
 

 

 

 

 

 

 

ٓا٫ ٓز٣ت ًٖ ؤخ ْعنضًت م ٓهُت   اإلاضاٞٗحن  صعاؾت ٢اه

ْبلضان الخلُج الٗغبي  ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمـً 
 

 

 

 غي ـــــــــــــــــضالٛمــــمــــــــــدــــــــــــــــم . ص

 اإلاكٝغ الٗام ٖلى الضعاؾـت

 

 الباخشان: 

     غي ـــــــــــــــاإلا٣ُ ض ٖليــــــمـدــــــــــــم / ؤ

 اإلاكـغقي ٖبض هللا ٖبض هللا / ؤ

 

 ؤلاوؿاناإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣ 
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 شكز وحمدَز
ٓص  ٓع َظا الٗمل اإلاخمُ الًٟلٌٗ ْمؿاَـفي ِْ ٓص  ث مسلهت بظلِا مكاع٧ٓن ماؼ لجِ

ان.ْالخ٣ض الامخىانر لِم َىا ًٖ ٖم٤ُ ٖضًضْن، ال بض لىا مً ؤن وٗب   ْالٗٞغ  ًغ 

ٓع دمحم الٛمغي في بٖضاص ا ألابغػ ٞالجِض  ، اإلاكٝغ الٗام ٖليها لضعاؾت جدملّ الض٦خ

ْمشابغجّ في ْ  ْبهحرجّ  ْالخض٤ُ٢ ملخخل٠  ؤلاقغاٝالظي لٗبذ زبرجّ  ْاإلاخابٗت 

ٓع ال  في ِْ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ْعا ْمخُلباث اهجاػ الٗمل ص ٓاث  ٓعة. ضعاؾتزُ  بهظٍ اله

ٓص  ْجض٤ُ٢ الًٟلَْٗ ْالغنضًت الالػمت اْجهي٠ُ ْنُاٚت اإلا في ظم٘  ٓهُت  صة ال٣اه

ٓص بلىللضعاؾت  هللا املخامي ٖبضهللا ٖبض املخامي دمحم ٖلي اإلا٣ُغي ْ الباخشحن:  ظِ

 اإلاكغقي.

٢ْاج٘  ماؤ ْجض٤ُ٢  ْججمُ٘  ٓص  اثههها٧الا مِام الغنض اإلاُضاوي  ا  الًٟلُٞٗ في اهجاَػ

ْبالظاث منهمللغانضًً اإلاُضاهُحن في مسخل  ههى خؿً.  :٠ البلضان اإلاؿههضٞت 

٫ٓ ْا ٓا في بؤًلك٨غ مٓن  إلاً ؤؾِم
ً
ْالىاقُحن في ًا هجاػ َظا الٗمل مً الٗاملحن 

ْبالظاث ؤلاوؿاناإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣  ٓة،  م٨ُت مجلي، مىحر الؿ٣اٝ، ؤؾٗض : ؤلاز

ؼ، ْخمُضة الهٓفي. بًالء، ٖمغ  ٖبض الٍٗؼ

 ٖل
ً
 لِاالء ظمُٗا

ً
 لالجداص ماى ق٨غا

ً
ٓص، ْق٨غا ٍٓ مً ظِ ْبيبظل ْع   ألا

 
ل الظي ق٩

" ٕ ْ صٖمّ لخىُٟظ مكْغ ْعي  ْعٞ٘ مؿخٔٓ  ؼ  اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخحٍٗؼ

ْص٫ْ  ؤلاوؿان  إل الٗغبي"  الخلُجفي الُمً 
ً
 هجاح َظا الٗمل.ؤؾاؾا

 

 ص.ٖبض ال٣اصع ٖلي ٖبضٍ ٖبض هللا

 اإلاضًغ الخىُٟظي للمغنض الُمجي

 

 

 

 



 

 

 

 ٖٓاث ِٞغؽ اإلآي
 

 نٟدت  ٖىىان ج٣ؿُم

 

 ج٣ضًم 

 

 اإلاغنض الُمني لخ٣ى١ ؤلاوؿان. 
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 ج٣ضًم وج٣ؿُم  الضعاؾت:  مضزل 

   .ْؤَضاِٞا ْؤَمُهها  ٕٓ الضعاؾت   مٓي

 .اإلاىهج اإلاخب٘ في بٖضاصَا 

  .اؾخماعة البدض اإلاُضاوي 

  .ٍٓب الخانان بها ْالخب  الخ٣ؿُم 

 

9  

21 

21 

21 

21 

 

 

 ال٣ؿم ألاو٫ 

 

 

 امت في هٓغة ٖ

 ئٖالن ألامم اإلاخدضة لخماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان

 جمهُض وج٣ؿُم:

 

29 

 

12 

 الخ٤  في الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان. الٟهل ألاو٫ 

 مً َٓ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان؟  اإلابدض ألاو٫:

١ٓ ؤلاوؿان. اإلابدض الشاوي:  مكخمالث الخ٤ في الضٞإ ًٖ خ٣

11 

11 

17 

 ؿإولُاث والىاظباث اإلاغجبُت حدماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان.اإلا الٟهل الشاوي

ْلت في خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان.  اإلابدض ألاو٫: ْْاظب الض لُت   مؿْا

ٓمُحن ًٖ خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  اإلابدض الشاوي: ْْاظب الٟاٖلحن ٚحر الخ٩ لُت  مؿْا

 ؤلاوؿان.

 

31 

31 

33 

الن خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان.ال٣ُمت ال٣ الٟهل الشالض  اهىهُت إٖل

الن خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان. اإلابدض ألاو٫: ٓهُت إٖل  ال٣ُمت ال٣اه

لُت  اإلابدض الشاوي: يت  ْْاظب اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿانمؿْا ْالخدضًضاث اإلاْٟغ ٓص  ْ ال٣ُ

 ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان.

 

12 

12 

13 

 مضي مغاٖاة الُمً وبلضان الخلُج الٗغبي اوي ال٣ؿم الش

 اللتزاماتها الضولُت حمىظب ئٖالن خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان

 

 جمهُض وج٣ؿُم :

11 

 

 

11 

 مى٠٢ الُمً وبلضان الخلُج الٗغبي مً الاجٟا٢ُاث الضولُت الغةِؿت لخ٣ى١ ؤلاوؿان.  الٟهل ألاو٫ 

٠٢ٓ  اإلابدض ألاو٫: ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ؤلاوؿان.٢غاءة جدلُلُت إلا  الض٫ْ مً الاجٟا٢ُاث الض

13 

12 



 

 

 

ْمضٔ  اإلابدض الشاوي: ٓعٍت اإلاىٓمت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت  غ الضؾخ ألَا

ْلُت اإلاكاع بليها في بٖالن خماًت اإلاضاٞٗحن.  احؿا٢ِا م٘ اإلاٗاًحر الض

١ٓ  دٟٓاث الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلىج اإلابدض الشالض: ْلُت اإلاٗىُت بد٣ الاجٟا٢ُاث الض

ٓوي في جدضًض هُا١ الالتزاماث الغثِؿت لخل٪ الض٫ْ.  ا ال٣اه ْؤزَغ  ؤلاوؿان 

 

17 

 

71 

ت الاظخمإ والاخخجاط الؿلمي الٟهل الشاوي  مضي التزام الضو٫ الٗغبُت حاخترام خ٣ى١ اإلاضاٞٗحن في خٍغ

ْلُت الخانت بالخ اإلابدض ألاو٫: ت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي. اإلاٗاًحر الض  ٤ في خٍغ

ٓهُت اإلاىٓمت للخ٤ في  اإلابدض الشاوي: غ ال٣اه ْالخجم٘ألَا  الؿلمي في الض٫ْ الٗغبُت الاخخجاط 

 .مدل الضعاؾت

ٗاث الٗغبُت  اإلاُلب ألاو٫: " ؤْ  "ؤلازُاع" . الخـيالدكَغ  ج٨خٟي بمجغص "ؤلاباٙل

جي ُٞما ًخٗل٤ بالخ٤ في الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ا الٟٕغ ألاو٫: ْالبدٍغ ٓهحن الُمجي  ل٣اه

 الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي. 

ْلُت اإلاكاع  الٟٕغ الشاوي: جي في يٓء اإلاٗاًحر الض ْالبدٍغ ٓهحن الُمجي  ٓعي لل٣اه ج٣ُُم مٓي

الن.   بليها في ؤلٖا

ت الاظخمإ  الٟٕغ الشالض: ١ٓ ؤلاوؿان بالخ٤ في خٍغ ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

 ْ .ً ْالبدٍغ  الاخخجاط  الؿلمي في ٧ل مً الُمً 

ٗاث الٗغبُت  اإلاُلب الشاوي: ٫ٓ ٖلى "جغزُو" . الخـيالدكَغ  حكتٍر  الخه

ْال٣ُغي ُٞما ًخٗل٤ بدىُٓم  الٟٕغ ألاو٫: ٍٓتي  ٓهحن ال٩ الؿماث الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اه

 الخ٤ في الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي. 

ٓعي الٟٕغ الشاوي: ْلُت اإلاكاع  ج٣ُُم مٓي ْال٣ُغي في يٓء اإلاٗاًحر الض ٍٓتي  ٓهحن ال٩ لل٣اه

الن.   بليها في ؤلٖا

ت الاظخمإ  الٟٕغ الشالض: ١ٓ ؤلاوؿان بالخ٤ في خٍغ ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

٢ُْغ.  ٍٓذ   ْالاخخجاط  الؿلمي في ٧ل مً ال٩

ٗاث الٗغبُت  اإلاُلب الشالض: ت الاظخمإ ْالاخخجاط  جخجاَل ٧لُت جىُٓم الخ٤ الخـيالدكَغ في خٍغ

 الؿلمي.   

ْٖمان مً  الٟٕغ ألاو٫: ٓصًت  ْالؿٗ ٗاث ٧ل مً ؤلاماعاث الٗغبُت  ٠٢ٓ حكَغ اؾخٗغاى م

ت الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي.   جىُٓم مماعؾت الخ٤ في خٍغ

ت الاظخمإ  الٟٕغ الشاوي: ١ٓ ؤلاوؿان بالخ٤ في خٍغ ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْٖمان.  ْالاخخجاط  ٓصًت ْ ؤلاماعاث الٗغبُت   الؿلمي في ٧ل مً الؿٗ

 

31 

37 

92 

 

91 

93 

 

222 

 

221 

 

223 

229 

 

213 

 

211 

 

232 

 

232 

 

233 

 

ً الجمُٗاث. الٟهل الشالض  ت ج٨ٍى  مضي التزام الضو٫ الٗغبُت حاخترام خ٤ اإلاضاٞٗحن في خٍغ

ٍٓ اإلابدض ألاو٫: ت ج٩ ْلُت الخانت بالخ٤ في خٍغ  ً الجمُٗاث.اإلاٗاًحر الض

ًٍٓ الجمُٗاث في الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت. اإلابدض الشاوي:  ٓاهحن اإلاىٓمت للخ٤ في ج٩  ال٣

٫ْ  اإلابدض الشالض: ًٍٓ الجمُٗاث في الض ت ج٩ ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بدٍغ

 الٗغبُت مدل الضعاؾت.

211 

211 

219 

211 



 

 

 

   : بُت حاخترام خ٤ الىنى٫ ئلى الهُئاث الضولُت والاجها٫ بهامضي التزام الضو٫ الٗغ  الٟهل الغاب٘ 

ْلُت ْالاجها٫ بها.   اإلابدض ألاو٫: ٫ٓ بلى الُِئاث الض ْلُت الخانت بالخ٤ في الٓن  اإلاٗاًحر الض

ٓاهحن اإلاىٓمت للخ٤ في  اإلابدض الشاوي: ْلُت ْالاجها٫ بهاال٣ ٫ٓ الى الُِئاث الض في الض٫ْ  الٓن

٢ُْاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الٗغبُت مدل الضعاؾ  .بهظا الخ٤ت، 

 

217 

 

213 

272 

 

ل   الٟهل الخامـ  مضي التزام الضو٫ الٗغبُت  حاخترام الخ٤ في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

ٍٓل.  اإلابدض ألاو٫: ٫ٓ ٖلى الخم ْلُت الخانت بالخ٤ في الخه  اإلاٗاًحر الض

ٓاهحن اإلاىٓمت للخ٤ في ا اإلابدض الشاوي: ٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت، ال٣ ٍٓل في الض ٫ٓ ٖلى الخم لخه

 ٢ُْاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بهظا الخ٤.   

 

271 

271 

279 

ت الغأي  مدل الضعاؾت مضي التزام الضو٫ الٗغبُت الٟهل الؿاصؽ والخهى٫  والخٗبُـغ حاخترام الخ٤ في خٍغ

 ٖلى اإلاٗلىماث   

ْ  اإلابدض ألاو٫: ت الغؤي اإلاٗاًحر الض ٓماث. ْالخٗبُـغلُت الخانت بالخ٤ في خٍغ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل  ْالخه

ت الغؤي  اإلابدض الشاوي: ٓاهحن اإلاىٓمت للخ٤ في خٍغ  في الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت.   ْالخٗبُـغال٣

 ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان بهظا الخ٤.  اإلابدض الشالض:

232 

 

231 

239 

111 

 مضي التزام الضو٫ الٗغبُت  حاخترام الخ٤ في الخهى٫ ٖلى ؤلاههاٝ ال٣ًاتي    الٟهل الؿاب٘ 

٫ٓ ٖلى ؤلاههاٝ ال٣ًاجي. اإلابدض ألاو٫: ْلُت الخانت بالخ٤ في الخه  اإلاٗاًحر الض

٫ٓ ٖلى ؤلاههاٝ ال٣ًاجي  في  اإلابدض الشاوي: ٓعٍت اإلاىٓمت لخ٤ اإلاضاٞٗحن في الخه غ الضؾخ ألَا

 اؾت. الض٫ْ الٗغبُت مدل الضع 

١ٓ ؤلاوؿان بهظا الخ٤ في الض٫ْ الٗغبُت مدل  اإلابدض الشالض: ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

 الضعاؾت.

112 

111 

117 

 

113 

 

 مضي التزام الضو٫ الٗغبُت حاخترام الخ٤ في اإلاكاع٦ت في ئصاعة الكإون الٗامت للبالص     الٟهل الشامً

ْلُت الخانت ب اإلابدض ألاو٫: ن الٗامت للبالص.اإلاٗاًحر الض  الخ٤ في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكْا

ن الٗامت  اإلابدض الشاوي: ٓعٍت اإلاىٓمت لخ٤ اإلاضاٞٗحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة الكْا غ الضؾخ ألَا

ْخ٨م ٖام بكإن مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  للبالص في الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت، 

 عاؾت.بهظا الخ٤ في الض٫ْ الٗغبُت مدل الض

117 

113 

113 

 

    زاجمت

 

 .زالنت وجىنُاث 

 

172 

 173  .اؾخماعاث البدض اإلاُضاوي مالخ٤

 

 

 



 

 

 

 : ادلمديت

ٓن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في اإلاى٣ُت الٗغبُت  ْظّ الخهٓم في مى٣ُت  -ًخٗغى اإلاضاٞٗ ْٖلى 

ْالُمً ٓإ قتى مً الاههها٧اث  -الخلُج الٗغبي  ْٚ الخـيأله ْلت  ا مً جماعؾِا ؤظِؼة الض حَر

ابُت  ١ٓ  الخـيالجماٖاث اإلاؿلخت ْؤلاَع ْالىُل مً الخ٣ ال جترصص في اللجٓء ملخخل٠ ؤق٩ا٫ الخٗضي 

خ٣ا٫، بٓؾاثل ٖضًضة ًغج٨ؼ مٗٓمِا في خُا٫، ْالازخُاٝ، ْؤلازٟاء ال٣ؿغي، ْالٖا : الٚا

ْاإلاخابٗاث ال٣ًا ٓعٍت،  ْاملخا٦ماث اله ْالههضًض بال٣خل،  ْالخبـ الخٗؿٟي،  ثُت، ْالخٗظًب، 

ْالههضًضاث. ْاإلاًا٣ًاث   ٠ٍٓ ْالخس ا ال٨شحر مً ؾٓء اإلاٗاملت   ْالخغمان مً الخى٣ل، ْ ٚحَر

ْالخ٤ًُِ ٖلى  ٓاهحن مدكضصة حؿههضٝ الخغمان  ْفي مسخل٠ َظٍ البلضان جهضع الؿلُاث ٢

 ١ٓ ٗجى بالضٞإ ًٖ خ٣
ُ
ٓلت صْن ٢ُام مىٓماث مضهُت ح ْالخُل اث الٗامت،  ْالخٍغ  ١ٓ الخ٣

ْ  الخـي٦خٟاء باإلاىٓماث ؤلاوؿان، ؤْ الا اَا الؿلُاث هٟؿِا،  ْجٖغ ج٨غؽ ؤوكُهها في  الخـيجاؾؿِا 

ْظّ الطخاًا. ْالضٞإ ٖنها في  ْظّ َظٍ الؿلُاث   جلمُ٘ 

٫ٓ ؤبغػ ٢ًاًا خ١ٓ٣  ؤلاوؿان  الخـيٍْإحي بٖضاص الضعاؾت   –بحن ؤًضًىا ٦دهُلت بدض ظماعي خ

 لخ٤ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في ؤ٦ثر ا –خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 
ً
لبلضان اههها٧ا

ْهي الضعاؾت  ْلُت بهظا الكإن،  ٖٓت مخ٩املت مً  الخـيْلاللتزاماث الض اقتر٥ في بٖضاصَا مجم

ْالُمً. ٢ُٓحن مً بلضان الخلُج الٗغبي  ْالغانضًً الخ٣ ْاملخخهحن   الباخشحن 

ْالخغط مً هًاالث اإلا ٢ٓذ الهٗب  ٓع الضعاؾت في مشل َظا ال ١ٓ ؤلاوؿان بن ِْ ضاٞٗحن ًٖ خ٣

 ٌُ  في اإلاى٣ُت الٗغبُت 
 
 حؿاٖض اإلاضاٞٗحن ك

ً
 َامت

ً
ِم بإبغػ  في٩ل بياٞت ْحٗم٤ُ مٗاٞع جٓؾُ٘ 

ْلُت طاث الٗ ٓاز٤ُ ْالاجٟا٢ُاث الض ٢ُٓت الٗاصلتاإلا ، ٦ما جم٨نهم مً الخ٣ُُم ال٢ت ب٣ًاًاَم الخ٣

  ْاإلا٣اعهت الالػمحن إلاضٔ التزام بلضاجهم
ً
ْجُب٣ُا  

ً
ْمماعؾاتها( باخترام ) ج٣ىِىا ٗاتها  مً زال٫ حكَغ

 ًٍٓ ٢ِٓم في الاظخمإ ْالاخخجاط الؿلمي، ْفي ج٩ ْخ٣ اتهم ألاؾاؾُت،  الخ١ٓ٣ اإلاٗؼػة لخٍغ

ت   بلى خٍغ
ً
ٍٓل، بياٞت ٫ٓ ٖلى الخم ْالخه ْلُت ْالاجها٫ بها،  ٫ٓ بلى الُِئاث الض ْالٓن الجمُٗاث 

٫ٓ ْالخٗبُـغالغؤي  ْالخه ٓماث،  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْالخه ْاإلاكاع٦ت ،  في بصاعة ٖلى ؤلاههاٝ ال٣ًاجي، 

ن الٗامت لبلضاجهم، ٦ما حؿاَم َظٍ الضعاؾت في مسغظاتها ٖلى الخإؾِـ لبِئت مىاؾبت  الكْا

ْْي٘  ٓبت،  ْص٫ْ الخلُج في الٗمل ٖلى ٢ًاًا ؤلانالخاث اإلاُل ليكُاء خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمً 

ْلِا اإلاباقغ.ًم٨ً ؤلاهُال١ مً زاللِا ؤْ جى الخـيبٌٗ املخضصاث   ا



 

 

 

ٓص، ال َْٓ ْاإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ٓظ ْبزغاط ٖمل ٦ِظا بلى خحز ال ًدغم ٖلى جبجي 

١ٓ  مً زال٫ طل٪ ٣ِٞ ٌؿعى ُٖٓت بالخ٣ ْالخ ْخماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  بلى مىانغة 

ْحٗمُم زبراث اإلاضاٞٗحن في البلضان اإلاؿ ؼ   بلى حٍٗؼ
ً
ٓعة، ب٣ضع ما ٌؿعى ؤًًا ههضٞت، اإلاظ٧

ْالىاقغة لش٣اٞت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، م٘ الههُئت ل٣ُام  ْؤلاؾِام في زل٤ ال٨ُاهاث اإلاضهُت اإلاخمشلت 

ْالش٣اُٞت في  ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  جدالٟاث ٦بٔر للضٞإ ًٖ الخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

 باإلاُالبا
ً
ْخًاعة مجخمٗاجىا الٗغبُت، بضءا ؼ مضهُت  ٤ بىاء حٍٗؼ ٓاؾٗت اإلاى٣ُت ٖلى ٍَغ ث ال

ْاإلاماعؾاث  ٗاث  ْالدكَغ ٓماث َظٍ البلضان ججاٍ اإلاضاٞٗحن  الخـيإلاغاظٗت الؿُاؾاث  حٗخمضَا خ٩

ٓظبت لخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  ْلُت اإلا ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، لخٗاعيِا الهاعر م٘ الالتزاماث الض

 ٞٗحن ٖنها.اْاإلاض

 

 ي لخ٣ى١ ؤلاوؿانـاإلاغنض الُمى



 

 

 

: اندراست وحمسُى حمدمي

١ٓ  ًخٗغى ٓن ًٖ خ٣ ْػ ْ  ،اثههها٧الٗغبي ال  الخلُجْبلضان  ،في الُمً ؤلاوؿاناإلاضاٞٗ اث ججا

ْؤٖ ٓاث الشالر  ،٫ ٢مُٗتماظؿُمت  اعجمشل  الخـي ألازحرةزال٫ الؿى  ،الؼمجي لِظٍ الضعاؾت ؤلَا

ٓز٤ُ  ْج ٖت في مجا٫ عنض  اجّ  ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧بؿبب ؤوكخُِم اإلاكْغ ، تألاؾاؾُْخٍغ

ْمْال٨ك٠ ًٖ  ٓمُت،  ٓ ماٞؿاص اإلااؾؿاث الخ٩ ث ماعؾت الًٍٛٓ الؿلمُت مً ؤظل خض الخ٩

ْال ؤلانالحفي جبجي ههج  ؤلاؾغإال٣اثمت في بلضاجهم ٖلى  ٢ٓغاَيالؿُاس ي  ؼ  ًتماخْ  ضًم ْحٍٗؼ

اجّ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣   اإلاٗتٝر بها ٖاإلاُ تألاؾاؾُْخٍغ
ً
 .ا

ٓع  ْحٗضصث ؤق٩ا٫ ْن ٖٓذ  مْ  ،اثههها٧الا ٢ْض جى ٓ ماج الخـيُت خ٣امالاه٫ األٖا ث ماعؾِا الخ٩

١ٓ الٗغبُت في الض٫ْ مدل الضعاؾت  ْجهاٖضث صعظت ظؿامهها  ،ؤلاوؿانيض اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

٢ْهضًهها في   لِؿذ بال٣لُلت، زهٓن خاالثْج٨كٟذ مىهجُهها 
ً
ٓعاث الغبُ٘  بضاًاثم٘  ا جٟجغ ز

ْمهغالٗغبي في  ٓوـ  ْتها في ٧، م3122مُل٘ الٗام  م٘ ج ًزم اقخٗا٫ ظظ ْالبدٍغ  ،ل مً الُمً 

ٓ ناخب طل٪ مً  ماْ  ٓعاثالٗغب الخلُجث بلضان مازكُت باقي خ٩  ي مً امخضاص جإزحراث جل٪ الش

ْاع ْ بلضاجها،  بلى ١ٓ ن حاإلاضاٞٗزانت في ْل حٗاْم ؤص ْجىامي ٢ضعاتهم ٖلى  ،ؤلاوؿانًٖ خ٣

الؿُاس ي  ؤلانالح ا٢ًاًالٗام صازل بلضاجهم باججاٍ جبجي  ؤيفي اججاَاث الغ  ؤلاًجابيالخإزحر 

٢ٓغاَيْال ْالٗمل ٖلى  الٟؿاصْم٩اٞدت  ،ضًم ٓمي،  ؼ خالت خ١ٓ٣  ًتماخالخ٩  ؤلاوؿانْحٍٗؼ

اج  . في بلضاجهم الٗغبُت تألاؾاؾُّ ْخٍغ

ٓن ؤوكُههم في بِئت مٗاصًتماً الٟٗلببجهم  ٓ ْٚحر آمىت عؾ ٓز٣ت ٖلى ؤن ث اإلاما، خُض جا٦ض اإلاٗل

ْػ ْ  ،اثاههها٧مً  وؿانؤلاًٖ خ١ٓ٣  ٓن ًخٗغى لّ اإلاضاٞٗ ما ْؤٖججا جإحي  مابه ،اهخ٣امُت٫ مااث 

ٖت في مجا٫ خ١ٓ٣  ْز٣ُت بإوكُههم اإلاكْغ  اثههها٧الا ٞبٌٗ جل٪  ،ؤلاوؿانٖلى نلت 

ْػ ْال ًدضر في  مالبلضان مشلحكِضَا بٌٗ ا الخـيالؿُاس ي  ؤلاؾخ٣غاعخالت ٖضم  بلىاث ًغظ٘ خجا

ٓعة الكٗبُت في الُمً مىظ ا ْالبٌٗ م3122 ٞبراًغهضإل الش ٓمي  آلازغ،  بؿبب ال٣م٘ الخ٩

ْاإلاُالباث  في ٧ل مً  الٟٗلبًدضر  ماُت ٖلى هدٓ ؤلانالخاإلاؿخمغ لالخخجاظاث الؿلمُت 

ٓصًت ْ  ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ٍٓذ  ْالبٌٗ ماالٗغبُت ْؾلُىت ٖ عاثماؤلا ْال٩ ٢ُْغ،   ألازحرن 

ٓمت ال٣اثمت بخِٗضاتها اإلاخ٨غعة بلىًغظ٘  ْٞاء الخ٩ جي ةظغاءب ٖضم  ٓاع َْ  ؤلانالحْجد٤ُ٣  ،خ

ٓٞا١  ْال ْلت ًدضر في  ماي ٖلى هدٓ عماالاظخالؿُاس ي  ً ص الكٗبُت  الاهخٟايت مىظ اهضإلالبدٍغ



 

 

 

ْ م3122الٗام  فيقِضتها البالص  الخـي ْمىٓم  بلىؤصث  الخـي،  ٓمي قبّ منهجي  اؾههضاٝ خ٩

ٖت. ؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣   بؿبب ؤوكُههم اإلاكْغ

ٓعاث الغبُ٘ الٗغبي بحن َُاتها  ما ْب٣ضع  خملذ ز
ً
 ٖٓا آماال

ً
ْلليكُاء  ،للكٗٓب ٖامت ما

ْاإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ْظّ  ؤلاوؿانالؿُاؾُحن  ، الخهٓمْباقي ٞٗالُاث املجخم٘ اإلاضوي ٖلى 

 
 
ان  آلاما٫ؤن جل٪  بال ٓ  ماؾٖغ ٠٢ٓ الٗضاجي للخ٩ ْؤؾٟغث ًٖ  (،2)ث ال٣اثمتماجبسغث بؿبب اإلا

ْمدض ها هدٓ مؿخ٣بل يال جٟي بخُلٗاث الكٗٓب ْؾٗ ًجابُتؤلا ْص مً الخُٛحراث هُا١ ي٤ُ 

ْبوؿاهُت ؤ٦ثرْ  ،ؤًٞل ٓ  ما٦ ،ٖضالت  ٠٢ٓ الٗضاجي ماؾمدذ الخ٩ اإلاخدٟٔ مً  ؤْث طاث اإلا

ٓعاث بمؿاخاث ظضًضة إلا ْػ ْال اثههها٧الا عؾت ماجل٪ الش ْ خجا ماث   ذَال الخـي٫ ال٣مُٗت األٖا

حجم  ن  ئ، ولِـ مً اإلابالٛت ال٣ى٫  هِب ٚحر ٢لُل منها،ه ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗح

مو اثههها٧الا   ُت ونل مً الجؿامت خضالاهخ٣ام٫ األٖا
 
ث الخ٣ى٢ُت ماظٗل بٌٗ اإلاىٓ ا

 . ًدضر حأهه "زىعة مًاصة" ٖلى زىعاث الغبُ٘ الٗغبي ماجه٠ 

ْؤهع  ىا َىاٍْم٨ى ٓع  ٓاؾم مكتر٦ت ججم٘ بحن ن ْػ ْال اثههها٧الا ٍ مانض ٢ مْ اث خجا ٫ األٖا

ْبلضان  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحنَالذ  الخـيُت الاهخ٣ام ْهي:  الٗغبي الخلُجفي الُمً  الؿخت 

 ْ  ً ْالبدٍغ ٍٓذ  ْال٩ ٓصًت  ْٖ عاثماؤلا الؿٗ ٢ُْغ  : هقملخ ماخُض قملذ مً ححن ، نماالٗغبُت 

م أوكُت خ٣ى١  خ٣ا٫، ؤلاوؿانججٍغ حٍر مً يغو ماٚحر ال٣اهىوي، م الٖا ب عؾت الخٗظًب ٚو

حر  ال٣ؿغي لبٌٗ اليكُاء، تهضًض  الازخٟاءُت، ؤلاوؿاهاإلاٗاملت ال٣اؾُت واإلاهُىت ٚو

لت بٗض مدا٦ م، السجً إلاضص ٍَى الٗضالت  مٗاًحر ث ظاةغة جٟخ٣ض مااإلاضاٞٗحن وجغوَ٘ أؾَغ

  ؤلاههاٝو
 
م، ئٚال١ م٣اع ُ، الدكهحر والخًِاإلاٗتٝر بها ٖاإلاُا  ٤ ٖلى اإلاضاٞٗحن وأؾَغ

وطل٪ ٧له  مً الخى٣ل والؿٟغ واؾ٣اٍ الجيؿُت،خ٣ى٢ُت، واإلاى٘ ث المابٌٗ اإلاىٓ

 . ؤلاوؿانألؾباب طاث نلت وز٣ُت حأوكُت اإلاضاٞٗحن في مجا٫ خ٣ى١ 

  الخـي الاتهاماثْمً ؤمشلت 
ُ
ْظّ اإلاضاٞٗحنؤ ٫ْ مدل الضعاؾت ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  قِغث في   : في الض

٢ُٓت ٚحر مغزو  ؤْث مافي مىٓ ؤلاقترا٥ .2  لِا.ظمُٗاث خ٣

ْاخخجاظاث ؾلمُت .3 ْججمٗاث   .اإلاكاع٦ت في ججمِغاث 

                                                           
 ضي، لقد قسػمت الشػػعب كما زالت هنػاؾ جراح حباجة ألف تلتئم"..... "لقد كانت لنا جتربتنا اخلاصة مع ما يسمى ابلربيع العريب يف العاـ ادلا ( 1

 ـ.2112ديسمرب  8يل العهد البحػريٍت أماـ مؤمتر احلوار ابدلنامة يـو من كلمة ك 
 



 

 

 

4.  ٓ ٖتمابمىٓ الاجها٫ْ  ،ث ػاثٟتماوكغ مٗل ٓا٫ ٚحر مكْغ ْجل٣ي ؤم ْلُت  ٓع ث ص ْخً  ،

ٖٓاث طاث نلت ب الخـياإلاخدضة  ألاممظلؿاث  ْ جىا٢ل مٓي في  ؤلاوؿانيإ خ١ٓ٣ إ

 بلضاجهم.

ْال٣ُام بإٖمام .5 ابُت ..ب٫ ماعؾت ؤوكُت ؾُاؾُت   . بلخَع
 

١ٓ  ألامغخهغ ْلم ٣ً ٓا٫ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ مً الغظا٫ ٣ِٞ، بل ج٨ك٠   ؤلاوؿانٖلى ؤخ

 ٓ ٓز٣ت ؤن ؾٓء الخا٫ ٢ض َا٫ مااإلاٗل ْ ث اإلا مً اليؿاء،  ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

 اثههها٧الا إلآاَغ ٖضة مً  ؤلاوؿانحٗغيً بؿبب ؤوكُههً في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  الالجي

ْػ ْال  اث.     خجا

ٓاجُت لٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ زل٤ بِ  : ؤلاوؿانئت م

ٓاجُت ألصاء ؤوكُههم اإلاخمحزة باث  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخال ق٪ ؤن  ْزل٤ بِئت م

 مُلب
ً
ٍع ا  يْغ

ً
ْ ، ا ْلي  ،ُميألا٢للِـ ٣ِٞ ٖلى الىُا١ املخلي   ؤًبل ٖلى اإلاؿخٔٓ الض

ً
ٞلم ٌٗض  ،ًا

 ٓ  إهق ؤلاوؿانث م٘ وكُاء خ١ٓ٣ ماحٗامل الخ٩
ً
 صازلُ ا

ً
ال  الخـيًضزل يمً بَال٢اث الض٫ْ  ا

ٓػ    الا٢ترابًج
 
ْلُمنها، بل باث مً اإلاؿل  م بّ ص

ً
ٓ  ؤلاوؿان ًتماخؤن  ا  ٖم

ً
١ٓ  ما ْاإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْظّ  ؤلاوؿان  أنبذ قأها صولُ الخهٓمٖلى 
 
ُت، ؤلاوؿاهٖت ماًغجبِ حاإلاهالر الٗلُا للج ا

 الضًمى٢غاَُتوالخمخ٘ ح ،الضولُحن ألامًوولي ححن جد٤ُ٣ الؿلم خُض عبِ اإلاجخم٘ الض

اث الو  ؤلاوؿانوخ٣ى١   اإلاخٗاٝع ٖليها ٖاإلاُ تألاؾاؾُخٍغ
 
 ئٖالن، لظل٪ أ٦ضث صًباظت "ا

ًٖ الجمُٗت الٗامت لألمم  آلاعاء" الهاصع حخىا٤ٞ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخ

، ،م2993اإلاخدضة ٖام   ألامًُٚاب الؿلم وقضصث ٖلى أن  ما٦ ٖلى اإلاٗنى الؿاح٤ ط٦ٍغ

 الضولُحن ال ًنهٌ ٖظع 
 
 ؤلاوؿانالخترام خ٣ى١  الامخشا٫ٖاث لٗضم مالألٞغاص والهُئاث والج ا

اجه   . (1)ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخو  تألاؾاؾُوخٍغ

 ٔ ٓاَض طاث اإلاٛؼ ْلي باإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الاَخمامْالضاللت ٖلى  بن مً الك  هٓغ  ،ؤلاوؿانالض
ً
 ا

 ٓ اصة ال ٓاظِ الخُغعي بلٍؼ بُٗت ٓهّ الِاثل الظي ً ٓن بّ في  ماؤزىاء مباقغة ؤوكُههم َْ ًًُلٗ

ٍٓت حؿ ْاع خُ ٍٓغ بلضاجهمؤص  م9::2الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ؾىت ؤنضعث  ،ِم في جُ
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ٍٓل اؾخمغ  ؤلاوؿانباإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الخاماإلاخدضة  ألامم بٖالن ْالظي ظاء بٗض مساى َ

ٓصة ْ اٟؾىت مً اإلا 31إلاضة  ئن ، ؤلاوؿانباإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الخام ٖالنؤلا ياث ٖلى مؿ

٨ّغم ظمُ٘ ومسخل٠  ٖالنؤلا َظا  ؼ خ٣ى١ أو قامل ٍو  ؤلاوؿانلئ٪ اإلاكخٛلحن حخٍٗؼ

 مجضص ٖالنؤلا خُض ًإ٦ض  ،ههاًماوخ
 
اث  ا لها أَمُهها في الضٞإ  الخـيٖلى الخ٣ى١ والخٍغ

الضولُت  ًتمالخ: خ٤ اٖلى أزغي ٣ى١ مل  مً ححن خخحك الخـي، و ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ 

ً الجمُٗاثؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ت ج٨ٍى الؿلمي،  الاخخجاطوالخ٤ في  ،، خٍغ

ت الغ  ث وج٣ضًم اإلاؿاٖضة ال٣اهىهُت ما، الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلى والخٗبُـغ أيخٍغ

غ أ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫ خ٣ى١   ههاٝؤلا ومىا٢كهها، الخ٤ في الخهى٫ ٖلى  ؤلاوؿانوجٍُى

ل، ال  قَغ ٌٗخبـغ  ٖالنؤلا وال ق٪ أن جىُٟظ َظا ٗاص٫، والخ٤ في الخمٍى
 
 مؿب٣ ا

 
مً أظل  ا

 . (4)زل٤ حِئت مىاجُت مً أظل جم٨حن اإلاضاٞٗحن مً ال٣ُام بٗملهم

١ٓ  الخامجم ج٩ل٠ُ "اإلامشل  ما٦ " ؤلاوؿانلؤلمحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة بكإن اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ٓ ْالخد٤٣ مً  باالؾخ٣هاء ْ ب ث اإلاخٗل٣تماْالغص ٖلى اإلاٗل ْخ١ٓ٣ إ شخو ٌٗمل  ؤييإ 

 مىٟغص
ً
ْن ب ؤْ ،ا ْ  الخٗا ؼ  ً لخٍٗؼ ١ٓ  ًتماخم٘ آزٍغ اث  ؤلاوؿانخ٣ اإلاخٗاٝع ٖليها  تألاؾاؾُْالخٍغ

 
ً
 . ٖاإلاُا

ْؤَمُهها ٕٓ الضعاؾت   : ْؤَضاِٞا  مٓي

ٓاجُت لٗمل ا "ؤلاوؿاناإلاغنض الُمني لخ٣ى١ بن " ١ٓ ًا٦ض ٖلى ؤن زل٤ بِئت م إلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْبلضان  ؤلاوؿان  قَغ ٌٗخبـغالٗغبي  الخلُجفي الُمً 
ً
ٍع ا  يْغ

ً
 ْؤؾاؾُ ا

ً
ض مً ا يٟاءإل  ،ا  ًتمالخمٍؼ

اجّ  ،ؤلاوؿانلخ١ٓ٣   اإلاخٗاٝع ٖليها ٖاإلاُ تألاؾاؾُْخٍغ
ً
 ، ا

ً
ؼ مؿحرة حًٖ  ًٞال  ؤلانالحٍٗؼ

ْال ٢ٓغاَيالؿُاس ي  ٖلى  "ؤلاوؿان٣ى١ اإلاغنض الُمني لخ"خغم لظا  ،في َظٍ البلضان ضًم

ْ الضعاؾت َظٍ الجىُٟظ  ٓهُت  ٫ٓ ال٣اه ْ غنضًت خ في الُمً  ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

ْلت  الخـيْ  ،الٗغبي الخلُجْص٫ْ  ْلت ٢ُغ، ص ٓصًت، ص الٗغبُت  عاثماؤلا جًم: اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

ًمااإلاخدضة، ؾلُىت ٖ ٍٓذ.  ،ن، ممل٨ت البدٍغ ْلت ال٩  ْص

ٓاجُت لٗمل  "ؤلاوؿانُمني لخ٣ى١ اإلاغنض ال"ٍْا٦ض  ٖلى ؤن اإلاؿاَمت في بىاء ْزل٤ بِئت م

ٓع عثِؿت ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣   مً بُنها:  ،ًخُلب ٖضة ؤم
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ْعي اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  .2 اصة  ْٚحٍر مً ااإلاض ًتماخ ةٖالنب ؤلاوؿانٍػ ْلُت  الاجٟا٢ُاثٞٗحن  الض

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخ ةٖالناإلاٗىُت ب تنالخاخُض الخٓذ اإلا٣غعة  ،ؤلاوؿانبد١ٓ٣  تالخان

ْبد٤ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٝ   لٝٓ بك٩ل  ماػا٫ ٚحر ما ٖالنؤلا ؤن َظا  ،  ٓاءً  ،٧ا ٓ  ؾ ث ماباليؿبت للخ٩

ٓن  ؤْفي جُب٣ُّ،  تألاؾاؾُ ْلُتاإلاؿا جخدمل  الخـي َْم اإلاضاٞٗ ٓاعصة ُّٞ،  ؤصخاب الخ١ٓ٣ ال

 . ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ 

٠ ًٖ "لى ظؼء زام حلظل٪ ظاءث َظٍ الضعاؾت مكخملت ٖ   ًتماخ ئٖالنالخٍٗغ

م مً "اإلاضاٞٗحن حَر اصة وعي اإلاضاٞٗحن ٚو ُحن والؿُاؾُحن ٖماالاظخ الٟاٖلحن، بٛغى ٍػ

 .  ٖالنؤلا بهظا 

٦ْك٠ ٧ل .3 ٓز٤ُ  ْج ْؤه عنض  مْ  اثههها٧الا ٍ مامٓاَغ  ًخٗغى لِا  الخـي،ُتالاهخ٣ام٫ األٖا

ٓن  ٓ  الخـيْ  بؿبب ؤوكُههم، ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗ ا مً  ؤْث ماجغج٨بها الخ٩  الٟاٖلحنٚحَر

ْٚحٍر مً  ًتماخ ٖالنإل  تخالٟباملاإلاٗىُحن  ْلُت  لخ١ٓ٣  ٗاًحراإلااإلاضاٞٗحن   . ؤلاوؿانالض

ٗاث  .4 ْج٣ُُم الدكَغ جٟغى الٗضًض مً  ؤْ حٗغ٢ل ؤْجدض  الخـي ،الٗغبُت مدل الضعاؾتصعاؾت 

ٓص ٖلى ْ عؾت ؤوكُت مام ال٣ُ ؼ  ١ٓ  ًتماخحٍٗؼ ٗجل٪   ْحٗخبر ،الضٞإ ٖنهاْ  ؤلاوؿانخ٣ اث الدكَغ

ـــ  ــ ـــ مً خُض اإلابضؤ ـ ٓا٣ٞت م٘ ــ  ٗاًحراإلاْٚحٍر مً  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالنٚحر مخ

ْلُت لخ١ٓ٣  ٗاث بؤلاوؿانالض ٦ْظا ج٣ضًم البضاثل اإلاالثمت لخل٪ الدكَغ ٓا٤ٞ م٘  ما،   ٖالنؤلا ًخ

ْلُت ٗاًحراإلاْ  ث ماخُض ظغث الٗاصة ٖلى أن حؿخسضم الخ٨ى  ،وؿانؤلااإلاٗىُت بد١ٓ٣  الض

ٗاث ٚحر اإلاخىا٣ٞت م٘  ُت ٖلى  ئيٟاءالضولُت في  ٗاًحر اإلاالدكَغ اث خ٣ى١ اههها٧الكٖغ

ٗالُت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان اجه  ؤلاوؿان، والخض مً ٢ضعة ٞو  . تألاؾاؾُوخٍغ

ٓ  بظغاء بلىالؿعي  .5 ٓاع م٘ الخ٩ ا مً ماخ ْٚحَر مً  مِٗم الخٗاْن ْ  ،اإلاٗىُحن حنالٟاٖلث ال٣اثمت 

ؼ  ْالخىُٟظ  ًتمادب الخام ٖالنؤلا ؤظل حٍٗؼ ٗ  اإلاضاٞٗحن  ٓاجُت  ،لّ ا٫الٟ مً ؤظل زل٤ بِئت م

 لٗمل اإلاضاٞٗحن. 

ْالخضابحر  .6 ْالؿُاؾاث  ٗاث  ٫ٓ الدكَغ ٗ  الخ٣ضم بخٓنُاث خ  حؿاَم  الخـي ،تالالٟ
ً
 ًتماخفي  بًجابُا

ْمخابٗت ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣   جىُٟظ جل٪ الخٓنُاث. ، 

ْ  بًالء .7 ؼ   . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخؤَمُت زانت بخٍٗؼ



 

 

 

٫ٓ مً َىا ْ  ْالخدلُلُت خ ْالغنضًت  ٓهُت  ْ ال ق٪ ؤن الضعاؾت ال٣اه ١ٓ ؤ يإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْبلضان  ؤلاوؿان ماؾب٤  في جد٤ُ٣   -ْلٓ ٌؿحر   -الٗغبي، ؾٝٓ حؿاَم ب٣ضع   الخلُجفي الُمً 

ؼ ط٦ٍغ ٦ْظا في حٍٗؼ ٓاجُت للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ب،  جم٨نهم مً  ،ؤلاوؿانم٩اهُت بىاء ْزل٤ بِئت م

ًْٞاء مً ا ت ؤٞسر،  ١ٓ ماؤعخب، ْي ًتمالخال٣ُام بٗملِم بٟٗالُت في ظٓ مً الخٍغ هاث للخ٣

ْمىار مً  لُتؤهج٘،  ْ  اإلاؿْا  ضر للجمُ٘. ؤ

 : اإلاىهج اإلاخب٘ في الضعاؾت

ٕٓ مدل   اإلاهاخبت لّ،  ؤلاق٩الُاثْ َظٍ الضعاؾت بن َبُٗت اإلآي
ُ
ازخُاع م ٖلى الباخض دخ  ج

ْجل٪ الُبُٗت،    خخـىاإلاىهج الٗلمي الظي ًخ٤ٟ 
 
 اَاإلا ،الجم٘ بحن ٖضة مىاهج ألامغب لٓ جُل

ّٖ ا٢خًذ َبُٗت الضعاؾت طل٪، لظا  ضة مىاهج حدشُت ؾىٝ وؿخسضم في ئٖضاص َظٍ الضعاؾت 

ؾىٝ ٨ًىن اؾخسضامىا  آلازغ والبٌٗ  ل أنلي،ها، ؾٝى ٌؿخسضم بك٩جخ٩امل م٘ بًٗ

مً أظل ، وجدضًض جىن٠ُ ص٤ُ٢ لها ،لبُان أبٗاص اإلاك٩لت مدل الضعاؾت مُليله بك٩ل ج٨

 . لها ا٢تراح الخلى٫ والخىنُاث اإلاىاؾبت

 :   ة مىاهج مغجبُت بـــج٣ضم ؾٝٓ وؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٖض   مافي يٓء 

ْج٣ُُم  ماُْٞطل٪  اإلا٣اعهت:مىهج الضعاؾت ال٣اهىهُت الى٣ضًت  .2 الضؾاجحر ًخٗل٤ بضعاؾت 

ْج٣ُُم صعظت ْ  ٫ْ مدل الضعاؾت طاث الخإزحر ٖلى ؤوكُت اإلاضاٞٗحن،  ىُت للض ٗاث الَٓ الدكَغ

ْاوسجامِا م٘  ٓا٣ِٞا   ٗاًحراإلاْٚحٍر مً  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتمادب الخام ٖالنؤلا ج

ْلُت لخ١ٓ٣  ْاوسجام ٦ ؤلاوؿانالض ٓا٤ٞ  ْحٗاعى ٦لي،  ؤْلي، )ج ْاوسجام  ؤْجىا٢ٌ  ٓا٤ٞ  ج

 ظؼجي(. 

ٓ  ماُٞ ٍْإحي مىهج الضعاؾت الغنضًت: .1 ٫ٓ ماًخٗل٤ بجم٘ اإلاٗل ْالبُاهاث خ  اثههها٧الا ث 

ْػ ْال ْ خجا ماث  ٓ  الخـي اإلاًا٣ًاثْٚحر طل٪ مً  ،ُتالاهخ٣ام٫ األٖا ٓز٣ُِا  ،ن ًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ ْج

ٓاث الشالر ْالخٗامل مِٗا ْ 3122مً  زحرةألا  زال٫ الؿى ْازغ ٖام  خخـىم  ٨ٍْدؿب م، 3124آ

ٓز٤ُ ؤَمُت زانت باليؿبت  ْالخ ٓالِم ال٩لُت نحاإلاضاٞٗ ًتمالخالغنض  مً ؤظل  ،ْجدؿحن ؤخ

م في  ْاَع ؼ ؤص ؼ حٍٗؼ ٓز٤ُ ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخحٍٗؼ ْالخ ْمِاعاث الغنض  ْاث  ، ٞٗبر امخال٥ ؤص

ٓا٢ُٗت للمضاٞٗحن ب ؤلاخاَتًم٨ً  ٓعة ال ٖٓت مابإبٗاص اله ٍّٓ مً مٓاَغ مخى ٓن  ،جدخ ٢ض ج٩

ٓاجُت جم٨نهم مً ال٣ُام بٗملِم بٟاٖلُت بًجابُت ٓن مٓاَغ  ؤْ ،باججاٍ الٗمل ٖلى زل٤ بِئت م ج٩

ْاؾدبضا ماجخم٘ بالؿاثضة في امل ألاْيإالخٟاّ ٖلى  بلىؾلبُت جغمي  ٍّٓ مً ْلم   ،صجدخ



 

 

 

  ،حأبٗاص الهىعة الىا٢ُٗت للمضاٞٗحن ؤلاخاَتوالق٪ أن 
 
 ح

ّ
ل م٣ضمت الػمت إلٖضاص عؤٍت ك٩

وعؾم زُِ  ن،ى ًخٗغى لها اإلاضاٞٗ الخـياث ههها٧للخهضي لال  اثؾتراجُجُاو٢اةُت و 

م في اإلاؿخ٣بلاواؾتر  ؼ أصواَع  ؤلاوؿانالىاظب لخ٣ى١  الاخترامًسضم  ماح ،جُجُاث لخٍٗؼ

اجه   . تألاؾاؾُوخٍغ

ْاإلاهاصع اإلاغظُٗت:  اؾخماعة  البدض اإلاُضاوي 

١ٓ مدل َظٍ الضعاؾت، بدض مُضاوي زانت ب٩ل خ٤ ؾخماعةاجم جهمُم  ٓن  مً الخ٣ ٧ي ج٩

 ٓ ٓز٤ُ اإلاٗل ْج ْٞدو ماؤؾاؽ ججمُ٘  ْظم٘  ْالبُاهاث  ْػ ْال اثههها٧اال ب تالخان ألاصلتث  اث خجا

١ٓ ، في البلضان مدل الضعاؾت ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ٓن ًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ الخـي جم  الخـيْالخ٣

 بها هي:  تي زانبدض مُضاو اؾخماعةجهمُم 

  .ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخخ٤  .2

3.  ْ  .الؿلمي الاخخجاطخ٤ الخجم٘ 

ًٍٓ الجمُٗاث  .4  .الخ٤ في ج٩

5.  ٫ٓ ْ  بلىالخ٤ في الٓن ْلُت   .بها الاجها٫الُِئاث الض

ْالخٗبُـغ.  .6  الخ٤ في الغؤي 

7.  ٓ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ت الخه   .ؤلاوؿانث اإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣ ماخٍغ

ْمىا٢كت يالخ٤ في اؾخ .8 ٍٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫ خ١ٓ٣ باٍ    .ؤلاوؿانْجُ

نالخ٤ في اإلاكاع٦ت في بصاعة  .9  .الٗامت للبالص الكْا

 .الٗاص٫ ؤلاههاٝالخ٤ في   .:

ٍٓل.   .21 ٫ٓ ٖلى الخم  الخ٤ في الخه

ْ بدض مُضاوي زانت ب اؾخماعةجم جهمُم  ما٦ في الُمً  ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣ إ

الضؾاجحر  : هيٞباليؿبت للمهاصع اإلاغظُٗت  ماؤ ،عاؾتمدل َظٍ الض الٗغبي الخلُجْبلضان 

ْ للض٫ْ مدل الضعاؾت تألاؾاؾُ ألاهٓمتْ  ْال٣غاعاث الخىُٓمُت ،  ٓاثذ  ْالل ٗاث   ،بلخ ....الدكَغ

ٕٓ الضعاؾت.ْ  ت طاث الهلت بمٓي ْالضعاؾاث الىٍٓغ ْالبدٓر  غ   الخ٣اٍع

 



 

 

 

ٍٓب الضعاؾت ْجب  : ج٣ؿُم 

 هٓغ 
ً
ٓن  ا اع ٌٗخبـغ ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنل٩ اإلاغظعي ألوكُت اإلاضاٞٗحن  ؤلَا

٢ٓ ،ٖالنؤلا َظا  ، خُض ٌكملؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣   خ٣
ً
 مٗتٞر ا

ً
  ا

ً
١ٓ  بها ؤنال ْلُت لخ٣ في اجٟا٢ُاث ص

  ؤلاوؿان
ً
ٓها ْالؿُاؾُتملؼمت ٢اه ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ْمً بُنها الِٗض الض ٠ُ٦  ٖالنؤلا حن ٍْب   ،، 

ٓاعصة في  ١ٓ  جٟا٢ُاثالاؤن الخ١ٓ٣ ال ْلُت الغثِؿت لخ٣ جىُب٤ ٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ  ؤلاوؿانالض

ٓن بّ ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٓم ٓظّ زام ٖلى ٖالنؤلا طل٪ ٌكخمل  بلى ياٞتةإل ب ،ْالٗمل الظي ٣ً   ب

١ٓ ٖكغة  ١ٓ عثِؿت لِا ؤَمُهها في الضٞإ ًٖ خ٣  ، ؤلاوؿانخ٣
ً
 ٖالنإل  تالخانلؤلَمُت  ْهٓغا

ٍٓب اإلانهجي الظي اٖخمضٍ َظا ةهى، ٞؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ْالخب ا ؾٝٓ وٗخمض الخ٣ؿُم 

ٍٓب َظٍ الضعاؾت ًٖ  ٖالنؤلا  ْجب ْ ٦مُٗاع عثِـ لخ٣ؿُم   ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

ْص٫ْ  ْمً زم   الخلُجفي الُمً   جم ج٣ؿُم َظٍ الضعاؾت ٖلى الىدٓ الخالي:  الٗغبي، 

ٓـغة ٖــامت ٖلى  :ألاو٫ ال٣ؿم  ١ٓ  ًتماخ ٖالنبْوُٗي ُّٞ ه : ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

اث  ًتماخالخٗاٍع٠، الخ٤ في  ْالخٍغ ْٚحٍر مً الخ١ٓ٣  اإلاكاع بليها في  تألاؾاؾُاإلاضاٞٗحن 

لُاث، ٖالنؤلا  ا مً  مؿْا ْٚحَر ْلت  ٓمُ الٟاٖلحنْْاظباث الض ن اإلاغجبُت بد٤ الضٞإ حٚحر الخ٩

 ١ٓ ْ ، مؿؤلاوؿانًٖ خ٣ ْْاظباث اإلاضاٞٗحن ًٖ خا ٓهُت ؤلاوؿان١ٓ٣ لُاث  ، ال٣ُمت ال٣اه

ْالخدٖالنلئل  ٓص  ُت ال٣ُ ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ  ًم٨ً ؤن جٟغيِا الض٫ْ  الخـيضًضاث ،  قٖغ

اجّ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣   . تألاؾاؾُْخٍغ

ت م ال٣ؿم الشاوي: ْمٗٞغ ْبلضان ْهسههّ لضعاؾت  ْلت الُمً   ،الٗغبي الخلُجضٔ مغاٖاة ص

ٓظب مااللتزا ْلُت بم هل َظا ال٣ؿم وؿه  لظل٪ ، ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتامخ بٖالنتها الض

ْبلضان  ٠٢ٓ الُمً  ْج٣ُُم م ْلُت الغثِؿت  الاجٟا٢ُاثالٗغبي الؿخت مً  الخلُجباؾخٗغاى  الض

ْاؾخجالء ؤزغ الخدٟٓاث (5)ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣   ماُٞ الاجٟا٢ُاثؤبضتها ٖلى جل٪  الخـي، 
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ْمؿماًخٗل٤ بخدضًض هُا١ التزا ْ تها  ، زم هدب٘ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخلُاتها ججاٍ ا

 ٓ ٠٢ٓ خ٩  حنالخايٗن جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ماث البلضان مدل الضعاؾت، مً يماطل٪ بغنض م

اث  الًههال ْالخٍغ ٓهُت، بالخ١ٓ٣  ٓعٍت اإلاكاع بليها في  تألاؾاؾُال٣اه  . ٖالنؤلا املخ

ْلهَْظا ٧لّ  ٫ٓ عثِؿت ٖلى الىدٓ مافي ز ّدىا  الخالي: هُت ٞه

ْبلضان  :ألاو٫  الٟهل ْلت الُمً  ٠٢ٓ ص ْلُت اإلاٗىُت  الاجٟا٢ُاثالٗغبي مً  الخلُجم الض

 .ؤلاوؿانبد١ٓ٣ 

ث الضو٫ الٗغبُت مدل مامضي التزام خ٨ى  ،ٞيها دىاو٫ ىبٗت الخالُت ٞالؿ الٟهى٫  ماأ

  ؤلاوؿانخ٣ى١  ن جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖماحً ،الضعاؾت
 
 جا جمخٗا

 
 : تحالخ٣ى١ الخالُ ما

ْ  : الشاوي الٟهل  .الؿلمي الاخخجاطالخ٤ في الخجم٘ 

ًٍٓ ال الشالض: لــالٟه  جمُٗاث.الخ٤ في ج٩

٫ٓ  ٘:ــــالغاح الٟهل ْ  بلىالخ٤ في الٓن ْلُت   .بها الاجها٫الُِئاث الض

ٍٓل :الخامـ الٟهل ٫ٓ ٖلى الخم  .الخ٤ في الخه

اث اإلا ْالخٗبُـغ ؤيالخ٤ في الغ  الؿاصؽ: الٟهل ْالخٍغ ٫ٓ ْالخ١ٓ٣  ت الخه غجبُت بّ: )خٍغ

 ٓ ٍٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫ ي، الخ٤ في اؾخؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماٖلى مٗل ْجُ ْمىا٢كت  باٍ 

 .(ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

 .الٗاص٫ ؤلاههاٝالخ٤ في  هل الؿاب٘:ٟال

نبصاعة في الخ٤ في اإلاكاع٦ت  الشامً: الٟهل  الٗامت للبالص. الكْا

٫ْ ه ،زم هسخخم الضعاؾت بسالنت ٖامت ْج٣ُُم ذ بليها بكإن هزل الخـيالىخاثج  ٞيها دىا عنض 

ٖٓت مً الخٓنُاث ْمً  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  خاالثمجمل  زم هدب٘ طل٪ بمجم

ْ جدؿحن ٨ُُٟت ب تالخان  في البلضان الٗغبُت.   ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

 ،، ٢هض الؿ ُلٖلى هللاو 

 مض الٛمغي ـص.مد

 ؤلاوؿانْزبحر خ١ٓ٣  مدام  
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  األيلالقسم 
 ًتاــــــمخ ئٖالن فيامت ــــــغة ٖـــــــهٓ

 ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 
٠، الخ٤ في ) حٍر  ًتماخالخٗاٍع اإلاضاٞٗحن ٚو

اث مً  اإلاكاع ئليها  تألاؾاؾُالخ٣ى١ والخٍغ

الضولت وواظباث لُاث إو مؿ، ٖالنؤلا في 

ا مً  حَر حن ُٚحر الخ٨ىم الٟاٖلحنٚو

، ؤلاوؿانجبُت حد٤ الضٞإ ًٖ خ٣ى١ اإلاغ 

وواظباث اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  مؿإولُاث

ُت  ،ٖالنلل ال٣ُمت ال٣اهىهُت ، ؤلاوؿان قٖغ

ها ًم٨ً أن جٟغي الخـي والخدضًضاث ال٣ُىص

ٖلى أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١  الضو٫ 

 (ؤلاوؿان



 

 

 

 : متهُد وحمسُى

ْلي لخ١ٓ٣  ٓن الض ٓا ٖلى ؤهٟؿِم  ظًًال ألاشخاملئ٪ ْ أل  تالٟٗال ًتمالخا ؤلاوؿان٨ًٟل ال٣اه آل

ٓا ب ؤن ْ مىخهى ًخدمل اجّ  ؤلاوؿانض ٖبء الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ جالالصجاٖت   ؤيفي  تألاؾاؾُْخٍغ

ٓا٢٘  ،بلض مً بلضان الٗالم ْلي ب الاَخمامن ؤْال بلٜ ٢ض  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتمادالض

 خض
ً
 ن٩اإلاخدضة جهضع  ألامم َُئتظٗل  ،مً الخغم ا

ً
ْلُ ا  ص

ً
 زان ا

ً
 ألامم ئٖالن" :َْٓ  ،بهم ا

ٓظب ٢غاع الجمُٗت الٗامت الهاصع  (1)"ؤلاوؿانحاإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  الخاماإلاخدضة  بم

شب ٢64/255م ع لؤلمم اإلاخدضة  ٓن صٌؿمبر : خاٍع   ،م9::2 ألا٫ْ /٧اه
ُ
ى لٖاإلاخدضة  ألاممُّٞ  صكض  ح

ُٖت ن ماالتزام الض٫ْ بً   ،ؤلاوؿانؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ مكْغ
ً
 ًتماخ بيٟاءًٖ  ًٞال

 .اإلاضاٞٗحنِاالء ٞٗالت ل

ْلي  ْعٚم خغم ْلُت  ًتماخ بيٟاء ٖلىاملجخم٘ الض   ،ؤلاوؿانلمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ لٞٗالت ص
 
 بال

ٓ  ؤن ْلث اإلامااإلاٗل ٫ٓ ت خضا ْ  خ ْصًت هُا١  بلى، حكحر في بلضان الٗالم يإ اإلاضاٞٗحنؤ مدض

ٓعاث  خُض ، الؿلمُت ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم ًتماخلِم في اٖلى نُٗض اخترام خ٣ ًجابُتؤلا الخُ

ٗاث المً ٗضًض الخالي في ال ؤلاججاٍؤن  ٓاثذ صازلُتبلضان ًخمشل في بنضاع حكَغ ْل ىُت  اهههاط ْ  َْ

ٓاهحن ٞٗلُتعؾاث مام عؾت مامً الخحز اإلاخاح إلابك٩ل ٦بحر جدض  ،مً ٢بل ال٣اثمحن ٖلى بهٟاط ال٣

ْجدؤلاوؿانالخ٤ في الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ُت مهُىٗت ٖلى  بيٟاء ٫ ْ ا،  ١ٓ اههها٧قٖغ اث خ٣

 يٗاٞئ ؤلاوؿانيٗاٝ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ئوبالخالي  ،(7)ؤلاوؿان
 
 قضًض ا

 
بٗض زانت و  ،ا

م وحٗاْم ٢ضعاتهم ٖلى الخأزحر   ،حلضانهم فيالٗام  أيفي اججاَاث الغ  ؤلاًجابيجىامي أصواَع

، ٚحر الخ٨ىميو  الخ٨ىمي الٟؿاصوم٩اٞدت  ،ضًمى٢غاَيال ؤلانالح ٢ًاًاحاججاٍ جبني 

ؼ خالت خ٣ى١  ًتماخوالٗمل ٖلى  اج ؤلاوؿانوحٍٗؼ  . تألاؾاؾُه وخٍغ

٫ٓ  جضع بىاً، البدض هخاثجْصْن اؾدبا١  ٫ْ الفي  ؤلاوؿانإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ان ؤ ال٣ الٗغبُت  ض

ٓن  مدل َظٍ الضعاؾت معؾت مامال حؿمذ لهم ح ،ٚحر مىاجُتحِئت  وؾِ ٌِٗك في مجا٫  أصواَع
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ت ومً  أظىاء ْل في ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ الضٞإ   هم نأ ما٦ ،ألامانالخٍغ
 
ٌؿضصون  ما ٚالبا

 زمى
 
 حآَ ا

 
 نحمٗخ٣ل أو، ُتألامى ألاظهؼةمً ن حمغا٢ب أون حمالخ٣ مائٞهم ، لصجاٖههم ا

ٚحر مىهٟت ظاةغة و ث ماسجىاء بٗض مدا٦ أو ،مهُى٘ أوألؾباب مٗٓمها ٚحر خ٣ُ٣ي 

َى  ،اإلاضاٞٗحنَإالء  ئلىاإلاىظهت  ألاؾلختٍٓل أزُغ ، و اإلادا٦مت الٗاصلت ٗاًحر إلاجٟخ٣ض 

م الٗامت في مجا٫ الضٞإ والخسىًٍ ؾالح الدكهحر بهم  ه ؾحرتهم الصخهُت وأصواَع وحكٍى

 . الىَنيالٗام  أيم الغ ماأ ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ 

ٓ خعؾاث مابن م ، ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ججاٍ  مدل َظٍ الضعاؾت الٗغبُت الض٫ْ  ثما٩

ٓا٤ٞ م٘ في ؤٚلبها م جدؿ ْٖضم الخ ْلُت  ٗاًحراإلابالخىا٢ٌ   ًتماخ بٖالن في اإلاكاع بليهاالض

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  اْٚحَر ،اإلاضاٞٗحن ٓاز٤ُ الض ٫ْ  بالتزام إلاخٗل٣تاْ ، ؤلاوؿانمً اإلا ؤًٖاء الض

ْلي  تراٝاملجخم٘ الض ُت  بااٖل  ، ؤلاوؿانؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ بكٖغ
ً
اخترام ًٖ  ًٞال

ْ مؿ ْْاظبها الغثِس يلا ْص  ظًًلا ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخفي  ُهها  ٓن صازل خض ٣ًُم

ٓ  الجٛغافي٢لُمِا ب ٓهُت.  الًههالن بالخالي ٍْسًٗ  ال٣اه

ْ ٢ْبل اؾخٗغاى  ، مدل َظٍ الضعاؾتالٗغبُت الض٫ْ في  ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخ بٖالنظاء في  مام إَللخٍٗغ٠ بالضعاؾت َظٍ مً  ألا٫ْ ال٣ؿم هسهو 

ْ  ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ْمباصت  لُاثمً ؤخ٩ام   ،ؤلاوؿانضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ اإلا ًتمادزانت ب مؿْا

٫ٓ  ْطل٪  ٖلى الىدٓ الخالي:  في زالزت ٞه

 ْٖىانٍغ الغثِؿت. ؤلاوؿانالخ٤ في الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣   :ألاو٫  الٟهل  م٘ بُان مكخمالجّ 

 لُااإلاالشاوي:  الٟهل ٓاظباث اإلاغجبُت بالخ٤ في الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ثؿْا   .ؤلاوؿانْال

 ٓهُت إل الشالض:  الٟهل ٓص ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ ٖالنال٣ُمت ال٣اه  الخـي ْالخدضًضاث ْال٣ُ

 .  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ؤوكُت اإلاضاٞٗحنجٟغى ٖلى  ًم٨ً ؤن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

األول انفصم

 اإلَسبٌاحلك يف اندفبع ػٍ حمىق 

 ٠ ٫ٓ  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخ ناٖال حفي م٣ام الخٍٗغ ْلي نضع  هّ ن٪  به٣ ص

 
ً
  ،ؤلاوؿانخ٤ ٧ل شخو في الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ٢غاعإل زهُها

ً
 ًتمالخا بيٟاءًٖ  ًٞال

  ٗ ٓاءً عؽ َظا الخ٤، ماٖلى ٧ل مً ً تالالٟ  ؤْ ألاٞغاصم٘ ٚحٍر مً  باالقترا٥ ؤْ ،٧ان بمٟغصٍ ؾ

ٓمُت  ماٖاثالج ٓهُت ما( 31ٖلى ) ٖالنؤلا ٍْدخٓي َظا  ،ث الهلتاإلااؾؿاث طا ؤْٚحر الخ٩ صة ٢اه

ٓ  ٖامتصًباظت حؿب٣ِا  ْايٗٓ ماٖلى ز ي جدخ ٓع   ٖالنؤلا وي ٣ٞغاث، ًا٦ض ٞيها  ٖلى ظملت ؤم

 ٖلى الىدٓ الخالي:  ْهي ْمباصت َامت،

 صًباظت

 بٖالن خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان

ٓع طا ْؤ٦ضث مً ظضًض ٖلى ظملت ؤم ذ  ْاٖتٞر  ث نلت بالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان()ؤ٦ضث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لخأ٦ُض ٖلىا

 مغاٖاة م٣انض ؤَمُت -

ْمباصثّ  مم اإلاخدضةألا مُشا١ 

ؼ ْخماًت ظمُ٘  مً ؤظل حٍٗؼ

اث ْالخٍغ  خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ألاؾاؾُت لجمُ٘ ألاشخام في  

 ٧ل بلضان الٗالم،

الن الٗا - لمي ؤَمُت ؤلٖا

ْالِٗضًً  لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ْلُحن الخانحن بد١ٓ٣  الض

ؤلاوؿان بٓنِٟا ٖىانغ 

ْلُت  ٓص الض ؤؾاؾُت في الجِ

ؼ اخترام خ١ٓ٣  ْلت لخٍٗؼ اإلابظ

اث ألاؾاؾُت  ْالخٍغ ؤلاوؿان 

ْؤَمُت اله٥ٓ٩  ْمغاٖاتها، 

ألازٔغ لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ٓمت ألامم  اإلاٗخمضة في بَاع مىٓ

 ًٖ اله٥ٓ٩ 
ً
اإلاخدضة، ًٞال

مضة ٖلى الهُٗض اإلاٗخ

 ألا٢لُمي.

تراٝا  : لدؿلُم والٖا

ن ظمُ٘ ؤًٖاء املجخم٘ ؤ -

الضْلي ًًُلٗٓن، 

ْمىٟغصًً،  مجخمٗحن 

ؼ  بالتزامِم الغؾمي بخٍٗؼ

ْحصجُ٘ الاخترام لخ١ٓ٣ 

اث  ْالخٍغ ؤلاوؿان 

ألاؾاؾُت للجمُ٘ صْن 

 ،ٕٓ  جمُحز مً ؤي ه

ْبط جا٦ض مً ظضًض ما  -

لخد٤ُ٣ الخٗاْن الضْلي مً 

ٓٞاء بهظا  ؤَمُت زانت لل

 
ً
٣ْٞا  للمُشا١، الالتزام 

بالٗال٢ت بحن الؿلم  -

ْالخمخ٘  ْلُحن  ْألامً الض

اث  ْالخٍغ بد١ٓ٣ ؤلاوؿان 

 ،ألاؾاؾُت

ا ؤن  - بط جً٘ في اٖخباَع

ُٚاب الؿلم ْألامً 

ْلُحن   ال الض
ً
 ًنهٌ ٖظعا

 .لٗضم الامخشا٫

 

 و 
 
 : ئط جإ٦ض مجضصا

ؤن ظمُ٘ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  -

اث  اث ْالخٍغ ألاؾاؾُت هي خٍغ

ْخ١ٓ٣ ٖاإلاُت ٚحر ٢ابلت 

ْمخهلت  ْمترابُت  للخجؼثت، 

ا  َؼ ٍْيبغي حٍٗؼ ُٞما بُنها 

٣ت ٖاصلت  ْجىُٟظَا بٍُغ

ْمىهٟت، صْن ؤلازال٫ بدىُٟظ 

ؤي مً َظٍ الخ١ٓ٣ 

اث،  ْالخٍغ

ٓاظب  - ْال لُت  ؤن اإلاؿْا

ؼ ْخماًت  الغثِؿحن في حٍٗؼ

اث ْالخٍغ  خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

ٖاج٤  ألاؾاؾُت ٣ًٗان ٖلى

ْلت  .الض

لُت  - ْمؿْا بط حٗتٝر بد٤ 

ْالغابُاث  ْالجماٖاث  ألاٞغاص 

ؼ اخترام خ١ٓ٣  في حٍٗؼ

اث ألاؾاؾُت  ْالخٍغ ؤلاوؿان 

٠ بها ٖلى  ْػٍاصة الخٍٗغ

ْالضْلي.  الهُٗضًً الَٓجي 



 

 

 

ْمؤخ٩ ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالن مً الُبُعي ؤن ٌؿههلْ  ٦ْٟالت الخ٤  ة٢غاعبٓاصٍ امّ 

ٓاٖض ،ألاؾاؽ ى ، اإلاضاٞٗحن ًتماخ ْآلُاث الظي جغج٨ؼ ٖلُّ ٢  ؾىاء  الخ٤ اإلا٣غع ل٩ل شخو، َو

اث  ،ؤلاوؿان، في الضٞإ ًٖ خ٣ى١ اٖاثوالجم اصألاٞغ مً  م٘ ٚحٍر حاالقترا٥ أومٟغصٍ ح والخٍغ

 صولُاإلاٗتٝر بها  تألاؾاؾُ
 
   .ا

ْلى مىّ  ٖالنؤلا  خُض هو  ٖلى ؤن: في اإلااصة ألا

ؿعى  باالقترا٥غصٍ و ـخ٤ ٧ل شخو، حمٟمً "  ىألاولصة ااإلا ، أن ًضٖى َو  ئلىم٘ ٚحٍر

اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماوئٖ ًتماخ ًً ٖلى الهُٗض تألاؾاؾُوالخٍغ

 ."الىَني والضولي

ْلصة اْلبُان خ٨م اإلا ٓهُتآجدضًض ْ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالن مًى ألا ا ال٣اه بض ؤن  ، الْالٗملُت زاَع

 أو )وُٗي 
 
ٟ (ال  حٍٗغ

ً
 ص٣ُ٢ ا

ً
ٓص باإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ا  ،خًّماالظي جلتزم الض٫ْ بد ،ؤلاوؿانللم٣ه

١ٓ ٣اثمت ب جمخّٗن مايْ  اث الخ٣ ٓعٍت  ْالخٍغ ت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤوكُة غ ؤزىاء مباقاملخ

 ن )، زم هبح  ؤلاوؿان
 
ٓم (زاهُا ْ ْ  ،ؤلاوؿانخ٤ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  مِٟ ٖىانٍغ بُان مكخمالجّ 

 . الغثِؿت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األولبحث ادل

؟اإلَسبٌيٍ ْى ادلدافغ ػٍ حمىق 

ؿع" : بلى ؤلاوؿانحٍٗغ٠ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ًىهٝغ  أوحمٟغصٍ،  ى٧ل شخو ًضٖى َو

، م٘ ٚح حاالقترا٥ ؼ و  ئلىٍر اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماٖئو  ًتماخحٍٗؼ ٖلى  تألاؾاؾُوالخٍغ

 . (8)الهُٗضًً الىَني والضولي"

 ْ٠ ذ ْعص بك٩ل الىٓغي  َظا الخٍٗغ ْلصة ااإلامتن  فينٍغ ض بك٩ل ٖملي ججؿ   زم، ٖالنؤلا ى مً ألا

 ممألا ُِئت لؤلمحن الٗام ل الخامللممشل  ؤلاوؿانً لجىت خ١ٓ٣ ٓظب الخ٩ل٠ُ الهاصع ٖبم

ْالظي خضص ؤلاوؿاناإلاخدضة بكإن اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الغثِؿت للممشل ْالخ٩لُٟاث  ِاماإلا، 

  :ًلي ماُٞ الخام

 أيث اإلاخٗل٣ت حىي٘ وخ٣ى١ ماوالغص ٖلى: اإلاٗلى  خل٣ي والخد٤٣ مًالو  الاؾخ٣هاء"

 
 
ؼ و آم٘  الخٗاون ح أو  ،شخو ٌٗمل مىٟغصا ً، لخٍٗؼ اث  ؤلاوؿانخ٣ى١  ًتماخزٍغ والخٍغ

  (9)."تؾاؾُألا 

ٓٞغ باليؿبت لً ؤنٌؿخلؼم  ،ؤلاوؿانو نٟت اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ شخ ؤي ي ٨ًدؿب٧ْ  ن اَغّ قخ

ْ  ماَؤخض، ؤؾاؾُان ٓعي،  آلازغق٨لي   : ماَْمٓي

 

١ٓ  ًيخهجِا اإلاضاًٞ٘خٗحن ؤن  الخـيًسو الٓؾاثل ظا الكٍغ َْ الك٨لي: الكٍغ .2 ًٖ خ٣

ٓة  عؾت ؤوكُخّمام ٖىض ؤلاوؿان اجّ  ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ ماْبٖ ًتماخ ؤْ ،بلىفي مجا٫ الضٖ ْخٍغ

ٓن جل٪ الٓؾاثل  في ، خُض ٌكتٍرتألاؾاؾُ ًخمخ٘ اإلاضاٞ٘  خخـى "ؾلمُت طاث َبُٗت"ؤن ج٩

                                                           
ه: كضمن نفس إإلطار السابق، عرفت ادلؤسسة الدكلية حلماية ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف "اخلط األمامي" ادلدافع عن حقوؽ اإلنساف أبن(  7

راجع يف ذلك:  يتضمنها اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف". التػيلتعزيز أحد أك مجيع احلقوؽ كاحلرايت  ،"الشخص الذم يعمل بشكل سلمي
 info@frontlinedefenders.orgكما بعدها   3دليل احلماية للمدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، إصدارات منظمة "اخلط األمامي" ص 

لبت جلنة حقوؽ اإلنساف من األمُت العاـ لألمم ادلتحدة إصدار تكليف بشأف ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، ككاف هدؼ ط ـ2111يف العاـ  (8
أضافة إىل مجع ادلعلومات عن أكضاع ادلدافعُت عن  ،اللجنة من ذلك هو تقدمي الدعم لعملية تنفيذ اإلعالف اخلاص ابدلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف

: تعقيب على اإلعالف إىل ذلكأنظر يف  ،الذم يؤسس ذلذا التكليف( 2111/61ع العامل. )راجع يف ذلك: القرار حقوؽ اإلنساف بشىت بقا 
إعداد  ادلقررة من  ،األفراد كاجلماعات كهيئات اجملتمع يف تعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف كحرايته األساسية ادلعًتؼ هبا دكليان  ؤكلياتادلتعلق حبق كمس
  .6لة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل صاخلاصة ادلعنية حبا



 

 

 

ىُت اإلا٣غعة لّ ًتمالخبا ْالَٓ ْلُت  ٓظب  الض  23/2صة اٌؿخٟاص طل٪ نغاخت مً اإلا، ٖالنؤلا بم

، في أن  باالقترا٥و  ل٩ل شخو الخ٤ حمٟغصٍ -2" :جىو ٖلى ؤن الخـيْ  ،ٖالنؤلا مً  م٘ ٚحٍر

 ".ؤلاوؿاناث خ٣ى١ اههها٧الؿلمُت إلاىاًَت  ألاوكُتٌكتر٥ في 

 ؤًًِٟم طل٪  ما٦
ً
اإلا٣غعة  ًتمالخا ؤن بلىحكحر  الخـيْ  ،ٖالنؤلا مً  23/4صة امً ؾُا١ اإلا ًا

ٓن  حنلمضاٞٗل ُىت بإن ج٩ جي، َع ٓن الَٓ ْمخّفي ْل ال٣اه ْ  م٣ا  ألاٞٗا٫ْمٗاعيخّ لؤلوكُت 

ْلخّ،  بلىٓبت اإلايؿ  جخم ٞٗلُص
ً
 ؤْتهضًض  ؤْب٦غاٍ  ؤْٖى٠  ؤيْؾاثل ؾلمُت ال جىُٓي ٖلى باهههاط  ا

 خُض جىو ٖلى : . بلخزاػ..ابت

 21/3صة ااإلا

،  باالقترا٥ًد٤ ل٩ل شخو، حمٟغصٍ و  -3 ن ًخمخ٘ في ْل أم٘ ٚحٍر

ّٗ  ًتمادال٣اهىن الىَني ح اعيخه، حىؾاةل مٗ أو  م٣اومخهالت لضي ٞ

حٗؼي  الخـيها جل٪ ٞي ماحالضو٫،  ئلىاإلايؿىبت  ألاٞٗا٫ُت وؾلمُت لألوك

اث  ؤلاوؿانلخ٣ى١ اث اههها٧ ئلىاإلاإصًت و ، ًٖ ٞٗل الامخىإ ئلى والخٍغ

 ، تألاؾاؾُ
 
، وجإزغ ٞغاصأ أو ٖاث ماجغج٨بها ظ الخـيٞٗا٫ الٗى٠ ًٖ أ ًٞال

اث  ؤلاوؿانلخمخ٘ حد٣ى١ في ا  ت. ألاؾاؾُوالخٍغ

ُٖٓت  الكٍغَظا ِ غجبٍْ اإلاىيىعي: ٍغ الك .1 ١ٓ  ٓن عؾِا اإلاضاٞٗماً الخـي ألاوكُتبى ًٖ خ٣

ْهي خؿب حٗبحر اإلاؤلاوؿان ْلصة ا،   ًتماخ ئلى"الضٖىة والؿعي  :اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنى مً ألا

اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماٖئو   .ٖلى الهُٗضًً الىَني والضولي" تألاؾاؾُوالخٍغ

 
ً
ب٣ا عثِؿت هي:  مجاالثمل ٖلى زالزت خحك ؤلاوؿانُت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ٞةن ؤوك لظل٪، َْ

ٓة  ؼ خ١ٓ٣  بلىالضٖ ْحٍٗؼ  ،(:)ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ مابٖ ؤْ، ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخ ؤْ، ؤلاوؿانوكغ 

                                                           
على نشر مفاهيم ، : األكؿ، عمل ادلدافع بُت مواطٍت دكلته دكف متييز ألم سببهامُت إىل احًتاـ حقوؽ اإلنساف إىل نطاقُت الدعوةمفهـو  فضي( ي   9

ل اإلعالمية ادلتنوعة كالًتبوية احلكومية كغَت ، كخاصة الوسائ، ادلشركعة قانونن حقوؽ اإلنساف مبختلف كسائل االتصاؿ كالتأثَتكمبادئ كقيم 
ألنشطة ادلدافعُت، يكوف يف مواجهة الدكلة من أجل حثها على احًتاـ ك/أك محاية ك/أك  "النطاؽ الثاين"احلكومية ذات الصلة ببناء النشئ. أما 

 ألم سبب. إعماؿ حقوؽ اإلنساف يف اجملتمع جلميع ادلواطنُت دكف متييز 
ابيػان أبف هنػاؾ جػزاء مػا سػوؼ يتخػذ يف أجيكتعطػي انطباعػان  بػدك، فإهنػا تلمػدافعُت عػن حقػوؽ اإلنسػاف أف يقومػوا هبػاميكػن ل التػي اية""احلمأما فكرة 

ترتكػب ضػد حقػوؽ  التػػي. كمػا أف ذات الفكػرة لمػل "صػراحة" كشػف االنتهاكػات اإلنساف اكاحلرايت األساسػيةادلستقبل بشأف انتهاكات حقوؽ 
كػػانوا، كحػػس السػػلطات ادلعنيػػة علػػى التصػػدم لتلػػك االنتهاكػػات كزلاكمػػة ادلسػػؤكلُت     يف ارتكاهبػػا أاين ُت، كفضػػا ادلتػػورطتػػه األساسػػيةاإلنسػػاف كحراي

 عنها كتعويض الضحااي. 



 

 

 

ٕٓ ما٣ًخهغ وكاٍ اإلاضاٞ٘ ٖلى م٢ض ْ  ٖلى  ؤلاوؿانؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ مً  ْاخضعؾت ه

ْلي ؤْالهُٗض ال٣ُغي  ؼ ، بإن حهخم ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: الض ْ بمِمت حٍٗؼ عؾت مايإ "الخ٤ في مؤ

ت الغ  ٗ  "، باْٖالخٗبُـغ ؤيخٍغ  ض ماقغ خباع ؤن ٦ٟالت َظا الخ٤ ح
ً
 َا ا

ً
ٓع  ما في ٢ُاؽ صعظت الخُ

٢ٓغاَيال ؤن حكخمل  ؤلاوؿانًم٨ً للمضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ما٦ ،ؤلاوؿانْاخترام خ١ٓ٣  ضًم

ٖٓت ٖلى وكاَاث طاث َبُٗت ،ؤلاوؿانؤظىضجّ في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ْمخى  .ٖامت 

                                                                                                                                                 

: حػػوؿلة كذلػػك ابإلجابػػة علػػى األسػػئ اإلنسػػاف،علػػى القيػػاـ بػػدكر رائػػد علػػى صػػعيد محايػػة حقػػوؽ ادلػػدافعُت عػػن حقػػوؽ اإلنسػػاف قػػادركف أف  ضػػَتكال
انتهكػت، لديػد هويػة الضػحااي، لديػد هويػة ادلسػؤكلُت عػن انتهػاؾ هػذر احلقػوؽ، اتريػخ االنتهػاؾ، مكػاف االنتهػاؾ،  التػػيمضموف احلػق أك احلقػوؽ 

ن انتهاكػػات حقػػوؽ ، مث ادلطالبػػة مبحاكمػػة ادلسػػؤكلُت عػػأسػػباب االنتهػػاؾ كهركفػػه، حجػػم األضػػرار كا اثر ادلاديػػة كادلعنويػػة ادلًتتبػػة علػػى هػػذا االنتهػػاؾ
 اإلنساف.
تشػمل مػن ضػمن أمػور عديػدة،  التػػيإىل مجيػع ادلماراسػات كاألعمػاؿ ) فإهنا تشػَت أف تكوف زلوران ألنشطة ادلدافعُت ميكن  التػي "عماؿإلا"أما فكرة 

يكػػػوف  التػػػػيلتوعيػػػة كالتػػػدريب ..إ (، البالغػػػات ، النػػػداءات العاجلػػػة، البيػػػانت، التقػػػارير، الدراسػػػات كاألحبػػػاث، ادلػػػؤمترات ، النػػػدكات ، محػػػالت ا
دكف الغػػرض منهػػا: حػػس احلكومػػات كتشػػجيعها كالضػػغط عليهػػا مػػن أجػػل الػػاذ كافػػة التػػدابَت التشػػريعية كالعمليػػة الالزمػػة لكفالػػة متتػػع كػػل ادلػػواطنُت 

 متييز حبقوؽ اإلنساف كاحلرايت األساسية. 



 

 

 

 انثبينادلبحث 

اإلَسبٌاندفبع ػٍ حمىق  حكيشخًالث 

 
ً
ْلصة مالل ٣ْٞا ٓم  ٟط يًُ  ،ٖالنؤلا ى مً ألا  ْاخضمٗجى  بلى ؤلاوؿانخ٤ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ مِٟ

ؿعى  باالقترا٥خ٤ ٧ل شخو حمٟغصٍ و " :َْٓمخ٤ٟ ٖلُّ  ، أن ًضٖى َو  ًتماخ ئلىم٘ ٚحٍر

اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماوئٖ  .ٖلى الهُٗضًً الىَني والضولي" تؾاؾُألا والخٍغ

ْلٖىانٍغ  بلىْعصٍ خ٤ َظا البخدلُل ْ    ،ُتألا
ً
ال  ،مخالػمت تعثِؿزالزت مباصت ٖلى  هجضٍ مكخمال

ُت  مبضؤ: يْه اهبُن الٟهلًم٨ً  ١ٓ ظمُ٘ قٖغ ْاظب ْمبضؤ ، ؤلاوؿانؤوكُت الضٞإ ًٖ خ٣

ْؤزحالؿلمُت ؤوكُههمعؾت ماؤزىاء م حناإلاضاٞٗ ًتماخ  ، 
ً
ن جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ب٣اثمت مامبضؤ ي را

ٓعٍت الالػمت إلا ١ٓ املخ ١ٓ ماالخ٣ ٖلى الىدٓ طل٪  دىا٫ْ هْ  ،ؤلاوؿانعؾت الخ٤ في الضٞإ ًٖ خ٣

 الخالي:

ُت  :ألاو٫ اإلابضأ   : ؤلاوؿانأوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ قٖغ

عة  :َْٗجي َظا اإلابضؤ ُت ظمُ٘ الخام ب ٢غاعؤلايْغ الضٞإ ًٖ الؿلمُت اإلاخهلت ب ألاوكُتكٖغ

اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣   اإلاٗتٝر بها ٖاإلاُ تألاؾاؾُْالخٍغ
ً
ْليٖ ا ْالض جي  َىا ْ  ،لى الهُٗضًً الَٓ

ٍٓت  ٓاعص في الخ٩ل٠ُؤن  بلىًجضع بىا الخى ْلصة ااإلا نلب ال ظب اْ بسهٓم  ٖالنؤلا ى مً ألا

تراٝ ١ٓ  الٖا ُت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ٣  ،الضولت ئلى حاألؾاؽ مىظهَى ج٩ل٠ُ ، ؤلاوؿانبكٖغ

لُتْبن ٧ان َظا ال ًىٟي مؿ ْالجم ألاٞغاصْْاظب  ْا  ،َُْئاث املجخم٘ اٖاثْاإلااؾؿاث 

ىُت  ىُتْالكغ٧اث الَٓ  .  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخًٖ  ْٚحر الَٓ

لُتمؿ ٖلى ٖالنؤلا ٢ض قضصث صًباظت ْ  ْلت ًٖ  ْا ١ٓ  اإلاضاٞٗحن ًتماخْْاظب الض ًٖ خ٣

ٓلِا:  ؤلاوؿان ؼ  ولُتاإلاؿإ "ئط جإ٦ض أن ب٣  ؤلاوؿانخ٣ى١  خماًتوالىاظب الغةِؿحن في حٍٗؼ

اث   ٣ًٗان ٖلى ٖاج٤ الضولت". تألاؾاؾُوالخٍغ

ههذ اإلاْ 
ُ
اعلبُان  ٖالنؤلا مً الشالشت  صةاز ٓوي الظي ًخم ُّٞ بٖ ؤلَا ٫ الخ٤ في الضٞإ ماال٣اه

ٓلِا، ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ٌ  : ْطل٪ ب٣ " 
ّ

اإلاخدضة  ألامم٣اهىن اإلادلي اإلاخ٤ٟ م٘ مُشا١ ٩ل الك

اث  ؤلاوؿانج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الضولت في مُضان خ٣ى١  الخـي زغي ألا الضولُت  الالتزاماثو والخٍغ

اع  تألاؾاؾُ اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماٖئال٣اهىوي الظي ًيبغي أن ًجغي ُٞه  ؤلَا والخٍغ



 

 

 

ؼ  ٖالنؤلا اإلاكاع ئليها في َظا  ألاوكُت، وجىُٟظ ظمُ٘ والخمخ٘ بها تألاؾاؾُ مً أظل حٍٗؼ

اث وخجل٪ ا ّٗ ماٖئهها و ًمالخ٣ى١ والخٍغ  ا٫ ".لها بك٩ل ٞ
 

ُت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١  ث مبضأمامؿخلؼ   ؤلاوؿانقٖغ

 يالٟٗللخىُٟظ ن امايْمً ؤظل 

ُت ؤوكُت ٣خًُاث إلا مبضؤ قٖغ

 ٣ً٘ ٖلى، ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

َْلتزامحن عثِؿحالض٫ْ  ا   : مان 

ى ٢اهىوي:  ألاو٫  الالتزام .2 َو

ْلت بلتز ا بلى ٍْٟط ي اجساط ام الض

ُٗت ظمُ٘ الخضابحر   الالػمتالدكَغ

ٓاهُنها ٧ي ججٗل ىُت  ٢ مخالثمت الَٓ

 ،م٘ اإلابضؤ الٗامْميسجمت ٧لُت 

ُت ؤوكُت قٖغ ؽ٨غ  ًُ الظي 

ْؤن  ،ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

 ١ٓ جي ظمُ٘ الخ٣ ٘ الَٓ ٓعٍت ج٨ٟل ؤخ٩ام الدكَغ اث املخ جمُ٘ ل ٖالنؤلا اإلاكاع بليها في  ْالخٍغ

ٓم بمغاظٗت  ،ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ ْاإلاضاٞٗاث ٗحن إلاضاٞا ْلت ؤن ج٣ ْمً زم ًخٗحن ٖلى الض

ىُت بٛغى َحكغ  ٤ٍٓ ؤْت لٖغ٢ ؤْجخًمً خٓغ  الخـيظمُ٘ الىهٓم  بلٛاءٗاتها الَٓ  ؤْ حٗ

 . ؤلاوؿانعؾت الخ٤ في الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ماج٣ُُض م

ى ٖملي:  الالتزام .1 ْلت باجساط ٍْخمشل في التز الشاوي َو الٗملُت  اثظغاءؤلا ْ  الخضابحر ل٧ام الض

تْ ؾت ؤظِؼتها الؿُاؾُت ع مالجٗل م ٦ُٓاث ْ  ،ؤلاصاٍع ٓاهحنبال٣اثمحن ٖلى  ظمُ٘ؾل ، هٟاط ال٣

 ح٨ٗـ ٖملُ
ً
ٓاظب  الاخترام ا ١ٓ ظمُ٘ ُت كٖغال٣اض ي بلمبضؤ لال ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ٣

١ٓ اإلاضاٞٗحن "جم٨حن" ال ق٪ ؤن ٢ًُت ْ  ،ؤلاوؿان كُههم عؾت ؤومامً م ؤلاوؿانًٖ خ٣

ْآمىت، ال حٗجي مجغص الؿلمُت في ْل  ٓاجُت  ٓهُت ٖلى ؤوكُت  بيٟاءبِئت م ُت ال٣اه الكٖغ

 ١ٓ ٓص ًٖ م ؤْبػالت الخٓغ  ؤْ، ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ٣ ٘ ال٣ُ ْل٨نها  ،ألاوكُتعؾت جل٪ ماٞع

ْػ ج عة ٢ُام  بلىطل٪  خجا ْمسخل٠ ٞٗالُاث املجخم٘ اإلاضوي  ظمُ٘يْغ ْلت  ماؾؿاث الض

ْاجساط باهههاط ؾُاؾ ْ  اثبظغاءاث  ْاع اإلاضاٞٗحن حْجضابحر  ؼ ؤص ُٛحر مٟاَُم، مً قإجها حٍٗؼ

ٓعٍت اإلاكاع بليها في ماْي اث املخ ْالخٍغ ههذ اإلاضاٞٗحن،  ًتماخ بٖالنن جمخِٗم بالخ١ٓ٣ 

ٓلِااإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنصة الشاهُت مً اٖلى طل٪ اإلا  : ب٣



 

 

 

صة  ااإلا

 الشاهُت 

 

لُ .2 ْلت مؿْا ْْاظب عثِؿان في ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ ٧ل ص ْبْحٗ ًتماخت  ؼ   ؤلاوؿان٫ ظمُ٘ خ١ٓ٣ ماٍٖؼ

اث  ٓاث لههُئت ظمُ٘  مابٗضة َغ١ منها: اجساط  تألاؾاؾُْالخٍغ الالػمت في  ألاْيا٢ٕض ًلؼم مً زُ

ْ ٖماالاظخاإلاُاصًً  ا مً اإلاُاصًً،  الا٢خهاصًتُت  ْٚحَر  ْالؿُاؾُت 
ً
هاث ماجاخت الًً بٖ ًٞال

ٓبت ٓهُت اإلاُل ْ الًههال حنالخايٗ ألاشخامحن ظمُ٘ ، لخم٨ال٣اه م، باالقترا٥، بمٟغصَم   م٘ ٚحَر

 
ً
اث.  مً الخمخ٘ ٞٗال ْالخٍغ  بجمُ٘ َظٍ الخ١ٓ٣ 

ْلت  .3 ْ لخاجخسظ ٧ل ص ُٗت  ٓاث الدكَغ تُ ٓاث لخاْ  ؤلاصاٍع ٔ ألا ُ  يالٟٗلن الخمخ٘ ماالالػمت لً زغ

اث اإلاكاع بليها في َظا  ْالخٍغ  ١ٓ  .ٖالنؤلا بالخ٣

اث اإلادىعٍتن جمخ٘ اإلاضاٞٗحن حماي اإلابضأ الشاوي:   الخـي الخ٣ى١ والخٍغ
 
 ّٗض ح

 :هم لٗمل آلامىتو ؿب٣ت لخىٞحر البِئت اإلاىاجُتحمشاحت قغوٍ م

م جإ٦ُض ْٖضم ٢ابلُهها للخجؼثت،  ؤلاوؿانٖلى ٖاإلاُت خ١ٓ٣  ٖالنؤلا  صة الغابٗت مً ااإلا ٚع ْجغابُِا 

 
 
ــــ   ؤقاع ٖالنؤلا  ؤن بال ــــ بٓظّ زام ـ ٖٓت مً الخ١ٓ٣ م بلىـ ٢ٓتألاؾاؾُجم ا خ٣ ْاٖخبَر  ، 

ً
ٓعٍت  ا مد

 ١ٓ ْمً زم جلتزم ظمُ٘ الض٫ْ ب٨ٟالت جمخ٘ ؤلاوؿانحؿخلؼمِا َبُٗت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ٣  ،

ٖلى اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالن خُض هو، الؿلمُت اإلاضاٞٗحن بخل٪ الخ١ٓ٣ ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم

 ؤن:

ْ ًم٨ً ج ما ٖالنؤلا "لِـ في َظا  صة الغابٗتااإلا ًُ إ اإلاخدضة  ألاممبم٣انض مُشا١  سل  ٍلّ ٖلى هدٓ 

الٗالمي لخ١ٓ٣  ٖالنؤلا خ٩ام ًيخ٣و مً ؤ ؤْ ٣ُض  ًُ  ؤًْخٗاعى مِٗا،  ؤْْمباصثّ 

ْلُحن  ،ؤلاوؿان ْ ؤلاوؿانحن بد١ٓ٣ الخانْالِٗضًً الض ْاله٥ٓ٩   الالتزاماث، 

ْلُت  ٔ ألا الض  اإلاىُب٣ت في َظا اإلاُضان". زغ

ٓاص: ) زغآلا الجاهب  فيْ ١ٓ  ٖالنؤلا ( مً 24ْ 23ْ :ْ 9 8ْْ 7ْ 6ههذ اإلا ٖلى ٢اثمت الخ٣

ٓعٍت ال ؤزىاء مباقغة ؤوكُههم  بهامخ٘ اإلاضاٞٗحن ن جماًخٗحن ٖلى الض٫ْ ي الخـيٗكغة، املخ

 :ْهيالؿلمُت، 

 حٗخبر قَغ الخـي٢اةمت الخ٣ى١ اإلادىعٍت  م
 
 مؿب٣ ا

 
 صة ااإلا لخل٤ حِئت آمىت للمضاٞٗحن ا

ت الخجم٘ الخ٤ ف 2  /ؤ6صة ااإلا ي خٍغ

ت الخىُٓم  3  /ب6صة ااإلا الخ٤ في خٍغ

ٓمُت ماباإلاىٓ الاجها٫الخ٤ في  4 ْلُتماباإلاىٓ ؤْث ٚحر الخ٩ ٓمُت الض  /ط6صة ااإلا ث الخ٩

5  ٓ ت اإلاٗل ْوكغ ماالخ٤ في مٗٞغ ٓ  آلاعاءث  ْاإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣ ماْاإلاٗل  /ؤ 7صة ااإلا   ؤلاوؿانث 

ْاٖخىا١ عاؾالخ٤ في ص 6  ًٍٓ ْج٩ ْمىا٢كت   /ط7صة ااإلا   ؤلاوؿانبكإن مغاٖاة ظمُ٘ خ١ٓ٣  آلاعاءت 



 

 

 

ْمباصت ظضًضة بهضص خ١ٓ٣  7 ْمىا٢كت ؤ٩ٞاع   8صة ااإلا  ؤلاوؿانالخ٤ في اؾخيباٍ 

ٓمت بلضٍ  خ٤ ٧ل شخو ؤن جخاح لّ 8 بلضَا ْفي جهٍغ٠  ؤْٞغنت اإلاكاع٦ت في خ٩

ن  الٗامت  الكْا

 9صة ااإلا

٢ّٓ  اههها٥ٖىض  ًتمالخؾبُل اهخهاٝ ْفي ا ؤيمً  ؤلاٞاصةفي  خ٤ ٧ل شخو 9 خ٣

اجّ اإلا٣غعة في   ٖالنؤلا ْخٍغ

 :صة ااإلا

اث خ١ٓ٣ اههها٧الؿلمُت إلاىاًَت  ألاوكُتن ٌكتر٥ في خ٤ ٧ل شخو في ؤ :

ت  ؤلاوؿان  (الاخخجاط)الخ٤ في خٍغ

 23صة ااإلا

ٓن مالخ٤ في الخا ل٩ل شخو 21 ٓاعص ٩ً ْاؾخسضام م ْجل٣ي  الٛغى منها نغاخت َٓ ؽ 

 ْ ؼ  اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخحٍٗؼ بالٓؾاثل الؿلمُت )الخ٤ في  تألاؾاؾُْالخٍغ

ٍٓل(  الخم

 24صة ااإلا

اث  ن بالخ١ٓ٣ حجمخ٘ اإلاضاٞٗن ماًالض٫ْ بالتزام ال ق٪ ؤن  اإلاكاع بليها في  تألاؾاؾُْالخٍغ

 قَغ ٗخبـغ ٌ   ٖالنؤلا 
 
 مؿب٣ ا

 
 والػ  ا

 
لخم٨حن اإلاضاٞٗحن مً وآمىت مً أظل زل٤ حِئت مىاجُت  ما

اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماوئٖ ًتماخ أو /ئلىفي مجا٫ الضٖىة  ال٣ُام بٗملهم  تألاؾاؾُوالخٍغ

 
 
  .(22)اإلاٗتٝر بها صولُا

ْ الجِاث اإلاؿ ؤْمً هي الجِت  :آلانوالؿإا٫  ؤزىاء  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخت ًٖ ُلا

 ١ٓ  ٠ُ٦ْ؟ الخُغً ًإحي مهضع ؤًْمً ؟ ؤلاوؿانمباقغة ؤوكُههم في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ٣

ْلت ًم٨ً  ٓاجُت لٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ للض  ؟ ؤلاوؿانزل٤ البِئت اإلا

ٓعص   ًلي:  ماُٞ ؤلاظابته

 : ًتمالخالخ٤ في ا :الشالض اإلابضأ

"زل٤ حِئت مىاجُت  بإهّ: ًتمالخفي اًم٨ً حٍٗغ٠ الخ٤ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالن بخدلُل ههٓم

ت و اجخىاٞغ ٞيه ؤلاوؿانٗحن ًٖ خ٣ى١ لٗمل اإلاضاٞ  ألامًالخضوص الضهُا مً الخٍغ

 ."ُتالاؾخ٣اللو

اعْفي َظا  ٓاص  ثقضص   ،ؤلَا لُتؤن ٖلى اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنمً  23/3ْ 2/:ْ 3اإلا  مؿْا

١ٓ  ًتماخْْاظب  ْمً زم ًخٗحن ٖليها  باألؾاؽج٣٘  ؤلاوؿانخ٣ ْلت،  باجساط ال٣ُام ٖلى ٖاج٤ الض

ْ ًلؼ  ما٧ل  ْٖملُت مً ؤظل اثبظغاءم مً جضابحر  ت  ْبصاٍع ُٗت   : حكَغ
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٢ٓحٗغيذ خ ؤْهٟؿّ  اإلاضاٞ٘ حٗغى ما بطا .2 اجّ ّ ٣ ؤوكُخّ عؾت ماؤزىاء م ههها٥لال  تألاؾاؾُْخٍغ

ْلت ٓٞغؤن  الؿلمُت، ًخٗحن ٖلى الض ٓعيبالخد٤ُ٣  ،ال٣ًاجي ؤلاههاٝل بُ ُؾ  لّ ج في َظا  الٟ

ٓعَحن في اعج٩ا ههها٥الا   بّ للمدا٦مت، ْج٣ضًم اإلاخ
ً
ٌٍٓ اإلاضاٞ٘ ًٖ  ًٞال ٓن ٢ض ؤ ماٖحٗ نابّ ٩ً

ٓ جا٦ض خُض  ،مً ؤيغاع  ٓاٞغة مااإلاٗل ْ ًٖ ث اإلاخ زل٤ بِئت آمىت ٖملُت ؤن ٖلى يإ اإلاضاٞٗحن ؤ

ٓاجُت لٗمل ْطل٪  ؤلاٞالث ْاَغة ؤَمُت زانت لل٣ًاء ٖلى بًالءؿخلؼم ح ،ِمْم ٓبت،  مً ال٣ٗ

ْ خ١ٓ٣ اإلاض اههها٥بٟطر ال٣اثمحن ٖلى  ٌٍٓ اٞٗحن  ْحٗ وبضون  ،طخاًاالج٣ضًمِم للمدا٦مت 

ْل  َاإلاا ؤلاوؿانلٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ْغوٝ آمىت مجا٫ للخضًض ًٖ  طل٪ ال 

 مً ال٣ٗىبت ٢اة ؤلاٞالث
 
ٌ ًٖ  ما .  يغاع ألا والخٍٗى

 
  ٚاةبا

 ماٖىضٖلى اإلاٗجى الؿاب٤  ؤلاوؿاناإلاٗىُت بدالت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  تالخان٢ْض ؤ٦ضث اإلا٣غعة 

ٌٍٓ ٖنها"  الخـي ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧ك٠ ن "٦عبُذ بح لب الخٗ ٓن َْ ًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ

ٓن ًٖ خ١ٓ٣  الخـي ألامًْبحن "صعظت  اؾخٟدلذ ْاَغة  ما٩لٞ "،ؤلاوؿانًخمخ٘ بها اإلاضاٞٗ

م٩اهُت ئًخمخ٘ بها اإلاضاٞٗىن، و٢لذ مٗها  الخـي ألامًمً ال٣ٗىبت ٢لذ صعظت  ؤلاٞالث

ًخٗغى لها اإلاضاٞٗىن بؿ ب أوكُههم في مجا٫  الخـي ؤلاوؿاناث خ٣ى١ اههها٧ال٨ك٠ ًٖ 

 ٖلى:  ٖالنؤلا مً  2/:صة ااإلاههذ لظل٪  ،ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ٣ى١ 

اث  ؤلاوؿانعؾت خ١ٓ٣ مالضٔ م ل٩ل شخو  9/2صة ااإلا ؼ  ما، بتألاؾاؾُْالخٍغ في طل٪ حٍٗؼ

بمٟغصٍ  - ، الخ٤ٖالنؤلا َظا  هها ٖلى الىدٓ اإلاكاع الُّ فيًماْخ ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ٗ   ؤيمً  ؤلاٞاصةفي  - م٘ ٚحٍر باالقترا٥ْ  في خالت  ًتمالخا٫ ْفي اؾبُل اهخهاٝ ٞ

 .َظٍ الخ١ٓ٣  اههها٥
 

 ؤْ ،ٖى٠ ؤيمً  ؤلاوؿان١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ ًتماخالٛغى منها  ًلؼم مً جضابحر  مااجساط  .3

  ؤْاهخ٣ام  ؤْتهضًض 
ً
  ؤْ جمُحز ياع ٞٗال

ً
ٓها عؾخّ ماحٗؿٟي آزغ هدُجت إلا بظغاء ؤي ؤْيِٛ  ؤْ ،٢اه

ٖت للخ١ٓ٣ اإلاكا  : ( 23/3اإلااصة ) ذ ٖلى طل٪هه   اإلاضاٞٗحن، ًتماخ بٖالنليها في ع باإلاكْغ

ْلت ظمُ٘ الخضابحر الالػمت خج  1/ 21صةااإلا الؿلُاث  ًتماخج٨ٟل ل٩ل شخو  الخـيسظ الض

 ْ ،  باالقترا٥املخخهت لّ بمٟغصٍ  جمُحز  ؤْاهخ٣ام  ؤْ تهضًض ْؤٖى٠  ؤيمً م٘ ٚحٍر

 
ً
  ؤْ ،ياع ٞٗال

ً
ٓها  ؤْعؾخّ مامحٗؿٟي آزغ هدُجت  بظغاء ؤي ؤْيِٛ  ؤْ ،٢اه

ٖت للخ١ٓ٣ اإلاكاع بمام  .ٖالنؤلا ليها في َظا عؾهها اإلاكْغ



 

 

 

 ؟الخُغً ًأحي مهضع أًمً 

 ٓ ْلث اإلاماحكحر اإلاٗل ْ ت ًٖ خضا ْ يإ اإلاضاٞٗحن ؤ ا مً الض ْٚحَر  بلى، ٫ في البلضان مدل الضعاؾت 

ْؤق٩ا٫ ال ْجّخٗغى باؾخمغاع إلآاَغ   الؿ ب الغةِـ لّٗل و ، الخُغالجؿامت مً  مخٟا

 ٚالب في أنهم ٣ًٟىن  ًخمشلٞٗحن االؾههضاٝ اإلاض
 
ححن اإلاىاَىحن  في اإلاؿاخت الخغظت ا

ججٗلهم حاؾخمغاع في خالت  الخـيجل٪ اإلاؿاخت  ُت اإلاُل٣ت للضولت،الٗاصًحن وبحن الؿل

 الضًمى٢غاَُتً ٢ُم ر م٘ الؿلُت الخا٦مت، بٛغى الضٞإ ٖمؿخت أو  نضام ْاَغ

اجه  ؤلاوؿانوالخ٣ضم واخترام خ٣ى١    تألاؾاؾُوخٍغ
 
 . اإلاٗتٝر بها صولُا

ْلت جخدمل  اإلاضاٞٗحن ٖلى ؤن ًتماخ بٖالنص قض  لظل٪  لُتالض حن ًٖ اإلاضاٞٗ ًتماخْْاظب  مؿْا

  ،جمُحز ياع ؤْ ،اهخ٣ام ؤْتهضًض  ؤْٖى٠  يأل مً الخٗغى  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 
ً
ٓه ؤْ ٞٗال  ٢اه

ً
 ؤْ ا

ٖت للخ١ٓ٣ اإلاكاع بليها في  معؾههمامهدُجت  ،حٗؿٟي آزغ بظغاء ؤي ؤْيِٛ   ما٦ ،ٖالنؤلا اإلاكْغ

ْلت جخدمل مؿ ْْاظب ا ؤن الض ٢ِٓ اههها٥ يمً الخٗغى أل  حناإلاضاٞٗ ًتماخْلُت   ؤً ملخ٣
ً
٧ان  ا

ٍٓت مً اعج٨بّ بك٩ل مباقغ ؤْ ،ههها٥الا َظا  مهضع ِ   ؤْؾاٖض/ ؤْى/خغ  مً   ؤْ ،َ  ؤْل  ؾ

 في اعج٩ابّ. قاع٥ 

 ٞمً اإلاؿخ٣غ ٖلُّ، ؤن 
ُ
ْلت ال ح بها الجِاث جغج٨ الخـي اثههها٧الا مى٘ في ٞكلِا ٫ ٣ِٞ ًٖ إؿالض

ْل٨نها ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  الغؾمُت يض اإلاضاٞٗحن ؿإ، 
ُ
 ؤ٫ً ح

ً
 اثههها٧الا مى٘  زٟا٢ِا فيب ًٖ ًا

ْحكمل الجِاث22)يض اإلاضاٞٗحن جغج٨بها الجِاث ٚحر الغؾمُت الخـي  ألاشخام: ٚحر الغؾمُت (، 

ىُتٖاث والكغ٧اث الىَىُت ماث والجماواإلاىٓ حر الَى  مؿإولُتو  ،ال جدب٘ الضولت الخـي ٚو

اع الضولت في َظا   ،اثههها٧الا جد٣ُ٣اث ٞىعٍت في َظٍ  اظغاءًٟغى ٖليها أن جباصع ح ؤلَا

ٌ اإلاضاٞٗ ،الٗضالت ئلىوج٣ضًم مغج٨بيها  م الضولت حم٣اياة ٖضم ٢ُا َٗخبـغ و  ،حنوحٍٗى

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخ ئٖالنمً  (21)صة مات ناعزت للسالٟومٗا٢بههم  م اثههها٧الا مغج٨بي 

ل٤ حِئت اإلاضاٞٗحن وز ًتماخعَا الغةِـ في ال٣ُام حضو  في زٟا١بمشاحت ئو ، ؤلاوؿانخ٣ى١ 

 اجُت لٗملهم.ى آمىت وم

 ًٓل الؿإا٫ ٢اةول٨ً 
 
 جدضًض أ٦ثر هدى ٖلى  -هي  ما: ما

 
في الضولت وواظباث  مؿإولُاث - ا

 ؟ ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ واإلاضاٞٗاث  اإلاضاٞٗحن  ًتمادَاع التزامها حئ
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ل ًخدمل   مؿإولُاث تالخانٖاث ٚحر الغؾمُت والكغ٧اث ماواإلاإؾؿاث والج ألاٞغاصَو

ؼ  ًتماخمُٗىت في ئَاع  اث  ؤلاوؿانخ٣ى١ اإلاضاٞٗحن وحٍٗؼ  ؟ تألاؾاؾُوالخٍغ

ظا  ما ؾيخُغ١ الُه في الٟهل الشاوي مً َظا ال٣ؿم . َو



 

 

 

 ثبيننا انفصم

 ادلدافؼني َتًبوانىاخببث ادلزحبطت حب سوونُبثادل

اإلَسبٌػٍ حمىق 
 

 

 :  مامبدشحن مؿخ٣لحن َ طل٪ في دىا٫ْ ه

لُت :ألا٫ْ اإلابدض  ْلت مؿْا  . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخًٖ  ْْاظب الض

ْع اإلابدض الشاوي:  ْ ماْاإلاىٓ ٞغاصألا ص ٓمُت  ْاإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ لُاتث  ؼ  مهمؿْا ججاٍ حٍٗؼ

اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخْ   .اإلاٗتٝر بها تألاؾاؾُْالخٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفناف الكريكاتورم الراحل نجي العلي -



 

 

 

  األولادلبحث 

 ادلدافؼني  َتبمح يفاندونت وواخب  يسوونُت

لُاثجهي٠ُ ًم٨ً  ٖٓحن  بلى اإلاضاٞٗحن ًتماخ بَاعفي  الض٫ْ  ْاظباثْ  مؿْا ٖلى حن عثِؿه

 الىدٓ الخالي: 

لُاثإلاَْكمل ا :ألاو٫ الىٕى  ٓاْ  ؿْا ْلت ًٖ في جخمشل  الخـي، الؿلبُتظباث ال  اههها٥امخىإ الض

ْلُت اإلاضا بٖالناإلاٗتٝر بها في  تألاؾاؾُالخ١ٓ٣  ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا  ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ لٞٗحن 

ْلت ًٖ ٞغى  ٦ْظل٪ جخمشل ٓصت ؤًفي امخىإ الض اث عؾت مامى ٖلٖغا٢ُل  ؤْ ٢ُ ْالخٍغ  ١ٓ الخ٣

 اإلاضاٞٗحن،  ًتماخ بٖالنفي كاع بليها اإلا تألاؾاؾُ
 
عة  بال َضٝ  ًتماخحؿههضٝ  الخـيٖىض الًْغ

 ْ  ،ٕ ٓظب ؤن ًخم ٞغى جل٪ الخ٣ُُضاث بٖلى مكْغ ُٗت م ٓن ناصع ًٖ الؿلُت الدكَغ ٢اه

ْلهؾٝٓ  ماْطل٪ ٖلى هدٓ  (23) املخخهت   ّدىا
ً
مً  ألا٫ْ ٣ؿم الشالض مً ال الٟهلفي  جٟهُال

 .الضعاؾت

لُاثاإلاجل٪  بلى ٟط يًُ   الىٕى الشاوي: ٓاظباث  ؿْا ْلت ال٣ُام بها  الخـي ًجابُتؤلا ْال ًخٗحن ٖلى الض

ْجؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخبٛغى  ْعَا  ٣ؿمى،  ٓ زالز بلىبض   : إت ؤه

ْلت التزام  .2 ْالٗملُت  لباجساط ٧الض ُٗت  ٓبت، هاث اماجاخت الًْبالخضابحر الدكَغ ٓهُت اإلاُل ل٣اه

ٓهُت  الًههال حنالخايٗاإلاضاٞٗحن  "جم٨حن"بٛغى  ١ٓ مً الخمخ٘ الخام بجمُ٘ الخال٣اه ٣

اث ٓعٍت اإلاكاع بليها  ْالخٍغ   . ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن بٖالنفي  املخ

لُاث .1 ؼ   : منها ْْاظباث الٛغى مؿْا اث الِٟم"حٍٗؼ ْالخٍغ ُٖٓت" بالخ١ٓ٣   تألاؾاؾُ" ْ "الخ

ْلُت  الاجٟا٢ُاثْٚحر  طل٪ مً  ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنهٓم ٖليها في اإلاى  ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ لالض

 ٖلى الىدٓ الخالي: اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالن مً (26ْ 25)ن اصجاههذ ٖلى طل٪ اإلا
 

صة الغابٗت ااإلا

 ٖكغ

ْ ج٣٘ ٖلى ٖاج .2 ْال٣ًاثُت  ُٗت  لُت اجساط الخضابحر الدكَغ ْلت مؿْا ت٤ الض ٔ ألا ضابحر الخ ؤْ ؤلاصاٍع  زغ

ؼ ِٞم ظمُ٘  ْالؿُاؾُت  الًههال حنالخايٗ ألاشخاماإلاىاؾبت لخٍٗؼ ٢ِٓم اإلاضهُت  لخ٣

ْالش٣اُٞت. ٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتْ   ُت 

ٓع ؤْحكمل َظٍ الخضابحر، في ظملت  .3  ًلي: مام

ْ  -ؤ  ٓاهحن  ْلُت  ألاهٓمتوكغ ال٣ ْاله٥ٓ٩ الض ىُت  ١ٓ ْ اإلاىُب٣ت  تألاؾاؾُالَٓ اإلاخٗل٣ت بد٣
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ْاؾ٘.بْ  انؤلاوؿ  جاخهها ٖلى هُا١ 

ْٖلى ٢ضم  ؤلام٩اهُتجاخت ب –ب  ْاةاإلاال٩املت  ١ٓ  ؿا ْلُت في مُضان خ٣ ٓزاث٤ الض لالَإل ٖلى ال

ْلُت  ما، بؤلاوؿان غ الض ْلت  الخـيفي طل٪ الخ٣اٍع ١ٓ  بلىج٣ضمِا الض الُِئاث اإلايكإة بمٗاَضاث خ٣

ْلُت  ؤلاوؿان   الخـيالض
ً
ا ْلت َٞغ ٓن الض ٦ْظل ج٩ غ ٞيها،  ْالخ٣اٍع ٓظؼة للمىا٢كاث  ٪ ٖلى املخايغ اإلا

 الغؾمُت لِظٍ الُِئاث.

ْجضٖم .4 ْلت  ىُت اإلاؿخ٣لت ب -الا٢خًاءخؿب  - ج٨ٟل الض ض مً اإلااؾؿاث الَٓ ٍٓغ مٍؼ ْجُ وكاء 

ؼ خ١ٓ٣  اث  ؤلاوؿانلخٍٗؼ ٓاءً  ،الًههال الخايُ٘م ألا٢لهها في ٧امل ًماْخ تألاؾاؾُْالخٍغ ٧اهذ  ؾ

  ؤْمىاء اإلآالم أل  َظٍ اإلااؾؿاث م٩اجب
ً
ق٩ا٫ ؤق٩ل آزغ مً  ؤي ؤْ ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  لجاها

ىُت.   اإلااؾؿاث الَٓ

صة ااإلا

 تالخامؿ

 ٖكغ 

ْلت  ٖاج٤ج٣٘ ٖلى  لُتالض ْجِؿحر جضَعـ خ١ٓ٣  مؿْا ؼ  اث  ؤلاوؿانحٍٗؼ ظمُ٘  في تألاؾاؾُْالخٍغ

لحن ٖن ؤمااإلاغاخل الخٗلُمُت، ْي ْان ٌٗمل ظمُ٘ اإلاؿْا ب املخامحن  ٟحن اإلا٩لى جضٍع حن ٟلإلآْ

ْ بة ٓاهحن  ٟحن ٖلى ؤهٟاط ال٣ ْاإلآْ ٓاث اإلاؿلخت  ١ٓ بٞغاص ال٣ صعاط ٖىانغ مالثمت لخضَعـ خ٣

بُت.  ؤلاوؿان  في بغامجِم الخضٍع

ْلت باجساط  .3 ضاٞٗحن ًٖ اإلا ًتماخالٛغى منها  "٣ٖاحُت" ؤْ "و٢اةُت"ًلؼم مً جضابحر  ماالتزام الض

جمُحز ياع  ؤْاهخ٣ام  ؤْتهضًض  ؤْٖى٠  ؤي، مً الؿلمُتؤزىاء مباقغة ؤوكُههم  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

 
ً
  ؤْ ٞٗال

ً
ٓها ٖت ألوكُت الضٞإ ماحٗؿٟي آزغ هدُجت إلا بظغاء ؤي ؤْيِٛ  ؤْ ،٢اه عؾههم اإلاكْغ

 ١ٓ ْطل٪ ٖلى هدٓ ؤلاوؿانًٖ خ٣ ٓاص ما،   ًتماخ بٖالنمً  23/3ْ4ْ 2/:ْ 3: ههذ ٖلُّ اإلا

 . اإلاضاٞٗحن

اعْفي َظا  ْ اإلاٗىُت ب تالخانعة ، حكحر  اإلا٣غ ؤلَا ١ٓ إ ججاعب  بلى ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْبغامج ا ماُٞت البلضان املخخلٟ ْ  تالخان ًتمالخًخٗل٤ بإَم جضابحر  ْحج الخـيباإلاضاٞٗحن،  بحن:  ترا

ْخضاث مسخهت بالجغاثم يض اإلا ْب٢امت هٓام لئلهظاع اإلاب٨غ، ؤلاوؿانضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ بوكاء   ،

ٓٞحر  ُ ًتماخْج ْبوكاقَغ ْخغاؽ شخهُحن للمضاٞٗحن،   بلىء بغامج للى٣ل الٗاظل للمضاٞٗحن ت 

ْلت  ؤْمى٣ُت  ٔ ص ْ ْ  (،24)ؤزغ  ؤن ٦شحر  اإلا٣غعة ضخذؤ
ً
ْالبرامج هالذ الٗضًض مً  ا مً َظٍ الخضابحر 

ٓاءً  ،الاهخ٣اصاث يغوعة ٢ُام  ئلىول٨نها هبهذ م٘ طل٪ (، 25)الاؾخضامت ؤُْت الٟٗالمً خُض  ؾ

                                                           
 كما بعدها.  13(  راجع يف ذلك: تعقيب على اإلعالف: إعداد  ادلقررة اخلاصة ادلعنية حبالة حقوؽ اإلنساف الفقرة األكىل، مرجع سابق ذكرر، ص  13
فشل تدابَت احلماية يف بعض البلداف يف التعامل مع خصوصية ملف ادلدافعات عن حقوؽ طالت برامج احلماية:  التػي( من أهم أكجه االنتقادات 14

ذين عينوا حلماية ُت اليالشخص سف احلراإقيل فيها  االتكخاصة فيما يتعلق ابلنوع االجتماعي كالتنوع الديٍت كاألثٍت، كما كقعت ح اإلنساف
نعداـ أك غياب الثقة كالشك يف ، كما رفض الكثَت من ادلدافعُت محاية رجاؿ الشرطة ذلم الادلدافعُت كانوا يتجسسوف عليهم لصاحل األجهزة األمنية

 حيدهتم. 



 

 

 

مً قأنها  الخـياإلاالةمت  ًتمالخ، حازخُاع  جضاححر وبغامج اتالخان الضو٫، خؿب ْغوٞها

ؼ  نذ اإلا٣غعة بٗضة أو وجىٞحر حِئت آمىت لٗملهم، و  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخحٍٗؼ

 (: 21اإلاضاٞٗحن مً أَمها) ًتمالخجضاححر وبغامج 

ٗاثؾً  - أ ىُت  حكَغ ١ٓ جَْ ٓهُت ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ ُت ال٣اه ًٟي الكٖغ

ْ ؤلاوؿان ْ ج،  ٓن  اث جه ْالخٍغ ٓظب  تألاؾاؾ٨ُٟل الخ١ٓ٣  ْاإلاضاٞٗاث بم اإلا٣غعة للمضاٞٗحن 

ٗاثٍْجب نُاٚت َظٍ  ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالن ْع  الدكَغ  ظمُ٘ ٞٗالُاثمكاع٦ت  ؤْم٘  بالدكا

 اإلاضوي.ملجخم٘ ا ثمامىٓ

ْلت  ؤلاوؿانبوكاء آلُت جيؿ٤ُ للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  - ب ِـ عث ؤْيمً م٨خب عثِـ الض

ٓػعاء  ٓػٍغ املخخو بد١ٓ٣  ؤْال  . ؤلاوؿانال

ىُت زانت باإلاضاٞٗحن حؿخلؼم  ًتماخْي٘ بغامج  - ث ٓظيهُت الخالُت َْ  الخـياإلاباصت الخ

 
ُ
١ٓ  تالخان ًتمالخًخٗل٤ ببرامج ا ماُٞ ،ألاصوىالخض  ك٩ل  ح  : ؤلاوؿانباإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

-  ١ٓ ٍٓغ ؤْبكإن بوكاء  ؤلاوؿاناؾدكاعة اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣  . ًتمالخبغامج ا جُ

ْؤَضاٝ بغامج ا - ٓن ٩َُلت  ٞت للجمُ٘.  ًتمالخًجب ؤن ج٩  مْٗغ

ٖلى ؤهٓمت لئلهظاع اإلاب٨غ مً ؤظل جٓقي املخاَغ  ًتمالخًيبغي ؤن حكخمل بغامج ا -

ٓن ًٖ خ١ٓ٣  الخـي  . ؤلاوؿانًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ

م مً اإلا٩ل - ْٚحَر ت  ٟي الكَغ ٍ اإلاؿب٣ت الزخُاع مْٓ ٓن مً الكْغ ٟحن ًجب ؤن ٩ً

ٓاهح ١ٓ ْ ، ًتمالخفي بغامج ا نبةهٟاط ال٣ باث املخههت في مجا٫ خ٣ جل٣ي الخضٍع

ٕٓ  ٢ًاًاْ  ؤلاوؿان ْ عماالاظخالى  . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالني 

ٓاعص  -  لُت ٧اُٞت إلاشل َظٍ البرامج. ماجسهُو م

                                                                                                                                                 

ت زلددة كفيما يتعلق بتدابَت كبرامج محاية ادلدافعات عن حقوؽ اإلنساف، تشَت ادلعلومات إىل أنه ال توجد يف الغالبية العظمى من احلاالت آليا
اعتبارات النوع االجتماعي على  ةدت يعمل ضعف التنفيذ أك غياب اإلرادة السياسية أك االفتقار إىل مراعامعموؿ هبا يف هذا إإلطار، كإف كج

 . 14ك 13ادلرجع السابق، ص  ،عرقلة تطبيقها
 كما بعدها.  21( ادلرجع السابق، ص  15



 

 

 

 انثبين ادلبحث

 احلكىيُني غري انفبػهني وواخب يسوونُت

 دافؼني وحؼشَشادل َتبمحجتبِ 

  تاألسبسُواحلزَبث  اإلَسبٌحمىق 

  ٓ ٓن  بلىؾب٤  ماَُٞىا ه ٓن  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخكإن زُاب الخ٩ل٠ُ ب٧ ْن

٢ٓغاَُت ١ٓ  الضًم ؼ خ٣   ؤلاوؿانْحٍٗؼ
ً
ٓظِا ٓظ   اإلاخٗاٝع ٖليها، لِـ م ْل٨ىّ م ْلت ٞدؿب،   ّ  للض

 ألاَلُتواإلاإؾؿاث  ،ٖاثماوالج غاصألاٞومٗها مجمىٖت  حاألؾاؽالضولت الجمُ٘:  بلى

ىُت  حر الىَىُتوالكغ٧اث الَى حر طل٪ مً ،ٚو ٟهمُٚحر الخ٨ىم الٟاٖلحن ٚو  ً ظا  مً  حن، َو

  .ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ئٖالنمً  12و 29و 23و 21و 22و 22ؾُا١ اإلاىاص 

  :ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخًٖ  ٚحر الخ٨ىمحن الٟاٖلحن مؿإولُت .2

ٓاص  جىو لُتٖلى  ٖالنؤلا مً  :2ْ 22ْ 21اإلا ٓمُحن الٟاٖلحن مؿْا اعفي َظا  ٚحر الخ٩ ، ؤلَا

 : ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي
 

صة ااإلا

 الٗاقغة 

ٓن الػ  االمخىإب ؤْؤن ٌكاع٥ بٟٗل  خضلِـ أل   ًٖ ٞٗل ٩ً
ً
 ؤلاوؿانخ١ٓ٣  اههها٥، في ما

اث  ٓػ بتألاؾاؾُْالخٍغ ال ًج ٓبت  ؤخضزًإ ،  ًّ  ؤياع مً ي ظغاءإل  ؤْل٣ٗ ٕٓ بؿبب ٞع ه

 ال٣ُام بظل٪.

صة ااإلا

الخاصًت 

 ٖكغ

خّ ماو في اإلاخ٤ ٧ل شخ ٓهُت لخٞغ ْٖلُّ ؤ ؤْعؾت ال٣اه ُت ؤلاوؿاهدترم ال٨غامت ن ًمِىخّ، 

اث  ؤلاوؿانْخ١ٓ٣  ً تألاؾاؾُْالخٍغ ْلُت  مٗاًحرللن ًمخشل ْؤ ،لآلزٍغ ْالض ىُت  طاث الَٓ

٦ُٓاث باالهلت  ُألازال٢ ؤْلؿل ْاإلاِىُت.ُاث الخٞغ  ت 

صة ااإلا

الخاؾٗت 

 ٖكغ

 هّ ٌٗجي يمىًم٨ً جٟؿحٍر ٖلى ؤ ما ٖالنؤلا َظا لِـ في 
ً
َُئت مً  ؤْٖت ماظ ؤْٞغص  يؤن أل  ا

ْلت الخ تؤً ؤَُْئاث املجخم٘  الخ١ٓ٣  حهضعٞٗل  إيبال٣ُام  ؤْ ،وكاٍ ؤي٤ في مباقغة ص

اث اإلاكاع ب  . ٖالنؤلا ليها في َظا ْالخٍغ

 
ً
ب٣ا ٓاص  َْ ْاإلااؾؿاثماْالج ألاٞغاصالظ٦غ، ًجب ٖلى مسخل٠ ت ؾالٟللم  ألاَلُت ٖاث 

ىُت ْالكغ٧اث  ىُتالَٓ م مً ْ ، ْٚحر الَٓ ٓمُحن،  الٟاٖلحنٚحَر ت ؤًًٖ اجساط  الامخىإٚحر الخ٩

٤ٍٓ ؤْمى٘  بلىجضابحر مً قإجها ؤن جاصي  إوكُههم ًٖ ال٣ُام ب ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  حٗ

ٓة الؿلمُت في مجا٫  اث  ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ مابٖ ؤْ ًتماخ ؤْ ،بلىالضٖ  ما٦ ،تألاؾاؾُْالخٍغ



 

 

 

خضاء بلىت ؤٞٗا٫، مً قإجها ؤن جاصي ؤًجُان بًمخى٘ ٖليهم ٦ظل٪،  اث  ؤلٖا ْالخٍغ ٖلى الخ١ٓ٣ 

 . ؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  تألاؾاؾُ

 

ؼ خ٣ى١  الضًمى٢غاَُتٚحر الخ٨ىمُحن في نىن  الٟاٖلحنأصواع . 3  ما٦  :ؤلاوؿانوحٍٗؼ

 
 
١ٓ  اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنهو "ز ٓاص" ؤلاوؿانًٖ خ٣ ْاعبُان ( ل31ْ 29ْ 27) اإلا  ألاص

ٍٓت  ٓم بها ًم٨ً  الخـيالخُ ٓمُتمااإلاىٓ ؤْ ألاٞغاص٧ل مً ؤن ٣ً اإلااؾؿاث طاث  ؤْ ،ث ٚحر الخ٩

ْ الهلت  ىُت  ىُت ٚحْالكغ٧اث الَٓ ْ ر الَٓ ؼ  ، ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ ماْٖب ًتماخٖلى نُٗض حٍٗؼ

 : لىدٓ الخاليْطل٪ ٖلى ا

صة ااإلا

الؿاصؾت 

 ٖكغ

ْاإلاىٓ ٓع مالؤلٞغاص  ْعي الجمِ اصة  ْع مِم في ٍػ ْاإلااؾؿاث طاث الهلت ص ٓمُت  ث ٚحر الخ٩

اث  ؤلاوؿانبد١ٓ٣  ٤  ،تألاؾاؾُْالخٍغ ب  :وكُت مشلؤْطل٪ ًٖ ٍَغ ْالخضٍع الخش٠ُ٣ 

ْالدؿامذ ؼ الخٟاَم  ٓانلت حٍٗؼ ٓصًت بح ْالبدض، بُٛت م ْالٗال٢اث ال  ألاممن ْالؿلم 

ْالضًيُت الٟئاثْبحن ظمُ٘  ْاملجخمٗاث  ،الٗغ٢ُت  م٘ مغاٖاة قتى زلُٟاث املجخمٗاث 

ْاإلااؾؿاث ؤماْاإلاىٓ ألاٞغاصء عؽ ٞيها َاالماً الخـياملخلُت   وكُههم. ث 

صة الشامىت ااإلا

 ٖكغ

ْاظباث  .2 ن جىمٓ َاٍع ْخضٍ ًم٨ً ؤاملخلي الظي في بػاء ْيمً املجخم٘ بٖلى ٧ل شخو 

 الىمٓ الخغ ال٩امل. شخهِخّ 

ْالج  .3 ْاإلااؾؿاثمالؤلٞغاص  لُت ماْاإلاىٓ ،ٖاث  ْمؿْا ْهّ  ْع مِم ًاص ٓمُت ص ث ٚحر الخ٩

ٓن بها في نٓن  ٢ٓغاَُتًًُلٗ ؼ خ١ٓ٣  ،الضًم اث  ؤلاوؿانْحٍٗؼ  ،تألاؾاؾُْالخٍغ

ْالٗملُاث  ؤلاؾِامْ  ْاإلااؾؿاث  ؼ املجخمٗاث  ٢ٓغاَُتفي حٍٗؼ ٓ  الضًم  بها.  ىْالنه

ْال  .4 ْاإلاىٓماجلؤلٞغاص  ْاإلااؾؿاث  ٓمُت ماٖاث   ؤًث ٚحر الخ٩
ً
ْع  ًا  ص

ً
 مِ ا

ً
ْهّ ما ، ًاص

ٓن بها في  لُت ًًُلٗ ؼ خ٤ ٧ل شخو في هٓام  الا٢خًاءخؿب  ؤلاؾِامْمؿْا في حٍٗؼ

ٔ ألا ْاله٥ٓ٩  ؤلاوؿانعي لخ١ٓ٣ مااظخ  ماٖب ؤلاوؿاناإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣  زغ
ً
  ال

ً
 .٧امال

صة ااإلا

 الٗكغون

 

 ؤً ٖالنؤلا لِـ في َظا 
ً
ؼ ماهّ ٌٗجي الؿؤًم٨ً جٟؿحٍر ٖلى  ما ًا ْحٍٗؼ ح للض٫ْ بضٖم 

ٓمُت جخٗاعى م٘ مامىٓ ؤْماؾؿاث  ؤْ ،ألاٞغاصٖاث مً ماظ ؤْؤٞغاص وكُت ؤ ث ٚحر خ٩

 .اإلاخدضة ألاممؤخ٩ام مُشا١ 

 

 

 

 



 

 

 

  انثبنث انفصم

 َتبمح ػالٌانمًُت انمبَىَُت إل

  اإلَسبٌػٍ حمىق  ادلدافؼني
 

 ٖلى الىدٓ الخالي:  بدشحن بلىهخُغ١  الٟهلفي َظا 

ٓهُت إل  :ألاو٫ اإلابدض   . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ ٖالنال٣ُمت ال٣اه

  الخـيالخ٣ُُضاث  اإلابدض الشاوي:
ُ
 . ؤلاوؿانٟغى ٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ٢ض ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفناف الكريكاتورم الراحل نجي العلي - 



 

 

 

 األولادلبحث 

 انمًُت انمبَىَُت

 اإلَسبٌػٍ حمىق  ادلدافؼني َتبمح ػالٌإل

ٓن ٣ّٞ مً اإلاخ٤ٟ ٖلُّ في  ْلي ال٣اه  ؤًمً اإلاؿخ٣غ ٖلُّ ْ  ،غاإلاٗانالض
ً
٫ْ اعؾاث مامفي  ًا لض

ْلُت ْاإلااؾؿاث ث ماْاإلاىٓ ْلُت ٖالهؤلا ؤن الض ْمنؤلاوؿانبد١ٓ٣  إلاٗىُتااث الض ا ٖلى ؾبُل ه، 

 دضةمم اإلاخلؤل الهاصع ًٖ الجمُٗت الٗامت  ؤلاوؿانالٗالمي لخ١ٓ٣  ٖالنؤلا : ال الخهغ اإلاشا٫

 ال حٗخبر اجٟا٢اث صولُت ملؼمت ٢اهىه اؤجه، م2:59ٖام 
 
ت  ،للضو٫  ا ول٨نها ج٨دؿب ٢ىة مٗىٍى

 . (27)هاللمباصب الىاعصة ٞي أًٖاء اإلاجخم٘ الضولي الضو٫  أٚلب مً ٢بى٫  َا٦بري حؿخمض

ْ اإلاٗىُت ب تالخانجظَب اإلا٣غعة خُض  ٓل بلى، ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ يإ إ  :ٖالنؤلا  نِا ب٢

 لِـ ن٩"
 
 ٢اهىهُ ا

 
 ملؼ  ا

 
 ، ما

ّ
  ئال

 
في ن٨ى٥ صولُت  أهه ٌكخمل ٖلى خ٣ى١ مٗتٝر بها أنال

 ملؼمت ٢اهىه ؤلاوؿانلخ٣ى١ 
 
حالخ٣ى١ اإلاضهُت  الخام ، ومً حُنها الٗهض الضوليا

بحن   ؤلاوؿان٠ُ٦ أن الخ٣ى١ الىاعصة في اله٨ى٥ الغةِؿت لخ٣ى١  ٖالنؤلا والؿُاؾُت، ٍو

 ٖالنؤلا والٗمل الظي ٣ًىمىن حه، و٢ض جم جبني  ؤلاوؿانخ٣ى١ جىُب٤ ٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ 

 تالتزام الضو٫ ال٣ٍىالظي ًمشل حالخالي  ألامغ  ،مً ٢بل الجمُٗت الٗامت آلاعاءحخىا٤ٞ 

  .(27)حدىُٟظٍ"

ٓهُت ًخجاَلهّ ؤ َٓ الؿاب٤ ؤيالغ ٌُٗب  ماْ  ٓع  الخـي ْالٗملُت بٌٗ اإلاك٨الث ال٣اه باليؿبت جش

 ٫ْ ١ٓ ٞت ٗاػ اللُاثٟت الض ْلُت لخ٣ ت الض ٓاز٤ُ الكٖغ ْزانت ، ؤلاوؿانًٖ الخهض٤ً ٖلى ؤَم م

ْالؿُاؾُت، ١ٓ اإلاضهُت  ْلي للخ٣ ن و٢ُغ ماومً ححن جل٪ الضو٫: الؿٗىصًت ٖو الِٗض الض

 حؿخُُ٘  الخـي، الٗغبُت اإلاخدضة عاثماؤلا و
 
٣ا حاهخٟاء أن جضٞ٘  تالخانإلا٣ىلت اإلا٣غعة  ٞو

م ٖضم جهض٣ًها ٖلى ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخًٖ ال٣اهىهُت  إولُههامؿ ، حٖؼ

اث اإلادىعٍت اإلاكاع ئليها في  طاث الهلت الضولُت ؤلاوؿانخ٣ى١  مىاز٤ُ حالخ٣ى١ والخٍغ

                                                           
بينما  ،، بل له قوة معنوية كربل لدل الدكؿملزمان  يان قانون صكان ( يذهب فقه القانوف الدكيل التقليدم إىل اعتبار اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ليس  16

ال يتجزأ من القانوف الدكيل العريف، كابلتايل فإف نصوصه تعترب  ان أف اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف صار جزءإىل الفقه الدكيل احلديس يذهب 
تضمنها قد  التػيإىل اإلعالف العادلي ابعتبار أف ادلبادئ  ـ1972عاـ  ف زلكمة النقض الفرنسية قد استندت يفأكمن ذلك  ،قواعد ملزمة للدكؿ

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



 

 

 

 وطل٪ اخترا ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ ئٖالن
 
ضم اهُبا١ إلاب ما ضأ "وؿ ُت أزغ اإلاٗاَضاث الضولُت" ٖو

غ  ٚحر  ٖلى الضو٫ ها أخ٩ام  اٝ ٞيها. ألَا

ْ  ًتماخ بٖالنؤن َٓ الهاثب  يؤْالغ   في طاجّ اجٟا٢ ٌٗخبـغن ٧ان ال باإلاضاٞٗحن 
ً
ٓهُ ا  ٢اه

ً
 ملؼ  ا

ً
 ما

  ،للض٫ْ 
 
اث  بال ْالخٍغ ٓاعصة ُٞ تألاؾاؾُؤن الخ١ٓ٣   ، ّال

ً
ْجضابحر ا ًٞال اإلا٣غعة  ًتمالخًٖ آلُاث 

١ٓ ا هالربم٣خط ى ؤخ٩امّ ل جمُ٘ ٢ىة ٢اهىهُت ملؼمت لج٨دؿب ، ؤلاوؿانإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

غ  لضو٫ ا حر  ،اٝألَا غ ٚو ، وحؿخمض ؤلاوؿان د٣ى١ الغةِؿت اإلاٗىُت ح الاجٟا٢ُاثفي اٝ ألَا

ً مً َظٍ ال٣ىة    :ٖلى الىدى الخالي ما، َومتراحُحن ومخ٩املحن عةِؿحنمهضٍع

٫ْ  هضع اإلااإلاخدضة  ألامممُشا١  ٗض  ٌُ  .2 ٓاعصة في  ؿخمض مىّالظي ح ألا اث ال ْالخٍغ  بٖالن الخ١ٓ٣ 

ٓته ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتماخ ٓهُت  ا٢ ْزانت جل٪ ججاٍ اإلالؼمت ال٣اه ظمُ٘ الض٫ْ، 

ت ًٖ الخهض٤ً الخـيالض٫ْ  ٓاز٤ُ ٖلى  ال جؼا٫ ٖاٞػ ْلُت اإلا وؾىضها في  ،ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣ الض

 ًخًمً خهغ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ ئٖالنطل٪ أن 
 
 ص٣ُ٢ ا

 
 وبُاه ا

 
  ا

 
إلاًامحن خ٣ى١  قامال

اث  ؤلاوؿان ن ماي أًٖاء اإلاجخم٘ الضوليالضو٫  ظمُ٘ ًخٗحن ٖلى الخـي ،تاؾُألاؾوالخٍغ

اث  ،الؿلمُت أزىاء مباقغة أوكُههم جمخ٘ اإلاضاٞٗحن بها  أقاع الخـيوهي طاث الخ٣ى١ والخٍغ

بت في تهُئت صواعي مىه ح٣ىلها( 11صة )ااإلا فياإلاخدضة  ألاممئليها مُشا١   ؤلاؾخ٣غاع : "ٚع

اَُت الًغوٍع مإؾؿت ٖلى اخترام اإلابضأ  ،ألامموصًت ححن و ٢اث ؾلمُت ن ل٣ُام ٖالحوالٞغ

ا، حٗمل  غ مهحَر ت ححن الكٗىب وبأن ٨ًىن ل٩ل منها ج٣ٍغ  ألاممالظي ٣ًض ي حالدؿٍى

  ٌ اث  ؤلاوؿانٕ في الٗالم اخترام خ٣ى١ اكاإلاخدضة ٖلى أن  حال جمُحز بؿ ب  تألاؾاؾُوالخٍغ

٤ ححن الغظا٫  أو اللٛت  أو الجيـ  اث الضًً، وبال جٍٟغ واليؿاء، ومغاٖاة جل٪ الخ٣ى١ والخٍغ

 
 
 ".ٞٗال

ٓاعصة في  وٗتٝر بإنمً زم ًجب ؤن ْ  اث ال ْالخٍغ ١ٓ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنالخ١ٓ٣  ًٖ خ٣

ٓة   ؤلاوؿان ٓهُت ج٨دؿب ٢ ٓظب ْطل٪  ،اإلاخدضة ألامم مُشا١ حؿخمضَا م٢ًاه ( 67) صةااإلاخ٨م بم

اإلاخدضة حأن ٣ًىمىا  ألامم"ًخٗهض أًٖاء ؤن: جىو ٖلى  الخـيْ  ،اإلاخدضة طاجّ ألامممُشا١ مً 

م٘ الهُئت إلصعا٥ اإلا٣انض  ون االخًٗجب ٖليهم مً ٖمل ح مامجخمٗحن ح أو مىٟغصًً 

 .("11صة )ااإلاىهىم ٖليها في اإلا

3.  
ُ
ُت طاث الُبُٗت  ٗض  ْمً ظِت زاهُت، ح ْلي الٗٞغ ٓن الض ٓاٖض ال٣اه إلاهضع الشاوي ا، بمشابت آلامغة٢

٫ٓ بة اثلؼامُت الخلل٣ ْالخٍغ   ،تألاؾاؾُ ١ٓ٣ 
ً
 بٖالناإلاكاع بليها في  ًتمالخؤهٓمت اًٖ  ًٞال



 

 

 

غ  لض٫ْ لجمُ٘ اباليؿبت ْطل٪  ،ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتماخ ْٚحر ألَا غ اٝ  اٝ في ألَا

ْلُت الاجٟا٢ُاث ـــ ْ ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  الض ــ ١ٓ اإلاضهُت الِٗض  م٣ضمهها فيــ ْلي للخ٣ الض

ـــ  ْالؿُاؾُت  ن مً ٦ىن اجٟا٢ُاث اوالٗمل الضولُ ال٣ٟهاج٤ٟ ٖلُه  ما َى ؾىضها في طل٪و ـ

اإلاٗاَضاث الضولُت ٢بُل  مً تالخانحٗخبر حدؿب َبُٗهها  ،الضولُت ؤلاوؿانخ٣ى١ 

ت، ماالج اإلاٗاَضاث  َظٍؤن  ىألاولُت الخانخحن: جخمحز حسانِخحن عةِؿ الخـيو ُٖت الكاٖع

ٓه  جلؼم ٢اه
ً
غ لض٫ْ اظمُ٘  ا  ماُّ بٖاٝ ٞألَا

ً
ْلُت". ألازغإلابضؤ " ال  اليؿبي للمٗاَضاث الض

ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت الِٗض منها  ، ْؤلاوؿانخ١ٓ٣  اجٟا٢ُاثٞهي ؤن  ُت الشاهُتالخان ماأ  الض

ٓاٖض الظاجُت ال٣ضعة لضحها ، ْالؿُاؾُت ْلُت ٖامت جد٨م ٖلى زل٤ ٢ ٫ْ  ؾل٥ٓص ٞٗل وال ئ" الض

ْلُتال٣اٖضة  ؤنٖلى ؾبُل اإلاشا٫:  ْبُان طل٪ ،"جٟٗل ٖلى الض٫ْ  جدٓغ الخـيهي  الاجٟا٢ُت - الض

اًا حٗظًب" ١ٓ  الاجٟا٢ُاثضًض مً الْٗاإلاىهٓم ٖليها في  "، ؾاءة مٗاملههمب ؤْ الٖغ ْلُت لخ٣ الض

٫ٓ ٖام٢ض ، ؤلاوؿان ْلي،  خُٓذ ب٣ب ٦ٓمً الض٫ْ ؤًٖاء املجخم٘ الض ٓاجغ ؾل عؾت ماِم في اإلاْج

الخٗظًب ٞٗل اعج٩اب  بلىإ مً قإهّ ؤن ًاصي امخى ؤْٞٗل  ؤيْججىب  ،ٖلى اخترامِاالٗملُت 

ٓع    املخٓ
ً
ْلُا ْ ص ٓعَم بزم مً ،  لُتقٗ ٓع، الٟٗلَظا  في خا٫ اعج٩اب اإلاؿْا ْبإن َىا٥  املخٓ

٢ٓ٘ ٖلى الض٫ْ   خٓغ الخٗظًب، ٢اٖضة   ٞهاعث ،ذ ٢اٖضة الخٓغزالٟ الخـيظؼاء ؾٝٓ ً
 
 جبٗا

 ظؼء ،لظل٪
 
 خخـىحاخترامها ٧اٞت الضو٫ جلتزم  الخـيو  ،لٗغفيمً ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ا ا

 و 
 
ا مً اإلاىاز٤ُ  َاٚحر  أو  في الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت لى لم ج٨ً َٞغ

مً الٗٝغ  ؤلالؼامُتىتها حؿخمض ٢ ، خُض أنبدذج٣غع ٢اٖضة خٓغ الخٗظًب الخـيالضولُت 

  مً مهاصع ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ. عةِـ الضولي ٦مهضع 

ٓاٖضباليؿبت لخضر  ماْ  ا مً ال٣ ْلُت ٣اٖضة خٓغ الخٗظًب، خضر م٘ ٚحَر  الخـي الاجٟا٢ُت الض

ٖٓت مً جدمي  اث مجم ْالخٍغ ٔ ألا ا٦دؿبذ هي ، خُض تألاؾاؾُالخ١ٓ٣  ٓة  زغ ظضًضة بلؼامُت ٢

ْمً زم ناع  ْلي،  ْٚحرمؿخمضة مً الٗٝغ الض ْالؿُاؾُت ــــــ  ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت   طل٪ الِٗض الض

١ٓ م ْلُت لخ٣ ٓاز٤ُ الض ـــ   ؤلاوؿانً اإلا  مهضع ــ
 
 مه ا

 
مً مهاصع زل٤ ال٣ىاٖض الضولُت  ما

ُت  ا ال٣اهىوي هُا١ مبضأ "  خجاوػ ً الخـي، آلامغةالٗٞغ اليؿبي للمٗاَضاث"،  ألازغ جأزحَر

حم٣خض ى ٢ىاٖض ٦ظل٪ مدمُت  ٗضًض مً الخ٣ى١ اإلاكاع ئليها في الٗهضحالخالي، ال أنبدذو 

جلؼم ظمُ٘ الضو٫ أًٖاء اإلاجخم٘ الضولي حًغوعة اخترامها  الخـيلي الٗغفي ال٣اهىن الضو 

اًاَالجمُ٘  ،و٦ٟالت الخمخ٘ بها   خخـىصون جمُحز  ٖع
 
ا  في الٗهضـ    ولى لم ج٨ً َٞغ



 

 

 

اث٢ْاثمت  ْالخٍغ ْالؿُاؾُتاإلاكاع بليها في الِٗض  الخ١ٓ٣  ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ناعث  الخـيْ  الض

اث الْ يمً ٢اثمت الخ١ٓ٣  ُت  الخـي تألاؾاؾُخٍغ ْلُت الٗٞغ ٓاٖض الض طاث جضزل يمً بَاع ال٣

 : ، هيآلامغةالُبُٗت 

 م

اث   تألاؾاؾُالخ٣ى١ والخٍغ

  الخـي
 
 ٗخبر ظؼءح

 
مً ال٣ىاٖض  ا

   آلامغةالضولُت 

 صة ااإلا

في الٗهض 

 الضولي 

اث ظٍ الخ٣ى١ والخٍغ  خاالثٚحر ٢احلت للخ٣ُُض في  َو

 
 
جىو ٖلى  الخـيمً الٗهض  (1 صة )مالل الُىاعب َب٣ا

 أن: 

 7صة ااإلا الخ٤ في الخُاة 2
ٓاعت  خاالث في .2  ،ألامت خُاة هضصت الخـي الاؾخصىاثُت الُ

  ٢ُامِا ْاإلاٗلً
ً
ٓػ  ،عؾمُا ٫ْ  ًج غ  للض  َظا في اٝألَا

ْص ؤي٤ُ في جخسظ، ؤن الِٗض  الٓي٘، ًخُلبها الخـي الخض

 َظا ىبم٣خط  ٖليها اإلاترجبت االلتزاماثب جخ٣ُض ال جضابحر

ُت  ثمالاللتزا الخضابحر َظٍ مىاٞاة ٖضم الِٗض، قٍغ

ٔ ألا  ٓن  بم٣خط ى ٖليها اإلاترجبت زغ  ْٖضم الضْلي ال٣اه

ٓائها ٓن  ،جمُحز ٖلى اهُ ٓخُض مبرعٍ ٩ً  ؤْ الٗغ١  َٓ ال

ٓن   ألانل ؤْ الضًً ؤْ اللٛت ؤْ الجيـ ؤْ الل

 .يعماالاظخ

ٓاص ألخ٩ام تسالٟم ؤي الىو َظا ًجحز ال .3  ْ 8 ْ 7 ) اإلا

 .(29ْ 27 ْ 26 ْ 22 ْ ) 3 ْ 2 )ال٣ٟغجحن 9

 8صة  ااإلا خٓغ الخٗظًب  1

 9/2صة  ااإلا خٓغ الغ١  3

ٓصًت  1   9/3صة ااإلا خٓغ الٗب

1 
لعجٍؼ ًٖ  الٟغصخٓغ خبـ 

ٓٞاء بضًً حٗا٢ضي  ال
 22صة ااإلا

ت  1 ْالضًً ال٨ٟغخٍغ  29صة  ااإلا ْال٣ُٗضة 

ٓاهحن  7  21صة ااإلا ٖضم عظُٗت ال٣

3 
تراٝ ٓهُت  الٖا بالصخهُت ال٣اه

 للٟغص 
 27صة ااإلا

 

ت الخـيض٫ْ الجلتزم ج٣ضم،  مافي يٓء  ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ال جؼا٫ ٖاٞػ ًٖ الخهض٤ً ٖلى الِٗض الض

ْلي الٗغفي باخترام  ٓن الض ٓظب ؤخ٩ام ال٣اه اث الخ١ٓ٣ هُت مً مازْالؿُاؾُت بم ْالخٍغ

لخٗظًب، خٓغ الغ١، خٓغ الٗبىصًت، خٓغ خ ـ الخ٤ في الخُاة، خٓغ ا :ْهي تألاؾاؾُ

ت  الٟغص وال٣ُٗضة والضًً، ٖضم عظُٗت  ال٨ٟغ لعجٍؼ ًٖ الىٞاء حضًً حٗا٢ضي، خٍغ

تراٝال٣ىاهحن،   حالصخهُت ال٣اهىهُت للٟغص.  الٖا

اث ٢اثمت الخ١ٓ٣ ؤن  الق٪ْ  ٓلِا ٢ض احؿ٘ هُا٢ِا ، ت الظ٦غؾالٟ ْالخٍغ ٓع ْاحؿ٘ مضل م٘ جُ

ْلي ٫ْ ُحن،الخ٤ ؤياٞلدكمل خ٣حن  إلاٗانغ،ا املجخم٘ الض نكاع٦ت في بصاعة اإلاخ٤ " :َٓ ألا  الكْا



 

 

 

  ،"الٗامت
ً
ٖٓت ًٖ  ًٞال ت الغ  ْ الله٣ُت الخ١ٓ٣ مجم ْهي: خٍغ ْالخ٤ ْالخٗبُـغ ؤياإلاغجبُت بّ   ،

ْ ْ  ٕماالاظخفي   الخجم٘ الؿلمي، 
ً
ْ الخ٤ في  ؤزحرا ْ الخىُٓم  ًٍٓ الجمُٗاث   .(29) بليها ؤلاهًمامج٩

٫ٓ ٖلى في خ٤ ال" ِٞٓ: الشاويالخ٤  ماؤ ْ ْزانت في  ،(:2)الٗاص٫" ال٣ًاجي ؤلاههاٝالخه ٢اث ؤ

ٓاعت  ٝ الٗامت الُ َظًً ٧اٞت ؤن جدترم  ْمً زم باث مً الالػم ٖلى الض٫ْ  ،الاؾخصىاثُتْالْٓغ

                                                           
العامة  ؤون"حق املشاركة يف الش:الطائفة األوىلتشمل  ،دلعايَت حقوؽ اإلنساف، إىل طائفتُت من احلقوؽ مفهـو احلقوؽ السياسية كفقان  فضيي(  18

كترتبط  ،من حقوؽ اإلنساف، يف كل بلد من بلداف العامل أساسيان  فهذا احلق يعد حقان  ،من العهد الدكيل 25الذم نصت عليه ادلادة ك  للبالد"،
 كأكليان  ضركراين  فالدميوقراطية تعترب شرطان  م،برابط ال ينفصحبزمة حقوؽ اإلنساف كحرايته األساسية،  كف العامة"ؤ "ادلشاركة يف إدارة الشمسألة 

حيس ال ي تصور احلديس عن حقوؽ لإلنساف أك حرايت له يف رلتمع استبدادم، كذلك ألف  ،الحًتاـ كأتمُت منظومة حقوؽ اإلنساف الكلية
 . عضها حلساب البعض ا خرببحقوؽ اإلنساف كحرايته متكاملة كمًتابطة ال ميكن التضحية 

ر راجػػع: د.ن نػػور فرحػػات، القػػانوف الػػدكيل حلقػػوؽ اإلنسػػاف كاحلقػػوؽ ادلرتبطػػة، حبػػس منشػػور ضػػمن كتػػاب "الػػدليل العػػريب حلقػػوؽ اإلنسػػاف"، لريػػ
 .67، ص ـ2115أ.زلسن عوض، إصدار ادلنظمة العربية حلقوؽ اإلنساف، عاـ 

احلةةةق يف ح اةةةة الةةة    هػػػي: ك كمػػػن مث أتخػػػذ حكمهػػػا  ،ال يقبػػػل التجزئػػػة ان ارتباطػػػ ة"احلقػػػوؽ ادلرتبطػػػة ابحلػػػق يف ادلشػػػارك :الطائفةةةة اليا فةةةة   شةةة  أمػػػا 
احلةةةق يف ينةةة ا  ( مػػػن العهػػػد، 21ادلنصػػػوص عليػػػه يف ادلػػػادة ) احلةةةق يف ال   ةةةم ال ةةةل  ، ( مػػػن العهػػػد19ادلنصػػػوص عليػػػه يف ادلػػػادة ) وال عبفةةةة 
 .( من العهد22، ادلنصوص عليه يف ادلادة )اجل عفات

 .  8ػ 6ؽ اإلنساف كاالنتخاابت، مركز األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف، الفصل الثالس، ص راجع يف ذلك: حقو 
ا، حيػس كال شك يف أنػه ال سػبيل للتمتػع ابحلػق يف ادلشػاركة، ادلػرتبط بضػماف انتخػاابت حػرة نزيهػة، مبعػزؿ عػن التمتػع مبجموعػة احلقػوؽ ادلرتبطػة معهػ

، كمػن بينهػا احلػق يف تكػوين لشؤكف العامة، يستلـز ضماف متتعهم بعػدد مػن احلقػوؽ األخػرل ا ميػة دكليػان أف ادلمارسة الفعلية حلق ادلواطنُت يف إدارة ا
 اجلمعيات، كاحلق يف التجمع السلمي، كيف عدـ التعرض للتهديد كالتخويف. 

