣ــي صاَــم يهــضص ألامــً ال٣ــىمي
للمجخمٗاث الضًمى٢غاَُت"(.):3
ْ٦ظل ٪جًمىذ ْزُ٣ت لىضن خٓ" ٫خغٍت الخٗبُـغ" الهاصعة في مـاعؽ 2:::م ٖـً اظخمـإ لخب ـغاء
ً
ً
الٓ٩مىٓلض ،هها نغٍدا خٓ ٫الخ ٤في جضاْ ٫اإلاٗلٓماث ،بط ؤ٦ضث ٖلى ؤهًّ" :جب يمان خغٍـت
ج ــضاو ٫اإلاٗلىم ــاث حىن ــٟها خ٣ـ ـا ٢اهىهُـ ـا  ٢ــاحال للخُبُ ــً ،٤د ــُذ ل ٩ــل  ٞــغص أن ًده ــل ٖل ــى
سجالث ومٗلىماث ج٨ىن فـي خـىػة الؿـلُاث الخىُٟظًـت والدكـغَُٗت والً٣ـاةُت للضولـت ،أو
مإؾؿت مملى٦ت للخ٨ىمت أو أًت ظهت أزغي ج٣ىم حدىُٟظ مهام خ٨ىمُت"(.):4
٦ما ؤٖغبذ املخ٨مت ألاْعْبُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ًٖ عؤي مٟاصٍ ؤن خغٍت الخٗبُـغ جىُب ٤لِـ ِ٣ٞ
ٖلـى اإلاٗلٓمـاث ْألا٩ٞــاع الخــي ًجــغٔ جل٣يهـا بهــٓعة بًجابُـت ،ؤْ الخــي حٗخب ـغ ٚحــر ماطًـت ؤْ مؿــإلت ال
ً
جشحر اَخمام ؤخضْ ،ل ً٨ؤًًا ٖلى اإلاٗلٓماث ْألا٩ٞاع الخــي ججـغي ؤْ جهـِب ؤْ جـؼعج الضْلـت ؤْ ؤي
ُ٢إ مً ُ٢اٖاث الؿ٩ان"ْ ،ط٦ـغث املخ٨مـت ؤن َـظٍ هـي م٣خًـُاث الخٗضصًـت ْالدؿـامذ ْؾـٗت
ألاٞــ ٤الخ ــي بــضْجها ال ًم٨ــً ؤن ًٓظــض مجخمــ٘ صًمــٓ٢غاَي٦ْ ،ــظل٢ ٪ــام البرإلا ـان ألاْعْبــي ْاملجلـــ
بـة٢غاع ٓ٢اٖـض الخهـٖٓ ٫لـى الٓزـاث ٤الخانـت بالبرإلاـان ألاْعْبـي ْاملجلــْ ،طلـ ٪فـي مــآً 3112م،
 ) 91تقرير مكتب ادلقرر اخلاص حلرية الرأم كالتعبيػر OEA/Ser.L/V/II.106 ،كثيقة  13 ،3 revإبريل 2111ـ ص .24

 ) 92راجع أعماؿ الدكرة العادية ذليئة  OSCEحلرية اإلعالـ رقم  118يف  19اكتوبر 2111ـ.

 ) 93راجػػع التصػريا الصػػادر عػػن اجتمػػاع كزراء القػػانوف للكومنولػػس ،أسػػبانيا 11 ،مػػايو 1999ـ حيػػس مت التصػػديق علػػى كثيقػػة لنػػدف يف اجتمػػاع كزراء
القانوف للكومنولس يف مايو 1999ـ ،كمت إقرارها يف اجتماع رؤساء حكومات الكومنولس يف نوفمرب 1999ـ.

ْجــظ٦غ الضًباظــت ؤَمُــت الخــ ٤فــي جــضاْ ٫اإلاٗلٓمــاث بٓ٣لِــا" :الخٟــخذ ًدــُذ للمــىاَىحن اإلاكــاع٦ت
حهىعة أ٦بر في ٖملُاث نى٘ ال٣غاع وًٍـمً جمخـ٘ ؤلاصاعة ح٣ـضع أ٦ب ـغ مـً الكـغُٖت٦ ،مـا أنهـا
جهــبذ أ٦ش ـغ ٞاٖلُــت ومؿ ـإولت أمــام اإلاــىاَىحن فــي الىٓــام ال ـضًمى٢غاَي ،وَؿــهم الخٟــخذ فــي
ج٣ىٍت مباصب الضًمى٢غاَُت واخترام الخ٣ى ١ألاؾاؾُت"(.):5
ْيمً هٟـ ؤلاَاع ،طَبذ مد٨مت البلضان ألامغٍُ٨ت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان بلى الخإُ٦ض ٖلى ٓ٧ن خغٍت
الخٗبُـغ لِا ُبٗض ٞغصي ُْبٗض اظخماعي ،لظا ٞةن َظا الخ٣ً" :٤خض ي مً ظهت ٖضم جُُ٣ض ألاٞغاص
أو ئٖا٢ههم حٗؿٟا في الخٗبُـغ ًٖ أ٩ٞاعَم ،وَى بهظا اإلاٗنى ،خ ٤ل٩ل ٞغص ،وٍىُىي الجاهب
الشاوي مً ظهت أزغيٖ ،لى خ ٤ظماعي في الخهىٖ ٫لى أي مٗلىماث مهما ٧اهـذ َبُٗههـا،
وفي ؤلاَالٕ ٖلى ما ٌٗبر ٖىه آلازغون مً أ٩ٞاع(.)91
في يٓء ما ؾبً ،٤م ً٨ال ٫ٓ٣ؤن مِٟٓم الخ ٤فـي خغٍـت اإلاٗلٓمـاثٌُ ،كـحر باألؾـاؽ بلـى خـ ٤الٟـغص
في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث الخـي جٓ٩ن بدٓػة الؿلُاث الٗامت في ؤي صْلتَْ ،ظا الخ ٤طْ َبُٗت
مؼصْظ ــت ِٞ ،ــٓ ف ــي ظ ــؼء مى ــّ ٌُٗخب ــغ م ــً َاث ٟــت الخ ٣ــٓ" ١الؿ ــلبُت" الخ ــي ج ٟـغى ٖل ــى الؿ ــلُاث
الٗامـت الامخىـإ ٖـً اجسـاط ؤًـت بظـغاءاث حكـغَُٗت ؤْ بصاعٍـت ؤْ ٚحرَـا للخُلٓلـت صْن الخـضُ ٤ٞ
الخـغ
لؤلهبـاء ْاإلاٗلٓمـاث ؾـ ً
ـٓاء مـً الخــاعط ؤْ فـي الــضازلْ ،مـً زــم ًمخىـ٘ ٖلــى الضْلـت ْيــ٘ الٗٓاثـ ٤يــض
جض ٤ٞاإلاٗلٓماث مً الخاعط ،ؤْ ؤن جدخ٨غ اإلاٗلٓماث الخـي بدٓػتها ْجمى٘ وكغَا بال في خالت ْظٓص
ؾبب ٓ٢ي ًخٗل ٤باإلاهلخت الٗامت مشل ألامً الٓ٣مي.
ؤم ــا اإلاٗج ــى "ؤلاًج ــابي"  ٞــةن الخ ــ ٤ف ــي الخه ــٖٓ ٫ل ــى اإلاٗلٓم ــاثًٟ ،طـ ـ ي بل ــى الخ ـ ـؼام الضْل ــت بيك ــغ
اإلاٗلٓمـ ــاث الغثِؿـ ــت الخ ـ ــي جخٗلـ ــ ٤باإلاهـ ــلخت الٗامـ ــت ٖلـ ــى ؤْؾـ ــ٘ هُـ ــاْ ،١طلـ ــ ٪مـ ــً ؤظـ ــل ي ـ ـمان
الكٟاُٞت ْالغ٢ابت ٖلى ؤصاء الؿلُاث الٗامت ْمداؾبهها ٖىض الاهدغا.ٝ
ً
ْ٢ض ؤ٦ض بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖلى ؤَمُت جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ْاإلاضاٗٞاث جمخٗا
ً
جامــا بــالخ ٤فــي خغٍــت الــغؤي ْالخٗبُــغ ْ ،الخــ ٤فــي الخهــٖٓ ٫لــى اإلاٗلٓمــاث ،خُــض ههــذ اإلاـاصة ()7
مً ؤلاٖالن ٖلى ؤن:
 ) 94مػػن قواعػػد اإللػػاد األكركيب رقػػم 2111/1149ـ للربدلػػاف األكركيب ،كاجمللػػس يف  31مػػايو 2111ـ كاخلاصػػة حبصػػوؿ اجلمهػػور علػػى الواثثػػق اخلاصػػة
ابإللاد األكركيب كاجمللس كالربدلاف كاللجنة.
 ) 95زلكمة البلداف األمريكية حلقوؽ اإلنساف ،الرأم االستشارم  OC-5/85العضوية اإللزامية يف نقابة سلصصة حبسب القانوف دلزاكلة مهنة
الصحافة 13 ،نوفمرب 1985ـ ،سلسلة ألف ،رقم  5الفقرة.31

اإلااصة 1
مً
ؤلاٖالن

" ل٩ل ٞغص الخ ٤حمٟغصٍ وباالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،في مٗغٞت اإلاٗلىماث بكأن ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت والخماؾها والخهىٖ ٫ليها وجل٣يها والاخخٟاّ بها ،حما في طل ٪ئم٩اهُت الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث
اإلاخٗل٣ت حُُٟ٨ت ئٖماَ ٫ظٍ الخ٣ى ١والخغٍاث في الىٓم الدكغَُٗت أو الً٣اةُت أو ؤلاصاعٍت الىَىُت،
خغٍت وكغ آلاعاء واإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝاإلاخٗل٣ت حجمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت وخغٍت ه٣لها ئلى
آلازغًٍ وئقاٖهها حُنهم ،و ٤ٞما جىو ٖلُه ن٨ى ٥خ٣ى ١ؤلاوؿان وٚحرَا مً اله٨ى ٥الضولُت
اإلاىُب٣ت ،صعاؾت ومىا٢كت وج٨ىًٍ واٖخىا ١آلاعاء بكان مغاٖاة ظمُ٘ خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت
في ال٣اهىن وفي اإلاماعؾت الٗملُت ٖلى الؿىاء ،واؾترٖاء اهدباٍ الجمهىع ئلى َظٍ اإلاؿاةل بهظٍ الىؾاةل
وٚحرَا مً الىؾاةل اإلاىاؾبت".

بن مماعؾت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان لخِ٣م في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓماث ،جٟغى ٖلى الضْ ٫ؤن جمخشل في جىُٟظ بٌٗ الالتزاماث ؤلاًجابُت ْالؿلبُت ،بما ٞيها:
(ؤ) الامخىإ ًٖ ٖغ٢لت الخمخ٘ بهظا الخ( ،٤ب) خماًت َظا الخ ٤حالٗمل ٖلى مى٘ ألاٞغاص
أو ُ٦اهاث الُ٣إ الخام مً ؤلايغاع حه و٦ظل ٪اإلاٗا٢بت ٖلى خاالث ؤلايغاع حه وج٣ضًم
حٗىًٍاث ٖنها( ،ط) اجساط جضاححر ئًجاحُت إلٖماَ ٫ظا الخ.)91(٤

 ) 96ادلقرر اخلاص ادلعٍت بتعزيز كمحاية حرية الرأم كالتعبيػر A/HRC/14/23 ،الفقرة  21 ، 25إبريل 2111ـ.

ادلبحث انثبين
األطز انمبَىَُت ادلُظًت حلك ادلدافؼني يف حزَت انزأٌ
وانخؼبُـز واحلصىل ػهً ادلؼهىيبث
ُ
هدىاُْٞ ٫ما ًلي جُُ٣م ؤلاَاع ال٣اهٓوي اإلاىٓم لخغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْ ،الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى
ً
ً
اإلاٗلٓماث في صْلت الُمً ،باٖخباعٍ "همٓطظا ؤؾاؾُا" للضعاؾت ،زم هدب٘ طل ٪ببُان الؿماث
ُ
الٗامت اإلاكتر٦ت الخـي ججم٘ بحن ال٣اهٓن الُمجي ْباقي الدكغَٗاث الٗغبُت اإلاىٓمت لِظا الخ ،٤م٘
ُ
بظغاء جُُ٣م مٓيٓعي لخل ٪الدكغَٗاث في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن ْٚحرَا مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.

-

الفناف الكريكاتورم عبدهللا اجملاهد ( ابوسهيل )

ادلطهب األول
انخُظُى انمبَىين حلزَت انزأٌ وانخؼبُـز يف انًٍُ
ههذ اإلااصة ( )53مً صؾخٓع الُمً ٖلى ؤن" :ل٩ل مٓاًَ خ ٤ؤلاؾِام في الخُاة الؿُاؾُت
ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞتْ ،جٟ٨ل الضْلت خغٍت ال٨ٟغ ْؤلاٖغاب ًٖ الغؤي بال٫ٓ٣
ْال٨خابت ْالخهٍٓغ في خضْص ال٣اهٓن"ْ ،بهظا ًٓ٩ن الضؾخٓع ٢ض ٟ٦ل خ ٤اإلآاَىحن في خغٍت
الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماثْ ،ل٨ىّ ؤخا ٫ؤمغ جىُٓم مماعؾت َظا الخ ٤للٓ٣اهحن،
ْالٓا ٘٢ؤن ؤلاَاع ال٣اهٓوي اإلاىٓم إلاماعؾت َظا الخ ٤في صْلت الُمً ًىُٓي ٖلى الٗضًض مً
اإلاالمذ ْالؿماث ؤلاًجابُت ،منها الخإُ٦ض ٖلى خغٍت الصخاٞت ْاؾخ٣اللِاْٖ ،لى خماًت
الصخُٟحن ْبًغاص الًماهاث ْآلالُاث الالػمت لخماًههم ْيمان اؾخ٣اللِم ؤزىاء مماعؾههم
ّ
إلاِىههم ،ئال أن جل ٪اإلاالمذ والؿماث ؤلاًجاحُت الخـي ًخمحز بها الدكغَ٘ الُمني جٚ ٠٣البا
ٖىض خضوص الىو ال٣اهىوي ،ال جخجاوػٍ ئلى أعى الىا ٘٢الٟٗلي ،لظا هجض أن اإلاؿاٞت ححن
الىمىطط ال٣اهىوي مً ظهت وبحن الىا ٘٢الٟٗلي مً ظهت زاهُت ،جدؿ٘ وجًُ ٤خؿب مى٠٢
الؿلُت الخا٦مت والٟاٖلحن ٚحر الخ٨ىمُحن مً اإلاىيىٖاث الخـي جدىاولها الصخاٞت
الىَىُت.
ٗٞلى مؿخىي الىمىطط ال٣اهىويٟ٦ ،ل ٢اهىن الصخاٞت واإلاُبىٖاث في الُمً ع٢م ()11
لؿىت 2992م خغٍت اإلاٗغٞت ْال٨ٟغ ْالصخاٞت ْالخٗبُـغ ْالاجها ،٫بل ظٗل الخهٖٓ ٫لى
ً
ً
اإلاٗلٓماث خ٣ا لِـ  ِ٣ٞللصخُٟحن ،بل خ٣ا لجمُ٘ اإلآاَىحن لًمان ؤلاٖغاب ًٖ ٨ٞغَم
بالْ ٫ٓ٣ال٨خابت ؤْ الخهٍٓغ ؤْ الغؾم ؤْ بإًت ْؾُلت ؤزغٔ مً ْؾاثل الخٗبُـغ(٦ ،):8ما ؤ٢غث
ههٓنّ مبضؤ اؾخ٣ال ٫الصخاٞت ْخغٍهها(ْ ،):9هو ال٣اهٓن ٖلى ؤن للصخُٟت الخ ٤في
)97تنص مادة ( )3من القانوف على أف" :حرية ادلعرفة كالفكر كالصحافة كالتعبيػر كاالتصاؿ كاحلصوؿ على ادلعلومات حق من حقوؽ ادلواطنُت،
لضماف اإلعراب عن فكرهم ابلقوؿ كالكتابة أك التصوير أك الرسم أك أبية كسيلة أخرل من كسائل التعبيػر ،كهي مكفولة جلميع ادلواطنُت كفق
أحكاـ الدستور كما تنص عليه أحكاـ هذا القانوف".

 )98تنص ادلادة ( )4على أف " :الصحافة مستقلة متارس رسالتها حبرية يف خدمة اجملتمع كتكوين الرأم العاـ كالتعبيػر عن اجتاهاته ،مبختلف كسائل
التعبيػر يف إطار العقيدة اإلسالمية أك األسس الدستورية للمجتمع كالدكلة كأهداؼ الثورة اليمنية كتعميق الوحدة الوطنية ،كال جيوز التعرض
لنشاطها إالّ كفقان ألحكاـ القانوف" ،كتنص مادة ( )5على أف " :الصحافة حرة فيما تنشرر كحرة يف استقاء األنباء كادلعلومات من مصادرها كهي
مسؤكلة عما تنشرر يف حدكد القانوف".

الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ْألاهباء ْالبُاهاث ْؤلاخهاثُاث مً مهاصعَا ْلِا خ ٤وكغَا ؤْ ٖضم
وكغَا (.)::
ْباليؿبت للضٖامت الغثِؿت لخغٍت الصخاٞتَْ ،م الصخُٟٓن ؤهٟؿِم ،هو ٢اهٓن الصخاٞت
ْاإلاُبٖٓاث في الُمً ٖلى خماًت خ ١ٓ٣الصخُٟحن ْاإلابضٖحن ْجٓٞحر الًماهاث ال٣اهٓهُت
الالػمت إلاماعؾت اإلاِىتْ ،خِ٣م في الخٗبُـغ صْن حٗغيِم ألي مؿاءلت ٚحر ٢اهٓهُت ًٟ٨لِا ال٣اهٓن،
ما لم ج ً٨باملخالٟت ألخ٩امّ(ٍْ ،)211دٓغ ال٣اهٓن مؿاءلت الصخٟي ًٖ الغؤي الظي ًهضع مىّ
ؤْ اإلاٗلٓماث الصخُٟت الخـي ًيكغَا(ٍْ ،)212ىو ٖلى جمخ٘ خامل البُا٢ت الصخُٟت ب٩اٞت
الدؿُِالث ْاإلاؼاًا الخـي ج٣ضمِا الضْلت للصخُٟحن(٦ْ ،)213ظل ٪ؤ٢غ ال٣اهٓن بد ٤الصخٟي في
الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ْألاهباء ْالبُاهاث ْؤلاخهاثُاث مً مهاصعَاْ ،لّ خ ٤وكغَا ؤْ ٖضم
وكغَا ْالاخخٟاّ بؿغٍت مهاصع مٗلٓماجّْ ،ال ًجٓػ بظباعٍ ٖلى بٞكاء مهاصعٍ(ْ ،)214اٖترٝ
بد ٤الصخٟي في الامخىإ ًٖ ال٨خابت ؤْ بٖضاص مٓاص صخُٟت جدىافى م٘ مٗخ٣ضاجّ ْآعاثّ ْما ال
ً
ًغياٍ يمحرٍ الصخٟيْ ،لّ خ ٤الخُٗ٣ب ُٞما ًغاٍ مىاؾبا إلًًاح عؤًّْ ،الخٗبُـغ ًٖ ْظِت
هٓغٍ ب ٌٛالىٓغ ًٖ ازخال ٝالغؤي ْالاظههاصاث ال٨ٟغٍت (.)215
ْؤ٢غ ال٣اهٓن للصخٟي خ ٤ؤلاَالٕ ٖلى الخ٣اعٍغ الغؾمُت ْالخ٣اثْ ٤اإلاٗلٓماث ْالبُاهاثْ ،بلؼام
الجِت اإلاخٓٞغة لضحها بخمُ٨ىّ مً ؤلاَالٕ ٖليها ْالاؾخٟاصة منها (ْ ،)216للصخٟي ٦ظل :٪ؤ -الخ٤
ً
في ؤن ًٓ٩ن مغاؾال لٓؾُلت ْاخضة ؤْ ؤ٦ثر مً ْؾاثل ؤلاٖالم الٗغبُت ْألاظىبُت ،قغٍُت خهٓلّ
ٖلى جغزُو ٦خابي مً ْػاعة ؤلاٖالم ًُجضص ٧ل ٖامحن ،ب -الخ ٤في حُُٛت ؤي خضر مدلي ؤْ
ٖغبي ؤْ ٖالمي ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ َبُٗت الٗال٢اث الغؾمُت الخـي جغبِ الضْلت بمٓ ٘٢الخضر
(٦ ،)217ما هو ال٣اهٓن ٖلى ٖضم ظٓاػ ٞهل الصخٟي ؤْ ه٣لّ بلى ٖمل ٚحر صخٟي ؤْ بً٣اّٞ
ًٖ الٗمل ؤْ مىّٗ ًٖ ال٨خابت ؤْ مداؾبخّ ،بال في الخضْص الخـي ًجحزَا ال٣اهٓن ْألاهٓمت
 )99ادلادة ( )49من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 111ادلادة ( )6من قانوف الصحافة اليمٍت .

 ) 111ادلادة ( )13من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 112ادلادة ( )11من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 113ادلادة ( )14من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 114ادلادة ( )15من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 115ادلادة ( )16من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 116ادلادة( )17من قانوف الصحافة اليمٍت.

الىاٞظة(ْ ،)218ؤُٖى ال٣اهٓن ٦ظل ٪للصخٟي الخ ٤في خماًت خ ّ٢ٓ٣مً زال ٫بَاعٍ الى٣ابي
ً
ً
ْبالٓؾاثل اإلاكغْٖت ْاإلآٟ٨لت صؾخٓعٍا ْ٢اهٓهُا ،ؤْ اللجٓء بلى الً٣اء مباقغة (ْ ،)219ههذ
اإلااصة ( )3:مً ال٣اهٓن٦ ،ظلٖ ٪لى جمخ٘ الصخُٟحن الٗغب ْألاظاهب ْمغاؾلي ْؾاثل ؤلاٖالم
اإلاٗخمضًً في الجمِٓعٍت الُمىُت بالخ ١ٓ٣آلاجُت -2 :خ ٤ؤلا٢امت لِم ْألٞغاص ؤؾغَم -3 ،خ٤
الخهٖٓ ٫لى جإقحرة صزٓ ٫لِم ْألٞغاص ؤؾغَمٞ -4 ،خذ م٨خب بمٓا٣ٞت ْػاعة ؤلاٖالم -5 ،الُ٣ام
بغخالث اؾخُالُٖت في ؤهداء البالص بٗض بقٗاع ْػاعة ؤلاٖالم بظل -6 ،٪اإلاؼاًا ْالدؿُِالث الخـي
ُ
ُ
جدضصَا الالثدت اإلاىٓمت لظل.٪
ُ
ْل ً٨ما ٌُٗب الدكغَ٘ الُمجي اإلاىٓم لخغٍت الصخاٞت ؤهّ ٖىض الخضًض ًٖ خغٍت ْاؾخ٣ال٫
الصخاٞتْ ،خ ١ٓ٣الصخُٟحن ْخماًههم ،اؾخسضم حٗبحراث لٍٓٛت مُٗىت مشل" :جخمخ٘ الصخاٞت
ُ
ب ـ " ،ؤْ "ًخمخ٘ الصخٟي ب ـ "" ْ ،للصخٟي خْ ،"٤هي حٗبحراث ٖامت طاث َبُٗت بوكاثُت ال جلؼم
ُ
الضْلت بمؿاْلُت مدضصة ججاٍ الخْ ١ٓ٣الخغٍاث اإلاٗتر ٝبها للصخاٞت ْالصخُٟحنْ ،بالخالي لم
ٌؿخسضم اإلاكغٕ الُمجي ٖباعاث مدضصة مشل" :جٟ٨ل" ْ"جلتزم" ْ "جًمً" الضْلت خ١ٓ٣
الصخُٟحن ْخغٍت الصخاٞت.
ْباليؿبت للُٓ٣ص ْاملخٓٓعاث الخـي ْيِٗا ٢اهٓن الصخاٞت ْاإلاُبٖٓاث الُمجي ٖلى خغٍت
الصخاٞت ْالصخُٟحن ٞهي ٦شحرة ،مً ؤَمِا:
 .2اقتراٍ الخهىٖ ٫لى جغزُو مً وػٍغ ؤلاٖالم لخأؾِـ أي صخُٟت ظضًضةٞ :بٗض ؤن
ؤ٢غث اإلااصة ( )44مً ال٣اهٓن اإلابضؤ الٗام الظي ً٣ط ي بٟ٨الت خ ٤بنضاع الصخ ٠للمٓاَىحن
ْفي خضْص ال٣اهٓنُ٢ ،ضث اإلااصة ( )47مً ٢اهٓن الصخاٞت مً خضْص مماعؾت الخ ٤في بنضاع
الصخ ٠باقتراٍ مٓا٣ٞت الجِت ؤلاصاعٍت ٖلى مىذ "جغزُو" بخإؾِـ الصخُٟت ْطل ٪بٓ٣لِا:
ً -"2مىذ ْػٍغ ؤلاٖالم الترزُو بةوكاء صخُٟت ؤْ مجلت ل٩ل مً اؾخ٨مل الكغٍْ اإلاىهٓم
ٖليها في َظا ال٣اهٓنً -3 ،جٓػ إلاً ُعَ ٌٞلبّ بةوكاء صخُٟت ؤْ مجلت الخٓلم مً ال٣غاع ؤمام
ً
الً٣اء زال ٫زالزحن ًٓ ًما مً جاعٍش ببال ّٚبالغ ٌٞؤْ ُ
مط ي الشالزحن ًٓما صْن عص"٦ ،ما اقترَذ
ُ
اإلااصة  6/57مً ال٣اهٓن ؤن ًٓ٩ن للصخُٟت ؤْ املجلت عؤؽ ما ٫جدضصٍ الالثدت الخـي ًهضعَا
ْػٍغ ؤلاٖالم" َْٓ ،ما ًسال ٠اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاٗمٓ ٫بها في َظا ؤلاَاعْ ،الخـي ج٨خٟي بمجغص
 ) 117ادلادة ( )18من قانوف الصحافة اليمٍت.
 ) 118ادلادة ( )19من قانوف الصحافة اليمٍت.

"ؤلازُاع" لخإؾِـ الصخُٟت صْن َلب نضْع "جغزُو" مؿبَ ٤اإلاا ؤن الصخُٟت جلتزم
باإلاٗاًحر اإلآيُٖٓت ْؤلاظغاثُت الخـي هو ٖليها ال٣اهٓن في ؤي مجخم٘ صًمٓ٢غاَيْ ،لٗل اإلاكغٕ
ً
الُمجي ٧ان مضٖٓٞا بًمان الؿُُغة ٖلى جل ٪الصخ ٠الخـي مً اإلام ً٨ؤن جمشل مهضع ٢ل٤
للخٓ٩مت.
ً
ًً .1ا ٝبلى ما ج٣ضم ،ؤن ٢اهٓن الصخاٞت الُمجي ُ٢ض حٗؿٟا خغٍت مال ٪الصخُٟت في الخىاػٖ ٫نها
ً
ً
للٛحر بهضْع مٓا٣ٞت ٦خابُت مً ْػٍغ ؤلاٖالم( َْٓ ،)21:ما ٌٗض اٖخضاءا ناعزا ٖلى خ١ٓ٣
اإلالُ٨ت صْن مؿٓ٢ ٙاهٓويْ ،بما ًسال ٠اإلاٗاًحر الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان٦ ،ما خٓغث اإلااصة ()62
ً ً
مً ال٣اهٓن ٖلى الصخ ٠خٓغا جاما ؤن جخل٣ى مٗٓهاث ؤْ َباث بإًت نٓعة ٧اهذْ ،مً ؤي ظِت
ً
ٚحر ًمىُت ؤًا ٧ان الٛغى مً َظٍ الِباث ْاإلاٗٓهاث٦ ،ما ٞغيذ اإلااصة ( )65مً ال٣اهٓن ع٢ابت
ْػاعة ؤلاٖالم ٖلى البُاهاث اإلاالُت للصخْ ٠خؿاباتها ْمحزاهُاتها ْمؿدىضاتها ،للخإ٦ض مً جُبُ٤
َظا الخٓغ ،وما ٌُٗب اإلااصة ( )12مً ال٣اهىن أنها أَل٣ذ الخٓغ بك٩ل مجخ ٠حما
ًدى ٫ححن الصخ ٠ووؾاةل ؤلاٖالم الىَىُت ،وبحن الضٖم الٟني واإلاالي مً ظهاث صولُت
مٗىُت حأويإ الصخاٞت بٛغى حٗؼٍؼ أصواعَا في حٗؼٍؼ خغٍت ؤلاٖالم وُ٢م الضًمى٢غاَُت
وخ٣ى ١ؤلاوؿان.
ً
٦ .4ما ٞغى ٢اهٓن الصخاٞت الُمجي مدٓٓعاث ُْٓ٢ص مخىٖٓت ٖلى الٗمل الصخٟي ْ٦بل ٦شحرا مً
ً
خغٍت الصخٟيُٞ ،ب٣ا لىهٓم َظا ال٣اهٓن ًجب ٖلى الصخٟي ؤن:
ُ
(ؤ) ًلتزم الصخٟي ُٞما ًيكغٍ بمباصت ْؤَضا ٝالشٓعة الُمىُت ْؤ ُؾـ الضؾخٓع ْبما ال
ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن (ماصة .)31
ً
ُ
(ب) ًلتزم الصخٟي بكغ ٝاإلاِىت ْمٓازُ ٤الٗمل الصخٟي َْٗخبـغ بزالال بها تهضًض اإلآاَىحن
بإي نٟت ًٖ َغٍ ٤الصخاٞت (ماصة .)32
ُ
(ث) ًلتزم الصخٟي باخترام ٦غامت ْؾمٗت ألاٞغاص ْألاؾغ ْصزاثل الخُاة الخانتُٞ ،ما ًيكغٍ
مً ً٢اًا طاث نلت باإلاهلخت الٗامت (ماصة .)33
(ر) ًلتزم الصخٟي بالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ْالخ٣اث ٤مً مهاصعَا اإلآزٓ٢ت ْه٣لِا للجماَحر
ً
ً
ً
ه٣ال ناص٢ا ْؤمُىا ْبًهالِا الؿغَ٘ ْٖضم حجبها (ماصة .)34
(ط) ْجىو اإلااصة (ٖ )214لى ً :لتزم ٧ل مً الٗاملحن في الصخاٞت اإلا٣غْءة ْاإلاؿمٖٓت ْاإلاغثُت
ْبهٟت زانت اإلاؿاْلحن في ؤلاطاٖت اإلاؿمٖٓت ْاإلاغثُت٧ْ ،ل مً ناخب الصخُٟت
 ) 119ادلادة  1/47من قانوف الصحافة كالطباعة.

ْعثِـ الخدغٍغ اإلاؿاْْ ،٫ناخب اإلاُبٗت ْصْع اليكغ ْالصخُٟحن باالمخىإ ًٖ َباٖت
ْوكغ ْجضاْْ ٫بطاٖت ما ًلي :
 ما ًمـ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت ْمباصئها الؿامُت ؤْ ًد٣غ الضًاهاث الؿماٍْت ْالٗ٣اثض
ؤلاوؿاهُت.
 ما ًمـ اإلاهلخت الٗلُا للبالص مً ْزاثْ ٤مٗلٓماث ؾغٍت ؤْ بٞكاء ؤؾغاع ألامً ْالضٞإ
ً
ًٖ الًَٓ ْ٣ٞا لل٣اهٓن.
 ما ًاصي بلى بزاعة الىٗغاث ال٣بلُت ؤْ الُاثُٟت ؤْ الٗىهغٍت ؤْ اإلاىاَُ٣ت ؤْ الؿاللُت،
ْبض عْح الك٣اْ ١الخٟغ٢ت بحن ؤٞغاص املجخم٘ ؤْ ما ًضٖٓ بلى جٟ٨حرَم.
 ما ًاصي بلى جغٍْج ألا٩ٞاع اإلاٗاصًت ألَضاْ ٝمباصت الشٓعة الُمىُت ؤْ اإلاؿاؽ بالٓخضة
الَٓىُت ؤْ حكٍّٓ الترار ْالخًاعة الُمىُت ْالٗغبُت ْؤلاؾالمُت.
 ما ًاصي بلى ؤلازال ٫باآلصاب الٗامتْ ،ما ًمـ ٦غامت ألاشخام ْالخغٍاث الصخهُت،
بهض ٝالترٍْج ْالدكِحر الصخص ي.
٢ْ اج٘ الجلؿاث ٚحر اإلاٗلىت لُِئاث ؾلُاث الضْلت الٗلُا.
٢ْ اج٘ الخد ٤ُ٣ؤزىاء مغخلتي الخدْ ٤ُ٣املخا٦مت بما ًازغ ٖلى ؾحر الٗضالتْ ،الخـي
ًُدٓغ ٞيها اليكغ مً ؤظِؼة البدض ْالخدغي ْؤلاصٖاء ْالً٣اء.
 حٗمض وكغ بُاهاث ؤْ ؤهباء ؤْ مٗلٓماث ؤْ ؤزباع ٚحر صخُدت ،بهض ٝالخإزحر ٖلى الٓي٘
الا٢خهاصيْ ،بخضار حكَٓل ؤْ بلبلت في البالص.





الخدغٌٍ ٖلى اؾخسضام الٗىْ ٠ؤلاعَاب.
ً
ؤلاٖالهاث اإلاخًمىت ٖباعاث ؤْ نٓعا جدىافى م٘ الُ٣م ؤلاؾالمُت ْآلاصاب الٗامت ،ؤْ ٢ظٝ
ْحكٍّٓ ؾمٗت ألاشخام ؤْ ؤلاٖخضاء ٖلى خ ١ٓ٣الٛحر ؤْ جًلُل الجماَحر.
بٖالهاث اإلاؿخدًغاث الُبُت ْالخجمُلُت ْاإلآاص الٛظاثُت صْن بطن مً الجِت
املخخهت.
ُ
الخٗغى بالى٣ض اإلاباقغ ْالصخص ي لصخو عثِـ الضْلتْ ،ال ؤن جيؿب الُّ ؤٓ٢ا ٫ؤْ
ُجيكغ لـّ نٓع بال بةطن مؿب ٤مً م٨خب الغثِـ ؤْ ْػاعة ؤلاٖالم ،ما لم ًَ ً٨ظا ال٫ٓ٣
ؤْ الخهٍٓغ جم في خضًض ٖام للجمِٓع ؤْ في م٣ابلت ٖامت ،ال حؿغي َظٍ ألاخ٩ام
بالًغْعة ٖلى الى٣ض اإلآيٓعي البىاء.

ْم٘ الدؿلُم بٓظٓص مدٓٓعاث ٢اهٓهُت جمليها َبُٗت الٗمل الصخٟي ْصْعٍ في مجا ٫الخُٖٓت
ْحٗؼٍؼ الٓعي املجخمعي ْالغقي بُ٣م الضًمٓ٢غاَُت ْخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بال ؤن َظٍ املخٓٓعاث ٞيها
ؤْظّ ٦شحرة الههها ٥خ ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الخمخ٘ بدغٍت الغؤي ْالخٗبُـغْ ،مً طل:٪
اؾخسضام ٖباعاث ٖامت ْمُاَت جٟخذ املجا ٫ؤمام الخٗؿ ٠في اؾخسضام الؿلُتٖ ،لى هدٓ
ًاصي بلى جُُ٣ض ؤْ ٖغ٢لت ؤْ خٓغ خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ مشل ٖباعاث :اإلاهلخت الٗامت""ْ ،بخضار
حكَٓل ؤْ بلبلت""ْ ،آلاصاب الٗامت""ْ ،بزاعة الىٗغاث""ْ ،بض عْح الك٣اْ ١الخٟغ٢ت""ْ ،ؤؾغاع
ألامً ْالضٞإ" ،ؤْ "حكٍّٓ الترار ْالخًاعة الُمىُت ْالٗغبُت ْؤلاؾالمُت".
٦ما خٓغ ال٣اهىن الى٣ض اإلاباقغ والصخد ي لغةِـ الجمهىعٍت وَى ما مً قأهه أن ًٟغى
َالت مً ال٣ضؾُت ٖلى شخو عةِـ الجمهىعٍت ،حما ًإصي ئلى الاهخ٣ام مً اإلاجا٫
الخُىي لخغٍت الغأي والخٗبُـغ ،وَى ما ًسال ٠اإلاٗاًحر الضولُت اإلاكاع ئليها في ئٖالن خماًت
اإلاضاٗٞحن.
ً
٦ .5ظلٞ ٪غى ٢اهٓن الصخاٞت الُمجي ُٓ٢صا ٖلى خغٍت مماعؾت الٗمل الصخٟي ٖلى الصخُٟحن
الٗغب ْاإلاغاؾلحن ألاظاهب ،خُض ههذ اإلااصة ( )39مً ال٣اهٓن ٖلى ؤن " :لٓػاعة ؤلاٖالم اٖخماص
الصخُٟحن الٗغب ْألاظاهب مغاؾلحن للصخ٧ْْ ٠االث ألاهباء ْمدُاث ؤلاطاٖت ْالخلٟؼٍٓن
ً
ً
الٗغبُت ْألاظىبُت إلاضة ٖام ٢ابل للخجضًض إلاماعؾت ٖملِم الصخٟي صازل البالص ٖمال بمبضا
اإلاٗاملت باإلاشلْ ،للٓػاعة عْ ٌٞبلٛاء اٖخماصَم" ،ههذ اإلااصة ( )42مً ال٣اهٓن ٖلى ؤن" :لٓػاعة
ؤلاٖالم الخ ٤في مىذ بُا٢ت للصخٟي اإلاغاؾل اإلاٗخمض ؤْ بلٛائها ؤْ سخبها ؤْ ٖضم ججضًضَا ،ؤْ
بلٛاء الترزُو بضْن ببضاء ألاؾبابٍْ ،ترجب ٖلى طل ٪ؾ ٍٓ٣ب٢امت الصخٟي في البالص ،ما لم
ًَ ً٨ىا ٥ؾبب ٢اهٓوي آزغ لئل٢امتْ ،ال جسغط ًٖ ههٓم َظا ال٣اهٓن".
ٍْٓ .6ل ؤزُغ ما في ٢اهٓن الصخاٞت ْاإلاُبٖٓاث الُمجي ؤهّ ًخًمً ٖٓ٣باث مٛلٓت يض
الصخْ ٠الصخُٟحن جدىا ٌ٢نغاخت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُتْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:
م
2

الجغٍمت
٧ل مً ًسال ٠ؤخ٩ام ال٣اهٓن

3

مماعؾت اليكاٍ صْن جغزُو

4

ً
بطا جم الُب٘ ؤْ ؤلانضاع ْالخضاْ ٫زالٞا إلاا
هو ٖلُّ ال٣اهٓن

الٗٓ٣بت
ٚغامت ال جؼٍض ًٖ ( )21آال ٝعٍا ٫ؤْ بالخبـ إلاضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت
ْاخضة .
بٚال ١الصخُٟت ؤْ اإلاُبٗت ؤْ صاع اليكغ ؤْ مدالث جضاْ٫
اإلاُبٖٓاث ْاإلاهىٟاث الٟىُت ْما في خ٨مِا.
ً
الدجؼ بصاعٍا ٖلى اإلاُبٕٓ ؤْ الصخُٟت ْطل ٪ب٣غاع مً الٓػٍغ .

اإلااصة
م 215
م 216
م 218

5

6

٧ل مؿخٓعص ْمٓػٕ ؤي مُبٕٓ ؤْ صخُٟت
ؤْ مجلت ؤْ ؤي مهىٞ ٠جي ،اقخمل ٖلى
٦خابت ؤْ عمؼ ؤْ نٓع قمؿُت ،ؤْ َغٍ٣ت
ؤزغٔ مً َغ ١الخٗبُـغ وكغث في الخاعط
بهٓعة مسالٟت لِظا ال٣اهٓن
٧ل صخٟي ْناخب صخُٟت ؤْ مُبٗت ؤْ
صاع وكغ زبذ خهٓلّ ٖلى ؤمٓا ٫ؤْ
زضماث مً ظِت زاعظُت ،ب٣هض البلبلت
ْؤلازاعة في ؤْؾاٍ الغؤي الٗام

ٚغامت ال جؼٍض ًٖ ( )21آال ٝعٍا ٫ؤْ بالخبـ إلاضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت
ْاخضة.

م 21:

ٚغامت ال جؼٍض ًٖ ( )21آال ٝعٍا ٫ؤْ بالخبـ إلاضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت
ْاخضة.

م 221

ً
ْؤظاػ ال٣اهٓن للمد٨مت ْ٣ٞا لىو اإلااصة ( )217ؤن ج٣ط ي بةخضٔ الٗٓ٣باث الخ٨مُلُت الخالُت :
 .2مى٘ مؼاْلت مِىت الصخاٞت ْالُباٖت ْجضاْ ٫اإلاُبٖٓاث ْجهضًغ ْبؾخحراص ْجاظحر ْبُ٘ الاٞالم
الؿِىماثُت ْٖغْى اإلاهىٟاث الٟىُت ْٚحرَا مً اإلاًِ اإلاىهٓم ٖليها في َظا ال٣اهٓن ْإلاضة ال
جؼٍض ًٖ ؾىت .
 .3اإلاهاصعة
٦ما جًمً ال٣غاع الجمِٓعي بال٣اهٓن ع٢م ( )23لؿىت 2::5م بكإن الجغاثم ْالٗٓ٣باث بٌٗ
الٗٓ٣باث اإلاخٗل٣ت بجغاثم الٗالهُت ْاليكغ ،هٓعصَا ٧الخالي:
م
2
3

4

5

الجغٍمت
ً
٧ل مً ؤٚغٔ ؤْ خغى ٖلىا ٖلى اعج٩اب ظغٍمت ؤْ ٖضة ظغاثم ٗ٢ٓٞذ بىاء ٖلى
ً
ً
ً
طلٌٗ ،٪خبـغ قغٍ٩ا ٞيها َْٗا٢ب بالٗٓ٣بت اإلا٣غعة لِا ما لم ج ً٨خضا ؤْ ٢هانا
ً
ً
ؤْال  :مً ؤطإ ٖلىا آعاء جخًمً سخغٍت ؤْ جد٣حر الضًً في ٖ٣اثضٍ ؤْ قٗاثغٍ ؤْ
حٗالُمّ.
ً
ً
زاهُا :مً خغى ٖلىا ٖلى بػصعاء َاثٟت مً الىاؽ ؤْ حٛلُب َاثٟت٧ ْ ،ان مً
قإن طل ٪ج٨ضًغ الؿلم الٗام.
ْبطا ٧ان الضًً ؤْ اإلاظَب الظي هالخّ السخغٍت ؤْ الخد٣حر ؤْ الخهٛحر َٓ الضًً
ؤلاؾالمي
ً
ً
ً
ً
ؤْال ٧ :ل مً ؤطإ ؤْ وكغ ٖلىا ْبؿٓء ٢هض ؤزباعا ؤْ ؤْعا٢ا ٧اطبت ؤْ مؼْعة ،ؤْ
ً
مسخلٟت ؤْ ميؿٓبت ٦ظبا بلى الٛحر ،بطا ٧ان مً قإجها ج٨ضًغ الؿلم الٗام ؤْ
ؤلايغاع بالهالر الٗام،
ً
ً
زاهُا ٧ :ل مً ؤطإ ؤْ وكغ ٖلىا ما صاع في الجلؿاث الؿغٍت للمجالـ الدكغَُٗت
ؤْ الخىُٟظًت ؤْ الً٣اثُت ؤْ املخا٦م ،ؤْ وكغ بٛحر ؤماهت ْبؿٓء ٢هض ما ظغٔ في
الجلؿاث الٗلىُت لِا.
ً
ً
ً
ؤْال٧ :ل مً ؤطإ ؤْ وكغ ٖلىا مُبٖٓاث ؤْ عؾٓماث ؤْ بٖالهاث ؤْ نٓعا
مدٟٓعة ؤْ مىٓ٣قت ،ؤْ عؾٓماث ًضٍْت ؤْ ٓٞجٓٚغاُٞت ؤْ بقاعاث عمؼٍت ،ؤْ ٚحر

الٗٓ٣بت
الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى
زمـ ؾىٓاث ؤْ الٛغامت.
الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى زالر
ؾىٓاث ؤْ بالٛغامت.
الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى
زمـ ؾىٓاث ؤْ الٛغامت.

اإلااصة
ماصة
()2:3
ماصة
()2:5

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىّ
ؤْ بٛغامت الجخجاْػ ؤل ٠عٍا.٫
ٞةطا جغجب ٖلى ؤلاطاٖت ؤْ
اليكغ ج٨ضًغ الؿلم الٗام ؤْ
ؤلايغاع بالهالر الٗام
يٖٟٓذ الٗٓ٣بت.
الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى
ؾيخحن ؤْ بالٛغامت.

ماصة
()2:9

ماصة
()2::

6

7

طل ٪مً ألاقُاء ؤْ الهٓع الٗامت بطا ٧اهذ مىاُٞت لآلصاب الٗامت.
ً
زاهُا٧ :ل مً ؤٖلً ًٖ ألاقُاء آلاه ٠ط٦غَا ؤْ ٖغيِا ٖلى ؤهٓاع الجمِٓع ؤْ
باِٖا ؤْ ؤظغَا ؤْ ٖغيِا للبُ٘ ؤْ ؤلاًجاع ْلٓ في ٚحر ٖالهُت ،ؤْ ٢ضمِا ٖالهُت
ً
ً
بُغٍ٣ت مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة ؤْ ْػِٖا ؤْ ؾلمِا للخٓػَ٘ بإًت ْؾُلت ٖلىا ؤْ ؾغا
ب٣هض بٞؿاص ألازال.١
ً
زالشا٧ :ل مً نى٘ ؤْ خاػ ب٣هض ؤلاججاع ؤْ الخٓػَ٘ ؤْ ؤلاججاع ؤْ اؾخٓعص ؤقُاء
مما هو ٖلُّ ال٣اهٓن ُٞما ج٣ضم لؤلٚغاى اإلاظٓ٧عة.
ً
عابٗا٧ :ل مً ظِغ ٖالهُت بإٚان ؤْ نُاح ؤْ زُب مىاُٞت لآلصاب الٗامت.
ً
ً
ً
زامؿا٧ :ل مً ؤٚغٔ ٖلىا ٖلى الٟجٓع ؤْ وكغ بٖالهاث ؤْ ْؾاثل لِظا الٛغى ؤًا
٧اهذ ٖباعتها.
ً
ؤْال :مً خاػ ؤْ نى٘ ب٣هض ؤلاججاع ؤْ الخٓػَ٘ ؤْ ؤلاًجاع ؤْ الله ٤ؤْ الٗغى ؤْ
ً
ً
ً
ٖغى بىٟؿّ ؤْ بٓاؾُت ٚحرٍ ٖلىا ؤْ ؾغا نٓعا مً قإجها ؤلاؾاءة بلى ؾمٗت
البالص ً
ؾٓاء ٧ان طل ٪ملخالٟت الخ٣ُ٣ت ؤْ حكٓحهِا ؤْ بُٖاء ْنٚ ٠حر صخُذ ؤْ
ببغاػ مٓاَغ ٚحر الث٣ت ؤْ بإًت َغٍ٣ت ؤزغٔ.
ً
ً
زاهُا٧ :ل مً اؾخٓعص ؤْ نٓع ؤْ ه٣ل بىٟؿّ ؤْ بٓاؾُت ٚحرٍ قِئا مما ج٣ضم
للٛغى اإلاظٓ٧ع ْ٧ل مً ؤٖلً ٖىّ ؤْ ٖغيّ ٖلى آلاهٓاع ؤْ باّٖ ؤْ ؤظغٍ ؤْ
ٖغيّ للبُ٘ ؤْ لؤلًجاع ْلٓ في ٚحر ٖالهُت ْ٧ل مً ٢ضمّ ٖالهُت باملجان ؤْ ْػّٖ
ؤْ ؾلمّ.
ً
ً
ؤْال٧ :ل مً ؤَان ٖلىا عثِـ الضْلت بما ٌس ئ بلُّ ؤْ ًمـ مً شخهِخّ في
املجخم٘.
ً
ً
زاهُا٧ :ل مً ٖاب ٖلىا في خ ٤مل ٪ؤْ عثِـ صْلت ؤْ ممشل لضْلت ؤظىبُت مٗخمضة
في الجمِٓعٍت الُمىُت بؿبب ؤمٓع جخٗل ٤بُْٟٓخّ.
ً
ً
زالشا٧ :ل مً ؤَان ٖلىا عثاؾت الضْلت ؤْ مجلـ الٓػعاء ؤْ ٚحرَا مً الُِئاث
الىُابُت ؤْ الىٓامُت ؤْ الجِل ؤْ املخا٦م ؤْ الؿلُاث ؤْ اإلاهالر الٗامت.

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى
ؾيخحن ؤْ بالٛغامت.

ماصة
()311

الخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى
ؾيخحن ؤْ بالٛغامت الخـي ال
جؼٍض ٖلى ؤعبٗت آال ٝعٍا.٫

ماصة
()2:8

 .7اٖخى٢ ٤اهٓن الصخاٞت الُمجي مبضؤ اإلاؿاْلُت اإلاٟتريت لغثِـ الخدغٍغ باملخالٟت إلابضؤ شخهُت
الجغاثم ْالٗٓ٣باث َْٓ ،ما ًدىا ٌ٢نغاخت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت
ً
ً
اإلاضاٗٞحن ،خُض ههذ ماصة (ٖ )219لى ؤنٌُٗ " :ض عثِـ الخدغٍغ ٞاٖال ؤنلُا ألي ٗٞل مسال٠
لِظا ال٣اهٓن ًغج٨بّ ال٩اجب ؤْ ْاي٘ الغؾم ،ؤْ مً باقغ ٚحر طل ٪بإي َغٍ٣ت مً َغ ١الخٗبُـغ،
ما لم ًشبذ ؤن اليكغ جم بٛحر ٖلمّ"٦ ،ما ههذ اإلااصة ( )312مً ٢اهٓن الجغاثم ْالٗٓ٣باث ٖلى
ؤهّ" :بطا اعج٨بذ الجغاثم الؿاب٣ت ًٖ َغٍ ٤الصخٓ٩ً ٠ن عئؾاء الخدغٍغ ْالىاقغْن مؿاْلحن
ٟ٦اٖلحن ؤنلُحن بمجغص اليكغْ ،في ظمُ٘ ألاخٓا ٫الخـي ال ًم ً٨منها مٗغٞت مغج٨ب الجغٍمت
ًٓ٩ن اإلاؿخٓعصْن ؤْ الُابٗٓن ؤْ ال٣اثمٓن بالخٓػَ٘ ؤْ الله ٤ؤْ الٗغى مؿاْلحن ٟ٦اٖلحن
ؤنلُحن".

وٖلى نُٗض ٟ٦الت الخ ٤في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماثٞ :ةن الُمً هي الضْلت الٓخُضة الخـي
لضحها ٢اهٓن زام بهظا الخ َْٓ ٤ال٣اهٓن ع٢م ( )24لؿىت 3123م بكإن خ ٤الخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓمت ْ ،حهضَ ٝظا ال٣اهٓن خؿب هو اإلااصة ( )4بلى آلاحي :ؤ) جإمحن ْحؿُِل خ ٤اإلآاًَ في
الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث صْن ببُاء ْجٓؾُ٘ ٓ٢اٖض مماعؾت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث .ب) حٗؼٍؼ
مٓ٣ماث الكٟاُٞت ْجٓؾُ٘ ٞغم اإلاكاع٦ت الٓاُٖت ْاإلاؿاْلت .ط -جم٨حن املجخم٘ مً جىمُت
٢ضعاجّ لالؾخٟاصة اإلاتزاًضة مً اإلاٗلٓماثْ ،جىو اإلااصة ( )5مً ال٣اهٓن ٧الٗاصة في الدكغَٗاث
الٗغبُت ٖلى ؤن" :الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث خ ٤مً خ ١ٓ٣اإلآاًَ ألاؾاؾُتْ ،للمٓاَىحن
ْألاظاهب مماعؾت َظا الخ ٤في خضْص ال٣اهٓنٍْ ،جٓػ لؤلظاهب الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث قغٍ
اإلاٗاملت باإلاشل"ْ ،ههذ اإلااصة (ٖ )7لى ؤنٓ٩ً" :ن الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث بُغٍ٣ت مباقغة إلاً
ً
ًخ٣ضم بُلبها ؤْ ٚحر مباقغة ًٖ َغٍ ٤اليكغ ؤْ بالُغٍ٣خحن مٗا"ْ ،ههذ اإلااصة (ٖ )8لى ؤن:
"ل٩ل شخو َبُعي ْاٖخباعي خ ٤الخ٣ضم بُلب الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماثْ ،ال ًجٓػ ؤن ًترجب
ٖلى ج٣ضًم َظا الُلب ؤًت مؿاءلت ٢اهٓهُت".
ْ٢ض جُغ ١الٟهل الشاوي مً ال٣اهٓن بلى ؤَم ْاظباث الجِت املخخهتُٞ ،ما ًخٗل ٤بد٤
الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث في اإلآاص ( ،)22-9ؤما بظغاءاث َلباث الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ٣ٞض بُنها
في اإلآاص ()221( .)33-26
 ) 111مادة ( :)15يقدـ طلب احلصوؿ على ادلعلومات خطيان كفق النموذج ادلعد ذلذا الغرض إىل اجلهة التػي يعتقد مق ّدـ الطلب أهنا متتلك ادلعلومة،
متضمنان اسم مقدـ الطلب كعنواف إقامته كموقع عمله ،كجيب أف لتوم هذا الطلب على تفاصيل كافية متكن ادلوهف ادلختص من استخراج

ادلعلومة ،كيكوف تقدمي طلب احلصوؿ على ادلعلومات عن طريق الًتاسل اإللكًتكين أك ادلراسالت الربيدية أك احلضور ادلباشر إىل مصدر احلصوؿ
على ادلعلومات أك ادلركز الوطٍت للمعلومات ،كيف كل األحواؿ يتم تقدمي الطلب على النموذج ادلعتمد لذلك.

