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 (االتؿاقٝات  -5ايب١٦ٝ 

 

 :املًدك

َٔ املعًّٛ إ ذتكٛم االْغإ ٚاذتضٜات ايعا١َ    

ا١ُٖٝ نبرل٠ ذتٝا٠ االْغإ ٚاطرٖاص اجملتُع , 

محاٜتٗا يف  يشيو سضفت ايزٍٚ ع٢ً اراصز

رعاترلٖا ٚقٛاْٝٓٗا ايٛط١ٝٓ , نُا اْٗا افبشت 

 تؾهٌ ا١ُٖٝ نبرل٠ يًُذتُع ايزٚيٞ املعافض .

 

ٚقز ٜبزٚ إ اشلزف ايبعٝز َٔ نؿاي١ تًو   

اذتكٛم ٚاذتضٜات ٖٛ حتكٝل اذتٝا٠ ايغعٝز٠ 

يالْغإ , تًو ايػا١ٜ اييت تتطًب تهاٌَ سكٛم 

اخ١ًٝ ٚسضٜات َٓقٛل عًٝٗا يف ايكٛاْني ايز

يًزٍٚ ٚنؿًتٗا َٛاثٝل ٚاتؿاقٝات رٚي١ٝ سٝح 

انزت يف َععُٗا ع٢ً سل االْغإ يف اذتٝا٠ 

ٚايهضا١َ َٚٓع ايتعشٜب اٚ ا١ٜ مماصعات ال 

اْغا١ْٝ اٚ ١َٓٝٗ , ؾناًل عٔ سكٛم ادتُاع١ٝ 

 ٚاقتقار١ٜ ٚ ثكاؾ١ٝ آخض٣ . 

ٚيف ٖشا ايبشح تٓاٚيٓا ايػا١ٜ َٔ نؿاي١ تًو    

ٚسيو َٔ خالٍ احملاٚي١ يف  اذتكٛم ٚاذتضٜات

حتزٜز َؿّٗٛ يًشل يف ايغعار٠ , َٔ سٝح تبٝإ 

 ُ٘ ِ٘ اّ اْ ُ٘ سل قا٥ِ بشات زل١ سيو اذتل يف نْٛ

سل سات طبٝع١ استٝاط١ٝ ٜغتًظّ تٛاؾض سكٛم 

آخض٣ ؟ َٚا َز٣ تأثرل نؿاي١ ايػا١ٜ االعاع١ٝ 

َٔ اذتكٛم ٚاذتضٜات يبًٛؽ ايغعار٠ ٚاثضٖا يف 

١ بػ١ٝ ايٛفٍٛ اىل زتتُعات ايت١ُٝٓ املغتزاَ

َتطٛص٠ َٚظرٖض٠ ٜتُتع اؾضارٖا بايضؾا١ٖٝ , 

سٝح صتز إ ايعزٜز َٔ ايزٍٚ , العُٝا يف االْٚ٘ 

االخرل٠ قاَت بايبشح عٔ ُعبٌ ايتعإٚ ايزٚيٞ 

َٔ خالٍ عكز املؤمتضات ٚايتشايؿات يبًٛؽ اذتل 

يف ايغعار٠ , بٌ ست٢ إ بعنٗا خقك يتًو 

١ راخٌ سهَٛاتٗا تزع٢ ايػا١ٜ ٚطاص٠ َغتكً

 بٛطاص٠ ايغعار٠.
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Abstract: 
   It is known that human rights 
and public freedoms have a great 
importance for human life and 
prosperity of society, therefore, the 
states have been keen to include 
their protection in their 
constitutions and national laws, 
and they have become a great 
importance for contemporary 
international society. 
   It may seem that the long-term 
aim of guaranteeing these rights 
and freedoms is to achieve a 
happy life for the human, that end 
which requires the integration of 
the rights and freedoms that 
stipulated in the internal laws of 
the States and guaranteed by 
international charters and 

conventions where mostly 
confirmed on human right to life 
and dignity and prohibition of 
torture or any inhuman or 
degrading practices, as well as 
other social, economic and cultural 
rights. 
    In this research we have 
addressed the purpose of 
ensuring these rights and 
freedoms by trying to definition the 
concept of the right of happiness, 
In terms of the characterization of 
that right as a right of its own or is 
it a right of a reserve nature that 
requires the availability of other 
rights? And the extent of the 
impact of ensuring the 
fundamental goal of rights and 
freedoms to achieve happiness 
and its impact on sustainable 
development in order to reach the 
developed and prosperous 
societies enjoy its members of 
luxury, as we find that many 
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countries, especially in recent 
times, the search for ways of 
international cooperation through 
the convening of conferences and 
alliances to achieve the right to 
Happiness, and even some 
dedicated to that end an 
independent ministry within its 
governments called the Ministry of 
Happiness.   

 :املكزَــــ١

يًشضٜات ايعا١َ ٚسكٛم االْغإ    

ا١ُٖٝ نبرل٠ يف اجملتُع ايزٚيٞ املعافض 

ؾٗٞ افبشت متجٌ اسز  أِٖ سًكات ايٓؾاط 

يف االعاع١ٝ ٚايؿاع١ً يًُٓعُات ايزٚي١ٝ ٚ

َكزَتٗا َٓع١ُ االَِ املتشز٠ ؽأْٗا يف سيو 

ؽإٔ املٓعُات األخض٣ اذته١َٝٛ ٚغرل 

اذته١َٝٛ , سٝح افبشت سكٛم االْغإ 

ايبٓز ؽب٘ ايزا٥ِ تكضٜبًا ع٢ً دزٍٚ اعُاٍ 

املٓعُات , ٚعببًا يعكز املؤمتضات ايزٚي١ٝ , 

نُا اْٗا افبشت عببًا ص٥ٝغًٝا يالعتٝا٤ اٚ 

١ اٚ زتُٛع١ َٔ االعتشغإ يغٝاع١ رٚي

 ايزٍٚ .

َٚٔ ادتزٜض بايشنض إ اذتكٛم 

ٚاذتضٜات يٝغت ٚاسز٠ يف مجٝع ايزٍٚ بٌ اْٗا 

ختتًـ يف سات ايزٚي١ باختالف ايظَإ ٚاملهإ 

ٖٚشا ايتبأٜ ٜعٛر اىل مج١ً َٔ ايؿٛاصم َٔ 

سٝح طبٝع١ االْع١ُ ايغٝاع١ٝ ٚاالٚماع 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ايغا٥ز٠ , إال 

يشٟ جيُع تًو ايهٝاْات إ ايكاعِ املؾذلى ا

ٚايؿعايٝات املٓبجك١ عٓٗا , ٖٛ متغو ادتُٝع 

باذتكٛم ايعا١َ ٚاذتضٜات ايؿضر١ٜ , ٚارصادٗا يف 

ايزعاترل ٚايكٛاْني ايٛط١ٝٓ , ٚيٓنضب َجاٍ 

ع٢ً ٖشا االَض ؾؿٞ اجملتُعات املتكز١َ صتز إ 

سل االدٗاض َغُٛح ب٘ يف سني اجملتُعات 

قب عًٝ٘ بؾز٠ ,بٌ إ االنجض تزًٜٓا حتضَ٘ ٚتعا

ٖٓاى بعض ايزٍٚ تؾذع ع٢ً االصتاب , بُٝٓا 

ٖٓاى رٍٚ اخض٣ تتبع عٝاع١ فاص١َ يف حتزٜز 

ايٓغٌ عًًُا إ ادتُٝع ٜؤَٔ باذتل يف اذتٝا٠ 

 نْٛ٘ سل طبٝعٞ َكزؼ .

َٚٔ نٌ َا تكزّ ٜتبني يٓا َز٣ اٖتُاّ 

ايزٍٚ ٚاجملتُع ايزٚيٞ نهٌ عكٛم االْغإ 

ٚاشلزف َٔ ٖشا االٖتُاّ اٚ  ٚسضٜات٘ االعاع١ٝ

اشلزف ايٓٗا٥ٞ َٔ ٖشا االٖتُاّ ٖٛ حتكٝل 

اذتٝا٠ ايهضمي١ ايغعٝز٠ يإلْغإ رٕٚ متٝٝظ اٚ 

ؾضٚقات يًتُٝٝظ بني االؾضار , ٖٚٛ االَض ايشٟ 

انزت٘ رٜباد١ اتؿاق١ٝ  سكٛم ايطؿٌ املؤصخ١ يف 

ٚاييت رخًت سٝظ ايٓؿاس  1989/تؾضٜٔ ايجاْٞ /20

ٚاييت انزت ع٢ً إ ايطؿٌ  1990 / اًٍٜٛ / 2يف 

نٞ تذلعضع ؽدقٝت٘ تضعضعًا ناَاًل َٚٓاعبًا  

ٜٓبػٞ إ ٜٓؾأ يف ب١٦ٝ عا١ًٝ٥ ٚيف دٛ َٔ 

( 2ايغعار٠ ٚاحملب١ ٚايتؿاِٖ ٚتتنُٔ ايؿكض٠ )

( َٔ اتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ إ : " 3َٔ َار٠ )

تتعٗز ايزٍٚ االطضاف بإ تنُٔ يًطؿٌ 

ضؾاٖٝت٘ َضاع١ًٝ اذتُا١ٜ ٚايضعا١ٜ ايالط١َ ي

سكٛم ٚٚادبات ٚايزٜ٘ ٚايضعا١ٜ ايالط١َ اٚ 

غرلِٖ َٔ االؾضار املغؤٚيني قاًْْٛا عٓ٘ , ٚ تتدز 

حتكٝكًا شلشا ايػضض مجٝع ايتزابرل ايتؾضٜع١ٝ 

ٚاالراص١ٜ املال١ُ٥ " , نُا إ سات االتؿاق١ٝ 

( َٓٗا اىل إ : " 27( َٔ املار٠ )1اؽاصت يف ايؿكض٠ )

طضاف يهٌ طؿٌ باذتل يف تعذلف ايزٍٚ اال

َغت٣ٛ َعٝؾٞ َٓاعب يُٓٛٙ ايبزْٞ ٚايعكًٞ 

ٚايضٚسٞ ٚاملعٟٓٛ ٚاالدتُاعٞ "  , نُا اؽاصت 

( َٔ ايعٗز ارتال باذتكٛم االقتقار١ٜ 2املار٠ )

ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايشٟ رخٌ سٝظ ايٓؿاس 

بإٔ "  تكض ايزٍٚ  1976/نإْٛ ايجاْٞ /  3يف 

ـشا ايعٗز ........ ٜٚهٕٛ ٖزؾٗا االطضاف ؾـــــٞ ٖـــ

ايٛسٝز تعظٜظ ايضؾاٙ ايعاّ يف زتتُع رميكضاطٞ 

َٔ االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم  29" , نُا انزت ّ/

ع٢ً حتكٝل  1948/ نإْٛ االٍٚ /  10االْغإ يف 

ايضؾاٙ ايعاّ يًذُٝع يف زتتُع رميٛقضاطٞ , 

نُا إ ادتُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشز٠ قز قضصت 

ٚع٢ً ٖاَؿ ؾعايٝات  2012سظٜضإ /  / 28يف  

ايزٚص٠ ايغارع١ ٚايغتني شلا ٚحتت عٓٛإ 

ايغعار٠ ٚصؾا١ٖٝ اجملتُع ٚايُٓٛسز االقتقارٟ 
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اذتزٜح قضصت إ حيتؿٌ اجملتُع ايزٚيٞ يف 

/ؽباط َٔ نٌ ع١ٓ بايّٝٛ ايعاملٞ يًغعار٠ 20

اعذلاؾًا َٓٗا بأ١ُٖٝ ايغعار٠ يتشكٝل ايت١ُٝٓ 

١ املار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ مما املغتزا١َ ٚايضؾاٖٝ

ٜقب يف َا١ٖٝ ايغعار٠ ايعامل١ٝ , ٚبٓا٤ً ع٢ً َا 

تكزّ ٚدزْا َٔ املؿٝز ايبشح يف ايغعار٠ ٚعٔ 

اَها١ْٝ ٚدٛر قٛاعز قا١ْْٝٛ حتُٞ ٖشا اذتل 

ٚنٝـ َٔ املُهٔ ايتعضف عًٝٗا ٚحتكٝكٗا . 

 ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكــزّ ْكغِ ايبشح اىل :

 ل يف ايغعار٠ .َؿّٗٛ اذت _املطًب االٍٚ 

 زل١ اذتل يف ايغعار٠ . -ايؿضع االٍٚ       

ايطبٝع١ االستٝاط١ٝ  -ايؿضع ايجاْٞ      

 يًشل يف ايغعار٠ .

ايعالق١ بني اذتل يف  _املطًب ايجاْٞ 

 ايغعار٠ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ .

َنُٕٛ اذتل يف  -ايؿضع االٍٚ      

 ايت١ُٝٓ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ .

املكاصب١ ايكا١ْْٝٛ يًشل  -ْٞ ايؿضع ايجا     

 يف ايت١ُٝٓ ٚاذتل يف ايغعار٠ .

االعاؼ ايكاْْٛٞ يًشل   _املطًب ايجايح 

 يف ايغعار٠ .

ايتطبٝل املباؽض  –ايؿضع االٍٚ      

التؿاقٝات سكٛم 

االْغإ ٚاثضٖا يف 

 اذتل يف ايغعار٠ .

َز٣ نؿا١ٜ اسهاّ  –ايؿضع ايجاْٞ      

اتؿاقٝات سكٛم 

ًٛؽ االْغإ يب

 اذتل يف ايغعار٠ .

 املطًب االٍٚ

 َؿّٗٛ اذتل يف ايغعار٠

يتشزٜز َؿّٗٛ اذتل يف ايغعار٠ البز َٔ تبٝإ 

 ُ٘ ِ٘ اّ اْ ِ٘ سل قا٥ِ بشات زل١ سيو اذتل يف نْٛ

سل سات طبٝع١ استٝاط١ٝ ٜغتًظّ تٛاؾض سكٛم 

 آخض٣ ٚسيو يف ؾضعني .

