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 :املًدص

صغِ إٔ سكٛم اإلْغإ ايؿهض١ٜ َٔ قبٌٝ اؿل 

بؿهض أٚ صأٟ  يف إعتٓام رٜا١ْ أَٚشٖب أٚ اإلعتكار

َعني ٚايتعبري عٓ٘ عض١ٜ تصٓـ ٚؾل ايكإْٛ 

ايزٚيٞ ضُٔ اؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ اييت 

تعز سكٛقًا ؾضر١ٜ ، إال إٔ مماصع١ ٖشٙ اؿكٛم 

ٚاؾٗض بٗا قز ٜطؿٞ عًٝٗا أبعار إدتُاع١ٝ 

تكتطٞ إٔ تهٕٛ َتغ١ُ باإلعتزاٍ ٚايٛعط١ٝ 

اييت  ٚقبٍٛ اآلخض، مبع٢ٓ  ؽٝٛع ثكاؾ١ ايتغاَح

تكّٛ ع٢ً سض١ٜ نٌ ؾضر يف ايتُغو مبا ٜعتكز 

ٚقبٛي٘ بإٔ ٜتُغو اآلخضٕٚ مبا ٜعتكزٕٚ ، 

ٚعزّ دٛاط ايكغض يًرتٜٚر  يضأٟ أٚ َعتكز 

ٚؾضض٘ ع٢ً اآلخضٜٔ ع٠ٛٓ ، ٖٚٛ َا ٜغتزعٞ 

ٚدٛر قٛاعز قا١ْْٝٛ تكض بتًو اؿكٛم ٚآيٝات 

تهؿٌ ايتُتع بٗا ٚؼعض تكٝٝزٖا تعغؿًا ، األَض 

ًٜكٞ ع٢ً عاتل ايزٍٚ ايتظاًَا عاًَا باؽاس ايشٟ 

اإلدضا٤ات ايالط١َ يطُإ ايتُتع بٗا مبا وكل 

تعظٜظ ايتعاٜؿ ايغًُٞ ٜٚهؿٌ ايت١ُٝٓ ، 

ٜٚتُشٛص ٖشا ايبشح سٍٛ إؽهاي١ٝ َؿارٖا ٌٖ 

سكل ايكإْٛ ايزٚيٞ غاٜات٘ ضُٔ ٖشا ايٓطام ؟ 

ٚسيو َٔ خالٍ ؼزٜز َطُٕٛ تًو اؿكٛم 

األعباب اييت تكـ خًـ  مبكتطاٙ  ٚبٝإ

إْتٗانٗا ع٢ً صعٝز ايٛاقع ، إضاؾ١ يبٝإ 

إْعهاؼ ايكزص٠ ع٢ً ايتُتع بتًو اؿكٛم ع٢ً 

  تعظٜظ ايغًِ ٚت١٦ٝٗ َتطًبات ايت١ُٝٓ. 

Abstract: 

Human intellectual rights, as a 

right in embracing a religion, a 

sect, a thought, adopting an 

opinion and freely expressing it, 

are classified under the 

international law as included 

within political and civil rights. 

They are considered personal 

rights. While practicing those 
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rights have ensued social 

implications to be taken into 

consideration to be moderate, 

restrained, and embracing the 

other. In other words, the 

prevalence of tolerance based on 

individual’s right in embracing 

what one believes in and what 

others believe in as well. Also, 

the prevention of compulsory 

imposition of an opinion or a 

creed over others. This will 

require sold legal bases to ensure 

the application of those rights, 

special procedures to grant those 

rights, and preventing their 

restraining by force in the future. 

All countries are obliged to ensue 

the required procedures to 

grantee their application in a way 

that enhances peace and 

development. This study 

investigates how far the 

international law had preserved 

those rights and their application 

by means of identifying those 

rights, specifying the reasons 

behind their violations, and the 

impact of those granted rights on 

the enhancement of peace and 

development  requirements          

 :املكز١َ 

ايبشح عٔ  عٓز اإلْغإ سكٛم َٔ أِٖ يٝػ مث١

َكَٛات ايغالّ َٚتطًبات ايت١ُٝٓ ، سيو إٔ 

 األعاؼ عٝغِٗ يف تٛؾري تًو اؿكٛم إسرتاّ

عًٝ٘ بٓا٤ فتُع قِٜٛ َٚعاؾ٢ ،  ٜضتهظ ايشٟ

ٚتتُتع سكٛم اإلْغإ ايؿهض١ٜ بأ١ُٖٝ 

إعتجٓا١ٝ٥ يف ٖشا املكاٍ ، سٝح أْٗا ٚصغِ نْٛٗا  

تصٓـ بأْٗا سكٛم ؾضر١ٜ تضتبط بايٓاس١ٝ 

١ٝ يآلؾضار ٚؾل َا ٖٛ ْابع َٔ تؿهريِٖ ، ايٛدزاْ

إال أْٗا تٓعهػ ع٢ً اآلخضٜٔ يتًكٞ بطالهلا 

ُٜعرب عٓٗا عًٛنًا  ع٢ً اجملتُع بأعضٙ عٓزَا 

تهٕٛ ي٘ تزاعٝات ًَُٛع١ ، َٚٔ ٖشا املٓطًل ؾإٔ 

ؿكٛم اإلْغإ ايؿهض١ٜ  تأثري يف ؼكٝل ايغالّ 

عٓزَا تؾٝع ثكاؾ١ إسرتاَٗا يتُٗز ايطضٜل 

١ َتطًبات ايت١ُٝٓ ، ٚع٢ً ايٓكٝض َٔ يت٦ٝٗ

سيو ؾإٔ إْتٗاى تًو اؿكٛم ٜؤرٟ يؾٝٛع 

ثكاؾ١ اإلنضاٙ ٚايرتٜٚع ٚايعٓـ يٝطش٢ 

اجملتُع َغهًْٛا باـٛف بزٍ األَٔ ٚايتدًـ 

قٌ ايت١ُٝٓ ، ٖٚشا ٜتغل َع َا قٌٝ َٔ إٔ 

اؿضب تٛيز يف عكٍٛ ايبؾض ٚيف عكٛهلِ تب٢ٓ 

٢ َطُٕٛ سصٕٛ ايغالّ . إٕ ايتعضف عً

اؿكٛم ايؿهض١ٜ ٚاآليٝات املتاس١ يكُع 

إْتٗاناتٗا ٚايتصزٟ يًتشزٜات اجملاب١ٗ 

إلْؿاسٖا ٜعترب عاَاًل ًَُٗا ع٢ً طضٜل بٓا٤ 

ايغالّ ٚايت١ُٝٓ ٚؽٝٛع ثكاؾ١ اإلعتزاٍ 

ٚايٛعط١ٝ ٚايكبٍٛ باآلخض، العُٝا بعز إ أثبتت 

ايتذاصب املضٜض٠ إٔ اإلصٖاب ايشٟ ؾتو باجملتُع 

تٝذ١ اإلمضاف ايؿهضٟ ايشٟ أْتذت٘ نإ ْ

عز٠ أعباب َٔ بٝٓٗا غٝاب تًو اؿكٛم 
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َٚصارص٠ اؿضٜات اييت تٓزصز ضُٓٗا يٝذز 

األْغإ ْؿغ٘ َططٗزًا بغبب َعتكزٙ ، َكٗٛصًا 

أٚ َالسكًا بغبب صأٜ٘ ، ٚقز ٜهٕٛ قضًَٚا َٔ 

ؾضص تعًُ٘، ٖٚٛ َا ٜزعٛ يًعٌُ ع٢ً ؽٝٛع 

تًو، ٚايعٌُ ع٢ً ثكاؾ١ إسرتاّ سكٛم األْغإ 

صٝاْتٗا ٚايتصزٟ ملا هابٗٗا، ٚصٛاًل جملتُع 

ٜٓعِ بايغالّ ٜٚضْٛ إىل ايت١ُٝٓ، ٚتأتٞ ٖشٙ 

ايزصاع١ ٚؾل ايكزص امُلٝغض هلا يتغًط ايط٤ٛ ع٢ً 

تًو ايطا٥ؿ١ َٔ اؿكٛم َٔ خالٍ بٝإ 

َطُْٛٗا َٚا تًعب٘ َٔ رٚص يف ؼكٝل ايغالّ 

ت إْؿاسٖا ٚايت١ُٝٓ يف َبشح أٍٚ ، ٚبٝإ آيٝا

 ٚايتشزٜات اجملاب١ٗ يشيو ضُٔ َبشح ثاْٞ. 

