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 املمخف

تعددددددذ املظددددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددددٛ الذٔلٗددددددٛ وددددددَ   

ذع٘ البشدددددح ًـٕؿدددددا   بدددددشص املؼددددداكن الددددد  تظددددد   أ

الددددد  ٖشت بّدددددا   اإلدشاوٗدددددٛ اهفعدددددفٗىدددددا ٖ عمددددد  با  

ُ   سددددذاخ ٔالدددد   ا   مي ددددَ ٔؿددددفّا يف بعدددد  ا سٗددددا

الددددددزٙ   فٗددددددْ ذٔلٗددددددٛا ففدددددد٘ الٕ ددددددت الشاٟي بددددددازب

االتفا ٗدددددددات ا اً مفدددددددت دبددددددشٖي دبٍٗدددددددذ ا طفدددددداه  

سددددددٕه ذبذٖددددددذ اسبددددددذ  ٘الذٔلٗددددددٛ ٔالقلدددددداٞ الددددددذٔل

ا يف سدددد سدددذدت ِدددزٓ املظدددةٔلٗٛ االدٌدددٜ لظدددَ تشتددد  

الدددذٔه طدددَ ودددٍخف  لوتٗددد  املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ       

ٗددددٛ الدددد  عمددددٜ عبددددٕ ٖ عدددداسا وددددع االتفا ٗددددات الذٔل

طفدددداها ٔعمددددٜ الـددددعٗذ الددددذاًم٘ تددددٕفش اسبىاٖددددٛ لأل

 دددذ ًـددددف  ددددإٌُ وظدددد قن  فددداُ القددددإٌُ العشا دددد٘  

وددددَ سٗددددح سدددذاخ خي مددددن عدددَ  ددددإٌُ العقٕبدددات    لأل

 .ي لاٞ وظ قن هل اٌؼاٞ العقاب فلال  عَ

 

ا ا سدددددذاخالعذالدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛا  :ال مىدددددات املف اسٗدددددٛ

 .ٛالذٔلٗازبشاٟي املظةٔلٗٛ ازبٍاٟٗٛ الذٔلٗٛا 

Summary 

The international criminal 

responsibility is one of the most 

important problems that need to be 

investigated, especially with respect to 

acts committed by juvenile which is 

considered an international crime. 

While the recruitment of children has 

been criminalized, international courts 

have differed on determining the 

minimum age of criminal 

responsibility for international crimes 

committed by juvenile. At the 

domestic level the countries determine 

a low age to arrange criminal 

responsibility in contravention of 
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international conventions that provide 

protection for children; Iraqi law has 

enacted an independent law for 

juveniles different from the Penal 

Code in terms of punishment as well 

as an independent judiciary for 

juveniles. 

 

Key words: Criminal Justice, Juvenile 

Justice, International Criminal 

Liability, International Crimes. 
 

 :قذوٛامل

لددددددذٔه صبىٕعددددددٛ وددددددَ    ٖقددددددع عمددددددٜ عددددددات  ا             

اإللضاودددددات الذٔلٗدددددٛ بؼددددداُ اإلٌ ّاكدددددات اشبطددددد ٚ    

 س ددددددداً القدددددددإٌُ الدددددددذٔل٘ اإلٌظددددددداٌ٘ا ت ىجدددددددن يف   

ٔدددددٕب اربددددار كافددددٛ ال ددددذاب  الالصوددددٛ لمشددددذ وددددَ   

ِدددددددددزٓ اإلٌ ّاكددددددددداتا ٔالعىدددددددددن عمدددددددددٜ والسقدددددددددٛ  

 وشت بّٗا ٔضباكى ّي ضباكىٛ عادلٛ.

ٔبؼدددددددد ن ومددددددددٕس    اٌ ؼددددددددش يف ا ٌٔددددددددٛ ا ًدددددددد  ٔ

خ يف الٍضاعدددددددددددات املظدددددددددددمشٛ  اطددددددددددد خذاً ا سدددددددددددذا 

وددَ   الدد ش ي بّددي  ٛ لظددّٕل  ٔالعىمٗددات اإلسِابٗددٛا  

ست ددددداب ددددددشاٟي  إتدددددذسٖبّي ٔتدددددٕدّٗي عبدددددٕ  ًددددداله 

 ُ ُ  ًددٕأ أٔ تددشددا  ًطدد ٚ بددذٔ  كددٌّٕي ٖطٗعددٕ

 ا وددشا ٔ تقددذٖش لمعٕا دد أ تف دد  دُٔ وددَ ا ٔاوددش

ذٝ او اٌٗدددددٛ اطددددد فادٚ ودددددعدددددَ  تظدددددا هالددددزٙ طدددددش   

عمددددٜ ٛ تقددددًٕ وددددَ ضباكىددددٛ عادلددددازبدددداٌ  اسبددددذخ 

ربفددددٗ  العقٕبددددٛ املقددددشسٚ لمذشميددددٛ عمددددٜ أطدددداغ    

 كىدددددا ِدددددٕ اسبددددداه العقمددددد٘ دساك اإلعدددددذً اك ىددددداه 

الفمظدددددددفٛ إر تقدددددددًٕ بالٍظدددددددبٛ لمذدددددددشاٟي العادٖدددددددٛ;  

عدددددذً  ا ٌظىدددددٛ الذاًمٗدددددٛ عمدددددٜإطددددداس يف ازبٍاٟٗددددٛ  

 ددددداٌ  بددددن   ااع بدددداس اسبددددذخ بددددالق ٖظدددد اِن العقدددداب    

زبشميدددٛ ٖ عمددد   ا كدددُٕ است ددداب ا ٖظددد ٕد  ال اِٗدددن 

الـدددادسٚ ودددَ  فعددداها  ملاِٗدددٛ العقمددد٘ ساكداإلذٝ بددد

إر حيدددد  ا ٔوددددا ٖوتدددد  عمّٗددددا وددددَ ٌ دددداٟر    الؼددددخف

ٌ ّدددددددداك القددددددددٕاٌد ٔاشباكددددددددع إلمشددددددددذخ املدددددددد ّي ب

 ٘ ا اإلٌ فددداك ب افدددٛ اسبقدددٕ   الدددذاًم٘ لمقلددداٞ ازبٍددداٟ

ٔاللددددددىاٌات امل عمقددددددٛ باةاكىددددددٛ العادلددددددٛ الدددددد      

ٖظددددد فٗذ وٍّدددددا الشاػدددددذَٖا فلدددددال  عدددددَ ودددددا تٕفدددددْ      

ٗدددات الذٔلٗدددٛ ودددَ سقدددٕ  ًاؿددددٛ     الـددد ٕك ٔاالتفا  

طب مددددن  ا وددددشإال اُ حبىاٖددددٛ ا سددددذاخ ازبدددداعبدا 

اغمددد  بالٍظدددبٛ لمذدددشاٟي الذٔلٗدددٛ كدددُٕ اً ـددداق    

ٛ  اكياةددددددد  طاطدددددددا ال ٍٖعقدددددددذ أ ازبٍاٟٗدددددددٛ الذٔلٗددددددد

عمددددٜ فا بالٍظددددبٛ لمىدددد ّىد دُٔ طددددَ الجاوٍددددٛ عؼددددش

ودددددددَ تٍظدددددددٗي أس ددددددداً ازبدددددددشاٟي الذٔلٗدددددددٛ   الدددددددشغي

 ٟ ٘ا إال أُ وظدددددالٛ بٕدددددد  القدددددإٌُ الدددددذٔل٘ ازبٍدددددا

 االً ـددددداق القلددددداٟ٘ بقلددددداٖا ا سدددددذاخ ت ـدددددن    

 بالقددإٌُ تعمقّددا وددَ أكجددش الددٕطي بالقددإٌُ

ا إر اع دددددددادت الدددددددذٔه عمدددددددٜ تٍظدددددددٗي ِدددددددزا  الدددددددذٔل٘

زلك لدددٔاالً ـددداق بٕدددد  تؼدددشٖعاتّا الذاًمٗدددٛا    

٘  لقلددددداٞظبدددددذ ا ٖدددددابٜ  غالبدددددا  ودددددا  الدددددذٔل٘ ازبٍددددداٟ

َ  وظددداٟ  مٛ ا سدددذاخ عدددَ ازبدددشاٟي الذٔلٗدددٛ الددد  مي ددد

اُ ٖؼددددداسكُٕ باست ابّدددددا يف سدددددد ٖ ٍدددددأه القدددددإٌُ   

ٌظدددددددداٌ٘ دٕاٌدددددددد  اسبىاٖددددددددٛ الذٔلٗددددددددٛ  الددددددددذٔل٘ اإل

ا وددددش سددددذاخ بٕؿددددفّي كددددشٗٛ ٔلددددٗع ددددداٌ٘ا     لأل

وددددددذٝ او اٌٗددددددٛ ظددددددةاه عددددددَ الطددددددش  عٗددددددذ الددددددزٙ ٖ

عدددددَ ازبدددددشاٟي  ىعددددداٖ  الذٔلٗدددددٛ  لم وظدددددال ّي ٔفقدددددا  

 ٘ ا فلددددال  عدددددَ ودددددذٝ  ازبظددددٗىٛ رات الطدددددابع الدددددذٔل

عذالدددددددٛ ب اؿدددددددٌٌٕٛٗدددددددٛ اشبٌظىدددددددٛ القافاعمٗدددددددٛ ا 

ا سددددددذاخ املدددددد ّىد ذددددددشاٟي ًطدددددد ٚ ٔرات طددددددابع  

 دٔل٘ وَ سٗح ال طبٗ  ٔالفاعمٗٛ.
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ت٘ ِددددددزٓ الذساطددددددٛ ااسِددددددا استاٍٖددددددا   ٔس ددددددٜ تددددددة      

شدددددددجدا ٖ ٍدددددددأه ا ٔه املظدددددددةٔلٗٛ  بتقظدددددددٗىْ إ  و

لألسددددددذاخا عمددددددٜ اُ ٌبشددددددح يف   الذٔلٗددددددٛ ازبٍاٟٗددددددٛ

االً ـددددداق القلددددداٟ٘ زبدددددشاٟي ا سدددددذاخ    الجددددداٌ٘ 

 ات الطابع الذٔل٘.ر

 ا ٔه بشحامل

 املظةٔلٗٛ ازبٍاٟٗٛ الذٔلٗٛ لألسذاخ

عدددددددذً ب ٖ ىٗدددددددض طفدددددددنودددددددَ املعدددددددشٔأ أُ ال      

البذٌٗدددددٛ ٔالعقمٗدددددٛ   ٕاس٘اك ىددددداه ندددددٕٓ ودددددَ الٍددددد   

عددددذً  ذستددددْ ا ا وددددش الددددزٙ ٖوتدددد  عمٗددددْ  ٔالٍفظددددٗٛ

ا ٔودددَ  طدددمٗيبؼددد ن   ٔاشبطدددا  ىٗٗدددض بدددد الـدددٕاب  لم

يف إطدددددداس ة  ددددددٛ بفددددددوٚ عىشٖددددددٛ و ثددددددي فاٌددددددْ ميددددددش

هلددددزٓ املىٗددددضات تقددددًٕ   ٔاطدددد ٍاًد; املظددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددٛ

اشبطٕسٚ قددددٕاٌد ا سددددذاخا فدددد   الفمظددددفٛ ازبٍاٟٗددددٛ ل  

ازبشوٗدددددٛ تشددددددع لؼدددددخف اسبدددددذخ ٔلدددددٗع لٍدددددٕك     

وعازبددددٛ ٔدددددٕب ا ا وددددش الددددزٙ ٖددددذعٕ إ   ازبشميددددٛ

)سالٛ ازبٍٕ  وَ وٍظٕس إٌظاٌ٘

1

). 

ٔ بدددن اشبدددٕا يف ذبذٖدددذ إطدددش املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ   

لألسدددددذاخا البدددددذ ٔأُ ٌظدددددبقّا بدددددال عشٖن     الذٔلٗدددددٛ

القإٌٌ٘ لمطفدن أٔ ودا ٖـدطم  عمٗدْ باسبدذخ ازبداٌ        

   َ ً  ذبذٖدذ  يف ِدزا ااداها إر مي د الطفدن ودَ    وفّدٕ

َ  ًدداله  لعدداً الطفددن اتفا ٗددٛ ٌددف املددادٚ ا ٔ  ودد

ُ  كدن " ِٕ الطفن أُ عمٜ ا٩١٩١  ٖ ذدأص  مل إٌظدا

  ٛ َ  ٖبمدق  ودامل  عؼدشا  طدَ الجاوٍد  رلدك   بدن  الشػدذ  طد

ُ  ; عمٗدْ   املٍطب  القإٌُ ٕد ب تبٍدت   كىدا طدب  ٔإ

ُ  إلداسٚ الٍىٕردٗٛ الذٌٗا امل شذٚ ا وي  ٕاعذ  ػدةٔ

مي دَ   ب دا تعشٖفدا   ا سذاخ با ٖعشأ بقٕاعذ  لاٞ

ْ  اإلطوػداد  َ  املقـدٕد  ذبذٖدذ  عٍدذ  بد  الطفدن  بظد

ٛ  يف عمْٗ املٍـٕق باملعٍٜ إر  الطفدنا  سقدٕ   اتفا ٗد

 ْ ْ  عشف د َ  ؿدغ   ػدخف  أٔ طفدن  " باٌد  جيدٕص  الظد

ٛ  الدٍظي  بٕدد   ٛ  رات القإٌٌٗد ْ  العال د عدَ   وظداٞل 

 وظدداٞلٛ عددَ رب مددن بطشٖقددٛ زبشميددٛ است ابددْ

 ."(2)البالق الؼخف

  َ ٛ  إطداس   يف اؿدطال  اسبدذخ   أودا عد  القدٕاٌد ازبضاٟٗد

 طَ الشػذ ٖ ىن مل الزٙ بالؼخف فٗى َ تعشٖفْ

 عددَ ال اومددٛ ازبٍاٟٗددٛاملؼددول ل شىمددْ املظددةٔلٗٛ 

 إٌٌا ; يف سدد   عمْٗ وعا   إو ٍاك أٔ عنف أٙ إتٗاُ

 الددزٙ إ  الؼددخف أُ وـددطم  ازبٍددٕ  ٍٖـددشأ 

ْ  ٖعا د   إو ٍاعدا   أٔ فعدال   ٖشت د   ُ  عمٗد  بدن   القدإٌ

3))ً إٌٌا املؼوطٛ بمٕغْ طَ الشػذ

. 

ٔاكىدددددداال  ملددددددا طددددددب  وددددددَ وفدددددداِٗي ٔاؿددددددطالساتا  

ٍٖقظددددددي ِددددددزا املبشددددددح إ  وطمددددددبد ٖ ٍددددددأه ا ٔه   

ٔتشتددددددددد   ٍٗدددددددددذ ا سدددددددددذاخ الظدددددددددَ القدددددددددإٌٌ٘ ل ذ 

  ٛ ا عمددددٜ اُ ٌ ٍددددأه يف املطمددددد    وظددددةٔلٗ ّي ازبٍاٟٗدددد

اسكدددداُ املظددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددددٛ   الجدددداٌ٘ وددددذٝ ذبقددددد    

 .عَ ازبشاٟي ال  ٖشت بّا ا سذاخ

 املطم  ا ٔه

ٔتشت   الظَ القإٌٌ٘ ل ذٍٗذ ا سذاخ

 وظةٔلٗ ّي ازبٍاٟٗٛ

                 ٘ ٛ  يف إطددداس القدددإٌُ الدددذٔل  ظّدددش ا ودددش بذاٖددد

 اإلكددددايف الربٔتٕكددددٕه اإلٌظدددداٌ٘ا فقددددذ ٌـددددت

 ال ددذاب  باربددار الٍددضاك أطددشاأ ا ٔها عمددٜ  إلددضاً

 ٛ ً  ت فدن  الد   املى ٍد َ  ا طفداه;  اػدواك  عدذ  الدزٖ

َ  بعدذ  ٖبمغدٕا  مل ٛ  طد ٚ  اشباوظد  ا عىداه  يف عؼدش

 ا طددشاأ ٔعمددٜ ِددزٓ وباػددشٚا بـددٕسٚ العذاٟٗددٛ

َ  و ٍداك اإل بال شذٖدذ  ٞ  دبٍٗدذ  عد  يف الـدغاس  ِدةال

 يف أطددشاأ الٍددضاك عمددٜ ٔجيدد  املظددمشٛا تّددا ٕا
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 اشباوظددٛ طددَ بمغددٕا ممددَ ِددةالٞ دبٍٗددذ سالددٛ

َ  ٖبمغدٕا  ٔمل عؼدش  ٛ  طد ٚ  الجاوٍد تظدعٜ   أُ عؼدش

)أكرب  ِي ملَ ا ٔلٕٖٛ إلعطاٞ

4

). 

 عمددٜ ٌددففقددذ  الجدداٌ٘ اإلكددايف الربٔتٕكددٕه أوددا

َ  دُٔ ا طفداه  دبٍٗدذ  جيدٕص  ال اٌدْ    ٛ  طد  اشباوظد

 جيدٕص  ٔال املظدمشٛا  تازبىاعدا  أٔ القدٕات  عؼدش يف 

) العذاٟٗٛ العىمٗات يف باػواكّي الظىا 

5

). 

 وددَ 77املددادٚ  ولددىُٕ اطدد قشاٞ ًدداله ٔوددَ

 أٌّددا ٌظدد خمف ا ٔها اإلكددايف الربٔتٕكددٕه

ٜ  تدٍف   يف لألطفداه  املباػدش  اإلػدشاك  سظدش  عمد

ٛ  سظدش  أٙ املظدمشٛا  الٍضاعدات   محدن  يف املظداِى

 َود  4املدادٚ   ٌدف  أُ ظبدذ  سدد  فقد،ا يف  الظدال  

 لألطفداه  أٔ   دذ  الجداٌ٘ا  اإلكدايف  الربٔتٕكدٕه 

 ٛ ً  اسبظدش  ت ذمدٜ يف  أٔطدعا  محاٖد  إلػدشاك  ال دا

َ  أٙ يف ا طفداه   بـددفٛ اسبشبٗدٛا  العىمٗدات  ود

 ٚ ٚ  غد   أٔ وباػدش  داٌد   إ  الد  تؼدىن   ,اوباػدش

 ٌقدددن وجدددن أًدددشٝ أعىددداال  الق ددداها عىمٗدددات

 ٔاٖـدداه ا ٔاوددشا ٔاإلطدد طالك  ٔالع ددادا طددمشٛا 

 ربشٖبٗددٛ بعىمٗددات ٔالقٗدداً مٕودداتااملع ٌٔقددن

)ٔاالطدددد خباسات ال ذظدددع  ٔوباػدددشٚ أعىددداه  

6

ا (

ٔ دددذ ٔددددذت ِدددزٓ املدددادٚ ؿدددذاِا يف املٗجدددا  االفشٖقددد٘   

سبقدددٕ  ٔسفاِٗدددٛ الطفدددنا إر ٌـدددت الفقدددشٚ الجاٌٗدددٛ      

باٌدددْ  عمددددٜ الدددذٔه ا طدددشاأ اُ ت خددددز     22ودددَ املدددادٚ   

كدددددددددن اإلددددددددددشاٞات اللدددددددددشٔسٖٛ ل لدددددددددىَ عدددددددددذً 

شٚ يف العىمٗددددات العذاٟٗددددٛ وؼدددداسكٛ ا طفدددداه املباػدددد

بال شذٖددددددددددذ عمددددددددددٜ عددددددددددذً دبٍٗددددددددددذ    ٔاُ تعىددددددددددن

) ا طفاه

7

). 