 .A/51/40، كثيقة األمم ادلتحدة 25(، التعليق العاـ رقم ـ1996اللجنة ادلعنية ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، الدكرة السابعة كاخلمسوف )
، اةعو  ىلىل او بةار حةق املشةاركة يف ىلدارة الشةؤون العامةة للةبالد، مة  ر خة  ا بلة   ا   قهفة ا  ن هنةا  اااهة كاجلديد يف فقه القانوف الدكيل ادلعاصر 

ار مػػػا فعلتػػه االتفاقيػػة األمريكيػػة حلقػػػوؽ علػػى غػػر  احلقةة غ  ةةق القاللةةة لل  اةةةط  و ال عطفةة   لنةةائ حالةةةة الطةة اري والذةة و  ا  ةةة ينائفة، و لةة 
احلقػػوؽ غػػَت القابلػػة  أم ،منهػػا علػػى اعتبػػار احلػػق يف ادلشػػاركة ضػػمن احلقػػوؽ ذكات احلصػػانة 23/2انفػػردت ابلػػنص صػػراحة يف ادلػػادة   التػػػياإلنسػػاف 

 ك الظركؼ اإلستثنائية. أللوقف كالتعطيل أثناء كجود حالة الطوارئ 
" بوجػوب تعػديل نػص ICJحيػس ندت اللجنػة الدكليػة للقػانونُت " ـ1984، منػذ أف عقػد مػؤمتر "سػَتاكوزا" يف عػاـ كقػد بػرز هػذا االجتػار بوضػوح 

من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، على ضلو يكفل إدراج هػذر احلقػوؽ ضػمن قائمػة احلقػوؽ كاحلػرايت ذكات احلصػانة،  4/2ادلادة 
كمػػا  انتهػػي   ،كعػػدـ تغوذلػػا علػػى حقػػوؽ كحػػرايت ادلػػواطنُت األساسػػية ،ابػػة علػػى سػػلطات الطػػوارئ يف الظػػركؼ اإلسػػتثنائيةنظػػران ألتيتهػػا يف تعزيػػز الرق
ال جيػػوز  التػػػيإىل ضػػركرة اعتبػػار "احلػػق يف ادلشػػاركة" ضػػمن احلقػػوؽ  ـ1984" يف ادلػػؤمتر الػػدكيل ادلنعقػػد يف ابريػػس عػػاـ ILAرلمػػع القػػانوف الػػدكيل "
 ألفراد خالؿ األزمات هو ضمانة أساسية للحفاظ على الشرعية.لعلى أف اإلبقاء على هذا احلق  يسان ادلساس هبا، كذلك أتس

، لتكػػوف مبثابػة احلػػد األدا مػػن احلقػوؽ كاحلػػرايت غػَت القابلػػة للمسػػاس ـ1984قرهػػا رلمػػع القػانوف الػػدكيل عػاـ أ التػػياجػع يف ذلػػك: قواعػد ابريػػس ر 
 .1178وارئ، ادلرجع السابق ذكرر، ص ابف حالة الطإهبا أك تعطيلها ككقفها 

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



 

 

 

اًاَال ما٦ٟالههحٗمل ٖلى ْ  ،الخ٣حن ْ ٖغ ٓ م،  ْلٓ لم  خخـى، ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ ً بُنهم اإلاضاٞٗ

ْالؿُاؾُت.ج٨ً مهاص٢ ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت    ت ٖلى الِٗض الض

 ًتماخ ئٖالن مًصة الشالشت ام٣خًُاث اإلاال٣ى٫ َى الظي ٌؿخ٣ُم صون ٚحٍر م٘ َظا و 

 أن: ىو ٖلى ج الخـي، ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

 لشتصة الشاااإلا

 ٌُ 
 
ٓن املخلي اإلاخ٤ٟ م٘ مُشا١ ك ْ  ألامم٩ل ال٣اه ْلُت الالتزاماثاإلاخدضة  ٔ ألا  الض  الخـي زغ

ْلت في مُضان خ١ٓ٣  اث  ؤلاوؿانج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الض اع ،تألاؾاؾُْالخٍغ ٓوي  ؤلَا ال٣اه

اث  ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ ماٖبن ًجغي ُّٞ ؤالظي ًيبغي  ْالخمخ٘ بها،  تألاؾاؾُْالخٍغ

ؼ جل٪ الخ١ٓ٣ ؤمً  ٖالنؤلا ليها في َظا اإلاكاع ب ألاوكُت ْجىُٟظ ظمُ٘ ظل حٍٗؼ

اث ْخ ْ ًماْالخٍغ ٗ  ماٖبهها   ا٫.لِا بك٩ل ٞ
 

                                                                                                                                                 

( مػن العهػد الػدكيل اخلػاص ابحلقػوؽ 14على أتكيػد هػذا احلػق ككفالػة متطلباتػه، كمػا نصػت علػى هػذا احلػق ادلػادة ) اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف
 .ادلدنية كالسياسية

 ان لػػدث يف معظػػم بلػػداف العػػامل الثالػػس لػػت غطػػاء حالػػة الطػػوارئ خلقػػت اجتاهػػ ػيالتػػأف االنتهاكػػات اجلسػػمية حلقػػوؽ اإلنسػػاف  جيػػدر بنػػا الػػذكر إىل
 ،صوب أتكيد طابع "عػدـ ادلسػاس ابحلػق يف ا اكمػة العادلػة كادلنصػفة يف حػاالت الطػوارئ" ،ات من القرف العشرينيمنذ أكائل الثمانين يان متنام ان دكلي
مػن العهػد الػدكيل  9مػادة  3ا كمػة كالطعػن يف شػرعية االحتجػاز كادلنصػوص عليػه يف الفقػرة  أكد أغلب اخلػرباء الػدكليُت علػى أف حػق ادلثػوؿ أمػاـك 

مػن العهػد  4/ 9كمػا امتػد طػابع عػدـ جػواز التصػرؼ إىل ادلػادة   ،من احلقوؽ غَت القابلة للتقييػد يف حالػة الطػوارئ يعتبػرللحقوؽ ادلدنية كالسياسية، 
تقػػرر دكف  التػػيلػـر مػػن حريتػه نتيجػة إلقػػاء القػبض عليػػه أك اإليقػاؼ، مباشػرة اإلجػػراءات أمػاـ ا كمػػة تػػنص علػى أنػػه "لػق لكػل مػػن  التػػي، ك أيضػان 

ككػذلك أكػدت اللجنػة ، احلقػوؽ الدسػتورية اذكهػو مػا يعػرؼ حبػق إنفػ ،مػر ابإلفػراج عنػه إذا كػاف اإليقػاؼ غػَت قػانوينكاأل ،إبطاء بشأف قانونيػة إيقافػه
ابلربكتوكػػوؿ االختيػػارم  كردت إليهػػا عمػػالن  التػػػيكضػػعتها مػػن خػػالؿ آرائهػػا يف البالغػػات الفرديػػة  التػػػيبقها القضػػائية ادلعنيػػة حبقػػوؽ اإلنسػػاف، يف سػػوا

"احلػق يف زلاكمػػة مسػتقلة كزلايػػدة هػو حػػق مطلػق ال يسػػما : علػى أف 14/1ادللحػق ابلعهػد الػػدكيل للحقػوؽ ادلدنيػػة كالسياسػية، فيمػػا يتعلػق ابدلػػادة 
تقر قضاء زلكمة البلػداف األمريكيػة حلقػوؽ اإلنسػاف علػى إضػفاء طػابع عػدـ جػواز التصػرؼ أك ادلسػاس ابلضػمانت اإلجرائيػة اس ، كماأبم استثناء"

 للحق يف ا اكمة العادلة". 
نية كالسياسية، ينبغي من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلد 14تعًتؼ هبا ادلادة  التػيأف كافة ضمانت ا اكمة ادلشركعة  أصبا من ادلستقر دكليان  ( 19

يف أم قضية قد تقع فيها عقوبة اإلعداـ، من أجل استبعاد إمكانية احلرماف التعسفي من احلق يف احلياة الذم ال جيوز تقييدر يف حالة  ىراعأف ت  
ال جيوز تقييدها، فإف حق  قوقان كما أصبا من الثابت أنه إذا كاف احلرماف التعسفي من احلرية كاحلرماف التعسفي من احلياة ينتهكاف ح  ،الطوارئ

كمحاية  التمييػزمنع على ككذلك أكدت اللجنة الفرعية  ،ادلتهم يف زلاكمة عادلة ينبغي بدكرر أف يكوف غَت قابل للتقييد يف كل ادلسائل اجلنائية
، عدـ جواز تقييد ضمانت ـ1995يونيو  26)مسألة حقوؽ اإلنساف كحاالت الطوارئ( بتاريخ : األقليات يف تقريرها السنوم الثامن حوؿ

كما أكضا التقرير أف: "ا اكمة ادلشركعة كالوصوؿ إىل ا كمة أمر ضركرم لضماف أف حالة ،  احلق يف ا اكمة العادلة يف هل حالة الطوارئ
 . "الطوارئ لدـ احلفاظ على حكم القانوف كال تقوضه، كمن أجل صيانة اجملتمع الدميوقراطي



 

 

 

 : جىو ٖلى ؤن الخـي ٖالنؤلا مً  :2ة صامً هو اإلا الِٟمًخإ٦ض َظا  ما٦

صة الخاؾٗت ااإلا

 ٖكغ
 ؤًم٨ً جٟؿحٍر ٖلى  ما ٖالنؤلا لِـ في َظا 

ً
 ؤْٖت ماظ ؤْٞغص  يؤن أل  هّ ٌٗجي يمىا

ْلت الخ٤ في مباقغة  ؤي ؤَُْئت مً َُئاث املجخم٘  ٗل ٞ إيبال٣ُام  ؤْ ،وكاٍ ؤيص

اث اإلاكاع ب ْالخٍغ  .ٖالنؤلا ليها في َظا حهضع الخ١ٓ٣ 

 ٖلى ؤن:  ٖالنؤلا مً  31صة  اجىو اإلا ما٦

صة ااإلا

 الٗكغون 

 ؤً ٖالنؤلا لِـ في َظا 
ً
ؼ ماالؿهّ ٌٗجي ؤًم٨ً جٟؿحٍر ٖلى  ما ًا ْحٍٗؼ ٫ْ بضٖم  ح للض

ٓمُت جخٗامامىٓ ؤْماؾؿاث  ؤْ ،ألاٞغاصمً ٖاث ماظ ؤْٞغاص اوكُت ؤ عى ث ٚحر خ٩

 .اإلاخدضة ألاممم٘ ؤخ٩ام مُشا١ 
 

تها وواظباتها الُإو ن الضو٫ مدل َظٍ الضعاؾت ال حؿخُُ٘ أن جضٞ٘ مؿئزالنت ال٣ى٫، 

ت ئ، حال٣ى٫ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخججاٍ  نها ٚحر مهاص٢ت ٖلى مىاز٤ُ الكٖغ

 ؿإولُاثٍاث واإلائليها بكأن الخ٣ى١ والخغ  ٖالنؤلا ًدُل  الخـي، ؤلاوؿانالضولُت لخ٣ى١ 

 الىاعصة ُٞه. 

 



 

 

 

 ادلبحث انثبين

 اإلَسبٌوواخب ادلدافغ يف رلبل حمىق  يسوونُت

ػهً أَشطت اندفبع ػٍ  دلفزوضتوانمُىد وانخحدَداث ا

  اإلَسبٌمىق ح

ـــل َىـــــا٥  :آلانالؿـــــإا٫  لُاثَــ ٖـــــً خ٣ـــــ١ٓ  حنْْاظبـــــاث زانـــــت ج٣ـــــ٘ ٖلـــــى ٖـــــاج٤ اإلاـــــضاٞٗ مؿـــــْا

ْ ؟ؤلاوؿــانالــضٞإ ٖــً خ٣ــ١ٓ فــي مجــا٫  تُمم الؿــلعؾــت ؤوكــُههماٖىــض م ؤلاوؿــان ٓص  مــا،  هــي ال٣ُــ

ْلت ٟغيِا ؤن ج ًم٨ً الخـيْالخدضًضاث   ؟  ؤلاوؿانؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ٖلى الض

ٓاظبـــاث الٗـــام باليؿـــبت لٖلـــى الخ٨ـــم  ٖـــالنؤلا مـــً  صة الؿـــابٗت ٖكـــغاههـــذ اإلاـــ، ؤلاظابـــتفـــي م٣ـــام  ل

لُاثْاإلا عؾــــت ماًخٗــــحن ٖلُــــّ اخترامِــــا ٖىــــض م الخـــــيْ  ،ؤلاوؿــــانٖــــً خ٣ــــ١ٓ  إلاــــضاٞ٘با تالخانــــ ؿــــْا

ـــــانكـــــــُخّ فـــــــي مجـــــــا٫ خ٣ـــــــ١ٓ ؤو ـــــظل٪ ؤلاوؿــ ٦ْــ ـــذ ،  ــ ـــــام صة اطاث اإلاـــــــههــ ـــم الٗــ ــ ــــى الخ٨ــ ــ ـــــبت ٖلـ باليؿــ

ْلــت  الخـــي ْالخدضًـضاث للخ٣ُُـضاث ، خُــض ؤلاوؿـانٖلـى ؤوكــُت الـضٞإ ٖـً خ٣ــ١ٓ ٢ـض جٟغيـِا الض

  : ههذ ٖلى

صة الؿابٗت ااإلا

 ٖكغ 

اث مام قترا٥ م٘ ٚحٍر لضٔاإل ب ؤْشخو ًخهٝغ بمٟغصٍ  ؤيال ًسً٘  ْالخٍغ عؾت الخ١ٓ٣ 

  ٖالنؤلا ليها في َظا اإلاكاع ب
 
ٓص  بال ٓا٤ٞ م٘  الخـيلل٣ُ ْلُت اإلاىُب٣ت الالتزاماثجخ ٣ٍْغعَا  ،الض

ٓن ل ترا٣ِٞٝ َٓ ٦ٟالت  ْاخضٛغى ال٣اه اث  الٖا ٓاظب بد١ٓ٣ ْخٍغ ًال  الاخترامْ  ،آلازٍغ

ْجلبُت اإلا٣خًُاث الٗاصلت لؤلز ٓاظب لِا  ْ ال ْللىٓام الٗام  الٗام في مجخم٘  الخحرال٢ُاث 

٢ٓغاَي  . صًم
 

ْلي  ٖالنؤلا ْٖلُّ ٞةن  ٓن الض ْمباصت ال٣اه ٓاٖض الٗامت اإلا٣غعة بم٣خط ى ؤخ٩ام  لم ًسغط ًٖ ال٣

ْ ؤلاوؿانلخ١ٓ٣   طل٪ ٖلى الىدٓ الخالي: بُان خ٨م ، 

 

 أو 
 
 : اإلاضاٞ٘ مؿإولُاثواظباث و  :ال

  

 باٖخباٍع ٞغص ،وؿانؤلااإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ج٣٘ ٖلى 
ً
لُتالظي ٌِٗل ُّٞ، مً ؤٞغاص املجخم٘  ا  مؿْا

ْلي ٓن الض ٓاٖض ال٣اه  مُشا١ ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  مغاٖاة ٢
ً
ْزانت ت  ألامم،  ٓاز٤ُ الكٖغ ْم اإلاخدضة 

ْلُت لخ١ٓ٣  ٝ ؤن ٞ ،ؤلاوؿانالض   الٟغصؤ٢غ لئلوؿان  اإلاخدضة ألاممَُئت مُشا١ مً اإلاْٗغ



 

 

 

اث  ْالخٍغ ٖٓت مً الخ١ٓ٣  ْ ٞغى ٖل ما، ٦تؾاؾُألا مجم ْاظباث  لُاثُّ   ما٦ زانت، مؿْا

 هه ؤلاوؿانالٗالمي لخ١ٓ٣  ٖالنؤلا مً  2/:3صة ااإلا ذجًمى
ً
د ا  نٍغ

ً
ْاظباث  ا ، ظاء الٟغصًسو 

ٞيها وخضَا ًم٨ً أن جىمى شخهِخه  الخـيٖت، ماٖلى ٧ل ٞغص واظباث ئػاء الج" ُّٞ ؤن:

ْلُحن م تالخامؿ ال٣ٟغةحكمل  ما٦، الىمى الخغ ال٩امل" حن الخانً صًباظت الِٗضًً الض

، الظي جترجب ٖلُه واظباث ئػاء الٟغص"ٖلى : اآلحيٖلى خ٨م مجغص ههّ ٧ ؤلاوؿانبد١ٓ٣ 

ً ألاٞغاص ؼ  ئلىالؿعي  مؿإولُتًيخمي ئليها،  الخـيٖت ماوئػاء الج آلازٍغ ومغاٖاة  حٍٗؼ

 ."الخ٣ى١ اإلاٗتٝر بها في َظا الٗهض

 ْ ْاظباث  لُاثْمً ؤَم   ٞغصضاٞ٘ باٖخباٍع اإلا مؿْا
ً
ْلي  ا في ْؾّٗ  ماؤن ًبظ٫ في املجخم٘ الض

 ْ ْلُحن ألامًللخٟاّ ٖلى الؿلم  جخسظَا  الخـيفي ْؾّٗ الخضابحر  ماؤن ٌؿاهض ب٩ل ْ ، (31)الض

 ٓ ْاإلاىٓماالخ٩ ٓمُت مً ؤظل خٓغ ججاعة ماث  ْالخ٩ ْلُت  ٍْٓت خٓغ  ألاؾلختث الض  الى
ً
 جا ا

ً
، ما

 ً ْجسٍؼ ْبهخاط  ْاإلاُاٍ ْ ماال٨ُ لختألاؾْخٓغ اؾخسضام  ْججىب جلٓر املخُُاث  ٓلٓظُت،  ْالبُ ٍت 

ٍْٓت بالًٟالثالضازلُت  ْاظب ما٦ ،(32)ْاملخلٟاث الى  ؤن َىا٥ 
ً
 ٖا ا

ً
 31/3صة اجٟغيّ اإلا ما

ٓعة ٚحر مباقغة ٖلى  ى ، الٟغص ؤلاوؿانبه  أو ال٨غاَُت ال٣ىمُت  ئلىًٖ الضٖىة  الامخىإَو

ت   .(11)والخ٣ض والٗى٠ لخمُُـؼ اجدض ٖلى  الخـيالضًيُت  أو الٗىهٍغ

ْلي ال٣ّٟبل ًظَب بٌٗ  ٫ٓ  بلى الض لُاث الٟغص٣٘ ٖلى جهّ بال٣ ُت، ؤلاوؿاهْْاظباث ججاٍ  مؿْا

ظا   ٖلى "ال٣اهىن الُبُعي"، الاؾخيخاطَو
 
ٞدؿب ٖلى أن  الٟغصالظي ال ًدض  ٢اةم أنال

 أًهٟؿه وجد٤ُ٣ طاجه، حل  ًتماخًىايل في ؾ ُل 
 
ًأن ٌؿاٖض  ًا ي َظا الىًا٫، ف آلازٍغ

د٤٣ طاجأل  ٦ظل٪  ،ه"ن طل٪ َى الؿ ُل الىخُض الظي ٨ًٟل ل٩ل ٞغص أن ًدمي هٟؿه ٍو

لُت الٟغص/ اإلاضا٣ً٘ٞ٘ ٖلى  اث  بلىالؿعي  مؿْا ْالخٍغ  ١ٓ ٍٓغ الخ٣ ْجيب٘ ؤلاوؿاهجُ ْمغاٖاتها،  ُت 

لُتَظٍ   مً اإلا اإلاؿْا
ً
ٖلى بجالء و جى الخـي ؤلاوؿانالٗالمي لخ١ٓ٣  ٖالنؤلا مً  (41)صة امباقغة

                                                           
( 27-)د 3111دارت يف اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم ادلتحدة بشأف مشركع القرار الذم الذ فيما بعد برقم  التػيقشات ( أثناء ادلنا 21

عرض اقًتاح إبضافة إىل أهداؼ السنة الدكلية للمرأة إشارة إىل كاجب النساء يف اإلسهاـ من أجل احلفاظ على  ـ،1972ديسمرب  18يف 
سهاـ إ( من القرار كنصه: "اإلعًتاؼ أبتية ج2)الفقرة  راجع) ،كأقر هذا التعديل ابإلمجاؿ ،ت التعديل كل من اليونف كجواتيماالكقدم ،السلم

راجع: إعالف إشراب الشباب قيم السلم كالتفاهم بُت  ،ادلرأة ادلتزايد يف تنمية العالقات الودية كالتعاكف بُت الدكؿ كيف تعزيز السلم الدكيل"(
 .ـ1965ديسمرب  7( ادلؤرخ 21-)د 2137الذم أصدرته اجلمعية العامة يف القرار  ،شعوبال

 من إعالف التقدـ كالتنمية يف ادليداف االجتماعي. 27(مادة 21
ة الدكلية للقضاء من االتفاقي 4من ادلادة  1العنصرم، كالفقرة  التمييػزمن إعالف األمم ادلتحدة للقضاء على مجيع أشكاؿ  2(راجع يف ذلك: ادلادة  22

 من االتفاقية الدكلية لقمع جرمية الفصل العنصرم كادلعاقبة عليها.  3ك 2العنصرم، كادلادتُت  التمييػزعلى مجيع أشكاؿ 



 

 

 

ل أو هو ًجىػ ج أي ٖالنؤلا لِـ في َظا "ؤهّ:  ت صولت أًٍله ٖلى هدى ًُٟض اهُىاءٍ ٖلى جسٍى

مً  أيَضم  ئلىٞٗل يهضٝ  أيح أووكاٍ  أيحخ٤ في ال٣ُام  أيٞغص،  أي أوٖت، ماظ أو 

اث اإلاىهىم ٖليها ُٞه" ْلي  6/2صة اْج٨غع اإلا ،الخ٣ى١ والخٍغ ١ٓ  الخاممً الِٗض الض بالخ٣

ٓاعص في اإلااإلا ْالؿُاؾُت طاث الخ٨م ال  . ٖالنؤلا مً  (41)صة اضهُت 

 
 
 : ؤلاوؿانأوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ٖلى خدضًضاث ال٣ُىص وال :زاهُا

ت مُل٣ت  ٓظض خٍغ ت مجخم٘  ؤيفي خ٤ مُل٤  ؤْمً اإلاخ٤ٟ ٖلُّ ؤهّ ال ج جدضَا  الٟغصبكغي، ٞدٍغ

اث  ًخٍغ ال ًم ظًًال آلازٍغ ٓن مٗـّ فـي املجخمـ٘،  ٓظـض ٌِٗك ـت ؤن ج  ٨ـً للخٍغ
 
 ألاٞـغاصاٖتـٝر  بطا بال

 
ً
ـــا بٓنـــــِٟم ؤًٖـــــاء فـــــي الج ظمُٗـــــا ٓا بهــ ٢ْـــــام ٓاظبـــــاتهم  ت، ٖـــــتماب ـــض  مـــــا٦ البكـــــٍغ ـــل بوؿـــــان ٖىــ ؤن ٧ــ

ٓص مام ٢ٓــــّ، ًسًــــ٘ لل٣ُــــ ــــيعؾــــت خ٣ ٓن ٣ٞــــِ لًــــ الخـ خــــن ما٣ًغعَــــا ال٣ــــاه غ ـبد٣ــــ١ٓ الُٛــــ غاٝـالٖا

ـــت للىٓــــام ال ْلخد٣ُــــ٤ اإلا٣خًــــُاث الٗاصلـ ـــا،  ْاخترامِـ اجــــّ  ْ ْخٍغ ـــت  ْاإلاهــــلخت الٗامـ فــــي  ألازــــال١ٗــــام 

٢ٓغاَيمجخم٘   . (34)صًم

، اإلاـــضاٞٗحن ًـــتمادب الخـــام ٖـــالنؤلا  مـــً ألاؾاســـ يجىـــا٢ٌ، بـــحن الٛـــغى  ؤْٞلـــِـ َىـــا٥ حٗـــاعى 

 ْ ْلــت  ٟــاّ ٖلــى اؾــخ٣غاع الض ٍٓــت ًــتماخْبــحن م٣خًــُاث الخ ٓح  اَاإلاــ ،مهــالخِا الخُ ج٣ــغعث بٓيــ

ـــت  ٓهُـ ْالخدضًــــضاث ال٣اه ٓص  ــــيال٣ُــــ ـــ الخـ مــــضاٞ٘ ٞــــغص ٧ــــل  ُٞــــّ ا٫ الخُــــٓي الــــظي ٌؿــــخُُ٘جدــــضص املجـ

ت  اجـّ ماؤن ًبدٍغ ْخٍغ ٢ٓـّ  اإلاـ ،ؤخـضصْن جـضزل مـً  تألاؾاؾـُعؽ خ٣  ؤً الِٟـماؾـخ٣غ  اَْ
ً
ٖلـى  ًـا

ٓهُـــت  ؤًجُبــ٤  ؤن الخدضًــضاث ال٣اه
ً
ْلـــت  ًـــا خُـــض ؤن  ،خ٣ُُــض الخ٣ـــ١ٓ ٖىــض ٢ُامِـــا بٖلــى ؾـــلُت الض

ٓاعصة في ْالخ٣ُُضاث للخدضًضاث  ألاؾاس يالٛغى  ْلي للخ٣ـ١ٓ اإلاضهُـت  2/ 6صة ااإلاال مـً الِٗـض الـض

ْلت ٖىض ٢ُامِا بخ٣ُُـض م ْص ٖلى ؾلُت الض  ألاٞـغاصعؾـت بٗـٌ خ٣ـ١ٓ ماْالؿُاؾُت، َٓ  ْي٘ خض

اتهم   .(35)ْخٍغ

ْاظبـاث" اإلاؿـخسضم فـي اإلاـ ٓص ؤلاوؿـانلخ٣ـ١ٓ  الٗـالمي ٖـالنؤلا مـً  2/ :3صة اْلٟٔ " ٦ْـظل٪ ال٣ُـ  ،

 
ً
ٓاعصة جٟهــــُال ٓاص فــــي ههــــٓم  ْالخدضًــــضاث الــــ ـــض  33ْ 32ْ :2ْ 29ْ  25ْ 23ْ 6ْ 5اإلاــــ ِـ مــــً الٗ

ْلي  ْالؿُاؾــــُت، الخــــامالــــض ٓص ٖلــــى مً بــــالخ١ٓ٣ اإلاضهُــــت  ٓػ ٞــــغى ٢ُــــ عؾــــت بٗــــٌ مابــــحن ؤهــــّ ًجــــ

                                                           
 .من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف 29/2(ادلادة  23
احلدكد"، فاألخَتة "ساف، أف هناؾ فركقان بُت "القيود" كبُت ( يستخلص من أحكاـ اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف، كالعهدين اخلاصُت حبقوؽ اإلن24

فالدكلة كهي  ،مثلما تكوف احلقوؽ موضوعان لقيود حلدكد، متامان  فالقيود قد تكوف موضعان  ،حد أهنا تشملها إىلتبدك أكثر عمومية من األكىل 
حد يصبا القيد قاعدة كالتمتع ابحلق  إىل، ال جيوز تعديها معينة ان حدكد يبصدد فرض قيود على احلقوؽ كاحلرايت ادلضمونة ينبغي أف تراع

 ادلضموف استثناء.



 

 

 

اجّ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ْمـً يـمنها ْخٍغ ــــ  الُب٘بــــ  ْطلـ٪ بىـاءؤلاوؿـانٖـً خ٣ـ١ٓ خـ٤ الـضٞإ  ــ  ، 
ً
ٖلـى  ا

 ،ٍ ٓاٞغ بٌٗ الكْغ ٓ جد٣٣ذ  بطا الخـيج ٓخا٢٘ في ال  جهبذ مِٗا َظٍ الخ٣ُُضاث مؿم
ً
 . بها ا

ٍ  ماؤ ٓاٞغث  بطا الخـيًٖ الكْغ ٓخٞج ْمؿم ٓص مبرعة   خهبذ ال٣ُ
ً
 بها، ٞهي:  ا

٢ْــــض ٖبــــ (  ) ٓهُــــت،  ٓن الخ٣ُُــــضاث ٢اه ْلُــــت لخ٣ــــ١ٓ ـؤن ج٩ــــ ت الض ٓازُــــ٤ الكــــٖغ ـــ٪  ؤلاوؿــــانغث م ـــً طلـ ٖـ

ٓن") ٓن") ؤْ(، 36باقــتراٍ ؤن "٣ًغعَــا ال٣ــاه  غى "جٟــ ؤْ(، 37"ًــىو ٖليهــا ال٣ــاه
ً
ٓن") ٣ْٞــا (، 38لل٣ــاه

ٓن")  ؤْ  ُٞب. (39جدــــضص "بــــىو ال٣ــــاه
ً
ْلي للخ٣ــــ١ٓ اإلاضهُــــت ٣ــــا ًيبغــــي أن ٨ًــــىن ال٣ُـــــض ، للِٗــــض الــــض

 
 
 ٨ًــىن مؿـــمىخ خخــــىلل٣ـــاهىن الـــضازلي،  مُاح٣ــا

 
أن ًخٗــحن ٖلـــى ال٣ـــاهىن الـــضازلي  مـــا٦ حـــه، ا

 ٨ًـــىن مخىاة
 
ــــا " ؤلاوؿــــان٢ْـــض ؤ٦ــــضث "اللجىـــت اإلاٗىُــــت بد٣ـــ١ٓ  مـــ٘ ههــــىم الٗهــــض،  مــــا باٖخباَع

ْالؿُاؾــُت، فــي الٗضًــض مــً حٗل٣ُاتهــا الٗامــت  ْلي للخ٣ــ١ٓ اإلاضهُــت  الجِــاػ الغ٢ــابي الخــاب٘ للِٗــض الــض

ٓص ٖلـــى م ٓن ال٣ُـــ عة ؤن ج٩ـــ ٓلـــت بم٣خطـــ ى الِٗـــض، ماٖلـــى يـــْغ ـــاث اإلا٨ٟ ْالخٍغ عؾـــت بٗـــٌ الخ٣ـــ١ٓ 

ٓن، ٦ يت بىو ال٣اه ٓلـت فـي الِٗـ مامْٟغ (، :3ض)ًجب ٖضم جُب٣ُِا ٖلى هدٓ ًبُـل الخ٣ـ١ٓ اإلا٨ٟ

ْبُـــتٞٗلـــذ املخ٨مـــت  مـــا٦ ْع ٓم اإلال٩ـــي  بلـــىؤقـــاعث  ماء هٟؿـــّ، ٖىـــضالكــــي ؤلاوؿـــانلخ٣ـــ١ٓ  ألا اإلاغؾـــ

 (. 41الدكغص) ٢ًاًافي  م2:76ٓ ًما 32البلج٩ُي الهاصع في 

ٓص ال ْ   ( ب) ٓن ال٣ُـــ يـــ٨ًٟـــي ؤن ج٩ـــ ٓهُـــت ؤلاوؿـــانٖلـــى خـــ٤ الـــضٞإ ٖـــً خ٣ـــ١ٓ  تاإلاْٟغ ، حـــل ًيبغـــي ٢اه

 أً
 
ت في مجخم٘ أن ج٨ىن َظٍ ال٣ُىص "يغو  ًا ْطل٪ مً ؤظل خٟٔ "42)"صًمى٢غاَيٍع  ألامً( 

ٓمي"  ــــ ــــام") ؤْال٣ـ ٗـ  ًــــــتمالخ ؤْالٗامـــــت"،  آلاصاب( ْ"44"الصـــــخت الٗامــــــت") ًــــــتمالخ ؤْ( 43"الىٓــــــام ال

ً"خ١ٓ٣  اتهم". آلازٍغ  ْخٍغ

                                                           
 .اإلنسافمن اإلعالف العادلي حلقوؽ  29/2( ادلادة  25
 .من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية السياسية 22/2من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، ادلادة  12/3( ادلادة  26
 .من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية 13ة ( ادلاد 27
 من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية.  19/3( ادلادة 28
ادلرفق السادس، اعتمدته اللجنة ادلعنية حلقوؽ اإلنساف    A/48/40)حرية الفكر( كثيقة األمم ادلتحدة18اخلاص ابدلادة  22(التعليق العاـ رقم 29

 س.، ادلرفق السادA/55/40حرية التنقل(. كثيقة األمم ادلتحدة 12) 27التعليق العاـ رقم كراجع: ـ،1993سنة  48دكرهتا ضمن 
منشورات ا كمة األكركبية  ـ،1971يونيو  18( ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف، قضية دم كايلد، كأكمز كفرسيب )"تشرد"( حكم صادر يف  31

 من النص األصلي.  45عة أ: أحكاـ كقرارات، ص رلمو  ،حلقوؽ اإلنساف
 من العهد الدكيل اخلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية.   22ك 21ك 14/1من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف، كادلواد  29/2( ادلادة  31
ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، حيس لوحظ أف مدلوؿ  أثناء صياغة اإلعالف العادلي، كالعهد الدكيل اخلاص كبَتان   ( أاثر مدلوؿ "النظاـ العاـ" جدالن  32

" حيس يستخدـ ادلصطلا الفرنسي للداللة l’ordre publicللمصطلا الفرنسي " ال يعد مرادفان  "order publicادلصطلا اإلنكليزم "
 تشريع أجنيب، راجع يف ذلك:  التفاقيات اخلاصة أك منع تطبيقلعلى كجود قواعد عامة آمرة يف اجملتمع يستند إليها إللغاء أم تعديل 

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. 



 

 

 

ْبُــتؤ٢ــغث املخ٨مـت ٢ـض ْ  ْع ٓص  ؤلاوؿـانلخ٣ــ١ٓ  ألا فــي الٗضًـض مــً ؤخ٩امِــا بدـ٤ الــض٫ْ فـي ٞــغى ٢ُــ

عاث خٟٔ مآهُت ٖلى مْجدضًضاث ٢اه اث، جمليها يْغ ْالخٍغ الىٓام  ؤْ ألامًعؾت بٌٗ الخ١ٓ٣ 

ـــت  آلاصاب ؤْالٗـــــام  ًخ٣ـــــ١ٓ  ؤْالٗامــ ـــــاتهم آلازـــــٍغ ـــي ْـــــل مجخمـــــ٘  ْخٍغ ٢ٓغاَيفــ ــــ ٟٞـــــي ٢ًـــــُت  ،صًمـ

في  جًمً الخ٤ الخـي الاجٟا٢ُتمً  9صة اهو اإلا اههها٥ب ألامغحٗل٤  ما"٦الؽ" ؤ٦ضث املخ٨مت ٖىض

ـــ ـــاغام الخُــــــاة ـاخخــ ـــىتلخانـــ ججــــــض هٟؿــــــها مهــــــضصة الُــــــىم  الضًمى٢غاَُــــــتاإلاجخمٗــــــاث "أن : ، ٖلـــ

اب٫ ماخىىٖت مً أٖحأق٩ا٫ م ب، ؤلاَع ت ٢ـاصعة ٖلـى م٩اٞدـت َـظٍ ول٩ي ج٨ىن الضولـ والخسٍغ

مـــــ ت ال٨ُٟلـــــت حال٣ًـــــاء ٖلـــــى َـــــظٍ  ألاؾـــــالُبٟٗالُـــــت، لهـــــا أن حؿـــــخسضم مـــــً ٫ حاألٖا الؿـــــٍغ

لـى اإلاد٨مـت أن ج٣بـل حـأن وظـىص الى اَغ،اإلاس   الخــيَُٗت غ هـىم الدكـٖو
 
ـج

ّ
غ ؾـلُت الغ٢احـت ٣

ت ٖلـــى اإلاغاؾـــالث و م مى٢ـــ٠ اؾـــخصىاتي، فـــي مجخمـــ٘ مـــا، َـــى أمـــغ يـــغوعي أالاجهـــاالثالؿـــٍغ

 مــاُٞو  مىــ٘ الجــغاةم الجىاةُــت، أو الــضٞإ ٖــً الىٓــام  أو ال٣ــىمي  ألامــً ًــتمالخ، صًمــى٢غاَي

ول٨ـــً فـــي  (،31أن")الكـــ َـــظا ًخٗلـــ٤ حأقـــ٩ا٫ الغ٢احـــت ٞـــان للمكـــٕغ الـــىَني ؾـــلُت ج٣ـــضًغ فـــي

غ الخ٤ طاجه") ئلىَظٍ ال٣ُىص "ال ًيبغي أن جظَب  :الخاالثظمُ٘   (. 31خض الىُل مً ظَى

ت فــي مجخمــ٘  بلــى ؤلاقــاعةْججــضع  ٍع ٓص "يــْغ ٓن ال٣ُــ ٢ٓغاَيؤن اقــتراٍ ؤن ج٩ــ ( لــِـ ؾــٔٓ 47")صًمــ

ْلُـــت اإلاٗىُـــتـحٗبُـــ ٓازُـــ٤ الض بد٣ـــ١ٓ  غ ٖـــً املخخـــٔٓ الؿُاســـ ي الـــظي مـــً اإلاٟتـــرى ؤن حٗمـــل ُٞـــّ اإلا
                                                                                                                                                 

نكليزية عديدة تنص إقوانُت  إىلك يشَت البعض  ،خاصة للداللة على كجود اضطراابت عامة بينما صلد أف ادلصطلا اإلنكليزم يستخدـ بصفة
راجع يف  ،أك ينايف العادات القومية فيؤدم إىل اإلخالؿ به ،على األشخاص الذين يوجدكف يف أماكن عامة كيتصرفوف على ضلو يثَت الفوضى

 ذلك: 
Brownlie, (I.): The Law Relating to Public Order ( London, butterworths, 1968), pp. 101 ff.  

اإلخالؿ ابلعديد من  إىلكالشك أف استخداـ تعبَت "النظاـ العاـ" يف اإلعالف العادلي كيف العهد الدكيل للحقوؽ ادلدنية أدل ابلكثَت من الدكؿ 
 احلقوؽ ادلكفولة. 

ات الدقيقة مبا فيه الكفاية، مبا التعبيػر ين ليسا من التعبيػر حيس أف هذين  "، القوميكتنطبق ادلالحظة السابقة على تعبَتم "األمن العاـ" ك"األمن 
 يسما ابستخدامها كمربر لتقييد بعض احلقوؽ كاحلرايت من جانب بعض الدكؿ. 

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

 
ػ رلموعة أ: أحكاـ كقرارات، رللد ،منشورات ا كمة ـ،1978سبتمرب  6( ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف، قضية "كالس"، حكم صادر يف  34

 .49فقرة   23ص  28
رلموعة أ: أحكاـ كقرارات، رللد  ،منشورات ا كمة  ـ،1978سبتمرب  6( ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف، قضية جولدر،  حكم صادر يف  35

 .39فقرة   19ص 18
ـو اجملتمع الدميوقراطي، بعد إقرارر( صرح السيد "رينيه كساف" بشأف مفه 29من اإلعالف )ادلادة  27ادلادة  ةأنه أثناء مناقش مانذكرر هنا هو( ك  36

كمع  ،إذ أهنا تثَت مشكلة حقوؽ اإلنساف يف هل رلتمع دميوقراطي دكيل ،أبنه: "ال يعتقد أف هذر ادلادة لتل ادلكاف الذم تستحقه دلا ذلا من أتية



 

 

 

  ئطا مــاٞاإلاؿــألت لِؿــذ فــي جدضًــض ، ؤلاوؿــان
 
ا ــغ ًئأم ال، ول٨ــً فــي  ٧ــان ال٣ُــض يــغوٍع جــاص جبًر

ت فــي هٓــام قــمىلي حاٖخبــاع أن الخ٣ــى١  الخـــيطلــ٪ أن ال٣ُــىص  لــه، ال ًم٨ــً أن ج٨ــىن يــغوٍع

ـــاث ٢ـــض ال ج  أؾاؾـــ انعؾـــماوالخٍغ
 
َغ ،ا لـــى ال٨ٗــــ،  ،صًمـــى٢غاَيفـــي مجخمـــ٘  مـــاًم٨ـــً جبًر ٖو

ت لخٟٔ هٓام قمىلي، ًم٨ً ٞال٣ُىص ا  ألًغوٍع
ّ
ت في مجخم٘  ال  .صًمى٢غاَيج٨ىن يغوٍع

ْع  الخــي٢ْض ؤؾِمذ الخٗل٣ُاث الٗامـت  ْالؿُاؾـُت" بـض ؤنـضعتها "اللجىـت اإلاٗىُـت بـالخ١ٓ٣ اإلاضهُـت 

ْ ـ٦بُــ ْاٞ٘  ٓم الــض ٓا٫غ فــي جٟؿــحر مِٟــ ــغ ًم٨ــً ؤن جخســظَا الــض٫ْ  الخـــي ،ألاخــ غع لٟــغى ـاٝ ٦مبــألَا

ْجدضًـــــض ُــــضاث  ـــى مج٣ُ ـــض،  ألاٞـــــغاصعؾـــــت بٗـــــٌ خ٣ــــ١ٓ  مااث ٖلـ ٓلــــت بم٣خطـــــ ى الِٗــ ـــــاتهم اإلا٨ٟ ْخٍغ

ٓصماالالػمت لً ٗاًحراإلاْْيٗذ  ُت َظٍ ال٣ُ  .(48)ن قٖغ

                                                                                                                                                 

تكتسب كل ما ذلا من قيمة لو أف ادلادة إاّل أهنا كانت س ،كقد انتقد البعض ذلك ،أف كلمة "دميوقراطي" مل تذكر إاّل مرة كاحدة يف منت اإلعالف
ففي هذر احلالة كانت أصبغت قيمة أكرب على هذا اإلعالف، ألنه بذلك يستهدؼ  ،أدرجت فيها، قد كضعت بعد الديباجة مباشرة التػي 27

راجع : التصريا الذم ، كم"التأكيد أبنه ليس هناؾ مصدر للقانوف سول إرادة الشعب، كاعًتؼ يف الوقت نفسه أف للقانوف الغلبة على التح
عقدهتا اللجنة الثالثة، الواثئق الرمسية للجمعية العامة، الدكرة الثالثة، اجلزء األكؿ، اللجنة  التػيأدىل به السيد "رينيه كاساف" )فرنسا( يف اجللسة 

 .62الثالثة، ص 
 .ـ1993سنة  48قوؽ اإلنساف ضمن دكرهتا ادلرفق السادس، اعتمدته اللجنة ادلعنية حل   A/48/40( كثيقة األمم ادلتحدة  37

مػن العهػد، ال تسػما بتقييػد حريػة اجملػاهرة ابلػدين  18/3( اخلاص حبرية الفكر كالوجداف كالدين، بينت اللجنة أف ادلادة 22ففي تعليقها العاـ رقم )
ظػاـ العػاـ، أك الصػحة العامػة، أك ا داب العامػة، أك حقػوؽ أك العقيدة إالّ إذا كاف القانوف يػنص علػى قيػود "ضػركرية" حلمايػة السػالمة العامػة، أك الن

 ،أك معتقػػػدان  كأكػػػدت علػػػى أنػػػه ال جيػػػوز تقييػػػد لػػػرر الفػػػرد مػػػن اإلجبػػػار علػػػى أف يػػػدين بػػػدين أك معتقػػػد أك يعتنػػػق دينػػػان  ،ا خػػػرين كحػػػرايهتم األساسػػػية
هبػػا، أف تنطلػػق مػػن ضػػػركرة محايػػة احلقػػوؽ ادلكفولػػة مبوجػػػب اؽ أحكػػاـ القيػػود ادلسػػػموح طػػكنبهػػت أبنػػه ينبغػػي علػػػى الػػدكؿ األطػػراؼ، لػػدل تفسػػػَت ن

كالقيػود ادلفركضػػة جيػب أف يػػنص عليهػا القػػانوف، كمػا جيػػب عػدـ تطبيقهػػا  ،ألم سػبب مػػن األسػباب التمييػػػزالعهػد، مبػا يف ذلػػك حػق ادلسػػاكاة كعػدـ 
 .  18على ضلو يبطل احلقوؽ ادلكفولة يف ادلادة 

كمػػػن مث فػػػإف القيػػػود  ،ال بػػػد منػػػه لتنميػػػة اإلنسػػػاف احلػػػرة رأت اللجنػػػة أف حريػػػة التنقػػػل متثػػػل شػػػرطان  ريػػػة التنقػػػل،( اخلػػػاص حب27كيف تعليقهػػػا العػػػاـ رقػػػم )
كمػا أكػدت اللجنػة بوضػوح إىل أنػه ال يكفػي أف لػدـ القيػود األغػراض ادلسػموح   ،الّ تبطل مبدأ حريػة التنقػلأادلسموح بفرضها على هذا احلق جيب 

 ،كأف تكػػػوف مالئمػػػة لتحقيػػػق كهيفتهػػػا احلمائيػػػة ،كأف تتماشػػػى التػػػدابَت التقييديػػػة مػػػع مبػػػدأ التناسػػػب، رية حلمايتهػػػافيجػػػب أيضػػػان أف تكػػػوف ضػػػرك  ،هبػػػا
 كجيب أف تكوف أقل الوسائل تدخالن مقارنة بغَتها من الوسائل.

تقتضػي محايػة حػق الفػرد يف "اعتنػاؽ آراء دكف  19/1، بينػت اللجنػة ادلعنيػة حبقػوؽ اإلنسػاف، أف ادلػادة كالتعبيػػرحرية الػرأم  11يف تعليقها العاـ رقم 
ال  التػػػػي التعبيػػػػرمػػػن ذات ادلػػػادة محايػػػة احلػػػق يف حريػػػة  2كمػػػا تقتضػػػي الفقػػػرة   ،كهػػػذا حػػػق ال يسػػػما العهػػػد أبم اسػػػتثناء لػػػه أك قيػػػد عليػػػه ،مضػػػايقة"

 ،أم اعتبػػػار للحػػػدكد" كأبيػػػة كسػػػيلة  تارهػػػاحريػػػة "التماسػػػها" ك"تلقيهػػػا" "دكف  بػػػل أيضػػػان  ،تتضػػػمن فقػػػط حريػػػة "نقػػػل ضػػػركب ادلعلومػػػات كاألفكػػػار"
تسػػتتبع  التعبيػػػرتػػنص صػػراحة علػػى أف شلارسػػة حػػق حريػػة  3/ 19كابلنسػػبة للتقييػػدات كالتحديػػدات ادلفركضػػة علػػى هػػذا احلػػق، رأت اللجنػػة أف ادلػػادة 

إالّ  ،آخػرين أك مبصػاحل اجملتمػع ككػل كاجبات كمسؤكليات خاصة، كعلى هذا جيوز إخضاع هذا احلق لبعض القيود، قد تتصػل إمػا مبصػاحل أشػخاص
، ال جيوز أف تعرض هػذر القيػود احلػق نفسػه للخطػر، كجيػب "نػص القػانوف" علػى التعبيػرأنه عندما تفرض دكلة طرؼ بعض القيود على شلارسة حرية 

 كال جيوز أف تفرض إاّل ألحد األهداؼ ادلبينة يف العهد.  ،هذر القيود



 

 

 

ٓن ٖلى خ١ٓ٣  ( ط) َْٓ خٓغ ؾٓء اؾخسضام  ؤلاوؿانْزمت جدضًض ٖام ًٟغيّ ال٣اه اجّ،  مً  ؤيْخٍغ

ــــاث، ؤَْـــــظٍ الخ٣ـــــ١ٓ  ـ ـــغ  الخٍغ ـــدىض َـــــظا الخٓــ ـــىَْؿــ ـــ بلــ ـــً  2/:3صة ااإلاــ ـــالنؤلا مــ الٗـــــالمي لخ٣ـــــ١ٓ  ٖــ

عؾــت جدىــا٢ٌ ماعؽ َــظٍ الخ٣ــى١ ممــاأن ج ألاخــىا٫خــا٫ مــً  أيحــ"ال ًجــىػ ْههــِا:  ؤلاوؿــان

٦ْظل٪ ٌؿدىض َظا الخٓغ، ٖلى هو اإلااإلاخدضة ومباصئها" ألاممم٘ أٚغاى  مً الِٗـض  6/2صة ا، 

ْلي  ْالؿُاؾـُت  الخــامالـض خ٨ــم  أي "لــِـ فـي َــظا الٗهــضجــىو ٖلـى ؤهــّ:  الخـــيبـالخ١ٓ٣ اإلاضهُــت 

 أيشــخو حمباقــغة  أو ٖــت ماظ أو صولــت  يٍلــه ٖلــى هدــى ًُٟــض اهُــىاءٍ ٖلــى خــ٤ أل أو ًجــىػ ج

ـاث اإلاٗخـ أو مً الخ٣ى١  أيئَضاع  ئلىٖمل يهضٝ  أيحال٣ُام  أو وكاٍ  ٝغ بهـا فـي َـظا ـالخٍغ

 . ؾ٘ مً جل٪ اإلاىهىم ٖليها ُٞه"أو ٞغى ٢ُىص ٖليها  ئلى أو ،الٗهض

ٓه الٟغصخ٤ مً خ١ٓ٣  إيٞ ؾـاءة الخـض الـظي ال ًمشـل ب بلـى الٟـغصُت، نالر ألن ًخمخ٘ بّ َـظا ال٣اه

 اههها٧ــ ؤْ
ً
ً ألاٞــغاصلخ٣ــ١ٓ  ا ٍــت ْؾــالمت  الٟــغصٞــال قــ٪ ؤن خــ٤  ،فــي املجخمــ٘ آلازــٍغ ْالخغ فــي الخُــاة 

ْخ٣ـــّ فــــي   ؤشخهـــّ، 
 
ـــت  ال ٓب ْال٣ٗ ٓخكـــُت  ؤْاإلاٗاملـــت ال٣اؾــــُت  ؤًْخٗـــغى للخٗــــظًب   ،اإلاُِىــــت ؤْال

ــــت  ـــت الــــغ ْا ال٨ٟــــغْخ٣ــــّ فــــي خٍغ ـ ْالًــــمحر، ْفــــي خٍغ ْفــــي  ،، ْفــــي الخجمــــ٘ الؿــــلميْالخٗبُـــــغ ؤيلــــضًً 

 ًماال ًم٨ً خ الخـي٧لِا مً الخ١ٓ٣  ،في الجمُٗاث، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؤلاقترا٥
ً
ْالخمخ٘ بها ٞٗال  هها 

 
 
ٓن  بطا بال ً ألاٞـغاصمىـ٘ ال٣ـاه ٓعة ٞٗالـت مـً  آلازــٍغ ٓاهحن  ِــا،اههها٦بهـ ْال٣ــ ٓلى ؤخ٩ـام الضؾـاجحر  ْجخـ

ى لُتُــــت الَٓ اجــــّ مــــً ؤٞــــغاص املجخمــــ٘  ؤلاوؿــــانخ٣ــــ١ٓ  ًــــتماخ مؿــــْا ًْخٍغ ــــت، ؤْ آلازــــٍغ ْل  مــــً الض

خـــه مااؾـــخٗ يءـخُـــض ال ًجـــىػ للٟـــغص أن ٌؿـــ ال ًجـــىػ للضولـــت أن حؿـــخٛل  مـــاخ٣ـــه، ٦ أو ٫ خٍغ

ــاتهم، ألاٞــغاصخ٣ــى١  ئلــى يءٌســ  مــاهٟىطَــا ح ٗاث  وخٍغ ومــً زــم ٞــان أخ٩ــام الضؾــاجحر والدكــَغ

ىُت، في ْل مجخم٘  حؿـههضٝ اإلاداٞٓـت ٖلـى جـىاػن ٖـاص٫ حـحن الىـاؽ  مـا، ئهًمـى٢غاَيصالَى

اثححن  الخمُُـؼ والضولت، و   وبحن ؾىء اؾخسضامها. الخمخ٘ اإلاكغوٕ حالخ٣ى١ والخٍغ

ــاث،  ْالخٍغ ٓن َىــا٥ ؾــٓء اؾـــخٛال٫ للخ٣ــ١ٓ  ٓعة مىاُٞــت  ماعؾـــههماجمــذ م بطا٩ٍْــ ح َـــظٍ بهــ لــْغ

ْمـــــــضاَا، ـــــــاث  ْالخٍغ ـــــخسضامضاٝ ٍْخطـــــــر طلـــــــ٪ مــــــــً جىـــــــا٢ٌ ؤَـــــــ الخ٣ـــــــ١ٓ  ـــــغاى  حن ْبـــــــ الاؾــ ـــ ألٚا

ٓصة لِـــــظٍ الخ٣ـــــ١ٓ، ـــبُل اإلاشـــــا٫،  اإلا٣هـــــ ـــي اظخ بطاٞٗلـــــى ؾــ ـــخو فــ ـــتر٥ شــ ـــّ ؤشـــــخام مـــــااقــ ٕ هٓمــ

ٓعة  ن بهـــ ٓهُـــت، ٞةهـــّ ًآزـــْغ ٕ ؾـــلمي ب٣هـــض مـــااقـــتر٥ فـــي اظخ بطا ْل٨ـــً ،ٕمـــاالاظخعؽ خـــ٤ مـــا٢اه

ٓظـّ  الايُغابزاعة ب ًخـ٤  هههـا٥ال  ٕمـاالاظخَـظا  بلـىْج ، ٞـةن َـظا الصـخو ال ٕامـالاظخفـي  آلازـٍغ

 بل ٌس يء اؾخسضامّ.   ٕماالاظخعؽ خ٣ّ في ماً

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقسم الثاويا
ً وبلضان ـــــاة صولت الُمـــمضي مغاٖ

ت ـــتها الضولُمااللتزا الٗغبي جـــــــــــــــالخلُ

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخ ئٖالنحمىظب 

 ؤلاوؿانخ٣ى١ 

ْج٣ؿُمج  مُِض 

 



 

 

 

 متهُد وحمسُى :

ٓن املخلي  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالنمً  الشالشت صةااإلا قضصث ٖلى ؤن ال٣اه

ْ  ألامماإلاخ٤ٟ م٘ مُشا١  ْلُت  الالتزاماثاإلاخدضة  ٔ ألا الض ْلت في مُضان ج٣٘ ٖلى ٖا الخـي زغ ج٤ الض

اع  ك٩ّل ٌ  ، ؤلاوؿانخ١ٓ٣   ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماٖئال٣اهىوي الظي ًيبغي أن ًجغي ُٞه  ؤلَا

ؼ جل٪ الخ٣ى١  ٖالنؤلا اإلاكاع ئليها في  ألاوكُتوجىُٟظ ظمُ٘  بها، والخمخ٘ مً أظل حٍٗؼ

ّٗ ماٖئهها و ًماوخ   ا٫.لها بك٩ل ٞ

 مخٗجالض٫ْ الٗغبُت مدل َظٍ الضعاؾت في  ؤلاوؿانجمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ٦ٟالت ْخُض ؤن 
ً
 ا

 لُٞٗ
ً
 ْجا ا

ً
ٓعٍت اإلاكاع بليها في  ما اث املخ ْالخٍغ  ١ٓ  ٖالنؤلا بالخ٣

ُ
 ، ح

 
 ل قَغك٩

ً
 مؿب٣ ا

ً
ٓٞحر  ا لخ

ٓاجُت  آلامىتالبِئت   آلامىتٓٞحر جل٪ البِئت ؤن ج ما٦، ؤلاوؿانلٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ْاإلا

ٓاجُت هي  لُت باألؾاؽْاإلا ٓهُت الًههال حنالخاي٫ْٗ ججاٍ اإلاضاٞٗحن ْْاظب الض مؿْا  . ال٣اه

ْ صعاؾت ٞةن  لظل٪ ْلت ال ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ؤ ْبلضان في ص الٗغبي،  الخلُجُمً 

غصعاؾت  ؿخلؼمح ْ  ألَا ٓعٍت  ٓهُت اإلاىٓمت لخ١ٓ٣ الضؾخ اث  ؤلاوؿانال٣اه في جل٪  تألاؾاؾُْالخٍغ

ٓاءمهها م٘ بمضٔ  ؤلاخاَتبٛغى ْطل٪ الض٫ْ،  ْلُت  ٗاًحراإلام  ًتماخ بٖالناإلاكاع بليها في الض

ُت  نمابًاإلاخٗل٣ت  ٗاًحراإلاْزانت  ،ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ١ٓ ظمُ٘ قٖغ ؤوكُت خ٣

اث ماْي ؤهٟؿِم الالػمت ٖلى اإلاضاٞٗحن ًتمالخا بيٟاءْ  ،ؤلاوؿان ْالخٍغ ن جمخِٗم بالخ١ٓ٣ 

ٓعٍت اإلاكاع بليها في   .ٖالنؤلا املخ

ْج٣ُُم  باؾخٗغاىالخُب٣ُي مً الضعاؾت الشاوي/ وؿههل ال٣ؿمؤن مىا ٣ًخط ي ٧لّ طل٪ بن 

 ٠٢ٓ ْ م ْلُت  الاجٟا٢ُاثمً  الؿخت الٗغبي الخلُج بلضانالُمً  ١ٓ الغثِؿت اإلاٗىُت الض بد٣

ْ ؤلاوؿان هُا١ خدضًض ًخٗل٤ ب ماُٞ الاجٟا٢ُاثجل٪ ٖلى ؤبضتها  الخـيؤزغ الخدٟٓاث اؾخجالء ، 

لُاتْ تها ماالتزا ١ٓ  ًتماخججاٍ ها مؿْا ٠٢ٓ غنض ب، زم هدب٘ طل٪ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ م

 ٓ ٓهُت،  الًههال حنالخايٗإلاضاٞٗحن جمخ٘ ان مايمً ث البلضان مدل الضعاؾت، ماخ٩ ال٣اه

اث اب ْالخٍغ ٓعٍت اإلاكاع بليها في  تألاؾاؾُلخ١ٓ٣   .ٖالنؤلا املخ



 

 

 

ْلهَْظا ٧لّ  ٫ٓ عثِؿتهُت مازفي  ّدىا  ٖلى الىدٓ الخالي:  ٞه

ْبلضان  :ألاو٫  الٟهل ٠٢ٓ الُمً  ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  الاجٟا٢ُاثالٗغبي مً  الخلُجم الض

 .ؤلاوؿان

ت  : يالشاو الٟهل  .الؿلمي ْالخجم٘ الاخخجاطمضٔ التزام الض٫ْ باخترام خ٤ اإلاضاٞٗحن في خٍغ

ًٍٓفي  الخ٤ الشالض: الٟهل  .الجمُٗاث ج٩

٫ٓ  الغاب٘: الٟهل ْ  بلىالخ٤ في الٓن ْلُت   .بها الاجها٫الُِئاث الض

ٓ   ْالخٗبُـغ ؤيالخ٤ في الغ  :الخامـ الٟهل ت الخه اث اإلاغجبُت بّ: )خٍغ ْالخٍغ ٫ ٖلى ْالخ١ٓ٣ 

 ٓ ٍٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫ خ١ٓ٣ خيؾا، الخ٤ في ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ مامٗل ْجُ ْمىا٢كت  باٍ 

 .(ؤلاوؿان

 .الٗاص٫ الاهخهاٝالخ٤ في  الؿاصؽ: الٟهل

ٍٓل. ال٣هل الؿاب٘: ٫ٓ ٖلى الخم  الخ٤ في الخه

نالخ٤ في اإلاكاع٦ت في بصاعة  الشامً: الٟهل  الٗامت للبالص. الكْا

 



 

 

 

 األول انفصم

 يٍ انؼزيب اخلهُح انًٍُ وبهداٌيىلف 

 اإلَسبٌمىق انزئُست حلاندونُت  االحفبلُبث

 
ُ
 مً اإلا

 
ْلُت الغثِؿت اإلا الاجٟا٢ُاثالخهض٤ً ٖلى ْ  ؤلاهًمامم بّ ؤن ؿل ، ؤلاوؿانٗىُت بد١ٓ٣ الض

  الٗالم بلضانبلض مً  ؤيمً 
ً
ٓاَىحن ٧اٞت ن جمخ٘ مايًٖ  ًٞال  جمخٗاإلا

ً
 ٞٗلُ ا

ً
١ٓ اب ا لخ٣

اث  مُٗاع  ٌٗخبـغ، الاجٟا٢ُاثكاع بليها في َظٍ اإلا تاؾُألاؾ ْالخٍغ
 
 ٧اقٟ ا

 
ًٖ مؿخىي اخترام  ا

اث  ؤلاوؿانخ٣ى١   في َظا البلض.واإلاجخمعي  ضًمى٢غاَيالخُىع الصعظت و  تألاؾاؾُوالخٍغ

٠٢ٓ باؾخٗغاى ْ  ٫ْ الم ْهيالؿب٘ الٗغبُت  ض ْ : مدل الضعاؾت  ْ الُمً  ٓصًت   عاثماؤلا الؿٗ

ٍٓذ  الٗغبُت ْْٖالبدٍغْال٩ ٢ُْغ، ماً  ْلُت  الاجٟا٢ُاثمً ن  ١ٓ الؿب٘ الض اإلاٗىُت بد٣

 ٖلى الىدٓ الخالي:، هجضَا ؤلاوؿان
 

٠٢ٓ الض٫ْ مدل الضعاؾت مً الاجٟا٢ُاث الؿب٘ الغثِؿت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان  م

الؿب٘  الاجٟا٢ُاث م

 الغثِؿت

ٓصًت الُمً ٍٓذ عاثماؤلا  الؿٗ ً ال٩  ٢ُغ نماٖ البدٍغ

الخام  الِٗض الضْلي 2

خ١ٓ٣ اإلاضهُت لبا

 ْالؿُاؾُت 

ناص٢ذ في  

:/3/2:98 

ناص٢ذ في   ------- --------

32/6/2::7 

ناص٢ذ في  

31/:/3117 

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

الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣  3

 الا٢خهاصًت

 ُت ٖماالاظخْ 

ناص٢ذ في  

:/3/2:98 

ناص٢ذ في   ------- ------

32/6/2::7 

 ناص٢ذ في

38/:/3118 

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

اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى  4

 الخمُُـؼظمُ٘ ؤق٩ا٫ 

 الٗىهغي 

ناص٢ذ في  

29/21/2:83 

 ناص٢ذ في

33/:/2::8 

 ناص٢ذ في

31/7/2:85 

ناص٢ذ في  

26/21/2:79 

ناص٢ذ في  

38/4/2::1 

ناص٢ذ في  

3/2/3114 

ناص٢ذ في  

32/9/2:87 

اجٟا٢ُـت ال٣ًاء ٖلى  5

 الخمُُـؼظمُ٘ ؤق٩ا٫ 

 يض اإلاغؤة

 ذ فيناص٢

41/6/2:95 

 ناص٢ذ في

8/:/3111 

 ناص٢ذ في

7/21/3115 

ناص٢ذ في  

3/:/2::5 

ناص٢ذ في  

29/7/3113 

ناص٢ذ في  

8/3/3117 

٢ُٓ٘ في   ج

3:/5/311: 

اجٟا٢ُت مىاًَت  6

 الخٗظًب

 ناص٢ذ في

6/22/2::2 

 ناص٢ذ في

33/:/2::8 

 5ناص٢ذ في 

ٓلُٓ ً3123 

ناص٢ذ في  

9/4/2::7 

ناص٢ذ في  

7/4/2::9 

ناص٢ذ في  ---------

22/2/3111 



 

 

 

 ناص٢ذ في اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل 7

6/22/2::2 

 ناص٢ذ في

37/2/2::7 

 ناص٢ذ في

4/2/2::7 

ناص٢ذ في  

32/21/2::2 

ناص٢ذ في  

24/3/2::3 

ناص٢ذ في  

:/23/2::7 

ناص٢ذ في  

4/5/2::6 

ْلُت  الاجٟا٢ُت 8 الض

خ١ٓ٣ ظمُ٘  ًتمالخ

ً ماالٗ  ٫ اإلاِاظٍغ

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

 

 ج٣ضم  مافي يٓء ْ
ُ
 زالزت مباخض ٖلى الىدٓ الخالي:  بلى الٟهلؿم َظا ٣  ؾٝٓ ه

٠٢ٓ الض٫ْ اؾخٗغاى  :ألاو٫ اإلابدض  ْلُت الاجٟا٢ُاثمً الٗغبُت م الغثِؿت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  الض

  .ؤلاوؿان

 ٣ُُم ج اإلابدض الشاوي:
ُ
ٓعٍت ا َغألا ْطل٪ في الض٫ْ الٗغبُت ؤلاوؿانإلاىٓمت لخ١ٓ٣ الضؾخ في ، 

 . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالنكاع بليها في اإلا ٗاًحراإلايٓء 

ْ ؤلاوؿانٖلى اجٟا٢ُاث خ١ٓ٣  الٗغبُت الض٫ْ  اثجدٟٓ ٢غاءة اإلابدض الشالض:  اؤزَغبُان ، 

ٓوي ٖلى جدضًض هُا١ ا  .ؤلاوؿانخ١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتماخججاٍ ها تمالتزاال٣اه

  



 

 

 

 األولادلبحث 

 االحفبلُبثيٍ  انؼزبُتلزاءة حتهُهُت دلىلف اندول 

 اإلَسبٌمىق اندونُت ادلؼُُت حب
 الؿاب٤الجض٫ْ  ْجدلُل ب٣غاءة

ُ
 : ؤَمِاٖضة هخاثج  بلىو ، هسل

 َىا٥ زالزؤن  .2
ً
ً، ٗغبُت الض٫ْ المً  ا ْالبدٍغ ٍٓذ  ْال٩  ؾذ ٖضص ناص٢ذ ٖلى ٢ض هي: الُمً 

ْلي  الِٗض مً بُنها ،ؤلاوؿاند١ٓ٣ ت مٗىُت بعثِؿْلُت صاجٟا٢ُاث  بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت  الخامالض

 ْ ْلي ْالؿُاؾُت  ١ٓ ب الخامالِٗض الض ْالش٣اُٞتٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتالخ٣  مابِى ،(49)ُت 

ٔ زالر ص٫ْ  ناص٢ذ ٓصًت  هي: ؤزغ ٢ُْغ  عاثماؤلا ْ الؿٗ ْلُت  ؤعبٖ٘لى الٗغبُت    ٣ِٞ اجٟا٢ُاث ص

ْلُ ناالِٗضِـ مً بُنها ل ْالخ١ٓ٣ ن للخ١ٓ٣ االض ْالؿُاؾُت  ، ُتٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتاإلاضهُت 

ْلت ناص٢ذ ْ  ْلُت اجٟا٢ُاث  زالرٖلى ن ماٖؾلُىت ْهي  ألازحرةالض  ؤً)مً بُنها  لِـص
ً
( ًا

ْلُاالِٗض ْالخ١ٓ٣  نان الض ْالؿُاؾُت   . (:4)ُتٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتللخ١ٓ٣ اإلاضهُت 
                                                           

من التصديق على ابقي االتفاقيات الدكلية ادلعنية حبقوؽ اإلنساف، ككذا اتفاقيات منظمة العمل الدكلية، كذلك على ( تفاكت موقف الدكؿ الثالث  38
 النحو التايل: 

كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلابحية  ،انضم إىل "الربكتوكوؿ االختيارم ادللحق ابتفاقية "حقوؽ الطفل" بشأف بيع األطفاؿ الف  :
( ادلعنيتاف حبرية 98( ك)87ادلعنية حبقوؽ اإلنساف كهي: "االتفاقيتاف ) انضم اليمن كذلك إىل اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ،(ـ2115)

 "( ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم115( ك)29ك"االتفاقيتاف ) ،عػلى التوايل(ـ 1969 ـ،1971ة" )يالتجمع كادلفاكضة اجلماع
ك"االتفاقيتاف  ،على التوايل( ـ1969، ـ1976( ادلعنيتاف ابلقضاء على التمييػز يف شغل الوهائف" )111( ك)111ك"االتفاقيتاف ) ،(ـ1969)
 (.ـ2111( ادلعنيتاف مبنػع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين")182( ك)138)

بشأف اشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة كبيع األطفاؿ،  ،ؽ الطفل"نضمت إىل "الربكتوكولُت االختياريُت ادللحقُت ابتفاقية حقو الن ات: ا
انضمت الكويت أيضان إىل سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية و ،(ـ2114كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كيف ادلواد اإلابحية )

( ادلعنيتاف ابلسخرة 115(، )29(، ك"االتفاقيتاف )ـ1961فاكضة اجلماعية")( ادلعنية حبرية التجمع كادل87حبقوؽ اإلنساف كهي: "االتفاقية )
(، ـ1966( ادلعنية ابلقضاء على التمييػز يف شغل الوهائف" )111على التوايل(، ك"االتفاقية ) ـ1961 ـ،1968كالعمل اإلجبارم")

حوؿ حق التنظيم  98على التوايل( كاالتفاقية  ـ2111 ـ،1999( ادلعنيتاف مبنع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين")182(، )138ك"االتفاقيتاف )
 (.ـ2117النقايب كادلفاكضة اجلماعية )

انضمت إىل "الربكتوكولُت االختياريُت التفاقية حقوؽ الطفل" اخلاصُت ابشًتاؾ األطفاؿ يف ادلنازعات ادلسلحة، كبيع األطفاؿ البح ا : 
انضمت البحرين كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ ، (ـ2114كاستغالذلم يف البغاء كادلواد اإلابحية )
 ،على التوايل( ـ1998، ـ1981( ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم"، )115( ك)29اإلنساف، كهي: "االتفاقيتاف ادلرقمتاف )

( ادلتعلقة أبسوأ أشكاؿ تشغيل 182ك"االتفاقية رقم ) ،(ـ2111عمل كشغل الوهائف" )( بشأف منع التمييػز يف ال111ك"االتفاقية رقم )
 (.ـ2111األطفاؿ" )

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



 

 

 

ٖؼوٝ ظمُ٘ الضو٫ مدل الضعاؾت ًٖ الخهض٤ً ٖلى ًٖ  الؿاح٤ الجضو٫ ٨ك٠ ً ما٦ .3

ًماخ٣ى١ ظمُ٘ الٗ ًتمادح تالخانالضولُت  الاجٟا٢ُت" ٝــَْظا الٗ، "٫ اإلاهاظٍغ  ٢ض ْؼ

ٓع خ١ٓ٣ َظا ن ٧ان بْ  - ًبرعٍ ماًجض  ٫ٓ مً مىٓ غ ًٓل ٚحر م٣ب باليؿبت لبلضان  - ؤلاوؿانالخبًر

ْ ْهي لؿختا الخلُج ٓصًت  ْٖالٗغب عاثماؤلا : الؿٗ ًماُت  ْالبدٍغ ٢ُْغ  ٍٓذ  ْال٩ جخمخ٘  الخـي، ن 

ٓاثٌ هُُٟت ضخمت،  ْٞ لت اإلاِاظغة، مامً الض٫ْ الجاطبت للٗ ْحٗخبرباخخُاَُاث ه٣ضًت َاثلت 

اث مابًبىٟؿِا َظٍ الض٫ْ مً بلؼام هٟؿِا مً زم جسص ى ْ  ْالخٍغ ْجُٟٗل  تألاؾاؾُن الخ١ٓ٣ 

ْلُت اإلا٣غعة للٗ ًتمالخآلُاث ا ً ٫ماالض ٓظب َظٍ  اإلاِاظٍغ  .الاجٟا٢ُتبم

ل٨ىنها  الاجٟا٢ُتَظٍ  ًٖ الخهض٤ً ٖلى "الُمًصولت "حجام ئًبرع  مالِـ َىا٥  ول٨ً 

ً، بؿ ب ماظاطحت للٗٚحر  أظىاء  زانت في ْل  ،الا٢خهاصًتياٖها أو  جضَىع ٫ اإلاهاظٍغ

 .  م 1222مىظ اهضإل زىعة  الضولت ٍي الظي حكهضألامنالؿُاس ي و الايُغاب

٫ْ ًِٓغ م ما٦ .4 زالر مً ٢ض ناص٢ذ ٖلى مدل الضعاؾت الٗغبُت الض٫ْ ظمُ٘ ؤن  الؿاب٤، ً الجض

 ١ٓ  الخمُُـؼ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا٫ وهي:  الغثِؿت ؤلاوؿاناجٟا٢ُاث خ٣

 ،يض اإلاغأة، اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل الخمُُـؼ اجٟا٢ُـت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا٫ ، الٗىهغي 

ْلُت  الاجٟا٢ُاث جل٪لى ٖعي ماالجالخهض٤ً  بًجابُتْعٚم   الِامت، الض
 
ال َظا الخهض٤ً  ؤن بال

                                                                                                                                                 

( اخلاصتاف 115ك  29كهي:"االتفاقيتاف ) ،انضمت السعودية  إىل مخس من اتفاقيات منظمة العمل الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف :ال ع داة
( 182( ك"االتفاقية )ـ1978) ( اخلاصتاف ابلتمييػز يف شغل الوهائف111ك111( ك"االتفاقيتاف )ـ1978ابلسخرة كالعمل اإلجبارم" )

 (.ـ2111ألطفاؿ كالقاصرين" )اخلاصة مبنع استخداـ ا
( 115، 29انضمت أيضان إىل ست من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف كهى: "االتفاقيتاف ): ا مارات الع لفة

( ادلعنيتاف ابلقضاء على 111، 111ك"االتفاقيتاف ) ،على التوايل( ـ1997، ـ1982ادلعنيتاف ابلقضاء على السخرة كالعمل اإلجبارم" )عامي 
( ادلعنيتاف مبنع استخداـ األطفاؿ القاصرين" 183ك  182ك"االتفاقيتاف ) ،على التوايل( ـ2111، ـ1997التمييػز يف شغل الوهائف" )عامي 

 على التوايل(. ـ2111، ـ1998)عامي 
كبيع األطفاؿ،  ،اشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلحة بشأف ،انضمت أيضان إىل "الربكتوكولُت االختياريُت التفاقية حقوؽ الطفل"و ان: 

(. كانضمت عماف كذلك إىل أربع من اتفاقيات منظمة العمل الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ ـ2114كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كادلواد اإلابحية )
( 82ك"االتفاقيتاف )، على التوايل(ـ 2115، ـ1998جبارم" )( اخلاصتاف إبلغاء السخرة كالعمل اإل115( ك)29اإلنساف، كهي: "االتفاقيتاف )

 على التوايل(. ـ2111، ـ2115( اخلاصتاف مبنع استخداـ األطفاؿ كالقاصرين" )138ك)
حة  األكؿ كالثاين ادللحقُت ابتفاقية حقوؽ الطفل" اخلاصُت ابشًتاؾ األطفاؿ يف النزاعات ادلسلُتانضمت إىل "الربكتوكولُت االختياري اط :

كصادقت قطر كذلك على مخس من اتفاقيات منظمة العمل  ،(ـ2111(، كبيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ يف البغاء كادلواد اإلابحية )ـ2112)
( بشأف منع 111ك"االتفاقية رقم ) ،(ـ1998( ادلتعلقة ابلعمل اإلجبارم" )29الدكلية الثماين ادلعنية حبقوؽ اإلنساف، كهي: "االتفاقية رقم )

كاالتفاقية رقم  ،(ـ2111( ادلتعلقة أبسوأ أشكاؿ تشغيل األطفاؿ" )182ك"االتفاقية رقم ) ،(ـ1976التمييػز يف العمل كشغل الوهائف" )
 (.ـ2117( بشأف إلغاء العمل اإلجبارم )115كاالتفاقية رقم ) ،(ـ2116( بشأف احلد األدا للسن )138)



 

 

 

 ماقغ  ٌٗض
ً
 ٧اُٞ ا

ً
اث اإلاكاع بليها في للضاللت  ا ْالخٍغ  الاجٟا٢ُاثٖلى اخترام جل٪ الض٫ْ للخ١ٓ٣ 

ْلُت   جم الخهض٤ً ٖليها.  الخـيالض

 ؤلاوؿانالؿب٘ الغةِؿت لخ٣ى١  الاجٟا٢ُاثٖلى  خهض٤ًالوؿب 

ْلُت الاجٟا٢ُت م ؿبت و الض

 الخهض٤ً 
وؿبت 

 حجام ؤلا
 ٖضص الض٫ْ 

 ناص٢ذ الخـي لم جهاص١ الخـي

الِٗض الضْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  2

 ْالؿُاؾُت 

ْ  ؤعب٘ % 68.21 %:.53 ٓصًت   عاثماؤلا ص٫ْ هي: الؿٗ

 ن ْ ٢ُغ .ماْٖ

ً  زالر ْالبدٍغ ص٫ْ هي: الُمً 

ٍٓذ   ْال٩

 الا٢خهاصًتالِٗض الضْلي للخ١ٓ٣  3

 ُت ٖماالاظخْ 

ٓصًت ؤعب٘ % 68.21 %:.53  عاثماؤلا ْ  ص٫ْ هي: الؿٗ

٢ُْغ ماْٖالٗغبُت   ن 

ً  زالر ْالبدٍغ ص٫ْ هي: الُمً 

ٍٓذ  ْال٩

اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫  4

 الٗىهغي  الخمُُـؼ

ْ ؾب٘ ص٫ْ  ال ًٓظض ------- % 211 ٓصًت   عاثماؤلا هي: الؿٗ

ْٖ ن ْ ٢ُغ  ْ الُمً ماالٗغبُت 

ٍٓذ ْال٩  ً  ْالبدٍغ

ا٢ُـت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ اجٟ 5

 يض اإلاغؤة الخمُُـؼ

ْ  ال ًٓظض ------- % 211 ٓصًت   عاثماؤلا ؾب٘ ص٫ْ هي: الؿٗ

ْٖ ن ْ ٢ُغ  ْ الُمً ماالٗغبُت 

ٍٓذ ْال٩  ً  ْالبدٍغ

٢ُْغ  ْ ؾذ  ن ماٖ %  25 % 97 اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب 6 ٓصًت  ص٫ْ هي: الؿٗ

ٍٓذ ْال٩  ً ْالبدٍغ  عاثماؤلا ْ  الُمً 

 تالٗغبُ

ْ  ال ًٓظض ------- % 211 اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل 7 ٓصًت   عاثماؤلا ؾب٘ ص٫ْ هي: الؿٗ

ْٖ ن ْ ٢ُغ  ْ الُمً ماالٗغبُت 

ٍٓذ ْال٩  ً  ْالبدٍغ

ْلُت  الاجٟا٢ُت 8 خ١ٓ٣  ًتمالخالض

ً ماظمُ٘ الٗ  ٫ اإلاِاظٍغ

 

ْ ؾب٘ ص٫ْ  %  211 %  1 ٓصًت   عاثماؤلا هي: الؿٗ

ْٖ ن ْ ٢ُغ  ْ الُمً ماالٗغبُت 

ٍٓذْالب ْال٩  ً  دٍغ

 ال ًٓظض 

٫ْ  ٨ًك٠ ٖىّ مآًل ؤزُغ ْل٨ً  .5 ٝ الؿاب٤ َٓ الجض الض٫ْ مً %  68.21وؿبت حٗاص٫  ْٖؼ

ْلُخحن  ؤَمٖلى  ًٖ الخهض٤ًمدل الضعاؾت الٗغبُت  : ماَْ ؤلاوؿان١ٓ مٗىِخحن بد٣ْز٣ُخحن ص

ْلي  الِٗض ْالؿُاؾُتبال الخامالض ْلي  ْ ، خ١ٓ٣ اإلاضهُت  ١ٓ الخ٣ب الخامالِٗض الض



 

 

 

ْالش٣اُٞت، ٖماالاظخْ  الا٢خهاصًت َظًً هاص١ ٖلى جلم  ٖغبُت صو٫ ؾب٘ لي ٖضص ماظمً ئُٞت 

ً، حِى: الصو٫  هي ،٣ِٖٞغبُت  صو٫ زالر ؾىي الضولُحن  الٗهضًً ذ والبدٍغ  ماُمً وال٨ٍى

ذ   الٗغبُت عاثماؤلا : الؿٗىصًت، صو٫  هيى الٗهضًً و هض٤ً ٖلالخًٖ  صو٫  أعبٖ٘ٞؼ

  .ن، ٢ُغ ماٖ اإلاخدضة، 

ٝ ؤن ا ْلي ْمً اإلاْٗغ ْالؿُاؾُت الخاملِٗض الض  ماُٞؤَمُت ٢هٔٓ ًدخل  بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ْ مابخدضًض هُا١ التزا ًخٗل٤ لُاثث  ٫ْ  مؿْا ْ بت ٣اإلاخٗلالض ُٗت  تاجساط الخضابحر الدكَغ  ،ؤلاصاٍع

ٓٞحر  ٍ اإلاؿب٣تْالٗملُت الالػمت لخ ٓاجُت لٗمل اإلاضاٞٗح لخل٤ بِئت الالػمت الكْغ ْم  ن ًٖآمىت 

اث(51)ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ْالخٍغ ٓعٍت  تألاؾاؾُ ، خُض ؤن ظمُ٘ الخ١ٓ٣   بٖالناإلاكاع بليها في املخ

١ٓ ؤنلُت مٗتٝر بها في  ألاؾاؽهي في اإلاضاٞٗحن  ت ًٖ ظضًضة خ١ٓ٣  ؤَْظا الِٗض، خ٣ مخٟٖغ

 .ُتألانلجل٪ الخ١ٓ٣ 

ْلي بْمً زم ٞةن   لخ١ٓ٣ اإلاضهُت با الخامحجام َظٍ الض٫ْ ًٖ الخهض٤ً ٖلى الِٗض الض

ًخٗحن  الخـيت ُالٟٗلهاث ماهُا١ الًخض ٦بحر مً  ئلىمً قأهه أن ٠ًًٗ ْالؿُاؾُت، 

حر الكغوٍ اإلاؿب٣ت الالػمت لخل٤ حِئت آمىت ومىاجُت لٗمل  ٖلى جل٪ الضو٫ اجساطَا لخٞى

ن جل٪ ال٣اهىهُت، وطل٪ بؿ ب اَمئىا ىالًههال حنالخايٗ ؤلاوؿانخ٣ى١  ًٖاإلاضاٞٗحن 

اتها ججاٍ  آلُاث صولُتوظىص ٖضم  ئلىالضو٫  اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ للغ٢احت ٖلى جهٞغ

 الضولُت.    اإلاؿإولُت، وبالخالي ؾخٓل حمىأي ًٖ ؤلاوؿان
 

                                                           
ادلسؤكلية العامة للدكؿ يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف، حيس تنص : على خلاص ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية من العهد الدكيل ا( تنص ادلادة الثانية  41

 إقليمها يف ادلوجودين األفراد جلميع احلقوؽ هذر كبكفالة فيه، هبا ادلعًتؼ احلقوؽ ابحًتاـ العهد هذا يف طرؼ دكلة كل تتعهد .1على: 
 القومي األصل أك ،ان سياسي غَت أك اسياسين  الرأم أك الدين، أك اللغة، أك اجلنس، أك اللوف، أك لعرؽ،ا بسبب متييز أم دكف كاليتها، يف كالداخلُت

 .األسباب من ذلك غَت أك النسب، أك الثركة، أك االجتماعي، أك
 هذا يف هبا ادلعًتؼ احلقوؽ ماؿإع فعالن  التكفل القائمة التشريعية غَت أك التشريعية تدابَتها نتكا إذا العهد، هذا يف طرؼ دكلة كل تتعهد .2

 .تشريعية غَت أك تشريعية تدابَت مناإلعماؿ  هذا ضركراين  يكوف ما العهد، هذا كألحكاـ الدستورية إلجراءاهتا اطبقن  تتخذ، أبف العهد،
 :العهد هذا يف طرؼ دكلة كل   تتعهد .3
 عن االنتهاؾ صدر لو حتػى العهد، هذا يف هبا عًتؼادل حرايته أك حقوقه انتهكت شخص ألم للتظلم فعاؿ سبيل توفَت تكفل فأ ( أ)

 .الرمسية بصفتهم يتصرفوف أشخاص
 سلطة أية أك سلتصة، تشريعية أك أكإدارية قضائية سلطة هاكانتها  يدعى التػي احلقوؽ يف تبت أف النحو هذا على متظلم لكل تكفل أف ( ب)

 .القضائي التظلم اتإمكاني يتنم كأبف القانوين، الدكلة نظاـ عليها ينص أخرل سلتصة
 .ادلتظلمُت لصاحل الصادرة األحكاـ إبنفاذ ادلختصة السلطات قياـ تكفل أف ( ج)



 

 

 

 

 م

اث   والؿُاؾُتلخ٣ى١ اإلاضهُت الخام حااإلاٗتٝر بها في الٗهض الضولي  تألاؾاؾُالخ٣ى١ والخٍغ

اث الىاعصة   في الخ٣ى١ والخٍغ

خمخ٘ بها ًٍخٗحن أن الٗهض و 

 ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ اإلاضاٞ٘ 

 حاٖخباٍع ٞغص
 
 مجخم٘  أيفي  ا

اث الىاعصة في الٗهض   الخ٣ى١ والخٍغ

 وحٗخبر خ٣ى٢
 
اث مدىعٍت حمىظب  ا  اإلاضاٞٗحن  ًتماخ ئٖالنوخٍغ

 مًمىن  م

ت  أو الخ٤    الخٍغ

 اإلاهضع 

  ٖالنؤلا   الٗهض الضولي 

ْاةاإلا 2 ْ  ؿا   23/3ْ 2/: 3ْاإلااصة صة الشاهُت مً الِٗض ااإلا  ًتمالخاإلاضاٞٗحن في ا خ٤ 2  4صة ااإلا ثىهألا بحن الظ٦غ 

ْ  3 7صة ااإلا الخ٤ في الخُاة 3  23ْؤ  6 اإلااصة  32صة ااإلا الؿلمي الاخخجاطخ٤ الخجم٘ 

ت الخىُٓم الخ٤ في  4 8صة  ااإلا خٓغ الخٗظًب  4  ب  6 اإلااصة  33/3صة ااإلا خٍغ

الُِئاث  بلىالخ٤ في الٓن٫ٓ  5 9/2صة  ااإلا خٓغ الغ١  5

 ْ ْلُت   بها الاجها٫الض

  ٌٗخبـغ
ً
  خ٣ا

ً
ا الخ٤ في ًٖ  مخٟٖغ

ت الخى٣ل  ت الخُٓم خٍغ   ْالخ٤ في خٍغ

 ط  6 اإلااصة

  ْ:/5  

ٓصًت  6 ٓ  6  9/3صة ااإلا خٓغ الٗب ث ماالخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى مٗل

 ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ت  اإلاىهٓم  الخٗبُـغظؼء مً خٍغ

  :2صة اٖليها في اإلا

 ؤ 7 إلااصةا

7  ْ ت    7 اإلااصة  :2صة ااإلا ْالخٗبُـغ ؤيالخ٤ في الغ  7  :صة ااإلا   يالصخص  ألامانالخٍغ

لعجــــٍؼ  الٟــــغصخٓــــغ خــــبـ  8

ٓٞاء بضًً حٗا٢ضي  ًٖ ال

ْمىا٢كت خيالخ٤ في اؾ 8 22صة ااإلا باٍ 

ٍٓغ ؤ٩ٞاع ظضًضة في مجا٫  ْجُ

 ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ت ًٖ :  ٌٗخبـغ مً الخ١ٓ٣ اإلاخٟٖغ

، ْالخٗبُـغ ؤيت الغ الخ٤ في خٍغ

ًٍٓ الجمُٗاث الخجم٘ الخ٤ في ْ   ْج٩

  8 اإلااصة

ْالؿٟغ 9   : اإلااصة 25صة ااإلا الٗاص٫ ؤلاههاٝالخ٤ في  9 23ة ااإلا خ٤ الخى٣ل 

ٓاهحن  : ٍٓل : 26صة ااإلا ٖضم عظُٗت ال٣ ت  ٌٗخبـغ الخ٤ في الخه٫ٓ ٖلى الخم خ٤ مخٟٕغ ًٖ الخ٤ في خٍغ

ًٍٓ الجمُٗاث  ْج٩  الخىُٓم 

  24 إلااصةا

خ 21 بالصخهُت  غاٝـالٖا

ٓهُت للٟغص  ال٣اه

نخ٤ اإلاكاع٦ت في بصاعة  21 27صة ااإلا  الكْا

 الٗامت للبالص

  9 اإلااصة مً الِٗض  36صة ااإلا

ت  21 ْالضًً ال٨ٟغخٍغ  29م  ْال٣ُٗضة 

ْاةاإلا 22  37م  م ال٣اهٓن ماؤ ؿا

 صخُد٧ان  بطاْ 
ً
ْالؿُاؾُت ٖلى ا لم جهاص١ الخـيؤن الض٫ْ الٗغبُت  ا ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  لِٗض الض

ٕٓ آللُتلخابمىإٔ ًٖ حٗخبر   في َظا الِٗض، كاع بليها اإلا الاجٟا٢ُت ٖلى الغ٢ابت ً
ّ
أنها جٓل  ئال

اث اإلادىعٍت اإلاكاع  أخ٩امملؼمت حمىظب  ال٣اهىن الضولي الٗغفي حاخترام الخ٣ى١ والخٍغ

للخ٣ى١ ة حمىظب أخ٩ام الٗهض الضولي واإلا٣غع  ،إلاضاٞٗحنا ًتمادح الخام ٖالنؤلا ئليها في 

 أًجٓل  مااإلاضهُت والؿُاؾُت، ٦
 
لٗضًض مً آلُاث الغ٢احت الضولُت ٖلى خ٣ى١ زايٗت ل ًا

 في الٗالم وأَمها:  ؤلاوؿان



 

 

 

  ؤلاوؿانبمغا٢بت خ١ٓ٣  تالخانلؿُاؾُت ا آلالُاث  ْ ، ألامًحكمل: مجلـ  الخـيفي الٗالم، 

ْ الا٢خهاصجلـ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة، امل ، ؤلاوؿاني، لجىت خ١ٓ٣ عماالاظخي 

 .ؤلاوؿاناإلآٟيُت الؿامُت لخ١ٓ٣ 

  ْلُت ٚحر  آلالُاث ْهي: آلُت ؤلاوؿاناإلاٗىُت بمغا٢بت خ١ٓ٣  الاجٟا٢ُتالض  2614الؿغي  ظغاءؤلا ، 

ْٞغ١ الٗمل. الخانباإلا٣غعًٍ  الخام 2346الٗلجي  ظغاءؤلا ْ   حن 

 ْلُت اإلاخسههت ٧ٓاالثآلُاث ال ْ الض ٓوؿ٩ٓ، آلُت  الخـي،  حكمل: آلُت مىٓمت الٗمل، آلُت الُ

 الالظئحن.  ًتماخ

ٖلى الِٗض  لم جهاص١ الخـي ألاعب٘ الٗغبي الخلُجص٫ْ ج٣ضم، ًيبغي الخإ٦ُض ٖلى ؤن  مافي يٓء 

ْالؿُاؾُت ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت   ملتزمت ن، ٢ُغ،ماٖ الٗغبُت، عاثماؤلا الؿٗىصًت،  هي:و  الض

اث اخترام الخ٣ى١ حهىن الضولي الٗغفي حمىظب أخ٩ام ال٣ا الخالُت:  الٗكغ  تألاؾاؾُوالخٍغ

لعجٍؼ ًٖ  الٟغصالخ٤ في الخُاة، خٓغ الخٗظًب، خٓغ الغ١، خٓغ الٗبىصًت، خٓغ خ ـ 

ت  تراٝوال٣ُٗضة والضًً، ٖضم عظُٗت ال٣ىاهحن،  ال٨ٟغ الىٞاء حضًً حٗا٢ضي، خٍغ  الٖا

الٗامت للبالص والخ٣ى١  الكإونكاع٦ت في ئصاعة حالصخهُت ال٣اهىهُت للٟغص، الخ٤ في اإلا

ت الغ  والخ٤ في الخجم٘ الؿلمي والخ٤ في ج٨ىًٍ الجمُٗاث،  والخٗبُـغ أيالله٣ُت حه وهي: خٍغ

 زوأ
 
 ال٣ًاتي الٗاص٫.  ؤلاههاٝالخ٤ في الخهى٫ ٖلى  حرا

 

اث مهضع ئلؼام الضو٫ مدل الضعاؾت    الخـيحاخترام الخ٣ى١ والخٍغ
 
ا   حٗض قَغ

 
حر البِئت  مؿب٣ا  آلامىتلخٞى

 واإلاىاجُت ألوكُت اإلاضاٞٗحن
 

الضو٫  جهي٠ُ م

 مدل الضعاؾت

اث ال٣اهىوي  ؤلالؼاممهضع  جهي٠ُ الخ٣ى١ والخٍغ

حاخترام َظٍ الخ٣ى١ 

اث  والخٍغ
 خ١ٓ٣ مغجبُت خ١ٓ٣ ؤنلُت

 ْله٣ُت

ص٫ْ َــــٝغ فــــي الِٗــــض  2

ْلي للخ٣ـــــــــــــــــــــــ١ٓ  الـــــــــــــــــــــــض

ت  ْالؿُاؾـــــــُـ اإلاضهُــــــــت 

 ْهي: 

ـــــــــــــذ  الـــــــــــــُمً وال٨ٍى

ً و   البدٍغ

الخ٤ في الخُاة، خٓغ 

الخٗظًب، خٓغ الغ١، خٓغ 

 الٟغصالٗبىصًت، خٓغ خ ـ 

لعجٍؼ ًٖ الىٞاء حضًً 

ت  وال٣ُٗضة  ال٨ٟغ حٗا٢ضي، خٍغ

والضًً، ٖضم عظُٗت ال٣ىاهحن، 

تراٝ حالصخهُت ال٣اهىهُت  الٖا

الخ٤ في اإلاكاع٦ت، الخ٤  ،للٟغص

2.  ًٍٓ ــي ج٩ـــــــــــ الخـــــــــــ٤ فـــــــــ

 مُٗاث.الج

الاخخجــاط الخــ٤ فــي  .3

 ْالخجم٘ الؿلمي.

ـــــــــــــت  .4 الخـــــــــــــ٤ فـــــــــــــي خٍغ

 . ْالخٗبُـغ ؤيالغ 

ْلُـت طاتهـا   الخــياإلاٗاَضة الض

ْلـــــــــــــــت  ن ج٩ـــــــــــــــٓن ؤ٢بلـــــــــــــــذ الض

 
ً
ا  .ٞيها بةعاصتها الخغة َٞغ



 

 

 

 ؤلاههاٝفي الخهى٫ ٖلى 

 .ال٣ًاتي

غ َــــــــٝغ فــــــــي ـص٫ْ ُٚــــــــ 3

ْلي  الِٗـــــــــــــــــــــــــــــــــض الـــــــــــــــــــــــــــــــــض

للخ٣ــــــــــــــــــــ١ٓ اإلاضهُـــــــــــــــــــــت 

 ْالؿُاؾُت ْهي: 

الؿـــــــــــٗىصًت و٢ُـــــــــــغ 

 عاثمــــــــاؤلا ن ومــــــــاٖو

 الٗغبُت 

فـــــــــــــــــي الخُـــــــــــــــــاة، خٓـــــــــــــــــغ  الخـــــــــــــــــ٤

الخٗــــــــظًب، خٓــــــــغ الــــــــغ١، خٓــــــــغ 

 الٟـــــــغصالٗبىصًـــــــت، خٓـــــــغ خـــــــ ـ 

لعجــــــــــــــٍؼ ٖــــــــــــــً الىٞــــــــــــــاء حـــــــــــــــضًً 

ــت  وال٣ُٗــضة  ال٨ٟــغ حٗا٢ــضي، خٍغ

والــضًً، ٖـــضم عظُٗــت ال٣ـــىاهحن، 

تـــراٝ حالصخهـــُت ال٣اهىهُـــت  الٖا

الخـ٤  للٟغص، الخ٤ في اإلاكـاع٦ت،

 ؤلاههــــــــــاٝفــــــــــي الخهــــــــــى٫ ٖلــــــــــى 

 .ال٣ًاتي

2.  ًٍٓ ــي ج٩ـــــــــــ الخـــــــــــ٤ فـــــــــ

 الجمُٗاث.

الاخخجــاط ٤ فــي الخــ .3

 ْالخجم٘ الؿلمي.

ـــــــــــــت  .4 الخـــــــــــــ٤ فـــــــــــــي خٍغ

 .ْالخٗبُـغ ؤيالغ 

ْلي  ٓاٖـــــــــــــــض ال٣ـــــــــــــــاهٓن الـــــــــــــــض ٢

ؤيــــــــــــــــــــــٟذ  الخـــــــــــــــــــــــيالٗغفــــــــــــــــــــــي 

ْلُـــــت ٖلـــــى جلـــــ٪  ًــــتمالخا الض

الخ٣ــ١ٓ ألَمُههـــا الؾـــخ٣غاع 

ْجىمُــــــــــــــــــت املجخمــــــــــــــــــ٘  ْؤمــــــــــــــــــً 

ٍٓغ الٗال٢ــــــــاث  ْجُــــــــ ْلي  الــــــــض

 .الؿلمُت بحن الض٫ْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ادلبحث انثبين

 ويدي احسبلهب اإلَسبٌت ادلُظًت حلمىق اندسخىرَ األطز

 ادلدافؼني  َتبمح إػالٌيف دلشبر إنُهب ا ؼبَريادليغ 

غباؾخٗغاى  ٓعٍت اإلاىٓمت لخ١ٓ٣  ألَا اث  ؤلاوؿانالضؾخ ٫ْ  تألاؾاؾُْالخٍغ الٗغبُت  في الض

٢ِٟٓا  ،مدل الضعاؾت ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلامً بٛغى جدضًض م حن اإلاضاٞٗ ًتماخ بٖالنالض

ْلُت اْٚحَر ٓاز٤ُ الض  الضؾاجحرظمُ٘ مٟاصٍ ؤن  "خ٨م ٖام" بلى هسلو ،ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  مً اإلا

ٓٞغ ا الٗغبُت مدل الضعاؾت ٓعٍت  ًتمالخلم ج ؤزىاء  ؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  تالٟٗالالضؾخ

 بٌٗح اإلاضاٞٗحنجمخ٘ الخ٨م الٗام ال ًىٟي  ول٨ً َظامباقغة ؤوكُههم الؿلمُت، 

  هامت في بٌٗ الضو٫،الضؾخىعٍت ال٨دؿباث اإلا
ّ
 ،في هُا٢ها أنها جٓل م٨دؿباث مدضوصة ئال

 
 
ناصٝ الٗضًض مً الٗغا٢ُل وحٗغى  اإلا٨دؿباث ٢ضحخل٪  يالٟٗلالخمخ٘ أن ًٖ  ًٞال

ىُت وم لجملت ٢ُىص ٗاث الَى حر  الٟاٖلحنعؾاث ماوا٢ُٗت حٟٗل الدكَغ الخ٨ىمُحن ٚو

هها  الخـي ن،حخ٨ىمُال  ٞٗلُأٞٚغ
 
  .امُنها الضؾخىعٍتمً مً ا

 الخالي: لخبُان طل٪ ٧لّ وؿغصٍ ٧ْ 

٢ٓذ الظي خغنذ ُّٞ  .2 ا باب مدل الضعاؾت ٖلىالٗغبُت الض٫ْ في ال  جًمحن صؾاجحَر
ً
 زان ا

ً
 ا

ٓاَىحن،  اث الٗامت للم ْالخٍغ  بالخ١ٓ٣ 
ّ
امحن هُا١ ومً في تواضخ اثازخالٞ أن َىا٥ ئال

اثَظٍ    ،لها اإلا٣غعة ًتمالخاهٓم و  الخ٣ى١ والخٍغ
 
 واحؿاٖ ي٣ُا

 
 ، مً صؾخىع آلزغ ا

 
٣ا  ٞو

حمباصب الضًمى٢غاَُت  ألازظ، ومضي خٔ الضولت مً ٖلى خضة للترار الش٣افي ل٩ل صولت

اث اإلاضهُت والؿُاؾُت ، ؤلاوؿانالضولُت اإلاٗىُت حد٣ى١  الاجٟا٢ُاثفي اإلاٗتٝر بها  والخٍغ

 الكمىلـي صًيُ ال٨ٟغ ومى٢٘ 
 
 صهٍُى أو ٧ان  ا

 
 ٓام الخ٨م حالضولت.مً الخأزحر ٖلى ه ا

ٓع الُمجي خٍغه ،ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  ٧ان الضؾخ
ً
ٓاز٤ُ خ١ٓ٣  بلى ؤلاقاعةٖلى  ا  ، خُضؤلاوؿانؤَم م

الٗاإلاي  ٖالنؤلا و ،اإلاخدضة ألامميغوعة اخترام مُشا١ " :بلىّ مى الؿاصؾتصة اؤقاعث اإلا

اإلاٗتٝر بها  و٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي ،ومُشـا١ ظـامٗت الضو٫ الٗغبُـت ،ؤلاوؿانلخ٣ى١ 

ٓع اث اإلا٦ضؤ ما٦، حهـىعة ٖامـت" ْلت صة الؿاصؾت مً صؾخ "جدترم الضولت  :٢ُغ ٖلى ؤنص

ج٨ىن  الخـيواإلاىاز٤ُ والٗهىص  الاجٟا٢ُاثاإلاىاز٤ُ والٗهىص الضولُت، وحٗمل ٖلى جىُٟظ ٧اٞت 

 
 
ا ْ اؤقاعث اإلافي خحن  ،ٞيها" َٞغ ْالٗكغ لٗغبُت اللممل٨ت  ألاؾاس يالىٓام ن مً صة الؿاصؾت 

ٓصًت  ٗت  ،ؤلاوؿانخ٣ى١ جدمي الضولت " :ؤن بلىالؿٗ ٤ الكَغ  . "ؾالمُتؤلا ٞو



 

 

 

توباليؿبت إلابضأ اإلاىاَىت  .3 الظي ٌٗض ع٦حزة الضولت الخضًشت، ٣ٞض ههذ ٖلُه  اإلادؿاٍو

لممل٨ت ل ألاؾاس يحاؾخصىاء الىٓام نغاخت ظمُ٘ صؾاجحر الضو٫ الٗغبُت مدل الضعاؾت،

ٓع 52صة )ااإلاخُض ههذ  لؿٗىصًت،االٗغبُت  ٓن الُمً ( مً صؾخ ٓاَى ٓلِا: "اإلا ٖلى َظا اإلابضؤ ب٣

ْْنظمُِٗم  ٓاظباث مدؿا ْال ْ ْطل٪ صْن الىو نغاخت ٖلى  "في الخ١ٓ٣  ٖضم ؤؾباب  ؤْظّ ؤ

ٓع  الخمُُـؼ ٓاظباثاملخٓ ْال ٓاَىحن في الخمخ٘ بالخ١ٓ٣  ( مً :3صة )ااإلاؤ٢غث  ماِىب ،الٗامت بحن اإلا

ٓع  ذصؾخ ْ اإلامبضؤ  ال٨ٍى ْ  اةؿا ٓاَىحن،  ٓاػ بحن اإلا ٓاَىحن أل  الخمُُـؼؤ٢غث ٖضم ظ ؾبب  يبحن اإلا

ْهي: الجيـ ط٦غتها ت ؤؾباب ؤعبٗمً  َْٓ هٟـ الص يء  (،52الضًً) ؤْاللٛت  ؤْ ألانل ؤْنغاخت 

ْلت 46صة )اٗلخّ اإلاالظي ٞ ٓع ص  الىٓام ألاؾاس يمً ( 28صة )اجٓؾٗذ اإلا في خحن، ٢ُغ( مً صؾخ

ْ ط٦غ في  نماٖؿلُىت ل ٓاَىحن،  الخمُُـؼٖضم  ظّؤ ٓع بحن اإلا ْ ٞاملخٓ ْ هُت مازعصث إ ظّ للخمُحز ؤ

ٓع، ٓن  ؤْ ألانل ؤْهي: الجيـ  املخٓ ً  ؤْاإلاظَب  ؤْالضًً  ؤْاللٛت  ؤْالل اإلاغ٦ؼ  ؤْاإلآَ

ٓع 29صة )ا٦خٟذ اإلاا مابِى(، 53ي)عماالاظخ ً ( مً صؾخ ظ٦غ زمؿت ؤؾباب للخمُحز بالبدٍغ

ْهي:  ٓاَىحن،  ٓع بحن اإلا ٦ْظل٪ ؤ٦ضث ال٣ُٗضة،  ؤْالضًً  ؤْاللٛت  ؤْ ألانل ؤْالجيـ املخٓ

ْلت 36صة )ااإلا ٓع ص ٓاػ اإلاخدضة  عاثماؤلا ( مً صؾخ ٓاَىحن في  الخمُُـؼٖلى ٖضم ظ  تؤعبٗبحن اإلا

 ْ ً  ؤْ ألانلظّ ؤؾاؾُت هي: ؤ  ي.  عماالاظخاإلاغ٦ؼ  ؤْال٣ُٗضة الضًيُت  ؤْاإلآَ

الضؾاجحر الٗغبُت لم جىو ٖلى ظمُ٘ أن  ًخٗل٤ حد٤ الجيؿُت، ٞالالٞذ للىٓغ  ماُٞو  .4

 خ٣ االجيؿُت حاٖخباَع
 
  ا

 
ل٩ل مىاًَ، ول٨نها أخالذ أمىع جىُٓمها و٦ُُٟت  صؾخىعٍا

ٓاص: اإلاال٣ىاهحن ئلىؾ٣اَها ئا٦دؿابها و  ْاإلا55صة )ا، ههذ ٖلى طل٪ اإلا ٓع الُمً،  صة ا( مً صؾخ

ْاإلاللؿ ألاؾاس ي( مً الىٓام 46) ٓصًت،  ٓع 5٢صة )اٗ ْاإلاُغ( مً صؾخ ( مً الىٓام 26صة )ا، 

ْاإلا38صة )اْاإلا ن،مالؿلُىت ٖ ألاؾاس ي ٍٓـذ ،  ٓع ال٩ ً، 28صة )ا( مً صؾخ ٓع البدٍغ (مً صؾخ

ٓع 9صة )اْاإلا  .عاثماؤلا ( مً صؾخ

ت اإلاٗخ٣ض،  ماُٞو  .5 ت اإلاُل٣ت  أ٢غث ظمُ٘ الضؾاجحر الٗغبُتًخٗل٤ حدٍغ  أو نغاخت َظٍ الخٍغ

 يمى
 
ا،  ا ت الًمحر 33صة )اخُض ههذ اإلافي نلب صؾاجحَر ً ٖلى ؤن: "خٍغ ٓع البدٍغ ( مً صؾخ

ت ال٣ُام بكٗاثغ  ْخٍغ ْع الٗباصة،  ْلت خغمت ص ْج٨ٟل الض ٓا٦ب ألاصًانمُل٣ت،  اث ٖماالاظخْ  ،ْاإلا

 
ً
ُت في البلض"، الضًيُت َب٣ا ت 46صة )اههذ اإلا ما٦ للٗاصاث اإلاٖغ ٍٓذ ٖلى ؤن :"خٍغ ٓع ال٩ ( مً صؾخ

                                                           
على أف: "الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، كهم متساككف لدل القانوف يف احلقوؽ كالواجبات العامة، ال متييز بينهم يف  29( حيس نصت ادلادة  41

 .أك الدين" ذلك بسبب اجلنس أك األصل أك اللغة
نس ( حيس نصت على أف :"ادلواطنوف مجيعهم سواسية أماـ القانوف كهم متساككف يف احلقوؽ كالواجبات العامة كال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجل 42

 أك األصل أك اللوف أك اللغة أك الدين أك ادلذهب أك ادلوطن أك ادلركز االجتماعي".  



 

 

 

خ٣اص ْلت  الٖا ْجدمي الض   ألاصًانال٣ُام بكٗاثغ مُل٣ت، 
ً
ْب َب٣ا ُت،   سال٠ًال  ماللٗاصاث اإلاٖغ

 ". آلاصابًىافي  ؤْالىٓام الٗام 

ت اإلاٗخ٣ض َاب٘  الخـيالٗغبُت ْفي خحن ؤيٟذ الضؾاجحر  ال١ؤ٢غث خٍغ ٓاػ الخ٣ُُض  ؤلَا ْٖضم ظ

ٓص ٖلى م بٌٖٗلى َظا الخ٤، ٞةجها ْيٗذ  بإن ج٩ٓن ْطل٪  عؾت الكٗاثغ الضًيُت،ماال٣ُ

 ت الٗباصة عؾت خٍغامم
 
ُت "َب٣ا ً(، 33صة ا)اإلا "للٗاصاث اإلاٖغ ٓع البدٍغ في الخاالث " ؤْ مً صؾخ

ٓع الُمً(، 63صة ا)اإلا ل٣اهىن"ا التي ً ُنها ٔ جٓؾٗذ ص٫ْ  ما٦ مً صؾخ ٓص ٖلى  ؤزغ في ٞغى ال٣ُ

ٓن طل٪: ذ ؤياْٞ ، عؾت الكٗاثغ مام  ْمً "آلاصابًىافي  أو ال ًسل حالىٓام الٗام  ما"حؤن ٩ً

ٍٓذ 46صة اطل٪ اإلا ٓع ال٩ ٓع ٖ 39 صة ااإلاْ  ،مً صؾخ ْ مامً صؾخ ٓع ٢ُغ.مً  61صة ااإلان،   صؾخ

ْصة ؤ٢غث الضؾاجحراْباؾخصى .1 ٓهُت  الٗضًضالٗغبُت  ءاث مدض طاث الهلت الِامت مً اإلاباصت ال٣اه

ٓز٣ُت  اج ؤلاوؿانبد١ٓ٣ ال ُت الجغاثم  ،تألاؾاؾُ ّْخٍغ ٓبت، قٖغ ْهي مباصت: شخهُت ال٣ٗ

 ٓ ْبصاهخّجشبذ ب خخـى يءباث، اإلاههم بغ ْال٣ٗ ت ، خٓغ حٗظًب  ٓاَىحن، خٍغ ؾاءة مٗاملت اإلا

ْاإلا٩اإلا ضًت   أًول٨ً اإلاالخٔ ث الِاجُٟت، خغمت اإلاؿا٦ً، ااإلاغاؾالث البًر
 
أن جل٪ الضؾاجحر  ًا

اث عؾت جل٪ ما٢ض أخالذ في جىُٓم م ىُت ل٣ىاهحنا ئلىالخ٣ى١ والخٍغ ، وظاءث جل٪ الَى

اث ال٣ىاهحن لخ٣ُض   الضؾخىع أمغ جىُٓمها.  ا٫ ئليهاأخ الخـيمٗٓم الخ٣ى١ والخٍغ
 

 صؾاجحر الضو٫ مدل الضعاؾت

اث اإلادمُت  م ذ الُمً الخ٣ى١ والخٍغ ً ال٨ٍى  نماٖ ٢ُغ الؿٗىصًت عاثماؤلا  البدٍغ

  26م   5م   46م  9م 28م 38م  55م  خ٤ الجيؿُت  2

ٓبت 3  32م 51م  49م  39م ب31م 44م 58م مبضؤ شخهُت ال٣ٗ

ٓباث 4 ْال٣ٗ ُت الجغاثم   32م  51م  49م  38م ؤ  31م 43م 58م قٖغ

 33م :4م ____  39م ط  31م  45م 58م صاهخّجشبذ ب خخـى اإلاههم بغيء 5

ت  6  29م 47م 47م  37م ؤ  :2م 41م 59م الصخص ي  ْألامانالخٍغ

 31م  47/3م ____  37/3م ص  :2م  42م ب59م خٓغ الخٗظًب  7

ت 8 ْاإلا٩اإلا خٍغ ضًت   41م  48م 51م  42م  37م :4م 64م ث الِاجُٟتااإلاغاؾالث البًر

 38م 48م  48م 47م  36م 49م 63م خغمت اإلاؿا٦ً 9

ٓاَىحنبخٓغ  :   27م  49م ____ 48م  28م  39م 68م بٗاص اإلا

 ماُٞ تاججاَاث عثِؿ تزالز ٓظضج، الٗامت للبالص الكإوند٤ اإلاكاع٦ت في ئصاعة ًخٗل٤ ح ماُٞو  .7

٠٢ًٓخٗل٤  ٫ْ  بم ٌُ  ،ظا الخ٤َ ب٢غاعمدل الضعاؾت مً الٗغبُت  صؾاجحر الض مً ؤَم  ٗض  الظي 



 

 

 

ٓاٞغ البِئت  ٓاجُت لٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  آلامىتاإلااقغاث ججاٍ ج ْ ؤلاوؿانْاإلا اث ؤلاججاَ، 

 : الشالزت هي

ْلت الُمً :ألاو٫  ؤلاججاٍ ٓع ص ٓاَىحند٤ ب نغاخت ٣غ  ًُ الظي  ،ٍْمشلّ صؾخ بصاعة في اإلاكاع٦ت في  اإلا

ن تراٝمً  ٢غاعؤلاَظا  ًّخًمى ماب، الٗامت للبالص الكْا ْالخؼبُت ب الٖا مبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت 

ْلتؿلُت الؿلمي لل خضا٫ْ ل٧إؾاؽ ل ٓع ٖلى ؤن: "  (6) صةاخُض جىو اإلا ،في الض ٣ًىم مً الضؾخ

 جضاو٫ ل٪ بهضٝ وط ،الىٓام الؿُاس ي للجمهىعٍت ٖلى الخـٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت

ىٓم ال٣اهىن  ، ٍو
 
 ألاخؼابث وماحخ٨ىًٍ الخىُٓ تالخان اثظغاءؤلا و ألاخ٩امالؿلُت ؾلمُا

٫ الٗام ااإلا أو وال ًجىػ حسخحر الىُْٟت الٗامت  ،عؾت اليكاٍ الؿُاس يماالؿُاؾُت وم

ـً أو إلاهلخت زانت حدؼب  ٓع الُمجي ( 53) صةاههذ اإلا ما٦، "جىُٓم ؾُاس ي مُٗـ مً الضؾخ

ُت ٖماالاظخو الا٢خهاصًتفي الخُاة الؿُاؾُت و ؤلاؾهامل٩ل مىاًَ خ٤ ؤن: "ٖلى 

ت  ،والش٣اُٞت غابو ال٨ٟغ وج٨ٟل الضولت خٍغ غ في  أيًٖ الغ  ؤلٖا حال٣ى٫ وال٨خاحت والخهٍى

ٓع ( 54صة )اْؤ٦ضث اإلا ،"خـضوص ال٣اهـىن  والترقُذ  الاهخسابللمىاًَ خ٤ " :ٖلى ؤنمً الضؾخ

ىٓم ال٣اهىن خاءؤلاؾخٟفي  أيالغ  ئحضاءو   ."عؾـت َـظا الـدـ٤مااإلاخٗل٣ت حم ألاخ٩ام، ٍو

٢ُْغ، خُض جىو ٍْ  الشاوي: ؤلاججاٍ ٍٓذ  ْال٩  ً ْهي: البدٍغ مشلّ صؾاجحر زالر ص٫ْ ٖغبُت 

 يمى ؤْنغاخت  مابصؾاجحر جل٪ الض٫ْ، 
ً
ٓاَىحن في ٦ٟالت ٖلى  ،ا ناإلاكاع٦ت في بصاعة خ٤ اإلا  الكْا

ٓعٍت هاث ماالًبٌٗ  ج٣غ ْ ، للبالصالٗامت  بمبضؤ  ألازظصْن ْل٨ً  ٫ َظا الخ٤،ماإٖلالضؾخ

ْالخؼبُت ٧إؾاؽ لل ْلت خضا٫ْ الخٗضصًت الؿُاؾُت   . الؿلمي للؿلُت في الض

ً  ممل٨تصؾخىع /ص( مً 2صة )اخُض جىو اإلا ٖلى أن: "هٓام الخ٨م في صولت البدٍغ

 ً   ،صًمى٢غاَيالبدٍغ
 
صة اجىو اإلا ما٦ ،"الؿُاصة ُٞه للكٗب مهضع الؿلُاث ظمُٗا

ٓاَىحن 2)  /َــ( ٖلى ؤن:"للم
ً
ن، خ٤ اإلاكاع٦ت في ْوؿاءً  عظاال ْالخمخ٘ بالخ١ٓ٣  الكْا الٗامت 

ْطل٪ ْالترقُذ الاهخسابفي طل٪ خ٤  مابالؿُاؾُت،   ، 
ً
ْ  ٣ْٞا  ٍ ْالكْغ ٓع   ألاْيإلِظا الضؾخ

ٓن  الخـي ٓػ ؤن ًدغم  ،بُنها ال٣اه ٓاَىحن مً خ٤  ؤخضال ًج  ُذ الترق ؤْ الاهخساباإلا
 
  بال

ً
 ٣ْٞا

ٓن، ٓع ( 43صة )اجىو اإلا ما٦ لل٣اه ْلت الٟهلٖلى مبضؤ مً الضؾخ ٓلِا:  ،بحن ؾلُاث الض ْطل٪ ب٣

ْال٣ًاثُت م٘  ْالخىُٟظًت  ُٗت  ٓم هٓام الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلُاث الدكَغ ْجها"٣ً  حٗا

 
ً
ٓع".  ٣ْٞا  ألخ٩ام َظا الضؾخ



 

 

 

ذ باليؿبت لو  ذ ٖه ( مى1)صة اجىو اإلاضؾخىع صولت ال٨ٍى لى أن: "هٓام الخ٨م في ال٨ٍى

 صًمى٢غاَي
 
عؾت الؿُاصة ٖلى ما، وج٨ىن م، الؿُاصة ُٞه لألمت مهضع الؿلُاث ظمُٗا

ٓع مً ا( 61صة )اج٣غع اإلا ما٦ ،الىدى اإلابحن في الضؾخىع" بحن الؿلُاث  الٟهلؤ مبضلضؾخ

٢ٓغاَيت للىٓام العثِؿ تم٦ضٖا ًُ ضًم ْل٨ً  ٍٓذ ؤٟٚل الىو ،  ٓع ال٩ نغاخت ٖلى الخٔ ؤن صؾخ

 ْ ٓع،  الاهخسابخ٣ي الترقُذ  ٓاص الضؾخ ًُ  ألامغفي نلب م ٓعٍت  ًتمالخ٠ًٗ مً االظي  الضؾخ

 . مااإلا٣غعة لِ

والترقُذ  الاهخساب٢ُغ ٖلى أن: ج٨ٟل الضولت خ٤ صؾخىع ( مً 11صة )او٦ظل٪ جىو اإلا

 للمىاَىحن، 
 
٣ا ٓع ( :6صة )اْجىو اإلا لل٣اهىن". ٞو  "الكٗب مهضع  :ٖلى ؤنمً الضؾخ

 عؾها ماالؿلُاث ٍو
 
٣ا "٣ًىم هٓام  :( بإن71صة )اج٣ط ي اإلا ما، ٦ألخ٩ام َظا الضؾخىع" ٞو

 ٖلى الىظه اإلابحن في الضؾخىع". حٗاونهاالخ٨م ٖلى أؾاؽ ٞهل الؿلُاث م٘ 

ٓصًت ؤلاججاٍمشل َظا جْ  :الشالض ؤلاججاٍ ن، ماْؾلُىت ٖ الٗغبُت اإلاخدضة  عاثماؤلا ْ  صؾاجحر الؿٗ

٢ٓغاَُتمباصت  بلى ؤلاقاعةضؾاجحر َظٍ ال خُض ؤٟٚلذ ٓاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة  الضًم ْخ٤ اإلا

ن عؾت الخ١ٓ٣ الؿُاؾُت ماٚحر طل٪ مً اإلاباصت طاث الهلت بم ؤْالٗامت للبالص،  الكْا

ٓاَىحن، ْ  بلى ؤلاقاعة ؤٟٚلذ ما٦ للم  . الاهخسابخ٣ي الترقُذ 

 م
 الضولت

 

اع  اث ؤلَا  تألاؾاؾُ الضؾخىعي اإلاىٓم للخ٣ى١ والخٍغ

  للمىاَىحنالخ٣ى١ الؿُاؾُت َبُٗت هٓام الخ٨م و  هٕى الىز٣ُت 

2 
 الُمً 

 

م 2992صؾخىع ٖام 

وحٗضًالجه ٖام 

ام 2991 م ٖو

 م1222

 

 ؤلاؾالم( و2ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة )مظمهىعٍت الجمهىعٍت الُمىُت  -

 (.3( والكٗب مهضع الؿلُاث )م1ت )مصًً الضول

لى الخٗضصًت الؿُاؾُت والخؼبُت وطل٪ بهضٝ ٖ ٣ًىم الىٓام الؿُاس ي -

 (.1الؿلُت )م جضاو٫ 

ُٗت )م -   .(11مجلـ الىىاب َى الؿلُت الدكَغ

عؽ الؿلُت الخىُٟظًت هُاحت ًٖ الكٗب عةِـ الجمهىعٍت والىػعاء ماً -

  .(221)م

ٍٓذ  1  ال٩

 م2911صؾخىع 

هىٞمبر  22في 

اإلاىا٤ٞ  م2911

صي الشاوي ماظ 21

2331ٌ 

ذ ئ - ت اإلاٛ عةماال٨ٍى  صؾخىع(. 1ٟىع له مباع٥ الهباح )م وعازُت في طٍع

ذ  -  (.1والؿُاصة ُٞه لألمت )م صًمى٢غاَيهٓام الخ٨م في ال٨ٍى

 (.12لُاث )مححن الؿ الٟهل٣ًغ الضؾخىع  -

ُٗت ًخىالَا -  .(12)م ألامتومجلـ ألامحر الؿلُت الدكَغ

  .(11ومجلـ الىػعاء والىػاعء )مألامحر الؿلُت الخىُٟظًت ًخىالَا -



 

 

 

 

 

 (.11ال جمـ )م ألامحر ، وطاثعةِـ الضولت ألامحر  -

 .(213ًإ٦ض الضؾخىع ٖلى مبضأ اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء )م -

ل٤ ًخٗ ماُٞ الاهخساب٣ًغ الضؾخىع حد٤ اإلاىاَىحن في الترقُذ و ما٦ -

تي. ألامتحاهخساحاث مجلـ   ال٨ٍى

3 
ً    البدٍغ

 

م 1221صؾخىع 

وحٗضًالجه ؾىت 

 م1221

 ٞبراًغ 21 في نضع 

طو  1ىا٤ٞ م اإلا1221

 ٌ  2111الدجت 

 

ً ممل -  أ(.٨2ت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة )مالبدٍغ

ً مل٩ي صؾخىعي وعاسي )م -  ./ب( 2خ٨م ممل٨ت البدٍغ

 /ص(.2ؿُاصة ُٞه للكٗب )مال صًمى٢غاَيهٓام الخ٨م  -

والخمخ٘ حالخ٣ى١ الؿُاؾُت  الٗامت الكإونللمىاَىحن خ٤ اإلاكاع٦ت في  -

  .(2ٌ)م

ٗت  ؤلاؾالمصًً الضولت َى  - ٘ )م ؾالمُتؤلا والكَغ  (.1مهضع الدكَغ

 (.31ححن الؿلُاث )م الٟهلح٣ىم هٓام الخ٨م ٖلى مبضأ  -

1 
 ٢ُغ  

 

 م 1221صؾخىع 

 

 ؾالمُتؤلا َٗت والكغ  ؤلاؾالم٢ُغ صولت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة صًنها  -

٘ )م  (.2مهضع الدكَغ

ت خمض حً زلُٟت )مخ٨م الضولت وعاسي في ٖاةلت آ٫  -   .(1زاوي وفي طٍع

 (. 12ححن الؿلُاث )م الٟهلى أؾاؽ ٣ًىم هٓام الخ٨م ٖل -

ُٗت ًخىالَا مجلـ الكىعي )م - ( والؿلُت الخىُٟظًت 12الؿلُت الدكَغ

( وؾُاصة ال٣اهىن أؾاؽ الضولت 11الىػعاء )م  حمٗاوهت ألامحر ًخىالَا

 .(219)م

ٓصًت  1  الؿٗ

 ألاؾاس يالىٓام   -

َــ 2121للخ٨م 

في  نضع

َـ  مً 17/3/2121

ض حً ٖبض ٞه

ؼ آ٫ ؾٗىص  الٍٗؼ

مل٪ اإلامل٨ت 

 الٗغبُت الؿٗىصًت

وصؾخىعَا ٦خاب هللا  ؤلاؾالمطاث ؾُاصة صًنها  ئؾالمُتالؿٗىصًت صولت  -

الٗغبُت  اللٛت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم ولٛهها الغؾمُت هي توؾى حٗالى

 (.ألاؾاس يمً الىٓام  2)م

حً آ٫ ؾٗىص وأحىاء  ٍؼ هٓام الخ٨م مل٩ي في أحىاء اإلال٪ اإلاإؾـ ٖبض الٗؼ  -

 (.1)م ألاحىاءئ

 .( 11ال٣ًاء ؾلُت مؿخ٣لت )م -

  عاثماؤلا  1

 م2972صؾخىع   -

نضع في 

 م23/7/2972

 .(2. ماصة ) الٗغبُت صولت ٖغبُت طاث ؾُاصة عاثماؤلا  -

ٗت  ،صًً الضولت ؤلاؾالم - ٘ ؾالمُتؤلا والكَغ واللٛت  ،اإلاهضع الغةِـ للدكَغ

 .(7ي اللٛت الغؾمُت للضولت )مالٗغبُت ه



 

 

 

اإلاىا٤ٞ 

11/1/2392  ٌ 

 ن ماٖ 7

 ألاؾاس يالىٓام  -

للضولت الهاصع 

حاإلاغؾىم 

الؿلُاوي ع٢م 

ي نضع ف 222/91

م 2991هىٞمبر  1

 11اإلاىا٤ٞ 

ة آلازغ  صيماظ

2127  ٌ 

 . (2)م . ئؾالمُتصولت ٖغبُت ؾلُىت ٖمان  -

٘ )م ؤلاؾالم - ٗت مهضع عةِـ للدكَغ  (.1صًً الضولت والكَغ

ت جغ٧ي حً ؾُٗض حً وي وعاسي في الظ٦ىع مً هٓام الخ٨م ؾلُا - طٍع

 (.1ؾلُان )م

 (.19ؾُاصة ال٣اهىن أؾاؽ الخ٨م )م -

 . (12)م الؿلُت ال٣ًاةُت مؿخ٣لت  -

الٗامت للبالص  الكإونالخ٤ في اإلاكاع٦ت في ئصاعة وباليؿبت للخ٣ى١ الله٣ُت واإلاغجبُت ح .8

ت الغ  ً الجمُٗاث  ،ميوالخ٤ في الخجم٘ الؿل والخٗبُـغ  أيوهي: الخ٤ في خٍغ والخ٤ في ج٨ٍى

ٓصًتالىٓام ألاؾاس ي للٞباؾخصىاء ، والى٣احاث ١ٓ في  ؤيي لم ًىو ٖلى ظال ،ؿٗ مً جل٪ الخ٣

ً ٞةن صؾاجحرنلب ههٓنّ،  ْالبدٍغ ٍٓذ ،ص٫ْ: الُمً،   ،الٗغبُت عاثماؤلا ْ  ،٢ُْغ ،ْال٩

ا، ن، ٢ض ؤ٢غث نغاخت ماْؾلُىت ٖ ١ٓ في نلب ههٓم صؾاجحَر ٓع  اٖض ماُٞبهظٍ الخ٣ صؾخ

ْلت   الىو ًٖ الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي.الُمً الظي ؤٟٚل ص

ْ بالخ١ٓ٣ ؤ٢غث  الخـيالض٫ْ  ْالجام٘ بحن صؾاجحر  الله٣ُت بد٤ اإلاكاع٦ت اإلاٗتٝر بها اإلاغجبُت 

 
ً
ْلُا  ، ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن  بٖالنْاإلاكاع بليها في  ص

 
ؤن جل٪ الضؾاجحر حٗغ٢ل الخمخ٘  بال

ْحؿمذ  ٞٗلُ بمهاصعتها بهظٍ الخ١ٓ٣ 
ً
ٓاهحن بٛغى  بلى ؤلاخالتطل٪ ب٨ثرة ْ ، ا ْْي٘ ال٣ جىُٓمِا 

ٍ م ت ل٣ُُضَماقْغ ْالخٍغ ٘ جدذ ؾخاع جىُٓم الخ٤  ٓص جدىافى م٘  اعؾهها، زم ًإحي الدكَغ ب٣ُ

ْلُت ٓاز٤ُ الض ا ٧لُت ؤْ ،اإلا صولت  مً صؾخىع  11صة امنها اإلا ،ت ٖلى طل٪ ٦شحرةألامشلْ ،ًهاصَع

ذ ى الىو الظي ٌؿدىض ئلُه ال٣ًاء  ألامحر طاث): ٖلى أن  جىو الخـي ال٨ٍى ال جمـ، َو

لى ٧اهذ  خخـىًت، ألامحر مً ًيخ٣ض الظاث ، وخ ـ ألامحرت لصخو اإلاىظه الاهخ٣اصاثإلصاهه 

ت الغ ماَاع مجضزل حُبُٗهها يمً ئ الاهخ٣اصاثجل٪  في ْل  والخٗبُـغ  أيعؾت الخ٤ في خٍغ

 . (صًمى٢غاَيمجخم٘ 



 

 

 

 

 الٗامت للبلض الكإونحد٤ اإلاكاع٦ت في ئصاعة  ر مً الخ٣ى١ الله٣ُتمى٠٢ الضؾاجح

 صؾاجحر الض٫ْ مدل الضعاؾت

ٍٓذ الُمً الخ١ٓ٣ الله٣ُت بد٤ اإلاكاع٦ت م ً ال٩ ٓصًت عاثماؤلا  البدٍغ  نماٖ ٢ُغ الؿٗ

ت الغ  2    :3م  58م ----  41م  34م  47م  53م ْالخٗبُـغ ؤيخٍغ

  43م  55م ----  44م  39م  55م --- الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي 3

ًٍٓ الجمُٗاث  4  44م  56م ----  44م  38م  56م  69م  الخ٤ في ج٩

ججم٘ بحن ههٓم الضؾاجحر  الخـيالؿمت الٗامت 

ْالله٣ُت  الخـيالٗغبُت  ج٣غ بالخ١ٓ٣ اإلاغجبُت 

نبالخ٤ في اإلاكاع٦ت في بصاعة   .الٗامت الكْا

ْاللهــــُ ــــم  الــــىو ٖلــــى الخ٣ــــ١ٓ اإلاغجبُــــت  ْهــــي ٚع ٣ت بدــــ٤ اإلاكــــاع٦ت فــــي نــــلب َــــظٍ الضؾــــاجحر، 

 
ً
ْلُـــا   ،ؤلاوؿـــاناإلاـــضاٞٗحن ٖـــً خ٣ـــ١ٓ  بٖـــالنْاإلاكـــاع بليهـــا فـــي  الخ٣ـــ١ٓ اإلاٗتـــٝر بهـــا ص

 
ؤن جلـــ٪  بال

ْحؿـــمذ ٓاهحن  بلـــى ؤلاخالـــتْطلـــ٪ ب٨ثـــرة  بمهـــاصعتها، الضؾـــاجحر حٗغ٢ـــل الخمخـــ٘ بخلـــ٪ الخ٣ـــ١ٓ  ال٣ـــ

٘ جدذ ؾخاع جىُٓم الخ ت ل٣ُُضَلخىُٓمِا، زم ًإحي الدكَغ ْالخٍغ ٓازُـ٤  ما٤  ٓص جدىافى م٘ اإلا ب٣ُ

ْلُت  ا ٧لُت. ؤْالض  ًهاصَع

ٓاَىحن، ٖ مدل الضعاؾت الض٫ْ صؾاجحر ٢ْض ؤ٦ضث ظمُ٘  .9 لى ٦ٟالت خ٤ الضٞإ ْخ٤ الخ٣اض ي لجمُ٘ اإلا

ْاؾخ٣اللّْؤ٦ضث ٖلى  ٓن، خُضة ال٣ًاء  ٓن ال ؾلُان ٖليهم في ٢ًائهم لٛحر ال٣اه ْؤن ال٣ًاة مؿخ٣ل  ،

ْؤَمُت اؾخ٣اللّ، بل ؤؾِب  ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي:  .ْخ١ٓ٣ اإلاخ٣ايحن بًِٗا في ببغاػ م٩اهت ال٣ًاء 

ْال٣ًاة ما٦ٟالت خ٤ الخ٣اض ي ْي خ٤ الضٞإ  الضولت  م  ن اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء 

مً  1:صة اْاإلا :5صة ااإلا الُمً  2

ٓع ا  لضؾخ

ٓع  265-:25الشالض "الؿلُت ال٣ًاثُت"  الٟهل  مً الضؾخ

3 ٍٓ ٓع  43صة ااإلا ذال٩ ٓاص  الخامـ الٟهل مً الضؾخ مً  284-273"الؿلُت ال٣ًاثُت" اإلا

ٓع   الضؾخ

4 ً ٓع  31صة ااإلا البدٍغ ٓع  217-215الغاب٘ "الؿلُت ال٣ًاثُت"  الٟهل مً الضؾخ  مً الضؾخ

ٓصًت  5 ٓاص  ألاؾاس يمً الىٓام  58صة ااإلا الؿٗ   ألاؾاس يمً الىٓام  65 – 57اإلا

ٓع  :4صة ااإلا ٢ُغ  6 ٓا الخامـ الٟهل مً الضؾخ   251- :23 ص"الؿلُت ال٣ًاثُت" اإلا

 عاثماؤلا  7

 الٗغبُت 

مً  52صة اْاإلا 39صة ااإلا

ٓع   لضؾخ

ٓاص  الخامـ الٟهل مً الباب الغاب٘ "الؿلُت ال٣ًاثُت" اإلا

:5-21:  

ىٓام لامً  36صة اْاإلا 34صة ااإلا ن ماؾلُىت ٖ 8

 ألاؾاس ي

ٓاص   ألاؾاس يمً الىٓام  82- 71مً  الباب الغاب٘ "ال٣ًاء" اإلا

م٩اهت ممحزة خحن اٖخبرتها ؤؾاؽ املجخم٘،  ألاؾغة ،مدل الضعاؾتالٗغبُت الض٫ْ صؾاجحر ٢ْض ؤهؼلذ  .:

 ْ ٓجها مً الخ٨ٟ٪  ْاظب املخاٞٓت ٖليها ْن ٍ الاهدال٫ْقضصث ٖلى  ٓٞحر قْغ ْج ا ب،  ؾخمغاَع

 ْ ت  ٓمت ال٣ُم الخًاٍع ْمىٓ  ُت. ٢ألازالْاوسجامِا م٘ الىٓام الٗام 



 

 

 

 انثبنث ادلبحث
 بْوأثز اإلَسبٌ ػهً احفبلُبث حمىقاندول زلم اندراست  بثحتفظ

 ندولخهك اانزئُست ن االنخشايبثانمبَىين ػهً حتدَد َطبق 

ذ  ٓن اإلاٗاَضاث،  مً (/ص3)  صةااإلاٖٞغ مً ظاهب  ئٖالنمٗجى الخدٟٔ بإهّ: "اجٟا٢ُت ُِٞىا ل٣اه

 أً واخض
 
 أو ىلها ٢ب أو  ،جهض٣ًها أو ًٖ الضولت ٖىض جى٢ُٗها حؿمُخه ًهضع  أو ٧اهذ نُٛخه  ا

خ٩ام ال٣اهىوي أل  ألازغ حٗضًل  أو دبٗاص وتهضٝ حه اؾ ،مٗاَضة ئلىمها مااهً أو مىا٣ٞهها 

انها ٖلىمُٗى  .َظٍ الضولت" ت في اإلاٗاَضة مً خُض ؾٍغ

ُ٘٢ٓ ْلُت ٖىض الخ ها، الخهض٤ً ٖلي ؤْ ،ْالخدٟٔ الظي جبضًّ الض٫ْ ٖلى ههٓم اإلاٗاَضة الض

ٓوي للىهٓم اإلاخدٟٔ ٖليها،  ألازغحٗضًل  ؤَْْؿههضٝ اؾدبٗاص  ٓإ: بلىٍى٣ؿم ْ ال٣اه  ٖضة ؤه

ْلت "الخدٟٔ الٗام"ِٞىا٥  بليها ال  ؤلاهًمامبإن  الاجٟا٢ُتمجمل ههٓم ٖلى  مً ظاهب الض

ْمشالّ: جدٟٔ ما إمغ  ٌٗجي التزامِا ب ْلت ،  ْلي ص  تالا٢خهاصًللخ١ٓ٣ الُمً ٖلى ههٓم الِٗض الض

تراٝبلُّ ال ٌٗجي  ؤلاهًمامن ُت بإٖماالاظخْ  الظي  "الخام"الخدٟٔ َْىا٥  ،ؾغاثُلاب الٖا

 اؾدبٗاصٍ ٧لُ ؤْٖاصة جٟؿحٍر بٛغى ب ،الاجٟا٢ُتمٗحن مً ههٓم  ًخٗل٤ بىو
ً
مً هُا١  ا

ْ ماالتزا ْلت،  ْلت  : مشالّث الض مً "اجٟا٢ُت  (3ْ  2ٝ/ 8صة )ااإلاالٗغبُت ٖلى  عاثماؤلا جدٟٔ ص

جخٗل٤ بالجيؿُت خُض جٔغ ؤن ا٦دؿاب الجيؿُت قإن صازلي جىٓمّ  الخـيالُٟل" خ١ٓ٣ 

ٗاث الَٓىُت.   الدكَغ

 ؤًَْىا٥ 
ً
ٓوي للىو  ألازغاؾدبٗاص  بلىحهضٝ الظي  "الاؾدبٗاصي"ٌؿمى بالخدٟٔ  ما ًا ال٣اه

ْلت بدُض  مدل الخدٟٔ ْلت ٢ُغ الخدَٟٔظا ؤبضث  الخـيال ًىُب٤ ٖلي الض ْمشالّ: جدٟٔ ص  ،

يض اإلاغؤة" ألجها جخٗاعى  الخمُُـؼ( ٣ٞغة )ؤ( مً "اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ 3صة )اى اإلاٖل

ٓع  9صة ام٘ ؤخ٩ام اإلا   ،مً الضؾخ
ً
بُٖاء الىو الٛغى مىّ ْ  "خٟؿحري "الخدٟٔ ال َْىا٥ ؤزحرا

ٗ   اإلاخدٟٔ ٖلُّ مٗجى  ُىم
ً
ْلت  ًُب٤ ٖلى ا ؤبضث الخدٟٔ صْن ٚحٍر مً الخٟؿحراث،  الخـيالض

 الخمُُـؼ( مً اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ؤق٩ا٫ 33صة )اٖلى اإلاجدٟٔ صولت الُمً :  مشا٫ طل٪ْ 

غ جخٗل٤ بؿبل خل الجزاٖاث بحن الض٫ْ  الخـيْ  ،٧اٞت الٗىهغي   ؤْ الاجٟا٢ُتاٝ بكإن جُب٤ُ ألَا

ٓا٣ٞت  ْجٔغ ؤهّ ًلؼم م ا،  غ جٟؿحَر مد٨مت  بلىهؼإ  ؤيًم٨ً بخالت  خخـىطاث الهلت ٧اٞت اٝ ألَا

ْلُت. الٗ  ض٫ الض



 

 

 

 ْ 
ً
ْلُت  َب٣ا ٓن اإلاٗاَضاث، ال مجا٫ للخدٟٓاث باليؿبت للمٗاَضاث الض للمباصت الٗامت في ٢اه

غ اإلاخٗضصة  ؤُْٖت مااإلاٗاَضاث الج ماؤ ُض ؤن َبُٗهها الشىاثُت جإبى طل٪،خ ،الشىاثُت اٝ، ألَا

ْلُت  الاجٟا٢ُاثْمنها  ٫ٓ بهؤلاوؿان١ٓ٣ داإلاٗىُت بالض ٓن اإلاٗاَضاث، ٞةن ال٣اٖضة اإلاٗم  :ا في ٢اه

ٓن ؤن الخدٟٔ  ٩ً  
ً
ال ْظّ  م٣ب ْلُت  بطا (الاؾخصىاء)ٖلى  ججحز طل٪، طاتها ٧اهذ اإلاٗاَضة الض

 ؤبكٍغ ْ 
 
ٓن  ال  سالٟالخدٟٔ م٩ً

ً
ٕٓ اإلاٗاَضة  ا  (. 54الٛغى منها)ْ إلآي

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  الاجٟا٢ُاث٢ْض ؤظاػث  ن ؤ بليها ؤلاهًمامفي ت ، للض٫ْ الغاٚبؤلاوؿانالض

 اجٟا٢ُاث بلى ؤلاهًمامْطل٪ بٛغى حصجُِٗا ٖلى  ،الاجٟا٢ُاثجخدٟٔ ٖلى بٌٗ ههٓم َظٍ 

 ؤبكٍغ ْل٨ً  ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 
 
  ال

ً
ٓن َظا الخدٟٔ مخٗاعيا ٩ً  ٕٓ ْالٛغى  الاجٟا٢ُتم٘ مٓي

ق٩ا٫ ؤمً اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ 39صة اههذ ٖلُّ اإلا ما ْمً طل٪ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، منها،

جبضيها الضو٫  الخـيالٗام لألمم اإلاخدضة هو الخدٟٓاث  ألامحنًخل٣ى  .2"ض اإلاغؤة: ي الخمُُـؼ

  أي ئحضاء. ال ًجىػ 1، ؤلاهًمام أوو٢ذ الخهض٤ً 
 
 الاجٟا٢ُتإلاىيٕى  جدٟٔ ٨ًىن مىاُٞا

غيها،   و٢ذ...."  أيفي . ًجىػ سخب الخدٟٔ 3ٚو

ُٖت الخدٟٔ،  ْلُت اإلاٗىُت  الاجٟا٢ُتمً  ٞةن هُا١ الىو اإلاخدٟٔ ٖلُّْفي خالت مكْغ الض

ْلت  ال ًُب٤ ؤلاوؿانبد١ٓ٣    ؤبضث الخدٟٔ الخـيمً الض
 
ْ  بال ٓاعصة في جدِٟٓا،  ْص ال لم  مابالخض

ٓػ سخب الخدٟٔ  ْلت جىو اإلاٗاَضة ٖلى زالٝ طل٪، ًج ؾىٝ و  ،٢ْذ ٧ان ؤيفي مً الض

ضولُت اإلاٗىُت ال الاجٟا٢ُاثأحضتها ٧ل صولت ٖلى  الخـيمجمل الخدٟٓاث ًلي  ماُٞوؿخٗغى 

ا ال٣اهىوي جل٪ الخدٟٓاث٠ُ وج٣ُُم خهيزم هدب٘ طل٪ ح ،ؤلاوؿانحد٣ى١   : وبُان أزَغ

                                                           
 االتفاقيػػة اخلاصػػة إبابدة اجلػػنس البشػػرم ىهػػدات اجلماعيػػة أمػػاـ زلكمػػة العػػدؿ الدكليػػة مبناسػػبة التحفظػػات علػػادلعا ىعػػرض موضػػوع التحفظػػات علػػ (  43

مػن  كقبػوالن  ،مػن بعػض األطػراؼ اعًتاضػان  ىالقػ أبػدت لفظػان  التػػيأف الدكلػة ـ 1951، حيس قررت ا كمة يف رأيها االستشارم عاـ ـ1948عاـ ل
مػع الغػرض مػن االتفاقيػة، كإالّ فػال  ف ال يكػوف هػذا الػتحفظ متنافيػان أشػريطة  ،ية يف عالقاهتا مع من قبل هذا الػتحفظيف االتفاق طرفان  يعتبػر ،ا خرين

إىل  لفػظ مػن التحفظػات مػؤداين  ىيتصػور أف يكػوف اعػًتاض دكلػة علػ القوؿ أبنػه ال مث ذهبت ا كمة إىل، يف االتفاقية جيوز اعتبار تلك الدكلة طرفان 
 .من نطاؽ النظاـ القانوين دلعاهدة من ادلعاهدات ،ي لدكلة، أك لعدد من الدكؿاالستبعاد الكل

 ) جيػػوز للدكلػػة أف تبػػدم لفظػػان  :أنػػه ىحيػػس نصػػت علػػ،متػػأثرة بػػرأم زلكمػػة العػػدؿ الدكليػػة  ـ1969مػػن اتفاقيػػة فيينػػا لعػػاـ  19كقػػد جػػاءت ادلػػادة 
 ية:تالدلوافقة عليها أك االنضماـ إليها، ابستثناء احلاالت التوقيعها، أك التصديق عليها أك قبوذلا أك ا دادلعاهدة عنى عل
 يف ادلعاهدة. إذا كاف التحفظ زلظوران  -أ 
 إذا كانت ادلعاهدة جتيز لفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ. -ب
 .منهادلوضوع ادلعاهدة كالغرض  التشملها الفقرات )أ( ، )ب( إذا كاف التحفظ سلالفان  التػييف احلاالت  -ج



 

 

 

 

 أو 
 
 ؤلاوؿاناإلاٗىُت حد٣ى١  تالغةِؿ الاجٟا٢ُاث٢اةمت جدٟٓاث الضو٫ ٖلى  :ال

٫ْ ٣ِٞ مً  ماُٞ .2 ْالؿُاؾُت الظي ناص٢ذ ٖلُّ زالر ص ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ًخٗل٤ بالِٗض الض
ً،الضعاؾ البلضان مدل ْالبدٍغ ٍٓذ  ْال٩ ْهي: الُمً    ت، 

ُ
ً  بض  لم ج ْالبدٍغ ْلت الُمً  ت ؤ٧ًل مً ص

ْطل٪  ماجدٟٓاث ٖلى ههٓم َظا الِٗض، بِى ٍٓذ زالزت جدٟٓاث ٖلى ههٓم الِٗض،  ؤبضث ال٩
  ٖلى الىدٓ الخالي: 

 الٗهض الضولي للخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت

 مىيٕى الخدٟٔ هٕى الخدٟٔ صة اإلاخدٟٔ ٖليهاااإلا الضولت م

ذ  2  الخمُُـؼ ج٣ض ي بٗضم  الخـي( 2ٝ/ 1صة )ااإلا .2 ال٨ٍى

 .هٕى أيمً 

تي جٟؿحري   .ؾٝى جُب٤ فى خضوص ال٣اهىن ال٨ٍى

 مؿاواةن ماجىو ٖلى ي الخـي( 3صة )ااإلا .1

الغظا٫ واليؿاء في الخمخ٘ حجمُ٘ الخ٣ى١ 

 .اإلاضهُت والؿُاؾُت

تي جٟؿحري   .ؾٝى جُب٤ فى خضوص ال٣اهىن ال٨ٍى

جىو ٖلى خ٤ ٧ل  الخـي(1ٝ/ 11صة )ااإلا .3

 .الاهخسابمىاًَ في 

اؾدبٗاصي + 

 جٟؿحري 

ي، الاهخسابلخٗاعيها م٘ ال٣اهىن ال٨ىٍتي 

أٖلىذ أن َظا الخ٤ ال ًىُب٤ ٖلى  ما٦

ت وال٣ىاث اإلاؿلخت  .عظا٫ الكَغ

ْلي  ماُْٞ  .3 ُّ هٟـ ْالظي ناص٢ذ ٖل ُتٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتلخ١ٓ٣ الخام باًخٗل٤ بالِٗض الض
ً ًٖ ، الض٫ْ  جدٟٔ ٖام  ةبضاءا٦خٟذ الُمً ب مات جدٟٓاث، بِىؤً ببضاء٣ٞض ؤحجمذ البدٍغ

تراٝمِا ال ٌٗجي مابإن اهً الاجٟا٢ُتٖلى مجمل  ٍٓذ  بة الٖا  ؤعبٗتؾغاثُل، ٣ٞض ؤبضث ال٩
 الىدٓ الخالي: جدٟٓاث ٖلى 

 ُتٖماالاظخو الا٢خهاصًتالٗهض الضولي للخ٣ى١ 

 مىيٕى الخدٟٔ خدٟٔهٕى ال إلاخدٟٔ ٖليهاصة اااإلا الضولت م

ذ  2 عؾت الخ٣ى١ ماجىو ٖلى أن م الخـي( 1ٝ/ 1صة )ااإلا ال٨ٍى

 اإلاضوهت في الٗهض ج٨ىن صون جمُحز.

