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ألهرهبأشفأآ لرذمدؼأةه أاهدرا  أاهىأاههعرؼأ هىأشل أدكه ادضشلـأ هىأأشحهل دكهل أكأأم
ألهرهبأ هىأأؽحمكأهفألفه طلفأههعمدلفأاهدكهل أكشل أكههعرضأكاههزاشلتأهؾأشفأحمكؽذاالد لف   

أنلالههزاشإلأ  اهدرا أاهكفل  أ هى أفه طلف أدكه  أكقدرة أةشكلدل  أ ف أاهدلعئ  أكاهشحهل  أاهدكهل  اأذلت
أ.اهفه طلديأدم لـأاه لل يهبلؿ أكا هشرارأحله أاالحاالدضشلـأفيأظؿأ ضك ملأهبل

 هىأ بل  أفصكؿأ أكقدأاعهشهتأاهدرا  أهيكقدأاهنعتأاهنلح  أفيأةذمأاهدرا  أاهشدمجأاههحهل
أاهدكأ أاهعمدلف أشضشكف أاههشملدم أاهفصؿ أفي أاهنلح   أهدلكهت أحلث أاالد لفأك لهش   أهحمكؽ هللف

أشلأكردأفلمشل. ل يأاهفه طلديأشعأهشهحم  أكشدلأاد  لـأاهملدكفأاألكنركهكككالهمشلأا

أكأ أاألكؿ أاهفصؿ أفي أههاأىإههطرقتأاهنلح   أفه طلف أالدضشلـ أاهدكهل  أاهدكهللفأعمآل لر دلف
كدعرأندكدأهحمكؽأاالد لف أنلدشلأا هعرضتأاهنلح  أفيأاهفصؿأاأل لرأآهللتأاهرقلن أ هىأهطنلؽأ

أ.اهدكهللفأاهعمدلف

أاهدهلئج أشف أإهىأش شك   أ هصتأاهنلح   أاهملدكفأاأل ل يأكفيأاه لهش  أإف أكلفأأةشمل:  
حلثأأاهعمدلفأاهدكهللفأهحمكؽأاإلد لف أاهفه طلديأ ل أشد  شلنأكشهكافملنأنعشكشاأشعأأحكلـأكندكد

فلاأاهعدلدأشفأحمكؽأاإلد لفأكاهحرللتأأفردأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأنلنلنأش همبلنأشفأأنكاناأأكردأ
أ.اهعلش 

أاهدكهل  أاالهفلقللتأهدظـأاههيأاهملدكدل أاهدصكصأشفأ بلأاهفه طلديأاهملدكديأاهدظلـأأفأكشلأ
أاهدكهل أاالهفلقللتأهشكلد أاهفه طلديأاهشعرعألهطرؽأهـأهؾذكككاههصدلؽأكاهدعر أأاههكقلعأحلثأشف

أدش ملأفيأاهشدظكش أاههعرلعل أاهفه طلدل .أآهل أإهىأرؽلهطأكهـأاهكطدل  أهههعرلعلتأنلهد ن 

أأ أشف أاهش شك   أاهنلح   أ هصت أاهش هص أاههكصللتكشل أاه ملت أدكصي أأةشمشل: أكلف  
أاه رلدةأ أفي أكدعرةل أاهدكهل   أاالهفلقللت أشع ألد  ـ أنشل أاهكطدل  أاههعرلعلت أشكائش  أ هى نلهعشؿ

أنحؽأاألفرادأكله دىأهطن أحهىأهه دبأدكه أاهر شل أحهىأهصنحأدلفذة أاهكطدي  أاهمضل  أأشلـ لممل
 .فه طلفأش لطرأهعرضملأههش ؤكهل أاهدكهل 
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ABSTRACT 

Legal Implications of Palestine's Accession to the Two International Covenants on 

Human Rights (1966). 

" An Analytical Study" 

This study aims at identifying the international and local implications for the 

accession of the State of Palestine to the International Covenants on Human Rights, and 

the consequent rights and obligations. The study examines the possibility and ability of 

the State of Palestine to fulfill the international and local obligations arising from this 

accession under Israeli occupation and Palestinian political division. 

This study followed the analytical method. The study included three chapters and 

a conclusion. In the introductory chapter, the study presented the content of the two 

International Covenants on Human Rights and their annexed protocols, and the extent to 

which the Palestinian Basic Law is consistent with them. In the first chapter, the study 

discussed the international implications of the accession of Palestine to the International 

Covenants on Human Rights. In the last chapter, the researcher reviewed the 

supervision mechanisms of the application and dissemination of the International 

Covenants provisions. 

In conclusion, the researcher concluded a set of results, the most important of 

which were as follows: The Palestinian Basic Law is consistent and in general harmony 

with the provisions of the International Covenants on Human Rights. 

 In addition, the Palestinian legal system is in need of legal texts that regulate 

international agreements in terms of signature, ratification and publication. The 

Palestinian legislator did not address the status of international conventions in relation 

to national legislation, and did not address the mechanism of integrating them into the 

Palestinian legislative system. 

 The study also arrived at several recommendations, the most important of which 

were as follows: The competent authorities should work to harmonize national 

legislation in accordance with international conventions. They should also publish them 

in the official gazette so that they will be effective against individuals and could be 

applied before the national judiciary. This is essential for the State of Palestine to avoid 

the risk of international responsibility. 
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 َدْاءُ ػػػػْاإِلى
أ

أ.كاهعلفل أنلهصح أكأشدةشلأ شرةلأفيأاهللأأطلؿأككاهدهيأاهعزلزلفأكاهدمأإهى

أضدم/ شلد أ بل  أشمل أح ف أحلـز أ لشحأكالدلس. ددمأك إهىأإ كاديأكأ كاهيأ

أ.صفل أ/ دهيأاهغلهل أركحأإهى

أآل .ددلأكأ أ/أدكر أددا إهىأصدلملهي

ألدىأأكشَّدأكاهد ل  أنله مدأعلركديأشفأكؿأإهى أاهر له أةذمأإ راجأفيأاهعكفًأهيى

أ.كزشبلئيأاأل زا أاأل بل  أأ لهذهيأشف

أ شلعلنأأإهلمـ

أ.كاضعاهشهأ شرةأةذاأاه مدأأةدم
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 ره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كتقديػػػػػػػػػػػػشك

 وَأَصْهِحْ  ضَاهُ وَأَنْ أَعْمَمَ صَانِحًا تَر قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنًِ أَنْ أَشْكُرَ وِعْمَتَكَ انَّتًِ أَوْعَمْتَ عَهًََّ وَعَهَى وَانِدَيَّ ] 

 [ انْمُسْهِمِنيَ كَ وَإِوًِّ مِهَنًِ فًِ ذُرٌَِّّتًِ إِوًِّ تُبْتُ إِنٍَْ

أ(15األحملؼ:أ)
هػػىأدعشػاأكأعػػكرمأأحشػدمأ  أإلد ػػلفأشػلأهػػـألعهػـاهحشػدأهللأاهػذمأقػػدرأفمػدلأك هػػؽأف ػكلأك هػـأا

أ.أكصحناأأ شعلفأأهاكأ هـأ هىأأعرؼأاألدنلل أكاهشر هلفأ لددلأشحشدأك هىأأ  هىأ زلؿأفضلئها

شعػػرفيأكشدر ػػيأ:أشهدػػلفأإهػػىهمػػدـأنعشلػػؽأاهعػػكرأكاالكشػػفأدكا ػػيأاهعرفػػلفأنله شلػػؿأكاههمػػدلرأأ
هػىأه دػ أاهشدلقعػ :أالدكتكر أنكر حمداف الشػاعراهفلضؿأ ػ الػدكتكر محمػد نعمػاف النحػاؿ أكا   امناقشن
ػػ القاضػػي حامػػد تػػامر كالػػدكتكرأ اداخمينػػ أاهر ػػله أةػػذمأشدلقعػػ أنمنػػكؿأهفضػػهمشلأ هػػىأا،خارجينػػ امناقشن

أكل عػػػؿأاه ػػػكابأهمشػػػلأل ػػػزؿأأفأأ ػػػاؿأكاهللأصػػكرة أنافضػػػؿأ را مػػػلإلأكاههك لمػػػلتأنلهدصػػػلئحأكا  رائمػػل
أح دلهمشل.أشلزافأفيأةذاأ شهمشل

الػدكتكر عػدناف ك كالػدكتكر خميػؿ شػاىيف، ، لدكتكر جكاد حػر ااهعكرأإهىأ زلؿأكشلأكأهمدـأن
أنكا عأ هشمػـ أ د شكديأكأرعدكديأفاهذلألدكتكر كاـر نشكافاك الحجار،  يأشػفأشكدػكدكأأكفلضكاأ هين

أ. عأاهملدكدل أاهملش أهشكضكعأاهر له اهحصكؿأ هىأاهعدلدأشفأاهشرا
عمػػر  سػميرأاهش هعػلرأاهشحلشػػلةأشمدػ أفػيشػدرنيأكأاهمػدلرأأ ػػهلذمألأكشػلأكأهمػدـأن زلػؿأاهعػكر

أ، كدعػاء أبػك تػيم كأيمػف السرسػاكمأ،محمػكد أحمػدك   سػيدك أبك محمدأذةأاأل ػزا لهكهؤل أالمدني،
أ.اهدائشلفأكاةهشلشمـأهع لعمـأ هى

 ر كاالحتراـ.فميـ جميعان فائؽ التقدي
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 :ةػػػػمقدم
أاهش أ هلاشف أأأهعلرؼ أاهدكه اهعبلف أفي أاه لل ي أاهدظلـ أطنلع  أنلف أاهعشلم  كحمكؽأأق 

أهيأ أ ددشل أ هىأاهدكه  ألحهـ أهحمكؽأمدًأاالد لف  أاهىأاالهفلقللتأاهدكهل  أش ؿأاالدضشلـ أ هىأ طكة ـ
أأهلش أكدرال أـفأهككفأ هىأ هأاالد لف أ أاهشعلةداتأشفأاههزاشلتأككا نلت  أهحهكلاأةذم كأفأنشل

أا أهحشؿ أ هى أاهمدرة أهدلمل ألككف أاالهفلقللت  أفيأةذم أاهكاردة أاالههزاشلت ألككفأأكأهكا نلتأكهدفلذ ف
لهطهبأكنلرأشفأقنؿأاألشرأكةذاأأرضأاهكاقع أ هىأكحشلل أةذمأاهحمكؽأأ هىأهطنلؽأاهعشؿةدفملأأ

أ أحلث أكأأاهدكه   أاهمكادلف أكأف أفيأاههعرلعلت أاالد لف أحمكؽ أههد لـ أهكحدةل أهكفي أال اهشكا لؽ
أهككفاهش هشع أشعأنعلدألتأ ددشل أكاهمضلئل أ بلؿأهعلشهمل أاه هطهلفأاههدفلذل  أهشلر ا أ شل فرادأأة

أ.اهش هشعأكشؤ  لها

كذهؾأنعدأأ ددأشفأاهشعلةداتأكاالهفلقللتأاهدكهل  أ هىأطلفدكه أفه أفيأةذاأاإلطلرأكقعت
حصكهملأ هىأصف أدكه أشراقبأغلرأ ضكأفيأاألشـأاهشهحدةأندل نأ هىأقرارأاه شعل أاهعلش أرقـأ

أكأأ67/19 أنهلرلخ أأـ 29/11/2012اهصلدر أذهؾ أةلش كلعهنر أدكه أ  طكة أهشهع أطرلؽ  هى
ي أكاههيأل بأأفأاهملدكفأاهدكه ناحكلـأاهدكهيأاهشههزش أاهش هشعاهدكه أاهعضكأفيأنششلزاتأفه طلفأ

أ شلؿا أاهكطدل أكأ االهفلقللتأنلههعرلعلتأههؾأحكلـأكأأدشلجأدصكصأ رلأههش ؿأفيأإ طكاتأألهنعمل
أكاهغل أاهكطدل  أاههعرلعلتأكاحكلـأكدصكصأكدصكصملكلشملأأحمأهدلقضأنلفأأه أزاا أكأ أدصكصمل

 كلدتأفيأحلؿأألحكلـأاالهفلقللتأاهدكهل أاههطنلؽأأكهكل أادطبلقلنأشفأشندأأشعملأعلرضله شلأكؿ
أشكحدةأأهعلرضه أإهىأهعرلعلتأكطدل  أاهكصكؿ أنغل  أذهؾ أكؿ أاه لرل   أاهكطدل  أاههعرلعلت شعمل

أاألح أشع أاهشمررةكشد  ش  أكاهدصكص أكازرةأأكلـ أقلشت أحلث أاهدكهل   أكاهشنلدئ أاالهفلقللت في
نللفأر شيأصلدرأ دملأأدملأقلشتأأؿنلإل بلفأشفأ بلأـ2/4/2014اه لر ل أاهفه طلدل أنهلرلخأ

أ أادضشلـ أك لئؽ أأه طلففنه هلـ أشف أههعدلد أاهدكهل  أكاهشعلةدات أاالهفلقللت أاهدكهيأكشدمل: اهعمد
أاهشد أنلهحمكؽ أااه لص أنلهحمكؽ أاه لص أاهدكهي أكاهعمد أاه لل ل   أكاال هشل ل أدل  القهصلدل 

أاألدنل أأكاه ملفل   أفيأككله  أكرد أح بأشل أركنرتأ لرم  أاهشهحدة أهؤلشـ أاهعلـ أاألشلف إهىأشش ؿ
أكاهشعهكشلتأاهفه طلدل أ"كفل".

 :البحث أىميػة
أشراقب أدكه أملنصفهأاهشهحدةأاألشـأ ضكل أ هىأفه طلفأحصكؿأنعدأاهدرا  أةذمأهاهي

أهظمركأ أكاهشددل أاه لل ل أحمكقاأاهفه طلديأكحرشلداأشفأاهععبأفيأظؿأشعلدلةأأةشلهملأشفأةدل
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أاهشكضكعأحدا  أفيأاهدرا  أأةشل أهكشفأا رأ لدبأكشفأاهدكهل  أاه ملفل أكاالقهصلدل أكاال هشل ل 
أاإلد لف.أأحمكؽأكهحرك أاهفه طلدل أههشكهن أد شنلأل عهاأششلأاهفه طلدل  أاه لح أ هى

أشفأهش شك  أاهمرارأصدلعأهك لاأفيأشهكاضعلنأأا ملشلنأأاهدرا  أ همدـأذهؾ أاهىأكنلإلضلف 
أل لرأ لدبأدمصأه دأشحلكه أككهؾأاهعمدلف أفيأاهكاردةأاهحمكؽأإل شلؿأكاههكصللتأاهشبلحظلت

أ.االةشل أاهنلهغأاهملدكديأاهشكضكعأةذاأنحثأشداألعلديأاهذمأاهحل  أشف

 حث:مشكمة الب
أدكه أ أادضشلـ أ هى أاهشهرهن  أاهملدكدل  أاآل لر أ هى أاهضك  أه هلط أفي أاهدرا   أشعكه  هكشف
فه طلفأههعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  أكاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ

ككذهؾأاه ملفل  أفيأظؿأ ضكعأفه طلفأهبلحهبلؿ أك دـأ لطرهملأ هىأاه ركاتأكاهشكاردأكاهشعلنر أ
اههيألعلديأشدملأاهععبأاهفه طلدي أشلأل لرأاهعدلدأشفأاهعككؾأحكؿأقدرةأأاه لل يأحله أاالدم لـ

 دكه أفه طلفأ هىأاهكفل أنلالههزاشلتأاهدكهل أكاهشحهل أاهدله  أ فأةذاأاالدضشلـ.

 أسئمة البحث:
أ-ههعرضأاهدرا  أهه ؤاؿأاهرئلسأاههلهي:

يف الدكلييف لحقكؽ االنساف انضماـ دكلة فمسطيف لمعيد ة عمىاآلثار القانكنية المترتب عتبرىؿ ت
 لتمتع أبناء الشع  الفمسطيني بالحقكؽ الكاردة بيما؟ ةكافي

 -كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية كأىميا:

أشلأةكأشضشكفأاهعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاهد لفأكنركهكككالهمشلأاهشحهم ؟ .1

أ .2 أةي أأ اهملششل أاهملدكدل  أكاهعشهل  أاهدكهللف أههعمدلف أاالدضشلـ أ ف أاالدضشلـأاهدلعئ  دكف
 ههنركهكككالتأاهشهحم أنمشل؟

 شلأشدلأاد  لـأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأشعأأحكلـأكدصكصأاهعمدلفأاهدكهللف؟ .3

 شلأةيأحمكؽأفه طلفأاهشهرهن أ هىأاالدضشلـأههعمدلفأاهدكهللف؟ .4

 ؟ هىأدكه أفه طلفأاالدضشلـأههعمدلفأاهدكهللفألاال هحملقلتأاههيألرهنمشلةيأ .5

شلأشدلأقدرةأدكه أفه طلفأ هىأاهكفل أنلالههزاشلتأاهدكهل أكاهشحهل أاهكاردةأفيأاهعمدلفأفيأ .6
 ظؿأندلهملأاه لل ل أكاالقهصلدل أكاههعرلعل أكاهمضلئل ؟

أ؟كدعرأندكدأاهعمدلفأفيأاههعرلعلتأاهشحهل هطنلؽأنهللتأاهشهعهم أشلةيأاآل .7
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 :بحثاؼ الأىد
أاههعرلؼأنلهحمكؽأاهكاردةأفيأاهعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد لف. .1
أإنرازأاآل لرأاهملدكدل أاهدكهل أالدضشلـأفه طلفأههعمدلفأاهدكهللف. .2
أالدضشلـأفه طلفأههعمدلفأاهدكهللف.أهدكهل نللفأاالههزاشلتأا .3
 نللفأاالههزاشلتأاهشحهل أالدضشلـأفه طلفأههعمدلفأاهدكهللف .4

 يج البحث:من
ه ملبلنأهعرضأشكضكعأاهنحثأكاظملرمأنلهعكؿأاهشدل بأكاه هلـ أ هعهشدأاهنلح  أفيأكهلن أةذاأ

اهدكهللفأاه لصلفأأههحمكؽأكاالههزاشلتأاهكاردةأفيأاهعمدلفاألسمك  الكصفي التحميمي اهدرا  أ هىأ
أأنحمكؽأاالد لف.

 حدكد البحث:
أاآلأالحد المكضكعي: أشكضكع أ هى أاهدرا   أفه طلفأاقهصرت أادضشلـ أ هى أاهشهرهن   لر

أاال ل يأ أاهملدكف أدرا   أ بلؿ أششف أكشحهللن  أدكهللن أاالد لف أنحمكؽ أاه لصلف أاهدكهللف ههعمدلف
اهفه طلديأاهشعدؿأكاهعمدلفأاهدكهللفأنلإلضلف أاهىأاهكهبأكاهشرا عأكاهدرا لتأاههيأههعهؽأنشكضكعأ

أاهنحث.
أرمأ هلملأأحكلـأاهمكادلفأاههيأهشتأاال هعلد أنمل.األراضيأاهفه طلدل أاههيأل أالحد المكاني:

 الدراسات السابقة:
 أاهملدكف أ أكهل  أدكهكرام  أر له  أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأاهملدكفأاهدكهي   نلسأاهعلشرم 

 .2011 لشع أنغداد أ

 أاإل أهحمكؽ أاهضشلر أشؤ    أفه طلف أهنعلتأادضشلـ أهحمإد لف  أاهدكهللف أاهعمدلف كؽأهى
 .2014 هىأاهحؽأفيأهعكلؿأاه شعللتأاه لرل  أدرا  أنح ل  أأاإلد لفأكها لرم
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 البحث:ىيكمية 
أك لهش أ أ لفو  أكفصؿ أأكؿ  أكفصؿ أهشملدم  أاهىأفصؿ ح فأ رضأاهنحثألهطهبأهم لشا

أهلملأاهنلح  :إهعشؿأاهدهلئجأكاههكصللتأاههيأهكصهتأ
 التيماالفصؿ التمييدم: مضمكف العيديف الدكلييف لحقكؽ االنساف كبركتكك 

أكؿ:أاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاه لل ل أكاهشددل أكنركهكككالهاأاهشهحم .اهشنحثأاأل
أكؿ:أشضشكفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل .اهشطهبأاأل

أاهشطهبأاه لدي:أاهنركهكككالتأاهشهحم أنلهعمد.
أكككالهاأاهشهحم .اهشنحثأاه لدي:أاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أكنره

أ.ههحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أاهدكهيأاهعمدأشضشكف:أاألكؿأاهشطهب
أ.نلهعمدأاهنركهكككؿأاهشهحؽ:أاه لديأاهشطهب

 انضماـ فمسطيف لمعيديف الدكلييف لحقكؽ االنسافالمترتبة عمى  االثار الدكليةكؿ:الفصؿ األ 
أادضشلشملأههعمدلفأاهدكهللف.أحمكؽأفه طلفأاهشهرهن أ هى:أكؿاألأاهشنحث

أاهشطهبأاألكؿ:أحؽأاهشعلرك أفيأاده لنلتأاهه لفأاههلنع أههعمدلفأاهدكهللف.
أاهشطهبأاه لدي:أحؽأهمدلـأاهعكلكلأضدأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدلفأاهدكهللف.

أاههزاشلتأفه طلفأاهشهرهن أ هىأادضشلشملأههعمدلفأاهدكهللف.اهشنحثأاه لدي:أ
أههزاشلتأاهعلش .اهشطهبأاألكؿ:أاال

أاهشطهبأاه لدي:أاالههزاشلتأاه لص .
أ.لحقكؽ اإلنساف لعيديف الدكلييفآليات الرقابة عمى تطبيؽ كنشر بنكد االفصؿ الثاني: 

أ.اهدكهللفأاهعمدلفأندكدأكدعرأهطنلؽهاآلهللتأاهدكهل كؿ:أاهشنحثأاأل
أ.اهشطهبأاألكؿ:أاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف

أهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .اهشطهبأاه لدي:أا
أ.اهدكهللفأاهعمدلفأندكدأكدعرأهطنلؽهاآلهللتأاهكطدل اهشنحثأاه لدي:أ

أاهشطهبأاألكؿ:أاالهللتأاهر شل .

أاهشطهبأاه لدي:أاآلهللتأغلرأاهر شل .

 .  كاخيرا الخاتمة كتشمؿ النتائج كالتكصيات التي تكصمت الييا الباحثة
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مضمكف العيديف الدكلييف لحقكؽ االنساف  

 كبركتككالتيما
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 الفصؿ التمييدم
 مضمكف العيديف الدكلييف لحقكؽ االنساف كبركتككالتيما الممحقة

 هىأحمكؽأاالد لفأكحرللها أفمدأ أاههاكلدأـ1945 لػـأاألشػـأاهشهحدةأشدظش أقشل لأهمدأكفؿ
أا أدلنل ها أفي أاه دسأ ل  أأفراد أ شلع أكأف أاإلد لدل  أككراشها أههفرد أاأل ل ل  أاهحمكؽ أ هى ههاكلد

اهنعرمأر لالنأكد ل نأ كا أالأهشللزأنلدمـ أكقدأ عتأاألشـأاهشهحدةأشفأ بلؿأأ مزهملأاهفر ل أاهىأ
 أكقدأأقرتأاه شعل أاهعلش أاهعدلدأشفأاإل بلفأكاهشكا لؽأاه لص أاههيأهعززأ(1)هحملؽأذهؾأ شهللنأ

 أكاهذمأ(2)ـ1948كؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل  أكشدملأاال بلفأاهعلهشيأهحمكؽأاالد لفأ لـأحم
لعهنرأأكؿأك لم أدكهل أ صصتأنلهكلشؿأههحدلثأ فأحمكؽأاالد لفأنعدأش لرةأطكله أشفأاهعشؿأ

                                                             

أ(76 أ73 أ 56 55را عأدلنل  أشل لؽأاألشـأاهشهحدةأكاهشكادأ)أ(1)
أ)د_أ(2) أاهعلش  أكدعرأ هىأاهشؤلأنمرارأاه شعل  أاهشؤرخأفيأ3ا هشد أدل شنأ10( أرا ع:أـ 1948ركلدكفأأكؿ/ .

أ.(17 /1)شج ن لكديأكآ ركف أحمكؽأاالد لف أاهش هدأاألكؿ
أآدذاؾأالأله لكزأ) أاإل بلفأ ددشلأكلفأ ددأأ ضلئمل أاهعلش أةذا أهندتأاه شعل  أكشعظشمـأشفأ58_كقد (أ ضكان

أكهندلف(أأ48اهدكؿأاهغرنل  أكقدأصدرأناغهنل أ أاهعراؽأ أ كرلل  أأرنع أدكؿأ رنل أةيأ)شصر  صكهلن أشفأنلدمـ
لكلل أنكهددا أاهششهك أاهعرنل أاه عكدل  أأككرادلل أكاشهدلعأ شلديأدكؿأ فأاههصكلتأكةيأ)رك للأاهنلضل  أهعلكك هكف

أاه كفللهي أ دكبأافرلملل أكلكغ بلفلل(أكغللبأدكههلف)اهمددكراسأكاهلشف( أكعكهتأاهدكؿأاهعلك ل أأغهنل أ االهحلد
أدحكأ أاهفرد أكا نلت أنشعله   ألمـ أهـ أاإل بلف أإف أ هى: أشكاقفمل أفي أارهكزت أكقد أاههصكلت  أ ف أاهششهدع  اهدكؿ

داأر حأكف أاهحرللتأاهرأ شلهل  أاضلف أإهىأ دـأهطرؽأاإل بلفأإهىأاهك لئؿأاههيألدنغيأ هىأاهدكؿأاهش  هشع أكا 
أاهفلعل أ أظلةرة أإداد  أهرفضمل أشكقؼأاهدكؿأاهغرنل  أادهمدتأاهدكؿأاهعلك ل  أكقد أاهحمكؽ. أإ شلؿأةذم أنغل  اه لذةل

مأاهظلةرةأاههيأكلدتأكرا أاددالعأاهحربأاهعلهشل أنصراح أفيأاإل بلف أنح  أا هحله أكضعأهعرلؼأ لشعأشلدعأهمذ
أاه لدل .أكهعكسأةذمأاههنرلراتأ عل أةذمأاهدكؿأشفأهد ؿأاألشـأاهشهحدةأفيأعؤكدملأاهدا هل أنح  أحمكؽأاإلد لف.

أشلأن صكصأاشهدلعأاه عكدل أفشردمأهضشلفأاإل بلفأ ددانأشفأاهحمكؽأكاهحرللتأفيأنعضأدصكصاأاههيأالأههفؽأ
(أشفأاإل بلفأنافأههر ؿأكاهشرأةأشهىأنهغلأ فأ16ك صلئصأاهش هشعأاإل بلشي.أفمدأ ل أفيأاهشلدةأ)أشعأشنلدئ

أحمكؽأ أذاهمل أاهشلدة أنشك بأةذم أكهمشل أاهدلف  أأك أن نبأاه د ل  أدكفأقلد اهزكاجأاهحؽأفيأاهزكاجأكها لسأأ رة
أشه لكل أ ددأاهزكاجأكأ دل أقللـأاهزكاجأكادحبلها.

(أشفأاإل بلفأإقرارأحرل أإنداؿأاهدلفأأكأاهشعهمد.أفشكقؼأاه عكدل أةذاألددرجأضشفأ دهل أ18كشلأ ل أفيأاهشلدةأ)
اه صكصل أ/أاهعلهشل  أكةذمأش اه أالألندكأأفأاهصككؾأاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأههدكرأهمل أفشفأاهش هحلؿأه لؿأ

أ أاهحللة أفي أشفأحؽأاإلد لف أهههحهؿ أاه صكصل  أأك أاه ملفل  أاهد نل  أح ج أكاه بلش أك لة  أاه  ـ أشفأحرش  أك
أنلهركلئزأ أك لملن أاهصلالن أههصؿ أاهحمكؽ أفمذم أاههع فللف. أاهدفي أأك أكاال هملؿ أاهرؽ أهحرلـ أشف أأك أكاهعمهل  اهنددل 

أاأل ل ل أههكراش أاإلد لدل  أنصرؼأاهدظرأ فأشدظكش أاهملـأاههيألرهنطأنملأاهفرد.
أ أفشردم أاههصكلت  أ ف أ دكبأإفرلملل أن صكصأاشهدلع أاههشللزأأشل أ لل   أكةي ألدهم مل أكلف أاههي أاه لل   إهى

أاهحمكؽأ أدصكصأهعلهج أك كد أ لرضت أأدمل أ هى أفضبلن أاإلد لف أحمكؽ أهدلقضأأن ط أكاههي أآدذاؾ  اهعدصرم
أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأاهشصلدرأكك لئؿأ أكاهشك ى  أ هكاف  أرا ع: أفيأاإل بلف. أكاال هشل ل  االقهصلدل 

أ(.90 93كاهرقلن )ص
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نحأ أدحكأهعزلزأحمكؽأاالد لفأكحشللهمل أفمدأأدلأهبلرهمل أنفكرةأ"حمكؽأاالد لف"أنحلثأأص(1)اه لد
 فأةذمأاهفكرةأشفأقكا دأقلدكدل أأاهحكـأ هىأأ شلهمل أنل هنلرأشلألدهجليملسأناأهصرفلتأاهدكؿأكأ

أاه لل ل أكاهشددل أكاالقهصلدل أ أهه دسأاهنعرمأفيأكلف أ كادبأاهحللة هشسأاالحهلل لتأاهشهطكرة
حمكؽأاالد لفأشفأحلثأشدلأاحهراشملأهأاهحككشلت أككذهؾأليملسأناأ هكؾأ(2)كاال هشل ل أكاه ملفل 

أأ.أ(3) هىأاهش هكللفأاهدا هيأكاهدكهي

أنلهكراش أ أاال هراؼ أ هى أشمدشها أدصت أكقد أشلدة  أك بل لف أشمدش  أفي أاإل بلف أ ل  كقد
أ هلاأاهحرل أكاهعداه أ أاههيأهيعكؿأاأل لسأاهذمأهمـك أاهشه لكل  أكنحمكقمـ اهشهاصه أه شلعأاهنعر 

فأدكرانأشمشلنأفيأهر لخأهاصلؿأفكرةأاهحمكؽأكاهحرللت أ أفمدأهعبأاال بل(4)كاه بلـأفيأأدحل أاهعلهـ
أهاأ أاههلهل  أكاالهفلقللت أاإل بلدلت أشف أهك لر أشصدران أكأصنح أك لل ل   أقلدكدل  أأةشل  كاكه ب

أشكافم أشفأاهرغـأك هى (5)ههدكؿأاهدا هل أاهمكادلفأفيأكنلرانأأشكلدلنأأ هىأذهؾأحلزككأ اهدكؿكهد لهلرأ
أ هلا أفلملأ ضكأدكه أأل أشعلرض أدكفأكشفأنلإل شلعأ هلاأاهشهحدةأشـاألأهشدظش أاهعلش أاه شعل 

أشفأهأا هملدةـأح بأرا عأكذهؾأاهفممل  أنعضأح بأاهملدكفأقكةأهملأك لم ألش ؿأالأفإدا عدد
أأداأأل نلبا ألأهـشدمل: أكا ن أاهدكهل أاهملدكدل أاهمكا دأصف أعطلالأدكهيأاهفلؽكهبأ هىأعكؿ

أكأاالحهراـ أ أأ فأ نلرةأفمكأاهملدكديأنلهشعدىأإهزاشل أقلش أنال ألهشهعأال  أأهكصل ” أفلملأهد ك”
أالأاهشهحدة أاألشـأهشدظش أاهعلش أاه شعل أكهكصللتأشضشكدمل أهطنلؽأإهىأاهدكؿأاهعلش أاه شعل 
أاهدكؿأضدأ زا اتأكالأاألفراد أهصلهحأضشلدلتألهضشفأالأأداأكشلأ  دكهلأقلدكدل أاههزاشلتأهدعئ

أ.(6) دلـأاهفلئدةأ شهللنأأكنلههلهيأفمك

أكهاأ لش  أشنلدئ نلرةأ فأأنصفهاأاإل بلفأنافأاهفممل أشفأآ رأفرلؽألرلأاهشملنؿ أكفي
أ زا اتأأحكلشاأش لهف أ فألهرهبكأأاهدكهيأاهعلـأاهرأمأأك لطأفيأكنرلأكأدنل أشعدكل أقلش 

أأداأكقلؿأاإل بلفأهمذاألدكدل اهمأاهملش أهحدلدأفيأانعلدنأأ(نرلدلا)أاأل هلذأذةبأهمدو دكهل أكش ؤكهل 

                                                             

أ(.53 هلف  أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لف)صأ(1)
أ(.10فكدة أحمكؽأاالد لفأنلفأاهدظـأاهملدكدل أاهكضعل أكاهعرلع أاإل بلشل أ)صأ(2)
أ(.7اهفلر أقلدكفأحمكؽأاالد لفأفيأاهفكرأاهكضعيأكاهعرلع أاإل بلشل أ)صأ(3)
 (.56اهعرطل أفيأهعزلزةلأ)صاهدنلسأكأنكأزلد أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأكدكرأعر ل أاإل را اتأأ(4)
أ(.275 لشر أقلدكفأاههدظلـأاهدكهي أاهدظرل أاهعلش أ)صأ(5)
(.558شنلدئأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـ)صأغلدـ أ(6)
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أاهشدظش أةذمأهشل لؽأشكشبلألعهنرأألداأاهشهحدةأاألشـأشدظش أفيأاأل ضل أاهدكؿأه شلعأشهـزألقلدكدنأ"
أ.(1)"اإلد لفأحمكؽأاحهراـأفرضأش لؿأفي

أهلسأاإلد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلفأالفأاهرأمأةذاأشعألهفؽأالأاهدكهيأاهكاقعأأفأغلر
أ م أكشفأ هلا أهههصدلؽأاهدكؿأ هىألعرضأهـأ م أشفأألداأاهشهحدةأاألشـأظش شدأهشل لؽأهعدلبلنأ
أ.(2)أاهعلش أاه شعل أ فأصلدرةأ"أهكصل أ"أ فأ نلرةأفمكأأ رل

أنافأدلأدهفؽأشعأرأمأاهفماأاه لئدأكاهذمألرلأدالأإأ هىأاهرغـأشفأا هبلؼأاهفماأحكؿأقلشهاأاهملدكدل  
أكأأاهزشف أشركرأشعأاإلهزاشل أاهمكةأكه باأقدأاإلد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلف أ هىأأصنحأنادا أشهزش  أنمكة لهشهع

أدكهل أقلدكدل أقكا دأإهىأشنلدئاأهر شلأاههذافأ  لص أنعدأا هشلدأاهعمدلفأاهدكهللفأا ضل أاهش هشعأاهدكهي
أ.(3)أاإل بلفأةذاأشحهكلأ هىأاهدصأهضشدتأ دلدةأد لهلرأكصدكرأشهزش  

أأفأاالد لفأحمكؽأه د أشفأاهعلش أاه شعل أاأاإل بلف أطهنتاهذمأصدرأفلأاهلـكأذاتأكفي
أشلدةأ14أشفشككدلنأشعرك لنأأاهه د أكضعتأـ1951أ لـأكفيأاالد لف أهحمكؽأاهفلقل أشعركعأهعد

أاهحككشلتأشفأاهشمدش أاالقهراحلتأأ لسأ هىأكاه ملفل  أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأنعاف
أاههيأاهحمكؽأإ شلؿأهدانلرأنعافأشكادأ10أاهه د أكضعتأذهؾككأاهشه صص  أاهككلالتأكشمهرحلت

أ.(4)أن صكصملأدكرل أهملرلرأهمدـأافأاالهفلقل أفيأاألطراؼأاهدكؿأ هى

أكشطكالنأأحلدانأأدملعلأاهه د أا هشلعأعمدأـ1951أاالد لفأحمكؽأهه د أاه لد  أاهدكرةأفي
أاهغرنل أاهدكؿأهىأإ رأذهؾأنلف أ بلؼأ لرأكقدأاالهفلقل  أهحهكلملأأفأل بأاههيأاهحمكؽأحكؿ
أ:(5)اه كفلهيأاالهحلدألهز شملأكاههيأاالعهراكل أكاهدكؿأاهشهحدة أاهكالللتأههز شملأكاههي

أاهفردأحمكؽألد ـأاهذمأاهفردمأاهشذةبأهعهدؽأكاههيأاهشهحدةأاهكالللتأنز لش أاهغرنل أاهدكؿ.أأ
أ علدةأههحمؽأ ددشلكأأاهفردأ علدةأةكأاهحمكؽأةذمأهمرلرأشفأاهغرضأأفأحلثأكحرللها

أشفأههطهبأكاه لل ل أاهشددل أاهحمكؽأافأاهفرلؽأةذاأأكدأذإأاه شل   أ علدةأههحمؽأاهفرد
 .حمكقلنأأكهل تأشدللتأأكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأافأكا هنرتأ هنللن أدكرانأأاهحككش 

                                                             

(.558غلدـ أشنلدئأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـ)أ(1)

.(5-33اإلد لفأ)أحمكؽأشصلدرأفيأدرا  صدكؽ أأ(2)
صنلرلدي أاهك لزأفيأحمكؽأاالد لفأأ(.100اهدكهيأاإلد لديأ)صأأنكأاهدصر أقلدكفأحمكؽأاالد لفأكاهملدكفأ(3)

أ(.59كحرللهاأاأل ل ل أ)ص
أ(.48 بلـ أاالهفلقللتأاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأ)أ(4)
أ(.49_50ص) بلـ أاالهفلقللتأاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأ(5)
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ألعطيأذمكاهأاالعهراكيأاهشذةبأهعهدؽأاههيأاه كفلهيأاالهحلدأنز لش أاالعهراكل أاهدكؿ.بأ
أةكأاهحمكؽأهمرلرأشفأفلهمدؼأاه شل  أهككلفأ دلصرأةـأكاالفرادأهه شل  أاألفضهل 
أدكرانأأاهحككش أشفألهطهبأكةذاأاهفرد أ علدةأشعأههعلرضأالأكاههيأاه شل  أ علدةأهحملؽ
أافأاالعهراكل أاهدكؿأهرلأاهرؤل أةذمأ هىأكندل أنلهحمكؽ أاه شل  أهشهعأههضشفأال لنللنأ
أفحشلل أكاه لل ل  أاهشددل أنلهحمكؽأهههشهعأأ ل يأعرطأاالقهصلدل أمكؽنلهحأاههشهع

أاهحمكؽأأفأاهفرلؽأةذاأاهش كف أكلرلأ هىأاهحصكؿأإشكلدل أههطهبأاهش كفأ صكصل 
أ.اهرأ شلهل أاهطنم أشفأالإأأششلر هملألشكفأالأنر كازل أحمكؽأالإأهل تأكاه لل ل أاهشددل 

أ مدأأحمكؽأهه د أاهعلش أاه شعل أك زتاه بلؼأأأةذاأكدهل   أنإ داد أهعرع أناف االد لف
دكهيأ لصأنحمكؽأاالد لفأ كا أاهشددل أأكأاه لل ل أأكأاالقهصلدل أأكأاال هشل ل أأكأاه ملفل  أإالأ

أه أاهحمكؽأهـ أةذم أال هبلؼأطنلع  أدظران أ هىأأشعركأأم لـأدا أاهىأاهفلقلهلف  فأهعرضأعأاالهفلقل 
كهىأاهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  أفلشلأحلثأعشؿأشعركعأاالهفلقل أاأل أاحدوأكأأفيأكقتوأأهههكقلعكبلةشلأ

 أكأكدتأاه شعل أاهعلش أأداألهك بأ هىأ(1)عشؿأاآل رأاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 
أ هىأهدصأشلدةأإدراجأاالهفلقلهلفأافأههضشدلأأكنرأقدرأششكفأشفأاألحكلـأاهششل ه  أكقررتأألضلنأ

أ.(2)"اهشصلرأهمرلرأفيأاهحؽأباهععكأأه شلع"أأ:أف

أأكأدمت أاالد لف أحمكؽ أإه د  أفي أاهعمدلف أشعرك ي أكاهعلعرةأأاهدكرهلف داد اههل ع 
 أحلثأاالد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلفأصدكرأشفأ لشلنأأ18أنعدأأمأ (3)ـ1966اهشعمكدهلفأ لـ

أاهفهرةأحصهت أةذم أاهش هعشراتأاهعدلدأ بلؿ أاأشف أاهدكؿ أ هلمل أه لطر أكلدت أ هىاههي أهكنرل
أاهشهحدة.أاألشـأفيأأ ضل نأأكد كهملأا همبلهمل

أكأ أأ16في أاالكؿ أاهعمدلفأ1966كلدكف أا هشلدةل أاهشهحدة أهؤلشـ أاهعلش  أاه شعل  أأ هدت ـ
أ) أرقـ أنمرارةل أكاه ملفل أ2200اهدكهللف  أكاال هشل ل  أاهدكهيأههحمكؽأاالقهصلدل  أاهعمد أد ؿ أكقد  )

ـ أأشلأاهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ1976اه لديأحلزأاههدفلذأنهلرلخأاه لهثأشفأكلدكفأ
أ.(4)ـ1976 أذار23 فمدأد ؿأحلزأاههدفلذأنهلرلخ

                                                             

أ.(23شل أ)صاهراكم أحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أفيأاهملدكفأاهدكهيأكاهعرلع أاإل بلأ(1)
أ(6)د_أ 545قرارأاه شعل أاهعلش أرقـأ(2)
أ(.65اهدنلسأكأنكأزلد أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأ)صأ(3)
 (.172عطدلكم أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاال ل ل أ)صأ(4)
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أاهعمد أه شل أةذمأاالهفلقللتك هىأاهرغـأشفأ إالأأفأذهؾأالألغلرأشفأحملم أككدمشلأأنل ـ
أاأل أ هىأ لهؽأاهدكؿ أاههزاشلتأقلدكدل  أأدمشلأطراؼأفلشعلةدهلفأدكهلهلفأشهزشهلفأهرهنلف أكشل مشل 

أش ههؼأ أهكفلر أنمدؼ أفلمشل أاهكاردة أكاهحرللت أاهحمكؽ أهطنلؽ أهضشلف أههرقلن  أدكهللن أدظلشلن أدعاهل
أنلهعمدأاهدكهي أكاهعمدأاهدكهيأهلسأ اهضشلدلتأهحشلل أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل  أكقدأ يشيَّ

أ.أ(1)أ كةأنلإل بلفأاهعلهشيأهككداأشك ملنأههدكؿأنضركرةأاالههزاـأنا

أإهىأاهعلهشيأاإل بلفأفيأكردتأاههيأكاهحرللتأاهحمكؽأهحٌكهتأفمدأاهعمدلفأةذلفأكنإقرار
أاهملدكدل أاهملش أحكؿأاه دؿأقطعأا هشرارأكةذاأ اههعلقدمأاهدكهيأاهملدكديأشصدرةلأقلدكدل أاههزاشلت

أ.كاهحرللتأاهحمكؽأهمذم

 : (2)التالية األسس عمى العيداف ارتكز كقد

أفيأاهععكبأحؽأ هىأنلهدصأكاه دلدأاهمدلـأاال هعشلرأكا هندادأةلشد أشفأاهععكبأهحرلر .1
أاقهصلدمأدظلـأإطلرأضشفأاهطنلعل أكشكاردةلأ ركاهملأفيأنحرل أكاههصرؼأشصلرةلأهمرلر
أ.أ لدؿ

أكاهشهل رةأكاال هرقلؽأاهعدصرمأاههشللزأنهحرلـأاإلد لفأكظهـأقمرأشفأاإلد لفأهحرلر .2
أ.أنلهرقلؽ

أاأل شلؿأألصحلبأاهش هندةأاهدكهلهكرل أكاه هطلتأاهحككشلتأكظهـأرقمأشفأاإلد لفأهحرلر .3
أ.أكاه ملفل أكاال هشل ل أكاالقهصلدل أاه لل ل أكاهحمكؽأاهعلش أاهحرللتأكهعزلزأنهمرلرأكذهؾ

أاهفئلتأهههؾأ لص أحشلل أهمرلرأطرلؽأ فأضعفمـأأ نلبأشفأاهضعلف أاهفئلتأهحرلر .4
أ.كاهع زةأكاهد ل أكلألطفلؿ

أاالد لفأأحمكؽأاه لصلفأاهدكهللفأاهعمدلفأا هشلدأنلإلشكلفألكفأهـأاإلعلرةأإهىأأداأكل درأندل
أاهعمدافأ هلملأقلـأاأل سأاههيأأةشمل؛أأفأرئل  أأل نلبأندكدةشلأنكؿأـ1954أ لـأ ددأا دادةشل

أشصلرأهمرلرأفيأفلهحؽأاهشهحدة؛أهؤلشـأاهشدعئ أاهكنرلأههدكؿأاهحلكل أاال ل ل أاهشصلهحأهشس
ألعديأكاالقهصلدل أاه لل ل أدظشملأا هللرأحرل أكشدحملأباهععكأ أكةذا أنلهضركرةأكاال هشل ل  
أكش هعشراهمـأدفكذةـأ فأكغلرةلأاهشهحدةأكاهكالللتأاه كفلهيأكاالهحلدأكفرد لأنرلطلدللأه هيأ ر  
أاهملئـأاهكضعأشعألهدلقضأكلفأاهعدصرمأهحرلـأاههشللزأأفأكشلأاهبلهلدل  أكأشرلكلأكآ للأافرلمللأفي

                                                             

أ(.65اه زر ي أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)صأ(1)
أ(.56_57كهل أ)صنعلر أقلدكفأحمكؽأاالد لفأشصلدرمأكهطنلملهاأاهكطدل أكاهدأ(2)
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أاهشهحدةأشفأاهعدلدأفي أاهكالللت أفي أاهكضع أكشل أاألأاهدكؿ أاهدكؿ أكنعض نل أكأكرأاألشرلكل 
أاه شعل أأقنؿأشفأاهعمدلفأا هشلدأهـأاأل نلبأكهمذمأكأاألقلهلـأاه لضع أهكصللهمل؛كش هعشراهملأأ

أفيأا دادةشل أ هىأ دكاتأ10أشفأاك رأنعدأاهعلش  أأاهند  أشفأداهعدلأهشكدتأاهفهرةأةذمك بلؿ
أأاهدكؿ أـ1960أ لـأففيأاهشهحدة أاالشـأاهىأندكرةلأادضشتأكاههيأا همبلهملأ هىشفأاهحصكؿ

أ ددأنهغأـ1966أ لـأكفيأاهشهحدة أهؤلشـأكادضشتأدكه أ 16كحدةلأافرلمللأقلرةأفيأا همهت
شفأدكؿأأاهدكؿأهمذمأككلفأاال همبلؿ أاهحدل  أاهدكؿأشفأشعظشمـأدكه أ122أاهشهحدةأاألشـأأ ضل 

أ.(1)اهدكهللفأشفأقنؿأاه شعل أاهعلش أهؤلشـأاهشهحدةأاهعمدلفأا هشلدأهعلهـأاه لهثأاهدكرأاألكنرأفيا

 .الممحقة كبركتكككالتو كالمدنية السياسية لمحقكؽ الدكلي كؿ: العيدالمبحث األ 

 .المبحث الثاني: العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كبركتكككالتو الممحؽ

 

 كؿالمبحث األ 
 الممحقة كبركتكككالتو كالمدنية السياسية لمحقكؽ الدكلي العيد

أاهشهحدةأهؤلشـأاهعلش أاه شعل أقنؿأشفأاهعمدأةذاأشعركعأهصللغ أاههشملدل أاه طكاتأاه ذت
أحهىأهـأكهكدا ،م1954أ لـأاههل ع أدكرهملأفيأاإلد لف أحمكؽأ نرأه د  أاألكؿأكلدكفألعهشد
أهـأ عرأشفأأك رأشركرأنعدأأمأـ1966 أاهش هعشراتأاهعدلدأحصكؿأ بلهملأ دكات  أ هىأشف

 106أناغهنل أاه شعل أأقٌرهاأكقدأاهشهحدةأكشلأهـأذكرمأ لنملن أاألشـأفيأأ ضل نأأكد كهملأا همبلهمل
أ أكند أدفلذمأفيـ1966كلدكفأاألكؿأأ16أفيأاهشؤرخأ2200أرقـأنمرارةل (2)شعلرض أكندكفأأصكات

أاهشمدش أكاهشهعهؽأنلهعكلكلكذهؾأاألشرأنلهد ن أههنركهكككؿأاال هللرمأاألكؿأ (3)أـ1976آذارأ23
أ.(4) شعلد أظركؼأفيأاالفرادأشف

                                                             

دمه أاهشكشدي أقرا ةأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أشملؿأشدعكرأ هىأأ(1)
أ ف.أ) هىأاالدهردت(.د لعأاهشركزأاهكطديأهحمكؽأاإلشكق
أ(.78اهدقلؽ أاههعرلعأاهدكهيأفيأش لؿأحمكؽأاالد لفأ)صأ(2)
أ(.1/79دل أنحمكؽأاالد لف)شجن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعأ(3)
اهنرهكككؿ:أةكأإ را أقلدكديأل هعشؿأكك له أشعده أأكأشكشه أهه  لؿأهكافؽأإراداتأاهدكؿأ هىأش لئؿأهنعل أأ(4)

هشلأ نؽأاالهفلؽأ هلاأفيأاالهفلقل أاهشدعمدةأنلدمـ أكقدألهدلكؿأه  لؿأشلأحدثأفيأاهشؤهشراتأاهدكهل أل هشدأقكهاأ
 أاهشهحؽأنمل أكل ضعأه شلعأاهشراحؿأاههيأهشرأنملأاالهفلقل أشف:أشفلكض  أهحرلر أصللغ  أاهملدكدل أشفأاالهفلقل

 (.64هكقلع أهصدلؽ.أرا ع:أشلدع أاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)ص
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أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأأأشل اهشددل أكاه لل ل أاهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهشهحؽأنلهعمد
كاالدضشلـأنشك بأقرارأأهههكقلعأكاههصدلؽأضىأرًأك يأأدىأشًأإهغل أ مكن أاإل داـأا هيأأىنمدؼأاهعشؿأ ه

كد ؿأحلزأاهدفلذأفيأأـ1989كلدكفأاألكؿأأ15اهشؤرخأفيأأ44/128اه شعل أاهعلش أهؤلشـأاهشهحدةأ
م1991هشكزأشفأاهعلـأأ11

أ.(1)

أفيأاإلد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلفأاههيأصلغتأأحدأاالهفلقللتأاهدكهل أةكأ(2)اهعمدأكةذا
أدكهل أصكرة فيأأ هلملأاهشدصكصأاههمهلدل أكاه لل ل أاهشددل أؽاهحمكأأكلف أ هىأاعهشهتأقكا د

أاهشدصكصأاهحمكؽأكهاشلفأنلحهراـفلاأأطرؼدكه أأكؿأنعكؿأأك رأهفصلبلنأكدق ن أكأهزشتأاإل بلف
أ هلمل.
أأ أكحرللهاأكلعهنر أاالد لف أههحمكؽ أاههعرلعل  أاهحشلل  أهعزلز أدحك أةلش  أ طكة أاهعمد ةذا

أ هىأاهش هكمأاهدكهي أفشف(3)األ ل ل  نلفأأاهفلصه أ د أ عرأطكؿأ شلدل أ هىأاهششهدةأهفهرةاأ 
أاههكهرأاه لل يأفإفأاهعمدلف أاإلد لفأ هىأاه لح أاهدكهل أكا هشلدأهحمكؽأاهعلهشيأظمكرأاإل بلف

أحمكؽأأفأإهىأفيأههؾأاهفهرةأأنلفأقطنيأاهعلهـأاالهحلدأاه كفلهيأكاهكالللتأاهشهحدةأاالشرلكل  أأدل
أشدفصهلفأ مدلفأا هشلدأهـأذهؾهكأأقلئش  أهعدأهـأـ1948 د أأفأاهعلهشياهكاردةأفيأاإل بلأاإلد لف
أكاه لل ل أاهشددل أاهحمكؽأ هىأكاآل رأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽألركزأ هىأأحدةشل

أ.كاهدلفأك دافكاهأاهفكرأحرل أشفأضشدمل
أاهىأاإل أنػأه شىأهه د أإدعلئاأةكأاهعمدأةذاأنملأأهىأاههيأاهملش أضلف كالأندأشفأاإلعلرة

 أـ1977كلدكفأاه لديأشفأاألٌكؿأفيعرتأ شهملألنأكاههيأ دلؼأفيأشمرةلأ "اإلد لفأحمكؽأه د "
أ.(4)اهعكلكمأهمدلـأأكأاههملرلرأ نرأهئلعراؼأكاهرقلن أ هىأهدفلذأاهحمكؽأاهكاردةأفيأاهعمد

كؿ:أشضشكفأطهبأاألشطهنلفأحلثأ ههدلكؿأفيأاهشأاهىأةذاأاهشنحثأشفأ بلؿأك ههطرؽأاهنلح  
أكا أاهشددل  أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أفي أكأشل أاه لديه لل ل   أاهشهحم أ دهدلكؿأاهشطهب أاهنرهكككالت

أ.نلهعمد
أ

                                                             

أ(.66اهدنلسأكأنكأزلد أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأ)صأ(1)
هىأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأ(أدكه  أرا ع:أ رلط أاههصدلملتأ 169نهغأ ددأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدأ)أ(2)

أأ.اهشددل أكاه لل ل .أشكقعأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(
 .(452عحلدة أشندأأاهش لكاةأفيأاهد لهلرأاهعرنل أفيأدائرةأاهحمكؽأكاهكا نلتأاهعلش أ)صأ(3)
أ.(71اهطعلشلت أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)أ(4)
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 المطم  األكؿ
 كالسياسية المدنية لمحقكؽ مضمكف العيد الدكلي

أ أاهنلح   أاهشطهبههدلكؿ أةذا أكاه لل ل أفي أاهشددل  أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد كشدلأأ شضشكف
أأهطلنؽ أاهعمد  أفي أكرد أشل أشع أاهفه طلدي أاأل ل ي أاهملدكف أاهملدكدل أأككذهؾدصكص اهطنلع 

أهبلههزاشلتأاهكاردةأفيأاهعمدأكقلشهملأاهملدكدل .
 الفرع األكؿ: مضمكف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

 أكالن: محتكل العيد
أشفأه  أ هىأشكز  أشلدةأك ش لفأك بلثأشمدش أشفأهعمداألهاهؼ أإهىأاه لهثأأ زا  

  .كاه لل ل  اهشددل أاإلد لفأحمكؽأنلههفصلؿأاه لدسأ له ت
أحمكؽأ فأششلزةأحمكؽأكةيأاه شل   أحمكؽأشعله  أ هىأدصأاهعمدأشفأاألكؿأأشلأاه ز 

 :د تأاهشلدةأاألكهىأشداأاهىأأحلثأ (1)األفراد

 أحرةأاهحؽأةذاأنشمهضىأةيكأنلدملأاههشللزأك دـأكاهش لكاةأشصلرةل أهمرلرأفيأاهععكبأحؽ
أكاال هشل يأاالقهصلدمأدشلئملأههحملؽأاه عيأفيأكحرةأاه لل يأشركزةلأهمرلرأفي

 .كاه ملفي

 أشدن م أاههزاشلتأنال أإ بلؿأكدشلداهطنلعل أكشكاردةلأن ركاهملأاهحرأنلههصرؼأاهععكبأحؽ
أاهملدكفأك فأه اهشهنلدأاهشدفع أشندأأ هىأاهملئـأاهدكهيأاالقهصلدمأاههعلكفأشمهضللتأ ف

 .اه لص أ لعاأأ نلبأشفأععبأأمأحرشلفأحلؿأأل أفيأل كزأكالأ اهدكهي

أاهعلـأ هىأةذمأاهشلدة  هىأأ (2)كقدأأكدتأاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأشفأ بلؿأهعهلممل
 أككذهؾأكهعزلزةلأهطنلؽأحمكؽأاالد لففل هل أعرطأأ ل يأهضشلفأفأهحملماأةذاأاهحؽأألأةشل أ

أكاال هشل يأحرأأاهدصأ هى أاالقهصلدم أدشلئمل أكهحملؽ أاه لل ي أشركزةل أهمرلر أفي أاهععكب ل 
أذهؾأ أنششلر   أل شح أك لل ي أد هكرم أكضع أفي أههش ؿ أاههزاشلت أاألطراؼ أاهدكؿ لفرضأ هى

أ.(3)اهحؽ

أاه ز   أكأشلاهعمد(ألهدلكؿأشدلأاههزاـأاهدكؿأناحكلـأ5اهىأأ2 أشلأاه ز أاه لديأ)اهشكادأشف
أنشك بأاهد لهلرأكشصكد أنملأشعهرؼأحمكؽأاهكاقعأفيأةكأ( أ27أ-أ6أشفأد)اهشكاأأمأاه لهث

                                                             

أ(.174عطدلكم أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأ)صأ(1)
 .ـ1984(أاهدكرةأاهحلدل أكاهععركفأ12را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(2)
أ(.86 دنهلكم أاهعر  أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأ)صأ(3)
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أاهشددل أأحمكؽأكلحددأاهشل لؽ أفيأ ز أأةـأكةكأاهشهشدفأاهعلهـأأر ل أفيأكاهمكادلف اإلد لف
أهع فللن أشفأحللهاأأحدأحرشلفأل كزأكالألحشلاأأفأاهملدكفأك هىأاهحللةأفيأاهحؽأش ؿ:أأكاه لل ل 

أاه لشد أدكفأةـأ هىأشفأناأاهحكـأل كزأالأكشلأاه رائـ أأعدأفيأإالأاإل داـأعمكن نأاهحكـأل كزأكال
أأكأهكقلفاأك دـأحرشلفأأحدأشفأحرلهاأهههعذلب أاه ضكعأك دـأ نلهحكاشؿأهدفذأكالأاهعشر أشفأ عرة

أ.(1)هع فلنأأكا هملها

كأداأالأل كزأأ اإل نلرمأكاهعشؿكاال هعنلدأأاهرقلؽأكه لرةأاهرؽأ طكرةأ هىأاهعمدألؤكدأكشل
أاهملدكف أشكلفأكا هللرأاههدمؿأشدعأأمأع صأشفأحرل  أ كازأككذهؾأاإلقلش أإالأفيأحدكد أ دـ

أك دـأاأل دنيأإنعلد أهع في  أنلههزاـأاهكفل أ فأ  زمأهش ردأإد لفأأمأحنسأ كازأنعكؿ
أ.(2)هعلقدم

أ مكن أكالأرلش   أكأفأالأهشللزأأمأاهمضل أدكفأأشلـأاهش لكاةأفيأاهحؽأاهعمدأألضلنأأكفؿلكأ
أاهملدكف أندصأإال أاهحللةأكحرش أاهملدكف أأشلـأكع صأناألعهرؼأأفأفيأإد لفأكؿأكحؽأفي

أكاهحؽأفيأاه هشي أاهه شعأفيأكاهحؽأاههعنلر أكحرل أكاهدلف أكاهك دافأحرل أاهفكرأ هىكأأاه لص  
ةأاه شل ل أاهطنلعل أأل رةأةيأاهكحددأ هىأأفأا أكليعدٌأإهلملأكاهدملنلتأكاالدضشلـأاه شعللتأإدعل 

أأ.أ(3)كاأل ل ل أفيأاهش هشع أكهملأحؽأاههشهعأنحشلل أاهش هشعأكاهدكه 

اههرعلحأأفيأاهشعلرك أاهشكاطدلفأحؽأش ؿ:أاه لل ل أاهحمكؽأشفأهعمدأش شك  اأهضشفىألكشلأ
أ كازأك دـأاه د لف أنلفأكاهش لكاةأنلفأاهشكاطدلف أكاهش لكاةأاهعلش  أاهكظلئؼأكهكهيأكاالده لب

أاهدلفأاه دسأأكأاههكفأن نبأاألفرادأنلفأاههشللز أاهدكؿأـىأكأهزأأاه لل ي أاهفكرأأكأاههغ أأكأأك
أاهعدصرل أأكأاهمكشل أههكراةل أد لل أأل أأكأههحربأد لل أأل أقلدكدلنأأهحظرأاهعمدأنافأفيأاأل ضل 

أأ.(4)اهعدؼأأكأاهعداكةأأكأاههشللزأ هىأهحرلضلنأأأكأهعكؿأاهدلدل  أأك

اهدكؿأأاههزاـأهضشفأاههيأاآلهللتأكضعأفمدأ( 45-28)أاهشكادأاهعمدأشفأاهرانعأاه ز أأشل
كشلأأاإلد لف أحمكؽأه د أه شىأه د أإدعل أ هىأاهشكادأدصتأحلثأاهعمد نشلأكردأفيأأاألطراؼ

أأ.أ هملأشفأهمـكأاههيأكاألةداؼأ شهمل أكطرلم أككظلئفملأهعكلهملأكلفل أنٌلف

                                                             

 .ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 9 أ7 أ6)أكادعأاهشرا أ(1)
 .ـ1966ه د أأصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل (أشفأاهعمدأاهدكهيأاه ل11 أ13 أ12 أ8)أكادرا عأاهشأ(2)
أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 23 أ22 أ21 أ19 أ18 أ17 أ16 أ14را عأاهشلدةأ)أ(3)

أـ.1966ه د أ
أـ.1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 26 أ25 أ20را عأاهشلدةأ)أ(4)
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شفأأدصأأكأحكـأأمأهف لرأحظرتأفمدأ( 47و 46)أشكاداهأاهعمدأشفأاه لشسأاه ز أأشل
اهككلالتأأكد لهلرأاهشهحدةأاألشـأشل لؽأدصكصألعطؿأنعكؿأاهحلهل أاالهفلقل أدصكص

كاهككلالتأأاهش ههف  أاهشهحدةأاألشـأأل مزةأاه لص أاهش ؤكهللتأهحددأاههيأفلملأاهشه صص 
أههحؽأاهشهاصؿأهعطلؿأناداأهف لرمألشكفألشأأكأاهعمد ألعله ملأاههيأنلألشكرألهعهؽأفلشلأاهشه صص 

أنملأاهطنلعل  أكاالدهفلعأكشكاردةلأن ركاهملأكاههشهعأشصلرةلأهمرلرأحؽأفيأكاهشهش ؿأاهععكب أه شلع
 .نحرل أكهمل

أأاه لدسأاه ز أكأشل أاهعمدأإهىأاالدضشلـأكلفل أفلهضشفأ( 53أإهىأ48)أشفأاهشكادكةك
أ.ك رللداأكهدفلذمأكاههصدلؽأ هلا 

أاهملكدأنعضأكضعأإشكلدل أاألطراؼأههدكؿأكاه لل ل أاهشددل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمدأ لزأأكقد
أاهصح أأكأاهعلـأاهدظلـأأكأاهكطديأاألشفأهحشلل أضركرللنأأذهؾأكلفأشهىألدظشملأاههيأاهحمكؽأ هى

أ)أأ لزأاهعمدأفمدأكحٌرللهمـ أاآل رلفأأكأحمكؽأاهعلش  أنعضأشفأاههحٌهؿأإشكلدل أ(1)(4فيأاهشلدة
أأكأحربأحله أقللـأش ؿأاهطكارئأكحلالتأاال ه دلئل أاهحلالتأنعضأفيأفلاأاهكاردةأاالههزاشلت

كأفأهه ذأاال را اتأاهبلزش أهحله أاهطكارئأاهعلش  أهكفأكفؽأأ (2)األش أحللةألمددأ لـأ طرأك كد
أ أاههزانعكؿأدقلؽأاهشدلأاهذمأهمهضلا أاإل را اتأشع أ هىأأالأههدلفىأةذم شلتأشهطهنلتأاهكضع 

أكأك بأ هلملأاه ركجأاهعمدأل زأهـأاهحمكؽأشفأ ددانأأ ش أأفأغلرأ (3)اهدكه أنشك بأاهملدكفأاهدكهي
أاهحمكؽأةذمأه شل أ هىأاهعلدةأدر تأكقدأكشكلف أزشلفأكؿأكفيأاألحكاؿأ شلعأفيأنملأاالههزاـ
أاهحمكؽأكةذمأاهعمد أفيأكردتأحمكؽأ نع أكةيأ (4)ههش لسأاهملنه أغلرأنلهحمكؽ أفيأؽاهح:

                                                             

أ)أ(1) أ"أ(4هدصأاهشلدة أ: أ هى أكاه لل ل  أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أاهطكارئأ1شف أحلالت أفي .
اال ه دلئل أاههيأههمددأحللةأاألش  أكاهشعهفأقللشملأر شلل أل كزأههدكؿأاألطراؼأفيأةذاأاهعمدأأفأهه ذ أفيأأضلؽأ

ضىأةذاأاهعمد أعرلط أ دـأشدلفلةأةذمأاهحدكدأاههيألهطهنملأاهكضع أهدانلرأالأههملدأنلالههزاشلتأاهشهرهن أ هلملأنشمه
اههدانلرأهبلههزاشلتأاأل رلأاهشهرهن أ هلملأنشمهضىأاهملدكفأاهدكهيأك دـأادطكائملأ هىأهشللزألككفأشنررمأاهكحلدأةكأ

أاههغ أأكأاهدلفأأكأاألصؿأاال هشل ي. أاهدصأأمأش لهف أألحكلـأ 2اهعرؽأأكأاههكفأأكأاه دسأأك .أالأل لزأةذا
.أ هىأأل أدكه أطرؼأفيأةذاأاهعمدأا ه دشتأ 18.3كأأ16كأأ15كأأ11(أكأ2كأ1)اهفمرهلفأأ8أكأ7كأ6اهشكادأ

حؽأ دـأاههملدأأفأهعهـأاهدكؿأاألطراؼأاأل رلأفكرا أ فأطرلؽأاألشلفأاهعلـأهؤلشـأاهشهحدة أنلألحكلـأاههيأهـأههملدأ
أكنلأل  أك هلملنمل أإهىأذهؾ. أأنلبأاههيأدفعهمل أأ رلأفيأاههلرلخأاهذمأهدمىأفلا أنذهؾأشرة أأفأهعهشمل أاههملد   دـ

 كنلهطرلؽأذاها."
أ(.165ص هكاف:أشحشد أندكدأاههحهؿأشفأاالهفلقللتأاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأ)أ(2)
 .(93اهعلفعي أاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أنلفأاهدظرل أكاههطنلؽأ)صأ(3)
أـ.1966ه د أأاهشددل أكاه لل ل (أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأ4/2را عأاهشلدةأ)أ(4)
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 أك دـأؽاهرأأكحظرأاهشمدل  أأكأاإلد لدل أغلرأاهشعلشه أأكأهههعذلبأاه ضكعأ دـأفيأاهحؽأاهحللة 
أنلههزاـأهعلقدم أ كازأحنسأاالد لفأهش رد أاهعمكنلتأقكادلفأهطنلؽأ كازأك دـأ  زمأ فأاهكفل 

أكأأر عي أنا ر أاهفكر أحرل  أفي أكاهحؽ أههفرد  أاهملدكدل  أنلهع صل  أاال هراؼ أفي اهك دافأكاهحؽ
أ أ هىأكلهك بأكحرلها أ مهاأكن بلش أهئلد لفأاه  دل أنله بلش أههعهؽأفردل أحمكؽأةيكاهدلف 

أليمنؿأالأددىاألأاهحدأنش لن أفميأاهظركؼ؛أ لئرأفيأاحهراشملأكهاشلفأاهحمكؽأةذمأاحهراـأاهدكؿ
أأ.نلألع لصأاهشهاصه أ فأاهكراش أكذهؾأكهعنرأاهدكؿ أ لدبأشفأ داأاههدلزؿ

هىأاإلعكلهللتأاههيأشفأاهششكفأ د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأدنمتأإاإلعلرةأاهىأأفأاههكه درأ
اهشهعهؽأأـ1981(أه د أ5 أفاكضحتأاهه د أفيأهعهلمملأاهعلـأرقـأ)شفأاهعمدأ(4أفأه لرةلأاهشلدةأ)
أحله أ (1)نلهشلدةأاهشذككرة لحؽأفأ دملأر شللن أطكارئأ لش أهمددأحللةأاألش أكلعهأناداأ ددشلأهمـك

أهشكا م أحله أاهطكارئ أ.(2)ههدكه أاهطرؼأاهشعدل أأفأهعطؿأ ددانأشفأاهحمكؽأنلهمدرأاهبلـز

كهعطلؿأاهحمكؽأغلرأاهملنه أههش لسأأ لهه د أهعلرأةدلأاهىأحله أاههدل بأنلفأحله أاهطكارئف
يأفيأ ددأشفأاهدكؿأاههأحله أاهطكارئهأاهر شيكشفأفيأ دـأكضكحأاإل بلفأهككفأأفأاإلعكلهللتأ

أاههحهؿه اتأإ أاه لصأنعدـأهعطلؿأاهحمكؽأأ هىأندد ككذهؾأفيأ دـأاحهراـأ ددأشفأاهدكؿأاهملد
أ.أ(3)اههيألحظرأاهعمدأهعطلهمل

أاهعمدأكنل همرا  أفي أاهشدصكصأ هلمل أكاهحرللت أأدملأاهحمكؽ أأدرل أ هىأهل ت ششدكح 
دكعأشفأأل لدهمللدةلأإلفيأاألكقلتأاهعلدل أل كزأههدكؿأاألطراؼأنعركطأشحددةأأأدا أحلثأإطبلقمل

كأهعطلؿأش لؿأهمللدأأهدكؿأاألطراؼأفيأ هطلتأاأفأ أكأاه شل  أشصهح اههكازفأنلفأحؽأاهفردأكأ
أه كأكللفأاهدأكأفيأحلالتأاهطكارئأاههيأهمدداهعلدل أأاهحمكؽأاهشمررةأفيأاهعمدأ كا أفيأاألكقلتأ

أاألش  أكحللة أأاألحكاؿأكؿأفيأ لضع هككفأ  أاهشعدل  أاهه د  أههعمدأهرقلن  أاههلنع  أاالد لف نحمكؽ
أ.حمكؽأاإلد لفكغلرةلأشفأأ مزةأاألشـأاهشهحدةأاهشعدل أنلهرقلن أ هىأاحهراـأاهدكؿأكحشللهملأه

أ

                                                             

أشركزأاهشلزاف أش شك  أاههعهلملتأاهعلش أاهشهعهم أنلهعمدأاهدكهيأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل .أ(1)
أفيأ(2) أاههدفلذل  أاه هط  ألشدح أاههعرلع أأك أاهد هكر  أفي أشصدرم أل د أقلدكدي أدظلـ أنادمل: أهعرؼ أاهطكارئ حله 

أه ل أكا ع  أصبلحللت أنمدؼأاهظركؼأاال ه دلئل  أاهظركؼ  أههؾ أهشكا م  أاهعلدل  أاهظركؼ أفي أنا أاهش شكح كز
اهحفلظأ هىأاألشفأكاهدظلـأاهعلـأشعأإ ضلعأكلف أههؾأاإل را اتأهرقلن أاهمضل أأكأاهنرهشلفأأكأهكهلمشلأشعلن".أرا ع:أ

أ(.67ص) رشضلف أاهحرللتأاهعلش أفيأاهظركؼأاال ه دلئل 
أ(.129يأهحمكؽأاالد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن أ)صشحشد أكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهأ هكاف:أ(3)
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مدل تكافؽ القانكف األساسي الفمسطيني مع مضمكف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ  ثانيان:
 المدنية كالسياسية

اهنلبأاه لديأشداأههدصأ هىأاهحمكؽأأ(1)هد هكرل أ""أاهك لم أاأفردأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلدي
أاهفه طلدللف أنمل ألهشهع أاههي أاهعلش  أاهحمكؽأأ كاهحرللت أةذم أششلر   أهمـ أهكفؿ أاههي كاهضشلدلت

أشفأ أ هىأأ(9_33)كاهحرللتأفيأاهشكاد أكأدا أاالحهراـ  أككا ن  أاهحمكؽأشهزش  أ هىأأفأةذم كأكد
أ.(2)دضشلـأههشكا لؽأكاالهفلقللتأاهدكهل اه هط أاهفه طلدل أافأهعشؿأدكفأإنطل أهبل

أاه صكصأ أكأههكنمذا أاالد لف أهنعضأحمكؽ أاهنلح   أفيأاحرللهطرؽ أاهكاردة اهعمدأأاهعلش 
أ:شعملأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأدصكصأكشدلأهكافؽ

 حؽ تقرير المصير. 1
 تعريؼ الحؽ في تقرير المصير -أ

ألعهنركأأ لدئأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأاهشعلصرحكلـأكشنأقرهاأكؿأأكر هاأكأأقلدكديأدكهيأحؽةكأ
أ.(3)االد لفأحمكؽأشنلدئأاةـأشف

أههحؽأفيأهمرأهكفأ أهعرلؼأشحدد ألرد أرلرأاهشصلهـ أككفأأدا شفأاهصعبأأفألهفؽأ ل  أ 
أحؽأاهععكبأفيأهمرلرأ أ هىأهعرلؼأشكحداهعلهـأ  لص أأفأشل لؽأاألشـأاهشهحدةأهـألكضحأشفمـك

كهـأهمدـأقراراتأأ (5)(55)كاهشلدةأأ(4)فيأاهفمرةأاه لدل أشفأاهشلدةأاألكهىأشصلرةلأكاكهفىأنلإلعلرةأإهلا

                                                             

أنلهدفلذأفيأأـ 29/5/2002اهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأصدرأفيأأ(1) أفيأاهكقأـ 7/7/2002كندأ لئعأكهـأدعرم
أاهر شل  أاهفه طلدل أ"اه رلدة إلضلف أشلدةأد هكرل أهدصأأـ 18/3/2003هـأهعدلهاأ أهه هط أاهكطدل أاهفه طلدل "

هكقلئعأا أكهـأدعرمأفيأنلهعددأاهششهلزأفيأ أنعدأا هحداثأشدصبأرئلسأاهكزرا بلحللتأرئلسأاهكزرا هىأهحدلدأص
أاهش أاأل ل ي أاهملدكف أهحتأش شى أفيأعاهفه طلدل  أآ ر أهعدلؿ أصدر أ ـ أاهكقلئعأـ13/8/2005دؿ  أفي أكدعر  

أ أنهلرلخ أعرأـ18/8/2005اهفه طلدل  أشع أاهعلش  أاهد هكرل  أاهشنلدئ أاهكحلدم  أرا ع: أفيأ. أاههطكراتأاهد هكرل  ح
أ(.191فه طلف)ص

أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ10را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.552صللغ أاهشك ك  أاهفه طلدل أ)صأ(3)
(أإدشل أاهعبلقلتأاهكدل أنلفأ2(أشفأشل لؽأاألشـأاهشهحدةأ هى:أ"أشملصدأاألشـأاهشهحدةأةي:أ1/2هدصأاهشلدةأ)أ(4)

ـأ هىأأ لسأاحهراـأاهشندأأاهذمألمضيأنلهه كل أفيأاهحمكؽأنلفأاهععكبأكنافألككفأهكؿأشدملأهمرلرأشصلرةل أاألش
أككذهؾأاه لذأاههدانلرأاأل رلأاهشبلئش أههعزلزأاه هـأاهعلـ..."

همللـأ(أشفأشل لؽأاألشـأاهشهحدةأ هى:أرغن أفيأهملئ أدكا يأاال همرارأكاهرفلةل أاهضركرللفأ55هدصأاهشلدةأ)أ(5)
 بلقلتأ هلش أكدل أنلفأاألشـأشؤ   أ هىأاحهراـأاهشندأأاهذمألمضيأنلهه كل أفيأاهحمكؽأنلفأاهععكبأكنافألككفأ
أهحملؽأش هكلأأ هىأههشعلع أكهكفلرأأ نلبأاال ه داـأ أ)أ( أ هى: أاهشهحدة أهعشؿأاألشـ أهمرلرأشصلرةل  هكؿأشدمل
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أ أاهشهحدة أاألشـ أاهعلش  أاه شعل  أ ف أاهحؽاهصلدرة أهمذا أكلفلل أ(1)هكضلحل أاهرئلسأاألشرلكيأ  هكف
أ أاهشصأاألشرلكيأ رَّؼىأأههككدغرسأر لههاأفي"كه كف" أ"ناداألراهحؽأفيأهمرلر أههشطلشحأاحهراـأ:
أشندأأةكأنؿأهعنلرأش ردأهلسأاهحؽأةذاأكأفأنإرادهملأإالأهحكـأأالأفيأاهععكبأحؽكأأاهمكشل  
أ.(2)"ههعشؿأضركرم

كندل نأ هلاأفإفأهعرلؼأاهرئلسأكه كفألعلرأإهىأإ بلفأحؽأكؿأععبأفيأأفألمررأشصلرمأ
أكؿأك لم أ لهشل أأفأشنلدئأكه كفأاألرنع أ عرأركؼأ أكشفأاهشعاه لص أناأندف اأكلنديأدكهها

اهشطلهن أأل أهضفىأاهعر ل أ هىأحؽأهمرلرأاهشصلرأكهدفعأاهععكبأاهشغهكن أ هىأأشرةلأإهىر ش
 أك هىأاهرغـأشفأذهؾأفإفأاهكالللتأاهشهحدةأاهك لم أ نمتأدعاةأ صن أاألشـ أشعأاهعهـأنافأةذمأنا

ثأاألشرلكل أكلدتأشفأأكائؿأاهدكؿأاهحدل  أاههيأرفضتأةذاأاهحؽأهععكنملأكذهؾأ ددشلأأ هدتأ بل
 عرةأكالل أأشرلكل أ دكنل أا همبلهملأ فأاهعشلؿأاهصدل يأفمضتأ هىأةذاأاال همبلؿأنمكةأاهحدلدأ

أ.(3)كاهدلرأنعدأحربأأةهل أشدشرةأ

أاهكلشهلفأكاهحؽأاهحرل أاهععكبأشفأععبأهكؿ:أناداأاهشصلرأهمرلرأفيأاهحؽكلشكفأهعرلؼأ
أاهععكبكهمأ هضلارأهأاهذمأكاالقهصلدمأكاال هشل يأاه لل يأاهدظلـأا هللرأفي أاههشهعأحؽأذم

أ.لارضمأ هىألك للدهمأنل همبلهمل

                                                                                                                                                                                   

أاالق أكاههمدـ أاههطكر أكاهدمكضأنعكاشؿ أفرد أهكؿ أاهدكهل أاهشهصؿ أههشعلكؿ أاهحهكؿ أهل لر أكاال هشل ي )ب( هصلدم
االقهصلدل أكاال هشل ل أكاهصحل أكشلألهصؿأنمل أكهعزلزأاههعلكفأاهدكهيأفيأأشكرأاه ملف أكاههعهلـ )ج(أأفألعلعأفيأ

لؽأنلفأاهعلهـأاحهراـأحمكؽأاإلد لفأكاهحرللتأاأل ل ل أهه شلعأنبلأهشللزأن نبأاه دسأأكأاههغ أأكأاهدلف أكالأهفرأ
أاهر لؿأكاهد ل  أكشرا لةأههؾأاهحمكؽأكاهحرللتأفعبل."