 دٍٗددن بشٔتٕكددٕل٘ أُ ذددالٞ ثددي ٖ لدد  ٔوددَ

 ٛ َ  سدذدا   دذ  ا٩١١١ لظدٍ ٜ  الظد ٛ  ا دٌد  ملؼداسك

ٚ  مخدع  يف العذاٟٗدٛا  العىمٗدات  يف ا طفداه   عؼدش

ٓ  ٔتعدذ  طدٍٛا  ٚ  ِدز ٛ  راتّدا  سدذ  يف اشبطدٕ  إكداف

 ٛ ُ  ٌٕعٗد ٘  لمقدإٌ  ٔتدذعٗىا   ٌدزاكا اإلٌظداٌ٘ ا  الدذٔل

 ِددزا يف بددزلت الدد  الذٔلٗددٛ لمذّددٕد ٔاكددشا 

 . الؼاُ

ِدددزا ٔ دددذ اطددد ىش ا ودددش عمدددٜ ِدددزٓ الؼددداكمٛ يف ظدددن  

ا ٔالدددد  سددددذدت  1989اتفا ٗددددٛ سقددددٕ  الطفددددن لمعدددداً   

طدددددددَ ال ذٍٗدددددددذ بالٍظدددددددبٛ لألطفددددددداه      38بادتّدددددددا  

خبىظدددٛ عؼدددش عاودددا ا ٔإلددددضاً الدددذٔه بٕددددٕب اربددددار      

َ عدددذً اػدددواك  كافدددٛ ال دددذاب  املى ٍدددٛ الددد  تلدددى    

)وَ ِي دُٔ ِزٓ الظَ يف الق اه بؼ ن وباػش

8

). 

 ِددزٓ يف ٔؿددشٖ  ٔاكدد  ال ٍددا   ٖٔالسدد  أُ

عّشفدددت  ا ٔ  وادتّدددا إُ حبٗدددح االتفا ٗدددٛا

ُ  باٌدْ كدن   الطفدن  ٜ  إٌظدا ٛ  س د  ودا  عؼدش  الجاوٍد

َ  ٖبمدق  مل القدإٌُ   بٕدد   رلدك   بدن  الشػدذ  طد

َ  طمبدت  عمٗدْا ثدي   املٍطبد   ً  الدذٔه  ود  دبٍٗدذ  عدذ

ٛ  دُٔ اها طفد  املظدمشٛ    ٕاتّدا  يف عؼدش  اشباوظد

 ٜ  اشباوظددٛ طددَ بدد  وددا الطفددن أُ رلددك ٔوعٍد

ٛ  عؼددش  ٓ  وظددىٕ   عؼددشا  ٔالجاوٍدد  يف ب ذٍٗددذ

 صاه وددا ِٔددٕ ا طددشاأا لمددذٔه املظددمشٛ القددٕات

 لظدددَ ا ٔ  املدددادٚ ل عشٖدددن طبقدددا  طفدددال ا

 . الطفٕلٛ

 تددات مل (8٩) املددادٚ ُبددا القددٕه مي ددَ ٍِٔددا

 ٖـددشأ أُ ػدداٌْ وددَ اولددىٌّٕ إُ بددن ذذٖدذا 

 ٓ ٚ   االٌ بدددا  يف الددددٕاسدٚ ا  ددددٕٝ عدددَ القاعدددذ

 اتفا ٗدددات إ  الجددداٌ٘ اإلكدددايف الربٔتٕكدددٕه

 مشدددن ٔاد  فٗىددددا اسظدددشا    تددددٕفش ٔالددد   دٍٗدددنا 

ٛ  بالٍضاعدات  ا طفداه  بإػدشاك  ٖ عمد    غد   املظدمش

  .الذٔلٗٛ

ٔلعددددن ٔاكددددعٕا االتفا ٗددددٛ ادسكددددٕ رلددددك ال ٍددددا  ا      

 ٕ  ٗددددددددع عمددددددددٜ  ف ٕدددددددددت ازبّددددددددٕد الذٔلٗددددددددٛ إ  ال 
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الربٔتٕكددددٕه االً ٗدددداسٙ التفا ٗددددٛ سقددددٕ  الطفددددن    

    ٛ لعددداً  بؼددداُ اػدددواك ا طفددداه يف املٍاصعدددات املظدددمش

وٍدددددددْ عمدددددددٜ أُ  املدددددددادٚ ا ٔ ا ٔالدددددددزٙ ٌدددددددف يف 2000

ت خددددز الددددذٔه ا طددددشاأ اٗددددع ال ددددذاب  املى ٍددددٛ        

عىمٗدددا  للدددىاُ عدددذً اػدددواك أفدددشاد  ٕاتّدددا املظدددمشٛ     

  َ العىدددش اػدددواكا   الدددزَٖ مل ٖبمغدددٕا الجاوٍدددٛ عؼدددش وددد

ٛ املدددددادٚ الشابعدددددٛ ا أودددددا وباػدددددشا  يف ا عىددددداه اسبشبٗددددد

 وٍْ فقذ ٌـت عمٜ:

ال جيدددددددددٕص أُ تقدددددددددًٕ ااىٕعدددددددددات املظدددددددددمشٛ     -1

امل ىٗدددضٚ عدددَ القدددٕات املظدددمشٛ  ٙ دٔلدددٛ يف أٙ     

ظددددددشأ وددددددَ الظددددددشٔأ ب ذٍٗددددددذ أٔ اطدددددد خذاً  

ا ػددددددددددخاق دُٔ طددددددددددَ الجاوٍددددددددددٛ عؼددددددددددش يف 

   ٛ.ا عىاه اسبشبٗ

اٗدددع ال دددذاب  املى ٍدددٛ  ت خدددز الدددذٔه ا طدددشاأ -2

عىمٗدددا  ملٍدددع ِدددزا ال ذٍٗدددذ ٔاالطددد خذاًا بدددا يف      

رلدددددددك اع ىددددددداد ال دددددددذاب  القإٌٌٗدددددددٛ الالصودددددددٛ 

)تسبظش ٔدبشٖي ِزٓ املىاسطا

9

). 

ٔلعدددددن ِدددددزا االدبدددددآ ازبذٖدددددذ  دددددذ طدددددب  ٔاُ تبٍ دددددْ  

اتفا ٗدددٛ وٍظىدددٛ العىدددن الذٔلٗدددٛ بؼددداُ سظدددش أطدددٕأ     

لددداٞ أػددد اه عىدددن ا طفددداه ٔاإلددددشاٞت الفٕسٖدددٛ لمق  

)1999( لعدددداً 182س ددددي ) عمّٗددددا

10

املددددادٚ  ا ٔالدددد  ٌـددددت (

ٖطبدددددد  تعددددددب  )الطفددددددن( يف   الجاٌٗددددددٛ وٍّددددددا عمددددددٜ    

وفّدددًٕ ِدددزٓ االتفا ٗدددٛ عمدددٜ اٗدددع ا ػدددخاق دُٔ   

 ٛاملددددادٚ الجالجدددد ا يف سددددد ٌدددد ف طددددَ الجاوٍددددٛ عؼددددشٚ

ٖؼدددىن تعدددب  ) أطدددٕأ أػددد اه عىدددن ا طفددداه (    عمدددٜ : 

    ٘ كافددددٛ   ) أ (:يف وفّددددًٕ ِددددزٓ االتفا ٗددددٛ وددددا ٖمدددد

أػددد اه الددددش  أٔ املىاسطددددات الؼددددبّٗٛ بددددالش ا كبٗددددع  

ا طفدددداه ٔاإلدبدددداس بّددددي ٔعبٕدٖددددٛ الددددذَٖ ٔالقٍاٌددددٛ   

ٔالعىددددددددن القظددددددددشٙ أٔ اإلدبدددددددداسٙا بددددددددا يف رلددددددددك   

ال ذٍٗدددددددددددذ القظدددددددددددشٙ أٔ اإلدبددددددددددداسٙ لألطفددددددددددداه   

 الط خذاوّي يف ؿشاعات وظمشٛ .

اكجدددددش ودددددَ رلدددددكا عدددددذ بشٔتٕكدددددٕه وٍدددددع ٔ ىدددددع      

ٞ ٔا طفددداه امل ىدددن  اإلدبددداس بالبؼدددش ٔخباؿدددٛ الٍظدددا   

التفا ٗدددٛ ا ودددي امل شدددذٚ مل افشدددٛ ازبشميدددٛ املٍظىدددٛ   

عدددرب الٕطٍٗدددٛا دبٍٗدددذ ا طفددداه أسدددذ ؿدددٕس دشميدددٛ     

اإلدبدددداس بالبؼددددش بٕددددد  الفقددددشتدي ) أ ( ٔ )ز( وددددَ      

 ْ )املدددددادٚ الجالجدددددٛ وٍددددد

11

ا ٔعمدددددٜ رات الظدددددٗا  اؿدددددب   (

ال ذٍٗدددذ أسدددذ ؿدددٕس اإلدبددداس بالبؼدددش بٕدددد   دددإٌُ  

( لظدددٍٛ 28بؼدددش العشا ددد٘ س دددي )  و افشدددٛ اإلدبددداس بال 

2012(

12

ا فلددددال  عددددَ تؼددددذٖذ العقٕبددددٛ يف سدددداه ٔ ددددٕك  (

فعدددددن ال ذٍٗدددددذ عمدددددٜ ودددددَ ِدددددي دُٔ طدددددَ الجاوٍدددددٛ      

)عؼش

13

). 

ٔبزلك ٖعدذ دبٍٗدذ ا طفداه ٔمحمدّي عمدٜ املؼداسكٛ       

يف الٍضاعددات املظددمشٛ وددَ أًطددش اإلٌ ّاكددات املٕدّددْ   

كذ سقٕ  الطفنا ٔفلال  عَ سظدش دبٍٗدذ ا طفداه    

ٖذ وَ الـ ٕك الذٔلٗٛا لٗـن ا وش وٍّدآ يف  يف العذ

سظش دبٍٗذ كن وَ ِي دُٔ طَ الجاوٍٛ عؼش تعب ا  

عددَ ا دبددآ الددذٔل٘ اسبددذٖح يف ِددزا الـددذدا ٔتطبٗقددا  

( 3س ي )  إٌُ اشبذوٛ ٔال قاعذ العظ شٙلزلك ٌف 

)2010لظٍٛ 

14

ا عمدٜ ػدشٔل ال طدٕك يف القدٕات املظدمشٛ      (

ت بددْ الفقددشٚ ثاٌٗددا  وددَ العشا ٗددٛا ٔوددَ كددىٍّا وددا ددداٞ

( 18أُ ال ٖقن عىدش امل طدٕك عدَ )    بالٍف عمٜ   30املادٚ 

 ... . ااٌ٘ عؼشٚ طٍٛ

ٔوددَ داٌدد  أًددش طبدد  القلدداٞ الددذٔل٘ ِددزا اسبظددش         

يف العذٖدددذ ودددَ أس اودددْا إر اداٌدددت كدددن ودددَ اة ىدددٛ   

اشباؿددددٛ بظدددد الُٕٗ ٔاة ىددددٛ ازبٍاٟٗددددٛ الذٔلٗدددددٛ     

اعدددددددددات دبٍٗدددددددددذ ا طفددددددددداه ٔاطددددددددد خذاوّي يف الٍض  
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املظدددددمشٛا ٔستددددد  ٌظددددداً سٔودددددا ا طاطددددد٘ املظدددددةٔلٗٛ 

)ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ عدددددَ دبٍٗدددددذ ا طفددددداه   

15

ا بدددددن (

)رِبددددت ضب ىددددٛ طدددد الُٕٗ إ  ابعددددذ وددددَ رلددددك    

16

ا (

عٍدددددذوا اػددددداست إ  اُ دبٍٗدددددذ اسبدددددذخ ذبدددددت طدددددَ   

اشباوظددددددٛ عؼددددددش ٖع دددددددرب دشميددددددٛ دٔلٗددددددٛ ثاب دددددددٛ     

بق لدددٜ العددددشأ الددددذٔل٘ا فىدددَ الٕاكدددد  اُ الددددذٔه   

بددداُ ازبٍدددذٙ اسبدددذخ ٖع دددرب كدددشٗٛا   وق ٍعدددٛ ااودددا 

 ُ دبٍٗدددذٓ أطاطدددا  مل ٖ دددَ  دددإٌٌ٘ا ٔودددَ ثدددي فددداُ       

ِددددةالٞ توتدددد  عمددددّٗي وظددددةٔلٗٛ ضبددددذٔدٚا يف سدددداه  

تشتبّدددددددا اؿدددددددال ا عٍدددددددذ است دددددددابّي ل مدددددددك ازبدددددددشاٟي  

)ًطشٚ

17

). 

ٔودددَ ثدددي ت مدددن ِدددزا ال ٕددددْ العدددامل٘ بدددإعالُ وبددداد       

)بددددداسٖع 

18

ا الدددددزٙ ا دددددش وفّدددددًٕ ًددددداق لمذٍددددددذٙ     (

كدددن سدددذخ ذبدددت طدددَ الجاوٍدددٛ عؼدددش    اسبدددذخ باٌدددْ  

ٖؼدددداسك أٔ ػدددداسك وددددع  ددددٕات وظددددمشٛ أٔ ااعددددات      

وظدددددمشٛ  إال اُ ِدددددزا اإلعدددددالُ مل ٖقـدددددذ ا سدددددذاخ   

الدددزَٖ ٖؼددداسكُٕ يف العىمٗدددات العظددد شٖٛ فشظددد ا     

بددددددن مشددددددن اٖلددددددا  العدددددداوٗمَ أٔ املظدددددد غمد دٍظددددددٗا    

ٔغ ِدددي ممدددَ ٖظددد خذوُٕ يف ِدددزا الٍطدددا ا ٔٔفقدددا       

لدددذٔل٘ ازبٍدددذٙ اسبدددذخ   هلدددزا املفّدددًٕ عدددشأ الفقدددْ ا  

باٌدددددْ كددددددن سددددددذخ ذبددددددت طددددددَ الجاوٍددددددٛ عؼددددددش    

دبٍٗددددددذٓ وددددددَ  بددددددن دٔلددددددٛ أٔ ااعددددددٛ وظددددددمشٛ ال   

تٍ ىدددددد٘ لذٔلددددددٛ الطدددددد خذاوْ يف الق دددددداها الطدددددددب ا     

الدددددددددد فذ ات االٌ شاسٖددددددددددٛا الددددددددددذسٔك البؼددددددددددشٖٛا    

)املشاطالتا ال ذظع أٔ  غشاا دٍظٗٛ

19

). 

ٔدبظددددددٗذا  ل ذددددددشٖي ٔسظددددددش دبٍٗددددددذ ا طفدددددداه يف   

٘ا اؿدددذست غشفدددٛ االطددد ٠ٍاأ ال ابعدددٛ  القلددداٞ الدددذٔل

لمىش ىددددددددددددددددددددٛ اشباؿددددددددددددددددددددٛ لظددددددددددددددددددددد الُٕٗ يف   

 Prosecutor v. Samuel Hinga لدددٗٛ

Norman1"     س ىدددا  ٖقلددد٘ بددداُ دبٍٗدددذ اسبدددذخ

ذبدددددت طدددددَ اشباوظدددددٛ عؼدددددش لغدددددشا اػدددددشاكْ يف   

العىمٗدددددات الق الٗدددددٛ ٖعدددددذ دشميدددددٛ ٔفقدددددا  لمقدددددإٌُ      

الدددددددذٔل٘ا اإل اُ  لدددددددٗٛ وظدددددددةٔلٗٛ اسبدددددددذخ عدددددددَ     

بدددٛ ودددَ  بمدددْ ٔالددد  اثددد ت ودددَ  بدددن      ازبدددشاٟي املشت 

القلدددداٞ الددددذٔل٘ ٔالددددذاًم٘ عمددددٜ سددددذا  طددددٕاٞا بقٗددددت  

ت ددداسد  بدددد ال اٖٗدددذ ٔالدددشف ا إر غالبدددا  ودددا ت دددذًن    

املٍظىددددات غدددد  اسب ٕوٗددددٛ الذٔلٗددددٛ وٍّددددا أٔ اةمٗددددٛ 

ل ٍدددددادٙ بإالعفددددداٞ ٔال خفٗدددددن ودددددَ سدددددذٚ ا س ددددداً   

القلددداٟٗٛ فٗىدددا ٖ عمددد  بدددَ ِدددي دُٔ طدددَ الجاوٍدددٛ       

 ٜ طدددبٗن املجددداه تدددذًمت وٍظىدددٛ ِٗدددٕوَ      عؼدددشا فعمددد

ا لددددذٝ س ٕوددددٛ إّسٖددددٛ  2001ساٖدددد ع ٔٔز يف العدددداً  

ال ٌٕغددددٕ الذميقشاطٗدددددٛ سبجّدددددا عمدددددٜ عدددددذً تطبٗددددد   

س ٕودددددٛ اإلعدددددذاً الددددد  كاٌدددددت  دددددذ ؿدددددذست حبددددد  

اسبعددددٛ دٍددددٕد تددددوأ  اعىدددداسِي بددددد الشابعددددٛ عؼددددش     

ٔالظادطدددددددٛ عؼدددددددش ودددددددَ  بدددددددن ضب ىدددددددٛ ا ٔاودددددددش    

 ٞ اسبددددددددشبا  العظدددددددد شٖٛ الست ددددددددابّي دددددددددشاٟي اثٍددددددددا

ٔبالفعدددددن مل تٍفدددددز تمدددددك العقٕبدددددٛ يف الٕ دددددت الدددددزٙ   

كاٌددددت فٗددددْ اسب ٕوددددٛ ال ٌٕغٗددددٛ  ددددذ ٌفددددزت طددددابقا    

ا 2000س دددددًٕ اإلعدددددذاً حبددددد  دٍدددددذٙ سدددددذخ يف العددددداً  

كىددددددا تددددددذًمت رات املٍظىددددددٛ يف  لددددددٗٛ أًددددددشٝ يف  

ا لدددذٝ اسب ٕودددٛ االٔغٍذٖدددٛ عٍدددذوا ٔدّددددت     2001عددداً  

تّىددددٛ است دددداب اشبٗاٌددددٛ حبدددد  وقدددداتمد طددددابقد يف     

ددددٗؽ الدددشب لمىقأودددٛ ا ٖبمغددداُ ودددَ العىدددش اسبعدددٛ      

عؼددددددش ٔطدددددد ٛ عؼددددددش عاوددددددا ا ٔا ٍددددددت وددددددَ محددددددن   

)اسب ٕوٛ عمٜ طش  ال ّي

20

). 

وددددَ الٕاكدددد  اُ ِددددزٓ االوجمددددٛ ت شددددذخ عددددَ أفعدددداه    

تعدددذ ددددشاٟي ٔفقدددا  لمقدددإٌُ الدددذاًم٘ا غددد  اُ ٍِالدددك    

سدداالت عذٖددذٚ است دد  فّٗددا دٍددٕد اسددذاخ أفعدداه تعددذ       

  ٔ كىدددا ِدددٕ وعمدددًٕ اُ كدددن    ًش دددا  لمقدددإٌُ الدددذٔل٘ا 
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ػدددددخف عمٗددددددْ ٔاددددددد  اإلل دددددضاً بقٕاعددددددذ القددددددإٌُ   

الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘ ا ٔاُ عدددذً اإلل دددضاً ب مدددك القٕاعدددذ   

البدددددذ ودددددَ اُ ٖدددددج  املظدددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددددٛا كىدددددا اُ    

ال ددددذاًن بددددد القددددإٌُ ازبٍدددداٟ٘ الددددذٔل٘ ٔالقددددإٌُ      

ازبٍددداٟ٘ الدددذاًم٘ جيعدددن ودددَ بعددد  ا فعددداه ددددشاٟي 

)رات الٕ تيف كن وَ القإٌٌد يف 

21

). 