 ايؿضع االٍٚ

 زل١ اذتل يف ايغعار٠

يًبشح عٔ ايغعار٠ البز إ صتضٟ تكِٝٝ 

ذتٝا٠ ايؿضر يف زتُٛع١ َٔ ادتٛاْب , ٚإ 

ْطضح عؤاٍ غا١ٜ يف اال١ُٖٝ َت٢ تهٕٛ سٝا٠ 

ايؿضر ععٝز٠ , اٚ نٝـ تهٕٛ سٝا٠ ايؿضر ععٝز٠ 

, ٌٖٚ اذتٝا٠ ايغعٝز٠ ٖٞ ق١ُٝ زتضر٠ قا١ُ٥ 

بشاتٗا اّ إ ايغعار٠ تتشكل عٓز حتكٝل 

َٔ ٚ املأنٌ ٚ ٚعا٥ٌ االعتكضاص ٚايقش١ ٚاال

 ايضؾا١ٖٝ , ٚغرلٖا ؟ 

نٌ ٖشٙ االع١ً٦ طضست َٓش طَٔ طٌٜٛ 

ٖٚٓاى ستاٚالت يإلداب١ عٔ ٖشٙ االع١ً٦, ؾكز 

صبط اصعطٛ َجال بني اْعزاّ ايغعار٠ ٚع٤ٛ 

ايٛمع االقتقارٟ يًؿضر مبع٢ٓ إ ايؿالعؿ١ 

قزميًا ٚدزٚا إ ٖٓاى عالق١ طضر١ٜ بني ايغعار٠ 

َٔ دٛاْب اذتٝا٠ انجض َٔ  ٚاالٖتُاّ ظاْب

غرلٙ , اال إ ايؿًغؿ١ املعافض٠ ال جتز إ ٖٓاى 

بعز ٜؤثض يف ايغعار٠ انجض َٔ بعٍز اخض , سٝح إ 

اينعـ يف اٟ داْب َٔ ادتٛاْب ٜؤثض ع٢ً سٝا٠ 

ايؿضر ٚععارت٘ عٛا٤ً نإ ايٓكك سافٌ يف 

ايقش١ اٚ االقتقار اٚ اذتٝا٠ سات املع٢ٓ اٚ  ايعٌُ 

.....اخل

(1 ) 

ٚقبٌ َػارص٠ ايغعار٠ َٔ ٚد١ٗ ْعض 

ايؿًغؿ١ ؾالبز َٔ َٓاقؾ١ َغأي١ ع٢ً قزص َٔ 

اال١ُٖٝ , أال ٖٚٞ عالق١ ايغعار٠ باذتٝا٠ سات 

املع٢ٓ , ٚصتز إ ايؿالعؿ١ ال جيزٕٚ عبب يضبط 

اذتٝا٠ اشلارؾ١ باذتٝا٠ ايغعٝز٠ نٕٛ إ االْغإ 

قز حي٢ٝ سٝا٠ ٖارؾ١ اٚ سات َع٢ٓ إال  اْ٘ ال 

ٜهٕٛ ععٝزًا , ٖٚٓاى َٔ ٜشٖب اىل إ االْغإ 

ٜهٕٛ ععٝزًا اسا اعت٢ً نضعٞ ايًش٠

(2)

, ع٢ً  

ايضغِ َٔ آْا ْض٣ يف ٖشا ايضأٟ اْا١ْٝ ٚتطضف 

يف سب ايشات ٚقز ٜعدل عٔ اجتاٙ عهغٞ ملع٢ٓ 

 ايغعار٠ . 

ٚيًشزٜح عٔ َا١ٖٝ ايغعار٠ ٚصبطٗا 

 بايقش١ ايؿع١ًٝ االجياب١ٝ , َٚا قز ٜؾهً٘ ٖشا

االَض َٔ اثض ٚامح ع٢ً ايغعار٠ اس إ االٖتُاّ 

بايجكاؾ١ ٚايعًِ خيًل ارتدل٠ االجياب١ٝ يز٣ 

ايٓاؼ , ٖٚٛ االَض ايشٟ حيؿظ ؽعٛص ايضم٢ 

يزِٜٗ , نُا إ تعاؾض ايٓؾاط ايبزْٞ َع 

ايتؿهرل ايعكًٞ ٜؤرٟ اىل طٜار٠ منط ايتؿهرل 

االجيابٞ يزِٜٗ , ٖٚٛ َا تأنز َٔ خالٍ رصاع١ 

ع٢ً عٝٓات َٔ ايؾباب االعهتًٓزٟ  ٚ ادضٜت 

االٜطايٞ يزصاع١ ايًشعات اإلجياب١ٝ يف سٝاتِٗ 
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سٝح إ املغع٢ يتشكٝل ايغعار٠ ٚؽهً٘ ٖٛ  َـٔ 

اٖـِ االٖزاف يف ايجكاؾ١ االٚصب١ٝ , ٚبٓا٤ً عًٝ٘ 

ؾكز ساٍٚ عًُا٤ االدتُاع ٚاالقتقار ٚايهّتاب 

بقؿ١ عا١َ ايبشح يف ايعضٚف اييت تؤثض ع٢ً 

ر٠ ٚسيو ملعضؾـــ١ َا ٜظٜــز َـــٔ قزصٖا ٚ ايغعا

ٜؤرٟ اىل اعتُضاصٖا , ٚانز عًُا٤ ايٓؿػ إ 

حتكٝل ايتٛاطٕ بني ايتشزٟ ٚاملٗاص٠ حيكل 

االؽباع , نُا إ حتكل االميإ بٛدٛر ق٠ٛ 

إال١ٖٝ ٚايكٝاّ بٓؾاط رٜين حيكل َغت٣ٛ عايٞ 

َٔ ايغعار٠ , نُا إ ايغعزا٤ ِٖ االؽدال 

زصتِٗ ع٢ً ايزخٍٛ يف عالقات ايشٜٔ تظرار ق

ادتُاع١ٝ سٝح إ ٖؤال٤ االؽدال ٜهْٕٛٛ اقٌ 

عقب١ٝ ٚميتًهٕٛ َٗاص٠ اينبط ايشاتٞ , نُا 

إ عالقاتِٗ تهٕٛ انجض صَٚاْغ١ٝ , ٖٚشا َا 

اثبتت٘ ايع١ٓٝ االعهتًٓز١ٜ َكاص١ْ بايع١ٓٝ َٔ 

ايؾباب االٜطايٞ ,  ٚظُٝع االسٛاٍ ؾإ ايغعار٠ 

يت مياصؼ ؾٝٗا االْغإ تضتبط بايطضٜك١ اي

سٝات٘ , ٚ ٖٞ طضم َتعزر٠ َٚعكز٠ , ٖٚٞ تعدل 

عٔ تعاٌَ االْغإ َع ايٛاقع ايشٟ ٜعٝؾ٘ ؾٗٓاى 

َٔ ٜعٝؿ ععٝز صغِ اْ٘ ٜعاْٞ َؾهالت فش١ٝ 

اٚ خغا٥ض اٚ ؾكزإ َغتًظَات عز٠ َار١ٜ 

َٚع١ٜٛٓ , ٖٚٓاى َٔ ٜهٕٛ اقٌ ععار٠ ٚانجض 

اٍ تشَض صغِ سقٛي٘ ع٢ً اَتٝاطات ٚاسٛ

َعٝؾ١ٝ دٝز٠

(2)

  . 

ٚيف اطاص عًِ ايٓؿػ ؾإٕ ٖٓاى زتُٛع١ 

َٔ املقطًشات يًتعبرل ٚايزالي١ عٔ ايغعار٠ 

ٖٚٞ : ايضؾا١ٖٝ , ٚاالؽباع ايشاتٞ , ٚاييت 

تغتدزّ بقٛص٠ تباري١ٝ , سٝح جيز ناًل َٔ 

رْٚهإ ٚدضاطْٞ إ ايضؾا١ٖٝ تؾٌُ دٛاْب عز٠ 

نُا اْٗا يف دٖٛضٖا سات طبٝع١ ٚدزا١ْٝ 

َعضؾ١ٝ , ٖٚٞ ٚع١ًٝ ١َُٗ يتشكٝل ايتٛاطٕ بني 

املؾاعض االجياب١ٝ ٚايغًب١ٝ , اَا عًُا٤ االقتقار 

ؾكز ساٚيٛا اعتبزاٍ املكاٜٝػ ايشات١ٝ يًضؾا١ٖٝ 

االدتُاع١ٝ باملكاٜٝػ االقتقار١ٜ يًضؾا١ٖٝ , 

َجٌ َكٝاؼ ايزخٌ ايكَٛٞ , منٛ االْتاز , ؾا٥ض 

١ , َٚا االعتٗالى يف تكِٝٝ ايغٝاعات ايعاَ

َجااًل يشيو االجتاٙ ,  1972سزخ يف رٚي١ بٝٛتإ 

 2005ٖٚٛ َا عضمت٘ دضٜز٠ ْٜٝٛٛصى تاميظ عاّ 

يف َكاٍ حتت عٓٛإ )) َعٝاص دزٜز يًضؾا١ٖٝ يف 

ممًه١ فػرل٠ ععٝز٠ (( ع٢ً إ ٖشٙ ايتذضب١ 

دشبت اْتباٙ ايعامل ايػضبٞ , سٝح ًَو بٝٛتإ 

ايطضف ٖٚٞ ممًه١ فػرل٠ تكع دٓٛب اعٝا يف 

ايؾضقٞ َٔ دباٍ اشلُالٜا دعٌ امل١ُٗ االٚىل 

يزٚيت٘ ٖٞ حتكٝل ايُٓٛ يف ايغعار٠ ايك١َٝٛ , 

ٖٚٛ االَض ايشٟ اثض يف ناًل َٔ بضٜطاْٝا اييت 

عع٢ ايغٝاعٕٝٛ ؾٝٗا َٔ نال اذتظبني اىل 

قٝاؼ ايعاٌَ ايشاتٞ ٚايؾعٛص املتشبشب باذتٝا٠ 

ايهضمي١

(3)

طا١ْٝ , ٖٚٛ َا اعًٓت٘ االساع١ ايدلٜ  

ٚنشيو االَض يف  ؾضْغا ؾكز رعت دضٜز٠ 

ايًَْٛٛز ايؿضْغ١ٝ مبٓاعب١ تهضِٜ ايض٥ٝػ 

عاصنٛطٟ يًؿا٥ظٜٔ ظا٥ظ٠ ْٛبٌ اىل عزّ 

ايتؿهرل يف سزٚر املكاٜٝػ االقتقار١ٜ ايتكًٝز١ٜ 

ٚمضٚص٠ تنُٝٓٗا املكاٜٝػ ايشات١ٝ يًغعار٠ 

 ٚقٝاؼ االرا٤ ايعاّ .

 تأٜٝز ٖٚشا ٚقز ساٍٚ يؿٝـ َٔ ايباسجني

ٖشٙ ايزع٠ٛ َٔ خالٍ ٚمع َكاٜٝػ تك١ٝٓ 

ستزٚر٠ يًضؾا١ٖٝ ايعا١َ َجٌ َكٝاؼ ايزخٌ 

( , َع اَها١ْٝ صفز NTPASايكَٛٞ ٚاالْتاز )

ععار٠ ايٓاؼ ٚصماِٖ ٚؾكًا يتًو املكاٜٝػ , 

ٜٚض٣ مجع َٔ املؤٜزٜٔ إ املكاٜٝػ ارتاف١ 

بايضؾا١ٖٝ ايك١َٝٛ سات ا١ُٖٝ نبرل٠ يعًُا٤ 

ًٛى ٚاالدتُاع ٚبإَهاِْٗ االعتؿار٠ ايٓؿػ ٚايغ

َٓٗا يف ايزصاعات اييت تغع٢ اىل ٚمع األعػ 

يظٜار٠ ايضؾا١ٖٝ , ٚمجٝع ٖشٙ ايزصاعات عتزؾع 

ايغاع١ اىل ايذلنٝظ ع٢ً ايضؾا١ٖٝ ٚيٝػ ع٢ً 

َكاٜٝػ االْتاز ٚايغًع ٚارتزَات ؾشغب , ٖٚٛ 

االَض ايشٟ ٜجبت بطضٜك١ اٚ بأخض٣ عزّ دز٣ٚ 

قار١ٜ اجملضر٠ يًتعبرل عٔ َغت٣ٛ املكاٜٝػ االقت

ايضؾا١ٖٝ ٚايغعار٠

(4)

 . 

ع٢ً إ ستاٚي١ ًَو بٝٛتإ مل تهٔ ٖٞ 

ايزع٠ٛ االٚىل إلجيار َكٝاؼ يًغعار٠ , سٝح إ 

ايٛالٜات املتشز٠ ععت سات املغع٢ عٓزَا نًؿت 

بٛمع ٖشا  1971نْٛض ْٝت ايؿا٥ظ ظا٥ظ٠ ْٛبٌ 

 املكٝاؼ يٝهٕٛ ٚع١ًٝ يتشكٝل ايتٛاطٕ بني

ايتٛطٜع ٚاالعتٗالى ٚايعزاي١ االدتُاع١ٝ 

ٚايضؾا١ٖٝ , إال إ اذتضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ افابت 

سيو املؾضٚع بايٓهغ١ , َع االؽاص٠ اىل َٝجام 

االعتكالٍ االَضٜهٞ ايقارص يف ايضابع َٔ متٛط 

( قز ْقت ع٢ً ثالث١ سكٛم اعاع١ٝ غرل 1776)

  -قاب١ً يًتؿاٚض ٖٚٞ :

 اذتل يف اذتٝا٠. -
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 ل يف اذتض١ٜ .اذت -

 اذتل يف ايغعار٠ . -

ٚبٓا٤ً ع٢ً نٌ َا تكزّ ؾالبز َٔ اجيار 

َعٝاص قاْْٛٞ يًغعار٠ العُٝا ع٢ً َغت٣ٛ 

ايكٛاعز ايكا١ْْٝٛ يف ايقؿشات ايالسك١

(5)

  . 