  .ؾٝى جُب٤ فى خضوص ال٣اهىن  جٟؿحري 

تجىو ٖلى جأمحن الخ٣ى١  الخـي( 3صة )ااإلا  اإلادؿاٍو

 الا٢خهاصًتللغظا٫ واليؿاء في الخمخ٘ حالخ٣ى١ 

 .ُت والش٣اُٞتٖماالاظخو

ؾٝى جُب٤ فى خضوص ال٣اهىن  جٟؿحري 

تي  .ال٨ٍى

ن مافي الً الٟغصج٨ٟل خ٤  الخـي( 9صة )ااإلا

 ي.عماالاظخفي طل٪ الخأمحن  ما، حيعماالاظخ

 .ؾىٝ ج٣خهغ ٖلى ال٨ىٍدُحن اؾدبٗاصي 

  اؾدبٗاصي .ؤلايغابج٨ٟل الخ٤ في  الخـيص(  - 2ٝ/ 3صة )ااإلا

ئن الاهًمام للٗهض ال ًىُىي  ٖام ى ههىم الاجٟا٢ُتٖل انًٍُ 1

تراٝ حاؾغاةُل أو  ٖلى الٖا

 الضزى٫ في أي ٖال٢اث مٗها



 

 

 

٫ْ  ٣ٞضالٗىهغي،  الخمُُـؼجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ ْباليؿبت ال .4 ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الض
 جدٟٓذ ،الاجٟا٢ُتالخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ام ٢ُْغ ًٖ  نماؤحجمذ ؾلُىت ٖ ماْبِىمدل الضعاؾت، 

ٔ ألا  خمـض٫ْ الال ٖلى بٌٗ ههٓنِا   : زغ

 الٗىهغي  الخمُُـؼ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا٫ 

 مىيٕى الخدٟٔ هٕى الخدٟٔ صة اإلاخدٟٔ ٖليهاااإلا الضولت م

 .الاجٟا٢ُتٖلى ههٓم  الُمً  2

 

 جدٟٔ ٖام 

  

تراٝللِٗض ال ًىُٓي ٖلى  ؤلاهًمامبن   الٖا

 ال٢اث مِٗا.ت ٖؤًالضز٫ٓ في  ؤْبةؾغاثُل 

( بكإن ؾبل خل الجزاٖاث بحن 33صة )ااإلا

غ الض٫ْ   ؤْ الاجٟا٢ُتاٝ بكإن جُب٤ُ ألَا

ا  .جٟؿحَر

 جٟؿحري 

 

ٓا٣ٞت غ  جٔغ ؤهّ ًلؼم م  خخـى ٧اٞت اٝألَا

 مد٨مت الٗض٫. بلىهؼإ  ؤيًم٨ً بخالت 

ان خ( اإلاخٗل2٣ٝ/ 29، 28صجان )ااإلا

ْاإلامابإخ٩ام اهً صة ام الض٫ْ لالجٟا٢ُت، 

 (.8،  7،  5) ال٣ٟغاث/ص 6/ح، 6)

ٓاعصة به ألاخ٩امخُض جٔغ ؤن  هٟؿحري   مً  ماال
ً
جدغم ٖضصا

 في 
ً
ا  الاجٟا٢ُتالض٫ْ مً بم٩اهُت ؤن ج٩ٓن َٞغ

. مآَْ 
ً
ا  جمُحًز

ً
 ٌٗض ْيٗا

 .الاجٟا٢ُتٖلى ههٓم   ال٨ىٍذ 1

 

 جدٟٔ ٖام

 

تراٝللِٗض ال ًىُٓي ٖلى  ؤلاهًمامبن   الٖا

 ت ٖال٢اث مِٗا.ؤًفي الضز٫ٓ  ؤْبةؾغاثُل 

ؿبل خل الجزإ بحن ب تالخان( 33صة )ااإلا

غ   .الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  ؤْاٝ بكإن جٟؿحر ألَا

ٓا٣ٞت  هٟؿحري  غ جٔغ ؤهّ ًلؼم م  خخـى ٧اٞت اٝألَا

مد٨مت الٗض٫  بلىهؼإ  ؤيًم٨ً بخالت 

ْلُت  .الض

3 ً  .الاجٟا٢ُت ههٓم ٖلى  البدٍغ

 

تراٝٓي ٖلى للِٗض ال ًىُ ؤلاهًمامبن  جدٟٔ ٖام  الٖا

 ت ٖال٢اث مِٗا.ؤًالضز٫ٓ في  ؤْبةؾغاثُل 

( بكإن ؾبل خل الجزإ بحن 33صة )ااإلا

غ   .الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  ؤْاٝ بكإن جٟؿحر ألَا

ٓا٣ٞت  جٟؿحري  غ جٔغ ؤهّ ًلؼم م  خخـى ٧اٞت اٝألَا

مد٨مت الٗض٫  بلىهؼإ  ؤيًم٨ً بخالت 

ْلُ  .تالض

 ؤ ٟٔ ٖام جد .الاجٟا٢ُتٖلى ههٓم   الؿٗىصًت 1
 
ٗت  ال  .ؾالمُتؤلا جخٗاعى م٘ ؤخ٩ام الكَغ

( بكإن ؾبل خل الجزإ بحن 33صة )ااإلا

غ   .الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  ؤْاٝ بكإن جٟؿحر ألَا

ٓا٣ٞت ٧اٞت  جٟؿحري  غ جٔغ ؤهّ ًلؼم م  خخـىاٝ ألَا

مد٨مت الٗض٫  بلىهؼإ  ؤيًم٨ً بخالت 

ْلُت  .الض

 ______ ______ ______ ٢ُغ 1

تراٝللِٗض ال ًىُٓي ٖلى  ؤلاهًمامبن  جدٟٔ ٖام الاجٟا٢ُت ههٓم ٖلى ٗغبُت ال عاثماؤلا  1  الٖا

 ت ٖال٢اث مِٗا.ؤًالضز٫ٓ في  ؤْبةؾغاثُل 

 ______ ______ ______ ن ماؾلُىت ٖ 7

ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الض٫ْ مدل  الخـيْ ، يض اإلاغؤة الخمُُـؼاجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫  ماؤ  .5

٫ْ جدٟٓذ ال مابِى، الاجٟا٢ُتن ًٖ الخدٟٔ ٖلى ؤخ٩ام مامذ ؾلُىت ٖؤحج٣ٞض الضعاؾت،  ض

ٔ ألا الؿذ   : الاجٟا٢ُتٖلى بٌٗ ؤخ٩ام  زغ



 

 

 

 يض اإلاغأة الخمُُـؼ اجٟا٢ُـت ال٣ًاء ٖلى ظمُ٘ أق٩ا٫ 

 مىيٕى الخدٟٔ هٕى الخدٟٔ صة اإلاخدٟٔ ٖليهاااإلا الضولت م

اٖاث ححن حُغ١ خل الجز  تالخان( 2ٝ/ 19صة )ااإلا صولت الُمً  2

 الاجٟا٢ُتبكأن جُب٤ُ  الاجٟا٢ُتاٝ في ألاَغ الضو٫ 

ا أو   .جٟؿحَر

  جٟؿحري 

ذ  1 ذ ٖلى ظمُ٘  تالخان( 2ٝ/ 7صة )ااإلا  ال٨ٍى حالخهٍى

اث الٗامت، وأَلُت ؤلاؾخٟخاءاث والاهخساح

ا  الخـيلجمُ٘ الهُئاث  الاهخساب ًيخسب أًٖاَؤ

 . حاال٢ترإ

 ج٣ض ي حمىذ اإلا الخـي (1ٝ/ 9صة )ااإلا 
 
غأة خ٣ا

 لخ٤ الغظل و امؿ
 
ًخٗل٤ حجيؿُت  ماٍُٞا

 أَٟالها.

 الخ٣ى١ اإلاخٗل٣ت ح تالخان (1ٝ/ 21صة )ااإلا

ٟا٫ت ٖلى أًوال٣ىامت والىن ىالًتالح وج ىيهم  ألَا

 .قاحه طل٪ ما أو

 جٟؿحري 

 

 

 

 ئؾدبٗاصي

 

 

 ئؾدبٗاصي

خُض جىظض َظٍ اإلاٟاَُم في 

ني.  ٘ الَى  الدكَغ

 

 

 لخٗاعيه م٘ ٢اهىن الجيؿُت

 

 

ٗت  حٗاعيه م٘ الكَغ

 ؤلاؾالمُت

 

 جخٗل٤ بؿبل خل  الخـي(، 2ٝ/ 19صة ع٢م )ااإلا

جُب٤ُ  أو اٝ خى٫ جٟؿحر ألاَغ الجزإ ححن الضو٫ 

 . الاجٟا٢ُت

  

3  ً م ال٣اهىن وخٓغ ماأ ؿاواةاإلاجخٗل٤ ح الخـي( 1صة )ااإلا البدٍغ

ىُت الخمُُـؼ  ٗاث الَى  .يض اإلاغأة في الضؾاجحر والدكَغ

أ٦ُض جُب٣ُها في ئَاع مباصب حخ جٟؿحري 

ٗت   .ؾالمُتؤلا الكَغ

  الخـي (1ٝ/ 9صة )ااإلا
 
جخٗل٤ حمىذ اليؿاء خ٣ى٢ا

 .ًخٗل٤ حجيؿُت أَٟالهً ماٍُٞت و امؿ

لخٗاعيها م٘ ٢اهىن الجيؿُت  اؾدبٗاصي

يُت  .البدٍغ

اإلاغأة م٘  مؿاواةجخٗل٤ ح الخـي (1ٝ/ 21صة )ااإلا

ت الخى٣ل وا ماُٞالغظل   اإلاأوي زخُاع ًخٗل٤ حدٍغ

 واإلاؿ٨ً

ٗت  اؾدبٗاصي لخٗاعيها م٘ أخ٩ام الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

يّض الِيؿاِء في  الخمُُـؼ اإلاخٗل٣ت حاػالت  (21صة )ااإلا

 .جخٗل٤ حالؼواِط والٗال٢اِث الٗاةلُِت  الخـي ألامىع ٧ل 

وطل٪ حم٣ضاع جمكيها م٘  جٟؿحري 

ٗت   ؾالمُتؤلا مباصب الكَغ

ٗل٤ حالخد٨ُم ححن الضو٫ جخ الخـي( 2ٝ/ 19صة )ااإلا

مد٨مت الٗض٫ الضولُت في  ئلى ؤلاخالتاٝ وألاَغ 

 . الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  أو في جٟؿحر  الخالٝخالت 

  

ًخٗاعى م٘  ماح الالتزامٖضم  جٟؿحري  جدٟٔ ٖام   الؿٗىصًت 1

ٗت   .ؾالمُتؤلا الكَغ

ًححن  ؿاواةاإلاجخٗل٤ ح الخـي( 1ٝ/ -9صة )ااإلا  ألاحٍى

 .َٟا٫ألا جيؿُت حاليؿبت ل

  جٟؿحري 
 
٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىن  ٞو

 .ؤلاؾالمي

حاخالت الجزإ ححن الضو٫  زانت (2ٝ/ -19صة )ااإلا

مد٨مت  ئلى الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  أو اٝ خى٫ جٟؿحر ألاَغ 

 الٗض٫ الضولُت،  

خُض حٗخبر هٟؿها ٚحر ملؼمت  اؾدبٗاصي

 . ال٣ٟغةوعص بهظٍ  ماح



 

 

 

صة ااعى م٘ أخ٩ام اإلاألنها جخٗ اؾدبٗاصي )أ(.  1صة ااإلا ٢ُغ 1

 .مً الضؾخىع  3

 م٘ ٢اهىن الجيؿُت.لخٗاعيها  اؾدبٗاصي ، 1 ال٣ٟغة 9صة ااإلا

ٗت سالٟإلا اؾدبٗاصي ، 2 ال٣ٟغة 21صة ااإلا هها أخ٩ام الكَغ

 . ؾالمُتؤلا 

 ألاؾغةهها ٢اهىن سالٟإلا اؾدبٗاصي ،1 ال٣ٟغة 21صة ااإلا

  .ألاٖغاٝو

ٗت سالٟإلا اؾدبٗاصي و )ط(.)أ(  2 ال٣ٟغة، 21صة ااإلا  هها أخ٩ام الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

ٗت سالٟإلا اؾدبٗاصي )و( 2 ال٣ٟغة، 21صة ااإلا  هها أخ٩ام الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

 عاثماؤلا  1

 الٗغبُت 

 الخـيحبُالن ال٣ىاهحن  زانت (1ٝ/ -1صة )اإلاا

 يض اإلاغأة
 
 .حك٩ل جمُحزا

جىهه٪ ٢ىاٖض  ال٣ٟغةَظٍ  اؾدبٗاصي 

ض في  ٗت اإلاىاٍع الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

تالخ٣ى١  بكأن( 9صة )ااإلا ًسو  ماُٞ اإلادؿاٍو

ٟا٫ظيؿُت   .ألَا

الجيؿُت مؿألت صازلُت  ان اؾدبٗاصي

جسً٘ لًىاحِ ال٣اهىن 

ني  .الَى

تحالخ٣ى١  تالخان( 1ٝ/ -21صة )ااإلا في  اإلادؿاٍو

 .ألاَلُت

ٗت لخٗاعيها  اؾدبٗاصي  م٘ أخ٩ام الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

في الؼواط والٗال٢اث  ؿاواةاإلاجخٗل٤ ح( 21صة )ااإلا

ت  .ألاؾٍغ

ٗت الخٗاعيها م٘  اؾدبٗاصي لكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

زانت حاخالت الجزإ ححن الضو٫  (2ٝ/ -19صة )ااإلا

 الخد٨ُم.  ئلى الاجٟا٢ُتجُب٤ُ  أو خى٫ جٟؿحر 

  

ؾلُىت  7

 ٖمان 

لٗضم جىا٣ٞها م٘ أخ٩ام  ٖام ههىم ؤلاجٟا٢ُت 

ٗت ؤلاؾالمُت وال٣ىاهحن  الكَغ

ت في ؾلُىت ٖمان .  الؿاٍع

( اإلاخٗل٣ت حاخالت الخد٨ُت الى مد٨مت 19اإلااصة )

 الٗض٫ الضولُت .

 حٗخبر هٟؿها ٚحر ملؼمت  اؾدبٗاصي

 

ٍٓذ ،  ص٫ْ  ؾذناص٢ذ ٖليها  الخـيٗل٤ باجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب، ًخ ماُٞ .6 هي : الُمً ، ال٩

ً ، ٢ُغ  ٓصًت ، ؤلاماعاث ، البدٍغ ً ، ض  جدٟٓذ ٣ٞ الؿٗ ٍٓذ ، البدٍغ اعب٘ ص٫ْ هي : ال٩

ٓصًت ، ٢ُغ   ٖلى الىدٓ الخالي: ، الاجٟا٢ُتٖلى بٌٗ ؤخ٩ام الؿٗ



 

 

 

 

 اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب

 مىيٕى الخدٟٔ هٕى الخدٟٔ صة اإلاخدٟٔ ٖليهاااإلا الضولت م

 ________ ________ ________  الُمً 2

  .الاجٟا٢ُتههىم مجمل  ال٨ىٍذ  1

 

 ٖام 

 

ٖلى  جٟؿحٍرهو ًم٨ً  أيح ألازظٖضم 

ٗت هدى ًخٗاعى م٘ مباصب  الكَغ

 .ؾالمُتؤلا 

، 12صجحن )اازخهاناث اللجىت الىاعصة في اإلا

11). 

 ________ ٖام

3  ً ت الجزاٖاث (  2ٝ/ 32صة )ااإلا البدٍغ مخٗل٣ت حدؿٍى

 اٝ.ألاَغ ححن 

 ________ زام 

ث لجىت : اإلاخٗل٣ت حهالخُا(12صة )ااإلا  الؿٗىصًت 1

 مىاًَت الخٗظًب 

 ٖام 

 ئؾدبٗاصي

تراٖٝضم  حهالخُاث لجىت  الٖا

 مىاًَت الخٗظًب،

اث( 2ٝ/-32صة )ااإلا ت اإلاىاٖػ  .وعص ٞيها  ماح الالتزامٖضم    .اإلاخٗل٣ت حدؿٍى

( 12صجحن )او٦ظا ٖلى اإلا، الاجٟا٢ُتههىم  ٢ُغ 1

( اإلاخٗل٣خحن حهالخُت لجىت مىاًَت 11و)

 الخٗظًب. 

 ٖام

 بٗاصياؾد

أخ٩ام  ًخٗاعى م٘ ماًخٗل٤ ح٩ل 

 .ؤلاؾالميال٣اهىن والضًً 

ناص٢ذ ٖليها ظمُ٘ الض٫ْ مدل الضعاؾت،  الخـيًخٗل٤ باجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل،  ماُٞ .7

 ٖلى الىدٓ الخالي:  ْطل٪ ٣ٞض جدٟٓذ ؤٚلب الض٫ْ ٖلى ههٓم َظٍ ؤلاجٟا٢ُت

 اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل  

 مىيٕى الخدٟٔ ٕى الخدٟٔه صة اإلاخدٟٔ ٖليهاااإلا الضولت م

 _______ ______ ___________  صولت الُمً 2

ٗت  مائػاء ٧ل  ٖام .الاجٟا٢ُتههىم  ال٨ىٍذ  1 ًخٗاعى م٘ أخ٩ام الكَغ

 .وال٣اهىن اإلادلي ؾالمُتؤلا 

جخٗل٤  الخـي( 7صة )ابكأن اإلا ئٖالن

 .حد٤ الُٟل في الجيؿُت

ذ ج٨ٟل مىذ ظيؿُهها للُٟلئ جٟؿحري  مجهى٫  ن ال٨ٍى

ً  ل٣ىاهحن يياالظي ًىلض ٖلى أع  ألاحٍى
 
ها َب٣ا

دُت  .الجيؿُت ال٨ٍى

( 12ة )صابٗضم مىا٣ٞهها ٖلى اإلا ئٖالن

 جخٗل٤ حىٓام الخبني. الخـي

ٗت  اؾدبٗاصي  .ؾالمُتؤلا لخٗاعيها م٘ الكَغ

3  ً  _______ ______ ___________ البدٍغ

ٗت ألاؾالمُت٧ل  جدٟٔ ٖام ٖلى ههىم الاجٟا٢ُت الؿٗىصًت 1  ماًسال٠ أخ٩ام الكَغ

( و 1صجحن )اجدٟٔ ٖلى أخ٩ام اإلا ٢ُغ 1

 .الاجٟا٢ُت( مً 21)

  

خُض جغي أن ا٦دؿاب الجيؿُت قأن صازلي  اؾدبٗاصيجخٗل٤  الخـي( 1و  2ٝ/ 7صة )ااإلا  عاثماؤلا  1



 

 

 

ىُت .حالجيؿُت ٗاث الَى  .جىٓمه الدكَغ

جخٗل٤ حد٤ الُٟل  الخـي( 21صة )ااإلا

 .ٍت ال٣ُٗضة والضًًفي خغ 

 ئلىصة اخُض ٢هغث التزامها حمًمىن َظٍ اإلا جٟؿحري 

اإلاضي الظي ال ًخٗاعى م٘ مباصب وأخ٩ام 

ٗت   .ؾالمُتؤلا الكَغ

ن ماجخٗل٤ حً الخـي( 27صة )ااإلا

اٝ خ٤ الُٟل في الخهى٫ ٖلى ألاَغ 

ىُت مااإلاٗلى  ث مً اإلاهاصع الَى

ت  .والضولُت اإلاخىٖى

 ألاهٓمتج٣غعٍ  ماا بها في يىء ئط ٢هغث التزامه جٟؿحري 

سل حخ٣الُضَا و٢ُمها  ماوال٣ىاهحن اإلادلُت، وب  ً ال 

 .الش٣اُٞت

ٗت  اؾدبٗاصي .جخٗل٤ حالخبني الخـي (12صة ع٢م )اواإلا  ؾالمُتؤلا خُض أحضث التزامها حمباصب الكَغ

 ال ججحز الخبني. الخـي
 ههىم الاجٟا٢ُت. ؾلُىت ٖمان  7

 

 

 

ا ًغص مً التزاماث في الاجٟا٢ُت ال ٖلى ٧ل م جدٟٔ ٖام 

ٗاث  ًخماش ى م٘ ال٣اهىن ؤلاؾالمي والدكَغ

ت في الؿلُىت، وبسانت جل٪ الخـي جخٗل٤  الؿاٍع

 (12حالخبني الىاعصة في اإلااصة )

وجدٟٔ ٖام آزغ ًخٗل٤ حخُب٤ُ الالتزاماث 

 الىاعصة في الاجٟا٢ُت في خضوص اإلاىاعص اإلاخاخت،

خُض ٦ٟلذ مىذ اإلاىالُض مجهىلي آلاحاء الظًً  جٟؿحري  جيؿُتخٗل٣ت حالاإلا( 7اإلااصة )

 ل٣اهىن الجيؿُت.
 
٣ا  ًىلضون ٖلى أعيها ٞو

( الخـي جخٗل٤ حالتزام 1ٝ/9اإلااصة )

حر مٗلىماث ًٖ أًٖاء  الضولت حخٞى

ألاؾغة في الخاالث الخـي ًيكأ ٞيها 

ه هدُجت ئظغاء  ٞهل الُٟل ًٖ أحٍى

 ئطا ٧ان جى 
ّ
ٞحر َظٍ اجسظجه الضولت ئال

 اإلاٗلىماث لِـ لهالر الُٟل، 

خُض َلبذ ئياٞت ظملت ًخٗل٤ حـ"الؿالمت  جٟؿحري 

 الٗامت" لهظٍ ال٣ٟغة.

( اإلاخٗل٣ت حد٤ الُٟل 21واإلااصة ) 

ت الضًً،   في خٍغ

 

 اؾدبٗاصي

ٗت ؤلاؾالمُت.  للخٗاعى م٘ أخ٩ام الكَغ

( الخـي حؿمذ لألَٟا٫ 32اإلااصة )

ُت حالجهغ اإلاىخمحن ئلى أ٢لُاث صًي

 ب٣ُٗضتهم.

 الحٗخبر هٟؿها ملؼمت لهظٍ اإلااصة . اؾدبٗاصي

 

 
 
ا الٗملي ٖلى نُٗض الخُب٤ُ  الخدٟٓاثجهي٠ُ وج٣ُُم  : زاهُا إلا٣خًُاث  يالٟٗلوأزَغ

 : ؤلاوؿانالىاظب لخ٣ى١  الاخترام

ٖٓذ حٗضص ْجى ١ٓ ُالاجٟا٢ٖلى  مدل الضعاؾت جدٟٓاث الض٫ْ الٗغبُتث  ْلُت لخ٣  نؤلاوؿااث الض

ْخ ما، ٦اعجبُذ بها الخـي ٓهُت اإلاترجبت ٖلى َظٍ الخدٟٓاث، ِٞىا٥ جدٟٓاث  آلازاعذ جغا ال٣اه

ْلت باخترام الخ١ٓ٣  ٓوي ٖلى هُا١ التزام الض ا ال٣اه ٓاعصة في  ًىٗضم جإزحَر اث ال  ،الاجٟا٢ُتْالخٍغ



 

 

 

ٔ َْىا٥ جدٟٓاث   ججغص ) ؤزغ
ً
ْل (ؤخُاها ٓاعصة ب تالتزام الض  ؤيمً  ا٢ُتاالجٟباخترام الخ١ٓ٣ ال

ٓن   ْبُان طل٪ ٖلى الىدٓ الخالي:  ،مًم

ٓاعصة في  .2 اث ال ْالخٍغ ْلت باخترام الخ١ٓ٣  مً خُض بوٗضام جإزحر الخدٟٔ ٖلى هُا١ التزام الض

ْ الاجٟا٢ُت ٍٓذ  ْال٩  عاثماؤلا ، ًىُب٤ طل٪ ٖلى "الخدٟٔ الٗام" الظي ؤبضجّ ٧ل مً الُمً 

 ٓ ً ٖلى مجمل هه بإن  الٗىهغي" الخمُُـؼ ظمُ٘ أق٩ا٫ "ال٣ًاء ٖلى اجٟا٢ُت  مْالبدٍغ

ْلت "بؾغاثُل"، ِٞظا الخدٟٔ الؿُاس ي ال ٖال٢ت لّ  الاجٟا٢ُت بلىمِا ماهًا ال ٌٗجي اٖتراِٞا بض

ٓاعصة في  ٫ْ باخترام الخ١ٓ٣ ال  . الاجٟا٢ُتبالتزام جل٪ الض

 ؤًٍْىضعط  .1
ً
ٓوي لِا ٖلى  الخـييمً َاثٟت الخدٟٓاث  ًا ٓ بال ؤزغ ٢اه اث خترام الض٫ْ للخ٣ ْالخٍغ  ١

ٓاعصة في  ْلُت الاجٟا٢ُتال أحضتها الضو٫ الٗغبُت حسهىم  الخـيالخدٟٓاث ظمُ٘  ،الض

اث ححن الضو٫  غ  ازخهام مد٨مت الٗض٫ الضولُت حىٓغ اإلاىاٖػ  أو اٝ بكأن جٟؿحر ألَا

ْلُت حؿدىض الًتخُض ؤن  الضولُت مدل الخدٟٔ. الاجٟا٢ُت جُب٤ُ  مد٨مت الٗض٫ الض
ً
 ، َب٣ا

ْلي اإلاٗانغ، ألخ٩ام ال٣اه حن  بلىٓن الض َْظا مً الض٫ْ عيا اإلاخىاٖػ َظٍ   ًمحز ماباللجٓء بليها، 

ت الًتًخمحز بال زلي الظيخ٨مت ًٖ ال٣ًاء الضاامل ٓن  ،الجبًر ْلُت مد٨مت  ْج٩ الٗض٫ الض

غ مسخهت بىٓغ الجزإ ٖىض خضْر اجٟا١ بحن ظمُ٘  تألَا املخ٨مت  بلى ؤلالخجاءٖلى  اٝ اإلاخىاٖػ

َْىا حكمل  ؿبب وكٓءب اث التى ٌٗغيِا ٖليها  الًتهؼإ مٗحن،  ٓإ اإلاىاٖػ املخ٨مت ظمُ٘ ؤه

غ  ٓاءً اٝ، ألَا ٓهُت ؾ  ىاصؾُاؾُت اؾد ؤْ ٧اهذ ٢اه
ً
٘ الضٖٔٓ ؤ بلى ا حن بٞغ م املخ٨مت، ماعيا اإلاخىاٖػ

غظ٘  والًت ى التى جىو ٖلى أن: "حكملألاؾاس ( مً الىٓام 31/2صة )ااإلا ئلىطل٪  ٍو

 اإلاؿاةل حكمل ظمُ٘ ماالتى ٌٗغيها ٖليها اإلاخ٣ايىن، ٦ ٣ًاًااإلاد٨مت ظمُ٘ ال

 الاجٟا٢ُاثاإلاٗاَضاث و في أو اإلاخدضة  ألامماإلاىهىم ٖليها حهٟت زانت فى مُشا١ 

 ( 11")اإلاٗمى٫ بها

                                                           
ية ا كمة اإلجبارية بشأف يقرر كال يأك مجاع كجود اتفاؽ ثنائى - أ: ( كال يكوف  كمة العدؿ الدكلية اختصاص إجبارل إاّل يف  األحواؿ التالية 44

دكلة ذلا أف  كمقتضار أف أم كجػود إعالف قبوؿ االختصاص اإلجبارل للمحكمة،- ب.االتفاقيات أك تنفيذها ادلنازعات ادلتعلقة بتفسَت هذر
تقـو بينها  تقبل الوالية اجلربية ىف نظر مجيع ادلنازعات القانونية الىتك إىل اتفاؽ خاص،  تصرح ىف أم كقت أبهنا بذات تصرلها هذا كبدكف حاجة

 ة مسألة من مسائل القانوفأي  -ت.تفسَت معاهدة من ادلعاهدا - :ابدلسائل ا تية كبُت دكلة تقبل االلتزاـ نفسه، مىت كانت هذر ادلنازعات تتعلق
 .كمدل هذا التعويض نوع التعويض ادلًتتب على انتهاؾ التزاـ دكيل - . اللتزاـ دكيل إذا ثبتت كانت خرقان  التػيلقيق كاقعة من الوقائع  - يل.الدك 

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



 

 

 

مم٨ً ؤن ًهل  ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  الاجٟا٢ُاثْل٨ً َىا٥ جدٟٓاث ؤبضتها الض٫ْ ٖلى  .3

 
ً
ا خضا ٓاعصة ٞيها مً ًجغص التزام الض جإزحَر ١ٓ ال ْمنها  ؤي٫ْ باخترام الخ٣ ٓن خ٣ُ٣ي،  مًم

ٗت ع ًخٗا ماح الاجٟا٢ُتٗضم جُب٤ُ باإلاخٗل٣ت الخدٟٓاث   ،ؾالمُتؤلا ى م٘ مباصب الكَغ

اإلاؿاؽ  ئلىالتزامها الضولي  ًإصيجسص ى مً أن  الخـيحالضو٫ الٗغبُت  ألاظضع خُض ٧ان 

ٗت  صعاؾت ٖال٢ت  ئلىالضولُت  االجٟا٢ُتح باٍالاعجأن جباصع ٢بل  ؾالمُتؤلا حمباصب الكَغ

ٗت ٖلى وظه مدضص الاجٟا٢ُتجٟغيها  الخـي الالتزاماث حالخٟؿحر  الالتزامم٘  ،حمباصب الكَغ

خىاءم مٗها.  ٗت الظي ٌعي مخُلباث الٗهغ ٍو  اإلاؿدىحر إلاباصب الكَغ

ْاؾدؿِالّ الخدٟٔ اٖخباَ ٝ اإلاكٕغ الٗغبي ًٖ َظا اإلاىهج الجاص   ٖلى ؤن ْٖؼ
ً
 اصْن جٓيُذ إلا ا

 ١ٓ ٓن مً مٓي٘ للخٗاعى بحن مباصت خ٣   ،ؤلاوؿانٖؿاٍ ؤن ٩ً
ً
ٗت ٧ان مدال إلاالخٓاث  ْالكَغ

 ١ٓ غ البلضان الٗغبُت،اإلا ألاممفي  ؤلاوؿانلجىت خ٣ ْٖلى ؾبُل اإلاشا٫ الخٓذ  خدضة ٖلى ج٣اٍع

غ  ؤلاوؿانلجىت خ١ٓ٣  ْلت  في عصَا ٖلى ج٣ٍغ ْ  ٖالنمهغ "الُاب٘ اإلالخبـ" إل ص لت بالخدٟٔ الض

 ىاصاؾد
ً
ٗت  بلى ا ْلت الُٝغ ؤن جدضص  ٖىض الخهض٤ً ٖلى الِٗض، ؾالمُتؤلا الكَغ لبذ مً الض َْ

 . (56)حسخبّ ؤْها بٖالجمضٔ 

خباَُتْمً ؤمشلت الخدٟٓاث  ْلُت، الخدٟٔ  الاجٟا٢ُاثجبضحها الض٫ْ الٗغبُت ٖلى  الخـي ؤلٖا الض

 ْ ٍٓذ  مً اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل،  32صة اى هو اإلان ٖلماْٖ عاثماؤلا الظي ؤبضجّ ٧ل مً ص٫ْ: ال٩

ٗت جخٗل٤ بىٓا الخـي الخدٟٔ جخدٟٔ  صة مدلا، خُض ؤن اإلاؾالمُتؤلا م الخبجي لخٗاعيِا م٘ الكَغ

 ٚحٍر مً البضاثل الكبيهت  ؤْهٓام الخبجي  ٖلى
ً
ْمً  ٣ْٞا ْلت،  ْالش٣اُٞت ل٩ل ص للخهٓنُت الضًيُت 

ٗت  ٝ ؤن مباصت الكَغ ٝ في جإخظ ب ؾالمُتؤلا اإلاْٗغ ْجى٨غ هٓام الخبجي اإلاْٗغ ىٓام ال٨ٟالت، 

٫ْ الٗغبُت ٓص بضًل لضٔ الض ٓظ ْمً زم ٞال مدل للخدٟٔ ل َْٓ  ،الش٣اٞت الٛغبُت اإلاؿُدُت، 

غاى ٤هٓام "ال٨ٟالت" الظي ًد٣  . الاجٟا٢ُتمً  32صة ااإلاىهٓم ٖليها في اإلا ألٚا

ٓعة زانت  ْٞغيض اإلاغؤة الىهِب  ُـؼالخمُؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٣ٞض هالذ اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى ْبه  ألا

ٗت  بلىحؿدىض  الخـيمً الخدٟٓاث  ْٖضصَا ؾالمُتؤلا مباصت الكَغ  ،(24)  
ً
ؤبضًذ مً ظاهب  جدٟٓا

                                                                                                                                                 

ف يعلق بشرط التبادؿ من جانب عدة دكف قيود أك لفظات، كأ للمحكمة مطلقان  كقد يكوف قبوؿ االختصاص اإلجبارم، االختصاص اإلجبارل
 .يادلنازعات ادلتعلقة ابالختصاص الداخل إالّ على مدكؿ معينة بذاهتا، كما أنه قد يقيد مبدة معينة أك ابلنص على أنه ال يسر  دكؿ أك
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ْ جدٟٓاث( 4) عاثماؤلا زمـ ص٫ْ هي:  ًجدٟٓاث( 5) ٢ُغ،  ٓصًت )جدٟٓان(، البدٍغ  4) ، الؿٗ

ٍٓذ )جدٟٔ(، جدٟٓاث( ٫ْ الٗغبُت جدٟٓذ ٖلى اإلا ،ْال٩ ت ابل بن بٌٗ الض ٍَٓغ  الخـيصة الج

َٓغ  الظي ًٟٙغ  ألامغ، صة الشاهُتاْهي اإلا ،الخمُُـؼجىو ٖلى مبضؤ ٖضم  الخـيْ  الاجٟا٢ُتحك٩ل ظ

، ؤيمً  الاجٟا٢ُت٤ً ٖلى الخهض يض   الخمُُـؼصٖا لجىت ال٣ًاء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا٫  ماَْظا  مٛٔؼ

حضا أنها ال  الخـير مً الخدٟٓاث ٢ل٣ها ئػاء الٗضص ال٨بحًٖ " الخٗبُـغ بلىاإلاخدضة  األمماإلاغؤة ب

 . "الاجٟا٢ُت ٚاًاثجدىاؾب م٘ مىيٕى و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انثبين انفصم

حزَت ادلدافؼني يف حك يدي انخشاو اندول ببحخزاو 

 انسهًٍ االحخدبجو عًباالخخ

 
٫ْ ىؾ  : مامبدشحن َ الٟهلفي َظا  دىا

ْلُت  ٗاًحراإلا :ألاو٫ اإلابدض  ت  الخ٤ فيب تالخانالض  .الؿلمي الاخخجاطْ  ٕماالاظخخٍغ

  اإلابدض الشاوي:
ُ
  َغألا

 
ٓهُت اإلاىٓ ت لخ٤ في مت لال٣اه ٫ْ الؿلم الاخخجاطْ  ٕماالاظخخٍغ ي في الض

ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت ١ٓ ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ،  مدل الٗغبُت في الض٫ْ  ؤلاوؿانًٖ خ٣

  م.3124  -م 3122 الٟترةالخ٤ زال٫ الضعاؾت بهظا 
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 األولادلبحث 

  عًباالخخحزَت بحلك يف ب تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل

 انسهًٍ االحخدبجو
ٓم الخ٤ في  ت ًىهٝغ مِٟ الؿلمي في مجا٫ ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  الاخخجاطْ  ٕماالاظخخٍغ

 ألاق٩ا٫ق٩ل مً  أيح ،ألاشخاممً  ًجخم٘ م٘ ٚحٍر في أنخ٤ ٧ل شخو  ئلى، ؤلاوؿان

 ئلىالضٖىة  ئلىجغمي  الخـيالؿلمُت  ألاوكُت /في ؤلاقترا٥ أوجىُٓم /بٛغى ، الؿلمُت

اث  ؤلاوؿانخ٣ى١ ٫ ماوئٖ ًتماخ ني  ؾىاء   ،تألاؾاؾُوالخٍغ  أو ٖلى الهُٗض الَى

 والضولي.  ُميألا٢لالهُٗضًً 

ْ ؤٚلب ٢ْض خغنذ  ْلُت  ٓاز٤ُ الض تراٖٝلى  ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  ُمُتألا٢لاإلا بد٤ ٧ل  الٖا

ت بو ١ٓ  ٖالنؤلا مً  31/2صة اجىو اإلاالؿلمي، خُض الخجم٘ ْ  ٕماالاظخؿان في خٍغ الٗالمي لخ٣

ت "ٖلى ؤن:  ؤلاوؿان  الاخخجاظاثاث وٖماالاظخفي  ؤلاقترا٥ل٩ل شخو الخ٤ في خٍغ

ْلي 32)صة اههذ اإلا ما٦ ،"الؿلمُت ْالؿُاؾُت ٖلى  الخام( مً الِٗض الض  :ؤنبالخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

 "٨ًىن الخ٤ في ا
 
ا عؾت مان ًىي٘ مً ال٣ُىص ٖلى مأحه، وال ًجىػ  لخجم٘ الؿلمي مٗتٞر

 َظا الخ٤ 
ّ
  الخـيجل٪  ئال

 
ت في مجخم٘  جٟغى َب٣ا ، صًمى٢غاَيلل٣اهىن وحك٩ل جضاححر يغوٍع

 أوالصخت الٗامت  ًتماخ أوالىٓام الٗام  أو الؿالمت الٗامت  أو ال٣ىمي  ألامًلهُاهت 

 .اتهم"وخٍغ زٍغًآلا خ٣ى١  ًتماخ أو الٗامت آلاصاب

ٖلى ؤن:  ؤلاوؿانمً اإلاُشا١ الٗغبي لخ١ٓ٣  (39) صةاالٗغبي،ههذ اإلا ُميألا٢لْٖلى الهُٗض 

ٓاًَ ل٩ل" ت في الخ٤ م ت ٕماالاظخ خٍغ ٓعة الخجم٘ ْخٍغ  .ؾلمُت" به

 : ٖلى ؤن ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالن( مً 6صة )اْههذ اإلا

 تالخامؿصة ااإلا

   ٖالنؤلا مً 

ْ "ل ؼ  اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخٛغى حٍٗؼ ، ٩ًٓن ل٩ل تألاؾاؾُْالخٍغ

 ْ ْالضْلي،  باالقترا٥شخو الخ٤، بمٟغصٍ  جي  ، ٖلى الهُٗضًً الَٓ م٘ ٚحٍر

..."   ؤْ ؤلالخ٣اء -في: ؤ
ً
 الخجم٘ ؾلمُا

ا، ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالن ْايعيؤن  ألامغْالجضًض في  خ٤  بلى ٢ض هْٓغ

٫ٓ الخجم٘ الؿلمي اخ٤ عؾت مام ؤق٩ا٫ ؤخضباٖخباٍع ؿلمي ال الاخخجاط  (6/2) صةاإلاد٨م اب إلا٨ٟ

ْل ال٣ٟغةههذ  خُض، طاجّ ٖالنؤلا مً   ٖلى ؤن: ٖالنؤلا  مً (23)صة اى مً اإلاألا



 

 

 

ئٖالن ( مً 21/2صة )ااإلا

خماًت اإلاضاٞٗحن ًٖ 

  خ٣ى١ ؤلاوؿان

 ْ ، في ؤ باالقترا٥"ل٩ل شخو الخ٤ بمٟغصٍ  في ن ٌكتر٥ م٘ ٚحٍر

اث  ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧الؿلمُت إلاىاًَت  ألاوكُت ْالخٍغ

 ".تألاؾاؾُ
 

، باالقترا٥"حمٟغصٍ و : بد٤ ٧ل شخوصة ااإلاطاث  الشالشت مً ال٣ٟغةبل ؤ٢غث  ن أ م٘ ٚحٍر

ّٗ  ًتمادًخمخ٘ في ْل ال٣اهىن الىَني ح اعيخه، حىؾاةل ؾلمُت مٗ أو  م٣اومخهالت لضي ٞ

ًٖ ٞٗل،  الامخىإ ئلىحٗؼي  الخـي ٞيها جل٪ ماح الضو٫، لىئاإلايؿىبت  ألاٞٗا٫لألوكُت و

اث  ؤلاوؿاناث لخ٣ى١ اههها٧ ئلىجإصي  الخـيو   ، تألاؾاؾُوالخٍغ
 
ٞٗا٫ الٗى٠ أًٖ  ًٞال

اث  ؤلاوؿانٞغاص، وجإزغ في الخمخ٘ حد٣ى١ أ أوٖاث ماجغج٨بها ظ الخـي  ."تُألاؾاؾوالخٍغ

ت الخ٤  َٗخبـغْ  ت الغ ا الاخخجاطْ  ٕماالاظخفي خٍغ ْالخ٤ في خٍغ  ؤيلؿلمي، م٘ الخ٤ في الخىُٓم 

ْالله٣ُت بد٤ ٧ل بوؿان في اإلاكاع٦ت في بصاعة ْالخٗبُـغ ن، مً الخ١ٓ٣ اإلاغجبُت  الٗامت  الكْا

ْؤهّ بظل٪ ًضزل يمً َاثٟت  اث للبالص،  ْالخٍغ ٓػ  الخـي تألاؾاؾُالخ١ٓ٣  ٓص ٖلى  ٞغىال ًج ُ٢

 عؾهها مام
 
ٍ ز  بال   هي: زت البكْغ

 ؤن جٟ .2
ً
ٓص َب٣ا ٓن في مجخم٘  غى جل٪ ال٣ُ ٢ٓغاَيلل٣اه  ؤ ؤي، صًم

 
ٓن ٞغيِا حٗؿُٟ ال ٩ً 

ً
مً  ا

  ،ؤلاصاعة٢بل ظِت 
ُ
 بل ال بض مً ؤن ج

ً
  هضع َب٣ا

ُ
عي ج ٓن حكَغ ٍ صخت ل٣اه غاعى ُّٞ قْغ

 
ً
ٓن َب٣ا ْلت. بنضاع ال٣اه ٓع الض  لضؾخ

ت بدُض ال ؤ .3 ٍع ٓص جضابحر يْغ ٓظض ْؾُلت ن حك٩ل َظٍ ال٣ُ ٔ ج الىاججت ًٖ  يغاعألا لخالفي  ؤزغ

ٓص.مام  عؾت الخ٤ ؾٔٓ ٞغى َظٍ ال٣ُ

ٓص ن حؿههضٝ ؤ .4 ٓمي  ألامًنُاهت جل٪ ال٣ُ  ًتماخ ؤْ ،الىٓام الٗام ؤْالؿالمت الٗامت  ؤْال٣

١ٓ  ًتماخ ؤْالٗامت  آلاصاب ؤْ الصخت الٗامت ًخ٣ اتهم  آلازٍغ  .تألاؾاؾُْخٍغ

ؼ في مجا٫  م بإوكُههم الؿلمُتٖلى ال٣ُا  ؤلاوؿانال ق٪ ؤن ٢ضعة اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  حٍٗؼ

 جغجبِ اعجباَ ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ْ  ًتماخْ 
ً
 ْز٣ُ ا

ً
ٓن ًخمخ٘ بّ  مابضعظت  ا مً  َاالء اإلاضاٞٗ

ت لخ٤ في عؾت اما٢ضعة ٖلى م ْجغجبِ ٦ظل٪ الؿلمي الاخخجاطْ  ٕماالاظخخٍغ  ًتمالخبمؿخٔٓ ا، 

ٓلت للمضاٞٗحن يض    الخـي اثههها٧الا اإلا٨ٟ
ُ
ٓاظِههم غج٨ب ف٢ض ج ٓاءً َظا الخ٤، عؾت ماؤزىاء مي م  ؾ

ٓاؾُت  ٓمُحن  الٟاٖلحنب ٓم الٟاٖلحن ؤْالخ٩ اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنخغم لظل٪   ُحن،ٚحر الخ٩

ْلت جخدمل  (23ْ 3) صجحنافي اإلا لُتٖلى الخإ٦ُض ٖلى ؤن الض ال٣ُام بمِمخحن ْْاظب  مؿْا

 خحن: عثِؿ



 

 

 

ُت  بيٟاءهي  ى:ألاولاإلاهمت  ٓعٍالكٖغ ْ الضؾخ ٓهُت ٖلى ظمُ٘ ؤق٩ا٫ ت   الٗام ٕماالاظخال٣اه

 ْ ْ  الؿلمي،  الاخخجاطالخجم٘ 
ً
ٓص  ًٞال ْال٣ُ ٤ُ مً ِالخً بلىتهضٝ  الخـيًٖ ٖضم ْي٘ الٗغا٢ُل 

تماْم ؤق٩ا٫ خٓغ   ؤْحُُٗل/ ؤْٖغ٢لت / ؤْ ،الؿلمي الاخخجاطْ   ٕماالاظخ عؾت الخ٤ في خٍغ

 .ت َظا الخ٤عؾمام

 ْ ٖ   اطالاخخجَْكمل الخ٤ في الخجم٘  في م٩ان زام،  ٕماالاظخ ضة ؤق٩ا٫ منها:الؿلمي 

خهاماثالٗام، اإلاإجمغ الٗام، الخٓاَغاث، اإلاؿحراث،  ٕماالاظخ ، الى٢ٟاث ؤلٖا

حر طل٪ مً أق٩ا٫ الخجم٘ و.ُتالاخخجاظ الحض أن ًخىاٞغ ٞيها َاب٘  الخـي ،الاخخجاط..ٚو

اث  ؤلاوؿانالؿلمُت واؾههضاٝ الضٞإ ًٖ خ٣ى١    تُألاؾاؾوالخٍغ
 
، اإلاٗتٝر بها صولُا

 اإلاضاٞٗحن.  ًتماخ ئٖالنواإلاكاع ئليها في 

ْلت ظمُ٘ الخضابحر الالػمت  اإلاهمت الشاهُت: ١ٓ  الخـيًجب ؤن جخسظ الض ج٨ٟل ل٩ل مضاٞ٘ ًٖ خ٣

،  غا٥ـباالقخْ  ،الؿلُاث املخخهت لّ بمٟغصٍ ًتماخ ؤلاوؿان  أو تهضًض  أو ٖى٠  أيمً م٘ ٚحٍر

 ع يا٧ان جمُحز  أو اهخ٣ام 
 
  ا

 
  أو  ٞٗال

 
 يُٛ أو  ٢اهىها

 
 ،بؿ ب أو حٗؿٟي آزغ أزىاء  ئظغاء أي أو ا

بٌٛ الىٓغ ًٖ  الؿلمي، الاخخجاطٍت الخجم٘ وق٩ل مً أق٩ا٫ خغ  أيعؾخه ماهدُجت إلا أو 

ت ال٣اةم ٖلى م ل الخمُُـؼ أو الاهخ٣ام أوالههضًض  أو  ،عؾت الٗى٠ماٍَى مً  ٌٗخبـغ ، َو

 ٚحر الخ٨ىمُحن.  نالٟاٖلحمً  أو الخ٨ىمُحن  الٟاٖلحن



 

 

 

 ادلبحث انثبين

 انسهًٍ وانخدًغ االحخدبجزَت ادلُظًت حل انمبَىَُت طزاأُل

هبذا احلك يف اندول انؼزبُت  ولُبص يدي متخغ ادلدافؼني

  زلم اندراست
 

ت  ماؤخالذ الضؾاجحر الٗغبُت ؤمغ جىُٓم م ٓاَىحن للخ٤ في خٍغ  ْالخجم٘ الؿلمي  ٕماالاظخعؾت اإلا

ُت٢ُىص ويٗذ  و٢ضل٣ىاهحن اَظٍ ، لخأحي ىاهحنال٣ ئلى ذ َظا  ،عؾخهماٖلى م ٚحر قٖغ أٞٚغ

ٓص ْ ا٢ض جغ ْ  ،مًمىن ٞٗلي أيمً ٦شحرة  خاالثفي  الخ٤ ٍ مجخٟت  ماخذ ال٣ُ بحن ْي٘ قْغ

٣ت إلا ت  خ٤ال تعؾماْمَغ ٓع مخٗضصة لخّ عؾمامازًإ  ؤْ ،الخجم٘ الؿلمي ْ ٕماالاظخفي خٍغ ه

ْاللغ٢ابت مً ا  ت، الخ٣الؿاب٣ت 
ً
ٓباث ًٖ  ًٞال ْ بضهُت )٢اؾُت ظىاثُت ٞغى ٣ٖ ٧ل  ٖلى (لُتماؤ

ٓهُت  سال٠ًمً  ٓابِ ال٣اه  اإلاىُ الً
 
ْهيَظا عؾت مامت إلآ ٚحر ٢ُىص في مجملها مدٌ  الخ٤، 

ُت  ت  تالخانالضولُت  ٗاًحر اإلاال جيسجم م٘ قٖغ الؿلمي اإلاكاع  الاخخجاطو ،ٕماالاظخحدٍغ

حٍر مً مىاز٤ُ خ٣ى١  ،ناإلاضاٞٗح ًتماخ ئٖالنئليها في   .الضولُت ؤلاوؿانٚو

 

ت   الؿلمي الاخخجاطو ٕماالاظخمى٠٢ الضؾاجحر مً الخ٤ في خٍغ

ذ الُمً الضولت ً ال٨ٍى  نماٖ ٢ُغ الؿٗىصًت عاثماؤلا  البدٍغ

اإلاىاص الضؾخىعٍت اإلاىٓمت لهظا 

 .الخ٤

اإلااصة  ---

11 

 اإلااصة

13 

  اإلااصة

33 

  اإلااصة ----

11 

 اإلااصة

31 

ججم٘ بحن ههٓم  الخـيمت الٗامت الؿ

الخ٤ ًسو  ماُٞالضؾاجحر الٗغبُت 

 .الؿلميالخجم٘ في 

ٗغّ 
 
وحؿـمذ حمهـاصعجه.  حـالخ٤ فـي الخجمـ٘ الخمخـ٘  جل٪ الضؾاجحر  ٝح

جــأحي جدـذ ؾـخاع جىٓــُم  الخــيال٣ــىاهحن لخىُٓمـه،  ئلـى اإلخالـتوطلـ٪ ح

ُـــــت لمىازُـــــ٤ الضولل تسالٟـــــحاإلاحؿـــــمذ حمهـــــاصعجه  أو  خ٣ُـــــضٍل الخـــــ٤ 

 .ؤلاوؿانلخ٣ى١ 

 

٠٢ٓ ٠ٍْم٨ً جهيُ ٗاث ا م  اإلاىُ  الٗغبُتلدكَغ
 
ت الخ٤ في عؾت مامت إلآ ْالخجم٘  ٕماالاظخخٍغ

ٓاث٠زالر  بلىالؿلمي   : الخالي٧عثِؿت،  َ



 

 

 

ىُت ٗاث الَى ت مامً م مى٠٢ الدكَغ  الؿلمي الاخخجاط والخجم٘عؾت خٍغ

ٗاث ح ىُت ج٨خٟي حمجغص كَغ َو

ن صو  "ؤلازُاع" أو "ؤلاحاٙل"

ٖلى جغزُو  اقتراٍ الخهى٫ 

 .الخ٤ عؾتماإلا

ٗاث ح ىُت كَغ حكتٍر َو

الخهى٫ ٖلى "جغزُو" 

الخ٤ في عؾت مامؿب٤ ٢بل م

ت  والخجم٘  ٕماالاظخخٍغ

 .الؿلمي

ىُت ججاَلذ   ٗاث َو  جحكَغ
 
 ماما

لخ٤ في لعؾت اإلاىاَىحن مام جىُٓم

ت   الخجم٘ الؿلمي. و  ٕماالاظخخٍغ

ًالُمً  ذ و٢ُغ .والبدٍغ ن ماؾلُىت ٖو  عاثماؤلا  .ال٨ٍى

 .والؿٗىصًت
 

 

٢اثعٚم ْ  ٗاث الٗغبُت  الْٟغ ٠٢ٓ الدكَغ ٓاضخت في م ٍ ًخٗل٤  ماُٞال عؾت الخ٤ في مامبكْغ

ت    ْالخجم٘ الؿلمي، ٕماالاظخخٍغ
 
 ًُ ؤن طل٪ ال  بال

 
٠٢ٓم٘ لظي ًىُب٤ ا حالخ٨م الٗامل س  م

ٓم في الخمخ٘  ؤلاوؿان١ٓ ًخٗل٤ بمضٔ اخترامِا لخ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ماُٞالٗغبُت  اثالخ٩

 عؾت َظا الخ٤ جمخٗمابم
ً
 جا ا

ً
ٓاظّ ، خُض ما ٓن َاالء ً ْ اههها٧اإلاضاٞٗ ْػ اث  ْاؾٗت الىُا١ ججا اث 

ٓص ُ٢ْ 
ً
ُت ٖىض م ا ْ ماٚحر قٖغ ت الخجم٘  ٢ِٓم في خٍغ ٫ْ  الاخخجاطعؾت خ٣ الؿلمي في ظمُ٘ الض

غويت ٖلى ٖمل اث وال٣ُىص اإلاٟخجاوػ وال اثههها٧الا وجأحي جل٪ الٗغبُت مدل الضعاؾت، 

في ٧ل  م1222الٗام  حضاًتجٟجغث م٘  الخـي ،اإلاضاٞٗحن ٖلى زلُٟت زىعاث "الغبُ٘ الٗغبي"

 الٟؿاصوم٩اٞدت  ،الؿُاس ي والضؾخىعي اإلنالحجىوـ ومهغ، مُالبت ح مً صولتي

ً، لخشحر ٧ل مً صولتي ئلىلخمخض بٗضَا  ،ؤلاوؿانالخ٨ىمي واخترام خ٣ى١  : الُمً والبدٍغ

 ئلى، مً اهخ٣ا٫ ٖضوي جل٪ الشىعاث الٗغبي الخلُجث صو٫ ماخ٨ى حاقي ت لضي ٖم٣ُ مساٝو

 الؿُاؾُت اإلاداٞٓت. ألاهٓمتحلضانها طاث 

ٓ  خُض يت ٖلى مماجٓؾٗذ خ٩ ُت اإلاْٟغ ٓص ٚحر الكٖغ عؾت ماث الض٫ْ الٗغبُت في جُب٤ُ ال٣ُ

ت الخ٤ في  ٫ٓ بهالمي بُم الؿْالخجم٘  ٕماالاظخخٍغ ٓاهحن اإلاٗم ْطل٣خط ي ال٣ حُُٗل  ؤْإلاى٘ ٪ ، 

ٗت الخٟاّ ٖلى "الىٓام الٗام" واعج٩الؿلمُت  الاخخجاظاثْ  اثٖماالاظخ  ػ احظَع
 
لى ٢ىاهحن ٖ ا

ابوحجج م٩اٞدت  حٗاملذ  ما٦ ،"الايُغاحاث"ال٣ال٢ل و٫ الكٛب" وماو"أٖ ؤلاَع

 ٓ ْٖى٠ قضًضًً م٘ ٧ماالخ٩ ْؤق٩ا٫  لث الٗغبُت ب٣م٘   الاخخجاطْ  اث الٗامت ٖماالاظخمٓاَغ 

١ٓ  ؤلاوؿانلمي للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ الؿ م مً اإلاُالبحن باخترام خ٣  بظغاءْ  ؤلاوؿانْٚحَر

٢ٓغاَُ بنالخاث ْطل٪ صًم ْلُت اإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟباملت ْؾُاؾُت في جل٪ الض٫ْ،  الض

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ًتماخ بٖالن ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا  . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن 



 

 

 

٫ْ هًلي  ماُْٞ  ٠٢ٓ  دىا ٗاثم ٫ْ  حكَغ ت مامً ممدل الضعاؾت الٗغبُت  الض عؾت الخ٤ في خٍغ

ْػ ْال اثههها٧الا ؤبغػ مٓاَغ الؿلمي، م٘ عنض  الاخخجاطْ  ٕماالاظخ ٓص ٚحر  اث الجؿُمتخجا ْال٣ُ

ُت  ْطل٪ في  البلضان الٗغبُت مدل الضعاؾت في ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ حَالذ اإلاضاٞٗ الخـيالكٖغ

 .زالزت مُالب 

 

 ألولاادلطهب 

 أو" اإلبالؽ"دزد مب حكخفٍ انخـٍانخشزَؼبث انىطُُت 

 االحخدبجو عًباالخخ زَترست احلك يف حًبدل "اإلخطبر"

  انسهًٍ انخدًغ و
 

 ًُ 
 
ٗاث مش ٕٓ مً الدكَغ ٓن ع٢م )٧ل مً ال َظا الى بكإن جىُٓم اإلآاَغاث  م3114( لؿىت :3ل٣اه

ْلت في   اإلاؿحراثْ  ٓن ع٢م  ،الُمًص ٓم ب٣اه اث الٗامت ٖماالاظخبكإن  م2:84لؿىت  29ْاإلاغؾ

ْالخجمٗاث اإلاٗض   ٓا٦ب  ٓن ْاإلا ٓم اإلال٩ي ع٢م  م3117لؿىت  ٢43م ع ٫ بال٣اه لؿىت  33ْاإلاغؾ

ْلت في  م3124 ًص ٓهحن جْ   ،البدٍغ ْص  ماُٞث ٖامت مكتر٦ت ماؾجم٘ بحن َظًً ال٣اه ًخٗل٤ بدض

٢اث ؤن  ما٦عؾت خ٤ الخجم٘ الؿلمي، مام نالخُاث ْؾلُاث كإن ب مابُنه بؿُُتَىا٥ ْٞغ

تالجِت  يت ٖىض مفي ٦ظل٪ ْ  ،ؤلاصاٍع ٓباث اإلاْٟغ ٓهت ؤخ٩ام سالٟال٣ٗ للخ٤ في  حنٓماإلاىُ  حنال٣اه

 الخجم٘ الؿلمي. 

ٕ في طل٪  دىا٫ْ هْؾٝٓ   : ؿت ِعثزالزت ْٞغ

ٓهحنماالؿ :ألاو٫  الٟٕغ ج ث اإلاكتر٦ت بحن ال٣اه ْالبدٍغ ت جىُٓم الخ٤ في كإن ب يالُمجي  خٍغ

 .الخجم٘ الؿلميْ  ٕماالاظخ

ٓعي ل٩ل مً ا الشاوي: الٟٕغ ٓهحنج٣ُُم مٓي جي  ل٣اه ْالبدٍغ ْلُت اإلاكاع  ٗاًحراإلافي يٓء الُمجي  الض

 . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالنبليها في 

ت  عؾتمام بالخ٤ في ؤلاوؿان٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الشالض: الٟٕغ  ٕماالاظخخٍغ

 ي.الؿلم الاخخجاطْ 



 

 

 

 األول انفزع

رست حك انخدًغ ًبدل يت ادلشخزكت بني انخُظُى انمبَىين ث انؼبًبانس

 يف كم يٍ حشزَؼبث انًٍُ وانبحزٍَ  انسهًٍ
 

ٓعص َىا   بُاهه
ً
جي ث الٗامت اإلاكتر٦تمابالؿ ا ْالبدٍغ ٓهحن الُمجي  ًخٗل٤ بدىُٓم  ماُٞ ،بحن ال٣اه

٢اثْؤَم  الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي ٓهحن: ًً ن َظبحال٣اثمت  الْٟغ  ال٣اه

 يالىو ال٣اهىو الٗامت  ثماالؿ م

 

 2 

 

خ٤ اإلاىاَىحن في  ئ٢غاع 

 الخجم٘ الؿلمي 

٘ الُمنيالد   في ٖمىم الجمهىعٍت ولألخؼاب ن ىحللمىاَ:  كَغ

ت والى٣احاث اإلاهىُتماث الجماالؿُاؾُت واإلاىٓ ت ،َحًر جىُٓم   خٍغ

م٘ الضؾخىع ال ًخٗاعى  ما، حاإلآاَــغاث واإلاؿحراث الؿلمُـت

 .(3صة ا)اإلا وأخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة

 ٘ ني:  الدكَغ باخت، حالكغوٍ اث الٗامت م  ٖماالاظخالبدٍغ

ؿغي  ،(2صة ا)اإلا اإلا٣غعة في َظا ال٣اهىن. ألاويإو خ٨م َظا الَو

 .(9صة اٖلى اإلاؿحراث واإلاىا٦ب واإلآاَغاث )اإلا

3  "  أو يــــــغوعة ج٣ــــــضًم "حــــــاٙل

لجهـــــــــــــــت لـــــــــــــــى ائزُـــــــــــــــاع" "ئ

ت    ؤلاصاٍع

٘ الُمنــي:  الد  مؿـــحرة  أو ًجــب ٖلــى ٧ــل مــً أعاص جىٓــُم مٓــاَغة كــَغ

الجهـــت اإلاسخهــت ٢بـــل و٢ـــذ ال  ئلــىحكــ٨ُل لجىـــت ج٣ــىم حخ٣ـــضًم حـــاٙل 

شام مـــــً أًــــ٣ًــــل ٖـــــً زالزـــــت  أن ٖلـــــى  ،اإلاؿـــــحرة أو حــــضء اإلآـــــاَغة  جـــــاٍع

 
 
 .)أ( مً ال٣اهىن( 1صة ا)اإلا ٨ًىن الباٙل م٨خىبا

نــي:   ٘ البدٍغ نــي ٖلــى أن:1صة )اىو اإلاــجــالدكــَغ  ( مــً ال٣ــاهىن البدٍغ

 ٖاماأ( ًجـــب ٖلـــى ٧ـــل مـــً ًـــىٓم اظخ 
 
 ٖـــا

 
أن ًسُـــغ ٦خاحـــت عةـــِـ  مـــا

 . ألا٢لام ٖلى أًحشالزت  ٕماالاظخالٗام ٢بل  ألامً

حالباٙل   تالخانالبُاهاث  4

 : ؤلازُاع أو

٘ الُمني:  الد   ُٞه ًجب أكَغ
 
 ومدضصا

 
شن ٨ًىن الباٙل م٨خىبا  جاٍع

ان ججمٗها واهُال٢ها، وزِ وم٩ ،اإلاؿحرة أو ذ حضء اإلآاَغة وجى٢ُ

ا وئ ا١ الكٗاعاث وئ ،٦غ أَضاٞها وأؾبابهانهائها وط  ؾحَر  الخـيٞع

٘ زاللها   ؤلاخاَتٖلى ؾ ُل  ؾتٞر
 
والٗلم، وأن ٨ًىن الباٙل مى٢ٗا

 ُٞه أؾ
 
ء عةِـ وأًٖاء اللجىت ماٖلُه مً اللجىت ومىضخا

نهم، وفي خالت ومهنهم و   أٖىاٍو
 
ن ج٨ىن الجهت الضاُٖت خؼبا

 
 
ت مامىٓمت ظ أو ؾُاؾُا ُٞجب أن ٨ًىن  ه٣احت مهىُت، أو َحًر

 ٖلُه مً اإلامشل ال٣اهىوي للخؼب 
 
 أو اإلاىٓمت  أو الباٙل مى٢ٗا

 حسخمها، ح
 
ء وجى٢ُٗاث اللجىت، ماأؾ ئلى ياٞتاإل الى٣احت وممهىعا



 

 

 

ظاء في الباٙل  ماوللجهت اإلاسخهت الخد٤٣ والخأ٦ض مً صخت 

 
ّ
 .)أ( مً ال٣اهىن( 1صة اضم ئليها" )اإلااإلا٣

ني  ٘ البدٍغ ً     :الدكَغ ن وم٩ان ماػ  ؤلازُاع بحن في أ( ًجب أن 

 أو مدايغة  ٕماالاظخ٧ان الٛغى مً  ئطا ماو  ،ٕماالاظخومىيٕى 

ط( ) زالزت أشخام. ؤلازُاع )ب( ًجب أن ًى٢٘  مىا٢كت ٖامت.

 أو أَل اإلاضًىت أن ٨ًىن مً  -2: ؤلازُاعكتٍر في مً ًى٢٘ ٖلى ٌ  

أن ٨ًىن مدل ئ٢امخه في  -1، ٕماالاظخؾ٣ُٗض ٞيها  الخـيالجهت 

ت،  أو جل٪ اإلاضًىت   ححن أَلها أو ال٣ٍغ
 
حدؿً  أن ٨ًىن مٗغوٞا

 أن ٨ًىن م   -3 ،الؿمٗت
ّ
 حد٣ى٢ه اإلاضهُت والؿُاؾُت،خمخ

 
بحن  ٗا ٍو

 اؾمه ونٟخه ومهىخه ومدل ئ٢امخه ؤلازُاع ٧ل مً اإلاى٢ٗحن في 

ؿغي َظا الخ٨م ٖلى اإلاؿحراث واإلاىا٦ب واإلآاَغاث  ،(3صة ا)اإلا َو

 .(9صة ا)اإلا

ت الجهت 5 اإلاسخهت  ؤلاصاٍع

  ؤلازُاع أوحخل٣ي الباٙل 

 

٘ الُمىالد   أو اإلاداٞٓاث  أو هت الٗانمت مافي أ ألامًئصاعاث ي:  ـكَغ

اث   (1. ماصة ) اإلاضًٍغ

ني: عةِـ   ٘ البدٍغ  /أ(1ة )ماص .مً ًىىب ٖىه أو الٗام  ألامًالدكَغ

تنالخُاث الجهت  6   ؤلاصاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ جىُٓم  ماُٞ .2  اإلآاَغة:  أو  ٕماالاظخًخٗل٤ بؿلُت ٞع

٘ الُمني: الد  خ٤ الخدغي  ؤلاصاعة)أ( لجهت  1صة ااإلاأُٖذ كَغ

"ماوالخد٤٣ مً البُاهاث واإلاٗلى    . ليهااإلا٣ضم ئ ث الىاعصة في "الباٙل

ني: جىو اإلا  ٘ البدٍغ لغةِـ ألامً أهه ال ًجىػ ( ٖلى 1صة )االدكَغ

ٖىه ٖلى الىدى اإلابحن في َظا  ؤلازُاع ٕ ٖام جم مامى٘ اظخ الٗام

 ال٣اهىن، 
ّ
 أو الىٓام الٗام  أو  األمًح ؤلازال٧٫ان مً قأهه  ئطا ئال

ن واإلا٩ان مابؿ ب ْغوٝ الؼ  أو مىه  ٛاًتبؿ ب ال آلاصابخؿً 

بلٜ ٢غاع اإلاى ؾ ب زُحر ٚحر طل٪، يأل  أو  ،اإلاالبؿت له  ئلى٘ ٍو

ض ا ٕماالاظخمىٓمي  ، ألا٢لٕ حُىمحن ٖلى ماإلادضص لالظخ٢بل اإلاٖى

جىػ إلاىٓمي  ٘ زال٫ زمؿت ٖكغ الًُٗ في ٢غاع اإلاى ٕماالاظخٍو

 ًى 
 
شمً  ما جٟهل  الخـيم اإلاد٨مت اإلاسخهت ماأ ٣غاع الحالٚهم حئ جاٍع

 ُٞه حهٟت مؿخعجلت.

ج٣ام  خـيالٖلى الخجمٗاث واإلاؿحراث واإلآاَغاث َظا الخ٨م  َؿغي و 

. الخـياإلاُاصًً  أو حؿحر في الُغ١  أو 
 
 ٨ًىن الٛغى منها ؾُاؾُا



 

 

 

ض وم٩ان  ماُٞ .1  اإلآاَغة:  أو  ٕماالاظخًخٗل٤ بؿلُت حٗضًل مٖى

ــ  خبــاعاث أمىُــت ؤلاصاعةظهــت   (1صة )االُمنــي: مىدــذ اإلاــ ٘ـالدكَغ ، واٖل

ــــــض حــــــضء  ت،حدخــــــ وبالخيؿــــــ٤ُ مــــــ٘ الجهــــــت الضاُٖــــــت، خــــــ٤ حٗــــــضًل مٖى

ا  أو اإلاؿــــــــحرة  أو اإلآـــــــاَغة  ه٣ُــــــــت ججمٗهــــــــا واهُال٢هــــــــا وزــــــــِ ؾــــــــحَر

 .واهههائها

ني: ههذ   ٘ البدٍغ ( مـً ال٣ـاهىن 3صة )امـً اإلاـ ألازحرة ال٣ٟغةالدكَغ

ن وم٩ــــان مـــاغ ػ ـمـــً ًىـــىب ٖىــــه حُُٛـــ أو الٗــــام  ألامـــًلـــغةِـ ٖلـــى أن 

 حىــــاء ٕمــــاالاظخ
 
ؾــــ ب ًســــل حالىٓــــام الٗــــام، ٖلــــى أن ًبلــــٜ  أيٖلــــى  ا

 ،ؤلازُـــــــاعمـــــــً  غ ـألا٦شــــــ٫ ًــــــىمحن ٖلـــــــى حــــــظل٪ زـــــــال ٕمـــــــاالاظخَــــــالبي 

 الخـــــيالخ٨ــــم ٖلــــى الخجمٗــــاث واإلاؿــــحراث واإلآــــاَغاث َؿــــغي َــــظا و 

. الخـياإلاُاصًً  أو حؿحر في الُغ١  أو ج٣ام 
 
 ٨ًىن الٛغى منها ؾُاؾُا

ؼاء اإلاترجب ٖلى ٖضم الج 7

 ؤلازُاع أوج٣ضًم الباٙل 

ـالد  ً  ـكَغ  ٘ الُمنـي: لـم 
ّ
 ؤلاصاعةهـت خـضوص الهـالخُاث اإلامىىخـت لج بـحن

ــٌ َــظا الــباٙل ئػاء  خهــتساإلا ــل ًجــىػ لهــا ٞع الــباٙل اإلا٣ــضم ئليهــا، َو

 ث الىاعصة ُٞه؟ مابٌٗ البُاهاث واإلاٗلى  أوحذجت ٖضم صخت ٧ل 

نــي:   ٘ البدٍغ ٝ   ئطاالدكـَغ  أًــ ؤلازُـاع لـم ٌؿــخى
 
مـً الكــغوٍ اإلاكــاع  ا

 ائليها في َظٍ اإلا
 
 .(3م )ٖخبر ٦أن لم ٨ًً صة ا

ً لت ٖإو الجهت اإلاؿ 8

 الخجم٘ الؿلمي ًتماخ

 

 

٘ الُمىـــــــالد  حر اُـــــــت ألامىي: ٖلـــــــى الجهـــــــت ـكـــــــَغ  ًـــــــتمالخاإلاسخهـــــــت جـــــــٞى

 ألامــــــًاإلاؿــــــحرة فــــــي خــــــضوص ال٣ــــــىاهحن الىاٞــــــظة وخٟــــــٔ  أو للمٓــــــاَغة 

وج٣ــضًم اإلاؿــاٖضاث  تالخانــاإلامخل٩ــاث الٗامــت و  ًــتماخو  ،والىٓــام

ا حَر  (.3 صة ما) مً َبُت وئوؿاهُت ٚو

حــــــظ٫ أ٢دــــــ ى ظهــــــض للخُلىلـــــــت صون ٖلــــــى الجهــــــت الضاُٖــــــت واللجىــــــت  

مـ٘ الجهـت  الخٗـاون اإلاؿـحرة و  أو حالؿلى٥ الؿلمي للمٓاَغة  ؤلازال٫

  ،(1صةا)اإلا والىٓام  األمًئزال٫ ح أيُت في مى٘ ألامى

ٖلـــى أًٖـــاء اللجىـــت مخًــــامىحن حـــظ٫ أ٢دـــ ى ظهـــض للخُلىلــــت صون و  

  أو زغو٢ـــــــاث جدـــــــضر أزىـــــــاء اإلاؿـــــــحرة  أيخـــــــضور 
 
غ ـٗخبــــــــاإلآـــــــاَغة، وح

 ،(7صة ما) الخغو٢اث٢ام حمباقغة جل٪ مً  ٖلىت ٞغصًت اإلاؿإولُ

ىـــــــ  ٘ البدٍغ ت صاة  ي:ـالدكـــــــَغ ًـــــــاء ٢ـــــــىة الكـــــــَغ  أٖل
 
خـــــــ٤ خًـــــــىع  مـــــــا

 ألامـــــــًاث الٗامـــــــت فـــــــي الخـــــــضوص الالػمـــــــت للمداٞٓـــــــت ٖلـــــــى ٖـــــــماالاظخ

 ٕمــــاالاظخوالىٓــــام الٗــــام، ولهــــم أن ًسخــــاعوا اإلا٩ــــان اإلاالةــــم لهــــم فــــي 

 
 
 ،(7)م  ًٖ م٩ان اإلاخ٩لم  بكٍغ أن ٨ًىن بُٗضا

 



 

 

 

الخ٤ في الخٓلم مً ٢غاع  9

 أو  ٕماالاظخ جىُٓم مى٘

 اإلاؿحرة

٘ الُمىالد   ـكَغ
 
  ي: لم ًىو ال٣اهىن نغاخت

 
ت  ىٓمّ ٖلى خ٤ الجهت اإلا

حمىـــ٘ جىٓـــُم الـــخٓلم فـــي خالـــت نـــضوع ٢ـــغاع اإلآـــاَغة فـــي  أو للمؿـــحرة 

ــض حــضء اإلآــاَغة أو أّمــ اإلآــاَغة، ا فــي خالــت نــضوع ٢ــغاع لخٗــضًل مٖى

ا وئهخـهـاةــها ٞـاطا  أو ه٣ُت ججمٗها اإلاؿُـغة لـم وئهُال٢ها وزِ ؾـحَر

 ئلـــىغعاث الخٗـــضًل ظـــاػ لهــا ج٣ـــضًم َٗـــً ـج٣خىــ٘ الجهـــت الضاُٖـــت حمبــ

لـى اإلاد٨مــت هٓـٍغ حهـٟت   اإلاد٨مـت والبــذ  الاؾـخعجا٫اإلاسخهـت، ٖو

، ٗخبـــغ َ  حن وؾــبٗحن ؾـــاٖت، و خــُٞــه زــال٫ ازي
 
 ونهاةُـــا

 
ــا حاجــا  ئطاو  ٢غاَع

 غةـالٟخم مً الجهت الضاُٖت زال٫ الًُٗ اإلا٣ّض  لم ج ذ اإلاد٨مت في

اإلاؿــحرة حمىظــب  أو صة ًدــ٤ للجهــت الضاُٖــت ال٣ُــام حاإلآــاَغة اإلادــّض 

 الباٙل الظي جم ج٣ضًمه للجهت اإلاسخهت 
 
٣ا  /أ(1م) .ل٣اهىن ل ٞو

ىــــ  ٘ البدٍغ  ي: ـالدكــــَغ
 
٣ــــا الشاهُــــت: ًجــــىػ  ال٣ٟــــغة( 1صة  )ااإلاــــ لــــىو ٞو

 اإلاىـ٘ زــال٫ زمؿـت ٖكــغ ًى الُٗــً فـي ٢ــغاع  ٕمـاالاظخإلاىٓمـي 
 
مــً  مـا

ش جٟهــل ُٞــه  الخـــيم اإلاد٨مــت اإلاسخهــت مــاحالٚهــم ح٣ــغاع اإلاىــ٘ أئ جــاٍع

( مــــــً َــــــظا ال٣ــــــاهىن ٖلــــــى أن 9صة )اوجــــــىو اإلاــــــ، حهــــــٟت مؿــــــخعجلت

 الخـــيالخ٨ــم الؿــاح٤ ٌؿــغي ٖلــى الخجمٗــاث واإلاؿــحراث واإلآــاَغاث 

. ٨ًىن الٛغى منها الخـياإلاُاصًً  أو حؿحر في الُغ١  أو ج٣ام 
 
 ؾُاؾُا

في  ألامًؾلُت أظهؼة  :

اإلاؿحرة  أو  ٕماالاظخٌٞ 

 اإلآاَغة حال٣ىة أو 

٘ الُمني: أُٖذ اإلاالد -  ةؤلاصاع ( مً ال٣اهىن لجهت 9صة )اكَغ

 ٖخباعاث الخالُت: لل  الخ٤ في ٌٞ اإلآاَغة

مً قأنها ئٖا٢ت الؿلُت  أو ٫ حٗض مً الجغاةم ماو٢ٗذ أٖ ئطا)أ( 

 .ًٖ ال٣ُام حىاظبها

 ألخ٩ام اإلا أو ٖىض ال٣ُام حدىُٓم مٓاَغة )ب( 
 
( 1صة )امؿحرة زالٞا

 . ًٖ الهضٝ اإلادضص لها الخغوط أو

  أو ل٣ُذ في اإلآاَغة أ ئطا )ط( 
 
 ئلىَخاٞاث جضٖى  أو ُب اإلاؿحرة ز

 .تالٟخى

 .يُغاب قضًضئ أو٫ قٛـب ماو٢ٗذ أٖ ئطا)ص(  

ني:  - ٘ البدٍغ  الدكَغ
 
٣ا ًاء ٢ىة ا7صة ) ااإلا لىو ٞو ت ( أٖل لكَغ

َلبذ منهم طل٪ لجىت  ئطا -أ الخالُت:  ألاخىا٫في  ٕماالاظخخل خ٤ 

ًٖ  ٕماالاظخزغط  ئطا-ب  صة الؿاصؾت.ااإلاكاع ئليها في اإلا ٕماالاظخ

 
 
 نٟخه اإلا

ّ
 األمًو٢٘ ايُغاب قضًض ًسل ح ئطا -ط ،ؤلازُاعت في بِى

  الىٓام الٗام. أو 

مت مً الجغاةم  ٕماالاظخو٢ٗذ أزىاء  ئطا -ص  اإلاىهىم ٖليها في ظٍغ



 

 

 

 . ٚحٍر مً ال٣ىاهحن الىاٞظة اإلاٟٗى٫  أو ٢اهىن ال٣ٗىباث 

( مً َظا ال٣اهىن ٖلى أن الخ٨م الؿاح٤ ٌؿغي 9صة )اوجىو اإلا

حؿحر في الُغ١  أو ج٣ام  الخـيٖلى الخجمٗاث واإلاؿحراث واإلآاَغاث 

. الخـيو اإلاُاصًً  أو 
 
 ٨ًىن الٛغى منها ؾُاؾُا

٘ الد    اإلادٓىعاث 21 دٓغ ي: ـالُمىكَغ  الخـيوبك٩ل مُل٤ اإلآاَغاث واإلاؿحراث  ً 

ً ووخضة بؿالمت ال أو حؿههضٝ اإلاؿاؽ حالىٓام الجمهىعي  َى

 . (21. ماصة )أعايُه

ـت   دٓغ ٖلى اإلاكتر٦حن فـي اإلآـاَغة أو اإلاؿـحرة خمـل ألاؾـلخت الىاٍع وٍ 

أو اإلاخٟجــــــغاث أو اإلاٟغ٢ٗــــــاث أو اإلاــــــىاص اإلاكــــــخٗلت أو اإلاــــــىاص الؿــــــامت 

 (.27لت )ماصة ال٣اج

ني: جىو اإلا   ٘ البدٍغ الشاهُت ٖلى أن: وفي  ال٣ٟغة( 1صة )االدكَغ

  ألاخىا٫ظمُ٘ 
 
اث الٗامت ٢بل الؿاٖت ٖماالاظخ٣ٗض ال ًجىػ أن ح

 
 
بٗض الؿاٖت الخاصًت ٖكغة  ما ئلىأن حؿخمغ  أو الؿابٗت نباخا

 
 
  ،والىه٠ لُال

ّ
مً ًىىب  أو الٗام  ألامًزام مً عةِـ  حاطن ئال

 ٖىه.

   ،
 
ى ًدمل ؾالخا ال ًجىػ ألي شخو أن ٌكتر٥ في اظخمإ ٖام َو

 في جُب٤ُ أخ٩ام َظا 
 
ٗخبـغ ؾالخا  له حدمله، َو

 
ولى ٧ان مغزها

ا وألاؾلخت البًُاء واإلاىاص  ت وطزاةَغ ال٣اهىن ألاؾلخت الىاٍع

ٗ  الخاع٢ت وال٣احلت لالقخٗا٫ أو ؤلا  وألاصواث  يّ د   هٟجاع، و٦ظل٪ ال

 (1في ألاخىا٫ الٗاصًت  )اإلااصة  غ اإلاٗخاص خملهاـالهلبت أو الخاصة ُٚ

ؿغي هٟـ الخ٨م ٖلى اإلاؿحراث.  َو

( ٖلى أهه: ًدٓغ ٢ُام اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو 22وجىو اإلااصة )

ا ٢بل قغو١ الكمـ أو  خهاماث أو اؾخمغاَع الخجمٗاث أو الٖا

بٗض ٚغوبها ئال حاطن ٦خابي زام مً عةِـ ألامً الٗام أو مً 

 .هًىىب ٖى

٦ما ًدٓغ جىُٓم اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو الخجمٗاث أو 

خهاماث  ؿدشنى مً طل٪ الٖا خهاماث في مضًىت اإلاىامت، َو الٖا

أمام اإلاىٓماث الضولُت وطل٪ حاطن ٦خابي زام مً عةِـ ألامً 

الٗام أو مً ًىىب ٖىه الظي له جدضًض ٖضص اإلاكاع٦حن واإلا٩ان 

خهام  .والؼمان اإلادضص لخىُٓم الٖا

  الخـيما ًدٓغ جىُٓم اإلآاَغاث أو اإلاؿحراث أو الخجمٗاث ٦
 
٣ام ج



 

 

 

ت  أو حؿحر حال٣غب مً اإلاؿدكُٟاث أو اإلاُاعاث أو اإلاجمٗاث الخجاٍع

أو ألاما٦ً طاث الُاب٘ ألامني، ٖلى أن ٣ًىم وػٍغ الضازلُت حخدضًض 

الن ٖنها. ٦ما ًدٓغ اؾخٗما٫ اإلاغ٦باث في أًت  َظٍ ألاما٦ً وؤلٖا

اَغة أو م٩ان ججم٘ ئال حاطن ٦خابي زام مً عةِـ مؿحرة أو مٓ

 .(11)ألامً الٗام أو مً ًىىب ٖىه

الجىاةُت ًٖ  اإلاؿإولُت 22

ج٣٘ أزىاء  الخـيالجغاةم 

الٗام  ٕماالاظخ

 واإلآاَغاث 

٘ الُمىـــــــــــ .3 (: ٖلــــــــــــى أًٖـــــــــــاء اللجىــــــــــــت 7صة )اي: جــــــــــــىو اإلاــــــــــــالدكـــــــــــَغ

زغو٢ــاث  أيمخًـامىحن حــظ٫ أ٢دــ ى ظهـض للخُلىلــت صون خــضور 

 اإلآـــاَغة أو ر أزىـــاء اإلاؿـــحرة جدـــض
 
غ اإلاؿـــإولُت ٞغصًـــت إلاـــً ـٗخبـــ، وح

 . الخغو٢اث٢ام حمباقغة جل٪ 

ىـــــ .1 ٘ البدٍغ فـــــي  أو  ٕمـــــاالاظخو٢ـــــ٘ فـــــي  ئطاب(   : (1صة )مـــــا ي: ـالدكـــــَغ

الىٓـــــام  أو الٗـــــام  األمًٖنهـــــا ئزـــــال٫ حـــــ ؤلازُـــــاع جـــــم  الخــــــياإلاؿـــــحرة 

، تانـــــالخ أوالٗامـــــت  األمىا٫حــــ أو خهـــــل ئيــــغاع حـــــالٛحر  أو الٗــــام 

 مــاأ ،اإلاضهُــت والجىاةُــت اإلاؿــإولُت ؤلايــغاعًخدمــل اإلادؿــ بىن فــي 

 ٕمــاالاظخاإلاؿــحرة صون ئزُــاع ٨ُٞــىن مىٓمــى  أو  ٕمــاالاظخجــم  ئطا

ٌ  إولحناإلاؿـــــــحرة مؿـــــــ أو  حالخًـــــــامً مـــــــ٘ اإلادؿـــــــ بحن ٖـــــــً حٗـــــــٍى

ً   ،ؤلايــغاع جـــب أن  هــضع خ٨ـــم ٢ًـــاتي مــً اإلاد٨مـــت اإلاسخهـــت ٍو

 لؿاح٣خحن.ن االخـحفي الخ اإلاؿإولُتحخدضًض 

٘ الُمني: دال  ال٣ٗىباث  22  كَغ

 ال٣ٗىبت  م اإلاجغّ  الٟٗل صة ااإلا م

الضٖىة اليها  أو مؿحرة  أو جىُٓم مٓاَغة  (22م ) 2

 لل٣اهىن.
 
 زالٞا

ض  الخ ـ مضة ال جٍؼ

 ً  أو ٖلى قهٍغ

ض ًٖ  بٛغامت ال جٍؼ

ا٫ أل٠زمؿحن   .ٍع

  أو في مٓاَغة  ؤلاقترا٥ (22م ) 1
 
مؿحرة زالٞا

ضم   الاؾخجاحتألخ٩ام َظا ال٣اهىن ٖو

٤و أل  ت حالخٍٟغ  .امــغ عظـا٫ الكَغ

ض  الخ ـ مضة ال جٍؼ

ٖلى زمؿت ٖكغ 

 ًى 
 
بٛغامت ال  أو  ما

ض ٖلى زمؿت  جٍؼ

ا٫ آالٝ  .ٍع

 

مؿحرة م٘ الٗلم  أو في مٓاَغة  ؤلاقترا٥ (21م ) 3

مت  حأن الٛغى مً ٢ُامها ئعج٩اب ظٍغ

خ ـ مضة ال ج٣ل ال

ض  ًٖ قهغ وال جٍؼ
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حلٜ حظل٪ أزىاء وظىصٍ في  أو  ،ما

ا أو إلآاَغة ا  .اإلاؿحرة ولم ٌٛاصَع

 ً  أو ٖلى قهٍغ

ض ٖلى  بٛغامت ال جٍؼ

 ً ا٫ أل٠ٖكٍغ  .ٍع

 أو اإلاخٟجغاث  أو خمل الؿالح الىاعي  -أ  (23م ) 1

اإلاىاص  أو اإلاىاص اإلاكخٗلت  أو اإلاٟغ٢ٗاث 

 أو في مٓاَغة  ؤلاقترا٥الؿامت ازىاء 

 مؿحرة.

 ئلىلت مً قأنها أن جإصي آ أيخمل  -ب 

 ئطاهُت ماحأيغاع ظؿ ؤلاناحت أواإلاىث 

 أزىاء 
 
اؾخسضمذ حهٟهها ؾالخا

  ة.اإلاؿحر  أو اإلآاَغة 

الخ ـ مضة ال ج٣ل 

ض  ًٖ قهغ وال جٍؼ

 أو  ،ٖلى زالزت أقهغ

بٛغامت ال ج٣ل ًٖ 

 ً ا٫  أل٠ٖكٍغ ٍع

ض ٖلى  وال جٍؼ

ا٫ أل٠زمؿحن   .ٍع

ها هو في اإلاىاص غص بكأنًت لم سالٟم أي (21م ) 1

 الؿاح٣ت.

 

 

 

 

الخ ـ مضة ال ج٣ل 

ً  أعبًٖ٘  كٍغ ٖو

ض ٖلى  ؾاٖت وال جٍؼ

 أو ام أًؾبٗت 

بٛغامت ال ج٣ل ًٖ 

ض  أل٠ ا٫ وال جٍؼ ٍع

ا٫ألٟٖلى   .ي ٍع

 ٘ ني:  الدكَغ  البدٍغ

 ال٣ٗىبت  اإلاجغم  الٟٗل صة ااإلا م

2 

 

 

 

 

 

 /أ(:23) م

 

 

 

 

اإلاىٓمــــــــىن وأًٖــــــــاء لجــــــــان  أو الــــــــضاٖىن 

اث الٗامــــــــــــــــــــــــــــت واإلاؿــــــــــــــــــــــــــــحراث ٖــــــــــــــــــــــــــــماالاظخ

  الخــــــــيواإلآـــــــاَغاث والخجمٗــــــــاث 
 
 أو ٣ــــــــام ج

م نــــــضوع  أو حؿـــــحر بٛحــــــر ئزُـــــاع ٖنهــــــا  حـــــٚغ

 ٢غاع حمىٗها.

ٗا٢ــــب حــــظاث ال٣ٗىبــــت ٧ــــل مــــً اؾــــخمغ وَ  

م مــً  أو فـي الــضٖىة لهــا  فــي جىُٓمهــا حــالٚغ

 مىٗها.

ىن  الـــظًً ألاشـــخامٌٗا٢ـــب  مـــا٦ ٌكـــٖغ

رة اإلاؿــح أو  ٕمــاالاظخفــي طلــ٪  ؤلاقــترا٥فــي 

الخجمـــــ٘ حـــــالخ ـ مـــــضة ال  أو اإلآـــــاَغة  أو 

ـــــــض ٖلـــــــى قـــــــهغ  بٛغامـــــــت ال ج٣ـــــــل ٖـــــــً  أو جٍؼ

 
 
. أو زمؿحن صًىاعا

 
 حال٣ٗىبخحن مٗا

 

ض  الخ ـ مضة ال جٍؼ

 أو  أقهغٖلى ؾخت 

بٛغامت ال ج٣ل ًٖ 

 أو ةت صًىاع ما

 .حال٣ٗىبخحن

 

 

 



 

 

 

ــــم جدــــظًغ  -٧ـــل شــــخو ٌكــــتر٥  /ب23 م 1  ألامــــًٚع

مٓــــاَغة  أو مؿــــحرة  أو ٕ مــــافــــي اظخ -الٗــــام

نـــــــضع ٢ـــــــغاع  أو ججمـــــــ٘ لـــــــم ًسُـــــــغ ٖنهـــــــا  أو 

 ئلــــــــــــىالهــــــــــــاصع  ألامــــــــــــغ ٌٗدــــــــــــ ي  أو حمىٗهــــــــــــا 

 اإلاخجمٗحن حالخٟغ١.

ض  الخ ـ مضة ال جٍؼ

 أو غ أقهت أعبٖٗلى 

بٛغامت ال ج٣ل ًٖ 

 
 
 أو زمؿحن صًىاعا

 
 
 .حال٣ٗىبخحن مٗا

 أو ت مؿــحرة أًــ٧ــل مــً اؾــخٗمل مغ٦بــت فــي  /ط23 م 3

ً ججمـــــــ٘ صون ئطن زـــــــام مـــــــ أو مٓـــــــاَغة 

 مـــــــً ًىــــــىب ٖىـــــــه. أو الٗــــــام  ألامـــــــًعةــــــِـ 

ــــــــض ٖلــــــــى   ص( ٌٗا٢ــــــــب حــــــــالخ ـ مــــــــضة ال جٍؼ

 أو ةتي صًىـاع مـابٛغامت ال ج٣ل ٖـً  أو ؾىت 

 ٧ـــــــــــــــل مـــــــــــــــً 
 
ـــال٠ًحـــــــــــــــال٣ٗىبخحن مٗـــــــــــــــا  ســــــــــــ

( 1صة )االشالشــت والغابٗـت مــً اإلاــ ال٣ٟـغجحن

 مً َظا ال٣اهىن.

ض  الخ ـ مضة ال جٍؼ

بٛغامت  أو ٖلى قهغ 

ال ج٣ل ًٖ زمؿحن 

 
 
ل٣ٗىبخحن حا أو صًىاعا

 
 
 .مٗا

ـــال٧٠ــــل مــــً  /ص 23 م 1  مـــــً أًــــ زــ
 
 زـــــغي ألا  ألاخ٩ــــاما

 اإلاىهىم ٖليها في َظا ال٣اهىن.

 

ـــض  الخـــ ـ مـــضة ال جٍؼ

بٛغامــــت  أو ٖلــــى قــــهغ 

ال ج٣ـــل ٖـــً زمؿـــحن 

 
 
حـــال٣ٗىبخحن  أو صًىـــاعا

 
 
 .مٗا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انثبين انفزع

 حمُُى يىضىػٍ نكم يٍ انمبَىَني انًُين وانبحزَين

 شبر إنُهب يفاندونُت ادُل ؼبَريادليف ضىء 

 اإلَسبٌادلدافؼني ػٍ حمىق  َتبمح إػالٌ
 

م  ٓن  (4)صة ااإلاؤن ٚع تؤ٢غ   م3114لؿىت  :3ع٢م  الُمجي مً ال٣اه ٓاَىحن خٍغ جىُٓم   ث نغاخت بإن للم

ْاإلاؿحراث الؿلمُـت، ٓم ب٣اهٓن ع٢م ألاْلصجحن ان اإلاؤْعٚم  اإلآاَــغاث  ْالخاؾٗت مً اإلاغؾ  لؿىت 29ى 

ْالخجمٗاث ٖماالاظخبكإن  م2:84 ٓا٦ب  ْاإلا ًفي اث الٗامت   هه   ،صولت البدٍغ
ً
ٖلى ؤن  ذ نغاخت

ْاإلآاَغاث الٗامت مباخت، ٖماالاظخ ْاإلاؿحراث   اث 
ّ
ذ أن ج٨ىن م أن جل٪ اإلاىاص ٢ض ئال عؾت مااقتَر

  الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي
 
٣ا  ههىمظاءث حاقي و ، حنال٣اهىه ٦ال  اإلا٣غعة في ألاويإللكغوٍ و ٞو

، وطل٪ ٖلى الخجم٘ الؿلميالخ٤ في عؾت ماإلاالخُىي اإلاجا٫  خض ٦بحر مً ئلىلخ٣ُض  حنال٣اهىه

 الىدى الخالي:

2.  ْ ٓه ذ ههــــٓمظبــــؤ جــــي  حن٧ــــل مــــً ال٣ــــاه ْالبدٍغ اإلآــــاَغة  ؤْللمؿــــحرة  ت ٖلــــى الجِــــت الضاُٖــــالُمجــــي 

ــتالجِــت  بلــى زُــاع"ئ" أو" حــاٙل" ـخ٣ــضم بــؤن ج الؿــلمُت ت، ٖلــى ُــْػاعة الضازل ْهــي املخخهــت، ؤلاصاٍع

ـــاع ؤْالـــــباٙل  ٌكــــخمل ؤن  ٓ  ؤلازُــ ْمٗل ىـــــمٗث مـــــاٖلـــــى بُاهـــــاث  ـــحرة  ؤْ ٕمـــــاالاظخت بسهـــــٓم ُ   ؤْاإلاؿــ

اإلاؿحرة  أو ٕماالاظخزُاع مؿب٤ ٢بل جىُٓم ئ أوحباٙل الخ٣ضم  والىا٢٘ أن اقتراٍ ،اإلآاَغة

ول٨ـــــً ؿـــــلمي، للخـــــ٤ فـــــي الخٓـــــاَغ ال اهههـــــا٥اإلآـــــاَغة الؿـــــلمُت ال ًىُـــــىي فـــــي طاجـــــه ٖلـــــى  أو 

ـتالجهـت لـ٪ خجم ماض٨ًىن ٖىـ ههها٥الا  ٞٗلُـت جم٨نهـا مـً  أو ،٢اهىهُـتؾـلُت  تاإلاسخهـ ؤلاصاٍع

 ٌ زـاعط ئَـاع أٚلبهـا  ج٣ـ٘حذجـج وأؾـباب حٗؿـُٟت الخٓـاَغة الؿـلمُت   أو جىُٓم اإلاؿحرة ٞع

 "الٗامـت "حُُٗـل اإلاإؾؿـاث  أو وال٣ال٢ـل"  الٟـتن"ازـاعة  أو ُـت" ألامى: "الضواعي مشلال٣اهىن 

حــر طلـ٪ مــً  ..حالىٓـام الٗــام". ؤلازــال٫" أو"ٖغ٢لـت اإلاــغوع"  أو  ٢ــض  الخـــيوالـضواعي  ألاؾــبابٚو

تجلجأ ئليها الجهت  ٌ اإلاؿحرة اإلاسخهت  ؤلاصاٍع غ ٞع  .الخٓاَغة الؿلمُت أو لخبًر

٘ الُمنــــي: و  ـــب ٌُ باليؿــــبت للدكــــَغ ُـ ٓن  5صة ااإلاــــٗ ـــا  م3114لؿــــىت  :3ع٢ــــم  الُمجــــي )ؤ( مــــً ال٣ــــاه ؤجهـ

 غ ـ٦شُث ؼاًضج
ً
ٓ ط٦غ في  ا تم للجِت اإلا٣ض  " "الباٙل نها ؤن ًخًم  ًجب  الخـيْالبُاهاث ث مااإلاٗل ، ؤلاصاٍع

 م٣بىلـــت  أو ر م٣ٗىلـــت ٢ُـــىص ٚحـــبمشابـــت  ٖلـــى هدـــٓ ؤضـــخذ 
 
٣ـــا  ئٖـــالناإلاكـــاع ئليهـــا فـــي  مٗـــاًحر لل ٞو

أن ًخًـــمً الـــباٙل اقـــتراٍ ولبُـــان طلـــ٪ ه٣ـــى٫ ئن  ،ؤلاوؿـــانٖـــً خ٣ـــى١  اإلاـــضاٞٗحن ًـــتماخ

٘  الخـياإلاؿحرة الؿلمُت وأؾبابها والكٗاعاث  أو ٓاَغة : أَضاٝ اإلاهُلُت ًٖحُاهاث جٟ ؾتٞر



 

 

 

ــتجهــت لجدــُذ ل .. لهــازال  حٗؿــٟ ؤلاصاٍع
 
غ ٢ــغاءة ـٖبــ اإلاؿــحرة الؿــلمُت أو اإلآــاَغة ؾــلُت ٞــٌ  ا

 يـمًجـضزل ٨ىنها جيخهي حاإلاؿحرة،  أو َظٍ اإلآاَغة  ألَضاٝ وأؾباب وقٗاعاث ٚحر وا٢ُٗت

  ٓـــاَغاثئَـــاع اإلاؿـــحراث واإلا
 
جدٓــــغ  الخــــي ،مـــً ال٣ـــاهىن  21صة اهــــو اإلاـــ خضـــ ىاإلادٓـــىعة حم٣

بؿــــالمت  أو اإلاؿــــاؽ حالىٓــــام الجمهــــىعي حؿــــههضٝ  الخـــــية وبكــــ٩ل مُلــــ٤ اإلآــــاَغة واإلاؿــــحر 

 . الىًَ ووخضة أعايُه

ــــتالجهــــت مىدــــذ ٢ــــض )أ( مــــً ال٣ــــاهىن  1صة ااإلاــــمــــً ٦ــــىن الؿــــاح٣ت  ســــاٝواإلاوجخأ٦ــــض   ؤلاصاٍع

هـــا الخـــ٤ فـــي الخدـــغي أُٖه خُـــض، مؿـــحرة ًـــخم جىُٓمهـــا أو مٓـــاَغة  أي نـــالخُت الغ٢احـــت ٖلـــى

" ث الـىاعصة فـيماوالخد٤٣ مً البُاهاث واإلاٗلى   ول٨ـً لـم ً ُـ "الـباٙل
ّ
 هُـا١ و ً ال٣ـاهىن خـضوص ـ

ــتالهــالخُاث اإلامىىخــت للجهــت  ــٌ الــباٙل اإلا٣ــضم لهــا حذجــت ٖــضم ؤلاصاٍع ــل ًجــىػ لهــا ٞع ، َو

 اثظـغاءؤلا لم ًـىو ال٣ـاهىن ٖلـى  مالىاعصة ُٞه، ٦ث امابٌٗ البُاهاث واإلاٗلى  أوصخت ٧ل 

ٌ؟اإلاخ ـــا حـــالٞغ ـــل ًجـــىػ الُٗـــً فـــي ٢غاَع ٧ـــل طلـــ٪ ًجٗـــل مـــً  بٗـــت ٖىـــض ٖـــضم اإلاىا٣ٞـــت، َو

 )أ( ٢ُـــض1صة ااإلاـــ
 
الجهـــت صة لـــم جمـــىذ اأن طاث اإلاـــ مـــاعؾـــت خـــ٤ الخجمـــ٘ الؿـــلمي، ٦ماٖلـــى م ا

لـى وظـه  أو اإلاىٓمت للمؿحرة   ؤلاصاعي فـي ال٣ـغاع  خعجا٫الاؾـاإلآاَغة خ٤ الًُٗ ال٣ًـاتي ٖو

ٌ اإلآــــــاَغة   ًـــــــتماخ ئٖــــــالنالضولُــــــت اإلاكــــــاع ئليهـــــــا فــــــي  مٗــــــاًحر لل تسالٟـــــــحاإلااإلاؿــــــحرة  أو حــــــٞغ

 طاث الهلت.  ؤلاوؿانمً مىاز٤ُ خ٣ى١  احَرٚو  ،اإلاضاٞٗحن

ٓن مً ( 6صة )اههذ ٖلُّ اإلا ماب ،إ٦ثرٞ ؤ٦ثرالؿاب٣ت  خاْٝاملْجخإ٦ض  مً مىذ الجِت الُمجي ال٣اه

ت ٖٓض ؾلُت ْبالخيؿ٤ُ م٘ الجِت الضاُٖت،  ،تمىُت حدخوالٖخباعاث أاملخخهت،  ؤلاصاٍع حٗضًل م

ْزِ ؾح ؤْاإلاؿحرة  ؤْبضء اإلآاَغة  ْاهُال٢ِا  ْاهههائهاه٣ُت ججمِٗا  ا   ، َر
 
ب٣ا اث  َو إلاجٍغ

  ارخضألا 
 
ي ألامنال٣بى٫ حالخٗضًل  ئلىاإلآاَغة  أو جًُغ الجهت الضاُٖت للمؿحرة  ما ٖاصة

تالهضام م٘ الجهت  اإلاُلىب زكُت ى  ،ؤلاصاٍع اإلآاَغة  أو الظي ٣ًٟض اإلاؿحرة  ألامغ ، َو

ا اإلاُلىب. الؿلمُت   ال٨شحر مً ٞٗالُهها وجأزحَر

خباعاث"  ٖباعةال ق٪ ؤن  بليها  الاؾدىاصاملخخهت  ؤلاصاعةًم٨ً لجِت  الخـي ُت البدخت"ألامى الٖا

ْمغن، ٌؿمذ  طاث ٖباعةاإلآاَغة،  ؤْفي َلب حٗضًل ؤظىضة اإلاؿحرة  ٓن ًٟٞاى  لجِت مًم

ٓن ه٣ُت اهُال١ اإلاؿحرة ؾلُت  ؤلاصاعة ٌ ؤن ج٩ اهههائها في اإلاىا٤َ  ؤْججمِٗا  ؤْاإلآاَغة  ؤْٞع

ْالخجمٗاث الِامت بذجت  ٓا٢ٗت في مغا٦ؼ اإلاضن  ٍٓت ال "ال٣ال٢ل  ؤْ" الٟتن"بزاعة مً  خاْٝاملالخُ

ع" ؤْ"بزاعة الكٛب"  ؤْ" الايُغاباثْ  ظ، بلخ.."حُُٗل اإلاْغ ٌ الظي َو ظهت  جلجأ ئلُه ا الٞغ



 

 

 

ًٖ  اإلاضاٞٗحن ًتماخ ئٖالنخٗاعى ٧لُت م٘ عوح ُت حدخت ًأمىواٖخباعاث ألؾباب  ؤلاصاعة

ٌ ٧ان الضاٞ٘ مً وعاء  ئطا ،(1/1)ماصة  ؤلاوؿانخ٣ى١   َظا الٞغ
 
ُّ اإلا ٍت الخجم٘ ض لخغ ٣

اٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ، وزانت اإلاخٗل٣ت حأوكُت اإلاضالخجمٗاث الؿلمُتٖؼ٫  الؿلمي َى 

٣ضَا في ، ؤلاوؿان َحر اإلاؿههضٞت، ماالج أو ةُت ًٖ الخجمٗاث الؿ٩اهُت ىاال ألاما٦ًٖو

جُغح زال٫ جل٪ الخجمٗاث  الخـي ٣ًاًاال ئلىهدباٍ الىاؽ ئإلاى٘ اإلاضاٞٗحن مً ظلب وطل٪ 

  (.17الؿلمُت)

٫ٓ في نالخُاث ظِت  ْلُت اإلاكاع بليها  رمٗاًحلل تخالٟبامل ؤلاصاعةْمً مٓاَغ الخٓؾ٘ ٚحر اإلا٣ب الض

ٓن :صة )اؤن اإلا ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنفي  تِت ُٖذ الجؤ( مً ال٣اه الخ٤ في ٌٞ  ؤلاصاٍع

ْاإلاؿحرة،  ما٢ْٗذ ؤٖ بطا اإلآاَغة 
ُ
ا بٖا٢ت الؿلُت ًٖ ال٣ُام مً قإجه ؤْ ،مً الجغاثم ٗض  ٫ ح

ٓاظبه  ألخ٩ام اإلا ؤْٖىض ال٣ُام بدىُٓم مٓاَغة  أو ،اب
ً
ٓن 5صة )امؿحرة زالٞا  ؤْ ،( مً َظا ال٣اه

ط   الخْغ
ُ
 ؤ بطا  أو ،ص لِاخض  ًٖ الِضٝ امل

ُ
  ؤ٣ُْذ في اإلآاَغة ل

ُ
 بلىَخاٞاث جضٖٓ  ؤُْب اإلاؿحرة ز

٣ضث ظهت أٞأنها صة اَظٍ اإلاُٗب ٌ   ماو   ،بيُغاب قضًض ؤ٫ْ قٛـب ما٢ْٗذ ؤٖ بطا أو ،تالٟخى

صون حال يىاحِ و الى٢ذ في هٟـ والخ٨م(  الخهم) ٗل منها: َاب٘ الخُضة وظ ؤلاصاعة

حمكِئهها ج٣غع   الخـيوهي اإلآاَغة،  أو جدمي اإلاؿحرة  الخـيمىيىُٖت: ٞهي  مٗاًحر وظىص 

 
 
صون وطل٪ ئٖا٢ت الؿلُت ًٖ ال٣ُام حىاظبها" "مً قأنها  أو "ظغاةم"  ّٗض و٢ٕى أٞٗا٫ ح

ا ٖل ،جبرع لها طل٪ الخـيَُت الجغاةم ماجدضًض    أو َغة اإلآا أو ى اإلاؿحرة وهُا١ جأزحَر

  أو اإلاؿحرة ٨ىن ؾلُت ال٣غاع ح ؤلاصاعةظهت و٦ظل٪ جمل٪  زالٞه؟
 
 اإلآاَغة ٢ض و٢ٗذ زالٞا

 أًوهي  ت ٖلى وظت الض٢ت؟سالٟظه اإلاأو ضًض ( صون جد1صة )الخ٨م اإلا
 
جمل٪ أن ج٣غع حأن  ًا

 
 
  الخـيُب والهخاٞاث ئلخ

 
زم مً و  تالٟخى ئلىجخًمً صٖىة اإلآاَغة  أو ٣ُذ في اإلاؿحرة أل

 اإلآاَغة؟. أو ٗحن ٌٞ اإلاؿحرة ًخ

ٓن ل ما٦ ٓة  ؤْؾلُت ٌٞ اإلاؿحرة  ؤلاصاعةجِت مىذ ال٣اه  ؤْب ٫ قٛما٢ْٗذ ؤٖ بطااإلآاَغة بال٣

َْظا ظاثؼ  ايُغاب  قضًض، 
ً
ْلُت اإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل ٣ْٞا ت اإلاضاٞٗحن، ألن ًماخ بٖالنالض

ٖاصة  ألامًل٨ً اإلاالخٔ أن ٢ىاث و ح بها، مااإلاؿحرة هي قٍغ ؤؾاس ي للؿ ؤْؾلمُت اإلآاَغة 

حر مخىاؾب م٘ أٖ أو ج٣ىم حاؾخسضام ال٣ىة لٌٟ اإلاؿحرة  ما ٫ مااإلآاَغة بك٩ل مٍٟغ ٚو

خضر  ماٖلى هدى  اإلآاَغاث، أو جىضل٘ أزىاء اإلاؿحراث ٢ض  الخـي اثالايُغاح أوالكٛب 
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حل حكحر  ،م1222 ٞبراًغخضزذ في  الخـياث الكٗبُت واؾٗت الىُا١ الاخخجاظم٘  الٟٗلح

ا ٨ًىن في  أو  ألامًأن ٖى٠ أظهؼة  ئلى ثمابٌٗ اإلاٗلى  ى الؿ ب ٦شحرة َ خاالثاؾخٟؼاَػ

 ،ألام٦ًغص ٞٗل ٖلى ٖى٠ واؾخٟؼاػ أظهؼة  ،الايُغابب و٫ الكٛماهضإل أٖال اإلاباقغ 

  ما٦
 
ج٣ىم حضؽ بٌٗ الٗىانغ اإلاضهُت ٢ض  ألامًأن أظهؼة  ئلى أزغي ث ماكحر مٗلى ح

٫ ماأٖعؾت مامواإلآاَغاث الؿلمُت وجدٍغًهم ٖلى ال٣ُام ح ،ل اإلاؿحراثاإلاىالُت لها صاز

ً  ب وايُغاب ب  قٛ ٢ضامها ٖلى اؾخسضام ال٣ىة لٌٟ ئ غّع ـبُٛت خهىلها ٖلى ُٚاء قغعي 

ٌٟ ل ألامًج٣ىم بها أظهؼة  الخـي عؾاثمااإلاو  الخضاححر ن جل٪ ئ ث،جل٪ اإلاؿحراث واإلآاَغا

الضولُت اإلاىهىم ٖليها  ٗاًحر اإلاىا٢ٌ حىيىح قضًض م٘ اإلآاَغاث واإلاؿحراث الؿلمُت جد

مبضأ ج٣غع  الخـي ،ؤلاوؿانن ًٖ خ٣ى١ اإلاضاٞٗح ًتماخ ئٖالنمً  (21و 1)صجحن افي اإلا

م، اإلاضاٞٗحن ًتماخًٖ الضولت  مؿإولُت حَر عؾت خ٣هم في الخجم٘ الؿلمي، ماأزىاء م ٚو

ً٘ الضولت أ ج ٖنها ٖى٠ أزىاء ٌٞ اإلاؿحراث ًيخ الخـي الاؾخٟؼاػاثم اإلاؿاءلت ًٖ ماٍو

 . )13(واإلآاَغاث الؿلمُت

ٓن 9صة )ااإلاج٣ضم ؤن  ما بلىًاٝ ًُ  لُت٢غعث مبضؤ  الخـي ( مً ال٣اه ْلت ًٖ  مؿْا  ًتماخالض

م للخ٤ في الخجم٘ الؿلميمام ْٚحَر مً  (7صة )ااإلاجدىا٢ٌ نغاخت م٘  ،(:5)عؾت اإلاضاٞٗحن 

ٓن  ٓلت صْن اإلآاَغة ب ؤْة ؤلؼمذ الجِت اإلاىٓمت للمؿحر  الخـيال٣اه  ؤلازال٫بظ٫ ؤ٢ص ى ظِض للخُل

 األمًبزال٫ ب ؤيُت في مى٘ ألامىم٘ الجِت  الخٗاْن ْ  ،اإلاؿحرة ؤْبالؿل٥ٓ الؿلمي للمٓاَغة 

  ؤًٖاء اللجىتؤلؼمذ  الخـي( 8صة )ااإلاجدىا٢ٌ م٘ خ٨م ٦ْظل٪  ، مْالىٓا
ُ
مخًامىحن ت ىٓم  اإلا

ٓلت صْن خضْر ب ق٪  وال ،اإلآاَغة ؤْجدضر ؤزىاء اإلاؿحرة ٢ْاث زغ  ؤيبظ٫ ؤ٢ص ى ظِض للخُل

حاجساط  ؤلاصاعةمً ال٣اهىن ًٟخذ الباب ٖلى مهغاُٖه لجهت  (1،7)صجحن اأن مدخىي اإلا

 ؤلاخالتٚحر ال٣اهىوي و الاخخجاػ ُت و ألامى اإلاًا٣ًاث٢مُٗت وحٗؿُٟت، مشل  اثئظغاء

 
 
م  حضٖاوي  ،ت للمؿحراث واإلآاَغاثىّٓم للمدا٦مت يض أًٖاء اللجان اإلا حظ٫  فيج٣هحَر

  .ؿحراث واإلآاَغاثأٞد ى ظهض للخُلىلت صون خضور زغو٢اث أزىاء جىُٓم جل٪ اإلا

ني:  ٘ البدٍغ ٘ الُمجي  ماوباليؿبت للدكَغ ًخٗل٤ بدىُٓم  ماًُٞىُب٤ مً ُٖٓب ٖلى الدكَغ

 ؤًعؾت خ٤ الخجم٘ الؿلمي، ًهض١ مام
ً
ْب ًا جي الظي  ٘ البدٍغ  ؤ٦ثرن ٧اهذ ههٓنّ ٖلى الدكَغ

                                                           
48 ) A/61/312   44الفقرة  
(: علػػى اجلهػػة ادلختصػػة تػػوفَت احلمايػػة للمظػػاهرة أك ادلسػػَتة يف حػػدكد القػػوانُت النافػػذة كحفػػظ األمػػن كالنظػػاـ كمحايػػة ادلمتلكػػات العامػػة 8( تػػنص مػػادة ) 49

 .كاخلاصة كتقدمي مساعدات طبية كإنسانية كغَتها



 

 

 

 
ً
  اهًباَا

 
ٓاٞغ   ،اإلآاَغة ؤْاإلاؿحرة  ؤْ ٕماالاظخمى٘ جىُٓم ؾلُت  ؤلاصاعةؤهّ ًمىذ ظِت  بال م ج ٚع

  ؤلازُاعقٍغ 
ً
ٓن 3صة )مالل َب٣ا جي( مً ال٣اه اإلاؿحرة  أو  ٕماالاظخ٧ان مً قأن  ئطا ،البدٍغ

ن مالؼ بؿ ب ْغوٝ ا أو مىه  ٛاًتبؿ ب ال آلاصابؿً خ   أو الىٓام الٗام  أو  األمًح ؤلازال٫

 :ومً اإلاٗغوٝ أن مهُلخاث مشل ،ؾ ب زُحر ٚحر طل٪ يأل  أو  ،واإلا٩ان اإلاالبؿت له

 ؾاءة اؾخسضامهائهي ٖباعاث ًٟٞايت ًم٨ً  ،" آلاصابؿً "خ   أو والىٓام الٗام"  ألامً"

ُت ٢اهىهُت مهُىٗت ٖلى خٓغ  ئيٟاءبٛغى  اث واإلاؿحراث واإلآاَغاث ٖماالاظخقٖغ

 الٗامت. 

 أو  ٕماالاظخخ٤ خل  ألامًمً ال٣اهىن البدغًني لجهت ( 9و )( 7) ناصجاذ اإلامىد ما٦

 الهٟاثاإلآاَغة ًٖ  ؤْاإلاؿحرة  ؤْ ٕماالاظخزغط  بطا :خاالثفي زالر  ةاإلآاَغ  أو اإلاؿحرة 

ًُ  بطاْ  ،ؤلازُاعاإلابِىت في   ٢ْ٘ ايُغاب قضًض 
 
٢ْٗذ ؤزىاء  بطاْ الىٓام الٗام،  ؤْ األمًل بس

ٓباث  ؤْاإلاؿحرة  ؤْ  ٕماالاظخ ٓن ال٣ٗ مت مً الجغاثم اإلاىهٓم ٖليها في ٢اه ٚحٍر  ؤْاإلآاَغة ظٍغ

 ٫ٓ ٓاهحن الىاٞظة اإلاٟٗ ال٣ىة  اؾخسضمذت ُيالبدٍغ ألامًث أن ٢ىاث ماوحكحر اإلاٗلى  ،مً ال٣

ؤلاخخجاظاث  حضءمىظ حكهضَا البالص  الخـيالكٗبُت  الاخخجاظاثاإلاؿلخت بك٩ل مٍٟغ م٘ 

  .م1222 ٞبراًغ  في

 

 نثبنثا انفزع

 اإلَسبٌلُبص يدي متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق 

 يف كم يٍ انًٍُ وانبحزٍَ انسهًٍ االحخدبجو عًباالخخببحلك يف حزَت 
 

ٓن ًٖ خ١ٓ٣  ٓاظّ اإلاضاٞٗ ً  ؤلاوؿانً ْالبدٍغ ْ اههها٧في ٧ل مً الُمً  ْػ اث  ْاؾٗت ججا اث 

ٓص ُ٢ْ  الىُا١ 
ً
ُت ٖىض م ا ْ  ِمعؾت خ٣ماٚحر قٖغ ت الخجم٘  وجأحي جل٪ الؿلمي،  الاخخجاطفي خٍغ

 حضاًتم٘ اهضلٗذ في البلضًً  الخـيالكٗبُت  الاخخجاظاثٖلى زلُٟت اث خجاوػ وال اثههها٧الا 

الخ٨ىمي واخترام  الٟؿاصالؿُاس ي والضؾخىعي وم٩اٞدت  اإلنالحمُالبت ح م1222الٗام 

ٓمخُض ، ؤلاوؿانخ٣ى١  ْ ت البلضًً جٓؾٗذ خ٩ ُت ٖلى هُا١  ٓص ٚحر الكٖغ اؾ٘ في جُب٤ُ ال٣ُ

ْ  ؤْإلاى٘  ٗت الخٟاّ ٖلى "الىٓام الٗام"الؿلمُت  الاخخجاظاثحُُٗل الخجمٗاث   ،حظَع

 ػ اواعج٩
 
ابٖلى ٢ىاهحن وحجج م٩اٞدت  ا  ،"الايُغاحاث٫ الكٛب" و"ال٣ال٢ل وماو"أٖ ؤلاَع

ٓمت البلضًً حٗاملذ  ما٦ ْؤق٩ا٫ خ٩ ْٖى٠ قضًضًً م٘ ٧اٞت مٓاَغ   الاخخجاطْ  ٕماالاظخب٣م٘ 



 

 

 

ٓن  الخـيالؿلمي  ١ٓ  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ ٢ام بها اإلاضاٞٗ م مً اإلاُالبحن باخترام خ٣ ْٚحَر

٢ٓغاَُ بنالخاث بظغاءْ  ،ؤلاوؿان ْطل٪ صًم  مٗاًحرلل تخالٟباملت ْؾُاؾُت في جل٪ الض٫ْ، 

ْلُت اإلاكاع بليها في  ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ًتماخ بٖالنالض ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا  . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن 

ْؤق٩ا٫ ضث ؤ٢ْض ججؿ   ٓص  اثههها٧الا بغػ مٓاَغ   ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ حَالذ اإلاضاٞٗ الخـيْال٣ُ

ْ ماٖىض م ت الخجم٘  ٢ِٓم في خٍغ  ًلي:  ماُٞالؿلمي  الاخخجاطعؾت خ٣

ُت ٖلى م .2 ٓهُت ٚحر قٖغ ٢ْاه ت  ٓص بصاٍع ْ ماٞغى ٢ُ  الؿلمي.  الاخخجاطعؾت خ٤ الخجم٘ 

3.  ْ خضاءالخ٤ًُِ  ْعنض الخجمٗاث  ؤلاوؿانٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ؤلٖا ؤزىاء مغا٢بت 

 الؿلمُت.  الاخخجاظاثْ 

4.  ْ ٓة بك٩ل مٍٟغ يض الخجمٗاث  ْزانت اإلاُالبت  الاخخجاظاثاؾخسضام ال٣ الؿلمُت، 

ْ  نالخاثاإل ب ٢ٓغاَُتالؿُاؾُت  اث  ؤلاوؿانْاخترام خ١ٓ٣  الضًم  . تألاؾاؾُْالخٍغ

5. ٠ُ٢ٓ خ٣ا٫ْ  الخ ْ ماؤزىاء م الٖا ت الخجم٘   الؿلمي.  طالاخخجاعؾت الخ٤ في خٍغ

١ٓ  اإلاًا٣ًاث .6 ت مابؿبب م ؤلاوؿانال٣ًاثُت للمضاٞٗحن ًٖ خ٣ ٢ِٓم في خٍغ عؾت خ٣

 ْ  الؿلمي.  الاخخجاطالخجم٘ 

١ٓ حتهضًض اإلاضاٞٗ .7 ْالدكِحر بهم. ْؤٞغاص ٖاثال ؤلاوؿانن ًٖ خ٣  تهم 

١ٓ  مًا٣ًت .8 خضاءْ  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ ت الخجم٘ ماٖليهً ؤزىاء م ؤلٖا عؾههً لخٍغ

 . ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧الؿلمي ٖلى  اطالاخخجْ 

٫ْ هًلي  ماُْٞ  ْػ ْال اثههها٧الا ؤبغػ مٓاَغ  دىا ٓ  اث الجؿُمتخجا ُت ْال٣ُ َالذ  الخـيص ٚحر الكٖغ

ْلتيفي  ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗح ً ص ْالبدٍغ  : الُمً 

 الُمً: 

ٓن ع٢م  اإلآاَغة  ؤْرة " لخىُٓم اإلاؿحؤلاباٙل٢ض ا٦خٟى بمجغص " م3114لؿىت  :3م٘ ؤن ال٣اه

  ،الؿلمُت
 
ٓمت الُمىُت جٓؾ   بال ْ ؤن الخ٩ ٓهُت  ٓص ال٣اه تٗذ في جُب٤ُ ال٣ُ ُت  ؤلاصاٍع ٚحر الكٖغ

٫ٓ بها اإلا ٓاهحن اإلاٗم ٓظب ماالتزا سال٠ًٖلى هدٓ ىهٓم ٖليها في ال٣ ْلُت بم  ًتماخ بٖالنتها الض

 ١ٓ ْلُت اإلاٗىُت بد٣ ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا ١ٓ ، ْفي مؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن  ْلي للخ٣ ٣ضمهها الِٗض الض

ْالؿُ  مً ههٓنّ.  ؤياؾُت الظي لم جخدٟٔ الُمً ٖلى اإلاضهُت 

 



 

 

 

 يض الغثِـ الؿاب٤ ٖلي م3122/قباٍ ٞبراًغجٟجغث في  الخـيالكٗبُت  الاخخجاظاثفي ؤ٣ٖاب 

 ٖا 44ٖبضهللا نالر الظي اؾخمغ في الخ٨م هدٓ 
ً
  ،ما

ُ
ْ ْج  الاؾدبضاصمحز هٓامّ الؿُاس ي بالدؿلِ 

ٕٓ ْق ْالضًيُت طاث اإلاهالر  اثالخدالْٟؾُاصة  الٟؿاصُ ْالؿُاؾُت  ال٣ًُت  ألاهاهُتال٣بلُت 

ْعٚم ؾلم  ٖلى خؿاب مهالر الك ْاؾٗت الىُا١،  الاخخجاظاثُت ٗب الُمجي،   الكٗبُت 
 
ؤن  بال

ٓمُت  ٓاث الخ٩ ٦ْش٠ُ يض ألامىال٣ ْالظزحرة الخُت بك٩ل مٍٟغ  ٓة اإلاؿلخت  ُت اؾخسضمذ ال٣

 ً  اإلاخٓاٍَغ
ً
  381ؤؾٟغ ًٖ ؾ٣ٍٓ هدٓ  ما، مؾلمُا

ً
 مً اإلاضهُحن  ٢خُال

ً
 الجغحى آالًٖٝ  ًٞال

٢ُٓت غ الخ٣ ٓاث ماقاٖذ اإلا ما٦ ،(12)خؿب بٌٗ الخ٣اٍع ُت ألامىعؾاث ال٣مُٗت الٗمضًت لل٣

ٓمُت  ٓاظِاث  اإلاخدالٟتالخ٩ ْطل٪ زال٫ اإلا ٓمُت مؿلخت  ُت لالخخجاظاث ألامىم٘ ٖىانغ ٚحر خ٩

ْجمشلذ ؤبغ  ا في الكٗبُت،  خضاءاثػ مٓاََغ  ،ؤلاوؿانالجؿُمت ٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ؤلٖا

                                                           
 : رلزرة متر دكف عقاب. مراقبة حقوؽ اإلنساف –( تقرير هيوماف رايتس ككتش  51



 

 

 

م ْ  مً ْٚحَر ْاليكُاء الؿُاؾُحن   مابؿبب م ،ُحنٖماالاظخالصخُٟحن 
ً
لخ٣ِم في  عؾههم ظمُٗا

 ْ ت الخجم٘   الؿلمي.  الاخخجاطخٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أؾٟغث الاخخجاظاث الكٗبُت والًٍٛى الا٢لُمُت والضولُت ًٖ جىخي الغةِـ الؿاح٤ 

مبر  ؾُاؾُت جىؾُذ ٞيها صو٫ مجلـ وطل٪ يمً مباصعة  1222ٖلي ٖبضهللا نالر في هٞى

ت ، ٧ان أخض  الخٗاون الخلُجي ومجلـ ألامً الضولي والضو٫ الخمـ الضاةمت الًٍٗى

حىىصَا مىذ نالر خهاهت ٧املت ومىذ مٗاوهُه خهاهت ظؼةُت مً اإلاالخ٣ت ال٣ًاةُت مً 

ا حضواٞ٘ ؾُاؾُت ، ألازغ الظي جغجب ٖلُه خغمان ضخاًا ؤلاههها ٧اث الجغاةم التي اعج٨بَى

 مً خ٣هم في ؤلاههاٝ الٗاص٫ .

 



 

 

 

 

 

 

 مظحدت  "ظمٗت ال٨غامت" 
 

 
 

أَل٤ مؿلخىن ملشمىن   ماٖىض م،1222ع ئطاعؽ/ما 23خضزذ ًىم الجمٗت 

 لغنام الخي مً ٞى١ أؾُذ اإلاىاػ٫ ا
 
ً ؾلمُا بؿاخت  ٖلى اإلاخٓاٍَغ

ض ٖلى  مام٣خل  ئلىي أصّ  مام حر" حالٗانمت الُمىُت نىٗاء،"الخُٛ  11ًٍؼ

 َىا ًمىُمىا
 
 .ا

 
 

ٕٓ ْاَغة  خاْٝاملؤن  ما٦ ٓإػ ال٣ل٤ مً قُ ْلت الُمً، ال جخٗل٤ ْخؿب  ؤلاٞالثْه مً ال٣ٗاب في ص

 ْ جيخهي بدىدُّ ًٖ  الخـيْ  ،ببان خ٨م الغثِـ الؿاب٤ ؤلاوؿانالجؿُمت لخ١ٓ٣  اثههها٧الا بالجغاثم 

ْ الغثاؾت في   أًول٨نها جخٗل٤ ، م3122ازغ ٖام ؤ
 
الجؿُمت  اثههها٧الا اةم وحالٗضًض مً الجغ  ًا

الٗام  نهاًت خخـىم و 1221ٖام  اإلامخضة مً مُل٘ الٟترةخضزذ زال٫  الخـي ،ؤلاوؿانلخ٣ى١ 

  .م1223



 

 

 

 مً أمشلت طل٪ هظ٦غ :
 

 

 :الؿلمُت أزىاء ٌٞ اإلآاَغاثاإلاٍٟغ لل٣ىة  اإلاؿلخت  الاؾخسضام
 

ٓاث  م1221 ٞبراًغ 9في  .2 ٓة بك٩ل مٍٟغ  ألامًؤٞط ى اؾخسضام ٢ ْب لىبلل٣  تبانم٣خل شخهحن 

 .(62الٗكغاث ؤزىاء ٌٞ مؿحرة ؾلمُت في "الًال٘")

ٓاث  م1221 ًىهُى 21وفي  .3 ٓعة بمداٞٓت ٖضن،  ألامًا٢خدمذ ٢ ت اإلاىه ؾاخت الكِضاء بمضًٍغ

ٓ آَْ اإلا٩ان الظي  ٓاَى ٢ْض ٢خل ٖخاص اإلا   24ن جىُٓم ججمٗاتهم الؿلمُت بّ، 
ً
ٓاَىا ْؤنِب  م

 (. 63ٍٟغ لؤلؾلخت)اإلا الاؾخسضامالٗكغاث هدُجت 

ٓاث  م1221 ًىلُى 7وفي  .4 َغة ؾلمُت في مضًىت ٖضن بمىاؾبت الىحران لٌٟ مٓا ألامًؤَل٣ذ ٢

 (.64)ؾ٣ٍٓ زالزت ٢خلى بلىؤٞط ى  مام م5::2ٖام  ألاَلُتهههاء الخغب بخُاء ط٦ٔغ ب
 

ْ  بن ٓاث الُمىُت  ٓة الٟاٖلحنههج اؾخسضام ال٣ ٓمُحن لل٣  ماُٞــ ت لم ٣ًخهغ ـلخ  اإلاُؿ  ٚحر الخ٩

ٓاَىحن اإلاُالبحن ب ْالخجمٗاث الؿلمُت للم  بنالخاث ةظغاءًبضْ ـــ ٖلى صاثغة ٌٞ الخٓاَغاث 

 ْ ٢ٓغاَُؾُاؾُت  ْاخترام خ١ٓ٣ ٖماالاظخْجد٤ُ٣ الٗضالت  ،تصًم حل امخض لِكمل ، ؤلاوؿانُت 

ٍٟغ يض اليكُاء الؿُاؾُحن اإلاٗاعيحن للخ٨ىمت، اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت بك٩ل م  

 اث ٖاصلت وهؼيهت في جل٪ الجغاةم.جد٣ُ٣ ءئظغاصون 

 مً ؤمشلت طل٪ هظ٦غ :

 :٫ماأخمض ظم٣خل الىاقِ الؿُاس ي  .2

ْؤزىاء حك ؤخضْطل٪ بزغ بَال١ الغنام ٖلُّ مً ٢ىام مً ١ٓٞ   ٓعة،  ت اإلاىه ت بمضًٍغ ُِ٘ مغا٦ؼ الكَغ

ٓم  ٓهُٓ 33ظىاػجّ ً ٓاث 3123 ً  بزىحنؤؾٟغ ًٖ م٣خل  امحن في الجىاػة الىاع ٖلى اإلاكاع٦ ألامًم ؤَل٣ذ ٢

ٓاَىحن)  . (65مً اإلا

ْؤَل٣ذ الىاع قٝغ مدٟىّمجز٫ الىاقِ الؿُاس ي  ألام٢ًىاث صاَمذ  م1221 ًىلُى 22في و .3  ،

ْلتؤزىاء    مدا
ً
 (.66ص ٖاثلخّ)ام ؤٞغ ماؤ ال٣بٌ ٖلُّ ٞإعصجّ ٢خُال
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ٓة بك٩ل مٍٟغ يض اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ب عؾاث ماإلا الىهج الٗام ٗخبـغٌُ  ؤلاوؿانن اؾخسضام ال٣

ٓمت الُمىُت  ٓمُحن، بٛغى حُُٗل  الٟاٖلحنًبضْ م٘ بٌٗ  ماُٞ اإلاخدالٟتالخ٩ ْ ؤٖغ٢لت  ؤْٚحر الخ٩

ْ مامهاصعة خ٣ِم في م ت الخجم٘    ،وعٚم ؾ٣ٍى ٢خلى وظغحىالؿلمي،  الاخخجاطعؾت خٍغ
ّ
أن  ئال

 الٗض٫ ال٣ًاتي ال ًؼا٫ مٟخ٣ض
 
  ؤلاٞالثو ،ا

 
٤ مً اإلاساَغ ّٗم ٌ   مام ،مً ال٣ٗاب ال ًؼا٫ خايغا

هم هعؾماواإلاىاجُت إلا آلامىتبؿ ب اٞخ٣اص الٓغوٝ  ؤلاوؿانًىاظهها اإلاضاٞٗىن ًٖ خ٣ى١  الخـي

 لهم. ماأٖ

 مً أمشلت طل٪ هظ٦غ :

 

 

خضاء حضوي ظؿُم حٗغى ال٣اض ي  :أخمض ؾ٠ُ اٖل
 

 
 

خضاء حضوي ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  أخضى ال٣اض ي أخمض ؾ٠ُ خاقض خُض حٗغّ  ، اٖل

ْبًِٗم مامً ٢بل ظ م1223 ٞبراًغ 21ًىم ظؿُم  ْن ػي م٩اٞدت الكٛب  ٖت مً الغظا٫ ًغجض

ْطل٪ ؤزىاء ٓن ملشم ْلت،  خهامٌٞ  مدا   الٖا
 
ٓعة  ظغحىمّ الؿلمي الظي هٓ م م٨خب عثِـ ماؤ م3122ز

ٓػع  ٓ  26ْاؾخمغ إلاضة  ،يىـء الُماال ً 
ً
  ما

ً
٢ِٓم اإلاٖلى  اخخجاظا لُت اْػاعة اإلالُت مً اٖضم نٝغ خ٣

ٓعة.ظغحى  لٗالط تههاملخْ   الش
 

ٓع  ال ْؤزىاء  ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ؤْيإ ْفي ؾُا١ جضَ ٓمت الُمىُت ال٣ًاء ٖلى مدا  الاخخجاظاثث الخ٩

في الُمً  ؤلاوؿانيذ اليؿاء مً اإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ى١ حٗغّ ، م3122 ٞبراًغ بضاًتالكٗبُت م٘ 

ت الخجم٘ وع مااث ظؿُمت لخ٣ى٢هً في مههها٧ال  عؾاث مايً إلاحٗغّ  ما٦ مي،الؿل الاخخجاطؾت خٍغ

 ىٍه ؾمٗههت حؿههضٝ حكوؾلى٦ُاث ؾِئ
 
ؼ  ،ً والدكهحر بهً شخهُا ً في مجا٫ حٍٗؼ وبأصواَع

 في الُمً.  ؤلاوؿانخ٣ى١ 



 

 

 

  :ًخ٣ى٢هً والدكهحر بهّ  ههها٥ال  ؤلاوؿانى اإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ى١ خٗغّ أمشلت ل
 

الكٗبُت  الاخخجاظاث، ْقاع٦ذ في ؤلاوؿاناإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  ٔخضبْهي  ن:ماشٖ أعوي .2

  م3122ٖام 
ً
ٓ  بلى ظىبا ًشحر اؾدُاء ال٣ٔٓ الضًيُت  ماظىب م٘ الغظا٫ مً ؤبىاء الُمً، َْ

راث الؿلمُت، اإلاؿح يخضئٖخضاء ٖليها أزىاء مكاع٦هها في يذ لال حٗغّ خُض ، املخاٞٓت

ًّ مااتها ووظهذ ئليها ومٗها هاقُاث  ئلى الاخخجاظاثجدىٍل خغ٦ت  ًٌؿههضٞ ث حأنه

حالغظا٫ ألٚغاى  ؤلالخ٣اءوأنهً ٌكاع٦ً في اإلاؿحراث اإلاسخلُت حيُت  ٢و صٌؿ٨ى"،"مغ 

 ظيؿُت. 

بري ؾامُت  .1 حٗغيذ  في الُمً، ؤلاوؿانْمً اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  ،ْهي صخُٟت :ألٚا

ٓا٢ الاخخجاظاثي بؿبب مكاع٦هها في بٖالملخملت حكِحر  ْم  ٢ًاًاِا في ٦ك٠ ٟالكٗبُت 

٘ صٖىي ٢ًاةُت يضَا الؿُاس ي  ؤلاؾالمأخؼاب  أًٖاء أخضخُض ٢ام  ،الٟؿاص حٞغ

ا حمٓه للدكهحر بها الِٟـ حى٥وجم اؾخسضام  ،"ؤلاؾالم ئَاهتحههمت " غ وئْهاَع

 .ؤلاؾالميلخٗالُم و٢ُم الضًً  سال٠اإلا

ي اإلاؿحراث الؿلمُت ْمً اإلاكاع٧اث ف ؤلاوؿانْهي مً اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣ ظضة خضاص: ما .4

يُغث لبُِٗا بٗض سخب س ي، ْهي ناخبت مضعؾت زانت بالؿُا اإلنالحللمُالبت ب

ٓا٢ِٟا، ٦ ألجها  الِٟـ ب٥ٓلخملت حكِحر ٖلى نٟداث  ٗغيذح ماالترزُو منها بؿبب م

ْْظِذ الٗالم ججغ    .ؤلاؾالمىا٢ٌ حٗالُم ًُ  ماب صْن جس٠   يالخاعجؤث 

ٖام  الكٗبُت الاخخجاظاثقاع٦ذ في  الخـيال٣ُاصاث الكبابُت  ٔخضبْهي ٫: ماؾاعة ظ .5

ْجخٗغى لخملت حكِحر  يْٚحر مىخمُت أل  م3122 ٓا٢ِٟا.بٖالمخؼب ؾُاس ي،   ي بؿبب م

:ً  البدٍغ

 ْ ُٗت  يُت الٗضًض مً الخضابحر الدكَغ ٓمت البدٍغ تاجسظث الخ٩ ٓحي باؾخجابهها  الخـي ؤلاصاٍع ج

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ بكإن  الخـيللخٓنُاث  ُمت الجؿ اثههها٧الا ؤٖلىهها اللجىت البدٍغ

ً مىظ اهضإل  الخـي ،ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  ٢ٓغاَُتؤظل الكٗبُت مً  الاهخٟايتقِضتها البدٍغ في  الضًم

ْل٨ً ظاءث َظٍ الخضابحر 3122 ٞبراًغ ْصة  ؤْ ،ق٩لُتم،   ،اثههها٧الا في مٗالجت جل٪  ألازغمدض

ا ؤلاٞالثْمى٘  ٓلت صْن ج٨غاَع ْالخُل الؿُاؾُت  صةعاؤلا ٨ٌٗـ ُٚاب  مآَْ  ،مً ال٣ٗاب إلاغج٨بيها 

ْجُٟٗل َظٍ الخٓنُاث)الجاصة لخبج   َْٓ 67ي    ما(، 
ً
ت ُالٟٗلعؾاث مامً زال٫ اإلا ججؿض ٖمال
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ٓاث  ٢ْ يُت  ٓمت البدٍغ ٓة  خُض م،3124ْ م3123زال٫ ٖامي  ألامًللخ٩ اؾخمغ اؾخسضام ال٣

 الؿلمي،  الاخخجاطم٘ ظمُ٘ ؤق٩ا٫ في الخٗامل الكضًضًً ْال٣م٘ 
ً
ْمدا٦مت ًٖ  ًٞال اٖخ٣ا٫ 

م ؤلاوؿانضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ اإلا ْاَع ْبإص ؼ  ،ْالدكِحر بهم  ٢ٓغاَُتٖلى نُٗض حٍٗؼ ١ٓ  الضًم ْخ٣

 في البالص.   ؤلاوؿان

الجؿُمت لخ٣ى١  اثههها٧الا مً ال٣ٗاب إلاغج٨بي  ؤلاٞالثنُٗض ال٣ًاء ٖلى ْاَغة  ٞٗلى

ي مت لخٓنُاث لجىت ج٣ص ٓ ، لم حؿخجب الخ٩م1222الكٗبُت ٖام  الاهخٟايتزال٫  ؤلاوؿان

ْ الخ٣اث٤ بسهٓم مدا٦مت ٦باع مؿ ٓعَحن في اعج٩اب جل٪  ألامًلي ا  اثههها٧الا اإلاخ
ً
ب٣ا َْ ، 

ْاملخا٦   الخـيث ماللبُاهاث الغؾمُت ٞةن الخد٣ُ٣اث 
ُ
ذ ؤ ؤؾٟغث  م3123مىخه٠ ٖام  خخـىظٍغ

ٓظُّ  ت ٣ِٞ ؤٖلى عجبت ٞيهم هي عجبت "٣ُٖض" 32لٗضص  الاتهاماثًٖ ج ْلم ًخم  ،مً عظا٫ الكَغ

شَظا ال خخـىؾٔٓ زالزت منهم  بصاهت  . )68(خاٍع

ٓاعت ب ٘ خالت الُ شْالجضًغ بالظ٦غ، ؤهّ بٗض ٞع غان  2 خاٍع ٓهُٓ/خٍؼ ؾمدذ الؿلُاث  م،3122ً

ِىت   لالبدٍغ
ً
لذ ؾلمُت، ل٨ً ٖاصة  ما بٌٗ ظمُٗاث اإلاٗاعيت الؿُاؾُت ب٣ٗض ٖضة مؿحراث، ْْ

ٓاث ما٧اهذ جىضل٘ مهاص ٓن ً ماٖىض ألامًث م٘ ٢ ن في ٢ٔغ قُُٗت.٧ان املخخج  خٓاَْغ

ٌ الؿلُاث لُلباث ظ م3123ْفي ٖام  ذ الخٓاَغ ماػاص ٞع ٫ٓ ٖلى جهاٍع ٖاث اإلاٗاعيت بالخه

ٓة في ؤخُان ت م٩اٞدت الكٛب حؿخسضم ال٣ ٧ْاهذ قَغ ٤ اإلآاَغاث  الؿلمي،  ٦شحرة لخٍٟغ

ْال٣ 33ْفي  الؿلمُت،  ٕٓ ت م٩اٞدت الكٛب الٛاػ اإلاؿُل للضم غان ؤَل٣ذ قَغ ٓهُٓ/خٍؼ ىابل ً

ْحؿببذ ٢ىبلت ٚاػ في بن ٤ مٓاَغة ؾلمُت في اإلاىامت،  بت لخٍٟغ ٓجُت مً مؿاٞاث ٢ٍغ ابت اله

ْػظاظاث  الخـي الاخخجاظاثؤزىاء  مخٓاَغ بنابت بلُٛت في الغؤؽ ن الدجاعة  ؤل٣ى ٞيها اإلاخٓاَْغ

 
ً
ت ٦شحرا ٓجٝٓ الخاع٢ت، لجإث الكَغ ٓل ٓاجي ب بلىاإلا ْبك٩ل ٖك ٓص بضْن جمُحز  الٛاػ مِاظمت الخك

ْال٣ىابل   ٕٓ ْباإلاؿُل للضم ٓجُت  ٓػن )ىاصاله ٓف١ الك ؤزىاء  اثههها٧الا ًبضْ ؤن  مابِىْ  (،الخَغ

 ، م٢3123ض جغاظٗذ زال٫ ٖام  الاخخجاػ
 
ت جلجإ ؤن بال ً الكَغ  بك٩ل مخ٨غع لًغب اإلاخٓاٍَغ

ْؤزىاء ه٣لِم  ت بلى٢ْذ ال٣بٌ ٖليهم   لج، مغا٦ؼ الكَغ
 
ب٣ا  ٣ًل ال  مال٣ي ٗاعيت، ٖاث اإلاماَو

 و  11ًٖ 
 
 خخٟهم بؿ ب ئناحاث مخٗل٣ت حمٓاَغاث ححن مامخٓاَغا

 
ً  2عا مبر/حكٍغ هٞى

ً الشاوي  2و م1222الشاوي  مبر/حكٍغ ٧ان الؿ ب في ال٨شحر مً الىُٞاث َى  م،1221هٞى
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، الاؾخسضام مذ الخ٨ىمت أن اإلادخجحن اإلاٗاعيحن  اإلاٍٟغ للٛاػ اإلاؿُل للضمٕى ٖػ

ت في ٖام عظل ق 2122للخ٨ىمت أناحىا   .)69( م1221َغ

يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ جٓن   ما٦ ً  بلىلذ اللجىت البدٍغ ت في البدٍغ ؤن املخا٦م الٗؿ٨ٍغ

ت ماشخو ملجغص م 411ؤصاهذ هدٓ  ت الخجم٘ الخٗبُـغعؾههم خ٣ِم في خٍغ  5ْفي  ،ْفي خٍغ

٫ٓ ؤًؾبخمبر/ ً   م،3123ل ت بالسجؤ ً إلاضص ضث مد٨مت اؾخئىاٝ مضهُت ؤخ٩ام مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

ٓلت ٖلى   مً ٢ُاصاث الخٓاَغ. 31مُ

يُت ًٖ أؾ٣ُذ وػاعة الضازلُ م1221هىٞمبر  1وفي   ، 32ت الجيؿُت البدٍغ
 
حُنهم  شخها

حأمً  ؤلايغاع اَم حـ "ًئ مههمت ،ىن ووكُاء خ٣ى٢ُىن ن ومدامى ن مٗاعيى وكُاء ؾُاؾُ

ً منهم حضون ظيؿُتالضولت"،  ٨م ال٨شحًر جد٣ُ٣اث  تأً ئظغاءوطل٪ صون  ،ظٗل الخ 

التزمذ بها صولت  الخـي ؤلاوؿانت للمىاز٤ُ الضولُت لخ٣ى١ سالٟم ّٗض ٌ   ما٢ًاةُت بكأنهم ح

 .ً  البدٍغ

 
ً
ب٣ا َْ  ٓ  ماللمٗل

ً
يُت ههجا ٓمت البدٍغ غ جدب٘ الخ٩ ْالخ٣اٍع  ٖا ث 

ً
١ٓ  ما ًدؿم ب٣م٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْ مابؿبب م ،ؤلاوؿان ت الخجم٘  ٢ِٓم في خٍغ اإلاغؾىم  ٚم أنوع الؿلمي،  الاخخجاطعؾت خ٣

 2973لؿىت  23ح٣اهىن ع٢م 
 
بكأن الخجمٗاث  م1221لؿىت  31ع٢م  ال٣اهىن ض٫ حّٗ م اإلا

ٌ  و    ،"ؤلازُاعكتٍر ؾىي "اإلاىا٦ب الٗامت ال 
ّ
ذ في جُب٤ُ ال٣ُىص ٚحر  ئال أن الخ٨ىمت أَٞغ

ُت الىاعصة في َظا ال٣اهىن،  حل أٖاصث ج٠ُُ٨ وا٢ٗاث الخٓاَغ الؿلمي وحؿمُهها الكٖغ

 حمؿمُ
 
ٖا٢ت الؿحر غ ٚحر اإلاكغوٕ" و "ئ"الخجمه :ل٣اهىن ال٣ٗىباث مشل اث ئظغامُت َب٣ا

ب اإلامخل٩اث".   الٗام" و "جسٍغ

يُت  م3122ٖام الخ٨م الهاصع  :هظ٦غ منهات ٖلى طل٪ ٦شحرة ألامشلْ  ت بدٍغ مً مد٨مت ٖؿ٨ٍغ

ْاإلاىهٟت مٗاًحرْ هاث مايجٟخ٣ض  ، يالاهخ٣امس ي َْٛلب ٖليها الُاب٘ الؿُا املخا٦مت الٗاصلت 

١ٓ يض بالسجً مضٔ الخُاة الهاصع  ٓاظتٖبض الِاصي  ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ الباعػ ًٖ خ٣ ، الخ

ْماؾـ مغ٦ؼ  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتمالخ ألاماميِ خالميؿ٤ مىٓمت  الٗاإلاُت، 

ً لخ١ٓ٣  ٦ٓم ٖبض الِاصي  ،ؤلاوؿانالبدٍغ ٓاظتْخ  ن مههْ مّٗ ٖكغ ْ  الخ
ً
 مبًِٗ ،نْ آزغ  ما

3122ًاهضلٗذ ٖام  الخـيالكٗبُت  الاخخجاظاثصاث مً ٢ُا م مد٨مت الؿالمت ماؤ ،م بالبدٍغ
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ًذ باؾخ الخـيالَٓىُت  ْطاث مهضا٢ُت للخٗظًب في مغاع اٞع خ٣ا٫لخهضي إلاؼاٖم مخ٨غعة   الٖا

 ْؤزىاء املخا٦مت هٟؿِا.  ،لمدا٦متالؿاب٤ ل

 الخىاظتٖبض الهاصي 

 

 ؤً الخاالثمً 
ً
 : ًا

 

 

ً لخ٣ى١  اعػ اإلاضاٞ٘ الب تخال  :ؤلاوؿانه ُل عظب عةِـ مغ٦ؼ البدٍغ

 
 

 
 

 

 

شح يُت ال٣ىاحل اإلاؿُلت للضمٕى لٌٟ مؿحرة  ألامًأَل٣ذ ٢ىاث  م1221 ًىاًغ 1 خاٍع البدٍغ
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ً لخ١ٓ٣ قاع٥ ؾلمُت للخًامً م٘ اإلاٗخ٣لحن،  ْجم ؤلاوؿانٞيها هبُل عظب عثِـ مغ٦ؼ البدٍغ   ،

ْا ٖلُّ بالًغب اإلابرح بال لظًًا ألامًاؾههضاّٞ بك٩ل زام مً ٢بل عظا٫   اٖخض
ُ
اث ه ا ب٣ل ِْغ  بلىزَغ

َْىا٥ جاإلاؿدكٟى ٓاب،   َال١ ؾغاخّ. بّ ٢بل م اؾخج

شٍْ ٓصج ُت هبُل عظب ؤزىاءألامىاٖخ٣لذ الؿلُاث  م3123ٓ ًما 6 خاٍع مً بحرْث إلاكاع٦خّ في  ّٖ

٢ُٓت، ْفي ٞ  ًما 27ٗالُت خ٣
ُ
ٍْىاث لّ الُِئاث الىٓامُت" ٖ بَاهتللمدا٦مت بههمت " ضم  ٓ ٢ لى زلُٟت جض

  ،ؤلاهترهذٖلى قب٨ت 
ً
 "ٌٗا٢ب جىو ٖلى أن: الخـيال٣ٗىباث  ٢اهىن  مً 121 صة مالل ْطل٪ َب٣ا

ني الٗالهُت اإلاجلـ َغ١  يأخضح أَان مً حالٛغامت أو حالخ ـ  الهُئاث مً ٚحٍر أو الَى

ْؤَل٤ ؾالٗامت" اإلاهالر أو الؿلُاث أو اإلادا٦م أو الجِل أو ،الىٓامُت  ، 
ُ
ُٖض اٖخ٣الّ غاخّ زم ؤ

ٓم  ٓهُٓ 7ً ٓم  ً غة ْاخضبٗض ً ٓعٍ ٖلى ٢ىاة "الجٍؼ ْامً ِْ ٓمت بؿبب ُٚاب "   نالخاثؤلا هخ٣اصٍ الخ٩

ْاؾخمغاع    .ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧الؿُاؾُت 

ٓهُٓ :ْفي  ٓاًَ ً ْخ٨مذ ٖلُّ  ،ؤصاهذ املخ٨مت الجىاثُت الهٛٔغ هبُل عظب بههمت الدكِحر بم

 4الٗلُا لالؾخئىاٝ بالخبـ  خ٨مذ ٖلُّ املخ٨مت م3123ؤٚؿُـ  27ْفي ؤقِغ،  4بالسجً 

ٓوي" بؿبب مكاع٦خّ في الخٓاَغة الؿلمُت ٓاث بههمت "الخجمِغ ٚحر ال٣اه م ؤهّ ،ؾى ضي ٖلُّ اٖخ ٚع

  بلى، ْزٟٟذ الخ٨م ؤلاصاهتخ٨م   الخمُُـؼضث مد٨مت ؤً م3123صٌؿمبر  22ْفي  زاللِا،
ً
 ؾيخحن بضال

ٓاث.  4ًٖ   ؾى

ْلُت ملخا غ اإلاغا٢بت الض هاث املخا٦مت الٗاصلت ما٦مت هبُل عظب، بُٛاب الٗضًض مً ي٢ْض ؤٞاصث ج٣اٍع

ْل٨ً ًٓل الالٞذ للىٓغ، َٓ لجٓء املخ٨مت ختؤزىاء مدا٦م ْا٢ٗت الخٓاَغ الؿلمي  بلى،  بٖاصة جٟؿحر 

ْْظ   ٓهُت لٗضم الخه٫ٓ ٖلى جغزُو بظل٪،  ٓاص  الاتهاماثِذ بلُّ بإجها ٚحر ٢اه اإلاىهٓم ٖليها في اإلا

جي، خُض جىو اإلامً ٢ا 327ْ 293ْ 289 ٓباث البدٍغ ٓن ال٣ٗ بالخجمِغ ٖلى ؤن:  تالخان 289صة اه

، الٛغى مىّ اعج٩اب ألا٢ل"٧ل مً اقتر٥ في ججمِغ في م٩ان ٖام مال٠ مً زمؿت ؤشخام ٖلى 

م ؤْ الجغاثم  األٖا
ُ
  ؤِْؼة ج  ٫ امل

ُ
ِ  اإلا ْلٓ ٧ان طل٪ لخد٤ُ٣ ٚغى  األمًب ؤلازال٫ ؤْ ،لت لِاؿ الٗام، 

 ٌُ  ،ٕ ض ًٖ ؾيخحنٗا٢ب مكْغ ْػ ْبٛغامت ال ج ،بالخبـ مضة ال جٍؼ َاجحن  ٔخضةب ؤْثتي صًىاع ما خجا

ٓب   ح٣ي مً : "٧ل 231  صةااإلاوجىو   ،ن"حخال٣ٗ
 
 حُُٗله أو حالخٟغ١  ألامغ نضوع  بٗض مخجمهغا

ى حال٣ىة   حال٣ٗىبخحن أو صًىاع ةتمازمؿ خجاوػ ج ال بٛغامت أو حالخ ـ ٗا٢بٌ   حظل٪ ٖالم َو
 
 ".مٗا

  جم ؤلاٞغاط ًٖ هبُل عظب ٧ْان ٢ض
ً
ش لُخم اؾخضٖاثّ مجضصا ٓبغ  3بخاٍع م مً ٢بل ؤلاصاعة 3125ؤ٦خ

ٓػاعة إل الٗامت إلا٩اٞدت الٟؿاص ْألامً الا٢خهاصي ْؤلال٨ترْوي الخابٗت  صاعة الخد٣ُ٣اث الجىاثُت ب

ٓابّ بهه ضاث ٖلى خؿابّ مت بَاهت َُئت ٖامت ٖبر وكغ ٖضصالضازلُت، خُض جم اؾخج في  مً الخٍٛغ

ٍٓتر.  ج

 

يُت في وط٦غث الىػاعة حأن عظب اٖتٝر حاالتهاماث وجمذ ئخالت ٢ًِخه ئلى الىُاحت الٗامت البدٍغ

 
 
خخجاٍػ وأخُلذ ٢ًِخه ئلى اإلاد٨مت الهٛغي الجىاةُت، ٖلى أن جبضأ اإلاىامت، واؾخمغ ا

 م.1221أ٦خىبغ  29مدا٦مخه في 



 

 

 

  ٖ 
 
٘ زال٫ طل٪ ٧ان مً اإلا ٟترى أن ًهضع الخ٨م يض عظب ٣ضث ظلؿاث اإلادا٦مت بك٩ل ؾَغ

 ًٖ ٢ًُل طل٪ وبك٩ل مٟاجئ، م  أّظ م، ل٨ً ال٣اض ي 1221أ٦خىبغ  19في ظلؿت ًىم 
 
ت ٗلىا

 تهمت "ئَاهت الجِل".أزغي يض ه ُل عظب وهي 

ش  مبر  1أٞغط ًٖ ه ُل في جاٍع ش 1221هٞى م حًمان مدل ئ٢امخه، وحجؼث ٢ًِخه للخ٨م في جاٍع

ها هٓامُت بٗض اهخ٣اصاث مً ٢بله وظه م ٞيها حههمت ؤلاؾاءة لهُئتدا٦ً   الخـيم، و 1221ًىاًغ  12

تر. ني ٖبر جٍى  لىػاعة الضازلُت و٢ىة الضٞإ البدٍغ

 

ْاإلاضاٞٗت ًٖ خ١ٓ٣  ْهت  يب  الؿُضة ؤلاوؿانخضر هٟـ الص يء م٘ اإلاض ٓاظتٍػ ْطل٪ الخ  ،

ْلُت اإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟبامل لُتإن بك ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنالض ٓمت  مؿْا خ٩

ُت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ٦ْٟالت قٖغ ً ًٖ اخترام  ٓٞحر ا ،ؤلاوؿانالبدٍغ  ًتمالخْج

ٓهُت للمض  .ألاوكُتاٞٗحن ؤزىاء مباقغة جل٪ ال٣اه

 

يب   زلُٟت مكاع٦هها في جٓاَغة ؾلمُت: لىٖ  الخىاظتخ ـ ٍػ
 

يب  ْ  ، الخىاظتٍػ ْمضاٞٗت ًٖ خ١ٓ٣ مض  ؤلاوؿانهت 
ُ
ٓم ، ا ؤزىاء مكاع٦هها في  م3123 ٞبراًغ 23ٖخ٣لذ ً

  ْ ْْظ  مؿحرة ؾلمُت باججاٍ ص ٓلاة في الٗانمت اإلاىامت،  ٕ"اع الل   ،ِذ بليها تهمت "الخجمِغ ٚحر اإلاكْغ
ُ
َل٤ ْؤ

ٔ ٖخ٣لذ مغة اؾغاخِا بٗض الخد٤ُ٣ مِٗا، زم  ٓم  ؤزغ ل ب 32ً زال٫ اخخجاط ؾلمي الؾخمغاع  م3123بٍغ

ْالضَا الخ٣ٓقي الباعػ ٖبض الِاص ٓاظتي خبـ  ً لخ١ٓ٣  ،الخ ، ؤلاوؿانالغثِـ الؿاب٤ إلاغ٦ؼ البدٍغ

ت، بَاهتْ  ،ِذ بليها تهمت ٖغ٢لت الؿحرْْظ   ٨م ٖليها بالخبـ خ م3123ؾبخمبر  27ْفي  يباٍ الكَغ

ٓعة مل٪ البالص.إلاضة قِغ بههمت ب ٤ ن ْطل٪ بؿبب جمٍؼ ٓػاعة الضازلُت،  ٦ٓت ل الث ممل  جالٝ مى٣

ي يُت ٍػ ٓاظت بال٣غب مً سجً ظٓ ؤزىاء جٓظِِا لئل اٖخ٣لذ الؿلُاث البدٍغ َمئىان ٖلى ؾالمت ب الخ

 
ُ
ْاإلا ٓاظت،   ٖلُّ، ْالضَا الخ٣ٓقي ٖبض الِاصي الخ

ً
ّ مٛكُا ًغب ًٖ الُٗام بٗض ؤهباء ًٖ ؾ٣َٓ

ٓلذ ال٣ًُت بلى الىُابت ْْظ   ٢ُِٟٓا إلاضة ؾاٖت ْخ ْجم ج ٓعة،  ِذ لِا تهمت الضز٫ٓ بلى مى٣ُت مدٓ

يب ب ْجم ه٣ل ٍػ ْ الٗامت،  إ الكغقي  ِذ لِا زمان ِذ لِا زمـ ٢ًاًا في املخا٦م، ٦ما ْظ  ظ  ْ لى مغ٦ؼ الٞغ

ٓباث في السجً، منها زالر تهم : الضز٫ٓ في ب٢ًاًا ؤزٔغ اهههذ  مِا مبالٜ مالُت ؤْ ب٣ًاء ٣ٖ ما بخٍٛغ

ت. خضاء اللٟٓي ٖلى يباٍ الكَغ ت، ْالٖا ْامغ الكَغ ْن م٘ ؤ ْٖضم الخٗا ٓعة،   مى٣ُت مدٓ

ش  ٓبغ  25ْفي جاٍع ٓعة 3125ؤ٦خ ٤ ن ٓاظِت اتهاماث في ٢ًِخحن جخٗل٤ بخمٍؼ يب ؤمام املخ٨مت إلا م  مشلذ ٍػ

ٓبغ  26اإلال٪، ْفي  ٓمي.بم ْظِذ 3125ؤ٦خ ٠ خ٩  ليها اتهاماث بةَاهت مْٓ

ش  ٓبغ  41زم مضصث املخ٨مت الهٛٔغ الجىاثُت الغابٗت بخاٍع م الى٤ُ بالخ٨م ٖلى الىاقُت 3125ؤ٦خ

يب بلى  م م٘ اؾخمغاع خبؿِا.3125صٌؿمبر  5ٍػ



 

 

 

ُب ؤلاوؿانى اإلاضاٞٗٓن ًٖ خ١ٓ٣ حٗغ   ما٦ ْالتَر ْالههضًض  ْاإلاخابٗت ال٣ًاثُت  ْال٣بٌ   ،لالٖخضاء 

ٖت في الخجمٗاث الؿلمُت ْعنض جل٪ الخجمٗاث بؤزىاء ٢ُامِم  ؤْ ،بؿبب مكاع٦ههم اإلاكْغ مغا٢بت 

(، 71ْخؿً الجابغ) (،:6هاجي ٞخُل) نؤلاوؿام٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ماخضرْمً ؤمشلت طل٪:  مُت،لالؿ

ً مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 73(، ْدمحم اإلاؿ٣ُي)72ْؾُض ًٓؾ٠ املخاٞٓت) ْؤشخام آزٍغ في  ؤلاوؿان(، 

  .ً  البدٍغ

 

 انثبينادلطهب 

احلصىل ػهً حزخُص حشخزط  انخـٍانخشزَؼبث انىطُُت 

 رست حك انخدًغ انسهًٍ بيسبك لبم مم
 

ٗاث ٧ل ٕٓ مً الدكَغ ٓن ع٢م ) ًمشل َظا الى اث الٗامت ٖماالاظخ( بكإن م3115/ 29مً ال٣اه

ْلت  ،ْاإلاؿحراث ت الخجم٘ الؿلمي في ص ٓن ع٢م  ٢ُغالخ٤ في خٍغ ٓم بال٣اه لؿىت  76ْاإلاغؾ

ْالخجمٗاث في ٖماالاظخفي قإن  م،:2:8 ذاث الٗامت  ٫ْ هْؾٝٓ  ،ال٨ٍى ٕ في  دىا زالزت ْٞغ

ٖٓاث   : آلاجُتاإلآي

ٍٓتي ث الٗامت ماالؿ :ألاو٫  الٟٕغ ْال٩ ٓهحن ال٣ُغي  ل٤ بدىُٓم الخ٤ ًخٗ ماُٞاإلاكتر٦ت بحن ال٣اه

 في الخجم٘ الؿلمي.