ٔودددَ املالسددد  اٖلدددا ا ٔبالدددزات يف الدددذٔه الددد  تعددداٌ٘   

ودددَ أفددددٛ اإلسِددددابا طدددع٘ ال ٍظٗىددددات اإلسِابٗددددٛ إ    

إطدددددد غاله ا طفدددددداه ٔدبٍٗددددددذِي وددددددَ ًدددددداله صسك    

أف دددددداس و طشفددددددٛ ٔتددددددذسٖبّي عمددددددٜ ا عىدددددداه غدددددد   

اإلٌظددددداٌٗٛ ودددددَ   دددددن ٔربددددد  وعاسكدددددّٗي ٔتّذٖدددددذ      

ع لم ذظدددد اوّيخذ اطدددد  الظدددد اُ ا وددددٍدا كىددددا  

طددد طالكا ٌٔقدددن اإلودددذادات ٔاملعدددذات العظددد شٖٛا     ٔاإل

 أالعىددددددن يف ٌقددددددال ال ف ددددددٗؽ  أالقٗدددددداً بددددددذٔسٖات

ٔتـدددددٕٖش اهلذىدددددات بالفٗدددددذٖٕ  غدددددشاا الذعاٖدددددٛا    

 املؼدددداسكٛ فعمٗددددا  س ددددٜ  ٔأٔصسك ا دّددددضٚ امل فذددددشٚا  

)يف ِذىدددددات أٔ وعددددداسك 

22

تفٗدددددذ تقددددداسٖش ا ودددددي   ٔا (

ٛ زبدددددٕٞ  امل شدددددذٚ أُ  إ  عـدددددابات داعدددددؽ اإلسِابٗددددد

    ٛ  ٔوظددددددد ىشٚ دبٍٗددددددذ ا طفدددددداه بـددددددٕسٚ ممٍّذدددددد

 باع بدددداسٓ ت  ٗ ددددا  ًٔطدددد  ميجددددن وـددددذس  مدددد  بددددالق 

)ٖظدددددد خذوْ ال ٍظددددددٗي بؼدددددد ن و ضاٖددددددذ   سشبٗددددددا 

23

ا (

 دددداً ال ٍظددددٗي ٔوددددا ٖددددشتب، بددددْ وددددَ ااعددددات   فقددددذ 

الددددددددزَٖ تددددددددوأ    الف ٗدددددددداُوظددددددددمشٛ باً طدددددددداأ  

ا عاودددا  ٔالظدددابعٛ عؼدددش  الجالجدددٛ عؼدددش أعىددداسِي بدددد  

 عمدددددٜ اٗدددددع الدددددزكٕس   وعمٍدددددٛ أُ ازبّددددداد ٔادددددد   

ٔيف سددداالت أًدددشٝا  ددداً   بـدددشأ الٍظدددش عدددَ العىدددشا  

ال ٍظددددددددٗي ب ذٍٗددددددددذ أبٍدددددددداٞ عٍاؿددددددددش ال ٍظددددددددٗي أٔ   

  ٜ وددددَ أدددددن   أ دددداسبّيا أٔ اطدددد ّذأ ا طفدددداه الٗ دددداو

)اط خذاوّي يف وّاً   الٗٛ

24

). 

لدددددزلك فددددداُ ال ٍظٗىدددددات اإلسِابٗدددددٛ تقدددددًٕ ب ذٍٗدددددذ  

ا طفدددداه ٔتددددذسٖبّي بغٗددددٛ ذبقٗدددد  أِددددذاأ ربددددذً      

ٔطبططاتّدددداا بذاٖددددٛ وددددَ تددددٕف  اعلدددداٞ    طٗاطدددداتّا 

ددددددذد لم ٍظدددددٗي اإلسِددددداب٘ تظدددددّن إداستّدددددي ٔغظدددددن   

ادوغدددد ّيا لـدددددٍع طدددددفاسد ٖطٗعددددُٕ ا ٔاودددددش ودددددَ   

غددد  تف ددد  أٔ ذب دددٗي لمعقدددن أٔ الدددذَٖا بدددا ٖظدددّي       

يف دبشٖدددددددددذِي ودددددددددَ أٙ ػدددددددددعٕس إٌظددددددددداٌ٘ أٔ ٔاصك   

أًال دددددددد٘ا كىددددددددا أُ اطدددددددد غاله بددددددددشاٞٚ ا طفدددددددداه  

ـددددددٗ ّي ٔ ـددددددٕس تف  ِددددددي ٔعددددددذً اك ىدددددداه ػخ 

ل ٍفٗددددز العىمٗددددات االٌ شاسٖددددٛ وددددَ ًدددداله ا ٍدددداعّي   

كدددزبا  باٌّدددا طشٖددد  اإلميددداُ الـدددشٗ ا فلدددال  عدددَ       

اػددددداعٛ وظددددداِش القظدددددٕٚ ٔالٕسؼدددددٗٛ عدددددرب القٍدددددٕات 

الفلدددددددداٟٗٛ ل ظددددددددذٗالت ٖشت دددددددد  فّٗددددددددا ِددددددددةالٞ     

ا طفددداه أعىددداه الق دددن ٔال عدددزٖ   طدددشٝ ال ٍظدددٗي    

 أٔ وَ غ  املٕالد ملٍّذّي.

 ا ػددخاق  ىددٛاة اً ـدداق وددَ ٔخيددشز

 ِٔ ددزا عددَ الجاوٍددٛ عؼددشا أعىدداسِي تقددن الددزَٖ

 ُ  ازبٍاٟٗدددٛ لمىش ىدددٛ ا طاطددد٘ الٍظددداً ٖ ددٕ

 ٛ ٜ   دذ  الذٔلٗد ٙ  املبدذأ  تبٍد ْ  أًدزت  الدز ٛ  بد  غالبٗد

ٛ  الدٍظي   لألسدذاخ  تفدشد  ٔالد   العدامل  يف العقابٗد

 ٞ َ  وظد قال   ًاؿدا    لدا ٞ  عد ٙ  القلدا  حيداكي  الدز

 ْ َ  أواود َ  ٖبمدق  ود  26ٚ املداد  اػدوطت إر  الشػدذا  طد
أودداً  ٖقاكددٜ وددَ عمددٜ ا طاطدد٘ الٍظدداً وددَ

 العىددش وددَ ٖبمددق أُ الذٔلٗددٛ ازبٍاٟٗددٛ اة ىددٛ

 ازبشميددٛ است ابددْ ٔ ددت عاوددا  الجاوٍددٛ عؼددش 

 .إلْٗ املٍظٕبٛ

كىدددددا اُ اتفا ٗدددددٛ سقدددددٕ  الطفدددددن سجدددددت الدددددذٔه يف 

عمددددددٜ ٔكددددددع سددددددذ ادٌدددددد٘ لظددددددَ تشتٗددددددد        40املددددددادٚ  

ٌدددٜ  املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ إال اٌّدددا مل تقدددو  اٙ سدددذ اد    

ٛ  املٕكدددددٕك الد ّددددداد الدددددذٔها ٔعمدددددٜ ٌفدددددع       تاسكددددد
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الددددٍّر طدددداست  ٕاعددددذ بددددٗذد سددددٕه  لدددداٞ ا سددددذاخ 

الدددد  طالبددددت بدددداُ ال ٖدددد ي ذبذٖددددذ سددددذ ادٌددددٜ  مٗددددن    

لظددددددَ تشتٗدددددد  املظددددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددددٛا كىددددددا جيدددددد  

االًدددز باالع بددداس عٍدددذ ذبذٖدددذ الظدددَ دسددددٛ الٍلدددٕز    

)العاطف٘ ٔالف شٙ  ٔالعقم٘

25

). 

ذبذٖدددذ طدددَ اسبددددذ   ٔودددَ داٌددد  أًدددش فددداُ وٕكدددٕك      

االدٌدددددٜ لوتٗددددد  املظدددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددددٛ لألسدددددذاخ مل   

ٖ دددَ ضبظدددٕوا  اٖلدددا ا رلدددك أُ الٍظددداً ا طاطددد٘ ل دددن  

ودددددددَ اة ىددددددددٛ اشباؿددددددددٛ بٕٗغظددددددددالفٗا الظددددددددابقٛ  

ٔاة ىددددددٛ اشبدددددداق بشٔاٌددددددذا كدددددداُ ؿدددددداو ا  بّددددددزا 

اشبـدددددددٕقا أودددددددا بالٍظدددددددبٛ لمذٍدددددددٛ ال شقٗددددددد  يف  

ا ازبدددددشاٟي اشبطددددد ٚ يف تٗىدددددٕس الؼدددددش ٗٛ ف ددددداُ هلددددد 

)طدددٍٛ 12ٔالٖدددٛ عمدددٜ ا سدددذاخ فدددٕ  طدددَ  

26

ا يف سدددد (

سدددددددددذد الٍظددددددددداً ا طاطددددددددد٘ لمىش دددددددددٛ اشباؿدددددددددٛ   

بظدددد الُٕٗ اسبدددددذ االدٌدددددٜ لظدددددَ تشتٗددددد  املظدددددةٔلٗٛ  

ازبٍاٟٗدددددٛ خبىظدددددٛ عؼدددددش عاودددددا ا ف ددددداُ لمىش ىدددددٛ    

اسبددد  يف والسقدددٛ ٔضباكىدددٛ ا سدددذاخ فدددٕ  ِدددزٓ      

الظدددَا إال اُ الٍظددداً ا طاطددد٘ ٌظدددي ٔبؼددد ن ؿددداسً      

ٔػددددذد عمددددٜ اُ ٖ ددددُٕ اهلددددذأ   ضباكىددددٛ ا سددددذاخ  

وددددددَ العقدددددداب ِددددددٕ اعددددددادٚ ال اِٗددددددنا أوددددددا اة ىددددددٛ   

ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ فمقدددددذ ودددددٍ  الٍظددددداً ا طاطددددد٘     

اة ىدددٛ الٕالٖدددٛ عمدددٜ ودددشت   ازبدددشاٟي فدددٕ  طدددَ       

الجاوٍدددٛ عؼدددشا ا ودددش الدددزٙ دفدددع الدددبع  ا  تفظددد    

ِدددزٓ القاعدددذٚ عمدددٜ أطددداغ اٌّدددا اجدددن وعددداٖ  ثاب دددٛ   

اٟ٘ا وّىمدددددددد بدددددددزلك  يف القدددددددإٌُ الدددددددذٔل٘ ازبٍددددددد  

سقٗقدددد د ا ٔ  بدددداُ ِددددزٓ القاعددددذٚ ِدددد٘ إدشاٟٗددددٛ     

اساد بّدددا ٔاكدددعٕا ٌظددداً سٔودددا ا طاطددد٘ تدددشك وظدددالٛ    

ضباكىدددددٛ اسبدددددذخ لمقلددددداٞ الدددددذاًم٘ا ٔالجاٌٗدددددٛ اُ 

اطدددددد جٍاٞ ا سددددددذاخ دُٔ طددددددَ الجاوٍددددددٛ عؼددددددش وددددددَ   

اشبلدددددٕك لٕالٖدددددٛ اة ىدددددٛ كددددداُ لغدددددشا دبٍددددد    

فدددد   بدددداب الٍقدددداؾ سددددٕه ذبذٖددددذ سددددذ ادٌددددٜ لظددددَ      

)شتٗ  املظةٔلٗٛ ازبٍاٟٗٛ يف القإٌُ الذٔل٘ت

27

). 

 املطم  الجاٌ٘

اسكاُ املظةٔلٗٛ ازبٍاٟٗٛ عَ ازبشاٟي ال  

 ٖشت بّا ا سذاخ

ددددددداٞت وبدددددداد  بدددددداسٖع بذىٕعددددددٛ وددددددَ     

القٕاعدددددذ ٔاإلسػدددددادات بؼددددداُ ا طفددددداه املؼددددداسكد    

)ٔاملددددشتبطد بددددالقٕات املظددددمشٛ

28

ا ٔالدددد  أٔدبددددت يف (

ملددد ّىد ذدددشاٟي بٕدددد   صبىمدددّا اع بددداس ا طفددداه ا 

القددددإٌُ الددددذٔل٘ ٔالدددد  ٖددددذعٜ باٌّددددا است بددددت سددددد   

كدددددددإٌا ودددددددشتبطد بقدددددددٕات وظدددددددمشٛ أٔ ااعدددددددات 

وظددددمشٛا أٔال  ٔ بددددن كددددن ػدددد٘ٞا كلددددشاٖا شبددددش  

القددددددإٌُ الددددددذٔل٘ ٔلددددددٗع فقدددددد، كذٍدددددداٚا كىددددددا   

ٍٖبغددددد٘ ال عاودددددن وعّدددددي ٔفقدددددا  لمقدددددإٌُ الدددددذٔل٘ يف  

إطددددداس عذالدددددٛ إؿدددددالسٗٛ ٔتاِٗدددددن إد ىددددداع٘ بدددددا      

فددد  ودددع القدددإٌُ الدددذٔل٘ الدددزٙ ٖلدددىَ لألطفددداه      ٖ 

محاٖدددددٛ ًاؿدددددٛ عدددددرب عدددددذٚ اتفا ٗدددددات دٔلٗدددددٛ بدددددا     

)ت لىٍْ وَ وباد  عاوٛ ٔومضوٛ

29

)     . 

ً  ٔٔفقدا   ٚ  لألس دا ُ  يف املظد قش  العقٕبدات   دإٌ
٘  ال املقداسُا  ٛ  ٖ فد ٘  ملعا بد ْ  ٖـدذس  أُ ازبداٌ  عٍد
ٙ  طدمٕك  ْ  ٖعا د   وداد  جيد   ٔاندا  القدإٌُا  عمٗد

ُ  أُ ٕ  رلدك  ٖقدو ٛ  إسادٚفش ب د  ٖعدرب  لذٖدْا  آاد
 لمذشميدٛا  املعٍددٕٙ بددالشكَ ٖعددشأ بددا عٍّدا 

 ْ َ  ٔعمٗد ٛ  أُ القدٕه  مي د ً  ازبشميد ٜ  تقدٕ  عمد
ٙ  طدمٕك  ا ٔه سكدٍدا  ٓ  وداد ُ  حيظدش  القدإٌ
 ِددزا تٕدددْ آاددٛ إسادٚ ٔالجدداٌ٘ ازبضاٟدد٘
)الظدددمٕك 

30

ا فلدددال  عدددَ سابطدددٛ طدددببٗٛ تدددشب، بددددد      (

 الشكٍد.

َ  ٖدج   ٔال ٙ  الدشك  ذبذٖدذ  يف إػد االت  املداد
ْ   ٔثبدٕت  واِٗ دْا  ْ  يف ذبققدْا  ٌد عبداسٚ   صبىمد
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 االثبددات بٕطدداٟن إثباتّددا عددَ ٔ دداٟع وادٖددٛ مي ددَ

 إٌٌددا ا فى ددٜ اددت عىمٗددٛ االثبددات ٖ ددُٕ      املعشٔفددٛ

   ٛ َ  ثبدتا   دذ  الدشكَ املدادٙ لمذشميد ْ  ل د  ال ثبٕتد
عمددٜ وددَ أتددٜ   العقٕبددٛ لفددشا ٔسددذٓ ٖ فدد٘

 وددَ البددذ ٔانددا الظددمٕك املددادٙ اةظددٕس  إٌٌددا ا
ٙ الددزٙ ٖق لدد٘ أُ ٖ ددُٕ   املعٍددٕ الددشكَ ذبقدد 

ِدددددزا الظدددددمٕك  دددددذ ؿدددددذس عدددددَ إسادٚ آادددددٛ ٔدّ دددددْ    

إسادٚ الفعدددن ٌٔ ٗذ دددْا أٔ  بادبدددآ ٔذب ىدددت فٗدددْا

)إسادٚ الفعن دُٔ ٌ ٗذ ْ

31

). 

ُ  ٔملدا  ٕ  اشبطدا  كدا ٛ  أطداغ  ِد ٛ  املظدةٔلٗ  ازبٍاٟٗد

 وددَ ٔال ىٗٗددض اإلدساك تددٕافش ٔالددزٙ ٖفددوا 

 ٛ ٛ  ٌاسٗد َ  االً ٗداس  ٔسشٖد ٛ  ود ٝ  ٌاسٗد ُ  اأًدش  فدا

 )العمددي الؼددشطد ِددزَٖ ربمددن اُ رلددك وددةدٝ

اشبطدددا أٔ القـدددذ   إٌ فددداٞ ٖقدددٕد إ  ٚ(أاإلساد

 املظدددةٔلٗٛ  ٗددداً ٔودددَ ثدددي او ٍددداك  ازبٍددداٟ٘ا

)ازبٍاٟٗدددٛ

32

يف القدددإٌُ  عمٗدددْ امل فددد  ٔودددَ ا(

)املقدداسُ

33

 ٌ ٗذددٛ ا ٍددع املظددةٔلٗٛ أُ اٖلددا ا (

ْ الظدددَ لـدددغش ٖدددزِ  الدددبع  لمقدددٕه   ا ٔبٍددداٞ عمٗددد

 يف بّددا القددٕه مي ددَ الةٔلٗٛ اسبددذخ بدداُ وظدد 

 ٌ ٘ ازبٍداٟ٘  ُٕ القدا  ف ددشٚ وددع اتفا ّددا لعددذً الدذٔل

 ال ازبشميدددٛ ِدددزٓ الذٔلٗدددٛا كدددُٕ ازبشميدددٛ

 عمدددٜ مي دددَ أُ ٖقدددذً ٔال بظدددّٕلٛا تشت دد  

 إعددذاد وددَ تظدد ٕدبْ ٌظددشا  ملددا اسبددذخا است ابّددا

 يف ٔسشٖددٛ  ىٗٗددضال ٖفوكدداُ طددابقد ٔدبّٗددض

)ازبددداٌ٘ لدددذٝ االً ٗددداس

34

 دددٜ مي دددَ وظدددالٛ شفا (

ازبددداٌ٘ ٖ طمددد  ا ودددش تدددٕافش ؿدددذٔس طدددمٕك ودددادٙ       

حيظددددشٓ القددددإٌُا ٔإسادٚ آاددددٛ تٕدددددْ ِددددزا الظددددمٕكا  

ٔبدددددزلك تقدددددًٕ املظدددددةٔلٗٛ ازبضاٟٗدددددٛ عمدددددٜ سكدددددٍد  

أطاطدددددددددددٗد ِىدددددددددددا: سشٖدددددددددددٛ االً ٗددددددددددداس ٔاإلدساك    

)أٔال ىٗٗض

35

). 

اُ   غالبٗدددددٛ ال ؼدددددشٖعات اسبذٖجدددددٛ   ٔودددددَ املالسددددد   

لمىظدددددددةٔلٗٛ تاًدددددددز حبشٖدددددددٛ االً ٗددددددداس كاطددددددداغ 

ازبضاٟٗدددددددٛا فدددددددال ٖ فددددددد٘  ٗددددددداً ازبددددددداٌ٘ بظدددددددمٕك    

إدشاوددددد٘ا بدددددن البدددددذ فدددددٕ  رلدددددك ودددددَ تدددددٕافش اإلسادٚ  

)اآلادددددددٛ لذٖدددددددْا أٙ سشٖدددددددٛ االً ٗددددددداس  

36

; أودددددددا إرا (

اٌعددددددددذوت سشٖددددددددٛ االً ٗدددددددداس فددددددددال ٔدددددددددْ لقٗدددددددداً   

املظدددددةٔلٗٛا كىدددددا يف فعدددددن ااٍدددددُٕ ٔالـدددددغ  غددددد  

املىٗددددض; يف سددددد إرا اٌ قـددددت ٔددددد  ربفٗددددن ِدددددزٓ      

ٛ بالقدددذس الدددزٙ ٍٖددد قف بدددْ اً ٗددداسٓ كىدددا     املظدددةٔلٗ

يف فعدددن املع دددٕٓ أٔ املـددداب بعاِدددٛ عقمٗدددٛ تدددٍقف ودددَ  

 دددٕٚ الدددٕع٘ ٔاالً ٗددداس يف اعىالدددْا فششٖدددٛ االً ٗددداس      

ارُ ِددد٘ العٍـدددش الدددالصً ل دددٕافش الدددشكَ املعٍدددٕٙ يف     

)ازبشميٛ

37

) . 