مادة ( :) 16يراعى يف اإلجراءات كالنماذج ادلنظمة للحصوؿ على ادلعلومات تقدمي التسهيالت اإلضافية ادلناسبة لألميُت كذكم االحتياجات
اخلاصة.
مادة ( :) 17على ادلوهف ادلختص فور تسلمه الطلب أف يعطي إشعار استالـ دلن تقدـ ابلطلب ،يبُت فيه اتريخ تقدمي الطلب كنوع ادلعلومة
كالفًتة الالزمة للرد على الطلب ا ددة يف هذا القانوف.
مادة ( :)18على ادلوهف ادلختص الرد على الطلب خالؿ مخسة عشر يومان من اتريخ تقدميه ،كجيوز للموهف متديد هذر الفًتة دلدة كاحدة ال

تزيد عن مخسة عشر يومان ،إذا كاف الطلب يتضمن عددان كبَتان من ادلعلومات ،أك أف الوصوؿ إىل ادلعلومة يستوجب منطقيان إستشارة جهة أخرل،
كيعتبػر عدـ الرد خالؿ تلك الفًتة مبثابة رفض الطلب ،كحيس يقتضي هكذا متديد ،على ادلوهف ادلختص تبليغ مق ّدـ الطلب خطيان بذلك،
خالؿ الفًتة األصلية ،كمتنا األكلوية للطلبات ادلق ّدمة من الصحافيُت كاألشخاص الذين يقوموف جبمع األخبار كبوهائف شلن يعملوف خالؿ مهل
زمنية معينة ،أك يطلبوف معلومات تتعلق مبسائل تعٌت ابلصاحل العاـ أك ابلشأف العاـ.

مادة ( :)19أ -على ادلوهف ادلختص أف ميكن طالب ادلعلومات من احلصوؿ عليها كلدد له تكلفة ذلك ،عند االقتضاء ،يف حاؿ طلب
النسخ.

ْاإلاالخٔ ؤن ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن ُ٢ضث الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث بخ٣ضًم َلب بلى
ً
ً
اإلآْ ٠املخخو ْ٣ٞا لئلظغاءاثَْ ،ب٣ا إلآاُٖض جدؿم بالخُٗ٣ض ْالخٍُٓل الؼمجي اإلابال،ُّٞ ٜ
٦ما مىدذ اإلآْ ٠املخخو ؾلُت ع ٌٞبمضاص الصخٟي ؤْ اإلاضا ٘ٞؤْ خخـى اإلآاًَ الٗاصي
باإلاٗلٓماث الخـي ج٣ضم بُلب للخهٖٓ ٫ليها ،في خاالث جٓاٞغ الاؾخصىاءاث اإلاىهٓم ٖليها في
الٟهل الشالض في اإلآاص ( )37036035مً ال٣اهٓن ْهي بطا ٧اهذ اإلاٗلٓماث جدخٓي ٖلى:
 جٟانُل ًٖ ألاؾلخت ْالخ٨خُ٩اث الضٞاُٖت ْالاؾتراجُجُاث ْالٓ٣اث الٗؿ٨غٍت الؿغٍت
ؤْ الٗملُاث الٗؿ٨غٍت الخـي تهض ٝبلى خماًت الًَٓ.





اإلاؿاثل الؿغٍت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت الخاعظُت املخههت للكاْن الضٞاُٖت
ْالخدالٟاث الٗؿ٨غٍت.
اإلاٗلٓمت اإلاخباصلت م٘ صْلت ؤزغٔ جم الاجٟا ١مِٗا ٖلى بب٣اء اإلاٗلٓمت ؾغٍت ٢بل جباص ٫ؤْ
مىذ َظٍ اإلاٗلٓمت.
اإلاٗلٓمت الخـي مً قإن ؤلاٞهاح ٖنها الدؿبب بًغع ظؿُمْ ،ب٣ائَا مذجٓبت ٌؿاٖض
ٖلى -2 :مى٘ ظغٍمت ؤْ ا٦دكاِٞا -3 .اٖخ٣ا ٫ؤْ مدا٦مت ظىاة -4 .بصاعة الٗضال ـ ــت.
اإلاٗلٓماث الخـي مً قإن ؤلاٞهاح ٖنها ؤن جاصي بلى ال٨كٍَٓ ًٖ ٠ت مهضع ؾغي
ً
للمٗلٓماث ُ٘٢ ،لّ مْٓ ٟٓبهٟاط ال٣اهٓن ِٖضا باملخآٞت ٖلى ؾغٍخّ.

 اإلاٗلٓماث ؤلال٨ترْهُت الخـي ًدؿبب ؤلاٞهاح ٖنها في ازترا ١الكب٩اث املخمُت
ْالخجِحزاثَْٗ ،غيِا للمدٓ ؤْ الؿغ٢ت.
ب -إذا كجد ادلوهف ادلختص أف ادلعلومة ادلطلوبة يقع جزء منها لت بند استثناء كاحد أك أكثر من االستثناءات ا ددة ،كهو يستند إىل هذا
االستثناء ،فعليه تسليم اجلزء غَت ادلستثٌت كإشعار مقدـ الطلب خطيان أف هناؾ جزءان من ادلعلومة حجب عنه ،زل ّددان على كجه اخلصوص كخطيان
االستثناء ا دد يف هذا القانوف الذم استند إليه ادلوهف ادلختص حلجب ادلعلومة.
ج  -إذا قدـ الطلب للحصوؿ على ادلعلومات ككانت ادلعلومات متوفرة لدل ادلصدر بلغة أخرل ،أك بشكل سلتلف عما هو مطلوب ،ميكن
االكتفاء بتسليمه ادلعلومات ادلطلوبة ابللغة أك الشكل الذين تتوفر فيهما طادلا لتوايف على ادلعلومات ادلطلوبة.
مادة ( :)21جيب على ادلوهف ادلختص عند ادل وافقة على الطلب أف يقدـ لطالب ادلعلومة ادلطلوبة كل الواثئق التػي لتوم على ادلعلومة كرقيان أك

الكًتكنيان كفقان للصيغة التػي تتوفر لدل اجلهة ،ككما هي مطلوبة من مقدـ الطلب.
مادة ( :) 21جيوز للموهف ادلختص إحالة الطلب جلهة أخرل بعد إشعار الطالب بذلك خالؿ الفًتة الزمنية األساسية ا ددة يف ادلادة ()19
من هذا القانوف ،إذا تبُت له أف عالقة تلك اجلهة ابدلعلومة أكرب ،كيف هذر احلالة يعتبػر الطلب ككأنه قدـ إىل اجلهة التػي أحيل إليها يف الوقت
الذم متّ فيه تقدميه إىل اجلهة األخرل كفقان للمادة ( )19من هذا القانوف.
كنصت ادلادة ( )26على أنه  :ال جيوز للموهف ادلختص رفض الكشف عن ادلعلومات الواردة يف ادلادة ( )25من هذا القانوف إذا :أ -كانت
هذر ادلعلومة ال زالت حبوزة اجلهة كتعود ألكثر من ثالثُت سنة .ب -سبق أف كانت هذر ادلعلومات متاحة للجمهور.

 اإلاٗلٓماث طاث الُبُٗت الخجاعٍت ؤْ اإلاالُت ؤْ الا٢خهاصًت ؤْ الهىاُٖت ؤْ ألابدار
الٗلمُت ؤْ الخ٣ىُت الخـي ًاصي ال٨كٖ ٠نها بلى ؤلازال ٫بد ٤اإلاالْ ٠اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت،
ؤْ باإلاىاٞؿت الٗاصلت ْاإلاكغْٖت ؤْ الخـي جاصي بلى عبذ ؤْ زؿاعة ٚحر مكغْٖحن ألي
شخو ؤْ قغ٦ت.
 اإلاٗلٓماث الخـي مً اإلاخٓ ٘٢في خا ٫ؤلاٞهاح ٖنها ،حٗغٌٍ خُاة ٞغص ما ؤْ ؾالمخّ
الجؿضًت للخُغ.
ً
ً
 البُاهاث الصخهُت ،الخـي مً قإن ؤلاٞهاح ٖنها ؤن ٌك٩ل اههها٧ا ٚحر مىُُ٣ا
لخهٓنُاث الٟغص ،ما لم ج ً٨البُاهاث الصخهُت مخهلت بٓاظب ؤْ ُْْٟت ؤْ
مىهب ٖام ٌكٛلّ َظا الٟغص.

ادلطهب انثبين
انسًبث ادلشخزكت نهخشزَؼبث انؼزبُت ادلُظًت حلزَت انزأٌ
وانخؼبُـز واحلصىل ػهً ادلؼهىيبث

ًجم٘ بحن حكغَٗاث الضْ ٫الٗغبُت ُ
اإلاىٓمت لخغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓماث ،ؾماث ٖامت مكتر٦ت جهب ظمُِٗا في اججاٍ ْاخض َٓٞ :غى ُٓ٢ص ٚحر مبرعة ٖلى
مماعؾت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان لِظا الخ َْٓ ،٤ألامغ الظي ًدىا ٌ٢م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت
اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانٍْ ،مً٨
عنض زمـ ؾماث مكتر٦ت بحن الدكغَٗاث الٗغبُت ْهي:
 -2ب٢غاع الخٖ ٤لى اإلاؿخٓٔ الضؾخٓعي ْبخالت جىُٓم اإلاماعؾت بلى الٓ٣اهحن الخـي جإحي مُ٣ضة ْمىخ٣هت
للخ ٤باملخالٟت للمٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن.
 -3بقتراٍ الخهٖٓ ٫لى جغزُو مؿب ٤لخإؾِـ الصخُٟت ؤْ اإلاُبٖٓت ؤْ ٚحر طل ٪مً ْؾاثل ؤلاٖالم.
 -4حٗضص الُٓ٣ص ؤلاصاعٍت ٖلى مماعؾت خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغْ ،مىذ الجِت ؤلاصاعٍت (ْػاعة ؤلاٖالم) ؾلُاث
ْاؾٗت في ؤلاقغاْ ٝاإلاغا٢بت ٖلى مماعؾاث الصخْٚ ٠حرَا مً ْؾاثل ؤلاٖالم.
٦ -5ثرة ْجىٕٓ املخٓٓعاث الدكغَُٗت الخـي ج٣لو ْجيخ٣و مً املجا ٫الخُٓي إلاماعؾت خغٍت الغؤي
ْالخٗبُـغ ْالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ،باملخالٟت للمٗاًحر اإلاكاع بليها في ؤلاٖالم.
ُ
 -6حٗضص ْ٢ؿٓة الٗٓ٣باث اإلاٟغْيت ٖىض مسالٟت الٓ٣اهحن اإلاىٓمت لخغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ .

َْظا ٧لّ هدىاْلّ ٖلى الىدٓ الخالي:

أوال :الدكغَ٘ الؿٗىصي اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ
ً ً
لم ًخًمً الىٓام الاؾاس ي في الؿٗٓصًت ؤي هو زام ًٟ٨ل َظا الخ ٤بل ؤْعص خ٨ما ٖاما في
ً
ً
اإلااصة (ْ ، )37هها مُ٣ضا في اإلااصة (ٞ )4:ىهذ اإلااصة (ٖ )37لى ( :جدمي الضْلت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْ ٤ٞالكغَٗت ؤلاؾالمُت ) ْههذ اإلااصة (ٖ )4:لى  ( :جلتزم ْؾاثل الاٖالم ْاليكغ ْظمُ٘ ْؾاثل
الخٗبُـغ بال٩لمت الُُبت ْبإهٓمت الضْلت ْحؿِم في جش ٠ُ٣ألامت ْصٖم ْخضتها ٍْدًغ ما ًاصي
الى الٟخىت ؤْ الاه٣ؿام ؤْ ًمـ بإمً الضْلت ْٖال٢هها الٗامت ؤْ ٌس يء الى ٦غامت ؤلاوؿان ْخّ٢ٓ٣
ْجبحن ألاهٓمت ُُٟ٦ت طل. ) ٪
ُ
ؤما ٖلى اإلاؿخٓٔ ال٣اهٓوي ٞةن الدكغَ٘ الؿٗٓصي اإلاىٓم لِظا الخ ِٓٞ ٤هٓام اإلاُبٖٓاث
ْاليكغ الهاصع باإلاغؾٓم اإلال٩ي ع٢م (م ْ )43/جاعٍش َ2532/:/4ـ اإلاٗض ٫بمٓظب الامغ اإلال٩ي
الهاصع بخاعٍش 3122/5/3:م ْالظي هدىاْلّ بالضعاؾت ٖلى الىدٓ الخالي :
م

الؿماث الٗامت

2

اإلابضأ الٗام

1

يغوعة
الخهىٖ ٫لى
جغزُو.

الىو ال٣اهىوي
-

خغٍت الخٗبحر ًٖ الغؤي مٟٓ٨لت بمسخلْ ٠ؾاثل اليكغ في هُا ١ألاخ٩ام الكغٖیت
ْالىٓامیت(اإلااصة .)9
ُ
ال جسً٘ الصخ ٠املخلیت للغ٢ابت ،بال في الٓغْ ٝالاؾخصىاثُت الخـي ً٣غھا عثیـ مجلـ
الٓػعاء(اإلااصة .)35

ال ًجىػ مؼاولت أي وكاٍ مما ط٦غ في اإلااصة الشاهُت ئال حترزُو مً الىػاعة وال ٌٟٗي َظا
111
مً الخهىٖ ٫لى أي جغزُو جىظبه الاهٓمت ألازغي  .ماصة () (. )1
ًجىػ  -زاعط هُا ١اإلاإؾؿاث الصخُٟت ألاَلُت  -ئنضاع الصخ ٠مً ٢بل الجهاث
ألاَلُت أو الاٞغاص حترزُو مً الىػاعة بٗض مىا٣ٞت عةِـ مجلـ الىػعاء .

 ) 111تنص ادلادة ( )2من نظاـ ادلطبوعات كالنشر السعودم على  :لضع ألحكاـ هذا النظاـ النشاطات األتية  )1 :ادلطبوعات  )2 .خدمات
اإلعداد دلا قبل الطباعة  )3 .ادلطابع  )4 .ادلكتبات  )5 .الرسم كاخلط )6 .التصوير الفوتوجرايف )7 .استَتاد االفالـ كأشرطة الفيديو أك بيعها أك
أتجَتها  )8 .التسجيالت الصوتية كاالسطوانت  ) 9 .االنتاج الفٍت اإلذاعي أك التلفزيوين أك السنمائي أك ادلسرحي )11 .االستوديوهات
التلفزيونية كاالذاعية  ) 11 .مكاتب كسائل االعالـ األجنبية كمراسلوها  )12 .الدعاية كاإلعالف  )13 .العالقات العامة )14 .النشر .
)15التوزيع  )16 .اخلدمات الصحفية  )17 .إنتاج برامج احلاسب االيل أك بيعها أك أتجَتها  )18 .الدراسات كاالستشارات االعالمية )19 .
النسخ كاالستنساخ  )21 .أم نشاط تقًتح الوزارة إضافته كيقرر رئيس رللس الوزراء .

3

الُ٣ىص ٖلى
مماعؾت خغٍت
الغأي والخٗبُـغ
والخ ٤في
الخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث

1

اإلادٓىعاث

1

الجؼاءاث
والٗ٣ىباث

 ٖلى ٧ل مال ٠ؤْ هاقغ ؤْ َاب٘ ؤْ مٓػًٕ ،غٚب في َباٖت ؤي مُبٖٓت ؤْ جٓػَٗھا ؤن ً٣ضموسخخحن مىھا بلى الٓػاعة إلظاػجھا ٢بل َبٗھا ؤْ ٖغيھا للخضاْْٖ ،٫لى الٓػاعة بظاػة
ً
اإلاُبٖٓت ؤْ عًٞھا م٘ بیان ألاؾباب زال ٫زالزحن ًٓماْ ،لهاخب الكإن الخٓلم مً ٢غاع
الغ ٌٞلضٔ الٓػٍغ(اإلااصة.)24
 اإلاالْ ٠الىاقغ ْالُاب٘ مؿاْلٓن ٖما ًغص في اإلاُبٖٓت مً مسالٟاث بطا َبٗذ ؤْ ْيٗذللخضاْ ٫صْن بظاػجھاٞ ،ةطا حٗظعث مٗغٞت ؤي مىھم ؤنبذ اإلآػٕ ھٓ اإلاؿاْْ ،٫بال ٞخ٘٣
اإلاؿاْلیت ٖلى الباج٘ (اإلااصة .)26
جىو اإلااصة (ٖ ):لى :ؤً -لتزم ٧ل مؿاْ ٫في اإلاُبٖٓت بالى٣ض اإلآيٓعي ْالبىاء الِاص ٝبلى
اإلاهلخت الٗامتْ ،اإلاؿدىض بلى ْ٢اج٘ ْقٓاَض صخُدتٍُْ ،دٓغ ؤن ًُيكغ بإي ْؾُلت ٧اهذ ،ؤي مما
ًإحي:
 ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤْ ألاهٓمت الىاٞظة. ما ًضٖٓ بلى ؤلازال ٫بإمً البالص ؤْ هٓامِا الٗام ،ؤْ ما ًسضم مهالر ؤظىبُت جخٗاعى م٘اإلاهلخت الَٓىُت.
 الخٗغى ؤْ اإلاؿاؽ بالؿمٗت ؤْ ال٨غامت ؤْ الخجغٍذ ؤْ ؤلاؾاءة الصخهُت بلى مٟتي ٖاماإلامل٨ت ؤْ ؤًٖاء َُئت ٦باع الٗلماء ؤْ عظا ٫الضْلت ؤْ ؤي مً مْٟٓيها ،ؤْ ؤي شخو مً
طْي الهٟت الُبُُٗت ؤْ الاٖخباعٍت الخانت.
 بزاعة الىٗغاث ْبض الٟغ٢ت بحن اإلآاَىحن. حصجُ٘ ؤلاظغام ؤْ الخض ٖلُّ. ما ًًغ بالكإن الٗام في البالص.ً
 ْ٢اج٘ الخد٣ُ٣اث ؤْ املخا٦ماث ،صْن الخهٖٓ ٫لى بطن مً الجِت املخٓلت هٓاما.ْجىو اإلااصة (ٖ )29لى :ججاػ اإلاُبٖٓاث الخاعظُت بطا زلذ مً ٧ل ما ٌس يء بلى ؤلاؾالم ؤْ هٓام
الخ٨م ؤْ ًًغ باإلاهلخت الٗامت للضْلت ،ؤْ ًسضف آلاصاب الٗامت ٍْىافي ألازال.١
ْجدٓغ اإلااصة (ٖ )41لى الصخْٖ ٠لى الٗاملحن ٞیھا ٢بٓ ٫ؤي مىٟٗت ،مً ھباث ؤْ بٖاهاث ؤْ
ّ
ٚحرھا ،مً ظھاث صازلیت ؤْ زاعظیت ئال بٗض مىا٣ٞت الىػاعة.
 جىو اإلااصة (ٖ )3:لى ؤن للٓػاعة سخب الترزیو ؤْ بلٛاء اإلآا٣ٞت ٖلى بنضاع الصخیٟت فيبخضٔ الخالخحن آلاجِخحن -2:بطا لم ًخم ؤلانضاع زال ٫مضة ؤ٢هاھا ؾيخان مً ؤلابالًٖ ٙ
الترزیو -3 .بطا جٓ ٠٢ؤلانضاع مضة مخهلت جؼٍض ٖلى ؾىت.
ً
ً
 ْجىو اإلااصة (ٖ )46لى ٧ :ل صخیٟت وؿبذ بلى الٛحر جهغٍدا ٚحر صخیذ ،ؤْ وكغث زبراً
ً
مجاها ً
بىاء ٖلى َلب ناخب الكإن ،في ؤْٖ ٫ضص ًهضع بٗض
زاَئا ،ؤن جصدر طل ٪بيكغٍ
َلب الخصخیذٓ٩ٍْ ،ن طل ٪في اإلا٩ان الظي ؾب ٤ؤن وكغ الخبر ؤْ الخهغٍذ ٞیّ ،ؤْ في م٩ان
باعػ مىھاْ ،إلاً ؤنابّ يغع خ ٤اإلاُالبت بالخٌٍٗٓ.
 ْجىو اإلااصة (ٖ )47لى ؤن للٓػاعة ٖىض الًغْعة ،سخب ؤي ٖضص مً ؤٖضاص الصخیٟت ،بطاجًمً ما ًسال ٠ؤخ٩ام الكغَٗت ؤلاؾالمُتً ،
بىاء ٖلى ٢غاع مً اللجىت اإلاىهٓم ٖلیھا في اإلااصة
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الؿابٗت ْالشالزحن) (.
 ْجىو اإلااصة ( )49مً ال٣اهٓن ٖلى ؤن م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها هٓام آزغ،ٌٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠ؤخ٩ام َظا الىٓام بٓاخضة ؤْ ؤ٦ثر مً الٗٓ٣باث الخالُت:
ٚ غامت ال جؼٍض ٖلى ( )611ؤل ٠عٍاْ ،٫جًاٖ ٠الٛغامت بطا ج٨غعث املخالٟت.
 بً٣ا ٝاملخال ًٖ ٠ال٨خابت في ظمُ٘ الصخْ ٠اإلاُبٖٓاث ،ؤْ ًٖ اإلاكاع٦ت ؤلاٖالمُت مً
ً
زال ٫ال٣ىٓاث الًٟاثُت ،ؤْ ٖنهما مٗا.

 ) 112عدلت مبوجب األمر ادللكي الصادر يف 2111/4/29ـ.

ً
ً
 بٚال ١ؤْ حجب مدل املخالٟت ما٢خا ؤْ جهاثُاٞ ،ةن ٧ان مدل املخالٟت صخُٟت ٓ٩ُٞن
جىُٟظ ٢غاع ؤلاٚال ١بمٓا٣ٞت عثِـ مجلـ الٓػعاءْ ،بن ٧ان مدلِا صخُٟت بل٨ترْهُت ؤْ
ً
مٓٗ٢ا ْهدٓ طلٓ٩ُٞ ٪ن جىُٟظ ٢غاع ؤلاٚال ١ؤْ الدجب مً نالخُت الٓػٍغ.
 وكغ اٖخظاع مً املخال ٠في اإلاُبٖٓت ،بطا ٧اهذ مسالٟخّ وكغ مٗلٓماث مٛلَٓت ؤْ
اتهاماث ججاٍ اإلاظٓ٧عًٍ في ال٣ٟغة ( )4مً اإلااصة ( ):مً َظا الىٓام ٤ْٞ ،الهُٛت الخـي
ُ
جغاَا اللجىت ْٖلى ه٣ٟخّ الخانت ْفي هٟـ اإلا٩ان الظي وكغث  ُّٞاملخالٟت.
ْ بطا ٧اهذ املخالٟت جمشل بؾاءة بلى الضًً ؤلاؾالمي ،ؤْ اإلاؿاؽ بمهالر الضْلت الٗلُا ؤْ
بٗٓ٣باث ًسخو بىٓغَا الً٣اءٗٞ ،لى اللجىت بخالهها  -ب٣غاع مؿبب  -بلى الٓػٍغ لغِٗٞا
بلى اإلال ٪للىٓغ في اجساط ؤلاظغاءاث الىٓامُت إل٢امت الضٖٓٔ ؤمام املخ٨مت املخخهت ،ؤْ
ً
اجساط ما ًغاٍ مد٣٣ا للمهلخت الٗامت.
 ْجىو اإلااصة (ٖ )4:لى ؤن للٓػاعة سخب اإلاُبٖٓاث اإلاٗغْيت للخضاْ ٫صازلیت ٧اهذ ؤْزاعظیت ،في الخالخحن آلاجِخحنٖ- 2 :ىضما جٓ٩ن مدٓٓعة الخضاْٖ- 3 .٫ىضما جٓ٩ن ٚحر
مجاػةْ ،جٓ٩ن مكخملت ٖلى بٌٗ املخٓٓعاث اإلاىهٓم ٖلیھا في اإلااصة الخاؾٗت ؤْ اإلااصة
الشامىت ٖكغْ ،جٓ٩ن الجھت املخٓلت بالىٓغ في طل ٪اللجىت اإلاىهٓم ٖلیھا في اإلااصة
ً
الؿابٗت ْالشالزحنْ ،ھي الخـي ج٣غع ما جغاٍ مىاؾبا ،بةجالٞھا صْن حٌٍٗٓ ؤْ ج٩لی ٠ناخب
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الٗال٢ت بةٖاصجھا بلى زاعط اإلامل٨ت ٖلى ه٣ٟخّ بن ٧اهذ زاعظیت) ( .

 )113تنص ادلادة ( )37ادلعدلة مبوجب االمر ادللكي الصادر يف  2111/4/29ـ على  1تشكل جلنة إبتدائية أك أكثر برائسة من تتوافر فيه خربة يف
األعماؿ القضائية كعضوية مستشار نظامي كأحد ادلختصُت يف االعالـ للنظر يف سلالفات أحكاـ هذا النظاـ كتطبق العقوابت الواردة فيه  2 .ال
تنظر اللجنة إال يف الشكاكم اليت يرفعها أم شخص شلن له صفة أك مصلحة مباشرة أك لاؿ اليها من الوزير  )3 .تصدر قرارات اللجنة االبتدائية
ابالمجاع أك ابالغلبية بعد دعوة ادلخالف أك من ميثله كمساع أقواله  .كجيوز ذلا دعوة من ترل اإلستماع اىل أقواله .

زاهُا :الدكغَ٘ ؤلاماعاحي اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ
جىو اإلااصة ( )32مً الضؾخىع ٖلى " :خغٍت الغأي و الخٗبُـغ ٖىه حال٣ى ٫و ال٨خاحت ،و ؾاةغ و ؾاةل الخٗبُـغ
مٟ٨ىلت في خضوص ال٣اهىن" .
أما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخٞ ٤هى ال٣اهىن ع٢م ( )21لؿىت 2932م بكأن اإلاُبىٖاث واليكغ والظي
هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :
م
2

الؿماث الٗامت
اإلابضأ الٗام

الىو ال٣اهىوي
 الصخاٞت خغة في خضْص ال٣اهٓنْٕ ،اهظاع الصخ ٠ؤْ حُُٗلِا ،ؤْ بلٛائَا بالُغ ١ؤلاصاعٍت مدٓٓع ،ماصة (. ):9ّ
ٖضم ظىاػ مماعؾت اليكاٍ ئال بٗض الخهىٖ ٫لى جغزُو مً الىػاعة،اإلآاص (،34 ،33 ،32 ،28 ،4
.)35
م(ٖ :)23لى الُاب٘ ٢بل َب٘ ؤي مُبٕٓ صْعي ؤن ًدهل مً الجِت املخخهت ٖلى جغزُو بُبّٗ.
٫
م ( :)41ال ًجٓػ إلاغاؾلي الصخ ٠ؤْ ْ٧االث ألاهباء ألاظىبُت مماعؾت ٖملِم في الضْلت ٢بل الخهٓ ٖلى
جغزُو بظل ٪مً الجِت املخخهت بالٓػاعةٓ٩ٍْ ،ن الترزُو إلاضة ؾىت ٢ابلت للخجضًضْ ،جٓ٩ن ٟ٦الت
اإلاخٟغٚحن مً َاالء اإلاغاؾلحن ٖلى الٓػاعة.
ً
م (ً : )43خٓلى الٓػٍغ ٖغى َلب الترزُو بةنضاع الصخُٟت ٖلى مجلـ الٓػعاء مكٖٟٓا بٓظِت هٓغ
الٓػاعةْ ،طل ٪الجساط ٢غاع في قإهّ.

 1يغوعة
الخهىٖ ٫لى
"جغزُو"

3

الُ٣ىص ٖلى
مماعؾت خغٍت
الغأي والخٗبُـغ
والخ ٤في
الخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث

1

اإلادٓىعاث
اإلاُ٣ضة لخغٍت
الغأي والخٗبُـغ

-

-

م (ً :)7جب ٖلى مال ٪اإلاُبٗت ؤْ اإلاؿاْ ًٖ ٫بصاعتها بزُاع الجِاث املخخهت بالٓػاعة ٦خابت ب٩ل حُٛحر
ً
ًُغؤ ٖلى البُاهاث الخـي اقخمل ٖليها َلب الترزُو بٟخذ اإلاُبٗتْ ،طل ٪زال ٫ؤعبٗت ٖكغ ًٓما مً جاعٍش
خضْر الخُٛحر .
م ( :)8ال ًجٓػ إلاال ٪اإلاُبٗت ؤن ًجز ًٖ ٫ملُ٨هها بال بلى ؤخض اإلآاَىحنْ ،طل ٪بٗض الخهٖٓ ٫لى مٓا٣ٞت
٦خابُت مؿب٣ت مً الجِت املخخهت.
م (ٖ :)25لى الُاب٘٢ ،بل َب٘ ؤي مُبٕٓ لصخو َبُعي ؤْ اٖخباعي ال ًخمخ٘ بجيؿُت الضْلت ؤن ًدهل
مً الجِت املخخهت بالٓػاعة ٖلى بطن بُبّٗ.
م ( :)26ال ًجٓػ للُاب٘ ؤن ٌُٗض َب٘ مُبٕٓ خٓغث الؿلُت املخخهت صزٓلّ بلى البالص ،ؤْ ٢غعث مى٘
ً
جضاْلّ ٞيها٦ ،ما ال ًجٓػ للُاب٘ ؤن ًُب٘ مُبٖٓا باملخالٟت ألخ٩ام اإلااصجحن ( )25 ،23مً َظا ال٣اهٓن.
م ( :)27بطا ٧ان ناخب الكإن ٢ض َلب مً الُاب٘ َب٘ مُبٕٓ ٌٗتزم جٓػَّٗ في صْلت ؤزغٔ٧ ،ان ٖلى
الُاب٘ ؤن ًدهل مً الجِت املخخهت بالٓػاعة ٖلى بطن بُبّٗ.
م ( :)81ال ًجٓػ الخٗغى لصخو عثِـ الضْلت ؤْ خ٩ام ؤلاماعاث بالى٣ض.
ً
م (ًُ :)82دٓغ وكغ ما ًخًمً جدغًٍا ؤْ بؾاءة بلى ؤلاؾالم ؤْ بلى هٓام الخ٨م في البالص ؤْ ؤلايغاع
باإلاهالر الٗلُا للضْلت ؤْ بالىٓم ألاؾاؾُت الخـي ًٓ٣م ٖليها املجخم٘.
ً
م ( :)83ال ًجٓػ وكغ آعاء جخًمً اههها٧ا لخغمت آلاصاب الٗامت ؤْ جىُٓي ٖلى ؤلاؾاءة بلى الىاقئت ،ؤْ ٖلى
الضٖٓة بلى اٖخىا ١ؤْ جغٍْج اإلاباصت الِضامت.
م (ًُ :)84دٓغ وكغ ما مً قإهّ الخدغٌٍ ٖلى اعج٩اب الجغاثم ؤْ بزاعة البًٛاء ؤْ بض عْح الك٣ا ١بحن
ؤٞغاص املجخم٘.
ًجٓػ
بٛحر بطن مً الجِت املخخهت بالٓػاعة وكغ ؤهباء الاجهاالث الؿغٍت الغؾمُت ؤْ الكاْن
م ( :)85ال
الٗؿ٨غٍت٦ ،ما ال ًجٓػ وكغ ههٓم الاجٟاُ٢اث ؤْ اإلاٗاَضاث الخـي حٗ٣ضَا الخٓ٩مت ٢بل وكغَا في
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الجؼاءاث
والٗ٣ىباث

الجغٍضة الغؾمُت بال بةطن زام مً َظٍ الجِت.
ي
 م ( :)86ال ًجٓػ بؿٓء ٢هض وكغ جدغٍ ٠إلاا ًجغ في الجلؿاث ؤْ اإلاضاْالث ؤْ في الجلؿاث الٗلىُتللمدا٦م ؤْ الُِئاث الىٓامُت في الضْلت.
ً
 م ( :)87ال ًجٓػ وكغ ما ًخًمً ُٖبا في خ ٤عثِـ صْلت ٖغبُت ؤْ بؾالمُت ؤْ ؤًت صْلت ؤزغٔ نضً٣ت٦ ،ماًُدٓغ وكغ ما مً قإهّ حٗ٨حر ن ٟٓالٗال٢اث بحن الضْلت ْبحن البالص الٗغبُت ؤْ ؤلاؾالمُت ؤْ الهضً٣ت.
ً
ً
 م ( :)88ال ًجٓػ وكغ ما ًخًمً ججىُا ٖلى الٗغب ؤْ حكٓحها لخًاعتهم ؤْ جغاثهم. م ( :)92ال ًجٓػ وكغ ما مً قإهّ ؤلايغاع بالٗملت الَٓىُت ،ؤْ ًاصي بلى بلبلت ألا٩ٞاع ًٖ الٓي٘الا٢خهاصي للبالص.
ً
ً
 م ( :)93ال ًجٓػ ؤن جخًمً اليكغاث ؤْ ؤلاٖالهاث ٖباعاث ؤْ نٓعا ؤْ عؾٓما جىافي آلاصاب الٗامت ،ؤْ ًٓ٩نمً قإجها جًلُل الجمِٓع.
 م ( :)94ال ًجٓػ وكغ بٖالهاث ًٖ ألاصٍْت ؤْ اإلاؿخدًغاث الهُضالهُت بال بةطن زام مً الجِت املخخهتبٓاػعة الصخت.
ُ
 م ( :)95ال ًجٓػ الًُٗ في ؤٖما ٫مْٖٓ ٠ام ؤْ شخو طي نٟت هُابُت ٖامت ؤْ في خَْٟٗ ،ّ٣ى ال٩اجبمً اإلاؿاْلُت بطا زبذ ؤهّ ٧ان خؿً الىُت ٌٗخ٣ض صخت الٓ٢اج٘ الخـي ؤؾىضَا بلى اإلآْ ٠الٗام ؤْ الصخو
ً
طي الهٟت الىُابُت الٗامت ؤْ اإلا٩ل ٠بالخضمت الٗامتْ ،ؤن اٖخ٣اصٍ َظا ٢اثما ٖلى ؤؾباب مٗٓ٣لت.
ً
 م ( :)96ال ًجٓػ وكغ جد ٤ُ٣في مٓيٕٓ ًدىاْ ٫ؤ٦ثر مً َغ ٝصْن ؤن ًخًمً َظا الخدٖ ٤ُ٣غيا آلاعءظمُ٘ ألاَغا ٝاإلاٗىُت مباقغة بهظا اإلآيٕٓ .
حالُغ١
ؤلاصاعٍت
 م ( )93الصخاٞت خغة في خضوص ال٣اهىنٕ ،واهظاع الصخ ٠أو حُُٗلها ،أو ئلٛاؤَاّ
مدٓىع ئال ئطا ٧ان مً قأن جضاولها اإلاؿاؽ حالُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت أو الخدغٌٍ يض هٓام الخ٨م أو
ؤلايغاع حاإلاهلخت الٗلُا للضولت ،أو وكغ مىاص حس يء ئلى اإلاغج٨ؼاث الضؾخىعٍت لها ،وبسانت مٟهىم
الىخضة وؤلاجداص وتهضًض الىٓام الٗام أو زضمت مهالر أظى ُت جخٗاعى م٘ اإلاهلخت الىَىُت ،أو ئطا
جبحن أن الصخُٟت خهلذ مً أًت صولت أظى ُت ٖلى مٗىهت أو مؿاٖضة أو ٞاةضة في أي نىعة ،أو ٧اهذ
وألي ؾ ب وجدذ أًت حجت أو حؿمُت خهلذ بها ٖليها أو وكغث أ٩ٞاع صولت مٗاصًت ،أو أٞكذ ألاؾغاع
الٗامت الٗؿ٨غٍت ،أو وكغث ما ًمـ الغ٧اةؼ ألاؾاؾُت للمجخم٘ ،ووكغث أزباعا أو مىاصا ئٖالمُت جإصي
ئلى ئخضار حلبلت في الغأ ي الٗام جدىافى م٘ مخُلباث اإلاهلخت الىَىُت،
 م ( :)53بطا امخى٘ عثِـ جدغٍغ الصخُٟت ؤْ املخغع اإلاؿاْ ًٖ ٫وكغ الخصخُذ باملخالٟت ألخ٩ام اإلااصجحنالؿاب٣خحن٢ٖٓ ،ب بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت ؤقِغ ْبٛغامت ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صعَمْ ،ال جؼٍض ٖلى ٖكغة
آال ٝصعَم ،ؤْ بإخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
 م (ً :)56لغى الترزُو الهاصع للصخُٟت ب٣غاع مً الٓػٍغ بطا َلب مالِ٨ا طلْ ،٪للٓػٍغ بلٛاء الترزُو فيؤي مً ألاخٓا ٫آلاجُت -2 :بطا لم جِٓغ الصخُٟت زال ٫الؿخت ألاقِغ الخالُت لهضْع الترزُو الخام بها-3 .
بطا لم جهضع الصخُٟت باهخٓام زال ٫ؾخت ؤقِغ مً جاعٍش نضْع الترزُو الخام بها-4 .بطا جٓفى مال٪
الصخُٟت ْلم ًخِؿغ لٓعزخّ بنضاعَا باهخٓام زال ٫ؾىت مً جاعٍش الٓٞاة.
 م (ٌٗ :)99ا٢ب بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ قِغًٍ ْال جؼٍض ٖلى ؾخت ؤقِغْ ،بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صعَمْال جؼٍض ٖلى ٖكغة آال ٝصعَم ،ؤْ بإخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن ،مال ٪الصخُٟت ْعثِـ جدغٍغَا ْاملخغعْن
اإلاؿاْلٓن ًٖ ؤ٢ؿامِا٦ْ ،ظل ٪الُاب٘ ْالىاقغ بن ْظضا ،بطا ؤنضعْا الصخُٟت الخـي ٢ط ي بخُُٗلِا ْلٓ
ً
٧ان َظا ؤلانضاع جدذ اؾم آزغ ْللمد٨متًٞ ،ال ًٖ جٓ ُ٘٢الٗٓ٣بت اإلاىهٓم ٖليها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ،ؤن
ج٣ط ي بخُُٗل الصخُٟت إلاضة ال جخجاْػ قِغًٍْ ،جًا ٝمضة الخُُٗل الجضًضة بلى مضة الخُُٗل الؿاب٣ت
ْجدبِٗا.

-

-

-

-

م (٧ :)9:ل مسالٟت لخ٨م اإلااصة ( )81مً َظا ال٣اهٓنٌٗ ،ا٢ب مغج٨بها بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ ؾخت ؤقِغْ ،ال
جؼٍض ٖلى ؾيخحن ْبالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝصعَمْ ،ال جؼٍض ٖلى ٖكغًٍ ؤل ٠صعَم ،ؤْ بإخضٔ
َاجحن الٗٓ٣بخحنٍْ ،د٨م بالٗٓ٣بت اإلاىهٓم ٖليها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ٖلى عثِـ جدغٍغ الصخُٟتْ ،للمد٨مت
ً
ًٞال ًٖ الٗٓ٣بت اإلاىهٓم ٖليها في ال٣ٟغجحن الؿاب٣خحن ؤن ج٣ط ي بخُُٗل الصخُٟت مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت
ؤقِغ.
ً
م (ً :):1جٓػ الدجؼ بصاعٍا ٖلى اإلاُبٕٓ ؤْ الصخُٟت بطا جم الُب٘ ؤْ ؤلانضاع ؤْ الخضاْ ٫باملخالٟت ألي خ٨م
مً ؤخ٩ام اإلآاص( . )33،32،31،27،26،25،23
م ( :):6ابطا اعج٨ب ال٩اجب ؤْ ْاي٘ الغؾم ؤْ مً باقغ ٚحر طل ٪مً َغ ١الخٗبُـغ ظغٍمت مما هو ٖلُّ َظا
ال٣اهٓن ،اٖخبر عثِـ جدغٍغ الصخُٟت ؤْ املخغع اإلاؿاْ٢ ًٖ ٫ؿمِا الظي خهل  ُّٞاليكغ ،بطا لم ً ً٨زمت
ً
ً
عثِـ جدغٍغ ٞاٖال ؤنلُا لِظٍ الجغٍمتَْٗ ،ا٢ب م٘ مغج٨بها بالٗٓ٣بت اإلا٣غعة لِاْ ،م٘ طلٌُٟٗ ٪ى عثِـ جدغٍغ
الصخُٟت ؤْ املخغع اإلاؿاْ٢ ًٖ ٫ؿمِا الظي خهل  ُّٞاليكغ مً اإلاؿاْلُت الجىاثُت بطا زبذ ؤن اليكغ ٢ض
جم بٛحر ٖلمّْ ،ؤهّ ٢ض ٢ضم مىظ بضء الخد٧ ٤ُ٣ل ما لضًّ مً اإلاٗلٓماث ْألاْعا ١للمؿاٖضة ٖلى مٗغٞت
اإلاؿاْٖ ٫ما وكغ.
م ( :):7بطا ٧اهذ ال٨خابت ؤْ الغؾم ؤْ الهٓع الكمؿُت ؤْ الغمٓػ ؤْ َغ ١الخٗبُـغ ألازغٔ الخـي اؾخٗملذ في
اعج٩اب ؤخضٔ الجغاثم اإلاىهٓم ٖليها في َظا ال٣اهٓن٢ ،ض وكغث في الخاعط ،اٖخبر مؿخٓعص اإلاُبٕٓ ؤْ
ً
ً
الصخُٟت الخـي جم ٞيها اليكغ٦ْ ،ظل ٪مً ٢ام بالخٓػَ٘ ٞاٖال ؤنلُا لِظٍ الجغٍمت ،ما لم ًِٓغ مً ْغْٝ
الضٖٓٔ ؤن اإلاؿخٓعص ؤْ اإلآػٕ لم ً ً٨في ْؾّٗ مٗغٞت مكخمالث اإلاُبٕٓ ؤْ الصخُٟت اإلاظٓ٧عة.
ً
م (ٓ٩ً :):8ن مال ٪الصخُٟت ؤْ اإلاُبٕٓ مؿاْال بالخًامً م٘ عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغع اإلاؿاْ ٫خؿب
ألاخٓا ًٖ ٫الٓٞاء بالخًٍٗٓاث اإلاالُت الخـي ًد٨م بها ٖلُّ إلاهلخت اإلاًغْع
م (ً )93جىػ إلاجلـ الىػعاء حىاءا ٖلى ٖغى وػٍغ ؤلاٖالم والش٣اٞت أن ًهضع ٢غاعٍ في ألاخىا ٫اإلاخ٣ضمت
حخُُٗل الصخُٟت إلاضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ،أو ئلٛاء جغزُو الصخُٟت٦ ،ما ًجىػ إلاجلـ الىػعاء أن ً٣غع
حُُٗل الصخُٟت إلاضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ئطا وكغث ما ًسال ٠الخٓغ الىاعص في اإلاىاص ( 71 ، 71 ، 72 ، 72
 )32 ،وال ًسل ٢غاع الخُُٗل أو ئلٛاء الترزُو حالخ ٤في مدا٦مت اإلاؿإولحن ظىاةُا ،والغظىٕ ئليهم
حالخٗىًٍاث اإلاضهُت٦ ،ما ًجىػ ٖىض الًغوعة ال٣هىي وفي ألاخىا ٫اإلاكاع ئليها في ال٣ٟغة الؿاح٣ت و٠٢
ئنضاع الصخُٟت إلاضة ال جخجاوػ أؾبىٖحن ح٣غاع مً الىػٍغ ،م٘ ئخاَت مجلـ الىػعاء ٖمال بهظا ال٣غاع.

ّ
زالشا :الدكغَ٘ البدغٍني اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ

جىو اإلااصة ( )13مً الضؾخىع ٖلى  :خغٍت الغأي والبدض الٗلمي مٟ٨ىلت ّ ،
ول٩ل ئوؿان خ ٤الخٗبُـغ ًٖ
عأًه ووكغٍ حال٣ى ٫أو ال٨خاحت أو ٚحرَما ،وطل ٪و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن ،م٘ ٖضم
اإلاؿاؽ حأؾـ الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت ووخضة الكٗب ،وبما ال ًشحر الٟغ٢ت أو الُاةُٟت.
وجىو اإلااصة (ٖ )11لى  :م٘ مغاٖاة خ٨م اإلااصة الؿاح٣ت ج٨ىن خغٍت الصخاٞت والُباٖت واليكغ مٟ٨ىلت
و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن.
ّ
أما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخٞ ٤هى اإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م ( )17لؿىت 1221م بكأن جىُٓم الصخاٞت

والُباٖت واليكغ والظًً هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :
م

الىو ال٣اهىوي

الؿماث الٗامت
-

2

اإلابضأ الٗام
-

-

-

-

-

ً
ماصة ( :)2ل٩ل بوؿان خ ٤الخٗبُـغ ًٖ عؤًّ ْوكغٍ بال ٫ٓ٣ؤْ ال٨خابت ؤْ ٚحرَما ْ٣ٞا
للكغٍْ ْألاْيإ اإلابِىت في َظا ال٣اهٓنْ ،طل٧ ٪لّ صْن اإلاؿاؽ بإؾـ الُٗ٣ضة
ؤلاؾالمُت ْْخضة الكٗبْ ،بما ال ًشحر الٟغ٢ت ؤْ الُاثُٟت.
ماصة ( :)38جاصي الصخاٞت عؾالهها بدغٍت ْباؾخ٣الْ ،٫حؿههض ٝتهُئت اإلاىار الخغ
لىمٓ املجخم٘ ْاعج٣اثّ باإلاٗغٞت اإلاؿدىحرة ْباإلؾِام في ؤلاَخضاء بلى الخلٓ ٫ألاًٞل في
٧ل ما ًخٗل ٤بمهالر الًَٓ ْنالر اإلآاَىحن.
ماصة ( :)39ال ًجٓػ مهاصعة الصخ ٠ؤْ حُُٗلِا ؤْ بلٛاء جغزُهِا بال بد٨م مً
الً٣اء.
ماصة ( :)3:الصخُٟٓن مؿخ٣لٓن ال ؾلُان ٖليهم في ؤصاء ٖملِم لٛحر ال٣اهٓن.
ماصة ( :)41ال ًجٓػ ؤن ًٓ٩ن الغؤي الظي ًهضع ًٖ الصخٟي ؤْ اإلاٗلٓماث الصخُدت
ً
الخـي ًيكغَا ؾببا للمؿاؽ بإمىّ٦ ،ما ال ًجٓػ بظباعٍ ٖلى بٞكاء مهاصع مٗلٓماجّ،
ْطل٧ ٪لّ في خضْص ال٣اهٓن.
ماصة ( :)42للصخٟي خ ٤الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ْؤلاخهاءاث ْألازباع اإلاباح وكغَا
ً
َب٣ا لل٣اهٓن مً مهاصعَا٦ ،ما ًٓ٩ن للصخٟي خ ٤وكغ ما ًخدهل منها.
ماصة (ًُ :)43دٓغ ٞغى ؤًت ُٓ٢ص حٗٓ ١جض ٤ٞاإلاٗلٓماث ؤْ جدٓ ٫صْن ج٩اٞا الٟغم
بحن مسخل ٠الصخ ٠في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ،ؤْ ًٓ٩ن مً قإجها حُُٗل خ٤
اإلآاًَ في ؤلاٖالم ْاإلاٗغٞتْ ،طل٧ ٪لّ صْن بزال ٫بم٣خًُاث ألامً الَٓجي ْالضٞإ
ًٖ الًَٓ ْمهالخّ الٗلُا.
ماصة ( :)44للصخٟي في ؾبُل ؤصاء ٖملّ الخ ٤في خًٓع اإلااجمغاث ْ٦ظل ٪الجلؿاث
ً
ْالاظخماٖاث الٗامت ْ٣ٞا لؤلهٓمت الخانت بها.
ً
ماصة (٧ :)45ل مً ؤَان صخُٟا ؤْ حٗضٔ ٖلُّ بؿبب ٖملّ ٌٗا٢ب بالٗٓ٣باث اإلا٣غعة
للخٗضي ٖلى اإلآْ ٠الٗام ؤْ اإلا٩ل ٠بسضمت ٖامّ ،اإلاىهٓم ٖليها في اإلآاص مً
( )32:بلى ( )333مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث بدؿب ألاخٓا.٫
ماصة ( :)46جسً٘ الٗال٢ت بحن الصخٟي ْالصخُٟت لٗ٣ض الٗمل الصخٟي بما ال
ًخٗاعى م٘ الٓ٣اٖض آلامغة في ٢اهٓن الٗمل في الُ٣إ ألاَلي.

