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 ممذمة

خالي اٌغٕٛاد األخيشح، شٙذد دشوخ دمٛق اإلٔغبْ رٕبِيبً ٍِذٛظبً فٝ غبٌجيخ اٌذٚي     

اٌؼشثيخ، ٚإْ رفبٚرذ ٚريشرٗ ِٚذاٖ ِٓ ثٍذ إٌٝ آخش. يشٙذ ثزٌه اعزذذاس ٚصاسح ٌذمٛق 

اإلٔغبْ وّب دذس فٝ اٌيّٓ، ٚأشبء ٌجبْ ِٚجبٌظ ٚؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ) لطش، ِظش، 

رٛٔظ، اٌّغشة( ٚرأعيظ ِٕظّبد أٍ٘يخ ٌٍذفبع ػٓ دمٛق اإلٔغبْ ٚػٓ دمٛق اٌغؼٛديخ، 

فئبد ِؼيٕخ وبٌّشأح ٚاٌطفً، ٚإدخبي ِٛػٛػبد دمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌّمشساد اٌذساعيخ 

ٚرٕظيُ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد ٚاٌذٚساد اٌزذسيجيخ ٚأٚساػ اٌؼًّ ػٓ لؼبيب دمٛق اإلٔغبْ 

ح، إػبفخ إٌٝ إػذاد ٚٔشش ِجّٛػخ ِٓ اٌىزت إْ ثظٛسح ِجبششح أٚ ثظٛسح غيش ِجبشش

ٚاٌذساعبد. غيش أْ صّخ طؼٛثخ رٛاجٗ اٌجبدش ٚاٌمبسا اٌؼشثٝ فٝ اإلِغبن اٌؼٍّٝ إٌّظُ 

ثبٌىضيش ِٓ اٌّؼبسف اٌغيبعيخ ٚغيش اٌغيبعيخ اٌّزؼٍمخ ثذمٛق اإلٔغبْ جشاء غيبة ِشجغ 

ٌغذ ٘زا إٌمض ِٓ خالي إػذاد  شبًِ ٚجبِغ فٝ ٘زا اٌّجبي. ِٓ ٕ٘ب، رزجذٜ األّ٘يخ اٌفبئمخ

ٚٔشش أؽٍظ ػٓ دمٛق اإلٔغبْ يزٕبٚي ػٕبطش٘ب ِٚفشدارٙب اٌّخزٍفخ ٔظشيبً ٚػٍّيبً، ِٚٓ 

إٌّظٛسيٓ اٌؼبَ ٚاٌخبص، ٚػٍٝ األطؼذح اٌذٌٚيخ ٚاإللٍيّيخ ٚاٌٛؽٕيخ ٚاٌّأِٛي ِٓ أؽٍظ 

مٛق اإلٔغبْ ٚاٌزذٛي ػٍٝ ٘زا إٌذٛ أْ يىْٛ ػٛٔبً ٌٍجبدضيٓ ٚاٌذاسعيٓ ٚاٌّٙزّيٓ ثمؼبيب د

 اٌذيّمشاؽٝ.

ٚيغطٝ األؽٍظ خّغخ ِذبٚس رزٕبٚي اٌزأطيً إٌظشٜ ٌذمٛق اإلٔغبْ، ٚارفبليبد ِٚٛاصيك 

دمٛق اإلٔغبْ دٌٚيبً ٚإلٍيّيبً، ٚاٌّؤعغبد ٚاٌٍجبْ اٌّؼٕيخ ثذمٛق اإلٔغبْ، ٚدمٛق اإلٔغبْ 

 فٝ األلطبس اٌؼشثيخ.فٝ اٌذعبريش اٌؼش ثيخ، فؼالً ػٓ اٌجّؼيبد ٚإٌّظّبد اٌذمٛليخ 

٘زٖ اٌّذبٚس اٌخّغخ رشٍّٙب خّغخ فظٛي رشىً اٌجٕيبْ اٌّؼّبسٜ ٌألؽٍظ. أِب اٌفظً   

األٚي  فيزظذٜ ٌٍجذش فٝ ِفب٘يُ ٚٔظشيبد دمٛق اإلٔغبْ، ٚرٌه ػٍٝ ِذاس صالصخ ِجبدش 

ٓ يؼبٌج أٌٚٙب ِب٘يخ ٚٔظشيبد دمٛق اإلٔغبْ، ٚيزٕبٚي صبٔيٙب ِظبدس دمٛق اإلٔغبْ، فٝ دي

 يؼشع اٌّجذش اٌضبٌش أجيبي أٚ فئبد دمٛق اإلٔغبْ.

ٚيزطشق اٌفظً اٌضبٔٝ ٌذساعخ االرفبليبد ٚاٌّٛاصيك اٌذٌٚيخ ٚاإللٍيّيخ اٌخبطخ ثذمٛق  

اإلٔغبْ ِٚٛالف اٌجٍذاْ اٌؼشثيخ رجب٘ٙب، ٚيؼُ ِجذضيٓ يٛػخ أٌّٚٙب دمٛق اإلٔغبْ فٝ 

يٕظت صبٔيّٙب ػٍٝ رجيبْ ِٛالف اٌذٚي اٌؼشثيخ  اإلرفبليبد ٚاٌّٛاصيك اٌؼبٌّيخ ٚاإللٍيّيخ، ثيّٕب

 ِٓ رٍه اٌظىٛن.

ٚيؼىف اٌفظً اٌضبٌش ػٍٝ سطذ ٚرذٍيً اٌّؤعغبد ٚاٌٍجبْ اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ ػبٌّيب 

ٚػشثيبً فٝ صالس ِجبدش يغزؼشع أٌٚٙب دٚس ٚجٙٛد اٌٙيئبد ٚإٌّظّبد اٌذٌٚيخ فٝ رؼضيض 

ٛس إٔشبء ِجبٌظ ٌٚجبْ دمٛق اإلٔغبْ ٚخظبئظٙب ٚدّبيخ دمٛق اإلٔغبْ، ٚيؼبٌج صبٔيٙب رط

ِٚشرىضاد ػٍّٙب، فٝ ديٓ يٕظشف ا٘زّبَ اٌّجذش اٌضبٌش إٌٝ ثيبْ اٌّجبٌظ ٚاٌٍجبْ 

 ٚاٌٙيئبد اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌذٚي اٌؼشثيخ.

ٚيٕشغً اٌفظً اٌشاثغ ثئٌمبء اٌؼٛء ػٍٝ ٚػغ دمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌذعبريش اٌؼشثيخ، ٚيزىْٛ 

خ ِجبدش يزٕبٚي أٌٚٙب اٌذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ فٝ اٌذعبريش اٌؼشثيخ، ٚيؼبٌج صبٔيٙب ِٓ صالص
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دمٛق اإلٔغبْ االلزظبديخ ٚاالجزّبػيخ ٚاٌضمبفيخ فٝ اٌذعبريش اٌؼشثيخ، ثيّٕب يذذد اٌّجذش 

 اٌضبٌش ػّبٔبد دمٛق اإلٔغبْ فٝ رٍه اٌذعبريش.

ّٕظّبد ٚاٌجّؼيبد اٌّؼٕيخ ثذمٛق أِب اٌفظً اٌخبِظ ٚاألخيش فيزٛافش ػٍٝ دساعخ اٌ 

اإلٔغبْ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼشثٝ، ٚيزأٌف ِٓ ِجذضيٓ يغزؼشع أٌّٚٙب اٌجّؼيبد ٚإٌّظّبد 

اٌذمٛليخ اٌمُْطشيخ، ثيّٕب يؼبٌج اٌّجذش اٌضبٔٝ إٌّظّبد ٚاٌجّؼيبد اٌذمٛليخ راد اٌطبثغ 

 اٌمِٛٝ اٌؼشثٝ.

ّٕٛفٝ، د."أِبٔٝ ِغؼٛد، د.ٔب٘ذ ٚلذ اػطٍغ ثّّٙخ إػذاد األؽٍظ فشيك ػًّ ػُ د.وّبي اٌ

ػض اٌذيٓ، د.دغٓ عالِخ، د.سػب ٘الي، اٌّغزشبس أيّٓ ػجذ هللا ِذّٛد، اٌّغزشبس ٔبطش 

أدّذ ػجذ اٌمبدس، اٌّغزشبس خبٌذ ِذّذ أدّذ، أ. اعالَ دجبصٜ، أ.أششف ػجذ اٌؼضيض، 

ٚد.ػٍٝ أ.ِذّٛد ػجذ اٌجبلٝ، أ.ِٕٝ ِجذٜ. ٚيٛد د.وّبي إٌّٛفٝ ِغ د.يٛعف ػجيذاْ، 

اٌّشٜ اٌٍزيٓ اشزشوب ِؼٗ فٝ ػٍّيخ رذشيش األؽٍظ أْ يؼشثٛا ٌٍغبدح اٌجبدضيٓ ٚاٌّغبػذيٓ 

ػٓ ثبٌغ اٌشىش ٚػظيُ اٌزمذيش ٌّب ثزٌٖٛ ِٓ جٙٛد طبدلخ ِٚخٍظخ فٝ إػذاد األؽٍظ، 

 عبئٍيٓ هللا ػض ٚجً أْ يجؼٍٗ ِّب يٕفغ إٌبط دزٝ يّىش فٝ األسع.

 اٌّذشسْٚ.                                                                               

2013    
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 اٌفظً األٚي

 ِفب٘يُ ٚٔظشيبد دمٛق اإلٔغبْ

 

فػػػػب الالػػػػخ التػػػػة يقب لانظكاػػػػا بقػػػػكؽ ارناػػػػةف  كالابػػػػ   ػػػػف  ػػػػ ك  ة  إف التنقيػػػػ 
كأصػػػكلاة الية يػػػا كالي اػػػييا  كا ابػػػؿ تطك  ػػػة انػػػ  اخايػػػا تااياػػػاة كبتػػػب اةتاػػػةؿ صػػػية تاة 
كتا ك  ة  يا ز اضاكنةن "اط ايػةن" ك"نضػةليةن" ليةػ م كانظكاػا بقػكؽ ارناػةفأ  لػؾ أف البقػكؽ 

ناػػػة نةضػػػؿ ارناػػػةف   ػػػب اػػػ  اللصػػػك  اػػػف أ ػػػؿ نيػػػؿ لػػػـ تةػػػف أاػػػخان انبػػػا  اػػػا ا الانػػػةؿ  ك  ا 
بقكقه  كشاخ الق نةف الاةاع  ش  كالثةاف  ش  ظاك  اللخيخ اف الا ا   الية يا كالي اػييا 
التػػػب خا ع الظااػػػة بػػػكؿ أط كبػػػا "اليػػػ خ الااػػػتقؿ"  كأ اػػػع انػػػة ن   ياػػػة أاػػػ  ا  تػػػ اؼ 

 ألإلناةف ا ا ا اف "البقكؽ الطايليا" ااك   ةكنه إناةنةن 

أف نشػػ  كت اػػيا ثقةفػػا بقػػكؽ  كالخا اػػيف اػػيف الاػػةبثيف لقػػخ أصػػا  اػػف الاتيػػؽ   يػػه
ارناػػةف  يلتاػػ  اػػف أ ػػـ  ةػػةنز انػػة  الػػنظـ الخياق اطيػػا  بيػػ  أف الاشػػ   ػػـ الػػ يف يصػػنلكف 
الخياق اطيػػا كياة اػػكناة  ك ػػـ لػػف يباػػنكا الصػػنع كالااة اػػا  إ  إ ا ةػػةف لػػخياـ ك ػػب شػػةاؿ 

اةػػؿ اػػة تنطػػكل   يػػه اػػف ايػػة يـ كااػػةخم بةةاػػا  قةصػػا اػػع تاةيػػخ  اثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف
الالض   ب أف نش  كتلايؽ الال فا اقيـ كااةخم بقكؽ ارناػةف لػخل ارفػ اخ يلػزز إياػةناـ 

 ااة كيضاف باف ااة اتاـ لاةأ 

ثـ يالب   ا اليصؿ إلب تاصيؿ اياكـ بقكؽ ارناةف اف النػةبيتيف التة يقيػا  كاف
لةن الية م فػب أصػكلاة ك ػ ك  نشػاتاة كالػخ كم لاػة  ك اصػخان ر ػـ ا ابػؿ تطك  ػة كالية يا  اتتا

كتا ك  ة  اػع ااػتل اض أ ػـ التل ييػةع كالاػخاقؿ النظ يػا التػب قػخاع فػب  ػ ا الشػاف  فضػ ن 
أ ـ القيـ كالااةخم البةةاا التى أتع ااة الاكاثيؽ كا تيةقيةع الخكليا الالنيا ارشة م إلب  ف 

 ػػ ا كيتيػػ ع اليصػػؿ إلػػى ث ثػػا ااةبػػ  يتنػػةكؿ أكلاػػة اة يػػا كنظ يػػةع بقػػكؽ  أناػػةفابقػػكؽ ار
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ارناػػػةف  كيلةػػػؼ ثةنياػػػة   ػػػى ايػػػةف اصػػػةخ  بقػػػكؽ ارناػػػةف  فياػػػة ينصػػػ  ا تاػػػةـ الاابػػػ  
 الثةل    ى ااتل اض ار يةؿ أك الينةع الاقت يا لبقكؽ ارناةفأ

إ ػةخم  قػ ا م الػض الة اػيةيةع كاع ارق ا  ااف ال اخ فى   ا القصكص ينص ؼ إلػى    
الاااػا  اع الل قػػا  إ  انػػه يػػ كـ أيضػػةن إلقػػة  الضػك    ػػب أ ػػـ اللنػػةكيف ال خيػػخم التػػب تػػزقـ 
ااػػػة ارخايػػػةع الالةصػػػ م  ك اػػػياة ت ػػػؾ الانخ  ػػػا فػػػب نطػػػةؽ الل ػػػـك الايةاػػػيا  كالتػػػى تنةكلػػػع 

قػػكؽ ارناػػةف فػػب اكضػػكع إ ػػةخم تل يػػؼ كصػػية ا اياػػـك التنايػػا   ػػب نبػػك أخاػػ  اياػػـك ب
ص اه  كة لؾ  ااالا خ ةكم القصكصيا كاللةلايا فب التلةاؿ اع انظكاا بقكؽ ارناػةفأ 
فضػػ ن  ػػف الايةاػػةع كااليػػةع القاينػػا انقػػؿ  ػػ ق الانظكاػػا البقكقيػػا اػػف بيػػز اليةػػ  كالنظػػ  

 إلب بيز الكاقع التطايقبأ   
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 المبحث األول

 ماىية ونظريات حقوق اإلنسان

 

لقخ أضبى اياكـ "بقػكؽ ارناػةف" اػف أةثػ  الايػة يـ شػيك ةن فػب ارخايػةع الايةاػيا 
ف ةةنػػػع  نػػػةؾ ةتةاػػػةع كخ ااػػػةع  البخيثػػػا كفػػػب القطػػػة  الايةاػػػب الالةصػػػ  اشػػػةؿ  ػػػةـ  كا 

تاصي ه أك تل ييه   ب الااتكم النظػ مأ كأصػا  لشػخم اااتقخاع   ا الاياـك خكف أف تاتـ 
أ لب ةػػب خكف تػػخقيؽ أك تابػػيص  كةػػاف   ا ػػةؿ لا ا لتػػهشػػيك ه ياػػتلاؿ   ػػب الااػػتكم ا

فػى تقػػخيـ  -اخايػا –الاػخقؿ الل اػى الصػبي  إلػى التل يػؼ ابقػكؽ ارناػةف  إناػة يةاػفكللػؿ 
بقػػكؽ لاياػـك " تكطنػا لتقػخيـ تاصػػيؿ نظػ م  " اشػةؿ  ػػةـالبػؽ"اااػط لاياػػـك كاضػ  ك شػ   

تلاػػ   ػػف ك اػػةع نظػػ  اقت يػػا " اػػف قػػ ؿ ااػػتل اض ا اك ػػا اػػف التل ييػػةع التػػب ارناػػةف
أ  اشاف   ا الاياـك

 أواًل: مفيوم الحق:

البقػػػكؽ كالب يػػػةع التػػػب تيةيػػػؿ ل اػػػ   ا اك ػػػا إ ا ةةنػػػع بقػػػكؽ ارناػػػةف اػػػة  ػػػب إ  
 -فػب ال ةػا -البػؽلةكنه إناةنةن فبا   فاة النب أف يةكف لإلناةف "بؽ" اػف اراػة إ إف 

 هك الػ النصػي  الكا ػ  اػكا  ل يػ خ أكل  اة ػا  ك  أك الشئ الثةاع ا  شؾ  اة م  ف  ك 
كفػػب الالػػة ـ القةنكنيػػا الاتقصصػػا  يلػػ ؼ البػػؽ اانػػه اػػة يقػػـك   ػػب ااػػةخم اللخالػػا . بقػػكؽ

 القةنكف كااةخم ارق ؽأ نظـ كارنصةؼ  ك ي  ة اف القيـ الاك كخم فب اةن  

يقػػت ط فػػى فاػػك  كيقػػت ط اياػػـك البػػؽ اايػػة يـ أقػػ ل اتلػػخخم فػػى ةثيػػ  اػػف ال ةػػةع  
كيقػػةؿ أف " ف نػػةن أبػػؽ اةػػ ا" أم  ػػخي   الصػػكا  الثاػػةع ك الل ايػػا اايػػة يـ الصػػخؽ كالبقيقػػا ك 

 ػػ ق الالػػةنى الاتلػػخخم  ل يػػ خ أك ل  اة ػػا  النصػػي  الكا ػػ يشػػي  إلػػى اػػه  فضػػ ن  ػػف أنػػه قػػخ 
 " التػب تشػػي  إلػػب الػػةنب الصػػكا Directusلة اػا البػػؽ تاتػػخ فػػى ال ةػا ال تينيػػا إلػػى ة اػػا "

 إلى اة  ك بػؽ ل يػ خ فب ال ةا ارن  يزيا "Right"ة اا تتاع كاللخؿ كالقكااا كا اتقةاا  ةاة
 what is the rightفل ػػه" أك ااتباػػنةن  اةرضػػةفا إلػػى اػػة قػػخ يةػػكف صػػةناةن  أك ال اة ػػا 
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thing to do?"   البػؽتاػتقخـ الة اػا االنػى  اثػؿ الي ناػيا ك اريطةليػا  ارقػ مكاةل ةةع 
 أكتشي   نخاة تاتقخـ ةصيا إلى الط يؽ الااتقيـ نكف أك القة

ك  ػػى  ػػ ا النبػػك  ياةػػف القػػكؿ أف اياػػـك البػػؽ لةػػا لػػه النيػػةف  أبػػخ اة أق قب  ػػك        
الصػػكا و كااقػػ  ايةاػػب  ك ا اػػتبقةؽو يشػػي  النػػب الصػػكا  إلػػب صػػبا أك قطػػا تػػخاي  

النب ا اػتبقةؽ إلػب التاةيػخ   ػب تاتػع الشػقص ابػؽ اػةأ ك  يػه  ي    اةي اخ  ا ه ايناة 
تنص  خ ةكم الصكا    ب الةيي  الا كؾ ارناةنب ك  ب اة ي تـز اػه اػف يتباػؿ الكا ػ  
كفقػػةن لاػػ ق الالػػةيي  الاػػ كةياأ أاػػة خ ػػةكم ا اػػتبقةؽ فت ةػػز   ػػب صػػةب  البػػؽ ك  ػػب اػػة 

  ػػب  -ه  ػػ ا  فبػػؽ الاػػ   فػػب أف يػػتل ـيناةػػب أف ييل ػػه اػػف يتباػػؿ الكا ػػ  ةػػب يتاتػػع ابقػػ
ي لؿ اف التل ػيـ بقػةن لػه  ابيػ  إ ا أنةػ    يػه  أك بػـ  أك انػتقص انػه  ف ػه  -اايؿ الاثةؿ

أف يطةل  اةاتبقةقه التل ياب ااتنةخان إلب ا تاػة اع الانيلػا أك الايةاػا ار تاة يػا أك  يػ  
  لؾ اف ا  تاة ع اللةاا       أك ارق قياأ  

اػػف النةبيػػا ا صػػط بيا  فقػػخ خ ا اليقػػه القػػةنكنب الكضػػلب   ػػب التاييػػز اػػيف  أاػػة         
 ات ة ةع أك ا ا   ث ثا فياة يتل ؽ اتل يؼ البؽ  ك ب 

إلػػب و  كينظػػ  أنصػة ق Savignyيتز اػػه اليقيػه القػػةنكنب اػةفينيب   الشخصذذ  المذهىب -1  
  ابيػػ  يلػ ؼ البػؽ اانػػه البػؽ اػف انظػك  فػػ خم  أم اػف قػ ؿ النظػػ  إلػى صػةب  البػؽ

"قػػػخ م   أك اػػػ طا إ اخيػػػا يقكلاػػػة القػػػةنكف لشػػػقص الػػػيف  كي اػػػـ بػػػخكخ ة"  كاػػػف ثػػػـ يةػػػكف 
 اة م  ف صيا ت بؽ اصةباه  كيةكف ثاكته   نػةن اتاتػع صػةب   -كفقةن لا ا ا ت ةق -البؽ

 ػب  ػك   البؽ اةر اخم الب م كالااتق ا التب يةتا  ااػة البػؽ كياةشػ ق  أم أف  ػ ق ار اخم 
 البؽ كالية قأ

أف البػػػؽ   يثاػػػع إ  ل شػػػقص اػػػةلنظ   قالاػػػ    قػػػخ أصػػػة  فػػػب تاةيػػػخ كا  ا ةػػػةف  ػػػ ا      
إلػػػب ياػػػلى لقياتػػػه ا  تاة يػػػا ال اتيا الشػػػقص الطايلػػػبو  أك اػػػةلنظ  لقياػػػا الاػػػخؼ الػػػ م 

أف اليػ خ يةػكف صػةباةن ل بػؽ كلػي  ابػ ن لػه  الةػ   تبقيقه  الشقص الالنػكمو  ااػة يلنػب
البيكانةع التب تةكف ابػ ن ل بقػكؽ كا لتزااػةع  إ  أنػه قػخ أقطػا بيناػة ا تاػ  ك ػكخ ار اخم 
شػػ طةن أاةاػػيةن ك ك  يػػةن فػػب ثاػػكع البػػؽ كااةشػػ ته   لػػؾ أناػػة  تلػػخك أف تةػػكف نتي ػػا لك ػػكخ 



7 

 

ف الكاقػع يلػ ؼ بػة ع ةثيػ م تثاػع فياػة بقػكؽ البؽ كارق ا  اه كلياع  ك  ق  نة يؾ  ف أ
لػػػالض ارفػػػ اخ خكف   ااػػػـ أك تػػػخقؿ اػػػف  ػػػةنااـ اثػػػؿ الا نػػػكف  كالةةنػػػ   كالاكصػػػب لػػػه  

 كالكا    كالصاب  ي  الاايزأ 

  كي    أنصػة ق إلػب وIhering  يتز اه اليقيه ارلاةنب أ  ن   المهىب الموضوع  -2   
لقػةنكف"  ك ػك اػ لؾ يػ م أف خك  ار اخم فػب ثاػكع البػؽ تل يؼ البؽ اانه "اص با يباياة ا

لػػػي   ك  يػػػةن   ػػػب  ةػػػ  اػػػة   ػػػ  إليػػػه ا ت ػػػةق اركؿ  كيالةػػػخ أف  ػػػك   البػػػؽ اػػػة  ػػػك إ  
الاصػػ با التػػب يباياػػة القػػةنكف  كأف  ػػ ق الاصػػ با أك الانيلػػا قػػخ تةػػكف اةخيػػا اثػػؿ بقػػكؽ 

  ػب الشػ ؼأ ك  يػه  ياةػف القػكؿ  الا ةيا أك النكيا ةةلبؽ فب الب يا كالبؽ فب الابةفظػا
يػػػػناض   ػػػػب  نصػػػػ يفو أكلااػػػػة اكضػػػػك ب كيتاثػػػػؿ فػػػػب  -كفقػػػػةن لاػػػػ ا الاػػػػ   –أف البػػػػؽ 

الاصػػ با أك الانيلػػا أك اليةنػػخم التػػب يبصػػؿ   ياػػة صػػةب  البػػؽ  كثةنيااػػة شػػة ب  كيتاثػػؿ 
 لبؽأفب الباةيا القةنكنيا التب تةيؿ تبقيؽ   ق الاص با أك الانيلا أك اليةنخم لصةب  ا

كاػػةل  ـ ااػػة يناػػ  لاػػ ا الاػػ    الاكضػػك ب اػػف فضػػؿ فػػب تل يػػؼ البػػؽ  قةصػػا         
فياة يتل ؽ اةلتنايه إلب  خـ ص بيا ةكف ار اخم  ك  ان ل بؽ  إ  أنه لػـ ياػ ـ اػف انتقػةخاع 
ت ةػػػزع فػػػب  ػػػخـ صػػػ بيا اللنصػػػ يف ال ػػػ يف يقػػػكـ   يااػػػة  ػػػ ق ا ت ػػػةق فػػػب تل يػػػؼ البػػػؽ 

 ػػػػك  ق  فةللنصػػػػ  اركؿ كالاتاثػػػػؿ فػػػػب الاصػػػػ با الاقصػػػػكخم أك الانيلػػػػا اكصػػػػيااة أاةاػػػػه ك 
الاتبققا   يلخك فب الاقةـ ارقي   ةكنه  خؼ البؽ كلػي   ػك  ق  ةاػة أف اللنصػ  الثػةنب 
كانةطػػه الباةيػػا القةنكنيػػا  لػػي  اػػكل كاػػي ا لتػػكفي  البػػؽ كصػػيةنته كباةيتػػه  كاػػف ثػػـ فاػػك 

 ف ا تاة ق اللنص  ال ك  م أك اراة  فب ك كخ البؽأ  بؽ لنشام البؽ  ك اةلتةلى   ياة

   بػػةكؿ فقاػػة   ػػ ا الاػػ    التكفيػػؽ اػػيف ا ت ػػة يف الاػػةاقيف فػػب المذذهىب المخذذ م  -3    
إلػػػب ال اػػػع اػػػيف  نصػػػ م ار اخم   -فػػػب تل ييػػػه ل بػػػؽ –تل يػػػؼ البػػػؽ  االنػػػب أنػػػه اػػػلب 

كالاصػ با أك الانيلػا التػػب يباياػة القػػةنكف  ك إف ةػةف  نػةؾ اقػػت ؼ اػة اػػيف  ػال   اليقاػػة  
فب تقخيـ أم اللنص يف   ب ااق   بي  تـ تل يػؼ البػؽ تػة م اانػه  "اػ طا إ اخيػا التػ ؼ 

كتػػة م أقػػ ل اانػػه اػػةؿ أك اصػػ با ااػػة كابايػػا اػػف القػػةنكف  يةػػكف اب اػػة اػػةؿ أك اصػػ با 
ابايػػا ااك ػػ  القػػةنكف  كيتةػػكف انػػة ن   ياػػة إ اخم التػػ ؼ ااػػة لصػػةب  البػػؽ"أ كقػػخ تلػػ ض 
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 ػػ ا ا ت ػػةق لػػني  ا نتقػػةخاع الاػػةاقا  كاناػػة أف ال اػػع اػػيف ار اخم كالاصػػ با لػػي  شػػ طةن 
  قأ  لثاكع البؽ  اةرضةفا إلب  خـ اليه إلب تل يؼ البؽ  اته  أك ايةف  ك 

كاةل  ـ اف التاػةيف اػة اػيف تيػة اع اليقػه القػةنكنب الكضػلب فياػة يتصػؿ اكضػع تل يػؼ       
ابخخ ل بؽ  إ  أنه ياةػف التاةيػخ   ػب أف البػؽ يتةػكف اػف قااػا  نةصػ  أاةاػيا   أكلاػة 

و  كال م قخ يةكف ف خان أك  اة ا أك  ةن ا أك أق يا  ةاػة subjectبةاؿ البؽ أك اكضك ه 
ف خكلا  أك اقةطلا أك ثقةفا اة  كبخيثةن تطك  ارا  لتةكف ارش ة  كالةةاةع كالابة  قخ يةك 

كارناػػػة  ك ي  ػػػة اػػػف الاػػػكا خ الطايلػػػا اكضػػػك ةن ل بػػػؽ  اػػػ  تزايػػػخ الاطةلاػػػةع اةلبيػػػةظ   ػػػب 
 الطايلا كالبؽ فب اينا نظيياأ

ف "اػػ ايا" اثػػؿ وأ  ػػ ق الاػػةخم قػػخ تةػػك objectكيػػخك  اللنصػػ  الثػػةنب بػػكؿ اػػةخم البػػؽ       
البؽ فب الا اا اف التل ي  أك الالةا ا القةايا  بي    يي ض   ب الا تػـز اػاخا  البػؽ 
اػػكم ا اتنػػةع  ػػف القيػػةـ ااػػة يػػخقؿ ضػػاف أ اػػةؿ التلػػ ي  أك الالةا ػػا القةاػػيا  كقػػخ تةػػكف 

نا اثػؿ "اي ةايا" ةةلبؽ فب التل يـ  كال م يي ض   ب الا تـز اه اتقة  إ  ا اع كتخااي  الي
 انة  الاخا   كال ةالةع  كتكفي  الةكاخ  الاش يا اف الال ايف كأاةت م ال ةالةع ك ي  ةأ

و  االنػى القيػةـ اةلنشػةط الػ م يصػؿ exerciseكيتل ؽ اللنص  الثةلػ  اااة اػا البػؽ      
ايف اللنص يف اركؿ كالثةنب  أم ايف اكضكع البؽ كاةخم البؽ  كيتـ   ا الػ اط اػف قػ ؿ 

ا قطكاع  نيايا  ب  ا خ ة  اك كخ البؽ  كالاطةلاا اه كالالب ك ا  البصػكؿ   يػه  أ ال
ك البصػػكؿ   ػػب البػػؽ كالتاتػػع اػػه  فضػػ ن  ػػف ت اػػيا البػػؽ كضػػاةف  ػػخـ التلػػ ض لػػه أك 

 انتاةةهأ

كينص ؼ اللنص  ال ااػع إلػب الا تػـز اػاخا  البػؽ  ك ػك اػف تقػع   ػى ةة  ػه ااػنكليا        
  ةةنع   ق الاانكليا ا ايا  أم اة اتنةع  ػف ةػؿ اػة ينتاةػه  أك إي ةايػا الكفة  اةلبؽ اكا

 اػػػػػػ  أخا  اػػػػػػة يػػػػػػكف ق  كقػػػػػػخ يةػػػػػػكف  ػػػػػػ ا الا تػػػػػػـز فػػػػػػ خان أك  اة ػػػػػػا أك خكلػػػػػػا أك بةكاػػػػػػا أك 
و  أم Justificationانظااأأأالاأ أاة اللنص  القةا  كارقي   فاك انخ أك تا ي  البؽ 

  كلي  الاقصكخ اا ا اللنص  فبا  تػكاف  صػيا ارقػ ا  اراة  ال م   يقكـ البؽ إ  اه
اةلبؽ اف النةبيا القةنكنيا  ا  التش يلةع كالقكانيف التب تضاف ااػة لا ةػؿ اػف ينتاةػه أك 
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ناة أيضةن الالى إلى  ق ؽ بةلػا اػف القاػكؿ كا  اػةع فػب الا تاػع   ػب  يااؿ فب تكفي ق  كا 
 أ ايا تكفي  كضاةف   ا البؽأ

ياةػػػػف القػػػػكؿ أف ااةشػػػػ م البػػػػؽ تاػػػػتك   الااة اػػػػا كا بتػػػػ اـ كالتاتػػػػع  كشػػػػاف ك  يػػػػه       
الااة اػا أف تكضػػع التزااػةع   ػػب اػف يتباػػؿ الكا ػ   فيبتػػـ  البػؽ أك ينتاةػػه  كفػب بػػةؿ 
ا نتاةؾ يةكف   ضه ل ااةن ا كالابةااا  ايناة يلنب ا بتػ اـ أف اػف يتباػؿ  ػ ا الكا ػ   

البؽ فب ا كةه كتص فهأ أاػة التاتػع في ػ  أف يةػكف  ػك  يةكف   يه أف ي ا ب  خـ انتاةؾ
القة خم  كاةلتةلب ينظ  إلب اة قخ يصةب  ا بتػ اـ اليل ػب ل بػؽ اػف  ػخـ اكا اػا  أك تقييػخ 

   ب أنه ااتثنة   كلي  القة خمأ

ك  ييكتنة فب   ا الا ةؿ كنبف اصخخ تل يؼ البؽ  أف ن يع النظ  إلب ت ؾ الل قا        
اػػػيف البػػػؽ كالقػػػةنكف  فبتػػػب اػػػع التاػػػ يـ اػػػاف ك ػػػكخ البػػػؽ ياػػػاؽ ك ػػػكخ ةةفػػػا أنػػػكاع  الكثيقػػػا

التشػػ يلةع كالقػػكانيف الكضػػليا  فينػػه   ياةػػف إ يػػةؿ خك  القػػةنكف الكضػػلب فػػب إقةاػػا النظػػةـ 
كتبقيػػػؽ ا اػػػتق ا  خاقػػػؿ الا تالػػػةع  اػػػ  إقةاػػػا التػػػكازف اػػػةايف اصػػػةل  ارفػػػ اخ الاتشػػػةاةا 

ؿ تبخيخ الا ةػز القػةنكنب لةػؿ فػ خ  كاػة يضػانه  لػؾ الا ةػز اػف كالاتلة ضا  ك لؾ اف ق 
بقكؽ ككا اةعأ  لؾ أف ك كخ البؽ أك الالب ك ا  إق ا ق يلخ  نص ان أاةايةن فب ثاكته  ةاة 
أف ك ػػكخ البػػؽ يةػػكف انشػػكخان  نػػخاة   يةػػكف الت فػػةن اػػه فػػب القػػةنكف الكضػػلب  ابيػػ  ياػػخأ 

 اايخان لكضله  بقةن اكضع التنيي  اليل ىأارا  اةلالب ل  ت اؼ اا ا البؽ ت

ك نػػة يثػػك  ال ػػخؿ كالتاػػةالؿ بػػكؿ قياػػا البػػؽ إف لػػـ يػػتـ كضػػله ابػػؿ التنييػػ   بيػػ          
يػػ م الػػالض أف  ػػخـ فػػ ض البػػؽ أك تنييػػ ق   ينةػػ  أك ينيػػى ك ػػكخق أصػػ ن  إ  يشػػاخ الكاقػػع 

الي ض كالتنييػ  يػ تاط   ػى  اليل ب ك كخ ةثي  اف البقكؽ اخكف أف تي ض أك تني   رف   ا
نبػػك أك رقػػ  اطايلػػا كقػػخ اع النظػػةـ كالاػػيةؽ ا  تاػػة ب القػػةنـأ فل ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ إ ا تػػـ 
ا قا اية م ثةاتا الا ةيا لي خ اة  فيف لا ا الي خ البؽ فب ا ةيا   ق الاية م  بتب لك لػـ يػتـ 

 شئ اخكف التاتع اه فل يةنأ  ضاط الاة ؽ كا  ةخم الاية م  ك  ا اة يط ؽ   يه ك كخ البؽ فب 
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 مفيوم حقوق اإلنسان:ثانيًا: 

اف الصلكاا ااةةف الكصكؿ إلب تل يؼ ابخخ لاياكـ "بقكؽ ارناةف" ك لػؾ رةثػ  
اػػف إ تاػػة  للػػؿ أكلاػػة طايلػػا  ػػ ق البقػػكؽ الات ػػخخم كالاتةيػػ م اةاػػتا ا  اػػع ت بػػؽ كاػػ  ا 
التطك اع الخكليا الالةص م  فاة ةةف   يخقؿ فب نطةؽ بقػكؽ ارناػةف انػ  اػنكاع اضػع  

اةنيا التب تبتةا إلب الباةيا كال  ةيا اف ق ؿ النص   ياة أصا  ااف ضاف البقكؽ ارن
فػػػػى الاكاثيػػػػؽ كارتيةقػػػػةع الخكليػػػػا القةصػػػػا ابقػػػػكؽ ارناػػػػةف  كةػػػػ ا فػػػػى الخاػػػػةتي  كالقػػػػكانيف 

 كالتش يلةع الخاق ياأ 

ة لؾ يشاخ ا ةؿ بقكؽ ارناةف اقت فةع كانقاةاةع نظ يا بةخم  ت خ   ك  ة فب 
كالي اػييا التػب تاػتنخ إلياػة  ةلايػا ارطػ  النظ يػا كالناػة ا الال فيػا لبقػكؽ الاصةخ  الية يا 

ارناػػةف  ااػػة اػػة خ   ػػب اػػ كز اللخيػػخ اػػف ارشػػةةليةع كالصػػلكاةع القةصػػا اتبخيػػخ اياػػـك 
بقػػػكؽ ارناػػػةف  ك ػػػك اراػػػ  الػػػ م  لػػػؿ اػػػف ااػػػالا تبخيػػػخ اياػػػـك بقػػػكؽ ارناػػػةف القضػػػيا 

ناػػة   ػػب صػػليخ اللةلايػػا ارةثػػ  إثػػة م ل  ػػخؿ كالن قػػة       ػػب صػػليخ اليةػػ  كالنظػػ  فقػػط  كا 
 الااة اا كالتطايؽ أيضةنأ

كاع ةؿ اة اػاؽ  فقػخ بػةكؿ الػض الاػةبثيف تل يػؼ بقػكؽ ارناػةف كاػة يتصػؿ ااػة 
و إلػب تل يػؼ بقػكؽ ارناػةف René Cassinاػف ب يػةع أاةاػيا  بيػ    ػ   ينيػه ةةاػةف 
ا  يقػػتص اتليػػيف البقػػكؽ كالػػ قص الضػػ ك يا ايناػػة "فػػ ع قػػةص اػػف فػػ كع الل ػػكـ ار تاة يػػ

التب تتي  إزخ ة  شقصيا ةؿ ف خ فػب الا تاػع ااػتنةخان إلػب ة ااتػه ارناػةنيا"أ  ػ ا التل يػؼ 
أ طػػب لاياػػـك بقػػكؽ ارناػػةف ا اك ػػا اػػف الاػػاةع كالقصػػةنص التػػب ياةػػف إ اةلاػػة   ػػب 

 النبك التةلب  

 ة ياأيشةؿ ا ةؿ بقكؽ ارناةف أبخ ف كع الل كـ ار تا 
 ك     ـ بقكؽ ارناةف كالية ق اراةاب  ك الة ااا ارناةنياأ  
  اف اكضػػػػكع  ػػػػ ا الل ػػػػـ يتاثػػػػؿ فػػػػب تبخيػػػػخ ا اك ػػػػا اػػػػف البقػػػػكؽ كالػػػػ قص

 الض ك يا التب تالاف كتضاف باةيا الة ااا ارناةنياأ
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اػف التل يػؼ  -إلػب بػخ ةايػ  -و إلب تل يؼ ق ي K. Vasak  ةاة     ةة ؿ فةزاؾ 
ؽ ارناػةف  بيناػة   فاػة ااناػة  "  ػـ يتل ػؽ اةلشػقص  ك اػياة ارناػةف اللةقػؿ الاةاؽ لبقك 

ال م يلي  فب ظؿ خكلػا  كي ػ  أف ياػتييخ اػف باةيػا القػةنكف  نػخ اتاةاػه اة تةػة    ياػا 
اػػة     أك نػػخاة تنتاػػػؾ بقكقػػه ك لػػؾ  ػػػف ط يػػؽ القةضػػب الػػػكطنب كالانظاػػةع الخكليػػا  ةاػػػة 

البػػػؽ فػػػب الااػػػةكام  اتاػػػقا اػػػع اقتضػػػيةع النظػػػةـ اللػػػةـ"أ  يناةػػػب أف تةػػػكف بقكقػػػه  ك اػػػياة
كاةل  ـ اػف تاةيػخ  ػ ا التل يػؼ   ػب ضػ ك م تبقيػؽ التػكازف اػيف ااػتبقةقةع بقػكؽ ارناػةف 

اا ايػػا خك   -فػػب  اع الكقػػع -أقػػٌ  كاقتضػػيةع النظػػةـ اللػػةـ الاػػةنخ فػػب الا تاػػع  إ  أنػػه 
الخكليػػػا فػػػب التصػػػخل رل انتاػػػةؾ أك  ابػػػةةـ القضػػػة  الػػػكطنب ااقت ػػػؼ خ  ةتاػػػة كالانظاػػػةع

  خكاف   ى بقكؽ كب يةع الاكاطف اراةاياأ

و فػب ةتةاػه الاكاػكـ اػػ Yves Madiotكفػب  ػ ا الاػيةؽ أيضػةن يػ ة  إيػؼ اػةخيكع   
ـ  أف اكضػػػػكع بقػػػػكؽ ارناػػػػةف  6791"بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كالب يػػػػةع اللةاػػػػا" كالصػػػػةخ   ػػػػةـ 

كالتػب تضػاف ال اػع اػيف   ااػة كطنيػةن كخكليػةن  خ ااا البقكؽ الشقصيا الالتػ ؼيتبصؿ فب "
تاةيػػػػػخ الة ااػػػػػا ا ناػػػػػةنيا كباةيتاػػػػػة اػػػػػف  اػػػػػا  كالابةفظػػػػػا   ػػػػػى النظػػػػػةـ اللػػػػػةـ اػػػػػف  اػػػػػا 

"أكيالةخ أبخ الاةبثيف أف أ ايا   ا التل يػؼ تةاػف فػى قػكم ككضػك   نةصػ ق ال نياػيا  أق ل
 كالتب ياةف إ اةلاة   ب النبك التةلب  

 ف  إف الة ااػػػػا ارناػػػػةنيا  ػػػػب  ػػػػك   اياػػػػكـ بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كاكضػػػػك ه  كا 
 تاةيخ ة كباةيتاة  ك  ةيته كااتةةقأ

    لاياكـ بقكؽ ارناةف الخاف أبخ اة كطنب كااق  خكلب  ك  يك خ تضة
أك تنػػةقض اينااػػة  اػػؿ إنااػػة يتةػػةا ف الػػةن فػػب تبقيػػؽ  ػػخفااة الانشػػكخ فػػب 

 تاةيخ باةيا كابت اـ الة ااا ارناةنياأ
   ض ااػػػخأ ابتػػػ اـ الة ااػػػا ارناػػػةنيا كباةيتاػػػة  اػػػع الابةفظػػػا   ػػػب   يتلػػػة

النظةـ اللػةـ  اػؿ إنػه يلضػخق تاةاػةن  اث اػة يلضػخ النظػةـ اللػةـ  ػ ق الة ااػا  
 كيلاؿ   ب ابت اـ كباةيا كتاةيخ رخايا ارناةفأ

فيػػ ل أف بقػػكؽ ارناػػةف اػػة  ػػب إ  "ا اك ػػا  وJack Donnellyأاػة  ػػةؾ خكن  ػػب 
اػػػف ا لتزااػػػةع التػػػب تلػػػكخ اةلانيلػػػا   ػػػب ارناػػػةف  كأنػػػه اػػػف قػػػ ؿ فػػػ ض أك اراتنػػػةع  ػػػف 
فػػػ ض التزاػػػةع الينػػػا  ياةػػػف اػػػن  أك إنشػػػة  اػػػة يطػػػؽ   يػػػه اياػػػـك بقػػػكؽ ارناػػػةف"أ  ػػػ ا 
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 يػػ   ا يػػا فػػػ ض التل يػػؼ ااػػتنخ اشػػةؿ  نياػػب   ػػب قػػيـ كااػػػةخم "النظ يػػا النيليػػا"  فػػب تا
ا لتػػزاـ اػػةبت اـ كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف  فضػػ ن  ػػف تاةيػػخق أف  ػػ ق الباةيػػا قػػخ تاقػػخ الشػػةؿ 
الا اب اف ق ؿ ا اتنػةع  ػف فػ ض التزااػةع الينػا  أك الشػةؿ اري ػةاب اػف قػ ؿ فػ ض 

 التزااةع اليناأ 

ناةف و أف بقكؽ ارDavid P. Forsythإضةفا لاة ااؽ يظف خافيخ  أ فك اةي   
 اة م  ف "بقكؽ تالخم إلب اطةل  أاةايا فى اكا اا الاػ طا اللةاػا  فػي ا ةػةف ل اػ   بػؽ 
اتيػػػؽ   يػػػه  ةػػػةف لػػػه أف يط ػػػ  شػػػينةن اشػػػةؿ إي ػػػةاب أك اػػػ اب اػػػف الاػػػ طةع اللةاػػػا  كالتػػػب 
ت اػػخ ة فػػب الةةلػػ  بةكاػػةع تاثػػؿ خك ن كتا ػػؾ أ  ػػ  الاػػ طا لتنييػػ  البقػػكؽ"أ كاػػةل  ـ اػػف 

 يػػؼ اػػع اػػة  ةػػ ق  ػػةؾ خكن  ػػب اقصػػكص باةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب شػػقياة إتيػػةؽ  ػػ ا التل
اري ػػةاب كالاػػ اب   ػػب بػػخ اػػكا  ةاػػة اػػ ؼ الايػػةف  إ  أنػػه ياةػػف القػػكؿ أف  ػػ ا التل يػػؼ قػػخ 

     ة  أةث  كضكبةن فب إلقة  اانكليا ةيةلا   ق الباةيا   ب  ةتؽ الا طا اللةااأ

كف كالاػػةبثيف فػػب طػػ باـ لاياػػـك بقػػكؽ اػػف نةبيػػا أقػػ م  ااػػتنخ الػػض فقاػػة  القػػةن
ارناةف   ب الض ااةخم كقكا خ القةنكف الخكلب ارناةنب  كالقةنكف الخكلب لبقكؽ ارناةف  
كاف  لؾ تل ييه اانه يشػي  إلػى  "ا اك ػا القكا ػخ كالااػةخم الانصػكص   ياػة فػب  ػخخ اػف 

خ كالشػلك  فػب اكا اػا الخكلػا الاكاثيؽ كالالة خاع الخكليا  كالتب تالاف بقكؽ كب يةع ارف ا
أاةاةن  ك ب بقكؽ كثيقا الصػ ا اةرناػةف  ك يػ  قةا ػا ل تنػةزؿ  ناػة  كت تػـز الخكلػا اباةيتاػة 

 اف ا  تخا  أك ا نتاةؾ"أ 

 ةيػػا القػػكؿ  أف  نػػةؾ تلػػخخان كاضػػبةن فػػب ا ت ة ػػةع الية يػػا كاا ا  اليقايػػه القةصػػا 
الػػػ م  لػػػؿ الػػػض الاػػػةبثيف فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ اتل يػػػؼ اياػػػـك بقػػػكؽ ارناػػػةف  ك ػػػك اراػػػ  

ارناػةف يلاػخ إلػب التكاػع فػب تل يػؼ إصػط   بقػكؽ ارناػةف   ليشػي  إلػب "ك ػكخ اطةلػ  
كا اا الكفة  اقخ اع كاةنةع الينا  ي ـز تكاف  ة   ب أا  أق قيا لةؿ الاش   خكناة تاييز 

أك الطاقػػاأ كخكف أف يةػػكف  فياػػة ايػػناـ   ػػب أاػػة  النػػكع  أك ال ػػن   أك ال ػػكف  أك اللقيػػخم 
 رم اناـ أف يتنةزؿ  ناة"أ 
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كالبقيقا أف تل يؼ إصط   بقكؽ ارناةف طاقةن لاػ ا ا ت ػةق يالةػخ أف اللاػؿ   ػب 
اةةنيػػةع أةاػػ  لتنايػػا ةػػؿ اػػف اليػػ خ كالا تاػػع  ابتػػ اـ كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف  يتػػي  فػػ ص كا 

فػػػب اضػػػاكنه إلػػػب أف  -ةشػػػ كاشػػػةؿ  يػػػ  اا –  ػػػب بػػػخ اػػػكا  اػػػف نةبيػػػا  ةاػػػة أنػػػه يشػػػي  
اكضػػكع بقػػكؽ ارناػػةف ياثػػؿ ااػػةبا اينيػػا أك اشػػت ةا اػػيف أةثػػ  اػػف فػػ ع اػػف فػػ كع الل ػػـك 

 ار تاة يا  كاقةصا الل ـك القةنكنيا كالايةايا اف نةبيا أق مأ

 ًا: حقوق اإلنسان ونظرية ال بيعة البشرية:ثالث

البقػكؽ إلػب ال ةنػ  ارناػةنب تشي  الل قا الا ةاا اة اػيف نظ يػا الطايلػا الاشػ يا ك 
فياػػة  فػػػي ا ةةنػػػع البقػػػكؽ القةنكنيػػا تناثػػػؽ اػػػف الااػػػةخم كالقكا ػػخ القةنكنيػػػا التػػػب تنشػػػئ بقكقػػػةن 
تلةقخيا  فيف بقكؽ كب يةع ارناةف يةكف اصخ  ة الطايلا الاش يا فب بخ  اتاػةأ كفػب  ػ ا 

  ػى النػى أف ةػؿ القصكص  ي ة  الالض أف ل اش  ابتية ةع طايليا تنشػئ بقكقػةن لاػـ  
بة ػػػا إناػػػةنيا أاةاػػػيا تكلػػػخ بقػػػةن  كلةػػػف لاػػػك  البػػػظ   تقػػػؿ فةػػػ م البة ػػػةع ارناػػػةنيا فػػػب 
 اكضػػاة  ػػف فةػػ م الطايلػػا الاشػػ يا  كلػػ لؾ ف اػػخ اػػف ال  ػػكع إلػػب الي اػػيا لتبػػ م اصػػخ  
بقػػكؽ ارناػػةف ال نياػػب  ك ػػك الاصػػخ  الػػ م يةاػػف فػػب الطػػةاع ارق قػػب لإلناػػةف  كالػػػ م 

 ةؿ ااةش  اع الطايلا الاش يا التب تي ض بة ةتهأي تاط اش

  ا الطةاع ارناػةنب يشػةؿ القة ػخم اراػة  فػب نظ يػا بقػكؽ ارناػةف  ك ػك ااثةاػا 
كصيا أق قيا لإلاةةنيةع الاش يا التب   ياةف تقطياة أك ت ةكز ةأ  لؾ أف بقكؽ ارناةف 

-ةم  فػػةلقكؿ اػػاف ال  ةيػػا الصػػبيااط كاػػا ل بيػػةم الة ياػػا كلػػي  فقػػط لاكاصػػ ا كااػػتا ا  البيػػ
بػػؽ إناػػةنب  يلنػػب أف اػػف يتاتػػع ااػػة يبيػػة بيػػةم أ نػػب كأفضػػؿ اقة نػػا  -  ػػب اػػايؿ الاثػػةؿ

 ابيةم اف   يتاتع اا ق ال  ةيا الصبياأ

و اصػػيا  ةاػػا 6971-6161كقػػخ تطػػك ع  ػػ ق ال اليػػا الي اػػييا فػػب ر ا   ػػكف لػػكؾ 
القصػػكص  كالػػ م بػػةكؿ فيػػه تبقيػػؽ الػػ اط  كةتةاػػه "ال اػػةلا الثةنيػػا فػػب البةكاػػا"   ػػب ك ػػه

الااةش  ايف بقكؽ ارناػةف كالطايلػا الاشػ ياأ فقػخ أكضػ  أف ةػؿ شػقص فػب بةلػا الطايلػا 
اركلب يات ؾ  فى ارصؿ بقكقةن ابخخم قاؿ ك كخ أم ا تالةع انظاا  كأف الاش  قخ كلػخكا 

لؾ فاػػػـ يات ةػػػكف فػػػب بةلػػػا ااػػػةكام تةاػػػا خكف تاييػػػز كخكف اػػػ طةف ابػػػخ   ػػػب ااقػػػ   كاػػػ 
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الب يػػػػا الةةا ػػػػا فػػػػب اةتاػػػػة  كالتاتػػػػع ا ايػػػػع البقػػػػكؽ كا اتيػػػػةزاع  -خكف  يػػػػ  ـ -كبػػػػخ ـ
 الاانكبا لاـ نتي ا طايلتاـ الاش يا  ك  ى أاة  الااةكام التةاا فياة ايناـأ

كاػػػع ةػػػؿ اػػػة اػػػاؽ  ياقػػػب التاػػػةالؿ الا ػػػ    ػػػب ار  ػػػةف   ك "ةيػػػؼ تػػػالخم الطايلػػػا 
إلناػػةفإ" إف الطايلػػا الاشػػ يا تلػػيف البػػخكخ القة  يػػا كالطايليػػا الاشػػ يا إلػػب ظاػػك  بقػػكؽ ل

لإلاةةنيػا الاشػػ يا  كالتػب تتيػػةكع فياػػة اػيف الاشػػ  الضػاـ الػػالض  فانػػةؾ أقيػة  كأشػػ ا  فػػى 
صػػيكؼ الاشػػ   كةػػ لؾ فػػيف القيػػ  كالشػػ  خ  ػػةع  كاػػف ثػػـ ي لػػ  الا تاػػع خك ان ابك يػػةن فػػب 

  يػػه الكفػػة  ااػػة ت ػػةق ارفػػ اخأ كانط قػػةن اػػف ال كيػػا  اقتيػػة  ا اػػتبقةقةع الاشػػ يا التػػب يتلػػيف
ارق قيػػا ل طايلػػا الاشػػ يا  فػػيف بقػػكؽ ارناػػةف تصػػنع بػػخكخ كاتط اػػةع اليلػػؿ ار تاػػة ب  
االنػػػػب رقػػػػ  ياةػػػػف القػػػػكؿ أف الطايلػػػػا ارناػػػػةنيا  ػػػػب انػػػػت  ا تاػػػػة ب أةثػػػػ  اناػػػػة الطػػػػب 

 م كنتػػةا التية ػػؿ اػػيف ةينكنتػػه إ تاػػة ب  ك  يػػه ياةػػف القػػكؿ أيضػػةن أف طايلػػا اليػػ خ  ػػب ثاػػ
 اليط يا  كالاالث اع ا  تاة يا كالاينيا الابيطا اهأ

تنظػ   اف نةبيػا أقػ م  ت ػخ  ارشػة م إلػب أف ةةفػا نظ يػةع ككثػةنؽ بقػكؽ ارناػةف
إلب اة ك ا  الك كخ اليل ب  االنب أناة تت ةكز اة  ك ةةنف إلب اة يناةب أف يةكف  أم أناػة 

أق قييف أةث  اػناـ أشقةصػةن طايليػيف أك قػةنكنييف  كبيثاػة تتكافػؽ النظ يػا تتل ؽ ااشقةص 
الا  خم اع الااة اا اليل يا  ف لؾ رف البقكؽ التب اقتة تاة الخكلا ل كفة  ااة  قخ تاتػع ااػة 
النة  فل يةن ككاقليةن  كلةف بيناة تيت ؽ النظ يا الا  خم كالااة اا اليل يا  فيف خ ةكم بقكؽ 

ف تيص  بينن و  ف البة ػا الااػتا م إلػب  لػؿ الااة اػا القةنكنيػا كالايةاػيا اناػ اا ارناة
 اع طايلا النظ يا ارق قيا ل بقكؽأ

  شػػػانه شػػػاف أم كثيقػػػا 6711إف ار ػػػ ف اللػػػةلاب لبقػػػكؽ ارناػػػةف الصػػػةخ  اػػػنا 
بقكقيا  أق م   اـ البخ ارخنب اف اتط اةع البيػةم الة ياػا  أم ت ػؾ البيػةم التػب ياػتبقاة 
ارناػػػةف  اػػػع الل ػػػـ أف  ػػػ ق الاتط اػػػةع   تاػػػتطيع بتػػػب الػػػخكؿ الةنيػػػا أك القكيػػػا الكفػػػة  ااػػػة 

اليقيػػ م أك الضػػليياأ اػػف  نػػة تت  ػػب أ ايػػا إقػػ ا  بقػػكؽ ارناػػةف   ةةا ػػا  نة يػػؾ  ػػف الػػخكؿ
ا اك ػا اػف التةيػ اع كارصػ بةع ار تاة يػا  -اكصػياة بقكقػةن اشػ يا -بي  أناة تتط  

اػػف أ ػػؿ تبقيػػؽ كتةػػ ي  النظػػ م ارق قيػػا الةةانػػا فػػب الطايلػػا الاشػػ يا  ك ةػػ ا فػػيف بقػػكؽ 
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ية اف نةبيا  كااة اا فل يػا اػف أ ػؿ إ اػةؿ  ػ ق ارناةف  ب ا اك ا اف الاثؿ كالقيـ الل 
 الاثؿ كالقيـ   ب أ ض الكاقع اف نةبيا أق مأ

يتصػػػؿ ااػػػة اػػػاؽ أف النظػػػ م ارق قيػػػا ل طايلػػػا الاشػػػ يا  ي ػػػ  أف تشػػػةؿ اراػػػة  
ل تةي اع ار تاة يػا الاضػا م  فػب خ ػةكم بقػكؽ ارناػةف  كا  ا ةةنػع  ػ ق النظػ م ارق قيػا 

طة ا الطايلػػػا ارناػػػةنيا كاناثقػػػع اناػػػة قةناػػػا البقػػػكؽ  فػػػيف انيػػػة   ػػػ ق فػػػب بػػػخكخ اةنػػػا كااػػػت
البقػكؽ كا  اةلاػػة  اػػكؼ ي لػػؿ الااػػةخم كالاثػػؿ الل يػة بقيقػػا كاقليػػاأ كتاػػلب نظ يػػةع بقػػكؽ 
ارناةف خاناػةن إلػب تبقيػؽ الاػزا اػيف النظػ م ارق قيػا كالااة اػا الايةاػيا  ك لػؾ اػف قػ ؿ 

ث ثيا الطايلا الاش يا كبقكؽ ارناةف كالا تاع الايةاػب  بيػ   الل قا ال خليا القةناا ايف
تشةؿ بقكؽ ارناةف الا تاع الايةاب ال م يتةكف اخك ق اف الاش  ال يف ياػلكف خاناػةن إلػب 
اةةنيةع الطايلا الاش يا التب تشةؿ اراة  كال ةيزم لا ق البقػكؽ فػب الاقػةـ  تبقيؽ قخ اع كا 

 اركؿأ

ضػػةن إلػػب أف بقػػكؽ ارناػػةف لاػػة طػػةاع تااياػػب كتنظياػػب  رف كت ػػخ  ارشػػة م  نػػة إي
ف ةةنػع  اع صػاةا أق قيػا-الطايلا ارناةنيا  ػب انػت  إ تاػة ب فػب ناةيػا الاطػةؼ   -كا 

ي خ  ةيته البقيقا فب إنية  بقكؽ ارناةف اف ق ؿ ا اك ا اف ارالةخ التنظيايػا الاالكفػا 
ي  أك الالةا ػػػا القةاػػػيا  أك الابطػػػا ل اشػػػ   اثػػػؿ القػػػكؿ ابظػػػ  تلػػػ يض أم شػػػقص ل تلػػػ 

ل ة ااػػا  أك ارقػػ ا  ابػػؽ ةػػؿ شػػقص فػػب التاتػػع اةللاػػؿ كاقتيػػة  الكظييػػا الانةاػػاا كالتاتػػع 
اش كط  اػؿ انصػيا كا ضػيا  كاػف ثػـ ياةػف القػكؿ أف اػالخم  ػ ا الالػخ التااياػب ل بقػكؽ 

 ةنػػ   ككضػػع   ػػك تبكيػػؿ ارفػػ اخ اػػف   ةيػػة إلػػب اػػكاطنيف أبػػ ا  كاتاػػةكيف فػػب البقػػكؽ اػػف
ا اك ػػا اػػف الضػػكااط كالالػػةيي  التػػب تصػػنع نظػػةـ البةػػـ  كت لػػؿ انػػه بةاػػةن خياق اطيػػةن اػػف 

ك اػػة  6711 ةنػػ  رقػػ أ كةػػؿ  لػػؾ  أةػػخق اللاػػخاف الػػخكليةف لبقػػكؽ ارناػػةف الصػػةخ اف  ػػةـ 
اللاػػػػخ الػػػػخكلى ل بقػػػػكؽ الاخنيػػػػا كالايةاػػػػيا كاللاػػػػخ الػػػػخكلى ل بقػػػػكؽ ا قتصػػػػةخيا كا  تاة يػػػػا 

 قةفياأكالث

كار  نػػةع الخكليػػا الالنيػػا  ف الةثيػػ  اػػف ا تيةقيػػةعثػػـ أ قػػ  صػػخك   ػػ يف اللاػػخي
اتيةقيػػا  ػػػخـ تقػػةخـ  ػػػ انـ  -  ػػب اػػػايؿ الاثػػةؿ كلػػػي  البصػػ -ابقػػكؽ ارناػػةف  نػػػ ة  اناػػة
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  كاتيةقيػػا القضػػة    ػػب ةةفػػا أشػػةةؿ 6711البػػ   كال ػػ انـ الا تةاػػا ضػػخ ارناػػةنيا فػػب  ػػةـ 
  كاتيةقيػػا انة ضػػا التلػػ ي  ك يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا أك 6797للػػةـ  التاييػػز ضػػخ الاػػ أم

  كا  ػ ف اراػـ الاتبػخم اشػاف البػؽ 6711اللقكاا القةايا أك الإلناةنيا أك الااينػا فػب  ػةـ 
  كا تيةقيػا الخكليػا لباةيػا 6717  كاتيةقيػا بقػكؽ الطيػؿ فػب  ػةـ 6711فب التنايا فب  ةـ 

الخكليػػػػػا لباةيػػػػػا  ايػػػػػع   كا تيةقيػػػػػا 6777اخ أاػػػػػ  ـ للػػػػػةـ بقػػػػػكؽ اللاػػػػػةؿ الااػػػػػة  يف كأفػػػػػ  
 أ 6771 ةـ  ارشقةص اف ا قتية  القا م

لػػػى  لػػػؾ   اػػػخ  ػػػخخ اػػػف الػػػنظـ ارق يايػػػا إلػػػب إصػػػخا  أك تانػػػى الػػػض ار  نػػػةع  كا 
كا تيةقيػػػةع كالاكاثيػػػؽ  اع الصػػػ ا ابقػػػكؽ ارناػػػةف  نػػػ ة  اناػػػة ا تيةقيػػػا ارك كايػػػا لبقػػػكؽ 

  كالايثػػػةؽ ارف يقػػػب 6717  كا تيةقيػػػا ارا يةيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف  ػػػةـ 6711ارناػػػةف  ػػػةـ 
  كا  ػ ف القػة  م  ػف بقػكؽ ارناػةف فػب اراػ ـ  ػةـ 6716لبقكؽ ارناػةف كالشػلك   ػةـ 

  ك  ػػـ أف الظػػـ البقػػكؽ الانصػػكص 6771  كالايثػػةؽ الل اػػب لبقػػكؽ ارناػػةف  ػػةـ 6777
 يايػػػا  ةةنػػع ااػػػتاخم اةراػػػة  اػػف ااػػػةخم كقكا ػػػخ   ياػػة فػػػب  ػػػ ق ا تيةقيػػةع كالاكاثيػػػؽ ارق

الشػػ  ا الخكلػػا لبقػػكؽ ارناػػةف كاشػػةااا لاػػة  إ  أف الػػض الاػػةبثيف يالةػػخكف أف اػػة يباػػ  
لا ق الاكاثيؽ كا تيةقيةع كار  نةع  اع الصيا ارق يايا  أناة أاااع اخك  ااـ ل ةةيا فى 

ؿ اػة أضػيته اػف طػةاع ثقػةفب كبضػة م إث ا  النظ يا اللةاا لبقػكؽ ارناػةف  ك لػؾ اػف قػ 
 اليف   ى انظكاا بقكؽ ارناةفأ

 سمات وخصائص حقوق اإلنسان: رابعًا:

ت خ  ارشة م اخايا إلى أف الاش  لي  لاـ بقكؽ إناةنيا اشػاف ةػؿ ارشػية  ال يػخم          
فاث ن لياع لإلن  بقكؽ إناةنيا تتل ؽ اةلبػ  أك التلػةطؼ أك الاػ  أك التقػكم  كا   تبكلػع 
 الل قةع ا  تاة يا كارناةنيا إلب اة   يقا ه أك ياتايةه الاش   ك ة ا فيف الظـ ارشية 
ال يخم لياع اكضك ةن لبقكؽ ارناةفأ كاةل  ـ اف  لؾ فقخ تكافؽ الا تاع الخكلب الالةص  
  ػػب ا اك ػػا الينػػا اػػف القػػيـ كالااػػةخم كالالػػةيي  ارق قيػػا اثػػؿ الب يػػا كالااػػةكام كاراػػف 
ك ي  ػػػة  ك ػػػب ت ػػػؾ القػػػيـ كالااػػػةخم التػػػب  تػػػ  الا تاػػػع الػػػخكلب لا ك اػػػة كت قيتاػػػة إلػػػب ا تاػػػا 
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ارناػػةنيا  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ تبكي اػػة إلػػب ااة اػػةع ا تاة يػػا ابػػخخم  ت اطاػػة  ػػ كم البقػػكؽ 
 كثقى   انيصةـ لاة اةؿ اف الاش ك يا القةنكنيا  كالش  يا الايةايا   ى بخ اكا أ

ك  يػػه  ياةػػف النظػػ  إلػػب بقػػكؽ ارناػػةف اة تاة  ػػة تشػػةؿ ضػػاةنةع قةنكنيػػا  ةلايػػا         
ااة اةع ك إ  ا اع الا طةع اللةاا  كالتب قخ تلاؿ فب ات ةق تالب إلب باةيا ارف اخ اف 

التخقؿ فب الب يةع اراةايا كالة ااا ارناةنياأ كاف ايف ااةع كقصةنص بقكؽ ارناةف 
 التب تط باة ارخايةع  اع الص ا  اة ي ب 

 ال ابع العالم  لمعايير حقوق اإلنسان: -1

فػب الطايلػا الاشػ يا القةصػا اةػؿ فػ خ الااا أف بقكؽ ارناةف"اتاصػ ا"  قاالخم   
البيةم الة ياػا اػخكناة  فاػب اااػةطا ا ػؾ يبقؽ ةاة ا ؼ الايةف  كأنه   يتانب رم ف خ أف 

النة   ايلةن لةكناـ اش ان   ك ب كابخم ل ايع الاش  اةض النظ   ف اللنصػ   أك ال ػن   
أك القا ى ب  أك ا نتاة  الطاقب أك الخيف  أك اللقيخم الايةايا  أك ارصؿ الكطنب أك ال ة اف

 أك اللةن ىأ

الاايػػزم لبقػػكؽ ارناػػةف قػػخ ك ػػخع القةصػػيا أف  ػػ ق ك ػػخي  اةلػػ ة  فػػى  ػػ ا الاقػػةـ  
 كز ة الية يػػا اركليػػا فػػب التصػػك اع الخينيػػا كالػػ الم الي اػػييا بػػكؿ الطايلػػا الاشػػ يا  كاناػػة  ػػ

انػػػ  اػػػخايةع القػػػ ف الاػػػةخ  الة اػػػى "اخ اػػػا البػػػؽ الطايلػػػب" التػػػب اػػػةخع اليةػػػ   ااػػػاةاةع 
ـ كبػػػكا  ةصػػػك م رخ ناػػػك اإلػػػب  -اة الاتػػػاق كف اػػػناـ اػػػي- شػػػ   كنظػػػ م الػػػض الي اػػػيا 

كطايلػػػا أاخيػػػا لإلناػػػةف  كالتػػػب تالةػػػخ بقيقػػػا كضػػػ ك م الااػػػةكام اػػػيف  ايػػػع الاشػػػ  فػػػب ةةفػػػا 
 ا ة ع بقكؽ ارناةفأ كطةلاة أف نص الاةخم اركلب اف ار  ف اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف

قخ ق ؽ " ايػع النػة  أبػ ا ان كاتاػةكيف فػب الة ااػا ارناػةنيا  -اابةنه كتلةلب-يالةخ أف اهلل 
 اياكـ بقكؽ ارناةفأ  فى كالبقكؽ"  فياةننة ارق ا   نة اتكاف  صيا "اللةلايا"

ف الطػػةاع اللػػةلاب لالػػةيي  بقػػكؽ ارناػػةف يناػػع اػػف بقيقػػا كضػػ ك م الااػػةكام التةاػػا إ       
  ػب  تصػخيقاةش  فب التاتػع ااػة  اةرضػةفا إلػب ا تػ اؼ الظػـ الػخكؿ كتكقيلاػة ك ايف ةؿ الا

ا الخكليػػػا" لبقػػػكؽ كليػػػا التػػػب تنػػػخ ا تبػػػع ااػػػاب "الشػػػ  ا اك ػػػا ا تيةقيػػػةع كالالة ػػػخاع الخ
أخع التطك اع كالاتةي اع الخكليػا ال خيػخم إلػب زيػةخم ب ػـ الت ةيػز   ػب  ةلايػا فقخ ارناةف  



18 

 

اػف القػةنكف الػخكلب اك ػكخ أةثػ  اػف   يت ػزأ ع بقكؽ ارناةف  ػز ان بقكؽ ارناةف  كأصاب
خكؿ اللػةلـ  كةػةف اػف أا ز ػة  ةلايػا   ياة  صخقعالة خم كاتيةقيا ك اخ خكلب كافقع ك  677

ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف  كاللاػػخيف الػػخكلييف اقصػػكص البقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  
 كالثقةفياأ كالبقكؽ ا  تاة يا كا قتصةخيا 

 ةف قػخ انتق ػع اػف ةكناػة ا ػ خ شػافق صا القكؿ أف الالةيي  القةصا ابقكؽ ارناػ       
 ػػػز ان اػػػف القػػػةنكف الػػػخكلب  فبقػػػكؽ شػػػانةن  ةلايػػػةن ك اػػػف الشػػػنكف الاب يػػػا أك الكطنيػػػا لتصػػػا  

تةي  فب ارناةف   تتقيخ اةلبخكخ الايةايا ل خكؿ  أك الانةطؽ ال ة افيا فب اللةلـ  رناة   ت
ناػػة تػػ تاط اطايلػػا  أصػكلاة كااةخناػػة  ك  فػػب أنكا اػػة كا ة تاػػة  اتةيػػ  الا ػػخاف أك القػػة اع  كا 
الةػػةنف الاشػػ م أيناػػة ك ػػخ  اػػؿ إف ا  تػػخا    ػػى بقػػكؽ ارناػػةف فػػب ا ػػخ اػػة  أك فػػب انػػةطؽ 

انطقػا الينا اف اللةلـ   يقتصػ  تػاثي ق الاػ اب   ػى ااػتق ا  كاطاننػةف  لػؾ الا ػخ  أك ت ػؾ ال
ناة يلة  صي أقػ ل اػف الالاػك م  كياةػف أف يشػلؿ فتيػؿ أنبػة  البيػةم الاشػ يا فػب  كفقط  كا 

التكت  فب اللػةلـ أ اػع  كقػخ أظاػ ع ت  اػا البػ   اللةلايػا الثةنيػا  ت ػؾ الل قػا الكثيقػا اػيف 
ـ أف ابتػ اك الاا ؾ اللنيؼ لبةكاا خكلا الينا ت ةق اكاطنياة  كاللخكاف ضػخ الػخكؿ ارقػ ل  

 بقكؽ ارناةف اف اللكااؿ اراةايا ل ابةفظا   ى الا ـ كاراف الخكلييفأ

 لزومية حقوق اإلنسان وعدم قابمية ال صرف فييا: -2

ل تنةزؿ  ناة  ي  القةا ا ارناةنيا  اا اك ا اف البقكؽ اا بيف يكلخ  ايع الاش 
  ق البقكؽ بقكؽ ارناةف أف تةكف كصيةنا ةيةلا اكضكع   فةرصؿ فب أك التص ؼ فياة

كقخ أةخ ايخنة  ا  اف   اط قا  ي  اقيخم  تةاا  ي  انقكصا  ا زاا ل طايلا الاش يا
أف ا  خ التلخم   ب اثؿ   ق الصيةع الاايزم لبقكؽ ارناةف  - ضب اهلل  نه-القطة 

الشاي م إلب  ا ك  يلتا  نك ةن اف أنكاع ا اتلاةخ كا اتاخاخ  ك لؾ بيناة تاة ؿ فب قكلته
 إ"أ اتى ااتلاختـ النة  كقخ كلختاـ أااةتاـ أب ا ان اف اللةص  "

كالبقيقا أف تلزيز كتة ي    ق القصةنص كالااةع الاةاقا فب الا تالةع 
 ة ياا البيةم إلب تكفي  شةؿ اف أشةةؿ الاليشا الا ضيا كالالنة  الاش يا  يلزز ااة ى 

قكـ اانع   ق البقكؽ  ف الاكاطنيف أك تلاؿ فب ات ةق كاف ثـ   ي كز رم بةكاا أف ت
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ناة ي     ب  ايع البةكاةع الخياق اطيا كالب م فب اللةلـ  أف تلاؿ ا خيا فب  تقييخ ة  كا 
اايؿ تلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةف كةيةلا باةيتاة  قةصا كأف بقكؽ ارناةف قخ ااقع فب 

 نة ت خ  ارشة م إلب أف ا تيةقيةع كالاكاثيؽ  ك كخ ة الا تاع الخكلب كالخكلا القكاياأ كاف
الخكليا  كة لؾ الخاةتي  كالتش يلةع الكطنيا التب تلاؿ   ب باةيا كتنظيـ بقكؽ ارناةف  

 لياع اكل ا اك ا اف القكا خ الةةشيا  ف البقكؽ  كلياع الانشنا لاةأ

ؿ أك التص ؼ    كاع  لؾ فيف القكؿ ا زكايا بقكؽ ارناةف ك خـ قةا يتاة ل تنةز   
يلنب الاتا أناة اط قا   يتـ تقييخ ة أثنة  ااة اتاة فب الكاقع اليل ب  كلةف يقصخ اه أف أم 
تقييخ لا ق البقكؽ  ي   أف يةكف ابؿ قاكؿ طك ى اف  ةن  اف ياااـ   ا التقييخأ فل ب 

تنظيـ  اايؿ الاثةؿ  قخ يقاؿ الض ارف اخ تقييخان   ب بقكقاـ  إ ا ةةف اف شاف  لؾ
الااة اا كانع التلة ض اع بقكؽ ااق يف  فاف الااتبيؿ أف ياة   ةؿ ارف اخ 
الاشة ةيف فب ا تاةع  ةـ بقاـ فب ب يا ال أم كالتلاي  ا اع الكقع  كاةلتةلى يصا  
إخقةؿ نكع اف التنظيـ   ب ااة اا   ا البؽ اقاك ن اف  ةنااـ  ك لؾ اةتقة  الض 

يا الة ـ ابا  ك كخ الط اةع إلب اناؽ ا  تاةع أك تبخيخ اخم التخااي  اثؿ إ طة  أكلك 
 الة ـ ايت م زانيا ابخخمأ  

اف نةبيا أق م    ي كز الاتا أف يتـ تقييخ البؽ   ب نبك يالخم إلب التضبيا 
اةي ق اف البقكؽ  كاف  لؾ اث ن القكؿ ااف ااة اا البؽ فب ب يا ال أم كالتلاي     ي كز 

ك تاخ  البؽ فب البيةم القةصا أك البؽ فب الش ؼ كا  تاة   ايخ أف  لؾ قخ أف تنةؿ اف أ
يبخ  فب الض البة ع ارق م  التب ي م فياة ارف اخ أف تقييخ الض البقكؽ  اكؼ 
يالخم إلب إنية  بقكؽ أق م يلتا كناة أ ـ اةلنااا لاـأ كالاثةؿ ال م ياةف ا تاة ق اكضك ةن 

الب   قخ تشةؿ تاخيخان االةخان لبؽ الي خ فب البيةم  ااة يقتضب لا ق البةلا   ك أف بةلا 
إ  ف بةلا التلانا اللةاا فب الا خ  ااة يلينه  لؾ اف كضع قيكخ   ب ب يا اللاةؿ أك 
بصكلاـ   ب  ط ع أااك يا  ك نة تةكف التضبيا ااثؿ   ق البقكؽ ض ك م لصيةنا 

 كباةيا بؽ أةث  أ ايا  ك ك بؽ البيةمأ   

  كامل حقوق اإلنسان وعدم قابمي يا لم جزئة: -3
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ةةنػػع بقػػكؽ ارناػػةف كثيقػػا الصػػ ا اةلطايلػػا الاشػػ يا ل يػػ خ  كتت ػػةك  اشػػةؿ أك  إ ا
ااق  اع بة ةتػه كاتط اةتػه اراةاػيا ةاػة اػ ؼ الايػةف  فيناػة تيػ ض أيضػةن ضػ ك م التلةاػؿ 

ة   أك ت ة ػؿ أم فنػا أك فػ ع الاة ة يا كخكناة ت زنػاأ فػ  ا ػةؿ لت تيػ   أك تا يػؿ  أك إلةػ
اف بقكؽ ارناةف كب يةتػه اراةاػيا  رف ارصػؿ فػب انظكاػا  ػ ق البقػكؽ أناػة تقػـك   ػب 

اااة تنك ػع  –الت ااط كالتةةاؿ اة ايف فنةتاة كف ك اة الاقت يا   لؾ أناة تشةؿ فب ا ا اة 
  ك ك الة ااا التب تلخ تلاي ان  ف النب ف ايب كأق قب كابخ   يت زأ  أ -طاةنلاة كأشةةلاة

الصيا اراة  فب ارناةف  كالة ااا ارناةنيا إاة أف تةكف ةةا ا  ي  انقكصا  أك   تقـك 
 لاة قةنااأ

كيلخ اف قايؿ الاةةلطا اة خ ا   يه الض الاةبثيف اف القكؿ ااف تصنيؼ بقكؽ  
ايةايا  كأق م ارناةف إلب بقكؽ ف خيا كبقكؽ  اة يا  أك تقايااة إلب بقكؽ اخنيا ك 

اقتصةخيا كا تاة يا كثقةفيا  أك  ي   لؾ اف التقاياةع الاةنخم فب ارخايةع  اع الص ا  
قخ يلطب أكلكيا أك ت اتايا الينا لالض اف فنةع   ق البقكؽ   ب ارق م   لؾ أف أل 
تصنيؼ لبقكؽ ارناةف   يتلخم ةكنه ا  خ  اؿ أةةخياب ابع  ك  يلنب ك كخ أم فصؿ 

يف فنةع البقكؽ أك أفض يا فنا   ى أق ل  ف ايلاة تاقى اتةةا ا   ى نبك  يقاؿ اة ا
الت زنا  ااة يلنب أنه   يك خ ا ةؿ اث ن لتا يؿ البصكؿ   ى البقكؽ كالب يةع الايةايا 
اثؿ ب يا الية  كالتلاي   كالبؽ فب تااي  اربزا  كالنقةاةع إلب اة الخ تبايف الااتكم 

 تاة ب ااة يةيؿ إشاةع البقكؽ ارق م اثؿ البؽ فب التل يـ كاللاؿ ا قتصةخم كا 
 كالاةفأ 

إف البيةم الة ياا ل ي خ  ياةف أف تتكاف  اع انتشة  اظة   ا اتاخاخ كالطةيةف       
كاةلاثؿ ياةف القكؿ أف تكاف  البقكؽ الاخنيا كالايةايا كبخ ة كخكف  ي  ة ياقب  خيـ 

 نةن كلك اةلبخ ارخنب اف اتط اةع البيةم الة ياا ةةلتل يـ كاللاؿ ال خكم  إ ا لـ يةف اقت
كالاةف الانةا   كلاة ةةنع ةؿ كابخم اف الا اك تيف تةطى  كان  الينا فب بيةم 

  6711ارناةف  فقخ تاع ارشة م إليااة الةن فب ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف انا 
ااة  فيف ة  اف اللاخ الاتل ؽ كبتب بيناة ظا ع ةؿ ا اك ا ضاف  اخ قةص 

اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا  كاللاخ الاتل ؽ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كار تاة يا كالثقةفيا  كقع 
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  تاةيخان   ب إخ اؾ الا تاع الخكلب لكبخم كتةةاؿ 6711ا تاةخ اة فب ني  اليكـ اف  ةـ 
 ل ت زناأاة ياةف أف نط ؽ   يه انظكاا بقكؽ ارناةف  ك خـ قةا يتاة 

 المضمون الم  ور لحقوق اإلنسان: -4

كاكؼ تاتا  فب   ا التطك   -لقخ تكالع كتطك ع انظكاا بقكؽ ارناةف
اات ةاا للخخ ةاي  اف التطك اع اثؿ تةي  ارفةة  كاا ا   كصلكخ  -كالتكاع إلب اراخ

ب ةةع كقكم ايةايا  خيخم  كالتةي اع الاينيا  كالثك اع الل ايا كالتةنكلك يا ك ي  ةأ كا  ـ 
ص م بكؿ البيةم كالب يا كالا ةيا  قخ تكالع   ب يخ " يي اكف" أف قةناا " كف لكؾ" الاقت

لتشاؿ البيةم كالب يا كالاب   ف الالةخم  إ  أنه  كاع صلكخ الطاقا اللةا ا ةقكم ايةايا 
 خيخم  اخأع تظا  فة م البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا اثؿ البؽ فى بخ أخنى 

أك فى ال  ةيا الصبيا  ك ابع تشؽ ط يقاة   ب ق يطا اف الخقؿ  أك فى اللاؿ ال نؽ  
بقكؽ ارناةف  لتضةؼ إلى ا اك ا البقكؽ الاخنيا كالايةايا اثؿ البؽ فب البيةم 
كالب يا كالالب إلب الالةخم  كفى ا ب ا تةليا  أضييع إليااة طةنيا البقكؽ التضةانيا أك 

  ـ أك فب تق ي  الاصي أ         الشلك  اثؿ البؽ فب الااة اصط     ب تاايته ابقكؽ 

 بروز السمة الحركية لمفيوم حقوق اإلنسان: -5

كقيع ك ا  خ ةكم بقكؽ ارناةف كالاطةلاا ااة  ا اك ا ةاي م اف الب ةةع       
ا  تاة يا كالثك يا الاة يا ل تةيي   ابي  اةتااع فة م البقكؽ ان  اط ع تاايااة قخ م 

اخان ةاي م اف الاكاطنيف ال يف انق طكا فب نشةط ايةاب  ينص  تلاكيا  اتالع لتشاؿ أ خ
أاةاةن   ب اطةلاا النظـ الايةايا القةناا اةرص   كالتةيي أ فةل يؿ اركؿ اف البقكؽ 
الاخنيا كالايةايا  ي خ اليضؿ فب تخشينه إلب الب ةا الا  كازيا الصة خم فب ف ناة 

ك ب ب ةةع ثك يا انخللع فب الق ف الاةاع  ش   كا يطةنية  كب   ا اتق ؿ ارا يةيا  
ةاة كقيع ك ا   فع ال يؿ الثةنب اف البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا ةشلة  
ا اك ا اف الب ةةع اللاةليه كا شت اةيا  كالتب  ا ةع أكا صلكخ ة فب الق ف التةاع 

  ش أ
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ك اة يط ؽ   يه بقكؽ الشلك   فقخ كأاة ال يؿ الثةل  اف انظكاا بقكؽ ارناةف أ      
اقت نع الخ كم له اب ةةع ا اتق ؿ كالتب   الكطنب  ك ب ب ةةع ثك يا ا تةبع شلك  
القة اع الث    ا ف يقيا كااايكيا كا ا يةيا ال تينياو فب أ قة  الب   اللةلايا الثةنيا  

ناة لإلناةنيا  ةةؿ  فةل اة ا الاش يا اكا  االةخم   ب أف البقكؽ لياع لألف اخ فبا   كا 
ةةنع شلكاةن أك أق يةع لاة بقكقاة ال اة يا كأا ز ة بؽ تق ي  الاصي   ك ب لياع بةصؿ 
 اع بقكؽ ارف اخ الاةكنيف لاة  ثـ تكالع   ق الينا لتشاؿ ا اك ا  خيخم اف البقكؽ 

ـ التطك اع اثؿ البؽ فب الا ـ  كالبؽ فب التنايا  كالبؽ فب اينا نظييا اع زيةخم ب 
 كالتبخيةع التب شاخ ة الا تاع الخكلب فب ناةيةع الق ف اللش يفأ

كفػػب ضػػك   ػػ ق الطايلػػا الب ةيػػا التػػب صػػةباع اياػػـك بقػػكؽ ارناػػةف كايزتػػه انػػ  
اخايػػػا نشػػػاته  ياةػػػف القػػػكؿ أف انتشػػػة   ػػػ ا الاياػػػكـ  كالػػػك ب ااػػػ ق البقػػػكؽ  كانقػػػ اط ارفػػػ اخ 

اػػؿ النضػػةلب اػػف أ ػػؿ الػػخفةع  ناػػة   ػػك شػػ ط ضػػ ك م كال اة ػػةع فػػب  الاطةلاػػا ااػػة  كالل
قػػػ   انايػػة  أك تقػػكيض أ ةػػةف الػػػنظـ   ػػب نػػػك يف اػػف التطػػك اع  أكلااػػة كاالشػػ   ػػك  م  

 بػػخك  تةييػػ  لتبػػؿ اب اػة نظػػـ خياق اطيػا بقيقيػػا تبتػػـ  بقػكؽ ارناػػةفأ كثةنيااػةالاػ طكيا 
 خخان ك ك تةي  ألاـ كش ع كاة خ  نبك تقاؿ الاياكـ كتاييخق  ااـ فب الثقةفا الايةايا ل نة 

  يبصػػػب اػػػف ارفػػػ اخ  الػػػ يف يشػػػة كف ب ةػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف   ػػػب ااػػػتكم اللػػػةلـ  لكضػػػع 
 الم بقػػكؽ ارناػػةف فػػب اػػف أ ػػؿ ت اػػيخ ا اك ػػا اػػف االيػػةع كارخكاع كالكاػػةنؿ الابػػخخم  

 .   ةؿ اةةف يليشكف فيه

 خامسًا: حقوق اإلنسان بين العالمية والخصوصية

كال ػػػػػخؿ خانػػػػػ    ػػػػػب  6711انػػػػػ  صػػػػػخك  ار ػػػػػ ف اللػػػػػةلاب لبقػػػػػكؽ ارناػػػػػةف اػػػػػنا 
ااػػتكيةع اليةػػ  كالااة اػػا بػػكؿ طايلػػا كبػػخكخ  ةلايػػا بقػػكؽ ارناػػةفأ فيػػب اقةاػػؿ خ ػػكم 
اللةلايا كالةكنيا التب   خ ة القطة  الة اب   فلع خكؿ أقػ ل اػف قػة ا الانظكاػا الة ايػا 

ب التلةاػػؿ اػػع بقػػكؽ ارناػػةف  االةػػخم   ػػب أنػػه اياػػـك لػػكا  القصكصػػيا كالناػػايا الثقةفيػػا فػػ
يناةػػى أف يتةيػػؼ اػػع ظػػ كؼ الكاقػػع ا  تاػػة ب كا قتصػػةخم  كاقتضػػيةع التاػػةيف البضػػة م 
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كالثقةفب  كللؿ  لؾ اة  لؿ "يك ةف  ةلتكن " يقت   اياكاةن  خيخان لبقكؽ ارناةف يلتاخ   ب 
 يا كالثقةفياأ   ا بتية ةع ارناةنيا كي ا ب ا قت فةع البضة  

كقػػخ ااػػتنخ  ػػ ا ا ت ػػةق فػػب الػػتبيظ   ػػب صػػيا  ةلايػػا بقػػكؽ ارناػػةف إلػػب ا اك ػػا 
اف الشكا خ كالب   التة يقيا  للؿ اف أ ااة القكؿ ااف أ  ػ  النصػكص كالاكاثيػؽ الااػاةم 
ا اااػػة فػػب اخايػػا  اػػ  اراػػـ الاتبػػخم  اةلخكليػػا كالالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  قػػخ تاػػع صػػية تاة كا 

قاػػؿ ا اك ػػا اليناػػة اػػف الا ػػخاف   انبصػػ ع اةراػػة  فػػب الػػخكؿ الة ايػػا التػػب ق  ػػع  اػػف
انتصػػ م اػػف البػػ   اللةلايػػا الثةنيػػا  كاػػاقع فػػى الايانػػا  ةلايػػةن أثنػػة  البقاػػا اراا اليػػا اػػف 
تة يا اللةلـ  فب بيف أنه لـ يةف لاةقب الخكؿ أم خك  ي ة  فى   ا الشاف   ى ق ييا ةكناة 

 أا  ة كقةضلا ل اتلاة أاة كاا   ب 

كاػػف نةبيػػا ثةنيػػا  يػػ م أنصػػة   لػػؾ ا ت ػػةق أف ا تيةقيػػةع كالاكاثيػػؽ الالنيػػا ابقػػكؽ 
ارناػػةف  قػػخ ااػػتاخع أصػػكلاة النظ يػػا ك ػػ ك  ة الية يػػا كالي اػػييا اػػف ا  ليػػا الةػػ   كبػػخق  

ة ايػا ااػة خكف أف تةكف لاة أيه   ك  أك أصكؿ أك اصةخ  اكازيا تلكخ إلى الثقةفةع  ي  ال
اػػػػة  ػػػػب إ  أبػػػػخ انت ػػػػةع البقاػػػػا  -كفقػػػػةن لاػػػػ ق ال اليػػػػا –يلنػػػػى أف  ةلايػػػػا بقػػػػكؽ ارناػػػػةف 

 ا اتلاة ياأ

الاة م أق ل  ياةػف القػكؿ أف بقػكؽ ارناػةف    ػب  ػ ا النبػك الاػةلؼ  ةػ ق  كليػخم  
اػػيةؽ تػػة يقب كزانػػب الػػيف  كأف اػػة  تاتػػه اػػف ايةنػػةع كا   نػػةع ككثػػةنؽ خا ع بػػكؿ تل يػػؼ 

ف لبقػػػكؽ ارناػػػةف   ػػػة ع ابصػػػ ا لطايلػػػا تكازنػػػةع كق يطػػػا   قػػػةع القػػػكل الخكليػػػا الػػػي
الاػةنخم فػػب بينػػهأ ك  يػػه    يتػػ  ـ  لػػؾ الياػـ لبقػػكؽ ارناػػةف إ اخم  اة يػػا بقيقيػػا شػػة ةع 

أ  فب صنلاة ةةفا الخكؿ التى تةكف ق يطا  ةلـ اليـك

لبقػػػكؽ ارناػػػةف  ػػػ ا الكضػػػع  لػػػؿ ةثيػػػ ان اػػػف أ ضػػػة  ال اة ػػػا الخكليػػػا  ينظػػػ كف 
 نػةف  إناػةنب اكصياة ا  خ "ة اا بؽ ي اخ ااة اةطؿ"  االنػب أف ظة   ػة  اػة م  ػف شػلة  

كلةف   ك   ة   يباؿ اكم ب   كا يا تاكقاة القكم ال ا اا فب ف ض الايانا  أك ت خخ ة 
كتتػػ  ع ااػػة لتا يػػ  ااػػتة لاة لاػػكا خ كاقػػخ اع الشػػلك  فػػب الػػخكؿ ااقػػ م  كقػػخ اػػ زع  ػػ ق 
الية م كاةتااع زقاةن فب بقاا اة الخ ا اتلاة   كفب قضـ اك ا اة  ػ ؼ اب ةػا التبػ   
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الػػػكطنب  ك ػػػخام بصػػػكؿ ةثيػػػ  اػػػف ا ػػػخاف راػػػية  كأف يقيػػػة  كأا يةػػػة ال تينيػػػا   ػػػب ااػػػتق لاة  
 كانضاةااة إلب  ضكيا الا تاع الخكلبأ

   اخايػةع التنايػا كفب  ا م الباة  كاليك م الكطنيا التب اةخع رن اؾ   ات اع أ 
لتانػػػب خ ػػػكم القصكصػػػيا فػػػب اليةػػػ  كالتطايػػػؽ كالت  اػػػا  ك ػػػخـ التقيػػػخ اػػػةلانظك اع كارطػػػ  
الية يا  ككصيةع التنايا "الاةاقا الت ايز" أك الالػخم اػ يةن  كالااػتقةم اػف الا  ليػا الة ايػا  

يشػػػكااة  نقخيػػػا تالةػػػخ ب تاػػػة ال نياػػػيا  أف نظ يػػػةع الةػػػ  نظ يػػػا كتا ػػػك ع فػػػب  ػػػ ا الاػػػيةؽ 
 و  أك التابك  بكؿ ال اعأ         Ethno-centrismالتبيز الاط ؽ ل ا ةزيا ارك كايا 

  ػى أف  ػ ا التيػة  النقػخم الػ م اناػ م خفة ػةن  ػف القصكصػيا كالناػايا الثقةفيػا فػب 
التلةاؿ اع بقكؽ ارناةف  اة لا  أف انبا  كت ا ػع اقػخ  اػة  ةاػة ك نػع اخ  ػا أك أقػ ل 

اػػػيا تبػػػع كطػػػام الزبػػػؼ الاػػػ يع لاتةيػػػ اع ظػػػة  م اللكلاػػػا  كاػػػة صػػػةبااة اػػػف ب يتػػػه ال ني
اك ػػةع ات بقػػػا اػػػف الااػػت خاع كالتطػػػك اع الخكليػػػا   ل ػػػع فػػ ض كاقػػػع الاػػػيط م كالايانػػػا 
يطػػػؿ ا أاػػػه اػػػف  خيػػػخ ةنتي ػػػا بتايػػػا لبقػػػةنؽ التيػػػكؽ كالاػػػاؽ الة اػػػب فػػػب ا ػػػة ع اللصػػػ  

 كاةتيػا  نة يػؾ أيضػةن  ػف ا نتصػة  التػة يقب الػ م البيكيا اثؿ الال فا  كالتةنكلك ية  كالال
  ػػػػب الصػػػػليخ اريػػػػخيكلك ب  الػػػػخاة أزابػػػػع  -ا نةبيػػػػه ارا يةػػػػب كارك كاػػػػب-اػػػػ  ه الةػػػػ  

اريخيكلك يػػػػػا "ال يا اليػػػػػا"   ياتاػػػػػة التق يخيػػػػػا "ا شػػػػػت اةيا" كأاػػػػػقطع ناك  اػػػػػة فػػػػػى الايةاػػػػػا 
لاتبػػخم ارا يةيػػا انتصػػ م اػػف رقػػ  كارقتصػػةخ لتقػػ ا الػػخكؿ الة ايػػا ك  ػػب قاتاػػة الك يػػةع ا

 فصكؿ الاكا اا اع الالاة  الاضةخأ

  صػػخ   ػػف اػػالتا  اػػ ليف لألاػػف كالتلػػةكف ارك كاػػب اتيةقيػػا أقػػ ع 6776فيػب يكنيػػك 
رليا  ي  ااػاكقا فػب تػة يا الل قػةع الخكليػاأ االخا ػة إقػ ا  أبقيػا الػخكؿ الة ايػا فػب التػخقؿ 

ف فػػب  ي  ػػة اػػف الػػخكؿ  فياػػة يلػػخ أكؿ قطػػكم اػػف لكضػػع بػػخ ريػػا انتاةةػػةع لبقػػكؽ ارناػػة
نك اػػػة   ػػػب ط يػػػؽ  ػػػخـ ااػػػخأ " ػػػخـ التػػػخقؿ" فػػػب الشػػػنكف الخاق يػػػا ل ػػػخكؿ   ػػػ ا التطػػػك  ااػػػخ 
لصخك  ا ا ا اف التقة ي   ف اراـ الاتبخم ك خ فياة البخي   ػف بػؽ "التػخقؿ ارناػةنب"  

اتضػػػةف    ػػػب الصػػػليخ  اة تاػػػة  أف ابتػػػ اـ كباةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف يقتضػػػب الضػػػةط اشػػػةؿ
الػػخكلب اةلانةشػػخم تػػة م  كاللتػػة  كتك يػػه ال ػػكـ تػػة م أقػػ ل  كا بت ػػةا كارخانػػا تػػة م ثةلثػػا   
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كتخقؿ انظاا اراـ الاتبخم  ةقية  أقي  ك ك اة ت  اه نػص الايػةف القتػةاب الصػةخ   ػف 
 ػزأ اػػف    نػخاة أةػخ أف بقػػكؽ ارناػةف  ػز    يت6776ا تاػةع  ا  ػ  اراػف الػػخكلب  ػةـ 

 الا ـ كاراف الخكلييفأ 

كاػػع ارقػػ  اااػػخأ  ػػخـ قةا يػػا بقػػكؽ ارناػػةف ل ت زنػػا  ك ػػخـ  ػػكاز تػػ  ي  أم اناػػة 
  ػػب  ي  ػػة  كا تاة  ػػة  ايلػػةن بقكقػػةن  ةلايػػا  فقػػخ أصػػا   نػػةؾ  طػػة  شػػ  ب  ياػػي  التػػخقؿ 

 ع تبػػػع اظ ػػػا اراػػػـ الاتبػػػخم  اػػػخ كم تػػػكفي  ا بتية ػػػةع كالضػػػ ك اع ارناػػػةنيا فػػػب بػػػة
الا ة ةع النة اا  ف الب ك  ار  يا   ب نبك اة بخ  فب بةلػا الصػكاةؿ  أك اػف أ ػؿ 
باةيا بقكؽ ارق يةع   ب   ا  اػة بػخ  فػب الاكاػنا كةكاػكفك   ػ ا اراػ  ا تاػ ق الػالض 
 طػػة  ل قػػكم الخكليػػا الةاػػ م لااة اػػا التػػخقؿ  ااػػخؼ تبقيػػؽ اصػػةلباة ال اتيػػا  اػػخل يف   ػػب 

 ازخكا يا الالةيي  فب التطايؽأ  لؾ اتكاع ظة  م

كلي  أخؿ   ب ت ؾ ا زخكا يا الي ا اف ااػتقخاـ الك يػةع الاتبػخم لاكضػكع بقػكؽ 
ارناػػةف ةاػػ   خ ػػةنب اضػػةخ إاػػةف البػػ   الاػػة خم اػػع ا تبػػةخ الاػػكفيتب الاػػةاؽ كا اك ػػا 

ا تبػػةخ  الػػخكؿ الػػخان م فػػب ف ةػػه  ثػػـ ااػػتا ا  التكظيػػؼ ارا يةػػب لػػني  الشػػلة   الػػخ اػػقكط
الاػػػكفيتب ل تػػػخقؿ فػػػب الشػػػنكف الخاق يػػػا لػػػالض خكؿ  ػػػةلـ ال نػػػك  ااػػػخؼ فػػػ ض ازيػػػخ اػػػف 
الايانػػػا كالاػػػيط م   ياػػػة   ػػػ كم   ػػػب ااػػػتقخاااة  ناػػػةن إلػػػب  نػػػ  اػػػع شػػػلة اع أقػػػ م اثػػػؿ 
"اةةفبػػا ار  ػػة " ك"فػػ ض الخياق اطيػػا" لتا يػػ  الةػػزك الااػػ   كا بػػت ؿ اللاػػة م لأل اضػػب 

اقيػػػا  فػػػى  ػػػ ا الاػػػيةؽ   ػػػة  تصػػػ ي  اػػػة ل  كااػػػكف  ايكضػػػا اراػػػـ الاتبػػػخم ارفةةنيػػػا كالل  
لبقػػكؽ ارناػػةف اانػػه  " يناةػػب أف ت لػػؿ الك يػػةع الاتبػػخم ارا يةيػػا اػػف اةةفبػػا ار  ػػة  

   يلا  نتاةؾ بقكؽ ارناةف"أ

  ك ك ػع لاػة نػة أف الػخكؿ الة ايػا التػب تانػع أط كبػا اللةلايػا كااة يػخ ك ل خ شػا 
 -كاناػػة الل ايػػا - ػػب نياػػاة التػػب ااػػتيةخع اشػػةؿ  يػػ  ااةشػػ  اػػف طػػ   الشػػلك  ارقػػ م 

فػػب  ػػ ا الشػػاف اػػف ب ػػ   كاناػػة  اػػكقه ا تاػػخع   ػػب اػػة يػػتـبيػػ  لايػػة يـ القصكصػػيا  
كتاػػخ  رخايػػا أقػػؿ تبضػػ ان  لكصػػؼ ت ػػؾ الشػػلك  ااناػػة فػػض الاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةع اللةلايػػا  

الشػػػلك  خ أنػػػه قػػػخ يةػػػكف لػػػخم  ػػػ ق الشػػػلك   كفػػػب اقػػػخاتاة أ ايػػػكتبػػػط اػػػف  ة ااتػػػه ارناػػػةف
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ارا ايا كالل ايا  اي خاع كالةنب أكاع لبقكؽ ارناةف ياةػف إضػةفتاة  كاػف ثػـ ةػةف اػف 
ناػة اللاػؿ   ػب    ياػة  ػخـ ا ةتيػة  انقػخالاتليف  أك ناػ  الاياػكـ الة اػب لبقػكؽ ارناػةف   كا 

كااـ الاشػت ةا  اػ  البضػة اع كيقػ  الةلايتاػة  اياكـ   اب إا اب ل بقكؽ  يبخخ القا ك م 
فػػػػى  اع الكقػػػػع اػػػػة اػػػػيف اضػػػػةايف الػػػػض البقػػػػكؽ كفػػػػؽ اػػػػة تقتضػػػػيه القصكصػػػػيا  كيايػػػػز

 أ  البضة يا كالقيـ الثقةفيا

كفػػػب ابةكلػػػا الابػػػ   ػػػف اقػػػ ا رشػػػةةليا القصكصػػػيا كاللةلايػػػا فػػػب التلةاػػػؿ اػػػع 
و إلػػب ا قػػ ا  François Julienبقػػكؽ ارناػػةف  يػػ    الاةبػػ  الي ناػػب ف اناػػكا  كليػػةف 

  اةلقصكصػػيا التة يقيػػا ل اػػيةؽ الػػ م تا ػػك ع فػػب إطػػة ق كتبػػع ظ لػػه فةػػ م  ةلايػػا البقػػكؽ
كلةنه فب الكقع  اته يالةخ أف الاط ك  لي  تل يؼ الن   كالخ اايف اةللةلايا  ةااا  زاا 

ناػػة بػػثاـ كتبييػػز  ـ   ػػب اللاػػؿ أك اتاصػػ ا فػػب اياػػكـ بقػػكؽ ارناػػةف اػػةلالنب النظػػ م  كا 
كالتب ؾ   ب ااتكم الااة اا كاليلػؿ  لتبكيػؿ البقػكؽ اػةلالنب اللا ػب إلػب بقػكؽ  ةلايػاأ 
ةاػػػة يػػػ ة   كليػػػةف أف الاتتاػػػع لتطػػػك  اياػػػـك بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب صػػػية ةته اركلػػػب  ي ػػػخق 
ابصػ ا للا يػػا ا ةاػا كشػػخيخم التلقيػػخ  االنػب أنػػه لػـ يظاػػ  فػػب يػـك كلي ػػا  اػؿ اػػاقته  اػػكخ 

ا ةايػػ م  كأ اػػةؿ تبضػػي يا اتلػػخخم ااػػتة قع فتػػ اع تة يقيػػا ات اةاػػا كا ابػػؿ ااتػػخم تنظي يػػ
  ا  الزافأ

 ػػػ ا الاػػػخقؿ ال خيػػػخ فػػػب تنػػػةكؿ القضػػػيا  يباػػػؿ خ ػػػكم ايتكبػػػا إلػػػب خا اػػػب بقػػػكؽ  
ارناةف  لةب يقخاكا اااةاةع  ةخم ك صينا فب نش  ثقةفا البقكؽ  كتلايـ الك ب ااػة   ػب 

نيصةلاـ  ف بقةنؽ الكاقع القةنـ  كال م ينـ  ف  خـ اةتاةؿ تبقؽ أكاع نطةؽ ااةف  خكف ا
صيا "اللةلايا" ةاة يناةب أف تةكف  فا ق الصيا اة ا بع أانيا اليخم الانةؿأ أاة القكؿ ااف 
بقػػػكؽ ارناػػػةف انػػػت    اػػػب ابػػػع  أك صػػػنة ا ابػػػض أك كايػػػا  لػػػـ ياػػػاـ أك يشػػػت ؾ فػػػب 

اػػك قػكؿ ينطػػكم   ػب نظػ م خكنيػػا ا بيػا ات ػػؾ صػية تاة أم اػف الا تالػػةع  يػ  الة ايػا  ف
الا تالةع  إ  يصك  ة كةاناة  ة زم  ف إخا ؾ النب كقياا الة ااا ارناةنيا إ  اف ق ؿ 

 النقؿ أك ا قتاة   ف الة    أك ا قتخا  اهأ
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كاليػػخان  ػػف تاييػػخ أك اظػػة  م أبػػخ ف يقػػب القصكصػػيا كاللةلايػػا فػػب اكضػػكع بقػػكؽ 
اػػػاف ال ػػػخؿ الػػػخان  اػػػيف اليػػػ يقيف لػػػي   ػػػخ ن فة يػػػةن أك نظ يػػػةن قةلصػػػةن   ارناػػػةف  ياةػػػف الػػػز ـ

ناػة  ػك يتضػاف ةػ لؾ  يةتيب اط   الب   كتينيخ ة   ب أا  ف اػييا أك قةنكنيػا ابضػا  كا 
الخان ايةايةن   كتنةز ةن فب الاصةل   ي قػب اظػ ؿ ةثييػا اػف الةاػكض بػكؿ الاةػزم البقيقػب 

صيا    ا الكضع تلةاه اكضك  ااالتةف  تتاثؿ أك  اة فػب ك ا  الخ كم ل لةلايا أك ل قصك 
اةةلطػػا "ازخكا يػػا الالػػةيي " التػػب تشػػك  ايةاػػةع الػػخكؿ الة ايػػا الةاػػ م فػػب التطايػػؽ  فاػػب 
التب ت فع شلة اع الخفةع  ف بقكؽ ارناةف  كتايؿ إلب ت  ي  ةيا اللةلايا  كاع  لؾ فاب 

يةاػػػيا  تتصػػػؿ ااةشػػػ م ااصػػػةلباة اراػػػت اتي يا   تتبػػػ ؾ لااة اػػػا التػػػخقؿ إ    تاػػػة اع ا
 كالبيكيا  كاةض النظ   ف ا ؿ انتاةةةع بقكؽ ارناةف لا ق الخكلا أك ت ؾأ

أاة الاةةلطا الثةنيا  في اخ ة الت  ع اةلقصكصيا اف قاؿ أ  ػ  ارنظاػا التاػ طيا 
خكخيػػػا صػػػةباا الاػػػ ؿ البةفػػػؿ اة نتاةةػػػةع  بيػػػ  يػػػتـ  فلاػػػة ةشػػػلة  لتا يػػػ   يػػػة  أك اب

الخياق اطيػػا  ك ػػخ  البقػػكؽ فػػب الػػخاقؿ  اػػف قػػ ؿ اػػة تاة اػػه أ ازتاػػة ارانيػػا اػػف أ اػػةؿ 
 بقكؽ ارناةفأ ا ةؿالتنةيؿ  كالقاع  كالقا  ضخ الالة ضيف  ك  ب  أااـ النةشطيف فب 

كتت  ػػب ت ػػؾ الاةةلطػػةع اصػػيا قةصػػا  نػػخ التطػػ ؽ لقضػػيا اللةلايػػا كالقصكصػػيا  
يف   ب  ا ا اتشةاةا اف اراةنيخ تتض  قطك تاة فى ضك  اة بي  ياتنخ ةؿ اف ا ت ة 

يناثؽ  ناة اف إشةةليةع أق م  للؿ اف أا ز ة كأةث  ة تلقيخان ااالا إق ا  البػؽ الػخكلب فػب 
التػػػػػخقؿ ارناػػػػػةنب  كالتػػػػػب تت تػػػػػ  رليػػػػػةن   ػػػػػب تاةيػػػػػخ صػػػػػيا اللةلايػػػػػا كنيػػػػػب ااػػػػػ  اع كب ػػػػػ  

ة ةػػػةف تػػخقؿ الػػػخكؿ الةاػػػ م فػػػب الشػػػنكف القصكصػػيا فػػػب التلػػػةطب اػػػع بقػػكؽ ارناػػػةف  كلاػػػ
الخاق يػػا للػػخخ اػػف خكؿ ال نػػك   كقػػ ؽ اػػيةختاة الكطنيػػا  ػػك أ ػػـ ت  يػػةع تطايػػؽ  ػػ ا الااػػخأ 
  ػػب الاػػةبا الخكليػػا  فاػػف الطايلػػب أف ت فضػػه خكؿ ال نػػك  النةايػػا  كاناػػة الا ػػخاف الل ايػػا 

ف ايةاػػػةع تالةػػػخ اػػػاك كاراػػػ ايا  لاػػػة يةتنيػػػه اػػػف ازخكا يػػػا فػػػب التطايػػػؽ  كاػػػة يشػػػكاه اػػػ
 ا  تاة اع الاص بيا   ى أيا خكافع إناةنيا أق مأ

ك  شؾ أف الاخقؿ الصبي  كالنا  الا يـ لتيةخم التل ض لااالا التخقؿ ارناةنب  
لي   ػك اتاػةـ الا تاػع الػخكلب ااػث ن فػب اراػـ الاتبػخم اػةلكقكع تبػع  يانػا الػخكؿ الةاػ م  
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ناة  يتاثؿ البػؿ اااػةطا فػب انػة  خياق اطيػا بقيقيػا  ا    ياػتقيـ كالتب ؾ كفقةن لاصةلباة  كا 
الاتا  الخفةع  ف اقة  النظـ التا طيا التب تنتاؾ بقكؽ اكاطنياة تبع خ كم باةيا الايةخم 

 الكطنيا اف التخقؿ القة  بأ 

كفى ابةكلا الق كا اف اازؽ الخان م الاي  ا بكؿ الل قا ايف القصكصيا كاللةلايا فب 
التلةاؿ اع ا ؼ بقكؽ ارناةف ياةف القكؿ أف القصكصيا   ي كز قاكلاة ل  ت ا   ف 
الا طكيا  أك ةب ا لتا ي  شتب ض ك  القاع كار تخا   اخان   ب بقكؽ ارناةفأ كاني  
الانطؽ    يقاؿ اتقة  ااا اللةلايا ةاا   لتكفي  الةطة  الخكلب  أك إضية  الش  يا   ب 

لخكليا كالاة يا لي ض إ اختاة كالايط م   ب اقخ اع الشلك  كالتبةـ فب ايةاةع القكم ا
 اصي  اللةلـ اةاتقخاـ القكم الص اا كالقكم النة اا   ى بخ اكا أ
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 انمجحث انثبوي

 مصبدر حموق اإلوسبن

تةشػػؼ القػػ ا م اليةبصػػا فػػب  ػػ ك  كتػػة يا بقػػكؽ ارناػػةف  كةػػ ا تطػػك   
لػػػخكلب اػػػةلي خ كبقكقػػػه كب يةتػػػه اراةاػػػيا  كالػػػ م ا ػػػ  ااف ا  تاػػػةـ الػػػكطنب كا

خ  ا لـ يلاخ ة اف قاػؿ  تةشػؼ  ػف أ الػا أنػكاع اػف الاصػةخ  ال نياػيا لاػ ق 
البقػػػكؽ ك ػػػب  ارفةػػػة  الي اػػػييا ل بضػػػة اع القخياػػػا اثػػػؿ الي  كنيػػػا كالصػػػينيا 

اػاةاةع الاػخا   الية يػا  كالانخيا ك ي  ة  كتلةليـ كااةخم ارخيػةف الاػاةكيا  كا 
كالي اييا الايةايا فػب  ػ ا الشػاف  كالااػةخم كالقػيـ التػب تا ػك ع فػب اللخيػخ اػف 
ار  نػػةع كالاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةع القةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف اػػكا    ػػى الااػػتكل 
الخكلب أك ارق يابأ كاػكؼ نتنػةكؿ فياػة ي ػب  ػ ق الاصػةخ  ار الػا اشػب  اػف 

 التيصيؿ 

 انمذيمة: أوالً: انحضبرات اإلوسبوية

للاػع البضػػة اع ارناػػةنيا القخياػػا خك ان  ةاػػةن كابك يػػةن فػػب انػػة  النظ يػػا  
اللةاػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف  فيػػػب البضػػػة م الاصػػػ يا القخياػػػا  الي  كنيػػػاو إشػػػة اع 
كاضػػبا إلػػى ا تاػػةـ الاصػػ ييف القػػخاة  ابقػػكؽ ارناػػةف  إ  يقػػةؿ أف ارلػػه " ع" 

لػا خ اقػةنكف أاةاػه إقةاػا اللػخؿ اػيف إله الشػا   نػخ الاصػ ييف القػخاة  بةػـ ا
النة   ك ك قةنكف اةخ ا  تقةخ اانه نزؿ اف الااة  اةاـ  اة عو  ةاػة يلتاػ  
"إقنػةتكف" أكؿ ا ػػؾ فػػب تػػة يا الاشػػ يا نػةخل اكبخانيػػا اهلل اػػابةنه كتلػػةلى  ااػػة 
أخل إلػػى اػػزكغ  اػػخ  خيػػخ يشػػخخ   ػػى التكبيػػخ  كتقنػػيف اػػ طا الالاػػخ كالةػػة ف  

 ؾ ال م يقيـ اللخؿ ايف النة   كيقيؼ اف كطام التقايـ الطاقب اػيف فظا  الا
 الاص ييفأ

كقػػخ تيػػػةق  "أانابػػػةع اركؿ"   أ  اراػػػ م الثةنيػػا  شػػػ م كأبػػػخ الي ا نػػػا  
اللظػػةـ  اانػػه   يك ػػخ  ػػةنع فػػب  اػػخق  ك  ظاػػ ف تبػػع اػػ طةنه  كأنػػه لػػـ ياػػئ 
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يطػ خ  ا يػةن  كلػـ ياػق  فػب الةا ا أبخ  كلـ يظ ـ أ ا ا   كلـ ياف ف بةن  كلػـ 
أشةةله  اة ن ا  أ    كأف  طةيةق ةةنع ل ايػع ال  ةيػة خكف ااػتثنة  أك تاييػز 
ايػػػػناـأ ةاػػػػة تاتلػػػػع الاػػػػ أم اشقصػػػػيا قةنكنيػػػػا ةةا ػػػػا فػػػػب اللصػػػػك  الاصػػػػ يا 
القخياػػػػا  بيػػػػ  بةاػػػػع ناػػػػة  الػػػػض اراػػػػ  الي  كنيػػػػا الخكلػػػػا ليتػػػػ اع زانيػػػػا 

ى اػػػايؿ الاثػػػةؿ الا ةػػػا "اتػػػة  بتػػػ "  اقت يػػػا  كةػػػةف اػػػف أشػػػا  الا ةػػػةع   ػػػ
كالا ةا "أبا  ني تة م"  كالا ةا "ني تيتب"  كالا ةػا اللظياػا "بتشااػكع" التػب 
بةاػػع اصػػ  ق ااػػا  شػػ يف  ةاػػةن  كا ةػػع الػػا خ فػػب  اػػخ ة شػػاكا  ظياػػة اػػف 

 البضة م كاللاة م كالت ة م الخكلياأ

ايضػػؿ  طػػة  كاػػف  اػػا ثةنيػػا  فقػػخ اػػة اع البضػػة م الصػػينيا القخياػػا  
الػػض الي اػػيا اللظاػػة  اػػف أاثػػةؿ "انشػػيك " ك"ةكنيكشػػيك " فػػب إ ػػ   قػػيـ 
اللػػػخؿ كاراػػػف كالاػػػ ـ اػػػيف النػػػة   ايلػػػةن  إ  نظػػػ  اليي اػػػكؼ "انشػػػيك " إلػػػى 
الضاي  كال باا  اة تاة  اة القةصيتيف الاايػزتيف ل ك ػكخ ارناػةنب  فةلضػاي  

ه تيةيػ ق  كيبػخخ اػ كةه  كيخفلػه كبخق  ك ال م ي لؿ اػف ارناػةف إناػةنةن  يك ػ
لاػػخ يػػخ اللػػكف كالااػػة خم لتقػػ يف  كت ػػؾ  ػػب الاػػاا الالية يػػا الاشػػت ةا اػػيف 
ًن  فضػ ن  ػف أناػة انػةط ك ػك   اللةلايػا فػب بقػكؽ ارناػةف كفقػةن  الاش   ايلةن
ل اليتػػه  ف ػػي  إناػػةنةن اػػف   يا ػػؾ ضػػاي ان  ك ػػك   يةػػكف إناػػةنةن إ ا اػػة انلػػخاع 

اػػا  رنػػه  نػػخاة ياػػ  لن ػػخم  يػػ ق  فينػػه ييلػػؿ  لػػؾ اشػػةؿ ت قػػةنب  فػػب ق اػػه ال ب
 كة خ فلؿ   ى الاكقؼ  أم أنه يتب ؾ اكبب ضاي ق كاخافع  اتب اف خاق هأ

كيناػػػ  إلػػػػى اليي اػػػػكؼ الصػػػػينب الشػػػاي  "ةكنيكشػػػػيك " قكلػػػػه فػػػػب  ػػػػ ا  
 القصكص  إ ا اةخ ايف اللةلـ التاةثؿ اخ ن اف التلػةلب كالتلػةظـ  أصػا  اللػةلـ
ة ػػػه اػػػةبا كابػػػخم  يقتػػػة  فياػػػة  كك الاكا ػػػ  كاليضػػػؿ كالةيػػػة م الػػػ يف يلا ػػػكف 
 ايلةن   ى نش  الا ـ كالكنةـ اة ايف الاش   كي ل النة  أف أاػة  ـ لياػكا فقػط 
 ـ ال يف كلخك ـ  كأف أك خ ـ لياكا فقط  ـ اف أن اك ـ  اؿ ي  اكف إلػى أةثػ  
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تػػكافياـ الانيػػا كيػػكف كف اللاػػؿ  اػػف  لػػؾ  فياينػػكف اػػاؿ اللػػي  ل ااػػنيف إلػػى أف
ل ةاػػكؿ  ككاػػةنؿ الناػػك ل صػػةة   كيةي ػػكف اللػػي  الةػػ يـ لأل ااػػؿ اػػف ال  ػػةؿ  
كالناػػػة   كاليتػػػةاى  كاللػػػةق يف الػػػ يف   أك خ لاػػػـ  كاػػػف أقلػػػخ ـ الاػػػ ض  ػػػػف 
اللاػػؿ  رنػػ اؾ يةػػكف لةػػؿ إناػػةف بقػػه  كتةػػكف بقػػكؽ ارناػػةف اكفػػك م  كتبتػػـ  

 خم أبخ   ياة  كا لؾ ة ه ينت  النة  الث كم"أشقصيا الا أم  ف  يلت

كقػػػػخ اػػػػ ةع البضػػػػة م الانخيػػػػا القخياػػػػا  الانخكاػػػػياو نيػػػػ  الااػػػػة  فػػػػب  
التاةيخ   ى بقكؽ ارناةف  كلةف ضػاف بػخكخ التقةليػخ الانخيػا الال كفػا  ك ػب 
التقةليػػخ التػػب ايػػزع اػػيف الاشػػ  فػػب ااػػتبقةقاـ لت ػػؾ البقػػكؽ انػػة ن   ػػى التي قػػا 

التػػػب ةةنػػػع اػػػةنخم خاقػػػؿ الا تاػػػع الانػػػخم  كالػػػ م انقاػػػـ إلػػػى أ اػػػع الطايليػػػا 
طاقػػػػػةع  أك  ػػػػػة يتاتػػػػػع أ  اػػػػػة اةةاػػػػػؿ بقػػػػػكقاـ  ك ػػػػػب التػػػػػب ق قػػػػػع اػػػػػف فػػػػػـ 
ارلػػػػه"ا ا اة" ت ياػػػػة الطاقػػػػا الثةنيػػػػا التػػػػب ق قػػػػع اػػػػف   ا ػػػػه  كلةػػػػف أقػػػػؿ تاتلػػػػةن 

ااقػؿ  اةلبقكؽ اف اركلى  ثـ تاتب الطاقا الثةلثػا التػب ق قػع اػف    ػه  كتتاتػع
 البقكؽ  كأقي ان تاتب طاقا الاناك يف التب تةكف الخكاا البقكؽأ

إضػػةفا إلػػى اػػة اػػاؽ  تلتاػػ  بضػػة م اػػ خ ال افػػخيف اػػف أ ػػـ البضػػة اع  
القخياا التب أاػااع فػب نشػام كتطػك  اياػـك بقػكؽ ارناػةف  بيػ  أف الاتتاػع 

ب" التػػػب لتػػػة يا الػػػنظـ القةنكنيػػػا كالايةاػػػيا  اػػػكؼ يةتشػػػؼ أف اخكنػػػا "باػػػك اا
اػػةخم قةنكنيػػا  ةل ػػع فػػب ا ا اػػة  ايػػع تيةصػػيؿ الل قػػةع  616ابتػػكع   ػػى 

ارناػػػػةنيا كا  تاة يػػػػا  تلتاػػػػ  اػػػػف أ ػػػػـ الكثػػػػةنؽ القخياػػػػا فػػػػب ا ػػػػةؿ بقػػػػكؽ 
ارناةف  إ  ااتاخفع إ اة  قكا خ اللخؿ كارنصػةؼ اػيف ةةفػا اػكاطنب الشػل  

كاللخكاف  ػناـ  كاػف الاةا ب  ك ةزع   ى فنةع اااشا اناـ ااخؼ  فع الظ ـ 
 لؾ أناة  ل ع ارف اخ ال يف ينتاكف إلى طاقتب الي بيف كأصػبة  الااػف اػف 
الاةا ييف يتاتلكف اةلشقصيا القةنكنيا الةةا ا  ةاة ا تاػع اباةيػا بقػكؽ الاػ أم 

 اكا    ى ااتكل ارا م أك   ى ااتكل الل قةع ا  تاة يا اك ه  ةـأ
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ـ البضػة اع كالالتقػخاع الخينيػا القخياػا  صيكم القػكؿ ااػة تقػخـ أف الظػ 
قػػػخ اشػػػتا ع اشػػػةؿ أك اػػػاق    ػػػى ا اك ػػػا اػػػف ااػػػةخم كقكا ػػػخ الاػػػ كؾ  التػػػب 
تةبػا اليػ ص لةيةلػا  ااتاخفع تلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةف كب يةته اراةايا  كا 
التاتػػع ااػػ ق البقػػكؽ اػػف قػػ ؿ التاةيػػخ   ػػى قػػيـ اللػػخؿ كالااػػةكام  ك فػػع الظ ػػـ 

  ف الاش أ

 ثبويبً: تعبنيم ومجبدئ األديبن انسمبوية:

اػػػ  ـ أف تاػػػايا بقػػػكؽ ارناػػػةف نياػػػاة لػػػـ يػػػنص   ياػػػة خيػػػف  إ  أف ةةفػػػا    
ارخيةف الاػاةكيا قػخ تضػانع ابتػكل  ػ ا الاياػـك ا ػك  ق كالنػةق  ةاػة أضػيع 
  يػػه ا  ليػػا إلايػػا تاػػاك فػػكؽ إ اخم الاشػػ   كأةػػخع   ػػى تاتػػع الاشػػ  اةلة ااػػا 

أف اهلل قػػخ ااػػتق ياـ فػػب ار ض  كاػػق  لاػػـ  ايػػع اػػة   ياػػة كاػػة ارناػػةنيا  ك 
فػػػب اةطناػػػة كاػػػةكل ايػػػناـ   ػػػى اقػػػت ؼ ألاػػػنتاـ كألػػػكاناـ ك قةنػػػخ ـ  كبضػػػاـ 
  ى التلةكف كالتلة ؼ فياة ايناـأ فيب الياكخيا  ن خ الكصػةية اللشػ  التػب ة ػـ 

ة اع اهلل  اػػػػابةنه كتلػػػػةلى ااػػػػة اػػػػيخنة اكاػػػػى   يػػػػه الاػػػػ ـ  قػػػػخ تضػػػػانع إشػػػػ
كاضػػبا لبقػػكؽ ارناػػةف ةبػػؽ ارناػػةف فػػػب البيػػةم  ك لػػؾ اػػةلناب  ػػف القتػػػؿ  

 كبؽ ارناةف فب الا ةيا  ك لؾ اةلناب  ف الا قا  ك ي  ةأ

ك نػػخاة أتػػع الااػػيبيا لػػـ تةيػػ  ةثيػػ ان اػػف فةػػ م البقػػكؽ الطايليػػا اػػكل  
اػػػ ع أناػػػة أاػػػنختاة إلػػػى القػػػةنكف الاقػػػخ  كالالاػػػ   ػػػف ار اخم ارلايػػػا  فقػػػخ ا ت

 ايػػع النػػة  أ ضػػة  فػػب "اا ةػػا اهلل" التػػب تتاػػع لةػػؿ الاشػػ   ك ػػـ فياػػة  ايلػػةن 
  ػػى قػػخـ الااػػةكام  ةاػػة أةػػخع   ػػى بقػػكؽ ارناػػةف اػػف قػػ ؿ أ الػػا ااػػػةخم 
أاةاػػػيا  تاث ػػػع فػػػب قػػػيـ الاباػػػا كاللخالػػػا كالااػػػةكام كارباػػػةفأ ةػػػ لؾ ا تاػػػع 

ييف كبقػػكؽ اللاػػةؿ  ااػػةخم كتلػػةليـ الخيةنػػا الااػػيبيا اباةيػػا بقػػكؽ الااتضػػل
كأةخع اقكم   ى ض ك م ا لتزاـ الخينب كالاػخنب   ػى بػخ اػكا  ل بصػكؿ   ػى 

 البقكؽ كالقيةـ اةلكا اةعأ
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كفػػػب  اع الاػػػيةؽ  أةػػػخ اراػػػ ـ ة اػػػةلا  ةلايػػػا   ػػػى ة ااػػػا ارناػػػةف   
اط ؽ ارناةف  ك  ى ااخأ الااةكام ايف الاشػ   كا  تػ اؼ لاػـ ابقػكؽ أاةاػيا 

ف ا قػت ؼ فياػة ايػناـ  فةلاشػ   ايلػةن ي الاػـ كبػخم ارصػؿ  اةض النظ   ػ
ككبػػػخم الاػػػ ؿ كالاصػػػي   ك ػػػـ اكااػػػيا ةااػػػنةف الاشػػػط    فضػػػؿ لل اػػػب   ػػػى 
أ  اػػػػػب  ك  راػػػػػيض   ػػػػػى أاػػػػػكخ إ  اػػػػػةلتقكل  كقػػػػػخ  ةػػػػػزع ال اليػػػػػا كالي اػػػػػيا 
اراػػػػ ايا لبقػػػػكؽ ارناػػػػةف   ػػػػى ث ثػػػػا  كانػػػػ   ةاػػػػا فػػػػب انظكاػػػػا البقػػػػكؽ 

  أكلاة بقكؽ ارناةف كب يةتػه اصػيته فػ خان اثػؿ البػؽ فػب البيػةم  و30 كالب يةع
كفػػب الب يػػا الشقصػػيا  كثةنياػػة بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه فػػب   قةتػػه اػػةاق يف 
خاقػػػؿ الا تاػػػع الايةاػػػب اثػػػؿ ب يػػػا الػػػ أم كالتلايػػػ   كالبػػػؽ فػػػب الا ةيػػػا  أاػػػة 

اثػػػؿ ثةلثاػػة فينصػػػ ؼ إلػػى بقػػػكؽ كب يػػةع الػػػض الينػػةع كال اة ػػػةع القةصػػا 
 بقكؽ الا أم  كبقكؽ أا ل الب  أ

 ثبنثبً: انفكر وانفهسفة انسيبسية:

إف الػػخ كم إلػػى بقػػكؽ ارناػػةف قػػخ صػػةخفع ك ػػكخان فػػب ظػػؿ اللخيػػخ اػػف  
ا ت ة ةع الية يا كالي اييا قةصا الخ ظاػك  الخكلػا القكايػا البخيثػا ك لػؾ أف 

ي ػػػػا اػػػػف الظ ػػػػـ ا ضػػػػط ااةع ا  تاة يػػػػا كالانةز ػػػػةع الخاق يػػػػا  كاللاػػػػكخ الطك 
كا اػتاخاخ  شػػة ع ة اػػة خكافػػع  ةاػػا لتااػؿ الايةػػ يف كالي اػػيا فػػب الل قػػا اػػيف 
الخكلػا كاليػػ خأ كاػػةل  ـ اػػف تلػػخخ كتاػةيف اراػػاةاةع الية يػػا  اع الصػػ ا انظ يػػا 

  ػػى  –بقػػكؽ ارناػػةف  إ  أنػػه ياةػػف  اػػع كتقاػػيـ  ػػ ا النتػػةا اليةػػ م الاةنػػؿ 
  فة يػا ةاػ ل   ػب  اخ اػا القػةنكف الطايلػب  إلى ث ثا اػخا   -اايؿ التاايط

 كالاخ اا الكضليا  كالاخ اا النيلياأ

 (:Law of Natureمدرسة القانون ال بيع  ) -1
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ييتػػ ض أنصػػة   ػػ ا ا ت ػػةق أف  نػػةؾ بقكقػػةن أاةاػػيا ي ػػ  تكاف  ػػة لةػػؿ  
الاشػػػ  ابةػػػـ طايلػػػتاـ ارناػػػةنيا  كأف التلػػػ ؼ   ياػػػة   يقتضػػػب اػػػكل إ اػػػةؿ 

كالانطػػػؽ  ةتشػػػةفاة  بيػػػ    ياػػػتقيـ ك ػػػكخ ارناػػػةف خكف ابتػػػ اـ  ػػػ ق اللقػػػؿ 
البقػػكؽ كالب يػػةع اراةاػػيا  كقػػخ اػػخأع  ػػ ق الاخ اػػا اػػع اليةػػ م ال كاةنيػػا  ػػف 
النظةـ اللةلاب ل قكانيف  كالتب قةاع   ى أاة  ااػخأ "اللةلايػا"  الػ م اػزغ اػف 

لاشػػ   كالالتػػ ؼ فياػػة قػػ ؿ اػػة نػػةخل اػػه ال كاقيػػكف بػػكؿ الاخينػػا الكابػػخم لةػػؿ ا
 اةلقيـ كالبقكؽ الاتاةكيا ل  ايعأ

كقػػػػخ شػػػػاخع اخ اػػػػا القػػػػةنكف الطايلػػػػب أةاػػػػ  تطػػػػك  لاػػػػة فػػػػب اللصػػػػك   
و  بيناػػػػة كضػػػػع القػػػػةنكف 6691-6661الكاػػػػطى   ػػػػى يػػػػخ "تكاػػػػة ارةػػػػكينب"  

الطايلػػػب فػػػب ا تاػػػا أ  ػػػى اػػػف القػػػةنكف الكضػػػلب  فةلقػػػةنكف الطايلػػػب اة تاػػػة ق 
يا  ػػػػك ال قيػػػػ    ػػػػى أخا  البػػػػةةـ كالضػػػػةاف لبقػػػػكؽ اصػػػػخ  القػػػػكانيف الكضػػػػل

الابةػػكايف  ةاػػة اتقػػ  الػػض الةتػػة  الالةصػػ يف  ػػ ق الاخ اػػا الية يػػا اصػػخ ان 
و الػ م ا تاػ  John Finnis نيايةن لبقكؽ ارناةف  كاف أا ز ـ  ػكف فينػي   

 Basicبقػػكؽ ارناػػةف اػػة  ػػب إ  تلايػػ   اػػة أط ػػؽ   يػػه القيػػ  اراةاػػب  

Good بااه  ز ان   يت ػزأ اػف فةػ م القػةنكف الطايلػب  كبصػ   ةيتػه و  ال م
 الناةنيا فب تبقيؽ ازخ ة  ارناةنيا  الة أ

 :(Positivismالمدرسة الوضعية ) -2

أةػػػخع  ػػػ ق الاخ اػػػا الية يػػػا   ػػػى ضػػػ ك م كضػػػع بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب  
ةع ا اك ا اف القكالػ  القةنكنيػا الا زاػا  كالتػب اػف شػاناة تػكفي  ةةفػا الضػاةن

التب تةيؿ ابت اـ بقكؽ ارناػةف كب يةتػه اراةاػيا  كضػاةف التػزاـ الاػ طا ااػة 
اكا    ى الااػتكل الػخكلب أك   ػى ااػتكل الػنظـ القةنكنيػا الخاق يػاأ فاػع قيػةـ 

  6917الثك م الي ناػيا كصػخك  إ ػ ف بقػكؽ ارناػةف كالاػكاطف الي ناػى  ػةـ 
اةتػػك  لتػػخقؿ خانػػ م القػػةنكف  ظاػػ ع أ ايػػا تػػخكيف البقػػكؽ الطايليػػا فػػى قػػةنكف
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الكضلى  كتتاتع  اف ثـ   اقكم كباةيػاأ لقػخ أضػبى بةػـ القػةنكف  ػك الاليػة  
الابخخ لا ق البقكؽ  كأصا  تخكيناة فى قكا ػخ قةنكنيػا  ػك الااػ ؾ الةةلػ  فػى 
ةةفػػػا خكؿ اللػػػةلـأ كقػػػخ تاػػػكأع  ػػػ ق القكا ػػػخ الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كب يةتػػػه 

ف اللةاػػػا أ  ػػػى خ  ػػػةع ا لاػػػ ـ القػػػةنكنى ك ػػػك الخاػػػتك  أك القػػػةنكف اراةاػػػى  كا 
ةػػػةف ابتػػػ اـ الخكلػػػا لخاػػػتك  ة يتكقػػػؼ   ػػػى اػػػخل خياق اطيػػػا نظةااػػػة الايةاػػػى 
كش  يتهأ كا  ا ةةف  ةلـ اليـك يشاخ تاةينػةن اػيف الػنص القػةنكنى كالتطايػؽ اليل ػى 

اليةصػػؿ لبقػكؽ ارناػػةف فػػى ةثيػ  اػػف الػػخكؿ  إ  أف ابتػػ اـ القػةنكف ياقػػى البػػخ 
 ايف الخكلا ارانيا التا طيا كالخكلا الخياق اطيا التى تبتـ  ايةخم القةنكفأ

كفػػػػى الاخايػػػػا  اقتصػػػػ  بةػػػػـ القػػػػةنكف   ػػػػى بقػػػػكؽ كب يػػػػةع الينػػػػا فػػػػى ضػػػػك  
اريخيكلك يا ال يا اليا التق يخيا  ك ى بػؽ البيػةم  كبػؽ الب يػا  كبػؽ الااػةكام  

فػى ا ػة ع شػتى لصػةل  ارفػ اخ   كبؽ الا ةيا كاع تطك  خك  الخكلا كتخق اة
اتاػػع بةػػـ القػػةنكف ليشػػاؿ بقكقػػةن كب يػػةع اقتصػػةخيا كا تاة يػػا  ةيتاػػة  فة يػػا 

 كالةخم الاكاطنيفأ

كا  ا ةػػػػةف ارطػػػػة  القػػػػةنكنب الاػػػػةنخ يقت ػػػػؼ اػػػػف ا تاػػػػع اقػػػػ  ااػػػػة يلنػػػػب أف  
البقكؽ  اع طايلا ناايا  إ  أف   ا   يلنػب نيػب اراػة  ارق قػب ل لتػزاـ 

 اة  كال م   ي   أف يتكقؼ   ى ا طا القا  كبخ ةأا

و اػػػف أ ػػػـ  كاخ  ػػػ ق الاخ اػػػا الية يػػػا  6911-6117كيلػػػخ اكنتاػػػةيك   
اػػاةاةته الية يػا نصػػ م الشػلك   كالبػػخ  بيػ  ااػتاخؼ  ةنػػ  ةايػ  اػػف ر انػه كا 
اػف ت ةيػز الاػ طا فػب يػخ البػةةـ اصػيا  ةاػا   اػ  إقػ ا ق اضػ ك م تػكاف  ااػخأ 

الػػػ م  لػػػػؿ انػػػه الضػػػػاةف ارةيػػػخ لبقػػػػكؽ ارناػػػةف كب يةتػػػػه  فصػػػؿ الاػػػػ طةع 
اراةاػػػػيا  ةػػػػ لؾ فقػػػػخ شػػػػخخ اكنتاػػػػةيك   ػػػػى أ ايػػػػا كضػػػػ ك م ابتػػػػ اـ القػػػػكانيف 
الكضػػػليا أك اري ةايػػػا  ةاػػػة أط ػػػؽ   ياػػػة أبيةنػػػة  اة تاة  ػػػة اراػػػة  كالاليػػػة  

 ال م يايط    ى ةةفا أناةط الا كؾ الاش م فب أم ا تاعأ
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تػػناض  ػػ ق الاخ اػػا   ػػى فةػػ م  نياػػيا ايةخ ػػة أف ال اة ػػا التػػب يلػػي   
فياة الي خ كيتية ؿ اع أ ضةناة   ػب أصػؿ البقػكؽ التػب يتاتػع ااػةأ كاػف  ػ ا 
الانط ػػػؽ   ياػػػتطيع اليػػػ خ أف يتاتػػػع اػػػام بقػػػكؽ قػػػة ا نطػػػةؽ ال اة ػػػا التػػػب 

 ػػػى تبقيػػػؽ أةاػػػ  قػػػخ  اػػػف يلػػػي  فياػػػة  لػػػ لؾ تبػػػ ص ال اة ػػػا اػػػف  ةنااػػػة  
الانيلػػػا رةاػػػ   ػػػخخ اػػػف ارفػػػ اخ فػػػب الا تاػػػع  كاةلتػػػةلى ياةػػػف قاػػػكؿ التضػػػبيا 
ابقػػػكؽ الػػػض ارفػػػ اخ لاصػػػ با ار  ايػػػا  االنػػػى إاةػػػةف التنػػػةزؿ  ػػػف الػػػض 
البقكؽ فب اايؿ تبقيؽ اص با ا تاة يا أكاع  فل ػى اػايؿ الاثػةؿ    اػةنع 

تلة ضع اع اللقةنخ كارخيػةف الاػاةكيا  اف التنةزؿ  ف ب يا اراخاع الينب إ ا 
أك التنػػػػةزؿ  ػػػػف ب يػػػػا التصػػػػ ؼ فػػػػب الػػػػخقؿ الشقصػػػػب اقةاػػػػؿ ا لتػػػػزاـ ااػػػػخاخ 

 الض ان  اللةااأ

و االاػ   ػ ا ا ت ػةق فػب النظ يػا 6116-6911كيلتا   ي اب اينتػةـ   
اللةاا لبقكؽ ارناةف  بيػ  كضػلع إاػاةاةته الية يػا كالي اػييا ال انػا اركلػى 

با أف الاص با النيليا  ب اراة  فب القػةنكف كالخكلػا كالب يػا  فقػخ فب أط ك 
أشػػة  إلػػى أف البيػػةم ياػػكخ ة اػػيخاف  اػػة  ارلػػـ كال ػػ م  كأنااػػة يبػػخخاف الػػةن اػػة 
يتلػػيف ارقػػخاـ   يػػه اػػف أفلػػةؿ  كاػػة يناةػػب ت ةػػه أك التقػػة    ػػف فل ػػه أ كفػػب 

ؿ ااة اةع الالض ا ب ا  بقا  تطك ع أفةة    ق الاخ اا النظ يا اف ق 
فػػػب الابػػػ   ػػػف ا اك ػػػا اػػػف الكاػػػةنؿ كااليػػػةع التػػػب تبقػػػؽ أةاػػػ  قػػػخ  اػػػف 
 الانةفع  كتضاف قية  ةايا الالةخم كخ  ةتاة   ى أاة   الب كلي  ف خيةنأ

 راثعبً: االتفبليبت وانمواثيك رات انطبثع انذوني واإللهيمي:

اةرضةفا إلى ارفةة  كا  تاةخاع التب زقػ ع ااػة البضػة اع القخياػا   
كتلةليـ ارخيةف الااةكيا  كنظ يػةع اليةػ  الايةاػب كالي اػيب اقصػكص بقػكؽ 
ارناػػةف ةاػػة اػػ ؼ الايػػةف  فقػػخ تا ػػك ع قصػػا الةيػػة  ارناػػةنب اػػف أ ػػؿ بقػػكؽ 
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ة يقيػػا الاةاػػا  ارناػػةف فػػب ااػػةخم كقػػيـ  ػػخخ ةايػػ  اػػف ار  نػػةع كالكثػػةنؽ الت
كالتب أق ع بقكقةن أاةايا لإلناػةف اةػض النظػ   ػف  ناػيا خكلتػه  أك ال ااطػا 

" Manga Cartaالكطنيا التب تبةاه  كةػةف اػف أا ز ػة كثيقػا "اللاػخ ار ظػـ 
  كالتب شة ع  از اػيةخم الخاػتك    ػى الا ػؾ فػب إن  تػ ا  كا  ػ ف 6661 ةـ 

  أك اػػة يلػػ ؼ اػػي  ف 6991 يةيػػا  ػػةـ بقػػكؽ ارناػػةف اةلك يػػةع الاتبػػخم ارا
"في  ينيػػػة"  كالػػػ م  ػػػةل   ػػػخخان اػػػف الااػػػةنؿ الاةاػػػا الاتل قػػػا ابقػػػكؽ كب يػػػةع 
ارناةف  ثـ إ  ف الثك م الي نايا الةا ل أك اة يلػ ؼ اػػ"إ  ف بقػكؽ ارناػةف 

  كتضاف ا اك ا اف الااةخم كالقػيـ الاةاػا 6917كالاكاطف" ال م صخ   ةـ 
 ارناةفأ فب ا ةؿ بقكؽ

كاع  لؾ  فقخ اخأ تقنيف أكضةع بقكؽ ارناةف فػب اللصػ  البػخي  اػع  
  بيػ  نصػػع خياة ػا الايثػػةؽ   ػػى أف 6711كضػع ايثػػةؽ اراػـ الاتبػػخم  ػػةـ 

شػػػػلك  اراػػػػـ الاتبػػػػخم تالةػػػػخ اػػػػف  خيػػػػخ إياةناػػػػة اػػػػةلبقكؽ اراةاػػػػيا لإلناػػػػةف 
كصػػةي  ة اػػف بقػػكؽ كاة ااػػا اليػػ خ كقػػخ ق  كااػػة ل   ػػةؿ كالناػػة  كاراػػـ ةاي  ػػة 

اتاػػةكياأ كفػػب اػػايؿ إ طػػة  ااػػةبا أةاػػ  لااػػالا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب الايثػػةؽ  
فقخ  ة  نص اليق م الثةلثا اػف الاػةخم اركلػى ليالةػخ   ػى ضػ ك م "تلزيػز ابتػ اـ 
بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع اراةاػػيا ل نػػة   ايلػػةن  كالتشػػ يع   ػػى  لػػؾ إط قػػةن 

أك الػػخيف أك اللػػ ؽ"  كاث ػػع  ػػ ق النصػػكص اػػ  تاييػػز ااػػا  ال ػػن  أك ال ةػػا 
الكاضبا اشاف بقكؽ ارناةف فب ايثةؽ اراـ الاتبخم ا  خ اخايػا فقػط  بيػ  
قطػع اراػـ الاتبػخم قطػكاع اتاػة  ا كبثيثػا فػب اػايؿ إقػ ا  بقػكؽ ارناػػةف 
كب يةتػػه اراةاػػيا  كاػػخأع  اكخ ػػة ايصػػخا  ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف 

 أ6711اا  فب اللةش  اف خيا

كقخ ةةف نص  ػ ا ار ػ ف الػخان اةراػة  لق ػؽ  اليػا  ةاػا فػب ا ػةؿ  
ةاػة  ػة  فػب  –إق ا  بقكؽ ارناػةف كب يةتػه اراةاػيا  كلػـ يةػف الاقصػكخ اػه 
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"أف يقػػخـ ا اك ػػا ضػػني ا اػػف الاػػكاخ القةنكنيػػا الا زاػػا   -ة اػػةع أبػػخ الاػػ اقايف
اف بقػكؽ ارناػةف  ياةػف أف كلةنه ةةف اةرب ل إ  نػةن  ػف ااػةخم  ةلايػا اشػ

يياػػـ   ػػى نطػػةؽ كااػػع  كيةػػكف ا ااػػةن ر ػػ ا اع  بقػػا  ك ػػك اػػة بػػخ  اةليلػػؿ 
بيػػػ  ق  ػػػع اػػػف  بػػػـ  ػػػ ق الكثيقػػػا الخكليػػػا ا اك ػػػا اػػػف الصػػػةكؾ كاللاػػػكخ 
الاةاػػا اشػػاف بقػػكؽ كب يػػةع ارناػػةف اراةاػػيا أا ز ػػة اللاػػخ الػػخكلب القػػةص 

خكلب القػػػػػةص اػػػػػةلبقكؽ ا قتصػػػػػةخيا اػػػػػةلبقكؽ الاخنيػػػػػا كالايةاػػػػػيا  كاللاػػػػػخ الػػػػػ
ًن  ف اراـ الاتبخم  ةـ   أ6711كا  تاة يا كالثقةفيا  كال  اف صخ اى
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 انمجحث انثبنث

 فئبت حموق اإلوسبن

ابةػػـ الطايلػػا الاتطػػك م لاياػػـك بقػػكؽ ارناػػةف  فقػػخ تطػػك ع  ػػ ق البقػػكؽ اػػف بيػػ   
أنكا اة كفنةتاة كأالةخ ة  اةت ةق الشاكؿ كالتةةاؿ كالت ااط  كي بػظ فػب  ػ ا الصػخخ أف ااػالا 
تصػنيؼ بقػكؽ ارناػةف  اةزالػع ااػالا تقخي يػا تقت ػؼ اػف اةبػ  إلػى رقػ   نتي ػا اقػػت ؼ 

أف تتاػةيف  –كالبةلػا  ػ ق  –تب يتـ   ى أاةااة   ا التصنيؼأ    ػ ك اللنةص  كالالةيي  ال
ا تاةخاع الاةبثيف اشاف تصػنييةع بقػكؽ ارناػةف كتقاػياةتاة الاقت يػا  فكفقػةن لاليػة  طايلػا 
البػػؽ أك اب ػػه الػػ م يشػػا ه اباةيتػػه  فقػػخ  ػػ ل اللاػػؿ فػػب نطػػةؽ ارخايػػةع  اع الصػػ ا   ػػى 

اػػػيف بقػػػكؽ اخنيػػػا  كأقػػػ ل ايةاػػػيا  كثةلثػػػا اقتصػػػةخيا ك التاييػػػز فػػػب نطػػػةؽ بقػػػكؽ ارناػػػةف 
 ا تاة يا ك ثقةفيا  أك  ي   لؾأ

ةاػػة يب ػػك لػػالض الاػػةبثيف التاييػػز اػػيف بقػػكؽ ف خيػػا كأقػػ ل  اة يػػا  كاليػػة  التاييػػز  
 نػػػة  ػػػك الااػػػتييخ اػػػف  ػػػ ق البقػػػكؽ أك اػػػف تقػػػ  ع لػػػه  بيػػػ  تلتاػػػ  البقػػػكؽ الي خيػػػا ااثةاػػػا 

إ  أناػػة ت ػػؾ البقػػكؽ التػػب يتاتػػع ااػػة اليػػ خ ةكبػػخم قةنكنيػػا اتايػػزم ؿ فػػب بقػػكؽ ارناػػةف  صػػار
اص ؼ النظ   ف انتاةنه إلى ا اك ا ا تاة يا الينا  كأاة البقكؽ ال اة يا فاػب البقػكؽ 
التب تات ـز ااة اتاة كالتاتػع ااػة  ك ػكخ ا اك ػا اػف ارشػقةص الػ يف يشػت ةكف فياػة ايػناـ 

  يبػكؿ خكف إاةػةف القػكؿ اػاف ثاػا صػيا ازخك ػا  فب قصةنص كااةع الينا  ايخ أف  لؾ
لػػالض  ػػ ق البقػػكؽ  االنػػى أنػػه يصػػ  النظػػ  إلياػػة فػػب رف الػػةن   ػػى أناػػة بقػػكؽ  -أبيةنػػة –

ف خيا اثؿ ب يا اللقيخم  كبقكؽ  اة يا ااتنةخان إلى أف ااة اػا  ػ ا البػؽ يةػكف اتلػ  ان  اػة 
 أو2 اتهلـ ينق ط الي خ فب  اة ا يشة ةه أف اخ ة الالتقخ  

                                                           

  و2 
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ك نػػةؾ تصػػنيؼ رقػػ  يلتاػػخ   ػػى اليػػة  الظػػ كؼ التػػب يػػتـ فػػب اػػيةقاة تطايػػؽ بقػػكؽ  
ارناػػةف  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ التاييػػز اػػيف البقػػكؽ كالب يػػةع اراةاػػيا التػػب تق   ػػة التشػػ يلةع 
الكطنيػػا كالخكليػػا لإلناػػةف فػػب كقػػع الاػػ ـ  ك ػػب البقػػكؽ التػػب تق   ػػة كتنظااػػة قكا ػػخ القػػةنكف 

ارناػػػػةف  كاػػػػيف البقػػػػكؽ كالب يػػػػةع التػػػػب ي ػػػػ  أف يتاتػػػػع ااػػػػة ارفػػػػ اخ أثنػػػػة  الػػػػخكلب لبقػػػػكؽ 
الانةز ةع الاا با كالب ك   الخكليػا كالخاق يػا   ػى بػخ اػكا   كتاػاى القكا ػخ الاقػ  م لاػ ق 

 الينا اف البقكؽ اةلقةنكف الخكلب ارناةنبأ

خي  اػػف  ةنػػػ  ككفقػػةن ل اليػػة  التػػة يقب فػػب تطػػك  اضػػاكف بقػػكؽ ارناػػةف  فقػػخ  ػػ ل البػػ
الاػةبثيف  ػف ث ثػا أ يػةؿ اتلةقاػا اػف بقػكؽ ارناػةف  فانػةؾ ال يػؿ اركؿ القػةص اػػةلبقكؽ 
الاخنيا كالايةايا الاانيا   ى فة م الب يا  كالتب تقخـ الباةيػا ضػخ انتاةةػةع الخكلػا الاك اػا 

كالثقةفيػا  ضخ ارشقةص  كقخ لبؽ اه ال يؿ الثةنب الاتل ؽ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يػا
الاانيػا   ػى أاػػة  الااػةكام  كالتػػب تةيػؿ البصػكؿ اري ػػةاب   ػى الاػػ ع كالقػخاةع كاليػػ ص 
ا  تاة يػػا  كاةلاثػػؿ اقتضػػع البة ػػةع البةليػػا اػػ كز ال يػػؿ الثةلػػ  لبقػػكؽ ارناػػةف الاانػػى 

   ى أاة  التضةاف ايف الشلك   كال م يتط   أشةة ن  خيخم اف التلةكف الخكلبأ

ف التاةيػػػػخ   ػػػػى أف الظػػػػـ ت ػػػػؾ التصػػػػنييةع التػػػػب ط بتاػػػػة ارخايػػػػةع  اع كاػػػػةل  ـ اػػػػ 
الصػػ ا  قػػخ  ػػة ع لقخاػػا أ ػػ اض أةةخيايػػا ابتػػا  ك    قػػا لاػػة اػػةلكاقع اليل ػػب  الػػ م يشػػاخ 
قخ ان ةاي ان اف التخاقؿ كالتةةاؿ ايف اقت ؼ أشةةؿ كفنةع بقػكؽ ارناػةف ةاػة اػاؽ  ةػ ق  إ  

رقيػػػ  الػػػ م يايػػػز فػػػب إطػػػة ق اػػػيف ث ثػػػا أ يػػػةؿ اتلةقاػػػا اػػػف أنػػػه ياةػػػف القػػػكؿ أف الاليػػػة  ا
البقػػكؽ  يةػػةخ يةػػػكف  ػػك الاليػػػة  ارةثػػ  شػػػيك ةن  لػػخل أ  ػػػ  الاػػةبثيف كاللػػػةا يف فػػب ا ػػػةؿ 

 بقكؽ ارناةف  ااة ياكغ كيا   ال ةكف إليه فب   ا الاقةـأ

 أوالً: انجيم األول )انحموق انمذوية وانسيبسية(:
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لةػػػؿ اػػػكاطف فػػػب خكلتػػػه  كية ػػػ    ياػػػة طػػػةاع ا اتنػػػةع  ػػػف  ك ػػػب البقػػػكؽ التػػػب تثاػػػع 
و اػف  ار ػ ف 66-1ا  تخا    ياػة اػف قاػؿ الاػ طا الل يػة فػب الخكلػا  كقػخ ابتػكع الاػكاخ  

اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى  ػػ ق البقػػػكؽ  كفصػػ تاة اػػكاخ اللاػػخ الػػخكلب القػػةص اػػػةلبقكؽ 
اناػة   ػى طةنيػا البقػكؽ الاخنيػا  كالتػب    كيبتػكم الشػؽ اركؿ6711الاخنيا كالايةايا  ػةـ 

تلا   ف البخ ارخنى الض ك م ل بيةم لةؿ ف خ فب ا تاػع ايةاػب اػنظـ  كتشػاؿ البػؽ فػب 
البيػػةم كابتػػ اـ الب يػػةع الي خيػػا  كب اػػا البيػػةم الشقصػػيا  كب يػػا التيةيػػ  كا  تقػػةخ  كب يػػا 

يػػتـ إق ا  ػػة ل اػػكاطف  كتثاػػع لػػه الػػ أم كالتلايػػ   أاػػة الشػػؽ الثػػةنب فيبتػػكم   ػػى البقػػكؽ التػػب 
كبػػػخق ااك ػػػ   ػػػ ق الصػػػيا الخاػػػتك يا الاتاث ػػػا فػػػب البصػػػكؿ   ػػػى ال ناػػػيا  كتشػػػاؿ بقػػػكؽ 

 الاشة ةا الايةايا  كقصكصةن بؽ التصكيع كا نتقة أ

  النػى لاػة خكف  نهكاةل  ـ اف أف ةةفا   ق البقكؽ  ب بقكؽ ف خيا اةراة   إ  أ 
فػػب اػػاةع الينػػا  كتاػػة   فػػب ةنياػػة  ػػ ق البقػػكؽ  كاةلاثػػؿ  ك ػػكخ  اة ػػا تشػػت ؾ اػػع اليػػ خ

ياةف القكؿ أف التاييز الصةـ  ايف بقكؽ اخنيػا كأقػ ل ايةاػيا  يػ  قػةنـ فػب الػض أنكا اػة 
كاي خاتاة قصكصةن "ب يا ال أم كالتلاي " التب تلخ بقةن ل ي خ  اكاةن كبقػةن ل اػكاطف   ػى ك ػه 

 القصكصأ

 البقكؽ اشب  اف التيصيؿ  كنتنةكؿ  فياة ي ب  الض   ق 

 الحق ف  الحياة: -1

كيلخ البؽ فب البيةم أبخ البقكؽ الطايليا التب يتليف ةيةلتاػة لةػؿ إناػةف  ك ػك يلنػب  
التزاـ الاػ طا اللةاػا اةلقيػةـ اا اػةؿ الينػا تضػيب   ػى البيػةم قياػا اث ػى  ك  تقتصػ  باةيػا 

ناػة يتط ػػ   لػػؾ أيضػػةن   ػ ا البػػؽ   ػػى  ػخـ الااػػة  اػػه اػف قاػػؿ الاػػ طا اللةاػا فػػب الخكلػػا كا 
التػػزاـ الاػػ طا اللةاػػا اانػػع بػػخك  ا  تػػخا    يػػه اػػف  ةنػػ  ارفػػ اخ  كالاينػػةع  كال اة ػػةع 
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 ناػةن إلػػى  نػ  اػػع كضػػع التشػ يلةع كالقػػكانيف التػػب تبقػؽ  ػػ ق الباةيػػا اشػةؿ فل ػػب  كت تػػ  
 ال زا    ى اف يلتخم   ى   ا البؽ اام شةؿ اف ارشةةؿأ

أةثػػ  اػػف اتيةقيػػا خكليػػا   ػػى  ػػ ا البػػؽ اشػػةؿ صػػ ي  فػػب انكخ ػػة  كاػػف  كقػػخ نصػػع 
و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى بػػؽ ةػػؿ فػػ خ فػػب البيػػةم 1أا ز ػػة نػػص الاػػةخم  

و اػػف اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا 1كالب يػػا كالاػػ اا الشقصػػيا  كنػػص الاػػةخم  
أنه   ي كز ب اةف أبخ اف بيةته تلاػييةن  كةػ لؾ     ى أف بؽ البيةم ا ـز لةؿ إناةف  ك 

ي كز البةـ القكاا ار خاـ فب الا خاف التب لـ ت     ق اللقكاا  إ  ةلقكاػا   ػى أشػخ ال ػ انـ 
قطػػك م كفقػػةن ل تشػػ يع النةفػػخ كقػػع ا تةػػة  ال  ياػػا  كاػػف ثػػـ   ي ػػكز تطايػػؽ  ػػ ق اللقكاػػا  إ  

اػػا اقتصػػا  كرم شػػقص بةػػـ   يػػه اةر ػػخاـ ااقتضػػى بةػػـ اػػةع كناػػةنب صػػةخ   ػػف ابة
بؽ التاة  الليك القةص أك إاخاؿ اللقكاا  ةاة أنه   ي كز البةـ ااػ ق اللقكاػا   ػى  ػ انـ 

 اقت فتاة البكااؿ  أك ارشقةص خكف الثةانا  ش  اف اللا أ

 الحق ف  الشخصية القانونية: -2

ص ت ػػ  لػػه ار  يػػا القةنكنيػػا انػػ  ال بظػػا التػػب يكلػػخ فياػػة الشػػق نػػهاػػالخل  ػػ ا البػػؽ أ 
اػف ثػـ  –ابي  يةخك شقصةن اف أشقةص القةنكف ال م ينتاب إليه ا ااطا ال نايا كيبؽ له 

ةفػػا ا لتزااػػةع التػػب ي تااػػة القػػةنكفأ كاػػع ا ك ػػه اػػف ةالتاتػػع اةةفػػا البقػػكؽ  كةػػ ا التباػػؿ ا –
 خ ةةاػػؿ أ  يػػا ال شػػخ التػػب بػػخخ ة القػػةنكف خكف اػػة  ػػة ض اػػف  ػػكا ض ار  يػػا  يصػػا  اليػػ

الك ك  كأ  يا ارخا   فيبؽ له أف ياةش  انياه ةةفػا التصػ فةع القةنكنيػا كاناػة أف تةػكف لػه 
  اته الاةليا الااتق ا اةؿ اة تشتاؿ   يه اف بقكؽ ككا اةع اةلياأ

 الحق ف  حرمة الحياة الخاصة: -3
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قػػػةنكنب فػػػب  ػػػك أبػػػخ البقػػػكؽ الاخنيػػػا  كايػػػةخق  ػػػخـ التػػػخقؿ التلاػػػيب أك اشػػػةؿ  يػػػ   
ا ايتػه كأاػ ته كا ااػ ته  ك  ػى  ػ ا اراػة  اػالب اا الشقصيا ل يػ خ  كاػة يتيػ ع  ناػة ةب  

فػػ  ي ػػكز ل اػػ طا اللةاػػا فػػب الخكلػػا أف تتػػخقؿ فػػب ااةشػػ م  ػػ ا البػػؽ  إ  إ  تػػـ  ػػ ا التػػخقؿ 
ـ ااك ػػ  نػػص قػػةنكنب اػػف نةبيػػا  كاػػخا ضػػ ك يةن لباةيػػا اراػػف كالنظػػةـ اللػػةـ  أك لانػػع ال ػػ ان

 كباةيا بقكؽ ااق يف اف نةبيا أق لأ

و اػػػف 66كقػػخ نصػػع أةثػػػ  اػػف اتيةقيػػػا خكليػػا   ػػػى  ػػ ا البػػػؽ  ك اػػف أا ز ػػػة الاػػةخم   
ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف  كالتب نصع   ػى ضػ ك م  ػخـ تلػ ض أبػخ لتػخقؿ تلاػيب 

 ع تنػػةؿ فػػب بيةتػػه القةصػػا  أك البيػػةم القةصػػا راػػ ته  أك ااػػةنه  أك ا ااػػ ته  أك لباػػ
و اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب القػػػةص اػػػةلبقكؽ 69اػػػف شػػػ فه كاػػػالته  ك ػػػك اػػػة أةختػػػه أيضػػػةن الاػػػةخم  

 الاخنيا كالايةاياأ

 

 حرية الرأي وال عبير: -4

يشػػةؿ  ػػ ا البػػؽ اللاػػكخ اليقػػ م فػػب انظكاػػا البقػػكؽ الايةاػػيا  بيػػ  يةػػكف ل اػػكاطف  
الب يػا فػب التلايػ   ناػة طةلاػة أف ااك اه ب يا ا تنةؽ اة يشة  اف ر ا  كأفةة   اؿ كاط ؽ 

  ا   يقةلؼ اللقؿ كالانطؽ  كيقصخ اه أف تتكاف  الب يا لةؿ ف خ فػب الا تاػع ل تلايػ   ػف 
ر انػػه كأفةػػة ق ل نػػة  اػػكا  ةػػةف اشقصػػه أك اةيػػ   لػػؾ اػػف كاػػةنؿ النشػػ  كا تصػػةؿ  كاػػف ثػػـ 

التػب تػ تاط اػه   ػى  فاك بؽ أاةاب يتي ع  نه ا اك ا ةايػ م اػف البقػكؽ كالب يػةع اللةاػا
نبػػػك كثيػػػؽ  كاناػػػة ب يػػػا ار ػػػ ـ كالصػػػبةفا  كب يػػػا اراػػػخاع كالينػػػكف  كالبػػػؽ فػػػب الال فػػػا  

 كب يا الاب  الل اب  ك ي  ةأ

كقػػخ   اػػع  ةلايػػا الاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةع الخكليػػا كارق يايػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف إلػػى  
 ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف    ى بػؽ و اف ار 67إق ا    ا البؽ  كاف  لؾ نص الاةخم  
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ةػػؿ شػػقص فػػب التاتػػع اب يػػا الػػ أم كالتلايػػ   ااػػة يشػػا ه  ػػ ا البػػؽ اػػف ب يػػا ا تنػػةؽ اا ا  
خكف اضػػػةيقا  كالتاػػػة  ارناػػػة  كارفةػػػة   كت قياػػػة كنق اػػػة إلػػػى ااقػػػ يف اايػػػا كاػػػي ا  كخكناػػػة 

بقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياأ و اػػف اللاػػخ الػػخكلب القػػةص اػػةل67ا تاػػة  ل بػػخكخ  ثػػـ نػػص الاػػةخم  
كنظػػ ان إلػػى أ ايػػا  ػػ ق الاػػكاخ كا ةزيتاػػة فػػب انظكاػػا بقػػكؽ ارناػػةف  فقػػخ تػػـ تااػػي  ا ةػػز 
خكلب قةص ل خفةع  ف ب يا ال أم كالتلاي   كيط ؽ   يػه ااػـ ا ةػز  الاػةخم التةاػلا  شػ و 

 و  كاق ق ال نياب فب اللةصاا الا يطةنيا لنخفأArticle 19أك  

 ل جمع السمم :الحق ف  ا -5

ك ػػػك بػػػؽ كثقػػػا الصػػػ ا اػػػةلبؽ فػػػب ب يػػػا الػػػ أم  –يلػػػ ؼ البػػػؽ فػػػب الت اػػػع الاػػػ اب  
ااف يةكف ل اكاطنيف بػؽ الت اػع فػب اراػةةف اللةاػا ليلاػ كا  ػف ر اناػـ اةلقطةاػا  –كالتلاي  

أك الانةقشػػػػػا أك تاػػػػػةخؿ اا ا  فػػػػػب قضػػػػػةية تاااػػػػػـ  كيشػػػػػاؿ  ػػػػػ ا البػػػػػؽ تنظػػػػػيـ ا  تاة ػػػػػةع 
 التظة  اعأكا  تصةاةع ك 

كقػػخ ةي ػػع الاكاثيػػؽ الخكليػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  ػػ ا البػػؽ  كاػػف  لػػؾ نػػص الاػػةخم  
و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى بػػؽ ةػػؿ شػػقص فػػب ب يػػا ا شػػت اؾ فػػب 67 

و اػف اللاػخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا 66ا  تاة ةع كال اليةع الا ايا  كةػ لؾ نػص الاػةخم  
أف يةكف البؽ فب الت اع الا اب الت فةن اػه  ك  ي ػكز أف يكضػع اػف القيػكخ كالايةايا   ى 

  ػػى ااة اػػا  ػػ ا البػػؽ  إ  ت ػػؾ التػػب تيػػ ض طاقػػةن ل قػػةنكف  كتشػػةؿ تػػخااي  ضػػ ك يا  فػػب 
ا تاػػػع خياق اطػػػب  لصػػػيةنا اراػػػف القػػػكاب  أك الاػػػ اا اللةاػػػا  أك النظػػػةـ اللػػػةـ أك باةيػػػا 

 اا  أك باةيا بقكؽ ااق يف كب يةتاـ"أالصبا اللةاا  أك ااخا  اللة

 حرية الفكر والضمير والعقيدة: -6
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ك ػػك اػػف البقػػكؽ ال زاػػا لإلناػػةف اػػكا  ةػػةف اكاطنػػة أك  يػػ  اػػكاطف  كااك ػػ   ػػ ا  
البؽ يةػكف لةػؿ إناػةف ب يػا اقتيػة  الػخيف الػ م يػالاف اػه  كبقػه فػب أف يلاػ  انيػ خان أك اػع 

 ػػػف الخيةنػػػا أك اللقيػػػخم التػػػب يػػػالاف ااػػػة  كقػػػخ  ػػػة ع رقػػػ يف  اصػػػك م   نيػػػا أك  يػػػ    نيػػػا  
الصػػية ا اركلػػى لاػػ ا البػػؽ فػػب انػػكخ ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف  بيػػ  نصػػع الاػػةخم 

و انه   ى بؽ ةؿ شقص فب ب يا الية  كالك خاف كالخيف  ك  ػى أف  ػ ا البػؽ يشػاؿ 61 
قةاػا الشػػلةن  ب يتػه فػب تةييػ  خينػػه أك التقػخق  كب يتػه فػػب إظاػة  خينػه أك  التقػػخق  اةلتلاػخ كا 

 كالااة اا كالتل يـ  ااي خق أك اع  اة ا  كأاةـ الاأل أك   ى بخمأ

و اف اللاخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا 61كاةل  ـ اف تاةيخ   ق الالةنب فب نص الاةخم   
ق كالايةايا  إ  أف   ق الاةخم أضةفع إاةةنيػا إقضػةع ب يػا اليػ خ فػب إظاػة  خينػه أك التقػخ

ل قيكخ الانصكص   ياػة فػب القػةنكف  كالتػب تةػكف ضػ ك يا لباةيػا الاػ اا اللةاػا أك النظػةـ 
اللػػةـ أك الصػػبا اللةاػػا أك ااخا  اللةاػػا أك بقػػكؽ ااقػػ يف كب يػػةتاـ اراةاػػيا  ةاػػة أةػػخع 
  ى تلاخ الخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا اللاػخ اػةبت اـ ب يػا اااػة  أك اركصػية   نػخ ك ػكخ ـ فػب 

 ت ايا أك خ ـ خينيةن كق قيةن كفقةن لقنة تاـ القةصاأتاايف 

 حرية ال نقل: -7

يلتا    ا البؽ اف الض ك اع الاااا التب   ياةف ل اػ   ا اػتةنة   ناػة  كبقػةن اػف  
أ ػػـ بقكقػػه الطايليػػا  كأبػػخ أكضػػ  اظػػة   ب يتػػهأ كيت تػػ    ػػى  ػػ ا البػػؽ كا ػػ  الاػػ طا 

يـ اصػك م قةنكنيػا خاقػؿ أ اضػياة  اب يػا التنقػؿ فػب اللةاا فب التاةخ اف تاتع ةػؿ شػقص اقػ
 ايع أنبة  الا خ خكف تقييخ أك اضةيقا اف  ةن  أبخ  فض ن  ف قخ ته   ى اةػةخ م الػا خ 

و اف ار ػ ف اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف 61كاللكخم إلياة اب يا تةاا  ك  يه فقخ نصع الاةخم  
ابػػؿ إقةاتػػه خاقػػؿ بػػخكخ الخكلػػا  ااػػة يشػػا ه   ػػى بػػؽ ةػػؿ فػػ خ فػػب ب يػػا التنقػػؿ كفػػب اقتيػػة  

 لؾ اف بقه فب اةةخ م أم ا خ  ااة فياة ا خق  كفب اللكخم إلى ا ػخقأ كفػب  اع الاػيةؽ   ػة  
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و اف اللاخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا ليالةػخ بػؽ ةػؿ فػ خ اقػيـ اصػيا 66نص الاخم  
 ية  اةةف إقةاته ضاف  لؾ ارق يـأقةنكنيا ضاف إق يـ خكلا اة فب ب يا ا نتقةؿ  كفب اقت

 حق المشاركة ف  إدارة الشئون العامة: -8

تلتاػػ  الاشػػة ةا الايةاػػيا أبػػخ ال ةػػةنز اراةاػػيا التػػب تقػػـك   ياػػة الخياق اطيػػا  اػػؿ إف  
إينةع الخياق اطيا كازخ ة  ػة إناػة يتكقػؼ اشػةؿ ةايػ    ػى إتةبػا ف صػا الاشػة ةا لةةفػا فنػةع 

ك ل اة بقةن يتاتع اه ةؿ ف خ فب الا تاعأ ك  يه ياةػف القػكؿ أف  ػ ا البػؽ الشل  كطاقةته  
اة  ػك إ  تتػكي  لااة اػا ةةفػا البقػكؽ الايةاػيا ارقػ ل  بيػ  تشػةؿ ااة اػا  ػ ق البقػكؽ 
كالب يػػةع اػػاي ن ل اشػػة ةا اصػػك  ة الاتلػػخخ  كاناػػة الاشػػة ةا فػػب إخا م الشػػنكف اللةاػػا  كالتػػب 

لطك يػػػا التػػػػب تاةػػػف أفػػػػ اخ الا تاػػػع اػػػف اقتيػػػػة  البةػػػةـ كالنػػػػكا  تلاػػػ   ػػػف ت ػػػػؾ ارنشػػػطا ا
 كصية ا الايةاا اللةاا اكا  ةةف  لؾ اط يقا ااةش م أك  ي  ااةش مأ

كقػخ   اػع أ  ػ  الاكاثيػؽ كا تيةقيػةع الخكليػا كارق يايػا القةصػا ابقػكؽ ارناػةف إلػػى  
لػةلاب لبقػكؽ ارناػةف   ػى و اف ار ػ ف ال66ا  ت اؼ اا ا البؽ  كاف  لؾ نص الاةخم  

بػػػؽ ةػػػؿ فػػػ خ فػػػب إف يشػػػة ؾ فػػػب إخا م الشػػػنكف اللةاػػػا لا ػػػخق  أاػػػة ااةشػػػ م أك اكااػػػطا ااث ػػػيف 
يقتة كف فب ب يا  كأف تتة  له   ى قخـ الااػةكام  اكاػةن اػع ااقػ يف ف صػا تق ػخ الانةصػ  

ط اػػ طا اللةاػػاأ اػػف نةبيػػا أقػػ ل  أةػػخع  اع الاػػةخم أيضػػةن   ػػى أف إخا م الشػػل   ػػب انػػة
البةـ  كأناة تت  ى اف ق ؿ انتقةاةع نزياا ت  ل خك يةن اة قت اع اللةـ  ك  ى قػخـ الااػةكام 
اػيف النػػةقايف  كاةلتصػكيع الاػػ م  أك اػي  ا  اةػػةفئ اػػف بيػ  ضػػاةف ب يػا التصػػكيع  كقػػخ 

لاػخ و اػف ال61تـ ا ك م   ق القيـ كالااةخم البةةاا لبؽ الاشة ةا ا م أق ل فب انكخ الاػةخم  
 الخكلب ل بقكؽ الاخنيا كالايةاياأ

 الحماية ضد الحجز أو االع قال ال عسف : -9
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يلتاػػ   ػػ ا البػػؽ اػػف اراػػك  ارناػػةنيا كالطايليػػا الاةاػػا التػػب ي ػػ  ةيةلتاػػة اػػف قاػػؿ  
الا طا اللةاا فب أم نظةـ خياق اطب  بي  أف ا تقػةؿ ارشػقةص خكف تااػا ثةاتػا أك ااػ   

ك إتيػػةف  اػػؿ اقػػةلؼ ل قػػةنكف  يلتاػػ  أاػػ ان اقةليػػةن لةةفػػا ار ػػ اؼ اشػػ كع ةة تةػػة    ياػػا أ
و اػف ار ػ ف اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف   ػى 7الخاتك يا كالقةنكنياأ ك  يه فقػخ نصػع الاػةخم  

  خـ  كاز ا تقةؿ أم ف خ أك ب زق أك نييه تلاييةنأ

يػا كالايةاػيا بػؽ و اف اللاخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخن7كفب  اع الايةؽ  تنةكلع الاةخم   
ةؿ ف خ فب الب يا  كفب اراةف   ى شقصه  كأةخع   ى  خـ  كاز ب اةف أبخ اف ب يته 
إ  رااة  ينص   ياة القةنكف  كأنػه يتك ػ  إاػ غ أم شػقص يػتـ تكقييػه  ػف أاػاة   لػؾ  
اع ضاةف اػ  ا تقخياػه إلػى الابةةاػا أاػةـ قةضػيه الطايلػب كي ػكز تل يػؽ ارفػ اا  ػف  ػ ا 

  ػػػى ضػػػاةنةع لةيةلػػػا بضػػػك ق إلػػػى الابةةاػػػا فػػػب أيػػػا ا ب ػػػا أقػػػ ل اػػػف ا ابػػػؿ  الشػػػقص
التقةضػػػب  كلةيةلػػػا تنييػػػ  البةػػػـ  نػػػخ ا قتضػػػة   كةػػػ لؾ يةػػػكف لةػػػؿ شػػػقص بػػػـ  اػػػف ب يتػػػه 
اػةلتكقيؼ أك ا  تقػةؿ بػؽ ال  ػكع إلػى الابةاػا لةػب تيصػؿ خكف إاطػة  فػب قةنكنيػا ا تقةلػػه  

ؿ  يػػ  قػػةنكنب  اةرضػػةفا إلػػى بقػػه أيضػػةن فػػب البصػػكؿ كتػػاا  اػػةرف اا  نػػه إ ا ةػػةف ا  تقػػة
   ى تلكيض إ ا ةةف تكقييه أك ا تقةله  ي  قةنكنبأ

 الحق ف  المحاكمة العادلة و المنصفة: -11

اػػػف الال ػػػـك أف اللػػػخؿ  ػػػك أاػػػاى الةةيػػػةع التػػػب تاػػػلى الاشػػػ يا إلػػػى تبقيقاػػػة  كلقػػػخ  
ؼ  كيلػػخ ااػػتق ؿ القضػػة  ااثةاػػا نةضػػ ع ةةفػػا الشػػلك  كاةزالػػع فػػب اػػايؿ تبقيػػؽ  ػػ ا الاػػخ

و اػػػػف 67الضػػػػاةنا اراةاػػػػيا لبقػػػػكؽ ارفػػػػ اخ كب يػػػػةتاـ اللةاػػػػاأ ك  يػػػػه فقػػػػخ نصػػػػع الاػػػػةخم  
فػػب أف  –كاةلتاػػةكم اػػع ااقػػ يف  –ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى بػػؽ ةػػؿ إناػػةف 

لتزااةتػه  كفػب تنظ  قضيته ابةاا ااتق ا كابةيخم  نظ ان انصيةن ك  نيةن  ل يصؿ فب بقكقه كا
 أم اتاةـ يك ه إليهأ
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و اػػف اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا 61كفػػب  اع الاػػيةؽ  تنةكلػػع الاػػةخم   
بػػؽ ةػػؿ فػػ خ فػػب الابةةاػػا اللةخلػػا كالانصػػيا اػػف قػػ ؿ كضػػع ا اك ػػا اػػف الضػػكااط التػػب 

يثاػػع  تةيػػؿ  ػػ ا البػػؽ  كاػػف أ ااػػة بػػؽ ةػػؿ اػػتاـ اة تةػػة    ياػػا فػػب افتػػ اض الاػػ ا م بتػػى
  يػػه ال ػػـ  قةنكنػػةن  كبقػػه فػػب ال  ػػك  إلػػى ابةاػػا أ  ػػى فػػب بػػةؿ إخانتػػه ر ػػةخم النظػػ  فػػب 
اللقكاا التب بةـ ااة   يه  ك خـ  كاز تل يض أبخ ا خخان ل ابةةاا أك ل لقة    ػى   ياػا 
اػػػاؽ أف أخيػػػف ااػػػة  أك اػػػ م  اناػػػة ابةػػػػـ اػػػةع كناػػػةنب كفقػػػةن ل قػػػةنكف كلإل ػػػ ا اع ال نةنيػػػػا 

 ااة فب الا خ الالنىأ الالاكؿ

 ثبويبً: انجيم انثبوي )انحموق االلتصبدية واالجتمبعيةوانثمبفية(:

  ى   ا  الينػا اركلػى  تقػـك الينػا الثةنيػا اػف البقػكؽ   ػى ا  تػ اؼ ابػؽ اليػ خ فػب  
الة ااا الاتاص ا فب طايلا الاش  كالا زاا لك كخ ـ  ك ك الااخأ اللةـ البػةةـ لةةفػا البقػكؽ 

و اف ار ػ ف اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةفأ ايػخ أنػه فػب بػيف يقتضػب الكفػة  6لنص الاةخم   كفقةن 
اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاػيا إصػخا  الخكلػا لخاػةتي  كقػكانيف تقػ  ت ػؾ البقػكؽ ك تنػةؿ اناػة  إ  
أنػه اقصػكص بقػػكؽ ال يػؿ الثػػةنى   يةيػب ك ػكخ الاػػكاخ الخاػتك يا كالقةنكنيػػا كبػخ ة لضػػاةف 

ابت اااػػة كا  اةلاػػة  اػػؿ ياػػت ـز الكفػػة  ااػػة اتقػػة  تػػخااي   ا يػػا ككضػػع اػػ اا  تنيي يػػا ثاكتاػػة ك 
لتبقيقاة  ك ػك اػة قػخ   تػكف ق الاػكا خ كاراةةنيػةع الاتةبػا فػب ا ػخ اػة أك أةثػ  نتي ػا التيػةكع 
فب ااتكيةع التنايا ايف الخكؿ  ارا  الػ م يػن ـ  نػه صػلكاا الكفػة  اليػك م ااػة  إ ا يػ تاف 

 ة  ااة اظ كؼ ةؿ ا تاع   ى بخقأالكف

و اف ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناػةف   ػى  ػ ق البقػكؽ  69-66كقخ ابتكع الاكاخ   
  6711كفصػػ تاة اػػكاخ اللاػػخ الػػخكلب القػػةص اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا  ػػةـ 

نةاػ   كالبػؽ كتشاؿ   ق البقكؽ البؽ فب اللاػؿ  كاػة يتيػ ع  نػه اثػؿ البػؽ فػب ار ػ  الا
فػػب ال ابػػا كاللط ػػا اراػػاك يا  كالبػػؽ فػػب الضػػاةف ا  تاػػة ب كالبػػؽ فػػب الةػػ ا  كالا ػػا  
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كالااػةف  اكصػياة تاثػؿ ا بتية ػػةع اراةاػيا الكا اػا الكفػة   فضػػ ن  ػف البػؽ فػب التل ػػيـ  
 كالبؽ فب ال  ةيا الصبيا  كبؽ الاشة ةا فب البيةم الثقةفياأ

 ض   ق البقكؽأكفياة ي ب إط لا   ى ال 

 الحق ف  العمل: -1

شػػة ع الب ةػػةع اللاةليػػا كابػػخم اػػف أ ػػـ القػػكم ا  تاة يػػا الاػػالث م فػػب تػػة يا النضػػةؿ  
اف أ ؿ إق ا   خيخ اف البقكؽ كالب يةع اللةاػا  ك  ػى ارقػص ت ػؾ البقػكؽ الاتل قػا ابػؽ 

كؽ ارناػػةف اػػيق ا  كب يػػا اللاػػؿ  اتػػهأ ك  يػػه فقػػخ ا تاػػع أ  ػػ  الاكاثيػػؽ الخكليػػا الالنيػػا ابقػػ
بؽ الي خ فب اللاؿ  كاف ايناة ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف ال م نػص فػب اةختػه الثةلثػا 
كاللشػػ يف   ػػى بػػؽ ةػػؿ شػػقص فػػب اللاػػؿ  كفػػب ب يػػا اقتيػػة   ا ػػه  كفػػؽ شػػ كط  ةخلػػا 
كا ضػػػيا  كفػػػب الباةيػػػا اػػػف الاطةلػػػا   كبقػػػه فػػػب البصػػػكؿ   ػػػى أ ػػػ  اتاػػػةك   ػػػى اللاػػػؿ 

ة يةيػػؿ لػػه كراػػ ته ااػػتكل اليشػػا ي يػػؽ اةلة ااػػا ارناػػةنيا  ةاػػة نصػػع الاػػةخم الاتاػػةكم  ااػػ
و اف ار  ف  اته   ى بؽ ةؿ شقص فب ال ابا  كفػب أكقػةع اليػ اغ  كقصكصػةن فػب 61 

 تبخيخ القكؿ لاة ةع اللاؿ  كفب إ ةزاع خك يا اخفك اأ

كلب ل بقػػػػكؽ ةػػػػ لؾ يلتاػػػػ  البػػػػؽ فػػػػب اللاػػػػؿ اػػػػف أكؿ البقػػػػكؽ التػػػػب أق  ػػػػة اللاػػػػخ الػػػػخ 
 –كالػ م تنػةكؿ بقكقػةن ابػخخم  –ا قتصةخيا كا  تاة ياأ فقػخ ااػتاؿ ال ػز  الثةلػ  اػف اللاػخ 

و انػػه إلػػى إقػػ ا  ةػػؿ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ 1اػػةلبؽ فػػب اللاػػؿأ بيػػ  تشػػي  الاػػةخم  
ي  اػػةلبؽ فػػب اللاػػؿ  كاػػخك  ة فػػب اتقػػة  ةةفػػا التػػخااي  الانةاػػاا لصػػكف  ػػ ا البػػؽ  كاناػػة تػػكف

اػػػػ اا  التك يػػػػه كالتػػػػخ ي   كارقػػػػ  اايةاػػػػةع كتقنيػػػػةع اػػػػف شػػػػاناة تبقيػػػػؽ تنايػػػػا اقتصػػػػةخيا 
و اػػػف  اع اللاػػػخ اشػػػب  اػػػف التيصػػػيؿ 9كا تاة يػػػا كثقةفيػػػا اضػػػط خم  ةاػػػة تنةكلػػػع الاػػػةخم  

ا اك ػا اػف ار ػ ا اع كالضػكااط الابػخخم  كالتػب اػف شػاناة ضػاةف بػؽ اللاػةؿ فػب التاتػع 
 اأاش كط  اؿ  ةخلا كا ضي
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 الحق ف  ال عميم: -2

قاػػؿ ظاػػك   صػػ  التنػػكي  فػػب أك كاػػة  ةةنػػع ااػػنكليا التل ػػيـ فػػب اراػػة  تقػػع   ػػى  
 ػػةتؽ اااػػة  كالةنياػػا  كلػػـ ياػػخأ النظػػ  إلػػى التل ػػيـ اة تاػػة ق قضػػيا  ةاػػا  كااػػنكليا اشػػت ةا 

بؽ فػػػب تتبا اػػػة الاػػػ طا اللةاػػػا فػػػب الخكلػػػا اخ  ػػػا ةايػػػ م إ  اػػػع ظاػػػك  الخكلػػػا البخيثػػػاأ فػػػةل
التل ػػيـ لػػه أاػػة  اتػػيف فػػب القػػةنكف الػػخكلب لبقػػكؽ ارناػػةف  بيػػ  تػػـ الػػنص   يػػه فػػب اللخيػػخ 

و اػػف 61اػػف كثػػةنؽ بقػػكؽ ارناػػةف اللةلايػػا كارق يايػػاأ كاػػف اراث ػػا   ػػى  لػػؾ نػػص الاػػةخم  
ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف   ى بؽ ةؿ شقص فب التل ـ  ك  ى ك ػك  تػكفي  التل ػيـ 

ى ارقػػؿ فػػب ا ب تيػػه ا اتخانيػػا كار خاخيػػا  كأف يةػػكف التل ػػيـ ا اتػػخانب إلزاايػػةن  ةاػػة ا ةنػػةن   ػػ
يةػػكف التل ػػيـ الينػػب كالاانػػب اتةبػػةن ل ةةفػػا اةرضػػةفا إلػػى نػػص اليقػػ م الثةنيػػا اػػف  اع الاػػةخم 
  ى ض ك م ااتاخاؼ التل يـ تبقيؽ التنايا الةةا ا لشقصيا ارناػةف  كتلزيػز ابتػ اـ بقػكؽ 

اػةف كالب يػةع اراةاػيا   ػ كم   ػى تلزيػز التيػة ـ كالتاػةا  كالصػخاقا اػيف  ايػع اراػـ ارن
ك ايع الينةع الل قيا أك الخينيا  كااةنخم ةةفػا ارنشػطا التػب تضػط ع ااػة اراػـ الاتبػخم فػب 

 ا ةؿ بيظ الا ـأ

ثقةفيػا و اف اللاخ الخكلب ل بقكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كال61ةاة  ة  نص الاةخم   
أةث  تيصي ن فب تنةكله لبؽ ةؿ ف خ فب الت ايا كالتل يـ ااة يالخم إلى تاةيف ةؿ شقص اػف 
ارااةـ اخك  نةفع فب ا تاله  كتكثيؽ أكاصػ  التيػة ـ كالتاػةا  كالصػخاقا اػيف  ايػع اراػـ  
كاقت ػػػػػؼ الينػػػػػةع الاػػػػػ ليا أك ارثنيػػػػػا أك الخينيػػػػػا  ةاػػػػػة كضػػػػػلع ا اك ػػػػػا اػػػػػف الضػػػػػاةنةع 

اع التيصػػي يا التػػب تةيػػؿ ضػػاةف ااة اػػا  ػػ ا البػػؽ فػػب الكاقػػع اليل ػػب  كأةػػخع   ػػى كار ػػ ا 
التػػزاـ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ اػػةبت اـ ب يػػا اااػػة   أك اركصػػية   نػػخ ك ػػكخ ـ  فػػب 
اقتية  اخا   رك خ ـ  ي  الاخا   البةكايا  ش يطا تقيخ الاػخا   الاقتػة م اةلبػخ ارخنػى 
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التػب قػخ تي ضػاة أك تق  ػة الخكلػا  كاتػاايف ت ايػا أكلنػؾ ارك خ خينيػةن كق قيػةن  اف الػةيي  التل ػيـ
 كفقةن لقنة ةتاـ القةصاأ

 الحق ف  السكن الالئق: -3

تاػػػػ  اشػػػػة ا الاػػػػةف ةػػػػؿ فػػػػ خ فػػػػب الا تاػػػػع  فةلاػػػػاكل أبػػػػخ ا بتية ػػػػةع اراةاػػػػيا  
اراةاػيا لإلناػةف  كلػي  أخؿ لإلناةف  شانه فب  لؾ شاف الة ا  كالةاة   ك ك أبخ البقكؽ 

  ى أ ايا الااةف اف ا تاةطه االةنب الاةينا كاراةف  كاةلتةلب يػالث    ػى أاػف  كااػتق ا   
ك فة يػػا  كصػػبا  كاػػ اا اليػػ خ كاراػػ م كالا تاػػع   ػػى بػػخ اػػكا   ك ػػخي  اةلػػ ة  أف اياػػـك 

كالاػقؼ الػ م يةطياػة البؽ فب الاػةف الا نػـ يت ػةكز الة فػا الضػيقا  اع ال ػخ اف ار الػا  
لباةيا قةطناة إلى اضاكف أكاع كأشاؿ ي تاط أاةاةن اةلةةنف الاش م  كيشةؿ أبػخ اللنةصػ  

 ال نيايا لباةيا كصكف الة ااا ارناةنياأ

كقػػػخ أكلػػػع ةةفػػػا الاكاثيػػػؽ الخكليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف ا تاةاػػػةن ةايػػػ ان اػػػةلبؽ فػػػب الاػػػةف  
اع بقكؽ ارناػةف  كاػف  لػؾ نػص اليقػ م اركلػى فػب الا نـ  اة تاة ق اي خم أاةايا اف اي خ

و اف ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناػةف   ػى "بػؽ ةػؿ شػقص فػب ااػتكل اليشػا 61الاةخم  
يةيػػب لضػػاةف الصػػبا كال فة يػػا لػػه كراػػ ته  كقةصػػا   ػػى صػػليخأأأ الااػػةف"أ كفػػب نيػػ  

كؽ ا قتصػػػػػةخيا و اػػػػػف اللاػػػػػخ الػػػػػخكلب ل بقػػػػػ66الاػػػػػيةؽ  أةػػػػػخع اليقػػػػػ م اركلػػػػػى فػػػػػب الاػػػػػةخم  
كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا   ػػى التػػزاـ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ اػػػ"بؽ الشػػقص فػػب ااػػتكل 
اليشػػب ةػػةؼ لػػه كراػػ ته  يػػكف  اػػة ييػػب ابػػة تاـ افأأأالاػػاكل  كابقػػه فػػب تباػػيف اتكاصػػؿ 
لظػػ كؼ اليشػػته"  ةاػػة قصصػػع ال  نػػا الالنيػػا اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا 

و ريضة  ابتكل كنطةؽ البؽ فب الاةف الا نـ  كا  ػ ا اع 9و ك 1قياة اللةايف  قاب  تل ي
 الباةيا ال زاا ضخ  ا يا إق   الااةةف اةرة اقأ

 الحق ف  الرعاية الصحية: -4
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يقػع بػػؽ اليػػ خ فػػب البصػػكؿ   ػػى ال  ةيػػا الصػػبيا فػػب ق ػػ  انظكاػػا بقػػكؽ ارناػػةف   
البػػػؽ اػػػف ضػػػاةف البػػػؽ فػػػب الاقػػػة  كالبيػػػةم خكف الةنػػػةم قةصػػػا اػػػع اػػػة ياةػػػف أف يػػػكف ق  ػػػ ا 

 اػػػخيا كنياػػػياأ ك يشػػػتاؿ  ػػػ ا البػػػؽ   ػػػى ا اك ػػػا اتشػػػةاةا ككااػػػلا النطػػػةؽ اػػػف البقػػػكؽ 
الي  يػػا  ةاػػة أف تاػػةـ اللةفيػػا اػػخنية كنياػػيةن يلتاػػ  اػػف اراػػك  الاةاػػا كال ك  يػػا لتاتػػع اليػػ خ 

ثػػةؽ انظاػػا الصػػبا اللةلايػػا   ػػى أف ا ايػػع بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه اراةاػػياأ كقػػخ أةػػخ اي
"التاتع اا  ى ااتكل اػف الصػبا ياةػف ا ك ػه   ػك أبػخ  البقػكؽ ال نياػيا لةػؿ إناػةف  خكف 
تاييػػز ااػػا  اللنصػػ   أك الػػخيف  أك اللقيػػخم  أك البةلػػا ا قتصػػةخيا أك ا  تاة يػػا"  ةاػػة ك خ 

يػػػ  اػػػف الشػػػاكؿ كالػػػخ فػػػب خياة ػػػا  ػػػ ا الايثػػػةؽ تل يػػػؼ  ػػػةـ لاياػػػـك الصػػػبا  يتاػػػـ اقػػػخ  ةا
النظػػػ   إ    فتػػػه اانػػػه "بةلػػػا اةتاػػػةؿ الاػػػ اا اػػػخنيةن ك ق يػػػةن كا تاة يػػػةن  كلػػػي  ا ػػػ خ انلػػػخاـ 

 الا ض"أ

و اف ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف إشة م كاضبا إلى بػؽ 61كقخ تضانع الاةخم   
ف الي خ فب الصػبا  بيػ  نصػع   ػى أف "لةػؿ شػقص بقػةن فػب ااػتكل اليشػا يةيػب لضػاة

الصبا كال فة يا له كرا ته  كقةصا   ى صػليخ الااةػؿ كالا ػا  كاللنةيػا الطايػا كالقػخاةع 
و اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب ل بقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا 66ا  تاة يػػػا الضػػػ ك ياأأأ"  ةاػػػة  ػػػة ع الاػػػةخم  

كا  تاة يا كالثقةفيا أةث  تيصي ن فب ارفصة   ف بؽ ةؿ إناةف فب التاتع اا  ى ااػتكل 
ال اايا كاللق يػا ياةػف ا ك ػه  كأةػخع   ػى تلاػخ الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا اللاػخ  اف الصبا

اةتقػػة  ةةفػػا التػػخااي  ال زاػػا لضػػاةف  ػػ ا البػػؽ  كاناػػة اللاػػؿ   ػػى قيػػض الػػخ ع كفيػػةع 
الاكاليػػػخ ال ضػػػع  كتػػػاايف ناػػػك الطيػػػؿ ناػػػكان صػػػبيةن  كتباػػػيف  ايػػػع  كانػػػ  الصػػػبا الاينيػػػا 

 اض الكاةنيا كالاتكطنا ك   اة كاةةفبتاةأكالصنة يا  كالكقةيا اف ارا  

 الحق ف  الضمان االج ماع : -5
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ياثػػػؿ البػػػؽ فػػػب الضػػػاةف ا  تاػػػة ب أبػػػخ البقػػػكؽ الطايليػػػا اراةاػػػيا كال زاػػػا لةػػػؿ  
إناةف  بيػ  يبتػةا  ايػع الاشػ  إلػى تػاايف بػخ أخنػى اػف الػخقؿ  ياػة خ فػب تػكفي  ااػتكل 

النظػػ  إلػػى نظػػةـ التػػاايف ا  تاػػة ب  الػػ م ظاػػ   اليشػػا  نػػؽ لػػه كراػػ تهأ ك  ػػى  ػػ ا ياةػػف
فػػػب كقػػػع اتػػػاق  ناػػػايةن فػػػب خاػػػةتي  كتشػػػ يلةع الظػػػـ الا تالػػػةع  اة تاػػػة ق يشػػػةؿ الب ػػػ  
اراة  فب ثاكع   ا البؽ  ايضؿ اػة يضػانه  ػ ا النظػةـ التػااينب اػف الةل ػا ةةفػا ااثػة  

  أك الاػػ ض  أك الاطةلػػا  أك النة اػػا  ػػف الشػػيقكقا  أك الل ػػز  أك الكفػػةم  أك إصػػةاا اللاػػؿ
 يػػ   لػػؾ اػػف ارقطػػة  التػػب ياةػػف أف يتلػػ ض لاػػة اليػػ خ قػػ ؿ بيةتػػه الكظيييػػا  كتاػػخخ بػػؽ 

 ارناةف فب ضاةف البيةم الة ياا كااتكل الاليشا ال نؽأ

و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف اكضػػك  تػػةـ إلػػى بػػؽ 66كقػػخ أشػػة ع الاػػةخم   
 ب  بيػػ  نصػػع   ػػى أف  "لةػػؿ شػػقص  اكصػػيه  ضػػكان فػػب ةػػؿ فػػ خ فػػب الضػػاةف ا  تاػػة

الا تاع  بقةن فب الضاةف ا  تاة ب ي ػ  أف يتػكف  لػه  اػف قػ ؿ ال اػخ القػكاب كالتلػةكف 
الخكلب  كااة يتيؽ اع  يةؿ ةؿ خكلا كاكا خ ة ا قتصةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا ك ػك بػؽ   

ناة  لشقصيته و اػف 66ك7فب ب يا"  ةاة  ة ع الاكاخ    نى  نه بيظةن لة ااا ارناةف  كا 
اللاػػػخ الػػػخكلب ل بقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا كالثقةفيػػػا لتػػػنص   ػػػى بػػػؽ ةػػػؿ شػػػقص فػػػب 
الضػػاةف ا  تاػػة ب  ااػػة فػػب  لػػؾ التااينػػةع ا  تاة يػػا  كةػػ لؾ بقػػه فػػب ااػػتكل اليشػػب 

ابقػه فػب تباػيف ةةؼ له كرا ته  يكف  اة ييب اةبتية ةتاـ اػف الةػ ا  كالا ػا  ك الااػةف ك 
 اتكاصؿ لظ كفه الاليشياأ

 الحق ف  حماية ومساعدة األسرة: -6

تلتا  ارا م الةيةف ال نياب فب أم ا تاع كأ ـ  اة ةته اركليػا  بيػ  تقػـك اتبقيػؽ  
ا اك ا اف الكظةنؼ الاتلخخم كاةلةا ار ايا فب انة  كتطكي  الا تالةع  ك لػؾ اػف قػ ؿ 

نشػةط ا  تاػة ب  اةػؿ  كاناػه الايكلك يػا كا قتصػةخيا كالايةاػيا ااة اا  ايع أف اخ ة فب ال
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و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى أف 61كالثقةفيػػا كارق قيػػا  كقػػخ نصػػع الاػػةخم  
"ارا م  ب الكبخم الطايليا اراةايا ل ا تاع  كلاة بؽ التاتع اباةيا الا تاع كالخكلا" ةاػة 

فػػب الػػزكاا اتػػى ا ةػػة الاػػف القةنكنيػػا الاقػػ  م ك  ػػى أف لااػػة أةػػخع   ػػى بػػؽ ال  ػػؿ كالاػػ أم 
بقكقػػةن اتاػػةكيا  نػػخ الػػزكاا كأثنػػة  قيةاػػه ك نػػخ انب لػػه  ةػػ لؾ نصػػع   ػػى  ػػخـ صػػبا  قػػخ 

 الزكاا إ  ا ضى الط فيف ال ا ايف فب الزكاا  ضة ن ةةا ن   إة اق فيهأ

ؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا و اػف اػكاخ اللاػخ الػخكلب ل بقػك 67ةاة  ػة ع انػكخ الاػةخم   
كالثقةفيػػا لتيصػػػؿ القػػػكؿ اشػػػاف بقػػػكؽ اراػػػ مأ كقصكصػػػةن الاػػػ أم كالطيػػػؿ  اة تاة  اػػػة أضػػػلؼ 
ب قةع   ا الةيةف ا  تاة ب  كاناة ك ك  تكفي  باةيا قةصا لألااةع قػ ؿ فتػ م القكلػا 

لاػ ا قيف  قاؿ الكضع كالخق  كاتقة  تػخااي  باةيػا كااػة خم قةصػا لصػةل   ايػع ارطيػةؿ كا
خكف أم تاييػػػػز ااػػػػا  الناػػػػ  أك  يػػػػ ق  كبػػػػ  الاشػػػػ ع الػػػػكطنب   ػػػػى تق يػػػػ   قكاػػػػا   ػػػػى 
ااتقخاااـ فب أم  اؿ اف شانه إفاػةخ أق قاػـ  أك ارضػ ا  اصػبتاـ  أك تلػ يض بيػةتاـ 
ل قطػػ   أك إلبػػةؽ ار ل اناػػك ـ الطايلػػب  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ فػػ ض بػػخكخ خنيػػة ل اػػف ابيػػ  

  يف لـ يا ةك ة فب  اؿ اا ك  كيلةق    يهأيبظ  ااتقخاـ الصةة  ال

 حق المشاركة ف  الحياة الثقافية: -7

تلخ اشة ةا الي خ فب البيةم الثقةفيػا أبػخ البقػكؽ اراةاػيا لإلناػةف  إ  ياػتاخؼ انػة   
كتنايا الشقصيا الخياق اطيػا ل يػ خ  اشػةؿ يضػاف تػكاف  ارباػة  اةلة ااػا ارناػةنيا  كيتػي  

و اػف 69شةؿ فلػةؿ كاػالث  فػب نشػةط الا تاػع البػ   كقػخ تضػانع الاػةخم  ف صا ا نق اط ا
ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف إشػػة م كاضػػبا إلػػى بػػؽ اشػػة ةا اليػػ خ فػػب البيػػةم الثقةفيػػا  
بيػػػ  نصػػػع اليقػػػ م اركلػػػى اناػػػة   ػػػى أف  "لةػػػؿ شػػػقص بقػػػكؽ الاشػػػة ةا البػػػ م فػػػب بيػػػةم 

كالااػػػة اا فػػػب التقػػػخـ الل اػػػب  كا اػػػتيةخم اػػػف الا تاػػػع الثقػػػةفب  كفػػػب ا اػػػتاتةع اػػػةلينكف  
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نتةن ػػػه"  ةاػػػة أةػػػخع اليقػػػ م الثةنيػػػا اػػػف  اع الاػػػةخم   ػػػى أف  "لةػػػؿ شػػػقص بقػػػةن فػػػب باةيػػػا 
 الاصةل  الالنكيا كالاةخيا الات تاا   ى أم إنتةا   اب  أك أخاب  أك فنب اف صنله"أ

ا الل ػػـ كالثقةفػػا  و اػػف  ػػ ا ار ػػ ف اللاػػؿ   ػػى صػػيةن69ةاػػة ك خ فػػب نػػص الاػػةخم   
شػػة تااة  كابتػػ اـ الب يػػا التػػب    نػػى  ناػػة ل ابػػ  الل اػػب كالنشػػةط اراػػخا ب   ناةنااػػة كا  كا 
ناػػة   اةرضػػةفا إلػػى إقػػ ا  الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ اةليكانػػخ التػػب ت نػػب اػػف تشػػ يع كا 

 ا تصةؿ كالتلةكف الخكلييف فب ايخانب الل ـ كالثقةفاأ

و اػف اللاػخ الػخكلب ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا 61ة لؾ  ػة ع الاػةخم   
لتتبػػخ    ػػى نبػػك أكضػػ    ػػف ار ػػ ا اع كالتػػخااي  ال زاػػا لضػػاةف بػػؽ اشػػة ةا اليػػ خ فػػب 

 البيةم الثقةفياأ

 ثالثًا: الجيل الثالث )الحقوق التضامنيةأو الجماعية(:

ب اللقػػػكخ ارقيػػػ م فػػػب اػػػ كز أاػػػااع التطػػػك اع الخكليػػػا كالاينيػػػا التػػػب شػػػاخ ة اللػػػةلـ فػػػ 
نية  ػػػة تضػػػػةف  ةػػػؿ ال اػػػػكخ الشػػػػلايا  طةنيػػػا  خيػػػػخم اػػػف بقػػػػكؽ ارناػػػةف  يتط ػػػػ  إ اةلاػػػػة كا 
كالبةكايػػػا   ػػػى ةةفػػػا الااػػػتكيةع الخكليػػػا كارق يايػػػا كالكطنيػػػاأ فاػػػع تزايػػػخ ب ػػػـ الصػػػ ا ةع 

لػػػالض كالنزا ػػػةع اػػػكا  فػػػب إطػػػة  الل قػػػةع اػػػيف الػػػخكؿ أك فػػػب نطػػػةؽ الخكلػػػا الكابػػػخم   ا  ا
يتبػخ  اقػػكم  ػف "البػػؽ فػػب الاػ ـ"أ ةػػ لؾ  فينػػه اػع تنػػةاب ظػػة  م ارقػ ؿ اػػةلتكازف الاينػػب  
كاػة يلنيػه  لػػؾ اػف إلبػػةؽ الضػ   ابيػػةم ارفػ اخ كصػبتاـ  طيػػؽ الػالض يتبػػخ   ػف "البػػؽ 
فػػب اينػػا نظييػػا"أ كاةلاثػػؿ  فاػػع انتشػػة  الا ة ػػةع كاراػػ اض الاتكطنػػا فػػب ةثيػػ  اػػف انػػةطؽ 

يخ ب ـ الي كم ا قتصػةخيا اػيف خكؿ الشػاةؿ كال نػك     ػ  الػالض إلػى التبػخ  اللةلـ  كتزا
 ػػف "البػػؽ فػػب التنايػػا"أ كأقيػػ ان  كلػػي  رقػػ ان  فػػيف الثػػك م التةنكلك يػػا كالال كاةتيػػا الاةن ػػا  قػػخ 
أخع إلى ا كز البؽ فب تخاكؿ الال كاةع  ك ػخـ  ػكاز إقيػة  أم ال كاػةع  ػف اليػ خ إ  اػة 

 الاصةل  ارانيا الل ية ل خكلا كالا تاعأقخ يا  ااةش م 
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 كنل ض  فياة ي ب  لةؿ كابخ اف   ق البقكؽ ار الاأ 

 الحق ف  السالم: -1

االخل   ا البؽ أف تتة  ل ايع الشلك  الي صا الةةا ا ل لي  الػةن فػب اػ ـ كباػف  
ا  ػػػػكا   ااػػػػة يشػػػػا ه  لػػػػؾ اػػػػف  ػػػػخـ  ػػػػكاز ال  ػػػػك  إلػػػػى ااػػػػتقخاـ القػػػػكم الااػػػػ با فػػػػب تاػػػػكي

الانةز ػػػػةعأ كالبقيقػػػػػا أف  ػػػػ ا الاػػػػػخؼ قػػػػػخ  ػػػػة    ػػػػػى  أ  أ ػػػػػخاؼ انظاػػػػا اراػػػػػـ الاتبػػػػػخم 
كاقةصػػخ ة  إ  بػػخخع الاػػةخم اركلػػى اػػف الايثػػةؽ  ػػ ق الةةيػػةع فػػب الاػػلب إلػػى بيػػظ الاػػػ ـ 
زالػا اراػاة  التػب  كاراف الخكلييف  كاتقة  ةةفا ار  ا اع كالتخااي  الاشت ةا كاليلةلػا لانػع كا 

كاراػػف  كةػػ لؾ الػػخ كم إلػػى بػػؿ كتاػػكيا الانةز ػػةع الخكليػػا التػػب قػػخ تػػالخم إلػػى  تاػػخخ الاػػ ـ
ارقػػ ؿ اةلاػػ ـ اػػف قػػ ؿ الكاػػةنؿ كااليػػةع الاػػ ايا  فضػػ ن  ػػف إناػػة  الل قػػةع الكخيػػا اػػيف 
اراػػـ   ػػى أاػػة  ابتػػ اـ الااػػخأ الػػ م يقضػػب اةلتاػػكيا اػػيف الشػػلك   كتلزيػػز فػػ ص تبقيػػؽ 

 بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا ل نة   ايلةنأالتلةكف الخكليا كابت اـ 

كتتكي ػػػةن لاقةصػػػخ اراػػػـ الاتبػػػخم كااةخناػػػة ال اايػػػا إلػػػى بيػػػظ الاػػػ ـ كاراػػػف الػػػخكلييف   
ايصػػػػخا  إ ػػػػ ف قػػػػةص اػػػػػ"بؽ  6711 ػػػػة ع ااػػػػةخ م ال اليػػػػا اللةاػػػػا لألاػػػػـ الاتبػػػػخم  ػػػػةـ 

ةلـ بقػػةن اقخاػػةن فػػب الشػػلك  فػػب الاػػ ـ"  ك ػػك ار ػػ ف الػػ م أةػػخ   ػػى أف لةػػؿ شػػلك  اللػػ
الاػػ ـ يشػػةؿ التزااػػةن  اػػػايةن   ػػى ةػػؿ خكلػػػا  ةاػػة أشػػة   ػػ ا ار ػػػ ف أيضػػةن إلػػى أف ضػػػاةف 
ااة اػػػا بػػػؽ الشػػػلك  فػػػب الاػػػ ـ  يتط ػػػ  تك يػػػه ايةاػػػةع الػػػخكؿ اػػػف أ ػػػؿ القضػػػة    ػػػى 
اقػػةط  البػػػ ك   ةاػػػا  كاقةصػػػا النككيػػػا اناػػػة  كناػػػ  ااػػػتقخاـ القػػػكم فػػػب الل قػػػةع الخكليػػػا  

الانةز ػػةع الخكليػػا اػػةلط ؽ الاػػ ايا اةرضػػةفا إلػػى انةشػػخته ل ايػػع الػػخكؿ كالانظاػػةع  كتاػػكيا
الخكليػػا اػػ ؿ قصػػة ل  اػػخ ة ل ااػػة خم فػػب إقػػ ا  تنييػػ  بػػؽ الشػػلك  فػػب الاػػ ـ  ك لػػؾ  ػػف 

 ط يؽ اتقة  التخااي  الا ناا   ى الصليخيف الكطنب كالخكلبأ

 الحق ف  بيئة نظيفة: -2
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رناةف فب اينا صبيا كنظييا اف البقكؽ البخيثػا ناػايةن فػب يلتا  البخي   ف بؽ ا 
انظكاا بقكؽ ارناةفو فان  قاايف  ةاةن ق ع لـ يةف  نةؾ   ا الزقـ الةايػ  الػ م يشػاخق 
الا تاػػع الػػخكلب ااف بػػكؿ اكضػػك ةع بقػػكؽ الاينػػا   ػػى الااػػتكييف النظػػ م كالتطايقػػبأ ف ػػـ 

 ان  ك  يػػةن تتكقػػؼ   يػػه قػػخ م ارناػػةف   ػػى التاتػػع تلػػخ ااػػالا البيػػةظ   ػػى الاينػػا ت فػػة  اػػؿ أاػػ
ابيػةم رانػا كصػبا  يػخم  ك  ػػى  ػ ا أصػابع الاينػا كالبيػػةظ   ياػة  اةةفػا ا ة تاػة الاب يػػا 
كالا يا كال كيا  اف الت ك   اف صايـ بقكؽ ةؿ إناةف  كقةصا اع تزايخ الػك ب اةلاقػةط  

 م كنك يا البيةم التب يبية ة النة أكااثة  الاخا م ل ت ك  الاينب   ى الك كخ الاش  

و اػف اللاػخ الػخكلب 66كاةل  ـ ااة أشة ع إليػه  اشػةؿ ضػانب ك يػ  ايصػؿ  الاػةخم   
ل بقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا اقصػػكص بػػؽ ارناػػةف فػػب اينػػا نظييػػا  إ  أنػػه 

نػػا  قػػخ  ػػة ع اػػع ياةػػف القػػكؿ أف الابػػةك ع ال ػػةخم لكضػػع اتيةقيػػا خكليػػا تتل ػػؽ اقضػػةية الاي
  بي   اط الااخأ اركؿ انه اػيف الابةفظػا   ػى الاينػا 6796إ  ف االتا  ااتكةاكلـك  ةـ 

كالػػةيي  بقػػكؽ ارناػػةف  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ الػػنص   ػػى  "لإلناػػةف بػػؽ  ػػك  م فػػب الب يػػػا 
كالااةكام  كفػب ظػ كؼ اليشػا ا ناػا تاػا  ابيػةم ة ياػا  ك ػك يتباػؿ ةةاػؿ الااػنكليا فػب 

لاينػػا كتباػػيناة اػػف أ ػػؿ ار يػػةؿ البةليػػا كالااػػتقا يا"أ كقػػخ شػػةؿ  ػػ ا ار ػػ ف نقطػػا باةيػػا ا
الاخ  كا نط ؽ ل لخيخ اف التطك اع القةنكنيػا كالاالااػيا القةصػا اباةيػا الاينػا  اناػة إنشػة  

ا اـ ا تيةقيا الخكليا اشاف قةنكف الابة   ػةـ    كار ػ ف 6716ا نةا  اراـ الاتبخم ل اينا  كا 
 أ6719الصةخ   ف ال  نا اللةلايا ل اينا كالتنايا للةـ 

  أم الخ ا ك   شػ يف  ةاػةن   ػى اػالتا  ااػتكةاكلـ  انلقػخ اػالتا  6776كفب يكنيك  
اراػػـ الاتبػػخم الالنػػب اةلاينػػا كالتنايػػا  ك ػػك الاػػالتا  الػػ م ا تاػػخ ثػػ   صػػةكؾ خكليػػا  يػػ  

إ  ف " يك" ل اينا كالتنايا الػ م يتةػكف  ا زاا فب ا ةؿ باةيا كتبايف الاينا  ةةف اف ايناة
ااػخأ  كيػنص الااػخأ اركؿ انػه   ػى أف  "يقػع الاشػ  فػب صػايـ ا  تاةاػةع الاتل قػا  96اف 

اةلتنايا الااتخااا  كيبػؽ لاػـ أف يبيػكا بيػةم صػبيا كانت ػا فػب كنػةـ اػع الطايلػا"  كاػةل  ـ 
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فػب اينػا نظييػا  إ  أنػه يلاػ   اف  خـ نص   ا الااخأ اشةؿ ص ي  كا ـز   ى بؽ ارناػةف
 اشةؿ أك ااق   ف الاي  فب ات ةق تخ يـ كثاكع   ا البؽأ

 الحق ف  ال نمية: -3

  شػػػػػؾ فػػػػػب ك ػػػػػكخ تػػػػػاثي  قػػػػػكم لنػػػػػكات   ا يػػػػػا التنايػػػػػا  اةةفػػػػػا  كانااػػػػػة ا قتصػػػػػةخيا  
اراةاػػيا  كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا كالايةاػػيا كالاشػػ يا    ػػى انظكاػػا بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه 

بيػػػ  يػػػ    الػػػالض إلػػػى ا تاة  ػػػة كابػػػخم اػػػف أ ػػػـ الضػػػ ك اع ا  تاة يػػػا التػػػب ينػػػت   ناػػػة 
"زيػةخم فػب فػ ص بيػةم الػض النػة  فػب ا تاػع اػة  خكف نقصػةف فػ ص بيػةم الػالض ااقػ  
فػب نيػ  الكقػػع كنيػ  الا تاػػع"أ     ػ   كاراػ  ةػػ لؾ  أف تنط ػؽ كتتكاصػػؿ  اػكخ اراػػـ 

يخ   ى "التنايا" اكصياة بقةن اف بقكؽ ارناةف  كلياػع ا ػ خ اط ػ  الاتبخم اف أ ؿ التاة
أ كقػخ  لألف اخ  ياةف ل بةكاةع أف تات ي  له أك   تاػت ي  خكف بػ ا كخكف قشػيا اػف لػـك

ايثػػػةؽ "بقػػػكؽ  6791اػػخأع  ػػػ ق ال اػػكخ اػػػع إقػػ ا  ال اليػػػا اللةاػػا لألاػػػـ الاتبػػخم فػػػب  ػػةـ 
اشػةؿ  نياػب اػع ا تاةخ ػة إ ػ ف "البػؽ فػب التنايػا" الخكؿ ككا اةتاة ا قتصػةخيا"  كتا ػك ع 

 أ6711 ةـ 

كقخ نصع الاةخم اركلى اف   ا ار  ف   ى أف  "البػؽ فػب التنايػا بػؽ اػف بقػكؽ  
ارناةف  ي  قةاؿ ل تص ؼ  كااك اه يبؽ لةػؿ إناػةف كل ايػع الشػلك   الاشػة ةا كاراػاةـ 

ةاػيا  كالتاتػػع ااػػ ق التنايػا التػػب ياةػػف فػػب فػب تبقيػػؽ تنايػػا اقتصػةخيا كا تاة يػػا كثقةفيػػا كاي
ظ اة إ اةؿ  ايع بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا إ اة ن تةاةن"  كينطكم البؽ فػب التنايػا 
أيضػػةن   ػػى ار اػػةؿ التػػةـ لبػػؽ الشػػلك  فػػب تق يػػ  الاصػػي   ةاػػة يشػػاؿ بقاػػة   يػػ  القةاػػؿ 

 كا خ ة الطايلياأل تص ؼ  فب ااة اا الايةخم التةاا   ى  ايع ث كاتاة كا

ةػػػ لؾ نك ػػػع الاػػػةخم الثةانػػػا اػػػف ار ػػػ ف  اتػػػه إلػػػى ضػػػ ك م قيػػػةـ الػػػخكؿ اةتقػػػة  ةةفػػػا  
التػػخااي  ال زاػػا ر اػػةؿ البػػؽ فػػب التنايػػا  كالػػ م يتضػػاف تػػكفي  تةػػةفال اليػػ ص ل  ايػػع فػػب 
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البصػػكؿ   ػػى التل ػػيـ كالقػػخاةع الصػػبيا كالةػػ ا  كاراػػةةف كاللاػػؿ كالتكزيػػع اللػػةخؿ ل ػػخقكؿ 
الثػػػػ كاع  ك لػػػػؾ اػػػػف قػػػػ ؿ إ ػػػػ ا  إصػػػػ بةع اقتصػػػػةخيا كا تاة يػػػػا انةاػػػػاا  تاػػػػخؼ إلػػػػى ك 

ااتنصػػةؿ شػػافا اػػةن  الاظػػةلـ ا  تاة يػػا  اةرضػػةفا إلػػى تشػػخيخ الاػػةخم الاػػ ةك م   ػػى الػػخك  
الااـ ل خكؿ فب تش يع  ا يا الاشة ةا الشلايا فب  ايػع الا ػة ع ك  ػى ةةفػا الااػتكيةع  

 ك نيايةن فب التنايا  كفب ارنية  التةـ ل ايع بقكؽ ارناةفأ اكصياة  ةا ن  ةاةن 

 الحق ف   داول المعمومات: -4

يلتاػػػ  البػػػؽ فػػػب البصػػػكؿ   ػػػى كتػػػخاكؿ الال كاػػػةع كابػػػخان اػػػف أ ػػػـ بقػػػكؽ ارناػػػةف  
البخيثػا ناػػايةن  كالتػػب ظاػػ ع كتا ػػك ع اشػػةؿ ةايػ  اػػع تزايػػخ ب ػػـ التقػػخـ الل اػػب كالتةنكلػػك ب 

اللػػةلـ قػػ ؿ الاػػنكاع الق ي ػػا الاةضػػيا  كا تاطػػع   ػػى نبػػك كثيػػؽ اااػػتقاؿ التقػػخـ الػػ م شػػاخق 
كالتنايا اقتصةخيةن كا تاة يةن كثقةفيةنأ   ا البؽ يضاف ةيةلا ف ص اتاػةكيا اػيف  ايػع ارفػ اخ 
كخكف أم تاييز ايناـ فب البصكؿ   ى أك تخاكؿ الال كاةع اػف اصػةخ  ة الاقت يػاأ كالكاقػع 

خم  ػػ ا البػػؽ ن ػػخ ة فػػب اللخيػػخ اػػف القػػ ا اع كا تيةقيػػةع الخكليػػا التػػب نصػػع أف  ػػك   كااػػة
و الػػ م 6  17  ػػى بػػؽ إتةبػػا الال كاػػةع اة تاػػة ق اػػف البقػػكؽ اراةاػػيا  كاػػف  لػػؾ القػػ ا  

  كالػػ م نػػص صػػ ابا   ػػى أف  "ب يػػا 6711تانتػػه ال اليػػا اللةاػػا فػػب خك تاػػة اركلػػى  ػػةـ 
ناػػةف اراةاػػيا  ك ػػك اليػػة  ةةفػػا الب يػػةع التػػب تػػـ البصػػكؿ   ػػى الال كاػػةع اػػف بقػػكؽ ار

 اف أ  اة إنشة  اراـ الاتبخم"أ

  كةػ ا الاػةخم 6711و اف ار  ف اللةلاب لبقػكؽ ارناػةف  ػةـ 67كقخ أةخع الاةخم   
   ػػ ا البػػؽ اشػػةؿ ضػػانب  6711و اػػف اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا للػػةـ 67 

 يػػا الػػ أم كالتلايػػ   كاػػة ياػػتتاله  لػػؾ اػػف إتةبػػا إاةةنيػػا الابػػ  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ إق ا  اػػة لب
 ػػػف  كت قػػػى  كنقػػػؿ الال كاػػػةعأ كت ػػػخ  ارشػػػة م إلػػػى أف الػػػض ا تيةقيػػػةع ارق يايػػػا الالنيػػػا 

و 61ابقكؽ ارناةف  قخ أكلع ب يا تخاكؿ الال كاػةع ا تاةاػةن أةثػ   كاػف  لػؾ نػص الاػةخم  
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  ػػى أف  "لةػػؿ شػػقص البػػؽ فػػب ب يػػا  6717ةف للػػةـ اػػف ا تيةقيػػا ارك كايػػا لبقػػكؽ ارناػػ
التلايػػ   كيشػػاؿ  ػػ ا البػػؽ ب يػػا الػػ أم  كب يػػا ت قػػب الال كاػػةع  أك ارفةػػة   كا  ا تاػػة خكف 

 تخقؿ اف الا طةع اللةاا  كخكف التقيخ اةلبخكخ ال ة افيا"أ

ةف و اػف ا تيةقيػا ارا يةيػا لبقػكؽ ارناػةف   ػى أف  "لةػؿ إناػ61ةاة نصع الاةخم   
البػػػؽ فػػػب ب يػػػا اليةػػػ  كالتلايػػػ   كيشػػػاؿ  ػػػ ا البػػػؽ ب يتػػػه فػػػب الابػػػ   ػػػف اقت ػػػؼ أنػػػكاع 
الال كاةع كارفةػة   كت قياػة  كنق اػة إلػى ااقػ يف  خكناػة ا تاػة  ل بػخكخ  شػية ا أك ةتةاػا أك 
طاة ا أك فب أم قةل  فنب أك اػام كاػي ا يقتة  ػة"أ كاةلاثػؿ  ػة ع اليقػ م اركلػى اػف الاػةخم 

  لتنص ص ابا   ػى 6716الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ ارناةف كالشلك  الصةخ   ةـ و فب 7 
 أف  "لةؿ ف خ البؽ فب البصكؿ   ى الال كاةع"أ

 

 راثعبً: حموق اإلوسبن في مذاخم ووظريبت انتىمية:

اػػع تنػػةاب ت  يػػةع كتػػخا يةع ظػػة  م اللكلاػػا  اػػ زع لػػخل الػػض الاالااػػةع الخكليػػا  
صك اع الينا أاخع ا تاةاةن فةنقةن اةلخياق اطيػا ك اطتاػة   ػى نبػك كثيػؽ كارق يايا كالكطنيا  ت

كاشػػةؿ ت زاػػب اةػػؿ اػػف التنايػػا كبقػػكؽ ارناػػةف اة تاة  اػػة يشػػة ف ك اػػيف لػػني  اللا ػػا  
ك ك اة تـ ت  اته فب ا اك ا ةاي م اػف الاصػط بةع ال خيػخم التػب صػةتاة ت ػؾ الاالااػةع 

إلػػى بقيقػػا التػػ ااط كالتةةاػػؿ اػػيف  -فػػب  ةنػػ  ةايػػ  اناػػة – اػػ  تقة ي  ػػة اللخيػػخم التػػب تشػػي  
ابتػػ اـ بقػػكؽ ارناػػػةف كتبقيػػؽ التنايػػا فػػػب الا تاػػع  كاػػف أ ااػػػة ايػػة يـ "التنايػػا الاشػػػ يا"  

 ك"التنايا الشةا ا"  ك"التنايا ارناةنيا"أ

الاة م أق ل  ياةف القػكؿ أف اياػـك "التنايػا" قػخ قضػع ر ػةخم تل يػؼ كصػية ا   ػى  
خا  اياـك "بقكؽ ارناةف" فب ص اه  كاةع تبايف نك يػا  ػكخم البيػةم التػب يػنلـ ااػة نبك أ

الاشػػػػ   كتكاػػػػيع نطػػػػةؽ القيػػػػة اع الاتةبػػػػا أاػػػػةااـ   ةيػػػػا أاةاػػػػيا كاقصػػػػخان ناةنيػػػػةنأ اػػػػف ثػػػػـ 
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أصػابع ااة اػا الاشػ  لب يػا ا قتيػة  اليػػة ان لتقػكيـ اللا يػا التناكيػا فػب أ  ػ  الا تالػػةع 
 أك ارقيةؽأاف زاكيا الن ة  

كالبقيقا أف تبقيؽ التنايا فب أم خكلا أك ا تاع   اخ له اف أف يقـك كيناض اشػةؿ  
ةايػػ    ػػى ثػػ    ةػػةنز أاةاػػيا  أك  ػػة  أف يبيػػة النػػة  بيػػةم الاػػ م كصػػبياأ كثةنياػػة   ػػب 
البصكؿ   ى الال فاأ أاة ثةلثاة  فيةاف فػب البصػكؿ   ػى الاػكا خ ال زاػا لااػتكل اليشػا 

تةبا قية اع الاشة ةا  كاراف  كبقكؽ ارناةف ل ةةفا ا  تاييز أك ااتثنة أ  نؽ   كا 

تةبػا القيػة اع أاػةـ النػة    ػى   اف  نػة  ياةػف تل يػؼ التنايػا الاشػ يا ااناػة تكاػيع كا 
تزكيػػػخ ـ اػػػةرخكاع الانةاػػػاا  كاليػػػ ص النػػػى  أف يليشػػػكا نك يػػػا البيػػػةم التػػػى يقتة كناػػػة اػػػع 

اػػع اػػة ك خ فػػب تق يػػ   –إلػػى بػػخ ةايػػ   –القيػػة اع"أ  ػػ ا التل يػػؼ يتيػػؽ الا ناػػا لتق يػػ  ت ػػؾ 
التنايا ارناةنيا الل ايا اشػاف فاػـ بقػكؽ ارناػةف   ػى أناػة   "ا اك ػا البقػكؽ التػب تشػةؿ 
انظكاػػا أاةاػػيا  كتشػػاؿ البػػؽ فػػب البيػػػةم كالب يػػا كاراػػةف الشقصػػب كالابةةاػػا اللةخلػػػا"أ 

  لإلناػػػةف  كتنق ػػػه إلػػػى اكقػػػع الاػػػال م كالا ةػػػز فػػػب  ا يػػػا ك ػػػب تل ييػػػةع تػػػ خ  ايلاػػػة ا  تاػػػة
التنايػػػا  بتػػػى   يػػػتـ الت ةيػػػز   ػػػى ارالػػػةخ ا قتصػػػةخيا الاةخيػػػا كبػػػخ ة    ػػػى باػػػة  الالػػػخ 
ارناػػػةنبأ     ااػػػا أف تاػػػ ز ا اك ػػػا  خيػػػخم اػػػف ا  تاػػػةخاع النظ يػػػا كالااػػػة ب الخكليػػػا  

 لتبقيؽ التنايا  اع الك ه ارناةنبأتلتاخ فب أ  ااة   ى تانب   ا الانظك  ال خيخ 

فيػػػب اقةاػػػؿ ا ت ػػػةق التق يػػػخم الػػػ م اػػػةخق الت ةيػػػز   ػػػى الابتػػػكل ا قتصػػػةخم ل تنايػػػا   
  6777صخ  أكؿ تق ي  ل تنايا الاش يا فب اللػةلـ  ػف الا نػةا  ارناػةنب لألاػـ الاتبػخم  ػةـ 

ك ػػػب التقػػة ي  التػػػب أاػػػ زع  خا يػػةن الػػػخكؿ إلػػى إصػػػخا  تقة ي  ػػة الكطنيػػػا  ػػف التنايػػػا الاشػػ ياأ
الةلـ ا قت ؼ فب قػ انط اركلكيػةع كالبقػكؽأ فقػخ نبػع أ  ػ  التقػة ي  الصػةخ م  ػف ا ػخاف 
أك كاػػة الشػػ قيا إلػػى الت ةيػػز   ػػى قضػػةية البةػػـ كبقػػكؽ ارناػػةف  ايناػػة شػػة ع قضػػةية اليقػػ  
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  ػػػى ك ػػػه كالب اػػػةف ااػػػةبا أةاػػػ  فػػػب تقػػػة ي  خكؿ ال نػػػك  اشػػػةؿ  ػػػةـ  كالػػػخكؿ ارف يقيػػػا 
 القصكصأ

كااة ي ػخ   ةػ ق  نػة أف أ  ػ   ػ ق التقػة ي  قػخ تاااػع   ػى قػيـ كالػةيي  ت اػع اػيف  
إنتػػةا الاػػ ع كتكزيلاػػة اػػف نةبيػػا  كزيػػةخم قػػخ اع ارناػػةف كااػػتقخاااة اػػف نةبيػػا أقػػ لأ فقػػخ 
شػػا ع إلػػػى  ةنػػػ  الناػػػك ا قتصػػػةخم كالت ػػػة م كاللاةلػػػا  ةاالػػػةخ اةخيػػػا ال كفػػػا  أاػػػك ان أقػػػ ل 

ضػػػييع إلياػػػة اثػػػؿ الب يػػػةع الايةاػػػيا  كالقػػػيـ كالالػػػةيي  الثقةفيػػػاأ كقػػػخ ااػػػتتاع البػػػخي   ػػػف أ
التنايػػا  ااػػػ ا الالنػػػى اركاػػػع كارشػػػاؿ  فػػػت  ا يػػةع  خيػػػخم تتصػػػؿ اطايلػػػا النظػػػةـ الايةاػػػب 

 كارط  الخاتك يا كالقةنكنيا الالاكؿ ااةأ

ف قػػ ؿ اضػػاكف اػػة أقػػ ق ةاػػة تاةػػخع ال ااطػػا اػػيف التنايػػا الاشػػ يا كبقػػكؽ ارناػػةف اػػ 
  بيػػ  أقػػ ع  ايػػع 6771إ ػػ ف كا نػػةا  فيينػػة فػػب الاػػالتا  اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف  ػػةـ 

كفػػكخ الػػخكؿ الاشػػة ةا فػػب  ػػ ا الاػػالتا  اػػةلت ااط اػػيف البػػؽ فػػب التنايػػا  كالبػػؽ فػػب الاشػػة ةا 
ف تكصػػيةع الشػلايا  كالبػػؽ فػػب التكزيػػع اللػةخؿ لانػػةفع التنايػػا ك كانػػخ ة  ةاػة قػػخـ  ػػ ا ار ػػ 

ابػػخخم فػػب اػػايؿ تبقيػػؽ التلػػةكف اػػيف الانظاػػةع الخكليػػا كار اػػزم الكطنيػػا اػػف أ ػػؿ تلزيػػز 
بقكؽ ارناةف ااة فياة البػؽ فػب التنايػا  ااػة ياػتتاله  لػؾ اػف فػت  قنػكاع تاةػف النػة  اػف 
التاثي  فب  ا يا اتقة  القػ ا  اشػةؿ خياق اطػب  كةيةلػا بػؽ ارناػةف فػب الت شػي  كالتصػكيع 

 ضكيا الاالااةع النيةايا ك الخاتك ياألل

اف نةبيا أق ل  فقخ تكثقع اشخم بقيقا الص ا الااةش م كالتػ ااط اػيف ايػ خاع ةػؿ اػف  
اياـك الخياق اطيا  كاياـك التنايا  كاياـك بقكؽ ارناةف  اػع صػخك  تق يػ  التنايػا الاشػ يا 

تبػػع  نػػكاف "بقػػكؽ ارناػػةف" ةابػػك  أاةاػػب ل تق يػػ   بيػػ  ااػػتلةف القػػةناكف  6777للػػةـ 
كق ااالشػ اع ل تنايػا  تػخك  فػب ا ا اػة بػكؿ ااػةخم كقػيـ بقػكؽ ارناػةف   ى التق يػ  ككاضػل

اثؿ بؽ ةؿ اكاطف فػب التل ػيـ ال يػخ  كفػب تػكفي  ال  ةيػا الصػبيا الانةاػاا  كفػب البصػكؿ 
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  ى الااةف الا نـأ   ق ال اليا تخ اع اخ  ػا ةايػ م فػب كصػؼ تق يػ  التنايػا الاشػ يا للػةـ 
اشػػة ةا  كب يػػا  كتلزيػػز بقػػكؽ ارناػػةف  ااناػػة ال ةيػػزم  ل خياق اطيػػا ااػػة تتضػػانه اػػف 6776

 الثةلثا التب تناض   ياة اات اتي يا التنايا  اةرضةفا إلى  ةيزتب  التل يـ كالصباأ

ةاػػػة ط بتػػػه ارخايػػػةع الاػػػةاقا كالاينػػػةع  –كفػػػب  ػػػ ا الاػػػيةؽ  ت ػػػةكز اياػػػـك التنايػػػا  
تيةع اتكاػط الػخقؿ القػكاب  ليصػا  إطة ق الضيؽ ال م قص  ة   ى ا   –الخكليا  اع الص ا 

النػػى التنايػػا ا اخفػػةن لاياػػـك التبػػ   ارناػػةنب الػػ م اػػةع ياػػتـ  اصػػيا أاةاػػيا  اتب يػػ  اليػػ خ 
كالا تاػع اػف ال اػػؿ كاليقػ  كالقػػكؼ كالاػ ض  كاػف شػػتى صػنكؼ التاليػػا كا اػتة ؿ   ناػػةن 

كا نتيةع ااػ ق القػخ اع إلى  ن  اع إط ؽ قخ اع الاش   كتكايع ا ة ع ا قتية  أاةااـ  
 لصةلباـ  كتاةيف الا تاع اف الايط م   ى اقخ اع كش كط ت خخق كتطك قأ

كاطايلػا البػةؿ  فقػػخ انلةػ   ػ ا التكاػػع فػب ااػتقخاـ الانظػػك  ارناػةنب ل تنايػا   ػػى  
الاقػػػةيي  كالاالشػػػ اع النك يػػػا الااػػػتقخاا فػػػب تبخيػػػخ ااػػػتكيةع التنايػػػا  ااػػػة اػػػا  ايخقػػػةؿ 

فب صػايـ تصػنييةع ال يػؿ اركؿ القػةص اػةلبقكؽ الاخنيػا كالايةاػيا  خكناػة  االش اع  خيخم
ا  تاةخ فقط   ى ا اك ا البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا التب تػاتب تبػع ااػاى 

بػؽ الاشػة ةا فػب  –  ى اايؿ الاثةؿ كلي  البصػ   –ال يؿ الثةنب اف البقكؽ  كاف  لؾ 
خا م الشػػنك  ف اللةاػػا  كالػػ م تػػـ قيةاػػه  اػػ  ال فػػا ناػػاا الاقيػػخيف فػػب  ػػخاكؿ اتقػػة  القػػ ا اع كا 

ا نتقةاػةع إلػػى  ا ػػا اػف يبػػؽ لاػػـ ا نتقػػة   كناػاا اػػف أخلػػكا ااصػكاتاـ إلػػى  ػػخخ الاقيػػخيف 
فب  خاكؿ ا نتقة   كنااا القيةخاع الاب يػا التػب تصػؿ إلػى انةصػااة اة نتقػة  إلػى  ا ػا 

تػػػػػب يشػػػػػة ف اكاقػػػػػع قيةخيػػػػػا إلػػػػػى  ا ػػػػػا شػػػػػة  ب ت ػػػػػؾ القيػػػػػةخاع الاب يػػػػػا  كناػػػػػاا الناػػػػػة  ال 
 الاكاقعأأأالاأ

ايػػخ أف الاية قػػػا الاةاػػػا كال فتػػػا ل نظػػػ   نػػػخ الاقة نػػػا اػػػيف النتػػػةن  التػػػب تكصػػػ ع إلياػػػة  
الػػض  ػػ ق التقػػة ي   اع الانظػػك  ارناػػةنب فػػب تل يػػؼ التنايػػا للػػخخ اػػف الا ػػخاف فػػب انػػةطؽ 
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قا اري ةايا الكطيخم اػيف خ  ػا تػكاف  بقػكؽ ارناػةف اللةلـ الاقت يا  تةاف فب أف ك كخ الل 
كا  اةلاة اف  ةن   كااتكل التنايا ا قتصةخيا كخ  ا تبققاة كا تية اػة اػف  ةنػ  رقػ     
يلنب اةلض ك م أف كف م الاكا خ ا قتصةخيا    ى أ ايتاة الاةلةا  تالخم بتاةن كفب بػخ  اتاػة  

أقػػ ل  لػػـ يتاةػػخ ك ػػكخ   قػػا ط خيػػا ااةشػػ م   ػػى  إلػػى ضػػاةف ابتػػ اـ بقػػكؽ ارناػػةفأ الاػػة م
   ا النبكأ

  ػى نبػك أكضػ   –كاف نةبيا أق ل شاخ  قخ التالينيةع اػف القػ ف الاةضػب الػ اط  
اػػيف اػػة تقخاػػه الػػض الاالااػػةع الخكليػػا الاةنبػػا اثػػؿ الانػػؾ الػػخكلب كصػػنخكؽ النقػػخ  -كأقػػكل

اػػػةع يقػػػع   ػػػى  ػػػةتؽ الػػػخكؿ الػػػخكلب اػػػف اػػػن  كقػػػ كض كااػػػة خاع تناكيػػػا اػػػف نةبيػػػا  كاػػػة 
الات قيا لت ؾ الالكنةع اف التزااةع أةث  ص ااا ل كفة  اش كط ايةاػيا كا تاليػا الينػا اػف 
نةبيػػا أقػػ ل  اثػػؿ اشػػت اط ةيةلػػا كضػػاةف ابتػػ اـ بقػػكؽ ارناػػةف  اػػتا ا  تػػخفؽ أاػػكاؿ الاػػن  

 كالااة خاع الخكلياأ

اػػف الػػخكؿ الات قيػػا ل لػػكف الاػػةلب  كااػػة يالقػػ    ػػى الػػنا  الاػػةاؽ اةتيػػةالق ا  ػػك  الةثيػػ  
ارناةنب اف قاؿ الاينةع كالاالااػةع الخكليػا الاةنبػا إلػى إ ػ ا  الػض ارصػ بةع الشػة يا 
فػػػب نظااػػػة الايةاػػػيا  رةاػػػةااة كا اػػػا خياق اطيػػػا  أك إطػػػ ؽ اللخيػػػخ اػػػف ارقػػػكاؿ كالك ػػػكخ 

كباةيػا بقػكؽ  ارص بيا  خكف ت ايخ ة فػب أم اضػاكف خياق اطػب بقيقػب  يضػاف ابتػ اـ
 ارناةف كب يةته اراةاياأ

ك ة ا  فيف النص   ى بقكؽ ارناةف فب إطة  الاش كطيا الخكليػا  ك اػ  ا تيةقيػةع  
كالالة ػػخاع القةصػػا ااػػن  الااػػة خاع كالالكنػػةع الاةليػػا ر ػػ اض التنايػػا  ظػػؿ فػػب الةةلػػ  

ع اػػػةلط فيف  الاػػػةنبيف ار ػػػـ باػػػ ان   ػػػى ك ؽ  اػػػؿ إنػػػه أتػػػى أبيةنػػػةن انتػػػةن   ةاػػػيا  بيػػػ  خفػػػ
كالات قيف  إلى نكع اف أنكاع "النيةؽ الايةاب" الاتاةخؿ  اخ ن اف ةيةلػا تػكفي  ا بتػ اـ اليل ػب 

 لبقكؽ ارناةف  كاب  ااؿ تطايؽ كتيليؿ الضاةنةع البقيقيا لت ؾ البقكؽأ
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ق صػػا القػػكؿ  أف اػػلب اقت ػػؼ الا تالػػةع الاشػػ يا إلػػى تبقيػػؽ التنايػػا الااػػتخااا  
"Sustainable Development"   ياةػػف أف يبػػخ  إ  اػػف قػػ ؿ صػػكف ة ااػػا الاشػػ  

كابتػػ اـ بقػػكقاـ كب يػػةتاـ    ػػى نبػػك ياقػػ  فػػب ا  تاػػة  ابتية ػػةع كبقػػكؽ أ يػػةؿ الااػػتقاؿ 
 نػخ تصػػايـ الاػػ اا  كالايةاػػةع التناكيػػا  فقػػخ أضػبع ااػػة ب التنايػػا تت ػػةكز ا ػػ خ تباػػيف 

ا فب ال بظا ال ا ناأ كيتط    لؾ  خـ الكقكؼ  نػخ إشػاةع أكضةع الاش   أك خفلاـ ل اشة ة
ناػػػة اللاػػػؿ أيضػػػةن  كفػػػب  اع  –ا بتية ػػػةع اراةاػػػيا اػػػف  ػػػ ا  كا ػػػا  كااػػػةف فباػػػ   كا 

  ػػػػى إتةبػػػػا اليػػػػ ص البقيقيػػػػا ل بصػػػػكؿ   ػػػػى التل ػػػػيـ ال يػػػػخ  كال  ةيػػػػا الصػػػػبيا  –الكقػػػػع 
 ق اطبأالا ناا  فض ن  ف الاشة ةا فب اتقة  الق ا اع اشةؿ خيا

   ى ق ييا اة تقخـ  ة ق  ايلةن  ياةف ل ا   أف يا ؿ الا بظةع التةليا  

تشةؿ بقػكؽ ارناػةف ةػ ن كابػخان   يت ػزأ  ااػة يلنيػه  لػؾ اػف أف  ػ ق البقػكؽ اةةفػا  -6
صػػػػك  ة   تلػػػػخك أف تةػػػػكف انظكاػػػػا كابػػػػخم كاتةةا ػػػػا  ك ػػػػك اػػػػة يلػػػػخ أكؿ الشػػػػ كط 

 ايلةنأ كاف ثـ فػيف اػة خ  ػع   يػه ارخايػةع فػب  ػ ا الض ك يا راةةنيا التاتع ااة 
القصكص اف التاييز اػيف بقػكؽ ايةاػيا كاخنيػا كأقػ ل اقتصػةخيا كا تاة يػا لػي  
اػػكل تلايػػ   ػػف تطػػك   ػػ ق البقػػكؽ فػػب اليةػػ  القػػةنكنب الايةاػػب ةاػػة  اػػ ع  نػػه 

كؽ الايةاػيا الاكاثيؽ كار  نةع كاللاكخ الخكلياأ الاة م أق ل  فيف ارشة م إلى البق
كالاخنيا اة تاة  ة تاثؿ ال يػؿ اركؿ اػف البقػكؽ كالب يػةع  كأف البقػكؽ ا قتصػةخيا 
كا  تاة يػػػا تاثػػػؿ ال يػػػؿ الثػػػةنب   يلػػػخك أف يةػػػكف تلايػػػ ان  ػػػف تطػػػك  تػػػة يقب فػػػب 
ا  ت اؼ اا ق البقكؽ كالنص   ياػة فػب الاكاثيػؽ كار  نػةع كاللاػكخ الخكليػا  كةػ ا 

ار ضة  فب الا تاع الػخكلبأ ك  يػه    ياػتقيـ القػكؿ ااكلكيػا أم فب خاةتي  الخكؿ 
اػػػػف  ػػػػ ق البقػػػػكؽ كالب يػػػػةع   ػػػػى ارقػػػػ ل  اػػػػؿ الصػػػػبي  أناػػػػة  ايلػػػػةن  اع أ ايػػػػا 
اتةةفناأ ك ك اة خ  ع   يه انظاا اراػـ الاتبػخم  كأةػخق إ ػ ف فيينػة الصػةخ   ػف 

ف لػػـ يةيػػؿ6771الاػػالتا  الػػخكلب لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب  ػػةـ   ػػ ا ارقيػػ  ارشػػة م    كا 
 إلى ض ك م ا ا ةم القصكصيةع الكطنياأ
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تصػػنيؼ بقػػكؽ ارناػػةف كالتاييػػز ايناػػة فػػب نطػػةؽ ارخايػػةع  اع الل قػػا إلػػى بقػػكؽ  -6
ايةاػػيا كاخنيػػا كأقػػ ل اقتصػػةخيا كا تاة يػػا إناػػة ي  ػػع فػػب الاقػػةـ اركؿ إلػػى ك ػػكخ 

ييػػز كفقػػةن لاليػػة  طايلػػا الػػةيي  ل تصػػنيؼ كالتاييػػز   أةثػػ  ك  أقػػؿأ اثػػةؿ  لػػؾ التا
البػػؽ أك اب ػػه الػػ م يشػػا ه اباةيتػػهأ كاػػف ثػػـ  فػػيف اليصػػؿ اينااػػة لػػي  اط قػػةن أك 
قةطلػػةن اػػةلنظ  لك ػػكخ قػػخ  اػػف التػػخاقؿ اػػيف  ػػةتيف الا اػػك تيف اػػف البقػػكؽأ كلػػي  
أخؿ   ػػػى  لػػػؾ اػػػف ك كخ  ةػػػ  الػػػض البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا فػػػب اللاػػػخ 

كالاخنيػا اثػؿ البػؽ فػب إنشػة  النقةاػةع كا نضػاةـ إلياػة  أك  الخكلب ل بقكؽ الايةايا
 البؽ فب تكلب الانةا  اللةااأ

 ةتػػػػػةف الا اك تػػػػػةف اػػػػػف البقػػػػػكؽ  الايةاػػػػػػيا كالاخنيػػػػػا اػػػػػف  ةنػػػػػ   كا قتصػػػػػػةخيا  -1
كا  تاة يػػا اػػف  ةنػػ  رقػػ  اة تاة  اػػة بقكقػػةن لإلناػػةف ي ػػخاف اصػػخ  اة الاشػػت ؾ 

أك اة يل ؼ فػب اليةػ  الايةاػب الة اػب اةلقػةنكف  اركؿ فب أصؿ نشام ارناةف  اته 
الطايلػػبأ كاػػف ثػػـ فػػيف تػػخقؿ الا تاػػع الػػخكلب أك الػػكطنب   يلػػخ ابػػةؿ اػػف اربػػكاؿ 
 ااثةاا تق ي  ل بقكؽ الكا خم فب أم انااة  اؿ ا  خ تنظيـ لط يقا كأا ك  باةيتاةأ

اقتػ اف  خليػا اػيف  نةؾ فب كاقػع اراػ  قنة ػا لػخل الةثيػ يف اك ػكخ   قػا ا تاػةط أك  -1
البقػػكؽ الايةاػػيا كالاخنيػػا  كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػاأ فل ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  
اف الااػـ اةلناػاا ركلنػؾ الابػ كايف اػف بقػكقاـ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا أف يةػكف 
لاػػػـ البػػػؽ فػػػػب ا بت ػػػةا  قةصػػػا إ ا اػػػػة ةػػػةف ا  ػػػع  ػػػػ ا الب اػػػةف التكزيػػػع  يػػػػ  

كث كاتاػػػػة  إ  فػػػػب  يػػػػة   ػػػػ ا البػػػػؽ  لػػػػف يةػػػػكف ااقػػػػخك  ـ الانصػػػػؼ لاػػػػكا خ الػػػػا خ 
البصػػكؿ   ػػى قػػخ   ػػةخؿ اػػف بقػػكقاـ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا  ااػػة يلنيػػه  لػػؾ اػػف 
أف التاتػػػػػػع اػػػػػػةلبقكؽ الايةاػػػػػػيا كالاخنيػػػػػػا يقػػػػػػكخ إلػػػػػػى التاتػػػػػػع اػػػػػػةلبقكؽ ا قتصػػػػػػةخيا 

 كا  تاة يا  كاللة  أيضةن صبي 
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 ثانىالفصل ال

 واإلقميمية الخاصة بحقوق اإلنسان الدولية اال فاقيات والمواثيق 

 وموقف الدول العربية منيا 

 

شػػػػة ع الل قػػػػا الاتاةخلػػػػا اػػػػيف ارناػػػػةف كالةػػػػكف  كارناػػػػةف كأقيػػػػه ارناػػػػةف ابػػػػك  ا تاػػػػةـ الي اػػػػيا 
ياػػػلى ارناػػػةف فػػػب إقػػػ ا  قػػػيـ كاثػػػؿ   يػػػة   الا ػػػـاػػػة ييف   كاػػػة اع أفةػػػة  ـ ك كالايةػػػ يف الايةاػػػييف كا  ت

 ته اةلبةةـأ ب   قته ااقيه ارناةف كفب   قلتبقيقاة ف

ةاة اة اع أفةة  ـ فب قيةخم الثك اع ارناػةنيا الةاػ ل  كفػب اػف القػكانيف كالتشػ يلةع الكطنيػا التػب 
ار ػ ف ارا يةػب   ػة يق   بقكؽ ارناػةف كب يةتػه اراةاػيا أ ك فب ا ا اة اراة  الكضلب ال م شة ع 

الاكاثيػػؽ التػػب  الػػع  ػػ ق اقخاػػا  فػػىو 6917لي ناػػب لبقػػكؽ ارناػػةف  و كار ػػ ف ا6911كؽ ارنػػػاةف  لبقػػ
 اة الشلاةف ارا يةى كالي ناىأت ة   قةصا  ةش البقكؽ فب إ  نةع كطنيا تلا   ف

إليه اف ب ك   ةلايه كاة تالاة اػف انتاػةؾ لبقػكؽ ارناػةف  عكاة أخ  شيكع الانةز ةع الخكليا أاي
كبقػػػكؽ الشػػػلك    ػػػف إنشػػػة  ال  نػػػا الخكليػػػا ل صػػػ ي  ارباػػػ  لباةيػػػا ارناػػػةف أثنػػػة  النػػػزاع الااػػػ   كتقػػػخيـ 

ت ػػة  فػػب خم لاكا اػػا اشػػة ع ارق يػػةع  كارالااػػة خاع لضػػبةية البػػ ك   ةاػػة تصػػخع  صػػاا اراػػـ الاتبػػ
 اراـ اللةلايا الثةنيا صخ  ايثةؽخافلع انظاا اللاؿ الخكليا  ف اللاةؿأ كاناةيا الب   ال قيؽ ارايض   ك 

 مكتكالػع ااػػي    بقػكؽ ارناػةف كب يةتػػه اراةاػيا ةػاكؿ إ ػػ ف يقػ  بقػكؽ ارفػػ اخلالاتبػخم كار ػ ف اللػػةلاب 
 شػػةخيا الصػػةخ م  ػػف اراػػـ تيةقيػػةع كالاكاثيػػؽ كالااػػةخم ارارناػػةنيا اػػع صػػخك  اللخيػػخ اػػف ار تلزيػػز البقػػكؽ

 الاتبخم ك ي  ة اف الانظاةع   ب الااتكييف الخكلب كارق ياب أ 
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ؽ ارناػػػةف كةاػػة اقتزلػػع اللكلاػػا الزاػػةف كالاةػػػةف ك ل ػػع اللػػةلـ ق يػػا صػػػةي م أصػػابع باةيػػا بقػػك 
ظاػػةع اػػيف الا تاػػع الػػخكلب كالا تالػػةع الكطنيػػا كاالااػػةع الا تاػػع الاػػخنب كان اكب يةتػػه ااػػنكليا اشػػت ة

   ب الااتكييف الخكلب كالاب ب أبقكؽ ارناةف ك ال أم اللةـ الاثقؼ 

اراػـ الاتبػخم  التػى أق تاػة اةلل ض   ق ا تيةقيػةع كار  نػةع الخكليػا كارق يايػا اليصؿ  ا  كيتنةكؿ
 ايػػا اػػف كاف    ػػى ايػػةف اكقػػؼ الػػخكؿ الليتػػةاػػة لتلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةفأ كالانظاػػةع الخكليػػا ارق يايػػا 

ن ػػةزاع  ػػ ق الػػخكؿ فػػى ااػػي م بقػػكؽ ارناػػةفيػػا كارق يايػػا ا تيةقيػػةع الخكلار  نػػةع ك      كةػػ لؾ الكقػػةع كا 
 فض   ف إيضة  ااةبا خك  االااةع بقكؽ ارناةف اكا  البةكايا ك ي  البةكايا فى الخكؿ الل ايا أ
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 المبحث األول 

 واإلقميمية الدولية والمواثيق فاقيات حقوق اإلنسان ف  اإل  

ااقتضػػػى الاكاثيػػػؽ الخكليػػػا  بقػػػكؽ ارناػػػةف  ػػػب   " ا اك ػػػا البقػػػكؽ كالب يػػػةع الاقػػػ  م كالابايػػػا
ارقػ ا  اك ػكخق اكصػيه ةةننػة بيػة كبتػى اػة الػخ  كارق يايا لةؿ ةةنف اش ل فب ةؿ زاػةف كاةػةف   انػ  لبظػا

  ب انتاةةاة أك ارق ؿ ااػة كالتى يت ت  يتاة   ب أ اضياة كضاةناة كباة كفةته   كالتب ت تـز الخكؿ ايق ا  ة
 اع الل قػػا كارق يايػػا  أاػػةـ االيػػةع الخكليػػااػػةؾ   ػػب أ ضػػاة  ػػ ا ا نتالتػػى يقػػع الخكليػػا ل خكلػػا  الااػػنكليا
ضػػاةف تلػكيض الا نػب   يػه فػػب فضػ ن  ػف الشقصػيا لا تةػػ   ػ ا ا نتاػةؾ    ل نةنيػاا االااػنكليكضػاةف 
 االيةعت ؾ اقتصةـ الخكؿ لخل الالنيا  كانبه بؽ  اكاثيؽ الخكليا ل  ياا كفقة  ا نتاةؾ ااة يلخ بةلا ةكف

   "أكتلكيض الا نب   يه  ناة اف اقةليةع اة اقت فتهيا كارق يايا  لتصبي  الخكل

لباةيتاػة ابقػكؽ ارناػةف كتػكفي  الضػاةنةع الةةفيػا  كلقخ شاخع ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليػا القةصػا
اػةةف الانػةطؽ  يػ  الاتاتلػا  صػاا اراػـ الاتبػخم نظػةـ ا نتػخا  ل  تقػة  ا كتلزيز ػة تطػك ان ةايػ ان انػ  أقػ ع

ار نايػػا كااػػخأ  انظاػا اللاػػؿ الخكليػػا   كباةيػا ارق يػػةع اةراتيػػةزاع اػػف قاػػؿالػػ اتب  كباةيػػا اللاػةؿ ـ اػةلبة

رفػػ اخ لتاتػػع ا اػػة و ب ػػ  ار6711ايثػػةؽ اراػػـ الاتبػػخم  اػػى أ كأ   التػػخقؿ ارناػػةنب كالباةيػػا الخا كاةاػػيا
الصػػ ا التػػب تػػ اط اػػيف الاػػ ـ كاراػػف الػػخكلييف اػػف  اػػا  كابتػػ اـ بقػػكؽ اا اك ػػا اػػف البقػػكؽ ااػػتنةخان إلػػى 

ارناةف كالب يةع اراةايا ل  ايع اف خكف تاييز اف  اا أق ل  كلـ تةتؼ اراـ الاتبخم اتضايف ايثةقاػة 
اللخيػخ اػف الصػةكؾ كص القةصا ابقكؽ ارناةف  اؿ  ابع تاتةاؿ   ق النصػكص اة تاػةخ  خخان اف النص

كا تيةقيةع الخكليا التب تشاؿ اقت ؼ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاياأ كياتب فب اقخاا   ق النصكص اة 
  6711 ػػةـ    يػػه "الشػػ  ا الخكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف" كالتػػب تشػػاؿ   ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف يط ػػؽ

 ةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  كثةنيااػػةاػػ و ال ػػ يف تل ػػؽ أكلااػػة6711  كاللاػػخيف الػػخكلييف لبقػػكؽ ارناػػةف للػػةـ
ل بقػػكؽ الا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م اركؿ الا بػػؽ اةللاػػخ الػػخكلب اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا  ثػػـ 

 ؼ فب اللاخ كالتب تصا  ط فةن فب الا كتكةكؿ اةقتصةص ال م تلت ؼ ااك اه الخكلا الطالاخنيا كالايةايا 
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بقكؽ ارناةف الانشام ااك   اللاخ فب تا ـ كنظ  ال اةنؿ الاقخاا اػف ارفػ اخ الػخاق يف فػب ا ال  نا الالنيا
  انتاةؾ اف  ةنااة رم بؽ اف البقكؽ الاق  م فب اللاخأ خكلا  كال يف يخ كف أناـ ضبةيةك يا ت ؾ ال

كالاكاثيػػػؽ الخكليػػػا الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف ا اك ػػػا قكا ػػػخ " القػػػةنكف ع  ػػػ ق ا تيةقيػػػة إلػػػبكيضػػػةؼ 
  اػػيا فػػب ظػػؿ النزا ػػةع الااػػ با  اػػكا اع الصػػ ا اتنظػػيـ بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه اراة " ارناػػةنب الػػخكلب

لتصػخيؽ الػخكلب التكقيػع كا كاػع  "أأةةنػع نزا ػةع خكليػا اػةلالنب الػخقيؽ  أك نزا ػةع خاق يػا  اع طػةاع خكلػب
الػػخفةع  ػػف  ػػ ق  اػػةخ ا  تقػػةخ اػػاف ااػػنكليا   ػػب ا تيةقيػػةع كالالة ػػخاع الخكليػػا القةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف 

ؿ باةيػا بقػكؽ ارناػةف فػب ةػ ابيػ  أصػابع   كليػا اشػت ةاااػنكليا خ فب أم اةةف فب اللػةلـ  ػبالبقكؽ 
ا قتصػػةص الػػخاق ب  اراػػك  التػػب   تنػػخ ا ضػػافالا ػػة ع الايةاػػيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا كالتناكيػػا اػػف 

قػخـ الااػةكام اػع الػخكؿ التػب تنتاػؾ  ل ػخكؿ فقػط  اػؿ صػة  الا تاػع الػخكلب يقػؼ إزا  صػيةنتاة كباةيتاػة   ػب
ا اك ػػا القكا ػػخ كاربةػػةـ  اع التػػى تشػػاخ إنتاةةػػةن صػػة قةن كاتلاػػخان لبقػػكؽ خ قةصػػا فػػب اربػػكاؿ فياػػة  ػػ ق ال

ا  تػػ اؼ اةلقصكصػػيا الثقةفيػػا ف ضػػع    الكاقػػع إ  أف ت ػػة أ كب يةتػػه اراةاػػيا الصػػ ا ابقػػكؽ ارناػػةف
انة ضػا التلػ ي  كالب ػز التلاػيب  اقػةيي   ةلايػا اشػت ةا لتبخيػخ  ػ ق ا نتاةةػةع اثػؿ ل شػلك  اػع ك ػكخ
اشػػت ةا اػػيف    ػػب  لػػؾ أصػػابع باةيػػا بقػػكؽ ارفػػ اخ كتلزيز ػػة ااػػنكليا كانػػة أ اللةخلػػا كالابةةاػػةع  يػػ  

الاخنب النشطاخ كال أم اللةـ الكا ب  الا تاع الخكلب كاالااةته كايف الا تالةع الكطنياخ كاالااةع الا تاع
  .كالاثقؼ   ب الااتكييف الاب ب كالخكلب

  أواًل: فمسفة وضع وصياغة اال فاقيات والمواثيق الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان :

اػػف انظكاػػا فة يػػا كف اػػييا  رق يايػػا القةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف الاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةع الخكليػػا كاتنط ػػؽ 
قكاااة  خخ اف ال ةةنز التب ااتق ع   ياة ار  اؼ كالتقةليخ اللةلايا الاشت ةا اشاف باةيا الة ااػا ارناػةنيا 

   كالتب تتاثؿ فب  

اف ارشة اع التب ك خع تات اـ فة م تةةاؿ بقكؽ ارناةف ك خـ قةا يتاة ل ت زنا   كامل حقوق اإلنسان: -1
اصػػك م ضػػانيا أك صػػ يبا فػػب الاكاثيػػؽ كاللاػػكخ الخكليػػا القةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  بيػػ   ػػ ل التلايػػ   ػػف" 

ارناػػةف  تةةاػػؿ بقػػكؽ ارناػػةف"  ك ػػخـ  قةا يتاػػة ل ت زنػػا اصػػك م ضػػانيا فػػب خياة ػػا ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ
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الاشػ يا اػف ة ااػا أصػي ا فػياـ  كاػف بقػكؽ اتاػةكيا    ػى أف "ارقػ ا  ااػة ل ايػع اراػ مو بي  أةخ 6711 
و انػػه إلػػى 17  كثةاتػػا يشػػةؿ أاػػة  الب يػػا كاللػػخؿ كالاػػ ـ فػػب اللػػةلـ"   كقػػخ أشػػة  ار ػػ ف ثةنيػػا فػػب الاػػةخم

اػػف البقػػكؽ كالب يػػةع الانصػػكص أم ضػػ ك م تياػػي  البقػػكؽ الاقػػ  م ااقتضػػةق اشػػةؿ   ييضػػب إلػػى "  ػػخـ 
ك ك  ابت اـ   ق البقكؽ  ايلاة أك  ز  اناػة أك أبػخ ة يلػخ أاػ ان أف  م كاضبا إلى  ياة فيه" كفب   ا إشة  

كيلةػ   ػ ا الااػخأ صػك م اػف التية ػؿ  أاةايةن كض ك يةن لتبقيؽ ابت اـ البقػكؽ ارقػ ل الاقػ  م فػب ار ػ فأ
الاتاػػػةكيا  ك ػػػكخ تكافػػػؽ بػػػكؿ ار ايػػػابقػػػكؽ ارناػػػةف الاةيكلػػػا خكليػػػةن  اػػػع  كالتضػػػةاف كالتضػػػةـ اػػػيف اقت ػػػؼ

 انزلا كابخم اف بي  ابت اااة كتطايقاةأ بقكؽ ارناةف  ايلاة ابااةناة فى لانظكاا

نظػػ  فػػب  ػػ ا الشػػاف التاةيػػخاع الصػػ يبا لاػػ ا الااػػخأ فػػب الاػػالتا اع كا تيةقيػػةع الخكليػػا الكياػػت  ب 
/ 61/1ا اف فب  ف الاالتا  الخكلب لبقكؽ ارناةف اط لبقكؽ ارناةف  بي  تضاف إ  ف طا اف الصةخ 

انػػه "أنػػه نظػػ ان لةػػكف بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه اراةاػػيا  يػػ  قةا ػػا ل ت زنػػا  كياػػتبيؿ  و61  فػػب اليقػػ م 6711
  ةاػة التبقيؽ الةةاػؿ ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا اػف  يػ  التاتػع اػةلبقكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا "

كالاكاػػكاا  617/ 16 قـ اػ 61/66/6799اػـ الاتبػخم فػػب لأل التكصػيا الصػػةخ م  ػف ال اليػا اللةاػػا أشػة ع
يػػةع بقػػكؽ ارناػػةف كاةلب  اػػـ الاتبػػخم لضػػاةف التاتػػع اليلػػةؿ ااػػػ" كاػػةنؿ كأاػػةلي  أقػػ ل اتةبػػا فػػب إطػػة  ار

بقكؽ الاخنيا تبقيؽ كتلزيز باةيا ال   "إي    نةيا اتاةكيا لإلى أف ال اليا اللةاا تط  اراةايا " أشة ع
تبقيػػؽ كتلزيػػز باةيػػا البقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا " ك ػػخخع ال اليػػا اللةاػػا  ةػػ اكالايةاػػيا  ك 

 66/ 1  الصػػةخ م فػػب16/661 اع ال اػػةلا فػػب "إ ػػ ف البػػؽ فػػب التنايػػا" الػػ م ا تاختػػه فػػب تكصػػيتاة  قػػـ 
ؼ التباػػػيف بيػػػ   ةػػػ ع أف "التنايػػػا  ا يػػػا اقتصػػػةخيا كا تاة يػػػا كثقةفيػػػا كايةاػػػيا شػػػةا ا تاػػػتاخ 6711/

اػػػيي   ا  تاػػػةـ   ػػػى قػػػخـ الااػػػةكام ر اػػػةؿ  ىالااػػػتا  ل فة يػػػا الاػػػةةف اااػػػ  ـ" كأف " تلزيػػػز التنايػػػا يقضػػػ
ع كتلزيػػػػز البقػػػػكؽ الاخنيػػػػا كالايةاػػػػيا كالبقػػػػكؽ ا قتصػػػػةخيا كا  تاة يػػػػا كالثقةفيػػػػا " كقػػػػخ تا ػػػػك   ػػػػ ا الطػػػػةا

كليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف ل اػػػا نطػػػةؽ تطايقاػػػة فػػػب ةثيػػػ  اػػػف ا تيةقيػػػةع الخ الاكضػػػك ب لتةةاػػػؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف
النك ب  بي   ة ع االةخم لا اؿ بقكؽ ارناةف الالت ؼ ااة كلـ تقتص    ى  ز  اناة خكف ااق و كاف 

و  كاتيةقيا القضػة    ػى 6711  ق ا تيةقيةع  ا تيةقيا الخكليا ل قضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز اللنص م  
 وأ6717و  كاتيةقيا بقكؽ الطيؿ   6797(م  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أ



76 

 

كيلخ ااخأ تةةاؿ بقكؽ ارناةف أاةاػةن كا تةػزان أصػي ن فػب ت قػب الشػةةكل اػف ارفػ اخ كال اة ػةع فػب 
 خخ اػف البقػكؽ الالتػ ؼ ينزع إلى تااي   يخيكلك ب فب  خخ اف خكؿ ال نك ظؿ ظاك  قطة  ايةاب كأ

   بقكؽ أق لأةن لباةيا ة ااا ارناةف لباةااة قةنكن

 ال وارئ: االل زام ب  بيق حقوق اإلنسان ف  ظل الظروف االس ثنائية وحالة -2
اف الاكاثيؽ كا تيةقيةع الخكليػا التػب ت يػز ل ػخكؿ فػب بػة ع البػ   كالطػكا م ا اػتثنةنيا  ثاا  خخ   

 تل يؽ أك كقؼ إ اةؿ البقكؽ الكا خم فياة   كاف أا ز   ق اللاكخ كا تيةقةع 

و ال م ي يز ل خكؿ ارط اؼ تل يػؽ أك كقػؼ 6711  اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا - أ
لػػاو اضػػكااط الينػػا تتل ػػؽ التػػب تاػخخ بيػػةم اراػػا  الاػػةخم ال اا فيػػه فػػب بػػة ع الطػػكا مإ اػةؿ البقػػكؽ الػػكا خم 

ب ظػػؿ  ػ ق البةلػا  فضػ ن  ػػف اػة فػ  ي ػكز ل ػػخكؿ أف تبيػخ  ن ىالبػخكخ التػك  اػخكا ى إ ػ ف بةلػا الطػػكا م 
 ػػب البػػؽ فػػب البيػػةم كالبػػؽ فػػب  ػػخـ  ـ كالبػػ     ػػى الاػػكا  فػػب كقػػع الاػػ  كؽالااػػة  ااػػالا بقػػ بظػػ 

 ػخـ القضػكع ل اػت قةؽ ةنيا أك البةطػا اةلة ااػا  كالبػؽ فػى القضكع ل تل ي  أك اللقكاا القةاػيا أك ال إناػ
ف الكفػػة  اػػةلتزاـ تلةقػػخم  ك ػػخـ  ػػكاز   ليػػا القػػكانيف أك اللاكخيػػا ك ػػخـ  ػػكاز اػػ ف ارناػػةف لا ػػ خ   ػػزق  ػػ

اف ت ؾ التب ةةنع اة يا الايلكؿ فب الكقع ال م ا تةاع فيػه ال  ياػا   ةكف أشخال زانيا  أك ف ض  قكاا ت
 كالبؽ فب ا  ت اؼ اةلشقصيا القةنكنيا  كالبؽ فب ب يا الية  كالك خاف كالخيفأ

ل خكؿ ارط اؼ تل يؽ التزااةتاػة فػب بةلػا البػ   أك  ناةف اخك  ةكايا لبقكؽ اركت يز ا تيةقيا ارك   -  
اف ا تيةقياو كلةف قةناا البقكؽ التب ياتنع اقةليتاة فػب 61الطكا م اللةاا ارق ل التب تاخخ اراا  الاةخم 

ع تقتص    ى البػؽ فػب البيػةم  كالبػؽ فػب  ػخـ القضػك اناة فى اللاخ  إ   فب ا تيةقيا أضيؽ  ق البة ع 
ل تلػ ي  كالالةا ػا أك اللقكاػا القةاػيا أك ال إناػةنيا أك البةطػػا اةلة ااػا كالبػؽ فػب  ػخـ القضػكع ل اػػت قةؽ 

 أك اللاكخيا  ك خـ  كاز   ليا القكانيف ال زانيا أ

ةيػا اػف اتيةقيػا الػخكؿ ارا ي و69  ك  ػى  ػ ا  ا تيةقيػةع الخكليػا ارقػ ل لبقػكؽ ارناػةف تاػا  الاػةخم ػ _ 
اقةليػػا ا لتزااػػةع الات تاػػا   ياػػة فػػب بةلػػا البػػ   أك القطػػ  اللػػةـ أك اػػكا ة اػػف ارناػػةف رط افاػػة  لبقػػكؽ

كلةف بؽ ا اتثنة  يشاؿ  نػة ا اك ػا ةايػ م اػف البقػكؽ   البة ع الطة نا التب تاخخ ااتق ؿ الخكلا كأاناة
ايػا لبقػكؽ ارناػةف ك يت ةكز  خخ ة  البقكؽ التب   ياةف التب ؿ اناػة ااك ػ  اللاػخ الػخكلب كا تيةقيػا ارك  

كالب يػػػةع اراةاػػػياأ كتشػػػاؿ  ػػػ ق الا اك ػػػا البػػػؽ فػػػب ا  تػػػ اؼ اةلشقصػػػيا القةنكنيػػػا  كالبػػػؽ فػػػب البيػػػةم  
اػػةنيا كالتبػػ   اػػف اللاكخيػػا  كااػػخأ  ػػخـ  ػػكاز   ليػػا القضػػكع ل تلػػ ي  أك الالةا ػػا ال إنكالبػػؽ فػػب  ػػخـ 
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  كبقػكؽ الطيػػؿ   ػى  ةن تػػه   كالبقػػكؽ اللةن يػا  كالبػػؽ فػب التاػػايهكب يػا الضػػاي  كالػخيف  القػكانيف ال زانيػػا
الخكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف تيةقيػػةع   كق فػػةن لإلكا تالػػه كخكلتػػه  كالبػػؽ فػػب ال ناػػيا  كالبقػػكؽ الايةاػػياأ  ػػ ا

فػب بةلػا البػ   اػف أل بػؽ ا اػتثنة  ف يقػب لبقػكؽ ارناػةف كالشػلك  الاةاؽ  ة  ة لـ يتضػاف الايثػةؽ ار
 ا تيةقيةعأ  النةبيا ياخك أةث  تب  ان اف ت ؾ أك القط  اللةـ ال م ياخخ اراا  ك ك اف   ق

اقةليتاػة أك التب ػؿ اناػة ك ػب  البػؽ  قػكؽ يبظػ الخكليا ت اع   ى أ الا با تيةقيةع ايخ أف الاكاثيؽ ك 
القةاػيا  كالبػؽ فػب  ػخـ ا اػت قةؽ  أك افب البيػةم  كالبػؽ فػب  ػخـ القضػكع ل تلػ ي  أك الالةا ػا ال إناػةني

كقػخ أكضػبع ابةاػا اللػخؿ الخكليػا أف  ػ ق  كاللاكخيا  كالبؽ فب  ػخـ تطايػؽ القػكانيف ال زانيػا اػاث    لػبأ
 ان اف القةنكف الخكلب ا  كال ةةنز اركليا لإلناةنيا "أ كأناة أصابع التزااةع   فيا ك ز البقكؽ اانزلا " ار

أااةع   ياة "الابةاا ال نةنيا الخكليا" القةصا ايك ا فية الاةاقا الكصؼ  اته  كا تا تاة  ز ان  اللةـ  ةاة
 اف النظةـ اللةـ  الخكلب كالقةنكف الخكلب اللةلابأ 

ا ػك   الة ااػا ارناػةنياأ  أاةاػيا    تاةطاػة الااةشػ  ؽ  يػ  القةا ػا ل ااػة  " بقكقػةن تلخ "البقك   ا  ك  
 ناة فب اللةخم الخخ اف البقػكؽ التػب تكصػؼ ااناػة  يػ  أاةاػيا   كلا ق البقكؽ  كان  كك كق اقت يا يلا 

 ا ا اف البقػكؽ  ناة  تييض يا  ب بقكؽ انشناكلةناة لياع ثةنكيا أك ابتيةطيا اةلطاع  فةلبقكؽ اراةا
اراةاػػيا" كتياػػ  ةأ أناػػة تضػػئ تبخيػػخ اضػػاكف البقػػكؽ ارقػػ ل " يػػ  الا تاطػػا ااػػة اةلضػػ ك م    ػػى النػػى 

تشػػةؿ "ااػػةخم الية يػػا كقيايػػا" ل نظػػةـ القػػةنكنب القػػةص ابقػػكؽ ارناػػةف  ك  ػػى  ػػخا ة تتطػػك  كاػػ لؾ فاػػى 
 اصةخ  القكا خ النةظاا لبقكؽ ارناةف كاقةصخ ةأ

أف يػخ ؾ كاضػلكا الاكاثيػؽ كا تيةقيػةع الخكليػا   مع منظمات المج مع المذدن الدول عاون   عزيز  -3  
التلةاؿ اع قضةية بقكؽ ارناةف ي   أف يتـ اف ق ؿ انظك  طكيؿ ار ؿ يخ ؾ الة يػةع ك  ياػتة ؽ فػب 

كيلاػؿ  كاثةلاػه  الكقػع نياػه ثكااػع الا تاػع كاتةي اتػه  كانةقػ  الا تاػعةاة يخ ؾ فب   ال زنيةع أك ياا اة
اػؿ ينظػ    إقةاا بكا   اتب شةاؿ   ياخؼ إلى إ    نظػ م الينػا لبقػكؽ ارناػةف   ػى باػة  أقػ ل  ى 

لا تاػع تطػك  ا   اليا تةةا يػا تاػت ي  لاقتضػيةع كيتخا  تطكي  لاية يـ بقكؽ ارناةف  ايلاة ااكضك يا
  يكاهأكلي  لتة ي  أكضة ه القةناه أك لات  
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أف أبػػخ أ ػػـ أطػػ اؼ البػػكا   ػػك االااػػةع الا تاػػع الاػػخنب  ق الاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةعكيلػػى كاضػػلكا  ػػ 
كالتطػػػك  الاانػػػب الاتقصػػػص فػػػب ا ػػػةؿ الػػػخفةع  ػػػف بقػػػكؽ لتػػػب كصػػػ ع إلػػػى خ  ػػػا ا اكقػػػا اػػػف الية  يػػػا كا

 أق الانظاةع   ى الااتكل الاب ب كار  ب ك لؾ الخ نضةؿ طكيؿ قةاع اه    ارناةف 

 اػة اػيف الخكلػا  فب   ا الصخخ إقةاا   قا اشة ةا كتلةكف ةةاؿ  ةقيةع الخكلياالاكاثيؽ كا تيكتط   
لكقػع فػب اة   ى ت ايع ال اكخ كلي  تيتيتاة  اػع الابةفظػا انظاةع الا تاع الاخنب ت تةز فب  ةن  اناك 

 ػػ ق  عف ا اػػتيةخم اػػف إاةةنيػػةاكياةػػف فػػب  ػػ ا الشػػ   ػػ ق الانظاػػةع اتػػه   ػػى تلخخيػػا تك اػػةع كا تاةاػػةع 
 الانظاةع فياة ي ب 

 أك  اػكا  اػف  ةنػ  الاالااػةع كالاينػةع البةكايػا   ا يةع الا اقاا التق يخيا  نتاةةةع بقػكؽ ارناػةف -أ 
 كالاالااةع الخينيا أ   كاةنؿ ار  ـ  الانظاةع الاالث م   ى بقكؽ ارناةف ك ب يا التلاي  اثؿ

ا اثػػؿ القضػػةم كضػػاةط الشػػ طا كاكظيػػكا ال اػػةز لينػػتنظػػيـ خك اع تخ يايػػا اتقصصػػا كاك اػػا لينػػةع ا -  
كتيػةخم اػة ياةػف أف يقػع  ارناةف  ف اع الاكاطنيف لتنشيط الك ب كا  تاةـ اقضةية بقكؽالبةكاب الاتلةا ك 

 أاف انتاةةةع لاة أثنة  التلةاؿ اليكاب اع الاكاطنيف

كالثقةفيػػا ا  تاة يػػا كا قتصػػةخيا لايةاػػيا ك اشػػ ك ةع ابثيػػا كأةةخيايػػا تلنػػى ا صػػخ الظػػكا   اإ ػػ ا    -ا 
  أالا تاطا ابقكؽ ارناةف اثؿ الاشة ةا الايةايا كالاطةلا كالياةخ كال ااة م كاللنؼ كالا ةزيا أأ ك ي  ة

كااة اػا بقػكقاـ التػب ةي تاػة لاػـ    ػؿ الاشػة ةاأتنظيـ خك اع كاالتا اع  اة ي يا لبيز الاكاطنيف اف  -خ
 أ  كضانتاة لاـ التش يلةع الكطنياالاكاثيؽ كاللاكخ الخكليا

  أتقخيـ الااة خم القةنكنيا اف قاؿ الض   ق الانظاةع لاف يز اكف تل ضاـ  نتاةةةع بقكؽ ارناةف - ػ

 ثانيا : المص حات والمفاىيم المر ب ة بمواثيق وعيود وا فاقيات حقوق اإلنسان : 
 ػػػ ق ا تيةقيػػػةع  ةنػػػةن أاةاػػػيةن فػػػب خ ااػػػا  الخكليػػػا الا تاطػػػا اػػػةلاكاثيؽ كاللاػػػكخالاصػػػط بةع كالايػػػة يـ تشػػػةؿ 
  بقكؽ ارناةف  ةاة ايتض  فياة ي ب ا الالنيا

تاتع اةلثقؿ ياايا  كله قياا أخايا كالنكيا  ك ز لتاتع اةلصيا ارياةخم  ةاا    ا اك ا أفةة  كا إعالن: -1
اػف قايػؿ  ار ػ فيلػخ  ف  ينا خكليا اثؿ ال اليا اللةاا لألاـ الاتبػخمأ ك   كارق قب إ ا اة صخالايةاب 
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فػب ظػ كؼ نػةخ م بيناػة يػنص   ػى ااػةخم  اع أ ايػا ةاػ ل كقياػا خاناػا ةاػة   ةلاػةن  كيصخ الل ؼ الخكلبأ 
 –ا اخكن –ااةخم  –قكا خ لة اا  ار  ف ا اخؼة اا ك   ك البةؿ اةلنااا لإل  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةفأ

يػػخ يي  الخكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف كالتققػػخ أصػػا  ار ػػ ف اليػػة ان تقػػة  اػػه خ  ػػا ابتػػ اـ الالػػةك ااػػةخم تك ياياأ
  اابةةااةأ

 كؿ اػةلتنظيـ القػةنكنب اكضػك ةن  ا أ ايػا قةصػا ك اتط ػؽ  ػةخم   ػى ا تيػةؽ الػخكلب الػ م يتنػة معاىدة: -2
ألاةنيػػة  ك  اػػيف الػػخكؿ الاتبةليػػا اػػة?9?9يكنيػػه  <8ب طػػةاع ايةاػػب  اثػػؿ الة ػػخم الاػػ ـ الانلقػػخم اي اػػةم فػػ

  أ>9?9أ اط   >8اا ةا الاص يا فب كالة خم الصخاقا كالتبةلؼ ايف الاا ةا الاتبخم كال
أك ااػػالا الينػػػا تاػػػـ الػػػخكؿ  ةن الينػػػ ةن كيةػػكف اكضػػػك اة كضػػػل يفةػػػكف ثنةنيػػا اػػػيف خكلتػػػت فاقيذذذة عقديذذذة: ا -3

تزااػةع   ػى  ػةتؽ ياةن أك ب ن الينةن  كيةكف الاخؼ اناة ا  خ ق ػؽ الارط اؼ ابي  تضع لاة ا تيةقيا تنظ
 فياػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكؿ الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػالضأل قكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ اركليػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القةناػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن أط افاػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

اتلػخخم ارطػ اؼ كيةػكف اكضػك اة إنشػة  قكا ػخ خكليػا اكضػك يا أك ق ػؽ قكا ػخ  ك ػى : ةا فاقية شارع -4
القةنكنيػػا التػػب كقياػػا القكا ػػخ  ارتيةقيػػا إلػػى كبػػخم اكضػػكع ؿ ااػػتنةخان  ػػا ل ػػخك كلػػي  ا ػػ خ التزااػػةع اتقةاقةنكنيػػا 
اف قكا خ خكليا  خيخم تنظـ الل قػةع ايػناـأ كالةةلػ  أف تةػكف إلى   كياخؼ أط افاة اف ك ا  إا اااة أنشاتاة

ؽ ارناػػػةف اثػػػؿ اتيةقيػػػةع بقػػػك  اال اة يػػػا  ػػػب اتيةقيػػػةع خكليػػػا شػػػة  ا تيةقيػػػةع الخكليػػػا اتلػػػخخم ارطػػػ اؼ أك 
كااة ي ة  أف ارتيةقيا اللقخيػا تةػكف اصػخ ان لإللتزااػةع  فياػة تةػكف ارتيةقيػا الشػة  ا  أكايثةؽ اراـ الاتبخم

   اصخ ان ل قكا خ القةنكنياأ
خ اتيةؽ خكلب ا اخؼ  صط   اتيةقيا  ك خ ا تيف فب ايةؽ الاكاثيؽ الخكليا لبقكؽ ارناةف  اللا عيد: -4

  كاللاػخ الػخكلب القػةص اػةلبقكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا >>?9الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاػيا 
  أ و>>?9كالثقةفيا 

ؿ   ػػى اكضػػك اة ك ػػى  ػػةخم اصػػط   يط ػػؽ   ػػى ا تيةقيػػةع الخكليػػا التػػب يػػ اخ إضػػية  ال ػػ  ميثذذاق: -5
  أ;:?9يكنيه  >8اـ الاتبخم الاكقع فب ا لانظاةع خكليا أك إق يايا  اثؿ ايثةؽ ارنتةكف انش

اصط   يط ؽ   ػى الالة ػخاع ال اليػا  اع الصػيةا ارنشػةنيا  اثػؿ النظػةـ اراةاػب ل ابةاػا  نظام: -6
 أ <??9ال نةنيا الخكليا الاكقع   يه فب  كاة فب يكنيه  ةـ 

التػػب تة ػػ    ياػػة الصػػاةا  ياػػتلاؿ لتنظػػيـ الااػػةنؿ  اع الصػػاةا الايةاػػيا  أك لتنظػػيـ الااػػةنؿ ا فذذاق: -7
  ا قتصةخياأ

يط ػػؽ  ػػةخم   ػػى ا تيةقػػةع التػػب يةػػكف اكضػػك اة تاةيػػخ ااػػةخم قةنكنيػػا كايةاػػيا اشػػت ةا اثػػؿ   صذذري : -8
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 اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اكياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بةلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةخ خانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـأ 6161تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفاا  
  ػػى ااػػةنؿ تاليػػا لاػػة إ ػػ ا  قػػةنكنب ياػػتلاؿ ةكاػػي ا تةاي يػػا لتاػػ يؿ تكافػػؽ إ اخاع الػػخكؿ   برو وكول: -9

   كقػػػخ يتنػػةكؿ تاػػػ يؿ اػػة بػػػخ  فػػب الاػػػالتا اع الخكليػػػاأةايناػػػ م فياػػةتيػػػةؽ   يػػه فػػػب ا تيةقيػػا الانلقػػػخاػػاؽ ا 
كالا كتكةػكؿ ياػػتاخ قكتػػه القةنكنيػا اػػف ا تيةقيػػا الا بػؽ ااػػة  كيقضػػع ل ايػع الا ابػػؿ التػػب تاػ  ااػػة ا تيةقيػػا 
 أاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ايةكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ا  تكقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيؽ

الخكلػػا   ػػى نصػػكص   ضػػة  ػػخكؿ الاتلةقػػخم ل تلايػػ   ػػف إ ػػ ا  يقػػكـ اػػه الانػػخكاكف الايكضػػكف ل  وقيذذع: -11
  ػكع إلػى خكلاػـ كالتلػػ ؼ ل يف إ طػة  ف صػػا ل انػخكا بيػ  يػتـ تكقيػع يةػكف إاػة اػػةرب ؼ اركلػىا تيةقيػاأ كال

ف  فضػػع البةكاػػةع ا تاػػةخ ك   أيػػخع اػػكقياـ تػػـ التكقيػػع الناػػةنب   ػػى   اتاػػة فياػػة تػػـ ا تيػػةؽ   يػػه   فػػيف ا 
يف لػػي   نػػةؾ اػػة ي اػػ  الانػػخكاإ    ا زاػػةن  لػػي أ كالتكقيػػع اػػةرب ؼ اركلػػى التكقيػػع  ػػخؿ  ػػف التكقيػػع الناػػةنب 

  اةلب يا الاط قا فب التكقيع الناةنب أك ا اتنةع  نهأةؿ انخك  يبتيظ  كاةلتةلى   ى التكقيع الناةنب  
إ  ا  يقصخ اه البصكؿ   ى إق ا اع الا طةع الاقتصا فب الخكؿ ل تيةقيا التػب تػـ التكقيػع   صديق: -11

صػػ  كاللخيػػخ اػػف الػػخكؿ   ياػػةأ كتقت ػػؼ طايلػػا  ػػ ق الاػػ طةع باػػ  القػػةنكف الخاػػتك م فػػب ةػػؿ خكلػػا  فيػػب ا
ال ااك يػاأ كاػي  ا  التصػخيؽ فػب  نػي  تتاثػؿ كفػى ف ناػة  الا ةل  النيةايا الا طةع فب    ق تاثؿالل ايا ت

صػخيؽ قاػؿ انقضػةنه تةكف الخكلا قخ قا ع  اايةن اة تيةقيا كنية  ة فب إق يااةأ ك  يك خ أ ؿ الػيف ر ػ ا  الت
    ا ار ؿ ص ابا فب ا تيةقياأ تبخخإ  إ ا 

تصػا  ط فػةن  ب أفإ  ا  تا ؾ ااقتضةق خكلا لياع ط فػةن فػب اتيةقيػا  أف تلػ    ػف   اتاػة فػ انضمام: -12
    ك  ى الخكلا أف ت ا ى فب   ق البةلا ار  ا اع الانصكص   ياة فب ا تيةقيا اشاف ا نضاةـ إلياةأياةف

اةاػػػتالةخ أك تلػػػخيؿ ارثػػػ  القػػػةنكنب ربةػػػةـ الينػػػا فػػػب  خكلػػػا اػػػةيقصػػػخ اػػػه إ ػػػ ف اػػػف  ةنػػػ    حفذذذظ : -13
اأ اقيػػف التطايػػؽ اػػةخم الينػػا فػػب ا تيةاػػ اػػتثنىأف ي   أم أف الخكلػػا تط ػػ ياػػةيػػا اػػف بيػػ  اػػ يةناة   ا تيةق

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالةخ أك اةلتياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبيظ يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف اة 
 كيقاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبيظ اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ابظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ان فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ارتيةقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   ك  كا خان ضػػػػػػػاف التبيظػػػػػػػػةع التػػػػػػػى ت يز ػػػػػػػػة ارتيةقيػػػػػػػػا لاكضػػػػػػػػكع ا تيةقيػػػػػػػا أك الةػػػػػػػػ ض اناػػػػػػػػة اقةليػػػػػػػةن ك  
  تػػػ ةةنػػػع ا تيةقيػػػا تػػػنظـ  لػػػؾ ك  يبة  اػػػف ا تيةقيػػػا إ ا ي ػػػكز ا ناػػػ االنسذذذحاب مذذذن اال فاقيذذذات : -14

  ا نابة  رثة ق إ  الخ ا ك   ةـ اف تة يا تقخيـ ط   ا نابة أ
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 صػخقا   ػى ا تيةقيػاالخكؿ الا القةنكنى اف  خخ ةقيا اةةتاةؿ النصة ياخأ نية  ا تي بدء نفاه اال فاقية: -15
اةاػػب ل ابةاػػا ال نةنيػػا النظػػةـ اريشػػت ط النصػػة  القػػةنكنب أاػػ  ناػػاى يقت ػػؼ اػػف اتيةقيػػا رقػػ ل  فاػػث ن ك 

 11يشػػػت ط تصػػػخيؽ  6711خكلػػػا  كاللاػػػخ الػػػخكلب القػػػةص اػػػةلبقكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا  17تصػػػخيؽ  6771
  خكلاأ 67شت ط تصخيؽ تخكلاأكاتيةقيا بقكؽ الطيؿ 

  

قيات والمواثيق المعنية بحقوق اإلنسان  وقراءة فى مضمون كذل ثالثا :  قسيم و صنيف اال فا
  منيا :

  ى: الصذذذذذذذمة بحقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان إلذذذذذذذت اال فاقيذذذذذذذات والمواثيذذذذذذذق الدوليذذذذذذذة هايمكذذذذذذذن  قسذذذذذذذيم      

   : اال فاقيات والمواثيق هات ال ابع العام -1

 إقػ ا   ػفلػى ااػنكليا الا تاػع الػخكلب ةةػؿ اراـ الاتبخم  ك أكؿ كثيقا تشي  صػ ابا إ يلتا  ايثةؽ       

  6711لبقكؽ ارناػةف  كباةيا بقكؽ ارناةف كب يةته اراةاياخخ كي يه فب الت تي  الزانب ار  ف اللةلاب
  كاللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا ـ6711ةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا كاللاػػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ ا قتصػػ

الاكاثيؽ الخكليػا  ػخخ اػف ا تيةقيػةع الخكليػا الاػةاقا   ػب إنشػة  اراػـ الاتبػخم ا ع لقةناةفانض كقخأ ـ 6711
 اتيةقيػا فضػ ن  ػف فػب إطػة  انظاػا اللاػؿ الخكليػا  ال تػيف صػخ تةت ػ يـ الاػق م ك اتيةقيا اتيةقيا الاق م ك  اثؿ

   .ال ؽ

كانةتيى فى   ا الشاف الػ ض اضػاكف ا تيةقيػةع كالاكاثيػؽ الخكليػا اراةاػيا كالتػى يط ػؽ   ياػة " 
الشػػػ  ا الخكليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف " كالتػػػى تشػػػاؿ   ار ػػػ ف اللػػػةلاى لبقػػػكؽ ارناػػػةف  كاللاػػػخ الػػػخكلى القػػػةص 

ص اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا كالا كتكةكليف الا بقيف اه   كاللاخ الخكلى القة
 كالثقةفياأ 
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 : اإلعالن العالم  لحقوق اإلنسان -أ

أكصع ال  نا التبضي يا لألاػـ الاتبػخم اػاف ينشػئ الا  ػ  ا قتصػةخم كا  تاػة ب فػب خك تػه اركلػب ل نػا 
 61فػػب  ا اةليلػػؿ  كقػػخ أنشػػنع ال  نػػاػػف الايثػػةؽ 11فػػب الاػػةخم  لتلزيػػز بقػػكؽ ارناػػةف   ػػب النبػػك الاتػػكقب

فػب  6711  كنظ ع ال اليا اللةاا فب ال ز  اركؿ اف خك تاة اركلب الانلقخم فب لنػخف ينػةي  6711فا اي  
لػػب بةلتػػه إب الا  ػػ  ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب راشػػ كع إ ػػ ف لبقػػكؽ كب يػػةع ارناػػةف اراةاػػيا أبةلتػػه إلػػ

كأ نػع ل  نػا فػب خك تاػة اركلػب الانلقػخم فػب أكانػؿ خكليػا لبقػكؽ ارناػةف ةػى تلػخ كثيقػا  ل نا بقكؽ ارناػةف
كالػػخ  لػػؾ تشػػة ع ل نػػا لصػػية ا  ألشػػ  ا خكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف ةن أكليػػ ةن اصػػية ا اػػة أاػػاته اشػػ ك  19 ػػةـ 

التكزيػػع ال ة افػػب ل ػػخكؿ ار ضػػة  فػػب اراػػـ الاتبػػخم  ةيػػع اػػف ااث ػػب خكؿ  ك ػػب فػػب اقتية  ػػار ػػ ف كتال
 كتشة ع ال  نا اف 

شػػة ؿ اةلػػؾ "اقػػ   ال  نػػا"  ك إليػػةنك   كزف ػػع " نػػي  ال  نػػا" انػػخك  الك يػػةع الاتبػػخم ارا يةيػػا أ – 6    
ان  شكن  تشةن  "نةن  ال ني " انخك  الصيف ك   ينيه ةةاةف "نةن  ال ني " انخك  ف ناة أك  انخك  لانةف أ

لةػػػ  اػػػةف كف ك  انػػػخك  تشػػػي بأ ي نػػػةف اػػػةنتة ةػػػ كز " ضػػػك" ك   ػػػكف   أ  نيػػػ م " ضػػػك" انػػػخك  ةنػػػخا أك  أ ا 
كي ػيـ  ػكخ  ياػكف " ضػك" ك   ػكف م كي اػكف " ضػك" انػخك  ا يطةنيػة أك  " ضك" انػخك  ا تبػةخ الاػكفيتبأ

 انخك  إات الية أ

كتضػػة   اا ا  اةلضػػاةايا كالازايػػخاع  اتاػػاعا تاة ػػة صػػةقاةن  11 م ك يػػزم ك قػػخع ال  نػػا قػػ ؿ فتػػ
ااتكل  يا الييف الق فةع اللقةنخيا ايف الاة ةاييف كال  كا ةع اابكؿ قضيا ك   أف تةكف انز ا  ف الاية

   ب ق   انخ ع الب   الاة خمأ ا تيلةن اف الشخم كاللنؼ  كاةلتةلى ةةنع االش ان كاضبةن 

ل اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم ار ػ ف ا ا تاةخأ يع فب قص  شةيك ااة ي   6711خيااا   67كفب 
خكؿ  ػػف التصػػكيع  1يف كااتنػةع خكلػػا كاػػخكف أم الة ضػا كتةيػػ  خكلتػػ 11ااكافقػا  اللػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف

 -ى ك 

 "أ 61الاا ةا الل ايا الالكخيا "  فضةن ل اةخم  -
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ف ةػةف نك  أف يقية "اػ  ع  فضػاة  فتقػةخ ار ػ ف ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا - الاػا  البقيقػب     كا 
  ك تضاف ار  ف بظ  التاييزأ ل  فض

و يك اػػػ فية" –اكلنػػػخا  –كاػػػ كفةةية تشية –أكة انيػػػة  – كاػػػية الايضػػػة   –"ارتبػػػةخ الاػػػكفيتب    اػػػع خكؿ -
ار ػ ف ياػة ـ فػب تػخقؿ الانظاػا فػب شػنكف الػخكؿ الخاق يػا   إضػةفا إلػب ااقكلا أف  ف التصكيع ااتنلع 

 تاةأأف الب يةع الكا خم فب ار  ف شة يا ك  تالاف الكاةنؿ اللا يا لااة ا

ي  الخكليا لبقكؽ ارناةف تقة  اه خ  ا ابت اـ الالةيان الية  كيلتا  ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف 
فاػك    اةلتػةلىكتلاػؿ ااك ااػة ك قة خم   فيا خكليا تبت ااة الػخكؿ  ار  ف اللةلابيشةؿ خ اابةةااةأ ك كالتقي

 يتاتع اقكم قةنكنيا

لك يا كالخينيا كال ةكيا الاك ػكخم فػب يك فاةل  ـ اف ا قت فةع البضة يا كاريخ  كلإل  ف قكم النكيا
ا  لةن ياتطيع ال أم اللةـ أف يبةـ انط قة انه   ب تص ؼ اة ااخم ابت ااه لبقكؽ  ار  ف ياثؿ   اللةلـ

قاػكؿ  ػ ا كفػى ضػك   تنخيػخ اةلػخكؿ التػب   تبتػـ  بقػكؽ ارناػةفأ ارناةف اراةاياأ كلإل  ف ا طا أخايا ل
أصػابع أبةةاػه ياتشػاخ ااػة اكصػياة الااػ   ل لخيػخ اػف إ ػ ا اع الػخكؿ ر  ف اف  ةن   خخ ضػقـ اػف ا

 اع الل قػاأ قيػةع الخكليػا كضػع ا تية  نػخةػةـ ةةنػع ااثةاػا اصػخ  لإللاػةـ رباةاػة أف  ػ ق  أاراـ الاتبخم
إلػػب  تشػػي لخيػػخ اػػف الخاػػةتي  الكطنيػػا ياة ػػا الخاػػخليؿ أف  نػػخ كضػػع الخاػػةتي  الكطنيػػا ةاػػة أصػػابع ت ا ػػى 

 ال زان  أأأ الاوأ  –اةبؿ اللةا  –ال ةاكف  –ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف كاناة اث    ف ناة 

ا تيةقيػػا فيػػى اشػػت ؾ  ـ الاتبػػخم اةراػػ  الصػػةلبا للاػػؿأ ضػػة  انظاػػا اراػػةػػ لؾ يػػزكخ ار ػػ ف 
ن  اػػػةبت اـ بقػػكؽ ارناػػةفأ كفػػب خياة ػػا الة ػػخم الاػػ ـ اػػػع تلاػػخع تػػك  6711الاا اػػا اػػيف تػػكن  كف ناػػة 

" قػػخع النيػػا   ػػب أف تلاػػؿ   ػػب تبقيػػؽ أ ػػخاؼ ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ  أ  نػػع اليةاػػةف أناػػة 6716يةاػػةف ال
ارناػػةف" أ ةاػػة أشػػي  إلػػب ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب ايػػةف الاػػالتا  القتػػةاب لألاػػف كالتلػػةكف فػػب 

" بيػػ  تػػـ ا تيػػةؽ   ػػى أنػػه فػػب ا ػػةؿ البقػػكؽ ارناػػةنيا كالب يػػةع اراةاػػيا اػػتلاؿ 6791ب أك كاػػة "  اػػنة
 الخكؿ الاشت ةا كفقةن ر خاؼ كااةخم ايثةؽ اراـ الاتبخم كار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةفأ
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كيتضػػاف ار ػػ ف خياة ػػا تبػػخخ أ ػػخاؼ ك ةيةتػػه  كث ثػػيف اػػةخم تتضػػاف ةػػؿ اناػػة البقػػكؽ كالب يػػةع 
يتلػػيف   ػػى الػػخكؿ كارفػػ اخ كال اة ػػةع ابت اااػػة كتلزيػػز ااة اػػتاة  ك ػػى  الااػػةكام فػػى الة ااػػا كالبقػػكؽ  التػػى