إفأهمدلـأاه لد/أ"شكهكهكؼ"أكزلرأ لر ل أاالهحلدأاه كفللهيأإضلف أ هىأاهفمرةأاه لدل أشفأاهشلدةأاألكهىأشفأشل لؽأ
أاه أأ رلأ هى أإضلف  أكهمدلـ أ  أاهشدظش  أاه لصأنشملصد أاهفصؿ أشف أاهشهحدة أ55)شلدةاألشـ أاهه( أاهفصؿ ل عأشف

أكاهصلفأ هىأةلهلفأاإلضلفهلفأ أ أاهشهحدة أكاهششهك  أاألشرلكل  أاهكالللتأاهشهحدة أكشكافم  اه لصأنلههعلكفأاهدكهي 
أةذاأ أناف أاهعهـ أشع أغشكضمل  أشف أاهرغـ أ هى أاهدكهل  أاهعبلقلت أقكادلف أأحد أاهشصلر أهمرلر أحؽ أشندأ أشف ل عؿ

إهلاأغشكضلأآ ر أكن نبأ دـأقللـأاألشـأاهشهحدةأأاهغشكضأهـألداأاهصراعأاهملئـأحكؿأهمرلرأاهشصلر أنؿأأضلؼ
أاهغشكض أفمدأزادأاهصراعأنلفأاهدكؿأاال هعشلرل أكاهمكلأاهشدلةض أهبل هعشلر أك شدتأنعضأاهدكؿأ نهف لرأةذا
أإدكلرأةذاأ أاأل رلأإهى أك شدتأاهدكؿأاال هعشلرل  أنحؽأاهععكبأفيأهمرلرأشصلرةل  أإهىأاال هملد  اال هعشلرل 

أأد أرا اهحؽأنح   أاهدكهي. أاهملدكف أفي أأ لسأها أال أههععبأاهفه طلديأفيأضك أعا أاهشصلر أحؽأهمرلر أاهفرا  :
أ(.24اهعر ل أاهدكهل أ)ص

 (.382اهعرلؼ أهمرلرأاهشصلر)صأ(1)
أ(.113 رف  أاهشدظشلتأاهدكهل أكاإلقهلشل أ)صأ(2)
 .(10اهفرا أحؽأهمرلرأاهشصلرأههععبأاهفه طلديأفيأضك أاهعر ل أاهدكهل أ)صأ(3)
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 التابعة لألمـ المتحدة ت الجمعية العامةاحؽ تقرير المصير في قرار  - 

فيأاهش هعشراتأاههيأأاعهدأاه بلؼأنلفأاهدكؿأاال هعشلرل أكنلفأاهمكلأاهشدلةض أهبل هعشلرأ
أأ أهحههمل أاههيأهحتأكصللهمل  أاهشصلك أهمرلر أحؽ أاهععكبأفيأحكؿ ألهعهؽأنحؽ أفلشل أ لص  ر

أ أكقد أكفىأةذاأاإلطلراةهشلـأاألشـأاهشهحدةأنمذاأاهحؽأ أكأدلأذهؾأإهىشصلرةلا همبلهملأكهمرلرأ
أاهعلش  أحؽأاهععكبأفيأهمرلرأشصلرةلأأأصدرتأاه شعل  أاهمراراتأاههيأهدلدمأكهد ـ أشف اهعدلد

أفلاأهنتطكاهذمأأـ1950أدل شنرأ/فأأكؿكلدكأ4اهصلدرأفيأأ(421)أرقـأقرارةلأكشدملأةذمأاهمرار:أ
أشفأاه شعل أاهعلش أشفأه د أحمكؽأاإلد لفأ كضعأهكصللتأحكؿأاآلهللتأاههيألشكفأاهعشؿأنمل

أشصلرةلأ ؿأ أهمرلر أاهععكبأفي أهحملؽأحؽ أاه شعل أأـ1952أفنرالرأعنلط/أ5أيكف  أصدرت
أ أاهمرار أنلهحمكأأ(545)اهعلش  أاه لص  أاالهفلقل  أهضشلف أضركرة أفلا أكاه لل ل أ ل  أاهشددل  ؽ

أأ.(1)ههععكبأحمملأفيأهمرلرأاهشصلرأضشفكاال هشل ل أكاالقهصلدل أكاه ملفل أشلدةأه

كنشمهضىأةذاأاهمرارأا هنرأحؽأ(أ637)كفيأاهعلـأدف اأأصدرتأاه شعل أاهعلش أقرارةلأرقـأ
شـأ شلعملأك هىأكؿأ ضكأفيأشدظش أاألأهمرلرأاهشصلرأعرطأضركرمأهههشهعأنلهحمكؽأاال ل ل 

أأ.(2) رلأكاهحفلظأ هلاهشصلرأههدكؿأاألاهشهحدةأأفألعشؿأ هىأاحهراـأحؽأهمرلرأا

(أاهشعدكفأ1514أصدرتأاه شعل أاهعلش أقرارةلأرقـأ)أـ1960دل شنرأكلدكفأاألكؿأ/أفيأكأ
كليعهنرأةذاأاهمرارأشفأأةـأقراراتأاه شعل أأ " بلفأشدحأاال همبلؿأههنهدافأكاهععكبأاهش هعشرةإأنػأ"

أ أاال هعشلراهعلش  أإداد  أشفأحلثأشفمـك أهطكران أكاههع لؿأنهصفلهاأكأك رةل أأعكلها كقدأأ (3)ن شلع
 أكةذاأدهلؿأ(4)دكؿأ فأاههصكلتأدكفأشعلرض أ(9)دكه أكاشهدعتأأ(90)اأاهمرارأصكهتأ هىأةذ

أدكفأ أشصلرةل أهمرلر أاهععكبأحؽ أكشدح دادها أكا  أاال هعشلر أهصفل  أفي أاهدكؿ أرغن  أ هى كاضح
أ أكهمذم أاهشيأهفرلؽ  أ هعشىأاهععكب أكدكف أنحرل  أاه لل ي أدظلشمل أه هلر أأف أفي أاهحؽ ضغطأأأمرة

أ أاالقهصلدمأكاال هشل يأكاه ملفي  أهحملؽأهطكرةل أشع اهمللـأأاهشيٍ هعًشرةأاهدكؿأفكلفأ هى لر ي 
أهح أذرائع أأل  أاه لذ أدكف أاهععكبأا همبلهمل  أةذم أهشدح أةذاأن طكاتأكاضح  أاهععكبأشف رشلف

لعشؿأ هىأإ لق أ أكأدلقضأشل لؽأاألشـأاهشهحدة ل أكليأدكلرناأههحمكؽأاإلد لدل أاأل لمذاأليعدأإفاهحؽ أ
أأ.(5)اه هـأكاههعلكفأاهدكهللف

                                                             

أ(.132 عدأاهلل أهمرلرأاهشصلرأاه لل يأههععكبأفيأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأاهشعلصرأ)صأ(1)
أ(.139 شر أحؽأهمرلرأاهشصلرأاالقهصلدمأهدلأاهععبأاهفه طلديأ)صأ(2)
أ(.80صنلرلدي أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(3)
أ(.226اهرا حي أحكؿأدظرل أحؽأاال هراضأفيأش هسأاألشفأ)صأ(4)
أ(.24اهفرا أحؽأهمرلرأاهشصلرأههععبأاهفه طلديأفيأضك أاهعر ل أاهدكهل أ)صأ(5)
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أهمرلرأ أفي أاهععبأاهفه طلدي أكحؽ أاهفه طلدل  أاهمضل  أاه لم أاهعلش  أاه شعل  أدكر أ ف أشل
أفمدأأصدرتأاهعدلدأشفأاهمراراتأاهملش  أ هىأحؽأاهععأشصلرم بأاهفه طلديأفيأاهدا ل أكاهشؤكدة

أ أأةشمل: أكشف أاهشصلر أكهمرلر أ/ لديأهعرلفأأ30أفيأاهصلدرأ(3070)أرقـأاهمراراال همبلؿ
أاهشصلرأهمرلرأنحؽأاال هراؼأاأل ضل أاهدكؿأشفأفلاأاه شعل أاهعلش أطهنتاهذمأأـ 1973دكفشنر

أهملهؿأاههيأعكباهعأهمذمأكاهشعدكمأاهشلدمأاهد ـأأدكاعأكلف أهمدلـأشعأا همبلهملأفيأكاهحؽأههععكب 
أ لص أشصلرةل أهمرلرأفيأاهععكبأنحؽأهعهرؼأالأاههيأاهدكؿأاهمرارأأدافكأأ ا همبلهملأأ ؿأشف

أأ.(1)اهفه طلديأكاهععبأاإلفرلمل أاهععكب

كاهذمأـأ1974أدكفشنرأ/أ لديأهعرلفأ22أفياهصلدرأ(أ3236)أرقـأاهعلش أاه شعل قرارأكأ
أنعدكاف أكلف أ" أكاهملدكدل أاه لل ل أاهك لم أأصنحأصدكرمأكشدذأ"أاهفه طلديأاهععبأحمكؽأقرار:
ألدطهؽأاههيأاهفه طلديأفلكضههشأاأل ل يأكاهشحكرأاهمل دةكأصنحأأاهفه طلدل  أههمضل أكاههلرل ل 

أاهفه طلدل  أاهمضل أهشعله  أاه شعل أشداأهدطهؽأاهذمأاأل لسأكأصنحأاهحؽ أإحملؽأأ ؿأشفأشدمل
أاهنلهغ أاهدملطأشفأاهعدلدأ هىأراراهمأكدأأكقد أ(2)لرمشصأهمرلرأفيأاهفه طلديأاهععبأحؽأ لص 
أاه شعل أفيأدائـأشراقبأ ضكأصف أشيدحتأاهفه طلدل أاههحرلرأشدظش أأفأ:أةشملأككلفأاألةشل 
أ هلملأهعرؼأاههيأاهشه صص أكاهككلالتأاهشؤهشراتأ شلعأحضكرأشفأاهشدظش أشٌكفأكةذاأاهعلش  
أكشفأاهعلش أاه شعل  أهلرلخأفيأهحررأحرك أألمأشيدحتأأفأل نؽأهـأهصف اأةذمأأفأاهشعركؼ 
أأ.اهشهحدةأاألشـ

أن أاه لنع أكاه هلفأأـ2012أدكفشنرأ/هعرلفأاه لديأأ29هلرلخأأشل أصدرتأاه شعل أندكرهمل
أأفأذهؾألعهنرأكدرلأ (4)نل هنلرأفه طلفأدكه أغلرأ ضكأفيأاألشـأاهشهحدةأ(3)67/19رقـأأمراراه

                                                             

أ.(282اهدلنه ي أاالحهبلؿأاإل رائلهيأهؤلراضيأاهعرنل أ)صأ(1)
 (11-20اهراني أحؽأاهععبأاهفه طلديأفيأهمرلرأاهشصلرأ)صأ(2)
ـأ2012أهعرلفأاه لدي/دكفشنرأ29اه هكفأنهلرلخأفيأاهدكرةأاه لنع أكأأ67/19 أرقـأدصأقرارأاه شعل أاهعلشأ(3)

أ لـأأ.1اههلهي:" أشدذ أفه طلفأاهشحهه  أحؽأاهععبأاهفه طلديأفيأهمرلرأاهشصلرأكاال همبلؿأفيأدكهها أهاكلد هعلد
أ1967 أاهش لسأ2. أدكف أاهشهحدة أاهشراقبأفيأاألشـ أصف  أهمل أغلرأ ضك أدكه  أفه طلفأشركز أهشدح أأف أهمرر .

ن أكاشهللزاهملأكدكرةلأفيأاألشـأاهشهحدةأنصفهملأشش ؿأاهععبأاهفه طلديأنحمكؽأشدظش أاههحرلرأاهفه طلدل أاهشكه 
أ أاهعاف. أفيأةذا أاهشعشكؿ أكاهششلر   أنلهشكضكع أههمراراتأذاتأاهصه  أل ه لبأأ.3كفملن أأف أفي أاألشؿ هعربأ ف

أفه طلفأفيأأش هسأاألشفأههطهبأاهذم أدكه  شفأأ ؿأاهحصكؿأ هىأ ضكل أأـ2011أ/ نهشنرألهكؿأ23قدشها
أ أفيأاألشـأاهشهحدة".كلشه

شركزأأدنل أاالشـأاهشهحدة أنلألغهنل أاه شعل أاهعلش أهصدرأقرارأشدحأفه طلفأكضعأدكه أشراقبأغلرأ ضك أأ(4)
أ.( هىأاالدهردت)شكقعأاألشـأاهشهحدةأ
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أ138)أا هراؼأ هىأهتحصأحلثأكدنهكشل يأ لل يأاد لز أاهعلهـأقنكؿأ هىأدهلؿأكةلدأدكه (
أ هىأاال رائلهيأاالحهبلؿأكضعأشفألغلرأهـأإفأةذاأاهمرارأإالأ ـ1967أحدكدأ هىأفه طلدل أندكه 
أاهعزؿأاه دارأكشلزاؿأش هشرة أاهمدسأشدلد أكهمكلدأاال هلطلف أ لل  أزاهتأفشلأاهكاقع أأرض

أاالشـأ فأاهصلدرةأاهدكهل أاهعر ل أقراراتألحهـرأكالأعهرؼلأالأاال رائلهيأفله لدبأشك كدان 
أأ.اهشهحدة

أفلاأأمأدصأن صكصأحؽأاهععكبأفيأ أههملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأفهـألرد أنلهد ن  أشل
أهمرلرأشصلرةل.

لهفرعأشفأةذاأاهحؽأ دةأحمكؽأههعهؽأناشفأاالد لفأ، الحؽ في االمف كالسالمة الشخصييف . 2
 ك بلش أ  دم:

 ؽ في الحياةالح -أ

أغفؿأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأاهدصأ هىأاهحؽأفيأاهحللةأنعكؿأكاضحأ أكنذهؾألككفأ
قدأ لهؼأشلأ ل أفيأاهشلدةأاه لد  أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أكاههيأهدصأ هىأ

أحرشلفأكزل أكالأ اهحؽأةذاألحشىأأفأاهملدكفأك هىأ إد لفأهكؿأشبلـزأحؽأاهحللةأفيأاهحؽأأف:أ"
أاهعمكن أنمذمألحكـأأفأاإل داـ أ مكن أههغأهـأاههيأاهنهدافأفيأل كزأهع فنل أكأداأالأحللهاأشفأأحد
أألحكلـأاهش لهؼأكغلرأاه رلش أارهكلبأكقتأاهدلفذأهههعرلعألكفمنأأ طكرةأاه رائـأأعدأ هىأ زا أإال
أإالأاهعمكن أةذمأهطنلؽأل كزأكالأ هلمل أكاهشعلقن أاه شل ل أاإلنلدةأ رلش أشدعأكالهفلقل أاهعمدأةذا

أ.ش هص "أشحكش أ فأصلدرأدملئيأحكـأنشمهضى

أهرأ أاه صكصأهـ أاهملدكفأاأل ل يأنمذا أفإفأشكاد أاه لص أأهؽًأكنلههلهيأفمد أاهدكهل  ههشعلللر
د لفأفيأاهحللةأاهكاردأفيأاهعمد أفح بأاههعرلعلتأاه لرل أن صكصأ مكن أاإل داـ أفإفأنحؽأاإل
أشفأكنلرأهعددأاإل داـأ مكن أأقرأغزةأقطلعأفيأاهشطنؽـأ1936 أه د (أ74)أرقـأاهعمكنلتأقلدكف

أهه شحأفضفلض أفلاأاهه رلـأدصكصأك ل تأ لل ل  أ رائـأأغهنملأ رلش  أ 15هػأأهصؿأاه رائـ 
أ مكن أهملأأقرأاههيأاه رائـأنعضأأفأكشلأ (1)فه طلفأفيأاالدهدابأ لل لتأضدأ شؿأأمأنهصفل 
أكاضحلنأأ رقلنأأهش ؿأاهملدكفأةذاأفدصكصأكنلههلهيأ طكرة أاه رائـأأعدأشعللرأهحتأهد ؿأالأاإل داـ
أاهدكهل أههشعلللر أأ1960أه د أ16أرقـأاهعمكنلتأقلدكفأكذهؾأ ل   أاهغرنل أاهضف أفيأاهشطنؽـ
أهرهنطأ لل ل أ رائـأأغهنملأ (2) رلش أ17أهػأاإل داـأ مكن أأقرأحلثأاهدكهل  أههشعلللرأش لهفلنأ

                                                             

أ(.29(أاهدكلؾ أ مكن أاإل داـأفيأفه طلفأنلفأاههعرلعلتأاه لرل أكاهشعلللرأاهدكهل أ)ص1)
.28 أص(أاهشر عأاه لنؽ2)
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أكقدكاههحرلضأاهمكشيأنلألشف أنأ ل تأ  أإهىألؤدمأقدأششلأفضفلض  أكا ع أعنلراتشكادم
أ.(1)اه لل للفأاه صـكأههصفل أا ه داشمل

أاه كرمأ أاهعمكنلت أقلدكف أكةك أاهفه طلدل  أاهع كرل  أاهشحلكـ أهطنما أآ ر أقلدكف ألك د كذهؾ
أ أه د  أاهفه طلدل  أاههحرلر أرقـأ1979هشدظش  أاههعرلعي أاهمرار أنشك ب أرئلسأ5)أاهصلدر أ ف )

أ أفي أاهفه طلدل  أاههحرلر أهشدظش  أاههدفلذل  أأهشكز/أ11اهه د  أ1979لكهلك أاهشحلكـأإهلاأكهر ع 
أد هكرمأأكأقلدكديأ ددأك كدأ دـأرغـأاهدكه  أأشفأشحلكـأكقضػلةأاهع ػكرلكفأكاهمضػلةأاهع كرل 
أغزأأكقطلعأاهغرنل أاهضف أفيأههطنلما أاه هط أرئلسأ ػفأقػرارأأكأشر ـكأأمألصدرأهـأحلثة
أفيأاهملدكفأةذاأن رللفألمضيأاهفه طلديأاههعػرلعيأاهش هسأ فأقلدكفأأمأأكأاهفه طلدل أاهكطدل 
لاهفه طلدل أاهكقلئعأفيأاهملدكفأةذاألدعرأهـأكذهؾأ ةغػزأأكقطلعأاهغرنل أاهضف  أكي أقلدكفأعلقب 

أاهملدكف(أ رلش  أكالألشلزأ42ائـأك ددةلأ)اه رأأشػفأكنلػرأ ػددأ هػىأاإل داـأنعمكن أاه كرمأاهعمكنلت
أالأ ػرائـأ هىأنلإل داـألعلقبأأٌداأكشل أاهحربأكقتأكأفيأأ هـكقتأاهأفػيأاهعمكنػ أةذمأهطنلؽأنلف

أ.(2)أ طكرةأاه رائـأأك رأناٌدملأكصفملألشكف

درلأأداأ هىأاهشعرعأاهفه طلديأشرا ع أقكادلفأاهعمكنلتأاه لرل  أكهكحلدةلأكحصرأأكندكردل
أاإل دا أاه  ل مكن  أاه رائـ أفي أاهمكادلفأـ أأف أاهعهـ أشع أعدلدة  أ طكرة أ هى أهدطكم أكاههي ش 

 أ(3)كهدفلذةلأاإل داـأنعمكن أههحكـاهفه طلدل أهدصأ هىأ ددأشفأاهضشلدلتأاهشكضك ل أكاال رائل أ
أاعهراطلتأهرهبأاههيكأأاهدكهل أاهشعلللرأههطهنملأاههيأاهعركطأكههنيأ لدة أاهضشلدلتأةذمأكهعهنر
أاهملدكف أ للدةأغللبأاهضشلدلت أةذمهكفأشلألعلبأكأأ اهعمكن أةذمأههغأهـأزاهتأشلأاههيأدكؿاهأ هى
أ.دف اأاهعمكنلتأقلدكفأك ك 

 أحلثأا هنرأأمأحرش أاهحللةأاه لص أاهدصأ هىأهـألغفؿأهكفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلدي
ئل أكالأاهد كلأ كلأاه زادا هدا أ هىأاهحرل أاهع صل أأكأحرش أاهحللةأاه لص أ رلش أالأهي مطأاه

أ.أ(4) أكهضشفأهاأاه هط أاهكطدل أهعكلضلنأ لدالنأفيأحلؿأأصلناأضررنلههملدـأ دملأاهدلعئ أهشددل ا

                                                             

أاإل داـاهصكراديأ(1) أضد أ لشلن أ عركف أ هىأ  أشدعكر أشملؿ أاهفه طلديأهحم  أاهشركز أ)كؽأاإلد لفشكقع  هىأ.
أ(االدهردت

(.30-31 أ مكن أاإل داـأفيأفه طلفأنلفأاههعرلعلتأاه لرل أكاهشعلللرأاهدكهل أ)صاهدكلؾ(2)
ه د أأ3كقلدكفأاإل را اتأاه زائل أاهفه طلدل أرقـأأكهعدلبلها.ـأ 2003را عأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أأ(3)

أ.ـ2001
أكهعدلبلها.ـأ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ32را عأاهشلدةأ)أ(4)
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(أشفأاهعمدأ17كردأفيأاهشلدةأ)أشعأشلأنمذاأاه صكصأفأاهملدكفأاأل ل يأقدأهكافؽأأكدرل
أ.(1)اه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 

 االعتقاؿ كاالحتجاز - 

أإاهملأحظر أاال هملؿ أأك أاالحه لز أاهفه طلدي أاأل ل ي أقدكف أناشر أح بأال ضلئيأصلدر
أاهع صل أشصكد أكشكفكه أالأهيشس أكأداأالأل كزأاهمنضأ هىأاهملدكف أ حلثأا هنرأأفأاهحرل 

أألحكلـأكفملنأأقضلئيأناشرأإالأاههدمؿأشفأشدعاأاكأقلدأأحدأأكأهفهلعاأأكأحن اأأكأهمللدأحرلهاأنام
أاألشلكفأغلرأفيأاهحنسأأكأاهح زأل كزأكالأاالحهللطي أاهحنسأشدةأاهملدكفألحددكأأاهملدكف 
أككذهؾأأك بأهنهلغ(2)اه  كفأنهدظلـأاهصلدرةأههمكادلفأاه لضع  ألكقؼأأكأ هلاألمنضأشفأكؿأ 
كا  بلشاأكذهؾأأداأأإهلا أاهشك اأنلالهملـألفمشملأنهغ أإ بلشاأكل بأإلملفا أأكأ هلاأاهمنضأنا نلب
أ.(3)نشحلـ أكأفألحلكـأدكفأها لرأاالهصلؿأنإشكلدا

كذهؾأأكضحأاهملدكفأاأل ل يأاهعركطأاهددللأهبلحه لزأكاال هملؿأفيأحلالتأاهطكارئأحلثأ
أاهددللأههشهطهنلتأاهطكارئأحله أإ بلفأ فألدهجأا هملؿأأمٌأأل ضعأافأدصأ هىأشلألهي:أ"أل ب

أأكأاهعلـأاهدلئبأقنؿأشفألرا عأطكارئاهأحله أإ بلفأشر ـكأنشمهضىألهـأهػكقلؼأأمأ-1:أاههلهل 
أ.اههكقلؼأهلرلخأشفألكشلنأأ عرأ ش  أهه لكزأالأشدةأ بلؿأاهش هص أاهشحكش 

أ.(4)ل هلرم"أشحلشللنأألككؿأأفأههشكقكؼألحؽأ-2

أاهدكهيأةدلأكدرل أاهعمد أشع أشل أحد أاهى أهكافؽ أفي أاأل ل ي أاهملدكف أاهشددل أأأف ههحمكؽ
أركطأكاهشهطهنلتأاههيأطلهبأنملأاهعمدأفيأاهشلدةأاههل ع أشدا.هـألرهًؽأاهىأاهعأكاه لل ل  أهكدا

أ

أ

أ

                                                             

أ)أ(1) أ17اهشلدة أهدصأ هى:" أشفأاهعمد أهع فيأأكأغلرأقلدكدي أ1( أ هىأدحك أالألحكزأهعرلضأأمأع ص  .
أكأشرا بلها أكالأألمأحشبلتأغلرأقلدكدل أهشسأعرفاأأكأ شعها.أأههد ؿأفيأ صكصللهاأأكأعؤكفأأ رهاأأكأنلها

أ.أشفأحؽأكؿأع صأأفألحشلاأاهملدكفأشفأش ؿأةذاأاههد ؿأأكأاهش لس."2
أكهعدلبلها.ـأ 2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ11را عأاهشلدةأ)أأ(2)
أكهعدلبلها.ـأ 2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ12را عأاهشلدةأ)أ(3)
 كهعدلبلها.ـأ 2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ112را عأاهشلدةأ)أ(4)
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 الالإنسانيةحظر التعذي  كالمعاممة  -ج

أاههعذلب أاهفه طلدي أاأل ل ي أاهملدكف أشفأ(1)حظر أكاهشحركشلف أاهشهمشلف أهشعلشه  أكد ل  
أأ.(2)حرللهمـأشعلشه أالئم أكا هنرأأفأأمأقكؿأأكأا هراؼأصدرأهحتأاههعذلبأنلطبلنأ

رغـأشفأاههكافؽأاهدظرمأنلفأشلألد كأاهلاأاهملدكفأاأل ل يأكأاهشلدةأاه لنع أشفأاهعمدأكنله
أحلثأإاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ أ الأأداأشفأاهدلحل أاهكاقعل أهدلقضأذهؾأهشلشل

أشفأ أاهعدلد أ دكات أ دة أ هىأشدة أاهفه طلدل  أاألراضي أفي أاهعلشه  أاالد لف أحمكؽ أشراكز ههمتأ
أهكقلؼأاهع أشراكز أدا ؿ أاهبلإد لدل  أكاهشعلشه  أهههعذلب أهعرضمـ أفلمل أاد ك أاهشكاطدلف أشف كلكل

أاهشركزأاهفه طلديأفيأهمرلرأاهصلدرأ بلؿ أفش بلأأرصد -2015أهشكزأنلفأاهفهرةأاهفه طلدل أ 
أهههعذلبأ هىأألدمأأفرادأأ2016ألفأاألكؿرأهع أشفأعكلكلأاهشكاطدلفأن صكصأهعرضمـ اهعدلد

أاألش أكأكداأل مزة أاهغرنل   أكاهضف  أفيأقطلعأغزة أ أاهفه طلدل  أهعرضكاأنادمـأاهشعهككفأةؤال أدل 
أاهعٍَّنح أ:شدملأاه  دم أاههعذلبأشفأش ههف أألدكاعأهعرضمـأذهؾأفيأنشلأاههعذلب أشفأألعكلؿ
أاههعذلبأأ لهلبأشفأكغلرةلأنلهمهؿأكاههمدلداتأنلهفهك  أاهضربأاهدـك أشفأاهحرشلفأاالدفرادم أاهعزؿ
أ.(3)اهدف ي

أاههكقلؼأشراكزأدا ؿأاهشعهمهلفأشفأا دلفأكفلةد لفأاهفه طلديأهحمكؽأاإلأاهشركزأ ؽكذهؾأكأكأ
أاهضربأ را أهؿقيأأاهغرنل  أاهضف أفيأأحدةشلأاهفه طلدل  أاألشدل أهؤل مزةأاههلنع أكاه  كف
أ ددألرهفعأكنذهؾأ طنيأاةشلؿأنك كدأفلملألعهناأظركؼأفيأغزة أفيأاآل رأهكفيأفلشلأكاههعذلب 
أنهعرضمـأفلملألعهناأظركؼأفيأأكأهههعذلب أاههعرضأ را أاههكقلؼأكشراكزأاه  كفأفيأاهكفللت

                                                             

أأ(1)  رفتأاه شعل أاهعلش أاههعذلب:أأمأفعؿألحؿأشفأ رائاأأهـأشنرحأأكأشعلدلةأعدلدةأأكأ  دل أأكأشعدكل  ألمـك
ضأاألغراضأش ؿأاهحصكؿأشداأنإدزاهاأ شدانأأكألهـأنهحرلضأشفأشكظؼأ شكشيأهع صأشفأاألع لصأكذهؾأهنع

أكأشفأطرؼأ لهثأ هىأشعهكشلتأأكأا هرافلت أاكأهشعلقنهاأ هىأفعؿأارهكناأأكأفعؿألعهناأفيأأداأقلـأنلرهكلناأأكأ
إلرةلناأأكأإلرةلبأغلرمأشفأاهدلس أكالألعهنرأهعذلنلنأاألهـأأكأاهشعلدلةأاههيأهدعاأ فأاه زا اتأاهملدكدل أأكأاههيأهككفأ

أأك أهمل  أنلهد ن أأشبلزش  أاهمكا د  أاألددىأشف أاهحد أاهذمألهفؽأشع أاهحد أكذهؾأإهى أهمل  أنعكؿأ لرضأدهل   همع
أ أاهش  كدلف. أهشعلشه  أرا ع: أاههعرضأهههعذلبأه د  أاألع لصأشف أاه لصأنحشلل  أرقـأأ1975اإل بلف نلهمرار

أ(.30أ-)دأ3452
أعدلبلها.كهـأ 2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د 13را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.6اهشركزأاهفه طلديأهحمكؽأاالد لف أاههعذلبأفيأاه  كفأكشراكزأاههكقلؼأاهفه طلدل أ)صأ(3)
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هعرلفأأحهىأـ2007أ لـأحزلرافأشدذأطني أاةشلؿأنك كدأفلملألعهناأظركؼأفيأأكأهههعذلب 
أ.(1)ع صلنأ(أ18)أإهىأـ2016أاه لدي

شدذأها لسأأشلأزاهتأش هشرةدكفأكةذاألعديأأفأششلر لتأاههعذلبأشفأقنؿأ ملتأإدفلذأاهمل
أإ أاهفه طلدل  أاهحلضراه هط  أالأ(2)هىأكقهدل أأدا ألعدي أكةذا أاه دلئي  أاههحملؽ أفيأأق لـ أ لص   

أكشحل ن أ أدملئي  أنعكؿ أاههعذلب أهكقؼأششلر لت أاهبلزش  أاإل را ات أاله لذ أ دل  أشهلنع  لك د
أاه هطلت أقنؿ أاهملدكفأشف أاههعذلبأشفأ ملتأإدفلذ أشفأأشرهكنيأأ شلؿ أكنلههلهيأفإدا اهش هص  

كدصأاهشلدةأأ ل يأاهفه طلدي (أشفأاهملدكفأاأل13دلحل أكاقعل أفإفأذهؾألعهنرأ رقلنأهدصأاهشلدةأ)
 أككذهؾأالهفلقل أشدلةض أاههعذلبأكغلرمأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل (أشفأاهعمدأاهدكهيأ7)

أ.(3)ـ1948هعلـأأاهشملد أكأأأكأاهبلإد لدل شفأضركبأاهشعلشه أاهمل ل أ
 الرأم كالتعبيرك  العقيدة حرية .3

أفيأأشكضك لتأاهرأمأكاههعنلرأشفأ بلؿهضشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأ اهدصأ هلمل
أاهشكادأاههلهل :

 (أ أ هىأ(18اهشلدة أ"أفأدصت أشكفكه أاهدلدل أاهععلئرأكششلر  أكاهعنلدةأاهعملدةأحرل :
 ."اهعلش أداباآلأأكأاهعلـأنلهدظلـأاإل بلؿأ دـأعرلط 

 أ فأاههعنلرأفيأاهحؽأإد لفأكهكؿأاهرأم أنحرل أش لسأ:أ"الأداأدصتأ هىأ(19)أاهشلدة
أأحكلـأشرا لةأشعأاهففأأكأاههعنلرأك لئؿأشفأذهؾأغلرأأكأاهكهلن أأكأنلهمكؿأكدعرمأرألا

أ.اهملدكف"

 أكلدتأدكفأ نلرأكاألفكلرأكههململأكاذا هملأنامأ لهؿأحرل أاههعنلرأكاهرأمأا همل أاألكهعش
اههملدأنحدكدأ غرافل  أ كا أكهلن نأأكأعفمللنأأكأنامأك له أأ رلأل هلرةلأاهع ص أفعددأكضعأةذمأ
أفيأ أاهزاكل  أح ز أهعهنر أاههعنلر أحرل  أفإف أاه شلةلرم  أاالهصلؿ أنكا ط  أاههدفلذ أشكضع اهحمكؽ

أ"أحرل أاال بلـ" أ.(4)شفمـك

                                                             

أ(.7ص)اهشركزأاهفه طلديأهحمكؽأاالد لف أاههعذلبأفيأاه  كفأكشراكزأاههكقلؼأاهفه طلدل أأ(1)
أاهفه طأ(2) أاه هط  أشدلطؽ أفي أاالد لف أحمكؽ أحله  أ ف أاه دكل  أاههملرلر أ ه ه  أاهملئ أرا ع أ ف أاهصلدرة لدل 

 اهش همه أهحمكؽأاالد لف.
أ شل أأـ.2014ةيأإحدلأاالهفلقللتأاه شسأ عرةأاههيأكقعأرئلسأاه هط أ هىأطهبأاالدضشلـأاهلملأ لـأأ(3)

أاالهفلقللتأاههيأقررأاهرئلسأادضشلـأفه طلفأهمل أشكقعأاهحللةأنرسأ) هىأاالدهردت(.
أ(182_183كحرللهاأ)صصنلرلدي أاهك لزأفيأحمكؽأاالد لفأأ(4)
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أ:أ(1) أكاال بلـأحلثأ ل أفلاأأفكقدأكفؿأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأحرل أاهصحلف

 .اهملدكفأهرقلن أهشكلهملأشصلدرأكه ضع أهه شلعأحؽأاإل بلـأك لئؿأك لئرأاهصحؼأها لس .1

أكاهنث أكاههكزلعأكاهدعرأاهطنل  أكحرل أكاهشكهكن أكاهش شك  أاهشرئل أاإل بلـأك لئؿأحرل  .2
 .أاهعبلق أذاتألفكاهمكادأاأل ل يأاهملدكفأهمذاأكفملنأأشكفكه أفلمل أاهعلشهلفأكحرل 

أأكأإهغلؤةلأأكأشصلدرهملأأكأكقفملأأكأإدذارةلأل كزأكالأاإل بلـ أك لئؿأ هىأاهرقلن أهحظر .3
أ.قضلئيأحكـأكنشك بأههملدكفأكفملنأأإالأ هلملأقلكدأفرض

ك ل أأر أكحرل أاال بلـكدبلحظأأفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأهضشفأحرل أاهرأمأكاههعنل
أأحكل أشع أشهكافملي أذهؾ أ)في أاهشلدة أشف أكاه لدل  أاألكهى أاهفمرهلف أ هىأ19ـ ألؤ ذ أهكف أاهعمد  أشف )

كهـألضعأاهشعرعأأ شمهضن  لش أأفيأ نلراتأمأكاههعنلرأاهملدكفأاأل ل يأأداأدصأ هىأحرل أاهرأ
أ هىأششلر همل أأ أمأقلكد أكشل أأحلثأأكردأاهعمدكضع أاههعنلر  أحرل  أ هىأششلر   أ لزكأقلكدان

أالحهراـ؛أضركرل أهككفأكأفأاهملدكفأندصأشحددةأهككفأأفأعرلط أفكهكأاهملكدأهنعضأإ ضل مل
أ.(2)اهعلش أكاآلدابأاهعلش أكاهصح أاهعلـأاهدظلـأكههحفلظأ هىأ شعهمـ؛أأكأاآل رلفأحمكؽ

أاهشعرعأ أذكرةل أفمد أاهدلدل  أاهععلئر أكششلر   أكاهعملدة أاهعنلدة أهحرل  أنلهد ن  أاألشر ككذهؾ
أ نل أفي أكقلٌأاهفه طلدي أاإلراتأفضفلض   أ دـ أنعرط أاهعلش  أدةل أاآلداب أأك أاهعلـ أنلهدظلـ  بلؿ

أفيأاهعمد أ ل  أشل أشع أنذهؾأشهكافملن أةذمأ(3)كلعهنر أشهىألعهنرأششلر همل ألحدد أهـ أاهشعرع أكهكف  
أأكدأاهملدكفأاأل ل يأ هىأاحهراـإ بلالن أكشهىأالألعهنرأإ بلالن أأاهحرللت اهحمكؽأكاهحرللتأأكشل

أ بلؿ أاهأفرضأاهفردل  أطكارئحله  أهمللدةل أل كز أال أكأدا أاهمدؼأإ  أههحملؽ أاهضركرم أنلهمدر ال
أإ بلفأحله أاهطكارئ أ.(4)اهشعهفأنشر ـك

 الحؽ في الشخصية القانكنية .4
 أكنلههلهيألدكدل  ؽأاهفردأنلهع صل أاهمفأاأل ل يأاهفه طلديأدصلنأصرلحلنأ هىأاهملدكأأهـألهضشف

لؤكدأأداأشفأحؽأاهفردأفيأأمأشكلفأنافأليعهرؼألككفأقدأ لهؼأشلأكردأفيأدصكصأاهعمد أكاهذمأ
 .(5)هاأنلهع صل أاهملدكدل 

                                                             

أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ27را عأدصأاهشلدةأ)أ(1)
أ.ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 19/3را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ.ـ1966ه د أأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل (أشفأاهعمدأ18/3را عأاهشلدةأ)أ(3)
أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ111را عأاهشلدةأ)أ(4)
 .ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 16را عأاهشلدةأ)أ(5)
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 المساكاة أماـ القانكف كعدـ التمييز .5

أفيأاهشلدة أدصأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأ هىأشندأأاهش لكاةأك دـأاههشللزأنعكؿأصرلح
أأكأاهعرؽأن نبأنلدمـزكاههيأأكدتأأفأاهفه طلدللفأأشلـأاهملدكفأكاهمضل أ كا أالأهشللأشدا أ(9)

أاإل لق أأكأاه لل يأاهرأمأأكأاهدلفأأكأاههكفأأكأاه دس أأفأكنلههلهي  أاأل ل يأأدرل اهملدكف
أ(1)شعأأحكلـأاهعمدأن صكصأشندأأاهش لكاةأأشلـأاهملدكف.أهكافؽأقداهفه طلديأ

 حؽ التقاضي اماـ قضاء مستقؿ كحيادم .6

أكهكؿأكلف  أههدلسأكشكفكؿأشصكفأحؽألضياههمأكدأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأ هىأأفأ
أ ر  ألضشفأنشلأاههملضيأإ را اتأاهملدكفأكلدظـأاهطنلعي أقلضلاأإهىأاالهه ل أحؽأفه طلدي
أرقلن أشفأإدارمأ شؿأأكأقرارأأمأهحصلفأ هىأاهمكادلفأفيأاهدصألحظرأ اهمضلللأفيأاهفصؿ
أكأاهمضل  أعركطاأاهملدكفألحددأاهكطدل أاه هط أشفأهعكلضأاهمضلئيأاه طاأ هىألهرهب 
أاهىأحدأشلأشعأأحكلـأاهشلدةأ) أ(2)ككلفللها أافأاهملدكفأاأل ل يأ ل أشهكافملن (أشفأ14كدبلحظأةدل
شفأاهشلدةأأ(5هكداأهـألهدلكؿأنعكؿأكاضحأاهحؽأفيأاال هئدلؼأكاهذمأدصتأ هلاأاهفمرةأ)أ اهعمد

أاهشذككرة.
 األحزا  كتشكيؿ السياسية المشاركة حؽ .7

أاههشللزأك كمأشفأك اأأمأدكفأشكاطف أهكؿأاأل ل يأحؽأاهشعلرك أاه لل ل كفؿأاهملدكفأ
أ(3):شعمكه أغلرأقلكدأدكفأنملأاههشهعأفرص أهاأههلحأأفأل بأاههيكأأاههلهل أاهحمكؽ

أ.أههملدكفأكفملنأأإهلملأكاالدضشلـأاه لل ل أاألحزابأهعكلؿ-أأ

أ.أههملدكفأكفملنأأاهععنل أؤ  لتكاهشأكاألددل أكاهركانطأكاالهحلداتأكاه شعللتأاهدملنلتأهعكلؿ-بأ

أكفملنأأاهعلـأنلالقهراعأاده لنمـألهـأشدمـأشش هلفأال هللرأاالده لنلتأفيأكاههرعلحأاههصكلت-جأ
أ.ههملدكف

أ.أاهفرصأهكلفؤأقل دةأ هىأاهعلش أكاهكظلئؼأاهشدلصبأهمهد-دأ

أكاهشكاكبأاهعلش أاال هشل لتأك مدأاهعرط  أأفرادأحضكرأدكفأاه لص أاال هشل لتأ مد-قأ
أ.اهملدكفأحدكدأفيأاهه شعلتكأ

                                                             

 .ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 26را عأاهشلدةأ)أ(1)
 .كهعدلبلهاأـ2003يأاهفه طلديأه د أ(أشفأاهملدكفأاأل ل 30را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ.كهعدلبلهاأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ26را عأاهشلدةأ)أ(3)
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أ أقد أاهفه طلدي أاأل ل ي أاهملدكف أشهكافملنأكدرلأأف أاهشعلرك أأ ل  أحؽ أهكفؿ أاههي فيأشكادم
اه لل ل أكهعكلؿأاألحزابأاه لل ل أشعأشلأكردأفيأاهعمدأاهكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ

اهعمدأدف ا أكاههيأهد كأاهىأأ(أشف22هكافؽأكذهؾأشعأشلأكردأفيأاهشلدةأ)كأ(أشدا أ25فيأاهشلدةأ)
أالألهعلرضأشعأ أاهشعرعأاهفه طلديأقلدكدلنأحرل أهعكلؿأاه شعللتأكاهدملنلتأنشل أأفرد اهملدكف أكقد

 أكهرؾأاهملدكفأأ2000(أه د أ1 لصلنأههدظلـأ شؿأاه شعللتأاه لرل أكاهملئلتأاالةهل أقلدكفأرقـأ)
أه شعللتأكاهملئلتأكفؽأقلدكفألدظـأأ شلهمل.األ ل يأهمذاأاهملدكفأاهحؽأنإصدارأاههرا لصأهههؾأا

أاهدكهيأاه لصأ أاهعمد أههضشلدلتأاههيأدصأ هلمل ألرهًؽ أأفأاهملدكفأاأل ل يأهـ كدرلأةدل
أأفأل كزأبل أف ددشلأشدحأصبلحل أاصدارأاههرا لصأهملدكفأأددىأشداأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 

أضركرل  أهدانلرأكهعكؿأاهملدكفأ هلملأدصلأاههيأههؾأإالأاهحؽأةذاأششلر  أ هىأاهملكدأشفألكضع
أاهصح أحشلل أأكأاهعلـأاهدظلـأأكأاهعلش أاه بلش أأكأاهمكشيأاألشفأهصللد أدلشمراطي أش هشعأفي

أ.(1)كحرللهمـأاآل رلفأحمكؽأحشلل أأكأاهعلش أاآلدابأأكأاهعلش 
 الحؽ في التجمع السممي .8 

أاهه شعأفيأاهحؽألككف"أ:أأفأ هى ل أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه للأاهعمدلدصأ
أهفرضأاههيأههؾأإالأاهحؽ أةذاأششلر  أ هىأاهملكدأشفألكضعأأفأل كزأكالأنا أشعهرفلأاه هشي
أاه بلش أأكأاهمكشيأاألشفأهصللد أدلشمراطي أش هشعأفيأضركرل أهدانلرأكهعكؿأههملدكف أطنمل

أاآل رلفأحمكؽأحشلل أأكأاهعلش أاباآلدأأكأاهعلش  أاهصح أحشلل أأكأاهعلـأاهدظلـأأكأاهعلش  
أكاهحرللتأاهحمكؽأأحدأاه هشيأاهه شعأفيأاهحؽأاهفه طلديأاأل ل يأاهملدكفأا هنر أكأ(2)"كحرللهمـ
أاه لل ل أاهشعلرك أأعكلؿأأحدأةكأاه هشيأاهه شعأفيأاهحؽأأفأ هىأأكدكأأههشكاطدلف أاهعلش 

أ.(3)د هكرللنأأاهشكفكه 

أه د أ(12)أرقـأاهعلش أاال هشل لتأكقلدكفأـ2003أه د أاهشعدؿأاأل ل يأاهملدكفكلعهنر
أ1998أ أاهد هكرل أاهشر عل أـ2000أههعلـأاهعلش أاال هشل لتأهملدكفأاههدفلذل أكاهبلئح ـ
أاهه شعأفيأههحؽأ لص أحشلل أاهملدكديأاإلطلرأةذاألكفركأ أاهحؽأةذاأششلر  أهدظـأاههيأكاهملدكدل 
أكغلرةلأكحشللهملأاهعلش أاال هشل لتأك مدأاه هشل أهش لراتاأهدظلـأفيأاهحؽأذهؾأفيأنشلأاه هشي 

                                                             

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ22/2را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ.ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 21را عأاهشلدةأ)أ(2)
 كهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ26را عأاهشلدةأ)أ(3)
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أههدصكصأش لهف أ ل تأ (1)اههدفلذل أاهبلئح أأفأإالأاه هشي أاهه شعأفيأاهحؽأشظلةرأشف
أاههدفلذل أاه هط أاهبلئح أشدحتأحلثأاهمكادلف أكهدرجأاهشعرك ل أهشندأأش لهف ألش ؿأششلأاهملدكدل  

أكضعأأكأشدعملأهه هط أل كزأشدح أإهىأاهحؽأكحكهتأاهملدكف أرةللمأهـأاههيأاه هطلتأشفأاهشزلد
أأ. هلملأقلكد

أاهضف أفيأ كا أاهبلئح  أشفأأ كأأاهحؽأةذاأشعأاههعلشؿأفيأاهعشهيأاهكاقعأففإأذهؾ أكرغـ
أ.(2)غزةأقطلعأفيأأكأاهغرنل 

كردأفيأألأشعأشلاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأكقلدكفأاال هشل لتأاهعلش أ ل أشد  شنأأأفأكدرل
أأشل أكاه لل ل  أاهشددل  أههحمكؽ أاهدكهي أفمدأاهملدكف أهركحأش لهف أ ل تأاههدفلذل أئح بلاهأاهعمد

أ.(3)كاهذمأكفهاأاهملدكفأاأل ل يأاه هشيأاهه شعأفيأاهحؽأصلدرت
 كالسخرةحظر الرؽ كالعبكدية  .9

اهملدكفأاأل ل يأأ أهكف(4)كردأةذاأاهدميأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 
أإاهفه طلد أشكادم أشف أشلدة أأم أفي ألهطرؽ أهـ أكاهششلر لتأي أكاه  رة أكاهعنكدل  أاهرؽ أحظر هى

ةدلأكدرلأكاهعنكدل أفيأاهش هشعأاهفه طلدي أأاهشعلنم ؛أكذهؾأهرنشلأن نبأ دـأك كدأظلةرةأاه  رة

                                                             

أ)أ(1) أرقـ أاهدا هل  أ1را عأقرارأكزلر أه د  أأ2000( أرقـأـ أهملدكفأاال هشل لتأاهعلش  أاههدفلذل  نإصدارأاهبلئح 
أـ1998(أه د أ12)
أ(.9هشيأفيأاه هط أاهفه طلدل أ)صاهشركزأاهفه طلديأهحمكؽأاإلد لف أحله أاهحؽأفيأاهه شعأاه أ(2)
أاهملئ أاهش همه أهحمكؽأاألد لف أاهحؽأفيأاهه شعأاه هشيأفيأشدلطؽأاه هط أاهفه طلدل أ ه ه أهملرلرأرا ع(3) :

  لص .
أ)أ(4) أ8هدصأاهشلدة أ هىأ:" أكاه لل ل  أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل  أشفأاهعمد أالأل كزأا هرقلؽأأحد أ1( .

.أ)أ(أالأل كزأإكرامأأحدأ هىأ3.أالأل كزأإ ضلعأأحدأههعنكدل .2نلهرقلؽأن شلعأصكرةشل.أكلحظرأاهرؽأكااله لر
)أ(أ هىأدحكأل عهمل أفيأاهنهدافأاههيأه لزأاهشعلقن أ هىأأ3اه  رةأأكأاهعشؿأاإلهزاشي أ)ب(أالأل كزأهاكلؿأاهفمرةأ

أاهعلق أاألعغلؿ أ مكن  أهدفلذ أهشدع أاهعلق   أاألعغلؿ أشع أنله  ف أاه رائـ أشحكش أنعض أقنؿ أشف أنمل أاهشحكـك  
أ" أاإلهزاشي" أاهعشؿ أأك أ"اه  رة أهعنلر ألعشؿ أال أاهفمرة  أألغراضأةذم أغلرأ1ش هص  )ج( أكاه دشلت أاأل شلؿ "

أاهذمأ أقلدكديأأك أقرارأقضلئيأأك أ هىأاهع صأاهشعهمؿأدهل   أكاههيأهفرضأ لدة أ)ب( أاهفر ل  أنلهفمرة اهشمصكدة
"أأل أ دش أذاتأطلنعأ  كرم أككذهؾ أفيأاهنهدافأ2نصكرةأشعركط  أ"صدرأنحماأش ؿأةذاأاهمرارأ ـأأفرجأ داأ

أاهملدكفأ هىأاهش هدكفلفأ أأل أ دش أقكشل ألفرضمل اههيأهعهرؼأنحؽأاال هدكلؼأاهضشلرمأ فأاه دش أاهع كرل  
شلؿأأكأ"أأل أأ 4"أأل أ دش أهفرضأفيأحلالتأاهطكارئأأكأاهدكنلتأاههيأهمددأحللةأاه شل  أأكأرفلةمل "3ضشلرلل أ"

  دشلتأهعكؿأ ز اأشفأاالههزاشلتأاهشددل أاهعلدل ".
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أ أكأنافأاهملدكفأاأل ل يأ ل  أاهدكهيأاش لهفلن أاهعمد أشعأأحكلـ ه لصأنلهحمكؽأاهشددل أغلرأشهكافملن
أهدميأفيأشعركعأاهد هكرأاهفه طلدي. أدد كأاهشعرعأاهفه طلديأإلضلف أةذاأااه لل ل 

أ هىأ أفيأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديكهعهلمل أاهكاردة أاه لنؽأههشكاد اهشعرعأدرلأأفأأ اه رد
فيأأكحرللهااإلد لفأأحمكؽاهعدلدأشفأاهشنلدئأاهملدكدل أكاهعدلدأشفأ هىأذكرأحرصأاهفه طلديأ

أأشهفأاهملدكفأاأل ل ي أألةشل أإقرارأأاهىأش هكلأاهش هشعلتأاهدلشمراطل ؛كاههيأهرقىأإ شلالن دظران
أاهد هكرل  ملأ شكانأ هىأاههعرلعلتأاهعلدل  أ أاألشرأاهذمأأضفىأ هلش ؿأةذمأاهحمكؽأفيأاهمكا د

أ.(1)دةكنلههلهيأشدحملأصف أاالهزاـأكأدملأهل تأش ردأككدملأقكا دأأ بلقل أش رأ

أأف أاهحمكؽأاهفه طلديأاهشعرعأكدرل أهضشلف أدحك أاهملدكفأ"أفيأكاه لل ل أاهشددل أ لر
حلثأأضفىأ هلملأقكةأكحشلل أحهىأأ اهحدل  أاهد لهلرأغلهنل أادهم هاأنشلألهشعلنأأكةذاأ أ"األ ل ي

ألتاهملدكفأاأل ل يأفعهىأاه هطأطلهشلأهـأاهدصأ هىأةذمأاهحمكؽأفيشفأشكا م أاهشعرعأدف ا أكأ
أ.(2)احهراشملأكحشللهملأاهشكهف أنإدفلذأاهملدكف

 القانكنية لاللتزامات الكاردة في العيد الطبيعة: الثاني الفرع

أاههد ؿأ فأاهدكؿأاشهدلعأأ ل لنأأإ شلهملألهطهبأ هنل أحمكقلنأأكاه لل ل أاهشددل أاهحمكؽأهعهنر
أاال هراض ةيأأاهعمدأ فأاهدلعئ أهزاشلتاالهأفإفأهذاأ هملأكششلر همـأنملأاألفرادأهشهعأ هىأأك

أههدكه .أأاكأاال هشل يأياهشلهأأكأاالقهصلدمأاهكضعأ فأاهدظرأنصرؼأغلل أنهحملؽأاههزاشلت

أهبلشه لؿأاهفعهيأهملأ كلأاالشهدلعأ فأاههد ؿأفيأ نشعدىأأداأالألهعلفأ هىأاهدكه أضشلدلن
إالأأفأهرفعألدةلأ دملأكأفأاهدكه أأششلر  أاالفرادأهمل أفميأحرللتأشددل أك لل ل أالأليطهبأشف

أاأل أنملههرؾ ألدهفعكف أاهشددل أ(3)فراد أاه لصأنلهحمكؽ أدصكصأاهعمد أشف أكاضحلن أندا أشل أكةذا  
أاهذمأ أاألفراد أهكلف  أفلا أكهاشلفأاهحمكؽأاهشمررة أاهدكؿأاألطراؼأاحهراـ أطهبأشف أ ددشل كاه لل ل 

أاهدكه أدكأ أاههغ أأكأفأهشللزأنلدمـأ كا أن نبأاهعدصرألملشكفأ هىأإقهلـ أاه دسأأك أكأاههكفأاك
كأاال هشل يأأكأاهشهكل أأكأصف أاهكالدةأأكأأأاهرأمأاه لل يأأكأغلرمأشفأاألصؿأاهمكشياهدللد أأكأ

أ.(4)غلرةل

                                                             

 .(392اهركف أاههدظلـأاهد هكرمأههحمكؽأكاهحرللتأاهعلش أ)صأ(1)
أ.(31اهد لر أاههدظلـأاهد هكرمأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أكفملنأألحكلـأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلدي)صأ(2)
أ(.2/11ؽأاالد لفأاهحمكؽأاهشحشل أ)ج( هكاف:أشحشدأكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكأ3)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ2/1را عأاهشلدةأ)أ(4)
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أاهدكه أاهحلر   أاهذمأهـألكفألهميأ هىأ لهؽأ كقدأهزاشفأاال هراؼأنمذمأاهحمكؽأشعأشفمـك
أاههد ؿأنملاهدكه أفيأش لؿأحمكؽأاالد لفأ كلأحرا  أاههشه أ(1)عأنلهحمكؽأكاهحرللتأك دـ هكفأ 

أاهمللأةذا أاهدكؿأ ف أاهحمكؽالألعديأاشهدلع أههؾ أهحشلل  أنافعلؿ أفـ أذاتأأحللدلأاالههزاـألككفأمد 
أاههشهعأنحشلل أهمـكأأفأ هلملأاهدكؿأاههيأه لمأاهكا بأشفأدكعأإهىألحلؿأاأل لرأكةذاأال لنل أطنلع 

أاإلد لدل أنلهحمكؽ أألضلنأأكهكفأ اهفردأحمكؽأشفأادهملؾأفمطأهلسأاالشهدلعأ هلملأ اهدكهأأفأأم 
أأكأاه لص أاهشؤ  لتأأكأاألشرأنله كاصأهعهؽأ كا أ له  أأطراؼأقنؿأشفأحمكقاأادهملؾأحشلل 
أ(2).ههدكه أاههلنع أغلرأاأل رلأاال مزة

أناأن بلؼأاهعمدأةذاأأفأاهكاضحأكشف أفي أ ل  أاالقهصلدل أاه لصأاهعمدأشل أنلهحمكؽ
أاهحلؿأفيأاهحمكؽأةذمأككفله أاحهراـأنهاشلفأكذهؾأفكرل أاههزاشلتألرهبأ أاذ(3)كاه ملفل أال هشل ل كا

أ لدبأاألطراؼأاهدكؿأ لدبأشف أ كا نأأاهدهل  أةذمأهنهكغأاهضركرل أاههدانلرأكاه لذأاهغلرأكشف
أشلأاهعمدأفيألردأهـأاكلندكأأد أهنهكغملأضركرللنأأذهؾأكلفأشهىأنلهمللـأنعشؿأأـأاههد ؿأ فأنلالشهدلع

أ.(4) اهدكؿأنعضأذهؾأإهىأذةنتأكشل"أشعمكؿأكقتأ بلؿ"أفلاأاهشمررةأإ شلؿأاهحمكؽأك كبألفلد
 أكذهؾأاهحلؿأفيأإ شلهملأاهصعبأشفأك لل ل أشددل ألحمكقنأأؾةدلأأفأإهىأاإلعلرةأشفأندأالكأ
أإ را اتأفيأطفؿأكؿأحؽأذهؾأأش ه أكشفأكاهشكاردأاهشهلح  أههدكه أاالقهصلدمأاهكضعأاهىنلهدظرأ
(أشفأاهعمدأاه لصأنلهحمكؽأ24ح بأشلأدصتأ هلاأاهشلدةأ)أكملصرأشركزمألفرضملأاههيأاهحشلل 
أأاهشددل  أ هلاأأكهاةلهمـأإصبلحمـأه همدؼأشعلشه أاه  دل أكشعلشه كاه لل ل  أدصت أشل ح ب
دكؿأاألطراؼأهطهبأشفأاهشفأاهعمدأفيأفمرهملأاه لدل أأ(2)لهشلدةف أ(5)(أشفأدفسأاهعمد10اهشلدةأ)

هحمكؽأاهشعهرؼأنملأفيأأهإذاأكلدتأهدانلرةلأاههعرلعل أأكأغلرأاههعرلعل أاهملئش أالأهكفؿأفعبلنأإ شلالنأ
 شلؿأشفأهدانلرأهعرلعل أأكأ هكرل  أشلألككفأضركرللنأهمذاأاإلاهعمد أنافأهه ذأطنمليأإل را اهملأاهد

أهعرلعل  أأضفأ (6)"غلر أاالههزاشلتأاههيألفرضملكةذا أاهشركد اهأىأ هى أشف أعلئلن حلثأهرؾأأعمد
أههدكؿأحرل أاه لذأاههدانلرأاهشدل ن أدكفأأفألعهنرأ دـأقللشملأنذهؾأفيأاهحلؿأا بلالنأناحكلـأاهعمد.

أكاه لصأنهدفلذأاهعمدأ3)كقدأأعلرتأاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأفيأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)
أا أشفأاهضركرمأهفتأادهنلم أ" أنشمهضىأ هىأاهش هكلأاهكطدي: أأفأاألطراؼأإهىأأفأاالههزاـ هدكؿ

اهعمدأالألمهصرأ هىأاحهراـأحمكؽأاالد لف أنؿأإفأاألطراؼأقدأهعمدتأكذهؾأأفأهضشفأاههشهعأ
نمذمأاهحمكؽأه شلعأاألفرادأاهشك كدلفأضشفأكاللهمل أكةذاأاه لدبألهطهبأأدعط أشحددةأشفأاهدكؿأ

أ.(7)اههشهعأنحمكقمـاألطراؼأههشكلفأاألفرادأشفأ
                                                             

أ(.2/11 هكاف:أشحشدأكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأاهحمكؽأاهشحشل أ)جأ(1)
أ.(123لئؿأاهرقلن )ص هكاف:أشحشد أكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لف أاهشصلدرأكك أ(2)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ2/1را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ(.74اهدنلسأكأنكأزلد أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأ)صأ(4)
أ(.14شحشد أكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأاهحمكؽأاهشحشل أ)صأ هكاف:أ(5)
أ.ـ1966شفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أأ(2/2را عأاهشلدةأ)أ(6)
أ. لص أنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل شركزأاهشلزاف أش شك  أاههعهلملتأاهعلش أاهأ(7)
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(أشفأاهعمدأدف اأهضشدتأشلألشكداأهاكلهاأ هىأأداأ2(أشفأاهشلدةأ)3كذهؾأدبلحظأفأاهفمرةأ)كأ
أاهدكؿأاألطراؼأ(1)هطنلؽأهفكرةأاالههزاشلتأاإلل لنل أفيأإطلرأاهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل   أفميأههـز

نملأأفيأاهعمدأنافأ"أهكفؿأهكفلرأ نلؿأفعلؿأهههظهـأألمأع صأادهمكتأحمكقاأأكأحرللهاأاهشعهرؼ
كحيأظلةرأاهدصألمهمـأاهر شل " أففيأاهعمدأحهىأهكأصدرأاالدهملؾأ فأأع لصألهصرفكفأنص

أأفأهدهمؾأ أفمطأنلالشهدلعأ فأإهللفأأ شلؿأشفأعادمل أهل تأشهزش  أفأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمد
دشلأألضلنأ أفلا.أحكلـأاهعمدأكههحمكؽأاهشمررةنعددأشفأاالههزاشلتأاهشبلزش أألأاهحمكؽأاهشعهرؼأنمل أكا 

شفأاهكاضحأألضلنأأفأاهدصأاه لنؽألا ذأنلههطنلؽأاألفميأألحكلـأاهعمدأكةذاألهنلفأهدلأشفأكأ
 نلرة:أ"حهىأهكأصدرأهكأصدرأاالدهملؾأ فأأع لصألهصرفكفأنصمهمـأاهر شل ..."أكاههيأهفلدأ

أاهش لهف أأفأاالدهملؾأقدألصدرأشفأأع لصأ لدللفأهلسأصف أر شل أهمـ أ.(2)نشفمـك
أ ل أح  أشعههفؽأاهنلكأ أاهشعدل أهحمكؽأاالد لفأهعهلؽأشل  أـ1989هعلـأأ(3فيأرقـ)أاهه د 
أ أكهرل أاهعمدأاهحمكؽأنلحهراـأ هنل أاههزاشلتأةيأاهعمدأ فأاهدلعئ أاالههزاشلتناف أفي أاهشمررة

أكحشلل أههاشلفأإ را اتأنله لذأإل لنل أاههزاشلتألضلنأكأأنمل أاألفرادأهشهعأفيأاههد ؿأ فأكاالشهدلع
أأكأغلرأر شل .ر شل أهد ؿأاهغلرأ كا أكلفأةذاأاهغلرألهشهعأنصف أأشفأاهحمكؽأةذم

 الثاني لمطم ا
 الممحقة بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية البرتكككالت

كاهشهعهؽأنآهل أأؿأ فأاهنركهكككؿأاال هللرمأاألكؿ أاألكأهنلح  أةذاأاهشطهبأشفأ بلؿأفر لفههدلكؿأا
أاهفرعأاه لديأأ أش أشفأاألفرادأفيأظركؼأشعلد هشمدشعله  أاهعكلكلأا هكككؿأكأاهنرأفلهطرؽأاهىأشل

أ.يأكاهشهعهؽأنإهغل أ مكن أاإل داـاال هللرمأاه لد
 شكاكلال تقديـب الخاص كالسياسية المدنية بالحقكؽ األكؿ االختيارم كؿ: البركتكككؿالفرع األ 

 (3)األفراد قبؿ مف
أاهشهحدةأهؤلشـأاهعلش أاه شعل أقرارأنشك بأكاالدضشلـأكاههصدلؽأهههكقلعأضىأرًأك يأأدىأشًأهيأا ٍأ
أ21-د)أأهؼأ2200 أفيأـ1966أدل شنر/األكؿأكلدكفأ16أفيأاهشؤرخ( أاههدفلذ أحلز  23أكد ؿ
 .(4)شداأ9أاهشلدةأألحكلـأكفملأـ1976أشلرس/آذار

أ لـأنك اأاهنركهكككؿأكلضلؼأكشرفؽ أكنرلأنشعلةدةأشهحم أ نلرةأشعلةدةأصغرلأ:كالبركتكككؿ
أكألهضشفأهدظلشلنأهش لئؿأفر ل أأهطنلمملأدطلؽأشفأكلك عأاألصهل  أههشعلةدةأاألحكلـأشفأهشزلدا

                                                             

أ.(124 هكاف:أشحشدأكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن أ)صأ(1)
أ.124اهشر عأاه لنؽ أصأ(2)
(أدكه  أاألشـأاهشهحدة أ رلط أاههصدلملتأ هىأاهنركهكككؿأ116ددأاهدكؿأاألطراؼأفيأةذاأاهنرهكككؿأ)نهغأ أ(3)

أ.اال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  أشكقعأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(
أ(.1/48دكهل أ)شجشفكضل أاألشـأاهشهحدةأهحمكؽأاالد لف أحمكؽأاالد لفأش شك  أصككؾأأ(4)
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أكلصنحأأحكلشمل أش لهف أنعافأاهشهمدش أهنحثأاهعكلكلأآهل ألؤ سأقدأأكهلنع أههشعلةدةأاألصهل  أ
أأ.(1)هدضـأاهلاأأكأ هلاأهصدؽأ ددشلأههدكه أقلدكدلنأأشهـزأاهنركهكككؿ

أل ه دـ أأكنلههلهي أأك أشكشه  أأك أشعده  أاهفلقلت أاهى أهئلعلرة أاهنركهكككؿ شف رةأشصطهح
أ.(2)إلضلف أشزلدأشفأاألحكلـأاهلملأأكأهكضلحأهنسأفيأشكادأشعلد أشفأاهشعلةدة  لنم  أهشعلةدات

أاهرانعأاه ز أأحكلـأنشك بأاهشدعاةأاإلد لف أنحمكؽأاهشعدل أاهه د أاهنركهكككؿأكلعطيأةذا
أنلهدللن أأكأشفأاهشمدش أاهعكلكلأفيأاهدظرأصبلحل أكاه لل ل أاهشددل أنلهحمكؽأاه لصأاهعمدأشف
أاهعمدأفيأاهشكفكه أحمكقمـأادهمكتأقدأاهنركهكككؿأفيأاألطراؼأاهدكؿأاحدلأأفألد كفأأفرادأ ف

أاألكؿأاال هللرمأكاهنرهكككؿأكاه لل ل أاهشددل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمدأهشلزأكنمذاأكلككفأقدأاهدكهي 
أاه لدبأاهىأحلثأش َّؿأذهؾأادهملالنأأاالد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاال بلفأنعكسأاهزاشل أمكةنأناأاهشهحؽ

أ.االد لفأحمكؽأكهعزلزأحشلل أش لؿأفيأاهعشهيأاههطنلمي

أكأكأ أ ل أفيأدللهككفأاهنركهكككؿأشفأاهدلنل    أقد أأأرنع أ عرأشلدة  أاهنركهكككؿأ" أفنل  
أاهدكهيأاهعمدأشملصدأإلدراؾأاهعزلزنأأاهشدل ب أشفأهرلأإذأاهنركهكككؿ أةذاأفيأاألطراؼأاهدكؿ

أاهشدعاةأاإلد لف أنحمكؽأاهشعدل أاهه د أهشكلفأأحكلشا أكههدفلذأكاه لل ل أاهشددل أنلهحمكؽأاه لص
أكدظرأنل هبلـأاهنركهكككؿ أةذاأألحكلـأكفملأاهمللـأشفأاهعمد أشفأاهرانعأاه ز أأحكلـأنشك ب
أفيأاهشمررةأاهحمكؽأشفأحؽأألمأادهملؾأأمأضحلللأأدمـأ كفدٌألىأأاهذلفأاألفرادأشفأاهشمدش أاهر لئؿ
أاهعمد.

أقدأاهعمدأفيأاهشذككرةأحمكقمـأشفأحؽأأمأأفألد كفأاهذلفألعطيأاهنرهكككؿأاهحؽأهؤلفرادكأ
أ شلعأا هدفدكاأقدألككدكفأأفأ هىفلمل أههدظرأاهه د أإهىأكهلنل أر له أادهمؾ أهمدلـأعككاةـأفي

أكليأاهشهأاهشحهل أاههظهـأطرؽ أألح   أاهعككلأشيأعهرط أهككف أأالأذلٌأف أاهعككلأككذهؾ أشمدـ أنهكقلع ه 
الأ ل ه دـأأل أاهفلظأش لئ أكأالأههدلفىأشعأحؽأهمدلـأاهعكلكلأاهشدصكصأ هلاأفيأاهنرهكككؿ أكا 

أ.(3)فإفأاهه د أ همررأرفضأاهعككلأاهشمدش 

                                                             

أ(.64شلدع أاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)صأ(1)
أ(.21أنكأش لشح أاههدظلـأاهملدكديأهبلههزاـأنلهشعلةداتأفيأاههعرلعأاهفه طلديأ)صأ(2)
أاهش(3) أرا ع أ3 2)كاد أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أشف أههحمكؽ( أاهدكهي أهأنلهعمد أكاه لل ل   د أاهشددل 

أ.ـ1966
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أنإحلههمهلمل أهشتأإد أكفيأحلؿأقررتأاهه د أقنكؿأاهعككلأاههيأقيأ لأاهىأاهدكه أاهشك اأإهلملأمـك
أاالهملـأنلدهملؾأأحكلـأاهعمد أ هىأأ فأهككفأةذمأاهدكه أطرفلنأفيأاهنركهكككؿ أك هىأاهدكه أأفأهمـك

أ.(1)اهنللدلتأاهبلزش أن صكصأاهش اه أاهشهمش أنلدهملكملنلهردأكهلن نأ هىأاهه د أكهمدلـأ

أ هىأاهشعهكشلت أأاهطرؼأاهدكه أقنؿأشفكأأاهفردأقنؿأشفأاهشهكفرةأاهكهلنل أكندل ن اهشعدل  أهمـك
أإهلاأ هصتأاهذمأاهرأمأنإر لؿأشغهم  أكشفأ ـأهمـكأا هشل لتأفيأاهر لئؿأ بلؿأاهه د أنلهدظر

هىأاهشعدل أاهطرؼأاهدكه أإهى أ.(2)اهفردأكا 
أنشك بأكأ أاألفراد أشف أاهشمدش  أاهعكلكل أدظر أكا  را ات أآهل  أ ف أنلههفصلؿ أاهحدلث دحلؿ

أاهعمدلفأأاهنركهكككؿأاال هللرم أ هىأهطنلؽأكدعرأندكد أاه لديأاه لصأنآهللتأاهرقلن  إهىأاهفصؿ
أاهدكهللف.أ

اليادؼ إلى الغاء  كالسياسية المدنية بالحقكؽ الثاني الممحؽ االختيارم الفرع الثاني: البركتكككؿ
 .(3)اإلعداـ عقكبة

أاهعمكنلتأ أأقدـ أشف أاإل داـ أ مكن  أصراش هعهنر أكأعدةل أاإلد لدل  أهلرلخ حلثأكلدتأأ في
دملأغلزأنلهعدةأكاهصراش  مكن أاإل داـأقدلشليأههش حلثأكلفأألرأشهدل ن أشعأاههصرفلتأاهشرهكن   أكا 
ككلدتأشفركض أ هىأك لرأشفأاه رائـ أكشصحكن أ لدةأأهفردمأأكأاه شل ي ل كدةلأدظرةأاالدهملـأا

ةأكاهك يأغلرأشعشكؿأضكعأاإلرادكلفأشكأ أكأل أفيأاهدلرنعدةأ شهللتأقل ل أش ؿأاهصهبأأكأاإلهم
دراؾأأـأالنغضأاهدظرأإذاأأكلدكاألعهرفكفأفمطأنلهركفأاهشلدم فأنا  أأ.(4)كلفأهدلأاهع صأك يأكا 

أاهشحكش أأ:كاإلعداـ ىك أهصدرةل أ هلا  أاهشحكـك أركح أازةلؽ أفي أههش ؿ أ زائل   مكن 
أأ (5)ألحكلـأاهملدكفاهش هص  أكهدفذأكفملنأ أكأ دماأنغرف أاهغلزأنلهصدش أاهكمرنلئل أكلهـأهدفلذمأإشل

أ.أ(7)كهعدأأعدأاهعمكنلتأق كةأكصراش أ (6)رشللنأنلهرصلصأكأنلهعدؽأحهىأاهشكت أأكأأ اه لـ
                                                             

أ.ـ1966 د اهشددل أكاه لل ل أهأنلهعمدأاهدكهيأههحمكؽ(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاألكؿأاهشهحؽأ4ةأ)را عأاهشلد(1)
أ)أ(2) أاهشلدة أ5را ع أ( أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أههحمكؽشف أاهدكهي أكاه لل ل أأنلهعمد اهشددل 
أ.ـ1966 د ه
أاهنركهكككؿأ)أ(3) أاهدكؿأاألطراؼأفيأةذا أل84نهغأ دد أاهنركهكككؿ.أ(أدكه . أهكقعأ هىأةذا ذكرأافأفه طلفأهـ

اهملدؼأإهىأاهغل أأرا ع:أ رلط أاههصدلملتأ هىأاهنرهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهشهحؽأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 
أاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(.أشكهبأعشكقأ. مكن أاإل داـ

أ(.15 ندأاهرحشف أشحلضراتأفيأقلدكفأاهعمكنلتأ)صأ(4)
 (.37لضي أ مكن أاإل داـأفيأاههعرلعأاهفه طلديأكاهملدكفأاهشملرفأ)ص(أاهم5)

أ.(356 رادة أاه رلش أهاصلبلنأكشكلفح أ)صأ(6)
أ.(246عرحأقلدكفأاهعمكنلت أاهم ـأاهعلـأ)صأ اهحهنيأ(7)



 

34 
 

أ أاإل داـ أ مكن  أاهشكهدفذ أنعدؽ أاهفه طلدي أاهملدكف أاهشدديفي أ هلا أحهىأأحكـك أرقنها شف
أ هلاأاهع كرمأرشللنأنلهرصلصأشلأاهشحاهشكت أ أ.(1)كـك

أفمدأاإلد لف أحمكؽأ لئرأ دملأهفر تأاههيأاهحمكؽأأقدسأشفأنرلعهأاهحللةأفيأاهحؽأكألف
أكاهشكا لؽأشفأ لص أكنلرأنلةهشلـأا ها ر أاهملئلت أ داكؿأفيأكنلرناأشكلدلنأأكاحهؿأاهدكهل  أقنؿ

أاإلد لفأحمكؽأههعزلزأن طكاتأاهدكهيأاهش هشعأقلـأاهعلهشلهلف أاهحرنلفأادهمل أشدذأإذأأ شلهمل 
أأكهىأفيأدصأاهذمأاهعلهشيأاإل بلفأاهٌشهحدةأاألشـأنإصدارأةلئ أه مكداأةذمأكهكههتأكحشللهمل 

لأها ل مل أاأل لرةأشدذأكقدأأندتأاهحؽ أةذاأحشلل أ هىأشكادم أ.أاإل داـأنعمكن أشهحكظلنأأاةهشلشن

كلدكفأاالكؿ/أدل شنرأأفيأاهشعهشدأكاه لل ل أاهشددل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأ ل أاهعمدأكقد
ا ه دل أأع لصأشعلدلفأأل بأأداكأأ  داـأأشرأش هصكبأفأاهغل أ مكن أاإل أكأعلرأإهىأـ1966

أاه رلش أكةـأأحداثأأ شفأ مكن أاإل داـ كةـ:أاهد ل أاهحكاشؿأكاألحداثأكاألع لصأاهذلفأارهكنكا
أ.(2)كاهشرضىأاهعمهللف

أاهشدعمدة أ عرة أاه لد   أ ه همل أفي أاهٌشهحدة أاألشـ أفي أاإلد لف أحمكؽ أه د  أذكرت أكقد
أفحكلأهعهلممأـ1982 د  أ ألفي أاهشلدة أكاه لل ل أ(6)هى أاهشددل  أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أفأأشف

أ مكن  أنإهغل  أشهزش  أغلر أاألطراؼ أشفأاإل داـأاهدكؿ أكهي أشهزش أأدملأنلدىأأهعرلعلهمل أنعكؿ
أكحصرةل أهيش ؿأ طكةأاهشك م أإلهغلئملأاإل را اتأأفأكشلأ اه طكرةأعدلدةأاه رائـأفيأنهمهلصمل 

أ.(3)اهحللةأفيأاهحؽأهضشلفأ رلئ 

أشؤهشرمأأـ1984أشللك/أللرأ25أفيكأ أادعملد أاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأ بلؿ طلهبى
أضشلدلتأ بلؿأهطنلؽأاهعمكن  أهٌنديأإهىأهعرلعلهملأفيأاإل داـأ مكن أهفرضأاههيأاه لنعأاهدكؿىأ

أاهعلـاألشلفأهىأااللعلزأإأكهـأ اههدفلذأشكضعأككضعملأضركرل أههحدأشدمل أههطنلمملأإ را اتأكاه لذ
أ.(4)هطنلمملأكآهللتأاهضشلدلتأةذمأكهعشلـأدعرأهؤلشـأاهشهحدة

ا هيشدأأاهحؽ أهمذاأكقلئل أحدكدأكضعأإهىأك علنلأ ـ1989أدل شنر/األكؿأكلدكفأ15أفيكأ
أكاهشددل  أاه لل ل  أاه لصأنلهحمكؽ أنلهعمد أاهشهحؽ أاه لدي أاال هللرم أهههكقلعأك رضأاهنرهكككؿ

                                                             

 هىأ"ألدفذأحكـأاإل داـأأـ2001(أه د أ3(أشفأقلدكفأاإل را اتأاه زائل أاهفه طلديأرقـأ)415دصتأاهشلدةأ)أ(1)
أاهشددللفأنلهعدؽأحهىأاهشكتأك هىأاهع كرللفأرشللأنلهرصلصأحهىأاهشكتأ".