 ماصة ( :)47ال ًجٓػ ٞهل الصخٟي مً ٖملّ بال بٗض بزُاع ظمُٗت الصخُٟحنبمبرعاث الٟهلٞ ،ةطا اؾدىٟضث الجمُٗت مغخلت الخٓ ٤ُٞبحن الصخُٟت ْالصخٟي
صْن هجاح ،جُب ٤ألاخ٩ام الٓاعصة في ٢اهٓن الٗمل في الُ٣إ ألاَلي في قإن ٞهل
الٗامل.
 ماصة ( :)92ال ًجٓػ الخد ٤ُ٣م٘ الصخٟي ؤْ ال٩اجب ؤْ عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغعاإلاؿاْ – ٫بن ْظض  -بال بٗض بزُاع الٓػٍغ ْظمُٗت الصخُٟحن ْبدًٓع مىضْب ًٖ
ماؾؿت صخُٟت ؤْ ًٖ الجمُٗت ًسخاعٍ الصخٟي بىٟؿّ.
ً
 ْال ًجٓػ خبـ الصخٟي اخخُاَُا في الجغاثم الخـي ج ٘٣بٓاؾُت الصخ ٠بال فيالجغٍمت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ( )325مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث.
1

يغوعة الخهى٫
ٖلى "جغزُو"

3

الُ٣ىص ٖلى مماعؾت
خغٍت الغأي
والخٗبُـغ والخ ٤في
الخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث

-

-

-

-

-

-

-

اإلااصة (ً:)5جب ٖلى ٧ل مً ًغٚب في بوكاء مُبٗت ْ٢بل مؼاْلت الٗمل ٞيها ،الخهٓ٫
ٖلى جغزُو بظل ٪مً ْػاعة ؤلاٖالم بمٓظب َلب ً٣ضم بليها ٖلى الىمٓطط اإلاٗض مً
الٓػاعة.
ماصة (ٖ :)23لى الُاب٘ ٢بل بنضاع ؤي مُبٕٓ صْعي الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٦خابي
بظل ٪مً ؤلاصاعة.
ماصة ( :)99ال ًجٓػ إلاغاؾلي الصخ ٠ؤْ املجالث ؤْ ْ٧االث ألاهباء ْؤلاطاٖاث ألاظىبُت
مماعؾت ٖملِم في ممل٨ت البدغًٍ ٢بل ؤن ًدهلٓا ٖلى جغزُو بظل ٪مً الٓػاعة،
ٍْٓ٩ن الترزُو إلاضة ؾىت ٢ابلت للخجضًضَْٗ ،ا٢ب ٖلى مسالٟت َظا الخٓغ بٛغامت ال
جخجاْػ ألال ٠صًىاع.
ماصة (ً :)24جب ٖلى الُاب٘٢ ،بل َباٖت ؤي مُبٕٓ لُِئت ؤْ ظِت ؤظىبُت ؤْ ٞغص
ؤظىبي ،ؤن ًدهل ٖلى بطن مؿب ٤بظل ٪مً ؤلاصاعةْ ،جهضع ؤلاصاعة ٢غاعَا في َلب
ً
ؤلاطن زال ٫ؾبٗت ؤًام مً جاعٍش ج٣ضًمّ ْبال اٖخبر الُلب مغٓٞيا.
ماصة (ً :)26جٓػ للمغزو لّ بةوكاء مُبٗت الخىاػ ًٖ ٫الترزُو لٛحرٍ بٗض مٓا٣ٞت
ً
ؤلاصاعةٖ ،لى ؤن ًٓ٩ن اإلاخىاػ ٫لّ مؿخُٓٞا الكغٍْ اإلا٣غعة للخهٖٓ ٫لى الترزُو
ً
ببخضاءاْ ،في خالت اهخ٣ا ٫ملُ٨ت اإلاُبٗت ًٖ َغٍ ٤اإلاحرار ًجب ٖلى الٓعزت ؤن ًسُغْا
ً
ؤلاصاعة بظل٦ ٪خابت زال ٫زالزحن ًٓما مً جاعٍش ْٞاة اإلآعر.
ماصة ( :)28ال ًجٓػ جضاْ ٫ؤي مُبٕٓ بال بٗض الخهٖٓ ٫لى بطن ٦خابي مؿب ٤بظل ٪مً
ُ
ؤلاصاعةْ ،حؿدشجى مً طل ٪اإلاُبٖٓاث طاث الهٟت الخانت ؤْ ٚحر الخجاعٍتٍْ ،هضع
ً
٢غاعا مً الٓػٍغ بدىُٓم قغٍْ ْبظغاءاث ْمٓاُٖض الخهٖٓ ٫لى َظا ؤلاطن.
ماصة ( :)34ال ًجٓػ ٖغى ؤي ُٞلم ؤْ بقاعة بلى ُٞلم ؤْ بٖالن ججاعي بهٓعة ؾِىماثُت
في صْع الؿِىما ٢بل الترزُو بٗغيّ مً لجىت مغا٢بت ألاٞالم الؿِىماثُت ْاإلاُبٖٓاث
اإلاسجلت اإلاكاع بليها في اإلااصة الخالُت٦ ،ما ال ًجٓػ جضاْ ٫اإلاُبٖٓاث اإلاسجلت ٢بل
الخهٖٓ ٫لى مٓا٣ٞت ٦خابُت مؿب٣ت مً ؤلاصاعة بخضاْلِاٍْ ،جٓػ لئلصاعة ٢بل
الترزُو بخضاْ ٫اإلاُبٖٓاث اإلاسجلت ٖغيِا ٖلى اللجىت اإلاظٓ٧عة.
ماصة (٣ً :)57ضم َلب الترزُو بةنضاع صخُٟت بلى ؤلاصاعة ٖلى الىمٓطط اإلاٗض
ً
لظل ،٪مغ٣ٞا بّ وسخت مٗخمضة مً ٖ٣ض جإؾِـ الكغ٦ت ْهٓامِا ألاؾاس ي.
ماصة (ً :)61جب ؤال ً٣ل عؤؽ اإلاا ٫اإلاض ٕٓٞللكغ٦ت الخـي جغٚب في بنضاع صخُٟت ًٖ
ملُٓن صًىاع بدغٍجي بن ٧اهذ الصخُٟت ًٓمُت ًْٖ ،ماثخحن ْزمؿحن ؤل ٠صًىاع
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بدغٍجي باليؿبت للصخُٟت ٚحر الُٓمُتْ ،باليؿبت للصخ ٠اإلاخسههتً ،جب ؤال ً٣ل
عؤؽ اإلاا ٫اإلاض ًٖ ٕٓٞزمؿحن ؤل ٠صًىاع بدغٍجي.
ً
ً
ماصة (ً :)62خم البذ في َلب الترزُو زال ٫ؾخحن ًٓما مً جاعٍش ج٣ضًمّ مؿخٓٞا،
ً
ً
َْٗخبـغ بهً٣اء َظٍ اإلاضة صْن البذ في الُلب عًٞا يمىُاٍْ ،جب ؤن ًٓ٩ن ٢غاع
ً
الغ ٌٞمؿبباْ ،لهاخب الكإن الًُٗ في ٢غاع الغ ٌٞؤمام املخ٨مت ال٨برٔ اإلاضهُت
ً
ً
زال ٫زالزحن ًٓما مً جاعٍش بزُاعٍ ب٣غاع الغ ٌٞؤْ مً جاعٍش اٖخباع َلبّ مغٓٞيا.
ماصة (ً :)64جٓػ للمغزو لّ بةنضاع صخُٟت الخىاػ ًٖ ٫الترزُو لٛحرٍ بٗض
ً
مٓا٣ٞت الٓػٍغٖ ،لى ؤن ًٓ٩ن اإلاخىاػ ٫لّ مؿخُٓٞا للكغٍْ اإلا٣غعة للخهٖٓ ٫لى
ً
الترزُو ببخضاءاْ ،لّ في َظٍ الخالت ؤن ٌؿترص مبل ٜالًمان الظي ؤصاٍ ؤْ ما جب٣ى
مىٍّْ ،دل اإلاال ٪الجضًض مدل اإلاال ٪الؿاب ٤في ٧ل ما هو ٖلُّ في َظا ال٣اهٓن
بمجغص نضْع اإلآا٣ٞت اإلاكاع بليها٦ ،ما جسُغ الٓػاعة ب٩ل حُٛحر في شخو عثِـ
الخدغٍغ ؤْ املخغع اإلاؿاْ – ٫بن ْظض -ؤْ في مٓاُٖض بنضاع الصخُٟت ؤْ حُٛحر نٟهها.
ً
ماصة ( :)25ال ًجٓػ للُاب٘ ؤن ًُب٘ ؤْ ٌسجل مُبٖٓا مى٘ جضاْلّ٦ ،ما ال ًجٓػ لّ
َباٖت مُبٕٓ صْعي ٚحر مغزو ،ؤْ ج٣غع بلٛاء جغزُهّ ؤْ حٗضًلّ ؤْ ًْٖ ّٟ٢
الهضْع٦ ،ما ًُدٓغ َباٖت ؤي مُبٕٓ صْن الخهٖٓ ٫لى ج ٌٍٟٓزُي ،مً مالّ٨
ألانلي ؤْ زل ّٟبالُباٖت.
ماصة (ً :)48لتزم الصخٟي ُٞما ًيكغٍ باإلاباصت ْالُ٣م الخـي ًخًمنها الضؾخٓع ْبإخ٩ام
ال٣اهٓنْ ،ؤن ًغاعى في ٧ل ؤٖمالّ م٣خًُاث الكغْ ٝألاماهت ْالهضْ ،١آصاب اإلاِىت
ً
ْج٣الُضَا بما ًد ٟٔللمجخم٘ مشلّ ُْ٢مّْ ،بما ال ًىهه ٪خ٣ا مً خ ١ٓ٣اإلآاَىحن ؤْ
ًمـ خغٍاتهم.
ماصة (ً :)49لتزم الصخٟي باالمخىإ ًٖ الاهدُاػ بلى الضٖٓاث الٗىهغٍت ؤْ الخـي
جىُٓي ٖلى بػصعاء ألاصًان ؤْ الضٖٓة بلى ٦غاَُهها ؤْ الًُٗ في بًمان آلازغًٍ ؤْ جغٍْج
الخمُُـؼ ؤْ الاخخ٣اع لغؤي َاثٟت مً َٓاث ٠املجخم٘.
ماصة ( :)4:ال ًجٓػ للصخٟي ؤْ ٚحرٍ ؤن ًخٗغى للخُاة الخانت ألي شخو٦ ،ما ال
ًجٓػ لّ ؤن ًدىاْ ٫مؿل ٪اإلآْ ٠الٗام ؤْ الصخو طي الهٟت الىُابُت الٗامت ؤْ
ً
اإلا٩ل ٠بسضمت ٖامت بال بطا ٧ان الخىاْ ٫طا نلت ْزُ٣ت بإٖمالِم ْمؿههضٞا الهالر
الٗام.
ماصة (ًُ :)51دٓغ ٖلى الصخُٟت جىاْ ٫ما جخٓالٍ ؾلُاث الخد ٤ُ٣ؤْ املخا٦مت بما
ًازغ ٖلى نالر الخد ٤ُ٣ؤْ املخا٦مت ،ؤْ بما ًازغ ٖلى مغا٦ؼ مً ًدىاْلِم الخد ٤ُ٣ؤْ
املخا٦متْ ،جلتزم الصخُٟت بيكغ ٢غاعاث الىُابت الٗامت ْمىُٓ ١ألاخ٩ام الخـي جهضع
في الً٣اًا الخـي جضاْلهها الصخُٟت باليكغ ؤزىاء الخد ٤ُ٣ؤْ املخا٦مت ْمٓظؼ ٧اٝ
لؤلؾباب الخـي ٢امذ ٖليهاْ ،طل٧ ٪لّ بطا نضع ال٣غاع بالخ ٟٔؤْ بالخٓظُّ إل٢امت
الضٖٓٔ ؤْ بنضاع الخ٨م بالبراءة.
ماصة (ًُ :)52دٓغ ٖلى الصخُٟت ؤْ الصخٟي ٢بٓ ٫جبرٖاث ؤْ بٖاهاث ؤْ مؼاًا زانت
مً ظِاث ؤظىبُت بُغٍ٣ت مباقغة ؤْ ٚحر مباقغةْ ،حٗخبر ؤًت ػٍاصة في ؤظغ ؤلاٖالهاث
الخـي جيكغَا َظٍ الجِاث ًٖ ألاظٓع اإلا٣غعة لئلٖالن بالصخُٟت بٖاهت ٚحر مباقغة،
َْٗا٢ب ٧ل مً ًسال ٠طل ٪بٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿماثت صًىاع ْال جخجاْػ ؤل ٠صًىاع
ْجد٨م املخ٨مت بةلؼام املخال ٠بإصاء مبلٌٗ ٜاص ،٫مشل الخبرٕ ؤْ اإلاحزة ؤْ ؤلاٖاهت الخـي
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خهل ٖليهاٖ ،لى ؤن ًاَْ ٫ظا اإلابل ٜبلى ظمُٗت الصخُٟحن.
ماصة (ًُ :)53دٓغ ٖلى الصخُٟت وكغ ؤي بٖالن جخٗاعى ماصجّ م٘ ُ٢م املجخم٘
ْؤؾؿّ ْمباصثّ ْآصابّ الٗامت ،ؤْ م٘ عؾالت الصخاٞت ْؤَضاِٞاٍْ ،جب الٟهل
بهٓعة ٧املت ْباعػة بحن اإلآاص الخدغٍغٍت ْؤلاٖالهُت.
ماصة ( :)54ال ًجٓػ للصخٟي ؤن ٌٗمل في ظلب ؤلاٖالهاث ؤْ ؤن ًدهل ٖلى ؤًت مبالٜ
مباقغة ؤْ ٚحر مباقغة ؤْ مؼاًا ًٖ وكغ ؤلاٖالهاث بإًت نٟتْ ،ال ًجٓػ ؤن ًٓ٘٢
باؾمّ ماصة بٖالهُت.
ماصة (ً :)2:جٓػ ب٣غاع مً الٓػٍغ مى٘ جضاْ ٫اإلاُبٖٓاث الخـي جخًمً اإلاؿاؽ بىٓام
ً
الخ٨م في الضْلت ؤْ صًنها الغؾمي ،ؤْ ؤلازال ٫باآلصاب ؤْ الخٗغى لؤلصًان حٗغيا مً
ً
قإهّ ج٨ضًغ الؿلم الٗام ،ؤْ الخـي جخًمً ألامٓع املخٓٓع وكغَا َب٣ا ألخ٩ام َظا
ال٣اهٓنْ ،لظْي الكإن الًُٗ في ٢غاع مى٘ الخضاْ ٫ؤمام املخ٨مت ال٨برٔ اإلاضهُت
ً
زال ٫زمؿت ٖكغ ًٓما مً جاعٍش نضْعٍ ؤْ الٗلم بّْ ،جٟهل املخ٨مت في الضٖٓٔ
ٖلى ْظّ الاؾخعجا.٫
ماصة (ً :)31جٓػ ب٣غاع مً الٓػٍغ مى٘ ؤًت مُبٖٓاث ناصعة في الخاعط مً الضزٓ٫
ْالخضاْ ٫في اإلامل٨ت ْطل ٪مدآٞت ٖلى الىٓام الٗام ؤْ آلاصاب ،ؤْ ألاصًان ؤْ
الٖخباعاث ؤزغٔ جخٗل ٤بالهالر الٗامْ ،لظْي الكإن الًُٗ في ٢غاع اإلاى٘ ؤمام
ً
املخ٨مت ال٨برٔ اإلاضهُت زال ٫زمؿت ٖكغ ًٓما مً جاعٍش نضْعٍ ؤْ الٗلم بّ،
ْجٟهل املخ٨مت في الضٖٓٔ ٖلى ْظّ الاؾخعجا.٫
ماصة (ًُ :)6:لغى جغزُو الصخُٟت في الخاالث آلاجُت :ؤ) بطا َلب اإلاغزو لّ بلٛاءٍ،
ً
ؤْ بطا ٣ٞض قغَا مً قغَّْ .ب) بطا لم جهضع الصخُٟت الُٓمُت ؤْ ٚحر الُٓمُت ؤْ
جٟٓ٢ذ ًٖ الهضْع بٛحر ٖظع ج٣بلّ الٓػاعة إلاضة ؾخت ؤقِغْ ،إلاضة ؾىتُٞ ،ما ٖضا
ُ
طل .٪ط) بطا جم جهُٟت الصخو الاٖخباعي اإلاغزو لّ ؤْ ٢ط ي بةقِاع بٞالؾّ ،ؤْ
بطا ػالذ نٟخّ ال٣اهٓهُت ألي ؾبب مً ألاؾباب.
ماصة (ً :)95جٓػ للٓػاعة ؤن جىظع الصخُٟت بطا وكغ ٞيها ما ًسال ٠ؤخ٩ام َظا
ال٣اهٓن ؤْ ؤخ٩ام ٢اهٓن الٗٓ٣باثْٖ ،لى عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغع اإلاؿاْ ٫وكغ
هو ؤلاهظاع في ؤْٖ ٫ضص ًُهضع بٗض جبلُ ّٛبّْ ،ال ًدٓ ٫طل ٪صْن جٓ ُ٘٢الٗٓ٣باث
ُ
اإلا٣غعة في َظا ال٣اهٓن بؿبب ما ؤهظع مً ؤظلّ.
ماصة ( :)9:لئلصاعة ؤن جىظع مغاؾل الصخُٟت ؤْ املجلت ؤْ مىضْب ْ٧الت ألاهباء
ألاظىبُت ،بطا جبحن ؤن ألازباع الخـي وكغَا جىُٓي ٖلى مبالٛت ،ؤْ ازخال ١ؤْ جًلُل
ؤْ حكٍّٓٞ ،ةطا ج٨غع مىّ طل ٪ظاػ سخب الترزُو اإلامىٓح لّ ب٣غاع مً الٓػٍغ.
ماصة ( :)27م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ؤي ٢اهٓن
آزغٌُٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى زالزت ؤقِغ ؤْ بٛغامت ال جؼٍض ٖلى ؤلٟي صًىاع
ً
ؤْ بالٗٓ٣بخحن مٗا ٧ل مً :ؤ -ؤوكإ ماؾؿت مً اإلااؾؿاث اإلاظٓ٧عة في اإلااصجحن (ْ )5
( )7مً َظا ال٣اهٓن ؤْ ػاْ ٫مِىت ٞيها صْن الخهٖٓ ٫لى جغزُو.ب٢ -ام بُباٖت
ؤي مُبٕٓ صْن الخهٖٓ ٫لى بطن ٦خابي مً مال ّ٨ألانلي ؤْ زلٍْ ،ّٟجٓػ
ً
للمد٨مت ًٞال ًٖ الخ٨م بالٗٓ٣بت اإلاكاع بليها ؤن جإمغ بمهاصعة ظمُ٘ اإلاُبٖٓاث
اإلاًبَٓت الخـي اؾخسضمذ في الجغٍمت ٦ما ًجٓػ لِا الخ٨م بٛل ٤اإلاُبٗت.
ماصة (ٌٗ :)33ا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ؤْ بٛغامت ال جؼٍض ٖلى ؤل ٠صًىاع ؤْ
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بالٗٓ٣بخحن مٗا٧ ،ل مً ٞخذ ؤْ ؤصاع م٨خبت بٛحر جغزُو ؤْ وكغ ،ؤْ جضاْ٫
مُبٖٓاث لم ًاطن في جضاْلِا ؤْ نضع ٢غاع بمى٘ جضاْلِا ،ؤْ بصزالِا البالص ؤْ
ً
نٓصعث وسخِا َب٣ا ألخ٩ام اإلآاص الؿاب٣ت.
ماصة (ٌُٗ :)37ا٢ب ٖلى ٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا الٟهل بٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿماثت
ً
صًىاع ،م٘ ظٓاػ الخ٨م بٛل ٤صاع الؿِىما ؤْ اإلا٨خبت إلاضة ال جؼٍض ٖلى زالزحن ًٓما،
ْمهاصعة ألاٞالم الخـي لم ًُغزو في ٖغيِا ؤْ اإلاُبٖٓاث الخـي ج٣غع مىِٗا مً
الخضاْ.٫
ماصة ( :)74بطا لم ًخم الخصخُذ في اإلاضة اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ( )71مً َظا
ال٣اهٓن ،ظاػ لظي الكإن ؤن ًسُغ ؤلاصاعة ب٨خاب مسجل بٗلم الٓنٓ ٫إلجساط ما
جغاٍ في قإن وكغ الخصخُذَْٗ ،ا٢ب اإلامخى٘ ًٖ وكغ الخصخُذ زال ٫اإلاضة املخضصة
بٛغامت ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صًىاعْ ،ال جخجاْػ ؤلٟي صًىاعْ ،للمد٨مت ٖىض الخ٨م
بالٗٓ٣بت ؤْ بالخٌٍٗٓ ؤن جإمغ بيكغ الخ٨م الهاصع بالٗٓ٣بت ؤْ بالخٌٍٗٓ اإلاضوي
ُ
ً
في صخُٟت ًٓمُت ْاخضة ٖلى ه٣ٟت الصخُٟتًٞ ،ال ًٖ وكغٍ بالصخُٟت الخـي وكغ
ً
بها اإلا٣ا ٫ؤْ الخبر مٓيٕٓ الضٖٓٔ زال ٫مضة ال جخجاْػ زمؿت ٖكغ ًٓما مً جاعٍش
ً
نضْع الخ٨مْ ،ال ًخم َظا اليكغ بال بطا ؤنبذ الخ٨م جهاثُا.
ماصة ( :)79م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ؤي ٢اهٓن
ً
آزغٌُٗ ،ا٢ب ٖلى وكغ ما ًخًمً ٗٞال مً ألاٗٞا ٫آلاجُت بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ
ؾخت ؤقِغ( :ؤ ) الخٗغى لضًً الضْلت الغؾمي في مٓ٣ماجّ ْؤع٧اهّ باإلؾاءة ؤْ الى٣ض.
(ب) الخٗغى للمل ٪بالى٣ض ،ؤْ بل٣اء اإلاؿاْلُت ٖلُّ ًٖ ؤي ٖمل مً ؤٖما٫
الخٓ٩مت( .ط) الخدغٌٍ ٖلى اعج٩اب ظىاًاث ال٣خل ؤْ النهب ؤْ الخغ ١ؤْ ظغاثم
مسلت بإمً الضْلت ،بطا لم جترجب ٖلى َظا الخدغٌٍ ؤًت هدُجت( .ص) الخدغٌٍ ٖلى
٢لب هٓام الخ٨م ؤْ حُٛحرٍْ ،في خالت الٗٓصة زال ٫زالر ؾىٓاث مً جاعٍش الخ٨م في
الجغٍمت الؿاب٣ت جٓ٩ن الٗٓ٣بت السجً مضة ال جؼٍض ٖلى زمـ ؾىٓاثْ ،طل ٪م٘
ٖضم ؤلازال ٫بخٓ ُ٘٢الٗٓ٣باث الخ٨مُلُت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ( )86مً َظا
ال٣اهٓن.
ُ
ماصة ( :)7:م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ؤي ٢اهٓن
آزغٌٗ ،ا٢ب بٛغامت ال جؼٍض ٖلى ؤلٟي صًىاع ٖلى وكغ ما مً قإهّ :ؤ -الخدغٌٍ ٖلى
بَ ٌٛاثٟت ؤْ َٓاث ٠مً الىاؽ ،ؤْ ٖلى بإلػصعاء بها ،ؤْ الخدغٌٍ الظي ًاصي بلى
ج٨ضًغ ألامً الٗام ؤْ بض عْح الك٣ا ١في املجخم٘ ْاإلاؿاؽ بالٓخضة الَٓىُت .ب-
مىاٞاة آلاصاب الٗامت ؤْ اإلاؿاؽ ب٨غامت ألاشخام ؤْ خُاتهم الخانت .ط-
الخدغٌٍ ٖلى ٖضم الاهُ٣اص للٓ٣اهحن ،ؤْ جدؿحن ؤمغ مً ألامٓع الخـي حٗض ظىاًت ؤْ
ظىدت في هٓغ ال٣اهٓن.
ماصة ( :)81م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ؤي ٢اهٓن
آزغٌٗ ،ا٢ب بالٗٓ٣بت اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة الؿاب٣ت ٖلى وكغ ٧ل ما ًخًمً :ؤ)
ً
ُٖبا في خ ٤مل ٪ؤْ عثِـ صْلت ٖغبُت ؤْ بؾالمُت ،ؤْ ؤًت صْلت ؤزغٔ جدباص ٫م٘
ممل٨ت البدغًٍ الخمشُل الضبلٓماس ي .ب) بَاهت ؤْ جد٣حر ألي مجلـ حكغَعي ؤْ
املخا٦م ؤْ ٚحرَا مً الُِئاث الىٓامُت .ط) وكغ ؤزباع ٧اطبت ؤْ ؤْعا ١مهُىٗت ؤْ
مؼْعة مؿىضة بؿٓء هُت بلى الٛحر ،متى ٧ان مً قإن َظا اليكغ ج٨ضًغ ألامً الٗام ؤْ
بلخا ١يغع بمهلخت ٖامت .ص) وكغ ؤهباء ًٖ الاجهاالث الغؾمُت الؿغٍت ،ؤْ بُاهاث

-

-

-

-

-

زانت بٓ٣ة الضٞإ ًترجب ٖلى بطاٖهها يغع الهالر الٗام ،ؤْ بطا ٧اهذ الخٓ٩مت ٢ض
خٓغث وكغَاْ ،جًاٖ ٠الٗٓ٣بت بطا اعج٨بذ الجغٍمت في ْ٢ذ الخغب ؤْ ؤزىاء حٗبئت
ٖامت ؤْ ظؼثُت لٓ٣ة صٞإ البدغًٍْ ،ال ًجٓػ اجساط ؤلاظغاءاث الجىاثُت في الخاالث
ً
اإلاىهٓم ٖليها في البىض (ب) مً َظٍ اإلااصة بال بىاءا ٖلى َلب عثِـ الُِئت ؤْ الجِت
طاث الكإن.
ماصة ( :)82م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤْ ؤي ٢اهٓن
آزغٌٗ ،ا٢ب بالٛغامت الخـي ال جخجاْػ ؤل ٠صًىاع ٖلى وكغ ما ًلي :ؤ) ما ظغٔ في
الضٖأْ الً٣اثُت الخـي ٢غعث املخ٨مت ؾماِٖا في ظلؿت ؾغٍت ،ؤْ وكغ ما ظغٔ في
ً
الجلؿاث الٗلىُت مدغٞا ْبؿٓء هُت .ب) ما ظغٔ في الجلؿاث الؿغٍت للمجالـ
ً
الدكغَُٗت ؤْ لجاجها ؤْ وكغ ما ظغٔ في الجلؿاث الٗلىُت لِا مدغٞا ْبؿٓء هُت .ط)
ألاخ٩ام الهاصعة في ظغاثم الاٚخهاب ْؤلاٖخضاء ٖلى الٗغى ْظغاثم ألاخضار ،بطا
٧ان الٛغى مً وكغَا الخدغٌٍ ٖلى الٟجٓع ْالضٖاعة .ص) ؤزباع ؤًت ظغٍمت ٢غعث
ؾلُت الخد ٤ُ٣مى٘ وكغَا ) ٌ .ؤهباء مً قإجها الخإزحر في ُ٢مت الٗملت الَٓىُت ؤْ
بلبلت ألا٩ٞاع ًٖ الٓي٘ الا٢خهاصي للبالص ،ؤْ وكغ ؤزباع بٞالؽ ججاع ؤْ مدا٫
ً
ججاعٍت ْنُاعٞت بضْن بطن زام مً املخ٨مت املخخهت )ْ .ما ًخًمً ُٖبا في خ٤
ممشل صْلت ؤظىبُت مٗخمضة لضٔ ممل٨ت البدغًٍ ْبؿبب ؤٖما ٫جخٗل ٤بُْٟٓخّ .ػ)
ؤي بٖالن ؤْ بُان ناصع مً صْلت ؤْ َُئت ؤظىبُت ٢بل مٓا٣ٞت الٓػٍغ.
ماصة ( :)83بطا وكغ ًَٗ في ؤٖما ٫مْٖٓ ٠ام ؤْ شخو طي نٟت هُابُت ٖامت ،ؤْ
ً
م٩ل ٠بسضمت ٖامت ًخًمً ٢ظٞا في خٌٗ ،ّ٣ا٢ب عثِـ الخدغٍغ ْ٧اجب اإلا٣ا٫
بٗٓ٣بت ال٣ظ ٝاإلا٣غعة في ٢اهٓن الٗٓ٣باث بال بطا ؤزبذ صخت الٓ٢اج٘ اإلاؿىضة ْ٧اهذ
َظٍ الٓ٢اج٘ مخهلت بالُْٟٓت ؤْ الخضمت.
ماصة ( :)86بطا ُخ٨م ٖلى عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغع اإلاؿاْ ٫في ظغٍمت وكغ اعج٨بذ
بٓاؾُت الصخُٟت ،ظاػ للمد٨مت الخ٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال جؼٍض ٖلى ؾخت
ؤقِغْ ،بطا ُخ٨م بالٗٓ٣بت مغة زاهُت ٖلى عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغع اإلاؿاْ ٫لظاث
الصخُٟت في ظغٍمت مً الجغاثم اإلاظٓ٧عة ْٗ٢ذ زال ٫الؿىت الخالُت لهضْع الخ٨م
الؿابُ ،٤خ٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت ؤقِغْ ،ال جؼٍض ٖلى ؾىت م٘
ظٓاػ الخ٨م بةلٛاء الترزُوْ ،ال ًجٓػ جىُٟظ خ٨م الخُُٗل ؤْ بلٛاء الترزُو بال
ً
بطا ؤنبذ الخ٨م جهاثُا٣ٍْ ،ط ى في ظمُ٘ ألاخٓا ٫بمهاصعة الٗضص اإلايكٓع ْيبِ
ْبٖضام ألانٓ.٫
ً
ماصة ( )89للمد٨مت ؤزىاء الخد ٤ُ٣ؤْ املخا٦متْ ،بىاءا ٖلى َلب الىُابت الٗامت ،ؤْ
ً
ً
بىاء ٖلى َلب املججي ٖلُّ ،ؤن جإمغ بةً٣ا ٝنضْع الصخُٟت ما٢خا بطا وكغث ما
ٌٗخبـغ وكغٍ ظغٍمتْ ،لِا مً جل٣اء هٟؿِا ؤن ج٣غع َظا ؤلاً٣ا ٝبطا عؤث في اؾخمغاع
نضْع الصخُٟت ما حهضص ألامً الَٓجي.
ماصة ( :)96م٘ ٖضم ؤلازال ٫بالٗٓ٣باث اإلاىهٓم ٖليها في َظا ال٣اهٓن ؤْ ؤي ٢اهٓن
آزغً ،جٓػ الخ٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال جخجاْػ ؾىت ،ؤْ بلٛاء جغزُهِا بطا
زبذ ؤجها جسضم مهالر صْلت ؤْ َُئت ؤظىبُت ،ؤْ ؤن ؾُاؾهها جخٗاعى م٘ اإلاهلخت
الَٓىُت إلامل٨ت البدغًٍ ،ؤْ بطا جبحن ؤجها خهلذ بٛحر بطن مً الٓػاعة مً ؤًت صْلت
ؤْ ظِت ؤظىبُت ٖلى مٗٓهت ؤْ مؿاٖضة ؤْ ٞاثضة في ؤًت نٓعة ٧اهذْ ،ألي ؾبب
ْجدذ ؤًت حجت ؤْ حؿمُت.

عابٗا :الدكغَ٘ ال٨ىٍتي اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ
جىو اإلااصة ( )31مً الضؾخىع ٖلى  :خغٍت الغأي والبدض الٗلمي مٟ٨ىله  ،ول٩ل ئوؿان خ ٤الخٗبُـغ ًٖ
عأًه ووكغٍ حال٣ى ٫أو ال٨خاحت أو ٚحرَما ،وطل ٪و٣ٞا للكغوٍ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن.
وجىو اإلااصة (ٖ )37لى  :خغٍت الصخاٞت والُباٖت واليكغ مٟ٨ىلت و٣ٞا للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها
ال٣اهىن.
أما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخٞ ٤هى ال٣اهىن ع٢م ( )3لؿىت 1221م بكأن اإلاُبىٖاث واليكغ والظي

هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :
م

الؿماث الٗامت

2

اإلابضأ الٗام

1

يغوعة الخهى٫
ٖلى جغزُو

3

الُ٣ىص ٖلى
مماعؾت خغٍت
الغأي والخٗبُـغ
والخ ٤في الخهى٫
ٖلى اإلاٗلىماث

الىو ال٣اهىوي
ً
 م ( : )2خغٍت الصخاٞت ْالُباٖت ْاليكغ مٟٓ٨لت ْ٣ٞا ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن . م ( :)9ال جسً٘ الصخ ٠ألي ع٢ابت مؿب٣ت. م (ً :)4جٓػ ألي شخو بوكاء مُبٗت ؤْ اؾخٛاللِا ،ؤْ ٞخذ مدل لبُ٘ ؤْ جإظحر اإلاُبٖٓاثؤْ اليكغ ؤْ الخٓػَ٘ ؤْ الترظمت ؤْ م٨خب للضٖاًت ْؤلاٖالن ؤْ ميكإة لئلهخاط الٟجيُٞ ،ما
ًخٗل ٤بهظا ال٣اهٓن بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو في طل ٪مً الٓػاعة املخخهت.
 م ( :):ال ًجٓػ بنضاع صخُٟت بال بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو في طل ٪مً الٓػاعة املخخهتْال ًمىذ الترزُو بال لهاخب ماؾؿت ؤْ قغ٦تٞ ،ةطا ٧اهذ الصخُٟت ًٓمُت ٌكترٍ ؤال
ً٣ل عؤؽ ما ٫اإلااؾؿت ؤْ الكغ٦ت ًٖ ماثخحن ْزمؿحن ؤل ٠صًىاع.
 م (ً :)29جب ٖلى ممشلي الصخ ٠ألاظىبُت ْمغاؾليها ْمىضْبي ْ٧االث ألاهباء ْمدُاثؤلاطاٖت ْالخلٟؼٍٓن ألاظىبُت الخهٖٓ ٫لى جغازُو مً الٓػاعة املخخهت إلاماعؾت ٖملِم
صازل الٍٓ٩ذْ ،للٓػاعة املخخهت بهظاع اإلامشل ؤْ اإلاغاؾل ؤْ اإلاىضْب ؤْ بلٛاء الترزُو ،بطا
جبحن ؤن ألازباع ْاإلاٗلٓماث الخـي ؤبلِٛا جىُٓي ٖلى مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن.
ً
ً
 م (ً :)7جب ٖلى الُاب٘ ٢بل ؤن ًخٓلى َباٖت ؤي مُبٕٓ ؤن ً٣ضم بزُاعا م٨خٓبا بظل ٪بلىالٓػاعة املخخهتْ ،ؤن ًشبذ ٞيها اؾمّ ْٖىٓاهٍّْ. ،جٓػ َب٘ ْجضاْْ ٫وكغ ؤي مُبٕٓ ٚحر
صْعي ٖلى ؤن ًظ٦غ اؾم الُاب٘ ْالىاقغ ْاإلاالْٖ ،٠ىٓان ٧ل منهم في الهٟدت ألاْلى ؤْ
ألازحرة مً اإلاُبٕٓ ْجاعٍش الُبْٖ٘ ،لى الُاب٘ بًضإ وسخخحن مً اإلاُبٕٓ لضٔ ٧ل مً
ً
الٓػاعة املخخهتْ ،م٨خبت الٍٓ٩ذ الَٓىُت ٢بل جضاْلّ ْوكغٍْ ،طل٣ْٞ ٪ا للكغٍْ
ْؤلاظغاءاث الخـي جبُنها الالثدت الخىُٟظًت.
 م (ً :)8جٓػ بصزا ٫ؤْ جضاْ ٫ؤْ بُ٘ اإلاُبٖٓاث الٓاعصة مً الخاعط بٗض بظاػتها مً الٓػاعةً
املخخهت ،بٗض الخشبذ مً ٖضم اخخٓائها ٖلى ما ًُدٓغ وكغٍ ْ٣ٞا للمٓاص اإلاىهٓم ٖليها في
الٟهل الشالض مً َظا ال٣اهٓن ،م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغ
ً
ً
ٌٗخبـغ اإلآػٕ املخلي مؿاْال في خالت مسالٟت ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓنَْٗ ،ا٢ب ْ٣ٞا
ألخ٩امّ.

1

اإلادٓىعاث اإلاُ٣ضة
لخغٍت الغأي
والخٗبُـغ

 م (ًُ :)2:دٓغ اإلاؿاؽ بالظاث ؤلالُِت ؤْ ال٣غآن ال٨غٍم ؤْ ألاهبُاء ؤْ الصخابت ألازُاع ؤْػْظاث الىبي – نلى هللا ٖلُّ ْٖلى آلّ ْؾلم -ؤْ آ ٫البِذٖ -ليهم الؿالم  -بالخٗغٌٍ ؤْ
الًُٗ ؤْ السخغٍت ؤْ الخجغٍذ بإي ْؾُلت مً ْؾاثل الخٗبُـغ اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ()3:
٦م جًمً ال٣اهٓن ع٢م ( )42لؿىت 2:81م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهٓن الجؼاء ع٢م ( )27لؿىت
2:71م بٌٗ املخٓٓعاث جٓعصَا ٧الخالي :
 م ( :)31ال ًجٓػ الخٗغى لصخو ؤمحر البالص بالى٣ض٦ ،ما ال ًجٓػ ؤن ًيؿب لّ  ٫ٓ٢بال بةطنزام م٨خٓب مً الضًٓان ألامحري.
 م (ًُ :)32دٓغ وكغ ٧ل ما مً قإهّ: -2جد٣حر ؤْ بػصعاء صؾخٓع الضْلت.
ً
 -3بَاهت ؤْ جد٣حر عظا ٫الً٣اء ؤْ ؤًٖاء الىُابت الٗامت ،ؤْ ما ٌٗض مؿاؾا بجزاَت الً٣اء
ْخُاصًخّ ،ؤْ ما ج٣غع املخا٦م ؤْ ظِاث الخد ٤ُ٣ؾغٍخّ.
 -4زضف آلاصاب الٗامت ؤْ الخدغٌٍ ٖلى مسالٟت الىٓام الٗام ؤْ مسالٟت الٓ٣اهحن ؤْ
اعج٩اب الجغاثم ْلٓ لم ج ٘٣الجغٍمت.
 -5ألاهباء ًٖ الاجهاالث الؿغٍت ْالغؾمُت ْوكغ الاجٟاُ٢اث ْاإلاٗاَضاث الخـي حٗ٣ضَا
خٓ٩مت الٍٓ٩ذ ٢بل وكغَا في الجغٍضة الغؾمُت بال بةطن زام مً الٓػاعة اإلاٗىُت.
 -6الخإزحر ٖلى ُ٢مت الٗملت الَٓىُت ؤْ ما ًاصي بلى ػٖؼٖت الش٣ت بالٓي٘ الا٢خهاصي للبالص،
ؤْ ؤزباع بٞالؽ الخجاع ؤْ الكغ٧اث الخجاعٍت ؤْ اإلاهاع ،ٝؤْ الهُاعٞت بال بةطن زام
مً املخ٨مت املخخهت.
٦ -7ك ٠ما ًضْع في ؤي اظخمإ ؤْ ما َٓ مدغع في ْزاث ٤ؤْ مؿدىضاث ؤْ مغاؾُم ؤْ ؤي
ؤْعا ١ؤْ مُبٖٓاث ٢غع الضؾخٓع ؤْ ؤي ٢اهٓن ؾغٍهها ؤْ ٖضم وكغَاْ ،لٓ ما وكغ ٖنها
ً
صخُدا ٍْ٣خهغ اليكغ ٖلى ما ًهضع ًٖ طل ٪مً بُاهاث عؾمُت.
 -8اإلاؿاؽ ب٨غامت ألاشخام ؤْ خُاتهم ؤْ مٗخ٣ضاتهم الضًيُتْ ،الخٌ ٖلى ٦غاَُت ؤْ
بػصعاء ؤي ٞئت مً ٞئاث املجخم٘ ؤْ وكغ مٗلٓماث ًٖ ؤْياِٖم اإلاالُت ،ؤْ بٞكاء ؾغ
مً قإهّ ؤن ًًغ بؿمٗههم ؤْ بثرْتهم ؤْ بةؾمِم الخجاعي.
 -9اإلاؿاؽ بالخُاة الخانت للمْٓ ٠ؤْ اإلا٩ل ٠بسضمت ٖامت ،ؤْ وؿبت ؤٓ٢ا ٫ؤْ ؤٗٞاٚ ٫حر
صخُدت لّ جىُٓي ٖلى ججغٍذ لصخهّ ؤْ ؤلاؾاءة بلُّ.
 -:ؤلايغاع بالٗال٢اث بحن الٍٓ٩ذ ْٚحرَا مً الضْ ٫الٗغبُت ؤْ الهضً٣ت بطا جم طلًٖ ٪
َغٍ ٤الخمالث ؤلاٖالمُت.
 -21زغْط الصخُٟت اإلاخسههت ًٖ ٚغى الترزُو اإلامىٓح لِا.

1

الجؼاءاث
والٗ٣ىباث

 م (٧ :)37ل مسالٟت ألخ٩ام مٓاص الٟهل ألاْ ٫مً َظا ال٣اهٓن ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال ج٣لًٖ زمؿماثت صًىاعْ ،ال جخجاْػ ؤل ٠صًىاعٞ ،ةطا جًمً اإلاُبٕٓ ما ًخٗاعى م٘ اإلاهلخت
الَٓىُت ؤْ ٧ان ًسضم َُئت ؤْ صْلت ؤظىبُت ؤْ ًمـ الىٓام الاظخماعي ؤْ الؿُاس ي في
الٍٓ٩ذ ،جٓ٩ن الٗٓ٣بت ٚغامت ال ج٣ل ًٖ زالزت آال ٝصًىاعْ ،ال جؼٍض ٖلى ٖكغة آال ٝصًىاع،
ْطل ٪م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغٍْ ،د٨م بمهاصعة اإلاُبٕٓ في
ظمُ٘ الخاالث.
 م ( :)38م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإي ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغ ٌٗا٢ب عثِـ الخدغٍغْ٧اجب اإلا٣ا ٫ؤْ اإلاال ٠بما ًلي:
 -2بطا وكغ في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ( )2:بالخبـ مضة ال جخجاْػ ؾىت ْاخضة ْٚغامت

ال ج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝصًىاعْ ،ال جؼٍض ًٖ ٖكغًٍ ؤل ٠صًىاع ،ؤْ بةخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن.
 -3بطا وكغ في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ( )31بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ زمؿت آال ٝصًىاع
ْال جؼٍض ٖلى ٖكغًٍ ؤل ٠صًىاع.
 -4بطا وكغ في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ( )32بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ زالزت آال ٝصًىاع
ْال جؼٍض ٖلى ٖكغة آال ٝصًىاع.
ٌٗ -5ا٢ب بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ ؤل ٠صًىاعْ ،ال جؼٍض ٖلى زالزت آال ٝصًىاع ًٖ ٧ل
مسالٟت ؤزغٔ ألخ٩ام الٟهل الشاوي مً َظا ال٣اهٓن.
ٍْجٓػ ل لمد٨مت الجؼاثُت في ؤي مً الخاالث الؿاب٣ت ؤن جإمغ بةلٛاء الترزُو ؤْ حُُٗل
الصخُٟت مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ْاخضةْ ،مهاصعة الٗضص اإلايكٓع ْيبِ اليسخت ْالضٖامت
ألانلُت اإلاشبذ ٖليها ْ بٖضامِا ْ بٚال ١اإلاُبٗت اإلاؿخسضمت في الُب٘.
ً
 م ( :)39بطا وكغ جدغٌٍ ٖلى ٢لب هٓام الخ٨م في البالص٧ْ ،ان الخدغٌٍ مخًمىا الخض ٖلىحُٛحر َظا الىٓام بالٓ٣ة ؤْ بُغٚ ١حر مكغْٖت ،ؤْ الضٖٓة بلى اؾخٗما ٫الٓ٣ة لخُٛحر الىٓام
الاظخماعي ْالا٢خهاصي ال٣اثم في البالص ،ؤْ بلى اٖخىا ١مظاَب جغمي بلى َضم الىٓم ألاؾاؾُت
في الٍٓ٩ذ بُغٚ ١حر مكغْٖت٢ٖٓ ،ب عثِـ الخدغٍغ ْ٧اجب اإلا٣ا ٫بالٗٓ٣بت اإلا٣غعة باإلااصة
(٣ٞ )3:غة ؤْلى مً ال٣اهٓن ع٢م ( )42لؿىت 2:81م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهٓن الجؼاء ع٢م
 27لؿىت 2:71م.
 مً ٢اهىن الجؼاء: اإلااصة (٧ :)222ل مً ؤطإ ،بإخضٔ الُغ ١الٗلىُت اإلابِىت في اإلااصة ( ،)212آعاء جخًمًً
ً
ً
ؾٓاء ٧ان طل ٪بالًُٗ في ٖ٣اثضٍ ،ؤْ في
سخغٍت ؤْ جد٣حرا ؤْ جهٛحرا لضًً ؤْ مظَب صًجي،
قٗاثغٍ ؤْ في َٓ٣ؾّ ،ؤْ في حٗالُمٌّٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جخجاْػ ؾىت ْاخضة ْبٛغامت ال
جخجاْػ ؤل ٠صًىاع ؤْ بإخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
 اإلااصة (ٌٗ :)224ا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت ْاخضة ْبٛغامت ال جخجاْػ ؤل ٠صًىاع ؤًْ
ً
بإخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن٧ ،ل مً وكغ ٦خابا م٣ضؾا في ُٖ٣ضة صًً مً ألاصًان ْخغُّٞ ٝ
ً
ً
ٖمضا ٖلى هدٓ ٌٛحر مً مٗىاٍ٢ ،انضا بظل ٪ؤلاؾاءة بلى َظا الضًً.
ً
 اإلااصة (٧ :)245ل مً ؤَان بال ٫ٓ٣ؤْ باإلقاعة مْٟٓا ؤزىاء جإصًت ُْْٟخّ ،ؤْ بؿبب جإصًخّلِاٌٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جخجاْػ زالزت ؤقِغ ْبٛغامت ال جخجاْػ زالزماثت صًىاع ؤْ بإخضٔ
َاجحن الٗٓ٣بخحنٞ ،ةطا ْٗ٢ذ ؤلاَاهت ٖلى مد٨مت ً٢اثُت ،ؤْ ٖلى ؤخض ؤًٖائها ؤزىاء اوٗ٣اص
الجلؿت٧ ،اهذ الٗٓ٣بت الخبـ مضة ال جخجاْػ ؾىت ْاخضة ْالٛغامت الخـي ال جخجاْػ ؤل ٠صًىاع
ؤْ بخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحنٞ ،ةطا ٧ان املججي ٖلُّ مً ٓ٢ة الكغَت ٧اهذ الٗٓ٣بت الخبـ مضة
ال جخجاْػ ؾخت ؤقِغ ْالٛغامت الخـي ال جخجاْػ زالزت آال ٝصًىاع ،ؤْ بخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن،
َْؿغي َظا الخ٨م بطا ْٗ٢ذ ؤلاَاهت ٖلى ؤخض الٗؿ٨غٍحن مً مىدؿبي الجِل ،ؤْ الخغؽ
الَٓجي (( ،جم بياٞت َظٍ ال٣ٟغة بمٓظب ال٣اهٓن ع٢م ( )23لؿىت 3119م ماصة ؤْلى)).
 اإلااصة (ٌٗ :)258ا٢ب بالخبـ مضة ال جخجاْػ ؾيخحن ْبٛغامت ال جخجاْػ ؤلٟي صًىاع ؤْ بةخضَٔاجحن الٗٓ٣بخحن٧ ،ل شخو ؤزل بٓؾُلت مً ْؾاثل الٗالهُت اإلابِىت في اإلااصة (،)212
باإلخترام الٓاظب ل٣اىٖ ،لى هدٓ ٌك ٪٨في هؼاَخّ ؤْ اَخمامّ بٗملّ ،ؤْ في التزامّ ألخ٩ام
ال٣اهٓنْ ،ال ظغٍمت بطا لم ًخجاْػ ٗٞل اإلاههم خضْص الى٣ض الجزًّ الهاصع ًٖ هُت خؿىت لخ٨م
ً٢اجيً ،
ؾٓاء حٗل ٤الى٣ض باؾخسالم الٓ٢اج٘ ؤْ حٗل ٤بُُٟ٨ت جُبُ ٤ال٣اهٓن ٖليها.

ً
ً
ً ً
 اإلااصة (٧ :)322ل مً بإ ؤْ ٖغى للبُ٘ مٓاصا ،ؤًا ٧اهذ ،جدمل ٖباعاث ؤْ عؾٓما ؤْ نٓعا ؤًْ
ً
ٖالماث م٨خٓبت ؤْ مُبٖٓت ؤْ جدمل حسجُالث ألٓ٢اٌُٗ ،٫ض وكغَا ؤْ ببضائها ٢ظٞا ؤْ ؾبا
ً
َب٣ا للماصجحن الؿاب٣خحنٖ َْٓ ،الم بظلٌُٗ ،٪ا٢ب بالخبـ مضة ال ججاْػ ؾخت ؤقِغ
ْبٛغامت ال جخجاْػ زمؿماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
 اإلااصة (٧ :)323ل مً ؤؾىض آلزغ ،بٓؾُلت ٚحر ٖلىُتْ ،اٗ٢ت مً الٓ٢اج٘ اإلابِىت في اإلااصة ()31:ً
ؤْ ْظّ بلُّ ؾبا ،صْن ؤن ًٓ٩ن طل ٪هدُجت الؾخٟؼاػ ؾاب ،٤بدُض لم ٌٗلم بالٓاٗ٢ت ؤْ
ً
ً
بالؿب شخو ٚحر املججي ٖلٌُّٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جخجاْػ قِغا ْاخضاْ ،بٛغامت ال
جخجاْػ ماثت صًىاع ؤْ بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.

زامؿا :الدكغَ٘ الُ٣غي اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ
جىو اإلااصة (  ) 17مً الضؾخىع ٖلى  :خغٍت الغأي والبدض الٗلمي مٟ٨ىلت ،و٣ٞا للكغوٍ وألاخىا ٫الخـي
ًدضصَا ال٣اهىن.
وجىو اإلااصة ( ٖ ) 13لى  :خغٍت الصخاٞت والُباٖت واليكغ مٟ٨ىلت ،و٣ٞا لل٣اهىن.
اما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخٞ ٤هى ال٣اهىن ع٢م ( )3لؿىت 2979م بكأن اإلاُبىٖاث واليكغ والظي
هدىاوله ٧الخالي :
م

الؿماث الٗامت

2

اإلابضأ الٗام

1

يغوعة الخهى٫
ٖلى جغزُو

الىو ال٣اهىوي
لم ًخًمً ال٣اهٓن ؤي مباصت ٖامت جٟ٨ل َظا الخ. ٤

-

-

-

-

م (ٌ :)3كترٍ في بنضاع مُبٖٓت صخُٟت في ُ٢غ الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٦خابي بةنضاعَا مً
ْػٍغ ؤلاٖالم.
ً
م ( :)8ال ًجٓػ ألي مُبٖٓت صخُٟت زاعط ُ٢غ ؤن جى٣ل م٩ان نضْعَا بلى صْلت ُ٢غ ،ؾٓاء ٧ان
َظا الى٣ل بُبٗت مؿخ٣لت ؤْ ملخ٣ت ،ؤْ بإي ق٩ل آزغ ،صْن الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٦خابي بظل٪
ً
مً ْػٍغ ؤلاٖالم٣ْٞ ،ا إلاا ج٣ط ي بّ اإلآاص الؿاب٣ت.
م ( :)9ال ًجٓػ مباقغة الٗمل في اإلاُبٖٓت الصخُٟت ٢بل الخهٖٓ ٫لى الترزُو الخام بها.
م ( :)3:جُب ٤ألاخ٩ام الٓاعصة في َظا ال٣اهٓن ٖلى ْ٧االث ألاهباء الخـي جؼْص ماؾؿاث اليكغ
باألزباع ْالهٓع ْالغؾٓمْ ،ؾاثغ اإلآاص الصخُٟتْ ،ال ًجٓػ للصخُٟحن الظًً ٌٗملٓن
٦مغاؾلحن لٓ٧االث ألاهباء ؤْ اإلاُبٖٓاث الصخُٟت ؤْ ؤلاطاٖاث ؤْ مدُاث الخلٟؼٍٓن الٗغبُت ؤْ
ألاظىبُت مماعؾت وكاَِم في صْلت ُ٢غ ٢بل الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٦خابي بظل ٪مً بصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ .
٫
م (ٌ :)41كترٍ المخال ٥ؤْ اؾدشماع ؤْ بصاعة مُبٗت الخهٓ ٖلى جغزُو ٦خابي بظل ٪مً بصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ.
م ( :)43ال ًجٓػ مباقغة الٗمل في اإلاُبٗت ٢بل الخهٖٓ ٫لى الترزُو اإلاكاع بلُّ في اإلااصة (.)41
م ( :)45ال ًجٓػ البضء في َب٘ ؤًت مُبٖٓت بال بٗض الخهٖٓ ٫لى جغزُو بظل ٪مً بصاعة
ً
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ٣ٍْ ،ضم َلب الترزُو بلى ؤلاصاعة مكٖٟٓا بيسخت مً اإلاُبٖٓت اإلاغاص َبِٗا
م٨خٓبت باآللت ال٩اجبت ؤْ بسِ الُض.
م (ٌ :)4:كترٍ إلوكاء صاع لليكغ الخهٖٓ ٫لى جغزُو ٦خابي بظل ٪مً بصاعة اإلاُبٖٓاث
ْاليكغ.
ً
م ( :)67ال ًجٓػ اؾخحراص ؤْ جضاْ ٫اإلاهاخ ٠الكغٍٟت ،ؤْ ؤظؼاء منها ،ؾٓاء ٧اهذ ٖلى َُئت
مُبٖٓاث ؤم مسجالث نٓجُت٢ ،بل الخهٖٓ ٫لى جغزُو زام باالؾخحراص مً بصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ

3

الُ٣ىص ٖلى مماعؾت
خغٍت الغأي والخٗبُـغ
والخ ٤في الخهى- ٫
ٖلى اإلاٗلىماث
-

-

-

1

اإلادٓىعاث

-

-

م (ً :)39جٓػ لهاخب اإلاُبٖٓت الصخُٟت الخىاػٖ ٫نها لٛحرٍ مً اإلآاَىحن الُ٣غٍحن بكغٍ
مٓا٣ٞت ْػٍغ ؤلاٖالم ٦خابت ٖلى طلْ ،٪جىُبٖ ٤لى اإلاال ٪الجضًض ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن.
ً
م (ٌ :)54كترٍ في ٧ل مً ناخب صاع اليكغ ْمضًغَا ؤلاصاعي اإلاؿاْ ٫ؤن ًٓ٩ن ُ٢غٍا ،ؤجم
الخاصًت ْالٗكغًٍ مً ٖمغٍ ٖلى ألا٢لْ ،ؤن ًٓ٩ن ٧امل ألاَلُتْ ،لم ٌؿب ٤الخ٨م ٖلُّ بٗٓ٣بت
ظىاثُت ؤْ في ظغٍمت مسلت بالكغ ٝؤْألاماهت ما لم ً٢ ً٨ض عص بلُّ اٖخباعٍ.
ً
م ( :)55ال ًجٓػ لهاخب صاع اليكغ ؤْ مضًغَا اإلاؿاْ ٫ؤن ًٓ٩ن مغجبُا بالٗمل م٘ ؤي صْلت
ً
ً
ؤظىبُت٦ ،ما ال ًجٓػ للصخو الٓاخض ؤن ًٓ٩ن مضًغا ؤْ مؿاْال ًٖ ؤ٦ثر مً صاع وكغ ْاخضة.
ً
ؾٓاء ٧اهذ ٖلى َُئت
م ( :)67ال ًجٓػ اؾخحراص ؤْ جضاْ ٫اإلاهاخ ٠الكغٍٟت ،ؤْ ؤظؼاء منها،
مُبٖٓاث ؤم مسجالث نٓجُت٢ ،بل الخهٖٓ ٫لى جغزُو زام باالؾخحراص مً بصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغَْ ،كترٍ ؤن جٓ٩ن وسخ اإلاهاخْ ٠ألاظؼاء اإلاؿخٓعصة للخضاْ ٫مٗخمضة مً
بخضٔ الجِاث املخخهت في البالص الٗغبُت ؤْ ؤلاؾالمُت الخـي حؿخٓعص منهاْ ،ؤن ج٣غ َظا الاٖخماص
الجِت اإلاؿاْلت ًٖ الكاْن الضًيُت في صْلت ُ٢غ .
م (ً :)72جب ٖلى ٧ل م٨خبت ؤْ صاع ؤْ ماؾؿت ؤْ مدل لخٓػَ٘ اإلاُبٖٓاث ؤْ ٖغيِا للبُ٘ ؤن
جؼْص بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ب٣اثمت ،مغة ٧ل ؤعبٗت ؤقِغ ،جخًمً ؤؾماء اإلاُبٖٓاث الخـي في
خُاػتهاْ ،ؤهٓإ اإلآيٖٓاث اإلاكخملت ٖليها.
اإلااصة ( :)33ال ًجٓػ ألًت مُبٖٓت صخُٟت جهضع في ُ٢غ وكغ ؤي بٖالن ؤْ بُان مً صْلت ؤْ َُئت
ً
ؤظىبُت ٢بل مٓا٣ٞت ْػٍغ ؤلاٖالمَُْ ،ؿدشجى مً طل ٪ؤلاٖالهاث الخجاعٍت الخـي جيكغ ْ٣ٞا لخٗغٍٟت
ؤلاٖالهاث اإلاٗخمضة مً اإلاُبٖٓت الصخُٟت.
اإلااصة ( :)57ال ًجٓػ الخٗغى لصخو ؤمحر صْلت ُ٢غ بالى٣ض٦ ،ما ال ًجٓػ ؤن ًيؿب بلُّ ال٫ٓ٣
بال بةطن م٨خٓب مً مضًغ م٨خبّ.
اإلااصة ( :)58ال ًجٓػ وكغ ما ًلي:
( ؤ ) ٧ل ما مً قإهّ الخدغٌٍ ٖلى ٢لب هٓام الخ٨م في البالص ؤْ ؤلاؾاءة بلُّ ؤْ ؤلايغاع
باإلاهالر الٗلُا للضْلت.
(ب) ٧ل ما مً قإهّ حٗغٌٍ ؾالمت الضْلت ؤْ ؤمنها الضازلي ؤْ الخاعجي للخُغ٦ْ ،ظل ٪الضٖٓة
ْالترٍْج الٖخىا ١اإلاباصت الِضامت.
(ظـ) ؤهباء الٓ٣اث اإلاؿلخت ْحكُ٨التها ْجدغ٧اتها ْٖخاصَا ْؤٞغاصَاْ ،بٓظّ ٖام ٧ل ما ًخٗل٤
ً
بالىٓاحي الٗؿ٨غٍت ْالاؾتراجُجُت ،بال بطا جم الخهٓ ٫م٣ضما ٖلى مٓا٣ٞت ٦خابُت مً الُ٣اصة
الٗامت للٓ٣اث اإلاؿلخت.
(ص ) ؤهباء الاجهاالث الؿغٍت الغؾمُتْ ،الاجٟاُ٢اث ْاإلاٗاَضاث الضْلُت خخـى ًخم ببغامِا ،بال
بةطن زام مً بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ .
(َـ) ٧ل ما مً قإهّ اإلاؿاؽ بغئؾاء الضْ ٫ؤْ حٗ٨حر ن ٟٓالٗال٢اث بحن الضْلت ْبحن البالص
الٗغبُت ْالهضً٣ت.
ً
ً
( ْ) ٧ل عؤي ًخًمً سخغٍت ؤْ جد٣حرا ألخضٔ الضًاهاث الؿماٍْت ؤْ ؤخض مظاَبها ،ؤْ ٌؿاٖض
ٖلى بزاعة الىٗغاث الُاثُٟت ؤْ الٗىهغٍت ؤْ الضًيُت.
(ػ) ٧ل ما مً قإهّ ؤلايغاع بالٗملت الَٓىُت ؤْ بلبلت ألا٩ٞاع ًٖ الٓي٘ الا٢خهاصي في الضْلت.
ً
(ح) ٧ل ما ًىافي ألازال ١ؤْ ًخًمً زضقا لآلصاب الٗامت ،ؤْ ًمـ ٦غامت ألاشخام ؤْ
خغٍاتهم الصخهُت.
(ٍ) ٧ل ما مً قإهّ الخدغٌٍ ٖلى اعج٩اب الجغاثم ؤْ بزاعة البًٛاء ،ؤْ بض عْح الك٣ا ١بحن