 املبشح االٍٚ

اؿكٛم ايؿهض١ٜ ٚرٚصٖا يف تعظٜظ 

 ايغًِ ٚايت١ُٝٓ

اؿكٛم ايؿهض١ٜ مبؿَٗٛٗا ايعاّ تزخٌ ضُٔ إٕ 

طا٥ؿ١ اؿكٛم ايؿضر١ٜ َغتٛعب١ ؾظ٤ َٔ 

اييت طاملا عع٢ سض١ٜ اإلْغإ ايؾدص١ٝ 

يت أْزيعت َٔ يطُاْٗا ؾهاْت ْرباعَا يًجٛصات اي

نًُا ناْت َصا١ْ أدٌ ؼكٝكٗا ، ٖٚٞ 

 ٚبعهغَ٘ٚهؿٛي١ نًُا اطرٖض اجملتُع ٚتكزّ ، 

بٓؿغ٘ عٔ  ٣ٓأيٝثك١ ايؿضر يف فتُع٘  ٗتظت

صْٛا يشات٘ بٗا نٌ َا قز ٜؤرٟ إىل املغاؼ 

املٓٗذ١ٝ يف تٓاٍٚ  َٚٔ أدٌ أعتُارٚإبكا٤ يهٝاْ٘، 

ٖشا املٛضٛع عٓكغُ٘ ملطًبني نصص االٍٚ 

يبشح َطُٕٛ اؿكٛم ايؿهض١ٜ ببعزٖا ايعاملٞ ، 

ْٚؿضر ايجاْٞ يزصاع١ أثض تًو اؿكٛم يف تعظٜظ 

 ايغًِ ٚايت١ُٝٓ .

 املطًب االٍٚ

َطُٕٛ اؿكٛم ايؿهض١ٜ ببعزٖا 

 ايعاملٞ

إٔ ايبشح يف عامل١ٝ اؿكٛم ايؿهض١ٜ مبا ٜٛصٌ 

اطٞ ايكإْٛ ايزٚيٞ َع ٖشٙ املغأي١ ٜكتطٞ يتع

إبتزا٤ إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً َا أٚصرت٘ ايؾضٜع١ 

االعال١َٝ ايغُشا٤ َٔ أدٌ صٝا١ْ تًو اؿكٛم 

ٚنؿاي١ ايتُتع بٗا، إْطالقًا َٔ االميإ بإٔ 

ؽضٜع١ يكٛاعز عامل١ٝ عا١َ ايتطبٝل إلعالّ ا

ٚؾل ْٗر باإلْغإ ايؿضر بغبب إْغاْٝت٘ إصتكت 

إسرتاّ إْغا١ْٝ يتطع َٝجام كٛق٘ وُٞ س

يف نٌ َهإ ٚطَإ االْغإ

(1)

ؾاإلعالّ ْعاّ  ،

أصٌ ن بااهللعاملٞ يف تطبٝك٘ أعاع٘ اإلميإ 

 ، مبا ٜٛؾض يألؾضارهٌ ايكِٝ ٚايعالقات اإلْغا١ْٝي

 اتِٗ اييت ميهٔ إعتباصٖاضُاْات مماصع١ سضٜ

ؽا١ًَ ٚعامل١ٝ مبكزاص مشٛي١ٝ ٚعامل١ٝ اإلعالّ 

غا١ٜ اؿُا١ٜ ايعامل١ٝ ؿكٛم  ٚإسا ناْت٘، سات

 ٚؾل ايكإْٛ ايزٚيٞ املعاصض تهُٔ يفاإلْغإ 

ايعٌُ ع٢ً إهار محا١ٜ ايؿضر َٔ خالٍ 

مبا ٜكضصٙ عاري١، ؾإٕ اإلعالّ  إدضا٤ات قا١ْْٝٛ

ٜٛؾض َٔ قٛاعز مشٛي١ٝ ايٓطام ٚعا١َ ايتطبٝل 

 ٜهؿٌ اإلدضا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايعاري١ٚتًو اؿُا١ٜ 

ايعزاي١ ايؿضر١ٜيٝطُٔ 

(2)

، ٚيف إطاص اؿكٛم 

ايؿهض١ٜ لز إٔ االعالّ ٜكض بتًو اؿكٛم 

إبتزا٤ َٔ سل املعتكز أٚ ايزٜٔ ٜٚٓص ع٢ً سيو 

ال يف ايكضإٓ ايهضِٜ مبا الٜزع فاال يإلدتٗار )

(انضاٙ يف ايزٜٔ قز تبني ايضؽز َٔ ايػٞ

(3)

 ،

٢ٜٗٓٚ عٔ ايكغض ٚاإلنضاٙ يف قط١ٝ اإلعتكار 

صبو آلَٔ َٔ يف االصض نًِٗ مجٝعا ٚيٛ ؽا٤ )

(أؾأْت تهضٙ ايٓاؼ ست٢ ٜهْٛٛا َؤَٓني

(4)

 ٖٛٚ ،

َاٜزٍ رالي١ ٚاضش١ ع٢ً إٔ االعالّ ٜضؾض 

ايكٗض ٜٚٓتٗر َبزأ تضى اـٝاص يألْغإ يف 

ؼزٜز َا ٜعتٓل، بٌ أْ٘ ٜشٖب اىل أبعز َٔ سيو 

عٓزَا ٜٛدب عًٛى عبٌ اإلقٓاع يف ايزع٠ٛ 

١ ٚايزيٌٝ ايعكًٞ ٚإْتٗاز يإلعالّ ٚإعتُار اؿذ

اؿغ٢ٓ ٚايرتغٝب بايزٜٔ اؿٓٝـ مبا ٜٛصٌ 

يكٓاع١ املداطب باعتٓاق٘ ٚيف سيو ٜكٍٛ اؿل 

تعاىل ) أرع إىل عبٌٝ صبو باؿه١ُ ٚاملٛعع١ 
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اؿغ١ٓ ٚدارهلِ باييت ٖٞ أسغٔ (

(5)

، ٚيف ْطام 

اؿكٛم ايؿهض١ٜ اٜطًا لز إٔ االعالّ ٜكض 

ايتؿهري اٍ ايعكٌ ٚٚإعُض١ٜ ايضأٟ ع يإلْغإ

،  ٚايصالح اـريايغُٛ ب٘ مبا وكل بٗزف 

ؾٓذز ايهجري َٔ اآلٜات ايكضا١ْٝ اييت ؼض ع٢ً 

سيو، مبا ٜؤنز إٔ ايؾضٜع١ ايغُشا٤ عٓزَا 

ؼض ع٢ً ايتزبض ٚايتؿهري ؾٗٞ بشات ايٛقت 

تزعٛ اإلْغإ يبٓا٤ صأٜ٘ ٚقٓاعت٘ ايٓاػ١ عٔ 

ٚؾل  ايضأٟ سيو ٚتعرتف ي٘ بشيو، ٚسض١ٜ

املكزص٠  إٔ ٜهٕٛ يإلْغإ َٓعٛص االعالّ تعين

ٚإعزا٤ ايٓصٝش١ ايصارق١  باؿل، اجملاٖض٠ ع٢ً

 يًٓؿع مبا ٜٗزف ٚايزْٝا ايزٜٔ بأَٛص ؾُٝا ٜتعًل

 َصًش١ اجملتُع ٚأؾضارٙ ٚوؿغ ٜٚصٕٛ

، إال إٔ سض١ٜ ايضأٟ ٚايتعبري يف  ايعاّ ايٓعاّ

 ايكٝٛر االعالّ يٝغت َطًك١ ٚمبعظٍ َٔ

ٚال  ايٓاؼ ٜٓؿع اييت تهؿٌ تٛظٝؿٗا ملا ابطٚايطٛ

ألٕ فاٚط٠  ، ىايـ اؿزٚر اييت ٚضعٗا اهلل

 ،ٚاإلخالٍ عتؤرٟ إلغطاب اهلل اؿزٚر تًو

 ع٢ً ٚاجملتُع ايطضصبايؿضر بايٓعاّ ايعاّ ٚٚقٛع

ايغٛا٤

(6)

ٚإٕ ناْت  بايضأٟ ، ألٕ سض١ٜ اجملاٖض٠

 ايؾضٜع١، يف أصًٗا َؾضٚع١ طاملا أْٗا مل ؽايـ

األسٝإ إىل ضضص أٚ  بعض أْٗا قز تؤرٟ يف إال

 عزّ َؿغز٠ يف َآالتٗا، ٚسيو وزخ أَا بغبب

 ايغ٧ٝ ايباعح بغبب أٚ ايضأٟ ، مبآالت ايتبٍصض

 ٚايٓتٝذ١ املآٍ َؿغز٠ ٚأٟ نإ األَض ؾإٔ. ي٘

ػعً٘ غري قببًا بٌ ٖٛ َهضًٖٚا  يًضأٟ ايغًب١ٝ

٠ هب نتُاْ٘ ، مبع٢ٓ إٔ املعٝاص١ٜ املعترب

يًشهِ ع٢ً ايضأٟ تتُجٌ مبز٣ نٕٛ آثاصٙ تتؿل 

أٚ تٓاقض َكاصز ايؾضٜع١ ألباس١ اجملاٖض٠ 

باالٍٚ ٚٚدٛب نتُإ ايجاْٞ، ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ 

االعالّ َع إٜال٥٘ األ١ُٖٝ يهؿاي١ سض١ٜ ايضأٟ 

ٚاجملاٖض٠ ب٘ عٓزَا ٜهٕٛ ٖارؾًا إىل ايصالح، إال 

أْ٘ يف سات ايٛقت وضص ع٢ً االعتزاٍ ٚعزّ 

ايػًٛ ٚمبا ٜٛدب نتُاْ٘ عٓزَا ٜؤرٟ إىل ُؾضق١ 

أٚ ؾت١ٓ . أَا عٔ سل االْغإ يف ايتعًِٝ باعتباصٙ 

ؾٓذز إٔ  أٜطًا ايؿهض١ٜ اؿكٛم طا٥ؿ١ َٔ

قز  عًٝ٘ بٌ أْ٘ باؿح االعالّ الٜهتؿٞ ؾكط

إقضأ َباعِ ) ؾهإ أٍٚ َا أعتٌٗ ب٘ ايكضإٓ  ب٘ أَض

َٕ صبو ايشٟ خًل،خًَل  قضأإ عًَل، َٔ اإلْغا

ايشٟ عًِ بايكًِ ،عًِ اإلْغإ  األنضّ، ٚصبَو

َامل ٜعًِ(

(7)