ااػػا  اللنصػػ   أك ال ػػكف أك ال ػػن   أك و  البػػؽ فػػى التاتػػع ا ايػػع البقػػكؽ كالب يػػةع خكف تاييػػز  6الاػةخم  
ا  تاػة ب  أك الثػ كم  أك الاكلػخ   ايةاػب  أك ارصػؿ الػكطنب أكالك يػ   ايةاػبالال ةا  أك الخيف  أك ال أم 

الكضػػع الايةاػػب أك القػػةنكنب أك الػػخكلب ل ا ػػخ أك ارق ػػيـ الػػ م ينتاػػب إليػػه الشػػقص  اػػكا  أةػػةف ااػػتق  أك  أك
و    6الاػػةخم  م قيػػخ رقػػ    ػػى اػػيةختهقةضػػلة ر كيا أك  يػػ  اتاتػػع اػػةلبةـ الػػ اتب أاكضػػك ة تبػػع الكصػػة

و  البػػؽ فػػى الاػػ اا 1الاػػةخم و  البػػؽ فػػى التبػػ   اػػف اللاكخيػػا كالػػ ؽ  1الاػػةخم البػػؽ فػػى اراػػةف كالبيػػةم  
إقضػػػةع أبػػػخ ل تلػػػ ي  ك  ل الةا ػػػا أك اللقكاػػػا القةاػػػيا أك ال إناػػػةنيا أك البةطػػػا ال اػػػخيا  أل  ػػػخـ  ػػػكاز 

 ايلة النة  ااةكام االنى و  كالبؽ فى الااةكام 1الاةخم و  البؽ فى الشقصيا القةنكنيا  1الاةخم   اةلة ااا
و 1الاػةخم و  كالبؽ فى الابةةاا اللةخلػا   9الاةخم    فب بؽ التاتع اباةيا القةنكف خكناة تاييز أاةـ القةنكف

و  كالبػػؽ فػػى  7الاػػةخم   ا تقػػةؿ أم إناػػةف أك ب ػػزق أك نييػػه تلاػػية  كالبػػؽ فػػى الب يػػا االنػػى  ػػخـ  ػػكاز 
و  البػؽ فػى باةيػا البيػةم القةصػا  66الاةخم نكنيػا و  كالبؽ فػى الباةيػا القة 67الاةخم اللخالا كا نتصةؼ  

فػب ك فب ب يا التنقؿ كفب اقتية  ابؿ إقةاته خاقؿ بخكخ الخكلا  و   ب يا التنقؿ أل بؽ ةؿ ف خ 66الاةخم  
فػػب ا ػػخاف أقػػ ل و  كالبػػؽ فػػى الا  ػػا  61الاػػةخم   م ا ػػخ  ااػػة فػػب  لػػؾ ا ػػخق  كفػػب اللػػكخم إلػػى ا ػػخقاةػػةخ م أ

الاػةخم و  كالبػؽ فػى الػزكاا   61الاػةخم و  كالبػؽ فػى ال ناػيا  61الاػةخم   ة اف ا ضطاةخكالتاتع اه ق ص
و  كب يػا اليةػ  كالالتقػخ ااػة فػى  69الاػةخم  ت  يػخ أبػخ اػف ا ةػه تلاػيةو  البؽ فى التا ػؾ اػع  ػخـ  كاز 61

قةاػػػا الشػػػلةن  تةييػػػ  خينػػػه أك التقػػػخق  كب يتػػػه فػػػب إظاػػػة  خينػػػه أك التقػػػخق اةلتلاػػػ لػػػؾ ب يػػػا ةػػػؿ فػػػ خ فػػػى  خ كا 
و  كب يػا الػ أل كالتلايػ  كالتػى 61الاػةخم   كالااة اا كالتل يـ  ااي خق أك اع  اة ا  كأاةـ الاأل أك   ى بػخم

لتاػػة  ارناػػة  كارفةػػة  كت قياػػة كنق اػػة إلػػى ااقػػ يف  إا تنػػةؽ اا ا  خكف اضػػةيقا  كفػػب تشػػاؿ بػػؽ اليػػ خ فػػى 
و  كبػػػؽ اليػػػ خ فػػػى 67الاػػػةخم و  كالبػػػؽ فػػػى الت اػػػع الاػػػ اى  67م الاػػػةخ اايػػػا كاػػػي ا كخكناػػػة ا تاػػػة  ل بػػػخكخ

بػػػؽ تق ػػػخ ك اػػػة اكااػػػطا ااث ػػػيف يقتػػػة كف فػػػب ب يػػػاأ ا  شػػػالكف اللةاػػػا لا ػػػخق  إاػػػة ااةشػػػ م ك فػػػب إخا م الالاشػػػة ةا 
ا  اخم الشػػل   ػػػب انػػػةط اػػ طا البةػػػـ  كي ػػ  أف تت  ػػػى  ػػ ق ار اخم اػػػف قػػػ ؿ ك الكظػػةنؼ اللةاػػػا فػػب ا ػػػخقأ 

يػػة اػػة قت اع اللػػةـ ك  ػػى قػػخـ الااػػةكام اػػيف النػػةقايف كاةلتصػػكيع الاػػ م أك اػػي  ا    ت ػػ م خك  انتقةاػػةع نزياػػا
و  كالبػؽ  66الاػةخم و  كالبػؽ فػى الضػاةف ار تاػة ى  66الاػةخم   اةةفئ اف بي  ضاةف ب يػا التصػكيع
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  الاطةلػػاكا ضػػيا  كفػػب الباةيػػا اػػف شػػ كط  اػػؿ  ةخلػػا  ؽ  كفػػاللاػػؿب يػػا اقتيػػة  فػػى اللاػػؿ كالػػ ل يشػػاؿ 
أاػ ته  يشػا ك   لةاػؿ فب اةةفام  ةخلا كا ضػيا تةيػؿ لالبؽ  ك  اللاؿ الاتاةكملبؽ فب أ   اتاةك   ى كا

بػػؽ إنشػػة   فضػػ ن  ػػف نقػػا اةلة ااػػا الاشػػ يا كتاػػتةاؿ   نػػخ ا قتضػػة   اكاػػةنؿ أقػػ ل ل باةيػػا ا  تاة يػػاأ 
كقصكصػػة و  كالبػػؽ فػػى ال ابػػا  61اػػةخم ال  النقةاػػةع اػػع رقػػ يف كا نضػػاةـ إلياػػة اػػف أ ػػؿ باةيػػا اصػػةلبه

يةيػػػب و  كالبػػػؽ فػػػى ااػػػتكل اليشػػػى 61الاػػػةخم   تبخيػػػخ القػػػكؿ لاػػػة ةع اللاػػػؿ كفػػػب إ ػػػةزاع خك يػػػا اػػػا ك م
لضػػػاةف الصػػػبا كال فة ػػػا لػػػه كراػػػ ته  كقةصػػػا   ػػػى صػػػليخ الااةػػػؿ كالا ػػػا  كالااػػػةف كاللنةيػػػا الطايػػػا ك 

اطةلػا أك الاػ ض أك الل ػز ااف اػه الةكانػؿ فػب بػة ع الالقخاةع ا  تاة يا الض ك يا  كلػه البػؽ فػب اػة يػ
لألاكاػا  كؿ أك الشيقكقا أك  ي   لؾ اػف الظػ كؼ القة  ػا  ػف إ اختػه كالتػب تيقػخق أاػاة   يشػهأ اأك الت  

كالطيكلا بؽ فب   ةيا كااة خم قةصتيفأ كل ايع ارطيةؿ بؽ التاتع ا اع الباةيا ا  تاة يا اكا  كلخكا 
ا ةنػػػة    ػػػى ارقػػػؿ فػػػب ا ب تيػػػه و  كالبػػػؽ فػػػى التل ػػػيـ  61الاػػػةخم  أك قػػػة ا  ػػػ ا ارطػػػة  فػػػب إطػػػة  الػػػزكاا

أ كيةػػػكف اػػػكـتل ػػػيـ الينػػب كالاانػػػب اتةبػػة ل لا اتخانيػػا كاراةاػػػياأ كيةػػكف التل ػػػيـ ا اتػػخانب إلزاايػػػةأ كيةػػكف ال
لةةا ػػػا لشقصػػػيا ارناػػػةف ي ػػػ  أف ياػػػتاخؼ التل ػػػيـ التنايػػػا اك التل ػػػيـ اللػػػةلب اتةبػػػة ل  ايػػػع تالػػػة لةيػػػة تاـأ 

كتلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاياأ ةاػة ي ػ  أف يلػزز التيػة ـ كالتاػةا  كالصػخاقا اػيف  ايػع 
 كاراـ ك ايع الينةع اللنص يا أك الخينيا  كأف ياليخ ارنشطا التب تضط ع ااة اراـ الاتبػخم لبيػظ الاػ ـأ 

و  كبػؽ الاشػة ةا  فػى  61الاػةخم   نكع التل يـ ال م يلطى رك خ ػـ لتاة     ى اايؿ اركلكيا  بؽ اقتية 
  اػع ل اػب كفػب اليكانػخ التػب تػن ـ  نػهبيةم الا تاػع الثقةفيػا  كفػب ا اػتاتةع اػةلينكف  كاراػاةـ فػب التقػخـ ال

الاػةخم   فب باةيا الاصةل  الالنكيا كالاةخيا الات تاا   ى أم إنتةا   اب أك أخاب أك فنػب اػف صػنله البؽ
و    كم   ى  خـ قضكع ارف اخ رل قيكخ  ي  61الاةخم و  كالبؽ فى نظةـ خكلى يباى بقكؽ ارف اخ  69

 أ و 67الاةخم قةنكنيا  

ق   ػى تقكيػؿ    ػى نبػك يييػخ انطػكا  ى  خـ  كاز تاكيؿ أل نص فيه  17الاةخم كأةخ ار  ف فى 
اػام نشػةط أك اػام فلػؿ ياػخؼ إلػى  ػخـ أم اػف البقػكؽ  أيػا خكلػا أك  اة ػا  أك أم فػ خ  أم بػؽ فػب القيػةـ

 كالب يةع الانصكص   ياة فيهأ
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 والبرو وكوالن الممحقان بو : العيد الدول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ب
الاػػال ف فػػب   8822اقػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا  لتكقيػػع كالتصػػخيؽ ػػ ا اللاػػخ لإلنضػػاةـ كاا تاػػخ ك ػػ ض 

خكلػا اػف الػخكؿ  ;9كالػخ إيػخاع ، 44طاقػة ل اػةخم  >=?9اػة    89فػى النيػة    كخقؿ بيػز  >>?9خيااا  
 الاكقلا   يه كثةنؽ التصخيؽ أ

اػػػةخم   تتنػػػةكؿ ضػػػاةف كالتػػػزاـ الػػػخكؿ الانضػػػاا إليػػػه  9;كيتةػػػكف اللاػػػخ اػػػف قااػػػا أ ػػػزا  تتضػػػاف 
لاناثقا  ف اراـ الاتبخم لا اقاا اخل اا اك ا اف البقكؽ الاخنيا كالايةايا   كتنظيـ  اؿ الاينةع كال  ةف ا

 التزاـ الخكؿ ار ضة  اةبت اـ   ق البقكؽ   كتنظيـ الل قا ايف   ق ال  ةف كالخكؿ ار ضة  فى   ا اللاخ أ
كبػػخخع خياة ػػا اللاػػخ ار ػػخاؼ التػػى يػػناض لتبقيقاػػة   كتشػػاؿ   ارقػػ ا  ااػػة ل ايػػع أ ضػػة  اراػػ م 

اف بقكؽ اتاةكيا كثةاتا  كااػة يشػةؿ  كفقػة ل ااػةخم الال نػا فػب ايثػةؽ اراػـ الاش يا اف ة ااا أصي ا فياـ  ك 
الاتبخم  أاة  الب يا كاللخؿ كالا ـ فب اللةلـ  كارق ا   ااف  ػ ق البقػكؽ تناثػؽ اػف ة ااػا ارناػةف ارصػي ا 

 كاليةقػػا ف اػػخ اػػفتبػػ  يف اػػف القػػكؼ يةػػكف الاشػػ  أبػػ ا ا  كاتاتلػػيف اةلب يػػا الاخنيػػا كالايةاػػيا كا أ كبتػػىفيػػه
تاينا الظ كؼ لتاةيف ةؿ إناةف اف التاتع ابقكقه الاخنيا كالايةايا  كةػ لؾ ابقكقػه ا قتصػةخيا كا  تاة يػا 

  ااقتضػػى ايثػػةؽ اراػػـ الاتبػػخم  اتلزيػػز ا بتػػ اـ كالا ا ػػةم اللػػةلاييف لبقػػكؽ كا ا ػػةم التػػزاـ الػػخكؿ كالثقةفيػػا  
ارف اخ ااق يف إزا  ال اة ا التى ينتاى إلياة فى ا ػةؿ تلزيػز كا ا ػةم  ارناةف كب يةته  كتبخيخ كا اةع   ى

 أ البقكؽ الالت ؼ ااة فب   ا اللاخ

 

 و ضم قائمة الحقوق والحريات ال ى ي وجب عمى الدول األعضاء االل زام بيا وفقا لمعيد ما يمى : 

تق ي  الاصي  ش طةن  زاةن لضاةف تاتع يلخ بؽ  : الحق فى  قرير المصير لكافة الشعوب دون اس ثناء( 1
ارفػػ اخ ابقػػكقاـ الاخنيػػا كالايةاػػيا كةػػ لؾ اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا  كلػػ لؾ ن ػػخ أف الاػػةخم 

  ػى أف لةةفػا الشػلك  البػؽ فػب تق يػ  الاصػي   تػنص الػخكلييف  اركلى التػب تتنػةكؿ  ػ ا البػؽ فػب اللاػخيف
لاػػػػ ا البػػػػؽ أف تقػػػػ   اب يػػػػا ةيةناػػػػة الايةاػػػػب كأف تكاصػػػػؿ ناك ػػػػة ا قتصػػػػةخم كا  تاػػػػة ب  كأف لاػػػػة ااػػػػتنةخان 

كالثقةفب  ةاة تةيؿ ني  الاةخم بقكؽ الشلك  فب ث كاتاة كاكا خ ػة الطايليػا ك لػؾ خكف ارقػ ؿ اة لتزااػةع 
  ي ػػكز ابػػةؿ اػػف النةشػػنا  ػػف التلػػةكف ا قتصػػةخم الػػخكلب القػػةنـ   ػػى ااػػةخم الانيلػػا الاشػػت ةا  ةاػػة أنػػه 

ةاة ت ـز الاةخم الا ةك م الخكؿ ارط اؼ فب اللاػخ الػخكلب ااػػة  اربكاؿ ب اةف أم شل  اف اكا خق الاليشياأ
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فياة الخكؿ الاانكلا  ف إخا م ارقةليـ  ي  الاتاتلا اػةلبةـ الػ اتب أك ت ػؾ التػب اةزالػع تبػع نظػةـ الكصػةيا  
فػػب تق يػػ  الاصػػي  أك ت ػػؾ التػػب ب اػػع اػػف  لػػؾ  اةللاػػؿ   ػػى  أم ةةفػػا الشػػلك  التػػب لػػـ تاػػة   الػػخ بقاػػة

 تبقيؽ بؽ تق ي  الاصي  لت ؾ ارقةليـ كأف تبتـ    ا البؽ تاشيةن اع ايثةؽ اراـ الاتبخمأ

  ياػػتنخ إلػػى أف تق يػػ  الاصػػي  فػػى اةػػةف الصػػخا م بػػؽكضػػع الكاقػػع أف بػػ ص اللاػػخ الػػخكلب   ػػى ك 
ؽ تق يػػ  الاصػػي  كتبقيقػػه ل شػػلك  ياػػة ـ فػػى إ اػػة  الل قػػةع الكخيػػا الت ػػة   التة يقيػػا أثاتػػع أف ابتػػ اـ بػػ

   كالتلةكف ايف الخكؿ كفى تخ يـ الا ـ كالكفةؽ اللةلاىأ
تبخخ الاةخم الثةنيا اف اللاػخ الػخكلب ارطػة  اللػةـ ل لتػزاـ   العيدبإح رام ما جاء فى الدول  ال زامضمان  (2

اػػػؿ ت ػػػـز الػػػخكؿ ا ايػػػع اػػػ طةتاة  اػػػف البقػػػكؽالػػػيف تقػػػتص ابػػػؽ القػػػةنكنب ل ػػػخكؿ ار ضػػػة أ ك ػػػب اػػػ لؾ   
التنيي يا كالتش يليا كالقضةنيا ك ي  ة اباةيا البقكؽ كالب يةع التب ينص   ياػة اللاػخ الػخكلب  كاػاف تضػاف 
 لؾ لةؿ ارف اخ الاقيايف فب إق يـ الخكلا أك القةضليف لك يتاػة ك لػؾ خكف تاييػز ااػا  اللنصػ  أك ال ػكف أك 

    أك ارصؿ القكاب أك ا  تاة ب  أك الا ةيا أك النا أ ةا أك الخيةنا أك ال أم الايةابن  أك الال 

كاياػـك الاػػةخم الاػػ ةك م يلنػػى  ػػخـ  ػػكاز ابت ػػةا الخكلػا اػػاف تشػػ يلةتاة الخاق يػػا   تاػػا  ااػػ ا التطايػػؽ      
التزااةتاػة الخكليػا التػب ا تضػتاة اة نضػاةـ طكا يػا ف  يبكز لاة ا بت ةا ااف خاتك  ة كقكانيناة يليياػة اػف 

التزاـ الخكلػا اتلػخيؿ تشػ يلةتاة الخاق يػا إ ا لػـز اراػ  لتةػكف أةثػ  اتاػةقةن اػع   لؾ يقتضىإلى اللاخ الخكلبأ ك 
  كةػػػ لؾ اتقػػػة  التػػػخااي  ال زاػػػا راةػػػةف ةع الانصػػػكص   ياػػػة فػػػب اللاػػػخةيةلػػػا ةةفػػػا البقػػػكؽ كباةيػػػا الب يػػػ

أ   ػػى أنػػه يبػػؽ لةػػؿ خكلػػا أف تػػكف  الباةيػػا الاط كاػػا قةنكنػػة ك اػػ  لاػػ ق البقػػكؽ كالب يػػةع اللا يػػػاالااة اػػا 
ة لؾ ينصػ ؼ اياػـك الاػةخم الثةنيػا اػف اللاػخ  ل بقكؽ كالب يةع اةرا ك  ال ل يتيؽ اع إ  ا تاة الخاتك ياأ

لشػػةةكل التػػى يتقػػخـ ااػػة ارفػػ اخ فػػى إلػػى ضػػ ك م ك ػػكخ الاػػ طةع كار اػػزم الااػػتق ا كالابةيػػخم كالاال  ػػا لت قػػى ا
بةلػا انتاػػةؾ بػؽ اػػف بقػكقاـ كالتبقيػػؽ كاليصػؿ فياػػة   لػ خع الالتػػخل ك قةاػه كتلػػكيض صػةب  الشػػةكل إ ا 
اقتضى ارا أ فباةيا بقكؽ ارفػ اخ كب يػةتاـ اػف  ةنػ  الخكلػا   تقتصػ    ػى تصػ فةع الاػ طةع ال اػياا 

 ق البقػػكؽ اػػف تلػػخيةع أفػػ اخ الا تاػػع أك ت الػػةتاـ   ػػى بقػػكؽ باةيػػا  ػػا كلػػافقػػط اػػؿ تشػػاؿ أيضػػة التػػزاـ الخ
   الةي أ
تقػػتص الاػػةخم الثةلثػػا اػػف اللاػػخ الػػخكلب اةلااػػةكام اػػيف الاػػ أم كال  ػػؿ فػػب التاتػػع : حقذذذوق المذذذرأة واألسذذذرة( 3
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  ياة اتقة   يلنى أف   ااةكالتزاـ الخكلا اتبقيؽ  لؾ  ةايا التب ينص   ياة اللاخاةةفا البقكؽ الاخنيا كالاي
ةةفػا القطػػكاع ال زاػػا رزالػػا اللقاػػةع التػػب تلتػػ ض تطايػػؽ  ػػ ق الااػػةكام ااػػة فػػب  لػػؾ إصػػخا  التشػػ يلةع أك 

ةايػا قةصػا لتبقيػؽ ت ػؾ كا طةع الخكلػا  كةػ لؾ اتقػة  تػخااي  إي فى أكاةط الا تاع لخي اة  كانش  الك ب ت
لػػى  ةنػػ  ا لتػػزاـ اةيةلػػا الااػػةكام اػػيف الأ ك الااػػةكام  ناػػيف أاػػةـ القػػةنكف كبػػؽ الاػػ أم فػػب التاتػػع اةلشقصػػيا ا 

القةنكنيػػا أاػػكم اةل  ػػؿ  كفػػب ب يػػا التنقػػؿ لألنثػػى ال شػػيخم كضػػ ك م تةػػةفال اليػػ ص فػػب تػػكلى الانةصػػ  اللةاػػا 
  ى الخكلػا ةػ لؾ باةيػا الاػ أم اػف اللنػؼ فػب الل قػةع الزك يػا كاللةن يػا    ي  اللاؿكالااةكام فب ار   لن

 تخا   ناب فب ار اةض  كفب  فػض ار اػةض أك التلقػيـ ضػخ الباػؿ  الا أم البةاؿ نتي ا كباةيا بؽ ا
ت ناػػةن لإل اػػةض الاػػ م  يػػ  الاػػااكف الػػ م  –كةػػ لؾ بقاػػة فػػب تػػكاف  كاػػةنؿ انػػع الباػػؿ ل  ا اػػةع فػػب  لػػؾ 

خكلب إلػى تبػ يـ يل ض صبا الا أم كأبيةنةن بيةتاة ل اقةط أ ة لؾ ينص ؼ اياكـ الاةخم الثةلثا اف اللاػخ الػ
فةللاػخ الػخكلب يتط ػ  اػف الػخكؿ التػب اةزالػع تشػيع فياػة   قتةف ارنة  الػ م أصػا  يلػ ؼ اةلتشػكيه ال ناػب

  ق اللةخاع  إصخا  التشػ يلةع ال زاػا لت  يااػة كةػ لؾ نشػ  الػك ب اللػةـ ااقةط  ػة كرثة  ػة النياػيا  ك ػب 
لاةخم الاةالا انه التب تبػـ  التلػ ي   كالػ م قػخ يصػؿ تلخ ق قةن صة قةن لنصكص اللاخ الخكلب ااة فب  لؾ ا

ةػػ لؾ ياتػػخ أ تبايػػه الاػػةخم الاةخاػػا اػػف اللاػػخ فػػب أبيػػةف  يػػ  ق ي ػػا إلػػى الب اػػةف اػػف البػػؽ فػػب البيػػةم الػػ م
التزاـ الخكلا نبك باةيا الا أم إلى شاكؿ اخلكؿ الاةخم الثةانا اف اللاخ الخكلب اف ض ك م قيةـ الخكلػا اةتقػة  

 ي  ال زاا لاةةفبا ا ت ة  فب خ ة م الناة  كارطيةؿ كباةيتاـ اف ةةفا صك  ا اتة ؿ ال نابأالتخاا

 لؾ يلػػةل  اكضػػكع بقػػكؽ الاػػ أم فػػب نطػػةؽ اراػػ م ك لػػؾ فػػب الاػػةخم الثةلثػػا كاللشػػ يف اػػف اللاػػػخ ةػػ 
الا تاػػع  كأف لاػػة البػػؽ الػػخكلب التػػب تػػنص   ػػى أف اراػػ م  ػػب الكبػػخم ا  تاة يػػا الطايليػػا كاراةاػػيا فػػب 

فػب اػف الػزكاا البػؽ فػب إتاػةـ  لػؾ كفػب   ػـ   ك  ى أف ل   ةؿ كالناة  ااػفاالخكلك  تاعاةلتاتع اباةيا الا 
تةكيف أا مأ كفب ني  الايةؽ تنص الاةخم الا ةك م   ى ك ك  تكاف  ال ضة الةةاؿ كالبػ  فػب  قػكخ الػزكاا 

اػف الػزكاا قةصػا اةلناػاا لإلنػة  فػب ا بظػا أف تقيػيض اػع ف   ػى قػخـ الااػةكامأ اف  ةنػ  ةػ  الطػ في
أبيةف ةثي م يثيػ  الشػةكؾ بػكؿ اػخل تػكاف   ةػف ال ضػة اػف  ةنػ  الصػةي اعأ ةػ لؾ تتط ػ  الاػةخم الاػ ةك م 

نػخ الػزكاا كأثنػة  قيةـ الخكؿ اةتقة  القطكاع الانةااا لتاايف الااةكام ايف ارزكاا فب البقكؽ كالاانكليةع   
قضى اضاكف ني  الاةخم  ا كي ااة فب  لؾ تاةيخ الباةيا ال زاا لألطيةؿ فب ت ؾ البةلاأ  نهقضةقيةاه  كان
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ة ع الػػػزكاا البػػػؽ فػػػب اةتاػػػة  أك خ ػػػة ل ناػػػيا الخكلػػػا التػػػب تنتاػػػب إلياػػػة ارـ فػػػب بػػػ  أاػػػكم اػػػةرألـ اػػػاف لػػػ
  أ الاقت ط

 ػى أف ا ةػز الطيػؿ ةقةصػ  يةيػؿ لػه تػنص الاػةخم ال االػا كاللشػ كف اػف اللاػخ الػخكلب     حقوق ال فذلو 4
البؽ فب الباةيا الكا اا اف أا ته كاف الا تاع كاف الخكلا خكف تاييز ااا  اللنصػ  أك ال ػكف أك ال ػن  
أك ال ةا أك الخيةنا أك ارصؿ ا  تاة ب أك الا ةيا أك النا أ ةاة ت   الااةخ م اتاػ يؿ ةػؿ طيػؿ كتاػايته 

صػخا    ػف اةتاػة  إبػخل ال ناػيةعأاةاـ يل ؼ اه فك  ك خته فض ن  فل ػى الخكلػا أف تتقػ  ةةفػا التػخااي  كا 
التشػػ يلةع ال زاػػا لباةيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ ااػػة فياػػة الباةيػػا اػػف اللنػػؼ كالالةا ػػا القةاػػيا كاػػف أ اػػةؿ الاػػق م 

لةلػػا ةػػ لؾ تتط ػػ   ػػ ق الاػػةخم اتقػػة  تػػخااي  ف أكا اػػتة ؿ ال ناػػب  كتبػػ يـ اشػػت اةاـ فػػب النزا ػػةع الااػػ با 
  ػػةيتاـ فػػب ظػػؿ ظػػ كؼ أقػػ   اػػف  ةنػػ  الػػخكؿ لباةيػػا ارطيػػةؿ الػػ يف تتق ػػى  ػػناـ أاػػ  ـ  كتػػكفي  اػػاؿ 

 إلى ال ك اللةن ب ال ـز لناك ـ الطايلبأتةكف اة

زا  تيشػػى ظػػة  م أطيػػةؿ الشػػكا ع قةصػػا فػػب  ػػخخ ةايػػ  اػػف ك  فػػيف نطػػةؽ الاػػةخم ال االػػا النةايػػا خكؿ الػػا 
ا  ااتػػػخان إلػػػى اطةلاػػػا الػػػخكؿ الالنيػػػا اباةيػػػا  ػػػال   الضػػػبةية اػػػف الالةا ػػػا كاللشػػػ يف اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب أصػػػ

اخلكؿ   ق ة لؾ ينص ؼ  تخاي  الا  ئ ال زاا ريكاناـ كتا ي اـأك تب ي قكناة اف  ةن  الش طا  القةايا ال
بـ  تشةي اـ فب إلى التزاـ الخكلا اكضع الالةيي  القةنكنيا لتنظيـ  اةلا اربخا  ااة يضاف بقكقاـ كي الاةخم

  اػػػخ أف تبػػػخخ الخكلػػػا فػػػب قكانيناػػػة الاػػػف ك ار اػػػةؿ القطػػػ م كةػػػ لؾ انػػػع تشػػػةيؿ صػػػةة  الاػػػف اػػػف ارطيػػػةؿأ 
الالقػػكؿ الػػ م يصػػا  فيػػه البػػخ  ااػػنك ن  نةنيػػةنأ كفػػب بةلػػا ا تةةاػػه رفلػػةؿ يلةقػػ    ياػػة القػػةنكف ي ػػ   نػػخ 

ا  ا تقخياه ل ابةةاا ل اع فػب أاػ ق  ةاػة ي ػ  ب اةنه اف ب يته فص ه فب أاةةف ا بت ةز  ف الاةلةيف ك 
أف يتضػػاف النظػػةـ ارصػػ بب الةا ػػا اربػػخا  الةا ػػػا تاػػتاخؼ أاةاػػةن إ ػػةخم تػػا ي اـ ا تاة يػػةن ك  ي ػػػكز 
تكقيػػع  قكاػػا ار ػػخاـ   ػػى القصػػ  اة تاػػة  أف  لػػؾ يلػػخ ا تػػخا    ػػى البػػؽ فػػب البيػػةم الػػ م تب اػػه الاػػةخم 

   الاةخاا اف اللاخ الخكلبأ
ت يػز الاػةخم ال االػا اػف اللاػخ الػخكلب تلطيػؿ الػض البقػكؽ :   قييد الحقوق أثنذاء حالذة ال ذوارئ نظيم و 5

الانصػػكص   ياػػة فيػػه ك لػػؾ اصػػيا االقتػػا قػػ ؿ فتػػ م اػػ يةف بةلػػا الطػػكا مأ   ػػى أف  نػػةؾ بقكقػػةن   ي ػػكز 
ا لتزاـ الخـ تل يض ارف اخ  ك اللاخواف  6ؽ فب البيةم  الاةخم بال   ااة اام بةؿ اف اربكاؿ ك ب  الااة
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تب يـ ةةفا أشةةؿ ا ات قةؽ كاللاكخيا  الاػةخم    ك و7   6ل تل ي  أك الالةا ا القةايا أك الااينا  الاةختةف 
ااػػخأ  ػػخـ   ك و11 ػػخـ  ػػكاز بػػا  أم شػػقص ااػػا  الل ػػز  ػػف الكفػػة  اة لتزااػػةع التلةقخيػػا  الاػػةخم   ك و8

ب يػػػا اليةػػػ  كالضػػػاي    ك و16ا  تػػػ اؼ ل يػػػ خ اةلشقصػػػيا القةنكنيػػػا  الاػػػةخم   ك و15  ليػػػا القػػػكانيف  الاػػػةخم 
ابااةناة ارةثػ  كاقع ارا  أف ت ؾ البقكؽ تتط   تاةيخ باةيتاة فب بةلا الطكا م أ و 18كا  تقةخ  الاةخم 

ؽ النصػكص كاياكـ   ا التبخيخ ينص ؼ إلػى  ػخـ  ػكاز تل يػ    ضا ل نتاةؾ فب ت ؾ الظ كؼ ا اتثنةنيا
يةػكف ااػتثنةنيةن  أف كاز تلطيؿ الػض البقػكؽ فػب بةلػا الطػكا م ل كي   التش يليا التب تباى   ق البقكؽأ

كاالقتةنأ ة لؾ يشت ط ل كاز إ ػ ف بةلػا الطػكا م كقػكع ظػ كؼ تاػخخ بيػةم اراػا  ةاػة ي ػ  أف يػتـ ار ػ ف 
لقػػةنكف كفػػؽ النصػػكص الخاػػتك يا كالقةنكنيػػا اط يػػؽ  اػػاب ك لػػؾ ضػػاةنةن  بتػػ اـ ااػػخأ الشػػ  يا كاػػيةخم ا ناػػة 

التػػب   تت ػػةكز اػػة يػػنص   يػػه اللاػػخ الػػخكلبأ ةاػػة ي ػػ  تبخيػػخ نطػػةؽ الاػػ طةع ا اػػتثنةنيا الالاػػكؿ ااػػة فػػب 
  ق البةلاأ ة لؾ   اخ أف يقتص   كاز تلطيؿ الض البقكؽ الانصكص   ياة فػب اللاخ   ػى القخ  ال ـز 

اػ يةف بةلػا الطػكا م كنطةقاػة ال ة افػب كالاػةخم  متبخيخ اخ يتط   م  ك ك اة فقط ال م تقتضيه بةلا الطكا
ااة ي ا ى ااخأ التنةا  اع الظ كؼ التب اات زاع   ا ار  ا  ا اػتثنةنبأ ةاػة أف إ ػ ف بةلػا الطػكا م   

يػ  خكلػب  أك يليب الخكلا اف ا لتزاـ انصكص القةنكف الخكلب ارناةنب فب بةلا كقكع نزاع اا   خكلب أك  
 لؾ تتط   الاةخم ال االا اف اللاخ اف ةػؿ خكلػا طػ ؼ ةاف ك ك  ابت اـ القكا خ ااا م فب القةنكف الخكلبأ 

فيه أف تاةخ  فك  إ  ف بةلػا الطػكا م فػب إق يااػة اػيا غ الػخكؿ ارقػ ل ارطػ اؼ  ك لػؾ  ػف ط يػؽ اراػيف 
نياػاة اناػة  كااػخم اػ يةف بةلػا الطػكا م  كاةراػاة   اللةـ لألاـ الاتبخمو انصكص اللاخ التب أب ػع الخكلػا

ك  ياػػة ةػػ لؾ كاةلط يقػػا  اتاػػة أف تا ػػ  نيػػ  الػػخكؿ اتػػة يا إناػػة  بةلػػا الطػػكا مأ ةػػ لؾ   التػػب خفلتاػػة ر  ناػػة
  ينص ؼ اياكـ الاةخم إلى أنه فب بةلا اخ فت م الطكا م يتليف   ى الخكلا الةكخم ارا غ اني  التيصيؿأ 

تنص الاةخم الاةخاا اف اللاخ الخكلب   ى أف لةؿ إناةف البؽ الطايلب فػب البيػةم :  ق ف  الحيذذاةالحذذ و6
اػػػخكف باةيػػػا  ػػػ ا البػػػؽ فػػػيف ةةفػػػه البقػػػكؽ ارقػػػ ل ك ك  ي ػػػكز ب اػػػةف أم فػػػ خ اػػػف بيةتػػػه اشػػػةؿ تلاػػػيبأ 

ا تزاا اةلباةيػا القةنكنيػا الانصكص   ياة فب اللاخ الخكلب تاخك قةليا اف الالنى كالخكاا الك كخأ فةلخكلا 
الػخ  قكاػا ار ػخاـ يتلػيف أف تػنص قكانيناػة اللقةايػا   ػى تبخيػخ  ت ػ  تةلب فيػب الػا خ التػب لػـلا ا البؽ  كاةل

خقيؽ كفب أضيؽ البخكخ ل   انـ الاةلةا القطك م التػب ي ػكز فػب بػة ع ااػتثنةنيا ب اػةف ا تةاياػة اػف البػؽ 
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اػه كقػع ا تةػة  ال  ياػا  كلػي  ق فػةن لنصػكص  ػ ا اللاػخ أك  تيةقيػا انػع  فب البيةم طاقةن ل قةنكف الالاكؿ
    ياا اراةخم ال اة يا كالالةقاا   ياةأ

  ى اػف تقػؿ أ اػة  ـ  ػف ثاػةنب  شػ م اػنا ةاػة   البةـ اةر خاـ كتبـ  الاةخم الاةخاا اف اللاخ 
 اضػػاةف لتػػزاـ الخكلػػا كفقػػةن ل قػػةنكفلبػػؽ ا ػػ ا كتقتضػػى باةيػػا  ػػ ا ا ي كز تنيي  اللقكاا   ى اا أم بةاؿأ 

  كا  اػػةؿ ااػػخأ الاػػتاـ اػػ م الػػخفةعااػػة فػػب  لػػؾ بقػػه فػػب أاػػةـ قةضػػيه الطايلػػى بػػؽ الةيػػ  فػػب ابةةاػػا  ةخلػػا 
بتى تثاع إخانته  ةػ لؾ بػؽ الاػتاـ فػب الطلػف   ػى البةػـ ايخانتػه كاةللقكاػا الابةػكـ ااػة أاػةـ خ  ػا قضػة  

ه اةر ػػخاـ بةاػػةن اةتػػة فػػب التاػػة  الليػػك أك تقيػػيض اللقكاػػا الػػ م ت ػػكز أ  ػػى  إلػػى  ةنػػ  بػػؽ الابةػػـك   يػػ
 ا ات ةاا له فب  ايع البة عأ 

إف قخايا البؽ فب البيةم تلنى ة لؾ أنه بؽ   ي كز إ خا ق بتى فب بػة ع إ ػ ف الطػكا م كفػؽ 
ف الخكلػا اللاػؿ   ػى ت نػ  اة تضانته الاةخم ال االا اف اللاخ الخكلبأ ة لؾ فيف باةيا  ػ ا البػؽ تتط ػ  اػ

  بيػةم ا يػيف ارا يػة الب ك  كالنزا ةع الاا با كةةفا أشػةةؿ اللنػؼ ال اػة ى التػب اةزالػع كي تػه تػكخل ا
ة لؾ ينخ ا تبع باةيا   ا البؽ التزاـ الخكلا اتقصى بة ع ا قتية  القا ل ك ػب ظػة  م تتيشػى فػب  ػخخ 

 اػػػةخم الاةخاػػػػا ل لاػػػػخ الػػػخكلب لياػػػػع اطةلاػػػا فباػػػػ  اةتقػػػػة  ل ةفةلخكلػػػا كفقػػػػ  أالنةايػػػػاخكؿ الػػػػ يػػػ  ق يػػػػؿ اػػػف 
زاـ لػإالبيػةم كلةػف   ياػة أيضػةن  ار  ا اع ال زاا لقاع ار اةؿ ار  اايا الاالخيا إلى الب اةف اػف البػؽ فػب

   أقكاع اراف التةالا لاة الخـ قتؿ ارف اخ تلاييةن 
تنص الاةخم الاةالا اف اللاػخ   ػى أنػه    : أو الميينةحظر ال عهيب والمعاممة القاسية أو الالإنسانية و 7

ةاة تنص الاةخم اللةش م   ي كز إقضةع أل ف خ ل تل ي  أك  قكاا أك الةا ا قةايا أك  ي  إناةنيا أك ااينا
  ى ك ك  الةا ا  ايع ارشقةص الاب كايف اف ب يةتاـ الةا ا إناةنيا اع ابت اـ الة ااا الاتاص ا فػب 

 ػػػ ا كاػػػةل  ـ اػػػف أف  ةلايػػػا التشػػػ يلةع تػػػنص صػػػ ابا   ػػػى بظػػػ  التلػػػ ي  كالالةا ػػػا القةاػػػيا أك  ارناػػػةفأ
أف ا ػ خ ك ػكخ نصػكص قةنكنيػا   يباػى اليػ خ باةيػا فلةلػا  يثاػعااينا  فةف الكاقػع اللا ػى ال إناةنيا أك ال

قتضػى ك ػكخ أ اػزم  قةايػا اف أاشع صك  إ خا  ة ااا الي خ كبقه فب الالةا ا ارناةنياأ كلػ لؾ فػيف اراػ  ي
ااتق ا كاال  ا لت قػى شػةةكل ارفػ اخ كالتبقيػؽ ال ػخل فياػة كضػ ك م إنػزاؿ اللقػة  اةػؿ اػف ثاػع ا تةةاػه لاثػؿ 
 ػػ ق ار اػػةؿ إلػػػى  ةنػػ  تػػػاايف بػػؽ ارفػػ اخ الابػػػ كايف اػػف ب يػػػةتاـ فػػػب ا تصػػةؿ اابػػػةاياـ ك كياػػـ كفػػػب 
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يػػؽأ ةػػ لؾ   اػػخ اػػف تػػكاف  الاػػ  ع ال زاػػا رثاػػةع ااػػـ ال  ةيػػا الطايػػا ك لػػؾ خكف إضػػ ا  اػػي  ا اع التبق
اػف الااػ اةع  ػخـ  ػكاز أقػ  ك يتة  لألشقةص الالنييف بػؽ ا طػ ع   ياػةأ  ابي  الالتقؿ كاةةف ا تقةله

الابةةـ اال ا ت افةع قخ يخلى ااة الاتاـ نتي ا لاثؿ   ق الالةا ا الابظك م إ  فب نطػةؽ إقةاػا الػخليؿ   ػى 
ا تةااػػة ضػػخ الاػػتاـأ إف باةيػػا اليػػ خ اػػف  ػػ ق ار اػػةؿ  ػػك بػػؽ   ي ػػكز الااػػة  اػػه بتػػى فػػب ااػػة لا اػػف 

اػف  ةنػ    ػةؿ الخكلػا فػب  الالةخلػا الابظػك ما يات ـز باةيا الي خ اػف بة ع الطكا مأ ةاة أف كا   الخكل
  اػف الااػنكليا  ا اـ ال ااى أك قة ا  ا اـ ال ااى أك بتى اصيتاـ الشقصيا  ةاة   ي كز إ ية   ال 

ك  الشقصيا اخ كل أف ا تةةااـ لاثؿ   ا ار اةؿ يقػع تنييػ ان ركااػ   الاػةناـ أك اتة يػؼ اػف اػ طا  ةاػاأ 
اياػػـك التلػػ ي  كفػػؽ الاػػةخم الاػػةالا اػػف اللاػػخ الػػخكلب   ػػى التلػػ ي  الاػػخنى اػػؿ يشػػاؿ ةةفػػا صػػك ق يقتصػػ  

ل  خ   ى اايؿ الاثػةؿ قػخ ااػتق  اللػ ؼ   ػى أناػة تلتاػ  النيايا كالالنكيا  ةاة أف اللقكاةع الاخنيا ةلقكاا ا
   ي كز تكقيلاة   ى الي خ كفؽ   ق الاةخم أكاةلتةلى  قكاا   إناةنيا كااخ م لة ااا ارناةف  

ةيةلػا  ػ ا البػؽ  زاػا لتاةػيف اليػ خ اػف ااة اػا البقػكؽ ارقػ ل   الحق فذى الحريذة واألمذان الشخصذى( 8
اة يا   ا البؽ كبخكخ تنظياػه   ع الاةخم التةالا اف اللاخكل لؾ تنةكل  تضاناة اللاخاللةاا التب  كالب يةع

أل شػػقص تلاػػييةن  ةاػػة   ي ػػكز ب اػػةف أبػػخ اػػف ب يتػػه إ  لألاػػاة   ا تقػػةؿكاناػػة  ػػخـ  ػػكاز تكقيػػؼ أك 
اػػةلتاـ الاناػػكاا كا  ا ك ػػ  ا تقةلػػه فػػ  اػػخ اػػف إا  ػػه فػػك  ا  تقػػةؿ   كطاقػػةن لإل ػػ ا اع التػػب يق   ػػة القػػةنكفأ

أل قػ ؿ    ا كاػػف ااػتةاةؿ ابةةاتػه خكف تػاقيإليه  ةاة ي   تقخيـ الاقاكض   يػه اتػااا  نةنيػػا ل ابةةاػ
فتػػػ م زانيػػػا القكلػػػا  فطػػػكؿ الاػػػخم التػػػب يقضػػػياة الاػػػتاـ فػػػب ا  تقػػػةؿ قاػػػؿ تقخياػػػه ل ابةةاػػػا تلتاػػػ  ق قػػػةن لاػػػة 

البػؽ فػب التقػخـ ل قضػة  ل اػع    يبـ  شقص اف ةلثاأ ة لؾاللاخ فب فق تاة الث تضانته الاةخم الا ةك م اف
  كفب ارا  اةرف اا  نه إ ا ةةف   ا ا  تقةؿ  ي  قةنكنىأ   كف تاقي  فب اخل قةنكنيا ا تقةلهخ

  ا كتالةخ الاةخم الاةالا  ش  اػف اللاػخ بػؽ ةػؿ فػ خ فػب الباةيػا القةنكنيػا اػف التػخقؿ التلاػيب أك 
 يػػ  الاشػػ كع فػػب قصكصػػيةته أك شػػنكنه اللةن يػػا أك ايتػػه أك ا ااػػ ته  ةاػػة تػػنص   ػػى ةيةلػػا  ػػخـ التلػػ ض 

  لش ؼ الي خ أك االتهأ 
شػػػػ م اػػػػف اللاػػػػخ الػػػػخكلب ك ػػػػك  باػػػػف الةا ػػػػا تالةػػػػخ الاػػػػةخم اللة   ظذذذذروف االح جذذذذاز اإلنسذذذذانية نظذذذذيم و 9

تلايػػ  "الابػػ كايف اػػف بػػ يتاـ" يشػػاؿ ةةفػػا     اػػةن اػػاف  يتاـ  كابتػػ اـ رخايػػتاـ كةػػ ااتاـالابػػ كايف اػػف بػػ
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الابت زيف فب الا كف كارص بيةع كالااتشييةع أك  ي  ةأ ة لؾ تتط   الاةخم الا ةك م اف اللاخ ك ػك  
  ػػػف الكا فػػػب طػػػك  التبقيػػػؽ أك فػػػب انتظػػػة  صػػػخك  البةػػػـ القضػػػةنى فصػػػؿ ارشػػػقةص الاتااػػػيف الػػػ يف اػػػةز 

يقضكف ااك ااػة فتػ م اللقكاػا التػب يق   ػة القػةنكف  كك ػك  الةا ػا شقةص ال يف صخ ع فب بقاـ أبةةاةار
الينا اركلى الةا ا تتيؽ ككضلاـ القةنكنى ك لؾ إ اة ن لااخأ أف الاػتاـ اػ م بتػى تثاػع إخانتػهأ كاػف نةبيػا 

تنص الاةخم اللةش م   ى ك ػك  فصػؿ اربػخا   ػف الاػةلةيف فػب  ايػع اربػكاؿ  نػخ ابت ػةز ـ اػكا  أق ل 
 ل تبقيؽ أك تنيي ان ل بةـ ايخانتاـ  كالةا تاـ ااة يتيؽ اع اناـ كا اةز ـ القةنكنياأ

الاػػةخم تبػػ  الػػخكؿ   ػػى اػػ  ا اليصػػؿ فػػب قضػػةية اربػػخا أ ةػػ لؾ ي ػػ  أف يتضػػاف  نيػػ  ةاػػة أف 
رص بى الةا ا الا نة  الةا ا تاتاخؼ أاةاػةن إصػ باـ كا  ػةخم تػا ي اـ ا تاة يػةنأ  ػ ا كيتػخاقؿ النظةـ ا

إناػةنيا أك تلػ ي  كالالةا ػا القةاػيا أك ال نص الاةخم اللةش م اف اللاخ اع نص الاػةخم الاػةالا التػب تبػـ  ال
لاةخيػػا لإلفػػ ع اػػف ا لتػػزاـ اةللاػػؿ   ػػى الااػػخ م ل ة ااػػاأ ك  ي ػػكز ل خكلػػا ا بت ػػةا الػػخـ تػػكف  اراةةنيػػةع ا

 فب الا كفأ  تكفي  ابت اـ الالةيي  الخكليا القةصا اةربكاؿ الاليشيا

 ة ابقكؽ الاب كايف اف ب يتاـ ك  ةاة ي   أف تكف  الخكلا ار ازم ال قةايا الااتق ا لضاةف ابت اـ
نتشػػة  ظػػة  م اةتظػػةظ الاػػ كف فػػب  ػػخخ اػػاؿ النظػػ  كالاػػع فػػب الشػػةةكل التػػب قػػخ يتقػػخاكف ااػػة  قةصػػا إزا  ا

اػف فتةخ  الا كف انز ناة  كاة يصةباه اةلتاليا  ةاي  اف الخكؿ ارط اؼ فب اللاخ كاف ايناة خكؿ   اياأ
اك  الةا ػا الااػ كنيف فضػ ن  ػف تػخ ك  اربػكاؿ الصػبيا كانتقػةؿ اراػ اض الالخيػا إلػى  ةنػ   ػخـ تػكف  

م اللةشػػ م اػػف اللاػػخ كقػػخ ق قػػةن ل اػػةخ يلػػخةػػؿ  لػػؾ اػػ  ك  ةيػػا الا ضػػى  الانة البة ػػةع اراةاػػيا اػػف الةػػ ا 
م الاػةخم اللةشػ   تشػاؿ  اػف ثػـاللاخ التػب تبػـ  التلػ ي أ  إلى البخ ال م يلتا  إ خا ان ل اةخم الاةالا اف يصؿ

الالةا ػػا التػػزاـ الخكلػػا اةلقضػػة    ػػى  ػػ ق الظػػة  م اة تاػػة  أف تةػػخ  الاػػ كف انز ناػػة يتلػػة ض اػػع اتط اػػةع 
   ارناةنيا الكا اا ةاة ياخ  الة ااا الا زاا لصيا ارناةفأ

طاقػػةن ل اػػةخم الثةنيػػا  شػػ م يشػػاؿ  ػػ ا البػػؽ ب يػػا اقتيػػة  اليػػ خ لابػػؿ    حريذذة ال نقذذل والسذذفر والعذذودةو  11
خ ت ػؾ البقػكؽ ك  ي ػكز تقييػ إقةاته كتةيي ق كب يا ا نتقةؿ اف اةػةف اقػ  كالاػي  قػة ا الػا خ كاللػكخم إلياػةأ

اايػا قيػػكخ  يػػ  ت ػػؾ التػػب يػنص   ياػػة القػػةنكف  كالتػػب يناةػػى أف تةػكف  زاػػا لباةيػػا اراػػف القػػكاى أك النظػػةـ 
اللةـ أك الصبا اللةاػا أك ااخا  اللةاػا أك لباةيػا بقػكؽ ااقػ يف كب يػةتاـأ   ػى أف  ػكاز  ػ ا القصػ    
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ا تاع خياق اطى لباةيا اة تقخـ ااة يلنى ض ك م تبخيخ يةكف إ  كفقةن لاة ينص   يه القةنكف كض ك اته فب 
ةػ لؾ ي ػ  أف  القةنكف لالية    ا القيخ ك خـ  كاز ت ؾ اراػ  ل اػ طا التقخي يػا لأل اػزم ال اػايا الاقتصػاأ

ل ػػػن  أك ال ػػػكف أك ال ةػػػا الػػػخيف أك اػػػا  ااييػػػز اػػػيف ارفػػػ اخ اػػػكا  اإلػػػى الااػػػةكام ك ػػػخـ الت ت ػػػؾ القيػػػكخ اػػػتنخت
ك  ي كز تل يؽ بؽ الي خ فػب اةػةخ م ا ػخق   ػى اػا   ػ ق الاةػةخ م أك   ػى الاػخم التػب   ع الايةاياأالالتقخا

يقضياة الي خ اليخان  نه أك الا خ ال م يةةخ  إليه ااة فب  لؾ    تهأ كيلنى   ا البػؽ شػاكله لبػؽ اليػ خ فػب 
ثؿ  ػكاز الاػي  كةػ لؾ البػؽ فػب البصكؿ اف خكلته خكف اصة   أك تاقي    ى ارك اؽ ال اايا ال زاا ا

 ت خيخ اخم ص بيا   ق ارك اؽ ة اة خ ع البة ا ل لؾأ 

اةيكلػا   ػى ك ػى أيضػةن   ا الخكلػااف الاا ـ اه أف   ق البقكؽ اةيكلا ت قةنيةن لةػؿ اػف يتاتػع ا ناػي
قيػكخ التػب تػنظـ ك لػؾ اػةل  ـ اػف الػض ال  قخـ الااةكام اةلنااا لأل ةن  الاتكا خيف فػب الخكلػا اشػةؿ قػةنكنى

 إقةاتاـ فب إق يـ الخكلا الاضييا ااة   يتلة ض اع التزااةتاة الخكلياأ 

اػػػف اللاػػػخ   ػػػى التػػػزاـ الخكلػػػا اباةيػػػا بقػػػكؽ ارفػػػ اخ  لثػػػا  شػػػ تػػػنص الاػػػةخم الثة    حقذذذذوق األجانذذذذب( 11
الاك كخيف ايق يااة أك يقضلكف لك يتاة اةض النظػ   ػف ااػخأ الالةا ػا اةلاثػؿ فػب الل قػةع اػيف الػخكؿ  أك 
 ف  نايا الي خ أك بتى فب بة ع  خياى ال ناياأ فااخأ  خـ التاييز فب ةيةلا البقكؽ الانصػكص   ياػة 

  ػى أف  نػةؾ بقكقػةن تقتصػ  ااة اػتاة الةةا ػػا  يباى ار ةن  كفقةن لاياكـ الاةخم الا ةك مأفب اللاخ الخكلب 
اثػػؿ البػػؽ فػػب الاشػػة ةا فػػب إخا م الشػػنكف اللةاػػا الػػ م ل ا ػػكز تقييػػخ ة اةلناػػاا لأل ةنػػ    ػػى الاػػكاطنيف أ

ف تضػع الشػ كط التػب  ػف الايػةف أنػه اػف بػؽ الخكلػا أ  نػى تنص   يه الاةخم القةااا كاللش كف اف اللاخأ
ا  ا التػـز ار ناػى ااػ ق الشػ كط فػيف تكا ػخق فػب إق ػيـ الخكلػا ك     إلػى إق يااػة كارقةاػا فيػهت ا ة لػخقكؿ ار ةنػ

 ػ ا كت يػز الاػةخم الثةلثػا  شػ  اػف اللاػخ إالػةخ  يكف  لػه البػؽ فػب باةيػا بقكقػه اػف  ةنػ  الخكلػا الاضػيياأ
لخكلػػا ك لػػؾ ااػػتنةخان إلػػى قػػ ا  صػػةخ  طاقػػةن ل قػػةنكف    ػػى أناػػة ةي ػػع ار ناػػى الاقػػيـ اصػػيا قةنكنيػػا فػػب إق ػػيـ ا

 لأل ناب البؽ فب التظ ـ اف ق ا  ارالةخأ 

  خاؿ أف ضاةنةع إقةاا اللخالا تشةؿ  ةنةن أاةايةن  زاةن لباةيػا ةةفػا     الحق فى المحاكمة العادلة( 12
شػػ  اػػف اللاػػخ الػػخكلب الااػػةخم كالبقػػكؽ التػػب تةيػػؿ كاػػف  ػػ ا الانط ػػؽ تػػك خ الاػػةخم ال االػػا    بقػػكؽ ارناػػةف
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فػػ خ  نػػخ النظػػ  فػػب أيػػا تااػػا  نةنيػػا   ػػى بػػؽ ةػػؿ ام اػػيف ارفػػ اخ أاػػةـ القضػػة   ك الااػػةك   ػػى    إ  تػػنص لػػؾ
 ةخلػػا ك  نيػػا أاػػةـ قضػػة  اقػػتص كااػػتقؿ كابةيػػخ يتصػػؼ اةلنزا ػػا  كيناػػب   لػػؾ   ػػى فػػى ابةةاػػا ضػػخق 

اةنةع القةنكنيػػا ل اػػتاـأ ةػػ لؾ   اػػخ اػػف ابتػػ اـ ااػػخأ أف الاػػتاـ اػػ م  بتػػى النػػكابى ار  انيػػا التػػب تبػػخخ الضػػ
تثاع إخانته ثاكتةن قطليةن  ك ك ااػخأ أاةاػى لباةيػا بقػكؽ ارناػةف ةاػة أنػه يلنػى أف  ػ   ارثاػةع يقػع   ػى 

  ةتؽ ا طا ا تاةـ  كأف الشؾ ييا  خاناةن لصةل  الاتاـأ 

لاػخ الػخكلب  ػخخان اػف الضػاةنةع لةػؿ فػ خ تك ػه إليػه تااػا  نةنيػا بػخ ة   ا كتةيؿ الاةخم ال االا  شػ  اػف ال
تةبػػا الكقػػع الةػػةفب ل اػػتاـ ر ػػخاخ خفة ػػه  ارخنػػى يشػػاؿ إا  ػػه فػػك ان اطايلػػا كاػػا  التااػػا الاك اػػا إليػػه  كا 
كابت اـ بقه فب تة يؼ ابةـ ل خفةع  نه كب يا اتصػةله اابةايػه كضػاةف اػ يا  ػ ق ا تصػة ع   ػ ا فضػ ن 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ك م إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا 

بتػى البةػـ الناػةنى الاػةٌعأ ةػ لؾ اػف ك اخايػا الابةةاػا انػ    الابةةاا ق ؿ فتػ م زانيػا القكلػا خكف تػاقي 
بضػػك  شػػاكخ النيػػب أاػػةـ الابةاػػا اػػني  شػػ كط اشػػة ةا ك بػػؽ الاػػتاـ أك ابةايػػه اكا اػػا شػػاكخ ارثاػػةع  

اػػه  أك خفلػػه ل  تػػ اؼ اةل  ياػػاأ ةاػػة أف أل شػػاكخ ارثاػػةعأ ك  ي ػػكز إ اػػة  الاػػتاـ   ػػى أف يشػػاخ ضػػخ ني
إةػ اق فػػب  لػؾ   ي ػػكز ا  تػػخاخ انتةن ػه أاػػةـ الابػػةةـأ ةاػة   ي ػػكز ابةةاػا أبػػخ أك الةقاتػػه اػ م ثةنيػػا  ػػف 

 أك أف ا  نه طاقةن ل قةنكف كار  ا اع القةنكنيا الالاكؿ ااةأ  بةـ ناةنب   ياا ااؽ أف صخ  فياة

أاػةـ ابةاػا أ  ػى خ  ػا طاقػةن ل قػةنكفأ كانط قػةن   يػه كلةؿ ف خ أخيف ابةـ قضةنى البؽ فب الطلف 
اػف  لػػؾ فػيف ابةةاػػا الاػخنييف أاػػةـ ابػةةـ  اػػة يا أك ابػػةةـ قةصػا تصػػخ  أبةةاػةن ناةنيػػا يبػـ  اليػػ خ اػػف 

اة اقتصةص أصيؿ تنيػ خ إبخل الضاةنةع اراةايا ل ابةةاا اللةخلا  فةلابةةـ اللاة يا ةاة  ك ال كؼ ل
التػى تػنص   ياػة قػكانيف ااك اه اةلك يػا فػب ابةةاػا اللاػة ييف  ػف  ػ انـ  اػة يا كفػؽ إ  ا اتاػة القةصػا 

اربةةـ اللاة ياأ أاة ابةةاا الاخنييف أاةااة فاك إ  ا  ياقط بؽ اليػ خ اللػةخل فػب أف يبػةةـ أاػةـ قةضػيه 
 الاةخم ال االا  ش  اف اللاخ الخكلبأ  الطايلى فب ظؿ ةةفا الضاةنةع التب تات زااة

 لبػػػخإيػػػا الابةةاػػػا اة تاػػػة  أف  لػػػؾ يلػػػخ  ػػػ ا كتلتاػػػ  الاػػػةخم الاػػػ ةك م أف ارصػػػؿ  ػػػك ك ػػػك    ن
اناػػة   ةنػػ أك ابةةاػػا  ضػػاةنةع الابةةاػػا اللةخلػػا  أاػػة  ػػكاز ااػػتالةخ الصػػبةفا أك ال ااػػك  اػػف اشػػة خم ال
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 ؽ اةاخا  اللةاػا أك النظػةـ اللػةـ أك اراػف القػكاى أك  نػخاة إ  رااة  تتلفى ا تاع خياق اطى ف  يص  
تقتضى  لؾ ب اا البيةم القةصػا رطػ اؼ القضػيا أك إ ا  أع الابةاػا أف ظ كفػةن قةصػا اػف شػاف الل نيػا 

ػةن إ  إ ا اقتضػػػػع اصػػػػةل  يػػػػنفياػػػػة ارضػػػػ ا  ااصػػػػةل  اللخالػػػػاأ   ػػػػى أف النطػػػػؽ اػػػػةلبةـ ي ػػػػ  أف يةػػػػكف   
نةز ةع الزك يا أك الكصةيا   ػى ارطيػةؿ قػ ؼ  لػؾأ  ػ ا كقػخ أةػخع الاػةخم القةااػا  شػ  اربخا  أك الا

 خـ  كاز إخانا أبخ ك ك اة يلنى اف اللاخ الخكلب ااخأ  خـ   ليا القكانيف كتطايؽ القةنكف ارص   ل اتاـ  
اػنص القػةنكفأ ةاػة    فب   ياا  نةنيا نتي ا فلؿ أك ااتنةع  ف فلؿ لػـ يشػةؿ كقػع ا تةةاػه   ياػا  نةنيػا

ي كز تكقيع  قكاا أشخ اف اللقكاا كا اا التطايؽ كقع ا تةة  ال  ياا  كياتييخ الاتاـ اف أل نػص قػةنكنى 
يصخ  الخ ا تةة  ال  ياا كقاؿ صخك  البةـ الاةٌع فياة إ ا ةةف النص القػةنكنى ال بػؽ يقػ    قكاػا أقػؼ 

 ل اع ال  يااأ 

االا  ش  اف اللاػخ الػخكلب إلػى أف أبػخ ار ةػةف اراةاػيا لضػاةف ة لؾ ينص ؼ اضاكف الاةخم ال  
إ اةؿ البػؽ فػب الابةةاػا اللةخلػا  ػك ااػتق ؿ الاػ طا القضػةنيا كااػتق ؿ القضػةم ةػاف اخأ فةاػتق ؿ الاػ طا 

اػػػػػا اليصػػػػػؿ فػػػػػب الانةز ػػػػػةع القضػػػػػةنيا ةةػػػػػؿ يلنػػػػػى اقتصةصػػػػػاة اةلك يػػػػػا القضػػػػػةنيا ةةا ػػػػػا أل ا نيػػػػػ اخ ااا
فػػيف التليػػيف كالنقػػؿ   أاػػة ضػػاةنةع ااػػتق ؿ القةضػػى فاةرضػػةفا إلػػى  ػخـ قةا يػػا القةضػػى ل لػػزؿأ كالقصػكاةع

  ااة لا القضةم كتاخيااـ كالتبقيؽ الاـأ فض ن  ف كالنخ  كالت قيا تةكف ايخ الا طا القضةنيا  

 
ابتػػ اـ ب اػػا البيػػةم تتط ػػ  الاػػةخم الاػػةالا  شػػ  اػػف اللاػػخ الػػخكلب   الحق فى اح رام الحياة الخاصة( 13

القةصا كةيةلا بؽ ةؿ ف خ فب الباةيا اف التخقؿ التلايب أك  ي  القةنكنى فب بيةته اللةن يا أك ااةنه أك 
قصكصيا ا اا ته كاتصة ته أك التل ض لشػ فه كاػالته اػكا  اػف  ةنػ  ارفػ اخ أك اػ طةع الخكلػا أك اػف 

  الاػةخم الاػ ةك م اػف الػخكؿ ار ضػة  فػب اللاػخ الػخكلب  ةن  ارشقةص الطايلييف أك القةنكنييفأ ةاػة تتط ػ
إصػػػخا  التشػػػ يلةع ال زاػػػا لصػػػيةنا  ػػػ ا البػػػؽ كةيةلػػػا ار ػػػ ا اع الضػػػ ك يا لباةيتػػػه ااػػػة فػػػب  لػػػؾ تبخيػػػخ 
الا طةع ال اايا التب ي كز لاة كبخ ة كفؽ القةنكف كار  ا اع الكا   ا لتزاـ ااػة  ػكاز التػخقؿ فػب البيػةم 

كيلنػى اػة تقػخـ أف التػخقؿ فػب البيػةم القةصػا   ي ػكز إ  فػب   لػؾأ ت زاع اصػ با الا تاػعالقةصا إ ا اا
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تب يـ التخقؿ التلايب بتى إ ا ةةف ياػتنخ إلػى نصػكص   كاةلتةلى ع التب ينص   ياة القةنكف ص اباالبة 
 قةنكنيا تتلة ض اع نصكص اللاخ الخكلب كأ خافهأ 

ضػاكف الاػةخم الثةنيػا  شػ م اػف اللاػخ الػخكلب إلػػى أكاػػع التياػي اع ينصػ ؼ ا   حرية الفكر واالع قذاد و14
 ػخـ التاييػز ضػخ أل صػك م اػف باةيا ةةفا صك  الية  كاللقةنخ الخينيػا ك ابي  يشاؿ لب يػا الية  كا  تقةخ 

 تقييػػخ  لػؾ إ اػع  ػخـ  ػكاز باةيا بػؽ اليػ خ كال اة ػا فػب إقةاػا الشػلةن  التػب تتيػؽ كالتقػخاتاـ    ك صك  ة
انص القةنػكف كاشػ ط أف يةػػكف التقييػخ لباةيػا الاػ اا اللةاػا أك النظػةـ اللػةـ أك الصػبا أك اا ا  اللةاػا أك 
لباةيػػا بقػػكؽ الةيػػ  اراةاػػيا كب يػػةتاـ  ك اكاػػةن ي ػػ  أف تةػػكف ت ػػؾ القيػػكخ فػػب أضػػيؽ البػػخكخأ كا  ا ةةنػػع 

الاػةةف تلتنػؽ خينػةن الينػةن  فػ  ي ػكز الااػة  اػةلبؽ  لاػة أك ةةنػع  ةلايػا خينػةن  اػايةن  الخكلا تلتا  خينػةن الينػةن 
الاةيػػػكؿ لاػػػف يلتنقػػػكف خينػػػةن رقػػػ أ ةاػػػة   ي ػػػكز التاييػػػز ضػػػخ ـ فػػػب النػػػكابى ارقػػػ ل اثػػػؿ البػػػؽ فػػػب تػػػكلى 
 الانةصػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللةاػػػػػػػػػػػػػػػػا  أك ب اػػػػػػػػػػػػػػػػةناـ اػػػػػػػػػػػػػػػػف الازايػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػب يتاتػػػػػػػػػػػػػػػػع ااػػػػػػػػػػػػػػػػة الاكاطنػػػػػػػػػػػػػػػػكف  ةاػػػػػػػػػػػػػػػػاأ

كصػية  القػػةنكنييف فػػب تػػاايف التل ػيـ الػػخينى رطيػػةلاـ كفػػؽ ةػ لؾ تباػػى  ػػ ق الاػةخم ب يػػا اااػػة  كارااػػةع كار
    التقخاتاـأ

ب يػا الػ أل كالتلايػ   نػه اػف اقكاػةع الػنظـ الخياق اطيػا  فة نتيػةص اناػة  ػك : حرية الذرأي وال عبيذرو 15 
ؽ اياػػـك الاػػةخم التةاػػلا  شػػ  اػػف اللاػػخ الػػخكلب إلػػى أف بػػينصػػ ؼ انتيػػةص اػػف البةػػـ الػػخياق اطى الاػػ يـأ ك 

اليػػ خ فػػب ا تنػػةؽ اا ا  التػػب يقتة  ػػة خكف تػػخقؿ  ػػك بػػؽ   يقاػػؿ أل قيػػخ أك ااػػتثنة   ةاػػة أف ب يػػا التلايػػ  
اػال الةيػ  تشاؿ البؽ فب ت قى كااتقصة  كنقؿ الال كاا لتقػ يف كفػب التلايػ   ػف الػ رل كاليةػ  كنق ػه إلػى 

ك ا أك فػػب صػػك م فنيػػا أك اػػال كاػػي ا صػػك م إاػػة شػػية ا أك ةتةاػػا أك  ػػف ط يػػؽ الة اػػا الاطاك ػػا أك الااػػا
ف ةةنع ب يػا اليػ خ فػب ا تنػةؽ الػ أل الػ م يقتػة ق   تقاػؿ اطايلتاػة أل قيػخ  فػيف  أق ل يقتة  ة الي خأ   ا كا 
إط ؽ البؽ فب التلاي   ف ال أل   يلنى أنه   يباؿ اله كا اػةع كاانكليػةع الينا تاا  اي ض الػض 

صػةل  ااقػ يف أك اصػ با ال اة ػا ةةػؿ    ػى أ  تيػ غ ت ػؾ القيػكخ البػؽ فػب القيكخ التػب تاػت زااة باةيػا ا
التلاي  اف اضػاكنه  أل ي ػ  أف تقتصػ    ػى اػة تقتضػيه باةيػا اراػف القػكاى أك النظػةـ اللػةـ أك ااخا  

 اللةاا أك الصبا اللةاا أك بقكؽ الةي  كاالتاـأ
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كلةػف خك ن ةثيػ م تبػخ اشػةؿ   لػ أل كالتلايػ تتضاف النصػكص الخاػتك يا تاةيػخاع لب يػا ا أف ةةل كال
ا بػػػكظ اػػػف  ػػػ ق الب يػػػا انصػػػكص التشػػػ يلةع القةصػػػا اباةيػػػا الاػػػالا كالشػػػ ؼ فػػػب  ػػػ انـ الاػػػ  كالقػػػ ؼ  

 قكاػػةع اة ظػػا فياػػة يتل ػػؽ انقػػخ   ػػةؿ الاػػ طا ااػػة يػػالخل  اػػ ن إلػػى تقييػػخ ب يػػا التلايػػ  ااػػة يت ػػةكز كتق يػػ  
التةاػلا  شػ  اشػاف ا تاػةط ااة اػا ب يػا التلايػ  اكا اػةع كااػنكليةع تاػا  البخكخ التب   اع إلياة الاةخم 

اقيػػكخ النيػػا كفػػؽ القػػةنكفأ  ػػ ا كلاػػة ةةنػػع الاػػةخم ال االػػا اػػف اللاػػخ الػػخكلب ت يػػز الػػض القيػػكخ  يػػ  اللةخيػػا 
ةع قػ ؿ بةلػا الطػػكا م  كاناػة اػػة ياػ  ب يػا الػػ أل كالتلايػ   اكاػػةنؿ اناػة ال قةاػا   ػػى الصػبؼ كالاطاك ػػ

فػػيف ااػػتا ا  بةلػػا   لةػػة  ت اقيصػػاة اػػةلط يؽ ارخا لكالاصػػةخ م كاػػة قػػخ يتلػػخل  لػػؾ إلػػى كقػػؼ الصػػبؼ أك إ
يلػػػخ قيػػػخان  يػػػ  ااةشػػػ    ػػػى ب يػػػا الػػػ أل  –التػػػب تلػػػخ ة الاػػػةخم ال االػػػا بةلػػػا ااػػػتثنةنيا  ة ضػػػا -الطػػػكا ل  
   كالتلاي أ
كف باةيػا  ػ ا البػؽ الػ م يلنػى أف ل اػكاطنيف تةيؿ الاةخم البةخيا كاللشػ     الحق فى ال جمع السممى( 11

 قػػخ ا  تاة ػػةع ليلاػػ كا  ػػف ر اناػػـ فػػب القضػػةية التػػب تاااػػـ ااػػة فػػب  لػػؾ البػػؽ فػػب تنظػػيـ الااػػي اع ب يػػا 
  أل لألفػ اخ ا تالػيف فػب بػخكخ القػةنكفكالتظة   الا اى فب اراةةف اللةااأ كارصؿ فػب  ػ ا البػؽ إاةبتػه 

القػكاى أك الاػ اا اللةاػا أك النظػةـ اللػةـ أك الصػبا اللةاػا كااخا  اللةاػا أك ش يطا  خـ الااػة  اػةراف 
ابقػػػكؽ الةيػػػ  كب يػػػةتاـأ ك  يقتصػػػ   ػػػ ا البػػػؽ   ػػػى اربػػػزا  الايةاػػػيا اػػػؿ يشػػػاؿ ةةفػػػا الت الػػػةع الاانيػػػا 

بؽ فػػب ك ي  ػػة اػػف االااػػةع الا تاػػع الاػػخنىأ ةػػ لؾ فػػيف البػػؽ فػػب الت اػػع الاػػ اى يػػ تاط ا تاةطػػةن كثيقػػةن اػػةل
تةػػكيف ال اليػػةع الػػ م تػػنص   يػػه الاػػةخم الثةنيػػا كاللشػػ كف  ةاػػة يتػػخاقؿ اػػع البػػؽ فػػب الاشػػة ةا فػػب تاػػيي  

 الشنكف اللةاا ال م تضانته الاةخم القةااا كاللش كف اف اللاخ الخكلبأ 

ع قيػكخ نصع الاةخم الثةنيا كاللش كف اف اللاخ الخكلب   ى أنه   ي كز كض   حرية  كوين الجمعياتو 17
  ػػى ب يػػا اشػػة ةا اليػػ خ اػػع ااقػػ يف فػػب تةػػكيف ال اليػػةع أك ا نضػػاةـ إلياػػة لباةيػػا اصػػةلبه الاش ك ػػػا  
 ػػػخا ت ػػؾ القيػػػكخ التػػب يػػنص   ياػػة القػػةنكف كالتػػب تاػػتك ااة فػػب ا تاػػع خياق اطػػى اصػػةل  اراػػف القػػكاى أك 

ا  اللةاػػا أك باةيػا بقػػكؽ الةيػ  كب يػػةتاـأ الاػ اا اللةاػا أك النظػػةـ اللػةـ أك باةيػػا الصػبا اللةاػا أك ااخ
 ة لؾ تنص ني  الاةخم   ى  كاز تقييخ   ا البؽ ااك   القةنكف اةلنااا رف اخ القكاع الاا با كالش طاأ
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ة اتيةقيػػا انظاػػا ةي اػػ ػػ ا كتتضػػاف نيػػ  الاػػةخم فقػػ م قةصػػا اةيةلػػا بقػػكؽ اللاػػةؿ كالضػػاةنةع التػػب ت 
اشة ةا اللاةؿ كباةيا بقاـ فب التنظيـأ كقخ أخ  ع ت ؾ اليق م فب اللاػخ اشاف ب يا  1948اللاؿ الخكليا 

الخكلب ل بقكؽ الاخنيا كالايةايا اةل  ـ اف أف الاكضكع ا اته ينخ ا فب اراة  تبع اللاخ الخكلب ل بقكؽ 
للاؿ الخكلياأ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا كالاكاثيؽ الخكليا القةصا ابقكؽ اللاةؿ الصةخ م  ف انظاا ا

فاػـ قػةطى  اػاف إ يػةؿ ت ػؾ ارشػة م قػخ  اػ يةفك ة    ا ارخ اا فب الاةخم الثةنيا كاللشػ يف ةاػة تقػخـ ت ناػةن ل
كاةلناػػاا لألبػػزا  الايةاػػيا فػػيف  يلنػػى أف اللاػػخ الػػخكلب   يلتاػػ  ب يػػا تةػػكيف النقةاػػةع بقػػةن اةيػػك ن ل لاػػةؿأ

ايةاػب الاػ اى  ػك بػؽ   ينيصػؿ أيضػةن  ػف إ ػ ا  ا نتقةاػةع البؽ فب تشةي اة كفػب ااة اػتاة لنشػةطاة ال
االنى أف البؽ فب تةكيف اربزا  الايةايا   تةتاؿ ااة اته اللا يػا إ  انزا ػا ا نتقةاػةع اللةاػا   اللةاا

 الخك يا التب ت  ل لشةؿ اقة خ الا طا التش يليا ك ي  ةأ 

إف بؽ ةػؿ اػكاطف فػب الاشػة ةا فػب تاػيي  الشػنكف   الحق ف  المشاركة ف   سيير الشئون العامة  و 18
اةنتقػػة  ااث يػػه  اةلتصػػكيع      اػػكا  انياػػه أك اط يػػؽ  يػػ  ااةشػػ اللةاػػا فػػب الخكلػػا التػػب يتاتػػع ا ناػػيتاة

 ك بؽ يلخ اػف الااػ اةع فػب أل نظػةـ خياق اطػى  كباةيػا  ػ ا   كة لؾ فب الت شي  لشةؿ الانةص  اللةاا
لقةااا كاللش يف اف اللاخ الخكلب التب تق  ق لةؿ اكاطف  شيخ خكف تاييػز ااػا  البؽ اةيكلا انص الاةخم ا

الل ؽ أك ال كف أك ال ن  أك ال ةا أك الػخيف أك الاػ    الايةاػب أك ارصػؿ القػكاى أك ا  تاػة ب أك الثػ كم 
يػػ خ فػػب كالبػػؽ فػػب الت شػػي  لشػػةؿ الانةصػػ  اللةاػػا   يناةػػى أف يتط ػػ   ضػػكيا ال أك الناػػ  أك  يػػ   لػػؾأ

أبػػخ اربػػزا  الايةاػػيا أك فػػب بػػز  ا اتػػهأ ةػػ لؾ ينصػػ ؼ اياػػـك  ػػ ق الاػػةخم إلػػى ك ػػكخ تلػػة ض ايناػػة كاػػيف 
ارنظاا التب   تاا  اك كخ أبزا  ايةايا  أك تي ض ك كخ ت اع ايةاى كابخ يني خ أك يةةخ يني خ اةلبيػةم 

قةنكنػػةن ك اػػ ن اةاػػتا ا  الاقػػة  فػػب  الايةاػػيا  أك بػػز  ااػػيط  يبػػةفظ   ػػى ااػػتا ا  ظػػ كؼ الينػػا تاػػا  لػػه
البةـأ ة لؾ فيف ااة اا البؽ فب الاشة ةا فب تايي  الشنكف اللةاا تات ـز إط ؽ ب يا تػخاكؿ الال كاػةع 
كارفةػة  الاتل قػػا اةلقضػػةية اللةاػػا كالايةاػيا اػػيف الا شػػبيف كالنػػةقايف إ اػػة ي ل بػؽ فػػب ب يػػا الػػ أل كالتلايػػ  

  اػػف اللاػػخ الػػخكلب ااػػة فػػب  لػػؾ إطػػ ؽ ب يػػا الصػػبةفا فػػب التل يػػؽ   ػػى القضػػةية كفػػؽ الاػػةخم التةاػػلا  شػػ
  اللةاا كااة اا خك  ة فب إ  ـ كتنكي  ال أل اللةـأ
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يتط ػػ  اللاػػخ الػػخكلب اػػف أ ضػػةنه إصػػخا  التشػػ يلةع ال زاػػا التػػب تاةػػف الاػػكاطنيف اػػف الااة اػػا ك 
اليل يػػا لاػػ ا البػػؽ كالاشػػة ةا فػػب اللا يػػةع التػػب تشػػةؿ فػػب ا اك اػػة تاػػيي  خفػػا الشػػنكف اللةاػػاأإف اياػػـك 

الاشػػة ةا فػػب  الاشػػة ةا فػػب تاػػيي  الشػػنكف اللةاػػا ينصػػ ؼ فػػب اراػػة  إلػػى ااة اػػا الاػػ طا الايةاػػيا أل
تك يػه الشػنكف الايةاػيا   ػى الااػتكل الاب ػى كارق ياػى ااة فػب  لػؾ كارخا يا الا طةع التش يليا كالتنيي يا 

 كالخكلب اةلط ؽ كالكاةنؿ التب ينظااة خاتك  كقكانيف الا خأ 

 ػ ل ة لؾ تتضاف الاةخم القةااا كاللش كف اػف اللاػخ الػخكلب الػنص   ػى خك يػا ا نتقةاػةع التػب ت
ااخأ تخاكؿ الا طاأ ةػ لؾ   ػى الخكلػا أف  يبقؽاة قت اع الا ل كتضاف التلاي  الب   ف إ اخم النةقايف ااة 

تتقػػ  ار ػػ ا اع الةيي ػػا اتاةػػيف ةػػؿ اػػف لػػه بػػؽ التصػػكيع اػػف ارخ   اصػػكته ااػػة فػػب  لػػؾ بػػؽ ارفػػ اخ فػػب 
ظػػػةـ التا يػػػؿأ  ػػ ا كاػػف الاط ػػك  أيضػػةن تاػػ يؿ أاػػاةناـ فػػب قػػكانـ النػػةقايف فػػب البػػة ع التػػب يالقػػ  فياػػة ان

إانةخ اااا ا اقاا ا اا  ا يا ا نتقة  إلى  ينا ااتق ا لضاةف اتاةااة اب يا كنزا ا كا يا كفقةن ل قػةنكف 
الانظـ ل لؾ كال م ي   أف يتيػؽ اػع أ ػخاؼ اللاػخ الػخكلب ك ػك اػة يلنػى باةيػا النػةقايف اػف أل صػك م اػف 

تػاايف صػنةخيؽ يتلػيف أل تخقؿ فب  ا يا التصكيع  ةاػة  ت ن تصكيتاـ أك صك  الضةط أك ارفصة   ف 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ز ارصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخ الا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيف أك كة ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـأ ك ا نتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

البػؽ فػب الااػةكام أاػةـ القػةنكف  كالبػؽ فػب التاتػع اباةيػا القػةنكف    الحق ف  المسذاواة أمذام القذانونو 19
شػػ كف اػػف اللاػػخ الػػخكلب التػػب تبػػـ  أل تاييػػز ااػػا  اللػػ ؽ أك   ػػى قػػخـ الااػػةكام تةي ػػه الاػػةخم الاةخاػػا كالل

ال كف أك ال ن  أك ال ةا أك الخيف أك الػ أل الايةاػب أك ق فػه  أك ارصػؿ القػكاب أك ا  تاػة ب أك الا ةيػا 
أك النا  أك  ي قأ ةاة أف الاةخم اللشػ يف اػف اللاػخ الػخكلب ت ػـز الػخكؿ اػاف تانػع ابةػـ القػةنكف أل خ ػكم أك 

  ػى الة ا يػا القكايػا أك اللنصػ يا أك الخينيػا اػف شػاناة أف تشػةؿ تب يضػة   ػى التاييػز أك اللػخا  أك  بض
ةػػػ لؾ فػػػيف الاػػػةخم ال االػػػا  شػػػ  تػػػنص   ػػػػى ااػػػةكام ال ايػػػػع أاػػػةـ القضػػػة  ك  ػػػى تػػػكفي  الضػػػاةنةع  اللنػػػؼأ

ااػتالةخ أك قيػخ أك تيضػيؿ ياػتنخ القةنكنيا ل  ايع خكف أل تي قػاأ كاػخلكؿ تبػ يـ التاييػز أك التي قػا يشػاؿ أل 
إبخا  أثػ  ينػتقص اػف ا  تػ اؼ رل فػ خ ابػؽ اػف يةكف اف شانه إلى أل اف ارااة  الاشة  إلياة أ  ق 

بقكقػه أك اااة اػػته لػه   ػػب أاػػة  اػف الااػػةكام فػػب ةةفػا البقػػكؽ كالب يػةع ل  ايػػعأ ةػػ لؾ فػيف إ اػػةؿ ااػػخأ 
تػخااي  إي ةايػا االقتػا لتاػخيؿ أكضػةع ابػخخم يػالخل ااػتا ا  ة إلػى الااةكام قخ يا تـز فب ظػ كؼ الينػا اتقػة  
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اراقػػة    ػػى  ػػخـ الااػػةكام التػػب يب ااػػة اللاػػخ الػػخكلب  اراػػ  الػػ م قػػخ يػػ ل الػػه  ػػكاز ال  ػػك  إلػػى الةا ػػا 
تيضي يا االقتا ق ؿ ا ب ػا الينػا ل ينػا التػب تلػةنى اػف  ػخـ الااػةكام بتػى يتبقػؽ الكضػع الػ م يةتاػؿ فيػه 

القكلػػػا كاكضػػػك يا  ػػػ ق     ػػػى أنػػػه يشػػػت ط أف تةػػػكف الالةا ػػػا التيضػػػي يا الاالقتػػػا قػػػت  عت ػػػؾ ارتصػػػبي  
  ك خفاة اش كع كفؽ اللاخ الخكلبأ

تةيػػػؿ الاػػػةخم الاػػػةالا كاللشػػػ كف اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب بػػػؽ ارق يػػػةع الل قيػػػا كالخينيػػػا    حقذذذوق األقميذذذاتو 01
 شػػلةن  ـ الخينيػػا ك  ك ا تنػػةؽ كااة اػا اػػة اثقػةفتاـ القةصػػالتػب يليشػػكف فيالػػخكؿ ا خاقػػؿ كال ةكيػا فػػب التاتػع

ااتقخاـ لةتاـ القةصاأ كالاخؼ اف باةيا   ق البقكؽ  ك اراقة    ى الت ا  الثقةفب االنةق الكااع الشػةاؿ 
 ػػب بقػػكؽ تضػػةؼ إلػػى البقػػكؽ  لألق يػػةعإف ت ػػؾ البقػػكؽ الكا ػػ  ةيةلتاػػة  ااػػة يثػػ م الا تاػػع ةةػػؿأ لألق يػػةع

  تلنػى شػ  يا  ارق يػةعأ   ػى أف باةيػا بقػكؽ ارق يػةعاللاػخ الػخكلب ل  ايػع ااػة فػياـ يةي اة ارق ل التب 
ةػ لؾ تباػى  ػ ق الاػةخم  ااة اتاة اط يؽ يتلػة ض اػع البقػكؽ ارقػ ل الانصػكص   ياػة فػب اللاػخ الػخكلبأ

كاف الا بظ أف اخلكؿ الثقةفا  لتب أصابكا يشة كف فياة أق ياأاف اللاخ بقكؽ الاةةف ارص ييف فب الا خ ا
اةلنااا لاال   يناب    ى باةيا  ةخاتاـ البيةتيػا فػب الانػةطؽ التػب يليشػكف فياػة  اراػ  الػ م قػخ يقتضػى 
اػػف الخكلػػا إصػػخا  التشػػ يلةع ال زاػػا لباةيػػا  ػػ ق الثقةفػػا كتاةػػيف  ػػال   اػػف الاشػػة ةا التػػب تباػػف ط يقػػا 

   .ـ كاصةخ  ة الطايليااليشتا

اخ صاصذات و شذكيل لجنذة حقذوق اإلنسذان ف  ضذمن مذن العيذد  43إلى المذادة  28المواد من أما 
 فى األمم الم حدة ، وكيفية م ابع يا الل زامات الدول بموجب العيد ، وهلك عمى النحو ال الى :

رناػةف"  يشػة  إلياػة فػب  ػ ا ل نػا تاػاى"ال  نا الالنيػا ابقػكؽ ا   ػى إنشػة  61فقخ أةخع الاةخم  -
الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب اللاػػخ  اػػف  كم اػػف اػػيف اػػكاطنى تتػػالؼ اػػف ثاةنيػػا  شػػ   ضػػكا  اللاػػخ اةاػػـ "ال  نػػا"و 

 كم القا م القةنكنياأ كيقػع    كافالانةق  الق قيا ال فيلا الاشاكخ لاـ اة قتصةص فب ايخاف بقكؽ ارناةف
  كف فياة اصيتاـ الشقصياأ تلييف أ ضة  ال  نا اة نتقة   ك ـ يلا

فى ط يقا ت شي  كانتقة  أ ضة  ال  نػا   بيػ  يػتـ انتقػة   16ك16ك 17ك 67فص ع الاكاخ كقخ 
  61أ ضػػة  ال  نػػا اػػة قت اع الاػػ م اػػف قةناػػا أشػػقةص تتػػكف  لاػػـ الاػػال  ع الانصػػكص   ياػػة فػػب الاػػةخم 
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لةػؿ خكلػا طػ ؼ أف ت شػ   كأتةبع  اع الاػةخم تةكف قخ  شبتاـ لا ا الة ض الخكؿ ارط اؼ فب   ا اللاخأ 
اػػػف اػػػيف اكاطنياػػػة بصػػػ ا  شقصػػػيف   ػػػى ارةثػػػ   كي ػػػكز ت شػػػي  الشػػػقص  اتػػػه أةثػػػ  اػػػف اػػػ مأ ك ي ػػػ ل 
ا نتقة  اركؿ فب اك خ   يت ػةكز اػتا أشػا  اػف اػخ  نيػة   ػ ا اللاػخأ ك قاػؿ أ الػا أشػا    ػى ارقػؿ اػف 

  يك ػػه 11ةلػػا ا نتقػػة  لاػػؿ  اقلػػخ يل ػػف شػػةك ق كفقػػة ل اػػةخم اك ػػخ أم انتقػػة  للضػػكيا ال  نػػا  فػػب  يػػ  ب
ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم إلى الخكؿ ارط اؼ فب اللاخ  اةلا قطيا يخ ك ة فياة إلى تقػخيـ أاػاة  ا شػبياة 

 للضكيا ال  نا فب  ضكف ث ثا أشا أ 

 ػ ا النبػك  اةلت تيػ  ارلياػةنب كاػع  كيضع ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم قةناا أااة   ايع الا شبيف   ى    
 ة  الخكلا الط ؼ التػب  شػبع ةػأل اػناـ  كيا ػ   ػ ق القةناػا إلػى الػخكؿ ارطػ اؼ قاػؿ شػا    ػى ارقػؿ اػف 

  اػخ كم اػف اراػيف اللػػةنـ ا فػػب ا تاػةع تلقػخق الػخكؿ ارطػ اؼيػتـ انتقػة  أ ضػة  ال  نػك اك ػخ ةػؿ انتقػة أ 
بػػخمأ كفػػب  ػػ ا ا  تاػػةع  الػػ م يةتاػػؿ النصػػة  فيػػه ابضػػك  ااث ػػب ث ثػػب لألاػػـ الاتبػػخم  فػػب اقػػ  اراػػـ الات

الخكؿ ارط اؼ فب   ا اللاخ  ييكز فب ا نتقػة  للضػكيا ال  نػا أكلنػؾ الا شػبكف الػ يف بصػ كا   ػى أةاػ  
  ي ػكز ك  خخ اف ارصكاع ك  ى ار  ايا الاط قػا رصػكاع ااث ػب الػخكؿ ارطػ اؼ البةضػ يف كالاقتػ  يفأ 

ـ ال  نا أةث  اف كابخ اػف اػكاطنب أيػا خكلػا  كي ا ػى  فػب ا نتقػة  للضػكيا ال  نػا   خالػا التكزيػع أف تض
يةػػكف انتقػػة  أ ضػػة  ال  نػػا لك يػػا اػػختاة ك ال ة افػػب كتاثيػػؿ اقت ػػؼ البضػػة اع كالػػنظـ القةنكنيػػا ال نياػػياأ 

ا اػػػف ار ضػػػة  الانتقاػػػيف فػػػب أ اػػػع اػػػنكاعأ كي ػػػكز أف يلػػػةخ انتقػػػةااـ إ ا أ يػػػخ ت شػػػيباـأإ  أف ك يػػػا تاػػػل
ا نتقة  اركؿ تنقضب اةنتاة  انتيف  كيتـ تبخيخ  ػك   ار ضػة  التاػلا فػك  انتاػة  ا نتقػة  اركؿ  اػاف 

اةقتيػة  أاػاةناـ اةلق  ػاأ كتػتـ ا نتقةاػةع  17اػف الاػةخم  1يقكـ  ني  ا  تاةع الانصكص   يه فب اليق م 
  اكاخ الاةليا اف   ا اللاخأ ال زاا  نخ انقضة  الك يا كفقة ل

إ ا انقطػػػع  11إ ػػػ ا اع شػػػة  اقلػػػخ أبػػػخ أ ضػػػة  ال  نػػػا   فكفقػػػة ل اػػػةخم  11ك11كتػػػنظـ الاةختػػػةف   
 ضػػػك فػػػب ال  نػػػا  اي اػػػةع  أم أ ضػػػةناة ااقػػػ يف   ػػػف ا ضػػػط ع اكظةنيػػػه رم اػػػا   يػػػ  الةيػػػة   م 

ةـ لألاػػـ الاتبػػخم  فػػيل ف اراػػيف اللػػةـ بيننػػ  الطػػةاع الاالقػػع  يقػػـك  نػػي  ال  نػػا اػػيا غ  لػػؾ إلػػى اراػػيف اللػػ
بةلا كفةم أك ااتقةلا  ضك فب ال  نا  يقـك  ني  ال  نا فك ا ايا غ  لؾ إلػى كفى شةك  اقلخ  لؾ اللضكأ 

ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم  فيل ف ارايف اللةـ بينن  شةك  اقلخ  لػؾ اللضػك ااتػخا  اػف تػة يا كفةتػه أك اػف 



103 

 

إ ا أ  ػف شػةك  اقلػخ اػة إ ػ ا اع شػةؿ أبػخ الاقة ػخ الشػة  م   ابيػ   11كتبخخ الاػةخم قةلتهأ تة يا نية  اات
  كةةنػع ك يػػا اللضػػك الػ م ي ػػ  ااػتاخاله   تنقضػػب قػػ ؿ ارشػا  الاػػتا التػب ت ػػب إ ػػ ف 11طاقػة ل اػػةخم 

ا اللاخ  التب ي كز لاػة  شةك  اقلخق  يقـك ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم ايا غ  لؾ إلى الخكؿ ارط اؼ فب   
اف أ ؿ اؿ  الاقلخ الشة  أك يضع اراػيف اللػةـ لألاػـ   67ق ؿ اا ا شا يف  تقخيـ ا شبيف كفقة ل اةخم 

الاتبػػخم قةناػػا اااػػاة   ايػػع الا شػػبيف   ػػى  ػػ ا النبػػك  اةلت تيػػ  ارلياػػةنب  كيا ػػ   ػػ ق القةناػػا إلػػى الػػخكؿ 
نتقة  ال ـز لاؿ  الاقلخ الشة   طاقة لألبةةـ القةصا اػ لؾ اػف ارط اؼ فب   ا اللاخأ كا    اؾ ي  ل ا 

 ااةشػ م 11ةؿ  ضك فب ال  نا انتق  لاؿ  اقلخ أ  ػف شػةك ق طاقػة ل اػةخم ك  ى   ا ال ز  اف   ا اللاخأ 
ااةـ اللضكيا فياة بتى انقضة  اة تاقب اف اخم ك يا اللضك الػ م شػة  اقلػخق فػب ال  نػا ااقتضػى أبةػةـ 

 ةخمأ ت ؾ الا

ة بيػػػ  ع التػػػى تبصػػػؿ   ياػػػة ال  نػػػا كأ ضػػػةال الازايػػػة كالتاػػػاي  11ك 11ك 11 كقػػػخ تنةكلػػػع الاػػػكاخ
يتقةضػػػى أ ضػػػة  ال  نػػػا  ااكافقػػػا ال اليػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ الاتبػػػخم  اةةفػػػ ع تقتطػػػع اػػػف اػػػكا خ اراػػػـ الاتبػػػخم 

يػكف  اراػيف اللػةـ  ك  تاػة أ اةلش كط التب تق   ة ال اليا اللةاػا  اػع أقػ  أ ايػا ااػالكليةع ال  نػا الػيف ا
لألاػـ الاتبػخم اػة ي ػـز اػػف اػكظييف كتاػاي ع لتاةػيف ال  نػا اػػف ا ضػط ع اليلػةؿ اةلكظػةنؼ الانكطػا ااػػة 
ااقتضى   ا اللاخ  ك لؾ   ى أف يقـك ةؿ  ضك اف أ ضة  ال  نا  قاؿ تكليه انصاه  اةلتلاخ  ااية  فب 

يةػػكف ر ضػػة  ال  نػػا  كر ضػػة   ينػػةع التكفيػػؽ القةصػػا زا ػػاأ ك اةلقيػػةـ اااةاػػه اةػػؿ ت ػػ خ كن   اػػا   نيػػا 
  بػػؽ التاتػػع اةلتاػػاي ع كا اتيػػةزاع كالبصػػةنةع الاقػػ  م ل قاػػ ا  الاة يػػيف 16الػػ يف قػػخ يلينػػكف كفقػػة ل اػػةخم 

ااااػػػا لألاػػػـ الاتبػػػخم الانصػػػكص   ياػػػة فػػػب اليػػػ كع التػػػب تتنػػػةكؿ  لػػػؾ اػػػف اتيةقيػػػا ااتيػػػةزاع اراػػػـ الاتبػػػخم 
 تاةأ كبصةنة

يتػكلى اراػػيف اللػةـ لألاػػـ الاتبػػخم إ ػ ا اع  قػػخ ال  نػا   تاة ةتاػػة بيػػ   17ك 19كتػنظـ الاةختػػةف 
خ ػػػكم ال  نػػػا إلػػػى  قػػػخ ا تاة اػػػة اركؿ فػػػب اقػػػ  اراػػػـ الاتبػػػخم  كالػػػخ ا تاة اػػػة اركؿ  ت تاػػػع ال  نػػػا فػػػب 

خم فػػب اقػػ  اراػػـ الاتبػػخم أك فػػب اركقػػةع التػػب يػػنص   ياػػة نظةااػػة الػػخاق ب  ك تلقػػخ ال  نػػا ا تاة ةتاػػة  ػػة
تنتق  ال  نا أ ضة  اةتااة لاػخم اػنتيفأ كي ػكز أف يلػةخ انتقػةااـ  ك تتػكلى ك اةت  اراـ الاتبخم ا نيؼأ 
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ال  نػػا انياػػاة كضػػع نظةااػػة الػػخاق ب  كلةػػف اػػع تضػػاينه البةاػػيف التػػةلييف  يةتاػػؿ النصػػة  ابضػػك  اثنػػب 
 أصكاع أ ضةناة البةض يفأ  تتق  ق ا اع ال  نا اا  ايا  ك  ش   ضكا 

اقتصةصةع كاانكليةع ال  نا فى انةقشا تقة ي  الخكؿ ار ضػة   11ك16ك16ك 17كتتنةكؿ الاكاخ 
تتلاػخ الػخكؿ  17 ف بةلا بقكؽ ارناػةف فياػة كالتػى يتلػيف   ياػة تقػخيااة ل  نػا اصػيا خك يػا   فكفقػة ل اػةخم 

التب اتقػ تاة كالتػب تاثػؿ إ اػة  ل بقػكؽ الالتػ ؼ ااػة فيػه   ارط اؼ فب   ا اللاخ اتقخيـ تقة ي   ف التخااي 
قػػ ؿ اػػنا اػػف اػػخ  نيػػة   ػػ ا اللاػػخ إزا  الػػخكؿ ارطػػ اؼ  بػػ ز فػػب التاتػػع ااػػ ق البقػػكؽ  ك لػػؾك ػػف التقػػخـ الا

ك  ى أف تقخـ  ايع التقة ي  إلى اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم  الػ م ثـ ة اة ط اع ال  نا إلياة  لؾ    الالنيا
يبي اة إلى ال  نا ل نظ  فياةأ كيشة  ك كاة فب التقة ي  الاقخاػا إلػى اػة قػخ يقػـك اػف  كااػؿ كاصػة   تػالث  

لألاػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  الػػخ التشػػةك  اػػع ال  نػػا  أف يبيػػؿ إلػػى الكةػػة ع  كفػػب تنييػػ  أبةػػةـ  ػػ ا اللاػػخأ 
تقػػـك ال  نػػا ك اقتصةصػػاةأ نطػػةؽ فػػب  الاتقصصػػا الالنيػػا ناػػقة اػػف أيػػا أ ػػزا  اػػف ت ػػؾ التقػػة ي  قػػخ تػػخقؿ

اخ ااػا التقػػة ي  الاقخاػا اػػف الػخكؿ ارطػػ اؼ فػب  ػػ ا اللاػخأ ك  ياػػة أف تػكافب  ػػ ق الػخكؿ ااػػة تضػله  ػػب اػػف 
تقػػػة ي    كاايػػػا ا بظػػػةع  ةاػػػا تاػػػتنت اةأ كل  نػػػا أيضػػػة أف تػػػكافب الا  ػػػ  ا قتصػػػةخم كا  تاػػػة ب ات ػػػؾ 

تػب ت قتاػة اػف الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا اللاػخأ كل ػخكؿ ارطػ اؼ فػب الا بظةع اشػيك ا اناػا اػف التقػة ي  ال
 اف   ق الاةخمأ  1  ا اللاخ أف تقخـ إلى ال  نا تل يقةع   ى أيا ا بظةع تةكف قخ أاخيع كفقة ل يق م 

اػػف اللاػػخ  لةػػؿ خكلػػا طػػ ؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ أف تل ػػف فػػب أم بػػيف  ااقتضػػى  16كأ ػػةزع الاػػةخم   
ناة تلت ؼ اةقتصةص ال  نا فب اات ـ كخ ااا ا  ػةع تنطػكم   ػى اخ ػة  خكلػا طػ ؼ أ  أبةةـ   ق الاةخم
  تيػػب اة لتزااػػةع التػػب ي تااػػة   ياػػة  ػػ ا اللاػػخأ ك  ي ػػكز ااػػت ـ كخ ااػػا الا  ػػةع ط فػػةن اػػاف خكلػػا أقػػ ل 

أصػػخ ع إ  نػػة تلتػػ ؼ فيػػه  فػػب اػػة يقصػػاة   الاقخاػػا ااك ػػ   ػػ ق الاػػةخم إ  إ ا صػػخ ع  ػػف خكلػػا طػػ ؼ
اةقتصةص ال  ناأ ك  ي ػكز أف تاػت ـ ال  نػا أم اػ غ ياػـ خكلػا ط فػة لػـ تصػخ  ار ػ ف الاػ ةك أ كيطاػؽ 
ار  ا  التةلب   ى الا  ػةع التػب يػتـ ااػت ااة كفقػة ربةػةـ  ػ ق الاػةخم  إ ا  أع خكلػا طػ ؼ فػب  ػ ا اللاػخ 

ف تطايؽ أبةةـ   ا اللاػخ  ةػةف لاػة أف تاػت  ب نظػ   ػ ق الخكلػا الطػ ؼ  فػب أف خكلا ط فة أق ل تتق ؼ  
ا غ قطب  إلى   ا التق ؼأ ك  ى الخكلا الاات اا أف تقكـ  ق ؿ ث ثا أشا  اف اات ااة الا غ  اييخاع 

ة يةػػكف الخكلػػا الا اػػ ا  قطيػػة  تياػػي ا أك ايةنػػة اػػف أم نػػكع أقػػ  ليكضػػ  الااػػالا كيناةػػب أف ينطػػكم  اقػػخ  اػػ
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 لػػػؾ ااةنػػػة كاييػػػخا    ػػػى إشػػػة م إلػػػى القكا ػػػخ ار  انيػػػا كطػػػ ؽ الػػػتظ ـ الاب يػػػا التػػػب ااػػػتقخاع أك ال ػػػة م 
فػػي ا لػػـ تنتػػه الااػػالا إلػػى تاػػكيا ت ضػػب ة تػػة الػػخكلتيف الطػػ فيف الالنيتػػيف أااػػتقخاااة أك التػػب   تػػزاؿ اتةبػػا 

ؿ  ةػةف لةػؿ انااػة أف تبيػؿ الااػالا إلػى ال  نػا ق ؿ اتا أشا  اف تة يا ت قب الخكلا الااػت اا ل ػا غ ارك 
لػػى الخكلػػا ارقػػ ل "    ي ػػكز أف تنظػػ  ال  نػػا فػػب الااػػالا الابةلػػا إلياػػة إ  الػػخ  أ كايشػػلة  تك اػػه إلياػػة كا 

إلياػػة كااػػتنيخع  طاقػػة لااػػةخم القػػةنكف   ؽ الػػتظ ـ الاب يػػا الاتةبػػا قػػخ تػػـ ال  ػػك ا اػػتيثةؽ اػػف أف  ايػػع طػػ
ااػػة  اكاػػةأ ك  تنطاػػؽ  ػػ ق القة ػػخم فػػب البػػة ع التػػب تاػػتة ؽ فياػػة إ ػػ ا اع الػػتظ ـ اػػخخا الػػخكلب الالتػػ ؼ 

  ػػى  كتلقػػخ ال  نػػا   اػػةع اػػ يا لػػخل ابػػ  ال اػػةنؿ فػػب إطػػة   ػػ ق الاػػةخم   أ كتت ػػةكز البػػخكخ الالقكلػػا 
ف الالنيتػيف  اةيػا أف تلػ ض ااػة ياة البايػخم   ػى الػخكلتيف الطػ في  ال  نا  اع ا ا ةم أبةةـ اليقػ م الاػةاقا

الكصكؿ إلػى بػؿ كخم ل ااػالا   ػى أاػة  ابتػ اـ بقػكؽ ارناػةف كالب يػةع اراةاػيا الالتػ ؼ ااػة فػب  ػ ا 
اللاخ  ك ل  نا  فب أيا ااالا ابةلا إلياة  أف تػخ ك الػخكلتيف الطػ فيف الالنيتػيف إلػى تزكيػخ ة اايػا ال كاػةع 

إليااػػة بػػؽ إييػػةخ اػػف ياث ااػػة لػػخل ال  نػػا أثنػػة  نظ  ػػة فػػب كل ػػخكلتيف الطػػ فيف الالنيتػػيف الاشػػة     اع شػػاف
الااالا  كبؽ تقخيـ الا بظةع شيكية ك/ أك قطية  ك  ى ال  نا أف تقخـ تق ي ا فب  ضكف اثنب  ش  شػا ا 

 اف تة يا ت قياة ارشلة  الانصكص   يه فب اليق م الاةاقا أ 

ى اللاػػخ اػػيف الػػخكؿ ارطػػ اؼ اػػف قػػ ؿ كاػػي ا بػػؿ الااػػةنؿ الاتنػػةزع   ياػػة فػػ 16ك  ضػػع الاػػةخم 
تلييف  ينا تكفيؽ قةصا  يشة  إلياة فب اة ي ب اةاـ "الاينا"و تضع ااة ياة البايخم تبع تص ؼ الخكلتيف 

تتالؼ الاينا اف ك   الط فيف الالنيتيف اةيا التكصؿ إلى بؿ كخم ل ااالا   ى أاة  ابت اـ أبةةـ   ا اللاخ
الط فةف الالنيتةفأ في ا تل   كصكؿ الخكلتيف الطػ فيف الالنيتػيف قػ ؿ ث ثػا  قااا أشقةص تقا اـ الخكلتةف

أشا  إلى اتيةؽ   ى تةكيف الاينا ة اة أك الضاة  تنتق  ال  نا اف ايف أ ضةناة اة قت اع الا م كااةث يا 
أ  يةكنػكا اػف يلاؿ أ ضة  الاينا اصػيتاـ الشقصػياأ كي ػ  ك الث ثيف  أ ضة  الاينا ال يف لـ يتيؽ   ياـ  

اكاطنب الخكلتيف الط فيف الالنيتيف أك اف اكاطنب أيا خكلػا   تةػكف ط فػة فػب  ػ ا اللاػخ أك تةػكف ط فػة فيػه 
تنتقػػ  الاينػػا  نياػػاة كتضػػع النظػػةـ الػػخاق ب  كأ 16كلةناػػة لػػـ تصػػخ  ار ػػ ف الانصػػكص   يػػه فػػب الاػػةخم 
الاتبخم أك فب اةت  اراـ الاتبػخم ا نيػؼأ كلةػف  القةص ااةأ ك تلقخ ا تاة ةع الاينا  ةخم فب اق  اراـ

اػػف ال ػػةنز  قػػخ ة فػػب أم اةػػةف انةاػػ  أقػػ  قػػخ تلينػػه الاينػػا اةلتشػػةك  اػػع اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم كاػػع 
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قػ ؿ اا ػا   تت ػةكز اثنػب  كتقكـ الاينا  الخ نظ  الااالا اف اقت ؼ  كانااػة الخكلتيف الط فيف الالنيتيفأ 
ناةنػه إلػى الػخكلتيف الطػ فيف الالنيتػيف اتقخيـ تق ي  إلػى  نػي  ال  نػا ر   ض الااالا   ياة  ش  شا ا الخ 

ك إ ا قخاع الاينا تق ي  ة فب إطة  اليقػ م الاػةاقا تقػـك الػخكلتةف الط فػةف الالنيتػةف  فػب  ضػكف ث ثػا أشػا  
ا ف أـ   تقػػا ف اضػػةايف تق يػػ  تقػػااػػة إ ا ةةنػػع الػػخكلتةف اػػف ااػػت ااة  ػػ ا التق يػػ   اػػيا غ  نػػي  ال  نػػا 

تتقةاػـ الػخكلتةف الط فػةف الالنيتػةف اةلتاػةكم اػخاخ  ايػع نيقػةع أ ضػة  ال  نػا   ػى أاػة  تقػخي اع ك الاينػاأ 
 ضلاة ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم أ ي

لمحذديث عذن ضذواب  سذريان و  بيذق العيذد الذدولى لمحقذوق  53إلذى  44و م  خصيص المواد من 
جراءات المدنية والس جراءات االنضمام وال صديق عميو من قبل الدول األعضاء ، وكهلك ضواب  وا  ياسية، وا 

  ا اللاخ اتة  لتكقيع أيا خكلا  ضػك فػب اراػـ الاتبػخم أك  ضػك   بي  أف   عديل أى من مواد ىها العيد
ؿ الخكليػػا  كأيػػا فػػب أيػػا كةةلػػا اػػف كةة تاػػة الاتقصصػػا  كأيػػا خكلػػا طػػ ؼ فػػب النظػػةـ اراةاػػب لابةاػػا اللػػخ

يقضػػع  ػػ ا اللاػػخ  ك  خكلػػا أقػػ ل خ تاػػة ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم إلػػى أف تصػػا  ط فػػة فػػب  ػػ ا اللاػػخ
يتػة  ا نضػػاةـ إلػػى  ػ ا اللاػػخ ريػػا   ك ل تصػخيؽأ كتػػكخع صػػةكؾ التصػخيؽ لػػخل اراػػيف اللػةـ لألاػػـ الاتبػػخم

يقػع ا نضػاةـ اييػخاع صػؾ انضػاةـ لػخل اراػػيف    كخكلػا اػف الػخكؿ الاشػة  إلياػة فػب اليقػ م أ اػف  ػ ق الاػةخم
يقط  ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم  ايع الخكؿ التب كقلػع  ػ ا اللاػخ أك انضػاع إليػه    كاللةـ لألاـ الاتبخم

ياخأ نية    ا اللاخ الػخ ث ثػا أشػا  اػف ةاة  أو11 الاةخم اييخاع ةؿ صؾ اف صةكؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ
أاػة الػخكؿ التػب    نضاةـ أك التصخيؽ القػةا  كالث ثػيف لػخل اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخمتة يا إيخاع صؾ ا

  ا اللاخ أك تنضـ إليه الخ أف يةكف قخ تـ إيخاع صؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ القةا  كالث ثيف   ى تصخؽ 
  أك صػػؾ انضػػاةااةفياػػخأ نيػػة   ػػ ا اللاػػخ إزا  ةػػؿ اناػػة الػػخ ث ثػػا أشػػا  اػػف تػػة يا إيػػخا اة صػػؾ تصػػخيقاة 

ضػػةفةع تػػكخع نصكصػػاة17 لػػخل اراػػيف  و كفػػى بػػةؿ   اػػا أل خكلػػا طػػ ؼ فػػى اللاػػخ فػػى اقتػػ ا  تلػػخي ع كا 
اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخمأ ك  ػػى إثػػ   لػػؾ يقػػـك اراػػيف اللػػةـ اػػيا غ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ اايػػا تلػػخي ع 

ل ػػػخكؿ ارطػػػ اؼ ل نظػػػ  فػػػب ت ػػػؾ الاقت بػػػةع  اقت بػػػا  طةلاػػػة إلياػػػة إ  اػػػه  اػػػة إ ا ةةنػػػع تبا " قػػػخ اػػػالتا 
كالتصكيع   ياة  فػي ا باػ ع  قػخ الاػالتا  ث ػ  الػخكؿ ارطػ اؼ   ػى ارقػؿ  قػخق اراػيف اللػةـ ا  ةيػا اراػـ 

فػب الاػالتا  يلػ ض   ػى ال اليػا اللةاػا لألاػـ  الاتبخمأ كأم تلخيؿ تلتاخق أ  ايا الخكؿ ارطػ اؼ البةضػ م 
الاتبػػخم رقػػ ا ق  ك ياػػخأ نيػػة  التلػػخي ع اتػػى أق تاػػة ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم كقا تاػػة أ  ايػػا ث ثػػب الػػخكؿ 
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ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ  كفقػػة لإل ػػ ا اع الخاػػتك يا لػػخل ةػػؿ اناػػة  ك اتػػى اػػخأ نيػػة  التلػػخي ع تصػػا  ا زاػػا 
التػػب قا تاػػة  ايناػػة تظػؿ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ارقػػ ل ا زاػػا اابةػةـ  ػػ ا اللاػػخ كاػػام تلػػخيؿ اػػةاؽ ل ػخكؿ ارطػػ اؼ 

 وأ 16تةكف قخ قا ته   الاةخم 

يقطػػػ  اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ الاتبػػػخم  ايػػػع الػػػخكؿ الاشػػػة  إلياػػػة فػػػب اليقػػػ م أ اػػػف الاػػػةخم الاػػػ ةك م  ك 
يػػة   ػػ ا اللاػػخ   كتػػة يا اػػخ  أيػػا تلػػخي ع يػػتـ نضػػاةاةع الاكخ ػػا كتػػة يا اػػخ  نةلتكقيلػػةع كالتصػػخيقةع كا ا

اف اللاخ ال ةةع الالتاخ ااة اللاخ الخكلى كالتى تتاةكل  ايلاة فى  11و أ كبخخع الاةخم 16إق ا  ة  الاةخم 
 ارااةنيا كارنة يزيا كال كايا كالصينيا كالي نايا  فب ابيكظةع اراـ الاتبخمأ  الب يا ك ى 

ا تاػخ   الممحق بالعيد الدول  الخاص بذالحقوق المدنيذة والسياسذية االول يلبرو وكول االخ يار ا -
ألػؼ  6677لألاـ الاتبػخم  ل تكقيع كالتصخيؽ كا نضاةـ ااك   ق ا  ال اليا اللةاا  ا الا كتكةكؿ ك  ض 

الػخ  7كفقػة ربةػةـ الاػةخم  6791ر ا /اػة    61   كاػخ  النيػة  فػى 6711خياػاا   61و الاال ف فػب 66- خ
 تصخيؽ  ش  خكؿ اف الخكؿ ارط اؼ   يه أ

تاةػػيف اػةخم   فيػى الخياة ػا بػخخ الا كتكةػكؿ الاػخؼ انػه ك ػك  61يتضػاف  ػ ا الا كتكةػكؿ خياة ػا ك
ال  نػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  الانشػػام ااك ػػ  أبةػػةـ ال ػػز  ال ااػػع اػػف اللاػػخ  الاشػػة  إلياػػة فياػػة ي ػػب اةاػػـ 

ـ  ػػ ا الا كتكةػػكؿ  اةاػػت ـ كنظػػ  ال اػػةنؿ الاقخاػػا اػػف ارفػػ اخ الػػ يف يػػخ كف "ال  نػػا"و  اػػف القيػػةـ كفقػػة ربةػػة
تلزيػػزا رخ اؾ اقةصػػخ اللاػػخ الػػخكلب ك لػػؾ  أناػػـ ضػػبةية أم انتاػػةؾ رم بػػؽ اػػف البقػػكؽ الاقػػ  م فػػب اللاػػخ

 أ القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا كلتنيي  أبةةاه

ا  ػػ ا اع كايةاػػةع ال  نػػا فػػى نظػػ  كت قػػى شػػةةكل كتتنػػةكؿ الاػػكاخ اػػف اركلػػى إلػػى الاػػةالا ضػػكااط ك 
ةػؿ خكلػا طػ ؼ فػب اللاػخ  تصػا  ارف اخ اشاف انتاةةةع بقكؽ ارناةف   بي  تش ط الاةخم اركلػى ا تػ اؼ 

ط فة فب   ا الا كتكةكؿ  اةقتصةص ال  نا فب اات ـ كنظ  ال اةنؿ الاقخاا اف ارف اخ الػخاق يف فػب ك يػا 
  يف يخ كف أناـ ضبةية أم انتاةؾ اف  ةنااة رم بؽ اػف البقػكؽ الاقػ  م فػب اللاػخت ؾ الخكلا الط ؼ كال 

كأ ةزع ك  ي كز ل  نا اات ـ أيا  اةلا تتل ؽ اايا خكلا ط ؼ فب اللاخ   تةكف ط فة فب   ا الا كتكةكؿأ 
لألفػػ اخ الػػ يف يػػخ كف أف أم بػػؽ اػػف بقػػكقاـ الاػػ ةك م فػػب اللاػػخ قػػخ انتاػػؾ  كالػػ يف يةكنػػكف قػػخ الاػػةخم الثةنيػػا 
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ال  نا أف تق   ك  ى ااتنيخكا  ايع ط ؽ التظ ـ الاب يا الاتةبا  تقخيـ  اةلا ةتةايا إلى ال  نا لتنظ  فياةأ 
ف  فب  أل ال  نا انطكيا   ى  فض أيا  اةلا اقخاا ااك     ا الا كتكةكؿ تةكف  ي  اف التكقيع أك تةك 

ةاػػة أتةبػػع الاػػةخم الاػػةالا لشػػلك  أ و1  الاػػةخم إاػػة م ااػػتلاةؿ لبػػؽ تقػػخيـ ال اػػةنؿ أك انةفيػػا ربةػػةـ اللاػػخ
  تيػ ض أبةػةـ  ػ ا الا كتكةػكؿ أم تقييػخ بيػ  أةػخع الاػةخم   ػى أنػه   الا خاف الااتلا م تقخيـ  اةنؿ ل  نا
الاانػك  لاػ ق الشػلك  فػب ايثػةؽ اراػـ الاتبػخم كفػى  يػ ق اػف ا تيةقيػةع اف أم نكع لبػؽ تقػخيـ ا لتاةاػةع 

 كالصةكؾ الخكليا الالقكخم ا  ةيا اراـ الاتبخم ككةة تاة الاتقصصاأ 

أيا  اػةلا قػخاع إلياػة ااك ػ   ػ ا الا كتكةػكؿ إلػى الخكلػا الطػ ؼ فػب  ػ ا كيتليف   ى ال  نا إبةلا 
تقكـ الخكلا الا ةك م  فب  ضكف اتا أشا   ااكافةم   ك بةـ اف أبةةـ اللاخالا كتكةكؿ كالاتااا اةنتاةؾ أم 

ال  نا اةريضةبةع أك الايةنةع الةتةايا ال زاا ل    الااالا  اع ارشة م  نخ ا قتضة  إلى أيا تخااي  ل فع 
نؿ كالشػػػةةكل كنظاػػػع الاػػػةخم القةااػػػا إ ػػػ ا اع ال  نػػػا فػػػى نظػػػ  ال اػػػةأ و1 الاةخم قػػػخ تةػػػكف اتقػػػ تاة ـالظ ػػػ

 ايػع الال كاػةع  تنظػ  ال  نػا فػب ال اػةنؿ التػب تت قة ػة ااك ػ   ػ ا الا كتكةػكؿ فػب ضػك الاقخاا لاة بي  
  ي ػكز ل  نػا أف تنظػ  فػب   ك لاة اف قاؿ الي خ الالنى كاػف قاػؿ الخكلػا الطػ ؼ الالنيػا الةتةايا التى تكف ع

ااالا  اتاة ابؿ خ ااا اةليلػؿ اػف قاػؿ  ينػا أقػ ل اػف أيا  اةلا اف أم ف خ إ  الخ التاةخ اف   خـ ةكف ال
  ةكف الي خ الالنى قخ ااتني   ايع ط ؽ التظ ـ الاب يا الاتةبا ك ينةع التبقيؽ الخكلب أك التاكيا الخكليا  

ظ ـ اػػخخا تت ػػةكز البػػخكخ الالقكلػػا   ك ك  تنطاػػؽ  ػػ ق القة ػػخم فػػب البػػة ع التػػب تاػػتة ؽ فياػػة إ ػػ ا اع الػػت
تقػـك ال  نػا اي اػةؿ    ك  نا فب ال اةنؿ الانصكص   ياة فػب  ػ ا الا كتكةػكؿ فػب ا تاة ػةع اة قػاتنظ  ال

لػػػى اليػػػ خأ تنتاػػػى الػػ أم الػػػ م  كأك اػػػع الاػػػةخم الاةخاػػػا   ػػػى ال  نػػػا إخ اا إليػػػه إلػػػى الخكلػػػا الطػػػ ؼ الالنيػػا كا 
  أ م تضله التق ي  الانكم الفى  لأل اةؿ التب قةاع ااة فب إطة    ا الا كتكةكؿ ا قص

 بيػ  أشػة ع إلػى كتتنةكؿ الاةخم الثةانا إ  ا اع ا نضاةـ كالتكقيػع كالتصػخيؽ   ػى  ػ ا الا كتكةػكؿ
 يقضع   ا الا تكةكؿ لتصخيؽ أيا خكلا صخقع  ك اللاخ  ى   ا الا كتكةكؿ اتة  لتكقيع أم خكلا كقلع أن 
يتػة  ا نضػاةـ إلػى ـ لألاـ الاتبخم  ك لخل ارايف اللةكتكخع صةكؾ التصخيؽ   اللاخ أك انضاع إليه   ى

يقػع ا نضػاةـ اييػخاع صػؾ انضػاةـ لػخل اراػيف   ك   ا الا كتكةكؿ ريا خكلا صخقع اللاخ أك انضاع إليػه
 ػػػ ا    ػػػى يقطػػػ  اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ الاتبػػػخم  ايػػػع الػػػخكؿ التػػػب كقلػػػع   ك  ػػػى أف اللػػػةـ لألاػػػـ الاتبػػػخم
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كبػخخع الاػةخم التةاػلا نيػة   صؾ اف صةكؾ التصخيؽ أك ا نضػاةـأ الا كتكةكؿ أك انضاع إليه اييخاع ةؿ
ث ثػػا أشػػا  اػػف تػػة يا إيػػخاع صػػؾ التصػػخيؽ أك ا نضػػاةـ اللةشػػ  لػػخل اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ   الا كتكةػػكؿ الػػخ

  ا الا كتكةكؿ أك تنضـ إليه الخ أف يةكف قػخ تػـ إيػخاع صػؾ التصػخيؽ   ى أاة الخكؿ التب تصخؽ   الاتبخم
 ةا نضاةـ اللةش  فياخأ نية    ا الا كتكةكؿ إزا  ةؿ اناة الخ ث ثا أشػا  اػف تػة يا إيػخاع صػؾ تصػخيقاأك 

أبةةـ  ػ ا الا كتكةػكؿ  خكف أم قيػخ أك ااػتثنة     ػى   كنك ع الاةخم اللةش م إلى انطاةؽ أك صؾ انضاةااة
 الكبخاع التب تتشةؿ اناة الخكؿ ا تبةخياأ 

إ ػ ا اع ا ناػػبة  اػف الا كتكةػػكؿ بيػ  ي ػػكز ريػا خكلػػا طػ ؼ أف تناػػب   66ايناػة تػنظـ الاػػةخم 
اػف  ػػ ا الا كتكةػكؿ فػػب أم بػيف ايشػػلة  قطػى تك اػػه إلػى اراػػيف اللػةـ لألاػػـ الاتبػخمأ كيصػػا  ا ناػػبة  
 نةف ا الخ ث ثا أشا  اف تة يا اات ـ ارايف اللةـ لإلشلة أ ك  يقؿ ا نابة  اةاتا ا  انطاةؽ أبةةـ   ا

 قاؿ تة يا نية  ا نابة أ  6الا كتكةكؿ   ى أيا  اةلا اقخاا ااقتضى الاةخم 

بيػ  يبػؽ ريػا خكلػا طػ ؼ فػب  ػ ا الا كتكةػكؿ  66أاة إ  ا اع تلخيؿ الا كتكةكؿ فتقنناة الاػةخم   
 غ الػخكؿ أف تقت   تلخي    يه تكخ ه لخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ ك  ى إث   لؾ يقػـك اراػيف اللػةـ اػيا

ارط اؼ فب   ا الا كتكةكؿ اايا تلخي ع اقت با  طةلاة إلياة إ  اه  اة إ ا ةةنع تبا   قخ اػالتا  ل ػخكؿ 
ارط اؼ ل نظ  فب ت ؾ الاقت بةع كالتصكيع   ياةأ في ا با   قػخ الاػالتا  ث ػ  الػخكؿ ارطػ اؼ   ػى ارقػؿ 

تلتاػػخق أ  ايػػا الػػخكؿ ارطػػ اؼ البةضػػ م كالاقت  ػػا فػػب  قػػخق اراػػيف اللػػةـ ا  ةيػػا اراػػـ الاتبػػخم  كأم تلػػخيؿ 
الاالتا  يل ض   ى ال اليا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم رقػ ا قأ كياػخأ نيػة  التلػخي ع اتػى أق تاػة ال اليػا اللةاػا 
لألاػػـ الاتبػػخم كقا تاػػة أ  ايػػا ث ثػػب الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا الا كتكةػػكؿ  كفقػػة لإل ػػ ا اع الخاػػتك يا لػػخل ةػػؿ 

كاتى اخأ نية  التلخي ع تصا  ا زاا ل ػخكؿ ارطػ اؼ التػب قا تاػة  ايناػة تظػؿ الػخكؿ ارطػ اؼ ارقػ ل اناةأ 
 ا زاا اابةةـ   ا الا كتكةكؿ كاام تلخيؿ اةاؽ تةكف قخ قا تهأ 

رليا إقطة  الخكؿ ار ضة  اةلتكقيلةع كالتصخيقةع كا نضاةاةع القةصا  61ك 61كتبخخ الاةختةف 
كالتػػى أاػػنخ القيػػةـ ااػػة لألاػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم   كتق يػػ  ال ةػػةع الالتاػػخ ااػػة الا كتكةػػكؿ  ااػػ ا الا كتكةػػكؿ

 أ ارااةنيا كال كايا كالصينيا كالي ناياك ى   ارن  يزيا كالي نايا ك 
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   البرو وكول االخ ياري الثان  الممحق بالعيد الدول  الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية - 

 11/661 تكقيػػع كالتصػػخيؽ كا نضػػاةـ ااك ػػ  قػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم ا تاػػخ ك ػػ ض ل
  كفقػػػة ربةػػػةـ 6776تاكز/يكليػػػك  66خقػػػؿ بيػػػز النيػػػة  فػػػب   ك 6717ةػػػةنكف اركؿ/خياػػػاا   61الاػػػال ف فػػػب 

إيػػػخاع صػػػؾ التصػػػخيؽ أك ا نضػػػاةـ اللةشػػػ  لػػػخل اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ اػػػف  ػػػ ا الا كتكةػػػكؿ   كالػػػخ  1الاػػػةخم 
فػب ااػة ياػاـ  العمذل عمذى إلءذاء عقوبذة اإلعذدامأ كقخ بخخ الا كتكةكؿ فى خياة ته الة ض انه ك ػك لاتبخما

ا تاػة   ايػع التػخااي  ال اايػا إلػى إلةػة   قكاػا ك تلزيز الة ااا ارناػةنيا كالتطػكي  التػخ ي ب لبقػكؽ ارناػةف  
فػب أف تاقػ    ػى  ةتقاػة ااك ػ   ػ ا  طػ اؼالػخكؿ ار ار خاـ تقخاة فب التاتع اةلبؽ فػب البيػةم  ك  اػا اػف

اف ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف الالتاخ  1 اةخم ك لؾ كفقة ل الا تكةكؿ التزااة خكلية ايلةة   قكاا ار خاـ 
اف اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيػا كالايةاػيا الالتاػخ  1  كالاةخم 6711ةةنكف اركؿ/خيااا   67فب 
إلػػى إلةػػة   قكاػػا ار ػػخاـ الاػػة اع تػػكبب اشػػخم اػػاف  ػػ ا كالتػػى أشػػة ع   6711ؿ/خياػػاا  ةػػةنكف ارك  61فػػب 

 أ ارلةة  أا  ااتصك 

يشػتاؿ الا كتكةػػكؿ   ػى إبػػخل  شػ م اػػةخم تتضػاف التػػخااي  التػى يتلػػيف   ػى الػػخكؿ ارطػ اؼ اللاػػؿ 
  ى تنيي  ة   كالقيكخ الاي كضا   ى   ق الخكؿ   كط ؽ تطايؽ التخااي  الانصكص   ياة فى الا كتكةكؿ   

ا كتكةكؿ أك اع الاةخم اركلػى كتنظيـ انضاةـ الخكؿ له كنية ق أ فيى ا ةؿ التخااي  التى يبتكل   ياة   ا ال
تتقػ  ةػؿ خكلػا   ك فب  ػ ا الا كتكةػكؿ لاةيلخـ أم شقص قةضع ل ك يا القضةنيا    ى الخكؿ ارط اؼ أ  

كأةػخع الاػةخم الثةنيػا   ػى ط ؼ  ايع التػخااي  ال زاػا رلةػة   قكاػا ار ػخاـ خاقػؿ نطػةؽ ك يتاػة القضػةنياأ 
  ياػػا  اػػام تبيػػظ   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػكؿ إ  اةلناػػاا لػػتبيظ كؿ بيػػ   ػػخم قيػػكخ ل ػػتبيظ   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػ

 نػػخ التصػػخيؽ   يػػه أك ا نضػػاةـ إليػػه  كيػػنص   ػػى تطايػػؽ  قكاػػا ار ػػخاـ فػػب كقػػع البػػ   أاػػخل يةػػكف قػػخ 
 اػػة يا  كقػػ  ع اليقػػ م الثةنيػػا اػػف  اع الاػػةخم اانػػه  طاقػة رخانػػا فػػب   ياػػا اةلةػػا القطػػك م تةػػكف  اع طايلػػا

إلػى اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم   نػخ إ اػةؿ تبيظاػة الخكلا الط ؼ  التب تل ف اثؿ   ا التبيظ   ى يتليف  
اربةػةـ  اع الصػ ا اػف تشػ يلةتاة الكطنيػا التػب تطاػؽ كةػ لؾ التصخيؽ   ى الا كتكةكؿ أك ا نضاةـ إليػه  

ايف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم ااخايػا تقكـ الخكلا الط ؼ التب تل ف اثؿ   ا التبيظ ايقطة  ار  ك فب زاف الب  
 أك ناةيا أم بةلا ب   تةكف انطاقا   ى أ اضياةأ 
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العالقذذة بذذين الذذدول األ ذذراف فذذى ىذذها البرو وكذذول وبذذين المجنذذة المعنيذذة  5و 4و3و ذذنظم المذذواد   
ب تقػػـك الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا الا كتكةػػكؿ اتضػػايف التقػػة ي  التػػبحقذذوق اإلنسذذان فذذى األمذذم الم حذذدة حيذذث 

كاػػةع  ػػف التػػخااي  التػػب اتقػػ تاة اػػف اللاػػخ  ال  17تقػػخااة إلػػى ال  نػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  كفقػػة ل اػػةخم 
  16اةلناػػاا ل ػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب اللاػػخ التػػب تةػػكف قػػخ قػػخاع إ  نػػة ااك ػػ  الاػػةخم أ ك نيػػة   ػػ ا الا كتكةػػكؿ 

كالنظػ  فياػة   نػخاة تػخ ب خكلػا طػ ؼ أف  ياتخ اقتصةص ال  نا الالنيا ابقكؽ ارناةف فب اات ـ ال اةنؿ
خكلػا ط فػة أقػ ل   تيػب اةلتزااةتاػة  ليشػاؿ أبةػةـ  ػ ا الا كتكةػكؿ اػة لػـ تصػخ  الخكلػا الطػ ؼ الالنيػا ايةنػػة 

اةلنااا ل خكؿ ارط اؼ فب الا كتكةكؿ ةاة أنه يييخ اللة   نخ التصخيؽ   ى الا كتكةكؿ أك ا نضاةـ إليهأ 
اػػػخ الػػػخكلب القػػػةص اػػػةلبقكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا ياتػػػخ اقتصػػػةص ال  نػػػا الالنيػػػا ابقػػػكؽ ا قتيػػػة م اركؿ ل ل

ارناػػةف فػػب ااػػت ـ ال اػػػةنؿ الػػكا خم اػػف أفػػ اخ قةضػػػليف لك يتاػػة القضػػةنيا كالنظػػ  فياػػػة  ليشػػاؿ أبةػػةـ  ػػػ ا 
كؿ أك ا نضػاةـ الا كتكةكؿ اة لـ تصخ  الخكلا الط ؼ الالنيا ايةنة يييخ اللة   نخ التصخيؽ   ى الا كتكةػ

 إليهأ 

كتتنػػةكؿ الاػػكاخ الاةخاػػا كالاػػةالا كالثةانػػا إ ػػ ا اع انضػػاةـ الػػخكؿ لاػػ ا الا كتكةػػكؿ كأبةػػةـ اػػ يةنه   
أ ايناػػة تشػػي  الاػػةخم أبةػػةـ  ػػ ا الا كتكةػػكؿ ةابةػػةـ إضػػةفيا ل لاػػخبيػػ  تالةػػخ الاػػةخم الاةخاػػا   ػػى انطاػػةؽ 

  ةاػػة ايتػػك  أاػػةـ أيػػا خكلػػا اػػف الػػخكؿ الاكقلػػا   ػػى اللاػػخ اػػة  التكقيػػع   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػكؿالاػػةالا إلػػى أف 
كتػكخع صػةكؾ التصػخيؽ   تصخؽ   ى   ا الا كتكةكؿ أيا خكلا تةكف قخ صخقع   ى اللاخ أك انضاع إليه

ييت  اة  ا نضاةـ إلى   ا الا كتكةػكؿ أاػةـ أٌيػا خكلػا تةػكف قػخ صػخقع    ك لخم ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم
 ياػػخأ نيػػة  ا نضػػاةـ اييػػخاع صػػؾ ا نضػػاةـ لػػخل اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  ك انضػػاع إليػػه  ػػى اللاػػخ أك 

اػػيا غ  ايػػع الػػخكؿ التػػب كقلػػع   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػكؿ أك انضػػاع إليػػه   ػػف إيػػخاع ةػػؿ صػػؾ اػػف الػػ ل يقػػـك 
اضػب ث ثػػا  ياػػخأ الػخبػػخخع الاػةخم الثةانػا أ ػػؿ نيػة  الا كتكةػكؿ ك الػ ل  ك صػةكؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـأ

ياػخأ نيػة    ايناػة أشا  اف تػة يا إيػخاع صػؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـ اللةشػ  لػخل اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم
إيخاع صؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـ اللةشػ    ق    ا الا تكةكؿ اةلنااا لةؿ خكلا تصخؽ   يه أك تنضـ إليه 

أاػػة الا ػػػةؿ ال ة افػػػى ضػػػاةـ القػػةص ااػػػةأ الػػخ اضػػػب ث ثػػا أشػػػا  اػػف تػػػة يا إيػػخاع صػػػؾ التصػػخيؽ أك ا ن
 ايػػػع أ ػػػزا  الػػػخكؿ ا تبةخيػػػا خكف أٌيػػػا قيػػػكخ أك فقػػػخ قننتػػػه الاػػػةخم التةاػػػلا اأبةػػػةـ  ػػػ ا الا كتكةػػػكؿ لتطايػػػؽ 

 ااتثنة اعأ
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رليا إقطة  الخكؿ ار ضة  اةلتكقيلةع كالتصخيقةع كا نضاةاةع القةصا  66ك 67كتبخخ الاةختةف 
اػػنخ القيػػةـ ااػػة لألاػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم   كتق يػػ  ال ةػػةع الالتاػػخ ااػػة الا كتكةػػكؿ ااػػ ا الا كتكةػػكؿ كالتػػى أ

 أ ارااةنيا كال كايا كالصينيا كالي ناياك ى   ارن  يزيا كالي نايا ك 

   العيد الدول  الخاص بالحقوق االق صادية واالج ماعية والثقافية -جذ

و الاػال ف فػب 66 -ألػؼ  خ 6677اقػ ا  ال اليػا اللةاػا  ا تاخ ك  ض ل تكقيع كالتصػخيؽ كا نضػاةـ
   69  طاقػػة ل اػػةخم 6791ةػػةنكف الثػػةنب/ ينػػةي   1 أ كاػػخأ نيػػة  اللاػػخ فػػى 6711ةػػةنكف اركؿ/ خياػػاا   61

 صؾ ا نضاةـ أك التصخيؽ القةا  كالث ثيف لخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ كالخ إيخاع 

اػةخم تقػ   التػزاـ الػخكؿ ارطػ اؼ فيػػه  16تبتػكل   ػى خياة ػا ك يشػتاؿ  ػ ا اللاػخ   ػى قااػا أ ػزا 
اباةيا كابت اـ ا اك ا اف البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا   كتنظيـ انضاةـ الخكؿ إليػه   كتناػيؽ 
الل قػػػػا اػػػػيف الػػػػخكؿ ارطػػػػ اؼ كار اػػػػزم الالنيػػػػا اا اقاػػػػا تنييػػػػ  التزااػػػػةع الػػػػخكؿ ااػػػػ ا اللاػػػػخ كاناػػػػة الا  ػػػػ  

قتصةخل كا  تاة ى كل نا بقكؽ ارناػةف اػف بيػ  تقػخيـ التقػة ي  الخك يػا كا ا لتاػة   كا  ػ ا اع تلػخيؿ ا 
 أل اف نصكص اللاخ   كتكقيتةع نية  اللاخ كال ةةع الالتاخم اه أ 

ارقػ ا  ااػة ل ايػع أ ضػة  كقخ بػخخع خياة ػا اللاػخ ار ػخاؼ كالا ااػى التػى ياػلى ر اػةناة ك ػى   
 يا اػػف ة ااػػا أصػػي ا فػػياـ  كاػػف بقػػكؽ اتاػػةكيا كثةاتػػا  كفقػػة ل ااػػةخم الال نػػا فػػب ايثػػةؽ اراػػـ اراػػ م الاشػػ
أف الاػايؿ الكبيػخ لتبقيػؽ ةاػة  ػ ق البقػكؽ تناثػؽ اػف ة ااػا ارناػةف ارصػي ا فيػه   كانط قة اف أفالاتبخم  

اشػػػ  أبػػػ ا ا كاتبػػػ  يف اػػػف الاثػػؿ ار  ػػػى الاتاثػػػؿ  كفقػػػة لإل ػػػ ف اللػػػةلاب لبقػػػكؽ ارناػػةف  فػػػب أف يةػػػكف ال
القػػػكؼ كاليةقػػػا   ػػػك اػػػايؿ تاينػػػا الظػػػ كؼ الضػػػػ ك يا لتاةػػػيف ةػػػؿ إناػػػةف اػػػف التاتػػػع ابقكقػػػه ا قتصػػػػةخيا 

 أ كا  تاة يا كالثقةفيا  كة لؾ ابقكقه الاخنيا كالايةايا

قةفيا كشا ع قةناا البقكؽ كالب يةع التى يتضاناة اللاخ الخكلى ل بقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالث
 اةي ى   

يلػػخ بػؽ تق يػػ  الاصػػي  شػػ طةن  زاػػةن لضػػاةف  : الحذذق فذذى  قريذذر المصذذير لكافذذة الشذذعوب دون اسذذ ثناء -1
ى التب تتنةكؿ   ا البؽ فب تاتع ارف اخ ابقكقاـ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  كل لؾ ن خ أف الاةخم اركل
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الاصػػي   كأف لاػػة ااػػتنةخا لاػػ ا البػػؽ أف تقػػ   اب يػػا   ػػى أف لةةفػػا الشػػلك  البػػؽ فػػب تق يػػ  تػػنص اللاػػخ 
ةيةناة الايةاب كأف تكاصؿ ناك ة ا قتصةخم كا  تاة ب كالثقةفب  ةاة تةيؿ ني  الاةخم بقكؽ الشلك  فب 
ث كاتاة كاكا خ ة الطايليا ك لؾ خكف ارق ؿ اة لتزااةع النةشنا  ػف التلػةكف ا قتصػةخم الػخكلب القػةنـ   ػى 

ةاة ت ـز  نيلا الاشت ةا  ةاة أنه   ي كز ابةؿ اف اربكاؿ ب اةف أم شل  اف اكا خق الاليشياأااةخم الا
الاػػةخم الاػػ ةك م الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب اللاػػخ الػػخكلب ااػػػة فياػػة الػػخكؿ الااػػنكلا  ػػف إخا م ارقػػةليـ  يػػ  الاتاتلػػا 

التب لـ تاة   الخ بقاة فػب تق يػ   اةلبةـ ال اتب أك ت ؾ التب اةزالع تبع نظةـ الكصةيا  أم ةةفا الشلك 
  اةللاؿ   ى تبقيؽ بػؽ تق يػ  الاصػي  لت ػؾ ارقػةليـ كأف تبتػـ   ػ ا البػؽ انهالاصي  أك ت ؾ التب ب اع 

 تاشيةن اع ايثةؽ اراـ الاتبخمأ

ااك ػ  الاػةخم الثةنيػا فػى اللاػخ  عدم ال مييز فى ممارسة الحقذوق االق صذادية واالج ماعيذة والثقافيذة : -2
ك ػف ط يػؽ الااػة خم كالتلػةكف الػخكلييف  ك  اػياة   ػى الصػليخيف أتتلاخ ةؿ خكلا ط ؼ ااف تتق   ااي خ ة 

ا قتصػػػةخم كالتقنػػػب  كااقصػػػى اػػػة تاػػػا  اػػػه اكا خ ػػػة الاتةبػػػا  اػػػة ي ػػػـز اػػػف قطػػػكاع لضػػػاةف التاتػػػع اليل ػػػب 
لانةاػػاا  كقصكصػػة اػػػايؿ التػػخ ي ب اػػةلبقكؽ الالتػػ ؼ ااػػػة فػػب  ػػ ا اللاػػخ  اػػػةلةا إلػػى  لػػؾ  ايػػع الاػػػاؿ ا

 ا تاةخ تخااي  تش يلياأ 

فيػػه تتلاػػخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ اػػاف تضػػاف  لػػؿ ااة اػػا البقػػكؽ الانصػػكص   ياػػة  ةاػػة
ا ينا اف أم تاييز ااا  الل ؽ  أك ال كف  أك ال ن   أك ال ةا  أك الخيف  أك ال أم ايةاية أك  ي  ايةاب  

كت ةػػػع  اع الاػػػةخم أك الثػػػ كم  أك الناػػػ   أك  يػػػ   لػػػؾ اػػػف اراػػػاة أ  أك ارصػػػؿ القػػػكاب أك ا  تاػػػة ب 
ل ا خاف النةايا أف تق    اع إي   الا ا ةم الكا اا لبقكؽ ارناةف ك قتصةخ ة القكاب  إلى أم اخل اتضاف 

 البقكؽ ا قتصةخيا الالت ؼ ااة فب   ا اللاخ لةي  الاكاطنيفأ 

أف تتلاػػخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ ف ضػػع الاػػةخم الثةلثػػا   ػػى المسذذاواة فذذى ال م ذذع بذذالحقوق :  -3
 اضاةف ااةكام ال ةك  كارنة  فب التاتع ا ايع البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا الانصػكص   ياػة

 أ فيه
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ؿ الػخك أك اع الاةختةف ال االا كالقةااا   ى  عدم  قييد ممارسة الحقوق المنصوص عمييا فى العيد : -4
 كفقػػةن  تاتػػع اػػةلبقكؽ التػػب تضػػاناة طاقػػة لاػػ ا اللاػػخ إ تاانػػه لػػي  ل خكلػػا أف أف تقػػ  ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ 

ل بخكخ الاق  م فػب القػةنكف  كا   ااقػخا  تكافػؽ  لػؾ اػع طايلػا  ػ ق البقػكؽ  كشػ يطا أف يةػكف  ػخفاة الكبيػخ 
 تلزيز ال فةق اللةـ فب ا تاع خياق اطبأ 

ه   ػى أم بػؽ رم خكلػا أك نػلي  فب   ا اللاخ أم بةػـ ي ػكز تاكي ػه   ػى نبػك يييػخ انطكا ةاة أنه
 اة ػػػا أك شػػػقص اااةشػػػ م أم نشػػػةط أك القيػػػةـ اػػػام فلػػػؿ ياػػػخؼ إلػػػى إ ػػػخا  أم اػػػف البقػػػكؽ أك الب يػػػةع 

   ػ كم   ػى أنػه  ة أكاػع اػف ت ػؾ الانصػكص   ياػة فيػهوالالت ؼ ااة فب   ا اللاخ كالػى فػ ض قيػكخ   ياػ
يقاؿ فػ ض أم قيػخ أك أم تضػييؽ   ػى أم اػف بقػكؽ ارناػةف اراةاػيا الالتػ ؼ ااػة أك النةفػ م فػب أم ا ػخ 
تطايقػػة لقػػكانيف أك اتيةقيػػةع أك أنظاػػا أك أ ػػ اؼ  ا  يلػػا ةػػكف  ػػ ا اللاػػخ   يلتػػ ؼ ااػػة أك ةػػكف ا ت افػػه ااػػة 

 أضيؽ اخلأ 

خ اػةلبؽ فػب اللاػؿ  الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا اللاػ أةػخع الاػةخم الاةخاػا   ػى ا تػ اؼالحق فى العمل :  -5
ةػؿ شػقص فػب أف تتػة  لػه إاةةنيػا ةاػ   زقػه الاػؿ يقتػة ق أك يقا ػه اب يػا  كتقػـك اةتقػة  ال م يشػاؿ بػؽ 

ي ػ  أف تشػاؿ التػخااي  التػب تتقػ  ة ةػؿ اػف كشػخخع  اع الاػةخم   ػى أنػه تخااي  انةااا لصكف   ا البػؽأ 
ه كالتػػخ ي  ل تقنيػػػيف تػػاايف الااة اػػا الةةا ػػػا لاػػ ا البػػؽ تػػكفي  اػػ اا  التك يػػالػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ ل

ارق  فب   ا الا ةؿ اايةاػةع كتقنيػةع اػف شػاناة تبقيػؽ تنايػا اقتصػةخيا كا تاة يػا كثقةفيػا كالاانييف  اع 
 اط خم ك اةلا ةةا ا كانت ا فب ظؿ ش كط تضاف ل ي خ الب يةع الايةايا كا قتصةخيا اراةاياأ 

لػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ أك اػػع الاػػةخم الاػػةالا   ػػى ا الحذذق فذذى شذذرو  عمذذل عادلذذة ومرضذذية : -6
ااػػة لةػػؿ شػػقص اػف بػػؽ فػػب التاتػػع اشػ كط  اػػؿ  ةخلػػا كا ضػػيا تةيػؿ   ػػى القصػػكص  اةةفػػام ا  تػ اؼ 

تاييػز    ػى  تكف  ل ايع اللاةؿ  ةبخ أخنى  أ  ا انصية  كاةةفام اتاةكيا لػخل تاػةكم قياػا اللاػؿ خكف أم
أف يضاف ل ا أم قصكصة تاتلاة اش كط  اؿ   تةكف أخنى اف ت ؾ التب يتاتع ااة ال  ؿ  كتقةضػياة أ ػ ا 

ظػ كؼ  اػؿ  أ ك يشػة ة ياػة لاػـ كراػ  ـ طاقػة ربةػةـ  ػ ا اللاػخ كياةكم أ   ال  ػؿ لػخل تاػةكم اللاػؿ  
  تاػػة م ارقخايػػا كالةيػػة م   كفقػػةن   ا اػػـتاػػةكم ال ايػػع فػػب فػػ ص الت قيػا  خاقػػؿ   ك تةيػؿ الااػػةكام كالصػػبا
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ا اػػػت ابا كأكقػػػةع اليػػػ اغ  كالتبخيػػػخ الالقػػػكؿ لاػػػة ةع اللاػػػؿ  كار ػػػةزاع الخك يػػػا الاخفك ػػػا ار ػػػ   كةػػػ لؾ ك 
 الاةةفام  ف أيةـ اللطؿ ال ااياأ 

 اؼ فػب  ػ ا اللاػخ تتلاػخ الػخكؿ ارطػ ااك ػ  الاػةخم الثةانػاالحق فى  كوين النقابات واالش راك فييذا :  -7 
بؽ ةػؿ شػقص فػب تةػكيف النقةاػةع اة شػت اؾ اػع رقػ يف كفػب ا نضػاةـ إلػى النقةاػا التػب يقتة  ػة  اةيةلا   

أ ك   خكناػػة قيػػخ اػػكل قكا ػػخ الانظاػػا الالنيػػا    ػػى قصػػخ تلزيػػز اصػػةلبه ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كباةيتاػػة
ب يػنص   ياػة القػةنكف كتشػةؿ تػخااي  ضػ ك يا  فػب ي كز إقضةع ااة اا   ا البؽ ريػا قيػكخ  يػ  ت ػؾ التػ

أ ةاػة تةيػؿ  اع أك لباةيا بقػكؽ ااقػ يف كب يػةتاـ لةـا تاع خياق اطب  لصيةنا اراف القكاب أك النظةـ ال
 قكايػا  كبػؽ  ػ ق ا تبػةخاع فػب تةػكيف انظاػةع تبةلييػابؽ النقةاةع فب إنشة  اتبةخاع أك اتبػةخاع  الاةخم

بػؽ النقةاػةع فػب ااة اػا نشػةطاة اب يػا  خكناػة قيػكخ  يػ  ت ػؾ التػب يػنص ك  نضػاةـ إلياػةأنقةايا خكليا أك ا 
  ياة القةنكف كتشةؿ تخااي  ض ك يا  فب ا تاع خياق اطب  لصيةنا اراف القكاب أك النظةـ اللةـ أك لباةيا 

 النبأ بؽ ارض ا   ش يطا ااة اته كفقة لقكانيف الا خ الأ كضاةف  بقكؽ ااق يف كب يةتاـ

إقضػةع أفػ اخ القػكاع الااػ با أك   ػةؿ كأشة ع اليق م الثةنيا اػف  اع الاػةخم إلػى أناػة   تبػكؿ خكف 
ةاة نك ع اليقػ م الثةلثػا إلػى الش طا أك اكظيب ارخا اع البةكايا لقيكخ قةنكنيا   ى ااة اتاـ لا ق البقكؽأ 

 6711قيػا انظاػا اللاػؿ الخكليػا الالقػكخم  ػةـ لي  فب   ق الاةخم أم بةـ ي يز ل خكؿ ارطػ اؼ فػب اتيةأنه 
اشاف الب يا النقةايا كباةيا بؽ التنظػيـ النقػةاب اتقػة  تػخااي  تشػ يليا اػف شػاناة  أك تطايػؽ القػةنكف اط يقػا 

 اف شاناة  أف تقؿ اةلضاةنةع الانصكص   ياة فب ت ؾ ا تيةقياأ 

ابػؽ ةػؿ ارقػ ا  الػخكؿ ارطػ اؼ  ف اللاػخ   ػىأك اع الاػةخم التةاػلا اػالحق فى الضمان االج ماعى :  -8
 شقص فب الضاةف ا  تاة ب  ااة فب  لؾ التااينةع ا  تاة ياأ 

الػػخكؿ ارطػػ اؼ  ف ضػػع الاػػةخم اللةشػػ م اػػف اللاػػخ   ػػىحمايذذة األسذذرة واألميذذات واأل فذذال والمذذراىقين :  -9
ك ػػػػك  اػػػػن  اراػػػػ م  التػػػػب تشػػػػةؿ الكبػػػػخم   ارقػػػػ ا  اة لتزااػػػػةع التةليػػػػا لباةيػػػػا اراػػػػ م كارااػػػػةع كارطيػػػػةؿ 

ال اة يا الطايليا كاراةايا فب الا تاػع  أةاػ  قػخ  ااةػف اػف الباةيػا كالااػة خم  كقصكصػة لتةػكيف  ػ ق 
كي ػػ  أف ينلقػػخ الػػزكاا ا ضػػة الطػػ فيف   اراػػ م كطػػكاؿ ناكضػػاة اااػػالكليا تلاػػخ كت ايػػا ارك خ الػػ يف تلػػي اـ
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ك ػػك  تػػكفي  باةيػػا قةصػػا لألااػػةع قػػ ؿ فتػػ م القكلػػا قاػػؿ الكضػػع ك هأ الازاػػع زكا ااػػة  ضػػة    إةػػ اق فيػػ
كيناةػػب اػػن  ارااػػةع اللػػةا ع  أثنػػة  اليتػػ م الاػػ ةك م  إ ػػةزم اػػا ك م أك إ ػػةزم اصػػبكاا اةاػػتبقةقةع   كالػػخق

ك ك  اتقة  تخااي  باةيا كااة خم قةصا لصةل   ايع ارطيةؿ كالاػ ا قيف  خكف ك ضاةف ا تاة ب ةةفياأ 
كاػػػف الكا ػػػ  باةيػػػا ارطيػػػةؿ كالاػػػ ا قيف اػػػف ا اػػػتة ؿ   تاييػػػز ااػػػا  الناػػػ  أك  يػػػ ق اػػػف الظػػػ كؼأم 

  ػى ااػتقخاااـ فػب أم  اػؿ اػف شػانه إفاػةخ  قكاا القةنكف أف يتضاف ا قتصةخم كا  تاة بأ ةاة ي   
ك  ػى الػخكؿ أيضػة أق قاـ أك ارض ا  اصبتاـ أك تاخيخ بيةتاـ اةلقط  أك إلبةؽ ار ل اناػك ـ الطايلػبأ 

 أف تي ض بخكخا خنية ل اف يبظ  القةنكف ااتقخاـ الصةة  ال يف لـ يا ةك ة فب  اؿ اا ك  كيلةق    يهأ 

تقػػ   اػف اللاػػخ مكفقػة ل اػػةخم البةخيػا  شػػ  حذق كذذل شذذخص فذذى مسذذ وى معيشذى كذذاف لذذو وألسذذر و :  -11  
يػػكف  اػػة ييػػب ابػػة تاـ اػػف الةػػ ا  الػػخكؿ ارطػػ اؼ ابػػؽ ةػػؿ شػػقص فػػب ااػػتكل اليشػػب ةػػةؼ لػػه كراػػ ته  

كالةاػػػة  كالاػػػاكل  كابقػػػه فػػػب تباػػػيف اتكاصػػػؿ لظ كفػػػه الاليشػػػياأ كتتلاػػػخ الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ اةتقػػػة  التػػػخااي  
البػ أ  ل ضػة ال زاا رنية    ا البؽ  الت فا فب   ا الصخخ اةر ايا اراةايا ل تلةكف الخكلب القةنـ   ػى ا

اػةف اػف بػؽ أاةاػب فػب التبػ   اػف ال ػكع  تقػـك الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا ااة لةؿ إنكانط قة اف ا  ت اؼ 
اللاخ  اا اكخ ة الي خم ك ف ط يؽ التلةكف الخكلب  اةتقة  التخااي  الاشتا ا   ى ا اا  ابخخم ا اكاػا لاػة 
ي ػػػب  تباػػػيف طػػػ ؽ إنتػػػةا كبيػػػظ كتكزيػػػع الاػػػكاخ الة انيػػػا   ػػػف ط يػػػؽ ا اػػػتيةخم الة يػػػا اػػػف الالػػػة ؼ التقنيػػػا 
كالل ايػػا  كنشػػ  الال فػػا اااػػةخم التة يػػا  كااػػتبخا  أك إصػػ   نظػػـ تكزيػػع ار اضػػب الز ا يػػا اط يقػػا تةيػػؿ 

تػػاايف تكزيػػع الاػػكا خ الة انيػػا اللةلايػػا تكزيلػػة  ػػةخ  فػػب ضػػك   ة  ل اػػكا خ الطايليػػا كانتيػػةع ااػػة  كأفضػػؿ إناػػ
 اتك خم لأل  يا كالاصخ م لاة   ى الاكا أ ا بتية ةع  يضع فب ا تاة ق الاشةةؿ التب تكا ااة الا خاف الا

تقػػ  الػػخكؿ ارطػػ اؼ  اػػف  ػػ ا اللاػػخ مكفقػػة ل اػػةخم الثةنيػػا  شػػ  الحذذق فذذى الصذذحة والسذذالمة الجسذذدية :  -11
كنك ػع اليقػ م الثةنيػا اػف ابؽ ةؿ إناةف فب التاتع اا  ى ااتكل اف الصبا ال اايا كاللق يا ياةف ا ك هأ 

لتب يتليف   ى الخكؿ ارط اؼ فب  ػ ا اللاػخ اتقة  ػة لتػاايف الااة اػا الةةا ػا لاػ ا  اع الاةخم إلى التخااي  ا
 كاللاؿ   ى قيض الخؿ اكع الاكاليخ كالخؿ كفيةع ال ضع كتاايف ناك الطيؿ ناكا صبية  ك ى   البؽ  

انيا كارا اض الكقةيا اف ارا اض الكاةنيا كالاتكطنا كالا  ك  تبايف  ايع  كان  الصبا الاينيا كالصنة يا
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اػف شػاناة تػاايف القػخاةع الطايػا كاللنةيػا الطايػا ل  ايػع التػى ظ كؼ التاينا ك ارق ل ك   اة كاةةفبتاة  
 فب بةلا الا ضأ 

بػؽ ارقػ ا  االػخكؿ ارطػ اؼ  ف ضع الاةخم الثةلثػا  شػ  اػف اللاػخ   ػىالحق فى ال ربية وال عميم :  -12  
كالشػلك    تك يػه الت ايػا كالتل ػيـ إلػى ارناػة  الةةاػؿ ل شقصػيا ارناػةنيا ك ػك   ك ةؿ فػ خ فػب الت ايػا كالتل ػيـ

ك ػك  ااػتاخاؼ الت ايػا كالتل ػيـ تاةػيف ةػؿ ك اة ااتاة كالى تكطيخ ابت اـ بقكؽ ارناػةف كالب يػةع اراةاػياأ 
راػـ شقص اف ارااةـ اػخك  نػةفع فػب ا تاػع بػ   كتكثيػؽ أكاصػ  التيػة ـ كالتاػةا  كالصػخاقا اػيف  ايػع ا

كاقت ؼ الينػةع الاػ ليا أك ارثنيػا أك الخينيػا  كخ ػـ ارنشػطا التػب تقػـك ااػة اراػـ الاتبػخم اػف أ ػؿ صػيةنا 
اللاػػػؿ   ػػػى تطايػػػؽ  ػػػخخ اػػػف الايةاػػػةع الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب  ػػػ ا اللاػػػخ كأك اػػػع اليقػػػ م الثةنيػػػا   ػػػى الاػػػ ـأ 

تةبتػػه ا ةنػػة ل  ايػػع      لػػؿ التل ػػياناػػةضػػاةف الااة اػػا التةاػػا لاػػ ا البػػؽ كار ػػ ا اع ل ـ ا اتػػخانب إلزاايػػة كا 
 ايع اةةفا تلايـ التل يـ الثةنكم ااقت ؼ أنكا ه  ااة فب  لؾ التل يـ الثةنكم التقنب كالاانب  ك ل ه اتةبة ل ك 

 لػػػؿ التل ػػػيـ اللػػػةلب اتةبػػػة ل  ايػػػع   ػػػى قػػػخـ  كاػػػياة اةرقػػػ  تػػػخ ي ية اا ةنيػػػا التل ػػػيـ  الكاػػػةنؿ الانةاػػػاا ك 
تشػػ يع الت ايػػا  ك  تالػػة ل ةيػػة م  اةةفػػا الكاػػةنؿ الانةاػػاا ك  اػػياة اةرقػػ  تػػخ ي ية اا ةنيػػا التل ػػيـ  الااػػةكام

اراةاػػػيا أك تةثيياػػػة  إلػػػى أالػػػخ اػػػخل ااةػػػف  اػػػف أ ػػػؿ ارشػػػقةص الػػػ يف لػػػـ يت قػػػكا أك لػػػـ ياػػػتةا كا الخ ااػػػا 
نشػة  نظػةـ اػن  كاؼ اػةلة ض   اللاؿ انشةط   ى إناة  شاةا اخ اػيا   ػى  ايػع الااػتكيةع ك ا اتخانيا   كا 

ةاػػة تتلاػػخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ كفقػػة ل يقػػ م الثةلثػػا اػػف كاكاصػػ ا تباػػيف اركضػػةع الاةخيػػا ل لػػةا يف فػػب التػػخ ي أ 
اػػػةبت اـ ب يػػػا اااػػػة   أك اركصػػػية   نػػػخ ك ػػػكخ ـ  فػػػب اقتيػػػة  اػػػخا   رك خ ػػػـ  يػػػ  الاػػػخا    اع الاػػػةخم 

البةكايا  ش يطا تقيخ الاخا   الاقتة م االةيي  التل يـ الخنية التب قخ تي ضاة أك تق  ة الخكلا  كاتاايف ت ايػا 
ال االػػا اػػف الاػػةخم  ػػخـ ااػػة  الػػخكؿ ةاػػة تضػػانع اليقػػ م أكلنػػؾ ارك خ خينيػػة كق قيػػة كفقػػة لقنة ػػةتاـ القةصػػاأ 

خا م االااػػػػػةع تل يايػػػػػا  شػػػػػ يطا التشػػػػػا  خاناػػػػػة اةلااػػػػػةخم ارطػػػػػ اؼ  اب يػػػػػا ارفػػػػػ اخ كالاينػػػػػةع فػػػػػب إنشػػػػػة  كا 
ك  نة اقضكع التل يـ ال م تكف ق   ق الاالااةع لاة قخ تي ضه الخكلا      ق الاةخم ا ية فىالانصكص   ياة 
 اف الةيي  خنيةأ 

تتلاػػخ ةػػؿ خكلػػا  كفقػػة ل اػػةخم ال االػػا  شػػ  اػػف  ػػ ا اللاػػخميذذة ومجانيذذة ال عمذذيم االب ذذدائى : كفالذذة إلزا -13  
اػػف ةيةلػػا إلزاايػػا كا ةنيػػا التل ػػيـ ا اتػػخانب فػػب ا ػػخ ة  اتػػه أك فػػب أقػػةليـ أقػػ ل تبػػع  فيػػه لػػـ تػػتاةفطػػ ؼ 
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ا ل تنييػ  اليل ػب اكضػع كا تاػةخ قطػا  اػؿ ايصػ    اةلقيةـ فب  ضػكف اػنتيفكقع انضاةااة ل لاخ  –ك يتاة
 كالتخ ي ب لااخأ إلزاايا التل يـ كا ةنيته ل  ايع  ق ؿ  خخ القكؿ اف الانيف يبخخ فب القطاأ 

أةػػخع الاػػةخم القةااػػا  شػػ  اػػف الحذذق فذذى المشذذاركة فذذى الحيذذاة الثقافيذذة وحريذذة البحذذث العممذذى :  -14  
ايكانػخ التقػخـ كالتاتػع فػب البيػةم الثقةفيػا  فػى الاشػة ةا  ةػؿ فػ خ ابػؽ اللاخ   ى ض ك م إق ا  الػخكؿ ارطػ اؼ

أك باةيػػا الاصػػةل  الالنكيػػا كالاةخيػػا النة اػػا  ػػف أم أثػػ    اػػب أك فنػػب كا اػػتيةخم اػػف الل اػػب كاتطايقةتػػه  
التػػػخااي  التػػػب اػػػتتق  ة اةيػػػا ضػػػاةف أف تشػػػاؿ الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب  ػػػ ا اللاػػػخ  كا ا ػػػةم  أخاػػػب اػػػف صػػػنله 

شة تااةأاة تتط اه   الااة اا الةةا ا لا ا البؽ ناةال اة كا  اػخ الػخكؿ كة لؾ ضػ ك م تل صيةنا الل ـ كالثقةفا كا 
اةليكانػخ   كارقػ ا  ارط اؼ فب   ا اللاخ اةبت اـ الب يػا التػب    نػى  ناػة ل ابػ  الل اػب كالنشػةط اراػخا ب

ناة  ا تصةؿ كالتلةكف الخكلييف فب ايخانب الل ـ كالثقةفاأ   التب ت نى اف تش يع كا 

،  نظذيم  نفيذه الذدول األ ذراف الل زاما يذا  22إلى المادة  16و ناول الجزء الرابع بمواده من المادة  
كتناػيؽ الل قػػا ايناػػة كاػيف ار اػػزم الالنيػػا اا اقاػا كاتةالػػا تنييػػ  الػخكؿ ارطػػ اؼ لاػػ ق ا لتزااػػةع  فذذى العيذذد

ك ػػى ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف كالا  ػػ  ا قتصػػةخل كا  تاػػة ى اػػف بيػػ  تقػػخيـ التقػػة ي  الخك يػػا اػػف قاػػؿ  ػػ ق 
 الخكؿ كا ا لا   ق ار ازم لاة   ك لؾ   ى النبك التةلى  

اػػف اللاػػخ  تقػػة ي   ػػف  الاػػةخم الاةخاػػا  شػػ ؿ ارطػػ اؼ فػػب اللاػػخ اػػاف تقػػخـ  طاقػػة ربةػػةـ تتلاػػخ الػػخك   -
التخااي  التػب تةػكف قػخ اتقػ تاة ك ػف التقػخـ الابػ ز   ػى ط يػؽ ضػاةف ابتػ اـ البقػكؽ الالتػ ؼ ااػة فػب  ػ ا 

اناػػة إلػػى الا  ػػ  تك ػػه  ايػػع التقػػة ي  إلػػى اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  الػػ م يبيػػؿ ناػػقة   ك  ػػى أف اللاػػخ
 ػػى اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم أيضػػة  بػػيف ك ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب ل نظػػ  فياػػة طاقػػة ربةػػةـ  ػػ ا اللاػػخ  

يةػػػكف التق يػػػ  الػػػكا خ اػػػف خكلػػػا طػػػ ؼ فػػػب  ػػػ ا اللاػػػخ  أك  ػػػز  أك أةثػػػ  انػػػه  اتصػػػ  اايػػػا ااػػػالا تػػػخقؿ فػػػب 
ةكف الخكلا الط ؼ الا ةك م  ضكا فػب  ػ ق اقتصةص إبخل الكةة ع الاتقصصا كفقة لصةاة التااياب كت

   الكةةلا  أف يبيؿ إلى ت ؾ الكةةلا ناقا اف   ا التق ي  أك اف  زنه الاتصؿ ات ؾ الااالا  با  البةلاأ 

تقة ي  ة   ػى ا ابػؿ  طاقػة لا نػةا  ااك   الاةخم الاةالا  ش  اتنيي  الخكؿ ارط اؼ فب   ا اللاخ  ت تـز -
ةخم كا  تاػػة ب فػػب  ضػػكف اػػنا اػػف اػػخ  نيػػة   ػػ ا اللاػػخ  الػػخ التشػػةك  اػػع الػػخكؿ يضػػله الا  ػػ  ا قتصػػ
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ل خكلػا أف تشػي  فػب تق ي  ػة إلػى اللكااػؿ كالاصػة   التػب تانلاػة   ك ارط اؼ كالكةة ع الاتقصصا الالنيػا
 كاػةع التػى الال  ينتيػب لػزـك تةػ ا  إيػ اخ    كاف اريية  الةةاؿ اة لتزااةع الانصػكص   ياػة فػب  ػ ا اللاػخ

يةتيب ايبةلا خقيقػا ك أك إلى إبخل الكةة ع الاتقصصا ااؽ ل خكلا الط ؼ فى اللاخ إ اةلاة لألاـ الاتبخم 
 إلى الال كاةع الا ةك مأ 

ااقتضػى الااػالكليةع التػب  اػخ ااػة إليػه ك   كفقػة ل اػةخم الثةانػا  شػ   ل ا    ا قتصةخم كا  تاة بك  -  
اف بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا  أف يلقخ اع الكةة ع الاتقصصا اة ي ـز ايثةؽ اراـ الاتبخم فب ايخ

ة اف أبةػةـ  اتثةؿ لاة يخقؿ فب نطةؽ أنشطتااف ت تياةع ةياة تكافيه اتقة ي   ف التقخـ الاب ز فب تاايف ا
زم الاقتصػا كياةف تضايف  ػ ق التقػة ي  تيةصػيؿ  ػف الاقػ  اع كالتكصػيةع التػب ا تاػختاة ار اػ    ا اللاخ
كفقػة ل اػةخم التةاػلا  شػ  ل ا  ػ  ا قتصػةخم كا  تاػة ب ةاػة ي ػكز الكةة ع اشاف   ا ا اتثػةؿأ  قفب   

ك  61أف يبيؿ إلى ل نا بقكؽ ارناةف التقة ي  الاتل قا ابقكؽ ارناةف كالاقخاا اف الخكؿ  اػ  اةلاػةختيف 
ة ككضع تكصيةع  ةاا اشاناة أك رط  اة   ياة   لخ ااتا61كاف الكةة ع الاتقصصا  ا  اةلاةخم  69

  نخ ا قتضة أ 

ل ػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب  ػػػ ا اللاػػػخ كل كةػػػة ع الاتقصصػػػا الالنيػػػا أف تقػػػخـ إلػػػى كأ ػػػةزع الاػػػةخم اللشػػػ كف  -
الا  ػػ  ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب ا بظػػةع   ػػػى أيػػا تكصػػيا  ةاػػا تاػػػخياة ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف ااقتضػػػى 

إياػػػة  إلػػػى تكصػػػيا  ةاػػػا يػػػ خ فػػب أم تق يػػػ  ل  نػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف أك فػػػب أيػػػا كثيقػػػا أك   ػػػى أم  67الاػػةخم 
ل اػػػةخم البةخيػػػا كاللشػػػ يف ل ا  ػػػ  ا قتصػػػةخم كا  تاػػػة ب ةاػػػة أف تتضػػػاف إبةلػػػا إلياػػػةأ  أف يقػػػخـ إلػػػى كفقػػػة ن

لػكا خم ال اليا اللةاا ايف البيف كالبيف تقػة ي  تشػتاؿ   ػى تكصػيةع  اع طايلػا  ةاػا كاػك ز ل ال كاػةع ا
اػػف الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ  كاػػف الكةػػة ع الاتقصصػػا بػػكؿ التػػخااي  الاتقػػ م كالتقػػخـ الابػػ ز   ػػى 

 ط يؽ ةيةلا تلايـ ا ا ةم البقكؽ الالت ؼ ااة فب   ا اللاخأ 

ل ا    ا قتصةخم كا  تاة ب اات  ة  نظ   ينةع     كم   ى اة ااؽ ككفقة ل اةخم الثةنيا كاللش يف -  
اراػػـ الاتبػػخم ارقػػ ل ك ينةتاػػة الي  يػػا  كالكةػػة ع الاتقصصػػا الالنيػػا اتػػكفي  الااػػة خم التقنيػػا  إلػػى أيػػا 
ااػػةنؿ تنشػػا  ػػف التقػػة ي  الاشػػة  إلياػػة فػػب  ػػ ا ال ػػز  اػػف  ػػ ا اللاػػخ كياةػػف أف تاػػة خ ت ػػؾ ار اػػزم ةػػؿ فػػب 
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 خ   ػى فلةليػا التنييػ  اناة أف تاػةا ةؿ اقتصةصه    ى تةكيف  أم بكؿ ا  اا اتقة  تخااي  خكليا اػف شػ
  لاخأ التخ ي ب ل

ااػة يةيػؿ التشػةك   بين الدول والوكاالت الم خصصذةما  نظيم ال عاون  25إلى  23و  ولى المواد من   
تكافػػؽ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ   ػػى أف التػػخااي  الخكليػػا ال اايػػا إلػػى ةيةلػػا كتبخيػػخ الااػػنكليةع  بيػػ  

تشػػػاؿ  قػػػخ اتيةقيػػػةع  كا تاػػػةخ تكصػػػيةع  كتػػػكفي  ااػػػة خم تقنيػػػا  ك قػػػخ فيػػػه إ اػػػةؿ البقػػػكؽ الالتػػػ ؼ ااػػػة 
ةاػػة أنػػه ا تاة ػػةع إق يايػػا كا تاة ػػةع تقنيػػا اةيػػا التشػػةك  كالخ ااػػا تػػنظـ اة شػػت اؾ اػػع البةكاػػةع الالنيػػاأ 

لي  فب أم بةـ اف أبةػةـ  ػ ا اللاػخ اػة ي ػكز تاكي ػه   ػى نبػك يييػخ ااةاػه اابةػةـ ايثػةؽ  61كفقة ل اةخم 
اراػػػـ الاتبػػػخم كأبةػػػةـ خاػػػةتي  الكةػػػة ع الاتقصصػػػا التػػػب تبػػػخخ ااػػػالكليةع اقت ػػػؼ  ينػػػةع اراػػػـ الاتبػػػخم 

اف اللاخ   ى أنه   ي كز  61الاةخم  كأةخعكالكةة ع الاتقصصا اصخخ الااةنؿ التب يتنةكلاة   ا اللاخأ 
أم بةػػـ اػػف أبةػػةـ  ػػ ا اللاػػخ   ػػى نبػػك يييػػخ ااةاػػه ااػػة ل ايػػع الشػػلك  اػػف بػػؽ أصػػيؿ فػػب ب يػػا  تاكيػػؿ

 التاتع كا نتيةع ة ية اث كاتاة كاكا خ ة الطايلياأ 

ز إجذراءات انضذمام الذدول إليذو ودخولذو حيذ 31إلذى  26بمذواده مذن المذادة الجزء الخذامسوينظم   
النفاه ، و عديل أى من مواده ، ودور األمذين العذام فذى إجذراء اال صذاالت والمخا بذات الخاصذة بيذها العيذد 

 مع الدول األ راف ، وهلك وفقا لما يمى : 

  ا اللاخ اتة  لتكقيع أم خكلا  ضك فب اراـ الاتبخم أك  ضك فب أيا كةةلا اف كةة تاػة الاتقصصػا  -
اراةاػػب لابةاػػا اللػػخؿ الخكليػػا  كأيػػا خكلػػا أقػػ ل خ تاػػة ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ كأيػػا خكلػػا طػػ ؼ فػػب النظػػةـ 

كتػػكخع صػػةكؾ التصػػخيؽ لػػخل   يقضػػع  ػػ ا اللاػػخ ل تصػػخيؽ ك  الاتبػػخم إلػػى أف تصػػا  ط فػػة فػػب  ػػ ا اللاػػخ
ضػاةـ يقع ا نضاةـ اييخاع صؾ ان  ك يتة  ا نضاةـ إلى   ا اللاخ ريا خكلا    كارايف اللةـ لألاـ الاتبخم

 انضاع إلػى يقط  ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم  ايع الخكؿ التب تةكف قخ   كلخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم
 أ و61  الاةخم اييخاع ةؿ صؾ اف صةكؾ التصخيؽ أك ا نضاةـصخقع   يه    ا اللاخ أك 

لقةا  كالث ثيف لخل ارايف ياخأ نية  اللاخ الخ ث ثا أشا  اف تة يا إيخاع صؾ ا نضاةـ أك التصخيؽ ا -
 ػػ ا اللاػػخ أك تنضػػـ إليػػه الػػخ أف يةػػكف قػػخ تػػـ إيػػخاع صػػؾ    ػػى أاػػة الػػخكؿ التػػب تصػػخؽ  اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم
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التصخيؽ أك ا نضاةـ القةا  كالث ثيف فياخأ نية    ا اللاخ إزا  ةؿ اناة الخ ث ثا أشا  اف تة يا إيخا اة 
 و أ 69ةخم   الا صؾ تصخيقاة أك صؾ انضاةااة

 تنطاؽ أبةةـ   ا اللاػخ  خكف أم قيػخ أك ااػتثنة     ػى  ايػع الكبػخاع التػب تتشػةؿ اناػة الػخكؿ ا تبةخيػا -
 أ و 67 الاةخم 

ريا خكلػا طػ ؼ فػب  ػ ا اللاػخ أف تقتػ   تلػخي    يػه    ى أنه 67أاة اشاف تلخيؿ اللاخ فقخ أةخع الاةخم  -
تكخع نصه لخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ ك  ى أث   لؾ يقـك ارايف اللةـ اػيا غ الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ا 
اللاػخ اايػػا تلػػخي ع اقت بػػا  طةلاػة إلياػػة إ  اػػه  اػػة إ ا ةةنػع تباػػ   قػػخ اػػالتا  ل ػخكؿ ارطػػ اؼ ل نظػػ  فػػب 

فػي ا باػ   قػخ الاػالتا  ث ػ  الػخكؿ ارطػ اؼ   ػى ارقػؿ  قػخق اراػيف اللػةـ   بةع كالتصكيع   ياػةت ؾ الاقت  
كأم تلخيؿ تلتاخق أ  ايا الخكؿ ارط اؼ البةضػ م كالاقت  ػا فػب الاػالتا  يلػ ض   ػى   ا  ةيا اراـ الاتبخم

ياخأ نية  التلخي ع اتى أق تاة ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم كقا تاػة  ك  ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم رق ا ق
اتػػى اػػخأ نيػػة   ػػ ق    كأ  ايػػا ث ثػػب الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ا اللاػػخ  كفقػػة لإل ػػ ا اع الخاػػتك يا لػػخل ةػػؿ اناػػة

ـ  ػػ ا التلػػخي ع تصػػا  ا زاػػا ل ػػخكؿ ارطػػ اؼ التػػب قا تاػػة  ايناػػة تظػػؿ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ارقػػ ل ا زاػػا اابةػػة
 اللاخ كاام تلخيؿ اةاؽ تةكف قخ قا تهأ 

ةلتكقيلػػةع كالتصػػخيقةع كا نضػػاةاةع التػػب تػػتـ ا ارطػػ اؼيقطػػ  اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  ايػػع الػػخكؿ  -
نصكصػه اةراػاةنيا    يػه  كتػكخعتة يا اخ  نية  أيا تلخي ع تػتـ كة لؾ تة يا اخ  نية  اللاخ ك     ى اللاخ 

  و أ16ك 17  الاةختةف  كايا كالصينيا كالي نايا  فب ابيكظةع اراـ الاتبخم يزيا كال   كارن

   : الخاص والمنظمة لقضايا معينة وحماية فئات محددةاال فاقيات والمواثيق هات ال ابع  -2

اللاػكخ كا تيةقيػةع كالاكاثيػؽ التػى تلنػى اباةيػا كابتػ اـ  ت ؾيقصخ اا ا النكع اف ا تيةقيةع كالاكاثيؽ        
 ػػػػخخ اػػػػف البقػػػػكؽ كالب يػػػػةع لينػػػػةع الينػػػػا اثػػػػؿ   الطيػػػػؿ كالاػػػػ أم كالالػػػػةقكف كاللاػػػػةؿ كالاػػػػ نة  كالا ضػػػػى 

  ة لؾ ت ؾ ا تيةقيةع كالاكاثيؽ التػى تاػلى بقكؽ ال يف يكا اكف  قكاا ار خاـا الضاةنةع القةصا اباةيك 
كزاع كانتاةةػػةع فػػى ا ػػة ع كقضػػةية ابػػخخم اناػػة   إلةػػة  ةةفػػا أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ ل   لانػػع بػػخك  ت ػػة
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كانػػػع إاػػػةخم ال ػػػن  الاشػػػ ل   كانة ضػػػا التلػػػ ي    كااػػػتق ؿ الاػػػ طا القضػػػةنيا   كباةيػػػا ارشػػػقةص اػػػف 
 ا قتية  القا ل أ

فػػػى ةػػؿ نػػػكع اػػػف  كاػػنةتيى فػػػى  ػػ ا الشػػػاف الػػػ ض اضػػاكف ا تيةقيػػػةع كالاكاثيػػػؽ الخكليػػا اراةاػػػيا
 ارنكاع كالتصنييةع الاةاقا   ى النبك التةلى   

 : ل مييز العنصريا -أ
 ػ ف اراػـ الاتبػخم ل قضػة  تشتاؿ الاكاثيؽ كا تيةقيةع الخكليا الالنيا اا ق القضيا   ى اة ي ػى   إ

لتاييػػز اللنصػػ م ا تيةقيػػا الخكليػػا ل قضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ ا  ك 9>?9  ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م 
أ كنظ ا ر ايا كبيكيا قضػيا 9=?9ع   ياا اليصؿ اللنص م كالالةقاا   ياة ناا تيةقيا الخكليا ل  ك  ;>?9

 القضة    ى التاييز اللنص ل   ايتـ الت ةيز  نة   ى ا تيةقيا القةصا ااةأ
  ضػػتاة ك  لعنصذذرياال فاقيذذة الدوليذة لمقضذذاء عمذذى جميذذع أشذذكال ال مييذز اال اليػا اللةاػػا  ا تاػخع

 فى نية  ة  كاخأ ;>?9ةةنكف اركؿ/ خيااا   89و الاال ف فب 82 خأ  ألؼ >892ل تكقيع كالتصخيؽ اق ا  ة 
إيخاع كثيقا التصخيؽ أك ا نضاةـ الاةالا كاللش يف لػخل كالخ  ?9  طاقةن ل اةخم ?>?9ةةنكف الثةنب/ ينةي  :

 أ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم
اػةخم تتنػةكؿ أ ػخاؼ ا تيةقيػا كالبقػكؽ التػى تػنظـ  ;8تشتاؿ ا تيةقيا   ى خياة ػا ك ث ثػا فصػكؿ ك

باةيتاة كار ازم كالاينةع الخكليا الالنيا ا  ةيتاة كا اقاا التزااةع الخكؿ ارطػ اؼ فياػة   كا  ػ ا اع ا نضػاةـ 
 تاخم ااة   كفياة ي ى الض التيصيؿ   كتلخيؿ أل اف اكاخ ة   كالق كا اف   ق ا تيةقيا كال ةةع الال

ايثػةؽ اراػـ الاتبػخم بخخع خياة ا ا تيةقيا ارا  التى ت تةػز   ياػة فػى    من مقات و أىداف اال فاقية : -
 ايػػػع الػػػخكؿ ار ضػػػة  اةتقػػػة  تلاػػػخ ارصػػػ ييف فػػػب  ايػػػع الاشػػػ   ك  اماػػػةك ايقػػػـك   ػػػى ااػػػخأم الة ااػػػا كالالػػػ ل 

يز كتش يع ا بت اـ كالا ا ةم اللةلاييف لبقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاػيا ل نػة  تلز ل إ  ا اع  اة يا كف خيا
الػػ ل ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف كةػػ لؾ  ايلػػةن خكف تاييػػز ااػػا  اللػػ ؽ أك ال ػػن  أك ال ةػػا أك الػػخيف  

ايػػػع البقػػػكؽ  يل ػػػف أف الاشػػػ  يكلػػػخكف أبػػػ ا ان كاتاػػػةكيف فػػػب الة ااػػػا كالبقػػػكؽ كأف لةػػػؿ إناػػػةف بػػػؽ التاتػػػع ا
إ ػػ ف    ػػ كم   ػػى خكف أم تاييػػز   اػػياة ااػػا  اللػػ ؽ أك ال ػػكف أك ارصػػؿ القػػكاب كالب يػػةع الاقػػ  م فيػػه

 9>?9تشػػ يف الثػػةنب/ نػػكفاا   82اراػػـ الاتبػػخم ل قضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م الصػػةخ  فػػب 
ك م القضػة  الاػ يع   ػى التاييػز اللنصػ م يالةػخ  اػايةن ضػ  الػ ل و <9 خ ػ  :2?9  قػـ  قػ ا  ال اليػا اللةاػا

  اةرضػةفا فب  ايع أنبة  اللةلـ اةةفا أشةةله كاظة  ق كض ك م تاايف فاـ ة ااا الشقص ارناةنب كابت اااة
اػػاف أم اػػ    ل تيػػكؽ القػػةنـ   ػػى التي قػػا اللنصػػ يا اػػ    قػػةطئ   ايػػةن كاشػػ ك  أخايػػةن كظػػةلـ إلػػى ارياػػةف 

  أ  يك خ أم اا   نظ م أك  ا ب ل تاييز اللنص م فب أم اةةف  ا تاة يةن كاانه يكقط
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التاييػػز اػػيف الاشػػ  ااػػا  اللػػ ؽ أك أاػة ار ػػخاؼ التػػى ت اػػى إلياػػة ا تيةقيػػا فتتاثػػؿ فػػى القضػػة    ػػى 
تلت ض الل قةع الكخيا كالا ايا ايف اراـ ككاقلةن اف شانه تلةيػ  الاػ ـ  اة تاة ق  قااال كف أك ارصؿ ارثنب 

  راػػف اػػيف الشػػلك  كارقػػ ؿ اةلكنػػةـ اػػيف أشػػقةص يليشػػكف  ناػػةن إلػػى  نػػ  بتػػى فػػب خاقػػؿ الخكلػػا الكابػػخمكا
زالا ال اظػة   التاييػز كالقضػة    ػى ل اثػؿ الل يػة رم ا تاػع إناػةنب   يػةانةف اأاػ  اة تاة  ة لنص يا البكا ز كا 

ع البةكايا القةناا   ػى أاػة  التيػكؽ لايةاة  ى االلنص م التب   تزاؿ ا بكظا فب الض انةطؽ اللةلـ  ك 
اتقػػة   ايػع التػػخااي    ك  اللنصػ م أك الة ا يػػا اللنصػ يا اثػػؿ ايةاػةع اليصػػؿ اللنصػ م أك اللػػزؿ أك التي قػا

ال زاػػػا ل قضػػػة  الاػػػ يع   ػػػى التاييػػػز اللنصػػػ م اةةفػػػا أشػػػةةله كاظػػػة  ق  ك  ػػػى انػػػع الاػػػ ا   كالااة اػػػػةع 
لتيػػة ـ اػػيف ار نػػة  كانػػة  ا تاػػع  ػػةلاب اتبػػ   اػػف  ايػػع أشػػةةؿ اللػػزؿ اللنصػػ يا كاةةفبتاػػة اةيػػا تلزيػػز ا

تنييػػ  الااػػةخم الػػكا خم فػػب إ ػػ ف اراػػـ الاتبػػخم ل قضػػة    ػػى التاييػػز اللنصػػ م اةةفػػا    ك كالتاييػػز اللنصػػ ييف
 أ أشةةله  كفب تاايف اتقة  التخااي  اللا يا ال زاا فب أق   كقع ااةف لتبقيؽ  لؾ

  فػع ا تيةقيػا فػى اليقػ م اركلػى اػف الاػةخم  ال مييز العنصرى وضذواب  سذريان اال فاقيذة :  عريف مص م  -
أم تاييػػز أك ااػػتثنة  أك تقييػػخ أك تيضػػيؿ يقػػـك   ػػى أاػػة  اركلػػى فياػػة اصػػط   التاييػػز اللنصػػ ل اانػػه يلنػػى 

ا  تػ اؼ ابقػكؽ    ق ػا الل ؽ أك ال كف أك النا  أك ارصؿ القكاب أك ارثنب كياتاخؼ أك ياتتاع تلطيػؿ أك
اراةايا أك التاتع ااة أك ااة اػتاة    ػى قػخـ الااػةكام  فػب الايػخاف الايةاػب أك ا قتصػةخم  ارناةف كب يةته

ايناة ا تا ع اليق م ال االػا اانػه لػي   خاف رق  اف ايةخيف البيةم اللةاا أك ا  تاة ب أك الثقةفب أك فب أم اي
تاايف التقخـ الةةفب لػالض ال اة ػةع  ةصا يةكف   ضاة الكبيخأيا تخااي  قة  اف قايؿ التاييز اللنص ل اتق

الل قيػػا أك ارثنيػػا الابتة ػػا أك لػػالض ارفػػ اخ الابتػػة يف إلػػى الباةيػػا التػػب قػػخ تةػػكف  زاػػا لت ػػؾ ال اة ػػةع 
ة اتاة  ش ط  ػخـ ك ال   ارف اخ لتضاف لاة كلاـ الااةكام فب التاتع ابقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا أك اا

تاخيػا ت ػؾ التػخااي   إلػى إخااػا قيػةـ بقػكؽ انيصػ ا تقت ػؼ اػةقت ؼ ال اة ػةع الل قيػا  كشػ ط  ػخـ ااػػتا ا  ة 
  تاػ م كبػخخع اليقػ م الثةنيػا ا ػة ع  ػخـ اػ يةف ا تيةقيػا بيػ   الخ ا كغ ار ػخاؼ التػب اتقػ ع اػف أ  اػةأ

ف الاكاطنيف ك يػ  الاػكاطنيف اػف  ةنػ  أيػا خكلػا طػ ؼ فياػةأ   ى أم تاييز أك ااتثنة  أك تقييخ أك تيضيؿ اي
تياػػي  أم بةػػـ اػػف أبةػػةـ  ػػ ق ا تيةقيػػا ااػػة ينطػػكم   ػػى أم ااػػة  اةربةػػةـ القةنكنيػػا كبظػػ ع اليقػػ م الثةلثػػا 

الاة يا فب الخكؿ ارط اؼ فياة يتل ؽ اةل نايا أك الاكاطنا أك الت ن   ش ط ق ك   ق اربةػةـ اػف أم تاييػز 
 يا  نايا اليناأ ضخ أ

أكضػػبع الاػػكاخ الثةنيػػا كالثةلثػػا كال االػػا اليػػ كض  :   بيقيذذااالل زامذذات ال ذذى ي عذذين عمذذى الذذدول األ ذذراف  -
كا لتزااةع التى يتك     ى الخكؿ ارطػ اؼ ا لتػزاـ ااػة كاللاػؿ   ػى تطايقاػة لتشػاؿ ااتػى   قيػةـ  ػ ق الػخكؿ 

   اةػػؿ الكاػػةنؿ الانةاػػاا كخكف أم تػػاقي   ايةاػػا ل قضػػة    ػػى تلاػػخ اػػاف تنػػتاالالتاييػػز اللنصػػ م ك اتاػػ يؿ 
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 ـتتلاػخ ةػؿ خكلػا طػ ؼ الػخاػيف  ايػع ار نػة   كتبقيقػةن لػ لؾ التاييز اللنص م اةةفػا أشػةةله كتلزيػز التيػة ـ 
ااة اػػػػةع التاييػػػػز اللنصػػػػ م ضػػػػخ ارشػػػػقةص أك  اة ػػػػةع ارشػػػػقةص أك  اػػػػفإتيػػػػةف أم  اػػػػؿ أك ااة اػػػػا 

 ؼ  ايع الا طةع اللةاا كالاالااػةع اللةاػا  القكايػا كالاب يػا  طاقػةن لاػ ا ا لتػزاـأ الاالااةع  كاضاةف تص
تتلاػػخ ةػػؿ خكلػػا طػػ ؼ الػػخـ تشػػ يع أك باةيػػا أك تاييػػخ أم تاييػػز  نصػػ م يصػػخ   ػػف أم شػػقص أك أيػػا ةاػػة 

  كلتلػخيؿ أك تتق  ةؿ خكلا ط ؼ تخااي  فلةلا ر ةخم النظ  فب الايةاةع البةكايا القكايا كالاب يػاك انظااخ 
أ إلةة  أك إاطةؿ أيا قكانيف أك أنظاا تةكف االخيا إلى إقةاا التاييز اللنصػ م أك إلػى إخااتػه بيثاػة يةػكف قةناػةن 

إ ا تط اتاػػة  ضػػ ك ياةػػؿ خكلػػا طػػ ؼ  ا ايػػع الكاػػةنؿ الانةاػػاا  ااػػة فػػب  لػػؾ اػػف التشػػ يلةع الةاػػة ي ػػ  قيػػةـ 
ناػػة  أم تاييػػز  نصػػ م يصػػخ   ػػف     ػػ كم   ػػى أم أشػػقةص أك أم  اة ػػا أك انظاػػا الظػػ كؼ  ابظػػ  كا 

الانظاػةع كالب ةػةع ا نخاة يػا الاتلػخخم ار نػة  كالكاػةنؿ خكلا طػ ؼ اػاف تشػ ع   نػخ ا قتضػة   تلاخ ةؿ 
 ارق ل الةيي ا ايزالا البكا ز ايف ار نة   كااف تثاط ةؿ اة اف شانه تقكيا ا نقاةـ اللنص مأ 

اتقػة  التػخااي  القةصػا كالا اكاػا ال زاػا فػب   نػخ اقتضػة  الظػ كؼكيتك     ػى الػخكؿ ارطػ اؼ  
الايػػػخاف ا  تاػػػة ب كالايػػػخاف ا قتصػػػةخم كالايػػػخاف الثقػػػةفب كالايػػػةخيف ارقػػػ ل  لتػػػاايف الناػػػة  الةػػػةفب كالباةيػػػا 

ك قصػػػػخ ضػػػػاةف تاتلاػػػػة كتاػػػػتلاـ التػػػػةـ ا ك لػػػػؾالةةفيػػػػا لػػػػالض ال اة ػػػػةع الل قيػػػػا أك لألفػػػػ اخ الانتاػػػػيف إلياػػػػة  
  إخااا أيا بقكؽ ا بةؿ أف يت ت    ى   ق التخااي اياالاتاةكم ابقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا  ك  ي كز 

  الاػػػةخم  اتيةكتػػػا أك ااػػػتق ا تقت ػػػؼ اػػػةقت ؼ ال اة ػػػةع الل قيػػػا الػػػخ ا ػػػكغ ار ػػػخاؼ التػػػب اتقػػػ ع اػػػف أ  اػػػة
 أ الثةنياو

كالتلاخ اللزؿ اللنص م كاليصؿ اللنص م     اش أف تقكـ ارط اؼإضافة إلى ما  قدم عمى الدول 
ةاة يتليف   ى أ   الاةخم الثةلثا و اانع كبظ  كااتنصةؿ ةؿ الااة اةع الااةث ا فب ارقةليـ القةضلا لك يتاة

 ايع الخ ةيةع كالتنظياةع القةناا   ى ارفةػة  أك النظ يػةع القةن ػا اتيػكؽ أم  ػ ؽ أك ش   الخكؿ ارط اؼ 
لكف أك أصؿ إثنب كابخ  أك التب تبةكؿ تا ي  أك تلزيز أم شةؿ اف أشةةؿ الة ا يا اللنص يا  أيا  اة ا اف

أك التاييز اللنص م  كتتلاخ اةتقة  التػخااي  اليك يػا اري ةايػا ال اايػا إلػى القضػة    ػى ةػؿ تبػ يض   ػى  ػ ا 
ناػػا   ػػى التيػػكؽ اللنصػػ م أك  تاػػة  ةػػؿ نشػػ  لألفةػػة  القةا التاييػػز كةػػؿ  اػػؿ اػػف أ اةلػػه  كتتلاػػخ ااػػة ي ػػب 

الة ا يا اللنصػ يا  كةػؿ تبػ يض   ػى التاييػز اللنصػ م كةػؿ  اػؿ اػف أ اػةؿ اللنػؼ أك تبػ يض   ػى  ػ ق 
ار اػػةؿ ي تةػػ  ضػػخ أم  ػػ ؽ أك أيػػا  اة ػػا اػػف لػػػكف أك أصػػؿ إثنػػب رقػػ   كةػػ لؾ ةػػؿ ااػػة خم ل نشػػػةطةع 

ا   ف  خـ ش  يا الانظاةع  كة لؾ النشةطةع ك أ اللنص يا  ااة فب  لؾ تاكي اة    ياا يلةق    ياة القةنكف
الخ ةنيػػا الانظاػػا كاػػةن  النشػػةطةع الخ ةنيػػا ارقػػ ل  التػػب تقػػكـ اػػةلت كي  ل تاييػػز اللنصػػ م كالتبػػ يض   يػػه  

 ػػػخـ الاػػػاة   ككبظػػػ   ػػػ ق الانظاػػػةع كالنشػػػةطةع كا تاػػػة  ا شػػػت اؾ فػػػب أياػػػة   ياػػػا يلةقػػػ    ياػػػة القػػػةنكفأ 
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 االااػػػةع اللةاػػػا  القكايػػػا أك الاب يػػػا  اػػػةلت كي  ل تاييػػػز اللنصػػػ م أك التبػػػ يض   يػػػهل اػػػ طةع اللةاػػػا أك ال
 أ  الاةخم ال االا و

تتلاخ كفقة ل اةخم القةااا اف ا تيةقيا الحقوق ال ى  كفل اال فاقية حظر ال مييز العنصرى فى ممارس يا :  -
له  كاضػػاةف بػػؽ ةػػؿ إناػػةف  خكف تاييػػز الػػخكؿ ارطػػ اؼ ابظػػ  التاييػػز اللنصػػ م كالقضػػة    يػػه اةةفػػا أشػػةة

ااا  الل ؽ أك ال كف أك ارصؿ القػكاب أك ارثنػب  فػب الااػةكام أاػةـ القػةنكف    اػياة اصػخخ التاتػع اػةلبقكؽ 
 التةليػػا  البػػؽ فػػب الةا ػػا   ػػى قػػخـ الااػػةكام أاػػةـ الابػػةةـ ك ايػػع الاينػػةع ارقػػ ل التػػب تتػػكلى إقةاػػا اللػػخؿ 

يصػػخ  اػػكا   ػػف اػػكظييف  الخكلػػا لػػه اػػف أم  نػػؼ أك أ ل اػػخنبه كفػػب باةيػػا البػػؽ فػػب اراػػف   ػػى شقصػػك 
اػػياة بػػؽ ا شػػت اؾ فػػب ا نتقةاػػةع ػ اقت ا ػػةن   كالبقػػكؽ الايةاػػيا ك  اػػاييف أك  ػػف أيػػا  اة ػػا أك االااػػا

لشػػالكف اللةاػػػا   ػػػى  ايػػػع كاراػػػاةـ فػػب البةػػػـ كفػػػب إخا م ا  ػػػى أاػػػة  ا قتػػػ اع اللػػةـ الاتاػػػةكمكت شػػيبةن ػ  
البقكؽ الاخنيا ارق ل ك اياة  البؽ فب ب يا الب ةا   ك  كتكلب الكظةنؼ اللةاا   ى قخـ الااةكام ااتكيةعال

البػػػؽ فػػػب   ك كفػػػب اللػػػكخم إلػػى ا ػػػخق ااػػػة فػػػب  لػػؾ ا ػػػخق البػػػؽ فػػػب اةػػػةخ م أم ا ػػخ  ك كارقةاػػا خاقػػػؿ بػػػخكخ الخكلػػا
البؽ فب   ك بؽ ار      كشت اؾ اع رق يفبؽ التا ؾ ااي خق أك اة   ك بؽ التزكا كاقتية  الزكا   كال نايا

البػػؽ فػػب ب يػػا ا  تاػػةع الاػػ اب كتةػػكيف   ك البػػؽ فػػب ب يػػا الػػ أم كالتلايػػ     كب يػػا اليةػػ  كاللقيػػخم كالػػخيف 
البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  ك  اػياة البقػكؽ التةليػا  البػؽ   ك ال اليةع الا ايا أك ا نتاة  إلياة

فػػب ب يػػا اقتيػػة  نػػكع اللاػػؿ  كفػػب شػػ كط  اػػؿ  ةخلػػا ا ضػػيا  كفػػب الباةيػػا اػػف الاطةلػػا  كفػػب فػػب اللاػػؿ  ك 
بػػؽ تةػػكيف النقةاػػةع كا نتاػػة   كتقةضػػب أ ػػ  اتاػػةك  ػػف اللاػػؿ الاتاػػةكم  كفػػب نيػػؿ اةةفػػام  ةخلػػا ا ضػػيا  

تاػة ب كالقػخاةع بؽ التاتع اقخاةع الصبا اللةاا كال  ةيا الطايا كالضػاةف ا    ك البؽ فب الاةف   كإلياة
البػؽ فػب   ك بػؽ اراػاةـ   ػى قػخـ الااػةكام فػب النشػةطةع الثقةفيػا   كالبؽ فػب التل ػيـ كالتػخ ي   ك ا  تاة يا

خقػػكؿ أم اةػػةف أك ا فػػؽ اقصػػص  نتيػػةع اػػكاخ ال ااػػك   اثػػؿ كاػػةنؿ النقػػؿ كالينػػةخؽ كالاطػػة ـ كالاقػػة ب 
 أ  الاةخم القةااا و  كالااة   كالبخانؽ اللةاا

تةيؿ الخكؿ ارط اؼ لةؿ إناػةف خاقػؿ فػب ك يتاػة بػؽ ال  ػكع إلػى الابػةةـ الكطنيػا ك ي  ػة اػف كما 
االااػػػةع الخكلػػػا الاقتصػػػا لباةيتػػػه ك فػػػع البيػػػؼ  نػػػه   ػػػى نبػػػك فلػػػةؿ اصػػػخخ أم  اػػػؿ اػػػف أ اػػػةؿ التاييػػػز 

قيػا  كةػ لؾ بػػؽ انتاةةػةن لاػة لػه اػػف بقػكؽ ارناػةف كالب يػةع اراةاػيا كيتنػػةفى اػع  ػ ق ا تية شػةؿاللنصػ م ي
ال  ػػكع إلػػى الابػػةةـ الاػػ ةك م التاةاػػةن لتلػػكيض  ػػةخؿ انةاػػ  أك ت ضػػيا  ةخلػػا انةاػػاا  ػػف أم ضػػ   لبقػػه 

 أ الاةخم الاةخااوةنتي ا لا ا التاييز
تلاػخ الػخكؿ ارطػ اؼ اػاف تتقػ  تػخااي  فك يػا كفلةلػا    اػياة فػب ايػةخيف التل ػيـ أضؼ إلى اة ااؽ 

كالت ايا كالثقةفا كار  ـ اةيا اةةفبا النل اع الاالخيا إلى التاييز اللنص م كتلزيز التية ـ كالتاةا  كالصخاقا 
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ثػةؽ اراػـ الاتبػخم  كار ػ ف ايف اراـ كال اة ةع الل قيا أك ارثنيا ارق ل  كة لؾ لنشػ  اقةصػخ كااػةخم اي
  اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف  كا  ػ ف اراػـ الاتبػخم ل قضػة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز اللنصػ م  ك ػ ق ا تيةقيػػا

 أ الاةخم الاةالاو
تػػنظـ الاػػكاخ اػػف عالق يذذا بالذذدول األ ذذراف : ظائفيذذا و و نيذذة بالقضذذاء عمذذى ال مييذذز العنصذذرى،  المجنذذة المع -

ةااػػا  شػ  تشػػةيؿ ك اقتصةصػةع ل نػػا القضػة    ػى التاييػػز اللنصػ ل كتناػػيؽ الل قػا ايناػػة الثةانػا إلػى الق
ل نػا تاػاى كايف الخكؿ ارط اؼ فياة يتل ؽ اتقخيـ التقة ي  الخك يا كانةقشتاة   فقخ قػ  ع الاػةخم الثةانػا إنشػة  

قصةؿ الق قيا ال فيلا الاشاكخ ثاةنيا  ش  قاي ان اف  كم ال   كتتالؼ افالقضة    ى التاييز اللنص م ل نا 
لاػػـ اػػةلت  خ كالنزا ػػا  تنتقػػااـ الػػخكؿ ارطػػ اؼ اػػف اػػيف اكاطنياػػة كيقػػخاكف اصػػيتاـ الشقصػػيا  كي ا ػػى فػػب 

  ك تػػاليؼ ال  نػػا تػػاايف التكزيػػع ال ة افػػب اللػػةخؿ كتاثيػػؿ ارلػػكاف البضػػة يا الاقت يػػا كالػػنظـ القةنكنيػػا ال نياػػيا
طػ ؼ لةػؿ خكلػا ابيػ  يةػكف الا م اف قةناا ااااة  ت شباـ الخكؿ ارطػ اؼ  ينتق  أ ضة  ال  نا اة قت اع

ي ػ م ا نتقػػة  اركؿ الػخ اػتا أشػػا  اػف تػة يا اػػخ  نيػة   ػ ق ا تيةقيػػا    ك اػػف اكاطنياػة ت شػي  شػقص كابػخ
لا إلػى كيقكـ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم  قاؿ ث ثا أشا    ى ارقػؿ اػف اك ػخ إ ػ ا  أم انتقػة   اتك يػه  اػة
ا تاػا الخكؿ ارط اؼ يخ ك ة فياة إلى تقخيـ أااة  ا شبياة فب  ضػكف شػا يف  ثػـ يضػع اراػيف اللػةـ قةناػا 

اااػػاة   ايػػع  ػػال   الا شػػبيف اػػع ايػػةف الػػخكؿ ارطػػ اؼ التػػب  شػػبتاـ  كيا ػػ   ػػ ق القةناػػا إلػػى الػػخكؿ  أا ػػخيةن 
طػػ اؼ اػػخ كم اػػف اراػػيف اللػػةـ فػػب اقػػ  اراػػـ ينتقػػ  أ ضػػة  ال  نػػا فػػب ا تاػػةع تلقػػخق الػػخكؿ ار  ك ارطػػ اؼ

ييػكز فػب ا نتقػة  للضػكيا ك الاتبخم  كفب   ا ا  تاةع  ال م يةتاؿ فيه النصة  ابضػك  الػخكؿ ارطػ اؼ  
 كال  نػػا  الا شػػبكف الػػ يف ينػػةلكف ار  ايػػا الاط قػػا رصػػكاع ااث ػػب الػػخكؿ ارطػػ اؼ البةضػػ يف كالاقتػػ  يفأ 

لك يػػػا اػػػختاة أ اػػػع اػػػنكاع    ػػػى أف تنتاػػػب اةنقضػػػة  اػػػنتيف ك يػػػا تاػػػلا اػػػف  يةػػػكف انتقػػػة  أ ضػػػة  ال  نػػػا
ار ضة  اليةنزيف فب ا نتقة  اركؿ  كيقكـ  ني  ال  نػا  فػك  انتاػة  ا نتقػة  اركؿ  اةقتيػة  أاػاة   ػال   

  نػا اتليػيف التب انقطع قاي  ة  ف ااةش م اااته ةلضػك فػب الكتقـك الخكلا الط ؼ ار ضة  التالا اةلق  اأ 
تتباػؿ ك اف أ ؿ اؿ  الاقة خ التػب تشػة    ضػةنأ  قاي  أق  اف ايف اكاطنياة   نةن ايق ا  ال  نا لا ا التلييف

 الخكؿ ارط اؼ نيقةع أ ضة  ال  نا أثنة  تاخيتاـ لااةااـأ 
للػػةـ تتلاػػخ ةػػؿ خكلػػا اػػف الػػخكؿ ارطػػ اؼ اػػاف تقػػخـ إلػػى اراػػيف ااػػف ا تيةقيػػا ال اسذذعة ممذذادة ووفقذذا ل

لألاػػـ الاتبػػخم  لتنظػػ  فيػػه ال  نػػا  تق يػػ ان  ػػف التػػخااي  التشػػ يليا أك القضػػةنيا  أك ارخا يػػا أك التػػخااي  ارقػػ ل 
فػب  ضػكف اػنا اػف اػخ  نيػة  ا تيةقيػا  التب اتق تاة كالتب تاثؿ إ اة ن ربةةـ  ػ ق ا تيةقيػا  كاػاف تيلػؿ  لػؾ

إلياػػة ال  نػػا  لػػؾ  كل  نػػا أف تط ػػ  ازيػػخان اػػف الال كاػػةع اػػف ثػػـ اػػ م ةػػؿ اػػنتيف  كةػػ لؾ ة اػػة ط اػػع    إزا  ػػة
تقكـ ال  نا   ف ط يؽ ارايف اللةـ  اتقخيـ تق يػ  اػنكم  ػف أ اةلاػة إلػى ال اليػا اللةاػا   كالخكؿ ارط اؼأ 
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ط اؼ  كي كز لاة إاخا  اقت ابةع كتكصيةع  ةاا ااتنةخان إلى خ ااتاة ل تقة ي  كالال كاةع الكا خم اف الخكؿ ار
كيػػتـ إاػػ غ  ػػ ق ا قت ابػػةع كالتكصػػيةع اللةاػػا إلػػى ال اليػػا اللةاػػا اشػػيك ا اايػػا ا بظػػةع قػػخ تاػػخياة الػػخكؿ 

 ارط اؼأ 
أ ضػة  اةتااػة لاػخم   كانتقػة  كضع نظةااػة الػخاق بكفقة ل اةخم اللةش م اف ا تيةقيا ال  نا و  ولى 

تلقػخ ال  نػا ا تاة ةتاػة  ػةخم   ك أف تزكيػخ ال  نػا اااةنتاػةيتػكلى اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم     ػى أف  انتيف
 فب اق  اراـ الاتبخمأ 

و  حذدث المذواد مذن الحاديذذة عشذرة إلذى الثالثذذة عشذر عذن  سذوية النزاعذذات والخالفذات بينيذا وبذذين 
تاػ ع خكلػا إ ا ا الدول األ راف بشأن  نفيه مواد اال فاقية وممارس يا لمياميا ، فوفقا لممادة الحاديذة عشذرة 

لاة أف ت يع نظ  ال  نا إلػى  لػؾ  فيف ط ؼ أف خكلا ط فةن أق ل   تضع أبةةـ   ق ا تيةقيا اكضع التنيي   
كتقػػـك ال  نػػا بيننػػ  ايبةلػػا  اػػةلا ليػػع النظػػ  إلػػى الخكلػػا الطػػ ؼ الالنيػػا  كتقػػـك الخكلػػا الا اػػؿ إلياػػة ااكافػػةم 

ةع أك الايةنػػػةع ال زاػػػا ل ػػػ   الااػػػالا اػػػع ارشػػػة م  نػػػخ ال  نػػػا ةتةايػػػةن  فػػػب  ضػػػكف ث ثػػػا أشػػػا   اةريضػػػةب
 نػخ تلػ   تاػكيا الااػالا تاػكيا ا ضػيا لةػػ  ك ا قتضػة  إلػى أيػا تػخااي   ااػة تةػكف قػخ اتقػ تاة لتػػخا ؾ اراػ أ 

اػػة اػػام إ ػػ ا  رقػػ  اتػػة  لااػػة  قػػ ؿ اػػتا أشػػا  اػػف الػػخ ت قػػب  الطػػ فيف إاػػة  ػػف ط يػػؽ الايةكضػػةع الثنةنيػػا كا 
ا اػؿ إلياػػة ل  اػةلا اركلػػى  يةػكف رم اػػف الػخكلتيف بػؽ إبةلػػا الااػالا اػػ م أقػ ل إلػػى ال  نػا ايشػػلة  الخكلػا ال

تنظ  ال  نا فب أيػا ااػالا ابةلػا إلياػة الػخ ا اػتيثةؽ اػف أنػه قػخ  كت ا ه إلياة ةاة ت ا ه إلى الخكلا ارق لأ 
القضيا  كفقػةن لااػةخم القػةنكف الػخكلب الالتػ ؼ  تـ ال  ك  إلى  ايع ط ؽ التظ ـ الاب يا الاتكف م كااتنيةخ ة فب

 ااة  اكاةن  ك  تنطاؽ   ق القة خم فب البة ع التب ياتة ؽ فياػة إ ػ ا  الػتظ ـ اػخخان تت ػةكز البػخكخ الالقكلػاأ
ي ػػكز ل  نػػا فػػب أيػػا ااػػالا ابةلػػا إلياػػة  أف تط ػػ  إلػػى الػػخكلتيف الطػػ فيف  الالنيتػػيف تزكيػػخ ة اايػػا ال كاػػةع  ك

يبػؽ لةػؿ خكلػا اػف الػخكلتيف الطػ فيف الالنيتػيف   نػخ نظػ  ال  نػا فػب أيػا ااػالا تتنةكلاػة  كاع شػاف أ أق ل  
إييػػةخ ااثػػػؿ لاػػة ل شػػت اؾ فػػػب أ اػػةؿ ال نػػا  خكف التاتػػػع ابػػؽ التصػػكيع  طػػػكاؿ فتػػ م النظػػ  فػػػب    ػػ ق الاػػةخم
 الااالاأ 

يػػع الال كاػػةع التػػب ت ا ػػة  زاػػا الػػخ بصػػكلاة   ػػى  ا كفقػػة ل اػػةخم الثةنيػػا  شػػ   نػػي  ال  نػػاويقذذوم 
كقيةااػػة اتػػخقيقاة كاقة نتاػػة  اتليػػيف  ينػػا تكفيػػؽ قةصػػا  يشػػة  إلياػػة فياػػة ي ػػب اةاػػـ "الاينػػا"و تتػػالؼ اػػف قااػػا 

يف أ ضػة  الاينػا ااكافقػا ط فػب يػأشقةص ي كز أف يةكنكا اػف أ ضػة  ال  نػا أك اػف  يػ  أ ضػةناة  كيػتـ تل
الالنيتػػيف ارفػػةخم اػػف ااػػة ياة البايػػخم اةيػػا الكصػػكؿ إلػػى بػػؿ كخم ل ااػػالا النػػزاع اةر اػػةع  كتتػػة  ل ػػخكلتيف 
 نخ تل   كصكؿ الخكلتيف الط فيف فب النزاع ق ؿ ث ثػا أشػا  إلػى اتيػةؽ  ك   ى أاة  ابت اـ   ق ا تيةقياأ

ناة  ػب   ى تةكيف الاينػا ة اػة أك الضػاة  تقػـك ال  نػا اةنتقػة  ار ضػة   يػ  الاتيػؽ   ػياـ اػف اػيف أ ضػة
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يلاػػػؿ أ ضػػػة  الاينػػػا فياػػػة اصػػػيتاـ الشقصػػػيا  ك  ي ػػػكز أف يةكنػػػكا اػػػف ك اػػػة قت اع الاػػػ م كاا  ايػػػا الث ثػػػيفأ 
تنتقػػ  الاينػػا  نياػػاة كتضػػع الاينػػاأ ك اػػكاطنب الػػخكلتيف الطػػ فيف فػػب النػػزاع أك الػػخكؿ  يػػ  ارطػػ اؼ فػػب  ػػ ق 

تػكف   كبخم  أك فب أم اةةف انةاػ  رقػ  تلينػه  تلقخ ا تاة ةتاة  ةخم فب اق  اراـ الات   كنظةااة الخاق ب
تتقةاـ الخكلتةف الط فةف فب  كأيضةي ل اينا الاناثقا  ف أم نزاع ايف خكلتيف اف الخكؿ ارط اؼ قخاةع اراةنا 

لألاػيف    كالنزاع اةلتاةكم اخاخ  ايع نيقػةع أ ضػة  الاينػا كفقػةن لتقػخي اع يضػلاة اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم
لألاـ الاتبخم ا طا القيةـ   نخ ال زكـ  اخفع نيقةع أ ضة  الاينػا قاػؿ اػخاخ الػخكلتيف الطػ فيف فػب النػزاع اللةـ 
تكضع الال كاةع التب بص ع   ياة ال  نا كقةاع اتخقيقاة كاقة نتاة تبع تص ؼ الاينا التػب ي ػكز    كلاة 

 ع أق ل  اع شافأ لاة أيضةن أف تط   إلى الخكلتيف الالنيتيف تزكيخ ة اايا ال كاة
اتػى ااػتنيخع الاينػا النظػ  فػب الااػالا  اي ػخاخ تق يػ  تقخاػه و قوم الييئة وفقا لممادة الثالثة عشر 

إلػػػى  نػػػي  ال  نػػػا  يتضػػػاف النتػػػةن  التػػػب تكصػػػ ع إلياػػػة اشػػػاف  ايػػػع الااػػػةنؿ الكقةنليػػػا الاتصػػػ ا اػػػةلنزاع اػػػيف 
يقػـك  نػي  ال  نػا ايناػة  تق يػ  الاينػا ك نزاع بػ ن كخيػةنأ الط فيف  كيضـ التكصيةع التب قخ ت ا ة ا ناا لبؿ ال

إلى ةؿ خكلا اف الخكلتيف الط فيف فب النزاع  كتقـك ةؿ انااة  فػب  ضػكف ث ثػا أشػا   اػي  ـ  نػي  ال  نػا 
يقػـك  نػي  ال  نػا  الػخ انقضػة  اليتػ م الانصػكص ك اقاكلاػة أك  ػخـ قاكلاػة ل تكصػيةع الػكا خم فػب تق يػ  الاينػاأ 

ايناػػػة  تق يػػػ  الاينػػػا كايػػػةنب الػػػخكلتيف الطػػػ فيف الالنيتػػػيف إلػػػى اػػػةن  الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ ارقػػػ ل فػػػب  ػػػ ق   ياػػػة  
 ا تيةقياأ 

ريػا خكلػا طػ ؼ أف تل ػف فػب أم بػيف أناػة تلتػ ؼ اةقتصػةص ال  نػا وأجازت المادة الرابعذة عشذر 
الػػخاق يف فػػب ك يػػا  ػػ ق الخكلػػا الطػػ ؼ  فػػب ااػػت ـ كخ ااػػا ال اػػةنؿ الاقخاػػا اػػف ارفػػ اخ أك اػػف  اة ػػةع ارفػػ اخ

كالػػ يف يػػخ كف أناػػـ ضػػبةية أم انتاػػةؾ اػػف  ةنااػػة رم بػػؽ اػػف البقػػكؽ الاقػػ  م فػػب  ػػ ق ا تيةقيػػا  ك  ي ػػكز 
 أف تل ػف ريػا خكلػا طػ ؼةاػة أنػه ل  نا اات ـ أيا  اةلا تتل ؽ اايا خكلا ط ؼ لـ تصػخ  اثػؿ  ػ ا ار ػ فأ 

فػػػب إطػػػة  نظةااػػػة القػػػةنكنب القػػػكاب يةػػػكف اقتصػػػةن اةاػػػت ـ كنظػػػ  ليػػػيف  اػػػةز  ػػػف إنشػػػة  أك ت ا تيةقيػػػافػػػب 
يف فب ك يتاة كال يف يخ كف أناـ ضبةية انتاةؾ رم اف ارف اخ ك اة ةع ارف اخ الخاق  ا لتاةاةع الاقخاا اف

قػػـك ك  ػػى أف ت أالبقػػكؽ الاقػػ  م فػػب  ػػ ق ا تيةقيػػا كيةكنػػكف قػػخ ااػػتنيخكا طػػ ؽ الػػتظ ـ الاب يػػا الاتػػكف م ارقػػ ل
كااػـ ال اػػةز الانشػػا أك الالػيف لػػخل اراػيف اللػػةـ اي اػػةؿ  اناػػةالخكلػا الطػػ ؼ الالنيػا اييػػخاع ار ػػ ف الصػةخ  

صك   نااة إلى الخكؿ ارطػ اؼ ارقػ ل  كي ػكز اػب   ػ ا ار ػ ف فػب أم كقػع ايشػلة  ي اػؿ إلػى اراػيف 
الانشػا أك   يبػتيظ ال اػةز كلتب تةكف قيخ نظ  ال  نػاأ لا ا الاب  أم أث  فب ال اةنؿ اخكف أف يةكف اللةـ  
اا ؿ ل لتاةاةع  كيقكـ انكيةن اييخاع اراػيف اللػةـ  اػف قػ ؿ القنػكاع الانةاػاا  صػك ان اصػخقا لاػ ا   الاليف

يةكف ل ا تا   إ ا لـ ين   فػب البصػكؿ   ػى اػة ط اػه  كالا ؿ    ى أف   ت اع ابتكيةتاة   ى ال ااك أ 
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تقػكـ ال  نػا  اػ ان   كالبؽ فب إاػ غ شػةكاق إلػى ال  نػا فػب  ضػكف اػتا أشػا أ   ال اةز الانشا أك الاليفاف 
اةات  ة  نظ  الخكلا الطػ ؼ الاػخ ى انتاةةاػة رم بةػـ اػف أبةػةـ  ػ ق ا تيةقيػا إلػى أيػا شػةكل أا ةػع إلياػة  

ا إ  ااكافقتػػه أك اكافقتاػػة الصػػ يبا  ك  إ  أنػػه   ي ػػكز ةشػػؼ  كيػػا اليػػ خ الالنػػب أك  اة ػػةع ارفػػ اخ الالنيػػ
تقـك الخكؿ الات قيا فب  ضكف ث ثػا أشػا   ااكافػةم ك الاصخ أ ا اكلا ي كز ل  نا أف تقاؿ اات ـ أيا  اةنؿ 

ال  نا اةريضةبةع أك الايةنةع الةتةايا ال زاا ل    الااالا  اػع ارشػة م   نػخ ا قتضػة   إلػى أيػا تػخااي  قػخ 
تنظػػ  ال  نػػا فػػب ال اػػةنؿ فػػب ضػػك   ايػػع الال كاػػةع الاػػكف م لاػػة اػػف الخكلػػا  كاة لتػػخا ؾ اراػػ أ تةػػكف اتقػػ ت

الط ؼ الالنيا كاف الا تا   ك  ي كز ل  نا أف تنظ  فب أيا  اةلا اف الا تا  إ  الخ ا اتيثةؽ اف ةكنػه 
بػػة ع التػػب ياػػتة ؽ فياػػة إ ػػ ا  قػػخ ااػػتنيخ  ايػػع طػػ ؽ ال  ػػكع الاب يػػا الاتةبػػا  ك  تنطاػػؽ  ػػ ق القة ػػخم فػػب ال

تقػػػـك ال  نػػػا ااكافػػػةم الخكلػػػا الطػػػ ؼ الالنيػػػا كالا ػػػتا  اة قت ابػػػةع  كالػػػتظ ـ اػػػخخان تت ػػػةكز البػػػخكخ الالقكلػػػاأ 
ال اػػةنؿ  ك نػػخ اػػ ق ق ي  ػػة الاػػنكم اػػك زان ات ا ػػب ال  نػػا تضػػايف تك  ػػى أف كالتكصػػيةع التػػب قػػخ تػػ ل إاػػخا  ةأ 

  ياػخأ ك بةتاػة كتكصػيةتاةأ اػا اػف الػخكؿ ارطػ اؼ الالنيػا  كاقت  كالايةنػةع الاقخ ريضػةبةعا قتضة   اػك زان اة
إ  الػخ قيػةـ  شػ  اػف الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  ػ ق  اػ يةاقتصةص ال  نا فب ااةشػ م الكظػةنؼ الانصػكص   ياػة 

 أا تيةقيا   ى ارقؿ ايصخا  ار  نةع ال زاا 
تبقيػػؽ أ ػػ اض إ ػػ ف اػػن  ا اػػتق ؿ ل ا ػػخاف  اةنتظػػة  وأكذذدت المذذادة الخامسذذة عشذذر عمذذى أنذذو 
ةػةنكف اركؿ/ خياػاا   :9و الاػال ف فػب ;9 خ ػ  :9;9كالشػلك  الااػتلا م الػكا خم فػب قػ ا  ال اليػا اللةاػا 

  تيػػ ض أبةػػةـ  ػػ ق ا تيةقيػػا أم تقييػػخ لبػػؽ تقػػخيـ ا لتاةاػػةع الػػ م انبتػػه لاػػ ق الشػػلك  الصػػةكؾ  2>?9
كنظاع  اع الاةخم فى اليقػ م الثةنيػا اناػة ت قػى ال  نػا اتبخم ككةة تاة الاتقصصاأ الخكليا ارق ل أك اراـ ال

اف  ينةع اراـ الاتبخم الالنيا اةلااةنؿ الاتص ا ااةش م اااةخم   ق ا تيةقيا كأ  اضاة  كاانةااا نظ    ق 
لا اةلكصػةيا ك يػ  الاتاتلػا الاينةع فب ا لتاةاةع الال كضا   ياػة كالاقخاػا إلياػة اػف اػةةف ارقػةليـ الاشػاك 

و صػػك  ت ػػؾ ;9 خ ػ  :9;9اػػةلبةـ الػػ اتب كاػػةن  ارقػػةليـ ارقػػ ل التػػب ياػػ م   ياػػة قػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا 
تت قػى ال  نػا اػف  ينػةع اراػـ الاتبػخم الاقتصػا ناػقةن ةاػة ا لتاةاةع كتناب إلياة ر ا  ة كتكصيةتاة اشاناةأ 

شػ يليا أك القضػػةنيا أك ارخا يػا أك التػخااي  ارقػػ ل  الاتصػ ا ااةشػ م اااػػةخم اػف التقػة ي  الاتل قػػا اةلتػخااي  الت
 ػػػ ق ا تيةقيػػػا كأ  اضػػػاة التػػػب تطاقاػػػة الػػػخكؿ القةناػػػا اػػػةرخا م فػػػب ارقػػػةليـ كتاػػػخم ال  نػػػا لاػػػ ق الاينػػػةع ر ا  ػػػة 

 ي  التػب ت قتاػة اػف  ينػةع  لتاةاػةع كالتقػةي  ة إلى ال اليػا اللةاػا اػك زان اةتخ ا ال  نا فب تق   ككتكصيةتاةأ 
ت ػػتا  اػػف اراػػيف اللػػةـ كل  نػػا أف اراػـ الاتبػػخم  كةػػ لؾ ر ا  ػػة كتكصػػيةتاة اشػػاف  ػػ ق ا لتاةاػػةع كالتقػػة ي أ 

لألاـ الاتبخم تزكيخ ة اةؿ الال كاةع الاتص ا اا  اض   ق ا تيةقيا كالاتكف م لخيه اشاف ارقةليـ الاشػة  إلياػة 
 ا تيةقيا أ فب 
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الاػػة  كااػػلة أاػػةـ اػػاؿ تاػػكيا الق فػػةع  >9فتبػػع الاػػةخم الخالفذذات والمنازعذذات بشذذأن اال فاقيذذة :   سذذوية -
اربةةـ الاتل قا اتاكيا الانةز ػةع أك باػـ  كالانةز ةع الاتل قا اتطايؽ   ق ا تيةقيا بي  نصع   ى تطايؽ

ع ارقػػػ ل الاتل قػػػا اتاػػػكيا الشػػػةةكم كالانصػػػكص   ياػػػة فػػػب  ػػػ ق ا تيةقيػػػا خكف ارقػػػ ؿ اػػػام اػػػف ار ػػػ ا ا
الانةز ػػػةع أك باػػػـ الشػػػةةكم فػػػب ايػػػخاف التاييػػػز كالاقػػػ  م فػػػب الصػػػةكؾ التااياػػػيا لألاػػػـ الاتبػػػخم ككةة تاػػػة 

  تبػكؿ ت ػؾ اربةػةـ خكف ل ػك  الػخكؿ ةاػة الاتقصصا أك فب ا تيةقيةع الالتاخم اف قاؿ الاينػةع الاػ ةك م  
 ز ةع كفقةن ل تيةقةع الخكليا اللةاا أك القةصا النةف م فياة ايناةأ ارط اؼ إلى إ  ا اع أق ل لتاكيا الانة

كالاػكاخ اػف الاػةخم  الفصذل الثالذثاالنضمام لال فاقية ودخوليا حيز النفاه و عذديميا والخذروج منيذا :  نذاول  -
ا  ضػك فػب اتةبػا لتكقيػع أيػا خكلػأف ا تيةقيػا  =9انضاةـ الخكؿ إلياػة بيػ  قػ  ع الاػةخم  82إلى الاةخم  =9

اراـ الاتبخم أك  ضك فب أيا كةةلا اف كةة تاة الاتقصصا  كأيا خكلػا طػ ؼ فػب النظػةـ اراةاػب لابةاػا 
   كاللخؿ الخكليا  كأيا خكلا أقػ ل خ تاػة ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم إلػى أف تصػا  ط فػةن فػب  ػ ق ا تيةقيػا

ةاة يتػة  كفقػة ل اػةخم ل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ تقضع   ق ا تيةقيا ل تصخيؽ  كتكخع صةكؾ التصخيؽ لخ
يقػع ا نضػاةـ اييػخاع  الاػةاقا  كا نضاةـ إلػى  ػ ق ا تيةقيػا ريػا خكلػا اػف الػخكؿ الاشػة  إلياػة فػب اليقػ م  <9

 صؾ انضاةـ لخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ 
ا تيةقيػا فػب اليػـك الث ثػيف التػةلب لتػة يا ياػخأ نيػة   ػ ق  أ ػؿ نيػة  ا تيةقيػا بيػ  ?9كبخخع الاػةخم  

 الػخكؿ التػب تصػخؽ  أاػة  إيخاع كثيقا التصخيؽ أك ا نضاةـ الاةالا كاللش يف لخل ارايف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم
  ق ا تيةقيا أك تنضـ إلياة الخ أف يةكف قخ تـ إيخاع كثيقا التصخيؽ أك ا نضاةـ الاةالا كاللش يف فياخأ    ى

 ق ا تيةقيا إزا  ةؿ اناة فب اليكـ الث ثيف التةلب لتة يا إيخاع صؾ تصخيقاة أك صؾ انضاةااةأ نية    
 والمءذذات المع مذذدة : و عذذديميا و سذذوية النزاعذذات بشذذأنياإجذذراءات الذذ حفظ عمذذى اال فاقيذذة والخذذروج منيذذا  -

كفقػة ل اػةخم اللشػ يف لاتبػخم يتػكلى اراػيف اللػةـ لألاػـ ابيػ     ق ار ػ ا اع   ;8إلى  82نظاع الاكاخ اف
ت قب التبيظةع الااخام اف الخكؿ لخل تصخيقاة   ى   ق ا تيةقيػا أك انضػاةااة إلياػة كتلاػيـ  ػ ق التبيظػةع 
  ػػى  ايػػع الػػخكؿ التػػب تةػػكف أط افػػةن فػػب  ػػ ق ا تيةقيػػا أك قػػخ تصػػا  أط افػػةن فياػػة  كتقػػكـ ةػػؿ خكلػػا لػػخياة أم 

اللةـ  فب  ضكف تاليف يكاةن اف تة يا التلايـ الا ةك   الخـ قاكلاة  ا ت اض   ى أم تبيظ ايا غ ارايف
  ياػا  اػام تبيػظ يةػكف انةفيػةن لاكضػكع  ػ ق ا تيةقيػا  كاقصػخ ة  ةاػة   ياػا  اػام تبيػظ ك  لا ا التبيظأ

ا تػ ض يةكف اف شانه تلطيؿ  اؿ أيا  ينا اف الاينةع الانشػام ااػة  كيلتاػ  الػتبيظ انةفيػةن أك تلطي يػةن إ ا 
ي ػػكز اػػب  التبيظػةع فػػب أم كقػػع ايقطػػة  ك   يػه اػػة   يقػػؿ  ػف ث ثػػب الػػخكؿ ارطػ اؼ فػػب  ػػ ق ا تيةقيػاأ 

نقػض  89كفقػة ل اػةخم لةؿ خكلا طػ ؼ ك تة يا اات اهأ  اللةـ  كياخأ نية    ا ارقطة  افيك ه إلى ارايف 
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خم  كياػػخأ نيػػة  الػػنقض الػػخ  ػػةـ اػػف ك كخ  ػػ ق ا تيةقيػػا ايشػػلة  ةتػػةاب ت اػػ ه إلػػى اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػ
 ارشلة  إلى ارايف اللةـأ 

 فػب بػةؿتاكيا النزاع ايف الخكؿ ارط اؼ اشاف تياي  ا تيةقيػا بيػ  قػ  ع أنػه  22المادة ونظمت 
أم نزاع ايف خكلتيف أك أةثػ  اػف الػخكؿ ارطػ اؼ اشػاف تياػي   ػ ق ا تيةقيػا أك تطايقاػة كتتلػ   تاػكيته  نشك 
ةكضا أك ار  ا اع الانصكص   ياة ص ابا فػب ا تيةقيػا  يبػةؿ النػزاع  انػة    ػى ط ػ  أم طػ ؼ اػف اةلاي

 أط افه  إلى ابةاا اللخؿ الخكليا ل يصؿ فيه  اة لـ يتيؽ الاتنةز كف   ى ط يقا أق ل لتاكيتهأ 
 ة م ةتةايا إ ةخم النظ  فب   ق ا تيةقيا  اا ط  ريا خكلا ط ؼ فب أم كقع   23المادة وأجازت 

تاػػع ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم فػػب القطػػكاع التػػب قػػخ ي ػػـز    ك اك اػػا إلػػى اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم
 ايػػػع الػػػخكؿ إاػػػ غ لألاػػػـ الاتبػػػخم   ػػػى اراػػػيف اللػػػةـ  24 كأك اػػػع الاػػػةخم اتقة  ػػػة فػػػب صػػػخخ  ػػػ ا الط ػػػ أ 

شػلة اع القػ كا كالػنقض القةصػا ااػة أ تة يا اػخ  نيػة   ػ ق ا تيةقيػا كالتصخيقةع كا نضاةاةع ك ةلتكقيلةع ا كا 
 يزيػػػا  اراػػاةنيا كارن ال ةػػةع الالتاػػخم كالاكخ ػػا ااػػة ا تيةقيػػا فػػى اراػػـ الاتبػػخم ك ػػى   25وحذذددت المذذادة 

 كال كايا كالصينيا كالي ناياأ 
 حقوق ال فل : -ب

الصػػةخ   ػػف  إ ػػ ف بقػػكؽ الطيػػؿقػػكؽ الطيػػؿ   ػػى تقتصػػ  الاكاثيػػؽ كا تيةقيػػةع الخكليػػا الالنيػػا اب
 فكالا كتكةػػك  ?<?9 فػػى  ػػةـ  تيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ  كةػػ لؾ ا?;?9 ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم فػػى  ػػةـ

الا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة م  تيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ اشػػػاف اشػػػت اؾ ارطيػػػةؿ فػػػب ا قتية يػػػةف الا بقػػػةف ااػػػة ك اػػػة   
ةؿ  بػؽ اةتيةقيػا بقػكؽ الطيػؿ اشػاف ايػع ارطيػالا كتكةػكؿ ا قتيػة م الا  ك 8222فػى  ػةـ الانةز ةع الاا با 

  كفياػة ي ػى  ػ ض لاضػاكف اتيةقيػا بقػكؽ  8222 فػى  ػةـ ة  كفب الاكاخ اراةبياػكااتة ؿ ارطيةؿ فب الاة
 الطيؿ ك  يف الا كتكةكليف  

   ا فاقية حقوق ال فل -1

اػػػخأ   ك ?<?9تشػػػ يف الثػػػةنب / نػػػكفاا   82الاػػػال ف فػػػب  ;8/::ا تاػػػختاة ال اليػػػا اللةاػػػا اق ا  ػػػة 
إيػػخاع صػؾ التصػػخيؽ أك ا نضػػاةـ اللشػػ يف الػػخ    ك?:ااك ػ  الاػػةخم  2??9أي ػػكؿ / اػػاتاا   8نية  ػة فػػب 

  لخل ارايف اللةـ لألـ الاتبخمأ
 تشػػػتاؿ ا تيةقيػػػا   ػػػى خياة ػػػا كث ثػػػا أ ػػػزا  تضػػػـ أ الػػػا كقااػػػيف اػػػةخم   تػػػنظـ كتقػػػنف ا لتزااػػػةع
كالضػػػكااط التػػػى يتلػػػيف   ػػػى الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ تنييػػػ  ة   كاقتصةصػػػةع ل نػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ كا ػػػة ع التناػػػيؽ 
كالتلػػةكف ايناػػة كاػػػيف الػػخكؿ ارطػػ اؼ   كا  ػػػ ا اع انضػػاةـ الػػخكؿ إلياػػػة كالقػػ كا اناػػة كتلػػػخيؿ اكاخ ػػة كتاػػػكيا 

 النزا ةع اشاناة أ 



132 

 

ك لؾ   ى ضك  اة  قيا فى الخياة ا انط قةتاة كأ خافاةبخخع ا تيةمن مقات ومر كزات وأىداف اال فاقية:  -
أف  كاقتنة ة افأف ل طيكلا البؽ فب   ةيا كااة خم قةصتيف  اف ب ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف ف ك خ

ارا م  اة تاة  ة الكبخم اراةايا ل ا تاع كالاينا الطايليا لناك ك فة يا  ايع أف اخ ة كاقةصا ارطيةؿ  
تكلى الباةيا كالااة خم ال زاتيف لتتاةف اف ا ضط ع الةةاؿ اااالكليةتاة خاقؿ الا تاع   يناةب أف
ااف الطيؿ  ةب تت   ع شقصيته ت    ة ةةا  كاتنةاقة  يناةب أف ينشا فب اينا  ةن يا فب  ك اف كارق ا  

ا فب الا تاع كت ايته ا ك  الاثؿ إ خاخ الطيؿ إ خاخا ةةا  ليبية بيةم ف خيكة لؾ الالةخم كالاباا كالتية ـ  
ك الل ية الال نا فب ايثةؽ اراـ الاتبخم  كقصكصة ا ك  الا ـ كالة ااا كالتاةا  كالب يا كالااةكام كارقة   

كفب  :8?9إ  ف  نيؼ لبقكؽ الطيؿ للةـ  ا تاةخا   ى اة ك خ فىالبة ا إلى تكفي    ةيا قةصا ل طيؿ 
كالالت ؼ اه فب  ?;?9تش يف الثةنب/ نكفاا   82ته ال اليا اللةاا فب إ  ف بقكؽ الطيؿ ال م ا تاخ

ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف كفب اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا  ك اياة فب الاةختيف 
و كفب ;9 و كفب اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  ك اياة فب الاةخم:8ك  89

 النظـ اراةايا كالصةكؾ  اع الص ا ل كةة ع الاتقصصا كالانظاةع الخكليا الالنيا اقي  الطيؿ  
  ااا   خـ نض ه الاخنب كبخخع ا تيةقيا أ خافاة فى تكفي    ةيا قةصا كباةيا ةةفيا ل طيؿ 

ة  ة  فب إ  ف بقكؽ الطيؿ  ااة فب  لؾ باةيا قةنكنيا انةااا  قاؿ الك خم كالخ ة"  ك لؾ ةا   كاللق ب
أبةةـ ار  ف الاتل ؽ اةلااةخم ا  تاة يا كالقةنكنيا الاتص ا اباةيا ارطيةؿ ك  ةيتاـ  اع ا  تاةـ كتطايؽ 

القةص اةلبضةنا كالتانب   ى الصليخيف الكطنب كالخكلب  ك قكا خ اراـ الاتبخم الخنية الناك  يا رخا م 
ةيفوو ك ار  ف اشاف باةيا الناة  كارطيةؿ أثنة  الطكا م كالانةز ةع شالكف قضة  اربخا   قكا خ ا

التلةكف الخكلب لتبايف ظ كؼ اليشا ارطيةؿ فب ةؿ ا خ  ك اياة فب الا خاف   كم   ى تلزيز الاا با  
  أ النةايا
بخخع ا تيةقيا فى الاةخم اركلى اناة الاقصكخ ااصط   الطيؿ الكا خ كالااتقخـ   حديد مص م  ال فل: -

يلنب الطيؿ ةؿ إناةف لـ يت ةكز الثةانا  ش م  اة لـ يا   اف ال شخ قاؿ  لؾ ااك   القةنكف فياة بي  
 الانطاؽ   يهأ 

تنةكلع الاكاخ اف الاةخم الثةنيا  : االل زامات وال دابير ال ى ي عين عمى الدول األ راف العمل عمى   بيقيا -
إلى الاةخم البةخيا كار اليف الضكااط كالتخااي  كا لتزااةع التى ي     ى الخكؿ الانضاا ل تيةقيا القةصا 

البقكؽ الاكضبا فب   ق ابقكؽ الطيؿ   بي  يتك     ى الخكؿ ارط اؼ كفقة ل اةخم الثةنيا ابت اـ 
ضع لك يتاة خكف أم نكع اف أنكاع التاييز  اةض النظ   ف  نص  الطيؿ ا تيةقيا كتضاناة لةؿ طيؿ يق

أك كالخيه أك الكصب القةنكنب   يه أك لكناـ أك  نااـ أك لةتاـ أك خيناـ أك  أياـ الايةاب أك  ي ق أك 
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تتق  الخكؿ   ةاة  أص اـ القكاب أك ارثنب أك ا  تاة ب  أك ث كتاـ  أك اكلخ ـ  أك أم كضع رق 
 اؼ  ايع التخااي  الانةااا لتةيؿ ل طيؿ الباةيا اف  ايع أشةةؿ التاييز أك اللقة  القةناا   ى أاة  ارط

ا ةز كالخم الطيؿ أك اركصية  القةنكنييف   يه أك أ ضة  ارا م  أك أنشطتاـ أك ر اناـ الالا   ناة أك 
ب تتل ؽ اةرطيةؿ  اكا  قةاع ااة فب  ايع ار  ا اع التكأةخع الاةخم الثةلثا   ى أنه أ  التقخاتاـ

االااةع ال  ةيا ا  تاة يا اللةاا أك القةصا  أك الابةةـ أك الا طةع ارخا يا أك الاينةع التش يليا  
الخكؿ ارط اؼ ااف تضاف ل طيؿ الباةيا  تاة  اركؿ لاصةل  الطيؿ اليض ى   كم   ى تلاخ يكلى ا 

بقكؽ ككا اةع كالخيه أك أكصيةنه أك  ي  ـ اف ارف اخ الاانكليف قةنكنة    ا ا يايتهكال  ةيا ال زاتيف ل فة 
يؿ الخكؿ ارط اؼ أف   ةاة تة نه  كتتق  تبقيقة لا ا الة ض  ايع التخااي  التش يليا كارخا يا الا ناا

اة الا طةع تتقيخ الاالااةع كارخا اع كالا افؽ الاانكلا  ف   ةيا أك باةيا ارطيةؿ اةلالةيي  التب كضلت
الاقتصا  ك اياة فب ا ةلب الا اا كالصبا كفب  خخ اكظيياة كص بيتاـ ل لاؿ  كة لؾ اف نةبيا 

 ةية م ارش اؼأ 
ةؿ التخااي  التش يليا كارخا يا ك ي  ة اف التخااي  اتقة  لخكؿ ارط اؼ االرابعة عمى المادة وأوجبت 

كفياة يتل ؽ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا    تيةقياالا ناا ر اةؿ البقكؽ الالت ؼ ااة فب   ق ا
كالثقةفيا  تتق  الخكؿ ارط اؼ   ق التخااي  إلى أقصى بخكخ اكا خ ة الاتةبا  كبيثاة ي ـز  فب إطة  التلةكف 

 الخكلبأ 
الخكؿ ارط اؼ ااالكليةع كبقكؽ ككا اةع الكالخيف  ةاة أةخع الاةخم القةااا   ى ض ك م ابت اـ

 نخ ا قتضة   أ ضة  ارا م الاكالا أك ال اة ا باااة ينص   يه الل ؼ الاب ب  أك اركصية  أك أك  
 ي  ـ اف ارشقةص الاانكليف قةنكنة  ف الطيؿ  فب أف يكف كا اط يقا تتيؽ اع قخ اع الطيؿ الاتطك م  

 تيةقياأ التك يه كار شةخ الا نايف  نخ ااة اا الطيؿ البقكؽ الالت ؼ ااة فب   ق ا 
وفصمت المواد من السادسة إلى الحادية واألربعين الحقوق المدنية والسياسية واالق صادية 
واالج ماعية والثقافية ال ى ي وجب عمى الدول األ راف  وفيرىا وضمان  مكين ال فل منيا ، و شمل ىهه 

 الحقوق ما يمى : 
 الطيؿ كناكق   الاةخم الاةخاا وأالبؽ فى البيةم ااة يشا ه اف أقصى بخ ااةف لاقة   -
 الاةخم الاةالاوأ كال فا كالخيه كت قى   ةيتااة  لخ ك خته فك ا فى ااـ ك نايا لهبؽ الطيؿ ا-
  ى النبك ال م يق ق بؽ الطيؿ فى البيةظ   ى  كيته ااة فب  لؾ  نايته كاااه كص ته اللةن يا  -

 أ ثةاناو  الاةخم ال القةنكف  ك لؾ خكف تخقؿ  ي  ش  ب
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فب بةلا الينا  كالا طةع الاقتصا   الخ تق ي  خـ فصؿ الطيؿ  ف كالخيه   ى ة ق انااة  إ  ضاةف  -
يف  كبؽ الطيؿ انيص  افاثؿ بةلا إاة م الكالخيف الةا ا الطيؿ أك إ اةلااة له  أك  نخاة يلي  الكالخ

قةع شقصيا كاتصة ع ااةش م اكالخيه   ف أبخ اة فب ا بتيةظ اصك م انتظاا ال الانيصؿ  ف كالخيه أك 
 أ    الاةخم التةالاو إ  إ ا تلة ض  لؾ اع اصةل  الطيؿ اليض ى

بؽ الطيؿ ككالخيه فب اةةخ م أم ا خ  ااة فب  لؾ ا خ ـ  ـ  كفب خقكؿ ا خ ـأ ك  يقضع البؽ فب اةةخ م  -
اةيا اراف الكطنب  أك النظةـ اللةـ  أك أم ا خ إ  ل قيكخ التب ينص   ياة القةنكف كالتب تةكف ض ك يا لب

الصبا اللةاا  أك ااخا  اللةاا أك بقكؽ ااق يف كب يةتاـ كتةكف اتيقا اع البقكؽ ارق ل الالت ؼ ااة 
 أ  الاةخم اللةش مو فب   ق ا تيةقيا

  كتش يع  ك اتخااي  لاةةفبا نقؿ ارطيةؿ إلى القة ا ك خـ  كختاـ اصك م  ي  اش اتقة  الخكؿ ارط اؼ -
لا ا الة ض   الاةخم   قخ اتيةقةع ثنةنيا أك اتلخخم ارط اؼ أك ا نضاةـ إلى اتيةقةع قةناا  ق الخكؿ   ى 
 أالبةخيا  ش مو

بؽ الطيؿ فى تةكيف ر انه القةصا كبؽ التلاي   ناة اب يا قةصا فى  ايع الااةنؿ كار  ا اع  -
  لثةنيا  ش مو أالقضةنيا كارخا يا التى تااه   الاةخم ا

  كااة   يا  بقكؽ  الال كاةع كارفةة  كت قياة كا  ا تاةبؽ الطيؿ فى ب يا التلاي  كط    ايع أنكاع  -
  الاةخم الثةلثا  باةيا اراف الكطنب أك النظةـ اللةـ  أك الصبا اللةاا أك ااخا  اللةااالةي  كاالتاـ ك 

 أ  ش و 
اركصية  القةنكنييف  كبقكؽ ككا اةع الكالخيف   كابت اـ كالك خاف كالخيفؽ الطيؿ فب ب يا الية  ابت اـ ب -

   ا البؽ  الاةخم ال االا  ش و أ  يه فب تك يه الطيؿ فب ااة اا 
لصيةنا اراف الكطنب ك خـ تقييخ ة إ   فب ب يا تةكيف ال اليةع كفب ب يا ا  تاةع الا اببؽ الطيؿ  -

للةـ  أك لباةيا الصبا اللةاا أك ااخا  اللةاا أك لباةيا بقكؽ الةي  ك أك الا اا اللةاا أك النظةـ ا
 أ   الاةخم القةااا  ش و ب يةتاـ

 ي  قةنكنب ل طيؿ فب بيةته القةصا أك أا ته أك انزله أك ا اا ته  ك    خـ  كاز أل إ  ا  أك تخقؿ  -
 أ   الاةخم الاةخاا  ش و أم ااة   ي  قةنكنب اش فه أك االته

الكطنيا كالخكليا  كاقةصا ت ؾ التب ار  ايا بصكؿ الطيؿ   ى الال كاةع كالاكاخ اف شتى الاصةخ   -
تاتاخؼ تلزيز  فة يته ا  تاة يا كال كبيا كالالنكيا كصبته ال اخيا كاللق ياأ كتبقيقة لا ق الةةيا  تقـك 

كالاكاخ  اع الانيلا ا  تاة يا كالثقةفيا الخكؿ ارط اؼ ااة ي ب  تش يع كاةنط ار  ـ   ى نش  الال كاةع 
تش يع التلةكف الخكلب فب إنتةا كتاةخؿ كنش    ق الال كاةع كالاكاخ اف شتى الاصةخ  الثقةفيا ك  ل طيؿ  
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تش يع كاةنط ار  ـ   ى إي    نةيا قةصا  كتش يع إنتةا ةت  ارطيةؿ كنش  ة  ك كالكطنيا كالخكليا  
 كؿ ال م ينتاب إلى ا اك ا اف ا اك ةع ارق يةع أك إلى الاةةف ارص ييف  ل بتية ةع ال ةكيا ل طي

 الاةخم الاةالا تش يع كضع ااةخم تك يايا ا ناا لكقةيا الطيؿ اف الال كاةع كالاكاخ التب تض  اصةلبه  
  ش و أ

كاللاؿ   ى   يا الطيؿالااة خم الا ناا ل كالخيف كلألكصية  القةنكنييف فب ا ضط ع اااالكليةع ت ا تقخيـ -
ةؿ التخااي  الا ناا لتضاف رطيةؿ الكالخيف اللةا يف   كاتقة  تطكي  االااةع كا افؽ كقخاةع   ةيا ارطيةؿ

 أ   الاةخم الثةانا  ش و بؽ ا نتيةع اقخاةع كا افؽ   ةيا الطيؿ التب  ـ اال  كف لاة
كالتل يايا الا ناا لباةيا الطيؿ اف ةةفا أشةةؿ   ايع التخااي  التش يليا كارخا يا كا  تاة يا اتقة  -

اة م الالةا ا أك أاللنؼ أك الض   أك اراة م الاخنيا أك اللق يا  كار اةؿ أك الالةا ا الانطكيا   ى إ اةؿ  كا 
ا اتة ؿ  ااة فب  لؾ اراة م ال نايا  ك ك فب   ةيا الكالخ  الكالخيفو أك الكصب القةنكنب  اركصية  

 أ   الاةخم التةالا  ش و نكنييفو   يه  أك أم شقص رق  يتلاخ الطيؿ ا  ةيتهالقة
ل طيؿ الاب كـ اصيا االقتا أك خاناا اف اينته اللةن يا بيةظة   ى  البؽ فى تكفي    ةيا كااة خم انةااا -

ا اب  أك البضةنا  أك الةيةلا الكا خم فب القةنكف ار  ياةف أف تشاؿ   ق ال  ةيا  كاصةلبه اليض ى  
 أ  الاةخم اللش كفو التانب  أك   نخ الض ك م  ارقةاا فب االااةع انةااا ل  ةيا ارطيةؿ

 ضاةف اصةل  الطيؿ اليض ى  نخ إق ا  أك إ ةزم نظةـ التانى   الاةخم البةخيا كاللش كفو أ -
التاتع اةلبقكؽ  كالا ناا لةيةلا بصكؿ الطيؿ   ى ا ةز   ى  اعاتقة   ايع التخااي  ال زاا  -

الاكضبا فب   ق ا تيةقيا كفب  ي  ة اف الصةكؾ الخكليا ارناةنيا أك الاتل قا ابقكؽ ارناةف التب تةكف 
 أ   الاةخم الثةنيا كاللش كف و  الخكؿ الا ةك م أط افة فياة

ز ا تاةخق   ى فب ظ كؼ تةيؿ له ة ااته كتلز ك ؽ  ق ية أك  اخية ابيةم ةةا ا كة ياا  تاتع الطيؿ الالة -
التل يـ كالتخ ي   كقخاةع ال  ةيا   ااة فى  لؾ بصكله   ى الني  كتيا  اشة ةته اليل يا فب الا تاع

 أ   الاةخم الثةلثا كاللش كفو الصبيا  كقخاةع إ ةخم التا يؿ  كار خاخ لااة اا  اؿ  كالي ص الت فيايا 
ابقه فب ا افؽ   ا ارا اض كا  ةخم التا يؿ الطيؿ فب التاتع اا  ى ااتكل صبب ياةف ا ك ه ك  بؽ -

الصببأ كتا ؿ الخكؿ ارط اؼ قصة ل  اخ ة لتضاف أ  يبـ  أم طيؿ اف بقه فب البصكؿ   ى قخاةع 
تطكي  ال  ةيا الصبيا ك ةيةلا ال  ةيا الصبيا الانةااا لألااةع قاؿ الك خم كالخ ة    ك ال  ةيا الصبيا 

 أ   الاةخم ال االا كاللش كفو  الخيف  كالتل يـ كالقخاةع الاتل قا اتنظيـ ارا مالكقةنيا كار شةخ الاقخـ ل ك 
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بؽ الطيؿ ال م تكخ ه الا طةع الاقتصا ر  اض ال  ةيا أك الباةيا أك   ا صبته الاخنيا أك اللق يا  -
م القةااا   الاةخ فب ا ا لا خك يا ل ل ا الاقخـ ل طيؿ كل ايع الظ كؼ ارق ل  اع الص ا اييخا ه

 أ كاللش كفو
 اتقة   ك كار ةنةع ااة فب  لؾ التاايف ا  تاة بب ةؿ طيؿ فب ا نتيةع اف الضاةف ا  تاة  بؽ -

 أ   الاةخم الاةخاا كاللش كفو قةنكف الكطنبلالتخااي  ال زاا لتبقيؽ ار اةؿ الةةاؿ لا ا البؽ كفقة 
  اع قيةـ الخكؿ كاللق ب كال كبب كالالنكم كا  تاة بةؿ طيؿ فب ااتكل اليشب ا نـ لناكق الاخنب  بؽ -

التخااي  الا ناا اف أ ؿ ااة خم الكالخيف    اةتقة كفقة لظ كفاة الكطنيا كفب بخكخ إاةةنيةتاةارط اؼ  
الااة خم الاةخيا كا اا  الخ ـ  ك اياة كتقخيـ  لااالكليف  ف الطيؿ    ى إ اةؿ  لؾك ي  اة اف ارشقةص ا

   الاةخم الاةالا كاللش كف و أيتل ؽ اةلتة يا كالةاة  كاراةةففياة 
تش يع ك  ةنة ل  ايع  تل يـ ا اتخانب إلزااية كاتةبة اةلالؿ الااة يشا ه  لؾ اف    بؽ الطيؿ فب التل يـ   -

تةبتاة ل ايع ارطيةؿ  كاتق ة  التخااي  تطكي  شتى أشةةؿ التل يـ الثةنكم  اكا  اللةـ أك الاانب  كتكفي  ة كا 
 لؿ التل يـ اللةلب  اشتى ك الانةااا اثؿ إخقةؿ ا ةنيا التل يـ كتقخيـ الااة خم الاةليا  نخ البة ا إلياة  

 لؿ الال كاةع كالااةخم ار شةخيا الت اكيا كالاانيا ك الكاةنؿ الانةااا  اتةبة ل  ايع   ى أاة  القخ اع  
كالتق يؿ اف الخ ع  تخااي  لتش يع البضك  الانتظـ فب الاخا   اتقة ك اتكف م ل ايع ارطيةؿ كفب اتنةكلاـ  

ةةفا التخااي  الانةااا لضاةف إخا م النظةـ فب الاخا     ى نبك يتاشى اع ة ااا ت ؾ الخ ااا   كاتقة  
   الاةخم الثةانا كاللش كفو أالطيؿ ارناةنيا 

تنايا ابت اـ ك   بخ اته اللق يا كالاخنيا إلى أقصى تل يـ الطيؿ نبك  تنايا شقصيا الطيؿ كاكا اه كقخ تك يه -
تنايا ابت اـ  كم الطيؿ  كبقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا كالااةخم الاة اا فب ايثةؽ اراـ الاتبخم  

  أص ن نشا فيه  ك كيته الثقةفيا كلةته كقياه القةصا  كالقيـ الكطنيا ل ا خ ال م يلي  فيه الطيؿ كالا خ ال م
ا ك  اف التية ـ  إ خاخ الطيؿ لبيةم تاتشل  الااالكليا فب ا تاع ب  ك اع الاقت يا  ف بضة ته  كالبضة

 أ   الاةخم التةالا كاللش كف و تنايا ابت اـ الاينا الطايليا ك كالا ـ كالتاةا  كالااةكام ايف ال نايف  
اف  أشقةص اف الاةةف ارص ييفق يةع إثنيا أك خينيا أك لةكيا أك  خـ  كاز ب اةف الطيؿ الانتاى ر -

  الاةخم  أك ااتلاةؿ لةته أك ال ا  اخينه كااة اا شلةن ق اع اقيا أف اخ ال اة ا  اثقةفته البؽ فب أف يتاتع
 أ الث ثكفو

بؽ الطيؿ فب ال ابا ككقع الي اغ  كازاكلا ارللة  كأنشطا ا ات اةـ الانةااا لانه كالاشة ةا اب يا فب  -
ل نشةط الثقةفب كالينب ك ا ات اةاب كأنشطا له ف ص ا ناا كاتاةكيا   كتكفي  يا كفب الينكفالبيةم الثقةف
 أ   الاةخم البةخيا كالث ثكف و أكقةع الي اغ
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بؽ الطيؿ فب باةيته اف ا اتة ؿ ا قتصةخم كاف أخا  أم  اؿ ي    أف يةكف قطي ا أك أف ياثؿ  -
الالنكم  أك ب  أك اصبا الطيؿ أك اناكق الاخنب  أك اللق ب  أك ال كب إ ةقا لتل يـ الطيؿ  أك أف يةكف ضة ا

 لؾ اف التش يليا كارخا يا كا  تاة يا كالت اكيا التب تةيؿ تنيي    كاتقة  الخكؿ ارط اؼ التخااي  ا  تاة ب
ف ض ك كضع نظةـ انةا  لاة ةع اللاؿ كظ كفه  ك خيخ  ا  أخنى أك أ اة  خنية ل لتبةؽ الاؿ  ق ؿ  تب

 أ   الاةخم الثةنيا كالث ثكف و ايلةليا تنيي    ق الاةخم قكاةع أك  زا اع أق ل انةااا لضاةف 
الخكؿ ارط اؼ  ايع التخااي  الانةااا  ااة فب  لؾ التخااي  التش يليا كارخا يا كا  تاة يا اتقة   -

اف ا اتقخاـ  ي  الاش كع ل اكاخ الاقخ م كالاكاخ الاالث م   ى اللقؿ  كلانع ااتقخاـ كالت اكيا  لكقةيا ارطيةؿ 
 أ   الاةخم الثةلثا كالث ثكفو  ارطيةؿ فب إنتةا اثؿ   ق الاكاخ اط يقا  ي  اش ك ا كا ت ة  ااة

ؿ أك إة اق ا  ااة فى  لؾ انع  ب باةيا الطيؿ اف  ايع أشةةؿ ا اتة ؿ ال ناب كا نتاةؾ ال ناب -
ا اتقخاـ ا اتة لب لألطيةؿ فب الخ ة م أك  ي  ة كانع  الطيؿ   ى تلةطب أم نشةط  ناب  ي  اش كع 

   ا اتقخاـ ا اتة لب لألطيةؿ فب الل كض كالاكاخ الخا  مكانع اف الااة اةع ال نايا  ي  الاش ك ا  
 أ الاةخم ال االا كالث ثكفو 

ا ناا الكطنيا كالثنةنيا كالاتلخخم ارط اؼ لانع اقتطةؼ ارطيةؿ أك ايلاـ أك  ايع التخااي  ال اتقة  -
 أ كالث ثكفو   الاةخم القةااا  ا ت ة  ااـ رم   ض اف ار  اض أك اام شةؿ اف ارشةةؿ

  الاةخم الاةخاا  الطيؿ  ياالطيؿ اف اةن  أشةةؿ ا اتة ؿ الضة م اام  ةن  اف  كان   فة باةيا -
 أ  ثكفوكالث
  طيؿ ل تل ي  أك لةي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال  إناةنيا أك الااينا خـ تل يض أل  -

 قكاا ار خاـ أك الا ف اخل البيةم ااا    انـ ي تةااة أشقةص تقؿ أ اة  ـ  ف ثاةنب  ش م  ك خـ ف ض
   اف ب يته اصك م  ي  قةنكنيا أك تلايياأم طيؿ ك خـ ب اةف انا خكف ك كخ إاةةنيا لإلف اا  ناـ  

كاط يقا ت ا ب ابتية ةع اـ ل ة ااا الاتاص ا فب ارناةف ةؿ طيؿ اب كـ اف ب يته ايناةنيا كابت  كالةا ا 
ااة خم اللةؿ طيؿ اب كـ اف ب يته البؽ فب البصكؿ اا  ا   ى    ةاة يةكفارشقةص ال يف ا ةكا انه

الااة خم الانةااا  فض   ف البؽ فب الطلف فب ش  يا ب اةنه اف الب يا أاةـ صنكؼ قةنكنيا ك ي  ة اف ال
  الاةخم الاةالا  الاع فب أم إ  ا  اف   ا القايؿكا  ا   اا أك ا طا اقتصا ااتق ا كابةيخمابة

 أ كالث ثكفو 
الاا با ك اع الص ا  ةز ةعقكا خ القةنكف ارناةنب الخكلب الانطاقا   ياة فب الانابت اـ الخكؿ ارط اؼ  -

ارشقةص ال يف لـ تا   اناـ قا   لضاةف  خـ اشت اؾع التخااي  الااةنا  ا ية اةلطيؿ  اع اتقة  ة  اي
ت نيخ أم شقص لـ تا   انه قا   ش م انا فب قكاتاة   كا اتنةع  ف فب الب  اصك م ااةش م  ش م انا 
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  باةيا ك  ةيا ارطيةؿ الاتاث يف انزاع اا   لضاةفا ية  ايع التخااي  الااةنا      كم   ى اتقة  الاا با
 أ الاةخم الثةانا كالث ثكفو

ةؿ التخااي  الانةااا لتش يع التا يؿ الاخنب كالنياب كا  ةخم ا نخاةا ل طيؿ ال م يقع ضبيا أم شةؿ  اتقة  -
ةةؿ الالةا ا أك اللقكاا اف أشةةؿ ار اةؿ أك ا اتة ؿ أك اراة م  أك التل ي  أك أم شةؿ رق  اف أش

ي  م   ا التا يؿ كا  ةخم ا نخاةا فب   ك  ى أف القةايا أك ال  إناةنيا أك الااينا  أك الانةز ةع الاا با
 أ  الاةخم التةالا كالث ثكفو  اينا تلزز صبا الطيؿ كابت ااه ل اته كة ااته

يثاع   يه  لؾ فب أف يلةاؿ اط يقا تتيؽ  بؽ ةؿ طيؿ يخ ى أنه انتاؾ قةنكف اللقكاةع أك يتاـ ا لؾ أك -
اع  فع خ  ا إباة  الطيؿ اة ااته كقخ ق  كتلزز ابت اـ الطيؿ لاة لتق يف اف بقكؽ ارناةف ك الب يةع 

كتكفي  خك  انة  فب الا تاعأ ااراةايا كت ا ب اف الطيؿ كااتصكا  تش يع إ ةخم انخاةا الطيؿ كقيةاه 
قطة ق ك افت اض ا ا ته إلى أف تثاع إخانته كفقة ل قةنكف  اتاةاه اةنتاةؾ القةنكف   الضاةنةع التةليا له فى بةؿ ا 

كالخيه أك اركلية  القةنكنييف   يه  نخ ا قتضة   كالبصكؿ   ى  الاك اا إليه   ف ط يؽفك ا كااةش م اةلتاـ 
ا طا أك  ينا قضةنيا اقتصا قيةـ  كااة خم قةنكنيا أك  ي  ة اف الااة خم الا ناا ر خاخ كتقخيـ خفة ه  

بضك  ااتشة  قةنكنب أك كاكااتق ا كنزياا اةليصؿ فب خ كاق خكف تاقي  فب ابةةاا  ةخلا كفقة ل قةنكف  
اااة خم انةااا أق ل كبضك  كالخيه أك اركصية  القةنكنييف   يه  اة لـ تلتا  أف  لؾ فب  ي  اص با 

 خـ إة ا ه   ى ارخ   اشاةخم أك ا  ت اؼ ك انه أك بةلته  الطيؿ اليض ى  ك اياة إ ا أق  فب البااةف 
اةل ن   كاات كا  أك تاايف اات كا  الشاكخ الانة ضيف كةيةلا اشت اؾ كاات كا  الشاكخ لصةلبه فب ظؿ 

تاايف قيةـ ا طا اقتصا أك  ينا قضةنيا ااتق ا كنزياا أ  ى كفقة ل قةنكف اي ةخم  كظ كؼ اف الااةكام  
البصكؿ   ى ااة خم ات  ـ شيكم ا ةنة إ ا تل   ك    ا الق ا  كفب أيا تخااي  اي كضا تالة ل لؾ النظ  فب 

تاايف ابت اـ بيةته القةصا تاةاة أثنة   ايع ا ابؿ  ك  ى الطيؿ فاـ ال ةا الااتلا ا أك النطؽ ااة  
لخياـ ار  يا  نتاةؾ قةنكف لي   خكناة تبخيخ اف خنية ييت ض أف ارطيةؿاخكؿ ارط اؼ اع قيةـ الالخ كلأ 

ااتصكا  اتقة  تخااي   نخ ا قتضة  لالةا ا  ال   ارطيةؿ خكف ال  ك  إلى إ  ا اع قضةنيا  ك اللقكاةع  
أكاا     تتة  ت تياةع اقت يا اثؿ  ةاة ش يطا أف تبتـ  بقكؽ ارناةف كالضاةنةع القةنكنيا ابت ااة ةةا 

اشك م  كا قتاة   كالبضةنا  كا اا  التل يـ كالتخ ي  الاانب ك ي  ة اف اخانؿ ال  ةيا كار شةخ كارش اؼ  كال
   اـ كتتنةا  اع ظ كفاـ ك  ااـ   ى الاكا يتال  ةيا الاالاايا  لضاةف الةا ا ارطيةؿ اط يقا ت نـ  فة 

 أ الاةخم ار الكفو
  ك خـ  الخكلب الاة م   ى ت ؾ الخكلابقكؽ الطيؿ كالتب ت خ فب  قةنكف خكلا ط ؼ أك القةنكف إعمال  -

 أ الااة  اةلبقكؽ الكا خم فى ا تيةقيا   الاةخم البةخيا كار اليفو
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تلاخ الخكؿ ارط اؼ ااف تنش  ااةخم ا تيةقيا كأبةةااة   ى نطةؽ كااع اةلكاةنؿ الا ناا كاليلةلا  ايف  -
 أ   الاةخم الثةنيا كار اليف و  الةاة  كارطيةؿ   ى الاكا 

المجنة المعنية بحقوق ال فل؛ اخ صاصا يا و شكيميا وممارس يا لمياميا : نظمت المواد من  -
تشةيؿ ال  نا الالنيا ابقكؽ الطيؿ كاقتصةصةتاة كتنايؽ الل قا الثالثة واألربعين إلى الخامسة واألربعين 
 ؽ اتنيي  ا لتزااةع الكا خم فى ا تيةقيا كتقخيـ كا ا لا التقة ي  ايناة كايف الخكؿ ارط اؼ قةصا فياة يتل

الخك يا الاقخاا اف   ق الخكؿ ل  نا بقكؽ الطيؿ أ فيياة يتل ؽ اتشةيؿ ال نا فقخ أشة ع الاةخم الثةلثا 
التقخـ فى ا تيةقيا كخ ااا  النيا ابقكؽ الطيؿ تضط ع اةلكظةنؼ الانصكص   ياةكار اليف إلى إنشة  ل نا 

ال  نا   ق الؼ ي  ا لتزااةع التب تلاخع ااة فى ا تيةقياأ ك تتال م أب زته الخكؿ ارط اؼ فب ااتيية  تني
يخاف ال م تةطيه   ق ا تيةقياأ اف  ش م قا ا  اف  كم الاةةنا الق قيا ال فيلا كالةية م الالت ؼ ااة فب الا

ايف   ةية ة كيلاؿ  ال   ار ضة  اصيتاـ الشقصيا  أ ضة  ال  نا اف اةنتقة  لخكؿ ارط اؼ كتقـك ا
أ ضة  ال  نا اة قت اع كيتـ انتقة  كيكلى ا  تاة  ل تكزيع ال ة افب اللةخؿ كة لؾ ل نظـ القةنكنيا ال نياياأ 

الا م اف قةناا أشقةص ت شباـ الخكؿ ارط اؼ  كلةؿ خكلا ط ؼ أف ت ش  شقصة كابخا اف ايف   ةية ةأ 
تقة  اركؿ للضكيا ال  نا الخ اتا أشا    ى ارةث  اف تة يا اخ  نية    ق ا تيةقيا كالخ  لؾ ي  م ا نك 

ا م ةؿ انتيفأ كيك ه ارايف اللةـ لألـ الاتبخم قاؿ أ الا أشا    ى ارقؿ اف تة يا ةؿ انتقة   اةلا إلى 
خ ارايف اللةـ قةناا ا تاا ت تياة الخكؿ ارط اؼ يخ ك ة فياة إلى تقخيـ ت شيبةتاة فب  ضكف شا يفأ ثـ يل

الياةنية ا ايع ارشقةص الا شبيف   ى   ا النبك ااينة الخكؿ ارط اؼ التب  شبتاـ  كيا ةاة إلى الخكؿ 
ت  م ا نتقةاةع فب ا تاة ةع ل خكؿ ارط اؼ يخ ك ارايف اللةـ إلى  قخ ة  كارط اؼ فب   ق ا تيةقياأ 

 ق ا  تاة ةع  التب يشةؿ بضك  ث ثب الخكؿ ارط اؼ فياة نصةاة قةنكنية لاة  كفب    فب اق  اراـ الاتبخم
يةكف ارشقةص الانتقاكف للضكيا ال  نا  ـ ال يف يبص كف   ى أةا   خخ اف ارصكاع ك  ى ار  ايا 

ينتق  أ ضة  ال  نا لاخم أ اع انكاعأ  كالاط قا رصكاع ااث ب الخكؿ ارط اؼ البةض يف الاصكتيفأ 
كي كز إ ةخم انتقةااـ إ ا   ل ت شيباـ اف  خيخأ  ي  أف اخم ك يا قااا اف ار ضة  الانتقايف فب 
ا نتقة  اركؿ تنقضب اةنقضة  انتيف  كالخ ا نتقة  اركؿ ااةش م يقكـ  ني  ا  تاةع اةقتية  أااة  

ك أ  ف رم اا  رق  أنه  ي  ا  ا تكفب أبخ أ ضة  ال  نا أك ااتقةؿ أك  ال   ار ضة  القااا اةلق  اأ 
قةخ    ى تاخيا ااةـ ال  نا  تليف الخكلا الط ؼ التب قةاع ات شي  اللضك قاي ا رق  اف ايف   ةية ة ليةاؿ 

أ ضة  اةتااة   كانتقة  نظةااة الخاق باكضع ال  نا كتقـك الاخم الاتاقيا اف الك يا    نة ااكافقا ال  ناأ 
ةع ال  نا  ةخم فب اق  اراـ الاتبخم أك فب أم اةةف انةا  رق  تبخخق ال  ناأ تلقخ ا تاة ك ليت م انتيفأ 

يلةخ النظ  فياة  إ ا اقتضى ارا   فب   ى أف   اةكت تاع ال  نا  ةخم ا م فب الاناأ كتبخخ اخم ا تاة ةت
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للةـ لألـ الاتبخم اة يكف  ارايف ا كا تاةع ل خكؿ ارط اؼ فب   ق ا تيةقيا    نة ااكافقا ال اليا اللةااأ 
يبصؿ أ ضة   كي ـز اف اكظييف كا افؽ  ضط ع ال  نا اصك م فلةلا اكظةنياة ااك     ق ا تيةقياأ 

ال  نا الانشام ااك     ق ا تيةقيا  ااكافقا ال اليا اللةاا    ى اةةف ع اف اكا خ اراـ الاتبخم  كفقة لاة 
 تق  ق ال اليا اللةاا اف ش كط كأبةةـأ 

الخكؿ ااف تقخـ إلى   ق تتلاخ حددت المادة الرابعة والثالثون ال زامات الدول األ راف  جاه المجنة حيث و 
ـ الاتبخم  تقة ي   ف التخااي  التب ا تاختاػة رنية  البقكؽ الالت ؼ ااة اال  نا   ف ط يؽ ارايف اللةـ لأل

ب  ضكف انتيف اف اخ  نية    ق ا تيةقيا اةلنااا ف فب ا تيةقيا ك ف التقخـ الاب ز فب التاتع ات ؾ البقكؽ
الالخم ااك     ق الاةخم اللكااؿ كتكض  التقة ي  ل خكلا الط ؼ الالنيا  كالخ  لؾ ا م ةؿ قا  انكاعأ 

كالصلة  التب تالث    ى خ  ا الكفة  اة لتزااةع الاتلاخ ااة ااك   ا تيةقيا إف ك خعأ كي   أف تشتاؿ 
ي كز ل  نا أف  كى ال كاةع ةةفيا تكف  ل  نا فااة شةا  لتنيي  ا تيةقيا فب الا خ الالنبأ التقة ي  أيضة   

ةاة أك اع  اع الاةخم   ى ال  نا تط   اف الخكؿ ارط اؼ ال كاةع إضةفيا  اع ص ا اتنيي  ا تيةقياأ 
ك  ى أف للةاا ةؿ انتيف  ف ط يؽ الا    ا قتصةخم كا  تاة ب إلى ال اليا اتقخيـ تقة ي   ف أنشطتاة 

 تقة ي  ة   ى نطةؽ كااع ل  ااك  فب ا خاناةأ تتي    ق الخكؿ 
العالقة بين أجيزة ومنظمات األمم الم حدة والمجنة المعنية بحقوق ال فل ل شجيع  45كما نظمت المادة 

ظاا اراـ يةكف اف بؽ الكةة ع الاتقصصا كانال عاون الدولى فى ميدان حماية حقوق ال فل ، بحيث 
الاتبخم ل طيكلا ك ي  ة اف أ ازم اراـ الاتبخم أف تةكف ااث ا لخل النظ  فب تنيي  اة يخقؿ فب نطةؽ ك يتاة 
اف أبةةـ   ق ا تيةقياأ كل  نا أف تخ ك الكةة ع الاتقصصا كانظاا اراـ الاتبخم ل طيكلا كالاينةع 

قا اناة اشاف تنيي  ا تيةقيا فب الا ة ع التب تخقؿ فب الاقتصا ارق ل  باااة ت اق ا ناة  لتقخيـ اشك م 
نطةؽ ك يا ةؿ اناةأ كل  نا أف تخ ك الكةة ع الاتقصصا كانظاا اراـ الاتبخم ل طيكلا ك ي  ة اف أ ازم 

تبيؿ ال  نا  ك اراـ الاتبخم لتقخيـ تقة ي   ف تنيي  ا تيةقيا فب الا ة ع التب تخقؿ فب نطةؽ أنشطتاة  
ة ت اق ا ناة  إلى الكةة ع الاتقصصا كانظاا اراـ الاتبخم ل طيكلا كالاينةع الاقتصا ارق ل أيا بااا

تقة ي  اف الخكؿ ارط اؼ تتضاف ط اة ل اشك م أك الااة خم التقنيتيف  أك تشي  إلى بة تاة لاثؿ   ق الاشك م 
ي كز ل  نا أف ك  اةع أك ارشة اع  أك الااة خم  اصبكاا اا بظةع ال  نا كاقت ابةتاة اصخخ   ق الط

 ي  ا  خ ااةع اةلنيةاا  ناة  ف قضةية ابخخم تتصؿ ابقكؽ الطيؿ اارايف اللةـ  كتكصب ال اليا اللةاا 
تبةؿ اثؿ   ق ا قت ابةع اشاف تنيي  ا تيةقيا ك  ى أف ي كز ل  نا أف تقخـ اقت ابةع كتكصيةع  ةاا ك 

  أ ط ؼ النيا  كتا   ل  اليا اللةاا اصبكاا اتل يقةع الخكؿ ارط اؼكالتكصيةع اللةاا إلى أيا خكلا 
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أف خ ال ز  الثةل  كالاكاخ اف :  إجراءات االنضمام لال فاقية ودخوليا حيز النفاه و عديميا والخروج منيا -
لاة بيز النية  الاةخاا كار اليف إلى ال االا كالقاايف اف ا تيةقيا لتنظيـ إ  ا اع ا نضاةـ ل تيةقيا كخقك 

كالاةخم  >:ك ى   تقت ؼ ةثي ا  اة تـ تنةكله فى ا تيةقيةع الخكليا التى ا ؼ   ضاة   بي  ق  ع الاةخم 
 اع إيخاع الخكؿأاةـ  ايع اة  ا نضاةـ   كااتا ا  فت  اة  التكقيع   ى   ق ا تيةقيا ل ايع الخكؿفت   <:

الخكؿ الانضاا اةلتصخيؽ   ى  =:كطةلاع الاةخم  بخمأ صةكؾ ا نضاةـ لخل ارايف اللةـ لألاـ الات
يخاع   صةكؾ التصخيؽ لخل ارايف اللةـ لألـ الاتبخمأ ا تيةقيا كا 

فب اليـك الث ثيف ال م ي ب تة يا إيخاع صؾ   ةياخأ نية أ ؿ نية  ا تيةقيا بي   ?:كبخخع الاةخم 
  ق ا تيةقيا أك   ى الخكؿ التب تصخؽ   أاة  لاتبخمالتصخيؽ أك ا نضاةـ اللش يف لخل ارايف اللةـ لألـ ا

فب اليكـ الث ثيف ال م ي ب اةلنااا لاة نية  الياخأ فتنضـ إلياة الخ إيخاع صؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ اللش يف  
 تة يا إيخاع   ق الخكلا صؾ تصخيقاة أك انضاةااةأ 

ي كز رم خكلا ط ؼ أف بي  إ  ا  تلخيؿ   ى أل اف نصكص ا تيةقيا  55المادة ونظمت 
يقكـ  نخن  ايا غ الخكؿ ارط اؼ اةلتلخيؿ إلى ارايف اللةـ لألـ الاتبخمأ ال ل تقت   إخقةؿ تلخيؿ كأف تقخاه 

الاقت   اع ط   ايقطة ق ااة إ ا ةةنع   ق الخكؿ تبا   قخ االتا  ل خكؿ ارط اؼ ل نظ  فب ا قت ابةع 
ث   الخكؿ ارط اؼ   ى ارقؿ  فب  ضكف أ الا أشا  اف تة يا   ا كفب بةلا تاييخ   كالتصكيع   ياة

كيقخـ أم تلخيؿ تلتاخق      قخ   ا الاالتا   يخ ك ارايف اللةـ إلى  قخق تبع   ةيا اراـ الاتبخما غال
لخيؿ ياخأ نية  أم ت كأ  ايا اف الخكؿ ارط اؼ البةض م كالاصكتا فب الاالتا  إلى ال اليا اللةاا رق ا قأ 

   كيتـ ا تاةخق  نخاة تق ق ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم كتقا ه الخكؿ ارط اؼ فب   ق ا تيةقيا اا  ايا الث ثيف
تةكف التلخي ع   نخ اخ  نية  ة  ا زاا ل خكؿ ارط اؼ التب قا تاة كتاقى الخكؿ ارط اؼ ارق ل ا زاا 

 قخ قا تاةأ  اابةةـ   ق ا تيةقيا كاايا تلخي ع اةليا تةكف
ت قى نص التبيظةع التب تاخياة الخكؿ كقع باألمين العام لألمم الم حدة  51وأنا ت المادة 

  ي كز إاخا  أم تبيظ يةكف انةفية لاخؼ ا تيةقيا   ك التصخيؽ أك ا نضاةـ  كيقـك اتلايااة   ى  ايع الخكؿ
إشلة  اا ا الالنب إلى ارايف اللةـ لألاـ اب  التبيظةع فب أم كقع اتك يه   كأ ةزع  اع الاةخم ك  ضاة

كيصا    ا ارشلة  نةف  الايلكؿ ا تاة ا اف تة يا ت قيه اف   الاتبخم  ال م يقـك  نخن  ايا غ  ايع الخكؿ اه
 قاؿ ارايف اللةـأ 
رم خكلا ط ؼ أف تناب  اف   ق ا تيةقيا ايشلة  قطب ت ا ه إلى ارايف  52المادة وأجازت 

كطةلاع يصا  ا نابة  نةف ا الخ ا ك  انا   ى تة يا تا ـ ارايف اللةـ   ا ارشلة أ   ك ـ الاتبخماللةـ لأل
أصؿ   ق إيخاع  :;ايناة أك اع الاةخم كخيع لا ق ا تيةقياأ اتلييف ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم  9;الاةخم 
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ا كال كايا كالصينيا كالل ايا كالي نايا  لخل  يزي ا تيةقيا  التب تتاةكل فب الب يا نصكصاة اةرااةنيا كارن
 ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأ 

البرو وكول االخ ياري الممحق با فاقية حقوق ال فل بشأن بيذذع األ فذذال واس ءذذالل األ فذذذال فذ  البءذذذاء  -2
 : وف  المواد اإلباحية

ق ا  كفقة ل 8222/أية  كاةي ;8فب  ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم  ا الا كتكةكؿ اف قاؿ ا تاخ 
إيخاع   كالخ ث ثا شاك  اف  8228/ ةةنكف الثةنب ينةي   <9  كاخأ نية ق فى :;/9>8  قـ ال اليا اللةاا

كيضـ   ا الا كتكةكؿ خياة ا كأ اع  ش م اةخم  تتنةكؿ أ لا ا الا كتكةكؿ  صؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ اللةش 
  كا لتزااةع الاي كضا   ى الخكؿ ارط اؼ ااك اه   كرليةع تنيي ق   كا   ا اع أ خاؼ الا كتكةكؿ كانط قةته 

 ا نضاةـ إليه كتلخي ه أ
  يكتني اتيةقيا بقكؽ الطيؿفيى خياة ا الا كتكةكؿ   تـ تبخيخ  خفه فى تنيي  أ خاؼ كأ  اض 

قةاا  >9ك ;9ك :9ك 99ك 98ك 89ك 99ك 9أبةةااة  ك  اياة الاكاخ  التخااي  التب يناةب ل خكؿ  كا 
ابؽ كالتا يـ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا   ايله كااتة لهارط اؼ أف تتق  ة لةيةلا باةيا الطيؿ اف 

أك  ؿ أف يةكف قطي ان أك يل قؿ تل ياهالطيؿ فب الباةيا اف ا اتة ؿ ا قتصةخم كاف أخا  أم  اؿ يبتا
ا ت ة  الخكلب اةرطيةؿ ككقؼ  ب أك ال كبب أك الق قب أك ا  تاة ب  ا أك اناةنه الاخنب أك اللقتيض  اصب

 اكخ ل فع الا ؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  ك  كااتة لاـ اـالكااع النطةؽ كالاتزايخ ك لؾ لة ض ايل
اكاخ ااتكل الك ب اللةـ اةلبخ اف ط   الااتا ةيف   ى ايع ارطيةؿ كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب ال

تلزيز الش اةا اللةلايا ايف ةةفا ال اةع الية  ا كتبايف ااتكل إنية  القكانيف   ى الصليخ    كاراةبيا
  تنيي  أبةةـ ا نةا  اللاؿ لانع ايع ارطيةؿ كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  ك  الكطنب

الت ة م لألطيةؿ ال م ك اةةفبا ا اتة ؿ ال ناب كار  ف كا نةا  اللاؿ الالتاخيف فب الاالتا  اللةلاب ل
كاةن  الق ا اع كالتكصيةع  اع الل قا  >??9ر /أ اط   99إلى  =8 يقخ فب اتكةاكلـ فب اليت م اف 

 أاا ا الاكضكع الصةخ م  ف الاينةع الخكليا الاقتصا
لانتش م كالاتكاص ا الق ؽ إزا  الااة اا اأاة خكافع كضع   ا الا كتكةكؿ كا تةزاته فتتاثؿ فى 

الاتاث ا فب الايةبا ال نايا التب يتل ض لاة ارطيةؿ اشةؿ قةص  نظ ان رناة ااة اا تش ع اصك م ااةش م 
اف الا اك ةع شخيخم الضلؼ ااة   خخ كتل ض  ى ايع ارطيةؿ كااتة لاـ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  

اتنةا    ى  ي  ياث ف فنا ااتةٌ ا اشةؿ  افكأن  ؿ ال نابارطيةؿ ارنة  لقط  ةاي  قكااه ا اتةفياة 
ع ك ي  ة اف كاف  الاكاخ اراةبيا اشةؿ اتزايخ   ى شاةا ارنت نكالق ؽ اف تصليخ اف يياتةؿ  نايةن  

الاالتا  الخكلب لاةةفبا ااتة ؿ ارطيةؿ فب الاكاخ اراةبيا   ى  نة يؾ  اة انتاى اليه  التةنكلك يةع الاةز ا
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خ كم إلى ت  يـ إنتةا كتكزيع كتصخي  كا  كااتي اخ الاكاخ اراةبيا الو اف ???9 -اةػا ارنت نع  فيينةش
التلةكف اركثؽ كالش اةا ايف البةكاةع تلزيز أ ايا   ك الاتل قا اةرطيةؿ كبيةزتاة  اخان كالت كي  لاة 

ؿ الااة اا فب  لؾ كالتب تشاؿ التق ؼ اة تاةخ نا   ةاع  يتصخل ل لكاا كالصنة ا الاتاث ا فب ارنت نع 
كاليق  كالتيةكع فب ااتكيةع الخقؿ كالايةةؿ ا  تاة يا ا قتصةخيا ال ةن م كتلطؿ الخك  ال م تالخيه ارا  

كؿ نكع ال ن  كالا كؾ ال ناب ال اانإلى الاخف كالتاييز الاانب   ى  ال يؼكا فتقة  إلى الت ايا كالا  م اف 
  أكالااة اةع التق يخيا الضة م كالنزا ةع الاا با كا ت ة  اةرطيةؿاف  ةن  الةاة  

لخكؿ ارط اؼ بخخع الاةخم اركلى الاااا ال نيايا لا ا الا كتكةكؿ فى قيةـ ا الميمة الرئيسية لمبرو وكول: -
 أايع ارطيةؿ كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا ابظ  

قةاع الاةخم الثةنيا اتبخيخ اة يلنيه ةؿ اصط   فى  الواردة فى البرو وكول: عريف المص محات  -
اايع ارطيةؿ أم فلؿ أك تلةاؿ يتـ ااقتضةق نقؿ طيؿ اف  ةن  أم شقص أك الا كتكةكؿ   بي  يقصخ 

ييقصخ اةاتة ؿ ك ا اك ا اف ارشقةص إلى شقص رق  لقة  اةةفام أك أم شةؿ رق  اف أشةةؿ اللكضو 
ايناة فب الاةة  ااتقخاـ طيؿ لة ض أنشطا  نايا لقة  اةةفام أك أم شةؿ رق  اف أشةةؿ اللكضو ارطيةؿ 

ييقصخ اةاتة ؿ ارطيةؿ فب الاكاخ اراةبيا تصكي  أم طيؿ  اام كاي ا ةةنع  ياة   ااة اا بقيقيا أك 
 ا ال نايا أاةاةأ اةلابةةةم أنشطا  نايا ص يبا أك أم تصكي  لأل ضة  ال نايا ل طيؿ رشاةع ال  ا

بخخع الاكاخ اف الثةلثا إلى اللةش م التخااي  كار  ا اع  ال دابير ال ى ي عين عمى الدول األ راف   بيقيا : -
 كالايةاةع التى يتليف   ى الخكؿ ارط اؼ تنيي  ة   ك لؾ   ى النبك التةلى   

اكا  أةةنع   ق ال  انـ ت تة  كف اللقكاةع ت  يـ ارفلةؿ كارنشطا التةليا فى القةنكف ال نةنى أك قةن -1
  ض أك تا يـ أك قاكؿ طيؿ اام ط يقا ةةنع ـ   اب يةن أك خكليةن أك ةةنع ت تة    ى أاة  ف خم أك انظ

القيةـ ك تاقي  الطيؿ للاؿ قا مو ك نقؿ أ ضة  الطيؿ تكقيةن ل  ا و ك لة ض ا اتة ؿ ال ناب ل طيؿو 
إق ا  تانب طيؿ ك لؾ   ى النبك ال م يشةؿ ق قةن ل صةكؾ القةنكنيا الكا اا ةكايط اةلبيز  ي  ال نؽ   ى 

نتةا أك تكزيع   ك   ض أك تاايػف أك تخايػ  أك تقخيـ طيؿ لة ض ااتة له فب الاةة  ك  التطايؽ اشاف التانبو ا 
ينطاؽ الشب  ف   ك  ى أأك نش  أك ااتي اخ أك تصخي  أك   ض أك ايع أك بيةزم اكاخ إاةبيا اتل قا اةلطيؿ 

تبخيخ    كنياه   ى أم ابةكلا ت اب إلى ا تةة  أم اف   ق ارفلةؿ أك التكاطال أك الاشة ةا فب أم اناة
 الاةاقا  الاةخم الثةلثاو أااالكليا ارشقةص ا  تاة ييف  ف ال  انـ 

 نخاة الاةاقا  انـ ةؿ خكلا ط ؼ اة ت اق ض ك يةن اف التخااي  رقةاا ك يتاة القضةنيا   ى ال اتقة   -8
ي كز لةؿ خكلا ط ؼ أف   ك ت تة    ق ال  انـ فب إق يااة أك   ى اتف ايينا أك طةن م اا  ا فب ت ؾ الخكلا

ا ية فب البة ع التةلب  ة  ة  تتق  اف التخااي  اة ت اق ض ك يةن رقةاا ك يتاة   ػػى ال  انـ الاشػػة  إلياػػة 
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 نخاة تةكف ك ةن اف اكاطنب ت ؾ الخكلا أك شقصةن يقيـ  ةخم فب إق يااةو  نخاة يةكف الا ـ  الاتاـ اكاطن
ةؿ خكلا ط ؼ اة ت اق ض ك يةن اف التخااي  رقةاا ك يتاة اع اتقة  الضبيا اكاطنةن اف اكاطنب ت ؾ الخكلاأ 

ا ياه أك تا يااة القضةنيا   ى ال  انـ اانؼ  ة  ة  نخاة يةكف الا ـ  الاتاـ اك كخان فب إق يااة ك  تقكـ ات
  ياتالخ   ا الا كتكةكؿ أم ك إلى خكلا ط ؼ أق ل   ى أاة  أف ال  ياا ا تةااة اكاطف اف اكاطنياةأ 

 أ    الاةخم ال االا و  ك يا قضةنيا  نةنيا تاة   كفقةن ل قةنكف الخكلب
اكصياة   انـ تاتك ػ  تا يػـ ا تةاياة فب أم الة خم لتا يػـ الا  ايػف  ا يةال  انـ الاشػة  إلياػة ا تاة   -9

قةناػا ايػف الػخكؿ ارطػ اؼ كتخ ا اكصياة   انـ تاتك   تا يـ ا تةاياة فب ةؿ الة خم لتا يـ الا  ايف تاـ  
ع خكلا ط ؼ ا  ا ت قك فب كقع  بؽ فياة ايف   ق الخكؿ كفقةن ل ش كط الانصكص   ياة فب   ق الالة خاعأ 

ت لؿ تا يـ الا  ايف اش كطةن اك كخ الة خم ط اةن لتا يـ اػ ـ  اف خكلػا أقػ ل طػ ؼ   ت اطاة ااة الة خم 
كي   أف   لتا يـ الا ـ  فياة يتل ؽ ات ؾ ال  انـ     ا الا كتكةكؿ قةنكنةن لتا يـ الا  ايف ي كز لاة أف تلتا

 ى الخكؿ ارط اؼ التب   ت لؿ ك كف الخكلا الات قيا ل ط  أ يقضع التا يـ ل ش كط الانصكص   ياة فب قةن
تا يـ الا  ايف اش كطةن اك كخ الة خم أف تلةاؿ   ق ال  انـ اكصياة   انـ تاتك   تا يـ ا تةاياة لالضاة 

تلةاؿ   ق ال  انـ  ر  اض تا يـ ك الالض   نةن اةلش كط الانصكص   ياة فب قةنكف الخكلا الات قيا ل ط  أ 
الخكؿ ارط اؼ ل ا  ايف الضاة لالض  ةاة لك أناة ا تةاع   فب الاةةف ال م بخثع فيه اؿ فب أقةليـ 

ا  ا اة قيخـ ط   لتا يـ ا ـ  فياة يتل ؽ ا  ياا اف ال  انـ ك  الخكؿ الاط ك  اناة إقةاا ك يتاة القضةنياأ
 ته  ـ أك لف تا ـ الا ـ   ااتنةخان إلى  نايكا  ا اة ةةنع الخكلا الط ؼ الات قيا ل ط     تا  الاةاؽ  ة  ة 

 ي     ى ت ؾ الخكلا أف تتق  التخااي  الا ناا لل ض البةلا   ى الا طةع الاقتصا فياة لة ض الاقةضةم
 أ  الاةخم القةااا و

الخكؿ ارط اؼ اتقخيـ أقصى قخ  اف الااة خم إلى الضاة الالض فياة يتل ؽ الا يةع التبقيؽ أك قيةـ  -:
  ااة فب  لؾ تقخيـ الااة خم فب الاةاقا ر  ا اع ال نةنيا أك إ  ا اع تا يـ الا ـ  فياة يتصؿ اةل  انـ ا

ااة ك يب الخكؿ ارط اؼ اةلتزااةتاة ك تا ةؿ البصكؿ   ى اة فب بكزتاة اف أخلا  زاا لا ق ار  ا اعأ 
كفب بةلا  خـ ك كخ   الااة خم القضةنيايتاشى اع اة قخ يك خ ايناة اف الة خاع أك ت تياةع أق ل لتقخيـ 

 الاةخم  اثؿ   ق الالة خاع أك الت تياةع تقخـ الخكؿ ارط اؼ الااة خم لالضاة الالض كفقةن لقةنكناة الاب ب
 أ الاةخااو

التخااي  الا ناا لةب يتانى إ  ا  اةتقة    الخكؿ ارط اؼ  ااة يتيؽ اع أبةةـ قةنكناة الكطنبقيةـ  -;
الب ز كالاصةخ م   ى الاات ةةع اثؿ الاكاخ كالاك كخاع ك ي   لؾ اف الالخاع التب تاتقخـ   تةة  

تنيي  الط اةع ك للكانخ الاتاتيا اف   ق ال  انـو كاال  انـ الاشة  إلياة فب   ا الا كتكةكؿ أك لتاايؿ ا تةةااةو 
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اتقة  التخااي  ا ية  ك  ل اشاف ب ز أك اصةخ م الاكاخ أك اللكانخ الاشة  إلياة الكا خم اف خكلا ط ؼ أق
  الاةخم  ال زاا التب تاتاخؼ إ  ؽ الااةنب الااتقخاا فب ا تةة    ق ال  انـ اصك م االقتا أك ناةنيا

 أ الاةالاو
الااة اةع الابظك م  الخكؿ ارط اؼ التخااي  الانةااا لباةيا بقكؽ كاصةل  ارطيةؿ ضبةيةاتقة   ->

ااك     ا الا كتكةكؿ فب  ايع ا ابؿ ار  ا اع القضةنيا ال نةنيا  ك  اياة  ف ط يؽ  ا  ت اؼ اضلؼ 
ةشاكخو   ااة فب  لؾ ابتية ةتاـ ارطيةؿ الضبةية كتةييؼ ار  ا اع ل ل اة تلت ؼ اةبتية ةتاـ القةصا

لااة  كاار  ا اع كتكقيتاة كتقخااة كاةلاع فب قضةية ـو ا   ـ ارطيةؿ الضبةية ابقكقاـ كخك  ـ كانطةؽ ك 
ال ض ر ا  ارطيةؿ الضبةية كابتية ةتاـ كشكا  اـ كالنظ  فياة أثنة  الخ ةكل التب تا  اصةلباـ الشقصيا 

تكفي  قخاةع الااةنخم الا ناا لألطيةؿ الضبةية طي ا ك اط يقا تتاشى اع القكا خ ار  انيا ل قةنكف الكطنبو 
باةيا قصكصيةع ك كيا ارطيةؿ الضبةية كاتقة  التخااي  ال زاا كفقةن ل قةنكف ك   ار  ا اع القةنكنياو اي

قيةـ  فب البة ع كالالكطنب لت ن  نش  ال كاةع ياةف أف تيضب إلى التل ؼ   ى  ال   ارطيةؿ الضبةيةو 
 يف يشاخكف لصةلباـ اف التل ض لإل  ة  الانةااا  اةيةلا باةيا ا اا ارطيةؿ الضبةية كأا  ـ كالشاكخ ال

تيةخم التاقي  ال م   لزـك له فب الاع فب القضةية كتنيي  اركاا  أك الق ا اع التب تان  تلكيضةع ك كا نتقةـو 
تةيؿ الخكؿ ارط اؼ أ  يبكؿ  خـ التيٌقف اف  ا  الضبيا البقيقب خكف اخ  ةاة لألطيةؿ الضبةيةأ 

النظةـ القضةنب    كضاةف الةا اة فب  لؾ التبقيقةع ال اايا إلى تبخيخ  ا  الضبياالتبقيقةع ال نةنيا  اا
الاص با اليض ى ل طيؿ  كفؽ اياكـ ال نةنب لألطيةؿ ال يف  ـ ضبةية ال  انـ الكا خ  ة  ة فب   ا الا كتكةكؿ

ةصا التخ ي  القةنكنب التخااي  ال زاا التب تةيؿ التخ ي  الا نـ  كق  كاتقة  اكصياة ا  تاة  ال نياب
التخااي    كة لؾ كالنياب  لألشقةص ال يف يلا كف اع ضبةية ال  انـ الابظك م ااك     ا الا كتكةكؿ

ال اايا إلى باةيا أاف كا اا  ال   ارشقةص ك/أك الاالااةع اللةا يف فب ا ةؿ كقةيا ك/أك باةيا كتا يؿ 
 أ  الاةخم الثةاناو ضبةية   ق ال  انـ
  كنش  القكانيف يز كتنييأك تلز ا تاةخ الخكؿ ارط اؼ الا كتكةكؿ فى اةخته التةالا   ى  ةاة ف ض

ي   ك   كالتخااي  ارخا يا كالايةاةع كالا اا  ا  تاة يا التب تانع ال  انـ الاشة  إلياة فب   ا الا كتكةكؿ ا 
تلزيز الك ب لخل     كم   ى اك ه قةص لا ق الااة اةع اا تاةـ قةص لباةيا ارطيةؿ ال يف  ـ   ض

ال ااك   ةاا  ااة فب  لؾ ارطيةؿ   ف ط يؽ ار  ـ ا ايع الكاةنؿ الانةااا  ك ف ط يؽ التثقيؼ 
  اع كالتخ ي  الاتصؿ اةلتخااي  الكقةنيا كااثة  الضة م النة اا  ف ال  انـ الاشة  إلياة فب   ا الا كتكةكؿ