ٔوددددددَ ثددددددي فدددددداُ االدساك أٔ ال ىٗٗددددددض ٖعددددددذ دددددددِٕش    

املظدددددةٔلٗٛ ا ِمٗدددددٛ ازبضاٟٗدددددٛ ٔاسدددددذ اسكددددداُ  ٗددددداً 

ازبٍاٟٗدددٛا فىدددَ كددداُ غددد  ودددذسك أٔ ممٗدددض ملاِٗدددٛ       

عىمددْ ازبشوددد٘ ٔوددا تشتددد  عمٗدددْ وددَ ٌ ددداٟر ال مي دددَ    

اُ ٖظدددداه عددددَ دشميددددٛ لعددددذً  ذستددددْ عمددددٜ فّددددي وددددا  

ٖقددددًٕ بددددْ ٔتقددددذٖش ٌ اٟذددددْا ٔبددددزلك فدددداُ اإلدساك أٔ   

ال ىٗٗدددض ِدددٕ عمدددٛ ال فش دددٛ يف املعاومدددٛ ازبضاٟٗدددٛ بدددد  

ٕ كددددددداب، اسبدددددددذخ ٔالشاػدددددددذا ٔيف رات الٕ دددددددت ِددددددد  

)لم ىٗٗددددض بددددد اسبذاثددددٛ ٔالشػدددداد 

38

ا ٔوددددَ وٍطمدددد   (

املٍطددددد  القدددددإٌٌ٘ الظدددددمٗي فددددداُ اٌ فددددداٞ املظدددددةٔلٗٛ      

عٍددددذوا ال ت ددددُٕ اإلسادٚ ممٗددددضٚ أٔ تفقددددذ سشٖ ّددددا يف   

االً ٗددددداسا ال ٖعدددددي عدددددذً  ٗاوّدددددا يف سالدددددٛ ٌقدددددف     

وقدددذاسِىا ٌ ٗذدددٛ لظدددشٔأ ًاؿدددٛ بازبددداٌ٘ا ٔودددَ      

ٟٗدددددٛ ثدددددي ٖددددد عد القدددددٕه بٍظشٖدددددٛ املظدددددةٔلٗٛ ازبٍا    

)املخففٛ

39

). 

اًدددد الأ طددددَ ذبذٖددددذ املظددددةٔلٗٛ  عمددددٜ الددددشغي وددددَف

ازبٍاٟٗدددددددٛ بؼددددددد ن ٔاكددددددد  يف القدددددددٕاٌد الذاًمٗدددددددٛ  
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لمدددذٔه ا ودددش الدددزٙ ٖظددد ذع٘ باللدددشٔسٚ إ  إجيددداد     

طددددَ وٕسددددذٚ لوتٗدددد  املظددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددٛا ٔعمددددٜ      

ا ددن تقددذٖش  ددذس تعمدد  ا وددش باست دداب دددشاٟي دٔلٗددٛ        

ذاًمٗدددٛ رب مدددن  لعدددذٚ أطدددبابا أِىّدددا اُ ازبشميدددٛ ال  

بطبٗعدددددددٛ اسبددددددداه عدددددددَ ازبشميدددددددٛ الذٔلٗدددددددٛا إر اُ    

ا ًددددد ٚ ت خطدددددٜ سدددددذٔد الذٔلدددددٛ الٕاسدددددذٚ ٔتّدددددي    

اا ىددددع الددددذٔل٘ باطددددشٓ ٔوددددَ ثددددي جيدددد  اُ ت ددددُٕ     

إطددددد ذابٛ الدددددذٔه ل مدددددك ازبدددددشاٟي و ىاثمدددددٛ الٌّدددددا    

ت ـددددشأ ٌٗابددددٛ عددددَ اا ىددددع الددددذٔل٘ا وددددَ ٌاسٗددددٛ    

أًدددشٝ المي دددَ القبدددٕه بدددوك وظدددالٛ ذبذٖدددذ الظدددَ   

ٙ ٖظددددددى  بقاكدددددداٚ ا فددددددشاد عددددددَ ازبددددددشاٟي     الددددددز

الذٔلٗددددددٛ وع ىددددددذ عمددددددٜ و دددددداُ است دددددداب ازبشميددددددٛ  

فشظددددد  الُ رلدددددك طٗظدددددى  بقاكددددداٚ ا طفددددداه يف 

دٔلدددٛ وعٍٗدددٛ ٔعدددذً وقاكددداتّي عدددَ ٌفدددع الفعدددن يف  

دٔلدددددٛ أًدددددشٝا ٔأًددددد ا  فددددداُ الدددددذٔه ومضودددددٛ عٍدددددذ      

است دددداب بعدددد  ازبددددشاٟي الذٔلٗددددٛ الطددددٗىا دشميددددٛ      

ات اشبطدددددددددد ٚ اإلبددددددددددادٚ ازبىاعٗددددددددددٛ ٔاإلٌ ّاكدددددددددد  

التفا ٗدددات دٍٗدددن بددداُ تالسددد  ٔتقاكددد٘ وشت بّٗددداا     

ٔيف سددددداه تدددددشك ذبذٖدددددذ طدددددَ املظدددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددددٛ  

لمذٔلددددددٛ جيعمددددددّا وظددددددةٔلٛ عددددددَ ذبذٖددددددذ ٌطددددددا      

)ال ضاواتّا الذٔلٗٛ

40

). 

اُ الدددٍّر الدددزٙ اتبع دددْ الدددذٔه ل شذٖدددذ اسبدددذ االدٌدددٜ   

لمظدددَ لوتٗددد  املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ اع ىدددذ بالذسددددٛ   

تدددددٕفش الدددددٕع٘ لدددددذٝ الـدددددغ   ا طددددداغ عمدددددٜ ودددددذٝ

ًٔـٕؿدددددا  ٔاُ ازبدددددشاٟي ازبٍاٟٗددددددٛ ال تقدددددع فقدددددد،    

عٍددذ است ددداب فعدددن ضبظدددٕس  إٌٌدددا  بدددن ٖ طمددد  ا ودددش  

تددددٕفش  ـددددذ دٍدددداٟ٘ لددددذٝ الفاعددددنا ٔاُ عددددذً تددددٕفش    

القـددددذ ازبٍدددداٟ٘ لددددذٝ الـددددغ  يف طددددَ وعٍٗددددٛ ِددددٕ  

أودددش وفدددوا ٌ ٗذدددٛ لـدددغش طدددٍٛ ٔاف قددداسٓ لمدددٕع٘   

 ٖ طاٌٗدددددا عمدددددٜ طدددددبٗن ٔاإلدساكا فاسبددددذ االدٌدددددٜ يف بش

املجدددداه لظددددَ تشتٗدددد  املظددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددٛ ِددددٕ عؼددددش   

طدددددٍٕات عمدددددٜ فدددددشا اٌدددددْ ال مي دددددَ لمـدددددغ  دُٔ      

العاػددددشٚ اُ ٖشت دددد  دشميددددٛ ٔ ددددذ   ذبذٖددددذ ِددددزا      

الظدددَ عمدددٜ أطددداغ افدددواا اُ الـدددغ  الدددزٙ ٖقدددن       

عدددددَ رلدددددك ٖف قدددددش إ  الٍلدددددٕز الف دددددشٙ ٔتقدددددذٖش     

  ْ )العٕا ددددددد  االًال ٗدددددددٛ  فعالددددددد

41

ا ِٔدددددددزا الدددددددٍّر  (

خ مدددن طدددٕأ ٖدددةدٙ إ  اع بددداس الؼدددخف يف دٔلدددٛ    امل

ودددا طفدددن ٔبال دددال٘ ال مي دددَ اُ ٖ دددٕافش لذٖدددْ القـدددذ   

ازبٍدددددددداٟ٘ا يف الٕ ددددددددت ٌفظددددددددْ مي ددددددددَ اع بدددددددداس رات 

اسبددددذخ يف دٔلددددٛ أًددددشٝ ػددددخف مي ددددَ اُ ٖ ددددٕفش      

لقددددإٌُ تمددددك الذٔلددددٛ   لذٖددددْ القـددددذ ازبٍدددداٟ٘ ٔفقددددا  

)عٍددددذ است ابددددْ ٌفددددع الفعددددن   

42

ا اُ غٗدددداب ال شذٖددددذ  (

 َ ذبذٖددددددذ املظدددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددددٛ عددددددَ   الدددددذٔل٘ لظدددددد

ازبدددشاٟي رات الطدددابع الدددذٔل٘ طدددٕأ خيمددد  ٌدددٕك ودددَ    

اإلسبددددددداك سدددددددٕه كٗفٗدددددددٛ ال عاودددددددن ودددددددع اسبدددددددذخ 

ٔذبذٖدددددذ دسدددددددٛ وظددددددةٔلٗ ْ عٍدددددذ است ابددددددْ ل مددددددك   

)ازبشاٟي

43

). 

ٔعمدددددددٜ الـدددددددعٗذ الدددددددذٔل٘ فددددددداُ دشميدددددددٛ اإلبدددددددادٚ  

ازبىاعٗددددٛ ت طمدددد  اُ ٖ ددددٕفش لددددذٝ وشت بّددددا  ـددددذ    

مي ددددددَ ال ظددددددمٗي  ا ا وددددددش الددددددزٙ ال ًدددددداق دٍدددددداٟ٘

ب ددددٕفشٓ لددددذٝ الـددددغ ا أوددددا بقٗددددٛ ازبددددشاٟي الدددد  مل   

ت طمددد  تدددٕفش القـدددذ ازبٍددداٟ٘ فّددد٘ اٖلدددا  ت طمددد         

ٔددددٕد ٔعددد٘ ٔإداسك لدددذٝ وشت بّددداا فدددازبشاٟي كدددذ      

اإلٌظددداٌٗٛ ت طمددد  اُ ٖ دددُٕ وشت بّدددا عمدددٜ عمدددي باٌدددْ  

ٖشت ددد  فعدددن ميجدددن ددددضٞ ودددَ ِذدددًٕ ٔاطدددع ٔممدددٍّر  

  ٌ   ددددشاٟي دا كىدددا اُ وشت دددٗوٕدددْ كدددذ طددد اُ وددذ

اسبدددشب جيددد  اُ ٖ دددُٕ عمدددٜ عمدددي باٌدددْ ٖشت ددد  فعدددن  

يف طدددٗا  ٌدددضاك وظدددم ا أٙ اُ املظدددالٛ ٍِدددا ِددد٘ اٖلدددا       

وظدددددددالٛ اثبددددددداتا ِدددددددزا ٖعدددددددي اُ ؿدددددددعٕبٛ اثبدددددددات     

وظدددةٔلٗٛ اسبدددذخ عدددَ است ددداب ازبشميدددٛ الذٔلٗدددٛ ال    
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رب مددددددن عددددددَ ؿددددددعٕبٛ اثبددددددات رلددددددك يف ازبشميددددددٛ  

ُ الـدددددعٕبٛ ت ىددددَ عٍدددددذ  االذاًمٗددددٛا ٔوددددع رلدددددك فدددد   

وظددددةٔلٗٛ الـددددغ  عددددَ ازبددددشاٟي الذٔلٗددددٛ يف اثبددددات 

عدددددذً ذبذٖدددددذ سدددددذ ادٌدددددٜ لظدددددَ تشتٗددددد  املظدددددةٔلٗٛ  

ازبٍاٟٗدددٛ الذٔلٗدددٛ عمدددٜ ع دددع املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ      

عددددَ ازبددددشاٟي الذاًمٗددددٛا وددددع العمددددي اُ ذبذٖددددذ سددددذ  

ادٌدددٜ لظدددَ تشتٗددد  املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ يف ازبدددشاٟي      

)الذاًمٗٛ ٖةدٙ ا  ًش  القإٌُ الذٔل٘

44

). 

 جاٌ٘املبشح ال

االً ـاق القلاٟ٘ زبشاٟي ا سذاخ رات 

 الطابع الذٔل٘

ٖ فددد   دددإٌُ ا سدددذاخ يف الٍطدددا  الدددذاًم٘       

ودددع  دددإٌُ العقٕبدددات ودددَ سٗدددح ال ذدددشٖيا فدددا ً       

ِددددددٕ املشدددددددع ا ٔه يف دبددددددشٖي ا فعدددددداه ٔال  ٗٗددددددن 

ازبشوددددد٘ا يف حيدددددد ٖظددددد قن  دددددإٌُ ا سدددددذاخ عدددددَ  

 ددددددإٌُ العقٕبددددددات وددددددَ سٗددددددح العقددددددابا إر ٍٖفددددددشد    

باس دددداً ًاؿددددٛ ت  فددددن ب قشٖددددش دددددضاٞات طبففددددٛ      

ت ٍاطددددد  ودددددع ِدددددزٓ الف٠دددددٛ العىشٖدددددٛا فلدددددال  عدددددَ       

اطددددددد قاللْ بٍظددددددداً  لددددددداٟ٘ و خـدددددددف يف ِدددددددزا     

 إر اُ ال دددددددددددذاب  اشباؿدددددددددددٛ با سدددددددددددذاخ ااددددددددددداها 

 أٔدددددْ راتٗددددٛ  ددددٕاٌد ا سددددذاخ وددددَ أبددددشص ازبدددداعبد

العقٕبدددداتا فلددددال  عددددَ رلددددك      ددددإٌُ عددددَ ٔاٗضِددددا

عدددددذ إدشاٟٗدددددٛ ًاؿدددددٛا مي ددددداص  دددددإٌُ ا سدددددذاخ بقٕا

عدددَ  املعدددرب ا ِدددي ازباٌددد  اجدددن كدددُٕ ِدددزٓ القٕاعدددذ

 راتٗدددٛ ِدددزٓ القدددٕاٌد ٔاطددد قاللٗ ّا عدددَ  دددٕاٌد     
)العاوٛ ٟٗٛضااإلدشاٞات ازب

45

). 

ٔعمدددٜ الـدددعٗذ الدددذٔل٘ا فددداُ ا ودددش مل حيظدددي بعدددذ       

بؼدددداُ االً ـدددداق القلدددداٟ٘ بالٍظددددبٛ إلٌ ّاكددددات  

 دددضاً القدددإٌُ الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘ا فعمدددٜ الدددشغي ودددَ إل  

الذٔلدددٛ الددد  تقدددع يف ٌطدددا  اً ـاؿدددّا إٌ ّاكدددات      

دظددددٗىٛ لمقددددإٌُ الددددذٔل٘ اإلٌظدددداٌ٘ا ٔالدددد  ٖدددد عد    

عمّٗددددا والسقددددٛ وشت بّٗددددا ٔوعددددا ٗ ّيا اإل اُ مي ددددَ 

لغ ِددددا وددددَ الددددذٔه والسقدددد ّي  لدددداٟٗا  كٍ ٗذددددٛ    

وباػدددددددددشٚ ملبدددددددددذأ االً ـددددددددداق العدددددددددامل٘ امل عمددددددددد   

 ٛ )بددددددازبشاٟي الذٔلٗددددددد

46

ا كىددددددا رب مدددددددن طشٖقدددددددٛ  (

ِددددزا االً ـددداق وددددَ دٔلدددٛ  ًددددشٝا إر  ددددذ   تٕصٖدددع  

تع ىدددذ عمدددٜ ٔكدددع ازبددداٌ٘ ٔ دددت است ددداب ازبشميدددٛ       

الطدددددددٗىا أِمٗ دددددددْ القإٌٌٗدددددددٛ ل شىدددددددن املظدددددددةٔلٗٛ     

ازبضاٟٗددددٛا ا وددددش الددددزٙ تشتدددد  عمٗددددْ تبدددداَٖ ٔاكدددد     

بدددد ا ٌظىدددٛ القإٌٌٗدددٛ لمدددذٔه يف ِدددزا الـدددذدا ممدددا  

سدددددذا بالٍظددددداً الدددددذٔل٘ ا ًدددددز ببددددداد  رات ؿدددددفٛ    

ٕالٖدددددٛ ٔاالً ـددددداق يف ازبدددددشاٟي   عاملٗدددددٛ ذب دددددي ال 

رات الطدددددابع الددددددذٔل٘ وددددددَ أددددددن ذبقٗدددددد  العذالددددددٛ   

ٔعدددذً الظدددىا  ملدددشت   تمدددك ازبدددشاٟي ودددَ ا فدددالت       

ودددددَ العقدددددابا عبدددددٕ وبدددددذأ ال  اودددددن بدددددد اةددددداكي   

ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ ٔاةددددداكي ازبٍاٟٗدددددٛ الذاًمٗدددددٛ  

 لمذٔه.

فعمدددددٜ الدددددشغي ودددددَ عدددددذً ركدددددش إو اٌٗدددددٛ وقاكددددداٚ  

ات الددد  ٖشت بٌّٕدددا لمقدددإٌُ  ا سدددذاخ عدددَ اإلٌ ّاكددد 

الددددددددذٔل٘ اإلٌظدددددددداٌ٘ ؿددددددددشاسٛ يف إطدددددددداس القددددددددإٌُ 

الددددذٔل٘ا فدددداُ رلددددك الٖعددددي إعفدددداِي وددددَ املظددددةٔلٗٛ 

ازبٍاٟٗددددٛا إر مي ددددَ اإلطوػدددداد بددددا ٔسد يف اتفا ٗددددٛ    

ا ٔالدددد  ٌـددددت عمددددٜ عددددذد 1989سقددددٕ  الطفددددن لعدددداً 

ودددددددددَ اللدددددددددىاٌات عٍدددددددددذ وقاكددددددددداتّي بالٍظدددددددددبٛ     

مدددد٘ا ا وددددش الددددزٙ  إلٌ ّاكددددات  ددددإٌُ العقٕبددددات اة 

ٖفّدددددي وٍدددددْ او اٌٗدددددٛ ًلدددددٕعّي لمقلددددداٞ يف سددددداه    

إست دددددددددددابّي لمذدددددددددددشاٟي اشبطددددددددددد ٚ رات الطدددددددددددابع   

)الذٔل٘

47

). 
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ًٞ عمدددٜ ودددا طدددب  طدددٕأ ٌ ٍدددأه بالذساطدددٛ       وبدددذأ ٔبٍدددا

أِددددددي املبدددددداد  اسباكىددددددٛ   ال  اوددددددن بٕؿددددددفْ وددددددَ   

لالً ـددددداق القلددددداٟ٘ بدددددد اةددددداكي ازبٍاٟٗددددددٛ     

وطمدددد  الذٔلٗددددٛ ٔاةدددداكي ازبٍاٟٗددددٛ الذاًمٗددددٛ يف    

أٔها عمدددددٜ اُ ٌ ٍدددددأه يف املطمددددد  الجددددداٌ٘ اللدددددىاٌات 

الدددددد  ٖٕفشِددددددا الٍظدددددداً الددددددذٔل٘ لألسددددددذاخ أثٍدددددداٞ      

اةاكىددددددددٛ بالٍظددددددددبٛ لمذددددددددشاٟي الذٔلٗددددددددٛ الدددددددد    

 ٖشت بٌّٕا.

 املطم  ا ٔه

وبذأ ال  اون بد اةاكي ازبٍاٟٗٛ الذٔلٗٛ 

 ٔاةاكي ازبٍاٟٗٛ الذاًمٗٛ

اةددددددداكي  إلٌؼددددددداٞ القدددددددإٌٌ٘ اُ ا طددددددداغ

٘ ا يف  شباؿددددٛ بإٌ ّاكددددات القددددإٌُ الددددذٔل٘ اإلٌظدددداٌ

 اإلطدددداس القدددددإٌٌ٘ الدددددذاًم٘ لمدددددذٔها ٖشددددددع إ  

 اإلكددايف ٔالربٔتٕكددٕه ا سبددعدٍٗددن  اتفا ٗددات

ً  اا ٔه  الظددداوٗٛ ا طدددشاأِدددزٓ االتفا ٗدددات  إر تمددض

 ٖفددشا تؼددشٖع٘ إدددشاٞ أٙ بإربددار امل عا ددذٚ

 املخالفدددات  وقدددويف عمدددٜ فعالدددٛ دضاٟٗدددٛ عقٕبدددات

)ازبظدددددددٗىٛ

48

 امل عا دددددددذ ا طدددددددشاأ كىدددددددا تم دددددددضًا (

 املخالفددددات ِددددزٓ وجددددن بددددإ واأ املدددد ّىد بالسقددددٛ

 ٛ  دٍظدددددٗ ّيا كاٌددددت  أٖدددددا  ٔبشدددداكى ّيا  ازبظددددٗى

أًددددددددش  وعددددددددي و عا ددددددددذ طددددددددشأ إ  تظددددددددمٗىّي أٔ

 إلتّدددداً كافٗددددٛ أدلددددٛ لذٖددددْ كاٌددددت إرا ةدددداكى ّي

)ا ػددددخاق ِددددةالٞ

49

 يف سددددد ٖمددددضً الربٔتٕكددددٕه  ا(

ٚ  ظددددددددداوٗٛال ا طدددددددددشاأ  ا ٔه اإلكدددددددددايف  امل عا دددددددددذ

ٛ  االٌ ّاكددددددات  بقىددددددع الٍددددددضاك  ٔأطددددددشاأ  ازبظددددددٗى

 كافددددددددددٛ ملٍددددددددددع الالصوددددددددددٛ اإلدددددددددددشاٞات ٔبإربددددددددددار

ِددددددزٓ  يف عمّٗددددددا املٍـددددددٕق ا ًددددددشٝ اإلٌ ّاكددددددات

)الربٔتٕكٕه أٔ ِزا االتفا ٗات

50

). 