تعًِ يً ، ٚاالعالّ بكزص رعٛت٘

قٌ ٚاؿح عًٝ٘ ؾأْ٘ أع٢ً َٓظيت٘ بٓص ايكضإٓ )

(ٌٖ ٜغتٟٛ ايشٜٔ ٜعًُٕٛ ٚ ايشٜٔ ال ٜعًُٕٛ

(8)

، 

ٜضؾع ااهلل ايشٜٔ آَٓٛا َٓهِ ٚ  ( تعاىل ٘ٚ قٛي

(ايشٜٔ أٚتٛا ايعًِ رصدات

(9)

ٜؤنز ْعض٠  ، َٖٚٛا

االعالّ اىل أثض ؽٝٛع ثكاؾ١ ايتعًِ مبا وكل 

صقٞ االْغإ ٜٚهؿٌ تعاٜؿ بين ايبؾض بغالّ 

ٜٚطُٔ قزصتِٗ ع٢ً عُاص٠ االصض املغتدًؿني 

 ؾٝٗا.

إَا عٔ َطُٕٛ اؿكٛم ايؿهض١ٜ اييت ٜكضٖا 

ايكإْٛ ايزٚيٞ املعاصضَٔ َٓطًل تهٝٝؿ٘ هلا 

ا١ْٝ بأْٗا تًو اييت تتعًل بايكطاٜا ايٛدز

يإلْغإ ٚاييت تتُشٛص يف َغأي١ سل االْغإ يف 

َعتكزٙ ٚصأٜ٘ ٚتعًُٝ٘ ، ٚبز٤ َع اؿل يف ايزٜٔ 

ؾإٔ ايكإْٛ ايزٚيٞ َٔ خالٍ صهٛى قا١ْْٝٛ 

كتًؿ١ ٜعرتف بٗشا اؿل باعتباصٙ َٔ اؿكٛم 

املضتبط١ بغضا٥ض ايبؾض مما ٜغتكض يف راخٌ 

ار٠ االْغإ ٚىتًر بٗا ٚدزاْ٘، يشا لز إٔ امل

( َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْغإ يعاّ 18)

دا٤ت ٚاضش١ يف االعرتاف بٗشا اؿل  1948

ٌِ  ؽدص نشل َطًل يإلْغإ ؾٓصت ع٢ً )يه

 ٜٚؾٌُ ٚايَزٜٔ، ٚايٛدزإ ايؿهض سض١ٜ سل يف

 َعتكزٙ، أٚ رٜٓ٘ تػٝري يف سِضٜت٘ اؿل ٖشا

 ٚإقا١َ بايتعبز َعتكزٙ أٚ رٜٓ٘ إظٗاص يف ٚسضٜت٘

مجاع١  أَٚع ٚايتعًِٝ مبؿضرٙ ايؾعا٥ض ٚاملُاصع١
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ع٢ً سز٠( أٚ املأل ٚأَاّ

(10)

، ٚبعباصات مماث١ً ٜأتٞ 

( َٔ ايعٗز 18ْص ايؿكض٠ االٚىل َٔ املار٠ )

ايزٚيٞ اـاص باؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ 

1966ايصارص يف نإْٛ االٍٚ

(11)

، ٚنشيو ؾعًت 

1950اتؿاق١ٝ سكٛم االْغإ االٚصب١ٝ يعاّ 

(12)

 ،

ٚإعالٕ األَِ املتشز٠ يًكطا٤ ع٢ً ناؾ١ أؽهاٍ 

ايتعصب ٚايتُٝٝظ ايكا٥ُني ع٢ً أعاؼ ايزٜٔ أٚ 

1981املعتكز يعاّ 

(13)

، إٔ تًو ايصهٛى ايزٚي١ٝ 

ٚغريٖا ممٔ أتت بشات ايٓٗر إمنا ناْت تٓطًل 

أَٚعتكزٙ ٖٞ سل  رٜا١ْ االْغإ َٔ سكٝك١ إٔ

 سزي٘ هب إٔ ُتطُٔ ي٘ ؾٝ٘ اؿض١ٜ بأعتباصٙ أ

 ٚإٔ يًشٝا٠ ، تصٛصٙ يف األعاع١ٝ ايعٓاصض

 أٚ املعتكز ايزٜٔ سض١ٜ وتِ اسرتاّ ايٛادب

 ايؾؤٕٚ يف ٚاالسرتاّ ٚايتغاَح ايتؿاِٖ ٚتعظٜظ

 باعتدزاّ ايغُاح عزّ ٚنؿاي١ بٗا ، املتص١ً

ؽايـ َبزأ ايتعاٜؿ  ألغضاض املعتكز أٚ ايزٜٔ

ايغًُٞ ، بٌ ع٢ً ايعهػ َٔ سيو متاَا ٜٓبػٞ إٔ 

 ٚاملعتكز مما ايزٜٔ سض١ٜ ٜهٕٛ سل االْغإ يف

 ٚايعزاي١ ايعاملٞ ايغًِ أٖزاف ؼكٝل يف ٜغِٗ

ايؾعٛب. إٕ  بني ٚايصزاق١ ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

سل االْغإ يف رٜٓ٘ َٚا ٜعتكز إعتٓارًا إىل 

ايكإْٛ ايزٚيٞ ٜعترب َٔ اؿكٛم ايشات١ٝ  

مياصع٘ رٕٚ إَال٤ أٚ قغض نُا تؾري يشيو 

( َٔ ايعٗز ايزٚيٞ 18ايجا١ْٝ َٔ املار٠ ) ايؿكض٠

اـاص باؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ اييت تٓص 

 ىٌ إٔ ؽأْ٘ َٔ إلنضاٙ أسز تعضٜض هٛط )ال

 يف عضٜت٘ أٚ َا بزٜٔ ٜزٜٔ إٔ يف عضٜت٘

ىتاصٙ(، ٚٚؾل ٖشا  أَٚعتكز رٜٔ أٟ اعتٓام

ايٓص ْغتطٝع ٚضع تصٛص ملطُٕٛ ٖشا اؿل 

مبا ٜغاعز يف ؾِٗ ْطاق٘ َٔ أْ٘ ٜكّٛ ع٢ً 

ٚدٛب أسرتاّ َٔ ايهٌ عًطات ٚأؾضار يتٓٛع 

االرٜإ ٚاملعتكزات يف اجملتُع مبا ٜتٝح ملعتٓكٝٗا 

ايتعبري عٓٗا عض١ٜ ٚؾل َا تكتطٞ رٕٚ 

ٔ َطاٜك١ َٔ أسز ٚرٕٚ خؾ١ٝ َٔ إٔ ٜضغُٛا ع

ايتشٍٛ عٓٗا أٚ ايتشضٜـ يف َغاصٖا ، ٖٚٛ َا 

ًٜظّ َٔ داْب أخض ع٢ً َعتٓكٞ تًو االرٜإ 

ٚاملعتكزات أسرتاّ َعتكزات غريِٖ ٚعزّ 

ايتغٜٛل ملا ٜعتكزٕٚ بٛاعط١ ايرتٖٝب ٚايكغض، 

ٖٚشا ٚؾل َا ْعتكز ٜتشكل باالعتزاٍ يف ايتعبري 

عٓٗا ٚعزّ ايػًٛ يف سيو، مبع٢ٓ إٔ الٜهٕٛ يف 

بري عٔ َعتكز َعني ٚمماصع١ طكٛع٘ ايتع

ٚايزع٠ٛ ي٘ ٚتغٜٛك٘ إخالٍ مبكَٛات اجملتُع 

ٚتٗزٜز يًتعاٜؿ ايغًُٞ ؾٝ٘، ٖٚٓا ْت٢ُٓ 

تهجٝـ اؾٗٛر ايزٚي١ٝ اييت ؼض ع٢ً ايتعاٜؿ 

ايغًُٞ بني األرٜإ مبا ٜٛصٌ يعكز إتؿاق١ٝ 

رٚي١ٝ يٓبش ايتطضف ايزٜين ٚنؿاي١ سض١ٜ 

ؾزًا ملا عبل َٔ دٗٛر االْغإ ايٛدزا١ْٝ يتهٕٛ ص

مبا وكل ايػضض املٓؾٛر. أَا عٔ اؿل يف سض١ٜ 

ايضأٟ ٚايتعبري عٓ٘ ؾًِ ٜػؿً٘ ايكإْٛ ايزٚيٞ 

َٔ خالٍ ايٓص عًٝ٘ ٚايزع٠ٛ يهؿايت٘ باعتباصٙ 

ميجٌ رعا١َ َٔ رعا٥ِ سكٛم االْغإ مبا ميجً٘ 

َٔ َها١ْ َتُٝظ٠ تأتٞ َٔ خالٍ نْٛ٘ األعاؼ 

أخض٣ ٚؽضط َٔ يًتُتع عكٛم ٚسضٜات 

ؽضٚط بًٛغٗا ، ؾٗٛ ؽضط َجال ملُاصع١ سض١ٜ 

االدتُاع، نشيو ؾٗٛ ٚإٕ نإ َٔ اؿكٛم 

ايؿضر١ٜ اييت تتصٌ باؿكٛم ايؿهض١ٜ يالْغإ 

ؾٗٛ أٜطا ي٘ ص١ً باؿكٛم اؾُاع١ٝ يألؾضار

(14)