ٓهحن في يٓء  الشاوي: الٟٕغ ٓعي ل٩ل مً ال٣اه ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلاج٣ُُم مٓي  بٖالنالض

 اإلاضاٞٗحن. ًتماخ

ت  ؤلاوؿان٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الشالض: الٟٕغ  ٕماظخالا بالخ٤ في خٍغ

 .الؿلمي الاخخجاطْ 
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 األول انفزع

رست حك انخدًغ انسهًٍ يف كم ًبدل ث انؼبيت بني انخُظُى انمبَىينًبسان

  انكىَج ولطزيٍ 
 

ْ ما٢بل اؾخٗغاى الؿ ٢اثؤَم ث الٗامت اإلاكتر٦ت  ٍّٓ  عاهحن، ًجضٓ بحن َظٍ ال٣ الْٟغ ؤن  بلىالخى

ٍٓذ  ْلت ال٩ ٓعٍت في ص ( لؿىت 2في الًُٗ ع٢م )م ٢1221ض ٢ًذ الٗام املخ٨مت الضؾخ

كأن ب م2979لؿىت  11مً اإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م  (1و 1) صجحنابٗضم صؾخىعٍت اإلا ،م1221

مً ال٣اهىن  12 ئلى 1و٦ظل٪ ٖضم صؾخىعٍت اإلاىاص مً  اث الٗامت والخجمٗاث،ٖماالاظخ

 (. 74)الٗام ٕمااالظخًخٗل٤ ح ماُٞ

ٍٓدُت في خ ٓعٍت ال٩ ٍٓذ 55صة )ا٨مِا ٖلى ؤن هو اإلا٢ْض اؾدىضث املخ٨مت الضؾخ ٓع ال٩ ( مً صؾخ

مً  خضئزُاع ؾاح٤، وال ًجىػ أل  أو صون خاظت إلطن  ٕماالاظخلألٞغاص خ٤ جىو ٖلى ؤن: "

اث الٗامت واإلاىا٦ب والخجمٗاث ٖماالاظخ، وتالخانتهم اٖماخًىع اظخ ألام٢ًىاث 

 مباخت 
 
٣ا  ٕماالاظخأٚغاى  ال٣اهىن، ٖلى أن ج٨ىن   ُنهاً الخـي ألاويإللكغوٍ و ٞو

 
 
ٓعٍت اإلا بلى ْمً زم اهههذ املخ٨مت ،"آلاصابىافي ووؾاةله ؾلمُت وال ج  الخـي 5صة اٖضم صؾخ

٫ٓ ٖلى جغزُو ٢بل م ت ماحكتٍر الخه الٗام  ٕماالاظخفي  ألانل، ألجها ججٗل ٕماالاظخعؾت خٍغ

 ْ ٓع، بل  55صة مالل تخالٟبامل ؤلاباختَٓ  الاؾخصىاءَٓ اإلاى٘  ؤ٢امذ َظا  5صة اإلان ابمً الضؾخ

ْن خض جلتزمّ، ٖماالاظخاإلاُل٣ت خُا٫ َظٍ  ؤلاصاعةَْٓ ؾلُت  ،ْاخضٖلى ؤؾاؽ  الاؾخصىاء اث ص

ٓػ لّ  ماب ٓن ال ًج ٓع، خُض ؤن جىُٓم ال٣اه ؤن ًىا٫ مً  ؤْمً الخ٤  الاهخ٣امًدىا٢ٌ م٘ الضؾخ

 . (11)مىّ ٛاًتًدُض ًٖ ال ؤْؤنل الخ٤ 

 ٓ ٍٓتي اإلاخ  الاعصة في ْٖلُّ جهبذ الىهٓم ال ٓن ال٩ ٫ٓ ٖلى "جغزُو" ٗل٣ت ب٣اه عة الخه ًْغ

ت ما٢بل م ؿب٤ُم  ٓعٍت، الٗام  ٕماالاظخعؾت الخ٤ في خٍغ وعٚم أن الخ٨م الهاصع ًٖ ٚحر صؾخ

 حالخ٤ في الخجم٘ الؿلمي،  تالخاناإلاىاص  دىاو٫ ًاإلاد٨مت الضؾخىعٍت لم 
ّ
 مٗاًحر أن  ئال

                                                           
" العدد ـ ادلنشور يف اجلريدة الرمسية لدكلة الكو 2115( لسنة 1راجع حكم ا كمة الدستورية يف الطعن رقم )(  63 السنة  676يت "الكويت اليـو

 ـ ص )أ(.2116مايو  7ق 1427ربيع ا خر  9الثانية كاخلمسوف، األحد 
راجع يف ذلك: د.مشارم خليفة، كأ.غازم عبيد العياش، حق األفراد يف االجتماع بُت اإلابحة كاحلظر التشريعي يف الكويت، حبس منشور يف (  64

 ـ.2113إبريل  54انوف بدكلة اإلمارات العربية، العدد رللة الشريعة كالقانوف، كلية الق



 

 

 

ذ و  الخـي ؤلاوؿانخ٣ى١  وخضة اإلاى٤ُ ال٣اهىوي الىاعص في الخ٨م التزمذ بها صولت ال٨ٍى

 أًالهاصع بٗضم الضؾخىعٍت ٣ًخض ي ال٣ى٫ 
 
حاإلاىا٦ب  تالخانالىهىم بٗضم صؾخىعٍت  ًا

مؿب٤  وفي َلب الخهى٫ ٖلى جغزُ ؤلاصاعة، ومً زم ٌؿ٣ِ خ٤ والخجمٗاث واإلاؿحراث

الٗامت  آلاصابوال ًدىافي ٚغيها م٘  ،مٓاَغة ؾلمُت أو مؿحرة  أو مى٦ب  أي٢بل جىُٓم 

 
 
٣ا   ،مً الضؾخىع  11صة الىو اإلا ٞو

ّ
دُت ج٣غأ الخ٨م الهاصع مً  ئال أن الخ٨ىمت ال٨ٍى

ت لضؾخىعٍت ح٨ىهه ٣ًخهغ أزٍغ ومضاٍاإلاد٨مت ا ، خؿب مىُى٢ه وأؾباحه ٖلى خٍغ

  ،الٗام ٕماالاظخ
 
 ل٣ُض الترزُو.  صون الخجم٘ الؿلمي الظي ال ًؼا٫ زايٗا

ْال٣ُغي  ثماالؿجخمشل ج٣ضم،  ماْباؾخصىاء  ٍٓتي  ٓهحن ال٩  : ًلي ماُٞ الٗامت اإلاكتر٦ت بحن ال٣اه

ث ماالؿ م

 الٗامت 

 الىو ال٣اهىوي

 

 

2 

 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوعة   

الخهـــــى٫ ٖلـــــى  

غزُو"مً "جــــــــــــ

ــــتالجهــــت   ؤلاصاٍع

 اإلاسخهت

 

 

 

 ٘  :صة الشالشت مً ال٣اهىن ٖلى اجىو اإلا  :ال٣ُغي  الدكَغ

ٓة بلُّ ٓػ ٣ٖض الاظخمإ الٗام ؤْ جىُٓمّ ؤْ الضٖ الن ٖىّ ؤْ بطاٖت ؤهباء بكإهّ بال بٗض الخه٫ٓ ٖلى جغزُو  ال ًج ؤْ ؤلٖا

ٓن   ألخ٩ام َظا ال٣اه
ً
٣ْٞا  .بّ 

 للماصة )
ً
 ( ٌكتٍر للترزُو ألاحي:٣ْْٞ5ا

 ًُ  بّ الؼمان لى مضًغ ٖام ألامً الٗامبضم ٣  َلب ٦خابي 
ً
ْمٓضخا  مً ٖضص ال ٣ًل ًٖ زالزت ممً لِم ٖال٢ت باالظخمإ، 

ً
٢ٓٗا ، م

 .خضصًً ل٣ٗضٍْاإلا٩ان امل

 ًُ  مً شخو اٖخباعي، ُٞجب ؤن 
ً
ٓوي٣ض  ْبطا ٧ان َلب ٣ٖض الاظخمإ م٣ضما  .م مً ممشلّ ال٣اه

ٓا٣ٞت خاثؼ اإلا٩ان ٖلى ٣ٖض الاظخمإ ُّٞ ٤ بالُلب ما ًشبذ م ٓا٫ ًجب ؤن ًٞغ  .ْفي ظمُ٘ ألاخ

ٖٓض املخضص ل٣ٗض الاظخمإ بؿبٗت ؤًام6اإلااصة )ياٞذ ْؤ  ٖلى ألا٢ل. ( ؤن ٣ًضم الُلب ٢بل اإلا

ٓاص ) ألاخ٩امْجىُب٤ ٖلى اإلاؿحرة هٟـ   ، اث الٗامتٖمااالظخب تالخان( 210:08060504اإلاىهٓم ٖليها في اإلا
 
 ال٣اهٓن  نؤ بال

ا في َلب ٣ٖض  بلى ؤياٝ ٓاَٞغ ٓاظب ج ٍ ال ً  ؤ ٕماالاظخظاهب الكْغ ٓا٣ٞت ٖلى جىُٓم اإلاؿحرة بُان زِ ن ًخ مً َلب اإلا

٦ٓب  ذ اإلا ما٦، (23)م م٩ان الخجم٘  ؤْؾحر اإلا ٓاػ 24صة )ااقتَر   ( ٖضم ظ
ً
ْٖضم  ،بضء اإلاؿحرة ٢بل الؿاٖت الشامىت نباخا

ب الكمـ  ا بٗض ْٚغ  اؾخمغاَع
 
ْػٍغ الضازلُت  بةطن بال ٓبّمً  ؤْمً  ْالهالخُاث  ،ًى بؿلُت  تالخانْهٟـ الؿلُاث 

 الٗام هي طاتها ا ٕماالاظخْػاعة الضازلُت في ٌٞ 
 
ٓػاعة باليؿبتملخ ت جىُٓم اإلاؿحراث الؿلمُت. للخ٤ في خ ٓلت لل  ٍغ

٘ تي الدكَغ زظ جغزُو مؿب٤ بظل٪ مً املخاٞٔ الظي ؾ٣ُٗض جىُٓمّ ؤ ؤْٕ ماال٣اهٓن ل٣ٗض اظخ اؾخلؼم :ال٨ٍى

ٓة  نّ،ثغة ازخهاافي ص ٕماالاظخ ْوكغ ؤطاٖ ؤْٖىّ  ٖالنؤلا  ؤْ ٕماالاظخ بلىم٘ خٓغ الضٖ ل الخه٫ٓ ٖلى بكإهّ ٢ب زباع ؤت 

ٍ  ؤْٕ مااؾخلؼم ال٣اهٓن للخه٫ٓ ٖلى جغزُو ب٣ٗض اظخْ  (،5) ماصةو طل٪ الترزُ  جىُٓمّ ٖضة قْغ
ً
 ههذ ٖليها جٟهُال

ٓاص   مً ال٣اهٓن.  ( :،6،7،8،9)اإلا

 الٗام. ٕمااالظخًخٗل٤ ح ماُٞو٢ض ٢ًذ اإلاد٨مت الضؾخىعٍت بٗضم صؾخىعٍت َظٍ اإلاىاص 

 ْ 
ً
ْالخ( حؿغي ٖلى 23صة )مالل ٣ْٞا ْاإلآاَغاث  ٓا٦ب  ْ اإلا  ٍ ت ٖلى  ألاخ٩امجمٗاث هٟـ الكْغ الؿاٍع

ْ ٖماالاظخ ٓص الخالُتب ؤياٝاث  ْال٣ُ  ٍ  :ليها الكْغ

ًُ ؤ -2 ْالخجمٗاث ن  ْاإلآاَغاث  ٓا٦ب   ظ٦غ في َلب الترزُو باإلا
ً
ْة ٖلى البُاهاث اإلاىهٓم ٖليها  ٖال

٦ٓب (  6 )صةافي اإلا ؾحر  ٧ان زِ ةطاٞ ،م٩ان الخجم٘ ؤْاإلآاَغة  ؤْمً َظا ال٣اهٓن زِ ؾحر اإلا



 

 

 

٦ٓب    ؤْاإلا
ً
ْا٢ٗا ْػٍغ الضازلُتنُ  ،مً مداٞٓت ؤ٦ثربحن  اإلآاَغة   .ضع الترزُو مً 

دٓغ -3 ٓاَىحن  ًُ ْالخجمٗاثاقترا٥ ٚحر اإلا ْاإلآاَغاث  ٓا٦ب   .في اإلا

ٓا٦ب  -4 ٓاػ ٢ُام اإلا ٓػ  ؤْاإلآاَغاث  ؤْٖضم ظ  ْ ال ًج
ً
الخجمٗاث ٢بل الؿاٖت الشامىت نباخا

ب الكمـ  ا بٗض ْٚغ  اؾخمغاَع
 
 .(24) اإلااصةزام مً املخاٞٔ  ةطنب بال

تالجهت  1  ؤلاصاٍع

اإلاسخهت 

حانضاع 

 الترزُو 

٘  .الٗام  ألامًمضًغ ٖام   :ال٣ُغي  الدكَغ

تي ٘ ال٨ٍى  .نّثغة ازخهاااإلآاَغة في ص ؤْاإلاؿحرة  ؤْ  ٕماالاظخاملخاٞٔ الظي ؾ٣ُٗض  :الدكَغ

الجهت  3

ًٖ  إولتاإلاؿ

 ًتماخ

 أو  ٕماالاظخ

اإلآاَغة 

 الؿلمُت

 

 

٘ لجىت  أو  ٕماالاظخي مً ال٣اهىن ٖلى أهه ًجب ٖلى مىٓم (9و 3)ن صجااههذ اإلا: ٣ُغي ال الدكَغ

 أو لُم الضًً ت حٗاسالٟٖضم م ،مىهٖلى الٛغى  الخغوطٖضم  ،خٟٔ الىٓام ًلي: ماح الالتزامالىٓام  

 .زغي ألا الضو٫  أو ُه ئؾاءة للضولت ٞ مامى٘ ٧ل  ،الٗامت آلاصاب أوالىٓام الٗام 

تي ٘ ال٨ٍى  مان ٩ًٓن ل٩ل اظخؤاقتٍر ال٣اهٓن   :الدكَغ
 
ًٍٓ ٖلى ٕ ٖام لجىت هٓام مال ًْٖ ٟت مً عثِـ 

  ٕماالاظخلم ًيخسب املجخمٗٓن َظٍ اللجىت في بضء  ةطا، ٞألا٢ل
ُ
 ا

 
٢ٓعي َلب ٣ٖضٍٖخبرث مال ْلٓ  خخـى، ٟت مً م

ا  ٓاهحن  ،ٕماالاظخْٖلى َظٍ اللجىت املخاٞٓت ٖلى الىٓام في ، ٕماالاظخلم ًدًْغ ط ٖلى ال٣  ؤْْمى٘ ٧ل زْغ

ْ  سال٠ًٞٗل  ؤْْؤن جمى٘ ٧ل ٫ٓ٢  ،ٕماالاظخٖلى الٛغى مً  ْحٗالُمّ ؤ  ،آلاصاب ؤْالىٓام الٗام  ؤْامغ الضًً 

بهها  بلىٌكخمل ٖلى بؾاءة  ؤْ ْْٖغ ْلت  ْالهض٣ًت ؤْؾمٗت الض  ًخًم   ؤْ ،مؿاؽ بالض٫ْ الك٣ُ٣ت 
ً
ًا  ً جدٍغ

ْلِا ؤن حؿخٗحن في طل٪ بغظا٫  ؤْ األمًب ؤلازال٫ بلىًضٖٓ  ؤْها جدؿُن ؤْٖلى اعج٩اب الجغاثم  الىٓام الٗام، 

ت، ٦ ؿغي الخ٨م الؿاح٤ ٖلى اإلاؿحراث واإلآاَغاث (21ماصة )،ٕماالاظخلِا ؤن جإمغ بٌٟ  ماالكَغ  .َو

 (23)ماصة
 

الخ٤ في  1

الخٓلم مً 

٢غاع مى٘ 

جىُٓم  

 أو  ٕماالاظخ

 اإلاؿحرة

٘ لظي ًجب ٖلُّ البذ في الخٓلم زال٫ ام وػٍغ الضازلُت ماالًُٗ في ٢غاع اإلاى٘ أًجىػ  : ال٣ُغي  الدكَغ

ْ ؾاٖت الخالُت 35  ، 
 
  بال

ً
ٓيا   ،اٖخبر الخٓلم مٞغ

ً
ٓػٍغ بالبذ في الخٓلم جهاثُا ٌٗجي  مآَْ .  6. ماصة ٩ٍْٓن ٢غاع ال

٤ ججاَل البذ ُّٞ صْن بُان  ؤؾباب ال ٌ الخٓلم ًٖ ٍَغ ٓػٍغ الضازلُت ؤن ًٞغ ٌؤن ل   .ٞغ

تي ٘ ال٨ٍى  لم في ٢غاع اإلاى٘، ٓلم ًغص هو في ال٣اهٓن ٖلى ْؾُلت الخ  :الدكَغ

ؾلُت أظهؼة  1

في ٌٞ  ألامً

 أو  ٕماالاظخ

 أو اإلاؿحرة 

اإلآاَغة 

 حال٣ىة

٘  بطا ؤْ ،اإلاؿحرة ؤْ ٕماالاظخَلب مىٓمٓ  بطا ٕماالاظخالخ٤ في ٌٞ لىػٍغ الضازلُت :  ال٣ُغي  الدكَغ

 (، 21) ماصةطل٪  بلىؾُاصي  ٕماالاظخ٧ان اؾخمغاع  ؤْ ،(:صة )ااإلاىهٓم ٖليها في اإلا ٓع ألاممً  ؤيخضر ٞيها 

ٓاث  ٓة لٌٟ  ألامًْل٣ ٓا٣ٞت ٕماالاظخالخ٤ في اؾخسضام ال٣ ُت م ْلِا الخ٤ في  (،21) ماصةْػٍغ الضازلُت  قٍغ

ع  حُُٗل خ ؤْالىٓام الٗام  ؤْ األمًب ؤلازال٫جبحن لِا ؤن مً قإهّ  بطاٌٞ الخجم٘   (.25) ماصةغ٦ت اإلاْغ

٘ تي :  الدكَغ ت الخ٤ في ٌٞ  ال٨ٍى ٦ٓب ؤْ ٕماالاظخمىذ ال٣اهٓن لغظا٫ الكَغ َلبذ اللجىت اإلاىٓمت  بطا ،اإلا

 (.25،22) . ماصة األمًب ؤلازال٫هٟؿِم في خالت ؤمً جل٣اء   ؤْطل٪ 

1

  

٘ ال٣ٗىباث   :ال٣ُغي  الدكَغ

   صةااإلا  ال٣ٗىبت  اإلاجغم  الٟٗل م

مؿحرة  ؤْٕ ماجىُٓم اظخ ؤ٣ْٖض  2

 .بضْن جغزُو

ض ًٖ زالر ؤؾخت الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ  ال جٍؼ قِغ 

ٓاث، ض ًٖ  آالْٝٚغامت ال ج٣ل ًٖ ٖكغة  ؾى ال جٍؼ ا٫  ٍع

 (26) اإلااصة 



 

 

 

ا٫  .زمؿحن ؤل٠ ٍع

خمل ؾالح ازىاء اإلاكاع٦ت في  1

ْلٓ ٧ان  ؤْٕ ٖام مااظخ مؿحرة 

 
ً
 . مغزها

ض ًٖ ؾيخحن الخبـ مضة ال ج٣ل  ال جٍؼ ًٖ زالزت اقِغ 

ض ٖلى زالزحن  آالْٝبٛغامت ال ج٣ل ًٖ ٖكغة  ال جٍؼ ا٫  ٍع

ا٫، ؤل٠ ٓبت  ٍع حرة اإلاؿ ؤْ ٕماالاظخ٧ان  بطاْجًا٠ٖ ال٣ٗ

 .َْٓ ٌٗلم بظل٪ ماٚحر مغزو به

 (27)اإلااصة 

ْؾُلت ًٖ  إيبْاليكغ  ٖالنؤلا  3

مؿحرة  ٚحر مغزو  ؤْٕ مااظخ

 .مابه

ْبٛغامت ال  الخبـ مضة ال ض ٖلى ؾىت  ال جٍؼ ج٣ل ًٖ قِغ 

ً  آالٝج٣ل ًٖ زمؿت  ض ٖلى ٖكٍغ ال جٍؼ ا٫  ا٫.ٍع  ؤل٠ ٍع

 (28) اإلااصة

حرة مؿ ؤْٕ ٖام مااإلاكاع٦ت في اظخ 1

 .م٘ الٗلم بظل٪ ماٚحر مغزو به

ٓبت الؿاب٣ت.  (28) اإلااصة هٟـ ال٣ٗ

ٓاص ) ؤيت سالٟم 1 ض ًٖ ؾخت اقِغ  الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ .(240:09مً اإلا ال جٍؼ قِغ 

ض ٖلى ٖكغة  آالْٝبٛغامت ال ج٣ل ًٖ زالزت  ال جٍؼ ا٫  ٍع

ا٫  .ؤل٠ ٍع

 (29)اإلااصة 

خباعي ممشل الصخو  1 الظي  الٖا

ٕ ٚحر مغزو لّ ماؾمذ ب٣ٗض اظخ

لم ٣ًم باجساط  ؤْفي م٣ٍغ 

الػمت لًّٟ بمجغص ال اثظغاءؤلا 

 .ٖلمّ باو٣ٗاصٍ

ْبٛغامت ال ج٣ل ًٖ الخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت اق ِغ 

ض ٖلى زمؿت  ؤل٠ ال جٍؼ ا٫  ا٫ٍع  .ؤل٠ ٍع

 (:2) اإلااصة

٘ تي الدكَغ   :ال٨ٍى

 صةااإلا ال٣ٗىبت   اإلاجغم  الٟٗل م

 ما٣ٖض اظخ ؤ٧ْل مً هٓم  2
ً
 ٖا ٖا

ً
 ؤْ ما

 
ً
٦ٓبا   ؤْمٓاَغة  ؤْ م

ً
ْن  ججمٗا ص

 .طل٪ بلى ى٧ْل مً صع جغزُو،

ْبٛ ض ٖلى ؾيخحن  غامّ ال الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ ج ٓبخحن. ٔخضةب ؤْصًىاع  ؤل٠ خجا  َاجحن ال٣ٗ

 (26) اإلااصة

ت ْؾُلت مً إًبوكغ  ؤ٧ْل مً ؤٖلً  3

ٓة الظخ ٦ٓب  ؤْٕ ٖام ماْؾاثل اليكغ صٖ م

  ؤْمٓاَغة  ؤْ
ً
 ججم٘ صْن ؤن ٩ًٓن مغزها

 .ّل

ْبٛغامت ال ج ض ٖلى ؾىت  ْػ الخبـ مضة ال جٍؼ  خجا

ٓ  ٔخضةب ؤْثت صًىاع مازمؿ  بخحن.َاجحن ال٣ٗ

 (26) اإلااصة

٦ٓب  ؤْٕ ٖام ماقتر٥ في اظخب٧ل مً  4  ؤْم

 ججم٘ ٚحر ُم  ؤْمٓاَغة 
 
 .و ُّٞغز

ْبٛغامت ال  ض ٖلى زالزت ؤقِغ  الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ ج ٓبخحن ٔخضةب ؤْثتي صًىاع ما خجا  .َاجحن ال٣ٗ

 (26) اإلااصة

٦ٓب  ؤْ ٕماالاظخ مىٓمي تسالٟم 5  ؤْاإلا

و ُّٞ، ألخ٩ام الخجم٘ اإلاغز ؤْاإلآاَغة 

ٓاص   .مً َظا ال٣اهٓن  :ْ  8ْ  6اإلا

ْبٛغامت ال ج ض ٖلي قِغ  ْػ الخبـ مضة ال جٍؼ  خجا

ٓبخحن ٔخضةب ؤْثت صًىاع ما  .َاجحن ال٣ٗ

 (28) اإلااصة 

 ؤْ ٕماالاظخت ؤًٖاء لجىت جىُٓم سالٟم 6  

٦ٓب    ؤْاإلآاَغة  ؤْاإلا
ُ
 غ الخجم٘ اإلا

 
و ز

 .مً َظا ال٣اهٓن  21صة األخ٩ام اإلا ُّٞ

ْبٛغامت ال  ض ٖلى ؾخت ؤقِغ  الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ ج َاجحن  ٔخضةب ؤْثت صًىاع ماززال خجا

ٓبخحن.  ال٣ٗ

 (28) اإلااصة

 ؤْه٣ابت  ؤيطن ؤًٖاء مجلـ بصاعة ب 7  

ْهُتظمُٗت  ؤْظمُٗت طاث هٟ٘ ٖام   ؤْ حٗا

ْن مااجداصاتها ب٣ٗض اظخ ا ص ٕ ٖام بم٣َغ

 غزه  ؤن ٩ًٓن ُم 
ً
ٕ ما٣ٖض اظخ بطا ؤّْ، ل ا

ْبٛغامت ال ج ض ٖلى قِغ  ْػ الخبـ مضة ال جٍؼ  خجا

ٓبخحن. ٔخضةب ؤْثت صًىاع ما  َاجحن ال٣ٗ

 
ً
ْجهُٟهها َب٣ا ٓاػ الخ٨م بدلِا  ٓاهحن  م٘ ظ لل٣

ْلىٓامِا   .ألاؾاس ياإلاىٓمت إلوكائها 

 (29) اإلااصة



 

 

 

ا صْن ؤن ٖ ام ٚحر مغزو ُّٞ بم٣َغ

ت ًّٞ بمجغص  ٓا مً عظا٫ الكَغ ًُلب

 ٖلمِم باو٣ٗاصٍ. 

ْبٛغامت ال  .(9صة )اخ٩ام اإلاؤت سالٟم 8   ض ٖلى ؾيخحن  الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ ج ٓبخحن ٔخضةب ؤْصًىاع  ؤل٠ خجا  .َاجحن ال٣ٗ

 (:2) اإلااصة

٧ل مً ال ٌؿخجُب لؤلمغ الهاصع بٌٟ  9  

٦ٓب  ؤْالٗام  ٕماالاظخ  ؤْاإلآاَغة  ؤْاإلا

 .الخجم٘

ْبٛغامت ال  ض ٖلى ؾخت ؤقِغ  الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ ج َاجحن  ٔخضةب ؤْصًىاع ثت ماززال خجا

ٓبخحن  .ال٣ٗ

 (31) اإلااصة

٦ٓب  :    ؤ٧ْل مً ؾاع في ٚحر زِ الؿحر للم

٧ْل مً لم ٌؿخ ؤْاإلآاَغة  جب الخجم٘ 

 .لؤلمغ الهاصع بخٗضًل زِ ؾحٍر

ٓبت.  (31) اإلااصة هٟـ ال٣ٗ

ٓبت  الاؾخجابت٧اهذ ٖضم  بطا 21   لؤلمغ مصخ

ٓة.ماباؾخٗ  ٫ ال٣

ض ْبٛغامت ال ج الخبـ مضة ال جٍؼ ْػ ٖلى ؾىت   خجا

ٓبخحن ٔخضةب ؤْثت صًىاع مازمؿ  .َاجحن ال٣ٗ

 (31) اإلااصة

 

 انثبين انفزع

اندونُت  ؼبَريادلحمُُى انمبَىَني انمطزٌ وانكىَيت يف ضىء 

 ادلدافؼني  َتبمح إػالٌادلشبر إنُهب يف 
 

ٍٓتي اإلاىُ  ْال٩ ٓهحن ال٣ُغي  ٓاضر ؤن ههٓم ٧ل مً ههٓم ال٣اه  مً ال
 
ت ت لمٓ اث ٖماالاظخخٍغ

ْاإلاؿحراث الٗامت ج ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلا سال٠الٗامت  ْٚحر  ًتماخ بٖالنالض مً  َااإلاضاٞٗحن 

ْلُت طاث الهلت ٓاز٤ُ الض ٓاهب عثِؿت ٖلى الىدٓ الخالي:  ؾختْطل٪ مً  ،اإلا  ظ

ٍٓذ  مابِى .2 ٓعٍت في ال٩ ٓعٍتب٢ًذ املخ٨مت الضؾخ ٓن  ٗضم صؾخ  ماُٞ م:2:8لؿىت  76ال٣اه

ت عؾت الخ٤ في ماًخٗل٤ باقتراٍ الترزُو ٢بل م مي صْن الخ٤ في الخجم٘ الؿل، ٕماالاظخخٍغ

ْع جغزُو بكإهّ ٓن ال٣ُغي ٌكتٍرالظي ٌؿخلؼم نض ت ماإلا ، ٞةن ال٣اه اث ٖماالاظخعؾت خٍغ

 
 
ْمً اإلاؿل ْػاعة الضازلُت،  ٫ٓ ٖلى جغزُو مً  ْاإلاؿحراث الخه ١ٓ  مٗاًحرم بّ ؤن الٗامت  خ٣

٫ٓ ٖلى جغزُو بمشابت  ؤلاوؿان   ،في خض طاجّ للخ٤ اههها٥ال حٗخبر قٍغ الخه
 
حٗؿٟذ  بطا بال

ٌ م ؤلاصاعةظِت  ٓلتمافي ٞع ٓهحن عؾت الخ٤ ألؾباب ٚحر م٣ب ٓا٢٘ ؤن ٦ال ال٣اه ْال ُغي ال٣ -، 

ٍٓتي ٌ مىذ الترزُو بدىُٓم  ؤلاصاعةظِت  ًمىذ - ْال٩ ْ ؤالٗام  ٕماالاظخالخ٤ اإلاُل٤ في ٞع

١ٓ اإلاؿحرة الؿل  ؤؾباب.  ببضاءصْن  ؤلاوؿانمُت مً ٢بل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ٓن ال٣ُغي  سال٠ً ما٦ .1 ٓٞحر الخ٤ في  الخـياإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنال٣اه ْلت بخ  ؤلاههاٝجلؼم الض

ْالًُٗ في ال٣غاعاث  تال٣ًاجي  ٓعٍت للمضاٞٗحن ؤ الخـي ؤلاصاٍع م ظِت ٢ًاثُت ماجىهه٪ الخ١ٓ٣ املخ



 

 

 

 ْ   ىخُض أُٖ، ةمداًضمؿخ٣لت 
 
 ال٣اهىن ال٣ُغي للجهت اإلا

ّ
اإلاؿحرة  أو ٕ الٗام مامت للظخىٓ

ٌ مىذ الترزُو أ ى  الغةِـ ماالخ٤ في الخٓلم مً ٢غاع ٞع لىم وػٍغ الضازلُت، َو  ألٖا

ت للجهت ٌ، الخـي ؤلاصاٍع  الخهم) ؤلاصاعةأن ال٣اهىن ظٗل مً ظهت  أي أنضعث ٢غاع الٞغ

ى والخ٨م( في طاث الى٢ذ  ًتماخ ئٖالنالىاعصة في  ٗاًحر اإلا م٘ ًدىا٢ٌ ٧لُت ما، َو

 اإلاضاٞٗحن. 

ٓن ال٣ُغي  ما٦ ْػٍغ الضازؤن ال٣اه ٌ الخٓلم في مىذ الترزُو، ظٗل ال٣غاع الهاصع مً  لُت بٞغ

 
ً
  جهاثُا

ً
 ؤلاصاعي مً خ٤ الًُٗ في ال٣غاع  ؤلاوؿاندغم اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ًأهه  أي ،ْباجا

ى  ،م ال٣ًاءماأ  اههها٧ٌك٩ل  ماَو
 
  ا

 
 .ًت اإلاضاٞٗحنماخ ٖالنإل  ناعزا

ٍٓتي الجِت  ْمىذ ٦ال .3 ْال٩ ٓهحن ال٣ُغي  تال٣اه اإلاؿحرة  ؤْالٗام  ٕماالاظخنالخُت ٌٞ  ؤلاصاٍع

ٓة   ،ْاإلآاَغة الؿلمُت بال٣
ً
ظغاةُت ئو صون وي٘ يىاحِ مىيىُٖت ، تالخانلغئٍهها  ٣ْٞا

 تسالٟحاإلاطل٪ و  ،م٩اهُت الخٛى٫ ٖلى الخ٤ في الخجم٘ الؿلميوئ ؤلاصاعةجدى٫ ححن ظهت 

  .ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان اإلاضاٞٗحن ًتماخ ئٖالناإلاكاع ئليها في  مٗاًحر لل

ٓن ال٣ُغي  .1 ٓظب ٖلى الؿلُاث اجساط  ؤيلم ًخًمً ال٣اه اث ٖماالاظخ ًتمالخجضابحر  ؤيهو ً

ٓٔ الٗامت  اإلاؿحراث ؤْ ْ  الخـي( 21صة )اههذ ٖلُّ اإلا ماؾ تعصث بٌٗ الخضابحر ؤ خُض  ،ؤلاختراٍػ

ٓع ظاػث  لؤ ت خً ا ؤٖلى  ،ْالىٓام الٗام ألامًللمداٞٓت ٖلى اإلاؿحرة  ؤْ ٕماالاظخلكَغ ن ًسخاْع

ُت   ؤاإلا٩ان اإلاالثم لِم قٍغ
ً
ٓن بُٗضا تي ٖلى  ما٦ ًٖ اإلاخ٩لم، ن ٩ً لم ًىو ال٣اهىن ال٨ٍى

 اثظغاءؤلا عص بٌٗ أو و  اإلاؿحرة واإلآاَغة، أو  ٕماالاظخ ًتماخًٖ  ألام٢ًىاث  مؿإولُت

ت  ٓغ خمل الؿالح ٦د ،ؤلاختراٍػ
 
٣ا ت للمداٞٓت ٖلى  ،(3صة )مالل ٞو وخًىع عظا٫ الكَغ

 الىٓام الٗام 
 
٣ا  .(21,22صجحن )مالل ٞو

ْاج٤ٟ .1 ٓن ال٣ُغي،  ٍٓتي، في ْجٓؾ٘ ال٣اه ٓن ال٩ ُٖاَا ؤ الخـيالهالخُاث  مّٗ في طل٪ ال٣اه

ت  ؤْ ٕماالاظخن ن مً قإجبحن لِا ؤ بطااإلاؿحرة  ؤْ ٕماالاظخالخ٤ في ٌٞ  لِا  ؤُٖى ، خُضللكَغ

ع ؤْم الٗام الىٓا ؤْ األمًب ؤلازال٫اإلاؿحرة  ًٟايت  ،حُُٗل خغ٦ت اإلاْغ وهي ٖباعاث ٖامت ٞو

ت ؾلُت مُل٣ت في ٌٞ اإلاؿ ٤ مكِئٖماالاظخحراث وحُٗي للكَغ هها اث الٗامت ٞو هها وعٍؤ

 . تالخان

ٓهحن ٚلٔ  ما٦ .7 ٍٓتي  ال٣ُغي ٧ل مً ال٣اه يت ٖلى ٧ل مً ْال٩ ٓباث اإلاْٟغ ؤخ٩ام  سال٠ًمً ال٣ٗ

 
ُ
ٓن اإلا  ال٣اه

 
ْاإلاؿحراث الٗامتمامت لالظخىٓ   .ٖاث 



 

 

 

 انثبنث انفزع

ببحلك يف حزَت  اإلَسبٌلُبص يدي متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق 

 انسهًٍ يف كم يٍ انكىَج ولطز  االحخدبجو عًباالخخ

٣ت حٗاملِا ال٣معي م٘ م ّجدكاب ْلخحن في ٍَغ  ؤلاوؿانعؾت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ما٧ل مً الض

ت   ًتماخ بٖالناإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟباملْطل٪  ْالخجم٘ الؿلمي، الاخخجاطلخ٣ِم في خٍغ

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي: ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن   ، 

ذ: ت 55صة )اجىو اإلا ال٨ٍى ٓاَىحن في خٍغ ٍٓذ ٖلى خ٤ اإلا ٓع ال٩  ْالخجم٘ ٕماالاظخ( مً صؾخ

ْم٘ طل٪  ٓص،  ٓن ع٢م  زال٠الؿلمي صْن ٢ُ اث الٗامت ٖماالاظخبكإن  م:2:8لؿىت  76ال٣اه

ٓع  ٫ٓ ٖلى "جغزُو" ٢بل م ماُٞ ،ْالخجمٗاث ؤخ٩ام الضؾخ عة الخه عؾت ما٢ط ى بّ مً يْغ

ت  ٓعٍت ٖام  ٕماالاظخالخ٤ في خٍغ ٢ْض ٢ًذ املخ٨مت الضؾخ في  م3117ْالخٓاَغ الؿلمي، 

ٓعٍت اإلا م3116( لؿىت 2الًُٗ ع٢م ) ٓن ع٢م (  5 ْ 3 ) صجحنابٗضم صؾخ ٓم ب٣اه  (76)مً اإلاغؾ

ٓاص مًٖماالاظخبكإن  م:2:8لؿىت  ٓعٍت اإلا ٦ْظل٪ ٖضم صؾخ ْالخجمٗاث،   بلى 3 ) اث الٗامت 

ٓن  (31   ٕمااالظخًخٗل٤ ب ماُٞمً ال٣اه
 
  ؤهّ الٗام، بال

ً
ٍٓدُت للخ٨م بٗض ٣ْٞا ٓمت ال٩  مل٣غاءة الخ٩

ٓعٍت، ال ًؼا٫ ا  ٢اثالضؾخ
ً
ا  لترزُو قَغ

ً
َْٓ  ما ْالخٓاَغاث الؿلمُت،   مالخىُٓم اإلاؿحراث 

ْالتزا سال٠ً ٓعٍت  ْلي ماؤؾاؽ الخ٨م بٗضم الضؾخ ٓظب جهض٣ًِا ٖلى الِٗض الض ٍٓذ بم ث ال٩

ْالؿُاؾُت. با الخام  لخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ُت ٖلى مْفي خحن  ٓص ٚحر الكٖغ ٍٓدُت في جُب٤ُ ال٣ُ ٓمت ال٩ ت عؾت الخ٤ في خماجٓؾٗذ الخ٩ ٍغ

ٓاث ماظخالا  ْالخجم٘ الؿلمي، اؾخسضمذ ٢ ٍٓدُت ًألامٕ  ٓة ال٩ بك٩ل مٍٟغ لٌٟ  اإلاؿلخت ال٣

  ،ها البالصقِضت الخـيالؿُاؾُت  ألاػمتاهضلٗذ بزغ  الخـيث الكٗبُت اخخجاظالا 
ً
ٓهُٓمً  ببخضاءا ً 

ٓعٍت جال طل٪ مً ٢ُام ماْ  ،ن إلاضة قِغاالبرإلا ألامحر ٖل٤ ماخُى م،3123 بدل  املخ٨مت الضؾخ

ْ االبرإلا ٓن  عٌٞن،  ٓمت بخٗضًل ٢اه زم ٢ُام م، 3123ؾبخمبر 36ْطل٪ في  الاهخسابَلب الخ٩

ٓبغ 8في  ٢غاع  بةنضاع البالص ؤمحر  ٖٓض الهخساب  م3123مً صٌؿمبر  ألا٫ْ بخدضًض  م3123ؤ٦خ ٦م

٢ُْامّ ٦ظل٪ ن ظضًضابغإلا ٓبغ :2في ،  ٓم بةنضاع ؤ٦خ ٓن  مغؾ ُسٌٟ ل ،الاهخساببخٗضًل ٢اه

ٓاثٖضص   . ْاخض بلىت ؤعبٗبها مً  ؤلاصالءًم٨ً ل٩ل هازب  الخـي ألان



 

 

 

ٍٓدُت ٢غاعاث ؤمحر البالص، بما٢ْض ؤصاهذ ظ ٓن ٞيها  ماٖاث اإلاٗاعيت ال٩ ٓن  ؤلاؾالمُ ْاللُبرالُ

ْالٗىانغ ال٣بلُت، ٢اثلحن بهّ  ٓن  ٓمُ ٓع  سال٠ًْال٣ ٍٓتي، الضؾخ ٓن ؤْ ال٩ ال ًم٨ً  الاهخسابن ٢اه

 حٗضًلّ 
 
 م3123 مً صٌؿمبر ألا٫ْ ْزال٫ ٞترة الخدًحراث الهخساباث  ن مىخسب،ابغإلاٖلى ًض  بال

ٓمت ؾلؿلت مً اإلآاَغاث االبرإلا ، «مؿحرة ال٨غامت»جدذ قٗاع الؿلمُت هُت، هٓم مٗاعيٓ الخ٩

ٓن ْ الا   هُت.ااث البرإلاالاهخسابخخجاط ٖلى الخٗضًالث اإلا٣ترخت ل٣اه

ٓبغ٣ْٖب ججم٘  ٓاعصة َب٣ذ الؿلُم 3123 ٦بحر في ؤ٦خ ُت ال ٓص ٚحر الكٖغ ٍٓدُت ال٣ُ اث ال٩

ٓن  دٓغالظي  م:2:8ب٣اه  صْن  31مً  ٦ثرالخجمٗاث أل ًُ
ً
٫ٓ ٖلى شخها مؿب٤ جغزُو الخه

تمً الجِت  ٤  ماْبِى ،املخخهت ؤلاصاٍع ، ظٔغ جٍٟغ ٓإع ٓاٝ في الك ؾمدذ لبٌٗ اإلآاَغاث بالُ

ٔ مٓاَغاث   ؾلمُت في طل٪ مٓاَغة  ما، بؤزغ
ُ
ٓم ٓمذ ه ٓ ؤ 26 ً ٓبغؤ 32ْزاهُت في ، بغ ٦خ  ، ٦خ

 ْ ٔ ٓ  ؤزغ ٓاث ًْٞذ  ، م3123 صٌؿمبر 38م هٓمذ ً ٓة ألام٢ً مؿخسضمت ٢ىابل  ظمُِٗا بال٣

 ْ  ٕٓ ْاث الٛاػ اإلاؿُل للضم ْ ْ ، (76)الِغا بحن مً ٧ان اٖخ٣لذ بٌٗ اإلاكاع٦حن في جل٪ اإلآاَغاث، 

ٓن في البرإلا ٓا ؤًٖاء ؾاب٣ ٓن ًٖ خامً اٖخ٣ل ْمضاٞٗ ٓن  ٓن ؾُاؾُ ْهاقُ  ؤلاوؿان،١ٓ٣ ن 

 ظىاثُت.  ماْاظّ البٌٗ ته مابِى ،امؤًْؤٞغط ًٖ مٗٓمِم زال٫ بًٗت 

ل ئٟٞي    م1221حٍغ
 
ى مً أٞغاص ا لمت، وخ٨م الكُُٗت اإلاؿ   ألا٢لُتٖخ٣ل خمض الى٣ي، َو

  ألاقٛا٫ الكا٢ت،ؾىىاث م٘  22حالسجً م 1221 ٖلُه في ًىهُى
 
صًً ل٨خاحخه عؾاةل ٖلى وأ

تر» ً،ء اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصامًيخ٣ض ٞيها ٖػ« جٍى  19وفي  ،ؾالمؤلا « اَاهتح»و ًت والبدٍغ

 ً   ألاو٫ أ٦خىبغ/حكٍغ
 
ُم اإلاٗاعى والىاةب الؿاح٤،أ م البّرا٥، الٖؼ

ّ
حههمت  ٖخ٣ل مؿل

 « ألامحرج٣ىٌٍ م٩اهت »
 
داث أصلى بها أزىاء مٓاَغة ه أ٦خىبغ  21ٓمذ في بؿ ب جهٍغ

  م،1221
 
مبر 2ٞغط ٖىه ح٨ٟالت في وأ  . م1221 هٞى

 

                                                           
ٌت رللس األمة )الربدلاف( يف بأصدرت كزارة الداخلية تصرلان يقوؿ إهنا لن تسما ابلتظاهرات إاّل يف ساحة اإلرادة ادلواجه دل ـ2112أكتوبر 21( يف  65

 انتهى كالتا بسالـ. الذينيسمرب/كانوف األكؿ، د 8نوفمرب/تشرين الثاين ك 31مدينة الكويت، مث مسحت ابلتظاهرات يومي 
  ـ.2112أكتوبر27منظمة العفو الدكلية بتقريرها تبدم قلقها من استخداـ العنف األمٍت ضد التجمع السلمي، تقرير صادر يف 



 

 

 

 

ٍٓذ  ؤن ْن٠ الخجم٘ بإهّ بضْن  ما٤ في الخجم٘ الؿلمي ٖلى هدٓ ٧امل، ٦اخترام الخ بلىًدخاط خ٩ام ال٩

ذ ً ال ًمىذ جهٍغ  بًغب اإلاخٓاٍَغ
ً
ت جغزُها  .الكَغ

٪ ٚىلضؾخحن، هاةب اإلاضًغة الخىُٟظًت ل٣ؿم الكغ١    .دـ ووحلًعاألاوؾِ في َُىمً ئٍع

 

. 

 ْ 
ً
ٓمً  ٣ْٞا  " ٞةْْحل عاًدـإلاىٓمت "َُ

ُ
ٍٓدُت ج ْػاعة الضازلُت ال٩ ٓة ٖلى بر  ن  ع اؾخسضام ال٣

ٓا الد ْؤل٣ ٓا الُغ١  ُٗ٢ ً ٓا ؤٞغاصَا،ؤؾاؽ ؤن اإلاخٓاٍَغ َْاظم ت    جاعة ٖلى الكَغ
 
ؤن  بال

ٓمً  ْاإلاكاع٦حن  31مً  ؤ٦ثرؤظغث م٣ابالث م٘  ْْحل" عاًدـ"مىٓمت َُ مً مىٓمي الخٓاَغاث 

ٓص،  ْالكِ ٢ُٓحن  ْاليكُاء الخ٣  أو  ،قاع٦ىا ٞيها الخـي٢الىا ئن الخٓاَغاث  ظًًالٞيها 

ا ٧اهذ ؾلمُت  ت م٩اٞدت الكٛب اإلالشمحن ٢الىا أو  خض بُٗض، ئلىقهضَو ن أٞغاص قَغ

٤ الخٓاَغاث، ويغبىا اؾخسضمىا الٛاػ اإلاؿُل للضمٕى وال٣ىاحل الهىجُ ت صون ئهظاع لخٍٟغ

ذ".  اإلادخجحن أزىاء اٖخ٣الهم بؿ ب مكاع٦ههم في "جٓاَغاث حضون جهٍغ

ٓص ٢ُغ: ت ٢ُ ٓمت ال٣ٍُغ  جٟغى الخ٩
ً
ٓة ا ت الخجم٘ الؿلمي،  ناعمت ْقضًضة ال٣ؿ ٖلى خٍغ

دٓغ 
ُ
  الؿلمُت، الاخخجاظاثخُض ج

 
ْػاعة الضازلُت، بال ٫ٓ ٖلى جغزُو مؿب٤ مً   بٗض الخه

ٓمت ْخضَا ٖملُت حسجُل  ما٦ ٓلى الخ٩ ْمً زم  ،ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الجمُٗاث في ٢ُغ ؤيجخ

ٓع ال٣ُغي ًىو ٖلى ألامى ألاظِؼةجسً٘ َظٍ الجمُٗاث لغ٢ابت  م ؤن الضؾخ ُت ًٖ ٦شب، ٚع

ًٍٓ الجمُٗاث، الخ٤ ت ج٩ ٓمي اإلا في خٍغ ى ٖلى اإلال٣ض ؤصٔ الخٓغ الخ٩  عؾت الٗملُت ل٩لماْٟغ
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َْظا  ْالى٣اباث، ؤلاوؿانٖاث خ١ٓ٣ ماُٚاب ملخّٓ لج بلى الاخخجاط ْؤؤق٩ا٫ اإلاٗاعيت 

ْ ماالُٛاب الخام إلاىٓ الؿُاؾُت اإلاٗاعيت ًجٗل مً  ألاخؼابث املجخم٘ اإلاضوي اإلاؿخ٣لت 

ٓز٤ُ  ْج ْ  ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧اإلاؿخدُل عنض  غ ٖنها، بإًب ؤلاٞاصةفي البالص،  في طل٪  مات ج٣اٍع

 ْالخ٤ في املخا٦مت الٗاصلت.اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء  اههها٥
 

 

 ؤلاوؿاناإلاضاٞٗان ًٖ خ١ٓ٣ 

ش يـمد ٓع عاقض اإلاُْغ  مض ِٖس ى البا٦غ ْ مىه

 

 

عؾت مافي م ؤلاوؿانخ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  اههها٥جم عنضَا ٖلى نُٗض  الخـي الخاالثْمً 

ٓع عاقض ْ مى ،دمحم ِٖس ى البا٦غ ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  نااإلاضاٞٗالخ٤ في الخجم٘ الؿلمي، خالت  ه

ش ي ْخت م3124عؽ ما 33مىظ  ماجم ال٣بٌ ٖليه الظًً ،اإلاُْغ ٓعان  ،في الض مً وكُاء ْاإلاظ٧

 ،مً ٣ٖض ٦ثرفي ٢ُغ أل ؤلاوؿان بك٩ل ؾلمي ْقغعي بمجا٫ خ١ٓ٣ ٖمال ناللظا ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

غ مً ْ  ت اخخجاػ اإلاضاٞٗحن٢ض ؤ٦ضث ج٣اٍع ت ال٣ٍُغ ت  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  الكَغ في م٣غ الكَغ

ْؤهّ جم خٓغؤلاهٟغاصيفي الخبـ  ماِْْيٗ اعاتهم ،  ْمداميهم، اٍػ م   ؤيْلم ج٣ضم  مً ٢بل ؤؾَغ

خ٣الِم  ىاصالظي جم اؾد اؤؾباب اٖل
ً
ْلت، بلىا ١ٓ  الخلُجمغ٦ؼ َْكحر  ؤمغ مً ظِاػ ؤمً الض لخ٣

ش ي ؤن ال٣بٌ ٖلى دمحم بلى ؤلاوؿان ٓع عاقض اإلاُْغ ْمىه ْز٣ُت ب٣ُامِ ِٖس ى البا٦غ   ماٖلى نلت 

شخاب    261، م٘  م3124 ًىاًغ 39  ٍع
ً
ْػاعة  بلىبخ٣ضًم عؾالت  ؤلاوؿانمً وكُاء خ١ٓ٣  هاقُا



 

 

 

٫ٓ ٖلى   ،الٟغوؿُتم الؿٟاعة مالخىُٓم مٓاَغة ؾلمُت ؤ "جغزُو"الضازلُت مً ؤظل الخه

 
ً
ٌ َلبهم، ٢ضم اليكُاء عؾالت  ماْٖىض لي،ما في الٟغوس يٖلى الخضزل الٗؿ٨غي  اخخجاظا جم ٞع

ٓظِت   ْ  م،3124/قباٍ ٞبراًغ 7ْطل٪ في  الٟغوؿُتؿٟاعة ال بلىم
ً
ٓ  ٣ْٞا  بلىْعصث  الخـيث ماللمٗل

ٓ  ؤين الغؾالت لم جخًمً ٞة ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  الخلُجمغ٦ؼ   ؤْث جدغى ٖلى ال٨غاَُت مامٗل

  ٓ ْلم جدخ ٓن ال٣ُغي  ماٖلى  الٗى٠،   .ًىهه٪ ال٣اه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دلطهب انثبنثا

رست بدبْم كهُت حُظُى ممحخ انخـٍانخشزَؼبث انىطُُت 

  وانخدًغ انسهًٍ االحخدبجيف احلك 
 

ٗاث  ٕٓ مً الدكَغ عؾت الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي، ماجخجاَل ٧لُت جىُٓم م الخـيًمشل َظا الى

ٗاث ٧ل مً ْلت  :حكَغ ٓصًت ،الٗغبُتعاث ماؤلا ص  ن.ماْٖ ،ْالؿٗ

ٖٓاث  دىا٫ْ هْؾٝٓ  حن مؿخ٣لحن اإلآي  : آلاجُتفي ٖٞغ

٠٢ٓ جل٪ الد :ألاو٫  الٟٕغ ٗاث مً الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي.اؾخٗغاى م  كَغ

ت  بالخ٤ في ؤلاوؿان٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الشاوي: الٟٕغ ْالخجم٘  الاخخجاطخٍغ

 الؿلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عبدهللا اجملاهد ) ابوسهيل (الفناف الكريكاتورم  -



 

 

 

 األول انفزع

ٌ ًبانؼزبُت وانسؼىدَت وػ راثيباإلاسخؼزاض يىلف حشزَؼبث  

 يٍ احلك يف انخدًغ انسهًٍ
 

جي  ٘ الَٓ ْاإلا عاثماؤلا ل٩ل مً ظاء الدكَغ ٓصًت ْؾلُىت ٖالٗغبُت   مامل٨ت الؿٗ
ً
 ج ن، زالُا

ً
مً  ماما

ٓاَىحنمازانت بدىُٓم مت ههٓم ؤً ْمً بُنهم اإلاضاٞٗعؾت اإلا خ٤ ، للؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ٓن ، 

ت في  ْالخجم٘ خٍغ ْاالاخخجاط  عؾت الخ٤ في ما٦خٟذ الض٫ْ الشالر في ؤمغ جىُٓم مالؿلمي، 

ٗاث ال٣ٗابُت لخجم٘ الؿلمي با  ناصعث ٞٗلُ الخـيىهٓم الدكَغ
ً
ٓاَىحن في م ا عؾت َظا ماخ٤ اإلا

ْٞغيذ ظؼاءاث ظىاثُت ٖلى مً ً ْطل٪ ٖلى  ،ٌكاع٥ ُّٞ ؤًْضٖٓ بلُّ  ؤْعؾّ ماالخ٤، بل 

 الىدٓ الخالي:  

ْلتت للبباليؿالٗغبُت:  عاثماؤلا صولت  .2 ٓوي للخ٤ في الخجم٘ الؿلمي في ص  ،عاثماؤلا  خىُٓم ال٣اه

ٓع ه ْلت في اإلاالو صؾخ ت " :مىّ ٖلى (44)صة اض ًٍٓ  ٕماالاظخخٍغ ْص ْج٩ ٓلت في خض الجمُٗاث م٨ٟ

ٓن  ٓن  ،"ال٣اه ٓع ْبظل٪ ٩ً ٓاَىحن يعاحماؤلا الضؾخ ت  ٢ض ؤُٖى للم ْل٨ىّ لم ٕماالاظخالخ٤ في خٍغ  ،

 ْ  الؿلمي، بل ؤَل٤  الاخخجاطًىو ٖلى خ٣ِم في الخٓاَغ 
ُ
خجمِغ" ٖلى ال"ٟٔ ي لعاحماؤلا ٕ كغ  اإلا

ٓباث الؿلمي الخ٤ في الخٓاَغ ٓن ال٣ٗ ْجغ٥ ؤمغ جىُٓمّ ل٣اه ، م2:94لؿىت  4ع٢م  ؤلاجداصي، 

ٓباث مً  2م٨غع  2:8صة ااإلاخُض ههذ  ٓن ال٣ٗ  ؤْ" ٌٗا٢ب بالخبـ ٖلى ؤن:  ؤلاجداصي٢اه

٧ْان مً  ؤْإلاى٘  ،بالٛغامت ٧ل مً اقتر٥ في ججمِغ ٓاثذ  ْالل ٓاهحن  قإهّ ؤن حُُٗل جىُٟظ ال٣

٤ ،ًجٗل الؿلم الٗام في زُغ ً بالخٍٟغ ت اإلاخجمٍِغ ٓا  ،ْؤمغ عظا٫ الكَغ ٓا  باألمغٞٗلم ْعًٞ

ٓا بّ ؤَْاٖخّ  ٓاث  ،لم ٌٗلم ض ٖلى زمـ ؾى ٓبت السجً مضة ال جٍؼ ٓن ال٣ٗ لٛغى ٧ان ا بطاْج٩

مت  ٓاث  ،مامً الخجمِغ اعج٩اب ظٍغ ٓبت السجً مضة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾى ٓن ال٣ٗ ٧ان  بطاْج٩

ْلٓ ٧ان مغزو  مسبإة ؤْة خاملحن ؤؾلخت ْاَغ  ،منهم الخجمِغ إل٠ًخ لظًًامً  ؤ٦ثر ؤْخو ش

مت مً الجغاثم اإلاىهٓم ٖليها في خملِا،  ٓبت ٧ل مً خغى ٖلى اعج٩اب ظٍغ َْٗا٢ب بظاث ال٣ٗ

 .صة "اَظٍ اإلا

نضع ٫ جهُان ٢ض ؤآ ػاًضي، الكُش زلُٟت بً عاحماؤلا ؤن الغثِـ  بىا ط٦ٍغ َىا َٓ جضعًما ْ 

ٓمم  غؾ
ً
ٓن  ا ٓ  م3123لٗام  6جداصي ع٢م الا بال٣اه شث بمابكإن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗل  23 خاٍع

ً الشاوي  ٓٞمبر/حكٍغ وجدؿم الٗباعاث اإلاؿخسضمت في مىاص اإلاغؾىم ح٨ىنها ٖباعاث  م،3123ه



 

 

 

غ الؿىض ال٣اهىوي إلاالخ٣ت مً ٌؿخسضمىن ج٣ىُت  "ًٟٞايت" و"مبهمت الهُاٚت" جٞى

ٖلى زلُٟت اهخ٣اص ٦باع  ،أزغي وطل٪ مً ححن أمىع ء وسجنهم، م ال٣ًاماث أمااإلاٗلى 

م أن بٌٗ  ،وجىُٓم مؿحراث حضون جغزُ أو  ،الضٖىة للنالح الؿُاس ي أو  اإلاؿإولحن، ٚع

ت والُاةُٟت ٖلى  آلاعاءمى٘ جٟص ي  ئلىاإلاىاص تهضٝ    ؤلاهترهذ،الٗىهٍغ
ّ
 ألاؾاس ي ألازغأن  ئال

ت لل٣اهىن َى الخ٣ُُض الكضًض لخ ت الخجم٘ الخٗبُـغ ٣ى١ خٍغ ت ج٨ىًٍ الجمُٗاث وخٍغ  وخٍغ

م ) أل٠ 122ٛغامت ٣ٖىبت الٖلى مً ال٣اهىن  31صة اخُض ههذ اإلا الؿلمي،  231صَع

الضٖىة  أو التروٍج  أو الخىُٓم  أو ث "للخسُُِ ماصوالع( ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗلى  أل٠

 لؿلُت اإلاسخهت".في خ٨مها حضون جغزُو مً ا ما أومؿحراث  أو إلآاَغاث 

ت  الىٓام الاؾاس ي( مً 43صة )اههذ اإلان: مات ٖىؾلُ .1 ٓلت في ٖماالاظخٖلى ؤن خٍغ اث م٨ٟ

ٓعي  ْمً زم ٣ٞض ججاَل الىو الضؾخ ٓن،  ْص ال٣اه ٓاَىحن في الخٓاَغ  ب٢غاعخض خ٤ اإلا

٘ الٗ ماالؿلمي، ٦ الاخخجاطْ   وي زالُماظاء الدكَغ
ً
ٓن زام بكإن جىُٓم م ا عؾت الخ٤ مامً ٢اه

ْلت ٖ ،ْالخٓاَغ الؿلمي الاخخجاطي ف ٘ ال٣ٗابي في ص ٘ ن خظا خظْ مابل ؤن الدكَغ الدكَغ

ٓويٞإَل٤ ٖلى خ٤ الخجم٘ الؿلمي مهُلر "الخجمِغ"  ،يعاحماؤلا  مت  ٗض  ٌُ  مآَْ  ،ٚحر ال٣اه ظٍغ

 
ً
ٓن الجؼاء الٗ( 248) صةالىو اإلا ٣ْٞا ٌ  ظاء ٞيها:  الخـيوي مامً ٢اه ٗا٢ب حالسجً مً ٖكغة "

 زمؿحن  خجاوػ جبٛغامت ال  أو ؾىت  ئلى امأً
 
اال قتر٥ في م٩ان ٖام حخجمهغ ٧ل مً اٖلى  ٍع

 ".الٗام األمًح ؤلازال٫ أوح٣هض الكٛب  ألا٢لمإل٠ مً ٖكغة أشخام ٖلى  زام

ٓصي،  ماٖ ألامغال ًسخل٠  الؿٗىصًت: .4 جي الؿٗ ٘ الَٓ  ألاؾاس يخُض ظاء الىٓام ؾب٤ في الدكَغ

 
ً
ٓاَىحن في  خ٤ ب٢غاعمً  للممل٨ت زالُا ٘ زام  الاخخجاطْ  ٕماالاظخاإلا ْلم ًهضع حكَغ الؿلمي، 

 
ً
 مجغ   لخىُٓم َظا الخ٤، الظي ٌٗض ٞٗال

ً
  ما

ً
ٓن  ٣ْٞا ابم٩اٞدت ل٣اه الظي صزل خحز الخىُٟظ  ؤلاَع

ٓص م3124 ٞبراًغفي   ٍْٟغى ٢ُ
ً
  ا

 
١ٓ مك ْٚحٍر مً الخ٣ ضصة ٖلى الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي 

اث  ٓاَىحن. تألاؾاؾُْالخٍغ   للم

ٓوي للخ٤ في الخجم٘ الؿلمي في ٧ل مً ْٖلُّ ًخطر ؤن ْلت  :الخىُٓم ال٣اه الٗغبُت  عاثماؤلا ص

ٓصًت ْؾلُىت ٖ جىُٓم  بلىمهاصعة الخ٤ في الخجم٘ الؿلمي مىّ  بلىؤ٢غب ن، ماْاإلامل٨ت الؿٗ

ٓلت،مام ْص م٣ٗ ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلاًدىا٢ٌ ٧لُت م٘  ّ ْمً زم ٞةه عؾخّ في خض  ٖالنبالض

  الخـيْ  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ
ُ
عة يج ْلت بًْغ ن جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ مالؼم الض

 بالخ٤ في الخجم٘ الؿلمي.  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 



 

 

 

  انثبين انفزع

 ببحلكُبص يدي متخغ ادلدافؼني ل

انؼزبُت  راثيباإليف  انسهًٍوانخدًغ  االحخدبجحزَت يف 

 ًٌبوانسؼىدَت وػ
 

ٓ  كابّجد ٓ ام ْ ماث ص٫ْ ٖام٠٢ خ٩ ٓصًت  ْالؿٗ ٣ت حٗاملِا ال٣معي م٘ م عاثماؤلا ن  عؾت مافي ٍَغ

ت  ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ ْاإلاضاٞٗاث اإلاضاٞٗحن  ْطل٪  ْالخجم٘ الؿلمي، الاخخجاطلخ٣ِم في خٍغ

ْلُت اإلاٗ ًتماخ بٖالناإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟبامل ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا ىُت اإلاضاٞٗحن 

 ٪ ٖلى الىدٓ الخالي: ْطل ،ؤلاوؿانبد١ٓ٣ 

ْلت ٖألامىجخٗامل الؿلُاث  :نماٖ ت مان م٘ مماُت في ص ْالخجم٘  خخجاطالا عؾت الخ٤ في خٍغ

مت ظىاثُت هي ؤن طل٪  باٖخباع ،الؿلمي متظٍغ ٓوي"  ظٍغ  "الخجمِغ ٚحر ال٣اه
ً
 (248)صة مالل ٣ْٞا

ٓن الجؼاء الٗ ٌ  : ههذ ٖلى ؤن الخـيوي مامً ٢اه  أو ؾىت  ئلىام ًأٗا٢ب حالسجً مً ٖكغة "

 زمؿحن  جاوػ خجبٛغامت ال 
 
اال قتر٥ في م٩ان ٖام حخجمهغ زام مإل٠ مً ا٧ل مً  ،ٍع

عؾاث ماْجدؿم م ،الٗام" األمًح ؤلازال٫ أوح٣هض الكٛب  ألا٢لٖكغة أشخام ٖلى 

عؾههم مابؿبب م ؤْؤزىاء  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  يض٣م٘ هُت بالماُت الٗألامىالؿلُاث 

٢ُٓ ،ٍت الخجم٘ الؿلميلخ٣ِم في خغ  ْاإلاخابٗت ال٣ًاثُت يض اإلاضاٞٗحن ْحؿخسضم ؾالح الخ  ٠

ٕ في جل٪ اإلا ؤْ لِظا الخ٤ت ُالٟٗلعؾههم ماٖىض م ْطل٪ عؾتماٖىض مجغص الكْغ  تخالٟبامل، 

ْٚحَر ًتماخ بٖالناإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل ٓاز٤ُ اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ااإلاضاٞٗحن   . ؤلاوؿانمً اإلا

حاليؿبت إلاى٢ٟها مً الخهض٤ً ٖلى  غى  ن ٚحر م  ماجل ؾلُىت ٖن ساإلاٗغوٝ أْمً 

خُض ناص٢ذ ٖلى زالر اجٟا٢ُاث صولُت ، ؤلاوؿانالضولُت اإلاٗىُت حد٣ى١  الاجٟا٢ُاث

 ،واجٟا٢ُت خ٣ى١ اإلاغأةالٗىهغي،  الخمُُـؼ ظمُ٘ أق٩ا٫  ٣ِٞ وهي: اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى

الٗهضًً الضولُحن للخ٣ى١ اإلاضهُت جهاص١ ٖلى  أو ولم جىًم  ،واجٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل

 ُت.ٖماالاظخو الا٢خهاصًتوالؿُاؾُت والخ٣ى١ 

 
 



 

 

 

ص ي ٣َْٗٓبخبِبت الِىاجي   ْبؾماُٖل اإلا٣بالي الخْغ
 

   
 

ت الٗ ٞٗلى ؾ ُل اإلاشا٫:  ٖلى اإلادامي ال٣بٌ م1221 ىًما 32هُت ًىم ماأل٣ذ الكَغ

مً  ؤلاوؿانن مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ازىئ همٗو  الخغوص ي٣ٌٗىب  واإلاضاٞ٘ الخ٣ىقي

٤ الٗلٟا»أًٖاء  وطل٪  ُٖل اإلا٣بالي،ماخبِبت الهىاتي وئؾ ماَو ،ؤلاوؿانوي لخ٣ى١ ماٍغ

 ئيغاحاهىا ًخابٗىن ٧ ماٖىضفي خ٣ل ٞهىص الىُٟي، 
 
 ؾلمُ ا

 
 ًٖ الٗمل،في الخ٣ل لٗاملحن ل ا

جؼوا حمٗؼ٫ ًٖ الٗالم خج٠ الى٣الت لليكُاء الشالزت واخ  الهىا ألامًو٢ض ناصعث ٢ىاث 

ٞغط ًٖ ٣ٌٗى  ام،أًإلاضة زمؿت  يالخاعج
 
 ماحِى وخبِبت الهىاتي ح٨ٟالت، الخغوص يب و٢ض أ

ً ماْل ئؾ ٨م ٖلُه حالسجً م1221 خمبرؾ 9، وفي الاخخجاػُٖل اإلا٣بالي َع  23 إلاضة خ 

 
 
 .(11) قهغا

ٓهُٓ  9 بلى 3مً  الٟترةْفي  ، ؤلاوؿانمً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ت ؤعبٗبٌ ٖلى ٣جم ال، م3123ً

ْالكاٖغ خمض  ٓص الغاقضي  ص يمً بُنهم ال٩اجب خم ٓهُٓ  22ْفي  ،الخْغ بٌ جم ال٣ م3123ً

ً بِى 33ٖلى   آزٍغ
ً
ًُ  ماشخها ٓا   ٧اه

 
 ىٓ

ً
ٓن اخخجاظا  للمُالبت  م

ً
ًٖ اإلاٗخ٣لحن  اإلٞغاطبؾلمُا

  ظًًالْمً بحن  ،بليهم ؤلاقاعة ؾال٠ تألاعبٗ
ُ
ٓم ا ٓا ً ٓهُٓ 22ٖخ٣ل املخامُت الباعػة  م3123 ً

ٓمي،  ُٖ  ظًًالْمً بحن  ،م3122ٓ ًما فيؾب٤ اٖخ٣الِا زال٫ اخخجاظاث  الخـيبؿمت ال٨ُ ٓا ا خ٣ل

 ؤً
ً
ٓص اماَ ؤلاوؿانً خ١ٓ٣ ن مً اإلاضاٞٗحن ٖازىب الاخخجاظاثفي َظٍ  ًا لغقُضي : الؿُض خم

ص يْالؿُض خمض  ٢ُِٟٓ، اللظاالخْغ ؤخ٩ام  مايضَ ثللمدا٦مت، خُض نضع  ابخالههمْ  مان جم ج

  ةْاخضبالسجً ؾخت ؤقِغ ْؾىت 
ُ
ٓالي، ْ ؤ ٓم  ماَل٤ ؾغاخِٖلى الخ ٓلُٓ  :ب٨ٟالت ً ْفي  ،م3123ً

٫ مالخهضي حدؼم للًالٗحن في أٖا"الٗام ًٖ ٖؼمّ  ؤلاصٖاءؤ٣ٖاب ال٣بٌ ٖلى َاالء ؤٖلً 
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اث ؾلبُت  الؿب وال٣ظٝ، ٌ ٖلى ال٣ُام حخهٞغ خهاماث -وئَال١ الكاتٗاث والخدٍغ  ؤلٖا

ىُت جًغمً قأنها أن  الخـي - ؤلايغاحاثو  (. 78)"حالىًَ واإلاىاَىحن واإلاهالر الَى

 

 ؤخ٩ا بالٗانمت مؿ٣ِ، ؤلابخضاثُت، ؤنضعث املخ٨مت م3123الشامً مً ؤٚؿُـ ْفي 
ً
 ما

ا٫  ْاخضبالسجً إلاضة ٖام  ا مئخا ٍع ١ٓ  ويماْٖٚغامت ٢ضَع بد٤ ٖضص مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ع ،ؤلاوؿان ٓم ْ "حُُٗل خغ٦ت اإلاْغ ٓوي" مٖؼ ٓن َم ٧ل  ،"بٗض بصاهههم بـ "ججمِغ ٚحر ٢اه ْاإلاضاٞٗ

ٓمي، ْ الؿُضة بؿمت الغاظخي، ْ الؿُض هانغ : مً  الؿُض ؾُٗض الِاقمي، ْ الؿُضة بؿمت ال٨ُ

ٓم نا  ب٨ٟالت ً
ً
٢ْض ؤَل٤ ؾغاخِم ظمُٗا    ما٦ م،3123ؤٚؿُـ 22لر، 

ُ
آ٫  ؤؾامتَل٤ ؾغاح ؤ

ٍٓ ٓم  ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ّج  ْ جغص   ،م3123ؤٚؿُـ 22ً
ُ
٣امت ص ؤن الضٖٔٓ ال٣ًاثُت اإلا

  بلىيضٍ حؿدىض 
ُ
ذ باٖتراٞاث ا ْ هخـٖؼ جل٪  بلىْم٘ طل٪ لم جلخٟذ املخ٨مت  ،ؤلا٦غاٍالخٗظًب 
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َْٓ  لم ججغ  ْ  ،اإلاؼاٖم مً  ؤلاٞالث٨ًغؽ مً ْاَغة  نالظي مً قإهّ ؤ ألامغجد٣ُ٣اث ٞيها، 

 .(79)ن ماال٣ٗاب في ؾلُىت ٖ

 اصؾُٗض ظض  

ْاإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣   ؤلاوؿاناإلاضْن 
 

 

 

شْب ٓل 5 خاٍع ْاإلاضاٞ٘ ًٖ م3124ُٓ ً ن   ْ ْم٩اٞدت الكٛب باٖخ٣ا٫ اإلاض ت  ٓاث الكَغ ، ٢امذ ٢

ْمؿ٨ىّ بمداٞٓت ْٟاعاص ؾُٗض ظض  الؿُض  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٠ُ٢ٓ مً مؼعٖخّ  ْن مظ٦غة ج  ،بض

ْز٣ُت بإ مغ٦ؼ  بلىا٢خُاصٍ جم ْ  ،ؤلاوؿان١ٓ كُخّ في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ٣وْطل٪ ٖلى نلت 

ت بمضًىت ناللت ن  اصض  ظْ  ،الكَغ  ْ ١ٓ مض ْمضاٞ٘ ًٖ خ٣ ٓز٤ُ  فيٌٗمل  ،ؤلاوؿانباعػ  اث اههها٧ج

 ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 
 
ْه ٦ْظل٪ ٦خابت مض ٫ٓ اث خؿ  ،  ن، مافي ؾلُىت ٖ ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧اؾت خ

ّ لّ  ما٦بمدام   الاجها٫اص ؿمذ لجض  ٌُ ْلم  ٓظ 
ُ
ى مً اص ٢ض حٗغ  ض  ظ٧ْان  ،ت تهمت ظىاثُتؤًلم ج

 ًٖ 
 
٢ُٓ٘ ٖلى حِٗض بال٠٨ ُلب مىّ الخ ًُ ت، ْفي ٧ل مغة ٧ان  ٢بل لجلؿاث جد٤ُ٣ م٘ الكَغ

ْلم ًّ، ألامغ، ؤلاوؿانالٗمل في مجا٫ خ١ٓ٣  تؼا ل٣ي   م3124 ًىاًغفي ْ الظي ٧ان ؾُٗض ًٞغ
ُ
ؤ

ٌُ ٖلى ؾُٗض ظض   ال٣بٌ لب مىّ ؤن 
ُ
 اص بك٩ل حٗؿٟي بٗض ؤن َ

ُ
ْؤ ت،  م هٟؿّ للكَغ

 
ٞغط ٖىّ في ؿل
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ٓظُّ   ُمى٘ ؾُٗض ظض   ما٦ ت تهم يضٍ،ؤ٢ًْذ الخ٤ صْن ج
ً
في ْؾاثل  م٣االجّمً وكغ  اص عؾمُا

 ؤًهُت ماالٗ ٖالمؤلا 
ً
ي  الخـيفي طل٪ الصخ٠  ما، بًا  ،عؤٍتْ ن ماالؼ ٧ان ٨ًخب ٞيها، مشل صخُٟت 

خ٣االثزىاء ْؤ ْ  ؤلاوؿانالؿاب٣ت، ٧ان اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  الٖا  مدغ
ً
الُبُت إلاكا٧ل  الٗىاًتمً  ما

ْاعجٟإ يِٛ الضم،ْم ،صخُت زُحرة ٌٗاوي منها، ٧ال٣لب ٝ  كا٧ل في الِٓغ،  ٢ْض ؤصث الْٓغ

جؼ ٞيها  الخـي ألاما٦ًصخُت في الٚحر  دخ  ًُ  .(:7) جٟا٢م مكا٧لّ الصخُت بلى٧ان 

 غي ــــــٗمالب اإلاــالؿُض َ

 

 
 

 

شْب  م 3124ؤٚؿُـ  35 خاٍع
ُ
إلاىخسب ل٣ي ال٣بٌ ٖلى الؿُض َالب ؤخمض اإلاٗمغي، الًٗٓ اؤ

ٓعٔ بؿلُىت ٖ ْطل٪ مابمجلـ الك   ،٣ٖب مكاع٦خّ في اٖخهامن، 
ً
ٓاَىحن  جًامىا م٘ اإلا

 ْ 
ً
ٓت بمداٞ ٍت بمُىاء صخاع،ْ مايكأث البُتر٦ُْجىٟثها اإلا الخـيالؿامت  الاهبٗازاثٖلى  اخخجاظا

 ْ ، ٓعاٍ 52لٜ مً الٗمغ خهل الؿُض اإلاٗمغي البالٔٓ مً ظامٗت ال٣اَغة،  ؾىت ٖلى الض٦خ

  ،ْقٛل مىهب مضعؽ
ً
ؾىت، ٢بل ؤن  23لكٗبت اللٛت الٗغبُت بجامٗت صخاع َُلت  ْعثِؿا

 ًُ 
ً
ٓا ٓعٔ الٗ يخسب ًٖ ًُ م3122وي ؾىت مابمجلـ الك  َْٓ ْمىظ طل٪ الخحن  ضاٞ٘ ًٖ مهالر ، 

 خسابالاهؤَالي صاثغجّ 
 
ْزانت ٓعٔ  ٍٓض البِئت.إلاغجبُت بخا ُت بمجلـ الك  ل
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ُ
الكٗبُت  الاخخجاظاثبٗض مكاع٦خّ في  م3122ل٣ي ال٣بٌ ٖلى الؿُض اإلاٗمغي ؾىت ٧ْان ٢ض ؤ

ْ ْبمكاع٦ت  ،ؾُاؾُت ةنالخاثاإلاُالبت ب ً  ؾ٘ للمجخم٘ اإلاضوي في حؿُحرؤ ْب٣ي َع ٓع البالص،  ؤم

خ٣ا٫ ْ ؾاٖت حٗغ   59 الٖا   ؾٓء اإلاٗاملت.ى زاللِا للًغب 

 بنالخاث، ؤٖلً الؿلُان ٢ابٓؽ ًٖ م3122اظخاخذ البالص ؾىت  الخـي الاخخجاظاثْ ٣ٖب 

ْْؾ   ٓعٔ، ٣ٖبها ؾُاؾُت  ْ ٘ نالخُاث مجلـ الك ِا الؿلُىت، اهخسب ا٫ اهخساباث بغإلاؤ هُت حٗٞغ

 ضال
ً
ا ممشال ٓع اإلاٗمغي ٖلى بزَغ ُٖ  ،م3122ؾىت  نهاًتبًٖ مى٣ُت لٔٓ مؿ٣ِ عؤؾّ  ٦خ ٝ غ  ْ

ا ضال ٓاهحن ْؾٓء جضبحَر ٓمت لٗضم التزامِا بال٣ ٓع اإلاٗمغي في ظلؿاث املجلـ باهخ٣اصاجّ للخ٩ ٦خ

٢ًاثُت يضٍ بؿبب اهخ٣اصٍ ٖلى  اثبظغاء م3123الٗام ؾىت  ؤلاصٖاءْٞخذ  ،للكإن الٗام

ْػاعة  الِٟـ ب٥ٓ ٟي   ؤلاؾ٩انإلآْ
ُ
الب اإلا ٘ الخهاهت ٖىّ ض  ، َْ ٓعٔ ٞع عي الٗام مً مجلـ الك

ٌ.ل٨ً  ْْظّ بالٞغ   َلبّ 

ٓش ي، ؾ ٓع اإلاٗمغي، َم: ن٣غ دمحم البل ً م٘ الض٦خ اإلا٣بالي،  ُٗض٧ْان ٢ض جم اٖخ٣ا٫ حؿٗت آزٍغ

َال٫ مباع٥ اإلا٣بالي، زمِـ زه٠ُ اإلاٗمغي، ٖبضالغخمً عاقض الُٟٛلي، ٖبضاملجُض ؾغخان 

ٓش ي،  بضع دمحم اإلاٗمغي، ٖبض هللا نالر اإلاٗمغي، ْظٔغ ال٣بٌ ٖلى  الُٟٛلي، ٖبضهللا خؿً البل

ٔ  َاالء  .نمابؿلُىت ٖ بٗض مكاع٦ههم في مٓاَغة ؾلمُت بمداٞٓت لٓ

 



 

 

 

 : الٗغبُت عاثماؤلا 

 
ً
ٓ  َب٣ا ٓاعصة ماللمٗل ٓن ًٖ خ١ٓ٣ ث ال ٓاظّ اإلاضاٞٗ ٓمت ؤلاوؿانً ُت عاجماؤلا  ْمىخ٣ضْ الخ٩

ْاملخا٦الخًُِ ْالسجً،  ٖت لخ٣ماث الجىاثُت بؿبب مما٤  لؿلمي في الخجم٘ ا ِمعؾههم اإلاكْغ

لٞ ،ؤلاوؿانْالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ٓاث  م3123 ٟي ؤبٍغ َْٓ ؤؾخاط  ألامًاٖخ٣لذ ٢ هانغ بً ُٚض، 

ٓن  الا٢خهاصمدايغ في ٖلم  ٓعب بي الٟغوؿُتفي ٕٞغ ظامٗت الؿ ٧ْان ُٚض ٢ض اهخ٣ض  ،في ؤبْٓ

ٓمت في ال٣ُام بٞكل ا ت، ةنالخاثلخ٩ ٍَٓغ ٢امذ الؿلُاث باٖخ٣ا٫ زالزت ؤشخام  ما٦ ظ

ً، ِٞض ْؤخمض ٖبضالخمِـؾالم الضل٪، ْخؿً ٖلي  آزٍغ َْم ظمُٗالخال٤ ،   ، 
ً
مً وكُاء  ا

ٓمت ، ؤلاهترهذ  تهاليكُاء الشالزت  بلىْْظِذ الخ٩
 
  ما

 
 ،مً ال٣اهىن الجىاتي( 271)صةاحاإلا ٖمال

هذ الؿلُاث ألخمض مىهىع تهمت وّظ  ما٦ ،الٗلىُت إلاؿإولي الضولت ؤلاؾاءةججّغم  الخـي

ًٌ ُت جخمشل في جدٍغياٞئ م٣اَٗت  ئلىال٣ىاهحن مً زال٫ الضٖىة  اههها٥ٖلى  آلازٍغ

 اث والخٓاَغ.الاهخساح

 ٖبض هللا الخضًضي

 ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ 

 

 

شوب ل ئ 3 خاٍع  خ٨ ؤلابخضاثُتؤنضعث مد٨مت ؤبٓ ْبي  م،1223حٍغ
ً
، بد٤ بالسجً إلاضة ٖكغة ؤقِغ ما

  ْ ٓ الؿُض ٖبض هللا  ؤلاوؿانْاإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ن اإلاض نٟ ثماالخضًضي، بههمت ٢ُامّ بيكغ مٗل  ابإجه ذُْ

ٍٓتر، جخٗل٤ بجلؿت اؾخت"ػاثٟ ٢ٓ٘ ج ت الٗلُا بكإن ال٣ًُت ع٢م ؤلاجداصًٕ او٣ٗضث في املخ٨مت ما" ٖلى م

ٞت ب٣ًُت "م3124لٗام  28 ْاإلاْٗغ ٢ٓاج٘  "(،5: عاثماؤلا ، ) ٓز٤ُ ال ْع َام في ج ٢ام ٖبض هللا الخضًضي بض

ْ ٧ان بةم٩اهّ الضز٫ٓ  صازل ٢اٖت املخ٨مت، بط ْلُحن   ؤ٢ًام  ما٦،ٖالمؤلا ْؾاثل بسالٝ اإلاغا٢بحن الض
ً
 ًا



 

 

 

ْع عثِـ في الخيؿ٤ُ بحن الٗاثالث مً ؤظل ظم٘ ؤصلت الضٞا تٕ مً بض ٓزاث٤، ألاقَغ عة ْ ال  ٓ ٧ان ْ  اإلاه

 
ُ
ٓم الجمٗت ٖبض هللا الخضًضي ٢ض ا مً  م3124ع طاآمً  33ٖخ٣ل في الكاع٢ت في ؾاٖت مب٨غة مً نباح ً

ظخّ ْ ؤَٟالّ الشالزت، ق٣خّ خُض ٓاث  ٌِٗل م٘ ْػ ممً  ألامًْ جم اٖخ٣الّ مً ٢بل ٖىانغ في ٢

ٓا بخ٣ضًم مظ٦غة اٖخ٣ا٫ عؾمُت ٓم   ،ًغجضْن اإلاالبـ اإلاضهُت، ْ لم ٣ً
ُ
ت الكاع٢ت  بلى٢خُض زم ا مغ٦ؼ قَغ

ًذ َظا الُلب،ٖىّ ب٨ ؤلاٞغاطهُل  بلىخُض ؾٗذ ؤؾغجّ  ت ٞع ه٣ل ٖبض هللا  جم ْ ٟالت، ل٨ً الكَغ

 م.3124عؽ  ما 39في  ؤبْٓبي بلىالخضًضي 

ذ    ِ ظ  ٓباث ليكٍغ جٟانُل ظلؿت  (376)صة اث بمٓظب اإلاماٖبض هللا الخضًضي اتها بلىُْ ٓن ال٣ٗ مً ٢اه

مً  (57)صة ااإلا بلىْ ٢ض اؾدىضث املخ٨مت في طل٪ ، مدا٦مت ٖلىُت "صْن اؾخ٣امت ْ ًٖ ؾٓء هُت"

ٓم    الخـي، م3123لٗام  تل٨ترْهُؤلابالجغاثم  اإلاخٗل٤ ؤلاجداصياإلاغؾ
ُ
 ؤْ ؤلاهترهذغم اؾخسضام قب٨ت ج  ج

 ٓ ٓلٓظُا اإلاٗل ب٨ٟالت ًٖ اإلاضاٞ٘ ًٖ  ؤلاٞغاط ؤلابخضاثُتْعٌٞ ال٣اض ي في مد٨مت ؤبٓ ْبي  ،ثماج٨ى

لجاهب  ؤلابخضاثُتؾمدذ املخ٨مت   م3124في ظلؿهها اإلاى٣ٗضة في الشاوي مً هِؿان ْ ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ْزاث٣ّ ٢بل بنضاع الخ٨مالضٞ ل باو٣ٗضث في الغاب٘ مً  الخـيْ في الجلؿت الخالُت  ،إ بخ٣ضًم  بٍغ

ٓص الضٞإم3124 ْ  تألاعبُٗحن عاجماؤلا ْ ظمُِٗم مً ؤٞغاص ٖاثالث اإلاٗخ٣لحن في ٢ًُت  - ، ؤصلى قِ

اَا ؤن اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  -الدؿٗحن  ي الظي ؤزغظّ ؤلاوؿانبةٞاصاث ماص  مً ٢اٖت  لم حهاظم الكَغ

ٍٓتر ،املخ٨مت ٢ٓ٘ ج ضاث ٖلى م ٫ٓ مؿإلت الخٍٛغ ٓص خ ٓاب الكِ  ، ْ لم ًخم اؾخج
 
اإلاهاصع ضث ٢ْض ؤ٦

٢ُٓت ٓبتٖلى ؤ الخ٣ ٕ السجً الهاصعة بد٤ ٖبض هللا الخضًضي  ن ٣ٖ ْز٣ُت بٗملّ اإلاكْغ ٖلى نلت 

 ؤلاوؿانالؿلمي في مجا٫ خ١ٓ٣ ْ 
ُ
 مً خملت مؿخمغة م اثظغاءؤلا ٗخبر َظٍ ، ْ ح

ً
 اإلاًا٣ًاثً ظؼءا

شبْ  ،(81الٗغبُت اإلاخدضة) عاثماؤلا في  ؤلاوؿانحؿههضٝ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الخـيال٣ًاثُت  ٓٞمبر  2 خاٍع ه

  م3124
ُ
 ؤقِغ بٗض ؤن ٢ط ى مضة ٖكغة ،ٖبض هللا الخضًضي ؤلاوؿانَل٤ ؾغاح اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

ٓاعصة ْ  السجً،في ٧املت  غ ال ٓالي  هّ ٣ٞضؤ ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  الخلُجمغ٦ؼ  بلىل٣ض ؤقاعث بٌٗ الخ٣اٍع  خ

ْػهّ ؤزىاء ٞترة سجىّ 23  (. 82)٧لٛم مً 

ٓلُ 28ْالجضًغ بالظ٦غ ؤهّ في  ًٖ  ؤلاوؿاناإلاخدضة الؿامُت لخ١ٓ٣  ألاممؤٖغبذ مٟٓيُت  م3123 ًٓ

ت يض اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ما"ال٣ل٤ بكإن  مً زال٫  ،ؤلاوؿانًبضْ ؤهّ خملت ٢مُٗت مدؿاٖع

ْبمن ماْالخغ  اإلاًا٣ًاث ٓص الٗملً الؿٟغ  ْلت"ْهٕؼ الج ،جهاء ٣ٖ ْالُغص مً الض ْؤقاعث  ،يؿُت 

ٌ  أن  ًبضو: "ّؤه بلىاإلآٟيت  ٦ذجت ل٣م٘ اليكاٍ  زاًضؿخسضم بك٩ل متمهُلر أمً الضولت 

لباث مٗالجت  ؤلانالح ئلىؾ٩اث الضٖىاث الؿلمي، وإل  مشل  ؤلاوؿانخ٣ى١  ٢ًاًاالضؾخىعي َو

ىا٥ ٖضص مً  ،مك٩لت البضون  نهم مً الجيؿُت ماخ٨ىمت، جم خغ اليكُاء اهخ٣ضوا ٖالهُت الَو
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ٓمت  ،ت"ؤلاماعاجُ البذ اإلآٟيُت الخ٩ يُإل لال  ؤلاوؿانن ٢ضعة اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ماًبُت عاجماؤلا َْ

ْصٖذ  ً بؿبب م ؤلاٞغاط بلىبٗملِم صْن زٓٝ مً الخى٨ُل،  م الؿلمُت ألوكُت هعؾهماًٖ املخخجٍؼ

 . ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ا بةِْاع  ؤلاوؿاناظّ الٗكغاث مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ْ  ت:الؿٗىصً ٓصًت، ممً ظاَْغ في الؿٗ

 شجاٖههم صْن زٓٝ، ايُِاص
ً
 ٢ْمٗ ا

ً
ٕقضًضًً  ا ٓصًت هدُجت ٖملِم اإلاكْغ  ،مً الؿلُاث الؿٗ

ت  عؾههم لخ٣ِم فيماْم ٓصًتجبضي ال خُض ، الؿلميْالخجم٘  الاخخجاطخٍغ م٘  ن ْ اته ؤي الؿلُاث الؿٗ

ٓم بؤق٩ا٫ الخجم٘ الؿلمي مً ق٩ل ؤي ْج٣ بمٗؼ٫ ًٖ الٗالم  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  اخخجاػ ، 

ْ يالخاعج   الخـي ""اإلاد٨مت الجىاةُت اإلاخسههتم ماللمدا٦مت ؤ بخالههم، 
ُ
للىٓغ في  م3119كئذ في ؤو

اب ٢ًاًا ْاإلاىهٟت مٗاًحر جٟخ٣ض ٧ل الخـيْ  ،ؤلاَع  . املخا٦مت الٗاصلت 

 ؤْ ،نضعث يضَم ؤخ٩ام بالسجً ظًًال ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ بٌٗ ء ماًلي ٢اثمت بإؾ ماُْٞ  

ْمؤلاوؿانجم ال٣بٌ ٖليهم بؿبب ؤوكُههم الؿلمُت في مجا٫ خ١ٓ٣  عؾت خ٣ِم في الخجم٘ ما، 

 هّ و٢ض وظ  الؿلمي، 
 
امًت ومبمااتها ذ ئليهم ظمُٗا  ث ٖامت ٚو

 
شخو  يه أل ىّظ همت، جهلر ألن ج

ء"، و ماو"ٖضم اخترام آعاء الٗل ،"ألامغٖلى َاٖت ولي  الخغوطو " ،"مغألا ٖلى ولي  اثئؤلاٞخمشل "

الٗضالت  ٗاًحر إلا تسالٟحاإلا"حكىٍه ؾمٗت الضولت"، و"الدك٨ُ٪ في اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء"، وطل٪ 

 ث واضخت ومدضصة ماجىظب ٖلى الؿلُاث ال٣ًاةُت جىظُه اتها الخـيالضولُت 
 
٣ا ل٣اهىن ناصع  ٞو

 مً ؾلُت مسخهت. 
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 دمحم البجاصي:

ٓصًت  ؤخض  ماؾس ي الجمُٗت الؿٗ

ْالؿُاؾُت )خؿم(   الخـيللخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

 
ً
ٓهُا  ٢اه

ً
ٓمت جغزُها  .لم جمىدِا الخ٩

 

 

 

شب ٓان اإلاباخض باٖخ٣ا٫ 3123عؽ ما 31 خاٍع م ٢ام ؤٖ

ٗذ ججم   مادمحم البجاصي ٖىض ؤلاوؿان اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ 

ْػاعة اماٖاثالث اإلاٗخ٣لحن ؤ اى، م  لضازلُت في الٍغ

 ْ ال١ ؾغاح ؤ٢اعبهم،  لحن إَل  ظًًالللًِٛ ٖلى اإلاؿْا

ً 9ؤْ  8مً ) ؤ٦ثر٢ط ى بًِٗم  ٓاث َع  الاخخجاػ( ؾى

 صْن مدا٦مت.

ل  21ْفي   م، ؤنضعث املخ٨مت ُخ3123٨ؤبٍغ
ً
بسجً  ما

ْمىّٗ مً الؿٟغ 5دمحم البجاصي إلاضة ) ٓاث،   بلى( ؾى

ٓاث 6إلاضة ) الخاعط ٔ ( ؾى ْطل٪ بههمؤزغ ت بوكاء ، 
ٍّٓ  ؤلاوؿانمىٓمت لخ١ٓ٣  ْحك ٓوي،  بك٩ل ٚحر ٢اه

ْلت في  ْالدك٨ُ٪ في اؾخ٣ال٫ ٖالمؤلا ؾمٗت الض  ،

ْجدٍغٌ ؤ٢اعب مٗخ٣لحن ؾُاؾُحن ٖلى  ال٣ًاء، 

 ْ ٓعة.الاخخجاطالخٓاَغ   ، ْخُاػة ٦خب مدٓ
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 زالض الجِاوي:

ٓصًت للخ١ٓ٣  ًٖٓ "الجمُٗت الؿٗ

 ٝ ْاإلاْٗغ ْالؿُاؾُت،  ٖلى قب٨ت اإلاضهُت 

ؤلاهترهذ باؾم "ؤشج٘ عظل في 

ٓصًت".   الؿٗ

ش   م جم ال٣بٌ ٖلُّ ٖىضما 3122ماعؽ  22بخاٍع

٢ٓ٘ خض   اى، ُٞما ْنل بلى م ص للخٓاَغ في مضًىت الٍغ

ْْظِذ للجِاوي تهم  ؤَل٤ ٖلُّ اؾم "ًٓم الًٛب"، 

 بُنها الخدضر بلى ْؾاثل بٖالم ؤظىبُت. 

ذ املخ٨مت الجىاثُت في مدا٦مخ ش ٢ْض قٖغ  33ّ بخاٍع

ٖٓض لم 3123ٞبراًغ  ْل٨ً جم جإظُل املخا٦مت بلى م م، 

َال١ ؾغاح بم جم 3123ص،  ْفي مُل٘ ؤٚؿُـ ًدض  

 
ً
ٓوي صام ٖاما زالض الجِاوي بٗض اخخجاػ ٚحر ٢اه

 .
ً
با  ج٣ٍغ
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 :مباع٥ بً ُػٖحر

في مجا٫ الضٞإ  يقِ خ٣ٓقاْه مدام  

 .ًٖ خ١ٓ٣ اإلاٗخ٣لحن
 

 

شجم اٖخ٣الّ  ب ٓص  مابِى م،3122عؽما 31  خاٍع ٧ان ٣ً

 
ً
ٖٓت مً  بلى ؾُاعجّ مخجِا ْػاعة الضازلُت إل٢ىإ مجم

لحن ألاشخام ٓا َىا٥ بل٣اء مؿْا زم  ،ججمٗ

حر بهٟخّ ٢ُاصً ،ؤلاههغاٝ  ٧ْان مباع٥ بً ٖػ
ً
في  ا

ٍٓلت، ٧ان ٢ض  ٖٓت جًم ؤ٢اعب مٗخ٣لحن لٟتراث َ مجم

ْػٍغ الضازلُتها٠ًدمحم بً  ألامحر الخ٣ى  ، مؿاٖض 

إلاىا٢كت بَال١  ْاخضُت، ٢بل طل٪ بُٓم ألامىللكاْن 

في مدا٦مههم بك٩ل ٖاص٫،  ؤلاؾغإ ؤْؾغاح ؤ٢اعبهم 

ٓص ْٖ ٣ّ لى٣ل   اإلاخٗل٣ت بظل٪. ألامحر ٧ْان في ٍَغ

ذ امل م،3122ْفي صٌؿمبر خ٨مت في مدا٦مت قٖغ

حههمت "حُُٗل" قإون الخا٦م،  مباع٥ بً ُػٖحر،

ضم  ٦ت في ججم٘ ٚحر لل٣ىاهحن، واإلاكاع  الامخشا٫ٖو

ضم َاٖت ٖلتالٟخىمغزو له، وبض  ء ما، ٖو

 . ألامغٖلى َاٖت ولي  الخغوطو  ،الضًً
 

 م1221/قباٍ ٞبراًغوفي 
 
َل٤ ؾغاح مباع٥ حً ، أ

ٖحر ح٨ٟالت  
 مً ٦ثربٗض اخخجاػ ٚحر ٢اهىوي صام أل ػ

اإلاد٨مت  ذخ٨م م1223 ٞبراًغوفي مُل٘  ،ٖام

حر لٗضم وظىص أصلت جش ذ  الههم  ختصحبراءة حً ٖػ

 . هفي خ٣



 

 

 

 ٞايل اإلاىاؾ٠: 5

  ْ ْ مض ٓٚغافي  ٓج ٓع ٞ ْمه ماؾـ مغ٦ؼ ن 

ي بغنض ، مٗج  ؤلاوؿانٖضالت لخ١ٓ٣ 

ٓز٤ُ  في  ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧ْج

ٓصًت  .الؿٗ

 

 
ُ
شب ٣ل ٞايل م٩ي اإلاىاؾ٠ٖخؤ ٓبغ  3 خاٍع  م3122ؤ٦خ

٢ام بمغاظٗت بصاعة الخد٤ُ٣ الجىاجي في بلضة  ماٖىض

اع  ٓامُت، بٗض ٍػ ر   ،ّمجزلة ممشلحن للؿلُاث الٗ زب 
ُ
ْ ؤ

ٗخ٣ ٌُ قِضتها  ـيــــــالخ اظاثــــاالخخجالجّ بــــــــل لهــــبإهّ 

ضث  ،املخاٞٓت  ُ غ ؤن ًضًّ ْ ٢ضمُّ ٢ُ ْ ط٦غث ج٣اٍع

زظ باألنٟاص
ُ
الخد٤ُ٣ الجىاجي في بصاعة  بلى، ْ ؤهّ ؤ

ْٞايل م٩ي اإلاىاؾ٠ مضاٞ٘ قاب  مضًىت ال٠ُُ٣،

 ٢ًاًاٖمل ٖلى بدض  ،وؿانؤلاباعػ ًٖ خ١ٓ٣ 

٢ُٓت م٘  ٓصًت، بخ٣  ؤلاصٖاءفي طل٪  ماالؿلُاث الؿٗ

ْالجمُٗت الَٓىُت لخ١ٓ٣  بُل  ،ؤلاوؿانالٗام، 
ُ
٢ ْ

اإلاضاٞٗحن الكبان  ؤخضاٖخ٣الّ، ٧ان الؿُض اإلاىاؾ٠ 

ٓتهم لاللخ٣اء م٘  ظًًال ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  جمذ صٖ

مداٞٔ ال٠ُُ٣ لبدض مكاٚل الكباب اإلاخٗل٣ت 

 في طل٪ مُالبههم بٓي٘ خض   ما، بؤلاوؿان بد١ٓ٣ 

ْ ماللخمُحز يض الج ًٖ السجىاء  ؤلاٞغاطٖت الكُُٗت، 

اإلاظَب الكُعي ممً نضعث  ؤجبإالؿُاؾُحن مً 

 بد٣ِم ؤخ٩ام
ً
لت بالسجً في مداٞٓت الكغ٢ُت،م ا  ٓ ُ 

 ؤًْ ٧ان 
ً
ْٞض قبابي الخ٣ى في قِغ  ؤخض ًا ؤًٖاء 

ْهاثبّ، ما ٓا مِٗعؽ بإمحر مداٞٓت الكغ٢ُت   ماْ بدش

يض الكُٗت في املخاٞٓت، ْ  الخمُُـؼجخٗل٤ ب ٢ًاًا

اإلاظَب الكُعي،  ؤجبإمهحر السجىاء الؿُاؾُحن مً 

ٔ ْ مُالب   زال٫  ؤزغ
ً
ن مجضصا ِٗا اإلاخٓاَْغ ٞع

. الخـي الاخخجاظاث
ً
 قِضتها اإلاى٣ُت مازغا

ل  ، بضؤث املخ٨مت الجىاثُت م3123ْفي ؤبٍغ

 ؤًاإلاخسههت 
ً
يل اإلاىاؾ٠، في مدا٦مت ٞا ًا

اىْٖ زغ آ ٣ضث املخ٨مت الجؼاثُت اإلاخسههت بالٍغ

 م، 3125مُل٘ الٗام  ظلؿت لِا
 
هههذ اؤن الجلؿت  بال

ٖٓض للجلؿت  ، لم ًخم الى٤ُ بالخ٨مْ  ْصْن جدضًض م

 .ال٣اصمت



 

 

 

َُبي: 6 ُٓ ؼ ال  ٖبض الٍٗؼ

ٓصًت ًٖٓ ماؾـ في الجمُٗت ال ؿٗ

ْالؿُاؾُت.  للخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

 مدا٦مخّ ظغثْ ، م3122/قباٍ ًغٞبراجم اٖخ٣الّ في 

٢ْام زاللِا ال٣اض ي بمى٘ اإلاههم مً  بك٩ل ٚحر ٖلجي، 

خ٣ّ في الخه٫ٓ ٖلى مؿاٖضة املخامحن للضٞإ ٖىّ 

 
ُ
 ؿِؿ  في الههم اإلا

 
ْاإلاخٗل  الامخشا٣٫ت بٗضم ت اإلآظِت بلُّ 

ْلتْ ، للخا٦م ْ جإؾِـ  مدا ٫ خؼب ؾُاس ي في ؤ

ؼ ٢ًذ املخ٨مت بسجً ٖبض الٗ اإلا ،اإلامل٨ت ٍؼ

َٓ ٓاث في ؾبخمبر 9ُبي إلاضة )ال ًذ  م3122( ؾى ٞع

ٓبت مً الخ٨م الهاصع يضٍ ، جم٨ُىّ مً وسخت م٨خ

ن اؤ٢اعب اإلاههم ْشخه ؤخضؤٞاص بّ  ماْبدؿب 

باآزغ  ؼ الَُٓبي ةن مً الٗاثلت، ٞان ٢ٍغ ن ٖبض الٍٗؼ

  ى الجهُاع ٖهبي.حٗغ  

 

ٓبغ  ٓصًتل٣ُذ خملت باعػة إلاىانغة خ٤ اليؿاء ل٣ م3124ْفي ؤ٦خ خملت  - ُاصة الؿُاعة في الؿٗ

ٓصًت“ ؤْ” خ٣ي ٦غامتي“  اَخ -” خ٣ي عزهت ؾٗ
ً
  ماما

ً
ْلُا   ص

ً
، خُض صٖذ اليؿاء ل٣ُاصة ٦بحرا

  37الؿُاعاث في 
ً
ٓبغ حٗبحرا  الخـي الٟترةْفي  ،الؿُاعاث مىًِٗ مً ٢ُاصة لىٖ ًٖ اخخجاظًِ ؤ٦خ

شؾب٣ذ َظا ال  ماشخو الخ ١ًٟٓ280111  ما٢ْ٘  خاٍع
ً
 صٖ هترهذؤلا ٖبر  ؾا

ً
ْ  ما  ؤ٦ثرلِظا الخ٤، 

  ،مغؤة ٢ضن الؿُاعاثب 211مً 
ً
٢ٓ٘  ْوكغن حسجُال ٢ْض  ،للخملت ل٨ترْويؤلال٣ُاصتهً ٖلى اإلا

 
ً
ْػاعة الضازلُت جدظًغا   ؤنضعث 

ً
ٓبغ  37ْفي  ،يض ال٣ُام بظل٪ قضًضا  ٖضص٧ان ؤ٦خ

ً
ْص ا  مدض

ً
مً  ا

٢ُٓ، اليؿاء ٢ضن الؿُاعاث في ؤهداء البالص ت ج مغؤة ٢ضن الؿُاعاث ( ب25)٠ ْؤ٦ضث الكَغ

اى ْ بْ ْؾذ في املخاٞٓت الكغ٢ُت،  ،)زمـ في الٍغ   في ؤبها(، ةْاخضزيخان في ظضة، 
ُ
ٞغط ٢ْض ؤ

 
ً
ْٖضن بٗضم ٢ُاصة الؿُاعة مغة  ٖنهً ظمُٗا ٓم بٗض ؤن  ٔ في هٟـ الُ ْجم خبـ الصخٟي  ،ؤزغ

  ،ام إلاؿاهضجّ للخملتؤً (9)َاع١ اإلاباع٥ 
ُ
ٓٞمبر 4ٞغط ٖىّ في ْؤ ي جُىع ظضًض ٢امذ وف ،ه

٠، والؿُضة  الؿُضة ؤلاوؿاناإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ى١  ؾمغ حضوي، والؿُضة مىا٫ الكٍغ

حمى٘ اليؿاء  ٢امت صٖىي ٢ًاةُت يض وػاعة الضازلُت جخٗل٤حا ،بؿمت الهضاح

 الؿٗىصًت. الٗغبُت الؿُاعاث في اإلامل٨ت  الؿٗىصًاث مً ٢ُاصة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثالث الفصل
ت ـــــــــــالٗغبُضو٫ ـــــــــــــــــــــــــــــــلتزام الامضي 

خترام خ٤ اإلاضاٞٗحن في ج٨ىًٍ اح

 الجمُٗاث 
زالزت مباخض ٖلى الىدٓ  ا٫ْ ىهد الٟهلفي َظا 

 :  الخالي

ــــــاإلابد ْلُت  ٗاًحراإلا : ألاو٫ ض ـ ت  تالخانالض بدٍغ

ًٍٓ الجمُٗاث.  ج٩

ــــاإلابد   : ض الشاويـ
ُ
 ألا

ُ
  غَ

ُ
ٓهُت اإلا  ال٣اه

 
ت ىٓ مت لخٍغ

ًٍٓ  الجمُٗاث في الض٫ْ مدل الضعاؾت. ج٩

ٓا٢٘  : ضـــــــــاإلابدض الشال ٢ُاؽ مضٔ ، يالٟٗلال

ًٍٓ عؾت الخ٤ في مابماإلاضاٞٗحن جمخ٘  ج٩

 الجمُٗاث.

 



 

 

 

 األولادلبحث 

 حبزَت حكىٍَ اجلًؼُبث  تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل

ًٍٓ الجمُٗاث َىا٥ ؤَمُت زانت للخ٤   مً  ؤلاوؿانضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ اإلاجم٨حن بٛغى في ج٩

ْالؿُاؾُت ْالش٣اُٞت، خُض ٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتْالخ١ٓ٣  ،الخمخ٘ ال٩امل بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت  ُت 

ٓص ظمُٗاث  ٓظ ٓم ؤَلُت ؤن َىا٥ ؤَمُت ٦بٔر ل ْج٣ ْجُالب بالخ١ٓ٣  ْؤَغ جىُٓمُت جضاٞ٘ 

ت الخجم٘ الؿلمي ما٦ ،الخضماثبخ٣ضًم  ً الجمُٗاث والخ٤ في ج٨ٍى ،أن الخ٤ في خٍغ

ٍغ ً ظَى   ماح ،الضًمى٢غاَُتن مً ٖىانغ حٌك٨الن ٖىهٍغ
 
٦بري  ًدُذ لألٞغاص ٞغنا

حر الؿُاؾُت. الخٗبُـغ جم٨نهم مً   ًٖ آعائهم الؿُاؾُت ٚو

ٓاز٤ُ ج٨ٟل  لظل٪ ْلُت لخ١ٓ٣ اإلا ٓاهب ٖضة مً  ؤلاوؿانالض ًٍٓ ظ ٖىانغ الخ٤ في ج٩

. ل٩ل 2"  :ٖلى ؤن ؤلاوؿانلمي لخ١ٓ٣ الٗا ٖالنؤلا ( مً 31صة )االجمُٗاث، خُض جىو اإلا

ت  ام ًجىػ ئال  ،اث والجمُٗاث الؿلمُتٖماالاظخفي  ؤلاقترا٥شخو الخ٤ في خٍغ  أخضٚع

ْلي (33)صة اجىو اإلا  ما٦ ،"ماظمُٗت  ئلى ؤلاهخماءٖلى  للخ١ٓ٣ اإلاضهُت  مً الِٗض الض

ً :ٖلى ؤن ْالؿُاؾُت ً الجمُٗاث م٘ آزٍغ ت ج٨ٍى في طل٪ خ٤  ماح ،"ل٩ل ٞغص خ٤ في خٍغ

  ،مهالخه" ًتماخئليها مً أظل  ؤلاهًمامئوكاء الى٣احاث و
ُ
 إلاىٓمت (98)ع٢م  الاجٟا٢ُتٗخبر ْح

ت الخجم٘ مً  ْلُت خ٫ٓ خٍغ  .تألاؾاؾُ الاجٟا٢ُاثالٗمل الض

ؼ و " :اإلاضاٞٗحن ٖلى ؤن ًتماخ بٖالنمً ( 6)صة اْجىو اإلا  ؤلاوؿانخ٣ى١  ًتماخلٛغى حٍٗؼ

اث  لى الهُٗضًً  ،م٘ ٚحٍر قترا٥باإل ن ل٩ل ٞغص الخ٤، حمٟغصٍ و ٨ًى  تألاؾاؾُوالخٍغ ٖو

  أو  ؤلالخ٣اءالىَني والضولي في 
 
ٖاث ماظ أو ظمُٗاث  أو ث ما، وحك٨ُل مىٓالخجم٘ ؾلمُا

 أو ت ث ٚحر الخ٨ىمُماحاإلاىٓ الاجها٫ٞيها، و ؤلاقترا٥ئليها و ؤلاهًمامٚحر خ٨ىمُت و

 ".ث الخ٨ىمُت الضولُتماحاإلاىٓ

تالخ٤ فَٗجي ْ   ًٍٓ الجمُٗاث،  ي خٍغ َْكمل طل٪ اإلاضاٞ٘/ة ًٖ خ١ٓ٣ الٟغصخ٤ ج٩  ،ؤلاوؿان، 

 ئلى ؤلاهًمامفي  أو  ،أيمٗها في الغ  أو مىٓمت م٘ أشخام ًخ٣ٟىن مٗه  أو في ج٨ىًٍ ظمُٗت 

 
 
 أًوفي الى٢ذ طاجه، ٌكمل َظا الخ٤  ،ظمُٗت ٢اةمت ؾاح٣ا

 
عي للجمُٗاث ماالخ٤ الج ًا

ًائها في ال٣ُام حأوكُت لخد٤ُ٣ مها  أو  ،ٖاثماالج أو  ألاشخام أولر مكتر٦ت أٖل



 

 

 

ئليها وخ٤  ؤلاهًمامًًمً خ٤ حك٨ُل الى٣احاث و ما٦ ،حٗمل خىلها الخـياإلاىايُ٘ 

 الى٣احاث حالٗمل حضون جضزل حٗؿٟي. 

ًٍٓ الجمُٗاث،  تألاؾاؾُ ٗىانغ ْمً ال   أهه ال ًجىػ للخ٤ في ج٩
 
ام  مُل٣ا ٖلى  أخضئٚع

 أهه ٌٗني يغوعة حٗضص الجمُٗاث والى٣احاث ما٦ ،ه٣احت أو مىٓمت  أو  ت ظمُٗتأً ئلى ؤلاهخماء

جخ٤ٟ م٘  الخـيالى٣احاث ٖلى جل٪  أو ح للجمُٗاث ما، خُض أن ا٢خهاع الؿوجىٕى أَضاٞها

 ٗخبـغٌ   ةواخضاجداصاث ه٣احُت  أو ح ٣ِٞ حى٣احاث ماالؿ أو ه هٓام الخ٨م الؿُاس ي، جىظ  

 اههها٧
 
  ا

 
ت الخج واضخا ت الخجم٘ الؿلمي ْفي ماٍْجب م  ،م٘للخ٤ في خٍغ عؾت الخ٤ في خٍغ

ٓص  ٟغى ٖلُّ مً ال٣ُ ًُ ًٍٓ الجمُٗاث صْن ؤن   ج٩
 
  ما بال

ً
ْزانت ْلي،  ٓن الض ٓن  ًجحٍز ال٣اه ال٣اه

ْلي لخ١ٓ٣    ٗخبـغَُ ْ  ،ؤلاوؿانالض
ً
ْزهٓنبُال ٚجى ٖىّ للخمخ٘ ال٩امل  َظا ؤمغا  طا الخ٤، 

ً
في  ا

ٔ آعاء  ؤْؾُاؾُت  ؤْمٗخ٣ضاث صًيُت  ألاٞغاصٌٗخى٤ ٞيها  الخـي الخاالث  ؤْت لؤلٚلبُت سالٟمُ  ؤزغ

 خبىاَا جال
 
 ؤ٢لُت مً الىاؽ.  بال

ٓظض ،ألاَلُتحدسجُل وئقهاع الجمُٗاث  تالخانًخٗل٤ حال٣ىاٖض الضولُت  ماُٞو   نماهٓا ً

ت هاا٦دؿابْ ث املجخم٘ اإلاضوي الغاٚبت مامىٓبكإن ٦ُُٟت جإؾِـ  ٫ْ ، الىٓام شخهُت اٖخباٍع  ألا

 "رزُو"التالشاوي ٌكتٍر  ىٓامالْ  ،(83) ألاَلُتلخإؾِـ الجمُٗت  "ؤلازُاع" مجغص٨ًخٟي ب

ٗاث الض٫ْ مدل الضعاؾت  حٗخمضْ ، اإلاؿب٤  اإلاؿب٤،  "رزُو"التهٓام ظمُ٘ حكَغ
ّ
 أن ئال

  ثمااإلاٗلى 
 
م اؾخ٨أهه  ئلىكحر ح اؾدُٟاء الجمُٗاث و ث جأؾِـ مامؿخلؼ ٫ الٗضًض مً ماٚع

 ٞاهه ٦شحر  ،ظمُ٘ قغوٍ الدسجُل
 
ٌ َلباث ما ا   ًخم ٞع

ّ
ُت جأؾِـ الجمُٗاث اإلاٗى

 ٖلى أؾباب  الخاالثوفي بٌٗ  ،ؤلاوؿانحأوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ 
 
ٌ مبيُا ٨ًىن الٞغ

 ،وبضون ئم٩اهُت اؾخئىاٝ ال٣غاع لضي ظهاث ٢ًاةُت ،ؤلاصاعةأمىُت ٚحر مدضصة مً ظهت 

مً ًيخمي لهظٍ  أو ٚحر اإلاسجلت  ثماجدٓغ أوكُت اإلاىٓالضو٫  ٍومً اإلاشحر لل٣ل٤ أن َظ 

 مااإلاىٓ
 
لظل٪ ٞان وكُاء اإلاجخم٘  ،الخاالث٣ٖىباث قضًضة في َظٍ  ث وجٟغى أخُاها

                                                           
ستالـ فمعظم هذر البلداف تقتضي أف تصدر احلكومة إيصاالن إب ،أخرل ما تفرض قيودان  ار" فإهنا غالبان تعتمد نظاـ "اإلخط التػيابلنسبة للبلداف  ( 72

كال تصدر إيصاالت أك  التسجيل كلكن ادلمارسة العملية ت ظهر يف بعض احلاالت أف السلطات تتجاهل طلبات ،كإصدار كثيقة التسجيل الطلب
ما يتم حظر أنشطة ادلنظمات غَت ادلسجلة أك من ينتمي ذلذر ادلنظمات كجيرم  علق ابلتسجيل، كثَتان كمثل ما هو متبع فيما يت ،كاثئق اإلستالـ

 فرض عقوابت شديدة. 



 

 

 

 
 
مهم ؾىي الٗمل بك٩ل ٚحر ٢اهىوي حدُض ٌٗغيىن أهٟؿهم ماأ اإلاضوي ال ًجضون حضًال

 .(84)ومإؾؿاتهم للخُغ اإلاؿخمغ

ْ ب تاإلاٗىُ تالخان ةاإلا٣غع  ؤيْبدؿب ع    هّ ًجب ؤٞة ،ؤلاوؿانحن ًٖ خ١ٓ٣ يإ اإلاضاٞٗإ
 
ٓن  ال ٩ً

ٍْجب الؿ  ،
ً
ا ْجًُماالدسجُل بظباٍع ٓم  ل٘ بإوكُهها صْن ؤن جًُغ ح للجمُٗاث بإن ج٣

ٓن ًجب ؤن  تالخان ةٔغ اإلا٣غع جخُلب الدسجُل، ج الخـيبت لؤلهٓمت باليؿ ماؤ للدسجُل، ؤن ال٣اه

ْال٣غاع النهاجي الباث ُّٞ،  بحن ج٣ضًم َلب ما الٟترةاإلاىٓمت في الجمُٗت/  ر ْي٘ٓض  ًُ  الدسجُل 

ٓن َظٍ اإلاىٓ  ةاإلا٣غع  ْجٔغ  ؤن ًهضع ال٣غاع النهاجي، بلىا ث خغة في بضء ؤوكُههماْؤهّ ًيبغي ؤن ج٩

ىُت  تالخان ٗاث الَٓ ْاإلاى تالخانؤن الدكَغ ْ مآبالجمُٗاث  ٓمُت  ٓي ٖلى  الخـيث ٚحر الخ٩ جدخ

ٓاثم  ٓح بها باألوكُت٢ ٓعة  ،اإلاؿم ْ  بلىبق٩الُت ْجل٪ املخٓ  ٖلى ًجغي الخإ٦ُض ما٦ ص،ؤبٗض الخض

٫ٓ اإلاىٓ ْاؾخسضامّ، بماؤن بم٩اهُت خه ْجل٣ُّ  ٍٓل  ٢ْضعتها ٖلى َلب الخم ٍٓل،  في  ماث ٖلى الخم

ت الخجم٘ ْي ت ٖمل مىٓماطل٪ مً مهاصع ؤظىبُت، َٓ ٖىهغ ؤنُل في الخ٤ في خٍغ ث مان خٍغ

 . (85)املجخم٘ اإلاضوي

 

                                                           
 .( راجع يف ذلك: مرفت رمشاكم، تعزيز الًتبية على حقوؽ اإلنساف كبناء القدرات، حرية أتسيس اجلمعيات، من إصدارات منظمة العفو الدكلية 73
، الفقرات  /A/64 226، ـ 2119آب  /أغسطس 4 اخلاص ادلعٍت أبكضاع ادلدافعُت عن حقوؽ اإلنساف ادلقدـ للجمعية العامة، تقرير ادلقرر (  74

(55 ،59 ،61 ،66 ،71 ،79 ،91.) 



 

 

 

  ادلبحث انثبين

يف حكىٍَ اجلًؼُبث حزَت هحك يف ن ادلُظًت انمىاَني

 اندول انؼزبُت زلم اندراست

ٓصًت، لا الٗغبُت ل٨تمللم ألاؾاس يباؾخصىاء الىٓام  الُمً : مً ٧لصؾاجحر  نغاخت ؤ٢غثؿٗ

 ْ ْ  ً ْالبدٍغ ٍٓذ  ْٖ عاثماؤلا ال٩ ٓاَىحنبن، ما٢ُْغ  ْ في  د٤ اإلا ًٍٓ الجمُٗاث  بليها  ؤلاهًمامج٩

ذ أن ًخم م ،في ؤوكُهها ؤلاقترا٥ْ  ً الجمُٗاث ماول٨نها اقتَر ت ج٨ٍى  عؾت خٍغ
 
٣ا  ٞو

ٗاث الضو٫ الٗغبُت ـــــ ٣ىاهحن اإلاىٓمت لظل٪، ٞجاءث جل٪ ال٣ىاهحن لل لخٟغى ـــــ ٦ٗاصة حكَغ

 ٢ُىص
 
م مً اإلاىاَىحن في  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ مكضصة ٖلى خ٤ ٖضًضة و  ا حَر ٚو

  اإلاكغوٖت.  ع٦ت في أوكُههائليها واإلاكا ؤلاهًمامو ج٨ىًٍ الجمُٗاث

ت مى٠٢ الضؾاجحر ً الجمُٗاث  مً الخ٤ في خٍغ   ج٨ٍى

ًٍٓ الجمُٗاث  ذ الُمً الخ٤ في ج٩ ً ال٨ٍى  نماٖ ٢ُغ الؿٗىصًت عاثماؤلا  البدٍغ

ٓعٍت اإلاىُ  ٓاص الضؾخ  اإلا
 
مت لِظا ٓ

 الخ٤ 

ماصة

69 

 ماصة

54 

 ماصة

38 

 ماصة

44 

ماصة ----

56 

 ماصة

44 

ً الجمُٗاث ما٦ُٞت للضؾاجحر الٗغبُت الؿمت الٗامت اإلاكتر   ًخٗل٤ حالخ٤ في ج٨ٍى

الىو  الضؾخىع  م

 ال٣اهىوي

 الكغوٍ وال٣ُىص اإلابضأ الٗام

٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  13صة ااإلا صؾخىع الُمً 2

 اإلاىاَىحن

 .ًسضم أَضاٝ الضؾخىع  ماح

ذ 1 ٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  13صة ااإلا صؾخىع ال٨ٍى

 اإلاىاَىحن

 
 
٣ا  ُنها ً   الخـي ٕألاوياللكغوٍ و ٞو

 .ال٣اهىن 

3  ً ٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  17صة ااإلا صؾخىع البدٍغ

 اإلاىاَىحن

 
 
٣ا  ُنها ً   الخـي ألاويإللكغوٍ و ٞو

 ال٣اهىن.

٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  33صة ااإلا الٗغبُت عاثماؤلا  1

 اإلاىاَىحن

 .م٨ٟىلت في خضوص ال٣اهىن 

٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  11صة ااإلا ٢ُغ صؾخىع  1

 اإلاىاَىحن

 
 
٣ا  ُنها ً   الخـي ألاويإللكغوٍ و ٞو

 ال٣اهىن.

 ألاؾاس يالىٓام  1

 ن ماٗل
٦ٟالت الخ٤ لجمُ٘  33صة ااإلا

 اإلاىاَىحن

 
 
٣ا ُنها ً    الخـي ألاويإللكغوٍ و ٞو

 .ال٣اهىن 



 

 

 

 

٠٢ٓ ا ماُٞ دىا٫ْ هْؾٝٓ  ٗاث الَٓىُتًلي م ت عؾت ماممً اؾت في البلضان مدل الضع  لدكَغ خٍغ

ْطل ًٍٓ الجمُٗاث،  ٗاث مً الٗىانغ ازال٫ اؾخٗغ  ً٪ مج٩ ٠٢ٓ جل٪ الدكَغ  تألاؾاؾُى م

ًٍٓ الجمُٗاثعؾت ماإلا ت ج٩  : ْهي  الخ٤ في خٍغ

 اإلااؾؿحن للجمُٗت.  ألاٞغاصلٗضص  ألاصوىض الخ .2

  هٓام جإؾِـ الجمُٗاث. .3

ٓح بها ألاوكُتَبُٗت  .4 ْجدضًض ألاَلُتللجمُٗاث  اإلاؿم ٓعة.  ألاوكُت،   املخٓ

تالجِت  .5 ٫ٓ َلباث ها بكإن نالخُاتْ هت بخل٣ي َلباث الخإؾِـ املخخ ؤلاصاٍع ٢ب

ًِا. ؤْالخإؾِـ   ٞع

ٌ الخإؾِـ. .6  الًُٗ في ٢غاع ٞع

ٓاعص اإلا .7  لُت للجمُٗاث.ااإلا

ٓص ٖلى م .8  .ألاوكُتعؾت ماال٣ُ

ٓمُت ٚحر اإلاغزو لِا. ث ماح باإلاىٓماالؿ .9  ٚحر الخ٩

 

ٗاث الٗغبُت مً الخض ليؿبت إلاى٠٢ الدحا .2 ًم٨ً للجمُٗت:  لٗضص اإلاإؾؿحن ألاصوىكَغ

ٗاث  ٢ِٟٓا مً خُض  مًالٗغبُت الض٫ْ جهي٠ُ حكَغ لٗضص اإلااؾؿحن  ألاصوىجدضًض الخض م

ٖٓحن بلى  تالخانللجمُٗت   صٖضٌؿخلؼم  :ألاو٫ الىٕى  : عثِؿحن ه
ً
  ا

ً
 وؿبُ ٢لُال

ً
مً اإلااؾؿحن  ا

ْلُت اإلاخٗاٝع ٖليها ٗاًحراإلا٣ًترب مً لخإؾِـ الجمُٗت  ْ الض ٓن ع٢م  منها،  م 2:73لؿىت  35ال٣اه

ْلت ا ألاهضًت ْظمُٗاث الىٟ٘ الٗامبكإن  ذفي ص ٓن  ( مً َظا5صة )اخُض حكتٍر اإلا، ل٨ٍى  ؤ ال٣اه
 
 ال

خّ اإلااصة ) ، ( ؤشخام٣ً21ل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ ) ٓن 5َْٓ هٟـ الٗضص الظي بقتَر ( مً ٢اه

ْالش٣اُٞت ع٢م ) ً:2:9( لؿىت 32الجمُٗاث ْألاهضًت الاظخماُٖت  ْلت البدٍغ  . م في ص

ٗاث باقي ْالظي جمشلّ  :الىٕى الشاوي ماؤ   الٗغبُتالض٫ْ حكَغ
ُ
 اإلا

 
ًٍٓ ىٓ ت ج٩ مت للخ٤ في خٍغ

 ٖضص، ٞهي حؿخلؼم الجمُٗاث
ً
 بحر ٦ ا

ً
 وؿبُ ا

ً
َْٓ ألاَلُت جمُٗتلخإؾِـ ال مً اإلااؾؿحن ا  ما، 



 

 

 

ْػ ً  ؾاثض َٓ  ما خجا
ً
ْلُت  مٗاًحرلل َب٣ا  الض

ُ
ْطل٪ ٖلى الىدٓ اإلابحن في اإلا ٫ْ خٗاٝع ٖليها،  الجض

 :  الخالي

ىُت  ٗاث الَى  تالخانإلاإؾس ي الجمُٗت  ألاصوىمً الخض مى٠٢ الدكَغ

صوي لٗضص ألا الخض  ال٣اهىن  م

 اإلاإؾؿحن للجمُٗت 

الىو 

 ال٣اهىوي 

 جهي٠ُ 
 
٣ا للمإقغاث  ٞو

 الٗاإلاُت 

 32ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ال٣اهٓن الُمجي 2

 
ً
 شخها

ْػ ً ( 2صة )ااإلا إلاخٗاٝع اإلااقغاث الٗاإلاُت ا خجا

  .ٖليها

ٍٓتيال٣اهٓن  3  21ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ال٩

 ؤشخام 

ًخ٤ٟ م٘ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  ( 5صة )ااإلا

  .ٖليها

ج 4  21ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ   يال٣اهٓن البدٍغ

  ؤشخام

ًخ٤ٟ م٘ اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  ( 5صة )ااإلا

 ٖليها.

 31ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ال ٣ًل  عاثماؤلا ٢اهٓن  5

 شخه
ً
  ا

ْػ ً ( 3صة )ااإلا اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  خجا

 .ٖليها

 31ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ال٣اهٓن ال٣ُغ ي 6

 شخه
ً
  ا

ْػ ً ( 3صة )ااإلا اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  خجا

 .ٖليها

 51ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ويماال٣اهٓن الٗ 7

 شخه
ً
  ا

ْػ ً ( 7صة )ااإلا اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  خجا

 .ٖليها

ٓصي  8  31ال ٣ًل ٖضص اإلااؾؿحن ًٖ  ال٣اهٓن الؿٗ

 شخه
ً
  ا

ْػ ً ( 2صة )ااإلا اإلااقغاث الٗاإلاُت اإلاخٗاٝع  خجا

 .ٖليها
 

 

ٗاث الٗغبُتحاليؿبت إلاى٠٢ الد .1 جإزظ  : ألاَلُت الجمُٗاثقغوٍ جأؾِـ هٓام و مً  كَغ

ٗاث الض٫ْ الٗغبُت  خإؾِـ الجمُٗت، خُض ؤلؼمذ ب ؤلاظباعي  لترزُو""ابىٓام  ظمُِٗاحكَغ

ٗاث َالبي الخإؾِـ  عة جل٪ الدكَغ تالجِت  بلىالخ٣ضم بُلب بًْغ ْػاعة املخخهت ؤلاصاٍع ْهي   ،

ن مُت في الٛالب ٖماالاظخ الكْا ًُ  ، ألٖا ٓطط ْؤن  ٓاعصة في هم ٤ بهظا الُلب ملء البُاهاث ال ٞغ

ْؤَم ألاَلُتللجمُٗاث  ألاؾاس يالىٓام  ٓ  البُاهاث َظٍ،  ائ: ثماْاإلاٗل  ؾم الجمُٗت وم٣َغ

 ، الغةِـ
 
ًاءء ماأؾ، ألاَلُت مُٗتظله الجأوكئذ مً الٛغى الظي أ اإلاإؾؿحن  ألٖا

ت وأهىاٖها و  ،ومهنهم ومدا٫ ئ٢امههم  وأل٣ابهم و ؾنهم ٢بىلها  اثئظغاءقغوٍ الًٍٗى

ًاءؾ٣اَها وخ٣ى١ وئ ٣ت ج٨ىًٍ مجلـ ، وواظباتهم ألٖا اناجه وهٓام وازخه ؤلاصاعةٍَغ

حر الٗاصًت و  ،الٗمل ُٞه  اثئظغاء٢ىاٖض وأؾـ جىُٓم الجمُٗاث الٗمىمُت الٗاصًت ٚو

٢ىاٖض حٗضًل هٓام الجمُٗت وئوكاء ، ا وقغوٍ صخت او٣ٗاصَا وازخهاناتهاصٖىجـــه



 

 

 

ا مـــــً الجمُٗاث، مائص أو غوٕ لٟا مىاعص الجمُٗت و٦ُُٟت اؾخٛاللها والخهٝغ ظها م٘ ٚحَر

٣ ٍغ  و  ،لُتاؾىهها اإلا نهاًتو  بضاًتا و ت مغا٢بت ئهٟا٢هٞيها َو
 
 قغوٍ خل الجمُٗت خال

 
 
ا  و٢ىاٖض جهُٟهها ومهحر أمىالها .  ازخُاٍع

ٗاث الٗغبُت تالخانالىهىم ال٣اهىهُت   بكغوٍ جأؾِـ الجمُٗاث في الدكَغ

ْلت ٓصًت ٖمان ٢ُغ ؤلاماعاث الُمً الض ً الؿٗ ٍٓذ البدٍغ  ال٩

الىو 

ٓوي  ال٣اه

 5اإلااصجان 

مً  9ْ

ٓن   ال٣اه

اإلااصجان 

مً   3ْ4

ٓن   ال٣اه

مً  6ْ 5

ٓن   ال٣اه

 7اإلااصجان 

مً  8ْ

ٓن   ال٣اه

 2اإلااصجان 

مً 6ْ

ٓن   ال٣اه

مً  6ْ 5

ٓن   ال٣اه

ٓاص   6ْ 5اإلا

مً  7ْ

ٓن   ال٣اه

 

 اإلادٓىعة ٖليها: ألاوكُتو ألاَلُتاإلاؿمىح بها للجمُٗاث  ألاوكُتحاليؿبت لُبُٗت  .3

ٗاث زخلٟذ ا ٖضم الىو  ها َٓل٨ً ًٓل الجام٘ اإلاكتر٥ بُنْ  في َظا الكإن،الٗغبُت الض٫ْ حكَغ

اجّ  ؤلاوؿانٖلى ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ْمُاصًً ٖمل  مجاالثيمً  تألاؾاؾُْخٍغ

 :الخاليْطل٪ ٖلى الىدٓ ، ألاَلُتالجمُٗاث 

 الخضًض ًٖ جىا٫ْ ٞةهّ   :بكأن الجمُٗاث م1222( لؿىت 2ع٢م ) حاليؿبت لل٣اهىن الُمني

ْمبهمت، خُض ههذ اإلا مجاالث ٖملِاْ  ألاَلُتلجمُٗاث ؤٚغاى ا مً ( 3)صة ابهُٛت ٖامت 

ِٟا للجمُٗت  ٓن في م٣ام حٍٗغ  ألخ٩ام ظمُٗت ؤَلُت ؤيها ٖلى ؤج ألاَلُتال٣اه
ً
: " جم جإؾِؿِا َب٣ا

ٓن مً ٢بل ؤشخام َبُُٗحن ال ٣ًل ٖضصَم ًٖ   ٖىض َلب الخإؾِـ (32)َظا ال٣اه
ً
 ْ ،شخها

 ٖلى 52)
ً
جد٤ُ٣ مىٟٗت مكتر٦ت لٟئت  ألاؾاس يٚغيِا  ،الخإؾِس ي ٕماالاظخٖىض  ألا٢ل( شخها

ْلم ؤْ ،ُٖت مُٗىتمااظخ صي اال حؿههضٝ مً وكاَِا ظجي الغبذ اإلا ،ؤوكُت طاث هٟ٘ ٖام تؼا

ًائها   ،أٖل
ً
ٓخا ٍٓت ٞيها مٟخ ٓن هٓام الًٗ ٩ٍْ 

ً
ٍ املخضصة في هٓامِا  ٣ْٞا  ." ألاؾاس يللكْغ

مىٟٗت مكتر٦ت لٟئت الؿعي لخد٤ُ٣ في الُمً َى  ألاَلُتُاث للجمٗ ألاؾاس ين الٛغى ئ

أوكُت طاث هٟ٘ ٖام، وال ق٪ أن َظا الىو اإلابهم ًىُىي  تؼاولم أوُٖت مُٗىت مااظخ

ٌ ٚحر مباقغ ل ومُاصًً ٖمل الجمُٗاث  مجاالثجدضًض في أمغ  ؤلاصاعةجهت ٖلى جٍٟى

ى ، حاألؾاؽ، وهي مؿألت ٢اهىهُت ألاَلُت  مٗاًحر للت ناعزت سالٟى مًىُىي ٖل ماَو



 

 

 

تالجهت خُض ًجٗل حُض  ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ ئٖالنالضولُت اإلاكاع ئليها في  ؾلُت  ؤلاصاٍع

٘ و   نالخُت "اإلاىذ واإلاى٘" حال ع٢ُب.  الدكَغ

ٓاعث ْ  دٓغ الخـي ألاوكُتمً باليؿبت للمدٓ ذ عؾهها،مام ألاَلُتالجمُٗاث ٖلى  ًُ  ٣ٞض اقتَر

ٓن  /ؤ( م5ًصة )ااإلا  ؤ ال٣اه
 
ْؤَضاِٞا سال٠ج ال ٓاهحن  ؤوكُت الجمُٗاث  ْال٣ ٓع  ؤخ٩ام الضؾخ

ٗاث الىاٞظة، ٦ ذ اإلا ماْالدكَغ ؤوكُت طاث  عؾتماٖضم م ألاَلُت( ٖلى الجمُٗاث :2صة )ااقتَر

ْلم ؤْ ،َاب٘ خؼبي ٓالِا لِظ ؤْ ،ُتالاهخساب الضٖاًت ٫ماؤٖ تؼا  ٍال٣ُام بدسخحر ظؼء مً ؤم

غاى ٓعة مباقغة  ألٚا  . باقغةٚحر م ؤْبه

 بكأن  م2911لؿىت  11ع٢م  ال٨ىٍتي ٣اهىن ال ماأ
 
٫ ّٗض ألاهضًت وظمُٗاث الىٟ٘ الٗام اإلا

وكاٍ الجمُٗت الىو ٖلى ؤن ( مىّ ب2صة )ا٦خٟذ اإلاا٣ٞض : م 2911( لؿىت 13ح٣اهىن ع٢م )

اض ي"  ؤْصًجي  ؤْز٣افي  ؤْعي مابيكاٍ اظخ"ال٣ُام ٝ  ٌؿههض ألاَلُت خل٪ ل مجاالث جدضًض صْن  ٍع

ذ ألاوكُت ْاقتَر ٓن  ( م7ًصة )ااإلا،   ؤ ال٣اه
 
ٚغى ٚحر  ؤي٤ُ٣ جد بلى ألاَلُت حؿعى الجمُٗاث ال

 ٕ ٝ   ؤْمكْغ اث  ؤْن ال جخضزل في الؿُاؾت ؤْ  ،ال ًضزل يمً ؤٚغايِا ؤْ ،صابلآل  مىا اإلاىاٖػ

ت، ٦ب ؤْالضًيُت  ْالٗىهٍغ ْالُاثُٟت  ْ  مازاعة الٗهبُاث   ؤ( 3صة )اظبذ ٖليها اإلاؤ
 
ٕٓ  ؤيجباقغ  ال ه

ْ  مً اليكاٍ ااقِب٢بل حسجُلِا    َع
ً
ٓن.  َب٣ا  لل٣اه

 في صولت  ألاَلُتؾؿاث إ بكأن الجمُٗاث واإلا م1223لؿىت ( 1)ال٣اهىن ع٢م عص أو و 

ْ مىّ ( 3صة )ااإلافي  الٗغبُت: عاثماؤلا  ْهي الٗمل ٖلى  مجاالثؤَضاٝ  مدضصة لٗمل الجمُٗاث 

ٓ  ؤْز٣افي  ؤْصًجي  ؤْعي ما"وكاٍ اظخ: جد٤ُ٣ ث بوؿاهُت ماج٣ضًم زض ؤْ ،ٞجي ؤْببضاعي  ؤْي وؿ

ذ اإلا ما٦، زبرة ٞىُت في ظمُ٘ ؤوكُهها" ؤْ  ؤ ألاَلُت( ٖلى الجمُٗاث 2صة )ااقتَر
 
حؿههضٝ  ال

ٓن ٖلى ؤًٖاء24صة )آغث اإلاْخجد٤ُ٣ الغبذ،   ؤْ ،الجمُٗت الخضزل في الؿُاؾت ( مً ال٣اه

اث الُاثُٟت  ت  ؤْبزاعة اإلاىاٖػ طُت ْ ٖضم الضًي ؤْالٗىهٍغ غاىًٖ  الخْغ املخضصة في هٓامِا  ألٚا

ٖاث مااظخ أو مإجمغاث  أيٞـــي  ؤلاقترا٥ٖضم ظىاػ ( ٖلى 21صة )اصث اإلاوقّض  ،ألاؾاس ي

 الٗغبُت  عاثماؤلا زاعط صولت 
ّ
ى  ،ؿب٤ مً الىػاعةحترزُو م   ئال الضولُت  ٗاًحر اإلا سال٠ً   ماَو

 . ؤلاوؿان١ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى  ًتماخ ئٖالناإلاكاع ئليها في 



 

 

 

في  ألاَلُتحانضاع ٢اهىن الجمُٗاث م 1222لؿىت  (21)اإلاغؾىم الؿلُاوي ع٢م  أن ما٦

ام  1222وحٗضًالجه ٖام  نماٖ ؾلُىت ام  1221ٖو ٘  1227ٖو ٢ض اجب٘ هٟـ ههج الدكَغ

ْ ي بإن عاحماؤلا  ٓم الؿلُاوي( 2/4صة )اعص في اإلاؤ  ً الخـي ،الٗامت ألاوكُت مً اإلاغؾ
ُ
 عؾِامام٨ً ؤن ج

٦ْظل٪ زحري" ؤْز٣افي  ؤْعي ما"ال٣ُام بيكاٍ اظخ ْهي: ألاَلُتالجمُٗاث   ، ْ ( مً 5صة )اإلاا عصثؤ

ٓم املاإلا ٓلِا: ألاَلُتالٗامت لٗمل الجمُٗاث  جاالثغؾ  " ب٣
ُ
حٗمل ٞيها  الخـي جاالثص املدض  ج

اًت حي:إً ماالجمُٗت ب اًت، ألاًخام ٖع ْ  ٖع ٓلت  ٓمتالُٟ اً، اليؿاثُت الخضماث، ألام حن، اإلاؿى   تٖع

اًت ْ اإلاٗا ٖع ٔ وكُت ؤ ؤْ مجاالث ؤي، تالخان الٟئاث٢حن  ٓػٍغ  ؤزغ ٓا٣ٞت  بياٞههأًغ ال بٗض م

ٓػ  ال ًج ٓػعاء  ٓػٍغ  ،مجلـ ال ٓا٣ٞت ال  ".  ْاخضمً مجا٫  ؤ٦ثرل الجمُٗت في ن حٗمؤبٛحر م

ْهي:  ألاوكُت( ٖلى 6صة )اْههذ اإلا ٓعة ٖلى الجمُٗاث   املخٓ

 

دٓغ - ؤ ًٍٓ  ؤْبالؿُاؾت  قخٛا٫الا ٖلى الجمُٗت  ًُ ٓع الخضزل في  ؤْ ألاخؼابج٩ ٔ ن جىإؤْٖليها  ،الضًيُت ألام

 ْ ٍٓتًٖ الخ٨خالث ال٣بلُت  ٓػ لِا الٟئ  :ليًما ال ًج

 ص في هٓامِا.وكاٍ ٚحر اليكاٍ املخض   ؤيعؾت مام - ب

  ،م٣ٍغ زاعط البالص هاص   ؤَُْئت  ؤْظمُٗت  بلى جىًم   ؤْحكتر٥  ؤْن جىدؿب ؤ - ث
 
ٓاٞ بال ٓػٍغ .بٗض م  ٣ت ال

  ،ل٣اء املخايغاث الٗامتب ؤْاإلاِغظاهاث  ؤ٢ْامت الخٟالث الٗامت ب - ط
 
ٖلى جغزُو بظل٪  بٗض الخه٫ٓ  بال

ٓػاعة  .مً ال

ٓص ب - ص ْٞ ٓص مً زاعط البالص ؤْزاعط الؿلُىت  بلىعؾا٫  ْٞ   ،اؾخًاٞت 
 
ٓا٣ٞت  بال بٗض الخه٫ٓ ٖلى م

ٓػاعة  .ال

ٓلُت في م جىا٫ْ  ؤْع مالٗب ال٣ -ٌ  باث ال٨د ااإلاكْغ  .٣اَع

  ،ُتظِاث زاعظ بلىج٣ضًم مؿاٖضاث  -ْ 
 
 .ًتالخحر ٫ ماٖهُت لؤل ماٖبر الُِئت الٗ بال

مً  ذلِؿ ؤلاوؿانأوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ مً اإلاغؾىم أن ( 1صة )اواإلاالخٔ ٖلى اإلا

ومً زم ًجب ٖلى اإلاضاٞٗحن  ٨ً جأؾِـ ظمُٗاث أَلُت إلاباقغتها،ًم الخـي جاالثاإلايمً 

عؾت أوكُت الضٞإ ًٖ خ٣ى١ ماإلاٚبىا في جأؾِـ ظمُٗت أَلُت ع  ئطا ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ 

 مجاالث ئلى ؤلاوؿانأوكُت خ٣ى١  اياٞتحالىػٍغ اإلاسخو  ئلىخ٣ضمىا حُلب ًأن  ؤلاوؿان

حظل٪ ٢غاع مً الىػٍغ اإلاسخو بٗض  وأن ًهضع ن، مافي ؾلُىت ٖ ألاَلُتٖمل الجمُٗاث 

ى   ئٖالنع ئليها في االضولُت اإلاك ٗاًحر اإلا الظي ًدىا٢ٌ م٘ ألامغ مىا٣ٞت مجلـ الىػاعء، َو

حر  ًتماخ  . ؤلاوؿانخ٣ى١ لمً اإلاىاز٤ُ الضولُت  طل٪ اإلاضاٞٗحن ٚو



 

 

 

واإلاإؾؿاث بكأن الجمُٗاث  م1221ىت لؿ 21ى مً ال٣اهىن ع٢م ألاولصة او٢ض ههذ اإلا

بك٩ل ٖام ٖلى ؤَضاٝ  ٢ُغفي صولت  م1222( لؿىت 22الخانت وحٗضًالجه حال٣اهىن ع٢م )

ِٟا للجمُٗت بإجها:  ألاَلُتجمُٗاث كُت الْؤو شخام ٖت جًم ٖضة ؤماظ"ْطل٪ ٖىض حٍٗغ

  ؤَْبُُٗحن 
ً
ٓن مٗا حن ٌكتر٧ منهي  ؤْٖلمي  ؤْز٣افي  ؤْعي مااظخ ؤْوؿاوي في ال٣ُام بيكاٍ ب اٖخباٍع

ٓن مً ؤٚغايِا جد٤ُ٣ عبذ  ،زحري  ؤْ ٓع ب الاقخٛا٫ ؤْصي ماال ٩ً   ."الؿُاؾُت األم

٘ الؿٗىصً  حكَغ
 
 ت اإلاى

ّ
ش  (227)م للجمُٗاث واإلاخمشل حال٣غاع الىػاعي ع٢م ٓ وجاٍع

ت 11/1/2122 ذ اإلا٣ٞض  :َـ حانضاع الةدت الجمُٗاث واإلاإؾؿاث الخحًر مً  (2صة )ااقتَر

عة  الالثدت  ؤٖلى يْغ
 
 للجمُٗت ؤخ٩ا ؾاس يالىٓام ألا خًمً ً ال

ً
 ٍجخٗاعى م٘ ؤخ٩ام َظ ما

ٔ ألا  ألاهٓمت ؤْالالثدت   الٗامت للمجخم٘.  آلاصابجدىافى م٘  ؤْالىٓام الٗام،  سال٠ج ؤْ، زغ

٘ البدٍغً   حكَغ
 
ى ٢اهىن الجمُٗاث وألاهضًت الاظخماُٖت والش٣اُٞت  للجمُٗاث ىّٓم اإلا َو

 ( مىّ ٖلى : 4اإلااصة ) ههذ٣ٞض : م 2939( لؿىت 12الهاصع حاإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م )

2-  
ُ
ٕ ؤْ  ـ مسالٟت للىٓام الٗام ؤْ لآلصاب ؤْاؾ  ٧ل ظمُٗت ج بؿبب ؤْ ٚغى ٚحر مكْغ

ٓن  ٓمت ؤْ هٓامِا الاؾاس ي ج٩ ْلت ؤْ بك٩ل الخ٩ ٓن الٛغى منها اإلاؿاؽ بؿالمت الض ٩ً

 باَلت .