ٔبٕدددددددد  وبدددددددذأ ال  اودددددددن املعدددددددشٔأ يف القلددددددداٞ     

 ٘ )ازبٍدددداٟ٘ الددددذٔل

51

ا ٔالددددزٙ ٖقددددًٕ عمددددٜ أطدددداغ اُ   (

ق لمىشدددداكي ازبٍاٟٗددددٛ الذٔلٗددددٛ  اٌعقدددداد االً ـددددا 

ال ٖ دددددُٕ بدددددذٖال  عدددددَ اً ـددددداق القلددددداٞ ازبٍددددداٟ٘  

الدددذاًم٘ لمدددذٔها ٔاندددا ِدددٕ و ىدددال  هلدددا يف ضباكىدددٛ  

وددددَ ٍٖظدددد  هلددددي است دددداب دددددشاٟي رات طددددابع دٔلدددد٘ا    

ٔودددددَ رلدددددك ٖ لددددد  اُ أٌؼددددداٞ اةددددداكي ازبٍاٟٗدددددٛ     

الذٔلٗدددٛ كددداُ با طددداغ للدددىاُ عدددذً إفدددالت أسدددذ     

شاٟي دٔلٗدددددددٛا ودددددددَ العقددددددداب بظدددددددب  إست ابدددددددْ زبددددددد  

فا ؿددددددددن ِددددددددٕ اً ـدددددددداق اةدددددددداكي ازبٍاٟٗددددددددٛ  

الٕطٍٗددددددددٛ س ددددددددٜ ٔاُ كاٌددددددددت ازبشميددددددددٛ املضوددددددددع  

 ضباكىٛ وشت بّا رات ؿفٛ دٔلٗٛ.

ٔودددع رلدددك فددداُ ِدددزا ال ميٍدددع ودددَ ودددٍ  بعددد  ِدددزٓ      

اةدددداكي ازبٍاٟٗددددٛ الذٔلٗددددٛ اً ـدددداق وؼددددوك أٔ  

و ددددضاوَ وددددع االً ـددددداق القلدددداٟ٘ الددددٕطيا بدددددن     

لذٔلٗدددددٛ عمددددددٜ  س دددددٜ إعطددددداٞ أٔلٕٖددددددٛ لمىشددددداكي ا   

ا ً ـددداق القلددداٟ٘ الدددٕطيا كىدددا ِدددٕ اسبددداه يف    

ٌطدددددا  اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ يف ٖٕغظدددددالفٗا   

)الظددددددددابقٛ

52

ا أٔ اة ىددددددددٛ ازبٍاٟٗددددددددٛ الذٔلٗددددددددٛ يف  (

)سأٌذا

53

). 

ٔوددددددَ داٌدددددد  أًددددددشا فدددددداُ االً ـدددددداق ال  ىٗمدددددد٘  

لمىش ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ دددددداٞ لٗةكدددددذ عمدددددٜ   

لٕطٍٗددددددٛ الددددددذٔس ا طاطدددددد٘ لمظددددددمطات القلدددددداٟٗٛ ا  

باالكدددطالك بشاكىدددٛ ودددَ ٖشت ددد  ددددشاٟي دٔلٗدددٛ     

عمدددٜ ا مٗىّددداا تلدددىٍّا الٍظددداً ا طاطددد٘ لمىش ىدددٛ     

ازبٍاٟٗددددددٛ الذٔلٗددددددٛا ٔبددددددزلك فدددددداُ هلددددددزٓ اة ىددددددٛ 

اً ـاؿددددددددا  اس ٗاطٗددددددددا  عاملٗددددددددا  ٖلددددددددىَ العذالددددددددٛ    

ازبٍاٟٗددددٛ الذٔلٗددددٛ يف سالددددٛ إًفددددا  الددددذٔه أٔ عددددذً  

)ا ٍّددددا وددددَ ذبقٗقّددددا بؼدددد ن طددددمٗي   

54

ٔوددددَ ثددددي  ا (

وددددَ الٍظدددداً ا طدددداغ ة ىددددٛ     26املددددادٚ ٌددددف  فدددداُ
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ْ ازبٍاٟٗددددددٛ الذٔلٗددددددٛ    ٖ ددددددُٕ  ال القاكدددددد٘ باٌدددددد

 ٖقددن ػددخف أٙ عمددٜ اً ـدداق لمىش ىددٛ

 است ددداب ٔ دددت عاودددا  ااٌٗدددٛ عؼدددش عدددَ عىدددشٓ

 ٛ ٛ  ازبشميد ْ  املٍظدٕب ٓ مي دَ   ا إلٗد ٞ الق أُ تربٖدش  لدا

يف ظددددددن الٍظدددددداً ا طاطدددددد٘   ازبٍدددددداٟ٘ الددددددذٔل٘

والسقددددٛ  وددددَ ٌفظددددْ أعفددددٜ  ددددذ المىش ىددددٛ

ٛ  ٔضباطددبٛ  أُ عمددٜا املدد ّىد وددَ ِددزٓ الطاٟفدد

َ  جيٗدد  أُ مي ددَ الددزٙ ٛ  عدد  الفددشا   فشكددٗ

 دٍٗددن وعاِددذٚ وددَ ٌـددٕق املظدد ٍ ر القددإٌٌ٘

ٛ  ٔالشابعدددٛ الجالجدددٛ ا ٔبشٔتٕكٕالتّدددا االً ٗاسٖددد

 املدددٕ عد ٔاملـددداد د ا طدددشاأ ل دددضاًإ إندددا ِدددٕ

 الٍـدددٕق ب طبٗددد  االتفا ٗدددات تمدددك عمدددٜ

 ٛ ٟ  يف الذاًمٗد تددٕسل  ٖجبدت  عٍددذوا ٗددٛااملدادٚ ازبٍا

ٛ  رات أعىداه  يف ا طفداه  ٛ  بالٍضاعدات  ؿدم  الذٔلٗد

 القإٌٌٗدددٛ ذبذٖدددذ الطبٗعدددٛ يف الدددذًٕه دُٔ

 دشميددٛ أٔ إبددادٚ كٌّٕددا وددَ سٗددح لمذشميددٛ

)سشب دشميٛ أٔ اإلٌظاٌٗٛ كذ وشت بٛ

55

). 

ٔبٍددداٞ عمددددٜ وددددا طددددب ا فددداُ عددددذً وقاكدددداٚ ا سددددذاخ   

ك أوددداً اغمددد  اةددداكي ازبٍاٟٗدددٛ الذٔلٗدددٛ ِدددٕ وظدددم     

ودددددددربسا ل دددددددُٕ االً ـددددددداق القلددددددداٟ٘ بالٍظدددددددبٛ    

لمذدددشاٟي الذٔلٗدددٛ ٖعدددٕد يف ا ؿدددن لمقلددداٞ الدددٕطي     

ٔبؼددد ن سـدددشٙا ِٔدددٕ أودددش اًطدددا يف تربٖدددشٓ كدددج     

وددددَ ال  دددداب حبذددددٛ او اٌٗددددٛ إفددددالت ا سددددذاخ وددددَ    

العقددددددابا ٔاٌددددددْ كدددددداُ سشٖددددددا  بالٍظدددددداً ا طاطدددددد٘      

لمىش ىدددٛ ازبٍاٟٗددددٛ الذٔلٗددددٛ ًفددد  طددددَ املظدددداٞلٛ   

اة ىدددددٛ لٗؼدددددىن ودددددَ ِدددددي فدددددٕ     ازبٍاٟٗدددددٛ أوددددداً  

اشباوظدددٛ عؼدددش ودددَ العىدددش ل شقٗددد  اإلٌظدددذاً بدددد    

وٍددددْ ٔالدددد  دبددددشً دبٍٗددددذ ا طفدددداه      8ٌددددف املددددادٚ  

الددددد  تقـدددددش اً ـددددداق اة ىدددددٛ عمدددددٜ    26ٔاملدددددادٚ 

)عمٜ وَ ِي فٕ  الجاوٍٛ عؼش

56

). 

ٔودددددَ رلدددددك كمدددددْ ٖ لددددد  اُ ا سدددددذاخ خيلدددددعُٕ    

لٕالٖددددٛ القلدددداٞ الددددٕطي بالٍظددددبٛ ملددددا است بددددٕٓ وددددَ      

شاٟي دٔلٗدددددددٛ عمدددددددٜ ا مدددددددٗي الذٔلدددددددٛ ؿددددددداسبٛ     دددددددد

االً ـدددددددددداقا لددددددددددٗع فقدددددددددد، الٌّددددددددددا ؿدددددددددداسبٛ 

االً ـددداق ا ؿدددٗن ٔاال دددشب ملٕ دددع ازبشميدددٛا بدددن    

ل ٌّٕددددا اال ددددذس عمددددٜ فّددددي ظددددشٔأ ِددددةالٞ ا سددددذاخ  

ٔوعدددددددا ب ّي بؼددددددد ن ٖلدددددددىَ اعدددددددادٚ ادودددددددادّي يف   

 صب ىعّا با ٖ طمبْ رلك وَ اؿال  ٔتاِٗن.

 ٕاعدددددذ ٔيف رلدددددك تدددددٍف القاعدددددذٚ اشباوظدددددٛ ودددددَ      

إلداسٚ ػددددددةُٔ  ا وددددددي امل شددددددذٚ الٍىٕردٗددددددٛ الددددددذٌٗا  

ا عمدددددددٜ أِدددددددذاأ  لددددددداٞ ( ٕاعدددددددذ ب دددددددد)ا سددددددذاخ  

ٖدددددددٕل٘ ٌظددددددداً  لددددددداٞ ا سدددددددذاخ    ا سدددددددذاخ يف أُ   

االِ ىدددداً لشفددددآ اسبددددذخ ٖٔ فددددن اُ ت ددددُٕ أٖددددٛ سدٔد  

ا سدددذاخ و ٍاطدددبٛ داٟىدددا  ودددع   فعدددن دبدددآ اادددشودال

 أُ ا ٔوددددَ ٍِددددا ٖ ددددّبد ظددددشٔأ ااددددشً ٔازبددددشً وعددددا 

ِددددزٓ القاعددددذٚ تؼدددد  إ  ِددددذفد أطاطددددٗدا ٖ ىجددددن    

ٔالجدددداٌ٘ ا  ذبقٗدددد  سفددددآ اسبددددذخإ الظددددع٘ ا ٔه يف 

ِدددددددٕ  وبدددددددذأ ال ٍاطددددددد   بٕؿدددددددفْ أداٚ لمشدددددددذ ودددددددَ    

 ٛالعادلدددد ددددذاب  ٖٔعددددرب عٍددددْ بال  اازبددددضاٞات العقابٗددددٛ

ٛ ٔظشٔفددددددددْ ميددددددددوددددددددع ًطددددددددٕسٚ ازبش  ٛامل ٍاطددددددددبٔ

الؼخـددددٗٛا ٔال مي ددددَ اُ ٖ  شقدددد  ِددددزَٖ اهلددددذفد   

ًدددددداله  لدددددداٞ ٔطددددددي ٖظدددددد طٗع تقددددددذٖش      إال وددددددَ

 ظشٔأ اسبذخ ًٔطٕسٚ ازبشميٛ بؼ ن طمٗي.

ٔال ٖفٕتٍدددددا يف الدددددزكش وظدددددمك اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ    

)الذٔلٗدددددٛ يف طددددد الُٕٗا ٔالددددد  كددددداُ تؼددددد ٗمّا  

57

ا (

ٖع دددع االدبدددآ الدددزٙ ٌةٖدددذٓ يف إطدددٍاد االً ـددداق      

القلددددددداٟ٘ يف ازبدددددددشاٟي الذٔلٗدددددددٛ الددددددد  ٖشت بّدددددددا     

  ٛ ا فلددددال  عددددَ الددددٍف   ا سددددذاخ لمىشدددداكي الٕطٍٗدددد

يف ٌظاوّددددا ا طدددداغ عمددددٜ صبىددددٕك وددددَ اللددددىاٌات     
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ال فٗمدددددددددٛ حبىاٖدددددددددٛ ا سدددددددددذاخ ٔتدددددددددٕف  كافدددددددددٛ  

اللدددددىاٌات القإٌٌٗدددددٛ هلدددددي ٔالددددد  تطددددداب  املعددددداٖ     

)الذٔلٗٛ لقلاٞ ا سذاخ

58

). 

 املطم  الجاٌ٘

اللىاٌات القلاٟٗٛ ل شقٗ  عذالٛ االسذاخ 

 يف اإلطاس الذٔل٘

تٕف ِدددا  لعدددن ودددَ أِدددي اللدددىاٌات الٕادددد     

سدددددذاخ ٔالددددد  أكدددددذت عمّٗدددددا ل شقٗدددد  العذالدددددٛ لأل 

املعددددداٖ  الذٔلٗدددددٛ  اطبدددددٛا ِدددددٕ كدددددشٔسٚ أُ تٍظدددددش      

 لدددددداٖاِي يف اٗددددددع وشاسمددددددّا وددددددَ  بددددددن دّددددددٛ      

 لدددداٟٗٛ و خــددددٛ يف ػددددةُٔ ا سددددذاخ ٔو ىٗددددضٚ   

تؼدددددد ٗال  ٔاً ـاؿددددددا  عددددددَ اةدددددداكي اآلًددددددشٝ يف     

  ٛ )الٍظدددداً القلدددداٟ٘ لمذٔلدددد

59

ا ٔبددددزلك ٔددددد  عمددددٜ   (

٘ ب ؼددددددد ٗن ٖلدددددددي اعلددددددداٞ ودددددددَ اة ىدددددددٛ اُ تدددددددات

اً ـاؿددددددددات وددددددددَ العمددددددددًٕ اإلٌظدددددددداٌٗٛ كعمددددددددي     

اإلد ىددداك أٔ الدددٍفع أٔ الوبٗدددٛ فلدددال  عدددَ القاكددد٘      

ازبٍددددداٟ٘ الدددددزٙ ٖ طمددددد  فٗدددددْ أٖلدددددا  ال خـدددددف يف  

)ػةُٔ  لاٖا ا سذاخ

60

). 

ٔجيددددذ ِددددزا ا وددددش أطاطددددْ يف العذٖددددذ وددددَ الـدددد ٕك 

ٔاملعاِددددذات الذٔلٗددددٛ العاوددددٛ ٔاال مٗىٗددددٛا كىددددا ِددددٕ  

ا إر 1989لعدددددداً اتفا ٗددددددٛ سقددددددٕ  الطفددددددن   اسبدددددداه يف

عمدددددٜ أُ  40ٌـدددددت الفقدددددشٚ الجاٌٗدددددٛ )ب( ودددددَ املدددددادٚ    

ٖ ددددددُٕ ل ددددددن طفددددددن ٖددددددذع٘ باٌددددددْ اٌ ّددددددك  ددددددإٌُ     

العقٕبددددات أٔ ٖدددد ّي بددددزلك اللددددىاٌات ال الٗددددٛ عمددددٜ     

 ٗدددددددداً طددددددددمطٛ أٔ ٠ِٗددددددددٛ  لدددددددداٟٗٛ  ( 3: ... )ا  ددددددددن

طب ـددددددٛ ٔوظدددددد قمٛ ٌٔضّٖددددددٛ بالفـددددددن يف دعددددددٕآ  

لمقددددددإٌُا  دلددددددٛ ٔفقددددددا دُٔ تدددددداً  يف ضباكىددددددٛ عا

حبلددددددٕس وظ ؼدددددداس  ددددددإٌٌ٘ أٔ بظدددددداعذٚ وٍاطددددددبٛ  

أًدددددشٝ ٔحبلدددددٕس ٔالذٖدددددْ أٔ ا ٔؿدددددٗاٞ القدددددإٌٌٗد   

عمٗدددْا ودددا مل ٖع دددرب أُ رلدددك يف غددد  وـدددمشٛ الطفدددن  

الفلدددددمٜا ٔال طدددددٗىا إرا أًدددددز يف اسبظدددددباُ طدددددٍْ أٔ     

 .... .سال ْا

وددددَ املٗجددددا  العشبدددد٘ سبقددددٕ  اإلٌظدددداُ    17 ادٚأوددددا املدددد

 ٜ ت فدددددن كدددددن دٔلدددددٛ طدددددشأ     أُ: فقدددددذ ٌـدددددت عمددددد

بٕددددْ ًددداق لمطفدددن املعدددشا لألًطددداس أٔ ازبددداٌ       

الددددزٙ تعمقدددددت بدددددْ تّىددددٛا اسبددددد  يف ٌظددددداً  لددددداٟ٘   

ًددددددددداق با سدددددددددذاخ يف اٗدددددددددع أطدددددددددٕاس ال  بدددددددددع    

ٔاةاكىددددٛ ٔتٍفٗددددز ا س دددداًا ٔيف وعاومددددٛ ًاؿددددٛ    

ت فدددد  وددددع طددددٍْ ٔتـددددُٕ كشاو ددددْ ٔتٗظددددش تاِٗمددددْ    

 . ىعٔإعادٚ إدوادْ ٔ ٗاوْ بذٔس بٍاٞ يف اا 

 ٕاعددددذ ا وددددي  ٔلعددددن ِددددزا وددددا طددددب  ٔأُ ددددداٞت بددددْ     

امل شددددددذٚ الٍىٕردٗددددددٛ الددددددذٌٗا إلداسٚ ػددددددةُٔ  لدددددداٞ   

ا ٔالدددد  ٖشت ددددض   1985ا سددددذاخ ) ٕاعددددذ ب ددددد( لعدددداً    

 ٗاوّدددددا عمدددددٜ ٌظددددداً و خـدددددف لقلددددداٞ ا سدددددذاخ    

أكدددذت ِدددزٓ القٕاعدددذ عمدددٜ ٔددددٕب أُ ٖ دددُٕ       ٔالددد   

ٖٔشكددددض  أإٌظدددداٌٗا  ٌظدددداً  لدددداٞ ا سددددذاخ وع ددددذال    

ازبددددددددٛ اسبددددددددذخ ٔأُ ٖلددددددددىَ سد فعددددددددن    عمددددددددٜ وع

ذخ ازبددددداٌ  ودددددع ظدددددشٔأ اسبددددد   الظدددددمطات و ٍاطدددددبا  

ًٔطدددٕسٚ ازبشميدددٛ املشت بدددٛا ٔإ  وجدددن رلدددك تدددٍف     

الفقددشٚ اشباوظدددٛ وددَ املدددادٚ اشباوظددٛ ودددَ االتفا ٗدددٛ    

ا عمددددددٜ أُ 1969االوشٖ ٗددددددٛ سبقددددددٕ  اإلٌظدددددداُ لعدددددداً 

ٖعددددددضه القاؿددددددشُٔ ًدددددداله ًلددددددٕعّي إلدددددددشاٞات   

بدددُٕ باطدددشك ودددا مي دددَ    دضاٟٗدددٛا عدددَ البدددالغدا ٔجيم  

أوددداً ضبددداكي ًاؿدددٛ ل ددد٘ ٖعددداومٕا وعاومدددٛ تددد الًٞ  

) ٔٔكعّي كقاؿشَٖ

61

). 