ياة ارطيةؿ  فب ا اا  ار  ـ كالتثقيؼ ت ؾ  ااة فب  لؾ الاشة ةا اش يع اشة ةا الا تاع الاب ب  ك ت
 ايع التخااي  الااةنا  التب تاخؼ إلى تاايف تقخيـ ةؿ الااة خاع الانةااا إلى   كاتقة    ى الصليخ الخكلب
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   كنيايةن ضبةية   ق ال  انـ  ااة فب  لؾ إ ةخم إخاة اـ الةةاؿ فب الا تاع كتبقيؽ شيةناـ الةةاؿ اخنيةن ك 
 إتةبا ار  ا اع الانةااا فب الالب ل بصكؿ  خكف تاييز    ى تلكيض  ف ارض ا  التب لبقع ااـ اف

البظ  اليلةؿ رنتةا كنش  الاكاخ التب ت كا ل   انـ   اةرضةفا إلى ارشقةص الاانكليف قةنكنةن  ف  لؾقاؿ 
 الاكصكفا فب   ا الا كتكةكؿأ  

الخكؿ ارط اؼ ةؿ القطكاع ال زاا لتقكيا التلةكف الخكلب  ف م اتقة  إلى ض ك   92الاةخم كنك ع 
ط يؽ الت تياةع الثنةنيا كالاتلخخم ارط اؼ كارق يايا لانع كةشؼ كتب م كاقةضةم كالةقاا ال اةع الاانكلا 

ةاة تلزز   ف أفلةؿ تنطكم   ى ايع ارطيةؿ كااتة لاـ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا كالايةبا ال ناياأ
الخكؿ ارط اؼ التلةكف كالتنايؽ الخكلييف ايف ا طةتاة كالانظاةع  ي  البةكايا الكطنيا كالخكليا كالانظاةع 

تلزيز التلةكف الخكلب لااة خم ارطيةؿ الضبةية   ى الشية  الاخنب كالنياب كا  ةخم إخاة اـ   كة لؾ الخكليا
تلزيز التلةكف الخكلب اةيا التصخم لألااة  ال   يا اثؿ     كم   ى فب الا تاع كا  ةختاـ إلى أكطةناـ

اليق  كالتق ؼ التب تااـ فب ااتاخاؼ ارطيةؿ ل ايع كااتة لاـ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا كفب الايةبا 
الخكؿ ارط اؼ التب  ب فب ا ةز ياا  لاة ا لؾ  اتقخيـ الااة خم الاةليا كالينيا ك ي  ة   اع قيةـ ال نايا

 الااة خم  ف ط يؽ الا اا  القةناا الاتلخخم ارط اؼ أك ارق يايا أك الثنةنيا أك  ي  ة اف الا اا أ  صك  اف 
الاةخم أك اع  نظيم العالقة بين الدول األ راف ولجنة حقوق ال فل فيما ي عمق ب  بيق البرو وكول :  -

  تقخيـ تق ي  إلى ل نا لاةاةلنااا  ةؿ خكلا ط ؼ  فب  ضكف انتيف اف اخ  نية  الا كتكةكؿ   ى 98
ك  ى إث  تقخيـ   ال كاةع شةا ا بكؿ التخااي  التب اتق تاة لتنيي  أبةةـ الا كتكةكؿ يتضافبقكؽ الطيؿ 

أيا ال كاةع    ا التق ي  الشةاؿ  تقكـ ةؿ خكلا ط ؼ اتضايف اة تقخاه اف التقة ي  إلى ل نا بقكؽ الطيؿ
تقكـ الخكؿ ارط اؼ ارق ل فب الا كتكةكؿ اتقخيـ تق ي  ا م   ك  ى أف تكةكؿإضةفيا فياة يقص تنيي  الا ك 

الخكؿ ارط اؼ ال كاةع اف ل  نا بقكؽ الطيؿ أف تط   كأ ةزع اليق م الثةلثا اف الاةخم ةؿ قا  انكاعأ 
 إضةفيا  اع   قا اتنيي    ا الا كتكةكؿأ  

إ  ا اع  >9إلى  99نظاع الاكاخ اف  مو واع ماده :إجراءات االنضمام والخروج من البرو وكول و عدي -
فت   99انضاةـ الخكؿ لا ا الا كتكةكؿ كالق كا انه كتلخيؿ أل اف اكاخق كا تاةخق   بي  ق  ع الاةخم 

  ا   اع قضكع اة  التكقيع   ى   ا الا كتكةكؿ أاةـ أم خكلا ط ؼ فب ا تيةقيا أك كقلع   ياة
 تكخع صةكؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ لخل ارايف اللةـ لألاـ الاتبخمأأف    ىالا كتكةكؿ ل تصخيؽ   يه 

  ث ثا أشا  اف إيخاع صؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ اللةش أ ؿ نية  الا كتكةكؿ لياخأ الخ  :9 كبخخع الاةخم
الخ شا  اف تة يا فياخأ النية  اةلنااا لةؿ خكلا تصخؽ   يه أك تنضـ إليه الخ خقكله بيز النية   أاة 

رم خكلػا طػ ؼ أف تنابػ  اػف  ػ ا الا كتكةػكؿ  ;9م كأ ةزع الاةخإيخا اة صؾ تصخيقاة أك انضاةااةأ 
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فػب أم كقػع ايشلػة  ةتةاب ت ا ه إلى ارايف اللةـ لألاػـ الاتبػخم  الػ م يقػكـ الخ  لؾ ايا غ الػخكؿ 
كيصا  ا نابة  نةف ان الخ ا ك  انا   ى   كقلع   ياة ارط اؼ ارق ل فب ا تيةقيا ك ايع الخكؿ التب

  ا ا نابة  لف   كنااع اليق م الثةنيا اف  اع الاةخم إلى أف تا ـ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم لا ا ارشلة 
يالخم إلى إ ية  الخكلا الط ؼ اف التزااةتاة ااك     ا الا كتكةكؿ فياة يتل ؽ اام فلؿ اقؿ يبخ  قاؿ 

لف يا    ا ا نابة  اام شةؿ النظ  فب أم ااالا تةكف   ةاة يا ال م يصا  فيه ا نابة  نةف ان التة  
رم خكلا ط ؼ   >9ةاة أ ةزع الاةخم قيخ نظ  ال  نا اةليلؿ قاؿ التة يا ال م يصا  فيه ا نابة  نةف انأ 

ايا غ الػخكؿ ارطػ اؼ اةلتلخيػؿ يقكـ ال ل   أف تقت   إخقةؿ تلخيؿ كأف تقخاه إلى ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم
الاقتػ   اع ط   ايقطة ق ااة إ ا ةةنع   ق الخكؿ تبا   قخ االتا  ل خكؿ ارط اؼ ل نظ  فب ا قت ابةع 

كفب بةلا تاييخ ث   الخكؿ ارط اؼ   ى ارقؿ  فب  ضكف أ الا أشا  اف تة يا   ا   كالتصكيع   ياة
كيقخـ أم تلخيؿ تلتاخق   ارايف اللةـ إلى  قخق تبع   ةيا اراـ الاتبخم   قخ   ا الاالتا   يخ ك ا غال

  ك  ى أ  ايا اف الخكؿ ارط اؼ البةض م كالاصكتا فب الاالتا  إلى ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم رق ا ق
ق ا تيةقيا اخأ نية  أم تلخيؿ  نخاة تق ق ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم كتقا ه الخكؿ ارط اؼ فب   أف ي

يةكف التلخيؿ   نخ اخ  نية ق  ا زاةن ل خكؿ ارط اؼ التب قا ته كتاقى الخكؿ ارط اؼ   ك اا  ايا الث ثيف
  ا اييخاع  =9كطةلاع الاةخم ارق ل ا زاا اابةةـ   ا الا كتكةكؿ كاايا تلخي ع اةاقا تةكف قخ قا تاةأ 

 يزيا كال كايا كالصينيا كالل ايا كالي نايا فب الب يا  الا كتكةكؿ  ال م تتاةكل نصكصه ارااةنيا كارنة
إلى  ايع  ه اؿ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم ناقةن اصخقةن   ياة ان  ك  ى أف يفب ابيكظةع اراـ الاتبخم

 الخكؿ ارط اؼ فب ا تيةقيا ك ايع الخكؿ التب كقَّلع   ياةأ 
  شأن اش راك األ فال ف  المنازعات المسمحةلبرو وكول االخ ياري ال فاقية حقوق ال فل با -3

ق ا  كفقة ل  8222/أية  كاةي ;8ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم فب  قاؿاف   ا الا كتكةكؿ ا تاخ 
الخ ث ثا أشا  اف   الخ ا ك   8228/ شاةط  فا اي  98  كاخأ نية ق فى  و:;/9>8 قـ  ال اليا اللةاا

اةخم  99يتضاف   ا الا كتكةكؿ خياة ا ك أ إليه  التصخيؽ أك ا نضاةـإيخاع الصؾ اللةش  اف صةكؾ 
تش   الاخؼ اف كضله كالتخااي  كا لتزااةع التى يتليف   ى الخكؿ ارط اؼ فيه تطايقاة   كا   ا اع 

 ا نضاةـ كالق كا انه كتلخيؿ أل اف اكاخق كا تاةخ ة أ 
ا اتا ا  فب تبايف كاضلكق إلى تنيي  ة فى  فيى خياة ا الا كتكةكؿ تبخخع ار خاؼ التى يالى

اكاص ا تلزيز إ اةؿ البقكؽ ك  بةلا ارطيةؿ خكف تاييز فض ن  ف تنشنتاـ كت ايتاـ فب ةنؼ الا ـ كاراف 
   ك زيةخم باةيا ارطيةؿ اف ا شت اؾ فب الانةز ةع الاا با اف ق ؿالالت ؼ ااة فب اتيةقيا بقكؽ الطيؿ 

يااـ ااة  نخ ة ت نيخ ارشقةص فب القكاع الاا با كاشت اةاـ فب ار اةؿ الب ايا   فع الاف التب ياةف
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اصةل  الطيؿ اليض ى ا تاة ان أكليةن فب  ايع ار  ا اع لااة اا فلةلا فب تنيي  الااخأ ال م يقضب ااف تةكف 
اب كا  ةخم ارخاةا ا  تاة ب إ ةخم التا يؿ الاخنب كالني فى ا ةؿتقكيا التلةكف الخكلب ك التب تتل ؽ اةرطيةؿ  

 ألألطيةؿ ضبةية الانةز ةع الاا با
أك   الا كتكةكؿ فى  ال دابير واالل زامات ال ى ي عين عمى الدول األ راف   بيقيا بموجب البرو وكول: -

اة اف ار  ا اع كالايةاةع كا لتزااةع القةصا اا ا الا كتكةكؿ ان اةالا تنيي   خخاكاخق اف اركلى إلى ال
الخكؿ ارط اؼ  ايع التخااي  الااةنا  ا يةن لضاةف  خـ اشت اؾ أف اخ قكاتاة الاا با ال يف لـ اتقة  اةي ى   

قضكع ارشقةص    الاةخم اركلىو أ ك خـ يا ةكا الثةانا  ش م اف اللا  اشت اةةن ااةش ان فب ار اةؿ الب ايا
البخ ارخنى   فعوأ   الاةخم الثةنياور اة م فب قكاتاة الاا باال يف لـ يا ةكا الثةانا  ش م اف اللا  ل ت نيخ ا

اف اتيةقيا  <9اف الاةخم  9لاف تطكع ارشقةص فب قكاتاة الاا با الكطنيا  ف الاف الابخخم فب اليق م 
بقكؽ الطيؿ  رق م فب ا  تاة  الااةخم الكا خم فب ت ؾ الاةخم  كالت فا ابؽ ارشقةص خكف اف الثةانا 

تكخع ةؿ خكلا ط ؼ إ  نةن ا زاةن الخ التصخيؽ   ى   ا     ى أف فب باةيا قةصا ااك   ا تيةقيا ش م 
الا كتكةكؿ أك ا نضاةـ إليه يتضاف البخ ارخنى ل اف ال م تاا   نخق اةلتطكع فب قكاتاة الاا با الكطنيا 

الخكؿ ارط اؼ التب تاا  كقيةـ   ككصيةن ل ضاةنةع التب ا تاختاة لانع ف ض   ا التطكع  ا ان أك قا ان 
ةبخ أخنى  أف يةكف   ا  اةيةلا الضاةنةع التةليااةلتطكع فب قكاتاة الاا با الكطنيا خكف اف الثةانا  ش م 

طك ب ااكافقا ااتني م اف اااة  أك اركصية  القةنكنييف تأف يتـ   ا الت نيخ الك الت نيخ تطك ةن بقيقيةنو 
أف يبصؿ  ال   ارشقةص   ى الال كاةع الةةا ا  ف الكا اةع التب تنطكم   ياة   ق  كلألشقةصو 

أف يقخـ  ال   ارشقةص خلي ن اكثكقةن اه  ف اناـ قاؿ قاكلاـ فب القخاا اللاة يا ك القخاا اللاة ياو 
ا   التب تخي  ة اف   ق الاةخم   ى الاخ الاةاقا فع الاف الا ةك  فب اليق م    ك خـ انطاةؽ ش طالكطنيا

اف اتيةقيا بقكؽ  ?8ك <8القكاع الاا با فب الخكؿ ارط اؼ أك تقع تبع ايط تاة تاشيةن اع الاةختيف 
الا اك ةع الاا با الاتايزم  ف القكاع الاا با رم خكلا فب أم  ك خـ  كاز قيةـأ   الاةخم الثةلثاو الطيؿ

الخكؿ   اع اتقة  الثةانا  ش م فب ار اةؿ الب اياظ ؼ اف الظ كؼ ات نيخ أك ااتقخاـ ارشقةص خكف اف 
ارط اؼ  ايع التخااي  الااةنا  ا يةن لانع   ا الت نيخ كا اتقخاـ ااة فب  لؾ ا تاةخ التخااي  القةنكنيا ال زاا 

  ى الا ةز القةنكنب رم ط ؼ فب أم   ك خـ تاثي  تطايؽ ا شت اطةع الاةاقا لبظ  كت  يـ   ق الااة اةع
اربةةـ الكا خم فب قةنكف خكلا ط ؼ أك فب الصةكؾ الخكليا ك خـ ااتالةخ أ   الاةخم ال االاوزاع اا  ن

ةؿ خكلا كاتقة  أ   الاةخم القةاااو كالقةنكف ارناةنب الخكلب كالتب تيضب اقخ  أةا  إلى إ اةؿ بقكؽ الطيؿ
ااي  لةيةلا فلةليا تنيي  كا  اةؿ أبةةـ الا كتكةكؿ ط ؼ  ايع التخااي  ال زاا القةنكنيا كارخا يا ك ي  ة اف التخ

نش  ااةخم كأبةةـ   ا الا كتكةكؿ   ى نطةؽ كااع كتلزيزق اةلااؿ الا ناا ايف الاةلةيف   ك فب نطةؽ ك يتاة
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ةيةلا تا ي  ارشقةص الا نخيف أك الااتقخايف فب ار اةؿ الب ايا فب نطةؽ   ك كارطيةؿ   ى الاكا 
ةؿ الااة خم الا ناا  كتكفي  نةقض اع   ا الا كتكةكؿ  أك إ يةناـ   ى نبك رق  اف القخااك يتاة ااة يت

الخكؿ تلزيز تلةكف ك   الاةخم الاةخااو  لاال   ارشقةص لشيةناـ  اخيةن كنيايةن كر ةخم إخاة اـ ا تاة يةن 
 كتكةكؿ كفب إ ةخم التا يؿ  لؾ التلةكف فب انع أم نشةط ينةقض الاك ارط اؼ فب تنيي    ا الا كتكةكؿ  

 لؾ اف ق ؿ  لةؿ تنةقض   ا الا كتكةكؿ  ككا  ةخم ارخاةا ا  تاة ب لألشقةص ال يف يقلكف ضبةية أف
اع الخكؿ ارط اؼ الالنيا كالانظاةع الخكليا      ى أف يشاؿ  لؾ التلةكفالتلةكف التقنب كالااة خم الاةليا

تاتطيع تقخيـ   ق الااة خم اتقخيااة اف ق ؿ الا اا  القةناا الاتلخخم لخكؿ ارط اؼ التب   كقيةـ ا اع الص ا
إنشة  صنخكؽ تا  ةع كفقةن لقكا خ  رليةع أق ل اثؿارط اؼ أك الثنةنيا أك الا اا  ارق ل أك اف ق ؿ 

  ال اليا اللةااأ
الاةخم أك اع وكول :  نظيم العالقة بين الدول األ راف ولجنة حقوق ال فل فيما ي عمق ب  بيق البرو  -

ةؿ خكلا ط ؼ  فب  ضكف انتيف اف اخ  نية  الا كتكةكؿ اةلنااا لت ؾ الخكلا الط ؼ  تقخيـ    ى الثةانا
  ال كاةع شةا ا بكؿ التخااي  التب اتق تاة لتنيي  أبةةـ الا كتكةكؿ يتضافتق ي  إلى ل نا بقكؽ الطيؿ 

خكلا ط ؼ اتضايف اة تقخاه اف التقة ي  إلى ل نا بقكؽ ك  ى إث  تقخيـ   ا التق ي  الشةاؿ  تقكـ ةؿ 
تقكـ الخكؿ ارط اؼ ارق ل فب   ك  ى أف أيا ال كاةع إضةفيا فياة يقص تنيي  الا كتكةكؿ الطيؿ

ل  نا بقكؽ الطيؿ أف تط   كأ ةزع اليق م الثةلثا اف الاةخم الا كتكةكؿ اتقخيـ تق ي  ا م ةؿ قا  انكاعأ 
 ال كاةع إضةفيا  اع   قا اتنيي    ا الا كتكةكؿأ   إلى الخكؿ ارط اؼ

إلى الثةلثا  نظاع الاكاخ اف التةالا إجراءات االنضمام والخروج من البرو وكول و عديمو واع ماده : -
 ش  إ  ا اع انضاةـ الخكؿ لا ا الا كتكةكؿ كالق كا انه كتلخيؿ أل اف اكاخق كا تاةخق   بي  ق  ع 

  اع اة  التكقيع   ى   ا الا كتكةكؿ أاةـ أم خكلا ط ؼ فب ا تيةقيا أك كقلع   ياة الاةخم التةالا فت 
تكخع صةكؾ التصخيؽ أك ا نضاةـ لخل ارايف اللةـ لألاـ   ى أف     ا الا كتكةكؿ ل تصخيؽ   يهقضكع 
صؾ التصخيؽ أك  ث ثا أشا  اف إيخاعأ ؿ نية  الا كتكةكؿ بي  ياخأ الخ  اللةش م كبخخع الاةخم الاتبخمأ

الخ فياخأ النية  اةلنااا لةؿ خكلا تصخؽ   يه أك تنضـ إليه الخ خقكله بيز النية     أاة ا نضاةـ اللةش 
رم خكلػا طػ ؼ أف  البةخيا  ش مم كأ ةزع الاةخشا  اف تة يا إيخا اة صؾ تصخيقاة أك انضاةااةأ 
اب ت ا ه إلى ارايف اللةـ لألاػـ الاتبػخم  الػ م يقػـك تنابػ  اػف  ػ ا الا كتكةػكؿ فػب أم كقػع ايشلػة  ةتة

كيصا  ا نابة  نةف ان   الخ  لؾ ايا غ الػخكؿ ارط اؼ ارق ل فب ا تيةقيا ك ايع الخكؿ التب كقلع   ياة
ى   كنااع اليق م الثةنيا اف  اع الاةخم إلالخ ا ك  انا   ى تا ـ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم لا ا ارشلة 

  ا ا نابة  لف يالخم إلى إ ية  الخكلا الط ؼ اف التزااةتاة ااك     ا الا كتكةكؿ فياة يتل ؽ اام أف 



150 

 

لف يا    ا ا نابة  اام شةؿ النظ    ةاة فلؿ اقؿ يبخ  قاؿ التة يا ال م يصا  فيه ا نابة  نةف ان 
ةاة أ ةزع الاةخم ه ا نابة  نةف انأ فب أم ااالا تةكف قيخ نظ  ال  نا اةليلؿ قاؿ التة يا ال م يصا  في

ال ل يقـك   رم خكلا ط ؼ أف تقت   إخقةؿ تلخيؿ كأف تقخاه إلى ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم الثةنيا  ش م
ايا غ الػخكؿ ارطػ اؼ اةلتلخيػؿ الاقتػ   اع ط   ايقطة ق ااة إ ا ةةنع   ق الخكؿ تبا   قخ االتا  ل خكؿ 

كفب بةلا تاييخ ث   الخكؿ ارط اؼ   ى ارقؿ  فب   قت ابةع كالتصكيع   ياةارط اؼ ل نظ  فب ا 
   قخ   ا الاالتا   يخ ك ارايف اللةـ إلى  قخق تبع   ةيا اراـ ا غ ضكف أ الا أشا  اف تة يا   ا ال

ل اليا كيقخـ أم تلخيؿ تلتاخق أ  ايا اف الخكؿ ارط اؼ البةض م كالاصكتا فب الاالتا  إلى ا  الاتبخم
اخأ نية  أم تلخيؿ  نخاة تق ق ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم كتقا ه   ك  ى أف ياللةاا لألاـ الاتبخم رق ا ق

يةكف التلخيؿ   نخ اخ  نية ق  ا زاةن ل خكؿ ارط اؼ التب   ك الخكؿ ارط اؼ فب   ق ا تيةقيا اا  ايا الث ثيف
بةةـ   ا الا كتكةكؿ كاايا تلخي ع اةاقا تةكف قخ قا تاةأ قا ته كتاقى الخكؿ ارط اؼ ارق ل ا زاا اا

 يزيا كال كايا    ا الا كتكةكؿ  ال م تتاةكل نصكصه ارااةنيا كارنكطةلاع الاةخم الثةلثا  ش  اييخاع 
 اؿ ارايف اللةـ لألاـ   ك  ى أف يكالصينيا كالل ايا كالي نايا فب الب يا  فب ابيكظةع اراـ الاتبخم

 إلى  ايع الخكؿ ارط اؼ فب ا تيةقيا ك ايع الخكؿ التب كقَّلع   ياةأ  هخم ناقةن اصخقةن   ياة انالاتب

 حقوق المرأة  -جذ

تضػػػـ قةناػػػا ار  نػػػةع كالاكاثيػػػؽ كا تيةقيػػػةع الخكليػػػا القةصػػػا اضػػػاةف كباةيػػػا بقػػػكؽ الاػػػ أم كانػػػع 
اتيةقيػا   ك  6717فػى  ػةـ  كااػتة ؿ خ ػة م الةيػ اتيةقيػا بظػ  ا ت ػة  اةرشػقةص التاييػز ضػخ ة اػة ي ػى   

اتيةقيػػػا   ك  6719فػػػى  ػػةـ  اتيةقيػػػا  ناػػيا الاػػػ أم الاتزك ػػا  ك 6716فػػػى  ػػةـ  اشػػاف البقػػكؽ الايةاػػػيا ل اػػ أم
تكصػػػيا اشػػػاف ال ضػػػة   كال6711فػػػى  ػػػةـ  ال ضػػػة اػػػةلزكاا كالبػػػخ ارخنػػػى لاػػػف الػػػزكاا كتاػػػ يؿ  قػػػكخ الػػػزكاا

ا   ف القضة    ػى التاييػز ضػخ   ك  6711 فى  ةـ زكاا  كتا يؿ  قكخ الزكاااةلزكاا كالبخ ارخنى لاف ال
  كالا كتكةػػكؿ 6797 فػػى  ػػةـ اتيةقيػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػ أم  ك 6719 فػػى  ػػةـ الاػ أم

إ ػػ ف اشػػاف   ك 6777ا قتيػػة ل الا بػػؽ اةتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػػ أم فػػى  ػػةـ 
 اشػاف الاػ أم فػى  ػةـ الكثيقا القتةايػا لاػالتا  اةػيف   كاق  اع6771 فى  ةـ قضة    ى اللنؼ ضخ الا أمال

أ كفياة ي ى   ض لابتكل أا ز كأ ـ  6777 فى  ةـ ةيفلكثيقا القتةايا لاتةالا االتا  اا  كاق  اع 6771
   ق ا تيةقيةع كالا كتكةك ع كالتى خق ع بيز النية    
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  :بالحقوق السياسية لممرأة الخاصة  فاقية اال  -1

ا تاخع ك  ضع   ق ا تيةقيا ل تكقيع كالتصخيؽ كا نضاةـ إلياة ااك   ق ا  ال اليا اللةاا لألاـ 
 9  كخق ػػػػػع بيػػػػػز النيػػػػػة  فػػػػػى   6716ةػػػػػةنكف اركؿ/خياػػػػػاا   67و الاػػػػػال ف فػػػػػب 9- خ 117الاتبػػػػػخم  قػػػػػـ 
 ك  تاػليف يكاػة اػف إيػخاع صػؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـ   كالػخ اػ 1  كفقػة ربةػةـ الاػةخم 6711تاكز/يكليػه 

بخل اراـ الاتبخم أ كتضـ   ق ا تيةقيا خياة ا ك  إلى   ق ا تيةقيا لخلالاةخ    ش م اةخم   تشاؿ الاخؼ ا 
اف كضع   ق ا تيةقيا   كالتخااي  كا لتزااةع التى يتليف   ى الخكؿ ار ضة  تنيي  ة   كا   ا اع ا نضاةـ 

اف   ق ا تيةقيا كةػ لؾ تنظػيـ إ ػ ا اع تلػخيؿ أل اػف نصكصػاة كا تاةخ ػة كخقكلاػة بيػز التطايػؽ  كالق كا
 اللا ى أ

بػخخع خياة ػا ا تيةقيػا الاػخؼ الااتةػى اػف كضػلاة فػى إ اػةؿ ااػخأ تاػةكم  القصد من وضع اال فاقية : -
كالناػػػة  يتاػػػةككف فػػػب التاتػػػع  ال  ػػػةؿ كالناػػػة  فػػػب البقػػػكؽ الػػػكا خم فػػػب ايثػػػةؽ اراػػػـ الاتبػػػخم  ك لػػػؿ ال  ػػػةؿ

 أاةلبقكؽ الايةايا كفب ااة اتاة طاقة ربةةـ ايثةؽ اراـ الاتبخم كار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةف

تشاؿ قةناا البقكؽ التػى تطةلػ  ا تيةقيػا الػخكؿ ارطػ اؼ اةللاػؿ   ػى  : الحقوق التى تتضمنها االتفاقية -
تاػػةكم ايػػناف كاػػيف ال  ػػةؿ الاشػػ كط ك  فػػب  ايػػع ا نتقةاػػةعل ناػػة  تنييػػ  ة اػػة ي ػػى   ضػػاةف بػػؽ التصػػكيع 

فػػػب أف ينتقػػػاف ل ايػػػع الاينػػػةع الانتقاػػػا  كتػػػكفي  ةةاػػػؿ ار  يػػػا ل ناػػػة      الاػػػةخم اركلػػػىو  خكف أم تاييػػػز
  الاػةخم تاةكم ايناف كايف ال  ةؿ خكف أم تاييزالاش كط ك  الانشام ااقتضى التش يع الكطنبك  اة قت اع اللةـ

ل ناة  أ  يا تق خ الانةص  اللةاا كااة اا  ايػع الكظػةنؼ اللةاػا الانشػام ااقتضػى   كم   ى أف   الثةنياو
 اش كط تاةكم ايناف كايف ال  ةؿ خكف أم تاييزأ ك التش يع الكطنب

تنةكلػع الاػكاخ اػف ال االػا إلػى البةخيػا  إجراءات االنضمام واالنسحاب من اال فاقية و عديميا واع مادىذا : -
إ  ا اع كقكا خ انضاةـ الخكؿ لا ق ا تيةقيا كأ ؿ ا يةناة كالتصخيؽ   ياػة كا ناػبة  اناػة كتلػخي اة  م ش  

اػػة  أك الػػتبيظ   ػػى أل اػػف نصكصػػاة كتاػػكيا النزا ػػةع اشػػاناة كا تاةخ ػػة   بيػػ  فتبػػع الاػػةخم ال االػػا  
يا خكلا  ضك فب اراـ الاتبخم  كة لؾ اةلنيةاا  ف أيا خكلا أق ل ك اع إلياة التكقيع   ى   ق ا تيةقيا ر

ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم خ ػػكم فػػب  ػػ ا الشػػاف ك  ػػى أف تقضػػع  ػػ ق ا تيةقيػػا ل تصػػخيؽ   كاشػػت طع 
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 أالاػػػةخم القةااػػػا لكقػػػكع  ػػػ ا ا نضػػػاةـ صػػػبيبة إيػػػخاع صػػػةكؾ التصػػػخيؽ لػػػخل اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ الاتبػػػخم
فب اليـك التاػليف الػ م ي ػب إيػخاع صػؾ كبخخع الاةخم الاةخاا ر ةؿ نية    ق ا تيةقيا بي  ياخأ نية  ة فى 

ا تيةقيػػا أك تنضػػـ إلياػػة الػػخ إيػػخاع صػػؾ   ػػى تصػػخؽ  لػػـ أاػػة الػػخكؿ التػػب  التصػػخيؽ أك ا نضػػاةـ الاػػةخ 
التاليف ال م ي ػب إيػخا اة صػؾ التصػخيؽ التصخيؽ أك ا نضاةـ الاةخ  فياخأ نية  ا تيةقيا إزا  ة فب اليـك 

لػخم تكقيلاػة كنظاع الاةخم الاةالا إ  ا اع تبيظ الخكؿ ارط اؼ   ى أل اف اكاخ ا تيةقيػا  أك ا نضاةـأ
يقـك ارايف اللةـ ايا غ نص الػتبيظ إلػى  ايػع الػخكؿ بي  ك انضاةااة إلياة    ياة أا تيةقيا أك تصخيقاة 

أيػا خكلػا تلتػ ض   ػى الػتبيظ أف يتك     ػى ك   أف تصا  أط افة فب   ق ا تيةقياالتب تةكف أك ي كز لاة 
الا ةك   أك   ى أث  اليـك ال م تصا  فيه ط فة فب ا تيةقيػاو أف  ارا غتقكـ ق ؿ تاليف يكاة اف تة يا 

ياػػة اػػيف  ػػ ق الخكلػػا كفػػب  ػػ ق البةلػػا   ياػػخأ نيػػة  ا تيةقيػػا ف  تشػػل  اراػػيف اللػػةـ ااناػػة   تقاػػؿ  ػػ ا الػػتبيظ
كقننػػع الاػػةخم الثةانػػا إ ػػ ا اع اناػػبة  أل خكلػػا اػػف ا تيةقيػػا كتػػخا يةع  ػػ ا  كالخكلػػا التػػب كضػػلع الػػتبيظأ

ا ناػػبة  بيػػ  اشػػت طع  ػػ ق الاػػةخم   ػػى أيػػا خكلػػا ت  ػػ  فػػى ا ناػػبة  تك يػػه قطػػة  إلػػى اراػػيف اللػػةـ 
انقضة  انا   ى تة يا ت قب ارايف  الخ نابة ياخأ ايلكؿ   ا ا لألاـ الاتبخم اا ا القصكص     ى أف 

ياطػؿ نيػة   ػ ق ا تيةقيػا ا تاػة ا اػف التػة يا الػ م ياػخأ فيػه ايلػكؿ ا ناػبة  الػ م   ك الاػ ةك  ل قطػة اللةـ 
أاػػة الاػػةخم التةاػػلا فقػػخ بػػخخع طػػ ؽ ككاػػةنؿ تاػػكيا  أأ ضػػة   ياػػاط الػػخخ ارطػػ اؼ فياػػة إلػػى أقػػؿ اػػف اػػتا

ط يػػػػؽ فياػػػػة أف يػػػػتـ  ػػػػف   ةقػػػػختيف أك أةثػػػػ  بػػػػكؿ تياػػػػي   ػػػػ ق ا تيةقيػػػػا أك تطايقاػػػػةخكلتػػػػيف اتلالنػػػػزاع اػػػػيف 
يبةؿ انة    ى ط ػ  أم طػ ؼ فػب النػزاع إلػى ابةاػا اللػخؿ الخكليػا ل اػع فيػه  اػة أك   الثنةنيا  الايةكضةع

ةـ لألاػػـ كأنةطػػع الاةختػػةف اللةشػػ م كالبةخيػػا  شػػ م اػػةرايف اللػػ لػػـ تتيػػؽ ارطػػ اؼ   ػػى ط يقػػا أقػػ ل ل تاػػكياأ
ةلتكقيلػةع ا  ػ ق ا تيةقيػا فػىإشلة   ايع أ ضة  اراـ الاتبػخم ك ايػع الػخكؿ  يػ  ار ضػة  الاتبخم اااا 

إشلة اع ا نابة  الػكا خم  كالتة يا ال م ياخأ فيه نية    ق ك صةكؾ ا نضاةـ ك البةص ا كصةكؾ التصخيؽ 
التػػب تتاػػةكل فػػب الب يػػا نصكصػػاة اةراػػاةنيا كارن  يزيػػا   كةػػ لؾ إيػػخاع  ػػ ق ا تيةقيػػا اطػػ ف ا تيةقيػػا  ك

كال كايا كالصينيا كالي نايا  فػب ابيكظػةع اراػـ الاتبػخم  كا  اػةؿ صػك م اصػخقا اناػة إلػى  ايػع أ ضػة  
لى الخكؿ  ي  ار ضة  فى ا تيةقيا   اراـ الاتبخم كا 

 :  فاقية الخاصة بجنسية المرأة الم زوجةاال  -2

 67و  كالاػػال ف فػػب 66- خ 6717يةقيػػا ل تكقيػػع كالتصػػخيؽ كفقػػة لقػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا  قػػـ تػػـ  ػػ ض  ػػ ق ا ت
و  كالػخ اػ ك  1  طاقػة" ل اػةخم  6711ر /أ اػط   66  كخق ػع بيػز النيػة  فػى 6719ةةنكف الثةنب/ينةي  

اػػا أك كتشػػتاؿ  ػػ ق ا تيةقيػػا   ػػى اقخ نضػػاةـ أك التصػػخيؽ الاػػةخ    ياػػةأ تاػػليف يكاػػة اػػف إيػػخاع صػػؾ ا
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ثن   بي  تنةكلع الخياة ا ا  تاة اع كالخكافع كار  اض اف كضع   ق ا تيةقيا كالتى تى  ش م اةخمخياة ا كا 
اػػة تشػػة ه بػػة ع تنػػةزع القػػكانيف  ا يػػة"   ػػى صػػليخ ال ناػػيا اػػف ظاػػك  أبةػػةـ   إخ اؾ ياةػػف ت قيصػػاة فػػى

أك  نب له أك لتةييػ   ناػيا الػزكا قػ ؿ البيػةم  اتل قا ايقخاف الا أم ال نايا أك اةتاةااة لاة ةنتي ا ل زكاا
ع و اػف ار ػػ ف اللػةلاب لبقػػكؽ ارناػةف اػػف أٌف "لةػؿ فػػ خ بػؽ التاتػػ61الزك يػا  كتنييػػ  اػة  ػػة  فػى الاػػةخم  
  كةػػ لؾ "ب اػػةف أم شػػقص اػػف  ناػػيته  ك  اػػف بقػػه فػػب تةييػػ   ناػػيتها ناػػيا اػػة" كأنػػه "  ي ػػكز تلاػػية 

الاتبخم فب اللاؿ   ى ا  ا بت اـ كالا ا ػةم اللػةلاييف لبقػكؽ ارناػةف كالب يػةع  الب ص   ى االاز م اراـ
 اراةايا ل  ايع خكناة تاييز ايف ال  ؿ كالا أمأ

بقػػكؽ ا تػػال كاضػػلك ة  اشػػتا ع  ػػ ق ا تيةقيػػا   ػػى  ػػخم الحقذذوق واالل زامذذات ال ذذى   ضذذمنيا اال فاقيذذة : -
ضػػ ك م التػػزاـ الػػخكؿ ار ضػػة  اتطايقاػػة  كقػػخ تػػـ الػػنص   ػػى  ػػ ق البقػػكؽ فػػى الاػػكاخ اػػف  اركلػػى إلػػى الثةلثػػا  

 نلقةخ الزكاا أك انب له ايف أبخ اكاطنب الخكؿ ار ضة  كاػيف أ ناػب  ك  ك لؾ   ى النبك التةلى    ي كز 
 ك يػػا  أف يةػػكف اصػػك م رليػػا  ا أثػػ    ػػى  ناػػيا الزك ػػا الاةخم اركلػػىوألتةييػػ  الػػزكا ل ناػػيته أثنػػة  البيػػةم الز 

  ي كز فى بةؿ اةتاة  أبخ اكاطنب   ق الخكؿ اةقتية ق  نايا خكلا أق ل  أك التق ب  ػف  ناػيته  أف ةاة 
بػؽ    كم   ى  لؾ  يةػكف اػف يانع   ا التص ؼ زك ا   ا الاكاطف اف ا بتيةظ ا نايتاة الاةخم الثةنياو أ

 نايا الاتزك ا اف أبخ اكاطنب   ق الخكؿ  إ ا ط اع  لؾ  اةتاة   نايا زك اة  اف ق ؿ إ  ا  ت ػن  ار
 ااتيةزم قةص  اع  كاز إقضةع ان    ق ال نايا ل قيكخ التب تي ضاة اص با اراف القكاب أك النظةـ اللةـ

ي ل اػػة تاػػ  اػػام تشػػ يع أك تق يػػخ قضػػةنب  تاكيػػؿ  ػػ ق ا تيةقيػػا   ػػى نبػػك  ك ػػخـ  ػػكاز قيػػةـ الػػخكؿ ار ضػػة  ا
   اػاف تةتاػ  ااػؿ  البػؽ  إ ا ط اػع  لػؾ   ناػيا زك اػة  ػ ق الػخكؿ ياػا  لأل نايػا التػب تزك ػع أبػخ   ةيػة

 الاةخم الثةلثاو أ

ثةنيػػا التنةكلػػع الاػػكاخ اػػف ال االػػا إلػػى  إجذذراءات االنضذذمام واالنسذذحاب مذذن اال فاقيذذة و عذذديميا واع مادىذذا : -
 ا اع كقكا خ انضاةـ الخكؿ لا ق ا تيةقيا كأ ؿ ا يةناة كالتصخيؽ   ياة كا نابة  اناة كتلخي اة أك إ  ش م 

ةكثيقػا فػى ابيكظػةع اراػـ الاتبػخم  فاػف  التبيظ   ى أل اػف نصكصػاة كتاػكيا النزا ػةع اشػاناة كا تاةخ ػة
  اػػػة  ا نضػػػاةـ كالتكقيػػػع بيػػػ  ا نضػػػاةـ كاللضػػػكيا فقػػػخ  ػػػة ع  ػػػ ق ا تيةقيػػػا ا خيػػػخ بيػػػ  لػػػـ تةتػػػؼ ايػػػت

ناػة شػا ع أيضػة كالتصخيؽ اف قاؿ  ايع الخكؿ ار ضة  فب اراـ الاتبػخم  أيػا خكؿ أقػ ل تةػكف أك تصػا  كا 
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اػػػف الكةػػػة ع الاتقصصػػػا التةالػػػا لانظكاػػػا اراػػػـ الاتبػػػخم  أك أط افػػػة" فػػػب النظػػػةـ اراةاػػػب  فػػػب أم  ضػػػكا
كة لؾ  ايع الخكؿ التب تةكف ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم قخ ك اع إلياػة خ ػكم   ػى   لابةاا اللخؿ الخكليا

  ق ا تيةقيا   ى  ايع ارقةليـ  يػ  الاتاتلػا اػةلبةـ الػ اتب    ة لؾ أةخع الاةخم الاةالا انطاةؽ    ا القصخ
تلةقػػخم ااػػنكلا  ػػف   قةتاػػة كارقػػةليـ ارقػػ ل التػػب تةػػكف الخكلػػا الا  كالاكضػػك ا تبػػع الكصػػةيا  كالااػػتلا م

لخل التكقيع أك التصخيؽ أك  إ  ف  لؾ  ى الخكلا الاتلةقخم الالنيا  كأك اع ا تيةقيا فى  اع الاةخم الخكليا  
ا نضػػاةـ   ػػف ارق ػػيـ أك ارقػػةليـ التػػب اػػتنطاؽ   ياػػة ا تيةقيػػا ت قةنيػػة" ةنتي ػػا لاػػ ا التكقيػػع أك التصػػخيؽ أك 

يتل ػػػؽ انيػػة  ا تيةقيػػػا كتاػػكيا النزا ػػػةع بكلاػػة كالػػػتبيظ   ػػى أل اػػػف نصكصػػاة كةػػػ لؾ أاػػػة فياػػة  أ ا نضػػاةـ
 اع النصػػكص كاللاػػة اع التػػى ك خع فػػى ا ناػػبة  اناػػة أك تلػػخي اة كا تاةخ ػػة فقػػخ ااػػتقخـ كاضػػلك ا تيةقيػػا 

 ا تيةقيا القةصا اةلبقكؽ الايةايا ل ا أم أ 

 :  ضد المرأةا فاقية القضاء عمى جميع أشكال ال مييز  -3

 قػـ لألاػـ الاتبػخم  ك  ضع ل تكقيع كالتصخيؽ كا نضاةـ ااك   ق ا  ال اليػا اللةاػا  ق ا تيةقيا ا تاخع 
  6716أي كؿ/اػػاتاا   1  كخق ػػع بيػػز النيػػة  فػػى  6797ةػػةنكف اركؿ/خياػػاا   61الاػػال ف فػػب  11/ 617

  ػى  ػ ق إيػخاع صػؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـ اللشػ يف   كالخ ا ك  ث ثيف يكاة   ى  69كفقة ربةةـ الاةخم 
أ كتشػػتاؿ  ػػ ق ا تيةقيػػا   ػػى خياة ػػا كث ثػػيف اػػةخم تتنػػةكؿ خكافػػع  لػػخل اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخما تيةقيػػا 

كضع كاف  ػ ق ا تيةقيػا كةػ لؾ البقػكؽ التػى تطةلػ  ا تيةقيػا الػخكؿ ارطػ اؼ اتطايقاػة ل قضػة    ػى  ايػع 
خ الا أم   كتشةيؿ ل نا قةصا لاتةالا تنيي  التخااي  التى تتق  ة   ق الخكؿ فػى  ػ ا الشػاف أشةةؿ التاييز ض

  ةاػػػة تل ضػػػع ا تيةقيػػػا لكاػػػةنؿ تاػػػكيا النزا ػػػةع بكلاػػػة   كتنظػػػيـ انضػػػاةـ الػػػخكؿ إلياػػػة كا ناػػػبة  اناػػػة 
 كالتبيظ   ياة كتلخيؿ أل اف اكاخ ة   كا تاةخ ة ةكثيقا فى اراـ الاتبخم أ

بخخ كاضلك ا تيةقيا فى الخياة ا كالاةخم اركلى خكافع كاا  اع اناة فى فع وأىداف وضع اال فاقية : دوا -
الػ ل   ػخـ  ػكاز التاييػزارناةف اشاف ااػخأ   الق ؽ اف  خـ تنيي  الخكؿ لاة ك خ فى ار  ف اللةلاى لبقكؽ 

م فػب ار ػ ف الاػ ةك   خكف أم تاييػز  لةؿ إناةف بؽ التاتػع ا ايػع البقػكؽ كالب يػةع الػكا خ ياتنخ إلى أف
اللاػػخيف الػػخكلييف القةصػػيف ابقػػكؽ  كةػػ لؾ  ػػخـ تطايػػؽ اػػة ك خ فػػىااػػة فػػب  لػػؾ التاييػػز القػػةنـ   ػػى ال ػػن   

كا ػػػ  ضػػػاةف ااػػػةكام ال  ػػػؿ كالاػػػ أم فػػػب بػػػؽ التاتػػػع ا ايػػػع البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا اػػػف ارناػػػةف 



155 

 

يزاؿ  نةؾ    ى ال  ـ اف ت ؾ الصةكؾ الاقت يا  تاييز كااع النطةؽ ضخ    ككالثقةفيا كالاخنيا كالايةايا  
الا أم يشةؿ انتاةةة لااخأم الااةكام فب البقكؽ كابت اـ ة ااا ارناةف  كيلػخ  قاػا أاػةـ اشػة ةا الاػ أم    ػى 

ناػػػك  قػػػة   قػػػخـ الااػػػةكام اػػػع ال  ػػػؿ  فػػػب بيػػػةم ا ػػػخ اة الايةاػػػيا كا  تاة يػػػا كا قتصػػػةخيا كالثقةفيػػػا  كيلػػػكؽ
الاػػ أم فػػب قخاػػا ا ػػخ ة كالاشػػ يا  ك ياػػةك  ة  عالا تاػػع كاراػػ م  كيزيػػخ اػػف صػػلكاا التنايػػا الةةا ػػا راةةنيػػة

الق ػػؽ  ك ػػى تػػ ل الناػػة   فػػب بػػة ع اليقػػ     يػػن ف إ  أخنػػى نصػػي  اػػف الةػػ ا  كالصػػبا كالتل ػػيـ كالتػػخ ي  
ـ ا قتصػةخم الػخكلب ال خيػخ  القػةنـ   ػى ارنصػةؼ كف ص اللاةلا كالبة ةع ارق ل  كتالاف ااف إقةاا النظة

 كاللخؿ  ايااـ إااةاة اة زا فب الناكض اةلااةكام ايف ال  ؿ كالا أم 
 

ااتنصػػػةؿ شػػػافا اليصػػػؿ اللنصػػػ م ك ايػػػع أشػػػةةؿ اللنصػػػ يا كالتاييػػػز  لػػػ ا تاػػػلى  ػػػ ق ا تيةقيػػػا إلػػػى
 م ار نايػػا كالتػػخقؿ فػػب الشػػالكف الخاق يػػا اللنصػػ م كا اػػتلاة  ال خيػػخ كاللػػخكاف كا بػػت ؿ ار ناػػب كالاػػيط

خك  الاػػ أم فػػب ارن ػػة    ي ػػكز أف  كالتكةيػػخ   ػػى أفتبقيػػؽ الااػػةكام الةةا ػػا اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم    ك ل ػػخكؿ 
اؿ إف تنشنا ارطيةؿ تتط   اخ  اف  لؾ تقةاـ الااالكليا ايف ال  ػؿ كالاػ أم كالا تاػع  ويةكف أاةاة ل تاييز

 أةةؿ

أم تي قػا أك ااػتالةخ كبخخع ا تيةقيا فى الاةخم اركلى الاقصكخ ااصط   التاييز ضخ الا أم ك الػ ل  يلنػى 
أك تقييػػػخ يػػػتـ   ػػػى أاػػػة  ال ػػػن  كيةػػػكف اػػػف رثػػػة ق أك أ  اضػػػه  تػػػك يف أك إباػػػةط ا  تػػػ اؼ ل اػػػ أم ابقػػػكؽ 

ة يػػػا كالثقةفيػػػا كالاخنيػػػا أك فػػػب أم ارناػػػةف كالب يػػػةع اراةاػػػيا فػػػب الايػػػةخيف الايةاػػػيا كا قتصػػػةخيا كا  تا
ايػػخاف رقػػ   أك تػػك يف أك إباػػةط تاتلاػػة ااػػ ق البقػػكؽ أك ااة اػػتاة لاػػة  اصػػ ؼ النظػػ   ػػف بةلتاػػة الزك يػػا 

 ك  ى أاة  الااةكام ايناة كايف ال  ؿأ

  الاػػػكاخ اػػػف الثةنيػػػا إلػػػى الاةخاػػػا التػػػخااي بػػػخخعال ذذذدابير ال ذذذى ي عذذذين عمذذذى الذذذدول األ ذذذراف   بيقيذذذا :  -
كالايةاةع التػى ت تػـز الػخكؿ ار ضػة  اتنييػ  ة لضػاةف القضػة    ػى ةةفػا أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم   كاػف 

 ايةاػػا تاػػتاخؼ القضػػة    ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أم كانتاػػةا  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػػ أمأا ز ػػة   شػػ   
تي  ة الكطنيػػا أك تشػػ يلةتاة الانةاػػاا إخاػػةا ااػػخأ الااػػةكام اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم فػػب خاػػةت تةػػز   ػػى القيػػةـ اػػػ   

ارق ل  إ ا لـ يةف   ا الااخأ قخ أخا  فياة بتى ااف  كةيةلا التبقيؽ اللا ب لا ا الااػخأ اػف قػ ؿ التشػ يع 
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اتقة  الانةا  اف التخااي   تش يليا ك ي  تش يليا  ااة فب  لؾ اة ينةا  اف   ك ك ي ق اف الكاةنؿ الانةااا
فػػ ض باةيػػا قةنكنيػػا لبقػػكؽ الاػػ أم   ػػى قػػخـ الااػػةكام اػػع ال  ػػؿ  ك  اييػػز ضػػخ الاػػ أم  ػػزا اع  لبظػػ  ةػػؿ ت

كضػػاةف الباةيػػا اليلةلػػا ل اػػ أم   ػػف ط يػػؽ الابػػةةـ  اع ا قتصػػةص كالاالااػػةع اللةاػػا ارقػػ ل فػػب الا ػػخ  
تصػ ؼ ا اتنةع  ػف ااةشػ م أم  اػؿ تاييػزم أك ااة اػا تاييزيػا ضػخ الاػ أم  كةيةلػا ك  اف أم  اؿ تاييزم 

اتقة   ايع التخااي  الانةاػاا ل قضػة    ػى التاييػز ضػخ ك الا طةع كالاالااةع اللةاا ااة يتيؽ ك  ا ا لتزاـو 
اتقػػة   ايػػع التػػخااي  الانةاػػاا  ااػػة فػػب  لػػؾ التشػػ يلب ك  الاػػ أم اػػف  ةنػػ  أم شػػقص أك انظاػػا أك االااػػا 

لةة    ك كالااة اةع التب تشةؿ تاييزا ضخ الا أم اناة  لتةيي  أك إاطةؿ القةنـ اف القكانيف كارنظاا كار  اؼ ا 
الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب اتقػػة  ك  أ  الاػػةخم الثةنيػػا و  ايػػع اربةػػةـ ال زانيػػا الكطنيػػا التػػب تشػػةؿ تاييػػزا ضػػخ الاػػ أم

 ايع الايةخيف  ك  اياة الايةخيف الايةايا كا  تاة يا كا قتصةخيا كالثقةفيا  ةػؿ التػخااي  الانةاػاا  ااػة فػب 
بقػػػكؽ ارناػػػةف كالب يػػػةع ااة اػػػتاة لف ةكضػػػا  ؾ التشػػػ يلب اناػػػة  لةيةلػػػا تطػػػك  الاػػػ أم كتقػػػخااة الةػػػةا يف لػػػ

اتقػػة  الاػػةخم ال االػػا إلػػى أف كنك ػػع  أ  الاػػةخم الثةلثػػا و اراةاػػيا كالتاتػػع ااػػة   ػػى أاػػة  الااػػةكام اػػع ال  ػػؿ
تاييػػزا   تلتاػػ  يػػا اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم الػػخكؿ ارطػػ اؼ تػػخااي  قةصػػا االقتػػا تاػػتاخؼ التل يػػؿ اةلااػػةكام اليل 

اةلالنى ال م تاق  اه   ق ا تيةقيا  كلةنه ي   أ  ياتتاع    ى أم نبك  اراقة    ى الةيي   ي  اتةةفنا 
    ةاػػة أك انيصػػ ا  ةاػػة ي ػػ  كقػػؼ اللاػػؿ ااػػ ق التػػخااي  اتػػى تبققػػع أ ػػخاؼ التةػػةفال فػػب اليػػ ص كالالةا ػػا

ؼ تخااي  قةصا تاتاخؼ باةيا اراكاا  ااة فب  لؾ ت ػؾ التػخااي  الػكا خم فػب  ػ ق يلتا  اتقة  الخكؿ ارط ا
 ايػع التػخااي  كفقػة ل اػةخم القةااػا  اةتقػة    الػخكؿ ارطػ اؼ   كم   ى ك ك  قيػةـ ا تيةقيا  إ  ا  تاييزيةأ

ااػخؼ تبقيػؽ القضػة    ػى ارناػةط ا  تاة يػا كالثقةفيػا لاػ كؾ ال  ػؿ كالاػ أم  فػى تةييػ    الانةااا لتبقيؽ 
التبيػػزاع كاللػػةخاع الل فيػػا كةػػؿ الااة اػػةع ارقػػ ل القةناػػا   ػػى ا  تقػػةخ اةػػكف أم اػػف ال ناػػيف أخنػػى أك 

ةيةلػػا تضػػايف الت ايػػا اللةن يػػا فااػػة اػػ ياة لألاكاػػا ك  أ  ػػى اػػف ااقػػ   أك   ػػى أخكا  ناطيػػا ل   ػػؿ كالاػػ أم 
شػػنا ارطيػػةؿ كتػػ ايتاـ ااػػالكليا اشػػت ةا اػػيف اراػػكيف   ػػى أف ا  تػػ اؼ اةػػكف تنك اكصػػياة كظييػػا ا تاة يػػا  

كفقػة الػخكؿ ارطػ اؼ اػع اتقػة  يةكف اياكاة أف اص با ارطيةؿ  ب ا  تاة  اراةاب فب  ايػع البػة عأ 
 ايػػع التػػخااي  الانةاػػاا  ااػػة فػػب  لػػؾ التشػػ يلب اناػػة  لاةةفبػػا  ايػػع أشػػةةؿ ا ت ػػة  اػػةلا أم ل اػػةخم الاةخاػػا 

 ؿ اةة  الا أمأ كااتة 



157 

 

تشػاؿ قةناػا البقػكؽ التػى تاػلى ا تيةقيػا إلػى  الحقوق ال ى   ضمنيا اال فاقية لمنع ال مييز ضد المرأة : -
ضػػاةف بصػػكؿ الاػػ أم   ياػػػة خكف تاييػػز ةةفػػا البقػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػيا كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػػا 

كالاػػ أم ال يييػػا   كقػػخ  ػػ ل الػػنص   ػػى  ػػ ق البقػػكؽ فػػى  كالثقةفيػػا اةرضػػةفا إلػػى ضػػاةف بقػػكؽ الاػػ أم اللةا ػػا
فى مجال القضاء عمى ال مييز ضذد المذرأة الاكاخ اف الاةالا إلى الاةخاا  ش    ك لؾ   ى النبك التةلى   

التصػػػكيع فػػب  ايػػع ا نتقةاػػػةع   قػػػكؽ التةليػػا ل اػػ أم الب   يتلػػيف ةيةلػػال ا ػػػخ فذذ  الحيذذاة السياسذذذية والعامذذة
الاشػة ةا فػب ك  اللةاا  كار  يا ل نتقة  ل ايع الاينةع التب ينتق  أ ضةال ة اػة قت اع اللػةـ  كا اتيتة اع

صية ا ايةاا البةكاا كفى تنيي    ق الايةاا  كفى شةؿ الكظةنؼ اللةاا  كتاخيا  ايع الااةـ اللةاا   ى 
اتـ اةلبيةم اللةاا كالايةايا الاشة ةا فب أيا انظاةع ك اليةع  ي  بةكايا تك   ايع الااتكيةع البةكايا 

بةكاتاػػػة   ػػػى الااػػػتكل الػػػخكلب كا شػػػت اؾ فػػػب أ اػػػةؿ الاػػػ أم لتاثيػػػؿ كةيةلػػػا ف صػػػا  أ  الاػػػةخم الاػػػةالاول ا ػػػخ
الػػخكؿ ارطػػ اؼ   الاػػةخم الثةانػػاو أ كاػػن     ػػى قػػخـ الااػػةكام اػػع ال  ػػؿ  كخكف أم تاييػػز الانظاػػةع الخكليػػا

ف اك ػه قػةص ةضػااػع   اةتاة   نايتاة أك تةيي  ة أك ا بتيةظ ااػة الا أم بقكقة ااةكيا لبقكؽ ال  ؿ فب
أ  يت تػػػ    ػػػى الػػػزكاا اػػػف أ ناػػػب  أك   ػػػى تةييػػػ  الػػػزكا ل ناػػػيته أثنػػػة  الػػػزكاا  أف تتةيػػػ  ت قةنيػػػة  ناػػػيا 

الا أم بقة ااةكية لبؽ ال  ؿ فياة    كان الزك ا  أك أف تصا  ا   نايا  أك أف تي ض   ياة  نايا الزكا
 أ  الاةخم التةالاو ل ؽ ا نايا أطيةلااةيت

الخكؿ ارط اؼ  ايع التخااي  الانةااا ل قضة    ى التاييز ضػخ الاػ أم لةػب تةيػؿ  تتق  وفى ميدان ال ربية :
لاة بقكقة ااةكيا لبقكؽ ال  ؿ فب ايخاف الت ايا  كاك ه قةص لةب تةيؿ    ػى أاػة  الااػةكام اػيف ال  ػؿ 

فب التك يه الػكظييب كالاانػب  كا لتبػةؽ اةلخ ااػةع كالبصػكؿ   ػى الػخ  ةع الل ايػا  اتاةكيا ةن ش كط الا أمك 
فػػػب الاالااػػػةع التل يايػػػا   ػػػى اقػػػت ؼ فنةتاػػػة  فػػػب الانػػػةطؽ ال يييػػػا كالبضػػػ يا   ػػػى الاػػػكا   كتةػػػكف  ػػػ ق 

ب  كةػػ لؾ فػػب الااػػةكام اةيكلػػا فػػب ا ب ػػا البضػػةنا كفػػى التل ػػيـ اللػػةـ كالتقنػػب كالاانػػب كالتل ػػيـ التقنػػب اللػػةل
التاػػػةكم فػػػب الانػػػة   الخ ااػػػيا  كفػػػى ا اتبةنػػػةع  كفػػػى ااػػػتكيةع اػػػال  ع ك   ايػػػع أنػػػكاع التػػػخ ي  الاانػػػب 

القضػػة    ػػى أم اياػػـك ناطػػب  ػػف خك  ال  ػػؿ كخك   ك الاخ اػػيف  كفػػى نك يػػا الا افػػؽ كالالػػخاع الخ ااػػيا 
ل يـ الاقت ط  ك ي ق اف أنكاع التل يـ التب الا أم فب  ايع ا ابؿ التل يـ ا ايع أشةةله   ف ط يؽ تش يع الت

تاػػة خ فػػب تبقيػػؽ  ػػ ا الاػػخؼ  ك  اػػياة  ػػف ط يػػؽ تنقػػي  ةتػػ  الخ ااػػا كالاػػ اا  الاخ اػػيا كتةييػػؼ أاػػةلي  
التاةكم فػب فػ ص ارفػةخم اػف   ك التاةكم فب ف ص البصكؿ   ى الان  كار ةنةع الخ اايا ارق لك  التل يـ 



158 

 

فػب  لػؾ اػ اا  تل ػيـ الةاػة  كابػك ارايػا الػكظييب  ك  اػياة الاػ اا  التػب تاػخؼ  ا اا  اكاصػ ا التل ػيـ  ااػة
قيػػض الػػخ ع تػػ ؾ    كإلػػى التل يػػؿ اقػػخ  اراةػػةف اتضػػييؽ أم ف ػػكم فػػب التل ػػيـ قةناػػا اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم

فػػػب فػػػ ص  التاػػػةكم ك الطةلاػػػةع الخ ااػػػا  كتنظػػػيـ اػػػ اا  ل يتيػػػةع كالناػػػة  ال نػػػى تػػػ ةف الاخ اػػػا قاػػػؿ اركاف 
اةةنيػػػا البصػػػكؿ   ػػػى ال كاػػػةع ت اكيػػػا ابػػػخخم   ك الاشػػة ةا النشػػػطا فػػػب ارللػػػة  ال يةضػػػيا كالت ايػػػا الاخنيػػا ا 

   ااػػة فػػب  لػػؾ الال كاػػةع كار شػػةخاع التػػب تتنػػةكؿ تنظػػيـ اراػػ م اػػةيتتاػػة خ   ػػى ةيةلػػا صػػبا اراػػ  ك فة 
 أالاةخم اللةش مو

 ايع التخااي  الانةااا ل قضة    ى التاييز ضػخ الاػ أم اتقة  الخكؿ ارط اؼ  يتليف   ى وفى ميدان العمل :
البػػؽ فػػب  فػب ايػػخاف اللاػػؿ لةػػب تةيػػؿ لاػة    ػػى أاػػة  الااػػةكام اػػيف ال  ػػؿ كالاػ أم  نيػػ  البقػػكؽ ك  اػػياة 

ي  ااػػة فػػب  لػػؾ تطايػػؽ الػػةي ي  فػػ ص اللاةلػػاالبػػؽ فػػب التاتػػع اػػنك  اللاػػؿ اكصػػيه بقػػة ثةاتػػة ل ايػػع الاشػػ  
البػؽ فػب ب يػا اقتيػة  الاانػا كنػكع اللاػؿ  كالبػؽ فػب الت قيػا كاراػف  ك اقتية  كابخم فب شالكف ا اػتقخاـ 

  ى اللاؿ كفى  ايع ازايػة كشػ كط القخاػا  كالبػؽ فػب ت قػى التػخ ي  كا  ػةخم التػخ ي  الاانػب  ااػة فػب  لػؾ 
ااػػػة فػػػب  لػػػؾ  لبػػػؽ فػػػب الااػػػةكام فػػب ار ػػػ ا   كالت اػػ م الب فيػػػا كالتػػػخ ي  الاانػػػب الاتقػػػخـ كالتػػخ ي  الاتةػػػ  

كةػػ لؾ الااػػةكام فػػب  يتل ػػؽ اةللاػػؿ  م القياػػا الااػػةكياا اػػتبقةقةع  كالبػػؽ فػػب الااػػةكام فػػب الالةا ػػا فياػػة 
ك  اياة فب بة ع التقة خ كالاطةلا كالا ض  كالبؽ فب الضاةف ا  تاة ب الالةا ا فب تقييـ نك يا اللاؿ 

البػؽ ك  لؾ اف بة ع  خـ ار  يا ل لاؿ  كةػ لؾ البػؽ فػب إ ػةزم اخفك ػا ار ػ  كالل ز كالشيقكقا ك ي   
تكقيػة لانػع التاييػز ضػخ  ك فب الكقةيا الصبيا كاػ اا ظػ كؼ اللاػؿ  ااػة فػب  لػؾ باةيػا كظييػا ارن ػة أ

خااي  التػاتقػة  الػخكؿ ارطػ اؼ ي ػ    ػى  ضػاةنة لبقاػة اليل ػب فػب اللاػؿ ك الا أم ااا  الزكاا أك اراكاػا  
لبظػػ  اليصػػؿ اػػف القخاػػا ااػػا  الباػػؿ أك إ ػػةزم اراكاػػا كالتاييػػز فػػب اليصػػؿ اػػف اللاػػؿ   ػػى  الانةاػػاا 

خقػػةؿ نظػػةـ إ ػػةزم اراكاػػا الاخفك ػػا ار ػػ  أك   ك أاػػة  البةلػػا الزك يػػا  اػػع فػػ ض  ػػزا اع   ػػى الاقػػةلييف ا 
تشػػ يع    كأك ل لػػ كاع ا  تاة يػػا الاشػػيك ا اازايػػة ا تاة يػػا ااةث ػػا خكف فقػػخاف ل لاػػؿ الاػػةاؽ أك لألقخايػػا

تػػػػكفي  القػػػػخاةع ا  تاة يػػػػا الااػػػػةنخم ال زاػػػػا لتاةػػػػيف الكالػػػػخيف اػػػػف ال اػػػػع اػػػػيف ا لتزااػػػػةع اللةن يػػػػا كاػػػػيف 
ااالكليةع اللاؿ كالاشة ةا فب البيةم اللةاا  ك اياة  ف ط يؽ تش يع إنشة  كتنايا شاةا اف ا افؽ   ةيا 

  كطةلاػػػع اػػ أم أثنػػة  فتػػ م الباػػػؿ فػػب ار اػػةؿ التػػب يثاػػع أناػػة اال يػػا لاػػةتػػكفي  باةيػػا قةصػػا ل   ك ارطيػػةؿ
خك يػػػة فػػػب ضػػػك   الاػػػةاقاالتشػػػ يلةع الكقةنيػػػا الاتصػػػ ا اةلااػػػةنؿ ا تيةقيػػػا الػػػخكؿ ار ضػػػة  اضػػػ ك م ا ا لػػػا 
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لبةخيػػا   الاػػةخم االال فػػا الل ايػػا كالتةنكلك يػػا  كأف يػػتـ تنقيباػػة أك إلةةال ػػة أك تكاػػيع نطةقاػػة باػػ  ا قتضػػة 
 أ ش و

 ايػػع التػػخااي  الانةاػػاا ل قضػػة    ػػى اتقػػة   يتك ػػ    ػػى الػػخكؿ ارطػػ اؼ وفذذى ميذذدان الرعايذذة الصذذحية :
التاييػػز ضػػخ الاػػػ أم فػػب ايػػػخاف ال  ةيػػا الصػػػبيا اػػف أ ػػؿ أف تضػػػاف لاػػة    ػػػى أاػػة  الااػػػةكام اػػيف ال  ػػػؿ 

تةيػػؿ   ةاػػة الاتل قػػا اتنظػػيـ اراػػ مكالاػػ أم  البصػػكؿ   ػػى قػػخاةع ال  ةيػػا الصػػبيا  ااػػة فػػب  لػػؾ القػػخاةع 
الػػخكؿ ارطػػ اؼ ل اػػ أم قػػخاةع انةاػػاا فياػػة يتل ػػؽ اةلباػػؿ كالػػك خم كفتػػ م اػػة الػػخ الػػك خم  اػػكف م لاػػة قػػخاةع 

 أ  الاةخم الثةنيا  ش و ا ةنيا  نخ ا قتضة   كة لؾ تة يا ةةفيا أثنة  الباؿ كال ضة ا

تقػـك الػخكؿ ار ضػة  اضػاةف البقػكؽ التةليػا ل اػ أم  ج ماعيذة :ف  المجاالت األخرى لمحياة االق صذادية واالو 
لبػػؽ فػػب البصػػكؿ كا البػػؽ فػػب ا اػػتبقةقةع اللةن يػػا    ػػى أاػػة  الااػػةكام اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم كخكف تاييػػز ك 

البػػؽ فػػب ا شػػت اؾ فػػب ك  كال  ػػكف اللقة يػػا ك يػػ   لػػؾ اػػف أشػػةةؿ ا نتاػػةف الاػػةلب  اصػػ فيا  ػػى القػػ كض ال
 أ  الاةخم الثةلثا  ش و ت كيبيا كارللة  ال يةضيا كفى  ايع  كان  البيةم الثقةفياارنشطا ال

 نةيػا قةصػا اةلاشػة ع التػى تلةنياػة الاػ أم ال يييػا   لػ ا  أكلػع الاػةخم ال االػا  شػ  حقذوق المذرأة الريفيذة :
ال يييػا  كارخكا  الاةاػا فػب ا تاة  ػة الاشػةةؿ القةصػا التػب تكا ااػة الاػ أم ااف تضػع الخكؿ ارط اؼ طةلاع 

التب تالخياة فب تكفي  أااة  الاقة  اقتصةخية را تاة  ااة فب  لؾ  ا اة فب قطة ةع ا قتصةخ  ي  النقخيا  
  كة لؾ اتقة   ايع التخااي  الانةااا لةيةلا تطايؽ أبةةـ   ق ا تيةقيا   ى الا أم فب الانةطؽ ال يييا اتقة ك 

 قضػػة    ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أم فػػب الانػػةطؽ ال يييػػا لةػػب تةيػػؿ لاػػة    ػػى أاػػة   ايػػع التػػخااي  الانةاػػاا ل
الااةكام ايف ال  ؿ كالا أم  أف تشة ؾ فب التنايا ال يييا كتاتييخ اناة  كتةيؿ ل  يييا اك ه قػةص البػؽ فػب  

اللنةيا الصبيا الكصكؿ إلى تااي ع   ك الاشة ةا فب كضع كتنيي  التقطيط ارناةنب   ى  ايع الااتكيةع
ا اػتيةخم اصػك م ااةشػ م اػف   ك الا ناا  ااة فب  لػؾ الال كاػةع كالنصػةن  كالقػخاةع الاتل قػا اتنظػيـ اراػ م

البصكؿ   ى  ايع أنكاع التخ ي  كالتل يـ  ال ااب ك ي  ال ااب  ااة فب  لؾ   ك ا اا  الضاةف ا  تاة ب
قصكصػػة اةةفػػا القػػخاةع الا تاليػػا كار شػػةخيا  ك لػػؾ  اػػة يتصػػؿ انػػه اابػػك ارايػػا الػػكظييب  كةػػ لؾ التاتػػع

تنظػػيـ  اة ػػةع الااػػة خم ال اتيػػا كالتلةكنيػػةع اػػف أ ػػؿ البصػػكؿ   ػػى فػػ ص ك  لتبقيػؽ زيػػةخم ةية تاػػة التقنيػػا 
الاشػػة ةا فػػب  ك اقتصػػةخيا اةةفنػػا ليػػ ص ال  ػػؿ  ػػف ط يػػؽ اللاػػؿ لػػخل الةيػػ  أك اللاػػؿ لباػػةااف القػػةص 
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ف صا البصكؿ   ى ا نتاةنةع كالق كض الز ا يا  كتااي ع التاػكيؽ  كانباة   ايع ارنشطا الا تاليا 
كالتةنكلك يػػة الانةاػػاا  كالااػػةكام فػػب الالةا ػػا فػػب اشػػة يع إصػػ   ار اضػػب كارصػػ   الز ا ػػب كةػػ لؾ فػػب 

صػػبيا اػػياة فياػػة يتل ػػؽ اةراػػةةف كالا افػػؽ الكالتاتػػع اظػػ كؼ اليشػػيا ا ناػػا  ك  اشػػة يع التػػكطيف ال ييػػب 
 كاراخاخ اةلةا اة  كالاة   كالنقؿ  كالاكاص عأ 

ل اػ أم طةلاػع الاػةخم القةااػا  شػ  الػخكؿ ارطػ اؼ اػة  ت اؼ  وفى مجال ضذمان األىميذة القانونيذة لممذرأة ،
الاػػػ أم  فػػػب الشػػػنكف الاخنيػػػا  أ  يػػػا قةنكنيػػػا ااةث ػػػا ر  يػػػا ال  ػػػؿ    كاػػػن  اةلااػػػةكام اػػػع ال  ػػػؿ أاػػػةـ القػػػةنكف

ااةكيا لبقكؽ ال  ؿ فب إاػ اـ اللقػكخ ل ا أم    كةيةلا بقكؽايناة كاينه فب ف ص ااة اا ت ؾ ار  يا كتاةكل
خا م الاات ةػةع  كتلةا ااػة   ػػى قػخـ الااػةكام فػػب  ايػع ا ابػػؿ ار ػ ا اع القضػةنيا ا تاػػة   ايػع اللقػػكخ   ك كا 

ار  يػػا القةنكنيػػا ل اػػ أم اةط ػػا اػػف كاػػةن  أنػػكاع الصػػةكؾ القةصػػا التػػب يةػػكف لاػػة أثػػ  قػػةنكنب ياػػتاخؼ البػػخ 
ةػػا ارشػػقةص كب يػػا اقتيػػة  ال  ػػؿ كالاػػ أم نيػػ  البقػػكؽ فياػػة يتل ػػؽ اةلتشػػ يع الاتصػػؿ اب    اػػع اػػن    يػػاك 

قةاتاـأابؿ اةن  اـ كا 

 ايػػع التػػخااي   طةلاػػع الاػػةخم الاةخاػػا  شػػ  الػػخكؿ ارطػػ اؼ اةتقػػة وفذذى مجذذال الذذزواج والعالقذذات العائميذذة : 
كاػػن  الاػػ أم قضػػة    ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أم فػػب ةةفػػا اراػػك  الاتل قػػا اػػةلزكاا كالل قػػةع اللةن يػػا  الانةاػػاا ل 

نيػػ  البػؽ فػػب ب يػػا ك  نيػ  البػػؽ فػػب  قػخ الػػزكاا   اػػة كاػػيف ال  ػؿ البقػػكؽ التةليػػا   ػى أاػػة  الااػةكام اين
لااػالكليةع أثنػة  الػزكاا ك نػخ ني  البقػكؽ كاك  اقتية  الزكا  كفى  خـ  قخ الزكاا إ  ا ضة ة الب  الةةاؿ 

ني  البقكؽ كالااالكليةع اكصيااة أاكيف  اةض النظ   ف بةلتااة الزك يا  فب اراك  الاتل قػا  ك فاقه 
نيػػ  البقػػكؽ فػػب أف تقػػ    اب يػػا ك ااطيةلااػػة كفػػى  ايػػع اربػػكاؿ  يةػػكف لاصػػ با ارطيػػةؿ ا  تاػػة  اركؿ 

الطيػػػؿ كالػػػ م ي يػػػه  كفػػػى البصػػػكؿ   ػػػى الال كاػػػةع كالتثقيػػػؼ  كاػػػيخ اؾ ل نتػػػةن    ػػػخخ أطيةلاػػػة كاليةصػػػؿ اػػػيف
نيػ  البقػكؽ كالااػالكليةع فياػة يتل ػؽ اةلك يػا كالقكااػػا ك  كالكاػةنؿ الةيي ػا اتاةيناػة اػف ااة اػا  ػ ق البقػػكؽ 

كالكصةيا   ى ارطيةؿ كتانياـ  أك اة شةاه  لؾ اف ار  اؼ  بيف تك خ   ق الاية يـ فب التشػ يع الػكطنب  
نيػ  البقػػكؽ الشقصػػيا ل ػزكا كالزك ػػا  ااػػة  ك  ايػػع اربػكاؿ يةػػكف لاصػػ با ارطيػةؿ ا  تاػػة  اركؿ كفػى 

نيػػ  البقػػكؽ لةػػ  الػػزك يف فياػػة يتل ػػؽ اا ةيػػا ك  فػػب  لػػؾ البػػؽ فػػب اقتيػػة  ااػػـ اراػػ م كالاانػػا كنػػكع اللاػػؿ 
خا تاػػة كالتاتػػع ااػػة كالتصػػ ؼ فياػػة  اػػكا   اػػ  اقةاػػؿ أك اقةاػػؿ  ػػكضأ كبيػػةزم الاات ةػػةع كارشػػ اؼ   ياػػة كا 
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 يةػكف لقطكاػا الطيػؿ أك زكا ػه ك فضع اليق م الثةنيا اف   ق الاةخم قطكاا كزكاا الطيؿ بي  أق ع اانه  
 ايػػع ار ػػ ا اع الضػػ ك يا  ااػػة فػػب  لػػؾ التشػػ يلب اناػػة   طةلاػػع الػػخكؿ ارطػػ اؼ اةتقػػة أم اثػػ  قػػةنكنب  ك 

كفػػى الاػػةخم ال االػػا كاللشػػ يف فػػب اػػ ؿ  اػػاب أاػػ ا إلزاايػػةأ  لتبخيػػخ اػػف أخنػػى ل ػػزكاا كل لػػؿ تاػػ يؿ الػػزكاا
تبقيػػؽ ار اػػةؿ لاةتقػػة   ايػػع اػػة ي ػػـز اػػف تػػخااي    ػػى الصػػليخ الػػكطنب طةلاػػع ا تيةقيػػا الػػخكؿ ار ضػػة  

 الةةاؿ ل بقكؽ الالت ؼ ااة فب   ق ا تيةقياأ

لػع الاػكاخ اػف الاػةالا  شػ  إلػى تنةك  لجنة القضذاء عمذى ال مييذز ضذد المذرأة :  شذكيميا واخ صاصذا يا ، -
الثةنيا كاللش يف إنشة  كتشةيؿ ل نا ل قضة    ى التاييز ضخ الا أم   كبخخع اقتصةصةتاة كتنايؽ الل قػا 
ايناة كايف الخكؿ ار ضة  فياة يتل ؽ اخ ااا التقخـ فى تنيي     ق ا تيةقيا   فقخ ق  ع الاػةخم الاػةالا  شػ  

اييػػز ضػػخ الاػػ أم  تتػػالؼ   نػػخ اػػخ  نيػػة  ا تيةقيػػا  اػػف ثاةنيػػا  شػػ  قايػػ ا كالػػخ ل نػػا ل قضػػة    ػػى التإنشػػة  
تصخيؽ الخكلا الط ؼ القةااا كالث ثيف   ياة أك انضاةااة إلياػة اػف ث ثػا ك شػ يف قايػ ا اػف  كل الاةةنػا 

كؿ ارطػ اؼ اػف اػيف الق قيا ال فيلا كالةية م اللةليا فب الايخاف ال م تنطاػؽ   يػه  ػ ق ا تيةقيػا  تنتقػااـ الػخ
اكاطنياػػة كيلا ػػكف اصػػيتاـ الشقصػػيا  اػػع إيػػ   ا  تاػػة  لااػػخأ التكزيػػع ال ة افػػب اللػػةخؿ كلتاثيػػؿ اقت ػػؼ 

ينتقػػ  أ ضػػة  ال  نػػا اػػة قت اع الاػػ م اػػف   ك  ػػى أف ارشػػةةؿ البضػػة يا كةػػ لؾ الػػنظـ القةنكنيػػا ال نياػػيا
ي ػ ل    كف ت ش  شقصة كابخا اف ايف اكاطنياػةقةناا أشقةص ت شباـ الخكؿ ارط اؼ كلةؿ خكلا ط ؼ أ

ا نتقة  اركؿ الخ اتا أشا  اف تة يا اخ  نية    ق ا تيةقيا  كقاؿ ث ثػا أشػا    ػى ارقػؿ اػف تػة يا ةػؿ 
انتقػػة   يك ػػه اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  اػػةلا إلػػى الػػخكؿ ارطػػ اؼ يػػخ ك ة فياػػة إلػػى تقػػخيـ ت شػػيبةتاة فػػب 

اراػػيف اللػػةـ قةناػػا ألياةنيػػا ا ايػػع ارشػػقةص الا شػػبيف   ػػى  ػػ ا النبػػك  اػػع  ةػػ   كيلػػخ   ضػػكف شػػا يف
ت ػػ ل انتقةاػػةع أ ضػػة  ال  نػػا فػػب   ك الخكلػػا الطػػ ؼ التػػب  شػػبع ةػػ  اػػناـ  كيا ةاػػة إلػػى الػػخكؿ ارطػػ اؼ

ةؿ كفػػى  لػػؾ ا  تاػػةع  الػػ م يشػػ  ا تاػػةع ل ػػخكؿ ارطػػ اؼ يػػخ ك إليػػه اراػػيف اللػػةـ فػػب اقػػ  اراػػـ الاتبػػخم
اشت اؾ ث ثب الخكؿ ارط اؼ فيه نصةاة قةنكنية له  يةكف ارشقةص الانتقاكف للضكيا ال  نػا  ػـ الا شػبكف 
الػػػ يف يبصػػػ كف   ػػػى أةاػػػ   ػػػخخ اػػػف ارصػػػكاع ك  ػػػى أةث يػػػا اط قػػػا اػػػف أصػػػكاع ااث ػػػب الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ 

تػػ م تاػػلا اػػف ار ضػػة   يػػ  أف ف  ينتقػػ  أ ضػػة  ال  نػػا ليتػػ م اػػختاة أ اػػع اػػنكاع  كالبةضػػ يف كالاصػػكتيف
الانتقايف فب ا نتقػة  اركؿ تنقضػب فػب ناةيػا فتػ م اػنتيف  كيقػـك  نػي  ال  نػا  الػخ ا نتقػة  اركؿ فػك ا  

ي ػػػ ل انتقػػػة  أ ضػػػة  ال  نػػػا ارضػػػةفييف القااػػػا الػػػخ ة   ػػػال   ار ضػػػة  التاػػػلا اةلق  ػػػا  ك اةقتيػػػة  أاػػػا
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 يػػػا اثنػػػيف اػػػف ار ضػػػة  ارضػػػةفييف الانتقاػػػيف ااػػػ ق كتنتاػػػب ك   التصػػػخيؽ أك ا نضػػػاةـ القػػػةا  كالث ثػػػيف
لاؿ  الشػكا   الطة نػا   ك كيتـ اقتية  ااايااة اةلق  ا اف قاؿ  ني  ال  ناأ  الانةااا فب ناةيا فت م انتيف

تقػػػػػـك الخكلػػػػػا الطػػػػػ ؼ التػػػػػب ةػػػػػؼ قاي  ػػػػػة  ػػػػػف اللاػػػػػؿ ةلضػػػػػك فػػػػػب ال  نػػػػػا اتليػػػػػيف قايػػػػػ  رقػػػػػ  اػػػػػف اػػػػػيف 
يت قػػى أ ضػػة  بػػخخع  اع الاػةخم الاةةفػػ ع كالازايػػة التػى يبصػػ كف   ياػػة   بيػ  ك  ااكافقػا ال  نػػاأ ك اكاطنياة

ال  نػػػا  ااكافقػػػا ال اليػػػا اللةاػػػا  اةةفػػػ ع تػػػخفع اػػػف اػػػكا خ اراػػػـ الاتبػػػخم اةربةػػػةـ كالشػػػ كط التػػػب تبػػػخخ ة 
الاتبػػخم اػػة يػػكف  اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ   ةاػػة ال اليػػا  اػػع إيػػ   ا  تاػػة  ر ايػػا الااػػالكليةع الانكطػػا اةل  نػػا

 طػػػا ااػػػة ااك ػػػ   ػػػ ق ا تيةقيػػػاأضػػػط ع اصػػػك م فلةلػػػا اةلكظػػػةنؼ الانةي ػػػـز ال  نػػػا اػػػف اػػػكظييف كا افػػػؽ ل 
كت ةع الاةخم التةالا  ش  ل  نا ا تاةخ نظةااة الخاق ى القةص ااة   كانتقة  أ ضة  اةتااػة ليتػ م اػنتيف 

اػػػخل فتػػػ م   تزيػػػخ   ػػػى    ػػػى اػػػع  ػػػةخمت ت  ةاػػػة بػػػخخع الاػػػةخم اللشػػػ كف نظػػػةـ ا تاة ػػػةع ال  نػػػا ابيػػػ  
فػػب اقػػ  اراػػـ  اػػةتلقػػخ ا تاة ةتاػػف الػػخكؿ ارطػػ اؼ     ػػى أف أاػػاك يف اػػنكية ل نظػػ  فػػب التقػػة ي  الاقخاػػا 

  الاتبخم أك فب أم اةةف انةا  رق  تبخخق ال  ناأ

لػػػخكؿ كفػػػى ا ػػػةؿ تقنػػػيف الل قػػػا اػػػيف ال  نػػػا كالػػػخكؿ ارطػػػ اؼ   أك اػػػع الاػػػةخم الثةانػػػا  شػػػ    ػػػى ا
اػػاف تقػػخـ إلػػى اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم  تق يػػ ا  اػػة اتق تػػه اػػف تػػخااي  تشػػ يليا كقضػػةنيا ارطػػ اؼ التلاػػخ 

خا يا ك ي  ة اف أ ؿ إنية  أبةػةـ  ػ ق ا تيةقيػا ك ػ نظػ  ال  نػا فػب اػة تف التقػخـ الابػ ز فػب  ػ ا الصػخخ  ةكا 
كالػخ  لػؾ ةػؿ أ اػع اػنكاع  فػب  ضػكف اػنا كابػخم اػف اػخ  النيػة  اةلناػاا ل خكلػا الالنيػا    ا التق ي  ك لػؾ 

أف تايف التقة ي  اللكااؿ كالصلة  التب تالث    ػى اػخل كأ ةزع    ى ارقؿ  كة لؾ ة اة ط اع ال  نا  لؾ 
 الكفة  اة لتزااةع الاق  م فب   ق ا تيةقياأ

 ف أ اةلاة إلى ال اليػا  تق ي  انكم الاقةاؿ   ى ال  نا تقخيـف فى ك كأك اع الاةخم البةخيا كاللش  
اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم اػػف قػػ ؿ الا  ػػ  ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب  كلاػػة أف تقػػخـ اقت بػػةع كتكصػػيةع  ةاػػا 
اانيػا   ػى خ ااػػا التقػة ي  كالال كاػةع الػػكا خم اػف الػػخكؿ ارط اؼ   ػى أف تػخ ا ت ػػؾ الاقت بػةع كالتكصػػيةع 

ب تق ي  ال  نا اشيك ا اتل يقةع الخكؿ ارط اؼ  إف ك خع  كيبيػؿ اراػيف اللػةـ تقػة ي  ال  نػا إلػى اللةاا ف
ل كةػػػة ع الاتقصصػػػا أف تكفػػػخ اػػػف  فكأ ػػػةزع الاػػػةخم الثةنيػػػا كاللشػػػ ك  ل نػػػا ا ةػػػز الاػػػ أم  لةػػػ ض إ  ااػػػةأ
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ل  نػػا أف تػػخ ك   ةاػػة ي ػػكز ياث اػػة لػػخل النظػػ  فػػب تنييػػ  اػػة يقػػع فػػب نطػػةؽ أ اةلاػػة اػػػف أبةػػةـ  ػػ ق ا تيةقيػػا
 إلى تقخيـ تقة ي   ف تنيي  ا تيةقيا فب الا ة ع التب تقع فب نطةؽ أ اةلاةأ  الكةة ع الاتقصصا

ف نظاع الاكاخ ا  إجراءات االنضمام واالنسحاب وال حفظ و سوية النزاعات حول اال فاقية واع مادىا -
انضاةـ الخكؿ لا ق ا تيةقيا كأ ؿ ا يةناة كالتصخيؽ   ياة إ  ا اع كقكا خ  القةااا كاللش يف إلى الث ثيف

كا نابة  اناة كتلخي اة أك التبيظ   ى أل اف نصكصاة كتاكيا النزا ةع اشاناة كا تاةخ ة ةكثيقا فى 
قخ ااتقخـ كاضلك ا تيةقيا  اع النصكص كاللاة اع التى ك خع فى ا تيةقيا ك  ابيكظةع اراـ الاتبخم 

 كؽ الايةايا ل ا أم أ  القةصا اةلبق

 ػػ ا  تاػػخ ا : لبر وكذذول االخ يذذاري الممحذذق با فاقيذذة القضذذاء عمذذى جميذذع أشذذكال ال مييذذز ضذذد المذذرأةا -1
 6776كخقػؿ بيػز النيػة  فػب اػةيك   1/67/6777اف قاػؿ ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم اتػة يا الا كتكةكؿ 

 ل اصػةخقاخ أك ا نضػاةـخ لػخل اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخمأث ثا أشا  اػف تػة يا إيػخاع الصػؾ اللةشػ  كالخ 
كيشػػتاؿ الا كتكةػػكؿ   ػػى إبػػخل ك شػػ يف اػػةخم تػػنظـ ااة اػػا ل نػػا القضػػة    ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أم للا اػػة 

 ك  قتاة اةلخكؿ ارط اؼ   كا نضاةـ إليه كتلخي ه كا تاةخق أ

تقػ   الخكلػا الطػ ؼ فػب  ػ ا ى إلػى ال االػا  شػ    كفقػة ل اػكاخ اػف اركلػاخ صاصات وصذالحيات المجنذة :  -
الاقخَّاػا  الا  ػةعالا كتكةكؿ اةقتصةص ال  نا القةصا اةلقضة    ى التاييز ضخ الا أم  ال  نػاو فػب ت ق ػب 

اػػػف قاًػػػؿ ارفػػػ اخ أك ا اك ػػػةع  الا  ػػػةعلاػػػةخم الثةنيػػػا  تقػػػخيـ كأ ػػػةزع اأ    الاػػػةخم اركلػػػىو لاػػػة كالنظػػػ  فياػػػة
أك نيةاان  ناـ  ااك   الك يا القضةنيا ل خكلػا الطػ ؼ  كالتػب يز اػكف فياػة أناػـ ضػبةية  نتاػةؾ أم  ارف اخ  

 كأك اػػػع  اع الاػػػةخم أف يةػػػكف  ػػػ ا الػػػا غ اػػػف البقػػػكؽ الػػػكا خم فػػػب ا تيةقيػػػا   ػػػى يػػػخم ت ػػػؾ الخكلػػػا الط ؼ
أ  الاػػةخم الثةنيػػاو اثػػؿ  ػػ ق الاكافقػػاتا يػػ   ا ػػه نيةاػػا  ػػناـ اػػف خكف  الػػا غااػػكافقتاـ  إ َّ إ ا أاةػػف لةةتػػ  

ك  ي ػكز ل  نػا   ةتةايا  ك  ي كز أف تةكف ا اكلػا الاصػخ  الا  ةع  ق الاةخم الثةلثا أف تةكف كاشت طع 
الاػةخم كأةخع إ ا ةةف يتل ؽ اخكلا ط ؼ فب ا تيةقيا  كلةناة لياع ط فةن فب   ا الا كتكةكؿأ  ا غتا  ـ أم  
إ َّ إ ا تبقَّقع اف أفَّ  ايع ار  ا اع الل  يا الاب يا الاتكف م قخ  الا غفب   ى ال  نا  خـ النظ  ال االا 

ااتينيخع  كاة لـ يتـ إطةلا أاخ تطايؽ   ق ار  ا اع الل  يا اصك م  ي  القكلا  أك  نخاة يةكف اف  ي  
 ي  اقاكؿ فب البػة ع التةليػا   الا غا إ  ف أف   كأ ةزع  اع الاةخم ل  نالابتاؿ أف تبق ؽ إنصةفةن فلة ن 
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إ ا ااؽ ل  نا خ ااا الااالا نياػاة  أك إ ا  ػ ع خ ااػتاة فػب الاةضػبخ أك ةةنػع قيػخ الخ ااػا بةليػةنخ ااك ػ  
ا  ا اتَّضػ    ك ا  ا ةةنع  ي  اتاةشيا اع أبةػةـ ا تيةقيػا  ك إ  ا  رق  اف إ  ا اع التبقيؽ أك التاكيا الخكليا

  اػػ غا  ا شػػةَّؿ ضػػ اةن اػػف اػػك  ااػػتقخاـ البػػؽ فػػب تقػػخيـ   ك   أاػػة  لػػه أك  يػػ  االيَّػػخ ااخلػػا ةةفيػػا  غالػػا أف
قاؿ ا يةف ايلكؿ   ا الا كتكةكؿ اةلنااا ل خكلا الط ؼ الالنيا   ا غا  ا بخثع الكقةنع التب  ب اكضكع الك 

 إ  إ ا ااتا ع ت ؾ الكقةنع الخ  لؾ التة ياأ 

  كقاػػؿ اليصػػؿ فيػػه انػػة    ػػى بيثيةتػػه ا غالقةااػػا ل  نػػا  فػػب أم كقػػع الػػخ ت ق ػػب الػػالاػػةخم كأ ػػةزع 
الاكضك يا  أف تنقؿ إلى الخكلا الط ؼ الالنيا ط اةن  ة  ن  تقة  التػخااي  الاالقتػا الضػ ك يا لت فػب إاةػةف 

إطػػ ع ل  نػا ةخاػا لاػةخم الاأ ةاػة أ ػةزع اكقػكع ضػ   يتلػ َّ  إصػ به لضػبيا أك ضػبةية ا نتاػةؾ الاز ػكـ
 ا غاػة لػـ تلتاػ  ال  نػا أف الػػ ييقػخَّـ إلياػة ااك ػ   ػ ا الا كتكةػػكؿ اػػ غالخكلػا الطػ ؼ اصػك مو اػ ياو   ػى أم 

 ي  اقاكؿ اف خكف إبةلته إلػى الخكلػا الطػ ؼ الالنيػا  كشػ يطا أف يكافػؽ اليػ خ أك ارفػ اخ   ػى الةشػؼ  ػف 
لخكلػػا الطػػ ؼ الات ق يػػا أف تقػػخ ـ إلػػى ال  نػػا  قػػ ؿ اػػتا أشػػا   يتلػػيَّف   ػػى ا   ك ػػكيتاـ لت ػػؾ الخكلػػا الطػػ ؼ

شػػػ كبةن أك إفػػػةخاع قطيػػػا تكضػػػ  القضػػػياخ كالالةل ػػػا  إ ا كي ػػػخع  التػػػب ةػػػةف ياةػػػف أف تقػػػخااة ت ػػػؾ الخكلػػػا 
التػػب تت قة ػػةخ ااك ػ   ػػ ا الا كتكةػػكؿخ فػػب ضػػك   الا  ػػةعتنظػػ  ال  نػا فػػب   الاػػةالا ككفقػػة ل اػػةخم الطػ ؼأ 
ال كاةع التب تيكفَّ  لاة اف قاؿ ارف اخ أك ا اك ةع ارف اخ أك نيةاا  ػناـ  كاػف قاػؿ الخكلػا الطػ ؼخ  ايع ال

تلقػػػػخ ال  نػػػا ا تاة ػػػػةع اة قػػػا  نػػػػخ فبػػػػص     ػػػى أف شػػػ يطا نقػػػػؿ  ػػػ ق الال كاػػػػةع إلػػػى ارطػػػػ اؼ الالنيػػػػا
ا  ػػػة اشػػػانه  إلػػػى  ةنػػػ    تنقػػػؿ ال  نػػػا ر  ا غالػػػخ فبػػػص الػػػ   كالاقخَّاػػػا ااك ػػػ   ػػػ ا الا كتكةػػػكؿ الا  ػػػةع

تخ   الخكلا الطػ ؼ  النةيػا  ر ا  ال  نػا  فضػ ن  ػف   ك  ى أف تكصيةتاة  إف كي خع  إلى ارط اؼ الالنيا
تكصيةتاةخ إف كي خع  كتقخـ إلياة  ق ؿ اػتا أشػا    خان قطيػةن  يتضػاف ال كاػةع بػكؿ أم  إ ػ ا  ييتَّقػ  فػب 

الخكلػا الطػ ؼ إلػى تقػخيـ الازيػخ اػف الال كاػةع الاةخم ل  نا خ كم    كأ ةزع  اعضك  ر ا  ال  نا كتكصيةتاة
بكؿ أم تخااي  اتق تاة الخكلا الط ؼ اات ةاا ا اناة أك تكصيةتاة  إف كي خع  ااة فب  لؾ اة تلتا ق ال  نػا 

 أ ل  ناانةااةن  ك لؾ فب التقة ي  ال بقا ل خكلا الط ؼ التب تيقخَّـ 

ةع ال  نػػا فػػى بػػةؿ ثاػػكع بػػخك  انتاةةػػةع ل بقػػكؽ الانصػػكص   ياػػة فػػى رليػػالاػػةخم الثةانػػا كنظاػػع 
إ ا ت قَّػػع ال كاػػةعو اكثكقػػةن ااػػة تشػػي  إلػػى بػػخك  انتاةةػػةعو قطيػػ م أك ا تيةقيػػا   بيػػ  أك اػػع   ػػى ال  نػػا 
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   ػى ال  نػا أف تػخ ك الخكلػا الطػ ؼ إلػى هانا يا ل بقكؽ الكا خم فب ا تيةقيا    ى يخم الخكلا الطػ ؼ  فينػ
  التلػػػةكف الاػػػة فػػػب فبػػػص الال كاػػػةع  كأف تقػػػخـ  لاػػػ ق الةةيػػػا  ا بظػػػةع تتل ػػػؽ اةلال كاػػػةع  اع الصػػػ ا

ل  نا  الخ أف تاق  اليف ا  تاة  أم ا بظةع ياةف أف تقخااة الخكلا الط ؼ الالنيا  فضػ ن  ػف كأ ةزع 
ةث  اف أ ضةناة ر  ا  تبقيؽ  ك فع أم  ال كاةع أق ل اكثكؽ ااة تتكف  لخياة  أف تلي ف  ضكان كابخان أك أ

كي كز أف يتضاف التبقيػؽ القيػةـ ازيػة م إلػى أ اضػب الخكلػا الطػ ؼ إ ا تػـ البصػكؿ   تق ي   ة ؿ إلى ال  نا
الػخ فبػص نتػةن   ػ ا التبقيػؽ  تنقػؿ ال  نػا إلػى الخكلػا   ك   ى إ ف ا لؾ  كالخ اكافقا الخكلا الطػ ؼ الالنيػا

ي ػػ    ػػى الخكلػػا الطػػ ؼ الالنيػػا أف تقػػخـ   ك اق كنػػان اػػام  تل يقػػةع كتكصػػيةعالطػػ ؼ الالنيػػا  ػػ ق النتػػةن  
ا بظةتاػػة إلػػى ال  نػػا فػػب  ضػػكف اػػتا أشػػا  اػػف تاػػ  ااة النتػػةن  كالتل يقػػةع كالتكصػػيةع التػػب نق تاػػة إلياػػة 

  اعأي   إبةطا   ا التبقيؽ اةلا يا  كط   تلةكف ت ؾ الخكلا الط ؼ فب  ايع ا ابؿ ار  ا   كال  نا

 ل  نػػاالاػػةخم التةاػػلا ل  نػػا أف تػػخ ك الخكلػػا الطػػ ؼ الالنيػػا إلػػى تضػػايف تق ي  ػػة الاقػػخـ ةاػػة أ ػػةزع 
ي ػكز   ةاػة تيةصيؿ أم  تخااي  اتَّق م اات ةاان ل تبقيؽ ال م أي  م ااك   الاةخم الثةانا اف   ا الا كتكةػكؿ

الاشة  إلياة أف تخ ك الخكلا الطػ ؼ الالنيػا إلػى ل  نا  إ ا اقتضع الض ك م  كالخ انتاة  فت م ارشا  الاتا 
  كطةلاػع الاػةخم البةخيػا  شػ م الػخكؿ ارطػ اؼ إط  اة   ى التخااي  الاتَّق م اات ةاا إلى اثػؿ  ػ ا التبقيػؽ

 يػػ  أف الا كتكةػػكؿ اػػن  الػػخكؿ أ الػػخـ التلػػ ض لألشػػقةص الشػػةةيف أك الاا ةػػيف ل شػػةةكل كضػػاةف اػػ اتاـ
 تػػ اؼ اةقتصػػةص ال  نػػا كاػػب  إ  ناػػة اػػة لتزاـ اةلتػػخااي  التػػى ق   ػػة الا كتكةػػكؿ ارطػػ اؼ بػػؽ  ػػخـ ا 

رنشػػطا التػػب تاة اػػاة اةا قػػص   ػػى ال  نػػا إخ اا اػػةخم الثةنيػػا  شػػ م ك لػػؾ كفقػػة ل اػػةخم اللةشػػ م أ كف ضػػع ال
قكا ػػخ    اي ػػخاخكفقػػة ل اػػةخم ال االػػا  شػػ   اةرضػػةفا إلػػى قيةااػػةفػػب تق ي  ػػة الاػػنكم  ااك ػػ   ػػ ا الا كتكةػػكؿ

لاػة إية ػة الا كتكةػكؿأ  إتاة اػةار  ا اع القةصػا ااػة كالكا ػ   الاػةخم كطةلاػع  نػخاة تاػة   الااػةـ التػب قكَّ
تلاػخ ايشػاة  ا تيةقيػا ك ػ ا الا كتكةػكؿ   ػى نطػةؽ كااػع  كالقيػةـ الخكؿ ارطػ اؼ فػى الاقةاػؿ اةل الثةلثا  ش 

الال كاػػةع الاتل قػػا اػػ  ا  ال  نػػا كتكصػػيةتاة  كاقةصػػا بػػكؿ اةلخ ةيػػا لااػػة  كتاػػايؿ  ا يػػا البصػػكؿ   ػػى 
 الااةنؿ الاتل قا ات ؾ الخكلا الط ؼأ 

 الاػػػةخم القةااػػػا  شػػػ نظاػػػع  إجذذذراءات االنضذذذمام واالنسذذذحاب مذذذن البرو وكذذذول و عديمذذذو واع مذذذاده : -
م خكلػػا كقَّلػػع اػػة  التكقيػػع   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػكؿ ر ا نضػػاةـ كالتصػػخيؽ   ػػى  ػػ ا الا كتكةػػكؿ بيػػ  فتبػػع
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  يه اف قاػؿ أم  تصخيؽ  ا الا كتكةكؿ ل    ةاة أقضلعخقع   ياة  أك انضاع إلياةيا  أك ص  ى ا تيةق
لػػػخل اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ  تصػػػخيؽتػػػكخع صػػػةكؾ ال  ك  ػػػى أف   ػػػى ا تيةقيػػػا أك انضػػػاع إلياػػػة خقعخكلػػػا صػػػ
ايلػكؿ  ػ ا  أ ػؿ اػ يةف  الاةخاػا  شػ الاػةخم ك لؾ لضاةف ا يةف ايلكؿ   ا ا نضػاةـ أ كبػخخع  الاتبخم

أك ا نضػاةـخ لػخل اراػيف اللػةـ  تصػخيؽ تػة يا إيػخاع الصػؾ اللةشػ  ل الخ ث ثا أشا  اف ك لؾ الا كتكةكؿ 
  ى   ا الا كتكةكؿ  أك تنضـ إليه  الػخ اػ يةف ايلكلػه  يصػا   خؽاةلنااا لةؿ خكلا تيص  أاة لألاـ الاتبخم

 خ أك ا نضاةـخ القةص ااةأ تصخيؽتة يا إيخا اة صؾ ال الخ ث ثا أشا  اف   ا الا كتكةكؿ اة م الايلكؿ

إاػػػخا  أم تبيظػػػةع   ػػػى  ػػػ ا   ػػػى الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ  الاػػػةخم الاػػػةالا  شػػػ ك  ػػػى الػػػ  ـ اػػػف بظػػػ  
رم خكلا ط ؼ أف تقت   إ ػ ا  تلػخيؿ   ػى  ػ ا الا كتكةػكؿ  أ ةزع  الاةخم الثةانا  ش   إ  أف الا كتكةكؿ
اػيا غ الػخكؿ ارطػ اؼ اػام تلػخي ع  يقػـك انػة    ػى  لػؾ  الػ ل لخل ارايف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم كأف تكخ ه

اقت با  طةلاةن اناػة إقطػة ق ااػة إ ا ةةنػع تباػ   قػخ اػالتا  ل ػخكؿ ارطػ اؼ اةيػا خ ااػا ا قتػ ا   كالتصػكيع 
تا   يػخ ك اراػيف اللػةـ إلػى كفػب بػةؿ اقتيػة  اػة   يقػؿ  ػف ث ػ  الػخكؿ ارطػ اؼ  قػخ اثػؿ  ػ ا الاػال     يه

 قخق تبع   ةيا اراـ الاتبخمأ كييقخَّـ أم تلخيؿ تلتاخق أ  ايا الخكؿ ارط اؼ التػب تبضػ  الاػالتا   كتػخلب 
رم  اػةخم التةاػلا  شػ ةاػة أ ػةزع ال اا  ايػا الث ثػيفأ اصكتاة فيه  إلى ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم رق ا ق

ػه إلػى اراػيف خكلا ط ؼ أف تاػخم   اتاػة فػ ب ناػ   ػ ا الا كتكةػكؿ  فػب أم كقػع  ااك ػ  إشػلة  قطػب اك َّ
يا م ايلكؿ ا نابة  اف الا كتكةكؿ الخ اتا أشا  اف تة يا ت قب ارشلة   ك  ى أف اللةـ لألاـ الاتبخم

 اف قاؿ ارايف اللةـأ 

القيػةـ اػيا غ  ايػع الػخكؿ كالبةخيا كاللش كف اةرايف اللةـ لألاػـ الاتبػخم اللش كف  تةفالاةخكأنةطع 
تػػة يا اػػ يةف ايلػػكؿ  ػػ ا    كك ا يػػةع ا نضػػاةـ التػػب تػػتـ ااك ػػ   ػػ ا الا كتكةػػكؿ تصػػخيقةعتكقيلػػةع كالاةل

يػػػخاع  هأم اناػػػبة  انػػػك    يػػػهالا كتكةػػػكؿ كأم تلػػػخيؿ   ػػػ ا الا كتكةػػػكؿ  الػػػ م تتاتػػػع نصكصػػػه الل ايػػػا   كا 
اػع  فػب أ شػيؼ اراػـ الاتبػخملب يػا لخ  ػا نياػاة اػف اةنيا اةكالصينيا كارن  يزيا كالي نايا كال كايا كاراػا

ناػػا اصػػخَّقا اػػف  ػػ ا الا كتكةػػكؿ إلػػى  ايػػع الػػخكؿ الاشػػة  إلياػػة فػػب الاػػةخم القةااػػا كاللشػػ يف اػػف إ اػػةؿ 
 ا تيةقياأ
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 حقوق العمال -د

قػػ ؿ اػػة ي اػػك   ػػى اةنػػا  ػػةـ اتيةقيػػا  677اكضػػع أةثػػ  اػػف  و ILOانظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا   قةاػػع 
البػػؽ فػػب اللاػػؿ      اػػف ايناػػةكالايةاػػيا ل لاػػةؿ ا قتصػػةخياا  تاة يػػا كالثقةفيػػا ك اقصػػكص باةيػػا البقػػكؽ 

 بظػ  الاػق مك البػؽ فػب ارضػ ا   ك  بقػكؽ النقةاػةع ك الالةا ا الاتاةكيا كاللةخلا  ظ كؼ اللاؿ الصػبيا  ك 
تيةقيػةع   كقػخ  أل ةػةتاك كالػخك الػخليؿ الل اػى لبقػكؽ ارناػةف ك ي  ػة اػف ا  أشةةؿ الةا ا ارطيػةؿ أاكأ ك

و  67ا تيةقيػا القةصػا اةلاػق م   قػـ  أف  نةؾ قاػ   شػ م اتيةقيػا  اع ا تاػةط كثيػؽ ابقػكؽ ارناػةف ك ػى  
ا تيةقيػػا القةصػػا اتطايػػؽ   ك 6711و 19اتيةقيػػا الب يػػا النقةايػػا كباةيػػا بػػؽ التنظػػيـ النقػػةاب   قػػـ   ك 6717
ا تيةقيػػػا القةصػػػا اااػػػةكام   ك 6716و 71م البػػػؽ فػػػب التنظػػػيـ النقػػػةاب كفػػػب الايةكضػػػا ال اة يػػػا   قػػػـ ااػػػةخ

ا تيةقيػػػا   ك 6719و 671ا تيةقيػػػا القةصػػػا اتبػػػ يـ الاػػػق م   قػػػـ   ك 6716و 677اللاػػػةؿ كاللػػػةا ع   قػػػـ 
صػا اايةاػا اللاةلػا   قػـ ا تيةقيػا القة  ك  6711و 666القةصا اػةلتاييز فػب ا ػةؿ ا اػتقخاـ كالاانػا   قػـ 

و 611ا تيةقيػػػا القةصػػػا اتػػػكفي  الباةيػػػا كالتاػػػاي ع لااث ػػػب اللاػػػةؿ فػػػب الاالااػػػا   قػػػـ   ك  6711و 666
ا تيةقيػػػا القةصػػػا اباةيػػػا بػػػؽ   ك 6791و 611ا تيةقيػػػا اشػػػاف البػػػخ ارخنػػػى لاػػػف ا اػػػتقخاـ   قػػػـ    6796

ا تيةقيػا اشػاف   ك 6716و 611اايةاػا اللاةلػا   قػـ  ا تيةقيػا القةصػا  ك  6791و 616التنظيـ النقةاب   قػـ 
ا تيةقيػػا اشػػاف الشػػلك  ارصػػ يا كالقا يػػا فػػب   ك  6711و 611الناػػكض اةللاةلػػا كالباةيػػا اػػف الاطةلػػا   قػػـ 

ا تيةقيػا الخكليػػا لباةيػػا بقػكؽ  ايػػع اللاػػةؿ الااػة  يف كأفػػ اخ أاػػ  ـ   ك 6717و  617الا ػخاف الااػػتق ا   قػػـ 
و 616ةقيػػػا اشػػػاف بظػػػ  أاػػػكأ أشػػػةةؿ  اػػػؿ ارطيػػػةؿ كار ػػػ ا اع اليك يػػػا ل قضػػػة    ياػػػة   قػػػـ ا تي  ك 6777
أ إ  أف  نةؾ ثاةنى اتيةقيةع فقط اف   ق ا تيةقيةع ت تاط اشةؿ ااةش  ابقػكؽ ارناػةف ك لػؾ كفقػة  6777

ةلب يػا النقةايػا ا القةصػا 19ا تيةقيػةع التةليػا   ا تيةقيػا  قػـ  ك ىلتصنيؼ الا نةا  ارناةنى لألاـ الاتبخم 
بػػػؽ التنظػػػيـ النقػػػةاب كالايةكضػػػا ال اة يػػػا  اشػػػاف 71  كا تيةقيػػػا  قػػػـ 6711كباةيػػػا بػػػؽ التنظػػػيـ النقػػػةاب 

  6719 اتب يـ الاق مالقةصا  671  كا تيةقيا  قـ 6717اللاؿ ار اة م  اشاف 67  كا تيةقيا  قـ 6717
انػػع التاييػػز فػػب اللاػػؿ اشػػاف 666  كا تيةقيػػا  قػػـ 6716ار ػػك  لااػػةكام فػػب القةصػػا اة677كا تيةقيػػا  قػػـ 

اشػاف  616  كا تيةقيػا  قػـ 6791ةلبػخ ارخنػى ل اػف القةصػا ا 611  كا تيةقيػا  قػـ 6711كشةؿ الكظػةنؼ 
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  كفياة ي ػى  ػ ض اقتصػ  لاضػاكف البقػكؽ الانصػكص   ياػة فػى  ػ ق  6777أاكا أشةةؿ  اؿ ارطيةؿ 
 -ا تيةقيةع  

 :  ف   كوين النقابات واالنضمام إلييا الحق -1

   اػؿ أيضػةن فػب اتيػةقيتبب الصةكؾ اراةايا لبقكؽ ارناػةفف لي  فقط  ا بؽ الت ؼ اه كاةيكؿ 
لاػنا  71اشاف الب يا النقةايا كباةيا بؽ التنظػيـو كا تيةقيػا  قػـ  6711لانا  19انظاا اللاؿ الخكليا  قـ 

تتنػػةكؿ  و كتلتاػػ   ةتػػةف ا تيةقيتػػةف أ ػـ الصػػةكؾ التػػب 66ل اة يػا   اشػاف بػػؽ التنظػػيـ كالايةكضػػا ا 6717
ال اليػػػػةع  اةلتيصػػػػيؿ التيػػػػكيض الػػػػكا خ فػػػػب خياة ػػػػا خاػػػػتك  انظاػػػػا اللاػػػػؿ الخكليػػػػا اقصػػػػكص ب يػػػػا تةػػػػكيف

 616 ا ػػ  قػػخ 19ةف  ػػخخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب ا تيةقيػػا  قػػـ ةػػ 6771كا نضػػاةـ إلياػػةأ كبتػػى أ اػػط /ر  
  ػػى  ايػػ  اػػف الػػخكؿةو ك  ػػى الػػ  ـ اػػف تصػػخيؽ  ػػخخ  71فياػػة يتل ػػؽ اة تيةقيػػا  قػػـ  611ط فػػةن  فياػػة ا ػػ  

  ا البػؽ  ثي  اف الا خاف   يزالكف يكا اكف صلكاةع شخيخم فب ااة ااة ةتيف ا تيةقيتيف  فيف اللاةؿ فب 
 أ كتشتاؿ ا تيةقيتةف   ى البقكؽ التةليا   

نػكع  البػؽ فػب إنشػة  اػة يقتة كنػه  ػـ أنياػاـ اػف انظاػةع  ل لاةؿ كأصبة  اللاؿ  خكف تاييز اػف أم  -
كلاـ ة لؾ  خكف أف ي تاف  لؾ اةي  قكا خ الانظاا الالنيا  البؽ فػب ا نضػاةـ إلػى ت ػؾ الانظاػةع  ك لػؾ 

 أ و 6711لانا  19  الاةخم الثةنيا اف ا تيةقيا  قـ  خكف ت قيص اااؽ

  ة كأنظاتاة  كانتقة  ااث ياػة فػب ب يػا تةاػا  كتنظػيـ لانظاةع اللاةؿ كأصبة  اللاؿ بؽ كضع خاةتي -
تاتنع الا طةع اللةاا  ف أم تػخقؿ اػف شػانه أف يبػخ اػف  ػ ق    كإخا تاة كك كق نشةطاة  كصية ا ا اا اة

 أ و 6711لانا  19  الاةخم الثةلثا اف ا تيةقيا  قـ البقكؽ أك يبكؿ خكف ااة اتاة الاش ك ا

   كأصػػبة  اللاػػؿ لقػػ ا اع البػػؿ أك كقػػؼ اللاػػؿ التػػب تتقػػ  ة اػػ طا إخا يػػا  تقضػػع انظاػػةع اللاػػةؿ  -
 أ و 6711لانا  19الاةخم ال االا اف ا تيةقيا  قـ 

كا نضػػػاةـ إلياػػػة  ةاػػػة أف لةػػػؿ  تبةلييػػػا ك كااػػػطكأصػػػبة  اللاػػػؿ بػػػؽ تةػػػكيف اتبػػػةخاع  لانظاػػػةع اللاػػػةؿ -
 اة  إلى انظاةع خكليا ل لاةؿ كأصبة  اللاؿأ اف   ا النكع بؽ ا نت تبةليىانظاا أك اتبةخ أك اتبةخ 
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ل شقصيا القةنكنيا لش كط  التبةلييا  ي كز إقضةع اةتاة  انظاةع اللاةؿ كأصبة  اللاؿ كاتبةخاتاة  -
 أ و 6711لانا  19البقكؽ الاةاقا   الاةخم الاةالا اف ا تيةقيا  قـ يةكف اف شاناة البخ اف تطايؽ 

كفقة ل اةخم البةخيا  –ةؿ  ضك اف أ ضة  انظاا اللاؿ الخكليا  بي  يتلاخ  النقةابباةيا بؽ التنظيـ  -
تةػػكف  ػػ ق ا تيةقيػػا نةفػػ م إزا ق اةتقػػة   ايػػع التػػخااي  ال زاػػا كالانةاػػاا اػػاف   - 19 شػػ م اػػف ا تيةقيػػا  قػػـ 

 لضاةف تاةيف اللاةؿ كأصبة  اللاؿ اف ااة اا بؽ التنظيـ النقةاب فب ب ياأ 

 

 وق العمال المياجرين : حق -2

 قػخ ا نيػؼ  1978؛ وفذ  عذام ااشة ا اللاةؿ الااة  يف االينيةع الق ف اللش يفراـ الاتبخم ان  ا تاع ا
اشػػ كع  اػػالتا   ػػةلاب ل قضػػة    ػػى اللنصػػ يا كالتاييػػز اللنصػػ م  كأكصػػى اػػاف تقػػـك اراػػـ الاتبػػخم اكضػػع أكؿ

تكصػيا ااةث ػا   ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم فػب اللػةـ نياػه اتيةقيا لباةيا بقكؽ اللاةؿ الااة  يفأ كأصػخ ع
ا تيةقيػا الاقت بػاأ كفػب  يياػا  ل ايػع الػخكؿ اة شػت اؾ فيػه لكضػع اشػ كع  اػؿ ف يػؽ 6717ـ شة ع فػب  ػةـ ث

بقػكؽ  ايػع اللاػةؿ الااػة  يف كأفػ اخ  انتاى الي يػؽ اػف اااػا كضػع ااػكخم ا تيةقيػا الخكليػا لباةيػا 6777 ةـ 
فػب  ؿ الااػة  اػةتل يػؼ اللأ كقةاػع ا تيةقيػا ا6771تاكز/يكليػه  6 ـو كقخ خق ع ا تيةقيػا بيػز التنييػ  فػب أا  

 ال م ايزاكؿ أك يػزاكؿ أك "الشقص اانه  ككأف اخ أا  ـو  لبقكؽ اللاةؿ الااة  يف اف ا تيةقيا الخكليا 6الاةخم 
 أ  ةية ة" أ   فب خكلا لي  اف اة ا   يزاكؿ نشةطة اقةاؿ

الاةضػبو  تلةنب اف الت ة ؿ فب ةنعةالااة  يف التب  شاكلاة لالض فنةع اللاةؿ كتلتا  ا تيةقيا  انخم فب
كاف ت ؾ الينةع " اةؿ البخكخ" الػ يف يقياػكف فػب خكلػا ا ػةك م يلػكخكف إلياػة يكايػة أك اػ م كابػخم   ػى ارقػؿ فػب 

اللاػةؿ واػيف ااػ  ا فػب خكلػا لياػكا اػف   ةية ػةو  الا بكف ال يف يلا ػكف   ػىواللاةؿ الاكاايكفو ك  ارااكعو
اللاػةؿ الااػتقخاكف فػب اشػ كع واللاةؿ الات كلػكفو و  ى انش ع اب يا تقضع لك يا خكلا لياكا اف   ةية ةو 

 اللاةؿ لباةااـ القةصأ وابخخو 

لتنػػػةكؿ البقػػػكؽ و  16إلػػػى  1قصػػػص القاػػػـ الثةلػػػ  اػػػف ا تيةقيػػػا  الاػػػكاخ اػػػف  : الحقذذذوق المكرسذذذة فذذذ  اال فاقيذذذة
الااػػػة  يف كأفػػػ اخ أاػػػ  ـأ كتتضػػػاف  ػػػ ق البقػػػكؽ اػػػة ي ػػػب  البػػػؽ فػػػب البيػػػةم  كبظػػػ   اراةاػػػيا ل ايػػػع اللاػػػةؿ
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ا اػػػت قةؽ أك اللاكخيػػػا  كب يػػػا اليةػػػ  كالضػػػاي  كالػػػخيف  كب يػػػا إظاػػػة  خيػػػف الاػػػ   أك  قيختػػػه   التلػػػ ي   كبظػػػ 
الب اةف  كف ك ه بؽ فب البيةم القةصا ل ي خ  كبظ التلاي   كبظ  ا  تقةؿ التلايب  كبظ  التخقؿ خ كب يا

القػكانيف ال نةنيػا  اػا  ةخلػا  كبظػ  تطايػؽةالتلايب اف الاات ةةع  كالباةيا اف أ اػةؿ اللنػؼ  كالبػؽ فػب ابة
ا فػب ارنشػطا ةفػب الاشػة   ااث    لب  كبظ  اصػةخ م أك تػخاي  كثػةنؽ الاكيػا  كبظػ  الطػ خ ال اػة ب  كالبػؽ

فػػب ال  ةيػػا الطايػػا  كبػػؽ طيػػؿ  لتاتػػع ااػػة يتاتػػع اػػه اكاطنػػك الخكلػػا اػػف ضػػاةف ا تاػػة ب  كالبػػؽالنقةايػػا  كبػػؽ ا
الاكيا الثقةفيا ل لاةؿ الااػة  يف  كبػؽ نقػؿ  تاة  ااـ ك نايا  كفب ت قب التل يـ  كابت اـةاللةاؿ الااة   فب ا

 اات ةةتاـ كاخق اتاـ  نخ انتاة  فت م  ا اـأ

كأفػػ اخ  و الػػض البقػػكؽ ارقػػ ل ل لاػػةؿ الااػػة  يف 11إلػػى  11 الاػػكاخ اػػف  ن اال فاقيذذةفيمذذا يعذذالق القسذذم الرابذذع مذذ
اللاػػػةؿ  فػػػب القاػػػـ القػػػةا  تتنػػػةكؿ الػػػض اربةػػػةـ القةصػػػا اينػػػةع الينػػػا اػػػف 11إلػػػى  19أاػػػ  ـأ كالاػػػكاخ اػػػف 

فب القاػايف الثةلػ   الااة  يف كأا  ـأ كتتنةكؿ الاكاخ ارقي م الض اربةةـ القةصا فياة يتل ؽ اةربةةـ الكا خم
 كال ااع اف ا تيةقياأ

اػف ا تيةقيػا   ػى إنشػة  ل نػا لإلشػ اؼ   ػى تنييػ  ا تيةقيػا يػتـ اقتيػة   96تػنص الاػةخم  : مراقبة  نفيذه اال فاقيذة
قاػػ ا  ياة اػػكف ااػػةااـ فػػب ااػػتق ليا كنزا ػػا   67كتتةػػكف اػػف   أ ضػةناة اة نتقػػة  اػػف  ةنػػ  الػػخكؿ ارطػػ اؼ

 16قايػػ ا  نػػخاة يا ػػ   ػػخخ الػػخكؿ الاصػػخقا   ػػى ا تيةقيػػا  61اػػف اشػػة ا خخ ابيػػ  تصػػا  ال  نػػا كيزيػػخ  ػػ ا اللػػ
 ت تـز  ايع الخكؿ ارط اؼ فػب ا تيةقيػا اتقػخيـ تق يػ  إلػى ال  نػا فػب  ضػكف  ػةـ كابػخ اػف تػة يا خقػكؿك  خكلاأ

التق يػ   ؿ قاػ  اػنكاع  ابيػ  يتضػافةػ الخ  لؾ أف تقػخـ تق يػ ان خك يػةن ا تيةقيا بيز التنيي  اةلنااا لاةو ك  ياة 
خا يا كاكا ة لباةيا البقكؽ الاة اا فب  ا تيةقياأ اة اتق ته الخكلا اف تخااي  تش يليا كقضةنيا كا 

تيػب   لؾ نصةن يتي  لٌ  نا ت قػب كخ ااػا شػةةكل تػخ ب فياػة خكلػا طػ ؼ أف خكلػا أقػ م  ةكتتضاف ا تيةقيا 
خكلػا طػ ؼ  ك  ي كز ت قب اثؿ   ق الشةةكل كالنظ  فياة إ  إ ا قػخاع اػف قاػؿ اةلتزااةتاة ااك     ق ا تيةقياأ

ا ت فػػػػع أيضػػػػة  تلتػػػػ ؼ اةقتصػػػػةص ال  نػػػػا ااػػػػ ا القصػػػػكص كأف تةػػػػكف الخكلػػػػا الاقػػػػخـ فػػػػب بقاػػػػة الشػػػػةكل قػػػػخ
 فب   ق ا تيةقيا أف تل ف فػب أم اة أف ريا خكلا ط ؼة  اةقتصةص ال  نا فب ت قب كخ ااا اثؿ   ق الشةةكل

الشػةةكل الػكا خم اػف أفػ اخ أك نيةاػا  ػف  كقع ااك     ق الاةخم أناة تلتػ ؼ اةقتصػةص ال  نػا فػب ت قػب كخ ااػا
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ااك ػ  أبةػةـ  ػ ق ا تيةقيػا قػخ تل ضػع  نتاػةؾ اػف  أف اخ يقضلكف لك يتاة كيخ كف أف بقكقاـ الي خيػا الاقػ  م
 تتصؿ اخكلا ط ؼ لـ تصخ    ا ار  فأاقخاا  قاؿ ت ؾ الخكلا الط ؼأ ك  تت قى ال  نا أيا شةةكل

 

  : عمل األ فال -3

 اػػف الينػػةع ارقػػ ل الال ضػػا لإلاػػة م كا اػػتة ؿ كا  ػػخا  البقػػكؽ فػػب ا ػػةؿ اللاػػؿ فنػػا اللاػػةؿ اػػف ارطيػػةؿ
الصػػبا  الػػ يف يلا ػػكف فػػب ظػػ كؼ صػػلاا أك ابيكفػػا اةرقطػػة أ فػػيلى  ةنػػ  التلػػ ض لألقطػػة  الااةشػػ م   ػػى

ار ػػػؿ الطكيػػػؿأ    اللاػػػةؿ الصػػةة  راةةنيػػػا ار اػػػةخ كالتػػكت   اػػػخيةن ك  نيػػةن ك ةطييػػػةن فػػبك ي  ػػة  يتلػػػ ض  ػػال 
الاشػة ع   ػ ق خم كطامايا كالاطةلاو ك  ى ال  ـ اف شاع ايةخم ار فةللاةؿ اف ارطيةؿ قخ يكا اكف اف الا كغ
اػاف اػف بػؽ الطيػؿ  بقػكؽ الطيػؿ اف اتيةقيا 16تق  الاةخم ك  كااعأ فيف  اؿ ارطيةؿ اة زاؿ انتش ان   ى نطةؽ

الطيؿ  أك أف يةكف ضة ان  قطي ان أك أف ياثؿ إ ةقا لتل يـ اف ازاكلا "أم  اؿ ي    أف يةكف أف يتاتع اةلباةيا
 الػػخكؿ كضػػع فكتط ػػ  اػػ الالنػػكم  أك ا  تاػػة ب"أ اللق ػػب  أك ال كبػػب  أك الطيػػؿ أك اناػػكق الاػػخنب  أك اصػػبا

 أهكف  اللاؿ كظ ككضع نظةـ انةا  لاة ةع أخنى" ل لتبةؽ اةللاؿ  القكا خ القةصا اتبخيخ " ا 

أبػخ   ػ ق ا تيةقيػةع كأالػخ ة   كللػؿ ارطيػةؿ ةلػااالخكليػا  ػخم اتيةقيػةع اشػاف   كقخ ا تاػخع انظاػا اللاػؿ
أشػػةةؿ  اةلػػا ارطيػػةؿ كار ػػ ا اع اليك يػػا ل قضػػة   اشػػاف بظػػ  أاػػكأ 6777لاػػنا  616تػػاثي ان  ػػب ا تيةقيػػا  قػػـ 

أ كت تػـز الػخكؿ ارطػ اؼ فياػة اةتقػة  التػخااي  6777الثػةنب  نكفاا /تشػ يف 67  ياةو كالتب خق ع بيز النية  فػب 
كتتضػاف أاػكأ صػك    ارطيػةؿ كالقضػة    ياػة   ػى ك ػه الاػ  ا اليك يا كاليلةلا لضاةف بظ  أاكأ صك   اؿ

ايػػع ة  شػػةةؿ الػػ ؽ أك الااة اػػةع الشػػاياا اػػةل ؽةفػػا أة ا تيةقيػػا اػػة ي ػػب  اػػف 1ارطيػػةؿ الػػكا خم فػػب الاػػةخم  ؿ اػػ
ااػػػة فػػػب  لػػػؾ الت نيػػػخ القاػػػ م أك   كاللاػػػؿ القاػػػ م أك ار اػػػة م ارطيػػػةؿ كا ت ػػػة  ااػػػـ ك اكخيػػػا الػػػخَّيف كالقنةنػػػا

ااتقخاـ طيػؿ أك تشػةي ه أك   ضػه ر ػ اض الػخ ة م  أك ك  اا باوالالنزا ةع  ار اة م لألطيةؿ  اتقخاااـ فب
ه لازاكلػػػػا أنشػػػػطا  يػػػػ  ااػػػػتقخاـ طيػػػػؿ أك تشػػػػةي ه أك   ضػػػػ ك إاةبيػػػػاو إاةبيػػػػا أك أخا   ػػػػ كض رنتػػػػةا أ اػػػػةؿ
ار اػةؿ  ك ال م بخخ فب الالة خاع الخكليا  اع الص ا كا ت ػة  ااػةو اياة إنتةا الاقخ اع اةلشةؿاش ك ا  ك 

ارطيةؿ أك ا اتاـ  التب ي    أف تالخم  ايلؿ طايلتاة أك ايلؿ الظ كؼ التب تزاكؿ فياة  إلى ارض ا  اصبا
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 –اف ا تيةقيا  1اـ ارق قبأ  ا  كيناةب  نخ تبخيخ أنكاع اللاؿ الاشة  إلياة فب اليق م  خو اف الاةخم ةأك ا ك 
 نصاة  إي اخ االاةاق

ار اػػػػةؿ التػػػػب تلػػػػ  ض ارطيػػػػةؿ ل اػػػػتة ؿ الاػػػػخنب أك النياػػػػب أك  اػػػػك  اػػػػف ايناػػػػة أف يػػػػكلب ا  تاػػػػة  ر -
ف ةار اػػػػةؿ التػػػػب تػػػػزاكؿ فػػػػب اػػػػةطف ار ض  أك تبػػػػع الايػػػػةق أك   ػػػػى ا تية ػػػػةع قطػػػػ م أك فػػػػب أاػػػػةوال ناػػػػبو 
ؿ ثقي ػا ار اةؿ التب تاتقخـ فياة ر ع كالخاع كأخكاع قط م  أك التب تاػت ـز انةكلػا أك نقػؿ أباػة ك ابصك مو

إلػػى اػػكاخ أك  تلػػ ض ارطيػػةؿ    ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  ار اػػةؿ التػػب تػػزاكؿ فػػب اينػػا  يػػ  صػػبيا ياةػػف أفك  يػػخكيةنو
ار اػةؿ التػػب ك  ضكضػة  أك ا تػزازاع ضػة م اصػبتاـو  كااػؿ أك  ا يػةع قطػ م  أك لػخ  ةع بػ ا م أك ااػتكيةع

الػ م يبػتيظ فيػه اةلطيػؿ  ثنػة  ال يػؿ  أك اللاػؿاػث ن أك أةللاؿ لاػة ةع طكي ػا ةتزاكؿ فب ظ كؼ اةلةا الصلكاا 
 فب اةةف صةب  اللاؿ خكف اا  القكؿأ 

 وضع سياسة لمعمالة :  -4

  فػػب خك تػػه الثةانػػا كار الػػيف ا تيةقيػػا 6711تاكز/يكليػػه  7الاػػالتا  اللػػةـ لانظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا فػػب  ا تاػػخ
أ  1  كفقة ربةةـ الاةخم 6711اكز/يكليه ت 61فى  النية   كالتى خق ع بيز و القةصا اايةاا اللاةلا666  قـ 

ةػؿ  ضػك  كقخ تا ك  الاخؼ ال نياى اف ا تيةقيا فى الاكاخ اركلى كالثةنيا كالثةلثا   بي  طةلاع الاةخم اركلػى 
اػػلية ك ا  بيػػز الناػػك كالناػػة  ا قتصػػةخييف  ك فػػع ااػػتكم الاليشػػا  كت ايػػا الاتط اػػةع اػػف اليػػخ اللةا ػػا  كالتة ػػ  
  ب الاطةلا ك  ب اللاةلا النةقصػا  أف يل ػف ايةاػا نشػطا ت اػب إلػب تبقيػؽ اللاةلػا الةةا ػا كالانت ػا كالاقتػة م 

أف  أف تاػتاخؼ الايةاػا الاػ ةك م ةيةلػا تبقيػؽ اػة ي ػب   ك  ػى اخ لتطايقاة اكصياة  خفة أاةاػيةتاب يا  كأف ي 
أف يةػػػػكف  ػػػػ ا اللاػػػػؿ انت ػػػػة قػػػػخ  ك  ةبثيف  نػػػػه يةػػػػكف  نةلػػػػؾ  اػػػػؿ اتػػػػة  ل ايػػػػع أكلنػػػػؾ الااػػػػتلخيف ل لاػػػػؿ كالاػػػػ

تتػػة  لةػػؿ  ةاػػؿ أةاػػؿ ف صػػا ااةنػػا ليصػػا  أ ػػ  ل لاػػؿ  أف تتػػكف  الب يػػا فػػب اقتيػػة  نػػكع اللاػػؿ كك  الااػػتطةع 
الػػ م ينةاػػاه كليضػػع فػػب قخاػػا  ػػ ا اللاػػؿ ااة اتػػه كاكا اػػه  أيػػة ةػػةف   قػػه أك لكنػػه أك  ناػػه أك خينػػه أك  أيػػه 

  ػػب الايةاػػا الاػػ ةك م أف ت ا ػػب الا ا ػػةم البقػػا ا ب ػػا ةاػػة  ايػػا أك اناتػػه ا  تاػػة بأالايةاػػب أك أ كاتػػه القك 
التنايا ا قتصةخيا كااتكا ة  كالل قةع الاتاةخلا ايف أ خاؼ اللاةلا كار خاؼ ا قتصةخيا كا  تاة يػا ارقػ ل  

  ػػى ةػػؿ ف ضػػع الاػػةخم الثةنيػػا ك اللاػػؿ   ػػب تطايقاػػة اااػػةلي  تتيػػؽ اػػع الظػػ كؼ كالااة اػػةع القكايػػاأ  تـكأف يػػ
لػب الاػخل الػ م تاػا  اػه  ػ ق الظػ كؼ  أف يقػ    فػب   ضك  اةلةة إلب  لؾ الااؿ الاتكاناا اع ظ كؼ ا خق كا 
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  كأف اركلػىا تقػة  لا ػكغ ار ػخاؼ الابػخخم فػب الاػةخم  كا اػه ا تاة يػا اناػقا  التػخااي إطة  ايةاا اقتصػةخيا ك 
أف يتقػ  اػف القطػكاع اػة قػخ ي ػـز لتطايػؽ  ػ ق التػخااي   ااػة فػب  لػؾ كضػع ك  ا ينق   ػ ق التػخااي  اصػك م انتظاػ

 الا اا   نخ ا قتضة أ 

ارشػػقةص الػػ يف تااػػاـ التػػخااي  الالتػػـز اتقة  ػػة  كطةلاػػع الاػػةخم الثةلثػػا الػػخكؿ ار ضػػة  اةاتشػػة م ااث ػػى 
ع قاػػ اتاـ كر اناػػـ اكضػػع اػػخؼ كضػػا ك لػػؾكقصكصػػة ااث ػػك أصػػبة  اللاػػؿ كاللاػػةؿ اشػػاف ايةاػػةع اللاةلػػا  

 ا  تاة  الةةاؿ  كضاةف االاز تاـ الةةا ا فب صية ا الايةاةع الا ةك م كةا  الخ ـ لاةأ 

  حريم السخرة فى العمل :  -5 

ا تيةقيػػا القةصػػا اةلاػػق م   قػػـ  فػػب خك تػػه ال االػػا  شػػ  ا تاػػخ الاػػالتا  اللػػةـ لانظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا
  كفقػػػة 6716أكؿ أية /اػػػةيك    كخق ػػػع  ػػػ ق ا تيةقيػػػا بيػػػز النيػػػة  فػػػى 6717بزي اف/يكنيػػػه  61  يػػػـك  و67

 ػػػ ق   ػػػى تلاػػػخ ةػػػؿ  ضػػػك فػػػب انظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا يصػػػخؽ أ كتضػػػانع  ػػػ ق ا تيةقيػػػا 61ربةػػػةـ الاػػػةخم 
  ي ػكز ال  ػك    ك ـ  اؿ الاق م أك اللاؿ القا م اةةفا صك ق فػب أقصػ  فتػ م ااةنػااا تيةقيا اتب يـ ااتقخ

إلػػػى  اػػػؿ الاػػػق م أك اللاػػػؿ القاػػػ م قػػػ ؿ فتػػػ م ا نتقػػػةؿ إ  لأل ػػػ اض اللةاػػػا  كاكصػػػيه تػػػخاي ا ااػػػتثنةنية  
اكاخ ا تيةقيا أ كبخخع ا تيةقيا فى الاةخم الثةنيا اناة الاقصػكخ كاةلش كط كالضاةنةع الانصكص   ياة فب 
اػػةؿ أك القػػخاةع التػػب تيػػ ض  نػػكم   ػػى أم شػػقص  ايػػع ار الاػػؿ الاػػق م كاللاػػؿ القاػػ ل كالػػ ل يلنػػى 

 اة م " اؿ   ك  تشاؿ تبع التاخيخ اام  قة   كالتب   يةكف   ا الشقص قخ تطكع ااخاناة اابض اقتية ق
أم  اػػؿ أك قخاػػا تيػػ ض ااقتضػػى قػػكانيف القخاػػا   الاػػق م أك اللاػػؿ القاػػ م"  فػػب اصػػط    ػػ ق ا تيةقيػػا

اػػػػف كا اػػػػةع  م  اػػػػؿ أك قخاػػػػا تشػػػػةؿ  ػػػػز كأ م صػػػػاةا  اػػػػة يا ابتػػػػا  اللاػػػػة يا ارلزاايػػػػا رخا   اػػػػؿ 
أم  اػؿ أك قخاػا تيػ ض   ػى شػقص اػة  ك الاكاطنيف الاخنيا اللةخيا فػب ا ػخ يتاتػع اػةلبةـ الػ اتب الةةاػؿ 

انػػة    ػػى إخانػػا قضػػةنيا  شػػ يطا أف ينيػػ   ػػ ا اللاػػؿ أك القخاػػا فػػب ظػػؿ إشػػ اؼ كاػػيط م اػػ طا  ةاػػا  كأ  
أم  اػػؿ أك قخاػػا  كرفػػ اخ أك شػػ ةةع أك  اليػػةع قةصػػا أك يكضػػع تبػػع تصػػ فاة   يػػال    ػػ ا الشػػقص

ييػػ ض فػػب بػػة ع الطػػكا م القػػة  م  أم فػػب بةلػػا بػػ   أك فػػب بةلػػا نةاػػا أك قطػػ  نةاػػا اثػػؿ الب انػػؽ أك 
ك الييضةنةع أك بة ع الا ة ا أك الز زؿ  أك اراػ اض الكاةنيػا اللنييػا التػب تصػي  الاشػ  أك البيكانػةع  أ

 ػػزكاع البيكانػػةع أك البشػػ اع أك اافػػةع الناةتيػػا  ك اكاػػة أيػػا بةلػػا اػػف شػػاناة أف تلػػ ض ل قطػػ  اقػػة  أك 
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القػػخاةع الق كيػػا اللةاػػا الااػػيطا التػػب يالخياػػة أ ضػػة  الا تاػػع الاب ػػب  ك قػػة  الاػػةةف ة اػػـ أك الضػػاـ  
ايليا تقع   ى  ػةتؽ أ ضػة   ػ ا قخاا لاص بته الااةش م  كالتب ياةف تالة ل لؾ أف تلتا  كا اةع اخنيا ط

 الا تاع  ش يطا أف يةكف لاـ أك لااث ياـ الااةش يف بؽ إاخا  ال أم فب صبا البة ا إلى   ق القخاةعأ 

 اػػػؿ الاػػػق م أك اللاػػػؿ القاػػػ م لانيلػػػا أفػػػ اخ أك كلػػػـ ت ػػػز الاػػػةخم ال االػػػا ل اػػػ طا الاقتصػػػا فػػػ ض 
  ي كز رم ااتيةز اانك  رف اخ أك ش ةةع   ى أنه   ةاة أةخع الاةخم القةااا ش ةةع أك  اليةع قةصا

أك  اليػػةع قةصػػا أف ينطػػكم   ػػى أم شػػةؿ اػػف أشػػةةؿ  اػػؿ الاػػق م أك اللاػػؿ القاػػ م ييػػ ض رنتػػةا أك 
بيثاػة ك ػخع    كت ايع انت ةع ياتقخااة أك يتة   ااة ارفػ اخ أك الشػ ةةع أك ال اليػةع القةصػا الاػ ةك م

تيػػ ض  ػػ ا الشػػةؿ اػػف أشػػةةؿ  اػػؿ الاػػق م أك اللاػػؿ القاػػ م  ت ةػػب اربةػػةـ اؿ   ػػى أبةػػةـ تااتيػػةزاع تشػػ
اػػكظيب ارخا م  بتػػى بػػيف يةػػكف اػػف كا ػػااـ كأك اػػع الاػػةخم الاةخاػػا   ػػى الاػػ ةك م فػػب أقػػ   كقػػع ااةفأ

تش يع ار ةلب القةضليف رش افاـ   ػى تلػةطب  اػؿ اػة  أ  ية  ػكا  ػال   ار ػةلب أك أم أفػ اخ اػناـ   ػى 
الػػػ يف    ػػػ كم   ػػػى انػػػع الاػػػةخم الاػػػةالا ل  الاػػػة   فػػػب قخاػػػا أفػػػ اخ أك شػػػ ةةع أك  اليػػػةع قةصػػػاأ اللاػػػؿ

 كا إلى  اؿ الاق م أك اللاؿ القا مأ اياة اكف كظةنؼ إخا يا أف ي  

أف  كأ ةزع الاةخم التةالا ل اػ طا اللةاػا أف ت  ػا إلػى  اػؿ الاػق م أك اللاػؿ القاػ ل اشػ كط اناػة 
االق أك القخاػػػا الاط ػػػك  تقػػػخيااة أ ايػػػا ااةشػػػ م لاصػػػ با الا تاػػػع الاب ػػػب الاػػػخ ك رخا  ل لاػػػؿ الاط ػػػك  أخ

اللاؿ أك لتقخيـ القخاا  كأف ل لاؿ أك القخاا ض ك م قةناا أك كشيةا القيةـ  كأنه قخ ااػتبةؿ البصػكؿ   ػى 
قػػؿ ا  اػػا يػخ  ةا ػػا طك يػػا رخا  اللاػؿ أك تقػػخيـ القخاػػا   ػػـ  ػ ض الػػخ ع أ ػػك  كشػػ كط  اػؿ لياػػع أ

أنػػه لػػف يةػػكف فػػب أخا  ك اػف ت ػػؾ الاػػالكؼ   ضػػاة فػػب ارق ػػيـ صػػةب  الشػػاف لقػة  أ اػػةؿ أك قػػخاةع ااةث ػػا  
ضػػػػك  اليػػػػخ اللةا ػػػػا الاتةبػػػػا كقػػػػخ تاة   ػػػػى  فػػػػىةة ػػػػؿ الاػػػػةةف البػػػػةلييف   ثقػػػػؿاللاػػػػؿ أك تقػػػػخيـ القخاػػػػا اػػػػة ي
 ا ضط ع اةللاؿ الاط ك أ 

القيةـ تخ ي ية ايلةة   اؿ الاق م أك اللاؿ القا م ال م اؼ كف ضع الاةخم اللةش م   ى الخكؿ ارط  
لى أف   ك يي ض اكصيه ض ياا أك ال م ي  ا إليه  الاة  ياة اكف كظةنؼ إخا يا اف أ ؿ تنيي  أشةةؿ  ةاا ا 

يةتاؿ   ا ارلةة   كبيثاة يلاؿ انظةـ الاق م أك اللاؿ القا م اكصيه ض ياا أك ي  ا إليه  الاة  ياة اكف 
أف ل لاؿ الاط ك    إخا يا اف أ ؿ تنيي  أشةةؿ  ةاا  يتبتـ   ى الا طا الالنيا أف تتاةخ أك  اف  كظةنؼ
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أخاالق أك القخاػػػا الاط ػػػك  تقػػػخيااة أ ايػػػا ااةشػػػ م لاصػػػ با الا تاػػػع الاب ػػػب الاػػػخ ك رخا  اللاػػػؿ أك لتقػػػخيـ 
  اللاػػػؿ أك تقػػػخيـ ف يةػػػكف فػػػب أخاكأنػػػه لػػػ كالقخاػػػا   كأف ل لاػػػؿ أك القخاػػػا ضػػػ ك م قةناػػػا أك كشػػػيةا القيػػػةـ  

ةة ػػؿ الاػػةةف البػػةلييف    ػػى ضػػك  اليػػخ اللةا ػػا الاتةبػػا كقػػخ تاة   ػػى ا ضػػط ع اةللاػػؿ ثقػػؿ القخاػػا اػػة ي
أف أخا  اللاػؿ ك  كأف اللاػؿ أك القخاػا لػف ينطػكم   ػى إالػةخ اللاػةؿ  ػف اةػةف إقػةاتاـ الالتػةخ  كالاط ك   

كأضػةفع الاػةخم البةخيػا  شػ م لاػة الػخيف كالبيػةم ا  تاة يػا كالز ا ػاأ  أك تقخيـ القخاا ايخا  كفقة لاتط اػةع
ار اػةـ  الػ يف ياػخكا أصبة   اؿ الاق م أك اللاؿ القا م إ    ى ال ةك  الاةلةيف ااؽ  خـ  كاز ف ض 

اػناأ كاةاػتثنة  بػة ع اللاػؿ الانصػكص  11اػنا ك  يزيػخ   ػى  61أناـ يا ةكف اػف اللاػ  اػة   يقػؿ  ػف 
اػػف  ػػ ق ا تيةقيػػا  يقضػػع  ػػ ا اليػػ ض ل بػػخكخ كالشػػ كط التةليػػا  شػػاةخم طايػػ  تلينػػه  67  ياػػة فػػب الاػػةخم 

ارشقةص الالنييف اف أيا أا اض كاةنيػا أك الخيػا   ارخا م  اصك م اااقا بيثاة ةةف  لؾ ااتطة ة  اا ا م
ا  يػػة  ال اػػب الاػػخا   ك كاػػاناـ قػػةخ كف   ػػى أخا  اللاػػؿ الاط ػػك  ك  ػػى تباػػؿ الظػػ كؼ التػػب اػػيالخم فياػػة  

ا بتيػػةظ  فػػب ةػػؿ ا تاػػع اب ػػب  اةللػػخخ الػػ م    نػػب  نػػه  ككت ايػػ  ة كاػػكظيب ال اػػةز ارخا م  اكاػػة  
 ابت اـ ال كااط الزك يا كاللةن ياأ ك  يا اف ال ةك  الاةلةيف ارصبة  ار اةـ  ل بيةم اللةن يا كا  تاة

لاػخم القصػكل التػب ياةػف كأضةفع الاةخم الثةنيا  ش م كالثةلثا  ش  لاةااؽ    خـ  ػكاز أف تتلػخل ا
فتػػ م اثنػػب  شػػ  شػػا ا  اػػخم اػػتيف  قػػ ؿاػػؿ القاػػ م ااقت ػػؼ أنكا ػػه   أف يالقػػ  فياػػة شػػقص ل اػػق م أك الل

ةؿ شقص ف ض   يه   كتزكيخ يكاة  ااة فب  لؾ أيةـ الاي  الض ك يا ل   ة  إلى اةةف اللاؿ كاللكخم انه
تةػػػكف   كأف  اػػػؿ الاػػػق م أك اللاػػػؿ القاػػػ م اشػػػاةخم تبػػػخخ فتػػػ اع  اػػػؿ الاػػػق م أك اللاػػػؿ القاػػػ م الػػػ م أخاق

اػػؿ اػق م أك  اػؿ قاػ م ااػػةكيا لاػة ةع اللاػؿ اللةخيػػا اػة ةع اللاػؿ اللةخيػا رم شػػقص ييػ ض   يػه  
الالاكؿ ااة فب بةلػا اللاػؿ البػ   كي ػ  أف يةةفػا   ػى أيػا اػة ةع إضػةفيا يلاػؿ ق لاػة اػني  الالػخ ع 

يػػػـك  ابػػػا أاػػػاك يا ل ايػػػع   كاػػػن  الالاػػػكؿ ااػػػة تلكيضػػػة  ػػػف الاػػػة ةع ارضػػػةفيا فػػػب بةلػػػا اللاػػػؿ البػػػ 
اق م أك  اؿ قا م اف أم نكع  كي    اقخ  اراةةف  أف يتكافؽ  ػ ا  ارشقةص ال يف يي ض   ياـ  اؿ

   ػ كم   ػى خفػع ار ػ  الانةاػ  اليكـ اع اليكـ الابخخ ل  ابا   فة أك تق يخا فب ارقةليـ أك الانةطؽ الالنيا
ة لقػة    ى  اؿ الاق م أك اللاؿ القا م ا ايع أشػةةله نقػخا  كاالػخ ع   تةػكف أخنػب اػف ت ػؾ الالاػكؿ ااػ

اة فب ت ؾ التب يالتى ااـ اناة فب بةلا   ك ض ك  اللاؿ الااةث ا إاة فب الانطقا التب ياتقخـ فياة اللاةؿ كا 
اللاؿ ال م ي  ا إليه ال الاة  فػب ااة اػا كظػةنياـ ارخا يػا  ي ػ  الاػخ  فػب أاػ ع كقػع ااةػف اػخفع ار ػك  
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لةػػ ض   ك يػػة    لػػ ني  قاي تػػه أك ريػػا اػػ طا أقػػ متػػخفع ار ػػك  لةػػؿ  ةاػػؿ ف خ  ك كفقػػة ربةػػةـ اليقػػ م الاػػةاقا
 خفع ار ك   تبا  اريةـ الاقضيا فب الاي  إلى اةةف اللاؿ كاللكخم انه أيةـ  اؿأ 

كأضةفع الاكاخ اف القةااا  ش  إلى الثةانا  شػ  شػ كطة إضػةفيا اػف قايػؿ البيػةظ   ػى صػبتاـ 
ةيةلا الالة  لاـ فى بةلا الل ز اانكا ه   كتلكيضاـ أثنة  اللاؿ   كا اا نق اـ فى كاةنؿ نقؿ ا يبا   ك 

فػػى بةلػػا الكفػػةم   كتػػكفي  ك اػػةع   انيػػا لاػػـ أ كبظػػ ع الاػػةخم التةاػػلا  شػػ  الاػػق م فػػى ةػػؿ اػػف   الز ا ػػا 
الا ة ػػا أك شػػ  الاػػكاخ الة انيػػا  ك  ػػى أف يةػػكف  لػػؾ اشػػ كطة فػػب  ايػػع اربػػكاؿ اػػاف تظػػؿ اةاػػتثنة  تيػػةخل 

  كبظػػػ   اػػػؿ الاػػػق م أك اللاػػػؿ  الابةصػػػيؿ النةت ػػػا ا ةػػػة لاػػػف أنت اػػػة أفػػػ اخا أك  اة ػػػا الاػػػكاخ الة انيػػػا أك
 القا ل ل لاؿ فى الانة ـ تبع ار ض أ

 اػؿ الاػق م أك كطةلاع الاةخم القةااا كاللش كف الخكؿ ار ضة  اي ض  قكاا  نةنيا   ى فػ ض 
ا تيةقيػػػا اكا ػػػ  ةيةلػػػا ةػػػكف  اللاػػػؿ القاػػػ م اصػػػك م  يػػػ  اشػػػ ك ا   كي تػػػـز ةػػػؿ  ضػػػك يصػػػخؽ   ػػػى  ػػػ ق

ارقػةليـ القةضػلا لاػيةخته أك   كتطايقاػة فػى اللقكاةع التب يي ضاة القةنكف فلةلا بقة كةيةلا إنية  ػة اةػؿ خقػا
   ك لؾ اقخ  اة يةكف له اف بؽ قاكؿ التزااةع تا  الشالكف الخاق ياأ صةيتهلك لك يته أك لباةيته أك 

و اشػػػاف 611اػػػالتا  اللػػػةـ لانظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا ا تيةقيػػػا  قػػػـ  ا تاػػػخ الالحمايذذذة مذذذن الب الذذذة :  -6
  فػػػب خك تػػػه القةااػػػا كالاػػػاليفو 6711بزي اف/يكنيػػػه  66يػػـك فػػػى  الناػػكض اةللاةلػػػا كالباةيػػػا اػػػف الاطةلػػػا 

 17كتشػتاؿ ا تيةقيػا   ػى أ 16  كفقػة ربةػةـ الاػةخم 6776تشػ يف اركؿ/أةتػكا   69كخق ع بيز النية  فى 
التخااي  التى يتليف   ػى الػخكؿ ار ضػة  ا لتػزاـ اتطايقاػة اػف أ ػؿ الناػكض اةللاةلػا كالباةيػا  اةخم تتضاف

 اف الاطةلا أ كفى   ا الصخخ ق  ع ا تيةقيا  خم تخااي  ل باةيا اف الاطةلا أا ز ة اةي ى   

فػب ا ػةؿ اللاةلػا   تتق  ةؿ خكلا  ضك تخااي  انةااا لتنايؽ نظةـ الباةيا اف الاطةلا فياة اع ايةاػتاة -
كتب ص  لا ا الة ض    ى أف يااـ نظةـ الباةيا اف الاطةلا فياة  ك  اياة ط انؽ التلكيض  ف الاطةلا  
فػػب تلزيػػز اللاةلػػا الةةا ػػا كالانت ػػا كالاقتػػة م اب يػػا  كأ  يةػػكف اػػف أث  ػػة  ػػخـ تشػػ يع أصػػبة  اللاػػؿ   ػػى 

 أو6اةخم ال   ض  اؿ انت   كاللاةؿ  ف الاب   ف   ا اللاؿ
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ةطيػا بةلػا الاطةلػا تكباػااة تاػا  اػه الظػ كؼ ااػة ي ػب  اة نضاةـ  تقكـ ةؿ خكلا  ضك أ ا ع إ  نة  -
إطةلػا فتػ م خفػع  كتقصي  اػخم ا نتظػة    كزيةخم اا   ار ةنةع  ك زيةخم  خخ ارشقةص الاباييف  ك  ال زنيا 

الاػلب ك تةييؼ نظـ الضاةف ا  تاة ب القةنكنيا اػع الظػ كؼ الاانيػا ل لػةا يف لػالض الكقػع   ك ار ةنةع 
الاػلب إلػب ضػاةف أقػ  الاػخخ ك إلب تكفي  ال  ةيا الطايا لألشقةص ال يف يت قكف إ ةنا اطةلػا كلاػف يلكلػكف  

ا  تاػػة ب  ك نػػخ التػػب تػػخفع فياػػة  ػػ ق ار ةنػػا فػػب ا  تاػػة  ر ػػ اض اةتاػػة  البػػؽ فػػب إ ةنػػةع الضػػاةف 
 أ   الاةخم القةاااو ا قتضة   لباة  إ ةنةع الل ز أك الشيقكقا أك الك ثا

تضاف ةؿ خكلا  ضك الااةكام فب الالةا ا ل ايع ارشقةص الاباييف  خكف تاييػز   ػى أاػة  اللػ ؽ   -
  أك ارصػػؿ الل قػػب أك أك ال ػػكف  أك ال ػػن   أك الخيةنػػا  أك الػػ أم الايةاػػب  أك ا نتاػػة  الػػكطنب أك ال ناػػيا

ا تاػةخ تػخااي  قةصػا تا   ػة ظػ كؼ ا اك ػةع ابػخخم أك تػخااي  لت ايػا ك  ا  تاة ب  أك ار ةقا  أك اللاػ أ
ا بتية ػػػػةع التػػػػب تنيػػػػ خ ااػػػػة فنػػػػةع ارشػػػػقةص الػػػػ يف يكا اػػػػكف اشػػػػةةؿ الينػػػػا فػػػػب اػػػػكؽ اللاػػػػؿ كقةصػػػػا 

ايف الػخكؿ اشػاف إ ةنػةع الاطةلػا اػةخخم ارط اؼ الا اك ةع ارةث  تض  ا  أك اع  قخ اتيةقةع ثنةنيا أك اتل
 أ الاةخااوالاةخم    ى أاة  الالةا ا اةلاثؿ

كفصػػ ع الاػػكاخ اػػف اللةشػػ م إلػػى القةااػػا كاللشػػ يف ضػػكااط ايةاػػا تقػػخيـ إ ةنػػةع الاطةلػػا كشػػ كطاة 
الال فػا ا الةةا ػا كالتظ ـ اف  خـ انباة كالينػةع الاقخاػا لاػة   كالبػة ع التػى تقػخـ فياػة ابيػ  تشػاؿ الاطةلػ

ااناة فقخ الةا  ااا    ز شقص  ف البصكؿ   ى  اؿ انةا     ـ ةكنه قةخ ا   ى اللاؿ  كااػتلخا 
فقخ الةا  ااػا  الاطةلػا ال زنيػا التػب تلػ ؼ ااناػة تقيػيض االقػع   كم   ى   له  كاةبثة اةليلؿ  ف  اؿ

خكف إناػة    قػا  ااػا  فقػخ االقػع ل لاػؿ تكقػؼ أك نقػص الةاػ  ك فب اػة ةع اللاػؿ اللةخيػا أك القةنكنيػا 
تاػلب ةػؿ خكلػا  ضػك ك  اللاؿ  كاك ػه قػةص راػاة  اقتصػةخيا أك تةنكلك يػا أك  ية يػا أك أاػاة  ااةث ػاأ

اةرضػػةفا إلػػب  لػػػؾ إلػػب ضػػاةف خفػػػع إ ةنػػةع ل لػػػةا يف لػػالض الكقػػع الػػػ يف يابثػػكف فلػػ   ػػػف  اػػؿ لةةاػػػؿ 
ال م يبققكنػه اػف اللاػؿ لػالض الكقػع أف يػالخم إلػب ااػتا ا  الكقعأ كياةف لا اكع   ق ار ةنةع كالةا  

 أ  الاةخم اللةش موتكف  البكافز لخياـ   ى شةؿ  اؿ لةةاؿ الكقع

لةؿ خكلا  ضك أف تبػخخ ط يقػا أك ط انػؽ الباةيػا التػب تقتة  ػة رنيػة  كأ ةزع الاةخم الثةنيا  ش م  
  اةتتةايا  أك ات ةياا اػف  ػ يف النظػةايف  اػة لػـ تػنص أبةةـ   ق ا تيةقيا  اكا  ةةنع نظاة اةتتةايا أك  ي
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تقيػػيض الباةيػػا الاتةبػػا اػػع ا ا ػػةم اػػكا خ الااػػتييخ  ةاػػة أ ػػةزع ل خكلػػا اللضػػك ػػ ق ا تيةقيػػا   ػػى  يػػ   لؾأ
كأاػػ ته  إ ا ةػػةف تشػػ يع خكلػػا  ضػػك يباػػب  ايػػع الاقياػػيف الػػ يف   تت ػػةكز اػػكا خ ـ قػػ ؿ البةلػػا الطة نػػا 

 اػػط ار ةنػػةع الاقخاػػا ل لػػةط يف  ػػف اللاػػؿ فػػب شػػةؿ  61ك 61 تيفةخكم   ػػى إ ػػةزم الاػػ ػػ بػػخكخا اقػػ  مأ 
تػػخفع ار ةنػػةع  فػػب بةلػػا الاطةلػػا الةةا ػػا  فػػب شػػةؿ اػػخفك ةع خك يػػا   بيػػ  اػػخفك ةع خك يػػا انػػكع الباةيػػا

رثػة  تبا  اط يقا تتي  ل ااػتييخ تلكيضػة  زنيػة االقتػة  ػف فقػخ ةاػاه  كتبػكؿ فػب الكقػع نياػه خكف بػخك  
 فض  أك إلةة   أك كقؼ  أك تقييض ار ةنةع التب ياةػف    كأ ةزع تثنب  ف اللاؿ أك  ف تكفي  كظةنؼ

أف ياتبقاة شقص اباب فب بة ع الاطةلا الةةا ا أك ال زنيا أك تكقؼ الةاػ  ااػا  كقػؼ االقػع ل لاػؿ 
خ   ػػى أ اضػػب الخكلػػػا ةلاػػة ةػػةف الشػػقص الالنػػػب  يػػ  اك ػػك ط خكف إناػػة    قػػا اللاػػؿ  فػػب بػػػخكخ اقػػ  م 

تػ ؾ  أكقص الالنػب قػخ شػة ؾ  اػخا فػب فصػ ه  إ ا تكص ع الا طا الاقتصػا إلػب قػ ا  اػاف الشػ كاللضك  
ا  ا تكقؼ الشقص الالنب  ف اللاؿ  أثنة  نزاع  اةلب  ل شت اؾ فب  ػ ا ك  ا ه اي اخته خكف اا  اش كع  

إ ا بػػةكؿ الشػػقص الالنػػب  كااػػا   ػػ ا النػػزاع   النػػزاع  أك إ ا انػػع اػػف اللاػػؿ ةنتي ػػا ااةشػػ م لتكقػػؼ اللاػػؿ
ا  ا تقػة   الشػقص الالنػب  خكف ك البصكؿ   ى إ ةنةع  أك بصؿ اةليلؿ   ى إ ةنةع  ف ط يؽ الةػ   

اا  اشػ كع   ػف ااػتقخاـ قػخاةع التكظيػؼ  أك التك يػه الاانػب  أك التػخ ي   أك إ ػةخم التػخ ي  الاانيػيف  
طةلاة ةةف الشقص الالنب يت قى إ ةنػا أقػ ل ل بيػةظ   ػى الػخقؿ يػنص   ياػة ك أك النقؿ إلب  اؿ انةا   

تش يع الخكلا اللضك الالنيا  اق ؼ التلػكيض اللػةن ب  كشػ يطا أ  يت ػةكز ال ػز  الػ م يكقػؼ اػف ار ةنػا 
تخقؿ الخكلا  كق  ع الاكاخ البةخيا كاللش كف كالثةنيا كاللش كف كالثةلثا كاللش كف  كازاقخا  ار ةنا الثةنياأ 

 فػػض الشػػقص الالنػػب قاػػكؿ  اػػؿ اللضػػك فػػى تلػػخيؿ كالةػػة  كتقيػػيض ككقػػؼ ار ةنػػةع فػػى بػػة ع اناػػة   
 نػػخاة يت قػػى شػػقص اباػػب اػػف صػػةب   ا ػػه ااةشػػ م أك اػػف أم  اػػا أقػػ ل تبػػخخ ة القػػكانيف أك   ك انةاػػ 

ةاة الااة اا فب تلكيضه  ف ال كان  الكطنيا أك ا تيةقةع ال اة يا تلكيض إناة  القخاا ال م يقصخ اه أا
ي ػػكز كقػػؼ صػػ ؼ إ ةنػػةع الاطةلػػا التػػب ياػػتبقاة بيػػ   فقػػخ الةاػػ  الػػ م تةاػػخق فػػب بةلػػا الاطةلػػا الةةا ػػا

تلػػكيض إناػػة  القخاػػا اػػف تلػػكيض فقػػخ الةاػػ  الػػ م  الةخلػػا ل يتػػ م التػػب ياةػػف ق لاػػة الشػػقص الالنػػب فتػػ م
لقياا الابكلا إلػب خفلػا كبيػخم اػف الاػخفك ةع الخك يػا تقييض تلكيض إناة  القخاا ااا   يلةخؿ اأك  تةاخق 

تلػكيض إناػة  القخاػا اػف تلػكيض فقػػخ الةخلػا ل يتػ م التػب ياةػف ق لاػة التػب ياػتبقاة الشػقص الالنػب فتػ م 
 لةؿ خكلا  ضك أف تقتة  أبخ   يف الب يفأ  ك الةا  ال م تةاخق



179 

 

 ى    ق  ع ا تيةقيا اةي  الناكض اةللاةلا الانت ا كفى ا ةؿ

تضع ةؿ خكلا  ضك  ةاخؼ له اركلكيا  ايةاػا ت اػب إلػب الناػكض اةللاةلػا الةةا ػا كالانت ػا كالاقتػة م  -
كتتضاف   ق الكاةنؿ  فياػة تتضػانه  قػخاةع   اب يا ا ايع الكاةنؿ الانةااا  ااة فياة الضاةف ا  تاة ب

 أو 9الاةخم  التكظيؼ  كالتخ ي  الاانب  كالتك يه الاانب

ةؿ خكلا  ضك  اػع ا ا ػةم القػكانيف كالااة اػةع الكطنيػا  إلػب كضػع اػ اا  قةصػا تلػزز إاةةنػةع تالب  -
إضةفيا ل لاةلا كتليف   ى إي ةخ  اؿ  كتيا  اللاةلا الانت ا كالاقتة م اب يا لينػةع ابػخخم اػف ارشػقةص 

ثػؿ الناػة   كالشػاة  الاتض  يف ال يف يكا اكف أك ياةف أف يكا اكا صلكاةع فػب اللثػك    ػى  اػؿ خانػـ  ا
كالالكقيف كالاانيف اػف اللاػةؿ  كالاتلط ػيف  ػف اللاػؿ فتػ اع طكي ػا  كاللاػةؿ الااػة  يف الاقياػيف فػب الا ػخ 

تبػخخ ةػؿ خكلػا  ضػك فػب التقػة ي  التػب تقػخااة فنػةع ك  اصك م قةنكنيا  كاللاةؿ الاتاث يف اػةلتةيي اع الاية يػاأ
تالب ةؿ خكلا  ضك إلب تكايع الناكض اةللاةلا الانت ا ك اااةأ ارشقةص التب تتلاخ اتلزيز ا اا  ااتقخ

 أ و 1الاةخم  اةلتخ ي  ليشاؿ  خخا اف الينةع أةا  اف اللخخ الاةطب أص 

الػػخكؿ   ػػى  61الاػػةخم بيػػ  أك اػػع  قةصػػا اةلاػػةبثيف ال ػػخخ  ػػف  اػػؿ ةأبةةاػػكتضػػانع ا تيةقيػػا 
اف ارشقةص الاةبثيف  ف  اؿ ال يف لـ يلتػ ؼ ااػـ فب ا تاة  ة أنه تك خ فنةع  خيخم أف تضع ار ضة  

أاػػخا اػػف قاػػؿ ةلػػةط يف أك تكقػػؼ ا تاػػة  ـ ةػػ لؾ  أك الػػ يف لػػـ ينتاػػكا أاػػخا إلػػب نظػػـ الباةيػػا اػػف الاطةلػػا أك لػػـ 
 فنػةع ارشػقةص  كاف ثـ ي   أف تت قى إ ةنػةع ا تاة يػا  اةلشػ كط كالط انػؽ الاقػ  م  يلكخكا ينتاكف إلياة

 فالشػػاة  الػػ يك أناػػكا خ ااػػةتاـ   فالشػػاة  الػػ يك  أناػػكا تػػخ يااـ الاانػػب  فلشػػاة  الػػ ي ا ػػف  اؿ ثػػاالتةليػػا الاةب
ايا طيؿ أك   ةيا شقص اػ يض ارشقةص ال يف قضكا فت م قصصع لت  ك أناكا القخاا اللاة يا ارلزاايا  

ارشػػقةص ك ارشػػقةص الػػ يف تػػكفب أزكا اػػـ بػػيف   يةػػكف لاػػـ بػػؽ فػػب إ ةنػػا الك ثػػا  ك ؽ أك ااػػف  ةأك الػػ
قكف  الػػ يف أناػػكا فتػػ م ةالةاػػة   ااػػة فػػياـ الالػػك الااػػ كنكف الػػ يف أط ػػؽ اػػ اباـ  ك الاط قػػكف أك الانيصػػ كف  

 ػػ  تشػػ يع اللاػػةؿ الااػػة  كف الػػخ  ػػكختاـ إلػػب ا ػػخاناـ ارصػػ يا  اػػع ا ا ػػةم بقػػكقاـ الاةتاػػاا ااك ك  تػػخ ي  
 ال يف  ا كا اف قاؿ لباةااـ القةصأ  ارشقةصك رق  ا خ  ا كا فيه  
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لايةاػا  الضاةنةع القةنكنيا كارخا يا كالاةلياككضلع الاةختةف الاةالا كاللش كف كالثةانا كاللش كف 
 يةػكف لةػؿ شػقص اطةلػ  اي ةنػا البػؽ فػب تقػخيـ شػةكل إلػب ال اػةز الػ م يػخي  نظػةـتقخيـ ار ةنةع بيػ  

ار ةنػػةع  ثػػـ فػػب الطلػػف أاػػةـ  اػػةز ااػػتقؿ  ك لػػؾ فػػب بةلػػا  فػػض خفػػع ار ةنػػةع أك إلةةناػػة أك كقياػػة أك 
تقييضػػاة أك انةز ػػا فػػب قياتاػػة  كي ػػ م تل يػػؼ الاطةلػػ  ةتةاػػا اػػةر  ا اع الاتةبػػا    ػػى أف تةػػكف ااػػيطا 

ياث ػه أك  اػفةع الكطنيػا  اقػكانيف كالااة اػالشقص الاطةلػ   كفقػة ل  لباة   اةف إ  ا  الطلف  كيكا يلا
تةػػكف لػػه أ  يػػا لػػ لؾ  أك انػػخك  انظاػػا ااث ػػا ل لاػػةؿ  أك انػػخك  انظاػػا ااث ػػا  اةقتيػػة ق   ػػى أف  ياػػة خق

تتباػؿ ةػؿ خكلػا  ضػك الااػالكليا اللةاػا  ػف اػ اا إخا م الاينػةع كارخا اع الاة يػا ك لألشقةص الابايػيفأ 
ب البػة ع التػب تػخفع فياػة الخكلػا أك نظػةـ الضػاةف اػاؽ أنػه فػلاػة  17الاػةخم كأضػةفع اتطايؽ  ػ ق ا تيةقياأ

ا  تاػػة ب إ ةنػػةع ل ابةفظػػا   ػػى كظػػةنؼ  تتقػػ  الػػخكؿ ار ضػػة  التػػخااي  ال زاػػا لضػػاةف تقصػػيص  ػػ ق 
 ار ةنةع ل ة ض الاقصكخ ااة فقط  كلانع أم    أك تلاؼ اف  ةن  الااتييخيف اف   ق ار ةنةعأ

 حقوق المعوقين  -ىذ

 ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم  خخا اف ار  نةع كا تيةقيةع القةصػا ابقػكؽ الالػكقيف  ػى   أق ع
ااػةخم باةيػا   ك 6791ار  ف القةص ابقػكؽ الالػكقيف   ك 6796ار  ف القةص ابقكؽ الاتق ييف  ق ية 

ؽ ارشػػقةص اتيةقيػػا بقػػك    ك 6776ااػػ ض  ق ػػب كتباػػيف اللنةيػػا اةلصػػبا اللق يػػا   ةص الاصػػةايفارشػػق
أ كنظػػػ ا ر ايػػػا  ػػػ ق ا تيةقيػػػا بيػػػ  اشػػػتا ع   ػػػى  ايػػػع اػػػة ك خ فػػػى إ  نػػػةع اراػػػـ  6771  كم ار ةقػػػا

الاتبخم   ةاة ف ضع  خم تخااي    ى الخكؿ ار ضة  لباةيا بقػكؽ الالػكقيف   اػيتـ التلػ ض تيصػي  لاػة 
 ك خ ااة اف بقكؽ   ى النبك التةلى   

ةػػػػػةنكف  61اتػػػػػة يا  91الاتبػػػػػخم  ػػػػػ ق ا تيةقيػػػػػا فػػػػػى   اػػػػػتاة اللةاػػػػػا أقػػػػػ ع ال اليػػػػػا اللةاػػػػػا لألاػػػػػـ 
  كلػػـ تػػخقؿ بيػػز النيػػة  الػػخ  6779-6771اػػخك م انلقةخ ػػة البةخيػػا كالاػػتيف فػػى  ػػةـ  ٦ََ٢ اركؿ/خياػػاا  

اػػف ا تيةقيػػا أ كتشػػتاؿ ا تيةقيػػا   ػػى نبػػك  11للػػخـ اةتاػػةؿ التصػػخيقةع اللشػػ يف ال زاػػا لػػ لؾ كفقػػة ل اػػةخم 
ةخم تتضػػاف الةػػ ض كالاػػخؼ اناػػة   كالبقػػكؽ التػػى تاػػلى لتاةػػيف الالػػكقيف اػػف البصػػكؿ   ياػػة   قااػػيف اػػ

كالتػػخااي  التػػى يتلػػيف   ػػى الػػخكؿ ار ضػػة  تنييػػ  ة فػػى  ػػ ا الشػػاف   كل نػػا الالػػةقيف كاقتصةصػػةتاة كتنظػػيـ 
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اع ا نضػػػػػاةـ الل قػػػػػا ايناػػػػػة كاػػػػػيف الػػػػػخكؿ ار ضػػػػػة    كالتناػػػػػيؽ الػػػػػخكلى اشػػػػػاف بقػػػػػكؽ الالػػػػػكقيف   كا  ػػػػػ ا 
 كا نابة  اف ا تيةقيا كالتبيظ أك تلخيؿ نصكصاة  فض ن  ف إ  ا اع التصخيؽ كا  تاةخ ل تيةقيا أ 

تلزيػػز كباةيػػا كةيةلػػا تاتػػع  ايػػع ارشػػقةص  كم  كالااػػةخل  اللةاػػا لاػػة   ا تيةقيػػا اػػف الةػػ ض -
ابتػ اـ  ناةف كالب يػةع اراةاػيا  كتلزيػزتاتلة ةةا    ى قخـ الااةكام اع ااق يف ا ايع بقكؽ ار ار ةقا

ةػؿ اػف يلػةنكف اػف  ة ػػةع ليشػاؿ “ ارشػقةص  كم ار ةقػػا”اصػط   كبػخخع ا تيةقيػا  ةػ ااتاـ الاتاصػ اأ
تاػع لا الاشػة ةا اصػك م ةةا ػا كفلةلػا فػب ا ار ؿ اخنيا أك  ق يػا أك   نيػا أك باػيا  قػخ تاػنلاـ اػف طكي ا

ابتػ اـ ة ااػا كا تةزع   ق ا تيةقيا   ى  خم ااةخل   ػى    أاةخم اركلى و ال   ى قخـ الااةكام اع ااق يف
  ػخـ التاييػزوك  ـ اانيااـ كااتق ليتاـواتقية ا ارشقةص الاتاص ا كااتق لاـ ال اتب ااة فب  لؾ ب يا تق ي 

شػ اؾ ارشػقةص  كم ار ةقػا اصػك م ةةا ػا كفلةلػا فػب ك يػكا ؽ كقاػكؿ ابتػ اـ ال ك تاػعولا ا ةيةلا اشػة ةا كا 
اةةنيػػػا الكصػػػكؿوك  تةػػػةفال اليػػػ صو ك كالطايلػػػا الاشػػػ ياو ارشػػػقةص  كم ار ةقػػػا ة ػػػز  اػػػف التنػػػكع الاشػػػ م  ا 

  ػى  ابت اـ القػخ اع الاتطػك م لألطيػةؿ  كم ار ةقػا كابتػ اـ بقاػـ فػب البيػةظ ك الااةكام ايف ال  ؿ كالا أموك 
 أ الاةخم الثةلثا و  كيتاـ

ةيةلػا كتلزيػز إ اػةؿ التى يتليف   ى الخكؿ ار ضة  تنييػ  ة و تشػاؿ اػةي ى    اللةااكالتخااي  ا لتزااةع  -
اراةاػػيا إ اػػة  تةاػػة ل ايػػع ارشػػقةص  كم ار ةقػػا خكف أم تاييػػز اػػف أم  ةةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع

ك ي  ػػة اػػف  تقػػة   ايػػع التػػخااي  الا ناػػا  التشػػ يليا كارخا يػػا  ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ  اار ةقػػا نػػكع   ػػى أاػػة 
اتقػػة   ايػػع التػػخااي  الا ناػػا  ااػػة فياػػة التشػػ يع  ك  ا فػػب  ػػ ق ا تيةقيػػاوابالبقػػكؽ الالتػػ ؼ  التػػخااي   رنيػػة 

 قػػكانيف كلػػكان  كأ ػػ اؼ كااة اػػةع تشػػةؿ تاييػػزا ضػػخ ارشػػقةص  كم ار ةقػػاو لتلػػخيؿ أك إلةػػة  اػػة يك ػػخ اػػف
ا اتنػةع  ػف  ك الايةاػةع كالاػ اا و  ةقا فب  ايعا ا ةم باةيا كتلزيز بقكؽ ارناةف لألشقةص  كم ارك 

تصػػ ؼ الاػػ طةع كالاالااػػةع اللةاػػا ااػػة يتيػػؽ  القيػػةـ اػػام  اػػؿ أك ااة اػػا تتلػػة ض ك ػػ ق ا تيةقيػػا كةيةلػػا
أم شػػػقص أك  اتقػػػة  ةةفػػػا التػػػخااي  الانةاػػػاا ل قضػػػة    ػػػى التاييػػػز   ػػػى أاػػػة  ار ةقػػػا اػػػف  ةنػػػ ك  الاػػػةو

الاصػااا    أك تلزيػز الابػك  كالتطػكي  ل اػ ع كالقػخاةع كالالػخاع كالا افػؽا   اك  انظاا أك االااا قةصاو
أقػػؿ التةػػةليؼ لت ايػػا ا بتية ػػػةع  اػػعأخنػػى بػػخ ااةػػف اػػف الاكا اػػػا قػػػؽ اة  ةاػػة كالتػػب ييتػػ ض أف تبتصػػاي

ار ةقػػا  كتشػػ يع تكفي  ػػة كااػػتلاةلاة  كتلزيػػز التصػػايـ اللػػةـ لػػخل كضػػع الالػػةيي   الابػػخخم لألشػػقةص  كم
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كااتلاةلاة  ااة  ا   ا  أك تلزيز الابك  كالتطكي  ل تةنكلك يةع ال خيخم  كتلزيز تكفي  ةك  التك ياياو ااةخمكال
  ى التنقؿ  كالتةنكلك يػةع الالينػا  فب  لؾ تةنكلك يةع الال كاةع كا تصةؿ  كالكاةنؿ كار از م الااة خم

تكفي  ال كاةع  ك لك يةع الاتةبا ااالة  القكلاول تةنك  الا ناا لألشقةص  كم ار ةقا  اع إي   اركلكيا
كار اػزم الااػة خم   ػى التنقػؿ  كالتةنكلك يػةع الالينػا   اا ا الانةؿ لألشػقةص  كم ار ةقػا اشػاف الكاػةنؿ

تشػػ يع ك  فضػػ   ػػف أشػػةةؿ الااػػة خم ارقػػ ل  كقػػخاةع كا افػػؽ الػػخ ـو ااػػة فػػب  لػػؾ التةنكلك يػػةع ال خيػػخم 
 فػػػب بهاا فػػب ا ػػةؿ البقػػكؽ الالتػػػ ؼ  اػػكظييف اللػػػةا يف اػػع ارشػػقةص  كم ار ةقػػػاتػػخ ي  ارقصػػةنييف كال

فياػػة يتل ػػؽ اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا  ك أ ت ػػؾ البقػػكؽ ا تيةقيػػا لتباػػيف تػػكفي  الااػػة خم كالقػػخاةع التػػب تةي اػػة
تتيبػػه الاػػكا خ ارطػػ اؼ اةتقػػة  التػػخااي  ال زاػػا ااقصػػى اػػة  كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا  تتلاػػخ ةػػؿ خكلػػا اػػف الػػخكؿ

إطة  التلةكف الخكلب  ل تكصؿ تخ ي ية إلػى إ اػةؿ  ػ ق البقػكؽ إ اػة  تةاػة   الاتكاف م لخياة  كبيثاة ي ـز  فب
تتشةك  الخكؿ    كاة لتزااةع الكا خم فب   ق ا تيةقيا كالكا اا التطايؽ فك ا  كفقة ل قةنكف الخكلب خكف ارق ؿ

ارطيػػةؿ  كك ار ةقػػا  اػػف قػػ ؿ الانظاػػةع   كم ار ةقػػا   ااػػف فػػياـ ارطػػ اؼ تشػػةك ا كثيقػػة اػػع ارشػػقةص
كالايةاػػةع ال اايػػا إلػػى تنييػػ   ػػ ق ا تيةقيػػا  كفػػب  ا يػػةع صػػنع  التػػب تاػػث اـ  اشػػاف كضػػع كتنييػػ  التشػػ يلةع

شػػ اةاـ فل يػػة فػػب  لؾ القػػ ا  ارقػػ ل اشػػاف الااػػةنؿ  أ الاػػةخم ال االػػاوالتػػب تتل ػػؽ اةرشػػقةص  كم ار ةقػػا  كا 
قػػ ا   خكف أم تاييػػػز ك  ػػػى قػػػخـ  كلاػػػـ البػػؽ ةص اتاػػػةككف أاػػةـ القػػػةنكفالػػػخكؿ ارطػػػ اؼ اػػاف  ايػػػع ارشػػػقكا 

بظػ  أم تاييػز   ػى أاػة  ار ةقػا كتةيػؿ لألشػقةص   ك الااةكام فب الباةيا كاليةنخم ال تيف يكف  اػة القػةنكف
الانةاػاا   ايع القطكاع  كاتقة  م أاة الباةيا القةنكنيا الاتاةكيا كاليلةلا اف التاييز   ى أ  كم ار ةقا

اف   كم   ى ارق ا  اػ أ  الاةخم القةااا و لةيةلا تكاف  الت تياةع التياي يا الالقكلا لألشقةص  كم ار ةقا
التخااي  ال زاا لضاةف اع ض ك م اتقة  التاييز   الناة  كاليتيةع  كاع ار ةقا يتل ضف رشةةؿ اتلخخم اف

ايػػع التػػخااي    كاتقػػة   الااػػةكام ا ايػػع بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع اراةاػػيا ا  ك  ػػى قػػخـتاػػتلاف تاتلػػة ةػػة
ل اػػ أم  اةػػ ض ضػػاةف ااة اػػتاة بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع  الا ناػػا لةيةلػػا التطػػك  الةةاػػؿ كالتقػػخـ كالتاةػػيف

 ايع التخااي  الض ك يا قة   الاةخم الاةخااوأ اةرضةفا إلى اتااة كالتاتع  اراةايا الااينا فب   ق ا تيةقيا
قػػخـ  ىاػػةف كالب يػػةع اراةاػػيا  ك لػػؾ   ػػةػػةا  ا ايػػع بقػػكؽ ارن لةيةلػػا تاتػػع ارطيػػةؿ  كم ار ةقػػا تاتلػػة

يةكف تكقب أفضؿ اص با ل طيؿ  فب  ايع التخااي  الاتل قا اةرطيةؿ   كأف ارطيةؿ الااةكام اع  ي  ـ اف
فػب  ايػع  تع ارطيةؿ  كم ار ةقا اةلبؽ فب التلاي  اب يا  ف ر اناـتا  كةيةلا  كم ار ةقا ا تاة ا أاةاية
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نضػػ اـ  ك لػػؾ   ػػى قػػخـ  الااػػةنؿ التػػب تااػػاـ اػػع إيػػ   ا  تاػػةـ الكا ػػ  ا اناػػـ  ػػ ق كفقػػة لاػػناـ كاػػخل
البػػػػؽ  ااػػػػة يتنةاػػػػ  اػػػػع إ ػػػػةقتاـ  الااػػػػةكام اػػػػع  يػػػػ  ـ اػػػػف ارطيػػػػةؿ كتػػػػكفي  الااػػػػة خم   ػػػػى ااة اػػػػا  لػػػػؾ

تاػػع اااػػ ق اشػػاف ارشػػقةص  كم ار ةقػػا  ااػػة فػػب لا فػػب ا إ ةػػة  الػػك بإلػػى  ةنػػ   أالاػػةالاو  الاةخمكاػػناـ
اةةفبػا القكالػ  الناطيػا ك    ى ااتكل ارا م  كتلزيػز ابتػ اـ بقػكؽ ارشػقةص  كم ار ةقػا كةػ ااتاـو  لؾ

القةناػػػا   ػػػى ال ػػػن  اةرشػػػقةص  كم ار ةقػػػا  ااػػػة فياػػػة ت ػػػؾ  كأشػػػةةؿ التبيػػػز كالااة اػػػةع الضػػػة م الاتل قػػػا
اػػػاةاةع ارشػػػقةص  كم ار ةقػػػا ك كالاػػػف  فػػػب  ايػػػع ا ػػػة ع البيػػػةمو   كالاػػػلى تلزيػػػز الػػػك ب اقػػػخ اع كا 

تلزيػز تقاػؿ بقػكؽ  خؼ إلػىاتاخ  كاتةالػا تنظػيـ باػ ع فلةلػا ل تك يػا اللةاػا  لتبقيؽ اة ااؽ اف ق ؿ   
 ـابار ةقػػا كك ػػب ا تاػػة ب أ اػػؽ  نشػػ  تصػػك اع إي ةايػػا  ػػف ارشػػقةص  كمك  ارشػػقةص  كم ار ةقػػا

اػػاةاة تشػػ يع ا  تػػ اؼ اااػػة اع كةيػػة اع كقػػخ اع ارشػػقةص  كم ار ةقػػاك  ـ فػػب اةػػةف اللاػػؿ كاػػكؽ اتكا 
يةع نظػةـ التل ػيـ  ااػتك  تلزيز تانػب اكقػؼ يتاػـ اػةبت اـ بقػكؽ ارشػقةص  كم ار ةقػا فػب  ايػع ك اللاؿو

شػػ يع  ايػػع أ اػػزم كاػػةنؿ ار ػػ ـ   ػػى  ػػ ض صػػك م ت ك  ايػػع ارطيػػةؿ انػػ  بخاثػػا اػػناـو ااػػة فػػب  لػػؾ
تشػ يع تنظػيـ اػ اا  تخ يايػا ل تك يػا اةرشػقةص  ك ار ةقا تتيؽ كالة ض اف   ق ا تيةقيػاو لألشقةص  كم

اػػتق ليا كالاشػػة ةا  ةقػا اػػف اللػػي  فػب ايف ارشػػقةص  كم اركتاةػػ أ  الاػػةخم الثةانػاو كم ار ةقػا كبقػػكقاـ
 الػػخكؿ ارطػػ اؼ التػػخااي  الانةاػػاا التػػب تةيػػؿ إاةةنيػػا كصػػكؿ كاتقػػة نػػ  البيػػةم   ايػػع  كا اشػػةؿ ةةاػػؿ فػػب

كالال كاػةع  ارشقةص  كم ار ةقا    ى قخـ الااةكام اع  ي  ـ  إلى الاينا الاةخيػا الابيطػا ككاػةنؿ النقػؿ
الاتةبػا للةاػا كالقخاةع ارق ل  كا تصة ع  ااة فب  لؾ تةنكلك يةع كنظـ الال كاةع كا تصةؿ  كالا افؽ

 الال كاػةع  اػع كأ  الاػةخم التةاػلاو الاػكا  ال ااػك  أك الاقخاػا إليػه  فػب الانػةطؽ البضػ يا كال يييػا   ػى

 كتنييػ  كضػع اػفااػة ياةػف  الابػك   فػب الااػتقخاا كالايةنػةع اربصػةنيا الايةنػةع  لػؾ فػب ااػة الانةاػاا 

و   كتلزيز التلةكف الخكلى فػى ا ػةؿ تنييػ  ا تيةقيػا   الاػةخم 16  الاةخم  ا تيةقيا   ق اينية  الةيي ا الايةاةع
 وأ11   كباةيتاةو   كتلييف  اا أك رليا خاقؿ الخكلا اللضك لتنايؽ اللاؿ كلتنيي  اة  ة  اة تيةقيا 16

ايةاػيا البقكؽ التى تتضاناة ا تيةقيا ل كل ار ةقا   اشتا ع ا تيةقيا   ى اللخيخ اف البقػكؽ ال -
كالاخنيا كا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا التى يتليف   ى الخكؿ ارط اؼ تاةيف  كل ار ةقا اػف البصػكؿ 

التػػخااي  الضػػ ك يا لضػػاةف تاتػػع   ايػػع اتقػػة البػػؽ ارصػػيؿ فػػب البيػػةم ك   ياػػة   كاػػف أاػػ ز  ػػ ق البقػػكؽ   
كاػػػػ اا  باةيػػػػاو   ك 67  الاػػػػةخمااقػػػػ يف  ا البػػػػؽ   ػػػػى قػػػػخـ الااػػػةكام اػػػػعابارشػػػقةص  كم ار ةقػػػػا فل يػػػػة 
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بػػػة ع النػػػزاع الااػػػ    ارشػػػقةص  كم ار ةقػػػا الػػػ يف يك ػػػخكف فػػػب بػػػة ع تتاػػػـ اػػػةلقطك م  ااػػػة فػػػب  لػػػؾ
اةرشػػقةص  كم ار ةقػػا   ػػى قػػخـ الااػػةكام و   كا  تػػ اؼ 66 الاةخم كالطػػكا م ارناػػةنيا كالةػػكا   الطايليػػا

  ػػى الػػخ ـ الػػ م قػػخ يتط اكنػػه أثنػػة  اػػف ار  يػػا القةنكنيػػا كالبصػػكؿ  ااػػة يشػػا ه  لػػؾ اػػع رقػػ يف أاػػةـ القػػةنكف
قػػخـ الااػػةكام   كم ار ةقػػا إلػػى القضػػة    ػػىو  كةيةلػػا ل ػػك  ارشػػقةص 66 الاػػةخم  ااة اػػا أ  يػػتاـ القةنكنيػػا

 يػػا التاتػػع اػػةلبؽ فػػب البو   ك 61 الاػػةخم أ اة  ـ تػػكفي  التياػػي اع ار  انيػػا التػػب تتنةاػػ  اػػع ك اػػع ااقػػ يف
تلػػػػػ ي  أك الالةا ػػػػػا أك اللقكاػػػػػا القةاػػػػػيا أك ل خـ التلػػػػػ ض ك ػػػػػ وو61  الاػػػػػةخم الشقصػػػػػيا كاراػػػػػف الشقصػػػػػب

البػؽ فػب و   ك 61 الاةخم   خـ التل ض ل اتة ؿ كاللنؼ كا  تخا و   ك 61  الاةخم  ال إناةنيا أك الااينا
و  كب يا التنقؿ كال ناػيا   الاػةخم 69اةخم  الاع ااق يف الشقصيا كاللق يا   ى قخـ الااةكام اا االابت اـ 

و   كب يػػا التنقػػؿ الشقصػػى  67  الاػػةخم  تاػػعلا اللػػي  الااػػتقؿ كارخاػػةا فػػب او   كضػػاةف البػػؽ فػػى 61
و   ك ابت اـ القصكصيا له كراػ ته 66 الاةخم  ال كاةعالب يا التلاي  كال أم كالبصكؿ   ى و  ك 67الاةخم 

ار ةقػػا فػػب  ايػػع الااػػةنؿ  اع الصػػ ا اػػةلزكاا  التاييػػز ضػػخ ارشػػقةص  كملقضػػة    ػػى و   كا66  الاػػةخم 
و  كضػػاةف البػػؽ فػػى التل ػػيـ ا ايػػع 61  الاػػةخم الااػػةكام اػػع ااقػػ يف كاراػػ م كالكالخيػػا كالل قػػةع ك  ػػى قػػخـ

ااتكيةع الصبا خكف تاييػز   ػى  فب التاتع اا  ى رشقةص  كم ار ةقاو   ك بؽ ا61ااتكيةته   الاةخم 
كتلزيز ػة كتكاػيع ل الػةقيف تكفي  قخاةع كا اا  شةا ا ل تا يؿ كا  ةخم التا يؿ و   ك 61  الاةخم أاة  ار ةقا

   ػى نبػك ي لػؿ  ػ ق القػخاةعك  ا ة ع الصػبا كاللاػؿ كالتل ػيـ كالقػخاةع ا  تاة يػا نطةقاة كاقةصا فب
لاػـ تػة  تتاػع كأف لا ايػع نػكابب ا  تاػع الاب ػب كفػبلا كالا اا  تخ ـ إش اؾ ارشقةص  كم ار ةقػا فػب ا

و   61  الاػةخم الانػةطؽ ال يييػا ل ا تالػةع الاب يػا ااػة فػب  لػؾ ااةػف   ى أاة  طػك ب كفػب أقػ   اةػةف
اػع ااقػ يفو كيشػاؿ  ػ ا البػؽ إتةبػا    ػى قػخـ الااػةكام بؽ ارشقةص  كم ار ةقا فػب اللاػؿكا  ت اؼ ا

اب يػػا فػػب اػػكؽ  اػػؿ كاينػػا  اػػؿ انيتبتػػيف أاػػةـ  يقا كنػػه الي صػػا لاػػـ لةاػػ  الػػ زؽ فػػب  اػػؿ يقتة كنػػه أك
ارشقةص  كم ار ةقا فب  و  كبؽ69  الاةخم انق اطاـ فيااة ارشقةص  كم ار ةقا كشةا تيف لاـ كيااؿ

لاػـ كراػ  ـ ااػة فػب  لػؾ اػة يةيػياـ اػف الةػ ا  كالا ػا  كالااػةف كفػب اكاصػ ا  التاتع اااتكل اليشب  نؽ
و   ك بػؽ 67  الاػةخم  الاشة ةا فب البيةم الايةايا كاللةاػاو  كالبؽ فى 61 الاةخم ـظ كؼ اليشتا تبايف

 و أ 17 الاةخم  الاشة ةا فب البيةم الثقةفيا كأنشطا الت فيه كالتا يا كال يةضا
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إنشػة  ل نػا  39إلػى  34قػ  ع ا تيةقيػا فػى الاػكاخ اػف  ار ةقػا    كم ارشػقةص ابقػكؽ الالنيػا ال  نػا -
ال  نا ااتا أ ضة   الخ  كتزخاخ  ضكيا  اف اثنب  ش  قاي ا  بقكؽ  كل ار ةقا     ى أف تتةكفالنيا ا

 ضػػكيتاة بػػخا أ  ػػى اقػػخا ق ثاةنيػػا  شػػ   بصػػكؿ ا تيةقيػػا   ػػى اػػتيف تصػػخيقة أك انضػػاةاة إضػػةفية  لتصػػؿ
كتاثيػػػؿ اقت ػػػؼ أشػػػةةؿ  اكااػػػطا الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ اػػػع ا ا ػػػةم التكزيػػػع ال ة افػػػب اللػػػةخؿ  انتقػػػةااـيػػػتـ   ضػػػكا

كيت قػػػػى  البضػػػػة اع كالػػػػنظـ القةنكنيػػػػا ال نياػػػػيا  كالتاثيػػػػؿ الاتػػػػكازف ل  نايف كاشػػػػة ةا القاػػػػ ا   كم ار ةقػػػػاأ
 كفقػة   اللةاػا  اليتاػة ااكافقػاك  الاتبػخم  اراػـ اػكا خ اػف أ ػك  ـ ا تيةقيػا  ػ ق ااك ػ  الانشػام ال  نػا أ ضػة 

 كالبصػةنةع كا اتيػةزاع التاػاي ع   ػى ال  نػا أ ضػة ةاػة يبصػؿ   ال اليػا تبػخخ ة التػب كالش كط ل الةيي 

 اتيةقيػا فػب الصػ ا  اع الانػكخ   يػه تػنص باػااة الاتبػخم  لألاػـ تةالا اااةـ الاة يكف القا ا    ياة يبصؿ التب
 ال  نػا  إلػى شػةا ا تقػخيـ تقػة ي    ػى الػخكؿ ار ضػة   35كتي ض الاػةخمةتاةأ كبصةن الاتبخم اراـ ااتيةزاع

 التقػخـ ك ػف ا تيةقيػا  ػ ق ااك ػ  اتاالتزااػة لتنييػ  الاتقػ م التػخااي   ػف الاتبػخم لألاػـ اللػةـ اراػيف ط يػؽ  ػف

  الالنيػا الطػ ؼ ل خكلػا اةلناػاا ا تيةقيػا  ػ ق نيػة  اػخ   قػ   ػةايف فتػ م قػ ؿ ك لػؾ الصػخخ   ػ ا فػب الابػ ز
 ك . لػؾ ال  نػا اناػة ط اػع ة اػة كةػ لؾ ارقػؿ    ػى اػنكاع ٤ ةؿ ا م  لؾ  ق  تقة ي  ة ارط اؼ الخكؿ تقخـك 

 .التقة ي  ابتكيةع   ى تطايقاة ك ك  ت ل تك يايا ااةخم أيا ال  نا تبخخ

 اشػانه  ةاػا كتكصػيةع اقت ابػةع اػف ا ناػة تػ اق اػة كتقػخـ تق يػ  ةؿ فباةلنظ   ال  ناتقتص  ٦٢  اةخمككفقة ل
 كي ػكز  تقتة  ػة ال كاػةع اػام ال  نػا   ػى تػ خ أف الطػ ؼ ل خكلػا كي ػكز   الالنيػا الطػ ؼ الخكلا إلى كتبي اة

  .ا تيةقيا   ق اتطايؽ ص ا  اع إضةفيا ال كاةع ارط اؼ الخكؿ اف تط   أف ل  نا

 الطػ ؼ الخكلػا تشػل  أف تق يػ  تقػخيـ فػب ةايػ ا تػاق ا طػ ؼ خكلػا تػاق ع إ اكأ ةزع  اع الاػةخم ل  نػا 

 ل  نا  تتة  ااا اكثكؽ ال كاةع إلى ااتنةخا الط ؼ  الخكلا ت ؾ فب ا تيةقيا   ق تطايؽ فبص اض ك م الالنيا

 الالنيػا الطػ ؼ الخكلا ال  نا كتخ ك  ارشلة  تك يه اف أشا  ث ثا  ضكف فب الص ا  اع التق ي  يقخـ لـ إ ا

 الخكؿ لةةفا التقة ي  الاتبخم لألاـ اللةـ ارايف يتي   كأةخع  اع الاةخم   ى أف اليبص   ا فب الاشة ةا إلى

 ا ط ع إاةةنيا كتيا  اناا خا فب ال ااك  للةاا كااع نطةؽ   ى تقة ي  ة ارط اؼ الخكؿ تتي   كأف ارط اؼ

  ى الخكؿ ارط اؼ التلةكف اػع  37  كأك اع الاةخم التقة ي   قاا الاتل قا اللةاا كالتكصيةع ا قت ابةع   ى
 الػخكؿ اػع   قتاػة فػب فػى الاقةاػؿ ال  نػا تػكلب     ػى أف اػك يتاـ ا ضػط ع فػب اةأ ضػةن ااػة خمال  نػا ك 
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 أالػخكلب التلػةكف ط يؽ  ف ا تيةقيا   ق لتطايؽ الكطنيا القخ اع تلزيز ككاةنؿ لااؿ ال ـز ا  تاة  ارط اؼ 
قػ  ع  ا تيةقيػا  ػ ق تةطيػه الػ م الايخاف فب الخكلب التلةكف كتش يع فلةؿ نبك   ى ا تيةقيا   ق تطايؽ لخ ـك 

 فػب النظ  لخل ااث ا تةكف أف فى الاتبخم اراـ أ ازم اف ك ي  ة الاتقصصا الكةة ع بؽ   ى  38الاةخم 

 كالاينػةع الاتقصصػا الكةػة ع تػخ ك أف كل  نػا   ا تيةقيػا  ػ ق أبةػةـ اػف ك يتاػة نطػةؽ فػب يػخقؿ اػة تطايػؽ

 فػب تػخقؿ التب ا علا ا فب ا تيةقيا تطايؽ اشاف قا اناة اشك م لتقخيـ ا ناة  ت اق باااة ارق ل  الاقتصا

  ػف تقػة ي  لتقػخيـ الاتبخم اراـ أ ازم اف ك ي  ة الاتقصصا الكةة ع تخ ك أف كل  نااناة    ةؿ ك يا نطةؽ
 يضػله اػة اتاػةؽ ضػاةف اةػ ضكالتشػةك  الاػة  أنشػطتاةو نطػةؽ فػب تػخقؿ التب ا علا ا فب ا تيةقيا تطايؽ

 .كظةنياة أخا  فب كالتخاقؿ ا زخكا يا كتيةخم  ةاا  كتكصيةع كاقت ابةع لإلا غ تك يايا ااةخم اف اناة ةؿ

 لػ لا كا اللةاػا ال اليػا إلػى اػنتيف ةػؿ ػف أنشػطتاة  تقػة ي   ػى ال  نػا  تقػخيـ  39كأك اع الاػةخم 

 التقة ي كالال كاػةع فبػص   ػى انػة   ةاػا كتكصػيةع اقت ابػةع تقػخـ أف لاػة أ ػةزعك  كا  تاػة ب  ا قتصةخم

 تل يقػةع  ةنػ  إلػى  ػةتق ي   فػب اللةاػا كالتكصػيةع ا قت ابػةع ت ػؾ تػخ ا    ػى أف ارطػ اؼ الػخكؿ اػف الػكا خم

 .ك خع إف ارط اؼ  الخكؿ

إ ػػػ ا اع ا نضػػػاةـ كا ناػػػبة  اػػػف ا تيةقيػػػا كتلػػػخيؿ أل اػػػف نصكصػػػاة كالتصػػػخيؽ كالػػػتبيظ   ياػػػة   لػػػـ  -
 ق ا تيةقيػػا ةثيػػ ان  ػػف ا تيةقيػػةع الاػػةاقا فياػػة يتل ػػؽ اػػي  ا اع ا نضػػاةـ كا ناػػبة  اػػف ا تيةقيػػا تقت ػػؼ  ػػ

 50ك49ك48ك 47ك 45ك 42كاقتػػػ ا  التلػػػخي ع   ياػػػة كالتصػػػخيؽ   ياػػػة كا تاةخ ػػػة كالتػػػى نظاتاػػػة الاػػػكاخ   
 اإلقميمذ  ال كامذل منظمذاتتبػع  نػكاف  44  ػى التػكالى   لةػف  نػةؾ اقت فػةف  ك  يػةف ك خا فػى   الاػةخم 

 فياػة ارطػ اؼ الػخكؿ إلياػة كتنقػؿ اػة  انطقػا فػب الاػيةخم  اع الػخكؿ تشػة اة انظاػا أيػاوال ى عنت بيذا المذادة 

 ال ااب إق ا  ة صةكؾ فب الانظاةع  ت ؾ كتل ف  ا تيةقيا   ق تبةااة التب اةلااةنؿ يتل ؽ فياة ا قتصةص

اراػيف اللػةـ  تا ػ   ػى أف ك   ا تيةقيػا  ػ ق تبةااػة التػب اةلااػةنؿ يتل ػؽ فياػة اقتصةصاة نطةؽ انضاةااة  أك
 ٤٢ الاػةخمكةػ لؾ  .اقتصةصػاة نطػةؽ فػب  ػك  م تلػخيؿ اػام الػخ فياػةلألاػـ الاتبػخم اصػيته الكخيػع ل تيةقيػا 

  ػ ق لاكضػكع انةفيػة يةػكف تبيػظ أم إاػخا عذدم  الخكؿ ار ضػة  ع  نكاف التبيظةع كالتى ق  ع أف   ىتب

 أ  كقع أم فب التبيظةع اب   اع  كاز ك  ضاة ا تيةقيا

 



187 

 

 حقوق السجناء -و

  ػػػى الػػػ  ـ ااػػػة قػػػ  ق ار ػػػ ف اللػػػةلاى لبقػػػكؽ ارناػػػةف كاللاػػػخ الػػػخكلى القػػػةص اػػػةلبقكؽ الاخنيػػػا 
    ػػى أنػػه   ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةفو اػػف 1أةػػخع الاػػةخم  بيػػ   –كالايةاػػيا اػػف باةيػػا ل اػػ نة  

كتق يػ ان ل بػؽ   البةطػا اةلة ااػا إقضػةع أبػخ ل تلػ ي  ك  ل الةا ػا أك اللقكاػا القةاػيا أك ال إناػةنيا أكي ػكز 
اليػػ خ تبػػع طةن ػػا  الكصػػؼ ارناػػةنب اةػػض النظػػ   ػػف كقػػكع فػػب الااػػةكام اػػةلتاتع اةلالةا ػػا الة ياػػا لا ػػ خ

 ايلػػػة اػػػكا  أاػػػةـ القػػػةنكف  ك ػػػـ  النػػػة أيضػػػةن   ػػػى أف  ار ػػػ فو اػػػف 9ا تاػػػةـ أك اللقػػػة   أةػػػخع الاػػػةخم  
اييػز   ةاػة يتاػةككف فػب بػؽ التاتػع اةلباةيػا اػف أم تاييػز ة تب بػؽ التاتػع اباةيػا القػةنكف خكناػيتاةككف فػ

اللاػخ الػخكلب القػةص اػةلبقكؽ الاخنيػا   كات ػةق تبػ يض   ػى اثػؿ  ػ ا التاييػز ينتاػؾ  ػ ا ار ػ ف كاػف أم
 -6التػػب تػػنص   ػػى أف  "و انػػه ك 67  لاػػةخمكايف اػػف بػػ يتاـ فػػب اكالايةاػػيا إلػػى تقنػػيف أاػػ  الةا ػػا الابػػ  

 أو  -6. الة ااػا ارصػي ا فػب الشػقص ارناػةنب يلةاػؿ  ايػع الابػ كايف اػف بػ يتاـ الةا ػا إناػةنيا تبتػـ 
الاػخانيف  إ  فػب ظػ كؼ ااػتثنةنيا  كيةكنػكف ابػؿ الةا ػا   ػى  ييصؿ ارشقةص الاتااػكف  ػف ارشػقةص

ييصػػؿ الاتااػػكف اربػػخا   ػػف الاػػةلةيفأ كيبػػةلكف اةلاػػ  ا   و يػػ  اػػخانيف   أشقةصػػة بػػخم تتيػػؽ اػػع ةػػكناـ
الةا ػػا  ي ػػ  أف ي ا ػػى نظػػةـ الاػػ كف الةا ػػا الااػػ كنيف -1أ إلػػى القضػػة  ل يصػػؿ فػػب قضػػةية ـ الااةنػػا

 كف اربخا   ف الاةلةيف كيلةا يةكف  خفاة اراةاب إص باـ كا  ةخم تا ي اـ ا  تاة بأ كييصؿ الا ناكف
 ".الةا ا تتيؽ اع اناـ كا ةز ـ القةنكنب

ة  ااة اةع الض الخكؿ اف انتاةةاة الكاض  لبقكؽ الاا كنيف ات اع الشػ  ا شنظ ان لاة إ  أنه 
كتانع فب   ا الشاف قػ ا م الا  ػ  ا قتصػةخم   الخكليا إلى كضع كتقنيف الةا ا الاا كنيف خاقؿ الا كف

 61و الاػػال ف فػػب16 -خ   6791  ك 6719يكليػػك  16و كالاػػال ف فػػب 61 –ا  خ  111كا  تاػػة ب  قاػػب  
كا تا تااػة الشػ  ا الخكليػا ااثةاػا الشػ كط   ال ػ يف يتضػانةف القكا ػخ الناك  يػا لالةا ػا الاػ نة  6799اةيك 

  ازم اللقةايا كالا كف فب اللةلـأاـ الاتبخم ل بةـ   ى ا اا ارالخنية التب تلت ؼ اص باة ار

خا م اللةاػػػا ل االااػػػةع ال زانيػػػا كالتػػػب ريتنػػػةكؿ ال ػػػز  اركؿ اػػػف  ػػػ ق القكا ػػػخ  الضػػػكااط الاتل قػػػا اػػػة
كاػػكا  ةػػةنكا اتااػػػيف أك   اػػكا  ةػػةف بااػػاـ  نةنيػػػةن أك اػػخنيةن   يتلػػيف تطايقاػػة   ػػى  ايػػع فنػػػةع الااػػ كنيف

كتتنػةكؿ  أااة فب  لؾ أكلنػؾ الػ يف تطاػؽ ابقاػـ "تػخااي  أانيػا" أك تػخااي  إصػ بيا أاػ  ااػة القةضػب  فاخاني
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و شػ كط إقةاػا الاػ يف فػب أاػةةف ا بت ػةز  بيػ  تبػـ  61و إلػى القة ػخم  7  ق القكا خ اػخ ان اػف القة ػخم  
قتيػػػة  اػػػف يشػػػةؿ الةػػػ ؼ   ػػػى ك ػػػك  ا ةاػػػة ت ةػػػز  إقةاػػػا أةثػػػ  اػػػف شػػػقص كابػػػخ فػػػب الةػػػ ؼ الي خيػػػا لػػػي ن 

نيف اقتية ان كا يةن   ى أاة  ار  يا كالت ةن  اع ف ض  قةاػا انظاػا أثنػة  ال يػؿ تتيػؽ ك ال اة يا اف الاا 
كطايلػػا الاػػ ف ةاػػة تكصػػب  ػػ ق القكا ػػخ اك ػػك  تػػكاف  ا شػػت اطةع الصػػبيا كقةصػػا التاكيػػا كالبػػخ ارخنػػى 

كاللاػؿ فػب الضػك  الطايلػب  ابي  ياتطيع الاا كنكف الق ا م كارضة م كالتخفنا كالا النكاف ل الا الاةةنيا 
ضػػةفا إلػػى راةااصػػ ق كأف تةػػكف ارضػػة م الصػػنة يا ةةفيػػا ليػػتاةف الااػػ كف اػػف القػػ ا م كاللاػػؿ خكف إضػػ ا  

زاـ الاا كنيف اا ا ةم النظةفا الشقصيا اع تزكيخ ـ اةلايةق كارخكاع ال زاا كالا ابيض الةةفيا ل ابةفظا لإ
خا م الاػػ ف تػػكفي  ك اػػا طلػػةـ  اع قياػػا   انيػػا لةػػؿ إو   ػػى 67صػػبتاـ كنظػػةفتاـأ كتك ػػ  القة ػػخم    ػػى 

كتػػكفي    ةةفيػػا ل بيػػةظ   ػػى صػػبته كقػػكاق   ػػى أف تةػػكف  يػػخم النك يػػا كباػػنا ار ػػخاخ كالتقػػخيـتةػػكف اػػ يف 
 ل ا يف ة اة ابتةا إليهأ  الاة  الصةل  ل ش  

و نك يا ك كخم القخاةع الطايا كالصبيا التب 61و إلى القة خم  66ف القة خم  اكتبخخ القكا خ اخ ان 
يتك ػػػػ    ػػػػى إخا م الاػػػػ كف تكفي  ػػػػة ل اػػػػ نة   كاناػػػػة تػػػػكفي  أطاػػػػة  اػػػػال  يف كاتقصصػػػػيف ل ةشػػػػؼ الػػػػخك م 

 م ا ض  اخم أك  ق ب ياةف أف يصػي كالانتظـ   ى الا نة  كة اة خ ع الض ك م ل لؾ اةيا اةتشةؼ أ
ع التػػخااي  الضػػ ك يا لل  اػػـ كتػػكفي  الالػػخاع كارخكاع الصػػبيا كارخكيػػا كالانت ػػةع كاتقػػة   ايػػ  الاػػ نة 

الصػػػػيخ نيا ال زاػػػػا كالةةفيػػػػا ل اػػػػ نة  الا ضػػػػى كنقػػػػؿ الاػػػػ نة  الػػػػ يف يتط اػػػػكف  نةيػػػػا قةصػػػػا إلػػػػى اػػػػ كف 
و   ػى أطاػة  الاػ كف 61كف ضع القة ػخم    اتقصصا أك ااتشييةع اخنيا اتقصصا فب   ا أا اضاـ

كا اقاػػا اػػخل اتاػػةع القكا ػػخ    ػػخاخ الةػػ ا  الاقػػخـ ل اػػ نة إناػػة  الةينػػا ةايػػا كنك يػػا كط يقػػا كا اػػةع ا  ػػخم
  كبةلػا الا افػؽ الصػبيا كالتخفنػا كارضػة م كالتاكيػا فػب الاػ ف  الصبيا كالنظةفا فب الا ف كلخل الاػ نة 

الاتل قػا اةلت ايػا الاخنيػا كال يةضػيا بػيف كا ػخ قكاخل التقيػخ اةل  كنك يا كنظةفا ا ا  الا نة  كلكاـز أا تاـ
تتضػاف  التػب ك اع   ق القكا خ   ى ارطاة  إ خاخ التقػة ي أك  أيةكف انظاك   ق ارنشطا  ي  اتقصصيف

التػػخااي  ال زاػػا كالتكصػػيةع الكا ػػ  تنييػػ  ة فػػب ةةفػػا الكا اػػةع الاة يػػيف ااػػة كتقػػخيـ  ػػ ق التقػػة ي  إلػػى   اتقػػة
 فلاػػة إلػػى اػػ طا أ  ػػى فػػب بةلػػا  فػػض اػػخي م الاػػ كف  اػػخي م الاػػ كف لكضػػع نتةن اػػة اكضػػع التنييػػ  أك

 أ ال   الاخي يف التكصيةع الاقت با أك فب بةلا اة إ ا ةةنع التكصيةع الاقت با قة ا اقتصةصةع
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و إلػى 69  كرليةع تبقيؽ ا نضػاةط كاللقػة  خاقػؿ الاػ كف أك اػع القكا ػخ اػف القة ػخم  كفب ا ةل
و   ى إخا م الا كف  خـ ااتقخاـ أخكاع ل لقة  أك ل تاخي  ضخ الا نة  تتاا  فب زيةخم اللنة  11القة خم  

ه  أك ااػتقخاـ أم اػ يف فػب  اػؿ ينطػكم الاتاثؿ فب ت  يخ الشػقص اػف  تق يػ  اصػي ق كب اةنػه اػف ب يتػ
ك اتقيػػيض الطلػػةـ  الاقػػخـ لػػه أك اػػام أك ػػخـ  ػػكاز الةقاػػا الاػػ يف اػػةلبا  ا نيػػ اخم     ػػى صػػيا تاخيايػػا

ك اللقكاػػا اةلكضػػع أ ال اػػخيا أك اللق يػػا اثػػؿ اللقكاػػا ال اػػخيا ته قكاػػا أقػػ ل  يبتاػػؿ أف ت بػػؽ ار ل اصػػب
م قيػػةـ إخا اع و   ػػى ضػػ ك  11 إناػػةنيا أك ااينػػا  كأةػػخع القة ػػخم   أكفػػب زنزانػػا اظ اػػا كأيػػا  قكاػػا قةاػػيا 

اةلال كاةع الاةتكاا أك الشيايا بكؿ ارنظاا الاطاقا   ى فنته اف الا نة   بقكقه  فالا ي الا كف اتزكيخ
اط اػةع كاف تةييؼ نياه كفقةن لبيةم الا ف اةرضةفا لةيةلا بقكؽ الا نة  فب التقػخـ   ككا اةته   ى الاكا 

كف أك إلػػػى الاػػػ طا لػػػى اػػػخي  الاػػػ ف أك إلػػػى الاكظػػػؼ الايػػػكض اتاثي ػػػه أك إلػػػى ايتشػػػب الاػػػ إأك شػػػةةكل 
كلةػػف     ال ػػك  يػػاػػف الاػػ طةع خكف أف يقضػػع الط ػػ  أك الشػػةكل  ل  قةاػػا اػػف ب ـ يػػ  إلػػى  القضػػةنيا أك

 لا نة  خكف إاطة أ  ى أف يتـ  ا  الط ؽ الاق  م كض ك م اات ةاا إخا م الا كف لط اةع كشةةكل ا

الاػػ كف اتػػكفي  ةةفػػا الاػػاؿ ال زاػػا  ضػػ ك  م قيػػةـ إخا مو   ػػى 16و إلػػى  19ع القكا ػػخ اػػف  كشػػخخ
اصػخقةنه   ػى فتػ اع انتظاػا أك ااػ ته اا تصػةؿ ا  لاخاكاا اتصةؿ الا يف اةللةلـ القة  ب اكا  اف ق ؿ

ا   ف ط يؽ الصبؼ اليكايا كا اتاةع إلى اةنتظةـ   ى ا  ل اربخ ارط عأك اكاص ا   كت قيه زية اتاـ
كتػػػكفي  اةػػػةف   كتزكيػػػخ ةػػػؿ اػػػ ف ااةتاػػػا اقصصػػػا لاقت ػػػؼ فنػػػةع الاػػػ نة   ابطػػػةع ار ا ػػػا كالت يزيػػػكف

و   ػى 11كف ضػع القة ػخم    كالااة  ل ا نة  ابيةزم ةت  الشلةن  كالت ايا الخينيا  لااة اا الشلةن  الخينيا
كبظػ  نقػؿ الاػ نة  فػب ظػ كؼ     أثنػة  نق اػـ ل اػ ف رنظػة  ال ااػك  اع الا كف  خـ تل يض الا نةاإخ

اينا اف بي  التاكيا كارضة م كاايا كاي ا تي ض   ياـ  نة ن  اخيةن   ضػ ك م لػه كضػ ك م الااػةكام اػيف 
 أالا نة  فب كاةنؿ النقؿ

ل اػ نة  ل تل ػػيـ    اع الاػ كف كقتػةن ةةفيػةن اإخك ػك  تبخيػخ و   ػى 91و ك 99ك  و91كأةػخع القكا ػخ    
كالاػػػاة  لاػػػـ اةلقيػػػةـ اانشػػػطا ت كيبيػػػا كثقةفيػػػا كا تاة يػػػا ة ػػػز  اػػػف  ػػػ ا   كاكاصػػػ ا تل ػػػيااـ خكف  نػػػة 

الاػػػ نة  كا  ػػػةخم تػػػا ي اـ  كالاػػػاة  لػػػإلخا اع كالاينػػػةع البةكايػػػا كالقةصػػػا كار  يػػػا اياةةنيػػػا خقػػػكؿ الاػػػ ف 
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ختاـ فب اب  ااؿ تخاي  اكا خ كتاايف أااة  اللي  لاـ خاقؿ الا ف كقة  ه الخ  كا لتقة  اةلا نة  لااة
 ط ؽ ا اباـأإ

إخا اع الاػػػػػ كف اتطايػػػػػؽ  ػػػػػخخ اػػػػػف الالػػػػػةيي  التػػػػػزاـ و   ػػػػػى 71  و إلػػػػػى11خ اػػػػػف   ػػػػػكشػػػػػخخع القكا
  كالضػػاةنةع ابػػؽ الاكقػػكفيف كالابت ػػزيف فػػب  اػػخم الشػػ طا  أك الاػػ ف كلػػـ يػػتـ ابػػةةاتاـ كالبةػػـ   ػػياـ 

ككضػع نظػةـ الةا ػا قػةص   يػة ا  أ ـ  ػى أناػ ـكالػةا تا    ػى  ػال   ارشػقةص "اػتاـ"كاناة إط ؽ صػيا 
ااػػـ اثػػؿ فصػػ اـ  ػػف الاػػ نة  الابةػػـك   ػػياـ كا تػػخا  ا اػػ  قةصػػا  كالتػػ قيص لاػػـ اة اػػتلةنا ااطاػػةناـ 

ككضػلاـ   اصػيا قةصػا ـ اةللػةلـ القػة  ب  اكاػةن كأاػ   ـكةيةلا كاةنؿ ا تصػةؿ ال زاػا لاػ  الاتقصصيف
كأف تةػػكف فتػػ م إقةاػػا   ااػػتقؿ كفػػ ا  كأ طيػػا ةةفيػػا ي   خيػػا يتػػكف  ااػػة كاػػةنؿ ال ابػػا اػػف اػػفػػب  ػػ ؼ نػػـك ف  

  ال   ارف اخ اةلا كف القكلا كاالقتا كابي    تتبكؿ إلى نكع اف اللقكاا الاق  م ل ا نة  الابةكـ   ياـأ

الاػ كف ضػ ك م تك يااػة  نةيػا قةصػا لةػؿ اػ يف    اعاو   ى إخ16و إلى  97كنااع القكا خ اف  
ككضع ا نةا  قػةص اةػؿ اػ يف لتا ي ػه ل لػكخم ل ا تاػع ةيػ خ صػةل  كتزكيػخق ااػة ي زاػه   أثنة  تنيي  اللقكاا

اف اةف كا ا  كتخاي  ف صا  اؿ له الخ ارف اا  نه ااة يبكؿ خكف  كخته ل   ياا كاف ثـ ل ا ف اػ م 
 ع الالنيا لضاةف تقخيـ ال  ةيا ال بقا ل ا يف كرا ته الخ ارف اا  نهأكالتنايؽ اع ال اة  أق ل

كأ قػػ   ػػ ق القكا ػػخ إصػػخا  اكاثيػػؽ أقػػ ل لباةيػػا ارشػػقةص الابت ػػزيف أك الاػػ نة  كةػػ لؾ باةيػػا   
ا اك ػػا الااػػةخم الاتل قػػا اباةيػػا  ايػػع ارشػػقةص الػػ يف اربػػخا  الا ػػ خيف اػػف بػػ يتاـ   كاػػف أا ز ػػة   

  1990الااػةخم اراةاػيا لالةا ػا الاػػ نة     ك 1988رم شػةؿ اػف أشػةةؿ ا بت ػػةز أك الاػ ف يتل ضػكف 
  كقخ اةي ع  ػ ق الااػةخل  كالقكا ػخ 1990قكا خ اراـ الاتبخم اشاف باةيا اربخا  الا  خيف اف ب يتاـ ك 

 اة تـ النص   يه فى القكا خ الخنية التى تـ تنةكلاة   ى النبك الاةاؽ أ 

 ي  أف   ق الاكاثيؽ  ايلة لياع لاة الب يا القةنكنيػا كارلزاايػا   ػى الػخكؿ إ  اكضػلاة فػى إطػة  
اتيةقيػػا خكليػػا   ػػى  ػػ ا  اػػة تػػـ كضػػله اػػف اتيةقيػػةع لباةيػػا الطيػػؿ كانػػع التاييػػز ضػػخ الاػػ أم   كاةلتػػةلى فاػػى 

يا لانظاةع كب ةةع بقػكؽ ارناػةف ااثةاا قكا خ اات شةخيا ل خكؿ لتنظيـ الا كف كفقة لاة   كة لؾ اات شةخ
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 ةاػػػػا كالاػػػػ نة    ػػػػى ك ػػػػه القصػػػػكص لاتةالػػػػا كا اقاػػػػا اػػػػ كؾ ار اػػػػزم ال اػػػػايا الالنيػػػػا اةلاػػػػ كف كخك  
 ا بت ةز أ

 الحق ف  السالمة الجسديةالمواثيق واال فاقيات الخاصة ب -ز

تشاؿ الاكاثيؽ كا تيةقيةع الخكليا التى تـ كضلاة لباةيا البؽ فى الاػ اا ال اػخيا ك ػخـ التلػ ض 
إ ػ ف باةيػا  ايػع ارشػقةص اػف التلػ ض ل تلػ ي  ك يػ ق اػف ضػ ك  الالةا ػا لإل ةنا كالتل ي  اةي ى   

ك ي ق اف ضػ ك  الالةا ػا أك  اتيةقيا انة ضا التل ي   ك 6791أك اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك الااينا 
ضاةنةع تةيؿ باةيا بقكؽ ال يف يكا اكف  قكاا ار خاـ   ك 6711اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك الااينا 

ااةخم الانع كالتقصب اليلةليف للا يةع ار خاـ قة ا نطةؽ القةنكف كار خاـ التلايب كار خاـ خكف   ك 6711
ا تيةقيػػا الخكليػػا لباةيػػا   ك  6776ع ارشػػقةص اػػف ا قتيػػة  القاػػ م ا  ػػ ف باةيػػا  ايػػ  ك 6717ابةةاػػا 

  لػػػـ تػػػخقؿ بيػػػز التطايػػػؽ للػػػخـ اةتاػػػةؿ التكقيلػػػةع 6771 يكنيػػػه  ايػػػع ارشػػػقةص اػػػف ا قتيػػػة  القاػػػ م
انة ضا التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك كالتصخيقةع ال زاا لنية  ةوأ كتلخ اتيةقيا 

  كةػػػ لؾ الا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة ل الا بػػػؽ ااػػػة   اػػػف أ ػػػـ الاكاثيػػػؽ كا تيةقيػػػةع 6711ناػػػةنيا أك الااينػػػا ال إ
القةصا اباةيا البؽ فى الاػ اا ال اػخيا نظػ ا لتاتلاػة اػةرلزاـ ل ػخكؿ الاكقلػا   ياػة    ػ كم   ػى إنشػةناة 

الانصكص   ياػة فػى  ػةتيف الػكثيقتيف    ل ةنة اقتصا اا اقاا اخل التزاـ الخكؿ ارط اؼ اةلتخااي  كالكا اةع
 ل ا انيصؿ فياة ك خ اااة   ى النبك التةلى  

مناىضذذة ال عذذهيب وغيذذره مذذن ضذذروب المعاممذذة أو العقوبذذة القاسذذية أو الالإنسذذانية أو ا فاقيذذة  -1
 والبرو وكول االخ يارى الممحق بيا :الميينة 

نضػػاةـ ااك ػػ  قػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ ك  ضػػع ل تكقيػػع كالتصػػخيؽ كا  ػػ ق ا تيةقيػػا ا تاػػخع 
بزي اف/يكنيػػه  61   كخق ػػع بيػػز التطايػػؽ فػػى 6711ةػػةنكف اركؿ/خياػػاا   67الاػػال ف فػػب  17/11الاتبػػخم 
صػؾ التصػخيؽ أك ا نضػاةـ   كالػخ اػ ك  ث ثػيف يكاػة اػف إيػخاع  69الاػةخم اف 6الانخ   كفقة ربةةـ 6719

أ كتشتاؿ   ق ا تيةقيا   ى خياة ا بخخع الاػخؼ اػف ا تيةقيػا فػى تبخم اللش يف لخل ارايف اللةـ لألاـ الا
اللةلـ خكؿ زيةخم فلةليا النضةؿ ضخ التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا فب 
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ا لتػػزاـ   ك ثػػ   كث ثػػيف اػػةخم تلػػ ض لاياػػـك التلػػ ي    كالتػػخااي  التػػى يتلػػيف   ػػى الػػخكؿ ار ضػػة  قةطاػػا
اتنيي  ة   كة لؾ اقتصةصةع ل نا انة ضا التل ي  كتشةي اة كتنظيـ الل قةع ايناة كاػيف الػخكؿ ار ضػة  
  كا   ا اع ا نضاةـ ل تيةقيا كالتبيظ   ى أل اف اكاخ ة أك تلخي اة كا نابة  اناة   كأ ؿ نية  ا تيةقيا 

   كا   ا اع ا تاةخ ة أ

ضكااطه   بخخع الاةخم اركلى اف ا تيةقيا الاقصكخ اةلتل ي  اانه الاقصكخ ااصط   التل ي  ك  -
أم  اؿ ينت   نه ألـ أك   ا  شخيخ   اخية ةةف أـ  ق ية  ي بؽ  اخا اشقص اة اقصخ البصكؿ اف   ا 
الشقص  أك اف شقص ثةل     ى ال كاػةع أك   ػى ا تػ اؼ  أك الةقاتػه   ػى  اػؿ ا تةاػه أك يشػتاه فػب 

اثػؿ  ػ ا يبػخ  أك  نػخاة  -أك شػقص ثةلػ  أك تقكييػه أك إ  ةاػه  ػك أك أم شػقص ثةلػ   أنه ا تةاػه   ػك
ارلـ أك الل ا  رم اا  اف ارااة  يقـك   ػى التاييػز أيػة ةػةف نك ػه  أك يبػ ض   يػه أك يكافػؽ   يػه أك 
ياػػةع  نػػه اكظػػؼ  اػػاب أك أم شػػقص رقػػ  يتصػػ ؼ اصػػيته ال اػػاياأ ك  يتضػػاف  لػػؾ ارلػػـ أك اللػػ ا  

كنك ع اليق م  فقط  ف  قكاةع قةنكنيا أك الا ـز لا ق اللقكاةع أك ال م يةكف نتي ا   ضيا لاةأل ل ينشا ا
 ق الاػػةخم اػػام صػػؾ خكلػػب أك تشػػ يع كطنػػب يتضػػاف أك ياةػػف أف الثةنيػػا اػػف  اع الاػػةخم إلػػى  ػػخـ إقػػ ؿ  ػػ

 يتضاف أبةةاة  اع تطايؽ أشاؿأ 

ة  ا لتزاـ اتطايقاة   ف ضع ا تيةقيا  ػخخا اػف التػخااي  التػى ي ػ  التخااي  التى يتليف   ى الخكؿ ار ض -
تشػ يليا   ى الخكؿ ارط اؼ تنيي  ة لكقؼ أ اةؿ التل ي  كار ةنػا لػخياة   كاػف أ ااػة   اتقػة  ار ػ ا اع ال

صةصػاة يلةلا أك أيا إ  ا اع أق ل لانع أ اةؿ التل ي  فب أم إق ػيـ يقضػع  قتالقضةنيا الخا يا أك ارأك 
التػ  ع اايػا ظػ كؼ ااػتثنةنيا أيػة ةةنػع  اػكا  أةةنػع  ػ ق الظػ كؼ بةلػا بػ   أك تاخيػخا   اػع  ػخـ القضةنب

  ةاػة اةلب   أك  خـ ااتق ا  ايةاب خاق ب أك أيا بةلا اف بة ع الطكا م اللةاا ارقػ ل ةااػ   ل تلػ ي 
أ و6 الاةخم  طا  ةاػػا ةااػػ   ل تلػػ ي ي ػػكز التػػ  ع اػػةركاا  الصػػةخ م  ػػف اػػكظييف أ  ػػى ا تاػػا أك  ػػف اػػ  

أم شػقص أك أف تليػخق  "أف تػ خق"و أك أف تاػ اه إلػى خكلػا أقػ ل  إ ا ك خـ  كاز قيةـ أل خكلا طػ ؼ اطػ خ 
ت ا ػى الاػ طةع    كتكاف ع لخياة أااة  بقيقيا تخ ك إلػى ا  تقػةخ اانػه اػيةكف فػب قطػ  التلػ ض ل تلػ ي 

اػػاة  اتػػكاف م   ايػػع ا  تاػػة اع  اع الصػػ ا  ااػػة فػػب  لػػؾ  فػػب بةلػػا تبخيػػخ اػػة إ ا ةةنػػع  ػػ ق ارلالاقتصػػا 
ا نطاػػػةؽ  ك ػػػكخ ناػػػط ثةاػػػع اػػػف ا نتاةةػػػةع اليةخبػػػا أك الصػػػة قا أك ال اة يػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب الخكلػػػا 
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ةػؿ خكلػا طػ ؼ أف تةػكف  ايػع أ اػةؿ التلػ ي   ػ انـ ااك ػ  قةنكناػة ال نػةنب  كضاةف أ و1 الاةخم  الالنيا
راػػ   اتػػه   ػى قيػػةـ أم شػػقص اايػا ابةكلػػا لااة اػػا التلػ ي  ك  ػػى قيةاػػه اػام  اػػؿ رقػػ  يشػػةؿ كينطاػؽ ا

ت لؿ ةؿ خكلا طػ ؼ  ػ ق ال ػ انـ ااػتك اا ل لقػة  القكاػةع انةاػاا تاقػ    كأف تكاطالا كاشة ةا فب التل ي 
ار ػػ ا اع رقةاػػا ك يتاػػة طػػ ؼ اػػة ي ػػـز اػػف اػػع اتقػػة  ةػػؿ خكلػػا أ و1 الاػػةخم  فػػب ا  تاػػة  طايلتاػػة القطيػػ م

 نػخ ا تةػػة   ػ ق ال ػػ انـ فػب أم إق ػػيـ  فػب البػة ع التةليػػا  1القضػةنيا   ػى ال ػػ انـ الاشػة  إلياػػة فػب الاػػةخم 
 نػػػخاة يةػػػكف ك  يقضػػػع لك يتاػػػة القضػػػةنيا أك   ػػػى ظاػػػ  اػػػيينا أك   ػػػى اػػػتف طػػػةن م ااػػػ  ا فػػػب ت ػػػؾ الخكلػػػا 

 نػػخاة يةػػكف الالتػػخل   يػػه اػػف اػػكاطنب ت ػػؾ الخكلػػا  إ ا ك  لػػا ا تةػػ  ال  ياػػا الاز ػػـك اػػف اػػكاطنب ت ػػؾ الخك 
ةؿ خكلا ط ؼ اةلاثؿ اة ي ـز اػف ار ػ ا اع رقةاػا ك يتاػة القضػةنيا   كاتقة  ا تا ع ت ؾ الخكلا  لؾ انةااة

  ى   ق ال  انـ فب البة ع التب يةكف فياة ا تةػ  ال  ياػا الاز ػـك اك ػكخا فػب أم إق ػيـ يقضػع لك يةتاػة 
الاشػػاكخ لاػػة اػػةقت اؼ  ػػ انـ التلػػ ي    إلػػى أيػػا خكلػػا اػػف الػػخكؿ  1قضػػةنيا ك  تقػػـك اتاػػ ياه  اػػ  اةلاػػةخم ال

طػػػ ؼ  لػػػخل اقتنة اػػػة  الػػػخ خ ااػػػا الال كاػػػةع الاتػػػكف م لاػػػة  اػػػاف الظػػػ كؼ تاػػػ    اأم خكلػػػكقيػػػةـ  أو1الاػػػةخم 
اةبت ػػةزق أك تتقػػ  أيػػا  1ةخم ابت ػػةز شػػقص اك ػػكخ فػػب أ اضػػياة يػػخ ى أنػػه اقتػػ ؼ   اػػة اشػػة ا إليػػه فػػب الاػػ

كيةكف ا بت ػةز كار ػ ا اع القةنكنيػا ارقػ ل اطةاقػا لاػة يػنص   إ  ا اع قةنكنيا أق ل لضاةف ك كخق فياة
  يه قةنكف ت ؾ الخكلا   ى أ  ياتا  ابت ةز الشقص إ  ل اخم ال زاا ل تاةيف اف إقةاا أم خ كل  نةنيا 

تػتـ    كتقػـك  ػ ق الخكلػا فػك ا اػي  ا  التبقيػؽ اركلػى فياػة يتل ػؽ اةلكقػةنع  ك أك اف اتقة  أم إ  ا اع لتاػ ياه
ا تصةؿ فك ا اػاق   ااثػؿ اقػتص ل خكلػا التػب  ػك اػف اكاطنياػة  أك اااثػؿ فى ااة خم أم شقص ابت ز 

  لخل قيةـ خكلا اػة   اػ  ااػ ق الاػةخم  اةبت ػةز شػقص اػة   كالخكلا التب يقيـ فياة  ةخم إف ةةف ا   نايا
ك  ػػى الخكلػػا التػػب   اةبت ػػةز  ػػ ا الشػػقص كاػػةلظ كؼ التػػب تاػػ   ا تقةلػػه ارقػػ لتقطػػ    ػػى اليػػك  الػػخكؿ 

نتػةن  إلػى الػخكؿ الاػ ةك م اػع ارفصػة   اػة إ ا ةػةف  أف ت فع فك ا اة تكص ع إليه اػف ت  ل التبقيؽ اركلى
لتػػب يك ػػخ فػػب ارق ػػيـ القةضػػع لك يتاػػة الخكلػػا الطػػ ؼ اكقيػػةـ أ و1  الاػػةخم فػػب نيتاػػة ااة اػػا ك يتاػػة القضػػةنيا

الػػ ض  1الانصػػكص   ياػػة فػػب الاػػةخم القةصػػا اةلتلػػ ي  ك القضػػةنيا شػػقص يػػخ ى ا تةةاػػه رم اػػف ال ػػ انـ 
تتقػػ   ػػػ ق     ػػػى أف القضػػيا   ػػى اػػػ طةتاة الاقتصػػا اقصػػػخ تقػػخيـ الشػػػقص ل ابةةاػػا  إ ا لػػـ تقػػػـ اتاػػ ياه

بةلػػا ا تةػػة  أيػػا   ياػػا  ةخيػػا  اع طايلػػا قطيػػ م ااك ػػ   الاػػ طةع ق ا  ػػة اػػني  اراػػ ك  الػػ م تتالػػه فػػب
تةيػػؿ الالةا ػػا اللةخلػػا فػػب  ايػػع ا ابػػؿ ار ػػ ا اع القةنكنيػػا رم شػػقص تتقػػ    ك  ى أفقػػةنكف ت ػػؾ الخكلػػا
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 ػػ انـ  القةصػػا اةلتلػػ ي ال ػػ انـ كا تاػػة   أو9 الاػػةخم ال ػػ انـ ت ػػؾ ضػػخق ت ػػؾ ار ػػ ا اع فياػػة يتل ػػؽ اػػام اػػف 
كتتلاخ الخكؿ ارط اؼ   ا تةاياة فب أيا الة خم لتا يـ الا  ايف تةكف قةناا ايف الخكؿ ارط اؼقةا ا لتا يـ 

ا  ا تا اع خكلا ط ؼ ط اة   ك ايخ اا   ق ال  انـ ة  انـ قةا ا لتا يـ ا تةاياة فب ةؿ الة خم تا يـ تاـ  ايناة
خكلػا اركلػى ت لػؿ التاػ يـ اشػ كطة اك ػكخ ل تا يـ اف خكلا   ت اطاة ااة الة خم لتا يـ الا  ايف  كةةنع ال

الة خم لتا يـ الا  ايف  ي كز لا ق الخكلا ا تاة    ق ا تيةقيا أاةاة قةنكنية ل تاػ يـ فياػة يقػتص ااثػؿ  ػ ق 
  ال ػ انـأ كيقضػع التاػ يـ ل شػ كط ارقػػ ل الانصػكص   ياػة فػب قػةنكف الخكلػػا التػب يقػخـ إلياػة ط ػ  التاػػ يـ

اؼ التػب   ت لػؿ التاػ يـ ا  كنػة اك ػكخ الة ػخم اػاف  ػ ق ال ػ انـ قةا ػا لتاػ يـ ا تةاياػة لػخكؿ ارطػ  كا ت اؼ ا
تتـ الةا ا يـ  ك  ى أف لخكلا التب يقخـ إلياة ط   التا فياة ايناة طاقة ل ش كط الانصكص   ياة فب قةنكف ا

لاةػػػةف الػػػ م بػػػخثع فيػػػه  ػػػ ق ال ػػػ انـ  ر ػػػ اض التاػػػ يـ اػػػيف الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ  ةاػػػة لػػػك أناػػػة اقت فػػػع   فػػػب ا
ةػؿ خكلػا طػ ؼ إلػى كتقػخيـ  أو1  الاػةخم فبا   اؿ أيضة فب أ اضى الخكؿ الاطةلاا ايقةاػا ك يتاػة القضػةنيا

الخكؿ ارط اؼ ارق ل أةا  قخ  اف الااة خم فياة يتل ؽ اةر  ا اع ال نةنيا الاتق م اشػاف أم اػف ال ػ انـ 
 أو7  الاػػػةخم رخلػػػا الاك ػػكخم فػػػب بكزتاػػػة كال زاػػا لإل ػػػ ا اعااػػة فػػػب  لػػػؾ تػػكفي   ايػػػع االقةصػػا اةلتلػػػ ي  

ةػػؿ خكلػػا إخ اا التل ػػيـ كار ػػ ـ فياػػة يتل ػػؽ ابظػػ  التلػػ ي    ػػى الك ػػه الةةاػػؿ فػػب اػػ اا  تػػخ ي  كضػػاةف 
الاػػػكظييف الاة يػػػيف اينيػػػة  القػػػكانيف  اػػػكا  أةػػػةنكا اػػػف الاػػػخنييف أك اللاػػػة ييف  كاللػػػةا يف فػػػب ايػػػخاف الطػػػ   

اللاػػكاييف أك  يػػ  ـ ااػػف قػػخ تةػػكف لاػػـ   قػػا اةبت ػػةز أم فػػ خ الػػ ض رم شػػةؿ اػػف أشػػةةؿ  كالاػػكظييف
ةػػػؿ خكلػػػا طػػػ ؼ إخ اا  ػػػ ا   كضػػػاةف التكقيػػػؼ أك ا  تقػػػةؿ أك الاػػػ ف أك اةاػػػت كا   ػػػ ا اليػػػ خ أك الةا تػػػه

 الاةخم  ةصالبظ  فب القكانيف كالتل ياةع التب يتـ إصخا  ة فياة يقتص اكا اةع ككظةنؼ اثؿ  ال   ارشق
قكا ػػخ ا اػػت كا   كتل ياةتػػه كأاػػةلياه كااة اػػةته  لالاػػنظـ الػػخك ل ك  اةلا ا لػػا كالتنقػػي ةػػؿ خكلػػا كقيػػةـ  أو67

كةػػػ لؾ الت تياػػػةع الاتل قػػػا اب ػػػز كالةا ػػػا ارشػػػقةص الػػػ يف يتل ضػػػكف رم شػػػةؿ اػػػف أشػػػةةؿ التكقيػػػؼ أك 
 الاةخم  لؾ اقصخ انع بخك  أم بة ع تل ي ا  تقةؿ أك الا ف فب أم إق يـ يقضع لك يتاة القضةنيا  ك 

القكلػا  ةن ةؿ خكلا ط ؼ قيةـ ا طةتاة الاقتصا اي  ا  تبقيؽ اػ يع كنزيػه ة اػة ك ػخع أاػاةاكضاةف  أو 66
   تخ ك إلى ا  تقةخ ااف  ا  اف أ اةؿ التل ي  قخ ا تة  فػب أم اػف ارقػةليـ القةضػلا لك يتاػة القضػةنيا

 أو 66الاةخم 
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ةؿ خكلا ط ؼ رم ف خ يخ ى اانه قخ تل ض ل تل ي  فب أم إق يـ يقضػع لك يتاػة القضػةنيا  كة لؾ ضاةف 
البػؽ فػػب أف ي فػػع شػةكل إلػػى اػػ طةتاة الاقتصػا كفػػى أف تنظػػ   ػ ق الاػػ طةع فػػب بةلتػه   ػػى ك ػػه الاػػ  ا 

نػكاع الالةا ػا الاػينا أك اتقة  القطػكاع ال زاػا لضػاةف باةيػا اقػخـ الشػةكل كالشػاكخ اػف ةةفػا أ اع كانزا ا
خكلػػا طػػ ؼ  فػػب نظةااػػة القػػةنكنب  إنصػػةؼ كضػػاةف  أو 61 الاةخم التقكيػػؼ نتي ػػا لشػػةكاق أك رم أخلػػا تقػػخـ

اػػف يتلػػ ض للاػػؿ اػػف أ اػػةؿ التلػػ ي  كتاتلػػه ابػػؽ قةاػػؿ ل تنييػػ  فػػب تلػػكيض  ػػةخؿ كانةاػػ  ااػػة فػػب  لػػؾ 
الالتػخل   يػه نتي ػا للاػؿ اػف أ اػةؿ التلػ ي   كاةنؿ إ ةخم تا ي ه   ى أةاػؿ ك ػه ااةػف  كفػى بةلػا كفػةم 

ةؿ خكلا ط ؼ  خـ ا اتشاةخ كضاةف  أو61 الاةخم  يةكف لألشقةص ال يف ةةف يلكلاـ البؽ فب التلكيض
اايا أقكاؿ يثاع أنه تـ ارخ   ااة نتي ا ل تل ي   ةخليؿ فب أيا إ  ا اع  إ  إ ا ةةف  لؾ ضخ شقص اتاـ 

ةؿ خكلا ط ؼ ااف تانع  فب أم إق ػيـ كتلاخ  أو61  الاةخم  ى ارخ   اا ق ارقكاؿاة تةة  التل ي  ةخليؿ  
بػػخك  أم أ اػةؿ أقػػ ل اػػف أ اػػةؿ الالةا ػا أك اللقكاػػا القةاػػيا أك ال إناػػةنيا أك   يقضػع لك يتاػػة القضػػةنيا

ايا ي تةػ  اكظػؼ  اػكاب أك شػقص رقػ  يتصػ ؼ اصػيا  اػ  ةػاف اينا التب   تصؿ إلى بخ التلػ ي الا
 أ و61  الاةخم   ق ار اةؿ أك يب ض   ى ا تةةااة  أك  نخاة تتـ ااكافقته أك ااةكته   ياة

ل نػػا انة ضػػا التلػػ ي    التشػػةيؿ كا قتصةصػػةع   لضػػاةف التػػزاـ الػػخكؿ ار ضػػة  اتنييػػ  ا تيةقيػػا تقػػ    -
اكخ لاػػـ اةلةيػػة م فػػب  شػػ م قاػػ ا    ػػى ااػػتكل أق قػػب  ػػةؿ كاشػػإنشػػة  ل نػػا لانة ضػػا التلػػ ي  تتػػالؼ اػػف 

م ايػػخاف بقػػكؽ ارناػػةف  يلا ػػكف فػػب ال  نػػا اصػػيتاـ الشقصػػياأ كتقػػـك الػػخكؿ ارطػػ اؼ اةنتقػػةااـ اػػع ا ا ػػة
  كي ػػػ ل انتقػػػة   ػػػال   اشػػػت اؾ الػػػض ارشػػػقةص اػػػف  كل القاػػػ م القةنكنيػػػا اػػػع التكزيػػػع ال ة افػػػب اللػػػةخؿ

  اػػ م ةػؿ اػنتيف اراػػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػػخم فػب ا تاة ػةع الػػخكؿ ارطػ اؼ التػب يػػخ ك إلػى  قػخ ةار ضػة  
التب يناةب أف يتةكف نصةااة القةنكنب اف ث ثب الخكؿ ارط اؼ كيةكف ارشقةص الانتقاكف للضكيا ال  نا ك 

 ـ البةنزكف   ى أةا   خخ اف ارصكاع ك  ى ار  ايا الاط قا رصكاع ااث ب الخكؿ ارط اؼ البةض يف 
  تاة أ اػع اػنكاع  كيةكنػكف اػال  يف ر ػةخم انتقػةااـ فػب بةلػا ت شػيباـ اػ م أقػ لليتػ م اػخ  ك لػؾ الاصكتيف
و أ ةاػػػػة ت ةػػػػع ا تيةقيػػػػا ل  نػػػػا ةةاػػػػؿ الصػػػ بيةع فػػػػى كضػػػػع نظةااػػػػة الػػػػخاق ى كالتصػػػػكيع فياػػػػة 61الاػػػةخم 

ا و   كتقػػتص ال  نػػا ات قػػى التقػػة ي  الخك يػػ61كتكقيتػػةع ا تاة ةتاػػة كط انػػؽ ااة اػػا اقتصةصػػةتاة   الاػػةخم 
التػخااي  التػب اتقػ تاة تنييػ ا  لتكضػي   ػف ط يػؽ اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخمالتى تقخااة الخكؿ ار ضة  لاػة 

لتلاػػخاتاة ااقتضػػى  ػػ ق ا تيةقيػػا  ك لػػؾ فػػب  ضػػكف اػػنا كابػػخم الػػخ اػػخ  نيػػة   ػػ ق ا تيةقيػػا اةلناػػاا ل خكلػػا 
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ا اػ م ةػؿ أ اػع اػنكاع  ػف أيػا تػخااي   خيػخم تػـ كتقخـ الخكؿ ارط اؼ الخ  لؾ تقة ي  تةاي يػ  الط ؼ الالنيا
يبيؿ ارايف اللةـ لألاـ الاتبخم التقة ي  إلى  ايع    كاتقة  ة  ك ي   لؾ اف التقة ي  التب قخ تط ااة ال  نا

تنظ  ال  نا فب ةؿ تق ي   كلاػة أف تاػخل ةةفػا التل يقػةع اللةاػا التػب قػخ ت ا ػة انةاػاا كأف   ك الخكؿ ارط اؼ
كل  نػا أف   إلى الخكلا الط ؼ الالنيػاأ كل خكلػا الطػ ؼ أف تػ خ   ػى ال  نػا ااػة ت تنيػه اػف ا بظػةعت ا اة 

فػػب تق ي  ػػة الاػػنكم الػػ م تلػػخق أيػػا ا بظػػةع تةػػكف قػػخ أاػػختاة إلػػى  ةنػػ  تضػػاف تقػػ    ةاػػة يتػػ ا ل لاػػة  أف 
 نػا أيضػة أف ت فػؽ صػك م اػف كل   الا بظةع الكا خم إلياة اف الخكلا الط ؼ الالنيػا اشػاف  ػ ق الا بظػةع

إ ا ت قػػػع ال  نػػػػا يضػػػةؼ لاػػػػة اػػػاؽ أنػػػػه  أو67 الاةخم التق يػػػ  الاقػػػخـ إ ا ط اػػػػع  لػػػؾ الخكلػػػػا الطػػػ ؼ الالنيػػػػا
ال كاةع اكثكقة ااة ياخك لاة أناة تتضاف خ نؿ لاة أاة  قكل تشي  إلى أف تل ياة ياػة     ػى نبػك اػنظـ 

 ؼ الالنيػا إلػى التلػةكف فػب خ ااػا  ػ ق الال كاػةع  ك تقػخيـ فب أ اضى خكلا ط ؼ  تخ ك ال  نػا الخكلػا الطػ
ل  نػػا الػػخ أف تاقػػ  فػػب ا تاة  ػػة أيػػا ا بظػػةع تةػػكف قػػخ قػػخاتاة الخكلػػا   ك ا بظػػةع اصػػخخ ت ػػؾ الال كاػػةع

الط ؼ الالنيا كأيا ال كاةع  اع صػ ا اتةبػا لاػة  أف تلػيف  إ ا قػ  ع أف  نةلػؾ اػة ياػ    لػؾ   ضػكا أك 
فى بةلا إ  ا    ك ة ر  ا  تبقيؽ ا ل كتقخيـ تق ي  اا ا الشاف إلى ال  نا اصك م ااتل  اأةث  اف أ ضةنا

كقػػخ يشػػاؿ التبقيػػؽ  اة تيػػةؽ اػػع الخكلػػا الطػػ ؼ  القيػػةـ   تبقيػػؽ ت ػػتا  ال  نػػا تلػػةكف الخكلػػا الطػػ ؼ الالنيػػا
أف  ال ة ضػػك ة أك أ ضػػة لتػػب يتكصػػؿ إلياػػة  ػػى ال  نػػا  الػػخ فبػػص النتػػةن  ا  ك ازيػػة م أ اضػػى الخكلػػا الالنيػػا

  تبيؿ إلى الخكلا الط ؼ الالنيا   ق النتةن  اع أم تل يقةع كاقت ابػةع قػخ تاػخك ا ناػا ااػا  الكضػع القػةنـ
 ػػ ق ار ػػ ا اع الاتل قػػا اػػام تبقيػػؽ أف تقػػ   الػػخ إ ػػ ا  اشػػةك اع اػػع الخكلػػا  ي ػػكز ل  نػػا كالػػخ ااػػتةاةؿك 

 66وأ كأضػػةفع الاػػػةخم 67 الاػػةخم الطػػ ؼ الالنيػػا إخ اا ايػػةف اػػك ز انتػػةن  ار ػػػ ا اع فػػب تق ي  ػػة الاػػنكم 
ل قتصةصػػةع الاػػةاقا تاػػػ ـ ال  نػػا ا  ػػةع اػػػف خكؿ أطػػ اؼ ضػػػخ خكؿ أطػػ اؼ أقػػ ل قةصػػػا الػػخـ الكفػػػة  

زااػػةع أك التػػخااي  الانصػػكص   ياػػة فػػى ا تيةقيػػا ك لػػؾ الػػخ ا تػػ اؼ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ااػػ ا ا قتصػػةص اة لت
 ل  نا أ 

تاػ ـ كخ ااػا ا  ػةع كا خم اػف أفػ اخ أك نيةاػا  ػف أفػ اخ يقضػلكف ا 66ةاة تقػتص ال  نػا أيضػة كفقػة ل اػةخم 
  ك لػؾ الػخ ا تػ اؼ الخكلػا الطػ ؼ  تيةقيالك يتاة القةنكنيا كيخ كف أناـ ضبةية  نتاةؾ خكلا ط ؼ أبةةـ ا 

ك  ي ػػػكز ل  نػػػا أف تتاػػػ ـ أم اػػػ غ إ ا ةػػػةف يتصػػػؿ اخكلػػػا طػػػ ؼ فػػػب  اةقتصػػػةص ال  نػػػا فػػػى  ػػػ ا الشػػػاف  
تلتاػ  ال  نػا أم اػ غ اقػخـ ااك ػ   ػ ق الاػةخم  يػ  اقاػكؿ إ ا ةػةف   ك ا تيةقيا لػـ تصػخ  اثػؿ  ػ ا ار ػ ف
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شػػةؿ إاػػة م  اػػتلاةؿ بػػؽ تقػػخيـ اثػػؿ  ػػ ق الا  ػػةع أك أنػػه   يتيػػؽ اػػع  يػػ  اػػف التكقيػػع أك إ ا  أع أنػػه ي
ال  نا نظ  الخكلا الط ؼ فب   ق ا تيةقيا التب تةكف قخ أصخ ع إ  نة كيػخ ى   كتك ه أبةةـ   ق ا تيةقيا

ا التػب كتقػخـ الخكلػ  ااناة تنتاؾ أية اف أبةةـ ا تيةقيػا إلػى أيػا ا  ػةع ال كضػا   ياػة ااقتضػى  ػ ق الاػةخم
تتاػػ ـ ليػػع النظػػ  الاشػػة  إليػػه إلػػى ال  نػػا فػػب  ضػػكف اػػتا أشػػا  تياػػي اع أك ايةنػػةع ةتةايػػا تكضػػ  اراػػ  

تنظػػ  ال  نػػا فػػب الا  ػػةع التػػب تتاػػ ااة ااك ػػ    ك ككاػػةنؿ ا نتصػػةؼ التػػب اتقػػ تاة ت ػػؾ الخكلػػا  إف ك ػػخع
أك اػف ينػك   نػه كاػف الخكلػا الطػ ؼ   ق الاةخم فػب ضػك   ايػع الال كاػةع الاتػكف م لػخياة اػف اقػخـ الػا غ 

  تنظ  ال  نا فب أيا ا  ةع يتقخـ ااػة أم فػ خ ااك ػ   ػ ق الاػةخم اػة لػـ تتبقػؽ اػف  أف الااػالا   ك الالنيا
أف اليػ خ ك  نيااة لـ ي   ابثاة  ك  ي  ل ابثاػة ااك ػ  أم إ ػ ا  اػف إ ػ ا اع التبقيػؽ أك التاػكيا الخكليػا 

تصةؼ الاب يا الاتةبا  ك  تا ل   ق القة خم فػب بةلػا إطةلػا اػخم تطايػؽ كاػةنؿ قخ ااتنيخ  ايع كاةنؿ ا ن
ا نتصػػةؼ اصػػك م  يػػ  القكلػػا أك فػػب بةلػػا  ػػخـ ابتاػػةؿ إنصػػةؼ الشػػقص الػػ م كقػػع ضػػبيا  نتاػػةؾ  ػػ ق 

 تلقػػخ ال  نػا ا تاة ػةع اة قػػا  نػخ قيةااػػة اخ ااػا الا  ػةع الاقخاػػا لاػة ااك ػػ    كا تيةقيػا   ػى نبػػك فلػةؿ
لب اقخـ الا غأ  ك   ق الاةخم  تال  ال  نا اك اةع نظ  ة إلى الخكلا الط ؼ الالنيا كا 

ل ػةف أبقيػا أ ضػة  ال  نػا كأ ضػة   61كلضاةف قيةـ أ ضة  ال  نا اااةااـ   ى أةاؿ ك ه قػ  ع الاػةخم 
ب يتاتػع ااػة القاػ ا  التاتػع اةلتاػاي ع كا اتيػةزاع كالبصػةنةع التػاف قاؿ ال  نا فػى   ال يف يلينكف التكفيؽ

الاكفخكف فب ااةـ اتل قا اةراـ الاتبخم ةاة  ك انصكص   يه فب الي كع  اع الصػ ا اػف اتيةقيػا ااتيػةزاع 
لػػػى   ػػػى ال  نػػػا تقػػػخيـ تق يػػػ  اػػػنكم  61لاػػػةخم كأك اػػػع ا اراػػػـ الاتبػػػخم كبصػػػةنةتاةأ إلػػػى الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ كا 

 ااك     ق ا تيةقياألتى تضط ع ااة  ف أنشطتاة ا ك لؾللةاا لألاـ الاتبخم ال اليا ا

إ ػػػ ا اع ا نضػػػاةـ كالتصػػػخيؽ كنيػػػة  ا تيةقيػػػا كتلػػػخيؿ أك الػػػتبيظ   ػػػى أل اػػػف اكاخ ػػػة     تقت ػػػؼ  ػػػ ق  -
ا تيةقيػػا  ػػف اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم الاػػةاقا اػػف بيػػ  ار ػػ ا اع التػػى كضػػلتاة لتقنػػيف انضػػاةـ الػػخكؿ إلياػػة 

ؽ   ياة كأ ؿ نية  ة   كة لؾ إ  ا اع اقتػ ا  التلػخي ع كالػتبيظ   ػى أل كة لؾ ا نابة  اناة أك التصخي
 أ 11إلى  61اف اكاخ ة كتاكيا النزاع بكؿ أل اف اكاخ ة   كا تاةخ ة   ك لؾ فى الاكاخ اف 
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اػػػػـ الاتبػػػػخم الا كتكةػػػػكؿ ا قتيػػػػة م   تانػػػػع ال اليػػػػا اللةاػػػػا لأل6776خياػػػػاا /ةةنكف اركؿ  61فػػػػب 
 تيةقيػػػػػا انة ضػػػػػا التلػػػػػ ي  ك يػػػػػ ق اػػػػػف ضػػػػػ ك  الالةا ػػػػػا أك اللقكاػػػػػا القةاػػػػػيا أك ال إناػػػػػةنيا أك الااينػػػػػا 

كياا  الا كتكةكؿ لقا ا  خكلييف ااتق يف اةلقيةـ ازيػة اع انتظاػا إلػى أاػةةف ا بت ػةز خاقػؿ   الا كتكةكؿوأ
تب كافقع   ى   ا الا كتكةكؿ اةلاصةخقا   يه أك ا نضاةـ إليهوأ ك خؼ بخكخ الخكؿ ارط اؼ  أم الخكؿ ال

  ق الزية اع  ك تقييـ أكضةع ا  تقةؿ كالةا ا الابت زيف  كتقخيـ تكصػيةع إلػى الػخكؿ ارطػ اؼ لتباػيناةأ 
تلةكف اع كيتط   الا كتكةكؿ اف الخكؿ ارط اؼ أيضةن إنشة  رليةع كطنيا تنظ ـ زية اع راةةف ا بت ةز كت

كيػػػكف  الا كتكةػػػكؿ  ات ةيػػػزق   ػػػى التػػػخااي  الكقةنيػػػا كلػػػي    ػػػى الػػػ خكخ ا  ت ة يػػػا كاينشػػػةنه  القا ا  الخكلييفأ
لل قا تةةا يا اػيف رليػةع الا اقاػا الخكليػا كالكطنيػا  أخام اااػا   تثػة  التلػ ي أ كقػخ لقػب الا كتكةػكؿ خ اػةن 

ااتنة ػةن  ػف  16ضػخ  ك  1 اػع  669ةةنػع نتي ػا التصػكيع  ك   ةةابةن فب ال اليا اللاكايا لألاـ الاتبخم
ككيضػػع الا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م  تيةقيػػا انة ضػػا التلػػ ي  اةػػ ض إنشػػة  رليػػا خكليػػا ككطنيػػا لانػػع أ التصػػكيع

التل ي   ا  تنظيـ زية اع لتقييـ اركضةع كالااة اةع فب أاةةف ا بت ةز التب تشػاخ تلػ ياةن كالةا ػا اػينا 
اػػف الا كتكةػػكؿ  فػػيف  خفػػه  ػػك "إنشػػة   6تةػػ    ةا اةػػز الشػػ طا كالاػػ كفأ كةاػػة نصػػع الاػػةخم   ػػى نبػػك ا

نظةـ قكااه زية اع انتظاا تضط ع ااة  ينةع خكليا ككطنيا ااتق ا لألاػةةف التػب يبػـ  فياػة ارشػقةص اػف 
   ال إناةنيا أك الااينا"أف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك اب يتاـ  ك لؾ اةيا انع التل ي  ك ي ق 

كيكف  الا كتكةكؿ نك ةن اقت يةن اف االيا الخكليا   ى نبك    م اةلاقة نا اع اة ةةف اك كخان قا ه فب 
اف قايؿ الاق   القةص الالنب اةلتل ي   كل نا انة ضػا التلػ ي  كل نػا بقػكؽ  -إطة  نظةـ اراـ الاتبخم

 ن اف الػ خ   ػى  ا يػةع التلػ ي   قػ  أف تةػكف قػخ ا تةاػعأ كقػخ اف بي  اليه لانع التل ي  اخ -ارناةف
ل اع االيةع ارقػ ل لألاػـ الاتبػخم فػب ااة اػتاة لصػ بيةتاة إلػى تقػخيـ التكصػيةع الاتل قػا اانػع التلػ ي  
إلى الخكؿ فب صيةا تقة ي  اةتكاا ك  ى شةؿ بكا  انة  اع ةاة  الااالكليف فب ا طةع الخكلا  ايناة ظ ع 

قةخ م   ى القيػةـ ازيػة اع انتظاػا ل ا ػخ الالنػب لتقيػيـ أكضػةع أاػةةف ا بت ػةز  كاػة يقػـك اػه ارشػقةص  ي  
 الااالكلكف  ف ا تقةؿ الا نة  كالاشتاه ااـ اف أنشطا فب أاةةف  ا اـأ 

ه   ى رليا خكليا  ب ال  نا الي  يا لانع التل ي   كأبخ أك ه الت خيخ التب  ة  ااة الا كتكةكؿ  ك نص 
ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك الااينا  "ال  نا الي  يا لانع التل ي "و  التب 
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تقػػكـ الا اػػة  ناػػةن إلػػى  نػػ  اػػع  ينػػا زيػػة م كابػػخم أك أةثػػ  لانػػع التلػػ ي   "االيػػا الكقةنيػػا الكطنيػػا"وأ كتتػػالؼ 
كؿ أك الخ تصخيؽ اللضك القاايف   ى الا كتكة 61إلى   ـ خخي فع قا ا  ااتق يف  67ال  نا الي  يا اف 

تنتقػػياـ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب الا كتكةػػكؿ ليتػػ م اػػختاة أ اػػع اػػنكاع  قةا ػػا ل ت خيػػخ لاػػ م كابػػخموأ انضػػاةاه إليػػه 
كيقتػػة  القاػػ ا  "اػػف اػػيف الشقصػػيةع التػػب تتاتػػع اق ػػؽ  فيػػع كقاػػ م اانيػػا اشػػاكخ لاػػـ ااػػة فػػب ايػػخاف إقةاػػا 

 ػػػا فػػػب القػػػةنكف ال نػػػةنب أك إخا م الاػػػ كف أك الشػػػ طا  أك فػػػب شػػػتى الايػػػةخيف الاتصػػػ ا االةا اللػػػخؿ  كقةصػػػا
 أارشقةص الاب كايف اف ب يتاـ"

اةةف الاشة  إلياة فب ار ية مز  اف الا كتكةكؿ ك يا ال  نا الي  يا   ى النبك التةلب  66كتبخخ الاةخم 
الاب كايف اػف بػ يتاـ  اػف التلػ ي   شاف باةيا ارشقةصخكؿ ارط اؼ ا  كتقخيـ تكصيةتاة إلى ال1الاةخم 

كفياة يقص االيةع الكقةنيا الكطنيا  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك الاايناو
 تقػػـك ااػػة ي ػػب  إاػػخا  الاشػػك م كتقػػخيـ الااػػة خم ل ػػخكؿ ارطػػ اؼ   نػػخ ا قتضػػة   لةػػ ض إنشػػة   ػػ ق االيػػةعو

ةظ   ػػى ا تصػػةؿ الااةشػػ   كالاػػ م  نػػخ ال ػػزكـ  اةاليػػةع الكقةنيػػا الكطنيػػا كتػػكفي  التػػخ ي  كالااػػة خم البيػػك 
تػػكفي  الاشػػك م كالااػػة خم لتليػػةع الكطنيػػا فػػب تقيػػيـ ا بتية ػػةع كالكاػػةنؿ ك  التقنيػػا لاػػة اةيػػا تلزيػػز قػػخ اتاةو

تلػ ي  ك يػ ق اػف ضػ ك  الالةا ػا أك ال زاا اةيػا تلزيػز باةيػا ارشػقةص  الابػ كايف اػف بػ يتاـ  اػف ال
تقػػخيـ التكصػػيةع كالا بظػػةع إلػػى الػػخكؿ ارطػػ اؼ اةيػػا تلزيػػز ك اللقكاػػا القةاػػيا أك ال إناػػةنيا أك الااينػػاو 

قػػػخ اع كك يػػػا االيػػػةع الكقةنيػػػا الكطنيػػػا لانػػػع التلػػػ ي  ك يػػػ ق اػػػف ضػػػ ك  الالةا ػػػا أك اللقكاػػػا القةاػػػيا أك 
ةكف  لةػػػ ض انػػػع التلػػػ ي  اك ػػػه  ػػػةـ  اػػػع  ينػػػةع اراػػػـ الاتبػػػخم كرليةتاػػػة  اع لتلػػػكا ال إناػػػةنيا أك الااينػػػاو

الص ا فض ن  ف الاالااػةع أك الانظاػةع الخكليػا كارق يايػا كالكطنيػا اللةا ػا فػب اػايؿ تلزيػز باةيػا  ايػع 
اةػػػيف كلت  قةايا أك ال إناةنيا أك الاايناارشقةص اف التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا ال

ال  نػػا الي  يػػا لانػػع التلػػ ي  اػػف أخا  ك يتاػػة  تتلاػػخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ااػػة ي ػػب  ااػػتقاةؿ ال  نػػا الي  يػػا لانػػع 
تزكيػخ ال  نػا الي  يػا لانػع التلػ ي  اةةفػا  ك وإلػى أاػةةف ا بت ػةزالتل ي  فب إق يااة كتياي  اػاؿ كصػكلاة 

ةع كالتػػػخااي  الكا ػػػ  اتقة  ػػػة اةيػػػا تلزيػػػز باةيػػػا الال كاػػػةع  اع الصػػػ ا التػػػب قػػػخ تط ااػػػة لتقيػػػيـ ا بتية ػػػ
قةاػيا أك ال إناػةنيا ارشقةص الاب كايف اف ب يتاـ اف التل ي  ك يػ ق اػف ضػ ك  الالةا ػا أك اللقكاػا ال

ابػ   ك تش يع كتياي  ا تصة ع ايف ال  نا الي  يػا لانػع التلػ ي  كااليػةع الكقةنيػا الكطنيػاو  ك أك الااينا
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 لاػة بػكؿ تػخااي  التنييػ  الااةنػا"تتقخـ ااػة ال  نػا الي  يػا لانػع التلػ ي  كالػخقكؿ فػب بػكا  االتكصيةع التب 
  أ و66 الاةخم 

اة ااؽ  فيف الاػخؼ ال نياػب ل ا كتكةػكؿ  ػك "إنشػة  نظػةـ قكااػه زيػة اع انتظاػا"  الاػةخم يةاة أك خنة ف
لانػػع التلػػ ي  ازيػػة م "أم اةػػةف يقضػػع  وأ كالػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب الا كتكةػػكؿ ا زاػػا اةلاػػاة  ل  نػػا الي  يػػا6

لك يتاػػة القضػػةنيا كلاػػيط تاة كيك ػػخ فيػػه أشػػقةص اب كاػػكف اػػف بػػ يتاـ أك ياةػػف أف يةكنػػكا ابػػ كايف اػػف 
اليقػ م ب يتاـ  إاة ااك   أا  صةخ   ػف اػ طا  ةاػا أك انػة    ػى إيلػةز اناػة  أك ااكافقتاػة أك اػةكتاة "  

الب اةف اف الب يا   ى أنػه "أم شػةؿ اػف أشػةةؿ ابت ػةز شػقص أك  6خم وأكتل  ؼ الاة6ال االا اف الاةخم 
ا نه  أك إيخا ه فب اةةف  ةـ أك قةص ل تكقيؼ   ياا  لا ا الشقص فيه ااةةخ تػه ةاػة يشػة   اػاا  اػف 

كانة    ى  لؾ  فينه ي كز ل  نا الي  يا لانع  أم ا طا قضةنيا أك إخا يا  أك  ي  ة اف الا طةع ارق ل"أ
تلػػػػ ي  زيػػػػة م الاػػػػ كف كا اةػػػػز الشػػػػ طا كا اةػػػػز ا بت ػػػػةز كاالااػػػػةع اللػػػػ ا النياػػػػب  التػػػػب أخقػػػػؿ إلياػػػػة ال

ل بت ػةز فػب القكا ػخ اللاػة يا  ا اة   ي  طػك بو  كالانػةطؽ الاقصصػارشقةص اة ض الل ا   ى أ
ياػػا  ل  نػػا ك  مأ كا اةػز ابت ػػةز طػػةلاب ال  ػػك  كا اةػػز ال  نػػيف  كا اةػز اربػػخا   كأاػػةةف ا  تقػػةؿ ارخا

ةلبصكؿ   ى  ايػع الال كاػةع الاتل قػا الػخخ ارشػقةص الابػ كايف اػف االي  يا لانع التل ي   خكف قيكخ  
ب يتاـ ك خخ أاةةف ا بت ةز كاكاقلاة  كة لؾ   ى الال كاةع الاتل قا االةا ا  ػال   ارشػقةص كاظػ كؼ 

يػػػػخ أم اراػػػػةةف ت يػػػػخ زية تاػػػػةأ ك  ياةػػػػف ل خكلػػػػا كتتاتػػػػع ال  نػػػػا الي  يػػػػا اػػػػةلبؽ الةةاػػػػؿ فػػػػب تبخ ابت ػػػػةز ـأ
ػا كاك اػا لاػة   قػا اةلػخفةع الػكطنب أك الاػ اا  ا  ت اض   ى زية م لاةةف ابت ةز الينه إ  "راػاة  ا بَّ
اللةاا كالةػكا   الطايليػا  أك اضػط ا  قطيػ  فػب الاةػةف الازاػع زية تػه  ااػة يبػكؿ االقتػةن خكف ا ضػط ع 

كز ل  نػػا الي  يػػا اقتيػػة  ارشػػقةص الػػ يف ت يػػخ اقػػةا تاـ  ةاػػة ي ػػكز لاػػة إ ػػ ا  اقػػةا ع كي ػػ ازيػػة م ةاػػ ق"أ
كاػػف أ ػػؿ باةيػػا ارشػػقةص الػػ يف يقػػخاكف ال كاػػةع إلػػى ال  نػػا الي  يػػا  يػػنص  أخكف ك ػػكخ شػػاكخ  قةصػػا

طاؽ الا كتكةكؿ ص ابا   ى أنه "  تاا  أم ا طا أك ااالكؿ اينزاؿ أم  قكاا اام شقص أك انظاا أك ي
  يااة اللقكاا أك ياا  ااة أك يتةةضى  ناة ااا  قيةـ   ا الشقص أك   ق الانظاا اتا ي  ال  نا الي  يػا 

  وأ61لانع التل ي  أك أ ضةناة أم ال كاةع"  الاةخم 
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بصػػ ان   ػى الػػخكؿ ارطػ اؼ فػػب ينطاػؽ الا كتكةػػكؿ   ػى الػ  ـ ااػػة تقػخـ   فينػػه يتلػيف التنكيػػه إلػى أف 
   6779 اةيك/أيػػة 61كبتػػى   انة ضػػا التلػػ ي  التػػب تصػػةخؽ   ػػى الا كتكةػػكؿ نياػػه أك تنضػػـ إليػػهاتيةقيػػا 

خؽ   يػه ايناػة لػـ تصػةةنع ار  نتيف كةكاتة يةة كالانةةؿ  ب الخكؿ الكبيخم التػب كقلػع   ػى الا كتكةػكؿ  
ط الػ ل لػـ يتػكف  بتػى ك ػك الشػ   خكلػا اػف خكؿ اللػةلـ 67كيتط ػ  إنيػة  الا كتكةػكؿ اصػةخقا   الخ أم خكلا 

اػػػػيق ا   6717ااف أ كقػػػخ قةاػػػػع خكؿ ا تبػػػةخ ارك اػػػػى  بةليػػػة كالاػػػػكؽ ارك ايػػػػا الاشػػػت ةا اػػػػةاقةو فػػػى  ػػػػةـ 
كالتى ااقع الا كتكةكؿ فى كضع  تيةقيا ارك كايا لانع التل ي  كالالةا ا أك اللقكاا ال إناةنيا أك الااينا ا

نشػػة  ل نػػا اقتصػػا اانة ضػػا التلػػ ي  تل يػػؼ شػػةاؿ لاياػػـك التلػػ ي  كالالةا ػػا  كاللقكاػػا القةاػػيا كالااينػػا كا 
  ى النبك ال ل  ة   بقة فى ا تيةقيا الخكليا لانة ضا التل ي  كالا كتكةكؿ ا قتية ل الا بػؽ ااػة   كاػع 

  لؾ ت فض الخكؿ ارك ايا ا نضاةـ لا ا الا كتكةكؿ أ

 عم  المس وي اإلقميم المعنية بحقوق اإلنسان اال فاقيات والمواثيق :  رابعاً 

 ة افيػػا ي الاػػة  ا اك ػػاابػػخخا أك  ا تيةقيػػةع كالاكاثيػػؽ ارق يايػػا  ػػب التػػب تقةطػػ  نطةقػػة إق يايػػة
ةاػةااة طةالػة إلزاايػة   ةاع ثقةفب اتايز ك ب تصخ  ل  اا الا اك ةع ارق يايا فب تاةيخ الاكاثيؽ اللةلايػا كا 

  خيػخم لػـ تتضػاناة الاكاثيػؽ اللةلايػا اةرضػةفا إلػب   اػا الا اك ػا ارق يايػا فػب ةن بقكقػ إق يايػة أك لتتضػاف

فب أم انتاػةؾ لت ػؾ  إنشة  رليةع ل  صخ كال قةاا اف ق ؿ إنشة  ل ةف لبقكؽ ارناةف كابةةـ إق يايا تيصؿ
  أكتلكض الضبةية الكطنيا الاقةليا البقكؽ اقضة  ناةنب ت تـز فيه الخكؿ ار ضة  اتصبي  تش يلةتاة

  : الااة  ارق ياب  ف صخك   خم اكاثيؽ  ب كأاي 

 1 تيةقيػا ارك كايػا لبقػكؽ ارناػةف كة لؾ ا6717الايثةؽ ارك كاب لبقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا  -6
  أ خكلا 17 اة بتى اافكانضاع إليا 1/7/6711النية  فب  بيز  كال  اف خق   6717نكفاا  

   . خكلا 11كانضاع إليه  61/9/6791خقؿ بيز النية  فب   ك 6719ارا يةب لبقكؽ ارناةف  الايثةؽ -6

   6717الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ ارناةف كالشػلك    كتاله إصخا  6791ؽ ارناةف  لبقك نإ  ف ال زا -1
   أ خكلا 11كانضاع إليه  6711النية   خقؿ بيزك ال ل 

 أ  6711الطيؿ  ةـ الايثةؽ الل اب لبقكؽ  -1
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 أ6717 تيةقيا ارك كايا لانع التل ي  كالالةا ا أك اللقكاا ال إناةنيا أك الااينا ا -1

  أ 6777إ  ف القة  م لبقكؽ ارناةف فب ارا ـ أ اط  -1

 أ 6777نػػػػػػػػكفاا   67اػػػػػػػػخأ اللاػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػه فػػػػػػػػب   ك 6777الايثػػػػػػػػةؽ ارف يقػػػػػػػػب لبقػػػػػػػػكؽ ك فة يػػػػػػػػا الطيػػػػػػػػؿ  -9

  الخ بيػ  لػـ تتػكف  التكقيلػةع كالتصػخيقةع ـ كلـ يخقؿ بيز التنيي6771لبقكؽ ارناةف  الايثةؽ الل اب -1
 ال زاا ل لؾ أ

كي بظ   ى   ق ار  نةع  ايلة أناة قخ التزاع فػى بػخكخ ة الػخنية ااػة  ػة  فػى ار ػ ف اللػةلاى 
 ف اللػةلاى كاػف أا ز ػة   لبقكؽ ارناػةف  ك يانػع  لػؾ اػف القػكؿ أف الضػاة ت ػةكز ةثيػ ا اػة  ػة  فػى ار ػ

  6719ارا يةػػػب لبقػػػكؽ ارناػػػةف   كالايثػػػةؽ 6717لبقػػػكؽ ارناػػػةف كالب يػػػةع اراةاػػػيا الايثػػػةؽ ارك اػػػى 
  كاػػ خ  لػػؾ أف  ػػ ق الاكاثيػػؽ صػػخ ع فػػى فتػػ م زانيػػا  بقػػا تاةػػف  6717كالايثػػةؽ ارف يقػػى لبقػػكؽ ارناػػةف 

 ػػة   كا اػػتيةخم اػػف الا بظػػةع كا نتقػػةخاع التػػى تػػـ فياػػة كاضػػلك  ػػ ق الاكاثيػػؽ اػػف ااػػتق ص اللاػػ  كالت
تك يااة ل ايثةؽ اللةلاى فى خاقؿ  ػ ق التنظياػةع ارق يايػا    ػ كم   ػى أف  ةناػة ةايػ ا اػف الاكاثيػؽ اػةليا 
ال ة  نالع اف ثقةفا كبضة م   ايا تقخ  الب يا كاللخالا كالااةكام فى أااى الةنياة خكف التقيخ ااك كثػةع 

أك إاػػاةغ الػػخيف كاللقيػػخم   ػػى  ػػ ق البقػػكؽ ااػػة ينػػتقص اػػف التياػػي  الكااػػع لاػػة فػػى الااة اػػا   ك ػػى  ثقةفيػػا
القيػػكخ التػػى ب اػػع كقيػػخع ةثيػػ ا اػػف فلةليػػا الاكاثيػػؽ كار  نػػةع الصػػةخ م  ػػف التنظياػػةع كالتةػػت ع الل ايػػا 

  كاةل  ـ اف  لؾ لـ تخقؿ ةةي  ة اف كارا ايا التى تـ تقييخ ااة اتاة اةلاطةاقا اابةةـ الش يلا ارا ايا
ا تيةقيػػةع ال اة يػػا التػػى تػػـ تكقيلاػػة اػػيف خكؿ  ػػ يف التنظياػػيف بيػػز النيػػة  كالتطايػػؽ للػػخـ تػػكف  التكقيلػػةع 
كالتصػػخيقةع ال زاػػا اػػف الػػخكؿ ار ضػػة    ػػى الػػ  ـ اػػف انضػػاةـ  ةنػػ  ةايػػ  اناػػة إلػػى  ػػخخ اػػف الاكاثيػػؽ 

 ةف أ كفياة ي ى   ض را ز اة  ة  االض   ق الاكاثيؽ  اللةلايا كارق يايا لبقكؽ ارنا
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 :إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم  -1

 اػط  أ ;فى القة  م   تـ إ ةزته اف قاؿ ا    كز ا  قة  يا انظاا االتا  اللةلـ ارا اب فى 
كالب يػةع التػى يتلػيف   ػى  اةخم   تتنةكؿ الاخؼ انه كالبقػكؽ ;8  ك يشتاؿ ار  ف   ى خياة ا ك2??9

 الخكؿ ار ضة  ا لتزاـ ااة   كالضكااط الش  يا البةةاا ل تاتع اا ق البقكؽ كالب يةع أ 

البضػة م  تاةيػخ الػخك  الاخؼ اف كضع ار  ف   بخخع الخياة ا الاخؼ اف   ا ار  ف فػى   -
ا بضػػػة م  ةلايػػػا اتكازنػػػا  اطػػػع الػػػخنية كالتػػػة يقب لألاػػػا اراػػػ ايا التػػػب  ل اػػػة اهلل قيػػػ  أاػػػا أك ثػػػع الاشػػػ ي

اةاق م ك الع ايف الل ـ كارياةف  كاة ي  ى أف تقـك اه   ق اراا اليكـ لاخايا الاش يا البةن م ايف التية اع 
فػػػب ال اػػػكخ الاشػػػ يا   كالااػػػة اا كالاػػػ ا   الاتنةقضػػػا كتقػػػخيـ الب ػػػكؿ لاشػػػة ع البضػػػة م الاةخيػػػا الازانػػػا

ف التب تاخؼ إلب باةيته اف ا اػتة ؿ كا ضػطاةخ كتاػخؼ إلػب تاةيػخ ب يتػه كبقكقػه الاتل قا ابقكؽ ارناة
اف البقػػكؽ اراةاػػيا كالب يػػةع اللةاػػا فػػب   كارياػػةف اػػفػػب البيػػةم الة ياػػا التػػب تتيػػؽ اػػع الشػػ يلا اراػػ ايا

أك ت ة  اػة فػب ارا ـ  ز  اف خيػف الااػ ايف   يا ػؾ أبػخ اشػةؿ ااػخنب تلطي اػة ة يػة أك  زنيػة  أك ق قاػة 
أبةػػةـ إلايػػا تة يييػػا أنػػزؿ اهلل ااػػة ةتاػػه  كالػػ  ااػػة قػػةتـ  اػػ ه كتاػػـ ااػػة اػػة  ػػة ع اػػه ال اػػة ع الاػػاةكيا 
كأصابع   ةيتاة  اةخم  كا  اةلاة أك اللخكاف   ياة انة ا فب الػخيف كةػؿ إناػةف ااػالكؿ  ناػة اايػ خق  كاراػا 

 أ ااالكلا  ناة اةلتضةاف
ينادى اإلعالن باح راميا :  شمل قائمة الحريذات والحقذوق ال ذى ي الذب اإلعذالن الحقوق والحريات ال ى  -

فػػب أصػػؿ الة ااػػا ارناػػةنيا كفػػب أصػػؿ الذذدول اإلسذذالمية باح راميذذا مذذايمى : المسذذاواة بذذين جميذذع النذذاس 
ا نتاػة   التة يؼ كالااالكليا خكف تاييز ايناـ ااا  الل ؽ أك ال ػكف أك ال ةػا أك ال ػن  أك الالتقػخ الػخينب أك

كأنه   فضؿ ربػخ اػناـ   ػب ااقػ  إ  اػةلتقكل  الايةاب أك الكضع ا  تاة ب أك  ي   لؾ اف ا  تاة اع
اػف ةػؿ ا تػخا    يػه  ك  ي ػكز إز ػةؽ  ك  خكف اقػتض فى الحياة البؽ وحماية أ(1) المادة كاللاؿ الصةل 

ةاػػة   ي ػػكز الااػػة  ااػػة اةيػػ  ااػػكغ   اػػخ ارناػػةف اصػػكنا  ك  ي ػػكز ا  تػػخا    ياػػة  وسذذالمة  شػػ  ب
فػػب القتػػةؿ ةةلشػػيا كالاػػ أم  يشػػة ةكفقتػػؿ اػػف   وعذذدم جذذواز  أ(2)المذذادة شػػ  ب  كتةيػػؿ الخكلػػا باةيػػا  لػػؾ

كالطيػػؿ  كل  ػػ ي  كالاػػ يض البػػؽ فػػب أف يػػخاكم كلألاػػي  أف يطلػػـ كيػػالكل كيةاػػى  كيبػػـ  التاثيػػؿ اػػةلقت ى  
قطػػع الشػػ   أك إتػػ ؼ  ك ػػخـ  ػػكاز،   التػػب ف قتاػػة ظػػ كؼ القتػػةؿكي ػػ  تاػػةخؿ اراػػ م كت قػػب ا تاػػةع اراػػ

كباةيػا  أ و1  الاػةخم الز ع كالض ع أك تق ي  الااةنب كالانش ع الاخنيا ل لخك اقصؼ أك ناؼ أك  يػ   لػؾ
 الاةخم   ب االته فب بيةته كالخ اكتػه ك  ػب الػخكؿ كالا تاػع باةيػا  ثاةنػه كاخفنػه ب اا ارناةف كالبيةظ
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اراػػ م  ػػب اراػػة  فػػب انػػة  الا تاػػع  كالػػزكاا أاػػة  تةكيناػػة كل   ػػةؿ كالناػػة  البػػؽ فػػب الػػزكاا ك   كأو1
  ػب الا تاػع كالخكلػا إزالػا اللكانػؽ   ك تبكؿ خكف تاتلاـ اا ا البػؽ قيػكخ انشػال ة اللػ ؽ أك ال ػكف أك ال ناػيا

ةل  ػػؿ فػػب الة ااػػا ارناػػةنيا  ا م الاػػ أمكااػػةكا أو1 الاػػةخم  أاػػةـ الػػزكاا كتياػػي  اػػا ه كباةيػػا اراػػ م ك  ةيتاػػة
اثؿ اػة   ياػة اػف الكا اػةع كلاػة شقصػيتاة الاخنيػا ك اتاػة الاةليػا الااػتق ا كبػؽ ا بتيػةظ  كؽكلاة اف البق

كبػػؽ ةػػؿ طيػػؿ   ػػب  أو1 الاػػةخم اةاػػااة كناػػااة  ك  ػػب ال  ػػؿ  ػػ   ارنيػػةؽ   ػػب اراػػ م كااػػنكليا   ةيتاة
البضػػةنا كالت ايػػا كال  ةيػػا الاةخيػػا كالصػػبيا كارخايػػا ةاػػة ت ػػ  باةيػػا ال نػػيف اراػػكيف كالا تاػػع كالخكلػػا فػػب 

كارـ كا  طةال اػػة  نةيػػا قةصػػا  كبػػؽ اااػػة  كاػػف يبةااػػـ فػػب اقتيػػة  نػػكع الت ايػػا التػػب ي يػػخكف رك خ ػػـ اػػع 
رانػػة  ك ػػك  ا ا ػػةم اصػػ بتاـ كااػػتقا اـ فػػب ضػػك  القػػيـ ارق قيػػا كاربةػػةـ الشػػ  يا  ةاػػة لألاػػكيف   ػػب ا

كبػػػؽ ةػػؿ إناػػةف فػػػى التاتػػع اا  يتػػػه أ و9  الاػػةخم بقكقااػػة كلألقػػة   بػػػؽ   ػػب  كياػػػـ كفقػػة ربةػػةـ الشػػػ يلا
كط ػػ  الل ػػـ  وأ1اقةاػػه  الاػػةخم  –الشػػ  يا اػػف بيػػ  ارلػػزاـ كا لتػػزاـ كا  ا فقػػخع أ  يتػػه أك انتقصػػع قػػةـ كليػػه 

ه ككاػػةن ه كضػػاةف تنك ػػه ااػػة يبقػػؽ اصػػ با ف يضػا كالتل ػػيـ كا ػػ    ػػب الا تاػػع كالخكلػػا ك  ياػػة تػاايف اػػا 
الا تاع كيتي  لإلناةف ال فا خيف ارا ـ كبقةنؽ الةكف كتاقي  ة لقي  الاش يا  كاف بؽ ةؿ إناةف   ػب 
االااةع الت ايا كالتك يه الاقت يا اف ارا م كالاخ اػا كأ اػزم ار ػ ـ ك ي  ػة أف تلاػؿ   ػب ت ايػا ارناػةف 

ةا ا اتكازنػا تناػب شقصػيته كتلػزز إياةنػه اػةهلل كابت ااػه ل بقػكؽ كالكا اػةع كباةيتاػة  خينية كخنيكية ت ايا اتة
اراػ ـ  ػك خيػف اليطػ م  ك  ي ػكز ااة اػا أم لػكف أف  67كفى ا ةؿ ب يا اللقيخم قػ  ع الاػةخم أ  و7الاةخم

كتبػ    إلب ارلبػةخ  خينه إلب خيف رق  أكتةيي   ناةف أك ااتة ؿ فق ق أك  ا ه اف أ ؿاف ارة اق   ب ار
ارناػػةف اػػف اللاكخيػػا كالػػ ؿ كا اػػتة ؿ   كبػػؽ الشػػلك  فػػى تق يػػ  الاصػػي  كا بتيػػةظ اشقصػػيتاة الااػػتق ا 

كبػػؽ ارناػػةف فػػى إطػػة  الشػػ يلا فػػى ب يػػا التنقػػؿ كاقتيػػة   و أ66كالاػػيط م   ػػى ث كاتاػػة كاكا خ ػػة   الاػػةخم 
لػػا الخكلػػا كالا تاػػع لبػػؽ ارناػػةف فػػى اللاػػؿ   كتقةضػػى و أ كةية66ابػػؿ إقةاتػػه كال  ػػك  لا ػػخ رقػػ    الاػػةخم

و أ كالبػػؽ فػػى 61و أ كالبػػؽ فػػى الةاػػ  الاشػػ كع كب اػػا ال اة الاػػةخم 61ار ػػ  ال نػػؽ كاللػػةخؿ  نػػه  الاػػةخم 
التا ػػؾ كفقػػة ل شػػ ع   ك ػػخـ  ػػكاز نػػزع الا ةيػػا كب اػػا اصػػةخ م اراػػكاؿ كب ز ػػة خكف اقتضػػى شػػ  ى  الاػػةخم 

فب ا نتيةع اثا اع إنتة ه الل اب أك ارخاب أك الينب أك التقنبأ كله البؽ فب باةيا  أ كبؽ ةؿ إناةفو 61
وأ كبػؽ 61اصةلبه ارخايا كالاةليا اللةنخم له   ب أف يةكف  ػ ا ارنتػةا  يػ  انػةؼ ربةػةـ الشػ يلا الاةخم 

  كالبػؽ فػى  ػي   ةؿ إناةف فى اللي  فى اينا نظييا   كالبصكؿ   ػى بػؽ ال  ةيػا الصػبيا كا  تاة يػا
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ةػؿ إناػةف كبؽ  وأ69 الاةخم ة يـ يشاؿ الااةؿ كالا ا  كالااةف كالتل يـ كالل ا كاةن  البة ةع اراةايا
يلػػي  رانػػة   ػػب نياػػه كخينػػه كأ  ػػه ك  ضػػه كاةلػػه  ك ا اػػتق ؿ اشػػالكف بيةتػػه القةصػػا فػػب ااػػةنه فػػى أف 

 يػه أك اراػة م إلػب اػالته كت نػ  باةيتػه اػف ةػػؿ كأاػ ته كاةلػه كاتصػة ته  ك  ي ػكز الت اػ  أك ال قةاػا  
تخقؿ تلايب  كل ااةف ب اته فب ةؿ اربكاؿ ك  ي كز خقكله اةي  إ ف أ  ه أك اصػك م  يػ  اشػ ك ا  ك  

ياػتكم فػب  لػؾ البػةةـ كالابةػكـ  كاكاايا النػة   و أ61ي كز  خاه أك اصةخ ته أك تش يخ أ  ه انه الاةخم 
اةيكؿ ل  ايع  كالااالكليا فب أاةااة شقصيا  ك     ياػا ك   قكاػا إ  ااك ػ  كبؽ ال  ك  إلب القضة  

أبةػةـ الشػػ يلا  كالاػػتاـ اػػ م بتػػى تثاػػع إخانتػػه اابةةاػػا  ةخلػا تػػالاف لػػه فياػػة ةػػؿ الضػػاةنةع الةيي ػػا اةلػػخفةع 
شػ  ب  ك   القاض   ب إناةف أك تقييخ ب يتػه أك نييػه أك  قةاػه اةيػ  اك ػ ك خـ  كاز  و أ67 نه  الاةخم 

ي كز تل يضػه ل تلػ ي  الاػخنب أك النياػب أك رم اػف أنػكاع الالػةا ع الا لػا أك القةاػيا أك الانةفيػا ل ة ااػا 
ارناػػةنيا  ةاػػة   ي ػػكز إقضػػةع أم فػػ خ ل ت ػػة   الطايػػا أك الل ايػػا إ  ا ضػػةق كاشػػ ط  ػػخـ تلػػ ض صػػبته 

 و أ67تػػػب تقػػػكؿ  لػػػؾ ل اػػػ طةع التنيي يػػػا  الاػػػةخم كبيةتػػػه ل قطػػػ   ةاػػػة   ي ػػػكز اػػػف القػػػكانيف ا اػػػتثنةنيا ال
كب يػا التلايػ   ػف  وأ66أق  ارناةف   ينا اام شةؿ اف ارشةةؿ كرم  ػخؼ اػف ار ػخاؼ  الاػةخم كتب يـ 
اةلاقخاػػةع ض يلػػ  تاشػػةؿ   يتلػػة ض اػػع الااػػةخم الشػػ  يا  كب اػػا ااػػتة ؿ ار ػػ ـ كااػػتلاةله فػػى الالػػ أل 

ةؿ اة اف شانه ارق ؿ اةلقيـ أك إصةاا الا تاع اةلتيةػؾ أك ا نبػ ؿ أك الضػ      كااة ااكة ااا ارناية 
كب اػػا ا اػػتاخاخ فػػى الك يػػا كاػػك  ااػػتة لاة   كبػػؽ ةػػؿ إناػػةف فػػى إخا م  و 66  الاػػةخم أك ز ز ػػا ا  تقػػةخ

ةاػا كفقػة ربةػةـ الشالكف اللةاا لا خق اصػك م ااةشػ م أك  يػ  ااةشػ م  ةاػة أف لػه البػؽ فػب تق ػخ الكظػةنؼ الل
 و أ61الش يلا الاةخم 

اػػػف  61ك61الاةختػػػةف القيػػػكخ كالضػػػكااط   ػػػى ااة اػػػا البقػػػكؽ كالب يػػػةع الػػػكا خم فػػػى ار ػػػ ف  ف ضػػػع  -
كقيػكخا   ػى تاتػع كتاةػيف الاػكاطنيف اػف البصػكؿ   ياػة   ت تةػز  ايلاػة   ػى التكافػؽ اػع  ار  ف ضكااط

 61ى  ػخخ   ياػتاةف اػه اػف الػخكؿ اراػ ايا   فقػخ شػخخع الاػةخم تطاؽ  ااية فػ الش يلا ارا ايا التى  
 61أف ةؿ البقكؽ كالب يةع الاقػ  م فػب  ػ ا ار ػ ف اقيػخم اابةػةـ الشػ يلا اراػ ايا  كنصػع الاػةخم   ى 

ضي  أم اةخم اف اكاخ   ق الكثيقػا   ػ ا اقػ ؼ   ى أف الش يلا ارا ايا  ب الا  ع الكبيخ لتياي  أك تك 
ك خ فى ثنةية الاكاخ اف ض ك م تكافؽ ااة اا الض البقكؽ اع الش يلا   كاشػةؿ ينػةقض كيتنػةفى اػع اػة اة 

 ك خ فى الاكاثيؽ كاللاكخ الخكليا ال نيايا أ
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 :الميثاق العرب  لحقوق اإلنسان -2

 انة    ػى الااػة خم الينيػا ا اتشػة يا الل ايا  ف ا    ال ةالا 6771  ا الايثةؽ فى  ةـ صخ  
ك ػ ا الايثػةؽ لػـ يػخقؿ بيػز   التب ت قتاة ال ةالا اػف اةتػ  الايػكض الاػةاب لألاػـ الاتبػخم لبقػكؽ ارناػةف

النيػػة  الػػخأ كتاػػ ز فػػب ثنةيػػة  ػػ ا الايثػػةؽ قصكصػػيا الكاقػػع الايةاػػب كالثقػػةفب الل اػػب فػػب إطػػة  ا لتػػزاـ اللػػةـ 
 اةلااةخم اللةلايا لبقكؽ ارناةفأ 

ه  ػػػة  تبقيقػػػة ل ااػػػةخم القةلػػػخم ل ػػػخيف اراػػػ اب البنيػػػؼ كالػػػخيةنةع فاػػػك يػػػنص فػػػب خياة تػػػه   ػػػى أنػػػ
الااةكيا ارق ل فب ارقكم كالااةكام كالتاةا  ايف الاش  ةاػة يالةػخ   ػى إياةنػه اكبػخم الػكطف الل اػب ك  ػى 

ةنيا  فضه لةةفا أشةةؿ اللنص يا كالصايكنيا التب تشةؿ انتاةةة لبقكؽ ارناةفأ كيالةخ الايثةؽ فب اةخته الث
فػب اللػي  تبػع ظػؿ الاػيةخم الكطنيػا كالكبػخم الت اايػا ك  ػى أف كبقاػة   ى بؽ الشلك  فب تق يػ  الاصػي  

 ةن أاةاػي ةن ل ة ااػا ارناػةنيا ك ةنقػتشػةؿ تبػخيةن ةةفا أشةةؿ اللنص يا كالصايكنيا كا بت ؿ كالاػيط م ار نايػا 
 البقكؽ اراةايا ل شلك أااة اا يبكؿ خكف 

و كالبقػػكؽ 11بتػػى  1ايثػػةؽ فػػب اػػكاخق فػػب الػػنص   ػػى البقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  الاػػةخ اػػفثػػـ ااػػتط خ ال 
و كقػػخ نػػص الايثػةؽ   ػػى رليػػا لتيليػؿ نصكصػػه ك ػػب 16بتػى11ا قتصػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػا  الاػػكاخ اػػف

م كالةيػػة م ال  نػػا الل ايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التػػب ينتقػػ  أ ضػػةال ة الاػػالا اػػف الػػخكؿ ار ضػػة  اػػف  كل القاػػ  
اللةليػػا كيلا ػػكف اصػػيتاـ الشقصػػيا اةػػؿ ت ػػ خ كنزا ػػا  كت فػػع تق يػػ ا اػػنكية   نيػػة إلػػى ا  ػػ  ال ةالػػا  ػػف 

إنشػػة   ل نػػا تاػػاى "ل نػػا  11  بيػػ  قػػ  ع الاػػةخم  ا بظةتاػػة كتكصػػيةتاة  ػػف التػػزاـ الػػخكؿ اابةػػةـ الايثػػةؽ
ؿ ارط اؼ فب   ا الايثةؽ اة قت اع الاػ م  بقكؽ ارناةف الل ايا"   كتتةكف اف االا أ ضة  تنتقااـ الخك 

  ػػى أف يةكنػػكا اػػف  كم القاػػ م كالةيةيػػا اللةليػػا فػػب ا ػػةؿ  ا اػػة  ك  ػػى أف يلاػػؿ أ ضػػة  ال  نػػا اصػػيتاـ 
الشقصػػػيا كاةػػػؿ ت ػػػ خ كنزا ػػػا لاػػػخم أ اػػػع اػػػنكاع   ػػػى أف تنتاػػػب ك يػػػا ث ثػػػا اػػػف ار ضػػػة  الانتقاػػػيف فػػػب 

ضػاف ايزانيػػا  11طاقػة ل اػةخم يػكف  اراػيف اللػةـ ك  ف  ػف ط يػؽ الق  ػاأا نتقػة  اركؿ الػخ  ػةايف كيبػخخك 
 ةالا الخكؿ الل ايا اة ي ـز اف اكا خ اةليا كاكظييف كا افؽ لقيةـ ال  نا الا اة اصك م فلةلا كيلةاػؿ قاػ ا  
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تتلاػػخ الػػخكؿ  19اػػةخم ككفقػػة ل  ال  نػػا فياػػة يتل ػػؽ اةلاةةفػػام كتةطيػػا الاصػػة يؼ الةا ػػا قاػػ ا  اراةنػػا اللةاػػاأ
ارطػػػ اؼ اػػػاف تضػػػاف ر ضػػػة  ال  نػػػا البصػػػةنةع ال زاػػػا كالضػػػ ك يا لباػػػةيتاـ ضػػػخ أم شػػػةؿ اػػػف أشػػػةةؿ 
الاضػػةيقةع أك الضػػةكط الالنكيػػا أك الاةخيػػا أك أم تالػػةع قضػػةنيا ااػػا  اػػكاقياـ أك تصػػ يبةتاـ فػػب إطػػة  

اتقػخيـ تقػة ي  اشػاف التػخااي  التػب  11 كت تـز الخكؿ ارطػ اؼ كفقػة ل اػةخم قيةااـ اااةااـ ةا ضة  فب ال  ناأ
اتق تاة ر اةؿ البقكؽ كالب يةع الانصكص   ياة فب   ا الايثةؽ كايةف التقخـ الابػ ز ل تاتػع ااػة  كيتػكلى 