ؤٞغاص املجخم٘.
(ٔ) ْ٢اج٘ الخد٣ُ٣اث ْاملخا٦ماث اإلاخٗل٣ت بالً٣اًا ْألاخٓا ٫الصخهُت ما لم جهغح املخ٨مت
املخخهت باليكغ .
(٧ )٥ل ما مً قإهّ بلخا ١الًغع بؿمٗت شخو ؤْ بثرْجّ ؤْ باؾمّ الخجاعي ،ؤْ ب٣هض
الدكِحر بّ ؤْ بعٚامّ ٖلى ص ٘ٞما ٫ؤْ ج٣ضًم مىٟٗت للٛحر ؤْ خغماهّ مً مباقغة ٖملّ.
( )٫ؤزباع بٞالؽ الخجاع ؤْ املخا ٫الخجاعٍت ؤْ اإلاهاع ،ٝؤْ الهُاعٞت ،بال بةطن زام مً
املخ٨مت املخخهت.
ً
( م) الًُٗ في ؤٖما ٫اإلآْ ٠الٗام اإلاخًمً ٢ظٞا في خ ،ّ٣بال بطا زبذ ؤن ال٩اجب ٧ان خؿً
ً
الىُتْ ،ؤٖخ٣ض بصخت الٓ٢اج٘ الخـي ؤؾىضَا بلى اإلآْ ٠الٗام٧ْ ،ان اٖخ٣اصٍ َظا ٢اثما ٖلى
ؤؾباب مٗٓ٣لت بٗض الخشبذ ْالخدغيْ ،اججّ بلى مجغص خماًت اإلاهلخت الٗامتْ ،ا٢خهغ ُٞما
نضع مىّ ٖلى ال٣ضع الالػم لخماًت َظٍ اإلاهلخت.
(ن) ٧ل زبر ؤْ م٣ا ٫ؤْ هبإ ؤْ ْزُ٣ت ًٓ٩ن ْػٍغ ؤلاٖالم ٢ض ؤبل ٜعثِـ جدغٍغ اإلاُبٖٓت
الصخُٟت ؤْ ناخب اإلاُبٖٓت ٖضم وكغَا.
 اإلااصة (ًُ :)66دٓغ ٖلى الباجٗحن اإلاخجٓلحن الترٍْج لبُ٘ اإلاُبٖٓاث الصخُٟت ًٖ َغٍ ٤اإلاىاصاةبإهباء ٧اطبت ،ؤْ ٚحر ْاعصة في اإلاُبٖٓت ،ؤْ بما ًسضف ألازال ،١ؤْ ًدىافي م٘ آلاصاب الٗامت ،ؤْ
ًمـ الكٗٓع الٓ٣مي ؤْ الضًجي.
 اإلااصة (ًُ :)6:دٓغ بُ٘ ؤْ جٓػَ٘ اإلاُبٖٓاث الخـي جم َبِٗا في ُ٢غ ؤْ الخـي جم اؾخحراصَا٢ ،بلمٓا٣ٞت بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ٦خابت ٖلى جضاْلِاَْٗ ،ض مً ٢بُل الخٓػَ٘ له ٤اإلاُبٖٓاث ٖلى
الجضعان ؤْ بل٣اءَا في الُغ٢اث ؤْ ٖغيِا في ْاظِاث املخالث الٗامت ؤْ في ؤماْ ً٦اَغة بضازل
املخالث.
1

الجؼاءاث
والٗ٣ىباث
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اإلااصة ( :)28بطا وكغث ؤي مُبٖٓت صخُٟت جهضع في ُ٢غ ؤهباء ؤْ م٣االث جخًمً مٗلٓماث
٧اطبت ؤْ مٛلَٓت جمـ اإلاهلخت الٗامتٞ ،لمضًغ بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ؤن ًُلب بلى عثِـ
الخدغٍغ اإلاؿاْ ٫وكغ الخصخُذ ؤْ الخ٨ظًب الظي ًغؾلّ بلُّْٖ ،لى اإلاُبٖٓت الصخُٟت وكغٍ
ً
مجاها في الٗضص الهاصع مباقغة بٗض ْعْص الخ٨ظًب ؤْ الخصخُذ بليهاْ ،في هٟـ اإلا٩ان الظي وكغ
 ُّٞاإلا٣ا ٫ؤْ الخبر ْبىٟـ ألاخغٍْ ،ٝىُبَ ٤ظا الخ٨م ٖلى ٧ل مُبٖٓت ٖغبُت ؤْ ؤظىبُت جٓػٕ
في صْلت ُ٢غٞ ،ةطا لم حؿخجب اإلاُبٖٓت الصخُٟت للُلب ،ظاػ خٓغ صزٓلِا ؤْ جٓػَِٗا في صْلت
ُ٢غ ب٣غاع مً ْػٍغ ؤلاٖالم.
اإلااصة (ً :)35جٓػ ب٣غاع مً مجلـ الٓػعاء حُُٗل اإلاُبٖٓت الصخُٟت إلاضة ال جؼٍض ٖلى ؾىت
ْاخضة ؤْ بلٛاء جغزُهِا بطا زبذ ؤن ؾُاؾهها جخٗاعى م٘ اإلاهلخت الَٓىُت ،ؤْ جبحن ؤجها جسضم
مهالر صْلت ؤظىبُت ،ؤْ جدهل مً ؤي صْلت ؤظىبُت ٖلى مٗٓهت ؤْ مؿاٖضة ؤْ ٞاثضة بإي نٓعة
٧اهذ صْن بطن مً ْػٍغ ؤلاٖالم.
اإلااصة (ً :)36جٓػ في ألاخٓا ٫الاؾخصىاثُت ،الخـي جخُلب ٞيها اإلاهلخت الٗامت اجساط جضابحر ٖاظلت،
ْ ٠٢بنضاع اإلاُبٖٓت الصخُٟت ب٣غاع مً ْػٍغ ؤلاٖالم إلاضة ال جخجاْػ زالزت ؤقِغ .
اإلااصة (ً :)38جٓػ بلٛاء جغزُو اإلاُبٖٓت الصخُٟت ب٣غاع مً ْػٍغ ؤلاٖالم في ألاخٓا ٫آلاجُت ( :ؤ )
بطا َلب ناخب اإلاُبٖٓت الصخُٟت بلٛاءَا( .ب) بطا لم جهضع اإلاُبٖٓت الصخُٟت زال ٫ؾخت
ؤقِغ مً جاعٍش الترزُو لِا بالهضْع( .ظـ)بطا لم جهضع اإلاُبٖٓت الصخُٟت باهخٓام زال ٫ؾخت
ؤقِغْ ،طل ٪في خالت ما بطا ٧اهذ مً اإلاُبٖٓاث الخـي جهضع بهٟت صْعٍت في مٓاُٖض مىخٓمت ،ؤْ
بطا جٟٓ٢ذ ًٖ الهضْع مضة ؾخت ؤقِغ مخٓالُتْ ،طل ٪في خالت ما بطا ٧اهذ مً اإلاُبٖٓاث الخـي
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جهضع بهٟت صْعٍت في مٓاُٖض ٚحر مىخٓمت ( .ص) بطا خضر حُٛحر في اإلاُبٖٓت الصخُٟت جغجب
ٖلُّ ٖضم جٓاٞغ ؤخض الكغٍْ الخـي هو ٖليها ال٣اهٓنَ( .ـ) بطا لم ً٨مل ناخبها ما ه٣و مً
ً
الخإمحن ؤْ الًمان ْ٣ٞا لخ٨م اإلااصة الؿاصؾت )ْ ( .بطا جٓفي ناخبهاْ ،لم ًخِؿغ لٓعزخّ بنضاعَا
باهخٓام زال ٫ؾىت مً جاعٍش ْٞاجّ.
اإلااصة (٧ :)42ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى البُاهاث الخـي جًمنها َلب الترزُو اإلاكاع بلُّ في اإلااصة
الؿاب٣تً ،جب ببال ٙبصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ زال ٫زماهُت ؤًام مً جاعٍش خضْزّْ ،إلصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ بلٛاء الترزُو بطا جغجب ٖلى الخُٛحر ٖضم جٓاٞغ ؤخض الكغٍْ الخـي هو ٖليها
ال٣اهٓن.
اإلااصة (٧ :)51ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى البُاهاث الخـي جًمنها َلب الترزُو اإلاكاع بلُّ في اإلااصة
الؿاب٣تً ،جب ببال ٙبصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ زال ٫زماهُت ؤًام مً جاعٍش خضْزّْ ،إلصاعة
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ بلٛاء الترزُو بطا جغجب ٖلى الخُٛحر ٖضم جٓاٞغ ؤخض الكغٍْ الخـي هو ٖليها
ال٣اهٓن.
اإلااصة (ً :)69جٓػ إلاضًغ بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ،بٗض مٓا٣ٞت ْػٍغ ؤلاٖالم ؤن ًدظ ٝمً ؤًت
مُبٖٓت مدلُت ؤْ مؿخٓعصة ؤًت ٣ٞغة ؤْ م٣ا ٫ؤْ بدض ؤْ حٗلُ ٤ؤْ ؤظؼاء منها متى ٧اهذ حكخمل
ً
ٖلى ما َٓ مدٓٓع وكغٍ َب٣ا ألخ٩ام الٟهل الغاب٘ مً َظا ال٣اهٓنٍْ ،خم الخظ ٝبما بُ٘٣
الجؼء املخٓٓع وكغٍ ؤْ َمؿّ بالخبر ؤْ بإي َغٍ٣ت مىاؾبت ؤزغٔ ،بطا حٗظع الخظ ،ٝظاػ إلاضًغ
ً
بصاعة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ بٗض مٓا٣ٞت ْػٍغ ؤلاٖالم ؤن ًهضع ٢غاعا بمى٘ جضاْ ٫اإلاُبٖٓتْ ،ال
ًجٓػ الًُٗ في َظا ال٣غاع ؤمام ؤًت ظِت ً٢اثُت.
اإلااصة ( :):5لٓػٍغ ؤلاٖالم ؤن ًىظع عثِـ الخدغٍغ بطا وكغ في اإلاُبٖٓت الصخُٟت ما ًسال ٠ؤخ٩ام
َظا ال٣اهٓنْ ،ال ًمى٘ طل ٪مً املخا٦مت الجىاثُت.
اإلااصة (٧ :)77ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص (٣ٞ )3:( ،)33( ،)24( ،)21( ،)9( ،)8( ،)5( ،)3غة زاهُت،
جٓ٩ن ٖٓ٣بهها الخبـ إلاضة ال جخجاْػ ؾخت ؤقِغ ْٚغامت ال جخجاْػ زالزت آال ٝعٍا ٫ؤْ بخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن.
اإلااصة (٧ :)78ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( )25( ،)23( ،)22( ،):جٓ٩ن ٖٓ٣بهها الخبـ إلاضة ال جخجاْػ
زالزت ؤقِغ ْٚغامت ال جخجاْػ ؤلٟي عٍا ،٫ؤْ بخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
ً
اإلااصة (ٌٗ :)79ا٢ب بالخبـ إلاضة ال جخجاْػ قِغا ْبٛغامت ال جخجاْػ ؤل ٠عٍا ،٫ؤْ بةخضٔ َاجحن
الٗٓ٣بخحن عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغعْن اإلاؿاْلٓن بطا امخىٗذ اإلاُبٖٓت الصخُٟت ًٖ جىُٟظ ٢غاع
مً ْػٍغ ؤلاٖالم بٓظٓب وكغ الغص الٓاعص في اإلااصة (ْ ،)32بطا حٗظع اليكغ بٗض نضْع الخ٨م
النهاجي بالٗٓ٣بت اإلاكاع بليها في ال٣ٟغة الؿاب٣ت ،ظاػ لهاخب الكإن ؤن ًيكغ عصٍ في مُبٖٓت
صخُٟت ؤزغٔ ٓ٩ٍْ .ن طلٖ ٪لى ه٣ٟت املخٓ٩م ٖلُّ.
اإلااصة (٧ :)7:ل مسالٟت ألخ٩ام اإلااصجحن ( )28( ،)27جٓ٩ن ٖٓ٣بهها الٛغامت الخـي ال جخجاْػ ؤل٠
عٍا.٫
اإلااصة (٧ :)81ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( )34( ،)2:( ،)29( ،)26( ،)7جٓ٩ن ٖٓ٣بهها الٛغامت الخـي ال
جخجاْػ زالزماثت عٍا.٫
اإلااصة ( :)82في خالت مسالٟت ؤخ٩ام اإلآاص (ً )26( ،)25( ،)24( ،)9( ،)8( ،)5( ،)3جٓػ يبِ
ً
ؤٖضاص اإلاُبٖٓت الصخُٟت بصاعٍاٍْ ،جٓػ ؤن ً٣ط ي الخ٨م الهاصع بالٗٓ٣بت بمهاصعة َظٍ
ألاٖضاص.
اإلااصة ( :)83في خالت الخ٨م بالٗٓ٣بت ملخالٟت ؤي مً ؤخ٩ام اإلآاص (ً )9( ،)8( ،)3جٓػ لل٣اض ي ؤن
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ًد٨م بةٚال ١صاع اإلاُبٖٓت الصخُٟت.
ًجٓػ
لل٣اض ي ؤن
اإلااصة ( :)84في خالت الخ٨م بالٗٓ٣بت ملخالٟت ؤي مً ؤخ٩ام اإلااصجحن ()25( ،)24
ً
ًد٨م بخُُٗل اإلاُبٖٓت الصخُٟت إلاضة ؤ٢هاَا زمؿت ٖكغ ًٓما ،بطا ٧اهذ جهضع زالر مغاث
ً
ؤْ ؤ٦ثر في ألاؾبٕٓ ،ؤْ في قِغ بطا ٧اهذ جهضع ؤؾبُٖٓا ،ؤْ ؾىت في ألاخٓا ٫ألازغٔ.
اإلااصة (ٌٗ :)85ا٢ب بالخبـ مضة ال جخجاْػ ؾخت ؤقِغ ْبٛغامت ال جخجاْػ زالزت آال ٝعٍا ٫ؤْ
بةخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن ،عثِـ الخدغٍغ ؤْ املخغعْن اإلاؿاْلٓن ْناخب اإلاُبٖٓت الصخُٟت
ْالُاب٘ ْالىاقغ ٖىض ْظٓصٍ ،بطا ما اؾخمغْا في بنضاع اإلاُبٖٓت الصخُٟت باؾمِا ؤْ باؾم آزغ
بٗض نضْع ال٣غاع ،ؤْ الخ٨م بٓ ٠٢بنضاعَا ؤْ بخُُٗلِا ؤْ بةلٛاء جغزُهِا ؤْ بةٚالِ٢ا.
اإلااصة (٧ :)86ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( )53( ،)51( ،)4:( ،)45( ،)43( ،)42( ،)41جٓ٩ن ٖٓ٣بهها
الخبـ إلاضة ال جخجاْػ زالزت ؤقِغ ْٚغامت ال جخجاْػ ؤلٟي عٍا ،٫ؤْ بخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
ً
اإلااصة (٧ :)87ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( )55( ،)54( ،)44جٓ٩ن ٖٓ٣بهها الخبـ إلاضة ال جخجاْػ قِغا
ْٚغامت ال جخجاْػ ؤل ٠عٍا ،٫ؤْ بخضٔ َاجحن الٗٓ٣بخحن.
ن
اإلااصة (٧ :)88ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص ( )56( ،)49( ،)47( ،)46جٓ٣ٖ ٓ٩بهها الٛغامت الخـي ال
جخجاْػ زالزماثت عٍا.٫
اإلااصة ( :)89في خالت مسالٟت ؤي مً ؤخ٩ام اإلآاص ()56( ،)53( ،)51( ،)4:( ،)46( ،)43( ،)41
ً
ًجٓػ يبِ اإلاُبٖٓاث بصاعٍاٍْ ،جٓػ ؤن ً٣ط ي الخ٨م الهاصع بالٗٓ٣بت بمهاصعة َظٍ
اإلاُبٖٓاث.
اإلااصة ( :)8:في خالت الخ٨م بالٗٓ٣بت ملخالٟت ؤي مً ؤخ٩ام اإلآاص ()53( ،)4:( ،)45( ،)43( ،)41
ًجٓػ لل٣اض ي ؤن ًد٨م بةٚال ١اإلاُبٗت ؤْ صاع اليكغ.

ّ
ؾاصؾا :الدكغَ٘ الٗماوي اإلاىٓم لخغٍت الغأي والخٗبُـغ

ً
جىو اإلااصة ()42مً الىٓام ألاؾاس ي ٖلى  :خغٍت الصخاٞت ْالُباٖت ْاليكغ مٟٓ٨لت ْ٣ٞا للكغٍْ ْألاْيإ
الخـي ًبُنها ال٣اهٓنٍُْ ،دٓغ ما ًاصي بلى الٟخىت ؤْ ًمـ بإمً الضْلت ؤْ ٌُس يء بلى ٦غامت ؤلاوؿان ْخ.ّ٢ٓ٣
ؤما ال٣اهٓن اإلاىٓم لِظا الخ ِٓٞ ٤اإلاغؾٓم الؿلُاوي ع٢م ( )95/5:بةنضاع ٢اهٓن اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ْالظي
هدىاْلّ ٧الخالي :
م
2
1

الؿماث الٗامت
اإلابضأ الٗام
يغوعة
الخهىٖ ٫لى
جغزُو

الىو ال٣اهىوي
لم ًخًمً ال٣اهٓن ؤي مباصت جخٗل ٤بهظا الخ. ٤
-

-

-

-

-

3

الُ٣ىص ٖلى
مماعؾت خغٍت
الغأي والخٗبُـغ
والخ ٤في
الخهىٖ ٫لى
اإلاٗلىماث

ماصة (ٖ :)5لى ٧ل مً ًغٚب في بوكاء مُبٗت ؤن ًخ٣ضم بُلب الترزُو لّ بظل ٪بلى ْػاعة ؤلاٖالم
ً
مخًمىا البُاهاث الالػمت الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓنْ ،ال ٌٟٗى مً طل ٪الخهٖٓ ٫لى
ؤي جغزُو جىو ٖلُّ ٓ٢اهحن ؤزغٔ.
ماصة (ٖ :)6لى الجِت املخخهت في ْػاعة ؤلاٖالم البذ في َلب الترزُو اإلاكاع بلُّ زال" ٫زالزت ؤقِغ" مً
ً
جاعٍش ج٣ضًمَّْٗ ،خبـغ ٖضم الغص في اإلآٖض اإلاظٓ٧ع عًٞا للُلب.
ماصة ( :)27ال ًجٓػ ألخض ؤن ًؼاْ ٫مِىت اؾخحراص ؤْ بُ٘ ؤْ جٓػَ٘ ؤْ وكغ مُبٖٓاث ؤْ بوكاء صاع وكغ ؤْ
ً
صاع جٓػَ٘ ؤْ م٨خبت٢ ،بل الخهٖٓ ٫لى جغزُو بظل ٪مً الجِت املخخهت بٓػاعة ؤلاٖالم ،مخًمىا
البُاهاث الالػمت الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓن.
ُ
ً
ماصة (ُٞ :)29ما ٖضا ما اؾدشجي مً مُبٖٓاث َب٣ا لىو اإلااصة ( )4بىض ( ،)2حٗخبر ْػاعة ؤلاٖالم ؾلُت
الترزُو الٓخُضة لخٓػَ٘ ْجضاْ ٫اإلاُبٖٓاث ْوكغَا.
ماصة (ٖ :)55لى ٧ل ماؾؿت صخُٟت جغٍض بنضاع صخُٟت ؤن جخ٣ضم بُلب الترزُو لِا بظل ٪بلى صاثغة
ً
ً
اإلاُبٖٓاث ْاليكغ في ْػاعة ؤلاٖالم ،مٓٗ٢ا ٖلُّ مً اإلامشل ال٣اهٓوي للماؾؿت الصخُٟتَُْٗ ،ي بًهاال
ًٖ َظا الُلبٍْ ،دغع َلب الترزُو ٖلى الىمٓطط اإلاٗض لِظا الٛغى ْالظي جًّٗ صاثغة اإلاُبٖٓاث
ْاليكغٍْ ،دب٘ هٟـ ؤلاظغاء بطا ؤعاصث اإلااؾؿتبنضاع صخُٟت ظضًضة.
ن
ماصة (ٌ :)64كترٍ للترزُو لضْع اليكغ ْْ٧االث ؤلاٖالن للٗمل في الؿلُىت ؤن ج ٓ٩في ق٩ل قغ٦ت
مدضْصة اإلاؿاْلُت ؤْ جًامً ؤْ جٓنُت ؤْ جاظغ ٞغصْ ،ال ًجٓػ بُِٗا ؤْ جدٍٓلِا ؤْ الخهغٞ ٝيها بإي
ق٩ل مً ألاق٩ا ٫بال بٗض مٓا٣ٞت ْػاعة ؤلاٖالم.
ً
ماصة ( : ) 71ال ًجٓػ ألي مدغع ؤْ ٧اجب ؤن ٌٗمل في ؤي صخُٟت مالم ً ً٨خانال ٖلى جغزُو بمؼاْلت
اإلاِىت مً صاثغة اإلاُبٖٓاث ْاليكغ ْٖ ،لى ؤصخاب الصخْ ٠عئؾاء مجالـ بصاعة اإلااؾؿاث الصخُٟت
ً
ْْ٧االث ألاهباء ؤال ٌُٗىٓا في ؤٖمالِم الصخُٟت بهٟت صاثمت ؤْ ما٢خت مدغعًٍ ؤْ ٦خابا ٢بل خهٓلِم
ٖلى َظا الترزُو .

 ماصة (ً:)23جب ٖلى الُبإ ٢بل َب٘ "ؤي مُبٕٓ" ؤن ًدهل ٖلى بطن مؿب ٤بةظاػة اإلاُبٕٓ مً ٢بلْػاعة ؤلاٖالم.
 ماصة (٧ : )28ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى البُاهاث التي جًمنها َلب الترزُو ًجب ببال ّٚلٓػاعة ؤلاٖالم زال٫ً
زمؿت ٖكغ ًٓما مً جاعٍش خضْزّ .
ً
 ماصة ( :)48جهضع الصخ ٠في ؾلُىت ٖمان مً زال ٫ماؾؿاث صخُٟت مغزها لِا مً الجِتً
املخخهت بٓػاعة ؤلاٖالم َب٣ا لئلظغاءاث الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓنٓ٩ٍْ ،ن ل٩ل
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-
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اإلادٓىعاث
اإلاُ٣ضة لخغٍت
الغأي والخٗبُـغ

-

-

-

ماؾؿت مجلـ بصاعة ًخٓلى مؿاْلُت بصاعة الصخ ٠الخـي جهضعَا.
ماصة ( :)49جخسظ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جغٚب في بنضاع صخُٟت ًٓمُت ؤْ ؤؾبُٖٓت ق٩ل قغ٦ت
مدضْصة اإلاؿاْلُت٦ ،ما جخسظ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جغٚب في بنضاع صخُٟت هه ٠قِغٍت ؤْ
قِغٍت ؤْ ٞهلُت ق٩ل قغ٦ت مدضْصة اإلاؿاْلُت ؤْ جًامً ؤْ جٓنُت ؤْ جاظغ ٞغصٍْ ،سً٘ بوكاء
الكغ٧اث اإلاكاع بليها ْهٓام ٖملِا ألخ٩ام ٢اهٓن الكغ٧اث الخجاعٍت ع٢م (ْ )85/5حٗضًالجّ بما ال ًخٗاعى
م٘ ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓنَْ ،كترٍ ؤال ً٣ل عؤؽ ما ٫اإلااؾؿت الصخُٟت ًٖ زمؿماثت ؤل ٠عٍاٖ ٫ماوي بطا
٧اهذ الصخُٟت ًٓمُتْ ،ماثخحن ْزمؿحن ؤل ٠عٍاٖ ٫ماوي بطا ٧اهذ الصخُٟت ؤؾبُٖٓتْ ،ماثت
ْزمؿحن ؤل ٠عٍاٖ ٫ماوي بطا ٧اهذ الصخُٟت هه ٠قِغٍت ؤْ قِغٍتْ ،ماثت ؤل ٠عٍاٖ ٫ماوي بطا ٧اهذ
الصخُٟت ٞهلُت.
ً
ماصة (ٓ٩ً :)4:ن عؤؽ ما ٫اإلااؾؿاث الصخُٟت مملٓ٧ا بال٩امل إلآاَىحن ٖماهُحنْ ،ال ًجٓػ بُِٗا ؤْ
جدٍٓلِا ؤْ الخهغٞ ٝيها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ٫بال إلآاَىحن ٖماهُحن ْبٗض مٓا٣ٞت ْػاعة ؤلاٖالم.
ماصة ( :)51م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإخ٩ام ٢اهٓن الكغ٧اث ،جخٓلى لجىت اإلاُبٖٓاث ْاليكغ بٖضاص همٓطط لٗ٣ض
ُ
جإؾِـ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جخسظ ق٩ل قغ٦ت مؿاَمت ْهٓامِا ألاؾاس يٖ ،لى ؤن جدضص في ٖ٣ض
ً
الخإؾِـ ؤٚغاى الصخُٟت ْبظغاءاث اهخساب مجلـ بصاعة اإلااؾؿت ْ٣ٞا للىٓام الظي ًدضصٍ ٖ٣ض
الخإؾِـ.
ً
ً
( :)5:حٗخبـغ اإلآا٣ٞت ٖلى بنضاع الصخُٟت جغزُها زانا للماؾؿت الصخُٟت الخـي نضع لِاْ ،ال
جيخ٣ل ملُ٨خّ بإًت نٓعة مً نٓع ه٣ل اإلالُ٨ت ،بال بمٓا٣ٞت ْػاعة ؤلاٖالم.
ً
ماصة ( :)24ال ًجٓػ للُبإ ؤن ًُب٘ مُبٖٓا مى٘ جضاْلّ٦ ،ما ال ًجٓػ َب٘ مُبٕٓ صْعي ٚحر ُمغزو لّ،
ؤْ ج٣غع بلٛاء جغزُهّ ؤْ حٗضًلّ ؤْ ْ ًٖ ّٟ٢الهضْع.
ماصة (ُ 2:
)ً:دٓغ ٖلى الباجٗحن اإلاخجٓلحن الترٍْج لبُ٘ اإلاُبٖٓاث الصخُٟت ًٖ َغٍ ٤اإلاىاصاة بإهباء
٧اطبت ؤْ ٚحر ْاعصة في اإلاُبٖٓت ؤْ ًسضف ألازال ١ؤْ ًدىافى م٘ آلاصاب الٗامت ،ؤْ ًسال ٠الىٓام الٗام.
ماصة (ًُ :)32دٓغ اؾخحراص ؤًت مُبٖٓاث مسالٟت للىٓام الٗام ؤْ جدىافى م٘ آلاصاب الٗامت٦ ،ما ًمى٘
جضاْلِا في الؿلُىتٓ٩ٍْ ،ن َظا الخٓغ ب٣غاع ًهضع مً ْػٍغ ؤلاٖالم ؤْ مً ًٟٓيّ في طل.٪
ً
ماصة ( :)36ال ًجٓػ وكغ ما مً قإهّ الىُل مً شخو ظاللت الؿلُان ؤْ ؤٞغاص ألاؾغة اإلاال٨ت جلمُدا ؤْ
ً
جهغٍدا بال٩لمت ؤْ بالهٓعةْ ،ال ًجٓػ الخدغٌٍ يض هٓام الخ٨م في الؿلُىت ؤْ ؤلاؾاءة بلُّ ؤْ
ؤلايغاع بالىٓام الٗام ؤْ الضٖٓة بلى اٖخىا ١ؤْ جغٍْج ما ًخٗاعى م٘ مباصت الضًً ؤلاؾالمي الخىُ.٠
ماصة (ًُ :)37دٓغ وكغ ٧ل ما مً قإهّ اإلاؿاؽ بؿالمت الضْلت ؤْ ؤمنها الضازلي ،ؤْ الخاعجي ْ٧ل ما ًخٗل٤
باألظِؼة الٗؿ٨غٍت ْألامىُت ْؤهٓمهها ْلٓاثدِا الضازلُتْ ،ؤًت ْزاث ٤ؤْ مٗلٓماث ؤْ ؤزباع ؤْ اجهاالث
ً
ؾٓاء ؤ٧ان اليكغ مً زالْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثُت ْاإلاؿمٖٓت ْاإلا٣غْءة ؤْ مً زال٫
عؾمُت ؾغٍت
اؾخسضام الكب٨ت اإلاٗلٓماجُت ؤْ ْؾُلت مً ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗلٓماث ،بال بةطن مً الؿلُاث املخخهت،
٦ما ًُدٓغ وكغ ههٓم الاجٟاُ٢اث ؤْ اإلاٗاَضاث الخـي حٗ٣ضَا الخٓ٩مت ٢بل وكغَا في الجغٍضة الغؾمُت.
ماصة ( :)38ال ًجٓػ وكغ ما مً قإهّ ؤلايغاع بالٗملت الَٓىُت ،ؤْ ًاصي بلى بلبلت ألا٩ٞاع ًٖ ؾٓ ١اإلاا٫
بالؿلُىت ؤْ الٓي٘ الا٢خهاصي للبالص.
ماصة ( :)39ال ًجٓػ وكغ ٧ل ما مً قإهّ اإلاؿاؽ باألزالْ ١آلاصاب الٗامت ْالضًاهاث الؿماٍْت.
ماصة ( :)3:ال ًجٓػ وكغ ْ٢اج٘ الخد٣ُ٣اث ؤْ املخا٦ماث اإلاخٗل٣ت باألخٓا ٫الصخهُت ْٚحرَاْ ،الخـي
جدٓغ املخ٨مت وكغَا٦ ،ما ال ًجٓػ بؿٓء ٢هض جدغٍ ٠ما ًجغي في الجلؿاث ؤْ اإلاضاْالث.
ماصة ( :)41ال ًجٓػ وكغ ألازباع ؤْ الهٓع ؤْ الخٗلُ٣اث الخـي جخهل بإؾغاع الخُاة الخانت ؤْ الٗاثلُت
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الجؼاءاث
والٗ٣ىباث
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ً
ً
لؤلٞغاص ،بال بطا ٧ان اليكغ جىُٟظا لخ٨م ً٢اجي ؤْ ٢غاع بصاعٍا ج٣خًُّ مهلخت ٖامتٓ٩ٍْ ،ن الترزُو
باليكغ ب٣غاع مً ْػٍغ ؤلاٖالم.
ماصة ( :)42ال ًجٓػ وكغ ٧ل ما مً قإهّ الخدغٌٍ ٖلى اعج٩اب الجغاثم ؤْ بزاعة البًٛاء ؤْ بقاٖت
الٟدكاء ؤْ بض عْح الك٣ا ١بحن ؤٞغاص املجخم٘.
ماصة ( :)43ال ًجٓػ وكغ ؤي زبر ؤْ م٣ا ٫ؤْ نٓع ؤْ مؿدىض ًٓ٩ن ٢ض نضع  ُّٞؤمغ مً ْػٍغ ؤلاٖالم
بٗضم اليكغ خخـى جخم بظاػجّ مً هٟـ اإلاهضع.
ماصة ( :)44ال ًجٓػ للصخ ٠ؤن جدىاْ ٫اإلآايُ٘ الخـي جضزل يمً ٢غاع جغزُو نضْعَا بإي ق٩ل مً
ألاق٩ا.٫
ً
ً
ماصة ( :)45ال ًجٓػ وكغ بٖالهاث صخُٟت ؤْ ٚحرَا مً ؤلاٖالهاث اإلاُبٖٓت جخًمً مٓاصا مدٓٓعا وكغَا
ً
ْ٣ٞا ألخ٩ام َظا الٟهل مً ال٣اهٓن٦ ،ما ال ًجٓػ وكغ بٖالهاث مً قإجها جًلُل الجمِٓع ،ؤْ وكغ
بٖالهاث جخٗل ٤باألصٍْت ؤْ اإلاؿخدًغاث الُبُت بال بةطن زام مً ْػاعة الصختْ ،باليؿبت إلٖالهاث
اإلاهىٟاث الٟىُت ًغظ٘ بلى ْػاعة الترار الٓ٣مي ْالش٣اٞت.
ماصة (ٖ :)33لى ْػٍغ ؤلاٖالم ؤن ًمى٘ مً الخضاْ ٫في ؾلُىت ٖمان ،اإلاُبٖٓاث الخـي جخٗاعى م٘ ألازال١
ْآلاصاب الٗامت ؤْ الخـي جخٗغى للىٓام الٗام ؤْ جسال ٠مباصت ؤلاؾالم الخىُ ٠ؤْ الخ٣الُض ْالٓ٣اٖض
اإلاغُٖت.
ً
ماصة (ً :)34جٓػ للجِت املخخهت بٓػاعة ؤلاٖالم ،ؤن جًبِ ْجهاصع بصاعٍا اإلاُبٖٓاث الخـي ج٣غع مى٘
جضاْلِا ؤْ بصزالِا بم٣خط ى ؤخ٩ام اإلآاص الؿاب٣ت مً َظا ال٣اهٓن.
ماصة ( :)59بطا لم جهضع الصخُٟت زال" ٫ؾخت ؤقِغ" مً جاعٍش الترزُو بها ؤْ بطا جٟٓ٢ذ ًٖ الهضْع
مضة "ؾخت ؤقِغ" مخهلت صْن ٖظع م٣بًٓ ،٫جٓػ للجىت اإلاُبٖٓاث ْاليكغ بلٛاء الترزُو ْللمخًغع
ً
الخٓلم مً ٢غاعَا بلى ْػٍغ ؤلاٖالم زالًٓ 41 ٫ما مً جاعٍش ببال ّٚب٣غاع ؤلالٛاء.
ماصة (٧ :)26ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص الؿاب٣ت ٌُٗا٢ب مغج٨بها بالخبـ ،مضة ال جخجاْػ ؾىت ،ؤْ بٛغامت ال
ً
ً
ً
جخجاْػ "زمؿماثت" عٍاٖ ٫ماوي ،ؤْ بالٗٓ٣بخحن مٗا ،م٘ ظٓاػ ٚل ٤اإلاُبٗت ما٢خا ؤْ جهاثُا ،ملخْٓت
(الٟهل الشاوي ).
ُ
ماصة (٧ :)35ل مسالٟت ألي خ٨م مً ؤخ٩ام اإلآاص الؿاب٣تٌٗ ،ا٢ب مغج٨بها بالخبـ مضة ال جخجاْػ ؾيخحن
ً
ؤْ بٛغامت ال جؼٍض ٖلى ؤلٟي عٍاٖ ٫ماوي ؤْ بالٗٓ٣بخحن مٗا( ،الٟهل الشالض).
ماصة ( :)46م٘ ٖضم ؤلازال ٫بإًت ٖٓ٣بت ؤقض ًىو ٖليها في ؤي ٢اهٓن آزغٌٗ ،ا٢ب بالخبـ مضة ال جؼٍض
ً
ًٖ "زالر" ؾىٓاث ،ؤْ بٛغامت ال جخجاْػ "ؤلٟي" عٍاٖ ٫ماوي ؤْ بالٗٓ٣بخحن مٗا٧ ،ل مً زال ٠ؤخ٩ام
اإلااصة ( )36مً َظا ال٣اهٓن.
ماصة (٧ :)47ل مسالٟت ألخ٩ام اإلآاص مً (ٌٗ )45-37ا٢ب مغج٨بها بالخبـ مضة ال جخجاْػ "ؾيخحن" ؤْ
ً
بالٛغامت الخـي ال جخجاْػ "ؤلٟي" عٍاٖ ٫ماوي ؤْ بالٗٓ٣بخحن مٗا.

ادلبحث انثبنث
لُبص درخت متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق اإلَسبٌ
ببحلك يف حزَت انزأٌ وانخؼبُـز خالل انفخزة يب بني
3122و – 3124و
ً
ْ٣ٞا للمٗلٓماث الخـي جل٣اَا اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانً ،خٗغى اإلاضآٗٞن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ْالصخُٟٓن في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ألق٩ا ٫مخىٖٓت ْمخٟاْجّ الجؿامت مً
الاههها٧اثْ ،ألاٖما ٫الاهخ٣امُت بؿبب مباقغة ؤوكُههم اإلاكغْٖت في مجا ٫خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ
ً
ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ْاهخ٣اص ؤصاء الخٓ٩ماثَْ ،ىا هٓعص بُاها بإبغػ مٓاَغ الاههها٧اث
ْالخجاْػاث الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان:
 .2اإلاخابٗاث الً٣اثُت بمٓظب حكغَٗاث ؤمىُت جهاصع خ ٤مؿاءلت ْاهخ٣اص الخٓ٩مت ْمماعؾت
خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث اإلاخٗل٣ت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪باههها٧اث
جخٗل ٤بمؼاٖم خٓ ٫وكغ "ؤزباع ٧اطبت" ؤْ "ج٨ضًغ ألامً الٗام" ،ؤْ "ؤلاؾاءة لؿمٗت البلض في
الخاعط" ،ؤْ بمضاص ظِاث زاعظُت بمٗلٓماث مًللت ْ٧اطبت....بلخ.
 .3الاخخجاػ ٚحر ال٣اهٓوي بمٗؼ ًٖ ٫الٗالم الخاعجي لٟتراث ٍَٓلت.
 .4ؤلاٖخضاءاث الجؿضًت ْالههضًض ْالترَْ٘ ؤزىاء ؤْ بؿبب مباقغة ؤوكُههم في مجا ٫الضٞإ
ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤْ اإلاُالبت بةظغاء بنالخاث ؾُاؾُت ؤْ ال٨كً٢ ًٖ ٠اًا الٟؿاص.
 .1الدكِحر ْؤلاؾاءة بالؿمٗت ْالخٟ٨حر.
ٞ .1غى ُٓ٢ص ٖلى ؾٟغ اإلاضاٗٞحن بؿبب مماعؾت ؤوكُههم اإلاكغْٖت في مجا ٫خ١ٓ٣
ؤلاوؿان.
ٞ .1غى ع٢ابت مكضصة ٖلى ْؾاثل ؤلاٖالم ْبٚالِ٢ا ْمهاصعتها في الخاالث الخـي جخجغؤ ٞيها ٖلى
٦كً٢ ٠اًا الٟؿاص ؤْ اهخ٣اص ْمؿاءلت الخٓ٩مت ْ٦باع اإلاؿاْلحن في الضْلت.
ُْٞما ًلي عنض ألبغػ اههها٧اث خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ْالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث الخـي َالذ
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت:

الُمً ٢ :ط ى الصخٟي ْالباخض اإلاخسهو في ً٢اًا ؤلاعَاب "ٖبض ؤلالّ خُضع قاٌ٘" ؤ٦ثر مً
ً
ؤعب٘ ؾىٓاث جىُٟظا لخ٨م ً٢اجي بالسجً  6ؾىٓاث في ً 29ىاًغ 3122م ،بضٖٓٔ اعجباَّ بدىُٓم
ً
ال٣اٖضةُٞ ،ما جغجر اإلاهاصع الخُ٢ٓ٣ت ؤن مدا٦مخّ ً٢اثُا ٖلى نلت ْزُ٣ت بٗملّ الصخٟي
ؤلاؾخ٣هاجي في ً٢اًا ؤلاعَابْ ،ؤهّ اؾههض ٝبؿبب ٦ك ّٟؤصلت جخٗل ٤بضْع الٓالًاث اإلاخدضة في هجٓم
بال٣ىابل الٗىٓ٣صًت ٖلى مٓا ٘٢مؼٖٓمت لخىُٓم ال٣اٖضة ظىٓب الُمً ،ؤٞط ى بلى م٣خل ٖكغاث الؿ٩ان
منهم ؤَٟاْ ٫وؿاء.

الصخٟي الُمجي ٖ /بض ؤلالّ خُضع
املخخجؼ مىظ ًىاًغ  3122م لخىُٟظ ٖٓ٣بت بالسجً  6ؾىٓاث

ْفي ًٓ 5هُٓ 3123م ُخ٨م ٖلى الصخٟي ماظض ٧اعْث ،مغاؾل صخُٟت "اإلاهضع ؤْن الًً
ؤلال٨ترْهُت" بالسجً إلاضة ٖام بههمت وكغ ؤزباع ٧اطبتٖ ،لى زلُٟت اتهامّ إلاؿاْ ٫بٓػاعة
الاجهاالث بمدآٞت البًُاء بالخٓعٍ في ً٢اًا الٟؿاص(ْ ،)225في هٓٞمبر 3123م ْظِذ
للصخٟي دمحم الٗبس ي  -مضْن بل٨ترْوي مٗجي ب٨كً٢ ٠اًا الٟؿاص  -اتهاماث بيكغ ؤزباع ٧اطبت
ٖلى زلُٟت جىاْلّ ًُ٢ت ٞؿاص زانت بمٓؾؿت "ْٞاء"ْ ،هي َُئت زحرًت ؤوكئذ إلاخابٗت ً٢اًا
ظغحى زٓعة ًىاًغ 3122م)115( .
ْحٗغى الٗضًض مً الصخُٟحن الُمىُحن لالٖخضاءاث الجؿضًت ْالههضًضاث بال٣خل ،منهم :دمحم
ٖاٌل عثِـ جدغٍغ صخُٟت "ألاْلى الُٓمُت" ،الظي جل٣ى ؤ٦ثر مً  41عؾالت تهضًض بال٣خل(،)227
 ) 114اليمن :السجن دلدة عاـ على صحفي ،بياف دلنظمة مراسلوف بال حدكد  7يونيو 2112ـ.

 ) 115ادلوقع االلكًتكين دلؤسسة حرية للحقوؽ كاحلرايت كالتطوير االعالمي
 )116تقرير آالـ ادلخاض ،مرجع سابق.

٦ما حٗغى ٖبض ال٨غٍم الخُٓاوي ،عثِـ الخدغٍغ الؿاب ٤لصخُٟت "الكٓعٔ" ًٖٓ ماجمغ
الخٓاع الَٓجي ،لههضًضاث ٖضًضة بال٣خل" ٖلى زلُٟت اهخ٣اصٍ لخؼب "الخجم٘ الُمجي
لئلنالح"(٦ ،)228ما اؾههضٞذ الههضًضاث بال٣خل في ًىاًغ 3123م الصخٟي ؾُ ٠الخايغي،
مضًغ ٖام ماؾؿت "الكمٕٓ الصخُٟت ْؤلاٖالم " في ٖضنْ ،في ٞ 29براًغ 3123م ؤيغمذ
ٖىانغ مؿلخت الىاع في م٣غ اإلااؾؿت ؤزىاء مشٓ ٫صخُٟت "ؤزباع الُٓم" للُب٘"(.)229
ْٖلى زلُٟت اهخ٣اصاجّ للخدالٟاث ال٣بلُت ْصْعَا في الهغاٖاث الضاثغة في الُمً ،حٗغى
الصخٟي دمحم اإلا٣الر الٖخضاء مً ٖىانغ مؿلخت جدب٘ ؤخض ُ٢اصاث الٓ٣اث اإلاؿلخت اإلآالُت
للشٓعة(.)22:
٦ما حٗغيذ الٗضًض مً اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان للههضًض ْالدكِحر ْخمالث الخٟ٨حر،
ْمنهً:
ؾامُت ألاٚبريْ ،هي بخضٔ اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالىاقُاث في الٗمل الؿُاس ي،
ْحٗمل صخُٟت في صخُٟت "الكاعٕ" ْمٗىُت ب٨كً٢ ٠اًا الٟؿاص قي الُمً ،حٗغيذ للٗضًض
مً الههضًضاث ْاإلاخابٗت الً٣اثُت ْالدكِحر بها ٖلى نٟداث الخٓانل الاظخماعي ،خُض ؤ٢ام
121
ؤخض ؤًٖاء ؤخض ؤخؼاب ؤلاؾالم الؿُاس ي صٖٓٔ ً٢اثُت يضَا بههمت "بَاهت ؤلاؾالم".
ً
بكغي اإلاُ٣غيْ ،هي هاقُت ؾُاؾُت حٗغيذ لخملت حكِحر ْجٟ٨حر بؿبب ٦خابهها م٣اال اتهمذ
 ُّٞجُاعاث ؾلُٟت بالؿعي بلى مهاصعة الشٓعة باؾم الضًً٢ْ ،ض ؤنضع عظا ٫صًً م٣غبٓن مً
خؼب ؤلانالح الُمجي ٞخأْ بخُبُ ٤خض الغصة ٖليها بٗض جٟ٨حرَاْ ،اهدكغث جل ٪الضٖٓاث ٖلى
نٟداث الخٓانل الاظخماعي٦ ،ما اهدكغث صٖٓاث بًغْعة سخب الجيؿُت الُمىُت منها(.)232
٦ظل ٪حٗغيذ ٖضة صخً ٠مىُت ْزانت في الجىٓب للمهاصعة ،منها :صخُٟت "ٖضن الٛض"ْ ،
"ألامىاء"" ْ ،الجىٓبُت"ْ ،صخُٟت "الًُ٣ت" (.)211

ال٨ىٍذ :

ًٓاظّ زالزت مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

في الٍٓ٩ذ َْم  :الؿُض ٖبضهللا الغٞضي ْ ،الؿُضة عها
 )117تقرير آالـ ادلخاص ،مرجع سابق.
 )118اكقفوا استهداؼ الصحفيُت ،مركز التأهيل كاحلرايت الصحفية 1 ،مارس 2112ـ.

 )119تقرير آالـ ادلخاض ،مرجع سابق.
 )121الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف  -اليمن
 )121بياف /مراسلوف بال حدكد 2112/2/8ـ.
 )122ادلرصد اجلنويب حلقوؽ اإلنساف سبتمرب 2112ـ.

ٖبضهللا الغٞضي

ً
الؿٗضْنْ ،الؿُض ُمىظع الخبِب ؤخ٩اما بالسجً جهل بلى زمـ ؾىٓاث بههمت "بَاهت ألامحر"ْ ،طل٪
ُ
ٖلى زلُٟت زُاب ؤل٣ي في ببغٍل 3124م ،عؤث  ُّٞالؿلُاث الٍٓ٩دُت ؤهّ ًخًمً "بَاهت ألامحر" ،خُض
جىو اإلااصة ( )31مً ٢اهٓن اإلاُبٖٓاث ْاليكغ الٍٓ٩تي ٖلى ؤهّ ":ال ًجىػ الخٗغى لصخو أمحر البالص
ّ
حالى٣ض٦ ،ما ال ًجىػ أن ًيؿب له ٢ى ٫ئال حاطن زام م٨خىب مً الضًىان ألامحري".

َْٗمل مضا ٓٗٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الشالزت باللجىت الَٓىُت لغنض الاههها٧اث في الٍٓ٩ذ ،NCMV -
الخـي جٓ٣م بخٓزُ ٤الاههها٧اث يض خغٍت الخٗبُـغ في الٍٓ٩ذ(.)213
ؾلُمان بً ظاؾم
ْبخاعٍش  29ابغٍل 3124م٢ ،امذ الكغَت الٍٓ٩دُت باٖخ٣ا٫
ْاخخجاػ اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الؿُض ؾلُمان بً ظاؾم بِىما
٧ان ًٓ٣م بخٓزُ ْ ٤عنض مٓاَغة في مىُ٣ت ألاهضلـ بمضًىت الٍٓ٩ذ،
ْ اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؾلُمان بً ظاؾم ٌٗمل م٘ اللجىت
الَٓىُت لغنض الاههها٧اث٧ ْ ،ان ٖىض اٖخ٣الّ ًٓ٣م بخٓزُ ٤اخخجاط
جًامجي م٘ ػُٖم اإلاٗاعيت الؿُض مؿلم البراْ ،٥بِىما ٧ان ًغا٢ب
ُ
الاخخجاط ،ؤنِب ؾلُمان بً ظاؾم بالغنام اإلاُاَي ٢بل ؤن جًغبّ الكغَت ْحٗمض بلى
اٖخ٣الّ٢ْ ،ض ؤٞغظذ الؿلُاث ًٖ ؾلُمان بً ظاؾم بٟ٨الت ًٓم  32ببغٍل 3124مْ ،طل ٪بٗض
 5ؤًام مً اٖخ٣الّ بٓاؾُت الكغَت الٍٓ٩دُت ،لُ٣امّ بخٓزُْ ٤عنض اخخجاط بمىُ٣ت ألاهضلـ
بمضًىت الٍٓ٩ذ(.)211
مؿلم البرا٥
مما ًجضع بىا ط٦غٍ َىا ؤهّ في ؤ٦خٓبغ 3123م ْظِذ اتهاماث يض
البرإلااوي الؿاب ٤مؿلم البرا ،٥جخٗل ٤ب٩لمت ؤل٣اَا في ؤخضٔ
اإلآاَغاث الٗامت في الٗانمت ،عؤث ٞيها الؿلُاث ؤجها جمشل "بَاهت
ألمحر البالص" الخـي حٗخبر طاجّ مهٓهت ال جمـْ ،في ًٓم  26ؤبغٍل
3124م خ٨مذ مد٨مت الضعظت ألاْلى بالسجً  6ؾىٓاث م٘ الكٛل
123
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ْ الىٟاط ٖلى الىاثب مؿلم البرا ٥بههمت ؤلاؾاءة ألمحر الضْلتْ ،خضر في هٟـ الُٓم ججم٘ خكٓص
مً اإلاٗاعيحن ْاإلاخٗاَٟحن م٘ ًُ٢ت مؿلم البرا ٥ؤمام صًٓان البرا ٥في مىُ٣ت ألاهضلـْ ،
ؾاعث َظٍ الخكٓص في مؿحرة قملذ آلاال ٝهدٓ السجً اإلاغ٦ؼيْ ،في  33ؤبغٍل 3124م ؤمغ
ً
125
٢اض ي مد٨مت الاؾخئىا ٝبٓ ٠٢هٟاط الخ٨م ما٢خا لخحن الٟهل باالؾخئىا.ٝ
خمض الى٣ي
ُ
ْفي ؤبغٍل 3123م اٖخ٣ل خمض الى٣ي َْٓ ،مً ؤٞغاص ألا٢لُت الكُُٗت
اإلاؿلمتُ ،
ْخ٨م ٖلُّ في ًٓهُٓ بالسجً  21ؾىٓاث م٘ ألاقٛا٫
ُ
الكا٢تْ ،ؤصًً ل٨خابخّ عؾاثل ٖلى «جٍٓتر»ً ،يخ٣ض ٞيها ػٖماء اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت ْالبدغًٍ ْ«بةَاهت» ؤلاؾالم٧ْ ،ان الاؾخئىا ٝالظي
٢ضمّ ال ًؼاُ٢ ٫ض الىٓغ في جهاًت الؿىتْ ،بخاعٍش  41ؤ٦خٓبغ 3124م
ؤًضث مد٨مت الاؾخئىا ٝالخ٨م الهاصع ٖلى خمض الى٣ي)126( .
٦ما ٢امذ ْػاعة ؤلاٖالم الٍٓ٩دُت في صٌؿمبر 3123م بسخب الترزُو اإلامىٓح ل٣ىاة "الُٓم"
الخانت ،بؼٖم مسالٟهها للٓاثذ ؤلاصاعٍت٦ ،ما ؤٚل٣ذ الؿلُاث صخُٟت "الضاع" ،بؼٖم ُ٢امِا
بالخدغٌٍ ٖلى الٟخىت الُاثُٟتْ ،ؤلايغاع بالٓخضة الَٓىُت ُٞما ًخٗل ٤بم٣االث وكغث في
الصخُٟت ْاٖخبرث ماٍضة للكُٗت(.)217
ُ
الكاٖغ الُ٣غي دمحم بً الظًب
ُ٢غ :حٗض ًُ٢ت الكاٖغ الُ٣غي دمحم بً
الخ٨م بالسجً  26ؾىت بؿبب ٢هُضة قٗغ ٢اٞ ٫يها
ً
ً
الظًب العجمي همٓطظا ناعزا لخٗامل الخٓ٩ماث
("٧لىا جٓوـ بٓظّ الىسبت ال٣مُٗت" ٧ " ْ ...لِم بال
اؾخصىاء خغامُت")
الخلُجُت م٘ خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ،خُض جم
ً
ال٣بٌ ٖلى الكاٖغ ْمدا٦مخّ ً٢اثُا ْالخ٨م
ٖلُّ بالسجً اإلاابض ،بٗض مدا٦مت جٟخ٣غ بلى
مٗاًحر املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟت َْٓ ،ما ًمشل
ً
اههها٧ا للخ ٤في خغٍت الخٗبُـغ ،لم ٌُكغ خ٨م
املخ٨مت الظي نضع في ؾُغًٍ بخاعٍش 3:
 ) 125شؤكف خليجية صحيفة خليجية – زلاكمة سياسية أبمتياز .
 ) 126الشبكة الوطنية الكويتية .