ٔبددددددزلك فدددددداُ إ اوددددددٛ ٌظدددددداً  لدددددداٟ٘ و خـددددددفا  

خيددددد ف بشاكىدددددٛ ا سدددددذاخا جيددددد  اُ ٖؼددددد ىن     

عمدددددٜ اٗدددددع العٍاؿدددددش امل ٌٕدددددٛ لمٍظددددداً القدددددإٌٌ٘     
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لعذالددددددٛ ا سددددددذاخ وددددددَ  ددددددٕاٌد ًاؿددددددٛ بؼددددددقّٗا     

خــددددددددٛ املٕكددددددددٕع٘ ٔاإلدشاٟدددددددد٘ا ٔطددددددددمطات و   

ت دددٕ  تطبٗددد  ِدددزٓ القدددٕاٌدا فلدددال  عدددَ املةطظدددات     

الددددددد  تقدددددددًٕ بّددددددداً تٍفٗدددددددز ا س ددددددداً القلددددددداٟٗٛ  

ٔال دددددذاب  العالدٗدددددٛ امل خدددددزٓ بـدددددذدِي ودددددَ  بدددددن   

ِددددددزا القلدددددداٞا ٔوددددددَ ثددددددي ٖـددددددب  وددددددربسا  وظددددددمك    

اة ىدددٛ ازبٍاٟٗدددٛ الذٔلٗدددٛ يف عدددذً اًلددداك ودددَ ِدددي  

دُٔ طددددَ الجاوٍددددٛ عؼددددش لظددددمطاٌّاا كٌٕددددْ ٍٖظددددذي 

اٖ  القإٌٌٗدددددٛ ٔا عدددددشاأ الذٔلٗدددددٛ الددددد     ودددددع املعددددد 

تٍدددادٙ بلدددشٔسٚ إجيددداد  لددداٞ و خـدددف لمٍظدددش يف     

 لددددددداٖا ا سدددددددذاخ أٖدددددددا  كددددددداُ ٌدددددددٕك ازبشميدددددددٛ أٔ    

 ًطٕستّا.

ٔعىمٗددددددا  مل ٖ طددددددش  القلدددددداٞ ازبٍدددددداٟ٘ الددددددذٔل٘ يف 

ظددددن اةدددداكي املة  ددددٛ إ  وجددددن ِددددزا االً ـدددداق      

إال ودددددا ٌدددددذسا ٔكددددداُ لدددددْ رلدددددك يف إطددددداس اة ىدددددٛ       

ذٔلٗدددٛ يف طددد الُٕٗا فقدددذ أػددداست املدددادٚ      ازبٍاٟٗدددٛ ال 

الظدددابعٛ ودددَ الٍظددداً ا طاطددد٘ لمىش ىدددٛ ازبٍاٟٗدددٛ     

الذٔلٗدددٛ لظددد الُٕٗا ذبدددت بٍدددذ  الظدددمطاُ القلددداٟ٘   

عمدددٜ ا ػدددخاق البدددالغد طدددَ اشباوظدددٛ عؼدددشٚ ودددَ 

العىددددددش ا إ  أُ اة ىددددددٛ لددددددَ ا مددددددك أٙ طددددددمطاُ   

 لددددداٟ٘ عمدددددٜ أٙ ػدددددخف ذبدددددت طدددددَ اشباوظدددددٛ       

 ٔ  دددددت است ددددداب ازبشميدددددٛا  عؼدددددش ودددددَ العىدددددش أثٍددددداٞ 

 – 15ٔبالٍظدددددبٛ لألػدددددخاق البدددددالغد ودددددَ العىدددددش )   

)( ط18ٍٛ

62

). 

كىددددا ٌددددف عمددددٜ مشددددٕهلي بددددإدشاٞات ًاؿددددٛ عٍددددذ    

سدددذد العقٕبدددات الددد  ذب دددي    ضبددداكى ّيا ٔكدددزلك 

بّددددا اة ىددددٛ عمددددّٗيا إر   اطدددد جٍا ِي وددددَ عقٕبددددٛ  

الظددددذَ الدددد  مل جيددددض الٍظدددداً ا طاطدددد٘ لمىش ىددددٛ   

ٔاوددددش ٔتددددذاب  ًاؿددددٛ  فشكددددّا عمددددّٗيا ٔأػدددداس إ  أ 

باإلسددددددددذاخ ٖدددددددد ي اسب ددددددددي عمددددددددّٗي بّددددددددا وشاعدددددددداٚ  

 عىدددداسِي ٔإعددددادٚ إؿددددالسّي ٔدصبّددددي بدددداا ىع     

)ٔإعادٚ تاِٗمّي

63

). 

إُ وٕكددددٕك املدددد ّىد دُٔ طددددَ الجاوٍددددٛ عؼددددش وددددَ      

العىدددش ٔعدددذً إو اٌٗدددٛ وقاكددداتّي أوددداً اة ىدددٛ  دددذ   

اثدددداس دددددذال  ٔاطددددعا ا إر عددددذ الددددبع  أُ ِددددزا اإلدددددشاٞ    

ٕ  اللدددددددشاٖا فىدددددددَ الجابدددددددت فٗدددددددْ ادشددددددداأ سبقددددددد

ٔاملعددددددشٔأ إُ ِددددددةالٞ االطفدددددداه أٔ وددددددا ٖظددددددىٜ بددددددد     

 ازبٍدددٕد ا طفددداه ا است بدددٕا أكجدددش ا عىددداه ٔسؼدددٗٛ    

ًدددداله وددددذٚ الـددددشاك يف طدددد الُٕٗ ٔاُ وددددٍ  ِددددةالٞ    

اسبـدداٌٛ ودددَ العقددداب بظدددب  اعىددداسِي طدددٕأ خيدددذً  

فقددددد، وظدددددالٛ ال ؼدددددذٗع عمدددددٜ اطددددد خذاً ازبٍدددددٕد     

ٛ وددددددَ وددددددٕاطي  ا طفدددددداه يف املعدددددداسك ٔاُ ا غمبٗدددددد 

طددددددد الُٕٗ كدددددددإٌا ٖطدددددددالبُٕ بشاطدددددددبٛ ِدددددددةالٞ    

ازبٍددددٕد ا طفدددداه عىددددا است بددددٕٓ وددددَ أفعدددداه ًدددداله       

طدددٍٕات الٍدددضاك ا ودددش الدددزٙ اعوكدددت عمٗدددْ وٍظىدددات 

سقدددٕ  اإلٌظددداُ الذٔلٗدددٛا ممدددا اثددداس ددددذال  ٔاطدددعا  يف      

ِدددزا ااددداها كدددُٕ القدددإٌُ الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘ ٖ فدددن   

ْ وددددع رلددددك محاٖدددٛ ًاؿددددٛ لألطفدددداه ازبٍدددٕدا ٔل ٍدددد  

الحيدددٕه دُٔ ضبددداكى ّي بـدددذد ودددا ٖشت بدددٕٓ ودددَ       

اٌ ّاكددددددات دظددددددٗىٛ لمقددددددإٌُ الددددددذٔل٘ اإلٌظدددددداٌ٘ا  

ٔبؼددددد ن ًددددداق ددددددشاٟي اسبدددددشبا ٔودددددع رلدددددك فقدددددذ  

أٔدددد  ِدددزا القدددإٌُ تقدددذٖش املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ هلدددي  

حبظدد  اعىدداسِيا ٔوددَ ثددي فدداُ دددٕاص اربددار  ددشاسات       

 لددددداٟٗٛ دٍاٟٗدددددٛ حبددددد  ا طفددددداه ازبٍدددددٕد وقٗدددددذ      

ؿددددددذاس بدددددداٙ سدددددداه وددددددَ ا سددددددٕاه س ددددددي   حبظددددددش إ

باإلعدددذاً أُ مل ٖ ٌٕدددٕا  دددذ بمغدددٕا طدددَ الجاوٍدددٛ عؼدددشٚ  

 وَ عىشِي ٔ ت است اب ازبشميٛ.

اتفا ٗدددددٛ ودددددَ  68املدددددادٚ ِٔدددددزا ودددددا طدددددب  اُ أكذتدددددْ 

دٍٗددددن الشابعددددٛ بؼدددداُ محاٖددددٛ ا ػددددخاق املددددذٌٗد  
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ال  ا بدددددالٍف عمدددددٜ   ... 1949لظدددددٍٛ يف ٔ دددددت اسبدددددشب  

ضبىددد٘ إال بعدددذ جيدددٕص إؿدددذاس س دددي بإعدددذاً ػدددخف  

تٕدٗددددْ ٌظددددش اة ىددددٛ بـددددفٛ ًاؿددددٛ إ  أُ املدددد ّي  

لدددٗع ودددَ سعاٖدددا دٔلدددٛ االسددد الها ِٔدددٕ لدددزلك غددد         

ال جيددٕص بدداٙ سددداه    اومددضً بدداٙ ٔاددد  لمدددٕالٞ عبِٕددا    

إؿددذاس س دددي بإعددذاً ػدددخف ضبىددد٘ تقددن طدددٍْ عدددَ    

 ا ٔااػدددٗا  ااٌٗدددٛ عؼدددش عاودددا  ٔ دددت ا دددواأ املخالفدددٛ

ودددَ  77ادٚ ودددع رلدددك ٌـدددت الفقدددشٚ اشباوظدددٛ ودددَ املددد 

ال ا عمدددددٜ   1977 لعددددداً اإلكدددددايف ا ٔهالربٔتٕكدددددٕه ا

جيدددٕص تٍفٗدددز س دددي اإلعدددذاً زبشميدددٛ ت عمددد  بدددالٍضاك   

املظدددم ا عمدددٜ ا ػدددخاق الدددزَٖ ال ٖ ٌٕدددُٕ  دددذ بمغدددٕا  

بعدددددذ الجاوٍدددددٛ عؼدددددشٚ ودددددَ عىدددددشِي ٔ دددددت است ددددداب    

 6كىدددا ٌـدددت الفقدددشٚ الشابعدددٛ ودددَ املدددادٚ   ا ٛ ازبشميددد

٘ ودددَ الربٔتٕكدددٕه   ا عمدددٜ 1977لعددداً  اإلكدددايف الجددداٌ

ال جيدددددددددٕص أُ ٖـدددددددددذس س دددددددددي باإلعدددددددددذاً عمدددددددددٜ       

ا ػدددددخاق الدددددزَٖ ِدددددي دُٔ الجاوٍدددددٛ عؼدددددشٚ ٔ دددددت 

است ددددداب ازبشميدددددٛ كىدددددا ال جيدددددٕص تٍفٗدددددز عقٕبدددددٛ     

اإلعددددددذاً عمدددددددٜ أٔالت ا محدددددداه أٔ أوّدددددددات ؿدددددددغاس   

 ه .ا طفا

فىدددددددَ املالسددددددد  أُ اٗدددددددع اةددددددداكي ازبٍاٟٗدددددددٛ      

الذٔلٗدددددددٛ الددددددد  تٕلدددددددت ضبددددددداكي ا سدددددددذاخ عدددددددَ   

ّي زبدددددشاٟي الذٔلٗدددددٛا كاٌدددددت يف سقٗق ّدددددا    إست ددددداب

ضبددددداكي داًمٗدددددٛ وذٔلدددددٛا ِٔدددددزا ودددددا بٍٗدددددْ بذ دددددٛ    

إٌؼدددددددداٞ اة ىددددددددٛ ازبٍاٟٗددددددددٛ الذٔلٗددددددددٛ يف تٗىددددددددٕس  

الؼددددش ٗٛا ٔل ددددُٕ دطدددد ٕس تٗىددددٕس الؼددددش ٗٛ حيظددددش     

أٌؼددداٞ ضبددداكي دذٖدددذٚ طدددٕاٞ أكاٌدددت اطددد جٍاٟٗٛ أً    

ًاؿدددددٛا ةاكىدددددٛ ف٠دددددات وعٍٗدددددٛ ودددددَ ازبدددددشاٟي  

64

ا 

ـددددداق الٍظدددددش يف كددددداُ البدددددذ ودددددَ أُ ٖلددددداأ إً  

ازبدددددددددشاٟي الذٔلٗدددددددددٛ أٔ رات الطدددددددددابع الدددددددددذٔل٘ إ   

اةدددددددداكي املٕدددددددددٕدٚ فعددددددددال  ٔالعاومددددددددٛ بٕددددددددد     

دطدددددد ٕسِاا ا وددددددش الددددددزٙ وددددددٍ  لمٍظدددددداً القلدددددداٟ٘  

الددددذاًم٘ و ٍددددٛ ضباكىددددٛ ا سددددذاخ ٔفقددددا  لمقددددإٌُ 

اةمدددد٘ا ف دددداُ وددددَ اللددددشٔسٙ ٔاملٍاطدددد  أُ ٖلدددداأ    

ا   لقلدددددداٚ اة ىددددددٛ أٔ اإلدعدددددداٞ العدددددداً  اكددددددٗا  دٔلٗدددددد

ٔاسددددذا  عمددددٜ اال ددددن إلكددددفاٞ الـددددفٛ الذٔلٗددددٛ عمددددٜ    

)تمك اةاكي

65

). 

ٔدبدددذس ا ػددداسٚ يف ً ددداً ِدددزا البشدددح إ  أُ ٍِالدددك    

العذٖدددددذ كددددددىاٌات  لدددددداٟٗٛ أًدددددشٝ ٌـددددددت عمّٗددددددا   

االتفا ٗدددات الذٔلٗدددٛ املعٍٗدددٛ بّدددزا الؼددداُا ت ذظدددذ يف    

طددددشٖٛ إدددددشاٞات اةاكىددددٛ ٔوددددا ٖ طمبددددْ رلددددك وددددَ 

ظّدددداا فلددددال  عددددَ سظددددش ٌؼددددش ومفددددات القلدددداٖا ٔسف

ٔدددددددددٕب دساطددددددددٛ العٕاوددددددددن الـددددددددشٗٛ ٔالٍفظددددددددٗٛ  

ٔاإلد ىاعٗددددٛ لألسددددذاخ  بددددن اةاكىددددٛ ًٔالهلدددداا     

ٔدساطدددٛ أثددداس اسب دددي القلددداٟ٘ عمدددٜ ٌفظدددٗٛ اسبدددذخ   

ٔوددددذٝ او اٌٗددددٛ ذبقٗدددد  ٌ اٟذددددْ باعددددادٚ إدوادددددْ يف 

 ْ )اا ىددددع ٔتاِٗمدددد

66

ِٔدددد٘ كددددىاٌات ٌةكددددذ عمددددٜ    ا(

عددددددذً او اٌٗددددددٛ ذبقٗقّددددددا إال وددددددَ ًدددددداله اٌظىددددددٛ   

ك طٕٖدددددددن يف تٍظدددددددٗي إددددددددشاٞات  اٟٗٛ هلدددددددا بدددددددا لددددددد

ٔت دددددٕافش هلدددددا ظدددددشٔأ ٔودددددٕاسد ًاؿدددددٛ      ال قاكددددد٘ا

بددددددالعمًٕ اإلد ىاعٗددددددٛ ٔٔالٍفظددددددٗٛ اددددددع دٕاٌدددددد    

 ػخـٗٛ ا سذاخ ٔاا ىع الزٙ ٍٖ ى٘ إلْٗ.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 : اشبااٛ

املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددٛ  ِدددزٓ الذساطددددٛ  تٍألدددت  

وعدددداٖ  لألسددددذاخ ٔوددددا ٖ طمبددددْ  ٗاوّددددا وددددَ تددددٕافش    

ٔ   اةاكىدددات العادلدددٛ ٔفقدددا   ا ل٘س ددداً القدددإٌُ الدددذ

 طددددددد ٍ اداتودددددددَ اال صبىٕعدددددددٛؿدددددددمٍا إ  تٕٔ دددددددذ 

 : اآلتٗٛٔال ٕؿٗات 

 :االط ٍ اداتأٔال : 

ال عاوددددددن وددددددع اسبددددددذخ وددددددَ وٍظددددددٕس  ٔدددددددٕب  -1

بـدددددشأ الٍظدددددش عدددددَ ٌدددددٕك ًٔطدددددٕسٚ    ٌظددددداٌ٘إ

 االسدددٕز لمشىاٖدددٛ الددد  اسبدددذخ ِدددٕ  ف ازبشميدددٛا

اشبطددددٕسٚ رلددددك أُ ٌظدددداُا تشؿددددذِا سقددددٕ  اإل 

ازبشوٗددددددٛ تشدددددددع لؼددددددخف اسبددددددذخ ال لٍددددددٕك  

 .ازبشميٛ أٔ دظاو ّا

عمددددددٜ الددددددشغي وددددددَ سظددددددش ٔدبددددددشٖي دبٍٗددددددذ     -2

ا طفددداه يف العذٖدددذ ودددَ الـددد ٕك ٔاالتفا ٗدددات    

قإٌٌٗدددددددٛ الذٔلٗدددددددٛ الددددددد  تشتددددددد  اسبىاٖدددددددٛ ال  

لمطفدددددددددنا إال اُ ال شذٖدددددددددذ الدددددددددذ ٗ  ملفّدددددددددًٕ 

الطفدددددددن ٔالظدددددددَ القدددددددإٌٌ٘ ملظدددددددال ْ دٍاٟٗدددددددا ا 

الٖدددددددضاه طب مدددددددن عمٗدددددددْ يف إطددددددداس القدددددددإٌُ    

 الذٔل٘ ٔال ؼشٖعات الذاًمٗٛ لمذٔه.

ٖ شددد ي داٟىدددا  أُ ٖ دددُٕ سد الفعدددن و ٍاطدددبا  لدددٗع  -3

كدزلك   شً ًٔطٕستدْ بدن  فقد، ودع ظدشٔأ ازب د    

اس ٗاددات  وع ظشٔأ اسبذخ ٔساداتدْ ٔكدزلك   

أُ ال عاون وع اسبدذخ ِدٕ تعاودن ودع     إر ا اا ىع

فىـدددمشٛ اسبدددذخ ِددد٘ الفلدددمٜ  ا الغدددذ ال الٗدددًٕ

 بٕد  املعاٖ  الذٔلٗٛ.

ال تضاه ا ٌظىٛ القإٌٌٗٛ لمذٔه رب من يف طدَ   -4

وددش الدزٙ تشتدد   املظدةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددٛ لألطفداها ا   

عمٗددددْ ذبشدّددددا عددددَ وظددددالٛ ا سددددذاخ عددددَ وددددا  

رات طددابع دٔلدد٘ حبذددٛ اُ ٖشت بٌٕددْ وددَ دددشاٟي 

القلاٞ الذٔل٘ ِٕ ؿاس  الٕالٖدٛ ٔاالً ـداق   

 عمٜ ِزٓ ازبشاٟي.

 ثاٌٗا : ال ٕؿٗات: 

ٔالعىدن عمدٜ   ٔدٕب ذبذٖذ وفًّٕ د ٗ  لمطفدن   -1

لوتٗددد  املظدددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗدددٛ    إجيددداد طدددَ ثابدددت  

شٖي دبٍٗدددددددذٓ أٔ اػدددددددشاكْ يف ا ٔدبدددددددالذٔلٗدددددددٛ

 ٔأاملٍاصعدددات املظدددمشٛ يف إطددداس القدددإٌُ الدددذٔل٘     

 ٕاٞ.القإٌُ الذاًم٘ عمٜ سذ ط

تعضٖددددض اسبىاٖدددددٛ القإٌٌٗددددٛ املقدددددشسٚ لألطفددددداه    -2

بٕددددددددد  الـدددددددد ٕك ٔاالتفا ٗددددددددات الذٔلٗددددددددٛا  

ٔالعىددددددن عمددددددٜ تددددددٕف  اللددددددىاٌات القإٌٌٗددددددٛ    

ةددددددددداكى ّي ضباكىدددددددددٛ عادلدددددددددٛ يف سددددددددداه 

 إست ابّي زبشاٟي ًط ٚ.