 

 ايؿضع ايجاْٞ

ايطبٝع١ االستٝاط١ٝ يًشل يف 

 ايغعار٠

يبًٛؽ ايغعار٠ البز َٔ إ تتٛاؾض عٛاٌَ 

ار٠ , ٚيعٌ يف َكزَتٗا عزٜز٠ نٞ تتشكل ايغع

حتكٝل َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٖٚٛ َٔ املؿاِٖٝ ادتاَع١ 

اٚ املضنظ١ٜ , ٚملا حيٌُ يف طٝات٘ َؿاِٖٝ 

 ٚقناٜا عزٜز٠ . 

سٝح عّضؾ٘ عًُا٤ ايغٝاع١ بأْ٘ مج١ً َٔ 

اذتكٛم ايغٝاع١ٝ ٜتُتع بٗا املٛاطٔ راخٌ ٚطٓ٘ 

ايشٟ ٜٓتُٞ ايٝ٘ نشك٘ يف االْتداب ٚيف 

ختٝاص ْعاّ عٝاعٞ اٚ ممجًني مماصع١ سك٘ يف ا

 عٝاعٝني اخل....

اَا عًِ االدتُاع ؾكز عضف املٛاط١ٓ باْٗا 

ايزٚص ايشٟ ٜكّٛ ب٘ املٛاطٔ يًُغا١ُٖ يف سٌ 

 ايكناٜا َٚز٣ ؽعٛصٙ باالْتُا٤ . 

اَا ايتعضٜـ ايٓؿغٞ يًُٛاط١ٓ ؾٗٞ 

ايؾعٛص بايٛال٤ ٚاالْتُا٤ يًٛطٔ ٚيًكٝار٠ 

ع اذتادات ايغٝاع١ٝ اييت ٖٞ َقزص إلؽبا

 االعاع١ٝ ٚمحا١ٜ ايًشات َٔ االخطاص املقرل١ٜ .

اَا ايتعضٜـ ايكاْْٛٞ يًُٛاط١ٓ ؾٗٞ 

ايعالق١ ايكا١ْْٝٛ اييت تضبط ايؿضر بايٛطٔ 

ٜٚعدل عٓٗا بايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ َٓٗا ادتٓغ١ٝ ,  

 ٚايتُتع باذتكٛم ٚاذتضٜات راخٌ ٚطٓ٘ . 

ٚيبٝإ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ البز َٔ اذتزٜح 

عٔ ْؾأ٠ ٖشا املؿّٗٛ سٝح ظٗض َٔ ايٓاس١ٝ 

ايتاصخي١ٝ ٚايؿهض١ٜ يتشكٝل ايتشضص ايغٝاعٞ 

ٚاملغاٚا٠ ٚاذتض١ٜ ٚايزميٛقضاط١ٝ , ٚنإ 

اشلزف ؾٝٗا ٖٛ حتكٝل املغاٚا٠ االقتقار١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ بني طبكات اجملتُع نُا إ اشلزف 

كٝل املؾاصن١ بني املٛاطٓني َٔ املغاٚا٠ ٖٛ حت

اقتقارًٜا ٚادتُاعًٝا , ٚعًٝ٘ ؾإ تاصٜخ املٛاط١ٓ 

ٖٛ تاصٜخ عع٢ االْغإ َٔ ادٌ االْقاف ٚايعزٍ 

ٚاملغاٚا٠ , ٚقز َض ٖشا املؿّٗٛ مبضاسٌ تاصخي١ٝ 

عزٜز٠ ست٢ ٚفٌ اىل راليت٘ املعافض٠ سٝح تأثض 

بايؿهض ايغا٥ز ٚبٓعاّ ايزٚي١ ٚاؽهاٍ اذتهِ , 

ؾالبز َٔ ايتعضف ع٢ً املؿّٗٛ يف َضاسً٘ ٚعًٝ٘ 

 -ايتاصخي١ٝ املدتًؿ١ , ٚنُا ًٜٞ :

  يف ايعقٛص ايكزمي١ :  -

من٢ ٖشا املؿّٗٛ بؾهٌ ٚامح يف ظٌ 

اذتهَٛات ايظصاع١ٝ يف ٚارٟ ايضاؾزٜٔ َضٚصًا 

عناص٠ عَٛض ٚاؽٛص ٚبابٌ , ٚسناصات ايقني 

ٚاشلٓز ٚؾاصؼ , ٚسناص٠ ايؿٝٓٝكٝني ٚ 

سٝح اعتذابت اذتهَٛات إٓ ساى ايهٓعاْٝني  , 

اىل طًبات بعض ايؿ٦ات اييت تعتُز عًٝٗا َجٌ 

ايٓبال٤ ٚايه١ٓٗ ٚاحملاصبني , َٚٓشتٗا رصد١ َٔ 

املغاٚا٠ اع٢ً َٔ غرلٖا , إال إ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ 

ظٗض ألٍٚ َض٠ يف طَٔ رٚي١ املز١ٜٓ عٓز االغضٜل 

, ٜٚضدع افٌ اعتعُاٍ املقطًح يتشزٜز ايٛمع 

ٚايغٝاعٞ يًؿضر ايْٝٛاْٞ ٚايضَٚاْٞ ,  ايكاْْٛٞ

سٝح إ ايزميٛقضاط١ٝ إٓ ساى ناْت َب١ٝٓ ع٢ً 

اعاؼ إ املز١ٜٓ حتهِ َٔ ادٌ االنجض١ٜ , 

ٚاذتض١ٜ ٖٞ َبزأ اذتٝا٠ ايعا١َ

(6)

 . 

 ايعقٛص ايٛعط٢ : -
ٖٚٛ ايعقض ايشٟ تضادعت ؾٝ٘ املٛاط١ٓ 

يقاحل ْعاّ ايطبكات , ٚمتتز ٖشٙ ايؿذل٠ َٔ 

( بعز املٝالر , سٝح اْزثضت ايتذاصب 1300_300عاّ )

ايزميٛقضاط١ٝ بغبب ْعاّ االقطاع ايشٟ عع٢ 

اىل تهضٜػ ٚدٛرٙ َٔ خالٍ بٓا٤ ادتُاعٞ 

ٖضَٞ فاصّ , ٚيهٔ َا يبجت اٚصبا إ تٓٗض 

ٚحتاٍٚ ايتدًك َٔ عبات ٖشٙ اذتكب١ , ٚقز 

جت٢ً ظٗٛص املٛاط١ٓ َٔ خالٍ ثالث١ حتٛالت 

  -ندل٣ َتزاخ١ً ٖٞ :

 ايزٚي١ ايك١َٝٛ اذتزٜج١ .  ظٗٛص -

 ايتزاٍٚ ايغًُٞ يًغًط١ . -

 اقا١َ رٚي١ املؤعغات . -

 ايعقٛص اذتزٜج١ : -

ٖشٙ املضس١ً ؽٗزت حتٛالت نبرل٠ سٝح 

  -تأثضت عزثني َُٗني ُٖا :
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اعالٕ اعتكالٍ ايٛالٜات املتشز٠  -

  .1776االَضٜه١ٝ 

اعالٕ املبارئ اييت أصعتٗا ايجٛص٠  -

 . 1789ايؿضْغ١ٝ 

ت يف ٖشا ايعقض االعالْات نُا تٓاَ

ٚاملٛاثٝل ٚاملعاٖزات ارتاف١ عكٛم االْغإ , 

ؾكز اتغعت سكٛم املٛاط١ٓ يتؾٌُ اذتكٛم 

ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ , ٚاتغعت صقع١ 

ايزميٛقضاط١ٝ , ؾافبح املٛاطٔ حيقٌ ع٢ً 

سكٛق٘ بؾهٌ َتهاٌَ, ٖٚٓاى عزاي١ بني مجٝع 

املٛاطٓني يف زتاٍ اذتقٍٛ ع٢ً اذتكٛم 

 اذتضٜات .ٚ

اَا بعز رخٛيٓا عقض ايعٛمل١ , ؾهٝـ 

عتهٕٛ املٛاط١ٓ يف ب١٦ٝ َتعٛمل١ ؟ ٌٖٚ ميهٔ إ 

 تقبح اذتكٛم عامل١ٝ ؟ 

ٚنٌ َا ميهٔ قٛي٘ إ َؿّٗٛ املٛاط١ٓ يف 

ايٛقت ايضأٖ بيّن ع٢ً ؾهض٠ إ ايؾعب فاسب 

ايغٝار٠ , ٚؾهض٠ سكٛم االْغإ االعاع١ٝ اٚاًل 

, يش٣ ؾإ َؿّٗٛ نؿضر , ٚثاًْٝا نُٛاطٔ 

املٛاط١ٓ ٖٛ َؿّٗٛ ؽاٌَ َٚتشضى َتطٛص 

بامطضار , ست٢ افبح ايؾعب َقزص ايغًطات , 

ٚتٛععت اذتكٛم يتؾٌُ ؾ٦ات اخض٣ َٔ ايؾعب 

َجٌ ايٓغا٤ , سٝح سقًت املضأ٠ ع٢ً اذتل يف 

,  1945ٚيف ؾضْغا  1929االْتداب يف بضٜطاْٝا عاّ 

ٚتعزرت ابعار املؿّٗٛ يتؾٌُ ادتٛاْب 

قتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ , ٚمل تعز اال

قافض٠ ع٢ً ادتاْب ايغٝاعٞ , سٝح إ َؿّٗٛ 

املٛاط١ٓ َؿّٗٛ ادتُاعٞ عٝاعٞ َتعزر االبعار 

ٜتأثض بايٓنر ايغٝاعٞ ٚايتطٛص اذتناصٟ 

ٚاملتػرلات ايعامل١ٝ

(7)

 . 

نُا ٜؿضط ٖشا املؿّٗٛ سكٛقًا يًُٛاطٓني 

ذتل إال َٔ اٚشلا سل املٛاط١ٓ ٚال ٜتأت٢ ٖشا ا

خالٍ تزعِٝ ايعالق١ بِٝ ايزٚي١ ٚاملٛاطٓني , َٔ 

خالٍ تعظٜظ ايجك١ بأدٗظتٗا املدتًؿ١ , ٜٚتشكل 

سيو َٔ خالٍ ايؿضل املتاس١ , ٚايعزاي١ يف 

تٛؾرل املٓاذ ٚايب١٦ٝ االراص١ٜ ٚايتؾضٜع١ٝ 

ٚايغٝاع١ٝ املٛات١ٝ يًُٛاطٔ , ٚمتهٝٓ٘ َٔ 

مماصع١ سكٛق٘ , بٗزف اتاس٘ ايؿضف١ 

ًُؾاصن١ ايؿاع١ً يف عًُٝات ايت١ُٝٓ يتشغني ي

ْٛع١ٝ اذتٝا٠ , ٚيهٞ ٜهٕٛ نعنٛ يف اجملتُع 

ؾً٘ سكٛم ٚعًٝ٘ ايتظاَات البز إ ٜهٕٛ ع٢ً 

 -رصا١ٜ بٗا َٚٔ ابضط ٖشٙ اذتكٛم ٖٞ :

 اذتكٛم ايز١ٜٝٓ . -

 اذتكٛم ايغٝاع١ٝ . -

اذتكٛم االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  -

 ٚايجكاؾ١ٝ .

َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ايعالق١ تباري١ٝ إال اْ٘ يف 

بني اذتكٛم ٚايٛادبات َٚٔ ٚادبات املٛاطٔ 

 -يًتُتع بٗشا اذتل ٖٞ :

 االسغاؼ باملغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ . -

ايعٌُ ع٢ً حتغني ساي١ ٚفٛص٠ ايٛطٔ  -

. 

 االيتظاّ َٚضاعا٠ اينُرل . -

 ايتؿاْٞ ٚاالدتٗار بايعٌُ . -

 خز١َ ايٓاؼ رٕٚ َكابٌ . -

 ٘ .سب ايٛطٔ ٚ ايٛال٤ ي -
نُا البز َٔ ٚدٛر َكَٛات يهٞ ٜتشكل 

َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٜٚغتكض يف اسٖإ املٛاطٓني َٚٔ 

 -ٖشٙ املكَٛات :

 ايزٚي١ ايك١َٝٛ . -

 ايزميٛقضاط١ٝ . -

 املغاٚا٠ ٚايعزاي١ . -

 اؽباع اذتادات االعاع١ٝ . -

 سهِ ايكإْٛ . -
ٚسٝح إ ايعامل بعز اذتضب ايعامل١ٝ 

ًا عاًَا , سٝح ايجا١ْٝ افبح ٜٛاد٘ َٛقؿًا اخالقٝ

اْ٘ ال ٜضتبط بزٚي١ َع١ٓٝ بٌ اْ٘ َضتبط مبقرل 

 االْغإ يف ايعامل نً٘ .

العُٝا بعز اعتدزاّ ايكٓابٌ اي١ٜٚٛٓ ٚ 

االعًش١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚ ايبٝٛيٛد١ٝ , ٚتزخٌ 

ادتٝٛـ ٚاالدٗظ٠ االعتدباص١ٜ يف ؽؤٕٚ ايزٍٚ 

, ٖٚٛ َا افطًح عًٝ٘ عًُا٤ االدتُاع زتتُع 

( , ؾافبح ايعامل  Risk societyارتطض )

َؾػٍٛ باملداطض املعافض٠ اثض ايتطٛصات ايع١ًُٝ 

, ٚاعتػالٍ ايطبٝع١ ٚايجض٠ٚ , ٚبٓا٤ً ع٢ً نٌ َا 

تكزّ تقبح املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ستٌ اٖتُاّ 

اندل , ٚبايتايٞ ايغعٞ ذتُا١ٜ االْغإ ٚحتكٝل 
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ععارت٘ , سٝح إ حتكٝل َؿّٗٛ املٛاط١ٓ ٜذلنظ 

ذتل يف ايغعار٠ يًُٛاطٔع٢ً حتكٝل ا

(8)

 . 