ْخضة ـ ال٣ُٗضة ؤلا دًغ ؤن جخًمً بغامج الجمُٗاث ما ًمـ ؤُؾ ٍُْ  -1 ؾالمُت ؤْ 

ٓ  ،شحر الٟغ٢ت ؤْ الُاثُٟت الكٗب ؤْ ما ًُ  ٓم ب٣اه ٓظب اإلاغؾ ن ) ؤيُٟذ َظٍ ال٣ٟغة بم

  . ( م3113( لؿىت 55ع٢م )

 ًتماخ ئٖالنالضولُت اإلاكاع ئليها في  ٗاًحر إلاٖلى يىء ا اإلادٓىعاثو  ألاوكُتج٣ُُم 

 اإلاضاٞٗحن: 

ت َىا٥ ٖضة مالخٓاث  ٍَٓغ ٗاث الٗغبُت ظ ٠٢ٓ الدكَغ  ٖلى م
 
ًٍٓ الجمُٗاث اإلاىٓ مت لخ٤ ج٩

ْ اإلا ألاوكُتمً ٢اثمت  ألاَلُت ٓح بها  ٓعة ٖلىؿم  ْمً ؤَمِا:  ألاَلُتالجمُٗاث  املخٓ

  ؤظمٗذ - ؤ
 
ٗاث الض٫ْ الٗغبُت اإلاىٓ ًٍٓ الجمُٗاث ٖلى ٖضم الىو ٖلى ؤوكُت حكَغ مت للخ٤ في ج٩

ٓح بها للجمُٗاث  مجاالثيمً  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  َْٓ ألاَلُتالٗمل اإلاؿم   ما، 
ً
 ًدىا٢ٌ نغاخت

ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلام٘   اإلاضاٞٗحن.  ًتماخ بٖالنالض



 

 

 

ٗاث حكؤظمٗذ  ما٦ - ب بالٗمل الؿُاس ي،  ألاَلُتالٗغبُت ٖلى خٓغ اقخٛا٫ الجمُٗاث الض٫ْ َغ

ب ٖلُّ  ْلُت،  ٖلى طل٪ خُض ؤظمٗذ ،مً خُض اإلابضؤَْظا ؤمغ ال جثًر ٗاث الض ؤٚلب الدكَغ

 صاةُىعة ًأحي لخاول٨ً مهضع 
 
تمً أن الجهت  ما في  ألاَلُتًٖ الجمُٗاث  إولتاإلاؿ ؤلاصاٍع

  ،الضو٫ الٗغبُت
 
جٟؿحر "الٗمل الؿُاس ي" اإلادٓىع ٖلى الجمُٗاث  ئلىلجأ ج ما ٖاصة

 ٟؿحر خه جعؾمام
 
  ا

 
ًٖ  ظه اليكاٍ ٖلى اإلاضاٞٗحنأو مً قأهه خٓغ الٗضًض مً  ،واؾٗا

اث الٗامت حأهه الاهخساحا٢بت ن حمغ حجٟؿحر ٢ُام اإلاضاٞٗ :، ومً أمشلت طل٪ؤلاوؿانخ٣ى١ 

 ئلىليؿبت لألوكُت الغامُت حا ألامغ هٟـ ، و اإلادٓىع ٖليهم ٫ الؿُاؾتمامً أٖ ٖمل

 عؾهها واإلاُالبت بها والضٞإ ٖنها.ماجىُٖت اإلاىاَىحن حالخ٣ى١ الؿُاؾُت و٦ُُٟت م

ٗاث - ث ًْٟٞايت ٖ اؾخسضمذ الدكَغ ٓع  ألاوكُتىض جدضًض ٢اثمت الٗغبُت حٗبحراث مُاَت  املخٓ

ىُت" ْ "عؾهها، مشل حمام ألاَلُتٖلى الجمُٗاث  ٓابذ الَٓ لٗامت" ْ "الىٓام ا آلاصابٗبحراث: "الش

ت"، ؤْت ُالُاثٟ ؤْاٖاث الٗغ٢ُت بزاعة الجز الٗام" ْ " ْهي حٗبحراث ٖامت حُٗي للجِت  الٗىهٍغ

ت ْاؾٗت ججاٍ جإؾِـ الجمُٗاث  ؤلاصاٍع ْا٢ُٗت  ا في م ؤْ ألاَلُتؾلُاث  عؾت مااؾخمغاَع

 ؤوكُهها.

  ؼاًضج - ر
ُ
ٓعاث ج ٗاث في ط٦غ مدٓ ٫ٓ مً  الٗضًض مً الدكَغ ً هُا١ ؤوكُت ٤ُ بك٩ل ٚحر م٣ب

ْمً ؤمشلت طل٪: ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ٘ الًٗىو ٖلُّ  ما،  مً خٓغ  ويماالدكَغ

 ،م٣ٍغ زاعط البالص هاص   ؤَُْئت  ؤْظمُٗت  بلىمِا مااهً ؤْاقترا٦ِا  ؤْظمُٗت ؤَلُت  ؤي اهدؿاب

 
 
ٓػٍغ  بال ٓا٣ٞت ال ْخٓغ ببٗض م ٓص ،  ْٞ ٓص م ؤْزاعط الؿلُىت  بلىعؾا٫   ْٞ ً زاعط اؾخًاٞت 

 ، البالص
 
ٓػاعة بال ٓا٣ٞت ال ٫ٓ ٖلى م ْخٓغ  بٗض الخه  ظِاث زاعظُت  بلىمؿاٖضاث ج٣ضًم ، 

 
 بال

 ؤًْمشا٫ طل٪  ،ًتالخحر ٫ ماٖهُت لؤل ماٖبر الُِئت الٗ
ً
ال٣اهىن ( مً 25صة )اههذ ٖلُّ اإلا ما ًا

ٓاػ  مً يعاحماؤلا  ْلت مااظخ ؤْماجمغاث  ؤيٞـــي  ؤلاقترا٥ٖضم ظ  الٗغبُت  اثع ماؤلا ٖاث زاعط ص
 
 بال

 َْٓ ٓػاعة،  ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلا سال٠ًُ  مابترزُو مؿب٤ مً ال  ًتماخ بٖالنالض

 . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 

ٗحاليؿبت إلاى٠٢  .1 تالجهت  بكـأن جدضًض اث الٗغبُتالدكَغ اإلاسخهت حخل٣ي َلباث  ؤلاصاٍع

تالخأؾِـ وخضوص نالخُاث الجهت  ًها أو الخأؾِـ  في ٢بى٫ َلباث ؤلاصاٍع ْ  : ٞع  ٧لذؤ

ٗاث ظمُ٘  ٓمُت بلىالض٫ْ الٗغبُت حكَغ ْػاعة ظِت خ٩ ن، هي  لُتُت، ٖماظخالا  الكْا جل٣ي  مؿْا

ٗاث ٖلى بمِا٫ الجِت ؤٚلب ؤظمٗذ ْ  ،ألاَلُتَلباث جإؾِـ الجمُٗاث  تجل٪ الدكَغ  ؤلاصاٍع



 

 

 

 ٫ٓ ٌ َلب جإؾِـ الجمُٗت ؤْ /ٞترة مُٗىت للىٓغ في ٢ب  ،ام "الترزُو"ٗٝغ بىٌُٓ  ماُٞ ٞع

 
ً
ب٣ا ٓاٖض الٗامت َْ ٓن  لل٣ بمشابت جغزُو م عص ٖلى الُلب اإلا٣ض   اإلاضة صْن مط ي  ٌٗخبـغلل٣اه

ٓهُت، الجمُٗت  بخإؾِـ ٢اهىن ال٣اٖضة ؾىي خل٪ لتزم حًلم ل٨ً و ْجمخِٗا بالصخهُت ال٣اه

الظي اٖخبر مض ي اإلاضة صون الغص ٖلى َلب  ،َى ٢اهىن الجمُٗاث في صولت الُمً واخض

ً  مالخأؾِـ حمشاحت جغزُو حالخأؾِـ، حِىا ذ والبدٍغ ٗاث ٧ل مً: ال٨ٍى ههذ حكَغ

ً ٌٗخبـغ صون عص  ضةي اإلاض ّ و٢ُغ ٖلى أن م   عاثماؤلا و  ٞع
 
 يمىُ ا

 
وبُان  ،لخأؾِـ الجمُٗت ا

 طل٪ ٖلى الىدى الخالي: 

حخل٣ي الجهت اإلاسخهت  الضولت م

 َلب الخأؾِـ 

  عالالػمت لهضوع ٢غا الٟترة

 ٌ ى٫ جأؾِـ ٢ب أو حٞغ

 الجمُٗت 

مض ي اإلاضة صون الغص ٖلى َلب 

 الخأؾِـ 

ٓ  41زال٫  ُت ٖماالاظخون إ وػاعة الك ال٣اهٓن الُمجي 2 ً 
ً
شمً  ما ج٣ضًم  جاٍع

 الُلب

هههاء اإلاضة صون عص ٌٗني مىا٣ٞت ٖلى ئ

 لُلب ا

ٍٓتي 1 ٓ  1:زال٫   ُت ٖماالاظخ الكإونوػاعة  ال٣اهٓن ال٩ ً 
ً
شمً  ما ج٣ضًم  جاٍع

 الُلب

ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت  ٗخبـغ ٌ  

 ٌ  .لُلبلٞع

جي  3 الٗمل والكإون وػاعة  ال٣اهٓن البدٍغ

 الاظخماُٖت

ٓ  71زال٫  ً 
ً
مً ج٣ضًم  ما

 الُلب

ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت  ٗخبـغ ٌ  

 ٌ  .لُلبلٞع

ٓ  71زال٫  ُتٖماالاظخ الكإونوػاعة   عاثماؤلا ٢اهٓن  1 ً 
ً
مً ج٣ضًم  ما

 الُلب

اإلاُٗاص صون عص حمشاحت  ٞىاث ٗخبـغ ٌ  

 ٌ  .لُلبلٞع

ٓ  41زال٫  ُتٖماالاظخ الكإونوػاعة  ال٣اهٓن ال٣ُغ ي 1 ً 
ً
شمً  ما ج٣ضًم  جاٍع

 الُلب

ٞىاث اإلاُٗاص صون عص حمشاحت  ٗخبـغ ٌ  

 ٌ  .لُلبلٞع

  لم ًدضص ٞترة مُٗىت  ُتٖماالاظخ الكإونوػاعة  ويماال٣اهٓن الٗ 1

ال٣اهٓن  7

ٓصي   الؿٗ

لكإون وػاعة الٗمل وا

 الاظخماُٖت
  لم ًدضص ٞترة مُٗىت

 

 ٗاًحر اإلافي يىء  الخهى٫ ٖلى جغزُو حخأؾِـ الجمُٗاث ونالخُاث الجهت الخ٨ىمُت

 : ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخ ئٖالنئليها في الضولُت اإلاكاع 

ٓا٢٘  ت ؤن الجِت بلى مدل الضعاؾت الض٫ْ الٗغبُتظمُ٘ في  يالٟٗلٌكحر ال   ،هتاملخخ ؤلاصاٍع
ً
 بضال

ٓن مجغص ظِت  ٓ ل "ٞدو"مً ؤن ج٩ ْاإلاٗل م بليها بخإؾِـ ُلب اإلا٣ض  الها ًخًمن   الخـيث مالبُاهاث 

ٓهُتلخ٢بل بنضاع الترزُو الالػم  ألاَلُتالجمُٗت  ت مخِٗا بالصخهُت ال٣اه خباٍع ، بط بها الٖا

 ٫ٓ ٓظّ ٨ٌٗـ  مآَ ْ  ""حدض وجدغ ّ ظِت  بلىجخد ٢ٓاجي ٖلى ألامجٚلبت الخ ْال ٗاث اي  لدكَغ

ْاإلاشا٫ ٖلى طل٪ ؤلاصاعةعؾاث ظِت ماْٖلى م الٗغبُت ٓن 9صة )اههذ ٖلُّ اإلا ما،  ( مً ٢اه



 

 

 

ذفي  ألاَلُتالجمُٗاث  ي بىاء ٖلى َلب ىاصال ؤًْىٓغ في حسجُل الجمُٗت ": مً ؤن صولت ال٨ٍى

نْػاعة  بلىضم ٣ً   ٓ ٖماالاظخ الكْا ْالٗمل في زال٫ زالزحن ً  ُت 
ً
 ،يىاصال ؤْمً جإؾِـ الجمُٗت  ما

مً  أيقهاصة مً وػاعة الضازلُت بٗضم اٖترايها ٖلى )ص(  :آلاجُت٤ٞ بالُلب اإلاؿدىضاث ٍْغُ 

 .اإلاإؾؿحن

ٗاث الٗغبُتالدظمُ٘ ؤن  ما٦ تللجِت  ؤُٖذ كَغ   ؤلاصاٍع
ُ
ْاؾٗت بكإن خخ  امل ت  هت ؾلُاث ج٣ضًٍغ

ٌ مىذ "الترزُو" الالػم لخمخ٘ الجمُٗت  ٓهُت ألاَلُتٞع مؿدىضة في طل٪ ٖلى  ،بالصخهُت ال٣اه

ْوؿبُت اإلاٗجىٖ ًْٟٞايت   آلاصابْ  ألازال١الٗام"  ْ "الىٓام الٗام"  ْ" ألامً" :مشل باعاث مغهت 

اث" ْ "خاظت املجخم٘" ..ْاإلا الٟتنالٗامت" ْ "بزاعة  جىو  ماْاإلاشا٫ الهاعر ٖلى طل٪  ،بلخىاٖػ

ٓلِا ويما٢اهىن الجمُٗاث الٗمً ( 22صة )ااإلاٖلُّ  ٌ للىػاع ": ب٣  ئطاع الجمُٗت اقهئة خ٤ ٞع

حؿض خاظت  أزغي ظمُٗاث  أو لىظىص ظمُٗت  أو  ،تهاما٧ان اإلاجخم٘ في ٚحر خاظت لخض

 أو مً الضولت أؾِؿها ال ًخ٤ٟ م٘ ٧ان جأ ئطا أو ،اإلاجخم٘ في مجا٫ اليكاٍ اإلاُلىب

  أزغي ؾباب أ يأل  أو مهلخهها 
 
ا الىػاعة ٣ّض ج  ."َع

ٓا٢٘   ن هٓام الترزُو ؤْال
ً
ْعا٦ْ١ثرة  اثظغاءؤلا ٣ُٗض حًٖ  ًٞال ٓبت مً  ألا ْالبُاهاث اإلاُل

ٓظّ الٗام لضٔ الض٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت ة ٞغى ؾُُغ  بلىالظي ًغمي  ،اإلااؾؿحن ٨ٌٗـ الخ

َْٓ ألاَلُت٧املت ٖلى جإؾِـ الجمُٗاث  ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلا سال٠ًُ  ما،   ًتماخ بٖالنالض

 اإلاضاٞٗحن. 



 

 

 

ٗالحاليؿبت إلاى٠٢   .1 ٌ مىذ "الترزُو"دكَغ  ،اث الٗغبُت بكـأن الًُٗ في ٢غاع ٞع

تحبضء أوكُت الجمُٗت وجمخٗها حالصخهت ال٣اهىهُت  خباٍع  هجضٍ ٖلى الىدى الخالي: الٖا

ٌ مىذ الترزُو الضولت م   ج٣ُُم  الخٓلم مً ٢غاع ٞع
 
٣ا  مٗاًحر لل ٞو

الضولُت لخ٣ى١ 

 ؤلاوؿان
 م ال٣ًاءماأ ؤلاصاعةم ظهت ماأ

 

2 

 

 ال٣اهٓن الُمجي

 

 

  

ٌ  لظوي الكأن الًُٗ ٖلى ٢غاع ٞع

 ًى  12م ال٣ًاء زال٫ ماأ  الاقهاع
 
 ما

شمً   (.22حالٚهم حال٣غاع م )ئ جاٍع

 

  

 

الضولُت  ٗاًحر اإلامخىا٤ٞ م٘ 

 ؤلاههاٝحمىدها خ٤ 

 ال٣ًاتي لظوي الكأن.

ٍٓتي 1 ٌ  ال٣اهٓن ال٩ ًجىػ الخٓلم مً ٢غاع الٞغ

م مجلـ الىػعاء زال٫ ماأ

 زحن ًى زال
 
شمً  ما  ؤلازُاع  جاٍع

 ٌ  ،ٞىاث مُٗاص الغص أو حالٞغ

في ال٣غاع  وال ًجىػ الًُٗ

ٌ الدسجُل   أو الهاصع حٞغ

الخٓلم مىه و٦ظل٪ ال٣غاعاث 

 17صجحن ااإلاىهىم ٖليها في اإلا

مً َظا ال٣اهىن  ةم٨غع  17و

٤ مً َغ١ الًُٗ  أيح ٍَغ

  .(9)اإلااصة م ال٣ًاءماأ

 

ت الضولُ ٗاًحر اإلامخىا٢ٌ م٘  

ن مالخغ  ؤلاوؿانلخ٣ى١ 

طوي الكأن مً اللجىء 

لل٣ًاء للخهى٫ ٖلى 

هه أ ماال٣ًاتي، ٦ ؤلاههاٝ

ًجٗل الؿلُت الخىُٟظًت هي 

 والخ٨ الخهم"
 
ى  م" مٗا َو

ًدىا٢ٌ م٘ عوح   ما

 ضالت.الٗ

جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3 لظوي الكأن الخٓلم الى الجهت  ال٣اهٓن البدٍغ

ت اإلا سخهت مً ٢غاع ؤلاصاٍع

 
 
ٌ الدسجُل نغاخت او  ٞع

 مً 
 
 زال٫ ؾخحن ًىما

 
يمىا

 ٌ ش ونى٫ الخُاب حالٞغ جاٍع

ٗاص صون ئجمام أو مض ي اإلاُ

الدسجُل أو ئزُاع طوي الكأن 

ًه . ماصة )  (22حٞغ

ٌ جٓلمه مً ٖضم  ل٩ل مً ٞع

حسجُل الجمُٗت أن ًًُٗ ح٣غاع 

 مً 
 
ٌ الخٓلم زال٫ ؾخحن ًىما ٞع

ش ئه٣ًاء  ش ٖلمه حه أو مً جاٍع جاٍع

 ٖلى ج٣ضًم جٓلمه صون 
 
ؾخحن ًىما

ت  أن ججُب ٖىه الجهت ؤلاصاٍع

٨ىن الًُٗ حض ٖىي اإلاسخهت ، ٍو

ج٣ضم الى اإلاد٨مت ال٨بري اإلاضهُت . 

 (21ماصة )

 

 

الضولُت  ٗاًحر اإلامخىا٤ٞ م٘ 

 ؤلاههاٝحمىدها خ٤ 

 .ال٣ًاتي لظوي الكأن

م مالظوي الكأن الخٓلم أ  عاثماؤلا ٢اهٓن  1

 ًى  232الىػٍغ زال٫ 
 
مً  ما

جب  ٌ، ٍو نضوع ٢غاع الٞغ

ٖلى الىػٍغ البذ في الخٓلم 

 ًى  232زال٫ 
 
 .(3) ماصة ما

اللجىء لل٣ًاء  جىػ لظوي الكأنً

 ًى  232زال٫ 
 
مً نضوع ٢غاع  ما

ٌ الخٓلم  الىػٍغ اإلاسخو حٞغ

  .(3)ماصة

الضولُت  ٗاًحر اإلام٘  مخىا٤ٞ

 تالخانوان ٧اهذ اإلاىاُٖض 

الخٓلم والخ٣اض ي  اثاظغاءح

   .جدؿم حالخُىٍل



 

 

 

 ًى  زالزحن زال٫ لظوي الكأن ي ال٣اهٓن ال٣ُغ  1
 
 ما

ش مً م جاٍع  ح٣غاع ئزُاَع

ٌ  الظي الىػٍغ ئلى الخٓلم الٞغ

  ٌٗغيه
 
ا  ٖلى هأًحغ  مكٟٖى

 الشالزحن زال٫ مجلـ الىػعاء

 الهاصع وال٣غاع ،الخالُت ماًى 

 في حالبذ مجلـ الىػعاء مً

.  الخٓلم
 
 نهاةُا

 

الضولُت  ٗاًحر اإلامخىا٢ٌ م٘  

ن طوي الكأن مً مالخغ 

اللجىء لل٣ًاء للخهى٫ 

 ،ال٣ًاتي ؤلاههاٖٝلى 

 الخهم" اعة وظٗل ظهت ؤلاص

 
 
ى  والخ٨م" مٗا   ماَو

 ًدىا٢ٌ م٘ عوح الٗضالت.

الىػٍغ  ئلىلظوي الكان الخٓلم  ويماال٣اهٓن الٗ 1

ٌ زال٫ قهغ مً  مً ٢غاع الٞغ

ش م الُلب ٣ّض ؾخالم م  ئ جاٍع

 َٗخبـغ و  ،لُهئاإلاكاع  الخُاب

ال٣غاع الهاصع حالبذ في الخٓلم 

 
 
 (22ماصة ) . نهاةُا

ضولُت ال ٗاًحر اإلامخىا٢ٌ م٘  

ن طوي الكأن مً مالخغ 

اللجىء لل٣ًاء للخهى٫ 

ال٣ًاتي،  ؤلاههاٖٝلى 

هي  ؤلاصاعةوظٗل ظهت 

  الخهم"
 
ى  والخ٨م" مٗا َو

ًدىا٢ٌ م٘ عوح   ما

 الٗضالت.

 

ٗألوكُهها في  ألاَلُتعؾت الجمُٗاث ماال٣ُىص ٖلى م .1 جسً٘ الجمُٗاث  اث الٗغبُت:الدكَغ

٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾ ألاَلُت ٓص لت في الض ٖٓت ٣ُ ْمخى ٖتماٖلى ممخٗضصة   ،عؾت ؤوكُهها اإلاكْغ

 
ً
ْ  ْزانت ؼ  ١ٓ  ًتماخفي مجا٫ حٍٗؼ ٗاث ؤنخُض ، ؤلاوؿانْالضٞإ ًٖ خ٣ ٫ْ  حكَغ جل٪ الض

ًٍٓ الجمُٗاث، ْاإلاغا٢بت ٖلى الجمُٗاث  ؤلاقغاٝؾلُت  ؤلاصاعةظِت مىدذ  اإلاىٓمت للخ٤ في ج٩

ْؤوكُهها، با ؤلاصاعة فيًم٨نها مً الخضزل  ماب ألاَلُت  ٗاًحراإلا سال٠ًُ  مالضازلُت للجمُٗاث 

ْلُت اإلاكاع بليها في  ٓصْمً  ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنالض ( 28صة )ااإلاههذ ٖلُّ  ما ؤمشلت جل٪ ال٣ُ

ٓن الجمُٗاث  ْاث  في اإلااجمغاث ألاَلُتمً خٓغ مكاع٦ت الجمُٗاث  ،يعاحماؤلا مً ٢اه ْالىض

 ْ ٓػاعة املخخهت، ٦ح٣ٗض زا الخـي اثٖماالاظخْالل٣اءاث  ٓا٣ٞت ال  ال٣ٟغةجىو  ماعط البالص صْن م

َُئت  ؤْظمُٗت  ؤي بلى ألاَلُتاهدؿاب الجمُٗاث  ؤْم ماٖلى خٓغ اهً (28) صةااإلا الشاهُت مً

 زاعط البالص 
 
ٓا٣ٞت ال بال ٓػ َب٣ ما٦ ،ٓػاعة املخخهتبٗض م  ال ًج

ً
ٓن ٣ٖض 29صة )مالل ا ( مً ال٣اه

ْل٣اءاث في ص ْاث  ْهض ا ؤشخام مً زاعط البالص  عاثماؤلا ْلت ماجمغاث   ًدًَغ
 
ٓا٣ٞت  بال بٗض م

ٓػاعة املخخهت ٓػاعة املخخهت خ٤ :2صة )احُٗي اإلا ما٦ ،ال ٖلى ؤوكُت الجمُٗاث  ؤلاقغاٝ( لل

ٓاحي اإلاْ ، ألاَلُت ٓػاعة مً الى  اجسً٘ الجمُٗاث إلاغا٢بت ال
ً
مً  (31) صةالىو اإلا لُت َب٣ا

ٓن، ٗاث ا ال٣اه ٘ ْحؿحر باقي الدكَغ   .يعاحماؤلا لٗغبُت ٖلى طاث ههج الدكَغ



 

 

 

 ث ماح للمىٓماالؿ َٗاث الٗغبُت مًمى٠٢ الدكغ  .7
 
 ٚحر الخ٨ىمُت ٚحر اإلا

ّ
جدٓغ  و لها:غز

ٗاث الٗغبُت ٖمل اإلاىٓ   ث ٚحرماالدكَغ
 
ٓمُت ٚحر اإلاغز   و لِاالخ٩

ً
ٓها  كض  د، بل ج٢اه

ً
 ص مِٗا ٦شحرا

ٓن الجمُٗا65صة )اههذ ٖلُّ اإلا ماٖلى هدٓ  ْلت  ألاَلُتث ( مً ٢اه جىو ٖلى  الخـي ،عاثماؤلا في ص

 
ً
ْالخإؾِـ َب٣ا ْؤُٖ خٓغ ؤوكُت الجمُٗاث ٢بل الكِغ  ٓن،  ٓػاعة املخخهت لل٣اه ٓن لل ى ال٣اه

ْ ماؤوكُت جل٪ اإلاىٓ ب٣ًاٝؾلُت  ٓمُت  ْطل٪ بسالٝ بث ٚحر الخ٩ ت،  ٓة الجبًر ا بال٣ ٚال١ م٣اَع

لُت ْالجىاثُت للمؿ اإلاؿْا ْ اإلاضهُت   ماجل٪ اإلاىٓ لحن ًٖ بصاعاثا
ُ
،ث ٚحر اإلا

ً
ٓها  ما٦ غزو بها ٢اه

ت ٣ٖىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن أًح ؤلازال٫ن "م٘ ٖضم ما( مً ٢اهىن 11ٖة )صااإلا جىو

ض ًٖ  -2" ٢اهىن آزغ أي أو ،ويماالجؼاء الٗ وبٛغامت ال أقهغ  1ٌٗا٢ب حالسجً مضة ال جٍؼ

ض ًٖ زمؿ ا٫ماجٍؼ  ٧ل  -1، َاجحن ال٣ٗىبخحن يخضاح أو ،ةت ٍع
 
للجمُٗت  مً حاقغ وكاَا

ا".اقهئ٢بل   َع



 

 

 

 ادلبحث انثبنث

ببحلك يف  اإلَسبٌلُبص درخت متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق  

 يف اندول انؼزبُت زلم اندراستحكىٍَ اجلًؼُبث 
 

 

ْػاعة َ :الُمً ت م٘ َلباث "الترزُو" ُت الُمىُٖماالاظخ الكاْنىا٥ جدؿً وؿبي في حٗامل 

ْل٨ً ُاث ؤَلُت ظضًضةبخإؾِـ ظمٗ ًسخل٠ باليؿبت لُلباث جإؾِـ الى٣اباث اإلاِىُت  ألامغ، 

جي  ألامًلُت، خُض ًُلب ظِاػ ماْالٗ ْػاعة الَٓ ٠٢ْ ٢ُض ٖماالاظخ الكاْنمً  ه٣ابت  ؤيقِاع ب ؤُْت 

ْاملخاؾبت) ٌ الترزُو بخإؾِـ ه٣ابت الجِاػ اإلاغ٦ؼي للغ٢ابت   ْاإلاشا٫ ٖلى طل٪: ٞع  (. 86ظضًضة، 
 

ٓصًتالؿجخمخ٘  الؿٗىصًت: إلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ الخٗامل م٘ ا بسجل س يء في مجا٫ لُاث الؿٗ

م ٖلى  ألامغًخٗل٤  ماٖىض ،ؤلاوؿان ْبنغاَع بت اإلاضاٞٗحن  ٕ خ٣ِم  عؾتمامبٚغ ًٍٓفي اإلاكْغ  ج٩

 ، خُض جٟغى خٓغ ؤلاوؿاناإلاٗىُت بإوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ألاَلُتالجمُٗاث 
ً
ٓن مُل٣ - ا  ٩ًاص ٩ً

ً
 - ا

 عؽ يَٛٓماج ما، ٦ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ إوكُت اإلاٗىُت بٖلى جإؾِـ الجمُٗاث 
ً
مؿخمغة  ا

ٓويؤلاوؿانيض اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ت مقضًضة الجؿا اث  اههها٧ْ  م بك٩ل ٚحر ٢اه  ،، حكمل اخخجاَػ

لٗغ٢لت  مداولتال أؾاؽ لها مً الصخت في  اتهاماثحوطل٪ ال٣ًاثُت اإلاؿخمغة لِم،  اإلاًا٣ًاثْ 

ُت و ٖماالاظخ، وئؾ٩اث مُالبهم حالٗضالت ؤلاوؿانفي مجا٫ خ٣ى١  والؿلمي ٖملهم اإلاكغوٕ

َالذ اإلاضاٞٗحن ًٖ  الخـياث خجاوػ وال اثههها٧الا وحكمل ٢اةمت أحغػ  ،الؿُاؾُت نالخاثؤلا 

 ًلي:  ما ؤلاوؿانخ٣ى١ 

 

ْمدا٦مت دمحم نالر البجاصي،  .2 إلااؾؿحن لجمُٗت ا ؤخضْ  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ اخخجاػ 

ْ الخ١ٓ٣ اإلا ٓصًت )خؿم(.ضهُت   الؿُاؾُت في الؿٗ

ٓع دمحم بً ِٞض ال٣دُاوي، اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  .3 ْمدا٦مت الض٦خ اإلااؾؿحن  خضؤْ ، ؤلاوؿاناخخجاػ 

ٓصًت )خؿم ْاالؿُاؾُت في الؿٗ  .(لجمُٗت الخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ٓع ٖبض هللا الخامض، اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣   .4 ْمدا٦مت الض٦خ ت اؾؿحن لجمُٗاإلا خضؤْ  ،ؤلاوؿاناخخجاػ 

ْا ٓصًت )خؿمالخ١ٓ٣ اإلاضهُت   .(لؿُاؾُت في الؿٗ

ْمدا٦مت  .5  .ؤلاوؿان، اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ مسل٠ الكمغي اخخجاػ 
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ْمدا٦مت مدامي خ١ٓ٣  .6 ْعٍ الباعػ في الضٞإ  الخحرْٖٝغ ًٖ ؤبٓ  ،الخحر ْٓلُض ؤب ؤلاوؿاناخخجاػ  ص

ٓانل م٘ؤلانالخْ  ؤيًٖ مٗخ٣لي الغ  ْالخ ٓوي  ْطل٪ مً زال٫ وكاَّ ال٣اه ٢ُٓت مااإلاىٓ ُحن  ث الخ٣

ٓاث  ٓصًت" ؤلاوؿانْمً زال٫ جإؾِؿّ "مغنض خ١ٓ٣  ،الًٟاثُتْال٣ى ٢ْض جم حسجُلّ  ،بالؿٗ

 ٦مىٓمت ٚحر عبدُت في ٦ىضا ب
ً
شعؾمُا ْ   لُهبذ م3123ٓ ًما 2  خاٍع ٢ُٓت مؿخ٣لت في ؤ ٫ ماؾؿت خ٣

ٓصًت حسجل في   .الخاعطالؿٗ

م  .7 ٓع ٖبضال٨ٍغ ْمدا٦مت الض٦خ اإلااؾؿحن  ؤخضْ  ،ؤلاوؿانٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ، اإلاضاالخًغاخخجاػ 

ٓصًت )خؿم(. ْاالؿُاؾُت في الؿٗ  لجمُٗت الخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ْمدا٦مت الكُش ؾلُ .8 ٓصيمااخخجاػ  ْال٣اض ي   ،ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ الباعػ ًٖ خ١ٓ٣  ن الغق املخامي 

ْالؿُاؾُت )خؿم(. الؿاب٤ عثِـ ظمُٗت  الخ١ٓ٣ اإلاضهُت 

ْػ الْحٗض  ْ خجا ٓصًت يخهجِا ج الخـي عؾاث الخٗؿُٟتمااإلااث  اإلاضاٞٗحن ًٖ  في حٗاملِا م٘الؿلُاث الؿٗ

ٓاعصة في  مٗاًحرللت ناعزت سالٟ، بمشابت مؤلاوؿانخ١ٓ٣  ْلُت ال جلؼم  الخـي ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنالض

ٓصًت  الؿلُاث ُت أوكُت ا حاالٖتراٝالؿٗ في اإلاضاٞٗحن   ، و حد٤ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١ لضٞإ بكٖغ

ت ج٨ىًٍ الجمُٗ وفي ْغوٝ مىاجُت وجدؿم  الاهخ٣ام،اث، وال٣ُام حأوكُههم  صون زىٝ مً خٍغ

ل٩ل " جىو ٖلى: الخـيو مً ئٖالن اإلاضاٞٗحن  (1)صة ااإلا  )ط( مً ال٣ٟغةوطل٪ حم٣خض ى  ،األمًح

بكأن  آلاعاءصعاؾت ومىا٢كت وج٨ىًٍ واٖخىا١  -ط م٘ ٚحٍر في: باالقترا٥شخو الخ٤، حمٟغصٍ و 

اث  ؿانؤلاومغاٖاة ظمُ٘ خ٣ى١  ، ؿىاءوفي الخُب٤ُ ٖلى ال ،في مجا٫ ال٣اهىن  تألاؾاؾُوالخٍغ

ا مً الىؾاةل اإلاىاؾبت ،اةلبهظٍ الىؾ ألامىع َظٍ  ئلىوجىظُه اهدباٍ الجمهىع  و٦ظل٪  "،وبٛحَر

ج٨ٟل ل٩ل  الخـي.جخسظ الضولت ظمُ٘ الخضاححر الالػمت 1 "جىو ٖلى: الخـي (21)صة امً اإلا (1) ال٣ٟغة

، مً  باالقترا٥لُاث اإلاسخهت له، حمٟغصٍ و الؿ ًتماخشخو   أو تهضًض،  أو ٖى٠،  أيم٘ ٚحٍر

  -جمُحز ياع  أو اهخ٣ام، 
 
  أو  ٞٗال

 
 أو عؾخه ماحٗؿٟي آزغ هدُجت إلا ئظغاء أي أويِٛ،  أو  - ٢اهىها

 ."ٖالنؤلا ليها في َظا عؾهها اإلاكغوٖت للخ٣ى١ اإلاكاع ئمام

ً:ا يُت جدب٘ ههجال  لبدٍغ ٓمت البدٍغ  جؼا٫ الخ٩
ً
ًٍٓ الجمُٗاث ِدؿم بالخًً ا ت ج٩  ،ألاَلُت٤ُ ٖلى خٍغ

ْبالخضزل  ْالؿُاؾُت،  ٌ الخٗؿٟي لُلباث حسجُل الجمُٗاث اإلاٗىُت بالخ١ٓ٣ اإلاضهُت  مً زال٫ الٞغ

ٓصة ٢اهٓن  ما٦ ،ألاَلُتفي قاْن الجمُٗاث  ْاإلااؾؿاث ماباإلاىٓ الخامم 3123ظاءث ؤخ٩ام مؿ ث 

ٓا٣ٞت ٖلُّ  م3124 اًغًىن في االبرإلا بلىاإلاضهُت اإلا٣ضم   ٖلى م ؤ٦ثرللم
ً
ًٍٓ ماج٣ُُضا عؾت الخ٤ في ج٩

ٓن  الجمُٗاث ٓصة الؿاب٣ت لل٣اه ٓاعصة في  ما، ٦م3118ٖام  بلى مً اإلاؿ ٓص ٚحر ال ؤجها جخًمً بٌٗ ال٣ُ

ٓن  ٫ٓ بّ  م:2:9 الجمُٗاث لؿىت ٢اه يُتؤَلُت  ظمُٗاث اقخ٨ذ٢ْض  ،آلان بلىاإلاٗم  ؤن مً بدٍغ

ٓن  في عھاْ احك لم الؿلُاث  . ال٣اه



 

 

 

يُت ٧اهذ ٢ض ؤ٢امذ في ًجضع بىا ط٦ٍغ َٓ: ماْ  ْػاعة الٗض٫ البدٍغ ٓهُٓ 3 ؤن  ٔ  م2012 ً  ٢ًاثُت صٖٓ

 ملٗا الؿُاؾُت الجمُٗاث ٢اهٓن  ؤخ٩ام باهخھا٥ "اإلاٗاعيت "ؤمل ؤلاؾالمي الٗمل ظمُٗت ُٞھا جخھم

ض إلاضة ماجمغ ٖام ٣ٖض"ٖضم   :طل٪ َْكملم، 3117 ٓاث ؤعب٘ ٖلى جٍؼ  مً ٢غاعاجھا اجساط"ْ  ، "ؾى

 9 في الجمُٗت بدل ٢ْض نضع ٢غاع ، " ال٨غاھُت ٖلى ْجدٌ ،نغاخت الٗى٠ بلى جضٖٓ صًيُت مغظُٗت

ٓلُٓ  م".3123 ً

 عاجماؤلا ال جؼا٫ الؿلُاث الٗغبُت:  عاثماؤلا 
 
مً ٢بًهها ٖلى خ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  كضص  ُت ح

ًٍٓ الجمُٗاث  ؤلاوؿان هها ٖلى ٖمل قضصث مً ع٢اب ما، ٦ؤلاوؿان١ٓ٣ اإلاٗىُت بد ألاَلُتفي ج٩

ْطل٪ بدل الجمُٗاث ألاَلُتالجمُٗاث  ، خُض ؾُاؾُت في البالص بنالخاث ةظغاءجُالب ب الخـي ألاَلُت، 

٢ُٓحن ْظمُٗت اإلاٗلمحنبُت عاجماؤلا ٢امذ الؿلُاث  بٗض ؤن  ،دل املجالـ اإلاىخسبت إلصاعاث ظمُٗت الخ٣

ل حن مً املجخم٘ اإلاضوي ٖلى خٓمخحن ؤزٍغصخبت مىبن ان الجمُٗخا٢ْٗذ َاج ْز٣ُت ٖامت زال٫ قِغ ؤبٍغ

ض مً  بلىجضٖٓ  م3122 ٢ٓغاَُتمٍؼ ْػٍغة  في البالص، الضًم مي،  م دمحم زلٟان الْغ  الكاْنْؤنضعث مٍغ

ٓ ٖماالاظخ  ُت، مغؾ
ً
ْلت، ؤلاصاعةمجلس ي  باؾدبضا٣ً٫ط ي  ما  ىاصْاؾد بإشخام مً حُٗحن الض

ً
َظا  بلى ا

ٓم، ٞةن  ْالظي ًمى٘  ،م3119ي لؿىت عاحماؤلا مً ٢اهٓن الجمُٗاث  (27)صة االجمُٗخحن اههه٨خا اإلااإلاغؾ

ٓمُت مً الخضزل "في الؿُاؾتماؤًٖاء اإلاىٓ ْلت  ؤْ ،ث ٚحر الخ٩ ٓع جمـ بإمً الض هٓامِا  ؤْؤم

ٓن لخا٦م"، ا ٓمُت الٗاملت في مابالجمُٗاث مغا٢بت قضًضة ٖلى اإلاىٓ الخامٍْٟغى ال٣اه ث ٚحر الخ٩

 .عاثماؤلا 

٢ُٓحن جإؾؿذ ؾىت   لِاماْ جخسظ مً ب م2:91ًظ٦غ ؤن ظمُٗت الخ٣
ً
 عثِؿا

ً
ْ تهضٝ ، عة الكاع٢ت م٣غا

ٓجها  ٔؤخضظاء في  ماالجمُٗت، ٦ ٓاص ٢اه ؼ خ١ٓ٣  بلى، ألاؾاس يم اث ،ؤلاوؿان"حٍٗؼ ْ  ،ْ جإ٦ُض الخٍغ

ٗت   للكَغ
ً
ٓن َب٣ا ٓاٖض الض ؾالمُتؤلا ؾُاصة ال٣اه ٢ْض  ال جخٗاعى م٘ ؤخ٩امِا"، خـيالْلُت ْاإلاباصت ْ ال٣

ٓالي  ٓع دمحم ٖبضهللا  59ظاء ٢غاع الخل بٗض خ ؾاٖت مً الخد٤ُ٣ م٘ عثِـ مجلـ بصاعة الجمُٗت، الض٦خ

ٓان " ًت الجمُٗاث طاث الىٟ٘ الٗام، بٗى ٢ُٓ٘ ٖلى ٍٖغ اهخساباث ٖامت ألمت الغ٦ً، بكإن الخ

ل  7"، وكغث في عاقضة غ الؿىتؤبٍغ ٓا٢٘  تيُااإلاج٣ٍغ  ت.بل٨ترْهُٖلى ٖضة م

يت ٖلى ٖمل الجمُٗاث ماْؤ ٓمُت اإلاْٟغ ٓص الخ٩ ، لجإ اإلاضاٞٗٓن ؤلاوؿاند١ٓ٣ باإلاٗىُت  ألاَلُتم ال٣ُ

عائهم آًٖ  ْالخٗبُـغ ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٢ًاًا خىا٫ْ ل ٦مىٟظ لِم ؤلاهترهذًٞاء  بلى ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ 

ٖت، ٓا٣ِٞم اإلاكْغ ٗ   ْم ٓاظِت طل٪، ن ُت مً خملهها ٖلى الكب٩اث عاجماؤلا ضث الؿلُاث ْفي م

ْمىخضًاث الى٣اف ٖلى ٖماالاظخ ٓن ًٖ خ١ٓ٣  الخـي ؤلاهترهذُت   ياٞتةإل ، ٞبؤلاوؿانٌؿخسضمِا اإلاضاٞٗ

ْازترا١ جل٪ الكب٩اث، ؤنضعث بلى   حجب 
ً
ٓها ظضًضا ٓمت ٢اه ٓ  الخ٩ ٓلٓظُا اإلاٗل لِا  ذث، ٌؿممالخ٨ى
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ٓاظِت  ٓلٓظُا الغ٢مُت مً ٢بل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  زاًضاإلات الاؾخسضامبم في ال٨ك٠ ًٖ  ؤلاوؿانللخ٨ى

 . ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧

ٓ ٢ُغ:  ْ ث اإلاخٗل٣ت بماجدؿم اإلاٗل ٓمُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ مايإ اإلاىٓإ في  ؤلاوؿانث ٚحر الخ٩

ْل ٓمي بخإؾِـ  ت ٢ُغص ْطل٪ بؿبب ٖضم الترزُو الخ٩ ت مىٓمت ٚحر ؤًبالىضعة الكضًضة، 

ٓمُت حٗمل في مجا٫ خ١ٓ٣   مً ظِت،  ؤلاوؿانخ٩
ً
ٓمُت ًٞال ٖلى ْؾاثل  ًٖ الؿُُغة الخ٩

ت اٖخ٣لذ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  مً ظِت زاهُت، ٖالمؤلا  ال٣ُغي  ؤلاوؿانٍْظ٦غ ؤن الؿلُاث ال٣ٍُغ

١ٓ  م،3122ام في الٗ الخلُٟيؾلُان  ٕ في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ٣ ألؾباب جخهل بيكاَّ اإلاكْغ

ْجإؾِؿّ إلاىٓمت ؤَلُت ٚحر مغزو لِا إلاؤلاوؿان  . ؤلاوؿانعؾت ؤوكُت الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ما، 

ٓن ًٖ خ١ٓ٣  لم ًجضن: ماٖ ٓانل  بلى مً مالط لِم ؾٔٓ اللجٓء  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗ قب٩اث الخ

َْٓ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٢ًاًاللخٗامل م٘  ٦مىٟظ ؤزحر ؤلاهترهذي ٖلى عماالاظخ  ألامغفي الؿلُىت، 

ٓ  الخـيهُت مازاع خُٟٓت الؿلُاث الٗالظي ؤ  قيذ هج
ً
 قضًض ما

ً
ْؤزًٗهها  ا ٖلى جل٪ الكب٩اث 

 ْ ْالدجب  ث ماحٗغى اإلاضاٞٗىن لالخخجاػ ٚحر ال٣اهىوي واإلادا٦ ما٦، الازترا١للغ٢ابت 

ومً حُنهم: بؿمت ال٨ىمي، بؿمت  ،ترهذؤلاه ب وكغ آعائهم وحٗل٣ُاتها ٖلى الجاةغة بؿ

  ن.و زغ وآ ....خبِبت الهىاتي، ؾُٗض الهاقمي الغاظخي، 

ذ:  ١ٓ ال٨ٍى ت ج ؤلاوؿانال ًؼا٫ خ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ٓص في خٍغ ًٍٓ الجمُٗاث ًسً٘ ل٣ُ ٩

ال ًؼا٫ ٖمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ مخٗضصة   ؤلاوؿان، 
ً
ْاإلاهاصعة ؤخُاها ٟي ٞ ،ًسً٘ للمغا٢بت 

دُت مىذ "مىخض م1221 ماعؽ ًذ وػاعة الضازلُت ال٨ٍى   يٞع
 
دا  النهًت للكباب" جهٍغ

ذ ًدًٍغ ازى حدىُٓم مإجمغ   ،في الؿٗىصًت ؤلاوؿانن مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ افي ال٨ٍى

 ؤلاوؿانًٖ خ٣ى١  ؤلاماعاحيالىَني اإلاضاٞ٘  ألامًمً طاث الٗام مى٘ ظهاػ  ٞبراًغ وفي 

وأزًٗخه لالؾخجىاب إلاضة ؾاٖاث خى٫ أوكُخه  الؿُض/أخمض مىهىع مً صزى٫ البالص،

 الٗغبُت.  عاثماؤلا صولت  ئلى٢بل أن ج٣ىم حترخُله  ،ؤلاوؿانفي مجا٫ خ٣ى١ 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع الفصل
٤ ــالخخترام امضي التزام الضو٫ ح

ت ــاث الضولُــالهُئ ئلىفي الىنى٫ 

 بها الاجها٫و 

 : افي َظا الٟهل وؿلِ الًٓء ٖلى مبدشحن َم

ْلُت  ٗاًحراإلا :ألاو٫ اإلابدض  د٤ ب تالخانالض

 ٫ٓ ْلُت  بلىاإلاضاٞٗحن في الٓن الُِئاث الض

 بها. الاجها٫ْ 

غ اإلابدض الشاوي: ٓهُت اإلاىٓمت  ألَا لخ٤ ال٣اه

 ٫ٓ ْ  بلىالٓن ْلُت  بها،  الاجها٫الُِئاث الض

 ؤلاوؿان٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ْ 

 . هظا الخ٤ب

 



 

 

 

 األولادلبحث 

 إىلحبك ادلدافؼني يف انىصىل  تاخلبصاندونُت  َريؼبادل

 هبب االحصبلاذلُئبث اندونُت و
٫ٓ  ؤلاوؿان ١ٓ ًٖ خ٣خ٤ اإلاضاٞٗحن  ٗخبـغٌُ  ْ  بلىفي الٓن ْلُت   ْاخض بها الاجها٫الُِئاث الض

ً
مً  ا

ؼ ماؤَم الٗىانغ الغثِؿت إلا ْحٍٗؼ م  ْاَع ١ٓ  ًتماخمجا٫  ؤوكُههم الؿلمُت فيعؾت ؤص خ٣

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ في ب ؤلاوؿان ٓانل م٘ الُِئاث الض مً قإهّ ؤن  ؤلاوؿانلضاجهم، خُض ؤن الخ

ْمً جإزحر ؤوكُههم ْاع اإلاضاٞٗحن  ٓ ْطل٪ هدُجت جباص٫  ،ٌٗؼػ مً ؤص ْ مااإلاٗل ٓهاث  اثالخبر ث  ْاإلاٗ

 لُت، ااإلا ْت الٟىُ
ً
ٓص ًٖ  ًٞال ؼ ؤَغاإلاكتر٦ت مً ؤظل جيؿ٤ُ الجِ ىُت  ًتمالخا ْآلُاث حٍٗؼ الَٓ

اث  ؤلاوؿان١ٓ لخ٣  .تألاؾاؾُْالخٍغ

٫ٓ ؤلا ٢ْض جم  ْ  بلىٖتراٝ بد٤ اإلاضاٞٗحن في الٓن ْلُت  بها في ال٨شحر مً  الاجها٫الُِئاث الض

ْلُت  الاجٟا٢ُاث الث الض ٧ٓ ١ٓ ْالبرْج هو  :، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫(87)ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد٣

 ٫ٓ ٧ٓ  أو ؾلُت  أيظىاػ ٢ُام ٖلى ٖضم زخُاعي اإلالخ٤ باجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب الا البرْج

 أيالدؿامذ مٗها يض  أو ح بها ماالؿ أو جُب٣ُها  أو ت ٣ٖىبت أًح حاألمغ٫ في صولت إو مؿ

ال  ما٦ ث،مات مٗلى أًحُت إلاى٘ الخٗظًب الٟٖغمضاص اللجىت ئت مىٓمت، بؿ ب أً أوشخو، 

٣ت. أًحجخاٝ ئ أيَظٍ اإلاىٓمت  أو ًجىػ أن ًلخ٤ حمشل َظا الصخو   ت ٍَغ

٫ٓ خ٤ ا َٗخبـغْ  ْ  بلىلٓن ْلُت   :ُت الله٣ُت ب٩ل مًالٟٖغالخ١ٓ٣  ؤخضبها  الاجها٫الُِئاث الض

ت الخى٣ل ت الغ  ،الخ٤ في خٍغ ١ٓ  ،ْالخٗبُـغ ؤيْالخ٤ في خٍغ ْلي للخ٣ ٓظب الِٗض الض املخمُحن بم

ْٚحَر ْالؿُاؾُت  ْ  ااإلاضهُت  ْلُت  ٓاز٤ُ الض ؤنضعث  ما٦ ،ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  ُمُت٢لؤلامً اإلا

ْلُت  اإلاخدضة ت الٗامت لؤلممالجمُٗ ْلُت  آلالُاثحصج٘ ٞيها  الخـيالٗضًض مً ال٣غاعاث الض الض

ْ ألامم ْن ، ٖلى ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  الاجٟا٢ُتُت  ْماؾؿاث املجخم٘  ؤلاًجابي الخٗا م٘ ؤٞغاص 

 (. 88اإلاضوي في بلضان الٗالم)

في الهاصع  23/3ال٣غاع ع٢م  اإلاخدضة، في ألامم، الخاب٘ إلاىٓمت ؤلاوؿانقضص مجلـ خ١ٓ٣  ما٦

 ْ ٓبغ ؤ٫ ؤ ْٖلى هدٓ آمً  ألاممٖاث م٘ ماْالج ألاٞغاصن ْ اٖلى ؤَمُت حٗ م:٦311خ ت   اإلاخدضة بدٍغ

                                                           
من الربكتوكوؿ االختيارم  15ضد ادلرأة، كادلادة  التمييػزقية القضاء على مجيع أشكاؿ من الربكتوكوؿ االختيارم التفا 11نصت على ذلك: ادلادة  ( 76

 من الربكتوكوؿ االختيارم ادللحق ابلعهد الدكيل للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.  13ادللحق ابتفاقية مناهضة التعذيب، كادلادة 
العنصرم،  التمييػزحوؿ االتفاقية الدكلية اخلاصة ابلقضاء على مجيع أشكاؿ  63/243تحدة رقم راجع يف ذلك: قرار اجلمعية العامة لألمم ادل ( 77

 حوؿ اتفاقية حقوؽ ادلرأة.  64/138كالقرار 



 

 

 

  ٗ ْ للخإ٦ض مً ههج ٞ ؼ  اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخا٫ ًغ٦ؼ ٖلى الىخاثج في حٍٗؼ  (.89)تألاؾاؾُْالخٍغ

اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالن ( م5ً/:/ط ( ْ )6صجحن )ااإلا٧ل مً ههذ ٖلى َظا الخ٤  ٢ْض

 ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي:  ،ؤلاوؿان

/ط مً 1صة ااإلا

   ٖالنؤلا 

 ْ ؼ  اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخلٛغى حٍٗؼ ٓن ل٩ل ٞغص الخ٤، بمٟغصٍ  تألاؾاؾُْالخٍغ ٩ً

ْالضْلي في  باالقترا٥ْ  جي  ْٖلى الهُٗضًً الَٓ   ؤْ ؤلالخ٣اءم٘ ٚحٍر 
ً
، الخجم٘ ؾلمُا

ْ ماظ ؤْظمُٗاث  ْؤث ماْحك٨ُل مىٓ ٓمُت  ْ  ؤلاهًمامٖاث ٚحر خ٩  ؤلاقترا٥بليها 

 ْ ٓمُت ماباإلاىٓ الاجها٫ٞيها،  ْلُتماباإلاىٓ ؤْث ٚحر الخ٩ ٓمُت الض  ."ث الخ٩

مً   9/1صة ااإلا

   ٖالنؤلا 

 
ً
ْ  ٛاًتلل ْجد٣ُ٣ا ،  باالقترا٥هٟؿِا، ًد٤ ل٩ل شخو، بمٟغصٍ   م٘ ٚحٍر

ً
لله٥ٓ٩  ٣ْٞا

ْن ٖاث٤ اإلاىُب٣ت، الٓن٫ٓ  اثظغاءؤلا ْ    بلىص
ً
ْلُت املخخهت ازخهانا  ٖا الُِئاث الض

ً
 ما

  ؤْ
ً
ْصعاؾت البالٚاث اإلاخٗل٣ت بمؿاثل خ١ٓ٣  مدضصا اث  ؤلاوؿانبخل٣ي  ْالخٍغ

 .بهظٍ الُِئاث الاجها٫ْ ، تألاؾاؾُ

 

 ٫ٓ ْ  بلىَْكمل خ٤ الٓن ْلُت  في  ؤلاوؿانبها، خ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الاجها٫الُِئاث الض
 ٫ٓ ْلُت  جها٫الا ْؤ /بلىالٓن ْ ألاممبالُِئاث الض ، خُض ؤلاوؿاناإلاٗىُت بد١ٓ٣  ٢لُمُتؤلاُت 

ْ اإلاٗجي ب الخامؤقاع اإلا٣غع  ٓن  بلى ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ إ ْلُت اإلاٗىُت  آلالُاث٧ الض

ْ بمغا٢بت  ٫ٓ الٗالم ؤلاوؿانيإ خ١ٓ٣ ؤ ٓ  خ ٓاعصة بليها مً ماحٗخمض بضعظت ٦بحرة ٖلى اإلاٗل ث ال
 (.:8)ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن 

 
ً
ب٣ا ٫ْ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالن( مً 5/:/ط( ْ )6صجحن )الىو اإلا َْ ، جلتزم الض

ْالٗغا٢ُل  ماباجساط  ٓاث٤  ْٖملُت حؿههضٝ بػالت ظمُ٘ الٗ ُٗت  ٫ٓ  الخـيًلؼم مً جضابحر حكَغ جد

 عؾت الخ١ٓ٣ الخالُت: ماْبحن م ؤلاوؿانبحن اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 

ٓمُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ماباإلاىٓ جها٫الا .2 ْٚحر الخ٩ ٓمُت  ْلُت الخ٩  . ؤلاوؿانث الض

3.  ٫ٓ ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ مامسخل٠ اإلاىٓ بلىالٓن جخمخ٘ بازخهام  الخـي ؤلاوؿانث الض

ٔ مدضص بخل٣ي  ؤْٖام  ٫ٓ مؿاثل خ١ٓ٣  الك٩اْ ْ ؤلاوؿانْالبالٚاث خ  بها.  الاجها٫، 

 ؤْحٗؿٟي  بظغاء ؤي ؤْتهضًض  ؤْٖى٠  ؤي مً ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ .4

٢ِٓم،  ٫ٓ عؾههم لمابؿبب ماجخاٝ بد٣ ٓمت، بلىخ٣ِم في الٓن  الاجها٫ ؤْ اإلاٗل

ْلُت   بالُِئاث الض
ً
ْطل٪  ًتماخ بٖالنمً  23صة مالل جُب٣ُا  ؤًاإلاضاٞٗحن، 

ً
٧ان مهضع  ا

 . ؤلاجخاْٝ ؤْالههضًض ؤالٗى٠ 
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 ادلبحث انثبين

 اذلُئبث اندونُت إىلىصىل انانمىاَني ادلُظًت حلزَت 

 ذا احلكولُبص يدي متخغ ادلدافؼني هب واإلحصبل هبب

 ٨ًٟل الخ٤ في  حاؾخ٣غاء
 
 مباقغا

 
ٗاث الضو٫ الٗغبُت مدل الضعاؾت لم هجض ٞيها هها حكَغ

ول٨ً جىظض ههىم مخٟغ٢ت جخٗل٤ بهظا  ،الىنى٫ الى الهُئاث الضولُت أو ؤلاجها٫ بها

ٗاث اإلاىٓمت ً الجمُٗاث والؿمت الٗامت لىهىم جل٪  الخ٤ يمً الدكَغ للخ٤ في ج٨ٍى

ٗاث  أو "ئطن"  أو الخهى٫ ٖلى "جغزُو"  ألاَلُتأنها جٟغى ٖلى الجمُٗاث  ،الدكَغ

 أو ،ؤلاقترا٥ أو ؤلاهًمام أوهدؿاب الا "مىا٣ٞت" مؿب٣ت مً الىػاعة اإلاسخهت ٢بل 

ا زاعط الضولت، و٦ظل٪ خٓغ  أياإلاكتر٥ م٘  الخٗاون  ىص صازل َُئت ٣ً٘ م٣َغ اؾخ٣با٫ ٞو

ىص زاعظهائ أو  ،الضولت  أو  ،مإجمغاث أو ٖاث مااظخ أو خًىع ل٣اءاث وخٓغ  ،عؾا٫ ٞو

تهضواث حضون الخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت الجهت  ت في اإلاىا٣ٞت مُل٣جخمخ٘ بؿلُت  الخـي، ؤلاصاٍع

ٌ صون  أو  تدى٫ ححن الجهت جمىيىُٖت  مٗاًحر وظىص الٞغ اإلاسخهت وبحن الخٗؿ٠  ؤلاصاٍع

ٌ   نالخُاتها في َظا الكأن، سضامفي اؾخ ٘ مً  ىؿدشنوال  الخ٨م الؿاح٤ ؾىي الدكَغ

م٘  االجها٫ًخٗل٤ ح ماُٞبٌٗ الهالخُاث اإلادضوصة  ألاَلُتالظي مىذ الجمُٗاث  الُمني،

حر الخ٨ىمُت اإلاٗىُت حد٣ى١ ماالهُئاث واإلاىٓ  . ؤلاوؿانث الضولُت الخ٨ىمُت ٚو

 الخ٤ في الىنى٫ الى الهُئاث الضولُت وؤلاجها٫ بها :مى٠٢ الضو٫ الٗغبُت مدل الضعاؾت مً 

 خ٤ الىنى٫ ئلى الهُئاث الضولُت والاجها٫ بها اإلااصة  الضولت م

 

2 

 

 

ال٣اهىن 

 الُمني

 

 (41ماصة )

 

 

 
 

 

 

 

ت جيخسب مً ٢بل الجمُٗت  -أ ج٨ىن للجمُٗت أو اإلاإؾؿت ألاَلُت َُئت ئصاٍع

 ل، جماعؽ الازخهاناث الخالُت:الٗمىمُت، جخ٨ىن مً زمؿت أًٖاء ٖلى ألا٢

ئحغام ال٣ٗىص م٘ أي ظهت ٖىض جىُٟظ أي مكغوٕ وبما ال ًخٗاعى م٘ أخ٩ام َظا  -2

 ال٣اهىن والىٓام ألاؾاس ي.

 الخمشُل في اإلاداٞل والىضواث واإلاهغظاهاث حما ًد٤٣ أَضاٝ الجمُٗت. -1

 اإلاإؾؿت. أًت مهام وازخهاناث أزغي ًىو ٖليها الىٓام ألاؾاس ي للجمُٗت أو  -3

 

 ( 34ماصة )

ًجىػ ألي ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت حمىا٣ٞت الىػاعة أن ج٣ىم حدىُٟظ أي وكاٍ    -ب

 ٖلى َلب أو ج٩ل٠ُ مً ظهت أظى ُت.
 
 حىاءا

ًجىػ ألي ظمُٗت أو مإؾؿت أَلُت أن جخل٣ى ال٨خب واليكغاث واإلاجالث الٗلمُت    -ط

ظا ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة. والٟىُت الخـي ال جخٗاعى م٘ ال٣ُم ؤلاؾالمُت  َو

 



 

 

 

ال٣اهىن ال٨ىٍتي  1

لؿىت  11ع٢م 

م بكأن 2911

الجمُٗاث 

 ألاَلُت 

اإلااصة 

(32 ) 

 

"ال ًجىػ ألي ظمُٗت أو هاص  أن ًىدؿب أو ٌكتر٥ أو ًىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص  

م٣ٍغ زاعط ال٨ىٍذ، ٢بل الخهى٫ ٖلى جغزُو في طل٪ مً وػاعة الكإون 

 ُٖت".الاظخما
 

اإلااصة 

(32 ) 

"٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣غاعاث اإلاىٟظة له ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال 

، وطل٪ م٘ ٖضم ؤلازال٫ حأي ٣ٖىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن 
 
جخجاوػ الخمؿحن صًىاعا

 الجؼاء أو أي ٢اهىن آزغ".

3 

 

 

 

 

ال٣اهىن 

ني   البدٍغ

 

 

 

 

اإلااصة 

(12 ) 

ت أن جىدؿب أو جىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص  أو اجداص م٣ٍغ "ال ًجىػ ألي ظمُٗ

ت اإلاسخهت".   ً، صون ئطن مؿب٤ مً الجهت ؤلاصاٍع  زاعط البدٍغ

اإلااصة 

(92 ) 

ا الىػٍغ اإلاسخو في قأهه ٌٗا٢ب  "٧ل مسالٟت لهظا ال٣اهىن أو ال٣غاعاث الخـي ًهضَع

."
 
 بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن صًىاعا

 

اإلااصة 

(91 ) 

"ال ًسل جُب٤ُ ألاخ٩ام اإلاخ٣ضمت حخى٢ُ٘ ٣ٖىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن ال٣ٗىباث أو 

 أي ٢اهىن آزغ".

٢اهىن  1

 ؤلاماعاث 

  27/2 اإلااصة

 

"ًجىػ للجمُٗاث أن جمشل في اإلاكاع٧اث زاعط الضولت ٧اإلاإجمغاث أو الىضواث أو 

 الاظخماٖاث أو الل٣اءاث بٗض مىا٣ٞت الىػاعة".

  27/1اإلااصة

 

 

"ًجىػ للجمُٗت أن جىدؿب أو حكتر٥ أو جىًم ئلى أًت ظمُٗت أو َُئت زاعط الضولت أو 

٘ زاعط الضولت، بٗض  أن جخٗامل مٗها أو أن جماعؽ أًت أوكُت أو أن جىٟظ مكاَع

 الخهىم ٖلى جغزُو مؿب٤ مً الىػاعة".

 ( 23اإلااصة )

 

ءاث أو ٞٗالُاث ٌكاع٥ ٞيها أشخام "ًجىػ للجمُٗت ٣ٖض مإجمغاث أو هضواث أو ل٣ا

 مً زاعط الضولت بٗض مىا٣ٞت الىػاعة".

ض  ( 17اإلااصة ) "٧ل مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهىن وال٣غاعاث اإلاىٟظة له ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال جٍؼ

م وطل٪ م٘ ٖضم ؤلازال٫ ب٣ٗىبت أقض ًىو ٖليها ٢اهىن آزغ". 22222ًٖ   صَع

ال٣اهىن  1

 ال٣ُغ ي

"ال ًجىػ للجمُٗت الاهدؿاب أو ؤلاقترا٥ أو ؤلاهًمام ئلى أي ظمُٗت أو َُئت أو هاص   ( 32) اإلااصة

 بٗض مىا٣ٞت الىػاعة. 
ّ
 م٣ٍغ زاعط الضولت، ئال

ال٣اهىن  1

 الٗماوي

 ( 1اإلااصة )

 

 
 

 

دٓغ ٖلى الجمُٗت :  ً " 

ص أن جىدؿب أو حكتر٥ أو جىًم ئلى ظمُٗت أو َُئت أو هاص   م٣ٍغ زاعط البال  -ب

 بٗض مىا٣ٞت الىػٍغ.
ّ
 ئال

 بٗض  -ص
ّ
ىص مً زاعط البالص ئال ىص ئلى زاعط الؿلُىت أو اؾخًاٞت ٞو اعؾا٫ ٞو

 مىا٣ٞت الىػاعة".

اإلااصة 

(11 ) 

 ٧ل  11"م٘ ٖضم ؤلازال٫ حأخ٩ام اإلااصة 
 
اال ٌٗا٢ب بٛغامت ال جخجاوػ زمؿحن ٍع

 
 
 له". مً ًسال٠ أخ٩ام َظا ال٣اهىن أو ال٣غاعاث الهاصعة جىُٟظا

ال٣اهىن  7

 الؿٗىصي 

-- --- 

 

ْلت الُمً ٓ ْ ، باؾخصىاء ص ٢ٓاج٘ اإلاخٗل٣ت مابخدلُل اإلاٗل ْال عؾت اإلاضاٞٗحن لِظا الخ٤، هجض مامبث 

١ٓ  ماُٞ ْاخضٖلى ههج جخ٤ٟ الض٫ْ الٗغبُت ؤن  ًخٗل٤ بالخٗامل م٘ خ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

٫ٓ  ؤلاوؿان ْ  بلىفي الٓن ْلُت  دؿم َظا الىهج حالخً بها، الاجها٫الُِئاث الض ٤ُ ٖلى ٍِو



 

 

 

م بك ر بهم، بؿ ب اجهالهم ٩ل ٚحر ٢اهىوي ومدا٦مههم والدكهحاإلاضاٞٗحن واخخجاَػ

 . ؤلاوؿانحالهُئاث الضولُت اإلاٗىُت حد٣ى١ 

٠٢ٓ الٗضاجي ججاٍ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ألامْمً  مً خضر  ما، ؤلاوؿانشلت الباعػة ٖلى اإلا

يُت ْعة )زال٫ ٞٗالُاث  الؿلُاث البدٍغ ، خُض في ظى٠ُ ؤلاوؿان( ملجلـ خ١ٓ٣ 32الض

ٓن ًٖ خ١ٓ٣  يُت بؿبب مام بلى ؤلاوؿانحٗغى اإلاضاٞٗ عؾاث اهخ٣امُت مً الؿلُاث البدٍغ

ْعة، ب ُب،  مامكاع٦ههم في َظٍ الض ْالتَر  في طل٪ الههضًض 
ً
 ٖالمؤلا ًٖ جدٍغٌ ْؾاثل  ًٞال

ىُت للدكِحر بهم)   (. 91الَٓ

يُت ما٦ ٓمت البدٍغ ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣ ماالٗضًض مً اإلاىٓ مىٗذ الخ٩ ٫ٓ  ؤلاوؿانث الض مً صز

دكاع  م3123 ًىاًغ 9البالص، ٟٞي  يُت "ٍع ٓم" هاثب مضًغ مىٓمت  صمىٗذ الؿلُاث البدٍغ ٓل ؾ

ٓع ظلؿت  ٫ٓ البالص لخً ْص مً صز  بالٗاملحن في املجا٫ الُبي، تالخانخئىاٝ الاؾؤَباء بال خض

ْص ف ما٦ ل ب 23ي ؤٖلىذ مىٓمت ؤَباء بال خض ٫ٓ البالصؤ م3123بٍغ ٤ ٖملِا مى٘ مً صز ، ن ٍٞغ

ذ لِا بدكُٛل  ًذ الخهٍغ ْػاعة الصخت ٞع  . ًت ُٖاصاث في البدٍغؤًْؤن 

ْاإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  خالتجم ب وفي الؿٗىصًت:  "مسل٠ صَام الكمغي " ؤلاوؿانال٩اجب 

 ئلىالؿعي ُه ئل تومً ححن الههم اإلاىظه، «املخ٨مت الجؼاثُت اإلاخسههت»م ماللمدا٦مت ؤ

ه ؾمٗت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في وؾاةل  ث ماحمىٓ الاجها٫الٗاإلاُت، و ٖالمؤلا حكٍى

ت واتهام مإؾؿاث في الضولت ح ٓصًت في  ما٦ ،الٟؿاصمكبَى ٓبغ ؤ 3اٖخ٣لذ الؿلُاث الؿٗ ٦خ

١ٓ  م3124 ْلُض ؤبٓ  ؤلاوؿانماؾـ "مغنض خ٣ ٓصًت" املخامي الىاقِ  ْطل٪ الخحرفي الؿٗ  ،

ه ؾمٗت اإلامل٨ت  مداولتو ، جضةفي مجزله ح "ئوكاء صًىاهُت ٚحر مغزو لها :تبههم حكٍى

٤ ئُٖاء مٗلى الؿٗىصًت   ."ث الخ٣ى٢ُت الضولُتمااإلاىٓ ئلىث مًللت ماًٖ ٍَغ

ْلت  الٗغبُت: عاثماؤلا وفي  ٓم  عاثماؤلا ؤٖلً اإلاضعي الٗام لض ، ؤهّ "جمذ م3124 ًىاًغ 38ً

 عاجُماب 5:بخالت 
ً
 مكخبه ا

ً
٧اهذ جىٓي  الخـي٦جؼء مً اإلاىٓمت  ،الٗلُا الُٟضعالُتاملخ٨مت  بلىم ٞيه ا

ع ؾخت ؤقِغ ٖلى اٖخ٣الِمؤلا  ْطل٪ بٗض مْغ ٓم  ،ؾدُالء ٖلى الؿلُت في البلض"،  مً  ْاخض٢ْبل ً

ْن  ،ظلؿت اإلاغاظٗت ٓهُت لٗضص مً اإلاٗخ٣لحن، اثبظغاء ؤيص ث ماووظهذ ئليهم اتها ٢اه

ه نىعة ث و٦ماحالخىانل م٘ أٞغاص ومىٓ ُاهاث ومإؾؿاث جخىاظض زاعط البلض لدكٍى

م اإلاٟبر٦ت“الضولت مً أظل  واإلاىا٢٘  ٖالمؤلا ث ووؾاةل ماٖبر جل٪ اإلاىٓ ،"وكغ أ٩ٞاَع
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ئَال١ وجأؾِـ وحؿُحر مىٓمت تهضٝ إلاٗاعيت اإلاباصب ”، و”ؤلاهترهذُت ٖبر قب٨ت ٖماالاظخ

وجدكاحه  "،دُالء ٖلى الؿلُتؾؤلا وهٓامها وخ٨ىمهها مً أظل  ،عاثماؤلا لضولت  تألاؾاؾُ

ٖلى  زغي ألا الضو٫ الٗغبُت  تجُل٣ها ح٣ُ الخـي الاتهاماث، م٘ ماخض  ئلى الاتهاماثجل٪ 

مإؾؿاث مخىاظضة “مبالٜ ُٞه ٖلى الخىانل م٘  م٘ جغ٦حز  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

 .ؤلاهترهذي وعماالاظخٖبر مىا٢٘ الخىانل ” زاعط الضولت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخامس الفصل
ت ــــــــــــــــــــــضو٫ الٗغبُـــــــــــــــمضي التزام ال

الخ٤ في حاخترام مدل الضعاؾت 

 ل ـــــى٫ ٖلى الخمٍىـــالخه

ًتر٦ؼ خضًصىا في َظا الٟهل ٖلى مبدشحن ٝٓ ؾ

 : َما

ْلُت  ٗاًحراإلا :ألاو٫ اإلابدض  بد٤  تالخانالض

٫ٓ ا ٍٓل.  إلاضاٞٗحن في الخه  ٖلى الخم

غ اإلابدض الشاوي: ٓهُت اإلاىٓمت لخ٤  ألَا ال٣اه

ٍٓل لا ٫ٓ ٖلى الخم  ظىبي. ألا جمُٗاث في الخه



 

 

 

 األولادلبحث 

 حبك ادلدافؼني تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل

 يف احلصىل ػهً انخًىَم

 ؤخغاع  ألاٞغاص٩ًٓن  ما"ٖىض
ً
ْل٨نهم  مافي م ا عؾت خ٣ِم في الخىُٓم، 

ْلدكُٛل اعص اإلآُ مٓن مً جل٣ي اإلاْ مدغ  ٓبت لخىُٟظ ؤوكُههم  ل

 
ً
، بن ٢ضعة اإلاضاٞٗحن مىٓمههم، ٞةن الخ٤ في الخىُٓم ًهبذ مُٗال

جل٣ي  فيحٗخمض ٖلى ٢ضعتهم  تهماَاٖلى جىُٟظ وك ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ 

ْاوسجا ت  ٍع ٓص ٚحر يْغ ْاؾخسضامّ صْن ٢ُ ٍٓل   الخم
ً
( 4صة )ام٘ اإلا ما

 ."انؤلاوؿاإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالنمً 

ْ اإلاٗجي ب الخاماإلا٣غع  )  ( ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ إ

ٓاعص اإلا ٓص احك٩ل اإلا ْظ ١ٓ ما، ْزانت مىٓألاَلُتالجمُٗاث لُت الالػمت الؾخمغاع  ث خ٣

ْاع ماْي، ؤلاوؿان ؼ ؤص ْحٍٗؼ اث  ؤلاوؿانَا في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ن ٞٗالُت ؤوكُهها  ْالخٍغ

ٔ  ٔخضب ،تألاؾاؾُ ْاإلاىٓججابّ  الخـي اإلاًٗالث ال٨بر خُض جٟغى ؤٚلب  ث،ماجل٪ الجمُٗاث 

ٗاث  ٓصمدل الضعاؾت الٗغبُت الض٫ْ حكَغ ُ٢ 
ً
ٍٓل مخٗضصة  ا ٖٓت ٖلى مهاصع الخم  ،َليألا ْمخى

ْالؿُُغة مايبٛغى  تن الُِمىت  ١ٓ ماْمىٓ ،ألاَلُتٖلى الجمُٗاث  ؤلاصاٍع ، ؤلاوؿانث خ٣

ٍٓل  بلى ثماالظي ًضٞ٘ بالٗضًض مً جل٪ اإلاىٓ ألامغَْٓ  ٓن  ماالظي ٖاصة ْ ظىبي، ألا جل٣ي الخم ٩ً

ٓع  ماب  مدٓ
ً
ٓهُت،  ا ٓن ٖلُّ للمؿاءلت ال٣اه للجٓء بلُّ ٦مهضع ٌكتٍر  ؤ٧ْلُت ًسً٘ ال٣اثم

ٍٓل  ٫ٓ ٖلى جغزُو مؿب٤ ألاوكُتلخم ٓػاعة املخخهت صْن  الخه ٓص مً ال ٓابِ ْظ ي

٫ٓ بحن الجِت ُٖٓت جد ت مٓي ْ  ؤلاصاٍع في َظا ها اؾخسضام نالخُات الخٗؿ٠ في٫ مااخخاملخخهت 

 . الكإن

ٍٓل الالػم إلا َٗخبـغْ  ٫ٓ ٖلى الخم لخ٤ عؾت اماالٗىانغ الغثِؿت إلا ؤخض ألاوكُتعؾت ماخ٤ الخه

ًٍٓ الجمُٗاث،   ْفي طل٪ جدضًضفي ج٩
ً
ْ باإلاٗجي  الخامطَب اإلا٣غع  ا ١ٓ إ يإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

٫ٓ:  بلى ؤلاوؿان  أخغاع  ألاٞغاص٨ًىن  ما"ٖىضال٣
 
عؾت خ٣هم في الخىُٓم، ول٨نهم  امفي م ا

لىبت لخىُٟظ أوكُههم ولدكُٛل مىٓمههم، ٞان الخ٤ في اعص اإلاُى مىن مً جل٣ي اإلاو مدغ 

 
 
تهم اٖلى جىُٟظ وكاَ ؤلاوؿان، ئن ٢ضعة اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ الخىُٓم ًهبذ مُٗال



 

 

 

ت واوسجا ل واؾخسضامه صون ٢ُىص ٚحر يغوٍع  حٗخمض ٖلى ٢ضعتهم ٖلى جل٣ي الخمٍى
 
٘ م ما

 (.32")ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١  ًتماخ ئٖالن( مً 23صة ) ااإلا

ٍٓل نغاخت اإلاضاٞٗحن  ًتماخ بٖالنمً ( 24صة )الظل٪ ؤ٢غث اإلا ٫ٓ ٖلى الخم الخ٤ في الخه

ٓلِا:   ب٣

مً  23صة ااإلا

   ٖالنؤلا 

 ْ ، الخ٤ في الخ باالقترا٥"ل٩ل شخو، بمٟغصٍ  ْجل٣ي مام٘ ٚحٍر ؽ 

ٓاص ٩ًٓن الٛغى  ْ ْاؾخسضام م ؼ   ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخمنها نغاخت َٓ حٍٗؼ

اث    تألاؾاؾُْالخٍغ
ً
 ." ٖالنؤلا مً  4صة مالل ٣ْٞا

ٞ 
ً
٫ٓ ٖلى  ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ مامً خ٤ مىٓ ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالن( مً 24صة )مالل ُب٣ا الخه

ٓاعص  ٓن جل٪  عؾت ؤوكُهها،ماالالػمت إلا لُتااإلااإلا طاث َاب٘ "ؾلمي"   ألاوكُتبكٍغ ؤن ج٩

ْ  ؾاؽاأل ههضٝ بْحؿ ؼ    ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخحٍٗؼ
ً
 جىو ٖلى ؤن:  الخـي ٖالنؤلا مً  4صة  مالل َب٣ا

مً  3صة ااإلا

   ٖالنؤلا 
ٓن املخلي اإلاخ٤ٟ م٘ مُشا١ "ٌك٩ل ال ْ  ألامم٣اه ْلُت  الالتزاماثاإلاخدضة  الض

ٔ ألا  ْلت في مُضان خ١ٓ٣  الخـي زغ اث  ؤلاوؿانج٣٘ ٖلى ٖاج٤ الض ْالخٍغ

ٓوي الظي ًيبغي ؤن ًجغي ُّٞ ؤلَا  ،تألاؾاؾُ  ؤلاوؿان٫ خ١ٓ٣ ماٖباع ال٣اه

اث  ْجىُٟظ ظمُ٘ ْالخمخ٘ بها تألاؾاؾُْالخٍغ اإلاكاع بليها في َظا  ألاوكُت، 

ؼ ٖالنؤلا  اث ْخ مً ؤظل حٍٗؼ ْالخٍغ ْبًماجل٪ الخ١ٓ٣   .لِا بك٩ل ٞٗا٫"ماٖهها 

 

ٍٓل  ًتماخ ةٖالنٞ ١ٓ ماػمت ألوكُت مىٓال َلي الألا اإلاضاٞٗحن ال ًخدضر ًٖ مهاصع الخم ث خ٣

ْل٨ً ًدميْخؿب نؤلاوؿا  ؤً ٖالنؤلا َظا  ، 
ً
ٍٓل  ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماخ٤ مىٓ ًا في جل٣ي الخم

ٍٓل ؤوكُهها ألاظىبي   ،الالػم لخم
ً
ٍ اإلاىهٓم ٖليها في ال ٣ْٞا ت ؤًصْن  ٖالنؤلا مً  4صة اإلالكْغ

ٓاث٤ اعفي َظا ، ْٖ اإلاٗجي  الخاملهاصع للم٣غع الٗام لؤلمم اإلاخدضة ا ألامحنؤ٦ض ج٩ل٠ُ  ،ؤلَا

ْ ب ٍٓل إ ْطل٪ ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماإلاىٓ ألاظىبييإ اإلاضاٞٗحن ٖلى ؤَمُت الخم ىُت   "هٓغ  :الَٓ
 
 ا

طَب  ما٦ ،(31ٖلى اإلاؿخىي الىَني") ؤلاوؿانث خ٣ى١ ماللمىاعص اإلادضوصة اإلاخىاٞغة إلاىٓ

ْ اإلاٗجي ب الخاماإلا٣غع  ٓاث٤ ا ت ٧لالتزام الض٫ْ بةػال بلىيإ اإلاضاٞٗحن إ ٫ٓ بحن  الخـيلٗ جد
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ٍٓل، مً ؤظل ؤن جخم٨ً مىْٓجل٣ي الخ ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  مً  ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ مام

  ٗ ٍٓل  ماُْٞ  ا٫،ال٣ُام بإوكُهها ٖلى هدٓ ٞ  أنٖلى  الخامؤ٦ض اإلا٣غع  ألاظىبيًخٗل٤ بالخم

تاقتراٍ الترزُو مً الجهت " ل اإلاسخهت ٢بل ئ ؤلاصاٍع ٢بل  أو  يألاظىبعؾا٫ َلب الخمٍى

ل   ؤلاوؿان، ًإزغ بكضة ٖلى ٢ضعة اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ ألاظىبيجل٣ي الخمٍى
 
 ، وزهىنا

  الخـيث ٚحر الخ٨ىمُت، وأن ال٣ُىص مااإلاىٓ
 
حؿههضٝ الكٟاُٞت  الخـيم٣بىلت هي جل٪  ّٗض ح

ل"  ماُٞث ماٖلى جل٪ اإلاىٓ  . (33)ًخٗل٤ حخل٣ي الخمٍى

ْ اإلاٗجي ب الخامللم٣غع دضة لؤلمم اإلاخالٗام  ألامحنظاء في ج٩ل٠ُ  ما٦ ١ٓ إ يإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ل  ئلىث ماص أؾباب ٖضًضة جضٞ٘ الخ٨ى ى ظو ٣ًضع "ؤهّ  ،ؤلاوؿان  ما، حألاظىبيج٣ُُض الخمٍى

ل  ألامىا٫عؾاث ٚؿُل مافي طل٪ مى٘ م ابوجمٍى ول٨ً الخ٩ل٠ُ أٖغب ًٖ اوكٛاله  ،ؤلاَع

غ  خاالثبكأن  و٧ان ال٣هض  ،اث ٖلى هدى مٟخٗلٖضًضة ًخم ٞيها اؾخسضام مشل َظٍ الخبًر

عؾت وكاَاتها اإلاكغوٖت في ماٖلى م ؤلاوؿانث خ٣ى١ ماالخ٣ُ٣ي َى ج٣ُُض ٢ضعة مىٓ

 . (31")ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ٣ى١ 
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 ادلبحث انثبين

يف دافؼني واجلًؼُبث انمبَىَُت ادلُظًت حلك ادل األطز

 احلصىل ػهً انخًىَم انالسو ألَشطخهب 

ٗاث جٟغى  ٓص غبُتالٗالض٫ْ حكَغ  مدل الضعاؾت ٢ُ
ً
ٖٓت  ا ْمخى ٍٓل مخٗضصة  ٖلى مهاصع الخم

تن الُِمىت مابٛغى ي ألاَلي ٍٓلالمهاصع ْ  ،ألاَلُتْالؿُُغة ٖلى الجمُٗاث  ؤلاصاٍع  ألاَلي خم

ٗاث الٗغبُت الخـي ألاَلُتمُٗاث للج ًاءهي: اقترا٧اث  ،ههذ ٖليها الدكَغ ْلت، ، بألٖا ٖاهاث الض

 ْ ْالِباث  اث  ْ ، ًاالٓناالخبٖر ْاإلاٗاعى  ٓا١ٖاثض الخٟالث  ، ألاَلُتجىٓمِا الجمُٗاث  الخـي ألاؾ

ٓاثض    الخضماثْ  الاؾدشماعٖ
ً
ْص اإلاؿ ٣ْٞا  مللخض

ً
ٓها ٓص،  ،ٓح بها ٢اه ْجٟغى ٖليها الٗضًض مً ال٣ُ

ٓػاعة املخخهت ٫ٓ ٖلى "الترزُو اإلاؿب٤" مً ال  .ؤَمِا ٢ُض الخه

ل  م  ألاَليمهضع الخمٍى

ث خ٣ى١ مامىٓ ألوكُت

   وؿانؤلا

ل  ٗاث الٗغبُت مً مهضع الخمٍى  ألاَليمى٠٢ الدكَغ

2 

ًاء٧اث ااقتر    ألٖا

ل  ٌٗخبـغ    ألاَليمً يمً مهاصع الخمٍى
 
٣ا  ،عاثماؤلا مً ٢اهىن  31/2للمىاص:  ٞو

ذ ، واإلااصة )23( مً ال٣اهىن الُمىـي ، واإلااصة )39واإلااصة ) ( 37( مً ٢اهىن ال٨ٍى

  مً ٢اهىن ٖمان .

ًاءخؿب ٢ُمخه الخ٣ضًت والتزام ، ٠ُ ومخظحظب في م٣ضاٍعول٨ىه مهضع يٗ  ألٖا

   .ةبؿضاصٍ في اإلاىاُٖض اإلادضص

1 

 ٖاهاث الضولت ئ

( مً 11)و (37/1)صجان ا( مً ال٣اهىن الُمني، واإلا39) صة اههذ ٖلى طل٪: اإلا

٘ الٗ ٘ ال٣ُغي 32صة )اوي، واإلاماالدكَغ ( مً ٢اهىن 11، واإلااصة )( مً الدكَغ

ذ ، و  ( مً الةدت الؿٗىصًت ، 21( مً ٢اهىن ؤلاماعاث ، واإلااصة )12اإلااصة )ال٨ٍى

ً .33واإلااصة )  ( مً الةدت البدٍغ

اهاثوالىا٢٘ أن ٢ُمت  ل، ئ ؤلٖا  يُٟٗ ما٦مهضع جمٍى
 
بؿ ب ْغوٝ الضولت  ا

  أو  ٦دالت الُمً،
 
ت للجهت  زايٗا تللؿلُت الخ٣ضًٍغ ٗاث ؤلاصاٍع  .في حاقي الدكَغ

3 

اث والهبا  الىناًاث و الخبٖر

٘ الُمني ٗاث الٗغبُت حاؾخصىاء الدكَغ يغوعة الخهى٫ ٖلى ، حكتٍر حاقي الدكَغ

اث  : جىو ٖلى طل٪ اإلاىاص: الىناًاال٣بى٫ حالهباث و  أو جغزُو ٢بل ظم٘ الخبٖر

( مً 21( مً ٢اهىن ٖمان ، واإلااصة )37، واإلااصة ) عاثماؤلا مً ٢اهىن  (13)صة ااإلا

ذ ، واإلااصة )32الةدت الؿٗىصًت ، واإلااصة ) ( مً ٢اهىن 12( مً ٢اهىن ال٨ٍى

ً ، واإلااصة )  ( مً ٢اهىن ٢ُغ .19البدٍغ

ٖاةض الخٟالث واإلاٗاعى  1

 ألاؾىا١و

٘ الُمني ٗاث الٗغبُت حاؾخصىاء الدكَغ يغوعة الخهى٫ ٖلى ، حكتٍر حاقي الدكَغ

ايُت ألاؾىا١جىُٓم الخٟالث واإلاٗاعى وجغزُو ٢بل  اث الٍغ  .واإلاباٍع

1 
 الخضماثو  الاؾدشماع ض ٖاة

٘ الُمني لم  ماُٞ، الاؾدشماع٢بل يغوعة الخهى٫ ٖلى جغزُو  ٖضا الدكَغ

 كٌ
 
  تٍر جغزُها

 
 لظل٪.  مؿب٣ا



 

 

 

ٗاث الٗغبُت مً جل٣ي الخمىٍل   :ألاظىبيمى٠٢ الدكَغ

عة الخه٫ٓ ٖلى "جغزُو" مؿب٤  ؤٚلبجىو  ٗاث الٗغبُت ٖلى يْغ ٓمُت الدكَغ مً الجِت الخ٩

ٍٓل ٢بل اع املخخهت  ٍٓل ؤظىبي، ههذ ٖلى طل٪ ؤْؾا٫ َلب جم ٘ 54صة )ااإلا :جل٣ي جم ، عاثماؤلا ( مً حكَغ

٘ ال53ٗصة )اْاإلا ْاإلاويما( مً الدكَغ ْاإلا41صة )ا،  ٍٓذ،  ٘ ال٩ ً، 31صة )ا( مً حكَغ ٓن البدٍغ ( مً ٢اه

٘ 42صة )اْاإلا  ال٣ُغي.( مً الدكَغ

 مً الخ٨م الؿاب٤،  ؿدشجيٌُ  ال
 
ٓن الُمجي ال بال  يًجـىػ أل  -أ: "ٖلى ؤنمىّ ( 34صة )اجىو اإلا ظيال٣اه

مً  الخاعطمإؾؿت أَلُت بٗلم الىػاعة أن جدهل ٖلى مؿاٖضاث ُٖيُت وأمىا٫ مً  أو ظمُٗت 

 أًمً ًمشل  أو ت مً ظهت أظى ُ أو شخو أظىبي 
 
ًجـىػ لها بٗلم الىػاعة أن  ما٦ ،في الضازل مامنه ا

 م
 
 أو ظمُٗت  يًجىػ أل    -. بألٚغاى ئوؿاهُت خاعطالث في مامىٓ أو ط٦غ ألشخام  ماجغؾل قِئا

  أيمإؾؿت أَلُت حمىا٣ٞت الىػاعة أن ج٣ىم حدىُٟظ 
 
ج٩ل٠ُ مً ظهت  أو ٖلى َلب  وكاٍ حىاءا

 أظى ُت.

 الخـيت الٟىُمإؾؿت أَلُت أن جخل٣ى ال٨خب واليكغاث واإلاجالث الٗلمُت و  أو ظمُٗت  يًجىػ أل  -ط

ظا ،ؾالمُتؤلا ال جخٗاعى م٘ ال٣ُم   ال٣اهىن وال٣ىاهحن الىاٞظة ". َو

ٓن ٖلى ؤن:":4صة )اجىو اإلا ما٦ ٓن  -2( مً ال٣اه -ؤ  ًلي: مام ألاَلُتاإلااؾؿـــت  ؤْاث الجمُٗت بًغاصجخ٩

اث   ْجبٖر ْاقترا٧اث  ٓم  ًاءعؾ ْ  -ب  .ألٖا اهاثاإلاؿاٖضاث  ْ  ؤلٖا اث  ْالِباث ٚحر  الٓناًاْالخبٖر

َت  ٓاءً اإلاكْغ ٓمُت  ؾ ْاإلاىٓمً  ؤْمً الجِاث الخ٩ ْبماالُِئاث  ٓاهحن الىاٞظة. ماث   ال ًخٗاعى م٘ ال٣

ٓاثض املخ٣٣ت مً ؤن٫ٓ الجمُٗت  -ط  ٓاثض اليكاَاث  ؤْاإلااؾؿت  ؤْالٗ ْلج الخـي الا٢خهاصًتمً ٖ  .ِاؼا

ْاإلااؾؿاث  -3 ٓػ للجمُٗاث  ْلم ألاَلُتًج  في  الا٢خهاصًت ألاوكُت تؼا
ً
ٓها ٓح بها ٢اه ـت اإلاؿم ْالخجاٍع

ْؤَضاِٞا ٧ان الٛغى منها جد٤ُ٣ الغبذ الظي بطا -ؤ  :ُتالخال الخاالث  بطا -ب  .ًخ٤ٟ م٘ ؤٚغاى الجمُٗت 

ٓػَ٘ مباقغ  ؤيلم ٨ًً َىا٥  ٓاءً  الا٢خهاصًتٚحر مباقغ لؤلعباح مً جل٪ اليكاَاث  ؤْج ٧ان طل٪  ؾ

ْ ٦باع اإلاؿ ؤْاإلااؾؿت  ؤْلؤلًٖاء في الجمُٗت  ؤْللماؾؿحن  ٟيها  ؤْؤًٖاء الُِئت  ؤْلحن ٞيها ا  ؤْمْٓ

ْالضٖم لِا.ما ؤْماؾؿيها  ٖملُت مًاعبت  الا٢خهاصًتؤن ال حك٩ل جل٪ اليكاَاث    -ط  هخي اإلاؿاٖضاث 

ٓهتلُت ٚحر مامساَغة  ؤْ ٓػ للجمُٗت في ؾبُل  :ّ( ٖلى ؤه53صة )اْجىو اإلا ،اإلااؾؿت ؤْللجمُٗت  مإم "ًج

ٓاعصَا اإلا ْصٖم م ٖاث اجد٤ُ٣ ؤٚغايِا  ْ  ؤلاهخاظُتْ  ضمُتالخلُت ؤن ج٣ُم اإلاكْغ ٓا١ْالخٟالث   ألاؾ

ايُتالخحر  اث الٍغ ْاإلاباٍع ْاإلاٗاعى   .ًت 

ٗاث الٗغبُت م ما٦ ْمً زم جإزم ماججغم الدكَغ ٫ٓ ٖلى جغزُو،  عؾت ؤوكُت الجمُٗاث صْن الخه

 
ً
٫ٓ اإلاىٓ ظىاثُا ٓمُت ماخه ٍٓل ؤظىبي. ؤيلم ًغزو لِا ٖلى  الخـيث ٚحر الخ٩  جم

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 السادس الفصل
 تـــــــــــــضو٫ الٗغبُــــــــــــــــــضي التزام الـــــــــــم

ضاٞٗحن في ــــــــــــــــــ٤ اإلاــــــــــــــترام خــــــــــــــخاح

  والخٗبُـغ أيغ ـالت ـــــــعؾت خٍغاــــمم

زالزت مباخض ٖلى  بلىهخُغ١ في َظا الٟهل 

 الىدٓ الخالي: 

ْلُت ال ٗاًحراإلا : ألاو٫ اإلابدض  بد٤  تالخانض

٫ٓ ٖلى ْ  ْالخٗبُـغ ؤيالغ اإلاضاٞٗحن في  الخه

 ٓ ١ٓ مااإلاٗل  .ؤلاوؿانث اإلاخٗل٣ت بد٣

غ : اإلابدض الشاوي ٓهُت اإلاىٓمت  ألَا لخ٤ ال٣اه

٫ٓ ٖلى ْ  ْالخٗبُـغ ؤيالغ اإلاضاٞٗحن في  الخه

 ٓ ١ٓ مااإلاٗل  .ؤلاوؿانث اإلاخٗل٣ت بد٣

٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ  : اإلابدض الشالض

 فيفي الض٫ْ مدل الضعاؾت بالخ٤  ؤلاوؿان١ٓ خ٣

ٓ ْا ْالخٗبُـغ ؤيالغ  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ث اإلاخٗل٣ت مالخه

 .ؤلاوؿانبد١ٓ٣ 



 

 

 

 األولادلبحث 

 تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل

ويف احلصىل ػهً  وانخؼبري أٌحبك ادلدافؼني يف انز

  اإلَسبٌث ادلخؼهمت حبمىق يبادلؼهى

ت الغ  ٗخبـغٌُ   ، خ٣غْالخٗبُـ ؤيالخ٤ في خٍغ
ً
َٓغٍ   ا  ظ

ً
 ٖـالنؤلا في ٧ـل مـً  امً الخ١ٓ٣ اإلاىهٓم ٖليه ا

ْلي 85)ؤلاوؿــانالٗــالمي لخ٣ــ١ٓ  ْالِٗــض الــض ْالؿُاؾــُت، بــا الخــام(،  خُــض ههــذ لخ١ٓ٣ اإلاضهُــت 

ل٩ل شـخو الخـ٤  .3، صْن جضزل آلاعاءل٩ل شخو خ٤ اٖخىا١ . 2مً الِٗض ٖلى ؤهّ: " :2صة ااإلا

ت  َْكمل َظا الخ٤ خالخٗبُـغفي خٍغ خّ في الخ،  ٓ ماٍغ ب اإلاٗل ْ مـاؽ مسخل٠ يْغ ْجل٣يهـا  ألا٩ٞـاعث 

ً، بلىْه٣لِا  ْه آلازٍغ ْص،  ماص ٓاءً اٖخباع للخض ٕٓ  ؤْم٨خٓب  ؤْي هٖلى ق٩ل قٟ ؾ في ٢الب  ؤْمُب

ٔ ْؾُلت  إيب ؤْ ٞجي  ".ؤزغ

ت الغ  ٗض  ٌُ  ما٦ ٢ٓغاَيصٖامت عثِؿت مً صٖاثم الض٫ْ طاث الىٓام ال ْالخٗبُـغ ؤيالخ٤ في خٍغ ، ضًم

ـت الــغ  الخٗبُـــغ بلـىبُبُٗخــّ ًدخــاط  اإلوؿـانٞ ْخٍغ ي ـ، ِٞــالخٗبُـــغهــي زحــر ْؾـُلت لِــظا  ؤيٖــً طاجــّ، 

ْ  مجــــاالثّ فــــي مسخلــــ٠ ؤًــــغ ٖــــً ع ـجدــــُذ للٟــــغص ؤن ٌٗبــــ ُــــت ٖماالاظخْ  الا٢خهــــاصًتالخُــــاة الؿُاؾــــُت 

ًٍٓ ع  ألامـــغ، بلـــخْالش٣اُٞـــت..  ٖلـــى  ٖـــام مؿـــدىحر ٢ـــاصع ٖلـــى مغا٢بـــت ال٣ـــاثمحن ؤيالـــظي ٌؿـــاَم فـــي ج٩ـــ

ْجال ٫ٓ صْن اهدــغاِٞم،  ٣ــت جدــ ٓص خ٨ــم بٍُغ ْبدــ٤، جد٣ُــ٤ مهــلخت املجخمــ٘ ٩٦ــل، لــظا ٢ُــل  بلــى٣ــ

ت الغ ب ٗ   ْالخٗبُـغ ؤين خٍغ ٍٓم املجخم٘. هي ْؾُلت ٞ  الت لخ٣

ُـــًخٗلـــ٤ ح مـــاُٞو  م فـــي اٖخىـــا١ ـدـــ٤ اإلاـــضاٞٗحن ٚو ـــت آلاعاءَغ صة اٞـــاإلاالخٔ ؤهـــّ بم٣اعهـــت اإلاـــ ،حدٍغ

ْلي للخ١ٓ٣ اإلاضهُت :2صة )اباإلا ؤلاوؿان١ٓ الٗالمي لخ٣ ٖالنؤلا ( مً :2) ( اإلا٣ابلت لِا في الِٗض الض

ـــض ؤ ــــت اٖخىــــا١ ع ااإلاــــ نْالؿُاؾــــُت، هجـ ٓػ مــــا ؤيصجحن اج٣ٟخــــا ٖلــــى ؤن "خٍغ ــــت مُل٣ــــت ال ًجــــ " هــــي خٍغ

ٓن  ٓظب ٢اه ٔ ؾلُت  ؤيمً ظاهب  ؤْج٣ُُضَا بم الٗالمي  ٖالنؤلا ( مً :2صة )ا٣ٞض ؤ٦ضث اإلا ،ؤزغ

عة ٦ٟالــــت اٖخ ْؤ٦ــــضث  آلاعاءىــــا١ ٖلــــى يــــْغ ـــ ال٣ٟــــغةصْن جــــضزل،  ْلـ ( مــــً الِٗــــض :2صة ) اى مــــً اإلاــــألا

ــت الــغ  ْلي ٖلــى ؤن خٍغ ٓم ٖلــى اٖخىــا١ مؿــخ٣ل "خــ٤ ؤيالــض ْؤ٦ــضث  آلاعاء" ٣ًــ  4 ال٣ٟــغةصْن جــضزل، 

ـــ ـــً اإلاـــ ــــــت "الــــــغ  :2صة امــ ــــاب٘ اإلاُلـــــ٤ لخٍغ ــــى الُــ ـــً الِٗــــــض ٖلــ ٓاظبــــــاث  ما" ٖىــــــضؤيمـــ ــــى ؤن ال ههــــــذ ٖلــ
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، كيشمل هذا احلق حرية كالتعبيػرعلى أف: "لكل شخص احلق يف حرية الرأم  ( من اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف19يس نصت ادلادة )( ح 
 .اعتناؽ الرأم دكف تدخل، كاستقاء األنباء كاألفكار كتلقيها كإذاعتها أبية كسيلة كانت دكف تقيد ابحلدكد اجلغرافية"



 

 

 

لُاثْاإلا   ال حؿغي  تالخان ؿْا
 
مـً  3 ال٣ٟـغةعؾت الخ١ٓ٣ اإلاىهٓم ٖليها فـي ماًخٗل٤ بم ماُٞ بال

ـــت ماًخٗلـــ٤ بم مـــاُٞ ؤي ،مـــً الِٗـــض :2صة ااإلاـــ ْلـــِـ "الخـــ٤ فـــي اٖخىـــا١ الخٗبُــــغعؾـــت الخـــ٤ فـــي خٍغ  "

ت". آلاعاء  بدٍغ

ــت الــغ  بلُــّ ؤلاقــاعةججــضع  مــاْم ى ٖلــى الخــضزل فــي "خٍغ ٓظــّ لــِـ ٣ٞــِ ؤيؤن الخٓــغ اإلاٟــْغ  بلــى" م

ْل ْلت،  ٓظّ  ٨ّىالض  ؤًم
ً
ْبٓ الـض٫ْ  ،(86)تالخانـالجِـاث  ؤْ ألاٞـغاصيض جـضزل  ًا ٢ْـض ؤٖـغب مىـض

ٓا في نُاٚت اإلا ظًًال ـت الـغ  ًتمالخُضَم لإً( مً الِٗض ًٖ ج:2صة )اقاع٧  ؤييـض  ؤياإلاُل٣ت لخٍغ

ـــت الـــغ  ٍْدـــضر ،(87جـــضزل)  ؤْيـــض بعاصجـــّ  مـــاالخـــإزحر ٖلـــى شـــخو  ًجـــغي  ماٖىـــض ؤيالخـــضزل فـــي خٍغ

ـــض  الخـــــإزحر  عؽ َــــظامـــــاً ماٖىــــض ًـ ٓاؾـــــُت الههض ٓةمااؾـــــخٗ ؤْ ؤلا٦ـــــغاٍ ؤْب ٓن  ،٫ ال٣ــــ َْؿـــــخٓي ؤن ٩ًـــــ

ْلت   ماؾؿت زانت. ؤْٞغص  ؤْاإلااؾؿاث الخابٗت لِا،  ٔخضب ؤْالخضزل مً ٢بل الض

ــــت ماوباليؿــــبت لخــــ٤ اإلاــــضاٞٗحن فــــي م مــــً الِٗــــض  (3/ :2)صة اههــــذ اإلاــــ٣ٞــــض  ،الخٗبُـــــغعؾــــت خٍغ

ْالؿُاؾـــُت  ْلي للخ٣ـــ١ٓ اإلاضهُـــت  ـــت  :ؤنى ٖلـــالـــض َْكـــمل َـــظا الخٗبُــــغ"ل٩ـــل شـــخو الخـــ٤ فـــي خٍغ  ،

خــــّ فــــي الخ ٓ مــــاالخــــ٤ خٍغ ب اإلاٗل ْ مــــاؽ مسخلــــ٠ يــــْغ ْه٣لِــــا   ألا٩ٞــــاعث  ً بلــــىْجل٣يهــــا  ْه آلازــــٍغ  مــــاص

ْص،  ٓاءً اٖخبـــــاع للخـــــض ـــ٩ل قـــــٟ ؾـــــ ٕٓ  ؤْم٨خـــــٓب  ؤْي هٖلـــــى قــ ـــي  ؤْمُبـــــ ـــب ٞجــ ـــي ٢الــ ـــ ؤْفــ ْؾـــــُلت  إيبــ

 ٔ ْلــت". ْفــي ؤزــغ ٍــت  مدا ٓم خغ ْبُــتؤٖغبــذ املخ٨مــت  ،الخٗبُـــغبُــان مِٟــ ْع ٖــً  ؤلاوؿــانلخ٣ــ١ٓ  ألا

ت " :مٟاصٍ ؤن ؤيع  ٓ  الخٗبُـغخٍغ ْ ماجىُب٤ لِـ ٣ِٞ ٖلى اإلاٗل ٓعة  الخـي ألا٩ٞاعث  ًجٔغ جل٣يهـا بهـ

  الخـــــي ؤْ بًجابُــــت
ُ
ْل٨ــــً ؤخــــضم مــــاغ اَخـمؿــــإلت ال جصُــــ ؤْغ ماطًــــت ـغ ُٚـــــٗخبــــح  ؤً، 

ً
ٓ  ًــــا ث مــــاٖلــــى اإلاٗل

ـــاعْ  ــــي ألا٩ٞـــ ــــِب  ؤْججــــــٔغ  الخـــ ـــت جــــــؼ  ؤْجهــ ْلـــ ـــ٩ان" ؤي ؤْعج الض ـــً ٢ُاٖــــــاث الؿـــ ْط٦ــــــغث ، ٢ُــــــإ مـــ

ْالدؿـــامذ ْؾــٗت  ًــت  ْجها الخــــي ألاٞــ٤املخ٨مــت ؤن َــظٍ هـــي م٣خًــُاث الخٗضص ٓظـــض  بــض ال ًم٨ــً ؤن ً

٢ٓغاَيمجخمـــــ٘  ـــغ  ،صًمـــــ ـــً ؤن جِٓــ ـــت ال ًم٨ــ  ٞالخ٣ُ٣ــ
 
ـــاعْ  آلاعاءبخهـــــاصم  بال ـــل ألا٩ٞــ ـــ٪ ؤن ؤًٞــ ، طلــ

ٓة  ٫ٓ فـي ؾـُا١ اإلاىاٞؿـت فـي ؾـ١ٓ  ماب ؤيًٖ الغ  الخٗبُـغازخباع للخ٣ُ٣ت َٓ ٢ ًجٗلّ ًدٓـى بـال٣ب

ت  آلاعاءْ  ألا٩ٞاع  .الخٗبُـغْخٍغ

ــــت  ٓظــــب اإلاــــ الخٗبُـــــغْحكـــمل خٍغ ب مــــاخـــ٤ ٧ــــل ٞــــغص فـــي الخ 3/:2صة ااملخمُـــت بم ؽ "مسخلــــ٠ يــــْغ

 ٓ ْ مــــااإلاٗل ـــاعث  ـــا  ألا٩ٞـ ْه٣لِـ ـــا  ً بلــــىْجل٣يهـ ـــ"آلازــــٍغ َْــــظا ٌٗىـ ـــً  ؤيؤن  يـ،  ٕٓ مـ ـــاعهــــ ٓ  ألا٩ٞـ ث مــــاْاإلاٗل
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ـــؤلا ْ  هبـــــاءألا ْ  آلاعاءْ  ْ ٖالهـــ ٓن اث  ـــا١ َــــــظٍ  الٟىــــــ ـــضعط يــــــمً هُـــ ـــت، ًىـــ ــــاث الؿُاؾــــــُت الى٣ضًــ ْالخٗل٣ُــ

 . (88)ًتمالخا

ــت الصــخاٞتـحٗخبــو  ــت الــغ  غ خٍغ ٓع خٍغ ْلــظل٪ لــم ٨ًــً َــا ؤَمُــتؤ٦ثر ْ  ْالخٗبُـــغ ؤيؤ٢ــٔٓ نــ  ، 
ً
بــا  ٍٚغ

ٗ ْالدكــــَغ ٍــــتؤن جدــــغم ؤٚلــــب الضؾــــاجحر  ُــــض َــــظٍ الخغ ىُــــت ٖلــــى جإ٦ ـــً اث الَٓ ٖـ ٓــــغ  ، بهــــٝغ الى

ُٖٓــت ا ْمــضٔ لىٓــه ٢ٓغاَُام الخــا٦م ٞيهــا  ْلُــت  بلــىْل٨ــً باهخ٣ــا٫ الــض٫ْ  خــّ،صًم ٓازُــ٤ الض ٖهــغ اإلا

ٔ ـال٨ب ْلي ًىٓغ غ ث مامً ٖال  عثِؿتعؾت َظا الخ٤ ٦ٗالمت مامضٔ الخمخ٘ بم بلى، ٚضا املجخم٘ الض

٢ٓغاَُـــــت ْ  ؤلاؾـــــخ٣غاعْ  الضًم ْلـــــت، ؤيي فـــــي عمـــــاالاظخالؿُاســـــ ي  داٞت الخـــــغة ـٞـــــال قـــــ٪ أن الهـــــ ص

 واإلاؿخ٣ل
 
 ضًمى٢غاَيللضو٫ طاث الىٓام ال عةِؿتغ صٖامت ـٗخبت ح

 
غ مدٟـال   ، ألنها جـٞى

 
 ؾُاؾـُا

ً و  ماح آلاعاءث ومااإلاٗلى و  ألا٩ٞاع للى٣اف وجباص٫  الٗـام والخـأزحر  أيجىظُـه الـغ ٌؿاَم في ج٨ٍى

 ، ُٞه
 
  ًٖ جىُٖخه وجش٣ُٟه. ًٞال

  مـــا٦
ً
ْعا  مااظخ جلٗـــب الصـــخاٞت ص

ً
ٓع بـــ بٖـــالممـــً زـــال٫  ألاَمُـــتبـــالٜ  ُٖـــا ٓع الجمِـــ  ،تهمـــّ الخــــي األم

ٓاءً  ٍٓــت" بــحن ؤٞــغاص  بلــى نهاًــتالــظي ًــاصي فــي ال ألامــغ، زاعظُــت ؤ٧ْاهــذ صازلُــت  ؾــ ْخــضة مٗى ب٢امــت "

ًٍٓ ع  ْج٩ـــ ٓمـــت ؤياملجخمـــ٘  ن بـــح   مـــا٦ اؾـــدبضاصَا، ْالخـــض مـــً ،ٖـــام مؿـــدىحر ٢ـــاصع ٖلـــى مغا٢بـــت الخ٩

 ،ؤلاهخاظُـــت٤ صعظـــاث ؤٖلـــى مـــً ٦ُـــ٠ ًم٨ـــً للصـــخاٞت الخـــغة ؤن حؿـــِم فـــي جد٣ُـــ ٕمـــاالاظخء مـــاٖل

ْبههـــاٝ الخـــضماثن بهجـــاػ ماجـــاص الخـــاٞؼ للنهـــٓى بالٗمـــل ْيـــًاْ  ت  ْطلـــ٪ الٗامـــت بؿـــٖغ  مـــا بطا، 

ْعَا في ٦ك٠  ٓاظـ الخـيٝ ٖلى اإلاك٨الث الخ٣ُ٣ُت ْالخٗغ   الٟؿاصؤخؿيذ ال٣ُام بض  ّ املجخمـ٘،ج

ٓا٢ـــ٘  ـــت الصـــخاٞت فـــي ال  ال جخد٣ـــ٤ خٍغ
 
ٓن اخخُاظاتهـــا اإلااؾؿـــُت بال ـــت ما، ُٞجـــب الؿـــبهـــ ح بدٍغ

ـــــض٤ٞ  ـــاعجـ ــ ٓ  ألازبـ ـــــاْاإلاٗل ـــــلمـ ـــ ث صازـ ــ ْٖبـ ـــت  ــ ىُـ ْص الَٓ ـــــض ْصـالخـ ـــــض ـــــ٪ الخـ ـــــا، ٦غ جلـ ـــٗغ  مـ ــ ـــب ؤن ٌكـ ــ ًجـ

ـــ ــ ٓن بـــــــــالهـــ ـــي ؤٖ األمًدُٟ ــ ــ ـــــافـ   ،لِممـــ
ً
ٓػ مخــــــــابٗههم ظىاثُــــــــا ــــاتهم  ؤْبؿــــــــبب آعائهــــــــم  ٞــــــــال ًجــــــــ ــ  ؤْحٗل٣ُــ

ٓمـــت  ؤْ ؤيؤن وكـــغ ع  مـــا، ٦جد٣ُ٣ـــاتهم الصـــخُٟت ا مـــً  مـــامٗل ٍٓـــت هاقـــَغ  الخــــي ٓع ألامـــمـــ٘ بٟٚـــا٫ َ

ْلي، 2/:2صة اجدميها اإلا  بلـىٖلـى الصـخاٞت  :2صة الِـا اإلاـ ضدىحؿـ الخــي ًـتمالخْجمخـض ا مـً الِٗـض الـض

َـــا مــــً ْؾــــاثل الـــغ  ْعٍاث، ؤلاطاٖــــت٫ ا، مــــً ؤمشـــال٨ٟــــغْ  ؤيٚحر ْالــــض ْال٨خـــب  ٓن  ــــ جمخــــض  مــــا٦ ْالخلٍٟؼ

 ْ ْاؾخسضام ٧ل الٓؾاثل  ت امخال٥  ت الصخاٞت لدكمل خٍغ ْاثخٍغ ضاع الصـخ٠ الالػمـت إلنـ ألاص
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ــا مــً ْؾــاثل  ًُ  ،ال٨ٟــغْ  ؤيٖــً الــغ  الخٗبُـــغْٚحَر ــت ْل٨ــً    الخٗبُـــغالخــٔ ؤن الخــ٤ فــي خٍغ
ً
 لــِـ خ٣ــا

 
ً
ْبهمُل٣ـا ْص مــا،  ْالخــض ٓص  ــاث، بٗـٌ ال٣ُــ ْالخٍغ عؾــخّ ماجسًــ٘ م مـا، ٦جـغص ٖلُــّ ٦ؿــاثغ الخ٣ـ١ٓ 

لُاثلبٌٗ اإلا ٓاظباث  ؿْا َْظا تالخانْال  . مً الضعاؾت ألا٫ْ في ال٣ؿم  ؤْضخىاٍ ما، 

ـــّ،  مــــامْ    ٗخبـــــغ ٌ  ث مــــااإلاٗلى  جــــضاو٫  خــــ٤ أن ال قــــ٪ ُٞـ
 
  ع٦ىــــا

 
ــــت الــــغ  أؾاؾــــُا  أيمــــً أع٧ــــان خٍغ

  ٌٗخبــــغهـــّ ب بـــل ،والخٗبُــــغ
ً
  خ٣ـــا

ً
٢ْـــض ٖبـــؤلاوؿـــانمـــً خ٣ـــ١ٓ  ؤؾاؾـــُا ٗامـــت لؤلمـــم غث الجمُٗـــت الـ، 

ْعتهـا  اإلاخدـضة ٖـً َـظا اإلاٗجـى ْلـفــي ص ـا ع٢ـم  ما، ٖىـضم2:57ى ٖـام ألا ن: ٖلــى ؤ 2/:6ؤ٦ــضث فـي  ٢غاَع

ٓ  جــضا٫ْ "الخــ٤ فــي  ٌُ مــااإلاٗل ــاث  تألاؾاؾــُمــً الخ٣ــ١ٓ  ٗــض  ث  َْــٓ املخــ٪ ل٩ــل الخٍغ  الخـــيلئلوؿــان، 

 
ُ
ـــج ْلُـــت ٖالهـــؤلا ْفـــي  ،اإلاخدـــضة" ألامـــمِا ٨غؾ  ٓازُـــ٤ الض ْاإلا اإلاخدـــضة، ٖالجـــذ  ألامـــماٖخمـــضتها  الخــــياث 

ٓ  جــــضا٫ْ الخــــ٤ فــــي   ث باٖخبــــاٍع ظــــؼءمــــااإلاٗل
ً
  ا

ً
َْــــٓتألاؾاؾــــُالخ٣ــــ١ٓ  ؤخــــضمــــً  عثِؿــــا ـــت  ،  ـ خــــ٤ خٍغ

 .ؤلاوؿانالٗالمي لخ١ٓ٣  ٖالنؤلا مً  :2صة االظي جًمىخّ اإلا الخٗبُـغ

ْلُت  ألاصبُاث٢ْض اؾخ٣غث  ٓ  جضا٫ْ بالخ٤ في  تالخانالض ْبحن مااإلاٗل ث ٖلى الغبِ بحن َظا الخ٤ 

 ٓ ٫ٓ ٖلــى اإلاٗل ٓػة الؿــلُاث الٗامــت، الخـــي ثمــاالخــ٤ فــي الخهــ ٓن بدــ  ٞٗلــى ؾــبُل اإلاشــا٫، ؤ٦ـــض   ج٩ــ

ــت الـغ ـلؤلمــم اإلاخدــضة اإلاٗىــ خــامالاإلا٣ـغع  ــغ الؿــىٓي لٗــام ْالخٗبُـــغ ؤيي بدٍغ م ؤن: 9::2، فــي الخ٣ٍغ

 ًٟـغى التزا ئطاٖههـاث وجل٣يهـا و مـاالخ٤ فـي اؾـخ٣اء اإلاٗلى "
 
  مـا

 
ٖلـى الـضو٫ حـأن جًـمً  ئًجاحُـا

 مــااإلاٗلى  ئلــىال٣ــضعة ٖلــى الىنــى٫ 
 
 أيحــج٨ــىن مدٟىْــت لــضي الخ٨ىمــت  الخـــيجلــ٪  ث، زانــت

ً  هٕى مً أهىإ  (.:9")ؤلاؾترظإهٓام مً هٓم  أي أوالخسٍؼ

ٓٞمبر  37ْفـــي  ن الشالزـــت حألاؾاؾـــُن حٕ اإلامشلـــمـــااإلاكـــتر٥ الهـــاصع ٖـــً اظخ ٖـــالنؤلا ، ط٦ـــغ م:::2هـــ

ــــت  ـــ1:)الخٗبُـــــغلخٍغ  : "ّ( ؤهـ
 
ــــت  مــــاُٞ ومــــً اإلاٟهــــىم يــــمىا خــــ٤ الجمهــــىع فــــي  الخٗبُـــــغ ًســــو خٍغ

ــت مــاالخهــى٫ ٖلــى اإلاٗلى  ــت ومٗٞغ   جٟٗلــه الخ٨ىمــت مــاث حدٍغ
 
ٖــنهم، ئط أهــه صون طلــ٪  هُاحــت

  "،جًــ٠ٗ الخ٣ُ٣ــت وجهــبذ مكــاع٦ت الكــٗب فــي الخ٨ىمــت ظؼةُــت
ً
ٌُ  ُٞب٣ــا ٗــض للِٟــم الؿــاب٤ 

 ٓ ٫ٓ ٖلــــى اإلاٗل ٢ٓغاَُــــتـ ؤُؾــــ ؤخــــض، ث الغؾــــمُتمــــاالخــــ٤ فــــي الخهــــ ٟٞــــي هٓــــام  الخمشُلُــــت، الضًم
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 ."التعبيػرالوالايت األمريكية حلرية 



 

 

 

ٖ ٍٓ  ،لـى جمشـُلِمالخ٨م الظي ٌٗخمض ٖلى الخمشُل، ًجب ؤن ٌؿخجُب مً ًمشـل الكـٗب إلاـً اثخمىـ

ٍٓ ؾـلُت اجسـاط ال٣ـغاعاث فــي  ٓع ْؤُٖـ ٍْهـبذ للٟـغص الــظي ٞـٓى ممشلـّ بال٣ُـام بــةصاعة  الٗامـت، ألامـ

ٓع  ــــي  ألامـــــ ـــ٤ فـ ٓ  جـــــضا٫ْ الٗامـــــت الخــ ٓ ث، مـــــااإلاٗل ـــي اإلاٗل ــــيث مـــــاْهــ ـــا  الخــ ْجيخجِــ ـــت  ٓمــ حؿـــــخسضمِا الخ٩

ٓا٫ صاٞعي الًغاثب)  (.2:باؾخسضام ؤم

ــتألامغ  ٖــالنؤلا ؤ٦ــض  مــا٦ ٓبغ ٗبُـــغالخ ٩ٍــي إلابــاصت خٍغ ــت ماٖلــى ؤن يــ م3111، الهــاصع فــي ؤ٦خــ ن خٍغ

 ٓ ــــيث مــــــااإلاٗل ٓعة ؤ٦بــــــ الخـــ ْلــــــت ؾــــــٝٓ ًًــــــمً بهــــــ ٓػة الض ــــبدــــــ ــ صعة ٖلــــــى مداؾــــــبت اغ الكــــــٟاُٞت ال٣ـ

ٓ  ألاوكــــُت ـــت اإلااؾؿــــاث الخ٩ ٍـ ْج٣ٓ ـــت  ُــــتمُـ ٢ٓغاَ ـــحن  ،الضًم ـــالنؤلا ٍْبـ ٓح ؤن ٖـ " الخــــ٤ فــــي  :بٓيــــ

لــــى الضولــــت  ي ل٩ــــل ٞــــغص،دــــىػة الضولــــت َــــى خــــ٤ أؾاســــ ح الخـــــيث مــــاالخهــــى٫ ٖلــــى اإلاٗلى  ٖو

دـــُذ َـــظا اإلابـــضأ ٞـــغى ٢ُـــىص اؾـــخصىاةُت  ،عؾـــت ال٩املـــت لهـــظا الخـــ٤مان اإلاماث لًـــمـــاالتزا ٍو

 ٨ًــىن مىهىنــ
 
ال٣ــىمي  ألامــًفــي خالــت وظــىص زُــغ خ٣ُ٣ــي صاَــم يهــضص  ،٣ــاهىن الٖليهــا فــي  ا

 (. 3:)"الضًمى٢غاَُتللمجخمٗاث 

ت  ٫ٓ "خٍغ ْز٣ُت لىضن خ غاء ـٕ لخبـمـاٖـً اظخ م:::2عؽ مـا فيعة " الهاصالخٗبُـغ٦ْظل٪ جًمىذ 

 
ً
ٓلض، هها ٓمى   ال٩

ً
دا ٫ٓ الخ٤ في  نٍغ ٓ  جضا٫ْ خ ـت ماًجب ي" ث، بط ؤ٦ضث ٖلى ؤهّ:مااإلاٗل ن خٍغ

 ث حىنــــٟها خ٣ــــمــــااإلاٗلى  جــــضاو٫ 
 
 ٢اهىهُــــ ا

 
  ا

 
ًدــــُذ ل٩ــــل ٞــــغص أن ًدهــــل ٖلــــى  ،للخُبُــــ٤ ٢ــــاحال

ُٗت واماسجالث ومٗلى   أو ل٣ًـاةُت للضولـت، ث ج٨ىن فـي خـىػة الؿـلُاث الخىُٟظًـت والدكـَغ

 (.4:")ج٣ىم حدىُٟظ مهام خ٨ىمُت أزغي ت ظهت أً أومإؾؿت مملى٦ت للخ٨ىمت 

ْبُتؤٖغبذ املخ٨مت  ما٦ ْع ت  ؤيًٖ ع  ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  ألا جىُب٤ لِـ ٣ِٞ  الخٗبُـغمٟاصٍ ؤن خٍغ

 ٓ ْ مـاٖلـى اإلاٗل ٓعة  الخــي ألا٩ٞــاعث  مؿــإلت ال  ؤْغ ٚحــر ماطًـت ـحٗخبـ الخـــي ؤْ ،بًجابُـتًجــٔغ جل٣يهـا بهــ

ْل٨ً ؤخضم ماجشحر اَخ  ؤً، 
ً
ٓ  ًا ْ ماٖلى اإلاٗل ْلـت  ؤْجهـِب  ؤْ ججـغي  الخــي ألا٩ٞاعث   ؤي ؤْجـؼعج الض

ْالدؿـامذ ْؾـٗت ، ٢ُإ مً ٢ُاٖاث الؿ٩ان" ْط٦ـغث املخ٨مـت ؤن َـظٍ هـي م٣خًـُاث الخٗضصًـت 

ٓظــض مجخمــ٘  الخـــي ألاٞــ٤ ْجها ال ًم٨ــً ؤن ً ٢ٓغاَيبــض ْ ن ا٦ْــظل٪ ٢ــام البرإلاــ ،صًمــ ْع ْاملجلـــ  بــيألا

ٓزـاث٤  ة٢غاعبـ ٫ٓ ٖلـى ال ٓاٖـض الخهـ ْبـين ابالبرإلاـ تالخانـ٢ ْع  م،3112ٓ ًمــا فـيْطلـ٪  ،ْاملجلــ ألا
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ٓ  جـــضا٫ْ ْجــظ٦غ الضًباظـــت ؤَمُـــت الخـــ٤ فـــي  ٓلِـــامـــااإلاٗل "الخٟـــخذ ًدـــُذ للمـــىاَىحن اإلاكـــاع٦ت  :ث ب٣

ًـمً جمخـ٘  ُتـح٣ـضع أ٦بـ ؤلاصاعةحهىعة أ٦بر في ٖملُاث نى٘ ال٣غاع ٍو أنهـا  مـا٦ ،غ مـً الكـٖغ

ؿــهم الخٟــخذ فــي  ،ضًمى٢غاَياإلاــىاَىحن فــي الىٓــام الــ ممــالت أإو ٞاٖلُــت ومؿــ غ ـأ٦شــجهــبذ  َو

ت مباصب   (.5:)"تألاؾاؾُواخترام الخ٣ى١  الضًمى٢غاَُتج٣ٍى

اعْيمً هٟـ  ت الخإ٦ُ بلى ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  ٨ٍُتألامغ ، طَبذ مد٨مت البلضان ؤلَا ٓن خٍغ ض ٖلى ٧

 ألاٞغاص٣ًخض ي مً ظهت ٖضم ج٣ُُض ، لظا ٞةن َظا الخ٤: "عيماض اظخْٗبُ  ٞغصي لِا ُبٗض الخٗبُـغ

 ئ أو 
 
م، الخٗبُـغ في  ٖا٢ههم حٗؿٟا ى بهظا اإلاٗنى ًٖ أ٩ٞاَع ىُىي الجاهب َو ، خ٤ ل٩ل ٞغص، ٍو

 ٧اهـذ َبُٗههـا، ماث مهمامٗلى  أيعي في الخهى٫ ٖلى ما، ٖلى خ٤ ظأزغي مً ظهت  الشاوي

إلوفي   . (91)مً أ٩ٞاع غونآلازٗبر ٖىه ٌ   ماٖلى  ؤلَا

٫ٓ  مافي يٓء  ٓ ؤؾب٤، ًم٨ً ال٣ ـت اإلاٗل ٓم الخ٤ فـي خٍغ ٌُ مـان مِٟ  الٟـغصخـ٤  بلـى باألؾـاؽكـحر ث، 

 ٓ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓػة الؿلُاث الٗامت في  الخـيث مافي الخه ٓن بد ْلت ؤيج٩ َْظا الخ٤ طْ َبُٗت  ،ص

ـــّ  ْظــــت، ِٞــــٓ فــــي ظــــؼء مىـ ــــي الؿــــلبُت"مــــً َاثٟــــت الخ٣ــــ١ٓ " ٗخبـــــغٌُ مؼص غى ٖلــــى الؿــــلُاث جٟــــ الخـ

ُٗت  اثبظـغاءت ؤًـٖـً اجسـاط  الامخىـإالٗامـت  ـت  ؤْحكـَغ ٓلـت صْن الخـض٤ٞ الُخـ ؤْبصاٍع ـا للخُل  غٚحَر

ٓ  لؤلهبـاء ٓاءً ث مـاْاإلاٗل ٓاثـ٤ يــض  ،فـي الــضازل ؤْ الخــاعطمـً  ؾــ ْلـت ْيــ٘ الٗ ْمـً زــم ًمخىـ٘ ٖلــى الض

 ٓ ٓ  ؤْ، الخاعطث مً ماجض٤ٞ اإلاٗل ْ  الخـيث ماؤن جدخ٨غ اإلاٗل ٓػتها  ا بد  جمى٘ وكَغ
 
ٓص  بال ْظ في خالت 

ٓمي. ألامًؾبب ٢ٓي ًخٗل٤ باإلاهلخت الٗامت مشل   ال٣

ٓ اٞــــةن " ؤلاًجــــابياإلاٗجــــى " مــــاؤ ٫ٓ ٖلــــى اإلاٗل ـــ يث، ًمــــالخــــ٤ فــــي الخهــــ ـــى ٟطـ ـــ بلـ ـــغ ـالخـ ـــت بيكـ ْلـ ؼام الض

 ٓ ــــي غثِؿــــــتث المــــــااإلاٗل ــــى  الخـــ ـــلخت الٗامــــــت ٖلــ ـــ٤ باإلاهـــ ْ جخٗلـــ ـــ ؾــــــ٘ هُــــــا١،ؤ ـــً ؤظــــــل يـــ ن ماْطلــــــ٪ مـــ

ْالغ٢اب ْمداؾبهها ٖىض الكٟاُٞت   .الاهدغاٝت ٖلى ؤصاء الؿلُاث الٗامت 

  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخ بٖالن ٢ْض ؤ٦ض  
ً
ْاإلاضاٞٗاث جمخٗا  ٖلى ؤَمُت جمخ٘ اإلاضاٞٗحن 

 جا
ً
ــت الــغ  مــا ٓ  ْالخٗبُـــغ ؤيبــالخ٤ فــي خٍغ ٫ٓ ٖلــى اإلاٗل ْالخــ٤ فــي الخهــ ( 7صة )اث، خُــض ههــذ اإلاــمــا، 

 ؤن: ٖلى  ٖالنؤلا مً 
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 1صة ااإلا

مً 

   ٖالنؤلا 

 

ت اإلاٗلى  باالقترا٥ل٩ل ٞغص الخ٤ حمٟغصٍ و  " ، في مٗٞغ اث  ؤلاوؿانث بكأن ظمُ٘ خ٣ى١ مام٘ ٚحٍر والخٍغ

ث مافي طل٪ ئم٩اهُت الخهى٫ ٖلى اإلاٗلى  مابها، ح الاخخٟاّؾها والخهى٫ ٖليها وجل٣يها وماوالخ تألاؾاؾُ

اث في الىٓم مااإلاخٗل٣ت ح٨ُُٟت ئٖ ُٗت ٫ َظٍ الخ٣ى١ والخٍغ ت أوال٣ًاةُت  أو الدكَغ ىُت ؤلاصاٍع  ،الَى

ت وكغ  اث  ؤلاوؿانث واإلاٗاٝع اإلاخٗل٣ت حجمُ٘ خ٣ى١ ماواإلاٗلى  آلاعاءخٍغ ت ه٣لها  تألاؾاؾُوالخٍغ  ئلىوخٍغ

ً ٤ و  آلازٍغ ا مً اله٨ى٥ الضولُت و  ؤلاوؿانجىو ٖلُه ن٨ى٥ خ٣ى١  مائقاٖهها حُنهم، ٞو ٚحَر

ً و اإلاىُب٣ت، ص اث  ؤلاوؿانبكان مغاٖاة ظمُ٘ خ٣ى١  آلاعاءاٖخىا١ عاؾت ومىا٢كت وج٨ٍى  تألاؾاؾُوالخٍغ

اء اهدباٍ الجمهىع ؿىاءعؾت الٗملُت ٖلى المافي ال٣اهىن وفي اإلا ؾاةل َظٍ اإلاؿاةل بهظٍ الى  ئلى، واؾتٖر

ا مً الىؾاةل اإلاىاؾبت حَر  ."ٚو

 
 

ت الغ  ؤلاوؿانعؾت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ مابن م ٫ٓ ٖلى  ْالخٗبُـغ ؤيلخ٣ِم في خٍغ ْالخه

 ٓ  ٞيها: ماْالؿلبُت، ب ًجابُتؤلا  الالتزاماثجىُٟظ بٌٗ في ن جمخشل ٟغى ٖلى الض٫ْ ؤجث، مااإلاٗل

 ألاٞغاصَظا الخ٤ حالٗمل ٖلى مى٘  ًتماخب( ) ،ًٖ ٖغ٢لت الخمخ٘ بهظا الخ٤ الامخىإؤ( )

وج٣ضًم  حه ؤلايغاع  خاالثٖلى  اإلاٗا٢بتحه و٦ظل٪  ؤلايغاع مً  الخام٦ُاهاث ال٣ُإ  أو

ًاث ٖنها   (.٫91 َظا الخ٤)ماإلٖ ئًجاحُت ط( اجساط جضاححر) ،حٍٗى
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 ادلبحث انثبين

 أٌانمبَىَُت ادلُظًت حلك ادلدافؼني يف حزَت انز األطز

 ث يبواحلصىل ػهً ادلؼهى  وانخؼبُـز
 

اعًلي  ج٣ُُم  ماُٞ دىا٫ْ ه   ؤلَا
ُ
ٓوي اإلا ت الغ  ىٓم  ال٣اه ٓ  ، ْالخٗبُـغ ؤيلخٍغ ٫ ٖلى ْالخ٤ في الخه

 ٓ ْلت الُمًمااإلاٗل ٓطظباٖخباٍع  ،ث في ص  "هم
ً
 ؤؾاؾُ ا

ً
ث ماللضعاؾت، زم هدب٘ طل٪ ببُان الؿ" ا

  الخـيالٗامت اإلاكتر٦ت 
ُ
ٗاث الٗغبُت اإلا ْباقي الدكَغ ٓن الُمجي  ، م٘ ىٓمت لِظا الخ٤ججم٘ بحن ال٣اه

ٗاث في يٓء  بظغاء ٓعي لخل٪ الدكَغ   ٗاًحراإلاج٣ُُم مٓي
ُ
ْلُت اإلاك  ًتماخ بٖالنفي  اع بليهاالض

ْٚحَر ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ااإلاضاٞٗحن  ٓاز٤ُ الض  . ؤلاوؿانمً اإلا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدهللا اجملاهد ) ابوسهيل (الفناف الكريكاتورم  - 



 

 

 

 األولادلطهب 

 انًٍُيف  وانخؼبُـز أٌانخُظُى انمبَىين حلزَت انز
 

ٓع ( مً 53صة )اههذ اإلا ٓاًَ خ٤ ": الُمً ٖلى ؤنصؾخ في الخُاة الؿُاؾُت  ؤلاؾِامل٩ل م

ت ٖماظخالا ْ  الا٢خهاصًتْ  ْلت خٍغ ْج٨ٟل الض ْالش٣اُٞت،  غابْ  ال٨ٟغُت  ٫ٓ  ؤيًٖ الغ  ؤلٖا بال٣

ت ْال ٓاَىحن في خٍغ ٓع ٢ض ٦ٟل خ٤ اإلا ٓن الضؾخ ْبهظا ٩ً ٓن"،   ْص ال٣اه ٍٓغ في خض ْالخه ٨خابت 

ٓ  ْالخٗبُـغ ؤيالغ  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْل٨ىّ ؤخا٫ ؤمغ جىُٓم مماْالخه ٓاهحن،ماث،   عؾت َظا الخ٤ لل٣

ٓا٢٘ ؤن  اعْال ٓوي اإلاىٓم إلا ؤلَا ْلت الُمً ًىُٓي ٖلى الٗضًض مً ماال٣اه عؾت َظا الخ٤ في ص

ْالؿ ْاؾخ٣اللِاًجابُتؤلا ث مااإلاالمذ  ت الصخاٞت   ًتماخْٖلى  ،، منها الخإ٦ُض ٖلى خٍغ

 ْ  ههمعؾماِم ؤزىاء ملن اؾخ٣الماههم ْيًماالالػمت لخ آلالُاثْ هاث ماالً بًغاصالصخُٟحن 

 ِىههم، إلا
ّ
  الخـي ًجاحُتؤلا ث ماالؿو ذ أن جل٪ اإلاالم ئال

 
٘ الُمني ج٠٣ ٚالبا  ًخمحز بها الدكَغ

 ، لظا هجض أن اإلاؿاٞت ححنيالٟٗلأعى الىا٢٘  ئلىٍ خجاوػ ال ج ،ٖىض خضوص الىو ال٣اهىوي

مً ظهت زاهُت، جدؿ٘ وج٤ًُ خؿب مى٠٢  يالٟٗلالىمىطط ال٣اهىوي مً ظهت وبحن الىا٢٘ 

اث ٚحر الخ٨ىمُ الٟاٖلحنالؿلُت الخا٦مت و  ا الصخاٞت هدىاولج الخـيحن مً اإلاىيٖى

 الىَىُت. 