 ،

إٔ َطُٕٛ ٖشا اؿل إعتٓارا ملا تطُٓ٘ ايعٗز 

١ ايزٚيٞ اـاص باؿكٛم املز١ْٝ ٚايغٝاعٝ

ٜتُجٌ يف سل االْغإ بتبين صأٟ ٚاالمٝاط إيٝ٘ 

رٕٚ إٔ ٜغبب ي٘ سيو أس٣ أٚ َطاٜك١، نُا إٔ 

ي٘ تزاٍٚ املعًَٛات ٚاالؾهاص ْٚكًٗا بايٛع١ًٝ اييت 

ىتاصٖا

(15)

، ٖٚٛ َا ٜزعْٛا يًكٍٛ بإٔ ػشص ٖشا 

اؿل يف ايٓؿٛؼ ٚتهضٜغ٘ يف املُاصع١ ٚايغًٛى 

ت ايعا١َ ايؿضرٟ ٚاؾُعٞ ٚع٢ً صعٝز ايغًطا

راخٌ ايزٍٚ َٔ ؽأْ٘ نؿاي١ صٚح ايتغاَح 
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ٚايتعاٜؿ ٚاالعتزاٍ ٚقبٍٛ االخض مبا ٜطُٔ 

ايتعزر١ٜ ٚقبٍٛ ايضأٟ ست٢ يٛ نإ َعاصضًا .     

إَا ؾُٝا ىص اؿل بايتعًِٝ ع٢ً إعتباص أْ٘ 

ٜزخٌ ضُٔ طا٥ؿ١ اؿكٛم ايؿهض١ٜ ؾٗٛ اٜطًا 

٘ َٔ اؿكٛم اييت أقضٖا ايكإْٛ ايزٚيٞ ٚتطُٓت

عز٠ صهٛى رٚي١ٝ َع١ٝٓ عكٛم االْغإ َجٌ 

، ٚايعٗز 1948االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْغإ يعاّ 

ايزٚيٞ اـاص باؿكٛم االقتصار١ٜ 

، ٚاتؿاق١ٝ سكٛم ايطؿٌ يعاّ 1966ٚاالدتُاع١ٝ 

، 1981، ٚاملٝجام االؾضٜكٞ ؿكٛم االْغإ 1989

، ٚاالعالٕ 1997ٚاملٝجام ايعضبٞ ؿكٛم االْغإ 

 1990املٞ اـاص بايتعًِٝ يًذُٝع يعاّ ايع

ٚغريٖا 

(16)

، ٚيًشل يف ايتعًِٝ أ١ُٖٝ نرب٣ 

نْٛ٘ ٜعترب ضُإ يتهضٜػ سكٛم االْغإ 

ٚتعظٜظ يزٚصٖا يف إمنا٤ ايغًِ ٚايت١ُٝٓ ٖٚٛ 

َاأنزت٘ ايصهٛى ايزٚي١ٝ املؾاص هلا آْؿا، ؾُجال 

( َٔ االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم 26لز إٔ املار٠ )

ب إٔ ٜغتٗزف ايتعًِٝ ايت١ُٝٓ االْغإ تٛد

ايها١ًَ يإلْغإ ٚتعظٜظ سكٛق٘ ٚسضٜات٘ ٚتعظٜظ 

ثكاؾ١ ايتغاَح ٚايصزاق١ ، ٚٚؾل سات ايٓٗر عاص 

إعالٕ بضْاَر عٌُ ؾٝٓا ايشٟ أعتُزٙ املؤمتض 

ايزٚيٞ ؿكٛم االْغإ ايشٟ إْعكز يف ؾٝٓا يف 

بايزع٠ٛ يٛدٛب إٔ ٜٛد٘ ايتعًِٝ  1993سظٜضإ 

ِ ٚايتغاَح ٚايغًِ ٚرعٛت٘ يتؾذٝع ايتؿاٖ

ايزٍٚ إلرصاز سكٛم اإلْغإ ضُٔ بضاَر 

ايتعًِٝ 

(17)

، ؾاؿل يف ايتعًِٝ ٚؾل َا تكزّ ٜهٕٛ  

سٟ ص١ً بايشات االْغا١ْٝ ٚإمنا٥ٗا إضاؾ١ 

يصًت٘ َبامنا٤ ايغًِ اجملتُعٞ ٚؽٝٛع ثكاؾ١ 

اإلعتزاٍ ٚايتغاَح ، ٚنشيو ؾٗٛ غري َٓكطع 

بٌ ميهٔ إٔ ايص١ً عكٛم االْغإ االخض٣ 

ٜهٕٛ ضُٔ َٓطك١ َؾرتن١ بٝٓٗا ٚقز ٜضبط 

بٝٓٗا نشيو

(18)

. 

 املطًب ايجاْٞ

أثض اؿكٛم ايؿهض١ٜ يف ؼكٝل ايغًِ 

 ٚايت١ُٝٓ

َٓطك١ٝ بني  ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٖٓاى تالط١َٝ

َٛضٛعٞ ايغًِ ٚايت١ُٝٓ ٚأْ٘ يٝػ ٖٓاى 

َٛضٛع أِٖ َٔ سكٛم االْغإ بصؿ١ عا١َ 

ٚايؿهض١ٜ َٓٗا بصؿ١ خاص١ عٓز تٓاٍٚ َٛضٛع 

ايغًِ ٚؼكٝل ايت١ُٝٓ َٔ خالٍ َاتكّٛ ب٘ َٔ 

رٚص يف اؿز َٔ ايصضاعات ٚؼكٝل ايتعاٜؿ 

ايغًُٞ إضاؾ١ يهْٛٗا األعاؼ ايشٟ ٜضتهظ عًٝ٘ 

يغٝاعٞ ٚاالدتُاعٞ ايشٟ ٜعترب أَض ايبٓا٤ ا

ضضٚصٟ يف ؼكٝل َتطًبات ايت١ُٝٓ 

(19)

، يشا 

لز إٔ اؾُع١ٝ ايعا١َ ايعا١َ يألَِ املتشز٠ 

 سٍٛ تؤنز ع٢ً ٖشٙ ايعالق١ يف إدتُاعٗا

املٓعكز " ٚاملغامل١ املغتكض٠ اجملتُعات ضُإ"

 ع٢ً َٔ خالٍ ايتأنٝز 2014ْٝغإ  24بتاصٜخ 

 ٚإطرٖاص يتشكٝل تكضاصٚاالع ايغالّ أ١ُٖٝ

 ٚإٕ ايعامل ، أما٤ كتًـ يف املغتزا١َ ايت١ُٝٓ

 يًت١ُٝٓ أعاعٝتإ صنٝظتإ ٚايغالّ االعتكضاص

 عٛا٥كٗا، أنرب أسز ايعٓـ ٜعز َجًُا املغتزا١َ

 اجملتُعات يف ؾكط ترتعخ إٔ ميهٔ ايت١ُٝٓ ٚإٔ

 األَِ عاّ ٚاملغامل١، ٚمما أنزٙ أَني املغتكض٠

االدتُاع إٔ  أثٓا٤ َٕٛ( نٞ )بإاملتشز٠ آْشاى 

 ٜعطز صنا٥ظ ثالخ ع٢ً األَِ املتشز٠ بٓٝت

 ٚسكٛم ٚايت١ُٝٓ ايغالّ ٖٚٞ بعطا بعطٗا

 ت١ُٝٓ إىل وتاز ايزا٥ِ ايغالّ إٔ اإلْغإ، سٝح

 ترتعخ إٔ هلا أصٜز إسا املغتزا١َ ٚايت١ُٝٓ داَع١

 ٚأعاؼ ٚاالعتكضاص ايغالّ إىل ؼتاز ٚتظرٖض

اإلْغإ  سكٛم تٛؾضٙ قٟٛ

(20)

، ٖٚٛ تأنٝز يًزٚص 

املأٍَٛ يؾٝٛع ثكاؾ١ إسرتاّ سكٛم االْغإ 

مبطُْٛٗا ايعاّ يف ؼكٝل َتطًبات ايت١ُٝٓ 

ٚايغالّ ٚعٝهٕٛ يًشكٛم ايؿهض١ٜ َٓٗا قزص 

 نبري َٔ األ١ُٖٝ يف ؼكٝل سيو اهلزف ؾٗٞ
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 ٚصقٝٗا اجملتُعات إطرٖاص يكٝاؼ َؤؽضًا تعترب

 تزخٌ ايعاّ امبؿَٗٛٗ ايؿهض١ٜ اؿكٛم .إٕ

 سض١ٜ َٔ نذظ٤ ايؿضر١ٜ اؿكٛم طا٥ؿ١ ضُٔ

 يطُاْٗا عع٢ طاملا اييت ايؾدص١ٝ اإلْغإ

 أدٌ َٔ أْزيعت اييت يًجٛصات ْرباعَا ؾهاْت

 َصا١ْ ناْت نًُا ٖٚشٙ اؿكٛم ؼكٝكٗا،

نْٛٗا  ٚتكزّ اجملتُع اطرٖض نًُا َٚهؿٛي١

تٛؾض ايغالّ ٚاألَٔ يف فتُع ورتّ نٌ ؾضر 

ؾٝ٘ اآلخض ٜٚكبً٘ ٜٚتعاٜؿ َع٘ ٚإٔ إختًـ َع٘ 

يف تؿصٝالت تًو اؿكٛم ، ٚبايتأنٝز ؾإٔ سيو 

وكل اإلقزاّ يًؿضر ع٢ً اإلبزاع ٚايتأيل ٚٚيٛز 

 َٝارٜٔ االبزاع ٚايعٌُ مبا وكل ت١ُٝٓ اجملتُع ،

 يٝٓأ٣ فتُع٘ يف ايؿضر ثك١ تٗتظ ٚبعهغ٘

 صْٛا ب٘ املغاؼ إىل ٜؤرٟ قز َا نٌ عٔ بٓؿغ٘

يهٝاْ٘ ؾتشاٍ اجملتُعات إىل غاب١  ٚإبكا٤ يشات٘

 ٜغهٓٗا اـٛف ٚايتدًـ بزٍ ايغالّ ٚايت١ُٝٓ.