 .ـ1966 د أهأشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ6را عأاهشلدةأأ(2)
أ(.434/أ1)شجأش شك  أصككؾأدكهل األشـأاهشهحدة أشفكضل أأ(3)
أ.1984/50 قرارأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأرقـأرا عأأ(4)
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أفيأاهدفلذأحلزأ أكد ؿ44/128أاهشهحدةأهؤلشـأاهعلش أاه شعل أقرارأنشك بأكاالدضشلـأكاههصدلؽ
اهنركهكككؿأشفأاهدلنل  أنلإلضلف أأدا أكلهككفشأ(8)أاهشلدةأألحكلـأكفملأ ـ1991ألكهلك/هشكزأ11

أأ.(1)اهىأاحدلأ عرأشلدة

أد ل أهعزلزأفيأش اهش لةأأ ؿأشفأكذهؾأاإل داـ أ مكن أإهغل أإهىأاهدكؿأاهنركهكككؿأكقد
أفيأدلنل ها-أاشعهنرنأأاإلد لف أهحمكؽأاههدرل يأكاههطكلرأاإلد لدل أاهكراش  أدصى أ شلعأأفأ -كشل
أاهنركهكككؿأكطلهب أاهحللةأفيأنلهحؽأاههشهعأهفلئدةأهمدشنلأهعدأاهعمكن أةذمأإهغل أإهىأاهراشل أاههدانلر
أكاللهملأدطلؽأدا ؿأاإل داـأ مكن أ إلهغلأاهبلزش أاههدانلرأ شلع"...أنإه لذأ هلاأاهشكقع أاهدكؿ

أنلهغ أ رلش أفيأإلداد أطنملنأ،اهحربأكقتأفي"أ...أأإالأاإل داـأ مكن أهطنلؽأكنعدـأ (2)"اهمضلئل 
أ.(3)أ..."اهحربأكقتأفيأكهرهكبأ  كرل أطنلع أذاتأهككفأاه طكرة

أاالدضشلـأأكأاههصدلؽأ ددأاههٌحفظأإندا أههدكؿأل لزأككرذأفأدصأاهشلدةأاهشكشفأاهكاضحأ
أ  كرل أنلهغ أ رلش أفيأإلداد طنملنأأاهحربأكقتأفيأاإل داـأ مكن أنهطنلؽأل شحأنحلثأإهلا 

أأاهحرب.أكقتأهرهكبأاه طكرة

أاهشعدل أ أاهه د  أاهى أهمدشمل أاههي أاههملرلر أاالطراؼأهضشلف أاهدكؿ أاهنرهكككؿ أطلهب ككذهؾ
أأ.(4)أكككؿنحمكؽأاالد لفأشعهكشلتأ فأاههدانلرأاهشه ذةأإلدفلذأاهنره

أاهر لئؿأأ طىكأ أكدظر أا هبلـ أنحمكؽأاالد لفأصبلحل  أاهشعدل  أهه د  اهنرهكككؿأصبلحل 
 أ هىأأفأهككفأههؾأاهدكه أقدأطرفلنأا رلأالأهفيأنلههزاشلهملأشفأدكه أطرؼأهد يأافأدكه نأأاهشمدش 
أ)قدشتأإ أاهشلدة أفي أشدصكصأ هلا أةك أح بأشل أاهشد (41 بلدلن أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد دل أشف

علفأهكاللهملأكاه لل ل  أكشلألشهدأا هصلصأاهه د أفيأا هبلشملأاهر لئؿأاهكاردةأشفأاالفرادأاه لض
عدل أشلأل لهؼأذهؾأ ددأحكلـأةذاأاهنركهكككؿ أشلأهـأهصدرأاهدكه أاهطرؼأاهشكاهدظرأفلملأهلعشؿأأ

أ.(5)أكأاههصدلؽأ هىأاهنركهكككؿاالدضشلـأأ

أ

أ
                                                             

أ(.1/53شفكضل أاألشـأاهشهحدة أش شك  أصككؾأدكهل )شجأ(1)
أ.ـ1989ؼأإلهغل أ مكن أاإل داـأه د أد(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهمل1را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ.ـ1989ؼأإلهغل أ مكن أاإل داـأه د أد(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهمل2را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ.ـ1989ؼأإلهغل أ مكن أاإل داـأه د أد(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهمل3)را عأاهشلدةأأ(4)
أ.ـ1989ؼأإلهغل أ مكن أاإل داـأه د أد(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهمل5 أ4)أكادرا عأاهشأ(5)
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 اإلعداـ مكقؼ المشرع الفمسطيني مف عقكبة

كةدلؾأاهعدلدأشفأاه رائـأاههيأهدطنؽأأ هعهرؼأاههعرلعلتأاه لرل أفيأفه طلفأنعمكن أاإل داـ
أ.(1)اإل داـأأحكلـشفأأاهعدلدأاهشحلكـأاهفه طلدل أصدرتاهعشهيأأأصعلداهك هىأأ  هلملأةذمأاهعمكن 

أإذاأفيأفه طلف أح بأاهمكادلفأاه لرل كأ أأكلفأفإفأهدفلذأ مكن أاإل داـأل ههؼأفلشل اهشحكـك
أ هلاأحهىأاهشكت فإفأكلفأشددللنأفإفأهدفلذأاهعمأ هلاأشددللنأأـأ  كرللن  أشلأإذاأأكن أنعدؽأاهشحكـك

أ.(2)للنأفلهـأهدفلذةلأرشللنأنلهرصلصكلفأ  كرأ

أاهملدكفأاأل ل يأ أشفأأحكلـ أش هشدة أقلدكدل  أشدحأاهشعرعأاهفه طلديأرئلسأاهدكه أ هط  كقد
أا أه لم أاإل داهدفلذ أ هلملأـ مكن  أدصتأ(3)نلهشصلدق  أكقد أ  أاإل را اتأ408)اهشلدة أقلدكف أشف )

أكىأأأدا:أ هىأاه زائل أاهفه طلدي  بأ هىأكزلرأاهعدؿأرفعأأكراؽأ"أشهىأصلرأحكـأاإل داـأدملئللن
أاهد كلأفكرانأإهىأرئلسأاهدكه ".

أكاأل أاهر شل  أاهعطؿ أأللـ أفي أاإل داـ أأحكلـ أهدفلذ أكاهكذهؾأالأل كز أاهدلدل  كشلأأكطدل   للد
أ أاهفه طلديأه د  أر لؿأأـ1998لدصأقلدكفأشراكزأاإلصبلحأكاههاةلؿ أأحد  هىأك كبأحضكر

أاهعمكن  أاهدلفأاهذمألدهشيأإهلا أ هلاأكقتأهدفلذ أأغفؿأاهدصأهككأأاهشحكـك  هىأك كبأشرا لةأدا
أ هلاأاهدلدل أفيأ شهل أدففأاه     .(4)ععلئرأاهشحكـك

كأداأاهملدكف أأشحددةأكفؽأإ را اتأكفؽأه لرأشحلكـشفأأاإل داـأ مكن صدرتأاأإفأدكدرلأنا
أ ههشهمشلفأاهعلده أاهشحلكش أهٌحمؽأإ را اتأكفؽأكل لرأذكأ نرةأكش همؿأاهمضلئيأاه ملزأكلفإذاأ

                                                             

درتأشحكش أأصأ2013/9/24نهلرلخأأكدذكرأفيأةذأاهشملـأأحكلشلنأنلإل داـأصدرتأ فأاهشحلكـأاهفه طلدل :أ)1)
أ أ)ندال أغزة أرقـ أاه زائل  أفيأاهمضل  أعدملن أنلإل داـ أاهمهؿأقصدانأ539/2011حكشلن أنهمش  أأ( أ هىأاهشدافأ)ؼ. أ(

أ) أههشكاد أ بلفلي أ23-214-215-216نلالعهراؾ أه د  أاهعمكنلت أقلدكف أشف أاأل هىأ1936( أاهش هس أرا ع: ـ.
أههمضل  أاهشكهبأاهفدي.

( أ229/2013فيأاهمضل أاه زائل أرقـأ)ندال أدلرأاهنهحأحكشلنأنلإل داـأأأصدرتأشحكش أ2013أكهكنرأ24نهلرلخأ
أأ هىأاهشدافأ)م  أاهمهؿأقصدان أنهمش  أههشكادأ)ش( أأشفأقلدكفأاهعمكنلتأ23-214-215-216نلالعهراؾأ بلفلي )

أ أ1936ه د  أ)ـ. أرقـ أاه زائللف أاال هئدلفلف أفي أاال هئدلؼ أشحكش  أاهحكـ أألدت (أ/2013أ1074+1049كقد
اهش هسأاأل هىأرا عأاهش هسأاأل هىأههمضل  أأ(.2014/أأ51+53كش أاهدمضأفيأاهطعدلفأاه زائللفأرقـأ)كشح

أههمضل أاهشكهبأاهفدي.
أ.(369 رادة أاه رلش أهاصلبلأكشكلفح أ)صأ(2)

.ـأكهعدلبلها2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ109(أرا عأاهشلدةأ)أ3 

أ(.370ص)شكلفح أ رادة أاه رلش أهاصلبلأكأأ(4)
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أهطنلؽأ فأاهحدلثأفإفأغلرةل أأكأاهعدصرل أاال هنلراتأ فأنعلدانأأاهضشلدلتأكلف أهمـأكهٌكفر
أهككفأشعلد أ رائـأفيأهطنلمملأكحصر أاههعرلعلتأهعدلؿأحكؿألككفأاهنهدأةذاأفيأاإل داـأ مكن 
أاهذمأهؤلع لصأاهضشلدلتأهعزلزأإهىأإضلف أاهش هشع أاهد لجأاال هشل يأككللفأ هىأ دانأأ طلرة

كلفهمرأأ إعكلهللتأشفألعلديأضعلفلنأأ ملزانأأاهمضلئيأاه ملزأكلفأإذاأأشل أاإل داـأ مكن ألكا مكفأقد
أفيأأاهضركرةأشفأفإداأاهفه طلدي أاهمضلئيأاه ملزأحلؿأةكأكشلأ اال همبلهل أإهى أاهدظر إ لدة

أه ه دـأأكأأنرلل أأع لصلنأأهطلؿأالأحهىأاإل داـأ مكن أه شلدأ داـأأكأ هىأاألقؿهمرلرأ مكن أاإل
 . لل ل أكاداة

 الثاني المبحث
 .الممحقة كبرتكككالتو كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية لمحقكؽ الدكلي العيد

أاإل بلفأفيأاهكاردةأاهحمكؽأحكههلأاههيأكنلرهلفأدكهلهلفأاهفلقلهلفأأحدأةكأ(1)اهعمدأةذا
أهؤلشـأاهعلش أاه شعل أقرارأنشك بأشدىأا هيأأكاهذمأشهزش  أقلدكدل أقكا دأإهىأاإلد لفأهحمكؽأاهعلهشي
أحلزأكد ؿأـ أ1966 ديسمبر /كانوناألول 16أفيأاهشؤرخأ(21-د( )2200)أرقـأاهشهحدة
أدكه (أ35)أشصلدق أنعدأذهؾأشدا (أأ27)أههشلدةأأطنملنأأـ 1976 كانونالثانً/ٌناٌر 3أفيأذاههدفل
ناغهنل أأحلداأاهشهحدةأهؤلشـأاهعلش أاه شعل أأقرهاأكقدأ (2)اهعلش أاالشلد أهدلأاههصدلؽأك لم أكالداع
أ.(3)شعلرض أأأصكاتأكندكفأ105

أأاهشلدةأهش ؿ أاه لدل  أاهعمد أاألشف أذاهاأاهعمدأفمـأأ ؿأشفأ داأغدىأ لسأاهذمأالاهركف
أاهدلعئ أطنلع أكهحدلد أكهحددأفيأاألطراؼأاهدكؿأاههزاشلتأهصؼأفميأ دا أاالههزاشلت أاهعمد
لأأشرناأأ ل لنلأهحهلهملألصنحأكشضلشلدمل أكنلههلهيأصكرةل  أكاال رائل أاهشكضك ل أاهمكا دأهفمـأكالزشن

 هىأأفألككفأاألكؿأأشطهنلفأ بلؿأشفأاهشنحثأذاةأاهىأاهنلح  أههطرؽ أكأاهعمدأدفهيأاهشك كدةأنلف
اهنرهكككالتأأ فأاه لديأكاه ملفل  أأشلأكاال هشل ل أاالقهصلدل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمدأشضشكفشدمشلأ
أ.نلهعمدأاهشهحم 

أ

                                                             

(أدكه  أاألشـأاهشهحدة أ رلط أاههصدلملتأ هىأاهعمدأاهدكهيأ165نهغأ ددأاهدكؿأاألطراؼأفيأةذاأاهعمدأ)أ(1)
أاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أشكقعأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(.

أ(.119الكؿأ)صن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف أاهش هدأاأ(2)
أ(.78اهدقلؽ أاههعرلعأاهدكهيأفيأش لؿأحمكؽأاالد لفأ)صأ(3)
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 األكؿ المطم 
 كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية لمحقكؽ الدكلي العيد مضمكف

أألف فر أفيأاهشطهبأةذاأاهنلح  أههدلكؿ أاالكؿ أإاهفرع أفلا كأةـأأهعرلؼأنلهعمدأهىأهطرؽ
 أكأشلأ أكشدلأاد  لـأدصكصأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأشعأشضشكفأاهعمداهحمكؽأاهكاردةأفلا

أاهعمد.أفيأاهكاردةأهبلههزاشلتأاهملدكدل أهىأاهطنلعل اهطرؽأشفأ بلهاأإاه لديأفأاهفرع
 العيد مضمكف: كؿاأل  الفرع

 أكالن: محتكل العيد

أ أشفأدلنل   أاهعمد حدلكألهاهؼأةذا أأا  أ هىأ ش   أشكز   أأ زا ك بل لفأشلدة أكردكأ  فيأأقد
فيأةذاأأاالطراؼفأاهدكؿأإأةذمأاالهفلقل أنلهمكؿ:أ"أإلنراـأاألطراؼهحدلدأدكافعأاهدكؿأأاهعمدأ دلنل 
أإذاهعمد أاهنعرل أشفأكرارأهرلأأفأاإلقأ  أه شلعأأ ضل أاأل رة كؽأأصهل أفلمـ أكفيأحمراش أنشل

ك لنه  ألعكؿأكفملنأههشنلدئأاهشعهد أفيأشل لؽأاألشـأاهشهحدةأأ لسأاهحرل أكاهعدؿأكاه بلـأأشه لكل 
أذأهدرؾأأداأاه نلؿأاهكحلدأههحملؽا أكأأ اإلد لفراش أاهعلهـ أكاذأهمٌرأنافأةذمأاهحمكؽأهدن ؽأشفأكأفي

أ.(1)"هئل بلفأاهعلهشيأهحمكؽأاإلد لفأاهش ؿأاهعهللأكفملنأ

أاهدلنل كأ أاههزأهعلر أإهى أحمكؽا  أهعزلز أإهى أاهشهحدة أاألشـ أهشل لؽ أكفملن أاهدكؿ اإلد لفأأـ
دكهل أه رجأألدشلأحمكقنأا أر  أفيأاهعمدأهل تأحمكقلأشحهل أكأشمل أكاهذمألعديأأفأاهحمكؽأاهشداكاحهرأ

أ. فأاال هصلصأاهدا هيأههدكه 

أاألكؿ أاه ز  أهطرؽ أأكقد أإهى أاهعمد أحمكؽشف أكةي أاه شل    أحمكأأحمكؽ أ ف ؽأششلزة
أاهحؽأةذاأنشمهضىأكةىل أكاهش لكاةأك دـأاههشللزأنلدمل ؽأاهععكبأفيأهمرلرأشصلرةحأ:(2)دااألفرأ
 أكاه ملفيأكاال هشل يأاالقهصلدمأدشلئملأههحملؽأاه عيأفيأكحرةأاه لل يأشركزةلأهمرلرأفيأحرة
أاهطنلعل اهععكبأنلههصرؼأحؽأكأ أ فأشدن م أاههزاشلتأنال أإ بلؿأدكدشل اهحرأن ركاهملأكشكاردةل

أاهدكهيأاهملدكفأك فأاهشهنلده أاهشدفع أشندأأ هىأاهملئـأاهدكهيأاالقهصلدمأاههعلكفأشمهضللت أكال 
أ.اه لص أ لعاأأ نلبأشفأععبأأمأحرشلفأحلؿأأل أفيأل كز

أ:(3)كشفأةلهلفأاهفمرهلفألشكددلأشبلحظ أشلألهي

                                                             

أ.1966را عأدلنل  أاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أأ(1)
أ.1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ1را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.172لكم أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صعطدأ(3)
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أاهعلـأها لرأأمأهملألكفأهـأاههيأاهدلشل  أاهدكؿأأةشل أهدلأهعكسأاهدصكصأةذمأإف .1 أفي
هملأأأصنحأكهكفأاإلد لف أهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلفأ هىأاهشكافم أهشتأ ددشلأـ1948
 .ـ1966أ لـأفيأاهشهحدةأاألشـأشدظش أفيأش شكعأصكت

اهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أكشفأقنهاأاهعمدأأإصرارأإفأ .2
أاههلرل ل أههظركؼأادعكل لنأأإالألكفأهـأاهحؽأةذاأ هىاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ

أاهعلهـ ألشرأكلفأاهذم أاال هعشلر أ لطرةأشفأههحٌررأهـأك لرةأأقلهلـأةدلهؾأكلفأفمدأنمل
أاه شعل أادعكل لنأأكلدتأككذهؾ أ)أاهعلش أهمرار أفيأ1514أرقـ أ لـأفيأ(15أ)أدكرهملأ(
أععبأأمأإ ضلعأأفأنل هنلرأهعشرةاهش أههنهدافأكاهععكبأاال همبلؿأنشدحأاه لصأـ1960
أاأل ل ل أهحمكؽأإدكلرأةكأأ دنيأهحكـ أشصلرةل أهمرلرأفيأاهععكبأكهحؽأاإلد لف

أأاإلد لف.أحمكؽأنعافأكاهشعلةداتأاهدكهل أاإل بلدلتأهدفلذألعلؽأفمكأكنلههلهي

حمكؽأاهأكهاشلفأنلحهراـأاهدكؿأاههزاـأشدلأكلهدلكؿأ(5أإهىأ2)أاهشكادأفعشؿأاه لديأاهم ـأأشل
أأكأاهملئش أاهشمررةأاإلد لفأحمكؽأشفأحؽأأمأهمللدأ كازأك دـأحشللهمل أكك لئؿأنلالهفلقل  أاهشمررة
أ.االهفلقل أإقرارأ دـأنح  أشدملأكاههحهؿ

 :كيتضمف (51 إلى 6) مف المكاد فشمؿ الثالث القسـ ماأ

أ.(1)أكشرضل أ لده أ شؿأنعركطأنلههشهعكأأكاههك لاأكاههدرلبأاهعشؿأفيأاهحؽ .1

أ.(2)اإلضرابأفيأكاهحؽإهلمل أأكاالدضشلـأاهدملنلتأهعكلؿاهحؽأفيأ .2

 .(3)كاههاشلدلتأاال هشل ل أاال هشل يأنلهضشلفأاهحؽ .3
أ.(4)أكلؼوأأشعلعيأش هكلأفيأكاهحؽأاهغذائيأفيأاهحصكؿأ هىأاألشفأاهحؽ .4
شفأأاهحشلل اهش ل دةأأشفأششكفأقدرأأكنرأفيأكاهشراةملفأكاألطفلؿأكاألشملتأاأل رةأحؽ .5

 .(5) هغبلؿأاالقهصلدمأكاال هشل ياال
 .(6)كاهعمهل أاهنددل أاهصح أفيأاهحؽ .6

                                                             

أ.1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ7 6را عأاهشلدةأ)أ(1)
 .1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ8را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ.1966عمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ(أشفأاه9را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ.1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ11را عأاهشلدةأ)أ(4)
 .1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ10را عأاهشلدةأ)أ(5)
 .1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأا لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ12را عأاهشلدةأ)أ(6)
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أكاههعهلـأكاهفديأكاهشمديأاه لدكمأاههعهلـأكهل لرأحؽأاههعهلـأاالنهدائيأاهزاشللنأكشهلحلنأهه شلع  .7
أ.(1)أاه ملفل أكاهحللةأاه ملف أفياهحؽأأفردأكؿ أكهاهعلهي

أاهشكادأاهم ـأشلأ أهطنلؽأ هىأاهدكهيأاإلعراؼأهدظلـألهضشففأ(25 إلى 16أ)شفأاهرانع
أ.كاههدفلذأاههصدلؽأإ را اتأكهدلكؿأ(أ31 إلى 26أ)شفأاهشكادأاه لشسأاهم ـأشلكأأ اهشل لؽ

اهحمكؽأأهكضعأاهبلزش أاههعرلعلتإلصدارأأاألطراؼأاهدكؿلد كأأاهعمدأفأأإهىأكدعلرأةدل
هىأ أاههطنلؽأشكضعفلاأأ هلملأاهشدصكص أاهحمكؽأه شلعأاألفرادأششلر  أفكضشلأنهاشلفأاالههزاـكا 

أاهرأمأاه لل يأأكأاهدللد أأكأاههغ أأكأاه دسأأكأاههكفأن نبأأكلفأ كا أهشللزأأمأدكفأفلاأاهكاردة
أ.(2)غلرةلأأكأاهكالدةأصف أأكأاهشهكل أن نبأأكأاال هشل يأأكأاهمكشيأاألصؿأأكأغلرم أأك

أذهؾأننعلد أهلسىأزشفأحهأقهلبلنأأملفل كاه أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاالةهشلـأكلفأكقد
كشلأأكاه لل ل أاهشددل أاهحمكؽأ هىأشدصن أكاهدكؿأاهدلسأاةهشلشلتأنؤرةأكلدتأقرلبأكقتأأداأإهى

شفأأاهدكعأةذاأأةشل أهلؤكدأإالأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمدأش ي أكلف
أاهشهحدةأاألشـأفيأاأل ضل أدكؿأ ددأهزالدأ لفأإفاإلدأحمكؽأنكلف أاهفعهيأاههشهعألمدؼأاهحمكؽ

أهركزأشلأغلهنلنأأاال همبلؿأاهحدل  أاهدكؿأأفأاالهفلقل  أكشلأةذمأفيأاهكاردةأاهحمكؽأعشكهل أإهىأأدل
أ.(3)طشكحلتأاقهصلدل أ هىأهدطكمأاههيأاهحمكؽأ هىأاةهشلشمل

أكاههيأةذاأاهعمدأشضشكفنأأحلطتأاههيأاهنلرزةأاهشبلحظلتأنعضأإهىأاإلعلرةأكةدلألدنغيأهدل
أ:اههلهل أاهدملطأننعضأهه لصملألشكف

هدلكؿأأأداأإالأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽألهعهؽأاهعمدأأفأشفأاهرغـأ هى .1
أاهحمكؽأشفألعهنرأاهذمأاهشصلرأهمرلرأحؽأأةشملأكشفأاهعلش  أاه لل ل أاهحمكؽأنعض

أكأ لز أاهشعديأاهنهدأهمكادلفأكفملنأأشلر هاشأعرلط أاإلضرابأحؽأاهعمدأشدحأاهعلش  أككذهؾ
أاهحؽأةذاأششلر  أاهحككشل أاإلداراتأشكظفيأأكأاهعرط أر لؿأأكأاهمكاتأاهش هح أألفراد
أدفسأاهظركؼأكهحت أاههظلةرأشدعأأداألعديأاهنهدأهمكادلفأكفملنأأاهحؽأةذاأهعهلؽأإفأإال 

أفغلهنل  أاهمكاتأفراأشفأهشكاطدلملأاهحؽأةذاأهشدحأاهدكؿأكاإلضراب  أكاهعرط أاهش هح أد

                                                             

أ)أ(1) أاهشكاد أ13را ع أ14  أه د أ15  أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أشف )
أ.1966

أ.1966 أكاال هشل ل أكاه ملفل أه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل2را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.4اإلد لفأ)ص هحمكؽ 1966 رللض أاهعمدلفأاهدكهللفأ(3)
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أنعركطأكهكدمل أاه هشيأاههظلةرأحؽألككفأأفأاهشفركضأشفأفكلفأ  هلملأهمضيأهملدةل
أ.(1)شدهاأكدكفأهحدلدأقلكدأندكف

اه لص أأاالقهصلدل أنلهحمكؽأأقرأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمدأإف .2
أاالقهصلدمأاالضطملدأشفأاإلد لفأهحشلل أل اآلهألضعأهـأأٌداأإالأ كش هشعأكفردأهئلد لف

 .(2)أاهكنرلأكاهعركلتأاهدكؿأاهذمأهشلر ا

أاهدكه أك هىأ لبلئشاأاهذمأاهعشؿأل هلرع صأأفأأكأفأهكؿأاهعشؿأحؽأ هىأاهعمددصأ .3
أحلفأفيأههع صأاهعشؿأهكفرأنافأاهدكه أ هىأاههزاشلنأأهـألضعأكهكداأاهحؽ أةذاأهصكفأأف
 .(3)ههع صأاهعشؿأنهكفلرأهههـزأاهدكؿأاهغرنل  أكنعضأاالعهراكل أاهدكؿأأف

 هىأأكا نلنأأهلسأكهكداأاهع ص أناألهشهعأحؽأفإداأاال هشل ي أههضشلفأنلهد ن أكذهؾأ .4
أحشلل أهغهبأكاهدلشمراطل  أاهمكشيأاألشفأشعأاإلد لفأحمكؽأضعلريأهىأأحلؿأكفيأ اهدكه 

أههدكه ألشكفأكنذهؾأاهعمدأفيأاهكاردةأاهحمكؽأاهدلشمراطيأ هىأاهدظلـأكصللد أاألشفأاهمكشي
أكؿأأف أكاهدظلـأاهمكشيأاألشفأش لسأنذرلع أاهفرد أنملألهشهعأاههيأاهحمكؽأهدهمؾ

 .(4)اهدلشمراطي
أدكفأأمأكاهشراةملف أاألطفلؿأهصلهحأ لص أكش ل دةأحشلل أهدانلرأاه لذأاهعمدأأهـزأهمد .5

أاهغربأفيأاألطفلؿأشفأفك لرأند بأاههشهعأاهطفؿأحؽأ هىأهـألك بأاهعمدأأفأإال أهشللز
أن نبأاال هراؼأاآلنل ألرفض أشلأكةذاأعر ل  أغلرأأشاأشعأاهر ؿأنلفأاهعبلق أأفأنمـ
أ.(5)د بأندكفأأغهنلهمـأإفأإذأاهغرنل أاهدكؿأاهعر للفأفيأغلرأهؤلطفلؿأشعلكؿأ هؽ

ثانيان: مدل تكافؽ القانكف األساسي الفمسطيني مع مضمكف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 
 قتصادية كاالجتماعية كالثقافيةاال

أاهحمكؽأ هىأههدصأشداأاه لديأاهنلبأاهفه طلديأاأل ل يأاهملدكفأأفردكشلأ نؽأكذكردلأفمدأ
أاهحمكؽأةذمأششلر  أهمـأهكفؿأاههيأكاهضشلدلتأاهفه طلدللفأنملألهشهعأاههيأاهعلش أكاهحرللت
شفأةذمأأهش شك  أاهنلح  أهطرؽكهأاالحهراـ أككا ن أشهزش أاهحمكؽأةذمأأفأ هىأكأكد أكاهحرللت

أاهحمكؽأ هىأاهدحكأاههلهي:
                                                             

أ(.72 أ71دكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)صاه زر ي أاهمل(1)
أ.72 أصاه لنؽأاهشر عأ(2)
أ.(73صأ)أاه زر ي أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لف(3)
 .73 أصاه لنؽاهشر عأأ(4)
أ.74اهشر عأدف ا أص(5)
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 شركط عمؿ عادلة كفؽ الحؽ في العمؿ  .1
اه هط أأاطفأفيأاهعشؿأكةكأكا بأكه عىدصأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأ هىأحؽأكؿأشكأ

حؽأكؿأشكاطفأ هىأ2000 (أه د 7اهعشؿأاهفه طلديأرقـأ)أأكدأقلدكفكذهؾأ أاهفه طلدل أههحملما
أ.(1) هىأأ لسأقل دةأهكلفؤأاهفرصأكأأدكفأهشللز أشؿفيأاهع

كد لأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأإهىأهدظلـأ بلقلتأاهعشؿأنشلألكفؿأاهعداه أهه شلع أكلكفرأ
أإ را اتأ أاهفه طلدي أاهعشؿ أقلدكف أهدلكؿ أككذهؾ أكاال هشل ل   أاهصحل  أكاهر لل  أاألشف ههعشلؿ

أ.(2)رأاهكقلل أكاه بلش أههحفلظأ هىأ بلشهمـاه بلش أاهشمدل أنعكؿألكفؿأههعلشهلفأهدانل
أالحؽ في االضرا أ.2

(أشفأاهملدكفأاأل ل يأ25اهشلدةأ)ندصأأفيأاالضراباهملدكفأاهفه طلديأحؽأاهعشلؿأأأ لز
أ فأاهفه طلدي أاهدفلع أ نلؿ أفي أههعشلؿ أشكفكؿ أحؽ أاهفه طلدي أاهعشؿ أقلدكف أكا هنرم أكشل  
أ.(3)شصلهحمـ

 يالحؽ في الضماف االجتماع.3

ؿأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأر لل أأ رأاهعمدا أكاه رحىأكاهشهضررلفأكاهشعلقلفأكهكفؿأفك
أاه هط أ دشلتأاه أكاههاشلفأاال هشل ي همـ أكاهصح  أ دشلتأأهعهلـ أقلدكفأههدظلـ أإهىأهدظلـ كد ل

أ.أ(4)اههاشلفأاال هشل يأكاهع زأكاهعل ك  
 الحؽ في التعميـ .4

أاهشرحه أدملل أحهىألنأهزاشلا هنرمأإكأأشكاطف أهكؿلديأحؽأاههعهلـأ ل يأاهفه طكفؿأاهملدكفأاأل
أاهكطدل أاه هط أهعرؼكأأ اهعلش أكاهشؤ  لتأكاهشعلةدأاهشدارسأفيألنأكش لدلأ األقؿأ هىأاأل ل ل 

أش هكامأرفعأ هىأكهعشؿأكشؤ  لهاأشراحهاأ شلعأفيأكهاأاههعهلـأ هى أككذهؾ أاهملدكفألكفؿ 
أ.(5)اهعهشيأاهنحثأكشراكزأاهعهللأدكاهشعلةأاه لشعلتأا همبلهل 

                                                             

(أشفأقلدكفأاهعشؿأ2اهشلدةأ)كأكهعدلبلها.أأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ1/25را عأاهشلدةأ)أ(1)
أـ.2000(أه د أ7اهفه طلديأرقـأ)

شفأقلدكفأاهعشؿأ(أ90اهشلدةأ)كأأ.كهعدلبلهاأـ2003أه د أاهفه طلديأاأل ل يأاهملدكفأشف(أ2/25)أاهشلدةرا عأأ(2)
أ.ـ2000أ(أه د 7اهفه طلديأرقـأ)

أ.ـ2000(أه د أ7(أشفأقلدكفأاهعشؿأاهفه طلديأرقـأ)6را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ.كهعدلبلهاأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ22را عأاهشلدةأ)أ(4)
أكهعدلبلهاأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ24را عأاهشلدةأ)أ(5)
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 الحؽ في الرعاية الصحية .5

دشلأأعلرأإهىأ حمكؽأاهصحل ههـألهطرؽأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه  دـأ كازأا را أأمأأكا 
أههفحصأاهطنيأاكأ أكالأل كزأإ ضلعأأمأفرد أقلدكديأش نؽ  أدكفأرضل  أأكأ هشل  أطنل  ه رن 

أاهدصأالألرقىأإهىأأشلأدصتأ هلاأاهشلدةأ(1)هملدكفههعبلجأاكأهعشهل أ راحل أإالأنشك بأا  أكةذا
 هىأاهشعرعأاهفه طلديأهدارؾأكأأقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  (أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاال12)

أأحكلـأاهعمد.ألكا ـةذاأاهدمصأفيأشعركعأاهد هكرأاهشمنؿأنعكؿأ
 لحؽ في تككيف األسرة كرعاية االمكمةا .6

أكهؤلطفلؿأكطدي أكا بأكاهطفكه أاألشكش أر لل أه طلديأ هى:أف يأاهفدصأاهملدكفأاأل ل
أنلهمللـأهمـأل شحأكالأكلفأغرضأألمأل هغهكاأالأأفأ-2.أاهعلشه أكاهر لل أاهحشلل أ-1":أفيأاهحؽ
.أاهمل ل أكاهشعلشه أاإللذا أشفأاهحشلل أ-3.أنهعهلشمـأأكأنصحهمـأأكأن بلشهمػـأضررانأألهحؽأنعشؿ

أإذاألفصهكاأأفأ-5.أأذكلمـأقنؿأشفأاهمل لهلفأكاهشعلشه أههضربأاألطفلؿأهعرلضأفاهملدكأألحـرأ-4
أشعأكههدل بأإصبلحمـأه همدؼأنطرلم ألعلشهكاأكأفأاهنلهغلفأ فأههحرل أ لهن أنعمكن أ هلمـأحكـ

أ.(2)أ شلرةـ"
 في مستكل معيشي مالئـ الحؽ  .7

أ أاهملدكف أاهفه طلديأاهحؽأفيأاه كفكفؿ أقلؿاأل ل ي أحلف أحؽأهكؿأأ  أاهشبلئـ أاه كف أف
فأهـألهطرؽأفيأأمأشلدةأ أهك(3)شكاطفأكأفأاه هط أاهفه طلدل أه عىأههكفلرأش كفأهشفأالأشاكلأها

هىأحؽأاهشكاطفأفيأاهحصكؿأ هىأاهغذا أاهشدل ب أك هىأاه هط أاهفه طلدل أأفأهعشؿأشفأشكادمأإ
رل يأههحملؽأةذاأاهحؽأكفؽأشلأه شحأ هىأهكفلرمأكفملنأهمدراهملأكشكاردةلأكاه لرأدحكأاإل شلؿأاههد

أناأشكاردةل.
 الحؽ في الثقافة  .8

كةذاألعهنرأدمصأكنلرأنحؽأأ اهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأاههطرؽأإهىأاهحمكؽأاه ملفل أغفؿأ
أاأل ل أكاهمكل اهملدكف أاهع صل  أألةشل  أدظران أأ ي أاهملدكفأاه ملفل  ألهكافؽ أهـ أكنلههلهي أاألشـ نلف

                                                             

أكهعدلبلها.أـ2003اهفه طلديأه د أ(أشفأاهملدكفأاأل ل يأ16را عأاهشلدةأ)أ(1)
 .كهعدلبلهاأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ29را عأاهشلدةأ)أ(2)
أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ23را عأاهشلدةأ)أ(3)
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أاهفه طلدي أأاأل ل ي أاهشلدة أ هلا أدصت أشل أاالقهصلدل أأ(15)شع أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد شف
أاهدمصأفيأشعركعأاهد هكرأاهشمنؿ.أكاال هشل ل أكاه ملفل  أك هىأاهشعرعأاهفه طلديأا هدراؾأةذا

فيأأدحكأهضشلفأنعضأاهحمكؽأاال هشل ل أكاالقهصلدل أاه اأاهفه طلديأاهشعرعأدرلأأفكأ
اهحدل   أحلثأأضفىأ هلملأقكةأكحشلل أأاهد لهلرأغلهنل أادهم هاأنشلأل أكةذاأهشعلنأ"األ ل يأاهملدكف"

أكأ أاهشعرعأدف ا  أاهحمكؽأفيحهىأشفأشكا م  أاهدصأ هىأةذم أهـ أفعهىأأطلهشل اهملدكفأاأل ل ي
اه هطلتأاحهراشملأكهدفلذةلأكحشللهمل أهكفأةذمأاهدصكصأهـأهرؽأإهىأشلأهضشداأاهعمدأشفأشعلللرأ

دد كأاهشعرعأاهفه طلديأأردةأفلا أك هلاأكشلأ نؽأأفأذكردلهحمكؽأاهكاالزش أهكفله أكؿأحؽأشفأا
 إهىأهدارؾأةذاأاهدمصأكاهدصأ هلاأفيأشعركعأاهد هكرأاهشمنؿ.

 الناشئة عف العيد الفرع الثاني: الطبيعة القانكنية لاللتزامات

أذهه أنافأاهعمدأةذاأفيأطرؼأدكه أكؿأههعمدأاأل رل أاالد لفأحمكؽأالهفلقللتأ بلفنل
أكاههمدي أاالقهصلدمأاهصعلدلفأ هىأ لشلأكالأاهدكهللف أكاههعلكفأاهش ل دةأطرلؽأك فأنشفردةل
أشلأشكاردةلأناأه شحأشلأكناقصى أنلهحمكؽأاهفعهيأاههدرجأهضشلفأ طكاتأشفألهـزأاهشهلح  
أنلراههداأا هشلدأ نلؿأك صكصلنأأاهشدل ن  أاه ُّنؿأ شلعأذهؾأاهىأ لهك أاهعمد أةذاأفيأنملأاهشعهرؼ
أ.(1)اههعرلعل 

أاهدلشل أنلهدكؿألدفعأاهذمأةكأاهعملب أ لل  أا هشلدأشفأندالنأأاهش ل دةأهمدلـأ لعأ لل اهنأفإ
أهدرل ل أاالههزاشلتأةذمأأفأكاهدار لفأاهش هصلفأهدلأفله لئدأ إهلاأكاالدضشلـأاهعمدأهصدلؽأإهى

أفيأاهدكؿأشفأاهعدلدأ فلؽإأهكفأاهدكؿ أنشكاردأرةفأاهعمدأفيأاهشكفكه أاهحمكؽأهطنلؽأكأفأاههطنلؽ 
أكهلسأاه لل ل أرادةاإلأفمدافأشردمأكلشه أنصكرةأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأ شلؿإ

أ.اهدكؿأألدمأنلفأاهبلزش أاهشكاردأهكافرأ دـ

أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأفيأاألطراؼأاهدكؿأكلةؿأ هىأاهكاقع أاالههزاشلتكصؼأهيأكأ
أغلل  أالأنهحملؽأ دلل أننذؿأاههزاشلتأأكأهدرل ل أاههزاشلتأنادملأكاه ملفل أ هشل ل االقهصلدل أكاال

أههحمكؽأاإل شلؿأاههدرل يأأمأاهدكع أةذاأشفأاههزاشلتألرهبأاأل لسأفيأاهعمدأألفأصحلحأكةذا
أكنلرزةأاهفكرةأكاضح أةذمأندتأحلثأ (2)ههدكؿأاهشهلح أههشكاردأنلهدظرأاهعمدأةذاأفيأنملأاهشعهرؼ
أاهعمدأةذاأفيأدكه أطرؼأكؿأههعمد:أ"كاههيأ ل أفلملأفيأاهشلدةأاه لدل أشدا أف اأدأاهعمدأفيأههعللف
أاالقهصلدمأ هىأاهصعلدلفأ لشلأكالأاهدكهللف أكاههعلكفأاهش ل دةأطرلؽأك فأنشفردةلأهه ذأناف

                                                             

أ.ـ1966ل أه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملف2را عأاهشلدةأ)أ(1)
 .(135 134صاالد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن ) هكاف:أشحشد أكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأأ(2)
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أهضشلفأشفألهـزأشلأاهشهلح  أشكاردةلأناأه شحأشلأكناقصىأكاههمدي  أعهياهفأاههشهعأ طكات
أك صكصلنأأاهشدل ن  أ شلعأاه نؿأذهؾأإهىأ لهك أاهعمد أةذاأفيأنملأاهشعهرؼأنلهحمكؽأاههدرل ي

أ".هعرلعل أهدانلرأا هشلدأ نلؿ

أهدل أاهعمدأفيأاهكاردةأههحمكؽأاههدرل يأاإل شلؿأ هىأصراح نأأهدصأاهشلدةأةذمأأفأكلهنلف
أاههزاشلتأاهشلدةأةذمأنشك بأاهعمدأفيأاألطراؼأاهدكؿأاههزاشلتأكأفأههدكؿ أاهشهلح أنلهدظرأههشكارد

أنراشجأأةداؼأنكضعألكهفيأنؿأفكران أهدفلذةلألهطهبأالأقلدكدل  أاهدكؿأه عىأأفأاهشمنكؿأشفأأك
أشطهم  أنصكرةأكهملأاهعمدأأحكلـألدطنؽأ هىأالأاهمكؿأةذاأفإفأذهؾأكشعأهدرل لل نأأهنهكغملأاألطراؼ
أذهؾأ هىأكش لؿأألضلن أغلل أنهحملؽأأكأاههزاشلتأمفكرأأأ رأذاتأآ رأدكعأشفأاههزاشلتألرهبأفلهعمد
أاه لدل أاهشلدة أاألفرادأنهشكلفأاهعمدأفيأاهدكؿأاألطراؼأاههزاـأأفأ هىأهدصأاههيأاه لدل أفيأفمرهمل
أاألطراؼأاههزاـأككذهؾأ (1)هشللزأدكفأاهحمكؽأنمذمأاههشهعأشف أاهشهعهم أاهحمكؽأنلحهراـأاهدكؿ

أشفأاقهصلدل أشكاردأهكفلرأإ شلهملألهطهبأالأاهحمكؽأفكؿأةذمألمل هأاهشدصكصأاهدملنل أنلهحرللت
أششلر  أهعرقه أاههد ؿأ دـأأ ل ملأاهحشلل أفيأاههزاشلتأ لهؽأاهدكؿأ هىأهرهبأكةيأاهدكؿ أ لدب
أ.(2)اهدملنل أهحمكقمـأاألفراد

أشفأدلئمـأنأشدارسأا هللرأفيأنحرل أاآلنل أاهشهعهؽأفيأاهفمرةأاه له  أشدملأ(13)أاهشلدةأكذهؾ
أإهىأاهشؤدل أاهعكائؽأكضعأ فأنلالشهدلعأةدلأفلهدكؿأشهزش أ (3)اهدكه أقنؿأشفأاهشؤ   أههؾأغلر

أ.(4)اهحؽأةذاأششلر  أشفأاآلنل أشدعأأكأحرشلف

أنمل أاهشعهرؼأههحمكؽأاهكلشؿأاههحملؽألهش ؿأفيأاهعمدةذاأأفيأاألطراؼأاهدكؿأاههزاـأكدرلأأف
أاهدكؿأفكأ اهحمكؽأ هىأأرضأاهكاقع أأهمذمأاهكلشؿأاههحملؽأاهلملأكصؿأاههيأنلهدر  أملسليأأاههزاـ

أاه لذةلأاه طكاتأنعددأفمطأكهلس أاهدكه  أفيألهحمكؽفأ اهشطهكبأشف أ هىأهدطكمأاهعمدأاهكاردة
أهدفذةلأك مكدأنراشج ططأهدشكل أكأأ نرأهحملماألهـأ ركاآلأفكرمأطلنعأذكأنعضملأقلدكدل  أاههزاشلت
أاهدكه .

                                                             

أ(.18قطراف أدهلؿأاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أ)صأ(1)
أ(.137كاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن )صأ  هكاف:أشحشدأ(2)
أ.(136ص)كاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن أأ هكاف:أشحشد (3)
قهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أاهشك ى أدطلؽأاههزاشلتأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالأ(4)
أ(.162صأ)
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 المطم  الثاني
 كاالجتماعية االقتصادية بالحقكؽ الخاص الدكلي بالعيد الممحؽ االختيارم لبركتكككؿا

 (1)كالثقافية

أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأنلهعمدأاهشهحؽأاال هللرمأاهنركهكككؿأإف
أ ف أ نلرة أأاهفلؽأدكهيأكاه ملفل  أاه ملفل كأأكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأادهملكلتأهضحلللليهلح

أكلدكفأشفأاهعلعرأفيأاهشهحدةأهؤلشـأاهعلش أاه شعل اهش هكلأاهدكهي أكا هشدهاأأ هىأاهعكلكلأهمدلـ
أ.(2)2013أشللك/أللرأفيأاههدفلذأحلزأاهنركهكككؿأكد ؿأ2008أدل شنر/األكؿ

أأصنحف أاه ملفل أأكأاال هشل ل أأكأاالقهصلدل أحمكقمـأادهيًمكتأاالع لصأاهذلفأنإشكلفأمد
أ هىأصٌدقتأاههيأاهدكؿأنلفأشفأدكهمـأكلدتأحلؿأفيأاهدكهي أاهش هكلأ هىأاهعداه أإهىأكلـاالحه

أهعٌذرأ هلمـأاالحهكلـأإذاههعمد أأاال هللرمأاهنركهكككؿ أليشكدمـأدكهمـ أشحلكـأفيأاهمضل أإهىأشل
 أ(3)اهشهحدةأشـهؤلأاههلنع أكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاهشعدل أاهه د أإهىأاهعككلأهمدلـ

أأفأ أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أفي أطرؼ أدكه  أكؿ ك هى
أ.(4)اهنركهكككؿأ هلاأدصهشلألألكفمنأأفلملأكاهدظرأاهنبلغلتأههمىأفيهعهرؼأنل هصلصأاهه د 

أاال هشل ل كأأاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأنلهعمدأاهشهحؽأاال هللرمأاهنركهكككؿأليعد
أإأاهد كةأش لؿأفيأقكل أأداةأكاه ملفل  ألد ـكاهشدافع   أفيأدصلؼاإلأهحملؽأك كبأاهنركهكككؿأذ
لأاألكهىأنلهدر  أاهشدعاأنهدأفيأكذهؾأكلف أاهحمكؽأهطلؿأاههيأدهملكلتاالأحلالت أ هىأكألضن

أشفأهيشكدمـأاةاهنركهكككؿأاهشدافعلفأ فأحمكؽأاالد لفأأدأاالقهضل  أكلشدحأ ددأاهدكهيأاهش هكل
أاهمكادلفأإهىأنلإلضلف أننهدادمـ أاه لصأاهمضلئيأاهدظلـأ هىأاههح لدلتأإد لؿأنله لمأاهدفع

أ.كاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأهضشفأاههيأكاه لل لت

أاهدكهيأاهعمدأالدهملكلتأضحلللأأدمـألز شكفأاهذلفأاألفرادأش شك لتأأكأاألفرادأكل هطلع
أادهصلؼأ نؿأ هىأاهع كرأ هلمـأهعذرأكاهذلفأكاه ملفل  أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لص
أ فأنلهدللن أاهعكلكلأرفعأ له  أأطراؼأه هطلعأذهؾأإهىأنلإلضلف  أعككلأهمدلـأنهدادمـأفيأفعله 

                                                             

لط أاههصدلملتأ هىأاهنركهكككؿأاال هللرمأ رأ(أدكه .أرا ع:أ22نهغأ ددأاهدكؿأاألطراؼأفيأةذاأاهنركهكككؿأ)أ(1)
أ.اهشفكضأاه لشيأ) هىأاإلدهردت(أشكهبأاهشهحؽأنلهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أشكقع

أ يأ) هىأاالدهردت(.شكهبأاهشفكضأاه لششكقعأأ(2)
أـ.1985أللر/شللكأأ28خأاهشؤرأأ1985/17أيدعئتأاهه د أنشك بأقرارأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأأ(3)
أ(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 1را عأاهشلدةأ)أ(4)
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أأ هىأاهحصكؿأنعدأاألفرادأش شك لتأأكأاألفرادأةؤال  أشكافمهمـ  أحلؿأفيأشكافمهمـأغلرأشفأك
أ.(1) دمـأنلهدللن أهصرفاأهنرلرأاهعككلأمدـشأا هطلع

أاهعكلكلأكا  را أاهعكلكلأنلهد ن أهؤلفراد أإ را :أإ را اتأكةيأ بل  أ هىألدصأاهنركهكككؿكأ
أكا  را اهدكؿأنلف أاهفصؿأأ  أفي أاإل را اتأنلههفصلؿ أةذم أاهحدلثأ ف أاهنلح   أك هحلؿ اههحرم 

أاههطرؽ أ دد أهطنلؽألأاه لدي أ هى أاهرقلن  أاهه د أأكدعرأهللت أنمل أهضطهع أكاههي أاهعمد أةذا ندكد
أ.اهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 

                                                             

أ(أشفأاهنرهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 2را عأاهشلدةأ)أ(1)



أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

 كؿالفصؿ األ 
ثار الدكلية النضماـ فمسطيف لمعيديف اآل

 الدكلييف لحقكؽ االنساف
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
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 كؿالفصؿ األ 
 فثار الدكلية النضماـ فمسطيف لمعيديف الدكلييف لحقكؽ االنسااآل

أ أاهشراقنلفإف أدظلـ أاهشهحدةأ(1)هطكر أاالشـ أشدظش  أنصف أأكاهذمألشدحأ دا ؿ نعضأاهدكؿ
أاأل أغلر أاهدكؿ أشعلرك  أهعد أنحلث أاهشراقنلف أفي أطنلعل أأ ضل  أدهل   أكشراقنلف أاهشدظش   شلؿ

أشدظش  أاهشدظش  أاهشل لؽأفيأ عؿ أأهفه ف  أهش لطن  أطنلعل  أكدهل   أههدكؿأأ لهشل   أاهشل لؽ حكلـ
شراقبأفيأاالشـأاهشهحدة أأدكه فأهشدحأاهدكؿأصف أأههشدظش أ أإذأل كزأ ضل أنلهشدظش غلرأاال

قبلألك دأشفأاهدلحل أاهملدكدل أشلألشدعأشدحمل أكاهدكؿأاههيأههشهعأنصف أشراقبأةيأدكه أاهفلهلكلفأ
أ.(2)2012كهنعهملأدكه أفه طلفأ

  أفلهدكه أناأاهدكؿأاال ضلأكلهشهعأاهشراقنكفأننعضأاهحمكؽأكهكدملأالأهه لكلأشعأشلأههشهع
شـأاهشهحدةأنعكؿأ لـ أكادشلأهعلرؾأفمطأفيأا هشل لتأاه شعل أ شلؿأاألأاهشراقبأالأهعلرؾأفيأ

أ.(3)هحتأر للهمل أكالأههشهعأنحؽأاههصكلتأدكاهشؤهشراتأاههيأهدعمأ كأ مزهملأاهرئل   أاهعلش 

ملأفيأحلؿأأصنحتأرهبأآ لرانأنحملكأشلأ كا أدكهل أاكأ دلئل أأ(4)االدضشلـأالهفلقل أهمـكلحؽأ
أ أاألطراؼضشف أاهدكؿ أحمكقل أهككف أأف أإشل أاآل لر أكةذم أ  أطرفلنأههدكه  أ هىأككدمل أندل  ششلر همل
أاشلتأنحؽأاهدكه أ هلملأاهكفل أنمل.اههزأشلأهككفأكا أأ نلالهفلقل 

أ

أ

                                                             

حدةأههدكؿأغلرأاأل ضل أفيأاألشـأاهشهحدة أكهكدملأأ ضل أفيأاهككلالتأاهشه صص أأفألهلحأشل لؽأاألشـأاهشهأ(1)
أنلهششلر  أ لـأ أدعا دشل أاهشل لؽأكا  أاهشركزأهـألدصأ هلا أهدلأاهشدظش  أكةذا أههحصكؿأ هىأشركزأدائـ همدـأطهنلن

دلأاألشـأاهشهحدة.أرا ع:أدصر أ ددشلأكافؽأاألشلفأاهعلـأآدذاؾأ هىأهعلفأاهحككش أاه كل رل أشراقنلنأدائشلنأهأ6419
أ(.7هنعلتأشصلدق أدكه أفه طلفأ هىأاهفلقل أاهمضل أ هىأكلف أأعكلؿأاههشللزأضدأاهشرأةأ)ص

أ(.245اهفهبلكم أاهشدظشلتأاهدكهل أاهعلهشل أكاالقهلشل أ)صأ(2)
 دت(. أشكقعأاألشـأاهشهحدةأ) هىأاالدهرأكؿأاال ضل  أاهشراقنكفأاهدائشكفاه شعل أاهعلش  أاهدأ(3)
.أقلـأ2012دكفشنرأأ29نعدأحصكؿأفه طلفأ هىأصف أدكه أشراقبأغلرأ ضكأفيأاألشـأاهشهحدة أنهلرلخأأ(4)

لتأاالدضشلـأنهمدلـأاهعدلدأشفأطهنأ2014أنرلؿأأ2اهرئلسأاهفه طلديأشفأ بلؿأكزارةأاه لر ل أاهفه طلدل أنهلرلخأ
أاهدكهل  أضإأهبلهفلقللت أكشف أاهشهحدة  أهؤلشـ أاهعلـ أاألشلف أاهعمدلفأهى أفه طلف أهمل أادضشت أاههي أاالهفلقللت شدمل

أ أهلرلخ أشف أند ان أناحكلشمل أكاصنحتأشهزش  أاالد لف أنحمكؽ أاه لصلف أأ1اهدكهللف أشؤ   أـ2014لكهلك أرا ع: .
 .(6اهضشلرأهحمكؽأاإلد لف أهنعلتأادضشلـأفه طلفأههعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاإلد لفأ)ص
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 لى ىذا الفصؿ عمى النحك اآلتي:إكستتطرؽ الباحثة 

أهن أ هىأادضشلشملأههعمدلفأاهدكهللف.كؿ:أحمكؽأفه طلفأاهشهرأاهشنحثأاأل

أ.اهدكهللفأاهشنحثأاه لدي:أاههزاشلتأفه طلفأاهشهرهن أ هىأاالدضشلـأههعمدلف

 

 كؿاأل  المبحث
 الخاصيف بحقكؽ االنساف الدكلييف لمعيديف انضماميا عمى المترتبة فمسطيف حقكؽ

أهغللر أكلف)أكللفأشفأاهشهحدةأاألشـأفيأفه طلفأا ـأإف أأحلث أقنؿ هلرلخأفلشل
أدكه أإهى(أاهعلش أاه شعل أفيأدائـأشراقبأ ضكأصف شدظش أاههحرلرأاهفه طلدل هأ29/11/2012

أدا ؿأكةكأشراقب أنصف أ ضك أهمل أأحدأفه طلفأنشك ناأأصنحتأاهشهحدة أاألشـأةلئ أهرقل 
أاألع لصأنافأكاضحلأكلككفأاهدكؿ أنلفأفلشلأاهعبلق ألدظـأاهذمأاهدكهيأاهملدكفأأع لص
أهمـأدظشهملأاههيأنلهكا نلتألههزشكفأكأنلهحمكؽ ألهشهعكفأاههذلفأكةـأاهدكؿ أةـأناأفاهش لطنل

اهشنحثأإهىأحمكؽأفه طلفأاهشهرهن أ هىأادضشلشملأأةذاههطرؽأاهنلح  أفيأكأأ اهدكهيأاهملدكفأقكا د
أ هىأاهدحكأاآلهي:أشفأ بلؿأشطهنلفههعمدلفأاهدكهللفأ

 األكؿ المطم 
 الدكلييف لمعيديف التابعةالمجاف  انتخا  في المشاركة

.أاهحككشل أاهمراراتأ هىأاهها لرأ بلهملأشفأهؤلفرادألشكفأكأ ل ل أةلش أك له أاههصكلتألعد
أ كا أأاهشده ن أاهملئلتأفيأههش لهاأاهشرعحلفأأحدأنل هللرأاهفردأقللـأةكأكاههصكلت أكلدت أللن

أاههيألتأأكأغلرةلأشفأاهشؤ  لت اده لنلتأههدملنأحهىأهعرلعل أأكأرئل ل أأكأاده لنلتأنهدللتأأك
أ.اهمراراتأاه لذأشدلصبأنعضأفيأأكأاهمكادلفأإ دادأههكهى

أهعدأاهنهدللتأش هكلأ هىهيأهككفأهههؾأاأأكأاهشحهل أاالده لنلتأأفأنلالدهنلمأاه دلرأكشف
 هىأأشلأأ ةذاأ هىأصعلدأاهفردأأ (1)اإلقهلشل أأكأاهكطدل أنلهملئلتأاهشهعهم أاالده لنلتأأةشل أنذات

أأفأأ هىأا هنلرأ هىأصعلدأاهملئلتأاهدكهل أ أفإداأل رمأاده لنلتأنلفأاهدكؿلاهدكهاهشدظكش أصعلدأ
كلحؽأهملأاالده لنلتأكاهشعلرك أفيأاهعشهل أاالده لنل  أفدكه أفه طلفأفيأههؾأاهملئ أاهدكه أ ضكأ

أاالهفلقللت أةذم أشف أاهدكهل  أاالهفلقللت أشف أش شك   أإهى أادضشت أههحمكؽأأاهعمدأ:شؤ ران اهدكهي
لأه لفأ لص أشكهكؿأشدمأ اه لل ل أكاهشددل أكاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 

                                                             

أ) هىأاالدهردت(. لشع أشدل كدلأشكقعألت أشكهن أحمكؽأاإلد لف أدهلؿأدرا يأاهحؽأفيأاههصكأأ(1)
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أاهدكؿأاأل ضل أنلده لبأ اههزاـأأشدلأنشهلنع ةذمأاهه لفأأمـكإذأه أةذمأاهه لفأ ضل أحلثألمـك
أاألطراؼ أكأأاهدكؿ أاهكاردةأهطنلؽنحشلل  أأاهعمدلف أاهحمكؽ أكههدلكؿ أآهل أاهنلح   أاهشطهب أةذا في

أاده لنلتأةذمأاهه لف.

أاهدكؿأهمـكأاإلد لفأحمكؽأش لؿأفيأنلهكفل ةأهمـأشعمكدأش همهلفأ نرا أشفأشؤهف أه د أكؿف
أدصؼأاده لنلتأكهي رل أقلنه أههه دلدأ دكاتأأرنعشدهملأأ لنه أهفهراتأكاده لنمـأنه شلهمـأاألطراؼ
أأكؿأاأل ضل  أ دهلف  أاهشمل د أاإلد لفاهك دد أحمكؽ أهه د  أ هلمل أاالقهراع ألهـ أ شمل د (9)أهي

أ.(1)االقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أاهحمكؽأهه د أ(أشمل دأ9كذهؾأ)كأ

أشفأ ددانأأشعلةداتأنشك بأاهشدعاةأاهملئلتأأ ضل أل هكفيأأفأل بهىأأداأإه درأاإلعلرةأكأ
أ:(2)أاالعهراطلت

 .اهشعدل أاإلد لفأحمكؽأدةشعلةأفيأطرؼأدكه أشكاطديأشفأاهعضكألككفأأف .1

أاالقهصلدل أاهحمكؽأه د أنل ه دل )أاهشعدل أاهشعلةدةأفيأاألطراؼأاهدكؿأهده ناأأفأ .2
أ ددأكاال هشل يأاالقهصلدمأاهش هسأأ ضل ةلألده بأاههيأكاه ملفل  أكاال هشل ل 

أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأفيأاألطراؼأاهدكؿأقنؿأشفأه شلهمـ
 (.كاه ملفل أل كاال هشل 

أذمأاإلد لفأحمكؽأش لؿأفيأنلهكفل ةأهاأكشعمكدانأأرفلع أنا بلؽألهحهىأع صلنأألككفأأف .3
 .اهصه 

 .اهشعدل أاهه د أدكراتأهحضكرأنلدهظلـأشك كدانأألككفأأف .4

أكهههش لؿأاهعلدؿأاه غرافيأهههكزلعأاال هنلرأإلبل أكلدنغيأ اهع صل أنصفهاألعشؿأأف .5
أ.اه د لفأنلفأاهشهكازفأكهههش لؿأكدل اهملدأاهدظـأهش ههؼأاهشدل ب

أدطلؽأفيأشعلةداتأنشك بأاهشدعاةأاهملئلتأأ ضل أشرعحلفأكاده لبأه شل أ شهلهلأكهددرج
أاألطراؼأاهدكؿأكهمـكأ اإلد لفأهحمكؽأاهدكهل أاهشعلةداتأش ههؼأفيأاألطراؼأاهدكؿأا هصلص

أاهرصدأةلئلتأإهىأكلعلرأ ملشكاطدلأنلفأشفأاهشعلةداتأرصدأةلئلتأفيأههعضكل أشرعحلفأنه شل 

                                                             

أ.هبأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(اده لنلتأأ ضل أاهملئلتأاهشدعاةأنشك بأشعلةدات أشكقعأشكأ(1)
أاهشر عأاه لنؽأ(2)
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أفلملأههدظرأكهمدلشملأاهه شللتأةذمأنه شلعهؤلشـأاهشهحدةأأاهعلـأاألشلفأكلمـكأ ه لفأأدملأ هىأةذم
أ.(1)شعلةدةأكؿأفيأاألطراؼأاهدكؿأ شلعأإهى

أ األطراؼأاهدكؿأا هشل لتأأ دل أشعلةداتأنشك بأاهشدعاةأاهملئلتأأ ضل أكهككفأاده لنلت
أاهشده نكفأكاألع لصأ اه رمأنلالقهراعأاه نرا أكليده بأقلدكدللن أدصلنلنأأاألطراؼأاهدكؿأ ه لأكلعكؿ
أك هىأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأكحصهكاأه شلهمـأهشتأاهذلفأاألع لصأةـأاهش ههف أهه لف
أكةذاأحضركاأاهذلفأاألطراؼأاهدكؿأشش هيأأصكاتأأغهنل  أ شلعأنلفأشعهرؾأاإل را أكصكهكا 
أاههيأكاه ملفل  أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأه د أنل ه دل أشعلةداتأك بنشأاهشدعاةأاهملئلت
أههنللفأاإل را اتأفإفأذهؾ أإهىأكنلإلضلف أ كاال هشل يأاالقهصلدمأاهش هسأأ ضل ةلألده ب
أ.ه شلهمـأاهطرؼأههدكه ألشكفأاهذلفأاهشرعحلفأنعددألهعهؽأفلشل

أأ هملأشفأهعللداأهـأاههيأاهشدةأادهمل أ ددأشعلةدةأنشك بأشدعاةأةلئ أفيأ ضكأكالل أهدهمي
لعدأشنررانأأه دهاأشملـأأدا أفيأاهعضكأا هشرارأدكفألحكؿأآ رأ نبأأمأأكأاال همله أأكأاهكفلةأكأ

أ.(2)شعلةدةأنشك بأشدعاةأةلئ أفيأ ضكأهكالل أاهشنكرأهئلدمل 

 : انتخا  أعضاء المجنة المعنية بحقكؽ االنساف األكؿالفرع 

أاهدظلـأ أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأكرد أاالده لنلتأاهشهعهم أنملأاهدا هيأهه د  أفيأأأهل  ش هددان
أكةيأكلآلهي:أأـأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  لحكاهعركطأكاألذهؾأإهىأ

أهعللدمـأأاهعمد أفيأاألطراؼأاهدكؿأشكاطديأشفأع صلنأأ18أاهه د أأ ضل ألككف .1 لهـ
 .(3)ـأفيأشلدافأحمكؽأاالد لفهمأاهشعمكدأاهرفلع أاه همل أشدلقباهأذكمأشفنلالده لب أكةـأ

 أكلحؽأهكؿأدكه أطرؼأفيأاهعمدأأفأهرعحأاه رمأنلالقهراعأاهه د أأ ضل أاده لبألككفأ .2
أأ.(4)شفأنلفأشكاطدلملأع صلفأ هىأاألك ر أكل كزأهرعلحأاهع صأذاهاأأك رأشفأشرة

أفيأاهشده نلفأاهه د أأ ضل أ  ضكلأشدةأـ1977ألدللرأ/اه لديأكلدكفأ1أفيأهندأ .3
أاهلكـأفيأالحم أاده لنلتأفيأاهشده نلفأاهه د أأ ضل أ ضكل أشدةأكهندأأ األكؿأاالده لب

 .(5)شحهمـألحهكفأاهذلفأاهه د أأ ضل أ ضكل أشدةأادهمل أههلرلخأاههلهي
                                                             

أ.اده لنلتأأ ضل أاهملئلتأاهشدعاةأنشك بأشعلةدات أشكقعأشكهبأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(أ(1)
أاهشر عأاه لنؽ.أ(2)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أاه لل ل أه د أ28را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ29را عأاهشلدةأ)أ(4)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.12را عأاهشلدةأ)أ(5)
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أهؤلشـأاهعلـأاألشلفألك اأاهه د أهعضكل أاده لبأأمأشك دأشفأاألقؿأ هىأأعمرأأرنع أقنؿ .4
أشرعحلملأأ شل أهمدلـأإهىأفلملألد كةلأ طل أر له أاهعمدأفيأاألطراؼأاهدكؿأإهىأاهشهحدة
 .(1)أعمرأ بل  أغضكفأفيأاهه د أهعضكل 

أذكرأكشعأاألهفنلئيأنلههرهلبأاهشرعحلفأ شلعأأ شل أقلئش أاهشهحدةأهؤلشـأاهعلـأاألشلفألضع .5
أقنؿأاهعمدأفيأاألطراؼأاهدكؿأهىإأاهملئش أةذمأكلنهغأشدمـ أكبلأرعحتأاههيأاهطرؼأاهدكه 
 .(2)اده لبأكؿأشك دأشفأاألقؿأ هىأعمر

أ دكات .6 أأرنع أهشدة أاهه د  أاده لبأأ ضل  أكالل  أكليرا ى(3)هككف أهعضكل أاالده لبأفيأ 
 (4).اهرئل ل أاهملدكدل أكاهدظـأاهحضلراتأش ههؼأكهش لؿأ اه غرافيأاههكزلعأ داه أاهه د 

أاألشلفأشفأند كةأاهعمد أفيأاألطراؼأاهدكؿأهعمدمأهشلعا أفيأاهه د أأ ضل ألهـأاده لب .7
أاهدصلبألكهشؿأاهذمأاال هشلعأةذاأكفىأ اهشهحدةأاألشـأشمرأفيأاهشهحدة أهؤلشـأاهعلـ

أ أاالده لبأفيألفكزأ (5)اهعمدأةذاأفيأاألطراؼأاهدكؿأ ه يأشش هيأنحضكرأفلااهملدكدي
أك هىأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصهكاأاهذلفأاهشرعحكفأأكهئؾأاهه د أهعضكل 
 .(6)كاهشمهر لفأاهحلضرلفأاألطراؼأاهدكؿأشش هيأألصكاتأاهشطهم أاألغهنل 

أ:(7)كفيأحله أادمطلعأ ضكأأكأكفلةأأكأا همله أفلهنعأشلألهي .8

أاالضطبلعأ فأاآل رلف أأ ضلئملأرأمأنإ شلعأاهه د  أفيأ ضكأادمطعأإذا.أأ
أنإنبلغأاهه د أرئلسأمـكلأاهشؤقت أاهطلنعأذمأاهغللبأغلرأ نبأألمأنكظلئفا
أ.اهعضكأذهؾأشمعدأعغكرأحلدئذأاهعلـأاألشلفأفلعهفأنذهؾ أاهعلـأاألشلف

                                                             

 .ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 30/2عأاهشلدةأ)را أ(1)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ30/3را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ32/1را عأاهشلدةأ)أ(3)
 .ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ31ةأ)را عأاهشلدأ(4)
أأ(5) أكاهشددل  أاه لل ل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهعمد أاألطراؼأفي أاهدكؿ أ دد أاهدصلبأأ167لنهغ أكنلههلهيأفإف دكه  

أةك أاهه د  أاده لنلت أإل را  أاهبلـز أرا ع:أ112اهملدكدي أطرؼ. أههدكأأدكه  أكاه بل كف أاهرانع أاألطراؼأاال هشلع ؿ
أ.هردت(( أشكقعأشكهبأاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالد2014حزلرافأ/ألكدلكأ24)دلكلكرؾ أ

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ30/4را عأاهشلدةأ)أ(6)
(أشفأاهدظلـأ13).أكاهشلدةأـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ33را عأاهشلدةأ)أ(7)

أاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.
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أاألشلفأنإنبلغأفكرانأأاهه د أرئلسألمـكأاهه د  أفيأ ضكأا همله أأكأكفلةأحله أفي.بأ
أهلرلخأشفأانهدا أاهعضكأذهؾأشمعدأعغكرأحلدئذأاهعلـأاألشلفأفلعهفأنذهؾ أاهعلـ
أاهرئلسأنإ طلرأاهش هملؿأاهه د أ ضكأكلمـكأ ا هملههاأفلذدأهلرلخأشفأأكأكفلها
أأكالأكشنلعرة أكهلن نأأنل هملهها أاهعلـأاألشلفأأك أاه لذ أعغكرأإ بلفأإ را لهـ

أ.اإل طلرأةذاأههميأنعدأإالأاهعضكأذهؾأشمعد

أ(أكاههيأ نؽأذكرةل 33ههشلدةأ)أطنملنأأعغكرمأأ هفأشمعدأهعغؿأادهي بأاهه د أفيأ ضكأكؿ .9
أفيأشمعدمأعغرأاهذمأاهعضكأكالل أشدةأشفأهنمىأشلأادمضل أحهىأفلملأاهعضكل أملـشألهكهى
 .(1)اهشلدةأههؾأأحكلـأنشمهضىأاهه د 

أأكعضك أشملشاأهكهيأقنؿأاهه د  أأ ضل أشفأ ضكأكؿألمـكأ .10 أاهر شيأاههعمدنهبلكة
أشعدل اهأاهه د أفيأكعضكأكا نلهيأأؤدمأنافأر شللنأأأهعمد"أ:هه د أ هدل أ ه  أفيأاههلهي
 .(2)"اهضشلرأ هيٌأألشهلاأكنشلأندزاة أاإلد لفأنحمكؽ

أحله أكلدتأفيأذهؾ أكذهؾأ بلؼأاهه د أهمررأهـأشلأاه رم أنلالقهراعأاالده لنلتأهي رل .11
 .(3)كاحدأشرٌعحأ كلأهاألرعحأهـأشدصبأهعغؿأاالده لنلت

ي كاحد، فقد أما بالنسبة لمقكاعد المتبعة في االنتخابات الختيار عضك لشغؿ منص  انتخاب
 :(4)بحقكؽ االنساف تمؾ القكاعد عمى النحك اآلتي المعنية لمجنة الداخمي أكضح النظاـ

أاألكؿأاالقهراعأفيأشرعحأأمألحصؿأكهـأفمطأكاحدأ ضكأأكأكاحدأع صأاده لبأأيرلدأإذا .1
أأكنرأ هىأحصبلأاههذلفأفًأرعحلٍأاهشيأأ هىألمهصرأ لفأاقهراعألي رلأاهشطهكن  أاألغهنل أ هى
أ.األصكاتأشفأ دد

أاأل ضل أأصكاتأأغهنل ألهطهبأاألشرأككلفأحل ش أدهل  أ فأاه لديأاالقهراعأل فرأهـأإذا .2
.أاالده لبأعركطأفلاأههكفرأشرعحأألمأاههصكلتأفلاأل كزأ لهثأاقهراعألي رلأاهحلضرلف 

أفًأرعحلٍأاهشيأأ هىأاههلهيأاالقهراعألمصرأحل ش  أدهل  أ فأاه لهثأاالقهراعأل فرأهـأفإذا

                                                             

أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.15را عأاهشلدةأ)أ(1)
(أشفأاهدظلـأ16.أكاهشلدةأ)1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ38را عأاهشلدةأ)أ(2)

ألف.اهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد 
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف58را عأاهشلدةأ)أ(3)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.59را عأاهشلدةأ)أ(4)
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أهعلقبأشعأ را أكةهـأاه لهث أاالقهراعأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصبلأهذلفاه
أ. ضكأأكأع صأاده لبألهـأحهىأاالقهرا لت 

ؿأاه ه لف أأغهنل ألهطهبأاألشرأككلفأحل ش أدهل  أ فأاه لديأاالقهراعأل فرأهـأإذا .3 ألكاصى
أاه بل  أاالقهرا لتأيكفأ اهبلزش أاه ه لفأأغهنل أ هىأاهشرعحلفأأحدألحصؿأحهىأاالقهراع
أةذمأشفأ بل  أأي رلتأفإذا.أاالده لبأعركطأفلاأههكفرأشرعحأألمأاههصكلتأل كزأاههلهل  

أاههيأاه بل  أاالقهرا لتأهمصرأحل ش  أدهل  أ فأه فرأأفأدكفأاهشملدةأغلرأاالقهرا لت
أغلرأاقهراعأ لهثأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصبلأاههذلفأاهشرعحلفأ هىأههلمل
أاده لبألهـأحهىأ را أكةهـأشملدة أغلرأةذمأههيأاههيأاه بل  أاالقهرا لتأكهككفأشملد 

أ. ضكأأكأع ص
أ:(1)أك أكثر، فتككف عمى النحك اآلتي منصبيف لشغؿ االنتخابات في المتبعة أما القكاعد

أكاحدة أكنعركطأكاحدأكقتأفيأاالده لنل أاهشدلصبأشفأأك رأأكأشدصنلفأعغؿأأيرلدأإذا
أاألكؿأاالقهراعأفيأاهشطهكن أاألغهنل أ هىأحصهكاأاهذلفأاهشرعحكفأليده ب أ ددأكلفأفإذا.

أاده لنمـ أاهبلـزأاأل ضل أأكأاألع لصأ ددأشفأأقؿأاألغهنل أةذمأ هىأاهحلصهلفأاهشرعحلف
أاهذلفأاهشرعحلفأ هىأاقهراعأكؿأاقهصلرأشعأاهشهنمل  أاهشدلصبأهعغؿأإضلفل أاقهرا لتأهي رل
أضعؼأ هىأ ددةـألزلدأأالأ هىأ نماأاهذمأاالقهراعأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصهكا
أههكفرأشرعحأألمأاههصكلتأحل ـ أغلرأاقهراعأ لهثأنعدأل كز أأداأ هىأاهشهنمل ؛أاهشدلصبأ دد
أ.أاالده لبأعركطأفلا

ذا أهيمصرأحل ش  أدهل  أ فأه فرأأفأدكفأاهشملدةأغلرأاالقهرا لتأةذمأشفأ بل  أأي رلتأكا 
أ لهثأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصهكاأاهذلفأاهشرعحلفأ هىأههلملأاههيأاه بل  أهرا لتاالق

أاالقهرا لتأكهككفأاهشهنمل  أاهشدلصبأ ددأضعؼأ هىأ ددةـألزلدأأالأ هىأشملدأغلرأاقهراع
 .اهشدلصبأكؿأعغؿألهـأحهىأ را أكةهـأشملدة أغلرأةذمأههيأاههيأاه بل  
بعد ذلؾ تقـك المجنة بانتخا   ،المعنية بحقكؽ االنساف اء المجنةبالنسبة النتخابات أعضىذا 

 فيككف عمى النحك اآلتي:أعضاء منيا لتككيف ىيئة المكت ، 

 .(2)كشمررانأأههرئلس أدكابأك بل  أرئل لن أأ ضلئملأنلفأشفأاهه د أهده ب .1

                                                             

أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.60را عأاهشلدةأ)أ(1)
أدل أنحمكؽأاإلد لف.(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشع17را عأاهشلدةأ)أ(2)
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أل كزأالأكف أهاده لنمـأإ لدةأل كز دهلف أشعأاهعهـأأداأأهشدةأاهه د أشكهبأأ ضل أليده ىب .2
 .(1)اهشعدل أنحمكؽأاالد لفأاهه د أفيأ ضكانأألعدأهـأإذاأاهشدصبأةذاأهكهيأشدمـأألم

 أاهه د أكشمرراتأاهدا هي أكاهدظلـأاهعمد أنشمهضىهاأأاهش كه أاهكظلئؼأرئلسأاهه د ألؤدم .3
أأ دل أ هلاأهعذرأإذاو (2)اهه د أ هط أهحتأاهكظلئؼ أهههؾأششلر هاأفيأاهرئلس أكلظؿ
 أ(3)اشملشأهلمـكأادكانأأحدأاهرئلسألعٌلفأشدمل أ ز أأمأأكأاه ه لتأإحدلأحضكرأشلأدكرة

 .(4)كا نلتأشفأاهرئلسأ هىأشلأك هلاأحمكؽأشفأههرئلسكهدلئبأاهرئلسأشلأ

أشكاصه أ فأ  زمأأ هفأأكأاه دش أ فأاهه د أشكهبأأ ضل أشفأ ضكأأمأادمطعأإذا .4
أشفأكعضكأاهعشؿأ هىأقلدرانأأكلف أب نأألمألعدأهـأإذاأأكأ اهه د أفيأكعضكأاه دش 
أ ضكل أشدةأشفأاهشدمضل أغلرأههفهرةأاهشكهبأفيأ دلدأ ضكأليده ىبأاهشكهب أأ ضل 
أ.(5) هفا

 الفرع الثاني: انتخا  أعضاء المجنة المعنية بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاهحمكؽ أهه د  أقنؿأفلهـأنلهد ن  أشف أأ ضلئمل أاده لب
أهكافرةلأاهبلأعركطهه د أاهأاهدظلـأاهدا هيأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل ي أكقدأأكضحأأ ضل  ـز

ككلفل أهعكلؿأشكهبأاهملئ أاإلدارل أاهه د أأ مـاده لنأأكضحأآهل أكذهؾكأأفيأاأل ضل أاهشرعحلف 
أ: هىأاهدحكأاآلهيكذهؾأ

االقهصلدمأأاهش هسألده نمـأاهذلفأ عرأ اه شلدلأاه نرا أةـأاهه د أأ ضل ألككف .1
أ.(6)1985/17أقرارمأشف(أج)ك(أب)أههفمرهلفأكفملنأأكاال هشل ي 

                                                             

أ)أ(1) أاهشلدة أاهدكهيأ39/1را ع أاهعمد أشف أه( أه د  أكاه لل ل  أاهشددل  أ)ـ1966هحمكؽ أكاهشلدة أاهدظلـأ18. أشف )
أاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.

أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.19را عأاهشلدةأ)أ(2)
أدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.(أشفأاهدظلـأاه20را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.21را عأاهشلدةأ)أ(4)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.22را عأاهشلدةأ)أ(5)
ه ملفل أدكرهملأاه له  أه د أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكا9را عأاهشلدةأ)أ(6)

أ.ـ1989
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أاههلهيألدللر/اه لديأكلدكفأ1أفيأهشدلصنمـأاهه د أفيأاهشده نلفأاأل ضل أعغؿأشدةأهندأ .2
أ ل هفكدمـأاهذلفأاأل ضل أالده لبأاههلهيأدل شنر/األكؿأكلدكفأ31أفيأكهدهميأالده لنمـ

 .(1)اهه د أفي

أ:(2)شمعدأاهعضكأعلغرانأفيأاهحلالتأاههلهل لعهنرأأ .3

 أ نبأألمأكظلئفاأأدا أ فأهكقؼأقدأاهه د أفيأ ضكانأأأفأنلإل شلعأاهه د أأ ضل أرألأإذا
أ ددئذألعهفأاهذمأاهعلـأاألشلفأنإنبلغأاهه د أرئلسألمـكأاهشؤقت أاهطلنعأذمأاههغلبأ بلؼ
 .علغرانأأاهعضكأذهؾأشمعد

 أاهذمأاهعلـأاألشلفأإهىأفكرانأأذهؾأاهرئلسألنهغأاهه د  أفيأ ضكأا همله أأكأكفلةأحله أفي
أ ضكأأمأكلنهغأ اال همله أدفلذأند أهلرلخأأكأاهكفلةأهلرلخأشفأا هنلرانأأعلغرانأأاهشمعدألعهف
أاهبلـزأاإل را أله ذأكالأ اهعلـأاألشلفأأكأاهرئلسأإهىأشنلعرةأنلهكهلن أهاا هملهأاهه د أفي

 .اههنهلغأذهؾأههميأنعدأإالأاهشمعدأعغكرأ فأهئل بلف
 :(3)كيتـ ممئ الشكاغر الطارئة عمى النحك اآلتي

 "ذاأاه لنؽأذكرةل أاهعكاغرأإحدلأ فأاإل بلفأ دد أ لهـأاهذمأاهعضكأكالل أشدةأكلدتأكا 
أاهعلـأاألشلفألمـكأ اهعغكرأ فأاإل بلفأشفأاه ه أاألعمرأغضكفأفيأهدهميأالأا هنداها
أاهشمعػدأهملأ صصأاههيأاإلقهلشل أاهش شك  أفيأاألطػراؼأاهدكؿأشفأه دكأأكؿأنإععلر
أب)أههفمرةأكفملنأأاهه د أفيأاهعلغر أاهدكؿأهههؾألككفكأأ،1985/17أاهش هسأقرارأشف(
أاهفمرهلفأشفأاهصه أذاتأهؤلحكلـأكفملنأأنهرعلحلتأعمرلفأغضكفأفيأههمدـأأفأاألطراؼ

 ."دف اأاهمرارأشف(أج)ك(أب)

 "هـأهرعلحمـأأاهذلفأاألع لصأنا شل أأن دللنأأشرهن أقلئش أهؤلشـأاهشهحدةألـاهعأاألشلفألعد
أدكهمـ أقنؿ أاهشمعدأهشؤلأاده لنلنأأاهش هسأكل رمأ اهش هسأ هىأكلعرضملأ رعحكاأشف

 .أ"1985/17أقرارمأشف(أج)أاهفمرةأفيأاهشحددأهئل را أكفملنأأاهه د أفيأاهعلغر

                                                             

أاه له  أ10را عأاهشلدةأ)أ(1) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989ه د أ

اه له  أأ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل11را عأاهشلدةأ)أ(2)
أـ.1989ه د أ

أاه له  أ12را عأاهشلدةأ)(أ3) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989ه د أ
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 "أاهدظلـأةذاأشفأ(11)أههشلدةأكفملنأأعغكرمأأ هفأشمعدأهعغؿأاهشده بأاهه د أ ضكألهكهى
 أ."اهه د أفيأشمعدمأعغرأاهذمأاهعضكأكالل أشدةأشفأهنمىأهشلأاهعضكل أشملـ

أاده لناأأ ضكأكؿأـلمكأكأ أفيأاههلهيأاهر شيأاهعمدنادا أأهشملشا أهكهلاأقنلؿأاهه د  أفيهـ
أنلهحمكؽأشعدل اهأاهه د أفيأكعضكأنشملشيأأضطهعأنافأر شللنأأأهعمد"أ:هه د أ هدل أ ه  

أ.(1)"كضشلرأندزاة أكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل 

أفي أكذهؾأذهؾأ بلؼأاهه د أهمررأهـأشلأ اه رمأنلالقهراعشعأاهعهـأأفأاالده لنلتأهي رلأ
أ.(2)"فح بأكاحدأشرعحأإهلاألهمدـأعلغرأشمعدأهشؤلأاالده لنلتأحله 

تككف عمى النحك  كاحد انتخابي منص  لشغؿ تاالنتخابا أما القكاعد المتبعة مف قبؿ المجنة فيك 
 :(3)اآلتي

أاألغهنل أ هىأاألكؿأاالقهراعأفيأشرعحأأمألحصؿأكهـأكاحدأاده لنيأشدصبأعغؿأأرلدأإذا .1
أشفأ ددوأأأكنرأ هىأحصبلأاههذلفأفًأرعحلٍأاهشيأأ هىألمهصرأ لفوأأاقهراعأل رمأاهشطهكن  
أ.األصكات

ذا .2 أأغهنل أ هىأاهحصكؿأةكأاهشطهكبأككلفأل ش حأغلرأدهل  أ فأاه لديأاالقهراعأأ فرأكا 
أشرعحأألمأفلاأاههصكلتأل كزأ لهثأاقهراعأل رمأاهحلضرلف أاأل ضل أأصكاتأشف

أاههلهيأاالقهراعألمهصرأحل ش  أغلرأدهل  أ فأاه لهثأاالقهراعأأ فرأفإذا أهبلده لبأشؤةؿ
َـّأأاه لهث أاالقهراعأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصبلأاههذلفأفًأرعحلٍأاهشيأأ هى أ را أكةه
أ.شرعحأاده لبألهـأحهىأاهشملدة أكاالقهرا لتأاهشملدةأغلرأاالقهرا لتأهعلقبأشع

ذا .3 ألهكاصؿأشطهكن  أاه ه لفأأغهنل أككلدتأحل ش أغلرأدهل  أ فأ لفوأأاقهراعأأ فرأكا 
أاه بل  أاالقهرا لتأكفيأ اهشطهكن أاه ه لفأأغهنل أ هىأكاحدأشرعحألحصؿأحهىأاالقهراع

أاقهرا لتأ بل  أأ فرتأفإذاأ هبلده لبأشؤةؿألهكافرأشرعحأألمأاههصكلتألشكفأل  اههله
أههلملأاههيأاه بل  أاالقهرا لتأهمهصرأحل ش  أغلرأدهل  أ فأاهمنلؿأةذاأشفأشمٌلدةأغلر

                                                             

أاه له  أ13را عأاهشلدةأ)(أ1) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989ه د أ

أاه له  أ53را عأاهشلدةأ)(أ2) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989ه د أ

أ)(3) أاهشلدة أاه له  أ54را ع أدكرهمل أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أنلهحمكؽأاالقهصلدل  أاهشعدل  أهه د  أاهدا هي أشفأاهدظلـ )
أ.ـ1989ه د أ
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أشملدأغلرأاقهراعأ لهثأفيأاألصكاتأشفأ ددأأكنرأ هىأحصبلأاههذلفأاهشرعحلفأ هى
أ.شرعحأاده لبألهـأحهىأ راأكةهـٌأأشملدةأغلرألهل اههأاه بل  أاالقهرا لتأكهككف

أكثر فإف القكاعد المتبعة في ذلؾ ىي عمى النحك  أك انتخابييف منصبيف كفي حالة شغؿ
 :(1)اآلتي

أكاحدة أكنعركطأكاحدأكقتأفيأاالده لنل أاهشدلصبأشفأأك رأأكأشدصنلفأعغؿأأيرلدأإذا" .1
ذاأ األكؿأاالقهراعأفيأشطهكن اهأاألغهنل أ هىألحصهكفأاهذلفأاهشرعحكفأليده ب أ ددأكلفأكا 

أه رلأاده لنمـ أاهشطهكبأاأل ضل أ ددأ فألمؿأاألغهنل أةذمأ هىأاهحلصهلفأاهشرعحلف
أاهذلفأاهشرعحلفأ هىأاالقهراعأاقهصلرأشعأاهشهنمل  أاهشدلصبأهعغؿأإضلفل أاقهرا لت
ألزلدأالأهشرعحلفاأشفأ ددأك هىأاه لنؽأاالقهراعأفيأاألصكاتأشفأ ددوأأأكنرأ هىأحصهكا

أغلرأاه لهثأاالقهراعأنعدأل كز أأداأك هىأعغهمل؛أاهشطهكبأاهنلقل أاهشدلصبأضعؼأ ف
ذاأ هبلده لبأشؤةؿأشرعحأألمأاههصكلتأاهحل ـ  أشملدةأغلرأاقهرا لتأ بل  أأ رلتأكا 
أاهذلفأاهشرعحلفأ هىأاههلهل أاه بل  أاالقهرا لتأهمهصرأحل ش أغلرأاهدهل  أككلدت

أشفأ ددوأأك هىأشملدأغلرأاقهراعأ لهثأفيأاألصكاتأشفأ ددوأأأكنرأ هىألحصهكف
أاالقهرا لتأكهككفأ عغهملأاهشطهكبأاهنلقل أاهشدلصبأ ددأضعؼأ فألزلدأالأاهشرعحلف

 ."اهشدلصبأكؿأعغؿألهـأحهىأ راأكةهـٌأأشملدةأغلرأاههلهل أاه بل  

أا أنلهحمكؽ أاهشعدل  أاهه د  أأ ضل  أاده لب أكاال هشل لنعد أكاه ملفل القهصلدل  لمكشكفأأ  
أشعأ كشمررانأأههرئلسأدكابأك بل  شفأنلدمـأهملئ أاهشكهب أكاههيأههككفأشفأرئلس أأأ ضل أنلده لب

أا أنلال هنلر أ(2)اهعلدؿأاه غرافيأههكزلعاأل ذ أكهككف أإ لدةأ دهلفأهفهرةأكاللهمـأشدة  أكل كز  
أ.أ(3)اده لنمـ

                                                             

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أفيأدكرهملأاه له  أ55اهشلدةأ)أرا عأ(1)
 .ـ1989ه د أ

أاه له  أ14(أرا عأاهشلدةأ)2) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989

أاه له  أ(أشفأ15(أرا عأاهشلدةأ)3) اهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989
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أكلظؿأاهه د  أكشمرراتأاهدا هي دظلـأاهأنشمهضىأهاأاهش كه أاهكظلئؼأاهه د أرئلسألؤدمكأ
ذاأ (1)اهه د أ هط أهحتأاهكظلئؼأهههؾأششلر هاأفيأاهرئلس  أحضكرأشلأدكرةأأ دل أ هلاأهعذرأكا 
أههرئلسأشلأاهرئلسأكهدلئبأ (2)شملشاأهلمـكأدكاناأأحدأاهرئلسألعٌلفأشدمل أ ز أأمأأكأاه ه لتأإحدل
أ.(3)كا نلتأشفأاهرئلسأ هىأشلأك هلاأحمكؽأشف

ذاكأ أ هىأقدرهاأ دـأأ هفأأكأاه دش أ فأاهه د أشكهبأأ ضل أشفأ ضكأأمأهكقؼأا 
أاهشكهب أفيأكعضكأاهعشؿأ هىأ نبأألمأقلدرانأألعدأهـأأكأاهه د أفيأكعضكأشملشاأأدا أشكاصه 
أ.أ(4) هفاأ ضكل أشفأاهشهنمل أههشدةأاهشكهبأفيأ دلدأ ضكألده ب

 الثاني المطم 
 راؼ في العيديف الدكلييف لحقكؽ االنسافاألط الدكؿ ضد الشكاكل حؽ تقديـ

أمدأأفأههمدـأننبلغهدكه أطرؼأفيأاهعاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكه لل ل أاهدكهيأأاهعمدأأ لز
أنحمكؽأاهه د أإهىأفلاأاهكاردةأاألحكلـأهنعضأه رقملأاهعمد أفيأطرفلنأأأ رلأدكه أضد أاهشعدل 

 أنعرطأأفأهعهرؼأاهدكه أههؾأشعأنملأقلشتأاههياهكدل أأاهشحلكالتأفيأفعهملأنعدأكذهؾأ اإلد لف
أنلهحمكؽأ أاه لص أاهدكهي أاهعمد أنلدشل أاهنبلغلت  أههؾ أندظر أاهه د  أنل هصلص أاهدكههلف كههل
أفيأ أاهدصأ هلا أهـ أهكف أشكادم  أضشف أاهحؽ أةذا أش ؿ ألرد أهـ أكاه ملفل  أكاال هشل ل  االقهصلدل 

أاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنا.

 ياسية.دكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسل حس  العيد الك كاحؽ الدكؿ في تقديـ الش
أطرؼأدكه أقنؿأشفأاهشمدش أاهعككلأةذمأهمنؿأأفأشكفليأأالح بأشلأدصأ هلاأاهعمدأفإداأ

أإالأفيأاهعمدأ هلملأاهشدصكصأنلالههزاشلتأهملدةلأهعدـأاهعمد أفيأطرؼأأ رلأدكه أضدأاهعمدأفي

                                                             

أاه له  أ16را عأاهشلدةأ)أ(1) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989

أاه له  أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهش17را عأاهشلدةأ)أ(2) عدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989

أاه له  أ18را عأاهشلدةأ)أ(3) (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989

أاه له  أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أ19(أرا عأاهشلدةأ)4) كاال هشل ل أكاه ملفل أدكرهمل
أ.ـ1989



 

61 
 

أنحمكؽأأاهه د أنل هصلصأاهش نؽأقنكهمشلأهدهلأ أأفأ نؽأقدأاهدكههلفأةلهلفأكلدتأإذا اهشعدل 
أاهدكؿ.أإرادةأ هىأةدلأاهه د أا هصلصأهعهلؽألعديكةذاأأ (1)االد ل أةذاأفيأههدظرأاالد لف

أاآل رأاهطرؼأدظرأنهفتأهمـكأأفأاهعمد أفيأطرفلنأأأ رلأدكه أضدأاهشد ل أههدكه أل كزكأ
أأفأاههنهلغأهه هـأاههيأاهدكه أك هىأ طي أهلغهنأطرلؽأ فأاالهفلقل أدصكصأنهدفلذأاهشههـزأغلر
أفلملأشنلد أا هبلشملأهلرلخأشفأأعمرأ بل  أ بلؿأ طللنأأنللدلنأأأكأهف لرانأأناأنع تأاههيأههدكه أهمدـ

أ ه أ بلؿأفيأاهطرفلفألرضيأنشلأاألشرأه كل ألهـأهـأفإذاأ(2) اهعافأنمذاأاه ذهملأاههيأاإل را ات
أنحمكؽأه د اهأإهىأاألشرأهحلؿأأفأفيأحؽاهأاهدكههلفأشفأألمأكلفأ عمكر أ (3)اإلد لفأاهشعدل 
أهمدـأ ـأكشفأ (4)اهشحهل أاهحهكؿأا هلفل أشفأههاكدأأفأنعدأاهش اه أحملئؽأفيأاهه د أكهنحث

أاهشدصكصأاإلد لفأحمكؽأاحهراـأأ لسأ هىأكدم أأحؿ أأإهىأاهكصكؿأنغرضأاهحشلدةأش ل لمل
أ.(5)اهعمدأفيأ هلمل

أاهشذكراتأناأرفؽهيأأههكقلئعأشك زأنللفأ هىألمهصرأهمرلرةلأفإفأحؿ أإهىأؿههكصأهـأإذاأأشل
 أ(6)اهشعدل أاهدكؿأإهىأاههمرلرأكلنهغأاألطراؼأاهدكؿأشفأاهشمدش أاهعفكل أنلهشذكراتأك  بلنأأاه طل 

أدكفأاههك طأ هىأكظلفهملأهمهصرأإذأ هللأ هط أأكأقضلئل أةلئ أهعهنرأالأاهه د أةذمأأفأكلهنلفأهدل
أـ.اهحك

كجاء في النظاـ الداخمي لمجنة المعنية بحقكؽ االنساف اجراءات النظر في البالغات 
أ:مف العيد كىي كما يمي (41)الكاردة بمكج  المادة 

أكفملنأأإهلملألك اأنإععلرأاهه د أإهىأهحلػػؿأأفأاهشعدلهلف أاهطرفلفأاهدكههلفأشفأألمأل كز" .1
أههؾأفيأ هلملأاهشدصكصأاهنبلغلتأشفألنأنبلغأاهعمد أشفأ(41)أاهشلدةأشفأ/أب(1)ههفمرة
 .اهشلدة

ألهيأ شلأشعهكشلتأ هىأشعهشبلنأأاهشلدةأةذمأشفأ(1)أاهفمرةأفيأإهلاأاهشعلرأاإلععلرألككف .2
أ:اهشعهكشلتأنمذمأشعفك لنأأأك

                                                             

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ41را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ1/41را عأاهشلدةأ)أ/أ(2)
 .ـ1966نلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لص1/41را عأاهشلدةأ)ب/أ(3)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ1/41را عأاهشلدةأ)ج/أ(4)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ1/41را عأاهشلدةأ)ةػأ/أ(5)
أ.ـ1966صأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه ل1/41را عأاهشلدةأ)ح/أ(6)
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 أب)كأ(أ)أههفمرهلفأكفملأههش اه أه كل أالههشلسأاهشه ذةأاه طكات أشفأ(41)أاهشلدةأشف(
أشفأشمدش أالحم أ طل أنللدلتأأكأإلضلحلتأكأمأاألكؿأغاهنبلأدصأذهؾأفيأنشلأاهعمد 

أنلهش اه .أكههصؿأاهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلف

 أاهشحهل .أاالدهصلؼأ نؿأال هدفلدأاهشه ذةأاه طكات

 أاهطرفلفأاهدكههلفأإهلاأه اتأاهدكهل أاهه كل أأكأاهدكهيأاههحملؽأإ را اتأشفأآ رأإ را أأم
أ.(1)"اهشعدلهلف

(أ41)أاهشلدةأنشك بأاهه د أإهىأاهكاردةأاهنبلغلتأن شلعأدائـأن  ؿأاهعلـأاألشلفألحهفظكأأ
أشفأ(74)أاهشلدةأنشك بأشك اأإععلرأنامأإنطل أدكفأاهه د أأ ضل أاهعلـأاألشلفأكلنهغأ.اهعمدأشف
أ.(2)اهصه أذاتأكاهشعهكشلتأاإلععلرأشفألد  نأأششكفأكقتأأقربأفيأإهلمـأكلحلؿأاهدظلـأةذا

أدرا  أ أ ف أنحمكؽأاهنبلأأشل أاهشعدل  أاهه د  أنمل أهمـك أاإل را ات أشف أةدلؾأش شك   غلتأفالضلن
أاالد لفأكةيأكشلألهي:

أ.شغهم أ ه لتأفيأاهعمدأشفأ(41)أاهشلدةأنشك بأاهكاردةأاهنبلغلتأاهه د أهدرس .1

أطرلؽأ فأنللدلت أهصدرأأفأاهشعدلهلف أاهطرفلفأاهدكههلفأشعأاههعلكرأنعدأهه د  أل كز .2
أفيأاهه د أنادعط ألهعهؽأفلشلأكاه شمكرأاإل بلـأك لئطأقنؿأشفأهعشلهملال أاهعلـ أاألشلف

أ.(3)اهشغهم أ ه لهمل
 فراتتك  لـ ما بالغ أم في المجنة تنظر فال يج  تكافرىا، معينة كلقبكؿ البالغ ىناؾ شركط

 :التالية الشركط فيو
أاهشلدةأشفأ(1)أفمرةاهأنشك بأل إ بلدنأأأصدرهلأقدأاهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلفأكههلأهككفأأف.أأ

 اهنبلغ.أ هىألدطنؽأاهعمد أشفأ(41)
 ادمضت.أقدأاهعمدأشفأ(41)أاهشلدةأشف(أب/1)أاهفمرةأفيأاهشحددةأاهشمه أهككفأأف.بأ
أا ه دشتأقدأاهشهلح أاهشحهل أاالدهصلؼأ نؿأ شلعأأفأشفأهاكدتأقدأاهه د أهككفأأف.جأ

أهطنلؽأأفأأكأل  شكشنأأنملأاهشعهرؼأاهدكهيأاهملدكفأهشنلدئأكفملأاهش اه  أفيأكا هدفدت
أ.(4)اهشعمكه أاهحدكدأهه لكزأشددانأأل هغرؽأاالدهصلؼأإ را ات

                                                             

أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.74را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.76أ أ75را عأاهشلدةأ)أ(2)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.77را عأاهشلدةأ)أ(3)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.78عأاهشلدةأ)را أ(4)
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أاهدكههلفأ هىأاهحشلدةأش ل لملأ رضأاهه د أهنلعرأاهدظلـ أةذاأشفأ(78)أاهشلدةأناحكلـأكرةدل
أتكاهحرللأاإلد لفأحمكؽأاحهراـأأ لسأ هىأههش اه أكدم أأحؿ أأإهىأاههكصؿأنغل أاهشعدلهلفأاهطرفلف
أ.(1)اهعمدأفيأنملأاهشعهرؼأاأل ل ل 

أطرلؽأ فأشدمشل أأمأإهىأأكأاهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلفأإهىأهطهبأأفأهه د أكشلأكل كز
أةذمأههمدلـأشمه أاهه د أكهحددأ  طللنأأأكأعفكللنأأإضلفل أشبلحظلتأأكأشعهكشلتأهمدلـأاهعلـ أاألشلف

أ.(2)اه طل أاهشبلحظلتأأكأاهشعهكشلت

أكفيأاهش اه  أفيأدظرةلأأ دل أاهه د أهدلأهيشٌ بلأأفأفيأاهحؽأاهشعدلهلفأفلفاهطرأأههدكههلفكأ
أاهدكههلفأنإ طلرأاهعلـ أاألشلفأطرلؽأ فأاهه د  أكشلأكهمـكأ  طللنأأأك/كأعفكللنأأاهشبلحظلتأهمدلـ

أاهش اه أدرا  أفلملأ ه رمأاههيأاهدكرةأافههلحأنهلرلخأششكفأكقتأأقربأفيأاهشعدلهلفأاهطرفلف
أ.كشكلدملأكنشدهمل

أاههعلكرأنعدأاه طل  أأك/كأاهعفكل أاهشبلحظلتأنهمدلـأاهشهعهم أاإل را اتأاهه د أكشلأكهمرر
أ.(3)اهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلفأشع

أاهشلدةأفيأإهلاأاهشعلرأاإلععلرأاهه د أههميأهلرلخأنعدأعمرانأأ12أغضكفأكلعهشدأاههمرلرأفي
أهدطنؽأكالأ اهعمدأشفأ(41)أاهشلدةأشف(أح/1)أههفمرةأملنأكفأهمرلرانأأاهه د أكهعهشدأاهدظلـ أةذاأشفأ74

أأ81)أاهشلدةأشفأ(1)أاهفمرةأأحكلـ أ اههمرلرأا هشلدأنعافأاهه د أشداكالتأ هىأاهدظلـأةذاأشف(
أ.(4)اهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلفأإهىأاهعلـ أاألشلفأطرلؽأ فأاهه د  أهمرلرأكلحلؿ

أشفأ(41)أههشلدةأكفملأاهه د أإهىأاهشحله أاهش اه أحؿألهـأهـأإذااههكفلؽأحلثأأداأأكلك دأه د 
أهطنلؽأهنلعرأأفأاهش نم  أنشكافمهمشلأهه د  أل كزأاهشعدلهلف أاهطرفلفأاهدكههلفألرضيأحبلنأأاهعمد

أأ.(5)اهعمدأشفأ(42)أاهشلدةأفيأاهشحددأاإل را 

أاهدا هي أاهدكهيأعمدنلهأاهشهحؽأاال هللرمأنلهنركهكككؿأاهشهعهؽأاهشؤقتأكقدأ ل أفيأاهدظلـ
أاههل ع أدكرهملأفيأاهه د أا هشدهاأاهذمأكاه ملفل  أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لص

أدللن أأكأقنؿ أشفأاهنبلغلتأهمدـأأفأأداأل كزأ(2012أدكفشنر/اه لديأهعرلفأ30-12)أكاألرنعلف

                                                             

 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.79را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.80را عأاهشلدةأ)أ(2)
 االد لف.(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأ81را عأاهشلدةأ)أ(3)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.82را عأاهشلدةأ)أ(4)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف.83را عأاهشلدةأ)أ(5)
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أالدهملؾألضحللأأدمـأكلد كفأطرؼأدكه أكالل أضشفألد هكفأاألفرادأشفأ شل لتأأكأأفرادأ ف 
أفيأاهشحددةأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأشفأألمأاهطرؼأاهدكه أههؾأ لدبأشف

أكأ أ .(1)اهعمد أا هطلعأإذاأإالأنشكافمهمـأذهؾألككفأ شل لت أأكأأفرادأ فأدللن أنبلغأـمدَّأليأ ددشل
أ .(2)اهشكافم أههؾأ هىأاهحصكؿأدكفأ دمـأدللن (أهصرفمـ)أهصرفاأهنرلرأاهنبلغ(أأصحلب)أصلحب

 الثاني المبحث
 حقكؽ االنسافالخاصيف بلمعيديف الدكلييف  االنضماـ عمى المترتبة فمسطيف التزامات

أ أفه طلفأإفأهكقلع أاالقهصلدل أدكه  أكاهحمكؽ أكاه لل ل  أاهدكهيأههحمكؽأاهشددل  أاهعمد  هى
أكا ن أ لهممل أ هى أأهمى أقد أاهشهحم   أكنركهكككالهمشل أكاه ملفل  أ هلملأكاال هشل ل  أدصت لتأشعلد 

أحكلـأكبلأاهعمدلفأككدملأأصنحتأدكه أطرفلنأفلمشلأنعدأحصكهملأ هىأا هراؼأكدكه أغلرأ ضكأ
أاهكا نلتأأكالن:أفيأاههزاشلتأ لش أه أاهشهحدة أكههش ؿأةذم أاالشـ أأل أدكه أشفأقنؿأةلئ   ضعأهمل

أ ل أفيأندكدأاهعمدلف.أهشلأكفل كةي:أكا بأاالحهراـأككا بأاهحشلل أككا بأاهأطرؼأفيأاهعمدلف 

أ أأل أك لدللن: أاهى أنلإلضلف  أاهدكرل  أكاههملرلر أاألكهل  أاههملرلر أنهمدلـ أههعهؽ أ لص  اههزاشلت
أاهه لفأاهشعدل أكاهش هص أندظرأاههملرلرأاهشمدش أشفأاهدكؿأاالطراؼ أككذهؾأ هملرلرأأ رلأهطهنمل

مدلف أكاه لذأاههدانلرأاههعرلعل أكغلرأاهعأندكدأفيأ ل أشلأشعألهكافؽأشكائش أاههعرلعلتأاهكطدل أنشل
ههطرؽأاهنلح  أاهىأفلمشل أكأأاهكاردةأاالد لفأحمكؽأاههعرلعل  أكاال را اتأاهملدكدل أاهبلزش أإل شلؿ

أ:دحكأاآلهيه هىأاةذاأاهشنحثأ
 األكؿالمطم  

 ةػػات العامػػػااللتزام

أ ألرهبأادضشلـ أشفأاإاهدكه  أاهفلقل  ؽأاإلد لفأاههزاشلتأ لش أهحمكأأ الهفلقللتأاهدكهلهىأأل 
 أكحشلل أككفله أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أاهشدصكصأ هلملأاحهراـأاهدكه أهبلهفلقل ههش ؿأفيأ

 أككفؽأشلأه شحأناأشكاردةلأكشفأكؽأفعهللنأدكفأهشللزأنلفأاألفرادفلمل أكاهمللـأنهعزلزأكهطنلؽأاهحم
أفيأاهدمل ؽأاههدرل يأكاهكلشؿأهمذمأاهحمكؽ أل أاهىأاههحمل بلؿأاهش ل دةأكاههعلكفأاهدكهللفأكصكالن

أاهحدلث أاهدكهي لأاقهرحأنعضأاهفما أقكاشاأ بل يأشدمجأكةكأاالههزاشلت أةذمأههحهلؿأ دلدناأشدم ن

                                                             

أهطرقتأاهنلح  أهمذمأاآلهللتأنلههفصلؿأفيأاهفصؿأاه لديأشفأةذمأاهدرا  .أ(1)
أ)أ(2) أاهشلدة أاهدا هيأا4را ع أشفأاهدظلـ أاهدكهيأاه لصأ( هشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد

أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .
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أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأه د أأ ذتأكقدأ (1))اهكفل (أكنلههحملؽأكنلهحشلل أنلالحهراـأاالههزاـ
أنشملشملأاضطبل ملأشدذأأندهملأاههيأاه هلشل أكشبلحظلهمل أ(2)اهعلش أملهعهلملهأشفأ ددأفيأكاه ملفل 

أأاهشككه أكنصبلحللهمل أإهلمل  أةدلؾ أكرأتأأف أاهرأم  أأاههزاشلتنمذا أ هىأكلةؿ أهمع أأاهدكؿأ لش 
أ(3).كنلههحملؽأكنلهحشلل أنلالحهراـأنػ:أاالههزاـاألطراؼأههش ؿأ

أ أفركع: أاهشطهبأفيأ بل   أهمذا أكاه لديأ فأاالكؿأ فأاأاهفرعههطرؽأاهنلح   أاالحهراـ  ههزاـ
أ.لهكفل االههزاـأنلهحشلل  أكأشلأاه لهثأ فأاالههزاـأن

 االحتراـ: الفرع االكؿ

ه أأكأأمأشفأنعدـأا هدا أاهدكأأ هىأأرضأاهكاقعهاأهبلههزاـأكلا ذأهر شألنألعهنرأاالحهراـأههكل 
أاأل ل ل أأ مزهمل أكحرللها أاهفرد أحمكؽ أ هى أأف أأم أنااله  أدكروأهزاـ أ هى ألدطكم أي أ هنألالحهراـ
أنلهمللـأنعشؿ أأكأنشههدكه  أنعدـأاهمللـأنامأ شؿألدطكمأ هأعديأأدؽأالألطلهنمل ألهزشمل أىنمدرأشل

أادهملكلتأهحمكؽأاإلد لف.

أأنلههلهيكأ أاحهراـ أإطلر أأدكه كفي أهفه طلف ل  أ شكشن أاالد لف أهحمكؽ أاهدكهي هحمكؽأكههملدكف
أفيأاهعمدلفأ صكصنأ أاهكاردة أاههد ؿأفيأأ اهدكه هطلتأاشهدلعأأنلالحهراـأاالههزاـأل هك بل   ف

أ.أحرللتأاألع لصأكفيأششلر همـأهحمكقمـ

أافأهشهدعأ فأششلر  أأمأ أ هىأاهدكه  أفنشمهضلم فلالحهراـألعديأ دـأإ لق أاههشهعأنلهحؽ 
أدصكصأاهعمدلف  ألهدلقضأشع أرقـ شؿ أاهندد أفي أاهعلش  13)أفشش بل أاههعهلملت أشف أهطهبلأ(

                                                             

أ(.135)صأكاهشك ى أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأاهشصلدرأكك لئؿأاهرقلن أ هكاف:أشحشد أ(1)
أناههعهلملتأاهعلش :أأ(2) ملأه لفأاهشعلةداتأهدصكصأاهعمدلفأههه ملؿأةيأاآلرا أكاههف لراتأكااللضلحلتأاههيأهمـك

 هىأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهشعلةدةأهدفلذأأحكلـأاهشعلةداتأكاهكفل أنلههزاشلهملأفلشلألهعهؽأهمدلـأاههملرلرأكهدفلذأاهعمدلفأ
أ.أرا ع:أن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل 1988 هىأاهش هكلأاهكطدي.أكقدأندأتأاهه د أنإ دادأهعهلملتأ لش أ لـأ

أ(.132نحمكؽأاالد لفأ)صأ
اهشك ى أدطلؽأاههزاشلتأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أأ(3)

أ(.160)ص
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أفيأنلهحؽأاههشهعأهشدعأأكأهعرقؿأاههيأاههدانلرأههحلعىأأفأاألطراؼأاهدكؿأشفأنلالحهراـأاالههزاـ
أ.(1)اههعهلـ

(أشفأاههعهلملتأاهعلش ألطهبأشفأاهدكؿأاألطراؼأاحهراـأاهحؽأفيأ14ككذهؾأفيأاهنددأرقـأ)
اهصحل  أككذهؾأأاهصح أ فأطرلؽأهكفلرأاالشكلدل أاهشه لكل أهه شلعأفيأاهحصكؿأ هىأاه دشلت

عأ فأاهمللـأنامأأ شلؿأقدأ دـأإ لق أحصكؿأاالفرادأأكأاه شل لتأ هىأةذمأاه دشلت أكاالشهدل
أ.(2)هععبألفرادأأاهحله أاهصحل أ هىأرهؤ 

 أطلرأاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أنلهد ن أههحمكؽأفكرلإلهحمؽأةذاأاالههزاـأفيأكأ
أرللتأاهدملنل أاهكاردةأفيأاهشلدةدراجأاهحمكؽأاهشهعهم أنلهحإؿألشكفأاههطنلؽأفمط أفعهىأ نلؿأاهش ل

أاههزاشنلأ8/1) أاهدكؿ أ لهؽ أ هى أهرهب أفمي أإل شلهمل  أاقهصلدل  أشكارد أهكفلر أههطهب أال أألدمل )
لهضشفأةذاأ أششلر  أاألفرادأهحمكقمـأاهدملنل شؤدامأ دـأاههد ؿأنعكؿأغلرأشعركعأهعرقه أأنلالحهراـ

ل اهزاـأاهدكه أنلالشهدلعأ فأاأل شلؿأاههيأقدأه لةـأفيأحرشلفأاألع لصأشفأحمكقمـأأاالههزاـأألضن
اهشمررةأفيأاهعمد؛أفك كدأقكادلفأدلفذةأدا ؿأاهدكه أاهطرؼأهعهرطأ هىأاهشرأةأاهشهزك  أاهحصكؿأ

ذفأزك ملأههعشؿأ لرجأاهشدزؿأأكأهفهحأح لبأشصرفيألعدأندظرأه د أاهحمكؽأاالقهصلدل أإ هىأ
أ)كاال هشل  أاهشلدة أألحكلـ أ رقنل أكاه ملفل  أ6ل  أاهعمد أشف أنلهحمكؽ( أاه لص أاالقهصلدل أاهدكهي

أ.كاه ملفل أكاال هشل ل 

أه لهؼأاههيأقكادلدملأأكأ لل لهملأأكأاهدكه أإ را اتأفيأنلالحهػراـأاالههزاـأكههش ؿأادهملكلت
كأشعدكم أش ؿأأرأشلدمأضرأأاألر حأ هىأ دملألدهجأاهعمدلفأاهدكهللفأكاههيأفيأاهكاردةأاهشعلللر
أفئلتأأكأألفرادأكأاهشرافؽأاههعهلشل اهصحل أأأكاه دشلتأكاه هعأاهشرافؽأإهىأاهكصكؿأشفأاهحرشلف
د أشفأاهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أكأشدعأفئ أشعلأأ اهكاقعأنحكـأأكأاهملدكفأنحكـأههشللزأدهل  أشعلد 

حمكؽأشفأأنامأاههشهعأإ لق أإهىألؤدمأنشلأ لل لتأأكأقكادلفأا هشلدأأكأكأهعهلؽأاهعشؿأنهعرلعأ

                                                             

أ.(أ76/أ1)شج 13 أاههعهلؽأاهعلـأرقـأاهصككؾأاهدكهل أشفكضل أاألشـأاهشهحدة أ(1)
أ.(أ90/أ1)شجأ14 أاههعهلؽأاهعلـأرقـأاهشر عأاه لنؽأ(2)



 

66 
 

أ ددأنحمكؽأاالد لفألهعهؽأفلشلأاهملدكدل أاههزاشلهملأا هنلرةلأفيأاهدكه أأ ذأك دـأحمكؽأاالد لف
أ.(1)أ رلأككللدلتأدكهل أكشدظشلتأأ رل أدكؿأشعأاألطراؼأشهعددةأأكأ دلئل أاهفلقلتأفيأاهد كؿ

 الحمايةالفرع الثاني: 

أاههزاشلنأ أاهحشلل  أ هىأ رأأهعهنر أكههطهباالطراؼأاهدكؿأان أاهدكؿأ  أشفأنأقللـ أاهعدلد له لذ
أ.ككفله أاهحمكؽأاهكاردةأفلمشلأاإل را اتأهمشعأاالدهملكلتأاهشهعهم أنلهعمدلف

أ دـ أهآلأكهعدي أاه شلح أنعرقه  أاألفرادأأششلر   رلف أحمكؽ أنحشلل  أاهدكؿ أكاههزاـ اهحؽ 
أ أادهملكلت أأل  أشف أنملأاال ل ل  ألمـك أهعدللت أ لهثأك أأدظش أ(2)طرؼ أكضع أ بلؿ أشف أكذهؾ  

كهدانلرأفعله .أفش بلن:أفلشلألهعهؽأنلهحؽأفيأاهصح  أل بأ هىأاهدكه أأفأهه ذأاإل را اتأاهملدكدل أ
فرادأفيأاهحصكؿأ هىأاه دشلتأاهصحل  أكشلأأداأ هىأاهدكه أهبلزش أهضشلفأ دـأاههشللزأنلفأاألا

 هىأصح أاآل رلف أكذهؾأاألشرأنلهد ن أههحؽأفيأأفأههاكدأشفأأفأاهمطل لتأاه لص أالأهؤ رأ
اههعهلـأأفيأنلهحؽأاههشهعأ رقه أشفأاهغلرأهشدعأهدانلرأهه ذألهطهبأشفأاهدكؿأاالطراؼأأفأاههعهلـ

أ.(3)أ(13)ح بأشلأ ل أفيأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ

أشل ل كاال هأاالقهصلدل أاهحمكؽأنلفأاههمهلدمأاههشللزأفعبلنأألمكضأأفأاالههزاـأةذاأعافأكشف
أأفمط.أ شكدل أاههزاشلتأكهلسأأفمل أاههزاشلت"أهرهلبأإهىألؤدمأألداأاهشددل  أاهحمكؽأكنلفأكاه ملفل 

أاههزاشلت"أ كلأهرهبأالأأدملأإهىألدصرؼأكلفأاإلد لفأحمكؽأالهفلقللتأاههمهلدمأفلهفمـ
أإطلرأفيأإالألآ لرةأهدهجأكالأاهعلدللفأنلألع لصأاهعلش أاه هطلتأ بلقلتأهحكـأادملأأمأ " شكدل 
أآ لرا"أاالهفلقللتأةذمأ هىأهرهبأاهحدل  أكااله لةلتأاهدظرللتأهكفأ اهعلش أاهملدكدل أاهعبلقلت

أفلههزاشلتأأدف مـ أاهعلدللفأاألع لصأنلفأاه لص أاهملدكدل أاهعبلقلتأهحكـأأدملأنشعدىأ "أفمل 
أحشلأكهلسأاهغلرأشفأاهحمكؽأةذمأحشلل أإهىأهدصرؼأنشمهضلةلأاهدكؿ أفمط أا هدا اتأشفلهمل

أاهعلش أاه هطلت أكدصكصأأحكلـأش شؿأ بلؿأشفأكمذاأأشرأا هدنلطأدكفألحكؿأالأةذاأهكف 

                                                             

أ(.1/95شج)أ 14 أاههعهلؽأاهعلـأرقـاهصككؾأاهدكهل شفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(1)
أ(.26اهطلهني أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)صأ(2)
أ(.1/77شج)13 أاههعهلؽأاهعلـأرقـأاهصككؾأاهدكهل شفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(3)
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أشفأششلر هملأكضشلفأاهعمدأفيأاهشمررةأاهحمكؽأنحشلل أاهدكؿأقللـأك كبأ هىأاهعمدأفهاكلدأاهعمد 
أ.(1)اهغلرأبلتهد أضدأاهحمكؽأةذمأهحشلل أاهعمدأكاضعيأارادةأاه لمأضشدلنأألعديأاألفرادأ لدب

أاألفمل أاآل لر"أههشهعكأ أكاال هشل ل أاالقهصلدل أاهحمكؽأش لؿأفيأنلهغ أناةشل أكذهؾ"
أ7)أفلهشلدةأكاه ملفل   أهصنحاهحمكؽأنمذمأاه لصأاهدكهيأاهعمدأشف( أهكأأةشل أنال أههشهعأالأ 
أكاألشرأ ههعشؿأكاهصلهح أاهشدصف أاهعركطأضشلفأ هىأنشمهضلةلأاهطرؼأاهدكه أاههزاشلتأاقهصرت

ألكفيأالأاهحمكؽأفمذمأاههعهلـ أفيأكاهحؽأاهصح أفيأكاهحؽأاه كفأفيأاهحؽأن صكصألدطنؽأذاها
أأذاها أههحؽأاهدكه أكفله أكصكدملأهحشللهمل أاهشنلدالتأكضنطأنهدظلـأاهدكه أقللـأشفأندأالنؿ
أشفأحمكقمـنأاههشهعأشفأهع فل أنصكرةألحرشكفأالأاألفرادأأفأشفأاههحمؽأنغل أاه لص أكاهعبلقلت

أ.(2)اآل رلفأاألفرادأ لدب

أاهرانعأشفأاههعهلملتأاهعلش أاههيأههدلكؿأاهحؽأفيأاه كف أل بأ هىأاهدكه أأفأ أههندد ككفمنل
أناأأمأ ملتأغلرأحككشل  أكأ فأههحرؾأ ددأحصكؿأهحشيأاألفرادأشفأأمأاضطملدأششكفأأفأهمـك

أهذههعدمأأأأم أشفأ دـأحدكثأأمأ هبأههحمكؽ  أادهملؾأهههاكد أا را اتأك أهدفلذ ؾأفعهىأاهدكه 
كأحرشلفأشفأاه دشلتأشملشلفأ هىأإقهلشملأشفأأمأهشللزأأكأهعدمأأفعله أكشدل ن أهحشلل أاألفرادأاه

اهغذا أاهكلفيأاهكاردأأاهحصكؿأ هىأحؽأاالد لفأفيأاال ل ل  أكغلرةلأشفأاألشكرأاأل رل أفش بلنأ
لأنعدـأاه لذأأمأهدنلرأقدألحكؿألرهبأ هىأاهدكؿأاألأاهعمدأدف ا أ(أشفأ11فيأاهشلدةأ)أ طراؼأاههزاشن

أأ(3) .دكفأحصكؿأاألفرادأ هىأاهغذا

أفيأطرؼأدكه أكؿأ هىأل بأأداأ هىأكاه لل ل أاهشددل أههحمكؽأاهدكهيأاهعمددصأأكذهؾ
أنامأدعلطأأكأأنملأاهشعهرؼأاهحمكؽأاحهراـأاهعمدأةذا أ فأاهمللـ أكاألفراد أاهدكه  أكدمىأاهعمد فلا 

حمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أاهشعهرؼأنملأفيأةذاأاهعمد أككذهؾأدمىأاهعمدأأ شؿألؤدمأاةدار

                                                             

أاهشك ىأ(1) أاهشحشد أاهعمد أاألطراؼأفي أاههزاشلتأاهدكؿ أدطلؽ أكاال هشل ل أ  أاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل  دكهي
 .(163كاه ملفل أ)أص

أكاال هشل ل أأ(2) أاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل  أاهدكهي أاهعمد أاألطراؼأفي أاههزاشلتأاهدكؿ أدطلؽ أاهشك ى  شحشد
أ.(163كاه ملفل أ)أص

 .(26اهطلهني أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)أصأأ(3)
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 فأفرضأأل أقلكدأ هىأأمأحؽأشفأحمكؽأاالد لفأاأل ل ل أههطنلؽأقلدكفأأكأاهفلؽأنح  أأفأ
أ.(1)اهعمدأالألعهرؼأنههؾأاهحمكؽ

لـأاهدكؿأكشفأضشفأقلاالههزاـأنحشلل أحمكؽأاإلد لف أفه طلفأأدكه أ لهؽأ هىألمعأك هلا
أهعمد أنلهحشلل  أ هىأاههصدلؽأ بلؿأشفأاهحككشلتأنهعزلزأكحشلل أحمكؽأاالد لفأهدلملأنلالههزاـ

أهدانلرأاههدفلذأشكضعأهضعملأكأفأاإلد لف أهحمكؽأاهدكهل أاهشعلةدات أشحهل أكهعرلعلتأنله لذ
شلل أحمكؽأ فأحأاهشحهل أاهملدكدل أاإل را اتأ  زتأكفيأحلؿأاههعلةدل  أاالههزاشلتأشعأشه م 

أكاههصدم أ هىأشهلح أاهفردل أاهعكلكلأنعافأكا  را اتأآهللتأ ش أفإفأهبلدهملكلت أاالد لف
دفلذةلأههؾأاهحمكؽأكحشللهملأاحهراـأكفله أفيأههش ل دةأكاهدكهيأاإلقهلشيأاهصعلدلف أاهصعلدأ هىأكا 
أ.فعهلنلأاهشحهي

 الكفاءالفرع الثالث: 

أ أإةذا أدكران ألرهبأ هىأاهدكه  أكليهـز لنلنألاالههزاـ أهعمدتأفيأاهعمدلف أأل أنشل أكأ مزهمل اهدكه 
أههنل أكأ أ هى أاهملدرلف أغلر أحل لتأاألفراد أكهاشلف أ هلمل  أاهحصكؿ أكهل لر أاهحمكؽ أهعزلز لعدي

فأهكفرأ دشلتأشعلد أألدا أكهطنلؽأحؽأشعلف أؾألفرضأةذاأاالههزاـأ هىأاهدكه أأحل لهمـ أككذه
أفيأش لؿأأفش بلنأ هىأاهدكه أ اهحؽأفيأاهصح أنهنديأكا  دادأ لل  أقكشل أههحؽأفيأاهصح أفأهمـك

أفيأ أاهحؽ أههكفلر أاهضركرل  أاال را ات أدعر أ هى أهعشؿ أكأف أهذهؾ  أاهبلـز كه صلصأاههشكلؿ
أههحملؽأاهحؽأفيأاهصح أهشكاطدلمل.اهصح أفيأ شلعأشدلطؽأاهدكه أكهملئ أاهظركؼأاهبلزش أأ

دفلذأنعضأاهحمكؽأنعكؿأفكرمأش ؿأاهحمكؽأكهكفأقدأهشدعأاألكضلعأاالقهصلدل أههدكؿأشفأه
أهذهؾألمرأ أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل   أفيأاهعمد اهشدصكصأ هلمل

 دةأ هىأاهدكؿأاألطراؼأاهنل ملأضأاهحمكؽأكقدأ ٌددأاهعمدأك لئؿأاهعمدأنلإل شلؿأاههدرل يأهنع
أ.أ(2)كلشؿههطنلؽأاهحمكؽأاهشدصكصأ هلملأفلاأنعكؿأهدرل يأكأ

الدولًالعهدمنالثانٌةأاهشلدةأحكهاأهدكرأاهذمأاأل ل يأاالههزاـأةكأاألدا أفيأفش بلنأاالههزاـ

األولىوالثقافٌة،واالجتماعٌةاالقتصادٌةللحقوق لأنداأفمدأفًفقرتها أأفأكاضحن أشفأدصأاهشلدة
                                                             

أ.ـ1966عمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ(أشفأاه1/2را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(26اهطلهني أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأ)صأأ(2)
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أفيأاهشمررةأههحمكؽأاهكلشؿأنلههحملؽأفكرلنلأاألطراؼأاهدكؿأاهزاـأصكبأهه اأهـأاهعمدأكاضعيأارادة
أاقرارأ هىألدطكمأاهطلنعأكةذاأهدرل ي أطلنعأذكأاههزاـهوأاهشلدةأ هلاأهدصأفلالههزاـأاهذمأ اهعمد
أ لـأنك اأنهكغاأله دىأهفأ شلعملأكاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاهفعهيأاههشهعأناف

شركد أفيأأدائملأكهطنلمملأههحمكؽأاهشمررةأ بلؼأفهرةأشحدكدة أحلثأشدحتأاهشلدةأاهدكؿأاالطراؼأ
أاهصف أفإ نلغاهدملل  أأفيأهحملماأاهىأاهعمدألصنكأاهذمأاهكهيأفيأاهعمد أشفأأ ؿأاهكصكؿأههمدؼ

أكشعأاهحملميأاهعلهـأكاقعأشعأاالد  لـأأ ؿأكشفأاهشركد أاضفل أأ ؿأشفأ ل أ هلاأاههدرل ل 
أفيأاهشمررةأاهحمكؽأإ شلؿأكهطنلؽأدحكألرهملش أفيأاهدكؿأاألطراؼأهكا مملأقدأاههيأاهصعكنلت

أ.(1)أهلشلنأأإ شلالنأأاهعمد

أنله لذأاألطراؼأاهدكؿأكؿأاههزاـأإهىأاالدهنلمأ (13)أرقـأاهعلـأهعهلمملأفيأاهه د  أهفهتأكقد
أاالقهصلدمأاهصعلدلفأ هىأ لشلأكالأاهدكهللف أكاههعلكفأاهش ل دةأطرلؽأك فأنشفردةل"أ طكات
أكاههمدي أاالقهصلدل أأفيأنملأاهشعهرؼأههحمكؽأاهكلشؿأهدفلذاهأأ ؿأشف" أههحمكؽ أاهدكهي اهعمد

أ.(2)كاال هشل ل أكاه ملفل 

أ أرقـ أاهعلـ أفيأهعهلممل أإف(13ككذهؾأذكرتأاهه د  أكةكأدهل   أنهحملؽأاهرئل يأاالههزاـأ(
أأ هلاأهدصأاهذمأاالههزاـ أرل ياههدأاهفعهيأاههشهعأهضشلف"أ طكاتأاه لذأفيأكلهش ؿأ( (2اهشلدة
أهكصؼأاألحللفأشفأك لرأفيأهي ه دـ"أاههدرل يأاههشهع"أك نلرة.أاهعمدأفي"أنملأاهشعهرؼأنلهحمكؽ
أ.اههعنلرأةذاأشفأاهمصد

أاالقهصلدل أاهحمكؽأن شلعأاهفعهيأاههشهعأنافألا هرافنأأاههدرل يأاههشهعأشفمـكألعكؿكأ
أل ههؼأاهشعدىأكنمذاأ اهزشفأفشأقصلرةأفهرةأفيأ لـأنك اأهحملماأله دىأهفأكاه ملفل أكاال هشل ل 

أاهشددل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأشفأ(2) اهشلدةأفيأاهكاردأاالههزاـأ فأكنلرانأأا هبلفلأاالههزاـ
أاهعمدأككفأكهكف أاهصه أذاتأاهحمكؽأ شلعأكضشلفأنلحهراـألفكرلنأألاههزاشنأأه  دأاههيأكاه لل ل  

الألعديأأهدرل للأنعكؿأنلهحمكؽأاههشهعأ هىأل ألدصاهدكهيأههحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملف

                                                             

اهشك ى أدطلؽأاههزاشلتأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أأ(1)
أ(164)ص

 (.أ1/78)شج13اههعهلؽأاهعلـأرقـأ أاهصككؾأاهدكهل شفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(2)
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أشفأضركرل أأداةأ م أشففمكأأداله أذمأشضشكفأكؿأشفأاالههزاـألفرغأنعكؿأهف لرمأ ل ليأأفأأذهؾأ
 نلؿأاهكصكؿأأفيأصعكنلتأشفأنهدأأمألكا ماأقدأكشلأاهحملميأاهكاقعأصكرةأهعكسأاهشركد  أأدكات
أ.كاه ملفل أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاهكلشؿأاههشهعأاهى

أكضعأكةكأك كدم أ نبكأأههعمد أاهكهيأاهمدؼأضك أفيأاهعنلرةأقرا ةأل بأأ رل أ م أكشف
أأنلهحمكؽأاهكلشؿأنلههشهعألهعهؽأفلشلأاألطراؼأاهدكؿأ لهؽأ هىأكاضح أاههزاشلت ألفرضفلهعمد
أ.(1)اهمدؼأةذاأدحكأكاهفعلهل أاه ر  أشفأششكفأقدرأناكنرأنلههحرؾأاههزاشلنأ

أاألطراؼ أاهدكؿأهملرلرأدرا  أفهرةأ بلؿأاهه د  أاكه نهملأاههيأاهكا ع أاه نرةأإهىأكا هدلدانأ
أأددىأحدأاألطراؼأاهدكؿأشفأدكه أكؿأ لهؽأ هىألمعأأداأاهه د أهرلأ لفاهعمدأ هىأهزلدأفهرةأكةي
أ نلؿأ هىكأأاهحمكؽ أشفأحؽأهكؿأاهددللأاأل ل ل أنلهش هكللتاهكفل أأنضشلفأاأل ل يأاالههزاـأشف

أشفأأكأاأل ل ل  أاهغذائل أاهشكادأشفأاألفرادأشفأ ددأفلملأليحـرأاههيأاهطرؼأاهدكه أفإفأاهش لؿ 
أاههعهلـأأعكلؿأشفأأكأاأل ل للف أكاهش كفأاهشاكلأشفأأكأاأل ل ل  أاألكهل أاهصحل أاهر لل 

أالأدحكأ هىأاهعمدأقيرئأفإذاأ اهعمدأنشمهضىأنلههزاشلهملأاهكفل أ فأشه هف أنداة نأأهيعهنرأاأل ل ل  
ردأقدألككفأاألددى أاأل ل يأاالههزاـأةذاألحدد أ.أك كدمأ نبأشفأكنلرأحدأإهىأ ي

أـأال أأاألددىأاأل ل يأنلههزاشملأكفتأقدأاهدكؿأشفأدكه أكلدتأإذاأأفأشبلحظ أل بأكشل
 والثقافٌة واالجتماعٌة الخاصبالحقوقاالقتصادٌة أنافأطراؼاألأاهدكؿأشفأدكه أكؿأليهـزفالعهد

أاهدكؿأشفأشلأدكه أههشكفأكهكي أ"اهشهلح أشكاردةلأناأه شحأشلأناقصى"أ طكاتأشفألهـزأشلأهه ذ
أاهشهلح  أاهشكاردأقه أإهىأاهددللأاأل ل ل أنلههزاشلهملأاألقؿأ هىأاهكفل أ فأه هفملأ زكأشفأاألطراؼ

أهصرفملأهحتأةيأههياأاهشكاردأكؿأا ه داـأأ ؿأشفأ مدأكؿأنذهتأقدأأدملأه نتأأفأ هلملأل ب
أ.(2)اهددللأاالههزاشلتأنمذمأاألكهكل  أ نلؿأ هىأاهكفل  أ نلؿأفي

أاهعدلصرأهحملؽأاهىألمدؼأاهذمأناداأاالههزاـأشفأاألددىأاهحدأكلهضحأششلأ نؽأافأاهه د أ ٌرفت
أ.أ هاأشفأكضعلأاهذمأكاهمدؼأشعدلةشلأدكدملأشفأاهعمدافألفمدأكاههيأحؽ أكؿأشفأاأل ل ل 

                                                             

أ(.1/15)شجأ 3اههعهلؽأاهعلـأرقـاهشر عأاه لنؽ أأ(1)
أ.(1/16شج)أ3 أاههعهلؽأاهعلـأرقـأاهصككؾأاهدكهل شفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(2)
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االههزاـأنهحملؽأكهطنلؽأكأدا أحمكؽأاالد لفأأفه طلفأدكه أطهبأاالههزاـأنلهكفل أشفألهأك هلا
أفيأاهعمدلف أكاهملدكدل أاه لل ل أدظشملأفيأنلهحمكؽأاهكافيأاإلقرارأ:نلدملأشفأأشكرأ شه أاهكاردة

أكطدل أ لل  أا هشلدأككذهؾأاههعرلعي أاههدفلذأطرلؽأ فأذهؾألككفأأفأاألفضؿأكشفأاهكطدل  
أكفله أاهدكؿأ هىأكل بأ اهحمكؽأاهشدصكصأ هلملأفيأاهعمدلفأإل شلؿأهفصلهل أن ط أكن شصح

ألهعهؽأفلشلأ لص أاإل بلشل  أنلهحشبلتأ فأاهمللـأنلهحمكؽأاال ل ل أفضبلنأأاههشهعأفيأاهش لكاة
أاه لمأ أكا نلت أشف أ هلا أكشل أحمكؽ أشف أههفرد أكشل أادهملكمل أكش لطر أاالد لف أنحمكؽ نلههك ل 

أ(1)دكهها.

أاههشهعأشفأكاهش هشعلتأاألفرادأهشكفأإل لنل أهدانلرأهه ذأأفأ كفل نلهأاالههزاـأككذهؾأكلهطهب
أفإف أفش بل أأنإدفلذأشهزش أاألطراؼأاهدكؿأنحمكقمـ ألع زأ ددشلأاهعمدأفيأكاردأشحددأحؽكهكفلر

أهمـ أاهشهلح أنلهك لئؿأاهحؽأنمذاأاههشهعأ فأشمدرهمـ أ فأ لر  أأل نلباه شل لتأأأكأاألفراد
أحلثأفيأكلهحؽ أه كلدملأهصح أ نلبأهملئ أههلحأإ را اتأاه لذأاهدكؿأشفأ"لهطهبأاهصح 

أ:االههزاشلتأةذمأكهعشؿ.أكهمكلشملأ هلملأكاهشحلفظ 
أاهنحثأش ؿأإل لنل  أصحل أدهلئجأهحملؽأ هىأه ل دأاههيأنلهعكاشؿأاال هراؼأهعزلز .1

 اهشعهكشلت.أكهكفلر
أاهصحل أاهر لل أشكظفيأكهدرلبأاه ملفل  أاهدلحل أشفأاهصحل أاه دشلتأشبل ش أضشلف .2

أكاال ه لن أكاهشمشع أاهضعلف أهه شل لتأاهشحددةأنلالحهلل لتأنلال هراؼأل شحأدحكأ هى
 االحهلل لت.أهمذم

أاهشهعهم أاهشبلئش أاهشعهكشلتأندعرألهعهؽأفلشلأنلههزاشلهملأاهكفل أ هىأاهدكه أقدرةأضشلف .3
 أاه دشلت.أهكافرأكشدلأاهضلرةأاههمهلدل أكنلهششلر لتأ  اهصحلأكاههغذل أاهحللةأنا لهلب

أ.(2)صحهمـ"ألدل بأشلأ هـ أ فأل هلركا أأفأفيأاهدلسأش ل ػدة .4

أاهمضلئيأاههظهـأ نؿأهكفلرأاههعرلع أإهىأإضلف أشدل ن  أهعهنرأقدأاههيأاههدانلرأنلفأكشف
أنملأاالحه لجألشكفأحمكقلألرةلا هنأاهكطدي أاهملدكديأههدظلـأكفملألشكف أاههيأنلهحمكؽألهعهؽأفلشل

                                                             

أ(.1/15)شج 3  أاههعهلؽأاهعلـأرقـاهشر عأاه لنؽأ(1)
أ.(1/91شج) 14رقـأاهصككؾأاهدكهل  أاههعهلؽأاهعلـشفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(2)
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أك لرأفيألهمىأهشللز أدكدشلأنمل أاهشعهرؼأنلهحمكؽأاههشهعأأفأش بلن أاهه د  أكهبلحظ.أاهشحلكـأأشلـ
هىأاهشدل ب أاهدحكأ هىأاألحللفأشف أأكأاهمضلئيأاههظهـأ نؿأهكفلرأ بلؿأشفأهع لعلنأأشل أحدأكا 

أ.أاهفعله أاالدهصلؼأ نؿأشفأغلرةل

أاهشددل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأفيأأطراؼأألضلنأأةيأاههيأاألطراؼأاهدكؿأأفأكاهكاقع
أألم"أهههظهـأفعلؿأ نلؿأهكفرأهكفؿأناف"أاهشذككرأاهعمدأنح بأشلأ ل أفيأنلهفعؿأشههزش أكاه لل ل 
أ.(1)ضػدمأاههشللزأك دـأاهش لكاةأفيأحماأذهؾأفيأنشلأحرللهاأأكأحمكقاأادهمكتأع ص

ضلف  أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأفيأأ رلأكلـأحأةدلؾأذهؾ أإهىأكا 
1أ/)7و،3)أاهشكادأفلملأنشلأكاه ملفل  أكاال هشل ل  أ (4)و ،(3)و (2أ/)13و (3)10،و8و(

أشفأك لرأفيأاأل مزةأشفأكغلرةلأاهمضلئل أاأل مزةأ لدبأشفأاهفكرمأهههطنلؽأقلنه أهككفأ (3)15ك
أهندكأاههدفلذ أذاهل أغلرأنطنلعهملأةيأاهشنلد أاألحكلـأنافأه قلئأح  أكأل أ اهكطدل أاهملدكدل أاهدظـ
أاههدانلرأح   أكشف أكاهشلهل أاإلدارل أاههدانلرأ شدل ن أا هنلرةلأألضلنأألشكفأاههيأاأل رلأكاةل  

أ.(2) هلملأهمهصرأالأكهكدملأكاال هشل ل  أكاههعهلشل 

 :المطم  الثاني
 ةػػػات الخاصػػػػااللتزام

أنحمكؽأأاالدضشلـأ هىأاهشهرهن أاه لص أتاالههزاشلأكههش ؿ أاه لصلف أاهدكهللف ههعمدلف
أنهمدلـ أاهشهحم : أاهدكرل أكهل األأاههملرلرأاالد لفأكنركهكككالهمشل أاالطراؼأاهدكؿأقنؿأشفأكاههملرلر

نلهعمدلف أنلإلضلف أاهىأأمأهملرلرأأ رلأهطهنملأاهه لفأحلثأقدألهـأهمدلـأأشمررةأشعلد أشددأ بلؿ
أغ أهمشعهكشلت أفي أدقلم  أألر أا نلت أنمدؼ أاالطراؼ أاهدكه  أاال را اتألرلر أاه ذت أقد أاهدكه  ف

اهحككشل أهمدلـأهملرلرأأ رلأأغلرأاهبلزش أهشدعأادهملكلتأحمكؽأاالد لفأكهدفلذةل أفلحؽأههشدظشلت
أ أهه ل دأهههكصؿأإهىأاهحملم  فحصأةذمأاهه لفأاههملرلرأاهشمدش  أقنؿأأفأهاهشكازل أنلههملرلرأه شى
أاالهفلقللتأ شلعأهدصأحلثأاههعلقدل  أاهه لفأهكلف أاهشعهرك أاآلهللتأشفأاههملرلرأدظلـأكلعهنر

                                                             

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ2را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(.1/15)شجأ3أ أاههعهلؽأاهعلـأرقـاهصككؾأاهدكهل شفكضل أاألشـأاهشهحدة أأ(2)
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أه ملؿأكنمدؼأاالهفلقل  أفيأاألطراؼأاهدكؿأشفأهملأاههملرلرأهمدلـأ هىأهعلقدل  أه لفألدلظرةلأاههي
أاهشنلدئأأكأهعلش اأاههك لملتأنإصدارأه د أكؿأهمـكأاألطراؼ أاهدكؿأشفأاهشمدش أاههملرلرأكهكحلد

أفيأه ل دأاههيأاههك لمل   أشعلةدةأأكأاهفلقل أأمأنشك بأشدملأاهشطهكن أاههملرلرأإ دادأاهدكؿ
أاإل را أفمكأكاهشنلدئأاههك لملتأةذمأحدكدأفيأهعشؿأأفأندكرةلأاإلد لفأحمكؽأه لفأكه هطلع
فه طلفأأدكه أمدلـهأاالههزاـأةذاأكلعشؿأاإلد لف أحمكؽأشعلةداتأ شلعأنلفأاهشعهرؾأاإلهزاشي

 .(1)اههعلقدل أاه لص أنكؿأ مدأهه لفأاههملرلرأاهبلزش 

أ أكههش ؿ أاالههزاـكألضلن أكغلرأأفي أاههعرلعل  أاههدانلر أكاه لذ أاهكطدل  أاههعرلعلت نشكائش 
 اههعرلعل أاهبلزش أنشلألد  ـأكاحكلـأاهعمدلفأكنركهككالهمشلأاهشهحم .

أشلأأاالكهل أكاهدكرل أاههملرلرأ فأ  أفركع:أاألكؿ بلأ بلؿأشفأاهشطهبأمذاهأاهنلح  أههطرؽكأ
 هثأ فأشكائش أاههعرلعلتأاهكطدل .اهشكازل  أأشلأاه لأاه لديأ فأاههملرلر

 كالدكرية التقارير األكليةكؿ: الفرع األ 

 التقرير األكلي  -أكالن:

أ أشدة أ بلؿ أهبلهفلقل   أادضشلشمل أنعد أاهطرؼأنهمدلشا أاهدكه  أهههـز أاهذم أاههمرلر أشحددةةك
أش ؿ: أاالهفلقل  أدفلذ أشف أهككفأفيأنعضأاالهفلقللتأ بلؿأ د  أكقد أاالهفلقل   اهعمدأأهدصأ هلمل

أكاهشددل  أاه لل ل  أنلهحمكؽ أاه لص أاالقهصلدل أأ(2)اهدكهي أنلهحمكؽ أاه لص أاهدكهي كاهعمد
أكاه ملفل  أاهعدصرمأ(3)كاال هشل ل  أاههشللز أشدلةض  أ(4)كاهفلقل  أاههعذل  أشدلةض   أ(5)بكاهفلقل 

)اهفلقل أحشلل أحمكؽأاهعشلؿأاهشمل رلفأأش ؿأاهفلقللتأأ رلأهرفعأاههملرلرأاالنهدائل أ بلؿأ دهلفكأ
أ.(6)أكأ رةـ أكاهفلقل أحمكؽأاهطفؿ(

                                                             

ككله أاالدنل أقعأشكأ أ8/3/2017 لصأنلهفلقل أ" لداكأ"أنهلرلخأاهأيدكه أفه طلفأقدشتأهمرلرةلأاألكهألذكرأأفأ(1)
أ) هىأاالدهردت(.أاهفه طلدل أكفل

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ40را عأاهشلدةأ)أ(2)
 .ـ1966ه د أأ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 17را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ.شدلةض أاههشللزأاهعدصرم(أشفأاهفلقل أ9را عأاهشلدةأ)أ(4)
أ(أشفأاهفلقل أشدلةض أاههعذلب.9را عأاهشلدةأ)أ(5)
أ(.117دعكاف أأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)أصأ(6)
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 ددأاهشصلدق أ هىأاهعمدلفأفإفأكؿأدكه أطرؼأ هلملأاهمللـأنهمدلـأهمرلرأأكهيأ فأاههدانلرأ
دصكصأ هلملأفيأاهعمدلفأك فأشدلأاههمدـأاهشحرزأكاه لل لتأاههيأاه ذهملأإل شلؿأاهحمكؽأاهش

أكذهؾأف أاهعمدلفأفيأكؿأش لؿأشدمل  أدفلذ أشفأند  أاألإيأغضكفأ د  أاهدكؿ طراؼأاهشعدل  أزا 
ك هىأاهه لفأاهشعدل أأفأهكفرأشنلدئأهك لمل أ لش أهش ل دةأاهحككشلتأ هىأإ دادأهملرلرةل أحلثأ

أاهه لفأاهش هص أندظرأاههملرلر أكةيأاهه كاههيأهدظرأاههملرلرأأ(1) د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفهمـك
أاالكهل أاه لص أنحله أاهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أاهشمدش أاهلملأشفأقنؿأاهدكه أاهطرؼ.

ألهـأ أكلف أفمد أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاهحمكؽ أنحله  أاه لص  أاالكهل  أاههملرلر أشل
ح بأشلأةكأشدصكصأ هلاأفيأاهعمدأاه لصأأ(2)دظرةلأشفأقنؿأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل ي

أـ1985 لـأأ(3)االقهصلدمأكاال هشل يأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أ ـأقلـأاهش هس
أاهحلفأأصنحتأةيأ أذهؾ أكشدذ أكاه ملفل   أكاال هشل ل  أنلهحمكؽأاالقهصلدل  أاهشعدل  أاهه د  نإدعل 

أأ.(4)فأأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمداهه د أاهش هص أندظرأاههملرلرأاهشمدش أش

أغضكفأفيأ مدأنكؿأاه لص أاألكهل أهملرلرةلأهمدـأأفأفه طلفأدكه أ لهؽأ هىألمعأك هلا
 هىأأ(5)طراؼأالطبلعأاهه لفأاهشعدل كهىأشفأاهدكؿأاأللعهنرأاههمرلرأاألكهيأاه طكةأاأل أحلثأأ لـ

                                                             

أ.ـ1966شفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أأ28اهفمرةأاالكهىأشفأاهشلدةأأ(1)
 .ـ 1966ه د أ(أشفأاهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 16)را عأاهشلدةأأ(2)
أأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأ(3) أ1946أ د أدعا أاهفركعأاه ه أـ أاهشهحدة أنكصفاأأحد نشك بأشل لؽأاألشـ

أا أاهشهحدة أكللدلتأاألشـ أشف أشهدك   أأي رة أكاال هشل ي أاهش هسأاالقهصلدم أكلرنط أاهشهحدة  أهههدشل أهؤلشـ هشكر  
اهش هداش  أههكفلرأاههك لملتأاهعلش أكاههد لؽ.أكهعشؿأاهكللدلتأاهه لفأاالقهصلدل أكاال هشل ل أاإلقهلشل  أكاهه لفأ
اهفدل أاههيأهلٌ رأاهشدلقعلتأاهحككشل أاهدكهل أههمضلللأاهعلهشل أاهرئل ل  أكاهككلالتأاهشه صص  أكاهنراشجأكاهصدلدلؽأ

أأدح أ شلع أفي أهعشؿ أشكقاههي أاهععكب. أحللة أفي أهغللراتأحململ  أإهى أاههدشل  أاههزاشلت أههر ش  أاهعلهـ أاألشـأل  ع
أاهشهحدةأ) هىأاالدهردت(.

أ(.129ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)صأ(4)
أأ(5) أ أاهشلدة أفي أ ل  أح بأشل أاهش هص  أاهه د  أككدمل أاالد لف أنحمكؽ أاهشعدل  أاهدكأأ(28)اهه د  أاهعمد هيأشف

 .ـ1966ه د أأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 
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فألهضشدملأةذاأأكةدلؾأ دةأأشكرأل بأأشدلأهكافؽأقكادلدملأكهعرلعلهملأكهدانلرةلأشعأكبلأاهعمدلف 
أ:(1)اههمرلرأكةي

 را اتأاهملدكدل أاهرئل ل أاههيأاه ذهملأاهدكه أاهطرؼأإل شلؿأأفألذكرأاههمرلرأاههدانلرأكاإل.أأ
أاهحمكؽأاهكاردةأفيأاهعمدلف.

أإ.بأ أاههمرلر أهيشك فأشفأأفألكضح أنطرلم  أاهكطدي  أفيأاهملدكف أأيدر ل أقد أاهعمداف أكلف أشل ذا
أشنلعرةن.أهطنلممشل

أأافألينلفأاههمرلرأفيأحله أ دـأإدراجأأحكلـ.جأ ذاأكلفأشفأإاهعمدلفأفيأاهملدكفأاهكطدي أشل
أاهششكفأاالحه لجأناحكلشمشلأكهطنلمملأأشلـأاال مزةأاهمضلئل أكاه هطلتأاإلدارل .

أإ.دأ أشل أاههمرلر ألنلف أفيأأف أشكفكه  أكهمل أأك أنعضمل أاهعمدلف أفي أاهكاردة أاهحمكؽ أكلدت ذا
أكطديأأكأفيأاههعرلعلتأاهعلدل .اهد هكرأاه

ذاأشلأكلفألدنغيأ فأهعرلعأكطديألهضشفأاهحمكؽأاهكاردةأفيأاهعمدلفأاكألرأإأفألنلفأاههمرأ.قأ
 لدصأ هىأهطنلممل.

ألدنغيأأفألحهكمأاههمرلرأ هىأشعهكشلتأ فأأل أ.كأ أآهل أكطدل أ كا أر شل  كأأشؤ   أاك
كبلأاهعمدلفأأكأفيأاال ه لن أغلرأر شل أهشلرسأش ؤكهل أفيأإ شلؿأاهحمكؽأاهكاردةأفيأ

أهعكلكلأهيمدـأاهلملأ فأادهملكلتأهحمكؽأشعلد  أك هلملأأفأهذكرأأش ه أنمذاأاه صكص.

أاالدارأ.زأ أاه هطلت أ ف أشعهكشلت أاههمرلر ألمدـ أأف ألدنغي أشفأكذهؾ أكغلرةل أكاهمضلئل  ل 
أفاه هطلتأ أاهكاردة أاهحمكؽ أضشلف أككالل  أ هط  أهمل أاههي أاهش هص  أاهكطدل  يأكاهملئلت
أ.اهعمدلف

 التقارير الدكرية -ثانيان:

ةيأاههملرلرأاههيأهمدشملأاهدكؿأاألطراؼأفيأاالهفلقللتأاهدكهل أكؿأفهرةأشحددةأكنعكؿأدكرم أ
أههحمكؽأ أاهدكهي أفش بلأاهعمد أأ رل  أإهى أاهفلقل  أشف أاهدكرل  أاههملرلر أههمدلـ أاهبلزش  كه ههؼأاهشدة

                                                             

أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأأ(1) أنشك بأاهعمد أنعكؿأكشضشكفأاههملرلرأاهكا بأهمدلشمل أاهشهعهم  اهشنلدئأاههك لمل 
أ) هىأاالدهردت(.أ. أشكقعأ لشع أشد لكهلشكهن أحمكؽأاالد لف أاهشددل أكاه لل ل 
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أدصأ  أقد أكاه ملفل   أكاال هشل ل  أهضعاأاالقهصلدل  أهنردلشج أكفملن أاهدكرل   أاههملرلر أهمدـ أأف هى
أاهرقلنل  أاههملرلرأاهدكرل أشرةأكؿأ(1)األ مزة أهمدلـ أهكفأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأحددأفهرة  

أ.أ(2)(4/1988 دكات أكفملنأههمرارأ)أ شسأ

إلد لفأكهشلأهطهبأه د أحمكؽأاأاهدكرل أفأهمدـأهملرلرةلأدكه أفه طلفأك هلاألمعأ هىأ لهؽأ
أ.(3) دكاتأهه د أاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أ شسذهؾ أككؿأ

أهعدأ أاههي أاههملرلر أههمدلـ أشعهرك  أشكاضلع أاألطراؼأةدلؾ  أاهدكؿ أهشحهكلأهملرلر كنلهد ن 
ه شلعأةلئلتأاألشـأاهشهحدةأاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أكةيأهعكؿأاه ز أاألكؿأشفأاههملرلرأكلعرؼأ

ألـأكلهضشف:أنله ز أاهع
يأفيأكاهدلشكغراف فأاهكضعأاه لل يأكاالقهصلدمأكلمصدأنملأشعهكشلتأ لش أ: صكرة قطرية -1

أ:(4)أاهدكه  ألعشؿأاهدملطأاآلهل 
 هىأشعهكشػلتأ فأاه صلئصأاهرئل ل أاه غرافل أكاأل دل أأكلحهكمأةذاأاه ػز أكالسكافاألرض  -أ

 دا.أكاههغكل أكاهدلشكغرافل  أكاهدلدل أههنهدأك كل

أالييكؿ السياسي العاـ - 

أكصفنأ أاه ز  أةذا ألمدـ أشك زنأكلمدـ أكهدظلـأل أاهحككش   أكدكع أاه لل ي  أكاإلطلر أهههلرلخ ا
أاه هطلتأاههدفلذل أكاههعرلعل أكاهمضلئل .

 الخصائص االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية -ج

كاهد ؿأنلهد ن أأ لهياهدلهػجأاهمكشيأاإل شأ:كلهضشفأشعهكشلتأ هىأشؤعراتأش ههف أشفأنلدمل
أكاهدلكفأ أكاهشدفك ػلت  أاهه لرة أكشلزادل أاههض ـ أكشعدؿ أههد ؿ  أاهكظلفي أكاههكزلع أاهكاحد  ههفرد

أاه لر ل  أكشعدؿأاهنطله  أكد ن أاإلهشلـأنلهمرا ةأكاهكهلنػ .
                                                             

 .ـ1966ه د أأكاه ملفل  كاال هشل ل  االقهصلدل  نلهحمكؽ اه لص ياهدكه اهعمد (أشفأ1/17اهشلدةأ)أأ(1)
أ(130شحشكدأن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)صأأ(2)
لذكرأأفأدكه أفه طلفأهـأهمدـأأل أهملرلرأأكهل أأكأدكرل أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأككذهؾأاهه د أاهشعدل أأ(3)

أهشل ل أكاه ملفل .نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال 
أاهدكهأ(4) أاهعمدلف أاهى أفه طلف أادضشلـ أحكؿ أنح ل  أدرا   أاهضشلر  أاالد لفشؤ    أنحمكؽ أاه لصلف أللف

أ(44 42)ص
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 اإلنسافاإلطار القانكني العاـ لحماية حػقكؽ  -د

كغلرةلأشفأاه هطلتأاهش هص أاههيأأ ل كلهضشفأشعهكشلتأ فأاه هطلتأاهمضلئل أكاإلدارأأ
اأكلفأأكأهد ؿأفيأصبلحللهملأش لئؿأهشسأحمكؽأاإلد لف أك نؿأاالدهصلؼأاهشهلح أألمأفرد أذكرنأ

ؿأاهحمكؽأاهشعلرأكةأ أد ى ألد يأأفأأللأشفأحمكقاأقدأادهمؾ أكدظـأاههعكلضأاهشهكفرةأههضحللل
ذاأكلفأاألشرأإهلملأفيأاالهفلقل أشعشكه أنلهحشلل أ كا أفيأاهد هكأ رأأكأنشك بأهعرلعأشدفصؿ أكا 

كذهؾأفمؿأهك دأفيأاهد هكرأأكأفيأةذاأاههعرلعأاهشحددأأحكلشلأه شحأنعدـأاههملدأنملأكفيأظؿأأمأ
ذكرأإشكلدل أاالحه لجأناحكلـأش ههؼأاهصككؾأاهدكهلػ أهحمكؽأاإلد لفأأشلـأاهشحلكـأأكأأشعأظركؼ

أةػذمأنإدفلذةلأأكأأ فأاألشرألهطهبأهحكلهملأإهىأقكادلفأدا هل أأكأهكائحأإدارل أاه هطلتأاإلدارل أفهمـك
أاه هطلتأاهشعدل أنإدفلذةل. أكيأهمـك

 يفاإلعالـ كالنشر عف العيد -2

أ أه لؤالت: أ دة أاهندد أةذا أكةؿكلدن ؽأ ف أاهعمد  أدعر أأهاهر شأهشتأكلؼأهـ هغلتأاهإهى
إهىأش ل دةأشفأاألشـأاهشهحدةأشحهل  أككلفل أهكزلعأاهد ػخأشفأةذمأاههر شلت أكةؿأةدلؾأحل  أاه

فيأةذاأاهش لؿ أاهككلالتأاهحككشل أاههيأأ دتأاههمرلر أكلؼأهـأا همل أأكأههمىأاهشعهكشػلتأك فأ
أل أشصلدر أشدلأاه لعأدائرةأاالطبلعأ هىأاههمرلرأ هىأاهش هكلأاهشحهي أةؿأكلدتأشحهكللهاأ

أ.(1)شكضكعأشدلقع أ لش 

 ىـ مف قبؿ الدكلة الطرؼنفيذكمدل ت يفالمركز القانكني لمعيد -3

شكقعأاهعمدأفيأاهملدكفأاهدا هي أةؿأاهشحلكـأهطنؽأندكدمأشنلعرةأأـأأفأاألشرألهطهبألنلفأ
أأ رل أكأإ را ات أد هكرأ  أفي أكاهشدصكصأ هلمل أاهعمد  أفي أاهشدصكصأ هلمل أاهحمكؽ أةي شل

اههغللراتأاههيأأ رلتأكأاهدصكصأاهملدكدل أاهشحهل أقنؿأكنعدأاهشصلدق أ هىأاهعمد أشلأةيأ أكأاهدكه 
هىأأمأشدلأكنامأعكؿأهككفأاهحمكؽأاهشعهرؼأنملأفيأاهعمدأغلرأشكفكه أهغلرأاهشكاطدلفأكشلأ كا 

أ.(2)هنرلرأذهؾ؟

                                                             

أ(.44شؤ   أاهضشلر أهنعلتأادضشلـأفه طلفأإهىأ مدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد لفأ)صأ(1)
أ.44 أاهشر عأاه لنؽ(2)
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 يف_ التعاكف الدكلي كتنفيذ بنكد العيد4

أاه لديأكاهشهعهؽأنشدلأ أاههمرلرأاهحككشيأإهىأاه ز  ألدهمؿ أاالدهمل أشفأاهشنلدئأاهعلش   نعد
أاهشهضشد أحمكقلأشعهرؼأنملأكةيأطنعلأه ههؼأشفأهطنلؽأشكادأاه عمد أنحلثألهطرؽأهكؿأاهشكاد

أهآلهللتأ أاهشك م  أاههملرلر أكؿ أنلف أشعهرك  أهككف أاههي أاهعلش  أاهشنلدئ أ كس أ مد أإهى  مد
أ.(1)االهفلقل 

 (2)كينبغي لمتقارير الدكرية المقدمة مف الدكؿ األطراؼ المعنية أف تكضح اآلتي:

شحرزأشفأقنؿأاهدكه أاهطرؼأفيأش لؿأإ شلؿأحمكؽأاالد لفأاهكاردةأفأهكضحأاههمدـأاهأ-أأ
أأراضلملأ أاهشهكا دلفأ هى أاالفراد أكشدلأهشهع أاههمدـ أهمذا أاهراةد  أكاهحله  فيأاهعمدلف 

أكضشفأكاللهملأنههؾأاهحمكؽ.