 ) 127التقرير السنوم األكؿ عن أكضاع حقوؽ اإلنساف ،مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف 2113ـ.

هٓٞمبر3123م ،بلى ؤي ٢اهٓن ًؼٖم ؤن ابً الظًب ٢ض زال ،ّٟعٚم بصٖاء الىُابت ؤزىاء الجلؿت
ً
الخـي صامذ  6ص٢اث ٤ؤهّ صٖا بلى زٓعة في ُ٢غ ،لم ً ً٨ابً الظًب مٓظٓصا ب٣اٖت املخ٨مت٦ ،ما
مىّٗ ال٣اض ي  -خؿب مدامُّ  -مً ج٣ضًم ؤي صٞإ ؤْ عص ٖلى اصٖاءاث الىُابتْ ،حٗٓص مدا٦مت
ابً الظًب بلى ٢هُضة جغظ٘ بلى ًىاًغ 3122م ،بٗىٓان "الُاؾمحن الخٓوس ي" ،ؤبضٔ ابً الظًب
ٞيها جإًُضٍ لالهخٟايت َىا٦ ،٥ما ٧ان ٢بل طل٢ ٪ض جال ٢هاثض جًم م٣اَ٘ بها حٗغٌٍ بإًٖاء
باعػًٍ في الٗاثلت الُ٣غٍت الخا٦مت.
ْمما ًجضع ط٦غٍ ؤن اإلااصة ( )245مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث الُ٣غي جىو ٖلى ٖٓ٣بت السجً إلاضص
جهل بلى  6ؾىٓاث ل ـ"٧ل مً ًَٗ بإخضٔ َغ ١الٗالهُت في مماعؾت ألامحر لخْ ّ٢ٓ٣ؾلُاجّ ،ؤْ
ٖاب في طاجّ" ،بال ؤن خ٨م السجً اإلاابض الظي خ٨مذ بّ املخ٨مت ٖلى ابً الظًب ًضٖ ٫لى ؤجها
ؤصاهخّ بههمت ؤزُغ ،مبِىت في اإلااصة ( )241مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث ،ؤال ْهي مداْلت "٢لب هٓام
الخ٨م في البالص" ،خُض جىو اإلااصة (ٖ )241لى ٖٓ٣بت ؤلاٖضام في َظٍ الخالت .لم ًخطر ؤؾاؽ
جٓظُّ َظٍ الههمت بلى ابً الظًب في ٢هُضجّ في ًىاًغ٧/اهٓن الشاوي 3122مْ ،لم ًؼص ابً الظًب
ًٖ ببضاء الخإًُض لالهخٟايت الكٗبُت في جٓوـ.
ْٖلى نُٗض آزغ٧ ،اهذ الؿلُاث ألامىُت ٢ض اٖخ٣لذ بخاعٍش  2ماعؽ 3122م اإلاضا ًٖ ٘ٞخ١ٓ٣
ؤلاوؿان ؾلُان زلُٟت الخلُٟي في الضْختْ ،بٗض جٟخِل بِذ ْؾُاعة الؿُض الخلُٟي إلاضة
ؾاٖخحن ا٢خُض َظا ألازحر بلى م٩ان مجِٓ ٫مً َغ ٝؤٖٓان ؤمً الضْلتْ ،ؤقاعث مهاصع
خُ٢ٓ٣ت بلى ٓ٧ن اٖخ٣ا ٫الخلُٟي ًإحي ٖلى نلت بيكاَّ اإلاكغْٕ في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان٧ْ ،ان
الؿُض الخلُٟي ٌكٛل مىهب ألامحن الٗام إلاىٓمت ال٨غامت بلى ٚاًت بضاًت ؾىت3121م ،خُض
اوسخب منها لُاؾـ بٗض طل ٪مىٓمت ظضًضة للضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان (.)213

ٖمان:

ًٓاظّ اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ُٖمان ؤزىاء مماعؾت خِ٣م في خغٍت الغؤي

ْالخٗبُـغ ْمؿاءلت الخٓ٩مت ،الههها٧اث ظؿُمت ٖلى قا٧لت جل ٪الخـي ًخٗغى لِا ػمالئَم في باقي
صْ ٫الخلُج ،خُض ًخٗغى اإلاضآٗٞن للمًاً٣اثْ ،الخٓ ٠ُ٢الخٗؿٟيْ ،الاخخجاػ ٚحر
ال٣اهٓوي في ْغْ ٝاخخجاػ ؾِئتْ ،الخٗظًب جدذ الاؾخجٓاب ْبؾاءة اإلاٗاملتْ ،اإلاخابٗاث
الً٣اثُت ؤمام مدا٦م جٟخ٣ض ؤلاههاْ ،ٝحٗض مخابٗت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ٖمان
ً
ً٢اثُا في الٗام 3123م في ً٢اًا "الخجمِغ" ْ "ؤلاٖابت في الظاث الؿلُاهُت" ْ"اإلاٗلٓماث
 ) 128قطر :اعتقاؿ السيد سلطاف اخلليفي ،منظمة الكرامة 2111/3/3ـ.

ً
ً
ؤلال٨ترْهُت" مشاال ْاضخا لؿُاؾت "الٗها والجؼعة " ،الخـي جدبِٗا الؿلُاث الٗماهُت م٘
مىخ٣ضحها مً اإلاُالبحن باإلنالح الؿُاس ي ْجدؿحن ؤْيإ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ً
ٞبٗض جإظُالث ٍَٓلت إلظغاءاث املخا٦متْ ،نلذ في ًُ٢ت "الخجمِغ" بلى  25جإظُالْ ،بٗض وكغ
نٓع اإلاههمحن ْالدكِحر بهم في ظمُ٘ ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثُت ْاإلاؿمٖٓت ْاإلا٣غْءةْ ،بٗض نضْع
ؤخ٩ام بالسجً إلاضص جتراْح ما بحن ٖام ْٖام ْهه ،٠ؤنضع ؾلُان ٖمان في ماعؽ 3124م
ً
ً
ٖٟٓا ٖاما ًٖ اإلاضاهحن في ً٢اًا «ؤلاٖابت بالظاث الؿلُاهُت» "ْ ،ج٣ىُت اإلاٗلٓماث"،
ْ"الخجمِغ"٢ْ ،ض يمذ َظٍ الً٣اًا ٖكغاث اإلاههمحن مً اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،مً
بُنهم :ئؾماُٖل اإلا٣بالي ،وهبهان الخيص ي ،وخؿً الغِ٢ص ي ،ومسخاع الهىاتي ،وٖلي الخاجي،
وزلٟان البضواوي ،و زالض الىىٞلي ،وؾلُان الؿٗضي ،ومدمض الٟؼاعي ،هانغ حً نالر
حً زمِـ الُٛالويٖ ،بضهللا حً مدمض حً ٖبضهللا الُٛالوي ،حضع حً هانغ حً ٖلي
الجاحغي ،مدمىص حً خمض حً زاوي الغواحي ،مدمىص حً مدمض حً هانغ الجامىصي ،أؾامت
حً خمض حً زلٟان آ ٫جىٍه ،وٖماع اإلاٗمغي ،وخبِبت الهىاتي ،وَٗ٣ىب الخغوص ي أحى
٢هُضة ،وٖىى الهىافي ،وأمُىت الؿٗضي ،وِٖس ى اإلاؿٗىصي ،وأخمض اإلاٗمغي ،ومنى
خاعصان ،وٖبضهللا الؿُابي ،وٖبضهللا الٗغٍمي ،وٖبضهللا الٗبضهلل ،ومدمض الُ٨ىمي،
ومدمض الخ س ي ،وَالب الٗبري ،وعاقض الباصي ،ومُمىهت الباصي ،وَال٫
البىؾُٗضي(.)219
ْالٗضًض مً َاالء مً اإلاضْهحن اليكُاء ٖلى قب٩اث الخٓانل الاظخماعي "الِٟـ بٓ" ْ "٥جٍٓتر"
ً
ٖلى ؤلاهترهذْ ،جمذ مخابٗههم ً٢اثُا بٗض ازترا ١مٓاِٗ٢م ؤلال٨ترْهُت ،بههم وكغ حٗلُ٣اث ْآعاء
ً
ْمٗلٓماث جخًمً بَاهت ُْٖبا في الظاث الؿلُاهُت.
ً
٦ما قملذ ٢اثمت اإلاههمحن ؤًًا اإلاضاٗٞخحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان :الؿُضة /باؾمت الغاظخي،
ْالؿُضة /بؿمت الُٓ٨ميْ ،اللخحن صزلخا في بيغاب ًٖ الُٗام بٗض اٖخ٣الِماْ ،طل ٪يض
اخخجاػَما ْْغْ ٝالسجًْ ،خؿب جهغٍداث اإلاضعي الٗامٞ ،ةهّ ْظّ للمههمخحن اتهاماث
بالخدغٌٍ ٖلى ؤلاٖخهاماث ْالاخخجاظاث ْؤلايغاباث٢ْ ،ا ٫بن َظا "ًدىافى م٘ الُ٣م ْألازال١
في املجخم٘ الٗماوي ْمباصت خغٍت الخٗبُـغ"َْ ،ظا ًم ً٨لّ ؤن ًمـ ألامً الَٓجي ْؤلايغاع
باإلاهلخت الَٓىُتْ ،باؾمت الغاظخي هي مظٌٗت عاصًٓ ْم٣ضمت بغامج ؾب ٤لِا ؤن اٖخ٣لذ
 ) 129مت االعتماد يف مجع ادلعلومات ع لى تقارير :مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف ،كمنظمة العفو الدكلية ،ك منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف الدكلية
(.)Human Rights Watch

ْحٗغيذ للخٗظًب ٖلى ًض الؿلُاث في ٖام 3122مْ ،بؿمت الُٓ٨مي هي مضاٗٞت ًٖ خ١ٓ٣
ً
ُ
ؤلاوؿان ْمدامُت٧ْ ،اهخا ٢ض اٖخ٣لخا في ًٓم ًٓ 22هُٓ3123م م٘ ماً٣اعب ( )31مدخجاٖ ،ىضما
٢امذ ٓ٢اث ألامً ْقغَت م٩اٞدت الكٛب بٗمان بخٟغٍ ٤الاخخجاط الظي اؾخمغ إلاضة زالزت ؤًام
131
ؤمام اإلا٣غ الٗام لُ٣اصة الكغَت في الٗانمت مؿ.ِ٣
ُ
ْٖمان مً الضْ ٫اإلآٗ٢ت ٖلى زالر مً اجٟاُ٢اث ألامم اإلاخدضة الغثِؿت الؿب٘ اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ً
ؤلاوؿان ْ ،لِـ مؿمٓخا إلاىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان اإلاؿخ٣لت الٗمل في البالص ْ ،جد٨م الخٓ٩مت
٢بًهها ٖلى خغٍت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْ وكُاء ؤلانالحٖ ْ ،لى الصخُٟحن مماعؾت
الغ٢ابت الظاجُت ٖلى ٦خاباتهم لُخجىبٓا اهخ٣ام الخٓ٩مت ْ ،الخٓانل بحن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ؤمغ بق٩الي بدض طاجّ ،بط جغا٢ب الؿلُاث ؤلاهترهذ و ج٣ىم حذجب اإلاىا٘٢
ؤلال٨تروهُت اإلاشحرة للجض ،٫وحؿخسضم الؿلُاث ؤلاظغاءاث البحرو٢غاَُت إلاى٘ اإلاىٓماث ٚحر
الخ٨ىمُت مً الخهىٖ ٫لى اٖترا ٝعؾمي ،ئن ٢اهىن الٗ٣ىباث الٗماوي ٌ
٢احل للخأوٍالث
الٛامًت و الىاؾٗت إلاا ًؼٖم أهه تهضًض أمني ،ألامغ الظي ًدُذ للؿلُاث جىظُه اتهاماث ئلى
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان وم٣اياتهم أمام مد٨مت أمً الضولت.
بن الٓغْٚ ٝحر اإلآاجُت الخـي ٌٗمل ٞيها اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في ٖمان ،صٗٞذ بالبٌٗ
منهم بلى مٛاصعة البلض ،خُض جٟاظإ الٓؾِ الخٓ٣قي في ٖمان بمٛاصعة الىاقِ الخٓ٣قي
ْالؿُاس ي زلٟان البضْاْي لبلضٍ ؾلُىت ٖمان ،بٗض اػصًاص اإلاًاً٣اث ْاإلاالخ٣اث ألامىُت لّ،
131
ْجغنض ٧اٞت جدغ٧اجّ ْؤوكُخّ في ُٖمان.
زلٟان البضْاْي

 )131مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف
 )131ادلرصد العماين حلقوؽ اإلنساف

الؿٗىصًت:

الٗىٓان الغثِـ إلاماعؾت الخ ٤في خغٍت الغؤي

خمؼة ال٨كٛغي

ْالخٗبُـغ في الؿٗٓصًت َٓ الاٖخ٣اْ ٫اإلاالخ٣ت الً٣اثُت ؤمام ً٢اء
ُ
ال ًخٓٞغ  ُّٞؤلاهها ٝالً٣اجيٟٞ ،ي ٞبراًغ 3123م اٖخ٣ل اإلاضْن
ً
ْالكاٖغ الكاب خمؼة ال٨كٛغي (ٖ )36اما مً ٢بل الؿلُاث
الؿٗٓصًت ،بؿبب حٗلُٖ ٤لى مٓ" ٘٢جٍٓتر" ًخٗل ٤بالىبي دمحم ٖلُّ
الهالة ْالؿالم ،اٖخبرجّ اإلااؾؿت الضًيُت بَاهت للغؾٓ٢ْ ،٫ض
جم ً٨ال٨كٛغي مً الٟغاع بلى مالحزًا ٢بل ال٣بٌ ٖلُّْ ،لً٨
الؿلُاث اإلاالحزًت ٢امذ بترخُلّ بلى الؿٗٓصًت خُض زً٘ لالٖخ٣ا ٫في اهخٓاع مدا٦مخّ٢ْ ،ض
ؤٞغظذ الؿلُاث ألامىُت ًٖ ال٨كٛغي ًٓم  3:ا٦خٓبغ 3124م بٗض اخخجاػ ٚحر ٢اهٓوي صام 31
ً
قِغا)132( .
ْ٢ض ٖمضث الؿلُاث الؿٗٓصًت بلى ٞغى ُٓ٢ص مكضصة ٖلى الًٟاء ؤلال٨ترْوي بٛغى
الخًُِٖ ٤لى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،خُض اؾخسضمذ اللٓاثذ الخىُٟظًت الهاصعة في
ًىاًغ 3123م ْاإلاخٗل٣ت بإوكُت اليكغ ؤلال٨ترْوي ،الظي ٧اهذ ْػاعة الش٣اٞت ْؤلاٖالم ٢ض ا٢ترخخّ
لًمان اجٟا ١اإلاٗلٓماث ْألازباع ْال٨خاباث الخـي جيكغَا مٓا ٘٢ؤلاهترهذ ْقب٩اث الخٓانل
الاظخماعي م٘ الكغَٗت ؤلاؾالمُتْ ،جم بالٟٗل خٓغ ْخظْ ٝحجب الٗضًض مً اإلآا٘٢
ً
ؤلال٨ترْهُتْ ،اٖخ٣اْ ٫مالخ٣ت الٗضًض مً اإلاضْهحن ً٢اثُا ليكغَم آعاء ْحٛغٍضاث ْحٗلُ٣اث
جضزل يمً الخٗبُـغ الؿلمي ًٖ آلاعاء بمٓظب اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ً
ْقِض ٖام 3124م مؼٍضا مً ؤلاظغاءاث الخُُ٣ضًت الخـي جدض مً خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ في اإلامل٨ت
الٗغبُت الؿٗٓصًت ،بذجب اإلآاْ ٘٢مى٘ ٦خاب ْبغامج جلُٟؼٍٓهُت ْمظٌٗحن بغامج مً الِٓٓع
ْال٨خابت ،وحٗاوي ٦شحر مً مىا ٘٢ؤلاهترهذ مً الدجب صون جىيُذ عؾمي ألؾباب الدجب
مشل :مى ٘٢ظمُٗت "خؿم" ،وأًًا مى" ٘٢الكب٨ت اللُبرالُت الؿٗىصًت" ،ومى" ٘٢مغنض
خ٣ى ١ؤلاوؿان في الؿٗىصًت" ،ومىخضي "مىبر الخىاع وؤلاحضإ "وٚحرَا ،مما ًجٗل ال٨شحر
مً اإلاىاٖ ٘٢غيت للدجب وؤلاٚال ١صون ؾاح ٤ئهظاع.
 ) 132صحيفة سبق االللرتونية ((كشغري)) غادر اململلة هارباً اىل ماليزيا .

٣ٞض جم مى٘ ٖبضهللا اإلاضًٟغ مً ج٣ضًم بغهامجّ الخلُٟؼٍٓوي "في الهمُم" ل٣ىاة عْجاها زلُجُت
ً
ْالغؾالت ،بؿبب ظغؤجّ في الخٓاع م٘ يُْٓ ،ّٞؤًًا جم بً٣ا ٝبغهامج "ل ٪خ "٤للض٦خٓع ؾلمان
ً
الٗٓصة ،خُض ٧ان ٌٗغى ٖلى ؤ٦ثر مً ٢ىاة٦ْ ،ظل ٪جم مى٘ بغهامج " 251خغٞا" الظي ٌٗغى
ٖلى ٢ىاة "املجض" ،بؿبب ٖغيّ لخل٣اث ظغٍئت ،ال ؾُما الخل٣ت الخـي ؤظغٍذ م٘ الض٦خٓع
ُ
مدؿً الٗٓاطْ ،في صٌؿمبر 3123م ؤخُل اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان "عاث ٠بضْي" بلى
املخا٦مت بههمت "بوكاء مٖٓ ٘٢لى ؤلاهترهذ بهض ٝج ٌٍٓ٣ألامً الٗام ْالخِ مً ٢ضع
الصخهُاث الضًيُت""ْ ،جإؾِـ الكب٨ت اللُبرالُت الؿٗٓصًت" ،خُض نضع يضٍ خ٨م بالسجً
ؾب٘ ؾىٓاث ْزالزت ؤقِغ.

133

ْبخاعٍش ًٓ 35هُٓ 3123م ؤنضعث ؤخضٔ املخا٦م الجىاثُت اإلاخسههت بً٣اًا ؤلاعَاب ،الخـي
ً
ؤوكئذ ٖام 3119م باإلامل٨ت الؿٗٓصًت ؤخ٩اما مكضصة بالسجً إلاضص جترْاح ما بحن زمـ
ْٖكغ ؾىٓاث يض ؾبٗت ؤشخام للُ٣ام بخإؾِـ نٟدت ٖلى الِٟـ بٓ ٥بٗىٓان "خغ٦ت
قباب  5ماعؽ ؤلاخؿاثُت"ْ ،وكغ حٗلُ٣اث ْآعاء جضٖٓ بلى الخدغٌٍ ٖلى الخٓاَغ ْالخغْط ٖلى
ْلي ألامغْ ،الخٓانل م٘ ْؾاثل بٖالم زاعظُت ْجؼٍْضَا بم٣اَ٘ ُٞضًٓ ًٖ مؿحرة جًامً م٘
الكُش جٓ ٤ُٞالٗامغ زغظذ في  5ماعؽ 3122م٢ْ ،ض ؤصاهذ اإلاىٓماث الخُ٢ٓ٣ت َظٍ ألاخ٩ام
ً
ً
الخـي اؾدىضث ٖلى اٖتراٞاث اهتزٖذ بالخٗظًبْ ،حك٩ل اههها٧ا ناعزا للمٗاًحر الضْلُت بكإن
خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ(.)231

ؤلاماعاث الٗغبُت:

ازخخمذ الؿلُاث ؤلاماعاجُت ٖام 3124م ،بجملت مً الاههها٧اث

ْالخجاْػاث ٖؼػث املخاْ ٝلضٔ اإلاهاصع الخُ٢ٓ٣ت مً اؾخمغاع الضْلت في ههجِا ال٣معي يض
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بؿبب مماعؾههم لخِ٣م اإلاكغْٕ في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ ،خُض

 )133مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف .
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قِض قِغ صٌؿمبر 3124م هدٓ ( )37خاصزت اٖخ٣ا ،٫بُنهم صخٟي ٞلؿُُجي()34(ْ ،)246
ً
ً
مٓاَىا بماعاجُا ممً ًدبٗٓن الخـُاع الؿلٟيْ ،جم ا٢خُاصَم بلى ظِت مجِٓلتْ ،نضعث ؤخ٩ام
ً٢اثُت جخٗل ٤بدغٍت الخٗبُـغ ْالغؤي يض زالزت ؤشخام بُنهم ؤمغٍ٩ي( )247جم اٖخ٣الّ بؿبب
ُٞضًٓ ؾازغ ٖلى ؤلاهترهذْ ،آلازغان بماعاجُان جخٗلًُ٢ ٤ههما بالخٗبُـغ ًٖ آعائهما ٖلى قب٨ت
الخٓانل الاظخماعيْْ ،انل ظِاػ ؤمً الضْلت املخا٦ماث الؿُاؾُت بد ٤الىاقُحن الؿُاؾُحن
ْالىاقِ ؾٗٓص ٧لُبْ ،اإلاٗخ٣ل الُ٣غي خمٓص خُضعْ ،زالزت مً ؤخغاع ؤلاماعاث ْالىُ ٤بالخ٨م في
ًىاًغ٧/اهٓن الشاوي 3125م.

دمحم الؼمغ
ً٢ذ مد٨مت ؤمً الضْلت في صٌؿمبر 3124م بالسجً زالر
ً
ؾىٓاث ٖلى الىاقِ ؤلاماعاحي دمحم الؼمغ (ٖ 2:اما) ْٚغامت هه٠
ملُٓن صعَم ،بههمت بوكاء مضْهت بل٨ترْهُت ْبَاهت عثِـ الضْلت
ْْلي الِٗضُٞ ،ما جم جبرثخّ مً تهمت ؤلاهخماء لجمُٗت صٖٓة
ؤلانالح ؤلاؾالمُت ،الخـي ًخٗغى ؤًٖاءَا للمالخ٣ت ألامىُت مىظ
3122مْٖ ،غى الىاقِ زلُٟت الىُٗمي للمدا٦مت بخـِمت بوكاء
ً
ْبصاعة مضْهخحن ٖلى مٓ ٘٢جٍٓترْ ،خ٨مذ ُٚابُا ٖلى الىاقِ ٖبضالغخمً باظبحر بالسجً زمـ
ؾىٓاث ،بههمت بصاعة مضْهخحن ٖلى مٓ ٘٢جٍٓتر ب٣هض ؤلايغاع باملخ٨مت الٗلُاْ ،هضصث اإلاىٓماث
ً
الضْلُت بالخ٨م الهاصع ٖلى ؤنٛغ مٗخ٣ل بماعاحيْ ،اٖخبرث الخ٨م بمٗاها في الىهج الؿاب ٤مً
137
ألاخ٩ام الؿُاؾُت الخـي ُصقيذ في ًٓلُٓ بد 79 ٤مً هاقُي ؤلاماعاث.
 )135كشفت معلومات عن اختطاؼ السلطات اإلماراتية يف أكتوبر 2113ـ صحفيان فلسطينيان إىل مكاف رلهوؿ ،دكف إلقاء هتمه كما جرت العادة
منذ بداية عاـ 2111ـ ،كقاؿ مركز اإلمارات حلقوؽ اإلنساف يف بياف له ،إف ضباط أمن يرتدكف مالبس مدنية داتوا منزؿ الصحفي الفلسطيٍت
زلمود عبداذلادم ( 55عامان) يف إمارة ديب يف  28أكتوبر الساعة العاشرة ليالن ،كاستوىل ضباط أمن الدكلة على هاتفه ككمبيوتر زلموؿ كأجهزة
إلكًتكنية أخرل قبل نقله إىل مكاف رلهوؿ.

 )136أصدرت زلكمة إماراتية حكمان ابلسجن ضد األمريكي ك  8آخرين بسبب فيديو ساخر على يوتيوب.
 )137مركز االمارات للدراسات كاالعالـ

٦ما اؾدى٨غث اإلاهاصع الخُ٢ٓ٣ت الخ٨م الُٛابي الهاصع يض اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖبض
ُ
الغخمً ٖمغ باظبحر ،الظي ؤصًً بههم حكمل بصاعة مٓ ٘٢بل٨ترْوي ٌؿمى "مخًامىٓن" ،ؤلاؾاءة
ً 138
بلى قغً٢ ٝاة املخ٨مت ؤلاجداصًت٦ْ ،ؿغ َُبت املخ٨مت ٖلىا.
ؾٗٓص ٧لُب
ُ
٦ما ؤخُل الىاقِ الؿُاس ي ؾٗٓص ٧لُب للمدا٦مت بههمت
جخٗل ٤باألمً الٓ٣مي ؤلاماعاحي٧ْ ،ان ٧لُب ٢ض ق٩ا ل٣اض ي
املخ٨مت في ظلؿت  21صٌؿمبر3124م مً مٓاَغ حٗظًب
ْخكُت ٢ام بها مد ٓ٣٣ظِاػ ؤمً الضْلت بد ،ّ٣ؤظبرجّ
ٖلى ؤلا٢غاع بما لم ً٣م بٍّْ ،دا٦م بمٓظب ٢اهٓن الجغاثم
ؤلال٨ترْهُت ،ال٣اهٓن س يء الهِذ ،بههم جخٗل ٤بةَاهت ْلي
الِٗض ْعثِـ الضْلت ٖبر حٛغٍضاث ٖلى جٍٓتر ْم٣اَ٘ ٖلى
ًٓجُٓب لم ً٣م بها بدؿب ه ُّٟللمد٨مت٢ْ ،ض ؤنضعث
مد٨مت ؤمً الضْلت ًٓم ً 38ىاًغ 3125م خ٨مِا بسجً ؾٗٓص ٧لُب إلاضة زالر ؾىٓاث(.)239
ٖبُض الؼٖابي
٦ما اٖخ٣ل ظِاػ ؤمً الضْلت الىاقِ ٖبُض الؼٖابي ًٓم 23
صٌؿمبر 3124م بٗض ِْٓعٍ بُٓم ْاخض في م٣ابلت ٖلى قب٨ت
"س ي بن بن"ٖ ،ل ٤زاللِا ٖلى ًُ٢ت اإلآاًَ ألامغٍ٩ي
الكاب ٢اؾم قحزاوي ،اإلاسجٓن في ؤلاماعاث بؿبب نىّٗ
ُٞضًٓ ؾازغ باالقترا ٥م٘ ؤنض٢اثّْ ،اٖخ٣لذ الؿلُاث
ؤلاماعاجُت الىاقِ الؼٖابي بضْن ببضاء ؤؾباب خٓ ٫اٖخ٣الّ
ؤْ الجِت الخـي جم ا٢خُاصٍ بليهاْ ،ؤقاعث الخ٣اعٍغ بلى ؤن
الاٖخ٣اً ٫غجبِ بم٣ابلخّ ٖلى قب٨ت "س ي بن بن"ْ ،ل٣ض ؾب ٤ؤن جم اٖخ٣الّ في ًٓ 3لُٓ/جمٓػ
 )138ادلصدر السابع
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ُ
3124م ،خُض ؤٞغط ٖىّ بٟ٨الت بخاعٍش  5ؤٚؿُـ/آب 3124م٢ْ ،ض ؤَل٣ذ خملت حكِحر ٖلى
نٟداث الِٟـ بٓ ٥يض ٖبُض الؼٖابي جههمّ بمٗاصاة هٓام الضْلت(.)212
ً
ْبخاعٍش 29هٓٞمبر 3124م ؤنضعث مد٨مت ؤمً الضْلت ؤلاماعاجُت خ٨ما ً٣ط ي بسجً اإلاضْن
“ْلُض الكخي” إلاضة ؾيخحن م٘ الكٛل ْالىٟاطْ ،حٛغٍمّ ( )611ؤل ٠صعَم بماعاحي ،ؤي ما ٌٗاص٫
 248ؤل ٠صْالعٖ ،لى زلُٟت جضٍْىاث ٦خبها الكخي ٖلى مٓ ٘٢الخضًٍْ ال٣هحر ،جخٗل ٤بمدا٦مت
ً
ً
 :5هاقُا بماعاجُاَ ،الب مً زاللِا الؿلُاث ؤلاماعاجُت بمدا٦مت ٖاصلت للمٗخ٣لحن
الؿُاؾُحن ،الظًً جم بصاهت  7:منهم في الشاوي مً ًٓلُٓ 3124مْ ،اهخ٣ض ٖضم بظغاء جد ٤ُ٣في
خاالث الخٗظًب الخـي ط٦غَا اليكُاء ؤزىاء ؾحر الجلؿاث(.)212
ْفي ؤْازغ الٗام 3124م حجبذ الؿلُاث ؤلاماعاجُت اإلآ ٘٢ؤلال٨ترْوي إلاغ٦ؼ ؤلاماعاث لخ١ٓ٣
ؤلاوؿان صْن ؤي بقٗاع مؿب ٤إلصاعة اإلآ ٘٢بالدجبْٖ ،ضم ْظٓص مؿٓ٢ ٙاهٓويٍْ ،دبجى اإلاغ٦ؼ
الظي ُخٓغ ٖلى مخهٟخي الضْلت ػٍاعجّ الً٣اًا الخُ٢ٓ٣ت اإلآظٓصة في الضْلتٍْ ،غنض الاههها٧اث
الخـي ًٓ٣م بها ظِاػ ؤمً الضْلت يض اإلآاَىحن ْاإلاُ٣محن في ؤلاماعاثٍْ ،هضع اإلاغ٦ؼ بُاهاجّ باللٛت
ؤلاهجلحزًت ْم٣غٍ في لىضنَْٗ ،خبـغ اإلاغ٦ؼ الخٓ٣قي الٓخُض الظي ًىا٢ل ً٢اًا اههها٧اث خ١ٓ٣
ؤلاوؿان في الضْلتٍْ ،خمحز بدًٓع ٞاٖل في حُُٛت الً٣اًا الخُ٢ٓ٣ت ؤلاماعاجُت في ْل ُٚاب
الجمُٗاث الخُ٢ٓ٣ت ؤلاماعاجُت بؿبب نبٛهها الغؾمُت.
ْاٖخ٣ل ظِاػ ؤمً الضْلت هجل اإلاٗخ٣ل الُ٣غي الض٦خٓع مدمٓص الجُضة ،بٗض ؤن جم ؤلاٖخضاء
ٖلُّ في ٢اٖت املخ٨مت بدًٓع ال٣ىهل الُ٣غي في ؤبْٓبيْ ،طل ٪ؤزىاء خًٓع مدا٦مت ْالضٍ
بمد٨مت ؤمً الضْلت٢ْ ،ا ٫قِٓص ُٖان في ٢اٖت املخ٨مت بن ؤمىُحن بماعاجُحن اٖخضْا بالًغب
اإلابرح ٖلى ٖبضالغخمً الجُضةْ ،ا٢خُض ٖلى صْعٍت قغَت بلى م٩ان مجٍِْٓ ،٫دا٦م الض٦خٓع
الجُضة م٘ زالزت مً اليكُاء ؤلاماعاجُحن بضٖأْ جخٗل ٤باألمً الٓ٣مي ؤلاماعاحيٍْ ،يكِ هجل
اإلاٗخ٣ل الُ٣غي ٖلى مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي.
ْ٢ض ؤ٦ضث الكب٨ت الٗغبُت إلاٗلٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤن" :ألاخ٩ام الً٣اثُت الهاصعة بد٤
اليكُاء ٖلى زلُٟت اؾخسضامِم لئلهترهذ للخٗبحر ًٖ آعائهم بهٓعة ؾلمُتً ،برًَ ٖلى ؤن
الؿلُاث ؤلاماعاجُت ٢ض ؾيذ ٢اهٓن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث لخ٨مُم ؤٓٞاٍ اإلاٗاعيحن لِا
 ) 141راجع تقارير :منظمة العفو الدكلية ،ك منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف الدكلية.
 ) 141بياف الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف.

ٖلى مٓا ٘٢ؤلاهترهذ٢ْ ،م٘ اليكُاء ْاإلاضْهحنْ ،حؿخسضم الؿلُاث ؤلاماعاجُت َظا ال٣اهٓن س يء
الؿمٗت بهٓعة حٗؿُٟت م٘ اليكُاء ْاإلاضْهحن إلصاهههم ْالؼط بهم زل ٠ؤؾٓاع السجٓن”.
٦ما ؤ٦ضث مىٓمت "َُٓمً عاًدـ ْْحل" في بُان لِا ناصع بخاعٍش  39هٓٞمبر 3123م ؤن
اإلاغؾٓم ؤلاجداصي الظي ؤنضعٍ الغثِـ ؤلاماعاحي ،الكُش زلُٟت بً ػاًض آ ٫جهُان بغ٢م  6لٗام
3123م بكإن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث ً ،إصي ٖمال ئلى ئٚال ١اإلاىٟظ الىخُض الباقي في
ؤلاماعاث للخٗبحر ًٖ الغأي حدغٍت ،يهضص ال٣غاع خغٍت اليكُاء الؿلمُحن واإلاىاَىحن
ؤلاماعاجُحن ٖلى خض ؾىاء)142( .
ْالٓا ٘٢ؤن مٓاص اإلاغؾٓم ًٟٞايتْ ،مبهمت الهُاٚت جٓٞغ الؿىض ال٣اهٓوي إلاالخ٣ت مً ٌؿخسضمٓن
ج٣ىُت اإلاٗلٓماث ؤمام الً٣اء ْسجنهمْ ،طل ٪مً بحن ؤمٓع ؤزغٖٔ ،لى زلُٟت اهخ٣اص ٦باع اإلاؿاْلحن ،ؤْ
الضٖٓة لئلنالح الؿُاس ي ،ؤْ جىُٓم مؿحراث بضْن جغزُو ،عٚم ؤن بٌٗ اإلآاص تهض ٝبلى مى٘ جٟص ي
آلاعاء الٗىهغٍت ْالُاثُٟت ٖلى ؤلاهترهذ ،بال ؤن ألازغ ألاؾاس ي لل٣اهٓن َٓ الخُُ٣ض الكضًض لخ ١ٓ٣خغٍت
الخٗبُـغ ْخغٍت ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ْخغٍت الخجمً٘ ،دىاْ ٫اإلاغؾٓم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث الخـي ًهىِٟا َْٗغِٞا
باٖخباعَا ٧ل" :مى ٘٢ئل٨ترووي ،أو هٓام مٗلىماث ئل٨ترووي ،أو قب٨ت مٗلىماث ،أو وؾُلت ج٣ىُت
ً
مٗلىماث"ٍْٟ ،غى ُٓ٢صا مكضصة ٖلى اؾخسضام اإلاضْهاث ْمٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ؤلال٨ترْهُت،
ً
ْ٦ظل ٪الغؾاثل الىهُت ْالبرًض ؤلال٨ترْوي٢ ،الذ َُٓمً عاًدـ ْْحل" :ؤهّ ْهٓغا ألن اإلاغؾٓم ب٣اهٓن
ً
ؾًُُٓ ٝب ٤مصخٓبا بمٓاص مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث ْ٢اهٓن ؤلاٖالم ،الظًً ًجغمان ؤلاَاهاث اإلاؼٖٓمت
ُ
لخ٩ام الضْلتٞ ،ةن ٢اهٓن ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث ٌٗخبـغ زُٓة ٦بحرة للٓعاء ُٞما ًخٗل ٤بدغٍت الخٗبُـغ".
ْجىو اإلااصة  39مً اإلاغؾٓم ٖلى السجً اإلاا٢ذ ْٚغامت بدض ؤ٢ص ى ملُٓن صعَم ( 383ؤل ٠صْالع) ل٩ل
مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث "ب٣هض الخدغٌٍ ٖلى ؤٗٞا ،٫ؤْ وكغ ؤْ بض مٗلٓماث ؤْ ؤزباع ؤْ عؾٓم
٦غجٓهُت ؤْ ؤي نٓع ؤزغٔ ،مً قإجها حٗغٌٍ ؤمً الضْلت ْمهالخِا الٗلُا للخُغ ؤْ اإلاؿاؽ بالىٓام
الٗام"ْ ،جىو اإلااصة ٖ 3:لى الٗٓ٣باث هٟؿِا ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث "ب٣هض السخغٍت ؤْ
ؤلايغاع بؿمٗت ؤْ َُبت ؤْ م٩اهت الضْلت ،ؤْ ؤي مً ماؾؿاتها ؤْ عثِؿِا ؤْ هاثبّ ،ؤْ خ٩ام ؤلاماعاث ؤْ
ؤْلُاء ِٖٓصَم ؤْ هٓاب خ٩ام ؤلاماعاث ؤْ ٖلم الضْلت ؤْ الؿالم الَٓجي ؤْ قٗاعَا ؤْ وكُضَا الَٓجي ؤْ
عمٓػَا"ْ ،جىو اإلااصة ٖ 41لى ٖٓ٣بت بدض ؤ٢ص ى السجً اإلاابض ل٩ل مً اؾخسضم ْؾُلت ج٣ىُت
مٗلٓماث "تهض ٝؤْ جضٖٓ بلى ٢لب ؤْ حُٛحر هٓام الخ٨م ؤْ الضْلت ؤْ الاؾدُالء ٖلُّ ،ؤْ بلى حُُٗل
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ؤخ٩ام الضؾخٓع ؤْ الٓ٣اهحن الؿاعٍت في البالص ،ؤْ اإلاىاًَت للمباصت ألاؾاؾُت الخـي ًٓ٣م ٖليها هٓام
الخ٨م في الضْلت"ٍْ ،ىو اإلاغؾٓم ٖلى هٟـ الٗٓ٣بت ل٩ل مً خغى ٖلى َظٍ ألاٖما ٫ؤْ ؾِلِا للٛحر.
٦ما ًبضْ ؤن اإلاغؾٓم ًىهه ٪الخ ٤في خغٍت الخجم٘ الؿلمي ْخ ٤ج ًٍٓ٩الجمُٗاثٞ ،اإلااصة  37جىو ٖلى
السجً مضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىٓاث ْٚغامت جهل بلى ملُٓن صعَم ( 383ؤل ٠صْالع) ،ل٩ل مً
اؾخسضم ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗلٓماث في ؤي مً ألاوكُت الخانت بجماٖاث "ٚحر مكغْٖت"ٌ ،كمل طل٪
"ب٣هض حؿُِل الاجها ٫بُ٣اصاتها ؤْ ؤًٖائها ،ؤْ الؾخُ٣اب ًٍٖٓت لِا ،ؤْ جغٍْج ؤْ جدبُظ ؤ٩ٞاعَا ،ؤْ
جمٍٓل ؤوكُهها ،ؤْ جٓٞحر اإلاؿاٖضة الٟٗلُت لِا"ْ ،جىو اإلااصة ٖ 43لى اإلاٗا٢بت بٛغامت  611ؤل ٠صعَم
( 247ؤل ٠صْالع) ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗلٓماث "للخسُُِ ؤْ الخىُٓم ؤْ الترٍْج ؤْ الضٖٓة
إلآاَغاث ؤْ مؿحراث ؤْ ما في خ٨مِا بضْن جغزُو مً الؿلُت املخخهت".
ْحٗخبر اإلااصة  49مً اإلآاص ألا٦ثر بزاعة لل٣ل ٤في اإلاغؾٓمْ ،هي اإلااصة الخـي جدٓغ ٖلى ؤلاماعاجُحن جٓٞحر
مٗلٓماث للصخُٟحن اإلاؿخ٣لحن ْمىٓماث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان اإلاؿخ٣لت ،خُض ج٣غع َظٍ اإلااصة ؤخ٩ام
بالسجً ل٩ل مً اؾخسضم ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗلٓماث ل٩ي ً٣ضم "بلى ؤي مىٓماث ؤْ ماؾؿاث ؤْ َُئاث ؤْ
ؤي ُ٦اهاث ؤزغٔ مٗلٓماث ٚحر صخُدت ؤْ ٚحر ص٣ُ٢ت ؤْ مًللت٧ْ ،ان مً قإجها ؤلايغاع بمهالر
الضْلت ،ؤْ ؤلاؾاءة بلى ؾمٗهها ؤْ َُبهها ؤْ م٩اههها".
ًظ٦غ أهه في ٖام 1222م أعؾل أعبٗت م٣غعًٍ زانحن حاألمم اإلاخدضة مغاؾالث بكأن الاخخجاػ
الخٗؿٟي للمضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت ،وفي ٖام 1221م أٖغب م٣غع
ألامم اإلاخدضة اإلاٗني حأويإ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان ًٖ ٖمُ ٤ال٣ل ٤ئػاء زغ ١ؤلاماعاث
لخ ٤اإلاضاٗٞحن في خغٍت الخٗبُـغ والاخخجاػ الخٗؿٟي عصا ٖلى وكاَهم اإلاكغوٕ حمجا ٫خ٣ى١
ؤلاوؿان)143( .
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الفصل السابع

مضي التزام الضو ٫حاخترام الخ٤
في الخهىٖ ٫لى ؤلاههاٝ
الً٣اتي

في َظا الٟهل هخُغ ١بلى زالزت مباخض ٖلى
الىدٓ الخالي:
اإلابدض ألاْ :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بد٤
اإلاضاٗٞحن في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي.
ُ
اإلابدض الشاوي :ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ٤
اإلاضاٗٞحن في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي.
اإلابدض الشالض :الٓا ٘٢الٟٗليُ٢ ،اؽ مضٔ جمخ٘
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت
مدل الضعاؾت بالخ ٤في الخهٖٓ ٫لى ؤلاههاٝ
الً٣اجي.

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت
حبك احلصىل ػهً اإلَصبف انمضبئٍ
ٌُٗخب ــغ الخ ـ ٤ف ــي الخه ــٖٓ ٫ل ــى ؤلاهه ــا ٝال ً٣ــاجي م ــً اإلاب ــاصٔء اإلاؿ ــخ٣غة ف ــي الً ــمحر ؤلاوؿ ــاوي،
بدُ ــض ال ً ٩ــاص ًسل ــٓ ه ــو م ــً اإلآازُ ــ ٤الضْلُ ــت ْألا٢لُمُ ــت اإلاٗىُ ــت بد ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان م ــً الخإ ُ٦ــض
ٖلُ ــّ٦ ،م ــا ج ــىو ٖلُ ــّ ؤٚل ــب الضؾ ــاجحر ْالدك ــغَٗاث الَٓىُ ــتٗٞ ،ل ــى اله ــُٗض ال ــضْلي ،خغن ــذ
اإلاـ ــٓاص (  )22،21 ،9 ،8مـ ــً ؤلاٖـ ــالن الٗـ ــالمي لخ٣ـ ــٓ ١ؤلاوؿ ـ ــانٖ ،لـ ــى جإُ٦ـ ــض َ ـ ــظا الخـ ــٟ٦ْ ٤الـ ــت
مخُلباجــّْ ،بِىمــا ههــذ اإلاـاصة ( )9مــً ؤلاٖــالن نـغاخت ٖلــى ْظــٓب ٟ٦الــت َــظا الخــ٣ٞ ،٤ــض ٖىِــذ
اإلآاص ( )22،21 ،8مً ؤلاٖالن بخدضًض مؿخلؼماث ْيماهاث َظا الخ ٤مً مباصٔء :اإلاؿاْاة ؤمام
ً
ً
ال ٣ــاهٓن ،اٖخب ــاع اإلا ــههم بغٍئ ــا خخـ ــى جشب ــذ بصاهخ ــّ ٢اهٓه ــاْ ،ألاز ــغ ال ٟــٓعي لل ٣ــاهٓن ْٖ ،ــضم جُبُ ــ٤
ال ٣ــٓاهحن ألاق ــض ب ــإزغ عظع ــيْ ،خ ــ ٤اإلاش ــٓ ٫ؤم ــام املخ٨م ــتْ ،هؼاَ ــت ْاؾ ــخ٣ال ٫الؿ ــلُت ال ً٣ــاثُت
ْخُاصَا ....بلخ٦ ،ما ههذ ٖلى َـظا الخـ ٤اإلاـاصة ( )25مـً الِٗـض الـضْلي الخـام بـالخ ١ٓ٣اإلاضهُـت
ْالؿُاؾُت.
ْ٦ــظل ٪خغنــذ الٗضًــض مــً الاجٟاُ٢ــاث الضْلُــت اإلاٗىُــت بد٣ــٓ ١ؤلاوؿــان ٖلــى ٟ٦الــت َــظا الخــ٤
ه ــظ٦غ منه ــا اإلا ـاصجحن ( 6ؤ) ْ( )7م ــً الاجٟا ُ٢ــت الضْلُ ــت بك ــإن ال ً٣ــاء ٖل ــى ظمُ ــ٘ ؤق ــ٩ا ٫الخمُُ ــؼ
الٗىهــغيْ ،اإلا ـاصجحن  )3(،)2( 26ْ3مــً اجٟاُ٢ــت الً٣ــاء ٖلــى ظمُــ٘ ؤقــ٩ا ٫الخمُُ ــؼ يــض اإلا ـغؤة،
ْاإلااصة  )2(3مً اجٟاُ٢ت مىاًَت الخٗظًبْ ،اإلااصجحن  )3(23 ْ )2(:مً اجٟاُ٢ت خ ١ٓ٣الُٟل.
ً
ٍْخطر مً ههٓم َظٍ الاجٟاُ٢ـاث ،ؤن ٖضالـت املخا٦مـت ْبههـاِٞا جخُلـب ٖـضصا مـً الًـماهاث
ُ
ألاؾاؾــُت الخ ــي حكــ٩ل "مٟتريــاث ؤْلُــت" لً ـمان َــظا الخــْ ،٤حكــمل َــظٍ الً ـماهاث اإلابــاصٔء
الخالُــت٢ :غٍىــت البـ ـغاءة ،وخ ــ ٤ال ٟــغص ف ــي أن ًدــا٦م أم ــام مد٨م ــت مسخه ــت وخُاصً ــت وهؼيه ــت،
وميكأة حد٨م ال٣اهىن ،وٟ٦الت مبضأ اإلاؿاواة أمام الً٣اء وال٣اهىن ،وٟ٦الت خ ٤الـضٞإ،
وخـ ٤الُٗــً أمــام مد٨مــت أٖلــى ،وٖــضم ظــىاػ مدا٦مــت الٟــغص ٖــً ٗٞــل واخــض مــغجحن ،وخــ٤
اإلاههم في مدا٦مت ؾغَٗت ،وٖلىُت اإلادا٦مت.
ْبــالغٚم مــً ٖــضم الــىو ٖلــى الخــ ٤فــي الخهــٖٓ ٫لــى ؤلاههــا ٝالً٣ــاجي يــمً ٢اثمــت الخ٣ــٓ١
الخـ ــي ال ًج ــٓػ ج ُُ٣ــضَا ف ــي خ ــاالث الُ ــٓاعت ْالٓ ــغْ ٝالاؾ ــخصىاثُت ْال ــٓاعصة ف ــي اإلاـ ـاصة ( )3/5م ــً

الِٗ ــض ٞ ،ــةن ال ٣ـغاءة الؿ ــلُمت ل ــىو اإلا ـاصة ( )2/5م ــً الِٗ ــض ًجٗ ــل َ ــظا الخ ــ ٤م ــً ي ــمً ٢اثم ــت
الخ ١ٓ٣الخـي ال ًجٓػ اإلاؿاؽ بها في خاالث الُـٓاعتٞ ،بٗـض ؤن ؤظـاػث َـظٍ اإلاـاصة للـضْ ٫ألاَـغاٝ
ف ــي ؤْ ٢ــاث الُ ــٓاعت ْخال ــت الخُ ــغ الخ ــي ته ــضص خُ ــاة ألام ــت ؤن جخس ــظ م ــً ؤلاظ ـغاءاث م ــا ًدلِ ــا م ــً
ً
التزاماتهــا َب٣ــا للِٗــض بلــى اإلاــضٔ الــظي ج٣خًــُّ بض٢ــت مخُلبــاث الٓيــ٘ ،اقــترَذ ؤال جدىــافى َــظٍ
ؤلاظغاءاث م٘ التزاماتها ألازغٔ بمٓظب ال٣اهٓن الضْلي(.)255
ْمــً اإلاٗلــٓم ؤن ؤخ٩ــام ال٣ــاهٓن الــضْلي ؤلاوؿــاوي ،حكــ٩ل التزامــاث ٖامــت للــضْ ٫ال ًجــٓػ الخــغْط
ٖنهــاْ ،ال بــض مــً اخترامِــا فــي ؤْ٢ــاث الجزاٖــاث الضْلُــت ْالايــُغاباث الضازلُــت ْؤلاخــخال ٫ألاظىبــي
َْمـا مـً الٓــغْ ٝالاؾـخصىاثُت٣ٞ ،ــض ههـذ اإلاـاصة( /5ط ) مـً البرْجٓ٧ــٓ ٫الشـاوي ٖلــى ٟ٦الـت الخــ٤
ف ـ ــي املخا٦م ـ ــت الٗاصل ـ ــتْ ،اٖخبرج ـ ــّ م ـ ــً الخ ٣ـ ــٓ ١ألاؾاؾـ ــُت الخ ـ ــي ال ًج ـ ــٓػ اإلاؿ ـ ــاؽ به ـ ــا ف ـ ــي خال ـ ــت
الُٓاعت(.)256
 ) 144ن الغمرم ،احلق يف زلاكمة منصفة ،سلسلة "دراسات حقوؽ اإلنساف" ،مركز ادلساعدة القانونية حلقوؽ اإلنساف ،القاهرة  ،ص .35

 ) 145قضت ادلادة (/4ج) من الربكتوكوؿ أبنه" :ال جيوز إصدار أم حكم إالّ من قبل زلكمة تتوافر فيها الضمانت األساسية لالستقالؿ ،كاحليادية

كضركرة إبالغ ادلتهم بتفاصيل التهم ادلنسوبة إليه دكف إبطاء ،كاستبعاد أية مسؤكلية مجاعية كأية إدانة عن عمل أك امتناع مل يكن ميثل جرمية كقت
اقًتافه ،كاعتبار ادلتهم بريئان حتػى تثبت إدانته ،كالنطق ابحلكم حضوراين ،كعدـ اإلكرار للحصوؿ على إقرار ابلذنب ،كتنبيه ادلداف إىل طرؽ الطعن
القضائية ،كال يصدر حكم ابإلعداـ على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن مثانية عشر عامان أك للنساء احلوامل أك أمهات صغار األطفاؿ".
كإزاء االنتهاكات اجلسمية حلقوؽ اإلنساف التػي لدث يف معظم بلداف العامل الثالس لت غطاء حالة الطوارئ ،برز اجتار دكيل متناـ منذ أكائل

الثمانينيات من القرف العشرين صوب أتكيد طابع "عدـ ادلساس ابحلق يف ا اكمة العادلة يف حاالت الطوارئ" ،فقدت أكدت زلكمة البلداف
األمريكية حلقوؽ اإلنساف يف الفتول رقم  8لسنة 1987ـ اخلاصة "حبق ادلثوؿ يف حاالت الطوارئ" على أنه" :إذا كاف الغرض األصلي حلق
ادلثوؿ هو محاية احلرية الفردية كهو حق خاضع للتقييد ،ف قد تطور ابعتبارر األداة القانونية الرئيسة حلماية ادلسجونُت من التعذيب كاإلعداـ بال
زلاكمة ،كمن مث فإف حق ادلثوؿ ابعتبارر حقان أساسيان حلماية احلق يف احلياة كالسالمة البدنية -اللذاف يعداف حقاف ال جيوز تقييدتا -يصبا غَت
قابل للتقييد يف حالة الطوارئ" ،الفتول " 78/9الضمانت القضائية يف احلاالت االستثنائية ،السلسلة ألف ،ا كمة األمريكية حلقوؽ اإلنساف،
ساف خوزيه 1987 ،ـ.
كما ذهبت ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف يف إحدل أحكامها اذلامة إىل التأكيد على أف "مبدأ سيادة القانوف" الوارد يف ديباجة االتفاقية
األكركبية ال يعد قائمان دكف إاتحة إمكانية اللجوء إىل ا اكم ،الذم يعد عنصران لصيقان ابحلق الوارد يف ادلادة  1/6من االتفاقية.
راجع :حكم ا كمة الصادر يف  21فرباير عاـ 1975ـ ،رلموعة األحكاـ ،سلسلة (أ) رقم .18
كما امتد طابع عدـ جواز التصرؼ إىل ادلادة  4/ 9من العهد أيضان ،كالتػي تنص على أنه" :لق لكل من لرـ من حريته نتيجة إلقاء القبض
عليه أك اإليقاؼ ،مباشرة اإلجراءات أماـ ا كمة التػي تقرر دكف إبطاء بشأف قانونية إيقافه كاألمر ابإلفراج عنه إذا كاف اإليقاؼ غَت قانوين ،كهو
ما يعرؼ حبق إنفاذ احلقوؽ الدستورية ،ككذلك أكدت اللجنة الفرعية دلنع التمييػز كمحاية األقليات يف تقريرها السنوم الثامن حوؿ( :مسألة حقوؽ
اإلنساف كحاالت الطوارئ) بتاريخ  26يونيو 1995ـ  ،عدـ جواز تقييد ضمانت احلق يف ا اكمة العادلة يف هل حالة الطوارئ،كما أكضا
التقرير أف" :ا اكمة ادلشركعة كالوصوؿ إىل ا كمة أمر ضركرم لضماف أف حالة الطوارئ لدـ احلفاظ على حكم القانوف كال تقوضه ،كمن أجل
صيانة اجملتمع الدميوقراطي).