اث في الُمًاهىن الصخاٞمؿخىي الىمىطط ال٣اهىوي، ٦ٟل ٢ ٞٗلى ( 11ع٢م ) ت واإلاُبٖى

ت م2992لؿىت  ْ  خٍغ ت  ٫ٓ ٖلى الاجها٫ْ  ْالخٗبُـغْالصخاٞت  ال٨ٟغاإلاٗٞغ ، بل ظٗل الخه

 ٓ  ث خ٣مااإلاٗل
ً
 لِـ ٣ِٞ للصخُٟحن، بل خ٣ ا

ً
ٓاَ ا غابن ماىحن لًلجمُ٘ اإلا م  ؤلٖا ًٖ ٨َٞغ

ْال٨خابت   ٫ٓ ٍٓغ  ؤْبال٣ ٔ ت ْؾُلت إًب ؤْالغؾم  ؤْالخه ؤ٢غث  ما٦ (،8:)الخٗبُـغمً ْؾاثل  ؤزغ

هها ْخٍغ ٓن ٖلى ؤن للصخُٟت الخ٤ في  (،9:)ههٓنّ مبضؤ اؾخ٣ال٫ الصخاٞت  ْهو ال٣اه

                                                           
 ،كاالتصاؿ كاحلصوؿ على ادلعلومات حق من حقوؽ ادلواطنُت كالتعبيػرحرية ادلعرفة كالفكر كالصحافة ": من القانوف على أف( 3مادة )تنص (97
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 ."أحكاـ الدستور كما تنص عليه أحكاـ هذا القانوف

مبختلف كسائل  ،عن اجتاهاته كالتعبيػرالصحافة مستقلة متارس رسالتها حبرية يف خدمة اجملتمع كتكوين الرأم العاـ ": على أف( 4ادة )( تنص ادل98
للمجتمع كالدكلة كأهداؼ الثورة اليمنية كتعميق الوحدة الوطنية، كال جيوز التعرض  يف إطار العقيدة اإلسالمية أك األسس الدستورية التعبيػر

الصحافة حرة فيما تنشرر كحرة يف استقاء األنباء كادلعلومات من مصادرها كهي ": على أف( 5مادة )"، كتنص لنشاطها إاّل كفقان ألحكاـ القانوف
 ."مسؤكلة عما تنشرر يف حدكد القانوف



 

 

 

٫ٓ ٖلى ا ٓ الخه ْ ماإلاٗل ْ  ألاهباءث  ْلِا خ ؤلاخهاثُاثْالبُاهاث  ا  ا مً مهاصَع ٖضم  ؤ٤ْ وكَغ

ا )  (.::وكَغ

ت الصخاٞتل غثِؿتال ضٖامتلْباليؿبت ل ٓن  ،خٍغ ٓن  ، هوؤهٟؿِم َْم الصخُٟ الصخاٞت ٢اه

ٖٓاث في الُمً  ٓٞحر  ًتماخٖلى ْاإلاُب ْج ْاإلابضٖحن  ٓهُت ماالًخ١ٓ٣ الصخُٟحن  هاث ال٣اه

ٓ  يصْن حٗغيِم أل  الخٗبُـغْخ٣ِم في  ،عؾت اإلاِىتماالالػمت إلا ٓن، مؿاءلت ٚحر ٢اه هُت ٨ًٟلِا ال٣اه

ٓن مؿاءلت الصخٟي ًٖ الغ  دٓغٍْ  ،(211)ألخ٩امّ تخالٟبامللم ج٨ً  ما مىّ  عالظي ًهض ؤيال٣اه

ٓ  ؤْ ا الخـيث الصخُٟت مااإلاٗل ْ (212)ًيكَغ ىو ٖلى جمخ٘ خامل البُا٢ت الصخُٟت ب٩اٞت ٍ، 

 ْ ْلت للصخُٟحن الخـي ؼاًااإلاالدؿُِالث  ٓن بد٤ ٦ْظل٪ ؤ٢غ   ،(213)ج٣ضمِا الض صخٟي في ال ال٣اه

٫ٓ ٖلى ا ٓ الخه ْ ماإلاٗل ْ  ألاهباءث  ا ؤلاخهاثُاثْالبُاهاث  ا  ،مً مهاصَع ٖضم  ؤْْلّ خ٤ وكَغ

 ْ ا  ٓ  الاخخٟاّوكَغ ت مهاصع مٗل ٓػ بْ  ،جّمابؿٍغ )ال ًج ْاٖتٝر 214ظباٍع ٖلى بٞكاء مهاصٍع  ،)

ْآعاثّ ؤًْٖ ال٨خابت  الامخىإلصخٟي في بد٤ ا ٓاص صخُٟت جدىافى م٘ مٗخ٣ضاجّ  ال  ماْ  بٖضاص م

ْلّ خ٤ الخ٣ُٗب ًغياٍ يمحٍر الصخٟي  إل  ماُٞ، 
ً
ْظِت  ْالخٗبُـغ ،ّؤًح ع ًاًًغاٍ مىاؾبا  ًٖ

 .(215)ٍت ال٨ٟغ  الاظههاصاثْ  ؤيهٍٓغ بٌٛ الىٓغ ًٖ ازخالٝ الغ 

ٓن  ْؤ٢غ   إلللصخٟي خ٤  ال٣اه ٓ  ؤلَا ْاإلاٗل ْالخ٣اث٤  غ الغؾمُت  ْالبُاهاثماٖلى الخ٣اٍع ْبث  م الؼ ، 

ٓٞغة لض إلها بخم٨ُىّ مً حالجِت اإلاخ ْ  ؤلَا الخ٤  -ل٪: ؤْللصخٟي ٦ظ ،(216)منها  الاؾخٟاصةٖليها 

 
ً
ٓن مغاؾال ْ  ٖالمؤلا مً ْؾاثل  ؤ٦ثر ؤْ ةْاخضلٓؾُلت في ؤن ٩ً ٓلّ  ،تألاظىبُالٗغبُت  ُت خه قٍغ

ْػاعة ٖلى جغزُو ٦خابي   ؤْي خضر مدلي الخ٤ في حُُٛت ؤ -ب ،ص ٧ل ٖامحنجض  ًُ  ٖالمؤلا مً 

٢ٓ٘ الخضر  الخـيبهٝغ الىٓغ ًٖ َبُٗت الٗال٢اث الغؾمُت  ،ٖالمي ؤْٖغبي  ْلت بم جغبِ الض

ٓاػ اهو ال٣ ما٦، (217) ٓن ٖلى ٖضم ظ  ّب٣ًاٞ ؤْٖمل ٚحر صخٟي  بلىه٣لّ  ؤْٞهل الصخٟي ه

  ،مداؾبخّ ؤْمىّٗ ًٖ ال٨خابت  ؤًْٖ الٗمل 
 
ْص  في بال ْ  الخـيالخض ٓن  ا ال٣اه  ألاهٓمتًجحَز
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ٓ 218)الىاٞظة ْؤُٖى ال٣اه ٢ّٓ مً زال٫ ب ًتماخالخ٤ في للصخٟي  ن ٦ظل٪(،  َاٍع الى٣ابي خ٣

 
ً
ٓهُا ٢ْاه  

ً
ٓعٍا ٓلت صؾخ ْاإلا٨ٟ ٖت   ذْهه ،(219)ال٣ًاء مباقغة  بلىاللجٓء  ؤْ ،ْبالٓؾاثل اإلاكْغ

ٓن ( مً :3صة )ااإلا ْ حن الصخ٦ُٟظل٪ ٖلى جمخ٘  ،ال٣اه  ٖالمؤلا ْؾاثل  ْمغاؾلي ألاظاهبالٗغب 

ٓعٍت الُمىًُاإلاٗخمض مخ٤  -2 :آلاجُتت بالخ١ٓ٣ ً في الجمِ ألٞغاص ؤؾَغ خ٤  -3 ،ؤلا٢امت لِم 

٫ٓ ٖلى مجإقحر  الخه ألٞغاص ؤؾَغ ٫ٓ لِم  ْػاعة  -4 ،ة صز ٓا٣ٞت  ال٣ُام  -5 ،ٖالمؤلا ٞخذ م٨خب بم

 الخـيْالدؿُِالث  ؼاًااإلا -6 ،بظل٪ ٖالمؤلا ْػاعة  بقٗاعص بٗض بغخالث اؾخُالُٖت في ؤهداء البال 

 
ُ
 ج

ُ
 .ت لظل٪ٓم  ىدضصَا الالثدت اإلا

  ماْل٨ً 
ُ
٘ الُمجي اإلا  ٌُٗب الدكَغ

 
ْاؾخ٣ال٫ ىٓ ت  ت الصخاٞت ؤهّ ٖىض الخضًض ًٖ خٍغ م لخٍغ

ْخ ْخ١ٓ٣ الصخُٟحن  ٍٓت مُٗىت مشل: "جخمخ٘ الصخاٞت ًماالصخاٞت،  ههم، اؾخسضم حٗبحراث لٛ

 ْهي حٗبحراث ٖامت طاث َبُٗت بوكاثُت  ،ْ "للصخٟي خ٤" ،" ــ"ًخمخ٘ الصخٟي ب ؤْ ،"ــ ب
ُ
لؼم ال ج

ْلت ب لُالض   تمؿْا
ُ
اث اإلا ْالخٍغ ْالصخٟمدضصة ججاٍ الخ١ٓ٣  ْبالخالي لم ُٗتٝر بها للصخاٞت  حن، 

١ٓ اإلاكٕغ الُمجي ٖباعاث مدضصة مشل ٌؿخسضم ْلت خ٣ : "ج٨ٟل" ْ"جلتزم" ْ "جًمً" الض

ت الصخاٞت.  ْخٍغ  الصخُٟحن 

ْاملْباليؿبت لل ٓص  ٓعاث٣ُ ْاإلاُب الخـي خٓ ٓن الصخاٞت  ت ْيِٗا ٢اه ٖٓاث الُمجي ٖلى خٍغ

ْالصخُٟحن ٞهي ٦شحرة  مً ؤَمِا:  ،الصخاٞت 

ٗض ؤن ٞب صخُٟت ظضًضة: أيلخأؾِـ  ٖالمؤلا راٍ الخهى٫ ٖلى جغزُو مً وػٍغ اقت .2

ٓن اإلا44صة )اث اإلاؤ٢غ   ٓاَىحن بضؤ الٗام الظي ٣ًط ي ب٨ٟالت خ٤ ب( مً ال٣اه نضاع الصخ٠ للم

  ُ ٓن، ٢ ْص ال٣اه ٓن الصخاٞت ( مً 47٢صة )ااإلاضث ْفي خض ْص ماه عؾت الخ٤ في بنضاع مامً خض

ٓا٣ٞت الجِت  تالصخ٠ باقتراٍ م ٓلِا: " ٖلى مىذ "جغزُو ؤلاصاٍع ْطل٪ ب٣ بخإؾِـ الصخُٟت 

ْػٍغ  -"2 ٍ اإلاىهٓم  ؤْالترزُو بةوكاء صخُٟت  ٖالمؤلا ًمىذ  مجلت ل٩ل مً اؾخ٨مل الكْغ

ٓن  ٓػ إلاً عُ  -3، ٖليها في َظا ال٣اه م مامجلت الخٓلم مً ال٣غاع ؤ ؤْٟت ٌٞ َلبّ بةوكاء صخًُج

 ٓ  ال٣ًاء زال٫ زالزحن ً
ً
شمً  ما ٌ  جاٍع ٓ مط ُ  ؤْببالّٚ بالٞغ  ي الشالزحن ً

ً
ذ  ما٦ "،صْن عص ما اقتَر

ٓن للصخُٟت ؤٓن مً ال٣اه 57/6صة ااإلا  مااملجلت عؤؽ  ؤْن ٩ً
ُ
ا ًهضَع الخـيصٍ الالثدت دض  ٫ ج

ْلُت ٗاًحراإلا سال٠ً مآَْ  "،ٖالمؤلا ْػٍغ  ٫ٓ بها في َظا ا الض اعإلاٗم ج٨خٟي بمجغص  الخـيْ  ،ؤلَا
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ْع "ٟت صْن َلب ُ" لخإؾِـ الصخؤلازُاع" ؤن الصخُٟت جلتزم  اَاإلامؿب٤ جغزُو" نض

ْ  ٗاًحراإلاب ُٖٓت  ٓن في  الخـي ؤلاظغاثُتاإلآي ٢ٓغاَيمجخم٘  ؤيهو ٖليها ال٣اه ْلٗل اإلاكٕغ  ،صًم

 
ً
ٖٓا مً اإلام٨ً ؤن جمشل مهضع ٢ل٤  لخـيا ن الؿُُغة ٖلى جل٪ الصخ٠مابً الُمجي ٧ان مضٞ

ٓمت.   للخ٩

ٓن الصخاٞت الُمجي ؤن  ،ج٣ضم ما بلىًًاٝ  .1  ٟحٗؿ ٢ُض  ٢اه
ً
ت  ا ل٪ الصخُٟت في الخىاػ٫ ٖنها ماخٍغ

ْػٍغ  حرٛلل ٓا٣ٞت ٦خابُت مً  ْع م  ءاٌٗض اٖخض مآَْ  (،:21)ٖالمؤلا بهض
ً
  ا

ً
١ٓ  ناعزا ٖلى خ٣

ٓوي ٓٙ ٢اه ْلُت لخ١ٓ٣  ٗاًحراإلا سال٠ً ماْب ،اإلال٨ُت صْن مؿ  (62صة )اخٓغث اإلا ما٦ ،ؤلاوؿانالض

ٓن ٖلى الصخ٠   جامً ال٣اه
ً
 خٓغا

ً
ٓهاث  ما ٓعة ٧اهذإًبَباث  ؤْؤن جخل٣ى مٗ ظِت  ؤيْمً  ،ت ن

ٓهاثؤًٚحر ًمىُت  ْاإلاٗ  ٧ان الٛغى مً َظٍ الِباث 
ً
ٓن ع٢ابت 65صة )اٞغيذ اإلا ما٦ ،ا ( مً ال٣اه

ْمؿدىضاتهالُت للصخاٖلى البُاهاث اإلا ٖالمؤلا ْػاعة  ْمحزاهُاتها  ْخؿاباتها  للخإ٦ض مً جُب٤ُ  ،٠ 

 ماأَل٣ذ الخٓغ بك٩ل مجخ٠ حأنها مً ال٣اهىن ( 12)صة اُٗب اإلاٌ   ماو  ،َظا الخٓغ

ىُت ٖالمؤلا ووؾاةل  ًدى٫ ححن الصخ٠ لي مً ظهاث صولُت اواإلا الٟنيوبحن الضٖم  ،الَى

ؼ خغ أو ح مٗىُت ا في حٍٗؼ ؼ أصواَع  الضًمى٢غاَُتو٢ُم  ٖالمؤلا  ٍتيإ الصخاٞت بٛغى حٍٗؼ

 . ؤلاوؿانوخ٣ى١ 

ٓع  ما٦ .4 ٓن الصخاٞت الُمجي مدٓ ٓص اثٞغى ٢اه ل ٢ُْ ٦ْب  ٖٓت ٖلى الٗمل الصخٟي   ٦شحر  مخى
ً
مً  ا

ت   خٍغ
ً
ٓن  الصخٟي، ُٞب٣ا  ًجب ٖلى الصخٟي ؤن:  لىهٓم َظا ال٣اه

  ماًُٞلتزم الصخٟي  ( ؤ)
ُ
ْؤ ٓعة الُمىُت  ْؤَضاٝ الش ْبُؾ ًيكٍغ بمباصت  ٓع  ال  ماـ الضؾخ

ٓن   .(31صة ما)ًخٗاعى م٘ ؤخ٩ام َظا ال٣اه

ْ   ( ب) ٓاز٤ُ الٗمل الصخٟي  ْم   ٗخبـغَُ ًلتزم الصخٟي بكٝغ اإلاِىت 
ً
ٓاَىحن  بزالال بها تهضًض اإلا

٤ الصخا إيب  .(32صة ما) ٞتنٟت ًٖ ٍَغ

ؾغْ  ألاٞغاصًلتزم الصخٟي باخترام ٦غامت ْؾمٗت  ( ث)
ُ
ًيكٍغ  ماُٞ ،تالخانْصزاثل الخُاة  ألا

 (.33صة ما) اث نلت باإلاهلخت الٗامتط ٢ًاًامً 

ٓ  ( ر) ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْه٣لِا للجماًلتزم الصخٟي بالخه ٢ٓت  ٓز ا اإلا ْالخ٣اث٤ مً مهاصَع َحر ماث 

 ْ  
ً
ْؤمُىا  

ً
 ناص٢ا

ً
ْٖضم حجبهاهالِا الؿغ ًبه٣ال  .(34صة ما) َ٘ 

ْاإلاغثُت( ٖلى : 214ْجىو اإلااصة ) ( ط) ٖٓت  ْاإلاؿم ءة   ًلتزم ٧ل مً الٗاملحن في الصخاٞت اإلا٣ْغ

لحن في  ْاإلاغثُت ؤلاطاٖتْبهٟت زانت اإلاؿْا ٖٓت  ٧ْل مً ناخب الصخُٟت  ،اإلاؿم
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٫ غ اإلاؿْا ْالصخُٟحن ب ،ْعثِـ الخدٍغ ْع اليكغ  ْص ًٖ َباٖت  االمخىإْناخب اإلاُبٗت 

 ْ  : ليً مات طاٖبْ  جضا٫ْ ْوكغ 

 ْال٣ٗاثض ْ ماغ الضًاهاث الؿًد٣   ؤْْمباصئها الؿامُت  ؾالمُتؤلا ًمـ ال٣ُٗضة  ما ٍت 

 ُت.وؿاهؤلا

 ما  ٓ ْمٗل ْزاث٤  ت ماًمـ اإلاهلخت الٗلُا للبالص مً  ْالضٞإ  ألامًبٞكاء ؤؾغاع  ؤْث ؾٍغ

 ً  ًٖ الَٓ
ً
ٓن. ٣ْٞا  لل٣اه

 ت  ؤْالُاثُٟت  ؤْبزاعة الىٗغاث ال٣بلُت  بلىًاصي  ما  ،الؿاللُت ؤْاإلاىا٣َُت  ؤْالٗىهٍغ

ْالخٟغ٢ت بحن ؤٞغاص املجخم٘  ح الك٣ا١  م بلىًضٖٓ  ما ؤْْبض ْع  .ج٨ٟحَر

 ٍج  بلىًاصي  ما ٓعة الُمىُت  ألا٩ٞاعجْغ ْمباصت الش ٓخضة  ؤْاإلاٗاصًت ألَضاٝ  اإلاؿاؽ بال

ىُت  ٍّٓ الترا ؤْالَٓ ْ حك ْالٗغبُت  ْالخًاعة الُمىُت   .ؾالمُتؤلا ر 

 اث الصخهُت ألاشخامًمـ ٦غامت  ماْ  ،الٗامت اآلصابب ؤلازال٫ بلىًاصي  ما  ،ْالخٍغ

ْالدكِحر الصخص   ي.بهضٝ الترٍْج 

 ْلت الٗلُا٢ْاج٘ الجلؿاث ٚحر اإلا  .ٗلىت لُِئاث ؾلُاث الض

 ْاملخا٦مت ب  الخـيْ  ،ًازغ ٖلى ؾحر الٗضالت ما٢ْاج٘ الخد٤ُ٣ ؤزىاء مغخلتي الخد٤ُ٣ 

دٓغ ًُ  ْ ْالخدغي   .ْال٣ًاء ؤلاصٖاءٞيها اليكغ مً ؤظِؼة البدض 

   ؤْؤهباء  ؤْض وكغ بُاهاث حٗم  ٓ لخإزحر ٖلى الٓي٘ بهضٝ ا ،ؤزباع ٚحر صخُدت ؤْث مامٗل

َٓل خضبْ  ،يالا٢خهاص  بلبلت في البالص. ؤْار حك

  ْ ابالخدٍغٌ ٖلى اؾخسضام الٗى٠   .ؤلاَع

  جدىافى م٘ ال٣ُم  ؤْاث اإلاخًمىت ٖباعاث ٖالهؤلا 
ً
ٓعا ٢ظٝ  ؤْ ،الٗامت آلاصابْ  ؾالمُتؤلا ن

ٍّٓ ؾمٗت  خضاء ؤْ ألاشخامْحك ١ٓ الٛحر  ؤلٖا  َحر.ماجًلُل الج ؤْٖلى خ٣

 ٓاص الٛظاثُت صْن بطن مً الجِت اث ابٖاله ْاإلا ْالخجمُلُت  إلاؿخدًغاث الُبُت 

 املخخهت.

 ْلت ْالصخص ي لصخو عثِـ الض  ال  ،الخٗغى بالى٣ض اإلاباقغ 
ُ
ٓا٫ؤن ج  ؤْ يؿب الُّ ؤ٢

 
ُ
ٓع جي   كغ لـّ ن

 
٫ٓ  ما ،ٖالمؤلا ْػاعة  ؤْمؿب٤ مً م٨خب الغثِـ  بةطن بال لم ٨ًً َظا ال٣

ٍٓغ جم في خضًض ٖام لل ؤْ ٓع الخه  ألاخ٩ام، ال حؿغي َظٍ في م٣ابلت ٖامت ؤْجمِ

ٓعي البى   عة ٖلى الى٣ض اإلآي  اء.بالًْغ



 

 

 

ْعٍ في  ْص ٓهُت جمليها َبُٗت الٗمل الصخٟي  ٓعاث ٢اه ٓص مدٓ ٓظ ُٖٓت مجا٫ ْم٘ الدؿلُم ب الخ

ْالغقي ب٣ُم  ٓعي املجخمعي  ؼ ال ٢ٓغاَُتْحٍٗؼ  ، ؤلاوؿانخ١ٓ٣ ْ  الضًم
 
ٓعاث ٞيها  بال ؤن َظٍ املخٓ

 ْ ت الغ  ؤلاوؿانخ٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ههها٥ّ ٦شحرة ال ظؤ ْمً طل٪: ْالخٗبُـغ ؤيفي الخمخ٘ بدٍغ  ،

ْمُاَت جٟخذ املجا٫ ؤ ٖلى هدٓ  ،م الخٗؿ٠ في اؾخسضام الؿلُتمااؾخسضام ٖباعاث ٖامت 

ت الغ  ؤْٖغ٢لت  ؤْج٣ُُض  بلىًاصي  ار خضبْ" ،اإلاهلخت الٗامت" :مشل ٖباعاث ْالخٗبُـغ ؤيخٓغ خٍغ

ْالخٟغ٢ت" ،زاعة الىٗغاث"ْ"ب ،الٗامت" آلاصابْ" ،بلبلت" ؤَْٓل حك ح الك٣ا١  ؾغاع ؤْ" ،ْ"بض ْع

ٍّٓ الترا ؤْ ،ْالضٞإ" ألامً ْ "حك ْالٗغبُت  ْالخًاعة الُمىُت   ". ؾالمُتؤلا ر 

ى  يخٓغ ال٣اهىن الى٣ض اإلاباقغ والصخد  ما٦ مً قأهه أن ًٟغى  مالغةِـ الجمهىعٍت َو

٫ مً اإلاجا الاهخ٣ام ئلى ًإصي ماح ،شخو عةِـ الجمهىعٍتلى َالت مً ال٣ضؾُت ٖ

ت الغ  ى والخٗبُـغ أيالخُىي لخٍغ  ًتماخ ئٖالنالضولُت اإلاكاع ئليها في  ٗاًحر اإلا سال٠ً ما، َو

 ٞٗحن. اضاإلا

ٓص .5 ٓن الصخاٞت الُمجي ٢ُ  ٦ظل٪ ٞغى ٢اه
ً
ت م ا عؾت الٗمل الصخٟي ٖلى الصخُٟحن ماٖلى خٍغ

ْاإلاغاؾلحن  ٓن ٖلى ؤن( 39صة )اخُض ههذ اإلا ،ألاظاهبالٗغب  ٓػاعة  :مً ال٣اه ص مااٖخ ٖالمؤلا " ل

 ْ ْ  ألاظاهبالصخُٟحن الٗغب  ٓن  ؤلاطاٖتْمدُاث  ألاهباء ٧ْاالثمغاؾلحن للصخ٠  ْالخلٍٟؼ

 ْ  مات إلاضة ٖام ٢ابل للخجضًض إلاألاظىبُالٗغبُت 
ً
 بمبضا

ً
عؾت ٖملِم الصخٟي صازل البالص ٖمال

ٓػاعة  ،اإلاٗاملت باإلاشل ْبلٛاءْلل  ٌ ٓن ٖلى ؤن  (42) صة اههذ اإلا "،صَممااٖخ ٞع ٓػاعة " :مً ال٣اه ل

 ؤْ ،ٖضم ججضًضَا ؤْسخبها  ؤْبلٛائها  ؤْالخ٤ في مىذ بُا٢ت للصخٟي اإلاغاؾل اإلاٗخمض  ٖالمؤلا 

لم  ما ،٢امت الصخٟي في البالصٍْترجب ٖلى طل٪ ؾ٣ٍٓ ب ألاؾباب، ببضاءالترزُو بضْن  بلٛاء

ٓن ٢امتوي آزغ لئلٓ ٨ًً َىا٥ ؾبب ٢اه ال جسغط ًٖ ههٓم َظا ال٣اه  ،". 

ٖٓاث الُمجي ؤهّ ًخًمً  مآٍْل ؤزُغ  .6 ْاإلاُب ٓن الصخاٞت  ٓباثفي ٢اه مٛلٓت يض  ٣ٖ

ْالصخُٟحن جدىا٢ٌ نغاخت م٘  ْلُت ٗاًحراإلاالصخ٠   ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي:  ،الض

 
مت م ٓبت الجٍغ  صةااإلا ال٣ٗ

ض ًٖ )ٚغامت  ؤخ٩ام ال٣اهٓن  سال٧ً٠ل مً  2 ا٫  آالٝ( 21ال جٍؼ ض ًٖ ؾىت  ؤٍْع بالخبـ إلاضة ال جٍؼ

 . ةْاخض

 215م 

 جضا٫ْ مدالث  ؤْصاع اليكغ  ؤْاإلاُبٗت  ؤْبٚال١ الصخُٟت  عؾت اليكاٍ صْن جغزُو مام 3

ْاإلاهىٟاث  ٖٓاث  ْ الٟىُاإلاُب  .في خ٨مِا مات 

 216 م

 إلا خضا٫ْ الْ  ؤلانضاع ؤْجم الُب٘  بطا 4
ً
 ازالٞا

 اهٓن هو ٖلُّ ال٣

 

ٕٓ الدجؼ ب  ٖلى اإلاُب
ً
ا ٓػٍغ  ؤْصاٍع ْطل٪ ب٣غاع مً ال  218م  .الصخُٟت 



 

 

 

ٓػٕ  5 ْم ٓعص  ٕٓ  ؤي٧ل مؿخ صخُٟت  ؤْمُب

اقخمل ٖلى  ،مهى٠ ٞجي ؤي ؤْمجلت  ؤْ

ٓع قمؿُت ؤْعمؼ  ؤ٦ْخابت  ٣ت  ؤْ ،ن ٍَغ

 ٔ  الخاعطوكغث في  الخٗبُـغمً َغ١  ؤزغ

ٓعة م  ت لِظا ال٣اهٓن سالٟبه

ض ٖ ا٫  آالٝ( 21ً )ٚغامت ال جٍؼ ض ًٖ ؾىت  ؤٍْع بالخبـ إلاضة ال جٍؼ

 .ةْاخض

 

 :21 م

 ؤْمُبٗت  ؤ٧ْل صخٟي ْناخب صخُٟت  6

ٓا٫  ٓلّ ٖلى ؤم  ؤْصاع وكغ زبذ خه

ب٣هض البلبلت  ،زاعظُت ث مً ظِتمازض

ْ في  ؤلازاعةْ   الٗام ؤيؾاٍ الغ ؤ

ض ًٖ ) ا٫  آالٝ( 21ٚغامت ال جٍؼ ض ًٖ ؾىت  ؤٍْع بالخبـ إلاضة ال جٍؼ

 .ةضْاخ

 

 221 م

 

 لىو اإلااصة )
ً
٣ْٞا ٓن للمد٨مت  ٓباث الخ٨مُلُت الخالُت : 217ْؤظاػ ال٣اه ( ؤن ج٣ط ي بةخضٔ ال٣ٗ

ْبُ٘ الاٞالم 2 ْجاظحر  ْبؾخحراص  ْجهضًغ  ٖٓاث  ْجضا٫ْ اإلاُب ْالُباٖت  ْلت مِىت الصخاٞت  . مى٘ مؼا

ا مً اإلاًِ اإلاىهٓم ٖليها في ِالؿ ْٚحَر ى اإلاهىٟاث الٟىُت  ْْٖغ إلاضة ال ىماثُت  ٓن  َظا ال٣اه

ض ًٖ ؾىت .  جٍؼ

 . اإلاهاصعة3

ٓن ع٢م ) ما٦ ٓعي بال٣اه ٓباث م 5::2( لؿىت 23جًمً ال٣غاع الجمِ ْال٣ٗ بٌٗ بكإن الجغاثم 

ْاليكغ ٓباث اإلاخٗل٣ت بجغاثم الٗالهُت  ٓعصَا ٧الخالي، ال٣ٗ  :ه
مت م ٓبت الجٍغ  صةااإلا ال٣ٗ

  ؤ٧ْل مً ؤٚٔغ  2
ً
مت  خغى ٖلىا ٢ٓٗذ بىاء ٖلى  ْؤٖلى اعج٩اب ظٍغ ٖضة ظغاثم ٞ

  ٌٗخبـغ ،طل٪
ً
٩ا ٓبت اإلا٣غعة لِا  قٍغ َْٗا٢ب بال٣ٗ   ماٞيها 

ً
  ؤْ لم ج٨ً خضا

ً
 ٢هانا

ض ٖلى  الخبـ مضة ال جٍؼ

ٓاث    الٛغامت. ؤْزمـ ؾى

صة ما

(2:3) 

3  ْ  : مً ؤ
ً
  ؤطإال

ً
ت  ٖلىا  ؤْقٗاثٍغ  ؤْجد٣حر الضًً في ٣ٖاثضٍ  ؤْآعاء جخًمً سخٍغ

 حٗالُمّ.

 
ً
  :زاهُا

ً
ْ ٧ان مً  ،حٛلُب َاثٟت ؤَْاثٟت مً الىاؽ  بػصعاءٖلى  مً خغى ٖلىا

  قإن طل٪ ج٨ضًغ الؿلم الٗام.

ت  ؤ٧ْان الضًً  بطاْ  الخهٛحر َٓ الضًً  ؤْالخد٣حر  ؤْاإلاظَب الظي هالخّ السخٍغ

  ؤلاؾالمي

 

ض ٖلى زالر  الخبـ مضة ال جٍؼ

ٓاث   ت.بالٛغام ؤْؾى

ض ٖلى  الخبـ مضة ال جٍؼ

ٓاث  .الٛغامت ؤْ زمـ ؾى

صة ما

(2:5) 

4  ْ  : ٧ل مً ؤ
ً
  ؤْ ؤطإال

ً
 ْبؿٓء ٢هض ؤزباع  وكغ ٖلىا

ً
ْ  ؤْ ا  ؤ

ً
عة ؤ٧ْاطبت  عا٢ا  ؤْ ،مْؼ

  ؤْمسخلٟت 
ً
ٓبت ٦ظبا  ؤ٧ْان مً قإجها ج٨ضًغ الؿلم الٗام  بطا ،الٛحر بلى ميؿ

  ،بالهالر الٗام ؤلايغاع

 : ٧ل مً 
ً
  ؤْ ؤطإزاهُا

ً
ُٗت صاع في الجلؿاث ال ما وكغ ٖلىا ت للمجالـ الدكَغ ؿٍغ

ْبؿٓء ٢هض ماوكغ بٛحر ؤ ؤْ ،املخا٦م ؤْال٣ًاثُت  ؤْالخىُٟظًت  ؤْ ظٔغ في  ماهت 

  الجلؿاث الٗلىُت لِا.

ض ٖلى ؾىّ  الخبـ مضة ال جٍؼ

ْػ جبٛغامت ال ؤْ ا ؤل٠ خجا  ٫.ٍع

ٞةطا جغجب ٖلى ؤلاطاٖت ؤْ 

اليكغ ج٨ضًغ الؿلم الٗام ؤْ 

ؤلايغاع بالهالر الٗام 

ٖٟٓذ ا ٓبت.ي  ل٣ٗ

صة ما

(2:9) 

5  ْ  ؤ
ً
  ؤْ ؤطا٧ٕل مً  : ال

ً
ٓ  ؤْمُبٖٓاث  وكغ ٖلىا ٓع  ؤْاث بٖاله ؤْث ماعؾ  ن

ً
 ا

ٓعة  ٓ  ؤْ ،مى٣ٓقت ؤْمدٟ ٍْت ماعؾ ٓٚغاُٞت  ؤْث ًض ٓج ت ؤْٞ ٚحر  ؤْ ،بقاعاث عمٍؼ

ض ٖلى الخبـ م ضة ال جٍؼ

 .بالٛغامت ؤْؾيخحن 

صة ما

(2::) 



 

 

 

ٓع الٗامت  ؤْ ألاقُاءطل٪ مً    ٧اهذ مىاُٞت لآلصاب الٗامت. بطااله

 
ً
ا  آلاه٠ ألاقُاء٧ل مً ؤٖلً ًٖ : زاهُا ٓع  ؤْط٦َغ  ؤْٖغيِا ٖلى ؤهٓاع الجمِ

٢ضمِا ٖالهُت  ؤْ ،ْلٓ في ٚحر ٖالهُت ؤلاًجاع ؤْٖغيِا للبُ٘  ؤَْا ظغ ؤ ؤْباِٖا 

٣ت مباقغة  ٓػَ٘  ؤْْػِٖا  ؤْٚحر مباقغة  ؤْبٍُغ  إًبؾلمِا للخ
ً
  ؤْ ت ْؾُلت ٖلىا

ً
ؾغا

  .ألازال١ب٣هض بٞؿاص 

 
ً
ٓػَ٘  ؤْ ؤلاججاعخاػ ب٣هض  ؤ٧ْل مً نى٘  :زالشا ٓعص ؤقُاء  ؤْ ؤلاججاع ؤْالخ اؾخ

ٓعة. ماُٞ ال٣اهٓن  هو ٖلُّ مام   ج٣ضم لؤلٚغاى اإلاظ٧

 
ً
  زُب مىاُٞت لآلصاب الٗامت. ؤْنُاح  ؤْ : ٧ل مً ظِغ ٖالهُت بإٚان  عابٗا

 
ً
 : زامؿا

ً
ٓع ٖلى  ٧ل مً ؤٚٔغ ٖلىا  ؤًْؾاثل لِظا الٛغى  ؤْاث بٖالهوكغ  ؤْ الٟج

ً
ا

  ٧اهذ ٖباعتها.

 

6  ْ  ؤ
ً
ٓػَ٘  ؤْ ؤلاججاعنى٘ ب٣هض  ؤْخاػ مً : ال  ؤْالٗغى  ؤْالله٤  ؤْ ؤلاًجاع ؤْالخ

ٓاؾُت ٚحر  ؤْٖغى بىٟؿّ    ٍب
ً
 مً قإجها  ؤْ ٖلىا

ً
ٓعا  ن

ً
ؾمٗت  بلى ؤلاؾاءةؾغا

ٓاءً البالص  ٓحهِا  ؤْت الخ٣ُ٣ت خال٧ٟان طل٪ مل ؾ  ؤ٠ْ ٚحر صخُذ بُٖاء ْن ؤْحك

٣ت إًب ؤْببغاػ مٓاَغ ٚحر الث٣ت  ٔ ت ٍَغ   .ؤزغ

 
ً
ٓعص : زاهُا ٓع  ؤ٧ْل مً اؾخ  م ؤْه٣ل بىٟؿّ  ؤْن

ً
ٓاؾُت ٚحٍر قِئا ج٣ضم  ماب

٧ْل مً ؤٖلً ٖىّ  ٓع   ؤْؤظٍغ  ؤْباّٖ  ؤْٓاع آلاهٖغيّ ٖلى  ؤْللٛغى اإلاظ٧

٧ْل مً ٢ضمّ ٖالهُت ًلؤل  ؤْٖغيّ للبُ٘  ْلٓ في ٚحر ٖالهُت  ْػّٖ  ؤْباملجان جاع 

  .ؾلمّ ؤْ

ض ٖلى  الخبـ مضة ال جٍؼ

  بالٛغامت. ؤْؾيخحن 

 

ماصة 

(311 ) 

 

7  ْ  ؤ
ً
 ال

ً
ْلت ب : ٧ل مً ؤَان ٖلىا ًمـ مً شخهِخّ في  ؤٌْس ئ بلُّ  ماعثِـ الض

   .املجخم٘

 
ً
 زاهُا

ً
ْلت  ؤْفي خ٤ مل٪  : ٧ل مً ٖاب ٖلىا ْلت ؤظىبُت مٗخمضة  ؤْعثِـ ص ممشل لض

ٓعٍت الُ ُٟخّ.في الجمِ ٓع جخٗل٤ بْٓ   مىُت بؿبب ؤم

 
ً
 زالشا

ً
ْلت  : ٧ل مً ؤَان ٖلىا ٓػعاء  ؤْعثاؾت الض ا مً الُِئاث  ؤْمجلـ ال ٚحَر

  اإلاهالر الٗامت. ؤْالؿلُاث  ؤْاملخا٦م  ؤْالجِل  ؤْالىٓامُت  ؤْالىُابُت 

ض ٖلى  الخبـ مضة ال جٍؼ

ال  الخـيبالٛغامت  ؤْؾيخحن 

ض ٖلى  ا٫ آالٝت ؤعبٗجٍؼ  .ٍع

 

ة صما

(2:8 ) 

 

ٓن الصخاٞت الُمجي مبضؤ  اٖخى٤ .7 لُت٢اه غ  اإلاؿْا إلابضؤ شخهُت  تخالٟباملاإلاٟتريت لغثِـ الخدٍغ

ٓباث ْال٣ٗ ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلاًدىا٢ٌ نغاخت م٘  مآَْ  ،الجغاثم   ًتماخ بٖالنالض

 ٌُ ": ( ٖلى ؤن219صة )ما، خُض ههذ ضاٞٗحناإلا
ً
 ؤنلُا

ً
غ ٞاٖال  سال٠ٞٗل م يأل ٗض عثِـ الخدٍغ

ٓن ًغج٨بّ ال٩اجب  ٣ت مً َغ١  إيبمً باقغ ٚحر طل٪  ؤْ ،ْاي٘ الغؾم ؤْلِظا ال٣اه  ،الخٗبُـغٍَغ

ٓن  (312صة )اههذ اإلا ما، ٦"لم ًشبذ ؤن اليكغ جم بٛحر ٖلمّ ما ٓباث  مً ٢اه ْال٣ٗ ٖلى الجغاثم 

ْ  بطا": ؤهّ غ  ٓن عئؾاء الخدٍغ ٤ الصخ٠ ٩ً ن مؿا اعج٨بذ الجغاثم الؿاب٣ت ًٖ ٍَغ ْلحن الىاقْغ

ٓا٫، ْفي ظمُ٘ ٦ٟاٖلحن ؤنلُحن بمجغص اليكغ مت  الخـي ألاخ ت مغج٨ب الجٍغ ال ًم٨ً منها مٗٞغ

ٓعصْن  ٓن اإلاؿخ ٓن  ؤ٩ًْ ٓػَ٘  ؤْالُابٗ ٓن بالخ لحن ٦ٟاٖلحن  ؤْالله٤  ؤْال٣اثم الٗغى مؿْا

  ."ؤنلُحن



 

 

 

لى نُٗض ٦ٟالت الخ٤ في الخهى٫ ٖلى  ٓخُضة ٞةن الُمً هي الض: ثماٗلى اإلاٖو  الخـيْلت ال

ٓن ع٢م ) َْٓ ال٣اه ٓن زام بهظا الخ٤  ٫ٓ ٖلى  م3123( لؿىت 24لضحها ٢اه بكإن خ٤ الخه

ٓمت  ٓن خؿب هو اإلا ،اإلاٗل ٓاًَ في ؤ(  :آلاحي بلى( 4صة )اْحهضٝ َظا ال٣اه ْحؿُِل خ٤ اإلا جإمحن 

 ٓ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْجٓؾماالخه ٓاٖض مث صْن ببُاء  اثماُ٘ ٢ ْالخٍغ ؼ حٗب(  .عؾت الخ١ٓ٣  ٍؼ

 ٓ ْجٓؾُ٘مام٣ لت ث الكٟاُٞت  ْاإلاؿْا ٓاُٖت  جم٨حن املجخم٘ مً جىمُت   -ط .ٞغم اإلاكاع٦ت ال

ٓ زاًضالؾخٟاصة اإلات٢ضعاجّ ل ٗاث ( 5صة )ااإلاْجىو  ،ثماة مً اإلاٗل ٓن ٧الٗاصة في الدكَغ مً ال٣اه

ٓ ": ؤنٖلى الٗغبُت  ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓاًَ ماالخه ٓاَىحن  ،تألاؾاؾُث خ٤ مً خ١ٓ٣ اإلا ْللم

ٓن عؾت َظمام ظاهبألا ْ  ْص ال٣اه ٓػ لؤل  ،ا الخ٤ في خض ٓ ٍْج ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ث قٍغ ماظاهب الخه

ٓ " :ؤن( ٖلى 7صة )اْههذ اإلا ،"اإلاٗاملت باإلاشل ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓن الخه ٣ت مباقغة إلاً ما٩ً ث بٍُغ

٤ اليكغ  ؤًْخ٣ضم بُلبها    ؤْٚحر مباقغة ًٖ ٍَغ
ً
٣خحن مٗا : ؤن( ٖلى 8صة )اْههذ اإلا ،"بالٍُغ

ٓ ل٩ل " ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ْاٖخباعي خ٤ الخ٣ضم بُلب الخه ٓػ ؤن ًترجب  ،ثماشخو َبُعي  ال ًج

ٓهُتؤًٖلى ج٣ضًم َظا الُلب   ."ت مؿاءلت ٢اه

ٓن الشاوي  الٟهل٢ْض جُغ١  ْاظباث الجِت املخخهتؤ بلىمً ال٣اه ًخٗل٤ بد٤  ماُٞ ،َم 

 ٓ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓاص )ماالخه ٫ٓ  اثبظغاءؤما (، 22-9ث في اإلا ٓ  َلباث الخه ٣ٞض بُنها ث ماٖلى اإلاٗل

ٓاص ) في  (221) (.33-26اإلا

                                                           
 ،يعتقد مقّدـ الطلب أهنا متتلك ادلعلومة التػيادلعد ذلذا الغرض إىل اجلهة  (: يقدـ طلب احلصوؿ على ادلعلومات خطيان كفق النموذج15) ادةم ( 111

كجيب أف لتوم هذا الطلب على تفاصيل كافية متكن ادلوهف ادلختص من استخراج  ،متضمنان اسم مقدـ الطلب كعنواف إقامته كموقع عمله
اإللكًتكين أك ادلراسالت الربيدية أك احلضور ادلباشر إىل مصدر احلصوؿ كيكوف تقدمي طلب احلصوؿ على ادلعلومات عن طريق الًتاسل  ،ادلعلومة

 .كيف كل األحواؿ يتم تقدمي الطلب على النموذج ادلعتمد لذلك ،على ادلعلومات أك ادلركز الوطٍت للمعلومات
ية ادلناسبة لألميُت كذكم االحتياجات (: يراعى يف اإلجراءات كالنماذج ادلنظمة للحصوؿ على ادلعلومات تقدمي التسهيالت اإلضاف16مادة )
 .اخلاصة
يبُت فيه اتريخ تقدمي الطلب كنوع ادلعلومة  ،(: على ادلوهف ادلختص فور تسلمه الطلب أف يعطي إشعار استالـ دلن تقدـ ابلطلب17مادة )

 .كالفًتة الالزمة للرد على الطلب ا ددة يف هذا القانوف
كجيوز للموهف متديد هذر الفًتة دلدة كاحدة ال  ،على الطلب خالؿ مخسة عشر يومان من اتريخ تقدميه (: على ادلوهف ادلختص الرد18مادة )

 ،أك أف الوصوؿ إىل ادلعلومة يستوجب منطقيان إستشارة جهة أخرل ،إذا كاف الطلب يتضمن عددان كبَتان من ادلعلومات ،تزيد عن مخسة عشر يومان 
بذلك،  كحيس يقتضي هكذا متديد، على ادلوهف ادلختص تبليغ مقّدـ الطلب خطيان  ،ثابة رفض الطلبعدـ الرد خالؿ تلك الفًتة مب يعتبػرك 

نا األكلوية للطلبات ادلقّدمة من الصحافيُت كاألشخاص  ،خالؿ الفًتة األصلية يقوموف جبمع األخبار كبوهائف شلن يعملوف خالؿ مهل  الذينكمت 
 .سائل ت عٌت ابلصاحل العاـ أك ابلشأف العاـأك يطلبوف معلومات تتعلق مب ،زمنية معينة

على ادلوهف ادلختص أف ميكن طالب ادلعلومات من احلصوؿ عليها كلدد له تكلفة ذلك، عند االقتضاء، يف حاؿ طلب  -(: أ19مادة )
 .النسخ



 

 

 

ٓن ْاإلاالخٔ ؤن  ٓ  ث٢ُض ؤخ٩ام َظا ال٣اه ٫ٓ ٖلى اإلاٗل  بلى ث بخ٣ضًم َلبماالخ٤ في الخه

٠ املخخو   اإلآْ
ً
  ،اثظغاءئل ل ٣ْٞا

ً
ب٣ا ٍٓل الؼمجي اإلابالٜ ُّٞ،  َْ ْالخُ ٓاُٖض جدؿم بالخ٣ُٗض  إلا

ٌ بمضاص ال ما٦ ٠ املخخو ؾلُت ٞع ٓاًَ الٗاصي  خخـى ؤْاإلاضاٞ٘  ؤْصخٟي مىدذ اإلآْ اإلا

 ٓ ٫ٓ ٖليها الخـيث ماباإلاٗل ٓاٞغ  خاالثفي  ،ج٣ضم بُلب للخه اإلاىهٓم ٖليها في  الاؾخصىاءاثج

ٓاص )في الشالض  الٟهل ْهي  (37036035اإلا ٓن  ٓ  بطامً ال٣اه  :ث جدخٓي ٖلىما٧اهذ اإلاٗل

  ًٖ ألاؾلختجٟانُل  ْ ت  الاؾتراجُجُاثْالخ٨خ٩ُاث الضٞاُٖت  ت الؿٍغ ٓاث الٗؿ٨ٍغ ْال٣

ت  ؤْ ً ًتماخ بلىتهضٝ  الخـيالٗملُاث الٗؿ٨ٍغ  .الَٓ

   ت اإلاخٗل٣ت بالؿُاؾت ن الضٞاُٖت ُالخاعظاإلاؿاثل الؿٍغ ت املخههت للكْا

ت اثالخدالْٟ   .الٗؿ٨ٍغ

  ٓ ْلت اإلاٗل ٔ مت اإلاخباصلت م٘ ص ت ٢بل جباص٫  الاجٟا١جم  ؤزغ ٓمت ؾٍغ  ؤْمِٗا ٖلى بب٣اء اإلاٗل

ٓمتمىذ َظٍ اإلا  .ٗل

   ٓمت ٓبت ٌؿاٖض  ،ٖنها الدؿبب بًغع ظؿُم ؤلاٞهاحمً قإن  الخـياإلاٗل ا مذج ْب٣اَئ

مت  -2 ٖلى:  . بصاعة الٗضالــــــت -4. مدا٦مت ظىاة ؤْاٖخ٣ا٫  -3. ا٦دكاِٞا ؤْمى٘ ظٍغ

   ٓ ٍٓت مهضع ؾغي  بلىي ؤلاٞهاح ٖنها ؤن جاصمً قإن  الخـيث مااإلاٗل ال٨ك٠ ًٖ َ

 ٓ ٓن ِٖضْٓ، ٢ُ٘ لّ مثماللمٗل  ٟٓ بهٟاط ال٣اه
ً
خّ. ا  باملخاٞٓت ٖلى ؾٍغ

   ٓ زترا١ الكب٩اث املخمُت اٖنها في  ؤلاٞهاحًدؿبب  الخـي تل٨ترْهُؤلاث مااإلاٗل

 .  الؿغ٢ت ؤَْْٗغيِا للمدٓ  ،ْالخجِحزاث

                                                                                                                                                 

االستثناءات ا ددة، كهو يستند إىل هذا  إذا كجد ادلوهف ادلختص أف ادلعلومة ادلطلوبة يقع جزء منها لت بند استثناء كاحد أك أكثر من -ب
من ادلعلومة حجب عنه، زلّددان على كجه اخلصوص كخطيان  ان أف هناؾ جزء االستثناء، فعليه تسليم اجلزء غَت ادلستثٌت كإشعار مقدـ الطلب خطيان 

 .ةاالستثناء ا دد يف هذا القانوف الذم استند إليه ادلوهف ادلختص حلجب ادلعلوم
ميكن  ،أك بشكل سلتلف عما هو مطلوب ،قدـ الطلب للحصوؿ على ادلعلومات ككانت ادلعلومات متوفرة لدل ادلصدر بلغة أخرلإذا  -ج 

 .تتوفر فيهما طادلا لتوايف على ادلعلومات ادلطلوبة الذيناالكتفاء بتسليمه ادلعلومات ادلطلوبة ابللغة أك الشكل 
لتوم على ادلعلومة كرقيان أك  التػيالواثئق  لوافقة على الطلب أف يقدـ لطالب ادلعلومة ادلطلوبة ك(: جيب على ادلوهف ادلختص عند ادل21مادة )

 .ككما هي مطلوبة من مقدـ الطلب ،تتوفر لدل اجلهة التػيالكًتكنيان كفقان للصيغة 
( 19ة الزمنية األساسية ا ددة يف ادلادة )(: جيوز للموهف ادلختص إحالة الطلب جلهة أخرل بعد إشعار الطالب بذلك خالؿ الفًت 21مادة )

أحيل إليها يف الوقت  التػيالطلب ككأنه قدـ إىل اجلهة  يعتبػركيف هذر احلالة  ،من هذا القانوف، إذا تبُت له أف عالقة تلك اجلهة ابدلعلومة أكرب
 .( من هذا القانوف19للمادة ) الذم مّت فيه تقدميه إىل اجلهة األخرل كفقان 

كانت   -أ: ( من هذا القانوف إذا25)  : ال جيوز للموهف ادلختص رفض الكشف عن ادلعلومات الواردة يف ادلادةأنه( على 26دلادة )كنصت ا
 سبق أف كانت هذر ادلعلومات متاحة للجمهور. -ب. هذر ادلعلومة ال زالت حبوزة اجلهة كتعود ألكثر من ثالثُت سنة



 

 

 

  ٓ ت مااإلاٗل  ألابدار ؤْالهىاُٖت  ؤْ الا٢خهاصًت ؤْلُت ااإلا ؤْث طاث الُبُٗت الخجاٍع

ْاإلال٨ُت  ؤلازال٫ بلىًاصي ال٨ك٠ ٖنها  الخـي الخ٣ىُت ؤْالٗلمُت   ،ٍتال٨ٟغ بد٤ اإلاال٠ 

ٖت  ؤْ ْاإلاكْغ ٖحن أل  ؤْعبذ  بلىجاصي  الخـي ؤْباإلاىاٞؿت الٗاصلت   يزؿاعة ٚحر مكْغ

 .قغ٦ت ؤْشخو 

  ٓ ٘ الخـيث مااإلاٗل
 
٢ٓ ؾالمخّ  ؤْ ماحٍٗغٌ خُاة ٞغص   ٖنها، ؤلاٞهاحفي خا٫   مً اإلاخ

 .الجؿضًت للخُغ

 اههها٧ٖنها ؤن ٌك٩ل  ؤلاٞهاحمً قإن  الخـيث الصخهُت، البُاها 
ً
 ٚحر مى٣ُُ ا

ً
 ا

ٓاظب  ما، الٟغصلخهٓنُاث  هلت ب ُٟت  ؤْلم ج٨ً البُاهاث الصخهُت مخ   ؤْْْ

 .الٟغصمىهب ٖام ٌكٛلّ َظا 

 

 ثبينادلطهب ان

 أٌحلزَت انزث ادلشخزكت نهخشزَؼبث انؼزبُت ادلُظًت ًبانس

 ثيبىؼهادلواحلصىل ػهً  وانخؼبُـز

٫ْ الٗغبُت اإلاىُ  ٗاث الض ت الغ ٓم  ًجم٘ بحن حكَغ ٫ٓ ٖلى  ْالخٗبُـغ ؤيت لخٍغ ْالخ٤ في الخه

 ٓ ٓص ٚحر مبر   ْاخضث ٖامت مكتر٦ت جهب ظمُِٗا في اججاٍ ماث، ؾمااإلاٗل عة ٖلى َٓ: ٞغى ٢ُ

َْٓ  ؤلاوؿانعؾت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ مام ْلُت  ٗاًحراإلاالظي ًدىا٢ٌ م٘  ألامغلِظا الخ٤،  الض

ْلُت اإلاٗى   ًتماخ بٖالنإلاكاع بليها في ا ٓاز٤ُ الض ْٚحٍر مً اإلا ٍْم٨ً  ،ؤلاوؿانُت بد١ٓ٣ اإلاضاٞٗحن 

ٗاث الٗغبُتماعنض زمـ ؾ  ْهي:  ث مكتر٦ت بحن الدكَغ

ْبالخ٤ ٖلى اإلاؿخٔٓ الضؾ ب٢غاع -2 ٓعي  ٓاهحن  بلىعؾت ماخالت جىُٓم اإلاخ ْمىخ٣هت  الخـيال٣ جإحي م٣ُضة 

ْلُت اإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟباملللخ٤   اإلاضاٞٗحن.  ًتماخ بٖالنالض

ٖٓت  ؤْقتراٍ الخه٫ٓ ٖلى جغزُو مؿب٤ لخإؾِـ الصخُٟت ب -3  . ٖالمؤلا ٚحر طل٪ مً ْؾاثل  ؤْاإلاُب

ٓص  -4 تحٗضص ال٣ُ ت الغ ماٖلى م ؤلاصاٍع ْمىذ الجِت ْالخٗبُـغ ؤيعؾت خٍغ ت،  ْػاعة  ؤلاصاٍع ( ؾلُاث ٖالمؤلا )

ا مً ْؾاثل مات ٖلى مْاإلاغا٢ب ؤلاقغاْٝاؾٗت في  ْٚحَر  . ٖالمؤلا عؾاث الصخ٠ 

ُٗت  -5 ٓعاث الدكَغ ٕٓ املخٓ ْجى ْجيخ٣و مً املجا٫ الخُٓي إلا الخـي٦ثرة  ت الغ ماج٣لو   ؤيعؾت خٍغ

ٓ  ْالخٗبُـغ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل  . ٖالمؤلا اإلاكاع بليها في  مٗاًحرلل تخالٟبامل ،ثماْالخ٤ في الخه

يت ٖىض م -6 ٓباث اإلاْٟغ ٓة ال٣ٗ ٢ْؿ   تسالٟحٗضص 
ُ
ٓاهحن اإلا ت الغ ىٓم  ال٣  .  ْالخٗبُـغ ؤيت لخٍغ

 

ْلّ َْظا ٧لّ   الىدٓ الخالي:  لىٖهدىا



 

 

 

 أو 
 
ت الغ  :ال ٘ الؿٗىصي اإلاىٓم لخٍغ  والخٗبُـغ أيالدكَغ

ٓصًت ؤي هو زام ًلم ًخًم    ٖامً الىٓام الاؾاس ي في الؿٗ
ً
ْعص خ٨ما  ٨ٟل َظا الخ٤ بل ؤ

ً
في  ا

 في اإلااصة )( 37اإلااصة )
ً
 م٣ُضا

ً
ْهها ْلت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 37( ٞىهذ اإلااصة ):4،  ( ٖلى : )جدمي الض

ْههذ اإلااصة ) ٗت ؤلاؾالمُت (  ْال:٤ْٞ4 الكَغ الم  ْظمُ٘ ْؾاثل ي( ٖلى : ) جلتزم ْؾاثل الٖا كغ 

ٍْدًغ ما ًاصي  ْصٖم ْخضتها  ْحؿِم في جش٠ُ٣ ألامت  ْلت  ْبإهٓمت الض الخٗبُـغ بال٩لمت الُُبت 

٢ّٓ  الى الٟخىت ؤْ الاه٣ؿام ؤْ ًمـ ْخ٣ ْٖال٢هها الٗامت ؤْ ٌس يء الى ٦غامت ؤلاوؿان  ْلت  بإمً الض

 ْجبحن ألاهٓمت ٦ُُٟت طل٪ ( .

 
ُ
ٓصي اإلا ٘ الؿٗ ٓوي ٞةن الدكَغ  ؤما ٖلى اإلاؿخٔٓ ال٣اه

 
ٖٓاث ىٓ م لِظا الخ٤ ِٞٓ هٓام اإلاُب

ٓم اإلال٩ي ع٢م )م / ش 43ْاليكغ الهاصع باإلاغؾ ْجاٍع ٓظب الامغ اإلال2532/:/4(  ٩ي َـ اإلاٗض٫ بم

ش  ْلّ بالضعاؾت ٖلى الىدٓ الخالي :5/3122/:3الهاصع بخاٍع ْالظي هدىا  م 

 

 م
 الىو  ال٣اهىوي الؿماث الٗامت

ت - ٗاماإلابضأ ال 2 ٓلت الغؤي ًٖ الخٗبحر خٍغ یت ألاخ٩ام هُا١ في اليكغ ْؾاثل بمسخل٠ م٨ٟ  الكٖغ

  .(9 اإلااصة)ْالىٓامیت

  للغ٢ابت، املخلیت الصخ٠ ال جسً٘ -
 
ْ  في بال  مجلـ عثیـ ھا٣غ  ًُ  الخـي الاؾخصىاثُت ٝالٓغ

ٓػعاء)اإلااصة   (. 35ال

 

يغوعة   1

الخهى٫ ٖلى  

 .جغزُو

 

 

ال ًجىػ مؼاولت أي وكاٍ مما ط٦غ في اإلااصة الشاهُت ئال حترزُو مً الىػاعة وال ٌٟٗي َظا  

)( .1مً الخهى٫ ٖلى أي جغزُو جىظبه الاهٓمت ألازغي . ماصة )
111

) 

ئنضاع الصخ٠ مً ٢بل الجهاث   -ؾؿاث الصخُٟت ألاَلُت زاعط هُا١ اإلاإ  -ًجىػ  

 ً الىػاعة بٗض مىا٣ٞت عةِـ مجلـ الىػعاء . مألاَلُت أو الاٞغاص حترزُو 

                                                           
111

( خدمات 2( ادلطبوعات . 1ت كالنشر السعودم على : لضع ألحكاـ هذا النظاـ النشاطات األتية : ( من نظاـ ادلطبوعا2تنص ادلادة )(  
(استَتاد االفالـ كأشرطة الفيديو أك بيعها أك 7( التصوير الفوتوجرايف . 6( الرسم كاخلط. 5( ادلكتبات . 4( ادلطابع . 3اإلعداد دلا قبل الطباعة . 

(االستوديوهات 11( االنتاج الفٍت اإلذاعي أك التلفزيوين أك السنمائي أك ادلسرحي . 9ة كاالسطوانت . ( التسجيالت الصوتي8أتجَتها . 
(النشر . 14( العالقات العامة . 13( الدعاية كاإلعالف . 12( مكاتب كسائل االعالـ األجنبية كمراسلوها . 11التلفزيونية كاالذاعية . 

( 19( الدراسات كاالستشارات االعالمية . 18( إنتاج برامج احلاسب االيل أك بيعها أك أتجَتها . 17( اخلدمات الصحفية . 16(التوزيع . 15
 ( أم نشاط تقًتح الوزارة إضافته كيقرر رئيس رللس الوزراء .21النسخ كاالستنساخ . 



 

 

 

ال٣ُىص ٖلى  3

ت  مماعؾت خٍغ

 والخٗبُـغ الغأي 

والخ٤ في 

الخهى٫ ٖلى 

 اإلاٗلىماث

ٓػٕ، ؤْ َاب٘ ؤْ هاقغ ؤْ مال٠ ٧ل ٖلى   - ب م ٖٓت ؤي َباٖت في ًٚغ ٓػَٗھا ؤْ مُب  ٣ًضم ؤن ج

ٓػاعة إلظاػجھا بلى مىھا وسخخحن ٓػاعة ْٖلى للخضا٫ْ، ٖغيھا ؤْ َبٗھا ٢بل ال  بظاػة ال

ٖٓت ًھا ؤْ اإلاُب ْلهاخب زالزحن زال٫ ألاؾباب بیان م٘ ٞع  ،
ً
ٓما  ٢غاع مً الخٓلم الكإن ً

ٌ ٓػٍغ)اإلااصة لضٔ الٞغ   .(24ال

لٓن  ْالُاب٘ ْالىاقغ اإلاال٠ - ٖٓ في ًغص ٖما مؿْا  ْيٗذ ؤْ َبٗذ بطا مسالٟاث مً تاإلاُب

ت ٞةطا حٗظعث بظاػجھا، صْن  للخضا٫ْ  ٓػٕ ؤنبذ مىھم ؤي مٗٞغ ٫، ھٓ اإلا   اإلاؿْا
 
 ٞخ٣٘ ْبال

لیت  (.26الباج٘ )اإلااصة  ٖلى اإلاؿْا

ْالبىاء الِاصٝ بلى  -( ٖلى: ؤ:جىو اإلااصة )     اإلادٓىعاث 1 ٓعي  ٖٓت بالى٣ض اإلآي ٫ في اإلاُب ًلتزم ٧ل مؿْا

يكغ بإي ْؾُلت ٧اهذ، ؤي مما اإلاهلخت ا ًُ دٓغ ؤن  ٓاَض صخُدت، ٍُْ ٢ْاج٘ ْق ْاإلاؿدىض بلى  لٗامت، 

 :ًإحي

ٗت ؤلاؾالمُت ؤْ ألاهٓمت الىاٞظة -  .ما ًسال٠ ؤخ٩ام الكَغ
ما ًضٖٓ بلى ؤلازال٫ بإمً البالص ؤْ هٓامِا الٗام، ؤْ ما ًسضم مهالر ؤظىبُت جخٗاعى م٘   -

ىُت  .اإلاهلخت الَٓ
ذ ؤْ ؤلاؾاءة الصخهُت بلى مٟتي ٖام الخٗغى ؤْ اإلاؿاؽ  - بالؿمٗت ؤْ ال٨غامت ؤْ الخجٍغ

ْلت ؤْ ؤي مً مْٟٓيها، ؤْ ؤي شخو مً  اإلامل٨ت ؤْ ؤًٖاء َُئت ٦باع الٗلماء ؤْ عظا٫ الض
ت الخانت خباٍع  .طْي الهٟت الُبُُٗت ؤْ الٖا

ٓاَىحن - ْبض الٟغ٢ت بحن اإلا  .بزاعة الىٗغاث 
 .حصجُ٘ ؤلاظغام ؤْ الخض ٖلُّ -
 .ًغ بالكإن الٗام في البالصما ً -
-  .

ً
ٓلت هٓاما  ٢ْاج٘ الخد٣ُ٣اث ؤْ املخا٦ماث، صْن الخه٫ٓ ٖلى بطن مً الجِت املخ

ٖٓاث الخاعظُت بطا زلذ مً ٧ل ما ٌس يء بلى ؤلاؾالم ؤْ هٓام 29ْجىو اإلااصة ) ( ٖلى: ججاػ اإلاُب

ٍْىافي  ْلت، ؤْ ًسضف آلاصاب الٗامت   ألازال١.الخ٨م ؤْ ًًغ باإلاهلخت الٗامت للض

 ؤْ بٖاهاث ؤْ ھباث مً مىٟٗت، ؤي ٢ب٫ٓ  ٞیھا الٗاملحن ْٖلى الصخ٠ ( ٖلى41ْجدٓغ  اإلااصة )

 بٗض زاعظیت ؤْ صازلیت ظھاث مً ٚحرھا،
ّ
 . الىػاعة مىا٣ٞت ئال

الجؼاءاث  1

 وال٣ٗىباث

ٓػاعة ( :3)اإلااصة  جىو  - ٓا٣ٞت بلٛاء ؤْ الترزیو سخب ٖلى ؤن لل  في الصخیٟت بنضاع ٖلى اإلا

ًٖ  ؤلاباٙل مً ؾيخان ؤ٢هاھا مضة زال٫ ؤلانضاع ًخم لم بطا -2:آلاجِخحن الخالخحن خضٔب

٠٢ٓ بطا -3. الترزیو ض مخهلت مضة ؤلانضاع ج  . ؾىت ٖلى جٍؼ

  الٛحر بلى وؿبذ صخیٟت ٧ل:  ( ٖلى46ْجىو اإلااصة ) -
ً
دا   وكغث ؤْ صخیذ، ٚحر جهٍغ

ً
 زبرا

،
ً
  بيكٍغ طل٪ جصدر ؤن زاَئا

ً
 بٗض ًهضع ٖضص ؤ٫ْ  في الكإن، ناخب ى َلبٖل بىاءً  مجاها

ذ الخبر وكغ ؤن ؾب٤ الظي اإلا٩ان في طل٪ ٩ٍْٓن  الخصخیذ، َلب  م٩ان في ؤْ ٞیّ، ؤْ الخهٍغ

ٌٍٓ اإلاُالبت خ٤ يغع  ؤنابّ إلاً مىھا، باعػ   . بالخٗ

ٓػاعة( ٖلى ؤن 47ْجىو اإلااصة ) - عة، ٖىض لل  بطا الصخیٟت، ؤٖضاص مً ٖضص ؤي سخب الًْغ

ٗت ؤخ٩ام سال٠ً ما جًمً  اإلااصة في ٖلیھا اإلاىهٓم اللجىت مً ٢غاع ٖلى ؤلاؾالمُت، بىاءً  الكَغ

)ْالشالزحن. الؿابٗت
223
) 

ٓبت ؤقض ًىو ٖليها هٓام آزغ، ( مً ال٣اهٓن 49ْجىو اإلااصة ) - ٖلى ؤن م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإي ٣ٖ

ٓباث الخالُت ٓاخضة ؤْ ؤ٦ثر مً ال٣ٗ  :ٌٗا٢ب ٧ل مً ًسال٠ ؤخ٩ام َظا الىٓام ب

 ( ض ٖلى ْجًا٠ٖ الٛغامت بطا ج٨غعث املخالٟت611ٚغامت ال جٍؼ ا٫،   .( ؤل٠ ٍع

  ًالمُت م ٖٓاث، ؤْ ًٖ اإلاكاع٦ت ؤلٖا ْاإلاُب ب٣ًاٝ املخال٠ ًٖ ال٨خابت في ظمُ٘ الصخ٠ 

ٓاث ال  ٟزال٫ ال٣ى
ً
 .ًاثُت، ؤْ ٖنهما مٗا
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 ُٟٞةن ٧ان مدل املخالٟت صخ ،
ً
 ؤْ جهاثُا

ً
ت ٩ُٞٓن بٚال١ ؤْ حجب مدل املخالٟت ما٢خا

ْبن ٧ان مدلِا صخُٟت بل٨ترْهُت ؤْ  ٓػعاء،  ٓا٣ٞت عثِـ مجلـ ال ال١ بم جىُٟظ ٢غاع ؤلٚا

ٓػٍغ ال١ ؤْ الدجب مً نالخُت ال ْهدٓ طل٪ ٩ُٞٓن جىُٟظ ٢غاع ؤلٚا  
ً
٢ٓٗا  .م

  ْت ؤ ٓماث مٛلَٓ ٖٓت، بطا ٧اهذ مسالٟخّ وكغ مٗل وكغ اٖخظاع مً املخال٠ في اإلاُب

ٓعًٍ في ا ٤ْٞ الهُٛت :( مً اإلااصة )4ل٣ٟغة )اتهاماث ججاٍ اإلاظ٧  الخـي( مً َظا الىٓام، 

 
ُ
ْٖلى ه٣ٟخّ الخانت ْفي هٟـ اإلا٩ان الظي و  .كغث ُّٞ املخالٟتجغاَا اللجىت 

  ْْلت الٗلُا ؤ ْبطا ٧اهذ املخالٟت جمشل بؾاءة بلى الضًً ؤلاؾالمي، ؤْ اإلاؿاؽ بمهالر الض

ا ال٣ًاء، ٞٗلى اللجىت بخاله ٓباث ًسخو بىَٓغ ب  -ها ب٣ٗ ِٗا  -ب٣غاع مؿب  ٓػٍغ لٞغ بلى ال

ؤْ  ،بلى اإلال٪ للىٓغ في اجساط ؤلاظغاءاث الىٓامُت إل٢امت الضٖٔٓ ؤمام املخ٨مت املخخهت

 للمهلخت الٗامت.
ً
 اجساط ما ًغاٍ مد٣٣ا

ٓػاعة:4ْجىو اإلااصة ) - ٖٓاث سخب ( ٖلى ؤن لل يت اإلاُب  ؤْ ٧اهذ صازلیت للخضا٫ْ  اإلاْٗغ

ٓعة ج٩ٓن  ٖىضما -2: جِخحنآلا الخالخحن في زاعظیت،  ٚحر ج٩ٓن  ٖىضما -3. الخضا٫ْ  مدٓ

ٓعاث بٌٗ ٖلى مكخملت ْج٩ٓن  مجاػة،  اإلااصة ؤْ الخاؾٗت اإلااصة في ٖلیھا اإلاىهٓم املخٓ

ْج٩ٓن  ٓ   الجھت الشامىت ٖكغ،   اإلااصة في ٖلیھا اإلاىهٓم اللجىت طل٪ في بالىٓغ لتاملخ

،جغا ما ج٣غع  الخـي ْھي ْالشالزحن، الؿابٗت
ً
ٌٍٓ صْن  بةجالٞھا ٍ مىاؾبا  ناخب ج٩لی٠ ؤْ حٗ

). زاعظیت ٧اهذ بن ه٣ٟخّ ٖلى اإلامل٨ت زاعط بلى بةٖاصجھا الٗال٢ت
224
) 

 

 

                                                           
تشكل جلنة إبتدائية أك أكثر برائسة من تتوافر فيه خربة يف  1 علىـ  29/4/2111مر ادللكي الصادر يف ادلعدلة مبوجب اال (37)تنص ادلادة  (113

ال  2األعماؿ القضائية كعضوية مستشار نظامي كأحد ادلختصُت يف االعالـ للنظر يف سلالفات أحكاـ هذا النظاـ كتطبق العقوابت الواردة فيه . 
( تصدر قرارات اللجنة االبتدائية 3يرفعها أم شخص شلن له صفة أك مصلحة مباشرة أك لاؿ اليها من الوزير . تنظر اللجنة إال يف الشكاكم اليت 

  ابالمجاع أك ابالغلبية بعد دعوة ادلخالف أك من ميثله كمساع أقواله . كجيوز ذلا دعوة من ترل اإلستماع اىل أقواله .



 

 

 

 
 
٘  :زاهُا ت الغ  ؤلاماعاحيالدكَغ  والخٗبُـغ أياإلاىٓم لخٍغ

ت الغأي و الخٗبُـغ ٖىه حال٣ى٫ و ال٨خاحت، و ؾاةغ و ؾا" ( مً الضؾخىع ٖلى :32جىو اإلااصة ) ةل الخٗبُـغ خٍغ

 . "م٨ٟىلت في خضوص ال٣اهىن 

اث واليكغ والظي2932( لؿىت 21أما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخ٤ ٞهى ال٣اهىن ع٢م )  م بكأن اإلاُبٖى

 هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :

 الىو ال٣اهىوي الؿماث الٗامت م

ْص في خغة الصخاٞت - اإلابضأ الٗام  2 اهظاع ال٣اهٓن، خض ا بالُغ١  حُُٗلِا، ؤْ ؤْ الصخ٠ ْٕ ت بلٛاَئ ٓع، ؤلاصاٍع  ( .9:ماصة ) مدٓ

يغوعة    1

الخهى٫ ٖلى  

 "جغزُو" 

 

 بٗض الخهى٫ ٖلى جغزُو مً الىػاعة، مماعؾت اليكاٍٖضم ظىاػ  
ّ
ٓاص )ئال ، 34، 33، 32، 28، 4اإلا

35.) 

ٕٓ ؤي َب٘ ٢بل الُاب٘ (: ٖلى23)م  ْعي مُب  ُبّٗ.ب جغزُو ٖلى املخخهت الجِت مً ًدهل ؤن ص

ٓػ  (: ال41م )  ْلت ٢بل في ٖملِم مماعؾت ألاظىبُت ألاهباء ٧ْاالث ؤْ الصخ٠ إلاغاؾلي ًج  ٖلى الخه٫ٓ  الض

ٓػاعة املخخهت الجِت مً بظل٪ جغزُو ْج٩ٓن  ٢ابلت ؾىت الترزُو إلاضة ٩ٍْٓن  ،بال  ٦ٟالت للخجضًض، 

حن ٓػاعة. ٖلى اإلاغاؾلحن َاالء مً اإلاخٟٚغ  ال

ٓػٍغ ( : ًخٓلى43م )    مجلـ ٖلى الصخُٟت بةنضاع الترزُو َلب ٖغى ال
ً
ٖٓا ٓػعاء مكٟ  هٓغ بٓظِت ال

ٓػاعة،  . قإهّ في ٢غاع الجساط ْطل٪ ال

ال٣ُىص ٖلى  3

ت  مماعؾت خٍغ

 والخٗبُـغ الغأي 

والخ٤ في 

الخهى٫ ٖلى 

 اإلاٗلىماث 

٫ ؤْ اإلاُبٗت مال٪ ٖلى (: ًجب7م ) - ٓػاعة الجِاث بزُاع بصاعتها ًٖ اإلاؿْا  حُٛحر ب٩ل ت٦خاب املخخهت بال

  ٖكغ ؤعبٗت زال٫ ْطل٪ بٟخذ اإلاُبٗت، الترزُو َلب ٖليها اقخمل الخـي البُاهاث ٖلى ًُغؤ
ً
ٓما ش مً ً  جاٍع

 الخُٛحر . خضْر

ٓػ  (: ال8م ) -   مل٨ُهها ًٖ ًجز٫  ؤن اإلاُبٗت إلاال٪ ًج
 
ٓاَىحن، ؤخض بلى بال ٓا٣ٞت الخه٫ٓ  بٗض ْطل٪ اإلا  ٖلى م

 املخخهت. الجِت مً مؿب٣ت ٦خابُت

ٕٓ ؤي َب٘ ٢بل الُاب٘، (: ٖلى25)م  - ْلت ًخمخ٘ ال اٖخباعي  ؤْ َبُعي لصخو مُب  ًدهل ؤن بجيؿُت الض

ٓػاعة املخخهت الجِت مً  بُبّٗ. بطن ٖلى بال

ٓػ  (: ال26م ) - ٕٓ َب٘ ٌُٗض ؤن للُاب٘ ًج ٓلّ املخخهت الؿلُت خٓغث مُب  مى٘ ٢غعث ؤْ البالص، بلى صز

ْلّ ٓػ  ال ٦ما ٞيها، جضا   ُبً٘ ؤن للُاب٘ ًج
ً
ٖٓا  ( مً َظا ال٣اهٓن. 25، 23باملخالٟت ألخ٩ام اإلااصجحن ) مُب

ٕٓ َب٘ الُاب٘ مً َلب ٢ض الكإن ناخب ٧ان (: بطا27م ) - ٓػَّٗ ٌٗتزم مُب ، في ج ْلت ؤزٔغ  ٖلى ٧ان ص

ٓػاعة املخخهت الجِت مً ًدهل ؤن الُاب٘  . بُبّٗ بطن ٖلى بال

اإلادٓىعاث  1

ت  اإلا٣ُضة لخٍغ

  والخٗبُـغالغأي 

ٓػ  (: ال81)م  - ْلت عثِـ لصخو الخٗغى ًج  بالى٣ض. ؤلاماعاث خ٩ام ؤْ الض

دٓغ82م ) - ًُ   ًخًمً ما وكغ (: 
ً
ًا  ؤلايغاع ؤْ في البالص الخ٨م هٓام بلى ؤْ ؤلاؾالم بلى بؾاءة ؤْ جدٍغ

ْلت الٗلُا باإلاهالر ٓم الخـي ألاؾاؾُت بالىٓم ؤْ للض  . ٖليها املجخم٘ ٣ً

ٓػ  (: ال83م ) -   ًجخًم آعاء وكغ ًج
ً
 ٖلى ؤْ الىاقئت، ؤلاؾاءة بلى ٖلى جىُٓي  ؤْ الٗامت آلاصاب لخغمت اههها٧ا

ٓة ٍج ؤْ اٖخىا١ بلى الضٖ  . الِضامت اإلاباصت جْغ

دٓغ84م ) - ًُ ح ؤْ البًٛاء بزاعة ؤْ اعج٩اب الجغاثم  ٖلى الخدٍغٌ قإهّ مً ما وكغ (:   بحن الك٣ا١ بض ْع

 . املجخم٘ ؤٞغاص

ٓػ  (: ال85م ) - ٓػاعة املخخهت الجِت مً بطن بٛحر ًج ت الغؾمُت الاجهاالث ؤهباء وكغ بال ن ؤْ الؿٍغ  الكْا

ت، ٓػ  ال ٦ما الٗؿ٨ٍغ ٓمت ح٣ٗضَا الخـياإلاٗاَضاث  ؤْ الاجٟا٢ُاث ههٓم وكغ ًج ا ٢بل الخ٩  في وكَغ



 

 

 

ضة   الغؾمُت الجٍغ
 
 . َظٍ الجِت مً زام بةطن بال

ٓػ  (: ال86م ) - الث ؤْ الجلؿاث في ًجغي  إلاا جدٍغ٠ وكغ ٢هض بؿٓء ًج  الٗلىُت في الجلؿاث ؤْ اإلاضا

ْلت في الىٓامُت الُِئاث ؤْ للمدا٦م  . الض

ٓػ  (: ال87م ) -   ًخًمً ما وكغ ًج
ً
ْلت عثِـ خ٤ في ُٖبا ْلت ؤْ بؾالمُت ؤْ ٖغبُت ص ٔ  ؤًت ص  ٦ما نض٣ًت، ؤزغ

دٓغ ْبحن بحن الٗال٢اث نٟٓ ح٨ٗحر قإهّ ما مً وكغ ًُ ْلت   . الهض٣ًت ؤْ ؤلاؾالمُت ؤْ الٗغبُت البالص الض

ٓػ  (: ال88م ) -   ًخًمً ما وكغ ًج
ً
  ؤْ الٗغب ٖلى ججىُا

ً
ٓحها  . جغاثهم ؤْ لخًاعتهم حك

ٓػ  (: ال92م ) - ىُت، بالٗملت ؤلايغاع قإهّ مً ما وكغ ًج  الٓي٘ ألا٩ٞاع ًٖ بلبلت بلى ًاصي ؤْ الَٓ

  للبالص. الا٢خهاصي

ٓػ  (: ال93م ) -   ؤْ ٖباعاث ؤلاٖالهاث ؤْ اليكغاث جخًمً ؤن ًج
ً
ٓعا   ؤْ ن

ً
ٓما  ٩ًٓن  ؤْ الٗامت، جىافي آلاصاب عؾ

ٓع  جًلُل قإجها مً  . الجمِ

ٓػ  (: ال94م ) - ٍْت ًٖ بٖالهاث وكغ ًج   الهُضالهُت اإلاؿخدًغاث ؤْ ألاص
 
 املخخهت الجِت زام مً بةطن بال

ٓاػعة  . الصخت ب

ٓػ  (: ال95م ) - ٠ ؤٖما٫ في الًُٗ ًج  ال٩اجب ٟٗىَُْ  ،خ٣ّ ؤْ في ٖامت هُابُت نٟت طي شخو ؤْ ٖام مْٓ

لُت مً ٢ٓاج٘ صخت ٌٗخ٣ض الىُت خؿً ٧ان ؤهّ زبذ بطا اإلاؿْا ٠ بلى ؤؾىضَا الخـي ال  ؤْ الصخو الٗام اإلآْ

 ٖلى َظا اٖخ٣اصٍ ْؤن الٗامت، بالخضمت اإلا٩ل٠ ؤْ الٗامت الىُابُت الهٟت طي
ً
ٓلت ؤؾباب ٢اثما  . م٣ٗ

ٓػ  (: ال96م ) - ٕٓ في جد٤ُ٣ وكغ ًج   َظا الخد٤ُ٣ ًخًمً ؤن صْن  ٝغَ مً ؤ٦ثر ًدىا٫ْ  مٓي
ً
 اعءآل  ٖغيا

غاٝ ظمُ٘ ٕٓ .  بهظا مباقغة اإلاٗىُت ألَا  اإلآي

ا حالُغ١  حُُٗلها، أو أو الصخ٠ ٕواهظاع ال٣اهىن، خضوص في خغة الصخاٞت( 93م ) - ت ئلٛاَؤ  ؤلاصاٍع

 
ّ
ٌ ؤلاؾالمُت أو حال٣ُٗضة اإلاؿاؽ جضاولها قأن مً ٧ان ئطا مدٓىع ئال  أو ٨مالخ هٓام يض الخدٍغ

 مٟهىم وبسانت لها، الضؾخىعٍت اإلاغج٨ؼاث ئلى مىاص حس يء وكغ أو للضولت، الٗلُا حاإلاهلخت ؤلايغاع

ىُت، اإلاهلخت م٘ جخٗاعى أظى ُت مهالر زضمت أو الىٓام الٗام وتهضًض وؤلاجداص الىخضة  ئطا أو الَى

 ٧اهذ نىعة، أو أي في ٞاةضة أو مؿاٖضة أو مٗىهت ٖلى أظى ُت صولت أًت مً خهلذ أن الصخُٟت جبحن

 ألاؾغاع أٞكذ أو صولت مٗاصًت، أ٩ٞاع وكغث أو ٖليها بها خهلذ حؿمُت أو حجت أًت وجدذ ؾ ب وألي

ت، الٗامت   ووكغث ألاؾاؾُت للمجخم٘، الغ٧اةؼ ًمـ ما وكغث أو الٗؿ٨ٍغ
 
  أو أزباعا

 
 جإصي ئٖالمُت مىاصا

ىُت،  إلاهلختا مخُلباث م٘ الٗام جدىافى الغأ ي في حلبلت ئخضار ئلى  الَى

اث ءالجؼا 1

 ال٣ٗىباثو 

غ عثِـ امخى٘ (: بطا53م ) - ٫ املخغع  ؤْ الصخُٟت جدٍغ  اإلااصجحن ألخ٩ام الخصخُذ باملخالٟت وكغ ًٖ اإلاؿْا

٢ٓب الؿاب٣خحن، ْبٛغامت ؾخت ًٖ ج٣ل ال مضة بالخبـ ٖ م، ؤل٠ ًٖ ج٣ل ال ؤقِغ  ض ال صَع  ٖكغة ٖلى جٍؼ

م، آالٝ ٓبخحن.َاجحن الٗ بإخضٔ ؤْ صَع ٣ 

ٓػٍغ مً ب٣غاع  للصخُٟت الهاصع الترزُو (: ًلغى56م ) - ٓػٍغ مال٨ِا َلب بطا ال ْلل  في الترزُو بلٛاء طل٪، 

ٓا٫ مً ؤي ْع  الخالُت ألاقِغ الؿخت زال٫ الصخُٟت جِٓغ لم بطا-2 : آلاجُت ألاخ -3. الخام بها الترزُو لهض

ش مً ؤقِغ ؾخت زال٫ باهخٓام الصخُٟت جهضع لم بطا ْع الترزُون جاٍع  مال٪ جٓفى بطا-4. بها الخام ض

ٓعزخّ ًخِؿغ ْلم الصخُٟت ا ل ش ؾىت زال٫ باهخٓام بنضاَع ٓٞاة. مً جاٍع  ال

ً ًٖ ج٣ل ال مضة بالخبـ (: ٌٗا٢ب99م ) - ض ال قٍِغ م ؤل٠ ًٖ ج٣ل ال الخـي ْبالٛغامت ؤقِغ، ؾخت ٖلى جٍؼ  صَع

ض ال م، آالٝ ٖكغة ٖلى جٍؼ ٓبخ َاجحن بإخضٔ ؤْ صَع ا ْعثِـ الصخُٟت حن، مال٪ال٣ٗ َغ  ْاملخغعْن  جدٍغ

لٓن  ْالىاقغ ٦ْظل٪ ؤ٢ؿامِا، ًٖ اإلاؿْا ا بطا ْظضا، بن الُاب٘   ْلٓ بخُُٗلِا ٢ط ي الخـي الصخُٟت ؤنضْع

  ْللمد٨مت،  آزغ اؾم ؤلانضاع جدذ َظا ٧ان
ً
٢ُٓ٘ ًٖ ًٞال ٓبت ج ؤن  الؿاب٣ت، ال٣ٟغة في ٖليها اإلاىهٓم ال٣ٗ

ْػ  ال ةإلاض الصخُٟت بخُُٗل ج٣ط ي ً، جخجا  الؿاب٣ت الخُُٗل بلى مضة الجضًضة الخُُٗل مضة ْجًاٝ قٍِغ

 . ْجدبِٗا



 

 

 

 ال ؤقِغ، ؾخت ًٖ ال ج٣ل مضة بالخبـ مغج٨بها ٌٗا٢ب ال٣اهٓن، َظا مً (81) اإلااصة لخ٨م مسالٟت (: ٧ل:9م ) -

ض م، زمؿت ًٖ ج٣ل ال الخـيْبالٛغامت  ؾيخحن ٖلى جٍؼ ض ال آالٝ صَع م، ل٠ؤ ٖكٍغً ٖلى جٍؼ  بإخضٔ ؤْ صَع

ٓبخحن، َاجحن ٓبت ٍْد٨م ال٣ٗ غ عثِـ ٖلى الؿاب٣ت ال٣ٟغة في ٖليها اإلاىهٓم بال٣ٗ ْللمد٨مت  الصخُٟت، جدٍغ

 
ً
ٓبت ًٖ ًٞال ض ال مضة بخُُٗل الصخُٟت ج٣ط ي ؤن الؿاب٣خحن ال٣ٟغجحن في ٖليها اإلاىهٓم ال٣ٗ  ؾخت ٖلى جٍؼ

 . ؤقِغ

ٓػ 1:م ) -   الدجؼ (: ًج
ً
ا ٕٓ ٖلى بصاٍع  خ٨م ألي باملخالٟت الخضا٫ْ  ؤْ  ؤلانضاع ؤْ الُب٘ جم بطا الصخُٟت ؤْ اإلاُب

ٓاص)  ؤخ٩ام مً  .(  33،32،31،27،26،25،23اإلا

مت الخٗبُـغ َغ١  مً طل٪ ٚحر باقغ مً ؤْ الغؾم ْاي٘ ؤْ ال٩اجب اعج٨ب (: ابطا6:م )  -  َظا ٖلُّ هو مما ظٍغ

غ عثِـ اٖخبر ال٣اهٓن، ْ  ؤْ الصخُٟت جدٍغ  زمت ٨ًً لم بطا  اليكغ، ُّٞ خهل الظي ٢ؿمِا ًٖ ٫املخغع اإلاؿا

غ عثِـ    جدٍغ
ً
 ؤنلُا

ً
مت، لِظٍ ٞاٖال ٓبت مغج٨بها م٘ َْٗا٢ب الجٍغ ٟٗى عثِـ طل٪ ْم٘ لِا، اإلا٣غعة  بال٣ٗ غ ٌُ  جدٍغ

٫ املخغع  ؤْ الصخُٟت لُت اليكغ ُّٞ خهل الظي ٢ؿمِا ًٖ اإلاؿْا  ٢ض اليكغ ؤن زبذ بطا الجىاثُت مً اإلاؿْا

ٓماث مً لضًّ ما الخد٤ُ٣ ٧ل بضء مىظ ٢ضم ٢ض ْؤهّ ٖلمّ، بٛحر جم ْعا١ اإلاٗل ت ٖلى للمؿاٖضة ْألا  مٗٞغ

٫  وكغ. ٖما اإلاؿْا

ٓع  ؤْ الغؾم ؤْ ال٨خابت ٧اهذ (: بطا7:م ) - ٓػ  ؤْ الكمؿُت اله ٔ  الخٗبُـغ َغ١  ؤْ الغم  في اؾخٗملذ الخـي ألازغ

ٓعص اٖخبر الخاعط، في وكغث ضال٣اهٓن، ٢ َظا في ٖليها الجغاثم اإلاىهٓم ؤخضٔ اعج٩اب ٕٓ مؿخ  ؤْ اإلاُب

٦ْظل٪ ٞيها جم الخـي الصخُٟت ٓػَ٘ ٢ام مً اليكغ،    بالخ
ً
  ٞاٖال

ً
مت، لِظٍ ؤنلُا ٝ مً ًِٓغ لم ما الجٍغ  ْْغ

ٓعص الضٖٔٓ ؤن ٓػٕ ؤْ اإلاؿخ ت ْؾّٗ في ٨ًً لم اإلا ٕٓ مكخمالث مٗٞغ ٓعة ؤْ اإلاُب  . الصخُٟت اإلاظ٧

ٓن 8:م ) - ٕٓ ؤْ الصخُٟت مال٪ (: ٩ً   اإلاُب
ً
ال غ عثِـ م٘ بالخًامً مؿْا ٫ ؤْ املخغع  الخدٍغ  خؿب اإلاؿْا

ٓا٫ ٓٞاء ًٖ ألاخ ًٍٓاث ال ع ٖلُّ إلاهلخت بها ًد٨م الخـي اإلاالُت بالخٗ  اإلاًْغ

 حىاء  الىػعاء إلاجلـ ًجىػ ( 93م ) -
 
الم وػٍغ ٖغى ٖلى ا  اإلاخ٣ضمت ألاخىا٫ ٢غاٍع في ًهضع أن  والش٣اٞت ؤلٖا

ض ال إلاضة الصخُٟت حخُُٗل  ٣ًغع  أن الىػعاء إلاجلـ ًجىػ  ٦ما جغزُو الصخُٟت، ئلٛاء أو ؾىت، ٖلى جٍؼ

ض ال إلاضة الصخُٟت حُُٗل  71،  71،  72،  72) اإلاىاص  في الىاعص الخٓغ ًسال٠ ما وكغث ئطا ٖلى ؾىت جٍؼ

، اإلاؿإولحن مدا٦مت في حالخ٤ الترزُو ئلٛاء أو الخُُٗل وال ًسل ٢غاع ( 32، 
 
 ليهموالغظٕى ئ ظىاةُا

ًاث  الؿاح٣ت و٠٢ ال٣ٟغة في ئليها اإلاكاع ألاخىا٫ وفي ال٣هىي  الًغوعة ٖىض ًجىػ  ٦ما اإلاضهُت، حالخٍٗى

  مجلـ الىػعاء ئخاَت م٘ الىػٍغ، مً ح٣غاع أؾبىٖحن جخجاوػ  ال إلاضة الصخُٟت ئنضاع
 
  . ال٣غاع بهظا ٖمال

 

 



 

 

 

 
 
  :زالشا

 
ني اإلا ٘ البدٍغ  الدكَغ

ّ
ت الغ ىٓ  والخٗبُـغ أيم لخٍغ

ت الغأي والبدض الٗلمي م٨ٟىل ( مً الضؾخىع ٖلى :13جىو اإلااصة ) ئوؿان خ٤ الخٗبُـغ ًٖ  ول٩ّل ،  تخٍغ

 للكغوٍ وألاويإ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن، م٘ ٖضم 
 
٣ا ما، وطل٪ ٞو عأًه ووكٍغ حال٣ى٫ أو ال٨خاحت أو ٚحَر

 أو الُاةُٟت.اإلاؿاؽ حأؾـ ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت ووخضة الكٗب، وبما ال ًشحر الٟغ٢ت 

ت الصخاٞت والُباٖت واليكغ م٨ٟىلت  ( ٖلى :11وجىو اإلااصة ) م٘ مغاٖاة خ٨م اإلااصة الؿاح٣ت ج٨ىن خٍغ

 للكغوٍ وألاويإ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن.
 
٣ا  ٞو

 
 
 أما ال٣اهىن اإلا

ّ
م بكأن جىُٓم الصخاٞت 1221( لؿىت 17م لهظا الخ٤ ٞهى اإلاغؾىم ح٣اهىن ع٢م )ىٓ

 : والظًً هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي والُباٖت واليكغ 

 الىو ال٣اهىوي الؿماث الٗامت م
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 اإلابضأ الٗام  
ْوكٍغ بال٫ٓ٣ ؤًًٖ ع  الخٗبُـغ: ل٩ل بوؿان خ٤ (2صة )ما -   ماٚحَر ؤْال٨خابت  ؤّْ 

ً
 ٣ْٞا

 ْ  ٍ ْطل٪ ٧لّ صْن اإلاؿاؽ بإؾـ ال٣ُٗضة اإلابِىت في َظا ال٣اهٓن،  ألاْيإللكْغ

 الُاثُٟت. ؤْ الٟغ٢تال ًشحر  ماْب، ْْخضة الكٗب تؾالمُؤلا 

ْباؾخ٣ال٫ :(38صة )ما - ت  ْحؿههضٝ تهُئت اإلاىار الخغ  ،جاصي الصخاٞت عؾالهها بدٍغ

ْب ت اإلاؿدىحرة  ْاعج٣اثّ باإلاٗٞغ في  ألاًٞلالخل٫ٓ  بلى ؤلاَخضاءفي  اإلؾِاملىمٓ املجخم٘ 

ٓاَىحن. ما٧ل  ً ْنالر اإلا  ًخٗل٤ بمهالر الَٓ

ٓػ مهاصعة الصخ٠  :(39صة )ما -  جغزُهِا  بلٛاء ؤْحُُٗلِا  ؤْال ًج
 
بد٨م مً  بال

 ال٣ًاء. 

 الصخُٟٓن مؿخ٣لٓن ال ؾلُان ٖليهم في ؤصاء ٖملِم لٛحر ال٣اهٓن. :(:3صة )ما -

ٓػ ؤن ٩ًٓن الغ  :(41صة )ما - ٓ  ؤْالظي ًهضع ًٖ الصخٟي  ؤيال ًج ث الصخُدت مااإلاٗل

 للمؿاؽ بإمىّ الخـي
ً
ا ؾببا ٓ  ما٦ ،ًيكَغ ٓػ بظباٍع ٖلى بٞكاء مهاصع مٗل  ،جّماال ًج

ْص ال٣اهٓن.  ْطل٪ ٧لّ في خض

ٓ  :(42صة )ما - ْ ماللصخٟي خ٤ الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل ا  ألازباعْ  ؤلاخهاءاثث  اإلاباح وكَغ

ا  لل٣اهٓن مً مهاصَع
ً
 ًخدهل منها. ما٩ًٓن للصخٟي خ٤ وكغ  ما٦ ،َب٣ا

دٓغ :(43صة )ما - ٓ ؤًٞغى  ًُ ٓص ح١ٓٗ جض٤ٞ اإلاٗل  الٟغمجد٫ٓ صْن ج٩اٞا  ؤْ ثمات ٢ُ

 ٓ ٩ًٓن مً قإجها حُُٗل خ٤  ؤْ، ثمابحن مسخل٠ الصخ٠ في الخه٫ٓ ٖلى اإلاٗل

ٓاًَ في  ت ٖالمؤلا اإلا ْالضٞإ  ألامًْطل٪ ٧لّ صْن بزال٫ بم٣خًُاث  ،ْاإلاٗٞغ الَٓجي 

ْمهالخّ الٗلُا.   ً  ًٖ الَٓ

ْ  :(44صة )ما - ٓع اإلااجمغاث  ٦ظل٪ الجلؿاث للصخٟي في ؾبُل ؤصاء ٖملّ الخ٤ في خً

 اث الٗامت ٖماالاظخْ 
ً
 بها.  تالخانلؤلهٓمت  ٣ْٞا

  :(45صة )ما -
ً
ٓباث اإلا٣غعة  ؤ٧ْل مً ؤَان صخُٟا حٗضٔ ٖلُّ بؿبب ٖملّ ٌٗا٢ب بال٣ٗ

٠ الٗام  ٓاص مً  ،اإلا٩ل٠ بسضمت ٖامّ ؤْللخٗضي ٖلى اإلآْ اإلاىهٓم ٖليها في اإلا

ٓباث بدؿب 333) بلى( :32) ٓا٫( مً ٢اهٓن ال٣ٗ  .ألاخ

ْالصخُٟت ل٣ٗض الٗمل الصخٟي ب :(46صة )ما - ال  ماجسً٘ الٗال٢ت بحن الصخٟي 

ٓاٖض   .ألاَليفي ٢اهٓن الٗمل في ال٣ُإ  آلامغةًخٗاعى م٘ ال٣



 

 

 

ٓػ ٞهل الصخٟي مً ٖملّ  :(47صة )ما -  ال ًج
 
بٗض بزُاع ظمُٗت الصخُٟحن  بال

٤ُٞٓ بحن الصخُٟت ةطاٞ ،الٟهلبمبرعاث  ْالصخٟي  اؾدىٟضث الجمُٗت مغخلت الخ

ٓاعصة في ٢اهٓن الٗمل في ال٣ُإ  ألاخ٩امجُب٤  ،صْن هجاح في قإن ٞهل  ألاَليال

 الٗامل.

ٓػ الخد٤ُ٣ م٘ الصخٟي   :(92صة )ما - غ  ؤْال٩اجب  ؤْال ًج املخغع  ؤْعثِـ الخدٍغ

٫اإلاؿ   -بن ْظض  – ْا
 
ٓع مىضْب ًٖ  بال ْبدً ٓػٍغ ْظمُٗت الصخُٟحن  بٗض بزُاع ال

 الجمُٗت ًسخاٍع الصخٟي بىٟؿّ.ًٖ  ؤْماؾؿت صخُٟت 

-  
ً
ٓػ خبـ الصخٟي اخخُاَُا ٓاؾُت الصخ٠  الخـيفي الجغاثم  ال ًج  ج٣٘ ب

 
في  بال

مت اإلاىهٓم ٖليها في اإلا ٓباث.325صة )االجٍغ  ( مً ٢اهٓن ال٣ٗ

 

يغوعة  الخهى٫  1

 ٖلى  "جغزُو" 

 

ب في بوكاء:(5صة )ااإلا - ٢ْبل م ًجب ٖلى ٧ل مً ًٚغ ْلمُبٗت  الخه٫ٓ  ،هاالٗمل ٞي تؼا

ْػاعة  ٓطط اإلاٗض مً بمٓظب َلب ٣ًضم ب ٖالمؤلا ٖلى جغزُو بظل٪ مً  ليها ٖلى الىم

ٓػاعة.   ال

ْعي الخه٫ٓ ٖلى جغزُو ٦خابي  ؤيٖلى الُاب٘ ٢بل بنضاع  :(23صة )ما - ٕٓ ص مُب

 .ؤلاصاعةبظل٪ مً 

ٓػ إلاغاؾلي الصخ٠  :(99صة )ما - ت ظىبُألا  ؤلاطاٖاثْ  ألاهباء ٧ْاالث ؤْاملجالث  ؤْال ًج

ٓػاعةمام ٓا ٖلى جغزُو بظل٪ مً ال ً ٢بل ؤن ًدهل ، عؾت ٖملِم في ممل٨ت البدٍغ

ت َظا الخٓغ بٛغامت ال سالَْٟٗا٢ب ٖلى مالترزُو إلاضة ؾىت ٢ابلت للخجضًض،  ٩ٍْٓن 

ْػ ج  صًىاع. ل٠ألا خجا

عؾت ماال٣ُىص ٖلى م 3

ت الغ   أيخٍغ

والخ٤ في  والخٗبُـغ 

الخهى٫ ٖلى 

 ث مااإلاٗلى 

ٕٓ لُِئت  ؤي٢بل َباٖت  ،ًجب ٖلى الُاب٘ :(24صة )ما - ٞغص  ؤْظِت ؤظىبُت  ؤْمُب

ا في َلب  ؤلاصاعةْجهضع  ،ؤلاصاعةطن مؿب٤ بظل٪ مً بؤن ًدهل ٖلى  ،ؤظىبي ٢غاَع

شام مً ؤًزال٫ ؾبٗت  ؤلاطن ْ  جاٍع  ج٣ضًمّ 
 
. بال

ً
ٓيا  اٖخبر الُلب مٞغ

ٓػ للمغزو لّ بةوكاء مُبٗت الخىاػ٫ ًٖ الترزُ :(26صة )ما - ٓا٣ٞت ًج و لٛحٍر بٗض م

 ، ؤلاصاعة
ً
ُٓٞا ٍ اإلا٣غعة للخه٫ٓ ٖلى الترزُو الٖلى ؤن ٩ًٓن اإلاخىاػ٫ لّ مؿخ كْغ

،
ً
ا ًٖ ْفي خالت اهخ٣ا٫ مل٨ُت اإلاُبٗت  ببخضاءا ٓعزت ؤن ًسُْغ ٤ اإلاحرار ًجب ٖلى ال ٍَغ

ٓ  ؤلاصاعة  بظل٪ ٦خابت زال٫ زالزحن ً
ً
شمً  ما ٓعر. جاٍع  ْٞاة اإلا

ٓػ  :(28صة )ما - ٕٓ  ؤي ا٫ْ جضال ًج  مُب
 
بٗض الخه٫ٓ ٖلى بطن ٦خابي مؿب٤ بظل٪ مً  بال

  ،ؤلاصاعة
ُ
ٖٓاث طاث الهٟت ْح ت ؤْ تالخانؿدشجى مً طل٪ اإلاُب ٍْهضع ، ٚحر الخجاٍع

 ٢غاع 
ً
ْ  ا  ٍ ٓػٍغ بدىُٓم قْغ ٓاُٖض الخه٫ٓ ٖلى َظا  اثبظغاءمً ال  .ؤلاطنْم

ٓػ ٖغى  :(34صة )ما - ٓعة ؾِى بٖالن ؤُْٞلم  بلىبقاعة  ؤُْٞلم  ؤيال ًج ثُت ماججاعي به

ْع الؿِى ٖٓاث ماالؿِى ألاٞالم٢بل الترزُو بٗغيّ مً لجىت مغا٢بت  مافي ص ْاإلاُب ثُت 

ٓػ  ما٦ صة الخالُت،ااإلاسجلت اإلاكاع بليها في اإلا ٖٓاث اإلاسجلت ٢بل  جضا٫ْ ال ًج اإلاُب

ٓا٣ٞت ٦خابُت مؿب٣ت مً  ْلب ؤلاصاعةالخه٫ٓ ٖلى م ٓػ لئلصاعة ٢بل  ِا،خضا ٍْج

ٓعة. خضا٫ْ و بالترزُ ٖٓاث اإلاسجلت ٖغيِا ٖلى اللجىت اإلاظ٧  اإلاُب

ٓطط اإلاٗض 57ماصة ) - (: ٣ًضم َلب الترزُو بةنضاع صخُٟت بلى ؤلاصاعة ٖلى الىم

ْهٓامِا ألاؾاس ي  بّ وسخت مٗخمضة مً ٣ٖض جإؾِـ الكغ٦ت 
ً
٣ا  .لظل٪، مٞغ

ب في بنض61ماصة ) - ٕٓ للكغ٦ت الخـي جٚغ  ٣ًل عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٞ
 
اع صخُٟت ًٖ (: ًجب ؤال

ًْٖ ماثخحن ْزمؿحن ؤل٠ صًىاع  ٓمُت،  جي بن ٧اهذ الصخُٟت ً ملُٓن صًىاع بدٍغ



 

 

 

ْباليؿبت للصخ٠ اإلاخسههت، ًجب ؤ ٓمُت،  جي باليؿبت للصخُٟت ٚحر الُ ٣ًل ال بدٍغ

جي. ٕٓ ًٖ زمؿحن ؤل٠ صًىاع  بدٍغ  عؤؽ اإلاا٫ اإلاضٞ

 مً ج62ماصة ) -
ً
ٓما ، (: ًخم البذ في َلب الترزُو زال٫ ؾخحن ً

ً
ٓٞا ش ج٣ضًمّ مؿخ اٍع

ٍْجب ؤن ٩ًٓن ٢غاع   ،
ً
 يمىُا

ً
ًا َْٗخبـغ به٣ًاء َظٍ اإلاضة صْن البذ في الُلب ٞع

ٌ ؤمام املخ٨مت ال٨بٔر اإلاضهُت  ْلهاخب الكإن الًُٗ في ٢غاع الٞغ  ،
ً
ٌ مؿببا الٞغ

.
ً
ٓيا ش اٖخباع َلبّ مٞغ ٌ ؤْ مً جاٍع ش بزُاٍع ب٣غاع الٞغ  مً جاٍع

ً
ٓما  زال٫ زالزحن ً

ٓػ للمغزو لّ بةنضاع صخُٟت الخىاػ٫ ًٖ الترزُو لٛحٍر بٗض 64ماصة ) - (: ًج

ٍ اإلا٣غعة للخه٫ٓ ٖلى   للكْغ
ً
ُٓٞا ٓػٍغ، ٖلى ؤن ٩ًٓن اإلاخىاػ٫ لّ مؿخ ٓا٣ٞت ال م

ْلّ في َظٍ الخالت ؤن ٌؿترص مبلٜ الًمان الظي ؤصاٍ ؤْ ما جب٣ى   ،
ً
الترزُو ببخضاءا

ٍْدل اإلاال٪ الجضًض مدل اإلاال٪ الؿاب٤  في ٧ل ما هو ٖلُّ في َظا ال٣اهٓن مىّ، 

ٓػاعة ب٩ل حُٛحر في شخو عثِـ  ٓا٣ٞت اإلاكاع بليها، ٦ما جسُغ ال ْع اإلا بمجغص نض

 ٫ غ ؤْ املخغع اإلاؿْا ٓاُٖض بنضاع الصخُٟت ؤْ حُٛحر نٟهها. -بن ْظض –الخدٍغ  ؤْ في م

اإلا٣ُضة  اإلادٓىعاث  1

ت الغ   أيلخٍغ

 والخٗبُـغ

ٓػ للُاب٘ ؤن :(25صة )ما -  مى٘  ؤًُْب٘  ال ًج
ً
ٖٓا ْلٌسجل مُب ٓػ لّ  ما٦ ،ّجضا ال ًج

ْعي ٚحر مغزو ٕٓ ص ٢ّْٟ ًٖ  ؤْحٗضًلّ  ؤْجغزُهّ  بلٛاءج٣غع  ؤْ ،َباٖت مُب

ْع، دٓغ ما٦ الهض ٌٍٓ زُي ؤيَباٖت  ًُ ٕٓ صْن الخه٫ٓ ٖلى جٟ ل٨ّ مامً  ،مُب

 بالُباٖت. زلّٟ ؤْي ألانل

ْ  ماًُٞلتزم الصخٟي  :(48صة )ما - ْبإخ٩ام  الخـيال٣ُم ًيكٍغ باإلاباصت  ٓع  ًخًمنها الضؾخ

ْؤن ًغاعىال٣اهٓن  ْ مافي ٧ل ؤٖ ،  ْآصاب اإلاِىت  ،ْالهض١ ألاماهتلّ م٣خًُاث الكٝغ 

٢ُْمّ ماْج٣الُضَا ب ٓاَىحن  ماْب، ًدٟٔ للمجخم٘ مشلّ   مً خ١ٓ٣ اإلا
ً
 ؤْال ًىهه٪ خ٣ا

اتهم.   ًمـ خٍغ

ت ا بلى الاهدُاػًٖ  االمخىإًلتزم الصخٟي ب :(49صة )ما - ٓاث الٗىهٍغ  الخـي ؤْلضٖ

ٓة  ؤْ ألاصًان بػصعاءجىُٓي ٖلى  ً بًمانالًُٗ في  ؤ٦ْغاَُهها  بلىالضٖ ٍج  ؤْ آلازٍغ جْغ

ٓاث٠ املجخم٘.  ؤيلغ  الاخخ٣اع ؤْ الخمُُـؼ  َاثٟت مً َ

ٓػ للصخٟي  :(:4صة )ما - ال  ما٦ ،شخو يأل  تالخانٚحٍر ؤن ًخٗغى للخُاة  ؤْال ًج

ٓػ لّ ؤن  ٠ الٗام مؿل٪ ا دىا٫ْ ًًج  ؤْالصخو طي الهٟت الىُابُت الٗامت  ؤْإلآْ

 اإلا٩ل٠ بسضمت ٖامت 
 
ْز٣ُت بإٖ الخىا٫ْ ٧ان  بطا بال  الهالر ماطا نلت 

ً
ْمؿههضٞا لِم 

 الٗام.

دٓغ :(51صة )ما - الٍ ؾلُاث الخد٤ُ٣  ما جىا٫ْ ٖلى الصخُٟت  ًُ  مااملخا٦مت ب ؤْجخ

ْلًٖلى مغا٦ؼ مً ًازغ  ماب ؤْ ،املخا٦مت ؤًْازغ ٖلى نالر الخد٤ُ٣   ؤْم الخد٤ُ٣ ِدىا

ْمى١ُٓ  ،املخا٦مت جهضع  الخـي ألاخ٩امْجلتزم الصخُٟت بيكغ ٢غاعاث الىُابت الٗامت 

ْلهها الخـي ٣ًاًافي ال ٝ   ؤْالصخُٟت باليكغ ؤزىاء الخد٤ُ٣  جضا ْمٓظؼ ٧ا  املخا٦مت 

إل٢امت  ّالخٓظُب ؤْنضع ال٣غاع بالخٟٔ ْطل٪ ٧لّ بطا  ،٢امذ ٖليها الخـيلؤلؾباب 

 ع الخ٨م بالبراءة.انضب ؤْالضٖٔٓ 

دٓغ :(52صة )ما - ٫ٓ  ؤْٖلى الصخُٟت  ًُ اث  الصخٟي ٢ب زانت  مؼاًا ؤْبٖاهاث  ؤْجبٖر

٣ت مباقغة  اصة في ؤظغ ؤًْحٗخبر  ،ٚحر مباقغة ؤْمً ظِاث ؤظىبُت بٍُغ اث ٖالهؤلا ت ٍػ

ا َظٍ الجِاث ًٖ  الخـي ٓع جيكَغ ، هت ٚحر مباقغةبالصخُٟت بٖا ٖالناإلا٣غعة لئل  ألاظ

ال جماطل٪ بٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿ سال٠ًَْٗا٢ب ٧ل مً  ْػ ثت صًىاع  صًىاع  ؤل٠ خجا

اهت ؤْاإلاحزة  ؤْالخبٕر  بإصاء مبلٜ ٌٗاص٫، مشل خال٠ْجد٨م املخ٨مت بةلؼام امل  الخـي ؤلٖا



 

 

 

٫ٖلى ؤن ً ،خهل ٖليها  ظمُٗت الصخُٟحن. بلىَظا اإلابلٜ  ْا

دٓغ :(53صة )ما - صجّ م٘ ٢ُم املجخم٘ ماجخٗاعى  بٖالن ؤيت وكغ ٖلى الصخُٟ ًُ

ْآصابّ الٗامت ْمباصثّ  ْؤَضاِٞا ؤْ ،ْؤؾؿّ   الٟهلٍْجب  ،م٘ عؾالت الصخاٞت 

 ْ ت  ٍغ ٓاص الخدٍغ ْباعػة بحن اإلا ٓعة ٧املت   ُت.ٖالهؤلا به

ٓػ للصخٟي ؤن ٌٗمل في ظلب  :(54صة )ما - ت مبالٜ ؤًؤن ًدهل ٖلى  ؤْاث ٖالهؤلا ال ًج

٢ٓ٘  ،ت نٟتإًباث ٖالهؤلا ًٖ وكغ  مؼاًا ؤْباقغة ٚحر م ؤْمباقغة  ٓػ ؤن ً ال ًج

 ُت.بٖالهصة ماؾمّ اب
الجؼاءاث  1

 وال٣ٗىباث

ٓػٍغ مى٘  :(:2صة )ما - ٓػ ب٣غاع مً ال ٖٓاث  جضا٫ْ ًج جخًمً اإلاؿاؽ بىٓام  الخـياإلاُب

ْلت   م ؤْ اآلصابب ؤلازال٫ ؤْ ،صًنها الغؾمي ؤْالخ٨م في الض
ً
ً الخٗغى لؤلصًان حٗغيا

ٓع جخًمً  الخـي ؤْ، قإهّ ج٨ضًغ الؿلم الٗام  ألخ٩ام َظا  ألام
ً
ا َب٣ا ٓع وكَغ املخٓ

م املخ٨مت ال٨بٔر اإلاضهُت ماؤ خضا٫ْ الْلظْي الكإن الًُٗ في ٢غاع مى٘ ، ال٣اهٓن 

 ٓ  زال٫ زمؿت ٖكغ ً
ً
شمً  ما ْعٍ  جاٍع ْجٟهل املخ٨مت في الضٖٓٔ  ،الٗلم بّ ؤْنض

 .الاؾخعجا٫ٖلى ْظّ 

ٓػٍغ مى٘  :(31صة )ما - ٓػ ب٣غاع مً ال ٖٓاث ناصعة في ؤًًج مً الضز٫ٓ  الخاعطت مُب

ْطل٪ مداٞٓت ٖلى الىٓام الٗام  خضا٫ْ الْ   ؤْ ألاصًان ؤْ ،آلاصاب ؤْفي اإلامل٨ت 

ٔ خباعاث اٖل  م ماْلظْي الكإن الًُٗ في ٢غاع اإلاى٘ ؤجخٗل٤ بالهالر الٗام،  ؤزغ

 ٓ  املخ٨مت ال٨بٔر اإلاضهُت زال٫ زمؿت ٖكغ ً
ً
شمً  ما ْعٍ  جاٍع  ،الٗلم بّ ؤْنض

 . الاؾخعجا٫هل املخ٨مت في الضٖٔٓ ٖلى ْظّ ْجٟ

 ،ٍبلٛاءَلب اإلاغزو لّ  بطا: ؤ( آلاجُت الخاالثلغى جغزُو الصخُٟت في ًُ  :(:6صة )ما -

َّ. بطا ؤْ  مً قْغ
ً
ا ٓمُت  بطاب(  ٣ٞض قَغ ٓمُت  ؤْلم جهضع الصخُٟت الُ  ؤْٚحر الُ

ْع  ٢ٟٓذ ًٖ الهض ٓػاعة إلاضة ؾختبٛحر ٖظع ج٣بلّ  ج ٖضا  ماُٞ ،إلاضة ؾىت، ؤقِغ ال

خباعي جم جهُٟت الصخو  بطاط(  طل٪.   ؤْاإلاغزو لّ  الٖا
ُ
 ؤْط ي بةقِاع بٞالؾّ، ٢

ٓهُت أل  بطا  .ألاؾبابؾبب مً  يػالذ نٟخّ ال٣اه

ٓػاعة ؤن جىظع الصخُٟت  :(95صة )ما - ٓػ لل ؤخ٩ام َظا  سال٠ً ماوكغ ٞيها  بطاًج

ٓباثؤخ٩ام ٢اهٓن  ؤْال٣اهٓن  غ  ،ال٣ٗ ٫املخغع اإلاؿ ؤْْٖلى عثِـ الخدٍغ وكغ  ْا

ْ في  ؤلاهظاعهو  ًُ ؤ ٓباث  ع بٗض جبلُّٛ بّ،هض٫ ٖضص  ٢ُٓ٘ ال٣ٗ ال ًد٫ٓ طل٪ صْن ج

  مااإلا٣غعة في َظا ال٣اهٓن بؿبب 
ُ
 هظع مً ؤظلّ.ؤ

٧ْالت  ؤْاملجلت  ؤْلئلصاعة ؤن جىظع مغاؾل الصخُٟت  :(:9صة )ما -  ألاهباءمىضْب 

ا جىُٓي ٖلى مبالٛت الخـي ألازباعجبحن ؤن  طاب ،تألاظىبُ جًلُل  ؤْازخال١  ؤْ ،وكَغ

ٍّٓ ؤْ ٓػٍغ. ةطاٞ، حك ٓح لّ ب٣غاع مً ال  ج٨غع مىّ طل٪ ظاػ سخب الترزُو اإلامى

ٓباث إًب ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(27صة )ما - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن ال٣ٗ ٢اهٓن  ؤي ؤْت ٣ٖ

ض ٖلى زالٌُٗ  ،آزغ ض ٖلى  ؤْؤقِغ  زتا٢ب بالخبـ مضة ال جٍؼ ي صًىاع ؤلٟبٛغامت ال جٍؼ

  ؤْ
ً
ٓبخحن مٗا ٓعة في اإلا -ؤ ٧ل مً: بال٣ٗ ( ْ 5صجحن )اؤوكإ ماؾؿت مً اإلااؾؿاث اإلاظ٧

٢ام بُباٖت  -مِىت ٞيها صْن الخه٫ٓ ٖلى جغزُو.ب ػا٫ْ  ؤْ( مً َظا ال٣اهٓن 7)

ٕٓ صْن الخه٫ٓ ٖلى بطن ٦خابي مً  ؤي ٓػ  زلّٟ، ؤْي ألانلل٨ّ مامُب  ٍْج

 للمد٨مت 
ً
ٖٓاث  ًٞال ٓبت اإلاكاع بليها ؤن جإمغ بمهاصعة ظمُ٘ اإلاُب ًٖ الخ٨م بال٣ٗ

ت  مت ٦ الخـياإلاًبَٓ ٓػ لِا الخ٨م بٛل٤ اإلاُبٗت. مااؾخسضمذ في الجٍغ  ًج

ض ٖلى ؾىت  :(33صة )ما - ض ٖلى  ؤٌْٗا٢ب بالخبـ مضة ال جٍؼ  ؤْصًىاع  ؤل٠بٛغامت ال جٍؼ



 

 

 

ٓبخحن مٗا  جضا٫ْ  ؤْ ،وكغ ؤْم٨خبت بٛحر جغزُو  ؤصاع ؤ٧ْل مً ٞخذ  ،بال٣ٗ

ٖٓاث لم ًاطن في  ْلمُب ْلنضع ٢غاع بمى٘  ؤِْا جضا  ؤْبصزالِا البالص  ؤْ ،ِاجضا

 
ً
ٓصعث وسخِا َب٣ا ٓاص الؿاب٣ت. ن  ألخ٩ام اإلا

ثت مابٛغامت ال ج٣ل ًٖ زمؿ الٟهلت ألخ٩ام َظا سالٟٗا٢ب ٖلى ٧ل مٌُ  :(37صة )ما -

ٓاػ الخ٨م بٛل٤ صاع ال ،صًىاع ٓ  ؤْ ماؿِىم٘ ظ ض ٖلى زالزحن ً  اإلا٨خبت إلاضة ال جٍؼ
ً
 ،ما

ًُ  الخـي ألاٞالمْمهاصعة   لم 
 
ٖٓاث  ؤْو في ٖغيِا غز ج٣غع مىِٗا مً  الخـياإلاُب

 .خضا٫ْ ال

( مً َظا 71صة )الم ًخم الخصخُذ في اإلاضة اإلاىهٓم ٖليها في اإلا بطا (:74صة )ما -

 مابٗلم الٓن٫ٓ إلجساط ب٨خاب مسجل  ؤلاصاعةظاػ لظي الكإن ؤن ًسُغ  ،ال٣اهٓن 

َْٗا٢ب اإلامخى٘ ًٖ وكغ الخصخُذ زال٫ اإلاضة املخضصة  جغاٍ في قإن وكغ الخصخُذ،

ْػ ال ج، صًىاع ؤل٠بٛغامت ال ج٣ل ًٖ  ْللمد٨مت ٖىض الخ٨م  ي صًىاع،ؤلٟ خجا

ٓبت  ٓبت  ؤْبال٣ٗ ٌٍٓ ؤن جإمغ بيكغ الخ٨م الهاصع بال٣ٗ ٌٍٓ اإلاضوي  ؤْبالخٗ بالخٗ

ٓمُت    ،ٖلى ه٣ٟت الصخُٟت ةْاخضفي صخُٟت ً
ً
  الخـيًٖ وكٍغ بالصخُٟت  ًٞال

ُ
كغ و

ٕٓ الضٖٔٓ زال٫ مضة ال  الخبر ؤْبها اإلا٣ا٫  ْػ جمٓي ٓ  خجا  زمؿت ٖكغ ً
ً
شمً  ما  جاٍع

ْع الخ٨م ال ًخم َظا اليكغ نض  ، 
 
. بطا بال

ً
 ؤنبذ الخ٨م جهاثُا

ٓبإًب ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(79صة )ما - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن ال٣ٗ ٢اهٓن  ؤي ؤْاث ت ٣ٖ

 ٌُ  مً  ماٗا٢ب ٖلى وكغ  آزغ، 
ً
بالخبـ مضة ال ج٣ل ًٖ  آلاجُت ألاٞٗا٫ًخًمً ٞٗال

ٓ (  ؤ) ؾخت ؤقِغ: ْلت الغؾمي في م٣ ْؤع٧اهّ بماالخٗغى لضًً الض  الى٣ض. ؤْ اإلؾاءةجّ 

لُتبل٣اء  ؤْالخٗغى للمل٪ بالى٣ض، ( ب) ٫ ماٖمل مً ؤٖ ؤيٖلُّ ًٖ  اإلاؿْا

ٓمت. ظغاثم  ؤْالخغ١  ؤْالنهب  ؤْال٣خل  ظىاًاثٌ ٖلى اعج٩اب الخدٍغ( ط) الخ٩

ْلت،  الخدٍغٌ ٖلى ( ص) ت هدُجت.ؤًلم جترجب ٖلى َظا الخدٍغٌ  بطامسلت بإمً الض

،  ؤ٢ْلب هٓام الخ٨م  ٓصحُٛحٍر ٓاث مً  ةْفي خالت الٗ شزال٫ زالر ؾى الخ٨م في  جاٍع

مت ٓبت السجً مضة الجٍغ ض ٖلى زم الؿاب٣ت ج٩ٓن ال٣ٗ ْطل٪ م٘ ال جٍؼ ٓاث،  ـ ؾى

ٓباث الخ٨مُلُت اإلاىهٓم ٖليها في اإلا ؤلازال٫ٖضم  ٢ُٓ٘ ال٣ٗ ( مً َظا 86) صةابخ

 ال٣اهٓن.

ٓبت ؤقض ًىُ إًب ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(:7صة )ما - ٓباث ت ٣ٖ ٢اهٓن  ؤي ؤْو ٖليها ٢اهٓن ال٣ٗ

ض ٖلى  الخدٍغٌ ٖلى  -ؤ مً قإهّ: ماي صًىاع ٖلى وكغ ؤلٟآزغ، ٌٗا٢ب بٛغامت ال جٍؼ

ٓاث٠ مً الىاؽ،  ؤٌْٛ َاثٟت ب  بلىالخدٍغٌ الظي ًاصي  ؤْبها،  ػصعاءبإل ٖلى  ؤَْ

ىُت. ؤْالٗام  ألامًج٨ضًغ  ْاإلاؿاؽ بالٓخضة الَٓ ح الك٣ا١ في املجخم٘   -ب بض ْع

 -ط .تالخانخُاتهم  ؤْ ألاشخاماإلاؿاؽ ب٨غامت  ؤْالٗامت  آلاصابمىاٞاة 

ٓاهحن،  الاه٣ُاصالخدٍغٌ ٖلى ٖضم  ٓع حن ؤمغ مً جدؿ ؤْلل٣  ؤْ ظىاًتحٗض  الخـي ألام

 ظىدت في هٓغ ال٣اهٓن.

ٓباث إًب ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(81صة )ما - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن ال٣ٗ ٢اهٓن  ؤي ؤْت ٣ٖ

ٓبت اإلاىهٓم ٖليها في اإلا ؤ(  ًخًمً: ما٧ل صة الؿاب٣ت ٖلى وكغ اآزغ، ٌٗا٢ب بال٣ٗ

 في خ٤ مل٪ 
ً
ْلت ٖغبُت  ؤُْٖبا ْلت ؤً ؤْ، بؾالمُت ؤْعثِـ ص ٔ ت ص جدباص٫ م٘  ؤزغ

 ٓ ً الخمشُل الضبل عي  يأل  جد٣حر ؤْ بَاهتب(  س ي.ماممل٨ت البدٍغ  ؤْمجلـ حكَغ

ا مً الُِئاث الىٓامُت. ؤْاملخا٦م  ْ  ؤْوكغ ؤزباع ٧اطبت ط(  ٚحَر  ؤْعا١ مهُىٗت ؤ

عة مؿىضة بؿٓء هُت   ؤْالٗام  ألامًمتى ٧ان مً قإن َظا اليكغ ج٨ضًغ ، الٛحر بلىمْؼ

ت،  الاجهاالثوكغ ؤهباء ًٖ ص(  خا١ يغع بمهلخت ٖامت.بل بُاهاث  ؤْالغؾمُت الؿٍغ



 

 

 

ٓة الضٞإ ًترجب ٖلى  ٓمت ٢ض  بطا ؤْلهالر الٗام، ايغع  بطاٖههازانت ب٣ ٧اهذ الخ٩

ٓبت  ْجًا٠ٖ ال٣ٗ ا،  ٢ْذ الخغب  بطاخٓغث وكَغ مت في  ؤزىاء حٗبئت  ؤْاعج٨بذ الجٍغ

ً،  ؤْٖامت  ٓة صٞإ البدٍغ ٓػ اجساط ظؼثُت ل٣  الخاالثالجىاثُت في  اثظغاءؤلا ال ًج

 صة ااإلاىهٓم ٖليها في البىض )ب( مً َظٍ اإلا
 
 بىاء بال

ً
الجِت  ؤْٖلى َلب عثِـ الُِئت  ا

 طاث الكإن.

ٓباث إًب ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(82صة )ما - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن ال٣ٗ ٢اهٓن  ؤي ؤْت ٣ٖ

ْػ جال   الخـيآزغ، ٌٗا٢ب بالٛغامت  ظٔغ في  ماؤ(  ًلي: ماصًىاع ٖلى وكغ  ؤل٠ خجا

 ٔ ت، ما٢غعث املخ٨مت ؾ الخـيال٣ًاثُت  الضٖاْ ظٔغ في  ماوكغ  ؤِْٖا في ظلؿت ؾٍغ

 
ً
ا ت للمجالـ  ماب(  ْبؿٓء هُت. الجلؿاث الٗلىُت مدٞغ ظٔغ في الجلؿاث الؿٍغ

ُٗت  ْبؿٓء هُت. ماوكغ  ؤْلجاجها  ؤْالدكَغ  
ً
ا ( ط ظٔغ في الجلؿاث الٗلىُت لِا مدٞغ

خهابالهاصعة في ظغاثم  ألاخ٩ام خضاءْ  الٚا  بطا ار،خضألا ٖلى الٗغى ْظغاثم  ؤلٖا

ا الخدٍغٌ ٖلى  ٓع ٧ان الٛغى مً وكَغ مت ٢غعث ؤًؤزباع  ص( ْالضٖاعة. الٟج ت ظٍغ

ا. ىُت ٌ (  ؾلُت الخد٤ُ٣ مى٘ وكَغ  ؤْؤهباء مً قإجها الخإزحر في ٢ُمت الٗملت الَٓ

مدا٫  ؤْوكغ ؤزباع بٞالؽ ججاع  ؤْ ،ي للبالصالا٢خهاصًٖ الٓي٘  ألا٩ٞاعبلبلت 

ت بضْن بطن زام مً املخ٨مت املخخهت. ت ْنُاٞع  في خ٤  ما( ْ ججاٍع
ً
ًخًمً ُٖبا

ْبؿبب ؤٖ  ً ْلت ؤظىبُت مٗخمضة لضٔ ممل٨ت البدٍغ ُٟخّ.ماممشل ص ػ(  ٫ جخٗل٤ بْٓ

ْلت  ؤْ بٖالن ؤي ٓػٍغ. ؤْبُان ناصع مً ص ٓا٣ٞت ال  َُئت ؤظىبُت ٢بل م

٠ ٖام ماوكغ ًَٗ في ؤٖ بطا :(83صة )ما -  ؤْشخو طي نٟت هُابُت ٖامت،  ؤ٫ْ مْٓ

 
ً
٧ْاجب اإلا٣ا٫  في خ٣ّ، ٌٗا٢ب م٩ل٠ بسضمت ٖامت ًخًمً ٢ظٞا غ  عثِـ الخدٍغ

ٓباث  ٓبت ال٣ظٝ اإلا٣غعة في ٢اهٓن ال٣ٗ  ب٣ٗ
 
٧ْاهذ  بطا بال ٢ٓاج٘ اإلاؿىضة  ؤزبذ صخت ال

ُٟت  ٢ٓاج٘ مخهلت بالْٓ  .الخضمت ؤَْظٍ ال

غ ُخ  بطا :(86صة )ما - ٫ املخغع اإلاؿ ؤ٨ْم ٖلى عثِـ الخدٍغ مت وكغ اعج٨بذ ْا في ظٍغ

ٓاؾُت الصخُٟت ض ٖلى ؾخت  ،ب ظاػ للمد٨مت الخ٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال جٍؼ

غ ُخ  بطاْ  ،ؤقِغ ٓبت مغة زاهُت ٖلى عثِـ الخدٍغ ٫املخغع اإلاؿ ؤ٨ْم بال٣ٗ لظاث  ْا

٢ْٗذ ز ٓعة  مت مً الجغاثم اإلاظ٧ ْع الخ٨م الصخُٟت في ظٍغ ال٫ الؿىت الخالُت لهض

ض ٖلى ؾىت م٘  ،٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال ج٣ل ًٖ زالزت ؤقِغالؿاب٤، ُخ  ال جٍؼ

ٓاػ الخ٨م ب ٓػ جىُٟظ خ٨م الخُُٗل  ةلٛاءظ ال ًج  الترزُو  بلٛاء ؤْالترزُو، 
 
 بال

  بطا
ً
ٓا٣ٍْ٫ط ى في ظمُ٘  ،ؤنبذ الخ٨م جهاثُا ٓع ْيبِ  ألاخ بمهاصعة الٗضص اإلايك

 .ألان٫ٓ ضام ْبٖ

ْبىاء ؤْ( للمد٨مت ؤزىاء الخد٤ُ٣ 89صة )ما -  املخا٦مت، 
ً
 ؤْٖلى َلب الىُابت الٗامت، ا

  ة٣ًاٝبٖلى َلب املججي ٖلُّ، ؤن جإمغ  بىاءً 
ً
ْع الصخُٟت ما٢خا  ماوكغث  بطانض

ْلِا مً جل٣اء هٟؿِا ؤن ج٣غع َظا  ٌٗخبـغ مت،  عؤث في اؾخمغاع  بطا ٣ًاٝؤلا وكٍغ ظٍغ

ْع الصخُٟت  الَٓجي. ألامًحهضص  ما نض

ٓباث اإلاىهٓم ٖليها في َظا ال٣اهٓن  ؤلازال٫م٘ ٖضم  :(96صة )ما - ٢اهٓن  ؤي ؤْبال٣ٗ

ٓػ الخ٨م بخُُٗل الصخُٟت مضة ال  ْػ جآزغ، ًج  بطاجغزُهِا  بلٛاء ؤْ ،ؾىت خجا

ْلت  ؤن ؾُاؾهها جخٗاعى م٘ اإلاهلخت  ؤْ ،َُئت ؤظىبُت ؤْزبذ ؤجها جسضم مهالر ص

ىُت إلامل ًالَٓ ٓػاعة مً  بطا ؤْ ،٨ت البدٍغ ْلت ؤًجبحن ؤجها خهلذ بٛحر بطن مً ال ت ص

ٓهت  ؤْ ٓعة ٧اهذؤًٞاثضة في  ؤْمؿاٖضة  ؤْظِت ؤظىبُت ٖلى مٗ ؾبب  يأل  ،ت ن

 حؿمُت. ؤْت حجت ؤًْجدذ 

 



 

 

 

:
 
ت الغأي  عابٗا تي اإلاىٓم لخٍغ ٘ ال٨ٍى  والخٗبُـغالدكَغ

ت الغأ ( مً الضؾخىع ٖلى :31جىو اإلااصة ) ول٩ل ئوؿان خ٤ الخٗبُـغ ًٖ ي والبدض الٗلمي م٨ٟىله ، خٍغ

 للكغوٍ الخـي ًـبـُنها ال٣اهىن 
 
٣ا ما، وطل٪ ٞو  .عأًه ووكٍغ حال٣ى٫ أو ال٨خاحت أو ٚحَر

 للكغوٍ وألاويإ الخـي ً ُنها  ( ٖلى :37وجىو اإلااصة )
 
٣ا ت الصخاٞت والُباٖت واليكغ م٨ٟىلت ٞو خٍغ

 ال٣اهىن.

واليكغ والظي  اإلاُبىٖاثبكأن  م 1221( لؿىت ٣3اهىن ع٢م )الهظا الخ٤ ٞهى أما ال٣اهىن اإلاىٓم ل

 : هدىاوله حالضعاؾت ٖلى الىدى الخالي

 الىو ال٣اهىوي الؿماث الٗامت م

 

 2 

 

 الٗام   اإلابضأ 

 ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن .2م ) -
ً
٣ْٞا ٓلت  ْاليكغ م٨ٟ ْالُباٖت  ت الصخاٞت   ( : خٍغ

 بت مؿب٣ت.(: ال جسً٘ الصخ٠ ألي ع٢ا9م ) -

يغوعة  الخهى٫  1

 ٖلى  جغزُو 

 

ٖٓاث 4م ) - ٓػ ألي شخو بوكاء مُبٗت ؤْ اؾخٛاللِا، ؤْ ٞخذ مدل لبُ٘ ؤْ جإظحر اإلاُب (: ًج

الن ؤْ ميكإة لئلهخاط الٟجي، ُٞما  ٓػَ٘ ؤْ الترظمت ؤْ م٨خب للضٖاًت ْؤلٖا ؤْ اليكغ ؤْ الخ

ٓػاعة املخخهت مً ًخٗل٤ بهظا ال٣اهٓن بٗض الخه٫ٓ ٖلى جغزُو في طل٪  .ال

ٓػاعة املخخهت :م ) -  بٗض الخه٫ٓ ٖلى جغزُو في طل٪ مً ال
 
ٓػ بنضاع صخُٟت بال (: ال ًج

 
 
ٓمُت ٌكتٍر ؤال  لهاخب ماؾؿت ؤْ قغ٦ت، ٞةطا ٧اهذ الصخُٟت ً

 
ال ًمىذ الترزُو بال

 ٣ًل عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت ؤْ الكغ٦ت ًٖ ماثخحن ْزمؿحن ؤل٠ صًىاع.

ْمدُاث (: ًجب ٖلى ممشلي ال29م ) - ٧ْاالث ألاهباء  ْبي  ْمىض ْمغاؾليها  صخ٠ ألاظىبُت 

ٓػاعة املخخهت ٓن ألاظىبُت الخه٫ٓ ٖلى جغازُو مً ال ْالخلٍٟؼ إلاماعؾت ٖملِم  ؤلاطاٖت 

ٓػاعة املخخهت بهظاع اإلامشل ؤْ اإلاغاؾل ؤْ اإلاىضْب ؤْ بلٛاء الترزُو، بطا  ْلل ٍٓذ،  صازل ال٩

ٓماث الخـي ؤبلٛ ْاإلاٗل  ِا جىُٓي ٖلى مسالٟت ألخ٩ام َظا ال٣اهٓن. جبحن ؤن ألازباع 

3  

ال٣ُىص ٖلى 

ت  مماعؾت خٍغ

الغأي والخٗبُـغ 

والخ٤ في الخهى٫ 

 ٖلى اإلاٗلىماث 

 

 بظل٪ بلى 7م ) -
ً
ٓبا  م٨خ

ً
ٕٓ ؤن ٣ًضم بزُاعا (: ًجب ٖلى الُاب٘ ٢بل ؤن ًخٓلى َباٖت ؤي مُب

ٓاهّ، ْٖى ْؤن ًشبذ ٞيها اؾمّ  ٓػاعة املخخهت،  ْ  .ال ٓػ َب٘  ٕٓ ٚحر ٍْج ْوكغ ؤي مُب جضا٫ْ 

ٓان ٧ل منهم في الهٟدت ألاْلى ؤْ  ْٖى ْاإلاال٠،  ْالىاقغ  ْعي ٖلى ؤن ًظ٦غ اؾم الُاب٘  ص

ٕٓ لضٔ ٧ل مً  ْٖلى الُاب٘ بًضإ وسخخحن مً اإلاُب ش الُب٘،  ْجاٍع  ٕٓ ألازحرة مً اإلاُب

 ْ  للكغ
ً
٣ْٞا ْطل٪   ، ْوكٍغ ْلّ  ىُت ٢بل جضا ٍٓذ الَٓ ْم٨خبت ال٩ ٓػاعة املخخهت،  ٍ ال

 ْؤلاظغاءاث الخـي جبُنها الالثدت الخىُٟظًت.

ٓػاعة 8م ) - ٓاعصة مً الخاعط بٗض بظاػتها مً ال ٓػ بصزا٫ ؤْ جضا٫ْ ؤْ بُ٘ اإلاُبٖٓاث ال (: ًج

ٓاص اإلاىهٓم ٖليها في   للم
ً
٣ْٞا دٓغ وكٍغ  ًُ ٓائها ٖلى ما  املخخهت، بٗض الخشبذ مً ٖضم اخخ

ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغ م٘ ٖضم ؤلازال الٟهل الشالض مً َظا ال٣اهٓن، ٫ بإي ٣ٖ

 
ً
٣ْٞا َْٗا٢ب   في خالت مسالٟت ؤي خ٨م مً ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن، 

ً
ال ٓػٕ املخلي مؿْا ٌٗخبـغ اإلا

 ألخ٩امّ.



 

 

 

إلادٓىعاث اإلا٣ُضة ا 1

ت الغأي  لخٍغ

 والخٗبُـغ 

م ؤْ ألاهبُاء ؤْ الصخابت ألازُ:2م ) - دٓغ اإلاؿاؽ بالظاث ؤلالُِت ؤْ ال٣غآن ال٨ٍغ ًُ اع ؤْ (: 

ظاث الىبي  ْٖلى آلّ ْؾلم –ْػ بالخٍٗغٌ ؤْ   -ٖليهم الؿالم -ؤْ آ٫ البِذ -نلى هللا ٖلُّ 

ذ بإي ْؾُلت مً ْؾاثل الخٗبُـغ اإلاىهٓم ٖليها في اإلااصة ) ت ؤْ الخجٍغ  ( :3الًُٗ ؤْ السخٍغ

( لؿىت 27اهٓن الجؼاء ع٢م )م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام 2:81٢( لؿىت 42ال٣اهٓن ع٢م )٦م جًمً 

ٓعصَا ٧الخالي :  م2:71 ٓعاث ج  بٌٗ املخٓ

 بةطن 31م ) -
 
ٓػ ؤن ًيؿب لّ ٫ٓ٢ بال ٓػ الخٗغى لصخو ؤمحر البالص بالى٣ض، ٦ما ال ًج (: ال ًج

ٓان ألامحري.  زام م٨خٓب مً الضً

دٓغ وكغ ٧ل ما م32ًم ) - ًُ  :قإهّ (: 

ْلت  -2 ٓع الض  .جد٣حر ؤْ بػصعاء صؾخ

 بجزاَت ال٣ًاء بَاهت ؤْ جد٣حر عظا٫ ال٣ًاء ؤْ ؤًٖاء الىُ -3
ً
ابت الٗامت، ؤْ ما ٌٗض مؿاؾا

خّ ْخُاصًخّ، ؤْ ما  .ج٣غع املخا٦م ؤْ ظِاث الخد٤ُ٣ ؾٍغ

ٓاهحن ؤْ  -4 زضف آلاصاب الٗامت ؤْ الخدٍغٌ ٖلى مسالٟت الىٓام الٗام ؤْ مسالٟت ال٣

مت ْلٓ لم ج٣٘ الجٍغ  .اعج٩اب الجغاثم 

ْوكغ الاجٟا٢ُا -5 ْالغؾمُت  ت  ْاإلاٗاَضاث الخـي ح٣ٗضَا ألاهباء ًٖ الاجهاالث الؿٍغ ث 

ٓػاعة اإلاٗىُت  بةطن زام مً ال
 
ضة الغؾمُت بال ا في الجٍغ ٍٓذ ٢بل وكَغ ٓمت ال٩  .خ٩

ت الش٣ت بالٓي٘ الا٢خهاصي للبالص،  -6 ٖؼ ىُت ؤْ ما ًاصي بلى ٖػ الخإزحر ٖلى ٢ُمت الٗملت الَٓ

 
 
ت بال ، ؤْ الهُاٞع ت ؤْ اإلاهاٝع بةطن زام  ؤْ ؤزباع بٞالؽ الخجاع ؤْ الكغ٧اث الخجاٍع

 .مً املخ٨مت املخخهت

ْزاث٤ ؤْ مؿدىضاث ؤْ مغاؾُم ؤْ ؤي  -7 ْع في ؤي اظخمإ ؤْ ما َٓ مدغع في  ٦ك٠ ما ًض

ْلٓ ما وكغ ٖنها  ا،  هها ؤْ ٖضم وكَغ ٓع ؤْ ؤي ٢اهٓن ؾٍغ ٖٓاث ٢غع الضؾخ ْعا١ ؤْ مُب ؤ

٣ٍْخهغ اليكغ ٖلى ما ًهضع ًٖ طل٪ مً بُاهاث عؾمُت  
ً
 .صخُدا

ْالخٌ ٖلى ٦غاَُت ؤْ اإلاؿاؽ ب٨غامت ألا -8 شخام ؤْ خُاتهم ؤْ مٗخ٣ضاتهم الضًيُت، 

ٓماث ًٖ ؤْياِٖم اإلاالُت، ؤْ بٞكاء ؾغ  بػصعاء ؤي ٞئت مً ٞئاث املجخم٘ ؤْ وكغ مٗل

 .مً قإهّ ؤن ًًغ بؿمٗههم ؤْ بثرْتهم ؤْ بةؾمِم الخجاعي 

ٓا٫ ؤْ ؤ -9 ٠ ؤْ اإلا٩ل٠ بسضمت ٖامت، ؤْ وؿبت ؤ٢ ٞٗا٫ ٚحر اإلاؿاؽ بالخُاة الخانت للمْٓ

ذ لصخهّ ؤْ ؤلاؾاءة بلُّ  .صخُدت لّ جىُٓي ٖلى ججٍغ

ا مً الض٫ْ الٗغبُت ؤْ الهض٣ًت بطا جم طل٪ ًٖ  -: ْٚحَر ٍٓذ  ؤلايغاع بالٗال٢اث بحن ال٩

٤ الخمالث ؤلاٖالمُت  .ٍَغ

ٓح لِا. -21 ط الصخُٟت اإلاخسههت ًٖ ٚغى الترزُو اإلامى  زْغ
 

الجؼاءاث  1

 وال٣ٗىباث

ٓاص الٟهل ألا٫ْ مً َظا ال٣اهٓن ٌٗا٢ب مغج٨بها بٛغامت ال ج٣ل  (: ٧ل مسالٟت ألخ٩ام37م ) - م

ٕٓ ما ًخٗاعى م٘ اإلاهلخت  ْػ ؤل٠ صًىاع، ٞةطا جًمً اإلاُب ال جخجا ًٖ زمؿماثت صًىاع، 

ْلت ؤظىبُت ؤْ ًمـ الىٓام الاظخماعي ؤْ الؿُاس ي في  ىُت ؤْ ٧ان ًسضم َُئت ؤْ ص الَٓ

ٓبت ٚغامت ال ج٣ل ًٖ ز ٍٓذ، ج٩ٓن ال٣ٗ ض ٖلى ٖكغة آالٝ صًىاع، ال٩ ال جٍؼ الزت آالٝ صًىاع، 

ٕٓ في  ٍْد٨م بمهاصعة اإلاُب ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغ،  ْطل٪ م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإي ٣ٖ

 ظمُ٘ الخاالث.

غ 38م ) - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها ٢اهٓن آزغ ٌٗا٢ب عثِـ الخدٍغ (: م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإي ٣ٖ

 :٧ْاجب اإلا٣ا٫ ؤْ اإلاال٠ بما ًلي

غامت :2في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ) بطا وكغ -2 ْاخضة ْٚ ْػ ؾىت  ( بالخبـ مضة ال جخجا



 

 

 

ً ؤل٠ صًىاع ض ًٖ ٖكٍغ ال جٍؼ خضٔ َاجحن ة، ؤْ بال ج٣ل ًٖ زمؿت آالٝ صًىاع، 

ٓبخحن  .ال٣ٗ

( بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ زمؿت آالٝ صًىاع 31بطا وكغ في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ) -3

ً ؤ ض ٖلى ٖكٍغ  .ل٠ صًىاعال جٍؼ

( بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ زالزت آالٝ صًىاع 32بطا وكغ في الصخُٟت ما خٓغ في اإلااصة ) -4

ض ٖلى ٖكغة آالٝ صًىاع  .ال جٍؼ

ض ٖلى زالزت آالٝ صًىاع ًٖ ٧ل  -5 ال جٍؼ ٌٗا٢ب بالٛغامت الخـي ال ج٣ل ًٖ ؤل٠ صًىاع، 

 .مسالٟت ؤزٔغ ألخ٩ام الٟهل الشاوي مً َظا ال٣اهٓن 

ٓػ ل لمد٨مت الجؼاثُت في ؤي مً الخاالث الؿاب٣ت ؤن جإمغ بةلٛاء الترزُو ؤْ حُُٗل ٍْج

ْالضٖامت  ٓع ْيبِ اليسخت  ْمهاصعة الٗضص اإلايك ْاخضة،  ض ٖلى ؾىت  الصخُٟت مضة ال جٍؼ

 بٚال١ اإلاُبٗت اإلاؿخسضمت في الُب٘. بٖضامِا ْ ألانلُت اإلاشبذ ٖليها ْ

 الخض ٖلى (: بطا وكغ جدٍغٌ ٖلى ٢لب هٓام الخ39م ) -
ً
٧ْان الخدٍغٌ مخًمىا ٨م في البالص، 

ٖت، ٓة ؤْ بُغ١ ٚحر مكْغ ٓة لخُٛحر الىٓام  حُٛحر َظا الىٓام بال٣ ٓة بلى اؾخٗما٫ ال٣ ؤْ الضٖ

الاظخماعي ْالا٢خهاصي ال٣اثم في البالص، ؤْ بلى اٖخىا١ مظاَب جغمي بلى َضم الىٓم ألاؾاؾُت 

٢ٓب عثِـ ال ٖت، ٖ ٍٓذ بُغ١ ٚحر مكْغ ٓبت اإلا٣غعة باإلااصة في ال٩ ٧ْاجب اإلا٣ا٫ بال٣ٗ غ  خدٍغ

م بخٗضًل بٌٗ ؤخ٩ام ٢اهٓن الجؼاء ع٢م 2:81( لؿىت 42( ٣ٞغة ؤْلى مً ال٣اهٓن ع٢م ):3)

 م.2:71لؿىت  27

 مً ٢اهىن الجؼاء: -

(، آعاء جخًمً 212(: ٧ل مً ؤطإ، بإخضٔ الُغ١ الٗلىُت اإلابِىت في اإلااصة )222اإلااصة ) -

 ؤ
ً
ت ؤْ جد٣حرا ٓاًء ٧ان طل٪ بالًُٗ في ٣ٖاثضٍ، ؤْ في سخٍغ  لضًً ؤْ مظَب صًجي، ؾ

ً
ْ جهٛحرا

ْبٛغامت ال  ْاخضة  ْػ ؾىت  قٗاثٍغ ؤْ في ٣َٓؾّ، ؤْ في حٗالُمّ، ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جخجا

ْػ ؤل٠ ٓبخحن. جخجا  صًىاع ؤْ بإخضٔ َاجحن ال٣ٗ

ْبٛغامت ال(: 224اإلااصة ) - ْاخضة  ض ٖلى ؾىت  ْػ ؤل٠ ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جٍؼ صًىاع ؤْ  جخجا

 في ٣ُٖضة صًً مً ألاصًان ْخٝغ ُّٞ 
ً
 م٣ضؾا

ً
ٓبخحن، ٧ل مً وكغ ٦خابا بإخضٔ َاجحن ال٣ٗ

 بظل٪ ؤلاؾاءة بلى َظا الضًً.
ً
 ٖلى هدٓ ٌٛحر مً مٗىاٍ، ٢انضا

ً
 ٖمضا

ُٟخّ، ؤْ بؿبب جإصًخّ 245اإلااصة ) -  ؤزىاء جإصًت ْْ
ً
ٟا (: ٧ل مً ؤَان بال٫ٓ٣ ؤْ باإلقاعة مْٓ

ْػ زالزماثت لِا،  ْبٛغامت ال جخجا ْػ زالزت ؤقِغ  ؤْ بإخضٔ  صًىاعٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جخجا

٢ْٗذ ؤلاَاهت ٖلى مد٨مت ٢ًاثُت، ؤْ ٖلى ؤخض ؤًٖائها ؤزىاء او٣ٗاص  ٓبخحن، ٞةطا  َاجحن ال٣ٗ

ْالٛغامت الخـي ْاخضة  ْػ ؾىت  ٓبت الخبـ مضة ال جخجا ْػ ؤل٠ الجلؿت، ٧اهذ ال٣ٗ صًىاع  ال جخجا

ٓبت الخبـ مضة خبؤْ  ت ٧اهذ ال٣ٗ ٓة الكَغ ٓبخحن، ٞةطا ٧ان املججي ٖلُّ مً ٢ ضٔ َاجحن ال٣ٗ

ْػ زالز ْالٛغامت الخـي ال جخجا ْػ ؾخت ؤقِغ  ٓبخحن، بت آالٝ صًىاع، ؤْ ال جخجا خضٔ َاجحن ال٣ٗ

حن مً مىدؿبي الجِل، ؤْ الخغؽ  ٢ْٗذ ؤلاَاهت ٖلى ؤخض الٗؿ٨ٍغ َْؿغي َظا الخ٨م بطا 

جي، )) جم   م ماصة ؤْلى((.3119 ( لؿىت23) بياٞت َظٍ ال٣ٟغة بمٓظب ال٣اهٓن ع٢مالَٓ

ْبٛغامت ال جخجا(: 258اإلااصة ) - ْػ ؾيخحن  خضٔ ةصًىاع ؤْ ب ْػ ؤلٟيٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جخجا

ٓبخحن، ٧ل شخو ؤزل بٓؾُلت مً ْؾاثل الٗاله (، 212ُت اإلابِىت في اإلااصة )َاجحن ال٣ٗ

، ٖلى هباإل  ٓاظب ل٣اى  دٓ ٌك٨٪ في هؼاَخّ ؤْ اَخمامّ بٗملّ، ؤْ في التزامّ ألخ٩ام خترام ال

ّ الهاصع ًٖ هُت خؿىت لخ٨م  ْص الى٣ض الجًز ْػ ٞٗل اإلاههم خض مت بطا لم ًخجا ال ظٍغ ال٣اهٓن، 

٢ٓاج٘ ؤْ حٗل٤ ب٨ُُٟت جُب٤ُ ال٣اهٓن ٖليها. ٓاًء حٗل٤ الى٣ض باؾخسالم ال  ٢ًاجي، ؾ



 

 

 

 ؤْ ٧ل مً بإ ؤْ ٖغى للبُ(:  322اإلااصة ) -
ً
ٓعا  ؤْ ن

ً
ٓما  ٧اهذ، جدمل ٖباعاث ؤْ عؾ

ً
، ؤًا

ً
ٓاصا ٘ م

 ٌُ ٓا٫،  ٖٓت ؤْ جدمل حسجُالث أل٢ ٓبت ؤْ مُب   ٗض  ٖالماث م٨خ
ً
 ؤْ ؾبا

ً
ا ؤْ ببضائها ٢ظٞا وكَغ

 ٌُ َْٓ ٖالم بظل٪،   للماصجحن الؿاب٣خحن، 
ً
ْػ ؾخت ؤقِغ َب٣ا ٗا٢ب بالخبـ مضة ال ججا

ْػ زمؿماثتْبٛغا ٓبخحن.خضةصًىاع ؤْ ب مت ال جخجا  ٔ َاجحن ال٣ٗ

٢ٓاج٘ اإلابِىت في اإلااصة )(: 323اإلااصة ) - ْا٢ٗت مً ال ( :٧31ل مً ؤؾىض آلزغ، بٓؾُلت ٚحر ٖلىُت، 

ٓا٢ٗت ؤْ  ، صْن ؤن ٩ًٓن طل٪ هدُجت الؾخٟؼاػ ؾاب٤، بدُض لم ٌٗلم بال
ً
ؤْ ْظّ بلُّ ؾبا

،
ً
ْاخضا  

ً
ْػ قِغا ٛغامت ال ْب بالؿب شخو ٚحر املججي ٖلُّ، ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جخجا

ْػ ماثت ٓبخحنةصًىاع ؤْ ب جخجا  .خضٔ َاجحن ال٣ٗ

 

 

 



 

 

 

 
 
ت الغ  :زامؿا ٘ ال٣ُغي اإلاىٓم لخٍغ  والخٗبُـغ أيالدكَغ

 للكغوٍ وألاخىا٫ الخـي مً الضؾخىع ٖلى  ( 17)  اصةجىو اإلا
 
٣ا ت الغأي والبدض الٗلمي م٨ٟىلت، ٞو : خٍغ

 ًدضصَا ال٣اهىن.

ت اٖلى  ( 13) وجىو اإلااصة   لل٣اهىن.: خٍغ
 
٣ا  لصخاٞت والُباٖت واليكغ م٨ٟىلت، ٞو

اث واليكغ  والظي 2979( لؿىت 3اما ال٣اهىن اإلاىٓم لهظا الخ٤ ٞهى ال٣اهىن ع٢م ) م بكأن اإلاُبٖى

 هدىاوله ٧الخالي :

 

 الىو ال٣اهىوي الؿماث الٗامت م

 

2 

 

 اإلابضأ الٗام

 مباصت ٖامت ج٨ٟل َظا الخ٤ . ؤيلم ًخًمً ال٣اهٓن 

ة  الخهى٫ يغوع  1

 ٖلى جغزُو

 

ا مً  :(3م ) - ٖٓت صخُٟت في ٢ُغ الخه٫ٓ ٖلى جغزُو ٦خابي بةنضاَع ٌكتٍر في بنضاع مُب

 .ٖالمؤلا ْػٍغ 

ٓػ أل  :(8م ) - ْعَا  يال ًج ٖٓت صخُٟت زاعط ٢ُغ ؤن جى٣ل م٩ان نض ْلت ٢ُغ بلىمُب ٓاءً  ،ص ٧ان  ؾ

ٖلى جغزُو ٦خابي بظل٪  ، صْن الخه٫ٓ ق٩ل آزغ إيب ؤْ، ملخ٣ت ؤَْظا الى٣ل بُبٗت مؿخ٣لت 

ْػٍغ   ، ٖالمؤلا مً 
ً
ٓاص الؿاب٣ت اإلا ٣ْٞا  .ج٣ط ي بّ اإلا

ٖٓت الصخُٟت ٢بل الخه٫ٓ ٖلى الترزُو  :(9م ) - ٓػ مباقغة الٗمل في اإلاُب  .بها الخامال ًج

ٓاعصة في َظا ال٣اهٓن ٖلى  ألاخ٩امجُب٤  :(:3م ) - ص ماؾؿاث اليكغ  الخـي ألاهباء ٧ْاالثال جْؼ

ٓ  األزباعب ٓمْاله ْالغؾ ٓاص الصخُٟت ،ع  ٓػ للصخُٟحن ، ْؾاثغ اإلا ٌٗملٓن  ظًًالال ًج

ٖٓاث الصخُٟت  ؤْ ألاهباء ٧ٓاالث٦مغاؾلحن ل ٓن الٗغبُت  ؤْ ؤلاطاٖاث ؤْاإلاُب  ؤْمدُاث الخلٍٟؼ

ْلت ٢ُغ ٢بل الخه٫ٓ ٖلى جغزُو ٦خابي بظل٪ مً بصاعة مات مألاظىبُ عؾت وكاَِم في ص

ْاليكغ . ٖٓاث   اإلاُب

بصاعة مُبٗت الخه٫ٓ ٖلى جغزُو ٦خابي بظل٪ مً بصاعة  ؤْع مااؾدش ؤْكتٍر المخال٥ ٌ :(41م ) -

ْاليكغ. ٖٓاث    اإلاُب

ٓػ مباقغة الٗمل في اإلاُبٗت ٢بل الخه٫ٓ ٖلى الترزُو اإلاكاع بلُّ في اإلااصة )(: 43م ) -  (.41ال ًج

 بٗض الخه٫ٓ ٖلى جغزُو بظل٪(: 45م ) -
 
ٓػ البضء في َب٘ ؤًت مُبٖٓت بال مً بصاعة  ال ًج

ٖٓت اإلاغاص َبِٗا   بيسخت مً اإلاُب
ً
ٖٓا ٣ٍْضم َلب الترزُو بلى ؤلاصاعة مكٟ ْاليكغ،  ٖٓاث  اإلاُب

ٓبت باآللت ال٩اجبت ؤْ بسِ الُض.  م٨خ

وكاء صاع لليكغ الخه٫ٓ ٖلى جغزُو(: :4م ) - ٖٓاث  ٌكتٍر إل  ٦خابي بظل٪ مً بصاعة اإلاُب

  ْاليكغ.