ٚاخرلًا البز َٔ االؽاص٠ اىل آْا اسا نٓا قز 

عدلْا ؾُٝا عبل أل١ُٖٝ ايعاٌَ االقتقارٟ 

نأسز صنا٥ظ حتكٝل ايضؾا١ٖٝ , ٚاييت قٛاَٗا 

تٛؾرل ؾضل ايعٌُ , ؾإ ايعاطًني عٔ ايعٌُ ِٖ 

انجض ايؿ٦ات ؾكزاًْا يًُٛاط١ٓ , َٚا ٜغتتبع٘ َٔ 

 ايضؾا١ٖٝ .ؾكزإ يًغعار٠ ٚ

نُا إ املٛاط١ٓ ٚعالقتٗا بايغعار٠ تضتهظ 

اىل عاٌَ اخض ع٢ً قزص نبرل َٔ اال١ُٖٝ 

ٚاملتُجٌ بايعاٌَ االدتُاعٞ ايشٟ قٛاَ٘ ٚ 

صنٝظت٘ عزّ ايتُٝٝظ بغبب ايًٕٛ اٚ ادتٓػ اٚ 

ايعضم اٚ ايزٜٔ اٚ ايًػ١ , ٚإ مماصع١ سيو 

ايتُٝٝظ ٖٛ انجض ايعٛاٌَ شلزّ َبزأ املٛاط١ٓ 

ايتايٞ ؾكزإ َكَٛات ايغعار٠ ٚايضؾا١ٖٝٚب

(9)

 . 

 

 املطًب ايجاْٞ

ايعالق١ بني اذتل يف ايغعار٠ ٚايت١ُٝٓ 

 املغتزا١َ

يًبشح يف تأثرل نؿاي١ اذتكٛم ٚاذتضٜات    

يبًٛؽ اذتل يف ايغعار٠   االعاع١ٝ يالْغإ

ٚرٚصٖا يف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ بػ١ٝ ايٛفٍٛ اىل 

زتتُعات َتطٛص٠ َٚظرٖض٠ ٜتُتع اؾضارٖا 

بايضؾا١ٖٝ عٛف ْتٓاٍٚ ايعالق١ بني اذتل يف 

ايغعار٠ ٚايت١ُٝٓ املغتزا١َ َٔ خالٍ تبٝإ 

َنُٕٛ اذتل يف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ٚٚمع 

ني ايت١ُٝٓ َكاصب١ قا١ْْٝٛ ٚٚاقع١ٝ يًعالق١ ب

 ٚاذتل يف ايغعار٠ ٚسيو يف ؾضعني . 

 ايؿضع االٍٚ

  َنُٕٛ اذتل يف ايت١ُٝٓ املغتزا١َ

يعٌ اسز ايعٓافض االعاع١ٝ الستــضاّ 

سكٛم االْغإ ٜكّٛ ع٢ً ؾهض٠ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

, إس يبًٛؽ سز َٔ ايغعار٠ ٖٛ َا ميهٔ إ ْطًل 

ايبؾضٟ عًٝ٘ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ٚاييت ٜهٕٛ ايها٥ٔ 

ٖٛ ايؾدك املضنظٟ يف ٖشٙ ايع١ًُٝ , سيو إ 

حتكل تكزّ را٥ِ يف زتاٍ سكٛم االْغإ , 

العُٝا سك٘ يف بًٛؽ ايغعار٠ ٚ ٚمع٘ َٛمع 

ايعٌُ ايؿعًٞ مُٔ عٝاع١ٝ ٚط١ٝٓ ٚرٚي١ٝ 

 ع١ًُٝ ٚؾعاي١ ع٢ً فعٝز ايت١ُٝٓ .

ٚيعًٓا يف ايبزا١ٜ ْؾرل ايــ٢ مضٚص٠ 

املارٟ االقتقارٟ ايتُٝٝظ بني ايُٓٛ سٚ ايبعز 

ؾكط , ٚايت١ُٝٓ اييت ميهٔ ٚفؿٗا باْٗا ع١ًُٝ 

ؽا١ًَ سات ابعار اقتقار١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ 

ٚعٝاع١ٝ تتٛخ٢ ٌْٝ نٌ ؽ٤ٞ ٚ تٛؾرل سز ار٢ْ 

 َٔ ايغعار٠ ٚايضؾا١ٖٝ .

ع٢ً إ َنُٕٛ ؾهض٠ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

ظٗض يف طَٔ االغضٜل ألٍٚ َض٠ , ؾهإ اٍٚ ظٗٛص 

١ُٝٓ ايتٛاف١ًٝ يز٣ ) دتٞ اٚداٜا ( يف يؿهض٠ ايت

اشل١ االصض ,ٚحتت ٖزاٜتٗا َاصؼ االغضٜل 

ْعاَا يًتٛاف١ًٝ ,سٝح نإ اذتهاّ  احملًٝني 

ٜعًُٕٛ مبكتناٙ , سٝح نإ اذتهاّ ٜهاؾ٦ٕٛ اٚ 

ٜعاقبٕٛ ٚؾكًا يالعتٓا٤ اٚ االُٖاٍ ايشٟ ٜكزَْٛ٘ 

يًٓاؼ ٚيًشكٍٛ , ٚيف َكاي١ َايتٛؼ عٔ 

, ٚنتاب َبارئ االقتقار  1789ايغهإ ع١ٓ 

, 1817ايغٝاعٞ ٚؾضض اينضا٥ب يضٜهاصرٚ ع١ٓ 

ٚيف ْٗا١ٜ ايكضٕ ايتاعع عؾض ٚبزا١ٜ ايكضٕ 

ايعؾضٜٔ , إس ار٣ اطرٖاص االقتقار ايػضبٞ اىل 

خًل صؤ١ٜ دزٜز٠  ؾًِ تعز املٛاصر ايطبٝع١ٝ 

تؾهٌ قٝٛرًا فعب١ يف ٚد٘ ايُٓٛ االقتقارٟ اس إ 

عاُٖت يف االعتؿار٠ ٚبؾهٌ ايتهًٓٛدٝا ادتزٜز٠ 

انجض نؿا٠٤ َٔ نٌ املٛاصر ايكزمي١ ٚاذتزٜج١ 

 1967, ٚقز طايب اجملتُعٕٛ يف ْارٟ صَٚا عاّ 

ملٓاقؾ١ املأطم اذتايٞ ٚاملغتكبًٞ يألصض أال ٖٚٛ 

ستزٚر١ٜ َٛاصر االصض ٚطضست آصا٥ِٗ يف 

, ٖشا ٚقز  1972رصاع١ بعٓٛإ )سزٚر ايُٓٛ( عاّ 

املتٛاف١ً اٚ املغتزا١َ سقٌ َقطًح ايت١ُٝٓ 

1980ع٢ً ايجك١ عاّ 

(10)

عٓزَا اَتظز االٖتُاّ  

باملٛاصر باالٖتُاّ بايب١٦ٝ , ٚقز متت َٓاقؾ١ ٖشا 

ايشٟ  1973االعذلاف يف َؤمتض االَِ املتشز٠ عاّ 

نإ بعٓٛإ ايب١٦ٝ ايبؾض١ٜ املٓعكز يف 

عتٛنٗٛمل , ٖشا باإلماؾ١ اىل َٓاقؾ١ اؾهاص 

يت١ُٝٓ املغتزا١َ َٓٗا اخض٣ تتهاٌَ َع  ا

( SCWاالعذلاتٝذ١ٝ ايعامل١ٝ ذتُا١ٜ ايعامل ) 

, ٚاييت قزَٗا االحتار ايزٚيٞ يًشؿاظ  1980عاّ 

( املزعِ َٔ بضْاَر IUCNع٢ً ايطبٝع١  )

(, ٚ بٓا٤ً ع٢ً  UNEPاالَِ املتشز٠ )

االعذلاتٝذ١ٝ عايؿ١ ايشنض ؾكز مت تبين 

١ٝ اعذلاتٝذ١ٝ اخض٣ ٖٞ االعذلاتٝذ١ٝ ايكَٛ

يًت١ُٝٓ املتٛاف١ً يف مخغٕٛ رٚي١ , ٚقز بارصت 

اشل١٦ٝ ايعامل١ٝ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ يف االَِ املتشز٠ 
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(WCED اىل ْؾض تكضٜض عٔ ايت١ُٝٓ )

ّٞ َغتكبًٓا املؾذلى عاّ  , ٚقز  1987املغتزا١َ زل

تب٢ٓ ٖشا ايتكضٜض يف ق١ُ االصض املعكٛر يف صٜٛ 

تشز٠ عٔ اٚ َا ٜعضف مبؤمتض االَِ امل 1992عاّ 

ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ يٝتب٢ٓ نٌ ايتٛفٝات اييت 

(  27تنُٓتٗا االعذلاتٝذ١ٝ ٚقز اقض َؤمتض صٜٛ )

 َبزأ عاّ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املتٛاف١ً . 

ٚبايضغِ َٔ إ َؿّٗٛ ايت١ُٝٓ ٜٗتِ 

بايب١٦ٝ ٚاملٛاصر اال إ ٖزؾٗا اذتكٝكٞ ٖٛ االْغإ 

سٝح ال ب١٦ٝ بال اْغإ , ؾايب١٦ٝ باألفٌ ٖٞ 

١٦ بؾض١ٜ , سٝح إ اشلزف َٔ ايت١ُٝٓ ٖٛ بٝ

ايضخا٤ االْغاْٞ , ٚسيو َٔ خالٍ حتكٝل 

استٝادات٘ اٚ حتكٝل دٛر٠ اذتٝا٠ َع محا١ٜ 

ايب١٦ٝ َع ايذلنٝظ ع٢ً ق١ُٝ املغاٚا٠ ٚدعًٗا 

اعاؼ يًتػًب ع٢ً املؾهالت املدتًؿ١ , ٖٚشا َا 

ميهٔ َالسعت٘ َٔ املبارئ ايغبع١ املكز١َ يف 

  -نٛص اْؿا ٖٚٞ :ايتكضٜض املش

 

 اْعاـ ايُٓٛ ٚستاصب١ ايؿكض . -1

 تػٝرل دٛر٠ ايُٓٛ . -2

تًب١ٝ االستٝادات االعاع١ٝ   -3

 يإلْغإ .

ايتأنٝز ع٢ً َغت٣ٛ َعٝؾٞ  -4

 َتٛافٌ َٚغتزِٜ يًغهإ .

 محا١ٜ قاعز٠ املقارص ٚاملٛاصر . -5

اعار٠ تٛدٝ٘ ايتهًٓٛدٝا ٚاراص٠  -6

 االطَات . 

االخش يف االعتباص ا١ُٖٝ ايب١٦ٝ  -7

 ٚاالقتقار يف ع١ًُٝ فٓع ايكضاص .

ٖٚٓاى َؿاِٖٝ عزٜز٠ يًت١ُٝٓ املغتزا١َ 

اٚ املتٛاف١ً

(11)

, إال إ ٖشٙ املؿاِٖٝ ع٢ً اختالؾٗا  

تقب يف خز١َ ايؿضر ٚاجملتُع ٚحتكٝل اندل 

قزص ممهٔ َٔ ايضؾا١ٖٝ ٚبايتايٞ ايغعار٠ , إال اْ٘ 

ميهٔ اختقاص ٖشٙ املؿاِٖٝ املتعزر٠ باْٗا مجٝعٗا 

  -ٗزف اىل اَضٜٔ ُٖا:ت

اراص٠ االْؾط١ ايبؾض١ٜ ٚحتكٝل  –االٍٚ 

 ايت١ُٝٓ .

اذتز َٔ االثاص ايناص٠ يألْؾط١  –ايجاْٞ 

 ايبؾض١ٜ .

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكزّ صتز إ ايبٓو ايزٚيٞ 

ٖٛ االخض قزَا  َؿَٗٛا يًت١ُٝٓ املتٛاف١ً ؾٝٗا 

سيو ايبعز ايجالثٞ ايكا٥ِ ع٢ً االٖزاف عايؿ١ 

    -التٞ :ايشنض ٖٚٛ نا

                                                

 ٖزف اقتقارٟ )منٛ + نؿا٠٤ (

 تٛطٜع ايزخٌ ٚايٛظا٥ـ - 

 

 

 

 ـ َغاعزات َغتٗزؾ١    

 

 ٖزف ادتُاعٞ ) ؾكض    +َغاٚا٠ (     ٖزف ب٦ٝٞ )َٛاصر طبٝع١ٝ (

َؾاصن١ +                                              

 اعتؾاص٠ + مجاع١ٝ 

ٜٚٛمح ٖشا املجًح اْ٘ يتشكٝل ايت١ُٝٓ 

املغتزا١َ البز َٔ حتكٝل ايتهاٌَ بني االبعار 

ايجالث١ , سٝح البز َٔ ايتٛافٌ االقتقارٟ عٔ 

طضٜل اذتؿاظ ع٢ً صأؼ املاٍ ٚاالعتجُاصات 

اصر ايطبٝع١ , ٚنشيو ٚاالعتدزاّ ايهؿ٤ٛ يًُٛ

حتكٝل ايتٛافٌ ايب٦ٝٞ بت١ُٝٓ ايكزص٠ ع٢ً 

اذتؿاظ ع٢ً املٛاصر ايطبٝع١ٝ , ٚايتٛافٌ 

االدتُاعٞ ٜعين االٖتُاّ باملغاٚا٠ ٚ ايذلابط 

االدتُاعٞ ٚاملؾاصن١ , ٚرعِ اشل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ 

يًت١ُٝٓ اىل داْب ايت١ُٝٓ املؤعغات١ٝ سٝح بزٕٚ 

ايتٛفٌ اىل حتكٝل ٖشا ايبعز تعذظ ايت١ُٝٓ عٔ 

استٝادات اجملتُع َٚا تكزّ ٜٛمح املجًح 

املؾانٌ يتشكٝل ايت١ُٝٓ املغتزا١َ ٖٚٛ نُا 

: ًٜٞ-  
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 ت١ُٝٓ اقتقار١ٜ   

 

 

 

 

                  

 

 ادتُاع١ٝ          ت١ُٝٓ ب١ٝ٦ٝ ت١ُٝٓ

 

ٚمتؾًٝا َع َا تكزّ صتز إ َؿّٗٛ 

ايت١ُٝٓ املغتزا١َ قز صنظ ع٢ً عز سادات 

اذتامض رٕٚ املغاؼ ع٢ً ايكزص٠ يف عز سادات 

املغتكبٌ بٗزف اذتز َٔ ايؿكض ألدٝاٍ اذتامض 

ٚاملغتكبٌ , ٖٚشا االَض ٜتشكل َٔ خالٍ حتكٝل 

ايتٛاطٕ بني َهْٛات ٖشٙ ايت١ُٝٓ , اَا املكقٛر 

اذتادات االعاع١ٝ يًؿكضا٤  باذتادات ٖٓا ٖٞ

 ٚاييت ٜٓبػٞ إ تعط٢ االٚي١ٜٛ املطًك١. 