تقػػـك الػػخكؿ     ػػى أف اراػػيف اللػػةـ ل ةالػػا الػػخكؿ الل ايػػا الػػخ تاػػ اه التقػػة ي  إبةلتاػػة إلػػى ال  نػػا ل نظػػ  فياػػة
ق يػ  اركؿ إلػى ال  نػا قػ ؿ اػنا اػف تػة يا خقػكؿ الايثػةؽ بيػز التنييػ  اةلناػاا لةػؿ خكلػا ارط اؼ اتقػخيـ الت

ع إضػػةفيا كي ػػكز ل  نػػا أف تط ػػ  اػػف الػػخكؿ ارطػػ اؼ ال كاػػة  تق يػػ  خك م ةػػؿ ث ثػػا أ ػػكاـ تقػػخيـ طػػ ؼ ك 
ثؿ الخكلا الالنيا تخ   ال  نا التقة ي  التب تقخااة الخكؿ ارط اؼ ابضك  اف يا اع ص ا اتنيي  الايثةؽ  ك 

تنػػةق  ال  نػػا التق يػػ  كتاػػخم ا بظةتاػػة كتقػػخـ التكصػػيةع الكا ػػ  اتقة  ػػة طاقػػة ر ػػخاؼ   ك لانةقشػػا التق يػػ 
تبيػػؿ ال  نػػا تق يػػ ا اػػنكية يتضػػاف ا بظةتاػػة كتكصػػيةتاة إلػػى ا  ػػ  ال ةالػػا  ػػف ط يػػؽ اراػػيف   ك الايثػػةؽ
كتكصيةتاة كثةنؽ   نيا تلاؿ ال  نا   ى نش  ة   ى نطةؽ تلتا  تقة ي  ال  نا كا بظةتاة القتةايا   ك اللةـ
 كااعأ

اػكا   :??9 ػةـ كالصػةخ  فػى أفضػؿ ةثيػ ان اػف الايثػةؽ الاػةاؽ   يػه  هالايثػةؽ فػب  اكاػ كيلخ   ا
ف لػػـ ي تيػػع اةلنظػػةـ الل اػػب   اةلناػػاا لاضػػاكف البقػػكؽ التػػب تنةكلاػػة أك اةلناػػاا اليػػا ا اقاػػا تنييػػ  نصكصػػه كا 

 أ لبقكؽ ارناةف إلى ااتكل التنظيـ الخكلب اللةلاب ال م يلاؿ اط يقا أةث  ةية م كفلةليا
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 المبحث الثانى

 موقف الدول العربية من المواثيق واال فاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

ل اكاثيػػؽ كاللاػػكخ كا تيةقيػػةع الخكليػػا الالنيػػا ابقػػكؽ اػػف ا نضػػاةـ الػػخكؿ الل ايػػا اكاقػػؼ  ػػ ا الاابػػ   ي نذذاول 
ارناػػةف كالتػػى تشػػتاؿ   ػػى اػػاع اتيةقيػػةع  نياػػيا  ػػى   اللاػػخ الػػخكلى القػػةص اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا   كاللاػػخ 

يػا القضػة  اتيةق ا قتية يا الا بقػا اااػة  ك عالخكلى القةص اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا   كالا كتكةك 
ف ااػػػة   كاتيةقيػػػػا ةف الا بقػػػةيػػػ  كاتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ كالا كتكةػػػك ف ا قتية     ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز اللنصػػػ م

اتيةقيػػػا القضػػة    ػػى انة ضػػا التلػػ ي  ك يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا أك اللقكاػػا القةاػػيا أك الإلناػػةنيا أك الااينػػا   ك 
أ كةػ لؾ  يةقيا الخكليا لباةيا بقكؽ  ايع اللاةؿ الااة  يف كأ ضػة  أاػ  ـا ت   ك ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم" 

  اكقياة اف ا تيةقيةع الخكليا الثاةنى التى أق تاة انظاا اللاؿ الخكليا كا تاطا اصػ ا ااةشػ م ابقػكؽ ارناػةف   ك ػى
 71  كا تيةقيػا  قػـ 6711يـ النقػةاب ةلب يػا النقةايػا كباةيػا بػؽ التنظػا القةصػا 19ا تيةقيةع التةليا   ا تيةقيا  قػـ 

  كا تيةقيػػا 6717اللاػػؿ ار اػػة م  اشػػاف 67  كا تيةقيػػا  قػػـ 6717بػػؽ التنظػػيـ النقػػةاب كالايةكضػػا ال اة يػػا  اشػػاف
  كا تيةقيػا 6716لااةكام فب ار ك  القةصا اة677  كا تيةقيا  قـ 6719يلةة  اللاؿ ار اة م القةصا ا 671 قـ 
ةلبػػػخ ارخنػػػى ل اػػػف القةصػػػا ا 611  كا تيةقيػػػا  قػػػـ 6711انػػػع التاييػػػز فػػػب اللاػػػؿ كشػػػةؿ الكظػػػةنؼ اشػػػاف 666 قػػػـ 

  ةاػة يلػ ض  ػػ ا الاابػ  أيضػػة تبيظػةع ةػػؿ  6777أاػكا أشػػةةؿ  اػؿ ارطيػػةؿ اشػػاف  616  كا تيةقيػا  قػـ 6791
 خكلا   ى ا تيةقيةع اةليا ال ة  أ

إ ػػ ف اكقػػؼ الػػخكؿ الل ايػػا اػػف الاكاثيػػؽ ارق يايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف كالتػػى تقتصػػ    ػػى ةاػػة يلػػ ض الاابػػ    
  ك ػػب كثيقػػا 6777القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب اراػػ ـ" الصػػةخ   ػػف اػػالتا  كز ا  قة  يػػا الػػخكؿ اراػػ ايا  ػػةـ 

القاػا الل ايػا فػب تػكن  فػب  "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناػةف/الالخؿ" الػ م ا تاختػه  ك إ شةخيا   تبتةا إلى تصخيؽ
أ اةرضػػةفا إلػػى  ػػ ض أناػػةط انظاػػةع بقػػكؽ ارناػػػةف فػػى  ػػ ق الػػخكؿ   كالتػػى تشػػتاؿ   ػػى انظاػػػةع 6771اػػةيك 

كا ػػػةل  ك ينػػػةع بةكايػػػا أنشػػػاتاة الػػػخكؿ فػػػى إطػػػة  االااػػػةتاة التنيي يػػػا كالتشػػػ يليا كالقضػػػةنيا ال اػػػايا   كانظاػػػةع 
تـ الااة  ل قطةع ار  ى اينشةناة ك كؽ ارناةف كالخفةع  ناة كالتك يا ااة ك اليةع  ي  بةكايا أك أ  يا ااتاا ابق

ةاػػة ي صػػخ  ػػ ا الاابػػ  ارن ػػةزاع التػػى بققتاػػة  ػػ ق الػػخكؿ فػػى ا ػػةؿ تطايػػؽ نظػػـ  أ اب ياكفقة لقكانيف كتش يلةع 
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ؿ الل ايػػػا فػػػى البةػػػـ ال شػػػيخ كتلزيػػػز بقػػػكؽ ارناػػػةف    ػػػ كم   ػػػى  صػػػخ الالكقػػػةع كالصػػػلكاةع التػػػى تكا ااػػػة الػػػخك 
 ااي تاة اف أ ؿ تلزيز ااة اةع بقكؽ ارناةف فياة أ 

إلػى التقػة ي  الخك يػا الاقخاػا اػف الػخكؿ الل ايػا إلػى ال  نػا الالنيػا ثػـ الا  ػ  الالنػى  لؾ ة ه كتـ ال  كع فى 
ى فاػػ   بقػػكؽ   ػػى  ػػ ق التقػػة ي    اةرضػػةفا إلػػ ال اػػةعابقػػكؽ ارناػػةف فػػى اراػػـ الاتبػػخم   كةػػ لؾ إلػػى  خكخ  ػػ ق 

الال كاػػةع الخكليػػا  ارناػػةف فػػى الػػخكؿ الل ايػػا كالػػ ل ينشػػ ق الا نػػةا  ارناػػةنى لألاػػـ الاتبػػخم   ػػى اكقلػػه   ػػى شػػاةا
تنشػػ ق  ػػخخ اػػف ا ػػةل  ك ينػػةع بقػػكؽ ارناػػةف فػػى  ػػ ق الػػخكؿ اػػف تقػػة ي  خك يػػا  ػػف بةلػػا فضػػ ن  اػػة    ا نت نػػع و

 بقكؽ ارناةف فياة   ى شاةا ا نت نع أ

 

 البحرين -1

انضػاع الابػػ يف إلػى قاػ  اػف اتيةقيػةع اراػػـ الاتبػخم ال نياػيا الاػاع الالنيػا ابقػػكؽ :  المواثيذق الدوليذة - 6    
وخ ك"اتيةقيػا القضػة    ػى  ايػع أشػةةؿ 6777ارناةف  ك ب  "اتيةقيا القضة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز اللنصػ م"  

"اتيةقيا انة ضا التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةاػيا أك ال إناػةنيا كوخ 6776التاييز ضخ الا أم"  
و  ةاػػػة 6771و  كاللاػػػخ الػػػخكلب ل بقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا  6776و  ك"اتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ"  6771أك الااينػػػا"  

رطيػػةؿ فػػب الانةز ػػةع الااػػ با  انضػػاع إلػػى "الا كتكةػػكليف ا قتيػػة ييف  تيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ" القةصػػيف اةشػػت اؾ ا
 وأ 6771كايع ارطيةؿ كااتة لاـ فب الاةة  كالاكاخ اراةبيا  

انضاع الاب يف ة لؾ إلى أ اع اف اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا الثاةنب الالنيا ابقكؽ ارناةف  ك ب  "ا تيةقيتػةف 
  ػػػػػى التػػػػػكالبوخ  6771  6716ار اػػػػػة م"   اةلقضػػػػػة    ػػػػػى الاػػػػػق م كاللاػػػػػؿ  و الالنيتػػػػػةف671و ك 67الا قاتػػػػػةف  

و الاتل قػا اااػكأ 616وخ ك"ا تيةقيػا  قػـ  6777و اشاف انع التاييز فب اللاؿ كشةؿ الكظػةنؼ"  666ك"ا تيةقيا  قـ  
 وأ 6776أشةةؿ تشةيؿ ارطيةؿ"  

 بك التةلب  ا تيةقيةع التب انضاع إلياةخ ك لؾ   ى الن فى ظع الاب يف   ى  خخ اف اربةةـتبيكقخ  
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"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  تبيػػظ  ػػةـ اػػاف انضػػاةااة إلػػى ا تيةقيػػا   ينطػػكم   ػػى  -
وخ التػػػب تتل ػػػؽ ااػػػاؿ تاػػػكيا 66ا  تػػػ اؼ اياػػػ انيؿ أك يلػػػخ أاةاػػػةن ل ػػػخقكؿ الاػػػة فػػػب أيػػػا   قػػػةعأ ك  ػػػى الاػػػةخم  

يؽ ا تيةقيا اةلل ض   ػى ابةاػا اللػخؿ الخكليػاأ بيػ  أ  نػع أف الانةز ةع ايف الخكؿ ارط اؼ اشاف تياي  أك تطا
  لؾ يتط   اكافقا ةؿ أط اؼ النزاًع فب ةؿ بةلا   ى بخمأ 

و التب تتل ؽ اةلااةكام أاةـ القةنكف كبظػ  التاييػز 6"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  الاةخم   -
وخ 6ؼ/ 7الكطنيػا اتاةيػخ تطايقاػة فػب إطػة  ااػةخم الشػ يلا اراػ اياأ كالاػةخم   ضػخ الاػ أم فػب الخاػةتي  كالتشػ يلةع

ب تتل ػػؽ ااػػن  الناػػة  بقكقػػةن ااػػةكيا فياػػة يتل ػػؽ ا ناػػيا أطيػػةلافخ ك لػػؾ لتلة ضػػاة اػػع قػػةنكف ال ناػػيا الاب ينيػػاأ التػػ
كاقتية  الااكل كالااػةفخ لتلة ضػاة  وخ التب تتل ؽ اااةكام الا أم اع ال  ؿ فياة يتل ؽ اب يا التنقؿ1ؼ/ 61كالاةخم  

وخ الاتل قػا ايزالػا التاييػًز ضػٌخ الًناػةً  61اػع زك اػةأ كالاػةخم   ك كخ ايا التب تي ػـز الزك ػا اػةلاع أبةةـ الش يلا ارا
خم فػػب ةػػؿ اراػػك  التػػب تتل ػػؽ اػػةلزكاًا كالل قػػةًع اللةن يػػًاخ ك لػػؾ ااقػػخا  تاشػػياة اػػع ااػػةخم الشػػ يلا اراػػ اياأ كالاػػة

وخ التػػب تتل ػػؽ اػػةلتبةيـ اػػيف الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب ا تيةقيػػاخ كاربةلػػا إلػػى ابةاػػا اللػػخؿ الخكليػػا فػػب بةلػػا 6ؼ/ 67 
 الق ؼ فب تياي  أك تطايؽ ا تيةقياأ 

وخ الاتل قػػا اتاػػػكيا النزا ػػةع اػػػيف أطػػ اؼ ا تيةقيػػػاخ بيػػ  ا تاػػػ ع  6ؼ/ 17"اتيةقيػػا انة ضػػػا التلػػ ي "  الاػػػةخم   -
اػػباع بةكاػػا الابػػ يف تبيظاػػة   ػػى  6771 يف نياػػاة  يػػ  ا زاػػا ااػػة ك خ ااػػةأ  كفػػب أ اػػط / ر  بةكاػػا الابػػ
 و الاتل قا اةقتصةصةع ال  نا الخكليا لانة ضا التل ي وأ 67الاةخم  قـ  

فػػب كاةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا  فقػػخ كافقػػع الابػػ يف   ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف    المواثيذذق اإلقميميذذة -6
ة لؾ   ى "الايثةؽ الل اب لبقػكؽ كصخقع   6777ارا ـ" الصةخ   ف االتا  كز ا  قة  يا الخكؿ ارا ايا  ةـ 

  كأكخ ػػع كثةنقػػه لػػخل اراةنػػا اللةاػػا 6771ارناػػةف/الالخؿ" الػػ م ا تاختػػه القاػػا الل ايػػا فػػب تػػكن  فػػب اةيك/أيػػة   
 أ 61/1/6771ل ةالا الخكؿ الل ايا فب 

يتػػكاف  فػػب الابػػ يف ناطػػةف اػػف االااػػةع بقػػكؽ ارناػػةف  ينتاػػب اركؿ إلػػى :  ات حقذذوق اإلنسذذانمؤسسذذ -1     
الايةةؿ البةكاياخ كأا ز ة ل نا بقكؽ ارناةف فب كزا م الخاق ياخ كتقكـ اتخ ي  كتثقيؼ الضاةط   ى بقكؽ الاكاطفخ 

يػػا الاب ينيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف"   ػػى كقصكصػػةن فػػب التلةاػػؿ اػػع بػػة ع القػػاض كالتبقيػػؽ كالاػػ فأ كقػػخ أثنػػع "ال ال
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"الا  ػ  ار  ػػى  ةػةعأ كاػػف أاػ ز  ػػ ق الايةةػؿ ةػػ لؾتلةكناػة الاػة ااػػخؼ تلزيػز اللاػػؿ ابقػكؽ ارناػػةف كانػع ا نتاة
و اػػػف أ ػػػؿ الناػػػكض ابقػػػكؽ الاػػػ أم  ك ػػػزز الا ػػػؾ صػػػ بيةته كقخ اتػػػه فػػػب 6776أ اػػػط / ر   66لبقػػػكؽ الاػػػ أم  

اػػخا  الػػ أم فػػب اشػػة يع القػػكانيف الا تاطػػا اا ةػػزخ ابيػػ  ياػػتطيع تقػػخيـ ا1/66/6771  قت ابةتػػه لتلػػخيؿ التشػػ يلةع  كا 
لاػػ أم قاػػؿ   ضػػاة   ػػى ال اػػةع الاقتصػػا  كألػػـز ال اػػةع ال اػػايا ااقػػ   أم الا  ػػ  قاػػؿ اتقػػة  أم إ ػػ ا  أك قػػ ا  ا

 يتل ؽ اةلا أمأ 

اتزايػػخ اػػف الانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا   ػػخخ -انػػ  اػػخ  الاشػػ كع ارصػػ بب فػػب الػػا خ  -ةػػ لؾ يتػػكاف  فػػب الابػػ يف 
وخ ك"ا ةػػػػز الابػػػ يف لبقػػػكؽ ارناػػػػةف" 6776الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػػةفخ اثػػػؿ  "ال اليػػػا الاب ينيػػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف"  

وخ ك" اليػػػػا باةيػػػػا اللاػػػػةؿ 6771وخ ك" اليػػػػا بقػػػػكؽ الطيػػػػؿ"  6771 اقاػػػػا بقػػػػكؽ ارناػػػػةف"  اوخ ك" اليػػػػا 6776 
 وأ 6771لاب ينيا لانة ضا اللنؼ ارا م"  وخ ك"ال اليا ا6771الكافخيف"  

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -1     

  تضاف اللخيخ اف الضاةنةع لبقكؽ ارناةف كالب يةع اللةاا  6776فا اي /شاةط  61إصخا  خاتك   خيخ فب  -6
كأق  انظةـ الا  ايف فب الا طا التش يليا  كأق  بؽ الناة  فب الاشة ةا فب ا نتقػة  كالت شػي   فضػ ن  ػف إنشػة  

ف ةػةف  ػػ ا الخاػتك  قػخ أثػة   ػخ ن بػكؿ ط يقػا تشػةيؿ الة فػػا  ابةاػا خاػتك يا   يػة ل  قةاػا   ػى خاػتك يا القػكانيفأ كا 
 الثةنيا اةلتلييف كتقةاااة ا طا التش يعأ 

خ ا تاػػػخ ال ا ةزيػػػا 6776خياػػػاا / ةػػػةنكف أكؿ  6إصػػػخا  قػػػةنكف  خيػػػخ ل ا ػػػخيةع كنظػػػةـ ا نتقةاػػػةع الا خيػػػا فػػػب  -6
كأتػة  اشػت اؾ الناػة  فػب التصػكيع كالت شػي   كأقػ  ا ةل  ا خيا اتلخخم اخ ن اف ا ةز ا خم ا ةػزم     كأنشاارخا يا

اش ك ةتاة كاب  تظ اةع كشةةكل  فب اقت ا  قكانيف كتبخيخ أكلكيا اشة ةا الا ةل  الا خيا اع الاالااةع البةكايا
 الاكاطنيفأ 

وخ 6776إقػػ ا   ػػخم قػػكانيف كا  ػػ ا اع لتلزيػػز الاػػ طا القضػػةنيا  شػػا ع إلةػػة  ابةاػػا أاػػف الخكلػػا  فا اي /شػػاةط  -1
 وأ 6771وخ كافتتة  الابةاا الخاتك يا الل ية  أا يؿ/نياةف 6777كتشةيؿ ا    أ  ى ل قضة   

اػػف إقػػ ا  بػػؽ الناػػة  فػػب الاشػػة ةا الايةاػػيا الاشػػة  إليػػه رنيػػةنخ  ان ااػػةكام اػػيف الناػػة  كال  ػػةؿ  اػػخ تلزيػػز ااػػخأ ال -1
تكلب الكظةنؼ الل يةو بي  شة ف انةص  كزا يػا  كتلييف  ش  ايخاع فب ا    الشك ل  إلى إتةبا بؽ الناة  فب
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و اف قةنكف ال كازاع رلةػة  61كايي اع ك ايخاع ة يةع  ةاليا ك ي  ة  كتلزيز بقكقاف الاخنيا اثؿ تلخيؿ الاةخم  
 الاب ينيا   ى   كاز اي أ  زك اط اكافقا الزكا   ى بصكؿ الش  

نشة   اليا ل خفةع  ف  بقكؽ الصبيييف كب يةتاـ الااة  ركؿ ا م اتااي  صبؼ كا  ا ا كفضةنيا قة -1 صاأ كا 
  ػػػى تبكي اػػػة إلػػػى نقةاػػػا الػػػخ تلػػػخيؿ نظةااػػػة  6776وخ كاكافقػػػا كزا م ار ػػػ ـ فػػػب اط ػػػع  ػػػةـ 6777 أ اػػػط / ر  

 اراةاب  إلى بيف صخك  قةنكف ال اليةعأ 

ارشػقةص الاقياػيف فػب القػة ا  بؿ اشػة ا  ػخياب ال ناػيا  كاػن  ال ناػيا ا ؼ اػف "الاػخكف"خ كتاػايؿ  ػكخم -1
 اف "الاخكف" ال يف لاـ أقة   يبا كف ال نايا الاب ينياأ 

خ ياػػا  اةرضػػ ا  ةكاػػي ا اشػػ ك ا ل ػػخفةع  ػػف بقػػكؽ 6776و لاػػنا 11إصػػخا  قػػةنكف ل نقةاػػةع اللاةليػػا  قػػـ   -9
خ 66/6/6771لابػػػ يف فػػػب اللاػػػةؿ كاصػػػةلباـخ كفقػػػةن لضػػػكااط أك خ ػػػة القػػػةنكفخ كتااػػػي  اتبػػػةخ  ػػػةـ لنقةاػػػةع  اػػػةؿ ا

نقةاػػا  اةليػػا لألاةنػػا اللةاػػا ل تبػػةخ فػػب  17ةتنظػػيـ  ػػةاع لةةفػػا النقةاػػةع   ػػى ااػػتكل الابػػ يفخ كتػػـ انتقػػة  ااث ػػب 
 أ 6771ينةي / ةةنكف ثةف  ةـ  66انتقةاةع الاالتا  التااياب ل تبةخ فب 

يقيػػؼ اػػف القيػػكخ التػػب يي ضػػاة نظػػةـ الةييػػؿ  قةنكنػػةن  خيػػخان لاػػكؽ اللاػػؿ 6771اػػة  /ر ا   66أقػػ  الا لاػػةف فػػب  -1
  ػػى اللةاػػؿ ار ناػػب  إ  اػػا  ل لةاػػؿ ار ناػػب أف يةػػةخ  اةػػةف  ا ػػه كينتقػػؿ إلػػى اةػػةف رقػػ  خكف ال  ػػكع إلػػى    
اللاػػؿ ارصػػ ب  شػػ يطا أف يةػػكف قػػخ أناػػى اػػخم اللاػػؿ فػػب الانشػػام التػػب ةػػةف يلاػػؿ ااػػة ابيػػ  يػػتـ تبخيػػخ  ػػ ق الاػػخم 

التلةقػخ اػيف الطػ فيفأ كتلػخ  ػ ق  ػب الاػ م اركلػى فػب خكؿ الق ػي  التػب ياػا  فياػة ل لةاػؿ اة نتقػةؿ الزانيا فب اخايػا 
 إلى  اؿ رق  خكف ال  كع إلى ةيي ه اراةاب أك صةب  اللاؿ ال م ااتقخاهأ 

اػػػػيخم   61ا شػػػػبةن ايػػػػناـ   667 ة  كتنػػػػةف  فياػػػػ6771نكفاا /تشػػػػ يف ثػػػػةف  61أ  يػػػػع انتقةاػػػػةع تشػػػػ يليا فػػػػب  -7
%  91  بيػ  ا ةػع ناػاا الاشػة ةا 6776كشاخع ا نتقةاةع إقاػة ن ةايػ ان   ػى الاشػة ةا اةلاقة نػا اةنتقةاػةع اللػةـ 

اقلػخان  ايناػة  66أ كأاػي ع ا نتقةاػةع  ػف فػكز الاػكا م اػػ6776% فب انتقةاةع 11% اقةاؿ 17كانتقةاةع ار ةخم 
لة ضػػا قكيػػا تقت ػػؼ  ػػف اػػةاقتاة فػػب الا  ػػ  الانبػػؿأ أاػػة اقلػػخان  كتتػػي   ػػ ق النتي ػػا ا 61بػػةزع الالة ضػػا   ػػى 

تاثيؿ الا أم  فقخ فةزع ا شبا كابخم اةلتزةيا فب إبخل الخكان   لةف لػـ تػن   أم ا شػبا اة نتقػة   ك ػك اػة بػخ  
 أ 6776أيضةن فب انتقةاةع اللةـ 
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 شػػػك ل  الالػػػيفوأ كشػػػاؿشػػػةيؿ ا  ػػػ  الات 6771خياػػػاا /ةةنكف أكؿ  1كأصػػػخ  ا ػػػؾ الابػػػ يف ا اػػػكاةن فػػػب  -67
 ضػػكان ل اػػ م اركلػػى اػػف ايػػناـ  نػػي   61 ضػػكان اػػف أ ضػػة  الا  ػػ  الاػػةاؽ  كتليػػيف  61التشػػةيؿ ت خيػػخ  ضػػكيا 

 فب التشةيؿ ال خيخأ  67ناة  فب الا    الاةاؽ إلى  1الا   أ كزاخ تاثيؿ الا أم اف 

ع قػػػةنكف اشػػػاف  اةةفبػػػا ا ت ػػػة  اػػػف إ ػػػخاخ اشػػػ ك  6779انتاػػػع بةكاػػػا الابػػػ يف فػػػب انتصػػػؼ ر /أ اػػػط   -66
أ كيتػالؼ اشػ كع القػةنكف اػف 6779ق يػؼ  اةلاش  تاايػخا لانةقشػته فػب ا  ػ  النػكا  قػ ؿ خك  ا نلقػةخ الثػةنب فػب

ااػتقاةله  أك نػهؿ ت نيػخ شػقص أك نق ػه أك إيكااشػي هاناػة ا ت ػة  اةرشػقةص   ػى أنػ اكاخ  تل ؼ الاػةخم اركلػى 67
اةاػتة ؿ الكظييػا أك النيػك أ كتشػاؿ إاػة م  ا   ػف ط يػؽ ارةػ اق أك التاخيػخ أك البي ػا أكاة ض إاة م ا اتة ؿ اك 

 لؾ الشقص فب الخ ة م أك ا  تخا  ال ناب  أك اللاػؿ القاػ م أك ا اػت قةؽ أك نػزع ار ضػة أ  اتقخاـا اتة ؿ ا
خينػة  لةػؿ اػف ا تةػ    ياػا  67 777ك  6777البػا  كالة ااػا التػب تتػ اك  اػيف  اكتنص الاةخم الثةنيػا   ػى  قكاػ

ا ت ة  اةرشقةصأ كتنص الاةخم الثةلثا   ى الةقاا ةؿ شقص ا تاػة م ا تةاػع   ياػا ا ت ػة  اةاػاه أك لباػةاه 
خينػػة   ايناػة تطاػؽ الااػػالكليا ال نةنيػا   ػى ارشػػقةص  677 777ك  67 777أك لانيلتػه اة ااػا اةليػػا تتػ اك  اػيف 

أك أنثى  61ال  يااأ كتنص الاةخم ال االا   ى تشخيخ اللقكاا إ ا ةةف الا نب   يه خكف اف  الطايلييف ال يف ا تةاكا
اف  كم ا بتية ةع القةصا  أك إ ا أصي  الا نػب   يػه ااػ ض   ي  ػى الشػية  انػهأ كتػنص الاػةخم الاػةالا   ػى 

ر ةنػػ  ل ت ػػة  اةرشػػقةص"أ اةية إنشػػة  ل نػػا اقػػ ا  اػػف كزيػػ  التنايػػا ا  تاة يػػا تاػػاى "ل نػػا تقيػػيـ كضػػليا الضػػب
كتنص الاةخم الثةانا   ى إنشة  ل نا اقػ ا  اػف كزيػ  القة  يػا تاػاى "ال  نػا الكطنيػا لاةةفبػا ا ت ػة  اةرشػقةص" 

  اليةع أ  يا ي شباة كزي  التنايا ا  تاة ياأ  1تتشةؿ اف ااث ب كزا اع  خم كااث يف  ف 

 تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -1

يكليك/تاكز اش كع قةنكف "باةيا الا تاع اف ار اةؿ ار  ةايا" الخ أف أق ق الا     66أق  ا    الشك ل فب  -6
النيػػةابأ كقػػخ كاػػع القػػةنكف اػػف اياػػكـ ال  ياػػا ار  ةايػػا  كب ػػ   ػػخخان اػػف الضػػاةنةع الػػكا خم فػػب قػػةنكف ار ػػ ا اع 

يكاةن  ك  ظ اللقكاةع فػب  ػخم بػة ع اػف الاػ ف إلػى ار ػخاـ  كأضػةؼ  17ا  لاخم تزيخ   ى ال نةنيا  كاا  اةلب
 خخان اف اللقكاةع التةاي يا  كتخااي  أق ل تتلة ض اع  ااةخم بقكؽ ارناةفأ كخ ة الاق   القةص الالنب ابقكؽ 

اػع الالػةيي  الخكليػا  ليصا  اتاةشػيةن كف ر ةخم النظ  فب القةن ارناةف كالب يةع اراةايا فب ايةؽ اةةفبا ار  ة 
 لبقكؽ ارناةفأ 



214 

 

 قةنكف ا  تاة ةع اللةاا كالاكاة  كالت الةعو كيبظ  قيةـ اظة  اع  6771يكليك/تاكز  66كأق  الا لاةف فب  -6
ا أك أك ااػػي اع أك ت الػػةع اػػةلق   اػػف الااتشػػييةع أك الاطػػة اع أك الت الػػةع الت ة يػػا أك اقػػ  الالثػػةع الخا كاةاػػي

ا  تاة ػةع فػب خك  اللاػةخم أك  ف الابظك م أانيةن  ةاة يبظ   قػخالانظاةع الخكليا  كفب الشكا ع ال نيايا أك اراةة
الاخا   أك  ي  ة اف ااةنب البةكاا إ  إ ا ةةنع الابةضػ م أك الانةقشػا   تتلػة ض اػع الةةيػا التػب قصصػع لاػة 

لت الػػةع إقطػة  ال اػا ارانيػا قا اػػة اث ثػا أيػةـ  كتكقيػػع ث ثػا أفػ اخ اػػف يشػت ط القػػةنكف لتنظػيـ  ػ ق اك  ػ ق اراػةةف  
ال اػػا التػػػب اػػػيقةـ فياػػػة ا  تاػػػةعأ كقػػخ كا ػػػه  ػػػ ا القػػػةنكف انتقػػػةخاع خاق يػػػا بػػةخم اػػػف  ةنػػػ  اػػػاع  اليػػػةع ايةاػػػيا 

 كانظاةع بقكقيا اة تاة ق يقيخ بقةن ةي ه الخاتك   كيتلة ض اع الالةيي  الخكلياأ 

  ظة  م ا ت ة  اةلاشػ  كقةصػا الناػة   كقػخ قةاػع الاقػ  م التةالػا لألاػـ الاتبػخم القةصػا ااػ ا الاكضػكع ااتا ا -1
فػب  6/66/6771  كأشة ع فػب ايةناػة الصػةخ  فػب 6771ازية م الاب يف لاخم أ الا أيةـ فب ناةيا أةتكا /تش يف أكؿ 

تاايػػػخان    كأ ػػػخع اشػػػ كع قػػػةنكف لاةةفبػػػا ا ت ػػػة ةل ػػػا الاشػػػة اقتػػػةـ زية تاػػػة إلػػػى أف البةكاػػػا اتقػػػ ع إ ػػػ ا اع لال
 أ خاخان ةاي م اف ارشػقةص  ااػة فػياـ ناػة   ي ػ م ا ت ػة  ااػـ فػب   ى الا لاةف  ةاة أشة ع إلى أف  نةؾ لل ضه

رقاػػػةـ ةايػػػ م فػػػب الا تاػػػع  ةاػػػة أشػػػة ع إلػػػى ك ػػػكخ  ػػػخخ ا بػػػكظ اػػػف اللاػػػةؿ  االابػػػ يف  كأف اشػػػة تاـ  يػػػ  ال كفػػػ
ا ت ة  ااػـ  كأف بقػكقاـ اراةاػيا  يػ  ابايػا اخ  ػا ةةفيػا  ك  يشػا اـ قػةنكف اللاػؿ  كأ  اػع  ػف  الااة  يف يتـ

 ش كع قةنكف للاةؿ القخاا الانزلياأ اتقخي  ة   تزاـ كزا م اللاؿ تقخيـ 

 أاة الا اا  الااتقا يا لتلزيز بقكؽ ارناةفخ فاا ز ة اة ي ب  :  البرامق المس قبمية -6

"اراػت اتي يا الكطنيػا ل ناػكض اػةلا أم" فػب الابػ يف  كأةػخ  6771اػة  /ر ا   1ا    ار  ػى ل اػ أم يػـك أط ؽ ال -أ
الا ػؾ فػب  ػػ ق الانةاػاا   ػػى ث ثػا أاػػك خ أكلاػة  تلايػػؽ ك ػب الاػػ أم ابقكقاػة ككا اةتاػػة فػب اقت ػػؼ الاكاقػعأ كثةنياػػة  

 اػؿ الاػ أم كخك  ػة فػب البيػةم الايةاػيا اػف نةبيػا ككا اةتاػة  إلزاـ إخا اع الخكلا اتكفي  الظ كؼ الا ناا ل تكفيػؽ اػيف
اراػػ يا اػػف نةبيػػا أقػػ لأ كثةلثاػػة  ا اػػتةاةؿ التشػػ يلب ربةػػةـ اراػػ مخ ااػػة يبقػػؽ ل اػػ أم الاب ينيػػا اللػػخؿ كالااػػةكام 

 كي نااة التل ض لإل بةؼ كاللنؼأ 
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يقضػػب اتػػخ ي  اةخمالخياق اطيػػا كبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى اقتػػ ا  نيػةاب  6776اػػة  / رزا   61كافقػع البةكاػػا فػػب  - 
كة ػؼ ا  ػ  الػكز ا  كزيػ  الت ايػا ااػ ا الاكضػكع  نػخ كضػع كزا تػه  فب الا ب تيف ار خاخيا كالثةنكيػا اصػيا إلزاايػا 

 قطط تطكي  الانة   الخ ااياأ 

و 66ع ار  يػا  قػـ  ش  ع البةكاا فب إ  ا  بػكا  اػع االااػةع الا تاػع الاػخنب بػكؿ تطػكي  قػةنكف ال اليػة - ػ
و  اليػػا أ  يػػاخ   ضػػع فياػػة الػػكزا م 97فياػػة   ع  كنظاػػع كزا م الشػػنكف ا  تاة يػػا ك شػػا  اػػؿ شػػة ة6717لاػػنا 

 التلخي ع التب تقت باةأ 

 البةكاا كاطةل  ال اليةع ار  ياأ كايةاةع كاع  لؾ فاة زالع الي كم ةاي م ايف اقت بةع 

  

 السودان -2

انضػػـ الاػػكخاف إلػػى قاػػ  اػػف اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم ال نياػػيا الاػػاع الالنيػػا ابقػػكؽ  : المواثيذذق الدوليذذة -1     
لبقػػػػػكؽ ا قتصػػػػػةخيا كا  تاة يػػػػػا اارناػػػػػةف  ك ػػػػػب  "اللاػػػػػخاف الػػػػػخكليةف القةصػػػػػةف اػػػػػةلبقكؽ الاخنيػػػػػا كالايةاػػػػػياخ ك 

  ى "اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  خؽو كص6799نص م"  وخ ك"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز الل6711كالثقةفيا" 
يا أك وأ ةاػػة كقػػع   ػػى "اتيةقيػػا انة ضػػا التلػػ ي  ك يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا أك اللقكاػػا القةاػػيا أك ال إناػػةن6777 

خؽ   ياػة  ةػ لؾ انضػـ إلػى "الا كتكةػكليف ا قتيػة ييف الا بقػيف اةتيةقيػا بقػكؽ الطيػؿ" و خكف أف يص6711الااينا"  
وخ كايػع ارطيػةؿ  كااػتة ؿ ارطيػةؿ فػب الاةػة  كالاػكاخ اراةبيػا 6771اشت اؾ ارطيػةؿ فػب النزا ػةع الااػ با   اشاف

 وأ  6771 

ةػػ لؾ انضػػـ الاػػكخاف إلػػى اػػاع اػػف اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  ك ػػب  "ا تيةقيػػا 
و الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى 671و ك 667وخ ك"ا تيةقيتػػةف  6719يػػا"  و القةصػػا ابػػؽ التنظػػيـ كالايةكضػػا ال اة 71 

و الالنيتػػػةف اةلقضػػػة    ػػػى 666و ك 677  ػػػى التػػػكالبو  ك"ا تيةقيتػػػةف   6797  6719الاػػػق م كاللاػػػؿ ار اػػػة م"  
 يف" و الالنيتػػػةف اانػػع ااػػػتة ؿ ارطيػػػةؿ كالقةصػػػ616و ك 611وخ ك"ا تيةقيتػػػةف  6797التاييػػز فػػػب شػػػةؿ الكظػػةنؼ"  

   ى التكالبوأ  6771  6776 
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أاة اةلناػاا ل اكاثيػؽ ارق يايػا  فقػخ كافػؽ الاػكخاف   ػى "إ ػ ف القػة  م لبقػكؽ ارناػةف :  المواثيق اإلقميمية -2     
ةاػة كافػؽ   ػى "الايثػةؽ الل اػب لبقػكؽ  أ6777قة  يا الخكؿ اراػ ايا  ػةـ فب ارا ـ" الصةخ   ف االتا  كز ا  

ف   6771الخنؿ"  ال م ا تاخته القاا الل ايا فب تكن   ةـ ارناةف/ ال   يه شاف الظـ الا خاف الل اياأ  خؽلـ يصكا 
 وأ 6711كانضـ ة لؾ إلى "الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ ارناةف كالشلك "  

يتػػكاف  فػػب الاػػكخاف ناطػػةف اػػف االااػػةع بقػػكؽ ارناػػةف  ينتاػػب أكلااػػة ل ايةةػػؿ :  مؤسسذذات حقذذوق اإلنسذذان -3
وخ كيتاػػػع كزا م اللػػػخؿ  كل نػػػا "القضػػػة    ػػػى اقتطػػػةؼ 6776لبةكايػػػا اثػػػؿ  "الا  ػػػ  ا اتشػػػة م لبقػػػكؽ ارناػػػةف" ا

و ااػػخؼ القضػة    ػػى اشػة ا الاقتطيػػيف التػب تيشػػع أثنػة  بػػ   ال نػك  كا  ػػةختاـ 6771الناػة  كارطيةؿ/اػياكاؾ"  
 را  ـأ 

كايػػػا الااػػػتق ا اللةا ػػػا فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف اثػػػؿ  أيضػػػةن اةلاػػػكخاف اللخيػػػخ اػػػف الانظاػػػةع  يػػػ  البة ك ػػػخةاػػػة ت
وخ كالتػػب أ يػػخ تااياػػاة اةلػػخاقؿ الػػخ اللػػكخم اػػف الاا ػػ  اةاػػـ "الا صػػخ 6711"الانظاػػا الاػػكخانيا لبقػػكؽ ارناػػةف"  

وخ كيقتص الضاة ابؽ اػف البقػكؽ اثػؿ  6771الاكخانب لبقكؽ ارناةف"خ ك"الا اك ا الاكخانيا لبقكؽ ارناةف"  
 ظاا الاكخانيا لضبةية التل ي "أ "الان

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

تكصػؿ البةكاػػا الاػكخانيا  تيػػةؽ "اػ ـ خا فػػك " اػع اليصػػيؿ ال نياػب اػػف ب ةػا ك ػػي  تب يػ  الاػػكخاف از ةاػػا  -6
  كأفضػػى إلػػى اػػقكط  شػػ اع 6771  لكضػػع بػػخ ل قتػػةؿ الػػ م انػػخلع  ػػةـ 6771اةيك/أيػػة   1"انػػى أ ةػػك اينػػةكم" فػػب 

اا ؼ اػػف القت ػػى  كنػػزك  كل ػػك  أةثػػ  اػػف ا يػػكنب شػػقص فػػب الاػػكخاف كتشػػةخأ كقػػخ تضػػاف ا تيػػةؽ ت تياػػةع أانيػػا 
تتل ؽ انزع ا   اي يشيةع "ال ن كيخ" كقكاع التا خ  كخا  قكاع التاػ خ فػب ال ػي  كالشػ طا الاػكخانياأ ةاػة تضػاف 

كا   ا  ااتيتة  شلاب بػكؿ إنشػة  "إق ػيـ" لػخا فك  يتةػكف اػف ك يةتػه الػث    أك  لا طا ت تياةع تتل ؽ اةلاشة ةا فب ا
اراقػػة    ػػى الكضػػع الػػ ا فأ ةاػػة تضػػاف ا تيػػةؽ ةػػ الؾ ت تياػػةع تتل ػػؽ اتقةاػػـ الثػػ كم أا ز ػػة إنشػػة  صػػنخكؽ ر ػػةخم 

زبيف ل لػػكخم إلػػى انػػةزلاـ  كأقػػ ل لػػخفع الاتبػػخم لااػػة خم ال  نػػيف كالنػػة إ اػػة  كتنايػػا ارق ػػيـ  كل نػػا تلاػػؿ اػػع اراػػـ
لضبةية النزاعأ لةف أخل  فض فصيؿ رق  فب الب ةا  كب ةا اللخؿ كالااةكام ل تيةؽ إلػى   ق ػا تنييػ ق   تلكيضةع

  تيةؽأ افياة تالى البةكاا رخاةا اليصةنؿ الالة ضا فب 
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 61ك"اراػػكخ البػػ م" الاتاػػ ختيف فػػب الشػػ ؽ فػػب تكصػػؿ البةكاػػا الاػػكخانيا إلػػى اتيػػةؽ اػػ ـ اػػع ب ةتػػب "الا ػػة"  -6
يضػػػع بػػػخان لصػػػ اع خاـ أةثػػػ  اػػػف  شػػػ م أ ػػػكاـأ كيتضػػػاف ا تيػػػةؽ  الػػػ م تػػػـ تكقيلػػػه فػػػب  6771أةتكا /تشػػػ يف أكؿ 

ت تياػػةع تتل ػػؽ اةلاشػػة ةا فػػب الاػػ طتيف التنيي يػػا كالتشػػ يليا  كأقػػ ل أانيػػا تتل ػػؽ ايخاػػةا  اللةصػػاا ا  تي يػػا أاػػا م 
ؽ فػػب القػػكاع الااػػ با الاػػكخانيا كالشػػ طا  كثةلثػا تتل ػػؽ اتقةاػػـ الثػػ كم اينشػػة  صػػنخكؽ ر اػػة  الشػػ ؽأ اتاػ خم الشػػ  

 كقخ  فضع الض اليصةنؿ كالقاةنؿ الخقكؿ فب ا تيةؽ رنه لـ يكف  لاـ التاثيؿ الايةاب ال م ي  اكنهأ 

 ياةف إي ةز أ ـ الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

تطايؽ اتيةؽ ا ـ خا فك  الخ  فض  خخ اػف اليصػةنؿ الاتاػ خم ا نضػاةـ إلػى ا تيػةؽ  كتصػة خ اللا يػةع تلث   -6
  ف الػ يف كقلػكا ا تيػةؽ كاػف  فضػكااللاة يا كالا اةع الاتاةخلا ايف ارط اؼ الاتنةز ا  ااة فب  لؾ انخ ع قتػةؿ اػي

 ناةنب الخكلب كالقةنكف الخكلب لبقكؽ ارناةفأ كتك ط  ايع أط اؼ النزاع فب انتاةةةع  اياا ل قةنكف ار

تكا ػػػه كةػػػة ع ار ةثػػػا ارناػػػةنيا  قاػػػةع اتزايػػػخم أاػػػةـ تقػػػخيـ الااػػػة خاع البيكيػػػا الضػػػ ك يا ل اػػػةةف  اػػػف  ػػػ ا   -6
تصػػػة خ بةلػػػا انلػػػخاـ اراػػػف  كالا اػػػةع التػػػب يتلػػػ ض لاػػػة  اػػػةؿ ار ةثػػػا  كالقيػػػكخ الاي كضػػػا   ػػػى  اػػػؿ الكةػػػة ع 

ًقاػػؿ قػػكاع البةكاػػا  ك اة ػػةع الالة ضػػا الااػػ با  التػػب تضػػٌيؽ فػػ ص تػػكفي  الااػػة خم ارناػػةنيا فػػب  ارناػػةنيا اػػف
 ارق يـأ 

تنػػػةزع بةكاػػػا الاػػػكخاف اػػػع الا تاػػػع الػػػخكلب بػػػكؿ نشػػػ  قػػػكاع بيػػػظ اػػػ ـ خكليػػػا فػػػب إق ػػػيـ خا فػػػك   كقػػػخ تكصػػػؿ  -1
و كتـ اةليلؿ AMISييؼ" لالثا ا تبةخ ارف يقب  الاكخاف إلى اتيةؽ اع اراـ الاتبخم بكؿ بزاا إ  ا اع "ل خ ـ الق

كصػػكؿ اػػكظييف اػػخنييف اػػف اراػػـ الاتبػػػخم إلػػى الاػػكخافأ ةاػػة أ اػػؿ أاػػيف  ػػػةـ اراػػـ الاتبػػخم   ضػػةن إلػػى بةكاػػػا 
يتضػاف تيصػي ع بػكؿ بزاػا اقت بػةع أقػ ل قةصػا اػخ ـ اراػـ الاتبػخم  6779ينةي /ةةنكف ثةف  61الاكخاف فب 

ةخ ارف يقب فب الاكخاف  تشاؿ  الاكاقع التيصي يا لنش  القكاع  كالقيةخم كالاػيط م  كالتاكيػؿأ لةنػه الاةثؼ لالثا ا تب
 أ 66/6/6779لـ يت ؽ إ ةاا بتى 

تنةزع بةكاا الاكخاف اع الا تاع الخكلب بكؿ تقخيـ الابةاا ال نةنيا الخكليا ط   ابةةاا كزي  اكخانب  كقةنخ  -1
 ةاا ال نةنيا الخكليا  ةاكؿ اشتاه فياـ فب ا تةة    انـ ب   فب خا فك  أثنة  النزاعأ إبخل الاي يشيةع أاةـ الاب
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فب ضك  تخ ك  أكضةع بقكؽ ارناةف فب خا فك    قخ ا    بقكؽ ارناةف التةاع  لألاـ الاتبخم خك م قةصا  -1
ناػةف كاركضػةع ارناػةنيا كأ ػ    ػف ق قػه إزا  قطػك م أكضػةع بقػكؽ ار 6771 ف خا فك  فب خياػاا /ةةنكف أكؿ 

اػتلخاخ ة افب ارق يـ  كق   إييةخ الثا تقصب بقةنؽ  فيلا الااتكل لتقيػيـ أكضػةع بقػكؽ ارناػةف فػب خا فػك   اػخأع 
  كزا ع أخي  أاةاة  لةف  فضع بةكاا الاكخاف ان  تاشي اع خقكؿ ر ضة  الالثاأ كقػخ 6779فا اي /شاةط  1فب 

قكؽ ارناةف   ا ار  ا  إ ةقا لكا اةع ااػنكلب اراػـ الاتبػخم الاانيػاأ كأ  نػع الالثػا ا تا ع الايكضيا الاةايا لب
رناػػةف فػػب خك  اأناػػة اػػكؼ تقػػـك الا اػػة اػػف اكاقػػع قػػة ا الاػػكخاف  كأف تق ي  ػػة اػػكؼ يلػػ ض   ػػى ا  ػػ  بقػػكؽ 

   ى نبك اة يبخخق اقتصةصاةأ  6779انلقةخق اللةخم فب شا  اة  /ر ا  

و تاػػخخ اةنتةػػة  ا تيػػةؽ الػػ م يلػػخ أ ػػـ ان ػػةز 6771ع  اػػياا  تيػػةؽ اػػ ـ ال نػػك   اتيػػةؽ نييةشػػة كقػػكع انتاةةػػة -1
بققه الاكخاف فب البقاا ارقي مأ كاف أا ز اظة    لؾ كقكع اشتاةةةع اا با ايف اي يشيةع تةالا ل قكاع البةكايا 

  كتاػةخؿ 6771 نػك و فػب نكفاا /تشػ يف ثػةفكال ي  الشلاب لتب ي  الاكخاف ق   اخينا ا ةةؿ  ثةل  أةا  اػخف ال 
كتزايخ التكت  ايف بزاب الاالتا  الكطنب  البػةةـو كالب ةػا الشػلايا لتب يػ    ةف ا تاةاةع بكؿ اانكليا كقك اةالط ف

 الاكخاف  كتصة خ ال خؿ اينااة بكؿ اخل كفة  ةؿ انااة اةلتزااةته الكا خم فب اتيةؽ ا ـ ال نك أ 

صػػػبيب اػػػكخانب  61الاػػػكخانيا لتقييػػػخ ب يػػػا الصػػػبةفا  بيػػػ   ػػػ ل ا تقػػػةؿ كابت ػػػةز أةثػػػ  اػػػف ات ػػػةق البةكاػػػا  -9
 6771 للا اػـ الاانػب  كااػتانيع أ اػزم اراػف فػب شػا  اػاتاا /أي كؿ ق ييػا أخاناػـ   ى 6771ب ق ؿ اللةـ كأ نا

 نش  أ خاخ اةةا اةأ ف ض ال قةاا الاااقا   ى الصبؼ الاكخانيا لا اقاا ارناة  الباةاا كانلع أبيةنةن 

 ة ع الاق  م القةصا  ف بةلا بقكؽ ارناةف فب الاكخاف فب   ضاة لا ق البةلػا أاػةـ ا  ػ  بقػكؽ ارناػةف  -1
أنػػه انػػ  تشػػةيؿ بةكاػػا الكبػػخم الكطنيػػا فػػب الاػػكخاف لػػـ يشػػاخ الاكاطنػػكف اػػكل تةييػػ   6771اػػاتاا /أي كؿ  69فػػب 

ا الطػكا م اطاقػا فػب خا فػك  كالشػ ؽ  ةاػة ظ ػع اطاقػا فػب الق طػـك فػب بيػةتاـ اليكايػا  بيػ  ااػتا ع بةلػابػخكخ 
 كاقليةنو  ك  ل ا تقةؿ أف اخ  شكانيةن كابت ةز ـ لخل قكاع اراف  كااتا  القتؿ كالتل ي  كاك  الالةا ا  ةاػة ااػتا  

تل ػػػيـ  يػػػ  التاييػػػز كتااػػػي   اة ػػػةع الينػػػا  ةاػػػة ظ ػػػع بقػػػكؽ أاةاػػػيا اثػػػؿ البػػػؽ فػػػب الةػػػ ا  كالاػػػاكل كالصػػػبا كال
اةيكلاأ ة لؾ ااتا  انتاةؾ البػؽ فػب البيػةم فػب خا فػك   كقتػؿ الاػخنييف فػب القػ ل كالاػة اع النػةزبيف فػب الػخاقؿ  
كةػػػةف انيػػػ ك  ػػػ ق ا نتاةةػػػةع اػػػف القػػػكاع البةكايػػػا  كالاي يشػػػيةع كال اة ػػػةع الااػػػ با اػػػف الاتاػػػ خيف كالالة ضػػػا 

ب باةيػػا النػػة  اػػف الا اػػةع فػػب انػػةطؽ اػػيط تاةأ كفػػب  نػػك  لبةكاػػا فػػب تباػػؿ ااػػنكليتاة فػػاالتشػػةخيا  كفشػػ ع 
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الاػػكخاف ااػػتا  انلػػخاـ اراػػف قػػة ا الاػػخف ااػػا   يػػة  القػػةنكف كك ػػكخ اقت ػػؼ ال اة ػػةع الااػػ با  كخ ػػع الاقػػ  م 
القةصػػػا ةػػػؿ ارطػػػ اؼ لكقػػػؼ ار اػػػةؿ اللخكانيػػػاكا اتثةؿ  تيةقيػػػةع الاػػػ ـ  كالػػػخقكؿ فػػػب  ا يػػػا بػػػكا  شػػػةاؿ لبػػػؿ 

أ ةع ا ايةن  ايةف صبيب صةخ   ف اراـ الاتبخم بكؿ انةقشا ا    بقكؽ ارناةف لألكضةع فب الاػكخافو النزا 
كفػػب تلقيػػ  ااثػػؿ البةكاػػا الاػػكخانيا  أشػػة  إلػػى التػػزاـ الاػػكخاف اةلتلػػةكف اػػع الاقػػ   القػػةص اةلاػػكخاف ك يػػ ق اػػف 

ا اقػ  لبقػكؽ ارناػةف  677ك كخ أةث  اػف  الاق  يف القكاص  كاةت  الايكض الاةاب لبقكؽ ارناةف  كأشة  إلى
فب الاكخاف  كابققيف اف الابةاػا ال نةنيػا الخكليػا  كتػـ تقػخيـ اللخيػخ اػف التقػة ي  فػب إطػة  اقتصةصػةتاـ  كأصػخ  

فقط تاع ق ا اع اشاف الاكخاف تبع اليصؿ الاةاع اف ايثةؽ اراـ الاتبخمأ كأاخل  6771ا    اراف ق ؿ اللةـ 
ثنتيف تاتقخاةف الابةفؿ الخكليا ل ضةط   ى ا خق  كأشػة  إلػى أنػه انػ  تػـ اخ شته اف خكافع خكلا أك  ااثؿ البةكاا

إي ةايػػػا ةثيػػػ م  كخ ػػػة الااػػػنكؿ  كضػػػع تق يػػػ  الاقػػػ  م القةصػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب الاػػػكخاف  فقػػػخ تػػػـ اتقػػػة  إ ػػػ ا اع
 الا ـ فب     ك نك  الاكخافأ  الاكخانب الا تاع الخكلب لخ ـ تنيي  اتيةقيةع

 الااتقا يا لتلزيز بقكؽ ارناةف فياة ي ب   الا اا ياةف إي ةز  :  البرامق المس قبمية -6     

قةاا نظةـ االااب اتيليؿ "كثيقا البقكؽ" التب أق  ة الخاتك  ا نتقةلب  كالتب تشاؿ تلزيز  -أ بت اـ بقكؽ ارناةف  كا 
كضػػيا لبقػػكؽ ارناػػةف"  ك"خيكانػػةن ل اظػػةلـ"  فضػػ ن  ػػف ايكضػػيا قةصػػا فػػب اللةصػػاا لاػػ ا الةػػ ض يشػػاؿ تااػػي  "اي

 "لبقكؽ  ي  الاا ايف"أ 

ا اا  الناكض ا نك  الاكخاف فب ظؿ الا ـ الخ انكاع طكي ا اف الب ك خ ك لؾ  كفؽ  خاكؿ زانيا ابػخخم  - 
قػػخ بػػخخع بةكاػػا ال نػػك  التػػب تشػػة ع فػػب فػػب إطػػة  ا اك ػػا الا كتكةػػك ع التػػب شػػا تاة اتيةقيػػا اػػ ـ ال نػػك   ك 

نشػػػة  الاشػػة يعأكفقػػةن ل تيةقيػػػا  61/67/6771 الز ا يػػػاخ  كلكيةتاػػة ابيػػػ  تشػػاؿ أكضػػػةع ال  نػػيف  كتػػػكفي  الةػػ ا   كا 
فػػب  -اةلتلػػةكف اػػع انظاػػا اليكناػػةك اللةلايػػا –كتلزيػػز اراػػف  كتطػػكي  قػػخاةع الصػػبا كالتل ػػيـ كالةا اػػة   كأط قػػع 

 ا نةا ةن ل تل يـخ ياخؼ إلى  فع نااا ا لتبةؽ اةلاخا   ا اتخانياأ  6771نياةف اركؿ اف أا يؿ/

يشػػاؿ اتيػػةؽ الاػػ ـ اشػػاف أزاػػا خا فػػك  ااػػةنؿ  خيػػخم تقػػع فػػب صػػايـ الناػػكض ااكضػػةع بقػػكؽ ارناػػةف  اثػػؿ  - ػػػ
 ااالتب تقةاـ الا طا كالث كم  ككضع ناةيا لتااي    ا ارق يـ ال م  ةنى طكي ن اف الب اةف كالت ة ؿأ 
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  كالػػ م تػػـ تقصػػيص صػػنخكؽ 6771للػػةـ اػػ اا  إ اػػة  شػػ ؽ الاػػكخاف الػػكا خم فػػب ا تيػػةؽ الػػ م تػػـ إا ااػػه فػػب ا -خ
 اشانهأ 

   ى تقخـ تنيي  اتيةقيةع الا ـ كتبقيؽ ا اتق ا أ  –اةلطاع  –كيتكقؼ التقخـ فب تنيي    ق الا اا  

     

 جزر القمر -3

انضػػاع  ػػز  القاػػ  إلػػى ثػػ   اػػف اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم ال نياػػيا الاػػاع الالنيػػا ابقػػكؽ  : المواثيذذق الدوليذذة -6
وخ ك"اتيةقيػػا  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ 6771ارناػػةفخ ك ػػب  "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  

وخ ك"اتيةقيػػػػػا انة ضػػػػا التلػػػػػ ي  ك يػػػػػ ق اػػػػف ضػػػػػ ك  الالةا ػػػػػا أك اللقكاػػػػا القةاػػػػػيا أك ال إناػػػػػةنيا أك 6771الاػػػػ أم"  
الااػة  يف كأفػ اخ أاػ  ـ"  لػع   ػى "اتيةقيػا باةيػا اللاػةؿوخ ةاػة كق6771وخ ك"اتيةقيػا بقػكؽ الطيػؿ"  6777الااينا" ا
ف لـ تصخؽ و6777     ياة الخأ   كا 

انضػػػاع  ػػػز  القاػػػ  ةػػػ لؾ إلػػػى اػػػع اػػػف اتيةقيػػػةع انظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا الثاػػػةنب الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةفخ ك ػػػب  
و 666و ك 677وخ ك"ا تيةقيتػػػػةف  6791و الالنيتػػػػةف اب يػػػػا الت اػػػػع كالايةكضػػػػا ال اة يػػػػا"  71و ك 19"ا تيةقيتػػػػةف  

و 616و ك 611  ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػةف   6771خ 6791الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى التاييػػز فػػب شػػةؿ الكظػػةنؼ"  
 وأ 6771الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  

أاة اةلنااا ل اكاثيؽ ارق يايا  فقخ كافقع  ز  القا    ى "إ  ف القة  م لبقكؽ ارناةف فب :  المواثيق اإلقميمية -2
ارناػةف/الالخؿ" الػػ م ا تاختػه القاػا الل ايػػا فػب تػكن  فػػب اراػ ـ"أ ةاػة كافقػع أيضػػةن   ػى "الايثػةؽ الل اػػب لبقػكؽ 

الػػخكؿ الل ايػػاأ كانضػػاع ةػػ لؾ إلػػى "الايثػػةؽ ارف يقػػب لبقػػكؽ أ  ػػ  خ لةناػػة لػػـ تصػػةخؽ   يػػه شػػاف 6771اةيك/أيػػة  
وخ ك "الا تكةكؿ القػةص ابقػكؽ 61/67/6771و  ك"الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ الطيؿ"  6/1/6711ارناةف كالشلك "  

 وأ 61/1/6771ناة " الصةخ   ف ا تبةخ ارف يقب  ال

تك خ فب  ز  القا  كزا م تلنػى اقضػةية الاػ أم كت قيتاػةخ ةاػة تك ػخ الػض الانظاػةع :  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
 ي  البةكايا الابخكخم اللةا ا فب ا ةؿ بقكؽ ارناػةفخ كاػف ايناػة "االااػا  ػز  القاػ  لبقػكؽ ارناػةف"  ك اليػا 
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wema أق ع ال اليا الكطنيا  الا لاةفو قةنكنةن  6771أ كفب يكنيك/بزي اف 6779 ب انظاا ناةنيا تاااع  ةـ   ك
 أ انكاع ق ي ا رنشة  "ل نا لبقكؽ ارناةف"  لةناة لـ ت تاع بتى

 و عزيز حقوق اإلنسان:  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

الخاػػتك ياخ كاشػػة ا انيصػػةؿ  زيػػ م "أن ػػكاف"  ػػف ا تبػػةخخ ك لػػؾ ااػػتطة ع  ااك يػػا  ػػػز  القاػػ  ت ػػػةكز ارزاػػػا  -أ
وخ 61/66/6776وخ كاػػيق ا  اشػػ كع خاػػتك   خيػػخ ل ػػا خ  69/6/6776اتكقيػػع اتيػػةؽ "فكايػػكنب" ل اصػػةلبا الكطنيػػا  

وأ كقػػخ اػػ ع  ا يػػا اللػػكخم إلػػى الكضػػع الاالااػػب 61/1/6776كتنصػػي  الػػ ني  " ثاػػةف  زالػػب"  نياػػةن ل  ااك يػػا  
خيػػخ اصػػلكاةع  اػػاخ كلةػػف أاةػػف ل  اػػكخ الاشػػت ةا لةػػؿ اػػف ا تبػػةخ ارف يقػػبخ ك ةالػػا الػػخكؿ الل ايػػاخ كالانظاػػا ال 

أف ت لػ  خك ان اااػةن فػب  ػخـ تلػ ض  ػ ا  -قةصػا  نػك  أف يقيػة–الخكليا ل ي انةيكنياخ كا تبةخ ارك اب كخكؿ ال كا  
ؽ بػكؿ ار ػ ا اع ا نتقةليػا فػب الػا خ قػ ؿ القاػا ارق يايػا التقخـ ل يشؿخ كأاي ع   ق ال اكخ  ػف التكصػؿ إلػى اتيػة

و فػب "اػك كنب"أ كيػنص ا تيػةؽ   ػى إ ػ ا  انتقةاػةع تشػػ يليا 67/66/6771بػكؿ  ااك يػا  ػز  القاػ  ا تبةخيػا  
قةاػا  اػة ؾ اكبػخم كاشػت ةاخ ةاػة ياػن  ا تيػةؽ البةكاػا ا تبةخيػا اػ طا الاػي6771قاؿ ناةيا أا يؿ/نياػةف  ط م خ كا 

رطػ اؼ الاكقلػا   ػى ا تيػةؽ ا  ى ال ي خ ايناة تت ؾ قيةخم الش طا ل  ز  التب تتاتع ابةـ  اتبأ ة لؾ فقػخ اتيقػع 
  ػػى نشػػ  اػػ اقايف اػػخنييف ك اػػة ييف اػػف ا تبػػةخ ارف يقػػب لاتةالػػا تنييػػ  ار ػػ ا اع قػػ ؿ اليتػػ م ا نتقةليػػاخ كا اقاػػا 

خ كتنػػةف  فياػػة ث ثػػا ا شػػبيف 61/1/6771أ  يػػع ا نتقةاػػةع اةليلػػؿ يػػـك ابتػػ اـ ارطػػ اؼ الاكقلػػا لتلاػػخاتاةأ كقػػخ 
"أ كقػخ كصػةع  ػ ق ا نتقةاػةع ااناػة أكؿ أباػخ  اػخ اهلل اػااىكشاخ لاة الا اقاكف اةلب يا كالنزا اخ كفةز ااة الػ ني  "

 انتقةاةع تاا  انقؿ ا اب كخياق اطب ل ا طا فب تة يا الا خأ 

أكؿ ابطػػا ت يزيكنيػػا تاػػ    ػػى الاػػكا  لتةػػكف اػػف أكاقػػ  الػػخكؿ فػػب  6771 يؿ/نياػػةف أط قػػع  ػػز  القاػػ  فػػب أا - 
ف ةػػةف ار اػػةؿ لػػي  الػػخي اػػةلقكم الةةفيػػا ل كصػػكؿ إلػػى ةػػؿ أ ػػزا  الػػا خخ ةاػػة يقتصػػ  الاػػ   ااػػت ؾ ابطػػا ت يزيكنيػػاخ كا 

 الاةنبيفأ   ى اع اة ةع يكايةنأ كتلتاخ الابطا الاا كةا ل خكلا ا تاةخان ةةا ن   ى أاكاؿ 

 تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فب ااتب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

ضلؼ الاكا خ ا قتصةخيا ل خكلا اشةؿ ةاي  كتيشب اليق  اصك م قطي م  كااة ينلة  اصك م ا ايا   ى البقػكؽ  -أ
 ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا ل اكاطنيفأ 
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تيشب الياةخ "الصةي " كانلخاـ الشيةفيا فػب ةػؿ ااػتكيةع القخاػا الاخنيػاأ كقػخ شػنع بةكاػا اػةااب با ػا ةايػ م  - 
ألقػع الاػ طةع القػاض   ػى  6771ضخ   ا الياةخ  كضخ انلخاـ الشيةفيا فب التلةقخاع ار ناياأ كفب يكنيػك/بزي اف 

ةخ كأخيف ث ثػا اػناـ اةلاػ ف لاػخخ ت اكبػع  اػيف أ الػا أشػا  اللخيخ اف اانكلب النظةـ الاةاؽ  اةتاةاةع تتل ؽ اةليا
 ألؼ خك  أا يةبأ  117ألؼ إلى  117كثاةنيا أشا   كاة ااةع ت اكبع ايف 

 11ضلؼ اشة ةا الناة  فب البيةم اللةاا  بي  تك خ اا أم كابخم ايف أ ضػة  ال اليػا الكطنيػا الاػةل   ػخخ ـ  -ا
كايختةف اخ  ا نةن   ني  فب البةكاا ا تبةخياأ كتلةنب الناة  اف التاييػز فػب   ضكان  ككزي م كابخم فب البةكاا 

الانػػةطؽ ال يييػػا كقةصػػا فػػب فػػ ص التل ػػيـ كأ ػػك  اللاػػؿ  ايناػػة يتزايػػخ  اػػؿ الاػػ أم  كتبصػػؿ   ػػى أ ػػك  اتقة اػػا اػػع 
 ال  ةؿ فب الانةطؽ البض ياأ 

الانتق  "أباخ  اػخ   يا لتلزيز بقكؽ ارناةف  فقخ ك خ ال ني فياة يتل ؽ اةلا اا  الااتقا : البرامق المس قبمية  -6
اهلل اااب" ايناة  الياةخخ كتكفي  ف ص  اؿخ كاةةفبا اليق خ  افلةن شلة   "انػزؿ ل  ايػع" اانػة  انػةزؿ انةاػاا لاػةةف 

  ز  القا  ال يف يليشكف فب أةكاف اف الق خ ةاة ك خ أيضةن اي اة  قكا خ قضة   ةخؿأ 

 عمانسم نة  -4

انضاع ا طنا  اةف إلػى ثػ   اػف اتيةقيػةع اراػـ الاتبػخم ال نياػيا الاػاع لبقػكؽ ارناػةفخ :  المواثيق الدولية -1
و  ك"اتيةقيػػا 6771و  ك "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  6771ك ػػب  "اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  

وأ كانضاع أيضةن إلى "الا كتكةكليف ا قتية ييف  تيةقيا بقكؽ 6771القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  
الطيػػؿ"خ اشػػاف اشػػت اؾ ارطيػػةؿ فػػب النزا ػػةع الااػػ باخ كايػػع ارطيػػةؿ  كااػػتة ؿ ارطيػػةؿ فػػب الاةػػة  كالاػػكاخ اراةبيػػا 

 وأ  6771 

ارناػةف  ك ػب  "ا تيةقيتػةف انضاع  اةف ة لؾ إلى أ اع اف اتيةقيةع انظاػا اللاػؿ الخكليػا الثاػةنب الالنيػا ابقػكؽ 
و 16  ػػػػػى التػػػػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػػػةف   6771  6771ر اػػػػػة م"  او القةصػػػػػتةف ايلةػػػػػة  الاػػػػػق م كاللاػػػػػؿ 671و ك 67 
   ى التكالبوأ  6776  6771و القةصتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  611ك 

 اة   ى النبك التةلب  تبيظع الا طنا   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضاع إليكقخ 
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ال كاػةع  ػف أ ضػة  اراػ م فػب البػة ع  ا اتػكفي و التػب تتل ػؽ اػةلتزاـ الخكلػ1ؼ/7 اتيةقيا بقػكؽ الطيػؿ  الاػةخم  -
التػػب ينشػػا فياػػة فصػػؿ الطيػػؿ  ػػف أاكيػػه نتي ػػا إ ػػ ا  اتق تػػه الخكلػػا إ  إ ا ةػػةف تػػكفي   ػػ ق الال كاػػةع لػػي  لصػػةل  

تل ؽ اػ"الا اا اللةاا" لا ق اليق مأ ةاػة تبيظػع تبيظػةن  ةاػةن   ػى ةػؿ اػة يػ خ اػف ت  ط اع إضةفا  ا ا الطيؿ  بي
التزااػةع فػب ا تيةقيػا   يتاةشػى اػع القػةنكف اراػ اب  كالتشػ يلةع الاػة يا فػب الاػ طنا  كاقةصػا ت ػؾ التػب تتل ػػؽ 

ا خم فػػب ا تيةقيػػا فػػب بػػخكخ الاػػكا خ و  كتبيػػظ  ػػةـ رقػػ  يتل ػػؽ اتطايػػؽ ا لتزااػػةع الػػك 66اػػةلتانب الػػكا خم فػػب الاػػةخم  
و الاتل قا اةل نايا  بي  ةي ع ان  الاكاليخ ا اكلب اااة  ال يف يكلخكف   ػى أ ضػاة كفقػةن 9الاتةبا  ك  ى الاةخم  

و التػػب تاػػا  لألطيػةؿ الانتاػػيف إلػػى 17و الاتل قػا ابػػؽ الطيػػؿ فػب ب يػػا الػػخيف  كالاػةخم  61لقػةنكف ال ناػػيا كالاػػةخم  
 خينيا اةل ا  القيختاـأ أق يةع 

أاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا فقػػخ كافقػػع اػػ طنا  ياػػةف   ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ :  المواثيذذق اإلقميميذذة -2     
خ ك ػك كثيقػا إ شػةخيا   تبتػةا 6777ارناةف فب ارا ـ"خ الصػةخ   ػف اػالتا  كز ا  قة  يػا الػخكؿ اراػ ايا  ػةـ 

فػػب  ػػى "الايثػػةؽ الل اػػب لبقػػكؽ ارناػةف/ الالػػخؿ"خ الػػ م ا تاختػػه القاػػا الل ايػػا فػػب تػػكن  إلػى تصػػخيؽأ ةاػػة كافقػػع  
 خؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل اياأ خ لةناة لـ تص6771اةيك/ أية  

تك ػػخ إخا م فػػب كزا م القة  يػػا تقػػتص ابقػػكؽ ارناػػةف  ةاػػة أنشػػنع اخي يػػا  ةاػػا :  مؤسسذذات حقذذوق اإلنسذذان -3
ل ا أم ك خخ اف الا اةز البةكايا ل تا يؿ الناةنب إضةفا إلى كبخاع قةصا اةلنكع ا  تاػة ب فػب الػكزا اع الااػنكلا 

كان  بقكؽ ارناةف   ػى فب الا طنا لةف   تك خ االااةع كطنيا  ةاة تقتص  الانظاةع ار  يا الالنيا االض  
الػض ال اليػةع الالنيػػا ابقػكؽ الناػػة  كارطيػةؿ ك كم ا بتية ػػةع القةصػاخ اثػػؿ  " اليػا التػػخقًؿ الااةػً  لألطيػػةؿ 

  كم ا بتية ةع القةصًا"أ 

 و عزيز حقوق اإلنسان:  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

اػػنا  كاضػػلةن اػػ لؾ  66يتػػي  بػػؽ التصػػكيع ل ايػػع الاػػكاطنيف فػػكؽ   69/66/6777أصػػخ  الاػػ طةف ا اػػكاةن فػػب  -أ
تلػػخي ع   ػػى  1/6/6771بػػخان ل قيػػكخ التػػب ةةنػػع تاػػتالخ القطػػةع ارةاػػ  اػػف الاػػكاطنيفأ ةاػػة أخق ػػع البةكاػػا فػػب 

ةاة تقضب اتكايع خان م ارشػ اؼ القضػةنب   ػى  قةنكف ا نتقةاةع تاا  ل ناة  اةلاشة ةا فب ا نتقةاةع التش يليا 
 اقت ؼ ا ابؿ ا نتقةاةعأ 
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كبظيع الا أم اللاةنيا اة تاػةـ ةايػ  فػب الاػنكاع ارقيػ م بيػ   ينػع فػب انةصػ   فيلػا شػا ع تليػيف كزيػ اع  - 
 كايي اع ك خخ اف الناة  فب ا  اب الخكلا كالشك لأ 

ا   ا اتاػػػة  ككفقػػػةن لإليضػػػةبةع ك اابةاػػػا أاػػػف الخكلػػػا كتشػػػةي اة الاػػػ طةع القةصػػػا  6771طػػػك ع الاػػػ طنا  ػػػةـ  -ا
 الصةخ م اشاف تطكي  ة أصابع ار  ا اع الاتالا  فب ت ؾ الابةةـ ق ياا اف نظي تاة الاتالا فب الابةةـ ال نةنياأ 

ارناػةف  ضانع البةكاا الانة   الاخ اػيا اقػ  اع تل يايػا ت اػب إلػى اةةفبػا التاييػز اللنصػ م كتلزيػز بقػكؽ  -خ
 كالتية ـ كالتاةا  فياة ايف ال اة ةع كارف اخ اف شتى ارصكؿ الل قيا أك الالتقخاع الخينياأ 

 

 تتاثؿ أا ز الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5     

اة اػػا يقصػػ  القػػةنكف اراةاػػب ل خكلػػا البػػؽ فػػب الااػػةكام أاػػةـ القػػةنكف   ػػى "الاػػكاطنيف" فقػػط الػػ يف يبػػؽ لاػػـ ا -أ
بقكقاـ اللةاا خكف تاييزأ كقخ أكصع ل نا القضة    ػى التاييػز اللنصػ م البةكاػا اتنقػي  تشػ يلاة اػف أ ػؿ ةيةلػا 
الااةكام ايف الاكاطنيف ك ي  الاكاطنيف فب التاتػع اػةلبقكؽ الانصػكص   ياػة فػب اتيةقيػا القضػة    ػى  ايػع أشػةةؿ 

 التاييز اللنص مأ 

ص لاػػة فػػب  ياػػةفأ كيةتيػػى اػػةل ك ع التػػب يقػػكـ ااػػة الاػػ طةف اصػػباا ةاػػة  كز انػػه   تك ػػخ أبػػزا  ايةاػػيا اػػ ق - 
انكيةن فب أنبة  الا خخ كالتب يلقخ ق لاة ا تاة ةع أك ا ةل   ةاا اع الاكاطنيف  كياتاع إلى اطةلااـ الشقصػيا 

 كتظ اةتاـ لتبقيؽ التكاصؿ الاـأ 

انػػع الاطاك ػػةع إ ا ةةنػػع انيٌػػ م ايةاػػيةن أك ثقةفيػػةن أك  ناػػيةنأ  ل بةكاػػا 6711يتػػي  قػػةنكف الصػػبةفا كالنشػػ  للػػةـ  -ا
كتا ؾ الخكلا أيضة ار ا ا الاب يا كش ةةع الت يزيكف الاب ياأ كتخي  كزا م ار ػ ـ ت يزيػكف كا  ا ػا  ياػةفأ ك  ياػا  

اةع ارنت نػػع  انػػ  اةلاػػ  ار ا ػػب أك الت يزيػػكنب القػػةص  ةاػػة تاػػيط  "شػػ ةا  ياػػةف ل تصػػة ع"الكةيؿ ال اػػاب لقػػخ
أ التػػب ي أاػػاة كزيػػ  الاكاصػػ ع كا تصػػة ع   ػػى اكاقػػع ارنت نػػع كتلتػػ ض اػػايؿ الال كاػػةع قاػػؿ أف 6779اللػػةـ 

 تصؿ اف الاكاقع ار نايا إلى ااتقخاب الشاةاأ ةاة أناة اقكلا ابظ  الاكاقع الاب يا أيضةنأ 
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اػػف أ ػػؿ تبخيػػخ الػػ يف   يبػػكزكف كثػػةنؽ  6771اللػػةـ  كقلػع اك ػػا ةثييػػا اػػف ا  تقػػة ع ل لاػػةؿ ار ةنػػ  قػ ؿ -خ
اة يا لت بي اـ إلى ا خاناـ  بي  تـ ا تقػةؿ  اػةؿ بػةنزيف   ػى كثػةنؽ اػة يا  فضػ ن  ػف أف ظػ كؼ ابت ػةز  ػال   
اللاػػةؿ ةةنػػع صػػلاا  كقػػػخ ك اػػع الاقػػ  م القةصػػا اباةيػػػا ضػػبةية ا ت ػػة  اةرشػػقةص نػػػخا  إلػػى الػػخكؿ الاصػػػخ م  

 ةتاةع الااة اةع ال يخم فب باةيا اللاةلا الااة  مأ كاية اتاة  ا

ظ ع القكانيف كالااة اةع فب ا طنا  اةف تنطكم   ػى التاييػز ضػخ الاػ أم فػب  ػخخ اػف الا ػة ع الاااػاخ اػف  -ق
 ايناة اربكاؿ الشقصياخ كالتكظؼخ ك خـ ان  ال نايا رطيةؿ الناة  اللاةنيةع الاتزك ةع اف  ي  الاكاطنيف  ايناة

 تقـك ا لؾ  نخاة يةكف ار   اةنية  كيالخم  لؾ إلى بة ع اف انلخاـ ال ناياأ 

قةاػع الاقػػ  م القةصػػا اة ت ػػة  اةرشػػقةص كقةصػػا الناػػة  كارطيػةؿ ازيػػة م للاػػةف فػػب شػػا  نكفاا /تشػػ يف ثػػةف  -ك
أنه  9/66/6771زية تاة فب   ااتة قع قااا أيةـ لتقصب البقةنؽ  كقخ أشة ع فب الايةف الصةخ   ف نتةن  6771

لػػـ يػػػت  لاػػة لقػػػة  الػػض الااػػػنكليف  كم الصػػ ا أك زيػػػة م اػػػ ف ارالػػةخ  ةاػػػة لػػـ يػػػت  لاػػة إ ػػػ ا  انةقشػػا الاقػػػا بػػػكؿ 
أ  اػع  ػف ا تيةباػة اػف أف البةكاػا شػة ع   ي  أناػةاع الا طةع الاقتصا كالقضة    الكصكؿ إلى اللخالا ل  ايع

القػػػكانيف  اع    ل نػػا فنيػػػا ليبػػص ةػػؿ6771ك لانػػع كقاػػع ا ت ػػػة  اةلاشػػ   ػػةـ الػػخ تكقيلاػػة   ػػى ا كتكةػػػكؿ اػػةلي ا
التش يلب الاقخـ الاتصؿ االةيي  اللاؿ  ةرطة ؾ اة ة لت بياا  الكا خم فب الا تكةكؿ  ك الالةيياع الص ا  كا  اتاة 

اػػة تتػػكاف  االيػػةع القضػػةنيا لةػػؿ اللاػػةؿ ااػػة فػػب  لػػؾ  اػػةؿ القخاػػا الانزليػػا ار ةنػػ أ ةػػ لؾ  بظػػع الاقػػ  م أنػػه اين
كا  ػػ ا اع تاػػكيا النزا ػػةع اللاةليػػا  فػػيف كصػػكؿ  اػػةؿ القخاػػا الانزليػػا ك يػػ  ـ اػػف اللاػػةؿ الااػػة  يف إلػػى اللخالػػا 
اشةةكا ـ  ف اراة اع كاك  الالةا ا تظؿ  ي  ةةفيا بي  يةكف اللاةؿ  ي  قةخ يف   ى اتةالا قضةية ـ ال نةنيا 

 كاللاةلياأ 

 ليبيا -5

انضػػػاع ليايػػػة إلػػػى اتيةقيػػػةع اراػػػـ الاتبػػػخم ال نياػػػيا الاػػػاع الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف ك ػػػب  :  المواثيذذذق الدوليذذذة -1
وخ 6797"اللاػػػػخاف الػػػػخكليةف القةصػػػػةف اػػػػةلبقكؽ الاخنيػػػػا كالايةاػػػػيا"  ك"البقػػػػكؽ ا قتصػػػػةخيا كا  تاة يػػػػا كالثقةفيػػػػا" 

وخ ك"اتيةقيػػػػػػا القضػػػػػػة   ايػػػػػػع أشػػػػػػةةؿ التاييػػػػػػز 6711ك"اتيةقيػػػػػػا القضػػػػػػة    ػػػػػػى  ايػػػػػػع أشػػػػػػةةؿ التاييػػػػػػز اللنصػػػػػػ م" 
وخ ك"اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي  ك يػػػ ق اػػػف ضػػػ ك  الالةا ػػػا أك اللقكاػػػا القةاػػػيا أك ال إناػػػةنيا أك 6717ضػػػخالا أم" 
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وأ ةاػػة 6771و  ك"اتيةقيػػا باةيػػا اللاػػةؿ الااػػة  يف كأفػػ اخ أاػػ  ـ" 6771و  ك "اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  6717الااينػػا" 
لى الا كتكةكؿ ا قتية م اركؿ الا بؽ اةللاخ الخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا"خ اشػاف تقػخيـ الشػةةكل اػف انضاع إ

وخ 6771وخ ك"الا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة م  تيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز ضػػػخ الاػػػ أم"  6717قاػػػؿ ارفػػػ اخ  
ت اؾ ارطيػػػةؿ فػػػب النزا ػػػةع الااػػػ با  كايػػػع ارطيػػػةؿ  ك"الا كتكةػػػك ف ا قتية يػػػةف  تيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ" اشػػػاف اشػػػ

 وأ 61/1/6771كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  

و 71و ك 19انضاع لياية أيضةن إلى اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا الثاةنب الالنيا ابقكؽ ارناةف ك ب  "ا تيةقيتةف  
و الالنيتػةف 671و ك 67  ػى التػكالبو  ك"ا تيةقيتػةف   6716خ 6777ة يػا"  الالنيتةف اب يا الت اع كالايةكضػا ال ا
و الالنيتػةف اةلقضػة    ػى التاييػز فػب 666و ك 677و  ك"ا تيةقيتػةف  6716اةلقضػة    ػى الاػق م كاللاػؿ ار اػة م" 

خاـ ارطيػػػػةؿ و الالنيتػػػػةف اانػػػػع ااػػػػتق616و ك 611  ػػػػى التػػػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػػةف   6791  6716شػػػػةؿ الكظػػػػةنؼ"  
   ى التكالبوأ  6777  6791كالقةص يف"  

 خقع   ياة   ى النبك التةلب    ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب صتبيظع لياية ك 

اللاػخاف الػػخكليةف   إ ػ ف اػػاف انضػاةـ ليايػػة إلػى اللاػػخيف   ينطػكم   ػػى ا  تػ اؼ اياػػ انيؿ أك الػخقكؿ فػػب أيػػا  -أ 
 أ  قا الاة 

قضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  تبيػػظ  ػػةـ اػػاف انضػػاةااة ل تيةقيػػا   ينطػػكم   ػػى أم "اتيةقيػػا ال - 
التب تتل ؽ اااؿ بؿ النزاع ايف الػخكؿ ارطػ اؼ بػكؿ تياػي  ا تيةقيػا ك وخ 66ا ت اؼ ايا انيؿأ ك خـ ا لتزاـ اةلاةخم  

 أك تطايقاةأ 

وخ التػػب تتل ػػؽ اتلاػػخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ايخاػػةا 6لاػػ أم"  الاػػةخم  "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ ا -ا 
ااخأ الااةكام ايف ال  ؿ كالا أم فب خاةتي  ة الكطنيا كتش يلةتاةخ كةيةلا التبقيؽ اللا ب لا ا الااخأ  كبظ  ةؿ تاييػز 

وخ التػػب 6/ؼ61 ضػػخ الاػػ أم  بيػػ   ةػػ ع أف  ػػ ا الااػػخأ اػػيطاؽ فػػب إطػػة  ااػػةخم الشػػ يلا اراػػ اياأ ك  ػػى الاػػةخم 
لتػػػخااي  الانةاػػػاا ل قضػػػة    ػػػى التاييػػػز ضػػػخ الاػػػ أم فػػػب اراػػػك  الاتل قػػػا اػػػةلزكاا ات ػػـز الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ اةتقػػػة   ايػػػع 

ةي تػه الشػ يلا اراػ ايا ل اػ أم اػف  ة  ة  فب  ةتيف اليقػ تيف اػع اػةكالل قةع اللةن ياو بي  اشت طع أ  يتلة ض ا
 بقكؽأ 
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أاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا  فقػػخ كافقػػع ليايػػة   ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب  : المواثيذذق اإلقميميذذة -2
لػـ يػخقؿ الػخ بيػز النيػة أ كانضػاع الػ ل خقع أيضةن   ى "الايثةؽ الل اػب لبقػكؽ ارناػةف/الالخؿ"خ أ ةاة صارا ـ"
  ػػػى "الا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة م الا بػػػؽ  وأ كصػػػةخقع6711رناػػػةف كالشػػػلك " ا إلػػػى "الايثػػػةؽ ارف يقػػػب لبقػػػكؽ ةػػػ لؾ

اةلايثػػةؽ ارف يقػػب لبقػػكؽ ارناػػةف كالشػػلك "خ الػػ م يػػنص   ػػى تااػػي  الابةاػػا ارف يقيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف كالشػػلك  
 وأ 6771 فا اي /شاةط 

  تك خ فب لياية انظاةع  ي  بةكايػا ااػتق ا لبقػكؽ ارناػةف  كيتػكاف  ااػة الػض :  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
ايةةؿ البةكايا الالنيا ابقكؽ الا أم  كالض الانظاةع الا تاطا اةلبةكااخ اثػؿ  "ال  نػا ال يايػا لبقػكؽ ارناػةف"أ ال

ك  ـ  لؾ فقخ اناثقع  ف "االااا الق افب اللةلايا ل  اليةع القي يا"  التب ي أااة "ايؼ ارا ـ القػ افب" أبػخ أانػة  
 ا ع انشػةط فػب ا ػةؿ تلزيػز بقػكؽ ارناػةفو  6771خيااا /ةةنكف أكؿ اللقيخ الق افب   اليا لبقكؽ ارناةف فب 

بيػػ  أط قػػع باػػ ع كااػػلا لإلفػػ اا  ػػف الالتق ػػيف كالاػػ نة  الايةاػػييفخ تالاػػة ارفػػ اا  ػػف أ ػػخاخ ةايػػ م اػػناـ  ةاػػة 
 أط قػػػع با ػػػا ضػػػخ التلػػػ ي  فػػػب ليايػػػة كالشػػػ ؽ اركاػػػطخ كقةاػػػع ازيػػػة م أاػػػةةف ا  تقػػػةؿ كقػػػخاع تكصػػػيةع اتباػػػيف

 أكضة اةأ 

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

الناكض ااكضةع الا أمخ كشاؿ  لؾ إخاةا الا أم فب  ايع ا ػة ع التنايػاخ ازيػةخم ناػاا اشػة ةتاة فػب النشػةطةع  -أ
تةبػػا  ا اػػة فػػب ةػػؿ الا ػػة ع  ة فػػب  لػػؾ الاػػ ؾ ااػػ -ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كةػػ ا فػػب النظػػةـ التشػػ يلب أيضػػةن  كا 

 كشةؿ الكظةنؼ الل ية كالتاثيؿ الخا كاةابأ  -القضةنب كالقكاع الاا با 

خكليػػةن لةيػػة  شػػ كط اللخالػػا فياػػة ك وخ التػػب ةةنػػع اكضػػع انتقػػةخاع اتكاصػػ ا اب يػػةن 6771إلةػػة  ابةاػػا الشػػل    - 
 لش كع فب إ خاخ قةنكف  خيخ ل لقكاةعأ كانتاة اة نا ةن   يظةن فب اللقكاةع  كاليصؿ ايف كزا تب الخاق يا كاللخؿ  كا

كاصػ ع البةكاػػا ايةاػا إطػػ ؽ اػػ ا  أ ػخاخ ةايػػ م اػف الالتق ػػيف كالاػػ نة  الايةاػييف   ػػى خفلػةع كالتػػب تتالاػػة  -ا
اػ ينةن ايةاػيةن  الػخ أف أاضػى الظػـ الايػ ا  ػناـ  616 يكان  ػف  6771  بي  أصخ ع فب اللةـ 6776ان  اللةـ 

 ف ا بت ةز ااا  نشةطةع ايةايا ا ايا  إث  ابةةاا  ي  انصياأ أةث  اف ااع انكاع   
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لاكاطنيف ال ياييف ال يف انلكا اف االقيكخ الاي كضا   ى اي  اا ؼ اف  6771 فلع الا طةع ال يايا فب اللةـ  -خ
شػػػ ط اكافقػػػا اةتػػػ   6771اةػػػةخ م الػػػا خ  كانػػػ   لػػػؾ البػػػيف ااػػػتلةخ اللخيػػػخ اػػػناـ  ػػػكازاع اػػػي  ـأ كألةػػػع انػػػ  اللػػػةـ 

ل  ػػةف الثك يػا رييػػةخ الاػكظييف كالط اػػا ل لاػؿ أك الخ ااػا فػػب القػة اأ كألةػػع أيضػة شػػ ط اكافقػا اةتػػ  اا تصػةؿ فػب 
 أ ضة   ينا التخ ي  فب ال ةالةع ال يايا  كتلييف اكظيب الاية اع ال يايا فب القة اأ ا تصةؿ   ى تلييف 

   فى فت م اة قاؿ اقكط نظةـ الق افى   ى النبك التةلى تتاثؿ أ ـ الصلكاةع : قاتو الصعوبات والمع -5 

  خـ ك كخ خاتك  ل ا خأ  -أ

لتػػب التزاػػع ااػػة ليايػػة اةنضػػاةااة اك ػكخ  ػػخخ ةايػػ  اػػف القػػكانيف التػػب تتلػػة ض تاةاػػةن اػػع الػػةيي  بقػػكؽ ارناػػةف  - 
الػػػ م يبظػػػ  أم شػػػةؿ اػػػف أشػػػةةؿ النشػػػةط  6796و للػػػةـ 96ل تيةقيػػػةع الخكليػػػا الالنيػػػاخ كاػػػف ايناػػػة  القػػػةنكف  قػػػـ  

اليػةت  اػف اػاتاا  كينػزؿ  قكااار ػخاـ ااػا  تشػةيؿ  ال اة ب القةنـ   ػى أيخيكلك يػا ايةاػيا الة ضػا لااػةخم ثػك م
و الػػػ م ينػػػزؿ  قكاػػػا 6711ل لػػػةـ  11كقػػػةنكف اللقكاػػػةع    إلياػػػة أك خ ااػػػةا اك ػػػةع يبظ  ػػػة القػػػةنكف أك ا نضػػػاةـ 

ار خاـ ااكلنؾ ال يف يخ كف إلى إقةاا أم ت اع أك تنظيـ أك تشةيؿ ابظك  قةنكنةن  كالا ف اخل البيةم ااػا  نشػ  
وخ ك قكاا ار خاـ لةػؿ اػف يػ كا نظ يػةع أك 691 ـ/ أك تز زع الثقا ااة فب القة ااةع تاب  إلى االا الا خ ال ك 

وخ كاػػف 679ااػػةخم ت اػػى لتةييػػ  ااػػةخم الخاػػتك  اراةاػػب أك الػػنظـ اراةاػػيا ل اينػػا ا  تاة يػػا أك نظػػـ الخكلػػا  ـ/
للقػة  ال اػة ب   ػى  ايػع أفػ اخ  اة ػا الينػا اػكا  خ كالػ م ي يػز تطايػؽ ا6779ايناة ايثةؽ الش ؼ الصػةخ   ػةـ 

 ةةنع صةي م أك ةاي م يلتقخ أف لاة ص ا اةل  يااخ ك ي   لؾ اف القكانيفأ 

 6771أةتكا /تشػػ يف أكؿ  1تػػ خم أكضػػةع الاػػ كف  كقػػخ قةاػػع ا اك ػػا اػػف الاػػ نة  فػػب اػػ ف اػػك اػػ يـ فػػب  -ا
صػػػةاا أ الػػػا  -طاقػػػةن ل اصػػػةخ  ال اػػػايا  –ل اةبت ة ػػػةع  كأط ػػػؽ البػػػ ا  النػػػة    ػػػى الابت ػػػيف ااػػػة أخ إلػػػى قتػػػؿ كا 

صةاا ثاةنيا اف أف اخ الش طاأ كي ة  أف ا ف اك ا يـ  اته ةةف قخ شاخ ابت ة ةع فب اللةـ    كتـ 6771ا نة   كا 
صةاا انةع اف الا نة   ك  شػة ع ل نػا ل تبقيػؽ فػب البػةخ   أناة 6771ة ع البةكاا فب اللةـ ق ؿ قالاة قتؿ كا 

 لـ تظا  أيا نتةن  للا اةأ لةف 

رق قيػػا "ر ػػؿ  يػػ  ااػػاى" فػػب اتبت ػػز الاػػ طةع الناػػة  كاليتيػػةع ال تػػب يشػػتاه فػػب اقػػةليتاف قكا ػػخ الاػػ كؾ  -خ
ا اةز "إ ةخم التا يؿ ا  تاة ب  التب تصك    ى أناػة خك    ةيػا ل ناػة  كاليتيػةع الال ضػةع ل نبػ اؼ ارق قػب  
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لتقػػة ي  إلػػى أف ام اػػة تنتاػػؾ الاػػ طةع البقػػكؽ ارناػػةنيا كالقةنكنيػػا ل ابت ػػزاعأ كتشػػي  أك اػػف ت فضػػاف أاػػ  ف  ك ػػةخ
ةثيػػ ان اػػف الابت ػػزاع لػػـ يػػ تةاف  ػػ انـ  أك قضػػيف اةليلػػؿ اػػخخاربةةـ الصػػةخ م ضػػخ فأ ك  اػػايؿ ل قػػ كا اػػف  ػػ ق 

 كافقع  ب   ى الزكااأ  الا اةز إ  إ ا تكلى أبخ ارقة   ال ةك  الكصةيا   ى الا أم أك اليتةم  أك إ ا

للػػةـ  91ااػػت ؾ الخكلػػا كاػػةنؿ ار ػػ ـخ كاػػف ثػػـ قضػػك اة الةةاػػؿ لاػػيط تاةأ كيػػتبةـ قػػةنكف الاطاك ػػةع  قػػـ  -ق  
فػػػب  اػػػؿ الصػػػبةفا  كيبصػػػ اف  ايػػػع بقػػػكؽ النشػػػ  ااينتػػػيف  ػػػةاتيف  اػػػػة   6791للػػػةـ  91كالقػػػةنكف  قػػػـ  6796

 ةاةع الاانيا"خ ك"الخا  ال اة ي يا"أ "الاالااا اللةاا ل صبةفاخ ك"ا تبةخاع كالنق

و القةص اتةكيف ال اليةع ااف تبصؿ ال اليةع 67تقيخ لياية البؽ فب تةكيف ال اليةع  كيقضب القةنكف  قـ   -ك
  ى اكافقا بتى ياةناة ااة اا  ا اة  كلي  لاة بؽ ا اتننةؼ إ ا  ة  ال كا  اةل فض  ك فضع البةكاػا إنشػة  

و ك يػػػ ق اػػػف 96يييف  ك  تاػػػا  لنقةاػػػا الابػػػةايف اتليػػػيف قيةختاػػػة انياػػػاة  كيبػػػخ القػػػةنكف  قػػػـ  انظاػػػا ااػػػتق ا ل صػػػب
 القكانيف الاقيخم ل ب يا اشخم إنشة   اليةع ااتق اأ كتق ك الا خ فل يةن اف أيا انظاةع  ي  بةكايا ااتق اأ 

 يبا ػكف كثػةنؽ قةنكنيػا  كأ  ػااـ اػف ات بيػؿ ر ؼ ار ةنػ  الػ يف   6771كقخ قةاع البةكاا   ػى اػخا  اللػةـ  -ز
الػػػخكؿ ارف يقيػػػا  نػػػك  الصػػػب ا   ك ةػػػ  الضػػػاـ أناػػػـ تل ضػػػكا ل ضػػػ   ك يػػػ ق اػػػف أشػػػةةؿ اريػػػ ا  قػػػ ؿ ا تقػػػةلاـ 
كت بي اـ  ك ة ع الا طةع أف اثؿ   ق البة ع ف خيا  كأنه تـ اتقة  ار  ا اع القةنكنيا  لةف لـ تك خ أم تيةصػيؿأ 

 ػػػف "ا اك ػػػا اػػػف الضػػػكااط ال خيػػػخم" ل لاةلػػػا ار نايػػػا ال ا اػػػا فػػػب  6779فا اي /شػػػاةط  61كةشػػػيع البةكاػػػا فػػػب 
 الخقكؿ إلى ار اضب ال ياياأ 

    ػػى اػػبؽ ار ػػخا  إ ا طػػةلاكا 6771االيخيػػه فػػب  ةػػ ل اليػػةت  اػػف اػػاتاا /أي كؿ  قػػخ بػػ  اللقيػػخ القػػ افبةػػةف  - 
طا اػف الشػل  تبػع شػلة  تػخاكؿ الاػ طاأ كقػخ  ػة ع  ػ ق اتةيي  ايةابأ ك ة  أنه لف ياا  ربخ ااف ياػ ؽ الاػ 

ل تنايػػا انتقػػخ فياػػة بةلػػا اليكضػػى  ـ القػػ افب  نػػي  االااػػا القػػ افبالتصػػ يبةع الػػخ أيػػةـ اػػف تصػػ يبةع لاػػيؼ اراػػ 
 الاةنخم فب لياية  كأ  لاة لةية  الخاتك  كالقكانيف  كتصخم اف كصياـ "اةلاةفية ال يايا" ل اش ك ةع ارص بياأ 

 ػػػػف  زااػػػػة إصػػػػخا  قاػػػػؿ الثػػػػك م  قػػػػخ أ  نػػػػع ليايػػػػة اػػػػ ا ان ل ياخ أاػػػػة أ ػػػػـ الاػػػػ اا  الااػػػػتقا:   البذذذذرامق المسذذذذ قبمية -6
خاتك ل ا خ  اػؿ كنةقشػع الػض أبةػةـ  ػ ا الخاػتك  فػب الػ ض انةقشػتاة لتق ي  ػة أاػةـ ل نػا بقػكؽ ارناػةف الاناثقػا 

قكاػا  قةنكنةن  خيخان ل لقكاةع   ة  كزي  اللخؿ أنه اكؼ يقص   ف اللاخ الخكلب ل بقكؽ الاخنيا كالايةايا  ةاة تلخ 
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قطػػكاع  ػػةخم نبػػك  قطػػ  ال ػػ انـ كار  ػػة   كرقػػ  لإل ػػ ا اع ال نةنيػػاأ كتلاػػخع أةثػػ  اػػف اػػ م اةتقػػة أ ار ػػخاـ   ػػى
تلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف  كتػػخ ك الػػض الاينػػةع ال يايػػا ليػػت  ا يػػةع ا نتاةةػػةع ال اػػياا الاػػةاقاأ كخ ػػة اللقيػػخ 

إلػػى تقصػػيص اػػتا ا يػػة اع خك   لصػػنخكؽ الابتػػة يف ال يايػػيف  ايناػػة  6771القػػ افب فػػب اليػػةت  اػػف اػػاتاا /أي كؿ 
 ية  كنصؼ الا ية  اف اراكاؿ التب تـ اات خاخ ة اف الك يةع الاتبخم  خا يةن أ الا ا ية اع اف اراكاؿ ار نايا  كا

يصػؿ إلى أف تكضع   ق اراكاؿ فػب صػنخكؽ الابتػة يف كاراػ  ال يايػا اليقيػ مأ كأضػةؼ أف  ةنػخ  ػ ق اراػكاؿ الػ م 
  كأف تةػكف لاػـ أاػاـ اتثا  فب  اقت ؼ ارنشطا كيكزع   ػى اراػ  فػب باػةاةتاـيا يكف خك   ي   أف  177إلى 

 فب الاصة ؼ كاللقة اع الايةبياأ ةاة خ ة إلى تا يؾ ش ةةع النيط الاا كةا ل خكلا ل ياييف اليق ا أ 

إلػى إ ػةخم تااػي  خاػتك   6771فب أ اػط /أ   –فب إطة ق  –ات ة ةن إص بيةن  خ ة  كيقكخ ايؼ ارا ـ الق افب
لػػى التبػػكؿ الاي ةاػػب اػػف "ليايػػة الثػػك م" إلػػى "ليايػػة الخكلػػا"  كك ػػه انتقػػةخاع بػػةخم ل نظػػةـ ثةاػػع  ككضػػع ا  ليػػا ثةاتػػا  كا 

 الايةاب ال يابأ 

ل نػػا   يػػة ر ػػةخم  ية ػػا كتنظػػيـ الصػػبةفا ا نةاػػا أاػػيف ال  نػػا الشػػلايا  6779كقػػخ شػػة ع البةكاػػا فػػب اػػة  /ر ا  
قة  يػػا  كالثقةفػػا كار ػػ ـ  ك ػػخخ اػػف اللةاػػا   نػػي  الػػكز ا و ك ضػػكيا  ػػخخ اػػف الػػكز ا  اػػف ايػػناـ كز ا  التل ػػيـ  كال

الةتػػػػة  كالصػػػػبيييف  الػػػػخ أف كضػػػػلع كزا م الثقةفػػػػا كار ػػػػ ـ قطتاػػػػة الاػػػػنكيا ال خيػػػػخم لتطػػػػكي  القطة ػػػػةع الثقةفيػػػػا 
 كار  ايا كااؿ الناكض اا ة ع القطة ةع الاتلخخم كاف ايناة الصبةفاأ 

 الجزائر -6

ارناػػةف ك ػػب   ال نياػػيا الاػػاع الالنيػػا ابقػػكؽ يةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخمخقع ال زانػػ    ػػى اتصػػ:  المواثيذذق الدوليذذة -1
وخ ك"اتيةقيػا 6717 قتصةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا"  ا"اللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا كالبقكؽ 

تاييػػػز ضػػػخ الاػػػ أم" وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ ال6796التاييػػػز اللنصػػػ م"   القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ
و  ك"اتيةقيػػػػا انة ضػػػػا التلػػػػ ي  ك يػػػػ ق اػػػػف ضػػػػ ك  الالةا ػػػػا أك اللقكاػػػػا القةاػػػػيا أك ال إناػػػػةنيا أك الااينػػػػا" 6771 
وأ ةاػة صػةخقع 6771و  ك"اتيةقيا باةيػا اللاػةؿ الااػة  يف كأفػ اخ أاػ  ـ"  6771وخ ك"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  6717 

 وأ 6717لا بؽ اةللاخ الخكلب ل بقكؽ الاخنيا كالايةايا    ى "الا كتكةكؿ ا قتية م اركؿ" ا
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خقع ال زانػػ  ةػػ لؾ   ػػى اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  "ا تيةقيتػػةف الا قاتػػةف صػػك 
و 671و ك 67و  ك"ا تيةقيتػػػػػػةف الا قاتػػػػػػةف  6716و الالنيتػػػػػػةف اب يػػػػػػا الت اػػػػػػع كالايةكضػػػػػػا ال اة يػػػػػػا"  71و ك 19 

و 677  ػػى التػػكالبوخ ك "ا تيةقيتػػةف الا قاتػػةف   6717  6716الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى الاػػق م كاللاػػؿ ار اػػة م"  
  ػػى التػػكالبو  ك"ا تيةقيتػػةف الا قاتػػةف 6717  6716و الالنيتػػةف اانػػع التاييػػز فػػب اللاػػؿ كشػػةؿ الكظػػةنؼ"  666ك 
   ى التكالبوأ  6776  6711ص يف"  و الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقة616و ك 611 

 خقع   ياةخ   ى النبك التةلب    ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب ص تبيظع ال زان   ي  أف

  و التػب  ػب اشػت ةا اػيف اللاػخيف   ػى أناػة 6اللاخاف الخكليةف  إ ػ ف تياػي   تياػ  البةكاػا ال زان يػا الاػةخم   -
ةاؿ ل تص ؼ فب تق ي  الاصي   كفى الايط م   ى ث كاتاة الطايليا  كت ل ي  الق تا  اايا بةؿ بؽ ةةفا الشلك  

و اػف اللاػخ الػخكلب القػةص اػةلبقكؽ ا قتصػةخيا 61و فب ة  اللاخيف  كفب الاػةخم  6/1أف اة يشة  إليه فب الاةخم  
بخم كأ خافاةأ كتيا  البةكاا كا  تاة يا كالثقةفيا اف إاقة  بةلا التاليا لالض ارقةليـ يتلة ض اع ايثةؽ اراـ الات

و اف اللاخ الػخكلب 66و اف اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  كالاةخم  1أبةةـ الاةخم  
القةص اةلبقكؽ الايةايا كالاخنيا تياي ان يقضب ا لؿ القةنكف  ك ارطة  ال م تلاؿ الخكؿ خاق ه فياة يتل ؽ اتنظيـ 

و اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب 61اػػػف الاػػػةخم   1 – 1أ كتلتاػػػ  البةكاػػػا أبةػػػةـ اليقػػػ تيف ةعتنظياػػػالؽ فػػػب إنشػػػة  ااة اػػػا البػػػ
القػػةص اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا   تاػػ  اايػػا بػػةؿ البػػؽ فػػب أف تػػنظـ اب يػػا نظةااػػة التل ياػػبأ 

اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا اشػػاف بقػػكؽ  و اػػف اللاػػخ الػػخكلب القػػةص61اػػف الاػػةخم   1كتياػػ  البةكاػػا أبةػػةـ اليقػػ م 
كاانكليةع الػزك يف أثنػة  الػزكاا ك نػخ فاػقه   ػى أناػة   تاػ  اايػا بػةؿ القة ػخم اراةاػيا التػب يقػكـ   ياػة النظػةـ 

 ال زان مأ  القةنكنب

تيةقيػا القضػة  و التػب ت ػـز الػخكؿ ارطػ اؼ فػب ا 6"اتيةقيا القضة    ى  ايػع أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم"  الاػةخم   -
  ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أمخ ك لػػؾ ات اػػيخ ااػػخأ الااػػةكام اػػيف ال  ػػؿ كالاػػ أم فػػب خاػػةتي  ة الكطنيػػا كتشػػ يلةتاة  كةيةلػػا 

تشػػةؿ تاييػػزان ضػػخ الاػػ أمخ بيػػ   لتلػػخيؿ أك إلةػػة  القػػكانيف التػػب -ااػػة فػػب  لػػؾ التشػػ يع -التبقيػػؽ اللا ػػب لاػػ ا الااػػخأ 
وخ اشػػاف اػػن  الاػػ أم بقػػةن ااػػةكيةن ل   ػػؿ فياػػة 6ؼ/ 7ة اػػع قػػةنكف اراػػ مأ كالاػػةخم   اطػػع ال زانػػ   لػػؾ الػػخـ تلة ضػػا

وخ التػب تتل ػؽ اب يػا 1ؼ/ 61يتل ؽ ا نايا أطيةلاة لتلة ضاة اػع قػةنكف ال ناػيا ال زانػ م كقػةنكف اراػ مأ كالاػةخم  
قػةاتاـ لتلة ضػاة اػ وخ التػب تتل ػؽ اةلااػةكام اػػيف 61قػةنكف اراػ م كالاػةخم   عارشػقةص كب يػا اقتيػة  ابػؿ اػةناـ كا 
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الا أم كال  ؿ فب ةةفا اراك  الاتل قا اةلزكاا كالل قةع ارا ياخ أثنػة  الػزكاا أك  نػخ فاػقهخ ابيػ    تتلػة ض اػع 
وخ التػػب تتل ػػؽ اااػػ ك  بػػؿ النزا ػػةع اػػيف الػػخكؿ ارطػػ اؼ بػػكؿ تطايػػؽ أك تياػػي  6ؼ/ 67قػػةنكف اراػػ مأ كالاػػةخم  

 ا تيةقياأ 

ف تتل ضػةف لبػؽ الطيػؿ يو ال تػ61لاةخم  ايةقيا بقكؽ الطيؿ"  إ  ف تياي م اشاف اليق تيف اركلى كالثةنيا اف "ات - 
فػػب اليةػػ  كالك ػػخاف كالػػخيف  كابتػػ اـ بقػػكؽ ككا اػػةع الكالػػخيف فػػب تك يػػه الطيػػؿ كفػػى ااة اػػا بقػػه اط يقػػا تناػػ ـ اػػع 

اليقػػ تيف اػػكؼ تياػػ  اػػةلتكافؽ اػػع الػػنظـ القةنكنيػػا ال زان يػػا  قخ اتػػه الاتطػػك م  ابيػػ  إف ا لتزااػػةع الػػكا خم فػػب  ػػةتيف
و التب تتل ؽ اياةةنيا بصػكؿ 69 – 61- 61كقةصا الخاتك  ال م ينص   ى أف خيف الخكلا  ك ارا ـ  كالاكاخ  

الطيػػؿ   ػػى الال كاػػةع كالاػػكاخ اػػف ةةفػػا الاصػػةخ  الخكليػػا  ابيػػ  تطاػػؽ اػػع الكضػػع فػػب ا  تاػػة  اصػػ با الطيػػؿ 
بة ػػا إلػػى باةيتػػه  كفػػب  ػػ ا ارطػػة  اػػكؼ تياػػ  البةكاػػا ا لتزااػػةع الػػكا خم فػػب  ػػ ق الاػػكاخ كاضػػلا فػػب ا تاة  ػػة كال

 القةنكف الكطنبأ 

وخ التػػػب تتل ػػػؽ اػػػةلتبةيـ فػػػب الانةز ػػػةع اػػػيف الػػػخكؿ 6ؼ/ 76"اتيةقيػػػا باةيػػػا اللاػػػةؿ الااػػػة  يف كأاػػػ  ـ"  الاػػػةخم  - 
 أ ارط اؼ بكؿ تياي  أك تطايؽ ا تيةقيا

ارناػةف فػب  ل زانػ    ػى "إ ػ ف القػة  م لبقػكؽأاػة اةلناػاا ل اكاثيػؽ ارق يايػا  فقػخ كافقػع ا:  المواثيق اإلقميميذة -2
الل اػػػب  وأ ةاػػػة كافقػػػع   ػػػى "الايثػػػةؽ6711اراػػػ ـ"أ كانضػػػاع إلػػػى "الايثػػػةؽ ارف يقػػػب لبقػػػكؽ ارناػػػةف كالشػػػلك "  

 شاف الظـ الا خاف الل اياأ  خؽ   يهلبقكؽ ارناةف/الالخنؿ"خ كلةناة لـ تص

اف االااةع بقكؽ ارناةف  ك اػة  الاالااػةع الكطنيػا   ك ةفيتكاف  فب ال زان  ن :  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
كالانظاةع  ي  البةكاياأ كقخ تـ تااي  "ال  نا الكطنيا ا اتشة يا لت قيا بقكؽ ارناةف كباةيتاة" ااك ػ  ا اػـك 

اة تاة  ػػػة االااػػػا  اكايػػػا ااػػػتق ا تتاتػػػع اة اػػػتق ؿ الاػػػةلب كارخا م    6776  اػػػة  /ر ا 61 نةاػػػب صػػػخ  فػػػب 
تضػػط ع اااػػةـ ااتشػػة يا تتل ػػؽ اةل قةاػػا كارنػػ ا  الااةػػ  كالتقيػػيـ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةفخ كتػػـ تشػػةي اة   ػػى أاػػة  

ااػػةخم بقػػكؽ ارناػػةف   تلػخخم  كتقػػـك انشػػ  ثقةفػػا بقػكؽ ارناػػةف كا ا لػػا التشػػ يلةع الكطنيػا اػػف بيػػ  تكافقاػػة اػع
كالاشة ةا فب إ خاخ التقة ي  التب ت تـز الخكلا اتقخيااة إلى أ ازم اراـ الاتبخم ااك   التزااةتاة الاتيؽ   ياةأ كتقـك 

 ال  نا اي خاخ تق ي  انكم يتـ  فله إلى  ني  ال ااك ياأ 
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صةصػةتاةو فالضػاة يلاػؿ اةقتصػػةص  ػخخ اػف انظاػػةع بقػكؽ ارناػةف تتنػكع اقت تااػي ةػ لؾ فقػخ شػاخع ال زانػ  
وو 6711وخ ك"ال ااطػػا ال زان يػػا ل ػػخفةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػػةف"  6719 ػػةـ اثػػؿ  "ال ااطػػا ال زان يػػا لبقػػكؽ ارناػػةف"  

ناة اوو ك 6777كت قيا بقكؽ ارناةف"  كالضاة يتقصص فب الناكض ابقكؽ فنةع الينا اثؿ  " اليا نك  لباةيا 
 وأ6717"   الا اك ا ال زان يا /ف ع لانظاا "الليك الخكليا

 و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

قةنكنػػةن يتػػي  رانػػة  الاػػ أم ال زان يػػا اػػف زكا أ ناػػب البصػػكؿ   ػػػى  6771اػػة  /ر ا   61أصػػخ ع ال زانػػ  فػػب  -أ
بؽ الزكا فب تلخخ الزك ةع  كب ؼ  نايا كالختاـ  ةاة ي اب تبايف أكضةع الناة  فب اللاؿ  كيضيؼ قيكخان   ى 

 ط ك يا ارقة   فب زكاا الناة أش ك 

ا نةا ةن ياخؼ إلى ابة اا الياةخ فب النظةـ القضػةنب  كقػخ ا تاػع  6771اخأع البةكاا ان  نكفاا /تش يف ثةف  - 
ضػيةن اتااػػا قة 66اابةةاػا  6771  كقػةـ فػب خياػاا /ةةنكف أكؿ 6771الا  ػ  الػكطنب ل قضػة  اػ تيف قػ ؿ اللػةـ 

ااػػتقخاـ النيػػك  ك ػػخـ ابتػػ اـ الااػػةخم  كقةصػػا التػػب تبةػػـ اانػػا الابةاػػةمأ إ  أنػػه لػػـ يل ػػف  ػػف نتػػةن  تبقيقةتػػه بتػػى 
 قةضيةن لقيةااـ اا اةؿ تتلة ض اع ة ااا الااناأ  17 زؿ  6771أ كةةف قخ تـ فب اللةـ 6771ناةيا اللةـ 

 : قاتو الصعوبات والمع -5

يةؽ اةةفبته إبخل اللقاةع القطي م التب تالث    ى ااة  بقكؽ ارناػةف فػب الػا خأ اػكا  ااػة ياثؿ ار  ة   كا -أ
يق يه ار  ة  اف ضبةية كاضط ااةع أانيا  أك فياة يق يه ايةؽ اةةفبته اف انتاةةةع كا  ػ ا اع ااػتثنةنيا كقػكانيف 

و 6776و كقػةنكف اةةفبػا ار  ػة   6776تتلة ض اع ااةخم بقكؽ ارناةف   ى نبك اػة يػ خ فػب قػكانيف الطػكا م  
 وأ 6771كقةنكف  ايؿ اراكاؿ  

الظػة  م الةنياػا  كرق  ػة ااػةخ م الكفػةؽ  ك  ـ ال اكخ التب ا لتاة البةكاػا فػب الاػنكاع ارقيػ م لكضػع ناةيػا لاػ ق - 
اػػةنيا  كالتػػب التػػب تضػػانع  يػػكان  ػػف الااػػ بيف  يػػ  الاتػػك طيف فػػب  ػػ انـ ضػػخ ارن 6771الػػكطنب فػػب أكاقػػ  اللػػةـ 

شػػاخ  6771ااػػت ةاع لاػػة ال اة ػػةع الااػػ با  ػػخا "ال اة ػػا الاػػ ييا" ك  ػػـ اػػة بققتػػه اػػف تقػػخـ ناػػاب  إ  أف اللػػةـ 
انتةةاا قكيا فب  اكخ اةةفبا ار  ة   أك ن  اتصليخ ال اة ا الا ييا  ا يةتاة  كثةنيةن  اي  ف تبةلؼ ايف ال اة ا 

 67  كا تةةاػػػػه  ا يػػػػةع  اع طػػػػةاع نػػػػك ب اثػػػػؿ  ا يتػػػػه فػػػػب 6771 /تشػػػػ يف أكؿ الاػػػػ ييا كتنظػػػػيـ القة ػػػػخم فػػػػب أةتكا
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خياػػاا /ةةنكف أكؿ فػػػب اكشػػػةم  كالتػػػب ااػػػتاخفع بةف ػػػا تقػػػؿ  ػػخخان اػػػف القاػػػ ا  كالينيػػػيف ار ةنػػػ  أثنػػػة   ػػػكختاـ اػػػف 
صػةاا   ي  ػةأ كثةلثػةن  اػف اػيف  ناػيةع أا يةيػا كا يطةنيػا ك  ةن أ نايػ 61أ اةلاـ فب بقكؿ الات كؿ  كأفضع إلى قتؿ كا 

ل زانػػ   كخكؿ الاةػػ   ااػػي  ف تنظػػيـ "قة ػػخم اػػ خ الاةػػ   الل اػػب" ااػػخؼ ضػػ   الاصػػةل  ارا يةيػػا كالة ايػػا فػػب 
فا اي /شػػاةط  61الل اػػب  كالػػ م شػػف ا اػػ ا   اػػةع اتزاانػػا ااػػية اع ايققػػا اػػك يتب تاػػزم أكزك  كاػػك اػػ خا  فػػب 

 ااتاخفع ااةف  اايا كا اةز ش طاأ  6779

شػػي  التقػػة ي  إلػػى نقػػص ااػػتق ؿ القضػػة  فػػب ال زانػػ   كالتػػخق ع اللخيػػخم التػػب يتلػػ ض لاػػة اػػف  ةنػػ  الاػػ طا ت -ا
صخا  ة اللخيخ اف الق ا اع التب تالث    ػى  ػ ق ا اػتق ليا  كاػف الالػ كؼ أنػه تػـ  ػزؿ أبػخ القضػةم فػب  التنيي يا  كا 

يه ش كط اللخالا  ااا  انتقةخق تايي  النظةـ القضةنب الخ ابةةاا فب ا    تاخي  لـ تتكاف  ف 6771فا اي /شاةط 
تػػكاف  شػػ كط اللخالػػا فػػب الابةةاػػةع اػػكا  كةػػ لؾ  ػػخـ     بػػز  ايةاػػب الػػيف ػػف ط يػػؽ إ اػػة ق   ػػى قخاػػا اصػػةل

ال نةنيا التب تتاث  فياة بقكؽ الخفةع اشخم  كتقاؿ فياة ا ت افةع انتز ع تبع ارة اق  أك فب الابةةـ اللاػة يا التػب 
تقػـك اابةةاػا  اػة ييف كاػخنييف  إ  ك قكـ انظ  القضةية القةصا اااف الخكلا كالت ا  ك ي  ة اف اراػك  ارانيػا  ت

  تقاػػؿ أم ابػػةـ إ  الػػخ بصػػكله   ػػى ا تاػػةخ اػػف الابةاػػا نياػػاةأ كتك ػػخ  ػػ ق الابػػةةـ فػػب ك ػػ اف كقاػػنطيا كا يػػخا 
 كايشة أ 

ف اقت يػع خ  تػه اػف اػ ف إلػى رقػ   كقػ ؿ اللػةـ تلةنب الا كف اف التةخ  ك  ػز ال  ةيػا الصػ -خ  6771بيا كا 
كقلع ايف بيف كرق  إض ااةع فب الض الا كف ابت ة ةن   ى أبكاؿ الا كف كااػتا ع ا  تقػة ع ليتػ اع طكي ػا 

اػػي  ا  تبقيقػػةع بػػكؿ أكضػػةع الاػػ كف نتي ػػا  6771قاػػؿ تقػػخيـ الاتااػػيف ل ابةةاػػا  كقػػخ أاػػ  كزيػػ  اللػػخؿ فػػب اللػػةـ 
اػ نةنأ  61ه شةةكل اف الا نة   كنتي ػا لاػ ق التبقيقػةع تػـ  ػزؿ بػ ا  الاػ ف فػب اػ نيف  كتةييػ  ارخا م فػب ت قي

كتاػػا  البةكاػػا ل  نػػا الخكليػػا ل صػػ ي  ارباػػ   كا نػػةا  اراػػـ الاتبػػخم ارناػػةنب ك اليػػا الاػػ ؿ ارباػػ  ال زان يػػا 
ب انظاػةع بقػكؽ ارناػةف ازيػة م الاػ كف التةالػا ل  اػةع ازية اع خك يا ل ا كف  ي  اللاة يا  لةف   تاا  لا اقا

 اللاة يا أك لكزا م الخاق يا  أك لا اةز ا بت ةزأ 

اف الخاتك  بؽ تةكيف ال اليةع  كاع  لؾ فيف قةنكف الطكا م كالق ا اع البةكايا تبػخ اصػك م  16تةيؿ الاةخم  -ق
ظاػػةع  يػػ  البةكايػػا  كتػػ فض إاػػخا  أم أاػػاة  كاضػػبا اػػف  ػػ ق الب يػػا  كقػػخ  فضػػع البةكاػػا تاػػ يؿ الػػض الان

قةنكنيا لا ا ال فض  كتاتة ؽ ار  ا اع البةكايا ل نظ  فب الت قيص كفتةن طكي ن قخ ياتخ للخم شاك أ كياةف لكزا م 
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الخاق يا بؿ أم انظاا إ ا  أع فياة تاخيخان لاػ طا البةكاػا أك لألاػف كالنظػةـ فػب الخكلػاأ ةاػة تبػتـ القػكانيف بصػكؿ 
الانظاةع  ي  البةكايا   ى اكافقا كزا م الخاق يا قاػؿ ت قػب أم أاػكاؿ قة  يػاأ كتاػتة ؽ  ػ ق الاكافقػا كقتػةن طػكي نأ 
كتتبػػ   البةكاػػػا اانظاػػػةع بقػػكؽ ارناػػػةف  يػػػ  البةكايػػػا  كتشػػةك  ػػػ ق الانظاػػػةع اػػف أف البةكاػػػا تقػػػكـ اا اقاػػػا 

اػة  كتػخقؿ الاػ طةع لل ق ػا ابةك تاػة ل تبقيػؽ فػب الػض  كاتياة  كتل قػؿ بصػكلاة   ػى أاػةةف  ةاػا للقػخ ا تاة ةت
 ا نتاةةةعأ 

ينص القةنكف   ى ض ك م البصكؿ   ى اكافقا  اايا اف كزا م الخاق يا قاؿ قيةـ اربزا  الايةايا  ةاة يبظ   -ك
  أبزا  اف تةكيف اربزا    ى أا  خينيا أك طةنييا  كقخ  فضع البةكاا فب الانكاع ارقي م  خم ط اةع لتااي
  ةاػػة لػػـ 6776ايناػػة  "بػػز  كفػػة " اػػخ كل ا تاػػةط أ ضػػةنه الاالااػػيف ا ااػػا ارنقػػة  اراػػ اب الابظػػك م انػػ   ػػةـ 

 أ 6771تات   ل ط   الاقخـ اف ال ااا الخياق اطيا ان  اللةـ 

 كتتاثؿ أ ـ الا اا  الااتقا يا لتلزيز بقكؽ ارناةفخ فب ااتب  :  البرامق المس قبمية -6

ايصػخا  قػةنكف  6777ا اا  تلزيز "الكنةـ الاخنب"  ك"الا ـ كالاصةلبا الكطنيا"  كقخ اخأع  ػ ق الاػ اا  فػب اللػةـ  -أ
"الكنػةـ الاػخنب" الػ م اػن   يػكان  ػف أ ضػة  ال اة ػةع الااػػ با ااػف ناػ كا اللنػؼأ كفػؽ شػ كط ابػخخم ك"ايثػةؽ اػػف 

%أ ياػػا  ل ػػ ني  79خ11اقةاػػؿ ا تػػ اض% 1146ااكافقػػا  -طاقػػةن ل ايةنػػةع ال اػػايا -أ ػػؿ الاػػ ـ كالاصػػةلبا" بظػػب 
ال زانػػ م اةتقػػة  ار ػػ ا اع الضػػ ك يا ل اضػػب قيػػخاةن فػػب تنييػػ   اليتػػه ل اصػػةلبا كيتضػػاف قػػ ا اع  يػػك  كتلكيضػػةع  
كا  ػػػةخم إخاػػػةاأ كنطةلػػػ  انظاػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف أف تػػػتـ  ػػػ ق ار ػػػ ا اع كفػػػؽ شػػػ كط ابػػػخخم  كالنظػػػ  ا خيػػػا فػػػب 

لضػػػبةية كانظاػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف  التػػػب تلتا  ػػػة تي اػػػا ارفػػػ ع اػػػف اللقكاػػػا  كتت ة ػػػؿ بقػػػكؽ  بظػػػةع أاػػػ  اا
 الضبةية  كتت ة ؿ إنشة  ل نا ل تبقيؽ فب ال زان أ 

قطػػا ل تنايػا اػػختاة أ اػع اػػنكاع تقصػص لاػػة الخكلػا اكازنػػا 6771أا يؿ/نياػةف  69أ  ػف  نػػي  ال ااك يػا فػػب  - 
  اػػف أ ػػؿ تػػخ يـ الناػػك ا قتصػػةخم  كأ طػػع أكلكيػػا لاةةفبػػا الاطةلػػا  ثػػـ الاػػةف  ا يػػة  خك   أا يةػػب 11اقػػخا  ة 

اػػػخاخ ار يػػػةؼ اةلةا اػػػة  كالةػػػةز  كتطػػػكي  الز ا ػػػا كخ ااػػػة  كتب يػػػا ايػػػةق الابػػػ  كالتطػػػكي  الاتػػػكازف  كقطػػػةع النقػػػؿ كا 
  تنايػا ال نػػك  انبػػك زيػػةخم تاكيػؿ ا نػػةا 61/6/6771ل انػةطؽأ كفػػب  ػ ا ارطػػة  قػػ   ا  ػ  الػػكز ا  ال زانػ م فػػب 

ا يػػة  ليصػػؿ إلػػى أةثػػ  اػػف قااػػا ا يػػة اعأ كياػػخؼ ا نػػةا  تنايػػا ال نػػك  إلػػى تباػػيف ظػػ كؼ بيػػةم اػػةةف  6791
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 شػةؿتنايػا ال نػك   شػ  ك يػةع تالانةطؽ الصب اكيا  كانػة  انػةزؿ  كتزكيػخ الانػةطؽ اايػةق الشػ  أ كيشػاؿ ا نػةا  
 % اف ااةبا أ اضب ال زان أ 17أةث  اف 

 

 الصومال -9

انضػػـ الصػػكاةؿ إلػػى أ اػػع اػػف اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم ال نياػػيا الاػػاع لبقكقةرناػػةفخ ك ػػب  :  المواثيذذق الدوليذذة -1
وخ ك"اتيةقيػا 6777"اللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاياخ كالبقكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا" 

وخ ك"اتيةقيػػا انة ضػػا التلػػ ي  ك يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا أك 6791لنصػػ م"  القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ال
خؽ تصػػخكف أف و 6776وخ ةاػػة كقػػع   ػػى "اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  6777ل إناػػةنيا أك الااينػػا"  اللقكاػػا القةاػػيا أك ا

ةاػػػيا" اشػػػاف تقػػػخيـ   ياػػػةأ ةاػػػة انضػػػـ إلػػػى "الا تكةػػػكؿ ا قتيػػػة م اركؿ ل لاػػػخ الػػػخكلب القػػػةص اػػػةلبقكؽ الاخنيػػػا كالاي
وخ ككقع   ى "الا كتكةكؿ ا قتية م  تيةقيا بقكؽ الطيػؿ"خ اشػاف اشػت اؾ ارطيػةؿ فػب 6777شةةكل اف قاؿ ارف اخ  

وأ انضػػـ الصػػكاةؿ أيضػػةن إلػػى ثػػ   اػػف اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا 6771النزا ػػةع الااػػ با  
  ػػػػى  6716– 6777و الالنيتػػػػةف اةلاػػػػق م كاللاػػػػؿ ار اػػػػة م"  671و ك 67 ابقػػػػكؽ ارناػػػػةفخ ك ػػػػب  "ا تيةقيتػػػػةف 

 وأ 6716و القةصا اانلةلتاييز فب اللاؿ كشةؿ الكظةنؼ"  677التكالبوخ ك"ا تيةقيا 

لبقػػػكؽ ارناػػػةف كاةلناػػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػػا  فقػػػخ انضػػـ الصػػػكاةؿ إلػػى "الايثػػػةؽ ارف يقػػب  : المواثيذذق اإلقميميذذذة -6
كافػػؽ   ػػى "الايثػػةؽ ك وأ ةاػػة انضػػـ إلػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب اراػػ ـ" 6711 الصػػةخ   ػػةـ كالشػػلك " 

 خكف أف تصخؽ   يهأالل اب لبقكؽ ارناةف/الالخؿ" 

اف االااةع بقػكؽ ارناػةف  فل ػى الااػتكل ال اػاب  كاعيك خ فب الصكاةؿ  خم أن:  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
  ةاػة 6771تاااع كزا م لشنكف ال نايف كاراػ م ااػخؼ الناػكض ااكضػةع الناػة  فػب التشػةيؿ الػكزا م ارقيػ   ػةـ 

تاااع االااا كطنيا ااتق ا لبقكؽ ارناةف فب  ااك يػا "أ ض الصػكاةؿ" اااػة خم ا نػةا  اػيةخم القػةنكف كاراػف 
ةا  اراػػػـ الاتبػػػخم ارناػػػةنب  كل نػػػا ا لاةنيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب ا  ػػػ  ار يػػػةف فػػػب  ااك يػػػا "أ ض التػػػةاع لا نػػػ

 الصكاةؿ" أيضةنأ 
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ةػ لؾ تك ػػخ الػػض الانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا اللةا ػػا فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف اثػػؿ شػػاةا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب "أ ض 
ا كانظاةع اراـ الاتبػخم اللةا ػا فػب الصػكاةؿ اثػؿ الصكاةؿ"أ كيلاؿ الضاة فب ش اةا اع انظاةع ار ةثا الخكلي

"ا تبػػػةخ الصػػػكاةلب الناػػػةنب ل اػػػع الشػػػاؿ"  ك ػػػب انظاػػػا  يػػػ  بةكايػػػا تلاػػػؿ اةلتلػػػةكف اػػػع ا نػػػةا  اراػػػـ الاتبػػػخم 
  "كا ةػػز لبقػػكؽ ارناػػةف تػػةاع ل ةالػػا 6776 ارناػػةنب كايكضػػيا اراػػـ الاتبػػخم الاػػةايا لشػػنكف ال  نػػيف انػػ  اللػػةـ

اػػخ ـ اػػف ا نػػةا  اراػػـ الاتبػػخم ارناػػةنب كيقػػـك اتػػخ ي  الطػػ   كتقػػخيـ قػػخاةع قةنكنيػػا  6776ااػػ   ػػةـ    اػػة" ت
باةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف  إلػػى إطػػة  اػػلياة ل تػػ كي  راػػت اتي يا ا ةنيػػا ل الػػكزيفأ كتاػػلى كةػػة ع اراػػـ الاتبػػخم  فػػب 

  ك اة ةع بقكؽ ارناةف الصكاةليا اف أ ؿ الاتبخم إقةاا شاةا لباةيا ك صخ بقكؽ ارناةف  تضـ كةة ع اراـ
  صخ ت ةكزاع بقكؽ ارناةف كتبخيخ ا ات ةاةع فب ا ةلب الباةيا كتلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةفأ 

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

تخ اػه بةكاػا إيطةليػة كيناػقه  ةعاش كع لانة  الا ـ كالاصةلبا   ى صليخ الاقةطل 6771اخأ فب أا يؿ/نياةف  -أ
ا نةا  اراـ الاتبخم ارناةنب  كياخؼ الاش كع إلى تاةيف الا تالةع الاب يا اف اقتيػة  إخا اتاػة الاب يػا  كالااػةخ م 
نشة  ا ةل  إ ةثيا   ى صليخ الاقةطلةع فب  اكـ الا خ  اع الاخ  اانطقا  إلى الاصةلبا   ى صليخ الاقةطلا كا 

 صكاةؿأ اةم فب كاط ال

% ل ناػة  17اتقصيص بصا  6771خيااا /ةةنكف أكؿ  7أصخ   ني  البةكاا ا تبةخيا ا نتقةليا ق ا ان فب  - 
اليػػـك نياػػه  أصػػخ   نػػي  فػػب ةػػؿ االااػػةع البةكاػػا ل ناػػة   ااػػة فػػب  لػػؾ القخاػػا الاخنيػػا كالا ػػةل  الاب يػػا  كفػػب 

  ػى  بةكاػاالل ناػة   كاػخأع  بةكاػا الالااػةع % اف كظةنؼ ةػؿ ا67ص " ا اكاةن اشةااة يقصأ ض الصكاةؿ"
 اليك  فب تلييف ناة  ةا ضة  فب الا ةل  الاب يا القةنااأ 

 فب ا ةلب التنايا كا  ةخم الانة أ  ز تقخـ ةاي اب  اع إ ـ النااب   ى "صكاةلب  نخ"  قياع بةلا اف الا - ػ

يةخ اػػ"ضػػط ا  الػػخاق ب انػػ  انايػػة  نظػػةـ الػػ ني  لػػةنب الصػػكاةؿ بةلػػا اػػف التيةػػؾ كا ي:  قذذاتو الصذذعوبات والمع -5
  كاناية  البةكاا الا ةزيا كايةخم بةـ القةنكفأ ك خا ارق يـ الشاةلب ال م ن   فب تبقيؽ قخ  اػف 6776 ةـ  "ا م

قةاػػا نظػػةـ ايةاػػب  كأ  ػػف ااػػتق  ن اةاػػـ خكلػػا "أ ض الصػػكاةؿ"  لػػـ تبػػز   ػػى أم ا تػػ اؼ خكلػػب  كةػػ ا  ا اػػتق ا  كا 
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رقػػ  فػػب  نػػك  كاػػط الصػػكاةؿ الػػ م أ  ػػف بةاػػةن  اتيػػةن اةاػػـ "اكنػػع  نػػخ"  فقػػخ ظ ػػع اقيػػا أقػػةليـ الػػا خ نااػػةن  إق ػػيـ
 ل نزا ةع اللاة يا الاا باأ 

إ ػةخم التا يػؿ ع ا نةا ػةن لتقػخي  ابتية ػة 6771ةـ اخأع اراـ الاتبخم كالانؾ الخكلب فب الل:  البرامق المس قبمية -6
كالتلػػػةفب ا نتقػػػةلب  كقطػػػا قااػػػيا ر ػػػةخم ار اػػػة  كالتنايػػػا ل صػػػكاةؿ  ااشػػػة ةا الاػػػ طةع الصػػػكاةليا كاالااػػػةع 

 اة  كالتنايا  كخقؿ ا اب ه ارقي م كيضػع الاشػ كع  خاخ اش كع إطة  إ ةخم ارإالا تاع الاخنب كالاةنبيفأ كقخ تـ 
ارطػة   ػك تلزيػز الاػ ـ  كالبػخ اػف اليقػ   كاػكؼ الاػخؼ ال نياػب لاػ ا  أ ك لقاػ  اػنكاع قةخاػا ارااقيةع الكطنيا

يقخـ ةيطة   ةـ ةػؿ التػخق ع التناكيػا فػب الصػكاةؿ فػب الاػنكاع القةخاػاأ ةػ لؾ بػخخ ف يػؽ اراػـ الاتبػخم أكلكيػةع 
 اػػة  كالتنايػػاأ نظػػةـ اراػػـ الاتبػػخم فػػب تقػػخيـ الااػػة خاع ل شػػل  الصػػكاةلب  اػػةلتكازم اػػع أكلكيػػةع إطػػة  إ ػػةخم ار

كي ةػز اركلكيػػةع   ػػى خ ػػـ ا اػػتق ا  فػػب  نػػك  كاػط الصػػكاةؿ اتقكيػػا الاالااػػةع الييخ اليػػا ا نتقةليػػا  ك ػػك الاػػخؼ 
ال م   ياةف تبقيقه إ  اف ق ؿ بكا  الاصةلبا  كتقخيـ القخاةع الا با ل اةةف كتبقيؽ تبايف ا بكظ فب بيةم 

 الصكاةلييف كتتضاف  نةص  القطا  

 خ ـ القخ اع الاالاايا ل االااةع ال نيايا كارخا م الاب ياأ  -أ

خ ػػـ إ اػػة  بةػػـ القػػةنكف كاراػػف كاقةصػػا اػػف قػػ ؿ الشػػ طا كنػػزع الاػػ    كا  ػػةخم ا نػػخاةا كتػػكفي  القػػخاةع  - 
ا  تاة يا الا با  ا  البةكاا ا تبةخيا ا نتقةليا كالبةـ الاب ب  كقةصا اػف قػ ؿ با ػا "اللػكخم إلػى الاػخا  "  

 كالقخاةع الصبيا الض ك ياأ 

  اكع الاش خيفأ تكفي  ااة خاع  ة  ا ل -ا

 التشةيؿ اف أ ؿ الا ـأ  -خ

 

 المءرب -8

خقع الاا ةا الاة ايا   ػى اتيةقيػةع اراػـ الاتبػخم ال نياػيا الاػاع الالنيػا ابقػكؽ ارناػةف ص:  المواثيق الدولية -1
وخ 6797ةفيػػا" ك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثق
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وخ ك "اتيةقيػا القضػػة    ػػى  ايػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ 6797ك"اتيةقيػا القضػػة    ػػى  ايػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  
وخ ك"اتيةقيػػػػػا بقػػػػػكؽ الطيػػػػػؿ" 6771 يا كالااينػػػػػا"و  ك "اتيةقيػػػػػا انة ضػػػػػا التلػػػػػ ي  كالالةا ػػػػػا ال إناػػػػػةن6771الاػػػػػ أم"  

وأ ةاػػة صػػػةخقع   ػػى "الا كتكةػػػكليف ا قتيػػػة يف 6771ف كأفػػ اخ أاػػػ  ـ"  و  ك"اتيةقيػػا باةيػػػا اللاػػةؿ الااػػػة  ي6771 
و  كايػع ارطيػةؿ  كااػتة ؿ ارطيػةؿ فػب 6776 تيةقيا بقػكؽ الطيػؿ" اشػاف اشػت اؾ ارطيػةؿ فػب النزا ػةع الااػ با  

 وأ 6776الاةة  كالاكاخ اراةبيا  

الثاةنب الالنيا ابقكؽ ارناػةف  ك ػب  "ا تيةقيػا  قػـ انضـ الاة   ة لؾ إلى ااع اف اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا 
و الاتل قتػةف اةلاػق م 671و ك 67و  ك"ا تيةقيتػةف  6719و الاتل قا ابػؽ التنظػيـ النقػةاب كالايةكضػا ال اة يػا"  71 

يػز فػب الاتل قتػةف اةلقضػة    ػى التاي و666و ك 677  ك"ا تيةقيتةف    ى التكالبو 6719  6711كاللاؿ ار اة م"  
و الاتل قتػػػةف اانػػػع ااػػػتقخاـ ارطيػػػػةؿ 616و ك 611  ػػػى التػػػكالبو  ك"ا تيةقيتػػػػةف   6711  6797شػػػةؿ الكظػػػةنؼ"  

   ى التكالبوأ  6776  6777القةص يف" ك 

 خ   ى النبك التةلب  رنيا ال ة  تبيظع الاا ةا   ى الض أبةةـ ا تيةقيةعكقخ  

وخ   تلتا  نيااة ا زاػا ااػة ك خ ااػة اشػاف تاػكيا 66اللنص م"  الاةخم  اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز  -
تياػي  ا تيةقيػا أك تطايقاػة  بيػ  ا تاػ ع الاا ةػا أف أم نػزاع تةػكف ط فػةن فيػه قةصػا النزا ةع ايف الخكؿ ارطػ اؼ 

 ي ـز اكافقا  ايع ارط اؼ  اع الص ا بتى ياةف إبةلته لابةاا اللخؿ الخكلياأ 

وخ التب تتل ؽ اةلااةكام أاةـ القةنكفخ 6انة ضا  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  إ  ف اقصكص الاةخم   "اتيةقيا -
كبظػػ  التاييػػز ضػػخ الاػػ أمخ اػػا  تتلػػة ض أبةػػةـ  ػػ ق الاػػةخم اػػع الاتط اػػةع الخاػػتك يا التػػب تػػنظـ قكا ػػخ الق فػػا فػػب 

التػب تتل ػؽ اةلتاػةكم فػب ب يػا وخ 1ؼ/  61الاػةخم  ف رق  اقصػكص الاا ةاخ كاع أبةةـ الش يلا ارا اياأ كا   
وخ التب تتل ؽ اةلااةكام ايف اراكيف فياة يقص 6/ ؼ 7التنقؿ كاقتية  ابؿ الاةف كارقةااأ ةاة تبيظ   ى الاةخم  

خم وخ التػػب تتل ػػؽ اةلتاػػةكم فػػب ااػػةنؿ الػػزكااخ ك اطػػه اابةػػةـ الشػػ يلا اراػػ اياأ كالاػػة61رطيػػةؿأ كالاػػةخم  ا ناػػيا 
 رط اؼ  نخ تطايؽ أك تياي    ق ا تيةقياأ ا ايف الخكؿاة وخ التب تتل ؽ اابةةـ بؿ النزا ةع 67 



240 

 

وخ أصخ ع الاا ةا إ  نةن   تلت ؼ ااك اػه اةقتصػةص ال  نػا الانصػكص 67"اتيةقيا انة ضا التل ي "  الاةخم   -
و 66م اركلػػى اػػف نيػػ  الاػػةخم كتبيظػػع   ػػى الاػػةخم    ياػػة فػػب  ػػ ق الاػػةخم  ك  تلتاػػ  نياػػاة ا زاػػا ااػػة ك خ فػػب اليقػػ  

 القةصا ابؽ خكلا ط ؼ فى تقخيـ شةكل ضخ خكلا ط ؼ أق لأ 

وخ التػب تتل ػؽ ابػؽ الطيػؿ فػب ب يػا اليةػ  كالك ػخاف كالػخيف  كابتػ اـ بقػكؽ 61"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  الاػةخم  قػـ   -
 تنا ـ اع قخ اته التطك ياأ ككا اةع الكالخيف فب تك يه الطيؿ لااة اا بقه اط يقا 

اػػيف الػػخكؿ اػػة وخ التػػب تتل ػػؽ ابػػؿ النزا ػػةع 6ؼ/ 76"اتيةقيػػا باةيػػا اللاػػةؿ الااػػة  يف كأفػػ اخ أاػػ  ـ"  الاػػةخم  قػػـ   -
 ارط اؼ بكؿ تطايؽ أك تياي  ا تيةقياأ 

  لبقػكؽ ارناػةف فػب اراػ ـ" ة  مكاةلنااا ل اكاثيؽ ارق ياياخ كافؽ الاة     ى "إ  ف الق:  المواثيق اإلقميمية -2
   ةاة صةخؽ   ى الايثةؽ ارف يقى لبقكؽ ارناةف كالشلك أ"الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/ الالخؿ"كة ا   ى 

الاينػػػةع الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف اػػػخ ان اػػػف صػػػنكؼ تػػػكاف ع فػػػب الاا ةػػػا ةػػػؿ :  مؤسسذذذات حقذذذوق اإلنسذذذان - 3   
بقػػكؽ ارناػػةف  إلػػى الاالااػػةع الكطنيػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  إلػػى الانظاػػةع الايةةػػؿ البةكايػػا ااث ػػا فػػب كزا م 

 يػػ  البةكايػػا التػػب ةػػةف الضػػاة فػػب ط يلػػا انظاػػةع بقػػكؽ ارناػػةف التػػب تاااػػع   ػػى الاػػةبا الل ايػػا  إ  أنػػه تػػـ 
اػػػ  الا  ػػػ    كتكزيػػػع اةكنةتاػػػة   ػػػى الػػػض ال اػػػةع  اع الصػػػ اأ كيلت6771إلةػػػة  كزا م بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب اللػػػةـ 

ا اتشة م لبقكؽ ارناةف فب الاة   أكؿ ناة ا الاالااةع الكطنيا فب اللةلـ الل ابو كقخ تاا  فب أا يؿ/ نياػةف 
يتي  لػه  6776ااك   أا  ا ةب  كقخ اخأ ابخكخ ا قتصةص كا اتق ليا  لةف تـ تطكي ق اقةنكف  خيخ  ةـ  6777

تاشػػى اػػع "ااػػةخم اػػة ي "أ كيقػػتص الا  ػػ  اااػػة خم الا ػػؾ فػػب صػػ بيةع أكاػػع  كخ  ػػا أةاػػ  اػػف ا اػػتق ليا ت
صػػػػخا   ابقػػػػكؽ ارناػػػػةف كباةيتاػػػػة كضػػػػاةف الشػػػػنكف الاتل قػػػػا ااة اػػػػتاة كالناػػػػكض ااػػػػة اػػػػف قػػػػ ؿ إاػػػػخا  اا ا   كا 

النصػػكص التشػػ يليا اػػع الالة ػػخاع الخكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التػػب تنضػػـ اناػػ ةـ التكصػػيةع  كت قػػب الشػػةةكلخ كابػػ  
ا ةاخ كنش  ثقةفا بقكؽ ارناةف  كصيةنا بقكؽ الاةة اا الااة  يفأ كيصخ  الا    تق ي ان انكيةن  ف بةلػا إلياة الا

بقػػكؽ ارناػػةف فػػب الاةػػ    كتقػػة ي  قةصػػا  ػػف الػػض ااةاػػه اثػػؿ تيقػػخ الاػػ كفأ كلػػه اكقػػع   ػػى شػػاةا الال كاػػةع 
 وأ www.ccdh.org.maالخكليا ارنت نعو  
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تااػػػػػ  ااك ػػػػػ  ا اػػػػػكـ ا ةػػػػػب فػػػػػب  الػػػػػ ل ة م لبقػػػػػكؽ ارناػػػػػةف "خيػػػػػكاف الاظػػػػػةلـ"خكيتةةاػػػػػؿ اػػػػػع الا  ػػػػػ  ا اتشػػػػػ
خ اقصػػخ  فػػع الاظػػةلـ كتةا ػػا الااػػةـ التػػب يضػػط ع ااػػة ةػػؿ اػػف ال اػػةز القضػػةنب كالا  ػػ  ا اتشػػة م 7/66/6776

ينظػ  فػب لبقكؽ ارناةفأ كيقتص ااااا التاكيا  ي  القضػةنيا ل نزا ػةع التػب تنشػا اػيف إخا اع الخكلػا كالقػكاص  ك 
الكاػةطا التػب يػ ل أف اػف شػاناة أف ت فػع اػة ثاػع  الشةةكل كالتظ اةع اف الا طةع اللةاا كارخا يا  كيقكـ اااة ب

 لخيه اف تلاؼأ كيا ؾ ة لؾ قكم اقت ابيا لإلص   التش يلب كارخا م كالقضةنبأ 

تشػػةيؿ " ينػػا لإلتصػػةؼ كالاصػػةلبا" ااػػخؼ طػػب صػػيبا الق كقػػةع الاػػةاقا  9/6/6771أ  ػػف اللة ػػؿ الاة اػػب فػػب 
لبقكؽ ارناةف فب الاة   اتق ي  التاكيا اللةخلا  ي  القضةنيا  ك ا  الض   ااقة اا تةيؿ ارنصةؼ ك خ ا  تاػة  

أكصػػى ا قػػص ك   كااػػتة قع أ اةلاػػة نبػػك  ػػةايف  6771كا  ػةخم ا نػػخاةاأ كقػػخ تشػػة ع ال  نػػا فػػب ينةي /ةػػةنكف ثػػةف 
و شقصةن  ـ ضػبةية  نتاةةػةع بقػكؽ ارناػةف كااػتبقكف لتلكيضػةعأ ةاػة أكضػبع 7617لتق ي  ال  نا ااف  خخ  

و 691و شقصػػةن قت ػػكا  ايػػةن ا صػػةص القػػكاع البةكايػػا فػػب اظػػة  اع كابت ة ػػةع  كأف  ػػخخ  166ال  نػػا أف  ػػخخ  
 و شقصةن ةةنكا التق يف فب ا كف ا ياأ 11تقةؿ ااتاخاخيا  ةاة بخخع نبك  رق يف قت كا فب  ظ كؼ ا 

كتتنكع الانظاػةع  يػ  البةكايػا الالنيػا ابقػكؽ ارناػةفخ فيقػتص الضػاة اةقتصػةص  ػةـ اثػؿ  "ال اليػا الاة ايػا 
اثػؿ  "اتبػةخ و  كيقػتص الضػاة ابقػكؽ فنكيػا 6711و  ك"الانظاا الاة ايا لبقكؽ ارناةف" 6797لبقكؽ ارناةف"  

وأ ةاػػة يقػػتص الضػػاة اػػاف ع الينػػا فػػب بقػػكؽ ارناػػةف اثػػؿ  "ا ةػػز بقػػكؽ 6771اللاػػؿ لػػخا  الاػػ أم فػػب التنايػػا"  
صػػ   القػػةنكف  كالت ايػػا   ػػى بقػػكؽ ارناػػةف"   وأ كتضػػـ  ػػ ق الانظاػػةع ف  ػػةن 6777ارناػػةف ل خ ااػػةع كارابػػة  كا 

 وأ 6771ةع الاة ايا"  لانظاا خكليا ك ى  "انظاا الليك الخكليا/الا اك 

انظاا بقكؽ إناةف اف الاة   كاك يتةنية كال زان  كتػكن  كليايػة كالػض انظاػةع الاا ػ  "تناػيقيا  61كقخ أااع 
اة ايا لبقكؽ ارناةف" ااخؼ تلزيز الل قػةع اػيف الانظاػةع البقكقيػا الاة ايػا  كتاػةخؿ القاػ اع فياػة ايناػة  كاللاػؿ 

كالناػػػكض ااػػػةأ كتاةػػػيف الب ةػػػا الاة ايػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف اػػػف القيػػػةـ اػػػخك  ة   ػػػى اػػػف أ ػػػؿ باةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف 
اػػػة  /ر ا   17الااػػػتكييف الػػػخكلب كال اػػػكمأ كقػػػخ  قػػػخع التناػػػيقيا ا تاة اػػػة التااياػػػب فػػػب الاا ةػػػا الاة ايػػػا يػػػـك 

اة ايػػا لبقػػكؽ   كأقػػ ع نظةااػػة اراةاػػب  كا نػػةا   اػػؿ أكلػػبأ كاقتػػة  ار اػػةع التااياػػب  نػػي  ال اليػػا ال6771
ارناةف ةاناؽ  ةـ ل تنايقيا  ك ني  الانظاا الاة ايا لبقكؽ ارناةف نةناةن له  كق    قخ ا تاةع "ا    التنايقيا" 

 الخ  ةايف فب تكن  تضةانةن اع ال ااطا التكنايا لبقكؽ ارناةفأ 
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 و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

 خيػخ لألاػ م يقػـك   ػى ااػخأ الااػةكام اػيف الاػ أم كال  ػؿ فػب   ةيػا اراػ م كفػب اػف الػزكاا  كالااػةكام إق ا  قةنكف  -أ
ايف الانع كالكلخ الابضكنيف  ك لؿ الك يا فب الزكاا بقةن تاة اه ال شػيخم باػ  اقتية  ػة كاصػ بتاة  ةػ لؾ ياػةكم 

ا تيػةقب اػيف الػزكا كالزك ػا تبػع ا اقاػا القضػة   ةاػة فب البقكؽ كالكا اةع ايف الزكا كالزك ا  كأق  أبةةـ الط ؽ 
انع القةنكف تلخخ الزك ةع إ ا قيؼ  خـ اللػخؿ  كأ طػى القةضػب بػؽ التاةػخ اػف إاةةنيػا الػزكا فػب تػكفي  اللػخؿ فػب 

 ا أم الاتػزكا   ياػة بػؽ ط ػ  لالتزكا   ياة  ك   ايع  كان  البيةم  ةاة أ طى الا أم بؽ ا شت اط   ى زك اة  خـ
 التط يؽ ل ض  أ 

تةالػػع الاا ةػػا تلزيػػز الااػػةكام اػػيف الاػػ أم كال  ػػؿ فػػب البقػػكؽ الاخنيػػا  بيػػ   فلػػع اػػف قػػ ؿ القػػةنكف ال خيػػخ  - 
القيػػخ القػػةص اضػػ ك م بصػػكؿ الزك ػػا الاشػػتةيا   ػػى إ ف الابةاػػا  1/67/6771ل ااػػط م ال نةنيػػا الصػػةخ  اتػػة يا 

خ زك اة فب النزاع الالػ كض أاػةـ  ػ ق الابةاػا  ةاػة تػـ إ ػ ا  الاقتصا إ ا اة أ اخع أف  تنتص  ةط ؼ اخنب ض
اةلنص   ى ااتيةخم ةؿ اف الزك يف اف  اللػ   الاقيػؼ ل لقكاػا  نػخ  66/66/6771تلخيؿ فب القةنكف ال نةنب فب 

 ا تةة  أبخ اة   انـ القتؿ ك ي  ة ااا  القيةنا الزك ياأ 

يةايػا اػف قػ ؿ نظػةـ البصػاو بيػ  نػص القػةنكف ا نتقػةاب الالػخؿ  ززع الاا ةا اشة ةا الناة  فب البيػةم الن -ا
و اقلػػخان تتنػػةف    ياػػة الناػػة  فػػب إطػػة  القػػكانـ الكطنيػػا  فضػػ ن  ػػف بقاػػف فػػب 17  ػػى تقصػػص  ػػخخ   6776 ػػةـ 

% اػػف 1467و اقلػػخان اناػػاا 11 ػػخخ   6776التنػػةف  قػػة ا ت ػػؾ القػػكانـ  كااك ػػ   لػػؾ شػػة ع الناػػة  فػػب انتقةاػػةع 
 و اقلخانأ 161ب الاقة خ الاةلةا  إ اةل

اش كع قةنكف لالةقاا ا تةاب   انـ التل ي   يقضػب اةلاػ ف لاػخم تتػ اك  اػيف  61/66/6771أق ع البةكاا فب  -خ
اػػنكاع كث ثػػيف اػػنا  كيشػػخخ اللقكاػػا إلػػى الاػػ ف الاالاػػخ ضػػخ ةػػؿ اػػف ي تةػػ    ياػػا ا تصػػة  قاػػؿ التلػػ ي  أك  1

 ي  تطػػةؿ القةصػػ يف أك ارشػػقةص الااػػنيف  أك الالػػكقيف أك الناػػة  البكااػػؿ  ةاػػة اللةػػ خ أك اػػف ي تةػػ   ػػ انـ  تلػػ
 يي ض  قكاا الا ف   ى ةؿ اف "يش ع أك يةتـ أك يتات "   ى  ا يا تل ي  ق ؿ ا  تقةؿأ 
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قةنكنػػةن  خيػػخان لألبػػزا  يبظػػ  تشػػةي اة   ػػى أاػػ  خينيػػا أك   قيػػا أك قا يػػا  1/9/6771أقػػ  ا  ػػ  الػػكز ا  فػػب  -ق
ربػػزا  لقػػكانيف ال اليػػةع كالب يػػةع اللةاػػاوخ كأكةػػؿ صػػ بيةع ا ةةنػػع ار ػػ ا اع الاػػةاقا الاػػة يا تيقضػػع تشػػةيؿ 

 الباـ فب النزا ةع ايف اربزا  كارخا م فب بةؿ ك كخ ة إلى القضة  الاة ابأ 

  ػػى اتيةقيػػا خكليػػا لابة اػػا الياػػةخ ت اػػب إلػػى ا بقػػا  6771صػػةخقع البةكاػػا الاة ايػػا فػػب أكاقػػ  اػػة  /ر ا   -ك
 ا تةاب الياةخ كتبصيؿ اللةنخاع الاتاتيا اف ال  انـ الا تةااأ 

 ياةف إي ةز أ ـ الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

تاخيػخ الب ػز ا بتػػ ازم  كتزايػخ  ػػخخ  6771انتقػخع ل نػا اراػػـ الاتبػخم لاةةفبػا التلػػ ي  فػب نكفاا /تشػ يف ثػػةف  -أ
الالتق ػػيف الايةاػػػييف ةاػػة شػػػخخع   ػػى تزايػػػخ الشػػةةكل اػػػف التلػػ ي  كالالةا ػػػا الااينػػا كال إناػػػةنيا  كاتااػػع ار اػػػزم 

   ا  تبقيقةع نزياا كالاقا بتى  يي ع أبخ اف اللقة أ ارانيا اااة اا التل ي    ى نطةؽ كااع  كطةلاع اي

ااتا ع إخ ة اع التقة ي  الخكليا كالكطنيػا الػخـ ااػتق ؿ القضػة  كتل ضػه ل لخيػخ اػف الضػةكط القة  يػا ككاػـ  - 
ف اخ   ااك   قةنكف صةخ  فب  لؾ اللةـ اشاف ابةةاا أ6771النظةـ القضةنب اةلياةخ  كقةاع كزا م اللخؿ ان  اللةـ 

فػػ خان اػػف ال اػػةز القضػػةنب ل ابةةاػػا  1711ال اػػةز القضػػةنب الػػ يف ي تةاػػكف  ػػ انـ ااك ػػ  قػػةنكف اللقكاػػةع  اتقػػخيـ 
أ كت اػع انظاػةع بقػكؽ ارناػةف فػب الاةػ     ػى أف القضػةم يقػةليكف القػةنكف فػب القضػةية 6771بتى ناةيػا اللػةـ 

التلػػ ي أ ةاػػة أف الػػض القضػػةم كافقػػكا   ػػى ايةنػػةع الشػػ طا   ت افػػةع انتز ػػع تبػػع كطػػاماالاتل قػػا اةر  ػػة   كقا ػػكا 
 خكف التاةخ اف صبتاة أك االاؿ الاتاايف  ناةأ 

كتلةنب الا كف اف التةخ  الشخيخ  كاك  التة يا  ك  تتاشى اع الالةيي  الخكليا  لةػف أبػ زع البةكاػا الػض  -ا
اةنب فب الاػ كف القةناػاأ ةاػة قصصػع ااػةل  ةايػ م ايتاةـ انة  ا كف  خيخم  كتبايف الا 6771التقخـ ق ؿ اللةـ 

 فى الايزانيا اللةاا ل خكلا لتبايف اركضةع الصبيا فى الا كفأ 

ف 6779   ى قةنكف تنظػيـ انتقةاػةع 6771نكفاا /تش يف ثةف  9صةخؽ ا    النكا  فب  -خ  فضػع البةكاػا   كا 
قػػةنكف ال خيػػخ   ػػى أم بػػز  يقػػكض ا نتقةاػػةع أف  ايػػع التلػػخي ع التػػب تقػػخاع ااػػة أبػػزا  الالة ضػػاأ كيشػػت ط ال

اقصػػخ ضػػاةف أ  يػػا الاشػػة ةا فػػب  6776% اػػف إ اػػةلب ارصػػكاع الالاػػ   ناػػة فػػب انتقةاػػةع 1يةػػكف بػػةنزان   ػػى 
القػػةنكف قيػػض البػػخ ارخنػػى لناػػاا لػػةع اػػف الاػػكاطنيفأ ةاػػة يشػػت ط ا نتقةاػػةع الاقا ػػا  كا  ا تلػػ    لػػؾ يػػتـ  اػػع تكقي
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%  كلػػـ ياػػ  القػػةنكف ال خيػػخ  ػػخخ الاقة ػػخ الاقصصػػا 1% إلػػى 9ا  ل بػػز  اتقةاػػـ الاقة ػػخ اػػف ارصػػكاع التػػب تاػػ
اػػة ةاقلػػخان  ةاػػة طػػك  ابتاػػة  فػػةنض ارصػػكاعأ كقػػخ أثػػة ع  ػػ ق التلػػخي ع انتقػػةخاع بزايػػا ةثيػػ م   17ل ناػػة  ك ػػب 

 أثة  الالض اقةكؼ بكؿ كضع الااتق يف كاخل تطةاؽ ت ؾ الش كط اع الخاتك أ 

اػػتا  ال اػػكخ الاالاػػؼ بػػكؿ قضػػيا الصػػب ا   كأاػػخل اللة ػػؿ الاة اػػب تااػػةه اقطتػػه بػػكؿ البةػػـ الػػ اتب التػػب ا -ق
  ايناػػة أةػػخع  ااػػا اكليزا يػػك تااػػةاة اقطػػا بػػؽ تق يػػ  الاصػػي   فياػػة أكصػػى االػػك  اراػػـ 6771أط قاػػة فػػب اللػػةـ 

ب ايةكضةع اف خكف ش كط اااقا ل تكصػؿ ا    اراف ااف يخ ك الط فيف ل خقكؿ فإلى الاتبخم فب تق ي ق الخك م 
إلػػى بػػؿ ايةاػػب  ػػةخؿ كخانػػـ ي ضػػى اػػه الط فػػةف  كي تػػ  لبػػؽ اػػةةف الصػػب ا الة ايا فػػب تق يػػ  الاصػػي   كخ ػػكم 
الا خيف الا ةك يف  ال زان  كاك يتةنية إلى   ق الايةكضةعأ كاف نةبيا أق ل ااتانؼ الط فػةف ا نػةا  تاػةخؿ الزيػة اع 

ف لػـ الػ ياػيف أفػ اخ اراػ م الكابػخم فياة اقياةع ال  نيف فب انطقا تنخكؼ رقةاا اتصة ع ايف يـ ك اللةن يا ايف ارق 
 6771ي تالكا االضاـ ان  أةث  اف ث ثيف  ةاةنأ ةاة شا ع ق ا اع الليػك التػب ق   ػة اللة ػؿ الاة اػب قػ ؿ اللػةـ 

  ةاػػػة قػػػةـ اةتػػػ  الايكضػػػيا الاػػػةايا لبقػػػكؽ يفأ كاػػػف نةبيػػػا ثةلثػػػا  ااػػػتا ع  اػػػكخ ار ةثػػػايا اك ػػػا اػػػف الصػػػب اك 
ارناةف ايييةخ الثا لإلق يـ ل تل ؼ   ى أكضةع بقكؽ ارناةف  كتلزيز كاةنؿ ال صخأ كقخ اػ اع تقػخي  ة لألطػ اؼ  

 كلـ تل ف التق ي   اايةن  لةف تا اع أ زا  ةثي م انهأ 

 

 جيبو ى -7

ةقيػػػةع اراػػػـ الاتبػػػخم ال نياػػػيا الاػػػاع الالنيػػػا ابقػػػكؽ انضػػػاع  ياػػػكتب إلػػػى قاػػػ  اػػػف اتي:  المواثيذذذق الدوليذذذة -1
كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا"  ارناػػةفخ ك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ

وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ 6771وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز اللنصػػػ م"  6776 
وخ ك"اتيةقيا انة ضا التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةاػيا أك ال إناػةنيا 6771التاييز ضخ الا أم"  

وأ ةاػػة انضػػاع إلػػى "الا كتكةػػكليف ا قتيػػة ييف اركؿ كالثػػةنب 6777وخ ك"اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  6776نػػا"  أك الااي
لةػػػة   قكاػػػا ار ػػػخاـ  الا بقػػػيف اةللاػػػخ الػػػخكلب ل بقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا"خ اشػػػاف تقػػػخيـ الشػػػةةكل اػػػف قاػػػؿ ارفػػػ اخ  كا 

خكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  "ا تيةقيتػػةف وأ انضػػاع  ياػػكتب أيضػػةن إلػػى اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ ال6776 
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و الالنيتةف اةلاق م 671و ك 67وخ ك"ا تيةقيتةف  6791ال اة يا"   نيتةف اب يا الت اع كالايةكضاو الال71و ك 19 
و الالنيتػػػػةف اةلقضػػػػة    ػػػػى التاييػػػػز فػػػػب شػػػػةؿ الكظػػػػةنؼ" 666و ك 677وخ ك"ا تيةقيتػػػػةف  6791كاللاػػػػؿ ار اػػػػة م"  

 وأ 6771و الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  616و ك 611  ى التكالبوخ ك"ا تيةقيتةف   6771خ 6791 

 تبيظع  ياكتب   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضاع إلياة   ى النبك التةلب  كقخ 

 الاك كثاأ قيااة افؽ اع  قيختاة أك لتزاـ اام أبةةـ ك خع فب ا تيةقيا   تتك  خـ ا اتيةقيا بقكؽ الطيؿ   إ  ف  -

أاة اةلنااا ل اكاثيؽ ارق يايا  فقػخ كافقػع  ياػكتب   ػى "إ ػ ف القػة  م لبقػكؽ  ارناػةف فػب :  المواثيق اإلقميمية -2
 يقػػػب لبقػػػكؽ ارناػػػةف ارفكانضػػػاع أيضػػػةن إلػػػى "الايثػػػةؽ    ػػػى "الايثػػػةؽ الل اػػػب لبقػػػكؽ ارناػػػةف/الالخؿ"خك اراػػػ ـ" 
خقع   ػػى "الا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م الا بػػؽ اةلايثػػةؽ ارف يقػػب لبقػػكؽ ارناػػةف كالشػػلك "خ الػػ م يػػنص كصػػ كالشػػلك "أ

 وأ 6771  ى تااي  الابةاا ارف يقيا لبقكؽ ارناةف كالشلك   

يك خ فػب  ياػكتب انصػ  "أااكخزاػةف" يقػـك اةلتكاػط اػيف البةكاػا كالانظاػةع  يػ  :  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
ةاة يتكاف  فب الا خ  خخ اف الانظاةع  ي  البةكايػا اللةا ػا فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف  أا ز ػة "ال ااطػا البةكايا  

ال ياكتيا لبقػكؽ ارناػةف"  ك"ال اليػا ال ياكتيػا ل ػخفةع  ػف الب يػةع كبقػكؽ ارناػةف"  ك"ال اليػا ال ياكتيػا ل  تقػة  
  زااة إنشة  ل نا كطنيا لبقػكؽ 6777  نع البةكاا ان   ةـ"أ كقخ أ اةرا م"خ ك" اليا ااةنخم الا نة  الايةاييف

 أارناةف

 و عزيز حقوق اإلنسان:  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

الػػػػػ م  ػػػػػ ل ااػػػػػتيتة    يػػػػػه فػػػػػب  6776  القيػػػػػكخ التػػػػػب أق  ػػػػػة خاػػػػػتك  6776ألةػػػػػع البةكاػػػػػا فػػػػػب أي كؿ/اػػػػػاتاا   -أ
تااي  أبزا   خيخم ق ؿ اا ا ابػخكخمخ ااػة ياػا  اةشػت اةاة   كفتبع الاة  ا لؾ أاةـ تلخخ اربزا  ك 1/7/6776

أ كق ؿ   ق الاا ا تـ تااي  قااػا أبػزا   خيػخمأ ةاػة صػةخؽ 6771فب ا نتقةاةع التش يليا فب الا خ فب ينةي  
 9% اػػف اقة ػػخ الا  ػػ   الػػكطنب ل ناػػة   أم 67  ػػى اشػػ كع قػػ ا  اتقصػػيص  66/67/6776ا  ػػ  الػػكز ا  فػػب 

 اقلخان أ  11اقة خ اف 
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كفػػػؽ نظػػػةـ ال ػػػكان   بيػػػ  نظاػػػع  67/6/6771أ  يػػػع أكؿ انتقةاػػػةع تشػػػ يليا فػػػب ظػػػؿ التلخخيػػػا البزايػػػا فػػػب  - 
اربزا  الثاةنيا الاك كخم نيااة فب تبةلييف ضـ ةؿ انااػة أ الػا أبػزا   اركؿ "ا تبػةخ اػف أ ػؿ الةةلايػا ال نةاػيا" 

خ  خينػػبأ كقةضػػع ف أ ػػؿ التنػػةك  الػػخياق اطب" الالػػة ض از ةاػػا أباػػاػػكالب ل ػػ ني   اػػ   ي ػػا  كالثػػةنب "ا تبػػةخ اػػ
ا شػػباأ كبػػةز ا نػػت ؼ اركؿ   ػػى ةػػؿ اقة خال اليػػا الكطنيػػا خكف أم تاثيػػؿ ل ةت ػػا الالة ضػػاأ ةاػػة  61الانةفاػػا 

 يػةن لنظػةـ أ  نػع الالة ضػا بػخك  تزكيػ  فػب ا نتقةاػةعأ ك ةػ ا اػخا تطايػؽ أكؿ ت  اػا ل تلخخيػا الايةاػيا ااتػخاخان  ا
 البز  الكابخأ 

لاػػكاطنيف إلػػى اقةطلتاػػة افػػب ظػػؿ خ ػػكم أبػػزا  الالة ضػػا  6771أا يؿ/نياػػةف  1أ  يػػع انتقةاػػةع ال نةاػػا فػػب  -ا
ااػػا   ػػخـ تػػكاف  شػػ كط إ ػػ ا  انتقةاػػةع بػػ م كخياق اطيػػا   كةػػةف الػػ ني  " اػػ   ي ػػا" الانتايػػا ك يتػػه  ػػك الا شػػ  

% اػػف النػػةقايف الااػػ  يف  91خ 7ق يػػا أف ناػػاا الاشػػة ةا فػػب التصػػكيع ةةنػػع الكبيػػخ ل انصػػ أ كأ  نػػع كزا م الخا
أناػػة  يػػ  صػػةلباخ  ا قتػػ اع التػػب أ  ػػف % اػػف اطةقػػةع1خ 9% اػػف ارصػػكاع الػػخ ااػػتالةخ 677كبصػػؿ  ي ػػا   ػػى 

 انكاعأ  1كانة    ى  لؾ ثـ ت خيخ  نةاا  ي ا لك يا ثةنيا اختاة 

 :  قاتو الصعوبات والمع -5

تشي  التقة ي  إلى أف القضة   ي  ااتقؿ  كيقضػع لنيػك  الاػ طا التنيي يػا  كيلػةنب اػف الياػةخ ك ػخـ الةيػة م  ك   -أ
تتػػػكاف  فػػػب الابػػػةةـ شػػػ كط الابةةاػػػا اللةخلػػػا إ  تيتقػػػ  الابةةاػػػةع ل ل نيػػػا فػػػب القضػػػةية الايةاػػػيا  اع الباةاػػػيا 

ب أبكاؿ  خيخم تقـك الابةةـ اتلييف ف خيف  ي  اقيخيف فب نقةاا  ةلاةن   يتة  ل اتاايف تكةيؿ ابةايف  كفك القةصا  
الابةايف لااة خم الاتاـ فػب ار ػ ا اع ال نةنيػا ك  يشػت ط فيااػة أف يةكنػة اػف الابػةايف اػؿ يةتيػب اػاف يةكنػة   ػى 

  ارفػ اخأ كياػيط  لاتالا فب الابةةـأ كتبخ  ةثي  اف التخق ع الايةايا كالقا يا فب اقتيػة   ػال ا  ـ اةر  ا اع 
القةنكف التق يخم أك القا ب   ى  خم قضةية اناة القتؿ كا  تصة  بي  يتـ تبخيخ   ااةع اةليا فب صك م فخيا تخفع 

 للةن ا الا نب   يه أك قاي تهأ 

ؿ   ـ الااة  ل  نا الخكليا ل ص ي  اربا  ازية م انكيا ل ا كف  ظ ع أكضةع الا كف صػلاا ل ةةيػا  فػ  يػزا - 
أااػةتاـ الاػ ينةع فػب اػ كف الناػة  إ ا ةةنػع أ اػة  ـ تقػؿ  ػف  التةخ  ياثؿ اشة ا ةا ل  ةاػة يػكخع ارطيػةؿ اػع
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التة يػػا  و الػػ م يػػتـ ابت ػػةز ـ فيػػه قاػػؿ تػػ بي اـ اػػف اػػك Nagadر ةنػػ  فػػب اػػ ف ارالػػةخ  ا قاػػ  اػػنكاع  كيلػػةنب
 كنقص ال  ةيا الصبيا  كتتيشب ايناـ ارا اضأ

تقيػػػخ اػػػف ب يػػػا  اػػػؿ  ػػػ ق  ةنكف يةيػػػؿ ب يػػػا تةػػػكيف ال اليػػػةع كفػػػؽ الػػػض الشػػػ كط  فػػػيف البةكاػػػا  ػػػـ أف القػػػ -ا
 كتلتا  ـ اف قكل الالة ضاأ ال اليةع  كتاة   ضةكطةن   ى اللةا يف فب   ق ال اليةع

كالتضػػييؽ اللاػػؿ البزاػػب الالػػة ض   إ  أف البةكاػػا تلاػػخ إلػػى تب ػػيـ    ـ الاػػاة  اتةػػكيف اربػػزا  الايةاػػيااػػ -خ
الايةاػػيا الالة ضػػا إلػػى اقةطلػػا ا نتقةاػػةع ابت ة ػػةن   ػػى اػػة يصػػةبااة اػػف    ػػى أنشػػطته  كةثيػػ ان اػػة ت  ػػا اربػػزا 

 أ6771ك ك اة بخ  ق ؿ ا نتقةاةع الاب يا التب   ع فب اللةش  اف اة  /ر ا   ق كقةع 

كاللاةليػػا  إ  أف البةكاػػا تقيػػخ  ػػ ا البػػؽ   اةػػ لؾ ياػػا  الخاػػتك  كالقػػةنكف اتةػػكيف النقةاػػةع كا تبػػةخاع الاانيػػ -ق
اكافقا البةكاا   ػى تةػكيف ا تبػةخاع كالنقةاػةع  ةاػة تقػـك البةكاػا اةلضػةط  يشت ط قةنكف اللاؿفل ى اايؿ الاثةؿ 

لاػػػػـ القػػػػخ الػػػػض  ا تبػػػػةخاع الااػػػػتق ا  ػػػػف ط يػػػػؽ ا اػػػػتةنة   ػػػػف  اػػػػؿ  الاػػػػة   ػػػػ ق ا تبػػػػةخاع  ك  ياػػػػا    ػػػػى
 الااتق اأ ف "اتبةخاع ظؿ" بةكايا لانةفاا ا تبةخاعيا  تاة ةع  كتةك 

 

 سوريا -11

انضػػاع اػػك ية إلػػى اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم ال نياػػيا الاػػاع الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف ك ػػب  :  المواثيذذق الدوليذذة -1
وخ 6717كالثقةفيػػػػا" "اللاػػػػخاف الػػػػخكليةف القةصػػػػةف اػػػػةلبقكؽ الاخنيػػػػا كالايةاػػػػيا"خ ك"البقػػػػكؽ ا قتصػػػػةخيا كا  تاة يػػػػا 

وخ ك"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ 6717ك"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  
وخ ك"اتيةقيا انة ضا التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا  أك اللقكاا القةايا أك ال إناػةنيا أك الااينػا" 6771الا أم"  

وأ كانضػاع إلػى 6771وخ ك"اتيةقيا باةيا اللاةؿ الااة  يف كأفػ اخ أاػ  ـ"  6771ؿ"  وخ ك"اتيةقيا بقكؽ الطي6771 
اشػػػػت اؾ ارطيػػػةؿ فػػػػب النزا ػػػػةع الااػػػػ باخ كايػػػػع  ف اةتيةقيػػػػا بقػػػكؽ الطيػػػػؿ"خ اشػػػػاف"الا كتكةػػػكليف ا قتيػػػػة ييف الا بقػػػػي

 وأ 6771ارطيةؿ  كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  



248 

 

و 19ةػػ لؾ إلػػى اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف ك ػػب  "ا تيةقيتػػةف   انضػػاع اػػك ية
و 671و ك 67  ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػةف   6719  6717و الالنيتػػةف اب يػػا الت اػػع كالايةكضػػا ال اة يػػا"  71ك 

و 666و ك 677تػػػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػػةف    ػػػػى ال6711خ 6717الالنيتػػػػةف اةلقضػػػػة    ػػػػى الاػػػػق م كاللاػػػػؿ ار اػػػػة م"  
و 616و ك 611  ػػػػى التػػػػكالبو ك"ا تيةقيتػػػػةف  6717 6717 ػػػػى التاييػػػػز فػػػػب شػػػػةؿ الكظػػػػةنؼ"  الالنيتػػػػةف اةلقضػػػػة   

   ى التكالبوأ 6771خ 6776الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  

 ى النبك التةلب  تبيظع اك ية   ى الض أبةةـ ا تيةقيةع التب انضاع إلياة   ك 

"اللاخاف الخكليةف  إف انضاةـ اك ية ل لاخيف   ينطكم   ى ا  ت اؼ ايا انيؿ أك الخقكؿ فػب أيػا   قػةع الاػةأ  -
اػػف اللاػػخ الػػػخكلب  6ؼ/ 11خ اػػف اللاػػخ الػػػخكلب ل بقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػػا  كالاػػةخم 6ؼ/ 61الاػػةخم 

ف تتل قػػػةف االػػػةيي  ا نضػػػاةـ  بيػػػ  ت ا اػػػة  يػػػ  اتاػػػقتيف اػػػع ار ػػػخاؼ الػػػكا خم فػػػب يال تػػػل بقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا 
 الي صا لتةكف أط افةن فب اللاخيفأ  -خكف تاييز-اللاخيفخ طةلاة أناة   تان  ل خكؿ 

وخ التػػب تتل ػػؽ ابػػؿ الانةز ػػةع التػػب تنشػػا اػػيف 66"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  الاػػةخم   -
الخكؿ ارطػ اؼ اشػاف تطايػؽ اللاػخ أك تياػي  أبةةاػهخ ةاػة ا تاػ ع أف انضػاةااة ل تيةقيػا   ينطػكم   ػى ا  تػ اؼ 

 ايا انيؿ أك الخقكؿ فب أيا   قةع الاةأ 

وخ التب تتل ؽ اةلااةكام أاةـ القػةنكف كبظػ  التاييػز 6"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم" الاةخم   -
وخ الاتل قػػػا اػػػةلبقكؽ الاتاػػػةكيا فياػػػة يقػػػص  ناػػػيا 6/ ؼ7الاػػػ أم فػػػب الخاػػػةتي  كالتشػػػ يلةع الكطنيػػػاأ كالاػػػةخم   ضػػػخ

وخ الاتل قػػا اػػةلبقكؽ الاتاػػةكيا 6/ ؼ61وخ الاتل قػػا اب يػػا التنقػػؿ كاقػػ  ارقةاػػاأ كالاػػةخم  1/ ؼ61ارطيػػةؿخ كالاػػةخم  
وخ التػػب تتل ػػؽ 6/ ؼ67ةػػةـ الشػػ يلا اراػػ اياأ كالاػػةخم  أثنػػة  الػػزكاا ك نػػخ فاػػقهخ ك لػػؾ فػػب بػػخكخ تاشػػياة اػػع أب

اةلتبةيـ ايف الخكؿ فب بةلا النزاع بكؿ تياي  أك تطايؽ ا تيةقياأ ةاة ا تا ع أف انضاةااة إلى ا تيةقيا   ينطكم 
   ى ا  ت اؼ ايا انيؿأ 

لانة ضػػػا التلػػػ ي  فػػػب خ ػػػكم الػػػخكؿ  وخ التػػػب تتل ػػػؽ ابػػػؽ ال  نػػػا الخكليػػػا67"اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي "  الاػػػةخم   -
ارط اؼ فب ا تيةقيا لخ ااا اة يصؿ إلياة اف ال كاةع كتقخيـ ا بظةع اشاناة  كا  ػ ا  تبقيػؽ اػ مخ كط ػ  زيػة م 
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فػب  ػ ق الاػةخمأ ةاػة ا تاػ ع أف انضػاةااة  لػـ تلتػ ؼ اةقتصػةص ال  نػا الػكا خ الخكلا فب بةلا إ  ا  التبقيػؽخ بيػ 
 ا ت افاة ايا انيؿ أك الخقكؿ فب أم   قةع الاةأ ل تيةقيا   يلنب 

"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  تبيظ  ةـ   ى ةؿ اة يقةلؼ القكانيف الاػك يا كااػةخم الشػ يلا اراػ ايا كقةصػا اةلناػاا  -
 6771و القةصا ابقكؽ الطيؿ فب ب يا ا  تقةخ كالخيفأ كقخ ق  ع البةكاػا قػ ؿ اللػةـ 61لاة ك خ فب الاةخم  قـ  

 الالنيتيف اةلتانب  كأبةلع ق ا  ة ل ا لاةف  تقة  ار  ا اع الخاتك ياأ  66 – 67اب  تبيظةتاة   ى الاةختيف 

 أاة اةلنااا ل اكاثيؽ ارق ياياخ فقخ كافقع اك ية   ى "إ  ف القة  م لبقكؽ :  المواثيق اإلقميمية -2     

 لةنه لـ يخقؿ بيز النية  الخأ  " لبقكؽ ارناةف/الالخؿ  ى "الايثةؽ الل اب كصخقع   ارناةف فب ارا ـ"

يك ػخ فػب اػك ية  ػخخ ابػخكخ اػف الانظاػةع  يػ  البةكايػا الالنيػا ابقػكؽ ارناػةف :  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
وخ ك"ل ةف الخفةع  ف 6771تلاؿ الظااة اةقتصةص  ةـخ كاف ايناة  "الانظاا الل ايا لبقكؽ ارناةف فب اك ية"  

 وأ 6776وخ ك" اليا بقكؽ ارناةف فب اك ية"  6777ارناةف فب اك ية"  بقكؽ 

 ياةف إي ةز أ ـ الصلكاةع أاةـ تطكي  بقكؽ ارناةف فياة ي ب   : قاتو لصعوبات والمعا -4

اػنا اتتةليػا  كقػخ  اػ ع ال  نػا الالنيػا ابقػكؽ  11أم رةثػ  اػف  1/1/6711ااتا ا  إ  ف بةلا الطػكا م انػ   -أ
ف  ػػف ق قاػػة اػػف ااػػتا ا  بةلػػا الطػػكا م طػػكاؿ  ػػ ق الاػػخم  كاػػة تػػالخم إليػػه اػػف انتقػػةص الضػػاةنةع التػػب يةي اػػة ارناػػة
  خكف أم تياػػي  اقنػػع لل قػػا  ػػ ا ا نتقػػةص اػػةلنزاع الل اػػب اراػػ اني ب  أك الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيااللاػػخ 

 لنزاع    ى نبك اة ت ةخؿ اه البةكاا الاك ياأ البة ا إلى   ا ا نتقةص لاكا اا الض ك اع التب ق ياة ا

ارناػةف كالب يػةع اللةاػا كاػف ايناػة  اةتظةظ التش يلةع اقةناا طكي ا اػف القػكانيف الاتلة ضػا اػع ااػةخم بقػكؽ - 
و ال م يي ض  قكاا ار خاـ  زا ن لةؿ اف يثاع انتاةاه لبز  ارقكاف الاا ايف بتى لك لـ يةف قخ 17القةنكف  قـ  

ال م يضع ش كطةن  اي م رنشة  اطالا أك إصػخا   6776و ل لةـ 17ـ اام  اؿ  نةنب  كقةنكف الاطاك ةع  قـ  قة
اطاك ػا خك يػاخ كييػ ض  قكاػةع   ػى اقةلييػػه تصػؿ إلػى الاػ ف ثػ   اػػنكاع  كةػ لؾ ااػتقخاـ  قكاػا الت  يػخ اػػف 

 الض ال نةيةعأ ةلقكاا ف  يا تت ـز اع ا تةة   البقكؽ الاخنيا "الت  يخ الاخنب"
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تق ػػػيص ااػػػتق ؿ القضػػػة  اػػػف قػػػ ؿ  يانػػػا الاػػػ طا التنيي يػػػا   ػػػى الا  ػػػ  ار  ػػػى ل قضػػػة  الػػػ م ي أاػػػه  نػػػي   -ا
ال ااك يػػا كينيػػ   نػػه كزيػػ  اللػػخؿ  فضػػ ن  ػػف إقضػػػةع القضػػةم ل اكافقػػةع ارانيػػا   ػػى التليػػيف  كانتشػػة  القضػػػة  

الابةةـ اللاة ياأ لطكا م كابةةاا الاخنييف أاةـ ة التب تلاؿ اقةنكف اا اتثنةنب  اتاث ن فب ابةاا أاف الخكلا الل ي
ك  تتكاف  فب ابةةـ أاف الخكلا الضاةنةع ال زاا ل اتاايف  كياةف لكزي  الخاق يػا تلػخيؿ اربةػةـ الصػةخ م  ػف ت ػؾ 

ةاػػػة ياةػػػف لػػػ ني  ال ااك يػػػا إلةػػػة  أبةةااػػػة أك اراػػػ  اي ػػػةخم الابةةاػػػاأ كتتاػػػـ ا تاةاػػػةع الاك اػػػا إلػػػى   الابػػػةةـ
الاتااػػػيف فػػػب القضػػػةية التػػػب تنظ  ػػػة  ػػػ ق الابػػػةةـ  ةلاػػػةن اػػػةلةاكض  ك  ياثػػػؿ الاػػػتاـ أاػػػةـ الابةاػػػا قػػػ ؿ التبقيػػػؽ 

خلػا فػػب  يػة  الاػػتاـ  ك  ياػا  ل ابػػةاب اػػةلت افع ا اتػخانب الػػ م ت  يػه الابةاػػا بيػ  يقػػـك الاػخ ب اللػػةـ اتقػػخيـ ار
أاةـ الابةاا كلةف ياػا  لػه فقػط اتقػخيـ ك اػا نظػ ق ةتةاػاأ كأ  ػ  القضػةية الاقخاػا لابػةةـ أاػف الخكلػا الل يػة تتل ػؽ 

 تنظياةع  ي  الت ؼ ااة أك ربزا  ايةايا ابظك مأ لاةنتاة  الاتاـ 

أ  اع ال  نا الالنيا ابقكؽ ارناةف  ػف ق قاػة اػف القيػكخ اللخيػخم   ػى  تبتة  الا طةع ةؿ كاةنؿ التلاي   كقخ -ك
كتطايقةته  كا خ ة اع القةصا اب    6776لانا  17ااة اا ب يا ال أم كالتلاي   كطايلا قةنكف الاطاك ةع  قـ 

ف  كالقػػكانيف ك ف بقػػكؽ ارناػػةف كالنشػػطة  الايةاػػيالػػض الاكاقػػع   ػػى شػػاةا ارنت نػػع التػػب ياػػتقخااة الاػػخافلكف  ػػ
 كالقكا خ القةصا اااة اا البؽ فب الت اع الا ابأ 

تقييخ بؽ الاكاطنيف فب تااي  ال اليةع كالت اع الا اب ال م يةي ه الخاػتك خ إ  تانػع الاػ طةع  ػةخم تػ قيص  -ز
 ع ال  نػػا ال اليػػةع التػػب تاػػتـ اةلثقةفػػا كبقػػكؽ ارناػػةفخ ةاػػة ب ػػع الةثيػػ  اػػف ال اليػػةع التػػب ةةنػػع قةناػػا  كقػػخ  اػػ

الالنيا ابقكؽ ارناةف  ف ق قاة اف اللقاةع الاي كضا   ػى تاػ يؿ كب يػا  اػؿ الانظاػةع  يػ  البةكايػا اللةا ػا 
ناػةؾ كا تقػةؿ الاػخافليف  ػف بقػكؽ ارناػةف  كةػ ا  ػف ق قاػة اللايػؽ  فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف فب اك ية  كتقكيؼ كا 

 اةف  ك فض تا يؿ انظاةع بقكؽ إناةف اليناأ اف اكاص ا ا تقةؿ  خخ ةاي  اف نشطة  بقكؽ ارن

و اػػػػف الخاػػػػتك خ التػػػػب تلطيػػػػه صػػػػيا القةنػػػػخ ل خكلػػػػا 1ابتةػػػػة  بػػػػز  الالػػػػ  البػػػػةةـ ل اػػػػ طا  أك ن  ابةػػػػـ الاػػػػةخم   - 
كالا تاػػع  كثةنيػػةن  اةبتةػػة ق ت شػػي   نػػي  ال ااك يػػا الػػ م يػػتـ أك ن اػػف قاػػؿ القيػػةخم القط يػػا ل بػػز  القةنػػخ فػػب الخكلػػا 

ـ يتاةػػخ  لػػؾ اػػف قػػ ؿ اكافقػػا ا  ػػ  الشػػل خ بيػػ  يقتصػػ  اراػػ    ػػى ا شػػ  كابػػخ ي ػػ م  ا اػػتيتة  ثػػتاػػع  كالا 
 الشلاب   يهأ 
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 : البرامق المس قبمية -5

الػػػـز  -قػػ ؿ انةقشػػتاة التق يػػ  الػػخك م لاػػك ية-  اػػةن  يا ال  نػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػػةفأبةطػػع البةكاػػا الاػػك   -أ
القكانيف ك ب  قةنكف اربكاؿ الشقصيا  كالض اكاخ قػةنكف اللقكاػةع الاتل قػا ا ػ انـ  البةكاا   ى إص    خخ اف

 الش ؼ  كا ا لا التش يلةع التب تبةـ ابةاا أاف الخكلا الل يةأ كا  خاخ قةنكف  خيخ لإل  ـ الا نب كالاااكعأ 

الاػخنب   ػى بقػكؽ ارناػةف فػب أكؿ ا ةػز لتػخ ي  أفػ اخ الا تاػع  6771افتت  فب خاشؽ فب ينةي / ةػةنكف ثػةف  - 
أ كيػنص الاشػ كع الػ م يػتـ تنييػ ق 6771إطة  "الااةخ م ارك ايا لخ ـ الخياق اطيػا كبقػكؽ ارناػةف" التػب أيط قػع  ػةـ 

اػػخ ـ اػػف انظاػػا إيييػػة  تػػخ ياةن شػػةا ن لانظاػػةع ناػػةنيا كصػػبيييف كابػػةايف كا اك ػػةع الا تاػػع الاػػخنب  اكاػػةنخ 
فب أف يشةؿ الا ةػز نقطػا تبػكؿ فػب   قػا الاػ طا  ا ةنياأ كأ    اخي  الا ةز  ف أا ه كتاايف ااتشة اع قةنكنيا

 اع  اليةع بقكؽ ارناةفأ 

كةػػػةف ا تبػػػةخ ارك اػػػب قػػػخ قػػػص اػػػك ية ااػػػتا اشػػػة يع فػػػب إطػػػة  ا نػػػةا  "الااػػػةخ م ارك ايػػػا ل خياق اطيػػػا كبقػػػكؽ  -ا
خ كتشػاؿ الاشػة يع 6771ارطيػةؿ فػب ينػةي / ةػةنكف ثػةف  ارناةف"خ كتـ إط ؽ الاش كع اركؿ ال م ي ةز   ى بقكؽ

قيف ةيف كاػػػػ اا  تخ يايػػػػا بػػػػكؿ بقػػػػكؽ الالػػػػارقػػػػ ل تااػػػػي  ا ةػػػػز ل   ةيػػػػا فػػػػب القةاشػػػػ ب لااػػػػة خم ارطيػػػػةؿ الاشػػػػ خ
 ال  نكف الي اطينيكفأ  اناةكا اك ةع أق ل 

 

 

 األردن -11

اراػػـ الاتبػػخم ال نياػػيا الاػػاع الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةفخ انضػػـ ار خف إلػػى اػػع اػػف اتيةقيػػةع :  المواثيذذق الدوليذذة -1
وخ 6791ك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا" 

ؿ التاييز وخ ك"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةة6791ك"ا تيةقيا الخكليا ل قضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز اللنص م"  
وخ 6776وخ ك"اتيةقيا انة ضا التل ي  ك ي ق اػف ضػ ك  الالةا ػا القةاػيا كال إناػةنيا كالااينػا " 6776ضخ الا أم"  

  ػػػى "الا كتكةػػػكليف ا قتيػػػة ييف  تيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ" اشػػػاف اشػػػت اؾ  وأ ةاػػػة كقػػػع6776قيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ"  ك"اتية
 وأ 6777يةؿخ كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب الاكاخ اراةبيا  رطيةؿ فب الانةز ةع الاا باخ كايع ارطا
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انضػػـ ار خف ةػػ لؾ إلػػى اػػاع اػػف اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنبخ الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةفخ ك ػػب  "ا تيةقيػػا 
لاػؿ ار اػة م" و اشػاف ال671 و ك67وخ ك"ا تيةقيتػةف  6711و اشاف بؽ التنظيـ النقةاب كالايةكضا ال اة يػا"  71 
و اشاف انع 666وخ ك"ا تيةقيا  6711و اشاف الااةكام فب ار ك "  677  ى التكالبو  ك"ا تيةقيا   6711خ 6711 

وخ 6771و اشػػػػاف البػػػػخ ارخنػػػػى لاػػػػف ا اػػػػتقخاـ"  611وخ ك"ا تيةقيػػػػا  6711التاييػػػػز فػػػػب اللاػػػػؿ كشػػػػةؿ الكظػػػػةنؼ"  
 وأ 6777طيةؿ" و اشاف أاكأ أشةةؿ  اؿ ار616ك"ا تيةقيا  

   ةاة يتض  فى النقةط التةلياالتب انضـ إلياة تبيظ ار خف   ى أبةةـ ا تيةقيةع الخكليا ك 

وخ التػب تتل ػؽ ااػن  الاػ أم بقػةن ااػةكيةن 6ؼ/ 7"اتيةقيا القضة    ى  ايػع أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم"  الاػةخم  قػـ   -
وخ التػػب تػػنص   ػػى اػػن  ال  ػػؿ كالاػػ أم نيػػ  البقػػكؽ فياػػة 1ؼ/ 61ل   ػػؿ فياػػة يتل ػػؽ ا ناػػيا أطيةلاػػةأ كالاػػةخم  قػػـ  

قةاتاـخ بي   ة التبيظ   ى أاة  أف تقيـ  يتل ؽ اةلتش يع الاتصؿ اب ةا ارشقةص كب يا اقتية  ابؿ اةنة ـ كا 
ى أاة  وخ التب تتل ؽ اااك  الزكاا كالل قةع اللةن يا    6ؼ/ 61الزك ا فب ني  ابؿ إقةاا زك اةأ كالاةخم  قـ  

 ااةكام الا أم  اةل  ؿ فب ني  البقكؽ كالاانكليةعأ 

   و التػػػػب تتل ػػػػؽ اب يػػػػا اليةػػػػ  كالك ػػػػخاف كالػػػػخيف كالتانػػػػبخ طةلاػػػػة66ك  67ك 61"اتيةقيػػػػا بقػػػػكؽ الطيػػػػؿ"  الاػػػػكاخ   -
 تلة ض اع أبةةـ الش يلا ارا اياأ ت

ارناػػةف فػػب  كافػػؽ ار خف   ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽأاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػاخ فقػػخ :  المواثيذذق اإلقميميذذة -2
 أؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/الايلخنؿةاة صخؽ   ى "الايثة أارا ـ"

الاالااػػػةع الالنيػػا ابقػػػكؽ ارناػػةفخ اػػػخ ان اػػػف  ضػػ ك يتػػػكاف  فػػب ار خف الظػػػـ :  مؤسسذذات حقذذذوق اإلنسذذذان -3
البةكايػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةفأ كقػػخ تااػػ  "الا ةػػز  الاالااػػةع الكطنيػػا إلػػى ال  ػػةف الا لاةنيػػاخ كالانظاػػةع  يػػ 

تلزيػػز ااػػةخم بقػػػكؽ  خؼاػػا  6776و لاػػنا 91  القػػػةنكف  قػػـ  ااك ػػ -ةاالااػػا كطنيػػا-الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػةف" 
يتضػػاف ك ارناػةف فػػب الاا ةػػا كت اػػيا ثقةفتاػػة   ػػى صػػليخم اليةػ  كالااة اػػاخ كا ا ػػةم  ػػخـ التاييػػز اػػيف الاػػكاطنيفأ 

 ا لػػػػا التشػػػػ يلةعخ كابػػػػ  الشػػػػةةكل الاتل قػػػػا ابقػػػػكؽ ارناةفخكالتصػػػػخم ريػػػػا ت ػػػػةكزاع أك انتاةةػػػػةع اقتصةصػػػػه  ا
زالػػا رثة  ػػةأ كيصػػخ   اتاػػكيتاة أك إبةلتاػػة إلػػى الاػػ طا التنيي يػػا أك التشػػ يليا أك الا  ػػع القضػػةنب الاقػػتص ريقةفاػػة كا 
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وأ www.nchr.org.joكقلةن   ى شاا ارنت نع  الا ةز تق ي ان انكيةنخ كتقة ي  اتقصصاخ كا  ا ابثياخ ةاة أا  ا
 كبةز الا ةز   ى صيا ا اق  فب ل نا التنايؽ الخكلياأ 

ك  ػػى الااػػتكل الا لاػػةنب تك ػػخ ل نػػا ل ب يػػةع كبقػػكؽ الاػػكاطف فػػب ا  ػػ  النػػكا خ كتقػػـك اااػػةخ اع اااػػا فػػب ا ػػةؿ 
 ل ار خنيػػيف لػػخل إاػػ انيؿأ كتةطػػب الانظاػػةع رانيػػاخ كةػػ لؾ اراػػااتةالػػا أكضػػةع الاػػ نة  كالالتق ػػيف لػػخل ار اػػزم 

 يػػ  البةكايػػا اللةا ػػا فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف نطةقػػةن كااػػلةن اػػف ا  تاةاػػةعخ كيلاػػؿ الضػػاة اةقتصػػةص  ػػةـ فػػب 
وخ ك"ال اليػػا ار خنيػػا لبقػػكؽ 6719ا ػػةلب التلزيػػز كالباةيػػاخ اثػػؿ  "الانظاػػا الل ايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب ار خف"  

وخ ةاة يتقصص الضاة فب ا ةؿ تلزيز بقكؽ ارناةف كبخقخ اثؿ  "ا ةز التػخ ي  الل اػب لبقػكؽ 6771ارناةف"  
وخ أك فػب فػ ع اػف فػ كع الب يػةعخ اثػؿ  "ال اليػا 6777وخ ك"ا ةز  اةف لخ ااةع بقػكؽ ارناػةف"  6771ارناةف"  

وأ كيتقصػػص الضػػاة فػػب 6777 وخ ك"ا ةػػز باةيػػا كب يػػا الصػػبيييف" 6771الكطنيػػا ل ب يػػا كالػػنا  الػػخياق اطب"  
 وأ 6771خ ـ بقكؽ الينةع ارةث  بة ا ل خ ـخ ةةلناة  كارطيةؿخ اثؿ  "الالاخ الخكلب لتضةاف الناة  فب ار خف"  

تبةليةن النكاف "التبةلؼ ار خنب لانظاةع الا تاع الاخنب  6779أااع ااع انظاةع لبقكؽ ارناةف فب اللةـ كقخ  
الل ايػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب ار خف  كا ةػػػز  اػػػةف لخ ااػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف  ك اليػػػا  يضػػػـ فػػػب  ضػػػكيته الانظاػػػا

البقػػػػكقييف ار خنيػػػػيف  ك اليػػػػا بقػػػػكؽ الطيػػػػؿ ار خنيػػػػا "بػػػػؽ"  كال اليػػػػا ار خنيػػػػا لبقػػػػكؽ ارناػػػػةف  ك اليػػػػا الناػػػػة  
ع الاخنب ار خنياأ كأق  التبةلؼ  ضكيته ايتكبا لانظاةع الا تا االل ايةع  كانتخل الشاة  ار خنب  كت ؾ االااك 

  يت زأ اف  ةف  ةاة ا تا  التبةلؼ نياه  ز التبةلؼ ايثةؽ ش ؼ يتضاف فب ا  ليته الش  ا الخكليا لبقكؽ ارنا
 الا تاع الاخنب الل اب كالخكلب  كاف الب ةا الانة ضا ل لكلااأ 

ع"  اااػػػةخ م اػػػف ا ةػػػز  اػػػةف لبقػػػكؽ "الشػػػاةا الل ايػػػا لا اقاػػػا ا نتقةاػػػة 6771تاااػػػع فػػػب  اػػػةف فػػػب يكليك/تاػػػكز ك 
 نكفاا /تشػػ يف ثػػةف 17   67انظاػػا كاالااػػا ا تاػػع اػػخنب  ك قػخع االتا  ػػة التااياػػب يػػكاب  11ارناػةف  كتضػػـ 

كأق ع نظةااة  كانتقاع  ني  كأ ضة  ا    إخا م الشاةا  كتالى الشاةا لا اقاػا ا نتقةاػةع كفػؽ الالػةيي   6771
انتقةاػػػةع  ػػػ ع فػػػب اللػػػةلـ الل اػػػبأ  شػػػا يا النػػػكاف "الا اقػػػ  ا نتقػػػةاب"  طػػػع  ػػػخم الخكليػػػا  كتصػػػخ  نشػػػ م إقاة يػػػا

 وأ http://intekhabat.orgكتتكاف    ى ال ااط  

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4
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قاػػػ  اتيةقيػػػةع خكليػػػا تتل ػػػؽ ابقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب ال  يػػػخم ال اػػػايا  كاػػػ لؾ  6771نشػػػ ع البةكاػػػا قػػػ ؿ اللػػػةـ  -أ
 تيةقيػػا الخكليػػػا ل قضػػة    ػػػى  ايػػع أشػػػةةؿ التاييػػز اللنصػػػ م  اأصػػابع  ػػز ان اػػػف النظػػةـ القػػػةنكنب ار خنػػب ك ػػػب  

كالثقةفيػا  كا تيةقيػا الخكليػا  ؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػاكاللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاػيا  كالبقػك 
لانة ضا التل ي  ك ي ق اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك البةطػا اةلة ااػا  كا تيةقيػا الخكليػا 

تبػؿ إلػى ا  ػ   ل البةكاػا كلػـلبقكؽ الطيؿأ أاة اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم  فاةزالػع لػخ
 أ نكا ال

القػػةص اةلاصػػةخقا  67/1/6771اتػػة يا  6666صػػخ ع "إ اخم ا ةيػػا" اةلاكافقػػا   ػػى قػػ ا  ا  ػػ  الػػكز ا   قػػـ  - 
  ػػى الا كتكةػػكليف ا قتيػػة ييف الا بقػػيف اةتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ اشػػاف اشػػت اؾ ارطيػػةؿ فػػب النزا ػػةع الااػػ با  كايػػع 

 اةبيا  ف ارطيةؿأ ارطيةؿ كاةة  ارطيةؿ كالاكاخ ار

اات ة  الا ؾ  اخ اهلل الثةنب لاطةل  انظاةع بقكؽ ارناةف اي  ؽ ا ةز إص   كتا يػؿ  اػ فو ال يػ  فػب  -ا
قطكم لقيع ت بياػةن اػف انظاػةع بقػكؽ ارناػةف  كا تا  ػة الا ةػز الػكطنب لبقػكؽ ارناػةف "انلطيػةن اػة زان فػب اشػ كع 

 إص   الا كف فب الاا ةا"أ 

ار ػػ ا اع  ؿةالػػخ ااػػتةا 6771لاػػنا  16قػػةنكف الا ةػػز الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػةف  قػػـ  6771قػػ ؿ اللػػةـ صػػخ   -خ
 الخاتك يا ااكافقا ا    النكا  كار يةف   ى اش كع القةنكف الاالقعأ 

تشػةيؿ  ينػا لاةةفبػا  1/6/6779اش كع قةنكف لاةةفبا الياةخ  ةاة تػـ فػب  6771أق  ا    النكا  فب اللةـ  -ق
 ياةخأ ال

 أق  ا    النكا  قةنكف التصخيؽ   ى الابةاا ال نةنيا الخكلياأ  -ك

اشػػػ كع قػػػةنكف الا ػػػخيةع  كتػػػـ  فلػػػه لا  ػػػ  ار يػػػةف  اػػػتةاةؿ ار ػػػ ا اع  1/6/6779أقػػػ  ا  ػػػ  النػػػكا  فػػػب  -ز
ا ل ا أم  اػع % اف اقة خ الا ةل  الا خي67الخاتك يا ال زاا رق ا قأ كقخ نص اش كع القةنكف   ى تقصيص نااا 

الابةفظػػا   ػػى بقاػػة فػػب الانةفاػػا   ػػى اػػةقب الاقة ػػخأ كتاػػتةاؿ  ػػ ق القطػػكم  قطػػكم اػػةاقا أ  تاػػة البةكاػػا اتلػػخيؿ 
و ايخاع إلى الا  ػ خ   ػـ 1أتة  الي صا لكصكؿ   خ لي ض بصا ل ناة خ ااة6771قةنكف ا نتقةاةع الاالقع للةـ 

 ف  الب أ إقيةؽ  ايع الا شبةع فب اليكز اف ق ؿ التنة
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 ياةف إي ةز أ ـ الصلكاةعخ فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

  كينطػػكم   ػػى  اػػة اع فضيةضػػا قةا ػػا 6/66/6771كاػػخ  اػػ يةنه فػػب  6771إصػػخا  قػػةنكف انػػع ار  ػػة  لاػػنا  -أ
القػػاض  ل تاكيػػؿ  كيلةقػػ    ػػى ال  ياػػا قاػػؿ كقك اػػة   ػػى قػػ ؼ قػػةنكف اللقكاػػةع  كياػػن  ار اػػزم ارانيػػا صػػ بيا

كا بتيػػةظ اةلاشػػتاه فيػػه لاػػخم شػػا   ةاػػة يلطػػب ل اػػخ ب اللػػةـ بػػؽ ال قةاػػا   ػػى ابػػؿ إقةاػػا الاشػػتاه فيػػه كتب ةةتػػه 
  قتاة انشةطةته  ةاة أنػةط اابةاػا فى  ز التبيظب   ى أيا أاكاؿ يشتاه ككاةنؿ اتصة ته كانله اف الاي   كالب

 ا القةنكفأ كقخ كا ه القةنكف انتقػةخاع كااػلا فػب الػخاقؿ  ةاػة انتقػخق تطايؽ   – اع الطةاع ا اتثنةنب  –أاف الخكلا 
 قا ا  اراـ الاتبخمأ 

ااتا ا  ظة  م التل ي  كالالةا ا القةايا  كقخ  ة  فب تق ي  الاق   القةص ل تل ي  التةاع لألاػـ الاتبػخم الػ م  - 
 اػةزم الاقػةا اع كاراػف اللػةـ يػتـ اصػك م "أف التل ي  فب ةؿ اػف  1/6/6779 فله إلى ا    بقكؽ ارناةف فب 

 كتينيػػا" كااػػتق ص أف "القاػػكم كالالةا ػػا ال إناػػةنيا تػػتـ فػػب ا اةػػز ارصػػ   كالتا يػػؿ  الاػػ كفو   ػػى نطػػةؽ كااػػع 
 اةاتثنة  ا ةز إص   كتا يؿ  كيخق/ناة "  كأشة  اصك م قةصا إلى اركضةع فب ا ةز إص   كتا يؿ ال ي أ 

كتيقػػػخ الػػػض ا اةػػػز ا بت ػػػةز  6771قػػػ   القػػػةص اةلتلػػػ ي  زا  ار خف فػػػب شػػػا  يكنيػػػك/بزي اف كيشػػػة  إلػػػى أف الا
الاالقتا كا اةز ارص   كالتا يػؿ  ك فػع تق يػ ان اطػك ن بػكؿ أكضػةع التلػ ي  فػب  ايػع خكؿ اللػةلـ كاػف ايناػة ار خف 

لبقكؽ ارناةف ةػةف قػخ  فػع تكصػيةع إلػى إلى ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم  ةاة يشة  أيضة إلى أف الا ةز الكطنب 
و ااػػة يػػت  ـ اػػع أبةػػةـ ا تيةقيػػػا 671اتلػػخيؿ أبةػػةـ قػػةنكف اللقكاػػةع كقةصػػػا الاػػةخم   69/66/6771البةكاػػا فػػب 

 ػخم بػة ع اػف التلػ ي  كالالةا ػا القةاػيا  ككفػةم  6779الخكليا لانة ضا التل ي   ك صػخ تق يػ ق الصػةخ  فػب اللػةـ 
ابت ػػةز ـ فػػب ظػػ كؼ  ةاضػػا  كقػػخـ  ػػخم تكصػػيةع ل بةكاػػا لانة ضػػا التلػػ ي  اػػف ايناػػة إ ػػ ا   الػػض ارفػػ اخ أثنػػة 

تلػػخي ع تشػػ يليا بتػػى تتاشػػى القػػكانيف ار خنيػػا اػػع اقتضػػيةع ا تيةقيػػا الخكليػػا لانة ضػػا التلػػ ي  الػػخ نشػػ  ة فػػب 
 ال  يخم ال ااياأ 

  ااػة أفضػى إلػب ةاكا اةتاػ ةالاػ اا اللةاػا أثنػة  قيةااػإف اط قكاع اراف فب ااػتقخاـ القػكم  ك ػخـ ا ا ػةم قكا ػخ  -ا
اقتػػؿ الػػض ارفػػ اخأ كقػػخ أكصػػى الا ةػػز الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػةف اضػػ ك م قيػػةـ اخي يػػا اراػػف اللػػةـ اتيليػػؿ ضػػكااط 
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ع ااػػتقخاـ القػػكم كاراػػ با النة يػػا التػػب ينظااػػة قػػةنكف اراػػف اللػػةـ كقػػةنكف ا اةػػز ارصػػ   كالتا يػػؿ  كا  ػػ ا  تبقيقػػة
 ابةيخم كنزياا فب البكاخ  التب كقلع  كتقخيـ اف يثاع  خـ تقيخق اةلقةنكف إلى القضة أ 

ا اللخليا ياة او  كت ةكز اكظيب الضةاط 61 خـ تقيخ الا طةع الاقتصا اتطايؽ القةنكف ااخم القاض القةنكنيا  -خ
ص اب ػا ا  تاػة اع ارانيػا ااك ػ  ب يػا ارشػقةتقييػخ الص بيةع الاانكبا لاـ فب   ا القصػكص  كال  ػك  إلػى 

  أف ال  ػك  إلػى قػةنكف انػع 6779قةنكف انع ال  انـأ كقخ أةخ الا ةز الكطنب لبقكؽ ارناةف فب تق ي ق الصةخ   ةـ 
ال ػ انـ فػػب ا ػػةؿ الضػػاط القضػػةنب أصػػا  ظػػة  م اق قػػا ل ةةيػػا كأفضػػى إلػػى ا تيػػةع  ػػخخ الاكقػػكفيف إخا يػػة قػػ ؿ اللػػةـ 

 اكقكفةأ  66179إلى  6771

ااػتا ا  أك ػػه القصػػك  فػػب ا اةػػز ا بت ػػةز الاالقتػػا التةالػػا لاخي يػػا اراػػف اللػػةـ كالاقػػةا اع اللةاػػا ك ػػخـ كفةناػػة  -ق
االػػةيي  البػػخ ارخنػػى لالةا ػػا الاػػ نة  ك يػػ  ـ اػػف الابت ػػزيف  كقػػخ أك خ الا ةػػز الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب تق يػػ ق 

القصك   فب ضك  زية اته للخخ اف نظة اع التكقيؼ فػب الا اةػز ارانيػا تتل ػؽ الاةاؽ ارشة م إليه اللخيخ اف اظة   
اةلا افؽ الصبيا  ك خـ تكاف  أاةةف اقصصا ل بتيةظ اةلاكقكفيف اف الناة  كاربػخا   كاةتظػةظ الػض الاػ كف  

 ـأ كابت ػػةز  كم كالب ػػز ا نيػػ اخم  كتلػػ ض الابت ػػزيف ل تلػػ ي  كالالةا ػػا القةاػػيا  كالب اػػةف اػػف البػػؽ فػػب الػػتظ
يا الابت ػػزيف أبيةنػػةن ر اػػة  الابت ػػزيف   ػػى ارخ   اال كاػػةعأ كأكصػػى ا ا ػػا اػػف ار ػػ ا اع التشػػ يليا كالقضػػةن

    قأ كارخا يا لت فب أك ه القصك 

ك كخ اقت  ع تليؽ اة ةي ه الخاتك  اف ااػتق ؿ الاػ طا القضػةنيا  كالبػؽ فػب الابةةاػا اللةخلػا بيػ  تتشػتع  -ك
ا يا التقةضب ايف  خخ اػف الابػةةـ النظةايػا كاللاػة يا كالقةصػا  ةاػة تتلػخخ الا  ليػةع لت ػؾ الابػةةـ كتيتقػ  فػب  

 أ    اربيةف إلى تكاف  ش كط كاقكاةع الابةةاا اللةخلاأ 

ف انتاةؾ البؽ فب ال نايا ااة يت ت    يه اف رثػة  كنتػةن  قطيػ م  كاػف اظػة    لػؾ اػب  الكثػةنؽ ال اػايا اػ -ز
الةخ أشقةص ةةنكا يقياكف اشةؿ شاه خانػـ 6717اللخيخ اف الاكاطنيف ااتنةخان إلى ق ا  فؾ ا  تاةط الصةخ   ةـ    كا 

فب الاا ةا كاتزك يف اف أ خنيةع تة ةيف أزكا اـ كأطيةلاـ ااا  اب  الكثةنؽأ كقخ أكصى الا ةز الكطنب لبقكؽ 
لةػة  تبيػظ ار خف   ػى  ٌ  يتـ ان  ال نايا كنز اة إ  كفقػةن اارناةف ا لقػةنكف كلػي  ااػتنةخان إلػى قػ ا  فػؾ ا  تاػةط  كا 
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و اف اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم ابيػ  تاػن  بقػةن ااػةكية ل   ػؿ فػب اػن   ناػيتاة 7الاةخم  
 ناةأ اللة  ا  تقة  الق ا اع الانةااا اشا ؿ ل نا لخ ااا البة ع ارناةنيارطيةلاة  كتشةي

كتلخي تػهو الالػ كؼ اةاػـ قػةنكف الصػكع الكابػخ الػ م  6776لاػنا  11ااتا ا  قةنكف ا نتقةاػةع  الاالقػع  قػـ  - 
نةناػةن اػف  67  ػى -فػب ظػؿ  ػ ا القػةنكف  -أضلؼ البضك  البزاب فب ا    النكا  بيػ  اقتصػ  تاثيػؿ اربػزا 

يبقػػؽ  ةف اضػػ ك م تقػػخيـ قػػةنكف  خيػػخ ل نتقةاػػةع%أ كقػػخ أكصػػى الا ةػػز الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػ61نػػكا  اناػػاا  667
 ازيخان اف اللخالا فب تكزيع الخكان  ا نتقةايا  كتكايع قة خم الاشة ةا الايةاياأ  كف تاثي ن شلايةن أكاع  كي

كأ  اػػػع أبػػػزا   -ةاػػػة  ػػػة  اػػػف البةكاػػػا -أقػػػ ع ال  نػػػا القةنكنيػػػا فػػػب ا  ػػػ  النػػػكا  اشػػػ كع قػػػةنكف اربػػػزا  -ط
لػـ ياقػ  الػيف ا  تاػة  أيػةن اػف التلػخي ع التػب قػخاتاة اربػزا   القػةنكف ةكنػه  خـ اكافقتاػة   ػى  ػ ا الالة ضا  ف 

 ضػكان  ةاػة تػ فض إاقػة  ا تاػةط اربػزا  اػكزا م الخاق يػا   617إلػى  17كالتب تػ فض  فػع  ػخخ االااػب البػز  اػف 
 بزابأ كتطةل  اة تاةخ كزا م التنايا الايةايا ةا  ليا تنظيايا ل لاؿ ال

التػـز ااػة   كالػ م يشػةؿ اقةليػا ل تيةقيػةع الخكليػا التػب 6771و لاػنا 9ااتا ا  قةنكف ا  تاة ةع اللةاػا  قػـ   -ل
قػػخ تتكقػػؼ   يػػه ااة اػػا بقػػكؽ ايةاػػيا أقػػ ل ةػػةلبؽ فػػب الاشػػة ةا  كالػػ للبػػؽ فػػب ا  تاػػةع  ا ار خف  ةكنػػه يقيػػخ

 الايةايا كالبؽ فب ب يا ال أم كالتلاي أ 

 :  البرامق المس قبمية -6

تـ تشةيؿ ل نا اف ال اةع الالنيا ااتةالا شنكف ار ةقا لصػية ا قػةنكف  خيػخ يبػؿ ابػؿ قػةنكف   ةيػا الالػكقيف  -أ
كتلخي تػػػه  كقػػػخاع ال  نػػػا اةليلػػػؿ اشػػػ كع القػػػةنكفأ كتتاثػػػؿ أ ػػػـ أك ػػػه التلػػػخيؿ الاقت بػػػا فػػػب  6771و لاػػػنا 66 قػػـ  

  ةيا الالكقيف" إلى "بقكؽ الالةقيف"  كااتبخا  ابةك   خيػخم ااػت ااا اػف ا تيةقيػا ااتب  تةيي  ااـ القةنكف اف "
و 1  كتلػػػخيؿ نػػػص الاػػػةخم  61/66/6771الخكليػػػا لبقػػػكؽ الالػػػةقيف التػػػب أق تاػػػة ال اليػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ الاتبػػػخم فػػػب 

ا  ػ  أ  ػى   ػى أف ياػتاخؿ اػه لػكطنب ل  ةيػا الالػةقيف ا نةاػا كزيػ  التنايػا ا  تاة يػا االاتل قا اتشػةيؿ الا  ػ  
خا مأ ةلشنكف ارشقةص الال  قيف يتاتع اشقصيا ا تاة يا  اع ااتق ؿ اةلب كا 

ا نةا ػػةن كاشػػ ك ةن ثقةفيػػةن اػػخأع  16تتضػػاف  6771-6771كضػػلع كزا م الثقةفػػا قطػػا ل تنايػػا الثقةفيػػا لأل ػػكاـ  - 
الثقةفيا فب ار خف التب تػـ  ة  ػة فػب القطػا الكطنيػا  شػ  الكزا م فب تنيي  ة  كاف أا ز التبخيةع التب تكا ه التنايا 
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اللةصػاا  كضػلؼ الةػةخ  الػكظييب  فػب الظػـ الابةفظػةع كت ةز ػة فػب الاكا خ  كضلؼ الانػى التبتيػا لقطػةع الثقةفػا
الثقةفيػػػا فػػب كزا م الثقةفػػا  كا ةزيػػا القػػ ا  فػػػب الايةػػؿ التنظياػػب ل ػػكزا م  كابخكخيػػا الػػػخ ـ الاقػػخـ اػػف الػػكزا م ل اينػػةع 

 ايف ال اةع القةناا   ب التنايا الثقةفياأ اة كلإلاخاع كالااخ يف  كضلؼ التنايؽ 

أ ػػخع ال  نػػا الكطنيػػا لشػػنكف الاػػ أم ار خنيػػا اشػػ ك ةن اقت بػػةن لقػػةنكف صػػنخكؽ النيقػػا ياػػخؼ إلػػب تقييػػؼ الةنػػةم  -ا
بةـ النيقا ال م يتل   تنيي ق ااا  تةي   ااتبقب النيقا اف الزك ةع كالاط قةع كار ااؿ كالكالخيف  كيضاف تطايؽ

 ك  اؿ اةةف إقةاته أك  خـ ك كخ اةؿ قةاؿ لتنيي  البةـ اةلنيقاأ أالابةكـ   يه 

اي  ا  ا نتقةاةع النيةايا فب اك خ ة  كباـ  6779اة  /ر ا   6تلاخ اللة ؿ ار خنب فب اقةا ا ت ييزيكنيا يـك  -خ
ا نتقةاػػةعأ ك باػػع أبػػزا  الالة ضػػا ااػػ ا القػػ ا   كطةلاػػع اػػي  ا  ا نتقةاػػةع اػػ لؾ ال ػػخؿ الاثػػة  بػػكؿ إ ػػ ا   ػػ ق 

   ى أاة  قةنكف خياق اطب  ةخؿ يلتاخ القةناا النااياأ 

 

 

 

 السعودية -66

انضاع الاا ةا إلى أ اع اف اتيةقيةع اراـ الاتبخم ال نياػيا الاػاع الالنيػا ابقػكؽ ارناػةفخ :  المواثيق الدولية -1
وخ ك"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز 6779ك ػػب  "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  

لقةاػػػيا أك ال إناػػػةنيا أك الااينػػػا" وخ ك"اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي  ك يػػػ ق اػػػف ضػػػ ك  الالةا ػػػا ا6777ضػػػخ الاػػػ أم"  
 وأ 6771وخ ك"ا تيةقيا الخكليا لبقكؽ الطيؿ"  6779 

انضػػػاع الاػػػلكخيا ةػػػ لؾ إلػػػى قاػػػ  اػػػف اتيةقيػػػةع انظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا الثاػػػةنب الالنيػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةفخ ك ػػػب  ك 
و القةصػػػتةف 666ك  677يتػػػةف  وخ ك"ا تيةق6791و القةصػػػتةف اةلاػػػق م كاللاػػػؿ ار اػػػة م"  671ك  67"ا تيةقيتػػػةف  

 وأ 6776كالقةص يف"   ؿالقةصا اانع ااتقخاـ ارطية و616وخ ك"ا تيةقيا  6791اةلتاييز فب شةؿ الكظةنؼ"  

 تبيظع الاا ةا   ى الض أبةةـ ا تيةقيةع التب انضاع إلياةخ   ى النبك التةلب  ك 
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ظ  ػػػةـ   ػػػى اربةػػػةـ التػػػب تتلػػػة ض اػػػع الشػػػ يلا "اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز اللنصػػػ م"  تبيػػػ -
وخ الاتل قػا ااكافقػا ةةفػا ارطػ اؼ  اع الصػ ا   ػى إبةلػا أم نػزاع إلػى ابةاػا اللػخؿ الخكليػا 66ارا اياأ كالاػةخم  

 ل يصؿ فيهأ 

الشػػ يلا "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػػ أم"  تبيػػظ  ػػةـ الػػخـ ا لتػػزاـ ااػػة يتلػػة ض اػػع أبةػػةـ  -
وخ التب تتل ؽ اةلااةكام ايف اراكيف فياة يتل ؽ ا نايا ارطيػةؿخ ك لػؾ كفقػةن 6ؼ/ -7ارا اياأ كتبيظ   ى الاةخم  

وخ التب تتل ؽ ايبةلا النػزاع اػيف الػخكؿ ارطػ اؼ بػكؿ تياػي  أك تطايػؽ 6ؼ/ -67لقكا خ القةنكف ارا ابأ كالاةخم  
 خ بي  تلتا  نيااة  ي  ا زاا ااة ك خ اا ق اليق مأ ا تيةقيا إلى ابةاا اللخؿ الخكليا

وخ 6ؼ/-17وخ بي  لـ تلت ؼ اص بيةع ل نا انة ضا التل ي خ كالاةخم  67"اتيةقيا انة ضا التل ي "  الاةخم   -
 بي  لـ تي ـز نيااة ااة ك خ فياةأ 

ك اراػ ـ"خ  القة  م لبقػكؽ ارناػةف فػب  ى الااتكل ارق يابخ انضاع الاا ةا إلى "إ  ف : المواثيق اإلقميمية -2
 خؽ   يه الخ شاف الظـ الخكؿ الل اياأ كلةف لـ تيص انضاع إلى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/الايلخنؿ"خ ة ا 

 ينػػا بةكايػػػا ل ناػػػكض ابقػػكؽ ارناػػػةف اةاػػػـ  66/7/6771أنشػػاع الاا ةػػػا فػػػب :  مؤسسذذذات حقذذذوق اإلنسذذذان -3
  ػى تشػةيؿ  ينػا  6771 ضكان  كقػخ كافقػع كزا م الخاق يػا فػب اللػةـ  61اةف  كتتةكف اف ال  نا الكطنيا لبقكؽ ارن

  ػى  6771/ 7/1ال  نا الخ تػاقي  طكيػؿأ كةػةف اللة ػؿ الاػلكخم ال ابػؿ الا ػؾ "فاػخ اػف  اػخ اللزيػز" قػخ كافػؽ فػب 
و أ ضػػػة  اػػػف 67يػػػناـ  و  ضػػػكان ا16تااػػػي  "ال اليػػػا الكطنيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف" اةلاا ةػػػاخ كتضػػػـ فػػػب  ضػػػكيتاة  

الناة خ كيخقؿ فب اقتصةصاة  ال صخخ كالاتةالاخ كااتقاةؿ الشةةكلخ ةاة زا ع ا كنةن فب أاةةف اقت يا اف الاا ةا 
  ةاػػة 6771ل طػػ ع   ػػى أبػػكاؿ الاػػ نة أ كنشػػ ع ر ا  ػػة بيػػةؿ اللخيػػخ اػػف القضػػةية التػػب تية  ػػع الاػػة فػػب اللػػةـ 

 ي  البةكايا كطةلاع اػي  ا  إصػ بةع قضػةنيا خع اش كع قةنكف الانظاةع كانتق  6771 ززع نشةطاة فب اللةـ 
 وأ www.nshr-sa.orgتةيؿ الااةكام فب اللقكاةع اةلنااا ل   انـخ ةاة أااع اكقلةن   ى شاةا ارنت نع   

كاف  اا أق ل فقخ تقخاع  اليتةف ل تا يؿ ة اليةع أ  يا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةفخ لةنااة لػـ تبصػ  الػخ   ػى 
 الاكافقاأ 

 و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4
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ى ث ثػا ا ابػؿ أكؿ انتقةاةع تشاخ ة الاا ةا لشةؿ نصؼ الاقة خ الا خيا فياػةخ ك لػؾ   ػ 6771أي  يع فب اللةـ  -أ
 خ ايناة شة ع البةكاا اقيا الاقة خ اةلتلييفأ 6771ااتخع اف فا اي / شاةط إلى أا يؿ/ نياةف 

 أ 6771إنشة   ينا ل صبيييف ركؿ ا م  ةـ  - 

خ كاخ  ا اػ ا  ػك ع اػف البػكا  اليةػ م بػكؿ القضػةية 6771إنشة  ا ةز الا ؾ  اخ اللزيز ل بكا  الكطنب  ةـ  -ا
 لا تاعأ التب تاـ ا

اةاػػػتقاةؿ الثػػػا اػػػف " يكاػػػةف  ايػػػت  ككتػػػ " لتقصػػػب  6771اػػػابع البةكاػػػا الاػػػلكخيا فػػػب خياػػػاا /ةةنكف أكؿ  -خ
 البقةنؽ فب الاا ةا ااتة قع أ الا أاةايع  كأتي  لاة لقة اع اكالا اع اللخيخ اف الاانكليف كزية م الض الا كفأ 

 تلةنب أكضةع بقكؽ ارناةف فب الاا ةا اف  خم صلكاةعخ ياةف إي ةز ة فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

إلػػى اػػقكط اللخيػػخ اػػف  ىخ كأفضػػ6771ار  ػػة  كاػػيةؽ اةةفبتػػهخ إ  اػػخأ ار  ػػة  يضػػ   الاا ةػػا اقػػكم انػػ  اللػػةـ  -أ
ت ػةكزاع كا تقػةؿ الاشػتاه القت ى اف قكاع اراف كالاشتاه فػياـأ ةاػة أفضػى اػيةؽ اةةفبػا ار  ػة  إلػى اللخيػخ اػف ال

كاػػػخينتب  ػػػخم كالػػػخاةـ لابةةاػػػا  خؿ ثػػػ   ابػػػةةـ فػػػب ةػػػؿ اػػػف ال يػػػةضفػػػياـ خكف ضػػػاةنةع ةةفيػػػاأ أنشػػػاع كزا م اللػػػ
ابػػةةـ أاػػف خكلػػا  كقػػةؿ إناػػة ابػػةةـ ا  الخاق يػػا   ػػى كصػػؼ  ػػ ق الابػػةةـ الاتااػػيف فػػب قضػػةية ار  ػػة  كتبيػػظ كزيػػ
لابةةـأ ةاة  ة  كزي  اللخؿ أف   ق الابةةـ تقضع لنظػةـ القضػة  اشػةؿ ش  يا ينطاؽ   ياة اة ينطاؽ   ى اقيا ا

 ةـ  لةناة اتةكف اتي خم كاتايزم فب ار  ا اع كااليةع التػب يتلةاػؿ ااػة القةضػب اػع  ػ ق الينػا اػف الاتااػيفأ كقػخ 
ا لتك يػػػه أنػػػه ي ػػػ م التناػػػيؽ اػػػيف كزا تػػػب اللػػػخؿ كالخاق يػػػ 6771 ةػػػ ع الاصػػػةخ  الصػػػبييا فػػػب شػػػا  أ اػػػط /أ  

 وأ 6771ا تاةاةع ل اشتاه فياـ فب قضةية ار  ة  لتقخيااـ إلى   ق الابةةـ  ااتاا  

ةثيػ ان اػف  6771أيخع نتةن  الثا تقصب البقةنؽ التب أكفختاة  يكاةف  ايت  ككت  إلى الاا ةا فب ناةيا اللػةـ  - 
 ف زية تاة لا ف البةن   نك  ال يةض  ةشؼ  ا خ ة اع بكؿ أكضةع الا نة  فب الاا ةا  فطاقةن لتق ي  الانظاا

الض الا نة  أناـ تل ضكا إلى إاة اع  اخيا  كأناـ ظ كا   ف ا  تقةؿ ليت اع ت ػةكزع اللقكاػا الاقػ  م  ك ػ ا فػب 
بةلػػا الاػػ نة  ار ةنػػ  قةصػػا  ةاػػة اػػ كا ابةلػػا تػػاقي  اطػػكؿ   تياػػي  لػػه قاػػؿ الابةةاػػا أك أثنة  ػػةأ ةاػػة ةشػػيع 

 نايا  ف بة ع تاقي  ااتا ع  خم أاةايع أك أشا  قاؿ إا  اة اة تقػةؿ اكاطنياػةأ كتبت ػز الااةبػ  الاية اع ار
اللةاػػا اا ؼ اػػف الاكقػػكفيف ااانػػػيف لاػػخم تاػػتا  شػػاك ان أك اػػػنكاع اػػف  يػػ  ابةةاػػا أك تك يػػػه اتاػػةـ  كاػػف  يػػػ  
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اللػػػػ اؽ  إضػػػػةفا إلػػػػى الالة ضػػػػيف  يشػػػػتاه فػػػػب صػػػػ تاـ اػػػػةلتا خ فػػػػب ا تصػػػػةؿ اابػػػػةاياـأ كاػػػػف الابت ػػػػزيف أشػػػػقةص
اػػف نظػػةـ ار ػػ ا اع ال نةنيػػا تػػنص   ػػى إبةلػػا الاػػتاـ إلػػى الابةاػػا الاقتصػػا أك  661الايةاػػييف    ػػـ أف الاػػةخم 

 ارف اا  نه الخ اتا أشا  اف القاض   يهأ 

لػػى ا  ػػ  اشػػ كع قػػةنكف إ 6771ااػتا ا  التضػػييؽ   ػػى الب يػػةع اللةاػػا  بيػػ  قػػخاع البةكاػا فػػب اػػة  /ر ا  -ا
الشػػك ل ييػػ ض ازيػػخان اػػف القيػػكخ   ػػى ب يػػا تةػػكيف ال اليػػةع  اناػػة تقكيػػؿ ل نػػا كطنيػػا بةكايػػا صػػ بيةع  قةايػػا 
كاالا تتي  لاة التخقؿ اصك م اي طا فب شػنكف الانظاػةع  يػ  البةكايػا  كقػخ كا ػه اشػ كع  ػ ا القػةنكف انتقػةخان اػف 

 ػػ  الشػػك لأ ةاػػة كاصػػ ع البةكاػػا ايةاػػا ا تقػػةؿ اللخيػػخ اػػف  ةنػػ  "ال اليػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف"  ك فضػػه ا 
 ر اناـ كانلع اف أف  ع  ناـ اف الاي   كبظ ع اللخيخ اف الاظة  اع الا اياأ ق ييا التلاي   ف الاكاطنيف   ى 

 ااػتا ا  التاييػػز كالتضػػييؽ   ػى بقػػكؽ الناػػة  فػب الا ػػةليف اللػػةـ كالقػةصو فيػػب الا ػػةؿ اللػةـخ بظػػ ع البةكاػػا -خ
تشػاخ ة الاا ةػاأ كفػب الا ػةؿ القػةص  زالػع الاا ةػا  ا خيػا فػب أكؿ انتقةاػةع -ت شيبةن كتصػكيتةن  –اشة ةا الناة  

 تي ض اللخيخ اف القيكخ   ى بؽ الناة  فب الاي خ كتبظ    ياف قيةخم الاية اعأ 

الػػ م يضػػع اللػػةا يف تبػػع الةنػػةم اللاػػةؿ الكافػػخيف اػػف شػػ كط  اػػؿ ااػػتة لياخ كقةصػػا فػػب ظػػؿ نظػػةـ "الةييػػؿ"  -ق
 باػػا "الةيػػ  "خ كقصػػك  اظ ػػا الباةيػػا القةنكنيػػا لػػالض الينػػةعخ اثػػؿ  ػػةا ع القخاػػا الانزليػػا كاللاػػةؿ الػػز ا ييفخ 

 كالاةنقيفأ 

 أاة الا اا  الااتقا يا الاط كبا لتلزيز بقكؽ ارناةفخ فا ااة اة ي ب  :  البرامق المس قبمية -6

إاػػت اتي يا كطنيػا لباةيػػا النزا ػا كاةةفبػػا الياػةخ  ك لػػؾ اػف قػػ ؿ  ينػا كطنيػػا لاةةفبػػا ا تاػخع الاا ةػػا اػالق ان  -أ
الياةخ تلنى ااتةالا تنيي  ارات اتي يا الكطنيا ك صخ نتةن اػة كا اقاتاػة ككضػع اػ اا  كرليػةع تطايقاػة  كقيػةـ ار اػزم 

ارنظاػا  القػكانيفو الاتل قػا اػ لؾ     كتطايػؽالبةكايا الالنيا اباةيػا النزا ػا كاةةفبػا الياػةخ اااة اػا اقتصةصػةتاة
 كتق يص ار  ا اع ال كتينيا كتااي اة  كاللاؿ اااخأ الااة لا لةؿ اانكؿ اااة ةةف اكقله أك اانكليتهأ 

ا تاػػػة  ا نتقةاػػػةع القةصػػػا انصػػػؼ الا ػػػةل  الا خيػػػاخ اخايػػػا نبػػػك تطػػػكي  البػػػؽ فػػػب الاشػػػة ةا ياةػػػف أف يتاػػػع  - 
 لا ة ع أق لأ 
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خ أك خع ارناػة  أنػه يكاػع الا ػة ع الاانيػا التػب ياةػف 6771ق ا  قةنكف  اؿ  خيخ فب أكاقػ  اػاتاا / أي ػكؿ إ -ا
 ل ا أم أف تلاؿ فياةأ 

أ خع كزا م اللاؿ  نبا  خيخم لتنظيـ  اػؿ  اػةؿ القخاػا الانزليػا تتضػاف تبخيػخ اػة ةع اللاػؿ كاػن  اللػةا يف  -خ
 إ ةزاع أااك ياأ 

 العراق -13

 انضـ الل اؽ إلى اع اف اتيةقيةع اراـ الاتبخم ال نيايا الااع الالنيا ابقكؽ :  المواثيق الدولية -1     

ارناػػةفخ ك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا" 
وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ 6797لنصػػػ م"  وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز ال6796 

 وأ 6771و  ك"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  6711التاييز ضخ الا أم" 

إلى ااع اف اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا الثاةنب الالنيػا ابقػكؽ ارناػةفخ ك ػب  "ا تيةقيػا  قػـ  انضـ الل اؽة لؾ  
ف اةلاػػق م و الالنيتػػة671و ك 67وخ ك"ا تيةقيتػػةف  6716ل اة يػػا"  و القةصػػا ابػػؽ التنظػػيـ النقػػةاب كالايةكضػػا ا71 

 ػى التاييػػز و     الالنيتػةف اةلقضػة   666و ك 677  ػى التػكالبوخ ك"ا تيةقيتػةف   6716خ 6717كاللاػؿ ار اػة م"  
ارطيػػةؿ  و الالنيتػػةف اانػػع ااػػتقخاـ616و ك 611  ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػةف   6711خ 6717فػػب شػػةؿ الكظػػةنؼ"  

   ى التكالبوأ  6776خ 6711كالقةص يف"   

 تبيظ الل اؽ   ى  خخ اف أبةةـ ا تيةقيةع التى انضـ إلياة   ى النبك التةلب  ك 

اللاخاف الخكليةف  أ  ف الل اؽ أف تصخيقه   ى اللاخيف   ينطكم   ى ا  ت اؼ ايا انيؿ أك الخقكؿ فب أيا  -     
   قةع الاةأ 

وخ التػب تتل ػؽ اطػ ؽ بػؿ النزا ػةع التػب قػخ تنشػا 66القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز اللنص م"  الاػةخم  "اتيةقيا  -
ايف الخكؿ ارط اؼ بكؿ تطايؽ ا تيةقيا أك تياي  ةأ ةاة ا تا  الل اؽ أف انضاةاه إلػى ا تيةقيػا   ينطػكم   ػى اة 

 أم ا ت اؼ ايا انيؿ أك الخقكؿ فب أيا   قةع الاةأ 
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و كتتل ػؽ اليقػ م الاةخاػا اػةلتزاـ الػػخكؿ 9خ  1ؼ/ 6تيةقيػا القضػة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم"  الاػةخم  "ا -
ارط اؼ اةتقة   ايػع التػخااي  الانةاػاا لتلػخيؿ أك إلةػة  القػكانيف كارنظاػا كار ػ اؼ كالااة اػةع القةناػا التػب تشػةؿ 

اللقكاةع الكطنيا التى تشةؿ تاييزان ضخ الا أمأ  الا ايلةة   ايع أبةةـ قكانيفتاييزان ضخ الا أم  ايناة تتل ؽ اليق م الاة
و  كتتل ؽ اليق م اركلى ابؽ الا أم الاتاةكم فب اةتاة   ناػيتاة كا بتيػةظ ااػة كتةيي  ػة  6خ  6ؼ/ 7ك  ى الاةخم  

وخ التػػب تتل ػؽ اةلقضػػة    ػػى 61لاػػةخم  ايناػة تتل ػػؽ الثةنيػا ابػػؽ الاػػ أم الاتاػةكم فياػػة يتل ػػؽ ا ناػيا أطيةلاػػةأ ك  ػى ا
التاييز ضخ الا أم فى ةةفا اراك  الاتل قا اةلزكاا كالل قةع ارا ياو بي  اشت ط  خـ تلة ضاة اع أبةةـ الشػ يلا 

اػيف الػخكؿ ارطػ اؼ اشػاف تطايػؽ ا تيةقيػا  اػة وخ التب تتل ؽ اط ؽ بػؿ النزا ػةع6ؼ/ 67ارا اياأ كة لؾ الاةخم  
 ةأ أك تياي  

وخ التػػػب تتل ػػػؽ اػػػةلتزاـ الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ ابػػػؽ الطيػػػؿ فػػػب اليةػػػ  كا  تقػػػةخ 6ؼ/ 61"اتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ"  الاػػػةخم   -
 كالخيف  بي  إف الااة  ل طيؿ اتةيي  خينه يتلة ض اع الش يلا ارا اياأ 

ارناػػةف فػػب   ف القػػة  م لبقػػكؽأاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا  فقػػخ كافػػؽ اللػػ اؽ   ػػى "إ ػػ:  المواثيذذق اإلقميميذذة -2
لـ يصػةخؽ   يػهخ شػاف الظػـ الػخكؿ الل ايػاخ كلػـ   اةن اانه    ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/ الالخؿ" ك ارا ـ"خ 

 يخقؿ الخ بيز النية أ 

 يك خ فب الل اؽ االااػةع بةكايػا كا لاةنيػا ك يػ  بةكايػا النيػا ابقػكؽ ارناػةفأ:  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
كزا م لبقػكؽ ارناػةف فػب إطػة  البةكاػا الا ةزيػا  ايناػة  -6771 الػخ ا بػت ؿ –فل ى الااتكل البةػكاب  تاااػع 

ااتا  ك كخ كزا م أق ل لبقكؽ ارناةف فب ة خاتةف الل اؽ  ةةنع قخ تاااع فب إطة  البةػـ الػ اتب لإلق ػيـأ ك  ػى 
النكا   ةاة تك خ ل ةف أق ل  اع ص ا اثؿ ل نػا الا تاػع الااتكل الا لاةنب تك خ ل نا لبقكؽ ارناةف فب ا    

 الاخنبأ ة لؾ تـ إ خاخ اش كع قةنكف لاالااا كطنيا لبقكؽ ارناةفأ 

لتةػكيف ال اليػةع  ةن أاة   ى ااتكل الانظاةع  ي  البةكايا  فقخ أااـ الكاقع ال خيخ الػ م لػـ يضػع ضػكااط كشػ كط
الػخ ـ الاػةلب  إلػى نشػك  انػةع اػف ال اليػةع ار  يػا كال  ػةف كالا اةػز كاقة  االااةع التاكيؿ القة  يػا فػب تقػخيـ 

كالانظاػةع  يػ  البةكايػػا الالنيػا ابقػػكؽ ارناػةف  كتلاػػؿ  ػ ق الاالااػةع فػػب ا ػة ع بقػػكؽ ارناػةف  كالا ػػة ع 
  ػػػػةأ كنظاػػػػع ارناػػػػةنيا  كالاػػػػ أم  كالطيػػػػؿ  ك كم ا بتية ػػػػةع القةصػػػػا  كالاػػػػ نة  الايةاػػػػييف  كالاينػػػػا كالتنايػػػػا ك ي
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كشػػة ةع فػػب  قػػخ خك اع تخ يايػػا كنػػخكاع كاػػالتا اع كك شػػةع  اػػؿ فػػب ا ػػة ع نشػػ  ثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف  كت اػػيا 
 اية يـ الشيةفيا كالخياق اطياأ ةاة انةااع فب اللا يا ا نتقةايا  كا  خاخ ا اقايف كا اقاا ا نتقةاةعأ 

زيػةخم  تلةػ  ا فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف  كتنك اػة كانتشػة  ة الطي م فب  خخ الانظاػةع  يػ  البةكايػا اللةا ػايخ أف 
قخ م   ق الانظاةع كفلةليتاة كتاثي  ة  بي  تلةنب اف الايةؽ اللػةـ الػ م تلػةنب انػه الػا خ  ةاػة ف ضػع كزا م شػنكف 

 ق ال اليػةع تاااع الض  ػك الا تاع الاخنب   ياة اللخيخ اف ار  ا اع الاي كق اطيا قاؿ الااة  اازاكلا أ اةلاة  
ةكا اػػةع لب ةػػةع طةنييػػا  كتلػػ ض الضػػاة لقػػ ا اع إخا يػػا ات ايػػخ أاكالاػػة  ةاػػة تلػػ ض الضػػاة لضػػةكط ال اة ػػةع 
الاا با فب ظؿ اك  اركضةع ارانياأ كايناة تبظى انظاةع بقكؽ ارناةف فب ة خاتةف الل اؽ اخ  ا أفضؿ اػف 

 يةاياأ القكم كاليلةليا فيف أ  ااة أيضةن يتاع اربزا  الا

لػػي   نػػػةؾ الةثيػػػ  ااػػة ياةػػف  صػػػخق ةين ػػةزاع و عزيذذز حقذذوق اإلنسذذان :  إنجذذازات عمذذى  ريذذق الحكذذم الرشذذيد -4
تبققع فى ا ةؿ بقكؽ ارناةف كفقةن لاالش اع البةـ ال شيخ ةاة  ك اتكقع فب ظؿ ا بت ؿ كاضة يةتهخ ةاة أف اة 

 ةلب  تبقؽ ةةف باة ن رك ه اتلخخمخ ك لؾ   ى النبك الت

رناػػةف كيةيػػؿ الب يػػةع الاخنيػػا اإصػػخا  خاػػتك  يتانػػى التلخخيػػا الايةاػػيا كا  تاة يػػا  كيالةػػخ   ػػى ااػػةخم بقػػكؽ  -أ
كالايةايا  لةف ناه اةبثكف   اقيكف إلى اقةط   خيخم ينطػكم   ياػةخ اػف أا ز ػة  تةػ ي  الطةنييػاخ كتةػ ي  ارقػةليـ 

 له نظي  فى اللةلـ  كت  ل ا ا لا الض اكاخ الخاتك  الاثي م ل  خؿأ الييخ اليا كص بيةتاة   ى نبك قخ   يةكف 

 6771ينػةي   17تكايع بؽ الناة  فى الاشة ةا الايةاياخ بتى أاي ع انتقةاةع ال اليػا الكطنيػا الل اقيػا فػى  - 
كفػػػؽ  %  ك  ػػـ اػػػة يلةاػػه  لػػؾ ةين ػػةز ضػػقـ16خ 1اقلػػخان اناػػاا  691اقلػػخان اػػػف اػػيف  19 ػػف فػػكز الناػػة  الػػخخ 

كالػػ م ييػػكؽ -االشػػ اع البةػػـ ال شػػيخ  فقػػخ ناػػه اػػةبثكف اتقصصػػكف إلػػى أف  ػػ ا التضػػقـ الايػػة ئ فػػى تاثيػػؿ الاػػ أم 
إلػى  -الناكض اةلا أم فب الل اؽ انبػك الضػلؼ التب تط   نيااة ة اعو لاش كعنظي ق فى الك يةع الاتبخم ارا يةياخ 

ـ أك الا تاع فى الناكض ابقكؽ الا أم  أم أنػه ي لػؿ تاثيػؿ الاػ أم الايةاةع الطةنييا أةث  ااة يلا   ف إ اخم النظة
 تلاي ان  ف تاثيؿ الطةنيا التب تنتاب إلياةخ كلي  النكع ال م تنبخ  انهأ 

 تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فب ااتب  :  قاتو الصعوبات والمع -5
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ب اللػ اؽخ أك ن  ااػة ياث ػه اػف انتاػةؾ لبػؽ ياثؿ ا بت ؿ كتخا يةته أةا   قاا أاةـ تلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةف فػ -أ
الشل  الل اقب فب تق ي  اصي ق  كانػة  نظةاػه الايةاػب اب يػا  كالاػيط م   ػى ث كاتػهأ كثةنيػةن  لل ػز قػكاع ا بػت ؿ 
 ػػف تػػكفي  اراػػف ل اػػخنييف  كااػػتقخاااة الايػػ ط ل قػػكم كتك طاػػة فػػب انتاةةػػةع  اػػياا لبقػػكؽ ارناػػةف ك ػػ انـ بػػ    

نشػػػػ ع الاخنيػػػػا كخك  اللاػػػػةخمخ كا تقػػػػةؿ  شػػػػ اع اا ؼ  شػػػػكانيةنخ كتلػػػػ ي  الابت ػػػػزيف  ك ػػػػخـ ابةاػػػػاا كقصػػػػؼ الا
 الاتك طيف فب   ق ال  انـ اشةؿ  خمأ 

اشػػت اؾ الاػػ طةع الل اقيػػا فػػب أ اػػةؿ ب ايػػا كااػػلا النطػػةؽ ضػػخ الاػػخف الاتاػػ خم  كتك طاػػة فػػب أ اػػةؿ قتػػؿخ اػػف  - 
 ع  كأ اةؿ تل ي  انا ب  كابت ةز الاشتاه فياـ فب ا كف  ي  قةنكنياأ ق ؿ اة اصط     ى تاايته ف ؽ الاك 

فػب  يفاللاػة ي يفاراةا لتخ ك ان  ي  اااكؽ فب البةلا ارانيا  كقةصا ان  تي ي  ا قخ 6771كقخ شاخ اللةـ  -ا
إنيػػة  أ اػػزم  طعاػػا ا   بيػػ  تبكلػػع أ اػػةؿ القتػػؿ ال اػػة ب كالتي يػػ  إلػػى اػػاا يكايػػا فػػب البيػػةم الل اقيػػا  كلػػـ تاػػت

القػػةنكف أف تقػػخـ أيػػا باةيػػا فلةلػػا ل اػػخنييف كزاخع التي يػػ اع  كالا اػػةع الااػػ با  كتق يػػ  الاات ةػػةع  كا  تػػخا اع 
   ى الااة خ  كار خاـ قة ا نطةؽ القضة   ك  ل ب ؽ الض ارف اخ أبية أ 

اةلاقة نػػا اةي  ػػة اػػف الاصػػةخ   فقػػخ ا ػػ   ػػخخ كطاقػػةن لاصػػةخ  كزا م الصػػبا الل اقيػػا  كالتػػب تقػػخـ أخنػػى التقػػخي اع  -خ
اػخنب يكايػةن   ػى  71أم ااتكاػط قتػؿ  6771قػ ؿ  ػةـ  شػقص 117161  يف ال يف قت كا   ا  أ اةؿ اللنػؼالاخني

طيػ نأ كةػةف اػف أاػ ز اػاةع  ػ ق  999ااػ أم  ك 6666اػخنيةن أصػياكا ا ػ ا  ايػناـ  117111اػخا  اللػةـ  فضػ ن  ػف 
لقػةناـ فػب انػةطؽ اقت يػا اكثػكقب اريػخم ك  ػياـ رثػة  تلػ ي أ الظة  م اقتطةؼ الض بةية كا  خاااـ قػة ا القػةنكف  كا 

لـ يتـ تبخيخ  كيتاـأ كبةزع اةػخاخ   ػى أةاػ  نصػي  اػف  6771 ةـ ضبيا  617119كقخ ا   ضبةية   ق الظة  م 
 أ خاخ   ا الناط اف انتاةؾ البؽ فب البيةمأ 

ب يػا كاراػةف الشقصػب  كقػخ ا ػ   ػخخ الابت ػزيف فػب اللػ اؽ فػب ناةيػا خياػاا  ة لؾ ااتا  تخ ك  البؽ فػب ال -ق
ابت ػػػزان  الظااػػػـ اػػف الاػػػنا  كيػػػتـ ابت ػػػةز ـ فػػػب ا اةػػػز ابت ػػػةز  67961 –طاقػػةن لػػػكزا م بقػػػكؽ ارناػػػةف  – 6771

ل باةيػػػا تلػػػةنب اػػػف التةػػػخ  الشػػػخيخ  كنقػػػص القػػػخاةع البيكيػػػا  كالضػػػاة "  يصػػػ   ل اػػػتقخاـ ااخاػػػب"  كييتقػػػ كف 
القةنكنيا  بي  ييكؽ  خخ ـ ةةفا الابةةـ ال نةنيا ل نظ  فب قضةية ـ  كيتل ضكف ر اةؿ تل ي  كبشػياأ كاػع ةػؿ 

يكايػا كاصػخ  ل اػع ارتػةكاع لتاكيػؿ أف تبػكؿ ا قتطػةؼ إلػى ظػة  م   لؾ يظ كف أفضؿ بة  اػف الاقتطيػيف  الػخ



266 

 

 ػػف طةالػػه ةشػػػةؿ اػػف أشػػةةؿ ا نتقػػػةـ الطػػةنيبأ كلػػـ يلػػػخ ال اة ػػةع الااػػ با ك صػػػةاةع ال  ياػػا الانظاػػا  فضػػػ ن 
 ةن شقصػ 617يقتص    ى بة ع ف خيا  اؿ ااتػخ إلػى اقتطػةؼ  اة ػةع ةايػ م   ػى  ػ ا  اقتطػةؼ  ػخخ يصػؿ إلػى 

  ك  ػػػـ إطػػػ ؽ اػػػ ا  ق ااػػػا نصػػػياـ الػػػخ 6771نكفاا /تشػػػ يف ثػػػةف  61اػػػف كزا م التل ػػػيـ اللػػػةلب كاػػػط اللةصػػػاا فػػػب 
قيػػتاـ ا اػػكلب الاصػػي أ ك  تقتصػػ   ػػ ق الظػػة  م   ػػى اللػػ اقييف اػػؿ تاتػػخ أيضػػةن لاػػكظيب ار ةثػػا تلػػ يااـ  فقػػخ ظػػؿ ا

 ارناةنيا   ى نبك اة تل ض له اللةا كف فب الص ي  اربا  الل اقبأ 

كتتل ض فنةع  خيخم اف ارق يةع  نتاةةػةع  اػياا لبقػكقاـ  كتاػخك ة ةػكؾ ناك  ػةن اػة زان فػب  ػ ا الشػاف بيػ   -ك
القػػكاع ارانيػػا الة خيػػا  ةنػػ   ض اللػػ   كالت ةاػػةف لتاخيػػخاع اتصػػة خم كتقكيػػؼ كا تقػػةؿ  ةلاػػةن اػػة يةػػكف اػػف يتلػػ

 خاقػػػؿ  ي قػػػب  ػػػ ا التصػػػليخ اظ لػػػه   ػػػى ا اػػػتق ا التةالػػػا لبةكاػػػا إق ػػػيـ ة خاػػػتةف  كتتكقػػػع خكانػػػ  اراػػػـ الاتبػػػخم أف 
 أ الاخينا 

 ك الكضػع الاػةنخ اةلناػاا ل ي اػطينييف فػب اللػ اؽ كتييػخ التقػة ي  أف كأصا  القتؿ كالتاخيخ كالت  ي  كا قتطةؼ   -ز
الظـ  ػ ق ار اػةؿ يػتـ تنييػ  ة   ػى يػخ اي يشػيةع "ي تػخم أف اخ ػة زم الشػ طا أك القػكاع القةصػا" بيػ  ي قػى الظػـ 

 الضبةية بتياـ أك يقتيكفأ 

التػػػب تاػػػ  ااػػػة الناػػػة  فػػػب الابةفظػػػةع  كتلػػػةنب الناػػػة  اػػػف ابنػػػا ةايػػػ م  كتتكاصػػػؿ التةطيػػػا ار  ايػػػا ل ابنػػػا - 
اا أم فاف يب ؽ أنيااف ق ؿ ارشا   617الشاةليا  ك ة  تق ي  لكزا م بقكؽ ارناةف فب بةكاا إق يـ ة خاتةف أف 

فػػب قضػةية الشػػ ؼأ كفػى انطقػػا الكاػػط كال نػك  تاقػػى الاػ أم ااتضػػليا  كيتضػػة ؿ  6771الثاةنيػا اركلػػى اػف اللػػةـ 
كأبػػػػخا  ا قتطػػػػةؼ كا  تػػػػخا  ال ناػػػػب    ااػػػػا  الكضػػػػع ارانػػػػب كالقتػػػةؿ اةاػػػػيا اػػػػكتي م اػػػ يلاتاتلاػػػة اػػػػةلبقكؽ ار

 كالتل ي  ثـ القتؿ  فض ن  اة تلةنيه ار ااؿ فب ةيةباف ر ةلا أنيااف ك ةن تافأ 

شػػاخ كيلػػةنب نظػػةـ اللخالػػا اػػف اقػػت  ع  اػػياا  كتػػاث ع الاػػ طا القضػػةنيا اػػف  ػػ ا  قتػػؿ القضػػةم كالابػػةايف  ك  -ط
الل اؽ صخك  انةع اف أبةةـ ار خاـ الاك زم اف اقت ؼ أ ازم القضػةم الل اقػب فػب القضػةية  اع الطايلػا الايةاػيا 

 كارانيا ككفؽ إ  ا اع ااتا م تنتاؾ الةيي  اللخالاأ 

ةـ اث ػػػع ابةةاػػػا الػػػ ني  الل اقػػػب الاػػػةاؽ كاػػػالا اػػػف الةكنيػػػه فػػػب "قضػػػيا الػػػخ يؿ" ناك  ػػػةن فةخبػػػةن  قػػػت ؿ نظػػػ -ل
اللخالػػا  إ  تاااػػع الابةاػػا قػػة ا النظػػةـ القضػػةنب  كلػػـ تقضػػع رشػػ اؼ ا  ػػ  القضػػة  ار  ػػى  كلػػـ تضػػـ قضػػةم 
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 ػػةا يف فيػػه أك التاػػخيف انػػه  كتل ضػػع لتػػخق ع ايةاػػيا أثػػ ع   ػػى ااػػتق لاة كبيػػختاة   ػػى نبػػك اضػػط   نػػي  
التنةيػػػؿ كصػػػك ن   تيػػػةؿ ك  ةع ل ت  يػػػ كتلػػػ ض أ ضػػػة   ينػػػا الػػػخفالابةاػػػا ل اػػػتقةلا  ك ػػػزؿ قػػػةض كااػػػتالةخ رقػػػ   

الضاـأ كأةخع تقة ي  الا اقايف الخكلييف أف الابةاا أ ي ع بقكقةن طايليا ل اتاايف ك ينا الخفةعأ كلـ تتاـ اةلشيةفيا 
كالل نيا  فل ى ال  ـ اف الا  الا تزأ لالض   اةتاة  ف ـ تةشؼ  ف طايلا الخك  ال م ةةف يضط ع اه  ش اع اف 

 يف القػػةنكنييف اراػػ يةييف كار ةنػػ  الػػ يف تلةقػػخع الاػػـ كزا م الػػخفةع  كةػػ ا اصػػخ  كب ػػـ اكازنػػا الابةاػػاأ الااتشػػة
كشة  صخك  البةـ ال م يقضب اث ثا أبةةـ اةر خاـ كتاييزق كتنيي ق  يكاػةن  اػياا  إ ا لػـ تصػخ  الابةاػا بةااػة 

أةث  اف نصؼ الاخم الاق  م ل تقخـ اط   التاييز كلـ أم الخ انقضة   6771نكفاا /تش يف ثةف  66الاةتك  إ  فب 
كتػػـ  6771/  خياػػاا /ةةنكف أكؿ 1البةػػـ قاػػؿ تقػػخيـ ا اػػتننةؼ فػػب تاػػا  لاينػػا الػػخفةع إ  اابػػخ  شػػ  يكاػػةن لخ ااػػا 

 يف  أثة ا انتقةخاع خكليا كاالاأتنيي  البةـ فب تكقيع كأا ك  ااين

صػةاا اللخيػخ اػناـ  كايناة ظؿ الصبييكف كار  ايكف  خفةن  -ؾ اةنةةن لةؿ ارط اؼ ااة أفضى إلى قتؿ كاقتطػةؼ كا 
فل ػػى   ػػى نبػػك يثيػػ  ااػػتا ةنةن خكليػػة كااػػلةن  فقػػخ كا اػػكا اللخيػػخ اػػف القيػػكخ كار ػػ ا اع التلاػػييا اػػف  ةنػػ  البةكاػػا  

الػػخم تاػػـ  6771 ػػ ع ابةةاػػا ث ثػػا صػػبيييف أاػػةـ ابةاػػا الةػػ اخم ال نةنيػػا فػػب شػػا  أ اػػط /ر  اػػايؿ الاثػػةؿ  
القضةنيا فب ث   اقة ع فػب صػبييا "صػخل  ى قكاع الش طا كالض الشقصيةعتشاؿ تشكيه الاالا كا فت ا    

أ ةاة قةاع قػكاع تةالػا لػكزا م الخاق يػا اة  تػخا  اةلضػ     ػى صػبيب اقنػةم البػ م اليضػةنيا 6771كااط" فب اللةـ 
أ  ػػف  نػي  ا  ػػ  النػكا  أنػػه اػػف اللػةـ الاػ ةك   ثػةف  نكفاا /تشػػ يف 69  كفػب 6771فػب اركؿ اػف أ اػػط /ر  

ايتـ  "تش يع قةنكف قةص ل تلةاؿ اع ار  ـ كارشقةص اليةاخيف اللةا يف فيػه"  ةاػة  ػخخ  نػي  الػكز ا  اةاػتقخاـ 
التػػػب تبػػػ ض   ػػػى البقػػػخ كاللنػػػؼ  كأصػػػخ  كزيػػػ  الخاق يػػػا  ر ػػػ ؽ الابطػػػةع 6771قػػػةنكف اةةفبػػػا ار  ػػػة  لاػػػنا 

إلى قةنكف اةةفبا ار  ة  ق ا اع اي  ؽ ابطا الزك ا  اليضةنيا فب اةخاخ  كقنةم ص   الخيف اليضةنيا فب  ااتنةخان 
ابةفظػػا صػػ   الػػخيف اػػخ كل اثااػػة قطػػة  ة ا يػػا  كقػػخ فػػ   ػػخخ ةايػػ  اػػف الصػػبيييف اػػف الػػا خ الػػخ تاخيػػخ ـ أك 

 تل ضاـ لابةك ع ا تيةؿأ 

  كتزايػػػخ أ ػػػخاخ ارشػػػقةص الػػػ يف ي تااػػػكف الا ػػػ م  كطاقػػػةن نيا فػػػب اللػػػ اؽناػػػةةػػػ لؾ ااػػػتا  تػػػخ ك  اركضػػػةع ار -ؿ
ا يػػكف   ػػئ فػػب الػػخكؿ الا ػػةك م  كقةصػػا ار خف  6ل ايكضػػيا الاػػةايا لشػػنكف ال  نػػيف فقػػخ ا ػػ   ػػخخ ال  نػػيف نبػػك 

ا يػكف شػقص 677كاك ية  ااة كضع  انةن   ى الاكا خ فب  ػةتيف الػخكلتيفأ ةاػة قػخ ع انظاػا الا ػ م اللةلايػا نػزك  



268 

 

نتي ػػػا ل لنػػػؼ الطػػػةنيب  6779أليػػػة فػػػب اليتػػػ م اػػػف أا يؿ/نياػػػةف إلػػػى ناةيػػػا فا اي /شػػػاةط  966خاق يػػػةن اػػػف ايػػػناـ نبػػػك 
% اف  ا يةع النزك  ت ؾ اف الابةفظةع الكاػطى كال نكايػاأ كفػب ضػك   ػ ا الكاقػع 17كاللا يةع اللاة ياأ كقلع 

ف ا لتبةؽ اةلاخا    ك   م الل اة   كالاانييف كاللاةلا الاة  م  كزيةخم الصل  يتزايخ  خخ ارطيةؿ ال يف   ياتطيلك 
 نااا الاطةلا كتخ ك  ااتكل الاليشا  كصلكاا الكصكؿ ل قخاةع الصبياأ 

ااتشػػ ا  الياػػةخ اشػػةؿ بػػةخ فػػب الػػا خ   ػػى نبػػك صػػنيته انظاػػا الشػػيةفيا الخكليػػا اػػيف الػػخكؿ القاػػ  اركلػػى فػػب  -ـ
كقػةنع قطيػػ م ا تػاط  ػز  اناػػة اةلبػةةـ الاػخنب ارا يةػػب الاػةاؽ "اػػكؿ  6771الػخ أف ةشػؼ اللػػةـ الياػةخ فػب اللػػةلـ  ك 

ا يػة  خك   أا يةػب فػب  ػةـ كابػخ  كا تػاط  ػز  رقػ  انػه اةلبةكاػا الل اقيػاخ فقػخ  1خ 1ا ياػ " الػ م ناػ  إليػه تاخيػخ 
كف الاػػةليكف ارا يةيػػكف ا بظػػةع  اػػياا بػػكؿ كثػػلا  كأك خ الا اقاػػكف كالا6771تزايػػخع اخ ػػة اع الياػػةخ فػػب اللػػةـ 

 صك  الياةخ    تزاؿ اكضع تبقيقةعأ 

 ػةخم إ اػة  إإقػ ا  "ايثػةؽ" فػى أاة الا اا  الااتقا يا لتلزيػز بقػكؽ ارناػةفخ فيتاثػؿ أ ااػة :  البرامق المس قبمية -6
ااػػػػتقاؿ اللػػػػ اؽ فػػػػب انتصػػػػؼ  اللػػػػ اؽ  كقػػػػخ تػػػػـ إ ػػػػ ف  ػػػػ ا الايثػػػػةؽ قػػػػ ؿ اػػػػالتا  ااتضػػػػةفته اراػػػػـ الاتبػػػػخم بػػػػكؿ

كشة ةع فيه كفكخ أةث  اف اةنا خكلا  كيشاؿ ار  ف قطا تاتة ؽ قا  اػنكاع  تقػكـ اػي  ا   6779اة  /ر ا  
تلػػػخي ع قةنكنيػػػا لضػػػاةف التقاػػػيـ اللػػػةخؿ للةنػػػخاع الاتػػػ كؿ الل اقػػػب اػػػيف أقػػػةليـ الػػػا خ الاقت يػػػا  كا نػػػةا  ل ليػػػك  ػػػف 

لنػػػؼ  فضػػػ ن  ػػػف إ ػػػ ا  ا اك ػػػا اػػػف ارصػػػ بةع الايةاػػػيا كا قتصػػػةخيا لضػػػاةف اللنةصػػػ  الااػػػ با التػػػب تناػػػ  ال
لبةكاػػا الل اقيػػا اةليػػةن كانػػخاة اة فػػب ب ةػػا ا قتصػػةخ ارق ياػػب كاللػػةلاب  كفػػى اقػػخاتاة كضػػع قطػػا ل ػػ   اااػػتق ؿ 

 ا اتثاة اع ار نايا كاضة يا ارنيةؽ فب قطة ب الصبا كالتل يـأ 

أف اػػ اا  إ ػةخم ار اػػة  تتػػاث  اشػخم اػػف  ػ ا  تػػخ ك  اركضػػةع ارانيػا كضػػةكط الاقةكاػػا  كفػب الاقةاػػؿخ فاػف الثةاػػع
  ػػػى الشػػػ ةةع ار نايػػػا اللةا ػػػا فػػػب اللػػػ اؽ  كتيشػػػب الياػػػةخ اػػػف  ةنػػػ  الاالااػػػةع الاب يػػػا كار نايػػػا  فضػػػ ن  ػػػف 

 ا نبيةزاع الايةايا فب تك يه ار اة أ 

 

  ونس -14
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تػػػػكن  إلػػػػى اػػػػع اػػػػف اتيةقيػػػػةع اراػػػػـ الاتبػػػػخم ال نياػػػػيا الاػػػػاع الالنيػػػػا ابقػػػػكؽ     انضػػػػاع :  المواثيذذذذق الدوليذذذذة -1
ارناػػةفخ ك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا" 

لقضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ وخ ك"اتيةقيػػػا ا6719وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز اللنصػػػ م"  6717 
اف ض ك  الالةا ا أك اللقكاا القةايا أك ال إناػةنيا  ق  ك"اتيةقيا انة ضا التل ي  ك ي  و6711التاييز ضخ الا أم"  

 وأ 6776وخ ك"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  6711أك الااينا"  

اشػػػت اؾ ارطيػػػةؿ فػػػى النزا ػػػةع  ةاػػة انضػػػاع إلػػػى "الا كتكةػػػكليف ا قتيػػػة ييف الا بقػػػيف اةتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ"خ اشػػػاف
 وأ 6776الاا باخ كايع ارطيةؿ  كااتة ؿ ارطيةؿ فى الاةة  كالاكاخ اراةبيا  

و 19انضػػاع تػػكن  ةػػ لؾ إلػػى اتيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا الثاػػةنب الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف ك ػػب  "ا تيةقيتػػةف  ك 
تػػػػةف اةلاػػػػق م و الالني671و ك 67وخ ك"ا تيةقيتػػػػةف  6719 و الالنيتػػػػةف اب يػػػػا الت اػػػػع كالايةكضػػػػا ال اة يػػػػا" 71ك 

اييػػز فػػب و الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى الت666و ك 677  ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػةف   6716خ 6717 كاللاػػؿ ار اػػة م"
و الالنيتػػػػةف اانػػػػع ااػػػػتقخاـ ارطيػػػػةؿ 616و ك 611  ػػػػى التػػػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػػةف   6711خ 6717شػػػػةؿ الكظػػػػةنؼ"  

   ى التكالبوأ  6777خ 6771ص يف"  كالقة

     فياةف  ة  اة ي ىخقع   ياة  ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب صتكن  كفياة يتل ؽ اتبيظةع 

"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  إ  ف  ةـ ااف تكن  لف تتق  أم إ  ا    يتاةشى كأبةػةـ  -
و 1ؼ/ 61اليصؿ اركؿ اف الخاتك  التكنابخ ال م ينص   ى أف ارا ـ خيف الخكلاأ كا   ف رق  اةلناػاا ل اػةخم  

ةصخ كب يػػا اقتيػػة  ابػػؿ الاػػةف كارقةاػػاخ اػػا  يتلػػة ض اػػع التػػب تتل ػػؽ اػػةلبقكؽ الاتاػػةكيا فػػب ب يػػا ب ةػػا ارشػػق
و التػػب تتل ػػؽ اػػةلبقكؽ الاتاػػةكيا 6ؼ/ 7أبةػػةـ قػػةنكف اربػػكاؿ الشقصػػيا فػػب  ػػ ا الشػػافأ ةاػػة تبيظػػع   ػػى الاػػةخم  

و  التػػػب تتل ػػػؽ اػػػةلبقكؽ 6ؼ/ 61اةلناػػػاا ل ناػػػيا ارطيػػػةؿ ااػػػة   يتلػػػة ض اػػػع قػػػةنكف ال ناػػػيا التكناػػػب  كالاػػػةخم  
وخ التػػب 6ؼ/ 67اػػةكيا أثنػػة  الػػزكاا ك نػػخ فاػػقه اشػػ ط  ػػخـ التلػػة ض اػػع قػػةنكف اربػػكاؿ الشقصػػياأ كالاػػةخم  الات

 تياي  أك تطايؽ ا تيةقياأ   ى لق ؼ اتتل ؽ اةلتبةيـ ايف الخكؿ ارط اؼ  فب بةلا 

وخ التب تتل ػؽ ابػؽ 67  "اتيةقيا انة ضا التل ي "  اباع تكن  لخل التصخيؽ   ى ا تيةقيا تبيظاة   ى الاةخم -
اػيف الػخكؿ ارطػ اؼ فػب اػة وخ التػب تتل ػؽ اػةلتبةيـ 66ال  نا الخكليا لانة ضا التلػ ي  فػب إ ػ ا  تبقيقػةعأ كالاػةخم  
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ا تيةقيػػا كاربةلػػا إلػػى ابةاػػا اللػػخؿ الخكليػػا فػػب النظػػ  فػػب اخ ػػة اع خكلػػا طػػ ؼ ت ػػةق أقػػ ل   تيػػب اةلتزااةتاػػة ت ػػةق 
 ا تيةقياأ 

ا بقػػكؽ الطيػػؿ"  إ ػػ ف  ػػةـ ااناػػة لػػف ت تػػـز اػػام أبةػػةـ تتلػػة ض اػػع الخاػػتك  التكناػػب  كأف خياة ػػا كأبةػػةـ "اتيةقيػػ -
ار اػةض  كتبيػظ  افو   ياةف تياي  ة اػام شػةؿ   ػى أناػة تلػكؽ القػكانيف التكناػيا اشػ1ا تيةقيا  كقةصا الاةخم  

الاتل ؽ اػةربكاؿ الشقصػيا كاصػيا  قةنكناة الكطنب و التب تبظ  التاييز ابي    تليؽ تطايؽ أبةةـ6  ى الاةخم  
و التب تتل ؽ اةل نايا ابي    تانع تطايؽ أبةةـ قةنكف ال نايا 9قةصا اة يتصؿ اةلزكاا كبقكؽ ار    كالاةخم  

 الكطنب كاصيا قةصا فب بة ع فقخاف ال ناياأ 

ارناػػةف فػػب  افقػػع تػػكن    ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽأاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا  فقػػخ ك :  المواثيذذق اإلقميميذذة -2
ف لػـ   ةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/الالخؿ"ارا ـ" ككافقع ة لؾ   ى "الايث تصػخؽ   يػه شػاف الظػـ الػخكؿ الل ايػاأ كا 

وأ كصػػػةخقع   ػػػى "الا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة م 6711ارف يقػػػب لبقػػػكؽ ارناػػػةف كالشػػػلك "  كانضػػػاع أيضػػػةن إلػػػى "الايثػػػةؽ
اةلايثػػةؽ ارف يقػػب لبقػػكؽ ارناػػةف كالشػػلك "خ الػػ م يػػنص   ػػى تااػػي  الابةاػػا ارف يقيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف الا بػػؽ 

 وأ 6771كالشلك   فا اي /شاةط 

تتػكاف  فػػب تػػكن  أناػػةط  خيػػخم اػػف االااػةع بقػػكؽ ارناػػةف   ػػى ااػػتكل الايةةػػؿ :  مؤسسذذات حقذذوق اإلنسذذان -3
انظاػةع  يػ  البةكايػاأ فل ػى ااػتكل الايةةػؿ البةكايػاخ تتػكاف  فػب البةكايا  ك  ى ااػتكل الاالااػةع الكطنيػا كال

رناػػةفخ أا ز ػػة انصػػ  "الااتشػػة  القػػةص لػػخل  نػػي  ال ااك يػػا االالنيػػا ابقػػكؽ الكبػػخاع تػػكن  شػػاةا ةايػػ م اػػف 
وخ كقػػػخ أكة ػػػع إليػػػه اااػػػا اتةالػػػا ايةاػػػا الخكلػػػا فػػػب ا ػػػةؿ باةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف 6776الاة ػػػؼ ابقػػػكؽ ارناػػػةف"  

وخ ككزا م الشنكف ا  تاة ياخ 6776لزيز ة الااتا أ ككبخاع لبقكؽ ارناةف فب كزا اع القة  ياكالخاق يا كاللخؿ  كت
 فض ن  ف ااتشة  قةنكنب ل كزا م اركلى لتنايؽ كضع التقة ي  الكطنياأ 

كبػػػخخ قػػػةنكف  9/6/6776ك  ػػػى ااػػػتكل الاالااػػػةع الكطنيػػػا أنشػػػنع "الاينػػػا الل يػػػة لبقػػػكؽ ارناػػػةف كالب يػػػةع" فػػػب 
تاايااة ااةااة فب ااة خم  ني  ال ااك يا   ى خ ـ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا كتطكي  ة اػف قػ ؿ إاػخا  
ن ةز الخ ااةع كالابك  فى ا ةؿ  ا اةخ كالقيةـ اايػا ااػةـ  ال أم فياة ياتشي  ة فيه اف ااةنؿ  كتقخيـ ا قت ابةع  كا 
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فػػػب  ػػػ ا الا ػػػةؿأ كتضػػػـ شقصػػػيةع  ةاػػػا اػػػف ايػػػناـ أ ضػػػة  فػػػى ا  ػػػ  النػػػكا  يلاػػػخ ااػػػة إلياػػػة  نػػػي  ال ااك يػػػا 
 كشقصيةع اف ال اليةع كالاينةع الالنيا كااث يف  ف الض الكزا اع الالنيا  كلي  لألقي يف بؽ التصكيعأ 

ك ػػػب  "ال ااطػػػا –ةاػػػة يتػػػكاف  فػػػب تػػػكن  أيضػػػةن  ػػػخخ ةايػػػ  اػػػف انظاػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف  يػػػ  البةكايػػػا تلػػػخ إبػػػخا ة 
ايف ط نع انظاةع بقكؽ ارناةف   ى الاةبا الل اياأ كيلاؿ الضاة اةقتصةص  ةـخ  -لتكنايا لبقكؽ ارناةف"ا

وخ كيقتص ااق  ابقكؽ الناػة خ اثػؿ  " اليػا أط ػ  ل تنايػا ال اتيػا 6799اثؿ  "ال ااطا التكنايا لبقكؽ ارناةف"  
وأ ةاػػة يقػػتص الضػػاة ابقػػكؽ ارطيػػةؿخ 6771تخااا"  و  ك" اليػػا الاػػ أم اػػف أ ػػؿ التنايػػا الااػػ6777كالتضػػةاف"  
ةاػػػة يقػػػتص  ػػػخخ اناػػػة ابقػػػكؽ الينػػػاخ اثػػػؿ  " اليػػػا الناػػػكض أ و6771ا التكناػػػيا لبقػػػكؽ الطيػػػؿ"  اثػػػؿ  "ال اليػػػ

 وأ 6717وأ ةاة يك خ اتكن  اق  "الالاخ الل اب لبقكؽ ارناةف"  6796اةلتشةيؿ كالاةف"  

تػػ فض إ طػػة  تصػػ ي  ازاكلػػا ك     ػػى انظاػػةع بقػػكؽ ارناػػةفثػػك م تضػػيؽ قاػػؿ الالبةكاػػا ةةنػػع كفػػب الكقػػع نياػػه 
النشػػػةط للػػػخخ اػػػف ال اليػػػةع الاااػػػا الاك ػػػكخم   ػػػى الاػػػةباخ اثػػػؿ  "الا  ػػػ  الػػػكطنب ل ب يػػػةع"خ ك" اليػػػا الناػػػة  

ت اؼ ااػػة خم الااػػة يف"اة الػػخياق اطيةع"خ ك"ا ةػػز تػػكن   اػػتق ؿ القضػػةم كالابػػةايف"أ كلػػـ تبػػظ "الشػػاةا الخكليػػا ل
 تل ض االااك ة ل لخيخ اف الاضةيقةع ارانياأ ك    ااب

الخكلػا تبتػؿ قضػيا الاػ أم اةةنػا ا ةزيػا فػب ا تاػةـ    و عزيز حقذوق اإلنسذان إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4
ان  ااتق لاةخ كتلخ فب ط يلا الخكؿ الل ايػا الاطاقػا لنظػةـ البصػا  الةكتػةوخ  اراػػ  الػ م أخل إلػى كصػكؿ التكنايا 

 أ% 6671و  ضكانخ كانااا تصؿ إلى نبك617خ كالاةكف اف  6771و اا أم إلى الا لاةف  ةـ 11 

 تتاثؿ أا ز الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5 

انػػةع الاػػ نة  الايةاػػييف اػػف أ ضػػة  "ب ةػػا الناضػػا اراػػ ايا" انػػ  ابػػةةاتاـ ال اة يػػا  ػػةـ  ااػػتا ا  ابت ػػةز -أ
اتااػػا التػػ ا  لق ػػ  نظػػةـ البةػػـ فػػب ابةةاػػةع افتقػػ ع لشػػ كط اللخالػػا  كةػػ ا اللخيػػخ اػػف الشػػاة  الػػ يف  ػػ ل  6776

لاػػك  الةا ػػا اتلاػػخ  ةاػػة  ــك   ػػياأ كيتلػػ ض الاػػ نة  الابةػػ6771ـ ا تقػػةلاـ ااك ػػ  قػػةنكف اةةفبػػا ار  ػػة  للػػة
  أتتبخ  التقة ي   ف ااتقخاـ التل ي  كاك  الالةا ا  نتزاع ا ت افةع الاشتاه فياـ أثنة  ا بت ةز

انتاػػةؾ شػػ كط اللخالػػا فػػب الابةةاػػةع قةصػػا الايةاػػيا كارانيػػا  اػػكا  اػػف قػػ ؿ إبةلػػا الاػػخنييف إلػػى القضػػة   - 
ر  ػةاب فػب "  اػا"  أك اػف قػ ؿ الابةةاػةع ال نةنيػا ل نشػطة  اع البػةخ  اللاة م  ك ك اة تـ التكاػع فيػه انػ  كقػك 
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ار  ا اع ال نةنيا اف ايناة اات كا  قضةم التبقيػؽ ل اتااػيف اػخكف لانظكاا الايةاييف التب تشاخ ق كقةع  اياا 
لابػةاكف شػةةكل بضك  ابةاياـ  كتةةضب النكا  اللةا يف كالقضةم  ف ازا ـ التل ض ل تل ي  بتػى  نػخاة يقػخـ ا

صػػػخا  القضػػػةم أبةػػػةااـ ااػػػتنةخان إلػػػى ا ت افػػػةع انتز ػػػا قاػػػ ان  أك إلػػػى أقػػػكاؿ شػػػاكخ   يبظػػػى   اػػػايا ااػػػ ا الشػػػاف  كا 
تكناػػب الظااػػـ اػػف  677 اتااػػع البةكاػػا أةثػػ  اػػف 6771الااتاػػكف اي صػػا اػػكا اتاـ فػػب الابةاػػاأ كانػػ  اللػػةـ 

القة ا  أك اةلتقطيط لتنيي  نشةطةع إ  ةايا فب تػكن أ كز ػـ  فبالشاة  اةلتقطيط ل نضاةـ إلى الب ةةع ال اةخيا 
لشػػ طا انتز ػػع إفػػةخاتاـ تبػػع التلػػ ي  أك التاخيػػخ اػػه  كقضػػع الابػػةةـ اابةػػةـ اػػةلبا  ليتػػ اع االظػػـ الاتااػػيف اػػاف 

لػـ  -طاقػةن لايكاػةف  ايػت  ككتػ  –طكي ا ابؽ ةثي  اف  ال   الاتااػيف ااك ػ  اتاةاػةع فضيةضػا اةر  ػة  لةناػة 
 تخف أيةن اناـ اة تةة  فلؿ ا اك  اف أفلةؿ اللنؼ أك ابيةزم أا با أك اتي  اعأ 

ااتا ا  تةكؿ الا طا التنيي يا   ى ااتق ؿ القضةم كالابةايف  فالخ أف ن بع البةكاا فػب فػ ض قيػةخم اكاليػا  -ا
قةنكنػةن  خيػخان ييػ ض   ػى  6771ة  اةيك/أيػ 7أصخ  الا لاةف فػب  6771لاة   ى  اليا القضةم التكناييف فب اللةـ 

الابػػػةايف ال ػػػخخ القضػػػكع لا نػػػةا  تػػػخ ياب فػػػب الاػػػخ  خيػػػخ  ااػػػة يشػػػخخ الضػػػكااط البةكايػػػا   ػػػى تػػػخ ي  الابػػػةايف 
كاقت ابػػػػةع نقةاػػػػا الابػػػػةايف ااػػػػة أفضػػػػى إلػػػػى ا تصػػػػةاةع ابت ة يػػػػا اػػػػف  ةنػػػػ  ا ا ػػػػةم ا بظػػػػةع كا  ػػػػةزتاـ  خكف 

 الابةايفأ 

ار  ايا    ى نبك يبكؿ خكف أف تقخـ كاةنؿ ار  ـ الاطاك ا أك الاااك ا أك الا نيا  ااتا ا  تقييخ الب يةع -خ
أيا تةطيا انتقةخيا لايةاةع كا اا  البةكاا   خا  خخ ابخكخ اف الصبؼ الااتق ا كالابخكخم التكزيػع التػب تتلػ ض 

 ل اصةخ م اف بيف اق أ 

تاػػػ يؿ أيػػػا انظاػػػا بقػػػكؽ إناػػػةف ااػػػتق ا تقػػػخاع اط ػػػ   تقييػػػخ ب يػػػا تةػػػكيف ال اليػػػةعأ كقػػػخ  فضػػػع البةكاػػػا -ق
ل اليػةع التػب تاااػع كاقليػةن اثػؿ "الا  ػ  اإلػى إ ةقػا نشػةط تاػلينيةع القػ ف اللشػ يف  ةاػة  اػخع تا ي اة قػ ؿ 

تق  إ  ا اع ضخ نشطةنااةأ كتتل ض ال ااطا اك   ا ل تضةاف اع الا نة  الايةاييفالكطنب ل ب يةع" كال اليا الخكلي
لضػةكط اتلػخخم لانلاػة اػف أخا   ا اػة ةانظاػا ااػتق ا  6799التكنايا لبقكؽ ارناةف    ـ أناػة ااػ  ا انػ  اللػةـ 

اػف يتاتلػكف اااة فب  لؾ أنشطتاة الخاق يا بي    ل بصة  اق  ة  ك  ق ا  قخ  اليتاة اللاكايػا  كخفػع  نةصػ  
كا بقا الض نشػطةناة  كانػع   إلى افتلةؿ أزاةع خاق يا  ك فع  ش اع القضةية ضخ  ينتاة الاخي م الضكيا ال ااطا

 ايا إلياةأ ك كصكؿ الااة خاع ارك  
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فقػخ  اػ   ناػة قاػؿ الثػك م  أاػة اةلناػاا ل اػ اا  الااػتقا يا الاط كبػا لتلزيػز بقػكؽ ارناػةفخ:  البرامق المس قبمية -6
   ى النبك التةلب  ال ااى ك لؾ التكنايه القطة  الايةاى 

 التاةيخ   ى ارص   الايةاب ةقية  ثةاع كااة    يتكقؼأ  -أ

كانخاةا أةا  فػب اقتصػةخ الػكلـخ اكاص ا اللاؿ   ى تبخي  الانيا اراةايا  قتصةخ  خيخخ اف أ ؿ ناك أا ع  - 
ناػػػا ل تشػػػةيؿخ كالتب يػػػ  الةةاػػػؿ ل ػػػخينة خ ل تصػػػخي خ كا  طػػػة  اركلكيػػػا الخا إ طػػػة  خفلػػػا  خيػػػخم   الاالااػػػةع كيبػػػختك 

 كتبخي  الي با كتبقيؽ خقؿ أفضؿ ل ي  أ 

ل اكاطف كباةيا أةا  ل ااتا ؾخ كتطكي  أةا  اقة اا ات خخم ل تضةافخ اع نك يا أفضؿ لاقكاةع اللي خ كخقؿ  -ا
 خك  الا أم اف الااةكام إلى الش اةا الية  اخ كا  تاةـ اةلتكناييف اةلقة اأ 

  يع اراخاع   ى نبك يكاة  اللكلااأ شا ناا لانة  اقتصةخ الال فاخ كتتااي  أ ضيا  -خ

 مصر -15

 انضاع اص  إلى اتيةقيةع اراـ الاتبخم ال نيايا الااع الالنيا ابقكؽ ارناةف:  المواثيق الدولية -1

وخ ك 6716ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيػا"   ك ب  "اللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاياخ كالبقكؽ
الا أم"  و  ك"اتيةقيا القضة    ى ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ6719التاييز اللنص م"   "اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ

و  6711ال إناػػػػةنيا أك الااينػػػػا"   وخ ك"اتيةقيػػػػا انة ضػػػػا التلػػػػ ي  ك يػػػػ ق اػػػػف ضػػػػ ك  الالةا ػػػػا القةاػػػػيا أك6716 
 وأ ةاػة انضػاع إلػى6771باةيا بقكؽ اللاةؿ الااة  يف كأفػ اخ أاػ  ـ"   و  ك"اتيةقيا6777قيا بقكؽ الطيؿ"  ك"اتية

ارطيػػةؿ فػب الاةػػة  كفػب الاػػكاخ اراةبيػػا  "الا كتكةػكؿ ا قتيػػة م  تيةقيػا بقػػكؽ الطيػػؿ" اشػاف ايػػع ارطيػةؿ  كااػػتة ؿ
 وأ6776 

ارناةف ك ب  "ا تيةقيتةف  الخكليا الثاةنب الالنيا ابقكؽانضاع اص  أيضةن إلى اتيةقيةع انظاا اللاؿ  
و 71  19  ػػػػػػػى التػػػػػػػكالبو  ك"ا تيةقيتػػػػػػػةف   6711  6711  و القةصػػػػػػػتةف اةلاػػػػػػػق م كاللاػػػػػػػؿ ار اػػػػػػػة م"671  67 

القةصتةف  و666  677  ى التكالبوخ ك"ا تيةقيتةف   6719  6711كالايةكضا ال اة يا"   القةصتةف اب يا الت اع



274 

 

و القةصػػتةف اانػػع ااػػتقخاـ ارطيػػةؿ 616  611و  ك"ا تيةقيتػػةف  6717ة    ػػى التاييػػز فػػب شػػةؿ الكظػػةنؼ"  اةلقضػػ
   ى التكالبوأ 6776  6777القةص يف"  

   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضاع إلياة   ى النبك التةلب كقخ أاخع اص  تبيظاة 

فػػب ا  تاػػة  أبةػػةـ الشػػ يلا   لاػػخيف ايةنػػةن يػػنص   ػػى ارقػػ "اللاػػخاف الػػخكليةف"  أصػػخ ع اصػػ   نػػخ انضػػاةااة ل -
 ارا ايا ك خـ تلة ضاة الاةأ 

وخ اشاف  خـ تلة ض أبةةااة اع 6  "اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  تبيظ  ةـ   ى الاةخم -
 وخ61 ؿ فياة يتل ؽ ا نايا أطيةلاػةأ كالاػةخم  ان  الا أم بقةن ااةكيةن ل    وخ اشاف6ؼ/ 7الش يلا ارا اياأ كالاةخم  

أثنػة  الػزكاا ك نػخ فاػقهخ اػاف يةػكف  القةصا اتاةكم الا أم اةل  ؿ فب ةةفا اراك  الاتل قػا اػةلزكاا ك  قػةع اراػ م
وخ اشاف  ػ ض 6ؼ/ 67ل زك ا اف بقكؽ اقةا ا لبػؽ الزكاأ كالاػةخم    لؾ خكف إق ؿ ااة تةي ه الش يلا ارا ايا

 اف ق ؼ بكؿ تياي  أك تطايؽ ا تيةقيا   ى  ينا تبةيـأ اة قخ ينشا

اربةػػةـ القةصػا اػةلتانب فػػب  تبيظةتاػة الاػةاقا   ػى 6771"اتيةقيػا بقػكؽ الطيػؿ"  اػػباع اصػ  فػب يكليك/تاػػكز  -
 وأ66  67الاكاخ  

 اخ اراػػػ مو اة تاػػػة  ـ ارشػػػقةص  أفػػػ وخ كالتػػػب تيياػػػ 1"اتيةقيػػػا باةيػػػا اللاػػػةؿ الااػػػة  يف كأفػػػ اخ أاػػػ  ـ"  الاػػػةخم   -
وخ التػب تػنص   ػى تلػكيض أم  ةاػؿ ااػة   1ؼ/ 61ل ػزكااأ الاػةخم   الاتزك يف أك الػ يف تػ اطاـ   قػةع الةخلػا

 أا ته يتل ض راة م فب تطايؽ أبةةـ اللخالاأ أك ف خ اف أف اخ

ارناػػةف فػػب    ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ فقػػخ كافقػػع اصػػ   أاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا:  المواثيذذق اإلقميميذذة -2
كلةف لـ تصػةخؽ   يػه الػخخ شػاف الظػـ الػخكؿ الل ايػاأ ةاػة   لبقكؽ ارناةف/الايلخنؿ"   ى "الايثةؽ الل ابك   ارا ـ"

 وأ6711"الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ ارناةف كالشلك "   انضاع إلى

ار اػػزم ااػػةع الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف اػػخ ان اػػف الاال أشػػةةؿ تتػػكاف  فػػب اصػػ  ةػػؿ :  مؤسسذذات حقذذوق اإلنسذذان -3
 البةكاياأ البةكاياخ إلى الاالااةع الكطنياخ كال  ةف الا لاةنياخ كالانظاةع  ي 
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وخ كاااتاػػػة 6776اػػكزا م اللػػخؿ   فل ػػى الااػػتكل البةػػكابخ تتػػكاف   ػػخم إخا اع  ػػب  "ارخا م اللةاػػا لبقػػكؽ ارناػػةف"
كالاكاثيػػػؽ الخكليػػػا الانضػػػاا إلياػػػة اصػػػ  اةلتلػػػةكف اػػػع أ اػػػزم الخكلػػػاأ  الكطنيػػػا اللاػػػؿ   ػػػى الاكا اػػػا اػػػيف التشػػػ يلةع

 الخكليا"  اخايا التالينيةع كزي  القة  يا لشنكف باةيا بقكؽ ارناةف كالااةنؿ ارناةنيا ا  تاة يا ك"اةت  ااة خ
  ى الصػليخيف الػكطنب كالػخكلبخ ابقكؽ ارناةف  كاااته الاتةالا الاتقصصا ل ااةنؿ الاتل قا  واف الق ف الاةضى

  ي  البةكايا الية  ا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف  كا  خاخ ال خكخ   ى الشةةكل التب كا   ا  بكا  ااتا  اع الانظاةع
شػةةكل بقػكؽ ارناػةف" التػةاع لاةتػ   ت خ إلى كزا م القة  يا أك الثةتاة فب القة ا الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ ك"اةتػ 

الا فك ػػا إلػػى النةنػػ  اللػػةـ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةفأ ك"إخا م بقػػكؽ  يقػػتص ات قػػب كفبػػص الشػػةةكلالنةنػػ  اللػػةـخ ك 
 وأ6771اكزا م الخاق يا   ارناةف"

لى  ةن    ق الايةةؿ البةكايا تاااع "ل نا خاناا لبقكؽ ارناةف" اا     الشل  فب ينػةي / ةػةنكف  كا 
الاتل قػػا ابقػػكؽ ارناػػةفخ كالقػػةنكف الػػخكلب ارناػػةنبخ كتقػػة ي   خ كيشػػاؿ اقتصةصػػاة خ ااػػا التشػػ يلةع6771ثػةف  ػػةـ 

ارناػػةفخ ةػػ لؾ أضػػيؼ  لبقػػكؽ ارناػػةفخ كالشػػةةكل التػػب تيقػػخـ اػػف الاػػكاطنيف كالاينػػةع اشػػاف بقػػكؽ الا  ػػ  القػػكاب
 أ6771اقتصةص بقكؽ ارناةف ربخل ل ةف ا    الشك ل  ةـ 

القػػكاب  اقتصػػةص  ػػةـ ككااػػع ك ػػب  "الا  ػػ  كتتػػكاف  فػػب اصػػ  ثػػ   االااػػةع كطنيػػا  إبػػخا ة  اع 
كقػػخ  كالطيكلػػا"خ ك"الا  ػػ  القػػكاب ل اػػ أم"أ لبقػػكؽ ارناػػةف"  كاثنتػػةف اتقصصػػتةفخ ك اػػة  "الا  ػػ  القػػكاب لألاكاػػا

  ػػى نبػػك يتاػػؽ اػػع "ااػػةخم اػػة ي "خ كيتاػػع  6771 لاػػنا 71ةلقػػةنكف  قػػـتااػػ  "الا  ػػ  القػػكاب لبقػػكؽ ارناػػةف" ا
اػخا  الػ أم اتلزيز ابت اـ ا    الشك لخ كيقتص  كباةيا بقكؽ ارناةف اك ه  ةـخ كنش  الػك ب ابقػكؽ ارناػةف  كا 

كت قػػب الشػػةةكلأ ةاػػة ييتػػةاع تطايػػؽ  كالاقت بػةع كالتكصػػيةع ال زاػػا فياػػة يبػػةؿ إليػػه اػػف ال اػةع البةكايػػا الاقتصػػا 
صػخا  تقػة ي   الالة خاع كا تيةقيةع الخكليا الاتل قا  ػف أكضػةع بقػكؽ ارناػةف فػب الػا خ  ك فػع ابقكؽ ارناػةفخ كا 

ك نياػػب ا  اػػب الشػػل    ػػف  اػػكخق كنشػػةطه كاقت بةتػػه القةصػػا ابةلػػا بقػػكؽ ارناػػةف إلػػى  نػػي  ال ااك يػػا تق يػػ 
 كالشك لأ

 افلػػا أاةاػػيا لقضػػةية  ليةػػكف 6777و للػػةـ 77كتااػػ  "الا  ػػ  القػػكاب ل اػػ أم" اػػةلق ا  ال ااػػك م  قػػـ   
اق ا  اف  6711كتاا  "الا    القكاب لألاكاا كالطيكلا"  ةـ  ي  لاياـك التنايا اةلاشة ةاأالا أم اف انط ؽ الت ك 

صػػػنع الايةاػػػةع  خ اة تاػػػة ق ال اػػػا الكطنيػػػا الل يػػػة التػػػب تقػػػع   ياػػػة ااػػػنكليا6717كاػػػخأ  ا ػػػه  ػػػةـ   نػػػي  ال ااك يػػػا
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ةالا كتطايؽ الايةاةع اللةاا ل قطا القكايا كة لؾ ات كالتك اةع التناكيا ل قطا القكايا الاتل قا اةلطيكلا كاراكاا 
 فب ةؿ القطة ةعأ

 اليػػا يلاػػؿ الضػػاة  و11أاػػة ال اليػػةع ار  يػػا اللةا ػػا فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف فيزيػػخ  ػػخخ ة   ػػى   
وخ ك"الانظاػا الاصػ يا 6711الل ايػا لبقػكؽ ارناػةف"   اةقتصةص  ةـ فب ا ةلب التلزيز كالباةياخ اثػؿ  "الانظاػا

ارناػةف"  وأةاػة يتقصػص الضػاة فػب فػ ع التلزيػز فقػط اثػؿ  "ا ةػز القػة  م لخ ااػةع بقػكؽ6711رناػةف"  لبقكؽ ا
الااة ػخم القةنكنيػاخ اثؿ  " اليػػا الااػة خم  وأ كالضاة فب ا ةؿ6771وخ ك" اليا أنصة  بقكؽ ارناةف"  6771 

 اليناخ اثؿ  " اليا بقكؽ ارناةف لااة خموأ كيتقصص الضاة فب بقكؽ فنةع 6777  القةنكنيػا لبقػكؽ ارناػةف"
الالػػةقيف ك كم ا بتية ػػةع القةصػػا  وخ ك اليػػا "شػػاكع ل  ةيػػا البقػػكؽ ارناػػةنيا"خ كتقػػتص ابقػػكؽ6779الاػػ نة "  

وخ ك"ا ةػػػز النػػػخيـ 6779ك"الا نػػػةا  الل اػػػب لنشػػػطة  بقػػػػكؽ ارناػػػةف"   وخ ك"ا ةػػػز بقػػػكؽ الطيػػػؿ الاصػػػ م"خ6777 
 وأ6771ياػب لضبةية التل ي "  كالل ا الن ل تا يؿ

 ػػة ع أاػػ ز ارن ػػةزاع فػػب ا ػػةؿ تلزيػػز بقػػكؽ و عزيذذز حقذذوق اإلنسذذان :  إنجذذازات عمذذى  ريذذق الحكذذم الرشذذيد -4
 ارناةفخ   ى النبك التةلب 