ٓػ اؾخحراص ؤْ جضا٫ْ اإلا(: 67م ) - ٓاًء ٧اهذ ٖلى َُئت ال ًج ٟت، ؤْ ؤظؼاء منها، ؾ هاخ٠ الكٍغ

ٓجُت، ٢بل الخه٫ٓ ٖلى جغزُو زام باالؾخحراص مً بصاعة  ٖٓاث ؤم مسجالث ن مُب

ْاليكغ ٖٓاث   اإلاُب

 



 

 

 

عؾت ماال٣ُىص ٖلى م 3

ت الغ   والخٗبُـغ  أيخٍغ

والخ٤ في الخهى٫ 

 ثماٖلى اإلاٗلى 

ٖٓت الصخُٟت الخىاػ٫ ٖنه(: 39م ) - ٓػ لهاخب اإلاُب حن بكٍغ ًج ٓاَىحن ال٣ٍُغ ا لٛحٍر مً اإلا

ْجىُب٤ ٖلى اإلاال٪ الجضًض ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن. ْػٍغ ؤلاٖالم ٦خابت ٖلى طل٪،  ٓا٣ٞت   م

ا  :(54م ) - ْمضًَغ ٫اإلاؿ ؤلاصاعي ٌكتٍر في ٧ل مً ناخب صاع اليكغ    ْا
ً
ا ؤجم  ،ؤن ٩ًٓن ٢ٍُغ

ً مً ٖمٍغ ٖلى  ْالٗكٍغ ْؤن ٩ًٓن ٧امل ألا٢لالخاصًت  ْ ألاَلُت،  ٓبت ،  لم ٌؿب٤ الخ٨م ٖلُّ ب٣ٗ

مت مسلت بالكٝغ  ؤُْت ثظىا ْ في ظٍغ  .لم ٨ًً ٢ض عص بلُّ اٖخباٍع ما ألاماهتؤ

ٓػ لهاخب صاع اليكغ  :(55م ) - ا اإلاؿ ؤْال ًج ٫مضًَغ  بالٗمل م٘  ْا
ً
ْلت  ؤيؤن ٩ًٓن مغجبُا ص

ٓػ للصخو  ما، ٦ؤظىبُت   ٓاخضالال ًج
ً
ْ مؿ ؤْؤن ٩ًٓن مضًغا  ًٖ ا

ً
 .ةْاخض كغمً صاع و ؤ٦ثرال

ٓػ اؾخحراص  :(67م ) - ٟت جضا٫ْ  ؤْال ًج ٓاءً  ،ؤظؼاء منها ؤْ، اإلاهاخ٠ الكٍغ ٧اهذ ٖلى َُئت  ؾ

ٓجُت ٖٓاث ؤم مسجالث ن باالؾخحراص مً بصاعة ٢بل الخه٫ٓ ٖلى جغزُو زام  ،مُب

ْاليكغ،  ٖٓاث  ْ اإلاُب ٓعصة لل ألاظؼاءَْكتٍر ؤن ج٩ٓن وسخ اإلاهاخ٠  مٗخمضة مً  خضا٫ْ اإلاؿخ

ٓعص منها الخـي ؾالمُتؤلا  ؤْاث املخخهت في البالص الٗغبُت الجِ ٔخضب ْؤن ج٣غ َظا حؿخ خماص،   الٖا

لتالجِت اإلاؿ نًٖ  ْا ْلت ٢ُغ . الكْا  الضًيُت في ص

ٖٓاث  ؤْماؾؿت  ؤْصاع  ؤًْجب ٖلى ٧ل م٨خبت  :(72م ) - ٓػَ٘ اإلاُب ٖغيِا للبُ٘ ؤن  ؤْمدل لخ

 ْ ْاليكغ ب٣اثمتجؼ ٖٓاث  ٖٓاث ما، جخًمً ؤؾت ؤقِغعبٗؤ، مغة ٧ل ص بصاعة اإلاُب في  الخـيء اإلاُب

ٓإ اإلآيٖٓاث اإلاكخملت ٖليهاخُاػتها،   .ْؤه

ٓػ أل  (:33)صة ااإلا - اإلادٓىعاث 1 ٖٓت صخُٟت جهضع في ٢ُغ وكغ ًال ًج ْلت  ؤْ بٖالن ؤيت مُب َُئت  ؤْبُان مً ص

ْػٍغ  ٓا٣ٞت  ت ٖالهؤلا ؿدشجى مً طل٪ َُْ  ،ٖالمؤلا ؤظىبُت ٢بل م  جيكغ  يالخـاث الخجاٍع
ً
ٟت  ٣ْٞا لخٍٗغ

ٖٓت الصخُٟتٖالهؤلا   .اث اإلاٗخمضة مً اإلاُب

ٓػ ا (:57)صة ااإلا - ْلت ٢ُغ بالى٣ضال ًج ٓػ ؤن ًيؿب بلُّ ال٫ٓ٣  ما، ٦لخٗغى لصخو ؤمحر ص ال ًج

 
 
 م٨خٓب مً مضًغ م٨خبّ. بةطن بال

ٓػ وكغ  (:58)صة ااإلا -  :ًلي ماال ًج

 ؤلايغاع ؤْبلُّ  ؤلاؾاءة ؤْم في البالص مً قإهّ الخدٍغٌ ٖلى ٢لب هٓام الخ٨ ما) ؤ ( ٧ل 

ْلت  .باإلاهالر الٗلُا للض

ْلت  ما)ب( ٧ل  ٓة للخُغ يالخاعج ؤْؤمنها الضازلي  ؤْمً قإهّ حٍٗغٌ ؾالمت الض ٦ْظل٪ الضٖ  ،

خىا١ اإلاباصت الِضامت.  ْالترٍْج اٖل

ْحك٨ُال ٓاث اإلاؿلخت  ْؤٞغاصَا)ظـ( ؤهباء ال٣ ْٖخاصَا  ْجدغ٧اتها  ْبٓظّ ٖامتها  ًخٗل٤  ما٧ل  ، 

 ْ ت  ٓاحي الٗؿ٨ٍغ  ، الاؾتراجُجُتبالى
 
 جم الخه٫ٓ م٣ض بطا بال

ً
ٓا٣ٞت ٦خابُت م ما ً ال٣ُاصة ٖلى م

ٓاث اإلاؿلخت  .الٗامت لل٣

ت الغؾمُت الاجهاالث)ص ( ؤهباء  ْ الؿٍغ ْلُت ْاإلا الاجٟا٢ُاث،   ، ًخم ببغامِا خخـىٗاَضاث الض
 
 بال

ٖٓاث  بةطن  ْاليكغ .زام مً بصاعة اإلاُب

ْ  ؤْمً قإهّ اإلاؿاؽ بغئؾاء الض٫ْ  ما٧ل  )َـ( ْبحن البالص ح٨ٗحر نٟٓ الٗال٢اث بحن الض لت 

ْالهض٣ًت  .الٗغبُت 

  ؤي) ْ( ٧ل ع 
ً
ت  أل  ؤْ ًخًمً سخٍغ

ً
ٌؿاٖض  ؤْ، مظاَبها ؤخض ؤٍْت ْ ماالضًاهاث الؿ ٔخضجد٣حرا

ت  ؤْٖلى بزاعة الىٗغاث الُاثُٟت   .الضًيُت ؤْالٗىهٍغ

ىُت  غاعؤلايمً قإهّ  ما)ػ( ٧ل  ْلتالا٢خهاصًٖ الٓي٘  ألا٩ٞاعبلبلت  ؤْبالٗملت الَٓ  .ي في الض

 لآلصاب الٗامت ؤْ ألازال١ًىافي  ما)ح( ٧ل 
ً
 ؤْ ألاشخامًمـ ٦غامت  ؤْ، ًخًمً زضقا

اتهم الصخهُت  .خٍغ

ح الك٣ا١ بحن  ؤْ ،بزاعة البًٛاء ؤْمً قإهّ الخدٍغٌ ٖلى اعج٩اب الجغاثم  ما)ٍ( ٧ل  بض ْع



 

 

 

 .خم٘ؤٞغاص املج

ْاملخا٦ ٢ْاج٘ الخد٣ُ٣اث  ٓا٫ْ  ٣ًاًاث اإلاخٗل٣ت بالما)ٔ(  لم جهغح املخ٨مت  ماالصخهُت  ألاخ

 املخخهت باليكغ .

ب٣هض  ؤْ ،باؾمّ الخجاعي  ؤْبثرْجّ  ؤْمً قإهّ بلخا١ الًغع بؿمٗت شخو  ما)٥( ٧ل 

امّ ٖلى صٞ٘  ؤْالدكِحر بّ   .ٖملّ هّ مً مباقغةماخغ  ؤْج٣ضًم مىٟٗت للٛحر  ؤ٫ْ مابٚع

ت  ؤْ)٫( ؤزباع بٞالؽ الخجاع    ت،الهُاٞع ؤْ، اإلاهاٝع ؤْاملخا٫ الخجاٍع
 
زام مً  بةطن بال

 .املخ٨مت املخخهت

 في خ٫ّ٣ اإلاما) م( الًُٗ في ؤٖ
ً
٠ الٗام اإلاخًمً ٢ظٞا ْٓ ، 

 
زبذ ؤن ال٩اجب ٧ان خؿً  بطا بال

٢ٓاج٘  ،الىُت ٠ الٗام بلىؤؾىضَا  الخـيْؤٖخ٣ض بصخت ال ٧ْاناإلآْ  اٖخ٣اصٍ َظا ٢اث ، 
ً
ٖلى  ما

ْالخدغي  ٓلت بٗض الخشبذ  ْاججّ ؤؾباب م٣ٗ ْا٢خهغ اإلاهلخت الٗامت ًتماخمجغص  بلى،   ماُٞ، 

 .َظٍ اإلاهلخت ًتمالخنضع مىّ ٖلى ال٣ضع الالػم 

ْػٍغ  ؤْهبإ  ؤْم٣ا٫  ؤْ)ن( ٧ل زبر  ٖٓت  ٖالمؤلا ْز٣ُت ٩ًٓن  غ اإلاُب ٢ض ؤبلٜ عثِـ جدٍغ

ٖٓت ؤْٟت ُالصخ ا ناخب اإلاُب  .ٖضم وكَغ

دٓغ (:66)صة ااإلا - ٤ اإلا ًُ ٖٓاث الصخُٟت ًٖ ٍَغ ٓلحن الترٍْج لبُ٘ اإلاُب اة ىاصٖلى الباجٗحن اإلاخج

ٖٓت ؤْبإهباء ٧اطبت،  ْاعصة في اإلاُب  ؤْ، الٗامت آلاصابًدىافي م٘  ؤْ، ألازال١ًسضف  ماب ؤْ، ٚحر 

ٓمي  ٓع ال٣  .الضًجي ؤًْمـ الكٗ

دٓغ (::6)صة ااإلا - ٓػَ٘ ا ؤْبُ٘  ًُ ٖٓاث ج ٢بل  جم اؾخحراصَا، الخـي ؤْجم َبِٗا في ٢ُغ  الخـيإلاُب

ْاليكغ ٦خابت ٖلى  ٖٓاث  ٓا٣ٞت بصاعة اإلاُب ْلم ٖٓاث ٖلى ِا، جضا ٓػَ٘ له٤ اإلاُب َْٗض مً ٢بُل الخ

ْاظِاث املخالث الٗامت  ؤْبل٣اءَا في الُغ٢اث  ؤْالجضعان  ٦ً ْاَغة بضازل مافي ؤ ؤْٖغيِا في 

 .املخالث

الجؼاءاث  1

 ال٣ٗىباثو 

ٖٓت صخُٟت جهضع في ٢ُغ ؤهباء  ؤيوكغث  بطا (:28)صة ااإلا - ٓ  م٣االث ؤْمُب ث ماجخًمً مٗل

ت جمـ اإلاهل ؤ٧ْاطبت  ْاليكغ ؤن ًُلب خت الٗامتمٛلَٓ ٖٓاث  عثِـ  بلى، ٞلمضًغ بصاعة اإلاُب

غ اإلاؿ ٫الخدٍغ ٖٓت الصخُٟت وكٍغ  الخ٨ظًب الظي ًغؾلّ بلُّ، ؤْوكغ الخصخُذ  ْا ْٖلى اإلاُب

ْص الخ٨ظًب م ْع  في الٗضص الهاصع مباقغة بٗض 
ً
ْفي هٟـ اإلا٩ان الظي وكغ  ،الخصخُذ بليها ؤْجاها

، ْبىٟـ  الخبر ؤُّْٞ اإلا٣ا٫  ٖٓت ٖغبُت ألاخٝغ ٓػٕ  ؤٍْْىُب٤ َظا الخ٨م ٖلى ٧ل مُب ؤظىبُت ج

ْلت ٢ُغ ٖٓت الصخُٟت للُلب ةطاٞ، في ص ٓلِا لم حؿخجب اإلاُب ْ  ؤْ، ظاػ خٓغ صز ٓػَِٗا في ص لت ج

ْػٍغ   .ٖالمؤلا ٢ُغ ب٣غاع مً 

ض ٖلى ؾىت  (:35)صة ااإلا - ٖٓت الصخُٟت إلاضة ال جٍؼ ٓػعاء حُُٗل اإلاُب ٓػ ب٣غاع مً مجلـ ال ًج

ىُت،  بطاجغزُهِا  بلٛاء ؤْ ةْاخض بحن ؤجها جسضم ج ؤْزبذ ؤن ؾُاؾهها جخٗاعى م٘ اإلاهلخت الَٓ

ْلت ؤظىبُت ٓهت  ؤيجدهل مً  ؤْ، مهالر ص ْلت ؤظىبُت ٖلى مٗ ٓعة  إيبٞاثضة  ؤْمؿاٖضة  ؤْص ن

ْػٍغ   .ٖالمؤلا ٧اهذ صْن بطن مً 

ٓػ في  (:36)صة ااإلا - ٓا٫ًج جخُلب ٞيها اإلاهلخت الٗامت اجساط جضابحر ٖاظلت،  الخـي الاؾخصىاثُت، ألاخ

ْػٍغ  ٖٓت الصخُٟت ب٣غاع مً  ْػ إلاضة ال ج ٖالمؤلا ٠٢ْ بنضاع اإلاُب  زالزت ؤقِغ . خجا

ٓػ   (:38)صة ااإلا - ْػٍغ جغ  بلٛاءًج ٖٓت الصخُٟت ب٣غاع مً  ٓا٫في  ٖالمؤلا زُو اإلاُب ) ؤ ( : آلاجُت ألاخ

ٖٓت الصخُٟت  َلب بطا ٖٓت الصخُٟت زال٫ ؾخت  بطا)ب( َا. بلٛاءناخب اإلاُب لم جهضع اإلاُب

ْع. ؤقِ ش الترزُو لِا بالهض ٖٓت الصخُٟت باهخٓام زال٫ ؾخت  بطا)ظـ(غ مً جاٍع لم جهضع اإلاُب

ٓاُٖض مىخٓمتج الخـي٧اهذ مً اإلاُبٖٓاث  بطا ماْطل٪ في خالت  ،ؤقِغ ْعٍت في م  ؤْ، هضع بهٟت ص

٢ٟٓذ بطا ٓالُت ج ْع مضة ؾخت ؤقِغ مخ ْطل٪ في خالت ًٖ الهض ٖٓاث  بطا ما،   الخـي٧اهذ مً اإلاُب



 

 

 

ٓاُٖض ٚحر مىخٓمت. جهضع ب ْعٍت في م ٖٓت الصخُٟت جغجب  بطا) ص( هٟت ص خضر حُٛحر في اإلاُب

ٓاٞغ  ه٣و مً  مالم ٨ًمل ناخبها  بطا)َـ( هو ٖليها ال٣اهٓن.  الخـيٍْ الكغ  ؤخضٖلُّ ٖضم ج

 ن ماالً ؤْالخإمحن 
ً
ا  بطا) ْ( صة الؿاصؾت. الخ٨م اإلا ٣ْٞا ٓعزخّ بنضاَع ْلم ًخِؿغ ل جٓفي ناخبها، 

ْٞاجّباهخٓام زال٫ ؾىت مً  ش   .جاٍع

صة اع بلُّ في اإلاجًمنها َلب الترزُو اإلاكا الخـي٧ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى البُاهاث  (:42)صة ااإلا -

ْاليكغ زال٫ ز الؿاب٣ت، ًجب بباٙل ٖٓاث  ْزّ،ام مً ؤًهُت مابصاعة اإلاُب ش خض صاعة  جاٍع إل 

ْاليكغ  ٖٓاث  ٓاٞغ  بطاالترزُو  بلٛاءاإلاُب ٍ  ؤخضجغجب ٖلى الخُٛحر ٖضم ج هو ٖليها  الخـيالكْغ

 ال٣اهٓن.

صة االترزُو اإلاكاع بلُّ في اإلاجًمنها َلب  الخـي٧ل حُٛحر ًُغؤ ٖلى البُاهاث   (:51)صة ااإلا -

ْاليكغ زال٫ ز ، ًجب بباٙلالؿاب٣ت ٖٓاث  ْزّ، ام مً ؤًهُت مابصاعة اإلاُب ش خض إلصاعة جاٍع

ْاليكغ  ٖٓاث  ٓاٞغ  بطاالترزُو  بلٛاءاإلاُب ٍ  ؤخضجغجب ٖلى الخُٛحر ٖضم ج هو ٖليها  الخـيالكْغ

 .ال٣اهٓن 

ْاليكغًج (:69)صة ااإلا - ٖٓاث  ْػٍغ ٓػ إلاضًغ بصاعة اإلاُب ٓا٣ٞت  ت ؤًؤن ًدظٝ مً  ٖالمؤلا ، بٗض م

ٖٓت مدلُت  ٓعصة  ؤْمُب ؤظؼاء منها متى ٧اهذ حكخمل  ؤْحٗل٤ُ  ؤْبدض  ؤْم٣ا٫  ؤْت ٣ٞغة ؤًمؿخ

 ألخ٩ام  ماٖلى 
ً
ٓع وكٍغ َب٣ا ب٣ُ٘  ماٍْخم الخظٝ ب الغاب٘ مً َظا ال٣اهٓن، الٟهلَٓ مدٓ

ٓع وكٍغ  ٣ت إيب ؤَْمؿّ بالخبر  ؤْالجؼء املخٓ ٔ مىاؾبت  ٍَغ ، ظاػ إلاضًغ حٗظع الخظٝ بطا ،ؤزغ

ْػٍغ  ٓا٣ٞت  ْاليكغ  بٗض م ٖٓاث   بمى٘  ٖالمؤلا بصاعة اإلاُب
ً
ٖٓت، اإلا جضا٫ْ ؤن ًهضع ٢غاعا ال ُب

ٓػ الًُٗ في َظا ال٣غاع ؤ  .ت ظِت ٢ًاثُتؤًم ماًج

ٓػٍغ  (:5:)صة ااإلا - غ  ٖالمؤلا ل ٖٓت الصخُٟت  بطاؤن ًىظع عثِـ الخدٍغ ؤخ٩ام  ل٠ساً ماوكغ في اإلاُب

 . ًمى٘ طل٪ مً املخا٦مت الجىاثُتال  ،َظا ال٣اهٓن 

ٓاص )سال٧ٟل م  (:77)صة ااإلا - ، ( ٣ٞغة زاهُت:3(، )33(، )24(، )21)، (9(، )8(، )5(، )3ت ألخ٩ام اإلا

ٓبهها الخبـ إلاضة ال ج ْػ ج٩ٓن ٣ٖ ْٚغامت ال ج خجا ْػ ؾخت ؤقِغ  ا٫  آالٝزالزت  خجا َاجحن  ٔخضب ؤٍْع

ٓبخحن  .ال٣ٗ

ٓاص )سال٧ٟل م  (:78)صة ااإلا - ٓبهها الخبـ إلاضة ال ج25، )(23(، )22(، ):ت ألخ٩ام اإلا ْػ ( ج٩ٓن ٣ٖ  خجا

ْٚغامت ال ج ْػ زالزت ؤقِغ  ا٫ؤلٟ خجا ٓبخحن ٔخضب ؤْ، ي ٍع  .َاجحن ال٣ٗ

ْػ ٌٗا٢ب بالخبـ إلاضة ال ج (:79)صة ااإلا - ْبٛغامت ال  خجا  
ً
ْػ قِغا ا٫،  ؤل٠ جخجا َاجحن  ٔخضةب ؤٍْع

ٓبخحن عث غ ال٣ٗ ْ  ؤِْـ الخدٍغ ٖٓت الصخُٟت ًٖ جىُٟظ ٢غاع  بطالٓن املخغعْن اإلاؿا امخىٗذ اإلاُب

ْػٍغ  ٓاعص في اإلا ٖالمؤلا مً  ْع الخ٨م  بطاْ (، 32صة )ابٓظٓب وكغ الغص ال حٗظع اليكغ بٗض نض

ٓبت اإلاكاع بليها في  ٖٓت الؿاب٣ت ال٣ٟغةالنهاجي بال٣ٗ ، ظاػ لهاخب الكإن ؤن ًيكغ عصٍ في مُب

ٓم ٖلُّ.  ٔ ؤزغ صخُٟت   .٩ٍْٓن طل٪ ٖلى ه٣ٟت املخ٩

ٓبهها الٛغامت 28، )(27صجحن )ات ألخ٩ام اإلاسال٧ٟل م  (::7)صة ااإلا - ْػ ال ج الخـي( ج٩ٓن ٣ٖ  ؤل٠ خجا

ا٫  .ٍع

ٓاص )سال٧ٟل م (:81)صة ااإلا - ٓبهها الٛغامت 34، )(:2(، )29(، )26(، )7ت ألخ٩ام اإلا ال  الخـي( ج٩ٓن ٣ٖ

ْػ ج ا٫مازالز خجا  .ثت ٍع

ٓاص )سالٟفي خالت م (:82)صة ااإلا - ٓػ يبِ 26، )(25(، )24(، )9(، )8(، )5(، )3ت ؤخ٩ام اإلا ( ًج

ٖٓ ، ؤٖضاص اإلاُب
ً
ا ٓبت بمهاصعة َظٍ ت الصخُٟت بصاٍع ٓػ ؤن ٣ًط ي الخ٨م الهاصع بال٣ٗ ٍْج

 .ٖضاصألا 

ٓبت مل (:83)صة ااإلا - ٓاص ) ؤيت خالٟفي خالت الخ٨م بال٣ٗ ٓػ لل9، )(8(، )3مً ؤخ٩ام اإلا ٣اض ي ؤن ( ًج



 

 

 

ٖٓت الصخُٟت. ًد٨م  بةٚال١ صاع اإلاُب

ٓبت مل (:84)صة ااإلا - ٓػ لل٣اض ي ؤن 25، )(24صجحن )امً ؤخ٩ام اإلا ؤيت خالٟفي خالت الخ٨م بال٣ٗ ( ًج

 ٓ ٖٓت الصخُٟت إلاضة ؤ٢هاَا زمؿت ٖكغ ً  ًد٨م بخُُٗل اإلاُب
ً
٧اهذ جهضع زالر مغاث  بطا ،ما

ٕٓفي  ؤ٦ثر ؤْ  ٧اهذ جهض بطاقِغ في  ؤْ، ألاؾب
ً
ُٖٓا ٓا٫ؾىت في  ؤْ، ع ؤؾب ٔ ألا  ألاخ  .زغ

ْػ مضة ال جٌٗا٢ب بالخبـ  (:85)صة ااإلا - ْبٛغامت ال ج خجا ْػ ؾخت ؤقِغ  ا٫  آالٝزالزت  خجا  ؤٍْع

ٓبخحن ٔخضةب غ َاجحن ال٣ٗ ْ املخغعْن اإلاؿ ؤْ، عثِـ الخدٍغ ٖٓت الا صخُٟت لٓن ْناخب اإلاُب

ٓصٍ ْالىاقغ ٖىض ْظ ا في بنضاع  ما بطا، ْالُاب٘  ٖٓت الصخُٟت باؾخمْغ ؾم آزغ اب ؤْؾمِا ااإلاُب

ْع ال٣غاع ا  ؤْ ،بٗض نض ٠٢ٓ بنضاَع  .ةٚال٢ِاب ؤْجغزُهِا  ةلٛاءب ؤْبخُُٗلِا  ؤْالخ٨م ب

ٓاص )سال٧ٟل م (:86)صة ااإلا - ٓبهها 53، )(51(، ):4(، )45) (،43(، )42(، )41ت ألخ٩ام اإلا ( ج٩ٓن ٣ٖ

ْػ الخبـ إلاضة ال ج غامت ال ج خجا ْ زالزت ؤقِغ ْٚ ا٫، ؤلٟ ػ خجا ٓبخحن ٔخضب ؤْي ٍع  .َاجحن ال٣ٗ

ٓاص )سال٧ٟل م (:87)صة ااإلا - ٓبهها الخبـ إلاضة ال ج55، )(54(، )44ت ألخ٩ام اإلا ْػ ( ج٩ٓن ٣ٖ   خجا
ً
قِغا

ْػ ْٚغامت ال ج ا٫،  ؤل٠ خجا ٓبخحن ٔخضب ؤٍْع  .َاجحن ال٣ٗ

ٓاص )سال٧ٟل م (:88)صة ااإلا - ٓبهها56، )(49(، )47(، )46ت ألخ٩ام اإلا ال  الخـيالٛغامت  ( ج٩ٓن ٣ٖ

ْػ ج ا٫مازالز خجا  .ثت ٍع

ٓاص ) ؤيت سالٟفي خالت م  (:89)صة ااإلا - ( 56، )(53(، )51)، (:4(، )46(، )43(، )41مً ؤخ٩ام اإلا

 ،
ً
ا ٖٓاث بصاٍع ٓػ يبِ اإلاُب ٓػ ؤن ٣ًط ي الخ٨م الهاصعًج ٓبت بمهاصعة َظٍ  ٍْج بال٣ٗ

ٖٓاث  .اإلاُب

ٓبت مل (::8)صة ااإلا - ٓاص ) ؤيت لٟخافي خالت الخ٨م بال٣ٗ ( 53، )(:4(، )45(، )43(، )41مً ؤخ٩ام اإلا

ٓػ لل٣اض ي ؤن ًد٨م بةٚال١ اإلاُبٗت   .صاع اليكغ ؤًْج
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  ؾاصؾا

 
٘ الٗماوي اإلا  الدكَغ

ّ
ت الغأي والخٗبُـغىٓ  م لخٍغ

 للكغ مً الىٓام ألاؾاس ي ٖلى (42اصة )جىو اإلا
ً
٣ْٞا ٓلت  ْاليكغ م٨ٟ ْالُباٖت  ت الصخاٞت  ٍْ ْألاْيإ : خٍغ

 ٌُ ْلت ؤْ  دٓغ ما ًاصي بلى الٟخىت ؤْ ًمـ بإمً الض ٓن، ٍُْ ٢ّٓ.الخـي ًبُنها ال٣اه  س يء بلى ٦غامت ؤلاوؿان ْخ٣

ٓم الؿلُاوي ع٢م ) ٓن اإلاىٓم لِظا الخ٤ ِٞٓ اإلاغؾ ْالظي 95/:5ؤما ال٣اه ْاليكغ  ٖٓاث  ٓن اإلاُب ( بةنضاع ٢اه

ْلّ ٧الخالي :  هدىا

 

 هىويالىو ال٣ا الؿماث الٗامت م
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 . لم ًخًمً ال٣اهٓن ؤي مباصت جخٗل٤ بهظا الخ٤ اإلابضأ الٗام

يغوعة   1

الخهى٫ ٖلى  

 جغزُو

 

الم  (:5ماصة ) - ْػاعة ؤلٖا ب في بوكاء مُبٗت ؤن ًخ٣ضم بُلب الترزُو لّ بظل٪ بلى  ٖلى ٧ل مً ًٚغ

ال  البُاهاث الالػمت الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓن، 
ً
ٌٟٗى مً طل٪ الخه٫ٓ ٖلى  مخًمىا

. ٓاهحن ؤزٔغ  ؤي جغزُو جىو ٖلُّ ٢

الم الب   (:6ماصة ) - ْػاعة ؤلٖا ذ في َلب الترزُو اإلاكاع بلُّ زال٫ "زالزت ؤقِغ" مً ٖلى الجِت املخخهت في 

 للُلب.
ً
ًا ٓع ٞع َْٗخبـغ ٖضم الغص في اإلآٖض اإلاظ٧ ش ج٣ضًمّ،   جاٍع

ٓػ ألخض ؤن ًؼا٫ْ مِىت اؾ (:27اصة )م - ٖٓاث ؤْ بوكاء صاع وكغ ؤْ ال ًج ٓػَ٘ ؤْ وكغ مُب خحراص ؤْ بُ٘ ؤْ ج

 
ً
الم، مخًمىا ٓػاعة ؤلٖا ٓػَ٘ ؤْ م٨خبت، ٢بل الخه٫ٓ ٖلى جغزُو بظل٪ مً الجِت املخخهت ب صاع ج

 البُاهاث الالػمت الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓن.

 لى (:29ماصة ) -
ً
ٖٓاث َب٣ا ؾدشجي مً مُب

ُ
الم ؾلُت 2( بىض )4و اإلااصة )ُٞما ٖضا ما ا ْػاعة ؤلٖا (، حٗخبر 

ا. ْوكَغ ٖٓاث  ْجضا٫ْ اإلاُب ٓػَ٘   الترزُو الٓخُضة لخ

ض بنضاع صخُٟت ؤن جخ٣ضم بُلب الترزُو لِا بظل٪ بلى صاثغة  (:55ماصة ) - ٖلى ٧ل ماؾؿت صخُٟت جٍغ

 ٖلُّ مً
ً
ٗا

 
٢ٓ الم، م ْػاعة ؤلٖا ْاليكغ في  ٖٓاث  ٓوي للماؾؿ اإلاُب  اإلامشل ال٣اه

ً
َُْٗي بًهاال ت الصخُٟت، 

ٍْدغع َلب ٖٓاث   ًٖ َظا الُلب،  ْالظي جًّٗ صاثغة اإلاُب ٓطط اإلاٗض لِظا الٛغى  الترزُو ٖلى الىم

ٍْدب٘ هٟـ  صخُٟت ظضًضة. بطا ؤعاصث اإلااؾؿتبنضاع  ؤلاظغاء ْاليكغ، 

الن للٗمل في الؿلُىت ؤن ج٩ٓن في (:64) ماصة - ٧ْْاالث ؤلٖا ْع اليكغ  ق٩ل قغ٦ت  ٌكتٍر للترزُو لض

ٍٓلِا ؤْ الخهٝغ ٞيها بإي  ٓػ بُِٗا ؤْ جد ال ًج لُت ؤْ جًامً ؤْ جٓنُت ؤْ جاظغ ٞغص،  ْصة اإلاؿْا مدض

الم. ْػاعة ؤلٖا ٓا٣ٞت   بٗض م
 
 ق٩ل مً ألاق٩ا٫ بال

ْلت  71ماصة ) -  ٖلى جغزُو بمؼا
ً
ٓػ ألي مدغع ؤْ ٧اجب ؤن ٌٗمل في ؤي صخُٟت مالم ٨ًً خانال ( : ال ًج

ْعئؾاء مجالـ بصاعة اإلااؾؿاث الصخُٟت  اإلاِىت مً صاثغة ْٖلى ؤصخاب الصخ٠  ْاليكغ ،  ٖٓاث  اإلاُب

ٓلِم   ٢بل خه
ً
ٓا في ؤٖمالِم الصخُٟت بهٟت صاثمت ؤْ ما٢خت مدغعًٍ ؤْ ٦خابا ٧ْْاالث ألاهباء ؤال ٌُٗى

 ٖلى َظا الترزُو .

ال٣ُىص ٖلى  3

ت  مماعؾت خٍغ

الغأي والخٗبُـغ 

والخ٤ في 

الخهى٫ ٖلى 

 اإلاٗلىماث

ٕٓ مً ٢بل 23ماصة ) - ٕٓ" ؤن ًدهل ٖلى بطن مؿب٤ بةظاػة اإلاُب (:ًجب ٖلى الُبإ ٢بل َب٘ "ؤي مُب

الم.  ْػاعة ؤلٖا

الم زال٫ ( : ٧ل حُٛحر ًُغؤ 28ماصة ) - ٓػاعة ؤلٖا ٖلى البُاهاث التي جًمنها َلب الترزُو ًجب ببالّٚ ل

ْزّ . ش خض  مً جاٍع
ً
ٓما  زمؿت ٖكغ ً

 لِا مً الجِت جهضع الصخ٠ في ؾل (:48ماصة ) -
ً
ُىت ٖمان مً زال٫ ماؾؿاث صخُٟت مغزها

٩ٍْٓن ل٩ل   لئلظغاءاث الخـي جدضصَا الالثدت الخىُٟظًت لِظا ال٣اهٓن، 
ً
الم َب٣ا ٓػاعة ؤلٖا املخخهت ب



 

 

 

ا. لُت بصاعة الصخ٠ الخـي جهضَع  ماؾؿت مجلـ بصاعة ًخٓلى مؿْا

ب في بنضاع صخُ (:49ماصة ) - ُٖٓت ق٩ل قغ٦ت جخسظ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جٚغ ٓمُت ؤْ ؤؾب ٟت ً

ت ؤْ  ب في بنضاع صخُٟت هه٠ قٍِغ ْصة اإلاؿاْلُت، ٦ما جخسظ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جٚغ مدض

ت لُت ؤْ جًامً ؤْ جٓنُت ؤْ جاظغ ٞغص، ؤْ قٍِغ ْصة اإلاؿْا ٍْسً٘ بوكاء  ٞهلُت ق٩ل قغ٦ت مدض

ْهٓام ٖملِا ْحٗضًالجّ بما ال ًخٗاعى 5/85ت ع٢م )ألخ٩ام ٢اهٓن الكغ٧اث الخجاٍع الكغ٧اث اإلاكاع بليها   )

ا٫ ٖماوي بطا   ٣ًل عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت الصخُٟت ًٖ زمؿماثت ؤل٠ ٍع
 
َْكتٍر ؤال م٘ ؤخ٩ام َظا ال٣اهٓن، 

ٓمُت، ٧اهذ الصخُٟت ا٫ ٖماوي بطا ٧اهذ الصخُٟت ْماثخحن ً ُٖٓت،  ْزمؿحن ؤل٠ ٍع   ْماثت  ؤؾب

ا٫ ٖماوي ْزمؿحن ا٫ ٖماوي بطا ٧اهذ هه بطا ٧اهذ الصخُٟت  ؤل٠ ٍع ْماثت ؤل٠ ٍع ت،  ت ؤْ قٍِغ ٠ قٍِغ

 الصخُٟت ٞهلُت.

ٓػ بُِٗا ؤْ  (::4ماصة ) - ال ًج ٓاَىحن ٖماهُحن،   بال٩امل إلا
ً
٧ٓا ٩ًٓن عؤؽ ما٫ اإلااؾؿاث الصخُٟت ممل

الم. ْػاعة ؤلٖا ٓا٣ٞت  ْبٗض م ٓاَىحن ٖماهُحن   إلا
 
ٍٓلِا ؤْ الخهٝغ ٞيها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ بال  جد

ٓطط ل٣ٗض  :(51ماصة ) - ْاليكغ بٖضاص هم ٖٓاث  م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإخ٩ام ٢اهٓن الكغ٧اث، جخٓلى لجىت اإلاُب

ص في ٣ٖض  دض 
ُ
ْهٓامِا ألاؾاس ي، ٖلى ؤن ج جإؾِـ اإلااؾؿت الصخُٟت الخـي جخسظ ق٩ل قغ٦ت مؿاَمت 

 
ً
٣ْٞا ْبظغاءاث اهخساب مجلـ بصاعة اإلااؾؿت  ض للىٓام الظي ًدضصٍ ٣ٖ  الخإؾِـ ؤٚغاى الصخُٟت 

 الخإؾِـ.

ال ـحٗخب (::5) -  للماؾؿت الصخُٟت الخـي نضع لِا، 
ً
 زانا

ً
ٓا٣ٞت ٖلى بنضاع الصخُٟت جغزُها غ اإلا

ْػاعة ؤلاٖالم. ٓا٣ٞت   بم
 
ٓع ه٣ل اإلال٨ُت، بال ٓعة مً ن  جيخ٣ل مل٨ُخّ بإًت ن

 

اإلادٓىعاث   1

ت  اإلا٣ُضة لخٍغ

 الغأي والخٗبُـغ

  (:24ماصة ) -
ً
ٖٓا ٓػ للُبإ ؤن ًُب٘ مُب ْعي ٚحر ُم  ال ًج ٕٓ ص ٓػ َب٘ مُب ْلّ، ٦ما ال ًج غزو لّ، مى٘ جضا

ْع. ٢ّْٟ ًٖ الهض  ؤْ ج٣غع بلٛاء جغزُهّ ؤْ حٗضًلّ ؤْ 

٤ اإلاىاصاة بإهباء :2ماصة ) - ٖٓاث الصخُٟت ًٖ ٍَغ ٓلحن الترٍْج لبُ٘ اإلاُب دٓغ ٖلى الباجٗحن اإلاخج ًُ :)

ٖٓت ؤْ ًسضف ألازال١ ؤْ ًدىافى  ْاعصة في اإلاُب  م٘ آلاصاب الٗامت، ؤْ ًسال٠ الىٓام الٗام.٧اطبت ؤْ ٚحر 

د (:32ماصة ) - ٖٓاث مسالٟت للىٓام الٗام ؤْ جدىافى م٘ آلاصاب الٗامت، ٦ما ًمى٘ ًُٓ غ اؾخحراص ؤًت مُب

الم ؤْ مً ًٟٓيّ في طل٪. ْػٍغ ؤلٖا ٩ٍْٓن َظا الخٓغ ب٣غاع ًهضع مً  ْلِا في الؿلُىت،   جضا

ٓػ وكغ ما مً قإهّ الىُ (:36ماصة ) -  ؤْ ال ًج
ً
ل مً شخو ظاللت الؿلُان ؤْ ؤٞغاص ألاؾغة اإلاال٨ت جلمُدا

ٓػ الخدٍغٌ يض هٓام الخ٨م في الؿلُىت ؤْ ؤلاؾاءة بلُّ ؤْ  ال ًج ٓعة،   بال٩لمت ؤْ باله
ً
دا جهٍغ

ٍج ما ًخٗاعى م٘ مباصت الضًً ؤلاؾالمي الخى٠ُ. ٓة بلى اٖخىا١ ؤْ جْغ  ؤلايغاع بالىٓام الٗام ؤْ الضٖ

دٓ (:37ماصة ) - ٧ْل ما ًخٗل٤ ًُ ْلت ؤْ ؤمنها الضازلي، ؤْ الخاعجي  غ وكغ ٧ل ما مً قإهّ اإلاؿاؽ بؿالمت الض

ٓماث ؤْ ؤزباع ؤْ اجهاالث  ْزاث٤ ؤْ مٗل ْؤًت  ٓاثدِا الضازلُت،  ْل ْؤهٓمهها  ت ْألامىُت  باألظِؼة الٗؿ٨ٍغ

ء ْاإلا٣ْغ ٖٓت  ْاإلاؿم الم اإلاغثُت  ٓاًء ؤ٧ان اليكغ مً زال٫ ْؾاثل ؤلٖا ت ؾ ة ؤْ مً زال٫ عؾمُت ؾٍغ

 بةطن مً الؿلُاث املخخهت، 
 
ٓماث، بال ٓماجُت ؤْ ْؾُلت مً ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗل اؾخسضام الكب٨ت اإلاٗل

ضة الغؾمُت. ا في الجٍغ ٓمت ٢بل وكَغ دٓغ وكغ ههٓم الاجٟا٢ُاث ؤْ اإلاٗاَضاث الخـي ح٣ٗضَا الخ٩ ًُ  ٦ما 

ىُت (:38ماصة ) - ٓػ وكغ ما مً قإهّ ؤلايغاع بالٗملت الَٓ ، ؤْ ًاصي بلى بلبلت ألا٩ٞاع ًٖ ؾ١ٓ اإلاا٫ ال ًج

 بالؿلُىت ؤْ الٓي٘ الا٢خهاصي للبالص.

ٍْت. (:39ماصة ) - ْالضًاهاث الؿما ٓػ وكغ ٧ل ما مً قإهّ اإلاؿاؽ باألزال١ ْآلاصاب الٗامت   ال ًج

ْالخـ (::3ماصة ) - ا،  ْٚحَر ٓا٫ الصخهُت  ٢ْاج٘ الخد٣ُ٣اث ؤْ املخا٦ماث اإلاخٗل٣ت باألخ ٓػ وكغ  ي ال ًج

الث. ٠ ما ًجغي في الجلؿاث ؤْ اإلاضا ٓػ بؿٓء ٢هض جدٍغ ا، ٦ما ال ًج  جدٓغ املخ٨مت وكَغ

ٓع ؤْ الخٗل٣ُاث الخـي جخهل بإؾغاع الخُاة الخانت ؤْ الٗاثلُت  (:41ماصة ) - ٓػ وكغ ألازباع ؤْ اله ال ًج



 

 

 

 لخ٨م ٢ًاجي ؤْ ٢غاع بصاٍع
ً
 بطا ٧ان اليكغ جىُٟظا

 
 لؤلٞغاص، بال

ً
٩ٍْٓن الترزُو ج٣خًُّ مهلخت ٖ ا امت، 

ْػٍغ ؤلاٖالم.  باليكغ ب٣غاع مً 

ٓػ وكغ ٧ل ما مً قإهّ الخدٍغٌ ٖلى اعج٩اب الجغاثم ؤْ بزاعة البًٛاء ؤْ بقاٖت  (:42ماصة ) - ال ًج

ح الك٣ا١ بحن ؤٞغاص املجخم٘.  الٟدكاء ؤْ بض ْع

ٓع ؤْ مؿدىض ٩ًٓن ٢ض نضع ُّٞ ؤمغ (:43ماصة ) - ٓػ وكغ ؤي زبر ؤْ م٣ا٫ ؤْ ن الم  ال ًج ْػٍغ ؤلٖا مً 

 بٗضم اليكغ خخـى جخم بظاػجّ مً هٟـ اإلاهضع.

ْعَا بإي ق٩ل مً  (:44ماصة ) - ٓايُ٘ الخـي جضزل يمً ٢غاع جغزُو نض ٓػ للصخ٠ ؤن جدىا٫ْ اإلا ال ًج

 ألاق٩ا٫.

ا  (:45ماصة ) -  وكَغ
ً
ٓعا  مدٓ

ً
ٓاصا ٖٓت جخًمً م الهاث اإلاُب ا مً ؤلٖا ٓػ وكغ بٖالهاث صخُٟت ؤْ ٚحَر ال ًج

 
ً
ٓع، ؤْ وكغ  ٣ْٞا ٓػ وكغ بٖالهاث مً قإجها جًلُل الجمِ ألخ٩ام َظا الٟهل مً ال٣اهٓن، ٦ما ال ًج

الهاث  ْباليؿبت إٖل ْػاعة الصخت،   بةطن زام مً 
 
ٍْت ؤْ اإلاؿخدًغاث الُبُت بال بٖالهاث جخٗل٤ باألص

ْالش٣اٞت. ٓمي  ْػاعة الترار ال٣  اإلاهىٟاث الٟىُت ًغظ٘ بلى 

 

الجؼاءاث  1

 وال٣ٗىباث

ٖٓاث الخـي جخٗاعى م٘ ألازال١  (:33اصة )م - الم ؤن ًمى٘ مً الخضا٫ْ في ؾلُىت ٖمان، اإلاُب ْػٍغ ؤلٖا ٖلى 

ٓاٖض  ْال٣ ْآلاصاب الٗامت ؤْ الخـي جخٗغى للىٓام الٗام ؤْ جسال٠ مباصت ؤلاؾالم الخى٠ُ ؤْ الخ٣الُض 

ُت.  اإلاٖغ

ْجها (:34ماصة ) - الم، ؤن جًبِ  ٓػاعة ؤلٖا ٓػ للجِت املخخهت ب ٖٓاث الخـي ج٣غع مى٘ ًج  اإلاُب
ً
ا صع بصاٍع

ٓاص الؿاب٣ت مً َظا ال٣اهٓن. ْلِا ؤْ بصزالِا بم٣خط ى ؤخ٩ام اإلا  جضا

ْع  (:59) ماصة - ٢ٟٓذ ًٖ الهض ش الترزُو بها ؤْ بطا ج بطا لم جهضع الصخُٟت زال٫ "ؾخت ؤقِغ" مً جاٍع

ْاليكغ بل ٖٓاث  ٓػ للجىت اإلاُب ْللمخًغع مضة "ؾخت ؤقِغ" مخهلت صْن ٖظع م٣ب٫ٓ، ًج ٛاء الترزُو 

الم زال٫  ْػٍغ ؤلٖا ا بلى  ش ببالّٚ ب٣غاع ؤلالٛاء. 41الخٓلم مً ٢غاَع  مً جاٍع
ً
ٓما ً 

ْػ ؾىت، ؤْ بٛغامت ال  (:26ماصة ) - ٗا٢ب مغج٨بها بالخبـ، مضة ال جخجا ٌُ ٓاص الؿاب٣ت  ٧ل مسالٟت ألخ٩ام اإلا

ٓاػ ٚ ، م٘ ظ
ً
ٓبخحن مٗا ا٫ ٖماوي، ؤْ بال٣ٗ ْػ "زمؿماثت" ٍع ت جخجا ، ملخْٓ

ً
 ؤْ جهاثُا

ً
ل٤ اإلاُبٗت ما٢خا

 )الٟهل الشاوي (.

ْػ ؾيخحن  (:35ماصة ) - ٗا٢ب مغج٨بها بالخبـ مضة ال جخجا ٌُ ٓاص الؿاب٣ت،  ٧ل مسالٟت ألي خ٨م مً ؤخ٩ام اإلا

، )الٟهل الشالض(.
ً
ٓبخحن مٗا ا٫ ٖماوي ؤْ بال٣ٗ ض ٖلى ؤلٟي ٍع  ؤْ بٛغامت ال جٍؼ

ض م٘ ٖضم ؤلازال٫ بإًت ٖ (:46ماصة ) - ٓبت ؤقض ًىو ٖليها في ؤي ٢اهٓن آزغ، ٌٗا٢ب بالخبـ مضة ال جٍؼ ٣

، ٧ل مً زال٠ ؤخ٩ام 
ً
ٓبخحن مٗا ا٫ ٖماوي ؤْ بال٣ٗ ْػ "ؤلٟي" ٍع ٓاث، ؤْ بٛغامت ال جخجا ًٖ "زالر" ؾى

 ( مً َظا ال٣اهٓن.36اإلااصة )

ٓاص مً ) (:47ماصة ) - ْػ "ؾيخحن" ؤْ ( ٌٗا٢ب مغج٨بها بالخبـ مضة ال ج45-٧37ل مسالٟت ألخ٩ام اإلا خجا

.
ً
ٓبخحن مٗا ا٫ ٖماوي ؤْ بال٣ٗ ْػ "ؤلٟي" ٍع  بالٛغامت الخـي ال جخجا

 

 

 



 

 

 

 ادلبحث انثبنث

 اإلَسبٌلُبص درخت متخغ ادلدافؼني ػٍ حمىق  

بني  يب انفخزةخالل  وانخؼبُـز أٌببحلك يف حزَت انز

  و3124 – و3122
 

 
ً
ٓ  ٣ْٞا ١ٓ وؿانؤلااَا اإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣ جل٣ الخـيث ماللمٗل ٓن ًٖ خ٣ ، ًخٗغى اإلاضاٞٗ

ْ  ؤلاوؿان ٖٓت  ٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت ألق٩ا٫ مخى ٓن في الض ْجّْالصخُٟ الجؿامت مً  مخٟا

مْ  ،اثههها٧الا  ت الغ الاهخ٣ام٫ األٖا ٖت في مجا٫ خٍغ  ْالخٗبُـغ ؤيُت بؿبب مباقغة ؤوكُههم اإلاكْغ

 ٓ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓ ماْالخه ْاهخ٣اص ؤصاء الخ٩ ٓع  ث،ماث   َْىا ه
ً
 اثههها٧الا بإبغػ مٓاَغ  ص بُاها

ْػ ْال ١ٓ حَالذ اإلاضاٞٗ الخـياث خجا  : ؤلاوؿانن ًٖ خ٣

ْم .2 ٓمت  ْاهخ٣اص الخ٩ ٗاث ؤمىُت جهاصع خ٤ مؿاءلت  ٓظب حكَغ عؾت مااإلاخابٗاث ال٣ًاثُت بم

ت الغ  ٫ٓ ٖلى اإلا ْالخٗبُـغ ؤيخٍغ ٓ ْالخه ْطل٪ ؤلاوؿانث اإلاخٗل٣ت بد١ٓ٣ ماٗل  اثاههها٧ب، 

٫ٓ وكغ "ؤزباع ٧اطبت" جخٗل٤ بمؼاٖم  ض في للؿمٗت الب ؤلاؾاءة" ؤْالٗام"،  ألامً"ج٨ضًغ  ؤْخ

ٓ  ؤْ ،"الخاعط ٧ْاطبتمابمضاص ظِاث زاعظُت بمٗل  . بلخ....ث مًللت 

ٓوي بمٗؼ٫ ًٖ الٗالم  الاخخجاػ .3 ٍٓلت يالخاعجٚحر ال٣اه  . لٟتراث َ

خضاءاث .4 ْالترَْ٘ ؤزىاء  ؤلٖا ْالههضًض  ُههم في مجا٫ الضٞإ بؿبب مباقغة ؤوك ؤْالجؿضًت 

 . الٟؿاص ٢ًاًاال٨ك٠ ًٖ  ؤْؾُاؾُت  بنالخاث ةظغاءاإلاُالبت ب ؤْ ،ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣ 

1.  ْ ْالخ٨ٟحر.  ؤلاؾاءةالدكِحر   بالؿمٗت 

ٓص ٖلى ؾٟغ اإلاضاٞٗحن بؿبب م .1 ١ٓ ماٞغى ٢ُ ٖت في مجا٫ خ٣ عؾت ؤوكُههم اإلاكْغ

 . ؤلاوؿان

جخجغؤ ٞيها ٖلى  الخـي الخاالثْمهاصعتها في  بٚال٢ِاْ  ٖالمؤلا ٞغى ع٢ابت مكضصة ٖلى ْؾاثل  .1

٦ْباع اإلاؿ ؤْ الٟؿاص ٢ًاًا٦ك٠  ٓمت  ْمؿاءلت الخ٩ ْ اهخ٣اص  ْلت. ا  لحن في الض

 

ت الغ اههها٧بغػ أل ًلي عنض  ماُْٞ  ٓ   ْالخٗبُـغ ؤياث خٍغ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل َالذ  الخـيث ماْالخ٤ في الخه

 : عاؾتفي الض٫ْ الٗغبُت مدل الض ؤلاوؿانن ًٖ خ١ٓ٣ حاإلاضاٞٗ



 

 

 

ْالباخض اإلا ٢ط ى : الُمً  اب ٢ًاًاخسهو في الصخٟي  مً  ؤ٦ثر" قاٌ٘خُضع  ؤلالّ"ٖبض  ؤلاَع

ٓاث ؤعب٘   ؾى
ً
ٓاث في  6لخ٨م ٢ًاجي بالسجً  جىُٟظا بضٖٔٓ اعجباَّ بدىُٓم  ،م3122 ًىاًغ 29ؾى

  ماُٞ ،ال٣اٖضة
ً
٢ُٓت ؤن مدا٦مخّ ٢ًاثُا ْز جغجر اإلاهاصع الخ٣  ٣ت بٗملّ الصخٟيُٖلى نلت 

اب ٢ًاًافي  ؤلاؾخ٣هاجي ْع ؤلاَع ْؤهّ اؾههضٝ بؿبب ٦كّٟ ؤصلت جخٗل٤ بض الًاث،  اإلاخدضة في هجٓم  ال

ٓمت لخىُٓم ال٣اٖضة ظىٓب الُمً ٓا٢٘ مٖؼ ٓصًت ٖلى م م٣خل ٖكغاث الؿ٩ان  بلىؤٞط ى  ،بال٣ىابل الٗى٣

ْوؿاء.   منهم ؤَٟا٫ 

 الصخٟي الُمجي / ٖبض ؤلالّ خُضع

ٓبت بالسجً  3122املخخجؼ مىظ ًىاًغ  ٓاث  6م لخىُٟظ ٣ٖ  ؾى

 

 

ٓهُٓ 5ْفي  ثما ٟي٨م ٖلى الصخُخ  م3123 ً ْ ، مغاؾل صخُٟت "اإلاهضع ظض ٧اْع  الًً ن ؤ

ْ " بالسجً إلاضة ٖام بههمت وكغ ؤزباع ٧اطبت، ٖلى زلُٟت اتهامّ إلاؿتل٨ترْهُؤلا ٓػاعة ا ٫ ب

ٓعٍ في ًاٞٓت البُبمدا الاجهاالث ٓٞمبر  (،225)الٟؿاص ٢ًاًاء بالخ ْظِذ  م3123ْفي ه

زباع ٧اطبت ث بيكغ ؤمااتها - الٟؿاص ٢ًاًامٗجي ب٨ك٠  بل٨ترْويمضْن  - للصخٟي دمحم الٗبس ي

ْلٖلى زلُٟت  ت ؤوكئذ إلاخابٗت ٢ًاًا  ،ْٞاء"٢ًُت ٞؿاص زانت بمٓؾؿت " ّجىا ْهي َُئت زحًر

ٓعة ًىاًغ   (115). م3122ظغحى ز

ْالههضًضاث بال٣خل، منهم: دمحم حْحٗغى الٗضًض مً الصخُٟحن الُمىُ ن لالٖخضاءاث الجؿضًت 

غ ٌاٖ ْل" صخُٟتل عثِـ جدٍغ ٓمُت" ىألا  (،227ال٣خل)عؾالت تهضًض ب 41مً  ؤ٦ثر الظي جل٣ى ،الُ
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م  ما٦ ٓاويحٗغى ٖبض ال٨ٍغ ٓعٔ" ًٖٓ  ،الخُ غ الؿاب٤ لصخُٟت "الك ماجمغ عثِـ الخدٍغ

جي ٓاع الَٓ  الخجم٘ الُمجيلههضًضاث ٖضًضة بال٣خل" ٖلى زلُٟت اهخ٣اصٍ لخؼب " ،الخ

 ،الصخٟي ؾ٠ُ الخايغي  م3123 ًىاًغاؾههضٞذ الههضًضاث بال٣خل في  ما٦ (،228لئلنالح")

 ْ ٕٓ الصخُٟت  ؤيغمذ  م3123 ٞبراًغ 29ْفي  " في ٖضن، ٖالمؤلا مضًغ ٖام ماؾؿت "الكم

ٓم" للُب٘")ٖىانغ مؿلخت الىاع في م٣غ اإلااؾؿت ؤزىاء م ٫ٓ صخُٟت "ؤزباع الُ  (.  229ش

ْعَا في الهغاٖاث الضاثغة في الُمً، حٗغى  للخدالٟاثّ ْٖلى زلُٟت اهخ٣اصاج ْص ال٣بلُت 

خضاء مً ٖىانغ مؿلخت جدب٘  الصخٟي دمحم ٓالُت  ؤخضاإلا٣الر اٖل ٓاث اإلاؿلخت اإلا ٢ُاصاث ال٣

ٓعة   (. :22)للش

ْالدكِحر ْخمالث الخ٨ٟحر،  ؿانؤلاواإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  الٗضًض مً حٗغيذ ما٦ للههضًض 

 ْمنهً:

بري،ؾامُت  ١ٓ  ٔخضبْهي  ألٚا ْالىاقُاث في الٗمل الؿُاس ي،  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣

ْمٗىُت ب٨ك٠  يْحٗمل صخُٟت ف  " للٗضًض  ذحٗغي قي الُمً، الٟؿاص ٢ًاًاصخُٟت "الكإع

ْالدكِحر بها ٖلى ن ْاإلاخابٗت ال٣ًاثُت  ٓانل اث اٟدمً الههضًضاث  خُض ؤ٢ام  ي،عماالاظخلخ

 121. "ؤلاؾالم بَاهتصٖٔٓ ٢ًاثُت يضَا بههمت " الؿُاس ي ؤلاؾالمخؼاب ؤ ؤخضؤًٖاء  ؤخض

ْج٨ٟحر بؿبب ٦خابهها بكغي اإلا٣ُغي،   ْهي هاقُت ؾُاؾُت حٗغيذ لخملت حكِحر 
ً
اتهمذ  م٣اال

ٓعة با   بلىُّٞ جُاعاث ؾلُٟت بالؿعي  ٓن مً ؤنضع عظا٫  ٢ْض ،ؾم الضًًمهاصعة الش صًً م٣غب

ٔ الُمجي ٞخ ؤلانالحخؼب  اخب اْ ٓاث ٖلى ُب٤ُ خض الغصة ٖليها بٗض ج٨ٟحَر ْاهدكغث جل٪ الضٖ  ،

ٓانل  عة سخب الجيؿُت الُمىُت منها) ماي، ٦عماالاظخنٟداث الخ ٓاث بًْغ  (. 232اهدكغث صٖ

ْزانت في الجىٓب للمهاصعة، منها: صخُٟت "ٖضن الٛض" ْ  ،٦ظل٪ حٗغيذ ٖضة صخ٠ ًمىُت 

ٓبُت" ،اء"مىألا "  (. 211ْصخُٟت "ال٣ًُت" ) ،ْ "الجى

ذ ٓ   : ال٨ٍى  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ زالزت مً اإلاضاٞٗحن ًٖ اظّ ً

َْم  ٍٓذ  ضيفي ال٩ ، ْ الؿُضة عها : الؿُض ٖبضهللا الٞغ
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ضي  ٖبضهللا الٞغ



 

 

 

ٗضْن  ْالؿُض ُمىظع الخبِب ؤخ٩االؿ   ، 
ً
ٓاث بههمت " بلىبالسجً جهل  ما ْطل٪ ألامحر بَاهتزمـ ؾى  ،"

 
ُ
ل لٖلى زلُٟت زُاب ؤ ٍٓعؤث ُّٞ الؿلُاث ال م،٣3124ي في ببٍغ خُض  ،"ألامحر بَاهت" ت ؤهّ ًخًمً د٩ُ

ٍٓتي 31صة )اجىو اإلا ْاليكغ ال٩ ٖٓاث  ٓن اإلاُب الخٗغى لصخو أمحر البالص  ال ًجىػ :" ٖلى ؤهّ( مً ٢اه

 ال ًجىػ أن ًيؿب له ٢ى٫  ما٦ حالى٣ض،
ّ
           .ي"ألامحر زام م٨خىب مً الضًىان  حاطن ئال

  

ىُت لغنض الا  ٍٓذ ههها٧َْٗمل مضاٞٗٓ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان الشالزت باللجىت الَٓ ، NCMV -اث في ال٩

ٓز٤ُ الا  الخـي ٓم بخ ت ههها٧ج٣ ٍٓذ الخٗبُـغاث يض خٍغ  (.213)في ال٩

 

 ظاؾمبً ؾلُمان 

شْب ل 29  خاٍع ٍٓدُت باٖخ٣ا٫ م3124 ابٍغ ت ال٩ ، ٢امذ الكَغ

 مان بً ظاؾم بِىماالؿُض ؾلُ ؤلاوؿانْاخخجاػ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ 

ٓز٤ُ ْ عنض مٓاَغة في مى٣ُت  ٓم بخ ٍٓذ،٧ان ٣ً  ألاهضلـ بمضًىت ال٩

ن بً ظاؾم ٌٗمل م٘ اللجىت ماؾلُ ؤلاوؿانْ اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ 

ٓز٤ُ اخخجاط  ،اثههها٧الا الَٓىُت لغنض  ٓم بخ ْ ٧ان ٖىض اٖخ٣الّ ٣ً

ُم اإلاٗاعيت الؿُض مؿلم البرا٥،  ٧ان ًغا٢ب مابِىْ  جًامجي م٘ ٖػ

نِب ؾلُالاخخجاط
ُ
ت ن بً ظاؾم بالغناما، ؤ  بلىحٗمض ْ م اإلاُاَي ٢بل ؤن جًغبّ الكَغ

ٓم ما٢ْض ؤٞغظذ الؿلُاث ًٖ ؾلُ ،اٖخ٣الّ ل ب 32ن بً ظاؾم ب٨ٟالت ً ْطل٪ بٗض م3124بٍغ  ،

ٍٓدُتؤً 5 ت ال٩ ٓاؾُت الكَغ ْعنض اخخجاط بمى٣ُت  ،ام مً اٖخ٣الّ ب ٓز٤ُ   ألاهضلـل٣ُامّ بخ

ٍٓذ  .(211)بمضًىت ال٩

 مؿلم البرا٥

ٓبغ ؤؤهّ في  مما ًجضع بىا ط٦ٍغ َىا ث يض ماْظِذ اتها م٦3123خ

 ٔؤخضوي الؿاب٤ مؿلم البرا٥، جخٗل٤ ب٩لمت ؤل٣اَا في االبرإلا

 بَاهتاإلآاَغاث الٗامت في الٗانمت، عؤث ٞيها الؿلُاث ؤجها جمشل "

ٓهت ال جمـ الخـيألمحر البالص"  ٓم  ْ ،حٗخبر طاجّ مه ل ؤبٍغ 26في ً

ْلخ٨مذ مد٨مت الضعظت  م3124 م٘ الكٛل  ٓاثؾى 6ى بالسجً ألا
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ْلت ؤلاؾاءةْ الىٟاط ٖلى الىاثب مؿلم البرا٥ بههمت  ٓص  ،ألمحر الض ٓم ججم٘ خك ْخضر في هٟـ الُ

ْاإلاخٗاَٟحن م٘ ٢ًُت مؿلم البرا٥ ؤ ٓان البرا٥ في مى٣ُت مامً اإلاٗاعيحن  ْ  ،ألاهضلـم صً

ٓص في مؿحرة قملاؾ ل  33، ْفي آلاالٝ هدٓ السجً اإلاغ٦ؼي ذ عث َظٍ الخك ؤمغ  م3124ؤبٍغ

  الاؾخئىا٢ٝاض ي مد٨مت 
ً
٠٢ٓ هٟاط الخ٨م ما٢خا  125.االؾخئىاٝب الٟهللخحن  ب

 خمض الى٣ي

ل    م3123ْفي ؤبٍغ
ُ
َْٓ مً ؤٞغاص ا الكُُٗت  ألا٢لُتٖخ٣ل خمض الى٣ي، 

ُْخ  ٓهُٓ بالسجً اإلاؿلمت،  ٓاث م٘  ٨21م ٖلُّ في ً  ألاقٛا٫ؾى

  الكا٢ت،
ُ
ٍٓتر»صًً ل٨خابخّ عؾاثل ٖلى ْؤ مل٨ت ء اإلاماًيخ٣ض ٞيها ٖػ ،«ج

ً ْالبدٍغ ٓصًت  الظي  الاؾخئىا٧ْٝان  ،ؤلاؾالم« ةَاهتب»ْ الٗغبُت الؿٗ

مّ ال ًؼا٫ ٢ُض الىٓغ في  شْب ،الؿىت جهاًت٢ض  ٓبغ ؤ 41 خاٍع  م٦3124خ

 (126)الخ٨م الهاصع ٖلى خمض الى٣ي.  الاؾخئىاٝضث مد٨مت ؤً

ْػاع  ما٦ ٍٓدُت في صٌؿمبر  ٖالمؤلا ة ٢امذ  ٓم"  م3123ال٩ ٓح ل٣ىاة "الُ بسخب الترزُو اإلامى

م م ،تالخان ٓاثذ سالٟبٖؼ تهها لل م ٢ُامِا  ،ؤٚل٣ذ الؿلُاث صخُٟت "الضاع" ما، ٦ؤلاصاٍع بٖؼ

ىُت  ؤلايغاعْ  ،الُاثُٟت تالٟخىبالخدٍغٌ ٖلى  ٓخضة الَٓ  فيث غ وك م٣االثًخٗل٤ ب ماُٞبال

ض ْاٖخبرث مٍا   (.217)ة للكُٗتالصخُٟت 

 ٢ُغ: 
ُ
ٗض ٢ًُت الكاٖغ ال٣ُغي دمحم بً ح

 
ً
ٓطظا   الظًب العجمي هم

ً
ٓ  ناعزا ث مالخٗامل الخ٩

ت  الغ  الخلُجُت ، خُض جم ْالخٗبُـغ ؤيم٘ خٍغ

 
ً
ْمدا٦مخّ ٢ًاثُا ْالخ٨م  ال٣بٌ ٖلى الكاٖغ 

 بلى بٗض مدا٦مت جٟخ٣غ ،اإلاابضٖلُّ بالسجً 

ًمشل  ما ٓ َْ ، ْاإلاىهٟت املخا٦مت الٗاصلت مٗاًحر

 اههها٧
ً
ت  ا ٌُ  ،الخٗبُـغللخ٤ في خٍغ خ٨م  كغ  لم 

ًالظي ن املخ٨مت شب ضع في ؾٍُغ  :3 خاٍع
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 ٖغ ال٣ُغي دمحم بً الظًبالكا
 ؾىت بؿبب ٢هُضة قٗغ ٢ا٫ ٞيها  26الخ٨م بالسجً 

ٓوـ بٓظّ الىسبت ال٣مُٗت" ...  ْ " ٧لِم بال  )"٧لىا  ج

 اؾخصىاء خغامُت"(

 



 

 

 

ٓٞمبر ٓن ً ؤي بلى، م3123ه م ؤن ٢اه م بزالٟبً الظًب ٢ض اٖؼ اء الجلؿت صٖاء الىُابت ؤزىّ، ٚع

ٓعة في ٢ُغ، بلىصٖا  ص٢اث٤ ؤهّ 6صامذ  الخـي  الم ٨ًً  ز
ً
ٓصا ٓظ  ما٨مت، ٦ب٣اٖت املخ بً الظًب م

ٓص مدا٦مت  عص ٖلى اصٖاءاث الىُابت، ؤْصٞإ  ؤيمً ج٣ضًم  - خؿب مدامُّ - مىّٗ ال٣اض ي ْحٗ

ٓوس ي"، ؤبضم3122 ًىاًغ بلى٢هُضة جغظ٘  بلىبً الظًب ا ٓان "الُاؾمحن الخ بً الظًب ا ٔ، بٗى

ًٖاء ٢هاثض جًم م٣اَ٘ بها حٍٗغٌ بإ ٧ان ٢بل طل٪ ٢ض جال ماايت َىا٥، ٦ُضٍ لالهخٟإًجٞيها 

ت الخا٦مت.  باعػًٍ في الٗاثلت ال٣ٍُغ

ٓباث ال٣ُغي  (245)صة ااإلاؤن  ْمما ًجضع ط٦ٍغ ٓن ال٣ٗ ٓبت ٖلى جىو مً ٢اه السجً إلاضص ٣ٖ

ٓاث لـ 6 بلىجهل  ٢ّٓ ْؾلُاجّ،  ألامحر عؾتماَغ١ الٗالهُت في م ٔإخضب"٧ل مً ًَٗ ـؾى  ؤْلخ٣

 ٖاب في طاجّ"، 
 
بً الظًب ًض٫ ٖلى ؤجها اّ املخ٨مت ٖلى ؤن خ٨م السجً اإلاابض الظي خ٨مذ ب بال

ٓباث،  (241)صة اؤصاهخّ بههمت ؤزُغ، مبِىت في اإلا ٓن ال٣ٗ ْلتْهي ؤال مً ٢اه ٢لب هٓام " مدا

ٓبت  (241)صة اجىو اإلاخُض  ،الخ٨م في البالص" ضامٖلى ٣ٖ في َظٍ الخالت. لم ًخطر ؤؾاؽ  ؤلٖا

ٓظُّ َظٍ الههمت  ٓن الشاوي ًىاًغفي ٢هُضجّ في  ابً الظًب بلىج بً الظًب الم ًؼص ْ ، م٧/3122اه

ٓوـ. ُض إًالخ ببضاءًٖ    لالهخٟايت الكٗبُت في ج

شُت ٢ض اٖخ٣لذ بألامىْٖلى نُٗض آزغ، ٧اهذ الؿلُاث  ١ٓ  م3122عؽ ما 2 خاٍع اإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣

ْخت،ؾلُان زلُٟت  ؤلاوؿان إلاضة  الخلُٟيْبٗض جٟخِل بِذ ْؾُاعة الؿُض  الخلُٟي في الض

ْلت بلى ألازحرخُض َظا ؾاٖخحن ا٢ ٓان ؤمً الض ٫ٓ مً َٝغ ؤٖ ْؤقاعث مهاصع  ،م٩ان مجِ

٢ُٓت  ٓن اٖخ٣ا٫  بلىخ٣ ٕ في مجا٫ خ١ٓ٣  ّيكاَبالخلُٟي ًإحي ٖلى نلت ٧ ٧ْان  ،ؤلاوؿاناإلاكْغ

خُض  ،م3121ؾىت بضاًت ٚاًت بلىالٗام إلاىٓمت ال٨غامت  ألامحنٌكٛل مىهب  الخلُٟيالؿُض 

 (.213) ؤلاوؿانل٪ مىٓمت ظضًضة للضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ اوسخب منها لُاؾـ بٗض ط

ٓن ًٖ خ١ٓ٣ ن: ماٖ ٓاظّ اإلاضاٞٗ ُٖ  ؤلاوؿانً ت الغ مان ؤزىاء ممافي   ؤيعؾت خ٣ِم في خٍغ

ٓمت، ال  ْالخٗبُـغ م في باقي الخـياث ظؿُمت ٖلى قا٧لت جل٪ ههها٧ْمؿاءلت الخ٩  ًخٗغى لِا ػمالَئ

ٓن الخلُج ص٫ْ  ْ ، للمًا٣ًاث، خُض ًخٗغ ى اإلاضاٞٗ ٠ُ٢ٓ الخٗؿٟي،  حر ٚ الاخخجاػْالخ

ٝ اخخجاػ ؾِئت ٓوي في ْْغ ْالخٗظًب جدذ ال٣اه ٓاب،  ْاإلاخابٗاث  ،ؾاءة اإلاٗاملتبْ  الاؾخج

ن مافي ٖ ؤلاوؿانْحٗض مخابٗت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ، ؤلاههاٝم مدا٦م جٟخ٣ض ماال٣ًاثُت ؤ

 
ً
ابت"الخجمِغ" ْ " ٢ًاًافي  م3123في الٗام  ٢ًاثُا ٓ الظاث في  ؤلٖا ث ماالؿلُاهُت" ْ"اإلاٗل
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 " تل٨ترْهُؤلا
ً
 لؿُاؾْاضخ مشاال

ً
هُت م٘ ماجدبِٗا الؿلُاث الٗ الخـي ،والجؼعة " "الٗهات ا

ْجدؿحن  اإلنالحمىخ٣ضحها مً اإلاُالبحن ب ْ الؿُاس ي   . ؤلاوؿانيإ خ١ٓ٣ ؤ

ٍٓلت إل ٞب   25 بلىاملخا٦مت، ْنلذ في ٢ًُت "الخجمِغ"  اثظغاءٗض جإظُالث َ
ً
ْبٗضجإظُال وكغ  ، 

ٓع اإلاههمح ْالدكِحر بهم في ظمُ٘ ْؾاثل ن ٓ  ٖالمؤلا ن  ْاإلاؿم ْع ٖاإلاغثُت  ْبٗض نض ءة،  ْاإلا٣ْغ ت 

ْحجؤخ٩ام بالسجً إلاضص  ْٖام  ما ترا  م3124 في ماعؽن ماؤنضع ؾلُان ٖ ه٠،هْ بحن ٖام 

 
ً
ٓا  ٖا ٖٟ

ً
ابت» ٢ًاًاًٖ اإلاضاهحن في  ما ٓ «بالظاث الؿلُاهُت ؤلٖا  "،ثما، ْ" ج٣ىُت اإلاٗل

، مً ؤلاوؿانٖكغاث اإلاههمحن مً اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ٣ًاًا٢ْض يمذ َظٍ ال "،جمِغْ"الخ

لي الخاجي،  ُٖل اإلا٣بالي،ما: ئؾبُنهم وهبهان الخيص ي، وخؿً الغ٢ِص ي، ومسخاع الهىاتي، ٖو

لي، وؾلُان الؿٗضي، ومدمض البضواوي وزلٟان  ، هانغ حً نالر الٟؼاعي ، و زالض الىٞى

حضع حً هانغ حً ٖلي  ، حً مدمض حً ٖبضهللا الُٛالويحً زمِـ الُٛالوي، ٖبضهللا

 أؾامت، مدمىص حً مدمض حً هانغ الجامىصي ،مدمىص حً خمض حً زاوي الغواحي ،الجاحغي 

ه، ٖو ٣ٗىب ماحً خمض حً زلٟان آ٫ جٍى أحى  الخغوص يع اإلاٗمغي، وخبِبت الهىاتي، َو

ىى الهىافي ِس ى اإلاؿٗىصي ،٢هُضة، ٖو ومنى ، وأخمض اإلاٗمغي  ،وأمُىت الؿٗضي، ٖو

بضهللا الٗبضهلل مي، ٖو بضهللا الٍٗغ بضهللا الؿُابي، ٖو ومدمض ال٨ُىمي،  ،خاعصان، ٖو

الب الٗبري، وعاقض الباصي، ومُمىهت الباصي ومدمض الخ س ي، ال٫  ،َو َو

 (.219البىؾُٗضي)

ٓانل  ْهحن اليكُاء ٖلى قب٩اث الخ ٍٓ" ْ "الِٟـ ب٥ٓي "عماالاظخْالٗضًض مً َاالء مً اإلاض ر" تج

 ؤلاهترهذٖلى 
ً
ْجمذ مخابٗههم ٢ًاثُا ٓا٢ِٗم  ،  ْآعاء بههم و ،تل٨ترْهُؤلابٗض ازترا١ م كغ حٗل٣ُاث 

 ٓ  ُْٖب بَاهتث جخًمً ماْمٗل
ً
 . في الظاث الؿلُاهُت ا

 ؤًقملذ ٢اثمت اإلاههمحن  ما٦
ً
 ،الؿُضة/ باؾمت الغاظخي :ؤلاوؿانٞٗخحن ًٖ خ١ٓ٣ ااإلاض ًا

ْاللخ ٓمي،  ْطل٪ يض  ،مايغاب ًٖ الُٗام بٗض اٖخ٣الِبن صزلخا في حْالؿُضة/ بؿمت ال٨ُ

ٝ السجً مااخخجاَػ ْغ داث اإلاضعي الٗام،  ،ْْ ث ماّ للمههمخحن اتهاْظ  ٞةهّ ْخؿب جهٍغ

خهاماثالخدٍغٌ ٖلى ب ْ ب٢ْا٫  ،ؤلايغاباثْ  الاخخجاظاثْ  ؤلٖا  ألازال١ن َظا "ًدىافى م٘ ال٣ُم 

ت مافي املجخم٘ الٗ ْمباصت خٍغ ْ  ألامًَْظا ًم٨ً لّ ؤن ًمـ  ،"الخٗبُـغوي  جي   ؤلايغاعالَٓ

ْم٣ضمت بغامج ؾب٤ لِا  باإلاهلخت الَٓىُت، ن اٖخ٣لذ ؤْباؾمت الغاظخي هي مظٌٗت عاصًٓ 
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١ٓ  م،3122ًض الؿلُاث في ٖام ْحٗغيذ للخٗظًب ٖلى  ٓمي هي مضاٞٗت ًٖ خ٣ ْبؿمت ال٨ُ

  ا٧ْاهخ ْمدامُت، ؤلاوؿان
ُ
ٓم ٢ض ا ٓهُٓ 22ٖخ٣لخا في ً  ( 31)٣اعب ًما٘ م م3123ً

ً
 ماٖىض ،مدخجا

ٓاث  ت م٩اٞدت الكٛب بٗ ألام٢ًامذ ٢ ٤ ن ماْقَغ ام ؤًإلاضة زالزت  الظي اؾخمغ  الاخخجاطبخٍٟغ

ت في الٗانمت مؿ٣ِ. ماؤ  131م اإلا٣غ الٗام ل٣ُاصة الكَغ

 ُٖ ٢ٓٗت ٖلى زالر مً اجٟا٢ُاث ماْ ٫ْ اإلا ١ٓ  غثِؿتاإلاخدضة ال ألاممن مً الض الؿب٘ اإلاٗىُت بد٣

 إلاىٓ ،انؤلاوؿ
ً
ٓخا ٓمت اإلاؿخ٣لت الٗمل في البالص، ْ ج ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماْ لِـ مؿم د٨م الخ٩

ت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  عؾت ماْ ٖلى الصخُٟحن م ،ؤلانالحْ وكُاء  ؤلاوؿان٢بًهها ٖلى خٍغ

ٓمت ٓا اهخ٣ام الخ٩ ١ٓ  ،الغ٢ابت الظاجُت ٖلى ٦خاباتهم لُخجىب ٓانل بحن اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ْ الخ

و ج٣ىم حذجب اإلاىا٢٘  ؤلاهترهذجغا٢ب الؿلُاث بط  ،طاجّ مغ  بق٩الي بدض  ؤ ؤلاوؿان

ث ٚحر ماالبحرو٢غاَُت إلاى٘ اإلاىٓ اثظغاءؤلا وحؿخسضم الؿلُاث ، اإلاشحرة للجض٫ تل٨تروهُؤلا

ٗ   ىمُت مً الخهى٫ ٖلى اٖتراٝ عؾمي،الخ٨ ٍالث أو وي ٢احٌل للخمائن  ٢اهىن ال٣ٗىباث ال

م أهه تهضًض أمني، ً   االٛامًت و الىاؾٗت إلا  ئلىث ماالظي ًدُذ للؿلُاث جىظُه اتها ألامغ ٖؼ

 م مد٨مت أمً الضولت. ما٣اياتهم أوم ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

ٓاجُت  ٝ ٚحر اإلا ن، صٞٗذ بالبٌٗ مافي ٖ ؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ٓن ٌٗمل ٞيها اإلاضاٞٗ الخـيبن الْٓغ

ن بمٛاصعة الىاقِ الخ٣ٓقي مافي ٖلٓؾِ الخ٣ٓقي ااصعة البلض، خُض جٟاظإ ٛم بلى ممنه

ْاْي ْالؿُاس ي زلٟان   ُت لّ،ألامىْاإلاالخ٣اث  اإلاًا٣ًاثن، بٗض اػصًاص مالبلضٍ ؾلُىت ٖ البض

 ُٖ ْؤوكُخّ في  ض ٧اٞت جدغ٧اجّ    131ن.ماْجغن 

ْاْي زلٟان   البض
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ٓان الغثِـ إلا :الؿٗىصًت ت الغ ماالٗى  ؤيعؾت الخ٤ في خٍغ

ٓصًت َٓ  ْالخٗبُـغ خ٣ا٫في الؿٗ م ٢ًاء ماْاإلاالخ٣ت ال٣ًاثُت ؤ الٖا

ٓٞغ ُّٞ    م3123 ٞبراًغٟي ٞ ال٣ًاجي، ؤلاههاٝال ًخ
ُ
ٖخ٣ل اإلاضْن ا

 ٖا (36خمؼة ال٨كٛغي )ْالكاٖغ الكاب 
ً
مً ٢بل الؿلُاث  ما

ٓصًت ٍٓ ،الؿٗ ٢ٓ٘ "ج ر" ًخٗل٤ بالىبي دمحم ٖلُّ تبؿبب حٗل٤ُ ٖلى م

ْالؿال  ٫ٓ  بَاهتخبرجّ اإلااؾؿت الضًيُت ، اٖمالهالة  ٢ْض  ،للغؾ

ْل٨ً ما بلى الٟغاعجم٨ً ال٨كٛغي مً  ا ٢بل ال٣بٌ ٖلُّ،  لحًز

ت ٢امذ بترخُلّ االؿلُاث اإلا ٓصًت خُض زً٘ لالٖخ٣ا٫ في اهخٓاع مدا٦مخّ بلىلحًز ٢ْض  ،الؿٗ

ٓم ألامىؤٞغظذ الؿلُاث  ٓبغ  :3ُت ًٖ ال٨كٛغي ً ٓوي ص م3124ا٦خ  31ام بٗض اخخجاػ ٚحر ٢اه

 
ً
 (132). قِغا

ٓصًت  ٓص مكض   بلى٢ْض ٖمضث الؿلُاث الؿٗ بٛغى  ل٨ترْويؤلا الًٟاءة ٖلى صٞغى ٢ُ

ٓاثذ الخىُٟظًت الهاصعة في ؤلاوؿان٤ُ ٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ِالخً ، خُض اؾخسضمذ الل

ْ ْػاعة الش٣اٞ ذ، الظي ٧اهل٨ترْويؤلاْاإلاخٗل٣ت بإوكُت اليكغ  م3123 ًىاًغ رخخّ ٢ض ا٢ت ٖالمؤلا ت 

ٓ ن اجٟمالً ْ ماا١ اإلاٗل ٓا٢٘  الخـيْال٨خاباث  ألازباعث  ا م ٓانل ْقب٩اث  ؤلاهترهذجيكَغ الخ

ٗت عماالاظخ ٓا٢٘  الٟٗلبْجم  ،ؾالمُتؤلا ي م٘ الكَغ ْخظٝ ْحجب الٗضًض مً اإلا خٓغ 

 تل٨ترْهُؤلا
ً
ْهحن ٢ًاثُا ْمالخ٣ت الٗضًض مً اإلاض ْاٖخ٣ا٫  ْح ،  م آعاء  ْحٗل٣ُاث ٍٛغليكَغ ضاث 

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  آلاعاءالؿلمي ًٖ  الخٗبُـغمً جضزل ي ٓاز٤ُ الض ٓظب اإلا  . ؤلاوؿانبم

 مً  م3124قِض ٖام ْ 
ً
ضا ت الغ  الخـيالخ٣ُُضًت  اثظغاءؤلا مٍؼ في اإلامل٨ت  ْالخٗبُـغ ؤيجدض مً خٍغ

ٓصًت ٓع  ،الٗغبُت الؿٗ ْمظٌٗحن بغامج مً الِٓ ٓهُت  ْبغامج جلٍُٟؼ ْمى٘ ٦خاب  ٓا٢٘  بذجب اإلا

ؾباب الدجب مً الدجب صون جىيُذ عؾمي أل  ؤلاهترهذوحٗاوي ٦شحر مً مىا٢٘  ،تْال٨خاب

 أًو  ،"خؿم"مى٢٘ ظمُٗت  :مشل
 
مغنض "ومى٢٘  ،الؿٗىصًت"الكب٨ت اللُبرالُت "مى٢٘  ًا

ا، م" ؤلاحضإمىبر الخىاع و"ومىخضي  ،"في الؿٗىصًت ؤلاوؿانخ٣ى١  حَر ًجٗل ال٨شحر  ماٚو

ال ت للدجب ومً اإلاىا٢٘ ٖغي  .صون ؾاح٤ ئهظاع ١ؤلٚا
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 صحيفة سبق االللرتونية ))كشغري(( غادر اململلة هاربًا اىل ماليزيا .(  

 خمؼة ال٨كٛغي 



 

 

 

ٓوي جم مى٘ ٖبضهللا اإلاضًٟغ مً ج٣ضًم بغهامج٣ّٞض   جاها زلُجُت  الخلٍُٟؼ "في الهمُم" ل٣ىاة ْع

ٓاعالبؿبب ظغؤجّ في  ،ْالغؾالت ّٓٞ م٘ خ  ؤًْ  ،يُ
ً
ٓع ؾلبغها ب٣ًاٝجم  ًا ن مامج "ل٪ خ٤" للض٦خ

ٓصة،  خٞغ ٦ْ251ظل٪ جم مى٘ بغهامج " ،مً ٢ىاة ؤ٦ثرخُض ٧ان ٌٗغى ٖلى  الٗ
ً
" الظي ٌٗغى ا

ئت بؿبب ٖغيّ ،"املجض"ٖلى ٢ىاة  ٓع  الخـيالخل٣ت  ماال ؾُ ،لخل٣اث ظٍغ ذ م٘ الض٦خ ؤظٍغ

ٓاط،    م3123ْفي صٌؿمبر مدؿً الٗ
ُ
 بلى "عاث٠ بضْي " ؤلاوؿانخُل اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ؤ

٢ٓ٘ ٖلى  ٌٍٓ  بهضٝ ؤلاهترهذاملخا٦مت بههمت "بوكاء م ْالخِ مً ٢ضع الٗا ألامًج٣ م 

ٓصًت"ُاث الضًيُت"الصخه خ٨م بالسجً  يضٍ نضع ، خُض، ْ"جإؾِـ الكب٨ت اللُبرالُت الؿٗ

ْزالزت ؤقِغ.  ٓاث   133ؾب٘ ؾى

شْب ٓهُٓ 35 خاٍع اب ٣ًاًاالجىاثُت اإلاخسههت ب املخا٦م ٔؤخضؤنضعث  م3123 ً  الخـي ،ؤلاَع

ٓصًت ؤخ٩ا م3119ؤوكئذ ٖام   باإلامل٨ت الؿٗ
ً
مـ بحن ز ماإلاضص جترْاح  مكضصة بالسجً ما

ٓاث يض ؾبٗت ؤشخام ل ٓ  الِٟـ ب٣٥ُٓام بخإؾِـ نٟدت ٖلى لْٖكغ ؾى ن "خغ٦ت ابٗى

ْآعاء جضٖٓ  ،"ؤلاخؿاثُتعؽ ما 5قباب  ْ  الخدٍغٌ ٖلى بلىْوكغ حٗل٣ُاث  طالخٓاَغ  ٖلى  الخْغ

ْ ألامغْلي  ٓانل م٘  ْالخ ٍضَا بم٣اَ٘ ُٞضًٓ ًٖ مؿحرة جًامً م٘  بٖالمؾاثل ،  ْجْؼ زاعظُت 

٤ُٞٓ الٗا الكُش ٢ُٓت َظٍ ماصاهذ اإلاىٓؤ٢ْض م، 3122عؽ ما 5مغ زغظذ في ج  ألاخ٩امث الخ٣

ْحك٩ل ث ٖاؾدىض الخـي ذ بالخٗظًب،   اههها٧لى اٖتراٞاث اهتٖز
ً
  ا

ً
ْلُت بكإن  مٗاًحرلل ناعزا الض

ت الغ   (.231)ْالخٗبُـغ ؤيخٍغ

 اثههها٧الا ، بجملت مً م3124ُت ٖام عاجماؤلا خمذ الؿلُاث خزا الٗغبُت: عاثماؤلا 

ْػ خْال ٢ُٓت مً اؾخمغاع ا خاْٝاملٖؼػث اث جا ْلتلضٔ اإلاهاصع الخ٣ ِا ال٣معي يض في ههج لض

ت الغ  عؾههم لخ٣ِممابؿبب م ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ٕ في خٍغ خُض  ،ْالخٗبُـغ ؤياإلاكْغ
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 (34)ْ ،(246)بُنهم صخٟي ٞلؿُُجي ،خاصزت اٖخ٣ا٫ (37هدٓ ) م3124 قِض قِغ صٌؿمبر

ٓاَى  م
ً
 عاجُماب ا

ً
ٓن  ممً ا ْجم ا٢خُاصَم الخـًُدبٗ ْ  بلىاع الؿلٟي،  ٓلت،  ؤخ٩ام  نضعث ظِت مجِ

ت  ٩ي يض زالزت ؤشخام ؤيغ الْ  الخٗبُـغ٢ًاثُت جخٗل٤ بدٍغ اٖخ٣الّ بؿبب  جم (247)بُنهم ؤمٍغ

ْ ؤلاهترهذُٞضًٓ ؾازغ ٖلى  ٖلى قب٨ت  آعائهماًٖ  الخٗبُـغب ماعاجُان جخٗل٤ ٢ًُههماب آلازغان، 

ٓانل  ْ عماالاظخالخ ْلت املخا٦ي،   حنث الؿُاؾُت بد٤ الىاقُحن الؿُاؾُماْانل ظِاػ ؤمً الض

ٓص ٧لُب ْاإلاٗخ٣ل ال٣ُغي ْالىاقِ ؾٗ ٓص خُضع ،  لى٤ُ بالخ٨م في ْا  عاثماؤلا ْزالزت مً ؤخغاع  ،خم

ٓن الشاويًىاًغ  .م3125 /٧اه

 دمحم الؼمغ

 

ْلت في صٌؿمبر  بالسجً زالر م ٢3124ًذ مد٨مت ؤمً الض

ٓاث ٖلى الىاقِ  ٖا :2ي دمحم الؼمغ )عاحماؤلا  ؾى
ً
ْٚغامت هه٠ ما  )

م ٓن صَع ْهت  تبههم ،ملُ ْ بل٨ترْهُبوكاء مض ْلت  بَاهتت  عثِـ الض

ٓة  ْْلي الِٗض، ُٞما جم جبرثخّ مً تهمت ؤلاهخماء لجمُٗت صٖ

٣ت ألامىُت مىظ خًخٗغى ؤًٖاءَا للمال  الخـيؤلانالح ؤلاؾالمُت، 

ْٖغى3122 ء بوكا ِمتـا٦مت بخللمد الىاقِ زلُٟت الىُٗمي م، 

ٍٓتر،  ٢ٓ٘ ج ْهخحن ٖلى م  ٖلى الىاقِ ٖبضالغخمً باظبحر بالسجً زمـ  ْخ٨مذْبصاعة مض
ً
ُٚابُا

ٓاث ٍٓتر ب٣هض  تبههم ،ؾى ٢ٓ٘ ج ْهخحن ٖلى م ث ماْهضصث اإلاىٓ، باملخ٨مت الٗلُا ؤلايغاعبصاعة مض

ْلُت بالخ٨م الهاصع ٖلى ؤنٛغ مٗخ٣ل ب ْاٖخبرث الخ٨م بمٗاهماالض  عاحي، 
ً
في الىهج الؿاب٤ مً  ا

ٓلُٓ بد٤  الخـيالؿُاؾُت  ألاخ٩ام  137.عاثماؤلا مً هاقُي  79ُصقيذ في ً
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٢ُٓت الخ٨م الُٛابي الهاصع يض  ما٦ ٖبض  ؤلاوؿانإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ااؾدى٨غث اإلاهاصع الخ٣

 الغخمً ٖمغ باظبحر
ُ
٢ٓ٘ صًً بههم ، الظي ؤ ٓن"،  بل٨ترْويحكمل بصاعة م  ؤلاؾاءةٌؿمى "مخًامى

.ؤلاجداصًٝغ ٢ًاة املخ٨مت ق بلى
ً
٦ْؿغ َُبت املخ٨مت ٖلىا  138ت، 

ٓص ٧لُب  ؾٗ

 

ٓص ٧لُب للمدا٦مت بههمت  خُل الىاقِ الؿُاس ي ؾٗ
ُ
٦ما ؤ

٧ْان ٧لُب ٢ض ق٩ا ل٣اض ي  ٓمي ؤلاماعاحي،  جخٗل٤ باألمً ال٣

م مً مٓاَغ حٗظًب 3124صٌؿمبر 21املخ٨مت في ظلؿت 

ْلت بد٣ّ، ؤظبرجّ  ْخكُت ٢ام بها مد٣٣ٓ ظِاػ ؤمً الض

ٓن الجغاثم  ٓظب ٢اه ٍْدا٦م بم ٖلى ؤلا٢غاع بما لم ٣ًم بّ، 

ْلي  ٓن س يء الهِذ، بههم جخٗل٤ بةَاهت  ؤلال٨ترْهُت، ال٣اه

ْم٣اَ٘ ٖلى  ٍٓتر  ضاث ٖلى ج ْلت ٖبر حٍٛغ ْعثِـ الض الِٗض 

٢ْض ؤنضعث  ٓجُٓب لم ٣ًم بها بدؿب هُّٟ للمد٨مت،  ً

ٓم  ْلت ً ٓاث م خ٨مِا3125ًىاًغ  38مد٨مت ؤمً الض ٓص ٧لُب إلاضة زالر ؾى  (.239)بسجً ؾٗ

 

ابي  ٖبُض الٖؼ

 

ٓم  ابي ً ْلت الىاقِ ٖبُض الٖؼ  ٦23ما اٖخ٣ل ظِاػ ؤمً الض

ْاخض في م٣ابلت ٖلى قب٨ت   م بٗض3124صٌؿمبر  ٓم  ٓعٍ بُ ِْ

٩ي  ٓاًَ ألامٍغ "س ي بن بن"، ٖل٤ زاللِا ٖلى ٢ًُت اإلا

ٓن في ؤلاماعاث بؿبب نىّٗ  الكاب ٢اؾم قحزاوي، اإلاسج

ْاٖخ٣لذ الؿلُاث  ُٞضًٓ ؾازغ باالقترا٥ م٘ ؤنض٢اثّ، 

٫ٓ اٖخ٣الّ  ابي بضْن ببضاء ؤؾباب خ ؤلاماعاجُت الىاقِ الٖؼ

غ بلى ؤن  الخـيؤْ الجِت  ْؤقاعث الخ٣اٍع جم ا٢خُاصٍ بليها، 

ْل٣ض ؾب٤ ؤن جم اٖخ٣الّ في  خ٣ا٫ ًغجبِ بم٣ابلخّ ٖلى قب٨ت "س ي بن بن"،  ٓػ  3الٖا ٓلُٓ/جم ً
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ش م، خُض ؤ3124 ٢ْض 3124ؤٚؿُـ/آب  5ٞغط ٖىّ ب٨ٟالت بخاٍع  م، 
ُ
َل٣ذ خملت حكِحر ٖلى ؤ

ْلت ابي جههمّ بمٗاصاة هٓام الض  (.212)نٟداث الِٟـ ب٥ٓ يض ٖبُض الٖؼ

شْب ٓٞمبر  29خاٍع ْلت  م3124ه  ُت خ٨عاجماؤلا ؤنضعث مد٨مت ؤمً الض
ً
ْن  ما ٣ًط ي بسجً اإلاض

م” ْلُض الكخي“ ْحٍٛغ ْالىٟاط،  م ب ؤل٠ (611)ّ إلاضة ؾيخحن م٘ الكٛل  ٌٗاص٫  ما ؤي ،عاحيماصَع

الع، ؤل٠ 248 ٍْىاث ٦خبها الكخي ٖل ٖلى ص ًٍْ ال٣هحر ىزلُٟت جض ٢ٓ٘ الخض جخٗل٤ بمدا٦مت  ،م

 هاقُ 5:
ً
 عاجُماب ا

ً
ُت بمدا٦مت ٖاصلت للمٗخ٣لحن عاجماؤلا ، َالب مً زاللِا الؿلُاث ا

ٓلُٓ  :7جم بصاهت  ظًًال ،الؿُاؾُحن ْام3124منهم في الشاوي مً ً جد٤ُ٣ في  بظغاءهخ٣ض ٖضم ، 

ا اليكُاء ؤزىاء ؾحر  الخـيالخٗظًب  خاالث   (.212)جلؿاثالط٦َغ

ْاْفي  ٢ٓ٘ ُت عاجماؤلا حجبذ الؿلُاث  م3124زغ الٗام ؤ لخ١ٓ٣  عاثماؤلا غ٦ؼ إلا ل٨ترْويؤلااإلا

٢ٓ٘ بالدجب بقٗاع ؤيصْن  ؤلاوؿان ٓوي، ،مؿب٤ إلصاعة اإلا ٓٙ ٢اه ٓص مؿ ْظ ؼ ٍْدبجى اإلاغ٦ ْٖضم 

اعجّ ال ْلت ٍػ ْلت ٣ًاًاالظي ُخٓغ ٖلى مخهٟخي الض ٓصة في الض ٓظ ٢ُٓت اإلا  اثههها٧الا ٍْغنض  ،الخ٣

ْاإلا٣ُمحن في  الخـي ٓاَىحن  ْلت يض اإلا ٓم بها ظِاػ ؤمً الض ٍْهضع اإلاغ٦ؼ بُاهاجّ باللٛت ، عاثماؤلا ٣ً

ْم٣ٍغ في لىضن ت  ٓخُض الظي ًىا٢ل  َٗخبـغْ  ،ؤلاهجلحًز اث خ١ٓ٣ اههها٧ ًا٢ًااإلاغ٦ؼ الخ٣ٓقي ال

ْلت ؤلاوؿان ٓع ٞاٖل في حُُٛت ال ،في الض ٢ُٓت  ٣ًاًاٍْخمحز بدً ُت في ْل ُٚاب عاجماؤلا الخ٣

٢ُٓت   ُت بؿبب نبٛهها الغؾمُت.عاجماؤلا الجمُٗاث الخ٣

ٓص الجُضةْ  ٓع مدم ْلت هجل اإلاٗخ٣ل ال٣ُغي الض٦خ خضاءبٗض ؤن جم  ،اٖخ٣ل ظِاػ ؤمً الض  ؤلٖا

بي،ت ٖلُّ في ٢اٖت املخ٨م ٓع ال٣ىهل ال٣ُغي في ؤبْٓ ْالضْطل٪  بدً ٓع مدا٦مت   ٍؤزىاء خً

ْلت،  ٓص ُٖان في ٢اٖت املخ٨مت ببمد٨مت ؤمً الض ْا بالًغب مان ؤمىُحن ب٢ْا٫ قِ عاجُحن اٖخض

ت  ،اإلابرح ٖلى ٖبضالغخمً الجُضة ْعٍت قَغ ٫ٓ،  بلىْا٢خُض ٖلى ص ٓع م٩ان مجِ ٍْدا٦م الض٦خ

ٔ ُحن عاجماؤلا الجُضة م٘ زالزت مً اليكُاء  ٓمي  األمًجخٗل٤ ب بضٖاْ ٍْيكِ هجل  ،يعاحماؤلا ال٣

ٓانل اإلاٗ ٓا٢٘ الخ  ي.عماظخالا خ٣ل ال٣ُغي ٖلى م

ٓ  الكب٨ت الٗغبُت ٢ْض ؤ٦ضث ال٣ًاثُت الهاصعة بد٤  ألاخ٩ام" :نؤ ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماإلاٗل

ٓعة ؾلمُتى زلُٟت اؾخسضامِم لئلهترهذ للخٗبحر ًٖ آعائاليكُاء ٖل ً ٖ ،هم به ؤن  ىلًبَر

ٓ عاجماؤلا الؿلُاث  ٓن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗل ٓاٍ اإلاٗاعيحن لِا ماُت ٢ض ؾيذ ٢اه ث لخ٨مُم ؤٞ
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ٓا٢٘  ىٖل ْحؿخسضم الؿلُاث ؤلاهترهذم ْهحن،  ْاإلاض ٢ْم٘ اليكُاء  ٓن س يءعاجماؤلا ،   ُت َظا ال٣اه

 ٓ ٓاع السج ْالؼط بهم زل٠ ؤؾ ْهحن إلصاهههم  ْاإلاض ٓعة حٗؿُٟت م٘ اليكُاء   ”.ن الؿمٗت به

ٓمً ؤ٦ضث مىٓمت " ما٦ ش" في بُان لِا ناصع بْْحل عاًدـَُ ٓٞمبر  39 خاٍع ن ؤم 3123ه

ٓم  لٗام  6غ٢م ب٫ جهُان آ ػاًضي، الكُش زلُٟت بً عاحماؤلا الغثِـ الظي ؤنضٍع  ؤلاجداصياإلاغؾ

ٓ  م3123  ، ث مابكإن م٩اٞدت ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗل
 
ئٚال١ اإلاىٟظ الىخُض الباقي في  ئلىًإصي ٖمال

ت أيللخٗبحر ًٖ الغ  عاثماؤلا  ت اليكُاء الؿلمُحن واإلاىاَىحن  ،حدٍغ يهضص ال٣غاع خٍغ

 (142) .ؾىاء   ُحن ٖلى خض  عاجماؤلا 

ٓا٢٘ ؤن  ٓم ًٟٞايتْال ٓاص اإلاغؾ ٓن  ،م ٓوي إلاالخ٣ت مً ٌؿخسضم ٓٞغ الؿىض ال٣اه ْمبهمت الهُاٚت ج

 ٓ ٓع ماث ؤماج٣ىُت اإلاٗل ْطل٪ مً بحن ؤم ٔ م ال٣ًاء ْسجنهم،  لحن، ، ٖلؤزغ  ؤْى زلُٟت اهخ٣اص ٦باع اإلاؿْا

ٓة لئلنالح الؿُاس ي،  ٓاص تهضٝ  جىُٓم مؿحراث بضْن جغزُو، ؤْالضٖ م ؤن بٌٗ اإلا مى٘ جٟص ي  بلىٚع

ْالُاثُٟت ٖلى  آلاعاء ت   ، ؤلاهترهذالٗىهٍغ
 
ت  ألاؾاس ي ألازغؤن  بال ٓن َٓ الخ٣ُُض الكضًض لخ١ٓ٣ خٍغ لل٣اه

تْخ الخٗبُـغ ًٍٓ الجمُٗاث ْخٍغ ت ج٩ ٓ  دىا٫ْ ً الخجم٘، ٍغ ٓم ج٣ىُت اإلاٗل ِا  الخـي ثمااإلاغؾ َْٗٞغ ًهىِٟا 

ا ٧ل وؾُلت ج٣ىُت  أو ث، ماقب٨ت مٗلى  أو ، ئل٨تروويث ماهٓام مٗلى  أو ، ئل٨ترووي"مى٢٘  : باٖخباَع

ٓانل  ،ث"مامٗلى  ٓا٢٘ الخ ْم ْهاث   مكضصة ٖلى اؾخسضام اإلاض
ً
ٓصا ، تل٨ترْهُؤلاي عماالاظخٍْٟغى ٢ُ

ض ٦ْظل٪ الغؾاثل الىه ْالبًر ٓمً  ،ل٨ترْويؤلاُت  ٓن  هّؤ": ْْحل عاًدـ٢الذ َُ ٓم ب٣اه  ألن اإلاغؾ
ً
ْهٓغا

٢ْاهٓن  ٓباث  ٓاص مً ٢اهٓن ال٣ٗ  بم
ً
ٓبا ُب٤ مصخ ًُ ٓمت  ؤلاَاهاثن ماًجغ  الظًً ،ٖالمؤلا ؾٓٝ  اإلاٖؼ

 
 
ٓ لُخ٩ ٓن ظغاثم ج٣ىُت اإلاٗل ْلت، ٞةن ٢اه ٓعاء  ٌٗخبـغث ماام الض ٓة ٦بحرة لل ت  ماُٞزُ  ."الخٗبُـغًخٗل٤ بدٍغ

غامت بدض ؤ٢ص ىمً اإلاغؾٓم ٖ 39صة اجىو اإلاْ  م ) لى السجً اإلاا٢ذ ْٚ الع( ل٩ل  ؤل٠ 383ملُٓن صَع ص

 ٓ ٓ  ؤْوكغ  ؤْث "ب٣هض الخدٍغٌ ٖلى ؤٞٗا٫، مامً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗل ٓم  ؤْؤزباع  ؤْث مابض مٗل عؾ

ٓهُت  ٓع  ؤي ؤ٦ْغج ٔ ن ْمهالخِا الٗلُا ؤزغ ْلت  اإلاؿاؽ بالىٓام  ؤْللخُغ ، مً قإجها حٍٗغٌ ؤمً الض

ٓ  :3صة اْجىو اإلا الٗام"، ٓباث هٟؿِا ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗل ت ماٖلى ال٣ٗ  ؤْث "ب٣هض السخٍغ

ْلت ؤَُْبت  ؤْبؿمٗت  ؤلايغاع  ؤْ عاثماؤلا خ٩ام  ؤْ ،هاثبّ ؤْعثِؿِا  ؤْمً ماؾؿاتها  ؤي ؤْ ،م٩اهت الض

 ْ ٓصَم ؤ ٓاب خ٩ام  ؤْلُاء ِٖ جي  ؤْْلت ٖلم الض ؤْ عاثماؤلا ه جي  ؤْا قٗاَع ؤْالؿالم الَٓ  ؤْوكُضَا الَٓ

ٓػَا"، ٓبت بدض ؤ٢ص ى السجً اإلاابض ل٩ل مً اؾخسضم ْؾُلت ج٣ىُت  41صة اْجىو اإلا عم ٖلى ٣ٖ

 ٓ ْلت  ؤْحُٛحر هٓام الخ٨م  ؤ٢ْلب  بلىجضٖٓ  ؤْث "تهضٝ مامٗل حُُٗل  بلى ؤْ ،ٖلُّ الاؾدُالء ؤْالض
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 رللة شؤكف اخلليجية صحيفة أخبارية الكًتكنية يومية( 



 

 

 

ٓع  ٓاهحن الؿاع  ؤْؤخ٩ام الضؾخ ٓم ٖليها هٓام ً الخـي تألاؾاؾُاإلاىاًَت للمباصت  ؤْ ،ٍت في البالصال٣ ٣

ْلت"، ٓبت ل٩ل مً خغ   الخ٨م في الض ٓم ٖلى هٟـ ال٣ٗ مى ٖلى َظٍ ٍْىو اإلاغؾ  ؾِلِا للٛحر. ؤ٫ْ األٖا

ًٍٓ الجمُٗاث، ٞاإلا ما٦ ت الخجم٘ الؿلمي ْخ٤ ج٩ ٓم ًىهه٪ الخ٤ في خٍغ جىو ٖلى  37صة اًبضْ ؤن اإلاغؾ

غامت جهل السجً مض ٓاث ْٚ م ) بلىة ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾى الع( ؤل٠ 383ملُٓن صَع ل٩ل مً  ،ص

 ٓ ٖت"،مابج تالخان ألاوكُتمً  ؤيث في مااؾخسضم ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗل ٌكمل طل٪  ٖاث "ٚحر مكْغ

ٍٓت لِا،  ؤْؤًٖائها،  ؤْب٣ُاصاتها  الاجها٫"ب٣هض حؿُِل  ٍج  ؤْالؾخ٣ُاب ًٖ ا،  ؤْجْغ  ؤْجدبُظ ؤ٩ٞاَع

ٍٓل ٓٞحر اإلاؿاٖضة  ؤْؤوكُهها،  جم م  ؤل٠ 611ٖلى اإلاٗا٢بت بٛغامت  43صة اجىو اإلاْ  ت لِا"،ُالٟٗلج صَع

ٓ  ؤل٠ 247) الع( ل٩ل مً اؾخسضم ج٣ىُت اإلاٗل ٓة  ؤْالترٍْج  ؤْالخىُٓم  ؤْث "للخسُُِ ماص الضٖ

 في خ٨مِا بضْن جغزُو مً الؿلُت املخخهت". ما ؤْمؿحراث  ؤْإلآاَغاث 

ٓاص  49صة اْحٗخبر اإلا ٓم، ْهي اإلا ألا٦ثرمً اإلا ٓٞحر عاجماؤلا جدٓغ ٖلى  الخـيصة ابزاعة لل٣ل٤ في اإلاغؾ ُحن ج

 ٓ ْمىٓمامٗل ؤخ٩ام  خُض ج٣غع َظٍ اإلااصة اإلاؿخ٣لت، ؤلاوؿانث خ١ٓ٣ ماث للصخُٟحن اإلاؿخ٣لحن 

 ٓ  ؤْث َُئا ؤْماؾؿاث  ؤْث مامىٓ ؤي بلىث ل٩ي ٣ًضم "مابالسجً ل٩ل مً اؾخسضم ْؾاثل ج٣ىُت اإلاٗل

ٔ ٦ُاهاث  ؤي ٓ  ؤزغ ٧ْان مً قإجها  ؤْٚحر ص٣ُ٢ت  ؤْث ٚحر صخُدت مامٗل بمهالر  ؤلايغاعمًللت، 

ْلت،   م٩اههها". ؤَُْبهها  ؤْؾمٗهها  بلى ؤلاؾاءة ؤْالض

ظ٦غ   الاخخجاػ اإلاخدضة مغاؾالث بكأن  األممت م٣غعًٍ زانحن حأعبٗأعؾل  م1222أهه في ٖام  ً 

أٖغب م٣غع  م1221وفي ٖام  الٗغبُت، عاثماؤلا في صولت  وؿانؤلاالخٗؿٟي للمضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

 عاثماؤلا ًٖ ٖم٤ُ ال٣ل٤ ئػاء زغ١  ؤلاوؿانيإ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ أو ي حناإلاخدضة اإلاٗ ألامم

ت    الاخخجاػ و الخٗبُـغ لخ٤ اإلاضاٞٗحن في خٍغ
 
ٖلى وكاَهم اإلاكغوٕ حمجا٫ خ٣ى١  الخٗؿٟي عصا

 (143). ؤلاوؿان
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  تقرير مراقبة زلاكمة -مركز اخلليج حلقوؽ اإلنساف( 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعال صللفا
الخ٤ مضي التزام الضو٫ حاخترام 

 ؤلاههاٝفي الخهى٫ ٖلى 

 ال٣ًاتي 

زالزت مباخض ٖلى  بلىفي َظا الٟهل هخُغ١ 

 الىدٓ الخالي: 

ْلُت  ٗاًحراإلا: ألا٫ْ اإلابدض  بد٤  تالخانالض

٫ٓ ٖلى  اإلاضاٞٗحن في  ال٣ًاجي.  ؤلاههاٝالخه

 اإلابدض الشاوي: 
ُ
ٓعٍت اإلاىٓمت لخ٤ َغألا  الضؾخ

٫ٓ ٖلى اإلا  ال٣ًاجي.  ؤلاههاٝضاٞٗحن في الخه

ٓا٢٘  ٢ُاؽ مضٔ جمخ٘ ، يالٟٗلاإلابدض الشالض: ال

٫ْ الٗغبُت  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  في الض

٫ٓ ٖلى مدل الضعاؾت   ؤلاههاٝبالخ٤ في الخه

 ال٣ًاجي. 



 

 

 

 األولادلبحث 

 تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل

 انمضبئٍ اإلَصبفحبك احلصىل ػهً 

٫ٓ ٖلـــى الخــــ ٗخبــــغٌُ   ،يؤلاوؿــــاوال٣ًـــاجي مــــً اإلابـــاصٔء اإلاؿــــخ٣غة فـــي الًــــمحر  ؤلاههــــا٤ٝ فـــي الخهــــ

ْ بدُـــض ال ٩ًـــاص  ْلُـــت  ٓازُـــ٤ الض مـــً الخإ٦ُــــض  ؤلاوؿـــاناإلاٗىُــــت بد٣ـــ١ٓ  ُمُـــتألا٢لًسلـــٓ هـــو مــــً اإلا

ْالدكــــَغ مــــاٖلُــــّ، ٦ ىُــــت،جــــىو ٖلُــــّ ؤٚلــــب الضؾــــاجحر  ْلي، خغنــــذ  ٗاث الَٓ ٞٗلــــى الهــــُٗض الــــض

ٓاص ــــ ـــً ( 21،22، 9، 8 ) اإلاــ ــ ـــالنؤلا مـ ــ ـــــانالٗــــــالمي لخ٣ــــــ١ٓ  ٖـ ـــت  ،ؤلاوؿـ ــ ٦ْٟالـ ـــ٤  ــ ـــــظا الخـ َـ ـــــض  ــــى جإ٦ُـ ٖلــ

ْبِى ْظــٓب ٦ٟالــت َــظا الخــ٤، ٖــالنؤلا مــً  (9)صة اههــذ اإلاــ مــامخُلباجــّ،  ٣ٞــض ٖىِــذ  نــغاخت ٖلــى 

ٓاص  ْاةاإلاهاث َظا الخ٤ مً مباصٔء: ماث ْيمابخدضًض مؿخلؼ  ٖالنؤلا ( مً 21،22، 8)اإلا م ماؤ ؿا

ٓن، اٖخبـــــاع اإلاــــههم ب  ٍغال٣ــــاه
ً
ــــى ئـــــا   خخـ

ً
ٓهـــــا ْ جشبـــــذ بصاهخــــّ ٢اه ٓعي ألازــــغ،  ْٖـــــضم جُبُـــــ٤  الٟـــــ ٓن،  لل٣ــــاه

ٓاهحن  ٫ٓ ؤ ألاقــــضال٣ــــ ْخــــ٤ اإلاشــــ ْاؾــــخ٣ال٫ الؿــــلُت ال٣ًــــاثُتمــــابــــإزغ عظعــــي،  ـــت  ْهؼاَـ ـــت،   م املخ٨مـ

ْلي  (25)صة اههذ ٖلى َـظا الخـ٤ اإلاـ ما٦ ،بلخ....ْخُاصَا  بـالخ١ٓ٣ اإلاضهُـت  الخـاممـً الِٗـض الـض

 ْالؿُاؾُت.

ْلُـــت اإلاٗىُـــت بد٣ـــ١ٓ  الاجٟا٢ُـــاثنـــذ الٗضًـــض مـــً ٦ْـــظل٪ خغ   الخـــ٤  َـــظا ٖلـــى ٦ٟالـــت ؤلاوؿـــانالض

ْلُــــت بكــــإن  الاجٟا٢ُــــتمــــً  (7))ؤ( ْ 6صجحن اهــــظ٦غ منهــــا اإلاــــ  الخمُُـــــؼال٣ًــــاء ٖلــــى ظمُــــ٘ ؤقــــ٩ا٫ الض

ْاإلاـــ ، يـــض اإلاـــغؤة الخمُُــــؼلـــى ظمُـــ٘ ؤقـــ٩ا٫ ( مـــً اجٟا٢ُـــت ال٣ًـــاء 3ٖ(،)2) 3ْ26صجحن االٗىهـــغي، 

ْاإلا2)3صة اْاإلا  ( مً اجٟا٢ُت خ١ٓ٣ الُٟل. 3)23( ْ 2):صجحن ا( مً اجٟا٢ُت مىاًَت الخٗظًب، 

 مـً الًـالاجٟا٢ُـاثٍْخطر مً ههٓم َظٍ 
ً
ْبههـاِٞا جخُلـب ٖـضصا هاث ما، ؤن ٖضالـت املخا٦مـت 

  الخــــي تألاؾاؾـــُ
ُ
 ح

 
ْ ل "مٟتريـــاث كـــ٩ هاث اإلابـــاصٔء ماْحكـــمل َـــظٍ الًـــ ن  َـــظا الخـــ٤،مالُـــت" لًـــؤ

ىـــت  الخالُـــت: ً   الٟـــغصغاءة، وخـــ٤ ـالبـــ٢ٍغ  ،م مد٨مـــت مسخهـــت وخُاصًـــت وهؼيهـــتمـــادـــا٦م أفـــي أن 

م ال٣ًاء وال٣اهىن، و٦ٟالت خ٤ الـضٞإ، ماأ ؿاواةاإلاوميكأة حد٨م ال٣اهىن، و٦ٟالت مبضأ 

ــضم ظــىاػ مدا٦مــت مــاوخـ٤ الُٗــً أ مــغجحن، وخــ٤  واخــضٖــً ٞٗــل  الٟــغصم مد٨مــت أٖلــى، ٖو

لىُت اإلاد ٗت، ٖو  ا٦مت.اإلاههم في مدا٦مت ؾَغ

٫ٓ ٖلـــى   م مـــً ٖـــضم الـــىو ٖلـــى الخـــ٤ فـــي الخهـــ يـــمً ٢اثمـــت الخ٣ـــ١ٓ  ال٣ًـــاجي ؤلاههـــاْٝبـــالٚغ

ــــي ٓػ ج٣ُُـــــضَا فـــــي  الخــ ٓاعت  خـــــاالثال ًجـــــ ٝ  الُـــــ ٓاعصة فـــــي اإلاـــــ الاؾـــــخصىاثُتْالٓـــــْغ ـــً 5/3صة )اْالـــــ ( مــ



 

 

 

يــــمً ٢اثمــــت  مــــً( مــــً الِٗــــض ًجٗــــل َــــظا الخــــ٤ 5/2صة )ا، ٞــــةن ال٣ــــغاءة الؿــــلُمت لــــىو اإلاــــالِٗــــض

ٓػ اإلاؿاؽ بها في  الخـي الخ١ٓ٣  ٓاعت، خاالثال ًج ـغ صة للـض٫ْ اٞبٗـض ؤن ؤظـاػث َـظٍ اإلاـ الُـ اٝ ألَا

ْ فــــي  ٓاعت ٢ــــاث ؤ ـــت  الُــــ ــــي الخُــــغْخالـ ًدلِــــا مــــً  مــــا اثظــــغاءؤلا ؤن جخســــظ مــــً  ألامــــتتهــــضص خُــــاة  الخـ

 ماالتزا
ً
ذ الـــظاإلاـــضٔ  بلـــىللِٗـــض  تهـــا َب٣ـــا  ؤي ج٣خًـــُّ بض٢ـــت مخُلبـــاث الٓيـــ٘، اقـــتَر

 
جدىـــافى َـــظٍ  ال

ٔ ألا تها مام٘ التزا اثظغاءؤلا  ْلي) زغ ٓن الض ٓظب ال٣اه  (. 255بم

ْلي  ٓن الـــض ٓم ؤن ؤخ٩ـــام ال٣ـــاه ٓػ مـــاي، حكـــ٩ل التزاؤلاوؿـــاوْمـــً اإلاٗلـــ طث ٖامـــت للـــض٫ْ ال ًجـــ  الخـــْغ

ال بـــض مـــً اخترامِـــا فـــي  ْ ٖنهـــا،  ْ ؤ ْلُـــت  ْ  الايـــُغاباث٢ـــاث الجزاٖـــاث الض  ألاظىبـــي ؤلاخـــخال٫الضازلُـــت 

ٝ  مـاَْ ٫ٓ الشـاوي ٖلــى ٦ٟالـت الخــ٤ ( /ط 5 )صةا، ٣ٞــض ههـذ اإلاــُتالاؾـخصىاثمـً الٓــْغ ٧ٓــ مـً البرْج

ْاٖخبرجـــــــّ مـــــــً الخ٣ـــــــ١ٓ  ـــــُفـــــــي املخا٦مـــــــت الٗاصلـــــــت،  ــــي تألاؾاؾــ ــ ٓػ اإلاؿـــــــاؽ بهـــــــا فـــــــي خالـــــــت  الخــ ال ًجـــــــ

ٓاعت)  (. 256الُ
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ة يداكاحلي ،أبنه: "ال جيوز إصدار أم حكم إاّل من قبل زلكمة تتوافر فيها الضمانت األساسية لالستقالؿ /ج( من الربكتوكوؿ4ادلادة ) قضت ( 145

مجاعية كأية إدانة عن عمل أك امتناع مل يكن ميثل جرمية كقت  ؤكليةاد أية مسكضركرة إبالغ ادلتهم بتفاصيل التهم ادلنسوبة إليه دكف إبطاء، كاستبع
، كعدـ اإلكرار للحصوؿ على إقرار ابلذنب، كتنبيه ادلداف إىل طرؽ الطعن تثبت إدانته، كالنطق ابحلكم حضوراين  حتػى كاعتبار ادلتهم بريئان  ،اقًتافه

 أك للنساء احلوامل أك أمهات صغار األطفاؿ". تقل أعمارهم عن مثانية عشر عامان  ذينالالقضائية، كال يصدر حكم ابإلعداـ على األشخاص 
منذ أكائل  برز اجتار دكيل متناـ   ،لدث يف معظم بلداف العامل الثالس لت غطاء حالة الطوارئ التػيكإزاء االنتهاكات اجلسمية حلقوؽ اإلنساف 

زلكمة البلداف قدت أكدت ف، عدـ ادلساس ابحلق يف ا اكمة العادلة يف حاالت الطوارئ"ات من القرف العشرين صوب أتكيد طابع "يالثمانين
اخلاصة "حبق ادلثوؿ يف حاالت الطوارئ" على أنه: "إذا كاف الغرض األصلي حلق  ـ1987لسنة  8األمريكية حلقوؽ اإلنساف يف الفتول رقم 

قد تطور ابعتبارر األداة القانونية الرئيسة حلماية ادلسجونُت من التعذيب كاإلعداـ بال ادلثوؿ هو محاية احلرية الفردية كهو حق خاضع للتقييد، ف
يصبا غَت  -ف ال جيوز تقييدتااف يعداف حقااللذ -حلماية احلق يف احلياة كالسالمة البدنية أساسيان  كمن مث فإف حق ادلثوؿ ابعتبارر حقان ، زلاكمة

السلسلة ألف، ا كمة األمريكية حلقوؽ اإلنساف، ، "الضمانت القضائية يف احلاالت االستثنائية 9/78 الفتول ،قابل للتقييد يف حالة الطوارئ"
 .ـ1987ساف خوزيه ، 

التأكيد على أف "مبدأ سيادة القانوف" الوارد يف ديباجة االتفاقية  إىلكما ذهبت ا كمة األكركبية حلقوؽ اإلنساف يف إحدل أحكامها اذلامة 
 من االتفاقية.  6/1ابحلق الوارد يف ادلادة  لصيقان  ا اكم، الذم يعد عنصران  إىلمكانية اللجوء إدكف إاتحة   يعد قائمان األكركبية ال

 .18سلسلة )أ( رقم  ،، رلموعة األحكاــ1975فرباير عاـ  21 يف ادرصراجع: حكم ا كمة ال
ـر من حريته نتيجة إلقاء القبض "لق لكل من ل   :تنص على أنه التػي، ك ضان من العهد أي 4/ 9كما امتد طابع عدـ جواز التصرؼ إىل ادلادة 

كهو  ،مر ابإلفراج عنه إذا كاف اإليقاؼ غَت قانوينتقرر دكف إبطاء بشأف قانونية إيقافه كاأل التػيعليه أك اإليقاؼ، مباشرة اإلجراءات أماـ ا كمة 
)مسألة حقوؽ : كمحاية األقليات يف تقريرها السنوم الثامن حوؿ التمييػزاللجنة الفرعية دلنع  ككذلك أكدت، احلقوؽ الدستورية ذما يعرؼ حبق إنفا

، عدـ جواز تقييد ضمانت احلق يف ا اكمة العادلة يف هل حالة الطوارئ،كما أكضا ـ1995يونيو  26اإلنساف كحاالت الطوارئ( بتاريخ 
كمة أمر ضركرم لضماف أف حالة الطوارئ لدـ احلفاظ على حكم القانوف كال تقوضه، كمن أجل التقرير أف: "ا اكمة ادلشركعة كالوصوؿ إىل ا 

 صيانة اجملتمع الدميوقراطي(. 



 

 

 

 
ُ
 ْمــــً اإلا

 
 ؿــــل

ً
ْلُــــا ـــّ م بــــّ ص ـــِم  ؤلاوؿــــانٓن ٖــــً خ٣ــــ١ٓ حٗــــغى اإلاــــضاٞٗ مــــا بطا، ؤهـ ـــذ   ؤْؤهٟؿـ حٗغيـ

ــــاتهم  ْخٍغ ٢ِٓم  ٓٞغ لِــــماؤزىــــاء م هههــــا٥لال خ٣ــــ ْلــــت ؤن جــــ  معؾــــت ؤوكــــُههم الؿــــلمُت، ًخٗــــحن ٖلــــى الض

ْطلــ٪ بــالخد٤ُ٣  ؤلاههــاٝؾــبل  ٓعيال٣ًــاجي،  ٓعَحن فــي اعج٩ابــّ  هههــا٥الا فــي َــظا  الٟــ ْج٣ــضًم اإلاخــ

ـــت،   للمدا٦مـ
ً
ٌٍٓ اإلاــــضاٞٗ ًٞـــــال ـــً حٗـــــ ٓن ٢ـــــض  مـــــاٖ حنٖــ ـــ ؤنــــابهم٩ًـــــ ـــظ  نمامـــــً ؤيـــــغاع ، ْيــ جىُٟــ

ـــات اهههـــا٥ خــاالثفــي ال٣ًــاثُت الهـــاصعة  ألاخ٩ــام ْخٍغ ُــض جا٦ـــض  ،تألاؾاؾــُهم خ٣ــ١ٓ اإلاــضاٞٗحن  خ

 ٓ ٓ مااإلاٗل ْ ٞغة ًٖ ث اإلاخ ٓاجُـت لٗملِـمؤ ْم حؿـخلؼم  ،يإ اإلاـضاٞٗحن ٖلـى ؤن ٖملُـت زلـ٤ بِئـت آمىـت 

مــً ال٣ٗىبــت، وطلــ٪ حٟطــر ال٣ــاةمحن ٖلــى  ؤلاٞــالثأَمُــت زانــت لل٣ًــاء ٖلــى ْــاَغة  ئًــالء

ٌ خ٣ــى١ اإلاــضاٞٗحن وج٣ــضًمهم ل اهههــا٥ الهــاصعة  ألاخ٩ــام ، وجىٟــيطــخاًااللمدا٦مــت وحٗــٍى

ـــــاتهم  اهههـــــا٥ خـــــاالثيـــــضَم فـــــي  حـــــضون طلـــــ٪ ال  مجـــــا٫  ،تألاؾاؾـــــُخ٣ـــــى١ اإلاـــــضاٞٗحن وخٍغ

 ؤلاٞــالثْـل  اَاإلاـ ؤلاوؿـانللخـضًض ٖـً ْـغوٝ آمىـت ومىاجُـت لٗمـل اإلاـضاٞٗحن ٖـً خ٣ـى١ 

 مً ال٣ٗىبت ٢اة
 
ٌ ًٖ  ما  ٚاةب  يغاع ألا والخٍٗى

 
  .ا

 ،ٖلــــى اإلاٗجــــى الؿــــاب٤ ؤلاوؿــــاناإلاٗىُــــت بدالــــت اإلاــــضاٞٗحن ٖــــً خ٣ــــ١ٓ  تالخانــــغعة ٢ْــــض ؤ٦ــــضث اإلا٣ــــ

ٌٍٓ  الخـــي ؤلاوؿــاناث خ٣ــ١ٓ اههها٧ــعبُــذ بــحن "٦كــ٠  ماٖىــض لــب الخٗــ ٓن َْ ًخٗــغى لِــا اإلاــضاٞٗ

ــــي ألامــــًْبــــحن "صعظــــت  ،ٖنهــــا" ٓن ٖـــــً خ٣ــــ١ٓ  الخــ اؾـــــخٟدلذ  مــــا٩ٞل "،ؤلاوؿــــانًخمخــــ٘ بهــــا اإلاــــضاٞٗ

 مً ال٣ٗىب ؤلاٞالثْاَغة 
ّ
  الخـي ألامًذ صعظت ت ٢ل

ّ
م٩اهُت ذ مٗها ئًخمخ٘ بها اإلاضاٞٗىن، و٢ل

بؿـــ ب أوكـــُههم فـــي  ،ًخٗـــغى لهـــا اإلاـــضاٞٗىن  الخــــي ؤلاوؿـــاناث خ٣ـــى١ اههها٧ـــال٨كـــ٠ ٖـــً 

 .ؤلاوؿانمجا٫ الضٞإ ًٖ خ٣ى١ 

٫ٓ ٖلــــى مامؿــــخلؼ ٖلــــى  ٖــــالنؤلا مــــً  صة  الخاؾــــٗتااإلاــــلــــظل٪ ههــــذ   ال٣ًــــاجي  ؤلاههــــاٝث الخــــ٤ فــــي الخهــــ

 الخالُت:  غثِؿتحكخمل ٖلى الٗىانغ ال ،ؤلاوؿانؿبت للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ بالي

اث ما، ؤزىاء مؤلاوؿانل٩ل مضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  -2 ْالخٍغ  ١ٓ اإلاكاع بليها في  تألاؾاؾُعؾت الخ٣

ؼ خ١ٓ٣  مااإلاضاٞٗحن، ب ًتماخ بٖالن  ؤلاٞاصةفي ، الخ٤  ههاًماْخ ؤلاوؿانفي طل٪ ؤوكُت حٍٗؼ

 (.2/:صة اَظٍ الخ١ٓ٣  )اإلا اههها٥في خالت  ًتمالخا٫ ْفي اههاٝ ٞٗبفي ؾبُل  ؤيمً 

                                                                                                                                                 

 كردت إليها عمالن  التػيكضعتها من خالؿ آرائها يف البالغات الفردية  التػيأكدت اللجنة ادلعنية حبقوؽ اإلنساف، يف سوابقها القضائية ك 
"احلق يف زلاكمة مستقلة كزلايدة هو حق مطلق ال يسما أبم : على أف 14/1تيارم ادللحق ابلعهد، فيما يتعلق ابدلادة ابلربكتوكوؿ االخ

 . 5-2الفقرة  CCPR/D ـ1987/ 263اجع يف ذلك : البالغ رقم  ر استثناء"



 

 

 

اث اإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣  ؤْجخٗغى خ١ٓ٣  ماٖىض -3 عؾت مابؿبب م ؤْ، ؤزىاء ههها٥لال  ؤلاوؿانخٍغ

 ْ ؼ  ٖت في مجا٫ حٍٗؼ ٤  ؤْبىٟؿّ  ما، لّ الخ٤ بؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخؤوكُخّ اإلاكْغ ًٖ ٍَغ

ٓهُ  جمشُل مٗخمض ٢اه
ً
ٔ َُئت  ؤَُْئت ٢ًاثُت  بلىق٨ىي ، في ج٣ضًم ا ْهؼحهت  ؤزغ مؿخ٣لت 

ٓن،  ٓظب ال٣اه ىي ٖلى وظه ن جىٓغ َظٍ الهُئت في الك٨أٖلى ْمسخهت ميكإة بم

ت في ظلؿت ٖلىُت، والخهى٫ مً جل٪ الهُئت  ، الؿٖغ
 
٣ا ، ال٣غاع حالجبرلل٣اهىن ٖلى  ٞو

ٌ مؿخد٤ أيفي طل٪  ماح  أو لخ٣ى١ طل٪ الصخو  اههها٧٥ان َىا٥  ما، خُشحٍٗى

اجه، خ  ٍغ
 
 جأزحر ال مىظب له أي، وطل٪ ٧له صون هٟاط ال٣غاع والخ٨م النهاةُحنًٖ ئ ًٞال

 .(9/1)صة ااإلا

4-  
ً
  ؤلاههاٝمً  ٛاًتلل ْجد٣ُ٣ا

ً
ٓن ل٩ل مضاٞ٘ َب٣ا صة مالل ال٣ًاجي الٗاص٫ للمضاٞٗحن، ٩ً

ٓاءً ، ٖالنؤلا ( مً 4/:) ، الخ٤ يمً  باالقترا٥ ْؤبمٟغصٍ  ؾ ٓع ؤم٘ ٚحٍر  : ؤزٔغ فيم

ٟحن ان ؤ  -ؤ  ٓمُت بسهٓم ٌك٩ٓ مً ؾُاؾاث اإلآْ ْالُِئاث الخ٩ اث اههها٧لغؾمُحن 

اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ٓاٍ في ق٩ل ٍٖغًت ؤْ  ،تألاؾاؾُْالخٍغ ٣ت  ؤْن ٣ًضم ق٩ بٍُغ

 ٔ ت ؤْالؿلُاث املخلُت ال٣ًاثُت  بلىمىاؾبت  ؤزغ ُٗت املخخهت ؤْ ؤلاصاٍع  ،الدكَغ

ٔ ؾلُت مسخهت  ؤي بلى ؤْ ٍْجب ٖلى و ٖليها الىٓام الًى ؤزغ ْلت،  ٓوي للض ٣اه

ا في الك٩ٔٓ صْن َظٍ الؿلُاث ؤ ٓظب لّ. ؤين جهضع ٢غاَع   جإزحر ال م

ْ ؤ -ب  ًٍٓ ع ماْاملخا٦ اثظغاءؤلا ن ٌكِض الجلؿاث الٗلىُت  ًٖ امخشالِا  ؤيث، لخ٩

ْلاللتزا جي  ٓن الَٓ ْلُت اإلاىُب٣ت.مالل٣اه ْالخِٗضاث الض  ث 

٣ٍْضم في ؾبُل الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤ -ط  اث  ؤلاوؿانن ٌٗغى   تألاؾاؾُْالخٍغ

 
ً
ٓهُت ٦ٟاة مِىُا ٓعة ؤً ؤْ مؿاٖضاث ٢اه  . ؤزٔغ طاث نلتمؿاٖضة  ؤْت مك

 للْ  -5
ً
ٓاءً ، مضاٞ٘هٟؿِا ًد٤ ل٩ل  ٛاًتجد٣ُ٣ا  م٘ ٚحٍر  باالقترا٥ ْؤبمٟغصٍ  ؾ

ً
لله٥ٓ٩  ٣ْٞا

ْلُت اإلاىُب٣ت اثظغاءؤلا ْ  ٫ٓ صْن ٖاث٤  ،الض  ٖا بلىالٓن
ً
ْلُت املخخهت ازخهانا  الُِئاث الض

ً
 ما

  ؤْ
ً
١ٓ  ،مدضصا ْصعاؾت البالٚاث اإلاخٗل٣ت بمؿاثل خ٣ اث  ؤلاوؿانبخل٣ي  ، تألاؾاؾُْالخٍغ

 (.5/:)صة ااإلابهظٍ الُِئاث  الاجها٫ْ 

ًس٤ٟ  الخـيجل٪ الخالت  ،اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنصة الخاؾٗت مً االغابٗت مً اإلا ال٣ٟغةْحٗالج 

٫ٓ ٖلى  اٞيه ٞلّ في َظٍ الخالت الخ٣ضم املخلي،  ال٣ًاجي ؤلاههاٝالخ٤ في اإلاضاٞ٘ مً الخه



 

 

 

ٔ ب ٢ّٓ  ههها٥الا ْالبالٚاث بكإن  الك٩اْ ٓاَىحن،  ؤْالظي َا٫ خ٣  بلىخ١ٓ٣ ٚحٍر مً اإلا

ْلُت املخخهت بخل٣ي  ٔ الُِئاث الض  . ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ اههها٧ب تالخانْالبالٚاث  الك٩اْ

ْلت  اإلاضاٞٗحن ًتماخ بٖالنصة الخاؾٗت مً امً اإلا تالخامؿ ال٣ٟغةْجدمل  -6 لُتالض  مؿْا

ّ بظغاء ْهٍؼ  ٘ ٫ٓ  بطاجد٤ُ٣  بظغاءجدغم ٖلى  ؤْ ،جد٤ُ٣ ؾَغ ٧ان َىا٥ ؾبب م٣ٗ

 اههها٧ٖخ٣اص بإن لئل 
ً
اث  ؤلاوؿانلخ١ٓ٣  ا ٢لُم زاي٘ ب ؤي٢ض خضر في  تألاؾاؾُْالخٍغ

ٓن ٢ض ؤز٣ٟذ ًٖ جىُٟظ التزامِ ،الًههال  ًتمادالغثِـ ب اْهي بن لم جٟٗل طل٪، ج٩

 . ؤلاوؿان١ٓ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ادلبحث انثبين

 يف احلصىل ػهً اندسخىرَت ادلُظًت حلك ادلدافؼني األطز

 زلم اندراستانمضبئٍ يف اندول انؼزبُت  اإلَصبف

ْخ٤ الخ٣اض ي لجمُ٘  ٫ْ الٗغبُت مدل الضعاؾت ٖلى ٦ٟالت خ٤ الضٞإ  ؤ٦ضث ظمُ٘ صؾاجحر الض

ْٖلى خُ ٓاَىحن،  ْاؾ ضةاإلا ٓن ال ؾلُان ٖليهم في ٢ًائهم ال٣ًاء  ْؤن ال٣ًاة مؿخ٣ل خ٣اللّ، 

ْخ١ٓ٣ اإلاخ٣ايحن ْؤَمُت اؾخ٣اللّ،  ٓن، بل ؤؾِب بًِٗا في ببغاػ م٩اهت ال٣ًاء    ،لٛحر ال٣اه
ّ
 ئال

ال٣ًاةُت لضي الٗضًض مً البلضان الٗغبُت مدل الضعاؾت، ووظىص  ألاهٓمتأن ي٠ٗ 

الضولُت  ٗاًحر اإلاالظي ًٟخ٣ض  اتيالاؾخصىو الخامنىع وأق٩ا٫ مخىىٖت مً ال٣ًاء 

 ث الٗاصلت، مااإلاخٗاٝع ٖليها للمدا٦
 
غ ًٖ ظىاهب ال٣هىع اإلاإزغة في  ًٞال ال٣اهىهُت  ألَا

ن ماخغ  ئلىال٣ًاتي، ٧ل طل٪ أصي  ؤلاههاٝفي الخهى٫ ٖلى  الٟغصاإلاىٓمت لخ٤ 

 ،ال٣ًاتي ؤلاهها٦ٝشحرة مً الخهى٫ ٖلى  خاالثفي  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ى١ 

  ماٖىض
 
اتهم ا بؿ ب مباقغة أوكُههم الؿلمُت في  أو أزىاء / تألاؾاؾُههه٨ذ خ٣ى٢هم وخٍغ

ؼ و   في حلضانهم الٗغبُت.  ؤلاوؿانوالضٞإ ًٖ خ٣ى١  ًتماخمجا٫  حٍٗؼ

 ال٣ًاتي ؤلاههاٝمً خ٤ الخهى٫ ٖلى مى٠٢ الضؾاجحر الٗغبُت 

 اء وال٣ًاة ن اؾخ٣ال٫ ال٣ًما٦ٟالت خ٤ الخ٣اض ي وي خ٤ الضٞإ  الضولت  م

مً  1:صة اْاإلا :5صة ااإلا الُمً  2

ٓع   الضؾخ

مً  211-219الشالض "الؿلُت ال٣ًاةُت"  الٟهل

 الضؾخىع 

ٍٓذ 3 ٓع  43صة ااإلا ال٩ مً  273-211"الؿلُت ال٣ًاةُت" اإلاىاص  الخامـ الٟهل مً الضؾخ

 الضؾخىع 

4 ً ٓع  31صة ااإلا البدٍغ مً  221-221ُت" الغاب٘ "الؿلُت ال٣ًاة الٟهل مً الضؾخ

 الضؾخىع 

ٓصًت  5 مً الىٓام  58صة ااإلا الؿٗ

  ألاؾاس ي

  ألاؾاس يمً الىٓام  11 – 11اإلاىاص 

ٓع  :4صة ااإلا ٢ُغ  6   212- 219 الخامـ "الؿلُت ال٣ًاةُت" اإلاىاص الٟهل مً الضؾخ

مً  52صة اْاإلا 39صة ااإلا الٗغبُت  عاثماؤلا  7

ٓع   الضؾخ

غاب٘ "الؿلُت ال٣ًاةُت" مً الباب ال الخامـ الٟهل

  229-91اإلاىاص 

مً  36صة اْاإلا 34صة ااإلا ن ماؾلُىت ٖ 8

 الىٓام ألاؾاس ي

مً الىٓام  72- 12مً  الباب الغاب٘ "ال٣ًاء" اإلاىاص

  ألاؾاس ي



 

 

 

 ادلبحث انثبنث

 لُبص يدي متخغ ادلدافؼني

 انمضبئٍ  اإلَصبفببحلك يف احلصىل ػهً 

٫ٓ ٖلى  ٌٗخبـغ ٓاٞغ البِئت الالػمت لٗىانغ الؤَم مً ال٣ًاجي  هاٝؤلاهالخ٤ في الخه  آلامىتخ

ٓاجُت لٗمل اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ْطل٪ مً ظاهبحن ؤؾاؾُحن،ؤلاوؿانْاإلا َْٓ  :ألاو٫ الجاهب  ، 

لُت ْل مؿْا ٓٞغ للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ الض ْْاظبها بإن ج ال٣ًاجي ٖىض  ؤلاههاٝؾبل  ؤلاوؿانت 

اتهم  ْخٍغ ٢ِٓم  ٓاءً  ،هها٥هلال  تألاؾاؾُحٗغى خ٣ ٓا ؾ ٓمُحن ب ٞاٖلحن ٚحر  ؤْؾُت ٞاٖلحن خ٩

ٓم ْلت اجساط َْظا ٣ًخط ي  حن،ُخ٩ جد٣ُ٣اث ٖاصلت  ظغاءٖاظلت إل  ًلؼم مً جضابحر مامً الض

ْمؿخ٣لت في  ٓن  الخـي اثههها٧الا ْهؼحهت  ن مدا٦مت ما، ْيؤلاوؿانًٖ خ١ٓ٣  ًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ

  اثههها٧الا مغج٨بي جل٪ 
ً
ٌٍٓ  ًٞال   ًاطخاالًٖ حٗ

ً
ًٍٓا   حٗ

ً
ًاصي بلُّ طل٪ مً  ما، بٖاصال

اث  اههها٥مً ال٣ٗاب، ٦م٣ضمت الػمت إلاى٘ ج٨غاع  ؤلاٞالثال٣ًاء ٖلى ْاَغة  ْخٍغ  ١ٓ خ٣

 اإلاضاٞٗحن. 

اعيمً َظا  ٓ  ؤلَا ؤن  ؤلاوؿانخهل ٖليها اإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣  الخـيث ماج٨ك٠ اإلاٗل

 ١ٓ ٓن مً ٖضم  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ْبالٚاتهمْ اك٩ل ؿلُاث اإلاٗىُتال ججاْبٌٗاه  ،حهم 

اتهم اههها٧بكإن  ْخٍغ ٢ِٓم   ؤِْغث الؿلُاث جغازُ ما٦ ،تألاؾاؾُاث َالذ خ٣
ً
 قضًض ا

ً
في بظ٫  ا

ٓاظبت لضٔ الىٓغ في  الٗىاًت ْزانت هدٓ اإلاكدبّ في اعج٩ابهم  اثههها٧الا  ٢ًاًاال يض اإلاضاٞٗحن، 

ٓاث  اثههها٧الا لخل٪  ٓمُت الٗىانغ  ؤْ ألامًمً ٖىانغ ٢  مِٗا.  اإلاخدالٟتٚحر الخ٩

ٓمت  ً ْمً ؤمشلت طل٪، ؤن خ٩ ْ البدٍغ ُٗت  تاجسظث الٗضًض مً الخضابحر الدكَغ  الخـي ؤلاصاٍع

ٓحي باؾخجابهها للخٓنُاث  يُت اإلاؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اث٤ الخـيج بكإن  ،ؤٖلىهها اللجىت البدٍغ

ً مىظ  الخـي ؤلاوؿانالجؿُمت لخ١ٓ٣  اثههها٧الا  الكٗبُت مً  الاهخٟايتاهضإل قِضتها البدٍغ

٢ٓغاَُتؤظل  ْصة  ؤْْل٨ً ظاءث َظٍ الخضابحر ق٩لُت  م،3122 ٞبراًغفي  الضًم في  ألازغمدض

ا ؤلاٞالثْمى٘  ،اثههها٧الا مٗالجت جل٪  ٓلت صْن ج٨غاَع ْالخُل  مآَْ  ،مً ال٣ٗاب إلاغج٨بيها 

ْجُٟٗل َظٍ الخٓنُاث. عاصةؤلا ٨ٌٗـ ُٚاب   الؿُاؾُت الجاصة لخبجي 

الجؿُمت لخ٣ى١  اثههها٧الا مً ال٣ٗاب إلاغج٨بي  ؤلاٞالثنُٗض ال٣ًاء ٖلى ْاَغة  ىٞٗل 

خ٨مت لخٓنُاث لجىت ج٣ص ي ، لم حؿخجب املم1222الكٗبُت ٖام  الاهخٟايتزال٫  ؤلاوؿان



 

 

 

ْ الخ٣اث٤ بسهٓم مدا٦مت ٦باع مؿ ٓعَحن في اعج٩اب جل٪  ألامًلي ا  اثههها٧الا اإلاخ
ً
ب٣ا َْ ، 

ْاملخا٦للبُاهاث الغؾمُت  ذ  الخـيث ماٞةن الخد٣ُ٣اث  ؤؾٟغث  م3123مىخه٠ ٖام  خخـىؤظٍغ

ٓظُّ  ت ٣ِٞ ؤٖلى عجبت ٞيهم هي عجبت "٣ُٖض" 32لٗضص  الاتهاماثًٖ ج ْلم ًخم  ،مً عظا٫ الكَغ

شَظا ال خخـىبصاهت ؾٔٓ زالزت منهم  جي ًٖ ؤٖلً مهضع ٢ًاجي ب ما٦ ،)257(خاٍع ن مد٨مت ؤدٍغ

ٟ   الاؾخئىاٝ ٓبت ًذ ؤز ُحن مـ ٣ٖ مد٨مت  مان ؤصاهههؤالسجً ؾيخحن، بٗض  بلى بزىحنقَغ

ْلالضعظت  ٓاث 21ى بالسجً ألا ٧ْاهذ املخ٨مت  ب٣ًُت م٣خل مخٓاَغ قُعي في السجً،ؾى

يُت ٢ض ٢ًذ في  ت بالسجً إلاضة  م3124ماعؽ  23الجىاثُت البدٍغ بمٗا٢بت ٞغصًً مً الكَغ

ٓاث   اإلا ،ٖكغ ؾى
ُ
 ماَغ ٖلي ِٖس ى ببغاَُم ن٣غ في السجً بخٗظًب اإلاخٓا ما٢ُامِ" ماهيلبؿب و

ْٞاجّ"،ؤ م أ ألاخ٩امضصث اإلاٗاعيت بهظٍ وه ؾٟغ ًٖ  نها" جأحي لخضلل ٖلى جىاٚمها م٘ حٖؼ

الغؾمُت، في ْل اؾخمغاع جبُٗت ال٣ًاء للجهاث الخىُٟظًت"،  الاهخ٣امؾُاؾت ال٣ٗاب و

ا١" اإلاٗاعى، الكُش ٖلي ؾل اإلاٗخ٣لحن لم جخذ  ن، ئن "ظمُ٘ماو٢ا٫ أمحن ٖام خؼب "الٞى

 ."٦ت الؿُاؾُت ٞهم مٗخ٣لىن ؾُاؾُىن وخى٦مىا يمً اإلاٗغ  ،لهم مدا٦مت ٖاصلت

 

 :الُمً وفي

 ْ ىُت  م ؤن الًٍٛٓ الَٓ ٓٞمحر  ُمُتألا٢لٚع ْلُت ؤؾٟغث في ه ٖلي ٖبض هللا ًٖ جىخي  م3122ْالض

ٓا٣ٞت ُٟنالر ًٖ الغثاؾت ٖلى زل غ ت م ت ٖلى "اإلاباصع ألَا  ،"ُتالخلُجة اٝ الؿُاؾُت اإلاخهاٖع

ْن جٓؾِ ٞيها مجلـ  الخـي ْالض٫ْ  ألامًْمجلـ  يالخلُج الخٗا ْلي  ٍٓت  الخمـالض صاثمت الًٗ

 ْ ٓص اإلاباصعة مىذ نالر  ْل٨ً ٧ان مً ؤَم بى ْهُُّّٞ،  خهاهت ٧املت مً اإلاالخ٣ت ال٣ًاثُت  مٗا

  الخـيًٖ الجغاثم 
ُ
َْٓ ْ عج٨بذ بضا ٓن في  الٟٗلبجم  مااٞ٘ ؾُاؾُت،  ْع ٢اه  م3123 اًغًىبهض

 ْ ْهًُّمىدّ  َْٓ  مٗا  اههها٧ ٌٗخبـغ ماجل٪ الخهاهت، 
ً
  ا

ً
ْلُت لخ١ٓ٣  ناعزا ٓاز٤ُ الض  ؤلاوؿانللم

 ْ عة مدا٦مت اإلاؿا َْٓ ؤلاوؿانالجؿُمت لخ١ٓ٣  اثههها٧الا لحن الؿُاؾُحن ًٖ اإلاخٗل٣ت بًْغ  ،

  ؤلاٞالثج٨َغـ ْاَغة  بلىالظي ًاصي  ألامغ
ً
ٞا ٍْسل٤ ْْغ ْ ْ  مً ال٣ٗاب   ؤ

ً
ٓاجُتٚ ياٖا لٗمل  حر م

 . ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 
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ٓن "الخهاهت ال٣ًاثُت" ًشحر  ْهٟاط ٢اه ْع   ضخاًان ماٖم٣ُت بكإن خغ  مساْٝال ق٪ ؤن نض

 ٖا 44اع اعج٨بذ ٖلى مض الخـيالجغاثم الجؿُمت 
ً
مً خ٣ِم مً  ،مً خ٨م الغثِـ الؿاب٤ ما

ٌُ  ماْ ال٣ًاجي،  ؤلاههاٝ ْٖضم مؿٟغ ٖىّ طل٪ مً حٗم٤ُ ًم٨ً ؤن   ؤلاخؿاؽكاٖغ الُإؽ 

ْحهم ضخاًابالٗضالت لضٔ  ْط ْٖاثالتهم   ؤًال ق٪ ، جل٪ الجغاثم 
ً
ٓن  ًا ٌك٩ل  في ؤن َظا ال٣اه

١ٓ  مٗاًحرللت ظؿُمت سالٟم ْلُت لخ٣ ٓمت الُمىُت باجساط  الخـي ،ؤلاوؿانالض  ًلؼم مًما جلؼم الخ٩

ْ  بظغاءبٛغى  ،جضابحر ٓاث بكإن مضٔ التزام  ةمداًضجد٣ُ٣اث ٖاصلت   تالخان ٗاًحراإلاب ألام٢ً

ٓة اإلاؿلخت ؤزىاء ٌٞ الخجمٗاث ْالخٓاَغاث الؿلمُت،  ،باؾخسضام ال٣ زانت جل٪ ْ ْاإلاؿحراث 

ْاإلاؿحراث  ٓة زاللِا  الخـيالخٓاَغاث  ْ اههها٧ بلىؤٞط ى اؾخسضام ال٣ ْػ اث  اث ظؿُمت للخ٤ ججا

اث  ٍْٚحر  ،في الخُاة ْالخٍغ   تألاؾاؾُمً الخ١ٓ٣ 
ً
ً ؾلمُا  .للمخٓاٍَغ

ي للمضاٞٗحن ًٖ تال٣ًا ؤلاههاٝث خ٤ الخهى٫ ٖلى مامً مؿخلؼ  الجاهب الشاوي ماأ

 بلىالؿُاؾُت في الض٫ْ الٗغبُت مً اللجٓء  ألاهٓمتاٖخاصث ٖلُّ  ماب ُٞخٗل٤، ؤلاوؿانخ٣ى١ 

ٓاهحن ؤمىُت بلىحؿدىض  اثاههها٧ب ؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  اإلاخابٗاث ال٣ًاثُتههج  ٢، 

  ؤْ ،ؤلاوؿانخ١ٓ٣ في مجا٫ اإلاضاٞٗحن وكُت ؤٖغ٢لت بٛغى 
ً
، ٖبر زل٤ مىار مً خٍٓغ جهاثُا

 
ً
ُب ًمشل تهضًضا   التَر

ً
 .للمضاٞٗحن خ٣ُ٣ُا

 وواظب مؿإولُتلظا ٞان الضو٫ الٗغبُت جخدمل 
 
هاث اإلادا٦مت الٗاصلت ماحخىٞحر ي عةِؿحن ا

، ال٣ًاةُت ل٣مٗهملم ججض الضولت ؾىي ؾالح اإلاخابٗت  ظًًال ،واإلاىهٟت ل٩اٞت اإلاضاٞٗحن

م ال٣ًاء الٗاصي في ما، أاؾخصىاةُت أوهم للمدا٦مت حمىظب ٢ىاهحن أمىُت وطل٪ حاخاله

الٗضالت  مٗاًحر ، وفي أظىاء جدؿم بُٛاب أزغي  خاالثفي  الاؾخصىاتيوال٣ًاء  ،خاالث

  ؤلاههاٝو
 
 جلؼم الضو٫ حمدا٦مت ظمُ٘ اإلاههمحن  الخـيو  اإلاخٗاٝع ٖليها صولُا

 
٣ا إلابضأ  ٞو

ه، وفي مدا٦مت م ٢ًاء مضوي مؿخ٣ل و ماصاهخه" أئجش ذ  خخـى يءههم حغ اإلا" مداًض وهٍؼ

اث اإلاههمحن. ماىُت جخىاٞغ ٞيها يٖل  هاث الضٞإ وجدترم زاللها خ٣ى١ وخٍغ

 ٓ ْاؾخ٣غاء اإلاٗل بكإن " ؤلاوؿانخهل ٖليها "اإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣  الخـيث ماْبخدلُل 

عؾت مامْز٣ُت الهلت بألؾباب  ،ؤلاوؿانضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ َالذ اإلا الخـيث ال٣ًاثُت مااملخا٦

ٖت في مجا٫  ْ ؤوكُههم اإلاكْغ ؼ  ١ٓ  ًتماخحٍٗؼ ٖضة هخاثج  بلى، هسلو في بلضاجهم ؤلاوؿانخ٣

ْ  مٗاًحر َامت جدىا٢ٌ نغاخت م٘   ؤلاههاٝالٗضالت 
ً
ْلُا ١ٓ  اإلاخٗاٝع ٖليها ص ٓاز٤ُ خ٣ ٓظب م بم

 : ْطل٪ ٖلى الىدٓ الخالي، ؤلاوؿان



 

 

 

١ٓ جهضث ملخا٦مت اإلاضاٞٗحن  الخـي خا٦م ال٣ًاثُتاملؤن  .2 م مً ال ؤْ ؤلاوؿانًٖ خ٣ يكُاء ٚحَر

ْالصخُٟحن ؿُاؾُحنال ْهحن  ٔ ، لم جلخٟذ ْاإلاض حٗغيِم للخٗظًب اإلاضاٞٗحن بكإن  لك٩اْ

ٓابٗاملت ؤزىاء اإلاؾاءة ْب ٓن ٦ظل٪ لم جلخٟذ ْ ، الاخخجاػزال٫ ٞترة  ؤْ الاؾخج تراٞاثل٩  الخـي الٖا

ذ منهم هدُجت  ،اإلاضاٞٗحن يض ؤلاصاهتُل جمشل صل ْ ٢ض اهتٖز الظي ٣ًخط ي  ألامغ، ؤلا٦غاٍالخٗظًب 

تراٞاثَضاع جل٪ بٖلى املخا٦م  ٍٓل ٖليها ٦ضلُل  الٖا  بصاهت ْٖضم الخٗ
ً
٫ٓ الٗضالت  ٣ْٞا ألن

ٓاعصة الجىاثُت  ٗاث ٚلب الضؾاجحر ؤفي  ال  الٗغبُت، ْالدكَغ
ً
ٓاز٤ُ خ١ٓ٣  ًٞال  ؤلاوؿانًٖ م

ْلُت  . الض

ظمُٗت قباب  ًٖى مجلـ ئصاعة، هاجي ٞخُل : مدا٦مت ٦شحرة هظ٦غ منها خاالثخضر طل٪ في  

ً لخ٣ى١   (BYSHR) ؤلاوؿانالبدٍغ

 هاجي ٞخُل
 

 
 

 

ٓن  ُ٢ٓ ٓن خ٣ ١ٓ دؤن م بلىخُض ؤقاع مغا٢ب ْاإلاضاٞ٘ ًٖ خ٣ ْن  الؿُض هاجي  ،ؤلاوؿانا٦مت اإلاض

 مهه (:5ْ) َٓ م،3124زال٫ ٖام  ،ٞخُل
ً
ً ما  25لخىُٓم " ؤلاهخماءبههمت  بُنهم ؾُضة، آزٍغ

ٓٞحر  ،"ٞبراًغ   ٗاًحراإلا٢ض ؤز٣ٟذ في ج
ً
ْلُا ٓلت ص ٓهُت اإلا٣ب خُض  هاث املخا٦مت الٗاصلت،ماْي ال٣اه

٫ٓ ؤ لم ؿمذ لىاجي ٞخُل باإلاش ٓص هدُجت الاؾخمإاملخ٨مت زال٫ ظلؿت م ماٌُ ٗخ٣ض ؤن طل٪ ٌٗ َُْ ،

  اإلا
ً
، اقههغ ٖلىا ٓع  ماْٖىض بخٗغيّ للخٗظًب ؤزىاء اخخجاٍػ م املخ٨مت ماؤٖلً ؤؾمذ لّ بالخً

هذ مىٓمت "٢ْض وكغث  ؤهّ حٗغى للخٗظًب، ٓع  "صًٟىضعػ  الًًْٞغ  ن
ً
اًتجا٦ض  ا ٞخُل بكإن  ْع

ٓن  ما٦ للخٗظًب،ّ حٗغي ا ظلؿت املخا٦مت بإن  ظًًاله٣ل اإلاغا٢ب ً مههمحنخًْغ ٓا  آزٍغ ٦كٟ
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ْ  في ٓلُٓ  24املخا٦مت في لى ظلؿاث ؤ ٓا لّ مىظ لخٓت  م3124ً جٟانُل الخٗظًب الظي حٗغي

ٓبت بليهم، ،اٖخ٣الِم ا الههم اإلايؿ ْهي  ما٦ ْؤه٨ْغ ٓخُضة  في ال٣ًُت،  تالخامؿط٦غث اإلاههمت ال

خهابب ْجم تهضًضَا ،صث مغجحن مً مالبؿِاؤجها ُظغ    ااٚل
ُ
ْؤجها ؤ تراٝمغث ،  ٫ْ بإن اإلاههمحن  بااٖل  ألا

هها به ماُٞ، «ٞبراًغ 25اثخالٝ قباب »مً  ماْالشاوي َ ٓن  ،ماهٟذ مٗٞغ لب املخام مً املخ٨مت  َْ

ْٖغيِم  ّل ٗغىح ماجشبُذ  ٧ٓليهم  ب٣ي مً آزاع  ماإلاٗاًىت  ةمداًضٖلى لجىت زالزُت م

ٓا ؤجهم مؿخٗضْن لؿ ما، ٦(258)الخٗظًب  ، ضاص ج٩ال٠ُ اللجىتبِى
 
  بال

ً
ٓعا ؤن املخ٨مت زبدذ ؤم

ٓز٤ُ جٟانُل  ٔ ْحٛايذ ًٖ ج   ؤن املخ٨مت ما، ٦ؤزغ
ً
ٗذ الجلؿت ؤًًا لباقي  الاؾخمإصْن  ٞع

ًٍْ  ماٖىض ،َلباث املخامحن ٓا ٌؿغصْن َلباتهم بٗض جض ٓا٫ اإلاههمحن ما٧اه  . ظاء في ؤ٢

ْاإلاههمحن ْ  ْظِذ لىاجي ٞخُل  ٢ًض  ا ٖلى زالٝ  :ؤبغػَاًضة ث ٖضمااتها آلازٍغ ْؤصاْع ٓا  ؤجهم ؤؾؿ

ٓن ظ ٓ ماؤخ٩ام ال٣اه ٓا ٢ُاصتها، الٛغى منها الضٖ ٓل ْج ٓن  بلى ةٖت  ْال٣اه ٓع  حُُٗل ؤخ٩ام الضؾخ

ْالؿلُاث الٗامت مً م ْ ماعؾت ؤٖماْمى٘ اإلااؾؿاث  خضاءلِا،  اث الٗامت  ؤلٖا ْالخٍغ ٖلى الخ١ٓ٣ 

ْ تالخانْ  ْطل٪ بخإ ؤلايغاع،  ٓخضة الَٓىُت،  لخىُٟظ « ٞبراًغ 25اثخالٝ »ؾِـ جىُٓم بال

ٖٓاث بمىا٤َ مسخلٟت الٟٓض ىار ْاخضبزاعة ال٣ال٢ل  بلىمسُُاتهم الغامُت  ًٍٓ مجم ْج٩  ،

ْبٖضاص ٖىانغ إلا ب  ْجضٍع ْال٣ُام بإٖمابالبالص،  ْ ماعؾت الٗى٠  ب  خضاء٫ الخسٍغ ٖلى  ؤلٖا

ْالخٗضي ٖلى عظا٫  ألاشخام ٧ْان ألامًْاإلامخل٩اث الٗامت،  مً الٓؾاثل اإلاؿخسضمت  ابؤلاَع، 

ٓظب اإلاْطل٪  ،ٛاًتفي جد٤ُ٣ َظٍ ال ٓن م٩اٞدت ابم ابصة الؿاصؾت مً ٢اه  اإلاشحر للجض٫، ؤلاَع

ٓن  ض ال٣ًاة مً ؤَلُت مدا٦مت اإلاضاٞ٘ ًٖ  الظ٢ًًْض َلب املخام ٓن هاجي ٞخُل ججٍغ ًمشل

ُ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ْطل٪ بؿبب جد م،ـ،  ْبالخالي ات اإلاؤٞغاص الٗاثل ؤخضؤن ال٣اض ي َٓ  خُض َؼ ل٨ت، 

لىؤبلٜ الضٞإ مجلـ ال٣ًاء  ما٦ ،مداًضٚحر   ؤً ألٖا
ً
  اثبظغاءؤن  ًا

الخض  بلى املخا٦مت ال جغ١ 

 ث الٗاصلت. مااملخا٦ مٗاًحرمً  ألاصوى

٢ُٓت ًٖ ٢ل٣ِا الٗم٤ُ بػاء اٞخ٣اص مدا٦مت "اثخالٝ ما٢ْض ؤٖغبذ الٗضًض مً اإلاىٓ ث الخ٣

ْالجزاَت ) مٗاًحر" ألصوى ٞبراًغ 25قباب  َْٓ 259الخُضة  ْمدامحالظي صٞ٘ اإلاههم ألامغ(،   بلىهم ين 
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 ٫ٓ  املخا٦مت لِؿذ ؾٔٓ ُٚاء قغعي إلنضاع ؤخ٩ام مٗضة مؿب٣ اثبظغاءن ب" :ال٣
ً
ْؤقاعث  ،"ا

ٓعة ناعزت –ؤن حك٨ُل َُئت املخ٨مت ًدىافى  بلىاإلاهاصع  اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء،  مٗاًحرم٘  – به

 ٓ ٍٓهها خُض ًترؤؾِا ابً عثِـ مجلـ الى ْجًم في ًٖ ٢ْض  الخا٦مت، ألاؾغةؤًٖاء  ؤخضاب، 

ٓز٤ُ  ؤْن حٗغيِم للخٗظًب إمِا بكمازلحن ؤابٞاصاث اإلا بلى الاؾخمإججاَلذ َُئت املخ٨مت  ج

ْلم جخسظ ل م ؤن  خد٤ُ٣ في اصٖاءاتهم،لل اثبظغاءت ؤًكِاصاتهم،  ٓا٫ٚع تراٞاثْ  ألا٢ ٖت  الٖا ىتز 
ُ
اإلا

ْةهدُجت للخٗظًب،  ٓ  ٖال ٧ْان في هٟـ  ؤلازباثا٫ قاَض ٖلى ؤ٢ الظي قِض يضَم في املخ٨مت 

٢ٓذ مكاع٧  ال
ً
 في حٗظًبهم. ا

شْفي   ؤخ٩ا ؤنضعث املخ٨مت الجىاثُت م3124ؾبخمبر  :3 جاٍع
ً
ْحجبالسجً  ما ٓاث  6بحن  ترا ؾى

 ٖا 26ْ
ً
  :5بد٤  ما

ً
٢ًذ املخ٨مت خُض  " اإلاٗاعى،ٞبراًغ 25لخىُٓم " ؤلاهخماءبههمت  ،شخها

 ممهه 27ٖلى 
ً
 ٖا 26 إلاضة بالسجً  ا

ً
ٓبت ما ٣ْٖ َْكام الهباٙ،  ، بُنهم الىاقُان هاجي ٞخُل 

ٓام ٖلى  21السجً  ن ؤخ٩ا :3جل٣ى  ماُٞت، ؤعبٗؤٖ  آزْغ
ً
ٓام، 6إلاضة بالسجً  ما ْن  ؤٖ ْطل٪ ص

ْصْن  ما بلىالىٓغ  ٓن مً حٗظًب،  ن مً مؼاٖم ٓ ؤبضاٍ اإلاههم ماُٞجد٣ُ٣اث  بظغاءحٗغى لّ اإلاههم

ٓاز٤ُ اإلاٗىُت بد١ٓ٣  تخالٟباملْطل٪  ،لخٗظًببكإن حٗغيِم ل  . ؤلاوؿانللم

جٟخ٣ض في ؤٚلبها  ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ملخا٦مت جهضث  الخـيال٣ًاثُت ن املخا٦م ب .3

ُٖٓت  ْاإلاىهٟت صلتااملخا٦مت الٗ ٗاًحرإلا َِا اإلآي ْلُت اإلاٗىُت ْقْغ ٓاز٤ُ الض اإلاكاع بليها في اإلا

ٓظِ اإلاههم بالههم بٖالملؼم ؿخح الخـيْ ، ؤلاوؿانبد١ٓ٣  ْاضر،بلُّ  تاإلا م ماْؤن ًدا٦م ؤ ٖلى هدٓ 

 مد٨مت مؿخ٣لت ميكإة 
ً
ْ  ٣ْٞا ْالجزاَت  ْجخمخ٘ بالخُضة  ٓن  ٢ٓذ اإلاههم  مِا٫ْب، الاؾخ٣ال٫لل٣اه ال

 ْ ٓص الىٟي الاؾخمإال٩افي للضٞإ  ْٖالهُت ؤلازباثْ  لكِ ٦ْٟالت خ٤ الًُٗ ،  ظلؿاث املخا٦مت، 

 . م مد٨مت ؤٖلىماؤ

 ٦شحرة هظ٦غ منها:  خاالثخضر طل٪ في 

شب الٗغبُت اإلاخدضة، عاثماؤلا في    م3124 ًىاًغ 38 خاٍع
ُ
  5:خُل ؤ

ً
ٖت مامً اإلاىخمحن لج شخها

ٓان" ٖٓت ُٖ  ماُٞت الٗلُا، ؤلاجداصًم املخ٨مت مااإلاؿلمحن" للمدا٦مت ؤ ؤلاز ٝغ ب٣ًُت "مجم

ْبصاعة مىٓمت ٚحر مك ،"5:ـال ْجىُٓم  ٖتْطل٪ بههم جإؾِـ   ما٢لب هٓام الخ٨م ب بلىتهضٝ  ،ْغ

ٓباث  291صة ااإلا سال٠ً ٓن ال٣ٗ ْلت  ؤلاجداصيمً ٢اه ْفي زخام املخا٦مت ؤنضعث  ،عاثماؤلا في ص

ٓم ؤلاجداصًاملخ٨مت  ٓلُٓ  4ت الٗلُا ً  خ٨ م3124ً
ً
 مهه :7بةصاهت  ما

ً
ً،  36ْجمذ جبرثت  ما آزٍغ

ً مً اإلاههمحن بُٗخ  ْحجباث ٓ ٨٣م ٖلى الخايٍغ ٓاث 21ْ 8حن ب ما ترا ْٖلى الٛاثبحن بالسجً ؾى  ،



 

 

 

 ٖا26
ً
ْ ٢ْض قابذ َظٍ املخا٦مت الٗضًض مً  ،ما ٓع، ٖلى هدٓ ًشحر ؤ  بكإن خاْٝاملظّ ال٣ه

ْطل٪ إلا ٗاًحراٞخ٣اصَا إلا ْاإلاىهٟت،   : (:25)ًلي مً ؤؾباب ااملخا٦مت الٗاصلت 

 91 ـنىع لبٌٗ اإلاههمحن في جىُٓم ال

 

غيِم ٗؿخجب لُلباث اإلاههمحن بكإن الخد٤ُ٣ في اصٖاءاث حت الٗلُا لم حؤلاجداصًن املخ٨مت ؤ . أ

ْطل٪  م،  ْزال٫ ٞترة اخخجاَػ ٓابهم  ْ  ٗاًحرإلا تخالٟباملللخٗظًب ؤزىاء اؾخج  ؤلاههاٝالٗضالت 

 
ً
ْلُا  . اإلاٗتٝر بها ص

ْالدكِحر بهم ٢بل  . ب ٍّٓ ؾمٗههم  ْحك ٓع اإلاههمحن  ْطل٪ ٖلى  بلى ؤلاخالتوكغ ن ْؤزىاءَا،  املخا٦مت 

٦ٓت  ،املخلُت ٖالمؤلا  ظمُ٘ ْؾاثل ءة اإلامل ْاإلا٣ْغ ٖٓت  ْاإلاؿم ٓ  ؤْاإلاغثُت  ٓمت، ٖلى اإلا الُت للخ٩

ٓ ٍْسل٤ ي ،الٗام املخلي ؤيججاَاث الغ هدٓ ًازغ في ا َٛ 
ً
ٖت ٖلى املخ٨مت  ا  الخـيٚحر مكْغ

 جخهضٔ ملخا٦مت َاالء اإلاههمحن. 