العىددددن عمددددٜ تٕسٗددددذ طددددَ املظددددةٔلٗٛ ازبٍاٟٗددددٛ   -3

 ن ًدددداق وددددا لألسددددذاخ يف اٗددددع الددددذٔه ٔبؼدددد

تعمددد  وٍّدددا بدددازبشاٟي الذٔلٗدددٛ ودددَ ًددداله عقدددذ  

اتفا ٗدددات دٔلٗدددٛ  ت دددٕ  تٍظدددٗي ِدددزٓ املظدددةٔلٗٛ  

 ٔوا ٖوت  عمّٗا وَ أثاس. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :اهلٕاوؽ

                                                           
1

تدددٍف الفقدددشٚ الشابعدددٛ ودددَ املدددادٚ الجاٌٗدددٛ ودددَ  دددإٌُ سعاٖدددٛ     -

املعددددذها عمددددٜ اُ تدددد ي   1983لظددددٍٛ  76ا سددددذاخ العشا دددد٘ س ددددي  

طددددع عمىٗددددٛ ٔوددددَ وٍظددددٕس  أسبددددذخ ازبدددداٌ  ٔفدددد   وعازبددددٛ ا

 ٌظاٌ٘. إ

2

بٕدددد  املدددادٚ الجالجدددٛ ودددَ  دددإٌُ سعاٖدددٛ ا سدددذاخ العشا ددد٘    -

املعددددذها ٖعددددشأ اسبددددذخ باٌددددْ كددددن وددددَ     1983لظددددٍٛ  76س ددددي 

ا  ال اطددددعٛ وددددَ العىددددشا ٔمل ٖ ذددددأص طددددَ الجاوٍددددٛ عؼددددش; إر   

 دددذ  ظددددىت ِددددزٓ املددددادٚ اؿدددطال  اسبددددذخ إ  ف٠دددد د عىشٖددددٛ   

: ِددددٕ وددددَ ا  ال اطددددعٛ ٔمل ٖدددد ي اشباوظددددٛ عؼددددش ِدددد٘: الـدددد 

وددددَ العىددددش; ٔالف ددددٜ: ِددددٕ وددددَ ا  اشباوظددددٛ عؼددددش ٔمل ٖدددد ي       

وددددَ ِددددزا   47الجاوٍددددٛ عؼددددش وددددَ العىددددشا كىددددا ٌـددددت املددددادٚ       
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ال تقددداً الدددذعٕٝ ازبضاٟٗدددٛ عمدددٜ ودددَ مل ٖ دددَ   القدددإٌُ عمدددٜ أُ 

 ٓ.ٔ ت است اب ازبشميٛ  ذ ا  ال اطعٛ وَ عىش

3

ٕ  ٍٖظددش: -  اٌد ا سددذاخ ازبدداعبد يف دٔه  د.ٖٕطددن إلٗدداغا  دد

صبمع ال عأُا طمظمٛ الذساطات اإلد ىاعٗٛ ٔالعىالٗٛا العذد 

ا تـددذس عددَ امل  دد  ال ٍفٗددزٙ امددع ٔصساٞ العىددن ٔصبمددع   86

ٔصساٞ الؼةُٔ اإلد ىاعٗٛ بدذٔه صبمدع ال عدأُ لدذٔه اشبمدٗر      

 .15-13ا ق2014العشب٘ا املٍاوٛ 

4

 1977 ا ٔه لعددددددداً ودددددددَ الربٔتٕكدددددددٕه اإلكدددددددايف  77املدددددددادٚ  -

ٔاشبدددداق بالٍضاعددددات املظددددمشٛ الذٔلٗددددٛا ٔاملمشدددد  باتفا ٗددددات      

 .1949دٍٗن لمعاً 

5

َ   وددَ الشابعددٛ الفقددشٚ -  الربٔتٕكددٕه املددادٚ الشابعددٛ ودد

ٔاشبدددداق بالٍضاعددددات املظددددمشٛ غدددد   ٩١77 لعدددداً الجدددداٌ٘

 .1949ا ٔاملمش  باتفا ٗات دٍٗن لعاً الذٔلٗٛ

6

زبٍدددددددٕد يف القدددددددإٌُ  ٍٖظدددددددش: ضبىدددددددذ الٍددددددداٙا ا طفددددددداه ا   -

الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘ا صبمدددٛ املظددد قبن العشبددد٘ا وشكدددض دساطدددات     

 .33 ا ق2015(ا إص 437العذد ) الٕسذٚ العشبٗٛا

 

7
-AFRICAN CHARTER ON THE RIGHTS 

AND WELFARE OF THE CHILD OAU 

Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990), entered into 

force Nov. 29, 1999. 
ا 1989ودددَ اتفا ٗدددٛ سقدددٕ  الطفدددن لعددداً      38تدددٍف املدددادٚ   - 8

 عمٜ :

ت عّددددذ الددددذٔه ا طددددشاأ بدددداُ ذبددددوً  ٕاعددددذ القددددإٌُ        .1

اإلٌظدددددددداٌ٘ الددددددددذٔل٘ املٍطبقددددددددٛ عمّٗددددددددا يف املٍاصعددددددددات     

املظددددددمشٛ ٔرات الـددددددمٛ بالطفددددددن ٔأُ تلددددددىَ اسددددددواً   

 .ِزٓ القٕاعذ

ت خدددز الدددذٔه ا طدددشاأ اٗدددع ال دددذاب  املى ٍدددٛ عىمٗدددا        .2

الدددددزَٖ مل ٖبمدددددق  ل ددددد٘ تلدددددىَ أال ٖؼدددددوك ا ػدددددخاق 

طدددددددٍّي مخدددددددع عؼدددددددشٚ طدددددددٍٛ اػدددددددواكا وباػدددددددشا يف   

 اسبشب.

ا ٍدددددع الدددددذٔه ا طدددددشاأ عدددددَ دبٍٗدددددذ أٙ ػدددددخف مل    .3

تبمدددددق طدددددٍْ مخدددددع عؼدددددشٚ طدددددٍٛ يف  ٕاتّدددددا املظدددددمشٛ.    

ٔعٍدددددذ ال ذٍٗدددددذ ودددددَ بدددددد ا ػدددددخاق الدددددزَٖ بمغدددددت      

طدددددٍّي مخدددددع عؼدددددشٚ طدددددٍٛ ٔل ٍّدددددا مل تبمدددددق اددددداٌ٘      

     ٘  عؼددددشٚ طددددٍٛا جيدددد  عمددددٜ الددددذٔه ا طددددشاأ أُ تظددددع

 ا .إلعطاٞ ا ٔلٕٖٛ ملَ ِي أكرب طٍ

ت خددددز الدددددذٔه ا طدددددشاأا ٔفقدددددا الل ضاواتّدددددا بق لدددددٜ   .4

القدددددإٌُ اإلٌظددددداٌ٘ الدددددذٔل٘ حبىاٖدددددٛ الظددددد اُ املدددددذٌٗد  

يف املٍاصعددددات املظددددمشٛا اٗددددع ال ددددذاب  املى ٍددددٛ عىمٗددددا      

ل ددد٘ تلدددىَ محاٖدددٛ ٔسعاٖدددٛ ا طفددداه امل ددداثشَٖ بٍدددضاك      

  .وظم

 

                                                                                         
9
- The Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Child 

on the Involvement of Children in 

Armed Conflict, 12 February 2002. 
ٔدبددددددذس االػدددددداسٚ إ  أُ العددددددشا   ددددددذ ؿدددددداد  عمددددددٜ ِددددددزٓ       

ا ٔالدددددزٙ 2007لظددددٍٛ   23الربٔتٕكددددٕه بٕددددد  القددددإٌُ س ددددي     

 .3/7/2007ا ب اسٖ  4042ٌؼش يف الٕ اٟع العشا ٗٛ بالعذد 

ؿددداد  العدددشا  عمدددٜ ِدددزٓ االتفا ٗدددٛ بٕدددد   دددإٌُ س دددي   - 10

 .2001( لظٍٛ 9)

11

اٌلدددددددددددددي العدددددددددددددشا  إ  اتفا ٗدددددددددددددٛ ا ودددددددددددددي امل شدددددددددددددذٚ     -

( لظددددٍٛ 20ٔبشٔتٕكٕالتّددددا املمشقددددٛا بٕددددد  القددددإٌُ س ددددي )   

ا يف 4041ا وٍؼدددددددددددددٕس يف الٕ ددددددددددددداٟع العشا ٗدددددددددددددٛ بالعدددددددددددددذد  2007

17/6/2007. 

12

 وددددَ ِددددزا القددددإٌُا تٍظددددش: الفقددددشٚ ا ٔ  وددددَ املددددادٚ ا ٔ  -

ا يف 4236ٔالددددددددددزٙ ٌؼددددددددددش يف الٕ دددددددددداٟع العشا ٗددددددددددٛ بالعددددددددددذد   

23/4/2012. 

13

 /أٔال ( وَ ِزا القإٌُ.6تٍظش: املادٚ ) -

14

ا ب دددددددداسٖ : 4143وٍؼددددددددٕس يف الٕ دددددددداٟع العشا ٗددددددددٛ بالعددددددددذد     -

8/2/2010. 

15

تدددددٍف الفقدددددشٚ الجاٌٗدددددٛ ودددددَ املدددددادٚ الجددددداوَ ودددددَ الٍظددددداً       -

ٛ عمدددددٜ:   لغدددددشا ِدددددزا ا طاطددددد٘ ة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗددددد

الٍظددددددددددداً ا طاطددددددددددد٘ تعدددددددددددي   ددددددددددددشاٟي اسبدددددددددددشب   ... )ب(   

االٌ ّاكدددددددددات اشبطددددددددد ٚ ا ًدددددددددشٝ لمقدددددددددٕاٌد ٔاالعدددددددددشاأ 

الظددداسٖٛ عمدددٜ املٍاصعدددات الذٔلٗدددٛ املظدددمشٛ يف الٍظدددا  الجابدددت       

 "(26لمقددددإٌُ الددددذٔل٘ا أٙ فعددددن وددددَ االفعدددداه اآلتٗددددٛ:... )     
وٗدددا  أٔ دبٍٗدددذ ا طفددداه دُٔ اشباوظدددٛ عؼدددشٚ ودددَ العىدددش إلضا    

طٕعٗدددددددا  يف القدددددددٕات املظدددددددمشٛ أٔ اطددددددد خذاوّي لمىؼددددددداسكٛ  

; ٔكددددددزلك ٌددددددف يف وددددددَ رات  ٛ فعمٗددددددا  يف ا عىدددددداه اسبشبٗدددددد 

الٌ ّاكدددددددات اشبطددددددد ٚ ا ًدددددددشٝ البٍدددددددذ )ِدددددددد(: االفقدددددددشٚ يف 

لمقددددٕاٌد ٔا عددددشاأ الظدددداسٖٛ عمددددٜ املٍاصعددددات املظددددمشٛ غدددد       

رات الطدددددابع الدددددذٔل٘ ا يف الٍطدددددا  الجابدددددت لمقدددددإٌُ الدددددذٔل٘ ا  

دبٍٗددددددذ ا طفدددددداه دُٔ  "(7ٛ:...)أٙ وددددددَ ا فعدددددداه ال الٗدددددد 

اشباوظدددددٛ عؼدددددشٚ ودددددَ العىدددددش إلضاوٗدددددا  أٔ طٕعٗدددددا  يف القدددددٕات  

املظدددددددددددددمشٛ أٔ يف ااعدددددددددددددات وظدددددددددددددمشٛ أٔ اطددددددددددددد خذاوّي   

ٔإ  وجدددددن رلدددددك  ٛ ; لمىؼددددداسكٛ فعمٗدددددا  يف ا عىددددداه اسبشبٗددددد  

( 10)  دددددإٌُ اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ العشا ٗدددددٛ العمٗدددددا س دددددي  رِددددد  

ا 4006بالعددددددددذد  ؼددددددددٕس يف الٕ دددددددداٟع العشا ٗددددددددٛ   ا امل2005ٍلظددددددددٍٛ 

تعددددي ددددددشاٟي  ا بددددالٍف عمددددٜ    13 ادٚاملدددد ا يف 18/10/2005ب دددداسٖ   

   ٘  (ا:...)ثالجددددددا / اسبددددددشب  غددددددشاا ِددددددزٓ القددددددإٌُ وددددددا ٖات

دبٍٗدددذ أٔ تظدددذٗن أطفدددداه دُٔ اشبددداوع عؼددددشٚ ودددَ العىددددش      

يف  ددددٕات ازبددددٗؽ الددددٕطي أٔ اطدددد خذاوْ لالػددددواك بفاعمٗددددٛ  

  .ٛيف ا عىاه العذاٟٗ

16
- The recent decision of the Appeals 

Chamber of the Special Court for Sierra 

Leone in Prosecutor v Samuel Hinga 

Norman1 makes it clear that the 

recruitment or use of children under 

fifteen years of age to participate 
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actively in hostilities is a crime under 

international law. 
17

- Av. LLM Erinda Duraj, Protecting 

Children Rights under International 

Criminal Justice, Academic Journal of 

Business, Administration, Law and 

Social Sciences, Vol. 1 No 1, March 

2015, p:96. 

-
18

     ٍ ٗددددددذ غدددددد   ِٔددددددٕ اإلعددددددالُ الددددددزٙ ّٖددددددذأ ا  وٍددددددع ال ذ
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  اع ىدددددداد ٔثددددددٗق   بددددددن ازبىاعددددددات املظددددددمشٛا ِددددددزا ٔ ددددددذ  
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عٍدددددٕاُ  ذبشٖدددددش ا ذبدددددت 21/2/2007لمطفٕلدددددٛ )الٌٕٗٗظدددددن( يف 

ا أ دددددّشت واٟدددددٛ ٔمخدددددع دٔه ِددددداتد   ااه ودددددَ اسبدددددشب ا طفددددد

 ا و ددددددا  عمدددددددٜ الددددددشاب، اإلل ؤٌددددددد٘:              الددددددٕثٗق د 
www.arabccd.org/files/0000/49/Final%2

0Arabic%20Paris%20Commitments.pdf 

19
- Av. LLM Erinda Duraj, op.cit, p:  97. 

20
- Av. LLM Erinda Duraj, op.cit, p:  98 

21
- Matthew Happold, The Age of 

Criminal Responsibility in International 

Criminal Law, International Criminal 

Accountability and Children’s Rights, 

The Hague: T.M.C. Asser Press, 

forthcoming 2007, p:1. 

 
22

ٍٖظدددش: تقشٖدددش ا ودددد العددداً عدددَ ا طفددداه ٔالٍدددضاك املظدددم        -

ملقدددددددذً إ  صبمدددددددع ا ودددددددَ الدددددددذٔل٘ ب ددددددداسٖ      يف العدددددددشا  ا

ا و ددددددددا  29ا الفقددددددددشٚ (S/2015/852)ا الٕثٗقددددددددٛ: 9/11/2015

 عمٜ الشاب، اإلل ؤٌ٘:  

www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?

docnumber=S/2015/852 

-23

 .31ٌفظْا الفقشٚ املـذس  

24

إ   2014 /ٔيف الفدددددوٚ ودددددَ آب  ا32املـدددددذس ٌفظدددددْا الفقدددددشٚ   -
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إ  وشاكدددددددض   ثدددددددي أ سطدددددددمٕا ودددددددٍّي ٖضٖدددددددذُٖٕ ٔتشكىددددددداُا   

مدددددٜ ال تضٖدددددذ أعىددددداسِي ع ف ٗددددداُل دددددذسٖ ا سٗدددددح   تمقدددددد  ا

القددددددشآُ ٔكٗفٗددددددٛ اطدددددد خذاً ا طددددددمشٛ    تعددددددالٗي الجىاٌٗددددددٛ 

وددددا ال ٖقددددن عددددَ مخظددددٛ  ٍِدددداك كددددش أُ ُٔر أأطددددالٗ  الق دددداه

ا وشاكددددددض لم دددددددذسٖ  تظدددددد قبن ِدددددددةالٞ ا طفدددددداه يف تمعفدددددددش   

بازبىّٕسٖددددٛ ٔالش ددددٛ  سمدددد يف ٔ ااملٕؿددددنا ٔدٍددددٕب املٕؿددددن  ٔ

ٖٔددددد ي ٌؼدددددش ؿدددددٕس الدددددذٔسات ال ذسٖبٗدددددٛ     العشبٗدددددٛ الظدددددٕسٖٛا 
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45

 .26ا قد.ٖٕطن الٗاغا وـذس طاب  ٍٖظش:  -

46

ٍٖظدددددددش: كضافٗٗدددددددْ فمٗٗددددددد ا العقددددددداب عمدددددددٜ اٌ ّاكدددددددات    -

القددددإٌُ الددددذٔل٘ اإلٌظدددداٌ٘: إػدددد الٗٛ تٕصٖددددع االً ـدددداق يف    

وددددددا بددددددد الظددددددمطات الٕطٍٗددددددٛ ٔالذٔلٗددددددٛا صبمددددددٛ الـددددددمٗ    
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أوددددددددن طددددددددمطاُ ضبىددددددددذ ازبددددددددشادٙا ازبٕاٌدددددددد    تٍظددددددددش:  -

القإٌٌٗٛالذٔلٗددددٛ لظدددداِشٚ الطفددددن املقاتددددنا سطددددالٛ وادظدددد   

ا ق 2012وقذودددددٛ إ  كمٗدددددٛ اسبقدددددٕ  د داوعدددددٛ القددددداِشٚا           

102. 

ا 146ا 129ا 50ا 49املدددٕاد:  ودددَ ا ٔ  الفقدددشٚتٍظدددش: -  48

 ا سبع. االتفا ٗات بد املؼوكٛ

ا 146ا 129ا 50ا 49املدددٕاد:  ودددَ الجاٌٗدددٛ الفقدددشٚ تٍظدددش:-  49

 ا سبع. االتفا ٗات بد املؼوكٛ

 وَ ِزا الربٔتٕكٕه. 86/1تٍظش: املادٚ   50-

51

ٍٖـدددشأ وفّددددًٕ وبددددذأ ال  اودددن يف إطدددداس القددددإٌُ الددددذٔل٘    -

ازبٍدددددداٟ٘ إ    تمددددددك العال ددددددٛ بددددددد االً ـدددددداق القلدددددداٟ٘  

ٔت ىٗدددددض  الدددددٕطي ٔاً ـددددداق اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛا  
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 .335ا ق 2009الذٔلٗٛا داس الجقافٛا عىاُا 
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يف ال ؼددددددد ٗن العددددددداً لمدددددددذٔاٟشا شبدددددددربات القلددددددداٚ يف صبددددددداه  

الدددددذٔل٘ا بدددددا يف رلدددددك القدددددإٌُ اإلٌظددددداٌ٘ الدددددذٔل٘ا     القدددددإٌُ 

ٔ ددددددددإٌُ سقددددددددٕ  اإلٌظدددددددداُا ٔالقددددددددإٌُ ازبٍدددددددداٟ٘ا ٔ لدددددددداٞ   

 . ا سذاخ
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الظددددابعٛ وددددَ الٍظدددداً ا طدددداغ لمىش ىددددٛ     املددددادٚ تددددٍف -

ازبٍاٟٗددددددددددٛ الذٔلٗددددددددددٛ يف طدددددددددد الُٕٗ ٔذبددددددددددت عٍددددددددددٕاُ    

 15االً ـددددددداق بالٍظدددددددبٛ لألػدددددددخاق البدددددددالق عىدددددددشِي  

اً ـدددددداق بالٍظددددددبٛ  ٖ ددددددُٕ لمىش ىددددددٛ  ( 1  عمددددددٜ: )عاوددددددا 

عاوددددددا يف ٔ ددددددت است دددددداب    15لألػددددددخاق البددددددالق عىددددددشِي   

 ً  18ٖعاودددن املددد ّي الدددزٙ ٖقدددن عىدددشٓ عدددَ    ( 2; )ازب دددشً املضعدددٕ

( بدددا  ”اسبدددذخ اادددشً>املؼددداس إلٗدددْ فٗىدددا بعدددذ باطدددي:   عاودددا )

حيفددددددد  كشاو دددددددْ ٔاع بددددددداسٓا يف اٗدددددددع وشاسدددددددن طددددددد   

الدددددذعٕٝا بدددددا فّٗدددددا أثٍددددداٞ ال شقٗددددد  ٔاةاكىدددددٛا ٔعٍدددددذ    

اس اسب دددديا عمددددٜ أُ ٖشاعددددٜ ؿددددغش طددددٍْا ٔاط ـددددٕاب     إؿددددذ

تؼدددذٗع إعدددادٚ تاِٗمدددْا ٔدصبدددْ يف اا ىدددعا ٔ ٗاودددْ بدددذٔس        

 ْ ٔلمىش ىدددددددٛ اشباؿدددددددٛ أُ تقدددددددًٕ أثٍددددددداٞ    ( 3; )بَّددددددداٞ فٗددددددد

الٍظدددش عمدددٜ طدددبٗن   )أ( ضباكىدددٛ اسبدددذخ اادددشً بدددا ٖمددد٘:  