إٕ َضاعا٠ سكٛم االْغإ مبذًُٗا ٜٚزخٌ 

 ضُٓٗا اؿكٛم ايؿهض١ٜ بطبٝع١ اؿاٍ تؿضض

اآلخضٜٔ، ٚإٔ تًو  ايؿضر إسرتاّ سكٛم ع٢ً

إالعٓز ايطضٚص٠  التكٝز إٔ ٜٓبػٞ اؿكٛم

 يعضٚف ٚٚؾكا قا١ْْٝٛ إدضا٤ات ٚمبٛدب

تكض  مبا الهضرٖا َٔ غاٜتٗا نشكٛم قزر٠

االْغإ  اؿؿاظ ع٢ً نضا١َ قِٝ َٔ أدٌ تعظٜظ

 املض٤ ؾإٕ اؿضٜات ٖشٙ بٛصؿ٘ ٖشا ٚبإقضاص

 قارصًا ٜٚصبح ٚاألَإ باألَٔ ٜتُتع إٔ ٜغتطٝع

سٝات٘ ، سيو إٔ  تٓعِ اييت ايكضاصات اؽاس ع٢ً

يتًو اؿكٛم عالق١ ٚطٝز٠ بهضا١َ االْغإ اييت 

ٜهٕٛ اسرتاَٗا َزعا٠ يتشكل ايغًِ سٝح أْ٘ 

ٚٚؾل االعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم االْغإ ؾإٔ 

 ايبؾض١ٜ األعض٠ يز٣ املتأص١ً بايهضا١َ االعرتاف

 صنٝظ٠ ٜعترب ايجابت١ املتغا١ٜٚ ٚعكٛقٗا

 يف ايغالّ ٚؼكٝل ٚايعزٍ يًشض١ٜ أعاع١ٝ

عٔ  ايتػاضٞ أٚ اطرصا٤ ايعامل ، ٚبايعهػ  ؾإٕ

 إىل ٜؿطٞ أَض اإلْغإ ٖٛ سكٛم ٚإغؿاٍ

 ُٖذ١ٝ ؽًـ ٚأعُاال اإلْغا١ْٝ  ضز نٛاصخ

اإلْغاْٞ ايطُري يف ؽضخا

(21)

 َٔ لز إْ٘ ، هلشا

 ايكإْٛ ٜتٛىل إٔ ٚايٛادب ايطضٚصٟ

 سكٛم محا١ٜ ٚايٛط١ٝٓ ايزٚي١ٝ ٚايتؾضٜعات

مبذًُٗا ٚخاص١ تًو املتص١ً عكٛق٘  اإلْغإ

ايؿهض١ٜ نْٛٗا تتصٌ مبا ٜعتٌُ يف ٚدزإ 

ٜتٛيز يزٜ٘ ؽعٛص بايغدط  االْغإ يهٞ ال

مبا ٜٗزر  ايتُضر إىل ْتٝذ١ إٖزاصٖا ؾٝٓزؾع

 َظٜزا ٚاإلْغا١ْٝ ايعامل ٜؾٗز ال ايغًِ ٚنٞ

ايهٛاصخ، ٚيف ٖشا ايغٝام لز إٔ ايزعٛات  َٔ

َا ٜؾري اىل َٓاصض٠ يتطُني ايهتب املزصع١ٝ 

ايغالّ ْٚبشايعٓـ ٚتعظٜظ إسرتاّ سكٛم االْغإ 

 يًرتب١ٝ املتشز٠ األَِ قز أمثضت عٔ تبين َٓع١ُ

ٚايجكاؾ١ )ايْٝٛغهٛ( إلعالٕ إطاص عٌُ  ٚايعًِ

َتهاٌَ بؾإٔ ايرتب١ٝ َٔ أدٌ ايغالّ ٚسكٛم 

االْغإ ٚايزميكضاط١ٝ ايشٟ وزر غاٜات ايرتب١ٝ 

ط ايغًٛى ٚايكزص٠ ع٢ً املتعًك١ بت١ُٝٓ أمنا

تكزٜض ق١ُٝ اؿض١ٜ ٚايتٛاصٌ َع االخضٜٔ 

ٚتكبٌ ايكِٝ املدتًؿ١

(22)

، ٖٚٛ َا ٜؤنز ايتٛد٘ 

يتٛظٝـ ثكاؾ١ ايتعًِٝ باعتباصٖا سل َٔ سكٛم 

االْغإ ايؿهض١ٜ يبٓا٤ ثكاؾ١ ايغالّ عٛا٤ ايغالّ 

ايشٟ ٜٓبش اؿضٚب أٚ ايغالّ االهابٞ املتُجٌ 

ًص َٔ ايعٓـ ٚإطاي١ بايتعإٚ َٔ أدٌ ايتد

أعباب٘ ٚتبين ايغالّ نأعًٛب سٝا٠ ، يٝهٕٛ 

قت٣ٛ ايتعًِٝ َٔ أدٌ ايغالّ ٜؾٌُ تضب١ٝ َٔ 

أدٌ سكٛم االْغإ ْٚبش ايعٓـ ٚؼكٝل ايغالّ 

ٚايت١ُٝٓ

(23)

.            أَا عٔ أثض سكٛم اإلْغإ 

ايؿهض١ٜ ع٢ً ايت١ُٝٓ ؾإٕ ؿكٛم االْغإ بؾهٌ 

عاّ عالق١ ٚطٝز٠ بٗا ست٢ باتت ايت١ُٝٓ تصٓـ 

نشل َٔ سكٛم االْغإ ٚغري َٓعظي١ عٓٗا، 

يشيو لز بإٔ إعالٕ اؿل يف ايت١ُٝٓ ايصارص 
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عٔ األَِ املتشز٠ ٜؾري يشيو إؽاص٠ صضو١ 

رٜباد١ االعالٕ أٚ ؾكضات٘ٚٚاضش١ عٛا٤ يف 

(24)

 ،

سٝح لز إٔ االعالٕ ٚيف رٜبادت٘ ٜضبط بني 

قُع إْتٗانات سكٛم االْغإ ٚبني ايت١ُٝٓ 

االْغا١ْٝ

(25)

، ثِ تأتٞ ايؿكض٠ االٚىل َٔ االعالٕ 

يتٓص صضاس١ ع٢ً إٔ اؿل يف ايت١ُٝٓ ٜعترب 

َٔ سكٛم االْغإ غري ايكاب١ً يًتصضف مبا 

١ًَ ٜهٕٛ مبٛدبٗا ٜغِٗ يف ؼكٝل ت١ُٝٓ ؽا

إعُاٍ ؿكٛم االْغإ ٚسضٜات٘ مبذًُٗا

(26)

 ،

 َؾرتى بٝإ ٖٚشا ايتٛد٘ ٜؤنزٙ نشيو

 صاٜتػ )َٖٝٛٔ َٚٓع١ُ ايزٚي١ٝ ايعؿٛ ملٓع١ُ

 ٚاـاصد١ٝ ايب١٦ٝ ٚطصا٤ إىل َٛد٘ ٚٚتؿ(

 سظٜضا12ٕ بتاصٜخ داْريٚ( رٟ )صٜٛ يف اجملتُعني

 ال ص١ؾض ايعامل يظعُا٤ أتٝح قز دا٤ ؾٝ٘ أْ٘ 2012

 بني ؾعاٍ صبط إلسزاخ دٌٝ نٌ َض٠ إال تتهضص

اإلْغإ ٚسكٛم املغتزا١َ ايت١ُٝٓ

(27)

 ، ٜٚض٣ 

 سل ٖٛ ايت١ُٝٓ يف اؿل إٔ ايؿك٘ َٔ داْب

 بايؿعٌ  َٛدٛر٠ سكٛم فُٛع١ َٔ َضنب

 يف اؿل َعٗا اؿكٛم اْعزّ ٖشٙ اْعزَت ؾإسا

 ػُٝع إال ٖٛ َا ايت١ُٝٓ يف ؾاؿل ايت١ُٝٓ،

اإلْغإ سكٛم ؾُٝع ٚتضنٝب

(28)