اَا ايكٝز ايشٟ تؿضم٘ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

ؾٗٛ ايكزص٠ ع٢ً عز سادات اذتامض ٚاملغتكبٌ 

ٖٚٓا ضتٔ ْٓاقؿ ق١ُٝ اخالق١ٝ غا١ٜ يف اال١ُٖٝ 

أال ٖٚٞ ق١ُٝ املغاٚا٠ بني االدٝاٍ , ٖٚٛ اَض 

ايزٍٚ سٝح إ ايٛناي١ افبح َكبٛاًل بني مجٝع 

( عّضؾت SCCWايعامل١ٝ يًب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ )

ايت١ُٝٓ املغتزا١َ باْٗا : )) ايت١ُٝٓ اييت تٛاد٘ 

استٝادات االؾضار ايضا١ٖٓ رٕٚ االْكال َٔ قزص٠ 

االدٝاٍ املكب١ً ع٢ً َٛاد١ٗ استٝاداتٗا ((

(12)

 . 

ٚيتشكٝل ٖشٙ ايت١ُٝٓ البز َٔ تٛاؾض 

  -عٓافضٖا ٖٚٞ :

 ٜار٠ سكٝك١ٝ يف ايزخٌ .حتكٝل ط -

 حتكٝل اصتاط تعًُٝٞ . -

 تٛطٜع عارٍ يًزخٌ . -

 طٜار٠ يف اذتضٜات االعاع١ٝ . -

 تضؽٝز املٛاصر ٚاعتٗالنٗا . -
ْٚغتدًك َٔ نٌ َا تكزّ إ ايت١ُٝٓ 

املغتزا١َ تٗزف اىل حتكٝل ايتٛاطٕ بني اْؾط١ 

االْغإ ٚدٛر٠ ايب١٦ٝ بأبعارٖا االقتقار١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ َٔ خالٍ اعذلاتٝذ١ٝ 

ٚامش١ ٚاراص٠ سغ١ٓ ٚتٓعِٝ ثابت َٔ ادٌ 

حتغني سٝا٠ االْغإ ع٢ً االصض سامضًا 

َٚغتكباًل , ٚعًٝ٘ ؾإ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ تؤرٟ 

  -اىل خًل َا ًٜٞ :

طٜار٠ قزص٠ اجملتُع ع٢ً حتغني  -

 َغت٣ٛ االؾضار املعٝؾٞ .

دتُاعٞ طٜار٠ ايُٓٛ االقتقارٟ ٚاال -

 يًُذتُع .

اذتؿاظ ع٢ً ادتٛاْب ايجكاؾ١ٝ  -

 االجياب١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ يًُذتُع .

 خًل زتاالت َتعزر٠ يًزخٌ املؾضٚع . -

خًل َؤعغات تغاعز ع٢ً متهني اؾضار  -

 اجملتُع .

نٌ َا تكزّ رعا ) دُٝػ دٛعتاف ( 

َزٜض بضْاَر االَِ املتشز٠ االمنا٥ٞ اىل إ ٜكٍٛ 

املغتزا١َ ٖٞ ت١ُٝٓ َتٛاف١ً تعٝز  : " إ ايت١ُٝٓ

تٛيٝز ايب١٦ٝ بزال َٔ إ تزَضٖا ٖٚٞ ت١ُٝٓ 

متهٔ ايٓاؼ بزال َٔ إ  تُٗؾِٗ, ٚاْٗا تعطٞ 

االٚي١ٜٛ يًؿكضا٤ ٚتٛعع ْطام اختٝاصاتِٗ ٚ 

ؾضفِٗ ٚتتٝح ايؿضف١ ملؾاصنتِٗ يف ايكضاصات 

اييت تؤثض ع٢ً سٝاتِٗ اْٗا ت١ُٝٓ َٛاي١ٝ يًٓاؼ 

ٝع١ ٚ َٛاي١ٝ يؿضل ايعٌُ ٚ ٚ َٛاي١ٝ يًطب

َٛاي١ٝ يًُضأ٠ (

(13)

 . 

 

 ايؿضع ايجاْٞ

 املكاصب١ ايكا١ْْٝٛ يًشل يف ايت١ُٝٓ

 ٚاذتل يف ايغعار٠

تطضقٓا ؾُٝا عبل اىل ايطبٝع١ 

االستٝاط١ٝ يًشل يف ايغعار٠ َٔ سٝح تٛاؾضٖا 

ٜغتًظّ ت١٦ٝٗ عٛاٌَ عز٠ , َٓٗا اقتقار١ٜ 

ٚاخض٣ ادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚغرلٖا , ٚيف ٖشا 

املكاّ عٓشاٍٚ االؽاص٠ اىل اثض اذتل يف ايغعار٠ 

ع٢ً ايت١ُٝٓ بٛفؿٗا سل َٔ اذتكٛم اييت تعدل 

سكٛم االْغإ , سيو آْا  عٔ ادٝاٍ َتالسك١ َٔ

َٔ ايزاعُني يٛدٛر دٌٝ ثايح َٔ سكٛم 

االْغإ قٛاَٗا اذتل يف ايت١ُٝٓ , ٖٚٞ ْتاز 

يًذٌٝ االٍٚ املتُجٌ باذتكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ 
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, ٚادتٌٝ ايجاْٞ املتعًل باذتكٛم االقتقار١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ

(14 )

. 

ٚيًضبط بني اذتل يف ايت١ُٝٓ ٚاذتل يف 

يغعار٠ البز َٔ إ ْٛمح َؿّٗٛ ايُٓٛ ا

اذتنضٟ سٝح نُا ْعًِ إ زتتُعاتٓا ايّٝٛ 

مبععُٗا ٖٞ زتتُعات َتشنض٠ , سٝح إ 

ايتشّنض ْؾا َع بزاٜات ايجٛص٠ ايقٓاع١ٝ , إال إ 

بًزآْا ايٓا١َٝ مل ٜٓؾأ ايتشنض ؾٝٗا ْتٝذ١ 

ايقٓاع١ ٚمنٖٛا ٚيهٔ ْتر عٔ اشلذض٠ يف 

ملزٕ اٟ اْتكاٍ ايغهإ االعاؼ َٔ ايضٜـ اىل ا

َٔ ايكض١ٜ اىل املز١ٜٓ , ٚنإ يظاًَا النتُاٍ 

ع١ًُٝ ايتشنض إ تتػرل امناط ايغًٛى 

ٚايتؿهرل , ٚعًٝ٘ ؾإ ايتشنض ٜعين اْتؾاص 

امناط ايتؿهرل اذتنضٟ , ٚ عًٝ٘ ؾال بز َٔ 

ٚدٛر َتطًبات يت١ُٝٓ ٖشا اجملتُع سٝح إ 

ٖزف ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ اذتنض١ٜ ٖٞ خًل 

تُع ععٝز َتعإٚ َتُاعو , ٚسيو عٔ زت

طضٜل صؾع نؿا٠٤ ادٗظ٠ ارتزَات ٚاملضاؾل 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايعُضا١ْٝ يف اجملتُع 

, ٚنشيو بٓا٤ ٚتطٜٛض ايعالقات االدتُاع١ٝ 

ايغ١ًُٝ بني اؾضارٙ ٚمجاعات٘ , ٚبٓا٤ً عًـــ٢ نٌ 

َا تكــزّ ؾإ ايت١ُٝٓ اذتنض١ٜ ٚدزت يتشكٝل 

  -االتٞ :

سلٍٛ ارتزَات يهٌ قطاعات  -1

اجملتُع يف ناؾ١ دٛاْب٘ 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚناؾ١ 

 ؾ٦ات٘ ايبؾض١ٜ .

االتظإ اٚ املٛا١ُ٥ بني اذتادات  -2

ٚاملٛاصر َع َضاعات اٚيٜٛات اذتادات 

 اييت  تِٗ غايب١ٝ ايغهإ .

ايتٓغٝل يف نٌ ؽ٤ٞ ٜتِ راخٌ  -3

اجملتُع َٚؤعغات٘ ٚحتزٜز 

 املغؤٚيٝات .

بني االدٗظ٠ ايعا١ًَ يف  ايتؿاعٌ -4

اجملتُع ٚ ؾتح قٓٛات االتقاٍ بٝٓٗا 

 يٝزصى ناًل َٓٗا رٚص االخض .

َضاعات إ تهٕٛ بضاَر ايت١ُٝٓ  -5

َتٛا١ُ٥ َع ادتشٚص ايجكاؾ١ٝ 

 يًُذتُع .

تزعِٝ َؾاصن١ املٛاطٓني ٚت١٦ٝٗ  -6

 -املٓاذ ايقاحل شلا َٔ خالٍ االتٞ :

 بضاَر تعًُٝ٘ فارق١ .  -

ايزميكضاط١ٝ اصعا٤ اذتٝا٠  -

 ايغ١ًُٝ .

َؤاطص٠ اذتهَٛات ملؾضٚعات  -

 ادتٗٛر ايشات١ٝ ٚرعُٗا َارٜا ٚؾًٓٝا . 

اجيار بضاَر تزصٜب دار٠   -

 يًكٝارات ايؾعب١ٝ . 
نٌ ٖشٙ االَٛص َٔ املُهٔ إ ختًل ب١٦ٝ 

انجض حتنضًا ٚانجض ععار٠ , ٚيهٔ البز َٔ 

ايبشح عٔ ايكٛاعز ايزٚي١ٝ اييت تغٓز ٚ تزعِ 

ايت١ُٝٓ مما ٜزعِ صؾا١ٖٝ االْغإ , اذتل يف 

ٚيعًٓا ْؾرل اىل االعالٕ ايقارص َٔ ادتُع١ٝ 

ايعا١َ يألَِ املتشز٠ حتت عٓٛإ )اعالٕ اذتل 

يف ايت١ُٝٓ ( سٝح ٚصرت يف رٜباد١ االعالٕ بإ ) 

االْغإ ٖٛ املٛمٛع ايض٥ٝغٞ يف ايت١ُٝٓ 

ٚاملغتؿٝز ايض٥ٝغٞ َٓٗا ( نُا انز اعناؤٖا 

١ٝ تتُجٌ يف ع١ًُٝ اقتقار١ٜ ع٢ً إ ايتُٓ

ٚثكاؾ١ٝ ٚعٝاع١ٝ ؽا١ًَ تغتٗزف ايتشغٔ 

 املغتُض يضؾا١ٖٝ االْغإ .
َٚٔ ٖٓا ؾإ تٛؾرل سز ار٢ْ َٔ ايضؾا١ٖٝ 

ٚايغعار٠ ٜغتًظّ نؿاي١ سل ايت١ُٝٓ املعدل عٓٗا 

َٔ تٛؾرل سز ار٢ْ يًُعٝؾ١ َٚهاؾش١ ايؿكض 

ٚايعضٚف ايالإْغا١ْٝ ٚعز اذتادات املار١ٜ 

١ٝ َٔ غشا٤ ٚنغا٤ َٚغهٔ , ٚقز نؿٌ االٚي

االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْغإ ٚادتٗز ايزٚيٞ 

ارتال باذتكٛم االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ 

 ٚايجكاؾ١ٝ ٚفهٛى رٚي١ٝ اخض٣ تًو اذتكٛم  .

اس بعز ثالخ عٓٛات َٔ اْؾا٤ االَِ 

املتشز٠ , ٚبٓا٤ً ع٢ً َبارص٠ دت١ٓ سكٛم االْغإ 

ايٝاْٛص صٚطؾًت ( اىل  ممج١ًً بض٥ٝغٗا آْشاى )

افزاص االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْغإ َٔ خالٍ 

َكز١َ ٚثالثني َار٠ يف ايعاؽض َٔ نإْٛ 

, ٚايشٟ تبٓت٘ ادتُع١ٝ ايعا١َ بأغًب١ٝ   1948االٍٚ 

( رٍٚ , يكز تنُٓت 8(  فٛتًا ٚاَتٓاع )48)

رٜباد١ االعالٕ االعذلاف باذتكٛم املتغا١ٜٚ 

ٍ ٚايغالّ يف ايعامل , يألؾضار ع٢ً اعاؼ ايعز

( َٓ٘ انزت ع٢ً اعطا٤ اذتل 25نُا إ املار٠ )

يهٌ ؽدك يف َغت٣ٛ َعٝؾ١ ناٍف 
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يًُشاؾع١ ع٢ً ايقش١ ٚايضؾا١ٖٝ ي٘ ٚألعضت٘ 

ٜٚتنُٔ سيو ايتػش١ٜ ٚاملًبػ ٚاملغهٔ ٚايعٓا١ٜ 

ايطب١ٝ ٚارتزَات االدتُاع١ٝ ايالط١َ ٚي٘ اذتل 

ملضض يف تأَني املعٝؾ١ يف ساي١ ايبطاي١ ٚا

ٚايعذظ ٚايذلٌَ ٚايؾٝدٛخ١ ٚغرل سيو

(15)

 . 