ا ٔلٕٖددددٛ يف إطددددال  طددددشا  اسبددددذخ وددددا مل تق لدددد٘ دٔاعدددد٘   

ٔكدددعْ ذبدددت إػدددشاأ د ٗددد     طدددالوٛ ٔأودددَ اسبدددذخ اادددشً    

ُٖمذددددددا إ  اس ذددددددداصٓ عمدددددددٜ    أٔ يف وةطظددددددٛ لألسدددددددذاخ; ٔال 

داٟدددددشٚ >تؼددددد ٗن  )ب(; رودددددٛ اةاكىدددددٛ إال كىدددددالر أًددددد   

ت  ددددددُٕ وددددددَ  دددددداا ٔاسددددددذ جيمددددددع لمٍظددددددش يف    ” أسددددددذاخ

القلددددداٖاا ٔ ددددداا وٍدددددأبا عمدددددٜ أُ ٖ ٌٕدددددا سددددداٟضَٖ عمدددددٜ   

)ز(  املددددةِالت ٔاشبددددربٚ الالصوددددٛ يف صبدددداه  لدددداٞ ا سددددذاخ; 

شاكىدددددٛ اسبدددددذخ بـدددددٕسٚ وٍفـدددددمٛا إرا كددددداُ     ا ودددددش ب

تدددددددٕف  املظددددددداعذٚ   )د( و ّىدددددددا باالػدددددددواك ودددددددع بدددددددالغد;  

القإٌٌٗددددٛ ٔاالد ىاعٗددددٛ ٔأٙ وظدددداعذٚ أًددددشٝ لمشددددذخ وددددَ 

أددددددن إعدددددذاد ٔتقدددددذٖي دفاعدددددْا بدددددا يف رلدددددك املؼددددداسكٛ يف   

اإلدددددشاٞات القإٌٌٗددددٛ الدددد  ٖلددددطمع بّددددا أبددددٕآ أٔ الٕؿدددد٘       

اسبىاٖدددٛ ل فالدددٛ ؿدددُٕ   تدددٕف  تدددذاب   )ِدددد( القدددإٌٌ٘ عمٗدددْ; 

ًـٕؿدددٗات اسبدددذخا ٔتؼدددىن تمددددك ال دددذاب  محاٖدددٛ ِٕٖددددٛ      

اسبدددددذخ أٔ وباػدددددشٚ اإلددددددشاٞات يف دمظدددددات طدددددشٖٛا دُٔ أُ  

ا ودددش بددداٙ ممدددا ٖمددد٘ عٍدددذ البدددت يف     )ٔ( تق ـدددش عمدددٜ رلدددك; 

 لددددددددٗٛ اسبددددددددذخ: أٔاوددددددددش تددددددددٕف  الشعاٖددددددددٛ ٔاإلسػدددددددداد      

ٔاإلػدددددشاأا أٔاودددددش اشبذودددددٛ اا ىعٗدددددٛا إطدددددذاٞ املؼدددددٕسٚا      

 سعاٖددددددددٛ ال ددددددددبيا تددددددددٕف  الددددددددرباور اإلؿددددددددالسٗٛ تددددددددٕف 

ٔالوبٕٖدددٛ ٔبدددشاور ال دددذسٖ  املّددديا املدددذاسغ املظدددىٕ  بّددداا        

ٔعٍددددددذ اال  لدددددداٞا أٙ بددددددشاور لٍددددددضك الظددددددال  ٔال ظددددددشٖ      

 ”.ٔإعادٚ اإلدواز
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ً ـددداق ِدددٕ وباػدددشٚ ٔالٖدددٛ القلددداٞ يف ٌظدددش الدددذعٕٝ      اال-

ٔتقدددددددددًٕ وعددددددددداٖ     يف اسبدددددددددذٔد الددددددددد  س ّدددددددددا القدددددددددإٌُا    

عمدددددددٜ ثالثدددددددٛ كدددددددٕاب، فّددددددد٘ إودددددددا ت عمددددددد      اإلً ـددددددداق 

بالؼددددخف ِٔددددٕ وددددا ٖظددددىٜ باالً ـدددداق الؼخـدددد٘ا ٔإوددددا       

ت عمددد  بٍدددٕك ازبشميدددٛ ِٔدددٕ ودددا ٖظدددىٜ باالً ـددداق الٍدددٕع٘ا   

ب ددددداُ ازبشميدددددٛ ِٔدددددٕ ودددددا ٖظدددددىٜ باالً ـددددداق    ت عمددددد  أٔ

ٔدبدددددددددذس ا ػددددددددداسٚ إ  اُ اً ـددددددددداق ضب ىدددددددددٛ    ددددددددداٌ٘ا امل

َ ا سددددذاخ يف الٍظددددش يف اٗددددع  لدددداٖا ا سددددذاخ ِددددٕ ٌددددٕك ودددد   
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 76ودددَ  دددإٌُ سعاٖدددٛ االسدددذاخ العشا ددد٘ س دددي  54تدددٍف املدددادٚ 

تٍعقذ ضب ىٛ االسذاخ بشٟاطدٛ  داا    املعذه عمٜ :   1983لظٍٛ 

وددَ الـددٍن الجالددح يف اال ددن ٔعلددَٕٖ اسددذِىا وددَ القددإٌٌٗد  

املخ ـدددد بدددالعمًٕ رات الـدددمٛ بؼدددةُٔ االسدددذاخا   ٔاالًدددش ودددَ 

ٔتٍظدددش يف ازبٍاٖدددات  أهلىدددا ًدددربٚ ال تقدددن عدددَ مخدددع طدددٍٕات  

ٔتفـددن بـددفٛ اٗٗضٖددٛ بقددشاسات  اكدد٘ ال شقٗدد  ٔفدد  اس دداً  

 ا ٔطددب  أُ ٌددف  ددإٌُ ال ظددٗي القلدداٟ٘ العشا دد٘   ِددزا القددإٌُ

: 33املعددددذها يف الفقددددشٚ ا ٔ  وددددَ املددددادٚ    1979لظددددٍٛ  160س ددددي 

عقدددذ ضب ىدددٛ االسدددذاخ ودددَ ٠ِٗدددٛ بشٟاطدددٛ  اكددد٘ ضب ىدددٛ  تٍ 

سدددذاخ ٔعلدددٕٖٛ اثدددٍد ودددَ اة ىدددد ٔتٍظدددش يف ازبٍاٖدددات     ا 

  .ٔتـذس اس اوّا فّٗا ٔف    إٌُ االسذاخ
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 ددإٌُ سعاٖددٛ ا سددذاخ العشا دد٘ لظددٍٛ    دبددذس ا ػدداسٚ إ  اُ- 

( 71إ   47ا افدددشد البددداب الشابدددع ودددَ وٍدددْ )املدددٕاد ودددَ  املعدددذه1983

  دإٌُ الطفددن ا سدذاخا تؼدد ٗال  ٔاً ـاؿدا ; كىدا أػدداس    لقلداٞ  

ا إ  2008لظدٍٛ   126ٔاملعدذه بالقدإٌُ    1996لظدٍٛ   12املـشٝ س دي  

رب ف ضب ىدٛ الطفدن دُٔ غ ِدا    ا   122ِزا اسب ي بٍف املادٚ 

وش الطفن عٍذ اتّاوْ فٜ اسذٝ ازبشاٟي أ تعشكدْ  أبالٍظش فٜ 

ي املٍـٕق عمّٗا لالعبشاأ ا كىا رب ف بالفـن فٜ ازبشاٟ

 .وَ ِزا القإٌُ 119ٔاملادٚ  116  إ 113فٜ املٕاد وَ 
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وددددَ الٍظدددداً ا طدددداغ    7تٍظددددش: الفقددددشٚ ا ٔ  وددددَ املددددادٚ    - 

 لمىش ىٛ ازبٍاٟٗٛ الذٔلٗٛ يف ط الُٕٗ.

63

ودددَ الٍظدددداً ا طدددداغ   7تٍظدددش: الفقددددشٚ الجاٌٗدددٛ وددددَ املددددادٚ    -

وددَ ال فاؿددن لمىش ىددٛ ازبٍاٟٗددٛ الذٔلٗددٛ يف طدد الُٕٗا ملضٖددذ   

ودداصُ عجىدداُ ضبىددذ ازبىٗمدد٘ا   سددٕه إدددشاٞات اة ىددٛ ٍٖظددش:   

اة ىٛ ازبٍاٟٗٛ الذٔلٗدٛ لظدشالُٕٗا سطدالٛ وادظد   وقذودٛ      

 .73ا ق2007إ  كمٗٛ القإٌُا داوعٛ بغذادا 

64

ودددددددَ دطددددددد ٕس   123تدددددددٍف الفقدددددددشٚ الجاٌٗدددددددٛ ودددددددَ املدددددددادٚ    -

إّسٖددددٛ تٗىددددٕس الؼددددش ٗٛ الذميقشاطٗددددٛ عمددددٜ أُ  ذبظددددش      

االطددددددد جٍاٞ ٔال ت دددددددُٕ ٍِددددددداك ضبددددددداكي ًاؿدددددددٛ  ضبددددددداكي

 لمش ي عمٜ بع  ف٠ات ازبشاٟي .

65

تٍظددددش: سطددددالٛ ا وددددد العدددداً املٕدّددددٛ إ  سٟددددٗع صبمددددع   -

 181ا الفددددددشتد 71ا ق 2006تؼددددددشَٖ ا ٔه  17ٔاملةسًددددددٛ  ا وددددددَ

 S/2006/822).ا الٕثٗقٛ: )182ٔ 
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دددداٞ الٍظددداً الدددذٔل٘ بذىٕعدددٛ ودددَ القدددشاسات ٔاالتفا ٗدددات   -

لمىؼددشعد تظدد خذً كقٕاعدذ إسػدادٖٛ   ٗدٛ الد  مي دَ أُ    الذٔل

ٔرلدددك بٕكدددع  ايف ٔكدددع ٔإداسٚ ٌظددداً  لددداٞ ا سدددذاخٔالقلددداٞ 

شذخ يف املشتبٛ ا ٔ ا ٔمي َ الشدٕك وبذأ املـمشٛ الفلمٜ لم

هلزٓ القٕاعذ وَ ًاله القشاس ٔاالتفا ٗدات الذٔلٗدٛ املعٍٗدٛ بّدزا     

وبداد   ا 1989ٔالطفدن  اتفا ٗٛ ا وي امل شذٚ سبقٕ  الؼاُ ِٔ٘: 

ا وي امل شذٚ ملٍع دٍٕ  ا سذاخ )وبدادٙٞ الشٖداا ال ٕدّٗٗدٛ(    

 ٕاعذ ا وي امل شدذٚ الٍىٕردٗدٛ الدذٌٗا إلداسٚ ػدةُٔ     ا 1990ٔلعاً 

 ٕاعددذ ا ودي امل شددذٚ  ا 1985ٔ لداٞ ا سدذاخ ) ٕاعددذ ب دد( لعداً     

 1990بؼاُ محاٖٛ ا سذاخ ااشدَٖ وَ سشٖ ّي لظٍٛ 

                                                                                         
 :املـادس

 : املـادس بالمغٛ العشبٗٛ:أٔال 

ٛ  ا ٔه اإلكدددايف إ  اتفا ٗدددات دٍٗدددن   املمشددد  -1 ا 1949 لظدددٍ

   ٛ  ٔامل عمددد  حبىاٖدددٛ كدددشاٖا املٍاصعدددات الذٔلٗدددٛ املظدددمش

 .1977لظٍٛ 

ٛ الجدداٌ٘ اإلكددايف إ  اتفا ٗددات دٍٗددن      املمشدد   -2 ا 1949 لظددٍ

امل عمددددد  حبىاٖدددددٛ كدددددشاٖا املٍاصعدددددات املظدددددمشٛ غددددد    ٔ

 .1977لظٍٛ  الذٔلٗٛ

ا الددد  ؿددداد  عمّٗدددا   1989ٗدددٛ سقدددٕ  الطفدددن لعددداً    اتفا  -3

 .1994( لظٍٛ 3العشا  بٕد  القإٌُ س ي )

االً ٗددداسٙ بؼددداُ اػدددواك ا طفددداه يف الٍضاعدددات    مشددد امل -4

 .2000لظٍٛ املظمشٛ املمش  باتفا ٗٛ سقٕ  الطفن 

ٌظددددداً سٔودددددا ا طاطددددد٘ لمىش ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛ    -5

 .1998 لظٍٛ

فددداه ودددَ ال ذٍٗدددذ غددد     إل ضاودددات بددداسٖع سبىاٖدددٛ ا ط   -6

املؼددددشٔك أٔ اطدددد غالهلي وددددَ  بددددن القددددٕات املظددددمشٛ أ     

ا و اسدددٛ عمدددٜ الدددشاب،    2007ااىٕعدددات املظدددمشٛ لعددداً   

 اإلل ؤٌ٘:

www.arabccd.org/files/0000/49/Fina

l%20Arabic%20Paris%20Commit

ments.pdf 

ا ٔالددد  1998االتفا ٗدددٛ العشبٗدددٛ مل افشدددٛ اإلسِددداب لعددداً     -7

( لظددٍٛ 35العددشا  بٕددد  القددإٌُ س ددي)   ؿدداد  عمّٗددا  

ا يف 4104ا وٍؼددددددددٕس يف الٕ دددددددداٟع العشا ٗددددددددٛ س ددددددددي    2008

5/1/2009. 

ا ٔالدد   1999اتفا ٗددٛ ا وددي امل شددذٚ لقىددع اإلسِدداب لعدداً       -8

( لظددددٍٛ 3اٌلددددي هلددددا العددددشا  بٕددددد  القددددإٌُ س ددددي )  

ا يف 4244ا وٍؼددددددٕس يف الٕ دددددداٟع العشا ٗددددددٛ ٖالعددددددذد   2012

2/7/2012. 

ٔ  ددإٌُ  -9 ٙ  اشبذوددٛ  ا 2010( لظددٍٛ  3س ددي )  ال قاعددذ العظدد ش

ا يف 4143وٍؼددددددددددٕس يف الٕ دددددددددداٟع العشا ٗددددددددددٛ بالعددددددددددذد 

8/2/2010. 

إلداسٚ ػددةُٔ    ٕاعددذ ا وددي امل شددذٚ الٍىٕردٗددٛ الددذٌٗا      -10

 أٔؿدددددددٜا ٔالددددددد  ( ٕاعدددددددذ ب دددددددد) ا سدددددددذاخ لددددددداٞ 

باع ىادِددددددا ودددددددةاش ا ودددددددي امل شدددددددذٚ الظدددددددابع ملٍدددددددع  

ٌدددٕ ودددَ   ازبشميدددٛ ٔوعاومدددٛ اادددشود املعقدددٕد يف وٗال   

ٔاع ىددددذتّا ازبىعٗددددٛ العاوددددٛ    1985أٖمددددٕه  6آب إ   26

 .1985تؼشَٖ الجاٌ٘  29املةسخ يف  40/22بقشاسِا 

 1983( لظدددٍٛ 76 دددإٌُ سعاٖدددٛ االسدددذاخ العشا ددد٘ س دددي )    -11

ا يف 2951املعددددذها وٍؼددددٕس يف الٕ دددداٟع العشا ٗددددٛ بالعددددذد  

1/8/1983. 

 .1990املٗجا  ا فشٖق٘ سبقٕ  ٔسفاِٗٛ الطفن لعاً  -12

َ     س -13  طددالٛ ا وددد العدداً املٕدّددٛ إ  سٟددٗع صبمددع ا ودد

االٕثٗقددددددددددددددددٛ: 2006تؼددددددددددددددددشَٖ ا ٔه  17ٔاملةسًددددددددددددددددٛ 

(.(S/2006/822  

ٌـدددددش الدددددذَٖ االًلدددددشٙا تددددداسد  املشكدددددض القدددددإٌٌ٘    -14

لالطفددداه أثٍددداٞ الٍضاعدددات املظدددمشٛ بدددد دٔس اللدددشٗٛ     



 (2018) الظٍٛ - عؼش الشابع العذد  -معمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالظٗاطٗٛ صبمٛ داوعٛ االٌباس ل
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ٔوٕ ددددع ازبدددداٌ٘ا صبمددددٛ دفدددداتش الظٗاطددددٛ ٔالقددددإٌُا      

 .2014العذد اسبادٙ عؼشا دٕاُ 

أودددددن طدددددمطاُ ضبىدددددذ ازبدددددشادٙا ازبٕاٌددددد  القإٌٌٗدددددٛ  -15

الذٔلٗددددٛ لظدددداِشٚ الطفددددن املقاتددددنا سطددددالٛ وادظدددد      

 .2012وقذوٛ إ  كمٗٛ اسبقٕ  د داوعٛ القاِشٚا 

د.عىدددش ضبىدددٕد املخضٔوددد٘ا القدددإٌُ الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘       -16

يف كدددددٕٞ اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ الذٔلٗدددددٛا داس الجقافدددددٛا     

 .2009عىاُا 

ازبٍددددٕد يف القددددإٌُ الددددذٔل٘    ضبىددددذ الٍدددداٙا ا طفدددداه   -17

اإلٌظددداٌ٘ا صبمدددٛ املظددد قبن العشبددد٘ا وشكدددض دساطدددات      

 .2015(ا إص 437الٕسذٚ العشبٗٛا العذد )

 يف الطفددن سقددٕ  تطددٕسا ضبىددذ طددٕدٙ د.سدداز -18
تٍفٗددزِاا صبمددٛ القددإٌُ  ٔكددىاٌات الددذٔل٘ القددإٌُ

ا طب ددرب القدددإٌُ  2014ٔاا ىددعا العدددذد الشابددع دٖظدددىرب   

 ٛ ادساس ازبضاٟش.ٔاا ىع ا داوع

د.سظدددددَ ازبًٕدددددذاسا  دددددإٌُ ا سدددددذاخ ازبددددداعبدا داس    -19

 .1992الجقافٛ لمٍؼش ٔال ٕصٖعا عىاُا 
وددددداصُ عجىددددداُ ضبىدددددذ ازبىٗمددددد٘ا اة ىدددددٛ ازبٍاٟٗدددددٛ   -20

الذٔلٗددددٛ لظددددد الُٕٗا سطددددالٛ وادظددددد   وقذودددددٛ إ    

 .2007كمٗٛ القإٌُا داوعٛ بغذادا 
دٔه د.ٖٕطددددن إلٗدددداغا  ددددٕاٌد ا سددددذاخ ازبدددداعبد يف    -21

صبمددددددع ال عددددددأُا طمظددددددمٛ الذساطددددددات اإلد ىاعٗددددددٛ 

ا تـددددذس عددددَ امل  دددد  ال ٍفٗددددزٙ   86ٔالعىالٗددددٛا العددددذد 

امدددددددددع ٔصساٞ العىدددددددددن ٔصبمدددددددددع ٔصساٞ الؼدددددددددةُٔ    

اإلد ىاعٗددددٛ بددددذٔه صبمددددع ال عددددأُ لددددذٔه اشبمددددٗر    

 .2014العشب٘ا املٍاوٛ 

كضافٗٗددددْ فمٗٗدددد ا العقدددداب عمددددٜ اٌ ّاكددددات القددددإٌُ      -22

ٛ تٕصٖدددع االً ـددداق يف ودددا الدددذٔل٘ اإلٌظددداٌ٘: إػددد الٗ

بددددد الظددددمطات الٕطٍٗددددٛ ٔالذٔلٗددددٛا صبمددددٛ الـددددمٗ     

 .2008ا سضٖشاُ 870ا العذد 90االمحش الذٔلٗٛا اامذ 
د.ضبىدددٕد ظبٗددد  سظددديا دسٔغ يف القدددإٌُ ازبٍددداٟ٘       -23

 .1960الذٔل٘ا داس الٍّلٛ العشبٗٛا القاِشٚا 
تقشٖدددش ا ودددد العددداً عدددَ ا طفددداه ٔالٍدددضاك املظدددم  يف        -24

ا 2015  املقدددذً إ  صبمدددع ا ودددَ الدددذٔل٘ لظدددٍٛ    العدددشا

ا و دددددددا  عمدددددددٜ الدددددددشاب،  (S/2015/852)الٕثٗقدددددددٛ: 

 اإلل ؤٌ٘:

www.un.org/ar/documents/viewdoc.

asp?docnumber=S/2015/852. 
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