، ٚالميهٔ 

 ايؿصٌ بني ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٚسكٛم اإلْغإ

 اسرتاّ إىل ٜؿتكض فتُع يف ت١ُٝٓ تتشكل ؾًٔ

ستًُا  َصا١ْ عتهٕٛ بزٚصٖا اييت اإلْغإ سكٛم

ٚاٜطًا ميهٔ إٔ  ايعاي١ٝ، ايت١ُٜٛٓ املعزالت ظٌ يف

 ساي١ قٝاؼ ٖٓاى تطابل يف َؤؽضات ٜهٕٛ

َع تًو اييت تكٝػ  َا فتُع يف اإلْغإ سكٛم

ميهٔ ايكٍٛ  ؾٝ٘ ، يشيو ايبؾض١ٜ ايت١ُٝٓ ساي١

  سكٝك١ٝ ت١ُٜٛٓ َؾضٚعات إٔ املطٞ يف تٓؿٝش

ٜتطًب تؿعٌٝ سكٛم االْغإ ٚنؿايتٗا ، خاص١ 

 َا ٜتعًل َٓٗا باؿكٛم ايؿهض١ٜ ٚاييت تعطٞ

 ٚسكٛقًا مبا ٜؾعضٙ ٚؾهضًا ٚدٛرًا يإلْغإ االعتباص

ٚإبزاعات٘،  ٚأؾهاصٙ آصا٥٘ عٔ عبريايت ع٢ً بايكزص٠

 ايت١ُٝٓ َؾضٚعات يف سيو إٔ اإلْغإ ٖٛ احملٛص

ٚسضٜات٘ نٞ  ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ َغتٛعبًا ؿكٛق٘

 ت١ُٜٛٓ قارص ع٢ً املغا١ُٖ يف َؾضٚعات ٜهٕٛ

 رٕٚ ؼٍٛ اييت ايصعاب َٚٛاد١ٗ عُالق١

ايؾا١ًَ ايت١ُٝٓ َؾضٚعات اْطالم

(29)

. 

 املبشح ايجاْٞ

اؿكٛم ايؿهض١ٜ آيٝات إْؿاس 

 ٚايتشزٜات اييت ػابٗٗا

الٜهؿٞ تطُني اؿكٛم يف إطاص ْصٛص 

قا١ْْٝٛ ْعض١ٜ َامل تهٔ ٖٓاى آيٝات ُتبصض 

مبٛدبٗا ايٓٛص ٚتهؿٌ إسرتاَٗا،ٚصغِ إٔ ايكإْٛ 

ايزٚيٞ ؿكٛم االْغإ الٜعزّ ٚدٛر َجٌ تًو 

اآليٝات إال أْ٘ يٝػ مبٓذ٢ َٔ ايتشزٜات اييت 

ٛ َا عٓغًط ايط٤ٛ عًٝ٘ ضُٔ ػاب٘ تؿعًٝٗا ٖٚ

 َطًبني.

 املطًب االٍٚ

 آيٝات إْؿاس اؿكٛم ٚايضقاب١ عًٝٗا

إٔ ايبشح عٔ آيٝات إْؿاس سكٛم االْغإ عا١َ 

ٚايضقاب١ عًٝٗا ؼًٝٓا إبتزا٤ إىل ضُاْات تًو 

 ايكٛاعز مبذُٛع١ ميهٔ إٔ تتُجٌ اؿكٛم اييت

 أدٌ َٔ َضاعاتٗا ًٜظّ اييت ايكا١ْْٝٛ املبار٨ أٚ

هلا ٚتهٕٛ ٖشٙ  ايٛادب االسرتاّ نؿاي١

ايطُاْات عار٠ قا١ْْٝٛ ٚعٝاع١ٝ ٚرٚي١ٝ 

(30)

 ،

 ايكٛاعز إىل تٓصضف ايكا١ْْٝٛ ؾايطُاْات

 ايغًط١ هلا تغتذٝب ايزاخ١ًٝ اييت ايزعتٛص١ٜ

 ع٢ً ايغًطات ٚايضقاب١ بني َٔ قبٌٝ ايؿصٌ

 ٚغريٖا ، ايكطا٤ ايكٛاْني ٚاعتكالٍ رعتٛص١ٜ

 اؾٖٛض١ٜ باملبار٨ ايغٝاع١ٝ ايطُاْات ٚتتُجٌ

 ايؾعب صض٢ مبٛدبٗا يٌٓٝ تغع٢ ايغًط١ اييت

 ايكِٝ ايزميكضاط١ٝ ايعاّ ، ٚعٝار٠ َجٌ ايضأٟ

ٚغريٖا، إَا ايطُاْات ايزٚي١ٝ ؾتتُجٌ بايصهٛى 

ايزٚي١ٝ اييت متجًٗا ؽضع١ سكٛم االْغإ مبا 
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تتطُٓ٘ َٔ قٛاعز َعرتف بٗا َٔ قبٌ ناؾ١ 

 ٢ً ايهاؾ١ ، ؾتتهاٌَايزٍٚ مبا هعًٗا سذ١ ع

 َٔ ؽهٌ ضزأٟ َٓع١َٛ يتؾهٌ تًو ايطُاْات

االمضاف أؽهاٍ

(31)

، أَا آيٝات إْؿاس اؿكٛم 

 ٚايتشكل املتابع١ عٔ املغؤٚي١ ؾتتُجٌ  باالدٗظ٠

 ٚايزٚي١ٝ ايٛط١ٝٓ باملعاٜري إٔ ٖٓاى إيتظاّ َٔ

 بٗا ٜكصز االؾضار، أٚ سكٛم يصٕٛ ٚضعت اييت

 ع٢ً املتٛؾض٠ ٚاألدٗظ٠ اإلدضا٤ات فُٛع

 ؿُا١ٜ ايزاخًٞ ٚاألقًُٝٞ ٚايزٚيٞ املغت٣ٛ

األعاع١ٝ ، ؾع٢ً  ٚسضٜات٘ اإلْغإ سكٛم

 املغت٣ٛ ايزاخًٞ يًزٍٚ  لز إٔ ٖٓاى آيٝات

  يف اإلْغإ تتُجٌ سكٛم ؿُا١ٜ إدضا١ٝ٥ 

أْؾط١ كتًؿ١ ألدٗظ٠ كتًؿ١ ؽتًـ 

باختالف رعاتري ايزٍٚ اييت تكض بٛدٛرٖا 

:  َٚٔ ٖشٙ االدضا٤ات ، مل١ُٖٗشٙ ا ٚؽٛهلا

 اهل٦ٝات أٚ يًغًطات تكزّ اييت ايزٚص١ٜ ايتكاصٜض

، ٦ٖٝات إعتكباٍ ايبالغات  ٚاإلق١ًُٝٝ ايزٚي١ٝ

 ٚايؾهاٟٚ املتعًك١ باْتٗانات اؿكٛم، ٚاهل٦ٝات

،  اإلْغإ سكٛم ًَـ َٚضاقب١ ملتابع١ ٚايًذإ

أٚ  يتطٛصات إعتذاب١ ٚتًو اهلٝانٌ عار٠ تٓؾأ

 بايتظاَات أٚ إصتباطًا أٚ خاصد١ٝ راخ١ًٝضػٛط 

 1991 َبار٨ باصٜػ إٔ إعالٕ رٚي١ٝ، ؾُجال لز

 عٔ َغتك١ً ٦ٖٝات تأعٝػ إىل ايزٍٚ رعا قز

 اإلْغإ سكٛم ساي١ ٚصصز ملضاقب١ ايزٍٚ

 ٚاملار١ٜ ايكا١ْْٝٛ ايطُاْات نٌ َٔ ٚمتهٝٓٗا

 ع٢ً ايزٍٚ سح نُا أعُاهلا ملباؽض٠ ايالط١َ

 ْؾاطاتٗا ٚكتًـ تكاصٜضٖا َع إهابٝا ايتؿاعٌ

ٚتعظٜظٖا اإلْغإ سكٛم محا١ٜ إىل اهلارؾ١

(32)

، 

 ايضمس١ٝ املؤعغات ٖٚٓاى َغُٝات ملجٌ ٖشٙ

 االعتؾاص١ٜ ايًذ١ٓ ؿُا١ٜ سكٛم اإلْغإ َٓٗا :

 ؿكٛم ايٛطين اإلْغإ، ٚاملضصز سكٛم ملضاقب١

 اإلْغإ ٚغريٖا ، نشيو تعترب ايع١ًُٝ

ميهٔ تٛظٝؿٗا  صمس١ٝ إدضا١ٝ٥ ١آيٝ ايتع١ًُٝٝ

 عكٛم االْغإ يبٓا٤ ٚايتجكٝـ يًٓؾضٚايتعًِٝ

 سٍٛ تًو اؿكٛم َتها١ًَ ٚثكاؾ١ َؾرتى ٚعٞ

ٚآيٝات إْؿاسٖا، يشيو لز إٔ ٖٓاى َٓاؽزات قز 

 ٚاملؤمتضات ايعزٜز َٔ املٛاثٝل صزصت ضُٔ

 إلعتُار َار٠ تزعٛ ايزٍٚ اإلْغإ ؿكٛم ايعامل١ٝ

 األنارميٞ ضُٔ َٓاٖر ايتعًِٝ اإلْغإ سكٛم

ايتع١ًُٝٝ،َٚٓٗا إٔ  املؤعغات كتًـ يف

 قضاصا أؽشت قز املتشز٠ يألَِ ايعا١َ اؾُع١ٝ

 َٔ يعكز ناٌَ ميتز اإلْغإ سكٛم بتعًِٝ

1994 يعاّ 49/184ايكضاص مبٛدب 2004 يػا١ٜ 1995

(33)