نُا دا٤ املٝجام ايزٚيٞ ارتال باذتكٛم 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ , ٖٚشا املٝجام 

ٜتنُٔ اتؿاقٝتني رٚيٝتني نبرلتني سٛيتا 

اذتكٛم ايٛاصر٠ يف االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم 

االْغإ اىل قٛاعز قا١ْْٝٛ ًَظ١َ ٚقز بز٤ ايعٌُ 

ٚقز ٚطعت  1976( نإْٛ ايجاْٞ عاّ 3يف ) ب٘

َٛار ٖشا املٝجام اىل عز٠ اقغاّ , َٚا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ 

(  15-6ايكغِ ايجايح َٔ املٝجام اٟ املٛار َٔ )

ٚاييت تتنُٔ سل ايعٌُ ٚايتُتع بؾضٚط عاري١ 

َٚضم١ٝ ٚاذتل باينُإ االدتُاعٞ ٚاذتل يف 

االَٔ ايػشا٥ٞ ٚايقشٞ ٚسل االعض٠ يف 

ع٢ً اندل قزص َٔ اذتُا١ٜ ٚاملغاعز٠  اذتقٍٛ

ٚاذتل يف َغت٣ٛ َعٝؾٞ ناٍف ٚاذتل يف 

ايقش١ ايبز١ْٝ ٚايعك١ًٝ , ٚادتشص يهٌ ٖشٙ 

( 55اذتكٛم َٝجام االَِ املتشز٠ سٝح دا٤ت  )ّ/

َٓ٘ يتؤنز ع٢ً صغب١ املٓع١ُ يف امنا٤ ايعالقات 

ايٛر١ٜ  ٚايعٌُ ع٢ً اؽاع١ ادٛا٤ االعتكضاص 

١ٜ يكٝاّ عالقات ٚر١ٜ ٚايضؾا١ٖٝ اينضٚص

ٚع١ًُٝ قا١ُ٥ ع٢ً اسذلاّ َبزأ املغاٚا٠ بني 

ايؾعٛب يف اذتل بتكضٜض املقرل ٚإ تعٌُ 

  -املٓع١ُ ألدٌ حتكٝل االتٞ :

حتكٝل َغت٣ٛ اع٢ً يًُعٝؾ١ ٚتٛؾرل   -

اعباب االعتدزاّ املتقٌ يهٌ ؾضر 

ٚايٓٗٛض بعٛاٌَ ايتكزّ االقتقارٟ 

 ٚاالدتُاعٞ .

اسذلاّ سكٛم االْغإ  إ ٜؾٝع يف ايعامل -

ٚاذتضٜات االعاع١ٝ يًذُٝع بال متٝٝظ 

بغبب ادتٓػ اٚ ايًػ١ اٚ ايزٜٔ ٚال 

تؿضٜل بني ايضداٍ ٚايٓغا٤ َٚضاعا٠ تًو 

 اذتكٛم ٚاذتضٜات ؾعال .
َٔ نٌ َا تكزّ ٜتٛمح يٓا ادتشص 

ايكاْْٛٞ ايزٚيٞ ذتُا١ٜ اذتل يف ايغعار٠ َٔ 

ضا١َ خالٍ تٛؾرل سٝا٠  َضؾ١ٗ ٚتقإ ؾٝٗا ن

 االْغإ . 

 

 

 املطًب ايجايح

 االعاؼ ايكاْْٛٞ يًشل يف ايغعار٠

االْغإ نا٥ٔ ادتُاعٞ ٖٚشٙ املغأي١ مل 

تعز ستٌ ْكاـ , ٖٚشا االَض ٜغتتبع ٚدٛر 

عالقات اْغا١ْٝ يشيو ؾبزاًل َٔ إ ْبشح يف اَض 

افبح غا١ٜ يف ايٛمٛح البز يٓا َٔ ايبشح عٔ 

ٌ إ غا١ٜ ٚؽضٚط اذتٝا٠ مُٔ زتتُع ؾكب

ٜذلنظ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايكٛاعز ايكا١ْْٝٛ 

يتٓعِٝ عالقات٘ البز َٔ إ ٜضتهظ اٚاًل ع٢ً 

َٓع١َٛ اخالق١ٝ ٜكبٌ بٗا اعنا٤ اجملتُع 

ٜٚتؿكٕٛ ع٢ً اسذلاَٗا ,  ؾايعالق١ بني االْغإ 

ٚزتتُع٘ عالق١ تؿاع١ًٝ , ؾهُا إ يًؿضر 

ٚادبات َٚٗاّ يف َٛاد١ٗ اجملتُع , ؾإ 

ت جتاٙ ايؿضر , ٖٚٓا َٚٔ خالٍ يًُذتُع ٚادبا

فؿشات ٖشا املطًب عٓٓاقؿ رٚص اجملتُع َٔ 

خالٍ ايكاعز٠ ايكا١ْْٝٛ يف محا١ٜ ٚتٛؾرل 

 ايغعار٠ يًؿضر . 

 ايؿضع االٍٚ

ايتطبٝل املباؽض التؿاقٝات سكٛم 

 االْغإ

 ٚاثضٖا يف اذتل يف ايغعار٠

ابضط َٗاّ ايزٍٚ ٚاذتهَٛات ٖٞ اذتؿاظ 

ٚاعتكضاصِٖ ٚايٓعاّ ايعاّ  ع٢ً أَ اؾضار ايؾعب

, ٖٚٛ االَض ايشٟ ٜتنُٔ اذتؿاظ ع٢ً سٝاتِٗ 

ٚعالَتِٗ ,  ؾنال عٔ اذتل باذتٝا٠  ٚايٛدٛر 

اذتض ٚايهضِٜ , ٖٚٞ َٔ ابضط َكَٛات ايٛدٛر 

االْغاْٞ ايشٟ انزت عًٝ٘ ايؾضا٥ع ايغُا١ٜٚ ٚ 

ايٛمع١ٝ , ٚيهٔ ٌٖ االْغإ يف عامل ايّٝٛ اعط٢ 

ت اييت ٜنعٗا يٝقٕٛ ٚحيُٞ بعزًا اخض يًتؾضٜعا

سٝا٠ االْغإ ٌٖٚ افبح ٜٗزف يتشكٝل اَٛص 

اخض٣ َجٌ ععار٠ االْغإ ؟ ٖشا َا ًٜتُغ٘ َٔ 

ٜتتبع ايكٛاعز ايزٚي١ٝ اييت تٓعِ قٛاعز سكٛم 

 االْغإ .

ؾًٛ ايكٝٓا ْعض٠ ع٢ً اذتكٛم االدتُاع١ٝ 

اييت انزت عًٝٗا اتؿاق١ٝ اذتكٛم االقتقار١ٜ 

( , يٛدزْا بإ 1966اؾ١ٝ يغ١ٓ )ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجك

ٖٓاى تزاخال بني اذتكٛم االقتقار١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ يف ايهجرل َٔ املٝارٜٔ , ٚسيو بغبب 



 (2018ايغ١ٓ ) -ايعزر ارتاَػ عؾض –زت١ً داَع١ االْباص يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايغٝاع١ٝ 

221 
 

تؾابو ايعالقات بني االؾضار ٚمماصعتِٗ شلشٙ 

اذتكٛم , يشيو صتز َٔ ايقعب حتزٜز َا ٖٛ 

ادتُاعٞ بؾهٌ عت ٚ َا ٖٛ اقتقارٟ عت 

ُاع١ٝ ٚاذتل َجٌ سل ايعٌُ ٚاينُاْات االدت

يف ايقش١ ٚايغهٔ ٚ سكٛم املعاقني ٚغرلٖا

(16)

 . 

ٚقز دا٤ االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْغإ 

ظ١ًُ َٔ اينُاْات اييت ٜؤرٟ تطبٝكٗا اىل 

حتكٝل ععار٠ االعض٠ ٚاجملتُع , سٝح ْقت 

َٓ٘ ع٢ً : "  يهٌ اْغإ اذتل يف َغت٣ٛ  25املار٠ 

َٔ املعٝؾ١ ناٍف يًُشاؾع١ ع٢ً ايقش١ 

ٚايضؾا١ٖٝ ي٘ ٚ ألعضت٘  , ٜٚتنُٔ سيو ايتػش١ٜ 

ٚاملًبػ ٚاملغهٔ ٚايعٓا١ٜ ايطب١ٝ , ٚنشيو 

ارتزَات االدتُاع١ٝ االط١َ ٚي٘ اذتل يف تاَني 

َعٝؾت٘ يف ساالت ايبطاي١ ٚاملضض ٚايعذظ 

ٚايذلٌَ ٚايؾٝدٛخ١ ٚغرل سيو َٔ ؾكزإ 

ٚعا٥ٌ ايعٝؿ ْتٝذ١ يعضٚف خاصد١ عٔ اصارت٘ 

يطؿٛي١ اذتل يف َغاعز٠ ٚصعا١ٜ , ٚ يأل١ََٛ ٚا

خافتني ٜٚٓعِ نٌ االطؿاٍ بٓؿػ اذتُا١ٜ 

االدتُاع١ٝ عٛا٤ً أناْت ٚالرتِٗ ْامج١ عٔ 

 صباط ؽضعٞ اّ بطضٜك١ غرل ؽضع١ٝ " .

ٖشا ٚقز بين ٖشا ايٓك ع٢ً ؾهض٠ 

ايتنأَ االدتُاعٞ ايكا٥ِ ع٢ً ؾهض٠ سل 

املٛاطٔ باذتز االر٢ْ اينضٚصٟ يًعٝؿ بهضا١َ , 

الَض ايشٟ ْقت عًٝ٘ َكز١َ رعتٛص  ٖٚٛ ا

بايٓك  1946ادتُٗٛص١ٜ ايضابع١ ايؿضْغٞ عاّ 

ع٢ً إ : " اال١َ تنُٔ يًؿضر ٚيعا٥ًت٘ ايؾضٚط 

اينضٚص١ٜ يتطٛصِٖ ٚتنُٔ يًذُٝع ٚخاف١ 

ايطؿٌ ٚاالّ ٚايعُاٍ ايكزا٢َ , اذتُا١ٜ ايقش١ٝ 

ٚاالَٔ املارٟ ٚ ايضاس١ ٚ اٚقات ايؿضاؽ , ٚإ يهٌ 

ْؿغ٘ غرل قارص ع٢ً ايعٌُ بغبب عٓ٘ اْغإ جيز 

اٚ سايت٘ ادتغز١ٜ اٚ ايعك١ًٝ اٚ ايٛمع 

االقتقارٟ اذتل باذتقٍٛ َٔ ادتُاع١ ع٢ً 

 ايٛعا٥ٌ املال١ُ٥ يٛدٛرٙ " . 

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكزّ ؾإ االتؿاق١ٝ ايزٚي١ٝ  

  -تؿضض ع٢ً ايزٍٚ املٓع١ُ شلا إ حتكل االتٞ :

اذتل بتشزٜز عاعات ايعٌُ ٚايضاس١  -

 ٚاالداطات ايزٚص١ٜ املزؾٛع١ .

اذتل باينُاْات االدتُاع١ٝ ٚايقش١ٝ  -

 ٚايتأَني ٚايضاتب ايتكاعزٟ .

اذتل يف اذتقٍٛ ع٢ً شتتًـ اْٛاع  -

 املغاعزات االدتُاع١ٝ ي٘ ٚ ألعضت٘ .

سل االطؿاٍ باذتقٍٛ ع٢ً اذتُا١ٜ  -

 َٔ نٌ اْٛاع االعتػالٍ .

سل املضأ٠ يف اذتقٍٛ ع٢ً َعا١ًَ  -

ضدٌ يف اطاص ايعٌُ َٔ َتغا١ٜٚ َع اي

نٌ ايٓٛاسٞ االدض ٚاالداطات ٚنٌ 

 اذتكٛم .

ٚال ميهٔ حتكٝل ايغعار٠ يًؿضر ٚاجملتُع 

َا مل تتشكل باإلماؾ١ اىل املغت٣ٛ املعٝؾٞ 

املٓاعب ايٛمع ايقشٞ ادتٝز , ٚايشٟ عّضؾت٘ 

َٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ بأْ٘ : ))ايقش١ ٖٞ 

كًٞ ٚ اذتاي١ ايها١ًَ َٔ ايضغز ادتغزٟ ٚ ايع

االدتُاعٞ  ٚ ال تكتقض ؾكط ع٢ً غٝاب املضض 

اٚ االعاق١ ... ٚاْٗا سل اعاعٞ يًها٥ٔ االْغاْٞ (( 

.  نُا انزت املٓع١ُ ع٢ً إ اذتهَٛات 

َغؤٚي١ عٔ فش١ ؽعٛبٗا ٚاْٗا ال تغتطٝع 

حتكٝل سيو إال بعز احتاس ايتزابرل ايقش١ٝ 

 ٚاالدتُاع١ٝ املٓاعب١ .

ت االتؿاق١ٝ اقضت ( َٔ سا12سٝح إ املار٠ )

عل نٌ ؾضر يف ايتُتع بأع٢ً َغت٣ٛ َٔ 

ايقش١ ايبز١ْٝ ٚايعك١ًٝ , ٖشا ٚتكغِ َغؤٚي١ٝ 

ايزٚي١ ع٢ً املغت٣ٛ ايقشٞ اىل قغُني ٚقا٥ٞ 

ٚعالدٞ , ٖٚٛ االَض ايشٟ انزت٘ ؽضع٘ اذتكٛم 

( َٓٗا سٝح ْقت 35االعاع١ٝ االٚصب١ٝ يف املار٠ )

ٍ اىل ايٛقا١ٜ بإ : " يهٌ اْغإ اذتل يف ايٛفٛ

ايقش١ٝ ٚاالعتؿار٠ َٔ ايعالدات ايطب١ٝ مُٔ 

ايؾضٚط املكضص٠ يف ايتؾضٜعات ٚاملُاصعات 

 ايٛط١ٝٓ " . 

ٚعًٝ٘ تذلتب ع٢ً ايزٚي١ َغؤٚي١ٝ 

  -ٚقا١ٝ٥ تتُجٌ يف:

 تٛؾرل ايًكاسات ٚتٛطٜعٗا زتاًْا . -

اْؾا٤ ْعاّ ملضاقب١ َٝاٙ ايؾضب  -

 ٚتعكُٝٗا ْٚعاّ يًقضف ايقشٞ .