أاههيأ-بأ أاههك لمل  أكاهشنلدئ أهدصكصأاهعمدلف أكفملن أاهدكل  أاههملرلر أككهلن  أهدظلـ لدنغي
أ لفأاهشعدل أدعرهملأاهه

أ-جأ أاهشعدل  أاهطرؼ أههدكه  أألدنغي أهعكد أكاهشرفملتأإف أكاهشبلحظلت أاهعلش  أاههعهلملت هى
اهشهعهم أنلههملرلرأاالكهل أاههيأقدشهمل أحهىأه هفلدأشدملأفيأإ دادأهملرلرةلأاهدكرل أإذأقدأ

أهدطنؽأ هلملأةذمأاههك لملت.

اهعمدلف ألهـأذكرأذهؾأفيأفيأحله أ دـأك كدأهطكرأ دلدأفيأإطلرأأمأشلدةأشفأشكادأ-دأ
أاههمرلرأاهدكرم.

أههكفل أأ-قأ أاهشعدل  أاهطرؼ أاهدكه  أاه ذهمل أاههي أكاال را ات أكاههدانلر أاههمرلر ألينلف ف
 نلههزاشلهملأاهشمررةأنلهعمدلف أككذهؾأاهصعكنلتأاههيأهعلؽأكفلئملأنمذمأاالههزاشلت.

أ

أ

                                                             

 .(11للتأاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأ)صأشك ى أشحلضراتأش لؽأاالهفلقأ(1)
أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأأ(2) أنشك بأاهعمد أنعكؿأكشضشكفأاههملرلرأاهكا بأهمدلشمل أاهشهعهم  اهشنلدئأاههك لمل 

أ) هىأاالدهردت(.أ. أشكقعأ لشع أشد لكهلشكهن أحمكؽأاالد لف أاهشددل أكاه لل ل 
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 كتتـ مناقشة التقارير كفؽ اآللية االتية:

 مناقشة التقارير: .1

أكعؼأح لبأاهدكه أاهطرؼأأشلـأاهه د أهح فأهدفلذةلأألحكلـأهعهنرأاهشدلقع أ نلرةأ فأ"
أ.أأ(1)االهفلقل " أكةيأك له ألهـأنشمهضلةلأهمللـأحله أهدفلذأاههزاشلتأحمكؽأاإلد لف"

أاهشهرهن أ أاههعلقدل  أنهعمداهمل أاألطراؼأنلهكفل  أاهدكؿ أاههزاـ أإحدلأاهدالالتأ هى أهعهنر كشل
أكضحأ طكاتأشدلقع أاههملرلر:أهللفأهحمكؽأاالد لف أكنعكؿأشك زألشملأههعمدلفأاهدكأ هىأادضش

لد ىأشش ؿأاهدكه أاهطرؼأإهىأ رضأاههمرلرأنإندا أهعهلملتأا همبلهل أشك زةأكهمدلـأأمأ.أأ
أردكدأكهلنل أ هىأقلئش أاهش لئؿأاههيألضعملأاهفرلؽأاهعلشؿأاه لنؽأههدكرة.

أاههمرلرأ هىأأ ل.بأ أفي أاهه د  أنعكؿأهدظر أفيأاال هنلر أآ ذة أاهشكاد  أشف سأكؿأش شك  
أ لصأاهردكدأاهشمدش أشفأاهدكه أاهشعدل أكاهشهعهم أنملئش أاهش لئؿ أاههيأأ دهملأاهه د .

أاهشبلحظلتأ.جأ ندا  أكا  أاأل ئه  أهك لا أإهى أاهه د  أأ ضل  أند كة أ لدة أاهه د  أرئلس لمـك
أكاههعهلملتأنصددأكؿأش اه أشفأاهش لئؿ.

 أشش هيأاهدكه أاهطرؼأإهىأاهردأفكرانأ هىأاهش لئؿأاههيأالأههطهبأشزلدانألد كأرئلسأاهه د.دأ
أفيأ أهدلكهمل أفلهـ أاأل ئه أاأل رلأاههيأهنمىأنغلرأردكدأ هلمل  أأشل شفأاههفكلرأأكأاهنحث 

أ ه  أالحم أأكأ ددأاالقهضل .

أإهىأ .ق  أاهصه  أذات أاهدكهل  أاهملئلت أشف أكغلرةل أاهشه صص  أاهككلالت أشش هي أد كة ل كز
 .ش لةش أفيأأل أشرحه أشفأشراحؿأاهحكاراه

 المالحظات الختامية: .2

أ أاهدكه  أفي أاالهفلقل  أهطنلؽ أنكضعل  ألهعهؽ أفلشل أاهه د  أقرار أ ف أ نلرة اهطرؼأةي
أاهه د  أكهكصللت أككذاأأ كا هدهل لت أدملش  أشكضع أةي أاههي أاهرئل ل  أ"األشكر أ لدة كههضشف

أ(2)هطنلؽأاهعمدأ هىأدحكأأفضؿ".اهشمهرحلتأكاههكصللتأههحككش أاهشعدل أنعافأطرؽأ
                                                             

 (.117اهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)صدعكاف أأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأأ(1)
أ(.28هلفلف أحمكؽأاإلد لفأأ ئه أكأ كن أ)صأ(2)
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 إعداد تقرير المجنة: .3

ندا أاهه د أاقهراحلهملأكهكصللهمل أهعدأاهه د أهمرلرةلأ نعدأدرا  أاههملرلرأكاههملرلرأاهشكازل  أكا 
أك د.كهدرجأناأكؿأاهشمهرحلتأكاههكصللتأاهعلش أشعفك  أنهعهلملتأاهدكؿأاألطراؼأكاه نرا أإفأ

لنأ فأدهلئجأأ شلهملأكهكصللهملألمدـأإهىأاه شعل أاهعلش أهؤلشـأفكؿأه د أهصدرأهمرلرانأ دكل
أ.(1) اهشهحدةأنكا ط أاألشلفأاهعلـأهؤلشـأاهشهحدة

 الفرع الثاني: التقارير المكازية

أاهدكؿأنهمدلـأشعهكشلتأكاحصل اتأغلرأدقلم أفيأاههملرلرأاهشمدش أهه لفأاههعلقدل أ أهمـك قد
أ.أههدفلذأاالهفلقل أكاههملدأناحكلشملأاهبلزش هه ذأاإل را اتأكاههدانلرأاهشعدل  أنغل أإقدلعأاهه د أنادملأ

همدشملأاهدكؿأاألطراؼ أالأهعكسأنعكؿأدقلؽأحله أحمكؽأاإلد لفأفيأاهدكه أأفلههملرلرأاههي
أأكأاالدهملكلتأاههيأارهكنتأ أاهشعلملتأكاهصعكنلتأاههيأهعهرضأهدفلذأاالهفلقل   اهشعدل  أكالأهحدد

أاهعمدلفأاهدكهللفأهحمكؽأاالد لفأألحكلشمل.أك ل أأحكلـ أنهدفلذ أهمـك أهحلكؿأاهدكؿأإ نلتأأدمل أشل دة
 أك عل أهك لاأشبلحظلتأهملأشفأاهه د أاهعلـأاهدكهينح فأدل  أحفلظلنأ هىأصكرهملأأشلـأاهرأمأ

أاهشعدل .

أاهشدظش لتأكهشحلكه أاههكصؿأههحملم  أهعهشدأاهه د أ هىأاههملرلرأكاهشعهكشلت أاههيأهشههكمل
أهعهلملتأكشعهكشلتأإضلفل أ فأ أأفأهمدـ أ" أحلثألحؽأههشدظشلتأغلرأاهحككشل  غلرأاهحككشل  

أ.أ(2)أاههمرلرأقنؿأأفأل رمأفحصاأشفأاهه د "

إفأاههمرلرأاهذمأهمدشاأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل أهه لفأاهش هص أ"أل شىأألضلنأهمرلرانأشكازللنأ
فأاهدكه  أكل ل دأاهه د أإهىأ كارأاههمرلرأاهشمدـأشفأهههمرلرأاهشمدـأشأ أفمكأشكازوأ(3)أكأهمرلرأظؿ"

أاهدكه أفيأاههكصؿأإهىأاهحملم .

                                                             

أ.(119دعكاف أأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأ)صأ(1)
أ.(28هلفلف أحمكؽأاالد لفأأ ئه أكأ كن أ)أصأ(2)
أ(.119د لفأ)صدعكاف أأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالأ(3)
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كقدألككفأاههمرلرأاهشمدـأشفأاهشدظشلتأاهحككشل  أهمرلرانأش همبلن أأكأشبلحظلتأ هىأاههمرلرأ
طبلعأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل أ هىأاههمرلرأاهشمدـأشفأاهدكه  أإاهشمدش أشفأاهدكه  أكةذاألهطهبأ

أأههشكفأشفأإندا أشبلحظلهملأ هلا أكشفأ ـأهزكلدأاهه د أنا.أه

أاهه د  أكشفأاهشمـأأفأهمدـأاهشبلحظلتأكاههملرلرأشفأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل  أقنؿأأفأهمـك
أاهشعدل  أاهدكه  أشع أفيأأ نفحصأاههمرلر أاههعلقدل  أاهملئ  أأ ضل  أه ل د أاهظؿ أهملرلر أكأف  لص 

أكأ أدق  أأك ر أا هدهل لت أإهى أاهشعكبلتأاههكصؿ أه لم أأك أاهمضل  أةذم أه لم أشكضك ل   أك ر
أاهرقلنيأ أندكرةل أاهمللـ أ هى أقدرهمل أازدادت أاهه د   أهدل أاهشعهكشلت أهدفؽ أزاد أفكهشل كاالدهملكلت 

أ.(1)كاإلعرافيأندق أكعشكهل 

أأ أ ددأكدرل أكاهشكضك ل   أاهشصداقل  أهحرم أ هى أاهدكؿ أهحشؿ أاهشكازل   أاههملرلر أآهل  ف
أألرأاهدكرل أهه د  أ لص أفيأظؿأشعرفهملأنافأةدلؾأ ملتأأ رلأهمدـأهملرلرأشكازل .إ دادةلأاههملرأ

فأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل  ألحؽأهملأألضلأ"أفأهعلرؾأفيأا هشل لتأفرؽأأأإهىأنلإلضلف 
أكاههيأهيأ أهه د   أاههلنع  أ هىأهك لاأاهعشؿ أاههيأه ل د أاأل ئه  أنمدؼأهحضلر أقنؿأكؿأ ه   عمد

ل لنللتأحضكرأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل أفيأاال هشل لتأاههحضلرل  أإشفأفأ (2)كفحصأاههملرلر
شعهكشلتأاهه د  أ نرأإ ملشملأفيأفحصأاههمرلرأاهشمدـأشفأاهدكه أشفأدلحل  أأإ را أداألعززأفيأ

كلهرهبأ هىأذهؾ أحضكرأصكتأكشبلحظلتأاهشدظشلتأغلرأ أكاههحضلرأهؤل ئه أشفأدلحل أأ رل
اهر شيأاهذمأهعمدمأاهه د أالحملنأشعأاهدكه أشمدش أاههمرلر أ لص أنعدأأفأاهحككشل  أفيأاال هشلعأ

هشكدتأاهه د أشفأ شلعأرأمأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل  أ نرأاههملرلرأاهشكازل أاهشمدش أشدمل أك نرأ
أشعلركهملأفيأاال هشل لتأاههحضلرل .

أاه أشعلرك  أش لؿ أفي أاههعلقدل   أاهه لف أهنعض أفعلهل  أأك ر أآهللت أغلرأكةدلؾ شدظشلت
ندا أاهشبلحظلتأ هلمل أحلثأ"ه شحأه د أاهحمكؽأ اهحككشل أفيأدملشأاههملرلرأاهشمدش أشفأاهدكه أكا 
أكه د أحمكؽأاهطفؿأههشدظشلتأ أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاهحمكؽأاالقهصلدل  أكه د  أكاهشددل  اه لل ل 

                                                             

أ.(28هلفلف أحمكؽأاالد لفأا ئه أكا كن أ)صأ(1)
أ.(28)صأ كن أهلفلف أحمكؽأاالد لفأا ئه أكأأ(2)
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أ لص " أ ه لت أفي أاهه د  أأشلـ أنلهحدلث أاهحككشل  أاهشعركؼأ (1)غلر أأأكشف أاه ه لتأف ةذم
هشدديأنشدلقع أاهدكه أنعكؿأشنلعرأحكؿأاههمرلرأاهشمدـأاه لص  أهفهحأاهش لؿأهشدظشلتأاهش هشعأا

ندا أاهشبلحظلتأ هلا.أأشدمل أكا 

أشدظشلتأكأ أشف أاهشمدش  أاهشكازل  أنلههملرلر أهكهفي أال أاههعلقدل  أاهه لف أأف أذكرم  أاه دلر شف
علنأههككلالتأاهشه صص أألضل أنهمدلـأشلأهدلملأشفأاهش هشعأاهشدديأاهكطدل  أنؿأهفهحأاهش لؿأكا 

أاهككلالتأ أكأف أ لشل أال أهمرلرةل  أقدشت أاههي أاهدكه  أفي أاإلد لف أحمكؽ أحله  أحكؿ شعهكشلت
اهشه صص  أهشههؾأقل دةأنللدلتأكشعهكشلتأةلش  أفلشلألهعهؽأنش لالتأ شهمل أفش بلنأاهشعهكشلتأ

 أ(3) أكنردلشجأاألشـأاهشهحدةأاإلدشلئي(2)عشؿأاهدكهل اهكاردةأشفأقنؿأاهككلالتأاهشه صص أكشدظش أاه
أكاهعهـك أكاه ملف  أهههرنل  أاهشهحدة أاألشـ أههطفكه (4)اهلكد كك()أكشدظش  أاهشهحدة أاألشـ أكشدظش  أ 

أنطرلم أ(5)اهلكدل لؼ() أ هلمل أاهشبلحظلت ندا  أكا  أاههملرلر أفحص أفي أاههعلقدل  أاهه لف أه ل د  
                                                             

أ.(120)صأأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفدعكاف أأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأأ(1)
؛أكردأفعؿأ هىأدهلئجأكشمرةلأشدلد أ دلؼأفيأ كل راأـ1919أ د شدظش أاهعشؿأاهدكهل :أةيأشدظش أها  تأأ(2)

اهحربأاهعلهشل أاألكهىأكها رتأنعددأشفأاههغللراتأكاالضطرانلتأ هىأشدلأ مكدأ بلث أكهعهشدأ هىأركلزةأد هكرل أ
أا هددأ هىأاهعداه أاال هشل ل .أشكقعأاهشك ك  أ أ ل ل أكةيأأفأاه بلـأاهعلدؿأكاهدائـأالألشكفأأفألهحمؽأإالأإذا

أاهحرة.أ) هىأاالدهردت(أ
(أةيأعنك أاالشـأاهشهحدةأهههدشل أاهعلهشل  أشدظش أهد كاأاهىأاههغللرأUNDPنردلشجأاالشـأاهشهحدةأاالدشلئيأ)أأ(3)

فيأ شسأش لالتأأUNDPهعشؿأأ  ل دةأاهععكبأ هىأندل أحللةأأفضؿكهرنطأاهدكؿأنلهشعرف  أاه نرةأكاهشكاردأهش
أ فضأاه أاهدلشمراطي  أاهحكـ أدعكبأاالرئل ل : أاالدهعلشأكشدع أكأفمر  أكاهطلق  أاهنلئ  أاهشدزشلت    ألشرضأفمداف

شكهنلأأ166ؿأعنكهملأ نرأأك رأشفأ أكلهمكلأ شؿأاهشدظش أفيأش لؿأاهحكـأاهدلشمراطيأشفأ بلاهشكه ن أ/أااللدز
أ.عرف أاالده لنل .أ) هىأاالدهردت(كعراكلهملأاهعلهشل أشعأشؤ  لتأاهحكـأاهدلشمراطي.أشكقعأعنك أاهش

أأ(4) أاألشـ أكاهعهها  تأشدظش  أهههرنل  أ)اهلكد كك(اهشهحدة أكاه ملف  أكأأـ1945أ د أـ أشف دكه أأ193ههاهؼأاهلـك
أه هش أهه مرأعأاهملئهلفأاإلدارلهلفأههشدظش أكأ ضكا  أنعكؿأشدهظـ اهشككدهلفأشفأاهشؤهشرأاهعلـأكاهش هسأاههدفلذم 

أاه أاههيألرأ مل أأةداؼأاألشلد  أكهحدلد أأكهكللهمل أكهكضع أشكقعأشدظش أ هىأح فأ لرأ شؿأاهشدظش  أاهعلـ. شدلر
 اهلكد ككأ) هىأاالدهردت(.أ

نفضؿأهصكلتأنلإل شلعأفيأأ1946كلدكفأاألكؿأ/أدل شنرأأ11فيأأت:أها  شدظش أاألشـأاهشهحدةأههطفكه أ(5)
اهدكرةأاألكهىأهه شعل أاهعلش أهؤلشـأاهشهحدة.أكهمررأكقهئذأأفألمدـأصددكؽأاألشـأاهشهحدةأاهدكهيأهر لل أاهطفكه  أكشلأ

أاه لدل أفيأأكركنل أككلدتأكل أاهحربأاهعلهشل  أنعد أشل أاأل ؿأهؤلطفلؿأفيأفهرة أإغل  أقصلرة فألعرؼأآدذاؾأنهمدلـ
أهينلتأاحهلل لتأأطفلؿأأكركنلأفكرأادهمل أاهحرب أ ؿأنلهكلشؿأشفأاههنر لت أك ددشل اهلكدل ؼ أكشلأةيأاآلف أهشكَّ

أهل أشدظش  أنكصفمل أاهحرب أنعد أ شهمل أفي أاهلكدل ؼ أاهكحلدةأكا هشرت أاهحككشل  أاهككله  أةي أاهشهحدة أهؤلشـ نع 
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أههؾأاههيأهمدشملاهككلالتأاهشه صص أإهىأ لدبأأاههيأهمدشملشكضك ل .أفلههملرلرأكاهشبلحظلتأ
أ هىأ أاههعلقدل  أاهه لف أه ل د أهملرلر  أفيأعكؿ أأك أكلدتأعفمل  أ كا  أاهحككشل  اهشدظشلتأغلر

أأاهكقكؼ أفحصأكاالطبلع أشف أكهشكدمل أاهشعدي  أاهنهد أفي أك ب أ ف أاإلد لف أحمكؽ أحله   هى
أ.(1)ؿشصداقل أكشكضك ل أاههملرلرأاهشمدش أشفأاهدكأ

لأأدملأهحشؿأاهدكه أ هىأددأشفأاإلل لنللتأأةشملهشلزأنعأكهرلأاهنلح  أأفأآهل أهمدلـأاههملرلر
حكلـأاهعمدلفأ هىأاهش هكلأاهكطديأكحشلل أأإدفلذأهمدلـأعرحأشفصؿأهه د أ ددأشدلأهمدشملأفيأ

أؾأاههمدـ.اهحمكؽأاهشمررةأفلمشل أك فأشلةل أاإل را اتأاههيأاهنعملأاهدكه أفيأ نلؿأهحملؽأذه

هكفأشلألؤ ذأ هىأةذمأاآلهل أأفأاهشعهكشلتأكاهنللدلتأاهكاردةأفيأاههمرلرأهعهشدأ هىأشصداقل أ
أاهدكه أاهطرؼ أكهعهشدأألضلنأ هىأشدلأدعلطأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل أفيأهمدلـأاههملرلرأاهشكازل .

شهزش أههدكه أكلمهصرأكذهؾأدكرأاهه د أنعدأدظرأاههملرلرأاهشمدش أ هىأهمدلـأهكصللتأغلرأ
أاهدكه أاه هيأهـأهًؼأنلههزاشلهملأاهشعدل  أكالأهشهؾأاهه د أأمأ هط أاله لذأإ را اتأأكأهدانلرأضد

أ أأكأفيأاهحلالتأاههيأل نتأفلملأأدملأشلر تأادهملكلتأهحمكؽأاالد لف.أاههعلقدل 

 :ع الثالث: مكائمة التشريعات الكطنيةالفر 

أاهشصلدق  أنعد أاهدكؿ أادضشلـ أنشراألهرهبأ هى أاهمللـ أاهدكهل   أهعرلعلهملأ هىأاالهفلقل   ع 
أاهدلفذةأنغرضأشكائشهملأشعأشضشكفأاالهفلقل .أقكادلدملأاهدا هل 

أنشرا ع أإ أاهمللـ أفه طلف أدكه  أ هى أليرهب أاالد لف أهحمكؽ أاهدكهللف أههعمدلف أاالدضشلـ ف
لهكضعأاهملدكديأفيأفه طلفأشهملأشعأندكدأاهعمدلفأاهدكهللف أفهعرلعلهملأكقكادلدملأك لل لهملأكشكائ

لعهنرأشفأاهشعضبلتأاأل ل ل أاههيأهكا اأ شهل أاهشكائش أاههعرلعل  أكلر عأذهؾأههعددأاههعرلعلتأ

                                                                                                                                                                                   

اهشكر  أهؤلطفلؿأ هىأك اأاهحصر أكاهشفكض أشفأقنؿأحككشلتأاهعلهـأههعزلزأكحشلل أحمكؽأاألطفلؿأكرفلةلهمـ.أ
كهعهرؾأشدظشلتأاهش هشعأاهشددي أنشلأفلملأاهعركل أشفأاهشدظشلتأاهدكهل أغلرأاهحككشل  أنعكؿأكنلرأفيأأ شلؿأ

دكه أهشلرسأفلملأاهلكدل ؼأدعلطمل.أكشلألهـأاههعلكرأشعأاهشدظشلتأغلرأاهحككشل أفيأاهشمرأأ158أاهلكدل ؼأفي
أهكظؼأاهلكدل ؼأأك رأشفأ نع أآالؼأع صألعشهكفأفيأ نهدأفيأأ155اهرئل يأحكؿأصللغ أاه لل  .أكحلهللن

أ(.االدهردت هىأ) لئرأأدحل أاهعلهـ.أشكقعأاهشك ك  أاهحرةأ
أ(121ل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لفأأ)صأدعكافأ أأهللتأحشلأ(1)
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كاألدظش أاهملدكدل أاههيأهدظـأاهحله أاههعرلعل أفلمل أككذهؾأن نبأاهظركؼأاه لل ل أاههيأشرتأنمل أ
أكأ رتأ هىأاهش لرةأاههعرلعل أفلمل.

اههلنعأهشدظش أأ(1)فإفأك لم أإ بلفأاال همبلؿأاهصلدرةأ فأاهش هسأاهكطديشفأدلحل أا رلأ
أأ ل ل أ أشنلدئ أشف أهحشها أنشل أفه طلف أهلرلخ أفي أاألةـ أاهك لم  أهعهنر أكاههي أاهفه طلدل  اههحرلر
كحمكؽأكحرللتأ لش أههفه طلدللفأالأل كزأاههدلزؿأ دمل أحلثأدصتأ هى"أإفأدكه أفه طلفأةيأ

أ أألدشل أفيأههفه طلدللف أاهكلشه  أنلهش لكاة أكلهشهعكف أكاه ملفل  أاهكطدل  أةكلهمـ ألطكركف أفلمل كلدكا
أكأاهحمكؽ أكاه لل ل  أاهدلدل  أشعهمداهمـ أفلمل أهصلف أدلشمراطيأ  أدظلـ أظؿ أفي أاإلد لدل   كراشهمـ

أ هىأأ لسأحرل أاهرأمأكحرل أهككلفأاألحزابأكر لل أاألغهنل أحمكؽأاألقهل أكاحهراـأ نرهشلديألمـك
أأ لسأقراراتأ أ هى أاهعلش  أاهحمكؽ أفي أاههشللز أك دـ أكاهش لكاة أاال هشل ي أاهعدؿ أك هى االغهنل 

أكاهمضل أ أاهملدكف أ للدة أليؤٌشف أد هكر أظؿ أفي أكاهر ؿ أاهشرأة أأكنلف أاههكف أأك أاهدلف أأك اهعرؽ
أ(2)”اهش همؿ..

أأفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ أأكدأفيأدلنل هاأ هىأاأل سأكهعدلبلهاأـ2003كشل
أاهملدكفأ اهرا   أكاهشنلدئأاههيأهعنرأ فأركحأكك دافأاهععبأاهفه طلديأكادهشلئاأاهمكشي أكعشؿى

أاهملدكف أ للدة كشندأأأ(3)اال ل يأنلفأطللهاأ هىأش شك  أشفأاهشنلدئأكاألصكؿأاهد هكرل أكشندأ
أاه بلث أاه هطلت أنلف أأشلـأ(4)اهفصؿ أكاهش لكاة أنلدمشل  أكاههكلشؿ أاال همبلهل  ألكفؿ اهمضل  أأنشل

                                                             

أهلرلخأأ(1) أفي أاهفه طلدل  أاههحرلر أهشدظش  أاههلنع أاهكطدي أاهش هس أ ف أاهصلدرة أاال همبلؿ أإ بلف أك لم  را ع
أ.15/11/1988
أ.(30دصر أهنعلتأادضشلـأدكه أفه طلفأإهىأاهفلقل أاهمضل أ هىأكلف أأعكلؿأاههشللزأضدأاهشرأة)صأ(2)
لعديأةذاأاهشندأأ ضكعأكلف أأع لصأكشؤ  لتأاهدكه أفيأهصرفلهمـأكأ شلهمـأههملدكفأنشفمكشاأاهكا ع أنشلأأ(3)

أإهزاـأ أ هى أهدصأندكرةل أكاههيأل بأأف أاهد هكر  أقكا د أكأ شلةل أأةشمل أكاههيأشف أاهملدكدل   أاهمكا د أكلف  لعشؿ
أاهفرد أكاهش ؤكهللت أاه زا ات أهحدد أكأف أنلهملدكف  أأع لصأاه هط أاه هط  أش لهف  أ هى أاهشهرهن  أكاهشؤ  لهل  ل 

أ(.31كشؤ  لهملأهحكـأاهملدكف.أرا ع:أ ضر أاههدظلـأاهد هكرمأفيأفه طلف)ص
أ هلملأاهدظلـأاه لل يأاهدلشمراطيأكاهذمأل لةـأفيأهدظلـأاهحللةأاه لل ل أأ(4) ةكأأحدأاهشنلدئأاهحدل  أاههيألمـك

أنحلثألضشفأا همبلؿأكؿأشدمل أكلحمؽأاههكزافأنلفأاه هطلتأاه بلثأف أكاهمضلئل  أكاههدفلذل  أاههعرلعل  يأاهدكه :
أاه لل ل أ أاهدظـ أندكم  أرا ع: أاهملدكف. ألمررم أشل أحدكد أفي أاال رللف أاه هطهلف أشراقن  أحؽ أشدمل أ هط  كهكؿ

 (.324 322)ص
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كضشلفأاهحمكؽأكاهحرللتأاهعلش أكاه لص أدكفأهشللز أكؿأذهؾأفيأ نلؿأهحملؽأاهشصهح أاهعهللأ
أههكطفأكاهشكاطف.

أههحدلثأ فأاهحمكؽأكاهحرللتأ كقدأ صصأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأاهنلبأاه لديأشدا
األ ل ل أشهزش أككا ن أ:أ"حمكؽأاإلد لفأكحرللهاأك ل أفلا أ(33)هىأاهشلدةأإأ(9)اهعلش أشفأاهشلدةأ

أإهىأاإل بلدلتأكاهشكا لؽأ أاالدضشلـ أ هى أإنطل  أدكف أاهفه طلدل  أاهكطدل  أاه هط  أهعشؿ االحهراـ 
أ.(1)اإلقهلشل أكاهدكهل أاههيأهحشىأحمكؽأاإلد لف"

أ أليأأكليبلحظ أهـ أاهدصأاه لنؽ أههمكا دأإأعٍرأف أنلهد ن  أاهدكهل  أههشعلةدة أاهملدكدل  أاهملش  هى
أكاهمكادلفأاه لرل أشكائش أاههعرلعلتأاهكطدل دشجأأكأهىأآهللتأإطدل  أكذهؾأهـألهطرؽأملدكدل أاهكأاه

أاهدكهل .أكاالهفلقللتأشعأاهشعلةدات

أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أاه لدل أشفأاهعمد فيأفمرهملأ أكاه لل ل أكقدأ ل أفيأاهشلدة
عرلعل أكغلرأاههعرلعل أاهدلفذةأالأهكفؿأكلدتأهدانلرةلأاههأإذاههعمدأكؿأدكه أطرؼأفيأاهعمد أاه لدل أ"

فعبلنأإ شلؿأاهحمكؽأاهشعهرؼأنملأفيأاهعمد أنافأهه ذأطنملنأإل را اهملأاهد هكرل أكألحكلـأاهعمد أشلأ
أ".لككفأضركرللنأهمذاأاإل شلؿأشفأهدانلرأهعرلعل أكغلرأهعرلعل 

االقهصلدل أكاال هشل ل أأكهىأاهشلدةأاه لدل أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽككذهؾأاهفمرةأاأل
أشفأ طكاتأهضشلفأاههشهعأاهفعهيكاه ملفل أكاههيأد تأاهدكؿأنافأهه ذأشلأله اههدرل يأنلهحمكؽأأـز

أشفأا هشلدأهدانلرأهعرلعل .أفيأاهعمد أ لص أشلأاهشعهرؼأنمل ألهـز

أل عؿأاهدكؿأأك ر أنحشلل أحمكؽأاالد لفأكحرللها  أاهشكا لؽأكاهشعلةداتأاهدكهل  أإفأاةهشلـ
أاصدارأ أ فأطرلؽ أاالد لف أهحمكؽ أاهدكهي أاهملدكف أكقكا د أاهكطدل  أقكادلدمل أنلف أهكائـ أأف حرصلن
أ نرأاهدصأ أإشل أاهكطدل  أاهملدكفأاهدكهيأفيأهعرلعلهمل أندشجأقكا د أأكأأفأهمـك هعرلعلتأ لص  
لأ هلاأفيأاهد هكرأنصكرةأكاضح  أاكأأفألصدرأاهشعرعأاهكطديأهعرلعلنأدا هللنألدصأ هىأذهؾ أش

أ.(2)لك نملأقكةأاهملدكفأاهدا هي

                                                             

أ.كهعدلبلها(أ2003)(أشفأاهملدكفأاال ل يأاهفه طلديأه د أ10را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ.(23صـأاالههزاـأنلهشعلةداتأاهدكهل أ)دأاهدحلؿ أهدظلشحشأ(2)
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كنلههلهيأفإفأفه طلفأشهزش أنله لذأاإل را اتأاهد هكرل أكاههدانلرأاههعرلعل أكغلرأاههعرلعل أ
اهبلزش أهشكائش أهعرلعلهملأكقكادلدملأاهدا هل أنشلألهدل بأشعأاهدصكصأاهكاردةأفيأاهعمدلفأاهدكهللفأ

أ أككفأأفأاهفلقل أفلدلاهدكهل أقلش أقلدكدل أشهزش أةداتككضعأقكادلفأهشدحأاهشعلأ هحمكؽأاالد لف
أاهشعلةدات أ هىأأهملدكف أاهشهرهن  أاالههزاشلت أهدفلذ أهعدـ أك نب أاهدا هي أنلهملدكف أاالحه لج هشدع

أ.(1)ل االدضشلـأههشعلةداتأاهدكه

أأفأاهملدكفأاال ل يأاهفه طلديأهـألهطرؽأفيأأمأشلدةأشفأشكادمأاهىأاه م  أكليبلحظأألضلن
أاهشعلةداتاهش هص أ هى أنلههصدلؽ أاالشرأ  أككذهؾ أههش هسأأاهدكهل   أاهدا هي أههدظلـ نلهد ن 

ألك  أال أكنلههلهي أاههعرلعي  أاال هدلد ألشكف أد هكرل  أشر عل  أاهش هسأإد أصبلحللت أهكضح هلمل
أاه هط أاههدفلذل  أكندل أ اههعرلعيأفيأاههصدلؽأكاهرقلن أ هىأاهشعلةداتأاههيأهنرشملأكهكقعأ هلمل

اهضركرمأإضلف أدصأد هكرمأأكأإصدارأهعرلعأ لصألنلفأاه م أاهش هص أنلههصدلؽأأ هلاأشف
أشفأ أ هىأاهعدلد أاهفه طلدل  أرئلسأاه هط  أهكقلع أفيأظؿ أفه طلفأ لص  أدكه  أاهلمل أهدضـ اههي
االهفلقللتأاهدكهل أاهشهعهم أنحمكؽأاالد لفأنعدأحصكؿأفه طلفأ هىأصف أدكه أغلرأ ضكأفيأ

أهكفأش أاهشهحدة  أاهفه طلدياالشـ أأفأاالدم لـ أذكرم أاه دلر أاه لل يأكاهملدكدي ف أكها لرم كك كدأأ 
اهش هسأأشملـأ أكهعطلؿحككشهلفأاألكهىأفيأاهشحلفظلتأاهعشلهل أكاأل رلأفيأاهشحلفظلتأاه دكنل 

ألهطهبأ أشل أكاه لل لت  أاههعرلعلت أشكائش  أش لؿ أفي أك لص  أاهعمدلف  أإ شلؿ ألعلؽ اههعرلعي
أ.اهفه طلديأدم لـاإل راعأفيأإدمل أاال

هكفأةذمأاهشعلملتأهـأهشدعأشفأك كدأشحلكالتأههحملؽأةذاأاهشكا ش  أفش بلأقدأ نرأاهمضل أ
اهفه طلديأحدل لنأ فأدكرمأفيأشكائش أههعرلعلتأاهكطدل أشعأاالهفلقللتأاهدكهل أشفأ بلؿأشحكش أ

أ ـ1989ه د أحلثأا هددتأفلاأندكدأاهفلقل أحمكؽأاهطفؿأ أ 56/2014اهدمضأفيأحكشملأرقـأ
(أشفأاهملدكفأ10) هىأ لدبأا هدلدةلأههشلدةأرقـ أإ2014/4/2كاههيأصلدقتأ هلملأفه طلفأنهلرلخأ

اههيأدصتأ هىأأٌفأحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاال ل ل أشهزش أككا ن أاالحهراـ أأاال ل يأاهفه طلدي
أاهىأاال بلدلتأ أإنطل أ هىأاالدضشلـ أدكف أاهفه طلدل  أاهكطدل  كاهشكا لؽأاالقهلشل أكهعشؿأاه هط 

أاهطفؿأحمكؽأاهفلقل أشفأ(1)أ أحلثأا هددتأاهحكـأإهىأاهشلدةهدكهل أاههيأهحشيأحمكؽأاالد لفكا

                                                             

أ.23صأاهشر عأاه لنؽ أ(1)
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أنشك بأذهؾأقنؿأاهرعدأ فألنهغأهـأشلأ عرةأاه لشد أله لكزأهـأاد لفأككؿ)أأ هىأدصتأكاههي
أاهدكؿأه عى)أفلقل أذاهملاالهأشفأ(40/3)أاهشلدةأ هلاأدصتأشلأإهى أككذهؾأ( هلاأاهشدطنؽأاهملدكف

أاهذلفأاالطفلؿأ هىأ صلصلنأأشدطنم أكشؤ  لتأك هطلتأكا را اتأقكادلفأاقلش أههعزلزأاالطراؼ
أ(4)أاهشلدةأ( أككذهؾأدص..ذهؾأ هلمـأل نتأأكأنذهؾألهمشكفأأكأاهعمكنلتأقلدكفأادهمككاأأدمـألد ى
أشفأكغلرةلأكاإلدارل أاههعرلعل ألراههدانأكؿأاألطراؼأاهدكؿأهه ذ"أأفأ هىأاهطفؿأحمكؽأاهفلقل أشف

أاالقهصلدل أنلهحمكؽألهعهؽأكفلشل أاالهفلقل أةذمأفيأنملأاهشعهرؼأاهحمكؽأإل شلؿأاهشبلئش أاههدانلر
أكحل شلأاهشهلح  أشكاردةلأحدكدأأقصىأإهىأاههدانلرأةذمأاألطراؼأاهدكؿأهه ذأكاه ملفل  أكاال هشل ل 

أ.(1)أ"اهدكهيأاههعلكفأإطلرأفيألهـز 

فأاهعشؿأ هىأشكا ش أاههعرلعلتأاهكطدل أأصنحأضركرةأهعرلعل أنعدأادضشلـأفه طلفأأرلأكد
أفهعدلؿأاهشدظكش أ أاهعمدلفأاهدكهللفأشحؿأاهدرا    ههعدلدأشفأاالهفلقللتأاهدكهل أكاههيأشفأضشدمل

االههزاـأاههعرلعل أنشلألهكافؽأشعأقكا دأاالهفلقللتأاهدكهل  أل دنملأال أش ؤكهل أدكهل أدله  أ فأ دـأ
أاهدظ أ دل  أاهفه طلدي أاهمضل  أكل فؼأ ف أ هلمل  أصلدقت أاههي أاهدكهل  أقضلللأنلالهفلقل  أفي ر

أ.(2)طديأشعأأحكلـأاالهفلقللتأاهدكهل لهعلرضأفلملأاهملدكفأاهكأ

أفيأ أإشل أاهدمصأاههعرلعي أةذا أنهدارؾ ألمـك أأف أاهفه طلدي أاهشعرع أ هى أل ب أنادا كدرل
أاهفه طلديأعركعش أاهشعلةداتأأ ـاهملدأاهد هكر أإدشلج أ لصألدصأ هى أقلدكف أإصدار أ نر أك

أاهملدكديأاهدا هيأاهدكهل  أاهر شل  أشعأاهعشؿأ هىأشكائش أأ أكأفيأاهدظلـ أفيأاه رلدة فألهـأدعرةل

                                                             

أأ(1) أاهصلدرأفيأاهطعفأرقـ أاهدمضأاهفه طلدل أفيأحكشمل أقضىأنك كدأأ56/2014أصدرتأةلئ أشحكش  قرارا
حله أاـ1954ه د أأ16شفأقلدكفأإصبلحأاألحداثأرقـأأ1فمرةأأ16عنم أ دـأد هكرل أفيأدصأاهشلدةأ ألشرأ أكا 

ههشحكش أاهعهللأنصفهملأاهد هكرل أههفصؿأفيأاهش اه أاهد هكرل .أكقدأرأتأشحكش أاهدمضأأٌفأهضشلفأقلدكفأاصبلحأ
أنل هنلرةلأ أاه لدحلف أاألطفلؿ أنمضللل أاال هئدلؼأاهشهصه  أشحكش  أأحكلـ أنلهدمضأفي أاهطعف أ كاز األحداثأ دـ

نل هنلرمأأـ2003دكفأاأل ل يأاهفه طلديأاهشعدؿأه د أأحكلـأقطعل  ألشكفأأفألعكؿأش لهف أد هكرل أألحكلـأاهمل
اهك لم أاهد هكرل أاهدلفذة.أاألعمر أدكرأاهمضل أفيأشكائش أاههعرلعلتأشعأاالهفلقللتأاهدكهل  أشكقعأاهشفكرةأاهملدكدل أ

 ) هىأاالدهردت(.أ
أ.(24شحشدأاهدحلؿ أهدظلـأاالههزاـأنلهشعلةداتأاهدكهل أ)صأأ(2)
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أهملدكفأاهشعلةداتأشدعتأاههدصؿأ اههعرلعلتأكاهمكادلفأاه لرل أشعأاالهفلقللتأككفأأفأاهفلقل أفللدل
أ.(1)  أش لهفهملأههمكادلفأاهدا هل نحأشفأاالههزاشلتأاهدكهل 

 أذهؾأأفأكههفؽأاهنلح  أشعأشلألرامأأغهبأاهفماأكةكأأفأدعرأاهشعلةداتأضركرةأالأغدىأ دمل
دشلأهاأقلشهاأاهملدكدل أكاهعشهل أفمل دةأاهملدكدل أ كا أكلفأكاردة أعكهللن أقطأكا  فيأأاهدعرأهلسأا را ن

لفأراشملأكهطنلمملأدكفأأفأهككفأفيأشهدلكؿأاهش لطن أفهفأله دىأاحهكأشعلةدةأدكهل أهعرلعأدا هيأ
 .(2)الأنلهدعرإهبلطبلعأ هلملأكالألهحمؽأذهؾأ

                                                             

أ.ـ1969(أشفأاهفلقل أفللدلأهملدكفأاهشعلةداتأه د أ1/46را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(.498أنكأةلؼ أاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)صأ(2)



 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الثاني
آليات الرقابة عمى تطبيؽ كنشر بنكد  

ألعيديف الدكلييفا
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 الثاني فصؿال
 العيديف الدكلييف عمى تطبيؽ كنشر بنكدآليات الرقابة 

كذهؾأنمدؼأهعزلزأكحشلل أأ دةأاهعدلدأشفأاهشعلةداتأكاالهفلقللتأاهدكهل همدأهندتأاألشـأاهشهح
أ ؿأاهرقلن أ هىأهطنلؽأكا شلؿأأكقلشتأنإدعل أكهطكلرأآهللتأ دةأشفأ االد لفأكحرللهاأاأل ل ل 

نلهكفل أشدلأاههزاـأاهدكؿأاالطراؼأدعل أةلئلتأاهشعلةداتأهشهلنع أكهمللـأإؿأشفأ بلأةذمأاهشعلةدات
ألتأاهشطهكن أشدملأكفؽأأحكلـأههؾأاهشعلةدات.نلالههزاش

أشلأ هىأاهصعلدأاهكطدي أفههش ؿأآهللتأاهرقلن أ هىأهطنلؽأكدعرأندكدأاهعمدلفأاهدكهللفأفيأ
كاه شلحأأشفأأدملأههكافؽأشعأاهشعلللرأاهدكهل  كاههحمؽأأهضشدملأكاهدصأ هلملأفيأاهمكادلفأاهدا هل 
كاهمللـأندعرأأاهش ئكه أ فأهدفلذأاهملدكف أأ مزةأاهدكؿأدا أأههشؤ  لتأاهكطدل أكاألةهل أنلهرقلن أ هى

أاالد لف ف مل أحمكؽ أاأل مزةأكأأ  أقنؿ أشف أ كا  أاهدكه  أفي أاالد لف أحمكؽ أادهملؾ أحلالت رصد
أاهر شل .أكههطرؽأاهنلح  أإهىأةذاأاهفصؿأشفأشنح لف:

 االكؿ: اآلليات الدكلية بحثالم

أد لفاالكؿ:أاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالشطهبأاه

أاه لدي:أاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أشطهباه
 الثاني: اآلليات الكطنية بحثالم

أاالهللتأاهر شل االكؿ:أشطهبأاه

أاالهللتأغلرأاهر شل اه لدي:أأشطهباه

أ

أ

أ

أ
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 كؿاأل  مبحثال
 لنشر كتطبيؽ بنكد العيديف الدكلييف ةػػات الدكليػػاآللي

أففيأكؿأألك د أاههيأهراقبأ هىأحله أحمكؽأاإلد لفأفيأاهعلهـ  اهعدلدأشفأاالهللتأاهدكهل 
اهفلقل أ لدةأشلألهـأاهدصأفلملأ هىأادعل أه د أهشهلنع أهطنلؽأحمكؽأاالد لفأكاهرقلن أ هلملأفيأ
ألمشدلأفيأةذاأ حلؿأحدكثأادهملكلتأشفأقنؿأاهدكؿأاالطراؼ أكه شىأنه لفأاهشعلةدات.أهكفأشل

أبأةكأاالهللتأاههلنع أههعمدلفأكنركهككالهمشلأاهشهحم  أكةي:اهشطه

 ؿكاأل  مطم ال
 افالمجنة المعنية بحقكؽ االنس

اهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أأكاه لل ل  أكهضـأأأحكلـدعئتأةذمأاهه د أنشك بأأيأ
أكاه نرةأ(18) أشفأذكمأاأل بلؽأاهعلهل  أشفأشكاطديأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمد  اهملدكدل أأ ضكنا

أنصفهمـأ أال أاهع صل  أنصفهمـ أاهه د  أأ ضل  أكلعشؿ أاالد لف  أحمكؽ أشلداف أفي أهمـ كاهشعمكد
أ(1)كشش هلفأ فأدكههمـ أنلالقهراعأاه رمأهكالل  أاده لنمـ أكلهـ أ  أأرنع  أههه دلدأشدهمل أقلنه   أ(2) كاـ

أهشهحدةفيأشمرأاألشـأاأ (3)كهعمدأاهه د أ لدةنأ بلثأدكراتأ لدل أهشدةأ بل  أأ لنلعأأ بلؿأاه د 
أكل كز (4)فيأ دلؼأشكهنملأكفيأفصؿأاهصلؼأكاه رلؼأنشمرندلكلكرؾأفيأفصؿأاهرنلع أأاهرئل ي
 هىأأفأه نؽأأ (5)شلأدكرةأهعمدأآ رأشكلفأا هللرأهؤلشـأاهشهحدةأاهعلـأاألشلفأشعأنلههعلكرأهه د 

كشلأل كزأأ (6)نا نكعأاهدكرةأا هشل لتأش شك لتأاهعشؿأاههيأعكههملأاهه د أقنؿأادعملدكؿأدكرةأأ
أفأهعمدأاهه د أا هشل لهملأاال ه دلئل أنمرارألصدرأشفأاهه د أندل نأ هىأطهبأأغهنل أاأل ضل أأكأ

أاألطراؼ أاهدكؿ أأحد أطهب أ هى أ(7)ندل  أهدفلذكأ  أاهه د  أةذم أاه لصأأأحكلـأهراقب أاهدكهي اهعمد
أاهشهحؽأنا.أاال هللرمأاألكؿكؽأاهشددل أكاه لل ل أكاهنركهكككؿأنلهحم

أ

                                                             

أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ28را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ.ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ29را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.2را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ(.105ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)صأ(4)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.5را عأاهشلدةأ)أ(5)
أ.(126ل ل أ)صفرحلهيأكا ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل أ(6)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف3را عأاهشلدةأ)أ(7)
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 كقد ُأسند لمجنة أربع مياـ رئيسية:

أاههملرلرأاهكاردأأكالن: أنعاأفأهههمىأاهه د  أشفأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمد  أاههيأاه ذهملأفأاههدانلة ر
أاهىأد أكنعدأأفأهدرسأاهه د أاههملرلراهحمكؽأاهشدصكصأ هلملأفيأاهعمأإل شلؿ  أهيمدـأهكصللهمل
أ.(1)اهلملأاههمرلرأهكصؿلئجأاههيأاألطراؼأندل نأ هىأاهدهاهدكؿأ
هعهلملهملأاهعلش أ هىأعكؿأهف لراتأهنعضأدصكصأاهعمدأكذهؾأهش ل دةأاهدكؿأاهه د أهندمأأثانينا:

أ.(2) هىأهطنلؽأندكدمأنعكؿأ هلـاألطراؼأ

أاههزاشلهملأنشك بأهه د أأثالثان: أفأهههمىأر لئبلنأشفأدكه أطرؼأهد يأأفأدكه نأطرفلنأأ رلأالأهؤًد
أذهاهعمد أفي أش ه دش ن أاألطراؼأ  أهعهرؼأاهدكؿ أأف أعرلط  أاههكفلؽ  أكه لف أاهحشلدة أش ل لمل ؾ

أ.(3)نل هصلصأاهه د 
هههمىأاهه د أاهر لئؿأاهكاردةأاهلملأشفأاالفرادأاهذلفألد كفأأفأدكه نأطرفنلأفيأاهعمدأقدأادهمكتأأرابعنا:

ؿأاال هللرمأكظلف أفيأاهنرهكككأكقدأحددتأةذمأاهأقمـأاكأا هدتأ هىأحرللهمـأاهعلش  حمنلأشفأحمكأ
 أكهنحثأاهطرؼأ هىأاهنركهكككؿأاهشذككرأ االكؿأاهشهحؽأنلهعمد أكةذاأشعهؽأ هىأهصدلؽأاهدكه

هه د أاهعككلأنحضكرأشش هيأاهدكه أكاهفردأاهعلكيأأكأشفألدكبأ دا أكهمدـأاهه د أرألملأإشلأنإقرارأا
أ.(4)االدهملؾأأكأدفلا

ششلأالألزلدأ فأأدكرة ألهاهؼأكؿأشدمشلأكؿأقنؿأأ نكعأهشدةأاهه د  هعكهمشلأأكل هشعأفرلملفأ لشبلف
أاهه د  أأ ضل  أشف أاإلد لف(أ ش   أنحمكؽ أاهشعدل  أاهعلشبل)اهه د  أكلشلرسأاهفرلملف لنهمشلأرقأف 

أ أشفأ بلؿأاآلهللتأاآلهل :(5) هىأاهدكؿأاألطراؼ
 تمقي التقارير مف الدكؿ األطراؼ كنظرىااآللية األكلى: 

أ ش أ فأههعمد أاهه د  أاهى أهملرلر أنهمدلـ أاهلا أاهشدضش  أأك أاهعمد أ هى أاهشصلدق  أاهدكؿ لع
أك فأاههم أفيأاهعمد أاهحمكؽأاهكاردة أإلدفلذ أاهشحرزأفيأاههشهعأاههدانلرأكاال را اتأاههيأاه ذهمل دـ

 أكهكفرأاهه د أشنلدئأهك لمل أ لش أهش ل دةأاهحككشلتأ هىأكهلن أهملرلرةل أحلثأأداأنههؾأاهحمكؽ
أاههمرلرأاألكؿأل  أاهطرؼبأهمدلـ أههدكه  أنلهد ن  أشفأند أ رللفأاهعمد أكأ دل أدظرأ(6) بلؿأ لـ  

                                                             

 (.104/أ1ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)شجأ(1)
أ(.1/104ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)شجأ(2)
أ(.307اهدكهل )صنعلر أقلدكفأحمكؽأاإلد لفأشصلدرمأكهطنلملهاأاهكطدل أكأأ(3)
أ.308اهشر عأاه لنؽ أصأأ(4)
 (.1/105ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)شجأ(5)
أ.1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ40/1را عأاهشلدةأ)أ(6)
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لضعأأ ضل أاهه د أش شك  أشفأاأل ئه أههعهؽأنهدفلذأشعظـأشكادأاهعمدأأكأكهمل أأياههمرلرأاألكه
أاهطرؼأنلإل لن أ هىأههؾأاأل ئه أنش شه أشش ؿأاهدكه  أ (1)ملك ددأاالدهمل أشفأطرحأاأل ئه ألمـك

أأشل أاألكهل   أاههملرلر أهدظر أنلهد ن  أأاهدكرل أاههملرلرأةذا أ ش  أفهمدـ أكؿ أاههطكراتأاأل رل  ف
أاهه(2)أ كاـ أأفأه هشع أكقنؿ أ  أاهش لئؿأأاهدكرمأل هعرضأفرلؽأ شؿأش صصأاههمرلر د  كلحدد

أ أنلأل ئه  أقلئش  أكلعد أاهدكه   أشش ؿ أشع أهدلكهمل أل ب أاهشداههي أه هد ي أاههي أشعأكنلهمضللل لقع 
لأشش هيأاهدكؿأاألطراؼأأ دل أدظرأاههملرلرأك ددشلأهكافؽأاهه د أ هىأههؾأاأل ئه أكاهمكائـألهـأإحلههم

أ أاألطراؼأقنلؿ أاهدكؿ أاهاهىأشش هي أنلهعركح أشرفم  أاهه د  أأشلـ ألهعهؽأنلإل را أبلش كهمـ أفلشل زش 
شه عأشفأاهكقتأال هعلرةأأ تأاهه د أنحلثألكفرأهشش ؿأاهدكهكهرهبأا هشل لأ (3)اهكا بأاالهنلع

ذاأكلدتأاهشعهكشلتأاهشطهكن أشفأ أحككشهاأكاهحصكؿأ هىأاهشعهكشلتأاهبلزش أأههردأ هىأاأل ئه  كا 
لد ىأشش ؿأاهدكه أاهىأهمدلـأردكدأ طل أفيألرأكلشه أأكأهـأهكفأفيأاهشهدلكؿ أأ ضل أاهه د أغ

أ.أأ(4)كقتأالحؽ
أاهه د  أفيأحكارةـأشعأشش هيأاه  أ هىأشصلدرأ دلدة أكشفأنلفأةذمأدكؿكلعهشدأأ ضل 

أاأل رلأاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأكا هدهل لهمل أ أاهشهحدة أاهىأةلئلتأاألشـ اهشصلدرأاههملرلرأاهكاردة
د لفأكاهدهلئجأاههيأل هصأإهلملأشمرركأاألشـأاهشهحدةأن صكصأش لئؿأشحددةأشفأش لئؿأحمكؽأاال

ؾأاههملرلرأاهكاردةأشفأككذهأ (5)اهشه صص أهشهحدةاكأاهكضعأفيأنهدافأشعلد  أك نرةأككلالتأاألشـأا
أ أاهحككشل اهشدظشلت أغلر أ(6)اهدكهل  أاأل  أ هى أكاهرد أاههمرلر أهمدلـ أكاأل ئه أكنعد أاهشكهكن   ئه 

                                                             

أ(.117 هكاف:أ نداهكرلـ أاهك لطأفيأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)صأ(1)
أ(.1/105اهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)شجن لكدي أأ(2)
أ(.118 هكاف:أ نداهكرلـ أاهك لطأفيأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)صأ(3)
أ(.45شؤ   أاهضشلر أهنعلتأادضشلـأدكه أفه طلفأاهىأاهعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد لفأ)صأ(4)
اههعلكفأاهدكهيأفيأش لؿأشه صصأشفأاهش لالتأأةيأةلئلتأهدعاأ فأاهحلدأاراداتأاهدكؿ أكهعشؿأ هىأد ـأ(5)

االقهصلدل أاكأاال هشل ل أاكأاه ملفل أاكأاهفدل أأكأههكهىأهدظلـأادا أ دشلتأدكهل  أهشسأاهشصلهحأاهشعهرك أههدكؿأ
أ أكقدأ رفتأاهشلدة أنشمهضىأاهفلؽأنلفأاهحككشلتأ1/أ57األ ضل   أةيأاههيأهدعل أنلدمل شفأشل لؽأاألشـأاهشهحدة

أكاالكاههيأهضط أفيأاالقهصلد أكا ع  أنهنعلتأدكهل  أاأل ل ل  أنشمهضىأدظشمل أكاهصح هع أكاههعهلـ  أ هشلعأكاه ملف 
أش ؿ:أ كاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأةكأاه ملزأاهش ئكؿأ فأرنطأاهككلالتأاهشه صص أشعأاألشـأاهشهحدةأ.

أش أاهعلهشل   أاهصح  أشدظش  أكاهزرا  )اهفلك(  أهؤلغذل  أاهشهحدة أاألشـ أكاهعهـأشدظش  أهههرنل  أاهشهحدة أاألشـ دظش 
شكقعأشركزأاألشـأاهشهحدةأهههدرلبأكاههك لؽ أ) هىأ أككلالتأاألشـأاهشهحدةأاهشه صص كاه ملف )اهلكدل كك(.أرا ع:أ

أاهملدكدل أكاإل كأأاالدهردت(. أاهككلالتأاهشه صص  أشكقعأشدهدللتأدارأاهعهـك بلشل أكاإلد لدل أ) هىأشملؿأنعدكاف:
أ.االدهردت(

ش ؿأشدظش أاهعفكأاهدكهل :أةيأشدظش أدكهل أغلرأرنحٌل  ألمعأشمرةلأفيأهددف أأ  ملأاإلد هلزمأ"نلهرأنلدل ف" أأ(6)
أ ذتأ هىأ لهمملأاهدكرأاألةـأفيأحشلل أحمكؽأاإلد لفأكهرٌكزأدعلطملأ هىأاه  دل أ لص نأفميأه عىأههحرلرأ

همـأأكأهكدمـأأكأً رقمـأأكأهغهمـأأكأدلدمـ أ فأطرلؽأ  دل أاهرأم أكةـأأيدلسأهـأ  دمـأأل نلبأشهعهم أنشعهمدا
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أ أاههكصللتأنعافأ ينؿأإ شلؿأاهعمدأ هىأدحكو أليشكفأهه د أهمدلـ اهشطركح أأ دل أاه ه  أاهعلش  
أ.(1) أفضؿأفيأاهمكادلفأكاه لل لتأاهكطدل

 :(2)التعميقات كالشركح العامة اآللية الثانية:
أهف لرةلأشعلةداتأنشك بأاهشدعاةأاهملئلتأشفأةلئ أكؿأهدعراهشمصكدأنلههعهلملتأاهعلش أأفأ

أةذمأكهغطي أ لش أهكصللتأأكأ لش أهعهلملتأعكؿأفيأنملأاه لص أاإلد لفأحمكؽأشعلةدةأألحكلـ
أهؤلحكلـأاهعلشؿأاههف لرأشفأاهشكاضلع أشفأةكنلرأأش شك  أاهعلش أكاههكصللتأاههعهلملت

أنعافأاهعلش أاإلرعلداتأإهىأاهكلفي أاهغذا أفيأاهحؽأأكأاهحللةأفيأاهحؽأش ؿأاهشكضك ل  
أاهشعلةداتأههضشدملأشحددةأنشكادأاهشهعهم أاهدكؿأهملرلرأفيأهمدلشملألدنغيأاههيأاهشعهكشلت أكقد 

أهحمكؽأاهكطدل أاهشؤ  لتأدكرأش ؿأدطلقلن أ عأكأأعلشه أقضلللأألضلنأأاهعلش أاههعهلملتأهدلكهت
أ.(3)األقهللتأكحمكؽأاهشرأة أضدأكاهعدؼأاإل لق  أذكمأاألع لصأكحمكؽأاإلد لف 

أأكندل أ هىأذهؾأفإف أكاه لل ل  أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل  أاهعمد كظلف ألعهنرأهف لر
أإهىألملتأهرعدأاهدكؿأاألطراؼةلش أشفأكظلئؼأاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف أحلثأأفأةذمأاههعه

كشفأنلفأاهش لئؿأ أ(4)لة دادإأشلأل بأأفأهحهكلاأاههملرلرأك فأكلفل حكلـأاهعمد أكفلهطنلؽأأكلفل أ
ألهي:أاهكاردةأفيأاهعمدأكاههيأهشتأشعله هملأفيأاههعهلملتأاهعلش أهه د أشل

 (5)اهحؽأفيأهمرلرأاهشصلر. 
 (6)اهحؽأفيأاهحللةأ. 
  نؿأاالدصلؼأهؤلع لصأاهذلفأادهمكتأحمكقمـأاكأأاهعمدأكهكفلردـأاههشللزأفيأهطنلؽأ 

 .(7)حرللهمـ

 (8)أاهش لكاةأفيأاههشهعأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أنلفأاهر ؿأكاهشرأة. 
                                                                                                                                                                                   

هحملؽأشعلللرأ لده أههشحلكش أه شلعأاه  دل أكنك اأاه صكصأه لل للفأشدمـأأكأشفأهـأ  دمـأدكفأشحلكش أأكأ
اهملـأفيأاألصؿ.أهعلرضأاهشدظش أنعدةأ مكن أاإل داـأكاههعذلبأأكأأمأعكؿأآ رأشفأاهعمكنلتأغلرأاإلد لدل أأكأ

 أ. أاهشملد أهه  دل .أرا ع:أشكقعأشدظش أاهعفكأاهدكهل أ) هىأاالدهردت(اهشعلشه
أ(.1/105ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)شجأ(1)
 (.1/106ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف)شجأ(2)
أ لشيأ) هىأاالدهردت(.عأاهشفكضأاهاهملئلتأاهشدعاةأنشك بأاهشعلةدات أاههعهلملتأاهعلش  أشكقأ(3)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ1981(أاهدكرةأاه له  أ عرةأ1را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(4)
 هه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأـ1984(أاهدكرةأاهحلدل أكاهععركفأ12را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(5)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأـ1984(أاهدكرةأاه له  أكاهععركفأ14را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(6)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأـ1989(أاهدكرةأاه لنع أكاه بل كفأ18را عأاههعهلؽأاهعلـأ)أ(7)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1981(أاهدكرةأاه له  أ عرةأ4را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(8)
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 (1)اهظركؼأاههيأل كزأفلملأههدكؿأهعهلؽأاههزاشلهملأفيأاكقلتأاهطكارئ. 

 (2)دل أاكأاهشملد حظرأاههعذلبأأكأاهشعلشه أأكأاهعمكن أاهمل ل أأكأاهبلإد ل. 

  (3)اهحؽأفيأاهحرل أكاألشفأكعركطأاال هملؿأكاهشحلكش. 

  (4)ظركؼأاالحه لزأاالد لدل. 

 (5)شركزأاأل لدبأنشك بأاهعمد. 
 أ أأشلـ أاهددللأأاهمضل  اهه لكم أكاهضشلدلت أاه ـر  أ نكت أحهى أافهراضأاهنرا ة أفي كاهحؽ

هعكلضأ فأا ل ةأهطنلؽأاحكلـأكا لدةأاهدظرأفيأأحكلـأاالداد أكاهأ هؤلع لصأاهشهمشلف
 .(6)اهعداه 

 (7)ل أشفأاهطعفأفيأعرؼأاهع صأك شعهااهحؽأفيأاحهراـأاهحللةأاهع صل أكاهحشل. 
 (8)حرل أاهرأمأكاههعنلر. 

 (9)أ أكا  لرةأاهكراةل أاهكطدل أأكأاهعرقل أأكأاهدلدل حظرأاهد لل أههحرب. 

 (10)حشلل أاال رةأكه لكمأاهزك لفأفيأاهحمكؽ. 

 أاهنركهكككهلفأأكأاهعمدأ هىأاههصدلؽأهدلأهيندلأاههيأنلههحفظلتأهشهعهم اأهش لئؿا
أإطلرأفيأهصدرأاههيأنلإل بلدلتألهعهؽأفلشلأأكأإهلملأاالدضشلـأأكأنػاأاهشهحملفأاال هللرللف

 (11).اهعمدأشف(أ41)أاهشلدة
 

                                                             

أاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1981(أاهدكرةأاه له  أ عرةأ5را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(1)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1992(أاهدكرةأاهرانع أكاألرنعكفأ20را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(2)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1982(أاهدكرةأاه لد  أ عرةأ8را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(3)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1982 عرةأأ(أاهدكرةأاه لد  9را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(4)
 هه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1982(أاهدكرةأاه لنع أكاهععركفأ15را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(5)
 هه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1984(أاهدكرةأاهحلدل أكاهععركفأ12را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(6)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1988دكرةأاه لدل أكاه بل كفأ(أه16را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(7)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1983(أاهدكرةأاههل ع أ عرةأ10را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(8)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1983(أاهدكرةأاههل ع أ عرةأ11را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(9)
 هه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1990(أاهدكرةأاههل ع أكاه بل كفأ19قـأ)را عأاههعهلؽأاهعلـأرأأ(10)
أهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أـ1994(أاهدكرةأاه لدل أكاه ش كفأ24را عأاههعهلؽأاهعلـأرقـأ)أ(11)
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 شكاكل الدكؿ "البالغات الحككمية" اآللية الثالثة:

أل كزحلثأأ اهشهحدةأاألشـأ هىأاإلد لفأحمػكؽألكلتادهػمأحلالتأ رضأآهللتأإحدلأةي
لككفأقدأكردأذكرةلأإشلأفيأاهشعلةدةأدف ملأأكأأشعلد أنعركط أ(1)شعلةداتأنشك بأاهشدعاةأههملئلت

نبلغأشمدـأشفأدكه أطرؼأضدأدكه أطرؼأأ رلأفيأأاهدظرأ فيأاهنركهكككؿأاهشهحؽأنملأإفأك د
أأ.اهشعلةدةأدف مل

أفيأاهعمدأاهدكهيأنلفأاهدكؿأاههيأةيأشحؿأنح هدلأفمدأهـأاهدصأ هلملأكنلهد ن أآلهل أاهعكلكل
اهشعدلهلفأهحمكؽأاالد لفأاه لل ل أكاهشددل  أضشفأدصأا هللرمألهكقؼأإ شلهاأ هىأقنكؿأاهدكههلفأ

أأ.(2)ا هصلصأاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف

 شركط قبكؿ البالغات الحككميةأكالن: 

أكافرةلأحهىألهـأقنكؿأاهنبلغلتأاهحككشل أكةي:لك دأش شك  أشفأاهعركطأل بأه

الأهيمنؿأاهنبلغلتأإالأإذاأكلدتأشفأدكه أطرؼأفيأاهعمدأاهدكهيأكأصدرتأإ بلدلنأهعهرؼأ .1
أه أطرفلي أهدكه  أنبلغلن أه ههـ أأف أهه د  أفبلألحؽ أنل هصلصأاهه د   أاال بلفأفلا أهصدر ـ

أدكه أهـأه حبأإ بلدملأحلثأفأاهأ أك هىأاهه د أأفأههاكدأشف(3)اهشدصكصأ هلاأفيأاهعمد
شلفأاهعلـأهؤلشـأ طلرأهر هاأاهىأاألإههدكه أ حبأا بلدملأفيأأمأكقتأشفأ بلؿأأل كز

                                                             

أاهدكهأ(1) أاالهفلقل  أهدفلذ أاهعدصرمأهرصد أاههشللز أ هى أاهمضل  أه د  أنشك بأشعلةداتأةي: ل أكاهملئلتأاهشدعاة
أ) أاهعدصرم أاههشللز أأعكلؿ أ شلع أ هى أشدلةض أـ1965ههمضل  أاهفلقل  أهدفلذ أاههعذلبأهرصد أشدلةض  أكه د   )

أ) أاهشملد  أأك أاهبلإد لدل  أأك أاهمل ل  أاهعمكن  أأك أاهشعلشه  أضركب أشف أكغلرم أاهشعدل أـ1984اههعذلب أكاهه د   )
أ ه أاهمضل  أاهفلقل  أهدفلذ أهرصد أاهشرأة أضد أاههشللز أ هى أ)نلهمضل  أاهشرأة أضد أاههشللز أأعكلؿ أ شلع (أـ1979ى

أ) أاال هللرم أاهدكهل أـ1999كنركهكككهمل أاالهفلقل  أهدفلذ أهرصد أاإل لق  أاألع لصأذكم أنحمكؽ أاهشعدل  أكاهه د   )
( أكاهه د أاهشعدل أنحلالتأاال هفل أاهم رمأهرصدأهدفلذأاالهفلقل أاهدكهل أـ2006هحمكؽأاألع لصأذكمأاإل لق أ)

 أكاهه د أاهشعدل أنلهعشلؿأاهشمل رلفأهرصدأهدفلذأاالهفلقل أ(ـ2006ع لصأشفأاال هفل أاهم رمأ)األهحشلل أ شلعأ
أ) أأ رةـ أكأفراد أاهشمل رلف أاهعشلؿ أ شلع أحمكؽ أهحشلل  أكاال هشل ل أـ1990اهدكهل  أاالقهصلدل  أاهحمكؽ أكه د   )

أكاال  أاالقهصلدل  أنلهحمكؽ أاه لص أاهدكهي أاهعمد أهدفلذ أهرصد أ أ)كاه ملفل  أكاه ملفل  كنركهكككهاأأ(1966هشل ل 
(أ أـ2000(أكنركهكككهلملأاال هللرللفأ)ـ1989اال هللرم أكه د أحمكؽأاهطفؿأهرصدأهدفلذأاهفلقل أحمكؽأاهطفؿأ)

أاهشملد  أ أأك أاهبلإد لدل  أأك أاهمل ل  أاهعمكن  أأك أشفأضركبأاهشعلشه  أاههعذلبأكغلرم أنشدع أاهشعدل  أاهفر ل  كاهه د 
أ أ شبلن أاههعذلبأ)اهشدعاة أشدلةض  أاال هللرمأالهفلقل  أرا عـ2002نلهنركهكككؿ أشكق(. أةلئلتأحمكؽأاإلد لف  عأ:

 اهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(.شكهبأ
أ(.94 أ91)صأهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفن لكدي أاهك لئؽأاأ(2)
أ.1966ه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ40/1را عأدصأاهشلدةأ)أ(3)
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 أشعأاهعهـأافأةذاأاه حبأالأل ؿأن هط أاهه د أندظرأآل أش اه أهككفأشكضكعأ(1)اهشهحدة
بلغلتأ لرأر عل  أككفأأفأاهنآ طلرأالألدطكمأ هىأأل أ أككفأأفأاإل(2)نبلغأ نؽأار لها

اههيأهههملةلأاهه د أه ضعأهدظلـأاهفحصأك حبأاهدكه أقنكهملأنعدأذهؾأالألؤ رأ هىأةذمأ
ككذهؾأاألشرأنلهد ن أههدكه أاهطرؼأفيأاهعمدأكاهشمدـأضدةلأاهنبلغأاذألعهرطأاإل را ات أ

 .(3)أأفأهككفأقدأأصدرتأإ بلدلنأنمنؿأا هصلصأاهه د 

 أكذهؾأقنؿأاهدظرأفيأفأاهدا هل أقدأا هيدفذتطرؽأاهطعأ هىأاهه د أافأههاكدأشفأأفأكلف  .2
أاهعرطأفيأاهحلالتأاههيأه هغرؽأا را اتأ أاههغلضيأ فأةذا أهكفألشكف أاهشمدـ  اهنبلغ

 .(4)اههظهـأاهدا هل أفهرةأهه لكزأاهحدأاهشعمكؿ

أشكهكن ا .3 أاهحككشل  أاهنبلغلت أهككف أهأ ف أ طللن أنبلغلن أهمدـ أاهعلكل  أدظرأفلهدكه  هفتأفلا
عمرأشفأا هبلشملأاهنبلغ أأأ3 بلؿأننللفأ طيأك هىأاال لرةأاهردأأاأل رل أاهدكه أاهطرؼ

أعمرأشفأهلرلخأههميأاهدكه أاهش ههش أاهنبلغأأ6كفيأحلؿأ دـأاههكصؿأهحؿأكدمأ بلؿأ
أهكبلأاهد اععلرأاهشعدل أهحمكؽأاالد لفأشفأ بلإلكههلفأاحله أاهشكضكعأاهىأاهه د أاالكؿ 

 .(5)رلهلملأكههدكه أاهطرؼأاال إلك اأ

شمشلنأاالأأٌفأافهراضأقللـأدكه أنهمدلـأنبلغأاهىأاهه د أضدأدكه أأظلـ هىأاهرغـأشفأا هنلرأةذاأاهد
نعضأاالفرادأاهذلفأالألحشهكفأ د لهملأكهعرلضأ بلقهملأشعأ رلأهش لهفهملأأحكلشاأفيأشكا م أا

رأشهصكرأكغلرأشمنكؿأ ألندكأأشرانأغلهمرارأهش ردأحشلل أةؤال أاال لدبةذمأاهدكه أه طرأ دـأاال 
أ.(6)شفأاهدكؿأكةكأشلأأدلأاهىأ دـأا ه داـأا را اتأةذاأاهدظلـ

أ

                                                             

ل بأأفألككفأاإل طلرأاهشعلرأإهلاأشعهشبلنأ هىأشلألهي:أ")أ(أاه طكاتأاهشه ذةأالههشلسأه كل أههش اه أكفملأأأ(1)
(أشفأاهعمد أنشلأفيأذهؾأدصأاهنبلغأاألكؿأكأمأإلضلحلتأأكأنللدلتأ طل أ41أ(أك)ب(أشفأاهشلدةأ)1ههفمرهلفأ)

أاهط أاهدكههلف أشف أشمدش  أاهشعدلهلفأالحم  أنلهش اه رفلف أاه طكاتأاهشه ذأكههصؿ أاالدهصلؼأ)ب( أ نؿ أال هدفلد ة
)ج(أأمأإ را أآ رأشفأإ را اتأاههحملؽأاهدكهيأأكأاهه كل أاهدكهل أه اتأإهلاأاهدكههلفأاهطرفلفأاهشعدلهلف".أأاهشحهل 

 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.72را ع:أاهشلدةأ)
أ.ـ1966شفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أأ(2/40) را عأدصأاهشلدةأ(2)
أ.(303اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(3)
أ.ـ1966/ج(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ41/1) را عأدصأاهشلدةأ(4)
أ.ـ1966ه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ/أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأا41/1) را عأدصأاهشلدةأ(5)
 .(308 أ305 اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(6)
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 اجراءات فحص البالغات الحككمية ثانيان:

أهفيأ أال أأ رل أطرفلن أدكه  أأف أفلمل أهز ـ أاهه د  أاهى أر له  أهك لا أطرؼ أدكه  أألم ل كز
هيألككفأفلملأاهطرفلفأقدأأ هدلأالأفيأاهحلالتأاهإأ نلههزاشلهملأنشك بأاهعمد أغلرأأفأذهؾأالأل كز

أدمشلألعهرفلفأنل هصلصأاهه د أهههميأةذمأاهر لئؿأكاهدظرأفلمل أكهككفأاه طكةأاألكهىأهمللـأاهدكه أ
أأدملأالأهفينرفعأاهعككلأةيأهك لاأدظرأاهدكه أا غضكفأ بل  أأعمرأك هىأفيأنلههزاشلهملأأهشز ـك

)شكضكعأاهنبلغ(أاهش اه ألهـأه كل أ أكاذاأهـألضلحأ طيإكأأفأهردأشفأ بلؿأهف لرأأةذمأاال لرةأ
هىأاهه د أاههيأإفيأغضكفأ ه أأعمرأنشلألرضيأاهطرفلفأل كزأألمأطرؼأشفأاهطرفلفأإحلههملأ

كلف أ نؿأاالدصلؼأاهشحهل أل كزأهملأأفأهعله ملأنعدأاههاكدأفيأغضكفأفهرةأزشدل أشعمكه أشفأأفأ
أقدأ يرنتأدكفأدهل  .

أإهىأاهكصكؿأنغل أاهشعدلهلف أاهطرفلفأاهدكههلفأ هىل لملأاهحشلدةأش همهرحأهه د أأفأك هىأا
أ (1)اهعمدأنملأاهشعهرؼأاأل ل ل أكاهحرللتأاإلد لفأحمكؽأاحهراـأأ لسأ هىأههش اه أكدمأحؿ

أ أاهشعدلهلف أهمدلـأكحؽأاهش اه  أفيأدظرةلأأ دل أاهه د أهدلألش هملأشفأإلفلدأحؽكههدكههلف
أهـأفإذاأ عمرانأأ عرأا ديأغضكفأفيأاهمرلرنأأهمدـأأفأاهه د أ هىكأ (2)أل طلنأأكألعفكلنأأاهشبلحظلت

أقصرت هىأأ لسأاحهراـأحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أاهكاردةأفيأاهعمد أأأحؿأإهىأاههكصؿ
اههكصؿأ دـأأأشلأفيأحلؿأإهلا أاههكصؿأهـأاهذمأكههحؿأههكقلئعأشك زأ رضأ هىأهمرلرةلأاهه د 

أاهه د أنإ هىأحؿإ لهضشفأاههمرلرأ رضلنأشك زانأههكقلئعأككلف أاههملرلرأكاهشذكراتأأدادأهمرلر أهمـك
هىأإفأهنهلغأاههمرلرأاهشكهكن أكاهنلدلتأاهعفكل أاهشمدش أشفأاهدكههلفأاهشعدلهلف أكل بأفيأكههلأاهحلههل

فألككفأهدلملأ هط أأ هىأهمرلبأك ملتأاهدظرأدكفأأهعشؿأاهه د أكفيأةذمأاهشرحه أ (3) لرهلفاأل
أ.(4)هراحأاهحؿاق

أكأ أفلمل ألهعذر أاههي أاهحله  أأفي أاهه د  أحؿوأ هى أإهى أههكصؿ أاهطرفلفأأف أههدكههلف شرضي
أ) أهشلدة أكفملن أ هىألش نمنأأاهحصكؿأنعدأهملأ لزأ (أشفأاهعمد41اهشعدلهلفأفيأش اه أأحهلتأإهلمل

                                                             

أ.ـ1966/ةػ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ41/1) را عأدصأاهشلدةأ(1)
 .ـ1966ؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ/ز(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكأ41/1) را عأدصأاهشلدةأ(2)
 .ـ1966/ح(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ41/1) را عأدصأاهشلدةأ(3)
أ.(310اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(4)
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أ"(اهملئ "أنل ـأيلهأشلأفيأإهلملألعلر)أ لص أهكفلؽأةلئ أهعللفأاهشعدلهلف أاهطرفلفأاهدكههلفأشكافم 
أ.(1)أحكلـأةذاأاهعمدأاحهراـأأ لسأ هىأههش اه أكدمأحؿأإهىأاههكصؿأنغل 

أنصفهمـلعشهكفأ (2)صأنشكافم أاهدكؿأاالطراؼأاهشعدل شفأ ش  أأع لةلئ أاههكفلؽأههاهؼأكأ
أالأدكه أأل أشكاطديأشفأأكأاهشعدلهلفأاهطرفلفأاهدكههلفأشكاطديأشفألككدكاأأالأكل بأ اهع صل 

أفيأ هلاأاهشدصكصأاإل بلفأهصدرأهـأكهكدملأفلاأطرفلأهككفأأكأاهعمدأةذاأفيأطرفلأفهككأ
دملأههشهعأندكعأشفأكهضعأالئح أدا هل أ لص أنملأككفأأرئل لنأهمل أأكهده بأاهملئ  أ(3)(41)اهشلدة

أك أاالد لفاال همبلهل  أحمكؽ أهه د  أاهششدكح  أ(4)ههؾ أأ ضلؤةلأكذهؾ  نه ملبلتأكاشهللزاتأألهشهع
صلدلتأكههؾأاهشمررةأهه نرا أاهشكهفلفأنشمش أشفأاالشـأاهشهحدة أكةيأههؾأاهشدصكصأ هلملأفيأكح

هشهحدةأفيأدلكلكرؾ أأكأشـأا أكه هشعأاهملئ أ لدةنأإشلأفيأشمرأاأل(5)أاهفلقل أاشهللزاتأاالشـأاهشهحدة
 هىأأفأه هلرمأأ أمأشكلفأهرامأشدل نلنأأفيأفأه هشعلأأشـأاهشهحدةأن دلؼ أكشلأل كزأهمفيأشكهبأاأل

أ.(6)اهشهحدةأكاهدكههلفأاهشعدلهلفشلفأاهعلـأهؤلشـأنلالعهراؾأشعأاأل
أ أههاكهمـك أن د  أك شعهملأاهشعدل  أاهشعهكشلتأاههيأحصهتأ هلمل حمكؽأاالد لفأنكضعأكلف 

امأشعهكشلتأهملأ بلق أ أكهؤل لرةأأفأهطهبأشفأاهدكههلفأاهشعدلهلفأشكافلهملأنهملئ هحتأهصرؼأا
أ.(8)اه طل أاهشبلحظلتأأكأاهشعهكشلتأةذمأههمدلـأشمه أاهه د أكهحدد (7)ؿأاهدظرنلهشكضكعأشح

انأعمرأأ عرأا دلدرا  أعلشه أ بلؿأشدةأأقصلةلأهدر ملأهش اه أكأفيأاأملئ اهنعدأأفأهدظرأكأ
أنرفعأهمرلرأإشفأهلرلخأ رضأاهش اه أ هلمل أ كؽأاالد لفأههنهلغاأحماهشعدل أنه د أاههىأرئلسأهمـك

أاهنثأفيأاهش اه األأهىأاهدكؿإ أاهشذككرةأأطراؼأاهشعدل  أكفيأحلؿأهعذرأ هىأاهه د   بلؿأاهشدة
أدهمل االهلاأ بلؿأدرا هاأههش اه  أكفيأحلؿأإ أفإدملأهمهصرأ هىأهكضلحأشك زأهشلأادهمتأ لنملنأ

                                                             

(أ83.أكاهشلدةأ)ـ1966 أه د أ/أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل42/1) را عأدصأاهشلدةأ(1)
أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.