  كالقكل البزايا كا  تاة يا  كنظـ ا    الشل أط قع   ق التطك اع نقةشةن كاالةن ايف اقت ؼ التية اع الايةايا -أ
 شػػ اع النػخكاع كالب قػػةع النقةشػيا أصػػخ ع اللخيػخ اػػف التكصػيةع  لةػػف ضػػ      اػةع ااػػتاةع اكاػلا  ةاػػة  يقػخع

تط لػةع الشػل   لتلػخي ع قكضػعا بزاػا اػف   ض البةنط ا ايػع اا ا  كالاقت بػةع كتانػب الانبؿ الكطنب البز 
ةاةع كااع اةلضاةنةع الخاتك يا ل بقكؽ اف ارش اؼ القضةنب   ى ا نتقكتق صع الاص م لإلص   الخاتك م  

الالة ضػا  اكاخ تتل ؽ ااةةفبا ار  ػة  اػخي ن لبةلػا الطػكا مأ كقػخ خ ػع أبػزا اف ق ؿ إخقةؿ  كالب يةع اراةايا
كقػػػػػخ اخ ػػػػػع الاصػػػػػةخ  ال اػػػػػايا كالشػػػػػك ل   الشػػػػػل  ةى  ػػػػػ ق التلػػػػػخي ع التػػػػػب أق  ػػػػػة ا  اػػػػػلاقةطلػػػػػا ا اػػػػػتيتة    ػػػػػ

الا اقاػػكف كانظاػػةع بقػػكؽ ارناػػةف كقػػكع ت  ػػ  فػػب  فياػػة أةػػخ فػػى قػػكانـ النػػةقايف  ف% اػػف الااػػ  ي6976اشػػة ةا
 الاقيخيف اةل خاكؿ أ النةقايف % اف1 – 1تت اك  ايف  النتةن   كقخ كا نااا اشة ةا

 شا ع اة ي ب  6771كاص ع الخكلا إ  ا  إص بةع قةنكنيا ق ؿ اللةـ  - 
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  رص   6771يكليك 61نةف ان ان     كال م أصا 6771لانا  611تلخيؿ قةنكف ار  ا اع ال نةنيا اةلقةنكف  قـ  -
إلػػى  قكاػػػا فػػب  اتػػه اػػف  ػػ ا  اػػة أاػػاةق الا  ػػ  القػػكاب لبقػػػكؽ  نظػػةـ البػػا  ا بتيػػةطب  الػػخ أف ةػػةف قػػخ تبػػكؿ

اػكا  أثنػة   خيؿ بػخان أقصػى لاػخم البػا  ا بتيػةطبااتقخاـ البا  ا بتيةطب"أ كقخ كضع التلػ ارناةف "ظة  م اك 
 كأ ةز تخااي  قخ تةنب  نهأ التبقيقةع  أك أثنة  اقت ؼ ا ابؿ الخ كل  ةاة بخخ بة ته كنظةاه 

ث ثػػا ا ػػة ع  أكلاػػة  إلةػػة   قكاػػا  تلػػخيؿ قػػةنكف اللقكاػػةع فػػب  ػػ انـ التلايػػ   ػػف الػػ أم  كقػػخ شػػا ع التلػػخي ع -
الة ااػػػا  كثةنياػػػة  ضػػػاط صػػػية ا  ػػػخخ اػػػف الاػػػكاخ لتبقيػػػؽ   ػػػى أف تاػػػتاخؿ ااػػػة  قكاػػػه ـ البػػػا  فػػػب الػػػض ال ػػػ ان
شا ع  الت  يـ  كثةلثاة  التقييؼ اف     الة ااا التب قخ يبةـ ااة   ى الصبيبأ ةاة ا نضاةط كالخقا فب الةيي 

  ى اللقكاػةع الاػةلاا ل ب يػا  أنه أاقى التلخي ع إلةة  الت  يـ فب الض النصكص الالط اأ لةف يالق    ى القةنكف
إ ةنػػا  نػػي  ال ااك يػػا  كالليػػ  فػػب بػػؽ ا ػػؾ أك  نػػي  خكلػػا تكقػػع ابػػؽ الصػػبيى الػػ ل يقتػػ ؼ أفلػػة ن الينػػا أا ز ػػة 

ف أصػػا  البػػا  القةصػػا  فياػػة  كازيػػةن  كاراقػػة    ػػى اللقكاػػةع الاػػةلاا ل ب يػػا فػػب  ػػخخ اػػف  ػػ انـ التلايػػ  أ نايػػا  كا 
اك كخم  كأف ط فب الة ااةع فب ال  انـ التػب  لبةكاا  ةاة أنه ااتبخ    انـ ك قكاةع لـ تةفاةل  انـ الاةاا اااف ا

 ألةيع فياة  قكاا البا أ

الاينا القكايا ل كخم التل ػيـ  كقةنكنػةن  ك ناةن إلى  ن  اع   ق التلخي ع القةنكنيا  أصخ ع البةكاا قةنكنةن اينشة  -ا
 رق  لباةيا الااتا ؾأ

خاقػؿ الا تاػع   ةاػع تيػةقـ بةلػا  خكلا لتاةيخ بقكؽ الاكاطنا الخ تزايخ كتيػ م كقػكع أبػخا   نػؼ طةنييػاات ةق ال -1
 ا بتقةف الطةنيبأ

البةكاػا الاصػ يا تق ي  ػة اركؿ إلػى  فب تية  اة اػع رليػةع اراػـ الاتبػخم لتلزيػز كباةيػا بقػكؽ ارناػةف  قػخاع -1
 أ6779انةقشته فب شا  أا يؿ/نياةف  تـ يف كأف اخ أا  ـ ك الااة  ال  نا الخكليا لباةيا  ايع اللاةؿ

ال م ةةف قةناػةن ت ة اػة فػب شػةؿ  ات ةكز التاييز 6779بققع الا أم الاص يا إن ةزان  خيخان فب شا  اة  /أ ا   -1
م أ ضػة   ينػا النيةاػا ارخا يػا فػب الاػ ؾ القضػةنب  فػب قطػك  انةص  القضةم  بي  تـ تلييف  ػخخ اػف الاػيخاع اػف

كتػػػـ  قةضػػيا  11الػػػ م اػػاؽ اتليػػيف قةضػػػيا فػػب الابةاػػا الخاػػػتك يا الل يػػة  بيػػ  تػػػـ تليػػيف  تت ػػةكز الطػػةاع ال اػػزم
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انةصػػػ  فػػب  ينتػػػب النيةاػػػا ارخا يػػػا  تػػكزيلاف   ػػػى ابػػػةةـ القػػػة  م كال يػػزم كاراػػػةنخ ياأ كةػػػةف قػػػخ اػػاؽ ل اػػػ أم شػػػةؿ
 لاينةع القضةنياأالخاتك يا اف ا كقضةية الخكلا ال تيف ا تا تااة الابةاا

 ياةف إي ةز الصلكاةع التب تكا ه تلزيز بقكؽ ارناةف فياة ي ب :  قاتو الصعوبات والمع -5

اػيف الاػ طتيف التشػ يليا  ا نةا ػةن لإلصػ   الخاػتك م تضػاف إ ػةخم تنظػيـ الل قػاالاق ػكع ط    ني  ال ااك يا  -أ
خك  الا لاػػةف فػػب ال قةاػػا كالااػػة لا  كالاػػخل الػػ م تشػػة ؾ فيػػه  كالتنيي يػػا ااػػة يبقػػؽ ازيػػخان اػػف التػػكازف اينااػػة  كيلػػزز

ل صػػ بيةع  ال ااك يػػا فػػب أ اػػةؿ الاػػ طا التنيي يػػا  ككضػػع ضػػكااط   ػػى ااة اػػا  نػػي  ال ااك يػػا البةكاػػا  نػػي 
م كضاةف تانب نظةـ ا نتقػة  اراثػؿ  كالػ  الاقكلا له كفؽ أبةةـ الخاتك   نخ اكا اا أقطة  تاخخ ا اا الكطف 

كضػػاةف بػػخ أخنػػى اػػف الاقة ػػخ التػػب تشػػة اة الاػػ أم اةلا لاػػةف  ػػف ط يػػؽ  يةيػػؿ فػػ ص تاثيػػؿ اربػػزا  فػػب الا لاػػةف 
الطػػكا م  قػػةنكف ار  ػػة  يةػػكف اػػخي ن تشػػ يليةن  ػػف    كتانػػب قػػةنكف  خيػػخ لاةةفبػػاكتطػػكي  نظػػةـ الاب يػػةع ا نتقػػة  

 صكص الخاتك  كاركضةع ا قتصةخيا الالةص مأالقضةنيا  كتبقيؽ الت اـل ايف ن كتلزيز ااتق ؿ الا طا

الطػكا م ابيػ  تكاصػ ع بةلػا اللاػؿ اقػةنكف الطػكا م   ػى اػخ  6771أا يؿ/نياػةف  17ا    الشل  فب كافؽ  - 
قػكاع اراػف فػب اكا اػا  ا يػةع  ياػتاخؼ ااػةنخم اػخ  كت ل البةكاػا أف  ػ ا ال6716الاي كضا فب الا خ ان   ةـ 

ااػػتا ا  بةلػػػا ارناػػػةف ك ي  ػػة اػػف انظاػػةع الا تاػػػع الاػػخنب أف  ايناػػػة تػػ ل انظاػػةع بقػػكؽ إ  ةايػػا  يػػ  ااػػنكلا 
 اصخ   نتاةةةع بقكؽ ارناةف فب الا خأ الطكا م ياثؿ أ ـ

ابةاػا أاػف الخكلػا الل يػة طػكا م  ااتا ا  ل ك  الا طةع إلػى القضػة  ا اػتثنةنب فػب نظػ  الػض القضػةية  ك ػب -ا
بةلػػا الاػػخنييف إلػػى ابػػةةـ  اػػة يا  كتلتاػػ  انظاػػةع بقػػكؽ   6711لاػػنا  616لطػػكا م الاشػػة ا ااك ػػ  قػػةنكف ا كا 

بةلا الاخنييف لابةةـ  اة يا يلخ ارناةف الاص يا أف انتاةةةن ا اته   نلخاـ  إبةلا الاتاايف إلى ابةةـ أاف الخكلا كا 
الاثكؿ أاةـ قةضياـ الطايلبأ كقخ شاخ اللةـ انتاةةةن لبؽ ارف اخ فب  إاةةنيا الطلف   ى اثؿ ت ؾ اربةةـ  ةاة تاثؿ

اراػاة ي يا قضػيا "تي يػ اع  فب نظ  ابةاا  نةيةع أاف الخكلا طكا م فب اخينػا ناة ا اف البةلتيف تاث ع 6771
صخا  ة أبةةاةن اة ظا اةر خاـ كالا ف  بةلػا نةنػ  اا  ػ  الشػل  إلػى ابةةاػا  اػة يا الػخ أف ا تاػ ع  طةاة" كا  كا 

 الاا باأ تص يبةته بكؿ ا تيةؿ ال ني  ال ابؿ أنك  الاةخاع ااثةاا إاة م ل قكاع الض ال اةع
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فػب تلزيػز ااػتق ؿ  6771يكنيػك/بزي اف  61فشؿ التلخي ع التب أخق ع   ى أبةةـ قةنكف الا طا القضةنيا فػب  -خ
اللايػؽ ت ػةق رثػة  القػةنكف  الالنػب اةاػتق ؿ القضػةم كالابػةايف  ػف ق قػه الا طا القضةنياأ كقخ أ    الاق   القةص

يضػع الػػةيي  ابػػخخم    ػػى ااػتق ؿ الاػػ طا القضػػةنيا فػب اصػػ   كأك خ  ػخم ا بظػػةع أ ااػػة  أف القػةنكف لػػـ الاػ ايا
 اليػةتاـ أك ا نضػاةـ إلياػة ل تلايػ   ػف اطػةلااـ كباةيػا   قتية  كتلييف القضةم  كلـ يش  لبػؽ القضػةم فػب تشػةيؿ

البػؽ فػب  شةؿ كاض  اليصؿ ايف النيةاا كالا طا التنيي يا  كلـ يةيؿ ل قضػةم ضػاةنةعايالا   ااتق ؿ القضة   كلـ
اابةـ  ك  يتي  له بؽ الطلف أاػةـ ابةاػا  الابةةاا اللةخلا فب إطة  إ  ا اع الابةااا  بي  يانع تاثيؿ القةضب

 ةم ر اػػػةؿ فػػػب إطػػػة  الاػػػ طاكخكليػػػةن  كابػػػتيظ القػػػةنكف اػػػةلنص   ػػػى إ ػػػة م القضػػػ أ  ػػػى ك ػػػك البػػػؽ الاةيػػػكؿ خاػػػتك يةن 
ااػتق ؿ الاػ طا القضػةنيا قةصػا  التنيي يا  كزيةخم اخم ار ة م اػف ثػ   إلػى اػع اػنكاع  ك ػك إ ػ ا    يػت  ـ اػع

 يالث    ى ااتق لاـأااة خااه فب تاخيخ أك اةةفام القضةم ااتق فب  ية  الةيي  ابخخم لإل ة م  ااة يقشى اله

كالصػػػبيييف كنشػػػطة  الا تاػػػع  الاي طػػػا ضػػػخ القضػػػةم  كالاػػػخافليف  ػػػف بقػػػكؽ ارناػػػةف ااػػػتقخاـ البةكاػػػا القػػػكم  -ق
ااتق ؿ القضة  كالقةضػييف ال ػ يف  ػ ل التبقيػؽ الااػة اصػيا  الاخنب  ةاا ق ؿ ابت ة ةتاـ الا ايا اف أ ؿ خ ـ

فػب   ةػا "ةيةيػا" ضػكان اػف "ارقػكاف الااػ ايف" كأ ضػة  ب 617اػف الابت ػيف  كأةثػ  اػف  قةصا  كا تقػةؿ  شػ اع
اكاثيػؽ ك تلة ض ةؿ   ق ار  ا اع   اع التصكي  كا  تخا    ياـ اةلض   القة  م كاراةنخ يا  كت  يخ ـ اف ر ع

 اراـ الاتبخمأ

 ػ ق الظػة  م  ااػة فػب  لػؾ اللقكاػةع  ااتا ا  شيكع ظة  م التلػ ي     ػـ ال اػكخ التػب تاػ لاة الخكلػا ل قضػة    ػى -ك
بةلا  صخع انظاةع بقكؽ ارناةف بة ع تلػ ي   خيػخم  ط الش طاأةكتخ ي  ضا اتاايف إلى القضة   التاخيايا  كا 

انظاػػةع بقػػكؽ ارناػػةف    كتػػكفب الػػض الابت ػػزيف اشػػااا التلػػ ي  ك ػػـ فػػب قاضػػا الاػػ طا  كتلػػزك6771اللػػةـ  فػػب
إفػ ع ا تةاػب التلػ ي  اػف  ك ػكخ ثةػ اع قةنكنيػا تيضػب إلػى ااتا ا    ق الظة  م إلى أااة   خم  ياتب فب اقخاتاة

 الشة ب ر  ا اع الكقةيا اف  ةن  كزا م الخاق يا كاةت  النةن  اللةـأ اللقكاا  كالطةاع

 6776لانا  11ال اليةع ار  يا  قـ    ى البؽ فب تةكيف ال اليةع التب يي ضاة قةنكف تنظيـ قيكخااتا ا  ال -ز
 فػب كزا م الشػنكف اأبةةاػه  كبػؽ ال اػا ارخا يػا ااث ػف يقػةلؼ ل ب يػا لاػ كقةصا فياة نص   يه اف  قكاػةع اػةلاا

فػػػب القػػػ ا اع النةفػػػ م ل  اػػػا  ا  تاة يػػػا فػػػب بػػػؿ ال اليػػػةع اقػػػ ا  إخا م  كتبايػػػؿ ال اليػػػةع  ػػػ   ال  ػػػك  ل قضػػػة 
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ابػؿ انظاػةع بقػكؽ ارناػةف فػب الاطةلاػا اػي  ا  تلػخيؿ ل اػكاخ  ارخا يا اب اةأ كااػتا ا  ال اليػةع ار  يػا كقةصػا
 ال خؿأ

أبةػةـ القػةنكف ال نػةنب ك ػخـ  نقص تاثيؿ الا أم فب الظـ القطة ةع اللةاا  كااتا ا  الطػةاع التاييػزم فػب الػض- 
 تلةا ه اع الا أم كال  ؿ   ى قخـ الااةكامأ

كضػةع   كار6771النقةايػا"  كتلخي تػه للػةـ  القػةص "اخياق اطيػا الانظاػةع 677ااتا ا  ااثة  الا ايا ل قػةنكف  -ط
ت ايػخق  ب اػع  ػي ن ةػةا ن اػف النقػةاييف اػف ااة اػا بقاػـ ا نتقػةاب النقػةاب ااػا  الشة م للخخ اػف النقةاػةع  كالتػب

الب ااا   ى  خخ رق  اف النقةاػةع   انا ا ةن  ف ض م ش   إلى ث  كص ع نقةاا اانيا لاخخ  66ل نتقةاةع فب 
 كك كخ نقةاةع ا  نقاة أ

خا م اربػػزا  الايةاػػياااػػتا ا  اللكانػػؽ  -ل ااقتضػػى قػػةنكف اربػػزا  الايةاػػيا  قػػـ  فػػب القػػةنكف كالكاقػػع أاػػةـ إنشػػة  كا 
  بيػػ  ا ت ضػػع ل نػػا اربػػزا  التػػب شػػة ع ااك ػػ   ػػ ا 6771لاػػنا  99كتلخي تػػه اةلقػػةنكف  قػػـ  6799لاػػنا  17

 فضػع  ربزا  القةناػا  كقػخبزاةن  ةاة  اخع الض ا 91  ى تااي  نبك  6771كبتى اللةـ  القةنكف ان  تاايااة
  ػى قػ ا  ل نػا اربػزا   ع ا ت ضػ قػخ ع طلف اثنب  ش  بزاةن ةةن 6779ةف ينةي /ةةنكف ث 1ابةاا اربزا  فب 

   لب ل قةنكفأ  ينا ايكضب الخكلا  ااتنةخان إلى أث  ةكأيختا

يػػا التػػب تقػػ ا خكف تػػ قيص ا بت ة  اة تاػػة  الت الػػةع 6771اةيك/أيػػة   61أصػػخ  كزيػػ  الخاق يػػا قػػ ا ان فػػب  -ؾ
الاػ ايا   ػى إبةلػا اثنػيف اػف الااتشػة يف إلػى ل نػا الصػ بيا ااػا   اقةليا ل قةنكف  ك لؾ لانع ااػي اع ا بت ػةا

الاػػػػ طا    كاشػػػػ كع قػػػػةنكف ااػػػػتق ؿ6771تزكيػػػػ  انتقةاػػػػةع ا  ػػػػ  الشػػػػل   ػػػػةـ  ةشػػػػؼر انااػػػػة فػػػػب  تلاي  اػػػػة  ػػػػف
الخاق يػا أاػةـ القضػة   ةاػة أصػخ  اثنػةف اػف  لبقكؽ ارناةف   ى قػ ا  كزيػ القضةنيا  كقخ طلنع الانظاا الاص يا 

القػةص  القةصيف اةاتق ؿ القضةم كالابةايف  كباةيا ب يا ال أم كالتلاي   كالااثػؿ الاق  يف التةاليف لألاـ الاتبخم
 ػػف ق قاػػـ الاػػةل  اػػف إ ػػ ا اع  اػػ كا فيػػه  لألاػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم الالنػػب اةلاػػخافليف  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف  ايةنػػةن 

ار ػ ا اع  الابةليف إلى ل نا الص بيا  ك خـ ااػتق ليا ال  نػا  اتاػة  كأثػ   ػ ق البةكاا الاص يا ت ةق الااتشة يف
البةكاػػا الت ػػةك  اػػع اطةلػػ  القضػػةم فػػب ااػػتق ؿ    ػى  خع القضػػةم  ػػف انتقػػةخ تزكيػػ  ا نتقةاػػةع الاػػةاقا  كانةشػخم

 القضة أ
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تتضػػاف اػػة  أاػػة اقصػػكص الاػػ اا  الااػػتقا يا ال اايػػا لتلزيػػز ابتػػ اـ بقػػكؽ ارناػػةفخ فيناػػة : المسذذ قبميةالبذذرامق  -6
 ي ب 

فػػب الػػا خ  التزاػػع اةلالػػةيي   أ ػػخ الا  ػػ  القػػكاب لبقػػكؽ ارناػػةف "قطػػا كطنيػػا" لتلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف -أ
 ػخؼ الا  ػ  إلػى إخاة اػة فػب نع القطا  كالتػب الاتبخم  كتضا القةصا اكضع القطط الكطنيا الصةخ م  ف اراـ

كنشػػ  كتل ػػيـ  و أ الػػا ابػػةك   نياػػيا تشػػاؿ  تباػػيف أكضػػةع بقػػكؽ ارناػػةف 6766 – 6779ل خكلػػا  القطػػا اللةاػػا
ارناػةف  كا ػكغ  ةيػةع ارلييػاأ كقػخ ك ػخع القطػا  كت كي  ثقةفا بقكؽ ارناةف  كخ ـ رليةع الباةيا الكطنيػا لبقػكؽ

 ايخاة اة فب قطا  اؿ الخكلاأ بةكاا  كتلاخعت بياةن اف ال

تااي  ا ةز لتلزيز ابةك  ة اف ايف  تانب "الا    القكاب ل ا أم" قطا لتلزيز الاشة ةا الايةايا ل ا أم  كةةف - 
 النيةايا كالاب يا اخ ـ اف  ةن  "ا نةا  اراـ الاتبخم ارناةنب"أ قخ اع الناة  ل اشة ةا فب ا نتقةاةع

 لباةيا أطيةؿ الشكا عأ "الا    القكاب لألاكاا كالطيكلا" ا اا  اتلخخمخ كاف ايناة ا اا تانب  -ا

الخ ااػػػيا ل  ةالػػػةع  كأ  نػػػع  ػػػخم  قػػػ   "الا  ػػػ  ار  ػػػى ل  ةالػػػةع" إخقػػػةؿ اػػػنا  بقػػػكؽ ا ناػػػةف فػػػب الانػػػة   -خ
 الق ا أ اخ  تنيي    ا 6771 ةالةع فب  ةـ 

 

 

 ق ر -16

خقع قط    ػى ثػ   اػف اتيةقيػةع اراػـ الاتبػخم الاػاع ال نياػيا الالنيػا ابقػكؽ ارناػةفخ ص : المواثيق الدولية -1
وخ ك"اتيةقيػا انة ضػا التلػ ي  ك يػ ق اػف ضػ ك  6791ك ى  "اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييػز اللنصػ م"  

وأ كانضػػػاع إلػػػى 6771كؽ الطيػػػؿ"  وخ ك"اتيةقيػػػا بقػػػ6777الالةا ػػػا أك اللقكاػػػا القةاػػػيا أك ال إناػػػةنيا أك الااينػػػا"  
يف اركؿ كالثػػػةنب الا بقػػػيف اةتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيؿ"القةصػػػيف اةشػػػت اؾ ارطيػػػةؿ فػػػب النزا ػػػةع ي"الا كتكةػػػكليف ا قتيػػػة  

 وأ 6776و  كايع ارطيةؿ كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كالاكاخ اراةبيا  6776الاا با  
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اػا اللاػؿ الخكليػا الثاػةنب الالنيػا ابقػكؽ ارناػةف  ك ػب  "ا تيةقيػا صةخقع قط  ة لؾ   ى ث   اف اتيةقيةع انظك 
و اشػاف انػع التاييػز فػب اللاػؿ كشػةؿ الكظػةنؼ" 666وخ ك"ا تيةقيا  قػـ  6771و الاتل قا اةللاؿ ار اة م"  67 قـ  

 وأ 6777و الاتل قا اااكأ أشةةؿ تشةيؿ ارطيةؿ"  616وخ ك"ا تيةقيا  قـ  6791 

  ى  خخ اف أبةةـ ا تيةقيةع التب انضاع إلياة   ى النبك التةلب  تبيظع قط   ك 

اتيةقيػػا انة ضػػا التلػػ ي   تبيػػظ  ػػةـ   ػػى أم تياػػي  لاػػة ك خ فػػب أبةػػةـ ا تيةقيػػا يتلػػة ض اػػع ااػػةخم القػػةنكف  - 
 ا تيةقياأ و اف 66  66ارا اب كالخيةنا ارا اياأ إضةفا إلى اقتصةصةع ال  نا الانصكص   ياة فب الاةختيف  

اتيةقيا انة ضػا التلػ ي   تبيػظ  ػةـ يتل ػؽ اةػؿ اػة يتلػة ض اػع ةػؿ أبةػةـ القػةنكف كالػخيف اراػ اب  كةػ ا   ػى  -
 و الاتل قتيف اص بيا ل نا انة ضا التل ي أ 66و ك 66الاةختيف  

 أاتيةقيا بقكؽ الطيؿ  تبيظ  ةـ يتل ؽ اةؿ اة يتلة ض اع القةنكف ارا اب  -

أاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا فقػػخ كافقػػع قطػػ    ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب  : المواثيذذق اإلقميميذذة -2
 لـ تصةخؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل اياأ  ي  أناة     ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/الالخؿكة ا  "ارا ـ

تتػكاف  فػب قطػ  الػض الاالااػةع البةكايػا التػب تلنػى ابقػكؽ ارناػةفخ ةػةلا    :  مؤسسات حقوق اإلنسذان -3
خا م بقكؽ ارناةف فب ةؿ اف كزا تب القة  يا كالخاق ياأ ةاة تك ػخ فػب قطػ  أيضػةن االااػا  ار  ى لشنكف ارا م  كا 

و 6776ا /تشػ يف ثػةف نكفا 66كطنياخ  ب "ال  نا الكطنيا لبقكؽ ارناةف"خ كالتب أنشنع ااك   ا اكـ أايػ م فػب 
لتشػػػ يلةع لايػػػةف ا  اتاػػػة اااػػػخؼ تبقيػػػؽ ار ػػػخاؼ الػػػكا خم فػػػب ا تيةقيػػػةع كالاكاثيػػػؽ الخكليػػػا  اع الصػػػ ا  كا ا لػػػا 

لااػػػةخم بقػػػكؽ ارناػػػةف  كالنظػػػ  فػػػب الشػػػةةكل الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كاقتػػػ ا  اػػػاؿ الةل تاػػػة  ك صػػػخ ا بظػػػةع 
يا الالنيا ابقكؽ ارناةفخ كنش  ثقةفا بقكؽ ارناةفأ كيضـ تشةي اة  خخان الانظاةع الخكليا كالانظاةع  ي  البةكا

ك  ػػـ ااتلةخ ػة  ػػف الػةيي  اػة ي   اثقػػؿ الاةػكف البةػكاب فػػب تشػةي اة  فقػػخ  لشقصػيةع اللةاػػا كالػض الػكز ا أاػف ا
طنيػا  ك ةاػع أظا ع ال  نا  خيا فب تلةا اة اع قضةية بقكؽ ارناةفخ كتل ضع لقضةية باةاا   ػى الاػةبا الك 

ة ي  تقة ي  ػػة قػػ ا م نقخيػػا ل تشػػ يلةع الكطنيػػا التػػب   تػػت  ـ اػػع الالػػةيي  الخكليػػا كأكصػػع اتلػػخي اةأ كت فػػع ال  نػػا تقػػ
 وأ www.nhrc.org.qa  ل بةكاا  ةاة تصخ  تق ي ان انكيةن  كلاة اكقع   ى شاةا ارنت نعخك يا 
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 إلنسان :و عزيز حقوق ا إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

ةيػػػؿ  ا ػػػا اػػػف  6771يكنيػػػك/بزي اف  9خقػػػؿ بيػػػز النيػػػة  فػػػب  6771يكنيػػػك/بزي اف  1إصػػػخا  خاػػػتك   خيػػػخ فػػػب  -أ
البقكؽ كالب يةع اراةايا كفب اقخاتاة الااةكام أاػةـ القػةنكف  كبظػ  التاييػز  ك ػخـ تقييػخ ب يػا ارشػقةص إ  كفقػةن 

نشة ال اليةع كخك  اللاةخمخ كأ اى ااخأ لقةنكف  كأةخ   ى ضاةف الب يةع اللةااخ كقةصا ب   يا الصبةفا كالتلاي  كا 
اليصػػؿ اػػيف الاػػ طةع التنيي يػػا كالتشػػ يليا كالقضػػةنيا  ةاػػة تضػػانع أبةةاػػه إنشػػة  ا  ػػ  شػػك ل انتقػػ  يتةػػكف اػػف 

 أ الاةقبالث   و  ضكان يتـ اقتية  ث ثياـ اة نتقة  الااةش  كيليف أاي  الا خ 11 

وخ ي ػػـ  6771لاػػنا  61  قػػـ  و  كرقػػ  لإل ػػ ا اع ال نةنيػػا6771لاػػنا  61خ ل لقكاػػةع   قػػـ إصػػخا  قػػةنكف  خيػػ - 
   ى ب اا البيةم القةصاأ  اع الثةنى ة ظ اللقكاا   ى ا تةايه  كيالةخاركؿ التل ي  كي

لةػػػة  كزا6771 فػػػع ال قةاػػػا الااةشػػػ م  ػػػف الصػػػبؼ  كا ةتيػػػة  اةل قةاػػػا ال اتيػػػا ااتػػػخا ن اػػػف اللػػػةـ  -ا  م ار ػػػ ـخ خ كا 
كالت قيص لقنةم فضةنيا قةصا  ب قنةم ال زي م التب أبخثع نق ا نك يا فب الب يةع ار  ايػا   ػى الاػةبا الل ايػاخ 

 كتااي  انةا  ثةاتا ل بكا اع الخكليا بكؿ "الخياق اطيا كالت ة م الب م"  ك  "بكا  ارخيةف"أ 

نشػػة  ال اليػػةع الاانيػػا  كياػػا  لةيػػ  ياػػا   6771إصػػخا  قػػةنكف  خيػػخ فػػب اةيك/أيػػة   -خ ل اػػكاطنيف ابػػؽ تةػػكيف كا 
ف ةةف   يتي  لاـ تشةيؿ  اليةع قةصا ااـ كبخ ـأ إلياة الاكاطنيف اة نضاةـ  خ كا 

ياػن  اللاػةؿ ركؿ اػ م بػؽ تةػكف تنظياػةع  اةليػا  كي يػز ل لاػةؿ  67/1/6771إصخا  قةنكف  خيخ ل لاؿ فػب  -ق
ب بػػةؿ تلػػ   التاػػكيا الكخيػػا اػػع أ اػػة  اللاػػؿخ  ػػخا اللػػةا يف فػػب الا افػػؽ البيكيػػا  البػػؽ فػػب ارضػػ ا   ػػف اللاػػؿ فػػ

 كاةكل القةنكف ايف الا أم كال  ؿ فب البقكؽ كالكا اةعأ 

ي يػػػز  قػػػخ ا  تاة ػػػةع اللةاػػػا كتنظػػػيـ الااػػػي اع  6771إصػػػخا  قػػػةنكف  خيػػػخ فػػػب شػػػا  نػػػكفاا / تشػػػ يف ثػػػةف  -ك
 ات قيص اااؽ اف كزا م الخاق ياأ 

اصػػػةخقا ا  ػػػ  الشػػػك ل   ػػػى اشػػػ كع قػػػةنكف يبظػػػ  ااػػػتقخاـ ارطيػػػةؿ فػػػب اػػػاةؽ الا ػػػف كييػػػ ض  قكاػػػا   ػػػى  -ز
 اناأ  61لايرخ كيبخخ الاف ارخنى ل اشة ةيف فب الااةقةع اػ 1777الاقةلييف اةلا ف اخم شا  ك  ااا اقخا  ة 

 كؽ ارناةف فب ااتب  تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فب ا ةؿ تلزيز ابت اـ بق:  قاتو الصعوبات والمع  -5
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اشػاف باةيػا الا تاػعخ الػ م قػكؿ اػكظيب إنيػة   6776لاػنا  69ايةؽ اةةفبا ار  ة خ بي  صخ  القةنكف  قـ  -أ
  6771لاػنا  61القةنكف اػ طةع كااػلا فػب القػاض كالػتبيظ لاػخخ طكي ػا خكف التقيػخ اقػةنكف ار ػ ا اع ال نةنيػا  قػـ 

فبػا ار  ػة  الػ م كاػع اػف اياػـك ال  ياػا ار  ةايػا  ك  ػظ اػف  قكاتاػة إلػى اشػاف اةة 6771لانا  1كالقةنكف  قـ 
ال م  6776لانا  61ار خاـ فب  خم بة ع  ك ة  اتخااي   قةايا تتلة ض اع ااةخم بقكؽ ارناةف  كالقةنكف  قـ 

 أث    ى ا يا الباةاةعأ 

و لاػنا 1اقػخاتاة قػةنكف الاطاك ػةع كالنشػ   قػـ   ااتا ا  ك كخ بزاا اف القكانيف الاقيخم ل ب يػةع اللةاػاخ كفػب - 
 أ  6797

ااتا ا  ك كخ اللخيخ اف اظة   التاييز ضخ الاػ أم   ػى الااػتكييف ا قتصػةخم كا  تاػة بخ اثػؿ  ػخـ الااػةكام  -ا
اػة فب ار   الاتاثؿ فب اللػ كاع الاانكبػا لاػكظيب الخكلػاخ ك ػخـ ااػةكام الاػ أم اةل  ػؿ فػب بػؽ اػن   ناػيتاة لزك 

التش يلةع أك التقةليخخ ااا  ار ناب كأك خ ة انهخ ك خـ إتةبا الي صا أاةـ الناة  ل زكاا اف ار ناب  الاا ـوخاكا  
فضػػػ ن  ػػػف قصػػػك  ارنظاػػػا ارخا يػػػا كالقػػػكانيف  ػػػف باةيػػػا الاػػػ أم اػػػف اللنػػػؼ كالتاييػػػزخ ك اػػػؽ التقةليػػػخ ا  تاة يػػػا 

ا الايةاػػياخ كالتػػب بةلػػع خكف انتقػػة  ااػػ أم كابػػخم اػػف الاػػع ال تػػب الابةفظػػا التػػب تل قػػؿ بػػؽ الناػػة  فػػب الاشػػة ة
 6771  ايناػػة ن بػػع ااػػ أم كابػػخم فػػب انتقةاػػةع  ػػةـ 6777 شػػبف أنياػػاف فػػب ا نتقةاػػةع الا خيػػا التػػب أ  يػػع  ػػةـ 

 اةلتزةيا كلي  اة نتقة أ 

نيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف" بػػػة ع نقػػػص الضػػػاةنةع القةنكنيػػػا لباةيػػػا اللاػػػةؿ ار ةنػػػ و بيػػػ   صػػػخع "ال  نػػػا الكط -1
انتاةةػػةع تتل ػػؽ اطػػكؿ فتػػ م التبقيػػؽ كالابةةاػػةع التػػب قػػخ ت بػػؽ اةللاػػةؿ ار ةنػػ  أضػػ ا ان اةخيػػا  كب اػػةف  ػػخخ اػػف 
ار ةنػ  اػػف  ػػكازاع الاػػي  اػػكا  اػػف  ةنػػ  الةييػؿ أك كزا م الخاق يػػا  كابت ػػةز الػػض اللػػةا يف ار ةنػػ  خكف ااػػكغ 

  ػػى ط ػػ  الةييػػؿ أك لا ػػ خ ك ػػكخ نػػزاع قضػػةنب اػػيف الابت ػػز ار ناػػب كالةييػػؿ  قػػةنكنبخ كفػػى الػػض البػػة ع انػػة 
 القط مأ 

ركؿ  ػػف تنييػػ  ا تيةقيػػا اتق يػػ  قطػػ   6771اةيك/أيػػة   67 – 7نةقشػػع ال  نػػا الخكليػػا لانة ضػػا التلػػ ي  يػػكاب  -1
كقػخ أ  اػع ال  نػا  ػف  6777فا اي /شػاةط  67الخكليا لانة ضا التل ي   كال م ةةف اف الاق   أف تقخاه قطػ  فػب 

تقخي  ة ل اكخ الخكلا رص   نظةااة القةنكنب كالاالااب ايناة أ  اع  ف ق قاة اف  خم أاك  أ ااة  تبيظةع قط  
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ل تلػػ ي  فػب القػػةنكف الػكطنب الػػ م كقصػك  التل يػػؼ الشػةاؿ الكااػلا ك يػ  الابػػخكخم   ػى اتيةقيػػا انة ضػا التلػػ ي   
تنػةؿ ف ا تيةقيا  ااة فب  لؾ قةنكف اللقكاػةع كقػةنكف ار ػ ا اع ال نةنيػا  كالتاخيػخاع التػب يت  ـ اع الاةخم اركلى ا

ااػػتق ؿ القضػػة  الػػ م يضػػـ ناػػاا ةايػػ م اػػف ال ناػػيةع ار نايػػا طةلاػػة ةةنػػع أ كف ارقةاػػا تصػػخ   ػػف الاػػ طةع اػف 
اةلتلػ ي   فضػ ن  ةكف ااػخخان فياػأق ل قػخ يةػخكلا البةكايا  ك ية  النصكص القةنكنيا التب تبظ  ط خ شقص إلى 

 ف  خـ ك كخ نص فب القةنكف الكطنب يضاف ال  ك  أك باةيػا ال  نػيف  كالةيػة  الظػة   لاػ اا  التػخ ي  كالتك يػا 
ابظ  التل ي   كتقييخ بؽ الض الابت زيف فب ا تصةؿ اابةاياـ أك  كياـ  أك أطاة  ااتق يف  كاخ فت م ا  تقةؿ 

 ة  فب قةنكف باةيػا الا تاػع  ك ػخـ ك ػكخ نصػكص قةنكنيػا تباػب الناػة  اػف اللنػؼ الانزلػب  للةايف   ى نبك اة 
ابت ػةز أبػخ أك اتاةاػهأ كقػخ أكصػع ال  نػا ات فػب  ػ ق   ػف ف ػـ يل ػف 6771ك  ـ البة ع اللخيخم التػب أثيػ ع  ػةـ 

 الثة اع  كخ ع البةكاا ل تصخيؽ   ى الا كتكةكؿ ارضةفب الا بؽ اة تيةقياأ 

قةاع الاق  م القةصا اباةيا ضبةية ا ت ة  اةرشقةص كقةصا الناة  كارطيػةؿ ازيػة م لقطػ  ااػتة قع قااػا كقخ 
إلػػى تقػػخي  ة لتلػػةكف البةكاػػا  كال قػػة اع التػػب  66/66/6776أيػةـ  كأشػػة ع فػػب الايػػةف الصػػةخ  فػػب قتػػةـ زية تاػة يػػـك 

ف البةكاا أالبةكايا  كزية تاة لا ف ارالةخ  كأشة ع إلى ل ااييف  كاانكلب الانظاةع  ي  اأ  تاة اع الاانكليف 
لاةةفبا ا ت ة  فب الاش   كأناة اكؼ ااكخم قةنكف أق ع اك كخ الاشة ا كأناة اتق ع إ  ا اع ل تلةاؿ الاة  كتلخ 

أاػػةـ  تتقػػ  إ ػػ ا اع ل تصػػخيؽ   ػػى ا كتكةػػكؿ اػػةلي اك لانػػع كقاػػع ا ت ػػة  فػػب الاشػػ أ لةػػف فػػب الكقػػع نياػػه   يػػزاؿ
اة الخكليا  بي  يك ػخ اللخيػخ اػف ارشػقةص ااػة فػياـ ناػة  قػخاكا ةتالبةكاا الةثي  ااة يناةب أف تيل ه لتطايؽ التزاا

إلػػى قطػػ  ةلاػػةؿ ااػػة  يف لةػػناـ ك ػػخكا أنياػػاـ فػػب اكقػػع ااػػتة ؿ الػػخ كصػػكلاـأ كأكصػػع البةكاػػا اةلاػػيط م   ػػى 
 ل الةيي  التب كضلاة قةنكف اللاؿأ ش ةةع ااتقخاـ اللاةؿ اكضع تاايف اةلب ل اتثةؿ 

كقةصػا اػيف  ػةا ع   ةاة أشة ع أيضةن إلى ك كخ اشة ا إاة اع اخنيا ك نايا ك ق يا يتل ض لاة  اةؿ ااة  كف
القخاػػا الانزليػػا ال تػػب   يشػػا اف قػػةنكف اللاػػؿ  اباةيتػػه  ةاػػة أ  اػػع الاقػػ  م القةصػػا  ػػف ق قاػػة اك ػػه قػػةص اػػف 

 اف القة ا ل لاؿ ااك اؽ تيزيؼ أ اة  ف البقيقياأ  اعص  ةفتيةع قلتشةيؿ ااات    ش ةةع 

فػى  أاة اةلنااا ر ـ الاػ اا  الااػتقا يا الاتل قػا اتلزيػز ابتػ اـ بقػكؽ ارناػةفخ فيناػة تتاثػؿ:  البرامق المس قبمية -6
قط  لػالض ا تيةقيػةع  انضاةـ اخ ااا -انة    ى تكصيا اف "ال  نا الكطنيا لبقكؽ ارناةف" -ا    الكز ا   قيةـ

 الخكليا لبقكؽ ارناةفأ 
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 اإلمارات -17

انضػاع خكلػا اراػة اع إلػى ثػ   اػف اتيةقيػةع اراػـ الاتبػخم ال نياػيا الاػاع الالنيػا ابقػكؽ :  المواثيق الدولية -1
 ايػع أشػةةؿ و  ك"اتيةقيػا القضػة    ػى 6791ارناةفخ ك ب  "اتيةقيا القضة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز اللنصػ م"  

 وأ 6779وخ ك"اتيةقيا بقكؽ الطيؿ"  6771التاييز ضخ الا أم"  

  67كانضاع أيضةن إلى اع اف اتيةقيػةع انظاػا اللاػؿ الخكليػا الثاػةنب الالنيػا ابقػكؽ ارناػةف ك ػى  "ا تيةقيتػةف  
  677ك"ا تيةقيتػةف    ػى التػكالبوخ  6779  6716ر اػة م"   ػةاب او الالنيتةف اةلقضة    ػى الاػق م كاللاػؿ 671
 616  ػى التػكالبوخ ك"ا تيةقيتػةف   6776  6779و الالنيتةف اةلقضة    ى التاييز فب شةؿ الكظةنؼ"   ةاب 666
   ى التكالبوأ  6776  6771وخ الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ القةص يف"   ةاب 611ك 

 ياة   ى النبك التةلب  تبيظع اراة اع   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضاع إلك 

 تػػ اؼ ا"اتيةقيػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػ م"  أ  نػػع أف انضػػاةااة ل تيةقيػػا   ينطػػكم   ػػى أم  -
 ايا انيؿ أك الخقكؿ فب أيا   قةع الاةأ 

وخ التب تتل ؽ ااط ف القػكانيف التػب تشػةؿ 1ؼ/ -6"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  الاةخم   -
وخ التػػب تتل ػػؽ 7تاييػػزان ضػػخ الاػػ أمخ بيػػ  تػػ ل أف  ػػ ق اليقػػ م تنتاػػؾ قكا ػػخ الاكا يػػ  فػػب الشػػ يلا اراػػ اياأ كالاػػةخم  

بيػػػ  تلتاػػػ  أف ال ناػػػيا ااػػػالا خاق يػػػا تقضػػػع لضػػػكااط القػػػةنكف  اػػػةلبقكؽ الاتاػػػةكيا فياػػػة يقػػػص  ناػػػيا ارطيػػػةؿخ
وخ التػػب تتل ػػؽ اػػةلبقكؽ الاتاػػةكيا فػػب ار  يػػاخ إ  تلتا  ػػة اتلة ضػػا اػػع أبةػػةـ الشػػ يلا 6ؼ/ -61الػػكطنبأ كالاػػةخم  

اػػ ياخ ك لػػػؾ وخ كالتػػػب تتل ػػؽ اةلااػػػةكام فػػب الػػزكاا كالل قػػػةع ار61اراػػ اياخ كاػػف ثػػػـ فيناػػة   ت تػػػـز ااػػةأ كالاػػةخم  
وخ كالتػب تتل ػؽ ايبةلػا النػزاع اػيف الػخكؿ بػكؿ تياػي  أك 6ؼ/ -67لتلة ضاة اع أبةػةـ الشػ يلا اراػ اياأ كالاػةخم  

 تطايؽ ا تيةقيا إلى التبةيـأ 

وخ التػػب تتل ػػؽ اةل ناػػيا بيػػ  تػػ ل أف اةتاػػة  ال ناػػيا شػػاف خاق ػػب 6ك  6ؼ/ 9"اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  الاػػةخم   -
ع التزاااػػة وخ التػػب تتل ػػؽ ابػػؽ الطيػػؿ فػػب ب يػػا اللقيػػخم كالػػخيفخ بيػػ  قصػػ  61 يلةع الكطنيػػاأ كالاػػةخم  تنظاػػه التشػػ
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و التػػب تتل ػػؽ 69الاػػخل الػ م   يتلػػة ض اػع ااػػةخم كأبةػػةـ الشػ يلا اراػػ اياأ كالاػةخم     ػػىااضػاكف  ػػ ق الاػةخم 
نياكالخكليا الاتنك ػاخ إ  قصػ ع التزاااػة اضاةف ارط اؼ بؽ الطيؿ فب البصكؿ   ى الال كاةع اف الاصةخ  الكط

وخ التب تتل ػؽ 66ااة فب ضك  اة تق  ق ارنظاا كالقكانيف الاب يا  كااة   ييقؿ اتقةليخ ة كقيااة الثقةفياأ كالاةخم  قـ  
 اةلتانبو بي  أاخع التزاااة اااةخم الش يلا ارا ايا التب   ت يز التانبأ 

ارناػةف فػػب  ة  م لبقػػكؽلناػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػاخ كافقػػع خكلػا اراػػة اع   ػى "إ ػػ ف القػكاة:  المواثيذق اإلقميميذذة -2
 تصةخؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل اياأ  خكف أفةاة كقلع   ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/الايلخنؿ"خ أارا ـ" 

  ةاػة تاااػع فػب خاػب 6791تااػ  "ا تبػةخ الناػةنب لخكلػا اراػة اع الل ايػا " ػةـ :  مؤسسات حقوق اإلنسذان -3
  "إخا م   ةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف اشػػػ طا خاػػػب"  كتيلنػػػى اااػػػةـ تػػػخ ي  الشػػػ طا   ػػػى بقػػػكؽ ارناػػػةف  16/7/6771فػػػب 

الاػػػكاطنيف فػػػب كيشػػػاؿ نشػػػةطاة التػػػخ ياب ضػػػاةطةن اػػػف اقت ػػػؼ اراػػػة اع  كأبيةنػػػةن اػػػف ا ػػػخاف الق ػػػي   كتت قػػػى شػػػةةكل 
تلةا اـ اع الشػ طاأ كتضػـ قااػا أقاػةـ ل شػةةكل كالقػخاةع ارناػةنيا كا  تاة يػا  كالتةةاػؿ ا  تاػة ب  كالابػك  

 كالتطكي   كبقكؽ ارناةف اا اةز الش طاأ 

ةاػػة تك ػػخ ل نػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب إطػػة  " اليػػا البقػػكقييف"خ كتلاػػؿ فػػب ا ػػةؿ نشػػ  ااػػةخم بقػػكؽ ارناػػةف كتلزيػػز 
لبقػػكؽ ارناػػةف     ػػى إشػػاة  أكؿ  اليػػا أ  يػػا 1/6/6771بت اااػػةأ كافقػػع كزا م اللاػػؿ كالشػػنكف ا  تاة يػػا فػػب ا

كتلخي تػه اشػاف ال اليػػةع  اع  6791لاػػنا  1ك ػب  " اليػا اراػة اع لبقػػكؽ ارناػةف" طاقػةن ل قػػةنكف ا تبػةخم  قػـ 
طةن اػػيف ارفػػ اخ كال اػػةع التػػب تصػػخ  القػػ ا اع البةاػػاا النيػػع اللػػةـخ كقػػخ صػػ   نةنػػ   نػػي  ال اليػػا أناػػة اػػتلتا  كاػػي

الاتل قا ابقكقاـ  قةصا فياة يتل ؽ اتقخيـ تظ اةع الاقيايف اةلخكلا فػب ضػك البقكؽ التػب يي ضػاة خاػتك  الخكلػا أك 
 الاكاثيؽ الخكليا التب كقلع   ياة اراة اع كقخ انضاع   ق ال اليا إلى الانظاا الل ايا لبقكؽ ارناةفأ 

تبظػى خكلػا اراػة اع ااػ ؿ  يػخ فػب ا ػةؿ التنايػا و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4
الاش يا يضلاة ايف أكانؿ الخكؿ الل ايا  كفب ا تاا اتقخاا ايف خكؿ اللةلـ  كةةنع ايف قا  خكؿ   ايا بةزع   ى 

 617 بةزع أةث  اف  6771انظاا الشيةفيا الخكلياللةـ  أةث  اف قا  نقةط طاقةن لاالش  اخ ةةع الياةخ فب تق ي 
 خكلا   ى أقؿ اف قا  نقةطوأ 
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تشػاخ ة الخكلػا انػ  تااياػػاة قاػؿ ث ثػا  قػكخ  ك لػػؾ نيةايػا انتقةاػػةع  6771 كأ ػ ع اراػة اع فػب خياػاا /ةةنكف أكؿ
الػػيف اةلةةاػؿأ كقػػخ اقتصػػ   نتقػة  نصػػؼ أ ضػة  الا  ػػ  الػػكطنب ا تبػةخم  الػػخ أف ةػةف يػػتـ تليػػيف أ ضػةنه ار  

تاثيؿ ةؿ إاػة م فػب  ااا أم  تـ اقتية  ـ اف قاؿ بةةـ اراة اع ااضة ي 6677نةقاةن ايناـ  1111بؽ ا قت اع   ى 
 111الا  ػػ  ليشػػة كا  ينػػا نػػةقايف يبػػؽ رف اخ ػػة بصػػ ان بػػؽ الت شػػي  كالتصػػكيعأ كتقػػخـ ل ت شػػي  للضػػكيا الا  ػػ  

فػػػب إاػػػة تب أاػػػك ظاػػػب  61/66ع ا نتقةاػػػةع   ػػػى ث ثػػػا ا ابػػػؿ  اػػػخأع اركلػػػى يػػػـك أ  يػػػك ااػػػ أمأ  11ا شػػػبةن ايػػػناـ 
ااػػ أم   ػػى أ الػػا اقة ػخ  ك ػػ ل التنػػةف  فػػب الي يػػ م   ػػى  61ا شػػبةن ايػػناـ  77كالي يػ م  بيػػ  تنػػةف  فػػب أاػػك ظاػب 

فػب إاػة تب  61/66ع يػـك اقلخيفأ ك ة  ايف اليةنزيف ار الا فب أاك ظاب اا أمأ ك  ع الا ب ا الثةنيا اف ا نتقةاػة
اا أم   ػى أ الػا اقة ػخ  ايناػة تنػةف  فػب  أ  القياػا  61ا شبةن فب خاب ايناـ  99خاب ك أ  القياا  كتنةف  فياة 

 اػػيخاع   ػػى ث ثػػا اقة ػػخ  كفشػػ ع الناػػة  فػػب البصػػكؿ   ػػى أم اقلػػخأ ك ػػ ع الا ب ػػا الثةلثػػا 1ا شػػبةن ايػػناـ  17
 1ا شػبةن ايػناـ اا أتػةف   ػى  61 قا ك  اػةف كأـ القػكيف  كتنػةف  فػب   اػةف الشػة فػب إاػة اع 67/66كارقي م فػب 

ا شبةن ايػناـ ااػ أم  61يف ك أم   ى اقلخيف  كتنةف  فب أـ القاا   69ا شبةن ايناـ  79اقة خ  ةاة تنةف  فب الشة قا 
 ل تليػيف النصػؼ كابخمأكفى أ قة  انتقػة  ار ضػة  اللشػ يف الػ يف ياث ػكف نصػؼ أ ضػة  الا  ػ  ا تبػةخم   ػ

  ضكان اف  ةن  بةةـ اراة اعأ  67ااق  فب الا    ك خخ ـ 

 تتاثؿ أا ز الصلكاةع فب ا ةؿ تلزيز بقكؽ ارناةف فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

تنظيـ أكضةع اللاةلا الااة  مخ التب تاثػؿ ناػاا ةايػ م اػف قػكم اللاػؿخ كييػ ز  لػؾ ظػكا   اػ ايا فػب ا ػةؿ بقػكؽ  -أ
 ػػ ق اللاةلػػا اثػػؿ نظػػةـ "الةييػػؿ"  ك ػػخـ شػػاكؿ الضػػاةنةع القةنكنيػػا الػػكا خم فػػب قػػةنكف اللاػػؿ للػػةا ع القخاػػا الانزليػػا 

 ك اةؿ الز ا اأ 

تتل ض الناة  ل تاييز ااك ػ  قػكانيف الخكلػاخ ااػة فػب  لػؾ قػةنكف ال ناػيا الػ م يبػـ  الاػ أم اراة اتيػا الاتزك ػا  - 
طيةلاػةخ كنتي ػػا لػػ لؾ يلػػةنب  ػال   ارطيػػةؿ اػػف قيػػكخ شػخيخم   ػػى بقػػكقاـ فػػب ارقةاػػا اػف أ ناػػب أف تاػػن   ناػػيتاة ر

 ـ كاللاؿخ بي  ي تزاكف اخفع اص كفةع  ةليا ل تل يـ اللةلبخ ةاة يلتا كف ااثةاا  اةؿ أ ةن أ يكالتل 

اػػا الانظاػػا ل قيػػةـ تلػػةنب الػػا خ اػػف ظػػة  م "ا ت ػػة  فػػب الاشػػ " بيػػ   ػػ اع الطيػػ م ا قتصػػةخيا  صػػةاةع ال  ي -ا
 اانشطا تقع فب نطةؽ   ق ال  ياا  اف ايناة ااتقخاـ فتيةع ل ا خ تبع اا  اع اقت يا  اتة لاف  نايةنأ 
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  ى شاةا ا نت نع اشػ كع قػةنكف  خيػخ  6779فا اي /شاةط  1فب قطكم إي ةايا  ط بع البةكاا ا تبةخيا فب  -خ
يقػػةلؼ  اػػةف  ايػػت  ككتػػ  فػػب تب يػػؿ ااػػا  لاشػػ كع القػػةنكف إلػػى أنػػهل لاػػؿ ل نقػػة  اللػػةـ  كقػػخ ق صػػع انظاػػا  يك 

الالػةيي  الخكليػػا فػػب الػػض أبةةاػه  بيػػ  يق ػػك اػػف أم أبةػةـ تتل ػػؽ ابػػؽ اللاػػؿ فػب التنظػػيـ كالايةكضػػا ال اة يػػا  
الظػػـ كيلةقػػ  اللاػػةؿ الاضػػ ايف  ك  يةيػػؿ باةيػػا للاػػةؿ القخاػػا الانزليػػا  ك اػػةؿ القطػػةع اللػػةـ  ك اػػةؿ الب ااػػا  ك 

 اػػةؿ الز ا ػػا كالبػػخانؽ ااػػة ي ل اػػـ   ضػػا ل اػػتة ؿأ كلػػـ يلةػػ  القػػةنكف قػػ ا  ابةاػػا الػػنقض الصػػةخ  فػػب اللػػةـ 
   كال م يقضب اانع أ اة  اللاؿ اف اصةخ م  كازاع اي  ااتقخاياـأ 6777

بػةخم اشػاف اةةفبػا اشػ كع قػةنكف ات 6771أق ع ال  نا الكزا يا ل تش يلةع ا نةاػا كزيػ  اللػخؿ فػب يكليك/تاػكز  -ق
ا ت ة  فب الاشػ   كةػ لؾ اشػ كع قػةنكف اتبػةخم رقػ  اشػاف تلػخيؿ الػض أبةػةـ قػةنكف اللقكاػةع  ك ةػ  كةيػؿ كزا م 

ايػػػع أشػػػةةؿ ا اػػػتة ؿ ال ناػػػب أك  ا ت ػػػة  فػػػب الاشػػػ    ػػػى أناػػػة تشػػػاؿ اللػػػخؿ أف اشػػػ كع القػػػةنكف  ػػػ ؼ   ياػػػا 
الاػػق م  أك القخاػػا قاػػ ان  أك ا اػػت قةؽ  أك الااة اػػةع الشػػاياا اػػةل ؽ أك ا اػػتلاةخ  أك نػػزع ار ضػػة "  كأف القػػةنكف 
 ػػـ  أيضػػةن ال اة ػػةع الانظاػػا التػػب تقػػكـ اافلػػةؿ اػػخا م   تةػػة   ػػ ق ال ػػ انـ  بيػػ  شػػخخ اللقكاػػا الاقػػ  م لاػػة  كالتػػب 

ال  ياػا اػام ط يقػا اػف طػ ؽ ا شػت اؾأ كيػنص أيضػةن  ةاة يلةق  أيضةن ةؿ ش يؾ فب  ػ ق ف الاالاخ  تصؿ إلى الا
   ى تشةيؿ ل نا كطنيا لاةةفبا   انـ ا ت ة  فب الاش أ 

 أاة اةلنااا ر ـ الا اا  الااتقا يا لتلزيز بقكؽ ارناةف فاب  :  البرامق المس قبمية -6

 تبػػػةخم الػػػ م تقتصػػػ  ا   الاشػػػة ةا الشػػػلايا  كخ ػػػـ صػػػ بيةع الا  ػػػ  الػػػكطنبتلاػػػخ البةكاػػػا ااكاصػػػ ا تطػػػكي -أ
 ص بيةته   ى ااةـ ااتشة ياأ 

كالتب تيصننؼ ةاظاػ  اػف  –الخكلا  اكخان ل قضة    ى انتاةةةع بقكؽ ارطيةؿ اللةا يف فب ااةؽ الا ف تا ؿ  - 
ييػ ض أف يةػكف  6771خيةن فب يكليػك/ تاػكز  ػةـ بي  أصخ   ني  الخكلا  ا اكاةن اتبة -اظة   ا ت ة  فب الاش 

اػػف اللاػػ  أك أةاػػ   كنػػص القػػةنكف   ػػى بػػا  الاقػػةلييف اػػخم   تقػػؿ  ػػف  م ايػػع اتاػػةاقب ال اػػةؿ فػػب الثةانػػا  شػػ  
 ث   انكاعخ أك تة يااـ اة  يقؿ  ف قاايف ألؼ خ  ـأ 

 

 السم ة الفمس ينية -18
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نيػػا الي اػػطينيا صػػ بيا ا نضػػاةـ إلػػى اتيةقيػػةع اراػػـ الاتبػػخم الالنيػػا   تا ػػؾ الاػػ طا الكط:  المواثيذذق الدوليذذة -1
 ابقكؽ ارناةف  ك  اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا  اع الص اأ 

انػةطؽ الاػ طا الي اػطينيا أناػةط  خيػخم اػف الاالااػةع اللةا ػا فػب ا ػةؿ  فب   تك خ مؤسسات حقوق اإلنسان -2
بخا ة ل االااةع الكطنياخبقكؽ ارناةف ينتاب  ةن  اناة ل اي  كالضاة ل انظاةع  ي  البةكاياأ  ةةؿ البةكايا  كا 

ةاة أنشػنع  ينػا شػنكف الانظاػةع ار  يػاأ ةاػة  6771  ى ااتكل الايةةؿ البةكايا أنشنع كزا م لشنكف الا أم  ةـ 
يتػػكاف  ل ا تاػػع الي اػػطينب االااػػا كطنيػػا اتايػػزم  ػػب "الاينػػا الي اػػطينيا الااػػتق ا لبقػػكؽ الاػػكاطف"خ كالتػػب تاااػػع 

الػخ التكقيػع   ػى إ ػ ف الااػةخم  اتيةقيػا أكاػ كو ااةشػ م  قاػؿ اػخ   اػؿ الاػ طا الي اػطينياو 17/7/6771 اايةن فب 
ةتاةيػػخ   ػػى ا لتػػزاـ الي اػػطينب ال اػػاب اةلخياق اطيػػا ةشػػةؿ ل بةػػـ  كاػػةبت اـ بقػػكؽ ارناػػةف كالاػػكاطف الي اػػطينبأ 
 كتقػػػػتص اا ا لػػػػا التشػػػػ يلةع الاقت بػػػػا كالقةناػػػػا لضػػػػاةف اتيةقاػػػػة اػػػػع الااػػػػةخم اللةلايػػػػا لبقػػػػكؽ ارناػػػػةف كالب يػػػػةع

نشػػػطا الاالااػػػةع كالاينػػةع اللةاػػػا لضػػػاةف التزاااػػػة اةلااػػةخم الاػػػ ةك مخ كضػػػاةف اػػػيةخم القػػػةنكفخ أاراةاػػياخ كا اقاػػػا 
اقت ػػػؼ شػػػ ان  الا تاػػػع لػػػخل كت قػػػب الشػػػةةكل كالاظػػػةلـ كاتةالتاػػػة  كةػػػ ا اللاػػػؿ   ػػػى نشػػػ  الػػػك ب ابقػػػكؽ ارناػػػةف 

أنشػطتاة كبةلػا بقػكؽ ارناػةف فػب الانػةطؽ الي اػطينياخ  ػف ةخ كتصػخ  الاينػا تق يػ ان اػنكيةن الي اػطينب كةيييػا باةيتاػ
 كتقة ي  قةصا  نخ الض ك مأ 

أاػػػة الانظاػػػةع  يػػػ  البةكايػػػا اللةا ػػػا فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف فاػػػب تنطػػػكم   ػػػى تنػػػكع تا يػػػه ظػػػ كؼ ا بػػػت ؿو 
الي اػػطينب"خ التػػب تلػػةل  ثػػؿ " نػػكاخم اراػػي "خ ك"الاػػ ؿ ارباػػ  ااةلاػػ طا الي اػػطينيا كاػػخ ـ اناػػة يتكاصػػؿ فالضػػاة 

قضةية  اع أ ايا قةصا فب ظ كؼ ا بت ؿأ كالضاة يلاؿ اك يا  ةاا اثؿ  "الا ةز الي اطينب لبقكؽ ارناػةف" 
وأ ايناة يتقصص الضاة فب قضةية فنكيا 6717كالقةنكف" وخ ك"ا ةز  زم ل بقكؽ 6797"  وخ ك"انظاا البؽ6771 

 كينشط الضاة ااق  فب ا ةؿ التخ ي أ   أك الااة خم القةنكنيااثؿ بقكؽ الناة   أك بقكؽ ارطيةؿ  

تبققع ل شػل  الي اػطينب إن ػةزاع اااػا فػب ا ػةؿ و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -3
التػخق ع   كارشا  الق ي ا الاةاقا كال بقا   يه  لةف بةؿ ا بػت ؿ اراػ اني ب  ك 6771بقكؽ ارناةف ق ؿ اللةـ 

 ثاة  ةأ كقخ ةةنع أا ز   ق ارن ةزاع اة ي ب  الشل  الخكليا كالتنةزع اليصةن ب خكف أف ي نب 
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قػػ    11  الػػخ أةثػػ  اػػف 6771إناػػة  ا بػػت ؿ اراػػ اني ب لقطػػةع  ػػزم فػػب اػػاتاا /أي كؿ  -أ اػػنا اػػف ا بػػت ؿ  كا 
ناػػة  ا اػػتيطةف  اراػػ اني ب فيػػهأ لةػػف أاقػػع شػػ كط ا ناػػبة  اػػيط م القطػػةع اػػف القػػكاع اراػػ اني يا كالااػػتلا يف كا 

إا انيؿ الةةا ا   ى أ كانه  كاية ه  كانةف ق الا ياأ فض ن  ف ا تخا اع إا انيؿ الاتة  م   ى قطةع  زم كا تيةبه  
 القطكمأ ت ؾ كالبصة  ا قتصةخم ال م ف ضته   يه  ااة بةؿ خكف  نب الشل  الي اطينب ثاة  

الػخ تا يػؿ طكيػؿ  ااشػة ةا  61/6/6771ن ة  الا طا الكطنيا الي اطينيا فب تنظيـ انتقةاةع نيةايا نزياا فب  - 
 ايع القكل الايةايا  خا فصػيؿ كابػخ  ال اػةخ اراػ ابو ركؿ اػ م  كقػخ كاػلع  ػ ق ا نتقةاػةع اػف قة ػخم التاثيػؿ 

ناة   كاتااع اخ  ا  ةليػا اػف الشػيةفيا فػب إطػة  ا اقاػا بي  قصصع اقة خ ل اايبييف  كأ طع تاييزان إي ةايةن ل 
إلى ا ا ا اػف  -ك ك باة   –اب يا كخكليا كاالاأ لةف أخل فكز ف يؽ ايةاب تلة ضه إا انيؿ كالك يةع الاتبخم 

الضةكط كالتػخق ع القة  يػا  فضػ ن  ػف التنػةف  اليصػةن ب  إلػى ب اػةف الشػل  الي اػطينب اػف نتػةن   ػ ق القطػكم 
 اااا أيضةنأ ال

ةػػ لؾ اػػلع البةكاػػػا الانتقاػػا إلػػى انتاػػػةا ايةاػػةع  تقضػػب   ػػػى اظػػة   الياػػةخ الاػػػةلب كارخا م التػػب ةةنػػػع  -ا
التب تل ضع لاة البةكاا كالا تاع الي اطينب نتػةن   اكضع شةكل ا م اف  ةن  الاكاطنيف  لةف ب اع الضةكط 

   ق الايةاةعأ 

ت ؿ اراػ اني ب لأل اضػب الي اػطينيا  كاػة ياة اػه اػف انتاػةؾ بقػكؽ الشػل  يلتاػ  ا بػ:  قاتو الصعوبات والمع -5
نةػة  بقػه فػب تق يػ  اصػي ق  أةاػ   الي اطينب الاش ك ا كالثةاتا ك يػ  القةا ػا ل تصػ ؼ التػب أق تاػة الشػ  يا الخكليػا كا 

  قاا فب ط يؽ الناكض ابقكؽ ارناةفأ كياةف إي ةز أ ـ  كانااة فياة ي ب  

 اؼ ا طةع ا بت ؿ اةنطاةؽ القةنكف الػخكلب ارناػةنب   ػى ار اضػب الي اػطينيا الابت ػا  كالاضػب فػب  خـ ا ت -أ
انتاػػػةؾ ااةخنػػػه كفػػػى اقػػػخاتاة  تةييػػػ  الكاقػػػع ال ة افػػػػب كالػػػخياك  افب لأل اضػػػب الي اػػػطينيا الابت ػػػا اػػػف قػػػ ؿ انػػػػة  

 ؿأ الااتكطنةع  كاصةخ م ار اضب  ك خـ الانةزؿ  كانة  ال خا  اللةز 

اةخ ع إا انيؿ اةنتاػةا ا اػ ا اػف الضػةكط   ػى بةكاػا  61/6/6771 ق  تشةيؿ ب ةا باة  البةكاا فب  - 
باػػة  اػػف أ ػػؿ إقضػػة اة لشػػ كطاة  ات  يػػخ ة اػػف الاػػ    كناػػ  "ار  ػػة "  كا  تػػ اؼ اياػػ انيؿ  كالقاػػكؿ ا ايػػع 

لةة  ايثةؽ الب ةا "ال م يخ ك إل اقةطاةأ ا تيةقيةع الاةاقا الاكقلا  كا   ى تخاي  إا انيؿ"و  أك إفشةلاة كا 
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ةػػةف أاػػ ز  ػػ ق الضػػةكط  ػػك  ا يػػا القنػػؽ ا قتصػػةخم  بيػػ  أكقيػػع إاػػ انيؿ أاػػكاؿ ال اػػة ؾ الااػػتبقا ل اػػ طا  -ا
% اػف الايزانيػا الشػا يا ل اػ طاأ كفل يػةن 11ا يػكف خك   شػا يةن  كتاثػؿ بػكالب  17   17الي اطينيا التب تت اك  ايف 

% اػػف اراػػكاؿ الاتةبػػا ل اػػ طا  كضػػة يع اشػػة ةا ةػػؿ اػػف الك يػػةع الاتبػػخم كا تبػػةخ ارك اػػب كةنػػخا 17اػػة ناػػاته 
ل ا طا   ى قاكلاة اةلش كط ارا اني يا  كااتنةع الاصة ؼ  ف تبكيػؿ اراػكاؿ  ةتاةكاليةاةف فب البصة  اتل يؽ الكن
كضػػةع ارناػػةنيا بيػػ    ػػزع البةكاػػا  ػػف إلػػى تػػخ ك  بػػةخ فػػب ارةػػؿ  لػػؾ أخل ل اػػ طا قشػػيا تل ضػػاة للقكاػػةع  

ألؼ اكظؼ اف اكظيب البةكاا الاخنييف كتض   نبك ا يكف ف اطينب اشةؿ ااةش  فض ن  616اخاخ ا تاةع نبك 
 ف تض    ايع الاكاطنيف اشةؿ  ي  ااةش أ ةاة تض  ع قخاةع ال  ةيا الصبيا كالتل يـ اشخم نظ ان رف الا طا 

 % اف قخاةع ال  ةيا الصبياأ 17الاخا    ك % اف97  ى  تتكلى الاانكليا  اة يزيخ

صلخع إا انيؿ اف  خكاناة اللاة م   ى انةطؽ الا طا الي اطينيا  فشخخع البصػة    ػى قطػةع  ػزم  كزاخع  -خ
اػػف  ا يػػةع "القتػػؿ الااػػتاخؼ" الػػ م يصػػنؼ اػػف انظػػك   بقػػكؽ ارناػػةف ةي ػػخاـ قػػة ا القضػػة   ككاصػػ ع ا تقػػةؿ 

شػػنع قػػكاع ا بػػت ؿ  ا يػػا  اػػة يا كااػػلا النطػػةؽ فػػب  ايػػع أ  ػػة  قطػػةع  ػػزم أط قػػع   ياػػة ااػػـ  ةاػػةالنشػػطة أ 
"أاطػػة  الصػػيؼ" شػػا ع فػػ ض بصػػة  اػػ م كابػػ م ك ػػكم شػػةاؿ   ػػى القطػػةع  ك زلػػه  ػػف اللػػةلـ القػػة  ب  كتػػخاي  

التػػػب تػػػ اط أكصػػػةله   الانيػػػا التبتيػػػا ااػػػة فػػػب  لػػػؾ قصػػػؼ ابطػػػةع تكليػػػخ الطةقػػػا اراةاػػػيا  كتػػػخاي  ال اػػػك  البيكيػػػا
التل يايػػػا  كالقيػػػةـ الا يػػػةع ا تيػػػة  ابػػػخخم لػػػالض  البةكايػػػا كال ةالػػػةع كالاالااػػػةعكقصػػػؼ الاقػػػ اع كالاالااػػػةع 

انةطؽ القطةع اايع "الا يا ال نخ " نااا إلى تنق اة اف انطقا إلى أق ل اشةؿ ا يع الخ أف تكقع  خخان ةاي ان اف 
ؿ الي اػػػطينيا كالانشػػػ ع الاخنيػػػا كت  يػػػؼ ااػػػةبةع شةاػػػلا اػػػف ار اضػػػب الضػػػبةية  كتػػػخاي  أةاػػػ  قػػػخ  اػػػف الانػػػةز 

الاػػخنييف فػػب الضػػيا الة ايػػا ااػػة فػػب  لػػؾ التك ػػؿ كا  تيػػة ع ابػػؽ  الز ا يػػاأ ةاػػة قةاػػع اشػػةؿ اػػكاز اة  تػػخا    ػػى
 النةشطيف الي اطينييف فب الظـ اخف كا خاع الضيا ك خـ الاات ةةع كار يةف الاخنياأ 

اة تقػػػةؿ ثاةنيػػػا كز ا  اػػػف أ ضػػػة  البةكاػػػا  كاػػػتا  6771يكنيػػػك/بزي اف  67ع قػػػكاع ا بػػػت ؿ فػػػب ةػػػ لؾ قةاػػػ - ػػػػ
ك ش يف نةناةن اف الا    التش يلب  ف ب ةا باة  كقةناػا التةييػ  كارصػ   الاباػكاا   ػى الب ةػا  فضػ ن  ػف 

فػػب كقػػػع  بػػؽ اة تقػػػةؿ  نػػػي   ا تقػػةؿ  ػػػخخ رقػػ  اػػػف القيػػةخاع الايةاػػػيا فػػب الضػػػيا الة ايػػا  كتةالػػػع  ػػ ق اللا يػػػا
الا    التش يلب  كنةناػه  كنةنػ   نػي  الػكز ا  ككزيػ  الت ايػا كالتل ػيـ  كايناةأط قػع اػ ا   ػخخ ابػخكخ اػناـ  بقػةن  

 فقخ اةش ع ابةةاا الضاـ اخ كل " ضكيتاـ فب  انظاا إ  ةايا"أ 
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للػػةزؿ  كأقػػ ع ركؿ اػػ م اػػاف ااػػة  ال ػػخا   ك ناػػةن إلػػى  نػػ  اػػع  ػػ ق ار ػػ ا اع  كاصػػ ع إاػػ انيؿ انػػة  ال ػػخا  ا -ك
يلاػ  أيضػةن  ػف التصػك اع  يا اػف شػف   اػةع خاقػؿ إاػ انيؿ ال م ةةنع تخ ب أنه يتـ انةالق لانع الاقةكاا الي اػطين

 ال اايا لبخكخ  خيخمأ 

بقػكؽ  اةلتكازم اػع  ػ ق الضػةكط  كتػخا يةتاة  تػخ اع  قاػةع إضػةفيا ةةنػع تػال ؽ الا تاػع الي اػطينب فػب ا ػةؿ ك
 ارناةف  ةاة نشاع  قاةع  خيخم  كياةف إي ةز ة فياة ي ب  

 ة اع  ةن يػػا ك شػػةن يا اػػ  ةف اػػة تيػػةقـ ظػػة  م ا نيػػ ع ارانػػب  كتلػػخخ أالػػةخق  كقػػخ كقػػع الضػػه   ػػى ق ييػػا شػػ -أ
ا ةاػة إلى اشتاةةةع اا با  ككقع الضه ااق    ى ق ييةع ايةايا  أك ط ػ  فخيػا  أك تبقيػؽ اطةلػ  فنكيػ عتبكل

كقػع الضػه اا ػخاؼ  نةنيػا  كأبيةنػةن تلايػ ان  ػف ا بت ػةا   ػى كقػةنع الينػاأ كأقػ ع اظػة  ق أ اػةؿ قتػؿ  كاقتطػةؼ 
 خا كاةاييف كصبيييف ك اةؿ إ ةثا  كتق ي  انش عأ 

اػػة  كتة يياػػة اتشػػةيؿ ب ػػك التنػػةف    ػػى الاػػ طا  فالػػخ فػػكز ب ةػػا  6771لةػػف أاػػ ز اػػة ااػػت خ قػػ ؿ اللػػةـ  - 
ا اػػةخ  الي يػػؽ الاةػػةخ  لاكاقػػع الاػػ طا إلػػى كضػػع اللقاػػةع أاػػةـ البةكاػػا ال خيػػخم  فاصػػخ  الا  ػػ  التشػػ يلب البةكاػػ

اللخيخ اف الق ا اع التب اباع الض اقتصةصةع البةكاا ك ل اة اقتصةصػةع  نةاػيا  كأصػخ ع ال نةاػا  قػ ا اع 
اظػػة   التنػػةف  اليصػػةن ب  ػػك التنػػةزع   ػػى  اػػ زةرنصػػة  كالاػػكاليف  كةػػةف أةثيػػ م لشػػةؿ الانةصػػ  القيةخيػػا ارخا يػػا ا

 الق ا  ارانب  كانزلقع الق فةع ايف ال ةنايف بكله إلى ااتكل ا شتاةةةع الاا باأ 

ا شػػتاةةةع التػػب كقلػػع اػػيف ب ةتػػب فػػت  كباػػة   كالتػػب ت ػػؾ  6771اػػيف اػػة ااػػت خ قػػ ؿ اللػػةـ ةػػ لؾ ةػػةف اػػف  -ا
البػ   ار  يػا كت ػةكز القػط ارباػ  الي اػطينب اب اػا الػخـ الي اػطينب   اقت اع فب الض ا اب اة اػف ا نػز ؽ إلػى

صةاا الانةعكأفضع   أ إلى قتؿ كا 

أاػة الاػ اا  الااػتقا يا ل ناػػكض ابقػكؽ ارناػةف فػب ار اضػب الي اػطينيا الابت ػا ف  يةػػةخ :  البذرامق المسذ قبمية -5
ةقيا  نيؼ اشاف باةيا الاخنييف فب ار اضػب الي اػطينيا اك خ لاة أفؽ قة ا ااتننةؼ  اكخ الا ـ كف ض ابت اـ اتي

بتى يتـ ت ايا بقكؽ الي اطينييف الاشػ ك ا كالثةاتػا ك يػ  القةا ػا ل تصػ ؼ التػب أق تاػة الشػ  يا الخكليػاأ كايناػة تشػاخ 
  كأا يةيػػا الايةكضػػةع  تشػػاؿ  اػػكخان   ايػػاةاػػيا اةثيػػا تاػػلى إلػػى ااػػتننةؼ الاػػةبتةف ارق يايػػا كالخكليػػا ب ةػػا خا كا
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كأك ايػػا  فػػ  يةشػػؼ القػػخ  الاتػػيقف اػػف الال كاػػةع الاتةبػػا  ناػػة  ػػف بػػخك  تقػػخـ  ػػخم فػػب أفػػؽ التاػػكيا ااػػة ي ػػخخ 
 البة ا لتةثيؼ ال اكخ نبك ف ض ابت اـ اتيةقيةع  نيؼأ 

 

 لبنان -19

انضـ لانةف إلى اع اف اتيةقيةع اراػـ الاتبػخم ال نياػيا الاػاع الالنيػا ابقكقةرناػةفخ ك ػب  :  المواثيق الدولية -1
وخ ك"اتيةقيا 6796"اللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاياخ كالبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا"  

القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز ضػػػخ الاػػػ أم" وخ ك"اتيةقيػػػا 6796القضػػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز اللنصػػػ م"  
و  ك"اتيةقيػػػػا انة ضػػػػا التلػػػػ ي  ك يػػػػ ق اػػػػف ضػػػػ ك  الالةا ػػػػا أك اللقكاػػػػا القةاػػػػيا أك ال إناػػػػةنيا أك الااينػػػػا" 6779 
و ةاػػة انضػػـ إلػػى "الا كتكةػػكليف ا قتيػػة ييف  تيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"خ اشػػاف 6776وخ ك"اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ"  6777 

و كايػػع ارطيػػةؿ  كااػػتة ؿ ارطيػػةؿ فػػب الاةػػة  كفػػب الاػػكاخ اراةبيػػا 6776طيػػةؿ فػػب النزا ػػةع الااػػ با  اشػػت اؾ ار
 وأ  6776 

و 71انضـ لانةف ة لؾ إلى ااع اف اتيةقيةع انظاا اللاؿ الخكليا الثاةنب الالنيػا ابقػكؽ ارناػةفخ ك ػب  "ا تيةقيػا  
و الالنيتػػػةف اةلقضػػػة    ػػػى 671و ك 67وخ ك"ا تيةقيتػػػةف  6799اشػػػاف بػػػؽ التنظػػػيـ النقػػػةاب كالايةكضػػػا ال اة يػػػا"  

و الالنيتةف اةلقضة    ػى التاييػز فػب شػةؿ الكظػةنؼ" 666و ك 677وخ كا تيةقيتةف  6799الاق م كاللاؿ ار اة م"  
 لبوأ   ى التكا 6771خ 6776ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  و الالنيتةف اانع 616و ك 611وخ ك"ا تيةقيتةف  6799 

   ى النبك التةلب  ك لؾ تبيظ لانةف   ى الض أبةةـ ا تيةقيةع التب انضـ إلياةخ كقخ  

وخ التػب تتل ػؽ اطػ ؽ بػؿ النزا ػةع اشػاف تطايػؽ 66"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز اللنصػ م"  الاػةخم   -
فقا  ايع ارط اؼ  اع الص ا بتػى ياةػف إبةلتػه ا تيةقيا أك تياي  ة  كت ل أنه فب ةؿ نزاع تةكف ط فةن فيه ي ـز اكا

 لابةاا اللخؿ الخكلياأ 

ةيػؿ الااػةكام اػيف الناػة  كال  ػةؿ توخ التػب 6ؼ/ 7"اتيةقيا القضة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم"  الاػةخم   -
انةاػػػاا ل قضػػػة    ػػػى  وخ التػػػب ت ػػػـز الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ اةتقػػػة  إ ػػػ ا اع6ؼ/ 61فياػػػة يتل ػػػؽ ا ناػػػيا أانػػػةناـأ كالاػػػةخم  
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بيظ اشػػاف البػػؽ فػػب اقتيػػة  ااػػـ تتػػ بيػػ  اػػةلزكاا كالل قػػةع اللةن يػػاخ التاييػػز ضػػخ الاػػ أم فػػب ةػػؿ اراػػك  التػػب تتل ػػؽ
اػػػيف الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب ا تيةقيػػػا اشػػػاف تطايػػػؽ  اػػػة وخ التػػػب تتل ػػػؽ اطػػػ ؽ بػػػؿ النزا ػػػةع6ؼ/ 67اللةن ػػػاأ كالاػػػةخم  

 ا تيةقيا أك تياي  ةأ 

أاػػة اةلناػػاا ل اكاثيػػؽ ارق يايػػا  فقػػخ كافػػؽ لانػػةف   ػػى "إ ػػ ف القػػة  م لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب :  ق اإلقميميذذةالمواثيذذ -2
 ارا ـ" ةاة كقع   ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةف/ الالخؿ" لةف لـ يصةخؽ   يه الخأ 

نتاػػب الضػػاة ل ايةةػػؿ     تتػػكاف  فػػب لانػػةف  ػػخم أناػػةط اػػف االااػػةع بقػػكؽ ارناػػةف ي:  مؤسسذذات حقذذوق اإلنسذذان -3
اركؿ  تػاتب  نػكعناػة ا الكفػى اقخاػا البةكايا  كالضاة فب ارطة  الا لاةنبخ فض ن  ف الانظاةع  ي  البةكاياأ 

 ا ن اق ا اع الاالتا  اللةلاب ال ااع ل ا أم فب اةيف اف  6771"ال  نا الكطنيا لشنكف الا أم ال انةنيا" كقخ أنشنع  ةـ 
 الا أم كتبقيؽ الااةكام ايف ال نايفأ  أ ؿ تطكي  أكضةع

ك  ػػى الااػػتكل الا لاػػةنب تاااػػع ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف اا  ػػ  النػػكا خ ااػػخؼ الػػخفةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف كضػػاةف 
الب يةع اللةاػا كالقةصػا كتلزيػز ااة اػتاة  كةػ ا إلةػة  النصػكص كار ػ اؼ التػب تػالث    ػى الااػةكام اػيف ال انػةنييف 

 فيؽ ايف القكانيف كارنظاا ال انةنيا كا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا لبقكؽ ارناةفأ التك ك كال انةنيةعخ 

ةاػػػػة تتػػػػكاف  فػػػػب لانػػػػةف اللخيػػػػخ اػػػػف الانظاػػػػةع  يػػػػ  البةكايػػػػا اللةا ػػػػا فػػػػب ا ػػػػةؿ بقػػػػكؽ ارناػػػػةف  كيلاػػػػؿ الضػػػػاة 
ناػػة خ اثػػؿ  "ال  نػػا و  كيقػػتص الضػػاة ابقػػكؽ ال6711اةقتصػػةص  ػػةـخ اثػػؿ  "ال اليػػا ال انةنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف"  

وخ أك بقػػكؽ 6717  تبػػةخ ال انػػةنب ل  ةيػػا الطيػػؿ"وخ أك بقػػكؽ الطيػػؿخ اثػػؿ  "ا 6771ار  يػػا لاتةالػػا قضػػةية الاػػ أم"  
وخ ةاػػة يقػػتص الضػػاة اقضػػةية الينػػاخ اثػػؿ  "ب ةػػا 6711الينػػةع القةصػػاخ اثػػؿ  "ال اليػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ الالػػةؽ"  

يا ال اليةع كاللاؿ الاخنب  ك"ال اليا ال انةنيا اف أ ؿ خياق اطيا ا نتقةاةع" و التب تاتـ اب  6717بقكؽ النة "  
وخ التػػػب تاػػػتـ اة نتقةاػػػةع كا اقاػػػا ا نتقةاػػػةعخ كيقػػػتص الضػػػاة ااكضػػػةع الي اػػػطينييف فػػػى لانػػػةف كاقياػػػةع 6771 

 ا لبقكؽ ارناةف/شة خ"أ وخ ك"الانظاا الي اطيني6779ال  نيفخ اثؿ  "الانظاا الي اطينيا لبقكؽ ارناةف/بقكؽ"  

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

فػػب ا ػػةؿ الناػػكض ابقػػكؽ الاػػ أمخ تػػـ إنشػػة   ينػػا كطنيػػا ل ناػػكض اشػػنكف الاػػ أم ال انةنيػػا  ك ينػػا لانة ضػػا اللنػػؼ  -أ
أصػا  ااك اػه  6771ألةى الل   الاقؿ ا  ياا الش ؼ  كرقػ   ػةـ  6771ضخ الا أمخ كتـ إ  ا  تلخيؿ قةنكنب  ةـ 
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لزاايةن فب الا ب ا ا اتخانيا  كت ا  ع الخؿ ارايا ايف الناة   كا تيع الخؿ ا لتبةؽ الاخ اب لإلنة أ التل يـ ا ةنيةن كا 
  61/67/6771كتكلع الناة  بقةن  كزا يا ركؿ اػ م فػب تػة يا لانػةف فػى بةكاػا الػ ني  "ة ااػب" التػب تشػة ع فػب 

 خ كن بػػػع الناػػػة  فػػػب اضػػػة يا 67/66/6771كشػػػة ع الاػػػ أم ركؿ اػػػ م أيضػػػةن انصػػػ  الاػػػخ ب اللػػػةـ اةلنيةاػػػا فػػػب 
 أ  %149لتصؿ نااتاف  إلى  6771انتقةاةع نةناةع إلى ااع فب  1 ضكيتاف فب ا    النكا  اف 

فػب إ ػ ا  ا نتقةاػةع النيةايػا فػب اك ػخ ةن  كقػخ أ  يػع فػب  -  ػـ الظػ كؼ الصػلاا التػى كا اتػه -ن ػة  لانػةف  - 
ةنع بانا التنظيـ  لةف ارطة  القةنكنب ظؿ  قةاا كطنيا كخكليا  كق صع الثا ا تبةخ ارك اب إلى أف ا نتقةاةع ة
 ابة ا إلى إص   شةاؿأ ةاة  صخ ا اقاكف خكليكف  ا يا ش ا  أصكاعأ 

و  ضػػكانخ ك يػػة  ك ػػكق كز ةاػػةع 661و نةناػػةن  خيػػخان ل ا لاػػةف الػػ م يتػػالؼ اػػف  16أخع ا نتقةاػةع إلػػى كصػػكؿ   -ا
و اقلػخان نيةايػةنخ اراػ  الػ م أتػة  لاػة أ  ايػػا 96  تة يقيػا  ػف  ضػكيته  كتاةنػع قػكل الالة ضػا اػف البصػكؿ    ػى

 اط قا تاا  لاة اتشةيؿ البةكاا  ةت ا الب ي لوأ 

الػػ م ياػػا  ل   نػػيف الي اػػطينييف الاكلػػكخيف   ػػى ار اضػػب ال انةنيػػا  69/1/6771صػػخك  قػػ ا  كزيػػ  اللاػػؿ فػػب  -خ
لااف التب ةػةنكا اانػك يف اػف ااة اػتاةخ كالتػب كالاا  يف اشةؿ  ااب فب ا  ع كزا م الخاق يا اةللاؿ فب الظـ ا

و اانا  ك  يشاؿ الق ا  الااف البػ م اثػؿ الطػ  كالابةاػةم التػب تاػتك   ا نضػاةـ إلػى نقةاػةع  ػب 91يا    خخ ة  
 بة    ى الاكاطنيفأ 

الااػاقا  ةف ييػ ض الاكافقػاةػالػ م  17/6771إلةػة  القػ ا   6771أ اػط / ر   1ق  ع البةكاا ال انةنيػا فػب  -ق
صػػػيا  ا لا  ػػ  الػػػكز ا  قاػػؿ بصػػػكؿ أم  اليػػػا   ػػى "  ػػػـ كقاػػ " اػػػف كزا م الخاق يػػػا ةػػب يصػػػا   اػػؿ ال اليػػػةع 

 قةنكنياأ 

 6117اناػػبة  القػػكاع الاػػك يا كالك ػػكخ ا اػػتقاة اتب كارانػػب الاػػك م اػػف لانػػةف ااػػت ةاا لقػػ ا  ا  ػػ  اراػػف  -ك
ةاػػةع قػػكم لانةنيػػا كخكليػػا لاػػك ية اة تةػػة    ياػػا ا تيػػةؿ الػػ ني  و  الػػخ اك ػػا  ػػخا  ت ػػةق اػػك ية أط قتاػػة اتا6771 

 الب ي م  كةةف ك كخ   ق القكاع اكضع  خؿ كااتقطة  ةاي يف ايف القكل الايةايا فب لانةفأ 

  كااػط 6976نش  ال ي  ال انةنب فب  نك  لانةف ركؿ ا م ان   قػكخ  فػب إطػة  تنييػ  قػ ا  ا  ػ  اراػف  قػـ  -ز
 ا   ى  ايع أ اضب لانةفأ كقخ تـ نش  ال ي  اا اا فب إطة  تكافؽ ايةاب ايف ارط اؼ الالنياأ ايةخم البةكا
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 تتاثؿ أا ز الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

 66ب اػػةن ايتكبػػا   ػػى لانػػةف فػػب  -ةاػػة  ػػك الػػ كؼ –اللػػخكاف اراػػ اني ب   ػػى لانػػةف كتخا يةتػػه  شػػنع إاػػ انيؿ  -أ
كأاػػػ   نػػػخييف فػػػب أ قػػػة   ا يػػػا  اػػػة يا ابػػػخكخم قػػػةـ ااػػػة بػػػز  اهلل ضػػػخ ال ػػػي  اراػػػ اني ب   6771يكليك/تاػػػكز 

صػةاا  6617 ػف اقتػؿ   يكاػةن  11الب    التػب ااػتا ع  اي عإا اني ييفأ كقخ أ اػف الاػخنييف  ث ػثاـ اػف ارطيػةؿو كا 
التبتيا فػب ال نػك  كانػةطؽ  خيػخم  اف الاخنييف  كتا ي  نبك ا يكف اكاطف لانةنب  كتق ي  الانيا 1777أةث  اف 

أق ل فب الا خ اف ابطةع ةا اة   ك اك  كا افؽ أاةايا كااةةف  فضػ ن  ػف ت كيػ  الاينػا فػب الػض الانػةطؽ  
و 6976تاةطػا ا  ػ  اراػف فػب ااتصػخا  قػ ا  كقػؼ إطػ ؽ النػة   كلػـ يصػخ  القػ ا   ك كااتاخاؼ انش ع تة يقيػاأ 

إاػػ انيؿ أةثػ  ااػػة لاػػب اطةلػػ   طةلػػ لتػػكازف الػػخكلب  كلاػػب  ايػع ا  طايلػا ا  ك ةػػ6771أ اػػط /أ   66إ  فػب 
البػػخ ارخنػػى ل انػػةف بيػػ  خ ػػة إلػػى كقػػؼ اللا يػػةع الب ايػػا    إلػػى كقػػؼ إطػػ ؽ النػػة   كلػػـ يػػخف اللػػخكاف اراػػ اني ب 

 ك  اناه كقةصا القصؼ ال كم ل اخنييفأ كتل ض الق ا   نتقةخاع  خيخم   ى الاةبا الل اياأ 

ا تةاػػع إاػػ انيؿ قػػ ؿ ب ااػػة   ػػى لانػػةف انتاةةػػةع  اػػياا ل قػػةنكف الػػخكلب ارناػػةنب  كالقػػةنكف الػػخكلب ك  
اب اػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  اةاػػتاخاؼ الاػػخنييف كالانشػػ ع الاخنيػػاأ كقػػ ؽ قة ػػخم "التاييػػز" ك"التنةاػػ " كااػػتقخاـ أاػػ با 

القنةاػػؿ الياػػيك يا  أك  ػػخـ إخ ا اػػة   ػػى قػػكانـ   اةػػض النظػػ   ػػف ال ػػخؿ اللقػػيـ بػػكؿ شػػ كط ا اػػتقخاـ اثػػؿ خكليػػةن 
كيلػخ ةثيػ  اػف ا  تػخا اع التػب اقت فتاػة القػكاع اراػ اني يا ت ػةق الاػخنييف  ػ انـ بػ    أالبظ  اثؿ القنةاؿ اللنقكخيػا

  ك  انـ ضخ ارناػةنيا بيػ  أفضػع إلػى اػ اا    ياةػف تا ي  ػة فػب قةنػة كاػ كبيف كالايةضػيا كالقػةع كالشػاة  ك ي  ػة
 أ  نةص  ة لتةالا لألاـ الاتبخم كقت ع الضتاتثف إا انيؿ فب ا تخا اتاة قكاع بيظ الا ـ ا ـكل

اػػتا  6779كبتػػى اػة  /ر ا    6771 اػػةؿ ار  ةايػا  ا ةػػع انػ  أةتػكا  ااػتا ا  تلػ ض الػػا خ لاك ػا اػف ار - 
ا طةع ارانيا  ف ةشؼ أالةخ ة   ش   ا يا  طةلع اللخيخ اف الشقصيةع اللةااأ كاتااع  اةلةاكض ك  زع ال

ف ةةنػػػػع قػػػػخ أ ػػػػ ع ا تقػػػػة ع لػػػػالض الاشػػػػتاه فػػػػياـأ ةاػػػػة أ  نػػػػع  ػػػػف ةشػػػػؼ  ا يػػػػا تػػػػك ط فياػػػػة  اػػػػةز الاكاػػػػةخ  كا 
 ارا اني ب  كا تق ع أبخ  ا نهأ 

طايلػا  انقاةـ القكل الايةايا ال انةنيا بكؿ الااػة  الايةاػب ل ػا خ  ك ػخخ اػف القضػةية ال نياػيا البةةاػا أا ز ػة  -ا
كاقتصةصػػةع الابةاػػا ال نةنيػػا  اع الطػػةاع الػػخكلب  كاطةلػػ  البةكاػػا انػػزع اػػ   بػػز  اهلل  كاطةلاػػا الالة ضػػا 
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ااةػ م  كايةاػػةع ار اػػة أ كقػػخ   ػػ ا  انتقةاػػةعاتشػةيؿ بةكاػػا كبػػخم كطنيػا تشػػاؿ ةػػؿ القػػكل الايةاػيا ال انةنيػػا  أك إ
صةاةع  كأق ل اضػةخم  ك  ػـ الطػةاع الاػ اب الػ م طاػع  ػ ق ابتةـ ارط اؼ إلى الشة ع  ا  تظة  اع بةشخم كا ت

 التظة  اع  إ  أناة انزلقع فب الض اربيةف إلى أ اةؿ  نؼ أخع إلى اقكط اضلا قت ى ك  بىأ 

تلػخ الطةنييػػا الايةاػػيا إبػػخل ارشػػةةليةع ال نياػيا فػػب الػػا خ  كتقػػـك   ػػى تكزيػع الانةصػػ  الل يػػة فػػب الخكلػػا   ػػى  -خ
لطػةنؼ الػ م أناػى البػ   ار  يػا اةللاػؿ   ػى إناػة  الطةنييػا الايةاػيا لةػف اكقخ أق  لانةف فب اتيةؽ  أاة  طةنيبأ

 تل    لؾأ كتالى الض ارط اؼ رضية  الطةاع الطةنيب   ى ارزاا الايةايا ال ا ناأ 

 شػ  ألػؼ اػكاطف  الػالػ يف يزيػخ  ػخخ ـ   ػى أ ا يقػكخيفاق يةع الب   ار  يا  كفى اقخاتاة إ ػ   اصػي  الا -ق
 كاكاطنا لانةنياأ 

الػػ م  خم إ اػػة  الػػا خ الػػخ القػػ ا يتصػػخ  الاػػ اا  الااػػتقا يا لتلزيػػز بقػػكؽ ارناػػةف إ ػػة : البذذرامق المسذذ قبمية -6
االتا  فب اتكةاكلـ ل  اػةع الاةنبػا تبػع  نػكاف "إ ػةخم  6771ألبقته ااة الب    كقخ  قخ فب ناةيا أ اط /أ  

خكلػػا   ايػػا كأ نايػػا  كأط ػػؽ  نػػي  البةكاػػا ال انةنيػػا ااػػةخ م ر ػػةخم تنشػػيط ا قتصػػةخ  17ضػػك  انػػة  أاػػا اراػػؿ" اب
زالا رثة  اللخكاف ارا اني ب   ى لانػةفأ كقػخ لبػؽ ااػ ا الاػالتا  ا تاة ػ ق  اػة الالػ كؼ اةاػـ رف  اف رقػ  ةال انةنب  كا 

تصػؿ إلػى اػالا ا يػة اع خك   لااػة خته فػب  "  كالػ م ت قػى فيػه لانػةف تلاػخاع خكليػا اااػة خاع اقتصػةخيا1"اة ي  
 اػػكخ إ ػػةخم ار اػػة    يػػ  أف ن ػػة   ػػ ق ال اػػكخ كا نتقػػةؿ إلػػى ا ابػػؿ التنييػػ  ال ػػةخ لاػػ اا  ار اػػة    يػػزاؿ يتلثػػ  

 ااا  ااتا ا  ارزاا الايةايا الخاق ياأ 

ع قطػػط  اةلتلػػةكف اػػع ا نػػةا  اكضػػ -6771الػػخ إ ػػةخم انتقةاػػه فػػى يكنيػػك/بزي اف -تلاػػخ  نػػي  ا  ػػ  النػػكا   ةاػػة
اراػػػـ الاتبػػػخم ارناػػػةنب لا ػػػكغ  ػػػخم أ ػػػخاؼ فػػػب اقػػػخاتاة صػػػكغ اقت ابػػػةع قػػػكانيف تتل ػػػؽ اقػػػةنكف ا نتقةاػػػةع  كقػػػةنكف 
اربػػزا   كقػػةنكف ال ا ةزيػػا ارخا يػػاخ كقػػةنكف التل ػػيـ ل  ايػػعأ ككضػػع خ ااػػةع  ػػف اقة اػػا إلةػػة  الطةنييػػا الايةاػػيا  

نشػة  ا  ػ  الشػيكفخ ك  إطػ ؽ اقطػط تنظياػب  خيػخ لتطػكي   ك ال ناػيا ااػتق ليا القضػة   كتنظػيـ ار ػ ـ كقػةنكفكا 
القضة  ال انةنب اااة خم أك كايا  كيشاؿ الاقطط ايةنا ارخا م القضةنيا كتطػكي  الا يػةع القضػةنيا كالكثػةنؽ اللةنػخم 

 ااة كبيظاة  كالااة خم فى  ا يةع اتقة  الق ا    ى  ايع الااتكيةعأ 
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 صػػخ  6777 - 6771إاػػت اتي يا ل ااػػة خم القط يػػا ل انػػةف  6771خياػػاا /ةةنكف أكؿ  67أ  ػػف الانػػؾ الػػخكلب فػػب ك 
 اػة  تبكيؿ لانةف اف ا ب ا إ ةخم ارإلى ا يكف خك   أا يةىأ كتاخؼ   ق ارات اتي يا  977ااك ااة ق كضةن تا   

 ػػى  نظػػةـ ارخا م اللةاػػا رخا م ا قتصػػةخ كخ ػػـ الناػػك  ابػػةك  تلةػػ  أكلكيػػةع لانػػةفخ ك  1إلػػى التنايػػاخ كت ةػػز   ػػى 
خا م الاػػػػكا خ الطايليػػػػاأ كقػػػػخ ا تاػػػػخع  ػػػػ ق  كالتنايػػػػا الاشػػػػ ياخ كالبػػػػخ اػػػػف رثػػػػة  اليقػػػػ  النةت ػػػػا  ػػػػف  ا يػػػػا التبػػػػكؿ  كا 
ا ارات اتي يا   ى اشةك اع كاالا النطةؽ اع البةكاا كا    النكا  كانظاةع الا تاع الاخنب كالش ةة  فب  ا ي

 التنايا كالقطةع القةصأ 

 

 الكويت -21

انضاع الةكيع إلى اع اف اتيةقيةع اراـ الاتبخم ال نيايا الااع فب ا ةؿ بقكؽ ارناةفخ :  المواثيق الدولية -1
وخ 6771لثقةفيػػا"  اك ػػب  "اللاػػخاف الػػخكليةف القةصػػةف اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػياخ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا 

و  ك"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ 6711قيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  ك"اتية
وخ ك"اتيةقيػػػػػا انة ضػػػػػا التلػػػػػ ي  ك يػػػػػ ق اػػػػػف ضػػػػػ ك  الالةا ػػػػػا أك اللقكاػػػػػا القةاػػػػػيا أك ال إناػػػػػةنيا أك 6771الاػػػػػ أم" 
لا كتكةػػػكليف ا قتيػػػة ييف الا بقػػػيف اةتيةقيػػػا وأ ةاػػػة انضػػاع إلػػػى "ا6776وخ ك"اتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ"  6771الااينػػا" 

بقكؽ الطيؿ"خ اشاف اشت اؾ ارطيةؿ فب الانةز ةع الاا با كايع ارطيػةؿ  كااػتة ؿ ارطيػةؿ فػب الاةػة  كفػب الاػكاخ 
وأ انضػػػاع الةكيػػػع أيضػػػةن إلػػػى اػػػع اػػػف اتيةقيػػػةع انظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا الثاػػػةنب الالنيػػػا  ابقػػػكؽ 6771اراةبيػػػا  

و 671و   67و  ك"ا تيةقيتػػػػةف  6716و الالنيػػػػا اب يػػػػا الت اػػػػع كالايةكضػػػػاال اة يا" 19ب  "ا تيةقيػػػػا  ارناػػػػةف ك ػػػػ
و الالنيػا اةلقضػة    ػى التاييػز 666  ػى التػكالبو  ك"ا تيةقيػا   6711خ 6716اػق م كاللاػؿ ار اػة م" الالنيتةف اةل

خ 6777ةف اانػػػع ااػػػتقخاـ ارطيػػػةؿ كالقةصػػػ يف" و الالنيتػػػ616و   611و  ك"ا تيةقيتػػػةف  6711فػػػب شػػػةؿ الكظػػػةنؼ"  
   ى التكالبوأ  6777

 خقع   ياةخ   ى النبك التةلب   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب صإلى التبيظ الةكيع  كقخ   اع

وخ التػػب تػػنص   ػػى ااة اػػا 6ؼ/ 6"اللاػػخ الػػخكلب القػػةص اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا"  أ  نػػع أف الاػػةخم   -
وخ التب تنص   ى تاايف البقكؽ الاتاةكيا ل   ةؿ كالناة  فب التاتع 1لاخكنا فب اللاخ خكف تاييزأ كالاةخم  البقكؽ ا
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فب البخكخ التػب يق   ػة القػةنكف الةػكيتبأ ةاػة أ  نػع أف  ااةتطاق يتـ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا اكؼ
تاػػة بخ ااػػة فػػب  لػػؾ التػػاايف ا  تاػػة ب اػػكؼ تقتصػػ    ػػى وخ التػػب تةيػػؿ بػػؽ ةػػؿ فػػ خ فػػب الضػػاةف ا  7الاػػةخم  

 خوخ التب تةيؿ البؽ فب ارض ا أ  - 6ؼ/ 1الةكيتييف ةاة تبيظع   ى الاةخم  

وخ التػب تقضػب الػخـ التاييػز اػف أم 6ؼ/ 6"اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيػا كالايةاػيا"  أ  نػع أف الاػةخم   -
ضػاةف ااػةكام ال  ػةؿ كالناػة  فػب التاتػع ا ايػع البقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا اػكؼ  وخ التب تنص   ػى1نكعأ كالاةخم  

وخ التػػػب تػػػنص   ػػػى بػػػؽ ةػػػؿ اػػػكاطف فػػػب 6ؼ/ 61تطاقػػػةف فػػػى بػػػخكخ القػػػةنكف الةػػػكيتب  ةاػػػة تبيظػػػع   ػػػى الاػػػةخم  
طا كالقػػكاع ا نتقػة  لتلة ضػاة اػع القػػةنكف الةػكيتب ا نتقػةاب  ةاػة أ  نػػع أف  ػ ا البػؽ   ينطاػؽ   ػػى   ػةؿ الشػ  

 الاا باأ

"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز اللنص م"  أ  نع أف انضاةااة إلى ا تيةقيػا   ينطػكم   ػى ا  تػ اؼ  -
وخ التػب تتل ػؽ ااػاؿ بػؿ النػزاع اػيف ارطػ اؼ 66ايا انيؿ أك أف يةكف أاةاةن رقةاا أيا   قةع الاةأ ك  ى الاةخم  

 يةقياأ اشاف تياي  أك تطايؽ ا ت

و القةصا اةلتصكيع   ى  ايع ا نتقةاةع 6ؼ/ 9"اتيةقيا القضة    ى  ايع أشةةؿ التاييز ضخ الا أم"  الاةخم   -
تقضب وخ التب 6ؼ/ 7كا اتيتة اع اللةاا  كأ  يا ا نتقة  ل ايع الاينةع التب ينتق  أ ضةال ة اة قت اعأ كالاةخم  

وخ القةصػا اػني  البقػكؽ فياػة 1ؼ/ 61اان  الا أم بقةن ااةكيةن لبؽ ال  ؿ فياة يتل ؽ ا نايا أطيةلاةأ كالاػةخم  قػـ  
يتل ؽ اةلك يا كالقكااا كالكصةيا   ى ارطيةؿ كتانياـ أك اة شةاه  لؾخ بي  تك خ   ق الاية يـ فب التش يع الػكطنبأ 

 ل ؽ اااؿ بؿ النزاع ايف الخكؿ ارط اؼ بكؿ تياي  أك تطايؽ ا تيةقياأ وخ التب تت6ؼ/ 67كة ا الاةخم  قـ  

وخ التػػػب تتل ػػػؽ ابػػػؽ ال  نػػػا الخكليػػػا لانة ضػػػا التلػػػ ي  فػػػب خ ػػػكم أطػػػ اؼ 67"اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي "  الاػػػةخم   -
زيػة م الخكلػا فػب  ا تيةقيا لخ ااا اة يصؿ إلياة اػف ال كاػةع  كتقػخيـ ا بظػةع اشػاناة  كا  ػ ا  تبقيػؽ اػ م  كط ػ 

اػػيف الػػخكؿ ارطػػ اؼ بػػكؿ اػػة وخ الاتل قػػا ااػػاؿ بػػؿ الانةز ػػةع التػػب قػػخ تنشػػا 6ؼ/ 17التبقيػػؽأ كالاػػةخم    بةلػػا إ ػػ ا
 تياي  أك تطايؽ ا تيةقياأ 

ةؿ اة يتلة ض اع أبةةـ الش يلا ارا ايا كالقةنكف الاب ب  كا   ف اشاف   ى اتيةقيا بقكؽ الطيؿ  تبيظ  ةـ  -
خ أف الةكيع تةيؿ ان   نايتاة ل طيؿ ا اػكؿ اراػكيف الػ م يتاة اع و التب تتل ؽ ابؽ الطيؿ فب ال نايا 9الاةخم  
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و التػب تتل ػؽ انظػةـ التانػب  66يكلػخ   ػى أ ضػاة طاقػةن لقػكانيف ال ناػيا الةكيتيػا  كا  ػ ف الػخـ اكافقتاػة   ػى الاػةخم  
 لتلة ضاة اع الش يلا ارا اياأ 

  فب ارا ـ" كاةلنااا ل اكاثيؽ ارق ياياخ كافقع الةكيع   ى "إ  ف القة  م لبقكؽ ارناةف : ق اإلقميميةلمواثيا -2
ف   رناةف/ الالخؿ"ا  ى الايثةؽ الل اب لبقكؽ ك   لـ تصةخؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل اياأ كا 

فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةفخ أبػخ اة  اػف الاالااػةع اللةا ػا ك ػةفتكاف  فب الةكيع ني:  مؤسسات حقوق اإلنسان -3
فػب نطػػةؽ ا  ػػ  اراػػا  الا لاػةفوخ كثةنيااػػة فػػب إطػػة  الانظاػةع  يػػ  البةكايػػاأ فيػػب نطػةؽ ا  ػػ  اراػػا  تاااػػع 

خ كتاػػخؼ إلػػى الػػخفةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف كاللاػػؿ   ػػى تنقيػػا 61/67/6776"ل نػػا الػػخفةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف" فػػب 
ف اربةػػةـ الاتلة ضػػا اػػع بقػػكؽ ارناػػةف  كا اقاػػا أ اػػةؿ ار اػػزم البةكايػػا التشػػ يلةع الالاػػكؿ ااػػة فػػب الةكيػػع اػػ

ل تاةػػػخ اػػػف اػػػخل التزاااػػػة ابقػػػكؽ ارناػػػةف  كت قػػػب الشػػػةةكل كالا بظػػػةع بػػػكؿ الااة اػػػةع الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف 
 كاللاؿ   ى إي ةخ الب كؿ الانةااا لاة  كتشةيؿ ل ةف تقصب ل بقةنؽ فب اكضك ةع اقتصةصاةأ 

بقػكؽ  اللةا ػا فػب ا ػةؿفب ا ةؿ الانظاػةع  يػ  البةكايػا فقػخ شػاخع الةكيػع نشػك  الػض الانظاػةع  أاة
وخ كفػػػب ا ػػػةؿ 6711الاػػػ أم اثػػػؿ  "ا تبػػػةخ الةػػػكيتب ل  اليػػػةع الناػػػةنيا"  ك "ال اليػػػا الثقةفيػػػا ا  تاة يػػػا الناػػػةنيا"  

للخخ اف  -كلي  قةنكنب- اة اابع اك كخ كاقلب و  ة6717الطيكلا اثؿ  "ال اليا الةكيتيا لتقخـ الطيكلا الل ايا"  
و ايشاة  "ال اليا الةكيتيا لبقكؽ ارناةف" ةاكؿ 6771انظاةع بقكؽ ارناةفو لةناة أق ع قطكم اااا فب اللةـ  

  اليا فب   ا الا ةؿأ 

 و عزيز حقوق اإلنسان :  إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

يبظ  ا ف الصبيييف فب   انـ  قةنكنةن  خيخان ل اطاك ةع 1/1/6771اةر اةع فبأق  ا    اراا الةكيتب  -أ
 النش  قاؿ صخك  بةـ قضةنب اةع  ةاة ياا  ات قيص  صبؼ  خيخم ل ا م اركلى ان  ث ثيف  ةاةنأ 

  6797قػػةنكف ال اليػػةع الاػػة م فػػب الػػا خ انػػ  اللػػةـ  6/1/6771أاػػقطع الابةاػػا الخاػػتك يا الل يػػة فػػب  - 
الػػ م يشػػت ط إاػػ غ الاػػ طةع ارانيػػا  كالبصػػكؿ   ػػى اكافقتاػػة  قاػػؿ  قػػخ أم ت اػػع  ػػةـ أك نػػخكاع ايتكبػػا لانةقشػػا ك 

القضةية اللةااأ كقخ  ة    ا القػ ا  الػخ أف ل ػا  ػخخ اػف النةشػطيف كالابػةايف الةػكيتييف إلػى الابةاػا الخاػتك يا الػخ 
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أ كقػػخ ا تاػػ ع الابةاػػا الخاػػتك يا أف أبةػػةـ القػػةنكف 6771للػػةـ إبػػةلتاـ إلػػى النيةاػػا اللةاػػا ااػػا  نػػخكم  قػػخك ة فػػب ا
 خ فب ا  تاةع خكف بة ا إلى إ فأو اف الخاتك  كالتب تضاف بؽ ارف ا11و   1تقةلؼ الاةختيف  

انتقةاػػةع ااةػػ م لا  ػػ  اراػػا قاػػؿ  ػػةـ اػػف ااػػتبقةقاة  كقػػخ شػػاخع  6771أ  يػػع فػػب أكاقػػ  يكنيػػك/بزي اف  -ا
ةليػػا اػػف الاشػػة ةا  كتايػػزع ااشػػة ةا الناػػة  فياػػة ركؿ اػػ مأ كفػػةزع الالة ضػػا اا  ايػػا الاقة ػػخ  ا نتقةاػػةع ناػػاا  
اقلػػخان اػػف أصػػؿ قااػػيف اقلػػخانأ لةػػف لػػـ تقػػؿ  ا يػػا ا نتقػػة  اػػف اثةلػػ   ةػػةف أا ز ػػة تيشػػب  11بيػػ  بػػةزع   ػػى 

كف رق أ كةػةف أايػ  الةكيػع ظة  م ش ا  ارصكاع   ى نطةؽ كااع فب الض الخكان   كلـ يقتص   لؾ   ى ف يؽ خ
    ػػى ق ييػػا نػػزاع اػػيف انتقةاػػةع ااةػػ مإلػػى إ ػػ ا   الػػخ كم  ك ابػػؿ ا  ػػ  اراػػا 66/1/6771قػػخ أصػػخ  ا اػػكاةن فػػب 

 الا    كالبةكاا بكؿ تقايـ الخكان  ا نتقةاياأ 

 61/1/6771اراػػا فػػب  تةالػػع البةكاػػا تلزيػػز بقػػكؽ الناػػة  فػػب الاشػػة ةا الايةاػػيا  فالػػخ أف  ػػخؿ ا  ػػ  -1
ابيػ  ال ةك  الاةلةيف اػف الةػكيتييف   الاةخم اركلى اف قةنكف ا نتقةاةع التب ةةنع تقص  ااة اا   ا البؽ   ى

اشة ةا الناة  فػب ا نتقةاػةع تصػكيتةن كت شػيبةنأ اػةخ  أايػ  الةكيػع اتليػيف اػيختيف فػب الا  ػ  الا ػخم الػ م تتي  
 ضػكان  61ختيف تشػة ف  ضػكيا ا ػةل  تاثي يػا  يضػـ الا  ػ    ةاكؿ اػي6771يكليك/تاكز  6  ل انتقةاه فب 

ي  م انتقة   ش م أ ضة   كيليف اراي  اتا أ ضة وأ ةاة قةـ اتلييف كزيػ تيف فػب البةكاػا التػب أ ػةخ تشػةي اة 
 أ  6779اة  /ر ا   61فب 

يػا ل صػ ي  ارباػ  ازيػة م ل  نػا الخكل تاػا ف الااػتق يف ازيػة م الاػ كف  ك تاا  البةكاا لا اقاب بقكؽ ارناة -1
اع فػػب الةكيػػع  كالابت ػػزيف الاػػ نة   كقةصػػا اػػ نة  البػػ   اللػػ اقييف كالاػػخكف ك  ةيػػة الػػخكؿ التػػب لػػي  لاػػة اػػية  

 ف اف  كانتنةاكأ خياللةن

 تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فياة ي ب  :  قاتو الصعوبات والمع -5

بقػكقاـ لا فنةع ةاي م اػف الاػكاطنيف اة ايبكؿ خكف اقةنكف ال ناياخ ال م ينطكم   ى قخ  ةاي  اف التاييز ك  -أ
 الايةاياأ 

 اط  إ  ا اع تاكيا اشة ا  خياب ال نايا  الاخكفوأ  - 
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 ايةؽ اةةفبا ار  ة أ  -ا

التقةليػػػخ كاللػػػةخاع الابةفظػػػاخ التػػػب تل قػػػؿ الناػػػكض ابقػػػكؽ الاػػػ أم  كالتػػػب بةلػػػع رةثػػػ  اػػػف أ الػػػا  قػػػكخ خكف  -خ
 يةاياأ اشة ةتاة فب البيةم الا

 الاي كض   ى اللاةؿ ار ةن   كال م ينتاؾ البقكؽ اراةايا لاال   اللاةؿأ  نظةـ الةييؿ -ق

تلةنب أكضةع الاػ كف اػف صػلكاةع  ػخم  كقػخ  ةػ ع ل نػا بقػكؽ ارناػةف التةالػا لا  ػ  اراػا الةػكيتب فػب  -ك
أف الاػػ كف تلػػةنب اػػف التةػػخ   ك ػػخـ تػػكف  ال  ةيػػا الصػػبيا ك ػػخـ ك ػػكخ نظػػةـ  6771تق يػػ  لاػػة فػػب أا يؿ/نياػػةف 

الاػػ نة   كفشػػ ع فػػب كقػػؼ ا  تػػخا اع  لاةةفبػػا اراػػ اض الالخيػػا  ةاػػة تييػػخ التقػػة ي  أف الاػػ طةع تاػػب  الةا ػػا
التب تقع ايناـ  كيلةنب ا ةز الت بيؿ فب الشكيا اف التةخ  اصيا قةصا نظ ان رف إ  ا اع الت بيؿ تتاق  لاػخخ 

 تت اك  ايف  ش م أيةـ كشا يفأ 

ةل  ػةؿأ كيػنص قةنكنػة ي ػٌ ـ تشػاه ال  ػةؿ اةلناػة  كالناػة  ا 6779أية /اػةيك  67أق  ا    اراا الةكيتب فػب  -ز
خينػػة   أك ايبػػخل  6777القػػةنكف   ػػى أنػػه "يلةقػػ  اػػةلبا  اػػخم   تت ػػةكز اػػنا كابػػخم  كاة ااػػا اةليػػا   تت ػػةكز 

ةػةف فػب اةػةف   ةتيف اللقكاتيف  ةؿ اف أتى إشة م أك فل  اق ػ  اةلبيػة  فػب اةػةف  ػةـ ابيػ  يػ اق أك ياػاله اػف
  "أ  ةـ  أك تشاه اةل ن  ااق  اام صك م اف الصك 

 

 موري انيا -21

ارناػةفخ ك ػب   انضػاع اك يتةنيػة إلػى اتيةقيػةع اراػـ الاتبػخم الاػاع ال نياػيا الالنيػا ابقػكؽ:  المواثيق الدوليذة -1
وخ ك"اتيةقيػا 6771ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا"   "اللاخاف الخكليةف القةصةف اةلبقكؽ الاخنيا كالايةاياخ كالبقكؽ

 "وخ ك"اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػػ أم6711التاييػػز اللنصػػ م"   أشػػةةؿ القضػػة    ػػى  ايػػع

ال إناػػػةنيا أك الااينػػػا"  ك"اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي  ك يػػػ ق اػػػف ضػػػ ك  الالةا ػػػا أك اللقكاػػػا القةاػػػيا أك ,(2001)
وأ ةاػػػة 6779 يف كأفػػػ اخ أاػػ  ـ  ة  ايػػػع اللاػػةؿ الااػػ و  كاتيةقيػػا باةيػػا6776وخ ك"اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػػؿ"  6771 
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 ا قتية م  تيةقيا باةيا بقكؽ الطيؿ بكؿ إشت اؾ ا طيةؿ فب النزا ةع الاا با صةخقع اك يتةنية   ى الا كتكةكؿ

(2007).  

ارناػػػةف ك ػػػب   كانضػػػاع اك يتةنيػػػة ةػػػ لؾ إلػػػى اتيةقيػػػةع انظاػػػا اللاػػػؿ الخكليػػػا الثاػػػةنب الالنيػػػا ابقػػػكؽ 
 ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػةف   6716 6776اب يػػا الت اػػع كالايةكضػػػا ال اة يػػا  و الالنيتػػةف71ك و 19"ا تيةقيتػػةف  

و 666و ك 677  ػػى التػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػةف   6779خ 6716ار اػػة م"   و الالنيتػػةف اةلاػػق م كاللاػػؿ671و ك 67 
 و616و ك 611خ ك"ا تيةقيتػةف  كالبو  ػى التػ 6776 6711  ػى التاييػز فػب شػةؿ الكظػةنؼ"    الالنيتػةف اةلقضػة 

 أ )6776الالنيتةف اانع ااتقخاـ ارطيةؿ كالقةص يف"  

   :  ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضاع إلياة   ى النبك التةلبتبيظع اك يتةنية   ي  أف 

 كم الخكؿ ارطػ اؼ خ فى لانة ضا التل ي  و التب تتل ؽ ابؽ ال  نا الخكليا67اتيةقيا انة ضا التل ي "خ الاةخم  " -
كتقػخيـ ا بظةتاػة اشػاناة  كا  ػ ا  تبقيػؽ اػ م  كط ػ  زيػة م الػخكؿ  فػب ا تيةقيػا لخ ااػا اػة يصػؿ إلياػة اػف ال كاػةع

أك  القةصػػا اػػةلتبةيـ كاربةلػػا إلػػى ابةاػػا اللػػخؿ الخكليػػا فػػب بةلػػا القػػ ؼ بػػكؿ تياػػي  (30/1) ارطػػ اؼ  كالاػػةخم
   .تطايؽ ا تيةقيا

  ػػى اػػة يتلػػة ض اػػع أبةػػةـ الشػػ يلا اراػػ ايا  ضػػا  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ الاػػ أم  تبيػػظ  ػػةـاتيةقيػػا انة  -
   .كالخاتك 

  .تبيظ  ةـ   ى ةؿ اربةةـ الكا خم فب ا تيةقيا التب تتلة ض اع الش يلا ارا ايا  :اتيةقيا بقكؽ الطيؿ -

ارناػةف فػب  خ كافقػع اك يتةنيػة   ػى "إ ػ ف القػة  م لبقػكؽأاة اةلنااا ل اكاثيػؽ ارق يايػا  فقػ:  المواثيق اإلقميمية -2
ف ارناةف/الالخؿ"    ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽك ارا ـ"  لـ تصةخؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل اياأ ة لؾ انضاع كا 

 "أارناةف كالشلك  إلى "الايثةؽ ارف يقب لبقكؽ

كطنيػػػا ك ػػػخخ اػػػف انظاػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف  يػػػ  تتػػػكاف  فػػػب اك يتةنيػػػة االااػػػا  مؤسسذذذات حقذذذوق اإلنسذذذان : -3
 اكايا تتاتع  خ ك ب  ينا6771أنشنع "ال  نا الكطنيا لبقكؽ ارناةف" ةاالااا كطنيا فب اةيك/أية   البةكاياأ كقخ

ه كا اتشػػػلة  كالكاػػػةطا كالتقيػػػيـ فياػػػة يقػػػص ارك ػػػ اة اػػتق ؿ ارخا م كالاػػػةلب كتلاػػػؿ ة اػػػةز ل اتشػػػة م كالتك يػػػه
ااث يف  ف البةكاا ك ينةع الا تاع الاخنبخ اةرضةفا إلى ااث يف  ػف الانظاػةع  بقكؽ ارناةفخ كتضـ الا تاطا ا

  .فب ايخاف بقكؽ ارناةف اللةا ا
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 ػةـخ اثػؿ  "ال ااطػا الاك يتةنيػا لبقػكؽ  أاػة اةلناػاا ل انظاػةع  يػ  البةكايػا فيلاػؿ الضػاة اةقتصػةص 
رناةف"أ كالضاة يتقصص فب قضةية الا أمخ اثؿ  "الت اػع اػف أ ػؿ الػخفةع ا ارناةف"  ك"ال اليا الاك يتةنيا لبقكؽ

ا اك ػا الخ ااػةع " الا أم"  ك"انظاا اراؿ"أ ةاة يتقصص الضاة فب ا ةؿ تلزيز بقكؽ ارناةفخ اثػؿ  ف بقكؽ
 – SOS ا اللايػخانة ضا ال ؽخ اثؿ  "انظاػا ااػتةةث كالابك  بكؿ الخياق اطيا كالتنايا ا قتصةخيا كا  تاة يا"  أك

Esclaves". "لبقكؽ ارناةف"خ كياخؼ إلى تكايع ااةبا الب يةع الاخنيا فب اك يتةنية  كت اػيا  الا صخ الاك يتةنب
 6771ا  تاػة بأ كقػخ شػاخ اللػةـ  التاػةا  كالتلخخيػا الايةاػيا كالثقةفيػا كالل قيػا  كناػ  اللنػؼ الايةاػب كالقاػ  ثقةفػا

الانظاػا الل ايػا لبقػكؽ ارناػةف فػب اك يتةنيػة  كقػخ تاااػع  م لبقػكؽ ارناػةف  ػبتااي  انظاػا  يػ  بةكايػا  خيػخ
 61كبػػػػةزع اكافقػػػػا البةكاػػػػا ا نتقةليػػػػا فػػػػب  6771ارناػػػػةف فػػػػب اػػػػاتاا /أي كؿ  ةيػػػػ ع ل انظاػػػػا الل ايػػػػا لبقػػػػكؽ

  .أكؿ خيااا /ةةنكف

الكفػة  لاػة م ل لخالػا كالخياق اطيػا" تػةاع "الا  ػ  الإنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد و عزيز حقوق اإلنسان :  -4
   ل اػػػػػػػػػػػػػخنييف كتلزيػػػػػػػػػػػػػز الااػػػػػػػػػػػػػي م الخياق اطيػػػػػػػػػػػػػا  كقػػػػػػػػػػػػػخ شػػػػػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػػػػػؾاتلاػػػػػػػػػػػػػخق فػػػػػػػػػػػػػب نقػػػػػػػػػػػػػؿ الاػػػػػػػػػػػػػ طا 

إلػى تلزيػز الااػة  الػخياق اطب  كضػاةف التنػةك    ػى الاػ طاأ كقػخ شػا ع التلػخي ع  إ  ا  تلخيؿ خاتك م ياخؼ -أ
ك يػػا    كبػػخخع التلػػخي ع671  671  676  77  67  61  69  61ك ػػب الاػػكاخ  6776اػػكاخ اػػف خاػػتك   ثاػػةنب

ال ااك يا قااةن يبظ    يه ا ا لا   ني  ال ااك يا اقا  انكاع  كقيختاة اك يتيف  كتي ض التلخي ع   ى  ني 
  ػى   ال ااك يػا  ةاػة تبظػ  أك تةيي  الاكاخ الاتل قا ايتػ م ك يػا  نػي الاكاخ الاتل قا ايت م ك يته  ةاة تبظ  ا ا لا

  كشػاخ 6771يكنيػك/بزي اف 61 نتاة  إلى أم بز  ايةابأ كقخ أ  ل ااتيتة    ى التلػخيؿ الخاػتك م فػب ال ني  ا
% اف الااتيتيف  71779الخاق يا أنه بةز   ى تاييخ  % اف إ اةلب الاا  يف  كأ  نع كزا م99إقاة ن ةاي ان ا   نبك 

تػػـ ا اػػتيتة  تبػػع  قةاػػا  ةالػػا الػػخكؿ الل ايػػا  كا تبػػةخ ارصػػكاعأ ك  % اػػف6716%  كاطػػ ف 6761اقةاػػؿ  فػػض 
   .لاي   ا يا ا قت اع   كارتبةخ ارك كاىأ كقخ أاخع  ايلاة ا تيةباةارف يقب

ا نتقةاػةع  ا  ػ  الػكز ا  الاك يتػةنب   ػى  ا ػا اػف التلػخي ع الاتل قػا انظػةـكافػؽ  2006 يكليك/تاػكز 1فػب  - 
النااب اةلنااا  نتقةاةع ال اليا الكطنياأ ةاة  نةناةن يتـ انتقةااـ اةلتاثيؿ 61تةكف اف تقضب اينشة   نبا كطنيا ت
كاةلتاثيػؿ  تـ اةل نبػاان  ا نتقةايػا رةثػ  اػف اقلػخيف يػالناػاب  إ  ت لػؿ ا قتػ اع اةلػخك  تلػزز نظػةـ ا قتػ اع اةلتاثيػؿ

الاقة خ الاتاقيا با  الاػةقب ارةثػ أ كتتػي   ب  كتان النااب فب شكط كابخ  كتكزع الاقة خ اةاتقخاـ القةاـ ا نتقةا
 أ اف الاقة خ فب الا ةل  الا خيا كال اليا الكطنيا %67ل ناة    ى   ا اراة  البؽ فب نااا 
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اشػاف "ابتػكا  الالة ضػا فػب إطػة  شػ  ب ضػاةنةن ل تنػةك  الاػ اب   ػى الاػ طا"  ط بػع البةكاػا اشػ كع قػةنكف -ا
ااػػتقا ن الػػخ إ ػػ ا    م كالالة ضػػااالػػا خ  كياػػلى إلػػى تنظػػيـ التلةاػػؿ الايةاػػب اػػيف الاػػك  اػػف نك ػػه فػػب ك ػػك اركؿ

قتػػ   ال خيػػخ انيػػا  ية يػػا ل الة ضػػا الايةاػػيا بيػػ  ي ا نتقةاػػةع ال نةاػػيا كتشػػةيؿ البةكاػػا  كيبػػخخ اشػػ كع القػػةنكف
اةاتيػػةزاع تشػػ يييا كاةخيػػا تبػػخخ لتشػػةي ع الايةاػػيا الاةكنػػا ل الة ضػػا يتاتػػع ا اقتيػػة  ز ػػيـ ل الة ضػػا اػػف طػػ ؼ

ةاػة يقتػ   أف تتاتػع  ا اكـ  كيقخـ تق يػ ان اػنكيةن للػخم  اػةع اػف ايناػة  نػي  ال ااك يػا بػكؿ تطايػؽ القػةنكف  ااك  
ةتؿ ار  ايا الا لاةنيا  كيلطياػة البػؽ فػب ا طػ ع   ػى  الالة ضا الا لاةنيا ا اع ا اتيةزاع الاةليا التب تتاتع ااة

الايةاػيا  الاتل قا اةلبيةم الكطنيا  كقخ كز ع البةكاا اش كع القػةنكف   ػى اربػزا  كالاالااػةع ضةية الاةااةةفا الق
  أ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ق راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخا  ا بظةتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 6666ا  اػػةن ا ػػخيةن  تنػػةف  فياػػة  661لشػػةؿ اقة ػػخ  6771نكفاا /تشػػ يف ثػػةف  67إ ػػ ا  انتقةاػػةع ا خيػػا فػػب   -خ
ا ةػػع ناػػاا  ايةاػػيا كااػػتق يف  كشػػاخع إقاػػة ن  يػػ  ااػػاكؽ اقة نػػا اة نتقةاػػةع الاػػةاقا إ اػػف أبػػزا    نبػػا اقخاػػا

ا خيا ا قت اع كبيػةخ الاػ طا  ك ػخـ ك ػكخ  %  ك زا الا اقاكف   ا ارقاةؿ  قتنةع الاكاطنيف91الاشة ةا فب ا قت اع 
كأف يقيػػا كخكليػػا شػػاخع اباػػف اػػي  ةأ  ا نتقةاػػةع تبػػع  قةاػػا اب يػػا بػػز  بػػةةـ اػػيف التشػػةي ع الاتنةفاػػاأ كتاػػع

يلطػب  خياػاا /ةةنكف أكؿ  ا يػا تنصػي  ل ا ػةل  الا خيػا الاب يػا   ػى أاػة  الػنص القػةنكنب الػ م 61كاػخأع فػب 
  ػػى أ  ايػػا أصػػكاع  % البػػؽ فػػب الت شػػ  لانصػػ   اػػخم الا خيػػا بتػػى كلػػك لػػـ تبصػػؿ61رم  نبػػا بصػػ ع   ػػى 

ارط اؼ الايةايا الاقت يا ل يػكز اانصػ  اللاػخم أك  اة  لؿ التنةف  شخيخان ايف النةقايف فب ا نتقةاةع اللةااأ ك ك
اػػف ا نتقةاػػةع انتقػػةخاع كصػػيتاة ال  نػػا "الااػػتق ا ل نتقةاػػةع اضػػةكط اةخيػػا  أبػػخ نكااػػه  كقػػخ كا اػػع  ػػ ق الا ب ػػا

  ."تاع ااة اتاة   ى الااتشة يف الا خييف اقصخ التاثي    ى تصكيتاـ كالنكيا

الكطنيػا  الا لاػةفو اػف ايناػة  اقلػخان فػب ال اليػا 71انتقةاةع نيةايا اةلتزااف اع ا نتقةاةع الا خيػا  لشػةؿ   ا إ  -ق
ا م كتقتصػ  الت شػيبةع لاػة   ػى اربػزا  خكف الااػتق يفأ  اقلخان تشةؿ " نبا كطنيا" يتـ التصكيع   ياة ركؿ 61

  ةليػه اػف ا تيػةع ناػاا الاشػة ةا كبيػخم الاػ طا كال قةاػا الاب يػا اػاقع ارشػة م إليػه كينطاؽ   ى   ق ا نتقةاةع اػة

التةييػ  الػخياق اطب" التػب بصػ ع  كارف يقيا كالخكليػاأ كقػخ أاػي ع ا نتقةاػةع  ػف تقػخـ ا بػكظ ربػزا  "انػت ؼ قػكل
 ةػػع ناػػاا كا اقيػػا الاقة ػػخ   ػػى اربػػزا  الايةاػػيا ارقػػ ل  اقلػػخان ل ااػػتق يف  كتكز ػػع 11اقلػػخان  اقةاػػؿ  16  ػػى 

 .%69الكطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخم تاثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ال اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 1111اقلػػخان يػػتـ انتقػػةااـ اػػف قاػػؿ  11لشػػةؿ  2007 ينةي /ةػػةنكف ثػػةف 66إ ػػ ا  انتقةاػػةع ا  ػػ  الشػػيكف فػػب  -ك
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 ايقتة كف الاب ياو ايناـ ث ثا أ ضة  ياث كف الاك يتةنييف الاقيايف اةلقة ا  كال يف ااتشة ان ا خيةن  أ ضة  الا ةل 

قةناػػا  661ايناػػة  قةناػػا انتقةايػػا اػػف 697كقػػخ تنةفاػػع فػػب ا نتقةاػػةع  أاػػف قاػػؿ أ ضػػة  ا  ػػ  الشػػيكف  أنياػػاـ
كتةػت ع ايةاػياأ كباػاع الا ب ػا اركلػى  قةناا اقخاا اف تبةليػةع 61قةناا بزايا  ك 19ت شبع اصيا ااتق ا ك

 61فا اي /شػاةط  نتقػة   1%  كتاػع الا ب ػا الثةنيػا فػب 71الاشة ةا فياػة  اقلخان  كا ةع نااا 19اف ا نتقةاةع 
كبػػةزع  اقلػػخان  11%  كأاػػي ع النتػػةن  الناةنيػػا  ػػف فػػكز الااػػتق يف اػػػ79771ناػػاا الاشػػة ةا فياػػة   ضػػكان  كا ةػػع

كنزياػػػا  كلػػػـ تاػػػ ؿ أم شػػػةةكل أك  اقلػػػخان  كأةػػػخ الا اقاػػػكف أف اللا يػػػا ا نتقةايػػػا ةةنػػػع شػػػيةفا 61الالة ضػػػا   ػػػى 
انتقػةخاع لاػة اػاته "ااػتقخاـ الاػةؿ ك اػع الالة ضػا    إ  أف كقةع ت ة  ق ؿ  ا يا التصكيع فب أ    الخكان ق

  .ا نتقةايا  كش ا  أصكاع ااتشة م الا خيةع الايةاب" فب اللا يا

تلخخيػا فػب  ةاػياالاػ طا إلػى الاػخنييف  كتلزيػز ا نتقػةؿ إلػى الخياق اطيػا  تػـ إ ػ ا  انتقةاػةع  ن كفب اا اػؿ نقػؿ  -ز
اقت ػؼ ألػكاف الطيػؼ الايةاػب  تنةف  فياة   ػى انصػ  الػ ني  تاػلا  شػ  ا شػبةن  ياث ػكف 6779اة  /ر ا   67

أيضػػةن تبػػع  قةاػػا كطنيػػا كأف يقيػػا كخكليػػا  كاتاػػاع اةلشػػيةفياأ  فػػب الػػا خ  كشػػاخع إقاػػة ن ةايػػ ان اػػف النػػةقايف  كتاػػع
ار ػةخم  اهلل" ك"أباػخ كلػخ خاخق" أ  ػى ارصػكاع كتػـ إ ػ ا  انتقةاػةع اػيخم كلػخ الشػيا  اػخ" كأاػي ع  ػف نيػؿ ةػؿ اػف

   .اةلنتي ا  اخ اهلل  كقاؿ انةفاه اة  /ر ا   شاخ لاة اةلنزا ا أيضةن  كفةز فياة ايخم كلخ الشيا 61اينااة فب 

قكاػةع اةلاػ ف ييػ ض  ك   قةنكنةن ي ػـ  ا اػتلاةخ 6779ر /أ اط   1ى ا    النكا  اةر اةع فب تة يا تان - 
  .انكاع ل اخانيف ا ـ  ا اتلاةخ 67إلى  1تت اك  اة ايف 

 

    :تتاثؿ أ ـ الصلكاةع فياة ي بالصعوبات والمعوقات :  -5

اػي  ف تااػي   6771اػة  /ر ا   61كقػخ اػةخ  قضػةم اك يتةنيػة فػب  .تػخقؿ الاػ طا التنيي يػا فػب أ اػةؿ القضػة  -أ
اقت بتاػػة كزا م  ااػػتاةقيا قاػػؿ الاصػػةخقا   ػػى تلػػخي عفػػى قطػػكم ةاػػا لاػػ ؾ القضػػة   اك يتةنيػػة"  ةػػاكؿ نق "اتبػػةخ قضػػةم

ا نقػ اط فياػة  الػخ أف ظػؿ اط ػااـ ال قػةن لاػنكاع  اللخؿ   ػى النظػةـ اراةاػب ياػنلاـ اػف إنشػة  تنظياػةع نقةايػا أك
تق ؿ القضػةمأ كنشػ  قػ ؼ الانظاػا اػف شػاناة تلزيػز اػ طا القضػة   كالاطةلاػا اةاػ  خيػخمأ كأةػخ  نػي  ا تبػةخ أف

اللػخؿ  كالػ م  كزي  اللخؿ بكؿ الض انػكخ اشػ كع "النظػةـ اراةاػب ل قضػة " الػ م أ ختػه كزا مكايف القضةم  بةخ ايف
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ب ةػا التةييػ  قصكصػةن ت ػؾ الاتل قػا ايصػ    ا تا ق القضةم انق اةن   ى الخاتك   كتب يية لأل خاؼ التػب اشػ ع ااػة
 .كاةةنا القةضبالقضة  ك فع ااتكل 

الاػةاؽو فػ  ـ  اػكخ الخكلػا  ثاػا اشػة ا ا تاة يػا تنيػ خ ااػة اك يتةنيػة اػيف الػخكؿ الل ايػا ك ػب اشػة ا ايػ ا  الػ ؽ- 
 ػػكخم اقتضػػع الظػػ كؼ ا قتصػػةخيا إ  أف كا قتصػػةخيا   رخاػػةا ال قيػػؽ الابػػ  يف ك  يػػةتاـ فػػب البيػػةم ا  تاة يػػا

 ف ااا   خـ تكاف  ف ص اللاؿ كالبة ا إلى الااكل كالةػ ا  كالا ػا  كاللػ ا الاةاقي الضاـ إلى اللاؿ لخل الاةخم

  .كاةزالع الابةةـ تكا ه الةثي  اف قضةية البضةنا كالنا  كالك اثا

  : أاػػػػة أ ػػػػـ الاػػػػ اا  الااػػػػتقا يا لتلزيػػػػز بقػػػػكؽ ارناػػػػةفخ فػػػػياةف إي ةز ػػػػة فياػػػػة ي ػػػػب:  البذذذذرامق المسذذذذ قبمية -6

اللةلقػا فػب اك يتةنيػة فػب فتػ م  و ايناة   ايع ا يةع بقكؽ ارناةف6771ة م  اةيك/ أية  ك خ  ني  الا    اللا -أ
اػػينةلكف ابةةاػػا  ةخلػػاخ ةاػػة تلاػػخ اةللاػػؿ   ػػى بػػؿ قضػػةية    تت ػػةكز اػػتا أشػػا خ االةػػخان أف الالتق ػػيف اراػػ اييف

   .ل ؽ ااناةط الا كؾخ أك  ي   لؾكالتزااه ااكا اا ال ؽخ اكا  ةةف  قةن  ةخيةنخ أك يت الاالخيف الاك يتةنييف

كالخاق يػػا كالقة  يػػا كايكضػػيا  ااشػػة ةا ااث ػػيف  ػػف كزا اع اللػػخؿ-ؿ ل نػػا الب يػػةع اللةاػػا فػػب اك يتةنيػة تكاصػ - 
اةلب يػػػةع اللةاػػػا كتقيػػػيـ اػػػخل خاػػػتك يتاة كتبخيػػػخ  ا ا لػػػا شػػػةا ا لنصػػػكص القػػػكانيف  اع الصػػػ ا-بقػػػكؽ ارناػػػةف 

اةلنااا لا ا لا النصكص الاتل قا اقطةع الصبةفا كار  ـ التب تثي   خ ن كاالةن  ةأ أاةالتلخي ع التب ي   إخقةلا
الصػبةفا التػب تػـ تشػةي اة  الاةبا الاك يتةنيا فقخ  ة  كزي  اللخؿ أف ت ؾ الاااا ات كةػا ل  نػا الكطنيػا رصػ   فب

ص     ا القطةع  ااخؼ ا ا لا كا 

يطةلاػة اػف ا نتاة  اف كضع اقطط  ية ػب  خيػخ لتطػكي  كزا م اللػخؿخ فػب إطػة  تةييػ   2006 تـ فب اةيك/ أية  -ا
  ك كق  خم ك  ى ااتكيةع اقت ياأ

 ااػخؼ  ار ضػيا  كيبػخخ قكا ػخ تنظيااػة  كاػي   ا اػة اشػ كع ا اػـك اينشػة  الكةةلػا الكطنيػا  اتصػ   القطػع  -خ
 م كقةصػا الناػكض اةلاػةف ا  تاػة ب لألاػ   اع الػخقؿالكطنيا فب ا ةؿ التطػك  البضػ   تبقيؽ أ خاؼ الايةاا

   .الابخكخ

ار ػخاؼ التناكيػا التػب تنػخ ا ضػاف  اللاػؿ   ػى تػكفي  كتنايػا قطػة ب ايػةق الشػ   كالصػ ؼ الصػبب فػب إطػة  -ق
ااػتكل ارلييا ل تناياخ ك لػؾ ل فػع ناػاا تةطيػا ايػةق الشػ     ػى ال ابةك  ارطة  ا ات اتي ب لاةةفبا اليق  كأ خاؼ

  .أ كتبايف ظ كؼ الص ؼ الصبب6761اع أفؽ  %68 % إلى17الكطنب اف 
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 اليمن -22

ارناةفخ  انضـ الياف إلى اع اف اتيةقيةع اراـ الاتبخم ال نيايا الااع الالنيا ابقكؽ   المواثيق الدولية -1
وخ 1987ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػػا"   ك ب  "اللاػخاف الػخكليةف القةصػةف اةلبقػػػكؽ الاخنيػا كالايةاػياخ كالبقػكؽ

وخ ك"اتيةقيػػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ 1972التاييػػز اللنصػػ م"   "اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ
وخ 1991كال إناػةنيا "    ك"اتيةقيػا انة ضػا التلػ ي  ك يػ ق اػف ضػ ك  الالةا ػا أك اللقكاػا القةاػيا(1984) "الاػ أم

ا قتيػة م  تيةقيػػا بقػكؽ الطيػػؿ" اشػاف ايػػع ارطيػػةؿخ  وأ ةاػػة انضػـ إلػػى "الا كتكةػكؿ1991ا بقػػكؽ الطيػؿ"  ك"اتيةقيػ
  وأ2005الاكاخ اراةبيا   كااتة ؿ ارطيةؿ فب الاةة  كفب

و 87ارناػةف ك ػب  "ا تيةقيتػةف   انضـ الياف ةػ لؾ إلػى اتيةقيػةع انظاػا اللاػؿ الخكليػا الثاػةنب الالنيػا ابقػكؽ
و 105و ك 29 ػػػػػ ى التػػػػكالبوخ ك"ا تيةقيتػػػػةف  1970ك1969 و الالنيتػػػػةف اب يػػػػا الت اػػػػع كالايةكضػػػػا ال اة يػػػػا98ك 

و الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى 111و ك 100وخ ك"ا تيةقيتػػةف  1969كاللاػػؿ ار اػػة م"  الالنيتػػةف اةلقضػػة    ػػى الاػػق م
اانػػػع ااػػتقخاـ  و الالنيتػػةف182و ك 138قيتػػةف    ػػى التػػكالبوخ ك"ا تية 1969خ 1976فػػب شػػةؿ الكظػػةنؼ"   التاييػػز

 وأ2000ارطيةؿ كالقةص يف" 

   :تبيظ الياف   ى أبةةـ الض ا تيةقيةع التب انضـ إلياةخ   ى النبك التةلب    ا كقخ 

انيؿ ينطػكم   ػى ا  تػ اؼ اياػ   اللاخ الخكلب ل بقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  إف انضاةـ الياف ل لاػخ   -
   .أك الخقكؿ فب أيا   قةع الاة

   ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز اللنصػػ م"  تبيػػظ  ػػةـ اػػاف انضػػاةااة   ينطػػكم   ػػى أم ا تػػ اؼ اتيةقيػػا القضػػة  -

تطايؽ ا تيةقيا أك تياي  ة   ايف الخكؿ ارط اؼ اشافاة و التب تتل ؽ اااؿ بؿ النزا ةع 22ايا انيؿأ ك  ى الاةخم  
إبةلػا أم نػزاع إلػى ابةاػا اللػخؿ الخكليػاأ كةػ ا الاةختػةف  كافقا ةةفا ارطػ اؼ  اع الصػ ا بتػى ياةػفكت ل أنه ي ـز ا

الػخكؿ  اابةةـ انضاةـ الخكؿ ل تيةقياأ بي  ت ل أف اربةةـ الػكا خم اااػة تبػـ   ػخخان اػف ةفتو الاتل ق1ؼ/ 18  17 
  و أ7   6   4/خ اليق اع 5   /5 ييزيةنأ كالاةخماف إاةةنيا أف تةكف ط فةن فب ا تيةقياخ ك ك اة يلخ كضلةن تا

وخ التػػب تتل ػػؽ اطػػ ؽ بػػؿ النزا ػػةع اػػيف 1ؼ/ 29الاػػ أم  الاػػةخم   اتيةقيػػا القضػػة    ػػى  ايػػع أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ -
  .ا تيةقيا اشاف تطايؽ ا تيةقيا أك تياي  ة الخكؿ ارط اؼ فب

ارناػةف فػب  ارق يايا فقخ كافؽ الػياف   ػى "إ ػ ف القػة  م لبقػكؽأاة اةلنااا ل اكاثيؽ    المواثيق اإلقميمية -2
  .يصةخؽ   يه شاف الظـ الخكؿ الل ايا خ لةنه لـ"ارناةف/الالخؿ ارا ـ"خ ةاة كقع   ى "الايثةؽ الل اب لبقكؽ
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ةكايػاأ يتكاف  فب الياف  خخ ةاي  اف الانظاةع البةكايا كالنيةايا  ك ي  الب   مؤسسات حقوق اإلنسان -3
ل اػ أم كافقػع البةكاػا  الااػتكل البةػكاب أااػع البةكاػا ل نػا كطنيػا ل اػ أم قةاػع اصػية ا إاػت اتي يا كطنيػا فل ػى

قكم ا تاة يا فلةلػا فػب اراػ م كالا تاػعخ كبػخخع    كبخخع أ خافاة اةلالب نبك  لؿ الا أم اليانيا1997  ياة  ةـ 
ض اااتكل الناة  اليقي اعخ كتاةيف الا أم اف التل يـ  ك فع الااتكل كالناك  تك ياةع  ةاا فب ا ة ع اةةفبا اليق 

ال اػةع البةكايػا  اع  وخ كتضػـ1999ل ا أمأ ةاػة أااػع البةكاػا "ال  نػا الكطنيػا الل يػة لبقػكؽ ارناػةف"   الصبب
ا بقػكؽ ارناػةف  كالقطػط كالاػ اا  الةيي ػا اصػيةن الل قا الااةش م اقضػةية بقػكؽ ارناػةفخ أنػيط ااػة كضػع الايةاػةع

    .قضةية بقكؽ ارناةف كتلزيز خك  ال اةع الالنيا فب الةل ا

أانخع  وخ2003زا م لبقكؽ ارناةف"  تااي  "ك  لةف ا  ةف اة تبكلع البةكاا  ف صيةا ال  نا الكطنيا إلى
الايةاػػةع كالقطػػط  اةلتناػػيؽ اػػع الػػكزا اع كالاينػػةع الاقتصػػاخ كاقتػػ ا  إلياػػة اااػػا تلزيػػز بقػػكؽ ارناػػةف كباةيتاػػة

الكطنيػا كت قػب  اتلزيػز بقػكؽ ارناػةف كباةيتاػة  كاقتػ ا  التلػخي ع ال زاػا فػب نصػكص التشػ يلةع كالاػ اا  الةيي ػا
صػػػيةا كزا م بقػػػكؽ ارناػػػةف ة ليػػػا ل ناػػػكض ابقػػػكؽ  يػػػ  أف الخكلػػػا اليانيػػػا  ا لػػػع شػػػةةكل الاػػػكاطنيف كالةل تاػػػةخ 

   .ق ا لبقكؽ ارناةفاةت ةق تااي  االااا كطنيا اات ارناةف

خك ان اااػةن  ت لػ "ل نا البقػكؽ كالب يػةع اللةاػا"خ النيةاب  تك خ ل نا خاناا اا    النكا   ب   ك  ى الااتكل
تكافػؽ القػكانيف الكطنيػا التػب اقتصةصػاة ا ا ػةم  فب التصخيؽ   ػى ا تيةقيػةع الخكليػا الاتل قػا ابقػكؽ ارناػةف  كاػف

تي ضػػاة ا تيةقيػػةع الخكليػػاخ ةاػػة تاػػتطيع التبقيػػؽ فػػب القضػػةية الاتل قػػا ابقػػكؽ  التػػب اة الا  ػػ  اػػع ا لتزااػػةعاػػني
اخ ػة اع ابػخك   كالتبػ م  ػف أيػا انتاةةػةع قػخ تبػخ خ كلاػة صػ بيا ااػة لا البةكاػا كااػت كاااة  ػف أم ارناػةف

   .انتاةةةع لبقكؽ ارناةف

ةف الخاناػػا اػػةلا   خ كت لػػ  خك ان اااػػةن فػػب طػػ   أيضػػةن إبػػخل ال  ػػ ةاػػة تك ػػخ ةػػ لؾ "ل نػػا  فػػع الاظػػةلـ"  ك ػػب
كالتب م  ف  الاتل قا ابقكؽ ارناةفخ كاف اقتصةصةتاة ا ا ةم التبقيؽ فب الشةةكل التب تقخـ إلياة كانةقشا الاظةلـ

البةكاػا كااػت كاااة فػب أم اخ ػة  ابػخك   صػ بيا ااػة لا -ة  نػا ا لاةنيػا -أيا انتاةةةع قخ تبخ   ةاة أف لاػة 
الا لاةنيػػا أيضػػةن  "ل نػػا البقػػكؽ كالب يػػةع اا  ػػ  الشػػك ل"  كلاػػة خك   كتضػػـ الايةةػػؿ  .نتاةةػػةع لبقػػكؽ ارناػػةفا

  .بقكؽ ارناةف ك  ةيا الصبةفا كانظاةع الا تاع الاخنب ااتشة م فب تلزيز

الشػنكف  ما  كز  انظاا  ي  بةكايا  ةا ا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف اا  ا فب قكانـ 64كتك خ فى الياف بكالى 
أنشػػطا  ػػ ق الانظاػػةع  كيػػاتب فػػب صػػخا تاة التػػخ ي  كالتك يػػا  ا  تاة يػػا كاللاػػؿ  ككزا م الثقةفػػا كالاػػيةبا " كتتنػػكع

%  كالطيػػؿ كالبػػخ  16.7كبقػػكؽ الاػػ أم  التاةػػيف الايةاػػب كانة ضػػا اللنػػؼو اناػػاا   %16.7ال اة ي يػػا اناػػاا 
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كتقػػخيـ الااػػة خم  % ثػػـ انتاةةػػةع بقػػكؽ ارناػػةف5لشػػةا ا اناػػاا ي ياػػة الػػخفةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف ا .%16.7 اناػػاا
كالخفةع  ػف اػ نة  الػ أم  كالػخفةع  ػف الب يػةع  ثـ تخ ي  نشطة  بقكؽ ارناةف   % لةؿ انااة3.3القةنكنيا انااا 

ؿ بقػكؽ كالاقتيػيف قاػ يةن  كبقػكؽ  كم ا بتية ػةع القةصػا  كتقػخيـ الخ ااػةع بػك  الصػبييا  كالػخفةع  ػف الايقػكخيف
 أاناةؿ % لة1.7ش يليا كالقةنكنيا انااا كالتقييؼ اف اليق  كقضةية التنايا  كارص بةع الت ارناةف 

 و عزيز حقوق اإلنسان : إنجازات عمى  ريق الحكم الرشيد -4

ف يالػ ني  قااػا ا شػب ا نتقةاةع ال نةاػيا  كتقػخـ ل انةفاػا   ػى انصػ  2006أ  يع فب ااتاا /أي كؿ  -أ
اللػػز   كيةاػػيف  اػػخق اػػليخ  كأباػػخ الا يػػخم    ـ الػػ ني    ػػب  اػػخ اهلل صػػةل   كالاػػةخم  فيصػػؿ شػػا ف  كفتبػػب

اػاتاا /أي كؿ  23ةاػة أ  نتاػة ال  نػا الل يػة ل نتقةاػةع  اػايةن فػب  – كشػاخع إقاػة ن   ػى التصػكيعأ ك ػة ع نتةن اػة
كبصػػؿ  % اػػف أصػكاع النػةقايف 77.17خم اا  ايػا الػ ني    ػى  اػػخ اهلل صػةل  اك يػا  نةاػػيا  خيػ ايػكز – 2006

الث ثػا الاػةقكف الناػاا الضػني ا  %  ايناػة تقةاػـ الا شػبكف21.82انةفاه  ا ش  الالة ضاو فيصؿ اف شا ف   ػى 
   .الاتاقيا

 ني  أق  الا لاةف اليانب تلخي ن   ى قةنكف الا طا القضةنيا يصا  ااك اه  فب إطة  تلزيز الا طا القضةنيا   - 
كالػ م ةػةف ي أاػه الػ ني    ا اػتننةفيا الل يػة  أ  ػى  ينػا قضػةنيا فػب الػا خو  نياػةن لا  ػ  القضػة  ار  ػى الابةاػا

  .الخاتك  اليانب فب اقةليا لااخأ اليصؿ ايف الا طةع ال م ينص   يه

   :ياةف إي ةز أ ـ الصلكاةع فياة ي ب : قاتو الصعوبات والمع -5

 ك ع اتقطلا اف النزاع اللاة م الاا   فب ابةفظا صلخم ايف البةكاػا  2004 ةـ تشاخ الا خ ان  انتصؼ  -أ
ابتكاناػػةأ  ايةاػػيا كا  ايػػا ااػػ با از ةاػػا أاػػ م البػػكثب  الػػخ فشػػؿ كاػػةطةع قا يػػا كبزايػػا فػػب ك اة ػػا الة ضػػا

أاػي ع  ػف اػقكط ر ؼ القت ػى كال  بػى     كقػخكتاتقخـ القكاع اليانيا الااػ با اراػ با الثقي ػا كالطيػ اف فػب قالاػة
 القتػةؿ كلػا رثة ان كقياا   ى بقكؽ ارناةف فب ابةفظا صػلخم  كأقػ ع  كا تقةؿ انةع ارف اخ  كت ةع   ق اربخا 

إطػػة  ا بتقةنػػةع الخينيػػا  اتػػخق ع قة  يػػا فػػب ع ػػخخأالػػةخان إق يايػػا كخكليػػا  2007ةط التػػب انػػخللع فػػب فا اي /شػػا
   .كالا  ايا الاةنخم فب الانطقا كالطةنييا

اللاػػؿ اتخنيػػا  الاػػ أم اليانيػػا اةةناػػة فػػب النشػػةط ا قتصػػةخم اشػػةؿ انةاػػ   ك  تػػزاؿ اشػػة ةتاة فػػب قػػكم لػػـ تاقػػ  - 
 فػىا ػ  ناػاا الاب كاػةع اػف التل ػيـ اف التل ػيـو إ  ت كتكا ه تاييزان اف قاؿ ال  ةؿ  كتلةنب اليتةم اليانيا ب اةنةن ةاي ان 

كتتنةقص بصا ارنة  اػف التل ػيـ ة اػة ا تيػع الااػتكل التل ياػبأ ك  ػـ ا تيػةع  ,%57انا نبك  15-6ا اللا يا الين
   .الايةايا الناة  فب  خاكؿ ا نتقةاةع  فيف التية اع الابةفظا تل قؿ اشة ةتاف فب البيةم نااا

البةكايػا كاربػزا  كالا لاػةف  كقػخ أفضػى  ا تيةع االش اع الياةخ فب الا خ  كتنةكله   ى ااتكل الانظاػةع  يػ  -ا
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الانػػؾ انقيػػةض الاالشػػ اع  الػػخ أف  بػػظل ػػياف    ػػى قيػػض الكنةتػػه  ا تيػػةع  ػػ ق الاالشػػ اع إلػػى إقػػخاـ الانػػؾ الػػخكلب
  .اري ةايا فب  ا يا التناياخ كا تيةع االش  الياةخ

   :ارناةفخ فقخ تاثؿ أ ااة فب ااتبأاة اةلنااا ل ا اا  الااتقا يا لتلزيز بقكؽ    لبرامق المس قبميةا -6

قػخ اع القضػة  اليانػب كتباػػيف  أ ػػخع كزا م اللػخؿ إاػت اتي يا كطنيػا لتطػػكي  كتبػخي  القضػة  تاػخؼ إلػى تلزيػػز -أ
إضػػةفا إلػػى تطػػكي  الابػػةةـ النك يػػا الاتقصصػػا كتػػخ ي    أخانػػه  كتلزيػػز ثقػػا النػػة  اػػةر ازم القضػػةنيا كأبةةااػػة

   .ةكاخ  ة

لا ا لتاػة  لاةةفبػا الياػةخ كالانةقصػةع  6/12/2005ال ااك يػا إلػى البةكاػا اشػ ك ب قػةنكف فػب  نػي أبةؿ    - 
ااتق ا لاةةفبػا الياػةخ  كيتضػاف الثػةنب تشػةيؿ  تاايخان ربةلتااة إلى الا لاةف  كينص أكلااة   ى إنشة   ينا كطنيا

قاػ ا  كأةػةخياييف اتقصصػيف  كتتةػكف اػف  ػخم  قػة ا ال اػةز البةػكاب تضػـ  ينا فنيا   ية ل انةقصػةع كالازايػخاع
   .لضاةف الشيةفيا فب إق ا  الانةقصةع كالازايخاع كالبيةظ   ى الاةؿ اللةـ ل ةف اتقصصا

الالة ضػا اتقصػيص ك  اربػزا  الايةاػيا فػب البةػـ 4/12/2005طةل   ني  الكز ا  " اخ القػةخ  اة اػةؿ" فػب  -ا
ل اػػ أم  كأةػػخ   ػػى ضػػ ك م تطايػػؽ نظػػةـ البصػػص ا نتقةايػػا يةايػػا كالاب يػػا تقةاػػةع النفػػب ا ن ة% اػػف ت شػػيبةتا15

 الػخكان  ا نتقةايػا لتنػةف  الناػة  فقػط إلػى بػيف تبقيػؽ التػكازف الاط ػك  اػيف ال  ػؿ ناػاا اػفيػتـ تقصػيص ابيػ  

   .كالا أم

ت ةػػز   ػػى تلزيػػز  2010 - 2006أ  نػػع البةكاػػا اليانيػػا أف قطػػا التنايػػا ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا ل اػػنكاع  -خ
ي ةخ ف ص  اػؿ ل تقييػؼ اػف اليقػ   كتطػكي   ارص بةع ا قتصةخيا  كتق يؿ ا  تاةخ   ى النيط  كتبقيؽ الناك  كا 

ارخا يػا كالاالااػيا ل بػخ  فة ػؿ ل قطػةع القػةص كانػة  شػ اةا اػع الابػيط ارق ياػب كالػخكلبأ كتلزيػز ارصػ بةع خك 
الية يا  كتطكي  ا اا  التػخ ي  بتػى تتنةاػ  اػع ابتية ػةع  ل قا اباةيا بقكؽ الا ةيااف الياةخ  كتنيي  القكانيف الات

   .اكؽ اللاؿ

 مالحظات خ امية : 

الػخخ اػف أ ػـ الاكاثيػؽ الخكليػا لبقػكؽ ارناػةفأ فقػخ قخ التزاػع الخكؿ الل ايا  اف الل ض الاةاؽ   يتض  أف
خكليتػػيف لبقػػكؽ ارناػػةف ك اػػة اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػػا صػػخقع الػػض الػػخكؿ الل ايػػا ككقلػػع   ػػى أ ػػـ كثيقتػػيف 

 قتيػػة م الا بػػؽ كالايةاػػيا كاللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػاأ كلػػـ يصػػخؽ   ػػى الا كتكةػػكؿ ا
  خخ ق يؿ اف الخكؿ الل اياأ اكلاةللاخ اركؿ 
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التل ي أ أاة اتيةقيا إزالا ةةفا أشػةةؿ التاييػز ضػخ  ةاة صخقع اللخيخ اف الخكؿ الل ايا   ى اتيةقيا انة ضا
الا أم فقخ كقلتاة ةؿ الخكؿ الل ايا  ػخا اػاع خكؿأ كفياػة  ػخا ار خف أب اػع ةةفػا الػخكؿ الل ايػا  ػف التصػخيؽ   ػى 

 اتيةقيا الابةاا ال نةنيا الخكليا   ـ أف تاع خكؿ قخ كقلع   ياةأ

ـ الاط ػػك  الػػ م يكليػػه الا تاػػع الػػخكلب  تيةقيػػةع انظاػػا اللاػػؿ كلػػـ تػػكؿ ةثيػػ  اػػف الػػخكؿ الل ايػػا ا  تاػػة 
كنصػػػػع  ايػػػػع الخاػػػػةتي  الل ايػػػػا   ػػػػى باةيػػػػا الب يػػػػةع اللةاػػػػا كبقػػػػكؽ ارناػػػػةفأ  الخكليػػػا الاتل قػػػػا اةللاػػػػؿ النقػػػػةابأ

لػى باة يػا كتػاايف كتضانع الخاةتي  الل ايا إشة اع إلػى ااػخأ الااػةكام أاػةـ القػةنكف فػب البقػكؽ كالكا اػةع اللةاػا  كا 
ف اقت ؼ اضاكف البقكؽ كنطةؽ الب يا كالباةيا كفقة ل ت ا  الثقةفب لةؿ خكلػا  كاػخل  البقكؽ كالب يةع اراةايا كا 

 بظ الخكلا اف ارق  اااةخم الخياكق اطيا كالب يةع الاخنيا كالايةاياأ

ايػػػا أ  نػػػع  ػػػف التزاااػػػة كتػػػكلى الخاػػػةتي  الل ايػػػا اركلكيػػػا ل بقػػػكؽ كالب يػػػةع فػػػب خاػػػةتي  ة كثاا خاػػػةتي     
و  17و  كال زانػػػػ   ـ 1صػػػػ ابا اػػػػةلبقكؽ الػػػػكا خم فػػػػب الاكاثيػػػػؽ كالصػػػػةكؾ الخكليػػػػاأ كقػػػػخ تضػػػػانع خاػػػػةتي  تػػػػكن   ـ 

و  67و  كاك يتةنيػػػػػػػة  ـ 61و  كالػػػػػػػياف  ـ 11و  كالةكيػػػػػػػع  ـ 61و  كار خف  ـ 6و  كالاػػػػػػػكخاف  ؼ 7كالاةػػػػػػػ    ؼ 
 و أبةةاة قةصا اب يا الية  كال أم كالالتقخأ61و  كلانةف  ـ 61ـ و  كالاب يف  19و  كاص   ـ 17كاراة اع  ـ

ةاػػة تضػػانع خاػػةتي  الا ػػخاف الل ايػػا أبةةاػػة قةصػػا اب يػػا ا  تاػػةع الاػػ اب ك تةػػكيف ال اليػػةع كا نضػػاةـ 
لقخ    أق لأا خان   ايةن ابؽ تةكيف اربزا  الايةايا ايناة تت ة  اة أك تنة  ة تاةاة خاةتي 61إلياةأ كتلت ؼ خاةتي  

بخ  نكع اف التطك  نبػك إقػ ا  التلخخيػا البزايػا فػب خاػةتي  الػض الػخكؿ التػب أقػ ع  للقػكخ طكي ػا  انظػةـ البػز  
 الكابخأ   ى أنه يالق    ى   ق الخاةتي  أف رثة  قيكخ ا ب ا البز  الكابخ اة زالع  ةلقا ااةأ 

كؽ ارناػػةف التػػب ا تاطػػع ااػػة اراػػ  الػػ م ي ػػ خ تتلػػخخ تبيظػػةع الػػخكؿ الل ايػػا   ػػى ا تيةقػػةع الخكليػػا لبقػػك 
أبيةنػػة التػػزاـ الػػخكؿ الل ايػػا اػػةبت اـ البقػػكؽ الػػكا خم اة تيةقيػػا اػػف أم اضػػاكفأ كةثيػػ  اػػف ت ػػؾ التبيظػػةع تػػ    إلػػى 
 ػخـ تطايػؽ ا تيةقيػا ااػة يتلػة ض اػع ااػةخم الشػ يلا اراػ اياأ كار ػخ  اةلػخكؿ الل ايػا التػب تقشػى اػف أف يػالخل 

اااػػة الػػخكلب إلػػى الااػػة  اااػػةخم الشػػ يلا اراػػ ايا أف تاػػةخ  قاػػؿ ا  تاػػةط اة تيةقيػػا الخكليػػا إلػػى خ ااػػا   قػػا التز 
ا لتزااةع التب تي ضاة ا تيةقيا اااةخم الش يلا   ى ك ه ابخخ اع ا لتزاـ اةلتياي  الااتني  لااةخم الشػ يلا الػ م 

 يلب اتط اةع اللص  كيتكا ـ الاةأ 
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 ػػزكؼ الاشػػ ع الل اػػب  ػػف  ػػ ا الاػػنا  ال ػػةخ كااتاػػاةله الػػتبيظ خكف تكضػػي  لاػػة  اػػةق أف يةػػكف   ػػى أف 
لا بظةع ل نا بقكؽ ارناةف فب اراػـ الاتبػخم   ػى  خفةن ل تلة ض ايف ااةخم بقكؽ ارناةف كالش يلا ةةف اب ن 

ناػػةف فػػب  خ ػػة   ػػى تق يػػ  اصػػ  تقػػة ي  الا ػػخاف الل ايػػا كاناػػة اصػػ أ ك  ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  بظػػع ل نػػا بقػػكؽ ار
"الطةاع الا تا " ر  ف الخكلا اةلتبيظ ااتنةخا إلى الش يلا ارا ايا  نخ التصخيؽ   ػى اللاػخأ كط اػع اػف الخكلػا 

كاصػػك م قةصػػا فقػػخ نةلػػع اتيةقيػػا القضػػة    ػػى ةةفػػا أشػػةةؿ التاييػػز ضػػخ  أك تاػػباهأاػػخا  الػػتبيظ الطػػ ؼ أف تبػػخخ 
ف التبيظةع التب تاػتنخ إلػى ااػةخم الشػ يلا اراػ اياأ اػؿ إف الػض الػخكؿ الل ايػا تبيظػع الا أم النصي  اركف  ا

اراػ  الػ م ييػ غ التصػخيؽ   ػػى   التػب تشػةؿ  ػػك   ا تيةقيػا كالتػب تػنص   ػى ااػخأ  ػػخـ التاييػزالثةنيػا   ػى الاػةخم 
الا أم اةراـ الاتبخم إلى التلاي   ف  ك  ا اة خ ة ل نا القضة    ى ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ  ا تيةقيا اف أم اةزل

 أ "ق قاة إزا  اللخخ الةاي  اف التبيظةع التب اخا أناة   تتنةا  اع اكضكع ك ةيةع ا تيةقيا"

 المصادر

 أوال : الك ب 
 أ6771الااتشة   صةـ شكقى   اكاثيؽ كاتيةقيةع بقكؽ ارناةف   ال ز  اركؿ كالثةنى  اةتاا ارا م  القة  م   -6
اباػػف  ػػػكض اب  و   الػػخليؿ الل اػػػى لبقػػكؽ ارناػػػةف   الا نػػػةا  ارناػػةنى لبقػػػكؽ ارناػػةف كالانظاػػػا الل ايػػػا  -6

 أ6771لبقكؽ ارناةف   القة  م   
 أ6717اباكخ ش يؼ اايكنى   بقكؽ ارناةف   الكثةنؽ اللةلايا كارق يايا  خا  الل ـ ل ا ييف   اي كع    -6

الكثةنؽ الخكليػا الالنيػا ابقػكؽ ارناػةف   الا  ػخ اركؿ كالثػةنى  خا  الشػ كؽ    اباكخ ش يؼ اايكنى كرق كف   -1
 أ6771القة  م   

 أ6771الااتشة   صةـ شكقى   اكاثيؽ كاتيةقيةع بقكؽ ارناةف   ال ز  اركؿ كالثةنى  اةتاا ارا م  القة  م   -1
 أ6777  الناضا الل ايا  كانؿ أباخ   ـ  ا تيةقيةع الخكليا لبقكؽ ارناةف  القة  م  خا -1

 ثانيا : مواقع اإلن رنت 

1- http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/ConventionsIndex.htm. 

http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/HTML/ConventionsIndex.htm
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2- http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/  الا نػػػةا   –فاػػػ   بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػى الػػػخكؿ الل ايػػػا
 ارناةنى لألاـ الاتبخم

3- http://www.un.org/arabic/documents/  ا ةز كثةنؽ اراـ الاتبخم 

4- http://www.hrinfo.net/egypt/apr07tosep.shtml  الشاةا الل ايا لال كاةع بقكؽ ارناةف 

6- http://www1.umn.edu/humanrts/arab/opcpr668.html تاا بقكؽ ارناةف ا ةالا انياكتةأاة  

 

  

 

 الفصل الثالث                               
 المؤسسات والمجان الو نية لحقوق اإلنسان عالميًا وعربياً 

ل االااػػةع كال  ػػةف كالا ػػةل  الخكليػػا كالكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف اػػف بيػػ  اراػػ  التػػى يعذذره ىذذها الفصذذل 
ارناػػػةف   كتطػػػك  أاةاػػػاة القػػػةنكنى كالناػػػة ا الل ايػػػا لاػػػ ق الاالااػػػةع تاػػػتنخ   ياػػػة لباةيػػػا كتلزيػػػز بقػػػكؽ 

 كالانظاةع كاة بققته اف إن ةزاع  كاة ا تك  أخا  ة اف قصك أ

كيتليف ارشة م إلى تاةيف الااايةع القةصا ااػ ق التنظياػةع   فتػة م يشػة  إلياػة اةلايةةػؿ أك ار اػزم 
ة تاػتقخـ تػة م اصػط   " قػكاى " كتػة م " كطنػى "   ك لػؾ لإلشػة م أك ال  ةف أك الاينةع أك الا ةل أ ةاة أنا

 إلى اة  ك خاق ى اةلاياـك القةنكنى أل لاة  ك قةضع ل قةنكف الخاق ى لخكلا اة كلي  ل قةنكف الخكلى أ

 كتتاـ   ق التنظياةع اا اع ااةع  نيايا  ى اة ي ى  

http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/
http://www.un.org/arabic/documents/
http://www.hrinfo.net/egypt/apr07tosep.shtml
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/opcpr668.html
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يػػا لبقػػكؽ ارناػػةف اةنتشػػة  ة فػػى اقت ػػؼ ا نتشػػة    تتاػػـ ار اػػزم البةكايػػا كالاالااػػةع القكا -6
الخكؿ بي  أضبى ك كخ ة بقيقا ظة  م ايزع ال اع ارقي  اػف القػ ف اللشػ يف   فػ  تق ػك قػة م ك  بضػة م 
أك كايػػا أك أا يةيػػا أك راػػيكيا أك   ايػػا اػػف اثػػؿ  ػػ ق الةيةنػػةع ك لػػؾ إ اػػة ن ل لخيػػخ اػػف ا تيةقيػػةع الخكليػػا 

ق ارتيةقيػػةع قضػع اينشػػة  أ اػػزم قكايػػا تلنػػى ابقػكؽ ارناػػةف اػػف قػػ ؿ قيةااػػة الالنيػا ابقػػكؽ ارناػػةفأ  ػػ 
اخك  كقةنى يالخل اف النةبيا الكاقليا إلى ت ن  انتاةةةع بقكؽ ارناةف قكفة اف أف يتخقؿ ال اةز القكاى 

 الالنى اا ق البقكؽأ

ابقػػكؽ ارناػػةف   تلػػخخ التلػػخخ  ي بػػظ اػػف ااػػتق ا   ػػ ق التنظياػػةع كالاالااػػةع القكايػػا الالنيػػا  -6
نك يةتاػػة كالػػ ل يظاػػ    ػػى ااػػتكييف   أكلااػػة ةاػػى   كثةنيااػػة ةييػػى أ فاػػف النةبيػػا الةايػػا   ن ػػخ أف  نػػةؾ 
ا خا تك خ فياة أةث  اف االااا أك أةث  اف  اةز  اػاى لػه اقتصةصػةع فػى ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف   ةاػة 

قكايا الي نايا لبقكؽ ارناةف   ا ةن  أف ف ناػة خكلػا  ك البةؿ فى ف ناة   بي  يك خ فياة أاةاة ال  نا ال
  كاةلتةلى تنتاى إلى ا اك ا الا خاف التى تك خ فياة 6717ط ؼ فى ا تيةقيا ارك كايا لبقكؽ ارناةف للةـ 

االااػػةع قضػػةنيا فػػكؽ بةكايػػا النيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف أ اػػف النةبيػػا الةيييػػا   فانػػةؾ خكؿ تك ػػخ فياػػة أ اػػزم 
اػزم  يػ  قضػةنيا تلنػى ابقػكؽ ارناػةف أ كاػف اػيف  ػ ق الػخكؿ اصػ  كا ػخاف   ايػا أقػ ل بيػػ  قضػةنيا كأ 

خا اع اتلخخم تلنى ابقكؽ  تك خ إلى  ةن  الاالااا القكايا ال نيايا الالنيا ابقكؽ ارناةف  ينةع كل ةف كا 
ةـ الخاػتك يا أك الل يػة ارناةف فى الا ةل  التش يليا كالض أ ازم الا طا التنيي يا   نة يؾ  ػف خك  الابػة

 فى باةيا بقكؽ ارناةف اف ق ؿ  قةاتاة   ى أ اةؿ الا طا التش يلياأ

اػػػػكا  ةةنػػػػع   ػػػػى الااػػػػتكل ارف يقػػػػى أك الااػػػػتكل ارك اػػػػى أك  -التػػػػ ااط    نػػػػةؾ  ػػػػخم شػػػػاةةع -1
ناػةف أ  ػ ق ت اع الاالااةع كار اػزم البةكايػا الالنيػا ابقػكؽ ار -الااتكل ارا يةى أك الااتكل اللةلاى

الشػػاةةع از ػػع انػػ  تاػػلينيةع القػػ ف الاةضػػى ابيػػ  لػػـ يلػػخ ااقػػخك  أل  اػػةز  خيػػخ أك أل االااػػا  خيػػخم  
النيػا ابقػػكؽ ارناػةف فػػى ا ػخ اػػف الػا خ أف تاقػػى ااي خ ػة كاالػػزؿ  ػف  ػػ ق الشػاةةع اػػكا  ةةنػع إق يايػػا أـ 

  ةلايا أ

يػػػػػا ابػػػػػخخم   اثػػػػػؿ شػػػػػاةا الكاػػػػػطة  كاػػػػػف اػػػػػيف  ػػػػػ ق الشػػػػػاةةع اػػػػػة يةطػػػػػى انطقػػػػػا  ة افيػػػػػا أك ثقةف
الي انةكفػكنييف التػى ت اػػع أ اػزم الكاػطة  كارااكخاػػاةف اللػةا يف فػػى الػخكؿ الي انةكفكنيػا كياتػػخ نشػةطاة فياػػة 
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ي اك   ى تالا ك ش يف ا خا كتضـ أةث  اف أ اليف كايطة كل نا كا  اة ت تاػع اػنكية كتتاػةخؿ الال كاػةع 
كالاب يا فى ةؿ اة له   قا اباةيا بقكؽ ارناػةف كتلزيز ػة أ ةػ لؾ  نػةؾ  كتلقخ ا تصة ع الخاناا الخكليا

ال  نػػػا ارف يقيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف كبقػػػكؽ الشػػػلك  التػػػى تاػػػا  لأل اػػػزم القكايػػػا اػػػةلك كخ لػػػخياة باػػػ  اػػػخل 
ي  الػكا خم فػى الطايلا القةنكنيا لا ق ار ازم كخك  ة لخل ال  نا ارف يقيػا   كالاػة م أقػ ل كفقػة التزاااػة اةلالػةي

 ااةخل  اة ي  أ

انلخاـ الصيا القضةنيا   اف ال فع ل نظ  تقصص   ق ار ازم القكايا فى الا ةؿ ا اتشة ل  -1
أك فػػى الا ػػةؿ الابثػػى أك فػػى القيػػةـ اػػخك  تثقييػػى كا   اػػى فػػى خاقػػؿ الا ػػخ أ كقػػخ تتػػكلى  ػػ ق ار اػػزم أبيةنػػة 

الشػػةةكل كالال كاػػةع اشػػاف انتاةةػػةع بقػػكؽ ارناػػةف خكف أف  اقتصةصػػة إخا يػػة كا تاة يػػة فياػػة يتل ػػؽ ات قػػى
يةػػكف لاػػة أل اػػ طا تق ي يػػا أك قضػػةنيا   كاةلتػػةلى تيتقػػ  الةةلايػػا اللظاػػى اػػف  ػػ ق الاالااػػةع إلػػى الصػػيا 
القضةنيا أ ك  يل ؼ اللةلـ بتى تة يقه إ  الابةاا ارك ايا لبقكؽ ارناةف فى ات اااك ا التى أنشػنع فػى 

  كالابةاػػا ال نةنيػػا الخكليػػا 6717  كالابةاػػا ارا يةيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التػػى أنشػػنع فػػى  ػػةـ  6717 ػػةـ 
  كفى الط يؽ الابةاا ارف يقيا لبقػكؽ ارناػةفأ كبظػ ع ةثيػ  اػف  6771التى اخأع  ا اة فى ناةيا  ةـ 

لقضػة  ااقت ػؼ خ  ةتػه   تش يلةع ت ؾ ار ازم كالاالااػةع تػخق اة فػى الػخ ةكل القةنكنيػا أثنػة  نظ  ػة أاػةـ ا
 كابت اـ النظـ القضةنيا كا   ا اع  ا اة ك خـ التخقؿ فياة أ   

دور وجيود الييئات والمنظمات   ى ضك  اة ااؽ ينقاـ   ا اليصؿ إلى ث ثا ااةب  يلةل  أكلاة 
ن   ذذور إنشذاء مجذذالس ولجذان حقذذوق اإلنسذذا ، وي نذذاول ثانييذاوحمايذذة حقذوق اإلنسذذان الدوليذة فذذى  عزيذز

المجالس والمجان والييئذات العربيذة ، فيما ينشءل المبحث الثالث بإلقاء الضوء عمى وسما يا وأسس عمميا
 الو نية لحقوق اإلنسان .
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 المبحث األول

 دور وجيود الييئات والمنظمات الدولية فى  عزيز

 وحماية حقوق اإلنسان

 صػػكص   ياػػةاة لتزااػػةع الاناراػػـ الاتبػػخم تكافقػػع الػػخكؿ ار ضػػة  فياػػة   ػػى القاػػكؿ لايثػػةؽ كفقػػةن 
  صػػػكف الاػػػ ـ كاراػػػف فيػػػه   ػػػ كم   ػػػى اكافقتاػػػة   ػػػى الاقةصػػػخ كار ػػػخاؼ ال نياػػػيا لألاػػػـ الاتبػػػخم ك ػػػى 

تلزيػز ابتػ اـ لخكليػا ك  ػى الخكلييفو كتنايا الل قػةع الكخيػا اػيف اراػـو كتبقيػؽ التلػةكف   ػى بػؿ الاشػةةؿ ا
  أبقكؽ ارناةف

اتا أ ازم  نياػيا  تقػع اقػة  قااػا اناػة  -نص الاةخم الاةالا اف الايثةؽبا  -  لألاـ الاتبخمك 
فػػػب الاقػػػ  ال نياػػػب لألاػػػـ الاتبػػػخم انيكيػػػك ؾ  ك ػػػب ال اليػػػا اللةاػػػا كا  ػػػ  اراػػػف كالا  ػػػ  ا قتصػػػػةخم 
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ااأ أاة اق  ال اةز الاةخ   ك ك ابةاا اللخؿ الخكليػا  فيقػع فػب كا  تاة ب كا    الكصةيا كاراةنا اللة
    ةم ااكلنخاأ

كةةلػػا اتقصصػػا تلاػػؿ فػػب ا ػػة ع اتنك ػػا تشػػاؿ الصػػبا كاللاػػؿ  61كاةرضػػةفا إلػػى  لػػؾ   نػػةؾ 
كالتاكيػػػػؿ كالز ا ػػػػا كالطيػػػػ اف الاػػػػخنب كا تصػػػػة ع الاػػػػ ةيا كال اػػػػ ةيا  كتتػػػػ ااط الػػػػةن اػػػػف قػػػػ ؿ الا  ػػػػ  

  كم   ى  ككةة تاة الاتقصصا الةن انظكاا اراـ الاتبخمأ اراـ الاتبخمتاللؼ خم كا  تاة بأ ك ا قتصة
 ػػخخ اػػف ال  ػػةف النك يػػا الالنيػػا اباةيػػا كتلزيػػز بقػػكؽ ارناػػةف فػػى ا ػػة ع الينػػا اثػػؿ  البقػػكؽ الاخنيػػا 

اػػ أم   كبقػػكؽ الطيػػؿ   كبقػػكؽ كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا   كانػػع التاييػػز ضػػخ ال  كالايةاػػيا
  اللاةؿ   كانع التاييز   كانع التل ي  أأأك ي  ة أ

 أوال : دور الييئات الرئيسية فى األمم الم حدة 

 ايػػع الػػخكؿ ار ضػػة  فػػب اراػػـ الاتبػػخم  ااث ػػا فػػب ال اليػػا  حقذذوق اإلنسذذان فذذ  الجمعيذذة العامذذة: -1
كتيتق  الق ا اع اصخخ الااةنؿ اللةخيا  أتةكف إلى ا لاةف  ةلابة أق   اة تكصؼ أبيةنةن ااناكاةلتةلى اللةاا  

الااةنؿ الاةاا ةةلتكصيةع الاتل قا اصكف الا ـ كاراف الخكلييف أك قاكؿ أ ضة  فى اةر  ايا الاايطاأ أاة 
اػخ قػةص اا  ايػا الث ثػيفأ كقػخ اػ ؿ  فيػتـ اتقػة  القػ ا اع  خخ أك التكصيةع الاتل قا اايزانيا اراػـ الاتبػخم  

  فب الانكاع ارقي م ل تكصؿ إلى الق ا اع  ف ط يؽ تكافؽ اا ا   كضةن  ف التصكيع ال اابأ

كيبػػؽ ل  اليػػا اللةاػػا أف تنػػةق  كأف تضػػع تكصػػيةع اصػػخخ  ايػػع الااػػةنؿ التػػب تقػػع ضػػاف نطػػةؽ 
تكصػيةتاة تتاتػع   ػى اتقػة  أم إ ػ ا   كلةػف خكلػا  ػؾ ال اليػا اػ طا إ اػة  أيػا ايثةؽ اراػـ الاتبػخمأ ك  تا

ااػػػة ل ػػػ أم اللػػػةـ اللػػػةلاب اػػػف كزفأ كتضػػػع ال اليػػػا أيضػػػةن الايةاػػػةع كتقػػػ   الاػػػ اا  لألاةنػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ 
ػػه ارنشػػطا الاتل قػػا اةلتنايػػا  كتلتاػػخ ايزانيػػا اراػػـ الاتبػػخم  ااػػة فياػػة  ا يػػةع بيػػظ الاػػ ـأ  الاتبػػخم  كتك  

لاتبػػخم  تقػػة ي  اػػف ار اػزم ارقػػ ل  كتقػػ   قاػػكؿ ار ضػػة  كتت قػى ال اليػػا  ابةػػـ اكقلاػػة الا ةػزم اػػةراـ ا
  ف ارايف اللةـأيً ال خخ  كتليػٌ 
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كفياة يقص بقكؽ ارناةف ف  يقؼ خك  ال اليا اللةاا  نخ التصػخيؽ   ػى الالة ػخاع كا تيةقيػةع 
 تاة يػػا ل نتاػػة الااػػنكلا  ػػف الشػػالكف ا  اػػف قػػ ؿفػػب ةػػؿ خك م اػػف خك اتاػػة  كقةصػػا  الخكليػػا  اػػؿ تنػػةق 
 اليناأ  تلتاخ اشاناة ق ا اع ةاة  خكؿ اللةلـ  خخ افأكضةع بقكؽ ارناةف فب   كارناةنيا كالثقةفيا

ا  ػ  اراػف  ػك ارخام التنيي يػا لألاػـ الاتبػخم كأ ػـ  اػةز فياػة يلػخ  حقوق اإلنسان ف  مجمس األمن: -2
نػزاؿ اللقكاػةع اةر ضػة    كقاػع اللػخكايفاراف الػخكليك كالاانكؿ اركؿ  ف بيظ الا ـ  الػ يف ياتنلػكف ف  كا 

  ف تنيي  ق ا اتهأ

اضػػط ع ا  ػػ  اراػػف فػػب الاػػنكاع ارقيػػ م اػػخك  اتزايػػخ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف  اػػف قػػ ؿ كقػػخ 
الخكؿ نش  قا ا  فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف فب  ف ط يؽ الق ا اع الاتل قا الا يةع بيظ الا ـ كانة  الا ـ 

بةلػػا بقػػكؽ ارناػػةف كااػػة خم الا ػػخاف الالنيػػا فػػب تلزيػػز اػػيةخم ااػػ با اػػف أ ػػؿ  صػػخ  التػػى تشػػاخ نزا ػػةع
نشػػة  ل ػػةف كطنيػػا لبقػػكؽ  القػػةنكف كانػػة  اػػ طا قضػػةنيا ااػػتق ا كخ ػػـ إنيػػة  القػػكانيف كتنظػػيـ إخا م الاػػ كف كا 

 أاةع ال زاا لباةيا بقكؽ ارناةفارناةف ك ي   لؾ اف الاالا

كؽ ا لبقانا االا    فب  خخ اف البة ع اةلنظ  فب انتاةةةع  اياا ك كاةرضةفا إلب  لؾ  قةـ 
 قكاػػػةع فػػػ ض ااك ػػػ  اليصػػػؿ الاػػػةاع اػػػف ايثػػػةؽ اراػػػـ الاتبػػػخم   كقػػػ   ارناػػػةف اكصػػػياة تاخيػػػخا ل اػػػ ـ

نشػػة  ابػػةةـ  نةنيػػا خكليػػا اتقصصػػا  اثػػةؿ  يك اػػ فية الاػػةاقا   اقتصػػةخيا كأ ف اةاػػتلاةؿ القػػكم اللاػػة يا كا 
 وأ  كا  اى الب   فى خا فك   الب ي مكابةةاا قت ا  ني  كز ا  لانةف ارااؽ  فيؽ   كانخا 

  حقوق اإلنسان:فى مجاالت  الوكاالت الم خصصةر المنظمات و و ثانيا : د

اػػف ايثػػةؽ اراػػـ الاتبػػخم  تػػ تاط اراػػـ الاتبػػخم اػػع  ػػخخ اػػف الكةػػة ع الاتقصصػػا  11الاػػةخم كفػػؽ 
اناػة أنشػطا اتل قػا  ةثيػ  اػة  كالتب ي اا اع الا    ا قتصةخم كا  تاة ب الااتق ا ااك   اتيةقيةع اا

 االض بقكؽ ارناةف اناة   ى اايؿ الاثةؿ   البص  

ا اقصػػػػكص باةيػػػػا البقػػػػكؽ اتيةقيػػػػ 677قةاػػػػع اكضػػػػع أةثػػػػ  اػػػػف  (: ILOمنظمذذذذة العمذذذذل الدوليذذذذة )  -1
اػةكيا كاللةخلػا  ظػ كؼ اللاػؿ الصػبيا  بقػكؽ البػؽ فػب اللاػؿ  الالةا ػا الات  اػف ايناػة ل لاػةؿ ا قتصةخيا

 أشةةؿ الةا ا ارطيةؿ  أأاك فض ن  ف   الاق م  النقةاةع  البؽ فب ارض ا   بظ
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الكةةلػػا ال نياػػيا فػػب ا ػػةؿ البقػػكؽ  تلػػخ منظمذذة األمذذم الم حذذدة لم ربيذذة والثقافذذة والعمذذوم )اليونسذذكو(: -2
اػػف الصػػةكؾ كار ػػ ا اع لباةيػػا البػػؽ فػػب التل ػػيـ   ان الثقةفيػػا  كقةصػػا البػػؽ فػػب التل ػػيـ  كقػػخ كضػػلع  ػػخخ

اخك   نياب فب تنيي   قخ اراـ الاتبخم ل تثقيؼ ةاة تقـك ايا اشاف بقكؽ ارناةف كالا ـ  كتلزيز ثقةفا  ةل
 ـو6771ـ ػ 6771فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف  

  أفب الصباالكةةلا ال نيايا لتلزيز كباةيا البؽ  (: WHOمنظمة الصحة العالمية )  -3

اػػػف اللاػػػخ الػػػخكلب القػػػةص  <8 ػػػب ل نػػػا اشػػػة ا ااك ػػػ  الاػػػةخم  المجنذذذة المعنيذذذة بحقذذذوق اإلنسذذذان : -4
قاي ان ااتق ن ت شباـ كتنتقااـ الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  <9كتتةكف اف  >>?9اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا  ةـ 

ا تاة ةع  اانكاع كتلقخ ال  نا ث ثؽ ا قت اع الا م كيلا كف اصيتاـ الشقصيا لاخم أ اع ياللاخ  ف ط  
 أ  ؽ الا    ا قتصةخم كا  تاة بيانكية   كت فع تق ي  ة إلى ال اليا اللةاا  ف ط  

  كتقتص ال  نا اا اقاا تنيي  أبةةـ اللاخ اف ق ؿ 
اػػػه ت قػػػب كخ ااػػػا التقػػػة ي  اركليػػػا كالخك يػػػا الاقخاػػػا اػػػف الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب اللاػػػخ  ػػػف ااتثةلاػػػة ربةة -أ 

  اكاخ اللاخألكالتطايؽ الاب ز 
تقػػػخااة خكلػػػا ضػػػخ أقػػػ ل اة خ ػػػة  الػػػخـ التزاااػػػة اةللاػػػخ  اشػػػ ط أف تصػػػخ  التػػػى النظػػػ  فػػػب الشػػػةةكل  - 

  اف اللاخأ 9:فيه اةقتصةص ال  نا فب   ا ارا   كفقة لنص الاةخم  ةفة تة اة إ  نة تلت ف
لاػػخ تت قػػى ال  نػػا شػػةةكل اػػف ارفػػ اخ الػػ يف يػػخ كف ااقتضػػى أبةػػةـ الا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م الا بػػؽ اةل -ػ ػػ

الخكؿ التػب رانة   اناة     ا البؽ اةيكؿةاة يبؽ لاة اتقة  اة ي ـز اش  اكقكع انتاةةةع لبقكقاـ اف خكلاـ
صػػػخقع   ػػػى اللاػػػخ كالا كتكةػػػكؿ ا قتيػػػة مأ كاشػػػ ط أ  تةػػػكف الشػػػةكل ا اكلػػػا الاصػػػخ  كأ  تةػػػكف ابػػػؿ 

 ااتنيةخ كاةنؿ ارنصةؼ الخاق ياأ وأ  كالخ أق ليا تبقيؽ أاةـ  اا خكل
اػػف ايثػػةؽ  11أااػػع طاقػػةن ل اػػةخم  :بذذالمجمس االق صذذادى واالج مذذاعى  لجنذذة حقذذوق اإلنسذذان -5

الا  ػػػػ  ا قتصػػػػةخم كا  تاػػػػة ب ل ةنػػػػةن ل شػػػػنكف ا قتصػػػػةخيا  ئاػػػػـ الاتبػػػػخم التػػػػب تػػػػنص   ػػػػى "أف ينشػػػػار
   ي   لؾ اف ال  ةف التب قخ يبتةا إلياة لتاخيا كظييته"أ ئ يا لتلزيز بقكؽ ارناةف ةاة ينشكا  تاة

 1ل نػا بقػكؽ ارناػةف ااك ػ  قػ ا  الا  ػ  ا قتصػةخم كا  تاػة ب   تاااػع كا  اة  لاػ ا الػنص
 6711يكنيػػك  66" الاػال ف 6-"خ 7أ كاةتاػؿ تشػةي اة ااك ػ  قػ ا  الا  ػ   6711فا ايػ   61" الاػال ف 6-"خ

خ ااةع كا  خاخ تكصيةع كاشة يع إ  نػةع كاتيةقيػةع خكليػا تتل ػؽ ابقػكؽ ارناػةف  ال م ة ؼ ال  نا اي  ا  
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كةةنع ال  نا تقكـ أيضةن ااة تة ياة ااة ال اليا اللةاا أك الا    ا قتصةخم كا  تاػة ب اػف ااػةـ قةصػا 
  ةع أتشاؿ التبقيؽ فب ا خ ة اع الاتل قا اة نتاةةةع كخ ااا ال اةنؿ الاتل قا اا ق ا نتاةة

ال  نػا تلةكنػػةن كثيقػةن اػػع  ايػع  ينػػةع اراػـ الاتبػخم الاتصػػ ا ابقػكؽ ارناػػةف كتبضػ  اقيػػا  تتلػةكفك 
الخكؿ ار ضة  فب اراـ الاتبخم خك اع ال  نا اصيا ا اقايفأ كةػةف ي ػكز ل  نػا أف تػخ ك أم ب ةػا تبػ   

أيػػا ااػػالا تاػػـ ت ػػؾ الب ةػػا اشػػةؿ كطنيػػا تلتػػ ؼ ااػػة قػػ ا اع ال اليػػا اللةاػػا ل اشػػة ةا فػػب اػػخاك تاة بػػكؿ 
قةصأ كةةف ي كز ل انظاةع  ي  البةكايا  اع الا ةػز ا اتشػة م لػخل الا  ػ  ا قتصػةخم كا  تاػة ب 

  اصيا ا اق  فب ال  اةع اللةاا ل  ناأااث ك ة أف يبض  

ا  يزيػػخ  ػػخخ ـ  ػػف أ الػػيف كيشػػة  إلػػياـ اتاػػايةع اقت يػػ ال  نػػا  ػػخخ اػػف الاقػػ  يف القةصػػيفكيتاػػع 
كيلاػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػال     ػػػػػػػػػػػى  ايف اللةـ   قاي  ااتقؿ  ااثؿ ال  ناأف يؽ  اؿ  اق   قةص  ااثؿ قةص لأل

  ااتكييف 
 ػػػػةـ أنشػػػػنع رليػػػػةع اكضػػػػك يا   تابػػػػ  فػػػػب أنػػػػكاع ابػػػػخخم اػػػػف انتاةةػػػػةع بقػػػػكؽ ارناػػػػةف   كأكؿ رليػػػػا -6

الالنػػى ابػػة ع ا قتيػػة  القاػػ ل أك  يػػ  الطػػك ب  ثػػـ ت تػػه رليػػةع لالةل ػػا  ا يػػةع  ف يػػؽ اللاػػؿ ػػى 6717
  كب يا 6711 كفى ا ب ا  بقا تاااع رليةع لالةل ا قضةية التل ي  6716 ار خاـ قة ا نطةؽ القةنكف 

  أ 6777ااثؿ ارايف اللةـ ل اخافليف  ف بقكؽ ا ناةف  ك  6776  ا بت ةز القا ل6771ال أم كالتلاي 
اتليػيف 6711ع أكؿ رليػا قط يػا  ػةـ نناػةف فػب ا ػخاف ابػخخم  كأنشػبةلػا بقػكؽ ار تابػ رليةع قط يػا   -6

ثـ ت ق تلييف اقػ  يف قةصػيف فػب ا ػخاف أقػ ل  الاق   القةص الالنى اكضع بقكؽ ارناةف فب أفةةناتةف 
  كالصػػكاةؿ    6719لابت ػػا انػػ كار اضػػب الي اػػطينيا ا  6771ةااكخيػػة   6776 كايةناػػة  6776  اللػػ اؽ 
  أ 6771ا الخياق اطي   كالةنةككالاكخاف

كتقتص االيةع القط يا كالاكضك يا اي  ا  خ ااةع  ةاا  ف أكضةع بقكؽ ارناةف   كت قى ال اةنؿ التب 
  ة  ا أك قطةاةع   كيقكـ فب صك م انةشخاعالالنيا البةكاةع اع االيةع  تتكاصؿك  تز ـ كقكع انتاةةةعأ

كيقػػخـ  اللاػػؿ اةلزيػػة اع الايخانيػػا لاكاقػػع اربػػخا  لخ ااػػا اركضػػةع   ػػى الطايلػػاأ فػػ ؽف ك ك ف القةصػػك الاقػػ   
 شا م اة   كاا يؿ اف ةؿ  ةـأفى االيةع تقة ي  ـ الانكيا إلى ال  نا فب خك  انلقةخ ة  كااانكل
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  .لحقوق اإلنسان  واخ  مت أعماليا، وحل محميا المجمس الدول  المجنةألءيت  16/6/2116ف  و 
 6719ل  نػػا بقػػكؽ ارناػػةف  ػػةـ فػػب الػػخك م اركلػػى  المجنذذة الفرعيذذة ل عزيذذز وحمايذذة حقذذوق اإلنسذذان: -6

 61اػف  ال  نػا الي  يػا لانػع التاييػز كباةيػا ارق يػةعو 6777ع ال  نػا الي  يػا  ةػةف ااػااة بتػى اللػةـ نأنش
انكاع أ كتلقػخ ال  نػا ا تاة اػة اػ م كابػخم   ػى ارقػؿ قاي ا ااتق  تنتقااـ ل نا بقكؽ ارناةف لاخم ث   

 ػف  ةػ ا ااث ػكفف  ػف الػخكؿ ار ضػة  ك يػ  ار ضػة  ك ك ا تاة اػة ااث ػ  أاةايع  كيبض اانكية لاخم ث ث
اػ اقايف  ػف الانظاػةع  يػ  البةكايػا  اع    فضػ ن  ػفكةة ع اراـ الاتبخم الاتقصصا كب ةةع التبػ  

    ا قتصةخم كا  تاة بأالصيا ا اتشة يا اةلا  

  بالميام اآل ية:المجنة و خ ص 
  إ  ا  خ ااةع بكؿ ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناةفأ -أ

تقػػػخيـ التكصػػػيةع إلػػػى ل نػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف فياػػػة يتل ػػػؽ اػػػةلتاييز كبقػػػكؽ ارناػػػةف كالب يػػػةع اراةاػػػيا  - 
  كباةيا ارق يةعأ

 كؽ ارناػػػػػػػػةف أك الا  ػػػػػػػػ  ا قتصػػػػػػػػةخم كا  تاػػػػػػػػة ب أالقيػػػػػػػػةـ اايػػػػػػػػا ااػػػػػػػػةـ تة ياػػػػػػػػة ااػػػػػػػػة ل نػػػػػػػػا بقػػػػػػػػ -ػ ػػػػػػػػ
صػػ بيا خ ااػػػا قػػػكؿ الا  ػػ  ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب ال  نػػػا الي  يػػا  6711لاػػنا 6191كااك ػػ  القػػ ا  
قػػػكؿ الا  ػػػ  ا قتصػػػةخم كا  تاػػػة ب ال  نػػػا الي  يػػػا  6719لاػػػنا  6611كااك ػػػ  القػػػ ا  تقػػػة ي  الػػػخكؿأ 

ال اةنؿ بكؿ ا نتاةةةع ال اياا لبقكؽ ارناةف التب تص اة اف  خ ااا كفبصاااا قكؽ ارناةف كل نا ب
  كأنشاع ال  نا الي  يا  خم ف ؽ  اؿ اناة   ارف اخ كالانظاةع  ي  البةكاياأ

  النظػػ  فػػب الشػػةةكل التػػب تلاػػ   ػػف ناػػط ثةاػػع اػػف 6171الالنػػى اةل اػػةنؿ ااك ػػ  القػػ ا   ف يػػؽ اللاػػؿ -
اػػػةل ؽ كااة اػػػا ت ػػػة م ال قيػػػؽ الشػػػاياا اػػػةل ؽ كااػػػتة ؿ  اػػػؿ ارطيػػػةؿ الالنػػػى كف يػػػؽ اللاػػػؿ ا نتاةةػػػةعو  

 أكالخ ة م

  اؿ الالنى اةلاةةف ارص ييفألالالالنى اةرشقةص الالتق يف كالابت زيف  كف يؽ ف يؽ اللاؿ  - 
كظييػػا ايػػكض اراػػـ الاتبػػخم الاػػةاب لبقػػكؽ ارناػػةف  ااػػتبخثعالمفوضذذية السذذامية لحقذذوق اإلنسذذان:  -7

  ك لؾ ت ايػا لاطةلػ  كتكصػيةع 6771خيااا   67اتة يا  11ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم فب الخك م  اق ا 
  ف الاالتا  الخكلب لبقكؽ ارناةف فب فيينػةأ 6771الانظاةع  ي  البةكايا كرق  ة التكصيا الصةخ م  ةـ 
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  كيقتص  اةز الايكضيا الاةايا لبقكؽ ارناةف اةرنشطا ااتيا  
شػػ اؼ   ػػى نشػػةطةع اراػػـ الاتبػػخم فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف  كتناػػيؽ اػػ اا  اراػػـ الاتبػػخم ل تثقيػػؼ ار - أ

كار  ـ فب ايخاف بقكؽ ارناةف  كنقؿ الال كاةع كالتقة ي  كالخ ااةع كالايةنةع كال اػةنؿ إلػى  ينػةع اراػـ 
  الاتبخم الالنيا ابقكؽ ارناةف أ

ةالػػػا الثػػػةع تقصػػػى البقػػػةنؽ  كالتػػػخقؿ فػػػب البػػػة ع الطة نػػػا التػػػب تلزيػػػز كباةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف  كات -  
كفػ ؽ  الاقخاػا اػف الاقػ  يف القةصػيفتاتخ ى إ  ا اع كقةنيػا   كاتةالػا ل ػةف التبقيػؽ   كتنييػ  التكصػيةع 

  اللاؿأ
 تػػػػػػػػػػػكفي  الااػػػػػػػػػػػة خاع التقنيػػػػػػػػػػػا كالاةليػػػػػػػػػػػا كالقػػػػػػػػػػػخاةع ا اتشػػػػػػػػػػػة يا فػػػػػػػػػػػب ايػػػػػػػػػػػخاف بقػػػػػػػػػػػكؽ ارناػػػػػػػػػػػةف - ع
كالانظاةع  ي  البةكايا ااػخؼ ضػاةف ابتػ اـ  كارق ياياع البةكاةع كالانظاةع الخكليا إ  ا  بكا  ا -  

  بقكؽ ارناةفأ

اراػػيف اللػػةـ لألاػػـ الاتبػػخم لاػػخم يلينػػه كيػػ أ  الايكضػػيا ايػػكض اػػةاب اخ  ػػا نةنػػ  اػػة تي   ػػةـ   
اػػةف   ق يػة ل ا ازي ػػى انصػ  الايػػكض الاػةاب لبقػكؽ ارن أ اػككتشػػةؿ القةضػيا الةنخيػا لػػكيز  أ اػع اػنكاع أ

فػب اللػ اؽ  كالايكضػةف الاػةاقةف  اػػة    6771و الػ م ا تيػؿ ناةيػا اللػةـ 6771-6776اػي  كا في يػة خاي ػك 
  وأ6776-6779اة ل  اناكف   ك و6779-6771 اك  -قكايه اي 

  
قػخ بػؿ الاتبػخم  ك  ينػا خكليػا ف  يػا تةالػا ل  اليػا اللةاػا لألاػـ  ك المجمس الدول  لحقوق اإلنسان :  -8

الا  ػػػ  ااك ػػػ  قػػػ ا  ال اليػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ الاتبػػػخم فػػػب  ى نشػػػكقػػػخ أ ل نػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةفالا  ػػػ  ابػػػؿ 
ًً A/17/L.11  6771فا ايػػ 61 ك قػػخ أكلػػى  6771اػػةيك 7كتػػـ انتقػػة  انتقةاػػةع أ ضػػة  الا  ػػ  فػػب و ًً

 أ6771يكنيه67  اةته فب 

ؽ ارناػػةف تنييػػ ان ل قػػ ا  الصػػةخ   ػػف قاػػا ز اػػة  قػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا اينشػػة  ا  ػػ  بقػػك  كقػػخ  ػػة 
اػػةراـ الاتبػػخم  كالتػػب خ ػػع إلػػى تػػخ يـ رليػػا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب اراػػـ الاتبػػخم  كةػػ لؾ  ;822اللػػةلـ  ػػةـ 

الاةبػ  اراػيف اللػةـ لألاػـ الاتبػخم لاػ ا القػ ا  ة ػؼ    كتنييػ ان تخ يـ اةتػ  الايػكض الاػةاب لبقػكؽ ارناػةف
 ػػيف" أف يتقػػخـ اةقت ابػػةع بػػكؿ تشػػةيؿ الا  ػػ   كقػػخ تقػػخـ اث ثػػا اقت بػػةع أكلاػػة  تشػػةيؿ الاكياػػ م "فػػةلت  ةي
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 ضػكان   2>إلػى  ;;تػ اك  أ ضػةالق اػة اػيف يكان  أك ا  ػ   ضػ 92إلػى  ;8ا    يت اك  أ ضةالق اػة اػيف 
نػػةف" فةػػ م كأقيػػ ان اقتػػ ا  اػػاف يشػػةؿ الا  ػػ  اػػف ةةفػػا أ ضػػة  ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخمأ كتانػػى "ةػػكفب أ

تشػػةيؿ ا  ػػ  اصػػة   كأبػػةؿ الاكضػػكع إلػػى  نػػي  ال اليػػا اللةاػػا "يػػةف اليةاػػكف" ر ػػ ا  اشػػةك اع كالتقػػخـ 
 أ;822ااش كع إلى ال اليا اللةاا ااا ع كقع ااةف كق ؿ خك م انلقةخ ة

-أكضبع الاشةك اع التب أ  ا ة  ني  ال اليا اللةاػا اػع البةكاػةع كالانظاػةع  يػ  البةكايػا ك 
تاػػةيف الاكاقػػػؼ اػػيف أ  ايػػا ةةنػػػع تطةلػػ  اػػاف يةػػػكف  -تػػب شػػة ةع فياػػػة الانظاػػا الل ايػػا لبقػػػكؽ ارناػػةفكال

ا  ػػ  بقػػكؽ ارناػػةف  ينػػا ف  يػػا ل  اليػػا اللةاػػا  كقةضػػلةن ر  ا اتاػػة  كأق يػػا اناػػة الك يػػةع الاتبػػخم التػػب 
ف الػخكلب  ةاػة طةلاػع  ةلايػا ةةنع تطةل  ااف يةكف الا    ال خيخ  ينا  نيايا ي قػى لااػتكل ا  ػ  اراػ

اػػػاف ي فػػػع الا  ػػػ  تقػػػة ي ق إلػػػى ال اليػػػا اللةاػػػا ايناػػػة طةلاػػػع ارق يػػػا كاناػػػة أيضػػػةن الك يػػػةع الػػػخكؿ ار ضػػػة  
الاتبخم ا فع التقػة ي  إلػى ا  ػ  اراػف  كاةلناػاا للػخخ أ ضػة  ا  ػ  بقػكؽ ارناػةف فةةنػع  نػةؾ اطةلاػا 

 ضػػػكان فقػػػطأ  92اقصػػػ  اللضػػػكيا   ػػػى  اة ةةنػػػع  نػػػةؾ اطةلاػػػايناػػػ  أك أةثػػػ   ضػػػكان  9;اػػػاف يةػػػكف اللػػػخخ 
كاةلناػػاا ل تصػػكيع  نتقػػة  أ ضػػة  الا  ػػ  ات اػػع ار  ايػػا إلػػى انتقػػة  ار ضػػة  فػػب الا  ػػ  ال خيػػخ 
اةر  ايػػػا الااػػػيطا خاقػػػؿ ال اليػػػا اللةاػػػا  ايناػػػة نػػػةخع ارق يػػػا اػػػاف يػػػتـ ا نتقػػػة   ػػػف ط يػػػؽ ث ثػػػب أ ضػػػة  

  ال اليا اللةااأ 
اشػػػةك اع خااػػػع قااػػػا شػػػاك  تكصػػػؿ  نػػػي  ال اليػػػا اللةاػػػا إلػػػى بػػػؿ كاػػػط كتقػػػخـ ااشػػػ كع قػػػ ا  تػػػـ كالػػػخ 

    ا تاةخقأ

خكلا  ضك تنتقااة أ  ايا أ ضة  ال اليا اللةاا اة قت اع الاػ م الااةشػ   19كيتالؼ الا    اف 
ار ضة    ػى أف تػكزع كاشةؿ ف خل  كتقضع إ  ا اع اللضكيا لقة خم التكزيع ال ة افب اللةخؿ لةؿ الخكؿ 

لا اك ػػا  1ل ا اك ػػا اااػػيكيا   61 ضػػكا ل ا اك ػػا ارف يقيػػا   61 مقاعذذد المجمذذس عمذذى النحذذو ال ذذال :
يػا أ ضػة  كتاتخ فتػ م ك  اة الة ايا كخكؿ أق لك لا اك ا أك   9لا اك ا أا يةة ال تينيا   1اة الش قيا  ك أك  

فػػػت  اػػػة   ضػػػكيا  ك ااةشػػػ م الػػػخ شػػػةؿ ك يتػػػيف اتتػػػةليتيف  ػػػكز إ ػػػةخم انتقػػػةااـ يالا  ػػػ  ثػػػ   اػػػنكاع ك  
الا  ػػػ  أاػػػةـ  ايػػػع الػػػخكؿ ار ضػػػة  فػػػب اراػػػـ الاتبػػػخم  كت ا ػػػب الػػػخكؿ ار ضػػػة  لػػػخل انتقةااػػػة أ ضػػػة  
الا  ػػ  إاػػاةـ الا شػػبيف فػػب تلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كاػػة قػػخاكق لاػػ ق البقػػكؽ اػػف تا  ػػةع كاػػة أاػػخكق 
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ز ل  اليػػا اللةاػػا أف تقػػ    اا  ايػػا ث ثػػب ار ضػػة  البةضػػ يف كالػػ يف يبػػؽ لاػػـ ت ة اػػة اػػف التزااػػةع  كي ػػك 
التصػػكيع  تل يػػؽ بقػػكؽ  ضػػكيا الا  ػػ  التػػب يتاتػػع ااػػة أم اػػف أ ضػػةنه إ ا اػػة ا تةػػ  انتاةةػػةع  اػػياا 

  أ كانا يا لبقكؽ ارناةف
ز كباةيػا بقػكؽ ارناػةف  تق   أيضػةن أف يتب ػى ار ضػة  الانتقاػكف فػب الا  ػ  اػا  ى الالػةيي  فػب تلزيػك 

كأف يتلةكنكا اع الا    تلةكنةن ةةا ن كيقضػلكا ل اػتل اض ااك ػ  رليػا ا اػتل اض الػخك م الشػةاؿ قػ ؿ 
  فت م  ضكيتاـ  

تق   ة لؾ أف ي تاع الا    اةنتظةـ طكاؿ اللةـ  كأف يلقخ اة   يقؿ  ف ث   خك اع فب الانا  ايناة  ةاة
  تقػػؿ اػختاة  ػػف  شػ م أاػػةايع  كي ػكز لػػه  قػخ خك اع ااػػتثنةنيا  نػخ ا قتضػػة  انػػة   خك م  نياػيا  تاتػػخ فتػ م

اتطايػؽ لا  ػ   ػ كم   ػى قيػةـ ا   ى ط   اف أبخ أ ضة  الا     يبظػى اتاييػخ ث ػ  أ ضػة  الا  ػ  
قػ ؼ النظةـ الخاق ب ال م تلاؿ اه ل ةف ال اليا اللةاا  باػ  انطاةقػه  اػة لػـ تقػ   ال اليػا أك الا  ػ  

 لؾ  بقةن  كتق   أيضةن أف تاػتنخ اشػة ةا الاػ اقايف كالتشػةك  الاػـ  كاػف ضػاناـ الػخكؿ  يػ  ار ضػة  فػب 
الا     كالكةة ع الاتقصصا كالانظاةع البةكايػا الخكليػا ارقػ ل  كالاالااػةع الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف 

  ػػػػ  ا قتصػػػػةخم كا  تاػػػػة ب فضػػػػ ن  ػػػػف الانظاػػػػةع  يػػػػ  البةكايػػػػا إلػػػػى ت تياػػػػةع  اػػػػف ايناػػػػة قػػػػ ا  الا
  كالااة اػةع التػب ةةنػع تتالاػة ل نػا بقػكؽ ارناػةف  ااػة يةيػؿ >??9يكليه/تاكز  ;8الاال ف  99/>??9

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع نياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةـ ارةثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فلةليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ق الةيةنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةع  
بقيقػب   تق   أيضةن أف تتاـ طػ ؽ  اػؿ الا  ػ  اةلشػيةفيا كاللخالػا كالبيػةخ كأف تيضػب إلػى إ ػ ا  بػكا  ةاة

تتل ػؽ اةلتكصػيةع كاتنييػ  ة  ةاػة تاػا  ا اا  اي  ا  انةقشةع اتةالا  بقػكأف تةكف قةناا   ى النتةن   كت
 اةلتية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الاكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ب اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا اع كااليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةع القةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

تق   ة لؾ أف ياتل ض الا    أ اةله كط يقا  ا ه الخ قاػ  اػنكاع اػف إنشػةنه  كأف يقػخـ تق يػ ان  ػف  ك
 أ ال اليا اللةاا لؾ   ى 

-خكؿ   ايػػػا الضػػػكيا الا  ػػػ   تػػػكن  ػػػخم  ػػػف فػػػكز  7/1/6771فػػػى-كأاػػػي ع نتػػػةن  ا نتقةاػػػةع 
 الاا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الل ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكخياو-الابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يف-ار خف- ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتب-ال زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

تػػػـ انتقػػة  اصػػػ  ضػػاف الا اك ػػا ارف يقيػػػا  كقطػػ  ضػػػاف  69/1/6779كفػػى الػػخك م الثةنيػػػا ل ا  ػػ  فػػب 
كيلاػػؿ الا  ػػ  اصػػك م بيةخيػػا كاكضػػك يا كينػػال  ػػف ا نتقةنيػػا التاػػخا أاػػ ك   ا   ػػ الا اك ػػا اااػػيكياأ
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كتلزيػز التناػيؽ اليلػةؿ لبقػكؽ ارناػةف الاخنيػا كالايةاػيا ااكضػةع البكا  كالتلةكف الػخكلييف ااػخؼ الناػكض 
  كا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا كالبؽ فب التناياأ

 باألعمال ال الية: ويخ ص المجمس الدول  لحقوق اإلنسان

ا ضػػط ع ا ايػػع ااػػةـ كااػػالكليةع ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف كاللاػػؿ   ػػى تباػػيناة كت شػػيخ ة كالبيػػةظ   ػػى  -أ
  أنظةـ ار  ا اع القةصا كار  ا اع الاتل قا اةلشةةكل

 قػػػػػػػكؽ ارناػػػػػػػةف ال اػػػػػػػياا كالانا يػػػػػػػاأتلزيػػػػػػػز كباةيػػػػػػػا بقػػػػػػػكؽ ارناػػػػػػػةف كالةل ػػػػػػػا بػػػػػػػة ع انتاػػػػػػػةؾ ب - 
اػػةلتثقيؼ كالتل ػػيـ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف فضػػ   ػػف القػػخاةع ا اتشػػة يا كالااػػة خم الينيػػا الناػػكض  -ا

  اةلتشةك  اع الخكؿ ار ضة  اةلا   أ
  اع الصػػػػػػ ا اا ػػػػػػػةؿ بقػػػػػػػكؽ ارناػػػػػػػةفأ إقةاػػػػػػا البػػػػػػػكا  اػػػػػػػيف الػػػػػػػخكؿ ار ضػػػػػػة  فػػػػػػػب ةػػػػػػػؿ الاكضػػػػػػػك ةع-خ
 ب لبقكؽ ارناةفأتقخيـ تكصيةع إلى ال اليا اللةاا ااخؼ تطكي  القةنكف الخكل-ق
 لاكاثيػػػػػػػػػػػػػػؽ الخكليػػػػػػػػػػػػػػا لبقػػػػػػػػػػػػػػكؽ ارناػػػػػػػػػػػػػػةفأالػػػػػػػػػػػػػػخكؿ اةلتزااةتاػػػػػػػػػػػػػػة ااك ػػػػػػػػػػػػػػ  اكفػػػػػػػػػػػػػػة  اتةالػػػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػػػخل -ك
إقةاػػا البػػكا  كالبػػ    ػػى التلػػةكف الػػخكلب لانػػع بػػخك  انتاةةػػةع لبقػػكؽ ارناػػةف كا اػػت ةاا اػػ يلة فػػب -ز

  البة ع الطة نا الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ
  اة يتل ؽ اااالكليتاة ت ةق ايكضيا اراـ الاتبخم لبقكؽ ارناةفأيبؿ ابؿ ل نا بقكؽ ارناةف في- 
الااػػػةكام فػػػب التلػػػةكف كاللاػػػؿ اػػػيف البةكاػػػةع كالاالااػػػةع الكطنيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف كانظاػػػةع الا تاػػػع -ط

  الاخنبأ
تقػػػخيـ تكصػػػيةع تتل ػػػؽ اتلزيػػػز كباةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف  كتقػػػخيـ تق يػػػ  اػػػنكم إلػػػى ال اليػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ -ل
  تبخمأالا

  الدولية لحماية حقوق اإلنسانالنوعية اآلليات ثالثا : 

 ان أنشػاع اراػـ الاتبػخم  ػخخ اع الص ا ار  نةع كالاكاثيؽ الخكليا فى اة ض باةيا بقكؽ ارناةف كالكا خم 
  لاةأ   ق االيةع  ى  صخ ااتثةؿ كتطايؽ  الخكؿ ار ضة ك اف االيةع لنش  الةيي  بقكؽ ارناةف 

  مجنة المعنية بالقضاء عمى ال مييز العنصري:ال -1
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ا تاػػػػخع ال اليػػػػا اللةاػػػػا "ا تيةقيػػػػا الخكليػػػػا ل قضػػػػة    ػػػػى  ايػػػػع أشػػػػةةؿ التاييػػػػز  6711فػػػػب  ػػػػةـ 
 خكلاأ 69خقع   ياة الخ أف ص 6717اخأ نية  ة فب  ةـ اللنص م" كالتب 

لب  ةن  تكضي  التزااةع الخكؿ ارط اؼ   نصع ا تيةقيا   ى إنشة  ل نا القضة    ػى التاييػز  كا 
اللنصػػػ م لا اقاػػػا كااػػػتل اض التػػػخااي  التػػػػب تتقػػػ  ة الػػػخكؿ ل كفػػػة  اةلتزااةتاػػػػة ااك ػػػ  اتيػػػةؽ ابػػػخخ لبقػػػػكؽ 

 ارناةفأ 

قايػ ا اػػف  كم القصػػةؿ الق قيػػا ال فيلػا الاشػػاكخ لاػػـ اػةلت  خ كالنزا ػػا تنتقػػااـ الػػخكؿ  61تتػالؼ ال  نػػا اػػف ك 
 ارط اؼ فب ا تيةقيا أ ضة  ال  نا لاخم أ اع انكاعأ 

فأ كي ا ى فب تةػكيف ال  نػا ة ضة    ى فت اع فةص ا اختاة انتكت  ل ا نتقةاةع لنصؼ  خخ ار
كضػػػلع فػػػب كقػػػخ  ت ػػػؼ البضػػػة اع كالػػػنظـ القةنكنيػػػاأ ؽ اللػػػةلـ ال ة افيػػػا   كةػػػ لؾ اقالتاثيػػػؿ اللػػػةخؿ لانػػػةط

ا تيةقيػا ث ثػا إ ػػ ا اع لتاةػيف ال  نػػا الالنيػا اػػف ااػتل اض القطػػكاع القةنكنيػا كالقضػػةنيا كارخا يػا ك ي  ػػة 
  م ك ب  اف القطكاع التب تتق  ة الخكؿ اصك م ف خيا ل كفة  اةلتزااةتاة ااةةفبا التاييز اللنص

ك ػػك  أف تقػػـك  ايػػع الػػخكؿ التػػب تصػػخؽ   ػػى ا تيةقيػػا أك تنضػػـ إلياػػة اتقػػخيـ تقػػة ي  خك يػػا إلػػب ال  نػػا -أ
 أ الالنيا

 أتك يه الشةةكم اف خكلا إلب أق ل - 

كل إلػػب ضػػبةية ل تاييػػز اللنصػػ م شػػةيػػخ كف أناػػـ أك ا اك ػػا اػػف ارشػػقةص  اػػة أف يقػػخـ فػػ خي ػػكز   -ا
أ ك  ي ػكز القيػةـ اػ لؾ إ  إ ا ةةنػع الخكلػا الالنيػا ط فػة فػب ا تيةقيػا كأ  نػع أناػة لتاـال  نا الالنيا ضخ خك 

 تلت ؼ اةقتصةص ال  نا الالنيا ات قب اثؿ   ق الشةةكمأ

  :HRCالمجنة المعنية بحقوق اإلنسان  -2

ايا " تتالؼ اف اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالاية 61 ينا تلةقخيا انشام طاقة ل اةخم  ى 
   ك لؾ   ى النبك التةلى اف ثاةنيا  ش   ضكا  كتتكلى الكظةنؼ الانصكص   ياة
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اػف اللاػخ الػخكلب القػةص اػةلبقكؽ الاخنيػا كالايةاػيا " تتلاػخ الػخكؿ ارطػ اؼ فػب  17كفقة ربةػةـ الاػةخم  -أ
الالتػ ؼ ااػة فيػه   ك ػف التقػخـ    ا اللاخ اتقخيـ تقة ي   ف التخااي  التب اتقػ تاة كالتػب تاثػؿ إ اػة  ل بقػكؽ

لتاتع اا ق البقكؽ " فينه يتليف   ى ال  نا الالنيا ابقكؽ ارناةف أف تنظ  فب التقة ي  الخك يا االاب ز فب 
  أ"الاقخاا اف الخكؿ ارط اؼ

أاػةايع _ كابػخم فػب نيكيػك ؾ   اػة    اتلقخ ال  نا فب اللةخم ث   خك اع فػب الاػنا اػخم ةػؿ اناػة ث ثػ - 
نكفاا وأ كتااؽ ةؿ خك م  خك م لاخم أااكع لي يقياة اللةا يف   -كأةتكا   فب  نيؼ   يكليككاثنتنةف أا يؿو  -

 ي يؽ اللاؿاركؿ  ال اةنؿ الاقخاا ااك   الا كتكةكؿ ا قتية م الا بؽ اةللاخ  كيتنةكل اللاؿ   يتنةكؿ ف يؽ
 أ و 17اك   الاةخم الاتل قا اا اةؿ ال  نا الثةنب الااةنؿ ا

 أيػة اشػاف  16 بػكالىـ 6771يكليػك  16 -ـ 6776أ اط   6كا تاخع ال  نا ق ؿ اليت م اة ايف 
خكف أف تصػخ  ا  ػةن  66ةاػة أكقيػع النظػ  فػب  ةن ا  ػ 16ا  ػةع ك ػخـ قاػكؿ  1قاػكؿ الا  ةع  كأ  نع 

اػف الا كتكةػكؿ ا قتيػة م الا بػؽ اةللاػخ " تقػـك  1اػف الاػةخم  1 م  ااب اشاناة ااك ػ  اليقػق ا  ال  نا أم 
لب الي خ"أ   ال  نا اي اةؿ ال أم ال م انتاع إليه إلب الخكلا الط ؼ الالنيا كا 

قػػ ؿ الػػخك م ال االػػا كالاػػاليف ا تاػػخع ال  نػػا  ػػخخا اػػف الاقػػ  اع ال اايػػا إلػػب ايػػةف ط انػػؽ اتةالػػا ك 
ـ التػػػخااي  تليػػػيف الاػػػيخ/ اةةاػػػكيؿ يةلػػػخيف   ةنػػػخا و اقػػػ  ا قةصػػػة لاتةالػػػا الا بظػػػةع القتةايػػػا  كتشػػػاؿ أ ػػػ

طاقػع ال  نػا  ااػا كالاػاليف كالاةخاػا كالاػاليفكقػ ؿ الػخك م القة الا بظةع القتةايا الصةخ م  ف ال  ناأ
تقػػ تاة فنظػػ ع فػػب التػػخااي  التػػب ا  اػػع الػػخكؿ التػػب لػػـ ت اػػؿ تقة ي  ػػة ركؿ اػػ م ار ػػ ا  ال خيػػخ فػػب التلةاػػؿ

 أكابخ   ةااية اخكف تق ي  ك  كفخ  أاة فب بةلا اك ينةـ فاخكف تق ي  كلةف ابضك  كفخ

  المجنة المعنية بالحقوق االق صادية واالج ماعية والثقافية: -3

اللاػػخ الػػخكلب القػةص اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػا صػػ ابا   ػػى إنشػػة  ل نػػا لػـ يػػنص 
ا قتصػػةخم كا  تاػػة ب التػػةاع لألاػػـ الاتبػػخم فػػب أ اةلػػه التػػب يقتضػػياة اللاػػخأ كقػػخ اػػلى لااػػة خم الا  ػػ  

اراػػ   اػػف انػػخكايف لػػخم فػػب اػػةخم تةػػكف اػػؿ ف يػػؽ  إلػػب  الا  ػػ  فػػب الاػػخ  إلػػب الناػػكض اك يتػػه ااػػتنةخان 
  كفضػؿ الخن  اف قا ا  بةكاييف  ايخ أف الا  ػ  ق ػص إلػب أف  ػ ق الت تياػةع  يػ  ا ضػيا ثـ الا     
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اخ  اف  لؾ إنشة  ل نػا انػةظ م اػف ك ػكق  خيػخم ل صػخ ا اتثػةؿ ل لاػخ الػخكلب القػةص اػةلبقكؽ ا قتصػةخيا 
  كا  تاة يا كالثقةفياأ

تتةػػكف ال  نػػػا اػػػف ثاةنيػػػا  شػػ   ضػػػكا اػػػف القاػػػ ا  الالتػػػ ؼ اةيػػة تاـ فػػػب ايػػػخاف بقػػػكؽ ارناػػػةف ك 
 ة افب اللةخؿ كتاثيؿ اقت ؼ أشةةؿ الػنظـ ا  تاة يػا لتكزيع ال  ى أف ي ا ى ايلا كف اصيتاـ الشقصيا  

كالقةنكنيا  كتبقيقة لا ق الةةيا   يكزع قااا  شػ  اقلػخا اةلتاػةكم اػيف الا اك ػةع ارق يايػا ايناػة تقصػص 
ينتقػػ  ك  الاقة ػػخ الػػث   ارضػػةفيا كفقػػة ل زيػػةخم فػػب ا اػػكع  ػػخخ الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب ةػػؿ ا اك ػػا إق يايػػاأ

م كا  تاة ب أ ضة  ال  نا اة قت اع الا م اػف قةناػا اااػاة  ارشػقةص الػ يف ت شػباـ الا    ا قتصةخ
  الخكؿ ارط اؼ فب اللاخ الخكلب القةص اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفياأ

الػػخكؿ ارطػػ اؼ فػػب اػػف التقػػة ي  الاقخاػػا  اػػع الا  ػػ  تق يػػ ا  ػػف أنشػػطتاة لنظػػ ق  ت فػػع ال  نػػا إلػػبك 
تقخـ اةقت ابةع كتكصيةع  اع طةاع  ةـ   ى أاػة  نظ  ػة فػب  ػ ق التقػة ي  كالتقػة ي  الاقخاػا اػف اللاخ  كت

الكةػػػػة ع الاتقصصػػػػا اةيػػػػا ااػػػػة خم الا  ػػػػ  فػػػػب ا ضػػػػط ع اااػػػػالكليةته   ك  اػػػػياة ااػػػػالكليةته ااك ػػػػ  
اػػػيف البػػػيف  اػػػف اللاػػػخ " ل ا  ػػػ  ا قتصػػػةخم كا  تاػػػة ب أف يقػػػخـ إلػػػب ال اليػػػا اللةاػػػا 66  66الاػػػةختيف 

كالبيف تقة ي  تشتاؿ   ى تكصيةع  اع طايلا  ةاا كاك زم اف الال كاةع الكا خم اػف الػخكؿ ارطػ اؼ فػب 
  ا اللاخ كاف الكةػة ع الاتقصصػا بػكؿ التػخااي  الاتقػ م كالتقػخـ الابػ ز   ػى ط يػؽ ةيةلػا تلاػيـ ا ا ػةم 

 تاػة ب ااػت  ة  نظػػ   ينػةع اراػـ الاتبػػخم البقػكؽ الالتػ ؼ ااػة فػػب  ػ ا اللاػخ" " ل ا  ػػ  ا قتصػةخم كا 
ارق ل ك ينةتاة الي  يا   كالكةة ع الاتقصصا الالنيا اتكفي  الااة خم التقنيا   إلب أم ااػةنؿ تنشػا  ػف 

ةػػؿ فػػب ا ػػةؿ اقتصةصػػه     التقػػة ي  الاشػػة  إلياػػة فػػب  ػػ ا ال ػػز  اػػف اللاػػخ كياةػػف أف تاػػة خ ت ػػؾ ار اػػزم
ا اتقػػة  تػػخااي  خكليػػا اػػف شػػاناة أف تاػػة خ   ػػى فلةليػػا التنييػػ  التػػخ ي ب لاػػ ا   ػػى تةػػكيف  أم بػػكؿ ا ناػػ

 اللاخ"أ 
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 61ا تاخع ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم اتيةقيا القضػة    ػى  ايػع أشػةةؿ التاييػز ضػخ الاػ أم فػب 
اف ا تيةقيا   ى إنشة  ل نا  69تنص الاةخم ك ـأ 6716ااتاا   1ة  فب ـ  كخق ع بيز الني6797خيااا  

ل قضة    ى التاييز ضخ الا أم لا اقاا تنيي  نصكصاة "اف أ ؿ خ ااا التقخـ الاب ز فب تنيي    ق ا تيةقيا  
انكاعأ ك  ـ أف قاي ا ينتقاكف لاخم أ اع  61اف ا تيةقيا  تتالؼ ال  نا اف  69ككفقة لاة  ة  انص الاةخم 

ار ضػػة  ت شػػباـ بةكاػػةتاـ فػػيناـ يلا ػػكف اصػػيتاـ الشقصػػيا كلػػي  اصػػيتاـ انػػخكايف أك ااث ػػيف لا ػػخاناـ 
اشػػةؿ ا بػػكظ  ػػف  ةن تةػػكيف ال  نػػا الالنيػػا اةلقضػػة    ػػى التاييػػز ضػػخ الاػػ أم  اقت يػػاػػف ثػػـ  ياػػخك  ارصػػ ياأ

ارناػةفأ فةل  نػا تتةػكف ة اػة كانػ  إنشػةناة اػف تةكيف اةقب االيةع التلةقخيا ارقػ ل القةصػا اباةيػا بقػكؽ 
 كابخأ  ضك الناة   فياة  خا 

تلاػػؿ ال  نػػا ةنظػػةـ  صػػخ لا اقاػػا تنييػػ  ا تيةقيػػا اػػف  ةنػػ  الػػخكؿ التػػب صػػخقع   ياػػة أك انضػػاع ك 
اػخم اف ا تيةقيا  ت تاع ال  نا فب خك م  ةخيا   نيا لاخم أاػاك يف اػنكيةأ ك ػ ق ال 67إلياةأ كااك   الاةخم 

 ػػػب أقصػػػ  كقػػػع ا تاػػػةع ام ل نػػػا انشػػػام ااك ػػػ  الة ػػػخم لبقػػػكؽ ارناػػػةف   كتقػػػكـ اقػػػخاتاة شػػػلاا اراػػػـ 
  لاتبخم ل ناكض اةلا أمأا

تنظ  ال  نا الالنيا فب تق ي  ةػؿ خكلػا طػ ؼ ك لػؾ فػب  ضػكف اػنا كابػخم اػف اػخ  نيػة  ا تيةقيػا ك 
ي  تقخاه خكلا ط ؼ  ةؿ أ اع انكاع   ى ارقؿ  فب بؽ   ق الخكلاأ ةاة تنظ  ال  نا الخ  لؾ  فب ةؿ تق  

 كة اة ط اع ال  نا اناة  لؾأ

   كف يقػػة  اػػؿليتػػ م اػػة قاػػؿ الػػخك مف يػػؽ  اػػؿ  كاةيػػا تاػػايؿ  ا اػػة   أنشػػاع ال  نػػا ث ثػػا أفػػ ؽ  اػػؿ  ػػب 
 أ خاناةف  يلقخاف ا تاة ةع أثنة  الخك م اللةخيا ل  نا

ينظػػ    ايناػػة ةؿ ال  نػػا كيقتػػ   الاػػاؿ كالكاػػةنؿاراػػ اع اا اػػ اركؿ فػػب اػػايؿ ككاػػةنؿف يػػؽ اللاػػؿ ينظػػ  ك  
اػف ا تيةقيػػا التػب تقػكؿ ل  نػػا اػ طا تقػخيـ اقت ابػػةع  66اػؿ الثػةنب فػػب اػاؿ ككاػةنؿ تنييػػ  الاػةخم الي يػؽ الل

 كتكصيةع  ةاا اشاف تنيي  ا تيةقياأ 

  :CATلجنة مناىضة ال عهيب  -5
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اتيةقيػػػا انة ضػػػا التلػػػ ي  ك يػػػ ق اػػػف ضػػػ ك  الالةا ػػػا أك  ا تاػػػخع ال اليػػػا اللةاػػػا لألاػػػـ الاتبػػػخم
خقع ـ صػ6779أةتػكا   16بتػى تػة يا ك ـأ 6711خياػاا   67اللقكاا القةايا أك ال إناةنيا أك الااينػا فػب 

خكلػاأ كااقتضػى  11ا    خخ الخكؿ ارط اؼ فب الا كتكةػكؿ ا قتيػة م ل تيةقيػا ك خكلا   611  ى ا تيةقيا 
ـأ كتتالؼ ال  نػا 6711ينةي   6 ق ا تيةقيا أنشنع ل نا انة ضا التل ي  كاخأع  ا اة فب اف   69الاةخم 

  انكاع قةا ا ل ت خيخأ اكاطنب الخكؿ ارط اؼ ليت م أ اعقا ا  اف  ماف  ش  

تلقخ ال  نا خك تيف  ةخيتيف فػب الاػناأ كي ػكز اػع  لػؾ الػخ كم إلػب خك اع قةصػا اقػ ا  اػف ال  نػا ك 
 ةلايا ار ضة  أك ط   خكلػا طػ ؼ فػب ا تيةقيػاأ كتنتقػ  ال  نػا اػف اػيف أ ضػةناة  نياػة انة    ى ط   

  كث ثا نكا  ل  ني  كاق  اأ كينتق  الاةت  الاةكف   ى   ا النبك لاخم انتيف قةا ا ل ت خيخأ

كي كز ل  نا أف تخ ك الكةة ع الاتقصصػا كانظاػةع اراػـ الاتبػخم الالنيػا كالانظاػةع البةكايػا 
الخكليػػػػا كارق يايػػػػا كالانظاػػػػةع  يػػػػ  البةكايػػػػا التػػػػب تتاتػػػػع اةلصػػػػيا ا اتشػػػػة يا لػػػػخم الا  ػػػػ  ا قتصػػػػةخم 
كا  تاة ب إلب أف تكافياة اال كاةع ككثةنؽ كايةنةع ةتةايا تتل ؽ اةر اةؿ التب تضػط ع ااػة ال  نػا تطايقػة 

  الاتبخم تق ي ا انكية  ف أنشطتاةأ ل تيةقياأ كتل ض ال  نا   ى الخكؿ ارط اؼ كال اليا اللةاا لألاـ

اػػػف ا تيةقيػػػا تقػػػخـ ةػػػؿ خكلػػػا طػػػ ؼ إلػػػب ال  نػػػا   ػػػف ط يػػػؽ اراػػػيف اللػػػةـ لألاػػػـ  67كطاقػػػة ل اػػػةخم 
الاتبخم  تقة ي   ف التخااي  التب اتق تاة تنيي ا لتلاخاتاة ااقتضى ا تيةقياأ كيقخـ التق ي  اركؿ فػب  ضػكف 

ا تيةقيا اةلنااا ل خكلا الط ؼ الالنياأ كتقخـ الخ  لؾ تقة ي  تةاي يػا اػ م ةػؿ انا كابخم ا تاة ا اف اخ  نية  
 أ اع انكاع  ف  ايع التطك اع ال بقاأ كي كز ل  نا أف تط   تقخيـ تقة ي  كايةنةع أق لأ

  :CRCلجنة حقوق ال فل  -6

نػػكفاا   67الاػػال ف  61/11ا تاػػخع ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم اتيةقيػػا بقػػكؽ الطيػػؿ فػػب ق ا  ػػة 
  خكلاأ 676ـ  ا    خخ الخكؿ ارط اؼ فب ا تيةقيا 6771نكفاا   61ـ   كاتة يا 6717

كلةػػػ ض خ ااػػػا التقػػػخـ الػػػ م أب زتػػػه الػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب   اػػػف ا تيةقيػػػا 11نةخا لػػػنص الاػػػةخم ااػػػتك  
تتػالؼ اػف  شػ م ك بقػكؽ الطيػؿ ع ال  نػا الالنيػا انلاخع ااة فب   ق ا تيةقيا  أنشااتيية  ا لتزااةع التب ت

الػػػخكؿ كاػػػ  ـ أف قاػػػ ا  اػػػف  كم الاةةنػػػا ال فيلػػػا كالةيػػػة م الالتػػػ ؼ ااػػػة فػػػب الايػػػخاف الػػػ م تةطيػػػه ا تيةقيػػػاأ 
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ا  تاػػة  كي ا ػػى فػػى اصػػيتاـ الشقصػػيا  إ  أناػػـ يلا ػػكف أ ضػػة  ال  نػػا اػػف اػػيف   ةية ػػة تقتػػة  ارطػػ اؼ 
ـ  أشػػة  اراػػيف 6776اػػاتاا   61كاتػػة يا  لػػنظـ القةنكنيػػا ال نياػػياأالتكزيػػع ال ة افػػب اللػػةخؿ كةػػ لؾ ااػػخأ ا

اةػ ض زيػػةخم  661خكلػػا طػ ؼ فػب ا تيةقيػػا الخكليػا اػف أصػػؿ  667اللػةـ لألاػـ الاتبػػخم اانػه قػخ ت قػػى تكقيػع 
   خخ أ ضة  ال  نا الالنيا ابقكؽ الطيؿ اف  ش م إلب ثاةنيا  ش  قاي اأ

خ الػخكؿ الاصػخقا   ػى الا كتكةػكؿ ا قتيػة م  تيةقيػا بقػكؽ ـ  كصؿ  خ6779أةتكا   16اتة يا ك 
خقػػؿ الا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م  تيةقيػػا ك  خكلػػاأ 667الطيػػؿ اشػػاف إشػػ اؾ ارطيػػةؿ فػػب النزا ػػةع الااػػ با  إلػػب 

ـ كاتة يا 6776فا اي   66بقكؽ الطيؿ اشاف ايع ارطيةؿ كاةة  ارطيةؿ كالاكاخ اراةبيا بيز التنيي  اتة يا 
خكلػػػاأ كا تاػػػخع ال اليػػػا اللةاػػػا الا كتكةػػػكليف  661ـ ا ػػػ   ػػػخخ الػػػخكؿ الاصػػػةخقا   يػػػه 6779ةتػػػكا  أ 16

يكنيك  1ـ كفت  اة  التكقيع كالتصخيؽ   يااة اتة يا 6777اةيك  61اتة يا  11/611ا قتية ييف فب ق ا  ة 
 ـأ 6777

 : CMWالمجنة المعنية بحقوق العمال المياجرين  -7

ـ ا تيةقيػػػػا 6777خياػػػػاا   61الاػػػػال ف  611/ 11الاتبػػػػخم اق ا  ػػػػة اػػػػا لألاػػػػـ لةا تاػػػػخع ال اليػػػػا ال
ـ  ق  إيخاع صؾ 6771يكليك  6فب  لياخأ نية  ة يف كأف اخ أا  ـالخكليا لباةيا بقكؽ  ايع اللاةؿ الااة   

يػز اف   ق ا تيةقيا كاا  خ خقكلاة ب 96كااقتضى الاةخم  ـأ6771اة    61التصخيؽ اللش يف   ياة فب 
النيػػة  تاػػخأ ال  نػػا الالنيػػا  ا اػػةأ كتتػػالؼ ال  نػػا اػػف  شػػ م قاػػ ا أ كتنتقػػ  الػػخكؿ ارطػػ اؼ اط يػػؽ ا قتػػ اع 

كقػػخ  اػػنكاع قةا ػػا ل ت خيػػخأ ليتػػ م أ اػػعك لػػؾ  اػػيف اكاطنياػػة الاػػ م أ ضػػة  ال  نػػا الػػ يف ي ػػ  أف يةكنػػكا اػػف
ـ 6779أةتػكا   16أفػ اخ أاػ  ـ بتػى تػة يا صةخقع   ى ا تيةقيا الخكليا لباةيا بقػكؽ اللاػةؿ الااػة  يف ك 

اػػالا كث ثػػكف خكلػػا اػػف ايػػناـ اػػتا اػػف الػػخكؿ الل ايػػا  ػػب  ال زانػػ   اصػػ   الاةػػ    ال اة ي يػػا الل ايػػػا 
 أ ال يايا  اك ية  اك يتةنية 

 وسائل اآلليات النوعية الدولية ل عزيز حقوق اإلنسان :
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يػز بقػكؽ ارناػةف   ػى ت قػى تقػة ي  خك يػا اػف الػخكؿ تلتاخ االيةع النك يا الخكليػا فػى  اكخ ػة لتلز 
ار ضة  اشاف التقػخـ الػ ل أب زتػه اشػاف تلزيػز بقػكؽ ارناػةف فػى ا ػةؿ  اػؿ ال  نػا الالنيػا   كفياػة ي ػى 

 إ  ا اع  اؿ ال  ةف فى   ا الشاف   

ل ػػخكؿ ارطػػ اؼ أاػػةـ إف الااػػةخم التك يايػػا الاتل قػػا اشػػةؿ كابتػػكل التقػػة ي  الخك يػػا  مضذذمون ال قذذارير: -أ
ال  ػػةف التلةقخيػػا   تقتصػػ    ػػى الال كاػػةع الػػكا خم فػػب التقػػة ي  التػػب تشػػي  إلػػب ار ػػ ا اع الاتقػػ م أك إلػػب 

للاػكخ التقخـ الابػ ز فياػة يتل ػؽ اػةلبقكؽ الاقت يػا الالتػ ؼ ااػة ك ػف أيػا  كااػؿ ياةػف أف تػالث    ػى تنييػ  ا
ف ةػػؿ الػػخكؿ ارطػػ اؼ ا زاػػا اتقػػخيـ ةػػؿ الال كاػػةع الضػػ ك يا لاػػة ف ال  ػػةف  أع أإكا تيةقيػػةع الخكليػػا   اػػؿ 

   ػ ق الػخكؿ التزااةتاػة ااقتضػى اللاػكخ كا تيةقيػةع يػاخل تني ةلتبقيؽ فبابتى تاتطيع أف تقكـ اشةؿ ا يـ  
   الخكلياأ

ب إف الااػػةخم التك يايػػا القةصػػا اشػػةؿ كابتػػكل ار ػػزا  ا اػػتا ليا لتقػػة ي  الػػخكؿ ارطػػ اؼ   كالتػػ
الاػةةف   ةةلقصػةنص ض ك تاتاخؼ إ طة  صك م كاضػبا  ػف كضػع الخكلػا الطػ ؼ اػكا  فياػة يتل ػؽ اػةر  

 افيػػا ال نياػػيا ل ا ػػخ كاػػةةنه   كالاالشػػ اع ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا   كةػػ لؾ الايةػػؿ  الخيا ارثنيػػا ك
ارناةف   كاة إ ا ةةنع قخ ا لع  بقكؽ يتضاف اة يتل ؽ اباةياالايةاب اللةـ  كارطة  القةنكنب اللةـ ال م 

الخكليػػػا الاكاثيػػؽ أيػػا  اػػكخ قةصػػا لزيػػةخم ك ػػى ال ااػػك  كالاػػػ طةع  اع الصػػ ا اةلبقػػةنؽ الػػكا خم فػػب شػػتى 
  الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ

ةاة ي خ الخ  لؾ الااةخم التك يايا الاتل قا اشةؿ كابتكل التقة ي  اركليػا كالخك يػا التػب ي ػ    ػى 
القػػػكؿ اػػػاف التقػػػة ي  الخك يػػػا التػػػب تقػػػخااة الػػػخكؿ  ياةػػػفرطػػػ اؼ تقػػػخيااة ااك ػػػ  الاكاثيػػػؽ الخكليػػػا  ك الػػػخكؿ ا

ارطػػ اؼ ل اينػػةع التلةقخيػػا اػػةراـ الاتبػػخم تاثػػؿ  ػػك    ا يػػا الا اقاػػا  كةثيػػ  اػػف الال كاػػةع التػػب تط ااػػة 
  ك ػػخي  اةلتنكيػػه أف رليػػةع نيػػا  نػػى  ناػػة ل اػػـ الايةاػػا الكطال  ػػةف التلةقخيػػا  ػػب فػػب البقيقػػا ال كاػػةع  

الباةيا الخكليا لبقكؽ ارناةف ااة فياة الاينةع التلةقخيا   تاػلى إلػب الااػة لا الخكليػا ل بةكاػةع كتلزيز ػة 
 الانةف لااة لا فلةلا ل بةكاةع اف  ةن  اكاطنياةأكتاينا   ى إتةبا الي صا أيضةن فبا   اؿ تلاؿ 
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اػيف النةبيػا اػة اينػةع التلةقخيػا اػةراـ الاتبػخم  يناةػب أف تبقػؽ تكازنػة إف التقة ي  اركليا كالخك يػا ل 
النةبيا اللا يا  ك لؾ  ا  إ  ا  ااتل اض ايصؿ قةنـ   ى أاة  ا يـ ل تطك اع ال ة يا  كيناةب ك النظ يا 

 أف ي فؽ اةلتق ي  القكانيف كاربةةـ القضةنيا  اع الص اأ

ا الاتالا فب ةؿ  ينػا اػف  ينػةع اراػـ الاتبػخم الالنيػا ا صػخ تنييػ   ا  اةلااة ا  النظر ف  ال قارير -ب
الة ػػخاع بقػػكؽ ارناػػةف   يبػػؽ لااث ػػب الػػخكؿ الاقخاػػا ل تقػػة ي  بضػػك    اػػةع ال  نػػا   اػػؿ إف بضػػك  ـ 
كاشة ةتاـ فب ت ؾ ال  اةع  نخاة ينظ  فب تقة ي  خكلاـ   ض ك يةف لضاةف إ  ا  بكا  انة  اع ال  نا أ 

ر ػػ ا  التػػةلب اشػػةؿ  ػػةـ  يػػخ ى ااثػػؿ الخكلػػا الطػػ ؼ إلػػب  ػػ ض التق يػػ  اياػػخا  تل يقػػةع ااػػتا ليا كيتاػػع ا
الاػػةاؽ ل ػػخك م  كالػػخ  لػػؾ تنظػػ   اللاػػؿ   ػػى قةناػػا الااػػةنؿ التػػب يضػػلاة ف يػػؽ اػػك زم كتقػػخيـ أم  خكخ ةتةايػػا

قػػةص الػػ خكخ الاقخاػػا ال  نػػا فػػب التق يػػ    ػػى أاػػة  ةػػؿ ا اك ػػا اػػف الاػػكاخ   رقػػ م فػػب ا  تاػػة  اشػػةؿ 
 كالاتل قا اقةناا الااةنؿأ

اػػػخا  الا بظػػػةع كالتل يقػػػةع  كيقػػػكـ  نػػػي  ال  نػػػا  ػػػةخم اػػػخ كم أ ضػػػة  ال  نػػػا إلػػػب تك يػػػه اراػػػن ا كا 
اصػػخخ ةػػؿ ااػػالا اػػف الااػػةنؿ  ثػػـ يػػخ ك ااث ػػب الخكلػػا الطػػ ؼ إلػػب الػػ خ فػػك ا   ػػى الااػػةنؿ التػػب   تتط ػػ  

اران ا ارق ل التب تاقى اةي   خكخ   ياة فيتـ تنةكلاة فب   اا  بقا  أك  ازيخا اف التيةي  أك الاب أ أاة
ياةػػف أف تةػػكف اكضػػكع ال كاػػةع إضػػةفيا تقػػخـ إلػػب ال  نػػا ةتةاػػاأ كر ضػػة  ال  نػػا ب يػػا ك  نػػخ ا قتضػػة   

صػا اتةالا ااةنؿ ابخخم فب ضك  ال خكخ الاقخاا   ى   ا النبكأ ةاة ي كز خ كم ااث ب الكةة ع الاتقص
 ك ي  ة اف الاينةع الخكليا  اع الص ا إلب الااة اا فب أيا ا ب ا اف ا ابؿ البكا أ

إف التقػة ي  الاقخاػا اػف الػخكؿ ارطػ اؼ    مشذاركة الوكذاالت الم خصصذة والمنظمذات غيذر الحكوميذة: -جذ
تاػػيف خاناػػة كاخقػػا بةلػػا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب الا ػػخ الالنػػب ك  تبػػخخ الا ػػة ع الالنيػػا اةلاشػػةةؿ   ك  يػػه فػػيف 
الال كاػػةع كاربصػػة اع الػػكا خم اػػف قاػػؿ الكةػػة ع الاتقصصػػا   ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  انظاػػا اللاػػؿ الخكليػػا   

اػػةنب   انظاػػا اراػػـ الاتبػػخم ل ت ايػػا كالثقةفػػا كالل ػػـك   اليكناػػػةكو   انظاػػا اراػػـ ا نػػةا  اراػػـ الاتبػػخم ارن
إلػػػب  ةنػػػ  الال كاػػػةع     انظاػػػا الت ػػػة م اللةلايػػػا ك ي  ػػػةالاتبػػػخم ل طيكلػػػا   اليكنياػػػيؼو    الانػػػؾ الػػػخكلب 

اكازيػا أك اخي ػا  الاقخاا اف قاؿ الانظاةع  ي  البةكايا اكا  ةةنع شيايا أك فب شةؿ تقة ي  يط ؽ   ياػة
 اييخم ل ةةيا اةلنااا ل  ةف التلةقخيا فب تقييااة ل كضع البقيقب فب الا خ الالنبأ تةكف 
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صػية ا   ػى الا ب ا الناةنيا اف ا ابؿ نظ  ال  ةف التلةقخيا فب التقػة ي   تنص  المالحظات الخ امية: -د
ف  ػةخم فتػ م ك يػزم   ػب اليػـك الػ م ي ػب اش كع ا بظةتاة القتةايا كا تاػةخقأ كلاػ ا الةػ ض تقصػص ال  ػة

الاقػػ   يقػػخـ اقتتػػةـ البػػكا   ل  اػػا اة قػػا رتةبػػا الي صػػا ر ضػػةناة لإل ػػ ا   ػػف ر اناػػـ اركليػػاأ الػػخ  لػػؾ 
الالنػػب اةلا ػػخ الطػػ ؼ  اااػػة خم أاةنػػا ال  نػػا  اشػػ كع ا اك ػػا اػػف الا بظػػةع القتةايػػا لتنظػػ  فيػػه ال  نػػاأ 

 ب  الاقخاا  كال كان  اري ةايػا  كاللكااػؿ كالصػلكاةع التػب تلػكؽ تنييػ  اللاػخ  فياة ي الاش كعكيتاثؿ  يةؿ 
كخكا ب الق ؽ ال نيايا  كا قت ابةع كالتكصيةعأ كفب ا ب ا  بقا تنةق  ال  نػا الاشػ كع  فػب   اػا اة قػا 

  أيضة  اةيا ا تاةخق اتكافؽ اا ا أ

خ ػة  اػاية إ  فػب اليػـك ارقيػ  اػف الػخك م  ػةخمأ كبةلاػة تل ف الا بظػةع القتةايػا الػخ ا تاة كفى اللةخم   
يتـ ار  ف  ػف  ػ ق الا بظػةع تصػا  اتةبػا ل ايػع ارطػ اؼ الالنيػا  كت اػؿ فػب أقػ   كقػع ااةػف إلػب 

أف تتطػ ؽ إلػب أيػا   الخكلا الط ؼ الالنيا كتخ ا فب تق ي  ال  ناأ كي كز ل خكلا الط ؼ  إ ا   اػع فػب  لػؾ
  بظةع القتةايا الصةخ م ل  نا الالنيا فب ايةؽ أيا ال كاةع إضةفيا تقخااة إلب ال  ناأا بظا اف الا 

يتضػػ  ااػػة اػػاؽ أف ال  ػػةف التلةقخيػػا اػػف قػػ ؿ الا بظػػةع القتةايػػا تةشػػؼ  ػػف ااػػتلخاخ ة لتقػػكيـ 
لتلةقخيػا لػخك  ةأ أخا  الخكؿ كتنيي  ة ربةةـ اللاكخ كا تيةقةع الخكليا  ك ك اة ي قى الضك    ى فاػـ ال  ػةف ا

 أناػػة أ اخع أف تتيػػةخل إ طػػة  انطاػػةع ااناػػة لػػؾ    ػػةف فػػب كضػػع   يػػ   ليتػػ م اػػف الكقػػعف قػػخ ةةنػػع  ػػ ق ال 
  أف ا  تاػة اع النظ يػا كاللا يػا تيػ ض   ياػة الاػي  فػب تصخ  أبةةاة   ػى الػخكؿ  ايناػة ةػةف اػف الكاضػ 

ة ي    الا بظػػةع كثاػػا  أم اػػاف تقػػخيـ  ػػك   التقػػ  ػػ ا ا ت ػػةق إف ةةنػػع ت يػػخ أف تاػػة   كظةنياػػة اية  يػػاأ
 ااـ ا  شؾ إااةاة ةاي ا فب تلزيز فلةليا  اؿ ال  ةف التلةقخياأيالقتةاياو اكؼ 

تاػػلى الػػض ال  ػػةف التلةقخيػػا اػػف قػػ ؿ التل يقػػةع اللةاػػا   إلػػب إتةبػػا القاػػ م التػػب :  ال عميقذذات العامذذة -ىذذذ
ة ختاة   ػػى الاضػػب فػػب تنييػػ   ايػػع الػػخكؿ ارطػػ اؼ اةيػػا ااػػنظػػ   أاػػةـاةتاػػاتاة اػػف خ ااػػا تقػػة ي  الػػخكؿ 

أك ػػػه القصػػػك  التػػػب ةشػػػؼ  ناػػػة  ػػػخخ ةايػػػ  اػػػف التقػػػة ي    كاقتػػػ ا  تباػػػينةع فػػػب نظ  ػػػة إلػػػى   كليػػػع اللاػػػخ
  ػػػى إ ػػ ا اع اراػػ غ  كبيػػز أنشػػػطا الػػخكؿ ارطػػ اؼ  كالانظاػػةع الخكليػػػا كالكةػػة ع الاتقصصػػا الالنيػػا 

اأ كياةػػف لػػالض ال  ػػةف خ ي ب كاليلػػةؿ ل بقػػكؽ الالتػػ ؼ ااػػة فػػب اللاػػكخ كا تيةقيػػةع الخكليػػار اػػةؿ التػػةـ التػػ
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اتنقي  تل يقةتاة اللةاا كتبخيثاة فب ضك  ت ة   الخكؿ ارط اؼ كالنتةن    لقيةـ  ة اة خ ع البة ااالتلةقخيا 
 التب ااتق صتاة ال  نا الالنيا اناةأ

  ػػػى أاػػػػة  إ طػػػة  ةػػػؿ اػػػف ارفػػػ اخ كالػػػخكؿ ارطػػػ اؼ فػػػب اللاػػػػكخ يقػػػـك  ػػػ ا النظػػػةـ  نظذذذام الشذذذكاوي: -و
كا تيةقيػػةع الخكليػػػا الالنيػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كالا كتكةػػك ع الا بقػػػا ااػػة  بػػػؽ تقػػػخيـ الشػػةةكل ضػػػخ أم خكلػػػا 

 كتنقاـ الشةةكل إلى نك ييف  نياييف  اة    تنتاؾ الانكخ الانصكص   ياة فب   ق ا تيةقيةعأ

لألفػ اخ الػ يف يػخ كف اػاناـ ضػبةية انتاةةػةع بقػكؽ ارناػةف  التقػخـ اشػةكل  مذن أفذراد: الشكاوى المقدمة (1
ربخ ار ازم الالنيا اباةيا بقكؽ ارناةف  كقخ بخخ الا  ػ  ا قتصػةخم كا  تاػة ب التػةاع لألاػـ الاتبػخم 

اخنيػػا كالايةاػػيا  ـ  كالا كتكةػػكؿ ا قتيػػة م القػػةص اػػةلبقكؽ ال6797اػػةيك  69و اتػػة يا 6171اقػػ ا ق  قػػـ  
 ش كط قاكؿ شةةكل ارف اخ كقطكاتاةأ

ل ػخكؿ بػؽ تقػػخيـ شػةةكل ضػخ الضػاة الضػػة  فةللاػخ الػخكلب القػػةص  الشذكاوى المقدمذة مذذن قبذل الذذدول: (2
ةػػؿ خكلػػا  ضػك فيػػه بػػؽ تقػخيـ شػػةةكل ضػػخ أم  ىو  أ طػ16  16يةاػيا فػػب الاػػةختيف  اػةلبقكؽ الاخنيػػا كالا

  ل أناة لـ تقـ اةلكفة  اة لتزااةع التب  تااة   ياة اللاخأخكلا أق ل ط ؼ فب اللاخ  ت  

 

  المحكمة الجنائية الدوليةرابعًا :  

ةػاكؿ ابةاػا قػةخ م   ػى ابةةاػا ارفػ اخ الاتااػيف  6776 ػةـ  فػىالابةاا ال نةنيا الخكليػا تاااع 
ا  انـ اراةخم ال اة يا كال  انـ ضخ ارناةنيا ك  انـ الب   ك  انـ ا  تخا أ تلاؿ   ق الابةاا   ى إتاػةـ 
ك ار ازم القضػةنيا الاك ػكخم  فاػب   تاػتطيع أف تقػكـ اػخك  ة القضػةنب اػة لػـ تاػخ الابػةةـ الكطنيػا   اتاػة أ

كفػػػى  ػػػ ا ب اػػػ لؾ تاثػػػؿ الاػػػ ؿ ارقيػػػ أ اػػػيػػػؽ أك ا خ ػػػة  ضػػػخ ت ػػػؾ القضػػػةية  فةةنػػػع  يػػػ  قػػػةخ م   ػػػى التبق
الابةاػػا   ػػى النظػػ  فػػب ال ػػ انـ اااػػا إلػػى الػػخكؿ نياػػاة  ةاػػة تقتصػػ   الااػػالليا اركليػػاالقصػػكص  تت ػػه 

اػػا ال نةنيػػا الخكليػػا بيػػز   تػػة يا إنشػػةناة   نػػخاة خقػػؿ قػػةنكف  كاػػة ل ابة6776يكليك/تاػػكز  6الا تةاػػا الػػخ 
 التنيي أ
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 ػػب أكؿ ك ارفػػ ع اػػف اللقكاػػا لثقةفػػا  ػػب انظاػػا خكليػػا خاناػػا  تاػػلى إلػػى كضػػع بػػخ  ػػ ق الابةاػػا 
 أقضةنيا خكليا تبظى اك يا  ةلايا ينا 

ييف كالتاكيػؿ  كقػخ تػـ كضػع  ف اراـ الاتبخم  اف بي  الاكظ تلخ الابةاا ال نةنيا  ينا ااتق اك  
كقػخ فتبػع الابةاػا ال نةنيػا  الانظاتيف يبةـ ط يقا تلةطيااػة اػع الضػااة اػف النةبيػا القةنكنيػاأاتيةؽ ايف 

الكاػطى كخا فػك أ  ةك ااك يا الةكنةك الخياق اطيا ك ااك يػا أف يقيػتبقيقةع فب أ اع قضةية  أك نخم الشاةليا 
 ا ة اع ا تقةؿأ 7ةاة أصخ ع 

 فب أم اةةفأ  قخ   اةتاة اة قةخ م   ى   لةنايقع الاق  ال ني  ل ابةاا فب  كلنخك 

رنشة  ابةاا خكليا ل نظ  فػب ال ػ انـ  وفيما ي عمق ب  ور إنشاء المحكمة يمكن القول أن الحركة الساعية
اتااػػػع خفلػػػا قكيػػػا الػػػخ ابةاػػػا نػػػك ناي غ كطكةيػػػك التػػػب تاااػػػع لالةقاػػػا ال ػػػ انـ التػػػب ت قػػػع ضػػػخ ارناػػػةنيا 
  قةاػع ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخمكانػة ن   ػى ط ػ     اللةلايػا الثةنيػاأ التػب قاػ ع البػاة تةةااة الػخكؿ 

 تةة بيظا  لةنااف الق ف اللش يف اتقخيـ ااكختيف لنظةـ الابةاا ال نةنيا فب اط ع القااينيةع ل نا قةصا
   ػػى الػػ ؼ تبػػع كطػػام البػػ   الاػػة خم التػػب  ل ػػع تااػػي  الابةاػػا اػػف النةبيػػا الايةاػػيا أاػػ ان  يػػ  كاقلػػبأ

 نػػخاة اقت بػػع إنشػػة  ابةاػػا خاناػػا ل نظػػ  فػػب ت ػػة م  6717اػػلع ت ينيػػخاخ كتكاػػة ك إلػػى إبيػػة  اليةػػ م  ػػةـ ك 
  كأقػػػ ل 6771اػػػ فية الاقػػػخ اعأ كأثنػػػة   لػػػؾ تشػػػة ع الابةاػػػا القةصػػػا اابةةاػػػا ا  اػػػب البػػػ   فػػػب يك 

 ال اكخ رنشة  الابةاا ال نةنيا الخكلياأ فخ   ةؿ  لؾ 6771قةصا اابةةاا ا  اب الب   فب  كانخا 

خكلا فب ا تاةع ل  اليا اللاكايا لألاـ الاتبخم فب إيطةلية   ى  667كافقع  6771يكليك  69فب ك 
خكليػا خاناػا  ك ة ضػع  ػ ق اليةػ م اػاع خكؿ  اة يل ؼ اايثةؽ  كاة  كا تا تػه قة ػخم رنشػة  ابةاػا  نةنيػا 

الػػ م -الايثػػةؽ أف ا يػػيف ارطيػػةؿ كالناػػة  كال  ػػةؿ فػػب القػػ ف اللشػػ يف ك ةػػ    ػػف التصػػكيعأ 66كااتنلػػع 
قػػخ كقلػػكا "ضػػبةية ليظػػةنع   ياةػػف تصػػك  ة  ػػزع ضػػاي  ارناػػةنيا اقػػكم" كأنػػه شػػاخ  -شػػاخ بػػ ايف  ػػةلايتيف

 اللةلاب" كأف اثؿ   ق ال  انـ   ي كز أف تا  خكف  قة أ"  انـ قطي م تاخخ الا ـ كاراف 

ااك ػ  ايثػةؽ  كاػة  الػ م   6776ظا ع الابةاا إلى الك كخ اصيا قةنكنيػا فػب اركؿ اػف يكليػك ك 
كقػػخ  اػػتيف خكلػػاأ خقا   يػػهنياػػاة  الػػخ ت ػػةكز  ػػخخ الػػخكؿ الاصػػأا يػػؿ اػػف الاػػنا  66خقػػؿ بيػػز التنييػػ  فػػب 
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خكلا أق ل   ى ايثةؽ  كاة لةناة لـ تصةخؽ  16قلع ك   ك اخكل 671الابةاا ااف   ى قةنكف  إلىصةخقع 
ك نػػةؾ  ػػخم خكؿ  فضػػع فةػػ م الابةاػػا كا نضػػاةـ إلػػى القػػةنكف الانشػػئ لاػػة كالنػػةظـ لشػػنكناة  اػػف    يػػه الػػخأ

ا انيؿأ  ايناة الك يةع الاتبخم ارا يةيا  ك كاية  كالصيف كالانخ  كا 

 

يقتصػػػ  اقتصػػػةص الابةاػػػا   ػػػى أشػػػخ كفقػػػةن لتلايػػػ  النظػػػةـ اراةاػػػى   ارقتصػػػةص الاكضػػػك ى ل ابةاػػػا 
اكضػػػػع ا تاػػػػةـ الا تاػػػػع الػػػػخكلب اااػػػػ قأ كل ابةاػػػػا ااك ػػػػ  النظػػػػةـ اراةاػػػػب كالتػػػػى تةػػػػكف ال ػػػػ انـ قطػػػػك م 

ا   ػ انـ البػ    ك  ياػا اقتصةص النظ  فب ال  انـ التةليا    ياا اراػةخم ال اة يػا  ال ػ انـ ضػخ ارناػةني
 كفياة ي ب إلقة  الض الضك    ى   ق ال  انـأ أ لخكافال

     ياا اراةخم ال اة يا -6

ثنيػػا أك إاػػف ارفلػػةؿ ااتيػػا اتػػى ا تةػػ  اقصػػخ إ ػػ ؾ  اة ػػا قكايػػا أك  ةن كتلنػػى اراػػةخم ال اة يػػا أيػػ
   قيا أك خينيا  اصيتاة   ق إ  ةة ة يةن أك  زنيةن  

 أقتؿ أف اخ ال اة اأ أ

  ق ب  ايـ ااف اخ ال اة اأ  أإلبةؽ ض    اخم أك 

 اقصخ إ  ةاة اليل ب ة يةن أك  زنيةنأ  اينا أإقضةع ال اة ا  اخان ربكاؿ اليشياا

 أف ض تخااي  تاتاخؼ انع ارن ة  خاقؿ ال اة اأ خ

 أنقؿ أطيةؿ ال اة ا  نكم إلى  اة ا أق لأق

  

   ال  انـ ضخ ارناةنيا -6
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  ياػػا ضػػخ ارناػػةنياأ كتلتاػػ    ياػػا ضػػخ ارناػػةنيا ت ػػؾ التػػب  نػةؾ اللخيػػخ اػػف ارفلػػةؿ التػػب تشػػةؿ 
اػيف أفلػةؿ اػة ت تة  ضخ أيػا ا اك ػا اػف الاػةةف الاػخنييف ك ػف   ػـ اػةلا كـأ كاػ  ـ ك ػكخ الػض التشػةاه 

ف اركلػػى أضػػيؽ نطةقػػةن فػػب أناػػة ت تةػػ  ضػػخ  اة ػػا أ  ياػػا اراػػةخم ا ل اة يػػا  إ  ك ال  ياػػا ضػػخ ارناػػةنيا 
   قيا أك اثنيا أك خينياأأأالاأ 

 كاف أاث ا ارفلةؿ التب تشةؿ   ياا ضخ ارناةنيا ارفلةؿ ااتيا  

 أالقتؿ اللاخأ أ

 أاراةخمأ  

 ا ات قةؽأ اأ

 إالةخ الاةةف أك النقؿ القا م ل اةةفأ خأ

بػػك أقػػ  اػػف الب يػػا الاخنيػػا ااػػة يقػػةلؼ القكا ػػخ اراةاػػيا ل قػػةنكف أالاػػ ف أك الب اػػةف الشػػخيخ   ػػى أم نق
 الخكلبأ 

 أالتل ي أ ك

م أا  تصػػة  أك ا اػػتلاةخ ال ناػػب  أك ارةػػ اق   ػػى الاةػػة   أك الباػػؿ القاػػ م  أك التلقػػيـ القاػػ م  أك أز
 أشةؿ أق  اف أشةةؿ اللنؼ ال ناب

 أا قتية  القا م لألشقةصأ  

 أ  ياا اليصؿ اللنص مأ ط

أارفلػةؿ الػ  إناػػةنيا ارقػ ل  اع الطػةاع الااةثػػؿ التػب تتاػػا   اػخان فػب الةنػػةم شػخيخم أك أم ر ل قطيػػ  ل
 ي بؽ اةل اـ أك اةلصبا اللق يا أك الاخنياأ 
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أاضطاةخ أيا  اة ا ابخخم أك ا اػكع ابػخخ اػف الاػةةف راػاة  ايةاػيا أك   قيػا أك قكايػا أك اثنيػا أك ؾ
ك لؾ   يةن اف القةنكف الخكلب   ي يز ةثقةفيا أك خينيا أك اتل قا انكع ال ن  أك رااة  أق ل اف الاا ـ  ةلا

 فياة يتصؿ اام فلؿ اشة  إليه فب   ق اليق م أك اايا   ياا تخقؿ فب اقتصةص الابةااأ

  

     انـ الب   -1

ة  نػػخاة ت تةػػ  فػػب إطػػة  قطػػا أك يةػػكف ل ابةاػػا اقتصػػةص فياػػة يتل ػػؽ ا ػػ انـ البػػ     ك  اػػيا
ا نتاةةػػةع  ال ػػ انـأ كتلنػػى "  ػػ انـ البػػ   " ايةاػػا  ةاػػا أك فػػب إطػػة   ا يػػا ا تةػػة  كااػػلا النطػػةؽ لاػػ ق

أم فلػػػػؿ اػػػػف ارفلػػػػةؿ التةليػػػػا ضػػػػخ  االنػػػػى6717ر  / أ اػػػػط   66ال اػػػػياا  تيةقيػػػػةع  نيػػػػؼ الاال قػػػػا 
  نيؼ  اع الص ا اثؿ  ارشقةص أك الاات ةةع ال يف تباياـ أبةةـ اتيةقيا 

 القتؿ اللاخ أ  -

 أ ااة فب  لؾ إ  ا  ت ة   ايكلك ياالتل ي  أك الالةا ا ال إناةنيا  -

 أ ك إصةاةع قطي م اةل اـ أك اةلصباالقيةـ  اخا ايبخا  الةنةم شخيخم أ -

اػػػػ    لػػػػؾ التبػػػػةؽ تػػػػخاي  كااػػػػع النطػػػػةؽ اةلاات ةػػػػةع كا اػػػػتي     ياػػػػة خكف أف تةػػػػكف ضػػػػ ك م  اػػػػة يا ت -
 أ اةلاقةليا ل قةنكف كاط يقا  ةاثاك 

 أ القخاا فب صيكؼ قكاع خكلا الةخياإ  ةـ أم أاي  ب   أك أم شقص اشاكؿ اةلباةيا   ى  -

ابةةاػػػا  ةخلػػػا  تلاػػػخ ب اػػػةف أم أاػػػي  بػػػ   أك أم شػػػقص اشػػػاكؿ اةلباةيػػػا اػػػف بقػػػه فػػػب أف يبػػػةةـ -
 أ كنظةايا

 أ الاش ك يف أك البا   ي  الاش كع ارالةخ أك النقؿ  ي  -

 أ أق  ال  ةنف -
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تلاػػخ تك يػػه   اػػةع ضػػخ الاػػةةف الاػػخنييف اصػػيتاـ ت ػػؾ كةػػ لؾ ضػػخ ارفػػ اخ الاػػخنييف الػػ يف   يشػػة ةكف  -
 ااةش م فب ار اةؿ الب ايا أ 

 تلاخ تك يه   اةع ضخ انش ع اخنيا   تشةؿ أ خافة  اة يا أ  -

أك انشػػ ع أك اػػكاخ أك كبػػخاع أك ا ةاػػةع فػػب اااػػا اػػف ااػػةـ الااػػة خم تلاػػخ شػػف   اػػةع ضػػخ اػػكظييف  -
كياػتبقكف الباةيػا التػب يتاتػع ااػة الاػخنيكف أك الاكاقػع  اراػـ الاتبػخم ارناةنيا أك بيظ الا ـ  ا  اايثػةؽ
 ع الاا بػا أ الاخنيا ااك   القةنكف الخكلب ل انةز ة

تلاخ شف   كـ اع الل ـ ااف   ا الا كـ اياي   ف قاةن  فب ار كا  أك إصةاةع ايف الاخنييف أك  ف  -
إف اطػةن ياثػؿ إلبةؽ ض   اا خاؼ اخنيا أك إبخا  ض   كااع النطػةؽ كطكيػؿ ار ػؿ كشػخيخ ل اينػا الطايليػا 

 ااةش م الاتكقلا أ كاضبةن اةلقية  إلى ا اؿ الاةةا  اللاة يا الا اكاا كال

ااة اا أك قصؼ الاخف أك الق ل أك الااةةف أك الااةنب اللز   كالتب   تةكف أ خافةن  اة يا اايا كاي ا  -
 ةةنع أ 

 اتا ـ اقتة انأ اأك لـ تلخ لخيه كاي ا ل خفةع أك قتؿ أك     اقةتؿ ألقى ا به  -

أك  اراػػـ الاتبػػخمللاػػة يا أك زيػػه اللاػػة م أك   ػػـ إاػػة م ااػػتلاةؿ   ػػـ الاخنػػا أك   ػػـ اللػػخك أك شػػة ته ا -
شة اتاة كأزيةناة كة لؾ الشلة اع الاايزم  تيةقيةع  نيؼ ااة ياي   ػف قتػؿ ارفػ اخ أك إلبػةؽ إصػةاةع اةلةػا 

 ااـ أ 

انقؿ أ زا  اف اةةناة إلب ار ض التب -ش  أك  ي  ااةش    ى نبك ااة -قيةـ الخكلا القةناا اة بت ؿ  -
 تبت اة أك إالةخ أك نقؿ ةؿ اةةف ار ض الابت ا أك أ زا  اناـ خاقؿ   ق ار ض أك قة  اة أ 

تلاػػػخ تك يػػػه الا اػػػةع ضػػػخ الااػػػةنب الاقصصػػػا لأل ػػػ اض الخينيػػػا أك التل يايػػػا أك الينيػػػا أك الل ايػػػا أك  -
 يقيػػا   أك الااتشػػييةع أك أاػػةةف ت اػػع الا ضػػى كال  بػػى   شػػ يطا أ  تةػػكف ت ػػؾ القي يػػا أك الالػػةلـ التة

 اراةةف ااتقخاا رن اؾ ر  اض  اة ياأ 

http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
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إقضةع ارشقةص الاك كخيف تبع ا طا الط ؼ القصـ ل تشكيه الاخنب أك رم نكع اف الت ة   الطايا  -
اػػنةف أك الالةل ػػا فػػب الااتشػػيى ل شػػقص الالنػػى أك الل ايػػا التػػب   تا   ػػة الالةل ػػا الطايػػا أك الةل ػػا ار

كالتػػب   ت ػػ ل لصػػةلبه كالتػػب تتاػػا  فػػب كفػػةم  لػػؾ الشػػقص أك أكلنػػؾ ارشػػقةص أك فػػب تلػػ يض صػػبتاـ 
 ل قط  أ 

 قتؿ أف اخ انتايف إلى خكلا الةخيا أك  ي  الةخ أك إصةاتاـ  خ ان أ  -

 إ  ف انه لف ياقب أبخ   ب قيخ البيةم أ  -

تخاي  اات ةةع اللخك أك ا اتي     ياة اة لـ يةف   ا التخاي  أك ا اتي   ااة تبتاه ضػ ك اع البػ    -
 أ 

 أ قا أك  ي  اقاكلا فب أم ابةااإ  ف أف بقكؽ كخ ةكل   ةية الط ؼ الالةخل ا ةةم أك ال -

بتػػى كاف ةػػةنكا قاػػؿ  إ اػػة    ةيػػة الطػػ ؼ الالػػةخل   ػػب ا شػػت اؾ فػػب  ا يػػةع ب ايػػا اك اػػا ضػػخ ا ػػخ ـ -
 نشك  الب   فب قخاا الخكلا الابة اا أ 

 نا  أم ا خم أك اةةف بتى لك تـ ا اتي     يه  نكم أ  -

 ااتقخاـ الااـك أك ارا با الااااا أ  -

ااػتقخاـ الةػػةزاع القةنقػػا أك الاػػةاا أك  ي  ػة اػػف الةػػةزاع ك ايػػع اػػة فػب بةااػػة اػػف الاػػكانؿ أك الاػػكاخ أك  -
 أ  ار ازم

ااػػػتقخاـ ال صةصػػػةع التػػػب تتاػػػخخ أك تتاػػػط  ااػػػاكلا فػػػب ال اػػػـ الاشػػػ ل اثػػػؿ ال صةصػػػةع  اع ار  يػػػا  -
 الص ايا التب   تةطى ةةاؿ  اـ ال صةصا أك ال صةصةع الابززم الة ؼ أ 

ـك لاػة ااتقخاـ ارا با أك الق انؼ أك الاكاخ أك اراةلي  التب تاا  اطايلتاة أض ا ا زانػخم أك ر اػة   لػز  -
أك تةػػػكف  شػػػػكانيا اطايلتاػػػػة اةلاقةليػػػػا ل قػػػةنكف الػػػػخكلب ل انةز ػػػػةع الااػػػػ با اشػػػ ط أف تةػػػػكف  ػػػػ ق اراػػػػ با 
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كالق انؼ كالاكاخ كاراةلي  الب ايا اكضع بظ  شةاؿ كاف تخ ا فب ا فؽ لا ا النظةـ اراةاػب   ػف ط يػؽ 
 أ  661ك 666تلخيؿ يتيؽ كاربةةـ  اع الص ا الكا خم فب الاةختيف 

 ا  تخا    ب ة ااا الشقص  كاقةصا الالةا ا الااينا كالبةطا اةلة ااا أ  -

 6ا  تصة  أك ا اتلاةخ ال ناب أك ارة اق   ب الاةة  أك الباؿ القا م   ب النبك الالػ ؼ فػب اليقػ م  -
اةةة قطيػ ا   أك التلقيـ القا م أك أم شةؿ رق  اف أشةةؿ اللنؼ ال ناب يشةؿ أيضة انت 9 كو اف الاةخم 

  تيةقيةع  نيؼ أ 

البصػةنا اػف اللا يػةع اللاػة يا  يػ ضشقةص رق يف اتاتليف اباةيا لااتة ؿ ك كخ شقص اخنب أك أ -
   ب نقةط أك انةطؽ أك قكاع  اة يا اليناأ 

تلاػخ تك يػه   اػةع ضػخ الااػةنب كالاػكاخ كالكبػخاع الطايػا ككاػةنؿ النقػؿ كارفػ اخ اػف ااػتلا ب الشػػلة اع  -
 اايزم الااينا فب اتيةقيةع  نيؼ طاقة ل قةنكف الخكلب أ ال

تلاخ ت كيع الاخنييف ةاا ك  اف أاةلي  الب   اب اةناـ اف الاكاخ التب    نب  ناة لاقػةناـ   ااػة فػب  -
  لؾ تلاخ   ق ا اراخاخاع الةكثيا   ب النبك الانصكص   يه فب اتيةقيةع  نيؼ أ 

 ش م اف اللا  إلزااية أك طك يػة فػب القػكاع الااػ با الكطنيػا أك ااػتقخاااـ ت نيخ ارطيةؿ خكف القةااا  -
 ل اشة ةا فل ية فب ار اةؿ الب ايا أ

   و1  ياا اللخكاف   ـ  -1

ةلتبخيػخ الناػةنب لاضػاكف كأ ةػةف   ياػا اللػخكاف  يقػـ الألاػؼ الشػخيخ لػـ ي بظ أف ايثػةؽ الابةاػا 
ف تنػػةق  الػػخك م التبضػػي يا الثةانػػا  التػػب أكـأ كةػػةف اػػف الايتػػ ض كتػػ اكغ الػػض الػػخكؿ فػػب تبخيػػخ  ػػ ا الاياػػ

اػاتاا   66ثػ ع أبػخا  أف تـ تشةيؿ ل نػا لانةقشػتهوأ كقػخ أ    ياا اللخكاف  الخ 6776 قخع فب ااتاا  
فػػب الك يػػةع الاتبػػخم   ػػى الاكضػػكع ك ط ػػع باػػـ ااػػالا اللػػخكافأ كاشػػتا ع ا قت ابػػةع   ػػى خك  لابةاػػا 

خك  لا  ػػ  اراػػف أك ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم اط ػػ  فتػػكل اػػف  ا فػػب تبخيػػخ اياكاػػه  كؿ الخكليػػاللػػخ
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ابةاا اللخؿ الخكلياأ كا قص ال خاؿ يت ةز فػب  ػخـ تبخيػخ قػةطع ل  ياػا اللػخكاف  كا  تاػةخ   ػى التبخيػخ 
 ار  انب لاة كالتل ييةع الاةاقا فب القةنكف الخكلبأ 

اػف أ ػـ الاػخافليف  ػف ك ػكخ تبخيػخ قػةطع تلخ لخيخ اف خكؿ اللةلـ الثةل  ف الخكؿ الل ايا كالأكي ة  
ل  ياػػا اللػػخكافأ كاػػف ااػػ ز النقػػةط التػػب تقتػػ   الػػخكؿ الل ايػػا إخقةلاػػة   ياػػا ا اػػتيطةف اكصػػياة أبػػخ أشػػةةؿ 

فػػب  ف الػػض الػػخكؿ الةاػػ ل   اثػػؿ الك يػػةع الاتبػػخم ارا يةيػػاو تػػ لأاللػػخكاف كلػػي  الةػػزك الااػػ   فقػػطأ ةاػػة 
 ك كخ   ا التل يؼ القةطع قطك م   ى   ةلاة اللاة ييفأ

 

   :معيا دول ال عاون المحكمة وال

 تلاػػػؿ الابةاػػػا ال نةنيػػػا الخكليػػػا اشػػػةؿ قػػػةنكنب ااػػػتقؿ  ػػػف  ينػػػا اراػػػـ الاتبػػػخم  كفقػػة لايثػػػةؽ  كاػػػة
لا    اراف  61 الابةاا ال قا تلةقخيا قةصا اع ا    اراف  فل ى اايؿ الاثةؿ  تاا  الاةخم ت تاطك 

اػف قػةنكف  61ـ كاراف اللةلاب إلػى الابةاػا  فػب بػيف تانػع الاػةخم ة ي اق اف قضةية فياة تاخيخ ل ا ايبةلا ا
الابةاا إ ػ ا  تبقيقػةع تت ػةكز أةثػ  اػف  ػةـ فػب قضػيا اػة  إ  الػخ ت خيػخ قػ ا  اربةلػا اػف ا  ػ  اراػف 

كليا اع  ينا اراـ الاتبخم فب ا ػة ع اقت يػا تشػاؿ تاػةخؿ تتلةكف الابةاا ال نةنيا الخك  ليت م زانيا أق لأ
 ألاقت يا إلى  ينا اراـ الاتبخمالال كاةع كالخ ـ ال ك ياتب  كتقخيـ التقة ي  الانكيا بكؿ نشةطةتاة ا

و قيةـ خكلا ط ؼ ايبةلا كضع اة إلى الابةاا ل نظ  فيه  6ط ؽ    1ت فع القضةية إلى الابةاا اػك 
خأ ا تاة  الابةاا اةا ا ل قتصةصةع القضةنيا ال نةنيا الكطنيا  بي  تاػة   اقتصةصػاة انط قة اف اا

القضةنب فقط  نخاة ياتلصػب   ػى الابػةةـ الكطنيػا أك تاػخم  ػخـ ااػتلخاخ ة ل نظػ  فػب اثػؿ ت ػؾ القضػةيةأ 
صػؿ الاػةاع اػف و فب بةلا قيةـ ا    اراف التةاع لألاـ الاتبخم ايبةلػا كضػع اػة إلػى الابةاػا تبػع الي6 

و فػػب البػػة ع التػػب يقػػـك فياػػة اػػخ ب  ػػةـ 1ايثػػةؽ اراػػـ الاتبػػخم  ةاػػة فػػب بةلػػا التبقيقػػةع بػػكؿ خا فػػك أ  
الابةاا اةقتية  قضيا اة اشةؿ ااتقؿ ر  ا  تبقيقةع بكلاة ااػة يتيػؽ اػع النظػةـ اراةاػب كالقػكانيف التػب 

 تبةـ  اؿ الابةااأ
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نظػ ا رناػة  - ػةم ااكلنػخا  أف تلقػخ   اػةتاة فػب أم اةػةف رقػ التب يقع اق  ة ااخينػا  – ابةاا كل
ارقيػػ   نػػخاة تةػػكف  ػػ ق الابػػةةـ  يػػ   الاػػ   ابةاػػا اةا ػػا ل قضػػة  الػػكطنب ل ػػخكؿ ار ضػػة  فياػػة  كتاثػػؿ

ايثػػػةؽ خقا   ػػػى كياةػػػف ل ػػػخكؿ الاصػػػ قػػػةخ م   ػػػى التبقيػػػؽ اػػػع الاتااػػػيف اػػػةل  انـ الاػػػ ةك م  أك   ت يػػػخ  لػػػؾأ
ا  ػػ  اراػػف الػػخكلب أف تبيػػؿ   ػػى الاػػخ ب اللػػةـ قضػػةية تتل ػػؽ اػػةل  انـ التػػب تقػػتص الابةاػػا الابةاػػا أك 

كيي ض قةنكف الابةاا  له أف ياةخ  ايت  تبقيؽ فب أم قضيا ي ل أناة تاتبؽ  لؾأ اةلنظ  فياة  ةاة ياةف
اتااػػيف إف ةػػةنكا اػػف   ػػى  ػػ ق الػػخكؿ أف تتلػػةكف الاػػة فػػب التبقيقػػةع كالاتةالػػةع التػػب تاةشػػ  ة  اػػاف تاػػ ـ ال

اكاطنياػػة  أك تلػػتق اـ كتاػػ ااـ إف خق ػػكا أ اضػػياة  كاػػاف تػػكف  ةػػؿ الكثػػةنؽ الاتػػكف م لػػخياة فػػب أم قضػػيا تيػػت  
خقا   ػػػى ايثةقاػػػة  ك لػػػؾ  اػػػ  ةاػػػا أف تتلػػػةكف اػػػع الػػػخكؿ  يػػػ  الاصػػػكياةػػػف ل اب الابةاػػػا التبقيػػػؽ فياػػػةأ

 ـ الل قةع كااؿ التلةكف اينااةأـ الاتبخم اتيةؽ ينظتية اةع أك اتيةقةع انيص ا  ةاة ي اط الابةاا اةرا

 تتةكف الابةاا اف  : ممحكمةل الييكل ال نظيمى

 نةاا تتة ؼ اةلتخاي  اللةـ ل ابةاا  كتضـ ث ثا قضةم ينتقاكف اف  ينتاة القضةنيا لك يػا اػف  -
 ث   انكاعأ

 كالقةنكف الخكلبأ قصصة فب القةنكف ال نةنبقةضية ات 61شلاا قضةنيا  كتتةكف اف  -
اةتػػػ  ل اػػػخ ب اللػػػةـ  كيقػػػتص اػػػةلتبقيؽ فػػػب ا تاةاػػػةع اػػػةل  انـ التػػػب تػػػخقؿ فػػػب اقتصػػػةص  -

 كييبصاة ثـ يل ضاة   ى الابةااأ الابةاا  كياب   ف الخ نؿ كالكثةنؽ
قاػػـ الاػػ ؿ  كيتػػةاع ةػػؿ اراػػك  ارخا يػػا  يػػ  القضػػةنيا  كينتقػػ  الااػػالكؿ  نػػه اػػف قاػػؿ قضػػةم  -

 تاتخ قا  انكاعأ الابةاا لك يا
 

 : قضايا أمام المحكمة

 قػػػةنكف خقع   ػػػى  ثػػػ   اناػػػة أبةلتاػػػة   ياػػػة خكؿ صػػػفػػػب أ اػػػع قضػػػةيةالتبقيػػػؽ ااف بتػػػى الابةاػػػا تكلػػػع 
اػػػةخم ك ػػػ ا  نـ ضػػػخ ارناػػػةنيا   ػػػى أ اضػػػياة  أكلاػػػة قضػػػياالابةاػػػا  كتػػػتاـ أشقةصػػػة اة تةػػػة   ػػػ انـ بػػػ   كا 

كالػ ل   تقخياػه ل ابةاػا ال نةنيػا الخكليػاكؿ شػقص تػـ ةن ػة  ػك أبيػ  يلػخ تكاػة  لكا -الةكنةػك الخياق اطيػا
  انـ ب    بي  قيؿ إنػه  نػخ  ك الخياق اطيا  أنه أ تة إبخل الا يشيةع الاا با فب  ااك يا الةكنةتز ـ 
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ا يشػية  ػي  الػ   ارك نػخم  الاتااػيف   كتتل ػؽ القضػيا الثةنيػا اقػةخم أطية  قةص يف كااتقخااـ فب الب  
أاػػػة اف يقيػػػة الكاػػػطى كأك نػػػخا  ك نػػػةؾ أيضػػػة القضػػػيتةف القةصػػػتةف ا يػػػخ أطيػػػةؿ كااػػػتة لاـ فػػػب البػػػ ك أات ن

ة ػؼ الاػخ ى اللػةـ ل ابةاػا  نػخاة  6771فػب اػة    أبةلاة   ى الابةاا ا    اراػففقخ القضيا ال االا 
ال نةنيا الخكليا  اةلتبقيؽ فب ا اا  خا فك   ك ب الا م اركلػى التػب يبيػؿ فياػة ا  ػ  اراػف قضػيا ل اػخ ب 

إزا  الق ػػكص إلػػى أف الكضػػع فػػب الاػػكخاف   يػػزاؿ يشػػةؿ تاخيػػخا ل اػػ ـ »اللػػةـ  ك ػػة  فػػب قػػ ا  الا  ػػ  أنػػه 
يقػػػ   إبةلػػػا الكضػػػع فػػػب خا فػػػك  إلػػػى اػػػخ ب الابةاػػػا ال نةنيػػػا  كاراػػػف الػػػخكلييف  فػػػيف ا  ػػػ  اراػػػف الػػػخكلب

بػػخخ الاػػخ ب اللػػةـ أكةػػةااك ل ابةاػػا اثنػػيف اػػف الاشػػتاه ااػػـ فػػب  ػػ انـ بػػ    6779كفػػب فا ايػػ  «أ الخكليػػا
ك  انـ ضخ ارناةنيا  ك اػة  كزيػ  الشػالكف ارناػةنيا الاػكخانب أباػخ  ػة كف  ك نػي  اي يشػية ال ن كيػخ   ػب 

  ط ػػػ  اػػػخ ب  ػػػةـ 6771يكليػػػك   61أ كفػػػب ل ابةاػػػا فضػػػع البةكاػػػا الاػػػكخانيا تاػػػ ياااة   كقػػػخةكشػػػي   
الابةاا ال نةنيا الخكليا إصخا  أا  ا تقةؿ ابؽ  ني  الاكخاف  ا  الاشي  انة    ى اتاةاةع الش  كقةنع 

 ل  انـ ضخ ارناةنيا ك  انـ إاةخم  اة يا ك  انـ ب   فب إق يـ خا فك أ

اػػناـ  1شقصػة    يػػزاؿ  66ايصػػخا  اػ ة اع ا تقػػةؿ فػب بػػؽ الابةاػا قةاػػع  ػ كم   ػػى اةاػاؽ  
 ط قة أ

 

 

  

 

 

 

 المبحث الثانى
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   ور إنشاء مجالس ولجان حقوق اإلنسان وسما يا وأسس عمميا
يتنػػةكؿ  ػػ ا الاابػػ  تطػػك  إنشػػة  الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف قػػ ؿ اليتػػ م الااتػػخم اػػيف  ػػةاى      
ك ػػػك اللػػػةـ الػػػ ل أصػػػخ ع فيػػػه  6771ك ػػػةـ  -الػػػ ل شػػػاخ إقةاػػػا انظاػػػا اراػػػـ الاتبػػػخم ك ػػػك اللػػػةـ -6711

ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم ق ا  ة القػةص ااطةلاػا الػخكؿ ار ضػة  اينشػة   ػ ق الاالااػةع لتلزيػز كباةيػا 
ناة بقػػكؽ ارناػػةف   ػػى الااػػتكل الػػخكلى كالاب ػػىأ ةاػػة يلػػ ض الاابػػ  أيضػػة ل ااػػةخل  كاراػػ  التػػى تضػػا

قػ ا  ال اليػػا اللةاػا للاػػؿ كنشػةط  ػػ ق الاالااػةع فػػى الػػخكؿ الانشػنا لاػػةأ الخنػ   يتنػػةكؿ الاابػ  أنػػكاع ت ػػؾ 
 الاالااةع كتقييـ فة  يتاة أ

 

 أوال:   ور إنشاء المؤسسات الو نية لحقوق اإلنسان وأسس عمميا ونشا يا

 

 لحقوق اإلنسان:  ور المشاورات الدولية الخاصة بإنشاء المؤسسات الو نية  -1

اللخيخ اف الاكاثيؽ كا تيةقيةع كالانظاةع الخكليا كارق يايا الالنيا ابقكؽ ارناةف ااطةلاػا الػخكؿ  قةاع
قةاا   ق الاالااةع بي    ا قتصػةخل الا  ػ  قػ قأ لػ لا  و9   قػـ الق ا  اف الثةنيا اليق م أشة عار ضة  اينشة  كا 

 ايثػةؽ اػف   16   ل اػةخم كفقػة ارناػةف بقػكؽ ل ػةف اينشػة  كالقةص   6991    يكنيك   اف كاللش يف بةخلال فى كا  تاة ى

 ال  ةف اع التنةك  اة ض القكاى الااتكل   ى إنشةال ة يتـ  " اب يا ل ةف أك إ  ـ ا اك ةع "  إلى  -الاتبخم اراـ

قػةـ  بيػ   ى إنشة  ل ةف قكايػا فػى ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف  لألاـ الاتبخمارايف اللةـ  ةاة ب   " ا اة أخا  فى
القػ ا  الاػ ةك   ليليػخ إلػى أ  ةناػة   6991   اػف اػاتاا     03   فى   ا الشاف اتك يه  اةلا لةةفػا الػخكؿ ار ضػة  فػى

ك        6991     اػف اػة     61   ااك ػ  ا اػكـ صػخ  فػى       أنشنع فى ف ناة أكؿ ل نا قكايا     كفى   ا ارطة  رنيةنأ 
 رن اؾأككزي  اللخؿ      اتكقيع نةن   ني  ا    الكز ا 

و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ 0 16الصػػ ا القةناػػا اػػيف الخياق اطيػػا كبقػػكؽ ارناػػةف فػػب الاػػةخم  كتاةػػخع 
نزياػا  إف إ اخم الشل   ب اصخ  ا طا البةكاا  كيلاػ   ػف  ػ ق ار اخم اةنتقةاػةع” ارناةف  بي   ة  فياة  
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خك يا ت  ل   ى أاة  ا قت اع الا م ك  ى قخـ الااةكام ايف ال ايع  أك باػ  أم إ ػ ا  ااةثػؿ يضػاف ب يػا 
 “أالتصكيع

  661/16   قـ ق ا  ة فىكقخ أ ةخع اراـ الاتبخم قضيا إنشة  الخكؿ ار ضة  لا ق الاالااةع ا م أق ل  

بيػ  قػ  ع   " ارناػةف لبقػكؽ اللػةلاى لإل ػ ف الث ثػيف اةلليػخ ا بتيػةؿ "  القػةص اػػ  6799     خياػاا    16  الاػال ف 
 االااػةع إنشػة   " ا   الا بػؽ فػى أك ختاػة التػى التػخااي  اػيف اػف ةػةف  ك  6711   للػةـ الاتكقلػا ةلااػةخ اعا كضػع قةناػا

 أ   " كباةيتاة ارناةف بقكؽ تلزيز أ ؿ اف اب يا أك قكايا

 فػى  6791    ػةـ فػى  ػةلاى طػةاع  اع خ ااػيا ب قػا اتنظػيـ  ةنااػة اػف الاتبػخم اػـكقةاع اراةنا اللةاػا لأل

 أف   ػى كباةيتاػة ارناػةف بقػكؽ لتلزيػز كالاب يا القكايا الاالااةع اكضكع بكؿ ا اتشة يا ار ازم ا نةا  إطة 

 إبيػة  ط يػؽ   ػى الاضػينا الل اةع أكلى    الخ اايا    اق بلا ق   ع ثا خقك  أ اللةاا ل  اليا ااة القةص التق ي  ت فع

  - ى  طةقن مخ  ىف ةااةاا اياا  خلا اق بلا عخخب ىتلاك   القكايا اةلاالااةع ا  تاةـ

  .  الالنيا الخكؿ شلك ك  ةعلبةكا ارناةف بقكؽ  ف ال كاةع تقخيـ  -  أ

  أ ابت اااة   ى كيب ص ا تاة ق فى ارناةف بقكؽ يضع   بتى اللةـ ال أل تنكي  فى ارااةـ  -   

   ػى   ضػه البةكاػا تقػ   كأف  القػكاى الااػتكل   ػى يبػخ    أف شػانه اػف قةصػا طايلا  ل اكقؼ ةؿ خ ااا  -  ػ 

  .  اشانه التكصيةع كصية ا الاخاك ع ك قخ الاالااةع ت ؾ

  الاالااػةع لا ق ت فلاة أف لاة يبؽ   التى الكطنيا البةكاا إلى ارناةف ابقكؽ الالنيا الااةنؿ ةةفا فى ر ا  تقخيـ  -  خ

.  