ْؾاثل  ذمىٗت، خُض " ٢ض اٞخ٣ضث قٍغ الٗاله5ُ: ـؤن مدا٦مت اإلاههمحن في ٢ًُت "جىُٓم ال . ط

ْلُت مً حُُٛت ظلؿاث املخا٦ ٖالمؤلا  ْالض ٌُ  ما، ٦تماملخلُت  ىُت لم  ٢ُٓت الَٓ ؿمذ للُِئاث الخ٣

ْلُت بمغا٢بت ظلؿاث املخا٦مت ْطل٪ ،ْالض ْاإلاىهٟت،  ٍ املخا٦مت الٗاصلت  ٓاٞغ قْغ  للخإ٦ض مً ج

  تخالٟبامل
ُ
ْالخًِؾغ بٌٗ اإلاههمحن مً إلابضؤ ٖالهُت املخا٦مت، بل جم مى٘ ؤ ٓع الجلؿاث  ٤ ُخً

  ؤخضخض اخخجاػ  بلى ألامغل٣ض ْنل  ٖليهم،
ً
ْمدا٦مخّ ٢ًاثُا ْهحن  ٢ْْاج٘ ليكغ جٟان اإلاض ُل 

ل ب الشامً مًٟٞي  ،ؤلاهترهذاملخا٦مت ٖلى قب٩اث  ؤنضعث مد٨مت ؤبٓ ْبي  م3124بٍغ

ٍٓتر  ؤلابخضاثُت ٢ٓ٘ ج  الخضًضي الؿُض ٖبض هللا ؤلاوؿاناإلاضاٞ٘ ًٖ خ١ٓ٣ ْ  بد٤ الىاقِ ٖلى م
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 خ٨
ً
ٓ  ،ؤقِغبالسجً إلاضة ٖكغة  ما ن٠ بإهّ "ػاث٠" مابههمت ٢ُامّ بيكغ مٗل ُْ ث ٖلى خؿاب 

ٍٓتر، جخٗل٤ بجلؿت اؾخ ٢ٓ٘ ج ت الٗلُا بكإن ال٣ًُت ع٢م ؤلاجداصًٕ او٣ٗضث في املخ٨مت ماٖلى م

ٞت  م3124لٗام  28  ؤً)ْ اإلاْٗغ
ً
 .("5: عاثماؤلا ب٣ًُت " ًا

  . ص
 
 خ٤ المبضؤ ذ املخ٨مت بؤزل

ُ
٫ٓ للمههمحن، خُض لم ج ٢ٓذ ال٩افي َُئت املخ٨مت خذ ضٞإ اإلا٨ٟ ال

ْاملخامحن اإلا٩لٟحن بالضٞإ ٖنهم  ٓص هٟي مالالؾخللمههمحن  ٓص  ؤْ، الاتهاماثٕ لكِ الغص ٖلى قِ

ًُ  ما٦ ،ؤلازباث ضاص الضٞإ في ٢ًُت بلٜ حجم لم  ٢ٓذ ال٩افي إٖل ٓن ال ْحجج  ألاصلتمِل املخام

ْطل٪ نٟدت 8111هدٓ ٞيها  ؤلاصٖاء ْلُت اإلاٗىُت بة تخالٟبامل،  ٓاز٤ُ الض ْٖضالت للم ههاٝ 

 ث. مااملخا٦

بد٤ الهاصعة  ؤلاصاهتخ٩ام " َٓ ؤن ؤؤلاوؿاناإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣ ٣ًل٤ " ماؤن ؤقض ٚحر  .ٌ 

مد٨مت  مامؤت الٗلُا ٚحر ٢ابلت للًُٗ ٞيها ؤلاجداصًً املخ٨مت " 5ٖ: ـاإلاههمحن في ٢ًُت "جىُٓم ال

 َْٓ ْالؿُاؾُت 25/6صة اهو اإلا سال٠ً ماؤٖلى،  ١ٓ اإلاضهُت  ْلي للخ٣ جىو  الخـي ،مً الِٗض الض

  :ٖلى ؤن
 
 صًً خ٤ اللجىء "ل٩ل شخو أ

 
٣ا في مد٨مت أٖلى ٧ي حُٗض الىٓغ  ئلىلل٣اهىن،  ٞو

  .٨م حه"صاهخه، وفي ال٣ٗاب الظي خ  ٢غاع ئ

ٓبت للمضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الخـيؤن بٌٗ املخا٦م  .3 اليكُاء  ؤْ ؤلاوؿان جهضث للجغاثم اإلايؿ

م مً  ْٚحَر ْهحن،  الصخُٟحنالؿُاؾُحن   ْاإلاض
 
 الاؾخصىاتيٗخبر نىعة مً نىع ال٣ًاء ح

 
 
 ومً طل٪ هظ٦غ:  ٦مت الٗاصلت واإلاىهٟت،ااإلاد مٗاًحر الٞخ٣اصٍ  ،اإلادٓىع صولُا

٤ اإلاخبٗت في املخ٨مت الجىاثُت اإلاخسههت جىهه٪ الخ اثظغاءؤلا  ٗخبرحُ :  في اإلامل٨ت الؿٗىصًت

ْاإلاىهٟت لىخُض ؤوكإ مجلـ ال٣ًاء ،في املخا٦مت الٗاصلت  املخ٨مت الجىاثُت اإلاخسههت  ألٖا

اب ٣ًاًاب اإلاههمحن ملخا٦مت م3119ؾىت  خالت ٖكغاث الصخُٟحن ْم٘ طل٪ جمذ ب، ؤلاَع

 ١ٓ ْاإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ْهحن  ٓظ  مامت ؤ٦للمدا ؤلاوؿانْاإلاض
ُ
، خ٣ُ٣ُتت تهم ؤًّ بليهم مِا صْن ؤن ج

ٓٞغ للمد٨مت ال ً ٓن آزغ ًدضص نالخُاث املخ٨مت ؤ ؤْهٓام ؤؾاس ي  ؤيخ الٗام،  ؤيم الغ ما٢اه

ا في  ٍْخم ازخُاع ال٣ًُاة ْم٣َغ ٓا بلجىت ٢ًاة املخ٨مت،  ٓاب٤  ؤخضبك٩ل ٞغصي لُلخد٣ َ

ْؤخُاه اى،   املخ٨مت الٗامت في الٍغ
ً
ٓن  ا ٔ مضن  بلىًدى٣ل  .خا٦متاملل٣ٗض ظلؿاث  - مشل ظضة - ؤزغ

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامه  الفصل
ت في ئصاعة ــــــــــــــاع٦ــــــــــ٤ في اإلاكــــــــــــالخ

 الص  ــــــــــــــــــت للبــــــــــــــامـــــــــــــالٗ إونــــــــــــــــــــــــالك

زالزت مباخض ٖلى  بلىؾيخُغ١ في َظا الٟهل 

 الىدٓ الخالي: 

بد٤  تالخانْلُت الض ٗاًحراإلا :ألاو٫ اإلابدض 

ناإلاضاٞٗحن في  اإلاكاع٦ت في بصاعة  الٗامت  الكْا

 للبالص.

غ اإلابدض الشاوي: ٓعٍتا ألَا اإلاىٓمت لخ٤  لضؾخ

ْخ٨م ٖام بكإن عؾت َظا الخ٤مااإلاضاٞٗحن في  م  ،

في الض٫ْ مدل  ؤلاوؿانجمخ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 

ناإلاكاع٦ت في بصاعة الك في الضعاؾت بالخ٤  ْا

 ص. مت للبال االٗ



 

 

 

 األولادلبحث 

حبك ادلدافؼني يف  ادلشبركت يف  تاخلبصاندونُت  ؼبَريادل 

 انؼبيت نهبالد انشووٌإدارة 

ٟطــ ي ْلي لخ٣ــ١ٓ  ًُ ٓن الــض ٓم الخ٣ــ١ٓ الؿُاؾــُت فــي ال٣ــاه َــاثٟخحن مــً الخ٣ــ١ٓ:  بلــى ؤلاوؿــانمِٟــ

ن"خ٤ اإلاكاع٦ت في  :ُل٤ ٖلًُُّ  ما ىألاولالُاةٟت حكمل  الـظي ههـذ ٖلُـّ الٗامت للبالص"،  الكْا

ْلي للخ١ٓ٣ اإلا 36صة ااإلا ْالؿُاؾُت،مً الِٗض الض ًم٨ـً ؤن  مـاٞدكـمل  الُاةٟت الشاهُت ماؤ ضهُت 

ْؤَمِـا: الخـ٤ فـي الخجمـ٘ الؿـلمي اإلاىهـٓم  :هُل٤ ٖلُّ "بالخ١ٓ٣ اإلاغجبُت بـالخ٤ فـي اإلاكـاع٦ت"، 

ُــّ فــي اإلاـــ ُــ261مــً الِٗـــض) 32صة اٖل ًٍٓ الجمُٗــاث اإلاىهـــٓم ٖل ْالخــ٤ فـــي ج٩ــ مـــً  33صة اّ فـــي اإلاــ(، 

 (.  262الِٗض)

نخ٤ اإلاكاع٦ت في بصاعة  ٗض  ٌُ    الٗامت للبالص الكْا
ً
  خ٣ا

ً
، فـي ٧ـل بلـض مـً ؤلاوؿـانمً خ٣ـ١ٓ  ؤؾاؾُا

٢ٓغاَُت بلضان الٗالم، ن"اإلاكاع٦ت في بصاعة  ؤْ ْجغجبِ مؿإلت الضًم بدؼمت خ٣ـ١ٓ  الٗامت" الكْا

ـــّ  ؤلاوؿــــــان اجـــ ـــل، ٞتألاؾاؾــــــُْخٍغ ٢ٓغاَُــــــتالضً، بغبــــــاٍ ال ًىٟهـــ ـــ م   غـحٗخبـــ
ً
ا   قــــــَغ

ً
ا ٍع ْ ْ  يــــــْغ  ؤ

ً
 لُــــــا

ٓمت خ١ٓ٣ ـخخإل  ْجإمحن مىٓ ٓع الخـضًض ٖـً خ٣ـ١ٓ لئلوؿـان  ال٩لُـت، ؤلاوؿـانغام  خهـ ًُ  ؤْخُـض ال 

ْطلــ٪ ألن خ٣ــ١ٓ  ــاث لــّ فــي مجخمــ٘ اؾــدبضاصي،  ُــت ال ًم٨ــً  ؤلاوؿــانخٍغ ْمتراب اجــّ مخ٩املــت  ْخٍغ

ـــِا لخؿـــــاب الـــــبٌٗ  ـــخُت ببًٗــ ـــــ٠ الضًم آلازـــــغ،الخطــ ـــً حٍٗغ ٓع خ٣ـــــ١ٓ ٍْم٨ــ ٢ٓغاَُـــــت مـــــً مىٓـــــ

                                                           
القيود على شلارسة هذا احلق إاّل تلك  منأاين وضع تكال جيوز أف  ،به على أنه: "يكوف احلق يف التجمع السلمي معًتفان من العهد  21( تنص ادلادة  151

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

لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقاابت كاالنضماـ إليها  -1على أنه: " د من العه 22( تنص ادلادة  151
ينص عليها القانوف كتشكل تدابَت ضركرية، يف  التػيال جيوز أف يوضع من القيود على شلارسة هذا احلق إاّل تلك  -2من أجل محاية مصاحله. 
األمن القومي أك السالمة العامة أك النظاـ العاـ أك محاية الصحة العامة أك ا داب العامة أك محاية حقوؽ ا خرين رلتمع دميوقراطي، لصيانة 

ليس يف هذر ادلادة أم  -3كال لوؿ هذر ادلادة دكف إخضاع أفراد القوات ادلسلحة كرجاؿ الشرطة لقيود قانونية على شلارسة هذا احلق.  ،كحرايهتم
الاذ تدابَت  ،بشأف احلرية النقابية كمحاية حق التنظيم النقايب ـ1948األطراؼ يف اتفاقية منظمة العمل الدكلية ادلعقودة عاـ حكم جييز للدكؿ 
 . "أك تطبيق القانوف بطريقة من شأهنا أف لل ابلضمانت ادلنصوص عليها يف تلك االتفاقية/تشريعية من شأهنا



 

 

 

ٓاًَ في بصاعة ق ؤلاوؿان نبإجها خ٤ ؤنُل للم ْفي اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت فـي خ٨ـم َـظا  ،مجخمّٗ ْا

 (. 263املجخم٘)

ــ٠ الؿــاب٤ مؿــخمض مــً هــو اإلاــ ٦ْــظل٪ (، 264)ؤلاوؿــانالٗــالمي لخ٣ــ١ٓ  ٖــالنؤلا مــً  32صة اْالخٍٗغ

ْالؿُاؾــــُ 36صة امــــً هــــو اإلاــــ ْلي للخ٣ــــ١ٓ اإلاضهُــــت  عة ؤن  الخـــــي ،تمــــً الِٗــــض الــــض ؤ٦ــــضث ٖلــــى يــــْغ

ْلــت َــٝغ ٖلــى ؤًـــٌؿــدىض هٓــام الخ٨ــم فــي  اث االهخسابـــٖنهــا ب الخٗبُـــغًــخم  الخــــيالكــٗبُت،  عاصةؤلا ت ص

ْعٍـت الجزحهـت، خُـض ههـذ ْ  الض ٓاًَ الخـ٤  الخ٣ـ١ٓ الخالُــت، ؼ، ـت صْن جمُُـالٟغنـٖلـى ؤن: "ل٩ـل مـ

ٓص ٚحــر م٣ٗ الخـــيْ  نٓلــت: )ؤ( ؤن ٌكــاع٥ فــي بصاعة ًجــب ؤن جخــاح لــّ ٞغنــت الخمخــ٘ بهــا صْن ٢ُــ  الكــْا

  مــــابالٗامــــت، 
ً
ــــت، )ب( ؤن ًيخســــبب مــــاْب مباقــــغة ن بدٍغ فــــي اهخسابــــاث هؼحهــــت  ٓاؾــــُت ممشلــــحن ًسخــــاْع

 
ً
ْعٍا ْٖلى ٢ضم  باال٢ترإ ججٔغ ص ْاةاإلاالٗام  ٍٓذ الؿـغي  ؿا ْبالخهـ  الخٗبُــغ ، جًـمًبحن الىازبحن 

ٖــً  ْاةاإلام ٖلــى ٢ــض -الىــازبحن، )ط( ؤن جخــاح لــّ  بعاصةالخــغ  ــاث٠ الٗامــت فــي  - ؿــا ٞغنــت ج٣لــض الْٓ

 بلضٍ".

٢ٓغاَُــتال قــ٪ ؤن  ْعٍــت، ٟٞــي الٗــام  ؤ٦ثــر حٗجــي الضًم  ألامــحن٢ــا٫  م2::2مــً مجــغص اهخسابــاث ص

٢ٓغاَُــتاث فــي خــض طاتهــا ال حكــ٩ل الاهخسابــالٗــام لؤلمــم اإلاخدــضة بن: " ، بــل ٚاًــت، ٞهــي لِؿــذ الضًم

٦ْشُـــــ ـــــب فـــــي ؤجهـــــا َامـــــت  ٓة ال ٍع  ـزُـــــ
ً
ـــــ٤ اإلااصًـــــت  مـــــا غا ٓن ؤؾاؾـــــُت ٖلـــــى الٍُغ ـــىج٩ـــــ ــــاب٘  بيـــــٟاء بلــ الُـ

٢ٓغاَيالــ ْهُــل الخــ٤ فــي مكــاع٦ت  ضًم ٖلــى الىدــٓ اإلاٗلــً فــي ،فــي خ٨ــم بلــضٍ  الٟــغصٖلــى املجخمٗــاث، 

ــــاث ـــت ال الاجٟا٢ُــ ْلُـــ ٓن مــــــً اإلااؾــــــ٠ زلــــــِ الؤلاوؿــــــاناإلاخٗل٣ــــــت بد٣ــــــ١ٓ  غثِؿــــــتالض  ٛاًــــــت، ْؾــــــ٩ُ

ْجىاســــ ي الخ٣ُ٣ــــت ال٣اثلــــت ـــب : بالٓؾــــُلت  ـــت  ىـن مٗىــ ُــــت٧لمـ ٢ٓغاَ ْػ ً الضًم   ؤلاصالءمجــــغص  خجــــا
ً
ْعٍـــــا  ص

ٓاثب ٓاَىحن في الخُاة الؿُاؾُت لبلضَم") األن ٓاهب ٖملُت مكاع٦ت اإلا  (.265لِكمل ٧ل ظ

                                                           
 حلقوؽ اإلنساف كاحلقوؽ ادلرتبطة، حبس منشور ضمن كتاب "الدليل العريب حلقوؽ اإلنساف"، لرير أ.زلسن د نور فرحات، القانوف الدكيلػد.زلم ( 152

 .67، ص ـ2115صدار ادلنظمة العربية حلقوؽ اإلنساف، عاـ إعوض، 
لة تتحدث عن احلق يف ادلشاركة يف أعدهتا سكراترية األمم ادلتحدة لإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف قد أفردت مادة مستق التػيكانت ادلسودة  (153

كانت تنص على أنه: "لكل شخص احلق يف   التػيمن ادلسودة  31هي ادلادة ك  ،كاحلق يف احلصوؿ على اخلدمات العامة على قدر متساك   ،احلكم
 ،ادلعلنة ابنتخاابت دميوقراطيةكيقع على الدكلة كاجب التوافق مع رغبات الشعب  ،يتمتع مبواطنتها التػيأف يشارؾ بفعالية يف حكومة الدكلة 
من ادلسودة على أنه: "لكل شخص الفرصة ادلتساكية يف احلصوؿ على ما تؤديه  31كما نصت ادلادة   ،كتكوف االنتخاابت دكرية كحرة كنزيهة"

الصياغات كإف جرل إغفاذلا يف كهذر  ،كالتعيُت يف ادلصاحل العامة يكوف من خالؿ مسابقات تنافسية" ،يتمتع مبواطنتها من كهائف التػيالدكلة 
د نور فرحات، القانوف ػزلم .نبئ عن مفهـو كاضعي اإلعالف عن ادلشاركة السياسية كالتطبيق الدميوقراطيإاّل أهنا ت   مراحل إعداد اإلعالف الحقان 

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



 

 

 

 ؤًال قــ٪ 
ً
ًــ ًــا ن اهخسابــاث خــغة هؼحهــت، مافــي ؤهــّ ال ؾــبُل للخمخــ٘ بــالخ٤ فــي اإلاكــاع٦ت، اإلاــغجبِ ب

ٖٓــــت الخ٣ــــ١ٓ اإلاغجبُــــت مــــ٘ ا عؾــــت ما(، خُــــض ؤن اإلا266لخــــ٤ فــــي اإلاكــــاع٦ت)بمٗــــؼ٫ ٖــــً الخمخــــ٘ بمجم

ٓاَىحن فـــي اإلاكــاع٦ت فـــي بصاعة ُــالٟٗل نت لخـــ٤ اإلاــ ن جمــخِٗم بٗـــضص مـــً ماالٗامـــت، ٌؿــخلؼم يـــ الكــْا

ٔ ألا الخ٣ـ١ٓ   املخ   زـغ
ً
ْلُـا ْالخـ٤ فــي الخجمـ٘ الؿــلمي، مُــت ص ًٍٓ الجمُٗـاث،  ْمـً بُنهــا الخـ٤ فـي ج٩ــ  ،

(٠ٍٓ ْالخس  (.267ْفي ٖضم الخٗغى للههضًض 

ْلي ؤهــّ ؤنــبذ ًىٓــغ  ْالجضًــض فــي ٓن الــض ُــت ب بلــى٣ٞــّ ال٣ــاه ٢ٓغاَ جىُــٓي ٖلُــّ مــً خ٣ــ١ٓ  مــاالضًم

 
ً
ـــا خ٣ـــا ٓاهـــب ماؾؿـــُت باٖخباَع ْظ ُٖٓت  ٖـــً  ي ٞإنـــبذ الخـــضًض ًجـــغ  ،ؤلاوؿـــانمـــً خ٣ـــ١ٓ  مٓيـــ

٢ٓغاَُت  ٢ٓغاَُـت الخ٤ فـي ا٢خًـ ؤي -الخ٤ في الضًم ـ -اء الخ٣ـ١ٓ اإلاهـاخبت للضًم  ٗ ٝغ الـبٌٗ َْ

ـــت ب ٢ٓغاَُــ ـــ٤ فـــــي الضًم ْالكـــــٗٓب ٖلـــــى مُالبـــــت الؿـــــلُت بىٓـــــام  :إهـــــّالخــ "ال٣ـــــضعة الظاجُـــــت لؤلٞـــــغاص 

 ْ ٓن  ٓم ٖلى ؤؾاؽ ؾُاصة ال٣اه ٓن فـي ْلـّ ؤن  ،بحن الؿلُاث الٟهلؾُاس ي ٣ً ٓاَىـ َْؿـخُُ٘ اإلا

                                                           
ال غٌت عنه يف  ضركراين  ان على هذا ادلعٌت بقوذلا أف: "االنتخاابت الدكرية كالنزيهة عنصر  ـ1991( أكدت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف عاـ  155

يف  ان حامس أف حق كل فرد يف اإلشًتاؾ يف حكم بلدر، عامالن  كأف التجربة العملية تثبت ،اجلهود ادلتواصلة ادلبذكلة حلماية حقوؽ كمصاحل ا كومُت
مبجموعة كاسعة التنوع من حقوؽ اإلنساف كاحلرايت األساسية األخرل، تشمل احلقوؽ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية  متتع اجلميع فعليان 

 . 3الفقرة  ـ1991ديسمرب  17ادلؤرخ يف  46/137راجع يف ذلك: قرار اجلمعية العامة  ،كالثقافية"
كالذم  ـ،1999إبريل سنة  27يف  1999/57القرار الصادر عن جلنة حقوؽ اإلنساف ابألمم ادلتحدة يف دكرهتا اخلامسة كاخلمسُت برقم : كراجع أيضان 

اـ مجيع حقوؽ اإلنساف كاحلرايت يشَت هذا القرار يف ديباجته إىل أف: "الدميوقراطية كالتنمية كاحًت  لمل عنواف "تعزيز احلق يف الدميوقراطية"، حيس
تعرب عنها حبرية من أجل لديد النظم السياسية  التػي، كأف الدميوقراطية تقـو على إرادة الشعوب األساسية هي أمور مًتابطة كيعزز بعضها بعضان 
دلهم يف هذا القرار أنه بينما تؤكد مادته األكىل كا ،كعلى مشاركتها الكاملة يف كافة نواحي حياهتا" ،كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اخلاصة هبا

يستقيم القوؿ بوجود  حتػىعلى الًتابط بُت الدميوقراطية كتعزيز حقوؽ اإلنساف بصفة عامة، فإف ادلادة الثانية تتحدث عن حقوؽ جيب احًتامها 
يستحيل القوؿ  ،طية كعدد من احلقوؽ ادلدنية كالسياسيةحكم دميوقراطي رشيد، كال يكتفي القرار السابق، ببياف الًتابط العضوم بُت الدميوقرا

يعقد الصلة الوثيقة بُت الدميوقراطية كاحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية: "فإعماؿ  بوجود نظاـ دميوقراطي دكف احًتامها، بل أنه أيضان 
هو أمر ال غٌت عنه من أجل التمتع  ،اعية مبا يف ذلك احلق يف التنميةادلدنية منها كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتم ،حقوؽ اإلنساف كافة

 .للمجتمع الدميوقراطي" متممان  ابلكرامة اإلنسانية كالتنمية التامة لإلمكانت البشرية، كما يشكل جزءان 
كاإلشًتاؾ يف االجتماعات، كاحلق يف حرية  كالفكر كالوجداف، كاحلق يف تكوين اجلمعيات السلمية كالتعبيػركهذر احلقوؽ هي: احلق يف حرية الرأم 

م كأمنهم التماس ادلعلومات كاألفكار كتلقيها كنقلها إىل ا خرين أبم كسيلة، كحكم القانوف مبا يف ذلك محاية القانوف حلقوؽ ادلواطنُت كمصاحله
ساكاة كيف حرية إجراء التصويت كإقامة انتخاابت الشخصي كاإلنصاؼ يف إقامة العدؿ كاستقالؿ القضاء، كاحلق يف االقًتاع العاـ على قدـ ادل

ة دكرية كحرة، كاحلق يف ادلشاركة السياسية مبا يف ذلك تكافؤ الفرص أماـ ادلواطنُت للًتشيا يف االنتخاابت، كإقامة مؤسسات حكومية شفاف
الفرد يف تكافؤ فرص اإلستفادة من اخلدمات العامة كخاضعة للمساءلة، كحق ادلواطنُت يف اختيار نظامهم احلكومي ابلوسائل الدميوقراطية، كحق 

 كما بعدها.  69ن نور فرحات، القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف كاحلقوؽ ادلرتبطة، مرجع سابق ذكرر، ص  راجع يف ذلك: ،يف بلدر
 .A/51/40، كثيقة األمم ادلتحدة 25ـ رقم (، التعليق العاـ1996( اللجنة ادلعنية ابحلقوؽ ادلدنية كالسياسية، الدكرة السابعة كاخلمسوف ) 156



 

 

 

 
ً
ْعٍـــا ٓا ص ْهؼحهـــتمـــاٖػ ًيخسبـــ ْممشلـــيهم فـــي اهخسابـــاث خـــغة  ٖـــضص مـــً  ،ءَم  ٖلـــى ؤؾـــاؽ الخٟاٖـــل بـــحن 

ـــــؼاب ـــــُت ألاخــ ـــؤلا ْ  ،الؿُاؾــ ــ ــــام إلا غامـخخــ ـــــــاث ماالخـــ ـــــغعؾـــــــت خٍغ ــ ـــــاث  الخٗبُـ ًٍٓ الى٣ابــ ــــ ــ ْج٩ـ ـــخاٞت  ــ ْالصــ

ْالخمخ٘   (. 268")ؤلاوؿانبد١ٓ٣  يالٟٗلْالجمُٗاث 

َــؤ مــا٦  ن َىــا٥ اججا
ً
ُــ ا ِ٣ٞ 

ً
ٓع فــي  ا اٖخبــاع الخــ٤ فــي اإلاكــاع٦ت فــي  بلــى، ًــضٖٓ ألازحــرة الٟتــرةؤزــظ ًدبلــ

نبصاعة  ٢ٓـــ٠  الكــْا ٓاعت الخٗ ؤْالٗامــت للــبالص، مـــً الخ٣ــ١ٓ ٚحــر ال٣ابلــت للخ ُُــل ؤزىــاء خالــت الُـــ

 ٝ ْطلــ٪ ٖلــى ٚــغاع الاؾــخصىاثُتْالٓـْغ ٢ْــض  (،269)ؤلاوؿــان٨ٍُــت لخ٣ــ١ٓ ألامغ  الاجٟا٢ُــتٞٗلخــّ  مــا، 

ٓػا" فـــي ٖـــام  ؤلاججـــاٍبـــغػ َـــظا  ٓح، مىـــظ ؤن ٣ٖـــض مـــاجمغ "ؾـــحرا٧ ث اللجىـــت هـــاصخُـــض  م،2:95بٓيـــ

ٓهحن " ـــت لل٣ــــاه ُـ ْل ـــICJالض ٗــــضًل هــــو اإلاـ ٓظــــٓب ح ْلي  5/3صة ا" ب ـــض الــــض ِـ ـــً الٗ بــــالخ١ٓ٣  الخــــاممـ

ْاث  ـــاث ط ْالخٍغ ْالؿُاؾـــُت، ٖلـــى هدـــٓ ٨ًٟـــل بصعاط َـــظٍ الخ٣ـــ١ٓ يـــمً ٢اثمـــت الخ٣ـــ١ٓ  اإلاضهُـــت 

 
ً
ٝ  الخهـــاهت، هٓـــغا ٓاعت فـــي الٓـــْغ ـــؼ الغ٢ابـــت ٖلـــى ؾـــلُاث الُـــ ْٖـــضم  الاؾـــخصىاثُتألَمُههـــا فـــي حٍٗؼ

ٓاَىحن. اث اإلا ْخٍغ ٓلِا ٖلى خ١ٓ٣   حٛ

ٔ ْمــً ظِـــت  ْلؤزــغ ٓن الـــض ـ ILAي "، ٣ٞـــض اهخهــي مجمـــ٘ ال٣ــاه ْلي اإلاى٣ٗـــض فــي بـــاَع " فــي اإلاـــاجمغ الــض

عة اٖخبــــاع "الخــــ٤ فــــي اإلاكـــاع٦ت" يــــمً الخ٣ــــ١ٓ  بلــــى م2:95ٖـــام  ٓػ اإلاؿــــاؽ بهــــا،  الخـــــييــــْغ ال ًجــــ

 
ً
ـــ٤  ؤلاب٣ــــاءٖلــــى ؤن  ْطلــــ٪ جاؾِؿــــا ٞــــغاصٖلــــى خـ ٢ِٓم الؿُاؾــــُت  ألا ـــال٫ فــــي مباقــــغة خ٣ــــ  ألاػمــــاثزـ

 ٝ ُت.ى هت ؤؾاؾُت للخٟاّ ٖلمآَ ي ،الاؾخصىاثُتْالْٓغ  الكٖغ

ت ٖلـــى مباقـــغة َـــظٍ الخ٣ـــ١ٓ فـــي جلـــ٪  بًـــغاصم٩اهُـــت ب ٧ـــان املجمـــ٘ ٢ـــض عؤٔ طب ٍع ٓص الًـــْغ بٗـــٌ ال٣ُـــ

 ٝ ٢ٓغاَياملجخمــــ٘ الــــ ًــــتمالخالٓــــْغ   ضًم
ً
ـــ ْمؿــــههضًا الٗــــالمي  ٖــــالنؤلا مــــً  41ْ  :3صجحن اىو اإلاــــبـ

خــ٤، " ل٩ــل ٞــغص الاإلاــضاٞٗحن ٖلــى ؤن:  ًــتماخ بٖــالن( مــً 9صة )اْجــىو اإلاــ (،:26)ؤلاوؿــانلخ٣ــ١ٓ 

لـى أؾـاؽ ُٚـ الٟٗـلحٍغ فـي أن جخـاح لـه ـمـ٘ ُٚـ باالقـترا٥حمٟغصٍ و  ؼي، اإلاكـاع٦ت فـي ـغ جمُُــٖو

                                                           
 ( ادلرجع السابق ذكرر. 157
 ،منها على اعتبار احلق يف ادلشاركة يف إدارة الشؤكف العامة للبالد 23/2( انفردت االتفاقية األمريكية حلقوؽ اإلنساف، ابلنص صراحة يف ادلادة  158

حلقوؽ غَت القابلة للوقف كالتعطيل أثناء كجود حالة الطوارئ اك الظركؼ ضمن احلقوؽ ذكات احلصانة أم ا ،23كادلنصوص عليه يف ادلادة 
 اإلستثنائية. 

، لتكوف مبثابة احلد األدا من احلقوؽ كاحلرايت غَت القابلة للمساس ـ1984قرها رلمع القانوف الدكيل عاـ أ التػي( راجع يف ذلك: قواعد ابريس  159
 .1178ادلرجع السابق ذكرر، ص  هبا أك تعطيلها ككقفها إابف حالة الطوارئ،



 

 

 

٠  خ٨ىمــت حلــض، كــمل َــظا، فــي ظملــت أمــىع  الٗامــت، الكــإونوفــي جهــٍغ  وأالخــ٤ حمٟــغصٍ  َو

الخ٨ىمُـــــت  ى٧ـــــاالثالهُئـــــاث وال ئلـــــىٍغ  فـــــي ج٣ـــــضًم اهخ٣ـــــاصاث وم٣ترخـــــاث ـمـــــ٘ ُٚـــــ حاالقـــــترا٥

اء  ،الٗامــت لخدؿــحن أصائهــا الكــإونُــت حث اإلاٗىمــاواإلاىٓ وظــه مــً  أي ئلــى ؤلاهدبــاٍوفــي اؾــتٖر

ؼ و  أو ظه ٖملها ٢ض ٌٗى١ أو  اث  ؤلاوؿان٫ خ٣ى١ ماٖئ ًتماخٌٗغ٢ل حٍٗؼ  ."تألاؾاؾُوالخٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بينادلبحث انث

 حلك ادلدافؼني ظًتـادلُ تـاندسخىرَ األطز 

 ؼبيت نهبالدان انشووٌادلشبركت يف إدارة  يف

 هبذا احلك  ٍانفؼهبشأٌ انخًخغ 

 ٓ ْاإلاٗل ٓ ماخؿب البُاهاث  ٫ْ الخالي، ًم٨ً عنضث ال باليؿبت  عثِؿتاججاَاث  تزالز عاصة في الجض

 ٠٢ٓ ٓاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة   ب٢غاعمً  ،مدل الضعاؾتالٗغبُت صؾاجحر الض٫ْ إلا خ٤ اإلا

ن ٌُ ْ  الٗامت للبالص، الكْا ٓاٞغ البِئت مً ؤَم اإلا ٗض  الظي  ٓاجُت لٗمل  آلامىتاقغاث ججاٍ ج ْاإلا

 .ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 

ْلت م ٓعي الض ٓعيال اإلاغظ٘ الضؾخ  ىو الضؾخ

 

2 

 

 الُمً 

 

 

ٓع     م2::2صؾخ

ْ  5::2ْحٗضًالجّ ٖامي 

 م3112

 

ٓعٍت - ٓعٍت الُمىُت ظمِ ْلت ؤلاؾالمْ  ،(2). مٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة  الجمِ ، (3). مصًً الض

 (.4)ملكٗب مهضع الؿلُاث ْا

ْطل٪ بهضٝ  - ْالخؼبُت  ٓم الىٓام الؿُاس ي ٖلى الخٗضصًت الؿُاؾُت    .(6)مالؿلُت  جضا٫ْ ٣ً

ُٗت مجلـ ا - ٓاب َٓ الؿلُت الدكَغ  (.73)ملى

ٓػعاء ماً - ْال ٓعٍت    .(216)معؽ الؿلُت الخىُٟظًت هُابت ًٖ الكٗب عثِـ الجمِ

ٍٓذ  3 ٓع  ال٩  م2:73صؾخ

ٓٞمب 22في الهاصع  ر ه

ٓا٤ٞ  م2:73 صي ماظ 25اإلا

 2493ٌالشاوي 

 

 

ٍٓذ ب - ٓع لّ مباع٥ الهباح ماال٩ ت اإلاٟٛ ْعازُت في طٍع   .(5)معة 

ٍٓذ  - ٢ٓغاَيهٓام الخ٨م في ال٩  (.7)مْالؿُاصة ُّٞ لؤلمت  صًم

ٓع  -  (.61)ملُاث بحن الؿ الٟهل٣ًغ الضؾخ

الَا - ُٗت ًخ  .(62)م ألامتْمجلـ  ألامحر الؿلُت الدكَغ

الَاالؿلُت الخىُٟ - ٓػاعء  ْ ألامحر ظًت ًخ ْال ٓػعاء   (.63)ممجلـ ال

ْلت ألامحر - ْطاثعثِـ الض  (.65)مال جمـ  ألامحر ، 

ٓع ٖلى مبضؤ اؾخ٣ال٫ ال٣ًاء  -  .(274)مًا٦ض الضؾخ

ْ  ما٦ - ٓاَىحن في الترقُذ  ٓع بد٤ اإلا  ألامتًخٗل٤ باهخساباث مجلـ  ماُٞ الاهخساب٣ًغ الضؾخ

ٍٓتي   .ال٩

4   ً  البدٍغ

 

ٓع  ْحٗضًالجّ م 3113صؾخ

  م3123ؾىت 

م 3113 ٞبراًغ 25 في صعاهال

ٓا٤ٞ   ٌ 2533طْ الدجت  3اإلا

 

ً ممل -  ؤ(./2)م٨ت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة البدٍغ

ْعاسي خ٨م ممل٨ت ا - ٓعي  ً مل٩ي صؾخ  /ب(.2)ملبدٍغ

٢ٓغاَيهٓام الخ٨م  -   ./ص(2)مالؿُاصة ُّٞ للكٗب  صًم

ٓاَىحن خ٤ اإلاكاع٦ت في  - نللم ْ  الكْا  ٌ (./2)ملخمخ٘ بالخ١ٓ٣ الؿُاؾُت االٗامت 

ْلت َٓ  - ٗت  ؤلاؾالمصًً الض ٘  ؾالمُتؤلا ْالكَغ  (.3)ممهضع الدكَغ

ٓم هٓام الخ٨م ٖلى مبضؤ ً -  (.43)مبحن الؿلُاث  الٟهل٣

جي ) - الَا املجلـ الَٓ ُٗت ًخ  (.الخامـ الٟهلالؿلُت الدكَغ



 

 

 

 ٢ُغ   5

 

ٓع     م3115صؾخ

 

ْلت ٖغبُت مؿخ٣لت طاث ؾُاصة صً - ٗت  ؤلاؾالمنها ٢ُغ ص ٘  ؾالمُتؤلا ْالكَغ مهضع الدكَغ

 (.2)م

ت خمض بً زلُٟت  - ْعاسي في ٖاثلت آ٫ زاوي ْفي طٍع ْلت     .(3)مخ٨م الض

ٓم هٓام الخ٨م ٖلى ؤؾاؽ  -  (. 71)مبحن الؿلُاث  الٟهل٣ً

ٓعٔ  - الَا مجلـ الك ُٗت ًخ الَا ،(72)مالؿلُت الدكَغ  ألامحر ْالؿلُت الخىُٟظًت ًخ

ْهت ٓػعا بمٗا ْلت ْؾ ،(73ء )مال  (.:23)مُاصة ال٣اهٓن ؤؾاؽ الض

ٓصًت 6 للخ٨م  ألاؾاس يالىٓام   الؿٗ

 َــ 2533

ً م َـ38/9/2523نضع في 

ؼ آ٫  ِٞض بً ٖبض الٍٗؼ

ٓص مل٪  اإلامل٨ت الٗغبُت ؾٗ

ٓصًت   الؿٗ

ْلت  - ٓصًت ص ٓعَا ٦خاب هللا  ؤلاؾالمطاث ؾُاصة صًنها  بؾالمُتالؿٗ ٓلّ  حٗالىْصؾخ ْؾىّ عؾ

ْلٛهها الغؾمُت هيملسو هيلع هللا ىلص  (.2)م . اللٛت الٗغبُت  

ْؤبىاء  - ٓص  ؼ بً آ٫ ؾٗ  (.6) . م بىاءألا هٓام الخ٨م مل٩ي في ؤبىاء اإلال٪ اإلااؾـ ٖبض الٍٗؼ

 .( 57)م .ال٣ًاء ؾلُت مؿخ٣لت -

ٓع   عاثماؤلا  7  م2:82صؾخ

ٓا٤ٞ 29/8/2:82نضع في  م اإلا

36/6/24:2 ٌ 

ْلت ٖغبُت طاث عاثماؤلا  -  ( .2م) .ؾُاصة الٗغبُت ص

ٗت  ؤلاؾالم - ْالكَغ ْلت  ْاللٛت الٗغبُت هي اللٛت  ؾالمُتؤلا صًً الض  ٘ اإلاهضع الغثِـ للدكَغ

ْلت  .(8) . م الغؾمُت للض

 ألاؾاس يالىٓام  ن ماٖ 8

ْلت ٓم صع باإلاغؾالهاللض

، م7:/212ع٢مالؿلُاوي 

ٓٞمبر7نضع في  /  م7::2ه

 ٌ 2528ة آلازغ صي ماظ35

ْلت ٖغبُت ؾلُىت ٖمان  - ْلت  ؤلاؾالم ،(2)م بؾالمُتص ٗت مهضع عثِـ صًً الض ْالكَغ

 ٘  (.3)مللدكَغ

ٓع مً  - ْعاسي في الظ٧ ت جغ٧ي بً ؾُٗض بً ؾلُان هٓام الخ٨م ؾلُاوي   (.6)مطٍع

 (.:6) . مؾُاصة ال٣اهٓن ؤؾاؽ الخ٨م -

 .(71)م .الؿلُت ال٣ًاثُت مؿخ٣لت -

٢ِٟٓا ماُٞاث الشالزت للضؾاجحر الٗغبُت ؤلاججاَْ  خ٤ اإلاكاع٦ت في بصاعة  ب٢غاعمً  ًخٗل٤ بم

ن ١ٓ الٗ الكْا ٓاَىحن، هي: ؤلاوؿانامت للبالص للمضاٞٗحن ًٖ خ٣ م مً اإلا  ْٚحَر

ْلت الُمً :ألاو٫  ؤلاججاٍ ٓع ص ٓاَىحن في اإلاكاع٦ت  ،ٍْمشلّ صؾخ الظي ٣ًغ نغاخت بد٤ ظمُ٘ اإلا

نفي بصاعة  تراٝمً  ٢غاعؤلاًخًمىّ َظا  مالٗامت للبالص، با الكْا مبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت ب الٖا

ٓم (  6)  صةاخُض جىو اإلا ،الؿلمي للؿلُت خضا٫ْ ْالخؼبُت ٧إؾاؽ لل ٓع ٖلى ؤن: "٣ً مً الضؾخ

ْالخؼبُت ٓعٍت ٖلى الخـٗضصًت الؿُاؾُت  ٫ْ ْطل٪ بهضٝ  ،الىٓام الؿُاس ي للجمِ الؿلُت  جضا

ٓن  ٍْىٓم ال٣اه  ،
ً
ًٍٓ الخىُٓ تالخان اثظغاءؤلا ْ  ألاخ٩امؾلمُا ْ مابخ٩ الؿُاؾُت  خؼابألا ث 

ُٟت الٗامت  ،عؾت اليكاٍ الؿُاس يماْم ٓػ حسخحر الْٓ ٫ الٗام إلاهلخت زانت ااإلا ؤْال ًج

ٓاًَ خ٤ ( 53) صةااإلا جىو ما٦ ،"جىُٓم ؾُاس ي مٗـًُـ ؤْبدؼب  في  ؤلاؾِامٖلى ؤن: "ل٩ل م

 ْ ْالش٣اُٞتٖماالاظخْ  الا٢خهاصًتالخُاة الؿُاؾُت  ت  ،ُت  ْلت خٍغ ًٖ  ٖغابؤلا ْ  ال٨ٟغْج٨ٟل الض

ٓن" ؤيالغ  ْص ال٣اهـ ٍٓغ في خـض ْالخه ْال٨خابت   ٫ٓ ٓع ٖلى ؤن( 54صة )اْؤ٦ضث اإلا ،بال٣  :مً الضؾخ



 

 

 

ٓاًَ خ٤  ْ  الاهخساب"للم ٓن ؤلاؾخٟخاءفي  ؤيالغ  ببضاءْالترقُذ  ٍْىٓم ال٣اه اإلاخٗل٣ت  ألاخ٩ام، 

 .عؾـت َـظا الـدـ٤"مابم

ٓع ٢ْض  ٖام  ٞبراًغاهضلٗذ في  الخـية الكٗبُت صزلذ الُمً ٞترة اهخ٣الُت خغظت في ؤ٣ٖاب الش

ْ  ماْ  ،يض مٓالم الىٓام الؿُاس ي الؿاب٤ م3122 ْاؾٗت اههها٧ناخبها مً ؾُاؾاث زاَئت  اث 

 ١ٓ اجّ  ؤلاوؿانالىُا١ لخ٣ ْؤَضاٝ  ،تألاؾاؾُْخٍغ ان  ؤخ٩ام  ؤلاهخ٣الُت الٟترةْجىٓم ؾٍغ

ْآلُهها الخىُٟظًت ُتالخلُج"اإلاباصعة  ٢ُٓ٘ ٖ الخـي"  ٓم جم الخ ٓٞمحر  32ليها ً مً ٢بل  م3122ه

غ  ْهي: ألَا ت،  جي الخدال٠اٝ الُمىُت اإلاخهاٖع ْخلٟا الَٓ ملجلـ ْاٍ( ئ )اإلااجمغ الكٗبي الٗام 

) جي )ؤخؼاب الل٣اء اإلاكتر٥ ْقغ٧اٍئ ٫ْ مجلـ  الخـيْ  ،الَٓ  الخٗاْن خُٓذ بضٖم ٧ل مً: ص

٫ْ  يالخلُج ٍٓت في مجلـ  تصاثم الخمـْالض   ألامًالًٗ
ً
٫ْ ًٖ  ًٞال ْبي ؤلاجداصص ْع  ما، ٦ألا

 (. 271) 3162ْ  3125ع٢مي  ألامًٖمذ َظٍ اإلاباصعة ب٣غاعي مجلـ صُ 

 ُ٘٢ٓ ؽ اإلاؿخٟاصة مً ج غ بن ؤَم الضْع ت ٖلى اإلاباصعة ألَا ن ح٥ الُمىُائصع : ُتالخلُجاٝ اإلاخهاٖع

الظي م٨نهم بٗض  ألامغ ، ألاػمتللخغوط مً  ألامشلَى الؿ ُل  ؤلا٢خخا٫أن الخىاع ولِـ 

ْآلُهها  ،(272خل ؾُاس ي جىا٣ٞي ) ئلى٦بحر مً الىنى٫  هض  ظ ٣ٞض ظاءث جل٪ اإلاباصعة 

٢ْغاع مجلـ  ط الُمً مً ؤػمخّ،  (3125)ع٢م  ألامًالخىُٟظًت  ٤ لخْغ ت ٍَغ ٓن بمشابت زاَع لخ٩

ْلي ع٢م  ألامًخُض نضع ٢غاع مجلـ  ٓم  (3125)الض ٓبغ  32بكإن الُمً ً ـــــ  م3122ا٦خ ْؤ٦ض ـ

ٓع ـــــــ ٖلى صٖم مجلـ مً بحن ظملت ؤ  ألاػمتلخل  يالخلُج الخٗاْن إلاباصعة مجلـ  ألامًم

ٍٓت ٖلى ؤؾاؾِا ،الؿُاؾُت ال٣اثمت في الُمً ٢ُٓ٘ ٖلى اجٟا١ للدؿ عة الخ مً ؤظل  ،ْٖلى يْغ

٢ٓغاَيالبضء بٗملُت اهخ٣ا٫  ْٖبر اهخسابا صًم  ث عثاؾُت مب٨غة،ْؾلمي للؿلُت ب٣ُاصة الُمً 

ْلمً مغخلخحن: بضؤث اإلاغخلت  خ٣الُتؤلاه الٟترة إل٠ْجخ ْاهههذ م٘ ألا ٢ُٓ٘ ٖلى اإلاباصعة  ى م٘ الخ

 
ً
ٓع َاصي زلٟا  بظغاءنالر ٣ٖب  هللاٖبض للغثِـ الؿاب٤ ٖلي جىهِب الغثِـ ٖبضعبّ مىه

                                                           
 القوؿ هذا كينطبق ،مرت أبزمات حادة التػيللعديد من البلداف  ،مرحلّية ترتيبات كضع يف يان رئيس دكران  الدكيل اجملتمع أّدل األخَتة، السنوات يف ( 161

 كاف ادلّتحدة مماأل تدخل لكن الرئيسة، اتالقرار  البداية يف ادلّتحدة الوالايت اّلذت ،ـ2115ؽ عاـ العرا كيف ـ2114أفغانستاف عاـ على
 اّلذت ،ـ1993عاـ  كمبوداي حالة يف، الطريق خارطة فيها مبا ادلرحلّية، الًتتيبات من ادلهّمة اجلوانب شأف يف اّتفاؽ إىل التوصل يف مفيدان 

 الدكؿ قامت كالصوماؿ، السوداف كيفدة، ادلّتح كاألمم ،معنّية دكؿ كعدة الرئيسة الكمبوديّة اجملموعات ضمّ  مؤمتر يف ابريس، يف الرئيسة القرارات
 .مهمّ  بدكر   الغربّية

مت االتفاؽ فيها بُت اخلصـو السياسيُت )النظاـ السياسي القائم كقول  التػيالتجربة اليمنية من التجارب القليلة على ادلستول الدكيل  عد  ت   ( 161
الصراع بينهما كالدخوؿ يف مرحلة انتقالية الغرض منها لقيق اإلصالح السياسي كالدستورم  كإهناء حالة ،ادلعارضة( على اقتساـ السلطة سلميان 
 ادلنشود كاستعادة األمن كاالستقرار.  



 

 

 

ْبضؤث اإلاغخلت الشاهُت م٘ جىهِب الغثِـ م3123 ٞبراًغ 32اث الغثاؾُت اإلاب٨غة في الاهخساب  ،

ْالغثاؾُت في الاهخساب ةظغاءالجضًض ْؾٝٓ جيخهي ب   م3125 ٞبراًغاث الىُابُت 
ً
ٓع  ٣ْٞا للضؾخ

شالجضًض الظي ؾِخم ْيّٗ ٢بل َظا ال  .  خاٍع

تراْٝجىُل٤ اإلاباصعة مً " الؿُاس ي في الُمً ٢ض  ؤلاهخ٣ا٫الظي ْنلذ بلُّ ٖملُت  اإلاإػ١ بإن  الٖا

ْ  ألاْيإػاص مً جٟا٢م  ْ ؤلاوؿاهْ  الا٢خهاصًتالؿُاؾُت  ت الخـي ،ُتألامىُت  ٓع بؿٖغ  ،ال جؼا٫ جخضَ

ُّٞ الكباب، لِم  ماحٗتٝر بإن الكٗب الُمجي ب ما٦ ،ٌٗاوي الكٗب الُمجي مهاٖب ظمت" ماُٞ

ٖت  غ وٞاء ظمُ٘ التزام و لظا ًجب " الخُٛحر، بلىجُلٗاث مكْغ اٝ الؿُاؾُت حمؿإولُاتها ألَا

عقُض في  صًمى٢غاَي خ٨م ئلى للهخ٣ا٫إلاؿاع واضر  الٟىعيججاٍ الكٗب، ٖبر الخىُٟظ 

 (.273الُمً")

جي" مً ؤَم  ٗض  َُْ  ٓاع الَٓ ٍٓت  ُتالخلُجههذ ٖليها اإلاباصعة  الخـي آلالُاث"ماجمغ الخ  ألاػمتلدؿ

جي بدك٨ُل ْي ٓٞا١ الَٓ ٓمت ال ْخ٩ ماجمغ ن بو٣ٗاص ماالُمىُت، خُض ًلتزم الغثِـ اإلاىخسب 

جي قامل ٓاع َْ ْ ح ،خ ، خضب٢هاء أل  ؤْت صْن اؾدبٗاص الؿُاؾُ ُاثالٟٗالكاع٥ ُّٞ ٧ل ال٣ٔٓ 

ْلت، ٖلى ؤن  ٓع ظضًض للض ٓظب ا ب٢غاع٣ٌٗب ْطل٪ بٛغى ْي٘ صؾخ ٓع بم ؾخٟخاء قٗبي الضؾخ

ْعثاؾُت ظضًضة، بدُض جيخهي اإلاغخلت ْ  ٓة ل٣ٗض اهخساباث هُابُت   ٞبراًغفي  ؤلاهخ٣الُتالضٖ

 م.3125

 
ُ
ٓا٢٘ ؤهّ ال ٚ جي" ْال ٓاع الَٓ لٓي٘  ُتالخلُجاهخهجهها اإلاباصعة  الخـيباع ٖلى آلُت "ماجمغ الخ

ٓع،  وجىاٞغ حاليؿبت لها الضٖم  ،لها ٖلى جىا٤ٞ مجخمعي ٖاممااعج٨ؼث أٖ ما ئطاالضؾخ

الخالي هدى  مأػ٢هاالالػم لخم٨ُنها مً ئٖضاص صؾخىع ظضًض للضولت الُمىُت ًسغظها مً 

ت و  الضًمى٢غاَُتمؿخ٣بل مً  لخجاعب خُض ؤن ا، ؾ٘أو ٖضالت أًٞل، ومىار مً الخٍغ

٫ٓ  الخـيالٗاإلاُت في مجا٫ بٖضاص الضؾاجحر اإلاٗانغة في البلضان  ٢ٓغاَيمغث بمغخلت جد في  صًم

ٓعاث  ْ  ؤْهؼاٖاث   ؤْؤ٣ٖاب ز ٓجغاث    ازخالالثج
ُ
ْٖم٣ُت، ح ٓص  بلىكحر صازلُت ٖىُٟت  ْظ ٖضم 

٣ت  َٓٗاث ال  ةْاخضٍَغ ٓع، ِٞىا٥ جى في لِا في اإلاِام اإلاىٟظة، ْ جهاًتصخُدت لٓي٘ الضؾخ

ْاإلااؾؿاث   (. 274)هجاػ َظٍ اإلاِامةاإلاٗىُت بالدؿلؿل الظي ًخم بّ جىُٟظ جل٪ اإلاِام، 

                                                           
 .ال٣ٟغة ألاْلى مً م٣ضمت آلُت جىُٟظ اإلاباصعة الخلُجُت(  162
274
ٕٓ  في اؾخٗغاى الخجاعب الٗاإلاُت في بٖضاص الضؾاجحر اإلاٗانغة :  ج٣غ   ٓعي : ( ًم٨ً الغظ ٓع ْؤلانالح الضؾخ ٍغ )ْي٘ الضؾخ

ن.  م3123ناصع ًٖ مىٓمت اهتربِـ ٖام  ،زُاعاث ٖملُت( ْآزْغ  مً جإل٠ُ: مِكُل بغاهضث 



 

 

 

ٓع  الٟهل: ٖضم يبغي الخمؿ٪ بّ في َظا اإلا٣ام ًَٓ ماْل٨ً ًٓل ؤَم  ٣ت بٖضاص الضؾخ  بحن ٍَغ

ٓهّ النهاجي، خُض ؤن  ْمًم ٓاٍ  ْبحن مدخ ٓع  ؤيالُمجي  ٢ٓغاَيصؾخ ٓن ٨غ  ًُ  صًم ْلت ال٣اه ؽ ص

١ٓ ْاإلااؾؿا ٍْدترم خ٣ اجّ  ؤلاوؿانث  ْالخىاٞـ الخغ بحن  ،تألاؾاؾُْخٍغ ٍْامً بالخٗضصًت 

ً  ،الؿُاؾُحن الٟغ٢اء اث الضازلُت بحن ؤبىاء الَٓ غ إلابضؤ ؾلمُت ٌٞ اإلاىاٖػ ، َٓ في ٓاخضالٍَْا

ٓاع ظ ْخ ْلُض ٖملُت حكاع٥  ٓع  ْالنهاجي لؤلم ٖلى َظٍ الٗملُت عي، جخم ماالخدلُل الصخُذ 

 ْ ىُؤ ٍٓاث َْ ٫ٓ بل ْال٣ب ٓاء مً الش٣ت اإلاخباصلت   الٟاٖلحنبحن ظمُ٘  ،اآلزغت صخُدت في ؤظ

ْطل٪ صْن اؾدبٗاص ُالغثِؿ م أل   ؤْتهمِل   ؤْحن في املجخم٘،     .خضج٣ٍؼ

٢ُْغ، خُض ممل٨ت هي: مشلّ صؾاجحر زالر ص٫ْ ٖغبُت، جْ  الشاوي: ؤلاججاٍ ٍٓذ  ْال٩  ً البدٍغ

  مابَا جىو صؾاجحر 
ً
 يمى ؤْ نغاخت

ً
ٓاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة  ، ٖلىا نخ٤ اإلا الٗامت  الكْا

ْج٣غ  بٌٗ الً ٓعٍت إٖلماللبالص،  ْل٨ً صْن ماهاث الضؾخ بمبضؤ الخٗضصًت  ألازظ٫ َظا الخ٤، 

ْالخؼبُت ٧إؾاؽ لل ْلت.  ؤلاهخ٣ا٫ْ  خضا٫ْ الؿُاؾُت   الؿلمي للؿلُت في الض

ً ٖلى أن: "هٓاخُض جىو اإلا ً صة )ا/ص( مً صؾخىع ممل٨ت البدٍغ ام الخ٨م في صولت البدٍغ

  صًمى٢غاَي
 
 /َــ( ٖلى ؤن:2صة )اجىو اإلا ما٦ ،والؿُاصة ُٞه للكٗب مهضع الؿلُاث ظمُٗا

ٓاَىحن   "للم
ً
نخ٤ اإلاكاع٦ت في  ْوؿاءً  عظاال ْالخمخ٘ بالخ١ٓ٣ الؿُاؾُت، ب الكْا في  ماالٗامت 

ْطل٪ ْالترقُذ الاهخسابطل٪ خ٤   ، 
ً
ْ  ٣ْٞا  ٍ ْالكْغ ٓع  ُ   الخـي يإألاْ لِظا الضؾخ ٓن ب  ،نها ال٣اه

 ًُ ٓػ ؤن  ٓاَىحن مً خ٤  ؤخضدغم ال ًج  الترقُذ  ؤْ الاهخساباإلا
 
  بال

ً
ٓن" ٣ْٞا جىو  ما٦ ،لل٣اه

ٓع ٖلى مبضؤ 43صة )ااإلا ٓم هٓام الخ٨م  الٟهل( مً الضؾخ ٓلِا: "٣ً ْطل٪ ب٣ ْلت  بحن ؾلُاث الض

ْال٣ًاثُت م٘  ْالخىُٟظًت  ُٗت    ْجهاحٗاٖلى ؤؾاؽ ٞهل الؿلُاث الدكَغ
ً
ألخ٩ام َظا  ٣ْٞا

ٓع".   الضؾخ

ذ جىو اإلا ذ 1صة )اوباليؿبت لضؾخىع ال٨ٍى ، صًمى٢غاَي( ٖلى أن: "هٓام الخ٨م في ال٨ٍى

 
 
عؾت الؿُاصة ٖلى الىدى اإلابحن في ماوج٨ىن م، الؿُاصة ُٞه لألمت مهضع الؿلُاث ظمُٗا

، ؿُاس يللىٓام ال ؿتعثِبحن الؿلُاث ٦ضٖامت  الٟهل( مبضؤ 61صة )اج٣غع اإلا ما٦ ،الضؾخىع"

ٍٓذ ٢ض ؤٟٚل  ْلت ال٩ ٓع ص ْ اْل٨ً ًالخٔ ؤن صؾخ في  الاهخسابلىو نغاخت ٖلى خ٣ي الترقُذ 

ٓع  ٓاص الضؾخ ٓعٍت اإلا٣غعة لِ ًتمالخالظي ٠ًًٗ مً ا ألامغ، نلب م  . ظًً الخ٣حنالضؾخ

ْلت ٢ُغ ٖلى ؤن: 53صة )ا٦ْظل٪ جىو اإلا ٓع ص ُذ والترق الاهخساب"ج٨ٟل الضولت خ٤ ( مً صؾخ

 للمىاَىحن، 
 
٣ا ٓع ٖلى ؤن:6صة )اْجىو اإلا لل٣اهىن"، ٞو "الكٗب مهضع  :( مً الضؾخ



 

 

 

٣ماالؿلُاث ٍو  عؾها ٞو
 
"٣ًىم هٓام  :( بإن71صة )اج٣ط ي اإلا ما٦ألخ٩ام َظا الضؾخىع"،  ا

 ن في الضؾخىع".ٖلى الىظه اإلابحّ  حٗاونهاالخ٨م ٖلى أؾاؽ ٞهل الؿلُاث م٘ 

نبالخ٤ في اإلاكاع٦ت في بصاعة  يالٟٗلْباليؿبت إلاؿخٔٓ الخمخ٘  ٫ٓ  الكْا الٗامت في البالص اإلا٨ٟ

 ١ٓ ْلُت اإلاٗىُت بد٣ ٓاز٤ُ الض ١ٓ  ؤلاوؿانبم٣خط ى اإلا م مً  ؤلاوؿانللمضاٞٗحن ًٖ خ٣ ْٚحَر

ٓاَىحن، ٞاإلاالخٔ   اإلا
ً
اث  ٣ْٞا  ًلي:  ما ؤلاججاٍجمشل َظا  الخـيباليؿبت للض٫ْ  ارخضألا ملجٍغ

يُت ال جؼا٫  م3122 ٞبراًغالكٗبُت في  خخجاظاثالا مىظ بهضإل : في البدٍغً .2 ٓمت البدٍغ ْالخ٩

ْح ٓصَا  ماُٞم٩اجها  جغا ْٖ حؿاَم في  ،ؾُاؾُت في البالص بنالخاث ةظغاءب تالخانًخٗل٤ بدىُٟظ 

ْلت  ٓم الض ٢ٓغاَُتحٗم٤ُ مِٟ الخد٤ُ٣ في م لم ًخ آلان دخـى، ٞؤلاوؿانْاخترام خ١ٓ٣  الضًم

١ٓ اههها٧مل٠  ٓمت م3122ٗبُت ٖام الك الاخخجاظاثؤزىاء ٢م٘  ؤلاوؿاناث خ٣ ْجٟغى الخ٩  ،

ٓص ِىت ٢ُ  البدٍغ
ً
ًٍٓ الجمُٗاث مامكضصة ٖلى م ا الؿُاؾُت،  ألاخؼابْ  ألاَلُتعؾت خ٤ ج٩

ْالخجمٗاث الؿُاؾُت خاالثْجهاصع في  ت الخجم٘  ،٦شحرة خ٤ اإلاضاٞٗحن  ْاإلاِىُت في خٍغ ْالى٣ابُت 

ٓاهحن ؤمىُت اؾخصىاثُت ًخم اؾخسضام  ما٦ي، الؿلم الاخخجاطْ  ٓظب ٢ ؾالح اإلاخابٗت ال٣ًاثُت بم

ٓص ْجٟغى ٢ُ ْاليكُاء الؿُاؾُحن،  ٓاظِت اإلاضاٞٗحن   في م
ً
ت الغ مامكضصة ٖلى م ا  ؤيعؾت خٍغ

ٓ  ْالخٗبُـغ ٫ٓ ٖلى اإلاٗل  ث. ماْالخه

١ٓ  ؤلاوؿاناإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣  ىٍْسص  ٓع خالت خ٣ ، في إ٦ثرٞ ؤ٦ثرص ال في الب ؤلاوؿانمً جضَ

ٓمت ٖلى ْل  ٓصَا بٖضم انغاع الخ٩ ْٖ   ؾُاؾُت. بنالخاث ةظغاءجىُٟظ 

ٓص ااث البرإلاالاهخسابناخبذ  الخـي ألازحرة ألاػمت٨ٖؿذ  :وفي ال٨ىٍذ .3 ْظ خ٣ُ٣ُت  مساْٝهُت، 

ٓا٢٘ ؤن جد٤ُ٣ امخضاص آزاع  لضٔ الؿلُت الخا٦مت في البالص مً ْال ٓعاث الغبُ٘ الٗغبي بليها،  ز

ٓعٍت  بنالخاث ْصؾخ اث  ،في البالصؾُاؾُت  ْالخٍغ  ١ٓ ْمً  تألاؾاؾُْاخترام الخ٣ ٓاَىحن،  للم

نيمنها الخ٤ في بصاعة  ْل الكْا ٓخُض الؾخ٣غاع الض ْج٣ضمِا في ْل الٗامت للبالص، َٓ الًامً ال ت 

 . ؤلاوؿان١ٓ اػصَاع ْيُٗت خ٣

ت ب٣م٘ قضًض م٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ْفي ٢ُغ:  .4 ٓمت ال٣ٍُغ م مً ؤلاوؿانجخٗامل الخ٩  ْٚحَر

ْ مابؿبب م ،اليكُاء الؿُاؾُحن ٖت في الخجم٘   ؤْ ،الؿلمي الاخخجاطعؾت ؤوكُههم اإلاكْغ

ٓمت   ْاإلاُالبت بمؿاءلهها.اهخ٣اص الخ٩



 

 

 

ٓمت للمٗاعيحن   الكاٖغ ال٣ُغي صعظت الخ٨م ٖلى  بلىخ٣ضًً لِا ىاإلا ؤْل٣ض ْنل ٢م٘ الخ٩

 خ٨ -مدمض حً عاقض العجمي 
ً
  ما

ً
ٌ  ،ؾىت 26بالسجً  - ال ًم٨ً ه٣ًّ جهاثُا بههمت الخدٍغ

٢ُٓت ٖ، ٢هاثضٍ ٔؤخضٖلى هٓام الخ٨م في  ْاثغ الخ٣ لى الُاب٘ الؿُاس ي ٢ْض ؤ٦ضث مٗٓم الض

ْع َظا الخ٨م في ٍْخمشل لخل٪ املخا٦مت، ٓان الؿبب الغثِـ لهض  :٢هُضة ؾُاؾُت جدذ ٖى

ْ ٦3122خبها الكاٖغ  "٢هُضة الُاؾمحن" ٓعة ال٣هُضة اإلاَظٍ م ٖلى يٓء "الغبُ٘ الٗغبي"،  يك

 ٘٢ٓ ٓجُٓب"ٖلى م ٓوؿُت  االهخٟايتقاصة ب" جخًمً بً ا٫ هٓام بلىاًٞذ  الخـيالخ ً  ْػ ٍػ

ْجمىُاث بإ ٔ ٖغبُت لضان ب بلىن ًهل الخُٛحر الٗابضًً بً ٖلي،  ٍٓت في ؤزغ ، م٘ جلمُداث ٢

ٓوـ ْفي َظٍ ال٣هُضة ٢ُغ، ؤْص٫ْ زلُجُت  بلىال٣هُضة ٢ض حكحر  ْػُٖم  ،ًنهئ ابً الظًب ج

٫ٓ٣ٍْ  ؾالمُتؤلا لنهًت خغ٦ت ا ٓش ي  ن الٗؼ ؤ"٣ٖبا٫ البالص اللي ظِل خا٦مِا ًدؿب  :عاقض الٛى

ٓاث  ٫ٓ  ٨ٍُت"،غ ألامفي ال٣  ؤ٣ًٍْ
ً
ْظّ الىسبت ال٣مُٗت". :ًا ٓوـ في   "٧لىا ج

ٓصًتاإلامل٨ت الٗغبُت زالر ص٫ْ ٖغبُت هي:  صؾاجحر ؤلاججاٍٍمشل َظا ْ  الشالض: ؤلاججاٍ  ،الؿٗ

 ئلى ؤلاقاعةخُض أٟٚلذ صؾاجحر َظٍ الضو٫ ن، ماْؾلُىت ٖ ،خدضةالٗغبُت اإلا عاثماؤلا ْ 

ٚحر  أو الٗامت للبالص،  الكإونوخ٤ اإلاىاَىحن في اإلاكاع٦ت في ئصاعة  الضًمى٢غاَُتمباصب 

 ؤلاقاعةأٟٚلذ  ماعؾت الخ٣ى١ الؿُاؾُت للمىاَىحن. ٦ماطل٪ مً اإلاباصب طاث الهلت حم

 . للمىاَىحن الاهخسابخ٣ي الترقُذ و ئلى

 ٓ ٓاعصة في َظٍ الضعاؾت ماْج٨ك٠ اإلاٗل ٓن الض٫ْ الٗغبُت الشالر:  بلىث ال ٓصًت  عاثماؤلا ٧ ْالؿٗ

ٓة مبالٜ ٞيهاان، جخٗماْٖ م مً اليكُاء  ؤلاوؿانيض ظمُ٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  مل ب٣ؿ ْٚحَر

 ْ ٓعٍت في البالص،  بنالخاث ةظغاءُحن، مً اإلاُالبحن بٖماالاظخالؿُاؾُحن  ْصؾخ  ظًًال ؤْؾُاؾُت 

ْ ججغ  ت الغ مامٖلى  اؤ ٕ في خٍغ ٓ ، ْالخٗبُـغ ؤيعؾت خ٣ِم اإلاكْغ ث ال٣اثمت في جل٪ ماْاهخ٣اص الخ٩

 البلضان. 



 

 

 

 انؼبيت نهدراست انخىصُبثوالصت خلا

 

١ٓ "ؾب٤، ًا٦ض  مافي يٓء  ْيُٗت  ٖلى ؤن الخ٨م الٗام بكإن "ؤلاوؿاناإلاغنض الُمجي لخ٣

 َظٍ الضعاؾت، هي بُت الؿب٘ مدل في الض٫ْ الٗغ  ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 
ُ
 ك٩ل  ؤجها ح

ٓ  ،"ويُٗت أػمت" ١ٓ ث الٗغبُت ماخُض ؤن ؤٚلب الخ٩ ال جؼا٫ جخٗامل م٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣

ْ  ؤلاوؿان ؼ  ١ٓ  ًتماخْؤوكُههم الؿلمُت في مجا٫ حٍٗؼ  بنالخاث ةظغاءْاإلاُالبت ب ؤلاوؿانخ٣

ٓعٍت في بلضاجهم، بمى٤ُ "الهضام" ْ"الٗضاء ْصؾخ  ؾُاؾُت 
ً
  ،" اإلاباقغ ؤخُاها

ً
 ْاإلاؿختر ؤخُاها

 ٔ ْ ن لظا ٞة، ؤزغ ْلتجدؿحن ْيُٗت اإلاضاٞٗحن البض ؤن ًغج٨ؼ ٖلى  مالمذ٫ ؤ مً بىاء خالت  مدا

ٓ خباصلت بحن اإلاش٣ت ال ٓن ، جؤلاوؿانإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ْبحن ا ث الٗغبُتماالخ٩ ىُل٤ مً ٧

ٓن  اإلاضاٞٗحن ت  بلىال ٌؿٗ ٖؼ ٓخاتهم لِم ما٧ل آؤن ل٣اثمت، بل الؿُاؾُت ا ألاهٓمتَضم  ؤْٖػ م َْ

ٖت به ٓعٍت ؾُاؾُت جىدهغ في بىاء ؤهٓمت  مااإلاكْغ ٢ٓغاَُْ صؾخ  ؤلاوؿانجدترم خ١ٓ٣ ت صًم

اجّ  ٓعٍ -في بلضاجهم  الخ٨م الؿاثضهٓام ، بٌٛ الىٓغ ًٖ ق٩ل تألاؾاؾُْخٍغ  ظمِ
ً
 ؤْ ٧ان ا

 مل٨ُ
ً
 اهُؾلُ ؤْ ا

ً
 حًرمؤ ؤْ ا

ً
اخترام  ئلىالؿعي َى  وؿانؤلاٞالهضٝ النهاتي لخغ٦ت خ٣ى١  - ا

اث  ٢غاع ؤلاو ،في صولخه ؤلاوؿانآصمُت  ال  الخـي تألاؾاؾُله حمجمىٖت الخ٣ى١ والخٍغ

ت وأمً واؾخ٣غاع أوٌؿخُُ٘ أن ًدىٟـ   ٌؿاَم في حىاء صولخه  أو ،ٌِٗل حدٍغ
ّ
جمخ٘  ئطا ئال

 
 
  بها جمخٗا

 
 . ٞٗلُا

ْلتظاهب  بلىْ  ٓ بىاء خالت الش٣ت اإلاخباصلت، ًخٗحن  مدا ث الٗغبُت في البلضان مدل ماٖلى الخ٩

ْالٗملُت ُٗت   مً ؤظل جىُٟظ الخٓنُاث الخالُت: الضعاؾت ؤن جخسظ ظمُ٘ الخضابحر الدكَغ

جي زام باإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  .2 َْ ٘ ْع ، ًغج٨ؼ ٖلى ؤلاوؿانبنضاع حكَغ  : آلاجُت املخا

  ٢غاعؤلا :ألاو٫ اإلادىع 
ً
ُت ظمُ٘  نغاخت ْ  الؿلمُت في مجا٫ ألاوكُتبكٖغ ؼ  خ١ٓ٣  ًتماخحٍٗؼ

  ؤلاوؿان
ً
ْلُت اإلاٗتٝر بها مٗاًحرلل ٣ْٞا خباعفي  ألازظم٘  ،الض ْالش٣اُٞت الخهٓن الٖا ُاث الضًيُت 

ت ل٩ل  ْلت،ْالخًاٍع في جإؾِـ الجمُٗاث  ؤلاوؿان٦ظل٪ بد٤ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ٢غاعؤلاْ  ص

ٓمُت اإلاٗىُت بماْاإلاىٓ ْطلؤلاوؿانعؾت ؤوكُت خ١ٓ٣ اممث ٚحر الخ٩  ؤْ ؤلازُاع٪ بمجغص ، 

ٓا٣ٞت الجِت ما، صْن حٗل٤ُ جإؾِـ جل٪ اإلاىٓؤلاباٙل ابِ ٖلى م ْالْغ ْالجمُٗاث  تث   ؤلاصاٍع

٫ٓ ٖلى جغزُو منها .املخخهت   ؤْ الخه

لُتمبضؤ  ب٢غاع اإلادىع الشاوي: ْْاظبها في  مؿْا ْلت   ،ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  ًتماخالض

ْ ا٫ حٍٗؼؤزىاء مباقغة ؤوكُههم الؿلمُت في مج اث  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخؼ  ، ؤن تألاؾاؾُْالخٍغ



 

 

 

ٓع   بُاه ًخًمً َظا املخ
ً
ْظّ  الخـي، ًتمالخْجضابحر ا اثةظغاءب ا ْلت اجساطَا ٖلى  ًخٗحن ٖلى الض

ٓاظِت  ت في م ٓن ًٖ خ١ٓ٣  الخـي اثههها٧الا الؿٖغ ، بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤلاوؿانًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ

ٍٓت مغج٨بي جل٪  ٠ الغؾمي" حاليؿبت إلاغج٨بي جل٪ م٘ ا، اثههها٧الا َ ٖخباع نٟت "اإلاْى

 ْٞغ اثههها٧الا 
 
 مكضص ا

 
اث اههها٧م٘ الىو ٖلى التزام الضولت حمدا٦مت مغج٨بي  لل٣ٗىبت، ا

 مداحاة،  أو الهاصعة يضَم صون جباَإ  ألاخ٩امن جىُٟظ ماوي، ؤلاوؿانخ٣ى١ 
 
ًٖ  ًٞال

مً ال٣ٗىبت  ؤلاٞالثاَغة ، وطل٪ بٛغى ال٣ًاء ٖلى ْاثههها٧الا جل٪  ضخاًاحٗىٌٍ 

ضم ج٨غاع   . ؤلاوؿاناث خ٣ى١ اههها٧ٖو

١ٓ  ؤْجإؾِـ لجىت  اإلادىع الشالض: ىُت مؿخ٣لت مٗىُت بالخٗامل م٘ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ َُئت َْ

ٓ ؤلاوؿان ْبحن الخ٩ ٓن مٗىُت  ث،ما، ٦دل٣ت ْنل بُنهم  ْع ٖلى ؤن ج٩ م٘ اإلاضاٞٗحن بةوكاء  بالدكا

ٓاعص اإلا ،ؤلاوؿاناٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ اإلاض ًتمالخهٓام بهظاع مب٨غ  ن مالُت لخىُٟظٍ ْياْجضبحر اإلا

 ٞٗالُخّ. 

ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلاب الالتزام اإلادىع الغاب٘: ٓاز٤ُ  ًتماخ بٖالنالض ْٚحٍر مً اإلا اإلاضاٞٗحن 

 ١ٓ ْلُت اإلاٗىُت بد٣ ْطل٪ ؤلاوؿانالض ٖت ٖلى ٖىض ،  ْالخدضًضاث اإلاكْغ نُاٚت الخ٣ُُضاث 

 . ؤلاوؿانضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ ؤوكُت ال

١ٓ  ٢غاعؤلا :الخامـاإلادىع  ٓمُت اإلاٗىُت بد٣ ىُت ٚحر الخ٩ ْالجمُٗاث الَٓ بد٤ اإلاضاٞٗحن 

٫ٓ  ؤلاوؿان ١ٓ  بلىفي الٓن ٓمُت، اإلاٗىُت بد٣ ْٚحر الخ٩ ٓمُت  ْلُت، الخ٩ ْاإلااؾؿاث الض الُِئاث 

ٓص  الاجها٦ْ٫ٟالت خ٤  ،ؤلاوؿان ٓانل مِٗا صْن ٢ُ   ،ٖغا٢ُل ؤْْالخ
 
ٓص اإلاؿ بال ٓح بها مجل٪ ال٣ُ

 
ً
ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  مٗاًحرلل ٣ْٞا  . ؤلاوؿانالض

ْاإلا ٢غاعؤلا اإلادىع الؿاصؽ: ١ٓ ا بد٤ الجمُٗاث  ىُت اإلاٗىُت بد٣ ٓمُت الَٓ ؾؿاث ٚحر الخ٩

ٍٓل الالػم إلا ؤلاوؿان ٫ٓ ٖلى الخم ْ مافي الخه ؼ  ١ٓ  ًتماخعؾت ؤوكُهها في مجا٫ حٍٗؼ خ٣

ْبػالت ٧اٞت ال٣ؤلاوؿان  ، ْ ٓهُت  ٓص ال٣اه تُ عؾت َظا الخ٤، م٘ ماحٗغ٢ل مً م ؤْجدٓغ  الخـي ؤلاصاٍع

ْاإلااؾؿاث  ْ  باجبإبلؼام جل٪ الجمُٗاث  ٓاٖض اإلا٩اقٟت   ٗل٤ًخ ماُْٞالكٟاُٞت  ؤلاٞهاح٢

 ٫ َظا الخ٤.  مابةٖ

ٗاث الٗغبُت م٘  .3 ٓاءمت بيُت الدكَغ ْم ْلُت اإلاكاع بليها في  ٗاًحراإلاحٗضًل  اٞٗحن اإلاض ًتماخ بٖالنالض

ْلُت اإلاٗىُت بد١ٓ٣  ٓاز٤ُ الض ْطل٪ بةػالت ؤلاوؿانْٚحٍر مً اإلا حٗضًل ٧اٞت الىهٓم  ؤْ، 

ُٗت  ٓص ؤْحٗغ٢ل  ؤْجدٓغ  الخـيالدكَغ  جٟغى ٢ُ
ً
 ؤلاوؿانعؾت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ماٖلى م ا



 

 

 

اث: مالخ٣ِم في م ت الغ  ٕماالاظخعؾت خٍغ ْخٍغ ٫ٓ ٖلى  ،ْالخٗبُـغ ؤيْالخجم٘ الؿلمي،  ْالخه

ٓ إلاا  ث.ماٗل

ٗاث  .4 ٓاهحن ألامىبٖاصة الىٓغ في الدكَغ ٫ٓ بها في ؤٚلب البلضان، ْفي م٣ضمهها ال٣  تالخانُت اإلاٗم

اببم٩اٞدت    الخـي، ؤلاَع
ً
  جدىا٢ٌ جىا٢ًا

ً
١ٓ  الاخترامم٘  ناعزا ٓاظب لخ٣ اجّ  ؤلاوؿانال ْخٍغ

ْ تألاؾاؾُ  ٌُ  الخـي، 
ً
 ؿاء اؾخسضامِا ٖلى هدٓ ٌٗغ٢ل ؤخُاها

ً
ٍْهاصع ؤخُاها  ، ١ٓ ٦ شحرة، الخ٣

اث   اإلاٗتٝر بها لئلوؿان.  تألاؾاؾُْالخٍغ

ْٖلمُت إلنالح  اثبظغاءًلؼم مً  مااجساط  .5 ُٗت   ماب ،الٗغبُتال٣ًاثُت في البلضان  ألاهٓمتحكَغ

٢ْضعتها ٖلى الخهضي ال  ْاؾخ٣اللِا   بجزاَت ْقٟاُٞت.  ؤلاوؿاناث خ١ٓ٣ ههها٧ًًمً خُضتها 

ْج بلىنالحي ًغمي جبجي ههج ب .6 ٓاَىحن في اإلاكاع٦ت في بصاعة جضُٖم  نُٟٗل خ٤ اإلا الٗامت في  الكْا

 البلض. 

ً  ، بٛغى جم٨ُنهًؤلاوؿانم زام بٓيُٗت اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣ ماَخا بًالء .7 ْاَع ؼ ؤص ْحٍٗؼ

ْخ١ٓ٣ اإلاغؤة في بلضاجه ؤلاوؿانخ١ٓ٣  ًتماخٖلى نُٗض  ْظّ  ًٖامت،    . الخهٓمٖلى 

 



 

 

 



 

 

 

  خماعةؾالٗامت لال  ألاَضاٝ:  ألاو٫ ال٣ؿم 
 

 الٗكغة الخالُت:  ألاؾئلتٖلى  ؤلاظابتجم٨حن الباخض اإلاُضاوي مً  بلى ؾخماعةالا تهضٝ َظٍ 

اعَل ٌؿبٜ   :ألاو٫ الؿإا٫  ْبلضان  ؤلَا جي في الُمً  عي الَٓ ُت ٖلى  الخلُجالدكَغ الٗغبي )مدل الضعاؾت( َاب٘ الكٖغ

ٓٞغ بِئت آمىت أل  ؤلاوؿانوكاٍ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣   لِم؟ماٍْٖ

 همىطط 

 ث والبُاهاث اإلاىز٣ت مامً وا٢٘ اإلاٗلى  ألاو٫ ٖلى الؿإا٫  ؤلاظاحتهمِ 

ُت ح٣ضع  ًًٟي الكٖغ

 (ئلخ)يئُل/مدضوص/م٣ٗى٫..

ُت ٖلى وكاٍ  أوكُت اإلاضاٞٗحن  دٓغ ً ًًٟي الكٖغ

 اإلاضاٞٗحن 

٘  ًجابُتؤلا الى٣اٍ  .2 في الدكَغ

جي   .الَٓ

3.  ٘ الى٣اٍ الؿلبُت في الدكَغ

جي   .الَٓ

جي في يٓء ج٣ُُ .4 ٘ الَٓ م الدكَغ

 ٖالنؤلا ْ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  مٗاًحر

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتمادب الخام

 . ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

5.  ْ اإلاُلٓب  نالخاثؤلا الخدؿِىاث 

جي ٘ الَٓ  .بصزالِا ٖلى الدكَغ

جي  .2 ٘ الَٓ  الخـيههٓم الدكَغ

جدٓغ ؤوكُت اإلاضاٞٗحن ًٖ 

 .  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

ُٗت في  .3 ج٣ُُم الىهٓم الدكَغ

 ؤلاوؿان١ٓ خ٣ مٗاًحريٓء 

 ًتمادب الخام ٖالنؤلا ْ 

 .ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ 

4.  ْ  نالخاثؤلا الخدؿِىاث 

 ٘ اإلاُلٓب بصزالِا ٖلى الدكَغ

جي  . الَٓ

٘  ًجابُتؤلا الى٣اٍ  .2 في الدكَغ

جي   . الَٓ

3.  ٘ الى٣اٍ الؿلبُت في الدكَغ

جي   .الَٓ

جي في يٓء  .4 ٘ الَٓ ج٣ُُم الدكَغ

 ٖالنؤلا ْ  ؤلاوؿانخ١ٓ٣  مٗاًحر

اإلاضاٞٗحن ًٖ  ًتمادب الخام

 . ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

5.  ْ  نالخاثؤلا الخدؿِىاث 

 ٘ اإلاُلٓب بصزالِا ٖلى الدكَغ

جي   .الَٓ

 

ْ  ؤيَل اجسضث  الؿإا٫ الشاوي: ْٖملُت  اثبظغاءمً البلضان مدل الضعاؾت جضابحر  ت  ل٨ٟالت خ٤ اإلاضاٞ٘ في  بًجابُتبصاٍع

اعبٛغى جضُٖم  ًتمالخا عي ال٣اثم   ؤلَا ٌٍٓ  ؤْالدكَغ ْ حٗ  ظّ الى٣و بّ؟ؤ

 همىطط 

تالٗملُت و اثظغاءؤلا حالخضاححر و الخامًٖ الؿإا٫ الشاوي  ؤلاظاحتهمِ     ًتمالخحا تالخان ؤلاصاٍع

 وٗم ال

2.  ْ ٫ٓ بها  اثظغاءؤلا بُان الخضابحر   الخـيالؿلبُت اإلاٗم

 . ْح١ٓٗ ؤوكُت اإلاضاٞٗحن   ًتمالخج٠ًٗ ا

3.  ْ  اًحرٗاإلاالؿلبُت في يٓء  اثظغاءؤلا ج٣ُُم الخضابحر 

ْلُت   . الض

4.  ْ ٓبت نالخاثؤلا الخدؿِىاث   . اإلاُل

2.  ْ  . ًجابُتؤلا  اثظغاءؤلا بُان الخضابحر 

ْ بُان  .3 ْ ؤ ٫ٓ بها اثظغاءؤلا ظّ الى٣و في الخضابحر   اإلاٗم

. 

4.  ْ ْلُت  ٗاًحراإلافي يٓء  اثظغاءؤلا ج٣ُُم الخضابحر   . الض

5.  ْ ٓبت  نالخاثؤلا الخدؿِىاث   . اإلاُل

 



 

 

 

ْالههضًضاث  ًا٣ًاثاإلاهي ؤق٩ا٫  ما الؿإا٫ الشالض: ٢ٓاث  ٓن بؿبب م الخـيْاإلاٗ عؾت ؤوكُههم في ماًخٗغى لِا اإلاضاٞٗ

 ؟ؤلاوؿانمجا٫ خ١ٓ٣ 

١ٓ  ؤلاوؿانَل ًخم الدكِحر باإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الؿإا٫ الغاب٘: ملجغص ٢ُامِم بإوكُههم في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ٣

 ؟ؤلاوؿان

م ؤوكُت اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ :الخامـالؿإا٫   ؟ؤلاوؿان١ٓ َل ًخم ججٍغ

ٓ صٞاِٖم ًٖ خ١ٓ٣ الؿإا٫ الؿاصؽ: ْخُض َْ  ؤلاههاَْٝل ًدهلٓن ٖلى  ،ؤلاوؿانَل ًخم م٣اياة اإلاضاٞٗحن بؿبب 

 ال٣ًاجي ال٩امل ؤزىاء مدا٦مههم؟

ْ  ؤي بلى الؿإا٫ الؿاب٘: ممضٔ ًخم اؾخسضام الٗى٠  عؾت ؤوكُههم في مجا٫ ماُت يض اإلاضاٞٗحن بؿبب مالاهخ٣ام٫ األٖا

 ؟ؤلاوؿانخ١ٓ٣  الضٞإ ًٖ

ْلت بخدٍغٌ  الؿإا٫ الشامً: ٓم الض ٓاَا م٘ بٌٗ  ؤْمؿاٖضة  ؤْحؿُِل   ؤَْل ج٣ ٓمُبن مً ؤظل  الٟاٖلحنالخ ٚحر الخ٩

خضاء  ؟ؤلاوؿانٖلى اإلاضاٞٗحن بؿبب ؤوكُههم في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ؤلٖا

ْلت ب الؿإا٫ الخاؾ٘ : ٓم الض لُاتَل ج٣ عؾت مابؿبب م ؤلاوؿاناٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣ ٖلى اإلاض ٖخضاءؤلا ها ججاٍ عص مؿْا

 ؤوكُههم؟

 بؿبب ؤوكُههم ؟ ؤلاوؿانَل ًخم مٗا٢بت مً ٌٗخضي ٖلى اإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣  الؿإا٫ الٗاقغ:

ا حىاء ٖلى اإلاٗلى  ؿال٠الٗكغة ال ألاؾئلتٖلى  ؤلاظاحتوفي يىء   خهل  ٖليها الخـيث والبُاهاث اإلاىز٣ت ماط٦َغ

  :الباخض

ْالخٓنُاث اباخض اإلاُضؾٓٝ ًخم٨ً ال  ًتمالخوي في ٧ل بلض ٖغبي مً البلضان مدل الضعاؾت مً ج٣ضًم ؤَم اإلا٣ترخاث 

ٓٞحر بِئت آمىت إلا ؤلاوؿاناإلاضاٞٗحن ًٖ خ١ٓ٣   . عؾت ؤوكُههم؟ماْج



 

 

 

 البدض اإلاُضاوي  ؾخماعةإل  غةِؿتالبُاهاث ال  :ال٣ؿم الشاوي 
 

 

 مالخٓت مىهجُت: 

ٍٓ ْ ًم٨ً للباخض اإلاُضاوي جُ ْحُٛحر  ْحٗضًل  ٝ  بياٞتغ  ٓا٢ٗت  تالخانبٌٗ البُاهاث في يٓء الْٓغ ْم٣خًُاث  ههها٥الا ب

ٓز٤ُ  ْالخ  الغنض 

 

 أو 
 
 حُاهاث الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل٠ حالخالت :ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؿلؿل اؾم الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل٠ حالخالت 

 2 اإلاإؾؿت الخاب٘ لها  

 1 ع٢م جىز٤ُ الخالت 

ٕٓ الخ٤ الظي حٗغ   ٧ان ؤْ ؤ٦ثر) ًظ٦غ ه
ً
ْاخضا  3 جهي٠ُ  ى لالههها٥ 

ش آزغ مخابٗت:    1 مخابٗت جاٍع

 اإلاى٠٢ الخالي:  

 مٗلىماث وو٢ات٘ ظضًضة:  

 جىنُاث وم٣ترخاث الباخض اإلاُضاوي:  



 

 

 

 
 
  : زاهُا

 
 ًتمالخههه٪ خ٣ه في احُاهاث اإلاضاٞ٘ الظي ا

 

 م اإلاضاٞ٘ )الطخُت( ظضث:و  ئطاالخاب٘ لها اإلاضاٞ٘  ألاَلُتاإلاإؾؿت 

 

 ......................................................: ........ؾمؤلا  

 ........ ...........ال٣ُإ الظي حٗمل ُٞه اإلاىٓمت : .. 

 ..............................ع٢م الكهغ والدسجُل: ......... 

 .................................ؾىت الدسجُل: ................ 

 .....................اإلاإؾؿت : ......... أو ٖىىان اإلاىٓمت  

 ...............اإلاىٓمت: ....... أو ًٖ اإلاإؾؿت  إو٫اإلاؿ 

 .............مى٢٘ اإلاضاٞ٘ مً اإلاىٓمت/اإلاإؾؿت: .... 

 ٢ُاصي   )   (    ًٖى   )   (      مخُٕى  )    (

 ..........................طاث نلت:....... أزغي ث مامٗلى  

 

 .....................................:..............ؾمؤلا  

 ................... الؿً:............اإلاهىت : ...... 

 .................: ..................ؤلا٢امتٖىىان  

 ..............ُت: ................ٖماالاظخالخالت  

 .................................ٖىىان الٗمل: ... 

 ................ل:.....ًابٟىن:.............مى الخل 

ض    ................: ..............ل٨تروويؤلاالبًر

 طاث نلت:  أزغي ث مامٗلى  

.......................................................... 

 

2 

شال الُىم:   1 خاٍع



 

 

 

 الكهغ: 

 : الؿىت 

 الؿاٖت:  

ش ث ظضًضةمامٗلى  اإلاى٠٢ الخالي  3 مخابٗت زغ مخابٗتآ جاٍع

   

 1 مالخٓاث وجىنُاث حسهىم الخالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 ههها٥الا حُاهاث زانت حمهضع الخبلُٜ ًٖ  :زالشا

 

 ٓ ْمٗل ٓز٣تمابُاهاث   م مهضع الخبلُٜ ث م

 2 اإلاضاٞ٘ هٟؿه:     

 3 اةلت: أٞغاص الٗ أخض : الاؾم 

 صعظت ال٣غاحت:  

 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    : ئل٨تروويحٍغ

ب في  وٗم  )  ( ال   )  (    ضم  ًٖ اؾمه ٦مبلٜ:  ؤلاٞهاحَل ًٚغ ت ٖو حُاهاث زانت حالؿٍغ

 ؤلاٞهاح

4 

  

  أخض : الاؾم 
ّ
 أو اإلاٗاٝع  أو نض٢اء الا

 الجحران: 

 

5 
 صعظت ال٣غاحت:  

 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    : ئل٨تروويحٍغ

ب في  وٗم  )  (       ال )  (  ضم  ًٖ هٟؿه ٦مبلٜ  ؤلاٞهاحَل ًٚغ ت ٖو حُاهاث زانت حالؿٍغ

  ؤلاٞهاح

6 

    

 مدامي اإلاضاٞ٘  : الاؾم 
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 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    ئل٨تروويحٍغ

 8 اإلاىٓمت الخاب٘ لها: أو اإلاإؾؿت  اؾم: 

 ىىان: ٖ 

 جلُٟىن:  

ش    زغ مخابٗت: آ جاٍع

 

 ث وو٢ات٘ ظضًضة: مامٗلى   مخابٗت وجىنُاث 

 اإلاى٠٢ الخالي:  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
حر حِئت آمىت  ًتمالخصًت اههه٨ذ خـ٤ اإلاضاٞ٘ في اما أوحُاهاث وا٢ٗت ٢اهىهُت و/ :عابٗا  وجٞى

 )أ(

 وجىٞحر حِئت آمىت  ًتمالخى خ٣ه في اوا٢ٗت ٢اهىهُت حٗغى لها اإلاضاٞ٘ وحك٩ل اٖخضاء  ٖل مؿلؿل

م أوكُت اإلاضاٞ٘  2 ني ظضًض نضع حخجٍغ ٘ َو  الخ٤ًُ ٖلُه ومالخ٣خه أو حكَغ

 :   ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاٍع

  مدخىي ال٣اهىن: 

٘ الىَني في يىء   ٗاًحر اإلاج٣ُُم الدكَغ

  ؤلاوؿانالضولُت لخ٣ى١ 

 جىا٤ٞ ظؼتي ٚحر مخىا٤ٞ مخىا٤ٞ

  جاحُتًؤلا الىهىم  

 الىهىم الؿلبُت 

 جىنُاث و  ج٣ُُم 

 الىهىم الؿلبُت 

 ج٣ُُم 

  جىنُاث 

الىهىم  

  ًجاحُتؤلا 

 الىهىم  

ني ٢ضًم 1 ٘ َو  حكَغ

م أوكُت اإلاضاٞ٘ ئجم اؾخسضامه حهىعة زاَئت وبك٩ل   الخ٤ًُ ٖلُه ومالخ٣خه أو هخ٣اتي لخجٍغ

 :   ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاٍع

  مدخىي ال٣اهىن 

٘ الىَني ال٣ضًم في يىء  ج٣ُُم الدكَغ

  ؤلاوؿانالضولُت لخ٣ى١  ٗاًحر اإلا

 جىا٤ٞ ظؼتي ٚحر مخىا٤ٞ مخىا٤ٞ

   

  الخدؿِىاث والخىنُاث 3

 

 وجىٞحر حِئت آمىت ًتمالخوحك٩ل اٖخضاء  ٖلى خ٣ه في ا صًت حٗغى لها اإلاضاٞ٘ما٢ٗت وا

 مالخٓت هٕى الىا٢ٗت مؿلؿل

2  ْ ٓوي ال الخخجاػبال٣بٌ  ٓاعصة في البىض )ؾاصؾا( ؾخماعةؤلا  مؤلج ٛحر ال٣اه  ال

خ٣ا٫ 1 ٓوي  الٖا ٓاعصة في البىض )ؾابٗا( ؾخماعةؤلا  جمؤل ٚحر ال٣اه  ال

ْب 3 ٓاعصة في البىض )زامىا( ؾخماعةؤلا  جمؤل ؾاءة اإلاٗاملت الخٗظًب   ال

ٓاعصة في البىض )جاؾٗا( ؾخماعةؤلا  جمؤل م٣اياة اإلاضاٞ٘ بؿبب ؤوكُخّ 1  ال

1  ْ   بالؿمٗت ؾاءةؤلا الدكِحر 

م جج 1 ٘ ٢اثم  ألاوكُتٍغ   بم٣خط ى حكَغ

م  7   بم٣خط ى ٢اهٓن ظضًض ألاوكُتججٍغ

ْالترَْ٘  الاهخ٣ام 3   ْالههضًض 

ْالؿٟغ 9   اإلاى٘ مً الخى٣ل 

  ؾ٣اٍ الجيؿُت ب 22

ْبم٣خط ى خ٨م ٢ًاجي ٚحر مىه٠  اثاههها٧بالسجً  22   باَلت 

خضاء 21 ت الغ  ؤلٖا   بُـغْالخٗ ؤيٖلى خٍغ

   الخمُُـؼ 23

ٔ اث اههها٧ 21   :ؤزغ

ْجٓنُا   ثمخابٗت 



 

 

 

ت:  ملخْٓ

ٓا٢ٗت اإلا ًٍْ ال  :آلاجُتالؿخت  ألاؾئلتألاؾئلت ًٖ ؤلاظابت في ًغاعى ههها٥الا صًت مدل اٖىض جض

 

 

 مً؟

 الجاوي  

 الطخُت 

ٓص    الكِ

 ؟متى

ٓم:    الُ

 الكِغ:  

 الؿىت :   

 ٠ُ٦؟

 اؾلٓب :   

 ْؾُلت:  

  الٓغوٝ اإلادُُت:   

 أًً؟

 ههها٥: م٩ان خضْر ؤلا  

ٝ اإلا٩ان :    ْْغ

 إلااطا؟

 ههها٥ : ؤؾباب خضْر ؤلا  

ْوكاٍ اإلاضاٞ٘: الٗال٢ت بحن ؤلا    ههها٥ 

 جغج ذ ٖلى خضور الاههها٥؟ الخـيآلازاع 

 آلازاع اإلااصًت:  

   آلازاع الىٟؿُت: 



 

 

 

 
 
 هها٥هالا حُاهاث زانت حمهضع  :زامؿا

 

 
 

 

 

 م ههها٥مهضع ؤلا  الهىٍت

ْلت:      ٓمي عؾمي عؤؽ الض  2 خ٩

ت:      ٓمت اإلاغ٦ٍؼ  الخ٩

 ْػاعة:   

 َُئت ؤْ ماؾؿىت ٖامت:      

 َُئت ؤْ ماؾؿت مدلُت:     

تؤلا بخضٔ    صاعاث اإلاغ٦ٍؼ

 صاعاث املخلُت  ؤلا بخضٔ  

  :  ظِت ؤزٔغ

  ظماٖت ؤَلُت:  

ٓمـُحنٞاٖل ؤْ ٞاٖ  لٓن  ٚحر خ٩

3 

 ظماٖت صًيُت:       

 خؼب ؾُاس ي:     

 قغ٦ت ؤْ ماؾؿت ؤْ مىٓمت ؤَلُت:  

ٓط    ْهٟ  شخو لّ جإزحر 

ٓمت ًٖ ؤٖما٫ الٟاٖلحن   لُت الخ٩  مؿْا

٘ الَٓجي؟ ٓمُحن في الدكَغ  ٚحر الخ٩

4 

ش ؤزغ مخابٗت:   ْجٓنُاث  جاٍع  5 مخابٗت 

ٓماث ظضًضة:    مٗل

٠٢ٓ الخالي: ا   إلا



 

 

 

 
 
 ههها٧ئ في خالت ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٞ٘ بؿ ب أوكُخه :ؾاصؾا

 
 ا

 وجىٞحر حِئت آمىت ًتمالخلخ٣ه في ا
 

 ههها٥الا هٕى 

 م ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٞ٘ ث مىز٣تماحُاهاث ومٗلى 

ٓاث جابٗت ألظِؼة    2  :٢امذ بال٣بٌ الخـيالجِت  : ألام٢ً

ٓاث جابٗت لجِاػ املخابغاث:   ٢ 

ٓاث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:   ٢ 

ٓمت   ظِت ٚحر مٗل

ٓم:            الكِغ :               الؿىت:                 الؿاٖت:         ش الُ  3 :ال٣بٌ جاٍع

 ّٖٓ ْه  4 : ع٢م املخًغ 

 5 ظِت الخد٤ُ٣: 

 6 :الىُابت املخخهت هُابت ٖامت:  

ت:    هُابت ٖؿ٨ٍغ

ٓم   ل٣بٌ ْنلخّ بإوكُت اإلاضاٞ٘ في ؾبب ا ؾبب مٗل

  :ؤلاوؿانمجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

7 

ٓم   ؾبب ٚحر مٗل

  :ْظِذ للمضاٞ٘ الخـيالههم  

 7 :  االتهامههٓم ال٣اهٓن اإلاغجبُت ب 

ْلُت: ٗاًحراإلامدؿ٣ت م٘   ٓاصلج٣ُُم مبضجي  الض  ٗاًحراإلافي يٓء  لم

ْلُت:  الض

8 

ْلُت ٗاًحراإلامخىا٢ًت م٘    الض

ٓا٤ٞ ظؼجي   ج

ٓان:             جل        :     الاؾم ض الٟٓن:              الٗى  6 ظِت الضٞإ: ؤْ مدام   :ل٨ترْويؤلابًر

 7 : ٢غاع الىُابت 

 8 :  الاخخجاػمضة  

ش  ْجٓنُاث: زغ مخابٗت: آ جاٍع  9 مخابٗت 

  ٓ  ث ظضًضة: مامٗل

 جٓنُاث :  

 



 

 

 

 
 
 لت اٖخ٣ا٫ اإلاضاٞ٘ بؿ ب أوكُخه اإلاكغوٖتفي خا :ؾابٗا

 ههها٧ئ
 
 وجىٞحر حِئت آمىت ًتمالخلخ٣ه في ا ا

 

  م وا٢ٗت اٖخ٣ا٫ اإلاضاٞ٘

ٓم الكِغ الؿىت  الؿاٖت  ش الُ  2 :ٖخ٣ا٫ؤلا  جاٍع

 3 : ٖخ٣ا٫ؤلا ؾبب  

ٓاث جابٗت ألظِؼة    4 : ٖخ٣ا٫اإل الجِت ال٣اثمت ب : ألام٢ً

ٓاث جابٗت لجِاػ املخابغاث:  ٢  

ٓاث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:   ٢ 

ٍٓت  في الِ  ؤٞغاص مؿلخٓن ٚحر مْٗغ

ٓم:    :  ٖخ٣ا٫ؤلا م٩ان  مٗل
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ٓم:    ٚحر مٗل

ش    زغ مخابٗت: آ جاٍع

ْجٓنُاث   :مخابٗت 

  ٓ  ث ظضًضة: مامٗل

٠٢ٓ الخالي:    اإلا

ْا٢ٗت   خ٣ا٫مالخٓاث ٖلى   :الٖا



 

 

 

 
 
اٖخ٣اله  أو ٗظًب وئؾاءة اإلاٗاملت أزىاء ال٣بٌ ٖلُه في خالت حٗغى اإلاضاٞ٘ للخ :زامىا

 اههها٧
 
 وجىٞحر حِئت آمىت ًتمالخلخ٣ه في ا ا

 

 

 م هٕى الخٗظًب الظي حٗغى له اإلاضاٞ٘  حُان وأوناٝ

 2 حٗظًب ظؿضي 

 

 

 

 بؾاءة مٗاملت 

ٓم    خغمان مً الى

ْالكغ    باخغمان مً الُٗام 

 ً ٚحر بوؿاهُت٦اماالدجؼ في  

ْالترَْ٘الههض   ًض 

 الخغمان مً الاجها٫ بالٗالم الخاعجي 

اًت الصخُت   الخغمان مً الٖغ

ْبؾاءة اإلاٗاملت   ؤق٩ا٫ ؤزٔغ مً الخٗظًب 

 3 َل جم ٖغى اإلاضاٞ٘ ٖلى الُب الكغعي؟ 

 4 َل جم بزباث آزاع الخٗظًب  

ْا٢ٗت حٗظًب اإلاضاٞ٘ ؟  وٗم    5 َل جم الخد٤ُ٣ في 
 ال 

ْاؾمّ: ع٢م ال٣ا  ٓهُت  هٓن   الخـيالىهٓم ال٣اه

 جدٓغ الخٗظًب 

ٓاَىحن ؟  ٠٢ٓ ال٣اهٓن مً حٗظًب اإلا  6 ما َٓ م

ؤع٢ام الىهٓم  

ٓهُت    ال٣اه

  ٔ  مدخٓ

ج٣ُُم في يٓء اإلاٗاًحر  ميسجمت  

ْلُت   الض
 مخىا٢ًت  

ٓا٤ٞ ظؼجي   ج

مدكضص في خٓغ  

 الخٗظًب: 

ىُ ٠٢ٓ املخا٦م الَٓ ٓاَىحن ما َٓ م  7 ت مً حٗظًب اإلا

 مدؿاَل:  

ٓا٫   خؿب ألاخ

ش آزغ مخابٗت:   ْجٓنُاث  جاٍع  مخابٗت 
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ٓماث ظضًضة:    مٗل

٠٢ٓ الخالي:    اإلا



 

 

 

 
 
 اههها٧وكُخه اإلاكغوٖت ضاٞ٘ بؿ ب أىز٤ُ وا٢ٗت م٣اياة اإلاج :جاؾٗا

 
 ًتمالخلخ٤ في ا ا

 وجىٞحر حِئت آمىت
 

 

 الباخض: 

 : الاؾم

 الخى٢ُ٘: 

شال  : خاٍع

 

  ؤلاوؿاناإلاغنض الُمني لخ٣ى١ 

وا٢ٗت م٣اياة اإلاضاٞ٘ بؿ ب 

 مماعؾت أوكُخه اإلاكغوٖت 

 م

ؤخالذ اإلاضاٞ٘  الخـيظِت الخد٤ُ٣  هُابت ٖامت:  

 لل٣ًاء

2 

تهُابت ٖؿ٨   ٍغ

ْٖال٢ت  ؾبب بخالت اإلاضاٞ٘ بلى ال٣ًاء:   ؾبب بخالت اإلاضاٞ٘ لل٣ًاء، 

ٖت في مجا٫  طل٪ بإوكُخّ اإلاكْغ

 خ١ٓ٣ ؤلاوؿان 

3 

 ٪ بإوكُت اإلاضاٞ٘: ٖال٢ت طل 

مشا٫ طل٪: ٢اهٓن ج٨ضًغ 

ْبزاعة البلبلت،  ألامً الٗام 

ْلت ..بلخ  ْبَاهت عؤؽ الض

ٓص جم اؾخ ٓظ  ل٣اهٓن م
ً
سضامّ اتهاماث َب٣ا

ْزاَئت:   ٓعة ؾُاؾُت   به

 

غ  الخـيالاتهاماث  ْظِذ بلى اإلاضاٞ٘ ٦خبًر

 إلا٣اياجّ   

4 

 ٢اهٓن ظضًض ًجغم ؤوكُت اإلاضاٞٗحن: 

ٕٓ ال٣ًاء الظي ؤخُلذ بلُّ ال٣ًُت:     ؾخصىاجي:بٖاصي:              ٍ املخا٦مت الٗاصلت؟ ه ٓاٞغث قْغ  5 َل ج

 مضة املخا٦مت  

ٓاٞغ للم  ضاص الضٞإ؟ َل ج ٢ٓذ ال٩افي إٖل  ضاٞ٘ ال

 َل َىا٥ مدام ًٖ اإلاضاٞ٘؟  

ٓاٞغث يماهاث املخا٦مت الٗاصلت؟   َل ج

 جم اههها٦ِا؟ الخـيما هي الًماهاث  

 6 ٢غاع املخ٨مت:  

 

 

مضٔ ٢ابلُت ٢غاع املخ٨مت 

 للمغاظٗت ال٣ًاثُت: 
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 8 جٓنُاث:   



 

 

 



 

 

 

  ؾخماعةالٗامت لال  ألاَضاٝ : ألاو٫ ال٣ؿم 

 

 الٗكغة الخالُت:  ألاؾئلتٖلى  ؤلاظابتجم٨حن الباخض اإلاُضاوي مً  بلى ؾخماعةالا تهضٝ َظٍ 

اعَل ٌؿبٜ   :ألاو٫ الؿإا٫  ْبلضان  ؤلَا جي في الُمً  عي الَٓ الٗغبي )مدل الضعاؾت( َاب٘  الخلُجالدكَغ

ُت ٖلى وكاٍ اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  ٓٞغ لًِ بِئت آمىت ألصاء ؤوكُههً؟ ؤلاوؿانالكٖغ ٍْ 
ْ  ؤيَل اجسضث  الؿإا٫ الشاوي: ْٖملُت  اثاءبظغ مً البلضان مدل الضعاؾت جضابحر  ت   بًجابُتبصاٍع

اعبٛغى جضُٖم  ًتمالخل٨ٟالت خ٤ اإلاضاٞٗاث في ا عي ال٣اثم   ؤلَا ٌٍٓ  ؤْالدكَغ ْ حٗ  ظّ الى٣و بّ؟ؤ

ْالههضًضاث  اإلاًا٣ًاثهي ؤق٩ا٫  ما الؿإا٫ الشالض: ٢ٓاث  جخٗغى لِا اإلاضاٞٗاث  الخـي تالخانْاإلاٗ
 ؟ؤلاوؿانعؾت ؤوكُههً في مجا٫ خ١ٓ٣ مابؿبب م

ملجغص ٢ُامِمً بإوكُههً في مجا٫  ؤلاوؿانَل ًخم الدكِحر باإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  الغاب٘: الؿإا٫
 ؟ؤلاوؿانالضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

م ؤوكُت اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  :الخامـالؿإا٫   ؟ؤلاوؿانَل ًخم ججٍغ

ل  ؟ؤلاوؿانَْٓ صٞاًِٖ ًٖ خ١ٓ٣  ،َل ًخم م٣اياة اإلاضاٞٗاث بؿبب ْخُضالؿإا٫ الؿاصؽ: َْ
 ال٣ًاجي ال٩امل ؤزىاء مدا٦مههً؟ ؤلاههاٝى ًدهلً ٖل

ْ  ؤي بلى الؿإا٫ الؿاب٘: ممضٔ ًخم اؾخسضام الٗى٠  عؾت ماُت يض اإلاضاٞٗاث بؿبب مالاهخ٣ام٫ األٖا
 ؟ؤلاوؿانؤوكُههً في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

ْلت بخدٍغٌ  الؿإا٫ الشامً: ٓم الض ٓاَا م٘ بٌٗ  ؤْ ،مؿاٖضة ؤْحؿُِل  ؤَْل ج٣ ر ٚح الٟاٖلحنالخ
ٓمُ خضاءن مً ؤظل حالخ٩  ؟ؤلاوؿانٖلى اإلاضاٞٗاث بؿبب ؤوكُههً في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣  ؤلٖا

ْلت ب الؿإا٫ الخاؾ٘ : ٓم الض خضاءها ججاٍ عص مؿاْلُاتَل ج٣  ؤلاوؿانٖلى اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  ؤلٖا
 عؾت ؤوكُههً؟مابؿبب م

ٓ  الؿإا٫ الٗاقغ:  بؿبب ؤوكُههً ؟ ؤلاوؿان١ َل ًخم مٗا٢بت مً ٌٗخضي ٖلى اإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣

ا حىاء   ؿال٠الٗكغة ال ألاؾئلتٖلى  ؤلاظاحتوفي يىء   الخـيث والبُاهاث اإلاىز٣ت ماٖلى اإلاٗلى  ط٦َغ
  الباخض: خهل  ٖليها

وي في ٧ل بلض ٖغبي مً البلضان مدل الضعاؾت مً ج٣ضًم ؤَم اإلا٣ترخاث اؾٓٝ ًخم٨ً الباخض اإلاُض
ٓٞحر بِئت آمىت إلا ؤلاوؿانث ًٖ خ١ٓ٣ اإلاضاٞٗا ًتمالخْالخٓنُاث   عؾت ؤوكُههً؟ماْج

 

 

 

 

 



 

 

 

 البدض اإلاُضاوي  ؾخماعةال  غةِؿتالبُاهاث ال  :ال٣ؿم الشاوي 

 

ْ مالخٓت مىهجُت:  ْحُٛحر  ْحٗضًل  ٍٓغ  بٌٗ البُاهاث في يٓء  بياٞتًم٨ً للباخض اإلاُضاوي جُ

 ٝ ٓا٢ٗت  تالخانالْٓغ ٓز٤ُ  ههها٥الا ب ْالخ  ْم٣خًُاث الغنض 

 

 حُاهاث الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل٠ حالخالت ال:و أ

 

 م الخالتحاؾم الباخض اإلاُضاوي اإلا٩ل٠  

 2 اإلاإؾؿت الخاب٘ لها  

 1 ع٢م جىز٤ُ الخالت 

ٕٓ الخ٤ الظي حٗغى لال   ْاخض ههها٥) ًظ٦غ ه
ً
 (ؤ٦ثر ؤ٧ْان  ا

 

 3 جهي٠ُ 

ش   1 مخابٗت زغ مخابٗت: آ جاٍع

 اإلاى٠٢ الخالي:  

 ٢ات٘ ظضًضة: ث وو مامٗلى  

 

 

 

 جىنُاث 

 وم٣ترخاث الباخض اإلاُضاوي: 



 

 

 

 
 
 ًتمالخحُاهاث اإلاضاٞٗت الظي اههه٪ خ٣ها في ا :زاهُا

 

 مؿلؿل )الطخُت(ت اإلاضاٞٗ وظضث: ئطا تالخاب٘ لها اإلاضاٞٗ ألاَلُتاإلاإؾؿت 

 ..............................: ..............................الاؾم 

 .... .......ي حٗمل ُٞه اإلاىٓمت : ......ال٣ُإ الظ 

 ......................ع٢م الكهغ والدسجُل: ............. 

 ....................................ؾىت الدسجُل: ........... 

 .................اإلاإؾؿت : .......... أو ٖىىان اإلاىٓمت  

 ...........اإلاىٓمت: ........ أو اإلاؿئى٫ ًٖ اإلاإؾؿت  

 ..........مى٢٘ اإلاضاٞ٘ مً اإلاىٓمت/اإلاإؾؿت: ..... 

 ٢ُاصي   )   (    ًٖى   )   (      مخُٕى  )    (

 ...................طاث نلت:............ أزغي ث مامٗلى  

 ............................:.................الاؾم 

 ..............اإلاهىت : ............. الؿً:..... 

 ...............: ...............ؤلا٢امتٖىىان  

 ..........ُت: ...............ٖماالاظخالخالت  

 ...............ٖىىان الٗمل: ................. 

 ............ل:......ًابالخلٟىن:.............مى  

ض    ...........: ................ل٨تروويؤلاالبًر

 ...........طاث نلت: .. أزغي ث مامٗلى  

....................................................... 
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شال الُىم:   1 خاٍع

 الكهغ: 

 الؿىت : 

 الؿاٖت:  

اإلاى٠٢ 

 الخالي

ش ث ظضًضةمامٗلى  زغ آ جاٍع

 مخابٗت

 3 مخابٗت

   

 

 

 

 

 1 مالخٓاث وجىنُاث حسهىم الخالت



 

 

 

 
 
 ههها٥الا ٜ ًٖ حُاهاث زانت حمهضع الخبلُ :زالشا

 

 ٓ ْمٗل ٓز٣ت مابُاهاث   م مهضع الخبلُٜ ث م

 2   اإلاضاٞٗت هٟؿها   

 3  أٞغاص الٗاةلت أخض : الاؾم 

 صعظت ال٣غاحت:  

 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    : ئل٨تروويحٍغ

ب في وٗم  )  ( ال   )  (    ًٖ اؾمه  ؤلاٞهاح َل ًٚغ

 ٦مبلٜ؟

ضم  ت ٖو حُاهاث زانت حالؿٍغ

 ؤلاٞهاح

4 

  

  أخض : الاؾم 
ّ
 أو اإلاٗاٝع  أو نض٢اء الا

 الجحران: 
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 صعظت ال٣غاحت:  

 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    : ئل٨تروويحٍغ

ب في  وٗم  )  (       ال )  (  ًٖ هٟؿه  ؤلاٞهاحَل ًٚغ

 ٦مبلٜ 

ضم  ت ٖو حُاهاث زانت حالؿٍغ

  ؤلاٞهاح

6 

    

  تضاٞٗاإلا تمدامُ : الاؾم 
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 الٗىىان:  

 جلُٟىن:  

ض    ئل٨تروويحٍغ

 هاإلاىٓمت الخابٗ أو اإلاإؾؿت  اؾم: 

 لها

8 

 ٖىىان:  

 جلُٟىن:  

ش    أزغ مخابٗت:  جاٍع

 

 مخابٗت وجىنُاث 
 ث وو٢ات٘ ظضًضة: مامٗلى  

 اإلاى٠٢ الخالي:  



 

 

 

 
 
 وجىٞحر حِئت آمىت  ًتمالخضاٞٗت في اصًت اههه٨ذ خـ٤ اإلاما وحُاهاث وا٢ٗت ٢اهىهُت  :عابٗا

 

 كاقعة قانونية تعرضت ذلا ادلدافعة م
 كتوفَت بيئة آمنة يةماحلكتشكل اعتداءن على حقها يف ا

م أوكُت اإلاضاٞٗ 2 ني ظضًض نضع حخجٍغ ٘ َو  اومالخ٣هه االخ٤ًُ ٖليه أو  تحكَغ

 :   ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاٍع

  مدخىي ال٣اهىن: 

ني في يىء ج٣ُُم الدكَغ ٘ الَى

  ؤلاوؿانالضولُت لخ٣ى١  ٗاًحر اإلا

 جىا٤ٞ ظؼتي ٚحر مخىا٤ٞ مخىا٤ٞ

  ًجاحُتؤلا الىهىم  

 الىهىم الؿلبُت 

 جىنُاثو  ج٣ُُم 

 الىهىم الؿلبُت 

 ج٣ُُم 

 جىنُاث 

  ًجاحُتؤلا الىهىم  

 الىهىم الؿلبُت 

 جىنُاث و  ج٣ُُم 

ني ٢ضًم 3 ٘ َو  حكَغ

م أوكُت اإلاضاٞ٘ جم اؾخسضامه حهىعة زاَئت وبك٩ل اهخ٣  الخ٤ًُ ٖلُه ومالخ٣خه أو اتي لخجٍغ

 :   ع٢م ال٣اهىن وؾىت ئنضاٍع

  مدخىي ال٣اهىن 

ني ال٣ضًم في يىء  ٘ الَى ج٣ُُم الدكَغ

  ؤلاوؿانالضولُت لخ٣ى١  ٗاًحر اإلا

 جىا٤ٞ ظؼتي ٚحر مخىا٤ٞ مخىا٤ٞ

   

  الخدؿِىاث والخىنُاث 4

 

 )ب( 

 ضاٞٗتصًت حٗغيذ لِا اإلاماْا٢ٗت 

ٓٞحر بِئت آمىت ًتمالخْحك٩ل اٖخضاًء ٖلى خ٣ِا في ا  ْج

 مالخٓت هٕى الىا٢ٗت م

2  ْ ٓوي ال الاخخجاػال٣بٌ  ٓاعصة في البىض  ؾخماعةالا  جمؤل  ٛحر ال٣اه ال

 )ؾاصؾا(

خ٣ا٫ 3 ٓوي ال الٖا ٓاعصة في البىض  ؾخماعةالا  جمؤل ٛحر ال٣اه ال

 )ؾابٗا(

ْاؾاءة اإلاٗاملت  4 ٓاعصة في البىض )زامىا( ؾخماعةالا  جمؤل الخٗظًب   ال

ٓاعصة في البىض  ؾخماعةالا  جمؤل م٣اياة اإلاضاٞٗت بؿبب ؤوكُهها 5 ال

 )جاؾٗا(

6  ْ   بالؿمٗت ؤلاؾاءةالدكِحر 

م جج 7 ٘ ٢اثم  ألاوكُتٍغ   بم٣خط ى حكَغ

م  8   بم٣خط ى ٢اهٓن ظضًض ألاوكُتججٍغ

ْالترَْ٘  الاهخ٣ام 9   ْالههضًض 

ْالؿٟغاإلاى٘ مً الخ :   ى٣ل 



 

 

 

  ؾ٣اٍ الجيؿُت ب 21

ْبم٣خط ى خ٨م ٢ًاجي ٚحر مىه٠  اثاههها٧بالسجً  22   باَلت 

خضاء 23 ت الغ  ؤلٖا   ْالخٗبُـغ ؤيٖلى خٍغ

ٓع الؿلبُت  الخمُُـؼ 24 لِا اإلاضاٞٗاث ًٖ خ١ٓ٣  جخٗغى الخـيْٚحر طل٪ مً اله

  ؤلاوؿان

 

ٔ اث اههها٧ 25   ؤزغ

ْجٓنُاث   مخابٗت 

 ملخىْت:

ً الى٢ات٘ ٖى  آلاجُتالؿخت  ألاؾئلت ًٖ ؤلاظاحتغاعى ج ؤلاوؿانيض اإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ى١  الخمُُـؼ ح تالخانض جضٍو

 م ؟

 الجاوي  

 الطخُت 

ٓص    الكِ

 ى؟مت

ٓم:    الُ

 الكِغ:  

 الؿىت :   

 ٠ُ٦؟

 

 اؾلٓب :   

 ْؾُلت:  

  الٓغوٝ اإلادُُت:   

 ً؟أً

 : ا٥هههالا م٩ان خضْر  

ٝ اإلا٩ان :    ْْغ

 ؟طااإلا

 :  ههها٥الا ؤؾباب خضْر  

 ْوكاٍ اإلاضاٞ٘:  ههها٥الا الٗال٢ت بحن  



 

 

 

 ؟ههها٥الا جغج ذ ٖلى خضور  الخـي آلازاع

 صًت: ااإلا آلازاع 

 الىٟؿُت:   آلازاع 

 



 

 

 

 
 
 ههها٥الا حُاهاث زانت حمهضع  :زامؿا

 

ت  مؿلؿل ههها٥الا مهضع  الهٍى

ْل      2 حكومي رمسي ت: عؤؽ الض

ت:      ٓمت اإلاغ٦ٍؼ  الخ٩

 ْػاعة:   

 ماؾؿىت ٖامت:     ؤَُْئت   

 ماؾؿت مدلُت:     ؤَُْئت  

تؤلا  ٔخضب   صاعاث اإلاغ٦ٍؼ

 صاعاث املخلُت  ؤلا  ٔخضب 

ٔ ظِت    : ؤزغ

  ٖت ؤَلُت: ماظ 

ٓمـُحن ٞاٖلٓن  ؤْٞاٖل   ٚحر خ٩

3 

 ٖت صًيُت:     ماظ  

 خؼب ؾُاس ي:     

مىٓمت  ؤْماؾؿت  ؤْقغ٦ت  

 ؤَلُت: 

ٓط    ْهٟ  شخو لّ جإزحر 

لُت   ٓمت ًٖ ؤٖ مؿْا ٚحر  الٟاٖلحن٫ ماالخ٩

جي؟ا ٘ الَٓ ٓمُحن في الدكَغ  لخ٩

4 

ش  ْجٓنُاث  مخابٗت:   زغآ جاٍع  5 مخابٗت 

 



 

 

 

 
 
 اههها٧في خالت ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٞٗت بؿ ب أوكُهها  :ؾاصؾا

 
حر حِئت آمىت ًتمالخي الخ٣ها ف ا  وجٞى

 

 هٕى الاههها٥

 م ال٣بٌ ٖلى اإلاضاٞٗت حُاهاث ومٗلىماث مىز٣ت

ٓاث جابٗت ألظِؼة ألامً:    2 ٢امذ بال٣بٌ  الخـيالجِت  ٢

ٓاث جابٗت لجِاػ املخابغاث:   ٢ 

ٓاث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:   ٢ 

ٓمت   ظِت ٚحر مٗل

ٓم:            الكِغ :         ش ال٣بٌ الؿىت:                 الؿاٖت:               الُ  3 جاٍع

  : ّٖٓ ْه  4 ع٢م املخًغ 

 5 ظِت الخد٤ُ٣  

 6 الىُابت املخخهت هُابت ٖامت:  

ت:    هُابت ٖؿ٨ٍغ

ٓم   ؾبب ال٣بٌ ْنلخّ بإوكُت  ؾبب مٗل

اإلاضاٞٗت في مجا٫ الضٞإ ًٖ خ١ٓ٣ 

 ؤلاوؿان 

7 

ٓم   ؾبب ٚحر مٗل

  ْظِذ للمضاٞٗت الخـيم الهه 

 7 :  ههٓم ال٣اهٓن اإلاغجبُت  

ْلُت:  ٓاص  مدؿ٣ت م٘ اإلاٗاًحر الض في يٓء  ال٣اهٓن  ج٣ُُم مبضجي إلا

ْلُت   اإلاٗاًحر الض

8 

ْلُت   مخىا٢ًت م٘ اإلاٗاًحر الض

ٓا٤ٞ ظؼجي   ج

ٓان:             جلُٟٓن:            ض بل٨ترْوي:   الاؾم:             الٗى  6 مدام  ؤْ ظِت الضٞإ : بٍغ

 7 ٢غاع الىُابت :  

 8 مضة الاخخجاػ:   

ش آزغ مخابٗت:   ْجٓنُاث  جاٍع  9 مخابٗت 

ٓماث ظضًضة:    مٗل



 

 

 

 
 
وجىٞحر  ًتمالخا لخ٣ها في ااههها٧ٖخ٣ا٫ اإلاضاٞٗت بؿ ب أوكُهها اإلاكغوٖت ئفي خالت  :ؾابٗا

 حِئت آمىت
 

 مؿلؿل  تضاٞٗوا٢ٗت اٖخ٣ا٫ اإلا

ٓم: الكِغ:  الؿىت :  الؿاٖت  ش الُ خ٣ا٫ جاٍع  2 :الٖا

خ٣ا٫ؾبب    3 : الٖا

ٓاث جابٗت ألظِؼة   خ٣ا٫الجِت ال٣اثمت ب : ألام٢ً  4 : ااٖل

ٓاث جابٗت لجِاػ املخابغاث:   ٢ 

ٓاث جابٗت لؤلمً الؿُاس ي:   ٢ 

في   ؤٞغاص مؿلخٓن ٚحر مْٗغ

ٍٓت  الِ

ٓم:    :  ٖخ٣ا٫الا م٩ان  مٗل

 

5 

ٓم:    ٚحر مٗل

ش    زغ مخابٗت: آ جاٍع

ْجٓنُاث  ٓ   مخابٗت   ث ظضًضة: مامٗل

٠٢ٓ الخالي:    اإلا

ْا٢ٗت  مالخٓاث   خ٣ا٫ٖلى   :الٖا

 



 

 

 

 
 
 :زامىا

وجىٞحر  ًتمالخا لخ٣ها في ااههها٧اٖخ٣الها  أو في خالت حٗغى اإلاضاٞٗت للخٗظًب وئؾاءة اإلاٗاملت أزىاء ال٣بٌ ٖليها 

 ت آمىت:حِئ

 

 م هٕى الخٗظًب الظي حٗغيذ له اإلاضاٞٗت  ناٝ أو حُان و 

 2 حٗظًب ظؿضي 

 

 

 

 ؾاءة مٗاملتب 

ٓم ماخغ    ن مً الى

ْالكغ ماخغ    بان مً الُٗام 

 ٚحر بوؿاهُت اما٦ًالدجؼ في  

ْالترَْ٘   الههضًض 

 يالخاعجبالٗالم  الاجها٫ن مً ماالخغ  

اًتن مً الماالخغ    الصخُت ٖغ

ٔ ؤق٩ا٫   ْب ؤزغ  ؾاءة اإلاٗاملتمً الخٗظًب 

 3 ٖلى الُب الكغعي؟ تَل جم ٖغى اإلاضاٞٗ 

 4 الخٗظًب  زاع َل جم بزباث آ 

ْا٢ٗت حٗظًب اإلاضاٞٗ وٗم    5 ؟  تَل جم الخد٤ُ٣ في 
 ال 

ْاؾمّ:   ٓهُت  ع٢م ال٣اهٓن   الخـيالىهٓم ال٣اه

 جدٓغ الخٗظًب 

٠٢ٓ ال٣اهٓن مً حٗظًب ما ٓاَىحن ؟  َٓ م  6 اإلا

ٓهُت     ؤع٢ام الىهٓم ال٣اه

  ٔ  مدخٓ

 ٗاًحراإلاج٣ُُم في يٓء  ميسجمت  

ْلُت   مخىا٢ًت   الض

ٓا٤ٞ ظؼجي   ج

ٓاَىحن  ما مدكضص في خٓغ الخٗظًب:   ىُت مً حٗظًب اإلا ٠٢ٓ املخا٦م الَٓ  7 َٓ م
 مدؿاَل:  

ٓا٫خؿب    ألاخ

ش  ْجٓنُاث م مخابٗت:  زغ ؤ جاٍع  خابٗت 
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  ٓ  ث ظضًضة: مامٗل

٠٢ٓ الخالي:    اإلا

 



 

 

 

 
 
 ًتمالخا لخ٣ها في ااههها٧وكُهها اإلاكغوٖت ٤ُ وا٢ٗت م٣اياة اإلاضاٞٗت بؿ ب أجىز :جاؾٗا

 وجىٞحر حِئت آمىت
 

بؿ ب  توا٢ٗت م٣اياة اإلاضاٞٗ

 اإلاكغوٖت  اأوكُهه هاعؾمام

 م

اإلاضاٞٗت ؤخالذ  الخـيظِت الخد٤ُ٣  هُابت ٖامت:  

 لل٣ًاء

2 

ت   هُابت ٖؿ٨ٍغ

 

 

ْٖال٢ت ب بؾب ال٣ًاء:  بلىؾبب بخالت اإلاضاٞٗت  خالت اإلاضاٞٗت لل٣ًاء، 

ٖت في مجا٫  طل٪ بإوكُهها اإلاكْغ

  ؤلاوؿانخ١ٓ٣ 

3 

 ٖال٢ت طل٪ بإوكُّ اإلاضاٞٗت:  

 ألامًمشا٫ طل٪: ٢اهٓن ج٨ضًغ 

ْب ْ الٗام  عؤؽ  بَاهتزاعة البلبلت، 

ْلت ..  بلخالض

ٓعة مااتها ٓص جم اؾخسضامّ به ث َب٣ا ل٣اهٓن مٓظ

 ؾُاؾُت ْزاَئت:  

 

اإلاضاٞٗت  بلىْظِذ  الخـي الاتهاماث

غ إلا٣اياتها    ٦خبًر

4 

 ٢اهٓن ظضًض ًجغم ؤوكُت اإلاضاٞٗحن: 

ٕٓ ال٣ًاء الظي ؤخُلذ بلُّ ال٣ًُت:     ٖاصي:             اؾخصىاجي: ٍ املخا٦مت الٗاصلت:  ه ٓاٞغث قْغ  5 َل ج

 :مضة املخا٦مت  

ٓاٞ  ٢ٓذ ال٩افي لئلٖضاص ل تغ للمضاَٞٗل ج  ؟لضٞإ ال

 ؟ تَل َىا٥ مدام ًٖ اإلاضاٞٗ 

ٓاٞغث ي   هاث املخا٦مت الٗاصلت؟ماَل ج

 ِا:؟اههها٦جم  الخـيهاث ماهي الً ما 

 6 ٢غاع املخ٨مت:  

 

 

مضٔ ٢ابلُت ٢غاع املخ٨مت 

 للمغاظٗت ال٣ًاثُت: 

7 

 8 ُاث:  جٓن 

 

 الباخض: 

ـــالاؾ ــ  : مـــ

 الخى٢ُ٘: 

شال  : خاٍع

 

 اإلاغنض الُمني لخ٣ى١ ؤلاوؿان

 



 

 

 



 

 

 

 وبذة تعريفية عه المرصذ اليمىي لحقًق اإلوسان
 

 الغئٍت:

ْخ١ٓ٣ مهاهت  .مجخم٘ صًم٣غاَي 

 

 الغؾالت: 

ؼ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان ف3115جإؾؿذ ٖام  اإلاغنض ماؾؿت مضهُت  ْحٍٗؼ ي م، لخٗمل ٖلى خماًت 

٢ُٓحن مً ٦ال الجيؿحن ا ب الىاقُحن الخ٣ ْجضٍع ْمً ؤظل طل٪ ٌٗمل اإلاغنض ٖلى جإَُل  لُمً، 

ؼ  ْاإلاىانغة لخٍٗؼ ٓم بالضٖم  ٣ٍْ ٓعي الخ٣ٓقي في املجخم٘، ٦ما ًغنض الاههها٧اث  ْٖلى وكغ ال

غ ْألابدار  َْٗض الخ٣اٍع ْالش٣اُٞت،  ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  ١ٓ اإلاضهُت  الخ٣

ْالخاعط. اإلاخ ْالخٓنُاث للجِاث اإلاٗىُت في الضازل  ٖٓت باإلا٣ترخاث  ٍْٓنل هخاثجِا مكٟ سههت 

ْمغا٢بت الاهخساباث  ْم٩اٞدت الٟؿاص،  ْالكٟاُٞت  ْوكغ ٢ُم الجزاَت  ٌٗمل اإلاغنض ٖلى حٗم٤ُ 

ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان   .٧إخضٔ آلُاث الضًم٣غاَُت 

 ألاَضاٝ ؤلاؾتراجُجُت:

ٓهُت لخ١ٓ٣ ؤلاوؿان.اإلاؿاَمت الٟٗالت في الخ -  ماًت ال٣اه

ٍٓغ آلُت  - ٢ُٓت.الجُ ْالضعاؾاث في ال٣ًاًا الخ٣ غ  ٓصة الخ٣اٍع ْجدؿحن ظ ٓز٤ُ  ْالخ  غنض 

ْمخ٩املت للمغنض جم٨ىّ مً ؤصاء  - ْماصًت( خضًشت  ت  ْبكٍغ ت  ٓماث ماؾؿُت )بصاٍع بًجاص م٣

٦ْٟاءة ٖالُت.  ْؤوكُخّ بٟاٖلُت   مِامّ 

ؼ  - ْجد٤ُ٣ الٗضالت.الٗمل م٘ قغ٧اء املجخم٘ في حٍٗؼ ٓن   ؾُاصة ال٣اه

 

 ٢ُم اإلاغنض:

ْؤَمِا: - ْال٣ُم ل٨ال الجيؿحن  ٖٓت مً اإلاباصت   ًد٨م ٖمل اإلاغنض مجم

 الخُاصًت. -

 الكٟاُٞت. -

 اإلاِىُت. -



 

 

 

ُٖٓت. -  اإلآي

ٓهُت. - ْال٣اه ٢ُٓت   حصجُ٘ ؤلابضإ ْالابخ٩اع في الخٗامل م٘ ال٣ًاًا الخ٣

ؼ ٢ضعاث اإلاىٓماث الٗاملت في  -  مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان.اإلاؿاَمت في حٍٗؼ

 بحن الطخاًا. الخمُُـؼٖضم  -

ٍٓت اإلاغنض الُمجي لخ١ٓ٣ الاوؿان: ًٖ 

 ًٖٓ ماؾـ للكب٨ت الُمىُت لخ١ٓ٣ الاوؿان. .2

ْالجزاَت.  .3 ٖٓت الُمىُت للكٟاُٞت   ًٖٓ ماؾـ للمجم

ْمغا٢بت الهىاٖاث الاؾخسغاظُت. .4  ًٖٓ ماؾـ للخدال٠ الُمجي للكٟاُٞت 

 ًٖٓ الكب٨ت الٗغبُت للدؿامذ. .5

ٓمُت للخىمُت. .6  ًٖٓ قب٨ت اإلاىٓماث الٗغبُت ٚحر الخ٩

ْالخىُٓم. .7  ًٖٓ في الخدال٠ الٗغبي للخجم٘ 

 ًٖٓ في ُٞضعالُت مغا٦ؼ خ١ٓ٣ الاوؿان في البلضان الٗغبُت. .8

 

 ؤلانضاعاث:
ْالضًم٣غاَُت في  الُمً  - ١ٓ ؤلاوؿان  غ الؿىٓي لخ٣  م.3116الخ٣ٍغ

ْالضًم٣غاَُت ف - ١ٓ ؤلاوؿان  غ الؿىٓي لخ٣  م.3117ي الُمً الخ٣ٍغ

ْخماًت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  - ٫ٓ الضًم٣غاَي  غ الؿىٓي لخ١ٓ٣ الاوؿان " مخُلباث الخد الخ٣ٍغ

 م.3118

ْالش٣اُٞت"  - ١ٓ ؤلاوؿان " الخ١ٓ٣ الا٢خهاصًت ْالاظخماُٖت  غ الؿىٓي لخ٣  م.3119الخ٣ٍغ

٫ٓ باآلزغ"  - ْال٣ب ْالخىُٓم  ت الخجم٘  ١ٓ الاوؿان " خٍغ غ الؿىٓي لخ٣  م.:311الخ٣ٍغ

ْبؾتراجُجُت الب٣اء في الؿلُت"الخ - اب... ١ٓ ؤلاوؿان "ؤلاَع غ الؿىٓي لخ٣  م.٣3121ٍغ

 م .3118اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت في الُمً صعاؾت ناصعة ٖام -

ْاملخلُت في الُمً  - غ الخدلُلي للغ٢ابت ٖلى الاهخساباث الغثاؾُت  م 3117الخ٣ٍغ

ام  م.3118ناصٖع

ٓز٤ُ في مجا٫ خ١ٓ٣ ؤلاوؿان  - ْالخ  .م3119صلُل الغنض 

ْؤَغاّٞ الىاٞظة"  - ت الٟؿاص في الُمً "  م.:٦311خاب زاَع

ٓان"  - ْالضً ٓان" ال٣هغ  ْع الؿُاس ي لل٣بُلت بٗى  م.:311صعاؾت ًٖ الض



 

 

 

ٓلُت؟" - غ خالت خ١ٓ٣ ؤلاوؿان في الُمً  "ألامً ؤصاة ؤم مؿئ  م.3121-:311ج٣ٍغ

-  "٘ ْالدكَغ ٓا٢٘  غ املخا٦مت الٗاصلت "ْيماهاتها بحن ال  م.3121ج٣ٍغ

٢ْاج٘ الٟؿاص صلُل جل٣ - ْالك٩اْي في   م.3123ي البالٚاث 

٫ٓ باآلزغ"  - ْال٣ب ٓة للدؿامذ   م.٦3124خاب "صٖ

ٓماث في الُمً"  - ٫ٓ ٖلى اإلاٗل ٓمت: الخه  م.3124صعاؾت "امخل٪ اإلاٗل

ْمىانغة جىُٟظ مسغظاث  - ٕ صٖم  ٓاع" ٦خِب زام بإوكُت مكْغ ٦خِب "عئٔ بلى ماجمغ الخ

جي الكامل  ٓاع الَٓ  م.3124ماجمغ الخ

١ٓ ؤلاوؿان في " - ٓا٫ اإلاضاٞٗحن ًٖ خ٣ ٓز٣ت ًٖ ؤخ ْعنضًت م ٓهُت  ت" صعاؾت ٢اه خماة الخٍغ

ْبلضان الخلُج الٗغبي   م.3125الُمـً 

 

    observatory60@gmail.comالاًمُل: 

٢ٓ٘ اإلاغنض   www.yohr.org : م



 

 

 

 

 اث حُظُى ادلظبْزاث وادلسري( : يٍ لبَىٌ 4يبدة )