أ.ـ1966/ب(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ42/1) را عأدصأاهشلدةأ(2)
 .ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ42/2) را عأدصأاهشلدةأ(3)
أ(.139اهضشلدلتأاهملدكدل أاهدكهل أكاهكطدل أهحشلل أحمكؽأاالد لفأ)صأ شر أ(4)
أ.(44/أ1ن لكديأكآ ركف أاهك لئؽأاهعلهشل أكاإلقهلشل أ)جأ(5)
 .ـ1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ42/4) را عأدصأاهشلدةأ(6)
أ.ـ1966نلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأ42/6) را عأدصأاهشلدةأ(7)
 .(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف80را عأدصأاهشلدةأ)أ(8)
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رأ ل ل أاهشمررةأنلهعمدأفإفأاهه د أهمهصاحهراـأحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاألأ هىأأ لسأكدم أأهىأحؿوأإ
أ.(1)أزأههكقلئعأكاهحؿأاهذمأهكصهتأإهلا هىأنللفأشك 

أاه أأفأهأفإفأاهملئ أكدم أأهىأحؿوأكصكؿأإكفيأحلؿأ دـ ألعشؿأك م أل بأ هلمل أهمرلران عد
  بلتأاهشذكراتأاهعفكل أاهشذكراتأاهكهلنل أكأأ أككذهؾكدم أأهىأحؿوأشكلدللتأاهكصكؿأإدظرةلأحكؿأإ

اهدكؿأاهكقلئعأذاتأاهصه أنلهش اه أاه بلفل أاهملئش أنلفأأإضلف نأأمأ شلعأ طراؼأاهشعدل ههدكؿأاأل
أ بل   هلملأ بلؿألهك بأاألطراؼأاهشعدل أهمرلرأه د أاههكفلؽأأا هبلـأدك د أ(2)األطراؼأاهشعدل أ
كلدتأشكافم أأـأإفأأحمكؽأاالد لفاهشعدل أنه د أاهرئلسأأفأه طرأأاههمرلر أا هبلـأعمرأشفأهلرلخأ

أ.(3)لهاغلرأشكافم أ هىأشحهكل

أاهدكؿأاألطراؼأاهشعدل أنلهه لكمأفيأدفعأةذمأ ألهعهؽأندفملتأه د أاههكفلؽأهي لةـ أفلشل كأشل
أاألشلفأاهعلـأهؤلش أهههملرلرأاههيألضعمل أكلي ٌكؿأهؤلشلفأاهعلـأصبلحل أدفعأاهدفملتأطنملن أاهشهحدة ـ

أ.أأأ(4)دفملتأه د أاههكفلؽأافأد تأاهحل  أاهىأهغطلهملأقنؿأهغطلهملأشفأقنؿأاهدكؿأاألطراؼأاهشعدل 

أفيأش لؿأهعزلزأحشلل أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاألأدرلأأفكأ أاهدظلـأ طكةنأشمش ن  ل ل أةذا
أإ أأال أقهلؿ أفعهللنأدا أاهحدكث أهعزكؼ أدظران أ بلؿأ  أشف أاهشعهرك  أنشصلهحمل أاههضحل  أ ف اهدكؿ

ش ه أ هىأ أكاألعضأاأل لدبأاهشملشلفأ هىأإقهلشملكأنبلغأضدأدكه أأ رلأأل ؿأنأهمدلشملأعككلأ
ةذاأاهدظلـأهكلدأهككفأشدعدش  أكشلأأفأاهدكؿأاههيأقنهتأنلال هصلصأاال هللرمأاهكاردأفيأاهشلدةأ

أ(5)فعلهل أاهدظلـأ شهللن.أاهعمدأقهله أ دانأكةكأشلألمؿأشفأشفأ(41)

 رضملأه طرأه لكزأاهشنلدئأأ را اتأاهه كل أاهكدل أقلنه أهههفلكضإأككفأنلإلضلف أإهىأأف
اههيأه هددأ هلملأاهحشلل أاهدكهل أهحشلل أكهعزلزأحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل  أكهذهؾأل بأأفأ

أش اه أه صأحمكؽأاالد لفأكأ أككدمل أاأل ل ل هككفأنشدالأ فأأمأش لسأنمل  أكةذاأ(6)حرللها  
أ.(7) عؿأاهنعضألدظرأاهلملأكإ را اتأشهكاضع أهفهمدأههمكةأاهبلزش أهههدفلذ

                                                             

أ(.46شؤ   أاهضشلر أهنعلتأادضشلـأدكه أفه طلفأاهىأاهعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاإلد لفأ)صأ(1)
 .1966مكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ/ج(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهح42/7) را عأدصأاهشلدةأ(2)
 .1966/د(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ42/7) را عأدصأاهشلدةأ(3)
 .1966(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ42/9) را عأدصأاهشلدةأ(4)
أ(.140حمكؽأاالد لفأ)صأ شر أاهضشلدلتأاهملدكدل أاهدكهل أكاهكطدل أهحشلل أ(5)
أ(.351اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(6)
 (.149فرحلهيأكآ ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(7)
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فعؿأشمش أفيأحله أأ أحلثأأداهفهمرأاهىأاهفعلهل أدظرأاهنبلغلتا را اتأأفأكذهؾأأكدرل
طراؼأهلسأةدلؾأقكةأه نرأاألةأاكأفيأاههكفلؽأنلفأاألطراؼأاهشعدل  أدلاهه د أفيأاهش ل يأاهحش

ضع أكةذاأ عؿأاهنعضألدظرأاهلملأكإ را اتأشهكاهبلدصللعأآلرا أاهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف أ
أهفهمدأههمكةأاهبلزش أهههدفلذ.

 شكاكل األفراد "البركتكككؿ االختيارم االكؿ"  اآللية الرابعة:

كفأأفأأفأاألفرادأاهذلفألز شأ فأأكضحأاهدالئؿأ هىأاحرازأهمدـأفيأش لؿأحمكؽأاالد لفإ
حمكقمـأكحرللهمـأقدأادهمكتأل كزأهمـأشطلهن أاهدكه أاهشعدل أنهنرلرأأفعلهملأإذاأكلدتأاهدكه أطرفلنأ

أكأ أكاه لل ل  أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أفي أاال هللرم  أفيأاهنركهكككؿ أاهه د  كهدظر
ه د أاأل رلأاهشهعهم أر لئهمـأك لئرأك لئؽأاهةأشفأاألفرادأفيأ ه لتأ رل أكهنمىأاهر لئؿأاهكارد

أ.(1)أنمضلللأاألفرادأ رل أكهللنأ
 شركط قبكؿ الرسائؿ الفردية أماـ المجنة المعينة بحقكؽ االنساف: أكال:

دل أةدلؾأش شك  أشفأاهعركطأاهكا بأهكافرةلأحهىألهـأقنكؿأاهر له أاهفردل أأشلـأاهه د أاهشع
أ:نحمكؽأاالد لفأكةذمأاهعركطأةي

 ،(2)في البركتكككؿ االختيارم األكؿالمعنية باختصاص المجنة المتضمنة  . يج  اف تقبؿ الدكلة1
ن صكصأاهشكاطفأاهفرد يأشفأأصكؿأشغرنل أاهذمأأ419/1991كةكأشلأأكدهاأاهه د أفيأاهمضل 

طلهبأفرد لأنشعلشأهمل دمأكلفألههملمأشفأعرك أ زائرل أحهىأشغلدرهاأاه زائرأكاقلشهاأفيأفرد لأ
اه زائرأكلدتأهلنع أهفرد لأحلثأأكدتأاهه د أناداأالأل كزأههميأكدظرأ هىأا لسأافأأ1984 لـأ

كشلأقررتأأ (3)نككفأصلحنملأضحل أادهملؾأشفأدكه أطرؼأاهعمدأد ل اذاأهضشدتأإالأإاهر لئؿأ
اهه د أ دـأقنكؿأاهر لئؿأاهشهضشد أهظهـأصلحنملأشفأ لل  أاههعللفأفيأاهشدظشلتأاهدكهل أدظرانأ

هد ن أطراؼأاهنركهكككؿأاال هللرمأكهلسأشفأنلدمـأاهشدظشلتأاهدكهل  أكلعهرطأألفأاهه د أههمٌلدأنا
د أهملهىأاهدكه أأكأإهىأأإاالدهملؾأ أاهكحداتأاهشكك  أأ حد هىأاهملئلتأكاهعركلتأاههيأإكلد حبأةذا

 (4).ه لةـأفلملأاهدكه 

                                                             

 .(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف102را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ)أ(2) أاهشلدة أ1را ع أشف أه د أ( أكاه لل ل  أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أنلهعمد أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم اهنركهكككؿ

أ.ـ1966
 .(143 141فرحلهيأكآ ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(3)
أ.(134اهشر عأاه لنؽأ)ص(4)
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فردانأشعهكشلنأأ فألككفأصلحبأاهر لهأكنلههلهيأل بأأيج  أال تككف الرسائؿ مجيكلة المصدر،.أ2
أاال هللرم: أاهنركهكككؿ أأحكلـ أفي أ ل  أشل أاهنركهكككؿأح ب أةذا أفي أطرؼ أدكه  أكؿ أهعهرؼ "

أ(1).".فيأكالل أههؾأاهدكه .ألئؿأاهشمدش أشفأاألفرادأاهدا هلفنل هصلصأاهه د أفيأا هبلـأكدظرأاهر 

كلأاههيأهر ؿأ أكهمنؿأاهعكلفألككفأاهفردأحلشؿأ د ل أاهدكه أاهشعككأفيأحمملكالألعهرطأأ
هل تأطرفلنأأدكه أكشلأهمنؿأههؾأاههيأهردأشفأأع لصألحشهكفأ د ل أ فرادأ دلشيأاه د ل شفأأ

أ.(2)األطراؼحدلأاهدكؿأكفيأفمطأأفألككفأ لضعلنأال هصلصأإكلأ فيأاهعمدأأكأاهنركهكككؿ

فبلأأبلنأنحمكقاعكلعهرطأهكافرأاهشصهح أاهفردل أهدلأاهعلكيأكذهؾأنافألككفأقدأهـأاهش لسأف
لشكفأافألهضشفأاهعككلأش ردأاال هراضأ هىأصدكرأهعرلعألرلأصلحبأاهعككلأأداألهعلرضأ

أاهعمد أاهعككلأ شع ألطنؽأ هىأصلحب أهـ أاههعرلع أةذا أأف أفيأأ طلهشل أاهشهش ؿ أاه طر أاف كشل
أهمللـأا هصلصأاهه د أ أكلفللن ككفأأدملأشصهح أ لش أكهل تأاشكلدل أهطنلؽأاههعرلعأالألعدأ ننلن

أاهشصهح أاهع صل أالألعديأدائشلأكقكعأاالدهملؾأ هىأصلحبأاهر له أع صل   أأ.(3)كشفمـك

أاهدكه  أادهمكهمل أاهذمألز ـأأفأحمكقاأقد أل بأأفألنعثأنلهر لئؿأاهفرد هكفأاهدظلـأأ ك لدةن
أنحمكؽأاإلد لفأأ لزأقنكؿ أاهشعدل  أشفأشش ؿأاهعلكيأاهدا هيأهه د  فأأأعرلط أاهعكلكلأاهكاردة

اهكلفل أنلدمـأأاههاكدأشفأك كدأاهرانط ك هىأاهه د أأ صرؼأدللن أ فأاهضحل أاهشفهرض ل نتأناداأله
أ.(4)شفهرض أالألشكدملأهمدلـأاهر له أأفأاهضحل أاههه د أ ددشلألهضحأكأأكشعمكهلهمل 

ال يمكف النظر في الرسائؿ ما لـ ترد مف شخص أك أشخاص يخضعكف لكالية دكلة منسك  .أ3
"أهعهرؼأكؿأدكه أطرؼأفيأةذاأاهنركهكككؿأأحكلـأاهنركهكككؿأاال هللرم:أح بأشلأ ل أفيأأالييا

أ(5)فيأكالل أههؾأاهدكه .."ألئؿأاهشمدش أشفأاألفرادأاهدا هلفنل هصلصأاهه د أفيأا هبلـأكدظرأاهر 

أاالدهملؾ لدةنألملـأفيأكنصف أ لش أفإفأاهع صأ كشفأ ـأفمكأفيأأ اهدكه أاهشد كبأاهلمل
أ  دنل أعكلؿأل كرأ ددأكقكعأاهع صأضحل أالدهملؾأفيأدكه أكهكفأاإلأ ملاهغلهبأ لضعأهكالله

                                                             

أ)أ(1) أاهشلدة أنلهعم1را ع أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أشف أه د أ( أكاه لل ل  أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ د
 .ـ1966

أ(.46ن لكديأكآ ركف أحمكؽأاإلد لف أاهك لئؽأاهعلهشل أكاإلقهلشل أ)صأ(2)
أ(.أ266 أ 264صاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)اهزدلهي أحشلل أحمكؽأأ(3)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.أ96را عأاهشلدةأ)أ(4)
أ)أ(5) أاهشلدة أه د أ1را ع أكاه لل ل  أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أنلهعمد أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أشف )

أ.ـ1966
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أا هصلصأاهه د  أاهعمدكلشهد أ ل أفيأأحكلـ أإ(1) أح بأشل أاهدكه أههىأاالدهملكلتأا  هيأهرهكنمل
أ.(2)قهلـأدكه أا رلأطلهشلأأفأاهضحل أليعدأ لضعلنأهكاللهملط أشكظفلملأ هىأإ هىأاقهلـأاهغلرأنكا 

أاإلكأ أإهحؿأةذا أشف أاهعككلأاهشمدش  أقنهتأاهه د  أاألأحدلأر لللعكلؿ  كر كامأاهشملـأدكه 
أنع لهم أاحدل أ بلؿ أشف أ فر أ كاز أ هى أاهحصكؿ أفي أحما أاالكر كام أادهمكت أحلف لأنله لرج

شفأاهعمدأاههيأالألشكفأهف لرةلأنطرلم أهؤدمأاهىأأ(1/2)أاهشلدةاهمدصهل  أكقدأأ  تأقرارةلأ هىأ
كليكهفىأأ(أشفأاهعمد 12)طنملنأههشلدةأأ هىأاهر لللأاهشك كدلفأ هىأاقهلشملقصرأاههزاشلتأأكر كامأ

أ.(3)كالأليعهرطأاهرانط أاهملدكدل أاهشهش ه أنله د ل إ نلتأناداأشفأاه لضعلفأهكاللهمل أنفمطأ

أادهملؾ4 أاد ل أنك كد أل بأأفأههضشفأاهر له  أاالده أ هىأكقكعأأ . أكلف  أك كد كهلسأضركرللن
أليأأ االدهملؾ أهبلد ل نؿ أاهشد ش  أنلألده  أرفضأاهد كل أأ كهفى أاهى ألؤدم أال فدمصأاهشعهكشلت

أ.(4)كهشدحأاهدكه أفرص أهمدلـأشعهكشلتأه صأشلأكردأفيأاهر له أاهفردل 

أأالأهك5 أقنكهمل. أحهىألهـ أاهعككلأهع فل  أهـأكف أأدا أصراح ن أهيمنؿأعككلأاقرأصلحنمل أهـ أكشل  
اهه د أكد لأأ اهنركهكككؿأاال هللرمكقدأ ل أةذاأاهعرطأفيأأ (5) هدفذأطرؽأاهطعفأكاههظهـأاهدا هيل

إ ل ةأدكفأهكقلع أأكأهككفأفيأرأمأاهه د أشدطكل أ هىأهمررأرفضأأل أر له أشمدش أنشك ناأأأف
أ.(6)كأشدلةض أألحكلـأاهعمدأأا هعشلؿأهحؽأهمدلـأاهر لئؿ

 أك هط أاردة في العيدياؾ أحد الحقكؽ الك يج  أف يككف مكضكع الشككل االشارة الى انت.أ6
أ أاهشعهرؼأنمل أنحمكؽأاالد لفهكللؼأاهكقلئع أاهشعدل  أفيأاهعككلأأهه د  أاهكاردة ن صكصأاهكقلئع

أاه أهك ع أهعدي أال أادهملكلن أا هنرةل أا هصلصلهمأه د كشدل أ هط نأكهدصلنمألفي ههشرا ع أأل
لـأقضلؤمأاهكطديأهـأفأكلفأشكضكعأاهعككلألد يأفلملأاهعلكيأأفأشحلكشهاأأش أفش بلنأإكاال هئدلؼ

                                                             

(أشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل :أ"ههعمدأكؿأدكه أطرؼأفيأةذاأاهعمدأ1/2هدصأاهشلدةأ)أ(1)
أفلا أكنكفله أةذمأاهحمكؽ ه شلعأاألفرادأاهشك كدلفأفيأإقهلشملأكاهدا هلفأفيأكاللهمل أأنلحهراـأاهحمكؽأاهشعهرؼأنمل

دكفأأمأهشللزأن نبأاهعرؽ أأكأاههكف أأكأاه دس أأكأاههغ  أأكأاهدلف أأكأاهرأمأ لل للأأكأغلرأ لل ي أأكأاألصؿأ
أاهمكشيأأكأاال هشل ي أأكأاه ركة أأكأاهد ب أأكأغلرأذهؾأشفأاأل نلب".

أ(.145كؽأاإلد لف)صنددؽ أاههدظلـأاهدكهيأهحمأ(2)
أ(.136فرحلهي أكآ ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(3)
أ.136اهشر عأاه لنؽ أصأ(4)
أ(.269 أ267اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(5)
أ)أ(6) أاهشلدة أاهدكهيأ3را ع أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد أه د أ( أكاه لل ل  اه لصأنلهحمكؽأاهشددل 

أ.ـ1966
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أفأهمللـأاد ل اتأاهعلكيأنككفأاهشحلكش أغلرأشدصف أل أ أفهلسأهه د أأفأهمنؿأعككاملكفأشدصفلنأ
هصلصأاهه د أكهلسأشفأا أ طراؼلهؽأشحلكـأاال هئدلؼأفيأاهدكؿأاأللمعأ هىأ كغلرأ لده  أ

أاأل أفيأذهؾأهمللـ أكاهكقلئعنشل أده  أإأكأف  أاهعككلأالأهككفأشمنكه  أهضشدتأ لكنلنأالأش ؿأةذم اذا
أ.(1) كةرل أهصؿأحدأإدكلرأاهعداه 

إالأأداأفيأحله أ دـأأ ك هىأاهرغـأشفأضركرةأإعلرةأاهعلكيأاهىأشكادأاهعمدأاههيأهـأادهملكمل
أاهىأذهؾأاال أاهه د علرة أاهشكادأاهشيدهمك كهحدأ نلههصحلحأاهبلـزأهمـك اأةكأذهؾأأفأاهشيعٌكؿأ هلأ؛د

أ.(2)أ اهشضشكفأكهلسأاهعكؿأكاهصلغ

 هىأهك لعأدطلؽأا هصلصملأهلعشؿأأاهشعدل أنحمكؽأاإلد لفأهعشؿأاهه د أآ رأكشفأ لدب
أ أاهشلدة أأ لس أ هى أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاهعمدأ(26)اهحمكؽ أاه لصأأشف اهدكهي

مأاهدلسأ شلعلنأ كا أأشلـأاهملدكفأكلهشهعكفأدكفأأ"أ:اههيأهدصأ هىأأفأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل 
أكأفأ أاهملدكفأأمأهشللز أل بأأفألحظر أاهصدد أةذا أكفي أنحشللها  أفيأاههشهع أنحؽأشه لكو هشللز

أاههشللز أشف أفعله  أحشلل  أاه كا  أاالع لصأ هى أأكأاههكفأأكأكلهعرؽأ نب أألملكهؼأه شلع
أأكأاال هشل ي أأكأاهمكشيأاألصؿأأكأ لل ي أغلرأأكأ لل للأاهرأمأأكأاهدلفأأكأاههغ أأكأاه دس

أاهش لكاةأك دـأاههشللزأالألهعهؽأفمطأ أككفأأفأ"األ نلبأشفأذهؾأغلرأأكأاهد ب أأكأركةاه  شندأ
أ.(3)أنلهحمكؽأاهشددل أكهكفأألضلنأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 

يج  أف تتضمف الشككل مخالفات تالية لتاري  حدكثيا عمى كقت قبكؿ الدكلة آللية فحص .أ7
كشعأذهؾألدعمدأاال هصلصأهه د أ ددشلأهككفأاهش لهف أش هشرةأفيأأ،ماـ المجنةالشكاكل الفردية أ

أاههيأهيع أاحداثأآ لرةل أكشه ددة  أش هشرة أش لهف  أناداأالألشكفأهطنلؽأكؿأندكرةل أرأتأاهه د  كقد
 لنؽأهدفلذأاهنركهكككؿأأملهلرل أأحكلـأاهنركهكككؿأنا رأر عيأكشفأ ـأالأه هطلعأاهدظرأفيأكقلئع

ش هشرةأنعدأد كؿأاهنركهكككؿأحلزأاهدفلذأكهعكؿأاهش لهفلتأأشلأهـأهكفأه أاهشعككأضدةل أنحؽأاهدكأ
كشفأ م أأ رلأفإداأالأليعهدأأ  لرأ هلملأهعكؿأفيأحدأذاهملأادهملكلنأههعمدآادهملكلنأههعمدأأكأهيرهبأ

دلشلنأنكقتأحدكثأاالدهملؾأكهكفأنكقتأش ل اأنصلحبأاهعككلأفششكفأأفألككفأاالدهملؾأهعرلعلنأق
أ.(4)الأنهلرلخأالحؽإلطنؽأ هىأاهعلكيأكهـأ

                                                             

أ(.137فرحلهي أكآ ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(1)
 (.271 269اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(2)
أ(.أ132نددؽ أاههدظلـأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأ)أ(3)
 (.139أهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأفرحلهيأكآ ركف أ(4)
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حهىأله دىأأ؛(1)البد أف تككف جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية قد اُستنفذت مف قبؿ الشاكي.أ8
أ أفلاهدظهه د  أادهيمكرأفلا  أقد أفيأاهعمد أاهشذككرة أاهذلفألٌد كفأأفأأمأحؽأشفأحمكقمـ ت أألفراد
أاهشحأكلككدكا أ شلعأطرؽأاههظهـ هىأاهه د أإر له أكهلنل أأ أل كزأهمـأهمدلـهل أاهشهلح قدأا هدفذكا
أ.(3)حدكدأاهشدةأاهشعمكه ا هغرقتأ را اتأاههظهـأإأكلعهرطأاهنركهكككؿأأالأهككفأ (2)لملههدظرأف

كةذاألهفؽأشعأأ  مزهملأاهدا هل حأاهدكه أاهفرص أهحؿأاهدزاعأ نرأأشدهىأإةذاأاهدصأكلمدؼأأ
لمعأاههزاـأ هىأ لهؽأاهعلكيأنل هدفلذأطرؽأاهطعفأنلههلهيأكأأ اهدكه أاهمل دةأاههمهلدل أالحهراـأ للدة

أ.(4)هىأاأل مزةأاهدكهل إقنؿأاهه ك أأاهدا هل أاهشهلح 

ألضلنأنؿأأ أشلـأاهمضل أاهطعفأالأهمهصرأ هىأههؾأاههيأهككفأطرؽهىأأفأإه درأاإلعلرةأكأ
أ أاههي أأهككفههؾ أاه ملت أأكل بأاإلدارل  أشلـ أاهعرط أةذا ألهحمؽ أهمدلـأف عككام أأاهعلكيأقنؿ

أشلأك دتأاهه د أإإلف أفهبلزشصؼأ هكؾأاهعلكيأنلهحرصأكاههنصرأال بأأفألهأككذهؾ ةشلالنأذا
دا هل  أفإفأعككامأقدأ مزةأاهطعفأاهـأشفأا را اتأههمدلـأعككامأأشلـأأكاضحلنأكهـألهـأاه لذأشلألهزأ

أ.(5)ههعرضأههرفض

أ9 اجراء دكلي آخر، أك معركضة عمى ىيئة  أال تككف نفس الشككل مكضع تحرم في إطار.
كأحلؿأاهدرا  أاهفعهل أأكهمضيأاهه د أنعدـأقنكؿأاهعككلأفيأأ،(6)اخرل مف ىيئات األمـ المتحدة

أ  حنملأشفأأشلـأاه م أاهدكهل أصبلحل أكهصلحبأاهعككلأ  نؽأ رضأاهعككلأ هىأ م أدكهل 
هىأأفأدظلـأههميأإ أكليعلرأشرلكل كأاهه د أاألأمكؽأاالد لفأنل أهحكأكرأكاههيأ لدةنأشلأهككفأاهه د أاأل

أههمكا دأاهشحددةأهاأ هىأادهملؾأه للدةأاهدكؿأأكأاههد ؿأ كفحصأاهعكلكلأاهفردل أالألدطكمأطنملن
لال هنلراتأاه لل ل أاهدا هل أالألشكفأأفأهعلؽأ شؿأاهه د أأكأفأ غلرأاهشعركعأفيأعؤكدملأاهدا هل 

أقكا دأ أككفأأفأاهشدعملأشفأفحصأاهعكلكل هه د أهشلرسأشملشملأكفؽأأحكلـأاهعمدأاهدكهي أكهحهـر

                                                             

أ/أك(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف. 96)أرا عأاهشلدةأ(1)
أ)أ(2) أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ2را عأاهشلدة (أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاألكؿأاهشهحؽأنلهعمد

أ.ـ1966ه د أ
(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاألكؿأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ2/5عأاهشلدةأ)را أ(3)

أ.ـ1966ه د أ
أ(.139فرحلهيأكآ ركف أأهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(4)
 (.276 274اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(5)
أ)أ(6) أاهشلدة أاهشددل أأ 2/5/را ع أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أنلهعمد أاهشهحؽ أاألكؿ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أشف أ(

أ.ـ1966كاه لل ل أه د أ
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اهملدكفأاهدكهي أكهضعأفيأا هنلرةلأحشلل أحمكؽأاالد لفأشفأقنؿأاهدكؿأاألطراؼ أكاهرقلن أ هىأ
أ.(1)هطنلمملأدكفأاهش لسأن للدةأاهدكؿ

 المجنة المعنية بحقكؽ االنساف إطاراجراءات معالجة الرسائؿ الفردية في  ثانيان:

ككذهؾأزللدةأأ ظرانأهزللدةأ ددأاهر لئؿأكاهذمأشردمأزللدةأ ددأاهدكؿأاألطراؼأفيأاهنركهكككؿد
أاهه د  أهمدشا أشل أاهعكلكلأاهفردل أاهك يأناةشل  أشعله   أفيأدكرهملأفيأإطلر أقررتأاهه د  أفمد  

أ لش  أكاه بل لفاه أل هصأندظرأاهر لئؿأ  أاهر لئؿأاه دلدة أهشعله   أ لصلن اهكاردةأأفأهيعلفأشمرران
أنلهشكضكعأأكأ أذهؾأإشل أههر له أش نن ن أقنكهمل أاهه د أإل بلفأ دـ كلضعأهكصللهاأكيأهدظرأفلمل

أاالع لصأأكأاهزشلف.

ش شك  أاهعشؿأاهشعدل أنلهر لئؿأأفأهفكضأأ لد  أكاه بل لفكشلأقررتأاهه د أفيأدكرهملأاه
أ ضلئملأك رضأاألشرأأأ ضل أصبلحل أإ بلفأقنكؿأاهر لئؿأفيأحلؿأا هشلعأ ش  اهشككد أشفأ

أا هبلفمـ أحلؿ أفي أاهه د  أقنكؿأأ (2) هى أقراراتأنعدـ أإصدار أصبلحل  أاهش شك   أةذا أهشهؾ كال
أ.(3)اهر لئؿ أهكدملأه هطلعأهمدلـأهكصللتأهه د أنعدـأقنكهمل

أأكلشيأ أاهمنكؿ أقرار أفي أاهدظر أإ لدة أ كف أندل ن أاهه د  أشف أاهصلدر أ دشا أاههكضلحلتأك هى
أ نلبأهدفعأهىأك كدأفأاهدكه أاهشعدل  أفههعلكيأأفألمدـأشعهكشلتأهعلرأإكأشأأاهشمدش أشفأاهعلكي

ندل نأ هىأعركحلتأكهكضلحلتأشفأاهدكه أاهشعدل أهظمرأأ نلبأهعدـأاهمنكؿ أأكأ أ(4)همنكؿأاهر له 
أ.(5)اهشعدل أهعدـأاهمنكؿأكهه د أأفأهطهبأهكضلحلتأهفصلهل أ فأاال نلبأاههيأهكردةلأاهدكه 

أ أقنكؿ أاههلهكنعد أاهشرحه  أاهعككلأهندأ أاهعككل  أفيأفحصأشضشكف أاهشهش ه  كاألصؿأأفأل 
ذاأرأتأأفأاألشرألمهضيأإالأأداأل كزأهه د أأفأهمررأ أإنعكؿأشدفصؿهدظرأاهه د أفيأكؿأر له أ

أ.(6)فحصأر لههلفأأكأأك رأفيأاهفهرةأاههيألعشهملأهمرلرةلأاه دكم

                                                             

 (.277 276اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(1)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.2/93را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.95را عأاهشلدةأ)أ(3)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.2/98را عأاهشلدةأ)أ(4)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.97را عأاهشلدةأ)أ(5)
أدل أنحمكؽأاإلد لف.(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشع94را عأاهشلدةأ)أ(6)
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كقرارانأأ ههدظرأفيأاهر لههلفأشعلنأقنؿأإ بلفأاهمنكؿهصدرأاهه د أقرارانأكاحدانأأكفيأحله أاهضـأ
أشعلنأ أاهر لههلف أةلهلف أفي أنلهدظر أاهىأأ أ ر أاهه ك  أدكف أنلههكافؽ أ لدةن ألصدر أاهمنكؿ كقرار

أ.(2) أكفيأحلؿأاههصكلتأل هطلعأاأل ضل أارفلؽأآرائمـأاهفردل (1)اههصكلت

شفأاهنركهكككؿأأاهرانع أكاه لش  لهشلدهلفأ أفكالألهضشفأاهعمدأقكا دأ لص أنشعله  أاهر لئؿ
(أهعلرأ4)ألهشلدةفالأهشلزافأنلفأشرحه أاهدظرأفيأقنكؿأاهر له أكشرحه أفحصأشحهكاةل أاال هللرمأ

ال أر له أقيدشتأاهلملأنشك بأةذاأاهنركهكككؿأاهىأاهدكه أاهطرؼأفيأةذاأأ هىأاهه د أإحله أإهىأأدا
ـأاهعمد أك هىأاأل لرةأ بلؿأ ه أأعمرأشكافلةأفيأادهملؾأأمأحكـأشفأأحكلاهنركهكككؿأكاهشهمش أ

هملأذشعأاإلعلرةأاهىأاإل را اتأأكأاههدانلرأاههيأاه أنلإللضلحلتأأكأاهنللدلتأاهكهلنل أاهبلزش اهه د أ
أ.(3)هرفعأاهظهـ

أكأ أأشل أأاه لش  اهشلدة أاهنركهكككؿ أهدظرأشف أشغهم  أ ه   أهعمد أاهه د  أأف أإهى أأعلرت فمد
أ أاهكاردة أإاهر لئؿ أاهشعدل أهلمل أاهطرؼ أاهدكه  أقنؿ أشف أهمل أاهشهكفرة أاهكهلنل  أاهشعهكشلت أضك  في
أ أ.(4)ردأاهعلكيفنإر لؿأاهرامأاهذمأهدهميأاهلاأههدكه أاهشعدل أكاهكاهعلكي أكهمـك

هىأا هدلدةلأ هىأشنلدئأقضلئل أكعناأقضلئل أفيأإأ هكبأاهه د ألعلرأشفأ لدندلأدرلأأفأكأ
أاالطراؼ أش ؿأشكا م  أاألحضأا را اهمل أكهمدلر أ هىأكرللن أهمهصر أكأفأصبلحللهمل أكاهه نلب  ده 

أاهدظرأفيأ شلعأاهشكادأاهشكهكن أاهشمدش أإهلمل.أ

أهعلرأأا ذكه أأفأةدلؾأأ نلنلن أهضشدهاأاهعككلأطلهشل هىأصحهمل أك هىأاهدكه أإاهه د أنشل
أ.(5)اهطرؼأاهشعككأضدةلأأفأهفحصأةذمأاالد ل اتأكفملنأهمل دةأأفأاهنلد أ هىأشفأاد ى

أ أاآلف أحهى أاهه د  أهشهؾ أاهحملئؽأكال أهمصي أش لؿ أفي أكظلئؼأش همه  أشهزش أأ ل  كهكدمل
أاه ط أاهشعهكشلت أكلف  أفي أنلهدظر أفش بلن أاألطراؼأاهشعدل   أهكفرةل أاههي أاهحلالتأل  أشف أ دد في

أاهشهعهم أنلهحؽأفيأاهحللةأكاههعذلبأك ك أاهشعلشه أككذهؾأفيأحلالتأاال هملؿأاههع فيأكاال هفل 
 نلتأالألشكفأأفألمعأفمطأ هىأاهع صأاهشعهكيأشفأادهملؾأاهم رمأقضتأاهه د أنافأ ب أاإل

                                                             

 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.3/93را عأاهشلدةأ)أ(1)
 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لف.104را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ)أ(3) أاهشلدة أه4را ع أكاه لل ل  أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل  أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد  د أ(

أ.ـ1966
أ)أ(4) أاهشلدة أه د أ5را ع أكاه لل ل  أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل  أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد )

أ.ـ1966
أ.(133 132 شر أاهضشلدلتأاهملدكدل أاهدكهل أكاهكطدل أهحشلل أحمكؽأاإلد لفأ)صأأ(5)
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 أكشكقؼأاهه د أشردمأاهىأحملم أأفأاهدكه أشفأ بلؿأ هطهملأنإشكلدملأأفأهحصؿأ(1)هحمكقاأكحرللها
ألككفأاهطرؼأاهضعلؼأكاهذمألصعبأ هلاأ أشل أاهعلكي أكاهذمأغلهنل  هىأشعهكشلتأنعكسأاهفرد

اهدهلؿأاهملطعأ هىأصح أشلألد لا أكفيأعككلأضدأاألر كامأأكدتأاهه د أ هىأافأقدراتأأإقلش 
األطراؼأههكصكؿأهؤلده أغلرأشهكلفئ  أك ددأغللبأاهدهلؿأاهشضلدأهظؿأاد ل اتأصلحبأاهر له أ

أ.(2)صحلح أكالألشكفأدحضملأنش ردأاهدفيأنعنلراتأ لش 

أهمدشمل أاههي أكاهشنررات أاهح ج أشف أاهعدلد أن صكصأأكةدلؾ أش ئكهلهمل أهدحض اهدكؿ
أ أاهشطهكن   أاهشكارد أهككفأ دـأكفلل  أكقد أكشلهل   أهككفأصعكنلتأاقهصلدل  أفمد أهعدـأأاهعكلكل  ك

أاههملضيأ أاهمضلئيأههنرلرأطكؿأشدة أفيأاه ملز أاإلدارمأاهبلـز أاهد ـ أ هىأأكفلل  كأهنرلرأاهملكد
أ.(3)حرل أاههعنلرأأل نلبأههعهؽأنلهدظلـأاه لل يأدا ؿأاهدكه 

هىأشلأل بأ هىأاهدكه أإاهمكؿأنك كدأادهملؾأشفأ دشاأنؿأهعلرأأهىكالألمهصرأدكرأاهه د أ 
أكهنذؿأاهه د أ مدةلأأاهمللـأناأشفأا را اتأ كا أنصف أ لش أ كأنلهد ن أهصلحبأاهعككل أكشل

أنلإل  أا طلرةل أاهشعدل  أاهدكه  أشف أ لدةن أكهطهبأاأل لرة أآلرائمل  أاهدكه  أهدفلذ را اتأنمدؼأشراقن 
أكاههدانلرأاهشه ذةأهدفلذانأهشلأارهاهاأاهه د .

أاهه د أندعرأأ شلهملأشفأنلبأاهضغطأ هىأاهدكه أاهشعدل  أفآرا أاهه د أفيأاهك لرأشفأ كهمـك
أاهدكه أنله لذأإ را اتأ لش أكهعدلؿأهعرلعأش بلن أأهىأإاألحللفأهؤ ذأنلال هنلرأكهؤدلأ كأأفأهمـك
أهههكصؿأاهىأحهكؿأكدل أشعأاألطراؼأاه لذأإ را اتأفردل  أكشلأكه ع ىأاهه د أشفأ بلؿأآرائمل

أهكهفيأنهكضلحأشكقفملأأاهشعدل أ أشعأاهعهـأ دشل أشفصبلن أكا  أه نلنلن أنه نلبأآرائمل فأاهه د أالأهمـك
أهندكدأاهعمد أكهعشؿأاهه د أ هىأأ لسأهكافؽأاآلرا أكهكداأنإشكلفأفرادلأاأل ضل أ كشدلأهطنلممل

أشل أكفيأقضلللأأ رلأمأاهه د أاهشيأهىأرأإإضلف أآرائمـأ عربأ داأنعافأاهكقلئعأاهشكضك ل أهمضل و
أ.أ(4)أ هفأفلملأ دـأقنكؿأاهنبلغلتأكلدتأهيضلؼأأحللدلأارا أفردل أاهىأقراراتأاهه د 

أ أنادمل أاهه د  أاهشكضك ل أآكهيكصؼأأحكلـ أفيأاهكقلئع أآرائمل أذهؾأهندمأاهه د  أكشع أأحكلـ أال را 
دملأهل تأشحكش أأكأأفلملأنشك بأاهنركهكككؿأاال هللرمأنهغ أأحكلـأشحلكـأشعأههمضلللأاههيأهدظرأ

أةلئ أذاتأكالل أقضلئل .أ

                                                             

أ/(.1)شجأاهعلهشل أحمكؽأاالد لف أاهك لئؽن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنأ(1)
أ.(143فرحلهيأكأ ركف أآهللتأاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأأ(2)
أ.(288 287اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأأ(3)
أ.(109/أ1ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)شجأأ(4)
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أاهشدضش أ أاألطراؼ أاهدكؿ أهمه  أقلصران ألنمى أهكف أد نللن  أاهدظلـ أةذا أد لح أرغـ أأدا كدرل
ركهكككؿأفأاهنإكدرا  أاهعكلكلأاهفردل  أكذهؾأفأههنركهكككؿأكاههيأهمنؿأنل هصلصأاهه د أفيأقنكؿ

ؿأاهه د أا را أهحملؽأدكهيأفيأاهعكلكلأاهكاردةأاهلملأكذهؾأشفأ بلؿأاالدهملؿأاهىأاال هللرمأهـأل ك أ
اهدكه أاهشعككأضدةلأأكأ شلعأاهعمكد أكهفهمرأاهه د أاهىأأداةأهدفلذل أفميأهل تأشحكش أاكأةلئ أ

أاهش أأحكلـ أنهغ  أكهكصللهمل فأصدرتأشبلحظلهمل أحهىأكا  أقضلئل  أهكفأهنمىأآرا ذاتأكالل  أحلكـ
أ.دشلأشهزش أأدنللنأا أاهه د أغلرأشهزش أشفأاهدلحل أاهملدكدل أهؤلطراؼأاهشعدل  أكأ
 المطم  الثاني

 المجنة المعنية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

أاهشعدل  أكاه ملفل أاهه د  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أأنلهحمكؽ أاهعمد أنشك ب أهدعا اهدكهيأهـ
أاال أنلهحمكؽ أاالقهصلدمأاه لص أاهش هس أقرارات أنشك ب دشل أكا  أكاه ملفل   أكاال هشل ل  قهصلدل 

اهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأاهمرارأأأصدرأـ1976شللكأأللر/أأ11هلرلخأففيأأ (1)كاال هشل ي
أفلاأ(60د_أ1988)أرقـ أاههملرلرأ فأاههدانلرأاهشه ذةأإاهدكؿأاألطراؼأفيأاهعمدأ أد ل هىأهمدلـ

أفي أاهحلصؿ أاهكارأأكاههمدـ أاهحمكؽ أاهعلـهحملؽ أاألشلف أنكا ط  أاهعمد أفي أدة أهعلر أكأف هىأإ 
أدطلؽأ أفي أاهشه صص  أاهككلالت أاهش هس أطلهب أكشل أاههزاشلهمل أهدفلذ أ هى أاهشؤ رة اهصعكنلت

أندفسأاهطهب أاهككلالتأ أ(2)ا هصلصأكؿأشدمل أاهمرارأفرلؽأ شؿأكد ل أأداأأيدعاأنشك بأةذا كشل
أ لدأاهش هسأه شل أأ(1981/58)اؾأفيأأ شلها أكفيأاهمرارأرقـأاهشه صص أاهشعدل أاهىأاالعهرأ

هىأفرلؽأاه نرا أاهحككشللفأاهعلشؿأأ دل أاهدكرةأكاهشعديأنهدفلذأاهعمدأاهدكهيأاه لصأإفرلؽأاهعشؿأ
أصدرأاهش هسأاهمرارأرقـأأـ 1985شللكأأللر/أأ28فيأ أكأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 

هككلفأفرلؽأاهعشؿأهلصنحأشككدلنأشفأ نرا ألعشهكفأنصفهمـأأصأ هىأهعدىلؿكاهذمأدأ(1985/17)
أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أنلهحمكؽ أاهشعدل  أاهه د  أكأ شلم أاهرئل ل أ(3)اهع صل   أشمشهمل  

أ أشراقن  أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أاهههدفلذ أاهدكؿأكشدل زاـ

                                                             

أ)أ(1) أا17ح بأدصأاهشلدة أشف أكلدتأاهدكؿأ( أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل  هعمد
األطراؼأهمدـأهملرلرةلأهؤلشلفأاهعلـأهؤلشـأاهشهحدةأكاهذمأكلفألحهلملأههش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأهدظرةل أكقدأ

أ أ لـ أاأل لر أاهشرأأ1976قرر أ دهلف  أكؿ أ هىأشراحؿ أهملرلرةل أاألطراؼأهمدلـ أاهدكؿ أاألكهىأههعهؽأأفأ هى حه 
(أشفأاهعمد أاهشرحه أاه له  أهعهؽأنلهشكادأ10-12(أشفأاهعمد أاهشرحه أاه لدل أههعهؽأنلهشكادأشفأ)6-9نلهشكادأشفأ)

أ.(111أ 110(.أرا ع:أ هلم  أاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاإلد لفأ)ص13-15شفأ)
أ(.127)صأفرحلهيأكآ ركف أاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ(2)
أ.(100 ضلر أاهك لطأفيأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـأ)صأ(3)
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أههؾأاهدكؿأنعافأاههدانلرأاهشه ذةأأاألطراؼ أاههمرلرأاههيأهمدشمل نهطنلؽأأحكلشاأشفأ بلؿأدرا  
أكاههمدـأاهشد زأنلهد ن أإل شلؿأاهحمكؽأاهكاردةأفيأاهعمد.

كقدأكلدتأا هشل لتأاهه د أفيأاهندال أ دكللن أأ ـ1987ا هشعتأاهه د أههشرةأاألكهىأفيأ لـأ
أ  أهشدة أدكرهلف أاهه د  أفهعمد أاآلف أ دكللنأأشل أأ لنلع أأ بل   أشللك أ/ أأللر أفي أ لدةن أذهؾ أأ-كلككف

شـأاهشهحدةأ أكهعمدأ شلعأاه ه لتأفيأشكهبأاألكلدكفأاألكؿ/أدل شنرأ–كهعرلفأاه لدي/أدكفشنرأ
أ.(1)فيأ دلؼ

أشف أاهه د  أأكههاهؼ أ عر أ شلدل  أاهشعهرؼ ضكان أاه نرا  أحمكؽأأشف أشلداف أفي نكفل همـ
أنصفهأ (2)االد لف أنمل أكلعشهكف أاهه د  أكه هلر أههحككشلت  أكشش هلف أال أاهع صل  أنلفأمـ شف
 أكلعلرؾأفيأا هللرأأ ضل أ(3)إلدارةأةلئ أاهشكهبك بل  أدكابأههرئلسأكشمررانأهملألأرئل نأأأ ضلئمل

كاههيأأاهعمد اهه د أاهدكؿأاأل ضل أفيأاهش هسأاالقهصلدمأكاال هشل يأكهكأهـألككدكاأأطرافلنأفيأ
 أكشفأ ـأفإفأ(4)نع أأ كاـ أكل كزأإ لدةأاده لنمـأفيأحله أهرعلحمـأ لدل نأه هشرأشدةأكاللهملأألرأ

كل رمأاالده لبأأشدا كه هشدأ هطهملأاهر شل أأ اهه د أ ملزأهلنعأههش هسأاقهصلدمأكاال هشل ي
أاهدكؿأاالطراؼأفيأاهعمد كنلههلهيأالأأ (5)نلالقهراعأاه رمأشفأقلئش أشفأاهشرعحلفأاهذلفأهمهرحمـ

أاه أهعغؿأشدلصبأفيأاهه د ه هطلع أأفأهرعحأشكاطدلمل أهصدؽأ هىأاهعمد كه لرأأ دكؿأاههيأهـ
أش هه أكهش لؿ أاهعلدؿ أاه غرافي أاههكزلع أهشنلدئ أكفملن أاالده لنل  أاال هشل ل أاهعشهل  أاالدظش  ؼ

أ.(6)كاهملدكدل 

دأ أ أفم(7)2013كشعأد كؿأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأحلزأاهدفلذأفيأأللر/شللكأ
أصنحأنإشكلفأاالع لصأاهذلفأادهيًمكتأحمكقمـأاالقهصلدل أأكأاال هشل ل أأكأاه ملفل أاالحهكلـأإهىأ
اهعداه أ هىأاهش هكلأاهدكهي أفيأحلؿأكلدتأدكهمـأشفأنلفأاهدكؿأاههيأصٌدقتأ هىأاهنركهكككؿأ

مضلللأاهشهعهم أاال هللرمأههعمد أكاذاأشلأهعٌذرأ هلمـأاالحهكلـأإهىأاهمضل أفيأشحلكـأدكهمـأفيأاه

                                                             

 (.110/أأ1ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاإلد لفأ)شجأ(1)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .9را عأاهشلدةأ)أ(2)
  د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه14را عأاهشلدةأ)أ(3)
 (.128فرحلهيأكآ ركف أاهحشلل أاهدكهل أهحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أ)صأ(4)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .53را عأاهشلدةأ)أ(5)
أ.(13 هشل ل أكاه ملفل )صقل كد أاهحمكؽأاالقهصلدل أكاالأ(6)
أشكهبأعاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أشكقأ(7)

أاهشفكضأاه لشيأ) هىأاالدهردت(.
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أكاال هشل ل أ أنلهحمكؽأاالقهصلدل  أاهشعدل  أاهعككلأإهىأاهه د  أهمدلـ أليشكدمـ أاهحمكؽ  نلدهملؾأةذم
طرفلنأفيأةذاأأضدةلأاهدكه أاهشعككأنعرطأأفأهككفكاه ملفل  أح بأشلأ ل أفيأدلنل  أاهنركهكككؿ أ

 .(1)ـأاهنركهكككؿكفملأهشلأهدصأ هلاأأحكلأاهنركهكككؿأحهىأله دىأهه د أقنكؿأاهعككل

أاهدكهيأ أالدهملكلتأاهعمد أضحللل أأدمـ أاهذلفألز شكف أش شك لتأاألفراد أأك أاألفراد كل هطلع
 أكاهذلفأهعذرأ هلمـأاهع كرأ هىأ نؿأادهصلؼأالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل اه لصأنلهحمكؽأا

اهعكلكلأنلهدللن أ فأنلإلضلف أإهىأذهؾأه هطلعأأطراؼأ له  أرفعأأ فعله أفيأنهدادمـأهمدلـأعككل
أاهعكلكلأ أرفع أه هطلع أككذهؾ أشكافمهمـ  أ هى أاهحصكؿ أنعد أاألفراد أش شك لت أأك أاألفراد ةؤال 
أاهعككلأهنرلرأهصرفاأ أاهشفهرضلفأشفأغلرأشكافمهمـأفيأحلؿأا هطلعأشمدـ نلهدللن أ فأاهضحللل

أ.(2)نلهدللن أ دمـ

أاال أنحمكؽ أاهشعدل  أاهه د  أفإف أكاال هكنلههلهي أقهصلدل  أكاه ملفل  ألقرأأهشلرسشل ل   هىأنهمل
ههدفلذأكهطنلؽأحمكؽأاالد لفأاهكاردةأفيأاهعمدأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أ

أشفأ بلؿأاآلهللتأاآلهل :

  كنظرىا التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ تمقي: األكلىاآللية 

كهحلكؿأنل ه داـأش شك  أشهدك  أأراؼ األطقلش أحكارأندل أشعأاهدكؿأإهىأإه عىأاهه د أ
الأهطنؽأنعكؿأشبلئـأفيأاهدكؿأأكأاهكاردةأفيأاهعمدأهطنؽأشفأاهك لئؿأهحدلدأشلأإذاأكلدتأاهشعلللرأ

أهه أ طراؼاأل أاهنل مل ألشكف أك لئؿ دفلذمأملؿكهحدلد أكا  أاألهأليشكفنحلثأأ هطنلؽأاهعمد فرادأ شلع
أافألهشهعكاأنملأفعهللنأنلهكلشؿ.فيأاهعمدأأمررةاهذلفألحؽأاههشهعأنلهحمكؽأاهش

أكه  أ هىأ نرة أنلال هشلد أاهه د  أاهملدكدلأهطلع أأ  ضلئمل أاهحككشلتأفيأأكاهعشهل  فأه ل د
أن أاهعمداهكفل  أنشك ب أ بلؿألههزاشلهمل أاههعرلعلتأأشف أنعاف أشحددة أكهكصللت أاقهراحلت همدلـ

حمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكغلرأذهؾأشفأاهش لالتأهزللدةأفل هل أضشلفأاهأ كاه لل لتأاهعلش 
أ.كاه ملفل 

                                                             

أ)أ(1) أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل1را عأاهشلدة  ل أ(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد
أ.كاه ملفل 

أ)أ(2) أاهشلدة أكاال هشل ل أ2را ع أاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل  أاهدكهي أنلهعمد أاال هللرمأاهشهحؽ أاهنرهكككؿ أشف )
أ.كاه ملفل 
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فيأغضكفأةلأاألكهل أهمدلـأهملرلرألهكفل أنلههزاشملأكأطراؼأناألاهدكؿأككذهؾأهطهبأاهه د أشفأ
شعأنللفأاههدانلرأأ (1) لشلفأشفأند أدفلذأاهعمدأنلهد ن أهدكه أطرؼأشعلد  أ ـأشرةأكؿأ ش  أأ كاـ

ه لل لت أكغلرةلأشفأاههدانلرأاههيأاه ذهملأاهدكه أهضشلفأاههعرلعل أكاهمضلئل أكاههدانلرأاهشهعهم أنل
أنللدلتأهفصلهل أ فأشدلأ أفيأاهعمد أكذهؾأ هىأاهدكؿأاالطراؼأافأهمدـ اههشهعأنلهحمكؽأاهكاردة

أ.(2)هطنلؽأاهحمكؽأك فأاهش لالتأاههيأكا متأفلملأصعكنلتأكشعلملتأ لص أفيأةذاأاهصدد

هدكؿأأنلفأاههمرلرأاهدكرمأاه لنؽأكاههمرلرأاهبلحؽهه د أأفأهمهصأفهرةأاه شسأ دكاتأأ كزكل
أ:(3) هىأأ لسأاهشعلللرأاههلهل أطرؼأشعلد 

 هملدأاهدكه أاهطرؼأنشكا لدأهمدـأهملرلرةلأ فأهدفلذأاهعمد..أأ

 دك ل أاهشعهكشلتأاههيأهمدشملأاهدكه أاهطرؼ أش ؿأاههملرلرأكاهردكدأ هىأقكائـأاهش لئؿ..بأ

 .اهطرؼأكاهه د دك ل أاهحكارأاهندل أنلفأاهدكه أ.جأ

 .شبلئش أردأاهدكه أاهطرؼأ هىأاهشبلحظلتأاه هلشل .دأ

  ؿأاهدكه أاهطرؼأنعافأاههدفلذأاهفعهيأههعمدأإزا أاألفرادأكاه شل لتأاهشعشكهلفأنكاللهملأ.قأ
أاهمضلئل .

نش شك  أشنلدئأأهملشكافلشفأ بلؿأفيأ شهل أإ دادأاههملرلرأاهدكؿأاألطراؼأأ ل دأاهه د هكأ
أاههملرلرأإلأ  أشفصه هك لمل أهرصدأاالههزاـأكهحدلدأ داد أاهه د  أدكاعأاهشعهكشلتأاههيأهحهلجأإهلمل

أ.(4)نلهعمدأرصدانأفعلالنأ

له لكزأذهؾأكرغـأأفأأنؿأ شطهبأهمدلـأاههملرلرأهلسأش ردأاههزاـأعكهيدرلأشفأ لدندلأأفأكأ
 ددأكنلرأشفأاهدكؿأ شهل أهمدلـأاههملرلرألكهدفملأاهك لرأشفأاهصعكنلت أشدملأ دـأكركدأهملرلرأشفأ

همذمأاآلهل أ ددانأشفأاهكظلئؼأاهملش أكشدمل:أهكفأشهعهم أنلهملكدأاهشلهل أههدكؿ أاألطراؼأكاهشعلكؿأاه
ككظلف أأ  أككظلف أاهرقلن أاهعلش ظلف أاهرصد أككظلف أر ـأاه لل لت أككأياألكهأكظلف أاال هعراض
أأت.ككظلف أهنلدؿأاهشعهكشلأ اال هراؼأنلهشعلكؿ

                                                             

 (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .58را عأاهشلدةأ)أ(1)
أدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .(أشفأاهعمدأاه2/17را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.23قل كد أاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أ)صأ(3)
أ.(1/130ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)شجأ(4)
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أفأاههزاشلتأأاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أشفأاهه د كدتأ هلاأكةذاأشلأأ
أأ:(1)أ بأاهعمدأه دـأ نع أأةداؼأرئل ل همدلـأاههملرلرأنشكأ

أ .1 أاهدضشلف أهههعرلعاضطبلع أاهطرؼأنل هعراضأعلشؿ أكاإل را اتأأكه  أكاهمكا د اهكطدي
أشكفأنلهعمد.هلشلفأأقصىأاههزاـأشأاالدارل أكاهششلر لتأشفأأ ؿ

ضشلفأإ را أاهدكه أاهطرؼأهرصدأشدهظـأههحله أاهفعهل أفلشلألهعهؽأنكؿأشفأاهحمكؽأاهكاردأ .2
 فرادأنش ههؼأاهحمكؽأدا ؿأاهدكه .نللدملأنغل أنللفأشدلأهمللـأشدلأهشهعأ شلعأاأل

أإ .3 أأ لسأه هدد أ لل لتأشحددةههكفلر أاهحككشلتأفيأر ـ أنألا أدحكأنكضكحأكشك م  دق 
 فلذأاهعمد.أةداؼأ لد أهد

أشعلرك أ .4 أكهع لع أاهعمد أنهدفلذ ألهعهؽ أفلشل أاهحككشل  أهه لل لت أاه شمكر أشراقن  هل لر
 .كهدفلذةلأكا هعراضملأ لل لتأاهشهصه أنذهؾاه هشعأفيأر ـأش ههؼأقطل لتأاهش

أاهطرؼأكاهه د أإلهكفلرأأ لسأله .5 أاهشحرزأدحكألحأهكؿأشفأاهدكه  أفعلؿأهههمدـ أهمللـ  را 
 اهكاردةأفيأاهعمد.ملؽأاالههزاشلتأهح

أاهطرؼأشف .6 أاهدكه  أإأهشكلف أههشعلكؿاههكصؿ أفمـ أإ شلؿأأ هى أهعلؽ أاههي أاهمصكر كأك ا
 القهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .اهحمكؽأا

أنلف .7 أاهشعلكؿأاهشعهرك أكطرحأأ اهدكؿأاألطراؼأهل لرأهنلدؿأاهشعهكشلتأفلشل هلح أهمللـ كا 
 مكؽأاهكاردةأفيأاهعمد.اهحهكؿأاهششكد أفيأش لؿأإ شلؿأكؿأحؽأشفأاهح

ألطراؼأأ دل أأمأدكرةأشفأكهدظرأاهه د أ لدةنأقران أ ش  أأكأ ه أهملرلرأشفأهملرلرأاهدكؿأا
فيأدكرةأشعلد أأةلأشفأقنؿأاهه د همرلرأنعدأهنهلغملأنشك دأدظرأأذاأ عتأدكه أشلأشمدش كا أأدكراهمل 

ؽأ هىأةذاأاهطهبأكهنلعرأاهدظرأهىأإر ل أ رضأاههمرلرأفيأاههحظ أاأل لرة أفإفأاهه د أالأهكافإ
 .(2)فيأاههمرلر أحهىأفيأحله أ دـأك كدأشش ؿأههدكه أاهطرؼ

أ أإعكلهللت أ دة أاههملرلر أهمدلـ أاههزاـ أاههملرلركلعهرم أهمدلـ أنعدـ أاهدكؿأأشهعهم  أقنؿ شف
كفيأشكا م أةذمأاهحلالتأه طرأأفهرةأطكله  شك دأهمدلشملأ هىأفلتأألككفأقدأفأأكأ أاألطراؼ
أاهدظرأفيأاههملرلرأفيأدكراتأشمنه  أكفيأحلؿأ دـأهكافرأاههمرلر أأاهه د  اهدكؿأاألطراؼأنعزشمل

                                                             

أ.ـ1989(أه د أ1را عأهعهلؽأاهه د أاهعلـأرقـأ)أ(1)
أا هيأههعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .(أشفأاهدظلـأاهد2/58را عأاهشلدةأ)أ(2)
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د لفأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أفيأاهدكؿأاهشعدل أفيأهنلعرأاهه د أاهدظرأفيأحله أحمكؽأاإل
أ.(1)ضك أاهشعهكشلتأاهشهلح 

أكلههلهي:أأشلأ فأاإل را اتأاههيألهـأنشك نملأا هعراضأاههملرلرأفمي

 تمقي التقارير -أ 

أكشهىأههمتأ أههدظرأفلمل  أشكحدان أا را ن أاهه د  أههنع أهملرلرةل أاهدكؿأاالطراؼأنهمدلـ أقللـ  دد
ه ضعأاههملرلرأندال نأال هعراضأاالطراؼأقلشتأنه ملزةلأكهر شهمل أكأاألشلد أاهعلش أهملرلرأاهدكؿأ

شفأأ ضل أاهه د أكاهذمأليعمدأقنؿأ ه أأ أكاهذمألهاهؼأشفأ ش  رلاأاهفرلؽأاهعلشؿأاه لنؽأههدكرةل 
أأعمرأشفأدظرأاهه د أنكلشؿأةلئهملأفيأهمرلرأشل.

كلعلفأأحدأأ ضلئاأإل را أدرا  أ لص أأ كل رمأاهفرلؽأاهعلشؿأاه لنؽأههدكرةأدرا  أأكهل أهههمرلر
مدلشملأهكؿأهمرلر أككضعأقكائـأنلأل ئه أاهشكهكن أنعافأأك اأاال هبلؼأاههيأهكحظتأفيأاههملرلرأهه

أقنؿأ أكهلن ن أاأل ئه  أةذم أ هى أاهطرؼأاهرد أاهدكه  أليطهبأشف أك ددئذ أاهشعدل   أاهطرؼ أاهدكه  اهى
أحضكرةلأأشلـأاهه د .

 التقاريرعرض  -  

أ أهدظر أاههي أاه ه لت أ هىأحضكر أنعدة أهههملرلر أاهشمدش  أاهدكؿ أشش هك ع أاهه د أأليع َّ شلـ
اهكفكدأفيأاهندال أشبلحظلهملأاههشملدل أكردكدانأأكهمدـأرلرةـ أكاههيأه هغرؽأ لدةنألكشلف  بلهملأهمل

أشفأاهفرلؽأاهعل أاهشك م  أاهشكهكن  أكلهيأذهؾأ رضأه(2)شؿأاه لنؽأههدكرة هىأاأل ئه  هشعهكشلتأ 
أ أاهشه صص  أاهشهحدة أاألشـ أككلالت أاهنحثكأهمدشا أقلد أنلههمرلر أ شهمل ألهصؿ ألك اأ(3)اههي أ ـ  

أ أكاهشبلحظلت أاأل ئه  أاهه د  أاهإأ ضل  أاهدكؿأهى أهشش هي أكلي شح أأشلشمـ  أاهشل ه  أاهطرؼ دكه 
أاهشطركح أ هلمـأناقصىأدق أششكد  أههردأ هىأاأل ئه أكاآلرا   أكفيأحلؿأهعذرأ(4)األطراؼأنفهرة

أنشكافلهملأ أاهطرؼ أاهدكه  أشف أك لرة أأحللف أفي أاهه د  أهطهب أكاؼو أنعكؿو أاأل ئه  أ هى اال لن 
أ.(5)اهشمنه نشعهكشلتأإضلفل أههدظرأفلملأفيأاهدكراتأ

أ
                                                             

أ(.1/131ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)شجأ(1)
 (.1/131ن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمكؽأاالد لفأ)شجأ(2)
 .دل أكاال هشل ل أكاه ملفل (أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصل68را عأاهشلدةأ)أ(3)
 .(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 62را عأاهشلدةأ)أ(4)
 .(أشفأاهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 63را عأاهشلدةأ)أ(5)
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 المالحظات الختامية -ج 
رأاهدكؿأنعدأاالدهمل أشفأهحهلؿأاههملرلرأكش كؿأاهدكؿأاالطراؼ أه ههـأاهه د أدظرةلأفيأهملرل

كلهـأ أهيعكؿأقرارأاهه د أفلشلألهعهؽأنحله أاهعمدأفيأدكه أطرؼأشعلد  أنإصدارأ"شبلحظلتأ هلشل "
أاأل لرأشفأكؿأدكرة أا هشلدأاهشبلحظلتأاه هلشل أفيأ ه  أ رل أكليٌصرحأ كهدم ـأندعرةلأفيأاهلـك

أ أةي: أفركع أ ش   أاهى أاه هلشل  أكأشمدش اهاهشبلحظلت اهصعكنلتأكاهعكاشؿأكأأاإلل لنل  اه كادبأ 
أ.(1)االقهراحلتأكاههكصللتكأأ دكا يأاهمهؽأاهرئل ل كأأ اهشعلم أههدفلذأاهعمد

ه أفيأاالقهراحلتأكاههكصللتأاهشبلحظلتأاه هلشل أكاهشهش  هىأكل درأاإلعلرةأإهىأأداأليؤ ذأ
أ أاهطرؼأةذمأغلرأأدمل أهكفأفيأحلؿأه لةهتأاهدكه  أاهملدكدل   أههدكؿأاألطراؼأشفأاهدلحل  شهزش 

هدلملأادطنلعأأفأههؾأاهدكه أغلرأ دل أفيأاهكفل أنلههزاشلهملأاهشمررةأأهككفاهشبلحظلتأفإفأاهه د أل
أنشك بأاهعمد.

أآللية الثانية: تمقي شكاكل األفرادا

إ را أاهعككلأنلهد ن أهؤلفرادألهلحأفرص أاهحصكؿأ هىأاالدصلؼأكاههعكلضأفيأاهمضلللأأإف
اهفردل أ ددشلأهدهمؾأاهدكه أاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أحلثأليكفرأإشكلدل أاهه ك أإهىأ

أاإل أهعذةذا أحله  أفي أاهدكهي أاهش هكل أ هى أاهعداه  أهحملؽ أعادا أشف أاهذم أأر را  إهىأاالحهكلـ
أ: أكةيكلأاهشمدش أشفأاهفردأكفؽأعركطأشعلد لاهه د أاهعكهدظرأاهمضل أ هىأاهش هكلأاهكطدي أكأ

أاهعككل أ.أأ أندظر أا هصلصأاهه د  أاهنركهكككؿأحهىألدعمد أفيأةذا أطرفلن أاهدكه  أفأهككف
أ.(2)كل كزأهه د أأفأهههمىأنبلغلتأههعهؽأنامأدكه أهل تأطرفلنأفلا

أفيأأمأنبلغأشل.بأ أهاكدتأشفأأفأ شلعأ نؿأاالدالأهدظرأاهه د  أهكفأقد صلؼأاهشحهل أهـ
أا هيدفذت أكالأه رم أإأاهشهلح أقد أاهمل دة أا هغرؽأهطنلؽأ نؿأاالدصلؼأةذةذم أأشدناأذا م

 .(3)طكلبلنأندر  أغلرأشعمكه 
أ:(1)نكهل أاهنبلغأفيأاهحلالتأاههلهل هعهفأاهه د أ دـأشم.جأ

                                                             

أ(.1/131كؽأاالد لفأ)شجن لكدي أاهك لئؽأاهدكهل أاهشعدل أنحمأ(1)
أ)أ(2) أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ1را عأاهشلدة (أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد

 كاه ملفل .
(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ1/3را عأاهشلدةأ)أ(3)

 كاه ملفل .
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نل ه دل أاهحلالتأأاالدصلؼأاهشحهل  أنعدأا هدفلدأ نؿشهىأهـألمدـأاهنبلغأفيأغضكفأ د أ.أأ
 . ؿرأهمدلشاأقنؿأادمضل أةذاأاألذىأهعاههيألنرةفأفلملأصلحبأاهنبلغأ ه

أاهنركهكككأ.بأ أةذا أدفلذ أند  أقد أاهنبلغ أشكضكع أاهكقلئع أكلدت أاهطرؼأشهى أههدكه  أنلهد ن  ؿ
 مأاهكقلئعأنعدأهلرلخأند أاهدفلذ.ذاأا هشرتأةذاهشعدل  أإالأإ

شكضعأنحثأأأكأشلزاهتألملأاهه د أأكأكلدت ملأقدأ نؽأأفأدظرتأفشهىأكلدتأاهش اه أدف.جأ
 ؽأاهدكهيأأكأاهه كل أاهدكهل . را اتأاههحملنشك بأإ را أٌا رأشفأإ

 .شهىأكلفأاهنبلغأشهدلفللأشعأأحكلـأاهعمد.دأ

هىأأ لسأكاضحأأكأكلفأغلرأشد ـأننراةلفأكلفل أأكأشهىأإشهىأكلفأاهنبلغأغلرأش هددأ.قأ
 .هملرلرأدعرهملأك لئطأاال بلـهىأإاأكلفأل هددأحصرنأ

 ل ةأال هعشلؿأاهحؽأفيأهمدلـأنبلغ. إشهىأعكؿأاهنبلغأ.كأ

أنبلغأش مكؿأاهشصدرأأكأغلرأشكهكب.شهىأكلفأاه.زأ

ك ددشلأهيمررأاهه د أأفأنبلغلنأشلأغلرأشمنكؿأهنهغأقرارةلأكأ نلناأ فأطرلؽأاألشلفأاهعلـ أإهىأ
هىأاهدكه أاهطرؼأاهشعدل  أأصلحب ه د أأفأهيعلدأاهدظرأفيأقرارأا هنلرأنبلغأشلأهأكل كزاهنبلغأكا 

ألنٌلفأأفأأ نلبأ دـأ أههميأطهبأ طيأشفأصلحبأاهنبلغأأكأشفألدكبأ دا أ دد غلرأشمنكؿ 
أ.(2)اهشمنكهل أهـأهعدأقلئش 

أأفأاهشكضك ل  أأ  اأفيأاهنتأكقنؿأشلأنبلغأههميأهه د أفيأظركؼأا ه دلئل  أنعدأل كزك
أفلدماههيأهرلأاهه د أأدملأضركرل أههأدل أطهنلنأاله لذأاههدانلرأاهشؤقه اهطرؼأاهشعأاهدكه أإهىأهيحلؿ

أههؾأاهدكه أ أكذهؾأهكيأهدظرأفلا أاالدهملؾأاهشيد ىأحدك ا  إهحلؽأضررألهعذرأإصبلحاأنضحل 
أاهنتأفيأشمنكهل أاهنبلغأأكأفيأأ  اأ  أاهشكضك ل  هىأك اأاه ر   أكهكفأذهؾأالألعديأضشدلن

                                                                                                                                                                                   

(شفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ2/3 عأاهشلدةأ)راأ(1)
أ) أكاهشلدة أاهدكهيأاه لصأ3كاه ملفل . أاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد أاهدا هي أشفأاهدظلـ )

 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل 
(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ12دةأ)را عأاهشلأ(2)

 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  
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ـأح  لنأفيأأمأشرحه أشفأشراحؿأاإل را اتأهعرحأاأل نلبأاههيأه هد يأكههدكه أاهطرؼأأفأهمدٌأ
أ.أأ(1)إهغل أطهبأاههدانلرأاهشؤقه أأكأاأل نلبأاههيأهف رأككداأهـألعدأشنررانأ

أ

أأأالشكاكل بيف الدكؿ االطراؼ اآللية الثالثة:

أطك لنلأ لدلنل  هطلعأاهدكه أاههيأكةكأإ را أاهعكلكلأنلفأاهدكؿ أحلثأهأ لهضشفأاهنركهكككؿأإ را ن
أشفأاهدكؿأاألطراؼأ أرفعأاهعكلكلأنحؽأغلرةل أاال را  أنمذا أاهحثأ هىأهمدلـأا هلرتأاالههزاـ أك

أاآلهي:أ هىأاهدحكأكذهؾ أاهعكلكلأنحممل

ألمأدكه أطرؼأفيأةذاأاهنرهكككؿأأفأهعهفأادملأهعهرؼأنل هصلصأاهه د أفيأههمىأر لئؿأ .1
أدكه أطرؼأأفأدكه أطرفنأ أأهد ىأفلمل أنشك بأاهعمدأ رلل أالأهفيأنلههزاشلهمل كالأل كزأ 

أنش أاهشك م  أاهر لئؿ أإههمى أاال أفلمل أكاهدظر أاهشلدة أةذم أطرؼأك ب أدكه  أشف أقدشت ذا
نمل.أكالأهههمىأاهه د أأمأر له أأصدرتأا بلدلأهعهرؼأفلاأنل هصلصأاهه د أفلشلألهعهؽأ

هؾأملأفإفأذإ بلدأدكه تأاه حنكفيأحلؿأأ (2)اإل بلفذاأهعهمتأندكه أطرؼأهـأهصدرأةذاأإ
 أكالأاهنركهكككؿنلهدظرأفيأأمأش اه أهككفأشكضعأنبلغأ نمتأإحلههاأنشمهضىأألشسأال

ل كزأه هـأأمأر له أأ رلأشفأأل أدكه أطرؼأنشمهضىأههؾأاهشلدةأنعدأأفأله هـأاألشلفأ
أ.أ(3)اهشعدل أقدأأصدرتأإ بلدلنأ دلدانأاهعلـأإ طلرأ حبأاإل بلف أشلأهـأهكفأاهدكه أاهطرؼأ

 -ا لإلجراءات التالية:، كفقن كج  ىذه المادة البركتكككؿ االختيارمكيجرل تناكؿ الرسائؿ الكاردة بم
أا رل.أأ أاهنرهكككؿأأفأدكه أطرفنل أنشك بأأشهىأرأتأدكه أطرؼأفيأةذا الأهفيأنلههزاشلهمل

كههدكه أاهطرؼأأكه أاهطرؼأاهىأذهؾأنر له أشكهكن   لزأهملأأفأهك اأدظرأههؾأاهدأاهعمد 
لضلحلأهىأاهدكه أاههيأأر ههملأإإر له أكهمدـأاهدكه أاههيأهههمىأاهأأفأهعهـأاهه د أنلهشكضكع 

إعلرةأ هىأأفألهضشفأأفيأغضكفأ بل  أأعمر أكأأمأنللفأٌا رأكهلن أهكضحأفلاأاهش اه أ

                                                             

أ)أ(1) أاهشلدة أاهدكهيأاه لصأ7را ع أاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد أشفأاهدظلـ )
أ. هشل ل أكاه ملفل نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال

(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ10را عأاهشلدةأ)أ(2)
أكاه ملفل .

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ2/36را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ أكاال هشل ل أكاه ملفل .نلهحمكؽأاالقهصلدل
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أاإلإ أهى أاهشهكقع أأك أاهشه ذة أاهشحهل  أاالدصلؼ أك نؿ أنعافأأ لذةلاه را ات أاهشهلح  أك
 أ.عأاهر له اهش اه أشكضكأ

اذاأهـأه ٌكأاهش اه أنشلألرضىأكههلأاهدكههلفأاهطرفلفأاهشعدللفأفيأغضكفأ ه أأعمرأشفأ.بأ
ا هبلـأاهدكه أاهشههمل أههر له أاألكهى أكلفأأللأشفأاهدكههلفأاهحؽأفيأإحله أاهش اه أإهىأ

هىأاهدكه أاأل رل  .(1)أاهه د أنكا ط أإ طلرأشك اأإهىأاهه د أكا 
قدأأالأنعدأأفأههاكدأشفأأفأكؿأ نؿأاالدصلؼأاهشحهل اه أأحلهتأاهلملأإهدلكؿأاهه د أش الأه.جأ

ؼأقدأذاأكلفأا شلؿأ نؿأاالدصلا ه دشتأكا هدفذتأفيأاهش اه  أكالأه رمأةذمأاهمل دةأإ
 .(2)أطلؿأأشدمأنصكرةأغلرأشعمكه 

أاه لنم أهمهرحرةدلأناحكلـأ.دأ أاهحشلدةأههدكههلفأاهشعدلهلفأنغل أاأاهفمرة ههكصؿأاهه د أش ل لمل
أفيأاهعمدأمكدٌأأهىأحؿ أإ أاالههزاشلتأاهدصكصأ هلمل ل كزأكأأ ههش اه أ هىأأ لسأاحهراـ

 .(3) ددأاالقهضل أه د أش صص أهههكفلؽأهه د أأفأهدعئأ
 .(4)أهعمدأاهه د أ ه لتأشغهم أهدلأنح ملأاهر لئؿأاهشمدش أنشك بأةذمأاهشلدة.قأ
نال أشعهكشلتأذاتأصه أنلهش اه أأةلهزكلدأشفأاهدكههلفأاهطرفلفأاهشعدلهلفهه د أأفأهطهبأ.كأ

 .(5)شحؿأاهدظر
لككفأههدكههلفأاهطرفلفأاهشعدللفأاهحؽأفيأأفأهككدلأشش ههلفأ ددشلأهدظرأاهه د أفيأاهش اه أ.زأ

أ أنللدلتأعفكل  ألككهلنكأفأهمدشل ه طرأاهه د أفيأأقربأكقتأششكفأاهدكههلفأاهطرفلفأك  
حأاهدكرةأاههيأ ه رمأفلملأدرا  أاهش اه أاهشعدلهلف أ فأطرلؽأاألشلفأاهعلـ أنهلرلخأافههل

 .(6)أكنشدهملأكشكلفأادعملدةل
                                                             

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ37را عأاهشلدةأ)أ(1)
 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .

عمدأاهدكهيأاه لصأ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنله42را عأاهشلدةأ)أ(2)
 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  (

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ43را عأاهشلدةأ)أ(3)
أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  (

عهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشه40را عأاهشلدةأ)أ(4)
أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ44را عأاهشلدةأ)أ(5)
أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ45)را عأاهشلدةأأ(6)
 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .
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أ:(1)أاهدحكأاههلهي)ب(أ هىأنعدأهلرلخأههمىأاال طلرأنشك بأاهفمرةأأهمرلرةلهمدـأاهه د أ.حأ

هىأنللفأشك زألأألحكلـأاهفمرةأ)د(أهمصرأاهه د أهمرلرةلأ هىأه كل أكفمنأإفيأحله أاههكصؿأ .1
 إهلا.ههكصؿأهـأاأنلهكقلئعأكاهحؿأاهذم

همدـأاهه د أفيأهمرلرةلأاهكقلئعأذاتأ)د(هىأحؿأكفملأألحكلـأاهفمرةأفيأحله أ دـأاههكصؿأإ .2
أ أاهملئش  أنلهمضل  أاهشعدللف اهصه  أاهطرفلف أاهدكههلف أاهكهلنل أأنلف أاهنللدلت أنلههمرلر كهرفؽ

أ.أنملأاهدكههلفأكاهطرفلفأاهشعدللفأكشحضرأاهنللدلتأاهعفكل أاههيأهمدشت

أأ أأفأهر ؿأكهه د  أهراةلإلضل ذاتأصه أنلهمضل أأهىأاهدكههلفأاهطرفلفأاهشعدللفأفمطأأل أٌارا أقد
أ.هدكههلفأاهطرفلفأاهشعدللفهأليحلؿأاههمرلرأ فأطرلؽأاألشلفأاهعلـأهؤلشـأاهشهحدةكأاهملئش أنلدمشل أ
 جراء التحرماآللية الرابعة: إ

أههميأشعهكشلتأذاتأشك كقل أ فأارهكلبأادهملكلتأ  لش  أأكأشدم ل أشفأأ دد أكأ طلرة
أأفأ أهه د  أل كز أكاال هشل ل   أاالقهصلدل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أطرؼأفي  لدبأدكه 
أههمتأشعهكشلتأذاتأشك كقل أههضشفأدالئؿأقكل أاأل لسأ هىأ ه رم أنشنلدرةأشدمل أهحململتأإذا

أ.أ(2)أحدكثأادهملكلتأ  لش أأكأشدم ل أههعمدأفيأدكه أطرؼ

ألهعهؽأنلهدكؿأاألطراؼأاههيأا هرفتأنل هكالأل كزأإ رأ صلصأاهه د أا أاههحململتأإالأفلشل
أاهصدد  أاال هصلص أ ددأأاهشعدل أفيأةذا كل كزأههدكؿأاألطراؼأأفأه هلرأ دـأاال هراؼأنمذا

كذهؾأنإصدارأإ بلفأنادملأالأهعهرؼأنل هصلصأاهه د أاهشعدل أ اههكقلعأأكأاههصدلؽأأكأاالدضشلـ
أ.(3)أتلفيأإ را أاههحملم

ذاأاقهدعتأاهه د أنافأاهشعهكشلتأاهكاردةأكأأ أدملأهعلرأأندلكأأ اهش ٌشع أنشنلدرةأشدملأشك كق أأكا 
أاهدكه أ أ لدب أشف أاهعمد أفي أاهشدصكصأ هلمل أههحمكؽ أشدهظش  أأك أادهملكلتأ طلرة أحدكث إهى

تأنعافألـأشبلحظلاهطرؼأاهشعدل  أهد كأاهه د أاهدكه أاهطرؼ أ فأطرلؽأاألشلفأاهعلـ أإهىأهمد

                                                             

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ46را عأاهشلدةأ)أ(1)
أهشل ل أكاه ملفل .نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال 

(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ2/11را عأاهشلدةأ)أ(2)
أكاه ملفل .

(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ1/11را عأاهشلدةأ)أ(3)
(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ21)أةكاه ملفل .أكاهشلد

أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .
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اههعلكفأفيأفحصأاهشعهكشلتأكاهىأهمدلـأشبلحظلهملأنمذاأاهعافأفيأغضكفأشمه أههؾأاهشعهكشلتأكأ
أهمرلرأ هىأك اأ(1)شحددة أاههحرمأكهمدلـ أإل را  أأك رأشفأأ ضلئمل أأك أأفأهعلفأ ضكا أكههَّ د   

أ.(2)اال هع لؿأاهلمل

أ أاهششكف أاهطرؼأكشف أاهدكه  أإلقهلـ أزللرة أاههحرم أا را  ألهضشف أاال لرة أأف أشكافم  نعرط
ألهعهؽأنهكقلتأاهزللرةأكاهه ملبلتأاهشطهكن أكه نر أفلشل  فأأاهه د أاهدكه أاهطرؼأاهشعدل أنرغنلهمل

طرلؽأاألشلفأاهعلـ أههشكلفأاهعضكأأكأاأل ضل أاهذلفأهعٌلدمـأاهه د أشفأإ را أاههحرمأكاالضطبلعأ
أككؿأذهؾأل ضعأهه رل .أأ (3)نشملشمـ

أ أدرا   أكنعد أ ـ أدهلئجكشف أاههحرمأشف أ دا أأ فر أههؾأأشل أنإحله  أاهه د  كشبلحظلتأهمـك
أاهطرؼأاهشعدل  ا أ هىأأشرفمأهدهلئجأاهىأاهدكه  أاههعهلملتأكاههكصللتأاهبلزش   أأل  أشعمل فأهمكـأ ن

أ أشدة أ بلؿ أاهه د  أ هىأشبلحظلتأكدهلئج أاهطرؼأنلهرد أا هبلشملأأاهدكه  أشف أأعمر أ ه  قصلةل
هىأانبلغملأإل كزأهه د أأفأهد كأاهدكه أاهطرؼأاهشعدل أأ  أفهرةأاه ه أأعمرك ددأادهمل أ(4)ههدهلئجأ

أ.(5)نلههدانلرأاههيأقلشتأنملأدهل  نأهذهؾأاههحرمأ

أفأهيضش فأهمرلرةلأاهشمدـأنشك بأأهحروأأكل كزأهه د أأفأهطهبأإهىأدكه أطرؼأكلدتأشكضع
أ17كأ16)اهشلدهلفأ أا ه لن( أهدانلرأشه ذة أأل  أهفلصلؿ أكهعهلملهملأشفأاهعمد  أال هدهل لتأاهه د 
أ.(6)كهكصللهمل

أ أاال را أذكأأةشل أكنلرةأحلثأليشٌكفأاهه د أشفأاال ه لن أفيأكشفأك م أدظردل لعهنرأةذا
أاههيأهيرهكبأدا ؿأاهدكه أاهطرؼأ كضنأ أ فأاالدهظلرأرل شلأاهكقتأاهشدل بأهبلدهملكلتأاه طلرة ل

                                                             

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ1/27را عأاهشلدةأ)أ(1)
أاال هشل ل أكاه ملفل .نلهحمكؽأاالقهصلدل أكأ

(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأ28را عأاهشلدةأ)أ(2)
 نلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .

اهدكهيأاه لصأأ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد30را عأاهشلدةأ)أ(3)
أنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .

(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ6/11را عأاهشلدةأ)أ(4)
أكاه ملفل 

قهصلدل أكاال هشل ل أ(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاال2/12را عأاهشلدةأ)أ(5)
أكاه ملفل 

(أشفأاهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أ1/12را عأاهشلدةأ)أ(6)
أكاه ملفل 
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أاهدكرمأإهىأاهه  أاهطرؼأهمرلرةل أاهدكه  أ  قهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفلد أاهشعدل أنلهحمكؽأاالهيمدـ
أاالقهصلدل أ أههحمكؽ أاهشدهعرة أأك أاهشدم ل  أهبلدهملكلت أنفعلهل  أههصدل أدل ع  أك له  ألكفر كذهؾ
أاهعكلكلأاهفردل أ فأهر ش أاهكضعأاهذمأآهتأ كاال هشل ل أكاه ملفل أفيأاهحلالتأاههيأهع زأفلمل

أ أنلإلضلف  أاألشكر  أأداإإهلا أهمدلـأأهى أاه شل لت أأك أاألفراد أ هى ألهعذر أحل شل أاألكضلع ليعلهج
أ.(1)اهعكلكلأن نبأاه كؼأشفأاالدهملـأاكأاههمدلد

أفيأدملل  أاهنلح   أاه لنؽأأكهرل أاه رد أكهملاهشنحثأشفأ بلؿ أاهدكأآلهللتأشراقن  أأدا  ؿألـ
دأنعضملأاهنعضأفيأ أكاه شلحأههدكؿأاألطراؼأنهمدلـأاهنبلغلتأضاألطراؼأشفأقنؿأاهه لفأاهشعدل 

ككذهؾأاه شلحأنلهعكلكلأأ أحدةشلأنلههزاشلهملأاهشدصكصأ هلملأكفؽأأحكلـأاهعمدلفأـأكفل حلؿأ د
 أحلثأهعهنرأةلش أفيأإطلرأهعزلزأحمكؽأاالفرادأكحرللهمـأاأل ل ل أإل لنل أكأ طكةأراهفردل ألعهن

هح ملأاهدكؿأأداةأضغطأ هىأألعهنركأأآهل أ لدةأهضحلللأادهملكلتأحمكؽأاالد لفأفيأشكا م أدكهمـ 
أ. هىأاحهراـأحمكؽأاالد لفأكحشللهمل

أأفأ أ هلمل ألؤ ذ أأفأأاهه د أكهكصللتأقراراتاالأأدا أفمؿأشفأاهشمنكؿ أاإلهزاشل   أنعدـ هه ـ
أ أاه مكدأاههعلقدل أاهه لفهنذؿ أةذم أاهعكلكلأفػيأههدظرأك رمأقضلئيأعناأإ را أنشك بأ كؿ

أأفأككذهؾأليأأ!شهـزأغلرأقرارأإهىأههصؿأاهفردل   أاهدكؿأؤ ذأ هلمل قنكؿأاهعككلأشعهؽأ هىأإرادة
األطراؼأنمنكؿأا هصلصأاهه لف أكنلههلهيأه هطلعأاهدكؿأاههمربأشفأ بلؿأ دـأاصدارأإ بلفأ

أنمنكؿأاال هصلصأاهه لفأاههعلقدل .

رادةأنهعلكفحلثألؤ ذأ هلاأأداأشرةكفأدف اأأككذهؾأاالشرأنلهد ن أإل را أاههحرمأ أاهدكه أكا 
اهشعدل  أككشلأأاهدكه أشكافم أدكفأاهشلدادل أاههحململتأشنلعرةأه هطلعأالأاهه د أكأفأ لص أاهشعدل  

أههشهعأهكصللت فأأاراتأاهصلدرةأ فأاهه د أنمذاأاه صكصأقراراتأغلرأشهزش  أفميأ نلرةاهمرأأفأ
أفمط.أأدنل أنملش 

أ

أ

أ

                                                             

أاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أشكقعأأ(1) أةكأاهنرهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد شل
 (.اهعلهشل أههحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أ) هىأاالدهردتاهعنك أ

أأ
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 المبحث الثاني
 الدكلييف فيلنشر كتطبيؽ بنكد العيد ةػػات الكطنيػػاآللي

أهحمكؽأ أاهكطدل  أاهه لف أكةيأاهشؤ  لتأأك أذاتأأةشل  أآهل  كشفأضشفأههؾأاآلهللتأد د
أةدفملأهعزلزأكحشلل أحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل .ألفأكةيأشؤ  لتأكطدل أر شل أأةهل االد 

أ أفي أنحمكؽأأـ1991 لـ أاهشعدل  أاه ملت أأةـ أاالد لف أهحمكؽ أاهشهحدة أاألشـ قلشتأه د 
غلرأحككشل أككشل أدكهل أكشدظشلتأحكطدل أهشدظشلتألفأنهدظلـأكرع أ شؿأشعأشؤ  لتأاالد 

أ هلمل أكاهشنلدئأاههيأهمـك أهحمكؽأاالد لفأكهككلدمل كادعمدأأ نمدؼأهحدلدأدكرأاهشؤ  لتأاهكطدل 
نلدئأكهـأاههصدلؽأ هىأةذمأاهشأ رراتأاههيأده تأ داأنشنلدئأنلرلساههمل أفيأنلرلسأك رفتأاهشم

أأكه أفي أكأ1991كنر أنلرلس  أفي أاهشهـ أاألشـ أه د  أقرت أاهشنلحدة أةذم أاالد لف أةذمأهحمكؽ دئ
أ.(1)(أ1992/54ـأنلهمرارأرقـأ)1992فيأشلرسأأاههكصللت

أههدفلعأاهد كةأإهىأاألدظلرأاه متأ احهراشملأإهىأاهمصكلأكاهحل  أاإلد لف أحمكؽأكألةشل 
أفيأ كاهدكهل أكاإلقهلشل أاهشحهل أكاهددكاتأ اهشؤهشراتأاهغرضأهمذاأمدت يأكأأكدعرةلأكد شمل أ دمل 
أاإلد لفأحمكؽأشعرف أرنطأضركرةألهطهبأكةذاأكهدرل مل أكهعهلشملأاإلد لفأحمكؽأ ملف أدعرأش لؿ
أنمدؼهش هشعلهدلأاألصله أنلهملـ أأهرنل أ؛ أاأل ل ل  أكحرللهاأاإلد لفأحمكؽأاحهراـأ هىاأل للؿ

أنملأاإللشلفأكهر لخ أهه  أاهنلح   أك ههطرؽ أفي أاهكطدل  أاآلهللت أةذم أاههلهللفأشطهنلفاهحدلثأ ف
أكةشل:

 األكؿ المطم 
  الرسمية اآلليات

أاههدفلذل  أكاه هط  أاههعرلعل  أاه هط  أشف أنكؿ أاهمضلئل ألدلط أأكاه هط  أكحشلل  دعرأاحهراـ
أاالقهصلدأكهطنلؽ أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أككذهؾ أكاهشددل  أاه لل ل  أههحمكؽ أاهدكهي أاهعمد ل أندكد

أ:أ هىأاهدحكأاههلهيفيأةذاأاهشطهبأأاهنلح  أهطرؽأإهلاشلأهأةذا أكأال هشل ل أكاه ملفل كا

 الفرع األكؿ: السمطة التشريعية.
أةذاأفيأطرؼأدكه أأفأههعمدأكؿرةأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاه لل ل أكاهشددل أ هىأضركأأأكد

أاهشعهرؼأاهحمكؽأإ شلؿأفعبلأكفؿالأهأاهملئش أاههعرلعل أغلرأأكأاههعرلعل أهدانلرةلأكلدتأإذاأاهعمد 

                                                             

أفيأاه ه لتأاهحكارل أحكؿأاههدشل أأ(1) أكرق أ شؿأشمدش  أكهعزلزأحمكؽأاالد لف  أهحشلل  أاآلهللتأاهكطدل  فؤاد 
أ.(29اهملئش أ هىأشنلدئأحمكؽأاالد لفأ)ص
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أهمذاأضركرللألككفأشلأاهعمد أكألحكلـأةذاأاهد هكرل أإل را اهملأطنملأهه ذأنافأاهعمد أةذاأفيأنمل
أ.(1)أهعرلعل أغلرأأكأهعرلعل أهدانلرأشفأاإل شلؿ
أ مبأاهدكهل أهبلهفلقللتأكشبلئشهملأاهمكادلفأإقرارأدكه أأل أفيأاههعرلعل أنله هط ألدلطكأ
أأل أفيأاههعرلعيأاهعشؿأأ ل للتأشفأكاحدةأاهشمش أةذمأكهعهنرأهمل أكاالدضشلـأ هلملألدق اهشص
أ.(2)دفلذل  أككدملأاه هط أاهشش ه أههععبأكشصلهحااههأاه هط أأدا أ هىأههشراقن أضلف نلإلأدكه 

هىأعكؿأاه هط أاههعرلعل أكطرلم أاده لبأاهدكابأكطرلم أإك لدةأشلألهطرؽأد هكرأاهدكه أ
أ.أ(3)مـأكهحشؿأش ؤكهللهمـأنشلألحمؽأ دش أاهشكاطدلفأكفؽأاهدظلـأاهدلشمراطي شه

أ"أكلعهنر أاهفه طلدي أاأل ل ي أهعشؿأاهك لم اهملدكف أاهشدظـ أاههعرلعيأاهش هسأاهد هكرل "
أدظلشاأفيأاهشنلفأاهك اأ هىأكاهرقلنل أاههعرلعل أشملشاأاههعرلعيأاهش هسأكلهكهىأ (4)أاهفه طلدي
أاالد لفأهحمكؽأاهرقلن أه د أضشدملأشفأاهش هسأفيأدائش أه لفأهعكلؿأ هىدصأأ أكاهذماهدا هي

أأ.(5)أاهعلش أكاهحرللت
كقدأأكدأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأ هىأأفأحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأشهزش أككا ن أاالحهراـأ

أإهىأاال بل أاهفه طلدل أ هىأأفأهعشؿأكندكفأانطل أ هىأاالدضشلـ دلتأكشلأحثأاه هط أاهكطدل 
أ.(6)أكاهشكا لؽأاإلقهلشل أكاهدكهل أاههيأهحشىأحمكؽأاإلد لف

أحمكؽأ هىأاهكصيأدكرأههعبأفميأههععب أهش لهل أشؤ   أنل هنلرةلأاههعرلعل أكاه هط 
(أ(7)اههدفلذمأاه ملزأكشراقن أ اهشلزادل أكا هشلدأ اهمكادلفأا داد)أأاهنرهشلدل أاألدعط أكهغطىأاإلد لف

أإدشلجأ هىكهعشؿأأكاه ملفل  أكاال هشل ل أكاالقهصلدل أكاه لل ل أاهشددل أاهحمكؽأش لالتأ شلعكأ
أشعلرلعكهعشؿأ هىأأالأههدلقضأأاههعرلعل أاهشدظكش أفيأاإلد لفأهحمكؽأاهدكهل أأحكلـأاالهفلقللت

أ هىأاالههزاشلتأشعأاهمكادلف أأاهشهرهن  أفه طلف  أدكه  أاهلمل أاههيأهدضـ أكا هشلدأاالهفلقللتأاهدكهل 
أأ.اهكطدل أاهشعلللرأ هىأاهدكهل أاهشعلللرأ شكأهضشفأاههيأرا اتاإل 

                                                             

أـ.1966 ل أكاهشددل أه د أ(أشفأاهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاه لل2/2را عأاهشلدةأ)أ(1)
أ(.114نعدلؽ أشحلضراتأفيأاهدظـأاه لل ل أكاهملدكفأاهد هكرم)صأ(2)
أ.(460اهطشلكم أاه هطلتأاه بلثأفيأاهد لهلرأاهعرنل أاهشعلصرةأكفيأاهفكرأاه لل يأاإل بلشي)صأ(3)
أكهعدلبلها.أـ2003را عأاهنلبأاهرانعأشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أأأ(4)
أ(أشفأاهدظلـأاهدا هيأههش هسأاههعرلعيأاهفه طلدي.48ادظرأاهشلدةأ)أ(5)
أكهعدلبلهاأ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ10را عأاهشلدةأ)أ(6)
كهعدلبلهاأأف:أ"ش هسأاهكزار أ)اهحككش (ةكأأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ63هدصأاهشلدةأ)أ(7)

أاههدفلذل أكاإلدارأ أاههعرلعل أشكضعأاههدفلذ أاألداة أاه هط  أاههيأهضطهعأنش ؤكهل أكضعأاهنردلشجأاهذمأهمرم أاهعهلل ل 
كفلشلأ داأشلأهرئلسأاه هط أاهكطدل أشفأا هصلصلتأهدفلذل ألحددةلأاهملدكفأاأل ل ي أهككفأاهصبلحللتأاههدفلذل أ

 كاإلدارل أشفأا هصلصأش هسأاهكزرا ."
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أكأ أأدا أاإلعلرة أحمكؽأاالد لفأكحثأه در أفيأاهملدكفأاأل ل يأشفأاحهراـ أ ل  أششل نلهرغـ
أ أهبلدضشلـ أاهشعلةداتأكاالهفلقللتأاهدكهل إاه هط  أهعكلؿأأ هى أاهدا هيأشف أاهدظلـ أفي أ ل  كششل

أاهع أكاهحرللت أاالد لف أحمكؽ أه د  أعمدتأإلش  أاهفه طلدل  أاألراضي أفي أاههعرلعل  أاهعشهل  أأف ال
أاهشراحؿأ أاهحلهي أكقدأطنعتأكؿأشرحه أشفأةذم أاه هط أحهىأكقهدل أقدـك اهعدلدأشفأاهشراحؿأشدذ
اهعشهل أاههعرلعل أنطلنعأكآ لرأششلزة أكلفأأنرزةلأ هىأاالطبلؽأشرحه أاالدم لـأاه لل يأاهش هشرأ

أهرأ أشل أكةك أاههحظ  أةذم أاهش هسأحهى أكهعطلؿ أاههعرلعل  أاه هط  أ شؿ أفي أازدكا ل  أ هلا هلب
اههعرلعي أإذأنلهتأاهعشهل أاههعرلعل أهكه يأنهكفأحزنيأهغهناأاهشدلكفلتأشلأنلفأعطرمأاهكطفأفيأ

أحككأ أنلأل رلضؿ أهعهرؼ أال أشدمشل أكبل أهعرلعل أأشهلف أكأدكات أآهللت أإهى أشدمل أكبلن كا هددت
أفأقراراتأكهعرلعلت.لرأشلأهه ذمأشا ه دلئل أأفيأهنرأ

فأكلدتأغلرأشكهشه أأكألعهرلملأ لبأ ك هىأاهرغـأشفأك كدأنلئ أقلدكدل أشكاهل أههشحل ن أكا 
أأكأحهىأقصكرأفلملأكغللبأقلدكفأدلظـأهؤلحزابأاه لل ل أأكأ أأكأغللنمل أكأدمصأفيأ ز أشدمل

أ أفي أد هكرل  أكغلر أقلدكدل  أ ركقلت أأك أقلكد أهك كد أاههدفلذل  أاالاهبلئح  أاهعلش أملدكف  هشل لت
أاهرزش أاههعرلعل أاه لص أنششلر  أاهحمكؽأإالأأفأغللبأأكغلرةلأشف اهمكادلفأاههيألعكؿأك كدةل

أ.(1)اهشؤ   أاههعرلعل أكاهشؤ  لتأاهرقلنل أأ رأ هىأشكضكعأاهش ل ه أكاهشحل ن 
 العيديف الدكلييف بنكد بما ينسجـ معدمج التشريعات الكطنية كنشرىا 

كلفل أهـألهطرؽأإهىأأكهعدلبلها أ2003ه د أأاهفه طلديأاأل ل يأأفأاهملدكفأدعلرأإهىندال نأ
أدشجأكدعرأاهشعلةداتأفيأاههعرلعلتأاهدا هل .

أاهفه طلديكلرلأ أاهفه طلديأنعضأاهفما أاأل ل ي أاهملدكف أشفأأف أ هىأاهرغـ ككذهؾأأ أدا
أاهدصأ هى ألهضشدل أهـ أاههعرلعي أههش هس أاهدا هي أأاهدظلـ أاهشعلةكأأدشج أفيأدعر أاهدكهل  دات

أاهر شل  أههؾأأ اه رلدة أقكا د أهدفلذ أهعكؿأعرطلن أإ رائل أضركرل  أاهدعرأةيأ طكة إالأأفأش اه 
 أكشعأذهؾأفإفأ دـأاهمللـأنمذمأاه طكةأكا م أاألفرادأكاهشؤ  لتأاهكطدل اهشعلةداتأاهدكهل أفيأش

أاههكق أ هى أاهشهرهن  أاهدكهل  أاههزاشلهمل أشف أفه طلف أإل فل  أههؾأهلسأشنرران أ هى أاهشصلدق  أأك لع
أدعرأاهشعلةداتأهمعأ هىأ لهؽأدلكافأاهفهكلأكاههعرلع أفإفأش ؤكهل  أكشفأةدل اههلنعأأاالهفلقللت 

أاهفه طلدل  أاهعدؿ أهاأهكزارة أل كز أكال أاهفه طلدل   أاهكقلئع أش ه  أنإصدار أاهش هص  أاه م  أألدا ؛
أ أ هلل أشصهح  ألحمؽ أاهدعر أةذا أألف أكش ؤكهللها  أدكرم أ ف أاحهراـأاهه هي أشع أكلد  ـ ههدكه  

                                                             

أفه طلأ(1) أفي أاه لل ل  أاهحمكؽ أاهشصلهح شؤهشر أكآفلؽ أاالدم لـ أكشطرق  أاههعرلع أ دداف أنلف أشعمدأف أشكقع  
أاهحمكؽأنلرزلتأ) هىأاالدهردت(.
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االههزاشلتأاهدكهل أاهشهرهن أ هىأهصدلؽأفه طلفأ هىأاهشعلةداتأاهدكهل أنغضأاهدظرأ فأاه م أ
أ.أأ(1)اههيأقلشتأنلههصدلؽ

أاهدظلـأفيأاهدكهل أاهشعلةداتأنعضأإدشلجأهـأاهعشهل  أاهششلر  أفيأداأأإهىأاإلعلرةكلدنغيأ
هكفأ هلدلأأفأأ همذمأاهششلر  أقلدكديأ ددأك كدأ دـأشفأهرغـنلأكذهؾأ اهفه طلديأاهدا هيأاهملدكدي

أدفرؽأنلفأشرحههلف:
أإدشلجألهـأكلفأ 2007أ لـأقنؿأشلأأمأاهفه طلدي أاالدم لـأقنؿأشلأشرحه :أاألكهىأاهشرحه 

أ.(2)اهكزرا أش هسأ فأصلدرةأقراراتأطرلؽأ فأاهدكهل أاهشعلةدات
أهـأحلث أ2007أ لـأنعدأشلأشرحه أأمأهفه طلدي اأاالدم لـأنعدأشلأشرحه :أاه لدل أاهشرحه 

 أ(3)اهفه طلدل أاهكطدل أاه هط أرئلسأ فأصلدرأشر ـكأآهل أطرلؽأ فأاهدكهل أاهشعلةداتأإدشلج
أ.(4)اهفه طلدل أاهكطدل أاه هط أرئلسأ فأصلدرأنملدكفأقرراأآهل أأك

                                                             

 (.21ص)اهدحلؿ أهدظلـأاالههزاـأنلهشعلةداتأاهدكهل أ(1)
أرقـأ(2) أاهكزرا  أش هس أقرار أ215)أشدمل: أه د  أشعأأ2004( أاههفلكضأاه شل ي أآهل  أاهفلقل  أ هى نلهشصلدق 

نعافأاهفلقل أاه كارأاألكركنل  أأ2004(أه د أ81أكأدكفأاإلقهلشل  أقرارأش هسأاهكزرا أرقـأ)أاههكهبلتأاإلقهلشل 
أ) أ118قرارأش هسأاهكزرا أرقـ أه د  أهبلهصلالتأأ2005( أاهعرنل  أاهشؤ    أ هىأاالهفلقللتأشع نعافأاهشصلدق 

هفلقل أاههركل أاهفه طلدل أنعافأنلهشصلدق أ هىأاالأ2005(أه د أ21اهفضلئل أ) رن لت (أقرارأش هسأاهكزرا أرقـأ)
اهكقلئعأاهفه طلدل  أاهعددأاه لشسأكاه ش كفأكاه لشفأكاه ش كفأأهشكلؿأاهشعلرلعأاالقهصلدل أاههدشكل أكاال هشل ل .

أ.أشكقعأاهشمهفيأ) هىأاالدهردت(.2005ه د أ
أرقـأ)أ(3) ألكهىأشفأاالهفلقل أاهعرنل أنعافأاهشصلدق أ هىأهعدلؿأاهفمرةأاه له  أشفأاهشلدةأاأ2008(أه د أ3شر ـك

أرقـأ)أ.2008.أاهكقلئعأاهفه طلدل  أاهعددأاه لشسأكاه نعكفأه د أهشكلفح أاإلرةلب نعافأأ2009(أه د أ34شر ـك
أاهعرني  أكاألشف أاه هـ أهش هس أاأل ل ي أاهدظلـ أ هى أه د أأاهشصلدق  أكاه شلدكف أاه لهث أاهعدد أاهفه طلدل  اهكقلئع

أرقـأ).أ2009 نعافأاهشصلدق أ هىأاهفلقل أاهمضل أ هىأ شلعأأعكلؿأاههشللزأضدأاهشرأةأأ2009(أه د أ19شر ـك
أأ" لداك"  أه د  أاه شلدكف أاهعدد أاهفه طلدل  أ)أ.2009اهكقلئع أرقـ أ11شر ـك أه د  أ هىأأ2011( أاهشصلدق  نعاف

اهحلدمأكاهه عكفأه د أأاهكقلئعأاهفه طلدل  أاهعددأاهعرنل أهدمؿأدزال أاهشؤ  لتأاهعملنل أكاإلصبلحل أهعدلؿأاالهفلقل 
أ(.االدهردتأ هى)أاهشمهفيأشكقع.2011ه د أ

نعافأاهشصلدق أ هىأاهفلقل أاهمرضأاهشمدش أشفأاهحككش أاألهشلدل  أاهذمأأ2007(أه د أ10قرارأنملدكفأرقـأ)أ(4)
هفه طلدل أاهعددأ.أاهكقلئعأا لدفذأشفأ بلؿأندؾأاههدشل أاألهشلديأإلدعل أاهشدطم أاهصدل ل أ)اه هش (أفيأشدطم أ دلف

نعافأاهشصلدق أ هىأاهفلقلهيأاهمرضأاهشنرشهلفأأ2008(أه د أ7قرارأنملدكفأرقـأ).أ2008اهرانعأكاه نعكفأه د أ
أ أغزة  أكقطلع أاهعرنل  أشصر أ شمكرل  أنلف أاهكمرنلئي أاهرنط أشعركع أنعاف أهههدشل  أاإل بلشي أاهندؾ اهكقلئعأشع

نعافأاهشصلدق أ هىأهعدلؿأأ2012(أه د أ5قرارأنملدكفأرقـأ).أ2008اهفه طلدل أاهعددأاه لدسأكاه نعكفأه د أ
 أاهكقلئعأاهفه طلدل  أاهعددأاهفلقل أاهمرضأاهشنرش أشعأندؾأاال ه شلرأاألكركنيأههشكلؿأشعركعأهاةلؿأقطلعأاهطلق 

أ(.االدهردتأ هى)أاهشمهفيأشكقع.2012اه لدسأكاهه عكفأه د أ
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أا هراؼأأ رأ هىأ اهدكهلأكاالهفلقللتأاهشعلةداتأشفأش شك  أإهىأفه طلفدكه أأادضشلـإفأ
 ألهميأ هىأ لهمملأاههزاـأندش ملأكدعرةلأ(1)أ2012أ لـأ ضكأغلرأكدكه أنفه طلفأاهشهحدةأاألشـ

أاهملدكديأاهفه طلديأكدعرةل أاأل أهـأهمـأنامأا را أهدشجأههؾأاهشعلةداتأفيأاهدظلـ شرأاهذمأهكدمل
أاهدطلؽأفيأهههطنلؽأقلنه أككفهأكيأكاههعرلعأاهفهكلأدلكافأقنؿأشفأاالهفلقللتأةذمأدعرلهك بأشعاأ

أاهفه طلديأاهكطدي أاهمضل أ هىألهك بأكالأاألفرادأنحؽأدلفذةأهككفأالأكاالصدارأاهدعرأكندكفأ
أنلههطنلؽ؛أاههزاشملأ دـأ هىأدله  أدكهل أهنعلتأأل أفه طلفأههحشؿأذهؾأكشعأهطنلممل أاهفه طلدي

أ.(2)كحدةلأاهدكه أاههحشهأاالهفلقل أهطنلؽأدكفألحكؿأاهذمأاهدا هيأاه هؿأألف

  السمطة القضائية: الفرع الثاني
أكد لهلرأاهدكهل أكاهعمكدأاهشكا لؽأضشفأفأهدكلفأكهاطلرأحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل إ
الأأفيأنعضأاهحلالتأةذاأاههدكلفألعدأهمدـأدك يأكأ بلقي أهكفأرنشلأاهكطدل أكهعرلعلهملأاهنهداف
أ هطلهملأكدفكذأاهدكه أك نركتأ طكةأأشلـأكحرللهاأاالد لفأكراش أهصللد أاه دل أاهضشلدلتألكفر

أاه هطهلفأ هىأاهرقلن أهشلرسأ له  أه هط أحهشيأك كدأل ههـزأاهذمأاألشرأ أكاههدفلذل أاههعرلعل 
أكةيأهئلد لفأكاهملدكدل أاهد هكرل أنلهحمكؽأش لسأألمأكاهردعأاهصدأحلئطأههعكؿأاهشذككرهلف

أاأل ل ل أكاهحرللتأاهحمكؽأحشلل أ لهمملأ هىأكأ ذتأاهدكرأةذاألنمأأدلطأاههيأاهمضلئل أاه هط 
ألصدرأ هىأاهد هكرل أرقلنهملأفرضأطرلؽأ فأهؤلفراد أاه هط أشفأاهحمكؽأهههؾأ رؽأشفأشل

 أأ(3)اهغلرأشفأأكأاههدفلذل أاه هط أشفأاهش هشعأحمكؽأ هىأهعدأألمأهصدلملأ بلؿأشفأأكأاههعرلعل 

                                                             

كةي:أاهفلقل أالةلمأ2012اه هط أك لئؽأكطهنلتأادضشلـأإهلملأ لـأاالهفلقللتأاه شسأ عرةأاههيأكقعأرئلسأأ(1)
اهشهعهم أنمكادلفأكأ راؼأاهحربأاهنرل أكشرفممل:أاهبلئح أاهشهعهم أنمكادلفأكأ راؼأاهحربأاهنرل  أاالهفلقل أاهدكهل أهمشعأ

هلمل أاهفلقل أاألشـأاهشهحدةأ رلش أاهفصؿأاهعدصرمأكاهشعلقن أ هلمل أاهفلقل أشدعأ رلش أاإلنلدةأاه شل ل أاهشعلقبأ 
أاالقهصلدل أ أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أكاه لل ل   أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاهعمد أاهف لد  هشكلفح 
أأكأ أاهبلإد لدل  أأك أاهمل ل  أاهعمكن  أأك أشفأضركبأاهشعلشه  أاههعذلبأكغلرم أشدلةض  أاهفلقل  أكاه ملفل   كاال هشل ل 

كهل أههمضل أ هىأ شلعأأعكلؿأاههشللزأاهعدصرم أاهفلقل أفللدلأهملدكفأاهشعلةدات أاهفلقل أحمكؽأاهشمدل  أاالهفلقل أاهد
أاهفلقل أحمكؽأاهطفؿ أاهفلقل أفللدلأ األع لصأذكمأاإل لق  أاهفلقل أاهمضل أ هىأ شلعأأعكلؿأاههشللزأضدأاهشرأة 

أاهفلقللت أاهمدصهل   أههعبلقلت أفللدل أاهفلقل  أاهدنهكشل ل   أاإلضلفيأأههعبلقلت أاألكؿ أكاهنركهكككؿ أاألرنع  دلؼ
هبلهفلقللتأكةك:أحشلل أضحلللأاهدزا لتأاهش هح أذاتأاهطلنعأاهدكهي.أدمبليأ ف:أشؤ   أاهضشلر أهنعلتأادضشلـأ

أ(.14دكه أفه طلفأههعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد لفأ)ص
أ(.أ23اهدحلؿ أهدظلـأاالههزاـأنلهشعلةداتأاهدكهل أ)صأ(2)
 أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأش هسأاهمضل أاأل هىأه شمكرل أهمضل أفيأحشلل أاهحمكؽأكاهحرللتدكرأاطعلس أأ(3)

أاهعراؽ.أ) هىأاالدهردت(.
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أكاههعرلعل أاههدفلذل )أأطرافملأنلفأهه هط أشهكازفأكهكزلعأدلشمراطيأ لل يأدظلـأندل أكذهؾألهطهب
أكهاشلف(كاهمضلئل  أنلفأأاه بلث أاه لل يأاهدظلـأ هطلتأنلفأهكلشهل أ بلق أ  أاهفصؿ أشندأ كفؽ
أنله هط أاهشدكط أاهكظلفل أهبل هصلصلتأشدملأكؿ)أنلدملأاهشهنلده أاهرقلن أكهفعلؿأكاحهراـأاه هطلت 
أشدمل أكؿأ شؿأفيأاهعفلفل أكا هشلدأكاهشعهشدة أاهشر ل أكاهملدكدل أاهد هكرل أمكا دههأكفملأاأل رل
أ.(1)فل ه أش ل ه أدظـأكك كد

أنل هنلرة أاالد لف أحمكؽ أهحشلل  أاهكطدل  أاالهللت أأةـ أشف أاهمضلئل  أاآلهللت اه م أألكهعد
أ كأ أنلدمـ أاهعداه  أكهحملؽ أاهععب  أأفراد أكلف  أ هى أاهمكادلف أنهطنلؽ أكلدكأاهش هص  أحكلشنأأاا  كأأل

أشحككشلف.

أشندأكأكدأ هىأأفأأ (2)شندأأاهفصؿأنلفأاه هطلتأ هىأاهفه طلديأاأل ل يأاهملدكفأدصأكقد
أكاهشؤ  لتأكاهملئلتأكاأل مزةأاه هطلتأ شلعكه ضعأهاأأفه طلف أفيأاهحكـأأ لسأاهملدكفأ للدة

أفأ أاهمضلئل أاهفه طلديأ هىقلدكفأاه هطاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأكأأأكدأككذهؾأ (3)كاألع لص
أاهمضلةأعؤكفأفيأأكأاهمضل أفيأاههد ؿأكلحظرأش همه  أاهمضلئل أاه هط  أأف أكشل أاهعداه  
أأ.(4)اهملدكفأهغلرأقضلئمـأفيأ هلمـأ هطلفأالأش همهكف

هط أاهمضلئل أدكرةلأفيأاهحشلل أكاهرقلن أ هىأحمكؽأاإلد لفأكحرللهاأاأل ل ل أكهشلرسأاه 
اهملدكفأاهصلدرأشفأاه هط أاههعرلعل أفيأحلؿأ رقاأشفأقنؿأاهشكاطدلفأأكأشفأأشفأ بلؿأهطنلؽ

األ مزةأاهر شل أفيأاهدكه  أأكأنلفأاهشكاطدلفأكأحدأأ مزةأاهدكه أاهر شل  أككذهؾأشفأ بلؿأرقلنهملأ
أ: هىأد هكرل أاهمكادلف أ هىأاهدحكأاههلهي

أ

                                                             

أ.(2 أاه هط أاهمضلئل أفيأإطلرأاهفصؿأاهشهكازفأهه هطلتأفيأاهدظلـأاه لل يأاهفه طلديأ)صحرب أكأنكأدل أ(1)
أأ(2) أه د  أاهفه طلدي أاأل ل ي أاهملدكف أكاههدفلذل أأ2003لؤكد أ)اههعرلعل  أاه هطلت أفصؿ أشندأ أ هى كهعدلبلها

كاهمضلئل (أفيأاهدظلـأاه لل يأهه هط أاهفه طلدل  أحلثألدصأفيأاهشلدةأاه لدل أ هىأأفأ"اهععبأشصدرأاه هطلتأ
أاهفصؿأنلفأاه هطلتأ هىأاهك اأ أكاهمضلئل أ هىأأ لسأشندأ أكاههدفلذل  أ فأطرلؽأاه هطلتأاههعرلعل  كلشلر مل
أدظلـأ أفيأفه طلف أاهحكـ أدظلـ أ" أهدصأ هىأأف أشدا أاه لش   أاهشلدة أأف أكشل أاأل ل ي". أاهملدكف أفيأةذا اهشنلف
دلشمراطيأدللنيألعهشدأ هىأاههعددل أاه لل ل أكاهحزنل أكلده بأفلاأرئلسأاه هط أاهكطدل أاده لنلنأشنلعرانأشفأقػنؿأ

 رلعيأاهفه طلدي.اهععبأكهككفأاهحككش أش ؤكه أأشلـأاهرئلسأكاهش هسأاههع
أكهعدلبلها.أ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ6را عأاهشلدةأ)أ(3)
أ)أ(4) أاهشكاد أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ98+97را ع أ)أ2003( أكاهشكاد أشفأقلدكفأ2+1كهعدلبلها. )

أ.2002(أه د أ1اه هط أاهمضلئل أاهفه طلدل أرقـأ)
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  الرقابة عمى دستكرية القكانيف أكالن:

شدلأفحصملأأهههحمؽأشفأأأذاتأصف أقضلئل أنشمش أاهرقلن أ هىأد هكرل أاهمكادلفأهعديأقللـأةلئ 
أ أشعلفكأهكافؽ أهعرلع أهكافؽ أاهد هكرأ دـ أاهرقلن أ(1)ألحكلـ أةلئلت أنمل  أ ف أاهملئ  أةذم أكههشلز  

أ أذكأطنلع أقلدكدل أألفأاهشطهكبأةكأشعرف أإذا أاأل رلأنادمل كلفأاهنرهشلفأه لكزأفيأهعرلعاأشل
 أحدكدأاهد هكرل أهه هط أاههعرلعل د هكرل  أكاهمضل أةكأاهشؤةؿأأك رأشفأغلرمأهشعرف أاهاهحدكدأاه

ل ههؼأهعكلهملأشفأدكه أإهىأأ رلأح بأاهدظلـأاهملدكديأاهذمأههنعاأكؿأدكه أفمدأهككؿأشمش أكأ
ألهـأ أ) أإهىأشحكش أد هكرل أ لص  أأك أشعلن أإهىأاهمضل أاهعلدمأأكأاإلدارمأأكأإهىأكهلمشل اهرقلن 

 .(2)دعلؤةلأ صلصلنأهمذاأاهغرض(إ

كةذاأكاضحأشفأ قرارأاهملدكفأكصدكرمإمضلئل أنعدأاهرقلن أنلهأأ ذأاهشعرعأاهفه طلديأكد دأأف
أفيأاهشطنم أإذفأاهرقلن  أ(3)اهد هكرل  بلؿأاال هصلصلتأاههيأأكالةلأاهشعرعأاهفه طلديأههشحكش أ

أشمشهملأ (4)د هكرل أشحكش أك كدأ بلؿأشفأاهمكادلفأد هكرل أ هىأاهمضلئل أاهرقلن أةيأفه طلف
أضشلفحشلل أكأأةكفمدؼأاهشعرعأاأل شىأأههد هكرأاهمكادلفأش لهف أ دـأشفأكاههاكدأاهد هكرأحرا  
أكالأ م أد هكرل لكحرللهاأاههيأكفهملأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأكاهذمأةكأنش لن أك أاالد لفأحمكؽ
أكح فأاهد هكرل أاهشنلدئأ هىأكاهحفلظأاهرقلن أكهىههأ هللأ هط أطرلؽأ فأالإأاهضشلفأهمذاأ نلؿ

  .هطنلممل

أكاهرأمأدهفؽأفإددلأاهمكادلفأد هكرل أ هىأاهرقلن أهحدلدأفيأاهد هكرل أااله لةلتأكلدتأكأللنأ
 :االهل أهؤل نلبأكذهؾأ لص أد هكرل أشحكش أفيأاهرقلن أنههؾأاال هصلصألحصرأاهذم

                                                             

 (.199فأاهدصأكاههطنلؽأ)صحمكؽأاإلد لفأنلاهعكرم أأ(1)
أ.(499ص)أاهرقلن أ هىأد هكرل أاهمكادلف أطهن أ(2)
 ـ.2006(أه د أ3(أشفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أرقـأ)24را عأاهشلدةأ)أ(3)
أد هكرل أأـ2016أنرلؿأأ3نهلرلخأأ(4) أنهعكلؿأأكؿأشحكش  أرئل للن أصدرأاهرئلسأاهفه طلديأشحشكدأ نلسأقراران

أشككد أ هلل  أاهشحكش أفه طلدل  أههعكؿ أكشحلشلف  أاهد هكرم أاهملدكف أفي أك نرا  أكأكلدلشللف أشحلكـ  أقضلة أشف  
أاهد هكرل أاهعهللأ هىأاهدحكأاآلهي:

ا ضل :أاه لد/أ7اه لد/أشحشدأ ندأاهغديأأحشدأاهحلجأقل ـأرئل لن أاه لد/أأ عدأنطرسأ علدأشنلرؾأدلئنلنأههرئلس أك
اه لد/أفهحيأحشكدةأأنكأأهحيأ ندأاهدنيأ ندأاهللأاهكحلدم ر أاه لد/أف ندأاهرحشفأ ندأاهحشلدأ ندأاهش لدأأنكأدص

 ركر أاه لد/أحلهـأ نلسأشحشدأصبلحأاهدلف أاه لد/أرفلؽأ ل ىأإنراةلـأأنكأ للش أاه لد/أ ددلفأشطهؽأشحشكدأ
هلكـأفه طلفأاأأنكأهلهى أاه لد/أفكازأهل لرأفؤادأصللش .أقرارأرئل يأنهعكلؿأأكؿأشحكش أد هكرل أ هلل أشكقعأككله 

أاإل نلرل .أ) هىأاالدهردت(.
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أ هىألضفيأفأأعاداأشفأ لص أد هكرل أشحكش نأاهمكادلفأد هكرل أ هىأاهرقلن أحصرأإف.أأ
 .اهعلدمأاهشعرعأ لدبأشفأاالحهراـأشفأشزلدانأأكلشدحملأكنلرةأاةشل أاهرقلن أشكضكع

أاهمضلللأنحثأفيأكاه نرةأنلهكفل ةألهشهعكفأقضلةأشفأههاهؼأاهد هكرل أاهشحكش أإف.بأ
أح ـأ ر  أهىإأةذاأه صصمـأكلؤدمأ هلش أنصكرةأ شلهمـأأألدا أهؤةهمـأاههيأاهد هكرل 
 .اهعلدل أاهمكادلفأصح أفيأحكلـاألأصدارا أكأأاهد لكل

أههد هكرأاهش لهؼأاهملدكفأهغل إأرقلن أكةيأاهمكادلفأد هكرل أ هىأاهرقلن أأك اأنعضأإف.جأ
أفيأاهشحكش أههؾأكألةشل أ  لدل أنشحكش أكهلسأ لص أنشحكش أاهشمش أادلط أههطهب
أهدلطأصرلح أدصكصلنأأاهد لهلرأههضشفأأفأنضركرةأدعهمدأكحرللهاأاالد لفأحمكؽأضشلف
أ.(1) هللأد هكرل أنشحكش أاهرقلن أشمش 

 تحريؾ الدعكل الدستكرية عف طريؽ اإلحالة. .1

 هىأاهك اأاههلهي:أإذاأهرا لأفيأةذمأاهحله أههكهىأاهشحكش أاهرقلن أاهمضلئل أ هىأاهد هكرل أ
أاهملئلتأذاتأاال هصلصأاهمضلئيأأ دل أدظرأ أأك أد هكرل أإلحدلأاهشحلكـ إحدلأاهد لكلأ دـ

أ أاهدزاع أفي أههفصؿ أالـز أقرار أأك أدظلـ أأك أالئح  أأك أشر ـك أأك أقلدكف أكقفتأاهد كلأأ دصأفي
أإهىأاهشحكش أاهد هكرل أاهعهللأههفصؿأفيأاهش اه أاهد هكرل أتحلهأكأ كأك بأ أ(2)األكراؽأنغلرأر ـك

أالئأاهملدكف أأك أاهشحكش  أإهى أنلإلحله  أاهصلدر أاهمرار ألهضشف أنللفأأف أإهلمل أاهشرفك   أاهد كل ح 
أ كأك اأاهش لهف أ اهدصأاههعرلعيأاهشطعكفأنعدـأد هكرلهاأكنللفأاهدصأاهد هكرمأاهشد يأش لهفها

أص أاهد كلأاهشرفك  أإذا اأقلدكفأاهشحكش أدرتأ لهل أشفأاهنللفأاهذمأأك نك هىأذهؾأفإفأالئح 
أ.(3)فإفأاهد كلأاهد هكرل أهككفأغلرأشمنكه اهد هكرل أ

 تحريؾ الدعكل الدستكرية عف طريؽ الدفع الفرعي. .2

أاهملئلتأذاتأاال هصلصأ أأك أإحدلأاهشحلكـ أأ دل أدظرأد كلأأشلـ أاه صـك أدفعأأحد إذا
أأكأ أأكأقرارأكرأتأاهشحكش  أأكأدظلـ أأكأالئح  أد هكرل أدصأفيأقلدكفأأكأشر ـك اهمضلئيأنعدـ

اهدفعأشلعلدانأالأل لكزأه علفألكشلنأأأ هتأدظرأاهد كلأكحددتأهشفأآ لرأ اهملئ أأفأاهدفعأ دم

                                                             

شملؿأشدعكرأ هىأشكقعأاه هط أاهمضلئل أاالهحلدل أأدكرأاهمضل أفيأحشلل أاهحمكؽأكاهحرللت طعلس أأ(1)
أه شمكرل أاهعراؽ.أ) هىأاالدهردت(.

أـ.2006(أه د أ3(أشفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أرقـأ)2/27را عأاهشلدةأ)أ(2)
 ـ.2006(أه د أ3(أشفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أرقـأ)28را عأاهشلدةأ)أ(3)
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ا هنرأاهدفعأكافأأ فإذاأهـأهرفعأاهد كلأفيأاهشلعلدأ هدفعأد كلأنذهؾأأشلـأاهشحكش أاهد هكرل أاهعهلل
أ.(1)هـألكف

 االتصاؿ بالدعكل الدستكرية بطريؽ التصدم .3

أاهد هكرل أكلمصدأنلههصدمأاهر ص أاهملدكدل أاهش كه أههشحكش أاهد هكرل أاهعهللأإل لرةأ د ـ
كاههعرضأههفصؿأفلا.أكشدلطأأ شلؿأر ص أاههصدمأةكأأفألككفأاهدصأاهذمأأ شفأههمل أدف مل

أ أ هلا أ هلمللرد أشطركح أندزاع أشهصبلن أهر ص أأ اههصدم ألككف أال أاهدزاع أقللـ أادهفى أإذا نحلث
أ دل أكلدتأاهشحكش أهدلقشأدزا لنأشعركضلنأ هلملأكأشلأإذاأففيأحلؿأاههصدمأ ددألصكغأأ شلهمل أ

اه لرأفيأاهدزاعأهنلفأههشحكش أأفأةدلهؾأدصأغلرأد هكرمأشهصؿأنلهدزاعأفهملأشفأههمل أدف ملأأفأ
ههصدلأنافأهفصؿأفيأ دـأد هكرلهاأنعرطأأفألككفأذهؾأاهدصأشهصبلنأفعبلنأنلهشدلز  أاهشطركح أ

أ.(2)أشلشملأح بأاألصكؿ
 شرةاالتصاؿ بالدعكل الدستكرية بطريؽ الدعكل األصمية المبا .4

أاهدظرأاهش هص أاه هط أشفأاهطهبأحؽأاهشكاطفأإ طل أكةيأاهعافأصلحبأهعديأأفألنلدر
أاهش هص أههشحكش أ نتأشلأفإذاأ ذهؾأفيأشنلعرةأشصهح أهاأهككفأأفأدكفأشلأقلدكفأد هكرل أفي
أشكا م أفيأاهحكـأةذاأل رمأنحلثأنإهغلئاأهحكـأفإدملأههد هكرأش لهؼأفلاأاهشطعكفأاهملدكفأأف

أإ لرةأدكفأهحكؿأأدمل:أاهطرلم أةذمأشزاللأكشفأ لكفأهـأكافأنإهغلئاأاهشحكـكأاهملدكفأكا هنلرأ اهكلف 
أنصددأاهشعكه أةذمأحؿأإهىأهؤدمأفميأاهمضلللأشفأقضل أكؿأنصددأاهملدكفأد هكرل أ دـأشعكه 
أفلملأهزاكؿأاههيأاهنبلدأكفيأاهملدكف أإلهغل أدظرانأأأ رلأشرةأه لرأالأنحلثأحل شلنأأحبلنأأاهملدكفأذهؾ
أ.(3)اهشمش أههؾأاهد هكرأنملألدلطأكحلدةأقضلئل أةلئ أا هصلصأشفأذهؾأد دأاهطرلم أةذم

أ) أاهشلدة أدصت أ)27حلث أرقـ أاهفه طلدي أاهعهلل أاهد هكرل  أاهشحكش  أقلدكف أشف أه د أ3( )
أ هىأأداأههكهىأاهشحكش أاهرقلن أاهمضلئل أ هىأاهد هكرل أ هىأاهك اأاههلهي:أنطرلؽأاهد كلأ2006

أ) أاهشلدة أألحكلـ أا هدلدان أاهشحكش  أأشلـ أاهع صأاهشهضرر أاههيألملشمل أاهشنلعرة أشفأ24األصهل  )
أ.أ(4)دفسأاهملدكفأاه لنؽ

                                                             

أـ.2006(أه د أ3(أشفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أرقـأ)3/27را عأاهشلدةأ)أ(1)
 ـ.2006(أه د أ3(أشفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أرقـأ)4/27را عأاهشلدةأ)أ(2)
أ(.156)صألد أاهك لزأفيأاهملدكفأاهد هكرمأنكأزأأ(3)
أاهفه طلديأرقـأ)أ(24دصتأاهشلدةأ)أ(4)  هىأا هصلصلتأأ2006ه د أأ(3شفأقلدكفأاهشحكش أاهد هكرل أاهعهلل

أغلرةلأاهشحكش  أدكف أ"ه هصأاهشحكش  أفلمل: أحلثأ ل  أأاهد هكرل   ألهي: أاهمكادلفأ1نشل أد هكرل  أ هى أاهرقلن  .
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لفأشفأةذمأاهشلدةأأفأاهطرلؽأاهرانعأهرفعأاهد كلأنعدـأاهد هكرل أةكأإ لرةأ دـأاهد هكرل أهنل
لدكفأأكأررألطلهبأفلملأنإهغل أاهماههيألملشملأاهع صأاهشهضكأأ  فأطرلؽأاهد كلأاألصهل أاهشنلعرة

أأ اهش لهؼأههملدكفأاأل ل ي أاهطرلم  أاهش ردةحلثأه شىأةذم أنلهدزاعأأ نلهرقلن  أمأاهغلرأشرهنط 
أ.(1)اهملئـ

أفيأ أهفصؿ أ ددشل أفلهشحكش  أاهمضل  أ شؿ أصشلـ أشف أهعد أاهكظلف  أةذم أأف أاهنلح   كهرل
أأكأهعرلعأفر يأفميأهفصؿأفيأدزاعأطرفلا أقلدكف أأددىأأد هكرل  أأ هىأكاآل ر قلدكدلفأأحدةشل

أاهملدكدلٍأكاهحكـأاهصلدرأ فأاهملضيأةكأ نلرةأ فأحكـأصل فأضدأاآل ر أكدرلأدرأهصلهحأأحد
أفيأ أرئل للن أهعهبأدكران أاهمضل  أأفأرقلن  أشفلدانأأكهحكلهللنأأهعهلشللنأأدكرانأأكأاههعرلعل أاههعدلبلتألضلن

أاهش هشعأفيأكفمشاأاإلد لفأحمكؽأشنلدئأهدعر أأفكش  أفيأاهنحثأن هط أههمضل أاال هراؼأل
أنحمكؽأش ل ملأكههد هكرأأأش لهفهملأ دـأهضشفأاههيأاهشدطمل أشكراألأشفألعدأاهمكادلفأد هكرل 
أ.األفراد

أشأألضلنأأدعلركأ أأصله  أععن  أهعهنر أاهعلش  أاهدللن  أأف أكه هصأإهى أاهمضلئل   أاه هطلت ف
أالن أاهعلش أنههميأاهعكلكلأكاهنبلغلتأنله رائاهدلل أاهكاقع أ هىأاألفرادأكاههحملؽأفلاأكهكفأدكرةل أـ

 أكاهدظرأفيأاالعراؼأ هىأاه  كفلمهصرأ هىأذهؾأنؿأةيأاه م أاهملئش أ هىأهدفلذأاألحكلـ أكأ
أكه هصأ أاهملدكف  أنهطنلؽ أفلمل أاهعلشه  أاه ملت أاههزاـ أفحصأشدل أكاهشحه زلف  عكلكلأاه  دل 

أنحمكؽأاالد ل أاهشهعهم  أاهمضللل أاههحملؽأكذهؾأنكلف  أأ دل  أاهشهمشلف أ هى أاههعذلبأاهكاقع أكشدمل ف
أنملأ هلمـ.أشعمـ أكأ دل أهدفلذأاهعمكن أاهشحكـك

 الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة: ثانيان:

أضشلدلتأ أشف أشمش  أضشلد  أهصرفلتأاإلدارة أشعرك ل  أشدل أ هى أاهمضلئل  أاهرقلن  هعهنر
أ ع أنحكـأاهملدكف.أحمكؽأاالفرادأكحرللهمـ أهشلألشهكاأاهمضل أشفأ هطلتأكا

                                                                                                                                                                                   

اه بلثأككا نلهملأ.أهف لرأدصكصأاهملدكفأاأل ل يأكاهمكادلفأفيأحلؿأاههدلزعأحكؿأحمكؽأاه هطلتأ2كاألدظش .أ
.أاهفصؿأفيأهدلزعأاال هصلصأنلفأاه ملتأاهمضلئل أكنلفأاه ملتأاإلدارل أذاتأاال هصلصأ3كا هصلصلهمل.أ

أنعافأهدفلذأحكشلفأدملئللفأشهدلقضلفأصلدرأأحدةشلأشفأ م أقضلئل أ4اهمضلئي.أ .أاهفصؿأفيأاهدزاعأاهذمألمـك
.أاهنتأفيأاهطعفأنفمدافأرئلسأاه هط أاهكطدل أ5.أأكأ م أذاتأا هصلصأقضلئيأكاآل رأشفأ م أأ رلأشدمل

كلعهنرأأـ 2003شفأاهملدكفأاأل ل يأاهشعدؿأه د أأ(37(أشفأاهشلدةأ)1/20األةهل أاهملدكدل أكفملنأألحكلـأاهنددأ)
أقرارةلأدلفذانأشفأهلرلخأشصلدق أاهش هسأاههعرلعيأ هلاأناغهنل أ ه يأ ددأأ ضلئا.

 (.130أ  شلف أاهملدكفأاهد هكرمأ)صأ(1)
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أحمكؽأاالد لفأ أاهملدكفأاهملئش أ هىأاحهراـ أ للدة أاحهراـ أاهمضلئيأفيأاهدكه  كلكفؿأاهدظلـ
كحرللهاأفلملأشفأ بلؿأكك كدأ ملزأقضلئيأكفؤأكش همؿأكحللدمألعشؿأ هىأحشلل أحمكؽأاألفرادأ

شعأاألفراد أنشلأههشهعأشفأهغكؿأاإلدارةأفيأنعضأاهحلالت أأفك كدأاإلدارةأطرفلأفيأ بلق أقلدكدل أ
ناأ هط أكاشهللزاتأك لرة ألؤدمأفيأك لرأشفأاالحللفأاهىأارهكلبأاإلدارةأنعضأاأل طل أ ددشلأ

نمـأكاال هدا أهصدرأقراراهملأدكفأركلاأأكأ هىأ  ؿ أهذاأهؤدمأةذمأاال طل أاهىأإهحلؽأاهضررأ
فأهككفأكهش أاهملدكفأةيأأكأشمهضللتأاهعداه أأأفأه ضعأاالدارةأهحكـأاهملدكفأ هىأحمكقمـ أكشفأ

أ.(1)اهعهلل أهذهؾأالندأشفأهدظلـأرقلن أقضلئل أ هىأأ شلؿأاإلدارةأهضشلفأشندأأ للدةأاهملدكف

أدظلشلفأ أنلف أاهعاف أن صكصأةذا أاهدلشمراطل  أاهدكؿ أفي أاهمضلئل  أاألدظش  أهدك ت كقد
أرئل للف أكةشل:أادظلـأاهمضلئيأاهشكحد أكاهدظلـأاهمضلئيأاهشزدكج.

 القضاء المكحد: نظاـ .1

أنلهدظرأفيأ شلعأاهشدلز لتأاههيأ أ)اهمضل أاهعلدم( كلعديأافأه هصأ م أقضلئل أكاحدة
أدارةأأكأنلفأاهملئلتأاالدارل أذاهمل.هدعاأنلفأاالفرادأأدف مـأأكأنلدمـأكنلفأاإل

أذإكلذةبأ لدبأشفأاهفماأنلهمكؿأنافأةذاأاهدظلـألهشلزأنلداأأك رأاهفلقلنأشعأشندأأاهشعرك ل أ
فراد.أدارةأأمأاشهللزاتأفيأشكا م أاألدارةأاهىأقلدكفأكاحدأششلأالأل شحأنشدحأاإلفرادأكاإلل ضعأاأل
هىأاهل رأفيأإ را اتأاههملضيأإذاأهـأشملردهملأنا هكبأهكزلعأاال هصلصلتأاهمضلئل أإنلإلضلف أ

أ.(2)نلفأاهمضل أاهعلدمأكاإلدارمأفيأدظلـأاهمضل أاهشزدكج
 ج:نظاـ القضاء المزدك  .2

 دلدأشمش أاهرقلن أ هىأأ شلؿأاإلدارةأكقراراهملأإهىأ م أقضلئل أش همه أ فأإلعديأأفألهـأ
أ مهلفأقضلئلهلفأ أ هىأأ لسأك كد أاهدظلـ أةذا أكنلههلهيألمـك أدزا لتأاألفراد  أاههيأهدظر اه م 

فرادأش همههلف أاه م أاألكهىأ م أاهمضل أاهعلدمأكه هصأنلهفصؿأفيأاهشدلز لتأاههيأهدعاأنلفأاأل
أكأنلدمـأكنلفأاالدارةأ ددشلأههصرؼأكع صأشفأأع لصأاهملدكفأاه لص أكلطنؽأاهمضل أ هىأ

أحكلـأاهملدكفأاه لص.أةذاأاهدزاعأ

                                                             

أاهأ(1) أاهشكهن  أنحثأشدعكرأ هىأشكقع أحمكؽأاالد لف  أاإلدارمأفيأحشلل  أدكرأاهمضل  أاهعرنل .أراضي  ملدكدل 
أ) هىأاالدهردت(

 (.205اهعكرم أحمكؽأاإلد لفأنلفأاهدصأكاههطنلؽأ)صأأ(2)
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أنلفأاأل أاإلدارمأه هصأنلهفصؿأفيأاهشدلز لتأاههيأهدعا فرادأكاه م أاأل رلأ م أاهمضل 
أنل أكههشهع أاه هط  أصلحن  أنصفهمل أاأل لرة أههصرؼ أ ددشل أاألفرادأكاإلدارة أنمل ألهشهع أال شهللزات

أ.(1)كلطنؽأاهمضل أاإلدارمأ هىأاهشدلز  أقكا دأاهملدكفأاهعلـ

أأ لزأفيأاهملدكفأاأل ل يأ كقدأاه اأاهشعرعأاهفه طلديأإهىأاأل ذأندظلـأاهمضل أاهشزدكج أ ددشل
ح بأ(2) اهفه طلديأإدعل أشحكش أإدارل أش هص أنلهدظرأفيأاهشدلز لتأاإلدارل أكاهد لكمأاههادلنل

أ(.102دصأاهشلدةأ)

أهـأ هكفأاهشعرعأفيأاهملدكفأذاهاأأكهىأشملـأاهشحكش أاإلدارل أإهىأاهشحكش أاهعهللأشؤقهنل أشل
أ.(3)هكفأدا ه أضشفأا هصلصأ م أقضلئل أأ رل

أفيأككاهشح أنلهدظر أه هص أ هلل أ دؿ أشحكش  أشف أههعكؿ أأدا أشعهـك أةك أكشل أاهعهلل ش 
 هصأنلهدظرأفيأاهطعكفأاهشددل  أكنلههلهيألهنلفأهدلأالألك دأاهشدلز لتأاإلدارل أكشحكش أدمضأه

أن أاهشدلز لتأ كا  أفيأكلف  أه هصأنلهدظر أ هلل أكاهملئلتأل كلأشحكش  أنلفأاألفراد أأك فأاألفراد
أاإلدارل .

ليذكرأأفأاهش هسأاههعرلعيأنمطلعأغزةأقدأأقرأقلدكفأاهفصؿأفيأاهشدلز لتأاإلدارل أنهلرلخأ
كفأ هىأإدعل أشحكش أإدارل أ دلدةأههاهؼأشفأقضلةأشدهدنلفأشفأشحلكـأ أكلدصأاهملد3/3/2016

أدملئل  أ أاأل لرة أةذم أأحكلـ أكهككف أاهعهلل أاهعدؿ أشحكش  أأشلـ أأحكلشمل أهي هادؼ أنحلث اال هئدلؼ
أاهش حف أ أاهمراراتأاإلدارل  أكطهنلتأاههعكلضأ ف أاإلدارل  أاهعمكد أا هلعلبأشدلز لت أإهى إضلف 

أ.أ(4)إلدارل ضشفأا هصلصأاهشحكش أا

كد هصأششلأهمدـأأفأدظلـأاهمضل أاهشكحدألهشلزأنشلزةأأ ل ل أكةكأأداألحلفظأ هىأحمكؽأ
أأفضؿ أ أنعكؿ أكحرللهمـ أهحمكؽأاألفراد أحشلل  أاهشزدكجألعكؿأدظلـ أاهدظلـ أنلدشل أكحرللهمـ  األفراد

أكلحمؽأاههكزافأنلفأشصهح أاهفردأكشصهح أاإلدارة.

أ

أ
                                                             

أاهملدأ(1) أاهشكهن  أنحثأشدعكرأ هىأشكقع أحمكؽأاالد لف  أاإلدارمأفيأحشلل  أدكرأاهمضل  أاهعرنل .راضي  أكدل 
أ) هىأاالدهردت(

أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ102ر عأاهشلدةأ)أ(2)
أكهعدلبلها.أـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ104را عأاهشلدةأ)أ(3)
 هىأاالدهردت(هعرلعيأغزةألمرأقلدكفأاهفصؿأفيأاهشدلز لتأاإلدارل  أشكقعأككله أشعلأاإل نلرل .أ) أ(4)
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 ذيةالسمطة التنفيالفرع الثالث: 
فيأشؤ  هيأاهرئل  أكش هسأاهكزرا  أأيأاهدظلـأاه لل يأاهفه طلدياه هط أاههدفلذل أفههركزأ

ك هىأاهرغـأشفأككفأرئلسأاه هط أاهكطدل أاهفه طلدل أةكأرئلسأاه هط أاههدفلذل أنعكؿأ لـأإالأ
أاهحككش أكههحشؿ أاهكزرا (  أ)ش هس أاهحككش  أهشلر مل أاهفعهل  أاههدفلذل  أاهصبلحللت أشعظـ  أأف

أأ شله أ ف أاه لل ل  أاههعرلعي اهش ؤكهل  أكاهش هس أاهرئلس أأشلـ أاهملدكفأأمل أهعدلؿ أ مب كذهؾ
أ.أ(1)2003األ ل يأاهفه طلديأفيأاهعلـأ

أاأل ل يأ أاهملدكف أفي أاههدفلذل  أاه هط  أهعشؿ أاهشدظش  أههدصكصأاهملدكدل  أاهشههنع أأف كشل
أهمل  أكاههطنلملتأاهعشهل  أهدا ؿأكهدلقضأنلفأةذمأأكاههعرلعلتأاأل رلأذاتأاهعبلق  لبلحظأك كد

أاهدصكصأنعافأ أهمذم أاههف لرات أهعدد ألهلح أششل أاهكضكح أ دـ أأك أنعضأاألحللف اهدصكصأفي
اهصبلحللتأاهششدكح أهشؤ   أاهرئل  أأكأهشؤ   أش هسأاهكزرا أكنلفأكؿأشدمشلأكنلفأاه هطلتأ

أ هى أك مكه  أنل ر أاه هط  أششلر   أشندأ أشف أل عؿ أاهذم أكاألشر أاهصبلحللتأأاال رل  ضك 
أ.(2)اهششدكح أغلرأكاضحأفيأإطلرأاه هط أاههدفلذل أكفيأ بلقهملأشعأاه هطلتأاأل رل

أإ قلـأاهرئلسأشحشكدأ نلسأنهعكلؿأه د أهشهلنع أأششلر  أاهرئلسأهصبلحللهاأطلركفيأةذا
أ أههشؤ  لتأكاهشكا لؽ أفه طلف أنهلرلخكاهنركهكككالتأادضشلـ أاهعشؿأ7/5/2014أاهدكهل  أشمشهمل  

أ.أ(3) هىأشكائش أاههعرلعلتأاهفه طلدل أكفؽأأحكلـأاالهفلقللتأاهدكهل أكهمدلـأاههملرلرأاهبلزش 

أ أ هى أاهرئلسكندل  أ هأقرار أفي أاهفه طلدي أاهكزرا  أش هس أقلـ أاهلل أراـ أفي أاهشدعمدة نهلرلخأ ها
أهعشؿ أكاههيأفه طلف أفيأنملأاهشعشكؿأاههعرلعلتأهشكائش أه د أهعكلؿأقرارأنإصدارأ7/3/2017

أ.اهرئلسأعكهملأاههيأهه د أهكصللهملأرفعأ هى
 تضـ المجنة في عضكيتيا كؿ مف:ك 

أ.كزارةأاهعدؿ .1

أ.كزارةأاه لر ل  .2

أ.كزارةأاهدا هل  .3

                                                             

أكهعدلبلها.أ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ5را عأاهشلدةأ)أ(1)
أكهعدلبلها. 2003را عأاهنلبأاه لشسأشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أأ(2)
ؤكفأقرارأهعكلؿأه د أهشهلنع أادضشلـأدكه أفه طلفأههشؤ  لتأكاهشكا لؽأكاهنركهكككالتأاهدكهل  أشكقعأكزارةأعأ(3)

 ) هىأاالدهردت(.اهشرأة.أ
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أ.كزارةأاهشلهيأكاهه طلط .4

أ.كزارةأاالقهصلدأاهكطدي .5

أ.كزارةأعئكفأاهشرأة .6

أ.كزارةأاه ملف  .7

أ.كزارةأاههدشل أاال هشل ل  .8

أ.األشلد أاهعلش أهش هسأاهكزرا  .9

أدلكافأاهفهكلأكاههعرلع.أ .10

أ.اهملئ أاهش همه أهحمكؽأاإلد لفأ .11

 .دملن أاهشحلشلفأاهفه طلدللف .12

أشرا ع أكههكهىأاهعبلق  أذاتأاهشدديأاهش هشعأشؤ  لتأشعأنلهعراك أاهه د أكهعشؿ
أدكه أاهلملأ هدضـأكإأادضشتأاههيأكاهشكا لؽأاهشعلةداتأشعأـلهبل أنشلأهعدلهملأاهكا بأاههعرلعلت
أ.(1)فه طلف

أأ أشعأاهفه طلدل أكاههعرلعلتأاهمكادلفأنشكائش أاهشهعهم أاهكزرا أش هسأ لل لتأفكدرل
أش هسأدكاللأك دل أهشصداقل أشؤعرأهعهنرأفه طلفأدكه أ هلملأكقعتأاههيأاهدكهل أاالهفلقللت

أ لده أشعلرك أاال هنلرأنعلفأها ذأهعلركل أنطرلم أكاههعرلعلتأاهمكادلفأةذمأشكائش أفيأاهكزرا 
أاألكهكللت.أكهحدلدأاهمرارأصدل  أفيأاهش ههف أهؤلطراؼأكشدصف 

أاالد لفأ أهحمكؽ أاهدكهللف أاهعمدلف أشع أاهكطدل  أاههعرلعلت أشكائش  أأف أإهى أاهنلح   كهعلر
أةيأاه لل ل أفلألحزابأ فيأةذمأاهه د أاهشحلشلفأكدملن أاهش همه أاهملئ أشعلرك أشفأأك رألهطهب
أاهفه طلديأاهشركز)أش ؿأاهش ههف أاإلد لفأحمكؽأشؤ  لتأهىإأنلإلضلف أكشنلعر أرئل يأطرؼ
أفيأكةي(أاهخ...أأاإلد لفأهحمكؽأاهضشلرأشؤ   أاإلد لف أهحمكؽأاهشلزافأشركزأاإلد لف أهحمكؽ
أقكل أكه لربأشفكرةأك مكؿأ نراتأكهشههؾأشرشكق أكشحهل أدكهل أنشكلد أههشهعأشؤ  لتأغلهنلهمل

ألشكفأكاههيأاهملدكدل أاهشصلدرأشراكزأشفأهش شك  أهبلكملاشأإهىأنلإلضلف أاهش لؿ أةذمأفي

                                                             

هه د أاهكطدل أهشهلنع أادضشلـأفه طلفأإهىأاهشعلةداتأكاهشكا لؽأا:أ.أرا ع(2017/59قرارأش هسأاهكزرا أرقـأ)أ(1)
أ.) هىأاالدهردت(أ. بلشيأاهحككشياهدكهل أهعمدأأكؿأا هشل لهمل أشكقعأاهشركزأاإل
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أحهم أدكرأكاألحزابأكاهدملنلتأاهشؤ  لتأةذمأههعبأافألشكفأكشلأاهشكائش  أ شهل أفيأا ه داشمل
أكاهشمشعلف.أاهمع أكاهفئلتأاهشكاطدلفأكنلفأاهشكائش أه د أنلفأاهكصؿ

ؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل أكغلل أكؿأههؾأاه مكدأهحملؽأاهمدؼأاأل شىأكةكأحشلل أحمكأ
كههكافؽأشعأاهعمدلفأدلفأهد  ـأشعأاهشعلللرأاهدكهل  أكهعزلزةلأضشفأش هشعأدلشمراطيألهشهعأنمكا

 لف.اهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد 

 المطم  الثاني
 اآلليات غير الرسمية

أحمكؽأأةلـأدكرأهملأاهكطدل أاالد لفأحمكؽأشدظشلتأأفأعؾأال أ ملف  أكهطنلؽ أدعر في
أكليذكرا أأفأكاال هشل ػيأاالقهصلدمأههش هسأأهلحأاهشهحدةأاألشـأشل لؽأفأأالد لفأكاهدفلعأ دا 

أفيأاهدا ه أنلهش لئؿأهعدىأاههيأاهحككشل أغلرأاهملئلتأشعأهههعلكرأاهشدل ن أاههرهلنلتأل رل
أذهؾأألرأأإذاأل رلملأقدأأداأكشلأدكهل  أةلئلتأشعأاهش هسأل رلملأقدأاههرهلنلتأكةذم أ(1)ا هصلصا

ألأ أةهل أةلئلتأشعألشبلئشنأ ألقلدكدلنأألكأ ل نأأاهحككشل أغلرأنلهشدظشلتألر شلنأألا هرافنأأعهنركةذا
أهكفاهشهحدةأاألشـأشعأهعبلقهمل أاألشـأةلئلتأفيأاهشعلرك ألشكدملأالأاهحككشل أغلرأاهشدظشلت 
أكذهؾ(2)اال هعلرل أاهصف أ هىأحلئزةأكلدتأإذاأإالأاهشهحدة أاهعركطأ شك  شأهكافرأحلؿأفيأ 

أاألشـأشل لؽأكشنلدئأكأةداؼأركحأشعأاهشدظش أكأةداؼأشنلدئأاهفلؽأفيأههش ؿأكاههيأكاهضكانط
أاهملدكدل أكاهش ل دةأكاهحشلل أكاالحهراؼأنلههمدلرأهحظىأ كؼأاهشدظش أههؾأأفأ فأفضبلنأأ اهشهحدة

أاه للؽأأفأ (3)اهشهحدةأاألشـأ لدبأشف أاهش هسأفيأككشل اهحأغلرأاهشدظشلتأه د ليذكرأفيأةذا
أاهفه طلديأاهشركزأشدحأ هىأأ ضلئملأنإ شلعأأكصتأاهشهحدةأهؤلشـأاههلنعأكاال هشل يأاالقهصلدم

أاهش هسأفيأ لص أا هعلرل أ ضكل أ«شدل»أاإل بلشل أكاهحرللتأهههدشل  أ بلؿأاهمرارأكا هشد.
ألدللرأ25أنلفأشلأاهفهرةأفيأاهشدعمدةأاهدكرةأا هشل لت أفنرالرأ3كأ2015أاه لديأكلدكف/ أعنلط/

أ.أ(4)دلكلكرؾأفيأاهشهحدةأاألشـأشمرأفيأ2016
                                                             

أ.ـ1945(أشفأشل لؽأاألشـأاهشهحدةأهعلـأ71را عأاهشلدةأ)أ(1)
أدائش أحؽأأ(2) أأك أشؤقه  أنصف  أكشدحمل أكشحلكر  أغلرأاهحككشل   أاال هراؼأنلهشدظش  أهعدي: أاال هعلرل  اهصف 

أكهمدلـأ أاهكهش  أأ ذ أشعلد  أعركط أكهحت أنعضأاهحلالت أكفي أاهشهحدة  أاألشـ أةلئلت أشف أةلئ  أ ه لت حضكر
شحلضراتأش لؽأاالهفلقللتأاهدكهل أهحمكؽأأاقهراحلتأكك لئؽ أأكأاال هشلعأإهلملأفيأنعضأاهش لئؿ.أرا ع:أشك ى 

 قعأ لشع أفه طلفأ) هىأاالدهردت(.اإلد لف أاه ز أاه لشف.أشكأ
أ(.85اهزدلهي أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهحدةأ)صأ(3)
أ.ت() هىأاالدهردأ.شدظش أفه طلدل أهصنحأ ضكانأا هعلرللنأفيأش هسأهلنعأهؤلشـأاهشهحدة أشكقعأاهمدسأاهعرنيأ(4)



 

136 
 

أأاهشركزأحصكؿأكلعهنر أاهصف  أةذم أكدافع أ طكة هى أكةلش  أإكشلهاأأفيأهاأششلزة  نلؿ
أاهفه طلديأاهش هشعأفيأكاههعنلرأاهرأمأحرل أ ملف أكهعزلزأاإل بلشل أاهحرللتأ فأاهدفلعأرهاأفيش ل
أفيأاهعلش أكاهحرللتأاإلد لفأحمكؽأكشرا لةأاحهراـأإهىأنلإلضلف أاهش هشع أفيأاإل بلـأدكرأهدشل كأ

أحرل أضدأاهش هشرةأاالدهملكلتأ هىأاهضك أه هلطأفيأاهشركزأدكرأ لعززأاهذمأاألشرأفه طلف
حمكؽأاالد لفأأ ملف أاال بلـأهاأدكرأفعلؿأفيأدعرأ أفكشلأةكأشعركؼأأفكاهصحلف أكاههعنلرأاهرأم

أشدهمك .اهعلـأه لمأأمأش ل ه أحمكقل أأاهرأمأقضلللأ لرةاهش هشعأكا أ

أ: هىأاهدحكأاههلهيمذاأاهشطهبأكههطرؽأاهنلح  أه

 المدني المجتمع األكؿ: مؤسسات الفرع
أـ1994أ لـأاهفه طلدل أاه هط أقدـكأقنؿأاهحككشل أغلرأاهشدديأاهش هشعأشدظشلتأهعنت

أاه لل ل أاالكضلعأنش ههؼأ اهدكهأغللبأظؿأفيأاهفه طلديأاهش هشعأصشكدأهعزلزأفيأأ ل للنأأدكرانأ
أأعكلؿأ هىأندل أكذهؾأاهفه طلدل أاه كرةأ صكرأشرأ هىأاهشهلح أهئلشكلدللتأكفملنأأكاال هشل ل 

أشهعددةأقطل لتأفيأاهشدديأاهش هشعأشؤ  لتأ شؿأكهدكع.أكدكهللنأأ رنللنأأههمهملأاههيأاهش ههف أاهد ـ
غل  أطلرئ أنراشجأشفأاهعدلدأدفذتأكشلأ دكفكاهملأاه لل ل أكاههك ل أكاههعهلـأكاهزرا  أاهصح أش ؿ أكا 

أكهبلشسأاهشمشع أاهش هشعأعرائحأهمـأاههيأاهمضللل أشفأهك لرأكشدلصرةأضغطأأدعط أعشهت
أ.احهلل لهمـ

 ىية مؤسسات المجتمع المدنيما أكالن:

أ أةي: أاهشددي أاهش هشع أاهشؤ  لت أشف أأاه لل ل أشؤ  لتإطلر أكاالقهصلدل كاهحمكقل 
أهمدؼأأاهش ههف أشللدلدملأفيأهعشؿأاههيأاه ملفل كأأكاال هشل ل  أاهدكه   أ ف أش همؿ أههحملؽنعكؿ

أاألحزابأذهؾأكش لؿأاهمرارأصدعأ شهل أفيأكلهشعلرك أ لل ل أأغراضأشدملأشهعددة أأغراض
أكاأاه لل ل  أاهحمكقل  أاالدهملكلتأهكاهشؤ  لت أكرصد أاالد لف أحمكؽ أ ملف  أدعر أاهى أهمدؼ هي

أاهشكاطدل أضد أأغراضأكشدملأأ ضلئمل أشصلهحأ فأكلهدفلعأدملنل أألغراضأكشدملأ فاهشرهكن 
أألغراضأكشدملأاه ملفي أاهك يأدعرأإهىأهمدؼأاههيأاه ملفل أكاه شعللتش ؿأاهركانطأاألدنل أأ ملفل 

أ.(1)كاهحدأشفأاهفمرأاههدشل أههحملؽأا هشل ل أك لرل 

                                                             

أ.(27أنك دكاف أدكرأشدظشلتأاهش هشعأاهشدديأاهفه طلديأفيأهعزلزأاههدشل أاهنعرل )صأ(1)
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أكلطهؽأ أاهعرنل أراألقطلأفيأ هلاأشهعلرؼأةكأكشلأاألةهيأاهمطلع هلا أ هىأاهصعلدأ  أشل
أ.(1)اهدكهيأفلهشصطهحأاه لئدأشؤ  لتأاهش هشعأاهشددي

أ أهمل أاهشدديكفيأهعرلؼأأ ر أنشؤ  لتأاهش هشع أاألحزابأكاهشدظشلتأأ:لمصد أادعل  حرل 
أكاإل أكاال هشل ل  أكاهشمدل  أاالدضشلـأاه لل ل  أكحرل  أاهدكه  أ ف أاهش همه  أكاهدكهل  أاهكطدل  د لدل 

أ.(2)هملأنششلر  أ شهملأإهلملأكاه شلح

أشدظ أهعرؼ أأف أههنلح   أشفأشكلشكف أكا ع  أش شك   أ ف أ نلرة أاهشددي: أاهش هشع لت
اهشؤ  لتأغلرأاهرنحل  أكلهشؤ  لتأاهشحهل أاهش هشعل  أكاهدملنلتأاهعشلهل  أكاهشؤ  لتأاه لرل  أ

لطلهملأكفؽأاهملدكف أكاهشؤ  لتأاهدلدل  أكاهدملنلتأاهشمدل  أكههشهعأنل همبلؿأ فأاهدكه أكهشلرسأدع
أفيأهؤلفرادأ شفأكندكفأش لدلنأأكدعلطلهملأ دشلهملأهمدلـأ هىأاهشدديأاهش هشعأشدظشلتأهعشؿكأ

أكاهطبلب أاهعنلبأهد ـأإضلف أكاهشرضىأكاألطفلؿأاهد ل أر لل أذهؾأ هىأاألش ه أكشفأاهش هشع 
أفيألعشؿأأةهل أشدملأ رآأق ـأكةدلهؾأاهدكه أكةلشد أ هط أ فأنعلدةأاهشدظشلتأةذمأهنمىأةدلأكشف
أكاه لل ل أكاهصحل أكاالقهصلدل أكاال هشل ل أاه ملفل أكاههدشل أاإلد لدل أكاإلغل  أاهر لل أش لؿ

أ.اهشرأةأكحمكؽأاإلد لفأهحمكؽأإضلف أكاهنعرل  أكاهرللضل 

أأنرزةلأشفأ دلدة أهحدللتأهكا اأاهفه طلدل أاألةهل أاهشدظشلتأأفأعؾأكال أاهندىأضعؼ:
أكشركزل أاههدظلشل أاهمللكؿأفيأكضعؼأكاههكائحأدظش األأفيأدا هل أكشعلكؿأكاهشمدل أاههدظلشل 

أكضعؼأاهش هفلدة أكاهفئلتأكاهععنل أاهش هشعل أاهشعلرك أهك ع أ هىأ بلكةأاهدا هل  أاهمللدة
أ.اهكطدل أاههدشكل أاالكهكللتأهنديأكضعؼأاههطك يأاهعشؿأششلر  أكهرا عأاهعفلفل 

أشدمل ألنعضنأأإغبلؽأأكأكشعلرلعملأنراش ملأههدفلذأاالحهبلؿأ رقه أه لةؿألشكفأالأكشل
أذهؾأ فأكفضبلنأأ "اإلرةلبأدنذ"أغرارأ هىأاهششكه أاه ملتأهطهنملأاههيأاهعركطأإهىأنلإلضلف 

أههعشؿأكنلرةأإعكلهل أاهد ـأشصلدرأ هىأاهحصكؿأفيأاهفه طلدل أاه هط أشعأاهشدلف  أهعكؿ
أاههدشكم أدا ؿأاهحملم أاالزشلتأكهزالدأاههعرلعل أاه هط أغللبأظؿأفيأاههحدللتأةذمأكهاهي.
أ.(3)كغلرةلأكفمرأنطله أشفأاهفه طلديأاهش هشع

                                                             

رانع  أدكرأشؤ  لتأاهش هشعأاهشدديأفيأدعرأ ملف أحمكؽأاالد لفأشفأك م أدظرأطهن أاه لشعلتأاهفه طلدل أأ(1)
 .(33فيأشحلفظلتأغزةأ)ص

أ(.128اهفهبلكم أحمكؽأاالد لفأ)صأأ(2)
.أ) هىأهمكلضأشؤ  لهيأكهكرلسأهكاقعأاالحهبلؿ أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأ دهل أ شل أاهفه طلدل  رابأاههدأ(3)

أأاالدهردت(
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أاه لل لتأكادهملدأاال هشل يأهههغللرأكلهد كةأاإلد لفأحمكؽأشدظشلتأناأهمـكأاهذمأفلهعشؿ
أأفأكدر كأ.اإلد لفأحمكؽأ ملف أدعرأضركراتأشفألعهنرأاإلد لفأحمكؽأشعأاهشهعلرض أاهحككشل 

أهحمكؽأاه دكل أكلههملرلرأهمرلرأإصدارأأكأشعلدلنأأإ را نأحككشللنأألدهمدأنللفأدعرأأفأاهش ؤكهلفألهفمـ
أاهه لكبأك دـأاهمطلع ألنررأالأاإلد لفأحمكؽأش لؿأفيأاهعلشه أاه شعللتأهصدرةلأاههيأاإلد لف

أاهش هشرأاههد لؽأاهضركرمأكشفأ اهحككشل أاهشؤ  لتأننعضأاه شعللتأةذمأ بلق أهعكبأاههي
أشدظشلتأه صأالأكةيأكشهرانط  أشهععن أاإلد لفأحمكؽأفمضلللأاهشددي؛أاهش هشعأشدظشلتأنلف

أكحدةلأاإلد لفأحمكؽ أش ؿأشه صص أشدظشلتأاه لح أ هىأكههكا د. أاهنلئ  أحشلل أ شعللت:
أضدأؼاهعدأشحلرن أك شعللتأ (اإللدز)أاهشكه ن أاهشدل  أدمصأشرضأشحلرن أ هىأاهعلشه أكههؾ

أأك رأاهشدظشلتأههؾأفيأاهعلشهكفألككفأكقد.أكغلرةلأكاهشرأةأاهطفؿأحمكؽأحشلل أك شعللتأاهشرأة 
أ.اهععنل أكاألحلل أاهمرلأفيأاهدلسأشعأاههكاصؿأ هىأاإلد لفأحمكؽأ شعللتأشفأقدرة

أاه شعللتأههؾأأ ضل أهدرلبأفيأاهش لةش أاإلد لفأحمكؽأدعطل أ لهؽأ هىألمعأهذاأ
أاههيأاهضركرل أنلهك لئؽأكشدةـأ شهملأكآهللتأاإلد لفأهحمكؽأاهدكهل أاهشكا لؽأفمـأ هىأكش ل دهمـ
أ.(1) شهمـأفيألحهل كدمل

المياـ كاألنشطة التي تقـك بيا مؤسسات المجتمع المدني في اطار سعييا لدعـ كحماية ثانيا: 
 حقكؽ االنساف كنشر الكعي .