 التقة ي  ككضع ارناةف بقكؽاتلزيز  الاتل قا ارخا يا كالنصكص القضةنيا كالق ا اع التش يع لبةلا خاناا خ ااا  -   ػ

  .  الالنيا ل ا طةع ك فلاة اشاناة

 اكصػياة  ةتقاػة   ػى الكاقلػا اة لتزااػةع اتل قػا كتةػكف البةكاػا إلياػة تكة اػة قخ التى ارق ل الااةـ اةةفا الكفة   -  ك

  .  ارناةف بقكؽ اع الص ا اا ةؿ  الخكليا ا تيةقةع فى  ضكا خكلا
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 فى  -    اة أق ع "  قخ أناة الاتبخم لألاـ اللةاا ال اليا  ة ع   6916     خيااا    69  الاال ف   91/00     قـ ق ا  ة كفى

 اايةػؿ القةصػا التك يايػا الااػةخم اشػاف ا بظةتاػة إصػخا  الػخكؿ اػف كط اػع الخ ااػيا الب قػا اتق يػ   -  اػةل  ا تية 

 ارناػةف بقػكؽ ل نػا اػف ط اػع ةاػة    الخ ااػيا الب قػا قػ ؿ اػف باػةااقت   تػـ ةاػة  ا اػة كأاػ ك  القكايػا الاالااػةع

 تكصيةتاة  -  كا  تاة ى ا قتصةخل الا    ق ؿ اف  -  اللةاا ل  اليا ت فع بتى الاقت با التك يايا الااةخم خ ااا

 إ اػة    ػى ااػة ختاة اةيػا ار ضػة  الػخكؿ بةكاػةع تصػ ؼ تبػع  بقػة كضػلاة ياةػف   كالتػى الشػاف  ػ ا فػى

 أشاه  ك اة تاثؿ التى  -  الاةاقا   ق أف فيه  شؾ كااة أ كباةيتاة ارناةف بقكؽ اتلزيز الالنيا القكايا الاالااةع

  .  اةاقتاة اف   طاكبةن  أةث  ةةنع أ خافاة أف بيف فى اة ي  ااةخم إق ا   ا يا يا ع   قخ  -  ارقي م اةلت  اا
ك قػػ  انتاػػة  البػػ   الاػػة خم كتيةػػؾ ارتبػػةخ الاػػكفيتى الاػػةاؽ  كتانػػى الك يػػةع الاتبػػخم لايةاػػا تلايػػؽ الاػػخ 

 لقة  أكؿ فىاركلى لا ق الايةاا  ا نط ؽا نقطى الاةبا اللةلايا   ة ع   الخياق اطى كابت اـ بقكؽ ارناةف 

 لألاـ التةاع ارناةف بقكؽ ا ةز   ةيا تبع اة ي  فى   6996     أةتكا  فى تنظياه تـ كال ل القكايا ل االااةع خكلى

 الػ ل       609/96    قـ الق ا  كياثؿ   .  ارناةف لبقكؽ ا اتشة يا القكايا ال  نا اف الاك اا الخ كم   ى انة  الاتبخم

 ال قػة اع اػاةتاة إبػخل ةةنػع التػى ا نطػ ؽ للا يػا الناةنيػا النتي ػا      6990   خياػاا    13   فػى اللةاا ال اليا أق ته

 اراػـ انظاػا ااقػخك  " هاانػ  اليتاػة   ى  فى   ا الق ا  اللةاا ال اليا أةخع ك  اة ي  فى  قخع التى اركلى الخكليا

كالالطيةع  الال كاةع لتاةخؿ ةا ةز  ا اة ط يؽ  ف القكايا الاالااةع إ اة  فى الابيز اخك  تضط ع أف الاتبخم
 الكاقليا"أ

 
 المبادىء واألسس المنظمة لنشا  المؤسسات الو نية لحقوق اإلنسان:  -2

الااػػةخم   6771خياػاا   67الصػةخ  اتػػة يا  11/ 611تضػاف قػ ا  ال اليػػا اللةاػا لألاػػـ الاتبػخم  قػػـ 
ااػػةخم اػػة ي و الاصػػةخؽ   ياػػة الال كفػػا ا  اةلاالااػػةع الكطنيػػا لباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كالناػػكض ااػػةالاتل قػػا 

اػػف لػػخف ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف التةالػػا لألاػػـ الاتبػػخم كالا فقػػا اقػػ ا  ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ  6776اةر اػػةع اػػنا 
 اةع   ى النبك التةلى اةلؼ ال ة أ كتنظـ   ق الااةخل  اقتصةصةع كاانكليةع   ق الاالاالاتبخم 

 تقتص الاالااا الكطنيا اتلزيز بقكؽ ارناةف كباةيتاةأ  -أ

تةكف ل االااا الكطنيا ك يا كاالا قخ  اراةةف كانصكص   ياة ص ابا فب أبخ النصكص الخاتك يا  - 
  أك التش يليا التب تبخخ تشةي اة كنطةؽ اقتصةصاةأ

 تةكف ل االااا الكطنيا  اصيا قةصا الااالكليةع التةليا   -ا
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تقػػخيـ فتػػةكل كتكصػػيةع كاقت بػػةع كتقػػة ي    ػػى أاػػة  ااتشػػة م  إلػػى البةكاػػةع أك الا لاةنػػةع أك أم  ػػػ   
 اةز رق  اقتص  اكا  انة    ػى ط ػ  الاػ طةع الالنيػا أك اةاػتقخاـ بقاػة فػب ا اػتاةع إلػى أيػا ااػالا 

أ  ػى  اشػاف  ايػع الااػةنؿ الاتل قػا اتلزيػز بقػكؽ ارناػةف كباةيتاػة  كي ػكز ل االااػا  خكف إبةلا اف  اػا
 ػػ ق اليتػػةكل كالتكصػػيةع كالاقت بػػةع كالتقػػة ي  كةػػ لؾ    اػػة اػػ ؼ   ػػى الةةفػػا كتةطػػىالكطنيػػا أف تقػػ   نشػػ

   ايع الااةخ اع التب تتق  ة الاالااا الكطنيا الا ة ع التةليا 

ليا كارخا يا كة لؾ اربةةـ الاتل قا اتنظيـ القضة  التب تاخؼ إلى الابةفظا   ى  ايع اربةةـ التش ي *  
باةيػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف كتكاػػػيع نطةقاػػػة  كفػػػب  ػػػ ا الصػػػخخ  تابػػػ  الاالااػػػا الكطنيػػػا التشػػػ يلةع كالنصػػػكص 

ةف اتاػةؽ ارخا يا الاة يا  فض   ف اشة يع القػكانيف كاقت بةتاػة  كتقػخـ التكصػيةع التػب ت ا ػة انةاػاا لضػا
  ق النصكص اع الااةخم اراةايا لبقكؽ ارناةف  كتكصب  نخ ا قتضة  اة تاةخ تش يع  خيػخ أك اتلػخيؿ 

 التش يع الاة م  كاة تاةخ التخااي  ارخا يا أك اتلخي اةأ 

 أيا بةلا  نتاةؾ بقكؽ ارناةف تق   تنةكلاةأ  * 

 اك ه  ةـ  كة لؾ  ف ااةنؿ أةث  تبخيخاأ إ خاخ تقة ي   ف البةلا الكطنيا لبقكؽ ارناةف  * 

ااػػت  ة  نظػػ  البةكاػػا إلػػى بػػة ع انتاػػةؾ بقػػكؽ ارناػػةف فػػب أم  ػػز  اػػف الا ػػخ كتقػػخيـ اقت بػػةع إلياػػة  * 
تتل ؽ اااةخ اع  اايا إلى كضػع بػخ لاػ ق البػة ع  ك نػخ ا قتضػة  إاػخا  الػ أم اشػاف اكقػؼ البةكاػا ك خكخ 

 فل اةأ 

اػػيف التشػػ يع كال ػػكان  كالااة اػػةع الكطنيػػا كالصػػةكؾ الخكليػػا الاتل قػػا ابقػػكؽ اػػة اػػؽ تلزيػػز كضػػاةف التنة  -
 ارناةف التب تلتا  الخكلا ط فة فياة كاللاؿ   ى تنيي  ة اط يقا فلةلاأ 

 تش يع التصخيؽ   ى الصةكؾ الا ةك م أك   ى ا نضاةـ إلياة كةيةلا تنيي  ةأ   -

ب يناةػػب ل ػػخكؿ أف تقػػخااة إلػػى  ينػػةع كل ػػةف اراػػـ الاتبػػخم كةػػ لؾ إلػػى الااػػة اا فػػب إ ػػخاخ التقػػة ي  التػػ  -
الاالااػػػةع ارق يايػػػا تنييػػػ ا  لتزااةتاػػػة التلة خيػػػا  ك نػػػخ ا قتضػػػة  إاػػػخا  الػػػ أم فػػػب  ػػػ ا الشػػػاف اػػػع ابتػػػ اـ 

 ااتق لاةأ 
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ع ارق يايػػا التلػػةكف اػػع اراػػـ الاتبػػخم ك ايػػع الاالااػػةع ارقػػ ل فػػب انظكاػػا اراػػـ الاتبػػخم كالاالااػػة  -
 كالاالااةع الكطنيا فب الا خاف ارق ل الاقتصا اا ة ع تلزيز بقكؽ ارناةف كباةيتاةأ 

الااة خم فب إ خاخ الا اا  الاتل قا اةلتل يـ كالابك  الاتص ا ابقػكؽ ارناػةف كالاشػة ةا فػب تنييػ  ة فػب   -
 اركاةط الاخ ايا كال ةاليا كالاانياأ 

كاةل اكخ الاا كلا لاةةفبا  ايع أشػةةؿ التاييػز    اػياة التاييػز اللنصػ م   ػف  ار  ـ ابقكؽ ارناةف -
 ط يؽ زيةخم الك ب اللةـ  كقةصا  ف ط يؽ ار  ـ كالتل يـ كاةاتقخاـ  ايع أ ازم الصبةفاأ 

أيضػة  ػخخا اػف الضػاةنةع التػى يتلػيف   ػى الػخكؿ ار ضػة  ا ا ةتاػة  نػخ  الااػةخل ت ؾ  كما قررت
 لت ؾ الاالااةع  كالتى اف أ ااة إقةاتاة 

  كفقػػػة ة  اػػػكا  اة نتقػػػة  أك اةيػػػ  ا نتقػػػة يناةػػػب أف يةػػػكف تشػػػةيؿ الاالااػػػا الكطنيػػػا كتليػػػيف أ ضػػػةنا -أ
يػػا ر ػػ ا اع تنطػػكم   ػػى  ايػػع الضػػاةنةع ال زاػػا لةيةلػػا التاثيػػؿ التلػػخخم ل قػػكل ا  تاة يػػا الالنيػػا اباة

اػػػ طةع تاػػػا  ايقةاػػػا تلػػػةكف فلػػػةؿ اػػػع ال اػػػةع التةليػػػا  أك اػػػع   بقػػػكؽ ارناػػػةف كتلزيز ػػػة   ناػػػةن إلػػػى  نػػػ 
 ابضك  ااث يف لاة  

 يػا كالاانيػا الالنيػا  اثػؿ   كالنقةاػةع  كالاينػةع ا  تاةا ابقػكؽ ارناػةفالانظاةع  ي  البةكايػا الالنيػ -
 البقكقييف  كارطاة  كالصبيييف كالشقصيةع الل اياأ  اتبةخاع

 ب كالخينبأ الي ايالية  التية اع  -

 ال ةالةع كالقا ا  الاال  كفأ  -

 الا لاةفأ  -

 ارخا اع البةكايا  فب بةلا بضك  ااث يف لاة  فيناـ   يشت ةكف فب الانةقشةع إ  اصيا ااتشة ياوأ  -
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يناةػػػب أف تا ػػػؾ الاالااػػػا الكطنيػػػا الايةةػػػؿ اراةاػػػيا الانةاػػػاا لباػػػف اػػػي  أنشػػػطتاة  كاصػػػيا قةصػػػا  - 
لػػ لؾ  كيناةػػب أف يةػػكف الةػػ ض اػػف  ػػ ق اراػػكاؿ  ػػك تزكيػػخ ة ااػػكظييف كاقػػة  قةصػػا ااػػة  اراػػكاؿ الةةفيػػا

 لتةكف ااتق ا  ف البةكاا ك خـ قضك اة لا اقاا اةليا قخ تالث    ى ااتق لاةأ 

يناةػػب لةيةلػػا ااػػتق ا  ك يػػا أ ضػػة  الاالااػػا  التػػب لػػف تةػػكف الاالااػػا ااػػتق ا بقػػة اةيػػ ق  أف تةػػػكف  -ا 
اػػخم ك يػػتاـ  كتةػػكف الك يػػا قةا ػػا ل ت خيػػخ شػػ يطا ةيةلػػا ااػػتا ا    قػػا  اػػايا تبػػخخ  ليتػػ م الينػػاتاػػايتاـ اكثي

 التلخخيا فب  ضكيا الاالاااأ 

  أةػػخع الااػػةخل  أيضػػة   ػػى ضػػ ك م التػػزاـ  ػػ ق الاالااػػةع الػػخخ اػػف الضػػكااط أثنػػة  عذذالوة عمذذى ماسذذبق 
 نشةطاة كفب إطة   ا اة  

اػػةنؿ التػػب تػخقؿ فػػب اقتصةصػػاة  اػكا  ةةنػػع اقخاػػا اػف البةكاػػا أك قػػ  ع أف تابػ  اب يػػا  ايػع الا -أ 
 تنةكلاة خكف إبةلتاة إلياة اف ا طا أ  ى انة    ى اقت ا  اقخـ اف أ ضةناة أك اف أم  اا أق لأ 

أف تاتاع إلى أم شػقص كأف تبصػؿ   ػى أيػا ال كاػةع كأيػا كثػةنؽ  زاػا لتقيػيـ البػة ع التػب تػخقؿ  - 
 ةصاةأ فب نطةؽ اقتص

يب   اػػياة لنشػػ  ر اناػػة كتكصػػيةتاة   ػػى ةـ ااةشػػ م أك اػػف قػػ ؿ أم  اػػةز صػػبأف تقةطػػ  الػػ أم اللػػ -ػ ػػ
 الةةفاأ 

أف تلقخ ا تاة ةع اصيا انتظاا  ك نخ ا قتضة   ابضك   ايع أ ضةناة الػ يف يػخ كف إلػى البضػك   -خ
 طاقة لألصكؿ الاق  مأ 

كأف تنشػئ ف ك ػة اب يػا أك إق يايػا لااػة ختاة   با  ا قتضة  ةا ا اف ايف أ ضةناة  ف ؽ أف تشةؿ  - ػ
   ى ا ضط ع اكظةنياةأ 

أف ت ػػػ م اشػػػةك اع اػػػع الاينػػػةع ارقػػػ ل  القضػػػةنيا أك  يػػػ  القضػػػةنيا  الاة يػػػا اتلزيػػػز بقػػػكؽ ارناػػػةف  -ك
 كباةيتاة   اياة أانة  الاظةلـ  ككاطة  التكفيؽ  كالاالااةع الااةث اوأ 
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نظ ا ل ػخك  اراةاػب الػ م تالخيػه الانظاػةع  يػ  البةكايػا فػب تكاػيع نطػةؽ  اػؿ الاالااػةع   أف تلاخ -ز
  قةع اع الانظاةع  ي  البةكايا التب تة   نيااة لتلزيز بقػكؽ ارناػةف كباةيتاػة  إقةاا الكطنيا  إلى 

ا قةصػػا   اػػياة كل تنايػػا ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا  كاةةفبػػا اللنصػػ يا  كباةيػػا الا اك ػػةع الضػػلييا اصػػي
 ارطيةؿ  كاللاةؿ الااة  يف  كال  نيف  كالالكقيف  اخية ك ق يةو  أك لا ة ع اتقصصاأ 

 

 مبادئ  كميمية   عمق بمركز المجان والمؤسسات الو نية ال    ممك اخ صاصات هات  ابع شبو قضائ :  

تل قػا ابػة ع ف خيػا  كيةػكف قخ تقكؿ الاالااا الكطنيا اػ طا ت قػب كابػ  الشػةةكم كا لتاةاػةع الا  
ال  ػػك  إلياػػة اػػف  ةنػػ  ارفػػ اخ  أك ااث ػػػياـ  أك الةيػػ   أك انظاػػةع  يػػ  بةكايػػا أك  اليػػةع أكنقةاػػػةع أك 

لاتل قػا اة قتصةصػةع ارقػػ ل  ي  ػة اػف الاينػةع التاثي يػا  كفػب  ػ ق البةلػا كخكف إقػ ؿ اةلااػةخم أ ػ ق ا
 ؿ التب تة ؼ ااة إلى الااةخم التةليا    ي كز أف تاتنخ ار اةل االااةع الكطنيا

اػػع ا لتػػزاـ اةلبػػخكخ الاقػػ  م قةنكنػػة   ػػف ط يػػؽ قػػ ا اع   ابةكلػػا التاػػكيا الكخيػػا  ػػف ط يػػؽ التكفيػػؽ أك -6 
 ا زاا  أك  نخ ا قتضة  اةل  ك  إلى الا ياأ 

 إلياةأ إقطة  اقخـ ا لتاة  ابقكقه   اياة اااؿ ا نتصةؼ الاتةبا له  كتياي  كصكله  - 

ا اػػتاةع إلػػػى أيػػػا شػػػةةكل أك التاةاػػةع أك إبةلتاػػػة إلػػػى أم اػػػ طا أقػػ ل اقتصػػػا اػػػع ا لتػػػزاـ اةلبػػػخكخ  -ا
 الاق  م قةنكنةأ 

تقػػخيـ تكصػػػيةع ل اػػػ طةع الاقتصػػػا   اػػػياة اػػػةقت ا  تلػػػخي ع أك إصػػػ   القػػػكانيف كال ػػػكان  كالااة اػػػةع  -خ
 لتب يكا ااة اقخاك ا لتاةاةع لتاةيخ بقكقاـأ ارخا يا  كقةصا  نخاة تةكف  ب اصخ  الصلكاةع ا

   

 ثانيا : دور المؤسسات الو نية لحقوق اإلنسان فى غرس و عزيز ممارسات حقوق اإلنسان
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إف الناكض ابقكؽ ارناةف كباةيتاة اشةؿ فلةؿ يتط   انق اط  ايع الية  يف كالتنايؽ ايناـ   ى  
ايػػػا كالا لاػػػةف كالا تاػػػع الاػػػخنب ككاػػػةنؿ ار ػػػ ـ كالاالااػػػةع الااػػتكييف الػػػكطنب كالػػػخكلب  القطة ػػػةع البةك 

 بقكؽ ارناةفأ  ةيا البةكايا كالاينةع الخكليا الاة يا ا

أف ت لػػػ  خك ا فػػػب التناػػػيؽ اػػػيف   ل ناػػػكض ابقػػػكؽ ارناػػػةف كباةيتاػػػة  كياةػػػف ل االااػػػةع الكطنيػػػا
الاينػػةع الانشػػام ااك ػػ  الالة ػػخاع تنتا اػػة اقت ػػؼ اليػػة  يف كاةلتػػةلب الاشػػة ةا فػػب اقت ػػؼ الااػػة اع التػػب 

 فب التلةكف اع اقت ؼ اةكنةع الا تاع الاخنب كاالااةع الخكلا الالنياأ اع الل قا 

  األمم الم حدة لحقوق اإلنسان آليات عاون المؤسسات الو نية لحقوق اإلنسان مع ىيئات و  -6

ي يسذذبق دورات الييئذذات المنشذذأة بموجذذب الذذه عمذذلانخذذرا  المؤسسذذات الو نيذذة لحقذذوق اإلنسذذان فذذ  ال أ(
  ياةػػػف ل االااػػػةع الكطنيػػػا لبقػػػكؽ اتيةقيػػػةعقاػػػؿ الػػػخك اع ال اػػػايا ل اينػػػةع الانشػػػام ااك ػػػ     المعاىذذذدات

خك ا اااػػػة اػػػف قػػػ ؿ تػػػ ةي  البةكاػػػا اةلتزااةتاػػػة النةت ػػػا  ػػػف ا تيةقيػػػةع الخكليػػػا لبقػػػكؽ  اةشػػػ ارناػػػةف أف ت
إ ػػخاخ التقػػة ي  الخك يػػا لتيليػػؿ  ػػ ق ا تيةقيػػةع فػػب إطػػة  ابتػػ اـ اا ػػةؿ ارناػػةف الانضػػاا إلياػػة كبثاػػة   ػػى 

إ ػػػخاخ  ػػػ ق التقػػػة ي  كاػػػع التل يقػػػةع اللةاػػػا اشػػػاف الانصػػػكص   ياػػػة كاناػػػ ةاة اػػػع تك ياػػػةع اراػػػـ الاتبػػػخم 
 ل اينةع الانشام ااك   الة خاعأ كينطاؽ ني  ارا    ى التقة ي  الخك يا بكؿ ار ػ ا اع التػب تػخ ك إلػى

 تيليؿ الق ا اع كالتكصيةع ارق ل الصةخ م  ف   ق الاينةعأ

ال خيػػػخم الخكليػػػا  تيةقيػػػةعفضػػ   ػػػف  لػػػؾ  ياةػػػف لاػػ ق الاالااػػػةع أف تبػػػ  البةكاػػػا   ػػى تكقيػػػع ار
لبقػػكؽ ارناػػةف كاػػب  التبيظػػةع الااػػ  ا   ػػى الضػػاةأ ةاػػة ياةػػف لاػػة أف تقػػـك اي ػػخاخ التقػػة ي  ارقاة يػػا 

 اينةع الانشام ااك   الة خاع كتش يع الانظاةع  ي  البةكايا   ى تقخيـ تقة ي  ػة ارضةفيا كالتب ت فع ل
ل اينػػػةع الاػػػ ةك م كالتية ػػػؿ اػػػع الاقػػػ  يف القةصػػػيف اةلاينػػػةع الانشػػػام ااك ػػػ  الالة ػػػخاع كالاة يػػػيف اخ ااػػػا 

 التقة ي  الخك يا الكطنياأ

ناػػػةف أف تػػػنظـ خك اع تةكينيػػػا كفػػػب ا ب ػػػا صػػػية ا التقػػػة ي   ياةػػػف ل االااػػػةع الكطنيػػػا لبقػػػكؽ ار
 الا ةؿأ  ا ارشقةص الاة ييف اصية ا التقة ي  اةيا تلزيز قخ اتاـ فب  اص بال
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 نػخ تقػخيـ التقػة ي  الكطنيػا    دور المؤسسات الو نية لحقوق اإلنسان ف   قديم  قذارير الدولذة ال ذرف ب(
ا  ياةػف ل االااػةع الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف كاةلنااا لانا يةع اللاؿ التب تلتاخ ة اقت ػؼ الاينػةع ا تيةقيػ

فياة تق ي  الخكلاأ ةاة ياةف لاة أف تلقخ ا تاة ػةع  يػ   اػايا اػع القاػ ا   يل ضالاشة ةا فب الخك م التب 
الااػػػػتق يف الاشػػػػة يف ل اينػػػػةع الانشػػػػام ااك ػػػػ  الالة ػػػػخاع   ػػػػى  ػػػػ ا  ت ػػػػؾ الانلقػػػػخم اػػػػع الانظاػػػػةع  يػػػػ  

 البةكاياأ

و نية لحقوق اإلنسان ف   فعيذل ال وصذيات والمالحظذات الخ اميذة لمييئذات المنشذأة دور المؤسسات ال جذ(
ت لػػػ   ػػػ ق الاالااػػػةع ةػػػ لؾ خك ا اااػػػة فػػػب تيليػػػؿ التكصػػػيةع الصػػػةخ م  ػػػف الاينػػػةع    بموجذذذب المعاىذذذدات

  ػى نشػ  الا بظػةع القتةايػا كالتكصػيةع الصػةخ م  ػف  ػ ق اػف قػ ؿ اللاػؿ   الانشام ااك ػ  الالة ػخاع
ك قػػخ ا تاة ػةع الاتةالػػا اػع اليػػة  يف اراةاػييف كتشػػ يع ارنشػطا الاتل قػػا تيلي اػة ينػةع كضػاةف ا اقاػػا الا

الااػػةـ  اع اركليػػا فػػب ا ػػةؿ الناػػكض ابقػػكؽ ارناػػةف قػػخ اع كااػػة اع الاتةالػػا   ػػ كم   ػػى تبخيػػخ اتلزيػز 
 كباةيتاةأ

اػػػالتا اع اػػػع اقت ػػػؼ  كةػػػ ا تنظػػػيـكياةػػػف لاػػػ ق الاالااػػػةع نشػػػ  ت ػػػؾ التقػػػة ي  الخك يػػػا كالتكصػػػيةع  
الية  يف  الكزا اع كالا لاةنيكف كالا تاع الاخنب كالانظاةع  ي  البةكايا ككاةنؿ ار  ـو اف أ ؿ انةقشا 

 اتثةؿ ل ق ا اع الخكلياأأفضؿ الااؿ الاتل قا اةر

ار ػػػ ا اع الاتل قػػػا فػػػب إطػػػة   : الفرديذذذة وىدور المؤسسذذذات الو نيذذذة فذذذ  اإلجذذذراءات الم عمقذذذة بالشذذذكا د(
الي خيػػا  يناةػػب   ػػى الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف أف تشػػ ع الػػخكؿ   ػػى قاػػكؿ ار ػػ ا اع  كلاةلشػػةة

الي خيػا كتشػ يع ارفػػ اخ   ػى ال  ػك  إلػى  ػ ق ار ػػ ا اع كضػاةف ا اقاػا تيليػؿ ار ػػ ا اع  كلالاتل قػا اةلشػةة
بكؿ الا  ةع الي خيا ال خيخم كالاا    ى اتةالا تيليػؿ الاالقتا التب ياةف أف يلتاخ ة الاق  كف القةصكف 

الي خياأ ةاة ياةف ل االااةع الكطنيػا أف تلاػؿ  كلق ا اع الاينةع الانشام ااك   الالة خاع الاتل قا اةلشةة
  ى تش يع الخكلا   ى ا تاةخ تش يلةع تلت ؼ اةرث  ارلزااب ا ا  الاينةع ا تيةقيا اةيا تاةػيف الضػبةية 

 البصكؿ   ى تلكيضةع  ف ط يؽ الاينةع القضةنيا الكطنياأ اف
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 نخ الش كع فب إ  ا اع ل تقصػب كااك ػ  الاقتضػيةع    دور المؤسسات الو نية ف  إجراءات ال قص  ىذ(
اػف الا كتكةػكؿ ا قتيػة م  تيةقيػا القضػة    ػى ةػؿ  1اف اتيةقيا انة ضا التل ي  ك 67ف ةا تيةقيا  الاةخت
  ػػػى  ةعز اللنصػػػ م ضػػػخ الاػػػ أمو  ياةػػػف ل االااػػػةع الكطنيػػػا أف تلاػػػؿ   ػػػى تشػػػ يع البةكاػػػأشػػػةةؿ التاييػػػ

التلةكف اع ال  نا الاة يا اةر  ا  اف قػ ؿ قاػكؿ كتاػايؿ الزيػة م التػب يقػـك ااػة أ ضػة  ال  نػا إلػى الا ػخاف 
ع الضػػػػ ك يا الالنيػػػػاأ ةاػػػػة ياةػػػػف ل االااػػػػةع الكطنيػػػػا أف تػػػػزكخ ال نػػػػا الاة يػػػػا اةلتقصػػػػب ا ايػػػػع الال كاػػػػة

كااػػة ختاة فػػب التب يػػةع التػػب تقػػـك ااػػة كالاػػا    ػػى اتةالػػا تيليػػؿ تكصػػيةتاة كةػػ ا اللاػػؿ   ػػى نشػػ   ػػ ق 
 التكصيةعأ

ت لػػ  الاالااػػةع الكطنيػػا    الجديذذدة لحقذذوق اإلنسذذان  بنذذى اإل فاقيذذات دور المؤسسذذات الو نيذذة فذذ  و(
البةكاػا   ػى أف بػ  لبقػكؽ ارناػةف اػف قػ ؿ  ال خيػخمارقػ  اةرتيةقيػةع لبقكؽ ارناػةف خك ا ا ةزيػة فػب 

اػػب  التبيظػػةع التػػب تاػػخياة بػػكؿ كفػػى الا كتكةػػك ع القةصػػا ااػػة  كفػػى ا تيةقيػػةع  ػػ ق تصػػا  ط فػػة فػػب 
الػػض ا تيةقيػػةع التػػب تةػػكف ط فػػة فياػػةأ ةاػػة تلاػػؿ الاالااػػةع الكطنيػػا ةػػ لؾ   ػػى تشػػ يع تيليػػؿ االيػػةع 

 االيةعأ  ق  اق  ال خيخم كالتلةكف اع الاينةع التب ت

ةاػة تضػػط ع الاالااػةع الكطنيػػا ااااػػا الاػا    ػػى إخاػػةا ااػةخم بقػػكؽ ارناػػةف فػب اػػ اا  التل ػػيـ 
 اةلاالااةع الاخ ايا كال ةاليا كة ا فب ا اا  تةكيف الااالكليف الاة ييف اينية  القكانيفأ

    عاون المؤسسات الو نية مع ىيئات الدولة - 2

اتقػػػخيـ الاشػػػك م   ل ناػػػكض ابقػػػكؽ ارناػػػةف كباةيتاػػػة  تقػػػـك الاالااػػػةع الكطنيػػػا   الق اعذذذات الحكوميذذذة -أ
ةاػػة ياةػػف أف تثيػػ  انتاػػةق  إلػػى البةكاػػةعأ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف كالقػػةنكف الػػخكلب ارناػػةنبكا قت ابػػةع 

 الا طةع اللاكايا لإل  ا اع التب اف شاناة أف تش ع   ى ابت اـ بقكؽ ارناةف كالناكض ااةأ

القػػػكانيف كاقت بػػػةع الاالااػػػةع الكطنيػػػا خ ااػػػا التشػػػ يلةع الاطاقػػػا كةػػػ ا اشػػػة يع  تػػػكلى ا الصػػػخخ  تكفػػػب  ػػػ
كتصػػخ  التكصػػيةع اػػف أ ػػؿ اكا اػػا  ػػ ق النصػػكص اػػع الالػػةيي  الخكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التػػب تةػػكف الخكلػػا 

كةػ ا بػكؿ القضػةية تقكـ اي خاخ التقػة ي  بػكؿ كضػليا بقػكؽ ارناػةف   ػى الااػتكل الػكطنب ةاة ط فة فياة  
كتثيػ  انتاػةق الاػ طةع إلػى انتاةةػةع   كتخ ااة كتضاف الااة خم القةنكنيا ل اشتةيف ةكلالقةصا كتت قى الشة
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   ػى تيليػؿ اقتضػيةع الصػةكؾتلاػؿ  لػ لؾ  ةاػة إ  ا اع اف شاناة أف تضع بخااع اقت ا  بقكؽ ارناةف 
ال أم اللةـ اااةخناة  قةصا اف ق ؿ إقاة  الية  يف كتك يا الخكليا لبقكؽ ارناةف اف ق ؿ نش  ابتكا ة 

 الالنييف كتةكيناـأ

االااػػػا تاثي يػػػا ل شػػػل   ي لػػػ  الا لاػػػةف خك  الكصػػػب   ػػػى بقػػػكؽ ارناػػػةفأ كتةطػػػب  اة تاػػػة ق   البرلمذذذان -ب
ا و  ايػػػػع ا ػػػػة ع البقػػػػكؽ الاخنيػػػػالبةكاػػػػا ارنشػػػػطا الا لاةنيػػػػا  إ ػػػػخاخ القػػػػكانيف كا تاػػػػةخ الايزانيػػػػا كا اقاػػػػا

 ػػػ ا  ػػػك الاػػػا  الػػػ م ي لػػػؿ الاالااػػػةع الكطنيػػػا تاػػػتـ كللػػػؿ  أكالايةاػػػيا كا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا كالثقةفيػػػا
ياةف إش اةه فب الاا    ى إخاةا الاقتضيةع فاك ب يؼ ااـ اتطكي    قةع التلةكف الكثيؽ اع الا لاةف  

أ  تتنػػػػةقض اشػػػة يع القػػػػكانيف اػػػػع    ػػػى لاػػػػؿانظكاػػػا التشػػػػ يليا الخاق يػػػا كالالخكليػػػا لبقػػػػكؽ ارناػػػةف فػػػػب ال
 لاؿكليا   ى الالةيي  الكطنيا كالا لتزااةع ا تيةقيا ل خكلا كا تاةخ ار  ا اع التب تضاف ااك الالةيي  الخ

  ى أف تةكف  ايػع بقػكؽ ارناػةف قةا ػا ل تقةضػبأ كياةػف ل االااػةع الكطنيػا أف تقػخـ ل ا لاػةف التكصػيةع 
ال  ػةف الا لاةنيػا  اػعتقػخـ كتنػةق  التقػة ي  الاػنكيا  قا ابقكؽ ارناػةفأ كياةػف أف كالاقت بةع كالتقة ي  الاتل

  ػػى التاتػػع ابقػػكؽ ارناػػةف  ةاػػة  تػػالث يف التػػب اػػف شػػاناة أف كصػػية ا  أم بػػكؿ اشػػة يع كاقت بػػةع القػػكان
 الا ةؿأ  ا الا لاةنييف اف أ ؿ تلزيز قخ اتاـ فب  قخاالاة أف تنظـ خك اع تخ يايا لياةف 

  :  عاون المؤسسات الو نية مع فعاليات المج مع المدن  والمؤسسات الو نية األخرى -1

  ػػى تطػػكي    قػػةع  -اة تاة  ػػة االااػػةع كاػػيطا  -تاػػا  الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف 
  البةكايػػا ل تلػػةكف كالشػػ اةا اػػع  ايػػع اليػػة  يف البقػػكقييفأ ك ةػػ ا  فاػػب اػػخ كم ل تلػػةكف اػػع الانظاػػةع  يػػ

ثػػػة م ا تاػػػةـ ناػػػكض اينػػػةع قةصػػػا اػػػف البقػػػكؽاػػػف أ ػػػؿ ال كطنيػػػا كالخكليػػػاال الػػػ أم اللػػػةـ كا  ػػػخاخ  كتك يػػػا كا 
لإلنتاةةػةع التػى ة كالتصػخم الاقت بةع كالتكصيةع التب اف شاناة تطكي  باةيا بقكؽ ارناةف كالناكض ااػ

تصخل لاػةأ كياةػف ل االااػةع تتاةف اف الكاللاؿ   ى إ خاخ اقت بةع اتل قا اةلتخااي  التب  قخ تتل ض لاة
 تش يع اشة ةا الانظاةع  ي  البةكايا فب نظةـ اراـ الاتبخمأ فىأف ت ل  خك ا   يقؿ أ ايا الكطنيا 

   اإلقميمية لمنيوه بحقوق اإلنسان وحماي يا اآللياتالمؤسسات الو نية مع  عاون  -1
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الاالااػػػةع الكطنيػػػا اصػػػك م اتزايػػػخم فػػػب شػػػةؿ  ت تقػػػى اػػػيا بقػػػكؽ ارناػػػةف اشػػػةؿ  يػػػخ اػػػف أ ػػػؿ ت  
الاالااػػػةع الكطنيػػػا ارف يقيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف كالاالااػػػةع الل ايػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف اثػػػؿ ت الػػػةع إق يايػػػاأ 

كال  ةف الكطنيا الي انةيكنيا لبقكؽ ارناةفأ ةاة تت اع فب شةؿ فضة اع ل تلةكف ارق ياب اف قايؿ البػكا  
 الل ايا لبقكؽ ارناةفأ-ك كايا ةلب الااتكل ل االااةع ار

 

 وقياس فعالي يا اإلنسان لحقوق الو نية المؤسسات أنواعثالثا: 

 نةبيػا اػف فنػةع إلػى الاالااػةع ت ػؾ تقاػيـ كياةػف  ةثيػ م أشػةة ن  ارناػةف لبقػكؽ الكطنيػا الاالااػةعتتقػ     
 أإطة  ة فب تلاؿ التب كالقةنكنيا الايةايا التقةليخ نةبيا اف أك  التنظياب تشةي اة نةبيا اف أك  ك يتاة

 كاػيف الاتلخخمو اللضكيا  اع كالاالااةع الكبيخم اللضكيا  اع الاالااةع ايف التاييز ناتطيع ك ة ا

لب ات ة اة يتاثؿ التب الاالااةع  ارناػةف بقػكؽ ايةاػا اكضك ةع اشاف البةكاةع إلى الاشك م تقخيـ فب اركَّ

  لػؾ فػب ااػة ارناػةف بقػكؽ  ايػع اشػاف تلاػؿ التػب الاالااػةع كاػيف ارفػ اخو شػةةكل تلػةل  التػب كالاالااػةع

 كناػتطيع أ التاييػز اثػؿ ابػخَّخم قضػةية   ػى ت ة ػز التػب كالاالااػةع كالثقةفيػا كا  تاة يػا ا قتصػةخيا البقػكؽ

  ػ ق نػنظـ أف أك انكلػ وك الة إطػة  فػى أك الي نةكفػكنب أك ةنباراػا ت اثاػة فػب الاالااػةع نضػع أف اةلاثػؿ

  كراػية أف يقيػة الظػـ فػب شػةةكل تت قػى التػب الاتلخخم اللضكيا  اع الاالااةع اثؿ   القة اع با  الاالااةع
 أك كاػة ا ػخاف فػب الاظػةلـ أاػيف كاالااػةع  ال تينيػا أا يةػة فػب الشلك   ف ل خفةع اللضكيا كبيخم كالاالااةع

 أ  لؾ إلى كاة أك كاة فب ا اتشة يا كالاالااةع الشاةليا

 .فلةليتاػة كتقػي  تقػي ـ أف ارناػةف لبقػكؽ الكطنيا ل االااةع ااة ياةف ، ثمة مؤشراتالفعالية  قييموفى مجال 

 قيةاةع ) ( ك أاةااة   ى نيااة تقي ـ أف لاة ياةف الةيي  )أ( تبخ خ أف إلى الاالااةع   ق تبتةا ا لؾ  كل قيةـ

 ناػاب   فياػةقيػة    اػةع الالػةيي   ػ ق اػف اركلػى الا اك ػا ناػا ب   ا اػة فػب فلةليتاػة اػخل لال فػا ابػخَّخم

 اػف الكطنيػا الاالااػا صػيةع اػف ارخنػى البػخ ليفت الةيي  فاى القية أاة   اةع  االش اع الثةنيا الا اك ا

 ااػ ق الكطنيػا الاالااػةع تيػب أف كيناةػب . لػؾ إلػى كاػة كتاكي اػة كك يتاػة ك ضػكيتاة القػةنكنب أاةاػاةبيػ  
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 كباةيػا تلزيػز ك ػك اراةاػب   ضاة تبقيؽ تاتطيع   أك تاتطيع الاالااا ةةنعإ ا  اة تبخ خ  رناة الل اةع

 أأ خافاة إلى اةلنااا الكطنيا الاالااا أخا  تقي  أخكاع الاقةاؿ فب الاالش اعكتلنى  ايلةليا ارناةف بقكؽ

أ ارخا  قيػة  ط انؽ اكصياة كالاالش اع الةيي  اكصياة القية    اةع ايف التاييز   ا ةثي كف يلتنؽ
 أأبيةنةن  كاةلتاةخؿ اقت يا اط ؽ ياتلا ف الاصط بيف فيف  لؾ كاع

 :تةكف أف يفيتل كنشةط ا نةا  ةؿ أ خاؼ أف التةليا القا  النقةط نا  يالةخك 

 .ك ةاا  ةاضا اط يقا كلي  اخقا تل يياة ي   - ابخَّخم  -

 .إن ةز ة اخل تقييـ الااةف اف يةكف أف ي   - ل قية  قةا ا  -

 .اطايلتاة تبقيقاة ياةف أ خاؼ - لإلن ةز قةا ا -

 .اين ةز ة لاة ياا   ا ب كضع فب الاالااا تةكف أف يناةب - كاقليا -

 أ.ار خاؼ لتبقيؽ زانب  خكؿ كضع ي   - زانية ابخَّخم  -

 

 تتكاف  لاة اللنةص  التةليا    نخاة فلةليا أةث  تةكف أف إلى الكطنيا الاالااةع تنبك كاةقتصة 

 ال ايػع يشػة خ ة  نػخاة ال اة ي يػا أك اللةاػا الشػ  يا الكطنيػا الاالااػةع تةتا :  عامة بشرعية  م عال  -6

 .اقتصةصػاة نطػةؽ فػب الخاق ػا القضػةية الةا ػا فػب اةلنزا ػا كتتاػـ ارقكية  اصةل  ضخ الضلية  بؽ  ف تخافع
لى  .القةنكنب أك ال ااب ا ةز ة اف اة بخو  إلىتناثؽ  الاالااا ش  يا فيف  لؾ   ةن  كا 

  ػ ق تيل ػه اػة البةكايػا  يػ  كالاينػةع ل  ااػك  الكطنيػا الاالااػةع تل ػف أف يناةػب:  بيذا اال صال سيولة -6

 الا اك ػةع تشػ يعاػع   اةةتااػة إلػى الكصػكؿ ياػاؿ أف كيناةػب .ااػة ا تصػةؿ ياةػف كةيػؼ   الاالااػةع
 .اناة ا اتيةخم   ى الا تاع فب الاب كاا
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 الاالااػةع اػاف كالشػ يةا اللةاػا الانظاػةع لػخل الثقػا تتكفَّ  أف يناةب:  فييا مف وحة  نظيمية ثقافة شيوع -1

 التػب كالتلةكنيػا الايتكبػا الانظاػةع أف  ػخان  كار  ػ أ ا ٌخيػا كاػتلةا اة ااػة اػت ب   ارناػةف لبقػكؽ الكطنيػا

 فػب الػنقص  كانػ  كاػتل ؼ ارقػ ل كالانظاػةع ال ااػك   بتية ػةع  يػخان  اتاػت ي  الػ اتب النقػخ تاػة  

 أااة اةتاة

 الاالااةع فلةليا   ى بيكيةن  تاثي ان  كالاكظييف كالقيةخم ار ضة  نك يا تالث :  أعضائيا ونوعية نزاىة كفالة -1

 كالاانيػا اة اػتق ؿ يتاػاكف أ ضػة  تليػيف إلػى الاػ ياا التليػيف إ ػ ا اع تػالخم أف الاػ  َّ  كاػف . الكطنيػا
 اا ازم القخاا الاخنياأ كثيقةن  ا تاةطةن  ا تاطيف كالاكظيكف ار ضة  يةكف أ ٌ  كيناةبأ كالش ة ا

 إلياة الكصكؿ يااؿ كلةب ايتكبا الكطنيا الاالااةع تةكف لةب:  والموظفين األعضاء فى  نوُّعال قي حق  -1

ةاػة أف  .الا تاػع فػب كال ةكيػا كارثنيػاتضػاف تاثيػؿ أ ضػةناة كاللػةا يف فياػة ل تةكينػةع ار تاة يػا  أف يناةب
 أالةية م أاة    ى ا قتية  يةكف أف خاناةن  يناةب نياه الكقع كفب أبيكم أا  ال نايف ايف الا يـ التكازف

 الانظاػةع كقةصػا الاػخنب  الا تاػع انظاػةع تةػكف أف ياةػف:  المذدن  المج مذعمنظمذات   مذع  شذاورال -1

 الاالااػةع اػيفاػة  فلَّةلػا كصػؿ  اػزاع ارناػةف  ابقػكؽ الاقتصػا الا تاليػا كالا اك ػةع البةكايػا  يػ 

 أاقتصةخية أك ا تاة يةن  أك ايةايةن  الاااَّشيف ا اك ةع أك كارف اخ الكطنيا

 اقيَّخم ك ي    يضا ك يا اك كخ فلةليا الكطنيا الاالااةع أةث  تتاـ  اكاةن :  عريضة والية هات  كونأن  -9

  اع القضػةية   ى الا اا  ت ة ز أف كيناةب أ كا  تاة يا كالايةايا كا قتصةخيا كالثقةفيا الاخنيا البقكؽ تشاؿ

 أاللةاا كالاينةع ل  ااك  اييخم الا اا    ق تةكف كأف الااةش  اليكاب ا  تاةـ

 اػف ااػتيالخ إ ا قطيػ  لتقػكيضالكطنيػا  الاالااػةع اصػخاقيا تتلػ ض:  شذامل اخ صذاص هات  كذون أن -1
 ا و أالقةص اراف قكاع أك اللاة يا القكاع اثؿ( الض الينةع  اقتصةصاة نطةؽ

 إتاةع اخل  صخ ا طا الكطنيا  االااةعيةكف ل أف يناةب:  ل وصيا يا االم ثالمدى  رصد بسم ة م عال  -7

 أخاناا ااة اا ال صخ يةكف أف كيناةب أ كتكصيةتاة لاشك تاة الالنيا الا طةع
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 القضةية ا طا نظ  الكطنيا االااةعيةكف ل  أف يناةب:  منيجية ب ريقة اإلنسان حقوق قضايا ةعالجم -11

 كنش  اللةاا كالتبٌ يةع اةلتبقيقةع القيةـ   ا الشاف فب الاييخم الط ؽ كافأ لاة تات ي  كأف اللةـ ا  تاةـ  اع

 أاللةاا الايةاا تقة ي 

 إلى افتقة  ة ااا  فٌلةلا  ي  الكطنيا الاالااةع تةكف اربيةف اف ةثي  فب :الكافية المالية الموارد  ممك -66

 تةيػؿ أف كيناةػب .القةناػا البةكاػا  ػفااػتق  ن  تاكي اػة   ػىلاػة اػيط م ةةا ػا  تةػكف أف كيناةػب أ الاػكا خ

الاشػاكلا  الكظػةنؼ  ايػع رخا  الةةفيػا اراػكاؿ   ػى الكطنيػا الاالااػةع بصػكؿ التشػ يليا كالاينػةع البةكاةع
 أك يتاةا

 الشػاةةع فياػة تتصػؿ  نياػيا التقػة  نقػةط الكطنيػا الاالااػةع تةػكف أف ياةػف:  فعَّالذة دوليذة روابذ  إقامذة -66

 أارناةف لبقكؽ كارق يايا الخكليا اةلاينةع ارناةف بقكؽ رنية  الكطنيا

 الاالااػةع تتاتػع أف الشػةةكل اقػخ اك يتكقػع الشذكاوى الفرديذة والجماعيذة بسذرعة و فعاليذة :معالجذة  -13

 ك يػ  ااػيطا ار ػ ا اع تةػكف أف كيناةػب أضػخ ة الشػةةكل يقػخ اكف التػب الاينػةع اػعااػ طا التلةاػؿ  الكطنيػا

 تتاتػع أف كيناةػبأ الكطنيػا الاالااػةع لتكصػيةع ا اتثػةؿ تػاايف أيضػةن  البةاػاا اراػك  كاػفأ اػ يلا ك اة  يػا

 إقيػةؽ بةلػا فػب فياػة ل بةػـ القةصػا الابػةةـ أك الابػةةـ إلػى ااػتنتة ةتاة إبةلػا ااػ طا الكطنيػا الاالااػةع

 .الكطنيا الاالااةع تا لاة التب البايخم الااة ب
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 لمبحث الثالثا

 المجالس والمجان والييئات العربية الو نية لحقوق اإلنسان

 

شػػاخع الاػػةبا الل ايػػا الػػخ ناةيػػا البػػ   الاػػة خم كتيةػػؾ ارتبػػةخ الاػػكفيتى الاػػةاؽ  كانتشػػة  ارفةػػة  
كالااػػػةخل  ال يا اليػػػا فػػػى الا ػػػةليف الايةاػػػى كا قتصػػػةخل  طػػػ   اطةلػػػ  ارصػػػ   الايةاػػػب ك لػػػؾ اػػػف قاػػػؿ 

ع القةناػا فػب الا ػخاف الل ايػا كفب   ا ارطػة  بةكلػع البةكاػةالك يةع الاتبخم ارا يةيا كارتبةخ ارك كاى  
اػف شػاناة  -أم  ػ ق ال اػكخ -تانب ايةاا خفة يا لاكا اا ال اكخ ال اايا لإلصػ   الايةاػب كالشػةاؿ كالتػب

كقػخ خ ػـ اػف تنػةاى  ةثي نا   ى اكاقؼ كاةتااةع ارنظاا كالبةكاةع القةناػا كاكاقلاػة فػب الاػ طاأأف تالث  
الا تاع الاػخنب ك ينةتػه  الةثي  اف ال اة ةع البقكقيا ضاف انظكاا ظاك   ق الضةكط الخكليا كارق يايا 

  ار  ياأ

 ػػخخ اػػف  ػػة ع  ا يػػا إنشػػة  الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب كا  اػػة ن لاػػ ق الايةاػػا الخفة يػػا  
ق الاينػػةع  اع أف الةثيػػ  اػػف  ػػ  نػػةؾ  اػػع ا بظػػا البةلػػا البقكقيػػا كتباػػيف  صػػخ الا ػػخاف الل ايػػا اةػػ ض 
 طةاع ااتشة م فبا أ

  

 االااةع  ب  ش  بتى ااف كقخ ا    خخ ة 

 ـأ6777الا    ا اتشة م لبقكؽ ارناةف اةلاة   كتاا  فب اللةـ  - 

 ـأ6776فب ينةي  اف اللةـ  عالاينا الل ية لبقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا اتكن  كتااا -

َـّ  -    اػػف  61ـ  كفػػب 6776اػػف أا يػػؿ ل لػػةـ  66تااياػػه فػػب  الا صػػخ الػػكطنب لبقػػكؽ ارناػػةف اػػةل زان  كتػػ
ـ  صػػخ  قػػ ا   ااػػك م تػػـ ااقتضػػةق تبكيػػؿ الا صػػخ إلػػى ال  نػػا الكطنيػػا ا اتشػػة يا 6771اػػة   اػػف اللػػةـ 

 لت قيا بقكؽ ارناةف كباةيتاةأ
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 ـ 6771اػف اػاتاا  اػف اللػةـ  17الاينا الكطنيا الااتق ا لبقكؽ ارناةف فب ف اطيف  كتاااع فػب  -
 ـأ6771ضاف التطك اع الي اطينيا فب ا ب ا اة الخ اتيةقيةع أكا ك  كاخأع  ا اة فب اللةـ 

 ـأ6771ال  نا الكطنيا الل ية لبقكؽ ارناةف فب الياف  كتاااع فب اللةـ  -

تػكازم القػ ا   -الا ةز الكطنب لبقكؽ ارناةف فب ار خف كتاا  ااك ػ  اػة يلػ ؼ اةاػـ "إ اخم ا ةيػا" -
 ـأ6771صخ ع فب فا اي  اف اللةـ  -مال ااك  

اػف اػةيك اػف  1ال اليا الكطنيا لبقكؽ ارناةف فب الالكخيا كتاااع ااك   ا اكـ ا ةب صخ  فب  -  
 ـأ6771اللةـ 

اػػف  66فػػب  11أايػػ م اقػػةنكف  قػػـ  كطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب قطػػ   كتاااػػع ااك ػػ  ا اػػكـال  نػػا ال - 
 ـأ6771نكفاا  اف اللةـ 

ةـ اػػف يكنيػػك اػػف اللػػ 67  القػػكاب لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب اصػػ   كتااػػ  ااك ػػ  قػػةنكف صػػخ  فػػب الا  ػػ - 
 ـأ6771ثـ صخ  اف ا    الشك ل ق ا  اتيليؿ  اؿ الا    فب فا اي  اف اللةـ ـ  6771

فػب الصةخ   11الاالااا الكطنيا لبقكؽ ارناةف فى الاب يف  كالتى تاااع ااك   الا اـك الا ةى  قـ  -
    ك لؾ لةب تتكلى اااا تلزيز كتنايػا كباةيػا بقػكؽ ارناػةف كت اػيا قيااػة كنشػ  6777ا   ةـ نكفا 67

 أالك ب ااة كارااةـ فب ضاةف ااة اتاة

 

الاةضػيا كأ ػـ الابطػةع  اه   ق الاالااةع طي ا الانكاع اللشػ يفكاف ق ؿ اتةالا النشةط ال م قةاع 
 اة ي ى  كاف ايناة  ظةعً اف الا ب التب ا ع ااةو ياةف الق كا الخخو 

يػػا ةاػػة فػػب أفَّ الةةلايػػا الاػػةبقا اػػف  ػػ ق الاالااػػةع نشػػاع فػػب ظػػؿ ظػػ كؼ أزاػػةع ايةاػػيا كا تاة  -6
 الياف كال زان  كتكن أ
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ا  النق  البةةاػا إ  أف تااياػاة   ـ أف الااا الاشت ةا ايف   ق الاالااةع أناة  ة ع كليخم ق  اك 
أزاػةع خاق يػا كالتػى شػاخع فتػ م التاػلينيةع اػف القػ ف الاةضػب   ػى    الا ب ا اركلػىتكزع ايف ا ب تيف

تاػتاخؼ اكا اػا   ق الاالااػةع ضػاف بزاػا اػف الايةاػةع إلى الااةخ م اينشة  البةكاةع خفلع الض 
   كالاػػكخاف كف اػػطيف كالػػيافأ أاػػةةاػػة ةػػةف البػػةؿ فػػب الاةػػ   كتػػكن  كال زانػػةقص شػػ  يتاة الايةاػػيا تنػػ

ب بكؿ ارص   الايةاػب  ة ع فب ايةؽ ال خؿ الخكلب كالاب فقخ الا ب ا الثةنيا لك خم   ق الاالااةع 
ارقي م ك ك ارا  ال م خفػع   ػى اػايؿ الاثػةؿ ةػ ن اػف ار خف اللش  الانكاع  فى الانطقا الل ايا ق ؿ
  ةنػةع كطنيػا لبقػكؽ ارناػةفكالاب يف كاك يتةنية ك ا طنا  اةف إلى تااػي  ةيكالالكخيا كاص  كقط  

ةاػػة  ػػك شػػاف ك  ػػـ أف الػػض  ػػ ق الاالااػػةع بةفظػػع   ػػى ااػػتق ؿ ناػػاب لاػػة فػػب اكا اػػا البةكاػػةع  
لػػـ تاػػتطع أف تانػػب لنياػػاة اشػػ ك يا ا تاليػػا اة تاة  ػػة الاقيػػا الي اػػطينب كالاة اػػب  إ  أف الناػػك  يف 

إبػػػخل   ػػػى ا تاة  ػػػة خ ا لػػػ أم اللػػػةـ انة يػػػؾ  ػػػف أف االااػػػةع كطنيػػػا  يػػػ  تةالػػػا ل اػػػ طةع البةةاػػػا  
الاينةع البةكايا  ك ةلاة اة تتكت  الل قا ايف   ق الاالااةع كب ةا بقكؽ ارناةف قةصا  نخاة يةػكف 

  ارا  اتل قة ايثة م قضةية البقكؽ الاخنيا كالايةايا  كارص   الايةاب كالخاتك مأ

 

اقػ ا اع ااك ػ  إ اخم ايةاػيا   يػة  أم  لػ  ار ػـنشاع الاالااةع الكطنيا لبقكؽ ارناػةف فػى الةة -6 
ةنؽ التػب اػت ة  ة  ػف الي ػؾ لػف تقػ ا فػب اكاقياػة كالبقػارا ا  الل    ااة يلنػب أناػة ك  كالا كؾ اف ال الاة 

 أال م تخك  فيه ايةاةع النظةـ القةنـ اك ه  ةـ

َـّ ا تيةؽ  البقكقيا الل اياالكطنيا تقت ؼ القكانيف الانظاا للاؿ الاالااةع  -1    اع القكانيف الخكليا التب ت
  ااػتق ليان ناػايان فػب اصػ  ااػةع  تك ػخ ـ  فيػب ااػالا الايزانيػةع الاةليػا ل اال 6771  ياة فب اة ي   ةـ 

ف ةةنػػع الاكازنػػا فػػب الاةػػ    اػػنا الاةليػػا ل خكلػػا  ايناػػة تػػ تاطاكا يػػخ الاكازنػػا ي ػػ  أف تػػ تاط ااكا يػػخ ال كا 
أف قكانيف التلييف فب ال اليا الكطنيا لبقكؽ ارناةف  ةاة     اةلاكازنا اللةاا ل خكلاأ ااكازنا الا ط الا ةب

تانػػع تليػػيف أم اػػف ارشػػقةص الػػ يف لػػـ يكقلػػكا   ػػى النظػػةـ  -ك  ػػى قػػ ؼ شػػ كط اػػة ي  –فػػب الاػػلكخيا 
اػػف تػػكن   يػػتـ تليػػيف أ ضػػة  الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب ةػػ ن ةاػػة  اراةاػػب لتااػػي  ال اليػػاأ

كال زان  كقط  كار خف اكااطا  الاة  ال ااك يا أك اق ا اع ا ةيا  كيػتـ ال اػع اػيف نظػةـ التليػيف كا قتيػة  



366 

 

فب البةلا الاة ايا   كفب ف اطيف ياتقؿ ا    ايكضب الاينا الي اطينيا الااػتق ا لبقػكؽ الاػكاطف اكضػع 
  الا  ػ  القػػكاب لبقػكؽ ارناػػةف اقػ ا  اػػف أاػ  كالػةيي  اقتيػػة  أ ضػةناةأ كفػػب اصػ  يػػتـ اقتيػة  أ ضػػة

  ضػػكا  ػػـ فقػػط الاكقلػػكف 16ناػػةف اػػف ا  ػػ  الشػػك ل  كفػػب الاػػلكخيا تتشػػةؿ ال اليػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ ار
أقػ  يػالث  فػب فلةليػا تشػةيؿ  ك نػةؾ اليػة   ى النظةـ اراةاػب كقػخ بصػ كا   ػى ا اػـك تليػيف اػف الا ػؾأ 

التاثيػػػػؿ اللػػػػخخم لاقت ػػػػؼ القػػػػكل ا  تاة يػػػػا كالايةاػػػػيا فػػػػب   ػػػػ ق الاالااػػػػةع  ك ػػػػك ك ػػػػكخ ضػػػػاةنةع لةيةلػػػػا
الا تاع  ك قخ ت اخ   ا الااخأ اشةؿ قةص فب البةلا الاة ايا  بي  يك   قػةنكف الا  ػ  ا اتشػة م أف 

ةالػةع  تةكف رليا تشةيؿ الا    ااث ا لانظاةع بقكؽ ارناةف  كالنقةاةع كاربػزا  الايةاػيا  كأاػةت م ال 
 اػػػة اع  ةاػػػا اشػػػاف الػػػةيي  اللضػػػكيا تتػػػ ؾ ل اػػػا التليػػػيف خكف  قب البػػػة ع تضػػػانع القػػػكانيفايناػػػة فػػػب اػػػة

  إ  ا اع خقيقا لضاةف التنكعأ

تاقػػػ  اقتصةصػػػةع  ػػػ ق الاالااػػػةع طةالػػػةن ااتشػػػة يةن  بيػػػ  تضػػػط ع اتقػػػخيـ الاشػػػك م ل ناػػػكض ةاػػػة  -1
ثقةفػا بقػكؽ ارناػةف  ك  ػـ  اايةاةع كتش يلةع بقػكؽ ارناػةف  ككضػع قطػط كطنيػا  كالااػة اا فػب نشػ 

ابتػػكا  الظػػـ التشػػ يلةع الل ايػػا   ػػى اقتصػػةص ت قػػب شػػةةكم فػػب انتاةةػػةع بقػػكؽ ارناػػةف  إ  أف الػػنص 
ك ػػكخ ضػػاةنةع رلػػزاـ أ اػػزم الخكلػػا    ػػى  ػػ ا ا قتصػػةص اتاػػـ اةللاكايػػا  خكف تبخيػػخ اليػػةع الشػػةةكل  أك

  النصكص التزااةن أخايةن فقطأ اةلتلةكف اع الاالااةع الكطنيا  بي  تباؿ صية ةع 
بخثع تبك ع اي ةايا فب تطك  ااةـ كااتق ليا الا    ا اتشة م فب الاة   فب اخايا الق ف كقخ  

كاللش يف  كقػخ للػ  الا  ػ  خك ان  نياػيةن فػب تشػةيؿ  ينػا ارنصػةؼ كالاصػةلبا  كالتػب اث ػع اػةاقا  بةخلال
  أبقكؽ ارناةفالاة   لتاكيا اةضب انتاةةةع فى ف يخم 

ااػػػالا ااػػػتق ليته الةةا ػػػا  ػػػف فػػػى اصػػػ  اػػػف نةبيػػػا أقػػػ ل لػػػـ يباػػػـ الا  ػػػ  القػػػكاب لبقػػػكؽ ارناػػػةف 
ابتكل   6771فى  ةـ    فل ى ال  ـ اف أف تق ي ق الانكم اركؿ  ف بةلا بقكؽ ارناةف فب اص البةكاا

 ػػػف البةكاػػػا أقػػػ ل اػػػخا اػػػخافلةن ؼ   ػػػى انتقػػػةخاع لااة اػػػةع البةكاػػػا كار اػػػزم ارانيػػػاأ إ  أنػػػه فػػػب اكاقػػػ
الخكليػػػا أك الاصػػػ يا  قةصػػػا  نػػػخاة تةػػػكف البةكاػػػا ابػػػؿ انتقػػػةخاع اػػػف انظاػػػةع بقكقيػػػا خكليػػػا اثػػػؿ الليػػػك 

أك ةاة بخ  الخ صخك  ق ا  الا لاةف ارك كاب  ف بقكؽ ارناةف فب اص   بي  الايكاةف  ايت  ككت   
 يػ  اقاػكؿ فػب الشػالكف الخاق يػا الاصػ يا  ةاػة  اػة ق تػخق ن الض قيةخاع الا    فب إخانا القػ ا  كا تالتقع 
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اػةنخ الا  ػ  ت شػي  اصػ  لنيػؿ  ضػكيا ا  ػ  بقػكؽ ارناػةف اػةراـ الاتبػخم    ػى الػ  ـ اػف التبيظػػةع 
التػػػػب أاػػػػختاة  شػػػػ اع الانظاػػػػةع البقكقيػػػػا الاصػػػػ يا كالخكليػػػػا   اة تاػػػػة  أف البةكاػػػػا الاصػػػػ يا  يػػػػ   ػػػػخي م 

  ا  اة الاق ؽ   ى صليخ ابت اـ بقكؽ ارناةفأالضكيا الا     نتي ا 

تاةيف التنايؽ ايف الاالااػةع الكطنيػا كالانظاػةع  يػ  البةكايػا كار  يػا لبقػكؽ ارناػةف اشػاف قضػةية  -1
 ـ بػ ص البةكاػةع الل ايػا   ػى ق ػؽ  ػ ق الةيةنػةع تلزيز ااة اةع بقكؽ ارناةف فػى الػخكؿ الل ايػا   فػ  

الكطنيػا كالتػػ كي  لاػػة اب يػػةن كخكليػػةن  إ  أناػػة فػػب  اع الكقػع تضػػع الانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا كالاػػخافليف  ػػف 
كقػػخ شػػاخ بقػػكؽ ارناػػةف تبػػع البصػػة  ارانػػب كارخا م  اػػع تاػػةيف ب ػػـ كأناػػةط القيػػكخ اػػف خكلػػا رقػػ ل  

ةف فػب الا ػخاف الل ايػا  بيػ   ك ان ا بكظةن فػب كضػليا الاػخافليف  ػف بقػكؽ ارناػتخ 6767  6777اللةاةف 
إ ػ ؽ الانظاػةع ةةاػةع  كالتبػ    كتقييػخ بػ ةتاـ   ػ كم   ػى الضػاـ ل  تقػة ع التلاػييا كالاب تل ض

 يػا اللةا ا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف  ك فض إ طة  ش  يا قةنكنيػا ل لخيػخ اػف الانظاػةع الةيػ  بةكايػا الاب
 اػكخان فػب ااة اػا ضػةكط أك لػـ تاػ ؿ الاالااةع الكطنيػا الل ايػا  ي  أف أك قاكؿ ف كع ل انظاةع الخكلياأ 

أ  قػع الاػ طةع  6779يػب  ػةـ فبةكاةتاة اف أ ؿ  فع القيكخ  ف االااةع الا تاع الاخنب  التكاط لخل 
ي   كارق ل تنشط فب الخفةع  ف بخا اة تلاؿ   ى قضةية التل إالاص يا تلاييةن انظاتيف  ي  بةكايتيف 

 خيػػػا اػػػع البةكاػػػا اػػػف أ ػػػؿ كقػػػؼ  ػػػ ا اااػػة ى ـ الا  ػػػ  القػػػكاب لبقػػػكؽ ارناػػػةف اللاػػػةؿ  كلػػػـ يقػػػبقػػكؽ 
التبػػ   اةلانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا  كفػػب تػػكن  لػػـ ياػػاؽ ل االااػػا الكطنيػػا أف أخانػػع ار ػػ ا اع الصػػة اا 

 ؽ ارناةفأالتب تتالاة الا طةع التكنايا ضخ الاخافليف  ف بقك 

وفيمذذا يمذذى عذذره لميذذام وأىذذداف و شذذكيل بعذذه ىذذهه المؤسسذذات والجيذذود ال ذذى بذذهل يا ل عزيذذز   
 وحماية حقوق اإلنسان فى الدول القائمة فييا :

 

 لحقوق اإلنسان فى المءرب: الو نى المجمس أواًل:

 6777انا ةاة اػع تك اػه البثيػ  فػب ت اػيا خ ػةنـ خكلػا البػؽ كالقػةنكف   ػ ؼ الاةػ    انػ  اػنا  
لتلزيز ار ازم كااليةع القةناا اػكا  اناػة القضػةنيا انشةال ة اي خ االااةع  خيخم تلنى ابقكؽ ارناةف  تـ 
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ا ػػؾ أاةنػػا الاػػا    ػػى   ػػى  ػػةتؽ   لػػا اليضػػع اػػف الخاػػتك  الػػ م  67انط قػػة اػػف اليصػػؿ ك أك ارخا يػػاأ 
المجمس االس شذاري لحقذوق صيةنا بقكؽ كب يةع الاكاطنيف كال اة ةع كالاينةع  قةـ ا ؾ الاة   اةنشػة  

  فػػب إطػػة  ايةاػػا ا نيتػػة  التػػب 6777أا يػػؿ  67اتػػة يا  6777766ااك ػػ  الظايػػ  الشػػ يؼ  قػػـ  اإلنسذذان
  اة ااتشة ية  اااتػه ااػة خم الا ػؾ فػب  ايػع   لا الاةيك  له الباف الثةنب  ليةكف ا 6777خشناة انا 

القضةية الاتل قا اةلخفةع  ف بقكؽ ارناةف كباةيتاة كضاةف ااة اتاة كالناكض ااةأ كاةلتػةلب فاػك االااػا 
اةكنػػةع الا تاػػع  تضػػـ أاةاػػةكطنيػػا ااػػتق ا  ػػف ار اػػزم التشػػ يليا كالتنيي يػػا كالقضػػةنيا   ك ت ةياػػا تلخخيػػا 

 الايةاب كالاخنبأ

  كاػة ـ ا ػة عفػب  ػخم   قخ  اؿ الا    ان  إنشةنه  اف ق ؿ ا اك ػةع  اػؿ كل ػةف قةصػاك  
فػب تبقيػؽ اةةاػػ   ةاػا اقصػكص ا يػػةع كاكاضػيع اقت يػا ةا ػػؼ الليػك  ػف الالتق ػػيف الايةاػييف  كا ػػؼ 

 اػا ق كقةع بقكؽ ارناػةف اك ػه  ػةـ  كاكضػكع ا انتاةةةع ك ا قتية  القا م كا  تقةؿ التلايب  كا ؼ 
ةاة فػب ا ػةؿ -القصكص  التش يلةع الكطنيا ل الة خاع كا تيةقيةع الخكليا الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ كاا ا

نظػـ الا  ػ   ػخم لقػة اع   ايػا  كأن ػز ا اك ػا اػف الخ ااػةع تاقضػع  -إص   التش يلةع اصيا  ةاػا
صػػػػ   الاالااػػػػةع  ناػػػػة اقت ابػػػػةع كتكصػػػػيةع تل ػػػػؽ أ ااػػػػة ااخكنػػػػا الشػػػػةؿ  كقػػػػةنكف الااػػػػط م ال نة نيػػػػا  كا 

الا نيا  كقكانيف الب يةع اللةاا  كالابةةـ ارخا يا  كبقكؽ ارشقةص الالةقيف كارطيةؿ الااا يف  كبقػكؽ 
كقػػػػخ تاةػػػػف الا  ػػػػ  اػػػػف تبقيػػػػؽ  ػػػػ ق  الاػػػػ أم  كاصػػػػةخقا الاةػػػػ     ػػػػى ا اك ػػػػا اػػػػف ا تيةقيػػػػةع الخكليػػػػاأأأ

  ػى ااػة خم الا ػؾ فػب  اقتصػ عاةللاكايػا ك  اتاػاعاقتصةصةته فػب الاخايػا ارن ةزاع   ى ال  ـ اف أف 
  القضةية الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ 

فالخ ا ك  أةث  اف  قخ     شاخ الا    تلخي  كاع اقتصةصةته كا ة ع تخق ه6776كفب انا  
ااك   تايز ابصي ا  نيا اةرنشطا   ى الااتكيةع الكطنيا كارق يايا كالخكليا  تاع إ ةخم تنظيـ الا    

اع "ااةخم اة ي " فياة يقص الص بيةع الاكة ا إلى  ػ ق  تاةشيةن  6776أا يؿ  67ي  الصةخ  اتة يا الظا
 الاالااا كة ا ااتق ليتاة كا  ةخم تبخيخ  ا اةأ

  ا ارص    ص   الا ؾ اباخ الاةخ    "أأأإننة لننتظػ  اػنةـ  تضاففب القطة  الا ةب ال م ك  
شػة تاة  ثقةفػا كااة اػا  ضػاف ااػة  طكيػؿ كشػةؽ  أف تةكنكا قي  اف يلاؿ    ى باةيا بقكؽ ارناةف  كا 
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اخ كـ الزانة القكم   ػى الاضػب اػه لا ػكغ اقةصػخق الناي ػا  فػب ت اػيا اللػخؿ كارنصػةؼ  كالػك ب اةلتزااػةع 
 الاكاطنا  كفت  ا ةؿ أ ب  أاةـ الاشة ةا الخياق اطيا"أ

الا ػػؾ اباػػخ الاػػةخ  اةنشػػة  الا  ػػ  الػػكطنى   صػػخ  ظايػػ  شػػ يؼ  خيػػخ اػػف  6766كفػػى اػػة    
لبقكؽ ارناةف أ كقخ تـ ارشة م فى الظاي  الش يؼ ال ل أصخ ق الا ؾ اباخ الاةخ  إلى  خخ اف اراػاة  

 التى ااتخ ع  ا يا تنظيـ الا    اف أا ز ة  

كااػتةاة  لانػة    ااتةػةقالايةايف ال يف  ل كا اللخؿ قكاـ نظةـ بةااػـ ك  ألا ؼل  ى النا  القكيـ اي  ال - 6
كةةفػا اةكنػةع  ا ػكؾ الاةػ   الػ اب يفالخكلا اللص يا ل بؽ كالقةنكف التب أ الػع ار اخم الاشػت ةا لةػؿ اػف 

اراا الاة ايا   ى تشييخ ة فب نطةؽ نظةـ ا ةيػا خاػتك يا خياق اطيػا كا تاة يػا قةناػا   ػى التشػا  ابقػكؽ 
كتبصينة كناكضة ااة تػـ تبقيقػه فػب  ػ ا الا ػةؿ  ثقةفػا كااة اػا   ارناةف  ةاة  ك اتلة ؼ   ياة  ةلاية و

 أاف اةتااةع خياق اطيا

صػػيةنا بقػػكؽ كب يػػةع الاػػكاطنيف كال اة ػػةع كالاينػػةع كضػػاةف ااة اػػتاة  ا لتػػزاـ اةراةنػػا الخاػػتك يا ل - 6
الخكليػا اقصػكص  زااػةعلتابتػ اـ ا اراػ ايا الاػابا  ك  الثقةفيا كالقيـ يابضة  الرا  ات ايخ   كم   ى 

 أباةيا بقكؽ ارناةف  كصكناة  كالناكض ااة اة تاة  ةؿ اناة ا  ليا فب   ا الشاف

ااكاص ا اللاؿ   ى الناكض ابقػكؽ ارناػةف كصػيةنا الب يػةع كت اػيا خكلػا البػؽ التزاـ   لا الا ؾ  - 1
ة  ة  افلػا قكيػا لتنايػا تتةةاػؿ فياػة كالقةنكف كتلزيز ة ااا الاكاطف ضاف اياـك شاكلب لبقكؽ ارناةف اة تا

 أةؿ أالةخ البقكؽ اف ايةايا كاخنيا كاقتصةخيا كا تاة يا كثقةفيا 

االااػػةع ةيي ػػا تشػػةيؿ ل اػػ طا اػػف قػػ ؿ  هلاياكاػػ اياػػـك الا ػػؾ اباػػخ الاػػةخ  اػػياالبػػ ص   ػػى ت   - 1
م أك ال اة ػةع أك ارفػػ اخ اقخاا الاكاطف ككقةيته اف ةؿ ت ةكز أك شطط فب ااتلاةؿ الا طا اف قاؿ ارخا  

 أ

ة قػػخ يشػػك  النصػػكص القةنكنيػػا اػػف ثةػػ اع كاػػة قػػخ يػػن ـ  ػػف ااة اػػا الاػػ طا اػػف ت ػػةكزاع القػػكؼ ااػػ - 1
 أا زاا ل طايلا الاش يا اااة صخقع النيةع 
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كتكايع اقتصةصةته ك ق نا ط ؽ  ا ه كتا ي ه    ى نبك أفضؿ  ا الا    ت خيخ  ية الب ص   ى  - 1
ي   ار ايا الةاػ ل ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا اة تاة  ػة لت ايا  البقكؽ الاخنيا كالايةايا  كا 

 أ ك   صكف ة ااا ارناةف

  قةصػا الػخ تزايػخ أخكا   ػ ق الا تاػع الاػخنب فػب ا  ػ  يلنػى ابقػكؽ ارناػةفضاةف تاثيؿ انظاػةع  - 9
 الانظاةع فى  ا يا التنايا أ 

 ـأف يةكف اشػاكخا لاػ  ـي ا ى فب اقتية  فى تبايف ك كخم كةية م أ ضة  الا    ابي    اا الا ؾ  - 1
اةلت  خ كالنزا ا الق قيا كالةيةيا الية يا كالتشا  الاق ص ابقكؽ ارناةف كاللطة  الاتايز فػب اػايؿ تلزيز ػة 

  أبقكؽ ارناةفصيةنا ل ا ؾ فى ا ةؿ الاشك م الاخيخم ك لؾ انط قة اف أناـ يلا كف   ى تقخيـ  –

أاةاة اف اةكنةع الا تاػع الايةاػب كالاػخنب الاتايػزم  لاالليات ةياا الا    التلخخيا ا ااف اخ اؾ الا ؾ - 7
اةلقصػػػػػةؿ الاػػػػػ ةك م أ ػػػػػ ق كالاتػػػػػكف م   ػػػػػى الصػػػػػيا التق ي يػػػػػا  كااث ػػػػػب ال اػػػػػةز التنييػػػػػ م   كم اللضػػػػػكيا 

ل بػػكا  كالتشػػةك  اػػيف  ػػ ق الاةكنػػةع كناكضػػاة ا اتشػػة يا  اػػف شػػاناة ضػػاةف ااػػتق ليته كفػػت  ا ػػةؿ  بػػ  
اكا ااة فب  لؿ بقػكؽ ارناػةف تت اػا ثقةفػا كااة اػا  فػب  اتيػا ارفػ اخ كال اة ػةع  اةػؿ اػة يتط اػه اراػ  

 أاف ااتقةاا كب يا كااالكليا

انتاػةؾ كالتى تنص ؼ إلى اركفية  فب القة ا   الاةة اا   ةيةال ةيكا ااالاصة   كالاقةط  التى  خ   -67
اتقصػػص إي ػػةخ  اػػةز   ك لػػؾ اػػف قػػ ؿ صػػكف ةػػ ااتاـ  ػػ كم   ػػى البة ػػا إلػػىقػػ ؽ بقػػكقاـ اراةاػػيا  ك 

 أاقةطاا الاالااةع الكطنيا كالخكليا اللةا ا فب   ا الايخافيقـك ا

اػف قػ ؿ   ةعتي ضػه خكلػا البػؽ كالقػةنكف اػف ااػتق ؿ كفصػؿ ل اػ طالا ؾ   ػى ا لتػزاـ ااػة  ب ص - 66
ق الاالااػػػػػػا ا اتشػػػػػػة يا تنػػػػػػةف  ار اػػػػػػزم التشػػػػػػ يليا كالقضػػػػػػةنيا كالتنيي يػػػػػػا فػػػػػػب ااة اػػػػػػتاة  لػػػػػػؿ  ػػػػػػ  ػػػػػػخـ 

  قتصةصةتاة الاةيكلا انص الخاتك  كالقةنكفأ

يػا  صػ  ة كفيػا اةلتزااةتاػة الخكليػا  فػب ا ػةؿ يةتظػؿ الاا ةػا الاة ايػا فػب صػ   خينةاال  اا فى أف  - 66
بقػػكؽ ارناػػةف كاال  ػػا ل فػػع تبػػخيةع القػػ ف البػػةخم كاللشػػ يف فػػب كنػػةـ تػػةـ اػػع تة يقاػػة كبضػػة تاة القةلػػخم  
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القةناا   ى التة يـ ارلاب لإلناةف ك  ى فضةنؿ الب يا كالااةكام كالا ـ كارقة  كالتاةا  كا  تخاؿ كتب يـ 
 الظ ـأ 

الػ م تتاةشػى اقتضػيةته  6766 اة   الا    الص بيةع التةليا كالاكالا ااك   ظاي  سيمار و  
    كقةصا فياة يتل ؽ اةلابةك  التةليا اع ااةخم اة ي 

  اػف قضػةية  ةاػا أك قةصػا  تتصػؿ اباةيػا كابتػ اـ بقػكؽ ارناػةف الا ػؾاتشي ق فيػه يإاخا  ال أم فياة  -6
فػب الا ػؾ نيطػه ااػة ياااػا  يػاينةع كالخفةع  ناة كالناكض ااة و كالقيػةـ ااكب يةع الاكاطنيف كال اة ةع كالا

   ا الا ةؿأ

  فب ةؿ اة اف شانه باةيا بقػكؽ ارناػةف كخ ااػة كتطكي  ػة   ػى ل ا ؾ فع اقت ابةع كتقة ي  قةصا  - 6
 نبك أفضؿأ

  ف بةلا بقكؽ ارناةف  كبصي ا كرفةؽ  اؿ الا   أ ل  لا الا ؾ فع تق ي  انكم  -1

ا الاتل قػػا ابقػكؽ ارناػةف التػػب ابػ  ا  اػا النصػػكص التشػ يليا كالتنظيايػا الكطنيػػا ل الة ػخاع الخكليػ -1
 خقع   ياة الاا ةا أك انضاع إلياة كالتب تـ نش  ة  كاقت ا  التكصيةع الانةااا فب   ا الشافأص

الاا ةػػػػا   ػػػػى ا تيةقيػػػػةع كالالة ػػػػخاع الخكليػػػػا الاتل قػػػػا ابقػػػػكؽ ارناػػػػةف أك  تشػػػػ يع اكاصػػػػ ا اصػػػػةخقا -1
ا نضاةـ إلياة  كالقيةـ اخ ااا اشة يع ا تيةقيةع كالالة خاع الخكليا كالنصكص التش يليا كالتنظيايا الاتل قا 

 ابقكؽ ارناةف الابةلا   يهأ

 ػ  ااػف يلنػياـ اراػ  و ك لػؾ اخ ااػتاة كتقػخيـ التصخم لبة ع ق ؽ بقكؽ ارناةف  إاة ت قةنيػة أك اط -1 
 تكصيةع اشاناة ل  اا الاقتصاأ

فب ا ةؿ  المالكطنيا كالخكليا كالشقصيةع الةيتياي  التلةكف ايف الا طةع اللاكايا كااث ب ال اليةع  -9 
 بقكؽ ارناةفأ

 ارااةـ فب نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف كت ايقاة اةؿ الكاةنؿ الا نااأ -1 
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الااة اا  ة اة خ ع البة ا إلى  لؾ  فب إ خاخ التقة ي  التػب يتلػيف   ػى الاػ طةع اللاكايػا تقػخيااة  -7 
ر اػػػزم اراػػػـ الاتبػػػخم كل االااػػػةع الخكليػػػا كال اكيػػػا الاقتصػػػا  تطايقػػػة ل لتزااػػػةع الخكليػػػا ل اا ةػػػا كتقػػػخيـ 

 كليا الاتل قا ابقكؽ ارناةفأالااة خم   نخ ا قتضة   ل كفكخ الكطنيا الاشة ةا فب ا  تاة ةع الخ

التلةكف اع انظاا اراـ الاتبخم كالاينةع التةالا لاة كالاالااػةع الخكليػا كال اكيػا كالكطنيػا ار نايػا  -67 
 الاقتصا اباةيا بقكؽ ارناةف  كاللاؿ   ى تلزيز خك  الاا ةا فب   ا الا ةؿأ

فب باةيا ب يةع الاةة اا القةطنيف اةلقة ا كصكف ارااةـ اليلةؿ  اةلتلةكف اع الاالااةع الااةث ا   -66 
 بقكقاـأ

تشػػػػ يع كخ ػػػػـ ةػػػػؿ  اػػػػؿ إناػػػػةنب ياػػػػتاخؼ الػػػػخفةع  ػػػػف بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كابت اااػػػػة كالناػػػػكض ااػػػػة   -66 
 كالااة اا فب تة ي  الاثؿ الاةايا لبقكؽ ارناةفأ

ل اػػةز الاة ػػؼ اػػةلناكض إاػخا  الػػ أم فػػب التق يػػ  الاػػنكم الػػ م يقخاػػه ل ا  ػػ  اللضػػك الااػػالكؿ  ػػف ا -61 
 اةلتكاصؿ ايف ةؿ اف الاكاطنيف كالاينةع كارخا مأ

أقػ ا فػى  ا يػا إ ػةخم تنظػيـ كتشػةيؿ الا  ػ  الا  ػ   فقػخ تاػع تقكيتاػة  أما فيما يخص اس قاللية 
 اليف ا  تاة  اة ي ب 

الية يا  التشا  الاق ص  الش كط الي خيا الض ك يا  قتية  أ ضةنه  البيةخ  النزا ا ارق قيا  الةية م -6
 أابقكؽ ارناةف كاللطة  الاتايز فب اايؿ تلزيز ةو

فضػػؿ قصكصػػة ل  اليػػةع الكطنيػػا  يػػ  ارتاثيػػؿ الأةثػػ  تلخخيػػا لضػػاةف ابيػػ  يصػػا  ت ةياػػا الا  ػػ   -6
 أالبةكايا اللةا ا فب اقت ؼ ا ة ع بقكؽ ارناةف

 أالصيا ا اتشة يا ل كز ا  الااث يف خاقؿ الا    -1

 ا اتق ليا ارخا يا كالاةليا التب يتاتع ااة الا   أ -1
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  فيف الظاي  كضع ط قة ل ت شيخ كالتبخي  اةيا تاةيف الاالااا اػف القيػةـ أما فيما يخص عمل المجمس   
 تك     ى الا    القيةـ ااة ي ب   بي  اخك  ة   ى الك ه ارةاؿ

ليػه البةكاػا إصػه اشػةؿ بػ   اػكا  ت ػؾ التػب تبي اػة خ ااا  ايع القضةية التب تػخقؿ فػب نطػةؽ اقتصة -6
 أأك التب يق   ة  ك  اته اةقت ا  اف أ ضةنه أك أم طةل 

ا اػػتاةع رم شػػقص كالبصػػػكؿ   ػػى أيػػا ال كاػػػا أك كثيقػػا ضػػػ ك يا لتقيػػيـ البػػة ع التػػػب تػػخقؿ فػػػب  -6
 أنطةؽ اقتصةصه

 أقصكصة لنش  ر انه كتكصيةتهاقةطاا ال أم اللةـ اشةؿ ااةش  أك  ف ط يؽ أم كايط  -1

كا اػػتلةنا ااقاػػةـ اب يػػا   تشػػةيؿ ا اك ػػةع  اػػؿ خاق ػػه ة اػػة خ ػػع الضػػ ك م لػػ لؾب يػػا الا  ػػ  فػػى  -1
 أك اكيا اف أ ؿ ااة اا ااةاه   ى الصليخيف الاب ب كال اكم

إطػ ع الا ػؾ  ي كز ل ا    أف يقت   اا  ايا ث ثب ار ضة  التصخم ت قةنية لقضةية يػ ل أنػه اػف الاييػخ -1
 أ  ياة

االااػػا    نػػى  ناػػة فػػب ااػػة   ل ػػع انػػه  كطنىالا  ػػ  الػػالتػػى ايػػزع  اػػؿ الخينةايػػا كااػػة يػػ ة  أف   
ةاػ ع  شػػ ع الا  ػ  فػػب فػػت   تػػىا الةيػػا نتقػةؿ الػػخياق اطب فػب الاةػػ  أ ك ةػػ ا  كاػةلنظ  إلػػى نطػةؽ الخينةاي

  اةةت   اكيا فب شاةؿ الاا ةا كفب ش قاة ك  ااةأ

 اػاتاا  6  6116  ايػع أكؿ 61الصػةخ  اتػة يا  67أ66أ6يقة لاقتضيةع الظاي  الش يؼ  قػـ تطاك  
لبقكؽ ارناةف  كااتبضة ا لااةخم نظةـ الاالااػةع الكطنيػا  الكطنىو الاتل ؽ اي ةخم تنظيـ الا    6766

لألاػـ  ةاػاالل ل ناكض ابقكؽ ارناػةف كباةيتاػة  الال كفػا   "ااػةخم اػة ي "و التػب صػةخقع   ياػة ال اليػا
لبقػػكؽ  الػكطنىالنظػػػةـ الػخاقػػ ب ل ا  ػػ  صخ    6771 خيااا  67اتة يا  11/611الاتبخم فب ق ا  ة  قـ 

لبقػػػكؽ ارناػػػةف االااػػػا كطنيػػػا اتقصصػػػا فػػػب الناػػػكض ابقػػػكؽ  الػػػكطنىالا  ػػػ  كالػػػ ل ا تاػػػ   ارناػػػػةف
صػػةب  ال  لػػا  ااااػػا ااتشػػة يا  إلػػى  ةنػػ    كيضػػط ع ارناػػةف كباةيتاػػة ةاػػة  ػػب اتلػػة ؼ   ياػػة  ةلايػػة

  اةرضػةفا إلػى تاةيػخق التاخا   ػى ا قتػ ا  كالتبييػز فػب ةػؿ الا ػة ع كالقضػةية الاتل قػا اػةلبقكؽ ارناػةنيا
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  قػػةع  ػةخم كانػػة م اػػع الاػػ طةع اللاكايػػا   إقةاػػايلاػػؿ   ػػى ك الا  ػػ  االااػػا تلخخيػػا كااػتق ا    ػى أف 
ااة اػته ل صػ بيةع   كالتزااػه فػى إطػة  ك  قةع أاةااة البكا  كالتلػةكف اػع الا تالػيف الاػخنب كالايةاػب

  كم   ى الاكضك يا ا كغ أ قى خ  ةع النزا ا الالنكيا كالية يا أثنة  إخ نه ا  انه كاقت ابةته  االاقكلا له  
صػػكف ة ااػػا كبقػػكؽ ةػػؿ  ك اػػة يه كتب ي تػػه  كبةزاػػة فػػب اكا اتػػه  نتاةةػػةع بقػػكؽ ارناػػةفا كالبيػػةخ فػػى

ارفػ اخ كال اة ػػةع اػخكف تاييػػز  كت اػيا ثقةفػػا بقػكؽ ارناػػةف  كتقكيػا خكلػػا البػؽ كالقػػةنكف  كتلايػؽ الت  اػػا 
 الخياق اطيا كصيةنتاةأ

  اف ايف اقتصةصةع الا    -1

 صخ ا نتاةةةع  اع إاةةنيا إ  ا  التبقيقةع كالتب يةع ال زاا كا  ػخاخ   فب ا ةؿ باةيا بقكؽ ارناةف -أ
تقة ي  تتضاف ق صةع كنتةن  ال صخ كالتبقيقةع ك فلاة إلى ال اةع الاقتصا اشيك ا اتكصيةع لالةل ا 

ب ا نتاةةةع التب تػـ  صػخ ةو  ةلتاػة ت قػب الشػةةيةع كخ ااػتاة كالةل تاػة كتتالاػة كتقػخيـ تكصػيةع اشػاناة كا 
قاة  الاشتةيف الالنييف ا لؾو  التخقؿ اةيييا ااتاةقيا ك ة  ا ة اة   نخ ا قتضة  إلى ال اةع الاقتصا كا 

تل ػػؽ اراػػ  ابةلػػا اػػف بػػة ع التػػكت  التػػب قػػخ تيضػػب إلػػى انتاػػةؾ بػػؽ اػػف بقػػكؽ ارناػػةف اصػػيا ف خيػػا أك 
الااػػة اا فػػب تيليػػؿ  كايػػا الالنيػػا  و  اة يػػا  فػػب إطػػة  الااػػةـ الااػػنخم إليػػه  كاتناػػيؽ اػػع الاػػ طةع اللا

االيػػةع الانصػػكص   ياػػة فػػب الالة ػػخاع الخكليػػا الاتل قػػا ابقػػكؽ ارناػػةف التػػب صػػةخقع   ياػػة الاا ةػػا أك 
زيػػػػة م أاػػػػةةف ا  تقػػػػةؿ كالاالااػػػػةع الاػػػػ نيا كا اةػػػػز باةيػػػػا ارطيػػػػةؿ كا  ػػػػةخم ارخاػػػػػةا  انضػػػػاع إلياػػػػةو 

اراػ اض اللق يػا كالنياػيا كأاػةةف ا بتيػةظ اةر ةنػ  فػب كضػليا  كالاالااةع ا اتشػيةنيا القةصػا االةل ػا
ابػ  كخ ااػا ا ناػا النصػكص   فلاػة إلػى الاػ طةع الاقتصػاو نيا كا  خاخ تقػة ي   ػف الزيػة اع ك  ي  قةنك 

اػػػع الالة ػػػخاع الخكليػػػا الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كاةلقػػػةنكف الػػػخكلب ااػػػة التشػػػ يليا كالتنظيايػػػا ال ػػػة م اللاػػػؿ 
  فلاة إلى الاػ طةع البةكايػا الاقتصػاو لتب ي ا ة انةااا فب   ا الشاف ك التكصيةع ا اع اقت ا  اةنبارن

تقخيـ الااة خم كالاشك م إلى  فض ن  فالااة اا فب إ خاخ التقة ي  التب تقخااة البةكاا ر ازم الالة خاعو 
 ت بةع القكانيف اع الالة خاع الخكلياأالا لاةف كالبةكاا  انة    ى ط ااة  فب ا ةؿ ا ناا اشة يع كاق

الااػة اا  ة اػة اقتضػع الضػ ك م  فػب إ ػخاخ التقػة ي  التػب تقػخااة   بقػكؽ ارناػةفافب ا ػةؿ الناػكض  -6
تشػ يع كبػ  ةةفػا القطة ػةع أ ك البةكاا ر ازم الالة خاع كالاالااػةع الخكليػا كارق يايػا ارقػ ل الاقتصػا
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الالنيا   ى اتةالا تنيي  الا بظةع القتةايػا كالتكصػيةع الصػةخ م  ػف أ اػزم البةكايا كالا طةع اللاكايا 
تشػػ يع اكاصػػ ا اصػػةخقا الاا ةػػا أ ك خؽ   ياػػة الاةػػ  ا الاتل قػػا ابقػػكؽ ارناػػةف التػػب صػػالالة ػػخاع الخكليػػ

خاع خ ااػػػا اشػػػة يع الالة ػػػ أ ك  ػػػى الالة ػػػخاع الخكليػػػا الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كالقػػػةنكف الػػػخكلب ارناػػػةنب
الخكليػػػا كارق يايػػػا الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كاةلقػػػةنكف الػػػخكلب ارناػػػةنب الابةلػػػا   يػػػه اػػػف طػػػ ؼ ال اػػػةع 

شة تاة كت ايا قيـ الاكاطنا الااالكلا  كاالاقتصا الااة اا و ك لااة اا فب الناكض اثقةفا بقكؽ ارناةف كا 
الاػا    ك ط يؽ التةكيف كالتةكيف الااتا فب تنايا قخ اع اقت ؼ الاصةل  اللاكايا كال اليةع الالنيا  ف 

 فػع تقػة ي  اػنكيا  ػف بةلػا أ ك   ى الناكض اااػةخم كقكا ػخ القػةنكف الػخكلب ارناػةنب كاللاػؿ   ػى ت اػيقاة
و   ػى أف ا تاطػا ابقػكؽ ارناػةفاكضػك ةع بقكؽ ارناةف اةلاة   كبصي ا أنشطته كأفػةؽ  ا ػه كتقػة ي  

ا  اػب الا لاػةف فػب   اػا  ةاػا ا قصػة ت ةيايػة لاضػةايف التق يػ  الاػنكم يقخـ  ني  الا    أاةـ ةؿ اػف 
  ف بةلا بقكؽ ارناةف  ةاة يتـ نش    ا التق ي  فب ال  يخم ال ااياأ

تنظػػيـ انتػػخيةع كطنيػػا أك إق يايػػا أك   فػػب ا ػػةؿ إثػػ ا  اليةػػ  كالبػػكا  بػػكؿ بقػػكؽ ارناػػةف كالخياق اطيػػا -1
الااػػة اا فػػب ك  يةػػ  كالبػػكا  بػػكؿ قضػػةية بقػػكؽ ارناػػةف كتطك اتاػػة كرفةقاػػةوال  خكليػػا لبقػػكؽ ارناػػةف رثػػ ا

تلزيػػز الانػػػة  الػػخياق اطب  اػػػف قػػػ ؿ الناػػكض اػػػةلبكا  الا تالػػب التلػػػخخم كتطػػػكي  ةةفػػا الكاػػػةنؿ كااليػػػةع 
اػيف  اػةالااة اا فب إبخا  شاةةع ل تكاصؿ كالبكا  ك  الانةااا ل لؾ  ااة فياة ا بظا اللا يةع ا نتقةاياو

الاالااػػةع الكطنيػػا ار نايػػا الااةث ػػا كالقاػػ ا  الاشػػاكخ لاػػـ فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناةفأأأقصػػخ تلزيػػز البػػكا  
تشػ يع كتبييػز الااػةخ اع الاةخفػا إلػى الناػكض اػةلية  ك  ايف البضة اع كالثقةفػةع فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةفو

ق ياية كخكليةو البقكقب كاللاؿ الايخانب كالتناكم الاتصؿ ابقكؽ ارناةف  كطنية ان   ػةنزم كطنيػا لبقػكؽ ك  كا 
 ارناةف لةؿ شقص أك  ينا ااتبقاأ

ك ػػػ كم   ػػػى  لػػػؾ  يتػػػكف  الا  ػػػ    ػػػى اقتصةصػػػةع  اكيػػػا اػػػف قػػػ ؿ ال  ػػػةف ال اكيػػػا لبقػػػكؽ  
تاا   ػ ق ال  ػةف ال اكيػا   ػى  صػخ كا اقاػا بةلػا بقػكؽ ك   ظاي أ ك اا ناةتلييف  الاة يتـ ارناةف التب
الصػػػليخ ال اػػػكم  كت قػػػب كفبػػػص الشػػػةةكل كا نتاةةػػػةع التػػػب تلػػػ ض   ياػػػة كا  ػػػخاخ التقػػػة ي   ارناػػػةف   ػػػى

القةصا أك الخك يا بكؿ التخااي  الاتق م لالةل ا القضةية كالشةةكل اةل ااأ كتلاؿ   ق ال  ػةف   ػى ضػاةف 
  يف الاب يػػيف  تنييػػ  اػػ اا  كاشػػة يع الا  ػػ  الػػكطنب فػػب ا ػػةؿ الناػػكض ابقػػكؽ ارناػػةف اةلتلػػةكف اػػع اليػػة
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تش يع كتاايؿ إنشة  ا اصخ  اكيا لبقكؽ ارناةف تاا    ى تتاع تطك  بقػكؽ ارناػةف   ػى فى كتاة ـ 
 الصليخ ال اكمأ

ف  الا  ػػ  الػػكطنب   ػػى اقتصةصػةع فػػب ا ػػةؿ القػػةنكف الػخكلب ارناػػةنب ك يشػػ ؼ  اةلتناػػيؽ اكيتػك  
تنييػػ  الالة ػػخاع الخكليػػا التػػب  اتةالػػالالنيػػا  ك اػػع الاػػ طةع الالنيػػا    ػػى تناػػيؽ أنشػػطا اقت ػػؼ ال اػػةع ا

انضػػػاع إلياػػػة  كالااػػػة اا فػػػب اػػػ اا  الت ايػػػا كالتةػػػكيف كالتك يػػػا الا تاطػػػا اػػػ لؾ أك   ياػػػة الاا ةػػػا  عصػػػخق
كتطػػكي    قػػةع تلػػةكف كشػػ اةا لتلزيػػز تاػػةخؿ القاػػ اع اػػع ال  نػػا الخكليػػا ل صػػ ي  ارباػػ  ك ايػػع الاينػػةع 

 الخكلب ارناةنبأ اللةا ا فب ا ةؿ القةنكف

كياػػة ـ الا  ػػ  فػػب إبػػخا  شػػاةةع ل تكاصػػؿ كالبػػكا   اػػيف الاالااػػةع الكطنيػػا كار نايػػا الااةث ػػا   
فػػب ا ػػة ع بقػػكؽ ارناػػةف  ك لػػؾ قصػػخ اراػػاةـ فػػب تلزيػػز الاػػة زم كةػػ ا اػػيف القاػػ ا  اػػف  كم اراػػاةاةع 

 البكا  ايف البضة اع كالثقةفةع فب ا ةؿ بقكؽ ارناةفأ

 يشتاؿ الايةؿ التنظياى   ى الااتكيةع الينيا كالتنظيايا التةليا     ال نظيمى لممجمس كلاليي-1

يتػػكلى  نةاػػا الا  ػػ    ك يلػػيف اظايػػ  شػػ يؼ لاػػخم اػػع اػػنكاع قةا ػػا ل ت خيػػخ  نػػي  الا  ػػ    كالػػ ل -أ  
اللةخيػا  كيبػػخخ يػػخ ك  نلقػةخ الػػخك اع اللةخيػا ك يػػ    ك كياػا    ػى باػػف تاػيي ق كتػػخاي  شػالكنه كاػػي   ا ػه

اشػػ كع  ػػخكؿ ار اػػةؿ كي فلػػه إلػػى   لػػا الا ػػؾ ل اصػػةخقا   يػػه  كيتػػكلى تاػػيي  ال  اػػةع كالاػػخاك ع  ةاػػة 
ياثػػؿ الػػ ني  الا  ػػ  إزا  الاػػ طةع كالاينػػةع الكطنيػػا كالخكليػػا    ك ي فػػع إلػػى   لتػػه نتػػةن  أشػػةةؿ الا  ػػ 

ل ػػػػ ني  أف ييػػػػكض ك  كيتػػػػكلى اراػػػػ  اصػػػػ فاةأ يضػػػػع الايزانيػػػػا الاػػػػنكيا  ك كيلتاػػػػ  النػػػػةطؽ ال اػػػػاب ل ا  ػػػػ 
ص بيةع كضع الايزانيا أك ارا  اص فاة لألايف اللةـ  كله أيضة أف ييكض الض اقتصةصةته للضك أك 

 أ  الاكاخ اف اللةش م إلى ال االا  ش و أ ضة  فب الا    الخ ااتن اف   لا الا ؾ فب الاكضكع

اظايػػ  شػػ يؼ اػػف اػػيف أ ضػػة  الا  ػػ  أك فػػى انصػػاه يلػػيف ك   يتػػكلى أاةنػػا الا  ػػ    اراػػيف اللػػةـ -   
يشػة ؾ فػب   ك يتكلى ارايف اللةـ ارش اؼ   ى اراةنا اللةاا اة تاة  ة  اػةزا إخا يػة كتقنيػة ل ا  ػ ك قة  هأ 

أ اػػةؿ الا  ػػ  اصػػيا تق ي يػػا إ ا ةػػةف  ضػػكا فيػػه  كاصػػيا ااتشػػة يا إ ا ةػػةف الينػػة اػػف قة  ػػه  ةاػػة يتػػكلى 
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ينػػػػب كارخا م  نلقػػػػةخ ا تاة ػػػػةع الا  ػػػػ  كا  ػػػػخاخ أك اؽ اللاػػػػؿ كالابػػػػك  كالخ ااػػػػةع الاتل قػػػػا التبضػػػػي  ال
 ياتليف اااتشة يف كقا ا  لااة ختهأ له أف ك   اةلاكضك ةع الاخ  ا فب ا اا ه كا اك ةع  ا ه كل ةنه

ا يشػػةؿ الا  ػػ  ا اك ػػةع  اػػؿ كل ةنػػة اتقصصػػ  قةصػػاالاتقصصػػا ك ال   ػػةفاللاػػؿ ك الا اك ػػةع  -ا 
لةػػؿ  ضػك أف يقتػػة  ا اك ػػا اللاػػؿ التػب ي  ػػ  فػػب ا نضػػاةـ إلياػة    ػػى أ  تقػػؿ ب يػػا   ك كل ةنػة قةصػػا

ا قتيػػة  ااتط اػػةع اللاػػؿ فػػب الا اك ػػةع اػػف بيػػ  اللػػخخ كاليلةليػػا  كل لضػػك الااػػ ؿ فػػب  نبػػا ا اك ػػا 
  ةؿ ا اك ا  اؿ  ني  يايك  اللاؿ أف يتتاع كياة ـ فب  اؿ ا اك ا ثةنيا خكف الاشة ةا فب الاخاك عأ

يقتػػة ق الا  ػػػ  لاػػػخم اػػػنتيف قةا ػػػا ل ت خيػػػخ  كيػػػخكف أشػػةةلاة اقػػػ   تقتػػػة ق ا اك ػػػا اللاػػػؿ لػػػني  الاػػػخم قةا ػػػا 
ف  يػا تة ػؼ اااػةـ  ةا اة  ةاػة ياةػف لاػة أف تةػكف ل ةنػلا اك ا اللاؿ أف تبخخ ااةط  كقكا خ  ك  ل ت خيخأ

 أك اكضك ةع قةصاأ

  ا اك ػػا  اػػؿ الناػػكض اثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف ػػى    ا اك ػػةع  اػػؿقاػػ  اػػف الا  ػػ  كيتةػػكف  
ا اك ػػػػا  اػػػػؿ بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كالتطػػػػك    ك ا اك ػػػػا  اػػػػؿ باةيػػػػا بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كالتصػػػػخم ل نتاةةػػػػةعك 

 ا اك ػػػا  اػػػؿ الل قػػػةع القة  يػػػاأ  ك اػػػا التشػػػ يلةع كالايةاػػػةع اللاكايػػػاا اك ػػػا  اػػػؿ خ ا  ك الا تالػػػب
ؽ أ اػةؿ ا اك ػػةع اللاػؿأ كتتةػكف  اةرضػػةفا إلػى الػػ ني  كاراػيف اللػػةـ  شػةؿ الا  ػ  ل نػػا تلنػى اتناػػيك 

 ل ػػػةفكأ ػػػةز الظايػػػ  الشػػػ يؼ كال نبػػػا الخاق يػػػا ل ا  ػػػ  تشػػػةيؿ  اػػػف  الاػػػة  ا اك ػػػةع اللاػػػؿ كالاقػػػ  يفأ
اػػف  6فقػػ م  67اتقصصػػا تتػػكلى خ ااػػا قضػػةية قةصػػا كت فػػع إليػػه تكصػػيةع اشػػاناة طاقػػة لاقتضػػيةع الاػػةخم 

  الػػخ ااػػتن اف   لػػا ةاػػة أ ػػةز أيضػػة لػػ ني  الا  ػػ  اقتػػ ا   أ6766فػػى اػػة   يؼ الصػػةخ  الظايػػ  الشػػ  
بخا  ل نػا قةصػا لابػ  قضػيا الينػا تػخقؿ فػب نطػةؽ اقتصػةص الا  ػ   كياةػف لاػ ق ال  نػا اتالا ؾ  إ

ـ يتكلى ارايف اللةك  اف الظاي  الش يؼ 9الاةخم أف تضـ أ ضة  اف الا    كاف قة  ه طاقة لاقتضيةع 
 تكفي  اة تقتضيه أ اةؿ ال  ةف اف كاةنؿ  اؿ كقا مأ

ف  الا  ػػػػ    ػػػػى إخا م اةكنػػػػا اػػػػف أطػػػػ  كأ ػػػػكاف  ةاػػػػة ياػػػػتليف اقاػػػػ ا  ايتػػػػك ال اػػػػةز ارخا ل الالػػػػةكف    -خ
ار  ـ كالنشػ  كالتكثيػؽ كالناػكض ابقػكؽ  يتالؼ ال اةز ارخا م ل ا    اف الكبخاع التةليا ك  كااتشة يفأ

  خ ااػػػا التشػػػ يلةع كالايةاػػػةع اللاكايػػػا  ك بقػػػكؽ ارناػػػةف كااػػػة خم ضػػػبةية ا نتاةةػػػةعباةيػػػا   ك ارناػػػةف
 التلةكف اع الاالااةع الكطنيا كالخكلياأك 
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كفقػة ل اػكاخ اػف الثةنيػا إلػى التةاػلا اػف الظايػ  الشػ يؼ الاػنظـ ل ا  ػػ  : المجمذسة العضذوية فذى  ركيبذ-2
يتػػالؼ الا  ػػ  اػػف الػػ ني  ك   كم صػػيا ااتشػػة ياأتةػػكف الا  ػػ  اػػف أ ضػػة   كم صػػيا تق ي يػػا كأ ضػػة  ي

كأ الا كأ اليف  ضػكا    ػى ارةثػ   يتاتلػكف اةلصػيا التق ي يػا كيػتـ اقتيػة  ـ اػف اػيف الشقصػيةع الاشػاكخ 
لاػػة اػػةلت  خ كالنزا ػػا الق قيػػا كالةيةيػػا الية يػػا كالتشػػا  الاق ػػص ابقػػكؽ ارناػػةف كاللطػػة  الاتايػػز فػػب اػػايؿ 

   ار ضة  ار الا كار اليف   كم الصيا التق ي يا    ى النبك التةلب  تلزيز ةأ كيتـ اقتية

أ الػػا  شػػ   ضػػكا يقت بػػكف اػػف قاػػؿ ال اليػػةع الية  ػػا فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ ارناػػةف  كالال كفػػا انشػػةطاة  -أ 
الاةثػػػؼ فػػػب اػػػايؿ الناػػػكض ااػػػة  ااػػػة فياػػػة ال اليػػػةع الاقتصػػػا اقضػػػةية البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا 

 فيا ةقضةية الاكاطنا كالاينا كالناكض ااكضةع الا أم كالطيؿ كارشقةص الالةقيفأكالثقة

 تالا أ ضة  يقت بكف اف قاؿ اربزا  الايةايا كالانظاةع النقةاياأ -  

 ااطػػا   اػػة    اػػف قاػػؿ ةػػؿ اػػف -ا نػػ  ػػى أاػػة   ضػػك كابػػخ اػػف ةػػؿ  ي -كف اػػتا أ ضػػة  يقت بػػ -ػ  ػػ
ك ينػا ارطاػة  الكطنيػا  كال اليػا أك   ك اليا  ينةع الابةايف اػةلاة    مكالكخاخيا البانيا ل قضة  الاة  

 كاالااا الباف الثةنب ل اةة اا الاقيايف اةلقة اأ  ال اليةع الااث ا لاينا اراةت م ال ةالييف

 الااالكؿ  ف ال اةز الاة ؼ اةلناكض اةلتكاصؿ ايف ةؿ اف الاكاطنيف كالاينةع كارخا مأ -خ 

 أقاؿ الا ؾش   ضكا يتـ اقتية  ـ اف أ الا   - ػ 

  اظايػ  شػ يؼ لاػخم أ اػع اػ يةيتـ تليػيف ار ضػة  الانتاػايف إلػى الينػةع " أ "ك" " ك"ا" الاػ ةك م ك  
 يتػكلى الا ػؾك   انكاع قةا ا ل ت خيػخ  اػف قةناػا تضػـ ث ثػا أشػقةص تقت باػة ةػؿ كابػخم اػف الاينػةع الالنيػا

 " اظاي  ش يؼ لني  الاخمأتلييف ار ضة  الانتاايف ل ينا " ػ

الكز ا      كم   ى ار ضة   كم الصيا التق ي يا  يضـ الا     ضاف أ ضةنه  اصيا ااتشة يا 
الالنيػػيف اا ػػة ع اقتصةصػػه الػػ يف يبػػؽ لاػػـ الاشػػة ةا فػػب   اػػةع الا  ػػ  كا تاة ػػةع أ ازتػػه كلاػػـ أف 

  ناـ فب  لؾ أاف ينك  ييكضكا   نخ ا قتضة   
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 ضة   كك الصيا التق ي يا فب أشةةؿ الا    اصيتاـ الشقصيا  ك  يبؽ لاـ أف ينياكا يشة ؾ ارك  
فػػب التلايػػ   ػػف الػػ أم كفػػب التصػػكيع كاتقػػة  القػػ ا  كالت شػػي  لتباػػؿ الااػػالكليةع ك ػػـ يشػػة ةكف   ػػناـ أبػػخاأ

ـ ار ضػػة  تةػػكف اػػخاك ع الا  ػػ  اػػ يا اػػة لػػـ يقػػ   قػػ ؼ  لػػؾ  كي تػػز أ كأك ػػ  الظايػػ  اػػاف اةةاػػؿ الب يػػا
اةلا يا التةاػا اقصػكص فبػكل الاػخاك ع كالاقػ  اع  ةاػة ي تزاػكف اةلبيػةظ   ػى التةػتـ فياػة يقػص الكثػةنؽ 

ي تػػـز ار ضػػة  اكا ػػ  الػػتبيظ  ك لػػؾ اةلتاةيػػخ   ػػى صػػيتاـ الشقصػػيا بػػيف إاػػخا  ةاػػة   اع الطػػةاع الاػػ مأ
أ اةؿ فب الاشة ةا التطك يا لأل ضة     كم   ى تاةيخ الظاي  الش يؼ   ى ر اناـ قة ا أشةةؿ الا   أ

التنقػػؿ كارقةاػػا لاػػف يقطػػف  أك اػػخؿ صػػ ؼ تلكيضػػةعفقػػط   كيتػػكلى الا  ػػ  كاػػخكف اقةاػػؿ أشػػةةؿ الا  ػػ ك 
 الااةـ القةصا التب تنةط ااـأالض أ ضة  الا    كة لؾ فى بةؿ تاخيا  قة ا ال اةط

التنيي يػا كالا  ػ  قػ   الظايػ  اشػة ةا كب صة اف الا ؾ   ى تاتيف أكاص  التكاصػؿ اػيف ار اػزم   
كز ا  فب ا تاة ةع الا    ةا ضة  اصيا ااتشة يا  كلاـ أف يتقػخاكا اػةلل كض كالايةنػةع الاييػخم ت قةنيػة ال

   ػ كم   ػى ضػػ ك م  ػػناـ فػب  لػؾ اػف ينػك ةاػة لاػـ أف ييكضػػكا   نػخ ا قتضػة     أك اط ػ  اػف الا  ػ 
لػػ ني    ةاػػة أ ػػةزع تاػػايؿ اااك يػػا الا  ػػ  اااػػةع اللةاػػا كالقةصػػا ةةفػػا الاػػ طةع اللاكايػػا كالاال  قيػػةـ

 تقخيـ تق ي  شةاؿ  نهأاف ط فاة قيخ الخ ااا  اة يةكف أف يط   اف ال اةع الالنيا اا ؼ الا   

 

  اج ماعات المجمس : -3

ل ا  تاة ػػةع التػػب تلقػػخ اػػاا  ا ةػػب ة اػػة ا تػػا ػػى    اػػف ا  تاة ػػةع نػػكاعيلقػػخ الا  ػػ  أ الػػا أ 
اػػخا  الػػ أمو ا  تاة ػػةع الخك يػػا التػػب تلقػػخ أ اػػع ك    لتػػه إبةلػػا قضػػيا   ػػى أنظػػة  الا  ػػ  لتقػػخيـ الاشػػك م كا 

ا  تاة ةع التب تلقخ اااػةخ م اػف ث ثػب ار ضػة  ة اػة يااا و  ك كخ ااتاا اة   كيكنيه ك  ا اع فب الانا  
 نػي  الا  ػ   الػخ ااػتن اف   لػا الا ػؾ  ا  تاة ةع الطة نػا التػب تلقػخ اااػةخ م اػف ك  اقتضى نظ  ـ  لؾو

تالػػػػ  ا اػػػػتخ ة اع    كيػػػػع خك اع الا  ػػػػ  اػػػػخ كم اػػػػف الػػػػ ني تلقػػػػخ  اك  ة اػػػػة خ ػػػػع البة ػػػػا إلػػػػى  لػػػػؾأ
 اػػػةؿ ككثػػػةنؽ اللاػػػؿ تػػػة يا ا  تاػػػةع ا فقػػػا ا ػػػخكؿ اراػػػف أاػػػاك يف   ػػػى ارقػػػؿ قاػػػؿ ل  تاة ػػػةع الخك يػػػا 

تلتا  ا تاة ةع الا    قةنكنيا ابضك  ث ثب ار ضة   كفب بةلا  خـ اةتاةؿ النصة  يك ػه ك  الض ك ياأ
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الػخ ثاةنيػا أيػةـ  كيصػا   ػ ا ا  تاػةع قةنكنيػة اااػة ةػةف  ػخخ  تػةلىال ني  ااتخ ة  ثةنية  نلقةخ ا  تاػةع ال
ع  اع الطػػػةاع  تاة ػػػة  ػػى ا اػػػ ية لاػػػ ةك م اتنطاػػؽ قكا ػػػخ ا اػػػتخ ة  كالنصػػة    ك  ار ضػػة  البةضػػػ يفأ

تنلقخ ا  تاة ةع ااق  الا    كتةكف اة قا  اة لـ يقػ   ك  خ ى لاة ااا ع كاي ا ااةناأا اتل ةلب التب ي
كتكصػػػيةته اةر اػػػةع  أك اػػػةلتكافؽ  كا   فاا  ايػػػا ث ثػػػب ار ضػػػة   كفػػػؽ ق ا اتػػػه الا  ػػػ   تقػػػ يك  قػػػ ؼ  لػػػؾأ

ب  ػػ ا البةلػػا  ي ػػ م التصػػكيع ا فػػع اريػػخم كتػػخكف كفػػ  6766فػػى اػػة   أبةػػةـ الظايػػ  الشػػ يؼ الصػػةخ  
يتػػكلى الػػ ني  تاػػيي  ال  اػػةع  ك  يػػتـ فػػب اخايػػا ةػػؿ   اػػا ضػػاط  نبػػا البضػػك  اػػف ار ضػػة أك  نتةن ػػهأ

كيلطػػب الة اػػا لأل ضػػة  الػػ يف يط اػػكف التػػخقؿ ك لػػؾ اصػػيا  ةخلػػا كباػػ  تػػ تيااـ  كلةػػؿ  ضػػك البػػؽ فػػب 
يتػػكلى اراػػيف اللػػةـ إ ػػخاخ ك  نقطػػا قاػػؿ اكاصػػ ا الاخاكلػػا اشػػاف ال ػػك  أإثػػة م نقطػػا نظػػةـ كيػػتـ الاػػع فػػب  ػػ ا ال
ي فع ال ني  إلى   ـ   لا الا ؾ نتةن  أشةةؿ ا تاة ةع الا    إث  ك  ابةض  ال  اةع كبيظاة كتكثيقاةأ

ي ػػػكز ل ا  ػػػ   الػػػخ اطػػػ ع   لػػػا الا ػػػؾ  أف ينشػػػ    زنيػػػة أك ة يػػػة  ر ا ق كتكصػػػيةته كاقت بةتػػػه ك  انتاةناػػػةأ
 ا ايع الط ؽ الانةاااأ

  ميزانية المجمس: -1

 يتاتع الا    اة اتق ؿ ارخا م كالاةلب فب تخاي  إخا ته كايزانيتهأ كلا ق الةةيا ت صخ  

تاػ ؿ ا  تاػةخاع الاقصصػا لاػة فػب ايزانيػا الػا ط   ك صا يص ؼ اناة   ى تاػيي ق كت ايػزقله ايزانيا قة
اابةاػ  لااػػؾ ا اػتلةنا اػػ  اةلصػ ؼ كأك ػ  الظايػ  الشػ يؼ كال نبػػا الخاق يػا ل ا  ػ    ػى اا الا ةػبأ

 أل ا     باةاةع الا    كتخقيقاة كالااة خم فب إ خاخ الايزانيا كالتق ي  الاةلب الانكم

 

  أبرز إنجازات المجمس : -5

البةكاػا الاة ايػا الػى اتقػة  ااػةخ اع اةف   ا الا    اة شت اؾ اػع كزا م بقػكؽ ا ناػةف فػى خفػع ت 
بةياا كشػ ة ا فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف  تاػخؼ إلػى الةل ػا اق يػةع اةضػب ا نتاةةػةع ال اػياا لبقػكؽ 
ارناةف كاةلتةلب ق ؽ الانةف الا نـ لتكطيخ خكلػا البػؽ كالقػةنكفو ةاػة أقػخـ   ػى اتقػة  إ ػ ا ع اااػا تاػلى 

ث ا  الاةتااةع كتبصيف   البقكؽ ثقةفا كااة اا  ةةف اف أ ااة التخااي  كار  ا اع التةليا  إلى تلزيز كا 
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تاكيا اق يةع اةضب ا نتاةةةع ال اياا لبقكؽ ارناةف  بي  تـ فى   ا الصػخخ اتقػة   ػخم ا ػ ا اع  -أ
 كتخااي  اناة  

فػػب  شقصػػة ةػػةنكا التق ػػيف اػػخكف ابةةاػػا أك اباػػكايف 697  تػػـ إطػػ ؽ اػػ ا  6776يكليػػك  66اتػػة يا  -
 تـ إط ؽ ا ا  قيةخييف نقةاييفأ 6776يكليك  66 خاخ الاقتييف  كاتة يا 

 أ6771ك 6771تا يـ  كازاع اي  للش اع ارشقةص ةةنكا قخ انلكا اناة اة ايف انتب  -

تاػػكيا كضػػليا الاقتيػػيف قاػػ ية اتةزاةاػػة ع كتاةيػػناـ اػػف تلػػكيض شػػا م االقػػع  تاػػع 6771انػػ  فا ايػػ   -
تظػػػة  أف تػػػتـ التاػػػكيا الناةنيػػػا لكضػػػليتاـ  التػػػب تاػػػع فلػػػ  اػػػف لػػػخف الاينػػػا الااػػػتق ا خ  ػػػـو  فػػػب ان 1777 

 ل تلكيضأ

 671تبكلػػػع ااك اػػػه  قكاػػػا ار ػػػخاـ الػػػى  قكاػػػا الاػػػ ف الاالاػػػخ ليةنػػػخم  6771صػػػخك   يػػػك ا ةػػػب اػػػنا  -
 شقصةأ

 نيييفأالتق  ايةاية كاخايا  كخم الا 161ليةنخم  6771صخك   يك ا ةب شةاؿ فب شا  يكليك  -

  ا ةنػػ  الا  ػػ  ا اتشػػة م إنشػػة   الاتاث ػػا فػػب 6777أ اػػط   61الااػػةخ م الا ةيػػا الاػػةايا اتػػة يا  - 
لبقػػكؽ ارناػػةف   ينػػا التبةػػيـ الااػػتق ا ل تلػػكيض  ػػف الضػػ   الاػػةخم كالالنػػكم البةصػػؿ ل ضػػبةية أك  كم 

  اقػػ  ا ناةنيػػة 1971صػػخ ع الاينػػا أ البقػػكؽ ااػػف ةػػةنكا ضػػبةية ا قتيػػة  القاػػ م أك ا  تقػػةؿ التلاػػيبأ كقػػخ
 117و كاناػة شػقص 9777اق  ا اػاخا  تلكيضػةع ناةنيػا  ا ػ   ػخخ الااػتييخيف اناػة اػة ينػة ز  1116اناة 

اق  ا اص ؼ النظ  للػخـ ااػت ةاا أصػبةااة ل اػتخ ة اع أك  ػخـ إخ ناػـ  611اق  ا ا فض الط  و كاناة 
 777 717اا ػ  ار اػةلب ل تلكيضػةع تاػلاةنا كاػتكف ا يػكف  اةلكثةنؽ الض ك يا القةصا ااـأ كقخ نة ز ال

 و خ  ـ  بكالب اةنا ا يكف خك   أا يةبوأ 777477

الااةخ م الا ةيا التة يقيا الاتاث ا فب الاصةخقا   ى التكصيا التب ا تاػخ ة الا  ػ  ا اتشػة م لبقػكؽ  -ا
قا ايبخا  " ينا ارنصةؼ كالاصةلبا" طاقة   كالاتل 6771أةتكا   61ارناةف فب ا تاة ه اللش يف اتة يا 
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أ كتلتاػ   ػ ق الاينػا رليػا  يػ  6771ينػةي   9ل اةخم الاػةالا اػف الظايػ  الشػ يؼ  كالتػب تػـ تنصػيااة اتػة يا 
  قضةنيا ت اب إلى البقيقا كارنصةؼ كالاصةلبا خكف إثة م أيا ااالكليا ف خياأ

 ػب  اليػا  ينػةع الابػةايف اػةلاة    كالانظاػا اع انظاةع بقكقيا اقت يا ك  اشةك اعقخ تـ  قخ ك  
الاة ايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  كاللصػػاا الاة ايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  كال اليػػا الاة ايػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  كالا ةػػز 
الاة اب لبقكؽ ارناةف  كا ةز بقػكؽ النػة   كالانتػخل الاة اػب ل بقيقػا كارنصػةؼ  كانظاػا الليػك الخكليػا 

   ااةـ   ق الاينا التب تتاثؿ أاةاة فياة ي ب  ف ع الاة    ك لؾ لش  

 إ  ا  تقييـ شةاؿ لاا اؿ تاكيا ا ؼ ا قتية  القا م كا  قةؿ التلايب ان  انط قهأأأو -

 إلػى ة كا ؿ  ايع الا اػكخاع ل كصػكؿكاكاص ا الاب  اشاف بة ع ا قتية  القا م التب لـ يل ؼ اصي  
 نتةن  اصخخ ةأ

 ػػكؿ لبػة ع ضػبةية ا قتيػة  القاػػ م كا  تقػةؿ التلاػيب التػب يثاػػع ل اينػا أناػة رلػػع اللاػؿ   ػى إي ػةخ ب -
 إلى الكفةم ك لؾ اتبخيخ أاةةف خفناـ لتاةيف أقة ااـ اف زية تاـ كالت بـ   ياـأ

الاػػةخم كالالنػػكم  الضػػ    ػػىبةػػيـ الااػػتق ا ل تلػػكيض الات تػػ   اكاصػػ ا اللاػػؿ الػػ م قةاػػع اػػه  ينػػا الت -
بة  البقػػكؽ ااػػف تل ضػػكا ل قتيػػة  القاػػ م كا  تقػػةؿ التلاػػيب ا تاػػةخا   ػػى نيػػ  اراػػة  ل ضػػبةية كأصػػ

و 6777خيااا   16التبةياب كقكا خ اللخؿ كارنصةؼ  ل اع فب الط اةع التب  فلع إلياة الخ انص اـ أ ؿ 
ؾ ااتػػخا  اػػف كلاػػ ق الةةيػػا ييػػت  أ ػػؿ  خيػػخ لاػػخم شػػا  ةةاػػؿ لت قػػب اػػةقب الط اػػةع  اع الصػػ ا اةلاكضػػكع ك لػػ

 تة يا ار  ف  ف الاصةخقا الا ةيا الاةايا   ى   ق التكصياأ

اللاؿ   ى  ا  ةؿ ارض ا  التب لبقع اةرشػقةص ضػبةية ا قتيػة  القاػ م كا  تقػةؿ التلاػيب  ك لػؾ  -
اتقػػػخيـ اقت بػػػةع كتكصػػػيةع اشػػػاف قضػػػةية ارخاػػػةا ا  تاػػػة ب كالتا يػػػؿ النياػػػب كالصػػػبب ل ضػػػبةية الػػػػ يف 

قكف  لؾ  كااتةاةؿ اا اؿ بؿ الاشةةؿ ارخا يا كالكظيييا كالقةنكنيا اشاف البة ع اللةلقا كالنظػ  فػب ياتب
 الط اةع الاتل قا انزع الاات ةةعأ
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ااثةاا كثيقا  اايا ؿ" ينا ارنصةؼ كالاصةلبا" يتضػاف ق صػةع ارابػة  الا ػ ام   يةكف إ خاخ تق ي  -
قتية  القا م كا  تقةؿ التلايب  ك  ضة لإلن ةزاع التب تػـ تبقيقاػة فػب كتب ي  ل نتاةةةع  اع الص ا اة 

الا يةع الا تاطا اا ق ا نتاةةةع  كالتكصيةع كالاقت بةع الةيي ا ابيظ ال اة م كضػاةف  ػخـ تةػ ا  اػة  ػ ل 
 كابك رثة  ا نتاةةةع كاات  ةع الثقا كتقكيتاة فب بةـ القةنكف كابت اـ بقكؽ ارناةفأ

ل ةشؼ  ف الكقػةنع التػب لػـ يػتـ   اكخ ق  اا ؿ  ايع الالاينا ق ؿ أخاناة لااةااة الابخخم أ تقكـ ك  
صػػػػ   ارضػػػػ ا  ك خ ا  تاػػػػة  ل ضػػػػبةية كت اػػػػيا الاصػػػػةلباو كلاػػػػ ق الةةيػػػػا تلاػػػػؿ ةةفػػػػا  ااػػػت  ال ة الػػػػخ  كا 

اةع كالالطيةع الةيي ػا الا طةع اللاكايا كالاالااةع اللةاا   ى التلةكف اع الاينا كتاةيناة اف ةؿ الال ك 
 اين ةز ااةااة"أ

اػػػػػف  11  صػػػػػخ   يػػػػػك ا ةػػػػػب ليةنػػػػػخم 6771ينػػػػػةي   9كاانةاػػػػػاا تنصػػػػػي  الاينػػػػػا الاػػػػػ ةك م  اتػػػػػة يا   
ارشػػقةص الابةػػـك   ػػياـ فػػب قضػػةية اقت يػػا  ك لػػؾ   تاػػة اع إناػػةنياو اػػناـ الصػػبييكف الابةػػـك   ػػياـ 

أ كاػػ لؾ تػػـ التق ػػكف اػػةاقكف لػػخكافع كأاػػاة  ايةاػػيا   كاػػناـ ةػػ لؾ6771القكاػػةع اػػةلاا ل ب يػػا قػػ ؿ اػػنا 
 لالية  ارناةنب فب ا ةؿ الليكأاارق  اليف ا  تاة  

بصػػػ   نبػػػا ارشػػػقةص ا اػػػكلب الاصػػػي  انط قػػػة اػػػف ال ػػػكان  الاك ػػػكخم اػػػةلا    كتقػػػة ي  الانظاػػػةع  -
لالنػب اة قتيػة  القاػ م  كفػ ز البقكقيا الكطنياأ كفب   ا ارطة   كالخ خ ااػا  نبػا ف يػؽ اللاػؿ ارااػب ا

البة ع التب تصخع لاة  ينا التبةيـ الااتق ا ل تلكيض   ااؿ الا    كزا م القة  يا فػب شػاف الال كاػةع 
الاصػػػببا  ةاػػػة أ ػػػخ تق يػػػ ا فػػػب الاكضػػػكع اشػػػيك ة ا نبػػػا الي يػػػؽ ارااػػػب تاػػػع إبةلتػػػه اػػػالق ا   ػػػى  ينػػػا 

ب نطػةؽ ا قتصةصػةع الاكةكلػا إلياػةأ كي ػخ  التػ ةي  أف ارنصةؼ كالاصةلبا  ك لؾ ل ابػ  فػب بة تػه فػ
الا    اة ـ فب اات    الض البة ع اف ق ؿ الال كاةع التب تػـ الثاػة إلػى الي يػؽ الالنػب  كالتػب تػـ 

التػػخااي  الاتقػػ م كطنيػػة فػػب إطػػة  التاػػكيا لاةضػػب ا نتاةةػػةع ال اػػياا   ػػى ضػػك  فلػػ  بػػ فاة اػػف  نبتػػه 
 لبقكؽ ارناةفأ

 تنيي   خخ اف ار  ا اع الاةخفا إلى تلزيز الاةتااةع كنش  ثقةفا بقكؽ ارناةف   -خ
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اػف   الة ػخالاالااػةع ك  ػخخ اػف الاةخم بقكؽ ارناةف ضاف ا اا  التةكيف فب تـ إخ اا  6776  ةـ ان  -
ف أطػػ  كزا م ايناػػة الالاػػخ الػػكطنب ل خ ااػػةع القضػػةنيا  بةليػػة الالاػػخ اللػػةلب ل قضػػة و  اخ اػػا ااػػتةاةؿ تةػػكي

الخاق يػػػا  الالاػػػخ الا ةػػػب ل شػػػ طا  الالاػػػخ الا ةػػػب التطايقػػػب ل ػػػخ ؾ الا ةػػػب ااػػػ اة   كارةةخيايػػػا اللاػػػة يا 
 ااةنة أ

ة ااػػب قةصػػا فػػب  ػػخخ اػػف ال ةالػػةع الاة ايػػا بػػكؿ بقػػكؽ ارناػػػةف  تػػـ إنشػػة  6771ااتػػخا  اػػف اػػنا  -
القػػةا  / الاكياػػبو كثقةفػػا الاػػ ـ   ةالػػا    ةالػػا اباػػخ القػػةا / أةػػخاؿو الاػػ أم كبقكقاػػة   ةالػػا اباػػخ

 اباخ اركؿوأ

تخ ي  اةخم بقكؽ ارناةف فب التل يايف اراةاب كالثةنكم  انػة    ػى اتيةقيػا تلػةكف فػب  ػ ا الا ػةؿ اػيف  -
 كزا م الت ايا الكطنيا كالكزا م الاة يا ابقكؽ ارناةفأ

اػػة ل تنػػكع الثقػػةفب كت اػػيخا ل  تاػػة  الػػ م تبظػػى اػػه تل ػػيـ اراةزيةيػػا ضػػاف الاػػ اا  الخ ااػػيا  تة ي إخ اا -
الالاػخ الا ةػب ل ثقةفػا إنشة  أف أبخ ارااة  التب أك اع  إلىاكيا الاة اياأ كت خ  ارشة م  ايع اةكنةع ال

اراةزيةيػػػا تاثػػػؿ فػػػب البػػػ ص   ػػػى تلايػػػؽ الايةاػػػا ال ةكيػػػا الابػػػخخم فػػػب الايثػػػةؽ الػػػكطنب ل ت ايػػػا كالتةػػػكيف 
 ايف اة تقـك   يه    ى إخ اا اراةزيةيا فب الانظكاا الت اكياأكالقةناا  اف 

إنشػػػة  ا ةػػػز ل تكثيػػػؽ كار ػػػ ـ كالتةػػػكيف فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف  تػػػةاع لػػػكزا م بقػػػكؽ ارناػػػةف  ك لػػػؾ  -
تلةكف ايف   ق الػكزا م كالايكضػيا الاػةايا لألاػـ الاتبػخم لبقػكؽ ارناػةف كا نػةا  اراػـ الاتبػخم ارناػةنبأ ةلا

كتتاثػؿ اااتػه اراةاػيا فػػب اكاةاػا ارصػ بةع ال ة يػػا فػب اقت ػؼ قطة ػةع الا تاػػع الاة اػب  اػف قػػ ؿ 
ق ػػػؽ فضػػػة  ل بػػػكا  كالتشػػػةك  اػػػيف اليػػػة  يف البةػػػكاييف ك يػػػ  البةػػػكاييف فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف  كةػػػ ا 

 الااة اا فب نش  ثقةفا بقكؽ ارناةفأ

  م بقكؽ ارناةفأإنشة  ا ةز بقكؽ الااة  يف التةاع لكزا -

خقػػةؿ  ك 6776  اػػف اػػنا إصػػ   الانػػة   التل يايػػا ااتػػخا - اػػةخم  خيػػخم تبػػع إاػػـ "الت ايػػا   ػػى الاكاطنػػا"  ا 
اػػنكاعو اة تاة  ػػة اػػػةخم  1خم   التػػب تلػػكض الت ايػػا الكطنيػػاو الااتػػخم اػػف ال االػػػا ااتػػخانب إلػػى الثةلثػػا إ ػػخا

 الخا بقكقيةأ تضافت
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ا لاةف لألطيةؿ تلزيزا ل  اكخ ال اايا إلى اتةالػا إ اػةؿ اتيةقيػا اراػـ الاتبػخم ا صخ لبقكؽ الطيؿ ك  إقةاا -
لى الااة اا فب الت ايا   ى بقكؽ ارناةفأالاة  لطيؿ الاصةخؽ   ياة اف الاتل قا ابقكؽ ا    كا 

 إنشػػػػػة  االااػػػػػا اباػػػػػخ الاػػػػػةخ  ر ػػػػػةخم إخاػػػػػةا الالتق ػػػػػيف كنػػػػػز   ا اةػػػػػز باةيػػػػػا الطيكلػػػػػا  ا اػػػػػـك  قػػػػػـ -
 وأ6776اة    66اتة يا  6776أ691

 

 ثانيًا: المركز الو نى لحقوق اإلنسان باألردن :

لاػػػنكاع ارقيػػ م  تػػػـ إنشػػػة  ااػػػيةؽ التطػػك  الػػػ م طػػ أ   ػػػى أكضػػةع بقػػػكؽ ارناػػةف فػػػب ار خف فػػب  فػػى 
الق ػؼ  ااثةاػا كأصػا  اػ لؾ 2002و لاػنا 75الا ةز الكطنب لبقكؽ ارناةف ااك   القةنكف الاالقع  قـ  

   نا الا ةيا لبقكؽ ارناةفأ  للكاقلب ا

اصػػك م أاةاػيا  إلػػى تلزيػػز كباةيػػا إنشػػةنه   كياػػخؼ قػةنكف 1/6/2003 اةلػه فػػب أكقػخ اةشػػ  الا ةػػز      
بقكؽ ارناةف كالب يةع اللةاا فب الاا ةا  ك لؾ اف ق ؿ انة  القخ اع الاالاايا  كا  تقة  اااتكل ارخا  

  خكلا كالا تاعأاللةـ نبك   ق البقكؽ فب ال
ال اػػػايا  قػػػـ   ػػػخخ ال  يػػػخمكالػػػ ل نشػػػ  فػػػى  2006لاػػػنا  51 قػػػـصػػػخ  القػػػةنكف  2006كفػػػى أةتػػػكا   

إلػى ال خيػخ ياػلى ابةػـ قةنكنػه   كال ل تضاف إ ػةخم تنظػيـ الا ةػز ابيػ   01/10/2006تة يا  4787
ابا  كاػػة تضػػانه التػػ ا  لاػػاتلزيػػز ااػػةخل  بقػػكؽ ا ناػػةف فػػب الاا ةػػا اةاػػت اةـ  اػػةلا ا اػػ ـ  كت اػػيا 
ةختػػػه الاكاثيػػػؽ كاللاػػػكخ الخكليػػػا اػػػف أا اػػػ اب اػػػف قػػػيـ  كاػػػة نػػػص   يػػػه الخاػػػتك  اػػػف بقػػػكؽ كاػػػة  -الل اػػػب
  ػػى صػػليخم اليةػػ  كالااة اػػا  ك ػػخـ التاييػػز اػػيف الاػػكاطنيف ااػػا  اللػػ ؽ أك ال ةػػا أك الػػخيف أك  وااػػةخل 

شػة ا إةػا  لتةػكيف ناػك ا اتةةاػؿ كاتػكازف يقػـك   ػى ال ن   كاللاؿ   ى تلزيز النا  الخياق اطب فب الاا 
الب يةع كضاةف التلخخيا الايةايا كابت اـ ايةخم القةنكف  كضاةف البؽ فب التنايا ا قتصػةخيا كا  تاة يػا 
كالثقةفيا  ةاة يالى إلى انضاةـ الاا ةا إلى الاكاثيػؽ كا تيةقيػةع الخكليػا كالل ايػا القةصػا ابقػكؽ ارناػةف  

طكي  ػة ااػة تلتش يلةع الكطنيا  اع الل قا ابقكؽ ارناةف  كاللاػؿ   ػى اا التطك اع التب تط أ   ى كاتةال
  اع الص اأينا ـ اع ا تيةقيةع كالالةيي  الخكليا 

 اةلي  التةليا   خافه اةلكاةنؿ كارأ  ى تبقيؽ  يعمل المركزو  
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انتاةةػػػةع لاػػػة  كاتةالػػػا اتقػػػة   كأناػػػةف فػػػب الاا ةػػػا  لالةل ػػػا أم ت ػػػةكزع التبقػػػؽ اػػػف ا ا ػػػةم بقػػػكؽ ار -
ك الا  ػع أك التشػ يليا أبةلتاػة الػى الاػ طا التنيي يػا إك أال زاا لاػ ق الةةيػا ااػة فػب  لػؾ تاػكيتاة  ا اع   ار

 ثة  ةأرزالا ا  يقةفاة ك القضةنب الاقتص ر
 لتل يـ الاقت يا ك اقةصا ةاة  ة  فب ا ا ـأناةف فب ااتكيةع اةخل  بقكؽ ارالالب لتخ ي  اا -
 ناةف فب الاا ةاألايةنةع الاتل قا اقضةية بقكؽ ارصخا  اا    ف الاكاقؼ ك إ -
  خاؼ الا ةزأا  ا  الخ ااةع كالابك  القةنكنيا كالايةايا كا  تاة يا كالت اكيا كالية يا الاتل قا اإ -
ك لػؾ اػع   نشػطا الااةث ػا خاؼ الا ةػز كالاشػة ةا فػب اراكالنخكاع كالاالتا اع الاتل قا ا  قخ الابةض اع -

 بةةـ التش يلةع النةف م  اع الل قاأاالتقيخ ا
 تنظيـ الخك اع التخ يايا كالب قةع الخ اايا كالتثقييياأ -
 ابقكؽ ارناةفأصخا  الايةنةع كالنش اع كالاطاك ةع الخك يا ك ي  الخك يا  الاتل قا إ -
  خاخ الاكاخ الصبيياأإ ا ب كفب كالنخكاع كالبكا  الت يزيكنب كارااةـ فب الا اا  ار -
ق يايػػا اػػ ايا كالاالااػػةع اركالانظاػػةع الكطنيػػا كالل ايػػا كار تاػػةخؿ الال كاػػةع كالقاػػ اع اػػع ال اليػػةع -

 كالخكليا الااةث اأ
 لصكف بقكؽ ا ناةف فب الاا ةاأكضع التكصيةع كتقخيـ ا قت ابةع ال زاا  -
 ناةفأة خم ل ايةنةع الاتل قا ابقكؽ ارنشة  قإ -
  خاؼ الا ةزأااقت ا  التش يلةع  اع الل قا ا -

قخ قةـ الا ةز ان  أف اةش  أ اةله اتنيي   خخ اف الا اا  كارنشطا فب اقت ػؼ أقػةليـ الاا ةػا  ك ػك ك        
 ايع الكزا اع كالاالااػةع كارخا اع البةكايػا  اع الل قػا  ةاػة يتلػةكف ةيةته اع  يتلةكف فب اايؿ تبقيؽ 

اع انظاةع اراػـ الاتبػخم فػب ار خف  كاػع انظاػةع الا تاػع الاػخنب ارق يايػا كالخكليػا كانظاػةع الا تاػع 
 الاخنب الكطنياأ

 كال اةلا  ال اليا -1

ف كضػػع قطػػا إاػػت اتي يا لػػث   اػػنكاع ااػػتيةخم  اػػالخ ك  الػػقاػػ اع ك قػػةـ الا ةػػز الػػخ تػػكاف   ػػخخ اػػف ال    
و تاػػػاـ فػػػب ق ػػػؽ كاقػػػع  خيػػػخ يتلةاػػػؿ اةيػػػة م أةاػػػ  اػػػع Visionو ااػػػتنخم إلػػػى  اليػػػا  2008 -2005 

ااػتةاةؿ انػة  ا تاػع اللخالػا كالااػةكام كاػيةخم القػةنكف كصػكف فػى  ةع الااػتقاؿأ  كتػت قص  ػ ق ال اليػاتبخي
رقػػكم كالتاػةا  كالتػػ ابـ اػيف  ايػػع اكاطنيف فػب انػػةف اػف ة ااػا ارناػةف كباةيػػا الب يػةع اللةاػػا كبقػكؽ الاػػ

 أانة  الا تاع ار خنب خكف أم تاييزأ
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فػػب باةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كنشػػ  ثقةفتاػػة كا اقاػػا و   The Missionةاػػة تػػت قص  اػػةلا الا ةػػز     
قةنكنيا ال زاا لالةل ػا أكضة اة كتقخيـ الاشك م كالااة خم القةنكنيا لابتة ياة  كاتقة  ار  ا اع ارخا يا كال

زالا رثة  ة  كا  خاخ الخ ااةع بالشةةكل الاتل قا اة نتاةةةع كالت ةكزاع   ى  قكؽ ارناةف ل بخ اناة ككقياة كا 
خا م الباػػ ع كا  ػػ ف الاكاقػػؼ  ك قػػخ النػػخكاع كالػػخك اع التخ يايػػا  كارابػػة  كتػػكفي  الال كاػػةع صػػخا    كا  كا 
 تقة ي  ال زااأالايةنةع كالاطاك ةع كا  خاخ ال

كيلاؿ الا ةز الكطنب لبقكؽ ارناةف   ى تبقيؽ  اليته ك اةلته كأ خافػه اػف قػ ؿ  ػخخ اػف التك اػةع   
 اف أ ااة        

 زيةخم كتيليؿ خك  ا    ارانة  كل ةنهأ -أ  

كطنيػػػا  فػػػع ةيػػػة م اللػػػةا يف فػػػب الا ةػػػز اػػػف قػػػ ؿ التػػػخ ي  كتقيػػػيـ ارخا  كالاشػػػة ةا فػػػب النشػػػةطةع ال -   
 كارق يايا كالخكليا فب ا ة ع باةيا بقكؽ ارناةف كالتك يا أ

فػػب اللاػػؿ اليػػكاب اػػيف كبػػخاع البخيثػػا نػػا ةيتطػػكي  نظػػـ التكثيػػؽ كالةل ػػا الال كاػػةع   كااػػتقخاـ الا -ا 
 الا ةزأ

 ا تاةخ اركلكيةع فب تبخيخ الةيي  اقتية  الا اا  فب القطاأ -خ 

 كتكاصؿ ااتا  اع االااةع الا تاع الاخنبأإي ةخ أط  تنايؽ كتلةكف  -ق

تكفي  قة خم ال كاةع تتضاف اصػةخ  القاػ اع كالاػكا خ الاتػكف م كال زاػا   كا اػتة ؿ اراثػؿ لاػة فػب  -ك 
 اقت ؼ نشةطةع الا ةزأ

 تلزيز كتطكي  الل قةع الاالاايا اع ال اةع الاةنبا الكطنيا كالخكلياأ  -ز 

 اللاؿ   ى تكفي  التاكيؿ الةةفب لتنيي  ا اا  القطاأ  -  

 
  مقومات اس قالل المركز :-2

 اف أا ز  نةص  كابخخاع ااتق ؿ الا ةز الكطنى لبقكؽ ارناةف اةي ى    
نشػػطته كفلةليةتػػه الية يػػا كالايةاػػيا كا ناػػةنيا الاتل قػػا ابقػػكؽ أتاتػػع الا ةػػز اةاػػتق ؿ تػػةـ فػػب ااة اػػا  -أ

  ا اع التب يتق  ة فب بخكخ اقتصةصةته الااينا  ضةنه  ف ارأم اف أك أالا     ك خـ ااة لا ارناةف
 فب القةنكفأ

  ا  قضةنب  كابضك  الاػخ ب اللػةـ الاقػتصا  اإتيتي  اق  الا ةز كف ك ه فب الاا ةا  خـ  كاز  - 
  ػ ا  اقػةلؼإيلتاػ  اػةط  ةػؿ ف يتـ تا ي  الا ةػز اػ لؾ كخ ػكم ااثػؿ  ػف الا ةػز لبضػك  التيتػي   ك أ  ى 
 ل لؾأ
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ناةف كالب يةع اللةاا فب الاا ةا  كالالب لكقؼ راتكلى الا ةز ا اقاا الت ةكزاع التب تقع   ى بقكؽ  -ا
 أم ت ةكز   ياةأ

 خافػه اػف ال اػةع  اع أك ابصة اع ي ا ة  زاا لتبقيػؽ أك ايةنةع أط   أم ال كاةع بؽ الا ةز فى  -خ
  أقياك تأاطة  إ ةاا الط   اخكف اي  ق ال اةع  قيةـض ك م ك   الل قا

ب يتاػػع لاػػة اػ غ ال اػػا ال اػػايا التػػإ فػػى ا كقػػع ا نتاػػةؾ لبقػػكؽ ارناػةف اػػف اكظػػؼ  ػػةـ إ بػؽ الا ةػػز -ق
   ا اع القةنكنيا الانةااا ابقهأ لؾ الاكظؼ  تقة  ار

صػػػكؿ بػػػخا  كفػػػؽ اراركخك    ةيػػػا  يػػػؿ كا اةػػػز التكقيػػػؼ اصػػػ   كالتزيػػػة م ا اةػػػز اربػػػؽ الا ةػػػز فػػػى  -ك
 أناةف  ى بقكؽ اره ت ةكزاع اك ت  م أنه قخ   ل أزية م أم اةةف  ةـ يا    نه   ك الاتالا

 كالكثػةنؽ التػب تػ خ ةلابةفظا   ى ا يا اصةخ  الال كاةع كالايةنةعاي تـز الا ةز كاةلتكازل اع اةااؽ    
 ػػخـ ااػػتقخاـ الايةنػػةع كالال كاػػةع   ك التػػب تاػػتك    لػػؾ ك فػػب البػػة عأاليػػه ك لػػؾ انػػة    ػػى ط ػػ  اقػػخااة 

اػػـ ا اػػ اة إصػػ ؼ النظػػ   ػػف أيػػا شػػةةكل تػػ خ  يػػ  اػػف   ك  خافػػهأبقيػػؽ تبصػػؿ   ياػػة الا ةػػز لةيػػ  يالتػػب 
 لشةةكلأااة م ااتلاةؿ البؽ فب تقخيـ إك تةكف انطكيا   ى أكتكقيله ك نكانه 

 
  الييكل ال نظيمى لممركز :-3

   ى ا اك ا اف الااتكيةع التنظيايا كالكظيييا التةليا  يلتاخ الا ةز  
ك ش يف  ان كابخ ضةنه أ  يت ةكز  خخ ك   خا ته ا  ش اؼ   ى الا ةز ك يتكلى ارا    ارانة    ك ك ال ل  -أ

كي ػكز كاةلط يقػا  اتاػة  أاف  ني  الكز ا  ت شي  اخم ا ةيا اةايا انة    ى يا ضةالق أ ضكا  يليف  نياه ك 
الا  ػػ   ػػ ا اػػخم  ك  ضػػكيا أم اػػناـ اتليػػيف اػػخيؿ لػػه ل اػػخم                  الاتاقيػػا اػػف  ضػػكيتهأناػػة  إ
  ضةنه نةناة ل  ني  يقـك اقةاه  نخ  يةاهأأيقتة  الا    اف ايف   ك  اع انكاع قةا ا ل ت خيخأ

خ ااػا قطػا اللاػؿ   ك تنييػ  ة اػـ الايةاػا اللةاػا ل ا ةػز كا اقاػا  انة  الااةـ التةليػا  ا    اركيتكلى  
خ ااا التق ي  الانكم لبقكؽ   ك نشطته كتقكيااةأق ا  كاةنؿ تطكي  الا ةز كتيليؿ   كا  ق ا  ةا  الانكيا ل ا ةز ك 

ليػػه إاػػك  الابةلػػا ابػ  الااػػةنؿ كار  ك اللاػػؿ   ػى تنايػػا اصػػةخ  خقػػؿ الا ةػػز  ك قػػ ا قا  ناػةف فػػب الاا ةػػا ك ار
قػػ ا    كا  تكثيػػؽ   قػػةع الا ةػػز اةلاالااػػةع كالا اةػػز الااةث ػػا  ك ناةااع اشػػلقػػ ا  اكاتقػػة   أاػػف الايػػكض اللػػةـ

صػػػخا    كا  كتليػػػيف اػػػخقؽ باػػػةاةع قػػػةنكنب ل ا ةػػػز  اشػػػ كع الايزانيػػػا اللاكايػػػا كالباػػػةاةع القتةايػػػا ل ا ةػػػز
الاةليػػا  خا يػػا ك ؾ التل ياػػةع الاتل قػػا اةلشػػالكف ارخا م الا ةػػز كف ك ػػه كل ةنػػه  ااػػة فػػب  لػػالتل ياػػةع ال زاػػا ر
نشػػػطا الا ةػػػز كفلةليةتػػػه الاقت يػػػا فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ أشػػػ اؼ   ػػػى ار  ك بةػػػةـ القػػػةنكفأااػػػة   يتلػػػة ض اػػػع 

 ارناةفأ
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يةاه ة اة خ ػع البة ػا  كيةػكف ا تاة ػه قةنكنيػة  ك نةناه  نخ أي تاع الا    شا ية اخ كم اف  نياه ك  
صػكاع أةث يػا اك نةناػه كيتقػ  ق ا اتػه اأ ني  ف يةكف اف ايناـ الأ ضةنه   ى أابضك  اة   يقؿ  ف ث ثب 

ك أم اػف ل ةنػػه أك أصػ بيةته ل ػػ ني   يػػة اػفأف ييػكض أانػػة  لا  ػ  ارك  قػؿأ ضػةنه البةضػ يف   ػػى ارأ
يتكلى تنظيـ ا تاة ةتػه كال ل لا    ا  الاينة   ةاة ل ا    أف يليف انة    ى ت شي  اف  نياه أ ضةنهأ

شػ اؼ اينػة ل صػنخكؽ يتػكلى ارأ ضػةنه أيقتة  الا  ػ  اػف اػيف   ةاة كااتنخاتهف ق ا اته كبيظ كثةنقه كتخكي
  ػػى الاػػ  ع الاةليػػا كالباػػةاةع كااػػتنخاع الصػػ ؼ كالقػػاض كتنظيااػػة كيكقػػع   ػػى اػػنخاع الصػػ ؼ اػػع 

 ك الايكض اللةـأأال ني  
 يتكلى  ني  ا    أانة  الا ةز الااةـ التةليا   ني  ا    ارانة    - 
ا  ػػ  ارانػػة  كالػػخ كم  نلقػػةخق كتبخيػػخ  ػػخكؿ أ اةلػػه كضػػاةف انلقػػةخق اشػػةؿ انػػتظـ كفػػؽ أبةػػةـ  نةاػػا  -

خا م البكا  كالاخاك ع   ى نبك يقخـ تبقيؽ أ خاؼ الا ةزأ  القةنكف كا 
 تقخيـ التكصيةع كا قت ابةع ل ا    فياة يتصؿ اص بيةته كاتطكي   اؿ الا ةزأ -
  بيةته ارص يا أك الايكضا إليهأاتقة  الق ا اع الكاقلا ضاف ص -
 تاثيؿ الا ةز فب   قةته اع ال اةع الاب يا كالخكليا  اع ا قتصةصأ -
الااة خم   ى تاايف كتنايا الاكا خ الاةليا كالااة خم   ى تطكي  أ اةؿ الا ةز فب الا ة ع التب يلاؿ  -

 ااةأ
 الاؿ الا ةز ل ا ا ع الاقتصاأ فع التقة ي  كالخ ااةع كالابك  كالايةنةع الاتص ا  -
 صيةنا ب يا كااتق ليا الا ةزأ -
يا ااةـ تتصؿ اخك  ك اةلا كنشةط الا ةز ي ا ة انةااا كتقع ضاف اقتصةصه أك ييكضه الا    ل قيةـ أ -

 ااةأ
 ا  ػ  لاػخمت شػي  اػف اليليف اق ا  اف ا    الكز ا  انة    ى الايكض اللةـ  ارايف اللةـو   كال ل  - ػ

يةكف ك   اخم الا ةيا الاةايا كتناى قخاةته اةلط يقا  اتاةأف يقت ف الق ا  اةرأ ت خيخ   ى لث   انكاع قةا ا 
خا  ااةاه  خخ اف الايكضػيف الاتيػ  يف أياة خق فب ك  اةـ الا     ف القيةـ اااةاهأالايكض اللةـ ااالك  

اػػػناـ باػػػ   متيػػػكيض الػػػض صػػػ بيةته رايػػػكض اللػػػةـ اػػػف الػػػ ني   كي ػػػكز ل ات شػػػي  يليػػػناـ الا  ػػػ  
 اقتضى البةؿأ

كاقةصػا اػة القػةص اػةلا ةز ليػه ااقتضػى القػةنكف إيتكلى الايكض اللػةـ القيػةـ ا ايػع الااػةـ الاكةكلػا ك  
ا اقاػا الت ػةكزاع كا  تػخا اع التػب تقػع   ك تطايؽ الايةاا اللةاا ل ا ةز كاتةالا تنيي  ق ا اع الا  ػ  ي ب  

اللاػؿ   ك ناةا ػ ا  الاتةالػةع ال زاػا اشػا  ف كالب يػةع اللةاػا فػب الاا ةػا  كت قػب الشػةةكل ك   ى بقكؽ ا ناة
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اتةالػػػا   ك اللةاػػا فػػب الاا ةػػػا ااقت ػػؼ الكاػػةنؿ ناػػة  بػػة ع الت ػػػةكز   ػػى بقػػكؽ ارناػػػةف كالب يػػةعإ  ػػى 
ا ااػة انتاػع اليػه ك صةب  الل قأ  ـ الاشتةب ا  ك الشةةكل كبة ع انتاةؾ بقكؽ ا ناةف لبيف الاع فياة  

 شػةخ الاػكاطنيف ااقت ػؼ كاػةنؿ ا تصػةؿ الػى بقػكقاـ التػب   كا  تضايناة فب التق ي  الانكم ل ا ةزك  كتكثيقاة
ناة ا ػ ا اع التػب اػف شػ  ػى اتقػة  ارلخاتك  كالقػكانيف الا  يػا كالاكاثيػؽ كاللاكخالخكليػا  كااػة ختاـ اةي اة 

اػػاؿ اك صػػةب  الل قػػا أاػػة  ااػػة فػػب   لػػؾ تك يػػا الاشػػتةب صػػيةنا  ػػ ق البقػػكؽ فػػب بػػةؿ كقػػكع ا تػػخا    ي
 ػػ ا اع القةصػػا اةيقػػةؼ ا  تػػخا    ػػى ؼ النيقػػةع الات تاػػا   ػػى اتقػػة  ارصػػ    ك الطلػػف كالا ا لػػا القةنكنيػػا

    ػ كم   ػى  الاقصصػةع لػ لؾ فػب ايزانيػا الا ةػزيبقكؽ الاشتةب  ك لؾ فب بةلا التثاع اف فقػ ق  كتػكف
 ك التل ياةع الصةخ م ااقتضةقأأله اف الا    ااك   القةنكف  ص بيةع تيكضأيا 
   كي تاط اه ةؿ اف الايكض اللةـ كيتكلى إخا تاة كارش اؼ   ياة  اراةنا اللةاا ل ا ةز -خ 
اااػا اللاػؿ   ػى ضػاةف ابتػ اـ كتلزيػز البقػػكؽ  تتػػكلى   ايكضػيا خ ػـ كتلزيػز البقػكؽ كالب يػةع اللةاػا -

الاخنيػػػا كالايةاػػػيا كا قتصػػػةخيا كالثقةفيػػػا كا  تاة يػػػا ل اػػػكاطنيف اة تاػػػةخ أاػػػةلي  ال صػػػخ كالاتةالػػػا كالتب يػػػؿ 
الاكضػػك ب كالل اػػب الػػخقيؽ ل ااة اػػةع كالقػػ ا اع الصػػةخ م  ػػف اقت ػػؼ ال اػػةع ال اػػايا كار  يػػا القةصػػا  

ااػػػةـ اقتػػػ ا  الاػػػاؿ كااليػػػةع الةيي ػػػا اضػػػاةف البقػػػكؽ كاللاػػػؿ   ػػػى إناػػػة  الاقةليػػػةع  ةاػػػة تتػػػكلى  كتكثيقاػػػة
يػػا  اع الصػػ ا  ةاػػة كالت ػػةكزاع كتكثيػػؽ البػػة ع كا  ػػخاخ التقػػة ي  ضػػاف اراػػ  الالتاػػخم فػػب الاكاثيػػؽ الخكل

كااػتق لاة  ااةـ فب باةيػا بقػكؽ ا ناػةف كتلزيز ػة  ػف ط يػؽ تكطيػخ خك  الاػ طا القضػةنيا تتكلى ااةـ ار
كتنييػػ  كتيليػػؿ الضػػاةنةع كرليػػةع ا نتصػػةؼ الي خيػػا  كتطػػكي  رخا  كتقػػخيـ الػػخ ـ ل االااػػةع الالنيػػا ابقػػكؽ 

لى ااة خم الكبػخاع ارقػ ل فػب الا ةػز فػب تصػايـ كتنييػ  باػ ع التثقيػؼ كالتك يػا التػب إضةفا إ  ا ناةف
 أتتنةا  اع الايةؽ الثقةفب كالتقةليخ الاةنخم فب الا تاع

 تتةكف   ق الايكضيا اف ك  
  كبخم ال صخ كالشةةكل  كتتكلى ااةـ ا ط ع كالاتةالا الخاناا لكاقع بقكؽ ارناةف كااة اةتاة فب

الاا ةػػػػا ك صػػػػخ كتاػػػػ يؿ كتنظػػػػيـ الال كاػػػػةع القةصػػػػا ااػػػػة  إضػػػػةفا إلػػػػى ااػػػػةـ ااػػػػت ـ الشػػػػةةكل 
ةؿ أكلب كتاكيااة كتصنيياة كتبخيخ كالتظ اةع اف الاكاطنيف كالاينةع ااقت ؼ الكاةنؿ كخ ااتاة اش

ااؿ التلةاؿ الاة اكا  اةربةلػا إلػى ال اػا الاقتصػا أك الالةل ػا الااةشػ م اةلتلػةكف كالتناػيؽ اػع 
 كبخم الاتةالاأ

  ناػػة  بػة ع الت ػةكز  تتػػكلى ااػةـ التبقػػؽ اػف الت ػةكزاع كالشػػةةكل كاتةالتاػة لبػػيف كبػخم اتةالػا كا 
ا غ ارط اؼ  اع الل قا كفؽ ناة ا كتقة ي  كرليةع قةصا يتـ ا تاةخ ة  ةاة تتػكلى  الاع ااة  كا 

 ااةـ بص  كتبخيخ نتةن   ا يةع الاتةالا كتضايناة فب تقة ي  قةصا ت فع ل  اةع الاقتصاأ
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تتكلى "ايكضيا التش يلةع" ااةـ خ ااػا التشػ يلةع الصػةخ م كايػةف اػخل تكافقاػة اػع    ايكضيا التش يلةع -
ناةف كالتاةخ اف تطايقةتاة إضةفا إلى اتةالا ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا كاللاؿ   ى اقتػ ا  ااةخم بقكؽ ار

تضايناة فب التش يلةع ار خنيا كاقت ا  ااؿ تنقيتاة اف أشةةؿ كابتاػة ع الت ػةكز كتلزيػز ك يػا الا ةػز فػب 
بةلتاة ل قضة أ  الةل ا الت ةكزاع كا نتاةةةع كا 

 اف  تتةكف   ق الايكضياك  
   ااػػةـ خ ااػػا التشػػ يلةع الصػػةخ م ل تاةػػخ اػػف التزاااػػة اةلااػػةخم اللةلايػػا لبقػػكؽ تاةشػػ  كبػػخم التشػػ يلةع

ااش ك ةع التش يلةع ال زاا  إضةفا إلى تقػخيـ اللػكف كا اتشػة م  التك يهارناةف  كاقت ا  تلخي اة ك 
 ال كاةع ات خخم بكؿ  لؾأالينيا ال زاا لاقت ؼ ال اةع كا  خاخ تقة ي  خك يا كتطكي  قة خم 

   ااةـ التاةخ اف تطايؽ ااةخم اللخالا كصػيةنا بقػكؽ ارناػةف فػب اقت ػؼ  تالخلكبخم اللخالا ال نةنيا
ا اةػػز ارصػػ   كالتا يػػؿ ك ي  ػػة اػػف الاالااػػةع الااةث ػػا  ػػف ط يػػؽ خقػػكؿ اراػػةةف اللةاػػا كا  ػػ ا  

زم القضػةنيا كا  ػخاخ التقػة ي  ك فػع التكصػيةع التبقيقةع الايخانيا ال زاا اةلتلةكف كالتناػيؽ اػع ار اػ
 كا قت ابةع القةصا اااة اةع ار ازم فب ا ة ع بقكؽ ارناةف الاقت ياأ

     
و   نا ا نةاػا الايػكض اللػةـ ك ضػكيا ةػؿ اػف  الايكضػيف الاتيػ  يفالشةؿ   تتل نا التقطيط كالتنايؽ -ق
انةقشػا كا ا لػا قطػط  اػؿ الا ةػز كالتناػيؽ ايناػة كا  ػخاخ تتػكلى ال  نػا ااػةـ ك   الاة  الكبخاع كالاةةت أك 

ت تاػػع ال  نػػا اػػ م كابػػخم   ػػى ارقػػؿ فػػب الشػػا  أك ة اػػة ك  اشػػ كع اكازنػػا الا ةػػز كتقػػخيـ التكصػػيةع اشػػاناةأ
يتػكلى ب " نػي  ال  نػا" أاػيف اػ  لاػة كياػا خ ع البة ا  كيةكف ا تاة اة قةنكنيةن ابضػك  ث ثػب ار ضػة أ

 لاة كاتةالا الخ كم كتخكيف كبيظ كاتةالا ابض  ا  تاةعأإ خاخ  خكؿ أ اة
شػ اؼ خا تػه كارإ  الايكض اللةـ   ا ال اةز كيتػكلى أكي     ب ال اةز التنيي م ل ا ةز   اةنا اللةااار -ك

لاةليػا اقػ ا  اػف الا  ػ  انػة    ػى ااةنا اللةاػا كتبخيػخ  كاتػااـ كاػةن  بقػكقاـ يتـ تلييف اكظيب ارك    يهأ
 اةنػا اللةاػا الصػ بيةع التةليػا  تاػة   ارك  الايكض اللػةـ كفقػة ل تل ياػةع الالاػكؿ ااػة فػب الا ةػزأ ي ت ش

ف تشةؿ ل ةنة اتقصصا أالقةنكف كلاة   خاؼ الا ةز اةلكاةنؿ الانصكص   ياة فب   اأاللاؿ   ى تبقيؽ 
 فلةليةته الاقت يا فػب ا ػةؿ بقػكؽنشطا الا ةز ك أش اؼ   ى ر  كا خاؼ الا ةزأل قيةـ اااةـ ابخخم لتبقيؽ 

خا يػا كالاةليػا ااػة شػ اؼ   ػى شػالكف الا ةػز التنظيايػا كارر  كا خاخ قطػا اللاػؿ الاػنكيا ل ا ةػز  كا  ناةفرا
اػ  التػب اكاؿ الا ةز كاات ةةته الانقكلا ك ي  الانقكلا كااػتثاة  ة كفقػة لألأخا م   كا  فب  لؾ شالكف الاكظييف

 اػػػةؿ اقػػػ ل تتل ػػػؽ اأم تقػػػة ي  أخا م ك  ػػػخاخ التق يػػػ  الاػػػنكم كالتق يػػػ يف الاػػػةلب كار  كا  انػػػة يق  ػػػة ا  ػػػ  ار
  خاخ اش كع الايزانيا اللاكايا كالباةاةع القتةاياأ  كا   خافهأالا ةز ك 
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 الكبخاع الاتقصصا   كالتى تشاؿ قا  كبخاع  ى   -ز
 قػػب ت كالابةايػػةع  كتقػػـك ااػػة ي ػػب  ك ػػب تضػػـ  ػػخخان اػػف الابػػةايف  ك القػػخاةع القػةنكنيػػػاكبػػخم الشػػةةكل  - 

الشةةكل كا قاة اع كالانةشخاع كايةنةع الػ أم كالشػ   كا اػتنةة  الاتل قػا  اػام انتاػةؾ لبقػكؽ ارناػةف أك 
لايةنػػةع ال زاػػا بػػػكؿ ا  ػػ ا  التب يػػةع ك اػػع الال كاػػةع كا  ك ا تػػخا    ػػى الب يػػةع اللةاػػا يقػػع فػػب الاا ةػػػا

زالػػا رثػػة  قاػػة اع الاقخاػػا لالشػػةةكل كار  ا ةػػز كاتةالتاػػة اػػع/ك لػػخل ال اػػةع الالنيػػا كاللاػػؿ   ػػى تاػػكيتاة كا 
تقػػػػخيـ ار شػػػػةخ كالاشػػػػك م كالااػػػػة خم ل اتضػػػػ   كلػػػػ كم الاصػػػػ با اقصػػػػكص   ك ا نتاػػػػةؾ اةلاػػػػ  ا الااةنػػػػا 

ةم التبقػػؽ اػػف ا ا ػػ  ك  ار ػػ ا اع الكا ػػ  اتاة اػػة كال اػػةع الكا ػػ  ا ا لتاػػة رزالػػا ا نتاػػةؾ كالةل ػػا رثػػة ق
بقػػكؽ ارناػػةف فػػب الاا ةػػا لالةل ػػا أم ت ػػةكزاع أك انتاةةػػةع لاػػة  كاتةالػػا اتقػػة  ار ػػ ا اع ال زاػػا لاػػ ق 
الةةيػػػا ااػػػة فػػػب  لػػػؾ تاػػػكيتاة أك إبةلتاػػػة إلػػػى الاػػػ طا التنيي يػػػا أك التشػػػ يليا أك الا  ػػػع القضػػػةنب الاقػػػتص 

زالػػا رثة  ػػػة يلةع الكطنيػػا  اع الل قػػػا ابقػػكؽ ارناػػػةف اتةالػػا التطػػػك اع التػػب تطػػػ أ   ػػى التشػػػ    ك ريقةفاػػة كا 
ارقػ ل كاب  اخل انا ةااة اع ا تيةقيػةع كالالػةيي  الخكليػا التػب التػـز ااػة ار خف  اةلتناػيؽ اػع الكبػخاع 

 أ القصكص اةلتكصيةع الصةخ م  ف ل ةف كانظاةع اراـ الاتبخم الاقتصا فى   ا فب الا ةز كا ات شةخ
تتكلى   ق الكبخم اااا إ  ا  الابك  كالخ ااةع الاتل قا ابقكؽ ارناةف  كتضـ  كبخم ارابة  كالتكثيؽ  -

اةتاػػا اتقصصػػا تشػػتاؿ   ػػى أ ػػـ الكثػػةنؽ  كا تيةقيػػةع كالخ ااػػةع الخكليػػا كارق يايػػا كالكطنيػػا  اع الل قػػا 
 لألف اخ كالاينةع كال اة ةعأ كتتكاف   ابقكؽ ارناةف

فػػب  ارناػػةفكتكثيػػؽ التقػػة ي  الاتل قػػا اةلبةلػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ  إ ػػخاخ  ليػػا ةاػػة تقػػـك  ػػ ق الكبػػخم اةلااػػةـ التة
ااة فب  لؾ اة ي خ فب  ارناةف اع كتاكي  الكثةنؽ الاتل قا ابقكؽ   ك الاا ةا اةلتلةكف اع الكبخاع ارق ل

 ارناػةفتطػكي  قة ػخم ايةنػةع قةصػا اةلاالااػةع اللةا ػا فػب ا ػةؿ بقػكؽ   ك الصبؼ اػف  أقاػة  كاقػة ع
الاػػ اا  كاقت بػػةع الاشػة يع اةلتلػػةكف اػػع  إ ػخاخفػػب  اراػػاةـ  ك كالقضػةية الايةاػػيا  كا  تاة يػػا  اع الل قػا

تقخيـ الااة خم الينيا ل اةبثيف كالاالااةع  اع الل قا بكؿ قضػةية كاكاضػيع   ك كبخاع الا ةز  اع الل قا
  ارناةفأبقكؽ 

لكبخم   ى تطكي  الك ب اللةـ ابقكؽ ارناةف كنشػ  الال فػا ااػة  ػف تلاؿ   ق اكبخم التك يا كالتخ ي    -
ط يػػػؽ كضػػػع كتنييػػػ  اػػػ اا  كطنيػػػا ل تك يػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كتل ػػػيـ ااػػػةخم بقػػػكؽ ارناػػػةف كتلزيػػػز ايػػػة يـ 
  كا كةيةع   ق البقكؽ  كا  تاةخ ا اا  تخ يايا اتقصصا لتثقيؼ الا اك ةع الاانيا الاقت يا اا ق البقكؽأ

الكبػػخم كاللػػةا يف فػػب الا ةػػز  ر ضػػة طػػكي  الااػػة اع كالقػػخ اع التخ يايػػا ت ـك الكبػػخم اةلااػػةـ التةليػػا ةاػػة تقػػ
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ةاػػػة   ك الا تاػػػع فػػػى ا ا تصػػػةؿ اػػػع الينػػػةع الااػػػتاخفاكالاتل قػػػا اةيييػػػ الااػػػة اع الاانيػػػا الاتل قػػػا اباةيػػػا  ا 
نشػػ    ك ةنؿ التػػخ ي  الاقت يػػال ينػػةع الااػػتاخفا   ػػى الصػػليخيف ال اػػاب كالشػػلاب  اػػ  كاػػ ارناػػةفبقػػكؽ 

الا نيػػػا كالااػػػاك ا  ار ػػػ ـاػػػف قػػػ ؿ النػػػخكاع كالابةضػػػ اع ككاػػػةنؿ  ارناػػػةفالػػػك ب اللػػػةـ اقضػػػةية بقػػػكؽ 
كاالااػػةع الا تاػػع الاػػخنب  اع الل قػػا اػػف قػػ ؿ  ارناػػةفتيليػػؿ التلػػةكف اػػع انظاػػةع بقػػكؽ   ك كالاقػػ ك م

   أت اتي يا الا ةزا اا  التخ ي  الاشت ةا اة تاة   لؾ  ز ن اف اا

  اػػةااةا  كتشػػاؿ 1/8/2006ـ ااػػتبخا   ػػ ق الكبػػخم اتػػة يا تػػ  بػػخم شػػنكف ا اةػػز ارصػػ   كالتا يػػؿك  -
 ػػػؿ  صػػػخ كتقيػػػيـ أكضػػػةع ت ػػػؾ أ يػػػؿ كأاػػػةةف التكقيػػػؼ الاالقتػػػا اػػػف االزيػػػة اع الػػػى ا اةػػػز ا صػػػ   كالتتنييػػػ  

اراػاةـ   ك كالاكقػكفيف كالاػلب لكقػؼ أم ت ػةكز   ياػةا اقاا الت ػةكزاع التػب تقػع   ػى فنػا النػز     ك اةةفار
تب يػؿ التشػ يلةع الكطنيػا   ك كضع التكصيةع كتقخيـ ا قت ابةع ال زاا لباةيا بقكؽ النػز   كالاكقػكفيففى 

 اع الل قا ااكضكع ا اةز ارصػ   كالتا يػؿ كأاػةةف التكقيػؼ الاالقتػا كابػ  اػخل اناػ ةااة اػع الالػةيي  
 اأالخكليا الالني

ااةـ انػة  كتطػكي  كتبػخي  كتنييػ    قػةع الا ةػز اػع   ق الكبخم تتكلى    كبخم الل قةع اللةاا كالخكليا -
الخكؿ كالاالااةع كالكبخاع كالانظاةع كالشاةةع الخكليا كتنظيـ الاالتا اع كالنخكاع الاتص ا الاػؿ الا ةػز  

 اػػػكخ ااػػػػتةاةؿ انضػػػاةـ ار خف ل تيةقيػػػػةع كاتةالػػػا ق ا اتاػػػة كتكصػػػػيةتاة  ةاػػػة تلاػػػػؿ   ػػػى تاػػػ يع كاتةالػػػػا 
كالا كتكةػك ع الخكليػػا  إضػػةفا إلػى إخا م كتنييػػ  ا نػػةا  الل قػةع اللةاػػا كار ػػ ـ الاب يػا اػػع اقت ػػؼ كاػػةنؿ 

 ار  ـ الاق ك م كالا نيا كالاااك ا البةكايا كالقةصاأ
 ػػػ  بقػػػكؽ ارناػػػةف كأ اػػػةؿ ةاػػػة تتػػػكلى ااػػػةـ  صػػػخ كاتةالػػػا اق  ػػػةع الاػػػالتا اع الخكليػػػا كاقػػػ  اع ا  

الانظاػػةع ا ق يايػػا كالخكليػػا  اع الل قػػا ابقػػكؽ ا ناػػةف كالتشػػايؾ اػػع االااػػةع الا تاػػع الاػػخنب الاب يػػا 
كارق يايػػا كالخكليػػػا  إضػػػةفا إلػػى اللاػػػؿ   ػػػى تطػػػكي  كاتةالػػا ايةاػػػا ا تصػػػةؿ لتػػكفي  الػػػخ ـ كالتاييػػػخ لاػػػ اا  

 الا ةز اع الخاقؿ كالقة اأ
 
 

 و1شةؿ                                     
 الايةؿ التنظياى ل ا ةز الكطنى لبقكؽ ارناةف فى ار خفأ               
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 الموارد المالية لممركز: -4

ل ا ةػػػز فػػػى  الػػػخ ـ الاػػػةلب الػػػ م تقخاػػػه البةكاػػػا   اػػػف الاصػػػةخ  التةليػػػاتتةػػػكف الاػػػكا خ الاةليػػػا ل ا ةػػػز  
التا  ػةع كالااػةع الا ةػز  ك  نشطا كالاشة يع الاةليػا كالثقةفيػا التػب يقػكـ ااػةار يع الاكازنا الانكيا ل اا ةا  ك 

  ا ةةنػع اػفإ يطا اكافقػا ا  ػ  الػكز ا    ياػة بةػةـ القػةنكف شػأق ل يق   الا  ػ  قاكلاػة كفػؽ أاكا خ  ألك 
تػػػػه  يػػػػ  اكالػػػػه كالةا تػػػػه كاي اخاكقػػػػ   القػػػػةنكف إ يػػػػة  الا ةػػػػز كأ الكصػػػػةية كالكقػػػػؼأ  ك  خنػػػػبأاصػػػػخ   يػػػػ  

 نكا اةأأا اتثاة يا اف  ايع الض ان                  كال اكـ   ى اقت ؼ 
 

 الييئة الفمس ينية المس قمة لحقوق االنسانثالثًا:  

 :اإل ار القانون  -1
الاينػػػا الااػػػتق ا ابقػػػكؽ الاػػػكاطف الي اػػػطينب  ك ػػػب تتاتػػػع اةللضػػػكيا الةةا ػػػا فػػػب ال  نػػػا تلنػػػى  ػػػ ق 
أينشػػنع الاينػػا اقػػ ا / كقػػخ  وأICCل اينػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التةالػػا لألاػػـ الاتبػػخم  التناػػيقيا الخكليػػا 

كـ  بقػةن فػب أ كقخ نش  الا ا17/7/6771ا اكـ صةخ   ف ال ني  ال ابؿ يةا    فةع  باه اهلل  اتة يا 
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"اتةالػػػا فػػػى ينػػػا الا اػػػكـ  ااػػػةـ كااػػػالكليةع الاكقػػػخ بػػػخخ أ 6771و للػػػةـ 17تبػػػع  قػػػـ   الكقػػػةنع الي اػػػطينيا
كضػػاةف تػػكاف  اتط اػػةع صػػيةنا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب اقت ػػؼ القػػكانيف كالتشػػ يلةع كارنظاػػا الي اػػطينيا  كفػػب 

كتػػ ؾ الا اػػـك   اػػؿ اقت ػػؼ الػػخكان  كار اػػزم كالاالااػػةع فػػب خكلػػا ف اػػطيف  كانظاػػا التب يػػ  الي اػػطينياأ
ةليتاػة  كقػخ اػخأع الاينػا تاػة   نشػةطةتاة فػب ل اينا اااا كضع نظةااة اراةاب ااة يضػاف ااػتق ليتاة كفل

  كةػػػػةف ايكضػػػػاة اللػػػػةـ اركؿ الػػػػخةتك م بنػػػػةف  شػػػػ اكم  صػػػػةباا اليةػػػػ م كالابػػػػ ؾ اركؿ 6771اخايػػػػا  ػػػػةـ 
و اػف القػةنكف اراةاػب الي اػطينب  الػ م أقػ ق الا  ػ  التشػ يلب  ػةـ 16لتاايااةأ فياة الػخ  نصػع الاػةخم  

    ػػػى أف  " تنشػػػا اقػػػةنكف  ينػػػا ااػػػتق ا لبقػػػكؽ 6776ي اػػػطينيا  ػػػةـ   كصػػػخ  كنشػػػ  فػػػب الكقػػػةنع ال6779
  كالا  ػػ  تقة ي  ػػة لةػػؿ اػػف  نػػي  الاػػ طا ارناػػةف  كيبػػخخ القػػةنكف تشػػةي اة كااةااػػة كاقتصةصػػاة  كتقػػخـ

صػػػخا   القػػػةنكف الاػػػ ةك  بتػػػى ااف إ  أف الاينػػػا تلاػػػؿ   التشػػػ يلى الي اػػػطينى"أ كاػػػةل  ـ اػػػف  ػػػخـ إقػػػ ا  كا 
كيتاػػػع نطػػػةؽ  اػػػؿ الاينػػػا      ااػػػتنةخان إلػػػى الا اػػػكـ الاػػػ ةك  أ ػػػ ق لبػػػيف إقػػػ ا  قػػػةنكف الاينػػػاأكاشػػػةؿ كاضػػػ

ف اشػػػاف ا نتاةةػػػةع ك ف  كالشػػػةةكل التػػػب يقػػػخااة الاكاطنػػػليشػػػاؿ التلةاػػػؿ اػػػع قضػػػةية انتاةةػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػة
لػك ب القػػةنكنب كال قةاػػا ا ابقػػكؽ ارناػةف  كالتػػب تقػع   ػػى الاػكاطف اػػف قاػؿ الاػػ طا التنيي يػا  كنشػػ  ال قػالات

   ى التش يلةع كالايةاةع الكطنيا  كاخل اكا اتاة ل الةيي  الخكليا القةصا ابقكؽ ارناةفأ

 لعمل الييئة: اإل ار ال اريخ  -2

و 6771-6771 ا ابػؿ  ا ب ػا التااػي  خمإ تةزع الاينا ق ؿ  ا اة فب اللش م اػنكاع ارقيػ م  ػ
و  كا ب ػا 6777-6779اػع   ك ا ب ػا التثايػع كالتك و   6776ال ػك  م ااػا  ارنتيةضػا    ي   ا ب ا التة

 و أ6767-6776كالتلزيز    يؼتةال

 تقخيـ اياكـ ايكض الشةةكل  ارااكخزاػةفو إلػى الااػالكليف كأطػ اؼ ـا ب ا التااي    ت ق ؿكفى 
فتتػة  اةتػ  لاػة فػب  يػا اػة الخاق ااأ كن بع الاينا فب تةكيف ا    ايكضيف  كصػية ا أنظاتاات أق ل كا 

ار ػػكاـ  كفػػبأ 6771 ػػةـ فػػى القػػخ   كت نيػػخ نػػكام طةقااػػة كاصػػةخ  تاكي اػػة  كنشػػ  تق ي  ػػة الاػػنكم اركؿ 
إلػى اخينػا  القػخ  اخأع الاينا فب الناك كالتطك   كقخ إاتيةخع اف نقؿ اةتااػة اػف اخينػا 6767إلى  6779

كتااػػػي   الي اػػػطينيا يػػػاالاػػػ طا الكطنتخشػػػيف ةاػػػب الي اػػػطينب اػػػع  اـ اهلل التػػػب أضػػػبع ا ةػػػز النشػػػةط الاي
 بيػ نشػةطةتاة  كتكاػيع  بقنػة إلػى تلزيػز خعااػةخ اع أ خماالااةتاة أ كش  ع الاينا ق ؿ   ق اليت م فب  ػ
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 ييف اػةبثيف ايػخان لييفكت تكايع اةت   زم  ـإصخا  التق ي  الانكم اشةؿ خك م ككفقنة ليا   ابخخ   كت ـت
 اتقصصاأ يااةتاا قةنكن كتااي 

 ػةـ  اشػةؿ يا  تض  ع الاالااػةع الي اػطين 6777 ااتاا إنخ ع إنتيةضا ارقصى فب ناةيا  كاع
اػػة ةػػةف لػػه أثػػ  اػػ اب   ػػى  اػػؿ الاينػػا كتنييػػ  ة اإبتػػ اـ اػػيةخم القػػةنكف كبقػػكؽ ارناػػةف    ػػى    كٌأثػػ   لػػؾ

إلػػى  ياالي اػػطين يػػال اػػ طا الكطن يػػااربػػت ؿ اراػػ اني ب كاػػة  افقػػه اػػف تػػخاي  الانػػى التبت أخل ر ػػخافاةأ فقػػخ
تػكفي  القػخاةع اية  يػا كالبيػةظ   ػى اػيةخم القػةنكف كباةيػا بقػكؽ ارناػةف أ كقػخ ٌأثػ     ػى اف قػخ تاة خالب

تلتاػػخ   ػػى ك ػػكخ شػػ يؾ  يػػا  ػػى  اػػؿ الاينػػا  رف اللخيػػخ اػػف النشػػةطةع ال ك    الاػػ ةك م يػػةعتػػخ ك  اراةةن
الاينػػا  كاناػػة إلةػػة   يػػةعإلػػى ار ةقػػا الااةشػػ م للا  ياار ػػ ا اع اراػػ اني  خعأ ةاػػة أكات ػػةك  بةػػكاب فلػػةؿ

  كتاقي  ة ااا  انع الت كؿ كالقيكخ   ى ب يا التنقؿأ نشةطةتاة الض

نشػةطةتاة أ كقػخ اف الظ كؼ الصػلاا قػ ؿ ت ػؾ اليتػ م  إاػتا ع الاينػا فػب ااةااػة كتطػكي   كاةل  ـ
اػة ال زاػا ل قيػةـ اااةااػة يةت ا  فياػة   ػى  ق الاااا اف ق ؿ كثيقا ا اا  لث   انكاع   ةزع  تاايؿ ـت

أ التاكيػػؿ إلػػى ضػػاةف خعاػػ ة م تيػػة ـ اػػع اػػةنبيف اتػػكافقيف اػػع أ ػػخاؼ الاينػػا أكتػػـ تكقيػػع أ نشػػةطةتاة كأخا 
 خلأ فقػخ أالصػلاا تطػكي   اػؿ الاينػا فػب ت ػؾ اليتػ ماةرضةفا إلى  لؾ   نةؾ  خخ اف القضةية اػة اع فػب 

و إلػى تباػيف تكاصػؿ يػا  نػك  الضػيا الة ا لبػـ و كايػع يػاإفتتة  ف  يف لاة فب نػةا    شػاةؿ الضػيا الة ا
قػ ا   يا الي اػطين يػاالكطن الاػ طا اللاؿ اع ال ااك  أ ةاة  ززع الاينػا   قةتاػة اػع كتٌاثػؿ  ػ ا اانةقشػا كا 
ػػة ت ةيػػزنا   ػػى   قػػةع ناػػةا تكصػػيةتاة اػػف قاػػؿ ا  ػػ  الػػكز ا   كط ػػ  الاشػػك م أ ةاػػة شػػاخع  ػػ ق اليتػػ م أيضن

ا تقػى راػية كالابػيط الاػةخم  ل انظاػةع الكطنيػا  فػى  ضػكيا إلػى قاكلاػة خلة أاالاينا ارق يايا كالخكليا   ا
  اركؿ لقاػػـ الشػػةةكل   يػػخم  يػػاث ثػػا تقيياػػةع قة     ػػى الاينػػا عبصػػ أ كأقيػػ نا  يػػالبقػػكؽ ارناػػةف الكطن

 ل االااا اشةؿو  ةـأ كالثةل  يا ااال ل قخ م الا كالثةنب

 الميام الرئيسة لعمل الييئة -3

 الاينا اااة اا الااةـ التةليا  تقكـ
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 إاػػػتقخاـ الاػػػ طا كاللةاػػػا  اقصػػػكص اػػػك  ارخا م أك إاػػػة م يػػػااتةالػػػا قضػػػةية كشػػػةةكل الاػػػكاطنيف  الي خ -أ
 اا ال م يتاقض  ناة ق ؽ ل بقكؽأاللة

 القػػػػكانيف اػػػػع القػػػػةنكف خاعكااػػػػك  يالضػػػػاةف إناػػػػ ةـ القػػػػكانيف الي اػػػػطين ياالتشػػػػ يل يػػػػااتةالػػػػا اػػػػي  اللا  - 
 لبقكؽ ارناةفأ ياكاع الاتٌط اةع كالااةخم  الخكل اراةاب

 اف اتةالا صية ا الاالااةع اللةاا  اع الل قا ل قطط كالايةاةع كالا اا   كتطايقاة  اف أ ؿ التاةخ -ا
 إبت اااة لبقكؽ الاكاطف الي اطينبأ

 نش  الك ب القةنكنب كتل يؼ الاكاطنيف ابقكقاـ كب يةتاـ كاكاةنؿ باةيتاة كالخفةع  ناةأ -خ

 كتقيػيـ النتةن  الاتٌل قا اتنيي  الانكخ أ ػ ق  كنتػةن  اتةالػا صا اقصكصةكتقة ي  ق ياإصخا  تقة ي  خك   -ػ 
 أخا  الاالااةع اللةاا فب   ا الصخخأ

 اف ق ؿ الط ؽ ااتيا  الييئة نشا ا يا و  ابع

 اػةبثيف ايػخانييف انتشػ يف فػب 1ابةايف ك  1ك كخ قاـ اتقصص ااتةالا شةةكل الاكاطنيف يتةكف اف  -أ
 كالقطةعأ الضيا

 اراةاػب ةػخ اػف اكا اتاػة ل قػةنكفاكخاتاة ل تاػكا ياا لا القكانيف الي اطين  اـ اتقصص يقـك ااك كخ ق - 
الاػػػكاطف  بقػػػكؽ لبقػػػكؽ ارناػػػةف أ ةاػػػة يصػػػخ  التقػػػة ي  الاػػػنكيا كالتقػػػة ي  القةصػػػا ابةلػػػا يػػػاكل الػػػةيي  الخكل

نتاػػػةؾ  ػػػ ق البقػػػكؽ اػػف   إناػػػ ةـ كتقػػة ي  قةنكنيػػػا بػػػكؿ اػػػخل يا الاػػػ طا الكطنيػػػا الي اػػػطينقاػػػؿ الي اػػطينب كا 
 اع  ال اػػايا التشػػ يلةع الالاػػكؿ ااػػة اػػع الالػػةيي  الخكليػػا  كبػػكؿ الااة اػػةع القةنكنيػػا الاتالػػا اػػف ال اػػةع

كةيييػا  اراػ اني يا قةصػا  ػف ارنتاةةػةع ق ؿ ارنتيةضا الثةنيػا تقػة ي  الل قا أ كقخ تضانع   ق التقة ي 
 تاثي  ة   ى أخا  الا طاأ

 باةيتاػة اػػف يػةعكرل يةتػهك ػكخ قاػـ اتقصػص الا يػا تثقيػؼ الاػكاطف الي اػػطينب اقصػكص بقكقػه كب   -ا
 أارنتاةةةع
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ػػة  ااػػة فػػياـ اكظيػػكف اػػخكاـ  زنػػب و  كتلاػػؿ ااكازنػػا اػػنكيا  61ة اػػف اػػالاينػػا بةلينػػة طةق تضػػـ ػػ ا  ك  شقصن
 اـ اهلل ااٌلقتنة  ك نةؾ ف ع  نياب فب اخيناخك   أا يةب أ يقع الاةت  ال ني  ل اينا فب اخينا    ا يكفال تيكؽ

 ايناػة اةتػ  الاينػا فػب  ػزم اػف قػ ؿ اناػؽ ل يػ ع  يػخا أ ف فب اػخينتب نػةا   كايػع لبػـ اف رق  ةزم كف   
 القةنكنيػػا  اػػخي  الػػخان مك  ةـ    الي  ػػةف ااقػػ اف اػػف اخينػػا  اـ اهلل أ تتشػػةؿ ارخا م الل يػػة البةليػػا اػػف اػػخي يػػخا 

 أياكاكظؼ   قةع قة   يا الاةل اخي  الخان مك 

   كضػكف القااػا  شػاي  ى  اؿ الاينا ا    ايكضيف   ي أاه ايكض  ةـ أ كيلتاػ  ال يش ؼك 
ػػة  كم اةةنػػا إ تاة يػػا  ةاػػا كيتاتلػػكف ااػػالا  الػػ يف يػػتـ اقتيػػة  ـ اػػف الػػخاقؿ كالشػػتةع الي اػػطينب  أشقةصن

 ا الا  ػػ  اةتػػ  تنييػػ م اصػػة  يقػػـك اػػع ارخا م  ةليػػا فػػب الا تاػػع الي اػػطينبأ يناثػػؽ  ػػف  ػػ زا ػػاكن طياػػا
 تنيي  نشةطةع الاينا  اع الطةاع اليكابأ اتةالاا الل ية

 

 تقـك الاينا ااتةالا تطايؽ أ خافاة اةلشةؿ التةلب  :آليات عمل الييئة -1

الاػػ طةع أ  اػػع كاتةالػػا شػػةةكم الاػػكاطنيف  الي خيػػا أك ال اة يػػا  الا تاطػػا اةنتاةةػػةع بقػػكؽ ارناػػةف أ   
 ال اايا كشاه ال ااياأ

قةاا خ ةكل فب قضةية تتل ؽ ابقكؽ ارناةفأ     أ التخقؿ القضةنب  ف ط يؽ تقخيـ  أم ااتشة م  كا 

أ ا ا لػػا القػػكانيف الي اػػطينيا كاشػػة يلاة  لضػػاةف تكافقاػػة اػػع القػػةنكف اراةاػػب كالالػػةيي  الخكليػػا لبقػػكؽ ا 
 ارناةفأ

شػاه ال اػايا  لضػاةف تكافقاػة تلػخ اػف قاػؿ الاالااػةع ال اػايا ك  كالا اا  التبأ اتةالا الايةاةع كالقطط خ 
 كابت اااة لبقكؽ ارناةف الي اطينبأ

 أ تثقيؼ الاكاطنكف الي اطينييف اشاف بقكقاـ كب يةتاـ  كرليةع باةيتاة اف ا نتاةةةعأق
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الي اػطينب كانتاػةؾ  ػ ق البقػكؽ اػف أ نش  التقػة ي  الاػنكيا كالتقػة ي  القةصػا اشػاف كضػع بقػكؽ ارناػةف ك
قاػػؿ الاػػػ طا الي اػػطينيا  كتقػػػة ي  قةصػػا اشػػػاف ا نتاةةػػةع اراػػػ اني يا كأث  ػػة   ػػػى أخا  الاػػ طا الي اػػػطينيا 

 كبقكؽ الاكاطنيفأ

 

 مصادر  مويل الييئة : -5

الااػػكليف   تت قػػى الاينػػا تاكي اػػة اػػف ا اك ػػا ااػػكليف ااػػتق يف يالانػػكف اااػػةخم بقػػكؽ ارناػػةف كياػػاى إتبػػةخ
 كيتةكف اف قااا ااكليف  ـ 

 وأSIDAكةةلا التنايا كالتلةكف الاكيخيا   -أ

 وأSDCالكةةلا الاكيا يا ل تلةكف كالتنايا   - 

 اةت  الااث يا الن كي يا لخل الا طا الكطنيا الي اطينياأ -ا

 اةت  الااث يا الخنا ةيا لخل الا طا الكطنيا الي اطينياأ -خ

 ا الاكلنخيا لخل الا طا الكطنيا الي اطينياأاةت  الااث ي -ق

ااػةخم اع   ك لؾ تاةشيةن 6771ةاة تت قى الاينا ااة اا اةليا اف الاكازنا اللةاا ل ا طا الكطنيا ان  اللةـ 
 اة ي أ  

 2117-2115لوثيقة البرامق  ددةواألىداف المح يةالءايات اإلس را يج-6

 الاينا فب  ا اة ااة ي ب  ت تـز

 ياالةةيةع ارات اتي  -أ

 اتةالػػػػا كضػػػػػاةف تػػػػػكاف  اتط اػػػػػةع صػػػػيةنا بقػػػػػكؽ ارناػػػػػةف فػػػػػب اقت ػػػػؼ القػػػػػكانيف كارنظاػػػػػا كالتل ياػػػػػةع - 
 كفب  اؿ خكان  ك ينةع كاالااةع الا طا الي اطينياأ الي اطينيا 
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 كبقػػػكؽ كتلزيػػػز اػػػيةخم القػػػةنكف يا الي اػػػطين ياتػػػ كي  ااػػػةخم  كأياػػػ  بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب الثقةفػػػا الايةاػػػ - 
 أيالخل الا طا الي اطين ارناةف

 خخمار خاؼ الاب -

 تثايع كتلزيز خك  الاينا ةخيكاف ل اظةلـ  أااكخزاةفو كة  نا كطنيا لبقكؽ ارناةفأ -

اػة م إاػتقخاـ الاػ طا  كتاػ ي  اراػكاؿك اتقاةؿ كالةل ا شةةكل الاكاطنيف الاتٌل قا ااك  ارخا م  ا - اػا اللة ا 
 إلى إنتاةةةع لبقكؽ ارناةفأ خماللةاا كشاه اللةاا  كالتب تال الا طةع قاؿ اف 

 كتثقيػػؼ ل ا تاػع الي اػطينب  خخمكالا تاطػا ابقػكؽ ارناػةف فػب القطة ػةع الاتلػ يػاتػ كي  الااػةخم  القةنكن -
 باةيتاة اف ارنتاةةةعأ يةعكرل يةتاـاشاف بقكقاـ كب   ييفالاكاطنيف الي اطين

 أارناةف كااةخم  بقكؽ ياافقاة اع الالةيي  الخكلك القكانيف الي اطينيا لضاةف تا ا لا القكانيف كاشة يع  -

 

  حميل نقا  القوة والضعف، والفرص والمخا ر  -7

 ك كخ ا    ايكضيف اف أشقةص الػ كفيف   ػى الااػتكل اللػةـ  ياث ػكف فىنقةط قكم الاينا  تةاف
   كا تزاػػكف اقػػكم 6719اقت يػػا خاقػػؿ كقػػة ا ار اضػػب الابٌت ػػا  ػػةـ  ياف اػػطين يػػاالػػةع كقطة ػػةع ا تالت 

 ك ضػػػاةف بقػػػكؽ ارناػػػةف أ ةػػػ لؾ   اػػػقع الاينػػػا قػػػ ؿ فتػػػ م  ا اػػػة يػػػااااػػػالا إشػػػة ا الخياق اط ككضػػػك 
 لباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف  اةرضػػةفا إلػػى يػػاإاػػتق لاة كاكقلاػػة فػػب الا تاػػع الي اػػطينب ةاالااػػا كطن الاةضػػيا

 البةكايا اا أك أاةـ الانظاةع  ي ةالل ياكل  ارااكخزاةفو  اكا  أاةـ الا طةع الي اطينايكض الشةة ك خ
 اللةا ا فب ا ةؿ باةيا بقكؽ الاكاطنيفأ ياكالخكل ياالاب 

 اػيلزاـ  خـ تاتلاة اا طا ارلزاـ القةنكنب الةيي ا ينةاف أا ز نقةط ضلؼ الاينا بةل للؿ الاقةاؿ  فبك 
ك  الاػكاطنيف  ةلتلةكف كال خ   ى إاتياة اع الاينا اقصكص شػةةكلا يااا الي اطينةللالاينةع كالااٌلااةع ا

ػػػة تشػػػةؿ إنتاةةن  لبقػػػكؽ ةػػػ لؾ  ػػػخـ تاتلاػػػة ابػػػؽ الاقةصػػػاا القضػػػةنيا  قةصػػػا فػػػب القضػػػةية اللةاػػػا التػػػب قػػػخ ي
ل ايػع  خ ػة لتاايف تلةكف ياقطة ةع   يضا اف الا تاع الي اطينب أ كتلتا  قكم ارلزاـ كالاقةصاا ض ك  
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 إاػػػتا ا  اػػػع الاينػػػاأ اةرضػػػةفا إلػػػى  لػػػؾ   نػػػةؾ تقػػػكؼ اػػػف ياكشػػػاه ال اػػػا ياالااٌلااػػػةع كالاينػػػةع ال اػػػا
كالاةتػ   اهلل إلػى فصػؿ ةةاػؿ اػيف الاةتػ  ال نياػب فػب  اـ خعالال ق ا ل ب ةػا كالتػب أ ياار  ا اع ارا اني 

زم  ااتبي ا ك  كايف الايكضيف اف الضياييف فب الاةتايف  ظالي  ب فب  زم  ك ل ع ار تاة ةع ايف الاك 
 أينة ا 

اػيق ا  قػةنكف الاينػا  يػاالتشػ يلب أك الاػ طا التنيي   الاقةط  الابخقا اةلاينا  خـ قيةـ الا  ا كاف
 خك  الاينػػا الاػػزخكا اشػػاف التبقيػػؽ فػػب الشػػةةكل  ارااكخزاػػةفو كالقيػػةـ اػػخك  ال  نػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ فصػػؿ أك

أ ار تاػػة ب ةصػػك م ل بةػػـ كالتنظػػيـ يػػاك ػػكخ إلتػػزاـ ف اػػطينب قػػةطع ككاضػػ  اةلخياق اطأ كةػػ لؾ  ػػخـ ارناػػةف
 ك  ػى الاينػا يػاٌلث    ػى  اػؿاػة االتب ااقع إنتيةضا ارقصى قي  خليؿ   ى  لػؾ   كت  اا الانكاع الٌاع

 أ خافاة الال ناأ يؽتبق ياإاةةن

 القةخاا ق ؿ الانكاع  ياالي اطين ايض النظ   ف الاينة يك ةع الاقت يا اشاف الظ كؼ الايةاكاة
 نػةؾ بة ػا كاضػبا كا بػا راػػتا ا  كتطكي  اػؿ الاينػا  قةصػا فػػب ككفقػة ل اليػا القػةنايف   ػى إخا م الاينػػا 

اةع الاة اا لاتةالا أخا  اكبقكؽ ارناةف  كخ ـ الاال  يا كالخكلب اةلخياق اط كارق ياب ظٌؿ ار تاةـ الاٌب ب
اػػة يق ػػؽ اللخيػػخ اػػف فػػ ص التػػخ ي  كاللاػػؿ اتطايػػؽ ااػػةخم  كقػػيـ البةػػـ ال شػػيخ   كااػػةنخم الاػػ طةع اللةاػػا
 ألقا اعا الاشت ؾ كتاةخؿ

  6761-6766 اففب اليت م  ياالاينا   ى ث   قضةية أاةايا تلتا  ة  اع أ ايتكقع أف ت ةز ل ا 
 أك   إناػػػة  إ ػػػخاخ ااػػػكخم اشػػػ كع القػػػةنكف الػػػ م اػػػيلزز خك  الاينػػػا ال اػػػاب فػػػب الا تاػػػع الي اػػػطينب  ػػػى  

تةيي اع اااا فب نشةطةع الاينػا قػ ؿ اليتػ م ك ك اة ينتظ  انه أف يبخ  إلى الا    التش يلب   كتقخيااة
تبخيػخ خك  االااػا أ ثةنينػة  فػب الالتيػ غ ل لاػؿ ايكضػكف رقػ كف  فػب  ااػةياخأ ايػكض  ػةـ  ك    نخاة القةخاا
 لنطػةؽ اااػا التبقيػؽ فػب الشػةةكل  أااكخزاػةفو  ك لػؾ إنلةةانػةأخا  ةاالااا بقكؽ إناةف كطنيا اػع  الاينا

 نطػػةؽكاػف شػػاف  ػ ا التبخيػػخ أف يبصػ    كاػالتاة   ػػى الصػليخيف الاب ػػب كالػخكلب يػػانشػةطةع الاينػا البةل
 قػ ؿ التقيياػةع التػب أ  تاػة الاينػاق  ػع صةصػاة أ كأقيػ نا   اؿ الاينا ق ؿ اليت م القةخاا فػب ا ػةؿ إقت

 أتكقيةن لزيةخم فلةليتاة ي  إخا م الاينا فب الض ال كان تطك اتكصيةع تقكؿ اض ك م  6771 ةـ 
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   :ق ربالمجنة الو نية لحقوق اإلنسان   االةن 
تانػػع  ػة  تااػػي  ال  نػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػةف فػػب قطػػ  ضػػاف اػػيةؽ الناضػا الشػػةا ا ل خكلػػا  بيػػ   

خكلػػا قطػػ  اشػػ ك ةن إصػػ بيةن يقػػكـ   ػػى تبػػخي  الانيػػا التشػػ يليا كالاالااػػيا فػػب الخكلػػا  اػػف قػػ ؿ تااػػي  
  كلبقاػػػة اػػػالتا  البػػػكا  انػػػةا  ايتكبػػػا ل بػػػكا   اػػػاقتاة فضػػػةنيا ال زيػػػ م كانتػػػخل الخياق اطيػػػا كالت ػػػة م البػػػ م

أصػخ  اػاك أايػ  الػا خ الشػيا كفب   ا الايةؽ لـ يكا ػه تااػي  ال  نػا صػلكاةع  لػ ا أ ارا اب الاايبب
اللخيػػخ اػػف اللنةصػػ   اتضػػانةن   ـ اتااياػاة 0110 و لاػػنا88 الا اػـك اقػػةنكف  قػػـباػخ اػػف ق ييػػا رؿ ثػػةنى 

ك  ػى  لػؾ فةل  نػا الكطنيػا لبقػكؽ أ  ةلتلػةكف اػع ال  نػااةةفا ال اةع البةكايا فب الخكلا كا زاةن اري ةايا  
ارناػػةف اخكلػػا قطػػ  ل نػػا كطنيػػا  اػػايا ااػػتق ا  ػػف االااػػةع الخكلػػا اػػف النةبيػػا الاةليػػا كارخا يػػا  كتتاتػػع 

 يةتػػه اراةاػػيا اشقصػػيا النكيػػا  ةاػػا كاق  ػػة اخينػػا الخكبػػا كتاػػخؼ إلػػى تلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كب
ـ  1978كتنػػػخ ا ضػػػاف الاالااػػػةع الكطنيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف التػػػب تقضػػػع لااػػػةخم كقكا ػػػخ اػػػالتا   نيػػػؼ 

  ـ 0111و لاػنا 17ـ  كقخ تػـ إ ػةخم تنظػيـ ال  نػا ااك ػ  الا اػـك اقػةنكف  قػـ   1991كااةخم اة ي  
 أااتق ليا ال  نا كال ل ة  

اػػف قاػػؿ ل نػػا   "A"لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى الخ  ػػا ك  ػػى الصػػليخ الػػخكلب تصػػنؼ ال  نػػا الكطنيػػا 
البصػكؿ  كيػناض كالتػب تلتاػ  اظ ػا ال  ػةف الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف فػب اللػةلـ  (ICC) التناػيؽ الخكليػا
  ػى إلتػزاـ ال  نػا اااػةخم اػة ي  الانظاػا للاػؿ ال  ػةف الكطنيػا   ػ ا اةرضػةفا  ان االش   "A"   ى التصنيؼ

كالقةصػا اي تاػةخ كتصػنيؼ ال  ػةف   (ICC) بقكؽ ارناةف اةل  نػا الي  يػا اػػإلى  ضكيا ال  نا الكطنيا ل
ااتػػخا  اػػف لاػػخم ثػػ   اػػنكاع الكطنيػػا اةللػػةلـ  ااث ػػا اػػ لؾ ال  ػػةف الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف اةلقػػة م اراػػيكيا 

 أ0110اة   

التنايػا الكطنيػا الشػػةا ا ية  ػا ل  نػا فػػب  اػكخ الااػة اا كتاػتنخ ال  نػا فػى  اليتاػة كاااتاػػة إلػى   ال 
باةيا كتلزيز بقكؽ ارناةف لةؿ اف يقضع ل ك يا القةنكنيػا اخكلػا قطػ    ك كخ ـ خك  قط  الخكلب كارق ياب

كلةػػػب تػػػتاةف ال  نػػػا اػػػف تبقيػػػؽ   لػػػؾ   فيناػػػة تاػػػلى إلػػػى التك يػػػا   الاػػػكاطف كالاقػػػيـ كالاػػػة  اػػػيق يـ الخكلػػػاو 
الااػػةنخم ال زاػػا لألفػػ اخ كتنايػػا قػػخ اتاـ كتاةيػػناـ اػػف قػػ ؿ تػػكفي  كالتثقيػػؼ ااػػ ق البقػػكؽ كتػػكفي  الباةيػػا ك 

اليػػػ ص  ةتاػػػة  الال فػػػا كالااػػػة اع الاتنك ػػػا كاقةصػػػا ال فػػػا بقػػػكقاـ كتبخيػػػخ ابتية ػػػةتاـ كالاطةلاػػػا ااػػػة 
 أكالخفةع  ناة
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لػػػا و اةكنػػػةع كايةصػػؿ ال  نػػػا الكطنيػػا لبقػػػكؽ ارناػػةف اخك 0الانيػػا التنظيايػػػا ل  نػػا  يكضػػػ  الشػػةؿ  -1
 قط أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 و0شةؿ  

 ة الو نية لحقوق اإلنسان، ق رلييكل ال نظيمى لمجنا
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لنظػػ  فػػب ت ػػةكزاع بقػػكؽ ارناػػةف فػػب قطػػ  كاقتػػ ا  اػػاؿ الةل تاػػة كتيػػةخم كقك اػػة  اااػػا ال  نػػا  ا -0
  بظةع الانظاةع الخكليا كالانظاةع  ي  البةكايا القةصا اك صخ 
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ال اػػػةع الالنيػػػا ل ػػػ خ   ياػػػة  كةػػػ ا التلػػػةكف اػػػع الانظاػػػةع الخكليػػػا  ابقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب قطػػػ  كالتناػػػيؽ اػػػع
   كارق يايا الالنيا اباةيا بقكؽ ارناةف كتلزيز الك ب كالتثقيؼ ابقكؽ ارناةفأ

 ضػػةناة لػػث   اػػنكاع قةا ػػا ل ت خيػػخ اػػف اػػيف الااتاػػيف ابقػػكؽ أاالااػػا كطنيػػا يػػتـ اقتيػػة    لضػػكياال -8
 يػػػا كالخاق يػػػا كالقخاػػػا الاخينػػػا كاراػػػةةف كاللػػػخؿ    ػػػ ا إلػػػى  ةنػػػ  ااثػػػؿ  ػػػف ةػػػؿ اػػف كزا اع القة  ارناػػةف

 كالصبا كالتل يـ كاركقةؼ كالا    ار  ى لألا مأ

 أىداف المجنة : - 4

تلزيػػز كباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع اللةاػػا فػػى  -كفقػػة لقػػةنكف إنشػػةناة - تتبصػػؿ أ ػػخاؼ ال  نػػا 
  ػػى صػػليخم اليةػػ  كالااة اػػا  كضػػاةف  ا ااػػةخم كثقةفػػا بقػكؽ ارناػػةف فػػب  كت اػػيقطػػ   ػى صػػليخ خكلػػا 

ال  نػػا إلػػى  اػػخؼابتػػ اـ ةةفػػا البقػػكؽ ا  تاة يػػا كالثقةفيػػا كالايةاػػيا كالاخنيػػا كابتػػ اـ اػػيةخم القػػةنكف  ةاػػة ت
لػا التطػك اع التػب تطػ أ إلى الاكاثيؽ كا تيةقيةع الخكليا كالل ايا القةصا ابقكؽ ارناةف  كاتةاقط  انضاةـ 

  ػػػى التشػػػ يلةع الكطنيػػػا  اع الل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف  كاللاػػػؿ   ػػػى تطكي  ػػػة ااػػػة يناػػػ ـ اػػػع ا تيةقيػػػةع 
 أكالالةيي  الخكليا التب التزاع ااة خكلا قط 

 ل  نا فى  ار خاؼ ارات اتي ياكتتاثؿ  
 أالتك يا كالتثقيؼ ابقكؽ ارناةف لاقت ؼ ال اةع كالينةع - أ

 أـ الباةيا كالااة خم كالتاةيف ل اتض  يف كضبةية ا نتاةةةعتقخي  -  

 أ التلةكف الخكلب كارق ياب فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف  - ا
 أ انة  القخ اع الاالاايا -خ    
 أ ب  الخكلا   ى ا نضاةـ ل تيةقيةع الخكليا ك كتطكي  التش يلةع الكطنيا -ق    
 أكتطكي  ةالناكض ابقكؽ ارناةف كتنايتاة  -ك    
 أالت ايا   ى بقكؽ ارناةف كتل يااة -ز    

 إنجازات المجنة :-5 

فػب اليتػ م الاةضػيا ظػ كؼ كالطيػةع   ػى  أاػاة طايلتاػة ا اتشػة يا  ال  نػا لقخ أبةط اااي م  اػؿ 
ا التب   تانباة اف الاػ طةع اػة ياةناػة اػف تبقيػؽ ةػؿ اااػةؿ الالقػكخم   ياػة  اةرضػةفا إلػى أناػة فػب اخايػ



406 

 

إ ػػخاخ لكانباػػة اػػف بيػػ   ياػػة ا  تاػػةـ ااتط اػػةع تااياػػاة   ةػػةف يتلػػيف   ا اػػة كابةػػـ ةكناػػة االااػػا  خيػػخم
قةاػػا انيتاػػة ارخا يػػا كتشػػةيؿ ل ةناػػة ككبػػخاتاة كا  ػػخاخ إاػػت اتي يا  ا اػػة كقطتاػػة التنيي يػػا كالاػػلب  الخاق يػػا كا 

ف ااػتنزفع  ػز ان اػف  أفػب الػخاقؿ كالقػة ا ااالااػةع بقكقيػللقخ شػ اةةع اػع  كقػع  ػ ق ال اػكخ كار اػةؿ كا 
إ  أناة ةةنع ض ك يا ر اة  انةناة الاالااب ككضع  اليا إاػت اتي يا بقكقيػا ل ااػتقاؿ ااػة كا تاةـ ال  نا  

شػ  ع كاػةلتكازل اػع  لػؾ  يتي  لاة اكاص ا اللاؿ فب إطة  الص بيةع الاانخم إلياة كفقة  لقةنكف إنشػةناة  
اة  كالقيةـ اكا اةتاة  كتبقيؽ أ خافاة خكف تاةطال اخفك ػا نااةش م أ اةلاة  كتباؿ أ اةفى  إنشةناةان  ال  نا 

فػب  لػؾ ااػة بظيػػع اػه اػف خ ػـ انقطػػع النظيػ  اػف قاػػؿ القيػةخم الايةاػيا ال شػيخم ااث ػػا فػب بضػ م صػػةب  
 .اي  الا خ كااك كلب  اخق كالةلب  ني  ا    الكز ا  كزي  القة  ياأالااك 

كتلتز ال  نا ااناة أينشنع فب ظؿ بقاا تة يقيا شخيخم التايز فب التة يا البخي  لخكلا قط   اػخأع   
ا اباة ان  أف تكلى بض م صةب  الااك الشػيا باػخ اػف ق ييػا أؿ ثػةنب أايػ  الػا خ اقةليػخ البةػـ كأ اػى 

ليةع ال نيايا ل بػ اؾ الا تالػب بخم ااإخ ةنـ الخياق اطيا كالتنايا كبقكؽ ارناةف  بي  قخ  لاة أف تةكف 
القطػػػ م كأخام اػػػف أخكاع تطػػػكي ق كشػػػة خ   ػػػى اػػػة  لبػػػؽ اػػػةلا تاع اػػػف ناضػػػا تناكيػػػا كبضػػػة يا   ػػػى ةةفػػػا 

يتك ػ  الػه ارنصػةؼ فػب تقيػيـ بػخان ةايػ ان ارصلخم ا ةع الاة قضػةية بقػكؽ كب يػةع ارناػةف اػف ا تاػةع 
ا ةةنػػع ال  نػػا ااثةاػػ اشػػاف كضػػليا بقػػكؽ ارناػػةف ةثيػػ ماي ةايػػا  نةصػػ   اكخ ػػة التػػب  أثاػػ ع  ػػف تػػ اةـ  
 .ل الض ارق  اب ؾ أاةاب ل الض اناة كااليخ

كتػ ل ال  نػا الكطنيػػا لبقػكؽ ارناػةف  أف اػػة بققتػه ااػػي م بقػكؽ ارناػةف فػػب خكلػا قطػ  يشػػةؿ قطػكم  ةاػػا 
 تاػة ب كتناػكم تقتضب ازيخا اف القطكاع   ى ط يؽ ارص   فب ا تاع يقػكض ا ب ػا تبػكؿ ثقػةفب كا

 . ب ار ـ كارخؽ فب تة يقه
قيةقػةع  ػك   ةاة ت ل أف اة قخ يبا  لاة اػف اي ةايػةع كان ػزاع كاػة قػخ يالقػ    ياػة اػف اػ ايةع كا 

 ػػػػز  اػػػػف بةلػػػػا البػػػػكا  البقػػػػكقب فػػػػب الا تاػػػػع القطػػػػ م  ك ػػػػك بػػػػكا  ت بػػػػ  اػػػػه كتاػػػػتق ص انػػػػه اػػػػة ا ػػػػخ  
 .ااتق صه اف خ ك  كخ  ع

قةليػػةع كشػػةةكل بقػػكؽ ارناػػةف فػػب الا تاػػع  تاػػ ؿ ال  نػػا اػػة قةاػػع اػػه اػػف كفياػػة يتل ػػؽ ا صػػخ ا 
إنشة  رليا خاناا كانظاا لت قب شةةكل الاكاطنيف كالاقيايف كالتلةاؿ الاة كالتناػيؽ اػع الاالااػةع كال اػةع 

  اػػف الالنيػػا فػػب الخكلػػا ااػػخؼ إي ػػةخ الب ػػكؿ لاػػة  كاػػة قةاػػع اػػه   ػػى صػػليخ التطػػكي  الػػخانـ لاػػ ق االيػػا اػػكا
نشػة  قػط اػةقف لت قػب الشػةةكل   ػب اػخا  الاػة ا أك اػف بيػ   بي  تنكيػع اصػةخ  ت قػب  ػ ق الشػةةكل  كا 
ار  ا اع الاتالا لنظ  الشةكل كالتص ؼ فياة  بيػ  تقػكـ ال  نػا اابػ  كخ ااػا  ػ ق الشػةةكل كا لتاةاػةع 

كاقةطاػػا ال اػػةع الاقتصػػا  كتقصػػى البقػػةنؽ اشػػاف ةػػؿ اناػػة كابةكلػػا تاػػكيا الػػالض اناػػة اػػةلط ؽ الكخيػػا 
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ل نظػػ  فػػب اكضػػك اة كاتقػػة  الػػ ـز قةنكنػػةن اشػػاناة  أك تك يػػه  كم الشػػاف إلػػى ال اػػةع ااقػػ  اشػػاف الضػػاة 
الاقتصػػا الػػخ إ شػػةخ ـ إلػػى الاػػاؿ القةنكنيػػا ال زاػػا لطػػ   شػػةكا ـ أاػػةـ  ػػ ق ال اػػةع  أك بيػػظ الشػػةكل الػػخ 

 .ك افتقة  ة ل انخ القةنكنبإ  ا  الخ ااا ال زاا لاة كثاكع  خـ صبتاة أ
ةاػػػػة كفػػػػ ع ال  نػػػػا ل اتلػػػػةا يف الاػػػػة  تقػػػػخيـ ا اتشػػػػة اع القةنكنيػػػػا اصػػػػيا يكايػػػػا كخاناػػػػا اػػػػكا  اػػػػف  

الاتقػػخايف ل  نػػا أك  اػػ  قطػػكط الاػػةتؼ القةصػػا اةل  نػػا كالقػػط الاػػةقف كتقػػخيـ  ػػ ق ا اتشػػة اع لطةلاياػػة 
  .ك ى اف الةث م ابي  يتل   بص  ة كتكضي  الا اةز القةنكنيا القةصا ااـ اشاف قضةية ـ

كانػػػ  اػػػةةك م  ا اػػػة ال  نػػػا خ ػػػـ البقػػػكؽ الايةاػػػيا كتبييػػػز الاشػػػة ةا الا تاليػػػا قةاػػػع كفػػػى صػػػخخ  
ااتةالا ك صخ ةةفا التطك اع الايةايا التب ا  ااة الا تاع القط م كالتب ةةف   ػى  أاػاة اتةالػا انتقةاػةع 

 .    ى الخاتك  الخانـ ل ا خكا   ا  ا اتيتة 0117الا    الا خم  ةـ 
ط ؽ طةقةع الا تاع الاخنب   ال  نا الكطنيػا لبقػكؽ  تيتا كفياة يتل ؽ االةل ا أكضةع ال اليةع كا 
ال اليػػػػةع كةةفػػػػا أشػػػػةةؿ الا تاػػػػع الاػػػػخنب فػػػػب ب ةػػػػا التنايػػػػا الشػػػػةا ا تلاػػػػ   ػػػػف تقػػػػخي  ة راػػػػاةـ ارناػػػػةف 

كالقطػػةع القػػةص إياةنػػةن اػػاف اػػة يبققػػه الا تاػػع الاػػخنب اػػف كالااػػتخااا  ناػػةن إلػػى  نػػ  اػػع االااػػةع الخكلػػا 
 .ان ةزاع  ك قياا اضةفا إلى الخكلا

كقػػخ اػػلع ال  نػػا اػػف قػػ ؿ إ ػػخاخ الخ ااػػةع أك  فػػع التكصػػيةع أك تنظػػيـ الػػك   كالػػخك اع التخ يايػػا  
كاللاػؿ   ػى اف قيكخ تبخ اف إنشة  ال اليػةع    0114و لانا 10إلى تكضي  اة اقةنكف ال اليةع  قـ  

و لاػػػنا 11إزالتاػػػة اػػػكا  ت ػػػؾ التػػػب اشػػػتاؿ   ياػػػة القػػػةنكف قاػػػؿ التلػػػخيؿ أك الػػػخ تلخي ػػػه ااك ػػػ  القػػػةنكف  قػػػـ 
0111. 
 ػػ ق البقػػكؽ ال  نػػا نصػػ  أ يناػػة أف تضػػع   كفياػػة يتل ػػؽ اتلزيػػز البقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا 

ك اػػػة أاةنػػػع  نػػػه ا ػػػ   خ ااػػػا أ ؼ تقػػػؿ فػػػب أ ايتاػػػة كخ  ػػػا إلبةباػػػة  ػػػف بقػػػكؽ ارناػػػةف ارقػػػ ل  ك ػػػ 
 كاػػ  ـ أالشػػةةكل الػػكا خم إلياػػة  كالتػػب تل قػػع فػػب الظااػػة اػػةلبؽ فػػب اللاػػؿ كالبػػؽ فػػب تػػكفي  الاػػةف الا نػػـ

تبقيؽ خكلا قط  ر  ى الخ ع ااػتكل خقػؿ اليػ خ  إ  أنػه ةةنػع  نػةؾ خاناػةن شػةةكل اػف الاػكاطنيف تتل ػؽ 
ظػػةـ اراػػةةف البةػكاب  كقػػخ قطلػػع ال  نػػا فػب  ػػ يف اراػػ يف أشػػكاطة اط ػ  تػػكفي  فػػ ص اللاػؿ كا نتيػػةع ان

 .ةاي م
ةاة الع فياة يتل ؽ اةلبؽ فب اللاؿ إلب خ ااا ظة  م الاطةلا فب خكلا قط  الخ أف تايف اػف كاقػع  

 0118اةلاةنا كفؽ نتػةن  ااػ  القػكل اللةا ػا للػةـ  8.7اربصةنيةع أف الاطةلا ايف القط ييف ا ةع نااا 
 م أ  اق  اػةز اربصػة   ك لػؾ   ػب الػ  ـ اػف ةػكف خكلػا قطػ  اػف الػخكؿ الااػتقا ا ل لاةلػا  ةاػة قةاػع كال

القػػخ الػػك   كالاشػػة ةا فػػب اللخيػػخ اػػف اليلةليػػةع  اع الصػػ ا لخ ااػػا ااػػااةع  ػػ ق الظػػة  م كالقػػ كا اب ػػكؿ 
اط   ل بصكؿ   ى ف صا   ا يا لاة  كالع لخل  اةع الخكلا الاقت يا لتكفي  ف ص  اؿ ل اتقخايف إلياة
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اةةنػةتاـ الل ايػا كاللا يػا   إلػب أف   اؿ  كن بع فب تكفي  اللخيخ اف فػ ص اللاػؿ ل اػكاطنيف ااػة يتكافػؽ كا 
 .تـ إنشة  إخا م القكل اللةا ا الكطنيا اكزا م اللاؿ

نكف يػنظـ اللاػؿ انظػةـ الةيةلػا ك ػخـ ك ػكخ قػة اػياة اػع ااػتا ا  كفياة يتل ؽ ابقػكؽ اللاةلػا الكافػخم  
قػ  ع ال  نػا ا اقاػا زيةخم الشةةكل الاتل قػا اػةلبؽ فػب اللاػؿ ااة تاا  فى أكضةع الااتقخايف فب الانةزؿ 

أاػػػةةف اػػػةف  ػػػ ق اللاةلػػػا كالتاةػػػخ اػػػف اػػػخل تػػػكاف  اشػػػت اطةع الاػػػ اا الاانيػػػا ااكاقػػػع اللاػػػؿ  كالتػػػاايف ضػػػخ 
  ياة القخ اللاػؿ تطايقػةن لاػة ةي ػه قػةنكف  إصةاةع اللاؿ  كاخل ا لتزاـ اص ؼ ار ك  كالاخ ع الانصكص

 ػ ا   اػف ضػاةنةع كبقػكؽ كضػكااط لتنظػيـ الل قػا اػيف اللةاػؿ ك   اللاػؿ 0114و لانا 14اللاؿ  قـ  
اةرضػػةفا إلػػب اػػلياة الااػػتا  لتلػػخيؿ اللاػػؿ انظػػةـ الةيةلػػا بيػػ  اػػاؽ ل  نػػا أف طةلاػػع اتلػػخيؿ القػػةنكف  قػػـ 

قة 1968و لانا 8  اا ار ةن  فب قط  كاةليلؿ تـ تلخيؿ   ا القػةنكف ااك ػ  القػةنكف  قػـ اتنظيـ خقكؿ كا 
قةاتاـ 0119و لانه 4   .اتنظيـ خقكؿ كق كا الكافخيف كةيةلتاـ كا 

   اػياة ا تاةاػة ةايػ ا   ا البػؽ ال  نا الكطنيا لبقكؽ ارناةفأكلع   كفياة يتل ؽ اةلبؽ فب الاةف 
خ ااػةع اػي  ا  ااتا  فب قياا اللقة اع كاري ة اع بيػ  قةاػع فب ظؿ اة شاخق قطةع اراةةف اف ا تيةع 

انتاع فياة إلى ك كخ بة ا ا با إلى تنظيـ  ا يةع نزع الا ةيػا كالاػخـ اػع ضػ ك م التكاػع اللا انػب ارفقػب 
كال أاػػب كالبة ػػا إلػػى تػػخقؿ الخكلػػا لتنييػػ  اشػػة يع اراػػةةف القػػةص ااتكاػػطب الػػخقؿ لتػػكفي  كبػػخاع اػػةنيا 

 .االة  ا نااا ناا ا
 4كخ ع ال  نا إلى تخقؿ الخكلا ل بػخ اػف ناػ  الزيػةخم فػب القػيـ اري ةزيػا  كقػخ صػخ  القػةنكف  قػـ  

 .اشاف إي ة  اللقة اع كال م تنةكؿ تنظيـ اري ة اع كتبخيخ نا  الزيةخم فب القياا اري ةزيا 0118لانا 
ارناػةنيا الا بػا اػف الاػكاطنيف ااػف   يتػكاف  ةاة الع إلى تكفي  الااةف الا نـ لالض البة ع  

ك لؾ اف  0117لانا  0ابقاـ الش كط كالضكااط الاق  م ل نتيةع انظةـ اراةةف كفقةن لقةنكف اراةةف  قـ 
كانػػ  صػػخك  قػػةنكف اراػػةةف الاشػػة  إليػػه كقػػ ا اع   ةاػػة قةاػػع قػػ ؿ التناػػيؽ اػػع إخا م اراػػةةف البةػػكاب 

ا  اشاف ضكااط ا نتيةع انظةـ اراةةف اةلتاةيػخ   ػى ةيةلػا بػؽ الاػ أم القط يػا فػب الةلب  ني  ا    الكز  
زالػػػا القيػػػكخ الػػػكا خم   ػػػى انتيػػػةع الاػػػ أم القط يػػػا الاط قػػػا انظػػػةـ   ا نتيػػػةع انظػػػةـ اراػػػةةف خكف أخنػػػى تاييػػػز كا 

نظػةـ اراػةةف كفقػةن اراةةف  إلى  ةن  اػلياة لاػ  ا تاةػيف  كم البة ػا كالقطػ ييف اػةلت ن  اػف ا نتيػةع ا
 .ل ضكااط الانصكص   ياة كالصةخ  ااة ق ا  ا    الكز ا  اا ا الشاف

قػةنكف التػاايف الصػبب ليشػاؿ اقت ػؼ فنػةع إلػى تيليػؿ ال  نا الكطنيا لبقػكؽ ارناػةف ة لؾ  الع  
لااػػالكليا الاػػكاطنيف   ػػ ا اةرضػػةفا إلػػى اقتػػ ا  ايةاػػةع   ايػػا ك ا يػػا كالابػػ   ػػف تػػخااي   خيػػخم لتبييػػز ا

ا  تاة يػػا ل  ػػةؿ ار اػػةؿ كةيةنػػةع القطػػةع القػػةص  كاللاػػؿ   ػػى إخاػػةا ثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف فػػب انػػة   
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التل يـ  كالقطة  الخينب  ككاةنؿ ار  ـ  كالةيي  تقييـ ارخا  الاانػب لاػكظيب الخكلػا  كاصػيا  ةاػا لةةفػا 
 .ل اكاطنيف الينةع الانكط ااة تطايؽ القةنكف كأخا  القخاةع ارخا يا

تقػػة ي  اػػنكيا إلػػى  ػػخم كالػػى  ةنػػ  ةػػؿ ت ػػؾ ال اػػكخ كا ن ػػةزاع  فقػػخ صػػخ   ػػف ال  نػػا بتػػى ااف  
تنظيـ ك قخ فى فض   ف الاشة ةا   فب اكضك ةع بقكقيا شتىاللخيخ اف الةتياةع القةصا  ةن  إصخا  

اللخيخ اف الاالتا اع الخكليا كا   ا  اللخيخ اف ال قة اع اع كفػكخ اب يػا كأ نايػا كاػع اػي ا  اللخيػخ اػف الػخكؿ 
ا اـ اللخيخ اف اتيةقيةع الش اةا كالتلػةكف أنشطا اشت ةا ااق  ة كالاشة ةا فب  اع انظاةع الا تاع الاخنب كا 

كانظاةع الا تاع الاخنب الكطنيا ةػةلا    ار  ػى لشػالكف  تية ـ اع الةثي  اف االااةع الخكلاال كا ة اع
خا  أ م بقكؽ ارناةف اكزا م الخاق ياارا م كصنخكؽ الزةةم  كالاخ النك  ل اةيكفيف كا ةز فنة  ارا اب كا 

ةاة  قخع ال  نا ش اةا اع الا ةػز اللاػةلب ارا يةػب اكاشػنطف ل تناػيؽ اشػاف باةيػا بقػكؽ اللاػةؿ  
ع كالقا ا  اا ا الشاف كة ا  قخ اتيةقيا تلةكف كشػ اةا اػع "الاػخ ليػكف الي ناػب" كاتيةقيػا تلػةكف كتاةخؿ القا ا

كشػػ اةا اػػع الا ةػػػز الل اػػب لبقػػػكؽ ارناػػةف كاتيةقيػػػا تلػػةكف كشػػ اةا اػػػع ال اليػػا الاػػػلكخيا لبقػػكؽ ارناػػػةف 
بيا كأاةةف ا بت ةز كالت الةع ل االااةع اللقةايا كارص  ةلةثي  اف الزية اع الايخانياإضةفا إلى قيةااة اػ

 أاةع ل صخ أكضةع بقكؽ ارناةف ااةاللاةليا كالخك  الصبيا كالتل يايا ك ي  ة اف ال 
القػكانيف كاناػة اقتػ   اشػ كع ك  ى صليخ التش يع  أ ػخع ال  نػا ا اك ػا اػف اقت بػةع اشػ ك ةع  

و لاػنا 88ةنكف لتلخيؿ أبةةـ القةنكف  قػـ  كاقت   اش كع اق  اقةنكف اشاف الةا ا أانة  القط يةع ةةلقط ييف
فضػػ   ػػف إاػػخا  الػػ أم كالاشػػة ةا فػػب صػػية ا اللخيػػخ اػػف  ارناػػةف  اينشػػة  ال  نػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ 0110

اشػػ ك ةع القػػكانيف ارقػػ ل كالتل يػػؽ   ػػى ةةفػػا القػػكانيف التػػب صػػخ ع فػػب الخكلػػا كالاتل قػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  
صخا  تكصيةع اشاف إلةة  أك ت  .لخيؿ اللخيخ اناة ااة يتيؽ كااةخم كالةيي  بقكؽ ارناةفكا 

فػػػ  يتيف   ػػػى ااػػػتكل ار ضػػػة  اركلػػػى كفياػػػة يتل ػػػؽ اةلانيػػػا الاالااػػػيا ل  نػػػا  فقػػػخ أنشػػػاع ل نتػػػيف  
 ب ل نػػا ال صػػخ كالتقػػة ي و كالثةنيػػا  ػػب  ل نػػا التك يػػا كالتثقيػػؼو إضػػةفا إلػػى ثػػ   كبػػخاع خاق يػػا لبقػػكؽ 

 أ كل ا  ةع كا لتاةاةع كالشةةكل ار ةقا كل بقكؽ اللاةلياالا أم كالطيؿ ك كل 
 

 :لسعودية لمممكة العربية اابالجمعية الو نية لحقوق اإلنسان  خامسًا:
ااك ػ  الا اػػـك الا ةػى الصػةخ  اػف الا ػػؾ ال ابػؿ فاػخ اػف  اػػخ اللزيػز رؿ اػلكخ فػػى  - نشػاع ال اليػا 
نب ااتقؿ يلنى ابقكؽ ارناةف كياػخؼ إلػى اللاػؿ ةةيةف كط -ـ  9/3/2004 ػ الاكافؽ  18/1/1425

  ػػى باةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف كفقػػة ل ةتػػة  كالاػػنا كاػػة ك خ فػػب ار  نػػةع كالاكاثيػػؽ القةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف 
كل ةناػة الاقتصػا كااػة    ككةة تاػة كاراػـ الاتبػخمالصةخ م  ف ال ةالا الل ايا كانظاا الاالتا  ارا اب 
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 اياأ تاخؼ ال اليا أيضة إلػى تلزيػز التلػةكف اػع الانظاػةع الخكليػا اللةا ػا فػب ا ػةؿ يقةلؼ الش يلا ارا
 أ ؼ كاللنؼ كالتل ي  ك خـ التاةا الكقكؼ ضخ الظ ـ كالتلا  كم   ى بقكؽ ارناةف  

 أىداف واخ صاصات الجمعية: -1
تضط ع ال اليا اةلتاةخ اف تنيي  اة ك خ فب النظػةـ اراةاػب ل بةػـ كفػب ارنظاػا الخاق يػا فػب الاا ةػا   

 اع الص ا ابقكؽ ارناةف  كالتاةػخ اػف تنييػ  التزااػةع الاا ةػا ت ػةق قضػةية بقػكؽ ارناػةف كفقػة لاػة ك خ فػب 
   ػ ا اةرضػةفا  اع الصػ الاكاثيػؽ الخكليػا إ  ف القة  م لبقكؽ ارناةف فب ارا ـ كايثةؽ اراـ الاتبخم كا

إلػػى ت قػػػب الشػػػةةكل الاتل قػػػا اةنتاةةػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف كاتةالتاػػػة اػػع ال اػػػةع الاقتصػػػا  كةػػػ ا تقػػػخيـ اا ا  
تقػـك ال اليػا أيضػة ةاػة كالاقت بةع ل اينةع البةكايا كار  يا ااخؼ اللاؿ   ى نش  ثقةفا بقكؽ ارناػةف  

كاع الاب يػػػا كارق يايػػػا كالخكليػػػا التػػػب تتل ػػػؽ ابقػػػكؽ ارناػػػةف  كةػػػ ا نشػػػ  إصػػػخا اع اتنظػػػيـ الاػػػالتا اع كالنػػػخ
 اتقصصا تلنى ابقكؽ ارناةف  كاللاؿ   ى خ ـ التلةكف ارق ياب كالخكلب لتلزيز كباةيا بقكؽ ارناةفأ 

  
 :  ىل نظيمالييكل ا -2

ال اليػػا كنةنػػ   نػػي  يػػ م ك نػػي  يتةػكف الايةػػؿ ارخا م ل  اليػػا اػػف  ال اليػػا اللاكايػػا كالا  ػ  التني 
 ك خخ اف ارخا اع الاتقصصا ك لؾ   ى الك ه التةلى ال اليا 

ال اليػػا اللاكايػػا   تتةػػكف ال اليػػا اللاكايػػا اػػف  ايػػع ار ضػػة  الاشػػة  إلػػياـ فػػى الاػػةخم اركلػػى اػػف  -1
اليػا كأل تلػػخي ع ت ػػ ل ا اػـك إنشػػة  ال اليػاأ كتتػػكلى ال اليػػا اللاكايػا الااػػةـ ااتيػا   ا تاػػةخ نظػػةـ ال 

  ب ال كان  الخاق يا  كانتقػة  أ ضػة  الا  ػ  التنييػ ل  كانتقػة   نػي  ال اليػا كنةنايػه لاػخم أ اػع اػنكاع 
قةا ػػػا ل ت خيػػػخ  كا تاػػػةخ التق يػػػ  الاػػػنكل كتليػػػيف ا اقػػػ  ل باػػػةاةع كتبخيػػػخ اةةفاتػػػه  كا تاػػػةخ تق يػػػ  ا اقػػػ  

 ال الياأ الباةاةع  كا تاةخ الايزانيا الانكيا  كبؿ
الا  ػػ  التنييػػ ل  يتةػػكف اػػف تاػػلا أ ضػػة  ايػػناـ الػػ ني  كنةناػػةق أ كتةػػكف اػػخم اللضػػكيا فػػى الا  ػػ   - 

أ اع انكاع قةا ا ل ت خيخ   كفى بةلا شةك  اةةف أل  ضك رل اا  اف ارااة  يبؿ اب ػه  ضػك رقػ  
اليػا ااػة يبقػؽ ار ػخاؼ رةاةؿ اخم ا يه اق ا  اف ال اليػا اللاكايػاأ كيقػـك  ػ ا الا  ػ  اػيخا م أ اػةؿ ال 

التى أنشنع اف أ  اة  كاصيا قةصا اةيتل ؽ ااةي ى  اقت ا  تلخيؿ نظةـ ال اليا   كاقت ا  ال كان  الخاق يا  
كاقت ا  الاكافقا   ى الباةاةع القتةايا فى ضك  تقة ي  ا اق  الباةاةع  كخ ااا الايزانيػا الاػنكيا كباػة  

قػػ ل تقػػص الكضػػع الاػػةلى ل  اليػػا  كتشػػةيؿ ال  ػػةف الخاناػػا كالاالقتػػا  اريػػ اخاع كالاصػػ كفةع كأل قػػكانـ أ
كا اػػتلةنا ااػػف يػػ اق اػػف القاػػ ا  كالااتشػػة يف   كخ ااػػا التقػػة ي  التػػى يلػػخ ة  نػػي  ال اليػػاأ كيلقػػخ الا  ػػ  
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ا تاة ػػة ةػػؿ شػػا  كلػػه  قػػخ ا تاة ػػةع ااػػتثنةنيا باػػ  ا قتضػػة  اػػخ كم اػػف  نياػػه أك انػػة    ػػى ط ػػ  ث ػػ  
 ة   كيةكف ا  تاةع صبيبة ابضك  أ  ايا أ ضةنه  كتصخ  الق ا اع اا  ايا أصكاع البةض يف أار ض

 نػػي  ال اليػػا  يتػػكلى إخا م شػػنكف ال اليػػا ك نةاػػا ا تاة ػػةع ال اليػػا اللاكايػػا كالا  ػػ  التنييػػ ل    -ا
ل  كالتكقيػػػع   ػػػى اػػػة كتاثيػػػؿ ال اليػػػا أاػػػةـ ال اػػػةع القضػػػةنيا كالانظاػػػةع الخكليػػػا كالاينػػػةع كال اػػػةع ارقػػػ  

 يصخ   ف ال اليا اف ق ا اع ك قكخ  كاتةالا تنيي  ق ا اع ال اليا اللاكايا كا    ارخا مأ
نةناػػة الػػ ني   يػػتـ انتقػػة  النػػةنايف اػػف قاػػؿ ال اليػػا اللاكايػػا انػػة    ػػى اقتػػ ا  الػػ ني    أبػػخ اة نةنػػ   -خ

يػه الػ ني  اػف صػ بيةع كيتػكلى ااػةـ الػ ني  فػى ل  ني  لشػنكف اراػ م   كيقػكـ النةنػ  ااقػ  ااػة ياػنخق إل
 بةؿ  يةاه  كيقـك نةن  ال ني  لشنكف ارا م ااة يانخق إليه اف ص بيةع  اع   قا اشنكف ارا م أ

ل ةف ال اليا   كفقة ل نظةـ اراةاى ل  اليا فيف  نةؾ  خم ل ةف اةل اليا  ى  ل نا ال صخ كالاتةالا  -ق
يتل ػػؽ اتبقيػػؽ أ ػػخاؼ ال اليػػا  كت قػػى الا  ػػةع كالشػػةةكل كالتبقػػؽ اػػف خ ػػةكل كتقػػتص ا صػػخ كاتةالػػا اػػة 

الاقةليةع كالت ػةكزاع لألنظاػاأ كل نػا الخ ااػةع كا اتشػة اع كتقػتص اةلقيػةـ اةلخ ااػةع كتقػخيـ ا اتشػة اع 
اةلتك يػا  الاتل قا اةلصةكؾ كارنظاا كار  ا اع فى ا ة ع بقكؽ ارناةف أ كل نا الثقةفا كالنش  كتقتص

كتنظػػيـ النػػػخكاع كالاػػػالتا اع كنشػػػ  الال كاػػةع الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةفأ كل نػػا اراػػػ م كتقػػػتص ااػػػة يتل ػػػؽ 
اشػػنكف اراػػ م  كأقيػػ ان ل نػػا الشػػنكف الاةليػػا كا اػػتثاة  كتقػػتص اةرشػػ اؼ   ػػى ااػػتثاة اع ال اليػػا النقخيػػا 

باة  اري اخاع كالاص كفةع كأل ااةـ أق ل يانخ ة كاللينيا كخ ااا الباةاةع القتةايا كالايزانيا الانكيا ك 
إلياػػة الا  ػػ  التنييػػ ل تتل ػػؽ اةلكضػػع الاػػةلى ل  اليػػا  ةاػػة أ ػػةز النظػػةـ اراةاػػى ل ا  ػػ  التنييػػ ل انشػػة  

 ل ةف أق ل با  ا قتضة أ
ة اػػا  فػ كع ال اليػا   قةاػػع ال اليػا الكطنيػا اةنشػػة  أ الػا فػ كع لاػػة فػى ةػؿ اػػف   ال ػكؼ   كاةػا الا -ز

كالانطقػػػا الشػػػ قيا   ك ػػػةزاف  كيشػػػ ؼ   ػػػى ةػػػؿ فػػػ ع اػػػف  ػػػ ق اليػػػ كع أبػػػخ أ ضػػػة  ال اليػػػا اة نتقػػػة  اػػػف 
 الا    التنيي ل ل  اليا أ   

 
دار يا: -3  مصادر  مويل الجمعية وا 

كفقػػةن لت تياػػةع   ايزانيػػا ااػػتق ا تلػػخ كتصػػخ ل  اليػػاةػػكف قػػ   الا اػػـك الا ةػػى القػػةص اةل اليػػا اػػاف ي  
   اف اكا خ ال الياكتتةكف اةاتثنة  اللةـ اركؿ اف انشة  ال اليا  إصخا  الايزانيا اللةاا ل خكلا   

ي اخ النخكاع كالالة ض  - أ  أ  يع الاطاك ةع كالنش اع كا 
 أ  ةنخاع ااتثاة  اات ةةع ال اليا الثةاتا كالانقكلا  -  
 أكأل اكا خ أق ل  تتلة ض اع أ خاؼ ال اليا  كاركقةؼك الان  ك الكصةية  الااةع  -ا    
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 اػخأعكااػتثنة ن اػف  لػؾ   اع اخايا الانا الاةليا ل خكلا   كتنتاب اػع ناةيتاػة  الياتاخأ الانا الاةليا ل  ك 
ت فػػع الاينػػػا باػػػةااة القتػػةاب إلػػػى  نػػػي  ك  أ الا اػػػـك الا ةػػػىاػػػف تػػػة يا نيػػة    اليػػاالاػػنا الاةليػػػا اركلػػػى ل 

ف الا اقاػػا اللةاػػا اكتػػزكخ خيػك   قػ ؿ ث ثػػا أشػا    ػػى ارةثػ  اػػف تػػة يا انتاػة  الاػػنا الاةليػا  ا  ػ  الػػكز ا 
 اناقا اف الباة  القتةاب لاة   كناقا اف التق ي  الانكم  ف أ اةلاة أ

 
 العضوية واالج ماعات فى الجمعية:   -4

  بقػػػكؽ ارناػػػةفالكطنيػػػا لاةل  نػػػا أ ضػػة  اـ  ػػػى تلييػػػنكافػػؽ الا ػػػؾ   اػػػة ضػػػكيا ال اليػػػا في تنبصػػ   
  كيا    خخ ار ضة  نبك كابخ كأ اليف  ػ18/1/1425لاخم أ اع انكاع ا تاة ان اف  كتصؿ فت م اللضكيا

 ضكا يشة كف ال اليا اللاكايا ل  اليا الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف أ كت ػخ  ارشػة م إلػى أف  ػال   ار ضػة  
تػػـ  فلػػه ل ا ػػؾ ال ابػػؿ فاػػخ اػػف  اػػخاللزيز رؿ اػػلكخأ كأةػػخ  ػػـ الػػ يف كقلػػكا   ػػى ايػػةف تااػػي  ال اليػػا الػػ ل 

  ي ػػكز إناػػة   ضػػكيا أ ضػػة  ال اليػػا إ   ػػف ط يػػؽ قػػ ا  صػػةخ  اػػف ال اليػػا الا اػػـك الا ةػػى   ػػى أنػػه 
 اللاكايا أك فب بةلا تقخيـ أبخ ـ  اتقةلته كقاكؿ ال اليا لاةأ 

ر ضة    ك ي كز فيه تيكيض  ضك للضك كيةكف ا تاةع ال اليا اللاكايا صبيبةن ابضك  أ  ايا ا 
رق    كتصخ  الق ا اع اا  ايػا أصػكاع البةضػ يف  كفػى بػةؿ التاػةكل يةػكف صػكع الػ ني  ا  بػةن  كتلقػخ 
ال اليا ا تاة ةتاة ا م ةؿ  ةـ كلاة  قخ ا تاة ةع ااػتثنةنيا باػ  ا قتضػة  اػخ كم اػف الا  ػ  التنييػ ل 

 أك انة    ى ط   ث   ار ضة  أ
 
  الجمعية منه إنشائيااإلنجازات ال   حقق يا  -5
   فب ا ةؿ باةيا بقكؽ ارناةف -أ
 ضػػة  ال اليػػا  لاقت ػػؼ ال اػػةع  الزيػػة اع الايخانيػػا راشػػاف ااػػالكلب الخكلػػا ل تناػػيؽ الاػػـ  ةاػػة زيػػة م  - 
 أية الكا خم إلياة لكضع ب كؿ لاة  ض ق صا القضةك 
التةالػا  يا ابقكؽ ارناةف فب الاا ةا الاتاث ا فب  ينػا بقػكؽ ارناػةفالتلةكف كالتنايؽ اع ال اةع الالن -

  كل نا بقكؽ ارناةف كالل انض اا    الشك ل كتاةخؿ الزية اع ايناةألا    الكز ا  
إخا يػػا ك اةليػػا كأبػػكاؿ شقصػػيا   ػػخخان ةايػػ ان اػػف الشػػةةكل كالاظػػةلـ تتل ػػؽ انػػكابى كقضػػةيةت قػػع ال اليػػا  -

ةاػػة ةٌكنػػع ل نػػا اػػف الػػض   ك نػػؼ أاػػ م  ك نػػؼ ضػػخ ارطيػػةؿ كاػػ نة  كقضػػةية أقػػ لكاخنيػػا كقضػػةنيا 
أ ضػػػةناة  كاػػػف الػػػض أفػػػ اخ أاػػػ  الالتق ػػػيف فػػػب  كانتةنػػػةاك لاتةالػػػا أكضػػػة اـ فػػػب  ػػػ ا الالتقػػػؿ  كأصػػػخ ع 

نةم التقػػػػؿ  كانتةنػػػػةاك كانتاةةػػػػةع بقػػػػكؽ ارناػػػػةف الة "ال اليػػػػا اػػػػةل ةتٍيف الل ايػػػػا كارن  يزيػػػػا تق يػػػػ نا النػػػػكاف
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 ةاػػػة ابثػػػع ال اليػػػا شػػػالكف الالتق ػػػيف فػػػب  كانتةنػػػةاك اػػػع الكفػػػكخ ارا يةيػػػا " الالتق ػػػيف الاػػػلكخييف كأاػػػ  ـو
   كتا يـ الاتاايف لخكلاـأيفالالتق كطةلاتاة ا لؾ أا  كالانظاةع البقكقيا التب زا ع ال اليا 

كيػػاتب فػػب اقػػخاتاة التق يػػ اف  خ ااػػةع  ػػف بقػػكؽ ارناػػةف التقة ي ك قةاػػع ال اليػػا ايصػػخا  ا اك ػػا اػػف ال -
اركؿ كالثػةنب ربػػكاؿ بقػػكؽ ارناػةف فػػب الاا ةػػا الل ايػا الاػػلكخيا  كخ ااػػا اػخل اناػػ ةـ ارنظاػػا الاػػلكخيا 

بصػػػةنيةع ك ػػػخم اػػػع إتيةقيػػػةع بقػػػكؽ ارناػػػةف ال نياػػػيا    القضػػػةية الػػػكا خم إلياػػػة  ػػػف تقػػػة ي   ػػػف أنشػػػطتاة كا 
ال اليػا  تكلػعب لا اقاا ا نتقةاةع الا خيا فب خك تاة اركلػىو بيػ  ةت  إبصةنيا  كالتق ي  الناةن كا اك ا
اػػخل اناػػػ ةـ ال اليػػا بػػكؿ ل ػػةف الا اقاػػا  كنٌظاػػع ك    اػػؿ لتػػخ ي  الاػػ اقايف  كقػػخ ةػػةف لخ ااػػا  نةاػػا 

الاا ةػػا بيػػ  قػػ  ع تةػػكيف ارنظاػػا الاػػلكخيا اػػع ا تيةقيػػةع الخكليػػا ال نياػػيا أصػػخا ن طياػػا لػػخل القيػػةخم فػػب 
   كارق  ااة  لتتكا ـ أنظاا الخكلا اع اة التزاع اه اف اتيةقيةعأ نظ  ةالقا ا  لنا اف ل 
كٌقلػػع ال اليػػا اػػ ة اع تيػػة ـ اػػع اللخيػػخ اػػف ال اػػةع اثػػؿ ا نػػةا  اراػػةف اراػػ م  ةالا تاكؾ ك ةالػػا  -

اراػػة اع لبقػػكؽ ارناػػةف  طياػػا الا ةز الاػػلكخم ل تل ػػيـ كالتخ ي  كال  نػػا القط يػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  ك اليػػا 
 الة فا الت ة يا الصنة يا اةل يةضأ

إبةلػا الاتااػيف فػب   بقكؽ ارناةف  كاف   ق الايةنػةعاباةيا  الاتل قاالايةنةع أصخ ع ال اليا  ش اع  -
ا  تػػخا  اراػػ اني ب   ػػى قةف ػػا »  «اللػػخكاف اراػػ اني ب الاا ػػب   ػػى قطػػةع  ػػزمك  القضػػةية ارانيػػا ل ابةةاػػا 

ال اػػـك الةة يةةتي يػػػا الااػػػينا ل  اػػػكؿ « «با ػػػا التشػػػكيه ضػػخ الػػػخيف اراػػػ اب»  «ب يػػا الات اػػػا إلػػػى  ػػزمال
ار ػ ا اع التػب ف ضػتاة الاػ طةع ارا يةيػا   ػى « «بظػ  ا تػخا  النقػة  فػب ف ناػة« «ص ى اهلل   يه كا ـ

ا بيا ابؽ الاكاطف الالكخم  اة تي ضه الاية اع الة ايا اف ش كط " « «ف يف القةخايف اف الالكخياالااة
  كقخ ةشيع «بظ  إنشة  ا  ف الااة خ فب اكيا ا"«  «ال ا   فب البصكؿ   ى تاشي م خقكؿ إلى ا خ ة

خل تية ػػػؿ ال اليػػػا الكطنيػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف اػػػع اربػػػخا  الاب يػػػا كارق يايػػػا كالخكليػػػا  ػػػ ق الايةنػػػةع  ػػػف اػػػ
 الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ

 اػكخ الاا ةػا التػى ااتل ضػع فياػة ال اليػا   ك لكفػكخ الل ايػا كار نايػا ل  اليػازية اع الااتقاةؿ ال اليا  -
فػى  فب باةيا بقػكؽ ارناػةف  كتلزيػز ثقةفػا بقػكؽ ارناػةف كنشػ  ة  كخك  ال اليػا الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف

  اػػػا الاا ةػػػا يلةػػػ  ثقػػػا الا تالػػػٍيف ارق ياػػػب كالػػػخكلب فػػػب اصػػػخاقيا ال اليػػػا  كفػػػب  ػػػ ق الا ػػػة ع  ااػػػة 
انبع ال اليا الكطنيا لبقػكؽ ارناػةف ا اػتق ليا  كب يػا بي  الصةخقا كارةيخم فب باةيا بقكؽ ارناةف 

ز اػػف اةةنػػا الاا ةػػا الل ايػػا ااػػة ؼ االااػػةتاة لت ػػؾ ا نتقػػةخاع  تقٌاػػؿ الخكلػػا ااقت ػػاػػع إاػػخا  الػػ أم كالنقػػخ   ػػزَّ
ق يا ينػة كخكلينػة  فةنتقاػع ل اػ م الثةنيػا   ػى التػكالب للضػكيا ا  ػ  الالكخيا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف اب ينػة كا 
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فػػػػب انتقةاػػػػةع الا  ػػػػ  التػػػػب  ػػػػ ع فػػػػب ك لػػػػؾ بقػػػػكؽ ارناػػػػةف التػػػػةاع لألاػػػػـ الاتبػػػػخم  ػػػػف القػػػػة م اااػػػػيكيا 
  ػ أ17/5/1430
  قةاػع ال اليػا الػخم أنشػطا فػى  ػ ا الا ػةؿ اػف أا ز ػة   تصػايـ فب ا ةؿ التك يػا ابقػكؽ ارناػةف   - 
نشػػػة   اليػػػا   ػػػى ارنت نػػػع  ك ل قػػػع اك  القػػػةص ابقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػى  ا ةػػػز الال كاػػػةع كاربصػػػةٍ  كالتكثيػػػؽا 

قةاا   ك الاا ةا صخا  اةتاا بقكؽ ارناةف  ك ا  قةاا   ك ؽ ا ناةف الشا يانش م بقك ا  النػخكاع اػف  ػخخ تنظيـ كا 
الاالتا اع كالنػخكاع  خخ اف    كم   ى اشة ةتاة فىكالابةض اع كك   اللاؿ لنش  ثقةفا بقكؽ ارناةف  

 " صػػكف"با ػػا ال اليػػا ةاػػة أط قػػع   الخكليػػا كارق يايػػا الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةفكالابةضػػ اع كك   اللاػػؿ 
إصخا اتاة التك كيا اةل ةتٍيف الل ايا كارن  يزيا بقكؽ الاتاـ  أ كاف أا ز  لباةيا ارطيةؿ اف اللنؼ ارا م

خ ااػا ااػبيا  كتشػةيؿ اربػخا   ك بقكؽ اللةا يف  ي  الالكخييف  ك بقكؽ الا نة  كالا ينةع ككا اةتاـ  ك 
لةػػة  أبةػػةـ الةيةلػػا  كتصػػبي  ك ايخانيػػا  ػػف الصػػك م ال  نيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف فػػب الاا ةػػا الل ايػػا الاػػلكخيا   ا 

فػب اراػ ـ  كبقػكؽ الاػ أم اللةا ػا  الل قا ايف صةب  اللاؿ كاللةاؿ الكافخ  كبقكؽ الالػةؽ  كبقػكؽ الطيػؿ
ةيؼ نباب أنيانة اف ا ض اريخزإ  كلا ضى اريخز اة ا تلنػب  ػ ق البقػكؽإ ك  اةلاا ةا الل ايا الالكخيا 

  النظةـ اراةاب أخلا تل يييا  ف   قكاا الا ف   إضةفا إلى إصخا    كالتلةاؿ اع ا ضى اريخز  كاخانؿ
نظػػةـ الاالااػػةع الصػػبيا اللةا ػػا فػػب الاا ةػػا  ار ػػ ف ك نيػػا فػػب الاا ةػػا  نظػػةـ ار ػػ ا اع ال زا  ك ل بةػػـ 

اتيةقيػػػا القضػػة    ػػػى  ايػػػع أشػػػةةؿ التاييػػػز ضػػػخ الاػػػ أم  ك اتيةقيػػػا بقػػػكؽ الطيػػػؿ   ك اللػػةلاب لبقػػػكؽ ارناػػػةف  
كا تيةقيػا الخكليػػا ل قضػة    ػػى  ايػع أشػػةةؿ التاييػز اللنصػػ م كاتيةقيا انة ضػا التلػػ ي  ك يػ ق اػػف ضػػ ك  
الالةا ا  أك اللقكاا القةايا أك ال إناػةنيا   أك الاياينػاأ كتػكزع  ايػع إصػخا اع ال اليػا ا ةننػة اةػ ض نشػ  

 الك ب البقكقب اف ق ؿ أنظاا الاا ةا كا تيةقيةع الخكليا التب كقٌلع   ياة كالتزاع ااةأ
ك    اػػؿ شػػة ؾ فياػػة ااث ػػكف لاقت ػػؼ ال اليػػا نٌظاػع أيضػػةن  نشػػ  ثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف ك  ػى صػػليخ  

ك    اػػػؿ ااةث ػػػا اػػػع ااث ػػػب كزا اع كةػػػ ا ال ةالػػػةع الاػػػلكخيا لتق يػػػ  اػػػةخم بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب انة  اػػػة  
الت ايػػا كالتل ػػيـ لػػخا  ايػػة يـ بقػػكؽ ارناػػةف فػػب انة  اػػة الخ ااػػيا  ةاػػة أاػػااع اػػف قػػ ؿ فلةليةتاػػة الثقةفيػػا 

صخا اتاة كتقة ي  ة فب إي ةخ ك ب الاػلكخم ي ػخ أنَّػه اػع  الا تاػعبقكقب لخل الاػكاطنيف  كال اصػخ ربػكاؿ  كا 
تااي  ال اليا الكطنيا لبقكؽ ارناةف طيع   ى الاػط  ةثيػ  اػف القضػةية الااػةكع  ناػة قاػؿ تااياػاة  
ةقضػةية اللنػػؼ اراػػ م ضػخ الاػػ أم كالطيػػؿ  كب اػػةف الاػ أم اػػف بقاػػة فػػب الايػ ا  ر ػػ اؼ قا يػػا  أك  طاػػةع 

  ك ي  ػػػة اػػػف القضػػػةية التػػػب ةةنػػػع ا شػػػؾ كظ ػػػـ اليتيػػػةع كالاط قػػػةع كالاا ػػػك اع قػػػكم فػػػب ايػػػ ا  أقػػػكاتاـار
اك كخم فب الا تاع  كلةف لـ تطؼي   ى الاط  إٌ  الخ تااي  ال اليا الكطنيا لبقػكؽ ارناػةف  كاةت  ػة 

 لأاف تااي   ينا بقكؽ ارناةف  ثـ ل نا بقكؽ ارناةف كالل انض اا    الشك  
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  المجمس االس شارى لحقوق اإلنسان فى السودان سادسًا:

اةايا لألاـ الاتبخم  اع الص ا ابقػكؽ ارناػةف اف الخكؿ الا تزاا اةلااةخل  ار يلخ الاكخاف كابخان  
ف ل بقػػكؽ الاخنيػػا يف الػػخكلييف اللػػةلاى لبقػػكؽ ارناػػةف  كاللاػػخاػػخ ان اػػف ايثػػةؽ اراػػـ الاتبػػخم كاػػ ك ان اػػةر  

خؽ   ياػػة الاػػكخاف   فيػػا   كارتيةقيػػةع ارقػػ ل التػػب صػػكالايةاػػيا   كالبقػػكؽ ارقتصػػةخيا كار تاة يػػا كالثقة
  ا ةن  الض الاكاثيؽ ارق يايا ةةلايثةؽ ارف يقى لبقكؽ ارناةف كالشلك  كالايثةؽ الل اب لبقكؽ ارناةفأ

لػػى تةػػكيف رليػػا كطنيػػا لباةيػػا كت قيػػا اػػع إزخيػػةخ ار تاػػةـ اللػػةلاى ابقػػكؽ ارناػػةف اػػ زع البة ػػا اك  
بقكؽ ارناػةف   ػى الصػليخ الػكطنى   كتالػةن لػ لؾ تػـ إنشػة  ل نػا ل تناػيؽ الػ ـز اػيف أ اػزم الخكلػا الاقت يػا 

 ـأ 6776لانا  6761ـ ك لؾ ااك   الق ا  ال ااك ل  قـ 6776فى ااةنؿ بقكؽ ا ناةف  ةـ 

 ػػى اػػط  الل قػػةع الخكليػػا  ااػػالا بقػػكؽ ارناػػةف    كزنتي ػػان ل اتةيػػ اع الخكليػػا التػػى أخع الػػى اػػك  
ف ااػةنؿ بقػكؽ ارناػةف  كنتي ا ل تطك اع كالتبخيةع الاتلةظاا   ى الصليخ الخكلى كارق ياى كالكطنى اشا

بػػػ ك الػػػخكؿ ارقػػػ ل فػػػى تقصػػػيص  اػػػا تلنػػػى ااػػػ ا اراػػػ   ك  يػػػه تػػػـ إصػػػخا   فقػػػخ بػػػ ع بةكاػػػا الاػػػكخاف
وزيذر ـ اينشػة  الا  ػ  ا اتشػة ل لبقػكؽ ا ناػةف ا نةاػا الاػيخ/ 6771لانا و 79الا اكـ ال ااك ل  قـ  

الاالااػا الكطنيػا التػى ااثةاا   كبخخ الا اكـ تشةيؿ الا    كاقتصةصةته كا طةته كيلتا  الا    العذدل 
  تلاؿ   ى ت قيا كباةيا بقكؽ ا ناةف فى الاكخافأ

    كوين المجمس واخ صاصا و   -6
ى أبةػػػةـ الا اػػػـك ال ااػػػك ل القػػػةص اينشػػػة  الا  ػػػ  ا اتشػػػة ل لبقػػػكؽ ا ناػػػةف تػػػـ تةػػػكيف ااػػػتنةخان   ػػػ  

 اػػزم الخكلػػا الاقت يػػا كال اػػةع  اع ااث ػػيف ر  ك ضػػكياالسذذيد/ وزيذذر العذذذذدل الا  ػػ  اراتشػػة م ا نةاػػا 
اف كبػػخخع الصػػ ا ااث ػػا فػػى القػػكل ا  تاة يػػا كالانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا  الالنيػػا ابقػػكؽ ا ناػػةف اةلاػػكخ

 ك لؾ   ى النبك التةلى     إقتصةصةته

   كفقة ل ا اـك ال ااك ل يتشةؿ الا    ا اتشة ل اف"   كوين المجمس  -أ

 أ نياةن  كزي  اللخؿ -  
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 أ ضكان ك نياةن انةكاةن اكزا م اللخؿ  اكزي  الخكل -  

ااثػػػؿ  ضػػكان  ػػػـ  كةيػػػؿ كزا م اللػػػخؿ   نػػػي  إخا م بقػػػكؽ ارناػػػةف كالقػػػةنكف ارناػػػةنى اػػػكزا م اللػػػخؿ   61 -  
ثػؿ  اػةز الاقػةا اع اا  ااثؿ  اةز اراف الخاق ب ى ااثؿ الا    الكطن  الاخ ى اللةـ  الا طا القضةنيا

ااػػ ؿ التنظياػػةع   الشػػ طاااثػػؿ قضػػة    ااثػػؿ القضػػة  اللاػػة م  ثػػؿ اراػػتقاة اع اللاػػة يااا  الاػػكخانى
ااثػػػػؿ ا  ػػػػ  ار ػػػػ ـ   ااثػػػػؿ كزا م القػػػػكل اللةا ػػػػه  ااثػػػػؿ كزا م الخاق يػػػػا  ااثػػػػؿ كزا م القة  يػػػػا  الايةاػػػػيا
   نػيفااثػؿ ايكضػيا ال  ى ااثؿ ايكضيا اللػكف ارناػةن  ل  ةيا كالتنايا ار تاة ياااثؿ كزا م ا  القة  ى
ااثػػػؿ إخا م   ااثػػػؿ إتبػػػةخ الاػػػ أم  إتبػػػةخ البقػػػكقييف الاػػػكخانييفااثػػػؿ   ة يػػػا القػػػةنكف  ةالػػػا الق طػػػكـ ايػػػخ 
الناػػة   نػػي  ل نػػا القضػػة    ػػى   اتبػػةخ الابػػةايف الاػػكخانييفااثػػؿ   ااثػػؿ نيةاػػا التبقيػػؽ ال نػػةنى  الةنػػةن 

    ػػ  القػػكاب ل  ةيػػا الطيكلػػاااثػػؿ الا  ايا اللةلايػػا لبقػػكؽ ارناػػةفالانظاػػا اراػػ   كارطيػػةؿ " اػػيكاؾ "
  أةزم لألبصة ااثؿ ال اةز الا  

   :اخ صاصات المجمس -2

 -ـ فيف الا    يقتص اػ  6771لانا  79كفقةن ربةةـ الا اكـ ال ااك م  قـ    

 تقخيـ النص  كالاشك م ل خكلا فى ا ةؿ بقكؽ ارناةفأ -أ

كالتل يػؽ  تػى تػ خ إليػهال خ   ػى التاػةال ع الإ خاخ الابك  كالخ ااةع ال زاا فى ا ةؿ بقكؽ ارناةف  ك  - 
   ياة أ 

 ط   الال كاةع كالايةنةع اف أل اف أ ازم الخكلا أك أل أ ازق أق لأ -ا

 الاشة ةا فى الاالتا اع كال  ةف الاب يا كارق يايا كاللةلايا  اع الص اأ -خ

 تنظيـ زية اع ارف اخ كالانظاةع  اع الص ا ل اكخاف كالت ايز ل لؾأ  -ق

 لتنظيـ أ اةلهأ لخاق ياإصخا  ال كان  ا -ك
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  ونس  -الييئة العميا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية سابعًا:
 7  اتة يا 1991لانا  54 ال نةاى  قـاةرا  الاينا الل ية لبقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا أنشنع  
كت    ا ارا  إصخا   خخ اف القكانيف كاركاا  ال نةاػيا اشػاف إ ػةخم تشػةيؿ الاينػا كتكاػيع  أ1991ينةي  

   اراػ   قػـ2008 يكنيه 16االٌ ف فب  2008لانا  37 قـقةنكف أنشطتاة   كاف أا ز   ق التش يلةع  ال
 أ 2009 يكنيه 9الاال ف فب  1767  قـارا    ك 2008خيااا   30االٌ ف فب  2008لانا  4109

تاػػخؼ إلػػى الناػػكض ابقػػكؽ ك   الاينػػا الل يػػة  ينػػا كطنيػػا تتاتػػع اةلشقصػػيا القةنكنيػػا كاراػػتق ؿ الاػػةلبك  
 ارناةف كباةيتاة كت ايا قيااة كنش  ثقةفتاة كارااةـ فب ضاةف ااة اتاةأ كتتكٌلى فب   ا ارطة  

الا تتلٌ ؽ اخ ـ بقكؽ ارناةف كالب يةع ٌيا اارالت قةنب  لخصفيه اع إاةةنيا الت تاتشة إاخا  ال أم فياة  -
 اراةايا كباةيتاة  كليع ارنتاةق إلى بة ع انتاةؾ بقكؽ ارناةفأ

تقخيـ ا قت ابةع ل ني  ال ااك يا الةيي ا اخ ـ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا   ى الصليخيف الػكطنب -
كالااة اػػػةع لاقتضػػػيةع الصػػػةكؾ الخكليػػػا كالػػػخكلب ااػػػة فػػػب  لػػػؾ ت ػػػؾ التػػػب تتل ٌػػػؽ اضػػػاةف اطةاقػػػا التشػػػ يع 

 كارق يايا الاتل قا ابقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا أك ا  اتاة لهأ
 القيةـ اايا اااا يلاخ ااة إلياة  ني  ال ااك يا فب   ا الا ةؿأ -
بػػػػكؿ الااػػػػةنؿ  اع الصػػػػ ا ابقػػػكؽ ارناػػػػةف كالب يػػػػةع اراةاػػػػيا كالنظػػػػ  فياػػػػة  كلقاػػػكؿ اللػػػػ انض كالشػػػػةة-

بةلتاػػة إ إ ػػ ـ أصػػبة  اللػػ انض   لػػى أٌيػػا اػػ طا أقػػ ل اقتٌصػػاكاراػػتاةع  نػػخ ارقتضػػة  إلػػى أصػػبةااة كا 
  فع تقة ي  فب شاناة إلى  ني  ال ااك ياأاع   كالشةةيةع اااؿ ا نتصةؼ الاتةبا لاـ

 خ ااةع فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاياأإن ةز الابك  كال -
الااة اا فب إ خاخ اشػة يع التقػة ي  التػب تقػٌخااة تػكن  لاينػةع كل ػةف اراػـ الاٌتبػخم كةػ لؾ إلػى الاينػةع  -

اخا  ال أم فب   ا الشافأ  كالاالااةع ارق يايا كا 
بػػػخم ك ػػػف الاينػػػةع كالاالااػػػةع كالتكصػػػيةع الصػػػةخ م  ػػػف  ينػػػةع كل ػػػةف اراػػػـ الات اتةالػػػا الا بظػػػةع -

 تـٌ  فلاة لاة كتقخيـ اقت بةع ل اتيةخم اناةأا لخل انةقشا تقة ي  تكن  التب يارق ياي
الااػػة اا فػػب نشػػ  ثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع اراةاػػيا ك لػػؾ  اػػ  تنظػػيـ النػػخكاع ال اكيػػا كالكطنيػػا  -

 ةنؿ الاتلٌ قا ابقكؽ ارناةف كالب ٌيةع اراةاٌياأكالخكليا كتكزيع الاطاك ةع كتقخيـ الابةض اع بكؿ الاا
الااػػة اا فػػب إ ػػخاخ القطػػط كالاػػ اا  الاتلٌ قػػا اةلت ايػػا   ػػى بقػػكؽ ارناػػةف كالاشػػة ةا فػػب تنييػػ  القطػػط  -

 الكطنيا  اع الص اأ
ن ةزاتاة فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاٌياأ -  اللاؿ   ى خ ـ كتطكي  اةةا  تكن  كا 
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ةكف اػػع االااػػةع اراػػـ الاتبػػخم  اع ارقتصػػةص كالاالااػػةع ارق يايػػا كالاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ التلػػ -
 ارناةف فب الخكؿ ارق لأ

التلةكف اع ل نا التنايؽ الخكليػا ل االااػةع الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف كاراػاةـ النػة ع فػب أ اةلاػة كةػ لؾ  -
 كؽ ارناةفأاع اةن  الا اك ةع ارق يايا ل االااةع الكطنيا لبق

ـٌ تنظيااة اف قاؿ الاالااةع الكطنيا أك الخكلٌيا لبقكؽ ارناةفأ -  الاشة ةا فب ار تاة ةع التب يت
خكف اةاؽ إ  ـ   ازية اع إلى الاالااةع الا نيا كارصػ بيا كا اةػز اريقػةؼ    ني  الاينا الل ية قيةـ -

الااتاػا اػ كم اربتية ػةع القصكصػيا ك لػؾ ل تثاػع كا اةز إيكا  أك ا بظػا ارطيػةؿ كالايةةػؿ ا  تاة يػا 
 اف اخل تطايؽ التش يع الكطنب القةص ابقكؽ ارناةف كالب يةع اراةاياأ

 نػػي  الاينػػا اتة يػػؼ قػػةص اػػف  نػػي  ال ااك يػػا اااػػةـ ابػػ  كتقٌصػػب البقػػةنؽ بػػكؿ الااػػةنؿ  اع  قيػػةـ -
  ناة إلى  ني  ال ااك ياأكي فع تقة ي  اشا  الص ا ابقكؽ ارناةف كالب يةع اراةايا

 : ال نظيمى لمييئةالييكل  -1 
ا كالقاػ م فػب ايػخاف اشػاكخ لاػة اةلنزا ػ اصيتاـ شقصٌيةع كطنٌيػا ضكا  15 نيااة  كتتةكف الاينا اف  

ك ضػػكيف اػػف ا  ػػ  النػػكا   بػػؽ التصػػكيعة الشقصػػيةع كلاػػ ػػ ق  نػػي  ال ااك يػػا    كيلػػيفبقػػكؽ ارناػػةف
ال الٌيػػػةع النةشػػػطا فػػػب ا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف كالب ٌيػػػةع  ضػػػكا ااث ػػػيف  ػػػف  12كا  ػػػ  الااتشػػػة يف  ك

يف ااثػػػٌ  ضػػكا  11أ اةرضػػةفا إلػػى بػػؽ التصػػكيعة الشقصػػيةع كلاػػ ػػ ق كيلػػيف  نػػي  ال ااك يػػا اراةاػػٌيا 
 ـك كالثقةفا كالصبا اللاكايا  كالشنكف ا  تاة يا كزا اع اللخؿ كالشنكف القة  يا كالخاق يا كالت ايا كالل  ف

   كلي  لاـ بؽ التصكيعأ  كالشاة  كالطيكلا كةتةاا الخكلا لإل  ـ
كت تاع الاينا الل ية ا تيف فب الانا كة اة خ ع البة ا إلػى  لػؾ اػخ كم اػف  نياػاة أك اط ػ  اػف ث ػ   

قتصة  اف ت ل اف  كل ا قتصػةص فػب ااػالا أ ضةناة ال يف لاـ بؽ التصكيع  كلاة أف تاتشي   نخ ا 
 ابخخم كتصخ  ر اناة كاقت بةتاة اةلتكافؽ  ك نخ التل   اا  ايا ار ضة أ 

كتضع الاينا الل ية تق ي ا انكية ي فله  نيااة إلى  ني  ال ااك يا كتلتا  أ اةؿ الاينا كاخاكلتاة ا ياأ  
 ياأ كتٌباؿ اصة يؼ الاينا   ى ايزانيا  نةاا ال ااك  

لاػنا  712 قػـ أا يؿ/نياػةف اػاا   11كقخ كضػلع الاينػا نظةااػة الػخاق ب  كتاػع الاصػةخقا   يػه فػب  
كيتنػػةكؿ تيصػػي  ل ااػػةنؿ ار  انيػػا أا ز ػػة إ طػػة  اركلكيػػا فػػب ت تيػػ  الاكضػػك ةع كتكقيػػع تنييػػ  ة  1992

ل ااةنؿ الال كضا اف  ةن   ني  ال ااك يا أك الااةـ التب يلاخ ااة إلى الاينا  كتبخيخ اك خ ل فع  نػي  
 ا يؿ/نياةف اف ةؿ اناأ ق ؿ شا أك لؾ الاينا التق ي  الانكم إلى  ني  ال ااك يا 
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 الجزائر  -المجنة الو نية االس شارية ل رقية حقوق اإلنسان وحماي يا  ثامنًا:
 1421 م الب ػػػػا  ػػػػةـ  30الاػػػػال ف فػػػػب  71 – 01تاااػػػػع ال  نػػػػا ااك ػػػػ  الا اػػػػـك ال نةاػػػػب  قػػػػـ  

كةاػػخيؿ  ػػف ةاالااػػا  اكايػػا ااػػتق ا تتاتػػع اة اػػتق ؿ ارخا م كالاػػةلب  2001اػػة    ػػةـ  25الاكافػػؽ 
تضط ع ال  نا اااةـ ااتشة يا تتل ػؽ اةل قةاػا كارنػ ا  الااةػ  كالتقيػيـ فػب ك الا صخ الكطنب لبقكؽ ارناةفأ 

 ا ةؿ ابت اـ بقكؽ ارناةفأ 
 : الرسالة -1

تقػػـك ال  نػػا اةلتك يػػا ا  تاة يػػا القةصػػا انشػػ  ثقةفػػا بقػػكؽ ارناػػةف  كا ا لػػا التشػػ يلةع الكطنيػػا اػػف  
ااةخم بقكؽ ارناةف  كة ا الاشة ةا فب إ خاخ التقة ي  التب ت تـز الخكلا اتقخيااة إلى أ ازم  بي  تكافقاة اع

اراػػـ الاتبػػخم كل ةناػػة ااك ػػ  التزااةتاػػة الاتيػػؽ   ياػػة  كأيضػػة اللاػػؿ   ػػى تطػػكي  التلػػةكف فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ 
انظاػػةع  يػػ  البةكايػػا   ػػ ا ارناػػةف اػػع أ اػػزم اراػػـ الاتبػػخم كالاالااػػةع الكطنيػػا فػػب الا ػػخاف ارقػػ ل كال

 كتقـك ال  نا اي خاخ تق ي  انكم يتـ  فله إلى  ني  ال ااك يا  ف بةلا بقكؽ ارناةف فب الا خأ 
 : ى ال نظيمالييكل  -2

ل  نػػػا   ػػػى أاػػػة  التلخخيػػػا ا  تاة يػػػا كتاثيػػػؿ االااػػػةع الا تاػػػع الاقت يػػػا   ػػػ ا كيػػػتـ يػػػاتى أ ضػػػة  ا
انػة    ػػى اقتػػ ا  اػف الاالااػػةع الكطنيػػا ك اليػةع الا تاػػع الاػػخنب اػػف قاػؿ  نػػي  ال ااك يػػا اقتيػة  ـ 

الالنيػػا ابقػػكؽ ارناػػةف   ػػى أف ي ا ػػى ت شػػي  الاػػكاطنيف  كم الةيػػة م كالق ػػؽ ال فيػػع الااتاػػيف اةلػػخفةع 
اػف الا اػـك  18 ف بقكؽ ارناةف كباةيػا الب يػةع اللاكايػا   ػ ا كاػف ال ػخي   ةػ ق أنػه طاقػة ل اػةخم 

 شئ ل  نا تضط ع الخكلا اكضع الكاةنؿ الاش يا كالاةليا ال زاا تبع تص ؼ ال  ناأال نةاب الان
 ل زام بمبادىء باريس:واإل مع فق معضمة المجنة فى ال وا -3

لاالااا كطنيا لبقكؽ ارناةف إ  الخ التاةخ اف ابت اـ الاالااػا   تان  ل نا التنايؽ الخكليا ا  تاةخ  
يةػكف إنشػة  الاالااػا الكطنيػا ااك ػ  الااػةخم أف لػػ"ااةخم اػة ي "  التػب تبػخخ إطػة   ا اػة  كاػف اػيف ت ػؾ 

نص خاتك م أك قةنكنب  كلي  اف ق ؿ ق ا  صةخ  اف الا طا التنيي يا ةاة  ػك البػةؿ فػب ال زانػ أ كثاػا 
ليا لبقكؽ ارناةف  ك اياة ا    ااخأ رق  يتليف ا لتزاـ اه  ينص   ى ض ك م التية ؿ "اع الانظكاا الخك 

 بقكؽ ارناةف كاقت ؼ رليةته   أصبة  الك يا لإل  ا اع القةصاو كاع الاينةع الانشػام ااك ػ  الة ػخاع
 أ كاكاثيؽ خكليا اتقصصا

  كا ػػ  ا لتػػزاـ اػػةر  ف  ػػف قػػ ا اع كتكصػػيةع الاالااػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  اػػ  لاةاػػاؽيضػػةؼ   
 اف نةبيا أق لأةع  ي  البةكايا نةبيا  كتطكي  الل قةع اع الانظا كاةنؿ ار  ـ اف
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يةتاب   ا ا  تاةخ أ ايػا ةاػ ل اةلناػاا ل االااػةع الكطنيػا لبقػكؽ ارناػةف   لػؾ رنػه ياػا  لاػة اف ثـ   
رناػػةف كالتية ػػؿ اػػع اةللاػػؿ   ػػى الااػػتكيةع الاقت يػػا لألاػػـ الاتبػػخم  "الاشػػة ةا فػػب خك اع ا  ػػ  بقػػكؽ ا

و كالاشػػة ةا "فػب أ اػةؿ ل نػػا بقػكؽ ارناػةف  كاقةطاػػا ال  نػا بػكؿ  ايػػع الػنقط الاخ  ػا فػػب ت ػؼ رليةتػهاق
 خكؿ ار اةؿ  اصيتاة ةيةنةع ااتق او ك"القيةـ اخك   نياب فػب  ايػع ا ابػؿ ا اػتل اض الػخك م الشػةاؿ  

ا ا اػػتل اضو ك"تقػػخيـ ايةنػػةع اتةالػػا التكصػػيةع  اػػ ك ا اةلاشػػة ةا فػػب  ا يػػ بتػػىاتػػخ ا اػػف تقػػخيـ الكثػػةنؽ  ا
اةتكاا  كنش  الكثةنؽ التب تباؿ ال تاا التب بخختاة لاة اراـ الاتبخمأ "و ك ياةناػة أيضػة أف تتصػ ؼ   ػى 

 ار  ا اع القةصا لألاـ الاتبخمأبا  النبك الانةا  لخل الاينةع التق يخيا ك 
فػب  ػةـ  وأ الا ةػز  انباػة ى ا  تاػةخ  اػع    ػ الاخايػابص ع  فب قخ كةةنع ال  نا الكطنيا ال زان يا  

الػػخ أف  فلػػع ل نػػا التناػػيؽ الخكليػػا ل االااػػةع الكطنيػػا تبيظةتاػػة  فياػػة يتل ػػؽ الػػخـ تقػػخيـ التق يػػ   2003
ياػن   وأ نػا  كت ػخ  ارشػة م أف الا ةػز الانكم  ك  قع التبيظػةع   ػى صػ بيةع ااث ػب البةكاػا فػب ال  

لبةا ػه بػؽ التصػكيع فػب ل نػا التناػيؽ الخكليػا ل االااػةع الكطنيػا  كالبػؽ فػب الاشػة ةا فػب ا  ػ  بقػكؽ 
 ارناةفأ

  قةاػع ال  نػا 2008فػب ةػةنكف الثػةنب / ينػةي  كتبخيػخان  ا الانط ؽ  كالخ اػ ك  قاػ  اػنكاع كاف    
اػػ م  ااػػة  اتقػػخيـ ط ااػػة ر ػػةخم ا  تاػػةخ الكطنيػػا ال زان يػػا  كفػػؽ اػػة تػػنص   يػػه القكا ػػخ ار  انيػػا الالاػػكؿ

كقخ أا ةتاػة ال  نػا الي  يػا الالنيػا ااػن  ا  تاػةخ  التةالػا ل  نػا التناػيؽ الخكليػا ل االااػةع الكطنيػا  أق لأ 
" للػخـ ااتثةلاػة لااػةخم تكل ا ةز ػة اػع انباػة الا تاػا "  ف  زااػة تقيػيض ااػ 2008فب نياةف / أا يؿ 

 اة ي أ
أف تلػةل   -ع اع البيةظ   ػى ا ةز ػة "أ" اشػةؿ االقػ -كابخم  ةةف يتليف   ى ال  ناكفب  ضكف انا  

الاتاث ا فب ةكناػة  لػـ تقػخـ تق يػ ا اػنكية  اػؿ اقتصػ ع   ػى تقػخيـ ا اك ػا اػف ارنشػطا التػب  أك ه القصك 
  كأناػػػة االااػػػا   يبةااػػػة نػػػص خاػػػتك م أك 2004إلػػػى  ػػػةـ  2002اضػػػط لع ااػػػة فػػػب اليتػػػ م اػػػف  ػػػةـ 

ااػػتكل تلةكناػػة اػػع  ينػػةع بقػػكؽ إضػػةفا إلػػى أف كنبو كأف  ا يػػا تليػػيف أ ضػػةناة تيتقػػ  إلػػى الشػػيةفيا  قػػةن
   كفياة ي ى الض التيصيؿ بكؿ   ق النقةط       ييب اةلة ضأناةف التةالا لألاـ الاتبخم اتخفار
أف تلاػػؿ اشػػةؿ  طنيػػايي يػػا    تاػػتطيع ال  نػػا الك نظػػ ا رنشػػةناة ااك ػػ  قػػ ا  صػػةخ   ػػف الاػػ طا التن -1

 ااتخاـ ك  ى نبك ااتقؿ  كفقة لااةخم اة ي أ
تليػيف  نػي  الا  ػ  كار ضػة  ااقػ يف يػتـ ااك ػ  ا اػـك  نةاػب يصػخ ق الػ ني  لاػخم أ اػع  اػػنكاع  -2

تليػيف  نػي  بػكؿ  2001تشػ يف اركؿ / أةتػكا   10الاػال ف  299-01قةا ا ل ت خيػخأ كيتابػك  الا اػكـ 
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اـ الاالااػب نةػ لؾ ار ضػة  ااقػ يف  كفػؽ انتاػةاتشػة يا لباةيػا كت قيػا بقػكؽ ارناػةف ك ال  نا الكطنيا ا 
  القطةع اللةـ  كالنقةاةع  كال اليةع  كاة إلى  لؾوأ

 ي  أف ااةااـ خاقؿ ال  نا لياع ابخخم  ةاة أف  ا يا الت خيخ لك يا ثةنيا تاع أيضة اني  الط يقا   
 أ2006ةػةنكف اركؿ / خياػػاا   10الاػال ف  444-06اػكاة  نةاػية   قػػـ أم ايصػخا  الاػ طا التنيي يػػا ا  

كيتايز النا  الاتاع فب  ا يا تلييف ار ضة /الا شبيف لا ق ال  نا  اطةاع اتةػتـ ييتقػ  إلػى الشػيةفيا  ةاػة 
أف إ ػػػ ا اع ا قتيػػػة  لياػػػع ال كفػػػا  ك  يػػػتـ ار ػػػ ف اػػػام شػػػةؿ اػػػف ارشػػػةةؿ   ػػػف الشػػػكا   التػػػب يتلػػػيف 

  ةأا ال 
تشػػػ يف اركؿ/ أةتػػػكا   9كت ػػػخ  ارشػػػة م إلػػػى أنػػػه قػػػ ؿ اليتػػػ م اليةصػػػ ا اػػػيف ناةيػػػا الك يػػػا اركلػػػى  فػػػب  

  شا ا  كاص ع ال  نا 14  أم طي ا 2006ةةنكف اركؿ / خيااا   10كاخايا الك يا الثةنيا  فب  2005
  ـ   ق الاية قا  تاػتييخ اػف ا  تاػةخ اة    ـ أناة لـ تةف اك كخم قةنكنية  كظ ع طةاف النةبيا اللا يا  نش

 الاانك  اف ل نا التنايؽ الخكليا ل االااةع الكطنياأ
أف ال  نػػا   تتلػةكف اػع النظػػةـ  بظػع اللخيػخ اػف الانظاػػةع الخكليػا كالاب يػا الالنيػػا ابقػكؽ ارناػةف  -3

كلػػـ تاػػاـ  اشػػةؿ ااػػتقؿ  فػػب الػػخكلب لباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف ااػػة يةيػػب  إ  لػػـ تقػػخـ ال كاػػةع اكثقػػا بقيقيػػا  
و كل نػا انة ضػا 2007 ا يا ااتل اض التقة ي  الخك يا القةصا اةل زان   اف قاػؿ ل ػةف بقػكؽ ارناػةف  

  أم ا تاػػةـ ف  كلػػـ تلػػةوأ كلػػـ تقػػـ قػػط    ػػى ك ػػه القصػػكص  انشػػ  ا بظػػةع  ػػ ق ال  ػػ2008التلػػ ي   
 الكطنب أك ت خ   ياةألتكصيةع الاينةع الانشام ااك   الة خاع    ى الااتكل 

كاػػع  لػػؾ  لػػـ ييػػٌكع  نػػي  ال  نػػا ف صػػا كابػػخم  ل طلػػف فػػب اصػػخاقيا  اػػؿ االااػػةع اراػػـ الاتبػػخم   
التاػػ ا   ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  الال كاػػةع التػػب قػػخاتاة ل نػػا بقػػكؽ ارناػػةف ااناػػة "اقت قػػةع كااػػلا النطػػةؽ  اػػف 

 ػ ق الاالااػةع  اصػخاقيا الػخكاـ إلػى تقػكيضاػلى   ػى  ةاػةالتاػ ي "أ "صنع القيةؿ  تنػخ ا ضػاف  ا يػةع 
صػ   أف ال  نػا "كقيػع فػب صػؼ إ  ةع الق ف الاةضب  يتالينال زان  إاةف بيف كقكع الا ةز  الا ك ا فب 

 أ ار  ة  كاةنخته فب ب اه ضخ ال زان  "
الاقػػ    ال  نػػا تكصػػيةتاة إلػػى البةكاػػا  كفػػؽ اػػة يي ضػػه   ياػػة كا ااػػة  اضػػ ك م تك يػػه خ ػػكم إلػػىتقػػخـ  كلػػـ

زيػة م الػا خ    ػـ  اػف أ ػؿابة ع ار خاـ اخكف ابةةاػا   القةص الالنب اةلتل ي  كالاق   القةص الالنب
  "ةيػػؼ يط اػػكف انػػة أةثػػ  اػػف اػػ مأ كفػػى  ػػ ا الاػػيةؽ  أ  ػػف  نػػي  ال اليػػا ط ػػ   ػػ ق ال اػػةع زيػػة م ال زانػػ 

زيػة م ال زانػ إ ال زانػ  لياػع ةكقػة  اتبػخم  انػخكايف اػف ل نػا اراػـ الاتبخيخ التة يا ال م اكؼ ناػا  فيػه ل
 " أةف رم شقص خقكله  فب أم لبظايا
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  تا ؾ ال  نا الكطنيا ا اتشة يا لباةيا كت قيا بقكؽ ارناػةف أم ك ػكخ فػب الا ػةؿ الل نػب  اةاػتثنة   -4
انب   ػى شػاةا ك   تا ؾ كاةنؿ نش  قةصػا ااػة اػة  ػخا اكقلاػة الاػخ أالايةنةع التب يصخ  ة النةطؽ اةاااة

كالػػ ل اػػ  ةف اػػة اقتيػػى تاةاػػة اػػف   ػػى الشػػاةا كانػػ  اخايػػا  ػػةـ   2007ا نت نػػع  الػػ م أنشػػئ فػػب  ػػةـ 
كةػةف  ص ا فب ا ػةؿ اقتصةصػاةأ عأم خ ااةع  اأك تقـ انش  ايةنةع أك تص يبةع ةتةايا     كلـ2010

   يػ  أناػة لػـ تقػخـ ك  تق يػ  كابػخ   نا  كفقػة لنظةااػة اراةاػب  أف تنشػ  تق يػ ا ةػؿ اػناال يتليف   ى   ق 
 طي ا ااع انكاع ةةا اأ

  تقػيـ ال  نػػا أم   قػػةع اػػع الانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا الااػػتق ا  أك اػػع ااث ػػب االااػػةع الػػخفةع  ػػف  -5
    ػ كم   ػى ااتنة اػة  ػف  قػخ أكبقكؽ ارناةف فب ال زان   ك  ت ػ م أم تاػةخؿ اػع  ي  ػة اػف ارطػ اؼ 

 أأك نخكاع أك ك    اؿ  ف بقكؽ ارناةف خ ااياع أك ب قةع تنظيـ ا تاة ة
ال  نا أم ا تاةـ رم تكصيا اف التكصيةع الصةخ م  ف ل نا بقكؽ ارناةف فياة يتل ػؽ ااااػةم  لـ تل -6

إ  أناػػة رثػػ ع  ػػخـ نشػػ ق  كاةتييػػع بػػة ع ا قتيػػة   كاػػ  ـ أناػػة أ ػػخع تق يػػ ان  ػػف ظػػة  م ا قتيػػة  القاػػ م 
 أ إلى  ني  ال ااك يااي اةؿ ناقا انه 

أاػػ   نػػي  ال ااك يػػا  اػػخ اللزيػػز اكتي يقػػا البةكاػػا اي ػػخاخ اشػػ كع    2011كفػػى انتصػػؼ  ػػةـ       
قػػةنكف ياػػخؼ إلػػى تػػخ يـ أاػػ  ال  نػػا ا اتشػػة يا لبقػػكؽ ارناػػةف القةنكنيػػا كاصػػخاقيتاة   ػػى الصػػػليخ 

إلى تلزيز ال  نا اشقصيةع كطنيا ااتق ا كقاػ ا  كخ ى  اياة لخل انظكاا اراـ الاتبخم أالخكلب    
إلػػػى  ةنػػػ  ااث ػػػب الا تاػػػع الاػػػخنب كاقت ػػػؼ    زانػػػ ييف أ ضػػػة  فػػػب انظاػػػةع خكليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف

ب يلةػػ  ار ايػػا التػػاشػػ كع القػػةنكف الاػػ ةك  ف إ ػػخاخ   ػػى أكأةػػخ الػػ ني  ال زانػػ م  الاينػػةع كار اػػزم أ
تكلياة ال زان  لااػالا بقػكؽ ارناػةف  اشػي ان إلػى أف الشػل  ال زانػ م الاتااػؾ اقياػه القةصػا خفػع ثانػة 

ا اػتق ؿ يضػع بػؽ الاػكاطنيف فػب الة ااػا  نيػؿه فػب الب يػا كاػة انيػؾ الػخ اة ظة اف أ ؿ اات  ةع بق
  أكالتنايا كاراف فب صخا م اركلكيةع

 :مصر  -المجمس القوم  لحقوق اإلنسان سابعًا: 

تػػػخ ك إليػػػه الااػػػةخم الاتل قػػػا فػػػى ضػػػك  اػػػة    6771لاػػػنا  71قػػػةنكف  قػػػـ الأنشػػػئ الا  ػػػ  ااك ػػػ   
  كاػػة 6771الاالااػػةع الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف التػػى أق تاػػة ال اليػػا اللةاػػا لألاػػـ الاتبػػخم فػػى اػػنا  اكضػػع

ت ػؾ الاالااػةع أةخ   يه الاالتا  اللةلاى لبقكؽ ارناةف فى الانا  اتاة اف أ ايا الػخك  الاٌنة  الػ ل تالخيػه 
اقت بػػه  اػػاؽ أف   كاػػة ق الاينػػةعا الاػػالتا  اػػف تقكيػػا  ػػػكاػػة خ ػػة إليػػه  ػػ  فػػى ت قيػػا بةلػػا بقػػكؽ ارناػػةفأ
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ؿ ل االااػػةع الكطنيػػا الاشػػة  اػػف  نةصػػ  أك الػػةيي  لػػألخا  اليلػػة 6776ا  تاػػةع الػػخكلى فػػى اػػة ي  اػػنا 
  كتبخيخ اقتصةصةتاة كا طةتاة   ى نبػك ةػةؼ   كتياػي  الكصػكؿ التنيي ل كالاةلى كأ ااة ااتق لاة  إلياة

يي يا لاػة اػف بيػ  الاػكا خ كالايةػؿ الػكظييى الالػةكف   كضػاةف التلػةكف إلياة كالل ـ ااة   كتكفي  الةية م التن
  ايناة كايف ار ازم البةكايا ك ي  ة أ 

  كتبقيقػػةن لػػه   خفلػػةن فػػى ضػػك  اػػة تقػػخـ القػػةص اػػةلا    القػػكاى لبقػػكؽ ارناػػةف قػػةنكفالأ ػػخ  كقػػخ 
اصػػػ  الػػػخانـ   ػػػى ااػػػةي م أبػػػخ   الخياق اطيػػػا   كا  اػػػة  ل شػػػ  يا الخاػػػتك يا   كانط قػػػةن اػػػف بػػػ ص ملااػػػي  

فيلػا فػى بتػؿ اةةنػا   ت ػؾ التػى تتلزيػز باةيػا بقػكؽ ارناػةف   التطك اع اللةلايا فى ا ةؿ ت ايا كتنايػا ك 
   اش ؼ ارناةف كارناةنيا أ كا تزاز ة بضة تاة كتة يقاة الل يؽ   كايةاتاة   ابةـ  اص  فة 

اػػةف   ااتةػػة  تلزيػػز كتنايػػا باةيػػا  ػػػ ق البقػػكؽ   إنشػػة  ا  ػػ  قػػكاى لبقػػكؽ ارنالقػػةنكف اػػتاخؼ اك  
كت ايا قيااة   كنش  الك ى ااة   كارااةـ فى ضاةف ااة اتاة     ى أف يتاع   ا الا    ال خيخ ا    

اػػػف الخاػػتك    التػػػى  ل ػػػع اػػػف اقتصةصػػػةع ا  ػػػ  الشػػػك ل  671الشػػك ل   ااػػػتاخا ن ااػػػة ك خ فػػػى الاػػػةخم 
اباةيا الاقكاػةع اراةاػيا ل ا تاػع كقياػه الل يػة كالبقػكؽ كالب يػةع   كالكا اػةع  خ ااا كاقت ا  اة ي اق ةيي ن 

  اللةاا أ 

 يقتص الا    ااة ياتى   :اخ صاصات المجمس  -1
 كضع قطا  اؿ قكايا لتلزيز كباةيا بقكؽ ارناةف فى اص    كاقت ا  كاةنؿ تبقيؽ   ق القطاأ -أ 
بقكؽ ارناةف كخ ااة تقخيـ اقت بةع كتكصيةع إلى ال اةع الاقتصا فى ةؿ اة اف شانه باةيا  -    