 االغش١ٜ مبدتًـ اْٛاعٗا .َضاقب١  -

 محا١ٜ ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ بهٌ اؽهاي٘ . -

َٓع االعالْات اييت تضٚز ملٓتذات ماص٠  -

 بايقش١ .
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ستاصب١ املدزصات َٚٓع طصاعتٗا  -

 ٚاالجتاص بٗا .
نُا تذلتب ع٢ً ايزٚي١ يف ايٛقت ْؿغ٘ 

  -َغؤٚيٝات عالد١ٝ تتُجٌ يف :

 تأَني ارتزَات ايطب١ٝ . -

ٚمُإ ٚفٛشلا يًُضم٢ اْتاز االر١ٜٚ  -

 بغعض َٓاعب .

تػط١ٝ ايٓؿكات ايطب١ٝ يشٟٚ ايزخٌ  -

احملزٚر ٚتٛؾرل ايتاَني ايقشٞ

(17)

 . 
نُا إ املغاٚا٠ ٖزف َِٗ , ٚمحا١ٜ 

ايؿ٦ات اينعٝؿ١ باجملتُع ٖٞ االخض٣ تؤرٟ اىل 

محا١ٜ اذتل يف ععار٠ اجملتُع , سٝح إ املضأ٠ 

اف عاْت خالٍ َضاسٌ تاصخي١ٝ ط١ًٜٛ َٔ ادش

ٚ غدي نبرلٜٔ ذتكا بٗا بغبب املعتكزات 

االدتُاع١ٝ ٚاسا نإ ٖشا ايٛمع ٖٛ ايغا٥ز يف 

زتتُعات ايعامل ايجايح إال إ االَض ٜبزٚ انجض 

اختالؾًا يف ايزٍٚ املتكز١َ سٝح اْٗا اعذلؾت 

يًُضأ٠ عكٛم َتغا١ٜٚ َع ايضدٌ , ٚقز دا٤ت 

اتؿاق١ٝ ايكنا٤ ع٢ً نٌ اؽهاٍ ايتُٝٝظ مز 

( يٓتٓاٍٚ ؾ٦تني َٔ اذتكٛم ٠1979 يعاّ )املضأ

: ٖٞٚ-  

اذتكٛم ايعا١ًٝ٥ . ٚاييت تنع املضأ٠ ع٢ً  -

قزّ املغاٚا٠ َع ايضدٌ يف نٌ املغا٥ٌ 

 ايٓامج١ عٔ قناٜا ايظٚاز 

 اذتكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ . -
( َٔ االتؿاق١ٝ 11سٝح اٚدبت املار٠ )

ايكنا٤ ع٢ً نٌ اؽهاٍ ايتُٝٝظ مز ايٓغا٤ يف 

 عٌُ اٟ اذتكٛم امل١ٝٓٗ ٚاالدتُاع١ٝ . زتاٍ اي

ٚقز اٚدبت االتؿاق١ٝ ع٢ً ايزٍٚ اختاس 

مج١ً َٔ االدضا٤ات ينُإ ايكنا٤ ع٢ً ايتُٝٝظ 

  -مز ايٓغا٤ تتُجٌ يف االتٞ :

 سل املضأ٠ يف ايعٌُ . -

سضٜتٗا يف اختٝاص امل١ٓٗ ٚاذتل يف  -

 ايذلق١ٝ ٚاالعتكضاص . 

 اذتل يف املغاٚا٠ يف األدض . -

 اينُإ االدتُاعٞ . اذتل يف -

اعتبعار  ايتُٝٝظ َع ايٓغا٤ ٚبني  -

 طٚادٗٔ اٚ اََٛتٗٔ .

تؾذٝع تكزِٜ ارتزَات االدتُاع١ٝ  -

 اينضٚص١ٜ شلٔ . 

مُإ محا١ٜ خاف١ َٔ االعُاٍ  -

 ايناص٠ يًٓغا٤ اذتٛاٌَ .
نٌ ٖشٙ اينُاْات املكز١َ يًُضأ٠ جتعٌ 

ؽضحي١ َٔ اجملتُع انجض أًَٓٓا ٚبايتايٞ انجض 

اعتكضاصًا ٚععار٠ . اَا بايٓغب١ يًؾضحي١ االخض٣ 

يف اجملتُع اييت تهٕٛ عاد١ اىل محا١ٜ ٖٞ 

االطؿاٍ , ؾكز َضت سكٛم ايطؿٌ مبضاسٌ 

تاصخي١ٝ َتبا١ٜٓ َع بزاٜات ايكضٕ ايعؾضٜٔ , 

( يف بضٚنغٌ 1913سٝح عكز ادتُاع يف عاّ )

( رٚي١ بٗزف اْؾا٤ مجع١ٝ 37مِ َٓزٚبني عٔ )

ايطؿٛي١ , اال إ ٖشٙ ادتُع١ٝ مل  رٚي١ٝ ذتُا١ٜ

( 1920( , ٚ يف عاّ )1921تعٗض يًٛدٛر اال عاّ )

ٚبضعا١ٜ َٔ ايًش١ٓ ايزٚي١ٝ يًقًٝب االمحض مت 

تأعٝػ االحتار ايزٚيٞ إلغاث١ ايطؿٛي١ ايشٟ 

تب٢ٓ اعالٕ دٓٝـ  املؤيـ  َٔ مخػ َٛار ايشٟ 

ٚاؾكت عًٝ٘ ادتُع١ٝ ايعا١َ يعقب١ االَِ يف 

. اَا بعز اْؾا٤ االَِ املتشز٠ مت تهٜٛٔ ( 1924عاّ )

ايقٓزٚم ايزٚيٞ يضعا١ٜ ايطؿٛي١ )ايْٝٛٝغـ( 

( , ثِ دا٤ االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم 1946يف عاّ )

االْغإ ايشٟ اؽاص يف ايؿكض٠ ايجا١ْٝ َٔ املار٠ 

( َٓ٘ اىل إ )يأل١ََٛ ٚايطؿٛي١ اذتل يف 25)

َغاعز٠ ٚ صعا١ٜ خافتني ٜٚٓعِ نٌ االطؿاٍ 

اذتُا١ٜ االدتُاع١ٝ ...( , ثِ ت٢ً سيو  بٓؿػ

بأسز عؾض عاًَا اعالٕ االَِ املتشز٠ ذتكٛم 

( قاَت 1978( , ٚيف عاّ )1959ايطؿٌ اٟ يف عاّ )

ادتُع١ٝ ايعاّ يألَِ املتشز٠ بتأيٝـ دت١ٓ 

إلعزار اتؿاق١ٝ سٍٛ سكٛم ايطؿٌ , ٚيف عاّ 

( صأت ٖشٙ االتؿاق١ٝ ايٓٛص , ٚتكغِ ٖشٙ 1989)

 -اىل ثالث١ اقغاّ , ٖٚٞ ناالتٞ : االتؿاق١ٝ

تتٓاٍٚ سكٛم  41-ايكغِ االٍٚ َٔ ّ/ا

 ايطؿٌ ايعا١َ 

 دت١ٓ                  45-42ايكغِ ايجاْٞ َٔ ّ/ 

 خاف١                54-46ايكغِ ايجايح َٔ ّ/

ٜتٓاٍٚ ايكغُني ايجاْٞ ٚايجايح َغا٥ٌ 

دت١ٓ خاف١ عكٛم ايطؿٌ ملضاقب١ دٗٛر ايزٍٚ 

يف تطبٝل االتؿاق١ٝ َٚٔ اِٖ َا دا٤ت ب٘ 

االتؿاق١ٝ محا١ٜ ايطؿٌ , تعضٜـ ايطؿٌ يف املار٠ 

( بأْ٘ نٌ نا٥ٔ اْغاْٞ ٜبًؼ َٔ ايعُض اقٌ 1)

َٔ مثا١ْٝ عؾض عاًَا انُا اقضت االتؿاق١ٝ عل 
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إ ٜتُتع باذتكٛم ايؿضر١ٜ , سٝح إ ايطؿٌ يف 

ايطؿٌ عغب االتؿاق١ٝ جيب إ ال ٜعاْٞ َٔ 

ادتٛع  ٚايؿكض اٚ االُٖاٍ اٚ االعتػالٍ اٚ اٟ 

ؽهٌ اخض َٔ اؽهاٍ ايعًِ , نُا إ االتؿاق١ٝ 

تكض عل ايطؿٌ بإٔ ُٜٓٛ يف دٛ َٔ اشلٓا٤ 

ٚاحملب١ ٚايتؿاِٖ ٚإ ٜضب٢ ع٢ً صٚس١ٝ ايغالّ 

اَح ٚاذتض١ٜ ٚاملغاٚا٠ ٚايتنأَ ٚايهضا١َ ٚايتغ

, ٚإ ايٛفٍٛ اىل ٖشٙ االٖزاف سل اعاعٞ 

ذتٝا٠ اٟ طؿٌ , نُا تعذلف االتؿاق١ٝ عل 

نٌ طؿٌ يف سض١ٜ ايضأٟ ٚايتعبرل , ٚسك٘ يف 

ايتعًِٝ ٚمحاٜت٘ َٔ االعتػالٍ االقتقارٟ 

ٚادباصٙ ع٢ً االعُاٍ ارتطض٠ اٚ ايناص٠ بقشت٘ 

زٍٚ االيتظاّ ببٓٛر , نُا تطًب االتؿاق١ٝ َٔ اي

 االتؿاق١ٝ ٚٚمعٗا َٛمع ايتطبٝل .

ٚمما تكزّ ٜتبني إ اذتل يف ايغعار٠ امنا 

ٜغتًظّ تهاٌَ سكٛم عز٠ تنُٓتٗا اتؿاقٝات ٚ 

فهٛى رٚي١ٝ شتتًؿ١ ؾناًل عٔ تؾضٜعات 

ٚط١ٝٓ راخ١ًٝ , ٖٚٞ يف زتًُٗا تغتٗزف ؾ٦ات 

تؾهٌ ْٛا٠ اجملتُع اٚ اجملتُع بشات٘ , مما 

ايكٍٛ إ َا رصدت عًٝ٘ اربٝات ايكإْٛ ٜغتزعٞ 

, العُٝا ايكإْٛ ايزٚيٞ ذتكٛم االْغإ َٔ 

تكغِٝ اذتكٛم تكغُٝات شتتًؿ١ ٚ َتٓٛع١ امنا 

ٖٞ تكغُٝات طا٥ؿ١ اٚ خارع١ الؾتكاصٖا اىل 

ايزق١ ٚ يًغٓز ايعًُٞ , ؾذُٝع ٖشٙ اذتكٛم امنا 

تغتٗزف يف ْٗا١ٜ املطاف حتكٝل ععار٠ االْغإ 

. إال إ تٛاؾض تًو اذتكٛم ٚمحاٜتٗا ٚصؾاٖٝت٘

امنا ٜضتبط مبكٝاؼ حتكٝل َغت٣ٛ ايغعار٠ 

ٚبايتايٞ ؾكز ارصدت اتؿاقٝات سكٛم االْغإ 

عزرًا َٔ اذتكٛم اييت ميٓع ع٢ً ايزٍٚ االطضاف 

شتايؿتٗا اٚ ايتشًٌ َٓٗا اٚ تعطًٝٗا اٚ تكٝٝزٖا 

َُٗا ناْت ايعضٚف , ٚاييت رصدت اربٝات 

ٝتٗا بايٓٛا٠ ايقًب١ ذتكٛم ايكإْٛ ع٢ً تغُ

االْغإ

(18)

 . 

 ايؿضع ايجاْٞ

َز٣ نؿا١ٜ اسهاّ اتؿاقٝات سكٛم 

 االْغإ

 يبًٛؽ اذتل يف ايغعار٠

 

َعًّٛ يًذُٝع بإ ايغعار٠ ٖٞ اشلزف 

ايٓٗا٥ٞ َٔ نٌ اتؿاقات سكٛم االْغإ ٚااليٝات 

اييت ٚمعت َٔ قبٌ اشل٦ٝات ايزٚي١ٝ ذتُا١ٜ 

ٛا٤ً ناْت ٖشٙ سكٛم االْغإ بقؿ١ عا١َ ع

اذتكٛم سكٛم ادتُاع١ٝ اٚ عا١ًٝ٥ , اٚ سكٛم 

ؾهض١ٜ اٚ ر١ٜٝٓ اٚ قا١ْْٝٛ ٚعٝاع١ٝ اٚ سضٜات 

اقتقار١ٜ ٚ ادتُاع١ٝ اٚ ثكاؾ١ٝ ؾإ اشلزف 

ايٓٗا٥ٞ َٔ تٛاؾض ٖشٙ اذتكٛم ٖٞ خًل ب١٦ٝ 

َضؾ١ٗ حي٢ٝ ؾٝٗا اْغإ قارص ع٢ً االسغاؼ 

دز بايغعار٠ , ٚبٓا٤ً ع٢ً نٌ َا تكزّ ؾكز اٚ

اجملتُع ايزٚيٞ آيٝات ع١ًُٝ ذتُا١ٜ ٖشٙ 

اذتكٛم َٔ اٟ اعتزا٤ ٜكع عًٝٗا َٓٗا َا ٖٛ ع٢ً 

   -املغت٣ٛ االقًُٝٞ ٖٚٞ :

املؤعغات االٚصب١ٝ يًزؾاع عٔ سكٛم  -

 االْغإ .

املؤعغات االَضٜه١ٝ يًزؾاع عٔ سكٛم  -

 االْغإ .

املؤعغات االؾضٜك١ٝ ٚايعضب١ٝ يًزؾاع  -

 عٔ سكٛم االْغإ .