أاهش  .1 أههشدهمك أحمكقمـ:همدلـ أاهملدكدل  أشفأحلأل دة أشدظشلتأحمكؽأاالد لفأند ـ ثأهمـك
أأكأنهدظلـأ شهل أاهدفلعأ دمـأ أاهملدكدل  أاهشعكرة لهعرضكفأالدهملكلتأحمكقل أ كا أنهمدلـ
شفأ بلؿأشحلشلفأشهطك لفأههدفلعأ فأضحلللأةذمأاالدهملكلت أكقدأظمرتأفيأفه طلفأ

دل أههكهىأهش لؿأكقطلعأغزةأ لص أةذاأاهدكعأشفأاألدعط أحلثأأداأهـأادعل أ للداتأقلدكأ
أش ؿشمشاهأئلتاهف أحمكقمـ  أ ف أاهدفلع أفي أاهشحلشلفأع  أهدملن  أاههلنع  أاهملدكدل  أاهعللدة :

 ف أكاهعللدةأاهملدكدل أنله لشع أاإل بلشل أكغلرةشل.لاهفه طلدل

أشدظشلتأحمكؽأاالد لفأن بل  أ .2 أهمـك أكةدل أكاههحملؽأفيأادهملكلتأحمكؽأاالد لف: اهرصد
أ أاهرصد أأكهمشل أههؾأأدكار أفي أاههحملؽ أك لدلمشل أاهحمكقل  أاالدهملكلت أكأحداث هكقلئع

أاهبل أاههملرلر أ شؿ أك له مشل أكرفاهه لكزات أاهعلـ أاهرأم أأك لط أفي أكدعرةل أ دمل ملأعزش 
ر لهملأههشدظشلتأاهدكهل أاهشعدل أنمضلللأحمكؽأاالد لفأأكشفأاهشؤ  لتأاههيأا أههش ؤكهلفأكأ

                                                             

 ندأاهنلقي أدكرأشدظشلتأاهش هشعأاهشدديأفيأدعرأ ملف أحمكؽأاإلد لف أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأاهحكارأأ(1)
أ.أ) هىأاالدهردت(.اهشهشدف
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هحمكؽأاالد لفأحلثأهاأشكهبأأاألكركشهك طيهشلرسأةذمأاألدعط أفيأفه طلفأاهشرصدأ
إقهلشيأأفيأاألراضيأاهفه طلدل أاهضف أاهغرنل أكقطلعأغزة أككذهؾأشفكضل أاألشـأاهشهحدةأ

هحمكؽأاالد لفأككذهؾأشركزأاهشلزافأهحمكؽأاالد لفأأاه لشل أهحمكؽأاالد لفأكشركزأحشلل 
 كغلرةلأشفأاهشؤ  لتأكاهشراكزأاههيأهعدىأنحمكؽأاالد لف.

أكهدكرأحكؿأه .3 أكاال هشل ل : أكاالقهصلدل  أكاهشددل  أنلهحمكؽأاه لل ل  أك يأاهشكاطدلف دشل 
أ أاالد لفأفيأفه طلفأفي أهك ملتأشدظشلتأاهدفلعأ فأحمكؽ أاهحمكقيأإةذا طلرأدكرةل

أشدظشلتأحمكؽأد لفأكاهد كمأهحشلل أكصللد أحمكؽأاال أاهمدؼأهههميأغلهنل  كحكؿأةذا
أشعظـاإل أاهمدؼأحلثأهعشؿأ هىأدعرأأد لفأكفيأفه طلفأهمـك شؤ  لتأاهش هشعأنمذا

أكأحمكقللفأد لفأ فأطرلؽأدكراتأهدرلنل ألههملةلأإشلأطبلبأ لشعلتأاههك ل أنحمكؽأاإل
 .أأكأا بلشللفأكشهطك لف

أحلثأه هصأنعضأأ .4 أاالد لف: أنحمكؽ ألهعهؽ أفلشل أكاألنحلث أاهشعهكشلتأكاههملرلر هك لؽ
أهك لؽأاهش أ كا أشدظشلتأدكهل أشدظشلتأحمكؽأاالد لفأنشمش  أاهصلدرة عهكشلتأكاههملرلر

أاهدكرأ أنش ؿأةذا أأكأشدظشلتأشحهل أكشفأاهشدظشلتأاههيأهمـك أاهشهحدة ذاتأصه أكلألشـ
شركزأدرا لتأاههدشل أككذهؾأشركزأاهشلزافأهحمكؽأاإلد لفأككذهؾأشؤ   أاهضشلرأهحمكؽأ

 االد لف.

يأش لؿأحمكؽأاالد لف:أكله ـأةذاأهك لؽأركانطأاههعلكفأكاههد لؽأشعأاهملئلتأاهفل ه أف .5
أشؤ  لتأ أشعظـ أأف أد د أحلث أحكها أاالد لف أحمكؽ أشدظشلت أشف أ دد أنلههمل  اهدكر
اهش هشعأاهشدديأههعلنؾأكههكل ؼأشعأنعضملأاهنعضأكةدلؾأهد لؽأشعأاهشؤ  لتأاهفل ه أ

 فيأش لؿأحمكؽأاالد لفأ كا أ هىأاهش هكلأاهشحهىأأكأاهدكهي.

 فأكاههركلجأهمل.أهعزلزأ ملف أحمكؽأاالد ل .6

اهشطلهن أنهحملؽأاالد  لـأكاههكافؽأنلفأاههعرلعأاهفه طلديأكاهشكا لؽأاهدكهل :أحلثأل عىأ .7
أاههيأالأ ك لرأشفأاهشدظشلتأاه لص أنحمكؽأاالد لفأإهىأهغللرأاهندل أاههعرلعل أاهشحهل 

 ههفؽأشعأاهد هكرأكاهشكا لؽأاهدكهل أهحمكؽأاالد لف.

أ

أ
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 مظالـ ) الييئة المستقمة لحقكؽ االنساف(الفرع الثاني: ديكاف ال

أاهملئ )أاإلد لفأهحمكؽأاهش همه أاهملئ أدعئتأيأ أنمراروأ( أاهراحؿأاهرئلسأ فأصلدرأشر ـك/
أاهفه طلدل أاهكقلئعأفيأالحملنأأاإلدعل أقرارأدعرأكقدأـ 30/9/1993أنهلرلخأاهلل أرحشاأ رفلتألل ر

أ.(1)(اهفه طلدل أاهكطدل أهه هط أاهر شل أاه رلدة)

أ"اههلهيأاهدحكأ هىأاهملئ أكش ؤكهللتأشملـأهحددتأاهمرارأنشك بكأ أهكافرأكضشلفأشهلنع :
أ شؿأكفيأاهفه طلدل  أكاألدظش أكاههعرلعلتأاهمكادلفأش ههؼأفيأاإلد لفأحمكؽأصللد أشهطهنلت
أراهمراأكهرؾ".أأاهفه طلدل أاههحرلرأكشدظش أفه طلفأدكه أفيأكاهشؤ  لتأكاأل مزةأاهدكائرأش ههؼ
أكفعلهلهمل.أا همبلهملألضشفأنشلأاأل ل يأدظلشملأكضعأشمش أههملئ 

أهحمكؽأش همه أةلئ أنملدكفأهدعا:أ"أأفأ هىشعأاهعهـأأفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأدصأ
أاه هط أرئلسأشفأهكؿأهملرلرةلأكهمدـأكا هصلصمل أكشملشملأهعكلهملأاهملدكفأكلحددأاإلد لف 
صدارأإقرارأ دـأشفأكنلهرغـ أ(2)."فه طلدياهأاههعرلعيأكاهش هسأاهكطدل   أحهىأاهشذككرأاهملدكفأكا 
أقلدكفأإقرارأهحلفأأ بلمأاهشذككرأاهشر ـكأإهىأا هدلدانأأكاضح أكنعكؿأهعشؿ أاهملئ إالأأفأأاههحظ  
أاهملئ .

أاهشكاطفأنحمكؽأهعدىأاههيأاهفه طلدل أاهكطدل أاهملئ أةيأاإلد لفأهحمكؽأاهش همه أكاهملئ 
أهحمكؽأاهكطدل أههملئلتأاهدكهل أاههد لمل أاهه د أفيأاهكلشه أنلهعضكل أههشهعأكةيأاهفه طلدي 

أ ـ1994أ لـأندال أفيأدعلطلهملأهشلرسأاهملئ أندأتأكقدأ (ICC)أاهشهحدةأهؤلشـأاههلنع أاإلد لف
أ.أهها ل ملأاألكؿأكاهشحرؾأاهفكرةأصلحن أ عراكم أحدلفأاهدكهكرةأاألكؿأاهعلـأشفكضملأككلف

أهكافرأكضشلفأنشهلنع أههشظلهـ أكدلكافوأأاإلد لفأهحمكؽأاهكطدل أاهملئ أنصفهمل أاهملئ أهمـككأ
أش ههؼأ شؿأكفيأاهفه طلدل  أكاههعرلعلتأاهمكادلفأش ههؼأفيأاإلد لفأحمكؽأصللد أشهطهنلت
أهلعشؿأاهملئ أ شؿأدطلؽأكله عأاهفه طلدل  أاهكطدل أاه هط أفيأكاهشؤ  لتأكاأل مزةأاهدكائر
أ:شعأاههعلشؿ

 اإلد لف.أحمكؽأادهملكلتأقضلللرصدأكهك لؽأ .1

أ هىأهمعأكاههيأاإلد لف أنحمكؽأاهشهش ه أاالدهملكلتأنعافأاهشكاطدكفألمدشملأاههيأاهعكلكل .2
 اههدفلذل .أاه هط أقنؿأشفأاهشكاطف

                                                             

أأ(.شكقعأاهشمهفيأ) هىأاالدهردتأ اهفه طلدل  أاهكقلئعأـ1994(أه د أ59قرارأرقـأ)أأ(1)
 .كهعدلبلهاأـ2003(أشفأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأه د أ31را عأاهشلدةأ)أ(2)
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 اههد ؿأاهمضلئي. .3

أاه لص أاهدكهل أههشعلللرأشكا شهملأكشدلأاهكطدل  أكاه لل لتأاههعرلعلتأ هىأاهرقلن  .4
 .اإلد لفأنحمكؽ

أاهملشيأاهد لجأشفأ ز نأأاه ملف أههؾأههصنحأكاههدرلب أنلههك ل أاإلد لفأحمكؽأ ملف أدعرأ .5
أ.(1)اال هشرارأ هىأكقلدرأكفؤأك شؿأفل ه أنراشجأنكا ط أكذهؾأاهفه طلدل  أهه ملف 

أاه أهمل أككذهؾ أكاهحرللت  أنلهحمكؽ أاهشهعهم  أاهه لكزات أشراقن  أهمل ألحؽ أفلهملئ  حؽأكنلههلهي
نلالدهملؿأكاهشعللد أكاهزللرةأألل أأشلكفأهههلمفأشفأ دـأك كدأأمأادهملؾأهحمكؽأاالد لف أكهملأاهحؽأ

أ أاهعبلق  أذات أاه ملت أش لطن  أأهبل هف لرفي أ هىأه لؤالت  ف أكههزكلدةلأأكاهحصكؿ إ لنلت
أنلهشعهكشلتأاهبلزش .

 الفرع الثالث: اإلعالـ
أح أاالهصلؿ أك لئؿ أأحد أةك أندأتاإل بلـ أكأألث أاهمدـ  أشدذ أاإل بلـ أههه صأ شهل  كلدت

 شهل أاإل بلـأفيأاهش هشعلتأاهندائل أفيأ"اهشراقب"أذهؾأاهع صأاهذمأكلفألدذرأ علرهاأنمربأ
أ كسأ أأك أاهد لف.. أأك أاهدفلر.. أأك أاهطنكؿ.. أ ف أ نلرة أاالهصلؿ أك لئؿ أككلدت أاه طر  كقكع

أ أدهل   أ دلدة أك لئؿ أظمرت أاإل بلـ أ شهل  أكنهطكر أاهش هشعلت اهضك .. أح ـ كاههطكرأأهكنر
رأاالهصلؿأاهبل هكي أكفيأشراحؿأشههلهل أهطكرتأ شهل أاالهصلؿأن ر  أكأظمكأأاههكدكهك يأاهملئؿ 

شذةه أحهىأقضتأاألقشلرأاهصدل ل أ هىأنعدأاهش لف أنحلثأأصنحأاهعلهـأكهاأقرل أصغلرةأكهذاأ
أ.(2)دل أصنحتأاهشكادأاإل بلشل أذاتأأةشل أكنرلأفيأاهش هشعلتأاإلد ل

أطنلع أهعكسأاههيأاهشرآةأ فأ نلرةأألداأاإلد لفأحمكؽأأنرزأشفأاإل بلـأفيأاهحؽأكلعهنر
أكشفأكحهىأكشصلهحاأكاه لةلهاأهطكرمأكدر  أاهملئـأاهدظلـ أآهل ألكفرأةكأأ رلأ م أشهطهنلها 
أهحمكؽأاهدكهل أاالهفلقللتأفيأ هلملأاهشدصكصأاهحمكؽأش ههؼأهدفلذأكهضشفأهراقبأ دلدة

أاهعفلفل أكهعزلزأاهعلش  أاإل را اتأهرصدأاهدلشمراطل  أاهحللةأفيأههشعلرك أكك له أد لف اإل
أكاهش ل ه  أأفأاإلأكشل  أدصتأكقلكدأهضكانطأإ ضل األهـزأششلأحدلفأذكأ لؼأ فأ نلرة بلـ

                                                             

أ.أ) هىأاالدهردت(.ههملئ أاهش همه أهحمكؽأاالد لفأاهشكقعأاهر شيأ(1)
أ(.16اهصلرفي أاإل بلـأ)صأأ(2)
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أأهـأدكهل أصككؾأ هلمل أاهعلهشل أاهحربأنعدأ كلأاهراةفأنشفمكشاأاإل بلـأفيأاهحؽألظمرأ دة
أ.أ(1)اه لدل 

أكاههعنلرأاهرأمأنحرل أاههشهعأحؽأع صأهكؿ:أ“اإلد لفأهحمكؽأاهعلهشيأاإل بلفأكقدأدصأ
 أفحرل أاهرأمأشكفكه أهؤلفرادأنعرطأ دـأ(2)شضللم "أدكفأاآلرا أا هدلؽأفيأحرلهاأاهحؽأةذاأكلعشؿ

هدظلـأإ بلهملأنلهدظلـأاهعلـأ كا أفيأاهحلضرأأكأاهش همنؿ أكشعأذهؾأل بأ دـأاههك عأفيأشعدىأا
 هىأأكاه لل ل أاهشددل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدكقدأدصأ أ(3)اهعلـأنمصدأهمللدأحرل أاألفراد

أ أاههشلسأش ههؼأضركبأأةذاأكلعشؿأ (4)اههعنلرأحرل أفيأحؽأإد لفأهكؿأف أفي أحرلها اهحؽ
أ كا أ هىأعكؿأشكهكأ أا هنلرأههحدكد  أإهىأآ رلفأدكدشل أكدمهمل بأأكأاهشعهكشلتأكاألفكلرأكههململ

كل ههنعأششلر  أةذمأاهحمكؽأكا نلتأكش ؤكهللتأقلهبأفديأأكأك له أأ رلأل هلرةل أشطنكعأأكأفيأ
 لص أك هىأذهؾأل كزأا ضل ملأهنعضأاهملكدأكهكفأنعرلط أأفأهككفأشحددةأندصأقلدكفأكأفأ
أأكأ أاهعلـ أاهدظلـ أاهمكشيأأك أاألشف أهحشلل  أ  أ شعهمـ أاآل رلفأأك أحمكؽ أالحهراـ أ هككفأضركرل 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.(5)اهصح أاهعلش  أأكأاآلدابأاهعلش 

أأركلفأشفأأ ل للنأأركدلنأأهعدأاههيأاهرأمأحرل أركافدأأحدأهعكؿأاإل بلـأحرل أأفأا هنلرأك هى
أشفأهاأهشلأاإلد لف أحمكؽأش لؿأفيأرللدمأندكرأاإل بلـألمـكأأفأل هد يأفذهؾأاإلد لف أحمكؽ
أاهعلـأاهرأمأكهعكلؿأكندل أكلف  أاهحمكؽأنلفأاههرانطأكهاكلدأكهعزلزةل أاإلد لفأحمكؽأد ـأفيأدكر
أحمكؽأنشنلدئأكاههعرلؼأاهمضللل أكا  لرةأاهشعهكشلتأهكفلرأ هىأقدرهاأفيأككذهؾأاهرقلني أكدكرم

أ. ملفهملأكدعرأحشللهمل أكآهللتأاإلد لف 

أنحمكؽأاهك يأهعزلزأدحكأفل بلنأأانأدكرأألؤدمأأفأعاداأشفأإ بلـأك كدأ فأاهحدلثألشكفأكال
أاهشكهفلفأك شؿأهعشهمل أاهشدظش أاهملدكدل أاهضكانطأهحكشملأدلشمراطل  أنلئ أك كدأدكفأشفأاإلد لف
أههعشؿأهئل بلشللفأاهشكاهل أاهظركؼألكفرأنشلأه لكزةل أ دـأهضشفأاههيأاهشحدداتأككضعأنإدفلذةل 

أ.همـأاهفٌعله أهحشلل اأكهكفلرأحمكقمـ أادهملؾأ فأكنعلدانأأحرل  أنكؿ

                                                             

أاهفلقأ(1) أكضشلدلتأهدفلذ أاال بلـ أفي أاهحؽ أ لؿأاهطلهني  أشركز أشكقع أ هى أشدعكر أشملؿ أاالد لف  للتأحمكؽ
أ) هىأاالدهردت(.اهنحثأاهعهشي.أ

أ.ـ1948هعلـأأشفأاال بلفأاهعلهشيأههحمكؽأاالد لفأ(19را عأاهشلدةأ)أ(2)
 (.141شهك ل  أاهحرللتأاهعلش أ)صأأ(3)
أ.ـ1966(أاشفأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أه د أ19را عأاهشلدةأ)أ(4)
أ(182 183غلزمأصنلرلديأحمكؽأاالد لفأكحرنلهاأاأل ل ل )صأ(5)
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أههفردأنلهد ن أاإل بلـأك لئؿأكهعكؿأكشل أشعهكشلتأههميأشصدرأشدملأاهنصرل أك صكصلنأ 
أاإل بلـأك لئؿأنذهؾأكه لةـأألضلن أك لر ملأكشحلطا أنلئهاأفيأاه لئدةأكاهملـأاه هكؾأشفأكدشلذج

أاآل رلفأشعأ بلقهاأفيأأكأكفردأه صاأكلدتأ كا أ هككاأكأدشلطأكهطهعلهاأاهطفؿأذةفأهعكلؿأفي
أنشلأاالقهدا ألهـأحلدشلأفعهيأأ رأذاتأهصنحأأحللدلنأأكاهكنلرأهؤلطفلؿأاهههفزلكفألمدشملأاههيأاهشكادأفإف

أأكأش ل دانأأ لشبلنأأهككفأكذهؾأاإل بلـأك لئؿأفإفأ ـأكشفأ كرشكزأكقلـأع صللتأشفأههضشدا
أاهكا عأالدهعلرةلأكدظرانأأكههمدا أكهدعرمأهمدشاأشلأدك ل أح بأاإلد لفأحمكؽأ هىأهههرنل أ لئملنأ

أ هىأاأل رأأكنرأهشهؾأاإل بلـأك لئؿأفإفأاهشرئيأأ رةلأكه ر  أشعملأكاهشنلعرأاهلكشيأكهههعلشؿ
أكنصكرةأاإلد لفأحمكؽأ هىأهههرنل أرئلسأكشصدرأنل هحضلرةلألهـزأششلأكاه هككللتأاألذةلف
أ.(1)اإلد لفأحمكؽأ هىأاههرنل أشصلدرأنلقيأشعأهد  ـ

أشدملأنمل أاهك يأكهدشل أاإلد لفأحمكؽأ ملف أهعزلزأفيأهئل بلـأ دلدةأرئل ل أأدكارأدكهك 
عل  أاإلد لدل  أنلهحمكؽأاههعرلؼأش ؤكهل  أش ؤكهل أككذهؾأنمل أكاههش ؾأاحهراشملأ ملف أكا 
أا ه داـأفيأاههع ؼأ دـأإهىأاههدنلاأش ؤكهل أكألضلنأأاهشدهمص  أنلهحمكؽأاهشطلهن أ هىأاههحرلض

أ. شل  أأكأكلف أفردانأأهآل ر أاإلد لدل أاهحمكؽأاحهراـأ هىأاههرنل أش ؤكهل أإهىأإضلف نأأ اهحؽ

أاهشدديأاهش هشعأشدظشلتأا هدملضأاإلد لفأحمكؽأ ملف أدعرأفيأاإل بلـأد لحأكلهطهب
أحكؿأاهشعهكشلتأكهصحلحأنلهشعهكشلتأاإل بلـأكهزكلدأاهحمكقل  أاههدشل أفيأاهفل ه أههشعلرك 
أكذكمأكاهشرأة أاهطفؿ أحمكؽأ فأكاهشه صص أاهدك ل أاهنراشجأإ دادأككذهؾأش لرة اهأاهمضللل

قلش أاهشحهل  أاهصحلف أفيأحمكقل أصفحلتأه صلصأفيأكاههك عأاه لص  أاالحهلل لت أكرشأكا 
ألحهـأذهؾأفإفأاإلد لف أحمكؽأش لؿأفيأاإل بلشيأنلهعشؿأاهدمكضأأ ؿأكشفأ دكرل أحمكقل أ شؿ
أفلملأكاهعلشهلفأاإل بلشل أههشؤ  لتأاهشكاهل أاهظركؼأههكفلرأ دللن أهعشؿ اأضركرةأاه شلعأ هى
أحمكؽأحشلل أشفألهشكدكاأحهىأكاههعنلر أاهرأمأحرل أفيأحممـأادهملؾأ فأكنعلدانأأحرل  أنكؿأههعشؿ

أإهىأاهكصكؿأفيأحممـأهكفله أاهبلزش أاهملدكدل أاهحشلل أهكفلرألهطهبأكذهؾأ دمل أكاهدفلعأاإلد لف
أنششلر  أاه لص أاأل بلقل أاهعرؼأشكا لؽأكضعأككذهؾأ رلهمل أ هىأكاهحفلظأشعهكشلهمـ أشصلدر
أ.(2)اهشمدل أششلر همـأفيأاهذاهل أههرقلن أاه هنل أاآل لرأله دنكاأحهىأ شهمـ 

أاال هشل ي أاههكاصؿ أك لئؿ أك لص  أاهحدل   أاال بلـ أك لئؿ أأف أاهشعركؼ أكادهعلرأ كشف
دشلأهدلأاألفرادهلسأفمطأأ لصل أاهنثأاهشنلعركهكفرأ أ اال بلـأاالهكهركدي  أكؿأهدلأاهفضلئللتأكا 

                                                             

 .(259 258اهدلشمراطل أكحمكؽأاالد لفأ)صأ اهشصرمأ(1)
أأ) هىأاالدهردت(.أح كد  أاإل بلـأكحمكؽأاالد لف أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأاهعرنيأاه دلد.أ(2)
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اههيأأد لفذهؾأكلفأهملأدكرأنلرزأفيأإ لرةأقضلللأههرأمأاهعلـ أكقضلللأههعهؽأنلدهملكلتأحمكؽأاإل
ةأاهكاقعأنعدأكفضحملأههعلش أششلأاضطرأنعضأاهحككشلتأإهىأش لرا أهشلر ملأأ مزةأإدفلذأاهملدكف

أ(1) مها.عفتأأشلـأشكاأفأض

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

                                                             

 .(8 راج أآهللتأشراقن أحمكؽأاالد لف)صأ(1)
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 الخاتمة
أةندًأ أكاهذم أكدقلؽ  أةلـ أشكضكع أإهى أاهدرا   أةذم أفي أاهنلح   أا هحملقلتأأؼىأهعرضت أدرا   إهى

كهنعلتأادضشلـأفه طلفأههعمدلفأاهدكهللفأهحمكؽأاإلد لف أكقدأ هصتأاهنلح  أإهىأش شك  أشفأ
أاهدهلئجأكاههكصللت:

 :النتائج :أكالن 
أاأل ل ي .1 أاهملدكف أكندكدأإف أأحكلـ أشع أنعشكشا أكشهكافملن أشد  شلن اهعمدلفأأاهفه طلديأ ل 

أفردأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديأنلنلنأش همبلنأشفأأنكاناأأكردأحلثأأاهدكهللفأهحمكؽأاإلد لف 
أ.فلاأاهعدلدأشفأحمكؽأاإلد لفأكاهحرللتأاهعلش 

شلد أأ ل ل أكةلش أإفأهضشلفأاهحمكؽأكاهحرللتأفيأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلديألعهنرأض .2
هد هكرل أاأل رل أكنلههلهيأههدصكصأاقكةأشلأأ هلملهحمكؽأاالد لفأكحرللها أككداأأضفىأ

كؿأهعرلعألهعلرضأشعأشلأكردأشفأحمكؽأفيأاهملدكفأاأل ل يألعهنرأغلرأد هكرمأكل بأ
 إهغلؤم.

ط أالألك دأفيأاهدظلـأاهملدكديأاهفه طلديأأمأدصأد هكرمأأكأهعرلعأقلدكديألحددأاه ه .3
أنلفأهههعرلعلتأ أشكلدهمل أأكألحدد أاههصدلؽأ هىأاهشعلةداتأاهدكهل  أنلههكقلعأأك اهش هص 

 اهدا هل .
أاههعرلعلتأ .4 أفي أاهدكهل  أاهشعلةدات أكدعر أدشج أآهل  أ هى أاهفه طلدي أاهملدكف ألدص هـ

 اهدا هل .
كهللفأاه لص أنلهعمدلفأاهدأدكرل اهكهل أأكأاألهـأهمدـأدكه أفه طلفأ هىأهمدلـأأل أهملرلرأ .5

 .هحمكؽأاالد لف
أفأاهه لفأاهش هص أنلهرقلن أ هىأهطنلؽأندكدأاهعمدلفأاهدكهللف أهه ـأنلهضعؼ أككفأأفأ .6

قراراهملأغلرأشهزش أكها ذأعكؿأاههكصل أفمطأكلمهصرأدكرةلأ هىأاآل لرأاألدنل  أكالأهشهؾأ
أ هىأاهدكؿ أكفرضأهكصللهمل أشفأهدفلذأقراراهمل أاههيأهشكدمل أاههدفلذل  األطراؼأأاهصبلحل 

 اهش لهف أألحكلـأاهعمدلف.
آهل أهمدلـأاههملرلرأالأهعهنرأآهل أكلفل أهحشؿأاهدكؿأاألطراؼأ هىأاهكفل أنلههزاشلهملأاههعلقدل أ .7

أاههمإ أهرفع أضشلدلت ألك د أال أاألطراؼأاهبلزش أرلرلذ أاهدكؿ أشف أضعؼأ  أإهى نلإلضلف 
أافأهكصللتأاهه لفأاهشعدل أنع أككشل أهههملرلرأالأهه ـأشصداقل أاهدكؿأاألطراؼ  دأدظرةل
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نلإلهزاـأكهلسأهملأصبلحل أاههد ؿأاهفكرمأهكقؼأادهملكلتأحمكؽأاالد لفأاهكاردأذكرةلأفيأ
 اهعمدلف.

أكاإلعراؼأ هىأحشلل أ .8 أفيأاهرقلن  أك لدة أةلش  أآهل  أهعهنر أاهدكؿ  أنلف أاهعكلكلأفلشل آهل 
شفأاهدكه أاهعلكل أأحمكؽأاإلد لف أهكفأإ شلؿأةذمأاالهفلقل ألهطهبأصدكرأإ بلفأصرلح

 كاهشعهكىأضدةل أكةذاأ عهملأشرةكد أنإرادةأاهدكؿأاهشعدل .
إ شلؿأاهعكلكلأاهشمدش أشفأاألفرادألهطهبأقنكؿأاهدكؿأألطراؼأاهشعدل أنل هصلصأاهه د أ .9

أن أإشل أاهعكلكل  أةذم أكدظر أأكأإنههمي أاآلهل   أةذم أهدصأ هى أاههي أاهشلدة أقنكؿ  بلف
أاهشهحؽ أههنركهكككؿ أاهدكؿأأنلالدضشلـ أه هطلع أا هللرل   أآهل  أأدمل ألعدي أششل نلالهفلقل  

أاالدضشلـأ أنعدـ أأك أا هصلصأاهه د  أنمنكؿ أإ بلف أإصدار أ دـ أشفأ بلؿ اههمربأشدمل
 ههنركهكككؿأاهشهحؽأاهشدظـأال هصلصأاهه د أنمنكؿأاهعكلكلأاهفردل .

أاهشهحؽ .10 أاال هللرم أاهنركهكككؿ أفي أاهكاردة أكاههحملؽ أاههحرم أآهل  أاهدكهيأأإ شلؿ نلهعمد
اه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل أحكؿأادهملكلتأاهدكؿأاألطراؼأألمأشفأ
أشلأ أفإف أنلههحرم أاهه د  أقللـ أحلؿ أكفي أاهدكؿ  أنشكافم  أشرةكف أاهعمد أفي أاهكاردة اهحمكؽ

دشلأهاأقلش أأدنل أفمط. أكا   هصدرمأشفأقراراتأكهكصللتأهككفأغلرأشهـز

 :التكصيات ثانيان:
 دكصيأاهشعرعأاهفه طلديأنضركرةأكفله أاهحؽأفيأاهحللةأنل هنلرمأأةـأاهحمكؽأاأل ل ل . .1
أهحدلدأ .2 أفلا ألهـ أشكحد  أ مكنلتأفه طلدي أقلدكف أنإصدار أاهفه طلدي أاهشعرع أقللـ ضركرة

أاهش هشعأ أ هى أ طكرة أكاألك ر أاه  لش  أنله رائـ أنلإل داـ أاهشعلقبأ هلمل أاه رائـ كحصر
أاهفه طلدي.

أقلل .3 أأـضركرة أاهفه طلدي أ هىأناهشعرع أكاههصدلؽ أنلههكقلع أاهش هص  أاه هط  هحدلد
أحهىأ أاال هصلصأنلههصدلؽ  أصلحن  أاههعرلعل  أاه هط  أهككف أكأف أاهدكهل   اهشعلةدات

 لككفأةدلؾأرقلن أنرهشلدل أفعله أ هىأأ شلؿأاه هط أاههدفلذل .
أ .4 أقللـ أنرأاهشعضركرة أاهشعلةداتأاهدكهل  أشرهن  أاهفه طلديأنهحدلد أاههعرلعع تأاهدا هل أللف

أاهشمصكدأ أ هىأدحكأغلر أهف لرةل أاهضشدل أحهىأالألهـ نعكؿأصرلحأكالألكهفيأنلإلعلرة
 شدمل.
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أ .5 أقللـ أضركرة أاهفه طلدي أاههعرلعلتأناهشعرع أفي أاهدكهل  أاهشعلةدات أهدشج أآهل  هحدلد
 فأاهش هسأاههعرلعي. اهدا هل  أكدرلأنافألككفأاهدشجأنملدكفأصلدرأ

أفيأاهشعرعأاهعأ هى .6 أكدعرةل أاهشعلةداتأاهدكهل   أشع أاههعرلعلتأاهدا هل  شؿأ هىأشكا ش 
اه رلدةأاهر شل أهكيأهصنحأدلفذةأنحؽأاألفراد أكشفأاهششكفأهطنلمملأأشلـأاهملضيأاهمضل أ

 اهفه طلدي.
أشفأ .7 أاهعكلكل أنههمي أكاه لص  أاههملرلر  أندظر أاه لص  أاهشعلةدات أه لف أ هطلت هك لع

أش أكا هنلر أكألفراد  أشهزش أاهدكؿ أقراراتأكهكصللتأكشبلحظلتأ هلشل  أشف أ دمل ألصدر ل
 ههدكؿأاألطراؼأاهشعدل .

أاه لصأ .8 أكاه ملفل  أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أنلهحمكؽ أاهشعدل  أا هصلصأاهه د  ألككف أف
 نلههحرمأكاههحملؽأشفأاال هصلصلتأاالهزاشل أكهلسأا هللرل .

أه .9 أاهدكهل  أنآهللتأاهحشلل  أنلههك ل  أاالةهشلـ أاههعهلـأزللدة أشدلةج حمكؽأاالد لفأشفأ بلؿ/
 كاهنراشجأاإل بلشل أكا هشلدأ ط أكطدل أنذهؾ.
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 المراجعالمصادر ك 
 القرآف الكريـ

 أكالن: الكت  العربية:

هدكهل  أدكرأاهمضل أفيأشكا ش أاههعرلعلتأشعأاالهفلقللتأا(.أشلرسأ30 أـ2015األعمر أأحشدأ)
 أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأاهشفكرةأ(56/2014قرا أةأفيأحكـأشحكش أاهدمضأاهفه طلدل أرقـ)

أاهملدكدل  أاالطبل. أهلرلخ أأ18ع أاهشكقعأـ 2017شلرس :-http://www.legal
agenda.com/article.php?id=1050أأ

اهك لزأفيأاهملدكفأاهد هكرم أاهشنلدئأاهعلش أههملدكفأاهد هكرمأكاهدظلـأ(.أـ2004شحشد.أ)أأنكأزلد 
أ)د.ط(أاهملةرة:أ)د.ف(.أاهد هكرمأاهشصرم.

أ) ألحلى. أ شراف أش لشح  أـ2017أنك أاههعرلعأ(. أفي أنلهشعلةداتأاهدكهل  أهبلههزاـ أاهملدكدي اههدظلـ
أ)أاهفه طلدي  أاإل بلشل . أنلهعرلع  أشملرد  أاه لشع أدرا   أشدعكرة(. أغلر أشل  هلر ر له 

أاإل بلشل أنغزة.أفه طلف.

.أغزة:أ5طأقلدكفأحمكؽأاإلد لفأكاهملدكفأاهدكهيأاإلد لدي.(.أأـ2012أنكأاهدصر أ ندأاهرحشف.أ)
أشكهن أاهمدس.

أ)د.ط(.أاإل كددرل :أشدعاةأاهشعلرؼ.أاهملدكفأاهدكهيأاهعلـ.أنكأةلؼ أ هيأصلدؽ.أ)د.ت(.أ

أ)د.ط(.أاهملةرة:أدارأاهدمض أاهعرنل .أاهدظـأاه لل ل .(.أـ1986ندكم أ ركت.أ)

 أاهك لئؽأاهعلهشل أحمكؽأاالد لف(.أـ1989ن لكدي أعرلؼ أكاهدقلؽ أشحشد أككزلر أ ندأاهعظلـ.أ)
أ.أنلركت:أدارأاهعهـأههشبلللف.1كاإلقهلشل  أاهش هدأاألكؿ.أط

 أدرا لتأحكؿأحمكؽأاالد لف(.أـ1989ن لكدي أعرلؼ أكاهدقلؽ أشحشد أككزلر أ ندأاهعظلـ.أ)
أ.أنلركت:أدارأاهعهـأههشبلللف.1اهك لئؽأاهعلهشل أكاإلقهلشل .أاهش هدأاه لدي.أط

 أدرا لتأهطنلمل أحمكؽأاالد لف(.أـ1989ن لكدي أعرلؼ أكاهدقلؽ أشحشد أككزلر أ ندأاهعظلـ.أ)
أ.أنلركت:أدارأاهعهـأههشبلللف.1 فأاهعلهـأاهعرني أاهش هدأاه لهث.أط

أ)ن  أعرلؼ. أشحشكد أـ2003لكدي  أاالد لف(. أنحمكؽ أاهشعدل  أاهدكهل  أاهعلهشل  أاهك لئؽ أاهك لئؽ  
أ.أاهملةرة:أدارأاهعركؽ.1اهش هدأاألكؿ.أط

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1050
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1050
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1050
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أ) أنل ـ. أـ2013نعدلؽ  أاهد هكرم(. أكاهملدكف أاه لل ل  أاهدظـ أطشحلضراتأفي أشكهن أ2. أغزة: .
أاهطلهبأاه لشعي.

أ) أأدكر. أكائؿ أـ2004نددؽ  أا(. أاالد لفاههدظلـ أهحمكؽ أاهفكرأهدكهي أدار أاإل كددرل : أ)د.ط(. .
أاه لشعي.

درا  أشملرد .أ مكن أاإل داـأفيأاههعرلعأاهفه طلديأكاهملدكفأاهشملرف.أ.أ(2016).أاهملضي أهلشر
أ)ر له أدكهكرامأغلرأشدعكرة(.أ لشع أ لفأعشسأنلهملةرة.أ شمكرل أشصرأاهعرنل .

أ.أغزة:أشكهن أآفلؽ.2.أط أهاصلبلأكشكلفح اه رلش(.أأـ2011 رادة أ ندأاهملدر.أ)

(.أاه هط أاهمضلئل أفيأإطلرأاهفصؿأاهشهكازفأهه هطلتأفيأـ2007حرب أ ملد أكأنكدل  أأحشد.أ)
أاهدظلـأاه لل يأاهفه طلدي.أاالئهبلؼأشفأأ ؿأاهدزاة أ"أشلف".

أ) أد رلف. أـ2014ح كد   أاالد لف (. أكحمكؽ أاأاإل بلـ أاهعرني أشكقع أ هى أشدعكر ه دلد.أشملؿ
أأhttps://www.alaraby.co.uk/opinion:اهشكقعأـ 2017لكدلكأأ80أ:هلرلخأاالطبلع

أ) أشحشد. أـ2011اهحهني  أاهعلـ(. أاهم ـ أاهعمكنلت  أقلدكف أطعرح أههدعرأ3. أاه ملف  أدار أ)د.ـ( .
أكاههكزلع.

أكاه لل ل . أاهشددل  أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أاههصدلملتأ هىأاهعمد أاالطبلعأهلرلخأ رلط  أ11:
أأ ـ2017أأغ طس أشكقع أاه لشيشكهب :أاهشفكض

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspxأأ

أاهشددل أ أاه لصأنلهحمكؽ أاهدكهي أنلهعمد أاهشهحؽ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أ هى أاههصدلملت  رلط 
أاالطبلعأهلرلخأكاه لل ل  أأ ـ2017أأغ طسأ11: أشكقع أاه لشيشكهب :أاهشفكض

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspxأ

أاههصدلملتأ هى أهلرلخأكاه ملفل  أكاال هشل ل أاالقهصلدل أنلهحمكؽأاه لصأاهدكهيأاهعمدأ رلط 
أاالطبلع أأ ـ2017أأغ طسأ11: أشكقع أاشكهب :أه لشياهشفكض

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspxأأ

أاالقهصلدل أ أنلهحمكؽ أاه لص أنلهعمد أاهشهحؽ أاال هللرم أاهنركهكككؿ أ هى أاههصدلملت  رلط 
:أاهشفكضأاه لشيشكهبأشكقعأأ ـ2017أأغ طسأ11:أالطبلعاأهلرلخأ أكاه ملفل  كاال هشل ل

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspxأأ

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/12/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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أ) أ ركن . أـ2010اه زر ي  أاإلد لف.(. أهحمكؽ أاهدكهي أدار1طأاهملدكف أ شلف: أههدعرأأ. اه ملف 
أكاههكزلع.

أ) أاهكرلـأ كض. أ ند أـ2013 هلف   أ)(. أدارأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لف. أاإل كددرل : د.ط(.
أاه لشع أاه دلدة.

اههدظلـأاهد هكرمأفيأفه طلف أدرا  أهشملدل أهغلللتأاقهراحأاهدصكصأ(.أـ2015 ضر أشحشد.أ)
أد  أفي أاهمضلئل  أكاه هط  أكاهحرللت أههحمكؽ أاهشمنؿاهدلظش  أفه طلف أدكه  أاهشركزأهكر .

أاهفه طلديأال همبلؿأاهشحلشلةأكاهمضل أ"ش لكاة".أاهنلرةأكغزة.أ

(.أاهك لطأفيأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـ أاه لهث أحمكؽأاإلد لف.أـ1997 ضلر أ ندأاهكرلـأ هكاف.أ)
أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.1ط

 أنحثأشمدـأهش هحأفيأضك أأحكلـأاهملدكفأاهدكهياهكفلحأاهفه طلديأا(.أـ1971اهدنلغ أصبلحأ)
أإهىأددكةأفه طلفأاهعلهشل .أاهككلت.

حمكؽأاإلد لفأكحرللهاأكدكرأعر ل أاإل را اتأاهعرطل أـ(.أ2011دنلس أ هي أكأنكأزلد أ هي.أ)
أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.3ط.أفيأهعزلزةل.

ألةرة:أاهدارأاه لشعل  أدكفأطنع .اهمأاههدظلـأاهدكهي (.أـ1981اهدقلؽ أشحشد.أ)

أ مكن أاال داـأفيأفه طلفأنلفأاههعرلعلتأاه لرل أكاهشعلللرأاهدكهل .(.أـ1999اهدكلؾ أ شلر.أ)
أ.اهملئ أاهش همه أهحمكؽأاهشكاطف.أراـأاهلل

أ) دكرأشؤ  لتأاهش هشعأاهشدديأفيأدعرأ ملف أحمكؽأاالد لفأشفأك م أأ(.ـ2013رانع  أ لهد.
)ر له أشل  هلرأغلرأشدعكرة(أ لشع أاألزةرأأشعلتأاهفه طلدل أفيأقطلعأغزة.دظرأطهن أاه ل
أنغزة.أفه طلف.

.أاهملةرة:أ1درا  أشملرد .أطأاهحرللتأاهعلش أفيأاهظركؼأاال ه دلئل  (.أـ2009رشضلف أ لصـأ.)
أدارأاهدمض أاهعرنل .

ملؿأشدعكرأ هىأ.أشـ1966اهعمدلفأاهدكهللفأهحمكؽأاالد لفأه د أ(.أـ2013رللض أحشدكش.أ)
أكاهش لهسأاهمضلئل  :أاهشكقعأ ـ2016أكهكنرأأ10أ:هلرلخأاالطبلعأ.شكقعأشدهدللتأاهشحلكـ

http://www.tribunaldz.com/forum/t1843أ

http://www.tribunaldz.com/forum/t1843
http://www.tribunaldz.com/forum/t1843
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الد لف أنحثأدكرأاهمضل أاإلدارمأفيأحشلل أحمكؽأاأأكهكنر(.أ30ـ.أ2016شلزفأهلهك.)أراضي 
أ أاالطبلع: أهلرلخ أاهعرنل . أاهملدكدل  أاهشكهن  أشكقع أ هى أأ20شدعكر :أاهشكقعأ ـ2017أغ طس

post_30.html-http://www.bibliotdroit.com/2016/10/blog 

.أللهاأاأل ل ل أفيأاهملدكفأاهدكهيأكاهعرلع أاإل بلشل حمكؽأاإلد لفأكحرأـ(.أ1999اهراكم أ لنر.أ)
أ.أ شلف:أدارأكائؿأههدعر.أ1ط.

 أدرا  أشملرد  أش ه أحؽأاهععبأاهفه طلديأفيأهمرلرأاهشصلر(.أـ2006اهراني أإنراةلـأهكفلؽ.أ)
أ.21شركزأاهه طلطأاهفه طلديأغزة.أاهعددأ

.أاهملةرة:أدارأ1.أطفيأش هسأاألشفحكؿأدظرل أحؽأاال هراضأاهرا حي أشحشدأاهعلهـ.أ)د.ت(.أ
أاه ملف أاه دلدة.

أ) أشحشد. أـ1994اهركف  أاهعلش . أكاهحرللت أههحمكؽ أاهد هكرم أاههدظلـ أكاهملدكف(. أاهعرلع  أ.ش ه 
أ(.2اهعدد) هصدرأ فأ لشع أاإلشلراتأاهعرنل أاهشهحدة.أاإلشلرات.

حدة.أ)د.ط(.أاهملةرة:أدارأ(.أحشلل أحمكؽأاإلد لفأفيأإطلرأاألشـأاهشهـ1998اهزدلهي أ صلـ.أ)
 اهدمض أاهعرنل .

أاالحهبلؿ أهكاقع أكهكرلس أهمكلضأشؤ  لهي أاهفه طلدل . أاههدشل  أشكقعأ راب أ هى أشدعكر أشملؿ  
أاالطبلع أهلرلخ أ دهل   أأ18: أأ:اهشكقعأ 2017لكدلك

s/index/15640http://www.jadaliyya.com/pageأ

  راج أ ندأاهفهلح.أ)د.ت(.أآهللتأشراقن أحمكؽأاإلد لف.أ)د.ط(أ)د.ـ(أشركزأاال بلـأاألشدي.

أ أ)د.ت( أإ شل لؿ. أ شر أاهلل  أاهعلـأ عد أاهدكهي أاهملدكف أفي أههععكب أاه لل ي أاهشصلر همرلر
أ)د.ط(.أاه زائر:أاهشؤ   أاهكطدل أههكهب.أكاهشعلصر.

أنعلر.) أ2007اهعلفعي  أكاهدكهل .قلدـ(. أاهكطدل  أكهطنلملها أشصلدرم أاإلد لف أحمكؽ )د.ط.(أأكف
أاإل كددرل :أشدعاةأاهشعلرؼ.أ

أ) أ شراف. أـ1989اهعلفعي  أكاههطنلؽ(. أاهدظرل  أنلف أكاه لل ل  أاهشددل  أههحمكؽ أاهدكهي .أاهعمد
أ)د.ف(.أ.أاهملةرة.)د.ط(

 أفيأدائرةأاهحمكؽأكاهكا نلتأشندأأاهش لكاةأفيأاهد لهلرأاهعرنل(.أـ2001عحلدة أعحلدةأأنكأزلد.)
أ)ر له أدكهكرامأغلرأشدعكرة(.أ لشع أ لفأعشس.أاهملةرة.أاهعلش .

http://www.bibliotdroit.com/2016/10/blog-post_30.html
http://www.bibliotdroit.com/2016/10/blog-post_30.html
http://www.jadaliyya.com/pages/index/15640
http://www.jadaliyya.com/pages/index/15640
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أ) ألك ؼ. أ هي أـ2011اهعكرم  أكاههطنلؽ(. أاهدص أنلف أاالد لف أاهعرلع أحمكؽ أفي أدرا    
أ.أ شلف:أدارأصفل أههدعرأكاههكزلع.1اإل بلشل أكاهشكا لؽأاهدكهل .أط

أ) أفلصؿ. أـ1998عطدلكم  أاأل ل ل .حمكؽأ(. أد1طأاإلد لفأكحرنلها أ شلف: أاهحلشدأ. ارأشكهن 
أ.ههدعرأكاههكزلع.

أ.أدشعؽ:أةلئ أاهشك ك  أاهفه طلدل .1.أطاهشك ك  أاهفه طلدل (.أـ1984اهصللغ أأدلس.أ)

أ) أـ2011صنلرلدي أغلزمأح لف. .أ شلف:أ3.أطاهك لزأفيأحمكؽأاالد لفأكحرللهاأاأل ل ل (.
أ.دارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع

أ أ)د.ت(. أ شر. أاإلد لف.صدكؽ  أحمكؽ أفيأشصلدر أاهشطنك لتأأدرا   أدلكاف أاه زائر: )د.ط(.
أاه لشعل .

أ) أرا ي. أـ2016اهصكرادي  أاإل داـ(. أضد أ لشلن أاهشركزأ عركف أشكقع أ هى أشدعكر أشملؿ  
أ أاالد لف. أهحمكؽ أاهفه طلدي أاالطبلع: أأ8هلرلخ أ2017أغ طس :أاهشكقعـ 

http://pchrgaza.org/ar/?p=12769أأ

أ.أاإل كددرل :أدارأاهفكرأاه لشعي.1.أطاإل بلـأ.(ـ2009اهصلرفي أشحشد.أ)

أ) أ ركر. أـ2014اهطلهني  أشملؿأاالد لف أحمكؽأاهفلقللتأهدفلذأكضشلدلتأاال بلـأفيأاهحؽ(.
أأ/http://jilrc.comاهشكقع:أأ.اهعهشيأاهنحثأ لؿأشركزأشكقعأ هىأشدعكر

أ)اهطلهني أ  أنلركت:أشركزأ لؿأاهنحثأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽأاالد لف(.أـ2015ركر. .أ)د.ط(.
أاهعهشي.

أ) أح لف. أكاهدرلدم  أكرلش   أ2010اهطلئي  أاهشكا لؽأـ(. أفي أاال ل ل  أكحرللها أاالد لف حمكؽ
أ.أاألردف:أدارأآله أههدعرأكاههكزلع.1ط.أاهدكهل أكأنعضأاهد لهلرأاهعرنل .

 أشملؿأشدعكرأ هىأشكقعأدكرأاهمضل أفيأحشلل أاهحمكؽأكاهحرللتأ(.ـ2012شحشدأ ندأ)أطعلس 
أاهعراؽش  أه شمكرل  أاأل هى أاهمضل  أأ.هس أاالطبلع: أأ11هلرلخ أاهشكقع:أـ 2017لكهلك

http://www.iraqja.iq/view.1440/أأ

أ) أد رلف. أـ2011طهن   أ(. أ هىأد هكرل  أدشعؽأأاهمكادلف اهرقلن  أ لشع  أفيأش ه  نحثأشدعكر
أاالقهصلدل  أكاهملدكدل أهصدرأ فأ لشع أدشعؽ.أههعهـك

http://pchrgaza.org/ar/?p=12769
http://pchrgaza.org/ar/?p=12769
http://jilrc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7/
http://www.iraqja.iq/view.1440/
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اه هطلتأاه بلثأفيأاهد لهلرأاهعرنل أاهشعلصرةأكفيأاهفكرأاه لل يأ(.أـ1979اهطشلكم أ هلشلف.أ)
أ.أاهملةرة:أدارأاهفكرأاهعرني.4.أطاإل بلشي

.أاهملةرأدارأاهدمض أ1طأـأاهدكهي أاهدظرل أاهعلش .قلدكفأاههدظل(.أـ1984) لشر أصبلحأاهدلف.أ
أاهعرنل .

(.أدكرأشدظشلتأاهش هشعأاهشدديأفيأدعرأ ملف أحمكؽأاإلد لف أـ2008)أ ندأاهنلقي أصلنرأأحشد.
أ ه أشدعكر أاهشهشدشملؿ أاهحكار أشكقع أى أف. أاالطبلع: أأ18هلرلخ أ2017لكدلك اهشكقع:أـ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156328أأ

أ) أدلئؿ. أاهرحشف  أـ1995 ند أدارأاهفكرأههدعرأشحلضراتأفيأقلدكفأاهعمكنلت(. أ شلف: أ)د.ط( .
أكاههكزلع.

أ(.أاهملدكفأاهد هكرم.أ)د.ط(.أاهملةرة:أدارأاهشطنك لتأاه لشعل .ـ2002  شلف أح لفأ)

أاه بلـأصلهح.أ) رف .أهلنلل:أاهدارأاه شلةلرل أ1طأاهشدظشلتأاهدكهل أكاإلقهلشل .(.أـ1993  أ ند
أههدعرأكاههكزلعأكاإل بلف.

أ) أأحشد. أكائؿ أـ1999 بٌلـ  أ(. أاالد لف. أهحمكؽ أاهدكهل  أاهكهبأاالهفلقللت أدار أاهملةرة: )د.ط(.
أاهشصرل .

 أاهكهلبأاه لهث أحمكؽأاإلد لف.أكهيأاهعلـاهك لطأفيأاهملدكفأاهد(.أـ2011 هكاف أ ندأاهكرلـ.أ)
أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.4ط

أ) أشحشد. أكاهشك ى  أشحشد  أـ2011 هكاف  أاهشحشل (. أاهحمكؽ أاإلد لف  أهحمكؽ أاهدكهي .أاهملدكف
أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.1.أط2ج

أ) أشحشد. أكاهشك ى  أشحشد  أـ2011 هكاف  أه(. أاهدكهي أكك لئؿأاهملدكف أاهشصلدر أاإلد لف  حمكؽ
أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.1.أط1.أجاهرقلن 

أ) أشحشد. أـ1985 هكاف  أ(. أهحمكؽأاالد لف. أاههحهؿأشفأاالهفلقللتأاهدكهل  نحثأشدعكرأفيأندكد
أش ه أاهحمكؽأهصدرأكهل أاهحمكؽأن لشع أاهككلت.أاهككلت.

أ) أاه لرأأحشد. أأنك أـ2004 شر  أهحشلل أحمكؽأاإلد لفاهضشلدلتأا(. أكاهكطدل  أاهدكهل  .أهملدكدل 
أ.أاهملةرة:أدارأاهدمض أاهعرنل .1ط

أ.أاهملةرة:أدارأاهدمض أاهعرنل .3طأشنلدئأاهملدكفأاهدكهيأاهعلـ.ـ(.أ1972غلدـ أشحشدأحلفظ.أ)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156328
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156328
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أ) أاهكاحد. أ ند أ1991اهفلر  أاإل بلشل .ـ(. أكاهعرلع  أاهكضعي أاهفكر أفي أاإلد لف أحمكؽ أقلدكف
أاهملةرة:أدارأاهدمض أاهعرنل .أ)د.ط.(

.أ شلف:أشكهن أدارأاه ملف أ1.أطاهشدظشلتأاهدكهل أاهعلهشل أكاإلقهلشل (.أـ2010اهفهبلكم أ ملؿ.أ)
أههدعرأكاههكزلع.

أ.أ شلف:أدارأاه ملف أههدعرأكاههكزلع.1.أط.حمكؽأاإلد لفـ(.أ2009اهفهبلكم أ ملؿ.أ)

.أنحثأههععبأاهفه طلديأفيأضك أاهعر ل أاهدكهل أحؽأهمرلرأاهشصلراهفرا أ ندأاهدلصر.أ)د.ت(.أ
أغلرأشدعكر.أغزة.أفه طلف

أ) أندرأاهدلف. أكعنؿ  أآدـ  أكقني  أ شر أـ2012فرحلهي  أهحمكؽأاالد لفأ(. أاهدكهل  آهللتأاهحشلل 
.أ شلف:أدارأ1 أدرا  أفيأأ مزةأاهحشلل أاهعلهشل أكاإلقهلشل أكا  را اهمل.أطكحرللهاأاأل ل ل 
أههكزلع.اه ملف أههدعرأكا

أ) أاهحشلد. أ2006فكدة أ ند أاهكضعل أكاهعرلع أاإل بلشل ـ(. أاهملدكدل  .أحمكؽأاإلد لفأنلفأاهدظـ
أ)د.ط.(أشصر:أدارأاهفكرأاه لشعي.

.أ)د.ط(.أاهملةرة:أشركزأاهملةرةأاهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل (.أـ2002قل كد أ بل .أ)
أهدرا لتأحمكؽأاالد لف.

أ) أرقـ أه59قرار أ( أاهفه طلدل ـ1994 د  أاهكقلئع أشكقع  أفي""اهشمهأ  أاالطبلع: أهلرلخ لكهلكأأ8.
أأأأأ/ http://muqtafi.birzeit.edu/pg:اهشكقعأ ـ2017

أ)د.ت(.اهشرأةأعؤكفأكزارةأشكقع أههشؤ  لتأأ. أفه طلف أدكه  أادضشلـ أهشهلنع  أه د  أهعكلؿ قرار
أكاهشكا أكاهنركهكككالت أاالطبلعاهدكهل  لؽ أهلرلخ أأ15أ:. أـ2017أغ طس :أاهشكقع.

http://www.mowa.pna.ps/Law.aspx?id=12.أ

أ) أحلهـ أـ2004قطراف  أكاه ملفل .(. أكاال هشل ل  أاالقهصلدل  أاهحمكؽ أكحدةأأدهلؿ أهكدس: )د.ط(.
أعرأنلهشعمدأاهعرنيأهحمكؽأاالد لف.اهطنل  أكاهد

أ) أهلل. أ لك ػيأـ2009هلفلف  أدزةػا أك أعهني أ بل  أهر ش  أكأ كن   أأ ئه  أاإلد لف أحمكؽ .)
أإدرل ػي.)د.ط(.أنلرلس:أاهلكد كك.

أ) أاهدلصر. أ ند أ شلؿ أطـ2010شلدع  أاهعلـ. أاهدكهي أاهملدكف أاهفكرأ1(. أدار أاإل كددرل : أ .
أاه لشعي.

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
http://www.mowa.pna.ps/Law.aspx?id=12
http://www.mowa.pna.ps/Law.aspx?id=12
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أاال هأ أاهنرهكككؿ أةك أاشل أنلهحمكؽ أاه لص أاهدكهي أنلهعمد أاهشهحؽ أكاال هشل ل أللرم القهصلدل 
أاالطبلعكاه ملفل  أهلرلخ أأ10أ:. أاالقهصلدل أههحمكؽأاهعلهشل أاهعنك أشكقعأ ـ2016أكهكنر

أكاه ملفل أكاال هشل ل  :-lbrwtwkwl-hw-net.org/ar/m-https://www.escr
wlthqfy-wljtmy-lqtsdy-blhqwq-lkhs-ldwly-blhd-lmlhq-lkhtyryأأ

أ أ)شفكضل  أاالد لف. أهحمكؽ أاهشهحدة أـ2002األشـ أاهدكهل  (. أاهصككؾ أش شك   أاالد لف  أحمكؽ
أاهش هدأاألكؿ.أ دلؼ.

هعهم أنعكؿأكشضشكفأاههملرلرأاهكا بأهمدلشملأنشك بأاهعمدأاهدكهيأاه لصأاهشنلدئأاههك لمل أاهش
أاهشددل  أكاه لل ل أنلهحمكؽ أاالطبلع أهلرلخ أأ15. أ شلدل كهلأ لشع أشكقعأ ـ2016أكهكنر

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.htmlأأ

أأشركز أاهشهحدةأدنل  أ2012)أ.االشـ أشدحأأ.(دل شنرأ29ـ. أقرار أهصدر أاهعلش  أاه شعل  نلألغهنل 
 أاهشهحدةأاألشـأشكقع أ29/7/2016أ:هلرلخأاالطبلع.أاقبأغلرأ ضكفه طلفأكضعأدكه أشرأ

-/news/story.asp?NewsID=17626#.Wahttp://www.un.org/arabic
dV7KGN0xأأ

ش شك  أاههعهلملتأاهعلش أاهشهعهم أنلهعمدأاهدكهيأههحمكؽأ(.أـ2011شركزأاهشلزافأهحمكؽأاالد لف.أ)
أغزة:أشدعكراتأاهشركز.أاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  

أ) أاالد لف. أهحمكؽ أاهشلزاف أاهشهعأ.(ـ2015شركز أاهعلش  أاههعهلملت أاهدكهيأش شك   أنلهعمد هم 
أ:أشدعكراتأاهشركز.غزةأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  

أاههصكلت أ)د.ت(.أشدل لكهل.أ لشع أشكقع أفي أاهحؽ أدرا ي أهلرلخأاإلد لفأحمكؽأشكهن دهلؿ .
أ أأ8االطبلع: أاهشكقع2017لكدلك :أـ 

library.umn.edu/arabic/SGvotingrights.htmlhttp://hrأ.أ

أ2014)أ.نرسأاهحللةأشكقع أاهرئلسأادضشلـأأأانرلؿ(.أ02ـ  أقرر أاههي أاهدكهل  أاالهفلقللت  شل 
أأ  http://bit.ly/2qE2oS:أاهشكقع.أ2017شللكأأ7هلرلخأاالطبلع:أأ.فه طلفأهمل

.أه  كفأكشراكزأاههكقلؼأاهفه طلدل اههعذلبأفيأاأ.)د.ت(أاالد لف.طلديأهحمكؽأشكقعأاهشركزأاهفه 
أ http://pchrgaza.org/ar/?p=12995:اهشكقعأـ 2017أغ طسأأ08هلرلخأاالطبلع:أ

https://www.escr-net.org/ar/m-hw-lbrwtwkwl-lkhtyry-lmlhq-blhd-ldwly-lkhs-blhqwq-lqtsdy-wljtmy-wlthqfy
https://www.escr-net.org/ar/m-hw-lbrwtwkwl-lkhtyry-lmlhq-blhd-ldwly-lkhs-blhqwq-lqtsdy-wljtmy-wlthqfy
https://www.escr-net.org/ar/m-hw-lbrwtwkwl-lkhtyry-lmlhq-blhd-ldwly-lkhs-blhqwq-lqtsdy-wljtmy-wlthqfy
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17626#.Wa-dV7KGN0x
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17626#.Wa-dV7KGN0x
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGvotingrights.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGvotingrights.html
http://bit.ly/2qE2oS
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أ) أاالد لف. أهحمكؽ أاهضشلر أـ2014شؤ    أاهىأ(. أفه طلف أادضشلـ أهنعلت أحكؿ أنح ل  درا  
لفأكها لرمأ هىأاهحؽأفيأهعكلؿأاه شعللتأاه لرل أاهعمدلفأاهدكهللفأاه لصلفأنحمكؽأاالد 

أغزة:أشدعكراتأاهشركز.كاالدضشلـأاهلمل أ

ط(.أاهشدصكرة:أدارأاهفكرأكاهملدكفأههدعرأ..أ)داهدلشمراطل أكحمكؽأاالد لفاهشصرم أزكرلل.أ)د.ت(أ
أكاههكزلع.

أ دلدة.)د.ط(.أاإل كددرل :أدارأاه لشع أاهأاهحرللتأاهعلش .(.أـ2012شهك ل  أ شلد.أ)

.أشكقعأ لشع أفه طلفاالهفلقللتأاهدكهل أهحمكؽأاإلد لف.أ ه ه أشحلضراتأحكؿأشك ى أ لشر.أ
أأhttp://ocw.up.edu.ps:أاهشكقعأ.ـ2016أكهكنرأأ5هلرلخأاالطبلع:أ

أ) أشحشد. أاـ2006اهشك ى  أاهدكهي أاهعمد أاألطراؼأفي أاهدكؿ أاههزاشلت أدطلؽ ه لصأنلهحمكؽأ(.
أ(.1)33.أاهش هدش ه أاهعرلع أكاهملدكفاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل .أ

أا هعلرأ.أ(فنرالرأ05ـ أ2016)أ.شكقعأاهمدسأاهعرني للنأفيأش هسأشدظش أفه طلدل أهصنحأ ضكان
أاهشهحدة أهؤلشـ أأ.هلنع أاالطبلع: أأ15هلرلخ أـ2017أغ طس اهشكقع:أ.

http://www.alquds.co.uk/?p=477018أأ

أقرا ةأفيأاهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أكاال هشل ل أكاه ملفل  أ)د.ت(.أاهشكشدي أدمه .
أ ـ2017لكهلك16ف.أهلرلخأاالطبلع:أقعأاهشركزأاهكطديأهحمكؽأاالد لشملؿأشدعكرأ هىأشكأ

:أاهشكقع
http://www.nchr.org.jo/Arabic/tabid/95/mid/448/newsid448/57/Default

.aspxأأ

أ) أرشزم. أـ2014اهد لر  أاهملدكفأ(. أألحكلـ أكفمان أكاه لل ل  أاهشددل  أههحمكؽ أاهد هكرم اههدظلـ
ألرأغلرأشدعكرة(.أ لشع أاألزةرأنغزة.أفه طلف.)ر له أشل  هاأل ل يأاهفه طلدي.أ

أ) أدعشلف. أشحشد أـ2015اهدحلؿ  أاههعرلعأ(. أفي أاهدكهل  أنلهشعلةدات أهبلههزاـ أاهشدظش  اهمكا د
أغزة.أفه طلفأدرا  أهحهلهل أشملرد .أنحثأغلرأشدعكر.أاهفه طلدي 

أ) . أكلـر أـ2011دعكاف  أدرا  أاالد لفأأهللتأحشلل أحمكؽأاالد لفأفيأاهملدكفأاهدكهيأهحمكؽ(  
أهحهلهل .أ)ر له أشل  هلرأغلرأشدعكرة(أ لشع أاألزةرأنغزة.أفه طلف.أ

أ) هنعلتأشصلدق أدكه أفه طلفأ هىأاهفلقل أاهمضل أ هىأكلف أأعكلؿأ(.أـ2013دصر أ دل  .
أاهملئ أاهش همه أهحمكؽأاإلد لفأ"دلكافأاهشظلهـ".أراـأاهلل.أاههشللزأضدأاهشرأة.

http://ocw.up.edu.ps/
http://www.alquds.co.uk/?p=477018
http://www.alquds.co.uk/?p=477018
http://www.nchr.org.jo/Arabic/tabid/95/mid/448/newsid448/57/Default.aspx
http://www.nchr.org.jo/Arabic/tabid/95/mid/448/newsid448/57/Default.aspx
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حرل أاهرأمأكاههعنلرأفيأاهشكا لؽأاهدكهل أكاههعرلعلتأـ(.أ2006ؽأاإلد لف.أ)اهملئ أاهش همه أهحمكأ
أ ه ه أهملرلرأقلدكدل .أاهشحهل .أفه طلف:

أ) أاإلد لف. أهحمكؽ أاهش همه  أ2012اهملئ  أاه هط أـ(. أشدلطؽ أفي أاه هشي أاهه شع أفي اهحؽ
أفه طلف:أ ه ه أهملرلرأقلدكدل .أاهفه طلدل  أاهكقعأكاههطهعلتأاهشحهل .

أاهشنلدئأاهد هكرل أاهعلش أشعأعرحأاههطكراتأاهد هكرل أفيأفه طلف.(.أـ2011هكحلدم أفهحي.أ)ا
أ.أغزة:أشطلنعأاهشمداد.5ط

أ أاهشمهفي  أاهفه طلدل شكقع أاهكقلئع أاالطبلع أهلرلخ أأ10. أاهشكقع:أ2017أكهكنر أ .
ghttp://muqtafi.birzeit.edu/p/أ.أ

أ)اإل نلرل أاهلـكأفه طلفأككله  أ2016. أد هكرل أشحكش أأكؿأنهعكلؿأرئل يأقرارألكدلك(.أ3ـ 
أ https://paltoday.ps/arـ أاهشكقع:أ2017أغ طسأأ5هلرلخأاالطبلعأأ هلل.

هعرلعيأغزةألمرأقلدكفأاهفصؿأفيأاهشدلز لتأاإلدارل  أأشلرس(.أ3ـ أ2016)أككله أشعلأاإل نلرل .
أأ.شكقع أاالطبلع: :أاهشكقعأ ـ2017أغ طسأ20هلرلخ

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=832489أأ
 :ثانيان: التشريعات كالقكانيف

أ.ـ1969اهفلقل أفلدلأهملدكفأاهشعلةداتأ لـأ
أ.ـ1948اإل بلفأاهعلهشيأهحمكؽأاالد لفأ لـأ

أنعافأهمدلـأعكلكمأأاألكؿأاهنركهكككؿأاال هللرم أكاه لل ل  أاهدكهيأههحمكؽأاهشددل  اهشهحؽأنلهعمد
أ.ـ1966شفأقنؿأاألفرادأ لـأ

اهنركهكككؿأاال هللرمأاه لديأاهشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأههحمكؽأاهشددل أكاه لل ل  أنمدؼأإهغل أ مكن أ
أ.ـ1989اإل داـأ لـأ

أـ.2008اه ملفل أهعلـصلدل أكاال هشل ل أكأهحمكؽأاالقهههشهحؽأنلهعمدأاهدكهيأاهنركهكككؿأاال هللرمأا
أـ.1966اهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاالقهصلدل أاال هشل ل أكاه ملفل أ

أ.ـ1966اهعمدأاهدكهيأاه لصأنلهحمكؽأاهشددل أكاه لل ل أ
أ.ـ1998ه د أأ(12)قلدكفأاال هشل لتأاهعلش أرقـأ

أ.ـ2001ه د أأ(3)ل أرقـأقلدكفأاإل را اتأاه زائ
أكهعدلبلها.أـ2003ه د أأاهملدكفأاأل ل يأاهفه طلدي

أـ.1999(أه د أ7قلدكفأاهنلئ أرقـأ)
أ.ـ2000ه د أ(أ1)قلدكفأهعكلؿأاه شعللتأاه لرل أرقـأ

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/
https://paltoday.ps/ar/post/267180/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=832489
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=832489
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أ.ـ2006ه د أأ(3)قلدكفأهعكلؿأاهشحكش أاهد هكرل أاهعهللأرقـأ
أـ.2000ه د أأ(7قلدكفأاهعشؿأرقـأ)

أ.ـ1998ه د أأ(12)ذل أهملدكفأاال هشل لتأاهعلش أرقـأاهبلئح أاههدفل
أاهدكهي أاهدا هيأاهشؤقتأاهشهعهؽأنلهنركهكككؿأاال هللرمأاهشهحؽأنلهعمد هحمكؽأاالقهصلدل أهأاهدظلـ

 .كاال هشل ل أكاه ملفل 
أ.اهدظلـأاهدا هيأهه د أاهشعدل أنحمكؽأاالد لف

أ.ـ2000هسأاههعرلعيأاهفه طلديأهعلـأاهدظلـأاهدا هيأههش 
 .ـ1988ك لم أإ بلفأاال همبلؿأاهفه طلديأ لـأ