ً
ُ
ْم ــً اإلاؿ ــلم ب ــّ صْلُ ــا ،ؤه ــّ بطا م ــا حٗ ــغى اإلا ــضآٗٞن ٖ ــً خ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان ؤهٟؿ ــِم ؤْ حٗغي ــذ
خ ٣ــِٓ٢م ْخغٍ ــاتهم لالههه ــا ٥ؤزى ــاء مماعؾ ــت ؤوك ــُههم الؿ ــلمُتً ،خٗ ــحن ٖل ــى الضْل ــت ؤن ج ــٓٞغ لِ ـم
ؾــبل ؤلاههــا ٝالً٣ــاجيْ ،طلــ ٪بــالخد ٤ُ٣الٟــٓعي فــي َــظا الاهههــاْ ٥ج٣ــضًم اإلاخــٓعَحن فــي اعج٩ابــّ
ً
للمدا٦م ــت ًٞ ،ــال ٖ ــً حٗ ــٌٍٓ اإلا ــضاٗٞحن ٖم ــا ً ٩ــٓن  ٢ــض ؤن ــابهم م ــً ؤيـ ـغاع ْ ،يـ ـمان جى ُٟــظ
ألاخ٩ــام الً٣ــاثُت الهــاصعة فــي خــاالث اهههــا ٥خ٣ــٓ ١اإلاــضاٗٞحن ْخغٍــاتهم ألاؾاؾــُت ،خُــض جا٦ــض
اإلاٗلٓماث اإلاخٓٞغة ًٖ ؤْيإ اإلاـضاٗٞحن ٖلـى ؤن ٖملُـت زلـ ٤بِئـت آمىـت ْمٓاجُـت لٗملِـم ،حؿـخلؼم
ئًــالء أَمُــت زانــت للً٣ــاء ٖلــى ْــاَغة ؤلاٞــالث مــً الٗ٣ىبــت ،وطلــ ٪حٟطــر ال٣ــاةمحن ٖلــى
اهههــا ٥خ٣ــى ١اإلاــضاٗٞحن وج٣ــضًمهم للمدا٦مــت وحٗــىٌٍ الطــخاًا ،وجىٟــي ألاخ٩ــام الهــاصعة
يـ ــضَم فـ ــي خـ ــاالث اهههـ ــا ٥خ٣ـ ــى ١اإلاـ ــضاٗٞحن وخغٍـ ــاتهم ألاؾاؾـ ــُت ،حـ ــضون طلـ ــ ٪ال مجـ ــا٫
للخـضًض ٖـً ْـغو ٝآمىـت ومىاجُـت لٗمـل اإلاـضاٗٞحن ٖـً خ٣ـى ١ؤلاوؿـان َاإلاـا ْـل ؤلاٞــالث
مً الٗ٣ىبت ٢اةما والخٗىٌٍ ًٖ ألايغاع ٚاةبا.
ْ ٢ــض ؤ ٦ــضث اإلا ٣ـغعة الخان ـت اإلاٗىُ ــت بدال ــت اإلا ــضاٗٞحن ٖ ــً خ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان ٖل ــى اإلاٗج ــى الؿ ــاب،٤
ٖىــضما عبُــذ بــحن "٦كــ ٠اههها٧ـاث خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان الخــي ًخٗــغى لِــا اإلاــضآٗٞن َْلــب الخٗــٌٍٓ
ٖنه ــا"ْ ،ب ــحن "صعظ ــت ألام ــً الخـ ــي ًخمخ ــ٘ به ــا اإلا ــضآٗٞن ٖ ــً خ ٣ــٓ ١ؤلاوؿ ــان"٩ٞ ،لم ــا اؾ ــخٟدلذ
ّ
ّ
ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣ىبت ٢لذ صعظت ألامً الخـي ًخمخ٘ بها اإلاضاٗٞىن ،و٢لذ مٗها ئم٩اهُت
ال٨ك ــ ٖ ٠ــً اههها ٧ـاث خ ٣ــى ١ؤلاوؿ ــان الخ ــي ًخٗ ــغى له ــا اإلا ــضاٗٞىن ،بؿ ـ ب أوك ــُههم ف ــي
مجا ٫الضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان.
ل ــظل ٪هه ــذ اإلاـ ـاصة الخاؾ ــٗت م ــً ؤلاٖ ــالن ٖل ــى مؿ ــخلؼماث الخ ــ ٤ف ــي الخه ــٖٓ ٫ل ــى ؤلاهه ــا ٝال ً٣ــاجي
باليؿبت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،حكخمل ٖلى الٗىانغ الغثِؿت الخالُت:

 -2ل٩ل مضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤزىاء مماعؾت الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاكاع بليها في
بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،بما في طل ٪ؤوكُت حٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخماًهها ،الخ ٤في ؤلاٞاصة
مً ؤي ؾبُل في بههاٗٞ ٝاْ ٫في الخماًت في خالت اهههاَ ٥ظٍ الخ( ١ٓ٣اإلااصة .)2/:
كأكدت اللجنة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف ،يف سوابقها القضائية التػي كضعتها من خالؿ آرائها يف البالغات الفردية التػي كردت إليها عمالن
ابلربكتوكوؿ االختيارم ادللحق ابلعهد ،فيما يتعلق ابدلادة  1/14على أف" :احلق يف زلاكمة مستقلة كزلايدة هو حق مطلق ال يسما أبم
استثناء"راجع يف ذلك  :البالغ رقم 1987 /263ـ  CCPR/Dالفقرة .5-2

ٖ -3ىضما جخٗغى خ ١ٓ٣ؤْ خغٍاث اإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان لالههها ،٥ؤزىاء ؤْ بؿبب مماعؾت
ؤوكُخّ اإلاكغْٖت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،لّ الخ ٤بما بىٟؿّ ؤْ ًٖ َغٍ٤
ً
جمشُل مٗخمض ٢اهٓهُا ،في ج٣ضًم ق٨ىي بلى َُئت ً٢اثُت ؤْ َُئت ؤزغٔ مؿخ٣لت ْهؼحهت
ْمسخهت ميكإة بمٓظب ال٣اهٓنٖ ،لى أن جىٓغ َظٍ الهُئت في الك٨ىي ٖلى وظه
الؿغٖت في ظلؿت ٖلىُت ،والخهى ٫مً جل ٪الهُئت ،و٣ٞا لل٣اهىن ٖلى ال٣غاع حالجبر،
حما في طل ٪أي حٗىٌٍ مؿخد ،٤خُشما ٧ان َىا ٥اههها ٥لخ٣ى ١طل ٪الصخو أو
خغٍاجهًٞ ،ال ًٖ ئهٟاط ال٣غاع والخ٨م النهاةُحن ،وطل٧ ٪له صون أي جأزحر ال مىظب له
اإلااصة (.)1/9
ً
ً
ْ -4جد٣ُ٣ا للٛاًت مً ؤلاهها ٝالً٣اجي الٗاص ٫للمضاٗٞحنٓ٩ً ،ن ل٩ل مضاَ ٘ٞب٣ا للماصة
( )4/:مً ؤلاٖالنً ،
ؾٓاء بمٟغصٍ ؤْ باالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ،الخ ٤يمً ؤمٓع ؤزغٔ في:
ؤ -ؤن ٌك ٓ٩مً ؾُاؾاث اإلآْٟحن الغؾمُحن ْالُِئاث الخٓ٩مُت بسهٓم اههها٧اث
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُتْ ،ؤن ً٣ضم قٓ٩اٍ في ق٩ل ٖغًٍت ؤْ بُغٍ٣ت
ؤزغٔ مىاؾبت بلى الؿلُاث املخلُت الً٣اثُت ؤْ ؤلاصاعٍت ؤْ الدكغَُٗت املخخهت،
ؤْ بلى ؤي ؾلُت مسخهت ؤزغٔ ًىو ٖليها الىٓام ال٣اهٓوي للضْلتٍْ ،جب ٖلى
َظٍ الؿلُاث ؤن جهضع ٢غاعَا في الك ٔٓ٩صْن ؤي جإزحر ال مٓظب لّ.
ب -ؤن ٌكِض الجلؿاث الٗلىُت ْؤلاظغاءاث ْاملخا٦ماث ،لخ ًٍٓ٩عؤي ًٖ امخشالِا
لل٣اهٓن الَٓجي ْلاللتزاماث ْالخِٗضاث الضْلُت اإلاىُب٣ت.
ط -ؤن ٌٗغى ٍْ٣ضم في ؾبُل الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت
ً
مؿاٖضاث ٢اهٓهُت ٟ٦اة مِىُا ؤْ ؤًت مكٓعة ؤْ مؿاٖضة ؤزغٔ طاث نلت.
ً
ً
ً
ؾٓاء بمٟغصٍ ؤْ باالقترا ٥م٘ ٚحرٍ ْ٣ٞا لله٥ٓ٩
ْ -5جد٣ُ٣ا للٛاًت هٟؿِا ًد ٤ل٩ل مضا،٘ٞ
ً ً
ْؤلاظغاءاث الضْلُت اإلاىُب٣ت ،الٓنٓ ٫صْن ٖاث ٤بلى الُِئاث الضْلُت املخخهت ازخهانا ٖاما
ً
ؤْ مدضصا ،بخل٣ي ْصعاؾت البالٚاث اإلاخٗل٣ت بمؿاثل خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت،
ْالاجها ٫بهظٍ الُِئاث اإلااصة (.)5/:
ْحٗالج ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة الخاؾٗت مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ،جل ٪الخالت الخـي ًس٤ٟ
ٞيها اإلاضا ٘ٞمً الخهٖٓ ٫لى الخ ٤في ؤلاهها ٝالً٣اجي املخليٞ ،لّ في َظٍ الخالت الخ٣ضم

بالك٩أْ ْالبالٚاث بكإن الاههها ٥الظي َا ٫خ ّ٢ٓ٣ؤْ خٚ ١ٓ٣حرٍ مً اإلآاَىحن ،بلى
الُِئاث الضْلُت املخخهت بخل٣ي الك٩أْ ْالبالٚاث الخانت باههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْ -6جدمل ال٣ٟغة الخامؿت مً اإلااصة الخاؾٗت مً بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن الضْلت مؿاْلُت
بظغاء جد ٤ُ٣ؾغَ٘ ْهؼٍّ ،ؤْ جدغم ٖلى بظغاء جد ٤ُ٣بطا ٧ان َىا ٥ؾبب مٗ٫ٓ٣
ً
لئلٖخ٣اص بإن اههها٧ا لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ٢ض خضر في ؤي ب٢لُم زاي٘
لٓالًههاْ ،هي بن لم جٟٗل طل ،٪جٓ٩ن ٢ض ؤز٣ٟذ ًٖ جىُٟظ التزامِا الغثِـ بدماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.

ادلبحث انثبين
األطز اندسخىرَت ادلُظًت حلك ادلدافؼني يف احلصىل ػهً
اإلَصبف انمضبئٍ يف اندول انؼزبُت زلم اندراست
ؤ٦ضث ظمُ٘ صؾاجحر الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلى ٟ٦الت خ ٤الضٞإ ْخ ٤الخ٣اض ي لجمُ٘
اإلآاَىحنْٖ ،لى خُضة الً٣اء ْاؾخ٣اللّْ ،ؤن الً٣اة مؿخ٣لٓن ال ؾلُان ٖليهم في ً٢ائهم
ّ
لٛحر ال٣اهٓن ،بل ؤؾِب بًِٗا في ببغاػ م٩اهت الً٣اء ْؤَمُت اؾخ٣اللّْ ،خ ١ٓ٣اإلاخ٣ايحن ،ئال
أن يٗ ٠ألاهٓمت الً٣اةُت لضي الٗضًض مً البلضان الٗغبُت مدل الضعاؾت ،ووظىص
نىع وأق٩ا ٫مخىىٖت مً الً٣اء الخام والاؾخصىاتي الظي ًٟخ٣ض اإلاٗاًحر الضولُت
اإلاخٗاعٖ ٝليها للمدا٦ماث الٗاصلتًٞ ،ال ًٖ ظىاهب ال٣هىع اإلاإزغة في ألاَغ ال٣اهىهُت
اإلاىٓمت لخ ٤الٟغص في الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي٧ ،ل طل ٪أصي ئلى خغمان
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في خاالث ٦شحرة مً الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي،
ٖىضما اههه٨ذ خ٣ى٢هم وخغٍاتهم ألاؾاؾُت أزىاء /أو بؿ ب مباقغة أوكُههم الؿلمُت في
مجا ٫حٗؼٍؼ وخماًت والضٞإ ًٖ خ٣ى ١ؤلاوؿان في حلضانهم الٗغبُت.
مى ٠٢الضؾاجحر الٗغبُت مً خ ٤الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي
م

الضولت

خ ٤الضٞإ

ٟ٦الت خ ٤الخ٣اض ي ويمان اؾخ٣ال ٫الً٣اء والً٣اة

2

الُمً

اإلااصة ْ 5:اإلااصة  :1مً
الضؾخٓع

الٟهل الشالض "الؿلُت الً٣اةُت"  211-219مً
الضؾخىع

3

الٍٓ٩ذ

اإلااصة  43مً الضؾخٓع

الٟهل الخامـ "الؿلُت الً٣اةُت" اإلاىاص  273-211مً
الضؾخىع

4

البدغًٍ

اإلااصة  31مً الضؾخٓع

الٟهل الغاب٘ "الؿلُت الً٣اةُت"  221-221مً
الضؾخىع

5

الؿٗٓصًت

6

ُ٢غ

اإلااصة  58مً الىٓام
ألاؾاس ي
اإلااصة  4:مً الضؾخٓع

اإلاىاص  11 – 11مً الىٓام ألاؾاس ي
الٟهل الخامـ "الؿلُت الً٣اةُت" اإلاىاص 212- 219

7

ؤلاماعاث الٗغبُت

اإلااصة ْ 39اإلااصة  52مً
الضؾخٓع

الٟهل الخامـ مً الباب الغاب٘ "الؿلُت الً٣اةُت"
اإلاىاص 229-91

8

ؾلُىت ٖمان

اإلااصة ْ 34اإلااصة  36مً
الىٓام ألاؾاس ي

الباب الغاب٘ "الً٣اء" اإلاىاص مً  72- 12مً الىٓام
ألاؾاس ي

ادلبحث انثبنث
لُبص يدي متخغ ادلدافؼني
ببحلك يف احلصىل ػهً اإلَصبف انمضبئٍ
ٌٗخبـغ الخ ٤في الخهٖٓ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اجي مً ؤَم الٗىانغ الالػمت لخٓاٞغ البِئت آلامىت
ْاإلآاجُت لٗمل اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪مً ظاهبحن ؤؾاؾُحن ،الجاهب ألاوَْٓ :٫
مؿاْلُت الضْلت ْْاظبها بإن جٓٞغ للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؾبل ؤلاهها ٝالً٣اجي ٖىض
ً
ؾٓاء بٓاؾُت ٞاٖلحن خٓ٩مُحن ؤْ ٞاٖلحن ٚحر
حٗغى خِ٢ٓ٣م ْخغٍاتهم ألاؾاؾُت لالههها،٥
خٓ٩مُحنَْ ،ظا ً٣خط ي مً الضْلت اجساط ما ًلؼم مً جضابحر ٖاظلت إلظغاء جد٣ُ٣اث ٖاصلت
ْهؼحهت ْمؿخ٣لت في الاههها٧اث الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،يمان مدا٦مت
ً
ً
ً
مغج٨بي جل ٪الاههها٧اث ًٞال ًٖ حٌٍٗٓ الطخاًا حًٍٗٓا ٖاصال ،بما ًاصي بلُّ طل ٪مً
الً٣اء ٖلى ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب٦ ،م٣ضمت الػمت إلاى٘ ج٨غاع اههها ٥خْ ١ٓ٣خغٍاث
اإلاضاٗٞحن.
يمً َظا ؤلاَاع ج٨ك ٠اإلاٗلٓماث الخـي خهل ٖليها اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤن
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٌٗاهٓن مً ٖضم ججاْب الؿلُاث اإلاٗىُت لك٩اْحهم ْبالٚاتهم،
ً
ً
بكإن اههها٧اث َالذ خِ٢ٓ٣م ْخغٍاتهم ألاؾاؾُت٦ ،ما ؤِْغث الؿلُاث جغازُا قضًضا في بظ٫
الٗىاًت الٓاظبت لضٔ الىٓغ في ً٢اًا الاههها٧اث يض اإلاضاٗٞحنْ ،زانت هدٓ اإلاكدبّ في اعج٩ابهم
لخل ٪الاههها٧اث مً ٖىانغ ٓ٢اث ألامً ؤْ الٗىانغ ٚحر الخٓ٩مُت اإلاخدالٟت مِٗا.
ْمً ؤمشلت طل ،٪ؤن خٓ٩مت البدغًٍ اجسظث الٗضًض مً الخضابحر الدكغَُٗت ْؤلاصاعٍت الخـي
جٓحي باؾخجابهها للخٓنُاث الخـي ؤٖلىهها اللجىت البدغٍيُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث ،٤بكإن
الاههها٧اث الجؿُمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الخـي قِضتها البدغًٍ مىظ اهضالٕ الاهخٟايت الكٗبُت مً
ؤظل الضًمٓ٢غاَُت في ٞبراًغ 3122مْ ،ل ً٨ظاءث َظٍ الخضابحر ق٩لُت ؤْ مدضْصة ألازغ في
مٗالجت جل ٪الاههها٧اثْ ،مى٘ ؤلاٞالث مً الٗ٣اب إلاغج٨بيها ْالخُلٓلت صْن ج٨غاعَا َْٓ ،ما
ٌٗ٨ـ ُٚاب ؤلاعاصة الؿُاؾُت الجاصة لخبجي ْجُٟٗل َظٍ الخٓنُاث.
ٗٞلى نُٗض الً٣اء ٖلى ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب إلاغج٨بي الاههها٧اث الجؿُمت لخ٣ى١
ؤلاوؿان زال ٫الاهخٟايت الكٗبُت ٖام 1222م ،لم حؿخجب املخ٨مت لخٓنُاث لجىت ج٣ص ي

ً
الخ٣اث ٤بسهٓم مدا٦مت ٦باع مؿاْ لي ألامً اإلاخٓعَحن في اعج٩اب جل ٪الاههها٧اثَْ ،ب٣ا
للبُاهاث الغؾمُت ٞةن الخد٣ُ٣اث ْاملخا٦ماث الخـي ؤظغٍذ خخـى مىخهٖ ٠ام 3123م ؤؾٟغث
ًٖ جٓظُّ الاتهاماث لٗضص  32مً عظا ٫الكغَت  ِ٣ٞؤٖلى عجبت ٞيهم هي عجبت "ُٖ٣ض"ْ ،لم ًخم
بصاهت ؾٓٔ زالزت منهم خخـى َظا الخاعٍش)٦ ،(257ما ؤٖلً مهضع ً٢اجي بدغٍجي ًٖ ؤن مد٨مت
الاؾخئىا ٝزًٟذ ؤمـ ٖٓ٣بت قغَُحن بزىحن بلى السجً ؾيخحن ،بٗض ؤن ؤصاهههما مد٨مت
الضعظت ألاْلى بالسجً 21ؾىٓاث بًُ٣ت م٣خل مخٓاَغ قُعي في السجً٧ْ ،اهذ املخ٨مت
الجىاثُت البدغٍيُت ٢ض ً٢ذ في  23ماعؽ 3124م بمٗا٢بت ٞغصًً مً الكغَت بالسجً إلاضة
ُ
ٖكغ ؾىٓاث ،إلاا وؿب بليهما "ُ٢امِما بخٗظًب اإلاخٓاَغ ٖلي ِٖس ى ببغاَُم ن٣غ في السجً ما
ؤؾٟغ ًٖ ْٞاجّ" ،وهضصث اإلاٗاعيت بهظٍ ألاخ٩ام حؼٖم أنها" جأحي لخضلل ٖلى جىاٚمها م٘
ؾُاؾت الٗ٣اب والاهخ٣ام الغؾمُت ،في ْل اؾخمغاع جبُٗت الً٣اء للجهاث الخىُٟظًت"،
و٢ا ٫أمحن ٖام خؼب "الىٞا "١اإلاٗاعى ،الكُش ٖلي ؾلمان ،ئن "ظمُ٘ اإلاٗخ٣لحن لم جخذ
لهم مدا٦مت ٖاصلت ،وخى٦مىا يمً اإلاٗغ٦ت الؿُاؾُت ٞهم مٗخ٣لىن ؾُاؾُىن".

وفي الُمً:
عٚم ؤن الً ٍٓٛالَٓىُت ْألا٢لُمُت ْالضْلُت ؤؾٟغث في هٓٞمحر 3122م ًٖ جىخي ٖلي ٖبض هللا
نالر ًٖ الغثاؾت ٖلى زلُٟت مٓا٣ٞت ألاَغا ٝالؿُاؾُت اإلاخهاعٖت ٖلى "اإلاباصعة الخلُجُت"،
الخـي جٓؾِ ٞيها مجلـ الخٗاْن الخلُجي ْمجلـ ألامً الضْلي ْالضْ ٫الخمـ صاثمت الًٍٗٓت
ْ ،ُّٞل٧ ً٨ان مً ؤَم بىٓص اإلاباصعة مىذ نالر ْمٗاْهُّ خهاهت ٧املت مً اإلاالخ٣ت الً٣اثُت
ُ
ًٖ الجغاثم الخـي اعج٨بذ بضْا ٘ٞؾُاؾُت َْٓ ،ما جم بالٟٗل بهضْع ٢اهٓن في ًىاًغ 3123م
ً
ً
ًمىدّ ْمٗاْهُّ جل ٪الخهاهت َْٓ ،ما ٌٗخبـغ اههها٧ا ناعزا للمٓازُ ٤الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان
اإلاخٗل٣ت بًغْعة مدا٦مت اإلاؿاْلحن الؿُاؾُحن ًٖ الاههها٧اث الجؿُمت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿانَْٓ ،
ً
ً
ألامغ الظي ًاصي بلى ج٨غَـ ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣اب ٍْسلْ ٤غْٞا ْؤْياٖا ٚحر مٓاجُت لٗمل
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
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ْال ق ٪ؤن نضْع ْهٟاط ٢اهٓن "الخهاهت الً٣اثُت" ًشحر مساْٖ ٝمُ٣ت بكإن خغمان ضخاًا
ً
الجغاثم الجؿُمت الخـي اعج٨بذ ٖلى مضاع ٖ 44اما مً خ٨م الغثِـ الؿاب ،٤مً خِ٣م مً
ؤلاهها ٝالً٣اجيْ ،ما ًم ً٨ؤن ٌُؿٟغ ٖىّ طل ٪مً حٗمُ ٤مكاٖغ الُإؽ ْٖضم ؤلاخؿاؽ
ً
بالٗضالت لضٔ ضخاًا جل ٪الجغاثم ْٖاثالتهم ْطْحهمْ ،ال ق ٪ؤًًا في ؤن َظا ال٣اهٓن ٌك٩ل
مسالٟت ظؿُمت للمٗاًحر الضْلُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الخـي جلؼم الخٓ٩مت الُمىُت باجساط ما ًلؼم مً
جضابحر ،بٛغى بظغاء جد٣ُ٣اث ٖاصلت ْمداًضة بكإن مضٔ التزام ٓ٢اث ألامً باإلاٗاًحر الخانت
باؾخسضام الٓ٣ة اإلاؿلخت ؤزىاء  ٌٞالخجمٗاثْ ،اإلاؿحراث ْالخٓاَغاث الؿلمُتْ ،زانت جل٪
الخٓاَغاث ْاإلاؿحراث الخـي ؤٞط ى اؾخسضام الٓ٣ة زاللِا بلى اههها٧اث ْججاْػاث ظؿُمت للخ٤
ً
في الخُاةْٚ ،حرٍ مً الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت للمخٓاَغًٍ ؾلمُا.
أما الجاهب الشاوي مً مؿخلؼماث خ ٤الخهىٖ ٫لى ؤلاهها ٝالً٣اتي للمضاٗٞحن ًٖ
خ٣ى ١ؤلاوؿانُٞ ،خٗل ٤بما اٖخاصث ٖلُّ ألاهٓمت الؿُاؾُت في الضْ ٫الٗغبُت مً اللجٓء بلى
ههج اإلاخابٗاث الً٣اثُت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان باههها٧اث حؿدىض بلى ٓ٢اهحن ؤمىُت،
ً
بٛغى ٖغ٢لت ؤوكُت اإلاضاٗٞحن في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ؤْ خٓغٍ جهاثُاٖ ،بر زل ٤مىار مً
ً
ً
الترَُب ًمشل تهضًضا خُ٣ُ٣ا للمضاٗٞحن.
لظا ٞان الضو ٫الٗغبُت جخدمل مؿإولُت وواظبا عةِؿحن حخىٞحر يماهاث اإلادا٦مت الٗاصلت
واإلاىهٟت ل٩اٞت اإلاضاٗٞحن ،الظًً لم ججض الضولت ؾىي ؾالح اإلاخابٗت الً٣اةُت ل٣مٗهم،
وطل ٪حاخالههم للمدا٦مت حمىظب ٢ىاهحن أمىُت أو اؾخصىاةُت ،أمام الً٣اء الٗاصي في
خاالث ،والً٣اء الاؾخصىاتي في خاالث أزغي ،وفي أظىاء جدؿم بُٛاب مٗاًحر الٗضالت
وؤلاهها ٝاإلاخٗاعٖ ٝليها صولُا والخـي جلؼم الضو ٫حمدا٦مت ظمُ٘ اإلاههمحن و٣ٞا إلابضأ
"اإلاههم حغيء خخـى جش ذ ئصاهخه" أمام ً٢اء مضوي مؿخ٣ل ومداًض وهؼٍه ،وفي مدا٦مت
ٖلىُت جخىاٞغ ٞيها يماهاث الضٞإ وجدترم زاللها خ٣ى ١وخغٍاث اإلاههمحن.
ْبخدلُل ْاؾخ٣غاء اإلاٗلٓماث الخـي خهل ٖليها "اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان" بكإن
املخا٦ماث الً٣اثُت الخـي َالذ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ألؾباب ْزُ٣ت الهلت بمماعؾت
ؤوكُههم اإلاكغْٖت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في بلضاجهم ،هسلو بلى ٖضة هخاثج
ً
َامت جدىا ٌ٢نغاخت م٘ مٗاًحر الٗضالت ْؤلاهها ٝاإلاخٗاعٖ ٝليها صْلُا بمٓظب مٓازُ ٤خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخالي:

 .2ؤن املخا٦م الً٣اثُت الخـي جهضث ملخا٦مت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤْ ٚحرَم مً اليكُاء
الؿُاؾُحن ْاإلاضْهحن ْالصخُٟحن ،لم جلخٟذ لك٩أْ اإلاضاٗٞحن بكإن حٗغيِم للخٗظًب
ْبؾاءة اإلاٗاملت ؤزىاء الاؾخجٓاب ؤْ زالٞ ٫ترة الاخخجاػْ ،لم جلخٟذ ٦ظل ٪لٓ٩ن الاٖتراٞاث الخـي
جمشل صلُل ؤلاصاهت يض اإلاضاٗٞحن٢ ،ض اهتزٖذ منهم هدُجت الخٗظًب ْؤلا٦غاٍ ،ألامغ الظي ً٣خط ي
ً
ٖلى املخا٦م بَضاع جل ٪الاٖتراٞاث ْٖضم الخٍٗٓل ٖليها ٦ضلُل بصاهت ْ٣ٞا ألنٓ ٫الٗضالت
ً
الجىاثُت الٓاعصة في ؤٚلب الضؾاجحر ْالدكغَٗاث الٗغبُتًٞ ،ال ًٖ مٓازُ ٤خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
الضْلُت.
خضر طل ٪في خاالث ٦شحرة هظ٦غ منها  :مدا٦مت هاجي ٞخُلًٖ ،ى مجلـ ئصاعة ظمُٗت قباب
البدغًٍ لخ٣ى ١ؤلاوؿان ()BYSHR

هاجي ٞخُل

خُض ؤقاع مغا٢بٓن خُٓ٢ٓ٣ن بلى ؤن مدا٦مت اإلاضْن ْاإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،الؿُض هاجي
ً
ٞخُل ،زالٖ ٫ام 3124م )5:(ْ َٓ ،مههما آزغًٍ بُنهم ؾُضة ،بههمت ؤلاهخماء لخىُٓم "25
ً
ٞبراًغ"٢ ،ض ؤز٣ٟذ في جٓٞحر اإلاٗاًحر ال٣اهٓهُت اإلا٣بٓلت صْلُا ْيماهاث املخا٦مت الٗاصلت ،خُض
لم ٌُؿمذ لىاجي ٞخُل باإلاشٓ ٫ؤمام املخ٨مت زال ٫ظلؿت الاؾخمإَُْٗ ،خ٣ض ؤن طلٌٓٗ ٪ص هدُجت
ً
إلاا اقههغ ٖلىا بخٗغيّ للخٗظًب ؤزىاء اخخجاػٍْٖ ،ىضما ؾمذ لّ بالخًٓع ؤٖلً ؤمام املخ٨مت
ً
ؤهّ حٗغى للخٗظًب٢ْ ،ض وكغث مىٓمت "ٞغْهذ الًً صًٟىضعػ" نٓعا جا٦ض عْاًت ٞخُل بكإن
حٗغيّ للخٗظًب٦ ،ما ه٣ل اإلاغا٢بٓن الظًً خًغْا ظلؿت املخا٦مت بإن مههمحن آزغًٍ ٦كٟٓا

في ؤْلى ظلؿاث املخا٦مت في ًٓ 24لُٓ 3124م جٟانُل الخٗظًب الظي حٗغيٓا لّ مىظ لخٓت
اٖخ٣الِمْ ،ؤه٨غْا الههم اإلايؿٓبت بليهم٦ ،ما ط٦غث اإلاههمت الٓخُضة ْهي الخامؿت في الًُ٣ت،
ُ
ؤجها ُظغصث مغجحن مً مالبؿِاْ ،جم تهضًضَا باالٚخهابْ ،ؤجها ؤمغث باالٖترا ٝبإن اإلاههمحن ألاْ٫
ْالشاوي َما مً «اثخال ٝقباب ٞ 25براًغ»ُٞ ،ما هٟذ مٗغٞهها بهماَْ ،لب املخامٓن مً املخ٨مت
جشبُذ ما حٗغى لّ مٓ٧ليهم ْٖغيِم ٖلى لجىت زالزُت مداًضة إلاٗاًىت ما ب٣ي مً آزاع
ً
الخٗظًب(٦ ،)258ما بِىٓا ؤجهم مؿخٗضْن لؿضاص ج٩الُ ٠اللجىت ،بال ؤن املخ٨مت زبدذ ؤمٓعا
ً
ْحٛايذ ًٖ جٓزُ ٤جٟانُل ؤزغٔ٦ ،ما ؤن املخ٨مت ؤًًا عٗٞذ الجلؿت صْن الاؾخمإ لباقي
َلباث املخامحنٖ ،ىضما ٧اهٓا ٌؿغصْن َلباتهم بٗض جضًٍْ ما ظاء في ؤٓ٢ا ٫اإلاههمحن.
ْ٢ض ْظِذ لىاجي ٞخُل ْاإلاههمحن آلازغًٍ اتهاماث ٖضًضة ؤبغػَا :ؤجهم ؤؾؿٓا ْؤصاعْا ٖلى زالٝ
ؤخ٩ام ال٣اهٓن ظماٖت ْجٓلٓا ُ٢اصتها ،الٛغى منها الضٖٓة بلى حُُٗل ؤخ٩ام الضؾخٓع ْال٣اهٓن
ْمى٘ اإلااؾؿاث ْالؿلُاث الٗامت مً مماعؾت ؤٖمالِاْ ،ؤلاٖخضاء ٖلى الخْ ١ٓ٣الخغٍاث الٗامت
ْالخانتْ ،ؤلايغاع بالٓخضة الَٓىُتْ ،طل ٪بخإؾِـ جىُٓم «اثخالٞ 25 ٝبراًغ» لخىُٟظ
مسُُاتهم الغامُت بلى بزاعة ال٣ال٢ل ْاخضار الٟٓض ىْ ،ج ًٍٓ٩مجمٖٓاث بمىاَ ٤مسخلٟت
بالبالصْ ،جضعٍب ْبٖضاص ٖىانغ إلاماعؾت الٗىْ ٠الُ٣ام بإٖما ٫الخسغٍب ْؤلاٖخضاء ٖلى
ألاشخام ْاإلامخل٩اث الٗامتْ ،الخٗضي ٖلى عظا ٫ألامً٧ْ ،ان ؤلاعَاب مً الٓؾاثل اإلاؿخسضمت
في جدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًتْ ،طل ٪بمٓظب اإلااصة الؿاصؾت مً ٢اهٓن م٩اٞدت ؤلاعَاب اإلاشحر للجض،٫
ْ٢ض َلب املخامٓن الظًً ًمشلٓن هاجي ٞخُل ججغٍض الً٣اة مً ؤَلُت مدا٦مت اإلاضاًٖ ٘ٞ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪بؿبب جدُـؼَم ،خُض ؤن ال٣اض ي َٓ ؤخض ؤٞغاص الٗاثلت اإلاال٨تْ ،بالخالي
ً
ٚحر مداًض٦ ،ما ؤبل ٜالضٞإ مجلـ الً٣اء ألاٖلى ؤًًا ؤن بظغاءاث املخا٦مت ال جغ ١بلى الخض
ألاصوى مً مٗاًحر املخا٦ماث الٗاصلت.
ْ٢ض ؤٖغبذ الٗضًض مً اإلاىٓماث الخُ٢ٓ٣ت ًٖ ٢لِ٣ا الٗمُ ٤بػاء اٞخ٣اص مدا٦مت "اثخالٝ
قباب ٞ 25براًغ" ألصوى مٗاًحر الخُضة ْالجزاَت ( َْٓ ،)259ألامغ الظي ص ٘ٞاإلاههمحن ْمداميهم بلى
 ) 147صحيفة الوسط البحرينية  -العدد  - 3961اجلمعة  12يوليو 2113ـ ادلوافق  13رمضاف 1434هػ.
 ) 148بياف صادر بتاريخ 13سبتمرب 2113ـ عن ادلنظمات التالية :مركز القاهرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ،اذليئة ادلغربية حلقوؽ اإلنساف ،مجعية
حقوؽ اإلنساف أكالن ابلسعودية ،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف ،مجعية شباب البحرين حلقوؽ اإلنساف ،منظمة السوداف للتنمية
االجتماعية (سودك) ،مركز البحرين حلقوؽ اإلنساف ،مركز اخلامت عدالف ،الشبكة السورية حلقوؽ اإلنساف ،اجلمعية البحرينية للشفافية ،اجلمعية
الصح راكية لضحااي االنتهاكات اجلسيمة حلقوؽ اإلنساف ادلرتكبة من طرؼ الدكلة ادلغربية ،الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف ،مركز تونس
حلرية الصحافة.

ً
ال" :٫ٓ٣بن بظغاءاث املخا٦مت لِؿذ ؾٓٔ ُٚاء قغعي إلنضاع ؤخ٩ام مٗضة مؿب٣ا"ْ ،ؤقاعث
اإلاهاصع بلى ؤن حكُ٨ل َُئت املخ٨مت ًدىافى – بهٓعة ناعزت – م٘ مٗاًحر اؾخ٣ال ٫الً٣اء،
خُض ًترؤؾِا ابً عثِـ مجلـ الىٓابْ ،جًم في ًٍٖٓهها ؤخض ؤًٖاء ألاؾغة الخا٦مت٢ْ ،ض
ججاَلذ َُئت املخ٨مت الاؾخمإ بلى بٞاصاث اإلاازلحن ؤمامِا بكإن حٗغيِم للخٗظًب ؤْ جٓزُ٤
ُ
لكِاصاتهمْ ،لم جخسظ ؤًت بظغاءاث للخد ٤ُ٣في اصٖاءاتهم ،عٚم ؤن ألآ٢ا ْ ٫الاٖتراٞاث اإلاىتزٖت
هدُجت للخٗظًبٖ ،الْة ٖلى ؤٓ٢ا ٫قاَض ؤلازباث الظي قِض يضَم في املخ٨مت ْ٧ان في هٟـ
ً
الٓ٢ذ مكاع٧ا في حٗظًبهم.
ً
ْفي جاعٍش  3:ؾبخمبر 3124م ؤنضعث املخ٨مت الجىاثُت ؤخ٩اما بالسجً جتراْح بحن  6ؾىٓاث
ً
ً
ْٖ 26اما بد 5: ٤شخها ،بههمت ؤلاهخماء لخىُٓم "ٞ 25براًغ" اإلاٗاعى ،خُض ً٢ذ املخ٨مت
ً
ً
ٖلى  27مههما بالسجً إلاضة ٖ 26اما ،بُنهم الىاقُان هاجي ٞخُل َْكام الهبآ٣ْٖ ،ٙبت
ً
السجً  21ؤٖٓام ٖلى ؤعبٗتُٞ ،ما جل٣ى  3:آزغْن ؤخ٩اما بالسجً إلاضة  6ؤٖٓامْ ،طل ٪صْن
الىٓغ بلى ما حٗغى لّ اإلاههمٓن مً حٗظًبْ ،صْن بظغاء جد٣ُ٣اث ُٞما ؤبضاٍ اإلاههمٓن مً مؼاٖم
بكإن حٗغيِم للخٗظًبْ ،طل ٪باملخالٟت للمٓازُ ٤اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .3بن املخا٦م الً٣اثُت الخـي جهضث ملخا٦مت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،جٟخ٣ض في ؤٚلبها
إلاٗاًحر املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟت ْقغَِْا اإلآيُٖٓت اإلاكاع بليها في اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت
بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،الخـي حؿخلؼم بٖالم اإلاههم بالههم اإلآظِت بلُّ ٖلى هدٓ ْاضرْ ،ؤن ًدا٦م ؤمام
ً
مد٨مت مؿخ٣لت ميكإة ْ٣ٞا لل٣اهٓن ْجخمخ٘ بالخُضة ْالجزاَت ْالاؾخ٣الْ ،٫بمِا ٫اإلاههم الٓ٢ذ
ال٩افي للضٞإ ْالاؾخمإ لكِٓص الىٟي ْؤلازباثْٖ ،الهُت ظلؿاث املخا٦متٟ٦ْ ،الت خ ٤الًُٗ
ؤمام مد٨مت ؤٖلى.
خضر طل ٪في خاالث ٦شحرة هظ٦غ منها:

ُ
ً
في ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،بخاعٍش ً 38ىاًغ 3124م ؤخُل  :5شخها مً اإلاىخمحن لجماٖت
"ؤلازٓان اإلاؿلمحن" للمدا٦مت ؤمام املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُاُٞ ،ما ُٖغ ٝبًُ٣ت "مجمٖٓت
الـْ ،":5طل ٪بههم جإؾِـ ْجىُٓم ْبصاعة مىٓمت ٚحر مكغْٖت ،تهض ٝبلى ٢لب هٓام الخ٨م بما
ًسال ٠اإلااصة  291مً ٢اهٓن الٗٓ٣باث ؤلاجداصي في صْلت ؤلاماعاثْ ،في زخام املخا٦مت ؤنضعث
ً
ً
املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُا ًٓم ًٓ 4لُٓ 3124م خ٨ما بةصاهت  7:مههما ْجمذ جبرثت  36آزغًٍ،
ُخ٨م ٖلى الخايغًٍ مً اإلاههمحن بٗٓ٣باث جتراْح ما بحن  21ْ 8ؾىٓاثْٖ ،لى الٛاثبحن بالسجً

ً
ٖ26اما٢ْ ،ض قابذ َظٍ املخا٦مت الٗضًض مً ؤْظّ ال٣هٓعٖ ،لى هدٓ ًشحر املخاْ ٝبكإن
اٞخ٣اصَا إلاٗاًحر املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟتْ ،طل ٪إلاا ًلي مً ؤؾباب(:)25:
نىع لبٌٗ اإلاههمحن في جىُٓم الـ 91

أ .ؤن املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُا لم حؿخجب لُلباث اإلاههمحن بكإن الخد ٤ُ٣في اصٖاءاث حٗغيِم
للخٗظًب ؤزىاء اؾخجٓابهم ْزالٞ ٫ترة اخخجاػَمْ ،طل ٪باملخالٟت إلاٗاًحر الٗضالت ْؤلاههاٝ
ً
اإلاٗتر ٝبها صْلُا.
ب .وكغ نٓع اإلاههمحن ْحكٍّٓ ؾمٗههم ْالدكِحر بهم ٢بل ؤلاخالت بلى املخا٦مت ْؤزىاءَاْ ،طلٖ ٪لى
ظمُ٘ ْؾاثل ؤلاٖالم املخلُت ،اإلاغثُت ْاإلاؿمٖٓت ْاإلا٣غْءة اإلاملٓ٦ت ؤْ اإلآالُت للخٓ٩متٖ ،لى
ً
هدٓ ًازغ في اججاَاث الغؤي الٗام املخليٍْ ،سل ٤يَٓٛا ٚحر مكغْٖت ٖلى املخ٨مت الخـي
جخهضٔ ملخا٦مت َاالء اإلاههمحن.
ط .ؤن مدا٦مت اإلاههمحن في ًُ٢ت "جىُٓم الـ ٢ ":5ض اٞخ٣ضث قغٍ الٗالهُت ،خُض مىٗذ ْؾاثل
ؤلاٖالم املخلُت ْالضْلُت مً حُُٛت ظلؿاث املخا٦مت٦ ،ما لم ٌُؿمذ للُِئاث الخُ٢ٓ٣ت الَٓىُت
ْالضْلُت بمغا٢بت ظلؿاث املخا٦مت ،للخإ٦ض مً جٓاٞغ قغٍْ املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟتْ ،طل٪
ُ
باملخالٟت إلابضؤ ٖالهُت املخا٦مت ،بل جم مى٘ ؤؾغ بٌٗ اإلاههمحن مً خًٓع الجلؿاث ْالخًُِ٤
ً
ٖليهم ،ل٣ض ْنل ألامغ بلى خض اخخجاػ ؤخض اإلاضْهحن ْمدا٦مخّ ً٢اثُا ليكغ جٟانُل ْْ٢اج٘
املخا٦مت ٖلى قب٩اث ؤلاهترهذٟٞ ،ي الشامً مً ببغٍل 3124م ؤنضعث مد٨مت ؤبٓ ْبي
ؤلابخضاثُت بد ٤الىاقِ ٖلى مٓ ٘٢جٍٓتر ْاإلاضا ًٖ ٘ٞخ ١ٓ٣ؤلاوؿان الؿُض ٖبض هللا الخضًضي
 ) 149اإلمارات العربية ادلتحدة :جترمي ادلعارضة (زلاكمة اإلماراتيُت ال ػ  94تشوهبا ثغرات جسيمة ،تقرير مراقبة قضائية أغسطس 2113ـ ،صادر عن:
الفيدرالية الدكلية حلقوؽ اإلنساف ،مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف ،مركز القاهرة لدراسات حقوؽ اإلنساف ،الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ
اإلنساف).

ً
خ٨ما بالسجً إلاضة ٖكغة ؤقِغ ،بههمت ُ٢امّ بيكغ مٗلٓماث ٖلى خؿاب ُْن ٠بإهّ "ػاث"٠
ٖلى مٓ ٘٢جٍٓتر ،جخٗل ٤بجلؿت اؾخمإ اوٗ٣ضث في املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُا بكإن الًُ٣ت ع٢م
ً
 28لٗام 3124م (ْ اإلاٗغْٞت ؤًًا بًُ٣ت "ؤلاماعاث .)":5
ُ
ص .ؤزلذ املخ٨مت بمبضؤ خ ٤الضٞإ اإلا ٫ٟٓ٨للمههمحن ،خُض لم جخذ َُئت املخ٨مت الٓ٢ذ ال٩افي
للمههمحن ْاملخامحن اإلا٩لٟحن بالضٞإ ٖنهم لالؾخمإ لكِٓص هٟي الاتهاماث ،ؤْ الغص ٖلى قِٓص
ؤلازباث٦ ،ما لم ًُمِل املخامٓن الٓ٢ذ ال٩افي إلٖضاص الضٞإ في ًُ٢ت بل ٜحجم ألاصلت ْحجج
ؤلاصٖاء ٞيها هدٓ  8111نٟدتْ ،طل ٪باملخالٟت للمٓازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بةههاْٖ ٝضالت
املخا٦ماث.
ٌٚ .حر ؤن ؤقض ما ً٣ل" ٤اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان" َٓ ؤن ؤخ٩ام ؤلاصاهت الهاصعة بد٤
اإلاههمحن في ًُ٢ت "جىُٓم الـ  ًٖ ":5املخ٨مت ؤلاجداصًت الٗلُا ٚحر ٢ابلت للًُٗ ٞيها ؤمام مد٨مت
ؤٖلى َْٓ ،ما ًسال ٠هو اإلااصة  6/25مً الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ،الخـي جىو
ٖلى ؤن" :ل٩ل شخو أصًً خ ٤اللجىء و٣ٞا لل٣اهىن ،ئلى مد٨مت أٖلى ٧ي حُٗض الىٓغ في
٢غاع ئصاهخه ،وفي الٗ٣اب الظي خ٨م حه".
 .3ؤن بٌٗ املخا٦م الخـي جهضث للجغاثم اإلايؿٓبت للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤْ اليكُاء
الؿُاؾُحن ْٚحرَم مً الصخُٟحن ْاإلاضْهحن ،حٗخبر نىعة مً نىع الً٣اء الاؾخصىاتي
اإلادٓىع صولُا ،الٞخ٣اصٍ مٗاًحر اإلادا٦مت الٗاصلت واإلاىهٟت ،ومً طل ٪هظ٦غ:
ُ
في اإلامل٨ت الؿٗىصًت  :حٗخبر ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت في املخ٨مت الجىاثُت اإلاخسههت جىهه ٪الخ٤
في املخا٦مت الٗاصلت ْاإلاىهٟت،خُض ؤوكإ مجلـ الً٣اء ألاٖلى املخ٨مت الجىاثُت اإلاخسههت
ؾىت 3119م ملخا٦مت اإلاههمحن بً٣اًا ؤلاعَابْ ،م٘ طل ٪جمذ بخالت ٖكغاث الصخُٟحن
ُ
ْاإلاضْهحن ْاإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان للمدا٦مت ؤمامِا صْن ؤن جٓظّ بليهم ؤًت تهم خُ٣ُ٣ت،
ْال ًخٓٞغ للمد٨مت ؤي هٓام ؤؾاس ي ؤْ ٢اهٓن آزغ ًدضص نالخُاث املخ٨مت ؤمام الغؤي الٗام،
ٍْخم ازخُاع ُ
الً٣اة بك٩ل ٞغصي لُلخدٓ٣ا بلجىت ً٢اة املخ٨متْ ،م٣غَا في ؤخض َٓاب٤
ً
املخ٨مت الٗامت في الغٍاىْ ،ؤخُاها ًدى٣لٓن بلى مضن ؤزغٔ  -مشل ظضة  -لٗ٣ض ظلؿاث املخا٦مت.

الفصل الثامه
الخ ـ ـ ـ ـ ٤في اإلاكـ ـ ـ ـاع ٦ـ ـ ـ ـ ـت في ئصاعة
الك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـإون الٗـ ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـت للب ـ ـ ـ ـ ـ ـالص
ؾيخُغ ١في َظا الٟهل بلى زالزت مباخض ٖلى
الىدٓ الخالي:
اإلابدض ألاو :٫اإلاٗاًحر الضْلُت الخانت بد٤
اإلاضاٗٞحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت
للبالص.
اإلابدض الشاوي :ألاَغ الضؾخٓعٍت اإلاىٓمت لخ٤
اإلاضاٗٞحن في مماعؾت َظا الخْ ،٤خ٨م ٖام بكإن
جمخ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫مدل
الضعاؾت بالخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن
الٗامت للبالص.

ادلبحث األول
ادلؼبَري اندونُت اخلبصت حبك ادلدافؼني يف ادلشبركت يف
إدارة انشووٌ انؼبيت نهبالد
ًُٟطـ ي مِٟــٓم الخ٣ــٓ ١الؿُاؾــُت فــي ال٣ــاهٓن الــضْلي لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان بلــى َــاثٟخحن مــً الخ٣ــٓ:١
حكمل الُاةٟت ألاولى ما ًُُلٖ ٤لُّ" :خ ٤اإلاكاع٦ت في الكاْن الٗامت للبالص" ،الـظي ههـذ ٖلُـّ
اإلااصة  36مً الِٗض الضْلي للخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ،ؤما الُاةٟت الشاهُت ٞدكـمل مـا ًم٨ـً ؤن
هُلٖ ٤لُّ" :بالخ ١ٓ٣اإلاغجبُت بـالخ ٤فـي اإلاكـاع٦ت"ْ ،ؤَمِـا :الخـ ٤فـي الخجمـ٘ الؿـلمي اإلاىهـٓم
ٖلُــّ فــي اإلا ـاصة  32مــً الِٗــض(ْ ،)261الخــ ٤فــي ج٩ــًٍٓ الجمُٗــاث اإلاىهــٓم ٖلُ ـّ فــي اإلا ـاصة  33مــً
الِٗض(.)262
ً
ً
ٌُٗض خ ٤اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص خ٣ا ؤؾاؾُا مً خ٣ـٓ ١ؤلاوؿـان ،فـي ٧ـل بلـض مـً
بلضان الٗالمْ ،جغجبِ مؿإلت الضًمٓ٢غاَُت ؤْ "اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت" بدؼمت خ٣ـٓ١
ً
ً
ً
ؤلاوؿـ ــان ْخغٍاجـ ــّ ألاؾاؾـ ــُت ،بغبـ ــاٍ ال ًىٟهـ ــلٞ ،الضًمٓ٢غاَُـ ــت حٗخب ـ ـغ قـ ــغَا يـ ــغْعٍا ْؤْلُـ ــا
إلخخـغام ْجإمحن مىٓٓمت خ ١ٓ٣ؤلاوؿـان ال٩لُـت ،خُـض ال ًُخهـٓع الخـضًض ٖـً خ٣ـٓ ١لئلوؿـان ؤْ
خغٍــاث لــّ فــي مجخمــ٘ اؾــدبضاصيْ ،طلــ ٪ألن خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان ْخغٍاجــّ مخ٩املــت ْمترابُــت ال ًم٨ــً
الخط ــخُت ببًٗ ــِا لخؿ ــاب ال ــبٌٗ آلاز ــغٍْ ،م ٨ــً حٗغٍ ــ ٠الضًمٓ٢غاَُ ــت م ــً مىٓ ــٓع خ ٣ــٓ١

 ) 151تنص ادلادة  21من العهد على أنه" :يكوف احلق يف التجمع السلمي معًتفان به ،كال جيوز أف توضع أاين من القيود على شلارسة هذا احلق إالّ تلك

التػي تفرض طبقان للقانوف كتشكل تدابَت ضركرية ،يف رلتمع دميوقراطي ،لصيانة األمن القومي أك السالمة العامة أك النظاـ العاـ أك محاية الصحة
العامة أك ا داب العامة أك محاية حقوؽ ا خرين كحرايهتم".

 ) 151تنص ادلادة  22من العهد على أنه -1 " :لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقاابت كاالنضماـ إليها
من أجل محاية مصاحله -2 .ال جيوز أف يوضع من القيود على شلارسة هذا احلق إالّ تلك التػي ينص عليها القانوف كتشكل تدابَت ضركرية ،يف

رلتمع دميوقراطي ،لصيانة األمن القومي أك السالمة العامة أك النظاـ العاـ أك محاية الصحة العامة أك ا داب العامة أك محاية حقوؽ ا خرين
كحرايهتم ،كال لوؿ هذر ادلادة دكف إخضاع أفراد القوات ادلسلحة كرجاؿ الشرطة لقيود قانونية على شلارسة هذا احلق -3 .ليس يف هذر ادلادة أم
حكم جييز للدكؿ األطراؼ يف اتفاقية منظمة العمل الدكلية ادلعقودة عاـ 1948ـ بشأف احلرية النقابية كمحاية حق التنظيم النقايب ،الاذ تدابَت
تشريعية من شأهنا/أك تطبيق القانوف بطريقة من شأهنا أف لل ابلضمانت ادلنصوص عليها يف تلك االتفاقية".