 

، ٚصغِ أ١ُٖٝ اإلدضا٤ات ٚاآليٝات اييت سنضت 

 آْؿا إال أْٗا تبك٢ غري ساط١َ بزٕٚ ٚدٛر ايضقاب١

 ع٢ً إسرتاّ سكٛم االْغإ راخٌ ايزٍٚ مبدتًـ

ٚست٢  ٚاإلراص١ٜ ايكطا١ٝ٥ ٚايغٝاع١ٝ أْٛاعٗا

ايؾعب١ٝ ، إضاؾ١ اىل االدضا٤ات اييت تتصـ بعزّ 

 ملزْٞ،ا اجملتُع ايضمس١ٝ اييت متاصعٗا َٓعُات

اإلْغإ،  سكٛم عٔ ٚمجعٝات ايزؾاع ٚؾإ

 املعاصض١.. أسظاب ايغٝاع١ٝ خصٛصا ٚاألسظاب

ٚغريٖا، ٚمٔ ْعتكز إٔ ايكطا٤ ميجٌ ايطضٜل 

 األدز٣ ٚايطُا١ْ األَجٌ يٓذاح اآليٝات املتاس١ .

أَا عٔ اآليٝات ايزٚي١ٝ إلْؿاس سكٛم االْغإ 

يٝات ؾكز عضف ايٛاقع ايزٚيٞ آ ٚايضقاب١ عًٝٗا،

كتًؿ١ تٓزصز ضُٔ تصٓٝـ ٜكغُٗا إىل آيٝات 

ايتعاقز١ٜ  ٚتعين تعاقز١ٜ، ٚاخض٣ غري تعاقز١ٜ

 َٓٗا تًو املٓبجك١ َٔ االتؿاقٝات ايزٚي١ٝ ملتابع١

اييت تكضٖا تًو  االْغإ سكٛم ساي١

االتؿاقٝات

(34)

، عًًُا إٔ أعًٛب ايعٌُ يف تًو 

ايًذإ َتؾاب٘ ْٛع َا ؾٗٛ ٜصطبؼ بطابع 

تٛؾٝكٞ ؼكٝكٞ ٜٚعتُز ع٢ً تًكٞ ايتكاصٜض 

ايزٚص١ٜ َٔ ايزٍٚ االطضاف يف االتؿاقٝات املع١ٝٓ 

تبني االدضا٤ات ٚايتزابري اييت إؽشتٗا  يًٛؾا٤ 

بايتظاَاتٗا مبٛدبٗا ، ٖٚٓا تهٕٛ ايزٍٚ سضٜص١ 

كاصٜض نٌ َا ٜؤٜز ايٛؾا٤ تطُني تًو ايت
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بااليتظاَات ٚإٔ ٜهٕٛ ايتكضٜض مبا ٜعٗضٖا 

نشيو خاص١ ، ٚدزٜض بايشنض إٔ نٌ ؾ١ٓ 

َٔ ايًذإ االتؿاق١ٝ تكّٛ بإعزار تكضٜض عٟٓٛ 

واٍ يًذُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتشز٠ ٜبني ٚاقع 

اؿكٛم اييت تع٢ٓ بٗا َٚز٣ ايتظاّ ايزٍٚ 

االطضاف بإْؿاسٖا

(35)

عض َٔ تًو ، ٖٚٓاى ايب

ايًذإ تتُتع بصالس١ٝ تًكٞ بالغات ٚؽها٣ٚ 

َٔ أؾضار أٚ مجاعات ٜزعٕٛ مبٛدبٗا أِْٗ 

ضشاٜا خضم رٚي١ إليتظاَاتٗا مبكتط٢ 

االتؿاق١ٝ اييت ؽهًت تًو ايًذإ يف إطاصٖا

(36)

 ،

يهٔ يٝػ باعتطاع١ ٖشٙ ايًذإ إٔ تتًك٢ ع٣ٛ 

ايؾها٣ٚ ٚايبالغات املتعًك١ بايزٍٚ اييت قبًت 

االختصاص يتًو ايًذإ،إَا ؾُٝا ٜتعًل ٖشا 

بايبت يف ايتبًٝؼ أٚ ايؾه٣ٛ عٓز قبٛي٘ َٔ 

ايًذ١ٓ ؾًٗا إٔ تكضص إبتزا٤ إؽاس تزابري َؤقت١ 

بػ١ٝ اؿًٝٛي١ رٕٚ ٚقٛع ضضص الميهٔ دربٙ 

ع٢ً ايطش١ٝ َجٌ طًب ايرتٜح يف تٓؿٝش سهِ 

باالعزاّ صٜجُا ٜتِ ايتزقٝل يف ايبالؽ، ٚيًذ١ٓ 

يف ايؾهاٟٚ ٚايبالغات ٚبٝإ ؾُٝا أسا  ابزا٤ صأٜٗا

نإ ٖٓاى إْتٗاى َٔ عزَ٘، ٚقز تطًب َٔ 

ايزٚي١ املع١ٝٓ إطاي١ ايطضص ٚإطاي١ أعباب 

االْتٗاى، ٚمتاصؼ ايًذ١ٓ إدضا٤تٗا بؾهٌ َؾاب٘ 

يإلدضا٤ات ايكطا١ٝ٥ رٕٚ إٔ تهٕٛ هلا عًط١ 

اصزاص أسهاّ ًَظ١َ َٚع سيو ؾإٔ تٛصٝاتٗا 

رتاّ َٔ ايزٍٚ املع١ٝٓتهٕٛ قٌ َضاعا٠ ٚإس

(37)

 .

أَا اآليٝات غري ايتعاقز١ٜ إلْؿاس سكٛم االْغإ 

ؾٓشنض َٓٗا ؾ١ٓ سكٛم االْغإ اييت أْؾأت 

َٚكضٖا يف دٓٝـ ٚناْت تعترب آي١ٝ  1946عاّ 

صقاب١ ع٢ً تٓؿٝش ٚإسرتاّ سكٛم االْغإ بأعِ 

األَِ املتشز٠ 

(38)

 ايض٥ٝغٞ ، ؾكز ناْت اؾٗاط

 يٓشٛ املتشز٠ األَِ يف إاإلْغ عكٛم املعين

 عاُٖت خالهلا يف إصعا٤ عٛابل عاًَا عتني

 فًػ يف َٓٗا بايهجري َعُٛاًل الطاٍ ٚمماصعات

ايشٟ سٌ قًٗا بعز إيػا٥ٗا،  اإلْغإ سكٛم

قبٌ  اإلْغإ سكٛم بًذ١ٓ ٚناْت تضتبط 

 إىل تبعٝتٗا اْتكًت ؾضع١ٝ أدٗظ٠ إيػا٥ٗا ثالث١

ايؿضع١ٝ  )ايًذ١ٓاإلْغإ ٖٞ  سكٛم فًػ

 أصبح "اييت يتعظٜظ ٚمحا١ٜ سكٛم االْغإ 

 اإلْغإ"، ؿكٛم االعتؾاص١ٜ ايًذ١ٓ امسٗا

اـاص١( ،  ٚاإلدضا٤ات ايعٌُ، ٚفُٛعات

ٚتؾضف ايًذ١ٓ ايؿضع١ٝ ع٢ً فُٛعات 

عز٠

(39)

 ، َٓٗا فُٛع١ املضاعالت اييت مت إْؾا٥ٗا

 1503 صقِ ٚاالدتُاع٢ االقتصار٣ اجملًػ بكضاص

 بٓعض يُتهًـ 1970 ايغابع ٚايعؾضٕٚ َٔ أٜاص يف

سهَٛاتِٗ ضز األؾضار َٔ املكز١َ ايؾها٣ٚ

(40)