 نبك أفضؿ أ   ىكتطكي  ة 
ااخا  ال أل كالاقت بةع كالتكصيةع ال زاا فياة يل ض   يه أك يبةؿ إليه اف الا طةع كال اةع   -ا  

 الاقتصا اشاف الااةنؿ الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ
بةلا اة ي ل الا    إبةلته اناة إلى  اةع  ت قى -خ   الشةةكل فى ا ةؿ باةيا بقكؽ ارناةف كخ ااتاة كا 

  أك تاكيتاة كب اة اع نيا الكا اا ارتاةعا قتصةص اع اتةالتاة أك تاصي   كل الشاف اةر  ا اع القةنك 
 ال اةع الالنيا أ

ابقكؽ ارناةف كالتقخـ إلى ال اةع الالنيا  اتةالا تطايؽ ا تيةقيةع كالالة خاع الخكليا الاتل قا -ق
 اة قت ابةع كالا بظةع كالتكصيةع ال زاا لا اا التطايؽ أ
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اـ فى تبقيؽ أ خاؼ ابقكؽ ارناةف فياة يا اكال اةع الخكليا كالكطنيا الالنيالتلةكف اع الانظاةع  -ك
   قتاة اه أ االا    كتناي

ا ق يايا كالخكليا الالنيا  ةعالابةفؿ   كفى ا تاة ةع الانظا ىالاشة ةا ضاف الكفكخ الاص يا ف -ز 
 اباةيا بقكؽ ارناةف أ

ل ةف كأ ازم بقكؽ ارناةف    ىت تـز الخكلا اتقخيااة خك يةن إلارااةـ اةل أل فى إ خاخ التقة ي  التى  - 
 ال اةع فى   ا الشاف أ قكفى ال خ   ى ااتياة اع     تطايقةن  تيةقيةع خكليا

التنايؽ اع االااةع الخكلا الالنيا ابقكؽ ارناةف   كالتلةكف فى   ا الا ةؿ اع الا    القكاى  -ط
 ل ا أم   كالا    القكاى ل طيكلا كاراكاا ك ي  ة اف الا ةل  كالاينةع  اع الشافأ

ال اةع اللاؿ   ى نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف كتك يا الاكاطنيف ااة ك لؾ اة اتلةنا اةلاالااةع ك  -ل
 الاقتصا اشنكف التل يـ كالتنشنا كار  ـ كالتثقيؼ أ

 قخ الاالتا اع كالنخكاع كب قةع النقة  فى الاكضك ةع الاتل قا ابقكؽ ارناةف أك فى اربخا   اع  -ؾ
 الص ا ااة أ

ر خاخ تقخيـ الاقت بةع ال زاا لخ ـ القخ اع الاالاايا كالينيا فى ا ة ع بقكؽ ارناةف ااة فى  لؾ ا -ؿ
 تاة يا الينى كالتخ ي  ل لةا يف فى االااةع الخكلا  اع الص ا اةلب يةع اللةاا كاةلبقكؽ ا قتصةخيا كا 

 تاـ أ كالثقةفيا ك لؾ ل فع ةية
 إصخا  النش اع كالا  ع كالاطاك ةع الاتص ا اا خاؼ الا    كاقتصةصةته أ -ـ
بقكؽ ارناةف   ى الااتكل البةكاى إصخا  تقة ي   ف أكضةع كتطك   اكخ اص  فى ا ةؿ  -ف

 كار  ى أ 
 
 العضوية واالج ماعات فى المجمس:-2

اف  ني   يتةكف  ةةف الا    كفقة لقةنكف إنشةنه  2011إلى اة    2004ق ؿ اليت م اف فا اي     
كنةنػػ  كقااػػا ك شػػ يف  ضػػكا ااػػف لاػػـ قاػػ م كا تاػػةـ اااػػةنؿ بقػػكؽ ارناػػةف  يػػتـ تلييػػناـ اػػف قاػػؿ ا  ػػ  
الشك ل لاخم ث   انكاعأ كي تاع الا    اخ كم اف  نياه ا م   ى ارقؿ ةػؿ شػا  ك ة اػة خ ػع البة ػا 

ث ػػ  ار ضػػة    ػػ ا كتصػػخ  إلػػى  لػػؾ  كتةػػكف خ ػػكم الا  ػػ  ل  تاػػةع كا اػػا فػػب بةلػػا ط ػػ   لػػؾ اػػف قاػػؿ 
 ق ا اع الا    اا  ايا أصكاع ار ضة  البةض يف  كفب بةلا التاةكم ي    ال ةن  ال م انه ال ني أ

  كقيػػةـ الا  ػػ  ار  ػػى ل قػػكاع الااػػ با ابػػؿ ا  اػػى الشػػل  كالشػػك ل  2011ينػػةي   25ك قػػ  ثػػك م  
اي ػػةخم  -نةنػػ   نػػي  ا  ػػ  الػػكز ا   -ىاػػف اراػػتة  الػػخةتك    ػػى الاػػ ا 2011لاػػنا  5صػػخ  القػػ ا   قػػـ 
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أيااػة أك ل يت م الاةقيا اف اخته القةنكنيا لبيف إنتقة  ا  ػ  الشػك ل تشةيؿ الا    القكاى لبقكؽ ارناةف 
بي  أانخع  نةاا الا    ل خةتك  اط    ةلى كانص  نةنػ  الػ ني  لألاػتة  اباػخ فػةنؽ   كضػـ   أق  

   ضكا  خيخاأ  15ضكا اناـ أةث  اف   25الا    ال خيخ فى  ضكيته نبك 
 
 : الييكل ال نظيمى والفنى لممجمس-3

   فىأ ازم الا    بخخ القةنكف كال نبا القةصا اةلا    

ى باف اي   ايع أ اةله   كيقتص اةلتبخ  اةاـ الا    كارش اؼ   ونائبو :  س المجمسيرئ - أ
خا  اةته   كضاطاة ك  ك نةاا كياث ه أاةـ القضة  كفى ص ته اع الةي  أ الانةقشةع  كط   اة  م  ا 

ي كز ل ني  الا    خ كم أيا ل نا اف ل ةف الا    ل نلقةخ لاب  اكضكع ةاة  يالق  ال أل فيه أ
يقتص  ني  الا    اةقتية  اف ك  ي ل أ ايته   كيتكلى  نةاا   اةع ال  ةف التى يبض  ة أ

يبؿ نةن   ني  الا    ك  النيا ابقكؽ ارناةف أياثؿ الا    فى الابةفؿ كالانظاةع الخكليا ال
كيشةؿ  ي كز ل  ني  تيكيض نةن  ال ني  فى الض اقتصةصةتهأ  ك ابؿ ال ني  فى بةلا  يةاه 

  فى و 6766كبتى   يكليك  6771الخةتك  اط    ةلى انص   ني  الا    اخ ا اف فا اي  
كزي   –أباخ ةاةؿ أاك الا خ الخةتك   تلةق    ى انص  نةن   ني  الا    ةؿ اف بيف 

 ني   –  كالااتشة  اقاؿ شةة   6767كبتى اة    6771فى اليت م اف فا اي   -الشاة  ارااؽ
إلى اة    6767فى اليت م اف اة    –ابةاا النقض ك ني  الا    ار  ى ل قضة  ارااؽ 

الل ايا لبقكؽ  كزي  ار  ـ ارااؽ كال ني  الاةاؽ ل انظاا -  كاراتة  / اباخ فةنؽ6766
 أ و6766كبتى  يكليك  6766ارناةف ان  اة   

 خخ اف ال  ةف الخاناا  ى  نبا الخاق يا ل ا    شةؿكفقة ل اةخم الثةانا اف ال :  المجان النوعية  -  
  - ل نا البقكؽ ا قتصةخيا أ - ل نا البقكؽ ا  تاة يا أ - ل نا البقكؽ الاخنيا كالايةايا أ  

 ل نا الشةةكل أ - أل نا الل قةع الخكليا - ل نا الشنكف التش يليا أ - ل نا البقكؽ الثقةفيا أ

  ةاة الث ثيف  ايال ا    إنشة  ل ةف خاناا أق ل اف أ ضةنه اق ا  يصخ  اا أ ةزع  اع الاةخم ك  
ل ةنةن اتقصصا تتكلى خ ااا قضةية قةصا  كت فع إليه تكصيةتاة  –ا اع النصة   –أف له أف يشةؿ 

 ككفقة لت ؾ ار ةزم أنشة الا    ل نا قةصا اةلكبخم الكطنيا   كل نا قةصا اةلتلخي ع الخاتك يا اشاناة 
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خا م ال  اةع ك  ض تقتة  ةؿ ل نا فى أكؿ ا تاةع لاة أاينةن يتك كالقةنكنياأ ك  لى الخ كم إلى ا تاة ةتاة كا 
 تكصيةتاة   ى الا    أ كيةكف اقتية ق لاخم انا  ي  قةا ا ل ت خيخ أ 

تبخخ ال  ةف ا اا   ا اة كفقةن ل قطا اللةاا ل ا    كتقكـ ات تي  أكلكيةتاة كتبخيخ الاكضك ةع التى ك 
يقكـ أايف ال  نا اكضع  خكؿ أ اةؿ ك ؾ ل ا    أ تبتةا إلى خ ااا فى نطةؽ اقتصةصاة كتقخـ ايةنةن ا ل

أيةـ   ى أف يتـ إقطة  اراةنا اللةاا  اا تاة ةتاة كتك يه الخ كاع ر ضةناة قاؿ اك خ ا  تاةع اث ث
يبؿ أةا  أ ضة  ال  نا البةض يف انةن ابؿ أايف ال  نا فى بةلا ك  ل ا    ا خكؿ ار اةؿ ا اع الاخمأ

ا   ى ا يا ا تاة ةع ال  ةف كض ك م تكاف  نصة  اليف لصبا ا  تاةع ك ك كأةخع ال نب  يةاه أ
اا  ايا ار ضة  البةض يف  ك نخ التاةكل ي    ال ةن  ال ل إ  تصخ  ق ا اتاة   بضك  ث ثى أ ضةناة ك 

يب   ابض  لةؿ ا تاةع ل نا يخكف فيه أااة  ار ضة  البةض يف كالةةنايف كا قص ك  انه ارايفأ
ق ا اتاة  إ اةؿ  ى ال  نا  كأك اع ال نبا  قشةع كالق ا اع   كيكقله أايف ال  نا كأايف ا  ة أالانة

ك  تلتا  ق ا اع ال  ةف   كتكصيةتاة القتةايا فى الاكضكع الاط ك  إلى الا     تقة  اة ي اق اشاناة 
إ ةختاة إلى ال  نا لازيخ اف الخ ااا أك كتكصيةتاة ناةنيا إ  الخ اكافقا الا      ياة  كل ا    تلخي اة أك 

  فضاة أك إ  ة  نظ  ة فى   اا اقا ا أ

ل  ةف أف تط   خ كم أل اف الاقتصيف ل اتاةع إلى اة يخلى اه اف إيضةبةع كأ ةزع ال نبا 
أك ال كاةع أك ايةنةع فى أبخ الاكضك ةع التى تخقؿ فى اقتصةصاة كلاة أف تط   اف ال اةع 

ل  ةف ةاة أ ةزع  أ البةكايا فى شاف ااالا ال كضا   ياة الايةنةع كالااتنخاع القةصا البةكايا ك ي 
أف تاتليف فى أخا   ا اة اا اةز الاب  الل اى كاةل اليةع  ي  البةكايا اللةا ا فى ا ةؿ بقكؽ ارناةف 

 ةع الانكطا ااة   ل اتلةنا اقا اته  نخ اب  أل اف الاكضك ت اق أ  ن   ةاة ي كز لاة أف تاتليف ااف 
ي كز ل  ةف أف تشةؿ اف ايف أ ضةناة ا اك ةع  اؿ أك ل ةنةن ف  يا ك  خكف أف يةكف له بؽ التصكيع أ

 فى لةؿ  ضك اف أ ضة  الا    أف يقتة  ال  نا التى ي   ك تة ؼ اااةـ الينا ااة تقتص اه أ
ك ةع اتقة اا اف بي  اللخخ كالية  يا ا نضاةـ إلياة     ى أ  تقؿ ب يا ا قتية  اتشةيؿ ال  ةف فى ا ا

ي     ى ةؿ  ضك أف ينضـ إلى ل نا كابخم اف ال  ةف الخاناا   ى ارقؿ   ك  ي كز له ا نضاةـ ك  أ
  .إلى أةث  اف ل نتيف
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 كفياة ي ى ايةف اا ق ال  ةف كاقتصةصةتاة  

كالايةايا اةؿ اة اف شانه تلزيز كتنايا تقتص ل نا البقكؽ الاخنيا  ل نا البقكؽ الاخنيا كالايةايا  -
 بقكؽ ارناةف الاخنيا كالايةايا فى اص    كتتكلى   ى ك ه القصكص اةي ى  

  كضع اقت بةع كتكصيةع ل ا    لتقخيااة إلى ال اةع الاقتصا فى ةؿ اة اف شانه باةيا
 بقكؽ ارناةف الاخنيا كالايةايا أ

 بةؿ إلياة اف  ني  الا    أك نةن  ال ني  أك اف إاخا  ال أل فياة يل ض   ى ال  نا أك ي
ل نا الشةةكل أك اف أيا  اا تقتص اااةنؿ بقكؽ ارناةف الاخنيا أك الايةايا اكا  أةةنع 

  اا بةكايا أك  ي  بةكايا   خكليا ةةنع أك إق يايا أك كطنياأ

  قت ا  اتةالا تطايؽ ارتيةقيةع كالالة خاع الخكليا الاتل قا اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا كا 
 التكصيةع ال زاا لا اا تطايقاةأ

  إاخا  ال أل فى إنضاةـ اص  إلى ارتيةقةع الاتل قا اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا كا ا لا
التبيظةع التى تةكف اص  قخ أاختاة   ى الض نصكص ارتيةقيةع التى ااؽ أف انضاع إلياة 

 ك لؾ اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكلياأ

 ااا القكانيف الاتل قا اااة اا البقكؽ الاخنيا كالايةايا   كتقخيـ الاقت بةع   اةلتنايؽ اع خ 
 ال  نا التش يليا لتطكي  ة   ى نبك يلزز اشة ةا الاكاطنيف فى البيةم اللةااأ 

اةؿ اة اف شانه باةيا كتلزيز البقكؽ الثقةفيا لإلناةف  كضاةف  تقتص ل نا البقكؽ الثقةفيا  -
ال  نا اا   ق البقكؽ  كة لؾ نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف اصيا  ةاا كت ايا قيااةأ كتتكلى ااة  

   ى ك ه القصكص اة ي ى  

  الاشة ةا فى كضع القطا القكايا لباةيا كتلزيز بقكؽ ارناةف فى اص  كا  خاخ اقت بةع
 كتكصيةع الا    لباةيا بقكؽ ارناةف الثقةفياأ

  اخا  ال أل  فى اخل التقخـ فى ااة اا البقكؽ الثقةفيا فى اص أخ ااا كتقييـ كا 

  ا ا لا الضاةنةع القةنكنيا لااة اا البقكؽ الثقةفيا كاقت ا  التكصيةع الانةااا ك لؾ اةلتنايؽ
 اع ال  نا التش يلياأ
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  اتةالا قضةية ال أل اللةـ  اع الص ا ابقكؽ ارناةف الثقةفيا  قةصا فياة يتل ؽ اب يا اراخاع
 الينىأارخاى ك 

  الااة اا اةل أل فى إ خاخ التقة ي  التى ت تـز اص  اتقخيااة إلى الانظاةع الخكليا ااقتضى
 ا تيةقيةع الانضاا إلياة  ك لؾ اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكلياأ

  إاخا  ال أل فى انضاةـ اص  إلى ا تيةقيةع الاتل قا اةلبقكؽ الثقةفيا لإلناةف كا ا لا اة تةكف
أاخته اف تبيظةع   ى الض نصكص ا تيةقيةع التى ااؽ أف انضاع إلياة ك لؾ  اص  قخ

 اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكلياأ

  اتةالا تطايؽ ا تيةقيةع كالالة خاع الخكليا التى انضاع إلياة اص  كالقةصا اةلبقكؽ الثقةفيا
 لإلناةفأ

 ع بقكؽ ارناةف فى اص  ك فلاة الااة اا فى إ خاخ التقة ي  التى يقخااة الا     ف أكضة
 ل  اةع الاقتصاأ

     إاخا  ال أل فياة يبةؿ إلى ال  نا اف ال اةع البةكايا ك ي  البةكايا أك اف  ني  الا
 كنةن  ال ني  اشاف نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف أك باةيا البقكؽ الثقةفيا لإلناةفأ

   ةةفا الا ة عأ بقكؽ ارناةف فىثقةفا تنظيـ خك اع كا اا  لتل يـ كنش 

 تقييـ انة   التل يـ كا اا  ار  ـ   ى أف تتضاف نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف أ 

تنايا ك  ا اةؿ اة اف شانه باةيا ك تلزيز تقتص ل نا البقكؽ ا قتصةخي ل نا البقكؽ ا قتصةخيا  -
 -بقكؽ ا ناةف ا قتصةخيا ك تتكلى   ى ك ه القصكص 

  القكايا لباةيا ك تلزيز بقكؽ ا ناةف فى اص  ك ا خاخ اقت بةع ك الاشة ةا فى كضع القطا
تكصيةع الا    لتقخيااة ل  اةع الاقتصا فى ةؿ اة اف شانه باةيا بقكؽ ا ناةف 

 ا قتصةخياأ

   ااخا  ال أل فياة يبةؿ الياة أك يل ض   ياة اف ال اةع البةكايا أك اف  ني  الا    أك نةن
 التى تتل ؽ اةلبقكؽ ا قتصةخيا ل ناةفأ ال ني  فى شاف الاكاضيع

 الاص ل اف بي  ااتكل الخقؿ ك ارالة  ككضع  ناةفخ ااا اركضةع ا قتصةخيا لإل
 اقت بةع ك تكصيةع ل ا    فى   ا الصخخ لتقخيااة الى ال اةع الاقتصاأ
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 ف  فع ة يضاخ ااا التش يلةع ا قتصةخيا اةلتلةكف اع ال  نا التش يليا ااخؼ تطكي  ة اا
لى البخ ال ل يبقؽ الالةيي  الخكليا لبقكؽ ا ناةف إناةف الاص ل الااتكل ا قتصةخل لإل

 ا قتصةخياأ

  اتةالا تطايؽ ا تيةقيةع ك الالة خاع الخكليا الاتل قا ابقكؽ ا ناةف ا قتصةخيا ككضع
 ع الخكلياأالا بظةع ك التكصيةع ال زاا لباف تطايقاة ك  لؾ اةلتنايؽ اع ل نا الل قة

 التك يا اةلبقكؽ ا قتصةخيا ك  لؾ اةلتنايؽ اع ال  نا الثقةفياأ 

 الااة اا فى ا خاخ التقة ي  التى يقخااة الا     ف أكضةع بقكؽ ا ناةف فى اص أ 

تقتص اةؿ اة اف شانه تلزيز كتنايا بقكؽ ارناةف ا  تاة يا اف  ل نا البقكؽ ا  تاة يا  -
 ع كااةف ك اؿ   كاةل ا ا ضاةف بيةم ا تاة يا ة ياا تتيؽ اع اكاثيؽ تل يـ كصبا كنقؿ كاكاص

 بقكؽ ارناةفأ كتتكلى ال  نا   ى ك ه القصكص اة ي ى  

  الاشة ةا فى كضع القطا القكايا لباةيا كتلزيز بقكؽ ارناةف فى اص  كا  خاخ اقت بةع
  تاة يا ك لؾ لتقخيااة كتكصيةع ل ا    فى ةؿ اة اف شانه باةيا ك  ةيا بقكؽ ارناةف ا

 ل  اةع الاقتصاأ

  إاخا  ال أل فى الاكاضيع الاتل قا ابقكؽ ارناةف ا  تاة يا كالتى تبةؿ إلياة أك تل ض   ياة اف
 ني  أك نةن  ال ني  أك اف ل نا الشةةكل أك اف أل  اا تقتص اااةنؿ بقكؽ ارناةف 

 أكطنيا و -إق يايا  -خكليا  - ي  بةكايا  -ا  تاة يا اكا  ةةنع  اا  بةكايا 

  اتةالا تطايؽ ا تيةقيةع كالالة خاع الخكليا الاتل قا ابقكؽ ارناةف ا  تاة يا ككضع الاقت بةع
 كالتكصيةع كالا بظةع ال زاا لا اا تطايقاة ك لؾ اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكليا أ

 ةلبقكؽ ا  تاة يا   كا ا لا التبيظةع إاخا  ال أل فى انضاةـ اص  إلى ا تيةقيةع الاتل قا ا
التى تةكف قخ أاختاة اص    ى الض نصكص ا تيةقيةع التى ااؽ أف انضاع إلياة ك لؾ 

 اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكليا أ

  خ ااا القكانيف الاتل قا اةلبقكؽ ا  تاة يا كتطكي  ة ااة يالةخ   ةيا   ق البقكؽ ك لؾ اةلتنايؽ
  يليا أاع ال  نا التش
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  الااة اا فى إ خاخ التقة ي  التى يقخااة الا     ف أكضةع بقكؽ ارناةف فى اص  ك فلاة
 ل  اةع الاقتصا أ

  الااة اا اةل أل فى إ خاخ التقة ي  التى ت تـز اص  اتقخيااة إلى الانظاةع الخكليا ااقتضى
 يا أا تيةقيةع الانضاا إلياة أ ك لؾ اةلتنايؽ اع ل نا الل قةع الخكل

  التك يا اةلبقكؽ ا  تاة يا لإلناةف كتخ ي  اللةا يف فى االااةع الخكلا  اع الص ا اةلبقكؽ
 ا  تاة يا ااخؼ  فع ةية اتاـ ك لؾ اةلتنايؽ اع ال  نا الثقةفيا أ

التب ك  نهقةنكف إنشة ل اةخم الثةانا اف ـ إنشة  ل نا الشةةكم اةقت ا  اقخـ الب الا    كفقةت ل نا الشةةكل  -
 اايه ث ثب أ ضةنه كتـ إنشة  ال  ن  اق ا  ا ا لؾ  ف يصخ أل ةف ا ةن  ال  ةف الخاناا   ب  اابع اينشة 

 بخخع الاةخم كقخ  اي اةع أصكاع ار ضة  6771 اي  فا 61اتة يا 

 انياةنتاةؾ بقكؽ ا ناةف الاخ اةص قب الشةةكم القتاقتصةصةتاة فب   ل ا    و اف ال نبا الخاق يه 61 
لب ال اةع إيقاة كتكثيقاة لب الا    الخ تبقإالشةةكم التب ت خ  ابةلا  كا  كالثقةفي اكا قتصةخي اكالايةاي
فضؿ أقيةـ ال  نا اا ق الاااا   ب  اكفة  ي اكلضاةف ا   ك لؾ فب ضك  تك ياةع الا   أ االاقتص
 و اف ال نبا إنشة  اةت  الشةةكلأ61  مف ق  ع الاةخك ه ااة

 تقتص ال  نا اةللاؿ   ى  البقكؽ التش يليا  ل نا -

  الاشة ةا فى كضع القطا القكايا لتلزيز كباةيا بقكؽ ارناةف فى اص  كا  خاخ
 اقت بةع كتكصيةع ل ا    لتقخيااة ل  اةع الاقتصا أ

  ا ا لا التش يلةع القةناا كالتكصيا اتنقيتاة ااة يقةلؼ أك يتلة ض اع ااةخم بقكؽ
 ارناةفأ

   التش يلةع التى تاخؼ الى خ ـ كباةيا بقكؽ ارناةف أاقت ا 

 ألق ا اع  اع الص ا اا خاؼ الا   إاخا  ال أل فى اش ك ةع القكانيف كال كان  كا 

  الااة اا اةل أل فى إ خاخ التقة ي  التى ت تـز اص  اتقخيااة إلى الانظاةع الخكليا
التى تةكف اص  قخ أاختاة   ى ااقتضى ا تيةقيةع الانضاا إلياة كا ا لا التبيظةع 
 الض نصكص ا تيةقيةع التى ااؽ أف انضاع إلياة أ
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   الااة اا فى إ خاخ التقة ي  التى يقخااة الا     ف أكضةع بقكؽ ارناةف فى اص
 ك فلاة ل  اةع الاقتصا أ

 اخؼ ال  نا إلى تنيي   خم ااةـ اف أا ز ة ت ل نا الل قةع الخكليا  -    

  كضع القطا القكايا لتلزيز كباةيا بقكؽ ارناةف فى اص  كا  خاخ الاشة ةا فى
 اقت بةع كتكصيةع ل ا    كتقخيااة إلى ال اةع الاقتصاأ

  تكطيخ ال كااط اةلانظاةع الخكليا كارق يايا اللةا ا فى ا ةؿ بقكؽ ارناةف أ 

  الاشة ةا فى ارنشطا الخكليا ال اايا لخ ـ بقكؽ ارناةف أ 

   ؼ تلزيز كابت اـ بقكؽ ارناةف  اع   ى الااتكل الخكلى كارق ياى ااختنظيـ الاالتا
 اب  الاكضك ةع الاثة م   ى الاةبا الخكليا كالاتل قا ابقكؽ ارناةف أ ك 

  ض كتب يؿ التقة ي  الخكليا الصةخ م  ف الانظاةع الخكليا أك  اليةع بقكؽ ارناةف  
 ا قت ابةع كالتكصيةع اشاناة أ الاتل قا اتقييـ بقكؽ ارناةف فى اص  أ ككضع 

  التل يؼ اةلا    كأ خافه كنشةطه لخل الانظاةع الخكليا أ 

  إاخا  ال أل فى شاف انضاةـ اص  إلى اتيةقيةع بقكؽ ارناةف كاتةالا تنيي  ا تيةقيةع
الخكليا  كا ا لا اة تةكف قخ أاخته اص  اف تبيظةع   ى الض نصكص ا تيةقيةع 

 الانضاا إلياةأ 

 لااة اا اةل أل فى إ خاخ التقة ي  التى ت تـز اص  اتقخيااة إلى الانظاةع الخكليا ااك   ا
 ا تيةقيةع الانضاا إلياةأ

 

 :مشروعات ووحدات المجمس القومى لحقوق اإلنسان وأنش  يا -ج

يلخ الاةت  ب قا الكصؿ ايف الاكاطنيف الاص ييف ك ال اةع البةكايا الاشةك    اةت  الشةةكل -
فب بقاة  ك لؾ ل تقييؼ اف الاشة ع اليكايا كالالةنةم كالتظ اةع التى تكا ه الاكاطنيف الاص ييف اشةف 

ناةفخ نيؿ بقكقاـ  ارناةنيا اراةايا خ كيقتص اةت  الشةةكل ات قى الشةةكل القةصا اةنتاةؾ بقكؽ ار
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كيقكـ ايبةلا الشةةكل التى ت خ إليه الخ تبقيقاة كتكثيقاة إلى ال اةع الاقتصا ك لؾ كفقة لاة نص   يه 
 قةنكف الا    الالاكؿ اهأ

ا   ى الاكاطنيف   البضك  الشقصى  الا يخ   اات ـ الشةةكم اةؿ الااؿ الاتةبا تياي  كيتـ 
تةاةلاة اف ق ؿ يب و كفى بة ع  خـ تكاف  الال كاةع يتـ  ااالا يخ ا لةت كنب   ا تصةؿ الاةتاليةة    

ال اا  –اكضكع الشةكل   –اللنكاف  –الاف  –كي   تكاف  الال كاةع التةليا  ا اـ ا تصةؿ اةلشةةبأ 
صك  ضكنيا  –ار  ا اع الاط ك  اتقة  ة   –البؽ ال م تقع فب إطة ق الشةكم  –الاتض   اناة 

 يةنةع أق مأل ااتنخاع أك أيا ا

يا كالايةايا  كالتى أك   البقكؽ الاخن يقتص الاةت  اةلشةةكل الاتل قا اةنتاةةةع البقكؽ التةلياوك 
تل ي     خـ البؽ فى الب يا كاراةف الشقصى  كتشاؿ البؽ فب البيةم الاخنيا البقكؽ  -تشتاؿ   ىو 

كالبؽ فى   البؽ فب الابةةاا اللةخلاك   ف الابت زيف فى الا كفالا نة  ك ي  ـ اك خـ إاة م الةا ا 
كتضـو ب يا ال أم البقكؽ الايةايا –الاكاطنيف الاص ييف فب القة اأ  باةيا بقكؽ  ك ا قتية  القا م خـ 

البؽ فب ك   البزاب كالنقةاب كتةكيف ال اليةعالبؽ فب التنظيـ ك   البؽ فب الت اع الا ابك   كالتلاي 
  كتشتاؿ   ى و البؽ فب  البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفياثةنيةن  اأ الاشة ةا فب إخا م الشنكف اللةا

 البقكؽ التااينيا كالتقة خياأ  البؽ فب ال  ةيا الصبيا  البؽ فب الاةف  البقكؽ اللاةليا  التل يـ

قكؽ ينص القةنكف ال ل ينظـ  اؿ الا    القكاى لب  اش كع كبخم الاب  كالتطكي  التش يلى - 
   ىكتكصيةع قةصا ابقكؽ ارناةف  " الاشة ةا فى تقخيـ إقت ابةع هناةف   ى أف اف أبخ أ خافار

كأ طى له القةنكف الص بيةع التى تاةنه  الااتكييف القكاى كالخكلى كاللاؿ   ى تطايؽ ارتيةقيةع الخكلياأ
 اف أخا  اااته ك ى   ى النبك التةلى 

 الص ا فياة يتل ؽ اباةيا كتش يع كتنيي  بقكؽ ارناةفأ تقخيـ اقت بةع كتكصيةع ل االااةع  اع 

 تقخيـ الاقت بةع كالتكصيةع الض ك يا ل اينةع الالنيا فياة يتل ؽ اباةيا كخ ـ بقكؽ ارناةفأ 

 تيةقيةع الخكليا الاتل قا ابقكؽ ارناةف كصية ا الاقت بةع ا ا لا التبيظةع القةصا اةر
 ا اتنيي  ت ؾ ارتيةقيةعأكالتكصيةع لتقخيااة ل  اةع الالني
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لتش يلةع كتةكف خا اا ل  نا اإنشة  كبخم تقكـ   ى اب  كتطكي  كتطايقةن لاة ااؽ  أل الا    
التش يليا فى خ ااا التش يع البةلى كتقخيـ التكصيةع لتلخيؿ الاكاخ التى تنتاؾ بقكؽ ارناةفأ كة لؾ إقت ا  

كتخ ـ الكبخم اكظييتاة   ق  اؿ  التى تقخـ فى   ا الصخخأ التكصيةع اةلنااا لاش ك ةع كااكخاع القكانيف
ةقنةم إتصةؿ ايف الا تاع الاخنى كالبةكاا    كينص ؼ خك  ة إلى اللاؿال  نا التش يليا ك  تبؿ اب اة

ار ازم التنيي يا  إلىاف تكصيةع  هتقكـ اه اف خ ااةع كاة تنتاى إليكنقؿ اة كل ةف الا    ارق لأ 
ارتبةخاع الاانيا كال ةالةع إضةفا إلى   ازم التش يليا ااث ا فى الا لاةفةكاا   كفى ار ااث ا فى الب

ابي  تضع أاةـ أ يناـ التش يلةع التى   ك  ةؿ القةنكف كال اليةع ار  يا كالاالااةع الكطنيا كار  ـ
تتلة ض كالالةيي  الخكليا لبقكؽ ارناةف ك كاق  إاتا ا  ت ؾ التش يلةع كض ك م تلخي اة اع إقت ا  الب كؿ 

 الابققا لااةخل  بقكؽ ارناةفأ

ى تتنةكؿ الكبخم ارتيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا التى كقلع   ياة اص  اع خ ااا ل تبيظةع الت لؾ ة
  ا اف فكانخ أةا  ل ا تاع طةلاة ةةف إلةة  التبيظ    هفلاة لاة يبققأاختاة الخكلا لخ ااتاة كاب  إاةةنيا   

الكبخم اةلقيةـ ااة  قخ خك اع تخ يايا أك  تاـ كاف ارنشطا التى يتلة ض اع القكانيف الا  يا فى الا خأ
  إتقة  الق ا أ فى  ك    اؿ لش   الالةيي  الخكليا ل ا اك ةع الاالث م

اتى اك ا اف ارنشطا بتى تاا  فقخ قةاع  كفقة ل قطا التنيي يا لكبخم الاب  كالتطكي  التش يلىك 
ةا  قخ  ااةف اف فنةع الا تاع  أ ر ا  الا م  ف الخ ااا القةصا اةلثة اع فى تش يلةع بقكؽ ارناةف

ا كقيةخاع ا لاةنيا كشقصيةع  ةا كفيبةكا كف  ى أف يشة ؾ فى أنشطتاة اانكل ل لؾ فقخ ب صع الكبخم
ةاة قةاع الكبخم كقاؿ الش كع فى أ اةلاة الابثيا القخ لقة   فأك ف كصبييك كأاةت م قةنكف كا تاةع كا   اي

اع ا اك ا اف القا ا  ارااةف   قا ا  فى بقكؽ ارناةف كقا ا  فى الصية ةع التش يليا و اف أ ؿ 
ارااةنيا فى ا ةؿ اكاناا التش يلةع اع ا تيةقيةع الخكليا القةصا  تاةخؿ القا اع كالتل ؼ   ى الت  اا

أ خافاة ثـ قةاع الكبخم الاؿ اللخيخ اف ال قة اع ك ك   اللاؿ ل تل يؼ اةلكبخم ككظةنياة ك  ابقكؽ ارناةفأ
ف أف تةكف  نةؾ اشة ةا فلةلا اف انظاةع الا تاع الاخنى التى تلا    اةن از كالة ض اناة  ل لؾ ةةف ل

ل اع الال كاةع اف ال اليةع كالاالااةع  لكبخم اتصايـ ااتاة م ااتايةفك اا نظ  ارف اخ  ل لؾ قةاع ا
انظاا  677أةث  اف كقخ شة ؾ اةل أل تقكـ   يه الخ ااا    لى تلخ ااثةاا الالكؿ ال نياى الالت ا ار  ي
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ةاة نظاع الكبخم  ايا  الةقايف وأا تاع اخنى  تلاؿ فى ا ة ع اتلخخم   ا أم  طيؿ  بقكؽ إناةف  تن
 الاالتا  ارق ياى لتاةخؿ القا اع الل ايا فى ا ةؿ تطكي  ع كاالتا اع اف أا ز ة اة ي ى  خم نخكا

 خخ اف ااث ب الاالااةع الكطنيا الل ايا لبقكؽ كال ل شة ؾ فيه  6777/  66/  67 اتة ياالتش يلةع 
لتش يلةع الكطنيا لتتكانـ اع اة تـ التصخيؽ   يه اف فب ا ةؿ تلخيؿ ا  ضكا ت ة   ا خ ـ ارناةف 

إتيةقيةع خكليا لبقكؽ ارناةف  ةاة شة ؾ نقاا اف القا ا  الخكلييف كالااتايف اقضةية بقكؽ ارناةف   ب 
ك    اؿ اشاف تلخيؿ قةنكف ال اليةع ار  يا  أ ةاة تـ  قخاقت ؼ الاةبةع الكطنيا كارق يايا كالخكليا

نكفاا   61ك  61اةع الاانيا  بي   قخع الكبخم ك شا  اؿ اابةفظا اراةنخ يا يكاب كقةنكف النقة
اع انظاةع الا تاع الاخنى ااخؼ  اع الال كاةع بكؿ التاثي اع الا ايا الاتكقلا فى بةلا  خـ  6777

ر خاخ خ ااا  تكطنا 71لانا  677لنقةاةع الاانيا كقةنكف ا 6776لانا  11تلخيؿ قةنكف ال اليةع ار  يا 
فى   ا الشاف ااة يتكافؽ اع الاكاثيؽ الخكليا لبقكؽ ارناةف كالتى قةاع اص  اةلتصخيؽ   ياة  كقخ بض  

اف ااث ى ال اليةع ار  يا كالنقةاةع الاانيا اابةفظتى اراةنخ يا  ةن شقص 11  ق الك شا اة يق   اف 
 شا  اؿ اع انظاةع الا تاع الاخنى اابةفظا ك  6777  اا خيا 1 فى كالابي م  ةاة  يقخ ااق  الا   

شقصة اف ااث ى انظاةع الا تاع الاخنىأ كل اع الاخؼ  قخع الكبخم ك شا  17  ةالقة  م الةا ل  بض  
اف ااث ى انظاةع الا تاع الاخنى  ةن شقص 17اابةفظا أايكط بض  ة  6777 خيااا  1 اؿ يكـ 

شقصة اف ااث ى  17خيااا  بض  ة  1ك  9كة لؾ  قخع ك شتة  اؿ فى ابةفظا اك ةا يكاب 
قخ  خم خك اع تخ يايا ل اةبثيف اةلكبخمو فيى إطة  ب ص الا    ة لؾ تـ   انظاةع الا تاع الاخنىأ

ف اةلكبخم كالا      ى أ  ى خ  ا اف الةية م ك ف اللةا ك بقكؽ ارناةف   ى أف يةكف الاةبثالقكاى ل
يا لكبخم الاب  كالتطكي  التش يلى  فقخ  قخع  خم خك اع لتنايا ااة اع الابثيا كالل ايا ككفقةن ل قطا التنيي 

تنايا ااخؼ  6777أا يؿ  67إلى  61ق ؿ اليت م كالة ؼ الاةبثيف  بي   قخع الخك م التخ يايا اركلى 
  قخعك قيةع الخكليا الا تاطا ااة  ااة اع كالة ؼ الاةبثيف فى ا ةؿ "الش  ا الخكليا لبقكؽ ارناةف كارتية

تنايا ااة اع كالة ؼ الاةبثيف فى  ااتاخفا 6777أا يؿ  17إلى 61اف  الثةنيا فى اليت مالخك م التخ يايا 
 61فى الاخم ا ةؿ " تبخيخ اربتية ةع الا تاليا كتب يؿ الكثةنؽ القةنكنيا"أ فى بيف  قخع الخك م الثةلثا 

   الاب  القةنكنيا كالتخ ي    ى إ خاخ كالتى ااتاخفع إاخاخ الاةبثيف اانة 6777نكفاا   61إلى 
الصية ةع التش يليا ااة يتكانـ اع الالةيي  الخكليا القةصا ابقكؽ ارناةف اشةؿ  ا ى ك  ى أا    ايا  
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كاف أ ـ التش يلةع التى تنةكلاة التخ ي    قةنكف ال اليةع  قةنكف اللقكاةع  القكانيف الاتل قا اةلبؽ فى 
إلى  67اف فى اليت م ب يا ال أل كالتلاي وأ أاة الخك م التخ يايا ال االا فقخ  قخع  ا اا ال اخ ك البؽ فى

ك ااتاخفع التخ ي  اللا ى   ى ةيييا إ خاخ الصية ةع التش يليا ل قكانيف الانظاا  6777نكفاا   61
ؿ الخ ااا نيف ابل بقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا  كالتل ؼ   ى أبةةـ القضة  التى تخ ـ تلخيؿ القكا

التش يلةع كالتخ ي    ى كضع صية ةع  خيخم لالض ت ؾ التبخيةع التى تكا ه تلخيؿ كالتل ؼ   ى 
القكانيف التى تنةكلتاة الخ ااا اثؿ  قةنكف ارخا م الاب يا  قةنكف الت اا   قةنكف القضة  اللاة ل  قةنكف 

 ياأالطكام كقةنكف الا كفو ك لؾ بتى تتكانـ اع ارتيةقيةع الخكل

ضا التل ي  فى الا تاع  تلزيز ثقةفا انةياخؼ الاش كع إلى    اش كع انة ضا التل ي  فى اص  -
ارناةف كانظاةع الا تاع الاخنى الاص ل الالةص  اف ق ؿ خ ـ قخ اع كخك  الا    القكاى لبقكؽ 

ش كع اشةؿ يالى   ا الاك  تلانا ارط اؼ الاب يا  اع الص ا اف أ ؿ انة ضا التل ي  فى اص أك 
قةص إلى نش  كخ ـ  كخم تكثيؽ بة ع التل ي  ابي  ياةف إاتقخاـ التكثيؽ فى ارا غ  ف بة ع 

ا اك ا  اؿ خاقؿ الا    كلا ا الة ض تـ تشةيؿ قضيا التل ي  فى اص أ   ف لك ىاالتل ي  كل فع 
خ ـ تانى إاتقخاـ اع لتل ي  التكثيؽ ال يخ لبة ع ااع تخ ي  أف اخ ة   ى ااة م القكاى لبقكؽ ارناةف 
اة يضاف إاتقخاـ التكثيؽ ةخليؿ فلةؿ فى ا   الية ل لتكثيؽ التل ي  فى اص  ا كتكةكؿ إاطناكؿ ةيطة

  ا يةع التقةضى كارنشطا التك كيا كالخ ةنياأ

كفقةن ل اةلا الا      ظة  م التل ي  فب اص لانة ضا القطا ارات اتي يا  ككضلع الكبخم
  كضع القضيا ك ىظة  م التل ي  فب اص     ب ااتا ا ث ثا أالةخ ل قضة  القكاب كخك قأ كتط   القطا 

كأالةخ ة   ب أ نخم الاينةع التش يليا كالتنيي يا اةلخكلا كتطكي  التلةكف كالتنايؽ اع الكزا اع الاقت يا اف 
 فع ك ب أف اخ   ثـ لتشايؾ كالتلةكف اع انظاةع الا تاع الاخنبا  ك أ ؿ تطكي  ا ات ةاا ل تصخم ل ظة  م

فب الباةيا اف التل ض ل تل ي  كتطكي  ااؿ الاكا اا ابقاـ الا تاع  ةاا كضبةية التل ي  قةصا 
 الااتا مأ
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قةنكف إنشة  الا    القكاى لبقكؽ  با  :6766-6779اش كع القطا القكايا لتلزيز بقكؽ ارناةف  - 
قةـ الا    ان  اخايا  ا ه اي خاخ اش كع القطا القكايا لبقكؽ ارناةف ليتـ   6771لانا  71قـ ارناةف   

 لا ق القطا اةي ى   ر خاؼ ارات اتي ياكتضانع ا 6766/ 6779إخ ا اة اةلقطا القاايا ل خكلا 

 الاص م اف ق ؿ تلزيز كباةيا البقكؽ اراةايا الكا خم فب تبايف أكضةع بقكؽ ارناةف 
الاكاثيؽ كارتيةقيةع الخكليا لبقكؽ ارناةف  كا ا لا اكاخ الخاتك  كالتش يلةع كالقكانيف الصةخ م 

 لت نـ ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا لبقكؽ ارناةف  اع ةيةلا الب يةع اراةاياأ

  لؾ اف ق ؿ ااتقخاـ أخكاع ككاةنؿ ار  ـ  كت كي  ثقةفا بقكؽ ارناةف  كنش  كتل يـ 
  اة ي م اف نةبيا  كالا اا  القةصا اةلتخ ي  كالتك يا كالتثقيؼ اف نةبيا أق ل أال

  خ ـ رليةع الباةيا الكطنيا لبقكؽ ارناةفو كأ ااة البؽ فب الباةيا القضةنيا كالتبقيؽ فى
نشة  ةيةف يقة   "  الشةةكل الكا خم ل ا     كباةيا البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  كا 

 كاف الاظةلـ " أخي

 كتتاثؿ فب  القضة    ى اليق  كال كع  التل يـ ارلزااب  الااةكام ايف ال نايف    ا كغ  ةيةع ارلييا
قيض الخؿ الكفيةع ايف ارطيةؿ  تبايف الصبا ارن ةايا  ةيةلا اينا صبيا  إقةاا أنظاا ش اةا 

  ةلايا لقخاا التناياأ

ل ا    كتلزيز رليةع اللاؿ الخاق يا كالقة  يا  كاتةالا تنيي  نظ ا ر ايا تطكي  الانة  الاالااى ك 
القطا القكايا لتلزيز بقكؽ ارناةف  فقخ اةخ  الا    اينشة  كبخم ل اتةالا كتقييـ تنيي  القطا اع ال اةع 

 إلى اتةالا تنيي  ار خاؼ كالااتاخفةع الكا خمالكبخم تاخؼ ك   6779الالنيا ك لؾ ان  اخايا شا  اة   
  ة اقت ا  رليةع اللاؿ الا ناا لتنيي   ك اةلقطا القكايا  كاقة نا النتةن  اليل يا الابققا اع أ خاؼ القطا

لتنايؽ ايف الا    كالاالااةع اا ا القصكص  كا كال اةع البةكايا كالةي  بةكايا التنايؽ ايف الا   ك 
تنايؽ اللاؿ ايف ل ةف الا    الخاناا   ك الكطنياالكطنيا الااةث ا كتاةخؿ القا اع فب اتةالا كتنيي  القطط 

ت قى ا اتشة اع كالاقت بةع اف ال اةع الالنيا فب اايؿ تبقيؽ ال زاا  ك كالااتبخثا كاقت ا  ارنشطا 
خ ااا اش ك ةع كاتيةقيةع التلةكف ايف الا    كال اةع   ك أ خاؼ القطا ل ناكض ااكضةع بقكؽ ارناةف

  ك ي  البةكايا فب اايؿ تبقيؽ أ خاؼ القطا كالناكض ااكضةع بقكؽ ارناةفأالالنيا اكا  البةكايا 
 ا  خاخ تق ي  انكل بكؿ ار خاؼ الابققا كاللقاةع كالا ايةع التب كا اع اللاؿأك 
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 :  المجنة ال نفيهية -

ل نا تااى "ال  نا التنيي يا" ي أااة  ني  الا    أك اف ييكضه شةؿ الا    فى أكؿ ا تاةع له   
تقتص ااة ي ى   التنايؽ ايف أ اةؿ ال  ةف ك كتضـ  ايع أانة  ال  ةف الخاناا كأايف  ةـ الا    أ 

نصكص   يه فى الاةخم ا  خاخ اش كع التق ي  الانكل الاك  كاليصؿ فى أل تنةزع فى ا قتصةص يثك  ايناة أ
 إاخا  ال أل فى الاكضك ةع التى يبي اة الا    إلى ال  نا أك  أإنشة  الا   اف قةنكف اف   الثةلثا  ش

 ال نبا أ ال  ةف فى الانظاا   تاة ةع تا ل فى شاف ا تاة ةع ال  نا التنيي يا أبةةـ الاكاخ ك 

 : المجنذذذذة الخماسيذذذة -

اتشػػةيؿ ال  نػا القاةاػػيا   لتةػػكف ااثةاػػا نقطػػا  6771فػػى  ػػةـ قػةـ الا  ػػ  القػػكاى لبقػػكؽ ارناػةف  
ل لتقة  كالتكاصؿ اع الكزا اع كار ازم البةكايا الالنيا   ااة ييا  ل ا    القيةـ اا اةنه ككا اةته الابخخم 

 فى قةنكف إنشةنهأ 

   ق ال  نػا ااػة خل كز ا  القة  يػا كاللػخؿ كالخاق يػا اةرضػةفا إلػى النةنػ  اللػةـ الااػة خ  ضاعك 
كت تاع اصيا خك يػا أ كقػخ أاػااع  ػ ق ال  نػا إاػاةاةن ا اكاػةن فػى تياػي  ااػةـ الا  ػ    كاةنتػه فػى ةثيػ  
اػف البػة ع اػف ت ػةكز الػض التلقيػخاع الاي كق اطيػػا أ كيااػؿ الا  ػ  أف يتكاصػؿ  اػؿ  ػ ق االيػا الاةاػػا 

اع كار اػزم البةكايػا الالنيػا  فى ا اا كيا  ااة يبقؽ تكاصؿ الا    القكاى لبقكؽ ارناةف اػع الػكزا  
 كصك ن إلى الةةيةع كار خاؼ التى أنشئ الا    اف أ ؿ تبقيقاة أ 

 األمانة العامة :  -

اف ايف أاةنا  ةاا ي أااة أايف  ةـ يلينه الا     ك نبا الا      ى أف يةكف لهأةخ قةنكف   
فياف يليف فى  نبا الاف  33الاةخم   طعكاشت كيبخخ اةةفاته أ ةنه أك اف  ي  ـ ل اع اخم الا   أ ض

انص  أايف  ةـ الا    اة ي ى   أف يةكف اص ل ال نايا  كأف يةكف اف الشقصيةع الاشاكخ لاة 
  كأف ياتكفى اةن  ي اع ايف كظييته كأيا كظييا أق لك أ    م كا  تاةـ اااةنؿ بقكؽ ارناةفاةلقا  

 ش كط التلييف فى إبخل الكظةنؼ اةلا    أ
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تنييػػ  قػػ ا اع الا  ػػ   كارشػػ اؼ   ػػى   ي ػػىاػػف  اع ال نبػػا اقتصةصػػةته فياػػة  34كبػػخخع الاػػةخم   
ااػة كيةكف له ا طا الكزي  الاقػتص الػكا خم فػى القػكانيف كال ػكان  الالاػكؿ   ال اةز ارخا ل كالاةلى اةلا   

ك  ضػػاة   ػػى الا  ػػ    كتك يػػه   كاتةالػػا أ اػػةؿ كتكصػػيةع ال  ػػةف النك يػػا فػػى الشػػنكف الاةليػػا كارخا يػػا
الػخ كم   تاة ػةع الا  ػػ  فػى الاكا يػخ التػػى يق   ػة  نياػه  كارشػػ اؼ   ػى إ ػخاخ اشػػ كع الاكازنػا الاػػنكيا 
 كالباػػػة  القتػػػةاى ل ا  ػػػ   ك ارشػػػ اؼ   ػػػى اراةنػػػا الينيػػػا ل ا    كا قتصةصػػػةع ارقػػػ ل الانصػػػكص

يةػػػكف لػػػه بضػػػك    اػػػةع الا  ػػػ  خكف أف يةػػػكف لػػػه بػػػؽ ك     ياػػػة فػػػى ال ػػػكان  ارخا يػػػا كالاةليػػػا ل ا  ػػػ  
كفقػػػةن اللةاػػػا ل ا  ػػػ  صػػػخ   ػػػف الا  ػػػ  قػػػ ا  اتشػػػةيؿ اراةنػػػا كقػػػخ التصػػػكيع إف ةػػػةف اػػػف  يػػػ  أ ضػػػةنهأ 

كانػػة    ػػى  لػػؾ تػػـ اقتيػػة  الاػػيخ الاػػيي  اق ػػص   القػػةص اةنشػػة  الا  ػػ   2003لاػػنا  94ل قػػةنكف  قػػـ 
أاينػةن  كزيػ  القة  يػا اراػاؽ   ك -كاخي  اةت  الكزي  أباخ اة   الااة خ ارااؽ لكزي  القة  يا  -قط 

  كق يػػه فػػى انصػػ  اراػػيف اللػػةـ الاػػيي   2010إلػػى اخايػػا  ػػةـ  2004قػػ ؿ اليتػػ م اػػف  ػػةـ  ةاػػةن ل ا  ػػ  
الااػػػة خ اراػػػاؽ لػػػكزي  القة  يػػػا  ةاػػػة ق ػػػؼ  ػػػ ا ارقيػػػ  الاػػػيي  الػػػخةتك   اػػػخ اهلل  –اباػػػكخ ةػػػةـ  اباػػػكخ 

 .ارشلؿ

أاةنػػػػا فنيػػػػا ل ا  ػػػػ  اػػػػف  ػػػػخخ ةػػػػةؼ اػػػػف الاػػػػةبثيف   ػػػػى تشػػػػةيؿ  35أةػػػػخع ال نبػػػػا فػػػػى الاػػػػةخم ك 
ااػة ي ػى     36ل اػةخم كتقتص كفقة  الاتقصصيف فى ااةنؿ بقكؽ ارناةف   كي بؽ ااة  خخ اف الاكظييفأ

ةع  ككضػع إ خاخ الابك  الينيا فى  ايع ف كع بقكؽ ارناةف كارش اؼ   ى أ اةؿ الاةتاا كا ةز الال كا
قة خم ال كاةع تتل ؽ اكثةنؽ بقػكؽ ارناػةف كارابػة  كالاالليػةع الصػةخ م فػى  ػ ا الشػاف   كا  ػ ا  ارابػة  
التى تة ياػة ااػة ال  ػةف  ك الااػة اا فػى إ ػخاخ التقػة ي  التػى يصػخ  ة الا  ػ   ػف بةلػا بقػكؽ ارناػةف فػى 

أ ك  يزيػػخ  ػػخخ اللػػةا يف  اػػف اكضػػك ةعاصػػ  ك ػػف  اػػكخ الا  ػػ  كنشػػةطه ك أخا  اػػة ية ياػػة اػػه الا  ػػ  
اػػكظييف اتقصصػػيف  10اةبثػة فػػى ا ػةؿ بقػػكؽ ارناػةف   اةرضػػةفا إلػى  25اةراةنػا الينيػػا ل ا  ػ    ػػى 

  أف اخ يلا كف فى ا ةؿ القخاةع الالةكنا كارافأ 10فى الشنكف الاةليا كارخا يا كالبةا  االى   ك

 

 

 

 



439 

 

 

 (3شكل )                                            

 الييكل ال نظيمى لممجمس القومى لحقوق اإلنسان، مصر
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نجازات أنش ذذذذذة -4    :المجمذذذذسوا 

اػػةخ  الا  ػػ  انػػ  إنشػػةنه اكضػػع إطػػة   اػػؿ يػػنظـ أ اةلػػه كأنشػػطته الاقت يػػا ل نتاػػة  اػػف القطػػػا 
كأق  ػة الا  ػ   اللاػؿ   ةاػة أ ػختاة ال  ػةف كلكيةعأ بخخعابقكؽ ارناةف فى اص أ كقخ ت القكايا ل ناكض
   كفقةن لتتى   

اللاػػؿ   ػػى إناػػة  بةلػػا الطػػكا م  كالتشػػ يلةع التػػب تقػػةلؼ أك تتلػػة ض اػػع ااػػةخم بقػػكؽ ارناػػةف   ااػػة  -أ
 تشا ه اف قكانيف كلكان  و أ 

خ   ى تقػخـ كباةيػا ااػةخم بقػكؽ ارناػةف  كتقػخيااة فػب شػةؿ اللاؿ   ى إضةفا تش يلةع  خيخم تاة  - 
 اش ك ةع قكانيف إلى الاينةع الاقتصا أ 

 اللاؿ   ى تلزيز ابت اـ البقكؽ اراةايا كالب يةع اللةاا اع إ طة  أااقيا لاة ي ى    -ا

 تصييا أكضةع الابت زيف فب إطة  قةنكف الطكا م أ  -  

 القضة    ى ةؿ أشةةؿ التل ي  كالالةا ا القةايا كالااينا كالبةطا اةلة ااا أ  -  

 إلةة  اللقكاةع الاةلاا ل ب يا فب قضةية النش  كال أمأ  -  

 اللاؿ   ى تلزيز البقكؽ ا قتصةخيا ل اكاطف الاص ل اع إ طة  ارااقيا لاة ي ى   -خ

 اؿأ قضيا الاطةلا كاة تلنيه اف إ خا  بؽ الل - 

 اشة ع فصؿ اللاةؿ التى ت تاع   ى التةيي اع فى قةنكف اللاؿأ  - 

طا كااػػالكظػػةنؼ اللةاػػا ااػػا  انتشػػة  الاشػػة ع  ػػخـ تةػػةفال اليػػ ص كانلػػخاـ الشػػيةفيا فػػى الكصػػكؿ إلػػى  - 
 كالاباكايا أ 

التشػػةيؿ فػػى اشػػة ا ااػػتا ا  الاظػػة   الطػػة خم كالالكقػػا ل اػػتثاة   كالتػػى تػػالخل إلػػى ق ػػا فػػ ص اللاػػؿ ك  -
 اص أ 
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اللاؿ   ى تلزيز كتنايا بقػكؽ ارناػةف ا  تاة يػا اػف تل ػيـ كصػبا كنقػؿ كااػةف ك اػؿ ااػة يضػاف  -ق
 بيةم ة ياا ل اكاطنيف   كا  طة  أااقيا لاة ي ى   

 البؽ فب الصبا كاة تقخاه الخكلا ةبخ أخنى لصبا ارناةف الاص ل أ  -

 التل يـ كبقكؽ ارناةف أ  -

تلزيػػز ارشػػ اؼ القضػػةنب   ػػى الاػػ كف   كخ ػػـ اػػ اا  التا يػػؿ ا  تاػػة ب كال  ةيػػا الصػػبيا ل اػػ نة     -
 كال  ةيا ا  تاة يا الخ اخم اللقكاا أ 

إي ػػةخ بػػؿ لاشػػة ا ارلةػػةـ الاز ك ػػا فػػب ار اضػػب الاصػػػ يا انػػ  البػػ   اللةلايػػا الثةنيػػا كاػػة تاػػااه اػػػف  -
 ضبةية   كا  ةقا التنايا أ 

الب رشة ا قيـ كااةخم بقكؽ ارناةف فب ار  ـ كالتل يـ كالثقةفا   كا  طة  أااقيا ل ا ة ع التةليػا ال -ك
   

 اللاؿ   ى تطكي  انة   التل يـ الاص يا لتتاةشى اع ااةخم كقيـ بقكؽ ارناةف أ  -

 تلزيز التاتع اةلبقكؽ الثقةفيا فب اص  أ  -

  ـ أ نش  ثقةفا بقكؽ ارناةف اف ق ؿ ار -

 تخ ي  ك ةظ الااة خ كالةنةن  بكؿ ارخيةف كبقكؽ ارناةف أ  - 

الالب إلى تكطيخ الل قةع كتاةخؿ القا اع اع الاالااةع الكطنيا الااةث ا  كالانظاػةع الخكليػا الالنيػا   -ز
كل الػخكلب  كرليةع التلةكف اع ل نا لبقكؽ ارناةف اةراـ الاتبخم  كتنايؽ الخ ـ الاػةخم كالينػب   ػى الااػت

كخ ااا تبيظػةع اصػ    ػى الاكاثيػؽ الخكليػا  كالنظػ  فػب انتاػةؾ بقػكؽ الاصػ ييف اةلقػة اأ كاللنةيػا اابػ  
ام الاػػةايا   كازخ ا  قضػػةية ف اػػطيف كاللػػ اؽ  كاركضػػةع ارناػػةنيا فػػب إق ػػيـ خا فػػك  اةلاػػكخاف   كقضػػةية الػػةخ

 ارخيةف أ 
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ايناة  بةلا الطكا م  كاللػكخم إلػى نظػةـ الشػ  يا الطايلػب    أكصى الا   فى مجال ال شريعات والقوانين و 
الاقػػػ   فػػػب الخاػػػتك   كقػػػخ صػػػخ ع  ػػػ ق التكصػػػيا الػػػخ خ ااػػػا ال كانػػػ  الاقت يػػػا لبةلػػػا الطػػػكا م  كااػػػ  اع 
ااتا ا  ة  كااثة  الا ايا لا ا ا اتا ا    ى ا اػؿ شػلك  الاػكاطنيف اةلباةيػا القةنكنيػا لبقػكقاـ كب يػةتاـ  

  بيػ  أضػيؼ قاػـ ةةاػؿ 6776ا بظا أف تلخي ع  ةاػا قػخ أخق ػع   ػى التشػ يع الاصػ م  ػةـ فب ظؿ 
اانه تش يع ةةاػؿ لاقةكاػا ار  ػة    انـ ار  ة   ااة ياةف كصيهل اة  الثةنب اف قةنكف اللقكاةع يتل ؽ ا   

النيةاػا اللةاػا اةلكاػةنؿ ك  يػخ اػ طةع اراػفقصخ ااػة تزك  ع إلب قةنكف ار  ا اع ال نةنيا ةاة أضييع تلخي 
  أالقةنكنيا ال زاا لاكا اا   انـ ار  ة  كاللنؼ كالق كا الانظـ   ى القةنكف

 خخ اف التكصيةع اشاف تلخيؿ  خخ اف نصػكص قػةنكف اة ات ه الا    إلى خ ااته  كةةف اف أكؿ
ارفػػ اخ كااةاػػةن اةلضػػاةنةع اللقكاػػةع كقػػةنكف ار ػػ ا اع ال نةنيػػا التػػب  أل فياػػة الا  ػػ  انتقةصػػةن اػػف بقػػكؽ 

 اراةايا التب ق   ة الخاتك  كأك   ا لتزاـ ااة فب إ  ا اع التبقيؽ كالابةةاةع ال نةنياأ 

 كتنةكلع تكصيةع الا    اة ي ب  

اػػف قػػةنكف اللقكاػػةع كالتػػب تقضػػى القػػة  ةػػؿ اكظػػؼ  اػػكاب أاػػ  اتلػػ ي  اػػتاـ أك  661تلػػخيؿ الاػػةخم  -أ
ف اػػف ثػػ   اػػنكاع إلػػى  شػػ  لبا ػػه   ػػى ا  تػػ اؼ  اةلاػػ ف الاشػػخخ أك الاػػ ابت ػػز أك فلػػؿ  لػػؾ انياػػه 

 انكاعأ 

كيتضاف النص ال خيخ الاقت   تكايلة لنطةؽ اليلؿ الا ـ  ال م يلةقػ    يػه القػةنكف ابيػ    يقتصػ    ػى 
ناػػة يشػػاؿ فػػكؽ  لػػؾ بػػة ع التلػػ ي  اقصػػخ  بةلػػا الاػػلب إلػػى باػػؿ الاػػتاـ أك الابت ػػز   ػػى ا  تػػ اؼ  كا 

لقيػػةـ الاػػؿ أك ا اتنػػةع  ػػف البصػػكؿ اػػف الابت ػػز  ػػك أك  يػػ ق   ػػى ال كاػػةع أك تقكييػػه أك إ  ةاػػه   ػػى ا
  اؿأ 

ةاة كاػع الػنص الاقتػ   نطػةؽ الت ػ يـ ليشػاؿ اػف بػ ض   ػى التلػ ي  أك كافػؽ   ػى بخكثػه أك اػةع  ػف 
 يا    اة كقع اف أفلةؿ التل ي أ  لؾ خكف أف يانله أك 

اةػػ   اػػف قػػةنكف ار ػػ ا اع ال نةنيػػا  ك ػػى اليقػػ م التػػب تاػػن  أ ضػػة   671ع الاػػةخم إلةػػة  إبػػخل فقػػ ا - 
النيةاػػا اللةاػػا  اخ  ػػا  نػػي  نيةاػػا اةلناػػاا ل ػػ انـ الينػػاو اػػ طا ابةاػػا ال ػػن  الااػػتانيا انلقػػخم فػػب   فػػا 
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نه فيه اشك م  ك ى ا طا با  الاتاـ ليت اع تصؿ إلى اتا أشا  خكف   ض ارا    ى القضة  أك ااتن ا
 أك إ ةزم التظ ـ انه أاةاهأ 

اف قةنكف ار  ا اع ال نةنيا ايضةفا فق م  خيخم إلياة  ك ى التب   ت يز القاض   ى  17تلخيؿ الاةخم  -ا
أم إناةف أك بااه إ  ااا  اف الا طةع الاقتصػا اػ لؾ قةنكنػةن  ةاػة تك ػ  الةا تػه ااػة يبيػظ   يػه ة ااػا 

فػػب بػخكخ اػػة ك خ  -خنية أك النكيػػةأ كا تاػ  الا  ػػ  أف الػنص اصػك ته  ػػ ق  يػخ ارناػةف  ك  ي ػكز إيػػ االق اػ
كلةنه قخ  أ ايا إضػةفا فقػ م  خيػخم نصػاة  "كفػى ةػؿ اربػكاؿ   ي ػكز اػاةع أقػكاؿ الاػتاـ الاضػاكط  -فيه 

 ق فب  نةيا أك  نبا يك ػ  القػةنكف البةػـ فياػة اػةلبا  أك ااػت كااه إ  ابضػك  ابةايػه  فػي ا تلػ   بضػك 
 ينخ  له ابةـ اف نقةاا الابةايف الاقتصا"أ

 وفوق هلك عكف المجمس عمى دراسة أمرين آخرين وىما :

الضػكااط ار  انيػػا كالاكضػك يا لنظػػةـ البػػا  ا بتيػةطب الػػ م   ينػػةزع أبػخ فػػب أنػػه إ ػ ا  ضػػ ك م فػػب  -أ
اػػة بتػػى   يتبػػكؿ إلػػى نظػػةـ بػػة ع قةصػػا  ك لػػؾ اقصػػخ إبةطتػػه اةلضػػكااط كالالػػةيي  الخقيقػػا التػػب   اػػخ ان

 قة ا   ى قة خم الا ا م ارص يا ل اتاايف اةلاقةليةع ال نةنيا  كاقةلؼ راةايةع الش  يا ال نةنياأ 

نظةـ الانع اف الاي   الخ أف لكبظ أف  نةؾ تكالة شخيخان فب ااتقخااه  كأف الانع ياتطيؿ أبيةنةن إلى  - 
ب تقػػخي  الا  ػػ  ق ك ػػةن  يػػ  اقاػػكؿ   ػػى البػػؽ الخاػػتك م فػػب اػنكاع ت ػػةكز القاػػ  الاػػنكاع ااػػة يشػػةؿ فػػ

 التنقؿ كالاي أ

كاتيػػؽ الا  ػػػ    ػػى تناػػػيؽ  اػػكخق اػػػع الاشػػػ كع الػػكطنب لػػػخ ـ القػػخ اع فػػػب ا ػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف 
القػػةص اتا يػػؿ اػػكظيب إنيػػة  القػػكانيف كالقطة ػػةع الالنيػػا كالػػ م تنيػػ ق كزا اع القة  يػػا كالخاق يػػا كاللػػخؿ ك 

كاةتػػػ  النةنػػػ  اللػػػةـ اػػػخ ـ اػػػف ا نػػػةا  اراػػػـ الاتبػػػخم ارناػػػةنب كاةتػػػ  الايػػػكض الاػػػةاب لبقػػػكؽ ار ػػػ ـ 
 ارناةفأ 

ة لؾ تكصؿ الا    إلى اتيةؽ ااخنب اع الاػيخ كزيػ  الخاق يػا  كالاػيخ الااتشػة  النةنػ  اللػةـ   ػى 
ا ػػػػا التػػػػب ي قة ػػػػة تشػػػػةيؿ ل نػػػػا اشػػػػت ةا لخ ااػػػػا أكضػػػػةع الاػػػػ كف  كارطػػػػة  التشػػػػ يلب لاػػػػة  كتباػػػػيف الالة

صػ بةع ابػخخم يػتـ  الاا كنكف كالابت زكفأ كتضاف ا تيػةؽ ضػـ  ضػكيف إلػى ال  نػا لابػ  تكصػيةع كا 
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ار ػػ ف  ناػػة اػػف  ةنػػ  الػػكزا م كالنةنػػ  اللػػةـ  كاتةالػػا تنييػػ  ةأ كفػػى اػػةخ م إي ةايػػا ل تلػػةكف اػػع الا  ػػ   
اػػيف قةناػػا تيصػػي يا قػػخااة الا  ػػ  تكضػػ   الػػتق   اػػف 16اػػ ا   6771ينػػةي   1أط قػػع كزا م الخاق يػػا فػػب 

أااة  ـ  كأااة  ا تقةلاـ  كشةةكل أا  ـ  كأكضبع الكزا م أناة اكؼ تتةاع فبػص البػة ع ارقػ ل التػب 
أ اػػػ اة الا  ػػػ   ػػػف بػػػة ع ا  تقػػػةؿ الاتةػػػ   كتقػػػخي  ظػػػ كؼ ةػػػؿ بةلػػػا   ػػػى بػػػخم  كالػػػ خ   ػػػى الا  ػػػ  

 رف اا  ف الض البة عأ اةر  ا اع التب تتق  ة  كتةالع اةليلؿ ا

 اع الانظاةع اللةا ا فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف  كالا أم  كالطيكلا   وف  مجال ال عاون

ب ص الا    ان  تااياه   ى التلةكف اع  ػ ق الانظاػةع  كك ػخ ت بياػة اػف  ةنػ  اللخيػخ اناػة اػكا  ت ػؾ 
 أكاا كالطيكلا  أك  ي  البةكايااالااةث ا ل ا    اثؿ الا    القكاب ل ا أم  كالا    القكاب لأل

ااػػتاخفع التل يػػؼ   اع الل قػػااع اػػع ااػػنكلب الانظاػػةع الا  ػػ  اللخيػػخ اػػف ال قػػة  اك قػػخ ااػػنكلك 
اخك  الا    فب  ةاه اركؿ  ةاة تية ؿ الا    اع قضةية  ةاا ط بتاػة االااػةع الا تاػع الاػخنب   ػى 

  ةػةف اػف أا ز ػة قػة  التػب تنةكلػع قضػةية  ػخمااةط الابػ   فشػة ؾ فػب  ػخخ اػف ك شػةع اللاػؿ كب قػةع الن
  كخك  االااةع الا تاع الاخنب فب نش  قضيا تلخخ ال اةع ال قةايا   ى أنشطا االااةع الا تاع الاخنب

ثقةفا بقكؽ ارناةف  كا تاةع لااث يف  ف االااةع اخنيا كبزايا بكؿ الةل ا قضيا انتاةؾ بقكؽ ارا ل 
 الاص ييف أ 

ااث ػػب الانظاػػةع  يػػ  البةكايػػا اللةا ػػا فػػب ا ػػةؿ بقػػكؽ  يا اتلػػخخم اػػعتشػػةك   اعكخ ػػة الا  ػػ  إلػػى لقػػة 
 نػي  الا  ػ  كأ ضػةالق  ك نػي  اتبػةخ  ة  شػة ؾ فياػ6767ك 6771ايف  ةاى  اليت مارناةف فب اص  فب 

 اليػػا الا  ػػ  كأخا ق  كاػػاؿ  اعال قػػة  عانظاػػا  يػػ  بةكايػػاأ كتنةكلػػ 11ال اليػػةع ار  يػػا  كااث ػػكف  ػػف 
 تلزيز التلةكف ايف الا    كالانظاةع  ي  البةكايا   كا زع ق ؿ ا  تاةع النقةط الاشت ةا التةليا  

أ ايا إاػاةـ ال اليػةع ار  يػا فػى كضػع القطػا الكطنيػا ل ناػكض ابقػكؽ ارناػةف  التػى يلاػؿ الا  ػ   -أ
 أ و6766 - 6779ل خكلا فى اليت م     ى إ خاخ ة كتضايناة فى القطا القاايا

أف يقكـ الا    ااب  إاةةنيا اشة ةا ال اليةع ار  يا فى إ خاخ التق ي  الانكل ل ا      اف ق ؿ  - 
 اة ياةناة أف تقخاه اف تقة ي  كايةنةعأ 
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ا تيةؽ   ى أ ايا اللاػؿ لتلزيػز ااػي م بقػكؽ ارناػةف اةةفػا الكاػةنؿ الاتلػة ؼ   ياػة  انط قػةن اػف أف  -ا
يالى إليه ةؿ ارط اؼ اف ق ؿ  اؿ انظـ كاتاؽ يص  فى   ا ا ت ةق  أقػ ان تلزيز ت ؾ الااي م  ك اة 

فػػػى ا  تاػػػة  أخكاع اللاػػػؿ الاتةبػػػا ل  اليػػػةع اػػػف نةبيػػػا كالا  ػػػ  اػػػف نةبيػػػا أقػػػ ل  كالتاػػػ يـ اتنػػػكع  ػػػ ق 
 ارخكاع اف ط ؼ اق  فى تلةطيه اع القضةيةأ 

ار  يػا كالضػاة الػالض اػف نةبيػا  كاػع الا  ػػ  التاةيػخ   ػى ضػ ك م التناػيؽ كالتلػةكف اػيف ال اليػػةع  -خ
 اف نةبيا أق ل  اف ق ؿ تصك  يبقؽ أفضؿ الصي  ل تلةكفأ 

خ ااا إاةةنيا نظػ  الا  ػ  لاقتػ   تشػةيؿ ل ػةف قةصػا  اع طايلػا االقتػا لخ ااػا الػض القضػةية التػى  -ق
ةع اتةالا لب قا رفةؽ التلػةكف اػيف ةلخ كم للقخ ا تااالا     قةـي ل ابثاة اةلتلةكف اع ال اليةع ار  ياأ ك 

 الا    كالانظاةع  ي  البةكايا  اتةاةؿ ا ك م ا ة ع التلةكف ايف ال ةنايف فى ا ةؿ بقكؽ ارناةف أ 

بػ ص الا  ػ    ػى تكطيػخ   قتػه اػع الاالااػةع الخكليػا الالنيػا   وف  مجال ال عاون الذدول 
ية ا  تاػػةـ الاشػػت ؾأ كةػػةف خا م بػػكا  الاػػة بػػكؿ قضػػةابقػػكؽ ارناػػةف اشػػقياة البةػػكاب ك يػػ  البةػػكاب  كا  

 أف يت ه ا  تاةـ اخايا إلى اراـ الاتبخم كاالااةتاة الالنيا ككةة تاة الاتقصصاأ  ةاخياي

الايػػػػكض الاػػػػةاب لبقػػػػكؽ ارناػػػػةف   ػػػػى التلػػػػةكف كالتناػػػػيؽ اػػػػيف الا  ػػػػ  ك  نػػػػي  الا  ػػػػ    كاتيػػػػؽ
  ة ع الاتل قا ابقكؽ ارناةفأ كالايكضيا الاةايا لبقكؽ ارناةف فب ةؿ الا

اختػػه ثػػ    ةاػػة  قػػخ الا  ػػ  اتيةقػػةن اػػع ا نػػةا  اراػػـ الاتبػػخم ارناػػةنب بػػكؿ خ ػػـ لقػػخ اع الا  ػػ 
 6777كقخ تـ تاخيػخ ارتيػةؽ لػث   اػنكاع أقػ ل اػخ ا اػف  ػةـ   و6779إلب أةتكا   6771أةتكا  ع  انكا

ا ػة ع   ػب    ااػة خم الا  ػ  فػب إ ػخاخ نظاػه الخاق يػا  كيشاؿ الا نػةا  ث ثػا    6766إلى ناةيا  ةـ 
نشػػة   كاػػف ايناػػة ال ػػكان  الخاق يػػا  كنظػػةـ ابةاػػاب يتاػػؽ اػػع الالػػةيي  الخكليػػا  كتااػػي  نظػػةـ ال كاػػةع   كا 
قة خم ايةنةع لتا يؿ الشػةةكل ك لػؾ اػف قػ ؿ تقػخيـ قػخاةع ااتشػة يا  كتػكفي  الالػخاع ال زاػا كالقاػ اع  

تقكيػا ل ػةف الا  ػ  كاكظييػه  كاػف  لػؾ الااػة خم فػب خ ػـ قػخ اع الا  ػ   ك  ةشػ الااػب ااكتقخيـ خ ـ ا
فب إ خاخ التقة ي  الخك يا التب تقخـ إلب الاالااةع الخكليػا  كتااػي  نظػـ  اػع كالااة اا رصخا  التقة ي   
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خ كاتةالػػػا كتصػػػنيؼ الال كاػػػةع  كخ ػػػـ قػػػخ اع الا  ػػػ  فػػػب الابػػػك  كالخ ااػػػةع  كتةػػػكيف اةتػػػ  فنػػػب ر ػػػخا
 تة يا البكا  القة  ب اع انظاةع اقتة م  كتقخيـ خ ـ االااب ااةش أ ك التقة ي أ 

ااػةـ الا  ػ  كااػنكليةته لقة اتاـ اػع اللخيػخ اػف الااػنكليف ار ةنػ  الا    ق ؿ  اش   اانكلك ك  
الا  ػ   انكلك فب تلزيز ابت اـ بقكؽ ارناةف فب اصػ   كطايلػا   قةتػه اةلبةكاػا كالا تاػعأ كقػخ أثػة  ااػ

اع ااث ب الػخكؿ ارك كايػا قضػيا اللاةلػا الل ايػا الااػة  م  كأ ايػا تطػكي  نظػ م أك كاػة لاػ ق اللاةلػا  كابػ  
رليا لتطكي  بكا  اتةةفئ ايف ضيتب الاب  الاتكاط رقةاا بكا  اقاكؿ ك ةخؿ بكؿ بقكؽ ككا اةع اللاةلا 

لاـ اشاف  ا يػا انػخاةا الااػة  يف  كم ارصػكؿ الل ايػا الااة  مأ كأاخل ااث ك الض الخكؿ ارك كايا انشةة
فب الا تالةع ارك كايا  كتلقخ الاشػة ا ااػا  الضػةكط ا  تاة يػا كا قتصػةخيا كارانيػا التػب تلػةنب اناػة 

الا  ػ  اػع ااث ػب الػخكؿ الة ايػا ضػ ك م أف  االا تالةع الااػتقا ا ل ا ػ م  يػ  الشػ  ياأ  ةاػة أثػة  ااػنكلك 
كم الة ايػا إلػى ارصػ   خ ػكم إلػى إصػ   نظػةـ اراػـ الاتبػخمأ كاػف  ػةنااـ أاػخل ااث ػك الػض يكاة  الخ 

  ق الخكؿ ااتلخاخ ـ لتكفي  الخ ـ ل ا  ػ  ل ناػكض اااةاػه  كتنظػيـ أنشػطا اشػت ةا الػه فػب الػض قضػةية 
  أا  تاةـ الاشت ؾ

 لؾ  ػػك تكطيػػخ الل قػػةع اػػع كةػػةف أبػػخ ا  تاةاػػةع ال نياػػيا ل ا  ػػ  فػػب ايػػخاف التلػػةكف الػػخكلب ةػػ
الاالااػػةع الكطنيػػا الااةث ػػا  كالتلػػ ؼ   ػػى قا اتاػػة  كتاػػةخؿ الػػ أم الاػػةأ كفػػى  ػػ ا الا ػػةؿ أ ػػ ل الا  ػػ  
اتصػػة ع اػػع ال  نػػػا ا اتشػػة يا الي ناػػػيا لبقػػكؽ ارناػػةف  كالاالااػػػا الكطنيػػا الاكياػػػ يا  كال  نػػا القكايػػػا 

لصػػينيا لبقػػكؽ ارناػػةف  كالاينػػا ا اتشػػة يا الل يػػة لبقػػكؽ ارناػػةف الانخيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  كال  نػػا القكايػػا ا
فب تكن   كال  نا الكطنيا الةك يا لبقػكؽ ارناػةف  كاط ػع   ػى التقػة ي  الاػنكيا كارنشػطا القة  يػا لػالض 

   ق الاالااةعأ 

يػػا لبقػػكؽ ةاػػة ااػػتقاؿ الا  ػػ  كفػػكخا اػػف ال  نػػا الكطنيػػا الةنخيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف كالاالااػػا الخانا ة
كابػػػ  كاػػػةنؿ التلػػػةكف كالتناػػػيؽ الاػػػةأ كشػػػة ؾ الا  ػػػ  فػػػب ا  تاػػػةع الاػػػةاع   ارناػػػةف كالاالااػػػا الةك يػػػا

 69إلػػػػى  61ل االااػػػػةع الكطنيػػػػا لبقػػػػكؽ ارناػػػػةف الػػػػ م  قػػػػخ فػػػػب اػػػػيكؿ اةك يػػػػة ال نكايػػػػا فػػػػب اليتػػػػ م اػػػػف 
الابػك  اراةاػب للاػؿ الاػالتا    كةػةف ا الكطنيا الةك يا لبقكؽ ارناةفانة    ى خ كم ال  ن 6779ااتاا 

كاةةفبػػػا ار  ػػػة    ا ػػػك خك  الاالااػػػةع الكطنيػػػا فػػػب باةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب بػػػة ع النزا ػػػةع الااػػػ ب



447 

 

كصخ   نه ايةف ااـ يالةخ   ى ض ك م تااؾ الخكؿ اااةخم القةنكف كبقػكؽ ارناػةف فػب ظػؿ بػة ع النػزاع 
 الاا   كفب بةلا اقةكاا ار  ة أ 

ك  شػػةكل  66117نبػػك 6766إلػػى ينػػةي  6771ت قػػى الا  ػػ  قػػ ؿ اليتػػ م اػػف فا ايػػ   وىوفذذى مجذذال الشذذكا
اػػف قاػػؿ  لالشػػةك  اث ػع كاػػي ا إ اػػةؿ الشػػةكل اػػف قػػ ؿ الا يػػخ الكاػػي ا أك ارخام ارةثػػ  ااػػتقخااةن فػػب إ اػػةؿ

اػػةلب  إ% اػػف 1171شػػةكل اناػػاا  66116إ  كصػػؿ  ػػخخ الشػػةةكل الا اػػ ا اةلا يػػخ إلػػى   ارفػػ اخ كالانظاػػةع
ك ػػة ع ط يقػػا تقػػخيـ الشػػةكل اػػف قػػ ؿ البضػػك  لاقػػ  الا  ػػ  فػػب الا تاػػا  ت قة ػػة الا  ػػ  الشػػةةكل التػػب 

أاة كاي ا ارا غ اف قػ ؿ ااػتقخاـ   % اف إ اةلب الشةةكل  1976شةكل اث ع نبك  1171الخخ الثةنيا 
خاقػػؿ  قاػػؿ أفػػ اخ  اػػكا  اػػفارقاػػةؿ   ػػى ااػػتقخاااة أ اػػزم اليػػةة  فقػػخ  ػػة ع فػػب الا تاػػا الثةلثػػا اػػف بيػػ  

 117 اصػػ  أكقة  اػػة كاػػف انظاػػةع الا تاػػع الاػػخنب  اكاػػةن كانظاػػةع بقػػكؽ ارناػػةف الاصػػ يا كالخكليػػا 
فػػػب بػػػيف  ػػػة  اراػػػ غ اةاػػػتقخاـ الت ةػػػ اؼ فػػػب الا تاػػػا   اػػػف إ اػػػةلب الشػػػةةكل %  171شػػػةكل اث ػػػع ناػػػاا 

  أالاقخاا ل ا    % اف إ اةلب الشةةكل679اة نااته شةكل ا 667الخخ ال االا كارقي م 

كفقػةن ل ي اػيا كالضػكااط التػب يضػلاة  هأف الشةةكل التب   تخقؿ فب نطػةؽ اقتصةصػكتايف ل ا    
لشػةةكل % اػف إ اػةلب ا11شػةكل اناػاا كصػ ع إلػى  9919ابت ع الا تاا اركلى الخخ شػةةكل كصػؿ إلػى 

ارفػػػ اخ أك فياػػػة الا تاػػػا الثةنيػػػا الشػػػةةكل التػػػب يػػػخ ب ف نصػػػي  كةةنػػػع اػػػ  التػػػب كصػػػ ع أك قػػػخاع ل ا  ػػػ 
اناػػاا شػػةكل  1661انظاػػةع الا تاػػع الاػػخنب انتاػػةؾ بقػػكقاـ الاخنيػػا كالايةاػػيا كالتػػب كصػػؿ  ػػخخ ة  إلػػى 

ك تلػ ض أشػةكل يػخ ب أصػبةااة تل ضػاـ  1711اناػة  % اف إ اةلب الشةةكل التب قخاع ل ا    6971
لب يػػا كاراػػةف الشقصػػب كا تقػػةلاـ اةلاقةليػػا ل ضػػكااط "الشػػبيبا " التػػب كضػػلاة  كياػػـ  نتاػػةؾ بقاػػـ فػػب ا
  ف فياػػةينة يػػؾ  ػػف انتاػػةؾ بقػػكقاـ فػػب الالةا ػػا الباػػنا فػػب الاػػ كف الاػػكخ   الاشػػ ع فػػب قػػةنكف الطػػكا م

تاػػةؾ  يف فياػة  نخلػى انتاػػةؾ ار اػزم ارانيػػا ااث ػا فػػب ااةبػ  أاػف الخكلػػا أك إخا اع الاػ كف الاػػك إإضػةفا 
بقاـ فب ارف اا  ناـ الخ صػخك  أبةػةـ قضػةنيا  خيػخم اػف ابػةةـ أاػف الخكلػا الل يػة طػكا م اػاط ف أكااػ  

شةكل يػخ ب اقػخاك ة تل ضػاـ  ػـ أك  كياػـ ل بت ػةز  111 ك ا  تقةؿ كارف اا  ف الالتق يف اخكف تاقي 
كتشي    ق الشةةكل إلى أف   ا ا بت ةز يتـ الخ تكقيؼ الابت ز فب  ك اػف التقكيػؼ   اشةؿ  ي  قةنكنب

لتصييا باةاةع ايف أف اخ اف الشػ طا كالابت ػز أك ل ضػةط   يػه ل لاػؿ ةا شػخ ل ااةبػ  أك ل شػؾ  كالت كيع
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 ى يػػخ  ية قاػػ اػػاع شػػةةكل يلتقػػخ أصػػبةااة اةقتيػػة  أبػػخ أقػػة ااـ  ك فػػب تك اػػةع الابت ػػز الايةاػػيا كالية يػػا
    ػػةؿ أ اػػزم اراػػػف خكف أف يةػػكف ل اقتيػػػيف أيػػا ايػػكؿ أك انتاػػػة اع ايةاػػيا ل اة ػػػةع أك تنظياػػةع الينػػػا

شةكل تتل ؽ اةلالةا ا اللقةايا كبخك  انتاةةػةع  6611 ك شةكل تتل ؽ اةخ ة اع اةلتل ض ل تل ي  697ك
  م كالاالااػةع البةكايػا ااث ػا فػبكل يخ ب أصبةااة قيةـ ار از شة 617ك لبقكؽ ا ناةف خاقؿ الا كف 

ف ةكزا م الخاق يا كل نا شنكف اربزا  ككزا م الثقةفا ككزا م ار  ـ ا نتاةؾ بقكقاـ فػب ب يػا الػ أم كالتلايػ  كا 
شػةكل تتل ػؽ اةنتاػةؾ بقػكؽ أصػبةااة  667 كاقت يع ط ؽ ككاػةنؿ الااػة  كا نتاػةؾ فػب شػةكل ةػؿ اػناـ

 666 كالشػػػك ل كالنقةاػػػةع اللاةليػػػا كاتبػػػةخاع الط اػػػا اةل ةالػػػةع  فػػػى قػػػكض ا نتقةاػػػةع اا  اػػػى الشػػػل  
شػػةكل يػػخ ب اقػػخاك ة انتاػػةؾ بػػ يتاـ فػػب ااة اػػا الشػػلةن  الخينيػػا اػػع  اة ػػا أك   ػػى الاػػأل أك فػػب اةػػةف 
اللاػػؿ  كتلاػػؼ اػػكظيب ارخا م فػػب ااػػتقخاـ الاػػ طةع الاانكبػػا لاػػـ  ل تضػػييؽ   ػػياـ فػػب إ ػػ ف  قةنػػخ ـ 

الخينيػا  إاػة اشػةؿ ااةشػ  اػف قػ ؿ اػنلاـ اػف التك ػه لػخك  اللاػةخم أك تل ػـ الػخيف أك أخا   كااة اا الشلةن 
شػػلي م اػػف شػػلةن ق أك اشػػةؿ  يػػ  ااةشػػ  اػػف قػػ ؿ   ق ػػا قيػػةااـ ااػػ ق الشػػلةن  اتلطيػػؿ إ ػػ ا اع تػػ ايـ خك  

نباـ ال ناػػيا يتضػػ   اقػػخاك ة اػػف  ػػخـ اػػ  شػػ م شػػةكلقاػػ    ك  اللاػػةخم  أك ال ق ػػا انػػة  خك   اػػةخم  خيػػخم
خقػػكؿ اػػف انػػع الكل اخ ػػى أصػػبةااة تل ضػػاـ ل انػػع اػػف الاػػي  أك شػػة 61 كالاصػػ يا  أك اػػف اػػبااة اػػناـ
شػػةكل يتضػػ   أصػػبةااة اػػف انتاػػةؾ بقاػػـ فػػب  117 ك  اػػ  اػػنخ اػػف القػػةنكف الػػا خ أك اػػب   ػػكاز الاػػي 

 أبةةاا اللةخلااالتقةضب كال

شةكل يلتقخ اقػخاك ة أف بقػكقاـ  1111 كفى ا ةؿ البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا  ت قى الا    
 كتكز ػػػع  ػػػ ق ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا قػػػخ تػػػـ الااػػػة  ااػػػة أك تل ضػػػع ل نتاػػػةؾ أك يط اػػػكف تاةيػػػناـ اناة

كقاـ اللاةليػا ةكل يط   أصبةااة تاةيناـ اف بقاـ فب اللاؿ أك يخ كف تل ض بقػش 1617الشةةكل إلى  
شػػةكل يػػخ ب اقػػخاك ة تل ضػػاـ  نتاػػةؾ بقاػػـ فػػب الصػػبا أك يط اػػكف تاةيػػناـ اػػف التاتػػع  177 ك ل نتاػػةؾ
قخ تـ انتاةؾ بقاػـ فػب الاػةف الا نػـ أك يط اػكف تاةيػناـ اػف  لتقخ أصبةااة أنهشةكل ي  169 ك اا ا البؽ
التل ػػيـ أك يط اػػكف تاةيػػناـ اػػف  ػػ ا  شػػةكل يلتقػػخ أصػػبةااة تل ضػػاـ  نتاػػةؾ بقاػػـ فػػب 171 ك  ػػ ا البػػؽ

  ك تل ضكا  نتاةؾ بقاـ فب الا ةيا القةصا كاللةاػا   ػى الاػكا  ـشةكل يلتقخ أصبةااة أنا 166 ك البؽ
شػػةكل يط ػػ  اقػػخاك ة تاةيػػناـ اػػف البػػؽ فػػب الضػػاةف ا  تاػػة ب أك  فػػع اػػة يلتقخكنػػه ااةاػػةن اػػه أك  116

شػػػةكل   617  شػػػةكل تتل ػػػؽ اةنتاػػػةؾ بقػػػكؽ أصػػػبةااة أثنػػػة  ك ػػػكخ ـ قػػػة ا ال ااك يػػػا 161ك  انتاةةػػػةن لػػػه
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يطةلػ  اقػػخاك ة اةلبصػػكؿ   ػػى بقػػكقاـ الثقةفيػػا  أاػػة الا تاػػا ا قيػػ م فةةنػػع اػػف نصػػي  اػػف تقػػخاكا اشػػةةكل 
 شةكلأ 671تض  كا فياة اف انتاةؾ بقاـ فى اينا نظييا   

 بخيػػػخ ال اػػػةع الالنيػػػا ااػػػةكتقاػػػكؿ كتاػػػ يؿ الشػػػةةكل ف الػػػخ كقػػػةـ الا  ػػػ  القػػػكاب لبقػػػكؽ ارناػػػة
  لاػػ ؿ ال اػػكخ الةةفيػػا ع الا تاػػع الاػػخنبااقةطاػػا ار اػػزم كالاالااػػةع البةكايػػا كارخا اع الاب يػػا كانظاػػة

اػػػػ غ الا  ػػػػ  اةةفػػػػا نتػػػػةن  التبقيػػػػؽ كاػػػػاؿ  ل تبقيػػػػؽ فػػػػب الشػػػػةةكل كالاػػػػلب نبػػػػك ا نتصػػػػةؼ رصػػػػبةااة كا 
 – شػةكلأ كقػخ كصػؿ إ اػةلب الاقةطاػةع التػب أ اػ اة الا  ػ  ل  اػةع الالنيػا ا نتصةؼ كالتاكيا الكخيػا ل

 6771ق ؿ اليت م اف فا اي   -ش ةةع كالانكؾ كالاينةع البةكايا اكا  الكزا اع كالابةفظةع كال ةالةع كال
اقةطاا  فب بيف كصؿ إ اةلب الػ خكخ التػب كافػع  ػ ق ال اػةع الا  ػ  ااػة  66611 نبك 6766ينةي  إلى

ةطاػةع التػب أ اػ ع ل  اػةع الالنيػاأ % اػف إ اػةلب الاق 66ناػاا   خ تاثػؿ 6661إلػى  6766 ينػةي بتػى 
خ الاقةطاػػػةع التػػػب تػػػـ الػػػخ ع أخا  ال اػػػةع الالنيػػػا فػػػب الػػػ خ   ػػػى اقةطاػػػةع الا  ػػػ  قيةاػػػةن للػػػخ عتيةكتػػػك 

%   ػػى اقةطاػػةع 677ال اػػةع  بيػػ  قةاػػع  ػػخم  اػػةع اتقػػخيـ  خكخ كافيػػا كةةفيػػا كاناػػاا  تك يااػػة إلياػػة
كابةفظػةع الييػـك كانػب اػكيؼ كالابػ    ككزا م الصػنة ا  الا    إلياة كاف  ػ ق ال اػةع  كزا م ا تصػة ع

  كالاينػػا القكايػػا ل ا يػػخ  ك ينػػا اركقػػةؼ الاصػػ يا  كال اػػةز الا ةػػزم ل تنظػػيـ كارخا م  كاخينػػا خاػػكؽ  الباػػ 
الثقػػػةفب  خا  اركاػػػ او كاخي يػػػا الز ا ػػػا اػػػةلابي م كاشػػػ كع ااػػػة ؾ الاينػػػا اللةاػػػا ل ا ةػػػز ك   كاةتاػػػا اراػػػةنخ يا

كالشػػ ةا   كالشػػ ةا القةاضػػا ل تشػػييخ كالتلايػػ   كانػػؾ نةصػػ  ا  تاػػة ب  كالانػػؾ ار  ػػب الاصػػ م  ل قػػ ي يف
ةاػة ا تيلػع ناػاا الػ خكخ التػى كالش ةا الل ايػا ل اػتثاة  اللقػة مأ   كش ةا اص  لأللاةف  الاص يا لأل  يا

%  16%  61 ع اػػػف كزا اع الصػػػبا كالاػػػةةف  كالقة  يػػػا  كالػػػخفةع كالشػػػنكف ار تاة يػػػا لتصػػػؿ إلػػػى   ػػػة
 %   ى التكالىأ%16  17

فب بيف  ة ع كزا م الخق يا كالنةن  اللةـ كاللخؿ كالشنكف ا  تاة يا كالصبا كالاةةف فػب الا اتػ  
ةطاػةع الاك اػا إلياػة بيػ  شػة ع الػ خكخ القةخاػا ارقي م اف بي  نااا ال خكخ القةخاا اناػة قيةاػةن للػخخ الاق

%   ػى التػكالب اػف إ اػةلب الاقةطاػةع التػب أ اػ اة الا  ػ  66% ك179اف كزا تب اللػخؿ كالخاق يػا ناػاا 
لاقةطاػةع التػب % اػف إ اػةلب ا 7791 ا خم ل ا    اف النةنػ  اللػةـايناة لـ تت ةكز نااا ال خكخ الك   ةاإليا

 ك ااة الا    إليهأ
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زالػػا أاػػاة  ا بتقػػةف الطػػةنيب الػػ م كفػػ ب اػػيةؽ الابةفظػػا   ػػب كبػػخم الناػػي  ا  تاػػة ب الاصػػ م كا 
 قػػػخ الا  ػػػ  ا تاة ػػػة النصػػػؼ اركؿ اػػػف اللقػػػخ اركؿ ل قػػػ ف البػػػةخل كاللشػػػ يف   اػػػط  قػػػ ؿالظاػػػ    ػػػب 
ل نػػا  أقػػ عقػػ  ع ك ةاػػة   اشػػ كع القػػةنكف الاقتػػ   فػػب شػػاف خك  اللاػػةخم أقػػ  فيػػه 2006يكليػػك   30 قةصػػة يػػكـ

 .ب ؼ ايةف الخيةنا اف اطةقا ال قـ القكابل اقت بةن اقةنكفالبقكؽ الاخنيا كالايةايا 

تلزيػػزا لاػػة نػػةخم اػػه الا  ػػ  اػػف ضػػ ك م البػػ ص   ػػب  م ابعذذة االن خابذذات الرئاسذذية والبرلمانيذذة :
قػػةـ الا  ػػ  انشػػةط    تبقيػػؽ نزا ػػا ا نتقةاػػةع اة تاػػة  ت ػػؾ النزا ػػا شػػ طة لية  يػػا ك خيػػا الاشػػة ةا الشػػلايا

فػػى نػػكفاا  ك  ثػػـ انتقةاػػةع ا  ػػ  الشػػل  التػػب ت تاػػة2005اػػاتاا  ةثيػػؼ فػػب اتةالػػا ا نتقةاػػةع ال نةاػػيا 
فػػػػب الػػػػخكان  ا نتقةايػػػػا   خ اػػػػع ااث ػػػػب انظاػػػػةع الا تاػػػػع الاػػػػخنب  خ كانتشػػػػ  أ ضػػػػةالق كااث ػػػػكق   2005خياػػػاا  
ككثػؽ الا  ػ   لػؾ ة ػه كنشػ ق فػب تق يػ يف   أأ  م اػ اياق اف ظكا   اي ةايا كأقػاة  بظك كا  كا   أأ الاقت يا

 ا  اػة ةاػة تضػانة تكصػيةع صػ يبا لضػاةف  ػخـ تةػ  خ  ةايف كضلة أصةالااة   ب أاػاة  الظػكا   الاػ ايا
كتضػػػاف التق يػػػ  الاػػػنكم الثػػػةنب ل ا  ػػػ  تيةصػػػيؿ ت ػػػؾ الاتةالػػػا   الظػػػكا    ػػػ قشػػػة  ت ػػػؾ ا نتقةاػػػةع اػػػف 
كتةشؼ   أأ يف الا    كايف ال  ةف الل ية التب أش فع   ب إخا م ت ؾ ا نتقةاةعكنصكص ال اةنؿ الاتاةخلا ا

ا ا لا ت ؾ الا اا ع  ف الب ص الشخيخ ال م أاخاق الا    لضاةف اشة ةا انظاةع الا تاع الاخنب فػب 
خخ اػػف  ػػ إشػػ اؾ ك  ارناػػةف نػػ  اػػع ااث ػػب الا  ػػ  القػػكاب لبقػػكؽ  إلػػباتةالػػا ا نتقةاػػةع كا اقاتاػػة  ناػػة 

ت قكا تػخ ياة   ػب ت ػؾ  أفالشاة  اف  كم ا بتية ةع القةصا فب اتةالا ا نتقةاةع التش يليا كا اقاتاة الخ 
 أ الاتةالا ااق  الا   

 انةقشا التلخي ع الخاتك يا كالقكانيف ل نا 6771شةؿ الا    فى يكنيك المجمس واإلصالحات الدس ورية :
ااشػػة ةا ا اك ػػا اػػف قاػ ا  كفقاػػة  القػػةنكف الخاػػتك م  قالااتشػػة   ػػةخؿ قػك  كأةػخ تق يػػ  ال  نػػا الػ م أ ػػخق   

كالا لاػةنب اػع ا ا ػةم التػكازف اػيف  ع ايف النظةايف ال نةابأ ايا تانب نظةـ  خيخ كاط ل بةـ فب اص  ي ا
 كأف يشػػػػػت ؾ ا  ػػػػػ  الػػػػػكز ا  كالػػػػػكز ا  اػػػػػع  نػػػػػي  ال ااك يػػػػػا فػػػػػب ااةشػػػػػ م  خ الاػػػػػ طتيف التنيي يػػػػػا كالتشػػػػػ يليا

  ػب تنييػ  ة اة تاػة  أف  نػي  ا  ػ  الػكز ا  كالػكز ا   كارشػ اؼاقتصةصةته ككضع الايةاا اللةاا ل خكلػا 
  أ اانكلكف ايةاية أاةـ ا    الشل  كاف ثـ فينه يتليف النظ  فب اشة ةتاـ فب صنة ا   ق الق ا اع

كأف يةػػكف نصػػػاة   خ  نتقػػػة   نػػي  ال ااك يػػا  91 ك اقت بػػع ال  نػػا إخقػػةؿ تلػػػخيؿ   ػػب نػػص الاػػةخم
كي ـز لقاكؿ الت شػي  ل نةاػا ال ااك يػا أف   خ ينتق   ني  ال ااك يا  ف ط يؽ ا قت اع الا م اللةـ الااةش "

 ضػػكا اػػف الا ػػةل  النيةايػػا   617 ر ؼ اػػكاطف اػػف  شػػ  ابةفظػػةع   ػػب ارقػػؿ أك  1 ياليػػخ الاتقػػخـ ل ت شػػي 
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كالا ػػػةل  الشػػػلايا كا ػػػةل  إخا اع النقةاػػػةع الاانيػػػا الانتقاػػػيف كا تبػػػةخ اللػػػةـ للاػػػةؿ اصػػػ  كاػػػف قيػػػةخاع 
  ػػب أف يةػػكف اػػف اػػيف الااليػػخيف  شػػ م اػػف أ ضػػة     ثيػػؿ فػػب أبػػخ الا  اػػيف النيػػةاييفاربػػزا  التػػب لاػػة تا

  أ "ا  اب الشل  كالشك م

ابيػػ    ي ػػكز انتقػػة   نػػي  ال ااك يػػا إ  لاػػخم   99 تلػػخيؿ فػػب نػػص الاػػةخم كطةلاػػع ال  نػػا اػػي  ا 
ةاػة   خ كابخم أق م ت ايقة ل خياق اطيػا كا  اػة  تػخاكؿ الاػ طا  ػف ط يػؽ تبخيػخ اػخخ انصػ   نػي  ال ااك يػا

اػػف الخاػػتك  اشػػاف تليػػيف نةنػػ  لػػ ني  ال ااك يػػا اػػاف يةػػكف تليػػيف نةنػػ    617 طةلاػػع اتلػػخيؿ نػػص الاػػةخم
 ني  ك كايػػة كلػػي   كازيػػة ليبػػؿ ابػػؿ  نػػي  ال ااك يػػا فػػب بةلػػا ك ػػكخ اػػةنع االقػػع يبػػكؿ خكف ااةشػػ ته الػػ

تيف ك ك اة يالخم لتلخيؿ الاةخ   "يليف  ني  ال ااك يا نةناة له أك أةث " قتصةصةته ليصا  النص الاقت   
  أ لا ق ك الانص اع النص ال خيخ  نتقة   ني  ال ااك يا فب بةلتتيقة اف الخاتك    11  16

الاتل قػػا اصػ بيةع  نػػي  ال ااك يػا فػػب بةلػػا   91 كخ ػع ال  نػػا إلػب إخقػػةؿ تلػخيؿ فػػب نػػص الاػةخم
اكا اا الكطف قط ا ياخخ كبخته الكطنيا أك ا اته أك يلػكؽ االااػةع الخكلػا  ػف أخا  خك  ػة ليةػكف الػنص 

 ػػػ ا القطػػػ  الػػػخ أقػػػ   أم  نػػػي  ا  ػػػ  لػػػ ني  ال ااك يػػػا أف يتقػػػ  ار ػػػ ا اع الاػػػ يلا لاكا اػػػا "الاقتػػػ   
الػػػكز ا  ك ينتػػػب اةتاػػػب ا  اػػػب الشػػػل  كالشػػػك م ا تالػػػيف كيك ػػػه ايةنػػػة إلػػػب الشػػػل  ااػػػة يقػػػ   اتقػػػة ق اػػػف 

  "أ   ق الاةخم إ  ا اع ك  ي كز بؿ ا    الشل  فب أثنة  تطايؽ

ك يػػا فػػب بػػؿ اػػف الخاػػتك  كالقةصػػا ابػػؽ  نػػي  ال اا  611 ك أع ال  نػػا إ ػػ ا  تلػػخيؿ لػػنص الاػػةخم
 ي كز ل ني  ال ااك يا بؿ ا    الشل  إ   نخ الض ك م كي   أف يشتاؿ "ا    الشل  ليةكف نصاة 

يكاػة اػف تػة يا صػخك    17 ق ا  البؿ   ب خ كم النةقايف ر  ا  انتقةاةع  خيخم ل ا    فػب ايلػةخ  ي ػةكز
  أ" ؿ الا    ا م أق م ل اع الاا ق ا  البؿ كي تاع الا    ال خيخ ق ؿ ث ثيف يكاة ك  ي كز ب

يتػكلب  نػي  "فب نص كابخ لتصػا  صػية ته   611 ك  619 كاقت بع ال  نا فب تق ي  ة إخاةا الاةختيف
ك ػػك اػػة يقضػػب   خ "ال ااك يػػا اة شػػت اؾ اػػع ا  ػػ  الػػكز ا  الاػػ طا التنيي يػػا   ػػب الك ػػه الااػػيف فػػب الخاػػتك 

اػػ طا  نػػي  ال ااك يػػا فػػب تليػػيف نػػكا   نػػي  ا  ػػ   أط قػػعكالتػػب   خ اػػف الخاػػتك   616 اتلػػخيؿ نػػص الاػػةخم
يلػيف  نػػي  ال ااك يػػا  نػي  ا  ػػ  الػػكز ا  "الػكز ا  كالػػكز ا  كا  يػةناـ اػػف انةصػػااـ ليصػا  نصػػاة الاقتػػ   
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لكز ا  كنكاااـ كا  يةال ـ اف انةصااـ اق ا  اف كيلييه اف انصاه كيةكف تلييف نكا   ني  ا    الكز ا  كا
اػف   611 ك  611 ك  611 ك ك اة يقضب اتلػخيؿ الاػكاخ  "     ب اقت ا   ني  ا    الكز ا  ني  ال ااك يا انة

  أ الخاتك  لةب تصخ  ال كان  التنيي يا كالتنظيايا فب الخكلا انة    ب اقت ا   ني  ا    الكز ا 

ا الطػػػكا م  اقت بػػػع ال  نػػػا أف يةػػػكف إ  ناػػػة الػػػخ أقػػػ   أم ا  ػػػ  الػػػكز ا  كاةلناػػػاا ر ػػػ ف بةلػػػ
كتبخيػػخ بػػػخ أقصػػب لاػػػخم إ ػػ ف بةلػػػا   خ ك ػػ ض اراػػ    ػػػب ا  ػػ  الشػػػك م إ ا ةػػةف ا  ػػػ  الشػػل  اػػػنب 

اػػػف الخاػػػتك  ابيػػػ  يةػػػكف   611 ااػػػة يقتضػػػب تلػػػخيؿ الاػػػةخم  خ الطػػػكا م  كي ػػػكز اػػػخ ة ااكافقػػػا ا  ػػػ  الشػػػل 
 ني  ال ااك يا بةلا الطكا م  الخ أق   أم ا    الكز ا  ك  ضه   ب ا    الشل  قػ ؿ يل ف   " نصاة

ق اشػػانه كا  ا ةػػةف ا  ػػ  الشػػل  اػػنب  يلػػ ض   ػػب ا  ػػ  الشػػك م اػػة يػػ االقااػػا  شػػ  يكاػػة التةليػػا ليقػػ   
بةلػا كفب بةلا  ية  الا  اػيف يلػ ض اراػ    ػب ا  ػ  الشػل  ال خيػخ فػب أكؿ ا تاػةع لػه ك  ي ػكز اػخ 

 "أ طكا م  إ  ااكافقا ا    الشل ال

النظػةـ ا نتقػةاب البػةلب لاػة تبققػه  رصػ  كاقت بع ال  نا اقتية  نظةـ ا نتقػة  اةلقةناػا الناػايا 
كتبقيقاػة لقػخ   ػةخؿ   خ اف اايزاع أ ااة إضلةؼ تاثي  اطكم الاػةؿ ك اػةز ارخا م كاللصػايا القا يػا كاللةن يػا

فاةباة  ياة ةؿ قةناا  تبصؿة لنااا ارصكاع التب ة خ كفقاف تكزيع الاق الا ةؿ ل ا أم كارقاػةط كأبػزا   كا 
نشة  ل نا   ية ااتق ا   خ ارق يا   ػب اللا يػا ا نتقةايػا كتكلياػة ااػنكليا إ ػخاخ  ػخاكؿ ا نتقةاػةع  لإلشػ اؼكا 

القضػػةنب الةةاػػؿ   ػػب  ا يػػا  اؼارشػػ  اػػع ااػػتا ا    خ كقاػػكؿ الت شػػي  ك ا يػػا ا قتػػ اع كاليػػ ز كا  ػػ ف النتػػةن 
  أ ا قت اع

ة أف التقػػخـ الػػ م تػػـ   البقيقػا التػػب    ػػخاؿ فياػللػػؿ   المعوقذذات واالن قذذادات الموجيذذة لعمذذل المجمذذس :-5 
كأف بةلا بقػكؽ ارناػةف فػب اصػ    تػزاؿ خكف التكقلػةع اللةليػا التػب ةػةف ةثيػ    أأ ااة ةةف اااك  قؿيزاؿ أ

كي  ع  لؾ إلب اا   نياب  ك أف   أأ اف بيةم الا   بكالى  ش  انكاع اف النة  ينتظ كف تبقيقاة الخ 
 لػؾ فػب اقتصةصػةته كاػ طةته التػب إ    يخقؿ     يا ؾ ا طا تنيي  ق ا ته كتكصيةته تنيي ا ااةش ا الا     
إناػػة  ةيػػا  اػػخق أف يصػػؼ الكاقػػع كأف يكصػػب فػػب شػػانه اػػااك  ابػػخخم يقتضػػياة ابتػػ اـ بقػػكؽ     ايناػػة قةنكنػػه

كأف يتػػةاع  ػػ ق التكصػػيةع اػػع   أأ كيتط ااػػة كقػػؼ ا نتاةةػػةع التػػب تاػػ  اة تقػػة ي ق الاقت يػػا  خ ارناػػةف الاصػػ م
أةث  كاع أف   أأ كاع أف الا    يالخم   ق الاتةالا اخقا كانتظةـ  أ نتاةةةعلاانكلا  ف كقكع ت ؾ ا ال اةع ا

ؿ   ػب اػة يت قػةق اػف ت ػؾ ال اػةع اػف  اػةن  - قػ ؿ فتػ م زانيػا القكلػا  -   ػب الػ ختب ص ال اةع البةكايا 



453 

 

تاةةػةع التػب كقيػة فك يػة ل ن أف ةثي ا اف إ ةاةع ت ػؾ ال اػةع   يتضػافإ     الا    كااتياة اته كتكصيةته
 ةاػػة   يتضػػاف ااػػت ةاا ل لخيػػخ ااػػة أكصػػب اػػه الا  ػػ  فػػب تقػػة ي ق ك اػػةن ه التػػب      لاػػة الاػػكاطف يتلػػ ض
اػػؿ   خ كفػػب تقػػخي نة أف  ػػ ا القصػػك  الناػػاب الػػ م  اػػخ أف يػػالث  تػػاثي ا اػػ اية   ػػب فة  يػػا خك  الا  ػػ   أ تتكقػػؼ

  أأ فػب النظػ  إلػب قضػيا بقػكؽ ارناػةف فػب ا اك اػة إناػة ي  ػع إلػب اقػت ؼ    ك  ب صك ته لخم الاكاطنيف
تتصػػػك  تػػػكفي  ازيػػػخ اػػػف الباةيػػػا  تػػػزاؿ اشػػػةكلا اػػػةلاكا   ارانيػػػا التػػػب   فةثيػػػ  اػػػف ال اػػػةع البةكايػػػا  

ا تقػػػةخا اػػػاف أم زيػػػةخم فػػػب ااػػػةبا الب يػػػا الاتةبػػػا لألفػػػ اخ كال اة ػػػةع كاربػػػزا    أأ لبقػػػكؽ ارفػػػ اخ كب يػػػةتاـ
 ا  كالاػػػػ ـ أف تةػػػػكف   ػػػػب باػػػػة  اراػػػػف كا اػػػػتق  - اةلضػػػػ ك م  - اػػػػف شػػػػاناة  أأ لت الػػػػةعكالنقةاػػػػةع كاػػػػةن  ا

  ػػب اػػة اػػ  ه فػػب   - ايناػػة يتانػػب الا  ػ   أأ تيػػت  أاكااػػة كااػػلا رقطػػة  أانيػا   بػػخكخ لاػػة كأف  أأ ا  تاػة ب
فػ اخ كب يػةتاـ الخاػتك يا ار  اليػا أقػ م االخا ػة أف تػكفي  ازيػخ اػف ا بتػ اـ كالباةيػا لبقػكؽ  - تقة ي ق الانكيا

تةخ  اال  التكت  كا بتقةف كالةض  البةخم التب  ااتنصةؿيه اف ااة يالخم إل  خ اراف الصبي  الاايؿ إلى ك 
اػف الااػتبيؿ تبقيػؽ اشػة ةا طك يػا  هكيتاـ   ق ال اليا لخم الا    ا تقػةخ  ػةـز اانػ  أأ بيةتنة اللةااصيك 

 يػػ  رانػػا   ػػب بقكقاػػة اػػناـ إ ا ظ ػػع قطة ػػةع كااػػلا   خ ل اػػكاطنيف فػػب  ا يػػةع التنايػػا كا اا اػػة الاقت يػػا
اػه طكانػؼ الشػل  تطةل  الايةاب الشةاؿ ال م  ارص  اراةايا كااخخم فب ةؿ ابةك تاة ال ةخم لتبقيؽ 

  فػػب ضػػك  الاتةيػػ اع الات بقػػا  خ لػػب تبخيػػخ  خيػػخ لاياػػـك اراػػف القػػكابإف اصػػ  تبتػػةا إ  أ  كفنةتػػه الاقت يػػا
لػػب فاػػـ  خيػػخ لػػخك  الالة ضػػا الايةاػػيا فػػب تقكيػػا نظػػةـ الخكلػػا كا  نةنػػه اة تاػػة  ت ػػؾ الالة ضػػا  ػػز ا اػػف   خ كا 

إف بػخك    أ انتقةصة اف   ا النظةـ أك تاخيخا  اػتا ا ق كااػتق ا ق  - اةلض ك م  - ا اؿ النظةـ الايةاب كلياع
    ػػ ا التةيػػ  اراةاػػب فػػب الياػػـ كالتصػػك  لػػخم  ايػػع الاشػػة ةيف فػػب البةػػـ كأصػػبة  القػػ ا  فػػب الشػػاف اللػػةـ

كاة لـ يتبقؽ   ا التةي  فاػيظؿ  اػؿ   يزيخ اف الية  يا الا  كم اف إنشة  الا    القكاب لبقكؽ ارناةف 
  ياأنةقصةن كااتك ان كابخكخ الية  الا    فب باةيا ارناةف

 
 البحرين: –ثامنًا: المؤسسة الو نية لحقوق اإلنسان 

  ك لػػؾ لةػػب تتػػكلى اااػػا تلزيػػز 2009نػػكفاا   ػػةـ  10اتااياػػاة فػػب  46 قػػـ صػػخ  اراػػ  الا ةػػب  
ا يػؿ أ 25   كفىكتنايا كباةيا بقكؽ ارناةف كت ايا قيااة كنش  الك ب ااة كارااةـ فب ضاةف ااة اتاة

 نػػػي  ك شػػػ يف  ضػػػكان  اػػػف بقػػػكقييف كأةػػػةخياييف كا   ايػػػيف  كقػػػخ  اػػػخع تشػػػة ع الاالااػػػا اػػػف   2010
ال نةاػػا الػػى اػػ اةف ةاػػةؿ الػػخيف  ك ػػك قيػػةخم فػػب  اليػػا ك ػػخ  كأبػػخ ار ضػػة  الاالااػػيف ل  اليػػا الاب ينيػػا 

تاخأ الضةن اف أ اةلاة  أ  ف ال ني  ػ كااػا  ضػةكط  أ كاة ةةخع الاالاااا نةاا الاالااا قكؽ ارناةفلب



454 

 

اة  ٌخ أكؿ ك ك   2010اف  اليته التب ينتاب الياة ػ ااتقةلته اف انصاه  ك لؾ فب اخايا ااتاا   ايةايا
 أ2012ينةي  ليف  ني  ل االااا بتى كان ن  لـ ي  انتةةاا ل االااا

 فا ايػ الاظػة  اع كا  تصػةاةع التػى كقلػع فػى الخ اتا أشا  اف ا اتقةلا  فة ػاع الابػ يف أبػخا  ك  
ا ت اضػػػة   ػػػى  فػػػض  اناػػػب  أ الػػػا اػػػف أ ضػػػةناة كقػػػخاكا ااػػػتقةلتاـكالتػػػى   ػػػى أث  ػػػة    2011 كاػػػة  

  كاةلتػػةلب لػػـ الاالااػػا إخانػػا أ اػػةؿ القاػػع التػػى اةشػػ تاة كزا م الخاق يػػا كال ػػي  فػػى الابػػ يف ضػػخ الاتظػػة  يف
 أااا فب بةؿ يايناة ل قيةـ اخك  ةتةف الاال 

 أىداف واخ صاصات المؤسسة :-1
ا ةى ا اك ا اف ار خاؼ كا قتصةصػةع التػى يتلػيف   ػى الاالااػا القيػةـ ااػة  كالتػى أك خ الا اكـ ال 

 اف أا ز ة 
كضػع ااػت اتي يا اتةةا ػا لتلزيػز كباةيػا بقػكؽ ارناػػةف فػب الاا ةػا  كاقتػ ا  االيػةع كالكاػةنؿ القةصػػا  -أ

 لتبقيقاةأ
ف ا ػة ع بقػكؽ ارناػةف كالتكصػيا خ ااا التش يلةع كالنظـ الالاكؿ ااة فب الاا ةا كالتب تػخقؿ ضػا - 

اةلتلخي ع التب ت ا ة انةااا فب   ا الشاف  قةصا فياة يتل ؽ اةتاةؽ  ػ ق التشػ يلةع اػع التزااػةع الاا ةػا 
التكصػيا ايصػخا  تشػ يلةع  خيػخم  اع صػ ا ابقػكؽ اػ طا الخكليا فب ا ةؿ بقكؽ ارناػةف  ةاػة يةػكف لاػة 

 ارناةفأ
كؽ ارناػةف اةلتلػةكف اػع ار اػزم الاقتصػػا اشػالكف التل ػيـ كالتنشػنا كار ػػ ـ اللاػؿ   ػى نشػ  ثقةفػا بقػػ -ا

 كالتثقيؼ  كة لؾ التل يؼ اةلكاةنؿ الاتةبا لباةيا بقكؽ ارناةفأ
إاػخا  الػػ أم كالاقت بػةع كالتكصػػيةع ال زاػا فياػػة يلػ ض   ياػػة اػف الاػػ طةع كال اػةع الاقتصػػا  اشػػاف  -خ

 رناةف كتلزيز ةأالااةنؿ الاتل قا اباةيا بقكؽ ا
اب  ا  اا النصكص التش يليا كالتنظيايا ل الة خاع الخكليا الاتل قا اااةنؿ بقكؽ ارناػةف  كتقػخيـ  -ق

بقػػكؽ ارناػػةف  كخ ااػػة الاقت بػػةع كالتكصػػيةع الػػى ال اػػةع الاقتصػػا فػػب ةػػؿ اػػة اػػف شػػانه تلزيػػز كباةيػػا 
الى ا تيةقيةع ارق يايا كالخكليا الالنيا ابقكؽ   ى نبك أفضؿ  ااة فب  لؾ التكصيا اة نضاةـ كتطكي  ة  
 ارناةفأ

بةلػػػا اػػػة تػػػ ل الاالااػػػا إبةلتػػػه اناػػػة الػػػى  اػػػةع  -ك ت قػػػى الشػػػةةكل الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف كخ ااػػػتاة  كا 
ارقتصػػةص اػػع اتةالتاػػة اشػػةؿ فلػػةؿ  أك تاصػػي   كم الشػػاف اػػةر  ا اع الكا اػػا ارتاػػةع كااػػة ختاـ فػػب 

 لةكنا فب تاكيتاة اع ال اةع الالنياأاتقة  ة  أك الا
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التلػػةكف اػػع الانظاػػةع الخكليػػا كال اػػةع ارق يايػػا كالكطنيػػا كالاالااػػةع  اع الصػػ ا فػػب الا ػػخاف ارقػػ ل  -ز
 الالنيا اتلزيز كباةيا بقكؽ ارناةفأ

التلةكف كالتنايؽ اع ار ازم الالنيا فب الخكلػا اي ػخاخ التقػة ي  التػب ت تػـز الخكلػا اتقػخيااة خك يػةن  تطايقػةن  - 
 كاةنؿ ار  ـ الانةاااأ  ف ط يؽ  تيةقيةع خكليا قةصا ابقكؽ ارناةف  كالتل يؼ اا ق التقة ي  

ليػػا كالاب يػػا  كفػػب ا تاة ػػةع الانظاػػةع  قػػخ الاػػالتا اع كتنظػػيـ النػػخكاع  كالاشػػة ةا فػػب الابةفػػؿ الخك  -ط
 الخكليا كارق يايا الالنيا اااةنؿ بقكؽ ارناةف  كا   ا  الابك  كالخ ااةع فب   ا الشافأ

 إصخا  النش اع كالاطاك ةع الاتص ا اا خاؼ كأنظاا الاالاااأ -ل
ةع الكطنيػا  اع اصخا  كنش  تقة ي   ف تطك   اكخ اا ةا الاب يف فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف كاركضػ -ؾ

 الص اأ
اراػػػاةـ فػػػب خ ػػػـ القػػػخ اع  اع الصػػػ ا اا ػػػةؿ بقػػػكؽ ارناػػػةف ااػػػة فػػػب  لػػػؾ ار ػػػخاخ الينػػػب كالتػػػخ ي   -ؿ 

 ل لةا يف فب االااةع الاا ةا ل فع ةية تاـأ
 
 :الجياز اإلداري لممؤسسة -2

ل االااػػػا  كيتػػػكلى يتةػػػكف ال اػػػةز ارخا م ل االااػػػا اػػػف أاةنػػػا  ةاػػػا تةػػػكف ااثةاػػػا ال اػػػةز التنييػػػ م  
ارشػػ اؼ   ياػػة أاػػيف  ػػةـ يصػػخ  اتليينػػه أاػػ  ا ةػػب لاػػخم أ اػػع اػػنكاع  كيةػػكف ااػػالك  ااةشػػ م أاػػةـ  نػػي  

لتنظػيـ الشػالكف  اةيي يػا تصػخ  اقػ ا  اػف  نياػالاالااا فب أخانه لكا اةع كظييتػه  كيةػكف ل االااػا  نبػا تن
 ارخا يا كالاةليا ل االاااأ

 
  قييم أداء المؤسسة: -3

أ فلػخا التػى بػخخ ة الا اػـك الا ةػى فػب ةػؿ الا ػة عاتاةفتػةن كاة تػةن الاالااػا الكطنيػا  إن ػةزيةةخ يةكف  
 ف اضلا ايةنةع ظا ع فب  خخ اف الانةااةع  ةةف اف ايناة ايةف ياليخ البكا  الكطنب كاشة ةا الاالااا 

لػى أ اػةلاـأأ ك ػخا إةن يصكليف تلٌايفيه كرق  بكؿ اليكـ اللةلاب ل خياق اطيا  كب  الا طةع   ى إ ةخم الاي
 ف الض الزية اع ل اشػة ةا فػب اػالتا اع اق يايػا  فػب قطػ  كاصػ و كزيػة م الػض الابت ػزيف فػب اربػخا  

ياةػػف  ةػػ ق اػػف شػػئ ااػػـ أ  ػػخا  ػػف  ػػ ا    يك ػػخ بتػػى ااف  ناػػة خكف أف يصػػخ  تق يػػ اػػةلاب يف ارقيػػ م 
 اااأأ اةؿ كان زاع ق ؿ أةث  اف  ةـ اف  اؿ الاال 

 ي  ع إلى ارااة  التةليا الكطنيا لبقكؽ ارناةف   ا ارخا  الاتكاضع ل االااا  
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تػػال  اـ لياػػـ  ى ق ييػػا ثقةفيػػا بقكقيػػا انةاػػاا أف الاالااػػا تشػػة ع اػػف أ ضػػة   خيػػخيف  الضػػاـ ييتقػػ  الػػ -أ
 ي  الاشػػػةةؿ  فضػػػ ن  ػػػف التلػػػةطب الاػػػة اشػػػةؿ اانػػػبأ كةػػػةف ياةػػػف تلػػػكيض  ػػػ ا الػػػنقص  اػػػف قػػػ ؿ التػػػخ

ك تزاؿ ابة ا الى ااالكليف كةػكاخ    الاالاااةةنع  ل لؾ    الا اا  ك  الكقع الةةفبكالتا يؿ  كلةف لـ تتكف
 أالابةلا   ى  اختاـ كأ ضة  اتقصصيف كاال  يف رخا  الكظييا البقكقيا

ةاع نياػاة ضٌاع الاالااا ق يطةن اف ار ضة  اف  كم الق ييةع الايةايا كاريخيكلك يا الاقت يا    - 
اصػػك م اػػ ايا   ػػى اناػػ ةااـ  كاػػف ثػػـ  طػػةناـأ كةةنػػع اربػػخا  التػػب ياػػك  ااػػة الشػػة ع  تلٌاػػؽ ا نقاػػةـ 

  أاةخ الا  ليا البقكقياالخاق ب  كتقٌ ص اف ااةبا ا تيةؽ ايف ار ضة   ك خـ ا ت
كنصػػؼ اػػف   نػػةؾ ضػػلؼ فػػب  ةنػػ  القيػػةخم كارخا م ل االااػػا  بيػػ  لػػـ تاػػتطع الػػخاة يقػػ   اػػف  ػػةـ -ا

 أزيػػػع الااػػػةع  كتبخيػػػخ الاةةفػػػ عت تيػػػ  الايػػػع الػػػخاق ب ل االااػػػا  اػػػف  اػػػا التكظيػػػؼ  ككضػػػع ال ػػػكان   كتك 
اةزلنة ابة ا لقطا كا   ا اع تكظيػؼ  ك نبػا اةليػا  كشػالكف اػكظييف  ك يةػؿ تنظياػب  "كبا  خأ ف بةف  

ةخ    ػى تلزيػز بةلػا ارناػ ةـ  أ ةاػة أف الاالااػا اقيػع اػخكف  أ  قػ"كة اة ي   أف تااؽ  ا يا التكظيػؼ
القخ اع  اف قخ اع  كتنايؽ ال اكخ اف أ ؿ الش كع فب ار اةؿ  كتك يه  ضة لخل ار كااتق اا أفضؿ اة

طػػا اةلاالااػػاأ زخ   ػػى  لػػؾ  لػػـ تػػتاةف الاالااػػا اػػف كضػػع قطٌػػا كطنيػػا شػػةا ا ك نبػػك تبقيػػؽ ار ػػخاؼ الان
 لت قيا بقكؽ ارناةف فب الاب يفأ

ا اػكا  فػب ك اػيلاـ يػالخكف التزااػةتاـ الكظيييػ أف ار ضػة   زالػكا اتطػك يف نةؾ ق ؿ ا ةزم اف  اا  -خ
ةقػةع كةػكاخ  اتي  ػا الاالااػا ػ قةصػا فػب اػخايتاة ػ ابة ػا الػى طاػع الل ػـ اػاف   القطػةع القػةص أك اللػةـ

ابػخكخ فػى  قيػةـ انشػةطةتاةااػا كالل لاؿ فب ا ةؿ بقكؽ ارناةفأ إف ال اخ ال م ا ؿ لانػة  الاال  اتقصصا
  خـ التي غ ل لاؿأ   ا اة ةع اللاؿ  ضك  ق ا

اللةـ  الثقا ااة اف قاؿ ال أم ك زعضليةن فب الاالااا الكطنيا  ا اتقة ع الاتتةليا اااع  ب ارق ل  -ق
ا ـ ال  اػاة  لؿ الية  يف فب الاالااا ا  خ اضلا أف اخ  كأفقػخ الةثيػ  اػنا   ك كالاب ينب ال ااب كالبقكقب
 أ2011التى ألاع اةلاب يف قػ ؿ  ػةـ  ةاع الاالااا  ف اربخا      كاةلتةلىكالباةاا كا  تاةـ اةللاؿ

 اػػخ  تيػػة اع ار ضػػة  اليناةػػب إ ػػةخم النظػػ  فػػب  اػػؿ الاالااػػا الكطنيػػا لبقػػكؽ ارناػػةف  كفػػب اق لاػػ ا ة ػػه 
ا ػا كالةيػة م ارخا يػا اػف  كم القاػ م كالنز   ف الااتقي يف  ةاػة ي ػ  تليػيف  نػي  ل االااػا اةلاػ  ا الااةنػا

كتاػػتليخ اصػػخاقيتاة كثقػػا ال ااػػك  كالبقػػكقييف فػػب الػػخاقؿ  و ةػػؿ  لػػؾ اػػف أ ػػؿ أف تق ػػع الاالااػػاكالبقكقيػػا
 كالقة ا ااةأ
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 انفصم انراثع

 انعرثيةحموق اإلوسبن في انذسبتير 

 
الخاةتي  الل ايا اف ق ؿ الةل ا  بقكؽ ارناةف فبإلى تنةكؿ يالى ارط   فى   ا ال ز    

الخكؿ  اتلاقا لنصكص   ق الخاةتي  كاة تةي ه اف باةيا قةنكنيا  نظ ياو لبقكؽ ارناةف فب
ؽ فياة يتل  إلى الايةاا أك الااة اةع فب ا ةؿ بقكؽ ارناةف اكا الل ايا  ك  تتط ؽ الالةل ا 

ناة نةتيب فقط اايةف ارا  اضاةف   ق البقكؽ أك اةنتاةةاة التب تقـك   ياة   ق الخاتك يا   كا 
  كاخل التطك  ال م ا ةته الخاةتي  الل ايا اا ا الشاف  كاخل اة ي اع ايناة اف قااةع البقكؽ

 بقكؽ ارناةفأكارقت ؼ فياة يتل ؽ اكضليا  اشت ةا  كاة يقـك ايناة اف أك ه ل تاةيف

  ةنؽ القةنكنيػػا الل يػػة فػػب أم خكلػػا  تةتاػػ  أ ايػػا قةصػػافاػػف الال ػػـك أف الخاػػةتي  اة تاة  ػػة الكثػػ
تنػػع الخكلػػا    كتاة ةػػةا ن اةبت ااػػه اػػف بيػػ  الااػػخأةتةاػػا بػػؽ فػػب الخاػػتك  تلنػػى التزااػػابيػػ  أف 
لتاػػػ  ابتػػػ اـ أبةػػػةـ يػػػةـ اػػػام ااة اػػػا تػػػالخل إلػػػى انتاةةػػػه  كي ػػػف إصػػػخا  أم تشػػػ يع أك الق نخنػػػ   

 الخاتك  ش طةن ض ك ية رااةغ الاش ك يا   ى القكانيف كاربةةـ القضةنياأ

ناػػة تل ػػف  ناػػة أك تةشػػؼ  ناػػة فقػػطكاػػف ال  ػػى أف  رف  ػػ ق   الخاػػةتي    تنشػػئ بقػػكؽ ارناػػةف كا 
البقػػكؽ  ػػب بقػػكؽ طايليػػا اتاصػػ ا فػػب ارناػػةف كيات ةاػػة اصػػيته ت ػػؾ كالةػػ ض اػػف ةتةاتاػػة فػػب 

 أارفػ اخ الابة  ػا ااػة فػب أم كقػع الخاتك   ك تثايتاة فب كثيقا   ية ت تـز ااػة الاػ طا كياػتطيع
اػة يةشػؼ ل اػةبثيف كيتليف ارشة م فب   ا الصخخ إلى أف إ ةخم ق ا م الخاػةتي  الل ايػا كالاقة نػا اين
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كالقػػػػةنايف   ػػػػى الاػػػػ طا فػػػػب  اع الكقػػػػع اػػػػخل التػػػػزاـ ةػػػػؿ خكلػػػػا اػػػػةبت اـ بقػػػػكؽ ارناػػػػةف كب يةتػػػػه 
 اراةايا أ

كاليخان  ف القكض فى ط يقا إصخا  الخاةتي  كا  اة التة يقى كأبةةااة  فض ن  ف كاقع البيػةم 
  القةناػا بةليػةن فػى الانطقػا الل ايػا الخاتك يا فى ارقطة  الل ايا  تنص  الخ ااا  نة   ى الخاػةتي

اػػػف بيػػػ  نصكصػػػاة كضػػػاةنةتاة اشػػػاف بقػػػكؽ ارناػػػةف اتاػػػةقةن اػػػع ا اك ػػػا البقػػػكؽ التػػػب أك خ ػػػة 
ار  ف اللةلاى لبقكؽ ارناةف كاللاػخاف الػخكليةف ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا كالبقػكؽ ا قتصػةخيا 

 كا  تاة يا كالثقةفياأ

كؽ الايةاػيا كالاخنيػا فػب الخاػةتي  الل ايػا  ك لػؾ فػى ابػك يف  نياػييف ياخأ  ػ ا ال ػز  اتنػةكؿ البقػ
يقػػتص أكلااػػة اتبخيػػخ اة يػػا البقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  فياػػة ينصػػ  الابػػك  الثػػةنى   ػػى إاػػ از 
كضػػليا ت ػػؾ البقػػكؽ فػػى الخاػػةتي  الل ايػػاأ الخنػػ  تاضػػى الخ ااػػا إلػػى إلقػػة  الضػػك    ػػى البقػػكؽ 

فػػب الخاػػةتي  الل ايػػا اػػخ  اتل يياػػة كانتاػػة  اييضػػة  انكخ ػػة فػػى الخاػػةتي   ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا
كيلةػػػؼ  ػػػ ا القاػػػـ  فػػػى شػػػط ق الثةلػػػ  كارقيػػػ    ػػػى  صػػػخ ضػػػاةنةع بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب  الل ايػػػا

 الخاةتي  الل ايا اف بي  ايةف اة يتاة  كالكقةع إنية  ة   ى أ ض الكاقعأ
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 المبحث األول

 العربية ية والسياسية ف  الدسا يرالحقوق المدن

 

اف الااـ فب الاخايا قاؿ تنةكؿ الكضع القةص اةلبقكؽ الاخنيا كالايةايا فب الخاةتي  الل ايػا     
 وهلك عمى النحو ال ال :التل يؼ ات ؾ البقكؽ كأ ـ الااةع الاايزم لاة  

 وأىم سما يا ال عريف بالحقوق المدنية والسياسية أواًل:

البقكؽ الاخنيا كالايةايا اف أ ـ تصػنييةع بقػكؽ ارناػةف اػكا  اػف بيػ  طايلتاػة أك اػف بيػ  إف 
الااػةـ الانكطػا اػه فػب  اػة م أخا  كتاةينػه اػف ك ػكخ ا ناػةف اخل أ ايتاة اةلناػاا إلػى البيػةظ   ػى 

 ار ض كتنايتاة لاة فيه صةل  الي خ كال اة ا   ى الاكا أ 

اػػةلك كخ  تاػػايته اػػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا إناػػة يناثػػؽ  ػػف كيػػ تاطصػػط     ػػى كايػػةف  لػػؾ أف اػػة ا
 Sine اف ااثةاػا الشػ ط الػ ـزضػاةف  ػ ق البقػكؽ كةيةلتاػة يلػخارناةنب ل ي خ فب  اته  كاف ثػـ فػيف 

qua-non اػ يبه ااػة ل بيةظ   ػى بةلػا اليطػ م التػب ق ػؽ ارناػةف   ياػة  ك ػب الب يػا كالتةػ يـوأ كت
تنظػػيـ كفػػى  –اللةاػا كالقةصػػا  –خك ق اػع الابيطػػيف اػه فػػب ةةفػا الػػخكان  كالا ػػة ع اػػف أخا   ياةنػه

ؿ ك  ػى أاػة  اػف الب يػا بيةته القةصا لصةلبه كلصةل  الا تاػع ةةػؿ فػب ابػيط اػف التةػ يـ أشػا
 أ أقكل كأاتف

كاقػػع اراػػ  أف تتاػػع التطػػك  البةصػػؿ فػػب ارطػػة  القة ػػخم أك الاكضػػك ب لبقػػكؽ ارناػػةف   ػػى ك 
اقت ؼ صك  ة كتنكع ااتكيةتاة  إناػة يةشػؼ  ػف تيػ خ طةنيػا البقػكؽ كالب يػةع الااػاةم اػةلبقكؽ 
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الاخنيا كالايةايا اا اك ا اف القصةنص كالااةع التب تايز ة  اة  خا ة اف البقػكؽ كالب يػةع 
ةيكلا لإلناةف  ااة يت ت    يه ا اك ا اف ااثة  القةنكنيػا فياػة يتصػؿ اطايلػا كبػخكخ ا لتػزاـ الا

إ اػػػةؿ البقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا   ػػػى أ ض الكاقػػػع  فػػػى شػػػاف القػػػةنكنب الايػػػ كض   ػػػى الػػػخكؿ 
 وi كتتاثؿ أ ـ ت ؾ الااةع كأا ز ة فياة ي ب 

 ى  حقوق شخصية: -1

تتصػػػؼ ااػػػة البقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا  يةاػػػف فػػػب بقيقػػػا أناػػػة أكلػػػى الاػػػاةع كالقصػػػةنص التػػػب 
تكصػػؼ  ػػةخم ااناػػة بقػػكؽ شقصػػيا   ػػى النػػى أناػػة  زاػػا ل بيػػةظ   ػػى بيػػةم الشػػقص كصػػكف 

فػب البػؽ فػب البيػةم  -  ػى ال ا ػا-ة ااته كتاةينه اػف القيػةـ اةلااػةـ الانكطػا اػه  ك ػب تتبصػؿ 
خا م كالا اا ال اخيا كالالنكيا كب يا التلاي  ك  ا نتقةؿ كا  تاةع كالاشة ةا فب البيةم الايةاػيا كا 

 الشنكف اللةااأ

  هات  بيعة موضوعية آمرة -6

يػػ تاط ااػػة اػػاؽ كيناثػػؽ  نػػه اػػاا أقػػ ل ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا تتبصػػؿ فػػب أناػػة  اع طايلػػا 
 كضػػػػعاكضػػػك يا راػػػ م  ااػػػػة يلنػػػب ك ػػػك  ةيةلتاػػػػة ل ةةفػػػا كأف الخكلػػػا   تا ػػػػؾ بيةلاػػػة إ  اػػػ طا 

كياةف ل يػ خ ا بت ػةا ااػة فػب اكا اػا الخكلػا إ ا لػـ تةي اػة أك  الضكااط القةصا اتنظيـ ااةش تاة 
الطايلػا اااػػ م ل بقػكؽ الاخنيػػا  زيي  اػة اػػف اضػاكناةأ كتتلػػز بػػخان إ ا ا ةػع فػب تقييػػخ ة كضػاطاة 

كطنيػػا كالخكليػػػا كالايةاػػيا اتػػكات  الػػنص   ياػػة كالتكةيػػخ   ػػى طايلتاػػػة  ػػ ق فػػب ةةفػػا التشػػ يلةع ال
كايػةف إناػة يتل ػؽ اتيصػيؿ لبقكؽ ارناةف بتى أف ا قت ؼ البةصؿ ايناة فػب شػاف  ػ ق البقػكؽ 

 الضكااط كالقيكخ الانظاا لااةش م البقكؽ اةليا ال ة أ

  مزم ال دخل اإليجاب  لضمانياس ال   -1
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فػػب  – ػػ ق البقػػكؽ تتلػػزز الطايلػػا اااػػ م ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا ااػػاا أقػػ ل االخا ػػة فػػب أف 
  تتط   ر اةلاة اكل ا  خ ااتنػةع الخكلػا  ػف   ق ػا ااة اػتاة   فػ  ي ػـز قيػةـ  -ار    ار ـ

الػػخكؿ اةلتػػػخقؿ اري ػػةاب لضػػػاةف ةيةلتاػػػة ةاػػة  ػػػك البػػةؿ اةلناػػػاا إلػػػى إشػػاةع البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا 
 كا  تاة يا كالثقةفياأ

قػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا ت تػػ  نتي ػػا قةنكنيػػا   ػػػى االنػػى أقػػ  ياةػػف القػػكؿ أف الطايلػػا اااػػ م ل ب
خ  ا ةاي م اف ار ايا كالقطك م اةلنااا إلى ا طا الخكلا إزا    ق البقكؽ  ك ػك اػة يتاثػؿ فػب أف 
 ةلايػػػا البقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػيا   ي ػػػكز النيػػػؿ اناػػػة  اػػػؿ يتلػػػيف ابت اااػػػة فػػػب  ايػػػع الظػػػ كؼ 

ع ز ػػـ ك ػػكخ ظػػ ؼ ااػػتثنةنب اشػػ كع يقكلاػػة فػػ ض اػػة كاربػػكاؿ بتػػى أنػػه   يبػػؽ رم خكلػػا تبػػ
يااى اقةنكف الطػكا م باةيػا ل نظػةـ اللػةـ    يبػؽ لاػة الااػة  اػةلبقكؽ الاخنيػا كالايةاػيا ةكناػة 
تشةؿ البخ ارخنى ال م   ياةف النزكؿ  نهأ كا  ا ةةف اللاخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا قػخ 

ه فػػػ ض قػػػكانيف طػػػكا م إ ا اػػػة  أع أف نظةااػػػة اللػػػةـ كأاناػػػة  قػػػص ل ػػػخكؿ فػػػب الاػػػةخم الثةانػػػا انػػػ
الػػػخاق ب ابػػػؿ تاخيػػػخ  إ  أنػػػه قيػػػخ  ػػػ ا التػػػ قيص فػػػب الاػػػةخم  اتاػػػة الػػػخـ الااػػػة  ا ػػػك   البقػػػكؽ 
كالب يةع اػةليا الػ ة أ كيقينػةن فػيف الاػاةع القةصػا الاايػزم ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا   ػى النبػك 

ع قةنكنيا قكيا فب اضاكناة ك ايقا فب اةزا ة اةلنااا إلػى طايلػا الاةلؼ ايةنه تنطكم   ى خ  
 كبخكخ ا لتزاـ الاي كض   ى الخكؿ اةيةلا   ق البقكؽ كالتاةيف لااةش تاة   ى أ ض الكاقعأ

ةثػ م أك  –أف تلػخاخ البقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا كتبخيػخ الاقصػكخ اةػؿ اناػة إناػة يقت ػؼ ك خي  اةل ة  
يتيةكع اف فت م تة يقيػا  هاف ا تاع رق  كاف خكلا رق ل  اؿ إن -قةن أك اتاة ةن ضي –ق ا  كيتاةيف 

رقػػ ل كاػػف ظػػ كؼ كأكضػػةع الينػػا رقػػ ل خاقػػؿ الا تاػػع الكابػػخ أك خاقػػؿ الخكلػػا  اتاػػة  كاػػ خ  لػػؾ 
قػػ أ كلػػا كاػػيف أفػػ اخ شػػلااة اػػف ا تاػػع ااةراػػة  إلػػى تاػػةيف ناػػط الل قػػا اػػيف النظػػةـ البػػةةـ فػػب الخ

 ػػػ ا التاػػػةيف إلػػػى اقػػػت ؼ الػػػنظـ كاركضػػػةع الا  ايػػػا كالايةاػػػيا كا قتصػػػةخيا ي  ػػػع ال ا ػػػا  ك  ػػػى 
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ا ابػػػػؿ التطػػػك  اػػػةقت ؼ الػػػخكؿ كتنػػػػكع  كالقةنكنيػػػا كا  تاة يػػػا الاػػػةنخم  ناػػػةن إلػػػػى  نػػػ  اػػػع تيػػػةكع
  وii ا تالةتاةأ

ااتق ا  كاقع بةؿ الانظكاا اللةاا لبقكؽ ارناةف فب التش يلةع الخاق يا كالخكليا ك  ى أل بةؿ فيف 
قةطاا يةشؼ  ف طةنيا كاالا اف البقكؽ كالب يةع الاخنيا كالايةايا اةتع ابؿ ا ت اؼ كقاكؿ فػب 

كتيةكتػػػػػع بظكظاػػػػػة اػػػػػف التطػػػػػك  الل اػػػػػى  نظااػػػػػة الايةاػػػػػيا كالقةنكنيػػػػػااااػػػػػة اقت يػػػػػع  ايػػػػػع الػػػػػخكؿ 
  ى كا قتصةخل كا  تاة ى كالثقةفى أكالتةنكلك 

 

 الحقوق المدنية والسياسية ف  الدسا ير العربية: ثانيًا:

  ك لػػؾ   ػػى النبػػك فػػب الخاػػةتي  الل ايػػاالبقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا اػػيتـ فػػب  ػػ ا الصػػخخ تتاػػع كاقػػع  
 التةلب 

  :الحق  ف  المساواة أمام القانون   -6

 ان   ػػى أف النػػة   ايلػػةن يكلػػخكف أبػػ ا  رناػػةف اللػػةلاب لبقػػكؽ انصػػع الاػػةخم اركلػػى اػػف ار ػػ ف 
بؽ  ةؿ إناةف فب التاتػع ا ايػع  تـ النص   ىو 6اةخم  ال  ثـ فب الة ااا كالبقكؽ كاتاةكيف فب

ا  اللنصػ   أك ال ػكف  أك ال ػن     ك اػياة التاييػز ااػنػكع البقكؽ كالب يةع خكناة تاييز اػف أم
ك يػػ  ايةاػػب  أك ارصػػؿ الػػكطنب أك ا  تاػػة ب  أك ةػػةف ألػػ أم ايةاػػية   أك اأك ال ةػػا  أك الػػخيف

  كةػ   اللاػخ الػخكلب ل بقػكؽ الاخنيػا كالايةاػيا   الااػخأ  اتػه  كم  أك الاكلخ  أك أم كضع رقػ الث
بقػكؽ الػكا خم فػب و اع التاةيخ   ى ةيةلا التاةكم ايف ال  ةؿ كالناة  فب التاتػع ا ايػع ال6 الاةخم 

  إلػػى ااػػخأ الااػػةكام ةاػػة تل ضػػع  ػػخم اتيةقيػػةع قةصػػا  كصػػةكؾ خكليػػا أقػػ ل  و1ةخماللاػػخ  الاػػ
 ك خـ التاييز ايف النة  فب التاتع ابقكقاـ الاخنياأ
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الخاةتي  الل ايا ة اة ااخأ الااةكام ايف النة  ك خـ التاييز ايناـ فب التاتع اػةلبقكؽ الػكا خم  كأق ع
 ك  يػه   اػكؼ نػ ة  أالػ م تضػانه ار ػ ف أك اللاػخاػ اع التيصػيؿ  قخكاف لـ تػك    نصكصاة فب

الا ةػػز  ى  ػػخـ التاييػػز اػػيف الاػػ أم كال  ػػؿ  ابةػػـ  اػػع التاةيػػخ   ػػأ ػـ اػػة أشػػة ع إليػػه  ػػ ق الخاػػةتي 
  كاػكؼ نػ ل أف خاػةتي  الػض شػ يلةع الػض الػخكؿ الل ايػا ل اػ أمالقةنكنب القةص ال م تانبه ت

اتػػػع ت  ك ػػػخـ التاييػػػز فػػػب اللةع  أقػػػ ع الااػػػةكام الاط قػػػاثػػػؿ  ػػػ ق التشػػػ يالػػػخكؿ الل ايػػػا التػػػب لاػػػة ا
النػػكع كاةاػػتثنة  خكؿ ق ي ػػا نصػػع خاػػةتي  ة   ػػى أف  ؾ  ااػػة فػػب  لػػاػػا  ةػػةف اػػةلبقكؽ ةةفػػا رم

الشػػػ يلا اراػػػ ايا اصػػػخ ا أصػػػ يةن ل تشػػػ يع    اػػػع خاػػػةتي   ةلايػػػا الػػػخكؿ الل ايػػػا إاػػػة إلػػػى إقػػػ ا  
ػػ 6خيػف الخكلػا  ػك اراػ ـ  تػكن  الاػةخم الخاتػػػك و أك أف "تكن   اقخاػا اااةخم ارا ـ  التااؾ 

و أك 6  الاػةخم ػػ الابػ يف6ػ ار خف  الاػةخم  6ػ الةكيػع  الاػةخم  6 زان  الاةخم ػ ال 1الاة    الاةخم 
  ةػاف تةػكف أك بتى  ة   اة اع أقػ ل أقػكل ناػايةن  و6  الاةخم أف "ارا ـ خيف الشل  " اك يتةنية

  الاػةخم ػ الاػكخاف 6   الةكيع  الاةخم اصخ ان  نياية ل تش يع" ايا أك اليقه ارا ابالش يلا ارا 
   يػ  ا تزاػا اتطايػؽ   الخاػتك   فػب نظػو   ق الخكؿ تاقى1ػ اك ية  الاةخم  6اب يف  الاةخم ػ ال 7

ااةخم الش يلا فياة اصخ ان ااتخ لية ياتخل اه فػب  تطايقةن ااةش ا  كتشةؿأبةةـ الش يلا ارا ايا 
 وiii ا تاةخ التش يلةع الكضليا أك الخقكؿ فب اتيةقيةع  اة يا اع الةي أ

تاييػػػز ايػػػناـ فػػػب البقػػػكؽ     أف ار خنيػػػيف أاػػػةـ القػػػةنكف اػػػكا    نػػػص الخاػػػتك    ػػػىففذذذ  األردن
ف اقت يكا فبكالكا اةع الػنص   ػى أاػاة  ياةف القػكؿ إف   ك وiv و1الل ؽ كال ةا كالخيف  الاةخم    كا 

تالةخ اراػػاة  ارقػػ ل ل تاييػػز   ك  يلنػػى اةلضػػ ك م ااػػز الث ثػػا لػػـ يةػػف   ػػى اػػايؿ البصػػ التاييػػ
أك   لناػػػػ   أك الػػػػ أم الايةاػػػػب ك يػػػػ  الايةاػػػػب  أك اأك ا  تاػػػػة ب  أك الثػػػػ كم ةةرصػػػػؿ الػػػػكطنب

ناػة يةشػؼ كيل ػف ك لؾ تااياة   ى أف الخاتك   ةاة  ة نة    ي  النكع نشئ البقكؽ  كالب يةع  كا 
  كاػػف  اػػا أقػػ ل فػػيف بصػػ  ارناػػةف كاكلػػكخم الػػه   ػػ ا اػػف  اػػا   ك ػػى اتاصػػ ا فػػب ناػػة فقػػط

 يقتصػ  التقيػخ اةلااػةكام   ػى  ابيػ  تق يػخ اك ػكخ فػب أ  ػ  الخاػةتي الااةكام اػيف الاػكاطنيف فقػط 
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قةنكنيػػا أقػػ ل تبةػػـ نصكصػػةن   فػػيف ار ةنػػ الل قػػا اػػيف الاػػكاطنيف خكف  يػػ  ـ  أاػػة اةلناػػاا إلػػى 
  ايػػناـ فػػب التاتػػع اػػةلبقكؽ ارقػػ ل   ك ػػخـ التاييػػزاػػع الاػػكاطنيف فػػب  ا ػػا اػػف البقػػكؽ ااػػةكاتاـ

 أبخكخ اة ياا  اه القةنكف الخكلب لالضاـ فبالتيضي يا كة ا الالةا ا 

  ػػى أف الااػػةكام    بيػػ  نصػػعو اػػف الخاػػتك   ةاػػا1أتػػع  الاػػةخم    فقػػخ دولذذة اإلمذذارات فذذى أمذذا
" ايػع و تـ النص   ى أف 61فب الاةخم  ك  ايع الاكاطنيف اف خ ةاةع الا تاع كتةةفال الي ص ل 

يػػػخم   ك  تاييػػػز اػػػيف اػػػكاطنب ا تبػػػةخ ااػػػا  ارصػػػؿ أك الاػػػكطف أك اللقارفػػػ اخ لػػػخل القػػػةنكف اػػػكا 
اػػاة  التاييػػز ارقػػ ل  ػػخـ الػػنص   ػػى أك ػػخي  اةلػػ ة   نػػة أف   وv "الخينيػػا أك الا ةػػز ا  تاػػة ب

خ"  ب أشاؿ اف ة اا "الاكاطنيف"  ةاة أف ة اا "ارف ا    يلنى اةلض ك م ااتالةخ ة النكعااة فياة 
 ةنػػ  أف ار  فياػػة ػػة    لاػػال   ار ةنػػ  اػػةخم قةصػػا الخاػػتك ةػػ لؾأ كقػػخ أفػػ خ تشػػاؿ ار ةنػػ  إ  

يػػةع   أك فػػب الالة ػػخاع كا تيةقالا  يػػا  م فػػب الاكاثيػػؽ الخكليػػا الاقػػيتاتلػػكف اةلب يػػةع كالبقػػكؽ "
  فػيف اراػة اع وأ كانػة    يػه17اقةا ػا "  الاػةخم   ك  ػياـ الكا اػةع الالتب يةكف ا تبةخ ط فػة فياػة

ناة أياة التزاع اه ص ابا فب الالة خاع  تتقيخ فقط ا   أم ت ؾ ضة اةلاكاثيؽ الخكليا "الا  يا"  كا 
 يا اف قاؿ ار  ايا الاةبقا فياةأيا كتةكف ا  التب تلا   ف ضاي  ال اة ا الخكل

و 1ي اػة الخكلػا  الاػةخم   تلتاػ  الااػةكام كتةػةفال اليػ ص اػف خ ةاػةع الا تاػع التػب تةوفى البحرين
صػؿ أك ال ةػا أك الػخيف الاكاطنيف اتاةككف لػخل القػةنكف   تاييػز ايػناـ فػب  لػؾ ااػا  ارةاة أف "
   يةػكف ااػػخأ الااػةكام اػيف ال  ػؿ كالاػ أم اة اػةن فػػبكاةلتػةلب وvi و1 الاػةخم  النػكع  كةػ لؾ أك اللقيػخم

يتلػػيف أف    ابيػػ    ي ػػكز ا اػػتثنة  انػػه إ  اػػنص صػػ ي  الخاػػتك   كيةتاػػب اػػ لؾ ب اػػا قةصػػا
أ  ػخـ التاييػز اػيف الاػ أم كلػي  ثاػا فػب خاػتك  الابػ يف أم ااػتثنة  اػف ااػخ ه ي خ فب الخاػتك   اتػ

الايػػػ ا  بػػػؽ اةيػػػكؿ تبةاػػػه و أف "1ةر    بيػػػ  قػػػ  ع الاػػػةخم  اػػػ   اػػػكل  لػػػؾ الاتل ػػػؽكال  ػػػؿ
 أ"الش يلا ارا ايا
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 وvii و1ةػػػؿ الاػػػكاطنيف اتاػػػةككف فػػػب البقػػػكؽ كالكا اػػػةع  الاػػػةخم يقػػػ   الخاػػػتك  أف   وفذذذى  ذذذونس
  تشػػاؿ انػػع ةػػؿ قػػةنكف  ااػػة يلنػػى أف الااػػةكام اط قػػاكتضػػيؼ اػػف اػػة  التاةيػػخ أناػػـ اػػكا  أاػػةـ ال

 أالل قا ايف الاكاطنيف خكف  ي  ـ  ةاة أناة ابصك م فب النكعأااة  التاييز ااة فب  لؾ 

و  16  فااقتضػػػػى الاػػػػةخم  م اػػػػف الخاػػػػتك   ك خ ااػػػػخأ الااػػػػةكام فػػػػب اكاضػػػػع اتلػػػػخخوفذذذذى الجزائذذذذر
 لػؾ التاييػز "  ااػة فػب أبةػةـ ااػاقا  كي ةػى أم تاييػز قػةنـ   ػى "الاكاطنكف اتاةككف أاةـ القةنكف

  كالتنايػػا الكطنيػػا فػػب التشػػييخ ا شػػت اةب و الاػػ أم الاشػػة ةا الةةا ػػا1الاػػةخم   النػػكع  كنةشػػخعااػػا  
الاقػيـ اػف ار ةنػ  اصػيا قةنكنيػا يتاتػع و   ػى أف "19قصكص ار ةنػ  فقػخ نصػع الاػةخم  اأاة 
  لةا تاـ الةا ا الاكاطنيفلخكلب اكيلنى   ا فب   ؼ القةنكف ا لباةيا الاقكلا لألف اخ كاراكاؿ"اة

   أك اةلناػػاا إلػػى البقػػكؽ التػػب  ػػبب يػػنص فياػػة الخاػػتك    ػػى قػػ ؼ  لػػؾفياػػة  ػػخا البػػة ع التػػ
 أؽ الت ش  ل انةص  الايةايا اث ن   ةباطايلتاة ا تصقا اصيا الاكاطنا

لاػكخانييف   ك  ي كز التاييز اػيف او66  تلتا  الااةكام اف خ ةاةع الا تاع  الاةخم وفى السودان
 "أ  النكع  كة لؾ " الاكطف الاب ى أك ال ةا أك الخيفااا  ارصؿ أك اللنص  أك 

  كتةيػػؿ لاػػـ و اػػف الخاػػتك  أف "الاػػكاطنيف اتاػػةككف أاػػةـ القػػةنكف61أقػػ ع الاػػةخم  ، وفذذى سذذوريا
  تةيػػػؿ الخكلػػػا ل اػػػ أم  ايػػػع اليػػػ ص التػػػب تتػػػي  لاػػػة يػػػ ص ك  ػػػى ك ػػػه القصػػػكصالخكلػػػا تةػػػةفال ال

  ةاػػة تلاػػؿ   ػػى كا قتصػػةخياالااػػة اا اليلةلػػا كالةةا ػػا فػػب البيػػةم الايةاػػيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا 
و كفػى  ػ ا 11شت اةب  الاػةخم إزالا القيكخ التب تانع تطك  ة كاشة ةتاة فب انة  الا تاع الل اب ا 

أم  ػف اة اتنػةع لػي  فقػط   ت ةق الا أم ية  اة لتزاـ خاتك  ا أقؿ ال زان الشاف تتايز اك ية  كاخ  
ناة ايلؿ اة ي ـز لتلزيز ا ةز ة القةنكنب  فب اؿ ينقص اف ا ةز ة القةنكنب    قتاة اع ال  ؿ  كا 

  نػص   ػى أف  ػ ا بػيف تلػ ض لػإل    ةاػة أف الخاػتك  ل اة فػب ا تاػا تضػة ى ا تاػا ال  ػؿك 
خاػةتي    ايػا  و كالنةق اةلاقة نا اع أبةةـ أقػ ل ك خع فػب69ل قةنكف  الاةخم  البؽ اضاكف كفقةن 
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ناػػة أبةػػةـ القػػةنكف الكضػػلب      تبةاػػه أبةػػةـ الشػػ يلا ااةشػػ م  أف ار  اقصػػكص ار   اػػع   كا 
 وviii أ  اصخ   نياب ل قةنكفالل ـ أف الش يلا فب خاتك  اك ية

    البقػػكؽ كالكا اػػةع أاػػةـ القػػةنكف اتاػػةككف فػػبةػػؿ الاػػكاطنيف ك خ أف " ،الصذذومالدسذذ ور وفذذى 
الصػػكاةؿ فػػب خاػػتك ق اابػػخ  اػػة ياقػػ  و ك 61 الاػػةخم النػػكع أكالػػخيف أك ال ةػػا "فػػ ؽ ايػػناـ اػػف بيػػ  

"اةلايثػةؽ اللػةلاب لبقػكؽ كص ع إليه الاكاثيؽ الخكليػا فػب ا ػةؿ بقػكؽ ارناػةف   ةاػة أنػه يلتػ ؼ 
 وix أ"هارناةف"  ك"اةلقةنكف الخكلب الالت ؼ ا

  خكف   ػػى "الاكاطنػػكف اكااػػيا أاػػةـ القػػةنكف 6771  نػػص الخاػػتك  الػػ ل صػػخ   ػػةـ وفذذى العذذراق
ةاػػة تضػػاف   و61ا  تاػػة ب أك الػػخيف  الاػػةخم  اللػػ ؽ أك ال ةػػا أك الانشػػاتي يػػؽ ااػػا  ال ػػن  أك 
  الااػخأكقػ  الخاػتك  اػف أم ااػتثنة  اػف  ػ ا   بػخكخ القػةنكف   ك لػؾ فػبلاـ الخكلػا تةػةفال اليػ ص

اقصػػػكص ا  ةنػػػػ  فاةرضػػػػةفا إلػػػػى   أاػػػػة ل ػػػػؽ اةلااػػػػةكام اػػػػيف ال  ػػػؿ كالاػػػػ أمااػػػة فػػػػب  لػػػػؾ اػػػة يت
  فقػػخ اػػن  لاػػـ الخاػػتك  بقكقػػة بقػػكؽ ااقتضػػى أبةػػةـ قةنكنيػػا  خكليػػا أك خاق يػػا اػػف اػػةيتاتلكف اػػه

 أصا  أ ااة ت ؾ الاتل قا اةلا  اقة

بقػػػكؽ كالكا اػػػةع اللةاػػػا   ك لػػػؾ خكف " النػػػة  اتاػػةككف فػػػب الكنػػص خاػػػتك  خكلػػػا قطػػػ    ػػػى أف 
  الخكلػا الثةلثػا فػب كا لؾ تةػكف قطػ   و67"  الاةخم ـ ااا  اللنص  أك ال ن  أك الخيفتاييز اينا

التػػب تػػنص صػػ ابا فػػب الخاػػتك    ػػى  ػػخـ التاييػػز اػػيف ال  ػػؿ  -الػػخ الةكيػػع كالابػػ يف -الق ػػي 
ابي  ياػن    ناة تطاقاة   ى النة  ةةفاكا    تبص  الااةكام ايف الاكاطنيف فقطكالا أم ةاة أناة   

  ك  ػػياـ ةةفػػا اػػةكام اػػع الاػػكاطنيف اةةفػػا البقػػكؽكيتانلػػكف   ػػى قػػخـ الاار ةنػػ  باةيػػا قةصػػا 
  أك اػػة يةػػكف اػػف البقػػكؽ ا تاطػػة ا تاةطػػة كثيقػػة  ػػخا اػػة قػػخ ياػػتثنيه الخاػػتك  صػػ اباالكا اػػةع  اػػة 
   وx أاصيا الاكاطنا
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  ك ػػػـ الة ااػػػا ارناػػػةنيا النػػػة  اكااػػػيا فػػػب" ،( بذذذأن29لمذذذادة )وقضذذذى الدسذذذ ور الكذذذوي ى فذذذى ا
ل ػػن  أك ارصػػؿ أك اتاػػةككف لػػخل القػػةنكف فػػب البقػػكؽ كالكا اػػةع اللةاػػا   تاييػػز ايػػناـ باػػ  ا

  ابيػ  يتاتػع ااػ ق البقػكؽ   ػى قػخـ الااػةكام  نة أيضة أتع ة اا "النػة " اط قػاك ال ةا أك الخيفأ 
ناة ةةنع اقصػكخم   كلـ ت خ الة اا اخكف قصخيف الاكاطنكف ك ي  الاكاطن الاقة نػا تظاػ    بيػ  كا 

ايف ارليةظ الكا خم فب اةقب اػكاخ الخاػتك  أف بقكقػةن أقػ ل انبػع ل اػكاطنيف الةػكيتييف خكف اػكا ـ 
  كتبػ يـ و16و  كالبؽ فى اللاػؿ  الاػةخم 17لاةخم ةةلبؽ فب التل يـ  ااف ااخأ الااةكام   ااتثنة  

و كاقةطاػػػػا 611ايناػػػػة بقػػػػكؽ أقػػػػ ل اثػػػػؿ التقةضػػػػب  الاػػػػةخم   و61الػػػػكطف  الاػػػػةخم  ارالػػػػةخ  ػػػػف
 و انبع  ل نة   ايلةن خكناة تاييزأ11و كالتلاي   ف ال أم  الاةخم 11الا طةع اللةاا  الاةخم 

لاػػكا  اػػةلبقكؽ   ك ػػـ يتاتلػػكف اةنػػص الخاػػتك    ػػى أف "ال انػػةنييف اػػكا  لػػخل القػػةنكف" ،وفذذى لبنذذان
و  كا  ا ةػػةف 9لكا اػػةع اللةاػػا خكف اػػة فػػ ؽ ايناـ  الاػػةخم   كيتبا ػػكف اليػػ انض كالايةاػػياالاخنيػػا كا

الل قػػا اػػيف الاػػكاطنيف خكف اػػكا ـ إ  أنػػه لػػـ فػػب الخاػػتك  ال انػػةنى اػػ لؾ قػػخ بصػػ  ااػػخأ الااػػةكام 
ى كؽ الاانكبػا ل اقياػيف   ػار ةن  اف التاتع   ى قخـ الااػةكام اػع الاػكاطنيف اا  ػ  البقػ يبـ 

 ار اضى ال انةنياأ

أف " الاػػكاطنيف لػػخل   ػػى  6766اػػة    61يػػنص ار ػػ ف الخاػػتك م الصػػةخ  فػػى  وفذذى مصذذر،
ؿ أك ال ةػا أك ارصػ النػكع  تاييػز ايػناـ ااػا  ك ـ اتاةككف فى البقكؽ كالكا اػةع   القةنكف اكا 

ؽ  ػخـ التاييػز ااػا  اػف تطايػإ  أف الخكلا الاص يا خ  ػع   ػى أف تاػتثنى  أك الخيف أك اللقيخم"
ؿ اق ػا اابةػةـ الشػ يلا اراػ ايا  ابيػ  البة ع التب تةكف فياػة الااػةكام اػيف الاػ أم كال  ػ النكع
" تةيػػػػػؿ الخكلػػػػػا ااػػػػػةكام الاػػػػػ أم اةل  ػػػػػؿ فػػػػػب ايػػػػػةخيف البيػػػػػةم الايةاػػػػػيا كا  تاة يػػػػػا كالثقةفيػػػػػا  أناػػػػػة

إلػػػى اتيةقيػػػةع  ة اػػػة انضػػػاعفيناػػػة  كاةلتػػػةلى  إقػػػ ؿ اابةػػػةـ الشػػػ يلا اراػػػ ايا" كا قتصػػػةخيا خكف
  تاػػػخل تبيظػػػةع ايةخ ػػػة أناػػػة ت تػػػـز اة تيةقيػػػةع ااػػػة   يتلػػػة ض اػػػع أبةػػػةـ اشػػػاف بقػػػكؽ ارناػػػةف
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   ػف اػاقك م  اػخك  ة الش يلا ارا ايا اع  ةػ  أبةػةـ تشػ يلةتاة الخاق يػا  اع الل قػا التػب  ػب
 الش يلا ارا اياأ

  خكف اػف الخاػتك و كأتػى الااػخأ اط قػةن  1"  الاةخم أاةـ القةنكف  "  ايع الاةة اا اكا  وفى المءرب
م اةل  ػػؿ فػػب التاتػػع اػػةلبقكؽ أااػػةكام الاػػ  و   ػػى "1نصػػع الاػػةخم  التاةيػػخ   ػػى تاييػػز الػػيف   ةاػػة 

البقػػكؽ    ااػػتالةخ الااػػةكام فػػباةلضػػ ك م  بقػػكؽ الايةاػػيا خكف  ي  ػػة   يلنػػى  ك ةػػ  ال"الايةاػػيا
   فػػب ااقتضػػى الخاػػتك   ا كالثقةفيػػا  رف الااػػةكام قةناػػاكا قتصػػةخيا كا  تاة يػػ  الاخنيػػا ارقػػ ل
اةلضػ ك م تب ياػه  رف الخاػتك    ةاة أف الاةكع  ف بؽ   يلنى قكؽ أق ل  ي  ايةايا خم ب

ناة يةشػؼ كيل ػف  ناػة فقػط    ينشئ بةاة  ة نة   كالبػؽ الػ م   يل ػف  نػه ياقػى قكؽ ارناةف كا 
ناة   كاخل اش ك يا التقييخ   ػى بقػكؽ ارناػةف كب يةتػه ال خؿ يةكف اشاف البقكؽ الاقيخم قةناة كا 

التاتػع  ال  ػؿ كالاػ أم اتاػةكيةف فػبايةخ ػة أف "   كالتػب ا إضةفا إلى أف اللاة م الالنيػا   اةاياار
   نص   ياػة خاػتك  الاةػ     قخ ك خع فب ااتا ؿ  ا ا البقكؽ الايةايا التباةلبقكؽ الايةايا

  تةػػكف  ػػ ق الااػػةكام اػػيف إلػػى اػػيةؽ الػػنص و كاةلتػػةلب  كاػػةلنظ 7ك  1ك ػػى ا الػػا فػػب الاػػةختيف  
 وxi ال  ؿ كالا أم فب البقكؽ الايةايا اف اة  التاةيخ  كلي  اف اة  البص أ

" اليانيػكف اتاػةككف و اصيا اط قا    ى16  أتى الخاتك  اقتضاة   فقخ نصع الاةخم  وفى اليمن
  كلػي  " اع  بظ  التايز ايف الياينيػيف   ػى أم أاػة  ااػة فػب  لػؾ الاانػاالكا اةعفب البقكؽ ك 

 ثاا فب الخاتك  اة يييخ تقييخ ااةكام الا أم اةل  ؿأ

 

 :وفى الحرية وأمان الفرد عمى شخصوالحق ف  الحياة   -2
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ا اػ ا البقػكؽ التػب    كبػؽ اليػ خ فػب اراػةف   ػى شقصػه  ػبالب يػا   البػؽ فػبالبؽ فػب البيػةم
كقػػخ ك خع ات ااطػػا فػػب ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ   تاػ  شػػقص ارناػػةف كبيةتػػه القةصػػا  كة ااتػػه 

 أو ةاة نصع   ياة  خم اتيةقيةع أق ل1ارناةف  الاةخم 

بػػؽ فػى البيػػةم بػؽ اػػ ـز لةػػؿ كنػص اللاػػخ الػخكلب القػػةص اػةلبقكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا   ػى أف ال
و 1ف أف يباػػى  ػػ ا البػػؽ ك  ي ػػكز ب اػػةف أبػػخ اػػف بيةتػػه تلاػػية "  الاػػةخم   ك  ػػى القػػةنك إناػػةف

 ػػػ   ػػػ ق اللقكاػػػا إلػػػى اػػػا ار ػػػخاـ كخ ػػػة الػػػخكؿ التػػػب لػػػـ تكتلػػػ ض اللاػػػخ اصػػػك م قةصػػػا إلػػػى  قك 
تقصيصػػاة رشػػخ ال ػػ انـ قطػػك م   اػػع تػػكفي  الضػػاةنةع الةةا ػػا ل اػػتاـ   ااػػة فػػب  لػػؾ بقػػه فػػب 

اللقكاا   ك خـ تنيي  اللقكاا   ى البكااؿ أك ارشقةص ال يف ةةف اخاؿ إالتاة  الليك القةص أك 
  ا  ـ  نخ ا تةةااة خكف الثاةنيا  ش مأ

كاناػػػ ةاةن اػػػع اػػػة   اػػػع إليػػػه اكاثيػػػؽ ك اػػػكخ الشػػػ  يا الخكليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف  أ الػػػع الخاػػػةتي  
ارناػػػةنيا   الل ايػػػا   ػػػى الت ةيػػػز   ػػػى البػػػؽ فػػػب البيػػػةم كفػػػب الب يػػػا الشقصػػػيا كصػػػكف الالةا ػػػا

كبظ  التل ي  فػب ةةفػا أشػةةله كصػك قأ كت اكبػع الخاػةتي  الل ايػا فػب اكضػكع  ػ ق البقػكؽ اػيف 
ا قتضة  كالتيصيؿأ فايناة أ الع الخاةتي    ػى ضػ ك م صػكف ب اػا الاػةف كب اػا الا ااػ ع 

ةنةع ايصػ اأ ااقت ؼ أنكا اة  لـ تشاؿ اباةيتاة أاك ان أق ل إ    ضةن  ال اـ إ  اة ك خ فػب ضػا
ناػػة تضػاف أ  ااػة أبةةاػػةن تتل ػؽ اابػػخ  ةاػة لػـ تػػنص الخاػةتي  الل ايػػا   ػى  ػ ق البقػػكؽ ا تالػا كا 

 البقكؽ خكف  ي  ةأ

و كةػ لؾ البػةؿ 9  اةتيى الخاتك  اةلنص   ى أف " الب يا الشقصيا اصػكنا"  الاػةخم فف  األردن
  كالابػػ يف  الاػػةخم لضػػاةنةع القضػػةنيااػػع ايةنػػةع بػػكؿ او 61اةلناػػاا إلػػى خكلػػا اراػػة اع  الاػػةخم 

كيػػػنص الخاػػػتك  التكناػػػب   ػػػى " ضػػػاةف  وأ1و   كلانػػػةف  الاػػػةخم 17خم ةالةكيػػػع  الاػػػخكلػػػا و  ك 67
 وأ1الخكلا لب اا الي خ "  الاةخم 
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  ػػى أف الب يػػا الشقصػػيا " بػػؽ و 1فػػى الاػػةخم   6766كيػػنص ار ػػ ف الخاػػتك م الاصػػ م للػػةـ 
ة " اصػػكنا   تاػػ   كفياػػة  ػػخا بةلػػا الت ػػا   ي ػػكز القػػاض   ػػى كيضػػيؼ أناػػ طايلػػب" لإلناػػةف 

أبػػػخ أك تيتيشػػػه أك بااػػػه أك تقييػػػخ ب يتػػػه أك انلػػػه اػػػف التنقػػػؿ إ  اػػػاا  تاػػػت زاه ضػػػ ك م التبقيػػػؽ 
ا تخا    ى الب يا الشقصػيا أك    ى أف " ةؿو 69فى الاةخم   ينصةاة كصيةنا أاف الا تاعأ" 

 يشةؿو ك ي  ة اف البقكؽ كالب يةع التى ية ياة الخاتك  كالقةنكف  ب اا البيةم القةصا ل اكاطنيف
ة  ػةخ ن لاػف   كتةيؿ الخكلا تلكيض الاخنيا النةشنا  ناة اةلتقةخـ  ياا   تاقط الخ كل ال نةنيا ك 

 أكقع   يه ا  تخا "

يػػػنص   و ةاػػة11 الاػػةخم "   ػػى "ضػػاةف الخكلػػا لبصػػةنا اليػػ خ فيػػنص الخاػػتك  فياػػة أمذذا الجزائذذر،
 أ اةؿ التلاؼ فب ااتلاةؿ الا طا"" أ   ى الةقاا  اصك م  ةاا

  ػػى  قكاػػا ار ػػخاـ اي طػػة  الضػػاةنةع القضػػةنيا الةةفيػػا  القيػػكخكيتايػػز خاػػتك  الاػػكخاف اتيصػػيؿ 
و 16و كااػػتاخاؿ اللقكاػػا ةاػػة نصػػع الاػػةخم  11   الاػػةخم و  كبػػؽ ط ػػ  الليػػك القػػةص11 الاػػةخم 

  أم الةا ا كة لؾ رم " قة " كبشب أك  ي  إناةنب  ى  خـ تل ض ارشقةص ر

 :ألعراف والممارسات الشبيية بالرق حريم االس رقاق واال جار بالرقيق وا -1

ع إلػػػى أف كللػػػؿ  لػػػؾ ي  ػػػ  قةصػػػا اػػػةل ؽ كاةلااة اػػػةع الشػػػاياا لػػػـ تيػػػ خ الخاػػػةتي  الل ايػػػا أبةةاػػػة
ف القكا ػػػخ الثةاتػػػا التػػػب تنيػػػؽ اػػػ      ػػػى أيػػػا بػػػةؿب يااػػػة أصػػػا   كأف تااة اػػػةع الػػػ ؽ قػػػخ انػػػخث ع
 اشاناة شلك  اللةلـ  الة أ

 ػب أكاػع اػف ة اػا "ااػت قةؽ " اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف كة اا "ااتلاةخ" التب نص   ياة ار ػ ف 
  إ    ى ال  ـ اػف   ى تب يـ ار اةؿ الشاياا اةل ؽ ةزع الاكاثيؽ اربخ   اع الل قا ةاة أف 

  فػػػػةف أشػػػػةة   خيػػػػخم اػػػػف خيـ لػػػػـ يلػػػػخ اك ػػػػكخان اصػػػػك م ا اكاػػػػاخم القػػػػأف ا اػػػػت قةؽ االنػػػػةق التق يػػػػ
ا تاػػػػةف اػػػػخيف اتقػػػػخيـ قػػػػخاةع   ةزالػػػػع قةناػػػػا  كاػػػػف  ػػػػ ق الااة اػػػػةعالااة اػػػػةع الشػػػػاياا اػػػػةل ؽ ا
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لزاـ شقص اةللي  كاللاؿ فب أ ض شػقص رقػ  كةػ لؾ الك ػخ اتػزكي  ااػ أم خكف أف شقصيا   كا 
اقةاػػؿ أك  ينػػب  كتاػػ يـ أطيػػةؿ قصػػخ ا اػػتة ؿ لقػػة     لقػػة  اػػخؿ اػػةلب أكلػػ فضا ػػؾ  ػػ ق  بػػؽ ات

 أاخكنه

تلاةخ " ة  اػة م " ا اػأاػ وأ11كيني خ خاتك  خكلا اراة اع ا ة  تب يـ " ااتلاةخ أم إناةف  الاػةخم 
  يشػػاؿ  ايػػع ارشػػةةؿ الااةنػػا لاػػيط م ارناػػةف   ػػى الػػكا خم فػػب خاػػتك  الةكيػػع  ف اػػة اػػخلكؿ أ ػػـ

  اصػك م  يػ  ااةشػ م الخاةتي  الل ايا أبةةـ قةصا  تبظػ     ا كت خ فب ارناةف قصخ ااتة لهأ
فػػب  فػػض الػػزكا   ب اةناػػة اػػف البػػؽ ااػػةكام الاػػ أم اةل  ػػؿ ك ػػخـ الااة اػػةع الشػػاياا اػػةل ؽ اثػػؿ 

  الاػػق م  إلػػى  يػػ   لػػؾ اػػف اراػػك  كتبػػ يـ الػػض أ ػػةؿ ب اػػةف ارطيػػةؿ اػػف الباةيػػا القةصػػا ك 
 قةصا فب ا ةؿ التشةيؿأ

 لزام :ريم السخرة وبعه أشكال العمل اإل ح  -4

  أك التك يػه شػةةؿ اللاػؿ ارلزااػب قصػخ ارةػ اققخ ت  ا الض الخكؿ إلى ااػتقخاـ الاػق م كالػض أ
كب صػػة  أك  يػ قأ الايةاػػب أك الل قػب  أك الػػخينب ضػػخ فػ خ أك فنػػا الينػا  ااػػا  ا نتاػة  الايةاػب

 خيػخم إلػػى تقييػخ الاػػق م كاللاػؿ ارلزااػػب يػا    ػى انػع اثػػؿ  ػ ق الااة اػػةع تل ضػع اتيةقيػػةع خكل
لقةصػا   كا تيةقيػا اأف الاق م   ب ااة اا شػاياا اػةل ؽاناة ا تيةقيا القةصا اةل ؽ   ى أاة  

ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  الػػخكلباللاػػخ   تيةقيػػا الاتل قػػا اتبػػ يـ الاػػق م  إضػػةفا إلػػى  كااةلاػػق م
   فػػبارلزااػػب  أك اللاػػؿ إةػػ اق أبػػخ   ػػى الاػػق م ػػخـ  ػػكاز "  ػػى الثةانػػا انػػه  الػػ ل نصػػع الاػػةخم

  كأخا  الكا ػ  ةؿ الشػةقاتشػاؿ تنييػ  اللقكاػةع القضػةنيا اةرشػة ي  أ  اض الصػةل  اللػةـ  كالتػى 
ااػتقخاـ ب بػة ع الطػكا م كالنةاػةع" ك لػؾ فػى اقةاػؿ تبػ يـ اللاة م  كة لؾ القػخاةع الاخنيػا فػ

ةا ػػػا  أك لةػػػ ض   أك لبشػػػخ اليػػػخ اللاػػػي ا لإلةػػػ اق أك التك يػػػه الايةاػػػبةك  ارلزااػػػبالاػػػق م كاللاػػػؿ 
  أك ةلقػػػػػػة  ل اشػػػػػػة ةا فػػػػػػب إضػػػػػػ ااةع أك ةكاػػػػػػي ا ل تاييػػػػػػز اللنصػػػػػػ م أك ا نضػػػػػاةط فػػػػػػب اللاػػػػػػؿ

 وxii   أك التلايياأ ي   لؾ اف ارااة   ي  الاش ك اا  تاة ب أك الخينب  أك 
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ففذ   أكاللاؿ ارلزااب أك   ى تقييػخ اةلاق م كقخ نصع خاةتي  اع خكؿ   ايا   ى تب يـ ا  ا 
طػػػكا م   كلػػػـ ياػػػتثف إ  بػػػة ع اليـ فػػػ ض التشػػػةيؿ ارلزااػػػب   ػػػى أبػػػخ  أقػػػ  الخاػػػتك  تبػػػ  األردن

وفى  وأ61تنيي ا لبةـ الابةةـ  الاػةخم  ارلزااب  كة لؾ البة ع التب يةكف فياة التشةيؿ كالنةاةع
أبػػخ إ  فػػب اربػػكاؿ ا اػػتثنةنيا التػػب يػػنص   ياػػة   اػػة م   ػػى    ي ػػكز فػػ ض  اػػؿ إاإلمذذارات

ةػ لؾ    كتضيؼ الاةخم ش ط التلكيض  ف   ا اللاؿ فب اربػكاؿ ا اػتثنةنياأو11القةنكف  الاةخم 
فػػ ض  اػػؿ إ اػػة م   ػػى أبػػخ إ  فػػب اربػػكاؿ التػػب يليناػػة القػػةنكف لضػػ ك م  فذذى البحذذرين  ي ػكز 

الخكلػػا الاػػق م ك  تانػػع   وفذذى السذذودان وأ61ؿ  الاػػةخم قكايػػا كااقةاػػؿ  ػػةخؿ أك تنييػػ ا لبةػػـ  ػػةخ
 اػػػة م إ  لضػػػ ك م  اػػػة يا أك اخنيػػػا أك تنييػػػ ا للقكاػػػا  نةنيػػػا كفػػػؽ اػػػة يبػػػخخق ييػػػ ض اللاػػػؿ ار
 وأ67القةنكف  الاةخم 

و اػػف الخاػػتك  الةػػكيتى الػػخـ  ػػكاز فػػ ض  اػػؿ 16كاةاػػتقخاـ  اع ا ليػػةظ تق ياػػة تقضػػى الاػػةخم  
 قةنكف لض ك م قكايا كااقةاؿ  ةخؿأ  فب اربكاؿ التب يليناة ال اة م   ى أبخ إ إ

  ي كز ف ض أم  اؿ  ا ا   ى الاكاطنيف إ  ااقتضى قةنكف كرخا  قخاا  ةاػا  ،فى مصرأما 
  فػػػيف تبػػػ يـ قخـ فياػػػة ليػػػظ  "الاػػػكاطنيف"ااػػػت كفياػػػة  ػػػخا  ػػػ ق البةلػػػا ارقيػػػ م التػػػى كااقةاػػػؿ  ػػػةخؿأ
  اةػػض النظػػ  قػػ ل ةػػةف اةلناػػاا إلػػى النػػة  ةةفػػاار الل ايػػا فػػب الخاػػةتي  ارلزااػػبالاػػق م كاللاػػؿ 
  ف  نايتاـأ

 :حظر ال عهيب  -5

كالتلػػ ي  ك يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا  أك اللقكاػػا انتاةةػػة صػػة قة لة ااػػا ارناػػةف  يشػػةؿ التلػػ ي  
  ؼ ا اػػتثنةنياي ػػكز التػػ  ع اػػةلظ ك   ك  القةاػػيا  أك ال إناػػةنيا  أك الااينػػا اب اػػا اصػػك م اط قػػا

اػا اثؿ بةلا الب   أك قطػ  البػ   أك  ػخـ ا اػتق ا  الايةاػب الػخاق ب  أك أيػا بةلػا طػكا م  ة
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ال إناػػةنيا أك البةطػػا   لتا يػػ  التلػػ ي  أك  يػػ ق اػػف ضػػ ك  الالةا ػػا أك اللقكاػػا القةاػػيا أك أقػػ ل
 اةلة اااأ

ة م إلى التل ي  أك الالةا ػا القةاػيا أك كياةف القكؿ أنه   ت خ فب  خخ اف الخاةتي  الل ايا أيا إش
الااينػػا  فةلتلػػ ي  ابػػـ  فػػب نصػػؼ الخاػػةتي  الل ايػػا كاػػخ  ةع اتيةكتػػا اػػف التبخيػػخ كالكضػػك   إ  
يشاؿ التل ي  فػب الػالض اناػة "اريػ ا " أك إاػة م الالةا ػا"   ػى نبػك يكصػؼ اةلتلػ ي  اػخنيةن أك 

ايػػػػا الاتبػػػػخم كالةكيػػػػع كالابػػػػ يف تضػػػػيؼ التػػػػخااي   اػػػػاةنيةن أك النكيػػػػةن ك فػػػػى خكلػػػػا اراػػػػة اع الل  
 الخاتك يا بظ  " الالةا ا البةطا ل ة ااا   ى نبك اة يكض  فياة ي ب 

 ي  أك و اػػػػف الخاػػػػتك    ػػػػى تبػػػػ يـ تلػػػػ يض "أم إناػػػػةف ل تلػػػػ61  نصػػػػع الاػػػػةخم  ففذذذذ  اإلمذذذذارات
 ك "أ  ةاة أف " إي ا  الاتاـ  ااةنية أك النكية ابظالالةا ا البةطا اةلة ااا

أم إناػػػةف ل تلػػػ ي   الاػػػةخم أك و اػػػف الخاػػػتك   ػػػخـ "تلػػػ يض 67تقضػػػى الاػػػةخم    وفذذذى البحذذذرين
الالنػػكم   أك لإل ػػ ا  أك ل الةا ػػا البةطػػا اةلة ااػػا " ةاػػة ياطػػؿ ةػػؿ قػػكؿ أك ا تػػ اؼ يثاػػع صػػخك ق 

اػػػع أك التاخيػػػخ اػػػام انااػػػة ةاػػػة ب  الالةا ػػػا البةطػػػا اةلة ااػػػا أك  ار ػػػ ا تبػػػع كطػػػام التلػػػ ي  أك 
كلا الاػػةخم  اتاػػة البػػا  كالب ػػز " فػػب  يػػ  اراػػةةف الاقصصػػا لػػ لؾ فػػب قػػكانيف الاػػ كف الاشػػا

اػع اربةلػا إلػى القػةنكف لتبخيػخ   "كالقةضلا ل قةاػا الاػ طا القضػةنيااةل  ةيا الصبيا كا  تاة يا 
 ابظك أو أف إي ا  الاتاـ  ااةنية أك النكية 67  ةاة ك خ فب الاةخم  " قة " اف ييلؿ  لؾ

  يػػػنص الخاػػػتك    ػػػى  ػػػخـ  ػػػكاز تلػػػ يض أم إناػػػةف ل تلػػػ ي  أك ل الةا ػػػا البةطػػػا وفذذذى الكويذذذت
 و أ11و ةاة يبظ  إي ا  الاتاـ  ااةنية أك النكية  الاةخم 16اةلة ااا  الاةخم 

ناػػة ك خع بػػـ  التلػػ ي  كالالػػةا ع الاشػػةااا  يتضػػاف الخاػػتك  نصػػة صػػ يبة ي  وفذذى الجزائذذر   كا 
ضػػاةنةع إ  انيػػا اثػػؿ ك ػػك  فبػػص الشػػقص طايػػة الػػخ إيقةفػػه ة اػػة ط ػػ   لػػؾ اػػع  فػػب الخاػػتك 

و 11اػػة ا  الاػػةخم  11و كتبخيػػخ اػػخم التكقيػػؼ اػػػ 11ا لتػػزاـ اي  اػػه ااػػاقة ااػػ ا ار ػػ ا   الاػػةخم 
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  ك  ػى " ةػؿ ااػة  ا ضخ البقكؽ كالب يةع اصك م  ةاػاكالنص   ى " الةقاا الاقةليةع الا تةا
ةاػػػػة يلةقػػػػ  القػػػػةنكف   ػػػػى   و96ناػػػػةف" اصػػػػك م أقػػػػص  الاػػػػةخم إلا أك الالنكيػػػػا لاةلاػػػػ اا الاخنيػػػػ

ااةشػػ م   ػػػى الاػػكظييف الاة يػػػيف  و ك ػػ ق الاػػةخم تنصػػػ 96التلاػػؼ فػػب ااػػػتلاةؿ الاػػ طا  الاػػػةخم 
 نية  القكانيف ال زانيا فب ةؿ أطكا  ة أاي

و   ي ػػػكز 17م  أةثػػػ  تيصػػػي    فااقتضػػػى الاػػػةخ ااػػػ ا القصػػػكص الخاػػػتك  ػػػة   وفذذذى السذذذودان،
أم ا ت اؼ أك قكؿ يصخ    ى أاػة  التلػ ي  أك ةاة   ي كز إ  االق أك تاخيخق  ك   تل ي  اتاـ

كةؿ شقص قةـ اةلتل ي  أك  خخ اه أك أ  ل الاتاـ أك شة ؾ فب   ار  ا  أك التاخيخ يةكف اةط 
بؽ الشػقص الػ م يقػع    ػ ا كياػتتةاة ل  ياا يلةقػ    ياػة القػةنكف  يةكف ا  اف   ق ار اةؿ أم

   يه اثؿ   ا اليلؿ تلكيضة انةااةأ

النكيػة أك الةا تػه  الخاتك  "تل ي  أبخ  اخية أك و اف61الاةخم     ي كز ااقتضى  وفى سوريا
 كف  قة  اف ييلؿ  لؾ"أيبخخ القةنالةا ا ااينا    ى أف 

اػة أف اللقكاػا ال اػخيا و ة69"  ي كز تل ي   الشقص  اخية أك النكيػة  الاػةخم   وفى الصومال
 أو61"  الاةخم اانك ا

  كتبػـ  ااة اػػا أم نػكع اػف أنػػكاع   اػاف تةػكف ة ااػػا ارناػةف اصػكناالخاػتك    قضػػىوفذى العذراق
 وأ19التل ي  ال اخم أك النياب  الاةخم 

  ينص ار ػ ف الخاػتك م فػى اةختػه التةاػلا   ػى " ةػؿ اػكاطف يقػاض   يػه أك يبػا  وفى مصر
ك  ي ػػكز إيػػ االق اػػخنية أك   ة ااػػا ارناػػةفاػػام قيػػخ ي ػػ  الةل تاػػة ااػػة يبيػػظ   يػػه أك تقيػػخ ب يتػػه 

  ل قكانيف الصػةخ م اتنظػيـ الاػ كف   ةاة   ي كز ب زق أك بااه فب  ي  اراةةف القةضلاالنكية
انػػه  ياػػخ  ك   شػػئااػػة تقػػخـ  أك التاخيػػخ ا ئؿ يثاػػع أنػػه صػػخ  اػػف اػػكاطف تبػػع كطػػام شػػكةػػؿ قػػك 
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إناػػةف اةيػػ   إ ػػ ا  أم ت  اػػا طايػػا أك   ايػػا   ػػى أم  ػػى  ػػخـ  ػػكاز  ةاػػة يػػنص  يلػػكؿ   يػػه"
   وxiii  ضةنه الب أ

 :ل عره لالع قال والحجز ال عسفيينحماية األشخاص من ا  -6

نيػة  إاػ طةع تاةشػ  ة   رناة تاخؼ إلػى القضػة    ػى ااة اػةع تةتا    ق الباةيا أ ايا قةصا
القكانيف أك الا طةع ارانيا أك انظاةع شاياا فب خكلا الينػا  بت ػةز أك اػ ف أشػقةص ااػا  

قةص فػػػػب شػػػػ  أك ااػػػػا  أنشػػػػطتاـ النقةايػػػػا  أك ابت ػػػػةز أةيػػػػةباـ ضػػػػخ انتاةةػػػػةع بقػػػػكؽ ارناػػػػةف
  كةػػ ا اػػف يا اػػخ كل اقػػت ؿ اػػ اتاـ اللق يػػاالايةاػػاالااػػةع اراػػ اض اللق يػػا ااػػا  التقػػخاتاـ 

  كاة تاػااه  ػ ق ار اػةؿ ةةفػا اػف ةػ   كأاػى ل التق ػيف ا قتية  القا ل أك  ي  الطك ىبة ع 
   كرقة ااـ  اياة ارزكاا كارطيةؿ كالكالخيفأالاقتييفأك الاب كزيف أك 

إناػػةف  أك ب ػػزق أك نييػػه  ا تقػػةؿ أم و اػػف ار ػػ ف اللػػةلاب لبقػػكؽ ارناػػةف7كقػػخ ب اػػع الاػػةخم  
  نيػػا كالايةاػػيا ضػػاةنةع أقػػ ل ابػػخخمو اػػف اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ الاخ7  كأضػػةفع الاػػةخم  تلاػػية

ا  ه ا يلة اايا تالتقؿ ااااة  ا  تقةؿ لخل كقك هةك ك  إا غ الشقص ال   ااا تك ػه إليػه  كا 
كليف قةنكنػػػػة اااةشػػػػ م كظػػػػةنؼ قضػػػػةنيا  لاػػػػكظييف الاقػػػػاكتقخياػػػػه اػػػػ يلة إلػػػػى أبػػػػخ القضػػػػةم أك أبػػػػخ 

  اع ا تاة  أف الب ز لة ض الابةةاا  ك ااػتثنة  كارصػؿ أف ييػ ا كابةةاته ق ؿ اخم القكلا
  ةاػػػة ياػػػتبؽ ةػػػؿ ةاػػػا أك تنييػػػ  البةػػػـ  نػػػخ ا قتضػػػة  ػػػف الاػػػتاـ اضػػػاةنةع تةيػػػؿ بضػػػك ق ل ابة

 ة تلكيضة  ةخ نأيشقص ا تقؿ أك ابت ز تلاي

  فػػب خاػػةتي   ػػةز التلاػػيييف  اػػع الػػض الضػػاةنةعالتلػػ ض ل  تقػػةؿ كا بت كقػػخ ثاػػع ااػػخأ  ػػخـ
  ةاة أف الض الػخكؿ تاػتةاؿ  ػ ق ل ااخأ كلا ق الضاةنةع ب اا قةصا  ايا  خيخم   ااة يلطى 

الض التيصي ع اثؿ تبخيػخ الاػخم القصػكل ل  تقػةؿ   اةن ااف   تش يلةتاة الخاق يا الضاةنةع فب
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كالبػػؽ فػػب كالضػػاةنةع   التػػب تلطػػب ار ف اة  تقػػةؿ كالب ػػزضػػةنيا ل  اػػا أك الب ػػز كالصػػيا الق
   لاة أ ايا قصكل فب التطايؽأ ف ا  تقةؿ أك الب ز التلايييف التلكيض

  ػػػى   ػػػ  الخاػػػةتي  الل ايػػػا ك  يػػػة   ػػػى أبةػػػةـ الشػػػ  يا الخكليػػػا لبقػػػكؽ ارناػػػةف ت ػػػؾ  نصػػػع ار
و اػف الخاػتك  اػةلقكؿ أنػه " 1اةتيػع الاػةخم   ردن،فف  األ  أالااخأ  كالضاة فقط تضاف التيصي ع

إلػػػى اراػػػة اع    كةػػػ لؾ اراػػػ  اةلناػػػااكفػػػؽ أبةػػػةـ القػػػةنكف" يبػػػا  إ  ك  ي ػػػكز أف يكقػػػؼ أبػػػخ أ
ك ػ ق اللاػػة م   تلطػى ضػػاةنةع خاػػتك يا وأ 67و كالاةػػ    الاػػةخم 61 الاػةخم  و كاػػك ية61 الاػةخم 

 أةف أف تاق ق اةلشاةؿ ك ك القةنكف  يااة تانبه اةليايف  ك ك الخاتك  قةصا إ 

كفػػػى اك يتةنيػػػة "تػػػالاف و اػػػف الخاػػػتك  شػػػ ط " قةاػػػا القضػػػة "   61أضػػػةفع الاػػػةخم    وفذذذى البحذذذرين
 و أ67الي خيا  ابت اـ الااخأ  الاةخمالا طا القضةنيا " بة اا الب يا 

و أنػه 11  بي  نصػع الاػةخم  قيؼلبخ ارقصى لاخم التك اك يف     أق  الخاتك  الااخأوفى الجزائر
  ك  ياةػف تاخيػخ ة اػة ا 11ت ةكز اخم التكقيػؼ ل نظػ    ياةف أف ت ال زانيا" فب اةخم التب يةع 

 نػػػخ   القػػػةنكف"   ػػػ ا فضػػػ   اػػػة أشػػػي  إليػػػه اػػػ يةن  إ  اصػػػيا ااػػػتثنةنيا ككفقػػػة ل شػػػ كط الابػػػخخم فػػػب
الشػػقص الاكقػػكؼ فػػب ط ػػ  إ ػػ ا  فبػػص طاػػب  نػػخ انتاػػة  تبػػ يـ التلػػ ي  فػػب بػػؽ البػػخي   ػػف 
 اخم التكقيؼأ

يضػةؼ إلػى الااػخأ  اشػت اط صػخك  أاػ  اػف القةضػب الاقػتص أك النيةاػا اللةاػا   ػى   وفى مصذر
أف   يػػتـ ال  ػػك  إلػػى القػػاض أك البػػا  أك تقييػػخ الب يػػا اػػام صػػك م ةةنػػع إ  فػػب البػػة ع التػػب 

   كيبخخ القةنكف اخم البا  ا بتيةطبأأاف الا تاع ك م التبقيؽ كصيةنا تات زااة ض

 :حق  كوين الجمعيات -9

ب يػا تةػكيف ال اليػػةع اػع ااقػػ يف   اػػف اللاػخ الػخكلب ل بقػػكؽ الاخنيػا كالايةاػػيا 66الاػةخم  تةيػؿ
  كتضػػع القيػػكخ التػػب ت يػػز البػػخ اػػف  ػػ ق الب يػػا قػػةص بػػؽ تةػػكيف النقةاػػةع اللاةليػػا اشػػةؿ كتػػ ة 
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ي كز أف يكضع اف القيكخ   ى ااة اا   ا البؽ إ  ت ػؾ التػب  "   و66 فب صيةا النيب ةاة ي ب 
  فػػػب ا تاػػػع خياق اطػػػب  لصػػػيةنا اراػػػف القػػػكاب أك ياػػػة القػػػةنكف كتشػػػةؿ تػػػخااي  ضػػػ ك يايػػػنص   

أك باةيا بقكؽ ااقػ يف ا اللةاا أك ااخا  اللةاا الا اا اللةاا أك النظةـ اللةـ أك باةيا الصب
 وxiv كب يةتاـ"أ

 ل اا ةػا   ػخا خاػتك  قطػ  كالقػةنكف اراةاػب تي  الل ايػا ب يػا تةػكيف ال اليػةعتضاف ةؿ الخاةك 
ؼ تل يػػػػؼ " تةػػػػكيف ال اليػػػػةع " فػػػػب  ػػػػيقتك  أالاػػػػلكخيا   إ  ي تزاػػػػةف الصػػػػاع التػػػػةـ ااػػػػ ا الصػػػػخخ

  فل ػى اػايؿ الاثػةؿ ؼ الاياـك نياه اف خاػتك  إلػى رقػ ة ياخك يقت الخاةتي  الاقت يا  اؿ   ى ا
 اع   ن ػػخ فػػب ةػػؿ الخاػػةتي  تق ياػػة إشػػة م  ةاػػا إلػػى بػػؽ تشػػةيؿ كتااػػي  ال اليػػةع أك الػػػ كااط 

و كاللػ اؽ 11  11  كاص   اةخم و69 اةخم    كالاب يفو11  16  ال زان   اةخم الطةاع  الايةاب
    كتػكنو11و كاك ية  اػةخم  16نةف  اةخم و كلا11و كالةكيع  اةخم 61و كار خف  اةخم 17 اةخم 
  و61و كيضػػػػيؼ خاػػػػتك   كار خف  اػػػػةخم 66  كاك يتةنيػػػػة  اػػػػةخم و11و  كاراػػػػة اع  اػػػػةخم 1 اػػػػةخم 

و   ايناػة تضػاف أبػخ  شػ  اػف الخاػةتي  بػؽ تةػكيف النقةاػةع 11و كالػياف  اػةخم 7كالاة    اػةخم 
و  كالةكيػع 69و  كالابػ يف  اػةخم 11 اػةخم   ال زانػ  اناػة خاػةتي ة تيااة  ك الاانيا أك اللاةليا أك 

و 1  كتػػػػكن   اػػػػةخم و11و  كاػػػػك ية  اػػػػةخم 61و كالاػػػػكخاف  اػػػػةخم 7  كالاةػػػػ    اػػػػةخم و11 اػػػػةخم 
كالػػ كااط لباةيػػا اػػف الكثيقػػا القضػػ ا  ال يايػػا البػػؽ فػػب تةػػكيف ا تبػػةخ كالنقةاػػةع  1كتضػػاف الاػػةخم 

 أاصةلباـ الاانيا

  كيشػػاؿ أك شػػ   إضػػةفب رنيػػا الػػ ة   ػػة ع ق ػػكان اػػف أل تبخيػػخ 66أف الاػػةخم ك ػػخي  اةلا بظػػا 
  ا البؽ اتياػي ق الب فػب الااػيط ب يػا تشػةيؿ تنظياػةع أك أبػزا   اع طػةاع ايةاػب  أاػة الاػةخم 

أف يشػػة ؾ " فتضػاف بػػؽ ةػػؿ اػػكاطف فػػباػف  اع اللاػػخ الػػخكلى ل بقػػكؽ الاخنيػػا كالايةاػػيا  أو  61
اة اكااطا ااث يف يقتة كف فبإخا م الشنكف اللةاا فب   ةاػة تضػاف لػه الاػةخم ب يا"   إاة ااةش م كا 
أف ينتقػػ  كينتقػػ " كل اػػكاطف أف يتاتػػع ااػػ ا البػػؽ "خكف قيػػكخ  يػػ  القكلػػا"    و "البػػؽ فػػب 61
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اػةخم   يخ ا اللاخ الخكلب بؽ تةكيف ال اليةع ااة فياػة اربػزا  الايةاػيا تبػع الك  ى   ا النبك
  ك ػك بػؽ نػك ى لايةايا كفػى إخا م الشػنكف اللةاػا  ايناة يلتا  بؽ ةؿ اكاطف فب الاشة ةا ا66

 أبقةن إضةفيةن كانيص ن   أةث  تقصصة

  تنبك إلى ازيخ اف التيصيؿ اشػاف تبخيػخ ب يػا تةػكيف ال اليػةعالتخااي  الخاتك يا الل ايا ايخ أف 
تضػييؽ نطػةؽ ت ػؾ الب يػا   ػى نبػك يت ػةكز اػة اػا  اػه فتضيؼ قيكخان الينا تالخل إلى ازيػخ اػف 

ف ةػػةف الػػنص اي ةايػػة ابػػخ  اتػػه اػػف  61الاػػةخم تػػنص   فل ػػى اػػايؿ الاثػػةؿ  اللاػػخ الػػخكلب بتػػى كا 
لأل خنييف البؽ فب تاليؼ ال اليةع كاربزا  الايةاػيا   ػى أف تةػكف "    ى أف الخاتك  ار خنب

ةاػة يػنص الخاػتك  اليانػى  أ"  تقػةلؼ أبةػةـ الخاػتك  ةيتاة اش ك ا ككاةن اة اػ ايا ك اع نظػـ 
و   ى أف النظةـ الايةاب ل  ااك يا يقػـك   ػى التلخخيػا الايةاػيا كالبزايػا أأ كيػنظـ 1فب الاةخم  

القػػػةنكف اربةػػػةـ  كار ػػػ ا اع القةصػػػا اتةػػػكيف التنظياػػػةع كاربػػػزا  الايةاػػػيا كااة اػػػا النشػػػةط 
 الايةابأ

و إلػػى أف ل اػػكاطنيف بػػؽ الت اػػع كالتنظػػيـ ك  يقيػػخ إ  61فػػب اةختػػه   ةػػ لؾ يػػ    خاػػتك  الاػػكخاف
اشػػػ كط الشػػػك ل كالخياق اطيػػػا فػػػب قيػػػةخم  التنظػػػيـ كااػػػتلاةؿ الػػػخ كم   القػػػكم الاةخيػػػا فػػػب الانةفاػػػا 
كا لتػػزاـ اثكااػػع الخاػػتك   ك ػػى  اػػة اع فضيةضػػا ياةػػف التبةيػػؿ   ياػػة ليقيػػخ  ػػ ا البػػؽ الاةيػػكؿ 

 ل اكاطنيفأ

  لةػػػف ا تةػػػكيف ال اليػػػةع ضػػػاف ب يػػػةع أقػػػ لو اػػػف الخاػػػتك  ال زانػػػ م ب يػػػ17الاػػػةخم  كتضػػػاف 
  ايناػة تشػت ط "و تزيخ   ى  لؾ ا  ت اؼ ابؽ تااي  "ال اليةع  اع الطػةاع الايةاػب16الاةخم  

ااػػػػ ا البػػػػؽ لضػػػػ   الب يػػػػةع اراةاػػػػيا  كالكبػػػػخم الكطنيػػػػا  كاػػػػ اا التػػػػ ا   ػػػػخـ  ػػػػكاز " التػػػػ  ع 
  ةاػة تػنص الاػةخم  اتاػة   ػى  ػخـ  ػكاز تااػي  أبػزا    كايةخم الشػل "ؿ الا خالكطنى  كااتق 

خينيػػا   ػػى أاػػة  خينػػب أك لةػػكل أك   قػػب أك  ناػػب أك اانػػب أك  اػػكم ا ا ػػةم ل طايلػػا التلخخيػػا 
 ل ا تاع ال زان م كبيةظةن   ى الاكيا الكطنيا الاكبخمأ
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نشػػة  النقةاػػةع كا تبػػةخاع  ل اػػكاطنيف بػػؽ تةػػكيف الاصػػ م ار ػػ ف الخاػػتك ميةيػػؿ ك  ال اليػػةع كا 
إنشة   اليةع يةكف نشةطاة الةخية لنظػةـ كاربزا  ك لؾ   ى الك ه الاايف فى القةنكفأ كيبظ  "

  ك  ي ػػػكز ااةشػػػ م أل نشػػػةط ايةاػػػى أك قيػػػةـ أبػػػزا    ػػػى الا تاػػػع أك اػػػ ية أك  ا طػػػةاع  اػػػة م
 وأ1ارصؿ  الاةخم أاة  خينى أك انة ن   ى التي قا ااا  ال ن  أك 

كي    الخاػتك  الاة اػب إلػى تبػ يـ نظػةـ البػز  الكابػخ فػب اليصػؿ الثةلػ  اػف الاػة  اركؿ انػه  
 اع التاةيخ   ى ااة اا اربزا  كالانظاةع النقةايا فب تنظيـ الاكاطنيف كتاثي اـأ

إاػػة  ػػف   فإلػػى القػػةنك  -اةػػؿ أشػػةةلاة-يػػةع تاػػنخ ةػػؿ الخاػػةتي  تنظػػيـ ب يػػا تةػػكيف ال الك ةػػ ا  
خك  ايػػةف "فػػب بػػخكخ القػػةنكف"و   أك اياػػاة  أةثػػ  فػػب ط يػػؽ إشػػة م اػػك زم  اػػث   كفػػؽ القػػةنكف" ك

ط يقػا تػاليؼ ال اليػةع كاربػزا  الايةاػيا كا اقاػا اكا خ ػة"  ار خف " اػةخم أف يػنظـ " التش يع فب
التنظياػػػػةع  اػػػػف الخاػػػػتك  الاػػػػك م   ػػػػى أف القػػػػةنكف يبػػػػخخ "إطػػػػة  11و كتػػػػنص الاػػػػةخم 1فقػػػػ م  61

 أخكخ  ا اة"ك  قةتاة كب

ياةػػف ل اػػ   أف يق ػػص إلػػى أف الخاػػةتي  الل ايػػا تضػػاف ب يػػا تةػػكيف ال اليػػةع ااػػة  ةػػ  أ ػػ ق  
الػػػػ كااط ضػػػػاةف بػػػػؽ تشػػػػةيؿ  اليػػػػةع أك " كااػػػػط" ااياػػػػـك ال اليػػػػةع أك   ىمذذذذاأوالزاكيتػػػػيف   ػػػػى 

بػػؽ  ةي ػػع اللخيػػخ اػػف الخاػػةتي  خكف تبيظػػةع ةثيػػ م   بيػػ  يػػ  الايةاػػيا  ا  تاة يػػا أك الاانيػػا
  لةػػػف  نػػػخاة يصػػػؿ اراػػػ  إلػػػى ال اليػػػةع  اع النشػػػةط نقةاػػػةع اللاةليػػػا كا نضػػػاةـ إلياػػػةتشػػػةيؿ ال
أناػة  التب يظػف  ااة يبخ اف ب يا ا نضاةـ إلى التنظياةع تكضع القيكخ   ى  لؾ البؽ الايةاب

ال ةػا الااػتقخاا لصػية ا أف  انييمذاوث أتاخخ " النظةـ اللةـ كاراف القكاب" اػف ك اػا نظػ  الخكلػا
  أم أناػػػة الاػػػة م أقػػػ ل لياػػػع اػػػف الخقػػػا ابيػػػ  تلاػػػ  اكضػػػك  كاشػػػةؿ لةػػػا ياػػػاؿ تاكي اػػػةالبقػػػكؽ 

قػػػةنكنب ابػػػخخ  ػػػف الايػػػة يـ التػػػب ياةػػػف ال  ػػػكع إلياػػػة فػػػب تنظػػػيـ البقػػػكؽ كالااػػػنكليةع أك البةػػػـ 
 القضةنب اشاناةأ
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 حرية الرأي وال عبير: -8

ؿ اػػة اػػيف البػػؽ فػػب ا تنػػةؽ الػػ أم كالبػػؽ فػػب التلايػػ   نػػه  كأكؿ ا اػػ  اػػةخم  ل اػػخ  ي ػػ  اليصػػ
ن بظػػػه  ػػػك أف بػػػكالب أ الػػػا خاػػػةتي    ايػػػا فقػػػط   ػػػب ال زانػػػ  كالابػػػ يف كاصػػػ  كاك يتةنيػػػة تقػػػخـ 
ضاةنةع رط ؽ ب يا الية  أك ال أم خكف قيكخ كاضبا فب نصكصاة  أاة الخاةتي  ارق ل التػب 

لشػ كط التنظػيـ كفػؽ القػةنكف  خكف كضػع أم الػةيي  ابػخخم لاػ ا  تتضاف   ا البؽ فيناػة تقضػله
و فػػى اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ 67التنظػػيـ  ك ػػك اػػة يتلػػة ض اشػػخم اػػع اليقػػ م اركلػػى اػػف الاػػةخم  قػػـ 

الاخنيا كالايةايا  التب تنص   ى أف " لةؿ إناةف البؽ فػب ا تنػةؽ ر ا  خكف اضػةيقا" كخكف أل 
 قةصا  أم أف البؽ فب ا تنةؽ ال أم اط ؽ ك  ي كز تقييخقأ اكازنا اكا اةع أك ا تاة اع

كبػػػ ل اةرشػػػة م أف ااة اػػػا البػػػؽ فػػػب التلايػػػ   ػػػف  ػػػ ا الػػػ أم تت تػػػ    ياػػػة "كا اػػػةع كااػػػنكليةع 
قةصػػا" تشػػةؿ قيػػكخان كفػػؽ اللاػػخ الػػخكلب    ػػى أف تةػػكف  ػػ ق القيػػكخ فػػب بػػخكخ الضػػ ك م اػػف أ ػػؿ 

القكاب أك النظةـ اللةـ أك الصبا اللةاا أك ااخا  اللةاا   ابت اـ بقكؽ ااق يف أك لباةيا اراف
كتضػػاف الخاػػةتي  الل ايػػا البػػؽ فػػب التلايػػ   ػػف الػػ أم كلةػػف الاػػة اع ااػػيطا ينػػخ  أف تشػػاؿ أم 
تيصيؿ أك إااة  فب تبخيخ أفؽ ت ؾ الب يا  كالة ي  فب اراػ  أف الخاػةتي    تقضػع البػؽ فػب 

ناػة تقضػله فقػط ل تنظػيـ ااقتضػى القػةنكف اةاػتقخاـ التلاي   ف ال أم رم اف   ق ال قيػكخ اخقػا  كا 
صػػي  اتنك ػػا  اػػف قايػػؿ "فػػب بػػخكخ القػػةنكف" أك " ااػػة يتيػػؽ اػػع القػػةنكف أك "اةلشػػ كط التػػب يبػػخخ ة 
القةنكف"  كللؿ القط   نة اةلطاع يةاف فى التياي  الكااع أك اليضيةض لاقتضػيةع "اراػف اللػةـ" 

إلى  لؾ  كفى الػض الخاػةتي  ياػخك كةػاف ااة اػا البػؽ فػب التلايػ  ا  كنػا ك"ااخا  اللةاا" كاة 
 وxv  ا أم النظةـ الايةابأ

 الحقوق القانونية،  شمل ىهه الحقوق ما يم :  -9
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 : اف راه البراءة وحق الدفاع 

كبؽ ت اض الا ا م إلى بػيف ارخانػا فب"ابةةاػا قةنكنيػا"ف  فب الظـ الخاةتي  الل ايا ضاةف افايتك 
   ايا  ف  ة  افت اض الا ا مأفى بيف اةتع خاةتي  الخفةع  ف الني   

أاػػة اةلناػػاا لبػػؽ الػػخفةع  ػػف الػػني   فقػػخ ك خ فػػب الخاػػةتي  إاػػة اشػػاك ن فػػب اػػكاخ تبتػػكل   ػػى  ػػخم 
بقػػكؽ أقػػ ل ةاػػة  ػػك البػػةؿ فػػب خاػػتك م الةكيػػع كالابػػ يف ك ي  اػػة  أك فػػب فقػػ اع ف  يػػا أك اػػكاخ 

ارقيػػ م  ػػة   ػػ ا البػػؽ ا ةػػػا فياػػة الةثيػػ  اػػف الكضػػك   كاقةصػػا فػػب خاػػػةتي  ااػػتق ا  كفػػى  ػػ ق 
ال زان  كقط  كاك ية كالل اؽ  كتالةخ الض الخاةتي    ى خك  الابةايف كتكةي اـ ةبؽ اضاكف  

 ػػو اػف خاػتك  ة اك ػك  "أف يةػكف لةػؿ اػتاـ فػب  نةيػا 67اثةؿ الاب يف بي  تقضى الاةخم  قـ  
ته"أ أاة خاتك  اراة اع الل ايا  فاك يلطى الاػتاـ البػؽ "فػب أف يكةػؿ اػف ابةـ يخافع  نه ااكافق

يا ػػؾ القػػخ م  نػػه أثنػػة  الابةةاػػا"  كلةنػػه يتػػ ؾ ل قػػةنكف أف ياػػيف "اربػػكاؿ التػػب يتلػػيف فياػػة بضػػك  
 وأ61ابةـ  ف الاتاـ"  الاةخم  قـ 

ك"شػػػ كط الضػػػاةنةع  كال ػػػخي  اةلا بظػػػا أف الظػػػـ الخاػػػةتي  تشػػػي  إلػػػى "الضػػػاةنةع الضػػػ ك يا" 
القضػػةنيا كبػػخكخ ة" كتبي اػػة إلػػى القػػةنكف لتنظيااػػة  كلةػػف خكف تبخيػػخ ةػػةؼ لاة يػػا  ػػ ق الضػػاةنةع 
كالشػػ كط  أك ريػػا ااػػةخم خاػػتك يا تشػػةؿ الػػةيي  كاضػػباو اراػػ  الػػ م يياػػ  الا ػػةؿ كااػػلة أاػػةـ 

خ تقػػػكض اػػػف فلةليػػػا تياػػػي اع كتػػػاكي ع فػػػب تيةصػػػيؿ قػػػكانيف اللقكاػػػةع كالقػػػكانيف ال نةنيػػػا التػػػب قػػػ
 الضاةنةع الا ةك مأ

 : الحق ف  محاكمة عادلة وضمانات قضائية أخرى 

 يك ػػػخ فػػػب الانػػػكخ الخاػػػتك يا الػػػكا خم فػػػب اليصػػػكؿ القةصػػػا ابقػػػكؽ كب يػػػةع الاػػػكاطنيف إ  النػػػز  
الياػػي  اػػف الضػػاةنةع التػػب تةيػػؿ البػػؽ فػػب البصػػكؿ   ػػى ابةةاػػا  ةخلػػا أك قضػػة   ػػةخؿ  ايناػػة 

الاتل قػػا اةلابةةاػػا اللةخلػػا تبػػع اليصػػكؿ التػػب تػػنظـ الاػػ طا القضػػةنيا أك النظػػةـ تػػ خ النصػػكص 
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القضػػةنب أك اػػػيةخم القػػػةنكفأ  ػػػ ق الاػػػكاخ  ػػػةخم اػػة تةػػػكف  اع طػػػةاع  ػػػةـ أةثػػػ   ك اصػػػة ا ااػػػخؼ 
تنظيـ كتبخيخ خك  القضة  كاانكليةته ك  تاخؼ إلػى تبخيػخ بقػكؽ الاػكاطف اشػةؿ ااةشػ أ كيتةػكف 

اػف اللاػخ  6فقػ م  61 ةخلا اف قااا  نةص  أاةايا  ةاة ك خ فب الاػةخم  قػـ  البؽ فب ابةةاا
الخكلب  "اف بؽ ةؿ ف خ  لخل اليصؿ فب أيا تااا  زانيا تك ػه إليػه  أك بقكقػه كالتزااةتػه فػب أيػا 
خ كل اخنيا  أف تةكف قضيته ابؿ نظ  انصؼ ك  نب اف قاؿ ابةاا اقتصػا ااػتق ا كابةيػخم 

 كف"أكانشام ابةـ القةن

كيةشؼ فبص الخاةتي  الل ايا فب ضك   ػ ق اللنةصػ  القااػا   ػف قصػك  شػخيخ  بيػ   تػكف  
الخاةتي  ل ي خ ال م يكا ه الابةةاا إ  الضنيؿ اف الضاةنةع البقيقيا  كتشت ط اػتا خاػةتي  فقػط 

ـ أف  ال زانػػ  كالابػػ يف كاصػػ  كاللػػ اؽ كار خف كالةكيػػعو صػػخك  اربةػػةـ فػػى الل ػػف   ػػ ا اػػع الل ػػ
 ايػػػع الخاػػػةتي  تاػػػا  اابػػػةةـ اػػػ يا فػػػى أبػػػكاؿ ااػػػتثنةنيا أك إ ا قػػػ  ع الابةاػػػا  ل اػػػة اػػػ يا  
كالض الخاةتي  يبخخ أ خاؼ الا يا اشةؿ أخؽ  لباةيا النظةـ اللةـ أك اراػف القػكاى أك الاػ اا 

فػى الاػةخم  قػـ الكطنيا  ك ى القيكخ الكبيخم الاتاػقا اػع الػةيي  ا اػتثنة  الػكا خم فػى اللاػخ الػخكلى 
انه   ك  تك خ ضاةنةع خاتك يا   ايا ابخخم تالاف لألف اخ الاتاايف بؽ الاثػكؿ أاػةـ ابػةةـ  61

 "اقتصا ااتق ا بيةخيا"أ

كتبكل الخاةتي  الل ايا خكف ااتثنة   ضاةنةع لااخأ ااتق ؿ القضة  ةةؿ   فتنص  ايلاػة اػث ن  
أنػه لػػي  ااػػاكبةن رل اػػ طا اةلتػػخقؿ فػػب  اػػؿ   ػى أف القضػػةم يقضػػلكف " ل قػػةنكف فقػػط"  ك  ػػى 

القضة  أك   ى أف الاػ طا القضػةنيا ااػتق ا    ػ ق النصػكص اصػة ا اتلػةاي   ةاػا تاػخك كةاناػة 
تشي  إلى إ  ف الااخأ ةااخأ خكف ابةكلا كضع ضاةنةع فلةلا  كا زاا  اخليؿ أف  ايع الخاةتي  

كف  كتػػػ اط الػػػض الخاػػػةتي  الااػػػخأ اللػػػةـ الاتل ػػػؽ تبيػػػؿ تنظػػػيـ كتنييػػػ  الااػػػةخم الاػػػ ةك م إلػػػى القػػػةن
اةاػػػتق ؿ القضػػػة  ابقػػػكؽ ارفػػػػ اخ  ك لػػػؾ اػػػف قػػػ ؿ الػػػػنص   ػػػى أف " شػػػ ؼ القضػػػةم كضػػػػاي  ـ 
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و أك   ػػى أف "شػ ؼ القضػػةم 6ػ  611كت ػ خ ـ ضػاةف لبقػػكؽ النػة  كب يػػةتاـ  اػك ية  اػػةخم  قػـ 
 وأ616"  الةكيع   اةخم  قـ كنزا ا القضةم ك خلاـ أاة  الا ؾ كضاةف ل بقكؽ كالب يةع

كياػػخك   يػػةن اػػف قػػ ا م الخاػػةتي  الل ايػػا أف الظااػػة يةيػػؿ بػػؽ التقةضػػب كال  ػػك  إلػػى القضػػة  كلةػػف 
انصكص اػك زم اقتضػاا  ةاػا  قػخ تلنػى اةراػة  ارشػة م إلػى بػؽ ال  ػك  إلػى الاػ طا القضػةنيا 

  خكف أف يةػكف كاضػبةن إف ةػةف فى النزا ةع الاخنيا التب تنش  اة ايف الاكاطنيف الضاـ الػالض
 لؾ يشاؿ التظ ـ القضةنب ضخ الا طا نيااة  كياتثنى اف  لؾ أ الا خاػةتي  فقػط تضػاف باةيػا 
ارف اخ اف انتاةؾ الا طا لبقكقاـ  الياف كاراة اع كال زان  كاص و  ك لؾ ا ةػا فضيةضػا تػنص 

به الاشػػ ك ا  ك فػػب تقػػخيـ   ػػى بػػؽ الاػػكاطف فػػب " أف ي  ػػا إلػػى القضػػة  لباةيػػا بقكقػػه كاصػػةل
الشةةكل كا نتقةخاع كالاقت بػةع إلػى أ اػزم الخكلػا اصػك م ااةشػ م أك  يػ  ااةشػ م" ك نػةؾ خاػتك اف 
فقػػػط يػػػخ اةف  ػػػ ا الضػػػاةف اتػػػكفي  بػػػؽ البصػػػكؿ   ػػػى تلػػػكيض  ػػػف الضػػػ   النػػػةت  اػػػف انتاػػػةؾ 

يقاػػؿ التاكيػػؿ  "  و اشػػةؿ  69البقػػكؽ  كار ػػ ف الخاػػتك م الاصػػ م يػػنص   ػػى  لػػؾ فػػى الاػػةخم  
ةؿ ا تخا    ى الب يا الشقصيا أك ب اا البيةم القةصا ل اكاطنيف ك ي  ة اف البقكؽ كالب يػةع 
اللةاػػػا التػػػب يةي اػػػة الخاػػػتك  كالقػػػةنكف   ياػػػا   تاػػػقط الػػػخ كل ال نةنيػػػا ك  الاخنيػػػا النةشػػػنا  ناػػػة 

 اةلتقةخـ  كتةيؿ الخكلا تلكيضة  ةخ ن لاف كقع   يه ا  تخا "أ

إنعذذام النظذذر فذ  مقارنذذة و حميذذل الحقذذوق المدنيذة والسياسذذية فذذ  الدسذذا ير العربيذذة  صذفوة القذذول أن
 ػػف نتي ػػا  ةاػػا ايةخ ػػة أف اػػة نصػػع   يػػه الخاػػةتي  الل ايػػا اػػف يةشػػؼ  عمذذى النحذذو السذذالف بيانذذو

 بقكؽ اخنيا كايةايا كأف اة ق  ته لا ق البقكؽ اف ضاةنةع ي قى فب نطةقه كاضاكنه إلى اصػةؼ
 هالقكا ػخ كالالػةيي  الااػتق م كالاتلػة ؼ   ياػة فػب ا تيةقػػةع كالاكاثيػؽ الخكليػا لبقػكؽ ارناػةف بتػى أنػػ

فػػب ق يػػؿ أك  –أف نلثػػ  فػػب  ػػ ا الاقػػةـ   ػػى نػػص خاػػتك م يتلػػة ض  -ااػػتبي ن  إف لػػـ يةػػف –ينػػخ  
 اع القكا خ كالالةيي  اةليا ال ة أ -ةثي 
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 الثانىالمبحث                          

 ف  الدسا ير العربية والثقافيةالحقوق االق صادية واالج ماعية 

 

  ػػػػى  ػػػػ ا  الػػػػنا  الاتاػػػػع فػػػػب ط يقػػػػا تنػػػػةكؿ البقػػػػكؽ الاخنيػػػػا كالايةاػػػػيا  اػػػػنقـك أك  اتل يػػػػؼ    
وهلذك الاقصكخ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفيا  ثـ نتنةكؿ كضػلاة فػب الخاػةتي  الل ايػا  

 ال ال :عمى النحو 

  ال عريف بالحقوق االق صادية واالج ماعية والثقافية:أواًل: 

تاثػػػؿ البقػػػكؽ كالب يػػػةع  اع الاضػػػاكف ا قتصػػػةخم كا  تاػػػة ب ال يػػػؿ الثػػػةنب اػػػف قةناػػػا البقػػػكؽ 
كالب يػػػةع التػػػب نصػػػع   ياػػػة الاكاثيػػػؽ كار  نػػػةع كاللاػػػكخ الخكليػػػا الاتل قػػػا ابقػػػكؽ ارناػػػةف  ك لػػػؾ 

 كالب يةع  اع الاضاكف الايةاب كالاخنب تاثؿ ال يؿ اركؿ فب   ا القصكصأاة تاة  أف البقكؽ 

يتاثؿ الاخؼ ال نياب اف ك ا  إق ا  البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا فب تبقيؽ اللخالػا ا  تاة يػا  ك 
تاينػػا فػػ ص اللاػػؿ ال نػػؽ كالتػػاايف ضػػخ الاػػ ض كاليقػػ  كالل ػػز  ػػف اللاػػؿ  كالػػتق ص اػػف الاطةلػػا  ك 
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ك ك اة خفع الةثي  اف الا خاف الاتقخاا كالنةايا   ى الاكا  إلى الػنص   ػى  ػ ق البقػكؽ فػب   لألف اخ
بةطتاة اةل  ةياأ  خاةتي  ة كا 

ك  ػػى الػػ  ـ اػػف أ ايػػا البقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا  إ  أنػػه اػػف الا بػػظ أف ا  تاػػةـ ااػػة اػػف 
 تاػةـ اػةلبقكؽ الايةاػيا كالاخنيػا   ػى الػ  ـ اػف ا اقػ ؼ النةبيا القةنكنيا كاللا يا قخ  ة  اتػاق ان  

أف البقػػكؽ اركلػػى  ػػب التػػب تلطػػب لاػػػ ق ارقيػػ م اضػػاكناة كابتكا ػػة  ك لػػؾ اة تاػػة  أف ا  تػػػ اؼ 
لألف اخ اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا اف شانه أف يب   ـ اػف الايانػا الاةخيػا ريػا  اػا  كياةػناـ 

اػػػف الاالةػػػخ أف ار اخم ك خك  ػػػـ فػػػب الا تاػػػع   ػػػى نبػػػك أفضػػػؿأ اػػػف أف يليشػػػكا بيػػػةم ة ياػػػا كيػػػالخكف 
كال اؿ كالا ضأ ةاة أف بصكؿ إاة  اليق  الايةايا ل ي خ اكؼ تةكف أةث  ب يا  نخاة يتب   اف 

ارفػػ اخ   ػػى البقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا يبقػػؽ لاػػـ اطايلػػا البػػةؿ الااػػةكام البقيقيػػا   النظ يػػا 
  وxvi البقكؽ كالب يةع الايةايا كالاخنياأ التب ياةف أف تبققاة لاـ

قػخ نػص   ػى الةثيػ  اػف البقػكؽ  6711ار  ف اللػةلاب لبقػكؽ ارناػةف الصػةخ  فػب  ػةـ كا  ا ةةف 
ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا كالثقةفيػػا ةااػػةخم  ةاػػا  اثػػؿ بػػؽ اللاػػؿ كبػػؽ ال ابػػا  كالبػػؽ فػػب الضػػاةف 
ا  تاة ب  كالبؽ فب ااتكل اليشا ةةؼ ل ابةفظا   ى الصبا كال فة يا  كالبػؽ فػب التل ػيـ   ػى 

ف اةلا ػػةف فػػب ا اب ػػه اركلػػى  كالبػػؽ فػػب ا شػػت اؾ فػػب البيػػةم الثقةفيػػا كا اػػتاتةع اػػةلينكف  أف يةػػك 
كارااةـ فب التقخـ الل اب كا اتيةخم اف نتةن ه  كالبؽ فػب باةيػا الاصػةل  ارخايػا كالاةخيػا الات تاػا 

الايةاػػيا كالاخنيػػا قػػخ اللاػػخ الػػخكلب ل بقػػكؽ  كا  ا ةػػةف  ػػى ارنتػػةا الل اػػب أك ارخاػػب أك الينػػب ل يػػ خأ 
نػػػػص أيضػػػػةن   ػػػػى الػػػػض البقػػػػكؽ ا قتصػػػػةخيا كا  تاة يػػػػا  اثػػػػؿ بػػػػؽ ارفػػػػ اخ فػػػػب تةػػػػكيف النقةاػػػػةع 
كا نضػػاةـ إلياػػة  إ  أف اراػػـ الاتبػػخم قػػخ رثػػ ع إصػػخا  اتيةقيػػا خكليػػا انيصػػ ا تػػنص   ػػى البقػػكؽ 

كلب ل بقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا  ػػػف اللاػػػخ الػػػخأاػػػي  ا  تاة يػػػا كا قتصػػػةخيا كالثقةفيػػػاأ ك ػػػك اراػػػ  الػػػ م 
  وxvii كا  تاة يا كالثقةفيا  كال م تضاف ا اك ا اف البقكؽ كالب يةع   ى النبك التةلب 
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بػػػؽ اللاػػػؿ  ااػػػة يتضػػػانه  لػػػؾ اػػػف البػػػؽ فػػػب التاتػػػع اشػػػ كط  اػػػؿ  ةخلػػػا تةيػػػؿ   ػػػى ك ػػػه  -1
القصػػكص أ ػػك ان كاةةفػػ ع  ةخلػػا كاتاػػةكيا  ػػف ار اػػةؿ الاتاػػةكيا خكف تاييػػزأ فضػػ ن  ػػف 

بؽ فب ظ كؼ  اؿ رانا كصبيا  كتبخيخ اػة ةع اللاػؿ ااػة ياػا  اتػكفي  أكقػةع انةاػاا ال
ف الاةخاػػػا أاػػػ  ـ بيػػػةم ة ياػػػا ك نقػػػا  الاةختػػػةل يػػػ اغ كال ابػػػا  كااػػػة يةيػػػؿ لألفػػػ اخ اللػػػةا يف ك 

  كالاةالاوأ 

ةاة نػص فػب الاػةخم الثةانػا   ػى البػؽ فػب تشػةيؿ النقةاػةع كا نضػاةـ إلياػة كبػؽ ارضػ ا    -2
 فب الاةخم التةالا   ى البؽ فب الضاةف ا  تاة بأ ك 

 نص فب الاةخم اللةش م انه   ى باةيا ارا م  ك لؾ اف ق ؿ   ةيا اراكاا كالطيكلاأ ك  -3

ةاة نص فب الاةخم البةخيا  ش م   ى البؽ فب ااتكل اليشب  نؽ لةؿ ارف اخ كأا  ـ  ااة  -4
الااػػػةف الانةاػػػ   كاللاػػػؿ   ػػػى تباػػػيف يتضػػػانه  لػػػؾ اػػػف ضػػػ ك م تػػػكفي  الةػػػ ا  كالا ػػػا  ك 

 ااتكل اليشا الي خ اصك م ااتا مأ 

 البؽ فب التاتع اا  ى ااتكل ااةف اف الصبا الاخنيا كاللق يا  الاةخم الثةنيا  ش موأ  -5

  ػى ا ةنيػا  ثا  ش وأ ةاة نص فػب الاػةخم ال االػا  شػ البؽ فب التل يـ كالثقةفا  الاةخم الثةل -6
 كلىأ التل يـ فب ا اب ه ار

  ػػى بػػؽ اليػػ خ فػػب الاشػػة ةا فػػب البيػػةم الثقةفيػػا  كفػػب  ةاػػة نػػص فػػب الاػػةخم القةااػػا  شػػ  -7
التاتع اانةفع التقخـ الل اب كتطايقةته  كفػب ا نتيػةع اباةيػا الاصػةل  الاةخيػا كارخايػا النةت ػا 

  ف ار اةؿ الل ايا كالينيا كارخاياأ 

تزااةع القةنكنيا النةشنا  ف البقكؽ كالب يةع الكا خم فب  ي  أنه ت خ  ارشة م  نة إلى أف طايلا ا ل
اػة فػب كاػلاة لتضػايف  ػ ق لاػ ؿ ةػؿ   ا اللاػخ   تلػخك أف تةػكف ا ػ خ انةشػخم ل ػخكؿ الاكقلػا   يػه 

البقػػكؽ كالب يػػةع فػػب خاػػةتي  ة بتػػى يتاػػنى لاكاطنياػػة أف يتاتلػػكا اااػػتكل اليشػػب  نػػؽأ كلل ػػه اػػف 
ؿ   يلنب ابةؿ اف اربكاؿ أف اكاطنياة اكؼ يتاتلكف فل ن اا ق البقكؽ  الاياـك  نة أف التزاـ الخك 

اةةنيػػػةع تاػػػا  لاػػػة اةلكفػػػة  اػػػةلبقكؽ كالب يػػػةع  إ  أف  لػػػؾ   ػػػف اتاتػػػع  ػػػ ق الػػػخكؿ  اتاػػػة اقػػػخ اع كا 
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الانصكص   ياػة فػب  ػ ا اللاػخأ ةاػة أنػه اػف الاياػـك أيضػةن أنػه لػي  اةاػتطة ا ةةفػا الػخكؿ الاكقلػا 
لتزااةع الات تاا   ى النص   ى اثؿ   ق البقكؽ كالب يةع فب خاةتي  ة   ػى نبػك اتاػةك الكفة  اة 

 نظ ان لتاةيف إاةةنيةتاة كقخ اتاة ا قتصةخياأ

ىذذهه المجموعذذة مذذن الحقذذوق والحريذذات  خ مذذف فذذ  خصائصذذيا عذذن الحقذذوق والحريذذات السياسذذية 
األمر الهي الشك لو  أثيره عمى القيمة الفعمية لكل منيا. ويمكن  حديذد بعذه االخ الفذات  ،والمدنية

 ين المجوع ين من الحقوق والحريات فى النقا  ال الية:الجوىرية بين ىا 

 الحقوق االق صادية واالج ماعية    مب عماًل إيجابيًا: -أ

ه   يةيػػب الػػنص   ػػى البقػػكؽ كالب يػػةع   ػػى اللةػػ  اػػف البقػػكؽ كالب يػػةع الايةاػػيا كالاخنيػػا  فينػػ
ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا فػػب خاػػةتي  الػػخكؿ  اػػؿ  اػػخ اػػف قيػػةـ الػػخكؿ الاػػؿ إي ػػةاب اةيػػا الكفػػة  ااػػةأ 
الاة م أقػ ل  تيػ ض البقػكؽ كالب يػةع ا قتصػةخيا كا  تاة يػا   ػى الػخكؿ القيػةـ اا اػةؿ اػف شػاناة 

ؼ ارنصػػلخم  فػػب الكقػػع الػػ م   تيػػ ض فيػػه البقػػكؽ تقػػخيـ اللػػكف ل اػػكاطنيف فػػب بيػػةتاـ   ػػى اقت ػػ
كالب يػػةع الايةاػػيا كالاخنيػػا   ياػػة اػػكل التػػزاـ اػػ اب تاتنػػع ااقتضػػةق  ػػف القيػػةـ اايػػا أ اػػةؿ ياةػػف أف 
تبػػػكؿ اػػػيف الاػػػكاطنيف كاػػػيف ااة اػػػا بقػػػكقاـ الايةاػػػيا كالاخنيػػػاأ ك  يػػػه ياةػػػف القػػػكؿ اػػػاف ا لتزااػػػةع 

ةلبقكؽ كالب يػةع ا قتصػةخيا كا  تاة يػا  ػب التزااػةع إي ةايػا  ااػة الكاقلا   ى الػخكؿ فياػة يتل ػؽ اػ
يلنيه  لؾ اف ض ك م ا ؿ الخكؿ ل اكخ الينا بتػى تةيػؿ ل اػكاطنيف فػ ص  اػؿ انةاػاا  فضػ ن  ػف 
تكفي  الااةف كالة ا  كالةاة  كالتل يـ كال  ةيا الصبيا الانةااا إلى  ي   لؾ اف الاتط اةع ال زاا 

اػػػة يييػػػخ اػػػاف لألفػػػ اخ البػػػؽ فػػػب اطةلاػػػا الاػػػ طةع كللػػػؿ فػػػى  لػػػؾ ياػػػا كال نقػػػا لاكاطنياػػػةأ ل بيػػػةم الة  
البةةاا ااف تقخـ لاـ يخ اللكف كالااة خم  كأف تكف  لاـ ةؿ اة  ـ ابة ا إليه لةب يليشكا بيةم  نقا 

ةع الايةاػػيا ا لتزااػػةع الكاقلػػا   ػػى الػػخكؿ فياػػة يتل ػػؽ اػػةلبقكؽ كالب يػػ كاةلاقةاػػؿ    تلػػخك كة ياػػاأ
ااػػةع اػػ ايا تيػػ ض   ياػػة أ  تضػػع   اقيػػؿ أاػػةـ الاػػكاطنيف تبػػكؿ ايػػناـ كاػػيف كالاخنيػػا أف تةػػكف التز 
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يييػػخ اانػػه لػػي  لألفػػ اخ البػػؽ فػػب اطةلاػػا الاػػ طةع البةةاػػا اػػكل اػػاف تق ػػب ايػػناـ كاػػيف ااػػة  تبقيقاػػة 
  وxviii ااة اا بقكقاـ كب يةتاـ الايةايا كالاخنياأ

 ة عمى الوفاء بالحقوق االق صادية واالج ماعية: صعوبة الرقابب ذذذذ 

يز ػة  ػف البقػكؽ ةيت ت    ى إق ا  الػخكؿ ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا فػب تاثاا فة ؽ رق  ااـ 
الايةاػػيا كالاخنيػػا يتاثػػؿ فػػب تاػػةيف فلةليػػا الب يػػةع الا تاطػػا اةػػؿ اناػػة أاػػةـ القضػػة أ الاػػة م أقػػ ل  
 نةؾ تاةيف نك ب فياة يتل ؽ اةل قةاا   ى الكفة  اةلبقكؽ كالب يػةع ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا 

ةػػف ل يػػ خ  فػػع خ ػػكل أاػػةـ القضػػة  إ ا اػػة   ػػى  ةػػ  البقػػكؽ كالب يػػةع الايةاػػيا كالاخنيػػاأ فايناػػة يا
أخ ؾ أف بقةن اف بقكقه الايةايا كالاخنيا قخ لبقه ا تخا  اة اطةلاةن اكقؼ   ا ا  تخا   ةاة يبؽ لػه 
أف يط   تلكيضةن  اة يةكف قخ لبؽ اه اف أض ا  اف   ا    ا ا  تخا   إ  أف اراػ   ػخ اقت ػؼ 

تاة يػػا   ػػى ا تاػػة  أف التق ػػؼ  ػػف أخا  اثػػؿ  ػػ ق البقػػكؽ   فياػػة يتل ػػؽ اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  
ا قتصػػػػػةخيا الكفػػػػػة  اػػػػػةلبقكؽ   ك لػػػػػؾ لةػػػػػكف ف اكضػػػػػك ةن ريػػػػػا خ ػػػػػكل أاػػػػػةـ القضػػػػػة يصػػػػػ   أف يةػػػػػك 

يتط   أف تةكف الخكلا  -  ى نبك اة اينة رنيةن  -كا  تاة يا ااة يي ضه   ى الخكلا اف  اؿ إي ةاب
اةةنيةتاػػة  كاػػة قػػةخ م   ػػى أخا   ػػ ق البقػػكؽ كالك  فػػة  ااػػةأ فاػػف الاياػػـك أف الػػخكؿ تتاػػةيف فػػب قػػخ اتاة كا 

  وxix يتانى تبقيقه رم اناة يظؿ قةص ان طةلاة أف  نةؾ خاناةن اة  ك أفضؿأ

أف البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا كالثقةفيػػػا  ػػػب ا اك ػػػا اػػػف البقػػػكؽ التػػػب  ةػػػ ا  يظاػػػ  ا ػػػ    
ةع أاةاػػيا اػػف الخكلػػا اة تاة  ػػة ال اة ػػا الايةاػػيا التػػب تقػػكؿ لألفػػ اخ البػػؽ فػػب البصػػكؿ   ػػى قػػخا

يليشكف فب ةنياة  ك ب تكصؼ اةري ةايا رناة ت ةز   ى ض ك م ا ؿ ال اػخ لتق ػيص ارناػةف ااػة 
البقػكؽ الايةاػيا كالاخنيػا التػب تكصػؼ  صػلاا  ك لػؾ اقػ ؼيلةنيه اف أبكاؿ اقتصػةخيا كا تاة يػا 

  ػػى الػػخكؿ اػػكل ا ػػ خ ا اتنػػةع  ػػف كضػػع اللقاػػةع أك القيػػكخ التػػب  اةلاػػ ايا  اة تاػػة  أناػػة   ت تػػ 
 أااةش تاة   ى نبك انت  كفلةؿ تبكؿ خكف

 الق صادية واالج ماعية والثقافية ف  الدسا ير العربية:الحقوق اثانيًا: 
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ة يػا إ ا ةةنع الخاةتي  الاةتكاا اركلب قخ أ ي ع إلى بخ اػة ارشػة م إلػى البقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تا
  ى نبك ااةش   إ  أف   ا ار يةؿ لـ يقخ  له أف ياتا  اع ا تزاز أ ةةف الا ا   الي خيا  كاتاةع 
الخك  الايةاب ال م أضبع ت لاه الطاقةع اللةا ا  فض ن  ف انتشة  الا ا   ا شت اةيا التب نةخع 

أ كاف  نػة اف اانكليا تبقيقاةتباؿ الخكلا  ةناةن  اض ك م تبقيؽ اللخالا ا  تاة يا  كاف ثـ ض ك م
لـ يةف   ياةن أف تشي  الخاةتي  ال بقا  كاصيا قةصا ت ؾ التب ظاػ ع فػب أ قػة  البػ   اللةلايػا 

اػػة أك  ي  ػػػة اػػف اقػػةع اللػػػةلـ  لػػـ يةػػػف   ياػػة أف تشػػي  إلػػػى البقػػكؽ كالب يػػػةع ك اركلػػى اػػكا  فػػػب أك  
  كالخاػػػتك  6767لاػػػةنب الصػػػةخ  فػػػب  ػػػةـ ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا لألفػػػ اخأ اثػػػةؿ  لػػػؾ الخاػػػتك  ار

  كالخاػػتك  اريطػػةلب 6711  كالخاػػتك  الاػػكفيتب الصػػةخ  فػػب  ػػةـ 6716اراػػاةنب الصػػةخ  فػػب  ػػةـ 
ب الصػةخ  فػب   كالخاػتك  الصػين6716  كالخاتك  الاكلنخم الصػةخ  فػب  ػةـ 6719الصةخ  فب  ةـ 

يػػا اثػػؿ بػػؽ اللاػػؿ  كبػػؽ الا ةيػػا  كبػػؽ  ايلاػػة بقكقػػةن اقتصػػةخيا كا تاة    كالتػػب أقػػ ع6711 ػػةـ 
 التل يـ  كالبؽ فب ال  ةيا الصبيا  ك ي  ة اف البقكؽ ااة يبقؽ لإلناةف بيةم ة ياا ك نقاأ 

ف ػػػي    اػػػةن أف قػػػخ صػػػخ ع فػػػب أ قػػػة   لػػػؾ     فػػػى الظااػػػة  كلاػػػة ةةنػػػع الخاػػػةتي  الل ايػػػا البةليػػػا
 تاة يا التى ك خع فى ار  ف اللػةلاى لبقػكؽ بقكؽ ارناةف ا قتصةخيا كا ةاي ان اف  تتضاف قخ ان 

ف  ارناةف اصيا  ةاا كفػى اللاػخ الػخكلى ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا كالثقةفيػا اصػيه قةصػا  كا 
 اف خاتك  إلى رق أ الاقخاا  لؾ القخ  ك ااتكل الضاةنةع اقت ؼ 

كالب يةع ا قتصةخيا كا  تاة يا التػب يثي   لؾ فب كاقع ارا  اللخيخ اف التاةال ع  اة  ب البقكؽ 
تضانتاة الخاةتي  الل اياإ كةيؼ  ا ع النصكص الكا خم فب   ق الخاةتي   ناةإ إلى أم بخ تقت ؼ 

 الخاةتي  الل ايا  ف الضاة الالض فب   ا القصكصإ

اػػف  ليػػه  كاػػة قػػخ يػػ تاط ااػػةةإلػػى ار ةاػػا   ػػى التاػػةال ع الاثػػة م   ياػػخؼ ارط ػػ  فػػب  ػػ ا ال ةنػػ 
أ تاػػةال ع  اةيػػا الكقػػكؼ   ػػى كاقػػع البقػػكؽ كالب يػػةع ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا فػػب الخاػػةتي  الل ايػػا

كاقع الاػ أم   ػى ك ػه القصػكص أقػ ان اكؼ يتـ إا از     ق البقكؽك ناةن إلى  ن  اع ااتل اض 
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يػا كتاةيناػة اػف فب ا  تاة  التطك اع اللةلايا الات بقا الخا يػا إلػى إخاػةا الاػ أم فػب قطػط التنا
خاػةتي  الل ايػا  كيشػاخ اازيخ اف البقكؽ كالب يةع التب تنص   ياة ةثي  اف الفل ن ق ؿ تاتلاة 

 أالكاقع اللا ب  أبيةنة ةثي م  اية قا  ناة

 الحق ف  ال عميم : -1

الا ب ػػػػا  فػػػب ار  ػػػ  إلزااػػػػب خكلػػػا   ايػػػػا بػػػؽ التل ػػػػيـ ل  ايػػػع ك ػػػك فػػػػب 67تةيػػػؿ انػػػكخ خاػػػػةتي  
كينص  خخ اف الخاػةتي    ػى أ ايػا القضػة      كا ةنب فب الض أك ةؿ ا اب ه  التةلياا اتخانيا

اةةفبػا االخكلا تػكف  التل ػيـ كت تػـز "و يالةخ   ى أف 17  ى ارايا   فةلخاتك  الالكخم فب اةخم  
 أ"ارايا

ت  ػةق   ى أف التل يـ  ةف أاةاػب لتقػخـ الا تاػع  6771الخاتك  اللاةنب الصةخ  فب  ةـ ينص ك 
ك ػػػة  الخاػػػتك  الل اقػػػب ال خيػػػخ ليػػػنص فػػػب اةختػػػه ال االػػػا  وأ61الخكلػػػا كتاػػػلى لنشػػػ ق كتلاياػػػه  ـ

لزااػب فػب الا ب ػا ـ الا تاػع كبػؽ تةي ػه الخكلػا ك ػك إالتل يـ  ةاؿ أاةاػب لتقػخ  أفكالث ثيف   ى 
لةػػؿ اللػػ اقييف فػػب اقت ػػؼ ا اب ػػه   التل ػػيـ الا ػػةنب بػػؽك  نيػػا كتةيػػؿ الخكلػػا اةةفبػػا ارايػػا ا اتخا

 التل يـ القةص كار  ب اةيكؿ كينظاه القةنكفأك 

لزااػػػب لأل خنيػػػيف ك ػػػك إ و   ػػػى أف التل ػػػيـ ا اتػػػخانب67تػػػنص الاػػػةخم   كباػػػ  الخاػػػتك  ار خنػػػى 
و اةلنص   ى بػؽ ال اة ػةع فػب تااػي  اخا اػاة 67اةخم   ة  كااقتافب اخا   البةكاا ا ةنب

لتل ػػيـ أف اخ ػػة   ػػى أف ت ا ػػى اربةػػةـ اللةاػػا ل قػػةنكف كتقضػػع ل قةاػػا البةكاػػا فػػب كالقيػػةـ   ياػػة 
الاػػػخا   ار  يػػػا  اػػػةأ  ا اا اػػػة كتك يااػػػةأ فػػػةلبؽ فػػػب التل ػػػيـ اةيػػػكؿ كا ػػػةنب فػػػب اػػػخا   الخكلػػػا

 فتقضع ل قةاا كتك يه بةكاييفأ

ف   ػى ال االا كاللشػ يكلـ يق ا  ف ارطة   اته القةنكف اراةاب الي اطينب ال م نص فب اةخته 
لزااب اػخا   بتى ناةيػا الا ب ػا اراةاػيا   ػى ارقػؿ كا ػةنب فػب ال أف التل يـ بؽ لةؿ اكاطف كا 
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أ ةاػػة نصػع الاػةخم  اتاػػة   ػى أف الاػ طا الكطنيػػا تشػ ؼ  ػؿ التل ػػيـ كالالة ػخ كالاالااػةع اللةاػا
 ة ه كفى  ايع ا اب ه كاالااةته كتلاؿ   ى  فع ااتكاق أ

و لتػنص 61   ػة ع الاػةخم   6771  الييخ الب ا نتقةلب ل صػكاةؿ الصػةخ  فػب فا ايػ  كفى الخاتك 
كاةلا ػػةف بتػػى الا ب ػػا الثةنكيػػا   بيػػ   الصػػكاةلييف الاػػكاطنيف  ػػى أف التل ػػيـ بػػؽ أاةاػػب لةػػؿ 

 قص  ا ةنيا التل يـ   ى الاكاطنيف خكف ار ةن  أك الكافخيفأ

تتنػةكؿ الايةاػةع الا تاطػا  بو كالتػ61كخانب فػب الاػةخم  ك ة  البخي   ف التل يـ فب الخاػتك  الاػ
لخكلػػػا ايةاػػػةع التل ػػػيـ كال  ةيػػػا الق قيػػػا كالت ايػػػا اكتكظػػػؼ  ةػػػ ع "ا  ةيػػػا الػػػن   كالشػػػاة  بيػػػ  

 لزاايا أك ا ةنيا فب   ا الشافأ يؿ صةل "  خكف النص   ى إ الكطنيا أأ رق اا

لتل ػػػيـ كالصػػػبا كالقػػػخاةع ا  تاة يػػػا أ ةػػػةف و إلػػػى أف ا16  كفػػػى الخاػػػتك  اليانػػػى أشػػػة ع الاػػػةخم
 أتكفي  ة يااـ الا تاع اع الخكلا فب  أاةايا لانة  الا تاع كتقخاه

لػنص   ػى "البػؽ فػب التل ػيـ و أالةخ بػؽ التل ػيـ اػف قػ ؿ ا11 تايف الاةخمكفى الخاتك  ال زان م 
 ش كط القةنكف كالتل يـ اراةاب إ اة م"أ   كا ةنب با اضاكف

فػػب اةختػػه القةااػػا اللاػػؿ كالتل ػػيـ اػػف قػػ ؿ  6716 خف ةيػػؿ الخاػػتك  الصػػةخ  فػػب  ػػةـ كفػػى ار
 الخكلا فب بخكخ إاةةنيةتاةأ

التل ػػيـ كةيةلتػػه اراػػة اع كقطػػ  اػػف  اع الالػػةنب كالة اػػةع فػػب التلايػػ   ػػف أ ايػػا  اكيقتػػ   خاػػتك  
اػف خاػتك   61ةخم كالاػ  اػف الخاػتك  ا تبػةخم لإلاػة اع 69نص فػب الاػةخم ةبؽ ل  ايػع بيػ  تػ

 قط    ى أف التل يـ خ ةاا أاةايا اف خ ةنـ الا تاع تةي ه الخكلا كت  ةق أ

 ة  البخي   ف بؽ التل يـ فب إطة  اليصؿ الثةل  ال م يتضػاف الااػةخم   كفى الخاتك  الاك م
التل يايا كالثقةفيا بيػ  نػص   ػى أف " نظػةـ التل ػيـ ياػخؼ إلػى إنشػة   يػؿ   اػب قػكاب اشػت اةب 
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 " شػػػل لنظػػػةـ التل ػػػيـ يضػػػاف التقػػػخـ الااػػػتا  "و   ػػػى أف 66و   ةاػػػة نػػػص فػػػب الاػػػةخم  66 اػػػةخم 
  ايع ا اب هأ بؽ تةي ه الخكلا كا ةنب فب   ى أف التل يـ 19فض ن  ف نص الاةخم 

ق  و أف التل يـ  ةف أاةاب لتقخـ الا تاػع تةي ػه الخكلػا كت  ػة61الاةخم   ة ع كفى خاتك  الةكيع 
 أالا ب ا ا اتخانيا فب   ى أنه إلزااب 17ةاة نصع الاةخم 

  اػب   ػى ةيةلػا بػؽ التل ػيـ الاػةاقا أف  نػةؾ شػاه إ اػةع النصكص الخاتك يا ااتل اض  يةشؼ
  كياةػف القػكؿ اػاف التل ػيـ ل  ايع كلةةفا الاكاطنيف كاةةفبا ارايػا اػف قػ ؿ الػنص   ػى ا ةنيػا

ان ةزاع ةثي م قخ تبققػع فػب  ػ ا الا ػةؿ اػع تيػةكع اػيف الػخكؿ كالضػاة كفػى خاقػؿ ةػؿ خكلػا اػيف 
 أةؿ خكلا لاةنخم فبةاة ي بظ تاث    ا ا ن ةز اةركضةع ا قتصةخيا ا  أقةليااة

الانطقػػا الل ايػػا بيػػ  يصػػؿ كتشػػي  التقػػة ي  الخكليػػا إلػػى أف  نػػةؾ تقػػخاة اةلناػػاا لتل ػػيـ الاػػ أم فػػب 
% فػػػب أةثػػػ  اػػػف نصػػػؼ الا ػػػخاف 11إلػػػى  الا تبقػػػةع اػػػةلتل يـ اراتػػػخانى ل يتيػػػةع الالػػػخؿ ار اػػػةلب

ك  تػػػزاؿ ثػػػ   خكؿ  ػػػب  ياػػػكتب كالػػػياف   % فػػػب ث ثػػػا أ اػػػةع ت ػػػؾ الػػػخكؿ97الل ايػػػا كأةثػػػ  اػػػف 
ك ػػك اػػة ياةػػف  وxx ؼ اليتيػػةع اػػف التل ػػيـ ا اتػػخانب كالاػػكخاف تكا ػػه اشػػة ا ب اػػةف أةثػػ  اػػف نصػػ

  إلى  خم أاك  اناة انتشة  اليق     خـ تكاف  أك فلةليا ا اا  ابك ارايا -كلك  زنيةن  -إ  ة ه 
   كقع ااة  اا اة  ارا مأك الزكاا الااة  كا  اةؾ اليتةم انبكا ت ةق ن

 الحق ف  الرعاية الصحية: -2

الصػبا اة تاػة  أف صػكناة كباةيتاػة اػف ااػةـ الا تاػع كالخكلػا إلػى خكلا   ايػا  61تشي  خاةتي  
الاػػكاطنيف خكف تقصػػيص ربػػخ ل ايػػع الصػػبا بقػػة  تلتاػػ ةاػػة أناػػة   كااػػنكليتااة الاشػػت ةا الػػة

لػؾ أف يتاتػع ااػة الاكاطنػكف ةاػة يكضػ    يناةػب   ػى باػة  رقػ  كاكصػيه اػف أ ػـ البقػكؽ التػب
و 19تةيػػػؿ الخكلػػػا ااك ػػػ  الاػػػةخم    الخاػػػتك  الاػػػك م ااػػػتل اض انػػػكخ  ػػػخخ اػػػف الخاػػػةتي أ فكفػػػؽ 

القخاةع النقةايا كا  تاة يا كالصبيا كتلاؿ   ى تكفي  ة ل ق يا اك ه قةص  فلةن لااتكا ة ك لؾ 
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لخاتك   اته كالتب تنص   ى أف الخكلا تةيؿ الاػكاطف و اف ا11ت تياةن   ى اة نصع   يه الاةخم  
  ةاة تباى الخكلا صبا الاكاطنيف كتػكف  لاػـ كاػةنؿ كالل ز كالا ضكأا ته فب بة ع الطكا م 

و ال م يالةخ أف الخكلا تلنػى اةلصػبا 16الكقةيا أكفى النظةـ اراةاب الالكخم ياتب نص الاةخم  
 نيفأكتكف  ال  ةيا الصبيا ل اكاط االلةا

تبػع  نػكاف الااػةخم ا  تاة يػا لتالةػخ   ػى أف الخكلػا   الخاتك  اللاػةنب و اف66ك ة ع الاةخم  
الل ا اف ارا اض كاركانا كتالى لتكفي  ال  ةيا الصػبيا ك تلنى اةلصبا اللةاا ككاةنؿ الكقةيا 

 أ ى إنشة  الااتشييةع كالااتكصيةعلةؿ اكاطف كتش ع  

   اقػبأف لةػؿ "فينص فب اةختػه  البةخيػا كالث ثػيف   ػى  6771 ةـ  خ أاة الخاتك  الل اقب الصة
ةيػؿ تاػةنؿ الكقةيػا كاللػ ا ةاػة لنػى الخكلػا اةلصػبا اللةاػا كتةيػؿ ك   كتال  ةيػا الصػبيا البؽ فػب

 " ايشػ اؼ اػف الخكلػاااتكصػيةع أك خك   ػ ا قةصػا كالاينػةع بػؽ إنشػة  ااتشػييةع أك  لألف اخ
  ابةكلػا الخكلػا ضػاط الاػيط م   ػى الانشػ ع شػ اؼ الخكلػا اػف زاكيتػيفلنص   ى إكياةف تياي  ا

تبقيقػػػة  لتػػػزاـ الخكلػػػا اةيةلػػػا الصػػػبا اللةاػػػا كتػػػكفي  اػػػف نةبيػػػا  ك القةصػػػا كفػػػ ض ال قةاػػػا   ياػػػة 
ييف كلك  ا  االااةع    يػا قةصػا الت تياةع الاالاايا الةيي ا اباةيا   ق الصبا اللةاا ل ل اق

 اف نةبيا أق لأ

اػػةخم ال االػػا   اػػخان فػػب الػػنص   ػػى ك ػػك  ال  ةيػػا الصػػبيا فػػباػػخك ق الخاػػتك  ال زانػػ م  ؿيػػاكلػػـ 
و لينص   ى أف القةنكف ينظـ ال  ةيا 61ك ة  الخاتك  ا نتقةلب الصكاةلب فب اةخته   أكالقاايف

خكف أف تتباػػػؿ الخكلػػا ااػػػنكليا الصػػبيا اػػف قػػػ ؿ الاػػاة  اينشػػػة  ااتكصػػيةع كاشػػػةفى قةصػػا 
الصبيا الا ةنيا  ك ك اة قخ ياةف تياي ق فى ضك  الظ كؼ الايةايا كالقتةؿ الػ م تشػاخق ال  ةيا 

 الصكاةؿ كبةلا  خـ ا اتق ا  الايةايا فياةأ



498 

 

و التػب تػ    إلػى أف الخكلػا تلاػؿ   ػى 61الصبا اللةاا فب الاةخم  إلى   الخاتك  الاكخانب كنكق
و   ػى 11كنػص الخاػتك  اليانػى فػى اةختػه   نػا أت قيا صبا الا تاع ك  ةيا ال يةضا كباةيا الاي

ع كالاالااػػػةع الصػػػبيا بػػؽ لةػػػؿ الاػػكاطنيف كتةي ػػػه الخكلػػا اينشػػػة  الااتشػػييةالصػػػبيا أف ال  ةيػػا 
 أكالتكاع فياة

الخاػتك  القطػ م كخاػتك  خكلػا اراػة اع الل ايػا الاتبػخم  ػف القة ػخم بيػ  نػص اركؿ  كلـ يقػ ا 
الخكلا تلنى اةلصػبا اللةاػا كتػكف  كاػةنؿ الكقةيػا كاللػ ا اػف "أف فب اةخته الثةلثا كاللش يف   ى 

الا تاػع يةيػؿ ل اػكاطنيف تةالا  ش    ى أف "  فب بيف  ة  الثةنب اةلنص فب اةخته الاض"ارا  
 ال  ةيا الصبيا " خكف أف يتط ؽ إلى البخي   ف خك  الخكلا فب   ا ارطة أ

الخاتك يا   ى بػؽ الاػكاطنيف فػى الصػبا  اػ  تػكفي  ك ة ا نشاخ تاةيخان فب اللخيخ اف النصكص 
كاةنؿ   ةيتاة ككقةيتاـ ك   اػـ اػف اراػ اضأ ايػخ أف الكاقػع قػخ يشػاخ الػض ا اػتثنة اع ةبةلػا 
الصكاةؿ التب ف ضتاة الب   ار  يا انكاع طكي ا  ل ع البخي   ف الخكلا كخك  ة أا ان صػلاةن  

أا يةيػػةن   بيػػ  يصػػل  البػػخي   ػػف كفػػة  النظػػةـ أك الخكلػػا  كةػػ ا بةلػػا اللػػ اؽ التػػب تشػػاخ ابػػت  ن 
 ال   ال  ةيا الصبيا   ى كقع أصكاع ط قةع الاخافع أ

 حق الممكية: -3

تنةكلػػػع الخاػػػةتي  الل ايػػػا بػػػؽ الا ةيػػػا فػػػب إطػػػة  البػػػخي   ػػػف اراػػػ  ا قتصػػػةخيا ل خكلػػػا كتبخيػػػخ 
و   ػػػى أف "الا ةيػػػا 1ةخم  كفػػػى الاػػػ 6766الةلااػػػة  فقػػػخ نػػػص ار ػػػ ف الخاػػػتك ل الاصػػػ ل للػػػةـ 

فب اربكاؿ الااينا فب القةنكف كابةػـ قضػةنب     إالقةصا اصكنا  ك ي كز ف ض الب ااا   ياة 
   ل انيلا اللةاا كاقةاؿ تلكيض كفقةن ل قةنكف   كبؽ ار   فياة اةيكؿ"أإكيبظ  نز اة 

  الاػك م يػنص فػب الاػةخم   ا النا   ك اة اػة ع   يػه كأقػ ع اػه خاػةتي    ايػا أقػ ل  فةلخاػتك 
ال االا  ش م انه   ى بؽ الا ةيا فى إطة  البخي   ف البقكؽ ا قتصةخيا كا قتصةخيا   االةػخان 
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  ل انيلػػا اللةاػػا كاقةاػػؿ تلػػكيض إفػػب الاػػةخم القةااػػا  شػػ    ػػى  ػػخـ  ػػكاز نػػزع الا ةيػػا الي خيػػا 
لبةخيػػا  شػػ م الػػ م يالةػػخ   ػػى  ػػخـ  ػػةخؿ كفقػػةن ل قػػةنكفأ كفػػى الخاػػتك  ار خنػػب  يػػاتب نػػص الاػػةخم ا

 ػػكاز ااػػتا ؾ ا ػػؾ أبػػخ إ  ل انيلػػا اللةاػػا كفػػى اقةاػػؿ تلػػكيض  ػػةخؿ باػػااة يلػػيف فػػب القػػةنكف  
 ك  ى  خـ اصةخ م اراكاؿ الانقكلا أك  ي  الانقكلا إ  ابةـ القةنكفأ

 الاػػةخم   ػػى أف "ب يػػا ااة اػػا الت ػػة م كالصػػنة ا اضػػاكنا  ل ك ػػة  الػػنص فػػى الخاػػتك  ال زانػػ  
 و   ى بؽ الا ةيا القةصاأ16و  ايناة نصع الاةخم  19

و إلػػى التاةيػػخ   ػػى بػػؽ الا ةيػػا كأنػػه اضػػاكف كياػػة   فػػب 61ك  ػػ  خاػػتك  تػػكن   فػػى الاػػةخم  
بػػخكخ القػػةنكف   ااػػة قػػخ يشػػى اابػػةك ع خكؿ   ايػػا أف تاػػت خ اػػف البقػػكؽ اػػة  ػػك اػػ تاط اةرناػػةف 

  ااػػتاخاؼ ااػػت ؾ إخا م  ػػ ق البقػػكؽ بتػػى كلػػك اة اػػاة كيةشػػؼ  نػػه الخاػػتك  ةبػػؽ الا ةيػػا   اػػ
 رق كفأ

كفى الخاتك  ال انةنب  ياتب الػنص فػب الاػةخم القةااػا  شػ    ػى أف "الا ةيػا فػب باػى القػةنكف   
فػػ  ي ػػكز أف ينػػزع  ػػف أبػػخ ا ةػػه إ  راػػاة  الانيلػػا اللةاػػا "  كياػػي    ػػى  اع الػػخ   خاػػتك  

أف "الا ةيػا القةصػا اصػكنا فػ  يانػع أبػخ  لػىإالبةخيػا  شػ م  اةخته ىا طنا  اةف ال م ي    ف
إ  ااػا  الانيلػا اللةاػا فػب  ا ةيتػه ػف أبػخ  تنػزعاف التص ؼ فب ا ةه إ  فب بخكخ القػةنكف ك  

تلكيضػة  ػةخ ن   ةاربكاؿ الااينا فب القػةنكف كاةلةيييػا الانصػكص   ياػة فيػه كاشػ ط تلكيضػه  ناػ
 ةاة بظ ع اصةخ م اراكاؿ إ  ابةـ قضةنبأ

أف الا ةيػػػا القةصػػػا اصػػػكنا ابةػػػـ  لػػػبإ 6771كيػػػ    الخاػػػتك  الصػػػكاةلب الصػػػةخ  فػػػب فا ايػػػ  
 و كيبخخ القةنكف اضاكناة كبخكخ ااة اتاةأ69القةنكف   الاةخم 
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الا ةيػػا الػػ م  ػػك بػػؽ كفػػى الاػػةخم القةااػػا  شػػ  اػػف الخاػػتك  الاك يتػػةنى  يػػاتب الػػنص   ػػى بػػؽ 
اضػػاكف اػػع  ػػخـ  ػػكاز نػػزع الا ةيػػا القةصػػا إ  إ ا اقتضػػع  لػػؾ الاصػػ با اللةاػػا كالػػخ تلػػكيض 

  ةخؿ اااؽأ

اة فػػػب اػػػيةا طك ةػػػ ا تػػػكف  الخاػػػةتي  الل ايػػػا الباةيػػػا النظ يػػػا لبػػػؽ الا ةيػػػا كالضػػػاة ياػػػلى لضػػػا
ؿ  اع الاػػيةا القػػةنكنب الػػ ل قػػةنكنب  لةػػف الاية قػػا تاػػخك فػػب الكاقػػع الػػ م قػػخ يشػػاخ ت ػػةكزان اػػف قػػ 

ي ا ى اصةل  الالض خكف الالض ااق أ ة لؾ تضانع ت ؾ الخاةتي  انكخان تالةخ   ى البػؽ فػى 
 التلكيض لقة  نزع الا ةيا رل اا  أ

 حرية ال نقل : -4

تلػخخع النصػكص التػب تشػي  إلػى ب يػا التنقػػؿ فػب الخاػةتي  الل ايػا اكصػيه اػف الب يػةع كالبقػػكؽ 
أنػه "   و 61نػص فػى الاػةخم   الػ م ار  ف الخاتك م الاص مكاف   ق الناة ا    خال صيقا اةلي

ي ػػكز أف تبظػػ    ػػى أم اػػكاطف ارقةاػػا فػػب  اػػا الينػػا ك  أف ي ػػـز اةرقةاػػا فػػب اةػػةف الػػيف إ  
و الخـ  كاز إالةخ أل اكاطف  ف الػا خ أك 61"  ةاة قضع الاةخم  فب اربكاؿ الااينا فب القةنكف

 كبظ  تا يـ ال  نيف الايةاييف أاف اللكخم إلياة  انله 

و 11و كالػػػياف  اػػػةخم 7و كخاػػػتك  ار خف  اػػػةخم 11ك ةػػػ  الػػػنص  اتػػػه تق ياػػػة خاػػػتك  اػػػك ية  اػػػةخم 
" لةؿ اػكاطف كقػع الاػ ـ ب يػا كةيؿ النظةـ القةنكنى ال ياى و 67و كتكن   اةخم  7كالاة    اةخم 

ف أ ػةز   اتى شػة  إلياةكاللكخم الا خ خ م التنقؿ كاقتية  اةةف إقةاته كله اةة  ابةاػا الاقتصػا لكا 
أاػاة  كاقتضػيةع الانػع كت ةاػة لةػؿ بةلػا الػا خ خكف تبخيػخ إصخا  أكااػ  انػع االقتػا اػف اةػةخ م 

 ال يابأ القةنكنب  ى بخق أم كفقة ل تياي  

فػػػب  لاقياػػػكفاو الػػػ م يشػػػي  إلػػػى أف ي تػػػـز 16كفػػػى النظػػػةـ اراةاػػػب الاػػػلكخم ك خ نػػػص الاػػػةخم  
الاا ةػػػػا الاػػػػلكخيا اانظاتاػػػػة ك  ػػػػياـ ا ا ػػػػةم قػػػػيـ الا تاػػػػع الاػػػػلكخم كابتػػػػ اـ تقةليػػػػخق كاشػػػػة  ق "  
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الةخ اف ت اق اف الاقيايف اقةليػةن لت ػؾ القكا ػخ كالتقةليػخ إكااياـك الاقةليا يصا  اف بؽ الا طةع 
 كالقيـأ

اػكاطف البػؽ فػى ب يػا التنقػؿ كارقةاػا اف خاػتك  الاػكخاف نصػةن اػالخاق أف " لةػؿ  61كتك خ الاةخم 
فػػب الػػا خ كالقػػ كا اناػػة كالػػخقكؿ إلياػػة  ك  ي ػػكز تقييػػخ ب يتػػه ت ػػؾ إ  اضػػكااط القػػةنكف" كاةلتػػةلى 
أكةؿ النص إلػى القػةنكف ااػالا تنظػيـ ب يػا التنقػؿ اكصػياة بقػةن أصػي ن ل اػكاطنيف خكف اػكا ـ اػف 

 ار ةن أ

اػػػةتي  الل ايػػػػا التػػػب تةيػػػػؿ ب يػػػا التنقػػػػؿ لاكاطنياػػػػة خكف كقػػػخ اػػػػة    ػػػى  اع الاػػػػخل  ػػػخخ اػػػػف الخ
 ار ةن  ال يف تقتصاـ اقكانيف كا   ا اع تبخخ تب ةةتاـ كانتقة تاـأ

 الحق ف  العمل: -5

و إلػى أف اللاػؿ بػؽ لةػؿ اػكاطف ككا ػ    يػه  كأف الخكلػا 11    الخاتك  الاػك م فػى الاػةخم   
تلاؿ   ى تكفي ق ل ايع الاػكاطنيف كأف اػف بػؽ ةػؿ اػكاطف أف يتقةضػى أ ػ ق باػ  نك يػا اللاػؿ 
كاػػػ خكخق  كأف   ػػػى الخكلػػػا أف تةيػػػؿ  لػػػؾ كأف تبػػػخخ اػػػة ةع اللاػػػؿ كتةيػػػؿ الضػػػاةف ا  تاػػػة ب 

 تنظـ لاـ بؽ ال ابا كار ةزمأل لةا يف ك 

فب تػكلى الانةصػ   أ خنب البؽو فب الخاتك  ار خنب لتالةخ   ى أف لةؿ 66ة لؾ  ة ع الاةخم  
و اػاف اللاػؿ بػؽ ل ايػع الاػكاطنيف كأف 61اللةاا اةلش كط الالينا فب القةنكف  ةاة قضع الاةخم  

كةيييتػه  ةاػة تضػع الخكلػا التشػ يلةع    ى الخكلا أف تكف ق لأل خنيػيف اػا ك  تتنةاػ  اػع ةػـ اللاػؿ
التب تبخخ اة ةع اللاؿ ارااك يا كتان  اللاةؿ أيةـ  ابا أااك يا كانكيا اع ار  م  ةاػة تقػ   

صةاا اللاؿأ  تلكيضةن قةصة ل لاةؿ الالي يف كفى أبكاؿ التا ي  كالا ض كالل ز كا 
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ف البػػػؽ فػػػب اللاػػػؿ   ػػػى أف و اػػػف الخاػػػتك  ال زانػػػ م   ػػػى أف لةػػػؿ الاػػػكاطني11كنصػػػع الاػػػةخم  
يضػػاف القػػةنكف أثنػػة  اللاػػؿ البػػؽ فػػب الباةيػػا كاراػػف كالنظةفػػا  كةػػ ا البػػؽ فػػب ال ابػػا اػػع تبخيػػخ 

 ةيييا ااة اته أ

ك ػة  الخاػتك  الاة اػػب اتشػةااةن اخ  ػا ةايػػ م اػع الخاػةتي  الل ايػػا ارقػ ل بيػ  يػػنص فػب اليصػػؿ 
ظةنؼ كالانةص  اللةاػا كأناػـ اػكا  فياػة يتل ػؽ الثةنب  ش    ى بؽ  ايع الاكاطنيف فى تق خ الك 

اةلش كط الاط كاا لني اة  ةاة ينص فى اليصؿ الثةل   ش    ى أف " الشةؿ بؽ ل اػكاطنيف   ػى 
الاكا " ةاة ضاف فى اليصؿ ال ااع  ش  بؽ ارض ا   ف اللاؿ   ى أف ينظـ القػةنكف شػ كطه 

 كا   ا اته أ

و   ػى 67اف اكاخق ل تاةيػخ   ػى بػؽ اللاػؿ بيػ  تػنص الاػةخم   كأف خ النظةـ القةنكنى ال ياب  خخان 
أف " ةػػؿ اػػكاطف بػػ  فػػب اقتيػػة  اللاػػؿ الػػ م ينةاػػاه اايػػ خق أك اةلاشػػة ةا اػػع  يػػ ق خكف ااػػتة ؿ 

و إلػػى أف لةػػؿ 66النكيػػة اػػةاق يف " ك  اػػع الاػػةخم   كل اػػخ الةيػػ  كخكف أف ي بػػؽ ضػػ  ان اةخيػػة أ
 ػػه ك  ي ػػكز ا قتطػػةع اػػف نػػةت   اللاػػؿ إ  ااقػػخا  اػػة يي ضػػه اػػكاطف البػػؽ فػػب التاتػػع انتػػةن   ا

 القةنكف ل ااة اا فب ار اة  اللةاا أك نظي  اة يقخاه إليه الا تاع اف قخاةعأ

ك ة ا تنص  ةلايا الخاةتي    ػى بػؽ الاػكاطنيف فػب اللاػؿ الػ م ي  اكنػه خكف تاييػز   ػى أاػة  
ةثيػػ م  اية قػػا ل نصػػكص الخاػػتك يا التػػب   يػػالاف  نػػك ى أك طػػةنيب  فياػػة يشػػاخ الكاقػػع  فػػى أبيػػةف

 تبقيقاة إ  ك كخ ضاةنةع بقيقيا ل تنيي أ

بعذذد ىذذها االسذذ عراه لمحقذذوق االج ماعيذذة واالق صذذادية كمذذا عبذذرت عنيذذا النصذذوص الدسذذ ورية فذذ  
  (xxi)المالحظات ال الية:هكر البمدان العربية يمكن العديد من 

أف الخاػػةتي  الل ايػػا فػػب  اكااػػة قػػخ ا تػػخع إلػػى بػػخ اليػػخ اػػةلاكاثيؽ كار  نػػةع  :المالحظذذة األولذذى
كاللاػػكخ كا تيةقيػػةع الخكلػػا الاتل قػػا اػػةلبقكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا  قةصػػا ت ػػؾ الػػكا خم فػػب اللاػػخ 
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  6711الخكلب ل بقػكؽ ا قتصػةخيا كا  تاة يػا الصػةخ   ػف ال اليػا اللةاػا لألاػـ الاتبػخم فػب  ػةـ 
ف تيةكع ارا  فياة ايناة فياة يتل ػؽ اةلتيةصػيؿ فػب  ػ ا الصػخخأ كياةػف القػكؿ اػاف الظااػة أاػا  ك  ا 

فب التيةصيؿ الاتل قا اا ق البقكؽ اشي ان إلى ةؿ اناة اةلتبخيخ الكاض  كالص ي   كلػـ يةيػؿ أل اناػة 
  ق البقكؽأ كي  ػع  لػؾ  إشة م إلىأقؿ الخاةتي  الل ايا أية اف   ق البقكؽأ كيلتا  الخاتك  ال انةنب 

إلى أنػه كضػع فػب ظػؿ ا نتػخا  الي ناػب ك  يػزاؿ اػة يةن بتػى اليػـك اػع الػض التلػخي ع  فػب الكقػع 
 الا ةك   ةليهأ  الخكلى ال م كضلع فيه الظـ الخاةتي  الل ايا فب أ قة  صخك  اللاخ 

ل ػػنص   ػػى بقػػكؽ كب يػػةع   أف الظػػـ الخاػػةتي  الل ايػػا قػػخ قصصػػع اةاػػةن ااػػتق ن المالحظذذة الثانيذذة
كأف الةثي  اناة قخ قصص لاة فصك ن ااتق ا فب إطة    ا الاػة  الاكاطنيف ا قتصةخيا كا  تاة يا 

ال ياب  ك الكبيػخ اػف  النظةـ اراةاىتبع  نكاف الاقكاةع ا  تاة يا كالاقكاةع ا قتصةخياأ كيلخ 
يقػػا قةصػػا ابقػػكؽ ارناػػةف  ااػػة فياػػة البقػػكؽ الل ايػػا الػػ م أفػػ خ فػػب إطػػة ق كثالكثػػةنؽ الخاػػتك يا اػػيف 

ا قتصةخيا كا  تاة يا  أااة ة الكثيقا القض ا  الةاػ ل لبقػكؽ ارناػةف   ػى  ػ ا  الكثيقػا القةصػا 
 ابقكؽ ارناةف الا بقا اةلخاتك  ارا يةبأ

إ ا ةةنػػػع الخاػػػةتي  الل ايػػػا فػػػب  اكااػػػة لػػػـ تةيػػػؿ أيػػػة اػػػف البقػػػكؽ ا قتصػػػةخيا  المالحظذذذة الثالثذذذة:
تتػ خخ كا  تاة يا  اؿ كأشة ع إلياة  ايلةن   ى نبك كاض  كابخخ  إ  أناة  ايلاة كاػ  ااػتثنة  لػـ 

كف كضع القيكخ   ياة  ك لؾ ا ة  ة فب ناةيا الاػكاخ الخاػتك يا الاتضػانا لاػة الاػة م تييػخ اػاف القػةنفى 
يػػػنظـ  لػػػؾأ فاػػػث ن تػػػ ة   ػػػ ق الخاػػػةتي  أف بػػػؽ ارضػػػ ا  اةيػػػكؿ   يػػػ  أناػػػة تتاػػػع  لػػػؾ اػػػاف يةػػػكف 

ارشػػػة م الصػػػ يبا إلػػػى أف اػػػف بػػػؽ القػػػةنكف بظػػػ   ارضػػػ ا  كفقػػػةن ل قػػػةنكف  كلػػػـ يتبػػػ ا الضػػػاة فػػػى
ارضػ ا أ اراػ  الػ م لػػي  لػه النػى اػكل ابةكلػػا إفػ اغ  ػ ا البػؽ اػػف اضػاكنه اخ  ػا أك اػػاق لأ 

اةةنػػةع الػػا خأ ةاػػة تةػػ  ع أيضػػة فػػب الخاػػةتي   ةاػػة أف الضػػاة قػػخ قيػػخ الػػض  ػػ ق البقػػكؽ اقػػخ اع كا 
الل ايػػا  اػػة اع اثػػؿ    ػػى أ  يةػػكف اقػػ ن اةلنظػػةـ كااخا  اللةاػػا"أ ك"ضػػاف بػػخكخ القػػةنكف"  ك"كفقػػةن 

 نػخ الػنص  ةػ   ل ش كط الالنيا اةلقكانيف كارنظاا"أأأ الاأ كيلتا  الخاتك  الل اقب  ػك الكبيػخ الػ م
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  ػػى اثػػؿ  ػػ ق اللاػػة اع فػػب الاػػكاخ الاتل قػػا اةلب يػػةع أ  ياػػ   لػػؾ التبخيػػخ  ػػك   البػػؽ أك الب يػػا  
 أ و انه11  ك لؾ فب اةخم ااتق ا  ب الاةخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 ضمانات حقوق اإلنسان ف  الدسا ير العربية ومعوقا يا

 

ة الخاػػةتي  ةاػػة  اػػ ع  ناػػف ا اػػؿ بقػػكؽ ارناػػةف  ػػ ض اليصػػؿ ال ااػػع اػػف ارط ػػ  بتػػى اا     
تةيػؿ الكفػة  ااػة اللا م لياع اةلنصػكص الخاػتك يا اقػخ  اػة  ػب اةلضػاةنةع التػب  الل اياأ كنظ ان رف

الااػػـ تاػػيف بقيقػػا الضػػاةنةع التػػى ةي تاػػة الخاػػةتي  الل ايػػا لباةيػػا اثػػؿ  ػػ ق فػػى الكاقػػع اللا ػػى  فاػػف 
 اكؼ نلةؼ   ى ايةنه بة نأك ك اة  الضاةنةع   كالكقةع تنيي  ت ؾ البقكؽ
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 ضمانات حقوق اإلنسان ف  الدسا ير العربية:أواًل: 

 لػػػؾ البقػػػكؽ  بياػػػتكم فػػػ –أنػػػه   يةيػػػب الػػػنص   ػػػى بقػػػكؽ كب يػػػةع ارناػػػةف فػػػب الخاػػػةتي  اػػػخ به 
كالب يػػػةع ا قتصػػػةخيا كا  تاة يػػػا أك  ي  ػػػة اػػػف البقػػػكؽ كالب يػػػةع  اػػػؿ  اػػػخ اػػػف كضػػػع ضػػػاةنةع 

فياة يتل ؽ ااخل ابت اـ بقػكؽ ارناػةف   تةاػف فػب النظػ  إلػى  لؾ أف اللا م  بي كلا خكف انتاةةاةأ ل
ضػلؼ   ااة يلنيه  لػؾ اػف ةيؼ يبةـ   ا الا خ اف يبةاه اف يبةـ فب ا تاع اة قخ  اة تةاف فب

 فى ا نظاا  ي  الخياق اطياأابت اـ بقكؽ ارناةف أك  ية  

ك ػػةخم اػػة تتاثػػؿ  ػػ ق الضػػاةنةع فػػب ا اك ػػا اػػف النصػػكص كاربةػػةـ القةنكنيػػا الخاػػتك يا  كااليػػةع 
الضاةنةع التب ت ؾ اللا يا التب تةيؿ ابت اـ كتطايؽ بقكؽ كب يةع ارناةفأ كالبقيقا ةـ  ب  خيخم 
بقػكؽ ارناػةفأ كلل ػه تةي اة الاكاثيؽ كار  نةع كاللاكخ الخكليا  كة ا الخاةتي  الكطنيػا اةيػا باةيػا 

كلةػػف الضػػاة ااػػة ي يػػع النظػػ  اصػػخخ  ػػ ق الضػػاةنةع أناػػة لياػػع فقػػط اتخاق ػػا اػػع الضػػاة الػػالض  
اػع اياػـك البقػكؽ كالب يػةع  اتػه اػف نةبيػا  كاػع الػض االيػةع الااػتقخاا لتػكفي   أيضةن قخ يتخاقؿ

 الباةيا ال زاا لا ق البقكؽ كالب يةع اف نةبيا أق لأ

 لػؾ أف تبخيػخ  ػ ق الضػاةنةع كالػنص   ياػة فػب الاكاثيػؽ كار  نػةع كاللاػكخ ةػؿ اػف  ي  أف ار ـ 
ابػػض كالخاػػةتي  يلتاػػ  أاػػ ان اااػػة كضػػ ك ية  إ  اػػخكف  لػػؾ تصػػا  البقػػكؽ كالب يػػةع الاقػػ  م لألفػػ اخ 

ا ػػ خ باػ    ػػى ك ؽ   قياػػا لاػػة اػف النةبيػػا اللا يػػاأ كياةػػف القػػكؿ  تلاػخاع أك نصػػكص نظ يػػا  أك
اقػخ  اػة تةػكف خ  ػا ابتػ اـ الػخكؿ  التػى  خ  اة تةػكف البقػكؽ كالب يػةع  أةثػ  كضػكبة كتبخيػخاأنه اق

لاػػةأ فػػةللا م خاناػػة اتػػكاف  الضػػاةنةع ال زاػػا لباةيػػا البقػػكؽ كالب يػػةع  كااػػخل تػػنلـ ابيػػةم خاػػتك يا  
ربةػػةـ ااػػخل شػػاكؿ خاػػةتي  الػػخكؿ ل نصػػكص كااناػػة التػػزاـ الاػػ طةع البةةاػػا ااػػ ق الضػػاةنةع أةثػػ  

كتتاثػػػؿ أاػػػ ز كأ ػػػـ ضػػػاةنةع باةيػػػا بقػػػكؽ ارناػػػةف فػػػب االيػػػةع  الاتل قػػػا ااػػػ ق البقػػػكؽ كالب يػػػةعأ
 وxxii التةليا 

 دور القضاء: -1



506 

 

كل الضػػاةنةع لباةيػػا بقػػكؽ ارناػػةف اصػػيا  ةاػػا  كالبقػػكؽ ا قتصػػةخيا كا  تاة يػػا اصػػيا للػػؿ أقػػ
قضكع الخكلا نيااة ل قةنكف  كا   ف  ا ةؿ   ى ارط ؽ ل بخي   ف أيا بقكؽ  يتبصؿ فىقةصا 

ك ػػكخ قضػػة  ااػػتقؿ ي  ػػا إليػػه اػػف انتاةػػع بقكقػػه  قةصػػا إ ا  لػػؾ أف اػػالخل خكلػػا القػػةنكف لإلناػػةفأ 
ا  اػةؿ ااػخأ ال قةاػا   ػى خاػتك يا القػكانيف ك الخكلػا اػف نةبيػا  االااػةع ةةنع ا نتاةةةع صةخ م  ػف 

 ا أق لأاف نةبي

لباةيا بقكؽ ارناػةف اةةفػا كيلخ ااتق ؿ القضة  فب كاقع ارا  االيا ارا ز   ى الااتكل الكطنب 
  ػى  6711كلا ا لـ يةف   ياة أف ينص ار  ف اللةلاب لبقكؽ ارناػةف الصػةخ  فػب  ػةـ  صك  ة 

قضػػةنيا ال نياػػيا لةيةلػػا ااػػخأ ااػػتق ؿ القضػػة  فػػب الاػػةختيف الثةانػػا كاللةشػػ م انػػه اكصػػيه الضػػاةنا ال
 كابت اـ بقكؽ ارناةف

 مبدأ الرقابة عمى دس ورية القوانين: -2

ااػػػخأ ال قةاػػا   ػػػى خاػػػتك يا تلػػخ  قةاػػػا الخاػػتك يا إبػػػخل أ ػػػـ رليػػةع ضػػػاةنةع تنييػػػ  بقػػكؽ ارناػػػةفأ ف
ك   –اة تاػػة  أف خاػػتك  أيػػا خكلػػا يلػػخ ااثةاػػا القػػةنكف اراػػاى الػػ م يناةػػب أف تاتػػخل اػػه ك القػػكانيف  
أيا قة خ قةنكنيا  ةخيا ي لؿ اف الابةةـ الخاتك يا الل ية التػب تبتػؿ قاػا الاػ طا القضػةنيا  –تقةليه 

 لزز ةيةلا بقكؽ ارناةف كتباياة  فض ن  ف ت قيتاةأفب ةثي  اف الا خاف ااثةاا رليا أق ل اااا ت

 الدولية: الرقابة -3

ة اػا خك  فػب الضػةط   ػى الػخكؿ ار ضػة  اػف الا تاػع الػخكلب الكاػةنؿ التػب تاةنػه اػف االـ يلخـ 
فياػة يتل ػؽ  كاةلتػةلى لػـ يقتصػ  الا تاػع الػخكلى ااػة أ ؿ بثاة   ى ابت اـ بقكؽ ارناػةف خاقػؿ أقةلي

  ككضػػع الالػػةيي  التاةيػػخ   ػػى  ػػ ق البقػػكؽ كالب يػػةع ا ػػ خ  ػػى ااكضػػكع بقػػكؽ ارناػػةف كب يةتػػه 
ناػػػة أك ػػػخ لنياػػػه الل  الخكليػػػا ااػػػ ق القصػػػكص خيػػػخ اػػػف أشػػػةةؿ كصػػػك  الضػػػةط التػػػب تت ػػػةكز ا ػػػ خ كا 

تك يػه ال ػـك ل ػخكؿ الاقةليػا اثػؿ ارخانػا ال يظيػا فػب   اػ ااتقخاـ أاةلي  الضةط الالنكم أك ارخاب 
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شػػ افيا خكليػػااػػااة اػػا إلػػى   الابةفػػؿ الخكليػػا ل كقػػكؼ   ػػى اػػخل التػػزاـ الػػخكؿ اةلالػػةيي    طا  قةايػػا كا 
 الخكليا اا ا القصكصأ

ةثيػػ  اػػف الخاػػةتي  الل ايػػا فػػب كاقػػع اراػػ  إلػػى تقػػخيـ أفضػػؿ الضػػاةنةع الااةنػػا لباةيػػا   اػػخعكقػػخ 
فاػة بقكؽ كب يةع ارناةف   اياة  الا ػةؿ أاػةـ الاػكاطف لااة اػا  التاةيخ   ى ااتق ؿ القضػة   كا 

ا اػػه اػػف ال قةاػػ نكف كااػػخأ اػػاك الخاػػتك   كاػػة يػػ تاطبػػؽ التقةضػػب  فضػػ   ػػف التاةيػػخ   ػػى خكلػػا القػػة
   ى خاتك يا القكانيف  كتقخيـ ةةفا الضاةنةع الاتل قا اةلبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالثقةفياأ

إف إلقة  نظ م فةبصػا   ػى الخاػةتي  الل ايػا تةشػؼ اػخل بػ ص الةةلايػا اللظاػى اػف الػخكؿ الل ايػا 
اػػ لؾ اػػف ةيييػػا   ػػى خاػػتك يا القػػكانيف  كاػػة يتصػػؿ اة ااػػخأم ااػػتق ؿ القضػػة  كال قةاػػا ين  ػػى تضػػا

الخاػتك   فقخ نص   ى  لؾ وxxiii تشةيؿ الابةاا الخاتك يا الل ية كاقتية  قضةتاة ك خـ إاةةف  زلاـأ
  كالخاػػتك  676إلػػى  79ار خنػػب فػػب الاػػكاخ اػػف   كالخاػػتك  611إلػػى  616الاػػك م فػػب الاػػكاخ اػػف 
  كالخاػتك  اليانػى 11إلػى  11كالخاػتك  التكناػب فػب الاػكاخ اػف  16إلػى  17ال زان م فب الاكاخ اػف 

  كالخاتك  الل اقب فب 611إلى  616  كالخاتك  الةكيتب فب الاكاخ اف 616إلى  619فب الاكاخ اف 
  19  11كالاػكاخ  61إلػى  67كار ػ ف الخاػتك  الاصػ ل فػى الاػكاخ اػف    676إلػى  19الاكاخ اف 

اػف بظػ  الػنص فػى  66أ ك خي  اةرشة م فى   ا القصكص اة  ة  اه  لؾ ارقيػ  فػى الاػةخم  17
القكانيف   ى تبصيف أل  اؿ أك ق ا  إخا ل اف  قةاا القضة   كة ا اة ك خ فى الخاتك  الل اقى فػى 

ل اػػف الطلػػف   يػػه أاػػةـ اػػف انػػع الػػنص فػػى القػػكانيف   ػػى تبصػػيف أل  اػػؿ أك قػػ ا  إخا   91الاػػةخم 
 ال اا القضةنيا الاقتصاأ

 

 معوقات  نفيه ضمانات حقوق اإلنسان ف  الدول العربية: ثانيا:
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    ياةف التكصػؿ إلػى اياػـك كاضػ  كاتةةاػؿ لػخك  الخاػةتي  الل ايػا فػب اةاقةن    ى نبك اة نك نة
  كاللكااػؿ التػب اة الخاػتك ياضػاةنةتباةيا البقكؽ التب تةي اة إ  اةلنظ  إلى طػ ؽ كأاػةلي  تنييػ  

  لؾأ تالث  فب

ا كصػػ يبا الظػػـ الػػخكؿ الل ايػػا قػػخ ضػػانع خاػػةتي  ة لػػي  فقػػط نصكصػػةن كأبةةاػػةن كاضػػب كا  ا ةةنػػع
  كا  ا   اؿ كأيضة أق ل ااةث ا تتل ؽ اضػاةنةع ةيةلػا  ػ ق البقػكؽ كالب يػةعتتل ؽ اةلبقكؽ كالب يةع

ا قتصػةخيا كا  تاة يػػا  كةػ ا الضػاةنةع القةنكنيػا التػػب خاػػةتي  ة ا اك ػا البقػكؽ ةةنػع قػخ ضػانع 
خؿ   ػى شػئ فيناػة يػخؿ   ػى تلاػخ ة كالتزاااػة ةيؿ ابت اااة   ى نبػك كاضػ  كصػ ي و ةػؿ  لػؾ إف ت

الصػػ يبيف اتطايػػؽ اربةػػةـ الػػكا خم فػػب الاكاثيػػؽ كاللاػػكخ كا تيةقيػػةع الخكليػػا كا تاة  ػػة قكا ػػخ قةنكنيػػا 
اقع الااة اا اليل يا   إ  أف  نةؾ ف كم ةاي م ايف ت ؾ النصكص كك يلا ااا م ةلايا تة     ياة الطا

 ألا ق البقكؽ كالب يةع  كاخل التقيخ اليل ب اةلضاةنةع الانصكص   ياة اا ا القصكص

كياةف القكؿ فب   ا الاػيةؽ أف ثاػا ا اك ػا اػف الالكقػةع تقػؼ بػةن ن خكف إ اػةؿ ضػاةنةع بقػكؽ 
الل ايػػا   ػػى النبػػك الانشػػكخ كتياػػ   ػػ ق الي ػػكم الاشػػة  إلياػػة  كاػػف أاػػ ز ت ػػؾ ارناػػةف فػػب الخاػػةتي  

 الالكقةع اة ي ب 

 عدم ال وقيع وال صديق عمى المواثيق والعيود واال فاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان: -1

ؽ ارناةف    ى ال  ـ اف أف  نةؾ تلاخان كالتزااةن ص يبيف اف  ةن  الظـ الخكؿ الل ايا اةيةلا بقك 
إ  أنه   يزاؿ ثاا ت خخ ك زكؼ اف  ةن  الض الخكؿ الل ايا  ػف التكقيػع كالتصػخيؽ   ػى الاكاثيػؽ 

كا  تاة يػاأ  اللاػخ الػخكلب ل بقػكؽ ا قتصػةخيا لػؾ   ااػة فػب  اع الل قػاكاللاكخ كا تيةقيةع الخكليا 
 أااة  اناة كيلزل  لؾ إلى  خم 

 ا اة اة تاة  ة  ػز ا اػف صػايـ ا قتصػةص الػخاق ب ل ػخكؿ  كاػف النظ  إلى بقكؽ ارناةف فب ا-أ
 ثـ ف ي  ثاا اا   رقضة اة ل تش يلةع كاربةةـ الخكليا أك ارش اؼ كال قةاا الخكلياأ      
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التقػػػكؼ اػػػف القضػػػكع لإلشػػػ اؼ الػػػخكلب فياػػػة يتل ػػػؽ اةربةػػػةـ كالنصػػػكص الػػػكا خم اةللاػػػخ الػػػخكلب - 
 –اليقػ م اركلػى  –يا اث اة  ك البةؿ اةلنااا ل اػةخم الاةخاػا  شػ م انػه ل بقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة 

كالتب تنص   ى أف " تتلاخ الخكؿ ارط اؼ فب ا تيةقيا البةليا ااف تضػع  تاشػية اػع  ػ ا القاػـ اػف 
ا تيةقيا  تقة ي   ف ار  ا اع التب تانتاة كالتقخـ ال م أب زته فب تبقيؽ ا ا ةم البقػكؽ الاقػ  م فػب 

اػكل ثػ    شػ م خكلػا   ايػا فقػط   ػى اللاػخيف الػخكلييف ك ااة ييا   لؾ  خـ تكقيػع   ق ا تيةقيا"أ 
ل بقكؽ الايةايا كالاخنيا كالبقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يػا بتػى ناةيػا القػ ف اللشػ يف   ػـ صػخك  اة 

 أ6711 ف ال اليا اللةاا لألاـ الاتبخم فب  ةـ 

 اإلشراف القضائ :بعه أوجو القصور ف   -2 

خا م كالتنييػػ م قػػكانيف كشػػ  يا التصػػ ؼ ارك ػػكخ إشػػ اؼ قضػػةنب ااػػتقؿ   ػػى خاػػتك يا الإ ا ةػػةف 
يلػةنب اةلػ اع إ  اف  ػ ا اراػ    ا تاع ةةف لاك اف أ ـ ش كط إ اةؿ ااخأ ايةخم القةنكف فب أم
 اف الض أك ه القصك  فى الظـ الا خاف الل اياأ

الخاػػػةتي  يػػػنص اكضػػك    ػػػى إقةاػػا ابةاػػػا   يػػػة أك ابةاػػا خاػػػتك يا لاػػػة الػػض كايػػةف  لػػػؾ أف  
لتنييػ يكف  كلةػف ق ػا ص بيا ا ا لا خاتك يا القكانيف كالق ا اع ارخا يا التب ياتب ااة الااػنكلكف ا

الخاػتك  اليانػى  فػب فل ى اػايؿ الاثػةؿ يقضػى   لاكاطنيف اف انتاةؾ بقكقاـظ اةع ااناة تشاؿ ت
 ابةاػػػا   يػػػة تشػػػاؿ ضػػػاف اقتصةصػػػةتاة " اليصػػػؿ فػػػب الػػػخ ةكل كالػػػخفكعايقةاػػػا  611الاػػػةخم  قػػػـ 

أاػة الخاػػتك   أػ أ و 611 الاػةخم  قػـ الاتل قػا الػخـ خاػتك يا القػػكانيف  كال ػكان  كارنظاػا كالقػػ ا اع "
الخاػػتك "  اػػةخم  قػػـ   ااػػابئ ابةاػػا خاػػتك يا تتبصػػؿ  اػػةلتاة فػػى "  فينشػػ6771للػػةـ  الاػػكخانب

ع أك البقػكؽ التػب فػب "الػخ ةكل اػف الاتضػ  يف لباةيػا الب يػا أك الب اػةؿ نظ  ػة اف ق و 671
 أةي اة الخاتك "   ي  أف   ق الابةاا لـ يقخ  لاة أف ت ل النك  الخ

قضػػةنيا"  ينػػا إقةاػػا ابةاػػا   يػػة اػػف نػػكع أك رقػػ   أك "  ػػخخ اػػف الخاػػةتي اػػف نةبيػػا أقػػ ل  يتػػي  
 ق الابةةـ  ايلةن تقضع تيةصيؿ تل يؼ كاقتصةص كتنظيـ     إ  أناة اع ااةـ تتل ؽ اةلخاتك 
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يلػػيف القػػةنكف ال اػػا إلػػى أف " 691اةختػػه  قػػـ    فيشػػي  الخاػػتك  الةػػكيتب فػػبكالاينػػةع إلػػى القػػةنكف
"  خكف ارشػة م إلػى ل قا اخاتك يا القكانيف كال كان القضةنيا التب تقتص اةليصؿ فب الانةز ةع الات

ف قػػةص "يشػػةؿ قػػةنك فتتبػػخ   ػػف " اػػف الخاػػتك  ار خنػػب 677الاػػةخم  قػػـأاػػة   بقػػكؽ  الاػػكاطنيفو
 ألقةنكف   ى إنشة  ابةاا  خؿ   ية"  ى أف ينص   ا االابةةـ كخ  ةتاة"  "

فػب الا ػخاف  ةن ارش اؼ القضةنب الااتقؿ   ى تاتع الاكاطنيف ابقكقاـ الخاتك يا ضلييك ة ا  ياخك 
 أق ي ا  خان  اةاتثنة اعالل ايا 

 لقوانين المنظمة لحقوق اإلنسان:ا -3

يةشػػؼ  ػػف  –كباػػااة تقػ  ق اصػػةخ  كطنيػا كخكليػػا  خيػخم  –إ ا ةػةف كاقػػع البػةؿ فػػب الا ػخاف الل ايػػا 
كقػػػكع اللخيػػػخ اػػػف بػػػة ع ارقػػػ ؿ ابقػػػكؽ ارناػػػةف كانتاةةةتاػػػة فػػػب صػػػك  شػػػتى كفػػػب بػػػة ع  خيػػػخم 

فػب القػكانيف كالتشػػ يلةع  إلػى  ػػةا يف  نياػيف أكلااػة ينبصػ  –اةراػة   –كاتنك ػا  فػيف  ػ ا ي  ػع 
فب ت ؾ القكال  ال ةاخم كاللةخاع كالتقةليػخ ايناة يةاف ارق   لااةش م البقكؽ كالب يةع اللةااالانظاا 

الاػػةنخم  اع الطايلػػا الاػػ ايا كالتػػب تبػػكؿ خكف التاةػػيف لااةشػػ م البقػػكؽ كالب يػػةع اراةاػػيا لإلناػػةف 
اقػػػػعأ كياةػػػػف الةشػػػػؼ  ػػػػف  ػػػػ ا التلػػػػة ض التشػػػػ يلب كالػػػػكاقلب  اػػػػع اربةػػػػةـ كالقكا ػػػػخ الك أ ض   ػػػػى 

 الخاتك يا اف ق ؿ ارشة م إلى الض اراث ا   ى النبك التةلب  

 ا نتاةةةع لب يا ال أم كالتلاي    لؾيشاخ الكاقع الل اب اللخيخ اف  بالنسبة لحرية الرأي وال عبير،-أ
كالتلخخيػػا كابتػػ اـ بقػػكؽ  ة اع اراػػف كالاصػػ با اللةاػػا   ػػى قػػيـ الب يػػاأف الاشػ ع الل اػػب ية ػػ  ا تاػػ

أف ةةفا التش يلةع الل ايا تتيؽ فب القيكخ الشخيخم التب تي ضاة   ػى إصػخا  الصػبؼ اخليؿ  ارناةف
خكلػػا   ايػػا    69ضػػتاة   ياػػة الػػخ صػػخك  ة اػػف نةبيػػا ثةنيػػاأ فانػػةؾ اكا ةيتاػػة اػػف نةبيػػا  كتبةػػـ ق

لصػػبؼ إ  انػػة    ػػى تػػ قيص أك تصػػ ي  ااػػاؽأ ةاػػة تاقػػ  ةثيػػ  اػػف الػػخكؿ الل ايػػا ت يػػز إصػػخا  ا
إلػػى  ةنػػ  أنػػه فػػب بػػة ع الطػػكا م كالبػػة ع لةاػػا أك الا ةيػػا الاقت طػػا ل صػػبؼ  انظػػةـ الا ةيػػا ال

 أقاضا الا طا اللةاا   ى الصبؼ كاة تنش ق اف أناة  كر ا  تشتخ ةثي ان ا اتثنةنيا  
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ي بػظ أف  واالج مذاع السذمم ، اتيذود ال شذريعية عمذى الحذق فذ   كذوين الجمعيذوأما بالنسبة لمق-ب
التشػػػػ يلةع الل ايػػػػا تضػػػػع قيػػػػكخان   ػػػػى ب يػػػػا تةػػػػكيف ال اليػػػػةع كتااياػػػػاةأ كتيػػػػ ؽ التشػػػػ يلةع اػػػػيف 

التػػ قيص الااػػاؽ  ػػ ق التشػػ يلةع بيػػ  تشػػت ط  اػػف ال اليػػةع  ال اليػػةع  اع النيػػع اللػػةـ كاػػكا ة
 ض الةثيػ  اناػة  قكاػةع شػخيخم   ػى ازاكلػا ال اليػا لنشػةطاة خكف تػ قيصأ ل  اليةع ار  يػاأ كتيػ

ةػػ لؾ تقضػػع ال اليػػةع فػػب أ  ػػ  الا ػػخاف الل ايػػا ل  قةاػػا   ػػى  ا اػػة اليػػكابأ كتتػػي  الػػض القػػكانيف 
ل اػػا ارخا م بػػؽ ا  تػػ اض   ػػى قػػ ا اع ال اليػػا  كتلتاػػخ أ  ػػ  التشػػ يلةع أاػػ ك  البػػػؿ ارخا م 

ت    ق ا اػف التشػ يلةع إلػى تبكيػؿ اة ارخا يا أك تشةيؿ ا    إخا م االقع  ايناة ل  اليا أك  يةة 
 ا طا البؿ ل قضة  انة    ى ط   ارخا مأ 

تصةخ  ب يا تشةيؿ اربزا  أك تضع قيكخان   ياة بتى فب الػخكؿ التػب تقػـك ة لؾ ثاا خاةتي    ايا 
 ػؾ الخاػةتي  تةػكيف أبػزا  أك ااة اػا نشػةط تبظػ  ت  ى ارقػ ا  الخاػتك م اةلتلخخيػا البزايػا  بيػ  

 بزاى   ى أاة  خينى  أك   قى أك طةنيى أك  اكلأ 

  الايةاػػياأ كل ػػكزي  ب ار خف اشػػت ط القػػةنكف التػػ قيص الااػػاؽ اػػف كزيػ  الخاق يػػا لتااػػي  اربػػزافيػ
يل ػف  البز   كل االاايف بؽ الطلف   ى   ا الق ا  قضةنيةن  ك  ي كز ل بز  أف بؽ  فض تااي 

 ف نياه أك ياة   نشةطه إ  الخ صخك  ق ا  كزي  الخاق يا اةلاكافقا   ى التاواي  أك صػخك  قػ ا  
الابةاػػػا ايلةػػػة  قػػػ ا  الػػػكزي  اػػػ فض التااػػػي أ كفػػػب الػػػياف اشػػػت ط الاشػػػ ع ضػػػ ك م البصػػػكؿ   ػػػى 

    ػى ت قيص اااؽ لتااي  البز  يصخ  اف ل نا شنكف اربزا  كالتنظياةع الايةايا التب ية ػ
تشػػػةي اة الطػػػةاع ارخا مأ كي ػػػكز ل  نػػػا ا  تػػػ اض   ػػػى تااػػػي  البػػػز   كيبػػػؽ ل االااػػػيف الطلػػػف 
ا ايع ط ؽ الطلف القةنكنياأ كفب الاة   ينبػك الاشػ ع انبػى أةثػ  ليا اليػا  إ  يػنظـ القػةنكف أبةػةـ 

بػػػزا  ارتشػػػةيؿ و 67-61تااػػػي  ال اليػػػةع  كيػػػنظـ ال ػػػز  ال ااػػػع اػػػف  ػػػ ا القػػػةنكف فػػػب اليصػػػكؿ  
ا  الايةاػػيا كال اليػػةع  اع الصػػاةا الايةاػػياأ كلػػـ يشػػت ط الاشػػ ع فػػب  ػػ ا القػػةنكف لتااػػي  اربػػز 

 أو61الايةايا اكل ارطة   اليصؿ 
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كيػػنظـ تػػ ؼ الاشػػ ع اةلتلخخيػػا البزايػػا أصػػ ن أاػػة فػػب اػػك ية  فتصػػؿ القيػػكخ إلػػى أقصػػة ة  بيػػ    يل
ك ػكخ أيػا أبػزا   الل اػب الػ م لػـ يػنص الخاػتك    ػىبػز  الالػ  أاػ   6797لانا  11القةنكف  قـ 

  كيلةقػ  و6قةنخ فب الا تاع كالخكلػا   اػةخملتا  بز  الال  ا شت اةب  ك البز  الايةايا اكاقأ في
   ش  انكاع ةؿ  ضك فب البز  ينتاب إلى أم تنظيـ ايةاب رقػ إلى اةلبا  اف قا  انكاع 

نػػخ  فػػب صػػيكؼ البػػز  اقصػػخ اللاػػؿ لصػػةل  أم  اػػا /أو  كيلةقػػ  اػػ اع اللقكاػػا ةػػؿ اػػف ا1اػػةخم 
  يلتاػػػػ  ةػػػػؿ 1/9/6717اتػػػػة يا  17/ وأ كااك ػػػػ  القػػػػةنكف  قػػػػـ 1 اػػػػةخم ايةاػػػػيا أك بزايػػػػا أقػػػػ ل 

 انتا  لتنظيـ  اة ا ارقكاف الاا ايف ا  اةن كيلةق  اةر خاـأ 

للػخـ اشػ ك يا  ػ ا  تنظيـ قةنكنب لب يػا تشػةيؿ اربػزا  الايةاػيا اف أل الق ي  الل اب كتق ك خكؿ 
الك كخ أص نأ ة لؾ فيف أ    الخكؿ الل ايا تشت ط تش يلةتاة ش كطةن  ي  انضاطا لنشػةط اربػزا  

البؿ از ـ اقةليا   ق الش كط  يشت ط القةنكف اليانب ا طا  كاالةن أاةـ الخكلا ةى تاة  تيت  الاة  
 بظنػػة افتقػػة  ةثيػػ  اػػف الابػػةةـ التػػب قػػ ا  يصػػخ  اػػف الابةاػػاأ فػػي ا اػػة  ػػخـ بػػؿ البػػز  إ  ااػػث ن 

تنظػػػ  فػػػب شػػػالكف اربػػػزا  إلػػػى ا اػػػتق ؿ   نتاينػػػة إلػػػى أف اػػػ طا البػػػؿ تقػػػع فلػػػ ن فػػػب يػػػخ الاػػػ طا 
 أوالتنيي يا

 :ت ال وارئ المعمنة وغير المعمنةحاال -3 

تشػػػػاؿ اػػػػ طةع البػػػػةةـ اػػػػ طا إ ػػػػ ف بةلػػػػا الطػػػػكا م   كيلتػػػػ ؼ اللاػػػػخ الػػػػخكلب ل بقػػػػكؽ الاخنيػػػػا 
قػػػخ تتط ػػػ  إ ػػػ ف بةلػػػا ك   ظػػػ كؼ كأكضػػػةع " تاػػػخخ بيػػػةم اراػػػا" و اك ػػػكخ1ةاػػػيا  اػػػةخم  قػػػـ كالاي

اللاػػػخ الػػػخكلب يلتاػػػ  بةلػػػا  يػػػ  أف   يػػػؽ الػػػض البقػػػكؽ الاخنيػػػا كالايةاػػػياطػػػكا م بيػػػ  يػػػتـ تل 
ضػػيؽ البػػخكخ التػػب الطػػكا م ااػػتثنةنيا  ػػخان كيػػنص   ػػى أف تةػػكف اثػػؿ  ػػ ق التػػخااي  اتقػػ م " فػػب أ

اطةلاػػة قػػ ؿ فتػػ م زانيػػا ابػػخكخم   ةاػػة يػػخ ا قةناػػا اػػةلبقكؽ " يتط ااػػة الكضػػع   كأف يػػتـ إ  ناػػة كا 
كأب ػػػػؾ كالب يػػػةع التػػػػب   ياةػػػػف تل يقاػػػة أك ا نتقػػػػةص اناػػػػة قػػػ ؿ فتػػػػ م الطػػػػكا م بتػػػى فػػػػب أشػػػػخ 

 الظ كؼأ
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إ  أف بة ع الطكا م فب الا خاف الل ايا تيشع اشةؿ ياا  اةلقكؿ إف   ق الظة  م التب ي   أف 
  كالكضػع الطايلػب  ػك ا اػتثنة  القة ػخم تةكف ااتثنةنيا قخ أصابع اةليلؿ ك  ى أ ض الكاقع  ب

  كت  ا الا خاف إلػى إ ػ ف بػة ع الطػكا م االقتػة لاكا اػا تصػليخ اػة فػب قػكم الالة ضػا الايةاػيا 
 ازخاخع  ػػػػ ق الااة اػػػػا اتصػػػػة خ قػػػػكلأك الق قػػػػؿ ا  تاة يػػػػا  ك ال اػػػػة ي ل أك اللنػػػػؼ الايةاػػػػب 

 ارا ـ الايةاب  كاةل اع ال اة ةع الاا با اناةأ كتية اع

  لي  اػف الضػ ك م إ ػ ف بةلػا الطػكا م  اػايةن اا اػـك  نةاػب أك ا ةػب الض الا خاف كلةف فب
الص ا ةع الااػ با كالبػ ك  ار  يػا التػب نشػاع  يتلطؿ الخاتك  أك الض فق اته  فقخ بتاع ةب

بتاػع تلطيػؿ    زان  كالياف كاك يتةنيػة ك ياػكتباؽ كالةكيع كالفب لانةف كالصكاةؿ كالاكخاف كالل  
  ى أ ض الكاقع اف   ا  ا ناية  التةـ فب الا طا البةكايا ةاة بػخ   الخاتك  كااتا  التلطيؿ

  اف أةثػ  اػف نصػؼ الخاػةتي  الل ايػا  كناتطيع القػكؿ اػلانةف كالصكاةؿ   ى ك ه القصكص فب
ع الطػكا م    الط ا ة ية أك  زنية ااا  بة بقكؽ الاخنيا كالايةاياتتل ؽ اةلأك أ زا  اااا اناة 
 أالال نا ك ي  الال نا

 

 :  المحاكم االس ثنائية -4

  كاقةصػا اػ طا إصػخا  قػ ا اع ياةش  البةةـ فى بة ع الطكا م اللخيخ اػف الاػ طةع ا اػتثنةنيا
فب الخفةع  البقكقيكف الل   النشطة ناة تااي  ابةةـ ااتثنةنيا طة نا  كلطةلاة ا تا  " االقتا"  ا

 يػبفانتاػةؾ بقػكؽ ارناػةف فػب الػكطف الل اػب   رناةف   ق الابةةـ اف أقط  رليةع ف بقكؽ  ا
كااػالا أاػف الخكلػا تياػ  اشػةؿ كااػع  -الظـ الا خاف الل ايػا  تبػةؿ القضػةية الاتل قػا اػااف الخكلػا

إلػػى قضػػة  قػػةص ياقػػ  أشػػةة ن  -الايةاػػب " كالاقةليػػةع  اع الطػػةاعيشػػاؿ  ايػػع أنػػكاع " ال ػػ انـ
  ك ةلاةن اة تشةؿ   ق الابةةـ انة  ااتثنةنيا أك  اة يااقت يا تااى ابةةـ أاف الخكلا أك ابةةـ 
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  ػػػى نظػػػـ طػػػكا م يا   ػػػة فػػػ ض بةلػػػا الطػػػكا م كلةناػػػة تالاػػػ  أبيةنػػػةن ااقتضػػػى قػػػكانيف قةصػػػا   
 تتط   ك كخ بةلا طكا م أك ار  ف ال ااب لاةأ

 ةخم اة تةكف فى  ا اة   ػى تكاصػؿ كثيػؽ ل ةةيػا اػع   ل ة   نة أف الابةةـ ا اتثنةنيا خي  اةكال
إ  يػتـ تبكيػؿ القضػةية إلياػة إاػة اقػ ا  أك إيلػةز  نةاػب/ ا ةػب  االااا ال نةاا أك  نةاا البةكاا  

الابػػةةـ " ال ػػ انـ" الايةاػػيا التػػب تبػػكؿ القضػػيا إلػػى  ػػ ق اػػف قػػ ؿ قػػةنكف يبػػخخ الصػػ بيةع ك أك
   نةلػػؾ صػػ بيةع  نةاػػيا أك ا ةيػػا ايصػػخا  الليػػك أك التقييػػؼ   كفػػى الظػػـ الا ػػخافاشػػةؿ ت قػػةنب
 اف البةـأ

 -فى ضك  اة ا ؼ  صخق كانةقشته   ى اخا  صيبةع   ا القاـ  ياةف ااتق ص اةي ى 

خنيػػػا الةةلايػػػا اللظاػػػى اػػػف الخاػػػةتي  الالةصػػػ م قػػػخ نصػػػع   ػػػى بقػػػكؽ الاػػػكاطنيف الايةاػػػيا كالا-6
كارقتصػػةخيا كا  تاة يػػا ك لػػؾ اشػػةؿ كاضػػ  كصػػ ي  يتيػػؽ إلػػى بػػخ اليػػخ اػػع اػػة أق تػػه الاكاثيػػؽ 
كا   نػةع كاللاػكخ كارتيةقيػػةع الخكليػا  كةػػ ا خاػةتي  الا ػػخاف الخياق اطيػا الااػػتق مو نة يػؾ  ػػف أف 

 ؽأالظااة لـ يقص  فى النص ص ابا   ى الضاةنةع التى تةيؿ باةيا كت قيا   ق البقك 

  يك خ تاةثؿ ايف نصكص الخاةتي  الل ايا فياة يتل ؽ ابقكؽ ارناةف اكا  الايةايا كالاخنيا  -6
ناة ثاا خ  ا اف التاةيف ت  ع اراة  إلى اقت ؼ النظـ الايةايا  أك ا قتصةخيا كا  تاة يا  كا 

 طى أفياة ايف ت ؾ الخكؿ كنشام الخاةتي  الاةتكاا فياة  كااتكل تطك  ة الخياق ا

اػػع ااػػتثنة اع  -  تباػػى الخاػػةتي  الل ايػػا الظػػـ بقػػكؽ ارناػػةف كالب يػػةع اراةاػػيا اشػػةؿ  ػػةـ-1
فػػب ارناػػةف بقػػكؽ ا بتػػ اـ اليل ػػب لاااػػتكيةع كخ  ػػةع اتاةينػػا اػػف بيػػ  التيةصػػيؿأ كلةػػف  -ق ي ػػا

لخاتك يا ةاي يف اة تاة  أف اللا م لياع اةلنصكص ا ع الل ايا   يزاؿ اكضع  خؿ كق ؼالا تالة
الاتل قا اا ق البقكؽ أك ضاةنةتاة  اػؿ فػب النيػا الصػةخقا كال  اػا ارةيػخم كال اػكخ الاق صػا اػف قاػؿ 

   ق البقكؽ لألف اخ   ى أ ض الكاقعأ لضاةف ت ايخالا طةع القةناا فب الا خاف الل ايا 
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اناػػة أف الظػػـ  نػػةؾ قيػػكخ شػػخيخم تبػػكؿ خكف تاتػػع الاػػكاطنيف اللػػ   ابقػػكقاـ   ػػى أ ض الكاقػػع  -1
كباةيتاة   ػى  انكخ الخاةتي  الل ايا الاتل قا ابقكؽ الاكاطنيف تبيؿ تيصيؿ البقكؽ كأك ه التاتع ااة

 ػػػ ق  ياةػػػف القػػػكؿ أف  القػػػكانيف الكطنيػػػاأ كاليػػػخأ  ػػػف الػػػخقكؿ فػػػى تيةصػػػيؿ القػػػكانيف الاخنيػػػا كال نةنيػػػا
أف إاةةنيػةع الػتظ ـ ل اػكاطنيف  نػخ اضاكناةأ ةاػة   ى نبك يي ع الظااة اف القكانيف تنظـ البقكؽ 

 ااة يااـ اخ  ا يلتخ ااة فى ا خا  كضيةع البقكؽأ انتاةؾ بقكقاـ ضلييا  خان إف لـ تةف الخكاا  

خكف التاةف اف ااةشػ م  -اخ  ا أك ااق ل –في بظ أناة لاة تزؿ  اةلنااا إلى كضع الا أم الل ايا-1
الااػػػةكام اػػػع ال  ػػػؿ ك لػػػؾ إاػػػة لػػػنقص فػػػب القػػػكانيف  البقػػػكؽ كالب يػػػةع اراةاػػػيا لإلناػػػةف   ػػػى قػػػخـ

اػػػة لشػػػيكع النظػػػ م الاػػػ ايا إلػػػى الاػػػ أم كاػػػيةخم القكالػػػ   كارناػػػةط كالتقةليػػػخ كالتشػػػ يلةع الانظاػػػا لػػػ لؾ كا 
التػػب تل ػػب اػػف شػػاف ال  ػػؿ   ػػى الاػػ أم  ااػػة يبػػكؿ خكف ت قياػػة لبقكقاػػة ةيناػػةف اصػػك م  ا  تاة يػػا

 إي ةايا كفلةلاأ

أ ـ اللكااػؿ التػب تبػخ اػف ااػتاتةع الاػكاطنيف   قا ل ني  الخكلا أبخ قا أك شااا الاطالا طا الاط-1
تضػط ع اػه الاػ طتةف أف اػف شػانه أف يقيػخ الػخك  الػ ل ييتػ ض الل   ابقكقاـ الاقت يا  ارا  ال م 

ضػػػع كي التشػػػ يليا كالقضػػػةنيا فػػػى ةيةلػػػا البقػػػكؽ الي خيػػػا كا  اةلاػػػة فػػػى كاقػػػع البيػػػةم اليكايػػػا ل اػػػكاطنيف
اف شاه الااتبيؿ تقطياة أاةـ ااة اا الاكاطنيف اللػ   لبقاػـ فػب الاشػة ةا فػب إخا م ت لؿ  قاةع 

 الشنكف اللةاا لا خاناـأ

ظة  م إ  ف بة ع الطكا م فب الا خاف الل ايا قخ ق قع كضلةن فب  ةيا الصلكاا اف  إف شيكع -9
بي  تطايؽ الضاةنةع الخاتك يا لبقكؽ ارناةف  إ  يتـ تل يؽ الظـ   ق البقػكؽ أثنػة  إ ػ ف بةلػا 
الطػػكا م أ كتشػػةؿ الابػػةةـ ا اػػتثنةنيا كابػػةةـ أاػػف الخكلػػا كاقةصػػا فػػب ظػػؿ بػػة ع الطػػكا م أةاػػ  

طػػػ  يتاػػػخخ ااػػػتق ليا القضػػػة  كبقػػػكؽ ارناػػػةف ةكناػػػة تق ػػػؽ قضػػػة  ازخك ػػػةن يقػػػكض اػػػف صػػػ بيا ق
الابةةـ اللةخيا كيصا  الاكاطف الل اب فػب ظ ػه   ضػا فػب أم لبظػا لابةةاػةع تيتقػ  إلػى الػةيي  

بةلػػا اللخالػا الضػ ك يا لباةيػا بقػػكؽ ارناػةف  إ  ل اػ طا التنيي يػػا النيػك  ارةاػ  كالقػػ ا  ارقيػ  فػب إ



516 

 

الابػػػةةـ  ػػػ ق أخام ايػػػخ الاػػػ طا    ػػػى ق ييػػػةع كااػػػ  اع ايةاػػػا  فتصػػػا  الاػػػكاطنيف إلػػػى  ػػػ ق الابػػػةةـ
 البةةاا لتبقيؽ ا    ايةاياأ

كؽ ارناػػةف فػػب الا ػػخاف الل ايػػا   ت ة ػػةع تطػػك  بقػػ كأقيػػ ان  فياػػة يتصػػؿ اةلػػخ  ع ا اتشػػ افيا -1
تػػخا يةتاة   ػػى اقيػػا الا ػػخاف الل ايػػا اػػكؼ تيػػ ض ثػػك اع اػػة ياػػاى" ال ايػػع الل اػػى" ك ياةػػف القػػكؿ اػػاف 

اناػػ ةـ الخاػػةتي  الل ايػػا اػػع الالػػةيي  الخكليػػا  اع الطايلػػا اللاػػؿ اػػكتي م اتاػػة  ا اػػف أ ػػؿ تبقيػػؽ 
اػف شػانه أف ييػ ض فػب الااػتقاؿ الانظػك  تباػيف القػكانيف    ك ػك أاػ اللةاا كاااػ م لبقػكؽ ارناػةف

أف يز ػػػزع القكالػػػ  كالتصػػػك اع أف اػػػف شػػػانه أيضػػػةن بقػػػكؽ  ةاػػػة كالتشػػػ يلةع الانظاػػػا لااةشػػػ م  ػػػ ق ال
الانة  نبػػك ت قيػػا ابتػػ اـ بقػػكؽ ع اػػف "البػػ اؾ ا  تاة ب/الايةاػػب"نػػك ابيػػ  يتبقػػؽ الناطيػػا ال ةاػػخم 

 ارناةف كةيةلتاة   ى أ ض الكاقعأ 

 

 
  

 

 المصادر

اٌّشوض اٌذٌٚٝ ٌٍذساعبد د.أدّذ اٌششيذٜ، " دمٛق اإلٔغبْ"، ِفب٘يُ، األعظ اٌؼٍّيخ ٌٍّؼشفخ،  -1

 .2006، اٌغٕخ اٌضبٔيخ، ديغّجش 24اٌّغزمجٍيخ ٚاالعزشاريجيخ، اٌؼذد 

 األ٘ذاف اٌزّٕٛيخ ٌألٌفيخ اٌضبٌضخ فٝ اٌذٚي اٌؼشثيخ ِزبح ػٍٝ -2

www.undp.org/rbas/regional/Arahpdf  

ٌزٕظيُ اٌذعزٛسٜ ٌؼّبٔبد دمٛق اإلٔغبْ ٚدشيبرٗ دساعخ ِمبسٔخ فٝ ثؼغ عذش ِذّذ ٔجيت، ا -3

 اٌذعبريش اٌؼشثيخ) اٌمب٘شح: داس اٌىزت اٌمبٔٛٔيخ(.