باإلماؾ١ اىل ٚدٛر َؤعغات رٚي١ٝ ٖشا 

  -تع٢ٓ بشات االَض ْشنض َٓٗا االتٞ :

 احمله١ُ ادتٓا١ٝ٥ ايزٚي١ٝ . -

 َٓع١ُ ايعؿٛ ايزٚي١ٝ . -

ايؿزصاي١ٝ ايزٚي١ٝ يضٚابط سكٛم  -

 االْغإ .
ٚقز قاَت رٚي١ االَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠ 

َؤخضًا بٛمع بضْاَر ٚطين يًغعار٠ ٚاالجياب١ٝ 

ٜٚتهٕٛ ٖشا ايدلْاَر  2016اّ ٚسيو يف ؽٗض اساص ع

  -َٔ ثالث١ ستاٚص ص٥ٝغ١ٝ ٖٚٞ :

تنُني ايغعار٠ ٚاالجياب١ٝ يف عٝاعات  -

ٚبضاَر ٚخزَات ادتٗات اذته١َٝٛ 

 ناؾ١ ٚب١٦ٝ ايعٌُ ؾٝٗا .

تضعٝخ قِٝ االجياب١ٝ ٚايغعار٠  -

باعتباصٖا اعًٛب سٝا٠  يف زتتُع رٚي١ االَاصات 

. 

تطٜٛض َكاٜٝػ ٚارٚات يكٝاؼ ايغعار٠   -

 يف زتتُع رٚي١ االَاصات .
نُا إ ٖشا ايدلْاَر ٜضنظ ع٢ً خًل 

ب١٦ٝ عٌُ ععٝز٠ َٚٓتذ١ يف املهاتب اذته١َٝٛ 

االحتار١ٜ , ٜٚٗزف املٝجام اىل تضعٝخ َؿّٗٛ 

ايغعار٠ ٚاالجياب١ٝ يف َٓعٛص رٚي١ االَاصات 

كٝل ٚحيزر ايتظاّ ايزٚي١ جتاٙ اجملتُع يف حت
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ايغعار٠ ٚاالجياب١ٝ , ٚإ تهٕٛ رٚي١ االَاصات 

َضنظًا ٚٚد١ٗ عامل١ٝ يشيو , ٚتتعٗز ادتٗات 

اذته١َٝٛ بتشكٝل َا ٚصر يف املٝجام ع٢ً اؾنٌ 

 ٚد٘ .

نُا إ املٝجام دعٌ َٔ ايغعار٠ ٖٞ 

ايػا١ٜ االزل٢ اييت تعٌُ سه١َٛ االَاصات ع٢ً 

 حتكٝكٗا َٔ خالٍ صعِ عٝاعاتٗا ايعًٝا , ٖٚٞ

تغع٢ اىل حتكٝل سيو َٔ خالٍ حتكٝل ايت١ُٝٓ 

االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ايؾا١ًَ 

ٚاملغتزا١َ مبا حيكل ععار٠ ٚصؾا١ٖٝ االدٝاٍ 

 اذتاي١ٝ ٚايكار١َ.

َٚٔ اِٖ َا دا٤ ب٘ املٝجام يتشكٝل ب١٦ٝ 

  -عٌُ ععٝز٠ ٖٞ :

تعٝني صؤعا٤ تٓؿٝشٜني يًغعار٠  -

 ٚاالجياب١ٝ .

ر٠ ٚاالجياب١ٝ تأعٝػ زتايػ يًغعا -

 يز٣ ادتٗات االحتار١ٜ .

ختقٝك اٚقات ألْؾط١ ايغعار٠  -

 ٚاالجياب١ٝ يف ادتٗات االحتار١ٜ . 

 تأعٝػ َهاتب االجياب١ٝ ٚايغعار٠ .  -

تعزٌٜ َغ٢ُ َضانظ خز١َ املتعاًَني  -

 اىل َضانظ ععار٠ املتعاًَني .

قٝاؼ ععار٠ املتعاًَني َٔ خالٍ  -

َؤؽضات خاف١ ع١ٜٛٓ ٚاعتطالعات 

 اٟ ٚايتكاصٜض .ايض

تبين منٛسز قٝاعٞ يًغعار٠ -     

   ٚاالجياب١ٝ املؤعغ١ٝ يز٣ ناؾ١ ادتٗات 

اذته١َٝٛ 

(19)

. 

ٚمل تكـ سه١َٛ رٚي١ االَاصات عٓز ٖشا 

اذتز بٌ قاَت بأطالم َعاري١ دزٜز٠ إلععار 

املتعاًَني تضتهظ اىل ثالث١ عٓافض ص٥ٝغ١ٝ ٖٚٞ 

:-  

املٛظـ ايؿدٛص بتكزِٜ ارتزَات  -1

 تُٝظ٠ .امل

 ادتٗات املتؿا١ْٝ يف اععار املتعاًَني . -2

 ايتعاٌَ املبارص ٚاالجيابٞ . -3
اطًل ايدلْاَر  2017/ ْٝغإ /  18ٚيف 

ايٛطين يًغعار٠ ٚاالجياب١ٝ َبارص٠ )افزقا٤ 

ايغعار٠ ( ٖٚٞ َٓق١ ايهذل١ْٝٚ تٗزف اىل تعظٜظ 

ايٛعٞ اجملتُعٞ بأ١ُٖٝ ايغعار٠ ٚاالجياب١ٝ 

بني اذته١َٛ ٚاجملتُع ٚحتكٝل ؽضان١ ؾاع١ً 

يزعِ دٗٛر حتكٝل ايغعار٠ , نُا قاَت داَع١ 

بايتعإٚ َع ايدلْاَر  2017االَاصات يف اساص 

ايٛطين يًغعار٠ ٚاالجياب١ٝ بإْؾا٤ َضنظ 

االَاصات ألعاخ ايغعار٠ ٚايشٟ ٜعز االٍٚ َٔ 

ٌّ االَاصات  ْٛع٘ يف رٍٚ املٓطك١ , االَض ايشٟ أٖ

ضبًٝا ٚاملضنظ ايعؾضٕٚ الٕ حتتٌ املضنظ االٍٚ ع

, ٖٚٛ  2017عاملًٝا مُٔ تكضٜض ايغعار٠ ايعاملٞ يعاّ 

ايتكضٜض ايشٟ تقزصٙ ؽبه١ املبارصات ايزٚي١ٝ 

ذتًٍٛ ايت١ُٝٓ املغتزا١َ , َٚعٗز االصض ايتابع 

دتاَع١ نٛيَٛبٝا , بشيو تهٕٛ رٚي١ االَاصات 

قز سككت عزر َٔ ايٓكاط تكّٛ ع٢ً تٛاؾض 

 -ايعٓافض ايتاي١ٝ :

 ْقٝب ايؿضر َٔ ايزخٌ ايكَٛٞ . -

 ايزعِ االدتُاعٞ . -

 َتٛعط االعُاص . -

 اذتض١ٜ االدتُاع١ٝ . -

َعزالت ايُٓا٤ االدتُاعٞ -

(20)

 . 
نُا إ رٚي١ االَاصات ايعضب١ٝ املتشز٠ 

ٖٞ مُٔ اصبع رٍٚ يف ايعامل عٝٓت ٚطصا٤ 

يًغعار٠ ٖٚٞ )بٛتإ , ٚ ؾاْظٜٚال , ٚ االنٛارٚص , 

 ٚ االَاصات ( .

دتزٜض بايشنض إ ٖشٙ ارتطٛات َٚٔ ا

اييت تبٓتٗا سه١َٛ رٚي١ االَاصات ايعضب١ٝ تعز 

َٔ اينُاْات امل١ُٗ يتشكٝل ععار٠ ايؿضر 

ٚاجملتُع , ٖٚٞ اييت عضؾٗا بٓجاّ باْٗا ايغًٛى 

ايقشٝح ٖٛ ايغًٛى ايشٟ حيزخ ايغعار٠ بني 

ايٓاؼ , بُٝٓا ٜض٣ بٓجاّ إ ايغعار٠ ٖٞ جتضب١ 

جض تزاٚاًل ملؿّٗٛ ايًش٠ , ٖٚٛ ايًش٠ باملع٢ٓ االن

ايشٟ ٚمع٘ يف اطاص ايتشضص َٔ االطعاز , ٚبٓا٤ً 

ع٢ً نٌ َا تكزّ ؾكز ساٚيٓا اعطا٤ ؾهض٠ ٚيٛ 

بغٝط١ عٔ نٝؿ١ٝ محا١ٜ ايغعار٠ االْغا١ْٝ 

َٔ خالٍ قٛاعز ايكإْٛ ايزٚيٞ َٚٔ خالٍ 

 تطبٝكات بعض ايزٍٚ .
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 ارتــامتــ١

 

يكز تٓاٚيٓا يف عجٓا ٖشا سل َٔ سكٛم 

االْغإ االنجض ا١ُٖٝ بٌ اذتل ايشٟ تٗزف 

ناؾ١ اتؿاقات سكٛم االْغإ اىل حتكٝك٘ َٔ 

خالٍ ْقٛفٗا أال ٖٚٛ اذتل يف ايغعار٠ , ٚصمبا 

تٓاٚيٓا شلشا اذتل َا ٖٛ اال اْعهاؼ يتطٛص سكٛم 

االْغإ ؾهُا ْعًِ قز قغُت سكٛم االْغإ اىل 

  -خ عغب َز٣ تطٛصٖا , ٖٚٞ :ؾ٦ات ثال

 اذتكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ  –ايؿ١٦ االٚىل 

اذتكٛم االقتقار١ٜ  –ايؿ١٦ ايجا١ْٝ 

 ٚاالدتُاع١ٝ 

 سكٛم ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ  –ايؿ١٦ ايجايج١ 

ٚقز ٚدزْا إ سكٛم االْغإ بضَتٗا 

سكٛم تنا١َٝٓ اٟ إ االْغإ ال ميهٔ إ 

اذتل حيقٌ ع٢ً سل َٔ رٕٚ سقٛي٘ ع٢ً 

االخض , اسا َا نإ اشلزف َٔ ٖشٙ اذتكٛم 

ايٛفٍٛ اىل سٝا٠ ععٝز٠ يإلْغإ اٚ اْغإ ععٝز 

, نُا إ ايٓك ع٢ً اذتل يف ايغعار٠ جيعٌ ٖشٙ 

اذتكٛم اييت ْقت عًٝٗا اتؿاقات ٚعٗٛر ايؿ٦ات 

ايجالخ َٔ سكٛم االْغإ َضتبط١ اصتباطًا ٚثٝكًا 

طبٝل , الٕ ايغعار٠ ال تتشكل اال َٔ خالٍ ت

مجٝع اْٛاع ٖشٙ اذتكٛم , َٚٔ ادتزٜض بايشنض 

إ سكٛم االْغإ َضت مبضاسٌ تاصخي١ٝ َتعزر٠ 

إال إ مجٝع ٖشٙ اذتكٛم تٗزف اىل حتكٝل 

َقًش١ ايؿضر ٚاجملتُع ٚايٓعاّ ٚاالعتكضاص , 

سٝح اسا َا حتككت َقًش١ ايؿضر حتككت 

َقًش١ ادتُاع١ َٚٔ زتُٛعٗا تتِ َقًش١ 

حتكٝل َقاحل االؾضار ايزٚي١ ٚعٔ طضٜل 

ؾتتشكل َقاحل ايؾعٛب ٚايٓعاّ ايعاملٞ ٜٚٓعِ 

 ادتُٝع باألَٔ ٚاذتض١ٜ .

  -ٚمما تكزّ ؾكز تٛفًٓا اىل َا ًٜٞ :

سكٛم االْغإ َضت مبضاسٌ تطٛص  -1

َتعزر٠ ست٢ ٚفًت اىل ٚمعٗا 

 َٚهاْتٗا اذتاي١ٝ .

افبشت سكٛم االْغإ اسز اِٖ  -2

 َبارئ ايكإْٛ ايزٚيٞ االْغاْٞ .

عز سكٛم االْغإ ايٓكط١ ت -3

االعاع١ٝ يكٛاعز ايكإْٛ ايزٚيٞ 

 ايعاّ َٚبارئ ايعالقات ايزٚي١ٝ 

اسا ناْت ايت١ُٝٓ املغتزا١َ اسز اِٖ  -4

َهْٛات ادتٌٝ ايجايح َٔ سكٛم 

االْغإ ؾإ اشلزف َٔ سكٛم 

 االْغإ بايتأنٝز ٖٛ اععار ايبؾض .

حتكٝل ايضؾا١ٖٝ املتها١ًَ عٓقض  -5

ايبؾض ٚعًٝ٘ اعاؼ يتشكٝل ععار٠ 

البز َٔ تطبٝل َنُٕٛ سكٛم 

االْغإ يف ايؿ١٦ االٚىل ٚايجا١ْٝ 

 يًٛفٍٛ شلشٙ ايػا١ٜ .

إ ايٓك يف رعاترل بعض ايزٍٚ  -6

ٚنشيو املعاٖزات ايزٚي١ٝ ع٢ً 

اذتل يف ايغعار٠ نشل َٔ سكٛم 

االْغإ ٜؤؽض تطٛص َِٗ يف زتاٍ 

سكٛم االْغإ بٌ اْ٘ املتطٛص االِٖ 

 ٚاالسزخ .
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, اًٜني رْٚهإ ٚ اصٜا دضاطاْٞ ٚ عاعٜٛا  -3

املضنظ , تأَالت يف عًِ ايٓؿػ االجيابٞ 

-203ل , 2013,َقض , ايكَٛٞ يًذلمج١ 

204  . 

  . 251ل , املقزص ايغابل  -4

ق١ُٝ ايضد١ يف ارصاى ععار٠  , ارٚاصرٚ طاَظ -5

املضنظ ايكَٛٞ  , االخضٜٔ َٚعضؾتٗا 

 . 251ل ,2013ض,َق, يًبشٛخ 

 ْؿػ ايقؿش١ . , املقزص ايغابل  -6

ر. ستُز عٝز ؾُٗٞ , املغؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ  -7

ل ,  2015, َقض , , املؤعغ١ ادتاَع١ٝ 

302-303 . 

 .309 – 307ل , املقزص ايغابل  -8

 .  317ل ايغابل ,  املقزص  -9

ر. ٢َٓ مجٌٝ عالّ ٚ ر. َقطؿ٢ ستُز  -10

املهتب , ع٢ً , ايت١ُٝٓ املغتزا١َ 

 , 2015, االعهٓزص١ٜ , ادتاَعٞ اذتزٜح 

  . 146ل
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