ؤلاوؿان بإجها خ ٤ؤنُل للمٓاًَ في بصاعة قاْن مجخمّْٗ ،في اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت فـي خ٨ـم َـظا
املجخم٘(.)263
ْالخٗغٍــ ٠الؿــاب ٤مؿــخمض مــً هــو اإلاـاصة  32مــً ؤلاٖــالن الٗــالمي لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان(٦ْ ،)264ــظل٪
م ــً ه ــو اإلا ـاصة  36م ــً الِٗ ــض ال ــضْلي للخ ٣ــٓ ١اإلاضهُ ــت ْالؿُاؾ ــُت ،الخ ــي ؤ ٦ــضث ٖل ــى ي ــغْعة ؤن
ٌؿــدىض هٓــام الخ٨ــم فــي ؤً ـت صْلــت َــغٖ ٝلــى ؤلاعاصة الكــٗبُت ،الخ ــي ًــخم الخٗبُ ــغ ٖنهــا باالهخساب ـاث
الضْعٍـت الجزحهـت ،خُـض ههـذ ٖلـى ؤن" :ل٩ـل مـٓاًَ الخـْ ٤الٟغنـت صْن جمُُ ـؼ ،الخ٣ـٓ ١الخالُــت،
ْالخــي ًجــب ؤن جخــاح لــّ ٞغنــت الخمخــ٘ بهــا صْن ُ٢ــٓص ٚحــر مٗٓ٣لــت( :ؤ) ؤن ٌكــاع ٥فــي بصاعة الكــاْن
ً
الٗام ــت ،بم ــا مباق ــغة ْبم ــا بٓاؾ ــُت ممشل ــحن ًسخ ــاعْن بدغٍ ــت( ،ب) ؤن ًيخس ــب ف ــي اهخساب ــاث هؼحه ــت
ً
ججغٔ صْعٍا باال٢ترإ الٗام ْٖلى ٢ضم اإلاؿاْاة بحن الىازبحن ْبالخهـٍٓذ الؿـغي ،جًـمً الخٗبُــغ
الخــغ ٖــً بعاصة الىــازبحن( ،ط) ؤن جخــاح لــّ ٖ -لــى ٢ــضم اإلاؿــاْاة ٞ -غنــت ج٣لــض الْٓــاث ٠الٗامــت فــي
بلضٍ".
ْال قــ ٪ؤن الضًمٓ٢غاَُــت حٗجــي ؤ٦ثــر مــً مجــغص اهخسابــاث صْعٍــتٟٞ ،ــي الٗــام 2::2م ٢ــا ٫ألامــحن
الٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة بن" :الاهخسابـاث فــي خــض طاتهــا ال حكــ٩ل الضًمٓ٢غاَُــتٞ ،هــي لِؿــذ ٚاًــت ،بــل
ً
زُ ــٓة ال عٍ ــب ف ــي ؤجه ــا َام ــت ْ٦شُ ـ ـغا م ــا ج ٩ــٓن ؤؾاؾ ــُت ٖل ــى الُغٍ ــ ٤اإلااصً ــت بل ــى بي ــٟاء الُ ــاب٘
الـضًمٓ٢غاَي ٖلــى املجخمٗــاثْ ،هُــل الخــ ٤فــي مكــاع٦ت الٟــغص فــي خ٨ــم بلــضٍ ٖ،لــى الىدــٓ اإلاٗلــً فــي
الاجٟاُ٢ـ ــاث الضْلُـ ــت الغثِؿـ ــت اإلاخٗل٣ـ ــت بد٣ـ ــٓ ١ؤلاوؿـ ــانْ ،ؾـ ــُٓ٩ن مـ ــً اإلااؾـ ــ ٠زلـ ــِ الٛاًـ ــت
ً
بالٓؾ ــُلت ْجىاسـ ـ ي الخ ٣ُ٣ــت ال٣اثل ــت :بن مٗى ـ ـى ٧لم ــت الضًمٓ٢غاَُ ــت ًخج ــاْػ مج ــغص ؤلاصالء صْعٍ ــا
باألنٓاث لِكمل ٧ل ظٓاهب ٖملُت مكاع٦ت اإلآاَىحن في الخُاة الؿُاؾُت لبلضَم"(.)265
 ) 152د.زلمػد نور فرحات ،القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف كاحلقوؽ ادلرتبطة ،حبس منشور ضمن كتاب "الدليل العريب حلقوؽ اإلنساف" ،لرير أ.زلسن
عوض ،إصدار ادلنظمة العربية حلقوؽ اإلنساف ،عاـ 2115ـ ،ص .67

 )153كانت ادلسودة التػي أعدهتا سكراترية األمم ادلتحدة لإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف قد أفردت مادة مستقلة تتحدث عن احلق يف ادلشاركة يف
احلكم ،كاحلق يف احلصوؿ على اخلدمات العامة على قدر متساك ،كهي ادلادة  31من ادلسودة التػي كانت تنص على أنه" :لكل شخص احلق يف
أف يشارؾ بفعالية يف حكومة الدكلة التػي يتمتع مبواطنتها ،كيقع على الدكلة كاجب التوافق مع رغبات الشعب ادلعلنة ابنتخاابت دميوقراطية،
كتكوف االنتخاابت دكرية كحرة كنزيهة" ،كما نصت ادلادة  31من ادلسودة على أنه" :لكل شخص الفرصة ادلتساكية يف احلصوؿ على ما تؤديه
الدكلة التػي يتمتع مبواطنتها من كهائف ،كالتعيُت يف ادلصاحل العامة يكوف من خالؿ مسابقات تنافسية" ،كهذر الصياغات كإف جرل إغفاذلا يف
مراحل إعداد اإلعالف الحقان إالّ أهنا ت نبئ عن مفهوـ كاضعي اإلعالف عن ادلشاركة السياسية كالتطبيق الدميوقراطي .زلمػد نور فرحات ،القانوف

الدكيل حلقوؽ اإلنساف كاحلقوؽ ادلرتبطة ،مرجع سابق ذكرر  ،ص .69
 ) 154أنظر تقرير األمُت العاـ لألمم ادلتحدة  A/46/609 ،ك  Corr.1الفقرة .76

ً
ْال قــ ٪ؤًًــا فــي ؤهــّ ال ؾــبُل للخمخــ٘ بــالخ ٤فــي اإلاكــاع٦ت ،اإلاــغجبِ بً ـمان اهخسابــاث خــغة هؼحهــت،
بمٗ ــؼ ٖ ٫ــً الخمخ ــ٘ بمجمٖٓ ــت الخ ٣ــٓ ١اإلاغجبُ ــت م ــ٘ الخ ــ ٤ف ــي اإلاك ــاع٦ت( ،)266خُ ــض ؤن اإلاماعؾ ــت
الٟٗلُ ـت لخــ ٤اإلاــٓاَىحن فــي اإلاكــاع٦ت فــي بصاعة الكــاْن الٗامــتٌ ،ؿــخلؼم ي ـمان جمــخِٗم بٗــضص مــً
ً
الخ٣ـٓ ١ألازـغٔ املخمُــت صْلُـاْ ،مـً بُنهــا الخـ ٤فـي ج٩ــًٍٓ الجمُٗـاثْ ،الخـ ٤فــي الخجمـ٘ الؿــلمي،
ْفي ٖضم الخٗغى للههضًض ْالخسٍٓ.)267(٠
ْالجضًــض فــي ٣ٞــّ ال٣ــاهٓن الــضْلي ؤهــّ ؤنــبذ ًىٓــغ بلــى الضًمٓ٢غاَُــت بمــا جىُــٓي ٖلُــّ مــً خ٣ــٓ١
ً
مٓيــُٖٓت ْظٓاهــب ماؾؿ ــُت باٖخباعَــا خ٣ــا م ــً خ٣ــٓ ١ؤلاوؿــانٞ ،إن ــبذ الخــضًض ًجــغي ٖ ــً
الخ ٤في الضًمٓ٢غاَُت  -ؤي الخ ٤فـي ا٢خًـاء الخ٣ـٓ ١اإلاهـاخبت للضًمٓ٢غاَُـت َْٗ -ـغ ٝالـبٌٗ
الخ ــ ٤ف ــي الضًمٓ٢غاَُ ــت بإه ــّ" :ال ٣ــضعة الظاجُ ــت لؤلٞـ ـغاص ْالك ــٗٓب ٖل ــى مُالب ــت الؿ ــلُت بىٓ ــام
ؾُاس ي ًٓ٣م ٖلى ؤؾاؽ ؾُاصة ال٣اهٓن ْالٟهل بحن الؿلُاثَْ ،ؿـخُُ٘ اإلآاَىـٓن فـي ْلـّ ؤن
155

) أكدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف عاـ 1991ـ على هذا ادلعٌت بقوذلا أف" :االنتخاابت الدكرية كالنزيهة عنصران ضركراين ال غٌت عنه يف
اجلهود ادلتواصلة ادلبذكلة حلماية حقوؽ كمصاحل ا كومُت ،كأف التجربة العملية تثبت أف حق كل فرد يف اإلشًتاؾ يف حكم بلدر ،عامالن حامسان يف
متتع اجلميع فعليان مبجموعة كاسعة التنوع من حقوؽ اإلنساف كاحلرايت األساسية األخرل ،تشمل احلقوؽ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية

كالثقافية" ،راجع يف ذلك :قرار اجلمعية العامة  137/46ادلؤرخ يف  17ديسمرب 1991ـ الفقرة .3
كراجع أيضان :القرار الصادر عن جلنة حقوؽ اإلنساف ابألمم ادلتحدة يف دكرهتا اخلامسة كاخلمسُت برقم  57/1999يف  27إبريل سنة 1999ـ ،كالذم
لمل عنواف "تعزيز احلق يف الدميوقراطية" ،حيس يشَت هذا القرار يف ديباجته إىل أف" :الدميوقراطية كالتنمية كاحًتاـ مجيع حقوؽ اإلنساف كاحلرايت
األساسية هي أمور مًتابطة كيعزز بعضها بعضان ،كأف الدميوقراطية تقوـ على إرادة الشعوب التػي تعرب عنها حبرية من أجل لديد النظم السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اخلاصة هبا ،كعلى مشاركتها الكاملة يف كافة نواحي حياهتا" ،كادلهم يف هذا القرار أنه بينما تؤكد مادته األكىل
على الًتابط بُت الدميوقراطية كتعزيز حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ،فإف ادلادة الثانية تتحدث عن حقوؽ جيب احًتامها حتػى يستقيم القوؿ بوجود

حكم دميوقراطي رشيد ،كال يكتفي القرار السابق ،ببياف الًتابط العضوم بُت الدميوقراطية كعدد من احلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،يستحيل القوؿ
بوجود نظاـ دميوقراطي دكف احًتامها ،بل أنه أيضان يعقد الصلة الوثيقة بُت الدميوقراطية كاحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية" :فإعماؿ

حقوؽ اإلنساف كافة ،ادلدنية منها كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،هو أمر ال غٌت عنه من أجل التمتع
ابلكرامة اإلنسانية كالتنمية التامة لإلمكانت البشرية ،كما يشكل جزءان متممان للمجتمع الدميوقراطي".
كهذر احلقوؽ هي :احلق يف حرية الرأم كالتعبيػر كالفكر كالوجداف ،كاحلق يف تكوين اجلمعيات السلمية كاإلشًتاؾ يف االجتماعات ،كاحلق يف حرية
التماس ادلعلومات كاألفكار كتلقيها كنقلها إىل ا خرين أبم كسيلة ،كحكم القانوف مبا يف ذلك محاية القانوف حلقوؽ ادلواطنُت كمصاحلهم كأمنهم
الشخصي كاإلنصاؼ يف إقامة العدؿ كاستقالؿ القضاء ،كاحلق يف االقًتاع العاـ على قدـ ادلساكاة كيف حرية إجراء التصويت كإقامة انتخاابت
دكرية كحرة ،كاحلق يف ادلشاركة السياسية مبا يف ذلك تكافؤ الفرص أماـ ادلواطنُت للًتشيا يف االنتخاابت ،كإقامة مؤسسات حكومية شفافة
كخاضعة للمساءلة ،كحق ادلواطنُت يف اختيار نظامهم احلكومي ابلوسائل الدميوقراطية ،كحق الفرد يف تكافؤ فرص اإلستفادة من اخلدمات العامة
يف بلدر ،راجع يف ذلك :ن نور فرحات ،القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف كاحلقوؽ ادلرتبطة ،مرجع سابق ذكرر ،ص  69كما بعدها.
 ) 156اللجنة ادلعنية ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية ،الدكرة السابعة كاخلمسوف (1996ـ) ،التعليق العاـ رقم  ،25كثيقة األمم ادلتحدة .A/51/40

ً
ًيخسبــٓا صْعٍ ــا ػٖم ــاءَم ْممشل ــيهم فــي اهخساب ــاث خ ــغة ْهؼحه ــتٖ ،ل ــى ؤؾــاؽ الخٟاٖ ــل ب ــحن ٖ ــضص م ــً
ألاخ ـ ـؼاب الؿُاؾ ـ ــُتْ ،ؤلاخخـ ـ ـغام الخ ـ ــام إلاماعؾ ـ ــت خغٍ ـ ــاث الخٗبُ ـ ــغ ْالصـ ــخاٞت ْج ٩ـ ــًٍٓ الى٣اب ـ ــاث
ْالجمُٗاث ْالخمخ٘ الٟٗلي بد ١ٓ٣ؤلاوؿان"(.)268
ً
ً
٦مــا ؤن َىــا ٥اججاَ ـا  ُِ٣ٞـا ؤزــظ ًدبلــٓع فــي الٟتــرة ألازحــرةً ،ــضٖٓ بلــى اٖخبــاع الخــ ٤فــي اإلاكــاع٦ت فــي
بصاعة الكــاْن الٗامــت للــبالص ،مــً الخ٣ــٓٚ ١حــر ال٣ابلــت للخٓ٢ــ ٠ؤْ الخُُٗــل ؤزىــاء خالــت الُــٓاعت
ْالٓـغْ ٝالاؾــخصىاثُتْ ،طلــٖ ٪لــى ٚـغاع مــا ٗٞلخــّ الاجٟاُ٢ــت ألامغٍُ٨ــت لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان(٢ْ ،)269ــض
بــغػ َــظا ؤلاججــاٍ بٓيــٓح ،مىــظ ؤن ٖ٣ــض مــاجمغ "ؾــحرآ٧ػا" فــي ٖــام 2:95م ،خُــض هــاصث اللجىــت
الضْلُ ــت لل ٣ــاهٓهحن " "ICJبٓظ ــٓب حٗ ــضًل ه ــو اإلاـ ـاصة  3/5م ــً الِٗ ــض ال ــضْلي الخ ــام ب ــالخ١ٓ٣
اإلاضهُــت ْالؿُاؾــُتٖ ،لــى هدــٓ ًٟ٨ــل بصعاط َــظٍ الخ٣ــٓ ١يــمً ٢اثمــت الخ٣ــْٓ ١الخغٍــاث طْاث
ً
الخهــاهت ،هٓ ـغا ألَمُههــا فــي حٗؼٍــؼ الغ٢ابــت ٖلــى ؾــلُاث الُــٓاعت فــي الٓــغْ ٝالاؾــخصىاثُت ْٖــضم
حٓٛلِا ٖلى خْ ١ٓ٣خغٍاث اإلآاَىحن.
ْمــً ظِــت ؤزــغٔ٣ٞ ،ــض اهخهــي مجمــ٘ ال٣ــاهٓن الــضْلي " "ILAفــي اإلاــاجمغ الــضْلي اإلاىٗ٣ــض فــي بــاعَـ
ٖ ــام 2:95م بل ــى ي ــغْعة اٖخب ــاع "الخ ــ ٤ف ــي اإلاك ــاع٦ت" ي ــمً الخ ٣ــٓ ١الخ ــي ال ًج ــٓػ اإلاؿ ــاؽ به ــا،
ً
ْطل ــ ٪جاؾِؿ ــا ٖل ــى ؤن ؤلاب ٣ــاء ٖل ــى خ ــ ٤ألاٞـ ـغاص ف ــي مباق ــغة خ ٣ــِٓ٢م الؿُاؾ ــُت ز ــال ٫ألاػم ــاث
ْالٓغْ ٝالاؾخصىاثُت َٓ ،يماهت ؤؾاؾُت للخٟاّ ٖلى الكغُٖت.
بط ٧ــان املجمــ٘ ٢ــض عؤٔ بم٩اهُــت بً ـغاص بٗــٌ الُ٣ــٓص الًــغْعٍت ٖلــى مباقــغة َــظٍ الخ٣ــٓ ١فــي جلــ٪
ً
الٓ ــغْ ٝلخماً ــت املجخم ــ٘ ال ـضًمٓ٢غاَي ْمؿ ــههضًا ب ـىو اإلا ـاصجحن  41 ْ 3:م ــً ؤلاٖ ــالن الٗ ــالمي
لخ٣ــٓ ١ؤلاوؿــان(ْ ،)26:جــىو اإلاـاصة ( )9مــً بٖــالن خماًــت اإلاــضاٗٞحن ٖلــى ؤن " :ل٩ــل ٞــغص الخــ،٤
حمٟغصٍ وباالقـترا ٥مـ٘  ُٚـغٍ فـي أن جخـاح لـه حالٟٗـل وٖلـى أؾـاؽ  ُٚـغ جمُُ ـؼي ،اإلاكـاع٦ت فـي
 ) 157ادلرجع السابق ذكرر.
 ) 158انفردت االتفاقية األمريكية حلقوؽ اإلنساف ،ابلنص صراحة يف ادلادة  2/23منها على اعتبار احلق يف ادلشاركة يف إدارة الشؤكف العامة للبالد،
كادلنصوص عليه يف ادلادة  ،23ضمن احلقوؽ ذكات احلصانة أم ا حلقوؽ غَت القابلة للوقف كالتعطيل أثناء كجود حالة الطوارئ اك الظركؼ
اإلستثنائية.

 ) 159راجع يف ذلك :قواعد ابريس التػي أقرها رلمع القانوف الدكيل عاـ 1984ـ ،لتكوف مبثابة احلد األدا من احلقوؽ كاحلرايت غَت القابلة للمساس
هبا أك تعطيلها ككقفها إابف حالة الطوارئ ،ادلرجع السابق ذكرر ،ص .1178

خ٨ىمــت حلــض ،وفــي جهــغٍ ٠الكــإون الٗامــت ،وَكــمل َــظا ،فــي ظملــت أمــىع الخــ ٤حمٟــغصٍ أو
حاالقـ ــترا ٥مـ ــ٘  ُٚـ ـغٍ فـ ــي ج٣ـ ــضًم اهخ٣ـ ــاصاث وم٣ترخـ ــاث ئلـ ــى الهُئـ ــاث والى٧ـ ــاالث الخ٨ىمُـ ــت
واإلاىٓمــاث اإلاٗىُــت حالكــإون الٗامــت لخدؿــحن أصائهــا ،وفــي اؾــترٖاء ؤلاهدبــاٍ ئلــى أي وظــه مــً
أوظه ٖملها ٢ض ٌٗى ١أو ٌٗغ٢ل حٗؼٍؼ وخماًت ئٖما ٫خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍاث ألاؾاؾُت".

ادلبحث انثبين
األطز اندسخىرَـت ادلُـظًت حلك ادلدافؼني
يف ادلشبركت يف إدارة انشووٌ انؼبيت نهبالد
بشأٌ انخًخغ انفؼهٍ هبذا احلك
خؿب البُاهاث ْاإلاٗلٓماث الٓعاصة في الجضْ ٫الخاليً ،م ً٨عنض زالزت اججاَاث عثِؿت باليؿبت
إلآ ٠٢صؾاجحر الضْ ٫الٗغبُت مدل الضعاؾت ،مً ب٢غاع خ ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة
الكاْن الٗامت للبالصْ ،الظي ٌُٗض مً ؤَم اإلااقغاث ججاٍ جٓاٞغ البِئت آلامىت ْاإلآاجُت لٗمل
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
الضْلت

اإلاغظ٘ الضؾخٓعي

م

الُمً

صؾخٓع 2::2م
ْحٗضًالجّ ٖامي ْ 2::5
3112م

3

الٍٓ٩ذ

صؾخٓع 2:73م
الهاصع في  22هٓٞمبر
2:73م اإلآا 25 ٤ٞظماصي
الشاوي ٌ2493

4

البدغًٍ

صؾخٓع 3113م ْحٗضًالجّ
ؾىت 3123م
الهاصع في ٞ 25براًغ 3113م
اإلآا 3 ٤ٞطْ الدجت ٌ2533

2

الىو الضؾخٓعي
-

الجمِٓعٍت الُمىُت ظمِٓعٍت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة  .م(ْ ،)2ؤلاؾالم صًً الضْلت .م(،)3
ْالكٗب مهضع الؿلُاث م(.)4
ًٓ٣م الىٓام الؿُاس ي ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت ْالخؼبُت ْطل ٪بهض ٝجضاْ ٫الؿلُت م(.)6
مجلـ الىٓاب َٓ الؿلُت الدكغَُٗت م(.)73
ًماعؽ الؿلُت الخىُٟظًت هُابت ًٖ الكٗب عثِـ الجمِٓعٍت ْالٓػعاء م(.)216
الٍٓ٩ذ بماعة ْعازُت في طعٍت اإلآٟٛع لّ مباع ٥الهباح م(.)5
هٓام الخ٨م في الٍٓ٩ذ صًمٓ٢غاَي ْالؿُاصة  ُّٞلؤلمت م(.)7
ً٣غ الضؾخٓع الٟهل بحن الؿلُاث م(.)61
الؿلُت الدكغَُٗت ًخٓالَا ألامحر ْمجلـ ألامت م(.)62
الؿلُت الخىُٟظًت ًخٓالَا ألامحر ْ مجلـ الٓػعاء ْالٓػاعء م(.)63
ألامحر عثِـ الضْلتْ ،طاث ألامحر ال جمـ م(.)65

 ًا٦ض الضؾخٓع ٖلى مبضؤ اؾخ٣ال ٫الً٣اء م(.)274 ٦ما ً٣غ الضؾخٓع بد ٤اإلآاَىحن في الترقُذ ْالاهخساب ُٞما ًخٗل ٤باهخساباث مجلـ ألامتالٍٓ٩تي.
-

البدغًٍ ممل٨ت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة م(/2ؤ).
خ٨م ممل٨ت البدغًٍ مل٩ي صؾخٓعي ْعاسي م(/2ب).
هٓام الخ٨م صًمٓ٢غاَي الؿُاصة  ُّٞللكٗب م(/2ص).
للمٓاَىحن خ ٤اإلاكاع٦ت في الكاْن الٗامت ْالخمخ٘ بالخ ١ٓ٣الؿُاؾُت م(.) ٌ/2
صًً الضْلت َٓ ؤلاؾالم ْالكغَٗت ؤلاؾالمُت مهضع الدكغَ٘ م(.)3
ًٓ٣م هٓام الخ٨م ٖلى مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث م(.)43
الؿلُت الدكغَُٗت ًخٓالَا املجلـ الَٓجي (الٟهل الخامـ).

5

ُ٢غ

6

الؿٗٓصًت

7

ؤلاماعاث

8

ٖمان

صؾخٓع 3115م

-

الىٓام ألاؾاس ي للخ٨م
 َ 2533ـ
نضع في َ2523/9/38ـ مً
ِٞض بً ٖبض الٗؼٍؼ آ٫
ؾٗٓص مل ٪اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗٓصًت
صؾخٓع 2:82م
نضع في 2:82/8/29م اإلآا٤ٞ
ٌ24:2/6/36

الىٓام ألاؾاس ي
للضْلتالهاصع باإلاغؾٓم
الؿلُاوي ع٢م:7/212م،
نضع في 7هٓٞمبر2::7م /
35ظماصي آلازغة ٌ2528

ُ٢غ صْلت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة صًنها ؤلاؾالم ْالكغَٗت ؤلاؾالمُت مهضع الدكغَ٘
م(.)2
خ٨م الضْلت ْعاسي في ٖاثلت آ ٫زاوي ْفي طعٍت خمض بً زلُٟت م(.)3
ًٓ٣م هٓام الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ الٟهل بحن الؿلُاث م(.) 71
الؿلُت الدكغَُٗت ًخٓالَا مجلـ الكٓعٔ م(ْ ،)72الؿلُت الخىُٟظًت ًخٓالَا ألامحر
بمٗاْهت الٓػعاء (مْ ،)73ؾُاصة ال٣اهٓن ؤؾاؽ الضْلت م(.)23:

 الؿٗٓصًت صْلت بؾالمُت طاث ؾُاصة صًنها ؤلاؾالم ْصؾخٓعَا ٦خاب هللا حٗالى ْؾىّ عؾٓلّملسو هيلع هللا ىلص ْلٛهها الغؾمُت هي اللٛت الٗغبُت  .م(.)2
 هٓام الخ٨م مل٩ي في ؤبىاء اإلال ٪اإلااؾـ ٖبض الٗؼٍؼ بً آ ٫ؾٗٓص ْؤبىاء ألابىاء  .م (.)6 -الً٣اء ؾلُت مؿخ٣لت .م(.) 57

 ؤلاماعاث الٗغبُت صْلت ٖغبُت طاث ؾُاصة .م(. )2 ؤلاؾالم صًً الضْلت ْالكغَٗت ؤلاؾالمُت اإلاهضع الغثِـ للدكغَ٘ ْاللٛت الٗغبُت هي اللٛتالغؾمُت للضْلت  .م (.)8
-

ؾلُىت ٖمان صْلت ٖغبُت بؾالمُت م( ،)2ؤلاؾالم صًً الضْلت ْالكغَٗت مهضع عثِـ
للدكغَ٘ م(.)3
هٓام الخ٨م ؾلُاوي ْعاسي في الظٓ٧ع مً طعٍت جغ٧ي بً ؾُٗض بً ؾلُان م(.)6
ؾُاصة ال٣اهٓن ؤؾاؽ الخ٨م .م (.)6:
الؿلُت الً٣اثُت مؿخ٣لت .م(.)71

ْؤلاججاَاث الشالزت للضؾاجحر الٗغبُت ُٞما ًخٗل ٤بمِٟٓ٢ا مً ب٢غاع خ ٤اإلاكاع٦ت في بصاعة
الكاْن الٗامت للبالص للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً اإلآاَىحن ،هي:
ؤلاججاٍ ألاوٍْ :٫مشلّ صؾخٓع صْلت الُمً ،الظي ً٣غ نغاخت بد ٤ظمُ٘ اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت
في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص ،بما ًخًمىّ َظا ؤلا٢غاع مً الاٖترا ٝبمبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت
ْالخؼبُت ٧إؾاؽ للخضاْ ٫الؿلمي للؿلُت ،خُض جىو اإلااصة ( )6مً الضؾخٓع ٖلى ؤنٓ٣ً" :م
الىٓام الؿُاس ي للجمِٓعٍت ٖلى الخـٗضصًت الؿُاؾُت ْالخؼبُتْ ،طل ٪بهض ٝجضاْ ٫الؿلُت
ً
ؾلمُاٍْ ،ىٓم ال٣اهٓن ألاخ٩ام ْؤلاظغاءاث الخانت بخ ًٍٓ٩الخىُٓماث ْألاخؼاب الؿُاؾُت
ْمماعؾت اليكاٍ الؿُاس يْ ،ال ًجٓػ حسخحر الُْٟٓت الٗامت ؤْ اإلاا ٫الٗام إلاهلخت زانت
بدؼب ؤْ جىُٓم ؾُاس ي مٗـُـً"٦ ،ما جىو اإلااصة (ٖ )53لى ؤن" :ل٩ل مٓاًَ خ ٤ؤلاؾِام في
الخُاة الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞتْ ،جٟ٨ل الضْلت خغٍت ال٨ٟغ ْؤلاٖغاب ًٖ
الغؤي بالْ ٫ٓ٣ال٨خابت ْالخهٍٓغ في خـضْص ال٣اهـٓن"ْ ،ؤ٦ضث اإلااصة ( )54مً الضؾخٓع ٖلى ؤن:

"للمٓاًَ خ ٤الاهخساب ْالترقُذ ْببضاء الغؤي في ؤلاؾخٟخاءٍْ ،ىٓم ال٣اهٓن ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت
بمماعؾـت َـظا الـدـ."٤
ْ٢ض صزلذ الُمً ٞترة اهخ٣الُت خغظت في ؤٖ٣اب الشٓعة الكٗبُت الخـي اهضلٗذ في ٞبراًغ ٖام
3122م يض مٓالم الىٓام الؿُاس ي الؿابْ ،٤ما ناخبها مً ؾُاؾاث زاَئت ْاههها٧اث ْاؾٗت
الىُا ١لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُتْ ،جىٓم ؾغٍان ْؤَضا ٝالٟترة ؤلاهخ٣الُت ؤخ٩ام
"اإلاباصعة الخلُجُت" ْآلُهها الخىُٟظًت الخـي جم الخٖٓ ُ٘٢ليها ًٓم  32هٓٞمحر 3122م مً ٢بل
ألاَغا ٝالُمىُت اإلاخهاعٖتْ ،هي :الخدال ٠الَٓجي (اإلااجمغ الكٗبي الٗام ْخلٟائٍ) ْاملجلـ
الَٓجي (ؤخؼاب الل٣اء اإلاكترْ ٥قغ٧ائٍ)ْ ،الخـي خُٓذ بضٖم ٧ل مً :صْ ٫مجلـ الخٗاْن
ً
الخلُجي ْالضْ ٫الخمـ صاثمت الًٍٗٓت في مجلـ ألامً ًٞال ًٖ صْ ٫ؤلاجداص ألاْعْبي٦ ،ما
ُصٖمذ َظٍ اإلاباصعة ب٣غاعي مجلـ ألامً ع٢مي .)271( 3162 ْ 3125
بن ؤَم الضعْؽ اإلاؿخٟاصة مً جٓ ُ٘٢ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت ٖلى اإلاباصعة الخلُجُت :ئصعا ٥الُمىُحن
أن الخىاع ولِـ ؤلا٢خخاَ ٫ى الؿ ُل ألامشل للخغوط مً ألاػمت ،ألامغ الظي م٨نهم بٗض
ظهض ٦بحر مً الىنى ٫ئلى خل ؾُاس ي جىا٣ٞي (٣ٞ ،)272ض ظاءث جل ٪اإلاباصعة ْآلُهها
الخىُٟظًت ْ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م ( )3125لخٓ٩ن بمشابت زاعَت َغٍ ٤لخغْط الُمً مً ؤػمخّ،
خُض نضع ٢غاع مجلـ ألامً الضْلي ع٢م ( )3125بكإن الُمً ًٓم  32ا٦خٓبغ 3122م ْؤ٦ض ـ ـ
مً بحن ظملت ؤمٓع ـ ـ ـ ٖلى صٖم مجلـ ألامً إلاباصعة مجلـ الخٗاْن الخلُجي لخل ألاػمت
الؿُاؾُت ال٣اثمت في الُمًْٖ ،لى يغْعة الخٖٓ ُ٘٢لى اجٟا ١للدؿٍٓت ٖلى ؤؾاؾِا ،مً ؤظل
البضء بٗملُت اهخ٣ا ٫صًمٓ٢غاَي ْؾلمي للؿلُت بُ٣اصة الُمً ْٖبر اهخساباث عثاؾُت مب٨غة،
ْجخإل ٠الٟترة ؤلاهخ٣الُت مً مغخلخحن :بضؤث اإلاغخلت ألاْلى م٘ الخٖٓ ُ٘٢لى اإلاباصعة ْاهههذ م٘
ً
جىهِب الغثِـ ٖبضعبّ مىهٓع َاصي زلٟا للغثِـ الؿابٖ ٤لي ٖبضهللا نالر ٖ٣ب بظغاء
 ) 161يف السنوات األخَتةّ ،أدل اجملتمع الدكيل دكران رئيسيان يف كضع ترتيبات مرحليّة ،للعديد من البلداف التػي مرت أبزمات حادة ،كينطبق هذا القوؿ
على أفغانستاف عاـ2114ـ كيف العراؽ عاـ 2115ـّ ،الذت الوالايت ادلتّحدة يف البداية القرارات الرئيسة ،لكن تدخل األمم ادلتّحدة كاف
ادلهمة من الًتتيبات ادلرحليّة ،مبا فيها خارطة الطريق ،يف حالة كمبوداي عاـ 1993ـّ ،الذت
مفيدان يف التوصل إىل اتّفاؽ يف شأف اجلوانب ّ
ادلتحدة ،كيف السوداف كالصوماؿ ،قامت الدكؿ
األمم
ك
،
ة
معني
دكؿ
كعدة
ئيسة
ر
ال
ة
الكمبودي
اجملموعات
ضم
ّ
ّ
ّ
القرارات الرئيسة يف ابريس ،يف مؤمتر ّ
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مهم.
الغربيّة بدكر ّ
) تعد التجربة اليمنية من التجارب القليلة على ادلستول الدكيل التػي مت االتفاؽ فيها بُت اخلصوـ السياسيُت (النظاـ السياسي القائم كقول
ادلعارضة) على اقتساـ السلطة سلميان ،كإهناء حالة الصراع بينهما كالدخوؿ يف مرحلة انتقالية الغرض منها لقيق اإلصالح السياسي كالدستورم
ادلنشود كاستعادة األمن كاالستقرار.

الاهخساباث الغثاؾُت اإلاب٨غة في ٞ 32براًغ 3123مْ ،بضؤث اإلاغخلت الشاهُت م٘ جىهِب الغثِـ
ً
الجضًض ْؾٓ ٝجيخهي بةظغاء الاهخساباث الىُابُت ْالغثاؾُت في ٞبراًغ 3125م ْ٣ٞا للضؾخٓع
الجضًض الظي ؾِخم ْيّٗ ٢بل َظا الخاعٍش.
ْجىُل ٤اإلاباصعة مً "الاٖترا ٝبإن اإلاإػ ١الظي ْنلذ بلُّ ٖملُت ؤلاهخ٣ا ٫الؿُاس ي في الُمً ٢ض
ػاص مً جٟا٢م ألاْيإ الؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْؤلاوؿاهُت ْألامىُت ،الخـي ال جؼا ٫جخضَٓع بؿغٖت،
ُٞما ٌٗاوي الكٗب الُمجي مهاٖب ظمت"٦ ،ما حٗتر ٝبإن الكٗب الُمجي بما  ُّٞالكباب ،لِم
جُلٗاث مكغْٖت بلى الخُٛحر" ،لظا ًجب التزام ووٞاء ظمُ٘ ألاَغا ٝالؿُاؾُت حمؿإولُاتها
ججاٍ الكٗبٖ ،بر الخىُٟظ الٟىعي إلاؿاع واضر للهخ٣ا ٫ئلى خ٨م صًمى٢غاَي عقُض في
الُمً"(.)273
َُْٗض "ماجمغ الخٓاع الَٓجي" مً ؤَم آلالُاث الخـي ههذ ٖليها اإلاباصعة الخلُجُت لدؿٍٓت ألاػمت
الُمىُت ،خُض ًلتزم الغثِـ اإلاىخسب ْخٓ٩مت الٓٞا ١الَٓجي بدكُ٨ل ْيمان بوٗ٣اص ماجمغ
خٓاع َْجي قامل ،حكاع٧ ُّٞ ٥ل الْ ٔٓ٣الٟٗالُاث الؿُاؾُت صْن اؾدبٗاص ؤْ ب٢هاء ألخض،
ْطل ٪بٛغى ْي٘ صؾخٓع ظضًض للضْلتٖ ،لى ؤن ٌٗ٣ب ب٢غاع الضؾخٓع بمٓظب اؾخٟخاء قٗبي
ْالضٖٓة لٗ٣ض اهخساباث هُابُت ْعثاؾُت ظضًضة ،بدُض جيخهي اإلاغخلت ؤلاهخ٣الُت في ٞبراًغ
3125م.
ُ
ْالٓا ٘٢ؤهّ ال ٚباع ٖلى آلُت "ماجمغ الخٓاع الَٓجي" الخـي اهخهجهها اإلاباصعة الخلُجُت لٓي٘
الضؾخٓع ،ئطا ما اعج٨ؼث أٖمالها ٖلى جىا ٤ٞمجخمعي ٖام ،وجىاٞغ حاليؿبت لها الضٖم
الالػم لخمُ٨نها مً ئٖضاص صؾخىع ظضًض للضولت الُمىُت ًسغظها مً مأػ٢ها الخالي هدى
مؿخ٣بل مً الضًمى٢غاَُت أًٞل ،ومىار مً الخغٍت و ٖضالت أوؾ٘ ،خُض ؤن الخجاعب
الٗاإلاُت في مجا ٫بٖضاص الضؾاجحر اإلاٗانغة في البلضان الخـي مغث بمغخلت جدٓ ٫صًمٓ٢غاَي في
ُ
ؤٖ٣اب زٓعاث ؤْ هؼاٖاث ؤْ جٓجغاث ْازخالالث صازلُت ٖىُٟت ْٖمُ٣ت ،حكحر بلى ٖضم ْظٓص
َغٍ٣ت ْاخضة صخُدت لٓي٘ الضؾخٓعِٞ ،ىا ٥جىَٓٗاث ال جهاًت لِا في اإلاِام اإلاىٟظةْ ،في
الدؿلؿل الظي ًخم بّ جىُٟظ جل ٪اإلاِامْ ،اإلااؾؿاث اإلاٗىُت بةهجاػ َظٍ اإلاِام(.)274
 ) 162ال٣ٟغة ألاْلى مً م٣ضمت آلُت جىُٟظ اإلاباصعة الخلُجُت.
274
) ًم ً٨الغظٕٓ في اؾخٗغاى الخجاعب الٗاإلاُت في بٖضاص الضؾاجحر اإلاٗانغة  :ج٣غٍغ (ْي٘ الضؾخٓع ْؤلانالح الضؾخٓعي :
زُاعاث ٖملُت) ،ناصع ًٖ مىٓمت اهتربِـ ٖام 3123م مً جإلُ :٠مِكُل بغاهضث ْآزغْن.

ْلًٓ ً٨ل ؤَم ما ًيبغي الخمؿ ٪بّ في َظا اإلا٣ام َٖٓ :ضم الٟهل بحن َغٍ٣ت بٖضاص الضؾخٓع
الُمجي ْبحن مدخٓاٍ ْمًمٓهّ النهاجي ،خُض ؤن ؤي صؾخٓع صًمٓ٢غاَي ًُ٨غؽ صْلت ال٣اهٓن
ْاإلااؾؿاث ٍْدترم خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ ألاؾاؾُتٍْ ،امً بالخٗضصًت ْالخىاٞـ الخغ بحن
الٟغ٢اء الؿُاؾُحنٍْ ،اَغ إلابضؤ ؾلمُت  ٌٞاإلاىاػٖاث الضازلُت بحن ؤبىاء الًَٓ الٓاخض َٓ ،في
الخدلُل الصخُذ ْالنهاجي لؤلمٓع ْلُض ٖملُت حكاعْ ٥خٓاع ظماعي ،جخم َظٍ الٗملُت ٖلى
ؤْلٍٓاث َْىُت صخُدت في ؤظٓاء مً الش٣ت اإلاخباصلت ْال٣بٓ ٫باآلزغ ،بحن ظمُ٘ الٟاٖلحن
الغثِؿُحن في املجخمْ٘ ،طل ٪صْن اؾدبٗاص ؤْ تهمِل ؤْ ج٣ؼٍم ألخض.
ؤلاججاٍ الشاويْ :جمشلّ صؾاجحر زالر صْٖ ٫غبُت ،هي :ممل٨ت البدغًٍ ْالٍٓ٩ذ ُْ٢غ ،خُض
ً
ً
جىو صؾاجحرَا بما نغاخت ؤْ يمىاٖ ،لى خ ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت
للبالصْ ،ج٣غ بٌٗ الًماهاث الضؾخٓعٍت إلٖماَ ٫ظا الخْ ،٤ل ً٨صْن ألازظ بمبضؤ الخٗضصًت
الؿُاؾُت ْالخؼبُت ٧إؾاؽ للخضاْْ ٫ؤلاهخ٣ا ٫الؿلمي للؿلُت في الضْلت.
خُض جىو اإلااصة (ا/ص) مً صؾخىع ممل٨ت البدغًٍ ٖلى أن" :هٓام الخ٨م في صولت البدغًٍ
صًمى٢غاَي والؿُاصة ُٞه للكٗب مهضع الؿلُاث ظمُٗا٦ ،ما جىو اإلااصة (َ/2ــ) ٖلى ؤن:
ً
ً
ْوؿاء خ ٤اإلاكاع٦ت في الكاْن الٗامت ْالخمخ٘ بالخ ١ٓ٣الؿُاؾُت ،بما في
"للمٓاَىحن عظاال
ً
طل ٪خ ٤الاهخساب ْالترقُذْ ،طل٣ْٞ ٪ا لِظا الضؾخٓع ْالكغٍْ ْألاْيإ الخـي بُنها ال٣اهٓن،
ً
ْال ًجٓػ ؤن ًُدغم ؤخض اإلآاَىحن مً خ ٤الاهخساب ؤْ الترقُذ بال ْ٣ٞا لل٣اهٓن"٦ ،ما جىو
اإلااصة ( )43مً الضؾخٓع ٖلى مبضؤ الٟهل بحن ؾلُاث الضْلت ْطل ٪بٓ٣لِآ٣ً" :م هٓام الخ٨م
ً
ٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلُاث الدكغَُٗت ْالخىُٟظًت ْالً٣اثُت م٘ حٗاْجها ْ٣ٞا ألخ٩ام َظا
الضؾخٓع".
وباليؿبت لضؾخىع ال٨ىٍذ جىو اإلااصة (ٖ )1لى أن" :هٓام الخ٨م في ال٨ىٍذ صًمى٢غاَي،
الؿُاصة ُٞه لألمت مهضع الؿلُاث ظمُٗا ،وج٨ىن مماعؾت الؿُاصة ٖلى الىدى اإلابحن في
الضؾخىع"٦ ،ما ج٣غع اإلااصة ( )61مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ٦ضٖامت عثِؿت للىٓام الؿُاس ي،
ْلً ً٨الخٔ ؤن صؾخٓع صْلت الٍٓ٩ذ ٢ض ؤٟٚل الىو نغاخت ٖلى خ٣ي الترقُذ ْالاهخساب في
نلب مٓاص الضؾخٓع ،ألامغ الظي ًًٗ ٠مً الخماًت الضؾخٓعٍت اإلا٣غعة لِظًً الخ٣حن.
ْ٦ظل ٪جىو اإلااصة ( )53مً صؾخٓع صْلت ُ٢غ ٖلى ؤن" :جٟ٨ل الضولت خ ٤الاهخساب والترقُذ
للمىاَىحن ،و٣ٞا لل٣اهىن"ْ ،جىو اإلااصة ( )6:مً الضؾخٓع ٖلى ؤن" :الكٗب مهضع

الؿلُاث وٍماعؾها و٣ٞا ألخ٩ام َظا الضؾخىع"٦ ،ما ج٣ط ي اإلااصة ( )71بإن٣ً" :ىم هٓام
الخ٨م ٖلى أؾاؽ ٞهل الؿلُاث م٘ حٗاونها ٖلى الىظه ّ
اإلابحن في الضؾخىع".
ْباليؿبت إلاؿخٓٔ الخمخ٘ الٟٗلي بالخ ٤في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت في البالص اإلا٫ٟٓ٨
بم٣خط ى اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان للمضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً
ً
اإلآاَىحنٞ ،اإلاالخٔ ْ٣ٞا ملجغٍاث ألاخضار باليؿبت للضْ ٫الخـي جمشل َظا ؤلاججاٍ ما ًلي:
.2

في

البدغًٍ :مىظ بهضالٕ الاخخجاظاث الكٗبُت في ٞبراًغ 3122م ْالخٓ٩مت البدغٍيُت ال جؼا٫

جغاْح م٩اجها ُٞما ًخٗل ٤بدىُٟظ ْٖٓصَا الخانت بةظغاء بنالخاث ؾُاؾُت في البالص ،حؿاَم في
حٗمُ ٤مِٟٓم الضْلت الضًمٓ٢غاَُت ْاخترام خ ١ٓ٣ؤلاوؿانٞ ،دخـى آلان لم ًخم الخد ٤ُ٣في
مل ٠اههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ؤزىاء ٢م٘ الاخخجاظاث الكٗبُت ٖام 3122مْ ،جٟغى الخٓ٩مت
ً
البدغٍِىت ُٓ٢صا مكضصة ٖلى مماعؾت خ ٤ج ًٍٓ٩الجمُٗاث ألاَلُت ْألاخؼاب الؿُاؾُت،
ْجهاصع في خاالث ٦شحرة خ ٤اإلاضاٗٞحن ْالخجمٗاث الؿُاؾُتْ ،الى٣ابُت ْاإلاِىُت في خغٍت الخجم٘
ْالاخخجاط الؿلمي٦ ،ما ًخم اؾخسضام ؾالح اإلاخابٗت الً٣اثُت بمٓظب ٓ٢اهحن ؤمىُت اؾخصىاثُت
ً
في مٓاظِت اإلاضاٗٞحن ْاليكُاء الؿُاؾُحنْ ،جٟغى ُٓ٢صا مكضصة ٖلى مماعؾت خغٍت الغؤي
ْالخٗبُـغ ْالخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث.
ٍْسص ى اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان مً جضَٓع خالت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في البالص ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ،في
ْل انغاع الخٓ٩مت ٖلى ٖضم جىُٟظ ْٖٓصَا بةظغاء بنالخاث ؾُاؾُت.
 .3وفي ال٨ىٍذ٨ٖ :ؿذ ألاػمت ألازحرة الخـي ناخبذ الاهخساباث البرإلااهُتْ ،ظٓص مساْ ٝخُ٣ُ٣ت
لضٔ الؿلُت الخا٦مت في البالص مً امخضاص آزاع زٓعاث الغبُ٘ الٗغبي بليهاْ ،الٓا ٘٢ؤن جد٤ُ٣
بنالخاث ؾُاؾُت ْصؾخٓعٍت في البالصْ ،اخترام الخْ ١ٓ٣الخغٍاث ألاؾاؾُت للمٓاَىحنْ ،مً
يمنها الخ ٤في بصاعة الكاْن الٗامت للبالص َٓ ،الًامً الٓخُض الؾخ٣غاع الضْلت ْج٣ضمِا في ْل
اػصَاع ْيُٗت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ْ .4في ُ٢غ :جخٗامل الخٓ٩مت الُ٣غٍت ب٣م٘ قضًض م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً
اليكُاء الؿُاؾُحن ،بؿبب مماعؾت ؤوكُههم اإلاكغْٖت في الخجم٘ ْالاخخجاط الؿلمي ،ؤْ
اهخ٣اص الخٓ٩مت ْاإلاُالبت بمؿاءلهها.

ل٣ض ْنل ٢م٘ الخٓ٩مت للمٗاعيحن ؤْ اإلاىخ٣ضًً لِا بلى صعظت الخ٨م ٖلى الكاٖغ الُ٣غي
ً
ً
مدمض حً عاقض العجمي  -خ٨ما جهاثُا ال ًم ً٨ه - ًّ٣بالسجً  26ؾىت ،بههمت الخدغٌٍ
ٖلى هٓام الخ٨م في ؤخضٔ ٢هاثضٍ٢ْ ،ض ؤ٦ضث مٗٓم الضْاثغ الخُ٢ٓ٣ت ٖلى الُاب٘ الؿُاس ي
لخل ٪املخا٦متٍْ ،خمشل الؿبب الغثِـ لهضْع َظا الخ٨م في ٢هُضة ؾُاؾُت جدذ ٖىٓان:
"٢هُضة الُاؾمحن" ٦خبها الكاٖغ 3122م ٖلى يٓء "الغبُ٘ الٗغبي"َْ ،ظٍ ال٣هُضة اإلايكٓعة
ٖلى مًٓٓ" ٘٢جُٓب" جخًمً بقاصة باالهخٟايت الخٓوؿُت الخـي اًٞذ بلى ػْا ٫هٓام ػًٍ
الٗابضًً بً ٖليْ ،جمىُاث بإن ًهل الخُٛحر بلى بلضان ٖغبُت ؤزغٔ ،م٘ جلمُداث ٍٓ٢ت في
ال٣هُضة ٢ض حكحر بلى صْ ٫زلُجُت ؤْ ُ٢غْ ،في َظٍ ال٣هُضة ًنهئ ابً الظًب جٓوـْ ،ػُٖم
خغ٦ت النهًت ؤلاؾالمُت عاقض الٛىٓش ي ٍْ٣ٖ" :٫ٓ٣با ٫البالص اللي ظِل خا٦مِا ًدؿب ؤن الٗؼ
ً
في الٓ٣اث ألامغٍُ٨ت" ٫ٓ٣ٍْ ،ؤًًا٧" :لىا جٓوـ في ْظّ الىسبت ال٣مُٗت".
ؤلاججاٍ الشالضٍْ :مشل َظا ؤلاججاٍ صؾاجحر زالر صْٖ ٫غبُت هي :اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت،
ْؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةْ ،ؾلُىت ٖمان ،خُض أٟٚلذ صؾاجحر َظٍ الضو ٫ؤلاقاعة ئلى
مباصب الضًمى٢غاَُت وخ ٤اإلاىاَىحن في اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص ،أو ٚحر
طل ٪مً اإلاباصب طاث الهلت حمماعؾت الخ٣ى ١الؿُاؾُت للمىاَىحن٦ .ما أٟٚلذ ؤلاقاعة
ئلى خ٣ي الترقُذ والاهخساب للمىاَىحن.
ْج٨ك ٠اإلاٗلٓماث الٓاعصة في َظٍ الضعاؾت بلى ٓ٧ن الضْ ٫الٗغبُت الشالر :ؤلاماعاث ْالؿٗٓصًت
ْٖمان ،جخٗامل ب٣ؿٓة مبالٞ ٜيها يض ظمُ٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْٚحرَم مً اليكُاء
الؿُاؾُحن ْالاظخماُٖحن ،مً اإلاُالبحن بةظغاء بنالخاث ؾُاؾُت ْصؾخٓعٍت في البالص ،ؤْ الظًً
ججغؤْا ٖلى مماعؾت خِ٣م اإلاكغْٕ في خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغْ ،اهخ٣اص الخٓ٩ماث ال٣اثمت في جل٪
البلضان.

اخلالصت وانخىصُبث انؼبيت نهدراست
في يٓء ما ؾبً ،٤ا٦ض "اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان" ٖلى ؤن الخ٨م الٗام بكإن ْيُٗت
ُ
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الضْ ٫الٗغبُت الؿب٘ مدل َظٍ الضعاؾت ،هي ؤجها حك٩ل
"ويُٗت أػمت" ،خُض ؤن ؤٚلب الخٓ٩ماث الٗغبُت ال جؼا ٫جخٗامل م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان ْؤوكُههم الؿلمُت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْاإلاُالبت بةظغاء بنالخاث
ً
ً
ؾُاؾُت ْصؾخٓعٍت في بلضاجهم ،بمىُ" ٤الهضام" ْ"الٗضاء" اإلاباقغ ؤخُاهاْ ،اإلاؿختر ؤخُاها
ؤزغٔ ،لظا ٞةن ؤْ ٫مالمذ جدؿحن ْيُٗت اإلاضاٗٞحن البض ؤن ًغج٨ؼ ٖلى مداْلت بىاء خالت مً
الش٣ت اإلاخباصلت بحن الخٓ٩ماث الٗغبُت ْبحن اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،جىُل ٤مً ٓ٧ن
اإلاضاٗٞحن ال ٌؿٗٓن بلى ػٖؼٖت ؤْ َضم ألاهٓمت الؿُاؾُت ال٣اثمت ،بل ؤن ٧ل آمالِم َْمٓخاتهم
اإلاكغْٖت بهما جىدهغ في بىاء ؤهٓمت ؾُاؾُت صؾخٓعٍت ْصًمٓ٢غاَُت جدترم خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ً
ْخغٍاجّ ألاؾاؾُت ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ق٩ل هٓام الخ٨م الؿاثض في بلضاجهم  -ظمِٓعٍا ٧ان ؤْ
ً
ً
ً
ملُ٨ا ؤْ ؾلُاهُا ؤْ ؤمحرًا ٞ -الهض ٝالنهاتي لخغ٦ت خ٣ى ١ؤلاوؿان َى الؿعي ئلى اخترام
آصمُت ؤلاوؿان في صولخه ،وؤلا٢غاع له حمجمىٖت الخ٣ى ١والخغٍاث ألاؾاؾُت الخـي ال
ّ
ٌؿخُُ٘ أن ًدىٟـ أو ٌِٗل حدغٍت وأمً واؾخ٣غاع ،أو ٌؿاَم في حىاء صولخه ئال ئطا جمخ٘
بها جمخٗا ٗٞلُا.
ْبلى ظاهب مداْلت بىاء خالت الش٣ت اإلاخباصلتً ،خٗحن ٖلى الخٓ٩ماث الٗغبُت في البلضان مدل
الضعاؾت ؤن جخسظ ظمُ٘ الخضابحر الدكغَُٗت ْالٗملُت مً ؤظل جىُٟظ الخٓنُاث الخالُت:
 .2بنضاع حكغَ٘ َْجي زام باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانً ،غج٨ؼ ٖلى املخاْع آلاجُت:
ً
اإلادىع ألاو :٫ؤلا٢غاع نغاخت بكغُٖت ظمُ٘ ألاوكُت الؿلمُت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ١ٓ٣
ً
ؤلاوؿان ْ٣ٞا للمٗاًحر الضْلُت اإلاٗتر ٝبها ،م٘ ألازظ في الاٖخباع الخهٓنُاث الضًيُت ْالش٣اُٞت
ْالخًاعٍت ل٩ل صْلتْ ،ؤلا٢غاع ٦ظل ٪بد ٤اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في جإؾِـ الجمُٗاث
ْاإلاىٓماث ٚحر الخٓ٩مُت اإلاٗىُت بمماعؾت ؤوكُت خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪بمجغص ؤلازُاع ؤْ
ؤلابال ،ٙصْن حٗلُ ٤جإؾِـ جل ٪اإلاىٓماث ْالجمُٗاث ْالغْابِ ٖلى مٓا٣ٞت الجِت ؤلاصاعٍت
املخخهتؤْ الخهٖٓ ٫لى جغزُو منها .
اإلادىع الشاوي :ب٢غاع مبضؤ مؿاْلُت الضْلت ْْاظبها في خماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالخغٍاث ألاؾاؾُت ،ؤن

ً
ًخًمً َظا املخٓع بُاها بةظغاءاث ْجضابحر الخماًت ،الخـي ًخٗحن ٖلى الضْلت اجساطَا ٖلى ْظّ
الؿغٖت في مٓاظِت الاههها٧اث الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ٍَٓت مغج٨بي جل ٪الاههها٧اث ،م٘ اٖخباع نٟت "اإلاىْ ٠الغؾمي" حاليؿبت إلاغج٨بي جل٪
الاههها٧اث ْغٞا مكضصا للٗ٣ىبت ،م٘ الىو ٖلى التزام الضولت حمدا٦مت مغج٨بي اههها٧اث
خ٣ى ١ؤلاوؿان ،ويمان جىُٟظ ألاخ٩ام الهاصعة يضَم صون جباَإ أو مداحاةًٞ ،ال ًٖ
حٗىٌٍ ضخاًا جل ٪الاههها٧اث ،وطل ٪بٛغى الً٣اء ٖلى ْاَغة ؤلاٞالث مً الٗ٣ىبت
وٖضم ج٨غاع اههها٧اث خ٣ى ١ؤلاوؿان.
اإلادىع الشالض :جإؾِـ لجىت ؤْ َُئت َْىُت مؿخ٣لت مٗىُت بالخٗامل م٘ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان٦ ،دل٣ت ْنل بُنهم ْبحن الخٓ٩ماثٖ ،لى ؤن جٓ٩ن مٗىُت بالدكاْع م٘ اإلاضاٗٞحن بةوكاء
هٓام بهظاع مب٨غ لخماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،جضبحر اإلآاعص اإلاالُت لخىُٟظٍ ْيمان
ٗٞالُخّ.
اإلادىع الغاب٘ :الالتزام باإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن ْٚحرٍ مً اإلآازُ٤
الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طلٖ ٪ىض نُاٚت الخُُ٣ضاث ْالخدضًضاث اإلاكغْٖت ٖلى
ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلادىع الخامـ :ؤلا٢غاع بد ٤اإلاضاٗٞحن ْالجمُٗاث الَٓىُت ٚحر الخٓ٩مُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان في الٓنٓ ٫بلى الُِئاث ْاإلااؾؿاث الضْلُت ،الخٓ٩مُت ْٚحر الخٓ٩مُت ،اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿانٟ٦ْ ،الت خ ٤الاجهاْ ٫الخٓانل مِٗا صْن ُٓ٢ص ؤْ ٖغاُ٢ل ،بال جل ٪الُٓ٣ص اإلاؿمٓح بها
ً
ْ٣ٞا للمٗاًحر الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿان.
اإلادىع الؿاصؽ :ؤلا٢غاع بد ٤الجمُٗاث ْاإلااؾؿاث ٚحر الخٓ٩مُت الَٓىُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣
ؤلاوؿان في الخهٖٓ ٫لى الخمٍٓل الالػم إلاماعؾت ؤوكُهها في مجا ٫حٗؼٍؼ ْخماًت خ١ٓ٣
ؤلاوؿانْ ،بػالت ٧اٞت الُٓ٣ص ال٣اهٓهُت ْؤلاصاعٍت الخـي جدٓغ ؤْ حٗغ٢ل مً مماعؾت َظا الخ ،٤م٘
بلؼام جل ٪الجمُٗاث ْاإلااؾؿاث باجبإ ٓ٢اٖض اإلا٩اقٟت ْؤلاٞهاح ْالكٟاُٞت ُٞما ًخٗل٤
بةٖماَ ٫ظا الخ.٤
 .3حٗضًل ْمٓاءمت بيُت الدكغَٗاث الٗغبُت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٗٞحن
ْٚحرٍ مً اإلآازُ ٤الضْلُت اإلاٗىُت بد ١ٓ٣ؤلاوؿانْ ،طل ٪بةػالت ؤْ حٗضًل ٧اٞت الىهٓم
ً
الدكغَُٗت الخـي جدٓغ ؤْ حٗغ٢ل ؤْ جٟغى ُٓ٢صا ٖلى مماعؾت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

لخِ٣م في مماعؾت خغٍاث :الاظخمإ ْالخجم٘ الؿلميْ ،خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغْ ،الخهٖٓ ٫لى
اإلاٗلٓماث.
 .4بٖاصة الىٓغ في الدكغَٗاث ألامىُت اإلاٗمٓ ٫بها في ؤٚلب البلضانْ ،في م٣ضمهها الٓ٣اهحن الخانت
ً
ً
بم٩اٞدت ؤلاعَاب ،الخـي جدىا ٌ٢جىاً٢ا ناعزا م٘ الاخترام الٓاظب لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْخغٍاجّ
ً
ً
ألاؾاؾُتْ ،الخـي ٌُؿاء اؾخسضامِا ٖلى هدٓ ٌٗغ٢ل ؤخُاهاٍْ ،هاصع ؤخُاها ٦شحرة ،الخ١ٓ٣
ْالخغٍاث ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها لئلوؿان.
 .5اجساط ما ًلؼم مً بظغاءاث حكغَُٗت ْٖلمُت إلنالح ألاهٓمت الً٣اثُت في البلضان الٗغبُت ،بما
ًًمً خُضتها ْاؾخ٣اللِا ْ٢ضعتها ٖلى الخهضي الههها٧اث خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بجزاَت ْقٟاُٞت.
 .6جبجي ههج بنالحي ًغمي بلى جضُٖم ْجُٟٗل خ ٤اإلآاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكاْن الٗامت في
البلض.
 .7بًالء اَخمام زام بٓيُٗت اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ،بٛغى جمُ٨نهً ْحٗؼٍؼ ؤصْاعًَ
ٖلى نُٗض خماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٖامتْ ،خ ١ٓ٣اإلاغؤة في بلضاجهً ٖلى ْظّ الخهٓم.