" دشيخ اٌشأٜ ٚاٌزؼجيش فٝ اٌجٍذاْ اٌؼشثيخ"، اٌّٛلغ اٌشعّٝ ٌذضة اٌذذاصخ ٚاٌذيّمشاؽيخ اٌغٛسٜ،  -4

11/1/2011 ،- 16-11-2010 /-2011-42/898-56-de 80http:// www.hadatha4syria.

30.html -44-19-1 

http://www.undp.org/rbas/regional/Arahpdf
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ػجذ هللا خٍيً، " دك رأعيظ اٌجّؼيبد ٚاٌزجّغ اٌغٍّٝ فٝ اٌزششيؼبد اٌؼشثيخ"، ِٛلغ ِٕظّخ اٌؼفٛ  -5

 اٌذٌٚيخ ِزبح ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٝ:

http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofassociati

onarablegislation.aspx?articleID=1050  

د. ػٍٝ اٌذيٓ ٘الي، د. ٔيفيٓ ِغؼذ، إٌظُ اٌغيبعيخ اٌؼشثيخ: لؼبيب اإلعزّشاس ٚاٌزغيش) ثيشٚد:  -6

 (.2002 ِشوض دساعبد اٌٛدذح اٌؼشثيخ،

فبرخ عّيخ ػضاَ، ػّبٔبد اٌذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ فٝ اٌذعبريش اٌؼشثيخ... دساعخ ِمبسٔخ) اٌمب٘شح:  -7

 (.1995ِشوض اٌمب٘شح ٌذساعبد دمٛق اإلٔغبْ، 

د.وّبي إٌّٛفٝ ٚد. ػٍٝ ثٓ طّيخ اٌّشٜ)ِذشساْ(، دمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌخطبة اٌغيبعٝ  -8

 (.2008اٌذٚدخ: اٌٍجٕخ اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ، ٚاٌذمٛلٝ اٌّؼبطش فٝ اٌذٚي اٌؼشثيخ) 

/ 21/6، 1653ٌيش صيذاْ، "دشيخ اٌشأٜ فٝ اٌذعبريش اٌؼشثيخ"، ِجٍخ اٌذٛاس اٌّزّذْ، اٌؼذد  -9

 ، ِزبح ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٝ:2007

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100182  

د.ٔبديخ دٍيُ، " دمٛق اٌّشأح فٝ اٌزششيؼبد اٌؼشثيخ: دساعخ ِمبسٔخ"، اٌّجٍخ اإلجزّبػيخ اٌمِٛيخ،  -10

 .2007، عجزّجش 3(، ػذد 44اٌمب٘شح، اٌّشوض اٌمِٛٝ ٌٍجذٛس االجزّبػيخ ٚاٌجٕبئيخ، اٌّجٍذ)

 ِٓ اٌذعزٛس األسدٔٝ. 6َ   -11

 ِٓ دعزٛس اإلِبساد اٌؼشثيخ اٌّزذذح. 25َ ٔض -12

 ِٓ دعزٛس اٌجذشيٓ. 8ٔض َ  -13

 ِٓ اٌذعزٛس اٌزٛٔغٝ. 5ٔض َ  -14

 ِٓ اٌذعزٛس اٌغٛسٜ. 17، 25،46ٔظٛص اٌّٛاد  -15

 .2004ِٓ اٌذعزٛس اٌظِٛبٌٝ اٌظبدس فٝ فجشايش  15ٔض َ  -16

 ِٓ اٌذعزٛس اٌمطشٜ. 19ٔض َ  -17

 ِٓ اٌذعزٛس اٌّغشثٝ. 8،9ٔظٛص اٌّبدريٓ  -18

 ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٚٝ ٌٍذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ. 8ٔض َ  -19

 ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٚٝ ٌٍذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ. 22ٔض َ  -20

 ٔض اإلػالْ اٌذعزٛسٜ اٌّؤلذ، ِزبح ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٝ: -21

http://elhllos.yoo7.com/t446-topic . 

http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?articleID=1050
http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?articleID=1050
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=100182
http://elhllos.yoo7.com/t446-topic
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 انفصم انخبمس

 

 مىظمبت وجمعيبت حموق االوسبن فى انوطه انعرثى

 
  ى ال  ـ ااة تشاخق خكؿ اللةلـ اف اقت فةع ةةنع فة يا أك أيخيكلك يا أك خينياأأأ  إ  أناة قخ      

  ى القياا اللظاى لبقكؽ ارناةف  بي   ة ع ارخيةف فى اراة   -انظاا كشلكاة -اتيقع فياة ايناة
الاياكـ  ك ك ارا  ال ل اة ع   ى نا ه الا تالةع ارناةنيا اف ق ؿ ت ايا لت اا كتلاـ اف   ا 
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اياـك بقكؽ ارناةف فى ارط  القةنكنيا كار تاة يا الانظاا لاة  كاةلتةلى ااتق ا ق فى ك خاف اراـ  
 ليصا   ز  اف بيةتاـ كابك  إ تاةااـ  كالية اي لاخل تقخااـ ك قياـأ

ؽ ا ناةف إلى ا ب ا اللةلايا    ى نبك اة يشاخ اه قيةـ الا تاع الخكلى كلقخ كصؿ ار تاةـ ابقك 
القخ اتيةقيةع كانشة  انظاةع  اكا  ةةنع انظاةع ااتق ا أك تةالا لألاـ الاتبخم  تالى إلى إلزاـ الخكؿ 
 اا ا ةم ااةخم بقكؽ ا ناةف فى شتى الا ة ع  ااة بكؿ بقكؽ ا ناةف اف ا  خ اياكـ ف ايى تالى
الخكؿ إلى تطايقه   ى أ ضاة  إلى ااالا الية يا يقة  ااك ااة ا كؾ الخكؿ  كيبخخ كفقةن لاة اقخا  قاكؿ 

 الا تاع الخكلى  نق اط   ق الخكلا أك ت ؾ فى تية  تهأ
فى   ا الايةؽ ازغ كتنةاى خك  انظاةع الا تاع الاخنى فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةف   ى ااتكل 

لبقكؽ كتلزيز ة  كت ايا قيـ التاةا  الاتاةخؿ  كا  ـ اقت ؼ ال أل بكؿ اخل  خكل ا  تاةـ انش  ثقةفا ا
  ق الانظاةع فى الض الخكؿ  قةصا فى ظؿ تيةكع خ  ةع النض  الاالااى كالايةاى اف خكلا رق ل  

 ـأإ  أف انتشة  ة فى بخ  اته أصا  ظة  م تقؼ  نخ ة الل ـك ار تاة يا اةلخ ااا كالتب يؿ كالتقيي
فل ى اايؿ الاثةؿ  كاةلنااا ل لةلـ الل اى  فقخ لكبظ أنه   ى ال  ـ اف اكاةاا تااي  الانظاةع 
التطك يا لبقكؽ ا ناةف فى اللةلـ الل اى اع ا نيتة    ى التبكؿ الخياق اطى كتنةاى نيك  التية اع 

ةن كةييية  اقصكص   ق الانظاةع البقكقيا  ال يا اليا الخ انتاة  الب   الاة خم  إ  أف  نةؾ تيةكتةن ةاي ان  ةاي
ك ك اة قخ أ  له الخا اكف إلى أااة   خيخم  اناة اة  ك ايةاى كا تاة ى كاقتصةخل  كاناة اة يتل ؽ 
اةلك ى ال الى اا ايا قضيا بقكؽ ا ناةف  كت خ  ارشة م فى   ا الاقةـ إلى تخشيف اش كع شاةا 

ايا  ك ك الاش كع ال ل  خؼ إلى ت ايع ك صخ الاالااةع اللةا ا ال كاةع بقكؽ ا ناةف فى الخكؿ الل  
فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةف فى اللةلـ الل اى كالش ؽ اركاط   ي  أنه  تزاؿ  نةؾ صلكاةع فى الكصكؿ إلى 
الال كاةع القةصا االض انظاةع بقكؽ ا ناةف فى  خخ اف الخكؿ الل ايا اثؿ  ز  القا   إضةفا إلى 

اتل ي  الاكاقع القةصا ااة   ى الشاةا الخكليا  -قةصا فى الاة   الل اى -ض الانظاةع خـ ا تاةـ ال
  ا نت نعو  كت ةاة ةاة  ى اةل ةا الي ناياأ

كلةف  ك  ى ال  ـ اف   ق الصلكاةع ك ي  ة  يشاخ الكاقع اك كخ أ خاخ اتنةايا اف  اليةع بقكؽ 
ف   ق ال اليةع  ك ك اة ي اى اليصؿ البةلى إلى بص ق ا ناةف فى الخكؿ الل ايا  كااخا  طي  ل لخيخ ا

كايةف رليةع  ا اة ك لؾ   ى اخا  اابثيف يتنةكؿ أكلااة الانظاةع كال اليةع البقكقيا   ى الصليخ 
 القط ل  فياة يلةل  ثةنيااة الانظاةع كال اليةع البقكقيا   ى الصليخ الل اىأ
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 المبحث األول
 المنظمات والجمعيات الحقوقية الق رية

 
 أواًل: األردن

 جمعيات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 اة  كاف أ ا

  :الجمعية األردنية لحقوق االنسان أ أ
 ضكان  -6991كتبخيخا ان   ةـ  -  لتصا  فياة الخ6991تاااع   ق ال اليا  ةـ 

الخكلى لبقكؽ ا ناةف  ك ك اة اة خ ة   ى إقةاا اللخيخ اف   قةع التلةكف ا اا ن اة تبةخ 
اع االااةع   ايا كخكليا النيا  اليةن ك ا  تبقيؽ أ خافاة الةةانا فى باةيا كتلزيز بقكؽ 
ا ناةف كفقةن لاة تنص   يه ا تيةقةع كالاكاثيؽ الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كاة يتاةشى كالت ا  

 خنى  كالااة اا فى تطكي  التش يلةع القةصا ابقكؽ ا ناةف  ك لؾ اف ق ؿ التة يقى ار
التنايؽ كالتلةكف اع الاالااةع  اع الل قا  اةرضةفا إلى انةص م اف انتاةع بقكقه اف 
الاكاطنيف  كا   ا  الخ ااةع كا اا  التك يا ال زاا بكؿ كضع بقكؽ ا ناةف اةر خف كتقخيـ 

 ا قت ابةع ال زااأ
كتني  ال اليا أ خافاة اف ق ؿ قطا  اؿ تاة   اف ق لاة  خم نشةطةع اناة ت قى 
شةةكل الاكاطنيف الانتاةا بقكقاـ كاتقة  ال ـز ت ة اة  كتنظيـ خك اع لتك يا الاكاطنيف ابقكؽ 
ا ناةف  ك لؾ إاة اةل اكخ ال اتيا أك اةلتلةكف اع االااةع أق ل ةةلاخا   كال ةالةع 

الالنيا  ةاة تالى إلى تقخيـ ك اا نظ  القطةع ار  ى لخل انةقشا تقة ي  البةكاا كالانظاةع 
أاةـ ل ةف ا اـ الاتبخم القةصا ابقكؽ ا ناةفأ كأقي ان  تقكـ ال اليا ايصخا  الايةنةع 

بكؿ القضةية الاتل قا ابقكؽ ا ناةف  كالتى  -الخك يا أك القةصا اانةااةع الينا -كالتقة ي 
نش م "ب يةع" ك ى نش م خاق يا فص يا  ت صخ ال اليا اف ق لاة اكاقياة كأنشطتاة    اف أ ااة

 ة لؾ ةتة  "تل ـ بقكقؾ ك  ااة" ك ك اك ه ل ال ايف كالال اةعأ
 شبكة معمومات حقوق االنسان باألردن: . ب

خكلا   ايا اف ايناة ار خف  تاخؼ فى اراة  إلى  61 ى  اة م  ف شاةا تضـ 
رصخا اع كارخايةع الاتل قا ابقكؽ ارناةف فى انطقا الش ؽ اركاط كأف يقية  ت ايع ةةفا ا

ك لؾ اف ق ؿ التلةكف اع الاالااةع الالنيا  ةاة تقكـ الشاةا اةلخفةع  ف ب يا التلاي  
كال أل  كب يا تخاكؿ الال كاةع  كا   ا  الخك اع التخ يايا ل فع الخؿ الك ى اللةـ اقضةية بقكؽ 

 أا ناةف
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  :المركز الو نى لحقوق االنسان . ج

  كال ل أصا  فياة الخ 2002لانا  17ااك   القةنكف الاالقع  2002تاا  فى أكاق  
    ى ا تاة  أنه االااا ا تاة يا تتاتع اشقصيا ا تاة يا  اع 2001لانا  76القةنكف الخانـ 

خا ل  تاخؼ إلى باةيا كتلزيز كنش  ااةخم بقكؽ ا ناةف  اةلاا ةا فى إطة  ااتق ؿ اةلى كا 
ااةخم الخاتك  كالاكاثيؽ الخكليا الت ا  الل اى كارا اى  كاة نص   يه الخاتك   ك لؾ اف 
ق ؿ ت ايا ااةخم بقكؽ ا ناةف   ى صليخ الية  كالااة اا  كنا  التاييز ايف الاكاطنيف 

 اطى اةلاا ةا    ى أاة  الل ؽ أك ال ةا أك الخيف أك ال ن   كاةلتةلى تلزيز النا  الخياق
 لتةكيف ناك ا اتةةاؿ يضاف التلخخيا الايةايا كايةخم القةنكف كالبؽ فى التنايا الشةا اأ

ةاة يالى الا ةز أيضةن إلى تش يع الاا ةا ل نضاةـ ل تيةقيةع كالاكاثيؽ الل ايا 
ر  ا اع كالخكليا القةصا ابقكؽ ا ناةف  ك صخ ا نتاةةةع الاتل قا ابقكؽ ا ناةف  كاتقة  ا

ال زاا بيةلاة  فض ن  ف إ خاخ خ ااةع كتنظيـ خك اع تخ يايا قةصا ابقكؽ ا ناةف  كتقخيـ 
الاقت بةع فى صك م تقة ي  كايةنةع خك يا ك ي  خك يا    ا اةرضةفا إلى اقت ا  التش يلةع 
 ال زاا لتطكي  ا ةؿ بقكؽ ا ناةف  كالالى لتخ ي  بقكؽ ا ناةف فى  ايع الا ابؿ

 التل يايا  كتاةخؿ القا اع اشاناة
 مجموعة ميزان: . د

تاخؼ الا اك ا إلى نش  الااةخم القةصا ابقكؽ ا ناةف  كالااة اا فى تطكي  
 كتلخيؿ التش يلةع القةصا ااة  ك لؾ فى إطة  ا تاع خياق اطى اخنى تبةاه خكلا القةنكفأ

  مركز األردن الجديد لمدراسات حول حقوق االنسان أ ق
ةانظاا تالى إلى ت ايا ااةخم بقكؽ  6991  كاخأ اللاؿ فى 6990تاا   ةـ 

ا ناةف  كتكفي  انا  قص  ل نشطة  كالااتايف لاتةالا كا اقاا كضع بقكؽ ا ناةف  
كالتش يع   ى البكا  الكطنى بكؿ القكانيف الكطنيا الانظاا ل ب يةع اللةاا كالبقكؽ ا اةايا 

خياق اطيا كالا تاع الاخنى  كالا أم  كالشاة   كا نتقةاةع  اةر خف  كنش  الك ى بكؿ "قضةية ال
ك  ةيا الاينا  كالتنايا اللا انياأأأأ"  ك ك اة أ طةق ااةبا لااة اا اللخيخ اف النشةطةع كالتى 
قةاا النخكاع كالاالتا اع كالا اا  التخ يايا  اف أ ااة إصخا   خخ اف ارابة  كالخ ااةع كا 

 فأالاتل قا ابقكؽ ا ناة
 منظمة العفو الدولية باألردن:  . و

 ى انظاا  ي  بةكايا تالى إلى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  ك صخ ا نتاةةةع 
 الكاقلا  إضةفا إلى ا  تاةـ ابقكؽ فنةع أق ل ةةلا نة  كضبةية التل ي أ
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 جمعية الحقوقيين األردنيين: . ز
ا ناةف  كاتقة  ةةفا الااؿ  ى  اليا  ي  بةكايا تاتـ اتلزيز كت ايا ااةخم بقكؽ 
 التل يايا كالتخ يايا كالتش يليا لتطكي  ا ة ع بقكؽ ا ناةف اةر خفأ

 نادى أصدقاء حقوق االنسان: . ح
أا  ةانظاا  ي  بةكايا  تاخؼ إلى نش  الك ى لةةفا الاكاطنيف  ف بقكؽ 

ؽ ا ناةف اف ا ناةف  كةيييا البصكؿ   ى بقكقاـ  ا  الااؿ الش  يا  كتطكي  أكضةع بقك 
 ق ؿ تقخيـ اقت ابةع تش يليا كايةايا اةلتلةكف اع ال اةع الااتااأ

 الجمعية األردنية لحقوق االنسان: .  
  لتصطخـ الخ ة اةلنظةـ البةةـ ااة أخل إلى اتقة  الا طةع ق ا ان 6991تاااع  ةـ 

خا يا تتاثؿ فى ااتنة اة  ف تزكيخ  البةكاا ااث ا فى اب اة اخ كل أف لخياة اقةليةع اةليا كا 
كزا م الخاق يا اتقة ي  انكيا اتل قا اانشطا ال اليا كا ةز ة الاةلى  ك  ى ال  ـ اف   ا فقخ 
ةةف ل  اليا نشةطةع تتل ؽ اةلت ةيز   ى ا يةع الاكاطنيف الاقيايف اةلقة ا اخكف كثةنؽ  ك 

ةفا إلى  فض اللاؿ الاطةلاا ايط ؽ ا ا  ار خنيف الالتق يف اافةةناتةف ك كانتنةاك  إض
 اةلقكانيف الاالقتاأ

 مركز عمان لدراسات حقوق االنسان:  . ي
تااي    ا الا ةز ةاالااا   ايا  ي  بةكايا ااتق ا  تاخؼ إلى  2000شاخ  ةـ 

 صخ كخ ااا التبك ع التى شاخ ة ا ةؿ بقكؽ ا ناةف فى إطة  الالةيي  الخكليا كالقةنكنيا 
تاةف اف تلزيز البكا  كالتنايؽ ايف ال اكخ الاشت ةا لنش  ثقةفا  كالثقةفيا  كتكفي  قة خم ايةنةع

بقكؽ ا ناةف  قةصا فياة يتل ؽ ابقكؽ الض الينةع ةةرطيةؿ كالا أم كالاانيفأأأ    كم 
  ى إ  ا  خ ااةع نظ يا كتطايقيا  ك قخ نخكاع  كتقخيـ القخاةع الينيا ال زاا  إضةفا إلى 

لتقة ي   ك قخ الخك اع التخ ياا التى يقيااة الا ةز اني خان أك اةلتلةكف نش  اللخيخ اف الخك يةع كا
اع االااةع أق ل ةةل ةالةع كالاخا   كاالااةع الا تاع الاخنى الااتاا كا طةع 
الخكلاأأأأ  ك لؾ ة ه اف أ ؿ الااة اا فى انة  خكلا القةنكف التى تتي  انة  ا تاع خياق اطى 

 قكلأ
 
 لفئاتمنظمات معنية بحقوق ا -2

 كالتى اف أ ااة اة ي ى 
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل  . أ
 المجنة الو نية األردنية لشئون المرأة -
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التى تلاؿ كفقةن ل ات اتي يا الكطنيا ل ا أم التى كضلع ااشة ةا  -تبكز   ق ال  نا
الا أم فى   ى كضع قةص اةلاا ةا لةكناة الا  ليا الالنيا اقضةية  -6991قطة ةع اقت يا 

القطةع البةكاى  كاةلتةلى فاى الااثؿ الخانـ ل اا ةا فى ةةفا الاالتا اع كالانةااةع الاب يا أك 
ا ق يايا أك الخكليا الاتل قا اقضةية الا أم  ك ى تالى ةةي  ة إلى تلزيز اشة ةا الا أم فى 

خيخم تالةخ   ى  خـ الا ة ع الايةايا كا قتصةخيا كا  تاة يا  اف ق ؿ اقت ا  تش يلةع  
 التاييز ضخ ة  كالتلةكف اع ال اةع الالنيا لتبقيؽ ازيخ اف التطكي  فى   ا الا ةؿأ

ككفقةن ل ات اتي يا الكطنيا ل ا أم  فانةؾ ت ةيز تةـ   ى ا ة ع  نيايا  ا قتصةخ  
ة   ال  نا التش يع  ار  ـ  الاشة ةا فى البيةم اللةاا  اراف ا  تاة ى  كفى   ا الصخخ تا

أنشطا  خيخم اناة إقةاا شاةا اتصة ع ايف ال اةع الااتاا  ك ك اة اقتضى أف تضـ ال  نا 
ااث يف اف اقت ؼ الاينةع البةكايا ك ي  البةكايا  إضةفا إلى انشة  بزاا اف ال  ةف 

ااا التى تاةش  ةؿ اناة ا -ل ةف قةنكنيا  كتنايقيا  كاانيا  كشاةا اتصة ع بةكايا -الي  يا
ابخخم  كالتى ةةف اف أ ـ ان ةزاتاة كضع "ا نةا  اللاؿ الكطنى ل ناكض اةلا أم ار خنيا 

 "أ6991-2002
 ةاة أظا ع ال  نا ا تاةااة الخخ اف القضةية ارق ل  كالتى اف أ ااة 

   الا أم فى ا نتقةاةع الا لاةنيا  بي  كضلع ال  نا قطا ااتاخفع تخ ي
 أ2002ا شبا ك لؾ ااتلخاخان  نتقةاةع ا    النكا   ةـ كتك يا الا أم ةنةقاا أك 

    تبخي  ا ات اتي يا الكطنيا ل ا أم  ك لؾ اف ق ؿ خ ااةع اتقصصا كك
  اؿ شة ةع فياة االااةع اقت يا اكا  ةةنع بةكايا أك أةةخيايا أك أ  يا أك ا  ايا

   ك ى القطكم ا نةا  خا  انظك  النكع ا  تاة ى فى خيكاف القخاا الاخنيا
  بي  2001-6999التى ت ع ن ة  ال  نا فى خا  قضيا النكع فى قطا التنايا ا قتصةخيا 

تلةكنع اع الاالااةع البةكايا  لتلزيز الااةكام خاقؿ   ق الاالااةع اف ق ؿ إ  ا  تب يؿ 
 لكضع الا أم فى الاالااا  ككضع قطا  اؿ لتبقيؽ اللخالا كالااةكامأ

  النك يا اف ق ؿ التطكي  الاالااى اةلتلةكف اع ا نةا  خ ـ اللخالاGTZ  
ك لؾ اف ق ؿ الااة اا فى تنيي  ا ات اتي يا الكطنيا ل ا أم  كخ ـ اياكـ اللخالا النك يا  

  ا  ا اا  تخ يايا   ى أاةلي  التطكي  الاالااىأ
 مركز األميرة بسمة لممعمومات حول المرأة: -

االتا  ايةيف  لتخ يـ أكضةع الا أم  كالبي كلا  ك اف الا اةز التى أااع فى أ قة  
خكف كقكع أل نكع اف ا نتاةةةع اشاناة  ك ك الاخؼ ال ل يلاخ اف أ  ه الا ةز إلى التنايؽ 
اع ةةفا ارط اؼ الية  ا كالااتاا  ااة فياة الا طا البةةاا  ةاة يقكـ الا ةز اكضع قة خم 

 ار خف   ى ااتكيةع اقت ياأ ايةنةع تتضاف أكضةع كتطك اع بقكؽ الا أم فى



524 

 

 المعيد الدولى ل ضمين النساء -
إث  ااةخ م قةـ ااة  خخ اف الناة  ار خنيةع  ليالا  الخ  لؾ الا ةز  6991تاا  فى 

ةاينا  -الل اى ل ال كاةع بكؿ اللنؼ ضخ الا أم  قةصا كأنه ياي    ى نا  ياخؼ اف ق له
 أم كالطيؿ  كتكفي  الضاةنةع ال زاا لبيظ بقكؽ إلى   ةيا بقكؽ الا -ااتق ا   تاخؼ ل  ا 

الا أم  اكا  ةةنع   ق الضاةنةع قةنكنيا أك ال فيا  تاةناف فى الناةيا اف الاشة ةا فى صنع 
الق ا  كتبقيؽ اللخالا  ابااةف أف قضيا الا أم  ى قضيا الا تاع ةةؿ  ةكناة ش يةةن فلة ن فى 

 كالااتقا ياأاقت ؼ انةبى البيةم اليكايا ارنيا 
تتبخخ كفقةن  -الخاناا كالاالقتا -كاةلتةلى ياة   الالاخ اللخيخ اف ارنشطا الاتنك ا

ل ايزانيا الانكيا التى تق  ة الاينا الل ية ل الاخ الخ خ ااا ا اةز اتقصصا تةالا له  كالتى اف 
لك ية الال كاةع  أ ااة ا ةز  يع الانخل ل قخاةع القةنكنيا  كأاةف  كا ةز اناةز أفقاى لتةنك 

كا ةز ال كاةع الابةاا ال نةنيا الخكليا "ا خ"  كا ةز قخاةع الا أم اللةا ا/ الاةبثا  ف 
 ف صا  اؿ/ اللةط ا "انةاؿ"أأأأ 

 المركز العربى لممعمومات حول العنف ضد المرأة )أمان(: -
ة     ااخؼ تكفي  الال كاةع الاتل قا ابكاخ  اللنؼ التى تا2000تاا  فى ااتاا  

 -ضخ الا أم فى ار خف اصيا قةصا كفى الانطقا الل ايا اصيا  ةاا  ك لؾ لتا يط الضك 
  ى اثؿ   ق البكاخ   كاةلتةلى يقكـ الا ةز ات ايع ارخايةع الاتل قا اقضةية  -كاف ثـ القضة 

اللنؼ ضخ الا أم  كالنصكص القةنكنيا كالخكليا التى ت  ااة  كااتناةط اخل ن ة  كفة  يا 
قا اع الت ة   الل ايا ارق ل فى البخ اف   ق الظة  م  ك لؾ اف ق ؿ التنايؽ كالتلةكف اة 
ايف اقت ؼ ال اةع الالنيا   ى الااتكل الخاق ى أك ارق ياى أك الخكلى  إضةفا إلى  قخ 

ؼ النخكاع كب قةع الانةقشا التى تاة خ   ى تكفي  القخاةع ار شةخيا كالال كاةتيا لابة اا اللن
 ضخ الا أم فى اقت ؼ انةبى البيةم "ارا م  الاخ اا  ال ةالةع  الا لاةنةعأأأ"

 منظمة النساء العرب األردنية -
  كانضاع للضكيا  خخ اف 6910 ى أيضةن انظاا  ي  بةكايا تاااع  ةـ 

 الةيةنةع الل ايا كالخكليا  كيتبصؿ  خفاة فى تقكيا كضع الا أم ار خنيا كااةكاتاة فى البقكؽ
كالكا اةع اع ال  ؿ  ك لؾ اف ق ؿ  خم أنشطا تت ةز فى إقةاا ا اا  تخ يايا كقخايا ل ا أم  
قةصا فى الانةطؽ النةنيا  ت اى إلى زيةخم الك ى اقصكص الصبا ا ن ةايا  كالبيةظ   ى 

 الايناأأأ  ك لؾ اةلتنايؽ كالتلةكف اع ال اةع كالاالااةع الااتااأ
 األردنية SOSجمعية قرى األ فال  -
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  تتق  اف ايثةؽ اراـ الاتبخم القةص 6911 ى  اليا اب يا قةصا أااع  ةـ 
ابقكؽ الطيؿ ا  ليا لاة  كتاخؼ إلى تكفي  بيةم أفضؿ لألطيةؿ اليتةاى كالاش خيف  كفى   ا 
القصكص  تقخـ ال اليا يخ اللكف لق ل ارطيةؿ فى كضع ا اا  تخ يايا ل لةا يف  كتطكي  

 ا   ارطيةؿأا كةيةع كاك 
 مؤسسة انقاه ال فل -

ل  ةيا شنكف الطيؿ كارا م كالا أم كالشاة   6917ك ى االااا خكليا تاااع  ةـ 
ك كل ا بتية ةع القةصا  اف ق ؿ الت ةيز   ى ارنشطا الاتل قا اةلتنايا ا قتصةخيا 

ك ى ارنشطا  كا  تاة يا  إضةفا إلى قخاةع ال  ةيا الصبيا كالتل يـ كالضاةف ا  تاة ى 
التى تاةنع ايض اة الاالااا اف ةا  ثقا اراـ الاتبخم بي  أكة ع إلياة اانكليا   ةيا 
ارطيةؿ الل اقييف اةر خف الخ الةزك ارا يةى   ى الل اؽ  ةاة اةش ع الاالااا نشةطةع  خيخم 

ؿ   ى ل شاة  اناة   ى اايؿ الاثةؿ ا نةا  "ن ة " ال ل قصص لااة خم الشاة  فى البصك 
 كظةنؼ  كتقخيـ ا اا  التا يؿ الااةنا لاـأ

 مؤسسة نير األردن -
  كب ع ابؿ نا  ار خف 2006لانا  21تلاؿ ةانظاا  ي  بةكايا ااك   القةنكف 

  كتالى   ق الاالااا إلى ا  تاةـ اتنايا الا تاع الاب ى  كار تةـ 6997التى أنشنع  ةـ 
 ع ارن ةايا  كالكقكؼ أاةـ ا اتة ؿ الا اى لألطيةؿأاقضةية الطيؿ   ك اياة تبايف الااة اة

 ا حاد المرأة االردنية: -
ةانظاا  ي  بةكايا تالى إلى تكبيخ طةقةع الا أم  6911أنشئ   ا ارتبةخ  ةـ 

تقة  ار  ا اع ال زاا لخا   ار خنيا ل خفةع  ف بقكقاة  كالكقكؼ أاةـ أل انتاةؾ يقع ضخ ة  كا 
ر خنى  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا لاة  كتك يتاة  ا  الا اا  التخ يايا الا أم فى الا تاع ا

كارصخا اع اا ايا خك  ة فى الا تاع  كةيييا البصكؿ   ى بقكقاة  إضةفا إلى الى ا تبةخ 
إلى ابك أايا  خخ ةاي  اف الناة   كالااة اا فى تطكي  التش يلةع كالايةاةع ل تكااـل كبقكؽ 

   ياة فى الاكاثيؽ الخكلياأالا أم الانصكص 
 
 منظمات معنية بحقوق اإلعالميين والمين األخرى  . ب
 مركز حماية وحرية الصحفيين -

  ةاالااا ا تاع اخنى  ي   ةخفا ل  ا   تاتـ اةلخفةع  ف ب يا 6999تاا  فى 
التلاي   كالتصخل رل انتاةؾ يقع ضخ ار  اييف  إضةفا إلى تطكي  ااة اتاـ الاانيا  

 خم فى تطكي  التش يلةع القةصا ااـ  ك لؾ اف ق ؿ كضع ا اا  تخ يايا كانتخيةع كالااة
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لإل  اييف كأق ل ل ابةايف الاقتصيف اةلخفةع  ناـ  فانةؾ   ى اايؿ الاثةؿ الانتخل 
ار  اى ال ل يلقخ شا يةن ل  اع ايف ار  اييف كصةنلى الق ا   كانتخل الشاة  ار  اى  

 اع كال قة اع الخك يا ك ي  الخك ياأ ةاة يصخ  الا ةز اةلتلةكف اع ش ةةنه إضةفا إلى الاالتا
 اللخيخ اف ا صخا اع كالتقة ي  الانكيا كا ابة  الاتل قا اقضةية ار  ـأ

 اال حاد العام لنقابات العمال األردنيين -
تاا  ةانظاا  ي  بةكايا تالى إلى الخفةع  ف البقكؽ النقةايا  كالكقكؼ أاةـ 
ا نتاةةةع التى تتل ض لاة بقكؽ اللاةؿ  كالضةط اف أ ؿ بصكلاـ   ى بقكقاـ الاةخيا 

 كالالنكياأأأأ
 لجنة الحريات العامة: -

 ى انظاا  ي  بةكايا  تاتـ فى اراة  اةلبقكؽ النقةايا  اف بي  ت قى الشةةكل  
نقةاييف اصيا قةصا كاتقة  ار  ا اع ال زاا اشاناة  كتنايا ك ى الاكاطنيف اصيا  ةاا كال

 ااضاكف الب يةع اللةاا كبقكؽ ا ناةف فى شتى الا ة عأ
 نقابة الصحفيين/ نقابة المحامين -

ة تة اة تالى إلى البيةظ   ى بقكؽ الينا القةصا ااة اة تاة  ة ةيةنة  ي  بةكاى  
يف  بي  تلاؿ نقةاا الصبيييف   ى تلزيز ب يا ال أل كالتلاي   كالخفةع  ف بقكؽ الصبيي

كالبي كلا خكف كقكع أل تلخل   ياـ أثنة  تاخيتاـ أ اةلاـأ أاة  ف نقةاا الابةايف  فتالى فى 
 اراة  إلى البيةظ   ى ااتق ؿ الابةاةق كالقضة   كتنايا قخ اع الابةايفأ

 منظمات معنية بحقوق أخرى . ج
 مظمومة: -

خل لانةقشا اااةخ م اف ا ةز الال كاةع كالابك  كاالااا الا ؾ بايف  أا  ةانت
  انـ الش ؼ كابةكلا تةيي  اللق يا التق يخيا ل ا تاع ار خنى فياة يقص   ق ال  انـ  ةاة يقـك 
اف ق ؿ اكقله   ى ا نت نع ال ض الخ ااةع كارابة  القةصا ابقكؽ ا ناةف كضبةية 

 القتؿأ
 اليالل األحمر األردنى -

لاقت ؼ الينةع  ك اياة الينةع اليقي م أك يالى إلى تقخيـ الااة خاع ارناةنيا كالطايا 
 الانةكااأ
 

 ثانيًا: اإلمارات
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
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   كاف أ ـ   ق الانظاةع
 مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االس را يجية: . أ

   ليةكف ااثةاا ا ةز ااتقؿ6991أا  اق ا  اف الشيا ق ييا اف زايخ بةةـ الخكلا  ةـ 
يقتص اي خاخ الخ ااةع كالابك  الايةايا كا قتصةخيا كا  تاة يا القةصا اةلق ي  كالكطف 

 الل اى اصيا  ةاا  كاراة اع اصيا قةصاأ
 شبكة معمومات حقوق اإلنسان باإلمارات: . ب

تاخؼ فى اراة  إلى ت ايع ةةفا ارصخا اع كارخايةع الاتل قا ابقكؽ ارناةف فى 
كأف يقية  كتتلةكف فى   ا القصكص اع الاالااةع  اع الل قا  كتتكلى انطقا الش ؽ اركاط 

الخفةع  ف ب يا التلاي  كال أل  كب يا تخاكؿ الال كاةع  كتلاؿ   ى إث ا  الك ى اللةـ اقضةية 
 بقكؽ ا ناةفأ

 

 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 العربية:اال حاد النسائى لإلمارات  -

 ك االااا  ي  بةكايا تاخؼ إلى الناكض ااكضةع الا أم  كالخفةع  ف بقكقاة  
كا اقاا كضع الا أم فى التش يلةع كالايةاةع الاتالا خاقؿ الخكلا  إضةفا إلى التنايؽ اع 
الاالااةع الالنيا لتاةخؿ القا اع بكؿ رليةع تاةيف الا أم  ةاة يقكـ ا تبةخ اةلتكاصؿ اع 

 البةكايا راخا  ال أل كالاقت بةع اشاف تل يـ كصبا الا أمأ الاالااةع
 
 جمعية اال حاد النسائى بالشارقة: -

قةاا الخك اع التخ يايا كبا ع التك يا  تاخؼ ال اليا إلى ا  تاةـ ابقكؽ الا أم  كا 
لتاةيناة اف البصكؿ   ى بقكقاة  إضةفا إلى ا صخ اع التى ت صخ أكضةع الا أم فى 

 اراة اعأ
 
 جمعية النيضة النسائية: -

ةانظاا  ي  بةكايا تاتـ اقضةية الا أم كالطيؿ  بي  تاخؼ اف  6911تاااع  ةـ 
ق ؿ أنشطتاة التل يايا كالابثيا كالينيا كالخينيا كا  تاة يا كالصبيا إلى تنايا قخ اع الا أم  

ي ةخ ب كؿ اات اتي يا لاة تلةنيه اف اشة ع  إضةفا إلى ا  تاةـ ات  ا يؿ الطيؿأكا 
 جمعية نيضة المرأة الظبيانية: -
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ةانظاا  ي  بةكايا تلاؿ   ى الخفةع  ف بقكؽ الا أم  كتاةيناة  6911قةاع  ةـ 
 فى شتى ا ة ع البيةمأ

 
 منظمات معنية بحقوق المعاقين  . ب
 جمعية أولياء أمور المعاقين -

  يا اركلى   ى اااةخ م اف بةةـ إاة م الشة قا  لتةكف الاالااا ار 6991تاااع  ةـ 
ااتكل خكؿ ا    التلةكف الق ي ى  كتبصؿ  خفاة فى تاينا الانةف الانةا  ر ةلى 
الالةقيف  كتك يتاـ ابقكقاـ  كالالى إلى اخاة اـ فى الا تاع  كتقخيـ القخاةع ال زاا لاـ  

 لاـأإضةفا إلى باةيا الالةقيف اف ا اتة ؿ الابتاؿ  كتكفي  الضاةف ا  تاة ى ال ـز 
 
 منظمات معنية بحقوق العمال . ج
 منظمة ما فى واس ة -

  ى يخ ا اك ا اف الاقةكليف اللةا يف فى ا ةؿ النيظ اااك ظاى   2007تااع  ةـ 
 ك لؾ لتبايف أكضةع اللاةؿ الااة  يف فى اراة اع  ك صخ كفض  ا نتاةةةع الكاقلا ضخ ـأ

 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين . د
 موقع سجن اإلمارات: -

قصص الاكقع لل ض كتكزيع الال كاةع كالايةنةع القةصا ااكضةع الااة يف 
اةراة اع  ك اياة التق ى ال أل كالاا كنيف زك ان  ك صخ أكضة اـ  كاخل تطايؽ الا كف 

 لالةيي  بقكؽ ا ناةف الاق  م اشاناـأ
 

 ثالثًا: البحرين
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -6
 البحرينية لحقوق االنسان:الجمعية  . أ

  ل ااةـ فى ت ايا كنش  ااةخم بقكؽ ا ناةف  كالبي كلا خكف أل 2006تاااع  ةـ 
انتاةةةع تا  ب يةع كبقكؽ الاكاطنيف  ك ك الاخؼ ال ل تكزع أ ضة  ال اليا اف أ  ه   ى 

لل قةع الخكليا   خخ اف ال  ةف اناة ل نا التثقيؼ  ل نا الابك   ل نا ال صخ كالاتةالا  ل نا ا
ال  نا القةنكنيا  ال  نا ار  اياأأأ  كخق ع ال اليا   ى اايؿ الاثةؿ فى   قةع ااالااةع 
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اق يايا كخكليا ةةلانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كشاةا الانظاةع  ي  البةكايا ل تنايا  
 كالايكضيا الاةايا لبقكؽ ا ناةفأ

 لجنة الدفاع عن حقوق االنسان: . ب
انظاا  ي  بةكايا  تتاتع الضكيا الييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كتالى إلى  ى 

الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  ك صخ ا نتاةةةع  كالاطةلاا اتخقؿ الا طةع لانلاة اف ق ؿ 
 التش يلةع كالايةاةع ال زاا  كاصيا قةصا ا نتاةةةع القةصا اةلالتق يف كبكاخ  التل ي أ

 ق االنسان بالبحرين:شبكة معمومات حقو . ج
الاب يف إبخل الخكؿ ار ضة  فى   ق الشاةا  كالتى يالى ف  اة  نةؾ إلى ا كغ  اع 

 ار خاؼ كااة اا  اع ارنشطا التى تاة ااة الي كع ارق ل ل شاةاأ
 مركز البحرين لحقوق االنسان: . د

ز اةةفا   ةاالااا تالى إلى تلزيز البقكؽ كالب يةع  كاةةفبا التايي2006أنشئ  ةـ 
 أشةةله  كااةنخم اف انتاةع بقكقاـأ

 منظمة حقوق االنسان فى البحرين . ه
  كانضاع الخ ة ل انظاا اللةلايا لانة ضا التل ي   ك لؾ لنش  6919تـ إنشةال ة  ةـ 

كتلايـ ثقةفا بقكؽ ا ناةف كفقةن لاة ك خ فى الاكاثيؽ الخكليا  ك صخ ا نتاةةةع  كالالى إلى 
 ا اةةفا صك  ةأت ايا ااةخم الب ي

 الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق االنسان: . و
ةانظاا  ي  بةكايا تاخؼ إلى الااة اا فى ت ايا  2001تاااع ال اليا أكاق  

زالا ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ ة أك ا  تخا    ياة  إضةفا إلى اللاؿ  ااةخم بقكؽ ا ناةف  كا 
ؿ الك ى اللةـ فى ا ةؿ الب يةع كالبقكؽ   ى تكطيخ الااةخم الخياق اطيا  كار تقة  االخ

كالتاةا   كلا ا تقخـ ال اليا الاشك م كا قت ابةع ال زاا فى اقت ؼ القضةية الاتل قا ابقكؽ 
ا ناةف  ةاة تت قى الشةةكل كتتق  بيةلاة ار  ا اع الانةااا  إضةفا إلى الااة اا فى 

ؽ ارف خ  كا  خاخ التقة ي  القةصا ا صخ التطكي  التش يلى كالايةاى كالاالااى فياة يقص بقك 
 أكضةع بقكؽ ارناةف  نةؾأ

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كالتى اف أ ااة اة ي ى 
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل  . أ
 جمعية نيضة ف اة البحرين: -
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ةانظاا  ي  بةكايا تاخؼ إلى الخفةع  ف بقكؽ الا أم  ك صخ  6977أااع  ةـ 
قةاا ارنشطا الاقت يا اف أ ؿ زيةخم الك ى اا ايتاةأا نتاةةةع   القةصا ااة  كا 
 جمعية البحرين النسائية -

  لتا يؿ ةكاخ  ناةنيا قةخ م   ى القيةخم اف ق ؿ 2006تـ أشاة  ة  اايةن فى يكليك 
يا ا اا  التك يا كالتخ ي   كالتلةكف اع الاالااةع الالنيا فى تقخيـ ا قت ابةع التش يليا كالابث

بكؿ تبايف كضع الا أم الاب ينيا  كقخ قةاع ال اليا الخخ اف الاشة يع اناة   ى اايؿ 
الاثةؿ ا نةا  "انط قا الا أم" ال ل  خؼ إلى ااتثاة  كتكظيؼ قخ اع الا أم  كا نةا  "ةف ب ان" 

ةيف ال ل  ةز   ى تثقيؼ ارطيةؿ كأكلية  أاك  ـ  كا انةا  " كاخؼ التنايا" ال ل ااتاخؼ تا
 الا أم فى ا ة ع البيةم اللا يا كتنايا اقخ تاف   ى التكاصؿ كاللاؿأأأأأ

 جمعية رعاية األمومة وال فولة: -
 ى االااا  ي  بةكايا تاتـ ابقكؽ الا أم كالطيؿ  كاتقة  ةةفا الااؿ التك كيا 

ى إطة  قةنكنى كالتخ يايا لتا يؿ الا أم كالطيؿ  كالتك يا ابقكقاـ  كتاةيناـ اف ااة اا بيةتاـ ف
 كا تالى يضاف بقكقاـأ

 جمعية أوال النسائية -
  ك خفع 6910إ  أناة اشتا ع  اايةن فى اة   6919  ى ال  ـ اف تاايااة  ةـ 

إلى الناكض اةلا أم الاب ينيا  كا  تقة  اااتكل تثقيياة كك ياة الايةاى كا  تاة ى  كقخ 
  ى اايؿ الاثةؿ اش كع "تطكي  ب فا النقخم ن بع اةليلؿ فى ان ةز  خخ اف الاش ك ةع اناة 

" ال ل ا تـ اةلبيةظ   ى ب فا النقخم ةب فا ت اثيا ياةف اف ق لاة تكفي  ف ص  اؿ 6991
" ال ل تـ اخ ـ اف 6999انةااا ل لخيخ اف الناة   كاش كع "الق كض اتنة يا الصة  

UNDP قتصةخل ل ا أم  ك ي  ة اف   كاش كع "الضيةفا" ال ل  خؼ إلى ا  تقة  اةلااتكل ا
 الاشة يع التى قصصع ل ا أم كالطيكلا كالشاة أ

 مركز معمومات المرأة وال فل -
  فى إطة  الاشة يع التى قةاع ااة 6997تاا  ةا ةز اتقصص ل ال كاةع كالتكثيؽ 
اةلتلةكف اع الاالااةع الااتاا اب يةن  - اليا   ةيا الطيكلا كاراكاا  بي  ياخؼ الا ةز

إلى اقةاا نظةـ الةت كنى قةص اةلا أم كالطيؿ  يتة  اف ق له الال كاةع  -يايةن كخكليةن كاق 
كالايةنةع بكلااة  إضةفا إلى تنظيـ اللخيخ اف ب قةع النقة  كك   اللاؿ لانةقشا أ ـ القضةية 

 الاتل قا اةلا أم كالطيؿأ
 منظمات معنية بحقوق العمال والمينيين . ب
 جمعية المحامين -6
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 ي  بةكايا تاخؼ إلى ااتق ؿ القضة   كتنايا ااة اع كقخ اع الابةايف   ى انظاا 
 كخ ـ ااتق ؿ القضة أ

 
 رابعًا:  ونس

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 الراب ة ال ونسية لمدفاع عن حقوق االنسان: . أ

فى   ةاكؿ  اليا اف نك اة 6911تلخ كابخم اف الانظاةع البقكقيا التى تاااع  ةـ 
أف يقية كالكطف الل اى  تاخؼ إلى باةيا بقكؽ ا ناةف  كانع ا نتاةةةع التى تنةؿ اف بقكؽ 
الاكاطنيف  كفى   ا الاايؿ تاة   ال ااطا انشطا  خيخم اف أ ااة إصخا  تق ي  انكل  ك قخ 
 خخ اف الاالتا اع  ك لؾ اةلتنايؽ اع الانظاةع  اع الل قا اثؿ الانظاا الل ايا لبقكؽ 

  ناةف  كالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كال  نا ارف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك أا
 شبكة معمومات حقوق االنسان ب ونس: . ب

 ى شاةا تضـ  خم ا خاف   ايا إبخا ة تكن أ كينص   خفاة كنشةطاة بكؿ تلزيز 
 بقكؽ ا ناةف التكناى كب يةتهأ

 منظمة العفو الدولية ب ونس: . ج
ةي ع اف ف كع انظاا الليك الخكليا  ل  تاةـ ابقكؽ ا ناةف   6911تاااع  ةـ 

كالة ضا اللقكاةع التى ت ا ة  ي  رخايا ةةر خاـ  ك ى ار خاؼ التى نظاع اف أ  اة أنشطا 
  خيخم تخ يايا  إضةفا إلى إصخا   خخ اف الخ ااةع كالخك يةعأ

 
 
 المجمس الو نى لمحريات . د

ااخؼ الخفةع  ف ااتق ليا القضة   ك ف البقكؽ  6991كضع الايثةؽ الانظـ له فى 
كالب يةع اللةاا كالي خيا كا ا لا القكانيف الاتل قا ااة  إضةفا إلى الالى نبك إط ؽ ا ا  

 اا كنى ال ألأ
 

 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 كالتى اف أ ااة اة ي ى 

 
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
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 ال ونسية:اال حاد الو نى لممرأة  -
ياخؼ   ا ا تبةخ إلى اقةكاا ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ الا أم فى ةةفا الا ة ع  بي  

 يقكـ اا اك ا اف ارنشطا الاقت يا التى تااـ فى ار تقة  ااكضةع الا أمأ
 جمعية النساء ال ونسيات لمبحوث وال نمية:  -

ى  ا يا التنايا  ااخؼ القيةـ اةلخ ااةع القةصا اخا  الا أم ف 6919أااع  ةـ 
كتش يلاة   ى الاشة ةا اليلةلا فى اقت ؼ ارنشطا  كق ؽ شاةا اتصة ع كاالا ايف الناة  
فى تكن  كاف يقية لتاةخؿ القا اع كالال كاةع  كتنظيـ النخكاع كالخك اع التخ يايا القةصا  

 اع  ك اياة ك  ض الاكاخ ار  ايا التى تتط ؽ لبقكؽ الا أم  إضةفا إلى  خخ اف ا صخا
 فياة يقص اركضةع ا  تاة يا كالاانيا ل ا أمأ

 جمعية أميات  ونس: -
فى إطة  الب ةا اللةلايا لألااةع  بي  تالى إلى البيةظ   ى  6992قةاع  ةـ 

بقكؽ الا أم  كاراكاا  كالطيكلا  كاتقة  ةةفا الااؿ اكا  اصك م ااتق ا أك اةلتلةكف اع 
الخكلا اف أ ؿ ت ايا كتبايف أكضةع الا أم فى اقت ؼ االااةع النيا أك االااةع 

الا ة ع  ةاة تقكـ ال اليا اتنظيـ قكافؿ ل تضةاف كالتك يا  كالاشة ةا فى التظة  اع 
قةاا بي ع التة يـ كالاكانخ الااتخي م لألااةع  كا بت ة ةع الخكليا القةصا اةرا م كالطيؿ  كا 

 كارطيةؿأ
 ية المس دامة:جمعية المرأة من أجل ال نم -

را از خك  الا أم فى كضع ارا  البةةاا  6991 ى انظاا  ي  بةكايا نشنع  ةـ 
اكا  ةةنع الا أم الاااشا التى تلةنى  -اللنص  الاش ل  الاينى  ا قتصةخل -ل تنايا الااتخااا

ةـ اةلناي  اف اليق  كال اؿ أك الا أم الاتل اا  ك لؾ اف ق ؿ إ  ا  الابك  الايخانيا  كا  تا
 الاش ل الاب ى فى إطة   ا يةع التنايا الاب ياأ 

 SOSالجمعية ال ونسية لقرى األ فال  -
اخ كل ا  تاةـ ابقكؽ الطيؿ كباةيتاة  بي  أناة ةيةف ااتشة ل  6916تاااع  ةـ 

لخل الا    ا قتصةخل كا  تاة ى التةاع لألاـ الاتبخم  كقخ أاتطة ع أف تن ز ث   ق ل 
SOS  ن   ك ى  ق يا ارطيةؿ اتكSOS  كق يا ارطيةؿ 6911اقا ع  SOS    اةلاب
 أ6911اا يةنة   SOS  كق يا ارطيةؿ 2006

كالتى تلخ  ضكان ا اقاةن  6911 ة اليا صكع الطيؿك نةؾ  خخ اف الاالااةع ارق ل 
فى ال  نا الل ايا الخاناا لبقكؽ ا ناةف  ك ضكان فى ا تبةخ الاةة اى ل اليةع   ةيا الطيكلا  

كالتى تلخ  ضكان ا اليا الناة   6919  اليا الناة  التكنايةع ل اب  بكؿ التناياكة لؾ 
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البةص ا   ى صيا الا اق  فى  2000 ال اليا التكنايا لبقكؽ الطيؿارف يقيةع  كأقي ان 
الا    ا قتصةخل كا  تاة ى ل اـ الاتبخم كال ااطا ا ف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك   ةاة 
أناة  ضكان االا  ل ا اع الاةة اى لبقكؽ الطيؿ  ك ايلاة االااةع تاخؼ إلى الخفةع  ف 

  يا كتش يلياأأأبقكؽ الينةع الااتاا ااة  كتبايف أكضة اة  ا  ااؿ ثقةفيا كا تاة
 جمعية صوت ال فل: -

ةانظاا  ي  بةكايا تاخؼ إلى الخفةع  ف بقكؽ ارطيةؿ   6911تاااع  ةـ 
كالتك يا ااة  كا   ا  الابك  كالخ ااةع لتبايف أكضة اـ الاليشيا  كالااة اا فى صية ا 

 اليا الايةاةع كالتش يلةع القةصا ااـ  قةصا اش كع ايثةؽ الطيؿ التكناى  ةاة تقكـ ال
 اي خاخ ا اك ا اف ارصخا اع ةقصص ارطيةؿ  كتقة ي   ف أنشطتاةأ

 المنظمة ال ونسية لم ربية واألسرة: -
 ى انظاا  ي  بةكايا  النيا ااتةالا بقكؽ الا أم كارا م  كالااة اا فى تك يا أف اخ 

 ارا م اابخ  ط ؽ الت اياأ
 الجمعية ال ونسية لمدفاع االج ماعى: -

ةانظاا  ي  بةكايا  لتنضـ الخ  لؾ إلى ال  نا الل ايا الخاناا  6919تاااع  ةـ 
لبقكؽ ا ناةف اصيتاة  ضكا ا اقاة  بي  تاتـ اةلخفةع  ف بقكؽ الا أم كالطيؿ كارا م  
كابة اا اافةع ار تاة يا  ك  ةيا ال اانيف  كتا يؿ الانب فيف  ك لؾ اف ق ؿ إقةاا ا اا  

كالةل ا اشةة اـ ا قتصةخيا كا  تاة يا كالاينياأأأ  كا  خاخ خك اع  لخا    ق الينةع اةلا تاع 
 تخ يايا كب قةع تك يا تاخؼ إلى التا يؿ النياى كار تاة ى لاـأ

 
 الجمعية ال ونسية لمنساء الديمقرا يات:  -

ك ى تالى ل خفةع  ف بقكؽ الا أم  كتطكي  القكانيف القةصا  6919ان  تاايااة  ةـ 
ظة  م اللنؼ كالتاييز ضخ ة  كتا يؿ الا أم نيايةن كا تاة يةن كايةايةنأأأ ك اياة  ااة  كالبخ اف

الا أم التى تل ضع  نتاةةةع اة  ك لؾ اف ق ؿ  خخ اف ارنشطا ا اتشة يا  كالقةنكنيا  
 كالتخ يايا  إضةفا إلى ارصخا اع الاقت ياأ

 
 منظمات معنية بحقوق السجناء  . ب
 لمساندة المساجين السياسيين:الجمعية الدولية  -

 ى  اليا تاخؼ فى اراة  إلى الخفةع  ف بقكؽ الالتق يف الايةايف  كالاا كنيف 
 ااا  أ اناـأ
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 الجمعية الدولية لم ضامن مع المع قمين السياسيين -
تالى إلى كض  بخ ل الةا ا  ي  ااخايا ل ا نة   كالخفةع  ف التك ه القةص 

الااة يف الايةاييف  كتلكيضاـ  ف ارض ا  الاةخيا كالالنكيا التى ايصخا   يك تش يلى لةؿ 
 لبقع ااـأ
 الجمعية ال ونسية لمقاومة ال عهيب -

ك ى أيضةن تلاؿ   ى  صخ ا نتاةةةع التى يتل ض لاة الا نة  الايةايكف ك فع 
 الض    ناـ
  ونزيان -

ا نتاةةةع الكاقلا  ى  اليا تالى إلى الخفةع  ف بقكؽ الالتق يف الايةاييف  كفض  
 ضخ الاكاطنيف اتكن  كالخكؿ الل اياأ

 
 جمعيات معنية بحقوق المينيين . ج
 الجمعية ال ونسية لممحامين الشبان: -

لتطكي  اانا الابةاةم اصيا  ةاا  كخ ااا اشةةؿ الابةايف الشاةف  6910أااع فى 
 اصيا قةصاأ

 المرصد الو نى لحرية الصحافة والنشر واإلبداع: -
صخ إلى  صخ القضةية الاتل قا اب يا ال أل كالتلاي  كاراخاع  كانةص م اف يالى الا  

لةة  القكانيف التى تقيخ اف ب يا  تل ضكا  نتاةةةع تقص   ق الب يةع  كاللاؿ   ى تلخيؿ كا 
 ال أل كالتلاي أ

 
 اال حاد العام ال ونسى لمشءل -

كااة خم النقةاييف اشتى ياتاخؼ   ا ا تبةخ البقكؽ النقةايا  كباةيا بقكؽ اللاةؿ  
الااؿ  كتكفي  ا اا  التخ ي  كالتك يا لاـ  إضةفا إلى إصخا  الاطاك ةع كالتى اف أ ااة 

   يخم الشل  ارااك ياأ
 جمعية الصحفيين ال ونسيين: -

 ى انظاا  ي  بةكايا تاتـ فى اراة  اتخ يـ ارا  القةصا ابقكؽ ال أل 
أ اةلاـ خكف قيخ أك ش ط  ككضع إطة  قةنكنى كايةاى  كالتلاي   كبقكؽ الصبيييف فى ااة اا

 يتي  لاـ   ق الب ياأ
 الييئة الو نية لممحامين ال ونسيين: -
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 ى  ينا  ي  بةكايا تالى إلى الكقكؼ ا ةن  الابةايف  كتنايا قخا اتاـ فى الخفةع 
  ف الاكاطنيفأ

 جمعية القضاة ال ونسيين: -
ار  ا اع التى تاة خ فى ااتق ؿ القضة    ى انظاا  ي  بةكايا  تاخؼ إلى اتقة  

 كتنايا قخ اع القضةم  كتلزيز الة فاـأ
 

 خامسًا: الجزائر
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -6
 منظمة العفو الدولية بالجزائر: . أ

  ااخؼ ا  تاةـ ابقكؽ 6919 ى االااا تةالا لانظاا الليك الخكليا  تاااع  ةـ 
ا نتاةةةع الكاقلا اشاناة  فى إطة  القكا خ كارا  الاتالا اانظاا الليك ا ناةف ك صخ 

 الخكليا كالاكاثيؽ الخكليا كالقكانيف الخاق ياأ
 الراب ة الجزائرية لحقوق االنسان: . ب

فى إطة  ا  تاةـ ابقكؽ ا ناةف  لتصا  الخ  لؾ  ضكان  6911تاااع  ةـ 
كالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كا اقاةن اةل  نا ا ف يقيا اةلانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  

لبقكؽ ا ناةف كالشلك أ كتاة     ق ال ااطا أنشطتاة اف ق ؿ  قخ ب قةع ل تخ ي  كتاةخؿ 
 القا اع بكؿ كضع بقكؽ ا ناةف فى اللةلـ كاقة نته اةلكضع فى ال زان أأأأ

 
 
 شبكة معمومات حقوق االنسان بالجزائر: . ج
  ق الشاةا فى ال زان  ياي    ى  اع انكاؿ اقيا ف ك اة اف بي  الةةيةع  ف ع

 كالاقةصخ كالنشةطةعأ
 الراب ة الجزائرية لمدفاع عن حقوق االنسان: . د

  كانضاع الخ ة للضكيا الييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  6917تاااع  ةـ 
 ل ناكض ابقكؽ ارف اخ كالا تاع كالبي كلا خكف انتاةةاةأ

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كاف أ ااة
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
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 جمعية نور: -
ل  تاةـ ابقكؽ الا أم كالطيؿ  اف ق ؿ أنشطا  خيخم اناة   ى  2000تاااع  ةـ 

اايؿ الاثةؿ ارصخا اع الخك يا القةصا التى تنةكلع قضةية اللنؼ ضخ الا أم  ككضع الا أم فى 
الشقصياأأأ  إضةفا إلى ب قةع التك يا الاةخفا لتاةيف الا أم اف ااة اا قةنكف اربكاؿ 

 بقكقاة فى اقت ؼ الا ة عأ
 الجمعية الجزائرية لحماية صحة ال فل -

تالى   ق ال اليا إلى الخفةع  ف بقكؽ ارطيةؿ  كا اقاا اخل ا تاةـ االااةع الخكلا 
 ا اليق ا  اناـأابقكقاـ  كتكفي  ااؿ ال  ةيا الصبيا لاـ  كاصيا قةص

 الجمعية الجزائرية لم نظيم العائمى:  -
أنشنع ةانظاا  ي  بةكايا  ااخؼ الكقكؼ ا ةن  بقكؽ الا أم  كتقخيـ ااؿ ال  ةيا 

 الصبيا لاة  كا  خاخ الا اا  التخ يايا القةصا ااة  ك اياة فى ا ةؿ التنظيـ اللةن ىأ
 جمعية الدفاع ونشر الوعى بحقوق المرأة: -

ال اليا إلى القضة    ى ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ الا أم فى اقت ؼ تالى   ق 
 الا ة عأ
 المؤسسة الجزائرية لحقوق ال فل والمراىق:  -

أنشاف ةانظاا  ي  بةكايا تالى إلى ا  تاةـ ابقكؽ الطيؿ كالشاة   كتا ي اـ 
ككضع القطط رةتاة  الااة اع الةةفيا ل تلةاؿ اع الا تاع  كتطكي  الايةاةع التش يليا  

 ا ات اتي يا القةصا اتا يؿ كتاةيف الطيؿ كالشاة أ
 
 الجمعية الو نية لمدفاع عن حقوق النساء المض يدات: -

قةاع   ق ال اليا ة خ فلؿ   ى ا نتاةةةع التى طةلع بقكؽ الا أم  بي  تالى إلى 
ال اخل  خ ـ الا أم الاضطاخم  كالبي كلا خكف التاييز ضخ ة  ك صخ ةةفا أشةةؿ اللنؼ

 كال ناى كالالنكلأ
 جمعية بنت فا مة نسرمر  -

تاااع ل خفةع  ف بقكؽ الا أم  ك فع الخ ع الك ى لخل الا أم كالا تاع ابقكقاة  
 كااؿ تطكي  ااة اتاةأ

 
 منظمات معنية بحقوق العمال والمينيين . ب
 اال حاد العام لمعمال الجزائريين -
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النقةاييف  كتكفي  ااؿ ال  ةيا الصبيا  ك انظاا  ي  بةكايا تالى ل خفةع  ف 
 كالاانيا كا  تاة يا لاـأ

 
 سادسا: السعودية

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 :1992لجنة الدفاع عن حقوق االنسان بشبو الجزيرة العربية  . أ

 ة ع فى اراة  ة خ فلؿ لااة اةع ار تقة ع كالتاييز التى ياة ااة النظةـ 
ضخ الطةنيا الشيليا  كقخ الع فى إطة  الش يلا ارا ايا كاة يتكافؽ الاة اف الالكخل 

اتيةقيةع خكليا إلى تلزيز ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كتك يا الا تاع شلاةن كبةكاا النةص  ة  كفض  
اةل ةتيف الل ايا  -الااة اةع الا ايا ضخ ة اف ق ؿ إصخا   خخ اف الايةنةع كالتقة ي 

 لتى تكزع   ى  اةع اقت يا ةكاةنؿ ار  ـ اللةلاياأأأأا -كا ن  يزيا
 
 الجمعية الو نية لحقوق االنسان: . ب

لباةيا  2001تاااع ال اليا الكطنيا لبقكؽ ا ناةف  ة اليا كطنيا ااتق ا   ةـ 
بقكؽ ا ناةف كالخفةع  ناة كفقةن لاة تق ق الش يلا ارا ايا كالنظةـ اراةاى ل ا ةا  ككفقةن لاة 

ؽ اف الاكاثيؽ الخكليا اع أبةةـ الش يلا  ةاة تلاؿ ال اليا   ى ا ا ةم بقكؽ ا ناةف يتي
ل اكاطنيف ك ي  الاكاطنيف اخاقؿ الاا ةا كقة  اة  كالتاةخ   ى تنيي  اة ك خ اةلنظةـ اراةاى 
 كالقكانيف الخاق يا ل اا ةا  إضةفا إلى ت قى الشةةكل كتقخيـ اللكف الانةا  اشاناة  كتقخيـ
قةاا النخكاع كالخك اع التخ يايا ال اايا ل فع الخ ع الك ى ابقكؽ  ا قت ابةع لاف ي     كا 

 ا ناةفأ 
 منظمة العفو الدولية بالسعودية: . ج

 ى انظاا  ي  بةكايا تالى إلى البيةظ   ى بقكؽ ا ناةف  ك اياة فياة يقص 
 ا نتاةةةع الكاقلا ت ةق الا نة  كضبةية التل ي أ

 معمومات حقوق االنسان بالسعودية:شبكة  . د
 ى شاةا تضـ  خخان اف الخكؿ اف ايناة الاا ةا الل ايا الالكخياأ كيتانى ف  اة  نةؾ 

 ني  ار خاؼ اللةا ا ل شاةا كياةش  ني  ااةااة تق ياةنأ
 لجنة الحقوق الشرعية: . ه

كالتلةكف ةانظاا  ي  بةكايا  تاخؼ إلى ا  تقة  ابقكؽ ا ناةف   6997أااع  ةـ 
اع الاالااةع الالنيا اف أ ؿ إبخا  ب ةا اف التطكي  التش يلى كالايةاى تةكف أةث  ا ا ةم 
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لبقكؽ ا ناةف فى إطة  الش يلا ا ا ايا كالنظةـ الخاق ى ل ا ةا كاة يتكافؽ اع الش يلا 
 ارا ايا اف اكاثيؽ خكلياأ

 مركز الديمقرا ية وحقوق االنسان: . و
فى إطة  الالى إلى إ  ا  إص بةع  2001تاااع  ةـ   ك انظاا  ي  بةكايا

ايةايا اةلاا ةا  بي  يقتص الا ةز ات ايع الا ل كاةع كالايةنةع بكؿ اربخا  اليكايا 
الاتل قا ابقكؽ ا ناةف  ك صخ اة يتـ اف انتاةةةع ك  ضاة   ى ال أل اللةـ فى شةؿ تقة ي  

اتل قا اةرص   الايةاى كالاية ى اةلاا ةا  كايةنةع صبييا  ةاة ياتـ الا ةز اةلقضةية ال
كالبقكؽ كالب يةع اللةاا  ك اياة ب يا ال أل كالتلاي   كبقكؽ الا أم كارق يةع  إضةفا إلى 

 الالى إلى اقةاا نظةـ قضةنى ااتقؿأ
كيقكـ الا ةز اتنظيـ  خخ اف الانةااةع ةةلاالتا اع  كالاكانخ الااتخي م  كب قةع 

التخ ي  اف أ ؿ ار تقة  اةلك ى اللةـ ت ةق الخياق اطيا كبقكؽ ا ناةف  ك لؾ  التك يا  كا اا 
 اةلتلةكف اع الاالااةع الالنيا خاق يةن كقة  يةنأأأ

 منظمة حقوق االنسان أواًل: . ز
 ى  اليا الكخيا تقتص اةلخفةع  ف بقكؽ ا ناةف اةلاا ةا كفقةن لاةخم الش يلا 

الخاق يا كا ق يايا كالخكليا اف أ ؿ ا  تقة  ابقكؽ ا ناةف  ا ا ايا  كالتلةكف اع الاالااةع 
ك صخ أل انتاةةةع كاقلا ابؽ الاكاطنيف  كتقخيـ الاقت بةع ال زاا لازيخ اف ابت اـ بقكؽ 

 ا ناةفأ
 

 سابعًا: السودان
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 مركز الخر وم لحقوق االنسان وال نمية . أ

ااخؼ ار تاةـ ابقكؽ ا ناةف  كخ ـ ب ةا التنايا اصيا  ةاا  2006تاا   ةـ 
قةاا نخكاع كب قةع نقةيا  إضةفا إلى  صخا اع  كا  كياة   نشةطةع  خيخم تشاؿ إ خاخ تقة ي  كا 
إصخا  ا  ا اايع اا  ا أصكاع  ك لؾ فى إطة   ضكيتاة اشاةا انة ضا ال ؽ  كشاةا 

 ى قتةف ا نة أالا ـ  كالشاةا التكنايا ل قضة    
 المجموعة السودانية لحقوق االنسان:  . ب

نشةطاة فى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف اةلاكخاف   -6991ان   -اة اع   ق ال اليا
 كالكقكؼ أاةـ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ بقكؽ الاكاطنيفأ
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 المنظمة السودانية لحقوق االنسان . ج
لتتكلى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  ك صخ أل ااة اةع تنتقص اف  6911تاااع  ةـ 

قياتاة خاقؿ الخكلا  كا  خاخ الابك  كبا ع التك يا  كقخ ن بع فى اةتاة   ضكيا الانظاا 
الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع 

ا ناةف  كباؿ صيا الا اق  اةل  نا ا ف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك   تاتـ  اشاف بقكؽ
 اةلخفةعأ 6911الانظاا التى أااع 

 شبكة معمومات حقوق االنسان بالسودان: . د
انضاع الاكخاف إلى   ق الشاةا  كيقكـ ف  اة اةلق طكـ ا اع اة يصخ   ف بقكؽ 

خفةع  ف ب يا التلاي  كال أل  كب يا تخاكؿ ارناةف فى انطقا الش ؽ اركاط كأف يقية  كال
 الال كاةع  كا   ا  الخك اع التخ يايا ااخؼ نش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف فى أكاةط الاكخانييف

 مركز الدراسات السودانية . ه
ل ااة اا فى إقةاا ا تاع خياق اطى يقـك   ى التاةا  كابت اـ بقكؽ  6996أنشئ  ةـ 

 ا اف ارنشطا أ ااة إ  ا  الخ ااةع  كتكثيؽ الال كاةع  ا ناةف  بي  ياةش  الا ةز ا اك 
قةاا النخكاع كب قةع النقة  لانةقشا أكضةع بقكؽ ا ناةف  صخا  الخك يةع كالنش اع  كا  كا 

 اةلاكخافأ
 
 
 المنظمة السودانية لحقوق االنسان بالقاىرة . و

اظةلـ تاةش   ا اة اف القة  م  كأااع ااخؼ  صخ الال كاةع كالايةنةع القةصا ا
الاكخانييف خاقؿ الاكخاف كقة  ه  كالكقكؼ ا ةن  اف انتاةع بقكقاـ فى إطة  أبةةـ الاكاثيؽ 

 الخكليا  كااةخم  خـ التاييز   ى أل أاة   كاال شةؿأ
 جماعة المساليات . ز

تاة    ا اة اف القة  م  ل خفةع  ف بقكؽ ا ناةف  ك صخ ا نتاةةةع الا تةاا اف 
 الاا با أك الا طا ضخ بقكؽ ارف اخ كالا تاعأقاؿ  خخ اف ال اة ةع 

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كاف أ ااة
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 مجموعة نساء الجنوب لمسالم: -
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 ى االااا  ي  بةكايا تالى إلى تلزيز اشة ةا الا أم فى  ا يا صنع الق ا  ك اياة 
تاايااة أ  نع انيتةباة   ى ااةخ م الا ـ  ةـ  فى القضةية التى تقصاة    اةن ااناة ان 

 أ6991
 مركز أم درمان لدراسات المرأة: -

ياخؼ الا ةز إلى خ ـ نضةؿ الا أم الاكخانيا راتلةخم بقكقاة  كا   ا  الخ ااةع 
ال زاا بكؿ كضلاة البةلى  ك لؾ اف ق ؿ إقةاا أنشطا فة يا  كا اا   ا يا كتل يايا  

صخا  الاطاك ةع ك  الخ ااةع  كتقخيـ الاشك م   اياة فياة يقص قضةية الناة  ال  نةع كا 
 كضبةية الب   كاللنؼأ

 جمعية النساء الخيرات: -
ل  تاةـ كالخفةع  ف بقكؽ الا أم  كاللاؿ  6916 ى انظاا  ي  بةكايا تاااع  ةـ 

فى اقت ؼ   ى تبايف أكضةع الا أم الاكخانيا  كااة ختاة فى البصكؿ   ى بقكقاة كب يةتاة 
 الا ة عأ
 مركز سممى ل مكين المرأة: -

 ك ا ةز ياخؼ فى اراة  إلى تلزيز كتاةيف الا أم اف بقكقاة   ى اقت ؼ 
ارصلخم  كتبقيؽ الااةكام اليلةلا ايف ال نايف  اف ق ؿ ا اا  تخ يايا كا   ا  خ ااةع كابك  

اةةنيا تطكي قأ    ايا بكؿ كضع الا أم فى الاكاخف كا 
 
 
 منظمات معنية بحقوق العمال  . ب
 اال حاد العام لنقابات عمال السودان -

ي  ى   ا ا تبةخ البقكؽ النقةايا اةلاكخاف  كيلاؿ   ى ار تقة  اااتكل النقةاةع  
 كتبايف أكضة اةأ

 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين والمعهبين . ج
 المجموعة السودانية لضحايا ال عهيب -

إلى انةص م ضبةية التل ي  كأا  ـ  كالكقكؼ أاةـ  ى انظاا  ي  بةكايا تالى 
ايةاةع التل ي   كتقكـ فى   ا الصخخ ا اع الايةنةع كالال كاةع  ف ضبةية التل ي   كاللاؿ 
  ى تكفي  الاينا الانةااا لاـ  ك اياة الاةف كالااةؿ كالاش    إضةفا إلى إقةاا الخك اع 

قةاا ال بي ع الت فيايا ل تقييؼ  ف ضبةية التل ي  ك كياـ  التخ يايا كالا اا  التا ي يا  كا 
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كأقي ان  تقكـ الا اك ا انش  التقة ي  كارصخ اع الخك يا الةةشيا لكضع بقكؽ ارناةف  كقةصا 
 ضبةية التل ي  اةلاكخافأ

 المنظمة السودانية لضحايا ال عهيب -
ي  الكاقلا ا نخف بي  يقع اق  ة ال نياى  لتنة ض أبخا  التل  6991تاااع  ةـ 

ابؽ الاكخانييف فى ا يطةنية كالاكخاف  ااة أتة  لاة ا نتاة  للخخ اف الاالااةع  اثؿ الشاةا 
 الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع اشاف بقكؽ ا ناةفأ

 
 ثامنًا: عمان

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 شبكة معمومات حقوق االنسان: -

الشاةاأ ك  يق ا ف  اة فى الا طنا  ف أ خاؼ ا طنا  اةف إبخل أ ضة    ق 
 كااة اع ب ةا الي كع ارق ل القط يا ل شاةاأ

 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 جمعية المرأة العمانية: . أ

 ى االااا  ي  بةكايا  تقتص اةلخفةع  ف بقكؽ الا أم  ك صخ أكضةع الا أم 
اة اف البصكؿ   ى بقكقاة فى اللاةنيا  كفض  ا نتاةةةع التى تتل ض لاة  ك لؾ لتاةين

 اقت ؼ الا ة عأ
 جمعية ال دخل المبكر لأل فال هوى االح ياجات الخاصة: . ب

 ى  اليا تالى إلى تقخيـ الا اا  ال زاا لتةطيا ابتية ةع الالةقييف  اكا  ةةنع 
  ق ا بتية ةع ا تاة يا أك    يا أك ثقةفياأأأ  كتاةيف ارطيةؿ اصيا  ةاا  كالالةقيف 

صيا قةصا  اف ا لتبةؽ اةلاخا    نخ ا كغ اف الاةخاا  كتكفي  الااؿ ال زاا لتبخل ا
 ار ةقةع الاقت قاأ

 
  اسعًا: سوريا

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 جمعية حقوق االنسان السورية: . أ

ليشاخ تااي    ق ال اليا التى تالى إلى تلزيز كنش  كالخفةع  ف  2006 ة   ةـ 
بقكؽ ا ناةف  كالتنايؽ اع  ي  ة اف الاالااةع الااتاا اةلشاف  اته   ى الااتكل الخاق ى 
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أك ا ق ياى أك الخكلى لاقةكاا ةةفا أشةةؿ التاييز كا نتاةةةع الكاقلا ضخ بقكؽ ا ناةف 
 ك اياة ا  تخا اع الصايكنيا   ى بقكؽ الشل  الي اطينىأ

اف ارنشطا  فى اقخاتاة تخشيف ا ةز لخ ااةع  كفى   ا ارطة  قةاع ال اليا الخخ
صخا   خخ اف التقة ي  كالايةنةع كالاطاك ةع القةصا اا ا الشاف رط ع  بقكؽ ا ناةف  كا 
ال أل اللةـ   ياة  إضةفا إلى اتقة  ا   ا اع القةنكنيا كالايةايا الااةنا ل بي كلا خكف كقكع 

خخ اف الابةض اع كالنخكاع كك   اللاؿ انتاةؾ لبقكؽ ا ناةف    كم   ى تنظيـ  
 الاتقصصا فى ا ة ع بقكؽ ا ناةفأ

 مركز دمشق لمدراسات النظرية والحقوق المدنية: . ب
 ك  اة م  ف  ينا ابثيا كفة يا ااتق ا  يالى إلى الخفةع  ف البقكؽ كالب يةع 

اقتصةخياأأأ  كيتانى الا ةز اللةاا كاراةايا اكا  ةةنع ايةايا أك ا تاة يا أك ثقةفيا اك 
إقةاا ا اا    ايا تشتاؿ   ى خ ااةع كأابة   كلقة اع فة يا ةةلنخكاع كالاالتا اع اةلتلةكف 

 اع الاالااةع ارق لأ
 المنظمة العربية لحقوق االنسان بسوريا: . ج

لتةكف ف  ة ل انظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف فى  2001 ى انظاا  ي  بةكايا أااع 
إلى باةيا بقكؽ ا ناةف اةلتلةكف كالتنايؽ اع الاالااةع ارق ل  ااتنةخان إلى  خاشؽ  كتاخؼ

 الاكاثيؽ الخكليا الاا اا اشاف بقكؽ ا ناةفأأ
 
 
 شبكة معمومات حقوق االنسان: . د

تلخ اك ية إبخل الخكؿ الل ايا ار ضة  فى   ق الشاةا التى تنص  أ خافاة كأقكالاة 
ةلبقكؽ كالب يةع اللةاا الايةايا كالاخنيا كا قتصةخيا كأفلةلاة   ى ال صخ كالتك يا ا

 كا  تاة يا كالثقةفياأ
 
 سوريا الحرة "صوت المدونين األحرار": . ه

تالى إلى الانةخام اتكفي  الااؿ كاراةةنيةع الخا اا لق ؽ بيةم اخنيا ب م  تبةفظ   ى 
 بقكؽ ا ناةف فى إطة  الخاتك  كالقةنكف كالاكاثيؽ الخكلياأ

 
 المجنة السورية لحقوق االنسان: . و
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ةاينا بقكقيا  تالى   ق ال  نا ل خفةع  ف بقكؽ الاكاطف الاك ل  ك صخ ا نتاةةةع 
قةاا  الكاقلا ضخ بقكقه كةشياة ل  أل الل ـ  اف ق ؿ إصخا  الابك  كالخ ااةع كالتقة ي   كا 

 ب قةع التك يا اشاف بقكؽ ا ناةفأ
 والمصالحة بسوريا: المجمس الو نى لمحقيقة والعدالة . ز

 ك  اة م  ف انظاا  ي  بةكايا  تتق  اف ف ناة اق ان لاة  تالى إلى  صخ 
ا نتاةةةع التى يتل ض لاة الاكاطف الاك ل  كالكقكؼ ا ةن  اف انتاةع بقكقاـ  كالضةط 

   ى الا طا اف أ ؿ تكفي  ازيخ اف البقكؽ كالب يةع الاخنيا كا قتصةخياأ
ةؾ االااةع  ي  بةكايا أق ل النيا ابقكؽ ا ناةف  اناة إضةفا إلى اة ااؽ  ن

  ى اايؿ الاثةؿ ل نا الخفةع  ف البقكؽ كالب يةع كالتى ا تاع اةراة  ابؽ التلاي   
كالا    الكطنى ل لخالا كالاصةلبا الاتق  اف ف ناة اق ان له  كل نا الخفةع  ف الب يةع 

 كبقكؽ ا ناةفأ
 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كاف أ ااة
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 نساء سوريا: -

 ك  اة م  ف اش كع ااتقا ى ياخؼ إلى  صخ أكضةع الا أم الاك يا  كالخفةع  ف 
 بقكقاة  كالبي كلا خكف التاييز ضخ الا أم كالطيؿأ

 
 اال حاد النسائى السورى: -

تا يؿ الا أم كتاةيناة اف ةانظاا  ي  بةكايا  تالى إلى  6911تاا    ا ا تبةخ  ةـ 
البصكؿ   ى بقكقاة  ك صخ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ ة  كالضةط   ى اتق ل الق ا  

 ر  ا  إص بةع ايةايا كتش يليا تطك  اف بقكؽ الا أمأ
 
 منظمات معنية بحقوق األقميات: . ب
 مؤسسة دعم األكراد: -

إلى التلةكف اع ةةفا تتق    ق الاالااا اف الاا ةا الاتبخم اق ان لاة  بي  تاخؼ 
ارط اؼ الاك يا البةكايا ك ي  البةكايا اف أ ؿ تبايف أكضةع ارة اخ  كا  طةناـ بقكقاـ 
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الايةايا كا  تاة يا كا قتصةخيا  كاتقة  ةةفا الااؿ اف أ ؿ تاةيناـ اف البصكؿ   ى   ق 
 البقكؽأ

 مركز ياسا  -
االاةنية   2007ةنكنيا  تاا   ةـ كيط ؽ   يه الا ةز الة خل ل خ ااةع كا اتشة اع الق

ل خفةع  ف بقكؽ الة خ اكا  فى الكطف أك فى الاا    كتقخيـ الا اا  كالااة خاع التى تاة خ 
   ى خا اـ فى الا تاع الاك لأ

 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين والمعهبين . ج
 لجان الدفاع عن الحريات الديمقرا ية وحقوق االنسان: -

تخ ك إلى تطايؽ ااةخم الخياق اطيا  كاللاؿ   ى إط ؽ ا ا    ى ا اك ا اف ال  ةف
التق ى ال أل كا  تقةخ  كالكقكؼ أاةـ ايةاةع ا  تقةؿ التلايى  كااةنخم ضبةية التل ي  

 كار تقةؿ اشتى الط ؽأ
 
 لجنة الم ابعة فى قضايا المع قمين والمنفيين ومحرومى الجنسية: -

كتب يؿ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ بقكؽ ا ناةف ااك ية  تقتص   ق ال  نا ا صخ كخ ااا 
كاصيا قةصا اتةالا ك صخ قضةية الالتق يف تلايية  كاب كاى ال نايا  كالانيييف اف ق ؿ 
الكقكؼ ا ةنااـ  كتقخيـ الااة خاع ال زاا لاـ راتلةخم بقكقاـ  كابةكلا تا ي اـ ل نخاةا اع 

 الا تاعأ
 
 

 عاشرا: العراق
  م بمجال حقوق االنسان بصفة عامةمنظمات  ي -1
 جمعية حقوق االنسان ببابل: . أ

إث  اقكط نظةـ صخاـ بايف  اقيةخم  خخ اف الابةايف  بي  قةاع  2001أااع 
الخخ اف النشةطةع   ى الااتكل الخاق ى ةشيع اف ق لاة  ف ا نتاةةةع التى كقلع أثنة  

 ا  الاش خم  كتيةقـ اشة ا اليق أبةـ صخاـ بايف  فى اقخاتاة الاقةا  ال اة يا  كار
 جمعية حقوق االنسان: . ب

  ااخؼ نش  كتلايـ ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كتاييخ الشل  الي اطينى 6910أااع  ةـ 
فى بؽ تق ي  اصي ق  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا كالقضةنيا ل اكاطنيف ال يف تنتاؾ بقكقاـ  



545 

 

اع كالخك اع التخ يايا  كتقخيـ الاقت بةع بكؿ كت قى الشةةكل كاتةالتاة  إضةفا إلى  قخ النخك 
ارص بةع ال زاا لباةيا بقكؽ ا ناةف  كأقي ان تقكـ ال اليا اتشةيؿ ل ةف لتقصى البقةنؽ 

 اشاف انتاةةةع بقكؽ ا ناةفأ
 الشبكة العربية لثقافة حقوق االنسان وال نمية: . ج

ثقةفا بقكؽ ا ناةف    ك ى تاتـ انش  كتلزيز كالخفةع  ف 2002ان  تاايااة فى 
كاكا اا أل انتاةؾ ي بؽ ااة  ك لؾ اف ق ؿ أنشطا اقت يا تتـ اةلتلةكف كالتنايؽ اع ال اةع 

انظاةع بقكؽ اناةف   اقيا  كتتاتع الضكيا الانظاا  7الااتاا  قةصا كأف الشاةا تضـ 
 الل ايا لبقكؽ ا ناةفأ

 فيرس حقوق االنسان: . د
الاقةليةع الخكليا لبقكؽ ا ناةف إاتنةخان إلى تقة ي  تقتص   ق الاالااا ا صخ 

 كخ ااةع   اقيا ك ي    اقياأ
 مجموعة حقوق االنسان العراقية . ه

تاخؼ فى اراة  إلى إ خاخ الابك  كالخ ااةع ال زاا اشاف بقكؽ ا ناةف اةلل اؽ  
  اياة فياة يقص قضةية الل ؽ كال  نيف الل اقييف ااقت ؼ خكؿ اللةلـأ

 ز بابل لحقوق االنسان وال  ور المدنىمرك . و
يقكـ اانشطا اقت يا لتلزيز ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كالااة اا فى الضةط ل بصكؿ   ى 

 ازيخ اف الب يةع اللةاا كاراةايا خاقؿ الا تاع الل اقىأ
 
 
 
 مبادرة بحث القانون االنسانى الدولى بالعراق: . ز

ةع الايخانيا التى تتل ؽ اةلقةنكف ا ناةنى تالى   ق الااةخ م إلى إ  ا  الابك  كالخ اا
 الخكلى  كاخل تطايؽ الل اؽ لهأ

 مركز ال ربية من أجل السالم . ح
 ك ا ةز اتقصص اةلخفةع  ف بقكؽ ارف اخ كالا تاع  قةصا فى ظؿ ا بت ؿ 

 ارا يةىأ
 لجنة الدفاع عن حقوق االنسان: .  

كتلايـ ثقةفا ابت اـ بقكؽ لتتانى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  كنش   6911أااع  ةـ 
صخا  التقة ي  كالابك   كتاةخؿ القا اع اع الاالااةع  ا ناةف اف ق ؿ ارنشطا التناكيا كا 

 الالنيا ابقكؽ ا ناةف خكليةنأ
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 شبكة معمومات حقوق االنسان: . ي
يتاتع الل اؽ الضكيا   ق الشاةا التى تلنى أاةاة ات ايع شتى الةتةاةع الاتل قا 

فى انطقا الش ؽ اركاط كأف يقية  كالخفةع  ف ب يا التلاي  كال أل  كب يا  ابقكؽ ارناةف
 تخاكؿ الال كاةع  كا   ا  الخك اع التخ يايا لتبايف بةلا الك ى اللةـ ابقكؽ ا ناةف كب يةتهأ

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كاف أ ااة
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 العراقية: حالف حقوق المرأة  -

يالى   ا التبةلؼ إلى التاثي    ى صةنع الق ا  اف أ ؿ تبقيؽ الااةكام كتةةفكأ 
الي ص ايف ال نايف  اف ق ؿ إقةاا خكلا القةنكف التى تاااع   ى خاتك   ل صاةا 

   اةنياأ
 منظمة حرية المرأة:  -

الا ة ع   ى أيضةن انظاا تالى إلى تبقيؽ الااةكام ايف ال نايف فى اقت ؼ 
 كالبي كلا خكف أل ااة اةع تاييز اف أل نكعأ

 منظمات معنية بحقوق العمال والمينيين . ب
 الجمعية العراقية لمدفاع عن حقوق الصحفيين -

ل الى فى ات ةق تلزيز ب يا الصبةفا  كالكقكؼ ا ةن  قةخم ال أل  2001تاااع  ةـ 
 اف صبيييف كةتة أأأ أاةـ أل انتاةؾ قخ يكا ااـأ

 اال حاد العام لنقابات العمال بالعراق -
يالى   ا ا تبةخ إلى الخفةع  ف بقكؽ النقةاييف  كتاةيف النقةاةع اف ااة اا خك  ة 

 التناكل كا  تاة ى كا قتصةخل ل  تقة  اا ضةناةأ
 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين وضحايا ال عهيب واألقميات . ج
 مشروع  عداد الضحايا العراقيين: -

  ا الاش كع   ى تا يؿ بة ع الكفةم   ا  التل ي   كاصيا قةصا الاتكفيف يقكـ 
 أ2001  ا  اللنؼ ال ل يشاخق الةزك ارا يةى  ةـ 

 مشروع حقوق االنسان الكردى: -
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ة خ فلؿ   ى   انـ اراةخم ال اة يا كانتاةةةع بقكؽ ا ناةف ضخ  6992تاا   ةـ 
ي اف كاك ية يالى الاش كع إلى  صخ ك أأأ  الاةاؽ كا تبةخ الاكفيتى ارة اخ فى الل اؽ كت ةية كا 

 البصكؿ   ى بقكقاـ التى فقخك ةأ ىا نتاةةةع التى تل ض لاة ارة اخ  كااة ختاـ ف
 

 حادى عشر: فمس ين
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 ا حاد الجمعيات األىمية العربية "ا جاه": . أ

 ةـ  - اليةع اا  ا كلخياة أقخايا انتيف   ى ارقؿ اف - اايةن تاا    ا ا تبةخ
  ةةيةف ي اى إلى التشايؾ كالتنايؽ ايف االااةع اللاؿ ار  ى اةلكطف الل اى اصيا 6991

 ةاا كاي اطيف اصيا قةصا  رقةاا ا اا  تك يا كتخ ي  بكؿ الةنةم الي اطينيف فى ظؿ 
 ا بت ؿأ

التكاصؿ اع الاالااةع الخاق يا كارق يايا كتبقيقةن لا ا الاخؼ  الى ا تبةخ إلى 
كالخكليا  اع الص ا  كاةتا  اناة   ى صيا  ضك االا  اةلانا  ارك كاتكاطى ل انظاةع 
 ي  البةكايا  كااتشة ا اةراـ الاتبخم  كفى الاية تة يا اللةلايا ل انتخل ا  تاة ى اللةلاى  

ع الايةايا ارا اني يا  ك ضكيا ل نا ك نةاا ل نا الخفةع  ف الب يةع لاكا اا الا بقة
فى االتا اع  خم  ةةف اف  -ةضيؼ أك انظـ -انة ضا القخاا الاخنيا  ةاة شة ؾ ا تبةخ
  كاالتا  التكاصؿ الل اى ايف االااةع 2006أ ااة الاالتا  الل اى لاةةفبا اللنص يا 

 أاةلقة  م  كتنايؽ انتخل  الاة  ال اليةع الل ايا 2002الا تاع الاخنى 
ة لؾ فقخ نظـ ا تبةخ نشةطةع أق ل اناة تنظيـ  خخ اف الخك اع التخ يايا القةصا 
ات ايز اخ ايف كا  خاخ الةكاخ  ل اطةلاا ابقكؽ الي اطينيف  إضةفا إلى إصخا  ا  ا فص يا 
خا م الاكقع القةص اة تبةخ   ى ا نت نع ةاخام ل تية ؿ ايف اقت ؼ  تااى "قضةية  اليا"  كا 

صخا  ايثةؽ ااى اايثةؽ ارق قيةع  ةـ ال اةع ال  2001النيا اب ية كاق ياية كخكلية  كا 
 -ال ل يلخ التكقيع   يه ش طةن ل نضاةـ إلى ا تبةخ -ااشة ةا ال اليةع الانضاا ل تبةخ

 ك لؾ لل ض القيـ الاانيا كا ناةنيا الا زاا لاة  كال اةلا كالاخؼ ال ل يلاؿ اف أ  هأ
 نية لمراقبة حقوق االنسان:المجموعة الفمس ي . ب

 6991ةنتي ا طايليا لت خل أكضةع بقكؽ ا ناةف اي اطيف  أااع الا اك ا  ةـ 
 -نةشطيف - الاة  نقةاةع -ةتة  -صبيييف -  ى يخ ا اك ا اف النق  الي اطينيا "نكا 

يؽ   ةؿ خيفأأأ"  التى يتكزع انتاةال ة اة ايف فت  كباة  ك ي  اةأ كتلاؿ الا اك ا   ى تكث
 اة يقع اف انتاةةةع اكا  اف قاؿ ا طةع ا بت ؿ ا ا اني ى أك الا طةع الي اطينيا  اتاةأ
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كانط قةن اف   ا الاخؼ قةاع الا اك ا اتخشيف أف ع كل ةف لاة ة ليةع ل تنيي   ك ى 
كبخم ال صخ التى تقتص اتكثيؽ كاتةالا اة يقع اف انتاةةةع  كخان م ار  ـ التى تقتص 

 ؽ اع كبخم ال صخ كتقـك ايصخا  ا  ا ال قي  الشا ياأاةلتناي
 مركز غزة لمحقوق والقانون:  . ج

ك ك يالى إلى باةيا كتلزيز بقكؽ ا ناةف كايةخم القةنكف  6917ان  تخشينه فى 
كااتق ؿ القضة   ك ك اة يتض  اف ق ؿ التقة ي  الانكيا الصةخ م  نه  ة لؾ فاك  ضك 

 كالال كاةع اشاف بقكؽ ا ناةفأاةلشاةا الل ايا ل تكثيؽ 
 حممة  عميم حقوق االنسان: . د

اف قاؿ  خخ اف الاالااةع اللةا ا فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةف  6991 ى با ا أااع 
ك ى ا ةز الال كاةع الي اطينى لبقكؽ ا ناةف  كالا اك ا الي اطينيا لانظاا الليك الخكليا  

 اةفأكاالااا البؽ  ااخؼ نش  كتلزيز ثقةفا بقكؽ ا ن
 مركز رسالة الحقوق . ه

 ك االااا  ي  بةكايا تاخؼ إلى  اع كبيظ كت  اا كنش  الت ا  القةنكنى 
الي اطينى  كاللاؿ   ى تطكي  كتلزيز ااةخم اللخالا كايةخم القةنكف  إضةفا إلى تقخيـ 

انا  الااة خاع القةنكنيا ل اكاطنيف فى القضةية القةصا ابقكؽ ا ناةف  كنش  الااةخم الاتل قا 
اللنؼ  كا  طة  الاااشيف بقكقاـ ةةلا أم كالطيؿ  كتبقيؽ بخم الاا ايف  كابت اـ ارخيةف 

 ارق لأ
 الجمعة الفمس ينية لحماية حقوق االنسان والبيئة: . و

ل صخ ا نتاةةةع الكاقلا اشاف بقكؽ ا ناةف كالاينا  ك ك الاخؼ  6990أااع فى 
اتى   ى  أااة إصخا  خك يا شا يا تااى ابقكؽ ال ل قةخ ة إلى القيةـ الخخ اف ارنشطا ي

 ا ناةف  إضةفا إلى  خخ اف التقة ي  الخك يا الاااةق اػ"خان م الصنكا "  ك ي  ة اف ارصخا اعأ
 المركز الفمس ينى لحقوق االنسان: . ز

ةاينا ااتق ا تتاتع اصيا  6997اتق ان اف  زم اق ان له  فقخ تـ تااي  الا ةز  ةـ 
لخل الا    ا قتصةخل كا  تاة ى التةاع ل اـ الاتبخم  ك ضكيا ل نا  ااتشة يا قةصا

البقكقييف الخكليا ا نيؼ  كالشاةا ارك كاتكايطا لبقكؽ ا ناةف  ك ك يلاؿ   ى تلزيز 
 كباةيا بقكؽ ا ناةف فى ضك  الالةيي  الخكليا الاق  مأ

ارااك يا كاليص يا كالانكيا  كيقكـ الا ةز الخخ اف الااةـ اناة إصخا  التقة ي  الخك يا
القةصا ابقكؽ ا ناةف اي اطيف اصيا  ةاا ك زم اصيا قةصا  كتقخيـ ا اتشة اع القةنكنيا 

 الااةنا لاف ي يخ  إضةفا إلى إ خاخ الابك  كالخ ااةع الاتل قا ااكضةع بقكؽ ا ناةف اةزمأ
 كيتةكف الا ةز اف  خخ اف الكبخاع    ى الك ه التةلى 
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 اب  الايخانى  تقتص اةلبصكؿ   ى الال كاةع ال زاا بكؿ كبخم ال
 انتاةةةع بقكؽ ا ناةف  اف ق ؿ ف يؽ اف الاةبثيف الايخانييفأ

   الكبخم القةنكنيا  تضـ ف يقةن اف الابةايف لتقخيـ ا اتشة اع القةنكنيا ا ةنةن
 ةاة تقـك اةلتاثيؿ القةنكنى أاةـ الابةةـ فى  خخ اف القضةيةأ

 كي  الخياق اطيا   ى كبخم ت اى إلى تلزيز ااةخم الخياق اطيا كتنايا كبخم تط
قخ اع الا تاع الاخنى كفقة لااخأ ايةخم القةنكف  اف ق ؿ إ خاخ ا اك ا اف الخ ااةع 

 كا ابة  كتنظيـ النخكاع الاتل قا ابقكؽ ا ناةفأ
  البقكؽ كبخم البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا  تالى إلى التاةيخ   ى أ ايا

ا قتصةخيا كا  تاة يا  اف ق ؿ إ  ا   خخ اف الخ ااةع كالابك  كالنخكاع كتكفي  قة خم 
ل ايةنةع  تتنةكؿ كاقع   ق البقكؽ فى ف اطيف اصيا  ةاا كفى الضيا الة ايا كقطةع  زم 
اصيا قةصا  إضةفا إلى ا ا لا التش يلةع الصةخ م  ف الا طا التنيي يا  اع الل قا 

 ية ابؿ ا  تاةـأاةلقضة
  كبخم بقكؽ الا أم  تاخؼ إلى تقخيـ الااة خاع القةنكنيا ل اينةع الااتاا

اقضةية الا أم  إضةفا إلى الب ص   ى تقصيص ا اا  تك يا ل ا أم الي اطينيا  كا  خاخ 
 الخ ااةع كالابك  الاتل قا اا ا الشافأ

  اللاؿ ال اايا لق ؽ كبخم التخ ي   تقكـ الكبخم اتنظيـ الخك اع التخ يايا كك   
ااةبا اف الك ى اشاف ابت اـ كتلزيز بقكؽ ا ناةف  بي  تاتاخؼ  خخا اف الينةع ك ى 

 الشاة   كالنشطة   كالابةايف  كار  اييفأأأأ
  الاةتاا   ى اةتاا قةنكنيا اتقصصا اةلقضةية الاتل قا ابقكؽ ا ناةف

 ك ي  ة اف الخ ااةع الل ايا كار ناياأ كالخياق اطيا  كقضةية الص اع الل اى ا ا اني ى 
 مركز القدس لمحقوق االج ماعية واالق صادية:  . ح

ةاالااا  -اااةخ م اف  خخ اف الابةاييف كالنةشطيف -تاا  الا ةز 6991فى أكاق  
بقكقيا اتقصصا فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةف ااخينا القخ  الابت ا  كياخؼ إلى  صخ ةةفا 

تقة  ال ـز اشاف التصليخ القةنكنى اشةةؿ ا نتاةةةع  ا ا اني يا ت ةق اخينا القخ  كاكاطنياة  كا 
 كالايةاى ضخ ايةاةع  خـ الانةزؿ كالايةاةع الض يايا الاتق م ضخ الي اطينيفأأأأ

كيلخ الا ةز  ضكان فة  ن فى  خخ اف الاالااةع اناة   ى اايؿ الاثةؿ  ا نت ؼ 
ةلؼ ل خفةع  ف القخ   كالتبةلؼ اف أ ؿ اب   كيةع الاقخاى ضخ  خـ الانةزؿ  كالتب

 الاكاطنيف  كالتبةلؼ اف أ ؿ التل يـ  كل نا الخفةع  ف ار اضى الاصةخ مأأأأ
 مركز القدس لمديمقرا ية وحقوق االنسان: .  
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تاا  اااةخ م اف  خخ اف الابةايف كالنشطة  كالاثقييف  ة خ فلؿ ل نتاةةةع التى 
نيا اف قاؿ ا طةع ا بت ؿ  بي   خؼ إلى تلزيز الك ى اااةخم تشاخ ة ار اضى الي اطي

الخياق اطيا كايةخم القةنكف  كا  خاخ الاشة يع القةنكنيا كالايةاةع ال زاا لا ا الة ض  ك صخ اة 
يتـ اف انتاةةةع اشاف الاكاطنيف  كلا ا يقكـ الا ةز الخم أنشطا ياتى فى اقخاتاة إ خاخ 

الاتل قا ا  انـ بقكؽ ا ناةف  كا  خاخ كنش   -ايؽ اع ال اةع الااتاااةلتن -الخ ةكل القضةنيا
 التقة ي  كالخ ااةع كتنظيـ النخكاع كال قة اع القةصا اا ا الشافأ

 مركز الميزان لحقوق االنسان: . ي
يتق  الا ةز اف اقيـ ال  نيف اق ان له  بي  أا  ر اةؿ قكا خ القةنكف الخكلى فياة 

يا كتاةيف الي اطينييف اف ااة اا بقكقاـ كاصيا قةصا بؽ تق ي  يقص ار اضى الي اطين
الاصي   ك لؾ فى إطة  الب ص الخانـ   ى تلزيز ابت اـ ثقةفا بقكؽ ا ناةف كالانة  

 الخياق اطىأ
 كياة   الا ةز أنشطا اقت يا اف ق ؿ كبخاته الاقت قا  

 ةةةع تقع اشاف كبخم الاب  الايخانى  كالتى تقتص اا اقاا كتكثيؽ أل انتا
 بقكؽ ا ناةفأ

  كبختى التخ ي  كا تصةؿ الا تالى  بي  تاليةف إلى نش  الك ى ابقكؽ
ا ناةف اف ق ؿ ا اا  تخ يايا تاتاخؼ اللةا يف فى ا ةؿ التل يـ  كالصبا  كط    

 كالنشطة   كال  نيفأأأأ
 ع بقكؽ كبخم الااة خم القةنكنيا  تقتص اةاتقاةؿ الشةةكل القةصا اةنتاةةة

ا ناةف ةتخاي  الانةزؿ  كالتل ي  اةلا كف  كالانع اف الاي أأأ  إضةفا إلى القيةـ اا ا لا 
 ااكخاع القكانيف الي اطينياأ

  كبخم الااة خم الينيا  تقكـ اي خاخ ارابة  كالتقة ي  بكؿ اركضةع ا  تاة يا
 اةلا طا الي اطينياأكا قتصةخيا كالثقةفيا اقطةع  زم  كتب يؿ الاكازنا القةصا 

  الاةتاا  اق  ة اقيـ ال  نيف  كتضـ اللخيخ اف الةت  كالا ا ع القةصا
 ابقكؽ ا ناةف كالاكضك ةع  اع الص اأ

كاف نةبيا أق ل  انضـ الا ةز للضكيا اف الاالااةع  اناة  الشاةا ارك كاتكايطا 
يا كالثقةفيا  كشاةا بقكؽ ار ض لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا الخكليا ل بقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة 

كالاةف  كانت ؼ اف أ ؿ النزا ا كالااةن ا "أاةف"  كشاةا الش ؽ اركاط ك نك  اف يقية لانع 
ااتقخاـ ارطيةؿ ة نكخ  كالشاةا ا ق يايا ل بخ اف انتشة  ا ا با الصةي م  كالشاةا اللةلايا 

اشاف ار اضى  6162اراف  لانة ضا التل ي   كا اك ا اللاؿ القةصا اق ا  ا   
 الي اطينيا الابت اأ 
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 مؤسسة الحق: . ك
ل  تاةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  فى إطة   ضكيتاة  6919 ى االااا نشاع ان  

ا  نا البقكقييف الخكليا  كالشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع اشاف بقكؽ ا ناةف  كبص ع 
 كا  تاة ى التةاع ل اـ الاتبخمأ  ى صيا الا اق  فى الا    ا قتصةخل 

 مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق االنسان: . ل
ةاالااا أ  يا  اايا إلى خ ـ ارا ل كالا نة  الي اطينييف   6992تاااع  ةـ 

كاكا اا ايةاةع ا  تقةؿ التلايى  كضاةف ا  ا  ابةةاةع  ةخلا  كالضةط اف أ ؿ اف 
 ق ؿ ا اا   خيخم  ةةف اف أ ااة  قكانيف تضاف بقكؽ ا ناةف  ك لؾ اف

  ا نةا  الخ ـ القةنكنى  تقخيـ الااة خاع كا اتشة اع القةنكنيا  كالتاثيؿ أاةـ
الابةةـ تطك ية  إضةفا إلى  فع الخ ةكل ضخ ا طةع ا بت ؿ اشاف ااة اةع التل ي   

 الا كفأ كتنظيـ زية اع خك يا ل التق يف الل   كالي اطينييف كاتةالا أكضة اـ خاقؿ
  ا نةا  تكثيؽ قضةية الالتق يف  تكثيؽ أ خاخ ارا ل كتة يا كأاةةف ا تقةلاـ

 كالاخم التى قضك ة اةلا كفأأأ
  ا نةا  الضةط كالانةص م  تنظيـ با ع تك يا كتشةيؿ تةتؿ اف الخا ايف

 لقضةية ارا ل الي اطينيف  كق ؽ ا تاع اخنى فلةؿأ
 خا  اللةا يف اةلاالااا  كنش  الك ى ايف ا نةا  التك يا كالتخ ي   تقكيا أ

 ال اة ي  اشاف القةنكف الخكلى لبقكؽ ا ناةفأ
 المؤسسة العربية لحقوق االنسان: . م

ل  تاةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  ك صخ اة يبخ  اف انتاةةةع اشاناة   6919أااع 
صخا  الخك يةع   كالخ ااةعأأأأاف ق ؿ أنشطا  خيخم تاث ع فى إ  ا  اللخيخ اف ال قة اع كا 

 الييئة الفمس ينية المس قمة لحقوق الموا ن: . ن
  كتبخخع 6991  كاة اع نشةطاة 6991انة    ى ا اكـ  نةاى تاااع الاينا  ةـ 

ااةااة فى اتةالا كضاةف ا ا ةم بقكؽ ا ناةف فى التش يلةع كالقكانيف كارنظاا كالاالااةع 
إقةاا خكلا ف اطينيا ااتق ا ت ا ى بقكؽ الي اطينيا  بي  تنط ؽ الاينا اف  اليا ايةخ ة 

 ا ناةف كايةخم القةنكفأ 
 كل اينا رليةع/ ا اا   اؿ تبقؽ اف ق لاة  ةيةتاة  اف أ ااة 

  ا نةا  ال صخ كالااة لا كالتثقيؼ  ياة   أنشطا  صخ اخل ابت اـ ا طةع الخكلا
إضةفا إلى تك يا الاكاطنيف لبقكؽ ا ناةف  كاصخا  التقة ي  كالايةنةع القةصا اال انتاةؾ  

 كالينةع الااتاا اثقةفا بقكؽ ا ناةفأ
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  ا نةا  الةل ا الشةةكل  اف ق له يتـ ت قى الشةةكل كابةكلا اتقة  ا   ا اع
 ال زاا اشاناةأ

  ا نةا  تاةيف الاالااا اف الاشة ةا اةل كااط البقكقيا   خفه التش يع   ى
 ب يا ك  ايا كخكلياأا نضاةـ فى شةؿ انت فةع كتبةليةع ا

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2

 كاف أ ااة
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل  . أ
 الحركة العالمية لمدفاع عن األ فال بفمس ين: -

ةي ع اف الب ةا اللةلايا ل خفةع  ف بقكؽ الطيؿ  كشة ةع  6992تاااع الب ةا  ةـ 
الخكلى ل ب ةا اللةلايا ل خفةع  ف ارطيةؿ  ةاة فى  خخ اف الاالااةع الخكليا  اثؿ  ا نت ؼ 

بظيع اصيا ااتشة  لخل الا    ا قتصةخل كا  تاة ى اةراـ الاتبخم  كاليكنيايؼ  
 كاليناةك  كالا    ارك كاىأ

كتاخؼ الب ةا إلى اتةالا بقكؽ ارطيةؿ  كصخ ا نتاةةةع الاتل قا ااـ  إضةفا إلى 
يـ با ع التك يا لتاةيف ارطيةؿ اف ااة اا بقكقاـ  كاقت ا  تقخيـ القخاةع القةنكنيا كتنظ

الايةاةع كالتش يلةع ال زاا لا ا الة ض  ك ك اة أاتخ ى تقصيص كبخاع الينا لقخاا 
   ق ار خاؼ  ك ى 

   كبخم الااة خاع القةنكنيا  تقتص اةلخفةع  ف بقكؽ ارطيةؿ الي اطينيف
ارطيةؿ الالتق يف أاةـ الابةةـ  ك اياة الابةةـ اللاة يا كتقخيـ القخاةع القةنكنيا  كاثكؿ 

ارا اني يا  كاتةالا أكضة اـ خاقؿ الا كف  كالتنايؽ اع الا طةع الي اطينيا لتشةيؿ نظةـ 
 قضةنى اكبخ يبةفظ كيبتـ  بقكؽ ارطيةؿأ

  كبخم التكثيؽ  كتقتص كبخ ة اتكثيؽ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ بقكؽ ارطيةؿ
 قاؿ الا طةع الي اطينيا أك ا طةع ا بت ؿأاكا  اف 
  كبخم الاب  كالتلانا الخكليا  تقتص ايصخا  ارابة  كالخ ااةع كالتقة ي  القةصا

ااكضةع بقكؽ ارطيةؿ  كالتكاصؿ اع  اةع اقت يا   ى ااتكيةع  خيخم ل ضةط اف أ ؿ 
 إ طة  ارطيةؿ بقكقاـأ

 شطا اقت يا تاتاخؼ  فع خ  ا ك ى كبخم التخ ي  كالتيليؿ الا تالى  تاة   أن
ارطيةؿ ابقكقاـ  كتطكي  ااة اتاـ  كتش يلاـ   ى التية ؿ اع الا تاع اف بكلاـ  ك لؾ 

 لتلايؽ فاـ الا تالةع ابقكؽ الطيؿأ
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 مركز الدراسات النسوية: -
صخا  نش اع كتقةي  اقاة يا 6919تاا  الا ةز  ةـ    ر  ا  خ ااةع ايخانيا كا 

 الي اطينيا  كا بتية ةع القةصا ااة  كاشتاؿ الا ةز   ى  خخ اف الكبخاع  تقص كاقع الا أم
  اةتاا الا ةز  ك ى اةتاا ناكيا اتقصصا فى اقتنة  الةت  كالخ ااةع الاتل قا

 اقضةية الا أمأ
  كبخم التثقيؼ الناكل  تلنى ايقةاا النخكاع كالانةااةع لبشخ التاييخ ال ـز لانةص م

 الا أم الي اطينيا
إضةفا إلى  لؾ  يباؿ الا ةز صيا  ضك ا اق  اةلا    ا قتصةخل كا  تاة ى 

 التةاع ل اـ الاتبخم  ك ضكيا  خخ اف الاالااةع ا ق يايا كالخكلياأ
 مركز مصادر ال فولة المبكرة: -

لخ ـ كتطكي  قطةع الطيكلا الااة م اي اطيف   6917 ك االااا ت اكيا تاااع فى 
 كق ؽ اينا ت اكيا يتـ تنشنا الطيؿ فياة  ااةنيةن ك  نيةن كا تاة يةن اصك م ا يااأ 

 منظمة المرأة الفمس ينية: -
 ى اف الانظاةع الاةخفا ل ناكض اةلا أم الل ايا كالي اطينيا  كنش  الك ى القةص 

 ت اـ بقكؽ الا أمأاةب
  اقم شؤون المرأة: -

 ك تبةلؼ يضـ  خخا اف الانظاةع كالا اةز كالنةشطيف كالنةشطةع الااتايف اشنكف 
  كبةز   ى قة خم  اة ي يا ضقاا  قةصا كأف أ خافه تةاف فى 6992الا أم  تاا   ةـ 

  ك اياة البؽ فى تيليؿ إاةةنيةع الا أم كتاةيناة اف البصكؿ   ى بقكقاة الاخنيا كالايةايا
التلاي   كتلايؽ فاـ الا تاع لخك  الا أم  كفاـ الا أم ر ايا الا تاع الاخنى ك خكل ا نضاةـ 

 إليهأ
كيالى الطةقـ إلى تبقيؽ   ق ار خاؼ   ى أ ض الكاقع اف ق ؿ إقةاا ا اا  تخ يايا 

صخا  صبييا  "صكع الناة " ا تيف كنخكاع بكؿ القضةية الاتل قا اشنكف الا أم كتاةيناة  كا 
 شا يةنأ

 مركز المرأة لإلرشاد القانونى:  -
ااخينا القخ   ااخؼ الااة اا فى تطكي  الايةاةع كالتش يلةع  6996تاا   ةـ 

القةصا اةلا أم  كتطكي  كانة  القخا اع الاالاايا  اكا  ال اايا أك الشلايا  لتاةيف الا أم اف 
   الا ةز فى تبقيقاة  كبصؿ اااااة   ى اللخيخ البصكؿ   ى بقكقاة  ك ى ار خاؼ التى ن
 اف ال كانز اللةلايا اف االااةع اقت ياأ
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 منظمات معنية بحقوق األسرى والالجئين . ب
 صندوق العون القانونى لالسرى الفمس ينين: -

لتقخيـ  2001إ تاةاةن ابقكؽ ارا ل كالالتق يف  فقخ تاا    ا الصنخكؽ  ةـ 
 كاتةالا أكضة اـ خاقؿ الالتق عأالااة خاع القةنكنيا لاـ  

 مؤسسة مانديال لشئون المع قمين: -
ةانظاا  ي  بةكايا  6990فى إطة  ا  تاةـ ابقكؽ الالتق يف  أنشنع   ق الاالااا 

اااةخ م اف  خخ اف الابةايف كارطاة  الااتايف اا ا الشاف  لتاة    خخا اف ارنشطا ةي  ا  
 كالتل يايا كالبيةتيا ل التق يفأالابك  كتقخيـ الااة خاع الطايا 

 نادى األسير الفمس ينى: -
  ياتـ فى اراة  ااتةالا بقكؽ 6991 ك  اة م  ف نةخل ا تاة ى شلاى تاا   ةـ 

ارا ل الي اطينيف كالل   خاقؿ الا كف ا ا اني يا  بي  ينط ؽ النةخل اف  اةلا ايةخ ة 
تك   اتةالتاـ كالتصخل رل انتاةؾ تلايى ا تاة  ارا ل اةلا كف ا ا اني يا أا ل ب    ي

لبقكقاـ  كاتقة  ا   ا اع القةنكنيا كالايةايا ال زاا ل ف اا  ناـ اةلتنايؽ اع ال اةع 
 الااتااأ

كاف  نة تقكـ ال اليا الخخ اف ارنشطا تتبصؿ فى تنظيـ الااي اع كا  تصةاةع 
صخا  اللخيخ اف رثة م ال أل اللةـ بكؿ قضةية ارا ل  ك قخ الاالتا   اع كالنخكاع البقكقيا  كا 

 الخ ااةع كالتقة ي  الاكثقا ركضةع ارا ل  إضةفا إلى إقةاا خك اع تخ يايا لألا ل الاب  يفأ
 المركز الفمس ينى لمصادر حقوق الموا نة والالجئين "بديل": -

ااخؼ الااة اا فى تشةيؿ الك ى الي اطينى اقضةية ال  نيف   6991تاا   ةـ 
كباةيا الي اطينيف اف الايةاةع ارا اني يا التلاييا  كتلانا ال أل اللةـ لا ا الشاف  كلتبقيؽ 

   ق ار خاؼ ضـ الا ةز كبختيف 
   كبخم با ا الخفةع  ف بقكؽ ال  نيف  تب ص الكبخم   ى خ ـ  كيا ال  نيف

قةاا النخكاع كالخك اع  التخ يايا ككضع الا اا  ار  ايا كخ ـ الااةخ اع القةصا اا ا ارا   كا 
 بكؿ   ق القضياأ

  اةل ةا الل ايا  -كبخم ارابة  كالال كاةع  تالى   ق الكبخم إلى نش  ارابة
 ل فع خ  ا الك ى اشاف قضةية ال  نيفأ -كا ن  يزيا
إضةفا إلى اة ااؽ  يصخ  الا ةز خك يتيف اتقصصتيف اقضةية ال  نيف ك اة   يخم  
 اةل ةا الل ايا  ك  يخم الا خؿ اةل ةا ا ن  يزياأ بؽ اللكخم
 الييئة الفمس ينية لحماية حقوق الالجئين: -
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كاتق ع اف  زم اق ان االقتةن لاة اااةخ م اف ا اك ا نةشطيف ف اطينيف   2002تاااع 
ااخؼ إ خاخ الابك  كالخ ااةع  كتقخيـ القخاةع ا ناةنيا كا  تاة يا كا قتصةخيا ل  نيف  

خ يـ أكاص  الت ااط ايف ال  نيف  كتنايا قخا اتاـ التثقيييا كالتل يايا  كلتبقيؽ   ق ار خاؼ كت
 تضـ الاينا الكبخاع التةليا 

  كبخم الابك  كالخ ااةع  تقتص ايصخا  النش اع كالتقة ي  الاتل قا اقضةية
 ال  نيفأ
 االااةع الالنيا كبخم ا تصةؿ كالل قةع الخكليا  تقتص اتنايؽ الل قةع اع ال

   ى الااتكل الخاق ى كا ق ياى كالخكلىأ
  كبخم الشالكف ارخا يا كالاةليا  تقتص ا اـ الايةاةع كارش اؼ   ى كاتةالا

تنيي  ة  كا  خاخ لكان  النظةـ الاةلى كارخا ل  كاتةالا ب ةا اللاؿ اليكايا كا  خاخ التقة ي  
 القةصا ااةأ
 اي خاخ الاشة يع اانيا كالااتقا يا القةصا اةلكبخم   كبخم الاشة يع  تقكـ   ق الكبخم

 كتاكيقاة كتنيي  ة كالتاكيؽ اع ال اةع الاقتصا كالالنياأ
  كبخم ار  ـ  اانكلا  ف التكاصؿ اع كاةنؿ ار  ـ الاقت قا  كتنظيـ الاالتا اع

 كالانةااةع كك   اللاؿأ
   الشاةا ا لةت كنيا القةصا كبخم تةنكلك ية الال كاةع  تقتص ايخا م كتطكي

 اةلاينا  كصيةنا أ ازم الةكاايكت  ااةأ
  كبخم التخ ي   تاتـ ايقةاا الخك اع التخ يايا التى تقطط لاة الايناأ 
  حالف حق العودة إلى فمس ين: -

 ك تبةلؼ يلاؿ فى انةطؽ  خيخم اخكؿ اللةلـ اف أ ؿ  فع خ  ا الك ى ابقكؽ 
ال اكخ ار  ايا فى   ا القصكص  إضةفا إلى تقخيـ الااة خاع ال  نيف الي اطينيف  كتلانا 

 ا ناةنيا ال زاا ل  نيف ك لؾ اةلتنظيـ اع الاالااةع الالنيا
 مركز الالجئين والش ات الفمس ينى "شمل": -

 ك ا ةز ثقةفى ابثى ياخؼ إلى  فع الخؿ الك ى اللةـ ابقكؽ كاشةةؿ ال  نيف 
 الي اطينيفأ 
 ا ال عهيب: مركز  أىيل ضحاي -

أنشئ فى اراة  اف أ ؿ تقخيـ القخاةع النيايا كا  تاة يا كالتل يايا كالطايا 
 ل ضبةية ك ةن تاـ فى قضةية اللنؼ كالتل ي أ

 منظمة أنبر إلغاثة الالجئين: -



556 

 

تاخؼ الانظاا إلى تطكي  أكضةع ال  نيف كاصيا قةصا فى الضيا كقطةع  زم 
ع االااةع اقت يا ةةلاخا   كال ةالةع كالانش ع الصبيا كار خف كلانةف  ك لؾ اةلتلةكف ا

 كالا خيةعأأأأ
 
 منظمات معنية بحقوق فئات أخرى . ج
 مركز الديمقرا ية وحقوق العمال -

لتلزيز بقكؽ اللاةؿ اف ق ؿ تلزيز الاية يـ الخياق اطيا كثقةفا بقكؽ  6991تاا  
 ا ناةف اةلا تاعأ

 العربية باسرائيل:مركز عدالة لحماية حقوق األقمية  -
  ااخؼ الخفةع  ف البقكؽ 6991ةا ةز قةنكنى كانظاا بقكقيا تاا    ا الا ةز  ةـ 

الاخنيا كالايةايا كا  تاة يا كالثقةفيا كالخينياأأأ لل   إا انيؿ  ك فع قضةية أاةـ الابةةـ 
ار خاخ لخك اع كال أل اللةـ بكؿ انتاةؾ بقكقاـ  كتقخيـ اللكف كا اتشة اع القةنكنيا لاـ  ك 

تخ يايا لينةع اقت يا بكؿ   ا الشاف  إضةفا إلى إصخا   خخ اف التقة ي  كالخك يةع اثؿ 
 الا  ا القةنكنيا"أ -الا نة  الايةايكف -"بقكؽ الا أم فى الابةةـ الش  يا

 برنامق ال أىيل ال ابع لجمعية الشبان المسيحية بالقدس: -
تية ةع القةصا  إضةفا إلى الااةـ الاتل قا يالى لتكفي  ا اا  تا ي يا ل كل ا ب

 اةر شةخ النياى كا  تاة ى كالاانى  كتكفي  الا افؽ الا ازم لاـأ
 

 ثانى عشر: الكويت
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 الجمعية الكوي ية لحقوق االنسان: . أ

ا ناةف  لتاة    خخا اف ارنشطا الخا اا لبقكؽ  6992تاااع ال اليا فى 
كانضاع للخخ اف الاالااةع ارق يايا كالخكليا ةةلانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا 

 الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةفأ
 شبكة معمومات حقوق االنسان: . ب

انق طع الةكيع فى   ق الشاةا اياةنة اناة اا اا ار خاؼ التى تتانة ة  ك خكل 
 فلةؿ التى تقكـ ااة فى اايؿ تبايف أكضةع بقكؽ ا ناةف فى ارقطة  الل اياأالااة اةع كار

 منظمة العفو الدويمة بالكويت: . ج
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تلاؿ ةي ع اف انظاا الليك الخكليا  كتاخؼ إلى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  ك صخ أل 
لةة  اللقكاةع ال تى تتنةفى انتاةةةع تطةؿ الب يةع اللةاا  كتالى إلى ارف اا  ف الا نة   كا 

اع بقكؽ ا ناةف ةةر خاـ  إضةفا إلى إقةاا الا اا  القةصا ا فع الك ى اللةـ ابقكؽ 
 ا ناةفأ

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 الجمعية الثقافية االج ماعية النسائية: -

 لت قيا بقكؽ الا أم كاتةالا قضةية ةأ 6911أااع ال اليا  ةـ 
 الجمعية الكوي ية ل قدم ال فولة العربية: -

اف أ ؿ تطكي  أكضةع الطيؿ الل اى  اف ق ؿ تقخيـ الااة خاع  6910تاااع  ةـ 
الت اكيا كالل ايا كالتب ي يا كالتقنياأأأأ  قةصا فى الا ة ع التى لـ ت ؽ ا تاةاة ةةفية اف قاؿ 

 البةكاةع الل اياأ
 منظمات معنية بحقوق المع قمين . ب
 ة ضحايا ال عهيب واالع قال ال عسفى: جمعي -

ة خ فلؿ ل ت ةكزاع القةصا ا اةز أاف الخكلا ضخ الاكاطنيف  فقخ أااع ال اليا 
ااخؼ البي كلا ضخ بخكثاة  كاتقة  ا   ا اع ال زاا لإلف اا  ف الالتق يف  كالا بقا  2001

قةاا ا اا  قةصا ل تا يؿ الالتق يف نياية القةنكنيا ل اتلاييف اف  نةص  أاف الخكلا  كا 
 كا تاة يةنأأأأ

 الجمعية الكوي ية لمدفاع عن ضحايا الحرب: -
 ى انظاا  ي  بةكايا تالى إلى الخفةع  ف بقكؽ ارا ل كضبةية الب    كتقخيـ 
الا اا  كالااة خاع الاةخيا كاللينيا كالنيايا كا  تاة يا كالقةنكنيا اف أ ؿ البصكؿ   ى 

 ـ فى الا تاعأبقكقاـ كا  ةخم إنخاة ا
 المجنة الو نية لشؤون األسرى والمفقودين: -

  كبص ع   ى صيا الا اق  فى ال  نا الل ايا الخاناا 6996تاااع ال  نا  ةـ 
لبقكؽ ا ناةف  ك ى تاتـ ابقكؽ ارا ل  كتتاع الال كاةع القةصا ااـ كتقخيـ الااة خاع 

 قةصا اةلايقكخيفأال زاا لإلف اا  ناـ  إضةفا إلى كضع قة خم ايةنةع 
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 ثالث عشر: لبنان
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 الجمعية المبنانية لحقوق االنسان:  . أ

  كانضاع للخخ اف الةيةنةع ا ق يايا كالخكليا ةةلانظاا الل ايا 6917تاااع  ةـ 
اةل  نا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كاةتااع صيا الا اق  

الخاناا لبقكؽ ا نيةف  كتاخؼ ال اليا إلى التك يا اااةخم بقكؽ ا ناةف  ك صخ أل نكع اف 
ا نتاةةةع يقع فى شاناة  كالالى ت ةق ا ا ةم بقكؽ الا أم كارق يةع كالاااشيف فى إطة  انيةف 

 اع الل قاأقةنكنى كقضةنى ااتقؿ يبةفظ   ى بقكؽ ا ناةف اةلتلةكف اع الاالااةع  
 
 
 مؤسسة حقوق االنسان والعمل االنسانى بمبنان: . ب

تلاؿ   ى نش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كتلزيز الك ى اللةـ ااة فى لانةف كالش ؽ اركاط  
ك صخ بة ع ا نتاةؾ  كتب يؿ ارطة  القةنكنى ال انةنى فى ابةكلا تطكي ق ليةكف أةث  قكم   ى 

 صليخ ضاةف ابت اـ بقكؽ ا ناةفأ
 جمعية عدل . ج

 ى االااا  ي  بةكايا تلاؿ   ى الخفةع  ف بقكؽ ارف اخ  كالب يةع اللةاا 
 كاراةايا  كتلايؽ الياـ الا تالى لقضةية بقكؽ ا ناةف كأ ايتاةأ

 برنامق شباب لبنان الواحد: . د
 ك االااا  ي  بةكايا تاتـ ااقت ؼ القضةية القةصا ابقكؽ ا ناةف  كتلزيز ة فى 

 ةنىأالا تاع ال ان
 مشروع  وق لحقوق االنسان: . ه

ك ك ياخؼ إلى ت ايا الا تاع   ى بقكؽ ا ناةف ك اياة  6991ان  تااياه  ةـ 
بقكؽ ال  نيف كالا أم كارطيةؿ  ك ك الاخؼ ال ل الى الاش كع فى ااي ه إلى التنايؽ اع 

كالاخ التنايا  اةع أق ل ةة ت ةق اللةلاى ل ط اا الاايبييف  كا    ةنةن  الش ؽ اركاط  
كت ايا الةاة   كال  نا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كا ةز القة  م لبقكؽ ا ناةفأأأ  ةاة يصخ  
الاش كع نش م فص يا تااى "تكؽ لبقكؽ ا ناةف" اةل ةا ا ن  يزيا  كنش م "ليةع ثقةفيا" التى 

 تصخ  ا تيف اةلاناأأأأ
 معيد حقوق االنسان بنقابة المحامين:  . و
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ا اتقصصا انقةاا الابةايف  ي أاه نقي  الابةايف  كيخي ق أبخ أةث  أ ضة  أقيـ ةاين
خ ـ ثقةفا بقكؽ ا ناةف فى إطة  الاكاثيؽ  النقةاا ةية م كقا مأ كاصيا  ةاا يالى الالاخ إلى

الخكليا كالتش يلةع الخاق يا  اف ق ؿ تنظيـ خك اع تخ يايا اتقصصا ل ابةايف فى ا ةؿ 
يخ   الابةاى   ى رليةع تطايؽ الالة خاع الخكليا الاتل قا ابقكؽ بقكؽ ا ناةف  بي  

ا ناةف  قةصا فياة يتل ؽ اةلتقةضى  ة لؾ يقكـ الالاخ انش  تقة ي  بكؿ بقكؽ ا ناةف  
 كا  خاخ اشة يع القكانيف التى تتكافؽ كااةخم بقكؽ ا ناةف كتطك  اف كضلاة البةلى 

 وحقوق االنسان: مؤسسة جوزيف ولور مءيزل لمديمقرا ية . ز
ااخؼ نش  كتطكي  ارخايةع كالخ ااةع القةصا ا كزيؼ كلك   6991تاااع  ةـ 

اةيزيؿ الال كفيف اة  تاةـ ابقكؽ ا ناةف كالخياق اطيا فى لانةف اصيا قةصا كالكطف الل اى 
 اصيا  ةااأ
 
 مؤسسة رينيو معوه:  . ح

تاع الاخنى  كتخ يـ ااخؼ الااة اا فى الناكض اةلا  6996 ى انظاا تاااع  ةـ 
قضةية التنايا ا  تاة يا كا قتصةخيا كال ييياأأأ    اةن ااناة لـ تقتص    ى اللاؿ الخاق ى فقط 
اؿ ااتخع الاالااا اا اةز ة الي  يا إلى اللاؿ فى الك يةع الاتبخم ارا يةيا لخ ـ الاشة يع 

تاثؿ فى اشة يع قةصا ااةةفبا ال انةنيا ااة  ك ى تاة   ا لؾ  خم أنشطا خاق يا كقة  يا ت
تشةيؿ ارطيةؿ  كتطكي  ااة اع الشاة   ك فع ااتكل الك ى اللةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف 

 كالخياق اطياأأأأ
 جمعية حقوق االنسان بال  مييز:  .  

تقكـ   ق ال اليا اةتقة  ةةفا الكاةنؿ الااةنا اف أ ؿ الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  
نيا  كتقخيـ الاقت بةع التش يليا القةصا اكضع بقكؽ ا ناةف  كتقخيـ ا اتشة اع القةنك 

 كالقضة    ى ةةفا أشةةؿ التاييزأ
 مركز حقوق الناس "مركز االعداد لالعنف سابقا": . ي

إلى الخفةع  ف بقكؽ ارف اخ كال اة ةع   6919ياخؼ   ا الا ةز ال ل تاا   ةـ 
فا أشةةله  ةاة يالى الا ةز إلى  قخ النخكاع ك اياة البؽ فى التلاي   كنا  اللنؼ كالتاييز اةة

كالاالتا اع كالخك اع التخ يايا  كتقخيـ ا اتشة اع القةنكنيا  كخ ـ ار اةؿ اراخا يا القةصا 
 ابقكؽ ا ناةف  كت  اا كتاليؼ ارخايةع كالخ ااةع الاتل قا ااكضةع بقكؽ ا ناةف فى لانةف

 بمبنان:مم قى الييئات اإلنسانية غير الحكومية  . ك
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اا ؼ التنايؽ  6911  ى ال  ـ اف إصخا  ق ا  التااي  أثنة  الب   ار  يا ال انةنيا 
    ا اةرضةفا إلى 6996اف أ ؿ إ ةثا كتا يؿ ضبةية الب    إ  أنه اخأ النشةط فى 

ا تاةاةع اق ل اتل قا اةلا أم كالطيؿ كتا يؿ الالةقيف كال  نيف  ك لؾ فى إطة  التلةكف 
يؽ اع  اةع أق ل  كاناة الا    الخكلى ل كةة ع التطك يا كالشاةا الل ايا ل انظاةع كالتنا

  ي  البةكايا كالشاةا ارك كاتكاطيا لبقكؽ ا ناةف التى يتاتع الا تقى الضكيتاةأ
 أره البشر:  . ل

 ى انظاا  ي  بةكايا تاتـ اا ة ع بقكؽ ا ناةف  كالخفع اتطكي  ة لألاةـ   ى 
 كالااتكيةع ةةفا ارصلخم

 
إضةفا إلى اةااؽ   نةؾ االااةع أق ل النيا اقضةية بقكؽ ا ناةف  ةب ةا بقكؽ 
ا ناةف التى  ةزع ا تاةااة   ى ب يا اللاؿ الاخنى  كانظاا بقكؽ  كاالااا بقكؽ ا ناةف 
كالبؽ ا ناةنى  ك اليا باةيا بقكؽ ا ناةف  كا ةز اي كع لبقكؽ ا ناةف  كال اليا 

لبقكؽ ا ناةف  كل نا بقكؽ ا ناةف كالب يةع اللةاا  كا ؾ ارابة   ف بقكؽ الاش قيا 
ا ناةف اة يا البقكؽ  ةالا ال ك  القخ   كا ةز بقكؽ ا ناةف فى  ةالا ال نةف  كالانظاا 
الشاةايا ل خفةع  ف البقكؽ كالب يةع  ك ينا تنايؽ ال اليةع ار  يا اللةا ا فى الت الةع 

 تى تلاؿ فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةف أيضةنأالي اطينيا كال
 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل  . أ
 ال جمع الديمقرا ى لممرأة المبنانية:  -

أنشئ   ا الت اع فى اراة  اف أ ؿ إزالا القيكخ كالالكقةع التى تقؼ أاةـ تنيي  
ضخ الا أم  ك اياة فى ا ةؿ البصكؿ   ى التش يلةع كالايةاةع الخكليا الانة ضا ل تاييز 

 بقكقاة الايةايا كا  تاة ياأأأأ
 المجنة الو نية لم ابعة قضايا المرأة فيما بعد بيكين: -

ل تنايؽ اع الانظاةع  ي  البةكايا الااتاا اقضةية الا أم اف  6991تاااع  ةـ 
التكاصؿ ايف الناة    ى أ ؿ تلزيز اشة ةتاة فى اقت ؼ ا ة ع البيةم خكف تاييز  كتلزيز 

كتكالع  6991الااتكل الاب ى أك ا ق يايى أك الخكلى  ك خي  اةل ة  أنه أ يخ تشةي اة  ةـ 
 لتشاؿ الاالااةع كالنقةاةع كالاينةع كارف اخأ

 ا حاد حماية األحداث: -
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ي ةخ   ك انظاا  ي  بةكايا  تاخؼ فى اراة  إلى الخفةع  ف بقكؽ الطيؿ  كا 
ل طيؿ ال انةنى لةى يناك ناكان ا ياةن  كااة خم ارطيةؿ  ي  القةخ يف   ى  الانةف الانةا 

 ا نخاةا فى الا تاع  كتقخيـ الااة خاع ا قتصةخيا كا  تاة يا لاـأ
 المجمس المبنانى لمكافحة العنف ضد المرأة:  -

ااي كع  ااخؼ فض  ااة اةع اللنؼ ضخ  6991 ك انظاا  ي  بةكايا تاااع 
الى فى ات ةق إي ةخ اينا قةنكنيا كا تاة يا كايةايا تاةف الا أم اف البصكؿ   ى الا أم  كال

بقكقاة  كااتبخا  قةنكف لت  يـ اللنؼ ضخ ة  إضةفا إلى الةة  كتلخيؿ القكانيف التى تايز ضخ 
 الا أمأ

 الييئة المبنانية لمناىضة العنف ضد المرأة: -
ك اياة قكانيف  -/ إلةة  القكانيفل تك يا ابقكؽ الا أم  كتلخيؿ 6911تاااع  ةـ 

التى تايز ضخ الا أم    ى أف تبؿ اب اة قكانيف أق ل تاةف الا أم اف  -اربكاؿ الشقصيا
 ااة اا بقكقاةأ

 اال حاد المبنانى لرعاية ال فل: -
ةي ع اف ف كع ا تبةخ الخكلى ل  ةيا الطيؿ   6919 ك االااا قي يا تاااع  ةـ 

ايؽ اتيةقيا الطيؿ الخكليا  كايثةؽ بقكؽ الطيؿ الل اى  ك ي  ة اف بي  ياخؼ ا تبةخ إلى تط
ا تيةقيةع الخكليا  ةاة يالى ارتبةخ إلى إ  ا  الابك  كالخ ااةع  كت ايز اشة يع القكانيف 

 القةصا ابقكؽ الطيؿ  كالتبضي  لخك اع تخ يايا كك    اؿ قةصا ابةضنةع ارطيةؿأ
 وق ال فل: جمع الييئات األىمية من أجل حق -

يضـ  خخا اف ال اليةع ار  يا كال  ةف الاتقصصا فى الت ايا كالصبا كالتك ياأأأ  
  ااخؼ التك يا اةتيةقيةع بقكؽ الطيؿ  كخ ااا القكانيف ال انةنيا ل تاةخ اف 6996تاا   ةـ 

 التزاااة ابقكؽ الطيؿ  كالتنايؽ اع اقت ؼ ال اةع رقةاا ا لاةف ارطيةؿأ
 ال فل المبنانى:جمعية دار  -

ااك   الا اكـ  قـ  6911  كبةزع   ى ا ت اؼ البةكاا  ةـ 6911أنشنع  ةـ 
  ك ى تاخؼ إلى ا  تاةـ اةرطيةؿ  كاصيا قةصا الطيؿ ال ل نشا فى أا م تلةنى 1112

اشةةؿ ا تاة يا كاقتصةخيا كت اكيا  كالااة اا فى تا يؿ ارطيةؿ كتاايف ناك ـ  ك لؾ اف 
النشةطةع الت اكيا  كبص  ارطيةؿ ال يف يلةنكف اف اشةةؿ تقص التبةقاـ ق ؿ تكفي  

 اةلاخا    كااة ختاـ   ى خقكلاة  كالبي كلا خكف انب اؼ ارطيةؿأأأأ
 : SOSجمعية قرى األ فال  -
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ا  ةيا ارطيةؿ اليتةاى كالاش خيف خاقؿ  6911تقتص   ق ال اليا التى تاااع  ةـ 
 أSOSق ل 

 االنسان: شبكة مراقبة حقوق -
تضـ  خخان اف الانظاةع  ي  البةكايا الالنيا اا اقاا بقكؽ الا أم  كالبي كلا خكف 

 ااة اةع التاييز ضخ ةأ
 كفى عنف واس ءالل: -

  اااةخ م اف ا اك ا اف النةشطةع فى 2007 ى  اليا أ  يا لانةنيا  تاااع  ةـ 
  ى ك كخ ا تاع قةؿ اف  ا ةؿ بقكؽ ا ناةف  ك لؾ اف أ ؿ إقةاا ارنشطا التى تاة خ

اللنؼ كا اتة ؿ  كاللاؿ   ى ايقةؼ ةةفا أشةةؿ التاييز ضخ الا أم كارطيةؿ  كااتبخا  
 الاشة يع الايةايا كالقةنكنيا التى تاةف الا أم اف البصكؿ   ى بقكقاةأ

 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين . ب
 حركة صوليدا: -

 ف بقكؽ ال انةنييف الالتق يف فى اك ية   ى ب ةا  تلاؿ اف ف ناة  تاخؼ إلى الخفةع
 اشةؿ تلايىأ

 مركز  أىيل ضحايا معسكر الخيام: -
ياخؼ إلى تبايف اركضةع الصبيا كا  تاة يا كالتل يايا كالاانيا ل نة يف اف 

 الاة اع التل ي  ارا اني ياأ
 
 منظمات معنية بحقوق فئات أخرى . ج
 الجمعية المبنانية لديمقرا ية االن خابات: -
اااةخ م اف ا اك ا اةبثيف كا   ايف كنشطة  كااتايف اتلزيز  6991اااع  ةـ ت

ااةخم الخياق اطيا  ااخؼ ا اقاا ا نتقةاةع كاتةالا القضةية القةصا ااة  ك لؾ اف أ ؿ تطكي  
 النظةـ ا نتقةاى ال انةنى ك فع خ  ا الك ى ا نتقةاى لخل ةةفا ارط اؼ الية  اأ

 ق المعاق:الجمعية الو نية لحقو -
ااخؼ ا  تاةـ ابقكؽ الالةقيف كتا ي اـ ل بصكؿ   ى بقكقاـ   6911تاااع  ةـ 

 ك فع خ  ا الك ى اللةـ ااشةة اـأ
 شبكة المياجرين: -
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ااتقخاع الشاةا فى إطة  ا تاةـ انتخل الانظاةع  ي  البةكايا ال انةنيا اط   قطا 
النايا التبتيا ل انةطؽ التى خا ع ايلؿ ر ةخم الااة  يف إلى ا خ ـ   ف ط يؽ إ ةخم تا يؿ 

 الب    كالااة اا فى إ ةخم بةـ القةنكف  كتا يؿ الااة  يف ا تاة يةن كنيايةن كا تاة يةنأ
 منظمة رواد -

 ى انظاا  ي  بةكايا تاخؼ إلى  صخ أكضةع الااة  يف كاف   كطف لاـ اف 
 الاقيايف فى لانةفأ

 اال حاد العمالى العام بمبنان -
  تبةخ إلى تتاع النقةاةع  كتلزيز قخ تاة   ى قخاا أ ضةناةأيالى ا

 الجمعية الو نية لحقوق المعاق: -
ل خفةع  ف بقكؽ الالةؽ  كضاةف اشة ةته فى  ا يا صنع الق ا    6911تااع  ةـ 

كا   ا  الخ ااةع كالابك  بكؿ أكضةع الالةقيف كا قت ابةع القةصا اتطكي  ة  كاللاؿ   ى 
 الااة خاع القةنكنيا لاـ  ككضع ا اا  تا يؿ  كخك اع تخ يايا تناى اف ااة اتاـأتقخيـ 

 رابع عشر: ليبيا
لقخ اخأع ا  ةصةع الا تاع الاخنى فى لياية اق كا  اليا "الا أم ال يزيا" ا نةاا 

كا تاة يةن   التى  خفع إلى الناضا اةلا أم ثقةفيةن 6971الايخم بايخم اللنزل إلى الك كخ  ةـ 
إلى  اليا "الناضا  6911كالنكيةن  ك      ياة الطةاع القي ل  كقخ تةي  اااة ة  ةـ 

تاااع  اليا "الا ؿ اربا  ال ياب" ك   اليا "الية  ال يايا" التى  6979الناةنيا"  كفى  ةـ 
ةنى فى تةكيف أكؿ اتبةخ نا 6917نشطع فى ا ةؿ تيليؿ الب ةا الثقةفيا كالية ياأ كشاخ  ةـ 

  6911لياية ال ل خافع  ف  اؿ اليتةم ال يايا فى ايةخيف الصبةفا كالا يخأأإلا  كفى  ةـ 
تاااع  اليا الا أم اللةاا فى ط اا   لألبةةـ اشنكف الناة   اياة   ةيا باةيا أطيةلافأ 

 ال اليا ال يايا ل ا  كالااة خاع  كة ا  اليا النك  ل اةيكفيفأ 6911كتةكنع فى  ةـ 
ف شة ع 2060-6919كق ؿ اليت م    تزايخ  خخ ال اليةع كالنقةاةع كا تبةخاع  كا 

ااتخا ان ل االااةع ال اايا كقضلع ل قكانيف كال كان  كالتل ياةع اكا  فى اقتية  قيةخاتاة أك فى 
كضع انيةناة التنظياى كشنكناة الاةليا  أك فى ااة اا أنشطتاة الاقت ياأ كااة ي ة  أنه لـ 

رن اؾ ريا ةيةف اخنى ثقةفى اااة اا النشةط الثقةفى إ  فى بخكخ  خ ضيقا كتبخيخان ياا  
 اليا فكخم ل ت ا   كايع خ نا الثقةفى  ك اليا الابيط الثقةفى فى صا اته  كال اليا ار  يا 

 ل اة م الاخنيا فى  كفأ 
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 جمعية حقوق االنسان: . أ
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اللاؿ   ى ابت اـ كتلزيز بقكؽ ا ناةف  كالخفةع  ف ارف اخ التى تنتاؾ  ااخؼ
بقكقاـ  كتكثيؽ كانةقشا أكضة اـ اف ق ؿ خ ااةع كب قةع تك يا  كأااع ال اليا  ةـ 

 ةكابخم اف  اليةع االااا الق افى اللةلايا ل  اليةع القة  ياأ 6999
 المجنة الميبية لحقوق االنسان: . ب

ايا  قةاع فى اراة  اف أ ؿ اتقة  ةةفا التخااي  كط ؽ ةةفا  ى ل نا  ي  بةك 
 اراكا  لتلزيز ابت اـ بقكؽ ا ناةفأ

 
 
 جمعية المس ضعفين فى األره:  . أ

االااا الق افى اللةلايا ل  اليةع القي يا ل خفةع  ف  -2006ان  إشاة  ة  -تتاع
اخا   ال أل  كالتلةكف اع الاالااةع بقكؽ ارف اخ كال اة ةع  كت ايا ااخأ البؽ فى التلاي  كا 

الاقتصا خاق يةن كاق يايةن كخكليةن اف أ ؿ البي كلا خكف انتاةؾ بقكؽ ا ناةف  كانع التاييز اةةفا 
 أشةةله  كا بقا انتاةى بقكؽ ارناةف قةنكنيةنأ

 الراب ة الميبية لحقوق االنسان:  . د
اكا  ل اكاطنيف أك ااخؼ تلزيز كابت اـ بقكؽ ا ناةف فى لياية  6919نشاع  ةـ 

الاقيايف  ك لؾ اف ق ؿ إ  ا  الخ ااةع  كتنظيـ با ع التك يا  كنش  ارصخا اع كالكثةنؽ 
القةصا اكض  بقكؽ ا ناةف  كتقخيـ اللكف الينى اف ق ؿ الخك اع التخ يايا ل تك يا اللةاا 

 اا ايا تطايؽ   ق الثقةفاأ
 اال حاد الميبى لممدافعين عن حقوق االنسان: . ه

ياة     ا ا تبةخ نشةطه اف  كلنخا ةانظاا  ي  بةكايا  تالى إلى اكا اا 
ظاة  ة أاةـ ال أل اللةـ الخاق ى كالخكلىأ  ا نتاةةةع الكاقلا   ى بقكؽ ا ناةف فى لياية  كا 

 مؤسسة ال ضامن لحقوق االنسان:  . و
ال اةع  تالى   ق الاالااا إلى الخفةع  ف قضةية بقكؽ ا ناةف اةلتلةكف اع اقت ؼ

كالاينةع  اع الص ا  كاللاؿ   ى إقةاا الانةااةع كال قة اع كت ايز الاطاك ةع كنش  
 الال كاةع الاتل قا اةةفا القضةية الاثة م اشاف بقكؽ ا ناةف فى ليايةأ

 الجبية الو نية إلنقاه ليبيا:  . ز
ل ياى قةاع فى اراة  ل صخ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ بقكؽ ا ناةف اف قاؿ اللقيخ ا

الا  الق افى  كالخ كم إلى النضةؿ اف أ ؿ أف ياتاخؿ اةلنظةـ القةنـ نظةـ أق  أةث   شخان  ك ك 
ارا  ال ل أةخع   يه ال ااا اف ق ؿ الخ كم إلى إ  ا  انتقةاةع  ةاا ك نةايا خياق اطيا  

ف    ى أف تق ؽ االااةع انتقاا الا م  ف الشل  ايخ ة ةةفا الا طةع كفقةن ل خاتك  كالقةنك 
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يتـ   ا فى إطة  ا ب ا انتقةليا   تتلخل  ةاةن كابخان يشةؿ ق لاة ا     نةاى كبةكاا االقتا 
تاي  ار اةؿ كتبض  ر  ا    ق ا نتقةاةع  كتتب ؾ قة  يةن اف أ ؿ إ ةخم لياية إلى كضلاة 

زالا الصك م الا ايا التى  اااة نظةـ الق افى  إضةفا إلى بشخ ةةفا اراةةنيةع  الطايلى خكليةن كا 
 الاش يا كالاةخيا لانة  ا تاع بخي أ

 منظمة الرقيب لحقوق االنسان: . ب
 ى  ينا بقكقيا  تقتص اةلخفةع  ف البقكؽ كالب يةع اللةاا ل اكاطنيف  كفض  ةةفا 

 الت ةكاع القةصا ااةأ
 الجنة العربية الميبية لحقوق االنسان: .  

ا ف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك   تاتـ إضةفا إلى با اة صيا الا اق  فى ال  نا 
ال  نا اةلخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  كتتاع تطك اع ا  تاةـ اةلبقكؽ كالب يةع اللةاا  كالكصكؿ 

 إلى أ    الينةع اف أ ؿ تك يتاة اا ايا ابت اـ بقكؽ ا ناةفأ
 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل  . أ
 العام لمجمعيات النسائية:اال حاد  -

ل خفةع  ف بقكؽ الا أم  ك صخ أكضة اة  6916 ك االااا  ي  بةكايا أنشنع  ةـ 
فى اقت ؼ أنبة  الخكلا  كتتاع ارطة  القةنكنى كالايةاى كاخل ا تاةاه اقضةية ة  كالب ص 

   ى تقخيـ الااة خاع كالا اا  القةصا اتا ي اةأ
 
 منظمات معنية بحقوق المع قمين  . ب
 ال ضامن لحقوق االنسان -

 ى االااا  ي  بةكايا تالى إلى الخفةع  ف بقكؽ الالتق يف الايةايف كالتق ى 
ال أل  كالضةط اف أ ؿ الإلف اا  ناـ  كابةةاتاـ اصك م  ةخلا  كتكفي  الاتط اةع ال زاا 

 لاـ خاقؿ الا كفأ
 منظمات معنية بحقوق العاممين والمينيين . ج
 لمين االن اجية والحرفية:اال حاد العام لنقابات ا -

يالى   ا ا تبةخ إلى تاةيف النقةاةع الاانيا كا نتة يا اف تقخيـ القخاةع ال زاا 
ر ضةناة  كتنايا قخ اتاـ  كالبيةظ   ى الب ؼ اف ا نق اض  كتقخيـ الااة خاع ا  تاة يا 

 كالثقةفيا كالتخ يايا ل نقةاييفأ
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 خامس عشر: المءرب

 حقوق االنسان بصفة عامة منظمات  ي م بمجال -1
 الفضاء الجمعوى:  . أ

ةاالااا تاتـ اب يا التلاي   ف ال أل كالت اع  ك اياة بؽ ال اليةع  6911تاا  
 فى ااة اا أنشطتاة اب يا  ك ى  ضك اةلشاةا ارك كاتكاطيا لبقكؽ ا ناةفأ

 المجمس اإلس شارى لحقوق االنسان: . ب
تتكلى إاخا  ال أل كالاشك م ل لة ؿ  -ااا  ا ةى 6990تاااع  - ك  ينا ااتشة يا

الاة اى اشاف القضةية الاتل قا ابقكؽ ا ناةف  بي  يقكـ الا    اي خاخ تقة ي  انكيا بكؿ 
صخا  التكصيةع ال زاا اشاف إلتزاـ ارطة  القةنكنى ل خكلا  كضع بقكؽ ا ناةف اةلاة    كا 

تا يط الضك    ى اة يقع اف انتاةةةع  اااةخم بقكؽ ا ناةف الاتيؽ   ياة  ةلايةن  إضةفا إلى
لبقكؽ ا ناةف  كالتلةكف كالتنايؽ اع الاالااةع الااتاا خاق يةن كقة  يةن رقةاا ا اا  تك يا 

 كخك اع تخ ياياأأأ
ليبصؿ ا لؾ   ى ازيخ اف  2002كال خي  اةرشة م أنه قخ أ يخ تنظينـ الا     ةـ 

اؿ اع انظاةع الا تاع الاخنى كالبةكاا ا قتصةصةع كالتى اةنته اف كضع رليا ل ل
 كالانظاةع الخكليا كارط اؼ الااتاا فياة يقص ثقةفا بقكؽ ا ناةف كقضةية ةأ

 شبكة معمومات حقوق االنسان: . ج
الاة    ضك اا ق الشاةا اع خكؿ   ايا أق لأ كيتكلى ف  اة  نةؾ اة تتك ق اقيا 

 ا ابقكؽ ا ناةف فى اللةلـ الل اى كاف يقية اف الي كع اف ااةـ تتل ؽ اتكثيؽ الةتةاةع  اع الص
 نةبيا  كنش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف اف نةبيا أق لأ

 المن دى المءربى لمحقيقة والعدالة: . د
يالى الانتخل إلى تكثيؽ البقةنؽ الاتل قا ابقكؽ ا ناةف  ك صخ ا نتاةةةع القةصا 

اةيا بقكؽ ارف اخ  كتقخيـ يخ اللكف ااة  كالااة خم فى تطكي  التش يلةع كالايةاةع اف أ ؿ ب
 لاف انتاةع بقكقاـ  كااة ختاـ اةخيةن كالنكيةنأ

 العصبة المءربية لمدفاع عن حقوق االنسان: . ه
ل خفةع  ف كتلزيز كنش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كخ ااا  6912تاااع اللصاا  ةـ 

اةلقكانيف الاة ايا  ك لؾ اف ق ؿ القضةية القةنكنيا الاتل قا اضاةنةع بقكؽ كب يةع الاكاطنيف 
صخا  التقة ي  كالخ ااةع الل ايا  كالتكاصؿ كالتنايؽ اع  تنظيـ ال قة اع كالخك اع التخ يايا  كا 

 ار  ـ كالةيةنةع الالنيا اف أ ؿ فض  أل انتاةةةع تقع ت ةق بقكؽ كب يةع ارف اخأ
 لجنة الدفاع عن حقوق االنسان: . و
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قضةية بقكؽ ا ناةف  كالخفةع  ف ب يةع ارف اخ فى ل  تاةـ ا 6992تاااع فى 
 ا تاع ياكخق اللخؿ كالااةكامأ

 المجموعة المءربية لمنظمة العفو الدولية: . ز
ل  تاةـ اقضةية بقكؽ  6991 ى ا اك ا تةالا لانظاا الليك الخكليا  تاااع  ةـ 

 ا ناةفأ
 المنظمة المءربية لحقوق االنسان: . ح

يؽ الك ى الا تالى ابقكؽ ا ناةف فى شتى الا ة ع  لنش  كتلا 6911تاااع  ةـ 
كتلزيز ااتق ؿ كنزا ا الا طا القضةنيا  كالالى إلى تطكي  التش يلةع الاة ايا لتةكف أةث  
بيةظةن   ى ااةخم بقكؽ ا ناةف الال كفا  ةلايةن  إضةفا إلى تلزيز  كااط التكاصؿ ارق ياى 

اف أ ااة إصخا  خك يا شا يا كتقة ي  كخ ااةع قةصا كالخكلى  ك لؾ اف ق ؿ أنشطا  خيخم 
 ابقكؽ ا ناةف  كتكثيؽ النصكص التش يليا كالاكاثيؽ الخكليا القةصا ابقكؽ ا ناةفأ

 الجمعية المءربية لحقوق االنسان:  .  
لتاة   أ اة  تاخؼ إلى تك يا الا تاع ابقكؽ ا ناةف  ك صخ اة  6919خشنع  ةـ 

ة  كااة خم اف انتاةع بقكقاـ قةنكنيةن كا تاة يةن  ك لؾ  ف ط يؽ يبخ  اف انتاةةةع اشانا
إصخا  التقة ي   كتبضي  النخكاع كب قةع التك يا  كالتكاصؿ اع ار  ـ كالاالااةع الالنيا 
كالبةكاا ل تنايؽ اف أ ؿ تبايف بةلا بقكؽ ا ناةف  إضةفا إلى إقةاا أنشطا ثقةفيا كفنيا 

 ةفا بقكؽ ا ناةفأك يةضيا ت كا اف ق لاة ثق
 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 ا حاد العمل النسائى:  -

  أنشئ ا تبةخ ل  تاةـ ااقت ؼ قضةية 6911اة   التى أااع  ةـ  1ااتخاخا لب ةا 
 الا أم  كالخفةع  ف بقكقاة  كتاةيناة اف التلةي  كارنخاةا فى الا تاعأ

 األسرة المءربية: جمعية حماية -
ل ااة اا فى تبقيؽ ااتق ا  كتاةاؾ ارا م الاة ايا   6911تاااع ال اليا  ةـ 

كال  ال ك  ارا ايا ااة  ك فع ااتكل اشة ةا الا أم فى البيةم ا  تاة يا  قةصا فى ظؿ 
ؿ إقةاا ا  تاةـ اةر تقة  اةلااتكل الثقةفى ل يتيةع  كالتلةكف اع الاالااةع  اع الص ا اف أ 

 ا اا  تك يا ل ا أم اخك  ة فى ارا م كت ايا ارطيةؿأ
 اال حاد الو نى لممرأة المءربية: -
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ياتـ   ا ارتبةخ اتل يـ كتخ ي  الا أم ال يييا  كتنظيـ با ع ابك ارايا  كتقخيـ 
 ار شةخاع القةنكنيا  كالاشة يع ا  تاة يا كا قتصةخيا ل ناكض اةلا أمأ

 ة ل حسين أوضاع المرأة المءربية:الجمعية المءربي -
 ى  اليا نةشطا فى ا ةؿ ابك ارايا  كتثقيؼ الا أم ال يييا  كتلزيز اشة ةتاة فى 

قةاا الاشة يع التى تلكخ اخقؿ  يخ   ى الا أمأ  البيةم الايةايا  كا 
 الجمعية الديمقرا ية لنساء المءرب: -

ااةكام القةنكنيا ل ا أم فى ةانظاا  ي  بةكايا تالى إلى ضاةف ال 6917أنشنع  ةـ 
الا ة ع الاقت يا  كالقضة    ى ةةفا أشةةؿ اللنؼ كالتاييز ضخ ة  كااة خم صةنع الق ا  فى 
تطكي  أكضةع الا أم  إضةفا إلى تقخيـ ا اتشة اع القةنكنيا كالطايا  كا   ا  الابك  كالخ ااةع  

خ ارصخا اع الاقت يا بكؿ قضةية كالتبضي  لبا ع التك يا كالتخ ي   كابك ارايا  كا  خا
 الا أمأ

 جمعية النخيل لممرأة وال فل: -
 تاخؼ ال اليا إلى تبايف اركضةع ا  تاة يا كالقةنكنيا كالصبيا ل ا أم كالطيؿأ

 وكالة المرأة لألبحاث والمعمومات وال دريب: -
اشة ةا فى تاخؼ الكةةلا إلى تثقيؼ كتك يا الا أم الاة ايا  كخفلاة اف أ ؿ ازيخ اف ال

 اقت ؼ الا ة ع  لتلزيز خك  ة فى التنايا الشةا اأ
إضةفا إلى  لؾ  نةؾ االااةع أق ل ااتاا اقضةية الا أم كالطيؿ ك ى  ال اليا 

  6992  كال اليا الاة ايا ل خفةع  ف بقكؽ الا أم 6997الاة ايا لخا  الا أم فى التنايا 
اليا التضةاف الناةنيا  كال ااطا الاة ايا لباةيا   ك 6991كال ااطا الخياق اطيا لبقكؽ الا أم 

 الطيكلاأ
 منظمات معنية بحقوق فئات أخرى  . ب
 جمعية أولياء المع قمين والمفقودين فى الصحراء الءربية: -

اف  ةن ع الالتق يف كالايقكخيف  بي   6919 ى انظاا  ي  بةكايا تاااع فى 
 ك اف التضةاف ارناةنى اع الالتق يف تالى إلى الاب   ف الاقتطييف الصب اكييف  كق ؽ 

 كالايقكخيف الصب اكييف كأكليةناـ  كالتنخيخ اايةاةع القاع كا  تقة ع التلايياأأأ

 
 سادس عشر: موري انيا

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 الراب ة الموري انية لحقوق االنسان: . أ
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ا ناةف  ك فع ااتكل الك ى الا تالى  ى  ااطا  ي  بةكايا تاتـ اةلخفةع  ف بقكؽ 
ااة  كاللاؿ   ى التنايؽ خاق يةي كقة  يةن اف أ ؿ ازيخ اف التطك  كال قى اااةخم بقكؽ 

 ا ناةف ااك يتةنيةأ
 منظمة األمل: . ب

  ى انظاا تاتـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  ك اياة بقكؽ ارطيةؿ كالينةع الاااشاأ
 جمعية أصدقاء  ماشت: . ج

اةلا تالةع الاب يا  كتبايف اركضةع الاليشيا لاةةناة  كاةةفبا   ى  اليا تاتـ
 ال كع  كتبايف الاصةخ  الاةنياأ

 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 ال جمع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة: -

 ابقكقاة ككا اةتاةألإل تقة  اةر تقة  اثقةفا الا أم كك ياة  6991 ك ت اع تاا   ةـ 
 
 مشروع مساعدة النساء واأل فال المحرومين من إقميم ايجويدى: -

يالى   ا الاش كع إلى تكفي  اراةةنيةع التى تاة خ فى تبقيؽ ا ةتية  ال اتى ل ناة  
كارطيةؿ ايق يـ اي كيخل  اف ق ؿ اللاؿ   ى تش يع الصنة ةع الصةي م كالتق يخيا  كتنظيـ 

الاةخفا لاةةفبا التصب   كتك يا الناة  صبيةن  إضةفا إلى ا اا  التك يا الاينيا النشةطةع 
 كالة انياأ
 منظمات معنية بحقوق العمال والمينيين . ب
 اال حاد العام لعمال موري انيا: -

 ك االااا  ي  بةكايا تاتـ اةلبقكؽ النقةايا  كتطكي  االيةع التش يليا كالايةايا 
 أ ضةناة  كت ايا ابتية ةتاـأ لتاةيف النقةاةع اف قخاا

 
 نقابة المحامين -

تالى النقةاا إلى تلزيز ااتق ؿ القضة   كتكفي  الا اا  القةصا ل ابةايف اتنايا 
كصقؿ ااة اع الابةايف  كاقةاا ب قةع نقة  ت اع ايف الابةايف كالقضةم اف أ ؿ تاايؿ 

 تنايؽ اللاؿ ايناـأ
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 سابع عشر: اليمن
 حقوق االنسان بصفة عامةمنظمات  ي م بمجال  -1
 المعيد اليمنى لم نمية الديمقرا ية: . أ

ل  تاةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  كالتنايا الخياق اطيا   6991تاا  الالاخ  ةـ 
كتبخي  الاالااةع الاخنيا  كتلايؽ الياـ اللةـ ابقكؽ ا ناةف  ك ك اة أ طةق الي صا لنيؿ 

يا  اثؿ صيا الا اق  فى ال  نا الل ايا الخاناا  ضكيا فى  خخ اف الاالااةع ارق يايا كالخكل
 لبقكؽ ا ناةفأ

 شبكة معمومات حقوق االنسان: . ب
تضـ   ق الشاةا ايف اة تضـ خكلا الياف بي  يك خ ف ع لاة فى صنلة  يالى إلى 
ني  ار خاؼ كياةش   اع ارنشطا التى ت ةز   ياة  خاكؿ أ اةؿ الي كع ارق ل فى الا خاف 

 الل اياأ
 رصد اليمنى لحقوق االنسان:الم . ج

  ل خفةع  ف بقكؽ ا ناةف  كااتق ؿ القضةق كالابةايف  إضةفا إلى 2001تاا   ةـ 
 صخ تطك اع بقكؽ ا ناةف  كا نتاةةةع القةصا ااة  ك فع الخ ةكل القضةنيا اشاناة  

القةنكف  كالااة اا فى تكفي  ااؿ الخ ـ القةنكنى لبقكؽ ا ناةف  كنش  الك ى اا ااا بةـ 
كيقكـ الا صخ ة لؾ اي  ا  الابك  كالخ ااةع  كا  خاخ التقة ي   كالتبضي  ل نخكاع  كتا يؿ 

 اللةا يف فى ا ةؿ بقكؽ ا ناةفأ
 المنظمة اليمنية لمدفاع عن حقوق االنسان والحريات الديمقرا ية: . د

ل  تاةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  ةاة أناة  ضك فى الانظاا  6992تاااع  ةـ 
الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع اشاف بقكؽ ا ناةف  كالييخ اليا 

 الخكليا لبقكؽ ا ناةفأ
 الييئة الو نية لمدفاع عن الحقوق والحريات "ىود": . ه

 ى انظاا  ي  بةكايا تاة   أنشطا  صخ ا نتاةةةع التى تتل ض لاة بقكؽ 
  ق البقكؽ  كتلزيز ك كخ ة فى اقت ؼ الا ة ع القةنكنيا ا ناةف  ةاة تتكلى الخفةع  ف 

 كالايةايا كا  تاة ياأأأأ
 المنظمة اليمنية لحقوق االنسان:  . و

لباةيا بقكؽ ا ناةف  كانة ضا ايةاةع التل ي  ال اخل 6992تاااع  ةـ 
نيف كالنياى  كالتاةيخ   ى ااتق ليا القضة   كتطكي  أ ازم الخكلا  كتتاع أكضةع الاا ك 

 كالالتق يفأ
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كتاة   الانظاا  خخ اف النشةطةع  أ ااة  إ  ا  زية اع ايخانيا  كتكلى الخفةع  ف 
الاتاايف فى القضةية القةصا ابقكؽ ا ناةف  كتنظيـ النخكاع كال قة اع الثقةفيا  كتنظيـ 

ا  البا ع ار  ايا ل تك يا ابقكؽ ا ناةف  كابةكلا إخقةؿ اةخم بقكؽ ا ناةف فى ا ا
 التخ ي  فى ة يةع البقكؽ كالش يلا كالقةنكف كالش طا كالة خ القضة أ

 مركز معمومات و أىيل حقوق االنسان: . ز
ل  تاةـ اقضةية بقكؽ ا ناةف  ك صخ كاتةالا اركضةع اليكايا لاة  6997تاا   ةـ 

اف ق ؿ إصخا  ا  ا "بقكقنة" ةؿ أ الا شاك   ةاة قةـ الا ةز اتااي  اةتاا   ايا 
 اتقصصا تبتكل   ى ةةفا ارصخا اع القةصا ابقكؽ ا ناةفأ

 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 مم قى المرأة اليمنية لمدراسات وال دريب: -

ةانظاا  ي  بةكايا اة يا إلى تلزيز بقكؽ ا ناةف  2000تاا  الا تقى  ةـ 
ال اةع الاقت يا   اكاة  كبقكؽ الناة  قصكصةأ ةاة ياخؼ الا تقى إلى التلةكف كالتنايؽ اع

 ل كقكؼ صيةن كابخان اف أ ؿ ةيةلا كباةيا كتزةيا   ق البقكؽأ
 مركز دراسات المرأة: -

ةاالااا تةالا ل ا    الل اى ل طيكلا كالتنايا  اف أ ؿ  6991تاا  الا ةز  ةـ 
ا  تاةـ ابقكؽ الا أم كالطيؿ  ةاة يصخ  الا ةز ا  ا  اع انكيا تااى "ا  ا الخ ااةع 

 "أالناكيا
 من دى الشقائق العربى لحقوق االنسان: -

قةاا ارنشطا   ك انظاا ناةنيا  ي  بةكايا  تاتـ ابقكؽ الا أم اصيا قةصا  كا 
 الاتنك ا القةصا اا ا الاخؼأ

 ا حاد المرأة اليمنية: -
قةاا النشةطةع التى تاةناة اف  6911 ك اتبةخ تاا   ةـ  ل  تاةـ ابقكؽ الا أم  كا 

 فى اقت ؼ الا ة عأالبصكؿ   ى بقكقاة 
 ثامن عشر: جيبو ى

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 أصدقاء األره: . أ

 ى االااا  ي  بةكايا تالى إلى تلزيز ابت اـ الثقةفا الاينيا  كخا اة ضاف الانة   
اشة ةتاة التل يايا  ة ز    يت ز  اف بقكؽ ا ناةف  إضةفا إلى ا  تاةـ اتنايا الا أم كتخ يـ 

 فى الا تاعأ
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 راب ة حقوق االنسان: . ب
 ى االااا  ي  بةكايا تالى إلى ا اقاا أكضةع بقكؽ ا ناةف ا ياكتى  ك صخ أل 
انتاةةةع تقع ضخ بقكؽ الاكاطنيف  اكا  اف قاؿ الاالااةع البةةاا أك اف قاؿ  اة ةع 

الاكاطنيف ابقكقاـ  كاكاطنيف  ةاة تالى ال ااطا إلى إقةاا ا اا  التك يا ال زاا لتل يؼ
 ككا اةتاـأ
 جمعية الدفاع عن حقوق االنسان: . ج

إلى ا  تاةـ ابقكؽ ا ناةف  ك صخ  -6996التى تاااع  ةـ  -تالى ال اليا
ا نتاةةةع كالتطك اع القةصا ابقكؽ ارف اخ فى اقت ؼ الا ة ع  كتتاتع ال اليا الضكيا 

 ف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك أالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كال  نا ا 
 
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 اال حاد العام لعمال جيبو ى: -

 ك االااا  ي  بةكايا تالى إلى بصكؿ النقةاييف   ى بقكقاـ  كتكفي  ااؿ الخ ـ 
 ال زاا ل نقةاةع اف أ ؿ تاةيناة اف تلزيز قخ اع أ ضةناةأ

 
  اسع عشر: الصومال

 المرأة وال فلمنظمات معنية بحقوق  -1
 حركة الدفاع عن المرأة وال نمية: . أ

تضـ  خخ اف الناة  الاتطك ةع  كتاخؼ إلى تاةيف الا أم اف الخفةع  ف بقكقاة  
قةاا ا اك ةع ضة طا لبصكؿ الا أم   ى بقكقاة اف ق ؿ ارطة  التش يلى كالايةاى  كا 

 كا  تاة ىأ
 جمعية مراقبة العدل . ب

ةفا بقكؽ ا ناةف  كقةصا فياة يتل ؽ اةلنظةـ ااخؼ تلزيز ثق 6999تاااع  ةـ 
 القضةنى الصكاةلىأ

 الشبكة العربية لحقوق االنسان: . ج
الصكاةؿ كابخم اف الخكؿ ار ضة  فى الشاةا  بي  يبةكؿ الي ع الصكاةلى تنيي  

 ار خاؼ اللةاا ل شاةا  كنش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف اةلا تاعأ
 عشرون: جزر القمر

 حقوق االنسان بصفة عامةمنظمات  ي م بمجال  -1
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 مؤسسة جزر القمر لحقوق االنسان -
 ى االااا بقكقيا تالى إلى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف  كالتكاصؿ اع الاالااةع 
ارق يايا كالخكليا لتلزيز كت ايا قيـ الب يةع كبقكؽ ا ناةف  إضةفا إلى إقةاا ا نشطا 

 للةـ اةلبقكؽ كالب يةعأالاقت يا ل صخ ا نتاةةةع  كا  تقة  االخؿ الك ى ا
 منظمات  ي م بحقوق الفئات -2
 جمعية نساء م سامود -

ق يـ  تاخؼ   ق ال اليا إلى البيةظ   ى بقكؽ الا أم ا ز  القا  اصيا  ةاا كا 
قةاا الا اا  التا ي يا كالتل يايا لاة   اتاةاكخ اصيا قةصا  كتاةيناة اف ااة اا بقكقاة  كا 

 الصبيا كالاينيا  كالتلةكف اع الاالااةع الالنيا فى   ا ارا أإضةفا إلى ا  تاةـ اةركضةع 
 

 الحادية والعشرون: مصر
 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 مركز أندلس لدراسات ال سام : . أ

 ك  اة م  ف  ينا   ايا ااتق ا تالى إلى تكطيخ اية يـ كقيـ التاةا  كالاكاطنا كنا  
  ةاةنأ 17 - 67ياتاخؼ فنا  ا يا تنبص  ايف اف التلص    ى أل أاة   ك ك 

 
 
 مركز ىشام مبارك لمقانون:  . ب

ةاالاا اناثقا  ف ا ةز الااة خم القةنكنيا لبقكؽ ا ناةف اةاقةن   6999تاا   ةـ 
ل تصخل رل انتاةؾ يقع اشاف بقكؽ ا ناةف  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا كا  تاة يا 

كالنظ  فى اخل اطةاقا التش يلةع الخاق يا لااةخم بقكؽ كالصبيا لاف انتاةع بقكقاـ  
ا ناةف التى أق تاة الاكاثيؽ الخكليا كتب يؾ ال قةاا القضةنيا اشاناة  إضةفا إلى إقةاا ب قةع 
تك يا قةصا اةللةا يف فى ا ة ع القةنكف  ك لؾ اف ق ؿ ا اا   خيخم اف أ ااة  ا نةا  

  القةنكنيا  كا نةا  ا اقاا الا طا التنيي يا  كا نةا  إ  ؼ التقةضى الخاتك ل  كا نةا  الابك 
 بقكقؾأأأأ
 المنظمة المصرية لحقوق االنسان:  . أ

ك ى تقكـ ا صخ بة ع بقكؽ ا ناةف  كاكا اا ا نتاةةةع  6917ان  تاايااة  ةـ 
صخا  تق ي  انكل كنش اع كتقة ي  خك يا بكؿ تطك  أكضةع   ق البقكؽ   القةصا ااة  كا 

اتع الانظاا الضكيا الانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع كتت
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اشاف بقكؽ ا ناةف  كال  نا الخكليا ل بقكقييف  كالييخ اليا الخكليا لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا 
 اللةلايا لانة ضا التل ي   فض ن  ف ال  نا ا ف يقيا لبقكؽ ا ناةف كالشلك أ

 المصرية لم دريب وحقوق االنسان: المؤسسة . د
ااخؼ اتقة  ار  ا اع كتنظيـ الا اا  ال زاا ل ت ايا كالتخ ي    ى  2001تاااع 

 ثقةفا بقكؽ ا ناةفأ
 المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية:  . ه

اف أ ؿ نش  كتلايؽ كباةيا بقكؽ  2002 ى انظاا بقكقيا ااتق ا  تاااع  ةـ 
 خؼ ال ل أقةاع اف أ  ه  خخأ اف الا اا   اف أ ااة ارف اخ كالا تاع  ك ك الا

  ا نةا  البؽ فى القصكصيا  ا تـ اةلبقكؽ القةصا لألف اخ ةةلبؽ فى ا يا
ا تصة ع  كب يا الخيف  كباةيا الاالا  كالبؽ فى إي ةخ اةف ا نـ  إضةفا إلى البقكؽ 

 ال نايا كارن ةايا ل   ةؿ كالناة أ
 اةف  خا  بكؿ البؽ فى البصكؿ   ى   ةيا ا نةا  الصبا كبقكؽ ا ن

صبيا ا ناا خكف أل تاييز  قةصا فياة يتل ؽ اةرا اض الكاةنيا ةةريخز  إضةفا إلى 
 ا  تاةـ اقضةية الصبا ا ن ةاياأ

  ا نةا  اللنؼ كالا اا ال اخيا  بي  الت ةيز   ى باةيا الي خ اف اقت ؼ
  ال ناى ضخ الناة  كارطيةؿ  كابة اا ظة  م أشةةؿ ا  تخا اع ال اخيا  قةصا ا  تخا

 اللقة  الاخنى اةلاخا  أ
  جمع المنظمات المصرية لحقوق االنسان: . و

أا  ليةكف إطة ان ل نقة  كالتنايؽ ايف الاالااةع الالنيا ابقكؽ ا ناةف  اف أ ؿ 
 نش  ااةخم بقكؽ ا ناةف  ا  الااؿ الاقت ياأ

 مركز الجنوب لحقوق االنسان: . ز
  ا الا ةز فى اراة  اياكـ التنايا الااتخااا الاانيا   ى ا ا ةم بقكؽ يتانى 

ا ناةف  ك لؾ اف ق ؿ إ  ا  الخ ااةع كالابك   كتب يؿ الايةاةع  كنش  الال فا لتنايا 
 قخ اع الا تاعأ

 مركز الحرية: . ب
أا  الا ةز اااةخ م اف ا اك ا اف الابةاييف كالنشطة  الالنييف اقضةية بقكؽ 
ا ناةف  بي  أ تـ الا ةز اةل صخ الخانـ ركضةع بقكؽ ا ناةف  كا نتاةةةع كالت ةكزاع 
الكاقلا اشاناة اف قاؿ االااةع الخكلا  كاللاؿ   ى ار تقة  اااتكل الك ى ال اة ى اقضةية 

 البقكؽ ا ناةف كااة اا البقكؽ الايةايا كا  تاة يا كا قتصةخياأأأأ
 وق االنسان: مؤسسة أوالد األره لحق .  
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 قةاع   ق الاالااا اف أ ؿ تبايف أكضةع بقكؽ ا ناةف فى اقت ؼ الا ة عأ
 مؤسسة حرية الفكر وال عبير: . ي

ااخؼ ت ايا ااةخم بقكؽ  2007تاااع اااةخ م اف ا اك ا نشطة  كاانييف  ةـ 
قةاا با ع ا ناةف الكا خم فى ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا  كا  

التك يا كالضةط  إضةفا إلى إصخا  تقة ي  كخ ااةع تكثؽ اف ق لاة أكضةع بقكؽ ا ناةف 
قةاا  خخ اف الا اا  الاةخفا لتلزيز ة كالتى اف أ ااة   فى اص   كا 

   ا نةا  الب يا ارةةخيايا  يقتص ا صخ ا نتاةةةع الا تاطا اةلاالااةع ارةةخيايا
تبكؿ خكف تخ ي  اق  اع الينا ةاق  اع ال ن   إضةفا إلى القيكخ  ك صخ أناةط القةنكف التى

 الاتل قا اانظكاا القكانيف كال كان  الااي م للاؿ ارةةخيايةع  ك اياة فياة يقص تلييف قةخاتاةأ
  ا نةا  ال قةاا  يالى إلى  صخ القيكخ الكا خم   ى ا ة ع اليف كارخ  كالايةاا

 ك ا تقةخاع خينياأالنةالا اف ايةاةع بةكايا أ
  ا نةا  الصبةفا  يالى الا ةز اف ق له إلى ا  تاةـ ابقكؽ الصبيييف  كب يةتاـ

فى  ا اـ  كبؽ الصبيى فى البصكؿ   ى الال كاةع  كالبي كلا خكف بظ  إصخا  الصبؼ  
 إضةفا إلى القيكخ ارق ل الكا خم   ى ب يا ال أل كالتلاي أ

 لم وعية بالحقوق الدس ورية والقانونية:المعيد الديمقرا ى المصرى  . ك
تاا  الالاخ ااخؼ نش  ثقةفا بقكؽ ا ناةف  كتطكي  التش يلةع التى تلزز اف 
ت ايقاة فى إطة  الاكاطنا  إضةفا إلى الالى نبك تةيي  الاية يـ الا ايا الاتل قا اقيـ التاةا  

   كالنش اع الخك ياأكقاكؿ ارق   ك لؾ اف ق ؿ إصخا   خخ اف الخ ااةع كالتقة ي
 الجمعية الو نية لمدفاع عن الحقوق والحريات: . ل

  كتتق  اف ار  ف اللةلاى لبقكؽ ا ناةف  كالاكاثيؽ 2007 ى  اليا اشا م  ةـ 
الخكليا  كالتش يلةع الكطنيا الاتل قا ابقكؽ ا ناةف ا  ليا لاة فى نش  كتلزيز ثقةفا بقكؽ 

كالااة خم فى إ  ا  إص بةع تش يليا لتطكي    ق الثقةفا   ا ناةف  ك اياة بقكؽ الاااشيف 
   ق ار خاؼ با ع ال اليا   ى تةكيف  خخ اف الكبخاع   ى  

  كبخم اللاؿ الايخانى  تقتص اةات ـ شةةكل الاكاطنيف كالتاةخ اف صبتاة  كا  خاخ
 التقة ي  القةصا ااة  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا اشاناةأ

  كالل قةع الخكليا  تقتص ات  اا إصخا اتاة لتكزع   ى أةا   خخ ااةف كبخم الت  اا
اف ال اةع كالاالااةع الالنيا  كتلزيز شاةا التكاصؿ اع الاالااةع الخاق يا كارق يايا 

 كالخكلياأ
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  كبخم الااة خم القةنكنيا لةي  القةخ يف  تضـ ابةاييف ل تلةاؿ اع القضةية الاتل قا
يف  ي  القةخ يف اةخيةن  إضةفا إلى إ  ا  با ع تك يا قةنكنيا لينةع ابقكؽ ا ناةف ل اكاطن

 اقت يا كاناة الا أم كال ييييفأ
  كبخم الابك  كالنش   تاتـ اي خاخ التقة ي  كالخ ااةع  كتب يؿ اركضةع الاتل قا

 ابقكؽ ا ناةفأ
  الاشة ع كبخم التخ ي  كالا اا    ى كبخم النيا اي خاخ القطط التخ يايا  كتبخيخ

اةةنيا ب اة اف ق ؿ با ع التك ياأ  القةصا ابقكؽ ا ناةف  كا 
 المركز المصرى لحقوق اإلنسان:  . م

أا    ا الا ةز ااخؼ نش  كتلزيز قيـ الاكاطنا كبقكؽ ارناةف  كت اي  اية يـ 
 الب يا كالبقكؽ الخاتك يا كالقةنكنيا  كخ ـ الينةع الاااشا  ك لؾ اف ق ؿ تنظيـ ال قة اع
كالخك اع التخ يايا  كا   ا  الخا ااةع كالابك   كنش  التقة ي  كالنش اع الخك يا ل تك يا ااكضةع 

 بقكؽ ارناةفأ
 جماعة  نمية الديمقرا ية: . ن

ااا  نقخ ة  ي   2000  لي اخ نشةطاة إخا يةن  ةـ 6991تاااع ال اة ا  ةـ 
ع نشةطاة ا م أق ل الخ أ اع   ثـ  ةكخ6999لانا  671"الااة " لقةنكف ال اليةع ار  يا 

انكاع اف الت ايخ  كاصيا  ةاا فقخ  خفع ال اة ا إلى خ ـ أا  التطك  الخياق اطى اف 
 ق ؿ التلةكف اع الا لاةف كاربزا  كاالااةع الا تاع الاخنى  اع الل قاأ

 مركز األره لحقوق اإلنسان:  . ع
  كتبايف أكضة اـ ل خفةع  ف بقكؽ الي بيف فى ال يؼ الاص ل 6991تاا   ةـ 

ا قتصةخيا كا  تاة يا  ك صخ ا نتاةةةع التى تتل ض لاة بقكؽ الاكاطف خاقؿ ال يؼ 
الاص ل  إضةفا إلى ا  تاةـ اتخ يـ ارط  النقةايا كالتش يليا ل ي بيف  كر ؿ ا كغ   ق 

ا "ار ض ار خاؼ يصخ  الا ةز اصيا خك يا ا ا ا "البقكؽ ا قتصةخيا كا  تاة يا"  كا ا 
 كالي  "  كا ا ا "اية يـ إناةنيا"  كا ا ا "بقكؽ اخنيا"أ

 جمعية المساندة القانونية لحقوق االنسان: . ظ
  اااةخ م اف قاؿ ف يؽ اف النشطة  البقكقييف  اف أ ؿ تقخيـ الخ ـ 6999أشا ع  ةـ 

الاب يا لتطكي  القةنكنى لضبةية انتاةةةع بقكؽ ا ناةف  كارااةـ فى تطكي  الانيا التش يليا 
القكا خ القةصا اةبت اـ بقكؽ ا ناةف  كقخ أقةاع ال اليا  خم أنشطا اناة با ا انة ضا 

 التل ي   كبا ا ل بي كيا خكف التاييز ضخ الا أمأأأأ
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 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 مركز دراسات المرأة الجديدة:  -

تاا    ا الا ةز ةانظاا ناةنيا  تخافع  ف بقكؽ الا أم  كتبقيؽ اية يـ ا اتق ؿ 
كالااةكام كاللخالا ا  تاة يا  ةاة يالاف الا ةز اض ك م التنايؽ اع ال اةع الالنيا لتبايف 
أكضةع الا أم الاص يا  كقخ أقةـ الا ةز  خخا اف ارنشطا ياتى فى اقخاتاة الاشة ةا فى 

كطنيا كالخكليا الاتل قا ابقكؽ ارناةف اصيا  ةاا كبقكؽ الا أم اصيا قةصا  البا ع ال
كا  خاخ الخ ااةع كالتقة ي  بكؿ قضةية التةيؼ الاية ى  كاللنؼ ضخ الا أم  كالقتةفأأأ  إضةفا 
إلى  قخ ا اا  تخ يايا كك   فنيا ل تك يا ابقكؽ الا أم  كالالى إلى التكاصؿ اع الاالااةع 

 الخكليا اف أ ؿ ازيخ اف الخ ـ كالااةنخم لقضةية الا أمأارق يايا ك 
 مركز قضايا المرأة المصرية: -

  ااخؼ تقخيـ الخ ـ القةنكنى 2001لانا  6129  كتـ إشاة ق تبع  قـ 6997أنشئ  ةـ 
ل ا أم الاص يا  كتةيي  الاك ك  الثقةفى كار تاة ى الانة ض لبقكقاة  كالتاصيؿ ر تاة  

يت ز  اف الا تاع  كالااة اا فى تطكي  التش يلةع كالايةاةع الاتل قا اةلا أم  الا أم  ز    
 كقخ تانى الا ةز  خم ا اا   اف أ ااة 

  ا نةا  الخفةع كالتاييخ  كيتضاف  خم اشة يع اناة ار شةخ القةنكنى  كاش كع
 بقكؽ الا أم الاخنيا  كاش كع نش  ثقةفا الصبا ارن ةايا

 ؼ ضخ الا أم  كيضـ  خم اش ك ةع اناة اش كع انة ضا ا نةا  انة ضا اللن
 قتةف ارنة   كاش كع انة ضا اللنؼ ضخ الا أم  كاش كع خ ـ اةةت  اراتشة اع ارا ياأ

  ا نةا  خ ـ الا تالةع الاب يا  كيتضاف اش ك ةع اناة  اش كع النةخل
 الناةنى  كابك ارايا  كالقخاةع الاخنياأ

   كيبتكل   ى اش ك ةع اف أا ز ة اش كع الا لاةف ا نةا  ط نع الااتقاؿ
 الصةي   كنةخل الط نعأ

 المركز المصرى لحقوق المرأة: -
يالى الا ةز إلى خ ـ البقكؽ الاخنيا كالايةايا ل ا أم  كتقخيـ القخاةع القةنكنيا لاة  

يخم لبقكؽ إضةفا إلى ا اا  التك يا كالخك اع التخ يايا القةصا اةلا أم  ك صخ التش يلةع الاق
صخا  النش اع  قةاا با ع التك يا  كا  الا أم كابةكلا تلخي اة اةلتنايؽ اع ال اةع الاقتصا  كا 
 كالابك  الايخانيا  كتقة ي  تقصى البقةنؽ  ك فع الخ ةكل القضةنيا ضخ انتاةةةع بقكؽ الا أمأ

  جمع حقوق ال فل:  -
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فى كضع ارط  الايةايا  يلاؿ   ى الت كي  لثقةفا بقكؽ الطيؿ الاص ل  كالااة اا
 كالقةنكنيا الاخ اا لباةيا الطيؿ كتا ي هأ

 جمعية بريق لمناىضة العنف ضد المرأة: -
ة خ فلؿ لتزايخ الخ ع اللنؼ ضخ الا أم  كضلؼ ا تاةـ  2001تاااع فى أكاق  

الخكلا اا ا النكع اف اللنؼ   ى ال  ـ اف ك كخ الا    القكاى ل ا أم  كاةلتةلى فقخ الع 
ل اليا إلى الخفع فى ات ةق اف قكانيف باةيا الا أم اف اللنؼ ال اخل كال ناى  كتقخيـ الخ ـ ا

القةنكنى لضبةية اللنؼ اف الناة   كابةكلا التاثي    ى صةنلى الق ا  اف أ ؿ بصكؿ الا أم 
  ى ف ص اتاةكيا اع ال  ةؿ فى اقت ؼ الا ة ع  ك اياة الا ة ع الايةايا كا قتصةخيا  
كضاةف تل يـ اليتيةع  إضةفا إلى انشة  قة خم ايةنةع قةصا اةللنؼ ضخ الا أم  كقخ الع 

 ال اليا لتبقيؽ   ق ار خاؼ اف ق ؿ كبخاتاة 
  كبخم الخ ـ القةنكنى  تقتص ا فع الخ ةكل  كالتاةخ اف ا اا الابةةاةع فى

 القضةية الاتل قا ابقكؽ الا أمأ
  نةع  كيالى لخا اـ اف ق ؿ ا اا  نةخم ال  نةع  يضـ  خخا اف ال 

 التك يا كالتا يؿأ
  ا نةا  الا أم كالااكل  يالى إلى تكفي  ااةف ا نـ ل الي ع كالالنيةع اف

 ق ؿ تقصيص خا  لاـأ
 كبخم ابك ارايا  تالى إلى تل يـ الا أم كابك أايتاةأ 
 
 منظمات معنية بحقوق السجناء . ب
 السجناء:مركز حقوق االنسان لمساعدة  -

ل لاؿ   ى تطكي  النظـ اللقةايا الاص يا لتتكافؽ اع اة اتيؽ   يه 6991تاا   ةـ 
الا تاع الخكلى اف ق ؿ الاكاثيؽ كا تيةقيةع  ك صخ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ الا نة   كتب يؿ 
 أكضة اـ  كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا لاـ  كقةصا لاا كنى قضةية ال أل كالتلاي   كالالى
ص   ليلكخ الاا كف إلى الا تاع ك ك قةخ    ى التلةاؿ  إلى  لؿ الا كف ا اةز تا يؿ كا 

 اله ةاكاطف اكلأ
 كقخ أقةـ الا ةز  خخا اف الا اا    ى 

   ا نةا  تبايف أكضةع الا نة   يقكـ ا صخ أكضةع الا نة   كا  خاخ التقة ي
 القةصا ااةأ
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  كتقخيـ الا  ةع  ك فع الخ ةكل القضةنيا  ا نةا  الااة خم القةنكنيا  ت قى الشةةكل
 اشاف بقكؽ الا نة أ

  ا نةا  الااة خم التل يايا  يتـ اف ق له ااة خم الا نة  كأانةناـ  ي  القةخ يف
 اةخيةن   ى ااتةاةؿ تل يااـأ

  ا نةا  الابك   يقتص ايصخا  الةت  كالاطاك ةع  كتنظيـ ك   اللاؿ كالنخكاع
 ألانةقشا أكضةع الا نة 

   ا نةا  التخ ي   يتـ اف ق له  قخ خك اع تخ يايا ل ابةايف ل تك يا ابقكؽ الا نة
 كالخفةع  ناةأ

  ا نةا  الايناة الاص يا  يتـ اف ق له   ض ار اةؿ الينيا التى تتنةكؿ أكضةع
 بقكؽ ا ناةف  كتنظيـ لقة اع اع أاطةلاةأ

 
 منظمات معنية بحقوق المعاقين . ج
 جمعية شموع -

  ااخؼ تانى قضةية الالةقيف  ك صخ ا نتاةةةع الكاقلا ضخ ـ  2006 أااع  ةـ
كتقخيـ الااة خاع القةنكنيا كالقضةنيا لاـ  ك قخ ك    اؿ كا اا  تخ يايا كتا ي يا لاـ فى 
اقت ؼ الا ة ع  كاصيا قةصا ا ةؿ الاشة ةا الايةايا  ةاة تااـ ال اليا فى إ خاخ 

أكضةع الالةقيف  كتيليؿ القكانيف القةصا ااـ  كالالى إلى  اشة يع القكانيف ال اايا لتبايف
 تةيي  نظ م الا تاع إلياـ  كتاةيناـ أف يصابكا فنا فة  ا اةلا تاعأ

 
 منظمات معنية بمنع العنف . د
 الجمعية المصرية لمناىضة ال عهيب: -

 ل صخ انتاةةةع بقكؽ ا ناةف الاتل قا اةلتل ي أ 2001تاااع  ةـ 
 لعالج و أىيل ضحايا العنفمركز النديم  -

أ6991أا   ةـ   لتا يؿ صبةية التل ي   كتقخيـ الل ا الاخنى كالنياى ال ـز
 
 منظمات معنية بحقوق أخرى . ه
 المركز المصرى لحقوق السكن:  -

ل بي كلا خكف  ا يةع ارق   التلايى  كتنظيـ با ع لخ ـ البؽ  2001أا   ةـ 
ااةناـ  ك اياة الينةع الضلييا ةةليق ا  كارطيةؿ فى الاةف  كتلكيض الاتض  يف اف فقخ 
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كالالةقيف  ةاة يقكـ الا ةز اي  ا  الخ ااةع الاةةنيا  كت قى الشةةكل كالتاةخ اف صبتاة  
صخا  النش اع  ك صخ القكانيف كالايةاةع الاتل قا اةلبؽ فى الاةف  ك قخ الخك اع التخ ياا كا 

 ى اص أكالتقة ي  ل تك يا اا ا البؽ كتطك ق ف
 

 الثانية والعشرون: ق ر

 منظمات  ي م بمجال حقوق االنسان بصفة عامة -1
 المؤسسة الق رية لمكافحة اال جار بالبشر: . أ

فى إطة  ا تاةـ كخ ـ صةباا الااك الشيقا اكزم  فقخ تاااع الانظاا   ى ا ابؿ 
 ث   

  قاؿ ا    إنشة  الخا  القط يا لإليكا  كال  ةيا ا ناةنيا اتك ياةع قةصا اف
 أ2007لتاة    ا اة  ةـ  2001الكز ا  

  أ2001تخشيف الاةت  الكطنى لاةةفبا ا ت ة  اةلاش  ال ل اخأ ااة اا أ اةله  ةـ 
  الصةخ  اف قاؿ الشيقا اكزم  تبكؿ الاةت   2001للةـ  6انة    ى الق ا   قـ

ة  اةلاش " الكطنى لاةةفبا ا ت ة  اةلاش  إلى "الاالااا القط يا لاةةفبا ا ت 
ةانظاا قةصا  اع نيع  ةـ  تاخؼ إلى باةيا الا تاع اف   ق الظة  م  كتلزيز 

 ااؿ ال  ةيا الشةا ا لضبةيةقأ
 دار اإلنماء االج ماعى )مركز ال نمية االج ماعية(: . ب

لتاةيف اقت ؼ فنةع الا تاع اف شاة  كا أم كااخ يفأأأ لتنايا  6997أااع  ةـ 
أنشطا تخ يايا كا تاة يا  إضةفا إلى تقخيـ اللكف الاةخل كاللينى ااة اتاـ اف ق ؿ ا اا  ك 

 لابخكخل الخقؿأ
 منظمة العفو الدولية بق ر: . ح

 ى انظاا  ي  بةكايا تالى إلى البيةظ   ى بقكؽ ا ناةف  ك اياة فياة يقص 
 ا نتاةةةع الكاقلا ت ةق الا نة  كضبةية التل ي أ

 الشبكة العربية لحقوق االنسان بق ر . د
قط  كابخم اف الخكؿ ار ضة  فى الشاةا  التى تاخؼ إلى تكثيؽ أكضةع بقكؽ 
ا ناةف  إضةفا إلى ا  تاةـ اتطكي  الك ى اللةـ اف ق ؿ التقة ي  كارصخا اع الصةخ م  ف 

 الشاةاأ
 منظمات معنية بحقوق الفئات -2
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 منظمات معنية بحقوق المرأة وال فل . أ
 دار  نمية األسرة: -

أ  يا أاااة ايخاع قط يةع اخ ـ اف اراي  ل ناكض اةلا أم  ا   ى أكؿ  اليا 
 ا اا  تخ يايا كااة خاع ا تاة يا كت اكياأ

 
 
 المؤسسة الق رية لحماية المرأة وال فل )أمان(: -

 2002اصيتاة  ني  الا    ار  ى لشنكف الا أم  أنشاع الشيقا اكزم كثيقا تاايااة
  لتتبكؿ الخ  لؾ إلى االااا قةصا 6991لانا  1 قـ ةانظاا قةصا كفقةن ربةةـ القةنكف 

  ااخؼ تقخيـ 2001لانا  26 اع نيع  ةـ ك اا اةليا ااتق ا تقضع ربةةـ القةنكف 
 الااة خاع ا  تاة يا كالقةنكنيا ل ينةع اااتاخفا اف الااة اةع الانب فا فى ارا م كالا تاعأ

 :مركز الدوحة الدولى لمدراسات األسرية وال نمية -
لخ ـ ارا م القط يا  كتخشيف شاةا قا ا   ةلايا اتقصصا فى  2001أا   ةـ 

 الشنكف ارا ياأ
 منظمات معنية بحقوق هوى االح ياجات الخاصة . ب
 مركز الشفم : -

أا  لخ ـ بقكؽ الاكاطنيف  كل ا بتية ةع القةصا  كتقخيـ الااة خاع ا  تاة يا 
 الا تاع اصك م طايلياأكالتثقيييا لتاةيناـ اف ا نق اط فى 

 الجمعية الق رية ل أىيل هوى االح ياجات الخاصة: -
ة اليا  6911لانا  2كفقةن ل قةنكف  قـ  6992اخأع ال اليا فى ااة اا أنشطتاة  ةـ 

قي يا  اع شقصيا ا تاة يا  تاخؼ إلى تا يؿ  كل ا بتية ةع القةصا صبيةن كا تاة يةن 
   التخ يايا كالت اكياأكثقةفيةن كنيايةن اف ق ؿ الا اا

 منظمات معنية بحقوق أخرى . ج
 مركز الدوحة لحرية اإلعالم: -

 ك االااا  ي   ةخفا ل  ا   تالى إلى البيةظ   ى بقكؽ الصبيييف كالاالااةع 
ار  ايا ك صخ أل انتاةةةع كاقلا   ى الااتكل الاب ى أك ارق ياى أك الخكلى  إضةفا إلى 

 ع لتنايا ااة اع ار  اييفأالخك اع التخ يايا كارصخا ا
 اليالل األحمر الق رى: -



582 

 

ةلضك فى الص ي  اربا  الخكلى   6916كأ ت ؼ اه خكليةن  ةـ  6911أا   ةـ 
كياخؼ إلى تقخيـ الااة خاع الطايا كارناةنيا قةصا فى البة ع ا اتثنةنيا كل ينةع 

 الاب كااأ
 نقابة المحامين: -

يف اة تاة  ة ةيةنة  ي  بةكاى  بي  البيةظ   ى تالى إلى البيةظ   ى بقكؽ الابةا
 ااتق ؿ الابةاةق كالقضة   كتنايا قخ اع الابةايفأ
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 المبحث الثانى
 الجمعيات والمنظمات الحقوقية العربية

يتنةكؿ   ا الااب  الةيةنةع الل ايا  ي  ال اايا التى تتبصؿ  اةلتاة فى الخفةع  ف 
الةيةنةع الضاة يلاؿ اف خاقؿ الكطف الل اى  ايناة ياةش  الضاة بقكؽ ا ناةف الل اى    ق 

 ااق   ا ه اف قة ا الكطف الل اىأ
 أواًل: المنظمات العربية العاممة من داخل الو ن العربى

 الفروع العربية لمنظمة العفو الدولية:  -1
اف أ ؿ ت ايا  6916تلاؿ فى إطة  أ خاؼ انظاا الليك الخكليا التى تاااع  ةـ 

ااةخم بقكؽ ا ناةف الكا خم فى ار  ف اللةلاى لبقكؽ ا ناةف  كالتصخل ل نتاةةةع الكاقلا 
ضخ الاكاطنيف فى الخكؿ الل ايا فى اقت ؼ الا ة ع كالانةااةع  ةيط ؽ ا ا  ا نة  ال أل  

لةة   قكاا ار خاـ  كانع الالةا ا الاينا ل ا نة   ككضع بخ ل  تية عأأأ  كا 
 دائمة لمدفاع عن حقوق االنسان والحريات األساسية فى العالم العربى: المجنة ال -2

  لتنضـ الخ ة إلى اتبةخ البقكقييف الل   ةلضك  كتقـك 6919أااع اةلل اؽ  ةـ 
ال  نا الخخ اف ارنشطا  اف أ ااة  ت قى الشةةكل القةصا اةنتاةؾ بقكؽ ا ناةف كاتقة  

الثةع لتقصى البقةنؽ بكؿ أكضةع بقكؽ ا ناةف اةلكطف ا   ا اع ال زاا اشاناة  كا  اةؿ 
الل اى  إضةفا إلى ا  تاةـ اةلب يةع اللةاا ةب يا ال أل كالتلاي   كتةكيف النقةاةع 

 كالت الةعأأأ
 المنظمة العربية لحقوق االنسان: -3

ةانظاا  ي  بةكايا  ةخفا إلى ابت اـ كتلزيز بقكؽ  6911تاااع الانظاا انا 
كطف الل اى كفقةن ل الةي  الخكليا الكا خم فى ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا  كقخ بص ع ا ناةف اةل

   ى اللضكيا ا اتشة يا اةلا    ا قتصةخل كا  تاة ى لألاـ الاتبخمأ
كتنط ؽ الانظاا فى الخفةع  ف بقكؽ ا ناةف اف ق ؿ الكاةنؿ القةنكنيا  خكف 

بققع اللخيخ اف ا ن ةزاع  ةةف اف أ ااة  الااة اا ارنةاة  فى أل نشةطةع ايةايا  ةاة 
  كفى تااي  الشاةا الل ايا ل تكثيؽ 6919فى تااي  الالاخ الل اى لبقكؽ ا ناةف فى تكن  

 كالال كاةع بكؿ بقكؽ ا ناةفأ
  ا  كأقي ان  تصخ  الانظاا نش م ةؿ شا يف النكاف "النش م ا قاة يا" كتق ي ان انكيةن 

ا بقكؽ ا ناةف فى الكطف الل اى"  كا  ا ابثيا نصؼ انكيا النكاف "قضةية النكاف "بةل
 بقكؽ ا ناةف فى الكطف الل اى"  كا ا ا ثقةفيا النكاف "نخكاع فة يا"أأأ

 المجنة العربية لحقوق االنسان: -4
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ةااةخ م اف ا اك ا اف النةشطيف البقكقييف الل    6991ينةي   61تااع فى 
انتاةؾ يقع خاقؿ الكطف الل اى اشاف بقكؽ ا ناةف  كاللاؿ   ى  فع  كار ةن   لانة ضا أل

 الخ ع الك ى اللةـ ااة  اةلتنايؽ اع الاالااةع الاب يا كارق يايا كالخكلياأ
 المنظمة العربية لمناىضة ال عهيب: -5

تالى الانظاا إلى انة ضا ةةفا أشةةؿ التاييز كاللنص يا  كاصيا قةصا خاقؿ 
ي ى  كةشؼ الاقططةع ارا اني يا ال اايا إلى كصـ الل   االةخام الاةايا  الا تاع ارا ان

 إضةفا إلى الياة إلى ت ايا قيـ التاةا  كقاكؿ ارق  كالتلةي أ
 اال حاد العام لمصحفيين العرب: -6

لنش  ثقةفا ب يا التلاي  كال أل  كا  تاةـ ااتةالا تطك اع ب يا  6911أا   ةـ 
 ىأالصبةفا اةللةلـ الل ا

 ا حاد الحقوقيين العرب: -7
ااةخاخ  كبةز   ى الصيا ا اتشة يا فى الا     6917تاا    ا ا تبةخ  ةـ 

ا قتصةخل كا  تاة ى ل اـ الاتبخم  ك ك يالى إلى البيةظ   ى ااتق ؿ القضة   كتنايا 
 قييف الل  أالااة اع الاانيا ل ابةايف  كاللنةيا اةلت ا  القةنكنى الل اى  كالخفةع  ف البقك 

 ا حاد المحامين العرب: -8
ل  تاةـ اقضةية الابةاةم  كااتق ؿ القضة   كتطكي  اانا الابةاةم   6911تاا   ةـ 

كا  اة  ااةخم الخياق اطيا كايةخم القةنكف  كالالى إلى تكبيخ قكانيف الابةاةم الل ايا  كالخفةع 
بةع القةنكنيا  كيقكـ ا تبةخ ايصخا   ف القضةية القكايا الل ايا  كتكبيخ التش يلةع كالاصط 

تقة ي  خك يا النكاف "الابةاكف الل  "  ك"البؽ"  إضةفا إلى  لؾ فقخ بصؿ ا تبةخ   ى 
الصيا ا اتشة يا اانظاا اليكنياةك  كصيا الا اق  فى ال  نا ا ف يقيا لبقكؽ ا ناةف 

لالاخ الل اى ل ابةاةم  كالشلك   ك ضك االا  اةؿ اف الالاخ الل اى لبقكؽ ا ناةف  كا
كا ةز البقكؽ النقةايا فى الكطف الل اى  ك ضكيا الشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع فى ا ةؿ 

 بقكؽ ا ناةفأ
 البرنامق العربى لنش اء حقوق االنسان: -9

ل خافةع  ف نشطة  بقكؽ ا ناةف اةللةلـ الل اى  كالالى إلى ت ايا  6991أا   ةـ 
فى إطة  ا تيةقيةع كالاكاثيؽ الخكليا  كقخ بصؿ الا نةا    ى  ضكيا  ااةخم بقكؽ ا ناةف

 ال  نا الخكليا لانة ضا التل ي أ
 راب ة المرأة العربية: -11
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فى إطة  ا  تاةـ ابقكؽ الا أم  كالب ص   ى الخفةع  ف الا أم  6911أااع  ةـ 
 التى تتل ض بقكقاة كب يةتاة ل نتاةؾ كا  تخا أ

 لممنظمات األىمية:الشبكة العربية  -11
ل  تاةـ ااكضةع كب يةع الانظاةع  ي  البةكايا فى اللةلـ  6919أااع  ةـ 

 الل اى  ةاة تقكـ ايصخا  نش م فص يا النكاف "الاظ ا"أ
 المجمس العربى لم فولة وال نمية: -12

ل خفةع  ف بقكؽ الطيؿ  كالااة اا فى تطك  ا ة ع التنايا  بي   6911تاا  
أف يةكف ايع قا م يتكلى اللخيخ اف الااةـ ا اتشة يا كالتخ يايا كالابثيا   يالى الا    إلى

إضةفا إلى اليه إلى تكايع رفةؽ التلةكف اع الانظاةع الل ايا كالخكليا  كخ ـ الاالااةع 
الكطنيا الااتاا اقضةية الطيؿ كالتنايا  كتكثيؽ الال كاةع كالايةنةع القةصا ااكضةع ارطيةؿ 

 لتنايا اةللةلـ الل اىأأأأكتطك  ب ةةع ا
 المجمس العربى لمحقوق والحريات النقابية: -13

  ى يخ ا اك ا اف الانظاةع كالتى اف أ اة  ا تبةخ الخكلى لنقةاةع 6991أنشئ  ةـ 
اللاةؿ الل    كاتبةخ الابةايف الل    كالالاخ الل اى لبقكؽ ا ناةف  كاتبةخ الصبيييف 

كا تبةخ اللةـ ل ط   الل  أأأ  ك لؾ اف أ ؿ تلزيز البقكؽ الل    كاتبةخ الي بيف الل    
كالب يةع النقةايا  كةيةلا بؽ التنظيـ كازاكلا النشةط النقةاى  كابت اـ ب يا ال أل كالتلاي   
كياة   الا     خخا اف النشةطةع ة صخ ا نتاةةةع الاتل قا اةلبقكؽ كالب يةع  كا  خاخ 

 ب يةع النقةايا  إضةفا إلى اصخا  النش اع كالتقة ي  الخك ياأالخ ااةع كارابة  القةصا اةل
 اال حاد الدولى لم نظيم العائمى "العالم العربى": -14

 ك اتبةخ نةاع اف ا تبةخ الخكلى ل تنظيـ اللةن ى  كيتق  اف تكن  اق ان له  كيالى إلى 
ل بيةظ   ى تةكيف ارا م تقخيـ الااة خاع ا  تاة يا كا قتصةخيا ال زاا ل ا م كاللةن ا  

 الل ايا  كتنايا ااة اع الت ايا  كتا يؿ أكلية  اراك  ك كياـ ل ل  خك  فلةؿ فى الا تاعأ
 المركز العربى الس قالل القضاء والمحاماه: -15

ل خفةع  ف ااتق ؿ القضة   كبقكؽ الابةايف    اةن اانه  ضك فى  6991تاا   ةـ 
 ال  نا الخكليا ل بقكقييفأ

 اال حاد الدولى لمنقابات والعمال: -16
ل  تاةـ اةلبقكؽ النقةايا اةلكطف الل اى  بي  يقـك ايصخا  الابك   6971تاا   ةـ 

كالخ ااةع  ف أكضةع النقةاةع  كتنظيـ النخكاع كالخك اع التخ يايا لقخاا النقةاةع   ى الااتكل 
 الل اىأ
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 مركز القاىرة لدراسات حقوق االنسان: -17
انظاا إق يايا أنشنع لتلزيز كت ايا كالت كي  لااةخم بقكؽ ا ناةف  ك  اة م  ف 

كالخياق اطيا اةلكطف الل اى  ك ك الاخؼ ال ل انضـ الا ةز   ى أاةاه إلى الا    
ارقتصةخل كا  تاة ى اصيا ااتشة   إضةفا إلى ةكنه ا اقاة اةل  نا ا ف يقيا لبقكؽ 

لبقكؽ ا ناةف  كالشاةا الخكليا لتاةخؿ الال كاةع ا ناةف  ك ضكيا الشاةا ارك كاتكاطيا 
 بكؿ ب يا التلاي أ

كاف أ ـ اصخا اع الا ةز  "ة ااةع ااف  شخ"  ك"ة ااةع ااةخ اع فة يا"  ك"انةظ اع 
 بقكؽ ا ناةف"  ك"اكاايا"أأأأ

 
 ا حاد الشباب العربى: -18

كتلزيز  اتق  اف خاشؽ اق ان له ةانظاا  ي  بةكايا تالى إلى تا يؿ الشاة  
قةاا الا اا  التخ يايا التى تال  اـ ل تلةاؿ اع التطك اع  التكاصؿ ايف الشاة  الل اى  كا 

 الا تاليا اف بكلاـ  كالتنايؽ اع الانظاةع الشاةايا اف أ ؿ الناكض اةلشاة  الل اىأ
 

 اال حاد النقابى لعمال المءرب العربى: -19
نقةايا  كتالةخ   ى تلايؽ اللاؿ ةانظاا  ي  بةكايا تاتـ اةلبقكؽ ال 6919أا   ةـ 

النقةاى فى الاة   الل اى  كاللاؿ   ى بشخ اللاةؿ الل   لنيؿ بقكقاـ  كاصيا قةصا الل   
فى الاا    إضةفا إلى اب  ااؿ التلةكف اة ايف النقةاةع   ى الااتكل الل اى  كقخ بصؿ 

 لل اياأا تبةخ   ى صيا  ضك ا اق  اانظاا اللاؿ الخكليا كانظاا اللاؿ ا
 اندا المحي  وال نمية فى الو ن العربى: -21

 -  ةانظاا  ي  بةكايا6990اللةلـ الثةل "  ةـ  -أنشنع ةيبخل ف كع انظاا "انخا
يتا ةز ابك  ا تاةااة فى باةيا الاينا  كتلايؽ ااؿ البكا  كالتية ـ اة ايف ار يةؿ   -اتكن 

 ف الل قةع ايف ارخا م البةةاا كايف الاكاطفأكاقةاا الا اا  التخ يايا ال اايا لش   ةيييا تباي
 

 مركز المرأة العربية لم دريب والبحوث: -21
اتكن   لخ ـ خك  الا أم فى  ا يا التنايا  كتة ي   6991تاا    ا الا ةز  ةـ 

اياكـ الااةكام ايف ال نايف  كاللاؿ   ى إ خاخ قة خم ايةنةع قةصا اةلا أم  إضةفا إلى 
 التقة ي  الاتل قا اقضةية كأكضةع الا أم فى اللةلـ الل اىأالخ ااةع كالابك  ك 

 المعيد العربى لحقوق االنسان: -22
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ك ك ياتـ اا اا  التخ ي  القةصا ابقكؽ ا ناةف فى الكطف  6919ان  تااياه  ةـ 
الل اى  ك لؾ اةلتلةكف اع الاالااةع التى انضـ إلياة  فقخ بصؿ   ى الصيا ا اتشة يا 

ل كا  تاة ى  ك ضكيا الشاةا الل ايا ل تكثيؽ كالال كاةع فى ا ةؿ بقكؽ اةلا    ا قتصةخ
 ا ناةف  ةاة يقـك الالاخ ايصخا  ا  ا خك يا تااى "الا  ا الل ايا لبقكؽ ا ناةف"أ  

 ة لؾ فقخ أا  الالاخ انكةة ل ال كاةع ك ى ةةلتةلى  
 قة خم ايا يك  افياأ -اناةف 
 قة خم اقة ع صبيياأ -نش م 
 قة خم قا ا  بقكؽ ا ناةفأ -نضةؿ 
 قة خم انظاةع بقكؽ ا ناةفأ -خليؿ 

إضةفا إلى اة ااؽ  نةؾ االااةع أق ل اف أ ااة  الانظاا الل ايا ل ص   ال نةنى 
   كالاخ خ ااةع الا أم فى اللةلـ الل اىأأأ6910  كالانظاا الل ايا لب يا الصبةفا 2001

 
 العربية العاممة من خارج الو ن العربىثانيًا: المنظمات الحقوقية 

 مجمس العالقات اإلسالمية األمريكية: -1
لتلزيز التية ـ البضة ل  كخ ـ التنايا ار تاة يا خكف تاييز خاقؿ  6991تاا   ةـ 

الكطف الل اى كاراا ارا ايا  ك لؾ فى نطةؽ اللاؿ الابخخ له ايف أا يةة كالخكؿ الل ايا 
الا    تق ي ان انكيةن اشاف التاييز ضخ الل   كالاا ايف فى الك يةع كا ا ايا  ةاة يصخ  

 الاتبخم ارا يةياأ
 المجنة العربية األمريكية لمناىضة ال مييز: -2

اةلك يةع الاتبخم ارا يةيا لإل تاةـ اقضةية التاييز  كتصخ  فى   ا  6910أااع  ةـ 
كف اطيف كايةاةع ا بت ؿ ارا اني ى الشاف تقة ي  اتقصصا  كتقيـ ا اا  اف أ ؿ لانةف 

 ضخ اة  إضةفا إلى ا اقاا الا اا  الخ ةنيا الالةخيا ل ل  أ
 
 المركز السعودى لحقوق االنسان "لندن": -3

 ا نخف  لتلزيز بقكؽ كب يةع ارف اخ اةلاا ةا الل ايا الالكخياأ 6991أا   ةـ 
 اال حاد المبنانى الكندى لحقوق االنسان: -4

بةخ نةشطيف ةنخييف كرق يف اف أصكؿ لانةنيا  اف أ ؿ البيةظ   ى يضـ   ا ا ت
التكاصؿ ايف ال انةنييف الاقيايف اةنخا كالشل  ال انةنى  كالالى إلى ت ايا ااةخم الخياق اطيا 
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كبقكؽ ا ناةف  كتلزيز قيـ التاةا  كقاكؿ ارق  اةلا تاع ال انةنى  إضةفا إلى الخفةع  ف 
 خاقؿ كقة ا لانةفأ التق ى ال أل كاللقيخم

 الراب ة الميبية لحقوق االنسان "ألمانيا": -5
  ك ى تاتـ ا صخ ا نتاةةةع التى تطةؿ بقكؽ الاكاطف ال ياى  6919ان  تاايااة  ةـ 

صخا  التقة ي  اشاف بقكؽ ا ناةف فى لاية كالكطف الل اىأ  كا 
 المنظمة العربية لحقوق االنسان "بري انيا": -6

ع الل ايا فى الاا    كاصيا قةصا فى ا يطةنية كخكؿ ا تبةخ تاتـ ااكضةع ال ةلية
 ارك كاىأ
 المنظمة العربية لحقوق االنسان "النمسا": -7

تاتـ ااكضةع ال ةليةع الل ايا فى الاا    كاصيا قةصا فى النااة كخكؿ ا تبةخ 
 ارك كاىأ
 المنظمة الكندية العربية لحقوق االنسان: -8

ف كع الانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  لخ ـ ابت اـ  ةيبخل 6992تاااع اةنخا  ةـ 
بقكؽ ا ناةف  كالتصخل لةةفا ظكا   اللنؼ كالتاييز فى ةنخا  كالالى إلى خا  ال ةليةع 
الل ايا فى الا تاع الةنخل  إضةفا إلى اتةالا أكضةع بقكؽ ا ناةف فى اللةلـ الل اى  كاقةاا 

 ـ ااةأارنشطا الاقت يا ل  تقة  اةلك ى اللة
 

فى ضك  اة   ض اا ا ال ز  اف ارط    ياةف القكؿ أنه   ى ال  ـ اف تنكع 
ا تاةاةع انظاةع بقكؽ ا ناةف فى اللةلـ الل اى  كتنكع انشطتاة  كا تاةاةتاة  إ  أناة 
 ايلاة تالى فى الناةيا إلى ت ايا قيـ تتل ؽ اانة  خكلا خياق اطيا بخيثا  تقـك   ى ايةخم 

 كابت اـ بقكؽ ا ناةف  فى إطة  الثقةفا الل ايا كابخخاتاةأالقةنكف  
كريةن ةةنع ار ا  بكؿ أااة  كلكا الخكؿ الل ايا اضاة  ا نيتة  الايةاى كا  تاة ى  
كالااة  اتةكيف انظاةع بقكؽ ا ناةف ااة  كالى خكؿ ثك اع ال ايع الل اى إلى انة  أنظاا 

ع  اؿ   ق الانظاةع كبخكخ ب يةتاة  إ  أف ارا  فى الناةيا خياق اطيا بقيقيا  كريةن ةةنع رلية
ينـ  ف اخايا تشةؿ ثقةفا  خيخم فى الا تاع الل اى  تالى إلى ال قى اةلثيةفا كالك ى اللةـ 
اةلبقكؽ كالب يةع اللةاا  كتاتـ اةةفا فنةع الا تاع  كاصيا قةصا الاااشيف كالاب كايف اف 

ةن ااف ثاا بقيقا   ياةف إ يةلاة ايةخا ة  خـ قخ م   ق الاالااةع ااة اا بقكقاـ الطايالاأ   ا
  ى ااة اا أنشطتاة الاتل قا ابقكؽ ا ناةف اخكف إ اخم ايةايا تخفع إلى ازيخ اف الب يةع 
اللةاا خاقؿ الا تاع  فى   ا الايةؽ اكؼ تظؿ انظاةع بقكؽ ا ناةف فى بةلا تبخل 
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ل ياا فى  اؿ انظاةع الا تاع الاخنى  اياة اة يتل ؽ ااتا   قةصا أاةـ ازاا التشةيؾ كا
 اقضيا التاكيؿ ار ناى كالتاليا كار نخاع القةصاأ

 
 

 
 
 

 المصادر
 أواًل: الك ب

الالاخ الل اى لبقكؽ ا ناةف  خليؿ انظاةع بقكؽ ا ناةف فى الكطف الل اى   -1
 أ1991الانظاا الل ايا لبقكؽ ا ناةف  تكن   

التق ي  الانكل اركؿ ل انظاةع ار  يا الل ايا  الشاةا الل ايا ل انظاةع أاةنى قنخيؿ   -2
 ار  يا  اص أ

 ثانيًا: المصادر االلك رونية:
 مواقع عامة

خأ نيييف االخ  الخليؿ الل اى لبقكؽ ا ناةف كالتنايا  اليصؿ التةاع  خليؿ الاية يـ  -1
 http://www.arabhumanrights.org/dalil/index.htmlكالاصط بةع  

 /http://www.anhri.netالشاةا الل ايا لال كاةع بقكؽ ا ناةف   -2
 فا   انظاةع بقكؽ ا ناةف فى الخكؿ الل ايا  -3

http://www.arabhumanrights.org/hrorgs  

 
 األردن

4- http://www.amanjordan.org/index1.htm 
5- http://www.anhri.net/jordan/ 
6- http://www.mizangroup.jo/index.php 
7- http://www.awo.org.jo/ 
8- http://www.jncw.jo/arabic/home_arabic.html 
9- http://www.nchr.org.jo/ar/index.php 
10- http://www.sosjor.org/arabic/ 
11- http://www.ujrc-jordan.org/web/arprograms/human/main.html 

 اإلمارات 
12- http://www.mathlouma.com/ 
13- http://www.nccht.gov.ae/Ar/home/index.aspx 

http://www.arabhumanrights.org/dalil/index.html
http://www.anhri.net/
http://www.amanjordan.org/index1.htm
http://www.anhri.net/jordan/
http://www.mizangroup.jo/index.php
http://www.awo.org.jo/
http://www.jncw.jo/arabic/home_arabic.html
http://www.nchr.org.jo/ar/index.php
http://www.sosjor.org/arabic/
http://www.mathlouma.com/
http://www.nccht.gov.ae/Ar/home/index.aspx
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14- http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR_index_ar/ 
15- http://www.uaeprison.com/ 
16- http://www.123-reg.co.uk/ 

 البحرين
17- http://bhrs.org/Home_Page.aspx 
18- http://www.bahrainws.org/new/default.aspx 
19- http://bhrws.org/ 
20- http://www.uprbahrain.com/ 
21- http://www.hrinfo.net/bahrain/wa 
22- http://www.infocent.com.bh/ 

  ونس
23- http://membres.multimania.fr/polprisoners/ 
24- http://www.observatoire-olpec.org/ 
25- http://www.geocities.com/for_dem_lib/indexar.html 
26- http://www.tunezine.com/rubrique.php3?id_rubrique=71 
27- http://www.credif.org.tn/ 
28- http://moncefmarzouki.com/spip.php?rubrique7 

 الجزائر
29- http://www.la-laddh.org/ 
30- http://www.algeria-watch.org/francais.htm 
31- http://www.fidh.org/dz2003/laddh/ 
32- http://www.cncppdh.org/francais/index.htm 
33- http://www.comores-online.com/mwezinet/associations/wema.htm 

 جيبو ى
34- http://www.ardhd.org/ 
35- http://www.lddh-djibouti.org/ 

 جزر القمر
36- http://www.comores-online.com/mwezinet/associations/wema.htm 

 السعودية
37- http://nshr.org.sa/ 
38- http://cdhrap.net/defaa/index.php 
39- http://www.saudihr.org/ar/welcome.asp 
40- http://cdhrap.net/defaa/index.php 

 السودان
41- http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm 

 سم نة عمان
42- http://www.aei.org.om/aindex.html 
43- http://www.hrinfo.net/oman/ 

 سوريا

http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR_index_ar/
http://www.123-reg.co.uk/
http://bhrs.org/Home_Page.aspx
http://www.bahrainws.org/new/default.aspx
http://bhrws.org/
http://www.uprbahrain.com/
http://www.hrinfo.net/bahrain/wa
http://membres.multimania.fr/polprisoners/
http://www.observatoire-olpec.org/
http://www.tunezine.com/rubrique.php3?id_rubrique=71
http://www.credif.org.tn/
http://moncefmarzouki.com/spip.php?rubrique7
http://www.la-laddh.org/
http://www.algeria-watch.org/francais.htm
http://www.cncppdh.org/francais/index.htm
http://www.comores-online.com/mwezinet/associations/wema.htm
http://www.ardhd.org/
http://www.lddh-djibouti.org/
http://www.comores-online.com/mwezinet/associations/wema.htm
http://nshr.org.sa/
http://cdhrap.net/defaa/index.php
http://cdhrap.net/defaa/index.php
http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm
http://www.aei.org.om/aindex.html
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44- http://www.aohrs.org/ 
45- http://www.syria-nationalcouncil.org/ 
46- http://www.shrc.org.uk/defaultar.aspx 
47- http://www.nohr-s.org/new/ 
48- http://hras-syria.tripod.com/ 
49- http://supportkurds.org/ 
50- http://www.thefreesyria.org/index.htm 
51- http://www.dctcrs.org/ 
52- http://www.aktham.virtualactivism.net/index.html 
53- http://www.nesasy.com 

 العراق
54- http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery

= 
55- http://www.amnestyusa.org/our-work/countries 
56- http://www.iraqfoundation.org/projects_overview.htm 
57- http://www.iraqbodycount.org/database/ 
58- http://human.iraqgreen.net/ 
59- http://human.iraqgreen.net/ 
60- http://www.irag.org.uk/arabicindex.php 
61- http://www.epic-usa.org/ 
62- http://bchrcd.org/ar/index.php 
63- http://www.khrp.org/ 
64- http://www.unitedforpeace.org/ 
65- http://www.humanrights.gov.iq/ 
66- http://www.human.iraqgreen.net/ 
67- http://www.equalityiniraq.com/arabic/arabic.html 

 فمس ين
68- http://www.pcrp.org/indexaa.html 
69- http://www.ittiah.org/ 
70- http://www.gupw.net/arabic/index.html 
71- http://www.passia.org/ 
72- http://www.dci-pal.org/arabic/home.cfm 
73- http://www.phrmg.org.arabic/ 
74- http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.html 
75- http://www.piccr.org/ 
76- http://www.badil.org/ 
77- http://www.shepherdsfieldymca.org/ 
78- http://www.ppsmo.org/ 
79- http://www.adalah.org/ara/index.php 
80- http://www.asp.alhaq.org/zalhaq/site/arabic/index_arabic.html 
81- http://www.addameer.org/ 
82- http://www.mandela-palestine.org/ 
83- http://www.dwrc.org/ 

http://www.aohrs.org/
http://www.syria-nationalcouncil.org/
http://www.nohr-s.org/new/
http://hras-syria.tripod.com/
http://supportkurds.org/
http://www.thefreesyria.org/index.htm
http://www.dctcrs.org/
http://www.aktham.virtualactivism.net/index.html
http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=
http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries
http://www.iraqfoundation.org/projects_overview.htm
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://human.iraqgreen.net/
http://human.iraqgreen.net/
http://www.irag.org.uk/arabicindex.php
http://www.epic-usa.org/
http://bchrcd.org/ar/index.php
http://www.khrp.org/
http://www.humanrights.gov.iq/
http://www.human.iraqgreen.net/
http://www.pcrp.org/indexaa.html
http://www.passia.org/
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84- http://www.j-c-w.org/ 
85- http://www.jcdhr.org/ 
86- http://www.shaml.org/zshaml/site/arabic/default.aspx 
87- http://www.mezan.org/ 
88- http://www.cmrlaw.org/ 
89- http://www.wac.org.ps/ 
90- http://www.trc-pal.org/sanabel/sanabel.html 
91- http://www.mongoa.gov.ps/ 

 
 

 الكويت
92- http://www.kwaitwomen.org/ 
93- http://www.arabpsynet.com/ 
94- http://www.hrinfo.net/kuwait/ 
95- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=8 

 مصر
96- http://www.mosharka.org/ 
97- http://anhri.net/egypt/eadvmn/ 
98- http://www.eaddla.org/ 
99- http://www.eipr.org/ 
100- http://www.echr.org/ 
101- http://www.ecwronline.org/ 
102- https://alnadeem.org/ 
103- http://www.lchr-eg.org/ 
104- http://www.cihrs.org/ 
105- http://www.hcer.org/ 
106- http://www.eohr.org/ar/index.html 
107- http://www.hregypt.net/index.html 
108- http://www.ngo-crc.org/index_arabic.html 
109- http://www.ahrla.org/index.html 
110- http://www.hrinfo.net/egypt/ 
111- http://www.southonline.org/ 
112- http://www.egyptcrc.org/en/info/about.html 
113- http://hmlc.fg2o.com/default_A.html 

  لبنان
114- http://www.clhrf.com/ 
115- http://www.lnf.org.lb/windex/part3.html 
116- http://www.cfuwi.org/armain.htm 
117- http://www.lebanesewomen.org/about1.html 
118- http://www.solida.org/ 
119- http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/ 
120- http://www.lnf.org.lb/windex/arabic/index.html 
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121- http://www.kafa.org.lb/ 
122- http://www.khiamcenter.org/en/ 
123- http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/ 
124- http://www.nclw.org.lb/index.cfm 

125- http://www.frontiersruwad.org/ 
126- http://www.rmf.org.lb/en/foundation/index.html 
127- http://www.humanrightslebanon.org/arabic/index.html 

 ليبيا
128- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=10 
129- http://www.libyanhumanrights.com/ 
130- http://www.libya-watch.org/ 
131- http://www.libya-nfsl.org/ 
132- http://www.gaddaficharity.org/ 

 المءرب
133- http://www.ccdh.org.ma/ 
134- http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&po=2 
135- http://www.amdh.org.ma/arabe/indexarb.html 
136- Afapredesa.org/ar_index.html 
137- http://webserver.iam.ma/~aefe/ 

 موري انيا
138- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=11 
139- http://www.hrinfo.net/mauritania/ 

 
 ق ر

140- http://www.qfcht.org/history.aspx 
141- http://www.qfcw.org.qa/Arabic/AboutUs/know_qfcw/Pages/default.aspx 
142- http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=121 
143- http://awfonline.net/page/qt/2004/haw.htm 
144- http://www.qf.org.qa/community-development-ar/addressing-social-needs-

ar/social-development-center-ar 
145- http://arabinfomall.bibalex.org/Ar/OrgData.aspx?orgid=694&sectionid=3 

 اليمن
146- http://www.yohr.org/default.asp?lang=ar 
147- http://www.hoodonline.org/index.php?newlang=arabic 
148- http://hritc.net/ 
149- http://www.wfrt.org/ 
150- http://www.saf-yemen.org/ 
151- http://www.hrinfo.net/yemen/ 

 التنظياةع ارق يايا ارق ل
152- http://www.hrinfo.org/mena/amnesty/ 
153- http://www.aohr.net/arabic/whos.xml 
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154- http://www.achr.nu/achr.ar.htm 
155- http://www.aad-online.org/ 
156- http://www.faj.org.eg/ 
157- http://www.arablawyersunion.org/ 
158- http://www.agfund.org/ 
159- http://www.aphra.org/ 
160- http://www.allainceforarabwomen.net/ 
161- http://www.adc.org/ 
162- http://www.achr.nu/ 
163- http://www.accd.org.eg/ 
164- http://www.cair-net.org/ 
165- http://www.cihrs.org/ 
166- http://www.aihr.org.tn/ 
167- http://www.aproarab.org/ 
168- http://www.apfw.org/ 
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 لبئمة انمراجع

 ثبنهغة انعرثية

 أوالً: انوثبئك: 

 (.1993األُِ اٌّزذذح، ِجّٛػخ طىٛن دٌٚيخ، اٌّجٍذ األٚي، ) ٔيٛيٛسن:  -6

ِيضبق االُِ اٌّزذذح، ٚإٌظبَ األعبعةٝ ٌّذىّةخ اٌؼةذي اٌذٌٚيةخ،) ٔيٛيةٛسن: األِةُ  -6

 اٌّزذذح(.

 ِٓ اٌذعزٛس األسدٔٝ. 6َ  -1

 ِٓ دعزٛس اإلِبساد اٌؼشثيخ اٌّزذذح. 25ٔض َ -1

 ِٓ دعزٛس اٌجذشيٓ. 8ٔض َ  -1

 ِٓ اٌذعزٛس اٌزٛٔغٝ. 5ٔض َ  -1

 س اٌغٛسٜ.ِٓ اٌذعزٛ 17، 25،46ٔظٛص اٌّٛاد  -9

 .2004ِٓ اٌذعزٛس اٌظِٛبٌٝ اٌظبدس فٝ فجشايش  15ٔض َ  -1

 ِٓ اٌذعزٛس اٌمطشٜ. 19ٔض َ  -7

 ِٓ اٌذعزٛس اٌّغشثٝ. 8،9ٔظٛص اٌّبدريٓ  -67

 ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٚٝ ٌٍذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ. 8ٔض َ  -66

 ِٓ اٌؼٙذ اٌذٌٚٝ ٌٍذمٛق اٌّذٔيخ ٚاٌغيبعيخ. 22ٔض َ  -66

 ثبويبً : انكتت :

اٌغةبس، دساعةبد فةٝ ػٍةُ اإلجزّةبع اٌمبٔٛٔٝ،)اٌمةب٘شح: داس اٌّؼةبسف، إثشا٘يُ أثةٛ  -1

1978.) 

إثشا٘يُ اٌؼيغٜٛ، اٌزّٕيخ فٝ ػبٌُ ِزغيةش: دساعةخ فةٝ ِفٙةَٛ اٌزّٕيةخ ِٚؤشةشرٙب،)  -2

 (.2003اٌمب٘شح: داس اٌششٚق، 

أدّذ اٌششيذٜ، دمةٛق اإلٔغةبْ: دساعةخ ِمبسٔةخ ثةيٓ إٌظشيةخ ٚاٌزطجيك،)اٌمةب٘شح:  -3

 (.2003اٌذٌٚيخ، ِىزجخ اٌششٚق 
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أدّةةذ اٌششةةيذٜ، دمةةٛق اإلٔغةةبْ: ٔذةةٛ ِةةذخً إٌةةٝ ٚػةةٝ صمةةبفٝ، )اٌمةةب٘شح: ٘يئةةخ  -4

 (.2005لظٛس اٌضمبفخ، 

أدّةةةذ فزذةةةٝ عةةةشٚس، اٌذّبيةةةخ اٌذعةةةزٛسيخ ٌٍذمةةةٛق ٚاٌذشيةةةبد، )اٌمةةةب٘شح: داس  -5

 (.1999اٌششٚق، 

إوةةةشاَ ثةةةذس اٌةةةذيٓ، اٌذيّمشاؽيةةةخ اٌٍيجشاٌيةةةخ ّٚٔبرجٙةةةب اٌزطجيميةةةخ، )ثيةةةشٚد: داس  -6

 (.1986اٌجٛ٘شح ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، 

 (.1978األُِ اٌّزذذح ٚدمٛق اإلٔغبْ،)ٔيٛيٛسن: ِىزت اإلػالَ اٌؼبَ،  -7

اٌمطةت ِذّةةذ اٌمطةت، اإلعةةالَ ٚدمةٛق اإلٔغةةبْ: دساعةخ ِمبسٔةةخ، ) اٌمةةب٘شح : داس  -8

 (.1984اٌفىش اٌؼشثٝ، 

ٝ، إٌّظّخ اٌّؼٙذ اٌؼشثٝ ٌذمٛق االٔغبْ، دٌيً ِٕظّبد دمٛق االٔغبْ فٝ اٌٛؽٓ اٌؼشث -9

 .1997اٌؼشثيخ ٌذمٛق االٔغبْ، رٛٔظ، 

 (.2001اٌّؼجُ اٌٛجيض، )اٌمب٘شح: اٌٙيئخ اٌؼبِخ ٌشئْٛ اٌّطبثغ األِيشيخ،  -10

ٚاٌّؤعغبد اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغةبْ، إٌّظّخ اٌذٌٚيخ ٌٍفشأىفٛٔيخ: اٌٙيبوً اٌذىِٛيخ  -11

 .اٌزجبسة ٚاٌزٛلؼبد اٌّغزمجٍيخ

األٚي ٌٍّٕظّبد األٍ٘يخ اٌؼشثيخ، اٌشجىخ اٌؼشثيخ ٌٍّٕظّبد أِبٔٝ لٕذيً، اٌزمشيش اٌغٕٜٛ  -12

 األٍ٘يخ، ِظش.

أِيش ِٛعٝ، دمٛق اإلٔغبْ: ِذخً إٌٝ ٚػةٝ دمةٛلٝ، )ثيةشٚد: ِشوةض دساعةبد  -13

 (.2002اٌٛدذح اٌؼشثيخ، 

ثٛي جٛسدْٚ ٌٛسيٓ، ٔشأح ٚرطةٛس دمةٛق اإلٔغةبْ اٌذٌٚيةخ:اٌش ٜ، رشجّةخ أدّةذ  -14

اٌّظةةةشيخ ٌٕشةةةش اٌّؼشفةةةخ ٚاٌضمبفةةةخ اٌؼبٌّيةةةخ، أِةةةيٓ اٌجّةةةً،) اٌمةةةب٘شح: اٌجّؼيةةةخ 

2000.) 

دٛسيةخ ِجب٘ةذ، اٌفىةش اٌغيبعةةٝ ِةٓ أفالؽةْٛ إٌةٝ ِذّةةذ ػجةذٖ،) اٌمةب٘شح : ِىزجةةخ  -15

 (.1999األٔجٍٛ اٌّظشيخ، 

دافيةةذ ة. فٛسعةةبيش، دمةةٛق اإلٔغةةبْ ٚاٌغيبعةةخ اٌذٌٚيةةخ، رشجّةةخ: ِذّةةذ ِظةةطفٝ  -16

 (.1993ٌضمبفخ اٌؼبٌّيخ، ػفيفٝ، )اٌمب٘شح: اٌجّؼيخ اٌّظشيخ ٌٕشش اٌّؼشفخ ٚا

ٚعةةبئً ٚعةةٍطبد ٌجةةبْ ِٚىبرةةت دمةةٛق اإلٔغةةبْ فةةٝ اٌزؼبِةةً ِةةغ ، سػةةب ِذّةةذ ٘ةةالي -17

 .2005اٌشىبٜٚ ػبٌّيبً ٚػشثيبً،  اٌمب٘شح، اٌّجٍظ اٌمِٛٝ ٌذمٛق اإلٔغبْ، 

 ػجةةذ هللا خٍيةةً ِٚذغةةٓ ػةةٛع، رطةةٛس اٌّؤعغةةبد اٌٛؽٕيةةخ ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ فةةٝ اٌؼةةبٌُ -18

 .2005اٌمِٛٝ ٌذمٛق اإلٔغبْ،  اٌؼشثٝ،  اٌمب٘شح، اٌّجٍظ

ػجذ اٌٙبدٜ اٌجٛ٘شٜ ٚآخشْٚ، دساعبد فٝ اٌزّٕيخ االجزّبػيخ: ِةذخً إعةالِٝ،  -19

 (.1999) اإلعىٕذسيخ: اٌّىزت اٌجبِؼٝ اٌذذيش، 

اٌّغزشةةبس ػظةةبَ شةةٛلٝ ، ِٛاصيةةك ٚارفبليةةبد دمةةٛق اإلٔغةةبْ ، اٌجةةضء األٚي ٚاٌضةةبٔٝ،   -20

 .2005اٌمب٘شح، ِىزجخ األعشح، 

يٕٝ، اٌذةةك ِٚةةذٜ عةةٍطبْ اٌذٌٚةةخ فةةٝ رمييةةذٖ، ) ػّةةبْ: داس اٌجشةةيش، فزذةةٝ اٌةةذس -21

1997.) 

فزذةةةٝ ػجةةةذ اٌةةةشديُ ػجةةةذ هللا، أدّةةةذ شةةةٛلٝ ِذّةةةذ، إٌظشيةةةخ اٌؼبِةةةخ ٌٍذةةةك، )  -22

 (.2001اإلعىٕذسيخ: ِٕشأح اٌّؼبسف، 
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وّةةبي إٌّةةٛفٝ، ػٍةةٝ اٌّشٜ)رذشيةةش(، دٚس اٌجبِؼةةبد فةةٝ رؼضيةةض صمبفةةخ دمةةٛق  -23

)اٌمةةةب٘شح: ثشٔةةةبِج اٌذيّمشاؽيةةةخ ٚدمةةةٛق اإلٔغةةةبْ، اإلٔغةةبْ فةةةٝ اٌةةةذٚي اٌؼشثيةةةخ، 

 (.2007جبِؼخ اٌمب٘شح، 

ٌيال رىال، اٌّؤعغةبد اٌٛؽٕيةخ ٌذمةٛق اإلٔغةبْ ٚثةشاِج رشةييذ اٌجٕيةخ األعبعةيخ، اٌمةب٘شح،  -24

 .2004اٌّجٍظ األػٍٝ ٌٍضمبفخ، 

ِذغةةٓ ػةةٛع)ِذشس( ، اٌةةذٌيً اٌؼشثةةٝ ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ ، اٌجشٔةةبِج اإلّٔةةبئٝ ٌذمةةٛق  -25

 .2005إٌّظّخ اٌؼشثيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ ، اٌمب٘شح ، اإلٔغبْ ٚ

ِذّةةةذ اٌغضاٌٝ،دمةةةٛق اإلٔغةةةبْ ثةةةيٓ رؼةةةبٌيُ اإلعةةةالَ ٚإػةةةالْ األِةةةُ اٌّزذةةةذح، )  -26

 (.2005، 4اٌمب٘شح: دساعخ إٌٙؼخ، ؽ

 (.2002ِذّذ دغيٓ ِٕظٛس، ٔظشيخ اٌمبْٔٛ، ) اإلعىٕذسيخ: ِطجؼخ االٔزظبس  -27

اإلٔغةةبْ، )ثيةةشٚد : ِشوةةض دساعةةبد ِذّةةذ ػبثةةذ اٌجةةبثشٜ، اٌذيّمشاؽيةةخ ٚدمةةٛق  -28

 (.2004اٌٛدذح اٌؼشثيخ، 

ِذّذ ػّبسح، االعةالَ ٚدمةٛق اإلٔغةبْ: ػةشٚساد الدمةٛق، )اٌىٛيةذ: اٌّجٍةظ  -29

 (.1985اٌٛؽٕٝ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚاآلداة، 

ِذّةةذ ٔةةٛس فشدةةبد، رةةبسيخ اٌمةةبْٔٛ اٌةةذٌٚٝ اإلٔغةةبٔٝ ٚاٌمةةبْٔٛ اٌةةذٌٚٝ ٌذمةةٛق  -30

 (.2000جً اٌؼشثٝ، اإلٔغبْ، ) اٌمب٘شح: داس اٌّغزم

ِذّةةٛد اٌغةةمب، فٍغةةفخ ٚرةةبسيخ اٌةةٕظُ االجزّبػيةةخ ٚاٌمبٔٛٔيةةخ، ) اٌمةةب٘شح: داس اٌفىةةش  -31

 (.1978اٌؼشثٝ، 

ِذّٛد ششيف ثغيٛٔٝ ، دمٛق اإلٔغبْ : اٌٛصبئك اٌؼبٌّيخ ٚاإللٍيّيةخ، ثيةشٚد، داس اٌؼٍةُ  -32

 .1989ٌٍّالييٓ ، 

خ ثذمٛق اإلٔغبْ ، اٌّجٍةذ األٚي ِذّٛد ششيف ثغيٛٔٝ ٚآخشْٚ ، اٌٛصبئك اٌذٌٚيخ اٌّؼٕي -33

 .2003ٚاٌضبٔٝ، اٌمب٘شح، داس اٌششٚق ، 

ِذّةٛد ِزةٌٛٝ، دمةٛق اإلٔغةبْ: األ٘ةةذاف ٚاآلِةبي، ) اٌمةب٘شح: اٌّشوةض اٌّظةةشٜ  -34

 (.2005ٌألثذبس ٚاٌذساعبد، 

ٚائةةً أدّةةذ ػةةالَ، االرفبليةةبد اٌذٌٚيةةخ ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ، اٌمةةب٘شح، داس إٌٙؼةةخ اٌؼشثيةةخ،  -35

1999. 

ذ غجشيةةبي، دعةةزٛسيخ دمةةٛق اإلٔغةةبْ، ) اٌمةةب٘شح: ِشوةةض اٌذساعةةبد ٚجةةذٜ صبثةة -36

 (.1993ٚاٌّؼٍِٛبد اٌمبٔٛٔيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ، 

 ثبنثبً: انذوريبت:

إثشا٘يُ ػٛع، " اٌذمٛق االلزظبديخ ٚاالجزّبػيةخ ٚاٌضمبفيةخ"، ؽجيؼزٙةب ٚاٌّشالجةخ  -56

 .1997ػٍٝ أػّبٌٙب"، سٚاق ػشثٝ، اٌغٕخ اٌضبٔيخ، اٌؼذد اٌخبِظ، يٕبيش 

أدّذ أثٛ اٌذغٓ صسد، " أٔظّخ دمٛق اإلٔغبْ اٌٛؽٕيخ ٚاٌذٌٚيخ...ٔظشح ِمبسٔخ"، اٌغيبعخ  -57

 .2009"، يٕبيش 175اٌذٌٚيخ، ػذد 

دمٛق اإلٔغةةبْ فةةٝ أسثؼةةخ ػمةةٛد : إٔجةةبصاد وجيةةشح ٚإشةةىٍيبد ِغةةزّشح، ،"أدّةةذ اٌششةةيذٜ -58

 .2005، يٌٛيٛ 161اٌغيبعخ اٌذٌٚيخ، ػذد 

اإلٔغبْ"، ِفب٘يُ، األعظ اٌؼٍّيخ ٌٍّؼشفخ، اٌّشوض اٌذٌٚٝ د.أدّذ اٌششيذٜ، " دمٛق  -59

 .2006، اٌغٕخ اٌضبٔيخ، ديغّجش 24ٌٍذساعبد اٌّغزمجٍيخ ٚاالعزشاريجيخ، اٌؼذد 
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أدّذ اٌششيذٜ" إٌظبَ اٌجٕبئٝ اٌذٌٚٝ ِٓ ٌجبْ اٌزذميك اٌّؤلزٗ إٌٝ اٌّذىّخ  -60

 .2002، أوزٛثش 150اٌجٕبئيخ اٌذٌٚيخ"، اٌغيبعخ اٌذٌٚيخ، ع

، 2دّذ اٌششيذٜ، " دٛي ثؼغ إشىبٌيبد دمٛق اإلٔغبْ"، اٌذيّمشاؽيخ، ع أ -61

 .2001سثيغ 

أدّةذ صبثةذ، " ِىبٔةخ اٌٛاليةبد اٌّزذةذح فةٝ إٌظةبَ اٌؼةبٌّٝ: دٚسح اٌمةٛح ٚاٌزةٛاصْ اٌةةذٌٚٝ  -62

 .2008، يٕبيش 171اٌجذيذ"،  اٌغيبعخ اٌذٌٚيخ، ػذد 

 

، يٕبيش 175بعخ اٌذٌٚيخ،ػذد ثطشط ثطشط غبٌٝ، "ػظش دمٛق اإلٔغبْ ثبِزيبص"،  اٌغي -63

2009. 

ثٙةٝ اٌةذيٓ دغةٓ، "دمةٛق اإلٔغةبْ فةٝ اٌؼةبٌُ اٌؼشثةٝ"،  اٌغيبعةخ اٌذٌٚيةخ، ػةةذد  -64

 .2009، يٕبيش 175

ربِش وبًِ ِذّذ، " إشةىبٌيبد اٌشةشػيخ ٚاٌّشةبسوخ ٚدمةٛق اإلٔغةبْ فةٝ اٌةٛؽٓ  -65

 .2000، يٕبيش 251، ع 22اٌؼشثٝ"، اٌّغزمجً اٌؼشثٝ، اٌغٕخ 

ٔذٛ ِفٙةَٛ جذيةذ ٌذمةٛق اإلٔغةبْ فةٝ اٌؼةبٌُ"،  اٌغيبعةخ اٌذٌٚيةخ، ػةذد  سػٛاْ صيبدح،" -66

 .2009، يٕبيش 175

عةةؼيذ إعةةّبػيً ػٍةةٝ، " دمةةٛق اإلٔغةةبْ ٚاٌزّٕيةةخ اٌجشةةشيخ"، اٌذيّمشاؽيةةخ، اٌغةةٕخ  -67

 .2001، طيف 3األٌٚٝ، ع 

، 150غةةبُٔ دّةةذ إٌجةةبس، "اإلػةةالْ اٌؼةةبٌّٝ ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ"،  اٌغيبعةةخ اٌذٌٚيةةخ، ػةةذد  -68

 .2002أوزٛثش 

ِذّذ ػجذ اٌٍّه اٌّزٛوً، " االعالَ ٚدمٛق اإلٔغةبْ"، اٌّغةزمجً اٌؼشثةٝ، اٌغةٕخ  -69

 .1997، فجشايش 216، ع 19

ِذّةةذ فةةبئك، " دمةةٛق اإلٔغةةبْ ثةةيٓ اٌخظٛطةةيخ ٚاٌؼبٌّيةةخ"، اٌّغةةزمجً اٌؼشثةةٝ،  -70

 (.1999، يٌٛيٛ 245، ع 22اٌغٕخ 

فةٝ اإلرجب٘ةبد اٌّؼشفيةخ  ِذيٝ اٌذيٓ لبعةُ، " دمةٛق اإلٔغةبْ اٌؼبٌّيةخ: دساعةبد -71

 .2000، يٌٛيٛ 4اٌّؼبطشح"، ِجٍخ إٌٙؼخ، ع 

ٔجٜٛ إثشا٘يُ، " دٚس األُِ اٌّزذذح فٝ رطٛيش آٌيبد دّبيخ دمةٛق اإلٔغةبْ"،  اٌغيبعةخ  -72

 .2007، يٕبيش 167اٌذٌٚيخ، ػذد 

ٌٚيذ دغٓ فّٙٝ، " األُِ اٌّزذذح ِٓ اٌزذخً اإلٔغةبٔٝ إٌةٝ ِغةئٌٛيخ اٌذّبيةخ"، اٌغيبعةخ  -73

 .2007، أوزٛثش 170ٌٚيخ، ػذد اٌذ

يذيةةةٝ اٌجّةةةً، " دشوةةةخ دمةةةٛق اإلٔغةةةبْ فةةةٝ ِظةةةش: ِالدظةةةبد ػبِةةةخ"، ٔةةةذاء  -74

 .2000، ديغّجش 1اٌجٕٛة، ع 

 ساثؼبً: اٌشعبئً اٌجبِؼيخ: 

إثشا٘يُ ثٓ عؼيذ ثٓ ثيشبْ، اإلٔؼىبعبد اٌذاخٍيخ ٌإل٘زّبَ اٌذٌٚٝ ثذمٛق اإلٔغبْ فٝ ظةً  -1

، سعةبٌخ 2005-1990دٚي ِجٍةظ اٌزؼةبْٚ اٌخٍيجةٝ  إٌظبَ اٌؼبٌّٝ اٌجذيذ: دساعخ دبٌخ

 .2008ِبجغزيش غيش ِٕشٛسح ثىٍيخ اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغيبعيخ، اٌمب٘شح،

-1983إيّةةبْ ِذّةةذ دغةةٓ، رميةةيُ أداء جّؼيةةبد اٌةةذفبع ػةةٓ دمةةٛق االٔغةةبْ فةةٝ ِظةةش  -2

، سعةةةبٌخ دوزةةةٛساٖ غيةةةش ِٕشةةةٛسح ثىٍيةةةخ اإللزظةةةبد ٚاٌؼٍةةةَٛ اٌغيبعةةةيخ، جبِؼةةةخ 2003

 .2005اٌمب٘شح،

شيّبء صغٍٛي سيبع طبٌخ، دمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌّجبدساد اٌذٌٚيخ ثشأْ اٌششق األٚعؾ:  -3

دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ ِبجغزيش غيش ِٕشٛسح ثىٍيخ اإللزظبد ٚاٌؼٍةَٛ اٌغيبعةيخ، اٌمةب٘شح، 

2008. 
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سػٜٛ عيذ أدّذ ِذّٛد ػّبس، رطٛيش ِٕظِٛخ األُِ اٌّزذةذح ٌذمةٛق اإلٔغةبْ: ِجٍةظ  -4

ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ ّٔٛرجةةبً، سعةةبٌخ ِبجغةةزيش غيةةش ِٕشةةٛسح ثىٍيةةخ االلزظةةبد األِةةُ اٌّزذةةذح 

 .2009ٚاٌؼٍَٛ اٌغيبعيخ، اٌمب٘شح، 

ػجذ هللا طبٌخ أدّذ، دٚس اٌّذىّخ اٌذعزٛسيخ اٌؼٍيب فٝ دّبيخ دمٛق اإلٔغبْ فةٝ ِظةش،  -5

 .2007سعبٌخ دوزٛساح غيش ِٕشٛسح ثىٍيخ االلزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغيبعيخ، جبِؼخ اٌمب٘شح، 

ذ اٌشدّٓ ػجذ اٌؼبي خٍيفةخ، ِجةذأ اٌزةذخً اإلٔغةبٔٝ فةٝ ػةٛء اٌزغيةش فةٝ ٘يىةً إٌظةبَ ػج -6

اٌذٌٚٝ، سعبٌخ دوزٛساح غيش ِٕشٛسح ثىٍيخ اإللزظةبد ٚاٌؼٍةَٛ اٌغيبعةيخ، جبِؼةخ اٌمةب٘شح، 

2008. 

٘بٔٝ ِؼٛع عٍيُ، دٚس إٌّظّبد اٌزطٛػيةخ فةٝ اٌةذفبع ػةٓ دمةٛق اإلٔغةبْ فةٝ  -7

ِبجغةةةزيش، وٍيةةةخ اإللزظةةةبد ٚاٌؼٍةةةَٛ اٌغيبعةةةيخ، (، سعةةةبٌخ 1985 -1974ِظةةةش )

 .1989جبِؼخ اٌمب٘شح، 

٘جخ سءٚف ػضد، اٌّشأح ٚاٌؼًّ اٌغيبعٝ: س يخ إعالِيخ سعةبٌخ ِبجغةزيش، وٍيةخ  -8

 .1992اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغيبعيخ، جبِؼخ اٌمب٘شح، 

٘بٌخ اٌغةيذ إعةّبػيً اٌٙالٌةٝ، دٚس إٌّظّةبد اٌذٌٚيةخ غيةش اٌذىِٛيةخ فةٝ دّبيةخ دمةٛق  -9

اإلٔغبْ: دساعخ ٌذبٌزٝ اٌٍجٕخ اٌذٌٚيخ ٌٍظٍيت األدّةش ِٕٚظّةبد اٌؼفةٛ اٌذٌٚيةخ، سعةبٌخ 

 .2007دوزٛساح غيش ِٕشٛسح ثىٍيخ اإللزظبد ٚاٌؼٍَٛ اٌغيبعيخ، جبِؼخ اٌمب٘شح، 

 

 خبمسبً : انمصبدر اإلنكترووية:

 األ٘ذاف اٌزّٕٛيخ ٌألٌفيخ اٌضبٌضخ فٝ اٌذٚي اٌؼشثيخ ِزبح ػٍٝ -1

www.undp.org/rbas/regional/Arahpdf  

" دشيخ اٌشأٜ ٚاٌزؼجيش فٝ اٌجٍذاْ اٌؼشثيخ"، اٌّٛلغ اٌشعّٝ ٌذضة اٌذذاصخ ٚاٌذيّمشاؽيخ  -2

http:// www.hadatha4syria.de 80-/ 2010-11-16 -، 11/1/2011اٌغٛسٜ، 

30.html -44-19-1-2011-42/898-56 

ػجذ هللا خٍيً، " دك رأعيظ اٌجّؼيبد ٚاٌزجّغ اٌغٍّٝ فٝ اٌزششيؼبد اٌؼشثيخ"، ِٛلغ  -3

 ِٕظّخ اٌؼفٛ اٌذٌٚيخ ِزبح ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٝ:

http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofass

ociationarablegislation.aspx?articleID=1050  

 ٔض اإلػالْ اٌذعزٛسٜ اٌّؤلذ، ِزبح ػٍٝ اٌشاثؾ اٌزبٌٝ: -4

http://elhllos.yoo7.com/t446-topic . 

ِؼزض اٌفجيشٜ، " اٌّؤعغبد اٌٛؽٕيةخ اٌؼشثيةخ ٌذمةٛق اإلٔغةبْ: ِذذٚديةخ األدٚاس ٚػةؼف  -5

اإلعزمالٌيخ"، إٌبشش: اٌّٛلغ اٌؼشثٝ ٌّؤعغخ وبسٔيجٝ ٌٍغالَ ػٍٝ شةجىخ اإلٔزشٔةذ: رةبسيخ 

 .2010ِبسط 19لغ فٝ صيبسح اٌّٛ

 

دّيةةذ ثٕذةةذٚ، " دٚس اٌّؤعغةةبد اٌٛؽٕيةةخ ٌذمةةٛق اإلٔغةةبْ فةةٝ إٌٙةةٛع ثذمةةٛق اإلٔغةةبْ  -6

 ٚدّبيزٙب"، ِٛلغ اٌّجٍظ اإلعزشبسٜ اٌّغشثٝ ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ:

http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article996. 

http://www.undp.org/rbas/regional/Arahpdf
http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?articleID=1050
http://www.amnestymena.org/ar/Magazin/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?articleID=1050
http://elhllos.yoo7.com/t446-topic
http://www.ccdh.org.ma/spip.php?article996
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 اٌجشٔبِج اإلّٔبئٝ ٌألُِ اٌّزذذح –فٙشط دمٛق اإلٔغبْ فٝ اٌذٚي اٌؼشثيخ  -7

http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/ 

 ِشوض ٚصبئك األُِ اٌّزذذح -8

http://www.un.org/arabic/documents/ 

 اإلٔغبْ اٌشجىخ اٌؼشثيخ ٌّؼٍِٛبد دمٛق -9

http://www.hrinfo.net/egypt/apr07tosep.shtml 

 ِىزجخ دمٛق اإلٔغبْ ثجبِؼخ ِٕيغٛرب  -10

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/opcpr668.html 

 ِظش: -ِٛلغ اٌّجٍظ اٌمِٛٝ ٌذمٛق اإلٔغبْ  -11

http://www.nchregypt.org/ar/ 

 لطش: -ِْٛلغ اٌٍجٕخ اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغب -12

http://www.nhrc-qa.org/ar/nhrc.aspx?page=14  

 

 اٌغؼٛديخ: -ِٛلغ اٌجّؼيخ اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ -13

http://nshr.org.sa/  

 

 اٌّغشة: -ِٛلغ اٌّجٍظ اٌٛؽٕٝ ٌذمٛق اإلٔغبْ -14

http://www.ccdh.org.ma/  

 

 رٛٔظ: -ِٛلغ اٌٙيئخ اٌؼٍيب ٌذمٛق اإلٔغبْ ٚاٌذشيبد األعبعيخ -15

http://www.droitsdelhomme.org.tn 

 اْ:اٌغٛد -ِٛلغ اٌّجٍظ االعزشبسٜ ٌذمٛق اإلٔغبْ -16

http://achr.gov.sd/submagber.php?cc=39  

 

 

 اٌجذشيٓ: -ِٛلغ اٌّؤعغخ اٌٛؽٕيخ ٌذمٛق اإلٔغبْ -17

http://www.nihr.org.bh/indexf.html 

 األسدْ: -غبْاٌّشوض اٌٛؽٕٝ ٌذمٛق اإلٔ -18

http://www.nchr.org.jo/arabic/  

 

 فٍغطيٓ: -اٌٙيئخ اٌّغزمٍخ ٌذمٛق اإلٔغبْ -19

http://www.ichr.ps/arabic.php 

20- United Nations High Commissioner for Human Rights 

www.unhchr.org  

21- United Nations High Commissioner for Refugees www.unhcr.org  

22- Council of Europ www.coe.int  

23- European Court of Human Rights www.echr.coe.int  

http://www.arabhumanrights.org/hrorgs/
http://www.un.org/arabic/documents/
http://www.hrinfo.net/egypt/apr07tosep.shtml
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/opcpr668.html
http://www.nchregypt.org/ar/
http://www.nhrc-qa.org/ar/nhrc.aspx?page=14
http://nshr.org.sa/
http://www.ccdh.org.ma/
http://www.droitsdelhomme.org.tn/
http://achr.gov.sd/submagber.php?cc=39
http://www.nihr.org.bh/indexf.html
http://www.nchr.org.jo/arabic/
http://www.ichr.ps/arabic.php
http://www.unhchr.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
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24- European Union www.europa.eu.int. 

د.ٔيفيٓ ِغةؼذ، اٌةذٌيً اٌؼشثةٝ ٌذمةٛق اإلٔغةبْ ٚاٌزّٕيةخ، اٌفظةً اٌزبعةغ: دٌيةً اٌّفةب٘يُ  -25

 اٌّظطٍذبد، ٚ

http://www.arabhumanrights.org/dalil/index.html 

 /http://www.anhri.netاٌشجىخ اٌؼشثيخ ٌّؼٍِٛبد دمٛق االٔغبْ،  -26

 اٌؼشثيخ،فٙشط ِٕظّبد دمٛق االٔغبْ فٝ اٌذٚي  -27

http://www.arabhumanrights.org/hrorgs  

 

 األسدْ

28- http://www.amanjordan.org/index1.htm 

29- http://www.anhri.net/jordan/ 

30- http://www.mizangroup.jo/index.php 

31- http://www.awo.org.jo/ 

32- http://www.jncw.jo/arabic/home_arabic.html 

33- http://www.nchr.org.jo/ar/index.php 

34- http://www.sosjor.org/arabic/ 

35- http://www.ujrc-jordan.org/web/arprograms/human/main.html 

 

 اإلِبساد 

36-  http://www.mathlouma.com/ 

37- http://www.nccht.gov.ae/Ar/home/index.aspx 

38- http://www.ecssr.ac.ae/ECSSR_index_ar/ 

39- http://www.uaeprison.com/  

40- http://www.123-reg.co.uk/ 

 

 اٌجذشيٓ

41- http://bhrs.org/Home_Page.aspx 

42- http://www.bahrainws.org/new/default.aspx 

43- http://bhrws.org/ 

44- http://www.uprbahrain.com/ 

45- http://www.hrinfo.net/bahrain/wa 

46- http://www.infocent.com.bh/  

 

 رٛٔظ 

47- http://membres.multimania.fr/polprisoners/ 

48- http://www.observatoire-olpec.org/ 

49- http://www.geocities.com/for_dem_lib/indexar.html  

50- http://www.tunezine.com/rubrique.php3?id_rubrique=71 

51- http://www.credif.org.tn/ 

52- http://moncefmarzouki.com/spip.php?rubrique7 

 

 اٌجضائش

53- http://www.la-laddh.org/ 

http://www.europa.eu.int/
http://www.arabhumanrights.org/dalil/index.html
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54- http://www.algeria-watch.org/francais.htm 

55- http://www.fidh.org/dz2003/laddh/  

56- http://www.cncppdh.org/francais/index.htm 

57- http://www.comoresonline.com/mwezinet/associations/wema.htm 

 

 جيجٛرٝ

58- http://www.ardhd.org/ 

59- http://www.lddh-djibouti.org/ 

 

 جضس اٌمّش

60- http://www.comoresonline.com/mwezinet/associations/wema.htm 

 

 اٌغؼٛديخ

61- http://nshr.org.sa/ 

62- http://cdhrap.net/defaa/index.php 

63- http://www.saudihr.org/ar/welcome.asp  

64- http://cdhrap.net/defaa/index.php 

 

 اٌغٛداْ

65- http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm 

 

 عٍطٕخ ػّبْ

66- http://www.aei.org.om/aindex.html 

67- http://www.hrinfo.net/oman/ 

 

 عٛسيب

68- http://www.aohrs.org/ 

69- http://www.syria-nationalcouncil.org/ 

70- http://www.shrc.org.uk/defaultar.aspx  

71- http://www.nohr-s.org/new/ 

72- http://hras-syria.tripod.com/ 

73- http://supportkurds.org/ 

74- http://www.thefreesyria.org/index.htm 

75- http://www.dctcrs.org/ 

76- http://www.aktham.virtualactivism.net/index.html 

77- http://www.nesasy.com  
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 اٌؼشاق

78- http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_re

direct&txtQuery= 

79- http://www.amnestyusa.org/our-work/countries 

80- http://www.iraqfoundation.org/projects_overview.htm 

81- http://www.iraqbodycount.org/database/ 

82- http://human.iraqgreen.net/ 

83- http://human.iraqgreen.net/ 

84- http://www.irag.org.uk/arabicindex.php 

85- http://www.epic-usa.org/ 

86- http://bchrcd.org/ar/index.php 

87- http://www.khrp.org/ 

88- http://www.unitedforpeace.org/  

89- http://www.humanrights.gov.iq/ 

90- http://www.human.iraqgreen.net/ 

91- http://www.equalityiniraq.com/arabic/arabic.html  

 

 فٍغطيٓ

92- http://www.pcrp.org/indexaa.html 

93- http://www.ittiah.org/  

94- http://www.gupw.net/arabic/index.html  

95- http://www.passia.org/ 

96- http://www.dci-pal.org/arabic/home.cfm  

97- http://www.phrmg.org.arabic/  

98- http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.html  

99- http://www.piccr.org/  

100- http://www.badil.org/  

101- http://www.shepherdsfieldymca.org/  

102- http://www.ppsmo.org / 

103- http://www.adalah.org/ara/index.php  

104- http://www.asp.alhaq.org/zalhaq/site/arabic/index_arabic.html  

105- http://www.addameer.org / 

106- http://www.mandela-palestine.org/  

107- http://www.dwrc.org / 

108- http://www.j-c-w.org/  

109- http://www.jcdhr.org/ 

110- http://www.shaml.org/zshaml/site/arabic/default.aspx 

111- http://www.mezan.org/ 

112- http://www.cmrlaw.org/ 

113- http://www.wac.org.ps/ 

114- http://www.trc-pal.org/sanabel/sanabel.html 

http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=
http://www.icrc.org/eng/resources/result/index.jsp?action=w2g_redirect&txtQuery=
http://www.amnestyusa.org/our-work/countries
http://www.iraqfoundation.org/projects_overview.htm
http://www.iraqbodycount.org/database/
http://human.iraqgreen.net/
http://human.iraqgreen.net/
http://www.irag.org.uk/arabicindex.php
http://www.epic-usa.org/
http://bchrcd.org/ar/index.php
http://www.khrp.org/
http://www.unitedforpeace.org/
http://www.humanrights.gov.iq/
http://www.human.iraqgreen.net/
http://www.equalityiniraq.com/arabic/arabic.html
http://www.pcrp.org/indexaa.html
http://www.ittiah.org/
http://www.gupw.net/arabic/index.html
http://www.passia.org/
http://www.dci-pal.org/arabic/home.cfm
http://www.phrmg.org.arabic/
http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.html
http://www.piccr.org/
http://www.badil.org/
http://www.shepherdsfieldymca.org/
http://www.ppsmo.org/
http://www.adalah.org/ara/index.php
http://www.asp.alhaq.org/zalhaq/site/arabic/index_arabic.html
http://www.addameer.org/
http://www.mandela-palestine.org/
http://www.dwrc.org/
http://www.j-c-w.org/
http://www.jcdhr.org/
http://www.shaml.org/zshaml/site/arabic/default.aspx
http://www.mezan.org/
http://www.cmrlaw.org/
http://www.wac.org.ps/
http://www.trc-pal.org/sanabel/sanabel.html


604 

 

115- http://www.mongoa.gov.ps/  

 

 اٌىٛيذ

116- http://www.kwaitwomen.org/ 

117- http://www.arabpsynet.com/ 

118- http://www.hrinfo.net/kuwait/ 

119- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid

=8  

 ِظش

120- http://www.mosharka.org/  

121- http://www.anhri.net/egypt/eadvmn  

122- http://www.eaddla.org/  

123- http://www.eipr.org/  

124- http://www.echr.org/ 

125- http://www.ecwronline.org/ 

126- https://alnadeem.org/ 

127- http://www.lchr-eg.org/ 

128- http://www.cihrs.org/ 

129- http://www.hcer.org/ 

130- http://www.eohr.org/ar/index.html 

131- http://www.hregypt.net/index.html 

132- http://www.ngo-crc.org/index_arabic.html 

133- http://www.ahrla.org/index.html 

134- http://www.hrinfo.net/egypt/ 

135- http://www.southonline.org/ 

136- http://www.egyptcrc.org/en/info/about.html 

137- http://hmlc.fg2o.com/default_A.html  

 

 

 ٌجٕبْ

138- http://www.clhrf.com/ 

139- http://www.lnf.org.lb/windex/part3.html 

140- http://www.cfuwi.org/armain.htm 

141- http://www.lebanesewomen.org/about1.html 

142- http://www.solida.org/ 

143- http://www.lnf.org.lb/migrationnetwork/ 

144- http://www.lnf.org.lb/windex/arabic/index.html 

145- http://www.kafa.org.lb/ 

146- http://www.khiamcenter.org/en/ 

147- http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/ 
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148- http://www.nclw.org.lb/index.cfm  

149- http://www.frontiersruwad.org/ 

150- http://www.rmf.org.lb/en/foundation/index.html 

151- http://www.humanrightslebanon.org/arabic/index.html  

 

 ٌيجيب

152- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=

10 

153- http://www.libyanhumanrights.com/ 

154- http://www.libya-watch.org/ 

155- http://www.libya-nfsl.org/ 

156- http://www.gaddaficharity.org/  

 انمغرة

157- http://www.ccdh.org.ma/ 

158- http://www.omdh.org/def.asp?codelangue=29&po=2 

159- http://www.amdh.org.ma/arabe/indexarb.html 

160- Afapredesa.org/ar_index.html   

161- http://webserver.iam.ma/~aefe/ 

 موريتبويب

162- http://www.arabhumanrights.org/countries/organizations.aspx?cid=

11 

163- http://www.hrinfo.net/mauritania/  

 

 لطر

164- http://www.qfcht.org/history.aspx 

165- http://www.qfcw.org.qa/Arabic/AboutUs/know_qfcw/Pages/defaul

t.aspx 

166- http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=121 

167- http://awfonline.net/page/qt/2004/haw.htm 

168- http://www.qf.org.qa/community-development-ar/addressing-

social-needs-ar/social-development-center-ar 

169- http://arabinfomall.bibalex.org/Ar/OrgData.aspx?orgid=694&secti

onid=3 

 انيمه

170- http://www.yohr.org/default.asp?lang=ar 

171- http://www.hoodonline.org/index.php?newlang=arabic 

172- http://hritc.net/ 

173- http://www.wfrt.org/ 

174- http://www.saf-yemen.org/ 

175- http://www.hrinfo.net/yemen/ 

 

  اٌزٕظيّبد اإللٍيّيخ األخشٜ
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176- http://www.hrinfo.org/mena/amnesty/ 

177- http://www.aohr.net/arabic/whos.xml 

178- http://www.achr.nu/achr.ar.htm 

179- http://www.aad-online.org/ 

180- http://www.faj.org.eg/ 

181- http://www.arablawyersunion.org/ 

182- http://www.agfund.org/ 

183- http://www.aphra.org/ 

184- http://www.allainceforarabwomen.net/ 

185- http://www.adc.org/ 

186- http://www.achr.nu/ 

187- http://www.accd.org.eg/ 

188- http://www.cair-net.org/ 

189- http://www.cihrs.org/ 

190- http://www.aihr.org.tn/ 

191- http://www.aproarab.org/ 

192- http://www.apfw.org/  
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