ال٣ؿم ألاو :٫ألاَضا ٝالٗامت لالؾخماعة
تهضَ ٝظٍ الاؾخماعة بلى جم٨حن الباخض اإلاُضاوي مً ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت الٗكغة الخالُت:
الؿإا ٫ألاوَ :٫ل ٌؿب ٜؤلاَاع الدكغَعي الَٓجي في الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي (مدل الضعاؾت) َاب٘ الكغُٖت ٖلى
وكاٍ اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٍْٓٞغ بِئت آمىت ألٖمالِم؟
همىطط
همِ ؤلاظاحت ٖلى الؿإا ٫ألاو ٫مً وا ٘٢اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاىز٣ت

.2
.3
.4

.5

ًًٟي الكغُٖت ٖلى وكاٍ
اإلاضاٗٞحن
الى٣اٍ ؤلاًجابُت في الدكغَ٘
الَٓجي .
الى٣اٍ الؿلبُت في الدكغَ٘
الَٓجي .
جُُ٣م الدكغَ٘ الَٓجي في يٓء
مٗاًحر خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْؤلاٖالن
الخام بدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان .
الخدؿِىاث ْؤلانالخاث
اإلاُلٓب بصزالِا ٖلى الدكغَ٘
الَٓجي .

ًدٓغ أوكُت اإلاضاٗٞحن
 .2ههٓم الدكغَ٘ الَٓجي الخـي
جدٓغ ؤوكُت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان .
 .3جُُ٣م الىهٓم الدكغَُٗت في
يٓء مٗاًحر خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ْؤلاٖالن الخام بدماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
 .4الخدؿِىاث ْؤلانالخاث
اإلاُلٓب بصزالِا ٖلى الدكغَ٘
الَٓجي .

.2
.3
.4
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ًًٟي الكغُٖت ح٣ضع
(يئُل/مدضوص/مٗ٣ى..٫ئلخ)
الى٣اٍ ؤلاًجابُت في الدكغَ٘
الَٓجي .
الى٣اٍ الؿلبُت في الدكغَ٘
الَٓجي.
جُُ٣م الدكغَ٘ الَٓجي في يٓء
مٗاًحر خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْؤلاٖالن
الخام بدماًت اإلاضاٗٞحن ًٖ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان .
الخدؿِىاث ْؤلانالخاث اإلاُلٓب
بصزالِا ٖلى الدكغَ٘ الَٓجي.

الؿإا ٫الشاويَ :ل اجسضث ؤي مً البلضان مدل الضعاؾت جضابحر ْبظغاءاث بصاعٍت ْٖملُت بًجابُت لٟ٨الت خ ٤اإلاضا ٘ٞفي
الخماًت بٛغى جضُٖم ؤلاَاع الدكغَعي ال٣اثم ؤْ حٌٍٗٓ ؤْظّ الى٣و بّ؟
همىطط
همِ ؤلاظاحت ًٖ الؿإا ٫الشاوي الخام حالخضاححر وؤلاظغاءاث الٗملُت وؤلاصاعٍت الخانت حالخماًت
وٗم
.2
.3
.4
.5

بُان الخضابحر ْؤلاظغاءاث ؤلاًجابُت .
بُان ؤْظّ الى٣و في الخضابحر ْؤلاظغاءاث اإلاٗمٓ ٫بها
.
جُُ٣م الخضابحر ْؤلاظغاءاث في يٓء اإلاٗاًحر الضْلُت .
الخدؿِىاث ْؤلانالخاث اإلاُلٓبت .

ال
 .2بُان الخضابحر ْؤلاظغاءاث الؿلبُت اإلاٗمٓ ٫بها الخـي
جًٗ ٠الخماًت ْحٗٓ ١ؤوكُت اإلاضاٗٞحن .
 .3جُُ٣م الخضابحر ْؤلاظغاءاث الؿلبُت في يٓء اإلاٗاًحر
الضْلُت .
 .4الخدؿِىاث ْؤلانالخاث اإلاُلٓبت .

الؿإا ٫الشالض :ما هي ؤق٩ا ٫اإلاًاً٣اث ْاإلاٗٓ٢اث ْالههضًضاث الخـي ًخٗغى لِا اإلاضآٗٞن بؿبب مماعؾت ؤوكُههم في
مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الغابَ٘ :ل ًخم الدكِحر باإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ملجغص ُ٢امِم بإوكُههم في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الخامـَ :ل ًخم ججغٍم ؤوكُت اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الؿاصؽَ:ل ًخم م٣اياة اإلاضاٗٞحن بؿبب ْخُض َْٓ صٞاِٖم ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿانَْ ،ل ًدهلٓن ٖلى ؤلاههاٝ
الً٣اجي ال٩امل ؤزىاء مدا٦مههم؟
الؿإا ٫الؿاب٘ :بلى ؤي مضٔ ًخم اؾخسضام الٗىْ ٠ألاٖما ٫الاهخ٣امُت يض اإلاضاٗٞحن بؿبب مماعؾت ؤوكُههم في مجا٫
الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الشامًَ :ل جٓ٣م الضْلت بخدغٌٍ ؤْ حؿُِل ؤْ مؿاٖضة ؤْ الخٓاَا م٘ بٌٗ الٟاٖلحن ٚحر الخٓ٩مُبن مً ؤظل
ؤلاٖخضاء ٖلى اإلاضاٗٞحن بؿبب ؤوكُههم في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الخاؾ٘ َ :ل جٓ٣م الضْلت بمؿاْلُاتها ججاٍ عص ؤلاٖخضاء ٖلى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب مماعؾت
ؤوكُههم؟
الؿإا ٫الٗاقغَ :ل ًخم مٗا٢بت مً ٌٗخضي ٖلى اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب ؤوكُههم ؟
وفي يىء ؤلاظاحت ٖلى ألاؾئلت الٗكغة الؿال ٠ط٦غَا حىاء ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاىز٣ت الخـي خهل ٖليها
الباخض:
ؾًٓ ٝخم ً٨الباخض اإلاُضاوي في ٧ل بلض ٖغبي مً البلضان مدل الضعاؾت مً ج٣ضًم ؤَم اإلا٣ترخاث ْالخٓنُاث لخماًت
اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْجٓٞحر بِئت آمىت إلاماعؾت ؤوكُههم؟ .

ال٣ؿم الشاوي  :البُاهاث الغةِؿت إلؾخماعة البدض اإلاُضاوي
مالخٓت مىهجُت:
ًم ً٨للباخض اإلاُضاوي جٍُٓغ ْحٗضًل ْحُٛحر ْبياٞت بٌٗ البُاهاث في يٓء الٓغْ ٝالخانت بٓاٗ٢ت الاهههاْ ٥م٣خًُاث
الغنض ْالخٓزُ٤

أوال :حُاهاث الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل ٠حالخالت
مؿلؿل

اؾم الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل ٠حالخالت

2

اإلاإؾؿت الخاب٘ لها

1
3
1

ع٢م جىزُ ٤الخالت
جهيُ٠
مخابٗت

جىنُاث وم٣ترخاث الباخض اإلاُضاوي:

ً
( ًظ٦غ هٕٓ الخ ٤الظي حٗغى لالهههاْ ٥اخضا ٧ان ؤْ ؤ٦ثر
جاعٍش آزغ مخابٗت:
اإلاى ٠٢الخالي:
مٗلىماث وو٢ات٘ ظضًضة:

زاهُا  :حُاهاث اإلاضا ٘ٞالظي اههه ٪خ٣ه في الخماًت
م

2

1

اإلاضا( ٘ٞالطخُت)

اإلاإؾؿت ألاَلُت الخاب٘ لها اإلاضا ٘ٞئطا وظضث:

ؤلاؾم...................................................:
اإلاهىت  .................... :الؿً.................:
ٖىىان ؤلا٢امت................................... :
الخالت الاظخماُٖت.............................. :
ٖىىان الٗمل.................................... :
الخلٟىن.............:مىباًل.....................:
البرًض ؤلال٨ترووي.............................. :
مٗلىماث أزغي طاث نلت:
..........................................................

الخاعٍش

ؤلاؾم.............................................................. :
الُ٣إ الظي حٗمل ُٞه اإلاىٓمت ..................... :
ع٢م الكهغ والدسجُل....................................... :
ؾىت الدسجُل................................................. :
ٖىىان اإلاىٓمت أو اإلاإؾؿت .............................. :
اإلاؿإو ًٖ ٫اإلاإؾؿت أو اإلاىٓمت...................... :
مى ٘٢اإلاضا ٘ٞمً اإلاىٓمت/اإلاإؾؿت................. :
ُ٢اصي ( ) ًٖى ( ) مخُىٕ ( )
مٗلىماث أزغي طاث نلت.................................:

الُىم:

الكهغ:

الؿىت :

الؿاٖت:

3

مخابٗت

1

مالخٓاث وجىنُاث حسهىم الخالت

جاعٍش آزغ مخابٗت

مٗلىماث ظضًضة

اإلاى ٠٢الخالي

زالشا :حُاهاث زانت حمهضع الخبلُ ًٖ ٜالاههها٥
م
2
3

بُاهاث ْمٗلٓماث مٓز٣ت

مهضع الخبلُٜ
اإلاضا ٘ٞهٟؿه:
أخض أٞغاص الٗاةلت:

الاؾم:
صعظت ال٣غاحت:
الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي:

4
5

حُاهاث زانت حالؿغٍت وٖضم
ؤلاٞهاح
ّ
أخض الانض٢اء أو اإلاٗاع ٝأو
الجحران:

6

حُاهاث زانت حالؿغٍت وٖضم
ؤلاٞهاح

7

مدامي اإلاضا٘ٞ

8

اإلاإؾؿت أو اإلاىٓمت الخاب٘ لها:

َل ًغٚب في ؤلاٞهاح ًٖ اؾمه ٦مبل:ٜ

الاؾم:
صعظت ال٣غاحت:
الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي:
َل ًغٚب في ؤلاٞهاح ًٖ هٟؿه ٦مبلٜ

الاؾم:
الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي
اؾم:
ٖىىان:
جلُٟىن:
جاعٍش آزغ مخابٗت:

مخابٗت وجىنُاث

مٗلىماث وو٢ات٘ ظضًضة:
اإلاى ٠٢الخالي:

وٗم ( )

وٗم ( )

ال ( )

ال ( )

عابٗا :حُاهاث واٗ٢ت ٢اهىهُت و/أو ماصًت اههه٨ذ خـ ٤اإلاضا ٘ٞفي الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
(أ)
مؿلؿل

واٗ٢ت ٢اهىهُت حٗغى لها اإلاضا ٘ٞوحك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٣ه في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت

2

حكغَ٘ وَني ظضًض نضع حخجغٍم أوكُت اإلاضا ٘ٞأو الخًُٖ ٤لُه ومالخ٣خه
ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاعٍ:
مدخىي ال٣اهىن:
جُُ٣م الدكغَ٘ الىَني في يىء اإلاٗاًحر
الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان

1

الىهىم الؿلبُت
جُُ٣م
جىنُاث

الىهىم
ؤلاًجاحُت
الىهىم

الىهىم ؤلاًجاحُت
الىهىم الؿلبُت
جُُ٣م وجىنُاث
حكغَ٘ وَني ٢ضًم
جم اؾخسضامه حهىعة زاَئت وبك٩ل ئهخ٣اتي لخجغٍم أوكُت اإلاضا ٘ٞأو الخًُٖ ٤لُه ومالخ٣خه
ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاعٍ:
مدخىي ال٣اهىن

جُُ٣م الدكغَ٘ الىَني ال٣ضًم في يىء
اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
3

مخىا٤ٞ

ٚحر مخىا٤ٞ

جىا ٤ٞظؼتي

مخىا٤ٞ

ٚحر مخىا٤ٞ

جىا ٤ٞظؼتي

الخدؿِىاث والخىنُاث

واٗ٢ت ماصًت حٗغى لها اإلاضا ٘ٞوحك٩ل اٖخضاء ٖلى خ٣ه في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
هىٕ الىاٗ٢ت
مؿلؿل
ال٣بٌ ْبالخخجاػ الٛحر ال٣اهٓوي
2
الاٖخ٣اٚ ٫حر ال٣اهٓوي
1
الخٗظًب ْبؾاءة اإلاٗاملت
3
م٣اياة اإلاضا ٘ٞبؿبب ؤوكُخّ
1
1
1
7
3
9
22
22
21
23
21

الدكِحر ْؤلاؾاءة بالؿمٗت
ججغٍم ألاوكُت بم٣خط ى حكغَ٘ ٢اثم
ججغٍم ألاوكُت بم٣خط ى ٢اهٓن ظضًض
الاهخ٣ام ْالههضًض ْالترَْ٘
اإلاى٘ مً الخى٣ل ْالؿٟغ
بؾ٣اٍ الجيؿُت
السجً باههها٧اث باَلت ْبم٣خط ى خ٨م ً٢اجي ٚحر مىه٠
ؤلاٖخضاء ٖلى خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ
الخمُُـؼ
اههها٧اث ؤزغٔ:
مخابٗت ْجٓنُاث

مالخٓت
جمؤل ؤلاؾخماعة الٓاعصة في البىض (ؾاصؾا)
جمؤل ؤلاؾخماعة الٓاعصة في البىض (ؾابٗا)
جمؤل ؤلاؾخماعة الٓاعصة في البىض (زامىا)
جمؤل ؤلاؾخماعة الٓاعصة في البىض (جاؾٗا)

ملخْٓت:
ٖىض جضًٍْ الٓاٗ٢ت اإلااصًت مدل الاهههاً ٥غاعى في ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلتألاؾئلت الؿخت آلاجُت:
مً؟
الجاوي
الطخُت
الكِٓص
متى؟
الُٓم:
الكِغ:
الؿىت :
٠ُ٦؟
اؾلٓب :
ْؾُلت:
الٓغو ٝاإلادُُت:
أًً؟
م٩ان خضْر ؤلاههها:٥
ْغْ ٝاإلا٩ان :
إلااطا؟
ؤؾباب خضْر ؤلاههها: ٥
الٗال٢ت بحن ؤلاهههاْ ٥وكاٍ اإلاضا:٘ٞ
آلازاع الخـي جغج ذ ٖلى خضور الاههها٥؟
آلازاع اإلااصًت:
آلازاع الىٟؿُت:

زامؿا :حُاهاث زانت حمهضع الاههها٥
م

مهضع ؤلاههها٥

2

خٓ٩مي عؾمي

الهىٍت
عؤؽ الضْلت:
الخٓ٩مت اإلاغ٦ؼٍت:
ْػاعة:
َُئت ؤْ ماؾؿىت ٖامت:
َُئت ؤْ ماؾؿت مدلُت:
بخضٔ ؤلاصاعاث اإلاغ٦ؼٍت
بخضٔ ؤلاصاعاث املخلُت
ظِت ؤزغٔ:
ظماٖت ؤَلُت:

3
ٞاٖل ؤْ ٞاٖلٓن ٚحر خٓ٩مـُحن

ظماٖت صًيُت:
خؼب ؾُاس ي:
قغ٦ت ؤْ ماؾؿت ؤْ مىٓمت ؤَلُت:
شخو لّ جإزحر ْهٟٓط

4

5

مؿاْلُت الخٓ٩مت ًٖ ؤٖما ٫الٟاٖلحن
ٚحر الخٓ٩مُحن في الدكغَ٘ الَٓجي؟

مخابٗت ْجٓنُاث

جاعٍش ؤزغ مخابٗت:

مٗلٓماث ظضًضة:

اإلآ ٠٢الخالي:

ؾاصؾا :في خالت ال٣بٌ ٖلى اإلاضا ٘ٞبؿ ب أوكُخه ئههها٧ا
لخ٣ه في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
هىٕ الاههها٥
م

ال٣بٌ ٖلى اإلاضا٘ٞ

2

الجِت الخـي ٢امذ بال٣بٌ:

3

جاعٍش ال٣بٌ:

4

ع٢م املخًغ ْهّٖٓ:

5

ظِت الخد:٤ُ٣

6

الىُابت املخخهت:

7

ؾبب ال٣بٌ ْنلخّ بإوكُت اإلاضا ٘ٞفي
مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان:

حُاهاث ومٗلىماث مىز٣ت
ٓ٢اث جابٗت ألظِؼة ألامً:
ٓ٢اث جابٗت لجِاػ املخابغاث:
ٓ٢اث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:
ظِت ٚحر مٗلٓمت
الكِغ :
الُٓم:

الؿىت:

الؿاٖت:

هُابت ٖامت:
هُابت ٖؿ٨غٍت:
ؾبب مٗلٓم
ؾبب ٚحر مٗلٓم

الههم الخـي ْظِذ للمضا:٘ٞ
7

ههٓم ال٣اهٓن اإلاغجبُت باالتهام :

8

جُُ٣م مبضجي للمٓاص في يٓء اإلاٗاًحر
الضْلُت:

 6مدام ؤْ ظِت الضٞإ:
٢ 7غاع الىُابت:
 8مضة الاخخجاػ:
 9مخابٗت ْجٓنُاث:

مدؿ٣ت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت:
مخىاً٢ت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت
جٓا ٤ٞظؼجي
جلٟٓن:
الٗىٓان:
الاؾم:

جاعٍش آزغ مخابٗت:
مٗلٓماث ظضًضة:
جٓنُاث :

البرًض ؤلال٨ترْوي:

ؾابٗا :في خالت اٖخ٣ا ٫اإلاضا ٘ٞبؿ ب أوكُخه اإلاكغوٖت
ئههها٧ا لخ٣ه في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
م

واٗ٢ت اٖخ٣ا ٫اإلاضا٘ٞ

الكِغ

2
3

جاعٍش ؤلاٖخ٣ا:٫
ؾبب ؤلاٖخ٣ا:٫

الُٓم

4

الجِت ال٣اثمت باإلٖخ٣ا:٫

ٓ٢اث جابٗت ألظِؼة ألامً:

5

م٩ان ؤلاٖخ٣ا: ٫

ٓ٢اث جابٗت لجِاػ املخابغاث:
ٓ٢اث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:
ؤٞغاص مؿلخٓن ٚحر مٗغْفي الٍِٓت
مٗلٓم:
ٚحر مٗلٓم:
جاعٍش آزغ مخابٗت:
مخابٗت ْجٓنُاث:
مٗلٓماث ظضًضة:
اإلآ ٠٢الخالي:
مالخٓاث ٖلى ْاٗ٢ت الاٖخ٣ا:٫

الؿىت

الؿاٖت

زامىا :في خالت حٗغى اإلاضا ٘ٞللخٗظًب وئؾاءة اإلاٗاملت أزىاء ال٣بٌ ٖلُه أو اٖخ٣اله
اههها٧ا لخ٣ه في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
هىٕ الخٗظًب الظي حٗغى له اإلاضا٘ٞ

م
2

حُان وأوناٝ

حٗظًب ظؿضي
بؾاءة مٗاملت
خغمان مً الىٓم
خغمان مً الُٗام ْالكغاب
الدجؼ في اماٚ ً٦حر بوؿاهُت
الههضًض ْالترَْ٘
الخغمان مً الاجها ٫بالٗالم الخاعجي
الخغمان مً الغٖاًت الصخُت
ؤق٩ا ٫ؤزغٔ مً الخٗظًب ْبؾاءة اإلاٗاملت

3

َل جم ٖغى اإلاضاٖ ٘ٞلى الُب الكغعي؟
َل جم بزباث آزاع الخٗظًب

4
5

َل جم الخد ٤ُ٣في ْاٗ٢ت حٗظًب اإلاضا ٘ٞ؟

وٗم

6

ما َٓ مٓ ٠٢ال٣اهٓن مً حٗظًب اإلآاَىحن ؟

ال
الىهٓم ال٣اهٓهُت الخـي
جدٓغ الخٗظًب

7

ما َٓ مٓ ٠٢املخا٦م الَٓىُت مً حٗظًب اإلآاَىحن

9

مخابٗت ْجٓنُاث

جُُ٣م في يٓء اإلاٗاًحر
الضْلُت

ع٢م ال٣اهٓن ْاؾمّ:
ؤع٢ام الىهٓم
ال٣اهٓهُت
مدخٓٔ
ميسجمت
مخىاً٢ت
جٓا ٤ٞظؼجي

مدكضص في خٓغ
الخٗظًب:
مدؿاَل:
خؿب ألاخٓا٫
جاعٍش آزغ مخابٗت:
مٗلٓماث ظضًضة:
اإلآ ٠٢الخالي:

جاؾٗا :جىزُ ٤واٗ٢ت م٣اياة اإلاضا ٘ٞبؿ ب أوكُخه اإلاكغوٖت اههها٧ا لخ ٤في الخماًت
م واٗ٢ت م٣اياة اإلاضا ٘ٞبؿ ب
مماعؾت أوكُخه اإلاكغوٖت
 2ظِت الخد ٤ُ٣الخـي ؤخالذ اإلاضا٘ٞ
للً٣اء

هُابت ٖامت:
هُابت ٖؿ٨غٍت
ؾبب بخالت اإلاضا ٘ٞبلى الً٣اء:

 3ؾبب بخالت اإلاضا ٘ٞللً٣اءْٖ ،ال٢ت
طل ٪بإوكُخّ اإلاكغْٖت في مجا٫
ٖال٢ت طل ٪بإوكُت اإلاضا:٘ٞ
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
ً
 4الاتهاماث الخـي ْظِذ بلى اإلاضا٦ ٘ٞخبرًغ اتهاماث َب٣ا ل٣اهٓن مٓظٓص جم اؾخسضامّ
بهٓعة ؾُاؾُت ْزاَئت:
إلا٣اياجّ

مشا ٫طل٢ :٪اهٓن ج٨ضًغ
ألامً الٗام ْبزاعة البلبلت،
ْبَاهت عؤؽ الضْلت ..بلخ

٢اهٓن ظضًض ًجغم ؤوكُت اإلاضاٗٞحن:
َ 5ل جٓاٞغث قغٍْ املخا٦مت الٗاصلت؟

هٕٓ الً٣اء الظي ؤخُلذ بلُّ الًُ٣ت:
مضة املخا٦مت

ٖاصي:

بؾخصىاجي:

َل جٓاٞغ للمضا ٘ٞالٓ٢ذ ال٩افي إلٖضاص الضٞإ؟
َل َىا ٥مدام ًٖ اإلاضا٘ٞ؟
َل جٓاٞغث يماهاث املخا٦مت الٗاصلت؟
ما هي الًماهاث الخـي جم اهههاِ٦ا؟
6
7
8

٢غاع املخ٨مت:
مضٔ ٢ابلُت ٢غاع املخ٨مت
للمغاظٗت الً٣اثُت:
جٓنُاث:

وجىٞحر حِئت آمىت
الباخض:
الاؾم:
الخى:ُ٘٢
الخاعٍش:

اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان

ال٣ؿم ألاو : ٫ألاَضا ٝالٗامت لالؾخماعة
تهضَ ٝظٍ الاؾخماعة بلى جم٨حن الباخض اإلاُضاوي مً ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت الٗكغة الخالُت:
الؿإا ٫ألاوَ :٫ل ٌؿب ٜؤلاَاع الدكغَعي الَٓجي في الُمً ْبلضان الخلُج الٗغبي (مدل الضعاؾت) َاب٘
الكغُٖت ٖلى وكاٍ اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ٍْٓٞغ لًِ بِئت آمىت ألصاء ؤوكُههً؟
الؿإا ٫الشاويَ :ل اجسضث ؤي مً البلضان مدل الضعاؾت جضابحر ْبظغاءاث بصاعٍت ْٖملُت بًجابُت
لٟ٨الت خ ٤اإلاضاٗٞاث في الخماًت بٛغى جضُٖم ؤلاَاع الدكغَعي ال٣اثم ؤْ حٌٍٗٓ ؤْظّ الى٣و بّ؟
الؿإا ٫الشالض :ما هي ؤق٩ا ٫اإلاًاً٣اث ْاإلاٗٓ٢اث ْالههضًضاث الخانت الخـي جخٗغى لِا اإلاضاٗٞاث
بؿبب مماعؾت ؤوكُههً في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الغابَ٘ :ل ًخم الدكِحر باإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ملجغص ُ٢امِمً بإوكُههً في مجا٫
الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الخامـَ :ل ًخم ججغٍم ؤوكُت اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الؿاصؽَ:ل ًخم م٣اياة اإلاضاٗٞاث بؿبب ْخُض َْٓ ،صٞاًِٖ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟ َْل
ًدهلً ٖلى ؤلاهها ٝالً٣اجي ال٩امل ؤزىاء مدا٦مههً؟
الؿإا ٫الؿاب٘ :بلى ؤي مضٔ ًخم اؾخسضام الٗىْ ٠ألاٖما ٫الاهخ٣امُت يض اإلاضاٗٞاث بؿبب مماعؾت
ؤوكُههً في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الشامًَ :ل جٓ٣م الضْلت بخدغٌٍ ؤْ حؿُِل ؤْ مؿاٖضة ،ؤْ الخٓاَا م٘ بٌٗ الٟاٖلحن ٚحر
الخٓ٩مُحن مً ؤظل ؤلاٖخضاء ٖلى اإلاضاٗٞاث بؿبب ؤوكُههً في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان؟
الؿإا ٫الخاؾ٘ َ :ل جٓ٣م الضْلت بمؿاْلُاتها ججاٍ عص ؤلاٖخضاء ٖلى اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
بؿبب مماعؾت ؤوكُههً؟
الؿإا ٫الٗاقغَ :ل ًخم مٗا٢بت مً ٌٗخضي ٖلى اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان بؿبب ؤوكُههً ؟
وفي يىء ؤلاظاحت ٖلى ألاؾئلت الٗكغة الؿال ٠ط٦غَا حىاء ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاىز٣ت الخـي
خهل ٖليها الباخض:
ؾًٓ ٝخم ً٨الباخض اإلاُضاوي في ٧ل بلض ٖغبي مً البلضان مدل الضعاؾت مً ج٣ضًم ؤَم اإلا٣ترخاث
ْالخٓنُاث لخماًت اإلاضاٗٞاث ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْجٓٞحر بِئت آمىت إلاماعؾت ؤوكُههً؟

ال٣ؿم الشاوي  :البُاهاث الغةِؿت الؾخماعة البدض اإلاُضاوي
مالخٓت مىهجُتً :م ً٨للباخض اإلاُضاوي جٍُٓغ ْحٗضًل ْحُٛحر ْبياٞت بٌٗ البُاهاث في يٓء
الٓغْ ٝالخانت بٓاٗ٢ت الاهههاْ ٥م٣خًُاث الغنض ْالخٓزُ٤

أوال :حُاهاث الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل ٠حالخالت
م

اؾم الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل ٠حالخالت

2

اإلاإؾؿت الخاب٘ لها

1

ع٢م جىزُ ٤الخالت

3

جهيُ٠

ً
( ًظ٦غ هٕٓ الخ ٤الظي حٗغى لالهههاْ ٥اخضا ٧ان ؤْ ؤ٦ثر)

1

مخابٗت

جاعٍش آزغ مخابٗت:
اإلاى ٠٢الخالي:
مٗلىماث وو٢ات٘ ظضًضة:

جىنُاث
وم٣ترخاث الباخض اإلاُضاوي:

زاهُا :حُاهاث اإلاضاٗٞت الظي اههه ٪خ٣ها في الخماًت
مؿلؿل
2

اإلاضاٗٞت (الطخُت)

اإلاإؾؿت ألاَلُت الخاب٘ لها اإلاضاٗٞت ئطا وظضث:

الاؾم.............................................:
اإلاهىت  ............. :الؿً...................:
ٖىىان ؤلا٢امت.............................. :
الخالت الاظخماُٖت......................... :
ٖىىان الٗمل................................ :
الخلٟىن.............:مىباًل..................:
البرًض ؤلال٨ترووي........................... :
مٗلىماث أزغي طاث نلت............. :
.......................................................

1

الخاعٍش

3

مخابٗت

1

مالخٓاث وجىنُاث حسهىم الخالت

الاؾم............................................................ :
الُ٣إ الظي حٗمل ُٞه اإلاىٓمت ................. :
ع٢م الكهغ والدسجُل................................... :
ؾىت الدسجُل............................................... :
ٖىىان اإلاىٓمت أو اإلاإؾؿت ........................... :
اإلاؿئى ًٖ ٫اإلاإؾؿت أو اإلاىٓمت................... :
مى ٘٢اإلاضا ٘ٞمً اإلاىٓمت/اإلاإؾؿت............... :
ُ٢اصي ( ) ًٖى ( ) مخُىٕ ( )
مٗلىماث أزغي طاث نلت...............................:
الُىم:
الكهغ:
الؿىت :
الؿاٖت:
جاعٍش آزغ
مخابٗت

مٗلىماث ظضًضة

اإلاى٠٢
الخالي

زالشا :حُاهاث زانت حمهضع الخبلُ ًٖ ٜالاههها٥
م

بُاهاث ْمٗلٓماث مٓز٣ت

مهضع الخبلُٜ

2

اإلاضاٗٞت هٟؿها

3

أخض أٞغاص الٗاةلت

4

حُاهاث زانت حالؿغٍت وٖضم
ؤلاٞهاح

َل ًغٚب في ؤلاٞهاح ًٖ اؾمه
٦مبلٜ؟

ّ
أخض الانض٢اء أو اإلاٗاع ٝأو
الجحران:

الاؾم:
صعظت ال٣غاحت:

الاؾم:
صعظت ال٣غاحت:
الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي:

5

وٗم ( )

ال ( )

الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي:
6

حُاهاث زانت حالؿغٍت وٖضم
ؤلاٞهاح

َل ًغٚب في ؤلاٞهاح ًٖ هٟؿه
٦مبلٜ

7

مدامُت اإلاضاٗٞت

الاؾم:

8

اإلاإؾؿت أو اإلاىٓمت الخابٗه
لها

الٗىىان:
جلُٟىن:
حغٍض ئل٨ترووي
اؾم:
ٖىىان:
جلُٟىن:
جاعٍش أزغ مخابٗت:
مخابٗت وجىنُاث

مٗلىماث وو٢ات٘ ظضًضة:
اإلاى ٠٢الخالي:

وٗم ( )

ال ( )

عابٗا :حُاهاث واٗ٢ت ٢اهىهُت و ماصًت اههه٨ذ خـ ٤اإلاضاٗٞت في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
كاقعة قانونية تعرضت ذلا ادلدافعة
كتشكل اعتداءن على حقها يف احلماية كتوفَت بيئة آمنة

م
2

3

حكغَ٘ وَني ظضًض نضع حخجغٍم أوكُت اإلاضاٗٞت أو الخًُٖ ٤ليها ومالخ٣هها
ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاعٍ:
مدخىي ال٣اهىن:
جىا ٤ٞظؼتي
ٚحر مخىا٤ٞ
مخىا٤ٞ
جُُ٣م الدكغَ٘ الىَني في يىء
اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان
الىهىم ؤلاًجاحُت
الىهىم الؿلبُت
الىهىم ؤلاًجاحُت
الىهىم الؿلبُت
جُُ٣م
الىهىم الؿلبُت
جُُ٣م وجىنُاث
جىنُاث
جُُ٣م وجىنُاث
حكغَ٘ وَني ٢ضًم
جم اؾخسضامه حهىعة زاَئت وبك٩ل اهخ٣اتي لخجغٍم أوكُت اإلاضا ٘ٞأو الخًُٖ ٤لُه ومالخ٣خه
ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاعٍ:
مدخىي ال٣اهىن
جُُ٣م الدكغَ٘ الىَني ال٣ضًم في يىء
اإلاٗاًحر الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان

4

مخىا٤ٞ

ٚحر مخىا٤ٞ

جىا ٤ٞظؼتي

الخدؿِىاث والخىنُاث

(ب)
ْاٗ٢ت ماصًت حٗغيذ لِا اإلاضاٗٞت
ً
اٖخضاء ٖلى خِ٣ا في الخماًت ْجٓٞحر بِئت آمىت
ْحك٩ل
هىٕ الىاٗ٢ت

م
2

ال٣بٌ ْالاخخجاػ الٛحر ال٣اهٓوي

3

الاٖخ٣ا ٫الٛحر ال٣اهٓوي

4
5

الخٗظًب ْاؾاءة اإلاٗاملت
م٣اياة اإلاضاٗٞت بؿبب ؤوكُهها

6
7
8
9
:

الدكِحر ْؤلاؾاءة بالؿمٗت
ججغٍم ألاوكُت بم٣خط ى حكغَ٘ ٢اثم
ججغٍم ألاوكُت بم٣خط ى ٢اهٓن ظضًض
الاهخ٣ام ْالههضًض ْالترَْ٘
اإلاى٘ مً الخى٣ل ْالؿٟغ

مالخٓت
جمؤل الاؾخماعة الٓاعصة في البىض
(ؾاصؾا)
جمؤل الاؾخماعة الٓاعصة في البىض
(ؾابٗا)
جمؤل الاؾخماعة الٓاعصة في البىض (زامىا)
جمؤل الاؾخماعة الٓاعصة في البىض
(جاؾٗا)

21

بؾ٣اٍ الجيؿُت

22

السجً باههها٧اث باَلت ْبم٣خط ى خ٨م ً٢اجي ٚحر مىه٠

23
24

ؤلاٖخضاء ٖلى خغٍت الغؤي ْالخٗبُـغ
الخمُُـؼ ْٚحر طل ٪مً الهٓع الؿلبُت الخـي جخٗغى لِا اإلاضاٗٞاث ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان
اههها٧اث ؤزغٔ
مخابٗت ْجٓنُاث

25

ملخىْت:
١
ٖىض جضوًٍ الى٢ات٘ الخانت حالخمُُـؼ يض اإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى ؤلاوؿان جغاعى ؤلاظاحت ًٖ ألاؾئلت الؿخت آلاجُت
م ؟
الجاوي
الطخُت
الكِٓص

متى؟
الُٓم:
الكِغ:
الؿىت :

٠ُ٦؟
اؾلٓب :
ْؾُلت:

الٓغو ٝاإلادُُت:
أًً؟
م٩ان خضْر الاههها:٥
ْغْ ٝاإلا٩ان :

إلااطا؟

ؤؾباب خضْر الاههها: ٥
الٗال٢ت بحن الاهههاْ ٥وكاٍ اإلاضا:٘ٞ

آلازاع الخـي جغج ذ ٖلى خضور الاههها٥؟

آلازاع اإلااصًت:
آلازاع الىٟؿُت:

زامؿا :حُاهاث زانت حمهضع الاههها٥
مؿلؿل
2

مهضع الاههها٥

حكومي رمسي

الهىٍت
عؤؽ الضْلت:
الخٓ٩مت اإلاغ٦ؼٍت:
ْػاعة:
َُئت ؤْ ماؾؿىت ٖامت:
َُئت ؤْ ماؾؿت مدلُت:
بخضٔ ؤلاصاعاث اإلاغ٦ؼٍت
بخضٔ ؤلاصاعاث املخلُت
ظِت ؤزغٔ:

3
ٞاٖل ؤْ ٞاٖلٓن ٚحر خٓ٩مـُحن

ظماٖت ؤَلُت:
ظماٖت صًيُت:
خؼب ؾُاس ي:
قغ٦ت ؤْ ماؾؿت ؤْ مىٓمت
ؤَلُت:
شخو لّ جإزحر ْهٟٓط

4
5

مؿاْلُت الخٓ٩مت ًٖ ؤٖما ٫الٟاٖلحن ٚحر
الخٓ٩مُحن في الدكغَ٘ الَٓجي؟
جاعٍش آزغ مخابٗت:
مخابٗت ْجٓنُاث

ؾاصؾا :في خالت ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٗٞت بؿ ب أوكُهها اههها٧ا لخ٣ها في الخماًت وجىٞحر حِئت آمىت
هىٕ الاههها٥
م

ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٗٞت

2

الجِت الخـي ٢امذ بال٣بٌ

3

جاعٍش ال٣بٌ

4

ع٢م املخًغ ْهّٖٓ :

5

ظِت الخد٤ُ٣

6

الىُابت املخخهت

7

ؾبب ال٣بٌ ْنلخّ بإوكُت
اإلاضاٗٞت في مجا ٫الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣
ؤلاوؿان

حُاهاث ومٗلىماث مىز٣ت
ٓ٢اث جابٗت ألظِؼة ألامً:
ٓ٢اث جابٗت لجِاػ املخابغاث:
ٓ٢اث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:
ظِت ٚحر مٗلٓمت
الكِغ :

الُٓم:

الؿىت:

الؿاٖت:

هُابت ٖامت:
هُابت ٖؿ٨غٍت:
ؾبب مٗلٓم
ؾبب ٚحر مٗلٓم

الههم الخـي ْظِذ للمضاٗٞت
7

ههٓم ال٣اهٓن اإلاغجبُت :

8

جُُ٣م مبضجي إلآاص ال٣اهٓن في يٓء
اإلاٗاًحر الضْلُت

6

مدام ؤْ ظِت الضٞإ :

7

٢غاع الىُابت :

8

مضة الاخخجاػ:

مدؿ٣ت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت:
مخىاً٢ت م٘ اإلاٗاًحر الضْلُت
جٓا ٤ٞظؼجي
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الاؾم:

الٗىٓان:

جاعٍش آزغ مخابٗت:
مٗلٓماث ظضًضة:

جلُٟٓن:

بغٍض بل٨ترْوي:

ؾابٗا :في خالت ئٖخ٣ا ٫اإلاضاٗٞت بؿ ب أوكُهها اإلاكغوٖت اههها٧ا لخ٣ها في الخماًت وجىٞحر
حِئت آمىت
مؿلؿل

واٗ٢ت اٖخ٣ا ٫اإلاضاٗٞت
الكِغ:

2

جاعٍش الاٖخ٣ا:٫

الُٓم:

3
4

ؾبب الاٖخ٣ا:٫
الجِت ال٣اثمت باالٖخ٣ا:٫

ٓ٢اث جابٗت ألظِؼة ألامً:

5

م٩ان الاٖخ٣ا: ٫

ٓ٢اث جابٗت لجِاػ املخابغاث:
ٓ٢اث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:

مخابٗت ْجٓنُاث
مالخٓاث ٖلى ْاٗ٢ت الاٖخ٣ا:٫

ؤٞغاص مؿلخٓن ٚحر مٗغْفي
الٍِٓت
مٗلٓم:
ٚحر مٗلٓم:
جاعٍش آزغ مخابٗت:
مٗلٓماث ظضًضة:
اإلآ ٠٢الخالي:

الؿىت :

الؿاٖت

زامىا:
في خالت حٗغى اإلاضاٗٞت للخٗظًب وئؾاءة اإلاٗاملت أزىاء ال٣بٌ ٖليها أو اٖخ٣الها اههها٧ا لخ٣ها في الخماًت وجىٞحر
حِئت آمىت:
م
2

حُان وأوناٝ

هىٕ الخٗظًب الظي حٗغيذ له اإلاضاٗٞت
حٗظًب ظؿضي
بؾاءة مٗاملت
خغمان مً الىٓم
خغمان مً الُٗام ْالكغاب
الدجؼ في اماٚ ً٦حر بوؿاهُت
الههضًض ْالترَْ٘
الخغمان مً الاجها ٫بالٗالم الخاعجي
الخغمان مً الغٖاًت الصخُت
ؤق٩ا ٫ؤزغٔ مً الخٗظًب ْبؾاءة اإلاٗاملت

3

َل جم ٖغى اإلاضاٗٞت ٖلى الُب الكغعي؟

4
5

َل جم بزباث آزاع الخٗظًب
َل جم الخد ٤ُ٣في ْاٗ٢ت حٗظًب اإلاضاٗٞت ؟

6

ما َٓ مٓ ٠٢ال٣اهٓن مً حٗظًب اإلآاَىحن ؟

7

ما َٓ مٓ ٠٢املخا٦م الَٓىُت مً حٗظًب اإلآاَىحن

9

مخابٗت ْجٓنُاث

وٗم
ال
الىهٓم ال٣اهٓهُت الخـي
جدٓغ الخٗظًب

ع٢م ال٣اهٓن ْاؾمّ:
ؤع٢ام الىهٓم ال٣اهٓهُت
مدخٓٔ

جُُ٣م في يٓء اإلاٗاًحر
الضْلُت

ميسجمت
مخىاً٢ت
جٓا ٤ٞظؼجي

مدكضص في خٓغ الخٗظًب:
مدؿاَل:
خؿب ألاخٓا٫
جاعٍش ؤزغ مخابٗت:
مٗلٓماث ظضًضة:
اإلآ ٠٢الخالي:

جاؾٗا :جىزُ ٤واٗ٢ت م٣اياة اإلاضاٗٞت بؿ ب أوكُهها اإلاكغوٖت اههها٧ا لخ٣ها في الخماًت
وجىٞحر حِئت آمىت
م
2

واٗ٢ت م٣اياة اإلاضاٗٞت بؿ ب
مماعؾها أوكُهها اإلاكغوٖت
ظِت الخد ٤ُ٣الخـي ؤخالذ اإلاضاٗٞت
للً٣اء

هُابت ٖامت:
هُابت ٖؿ٨غٍت
ؾبب بخالت اإلاضاٗٞت بلى الً٣اء:

3

ؾبب بخالت اإلاضاٗٞت للً٣اءْٖ ،ال٢ت
طل ٪بإوكُهها اإلاكغْٖت في مجا٫
خ ١ٓ٣ؤلاوؿان

ٖال٢ت طل ٪بإوكُّ اإلاضاٗٞت:

4

الاتهاماث الخـي ْظِذ بلى اإلاضاٗٞت
٦خبرًغ إلا٣اياتها

اتهاماث َب٣ا ل٣اهٓن مٓظٓص جم اؾخسضامّ بهٓعة
ؾُاؾُت ْزاَئت:

5

َل جٓاٞغث قغٍْ املخا٦مت الٗاصلت:

٢اهٓن ظضًض ًجغم ؤوكُت اإلاضاٗٞحن:
هٕٓ الً٣اء الظي ؤخُلذ بلُّ الًُ٣ت:
مضة املخا٦مت :
َل جٓاٞغ للمضاٗٞت الٓ٢ذ ال٩افي لئلٖضاص للضٞإ ؟
َل َىا ٥مدام ًٖ اإلاضاٗٞت ؟
َل جٓاٞغث يماهاث املخا٦مت الٗاصلت؟
ما هي الًماهاث الخـي جم اهههاِ٦ا:؟

6

٢غاع املخ٨مت:

7

مضٔ ٢ابلُت ٢غاع املخ٨مت
للمغاظٗت الً٣اثُت:
جٓنُاث:

8

الباخض:
الاؾ ـ ـ ـم:
الخى:ُ٘٢
الخاعٍش:

اإلاغنض الُمني لخ٣ى ١ؤلاوؿان

مشا ٫طل٢ :٪اهٓن ج٨ضًغ ألامً
الٗام ْبزاعة البلبلتْ ،بَاهت عؤؽ
الضْلت ..بلخ
ٖاصي:

اؾخصىاجي:

وبذة تعريفية عه المرصذ اليمىي لحقًق اإلوسان
الغئٍت:
مجخم٘ صًم٣غاَي ْخ ١ٓ٣مهاهت.

الغؾالت:
اإلاغنض ماؾؿت مضهُت جإؾؿذ ٖام 3115م ،لخٗمل ٖلى خماًت ْحٗؼٍؼ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
الُمًْ ،مً ؤظل طلٌٗ ٪مل اإلاغنض ٖلى جإَُل ْجضعٍب الىاقُحن الخُ٢ٓ٣حن مً ٦ال الجيؿحن
ْٖلى وكغ الٓعي الخٓ٣قي في املجخم٘٦ ،ما ًغنض الاههها٧اث ٍْٓ٣م بالضٖم ْاإلاىانغة لخٗؼٍؼ
الخ ١ٓ٣اإلاضهُت ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞتَْٗ ،ض الخ٣اعٍغ ْألابدار
اإلاخسههت ٍْٓنل هخاثجِا مكٖٟٓت باإلا٣ترخاث ْالخٓنُاث للجِاث اإلاٗىُت في الضازل ْالخاعط.
ٌٗمل اإلاغنض ٖلى حٗمُْ ٤وكغ ُ٢م الجزاَت ْالكٟاُٞت ْم٩اٞدت الٟؿاصْ ،مغا٢بت الاهخساباث
٧إخضٔ آلُاث الضًم٣غاَُت ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان .

ألاَضا ٝؤلاؾتراجُجُت:
-

اإلاؿاَمت الٟٗالت في الخماًت ال٣اهٓهُت لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
جٍُٓغ آلُت الغنض ْالخٓزُْ ٤جدؿحن ظٓصة الخ٣اعٍغ ْالضعاؾاث في الً٣اًا الخُ٢ٓ٣ت.
بًجاص مٓ٣ماث ماؾؿُت (بصاعٍت ْبكغٍت ْماصًت) خضًشت ْمخ٩املت للمغنض جم٨ىّ مً ؤصاء
مِامّ ْؤوكُخّ بٟاٖلُت ْٟ٦اءة ٖالُت.
الٗمل م٘ قغ٧اء املجخم٘ في حٗؼٍؼ ؾُاصة ال٣اهٓن ْجد ٤ُ٣الٗضالت.

ُ٢م اإلاغنض:
-

ًد٨م ٖمل اإلاغنض مجمٖٓت مً اإلاباصت ْالُ٣م ل٨ال الجيؿحن ْؤَمِا:
الخُاصًت.
الكٟاُٞت.
اإلاِىُت.

-

اإلآيُٖٓت.
حصجُ٘ ؤلابضإ ْالابخ٩اع في الخٗامل م٘ الً٣اًا الخُ٢ٓ٣ت ْال٣اهٓهُت.
اإلاؿاَمت في حٗؼٍؼ ٢ضعاث اإلاىٓماث الٗاملت في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ٖضم الخمُُـؼ بحن الطخاًا.

ًٍٖٓت اإلاغنض الُمجي لخ ١ٓ٣الاوؿان:
 ًٖٓ .2ماؾـ للكب٨ت الُمىُت لخ ١ٓ٣الاوؿان.
 ًٖٓ .3ماؾـ للمجمٖٓت الُمىُت للكٟاُٞت ْالجزاَت.
 ًٖٓ .4ماؾـ للخدال ٠الُمجي للكٟاُٞت ْمغا٢بت الهىاٖاث الاؾخسغاظُت.
 ًٖٓ .5الكب٨ت الٗغبُت للدؿامذ.
 ًٖٓ .6قب٨ت اإلاىٓماث الٗغبُت ٚحر الخٓ٩مُت للخىمُت.
 ًٖٓ .7في الخدال ٠الٗغبي للخجم٘ ْالخىُٓم.
 ًٖٓ .8في ُٞضعالُت مغا٦ؼ خ ١ٓ٣الاوؿان في البلضان الٗغبُت.

ؤلانضاعاث:
-

الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالضًم٣غاَُت في الُمً 3116م.
الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْالضًم٣غاَُت في الُمً 3117م.
الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣الاوؿان " مخُلباث الخدٓ ٫الضًم٣غاَي ْخماًت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان
3118م.
الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان " الخ ١ٓ٣الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت ْالش٣اُٞت" 3119م.
الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣الاوؿان " خغٍت الخجم٘ ْالخىُٓم ْال٣بٓ ٫باآلزغ" 311:م.
الخ٣غٍغ الؿىٓي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان "ؤلاعَابْ...بؾتراجُجُت الب٣اء في الؿلُت"3121م.
اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الُمً صعاؾت ناصعة ٖام3118م .
الخ٣غٍغ الخدلُلي للغ٢ابت ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت ْاملخلُت في الُمً 3117م
ناصعٖام3118م.
صلُل الغنض ْالخٓزُ ٤في مجا ٫خ ١ٓ٣ؤلاوؿان 3119م.
٦خاب زاعَت الٟؿاص في الُمً "ْؤَغا ّٞالىاٞظة" 311:م.
صعاؾت ًٖ الضْع الؿُاس ي لل٣بُلت بٗىٓان" ال٣هغ ْالضًٓان" 311:م.

-

ج٣غٍغ خالت خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في الُمً "ألامً ؤصاة ؤم مؿئٓلُت؟"3121-311:م.
ج٣غٍغ املخا٦مت الٗاصلت "ْيماهاتها بحن الٓاْ ٘٢الدكغَ٘" 3121م.
صلُل جل٣ي البالٚاث ْالك٩اْي في ْ٢اج٘ الٟؿاص 3123م.
٦خاب "صٖٓة للدؿامذ ْال٣بٓ ٫باآلزغ" 3124م.
صعاؾت "امخل ٪اإلاٗلٓمت :الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث في الُمً" 3124م.
٦خِب "عئٔ بلى ماجمغ الخٓاع" ٦خِب زام بإوكُت مكغْٕ صٖم ْمىانغة جىُٟظ مسغظاث
ماجمغ الخٓاع الَٓجي الكامل 3124م.
"خماة الخغٍت" صعاؾت ٢اهٓهُت ْعنضًت مٓز٣ت ًٖ ؤخٓا ٫اإلاضاٗٞحن ًٖ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان في
الُمـً ْبلضان الخلُج الٗغبي 3125م.
الاًمُل:
مٓ ٘٢اإلاغنض www.yohr.org :

observatory60@gmail.com

يبدة ( : )4يٍ لبَىٌ حُظُى ادلظبْزاث وادلسرياث