 ،

 فُٛعات ؾٗٞ أَا املكصٛر مبذُٛعات ايعٌُ

 َٛضٛع يف يًٓعض َؤقت١ ٜتِ إْؾا٥ٗا بصٛص٠

 سكٛم َغا٥ٌ َٔ َغتذز٠ َغأي١ أٚ َعني

 َهاؾش١ سٍٛ رٜضبإ عٌُ َجٌ بضْاَر اإلْغإ،

 إعالٕ ٚفُٛع١ عٌُ صٝاغ١ ايعٓصض١ٜ،

ايت١ُٝٓ  يف األصًٝني ٚاؿل ايغهإ سكٛم

ٚغريٖا ، ٚغصٛص اإلدضات اـاص١ ؾٗٞ اييت 

ٜٓصضف َزيٛهلا يعزر َٔ اآليٝات غري ايتعاقز١ٜ 

اإلْغإ ٚاجملًػ  سكٛم ؾ١ٓ أْؾأتٗا

 ٜتٛالٖا خربا٤ َعٕٝٓٛ ٚاالدتُاعٞ االقتصارٟ

 )املكضصٕٚ:إىل ٚتٓكغِ ايؾدص١ٝ بصؿاتِٗ

 َٔ َعني َٛضٛع مبتابع١ املعٕٓٝٛ اـاصٕٛ

 املعٕٓٝٛ اإلْغإ، املكضصٕٚ سكٛم َٛضٛعات

 ، َجٌ (َع١ٓٝ رٚي١ ؾ٢ اإلْغإ سكٛم بأٚضاع

 ٚاملكضص ايتعًِٝ، يف باؿل املعين اـاص املكضص

 املكضص ٚنشيو ايجكاؾ١ٝ، باؿكٛم املعين اـاص

 ايضأٟ يف اؿل ٚمحا١ٜ بتعظٜظ املعين اـاص

ٚايتعبري، َٚٔ اآليٝات ايزٚي١ٝ َضنظ سكٛم 

االْغإ ايتابع يالَا١ْ ايعا١َ يألَِ املتشز٠ 

َٚكضٙ دٓٝـ ٜؾضف عًٝ٘ أَني عاّ َغاعز 

ؿكٛم االْغإ أصبح ًٜكب َٓش ايعاّ 
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املؿٛض ايغاَٞ ؿكٛم االْغا1993ٕ

(41)

 ، ٚال

 اإلْغإ سكٛم اآليٝات ايزٚي١ٝ إلْؿاس تكتصض

لز  ٚإمنا اؿه١َٝٛ، زٚي١ٝاي ع٢ً األدٗظ٠

 اؿه١َٝٛ غري ايزٚي١ٝ املٓعُات َٔ ايعزٜز

 ع٢ً َٓٗا ْشنض ايكطاٜا، بٗشٙ املٗت١ُ

َٚكضٖا   ايزٚي١ٝ ايعؿٛ َٓع١ُ اـصٛص

 َٔ ايعزٜز يف ؾضٚع ٚهلا يف يٓزٕ، ايض٥ٝغٞ

 ايتكضٜض َٓٗا َطبٛعات عز٠ ٚتٓؾض ايزٍٚ،

 يف اإلْغإ سكٛم أٚضاع ٜضصز ايشٟ ايغٟٓٛ

 أما٤ايعامل كتًـ

(42)

، تبك٢ اآلي١ٝ اييت ْضاٖا 

تتُتع بأ١ُٖٝ َتُٝظ٠ تًو اييت تتُجٌ بايكطا٤ 

ايزٚيٞ ايشٟ ْعٍٛ عًٝ٘ أ١ُٖٝ نبري٠ يكُع 

إْتٗانات سكٛم االْغإ خاص١ ٚأْ٘ ميهٔ 

ايكٍٛ بإٔ ٖشٙ اآلي١ٝ تتُٝظ بهْٛٗا سات طابع 

دظا٥ٞ غالف اآليٝات االخض٣ اييت التٓطٟٛ 

 ا٤ . ع٢ً اؾظ

 املطًب ايجاْٞ

ايتشزٜات اجملاب١ٗ إلْؿاس اؿكٛم 

 ع٢ً صعٝز ايٛاقع

صغِ تعزر سكٛم االْغإ ٚتعزر اتؿاقٝات 

محاٜتٗا ٚتٓٛع اآليٝات ايزٚي١ٝ إلْؿاسٖا، إال إٔ 

إْؿاسٖا ٚاقعًٝا يٝػ مبٓذ٢ َٔ ؼزٜات فاب١ٗ 

ميهٔ إٔ تهٕٛ ؼزٜات َتعًك١ بايٓصٛص 

ايكا١ْْٝٛ ٚاآليٝات املٛضٛع١ إلْؿاسٖا ، أٚ إٔ 

تهٕٛ ؼزٜات َتص١ً باملداطبني بتًو 

زِٖ مبطُْٛٗا ، ؾبايٓغب١ ايٓصٛص ٚعزّ تكٝ

يًٓٛع االٍٚ َٔ ايتشزٜات ْشنض َٓٗا امله١ٓ اييت 

متٓشٗا ْصٛص محا١ٜ اؿكٛم يًغًطات 

ايعا١َ يف ايزٍٚ يتكٝٝزٖا بٓا٤ ع٢ً َربصات 

 إليؿاظ ٖشٙ ايٓصٛص َع١ٓٝ َع إعتدزاّ

َٚصطًشات عا١َ يتشزٜز تًو املربصات هعًٗا 

ط١ تتٝح عً ٚٚاعع١ كتًؿ١ يتؿغريات قاب١ً

تكزٜض١ٜ يف سيو مبا ٜزع اجملاٍ صسبًا إلستُاٍ 

االمضاف بايغًط١ أٚ ايتعغـ ؾٝٗا، ؾُجال ٚصغِ 

 َا يف االْغإ سل ٜعترب ايزٚيٞ إٔ ايكإْٛ

 مبا َطًك١ تهٕٛ تهار اييت اؿكٛم َٔ ٜعتكز

 ٜطؿٞ ٚمبا ايتكٝٝز أٚ يًتذظ١٥ قابٌ غري هعً٘

 سات٘ يف االْغإ قزع١ٝ َٔ ٜغتُزٖا قزاع١ عًٝ٘

 ٖشا اؿل عٓزَا هٝظ تكٝٝز أْ٘ إال ٚٚدزاْ٘،

 عكٛم أٚ ايعاّ بايٓعاّ إخالٍ ٖٓاى ٜهٕٛ

 َٔ ايجايج١ ايؿكض٠ ب٘ قطت َا ٚؾل االخضٜٔ

ايعٗزاـاص باؿكٛم املز١ْٝ  َٔ( 18) املار٠

ٚايغٝاع١ٝ رٕٚ ؼزٜز رقٝل يًطضٚص٠ اييت تربص 

سيو

(43)

الٜتعًل  ايٓص إٔ ٖشا ، ٚصغِ قٓاعتٓا

 ايزٜٔ عض١ٜ املتُجٌ اؿل أصٌ َباَها١ْٝ تكٝٝز

 مبغأي١ ؾكط ٜتصٌ ايتكٝٝز إٔ بٌ املعتكز أٚ

 ، أٚايتبؾري ب٘ إيٝ٘ ٚايزع٠ٛ ٚإظٗاصٙ ب٘ اؾٗض

 تًو ٖٞ ايتكٝٝز تكبٌ ال اييت اؿض١ٜ إٔ مبع٢ٓ

 سٝح أَا املعتكز أٚ ايزٜٔ إعتٓام عل املتص١ً

 تًو طكٛؼ مماصع١ أٚ ايتبؾري أٚ اؾٗض ٜهٕٛ

 مبٓع١َٛ ضضصا ٜغبب مما املعتكز أٚ ايزٜا١ْ

 َٓاص ؾال ايعاّ ايٓعاّ أٚ اجملتُعٞ ايغًِ

ايالطّ، إال إٔ سيو  بايكزص ايتكٝٝز َٔ س٦ٓٝش

الٜٓٗٞ إستُاٍ ايتٛعع بايتكٝٝز رٕٚ َربص ٖٚٛ 

َا ٜغتٛدب إرصاز تؿغري يًٓص ٚؾل طضم 

ايتؿغري اييت ٜكضٖا ايكإْٛ ايزٚيٞ مبا هعً٘ 

٢ ايهاؾ١ ، ٚاملجاٍ اآلخض ع٢ً إَها١ْٝ  سذ١ عً

ؾضغِ إٔ املٓطل ايتكٝٝز ٖٛ املتعًل عض١ٜ ايضأٟ 

ٜزعٛ يكبٍٛ ؾهض٠ إٔ اؿل يف سض١ٜ ايضأٟ 

ٚايتعبري عٓ٘ بأعتباصٙ سل ٚدزاْٞ ساتٞ يهٌ 

أْغإ ٜعترب َٔ اؿكٛم املطًك١ مبا هعً٘ 

الىطع يًكٝٛر ٖٚٛ َا أنزٙ ايتعًٝل ايعاّ 

( يف ايزٚص٠ 10ْغإ املضقِ )يًذ١ٓ سكٛم اال

( َٔ 19سٍٛ املار٠ ) 1983ايتاعع١ عؾض يغ١ٓ 

ايعٗز عٓزَا بني إٔ سض١ٜ ايضأٟ مبٛدب ايعٗز 

هب إٔ التهٕٛ قاًل ألٟ إعتجٓا٤

(44)

، إال  أْٓا 
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لز إٔ أغًب ايصهٛى ايزٚي١ٝ اييت نؿًت ٖشا 

تكٝٝزٙ بؾضٚط َع١ٓٝ نُا  اؿل تبٝح إعتجٓا٤ً

( َٔ 19ٖٛ اؿاٍ يف ايؿكض٠ ايجايج١ َٔ املار٠ )

ايعٗز ايزٚيٞ اـاص باؿكٛم املز١ْٝ 

 مماصع١ ٚايغٝاع١ٝ اييت ْصت ع٢ً )تغتتبع

 ٖشٙ َٔ 2 ايؿكض٠ يف عًٝٗا املٓصٛص اؿكٛم

 سيو ٚع٢ً خاص١ َٚغؤٚيٝات ٚادبات املار٠

 إٔ ؽضٜط١ ٚيهٔ ايكٝٛر يبعض إخطاعٗا هٛط

: ضضٚص١ٜ تهٕٛ ٚإٔ ايكإْٛ بٓص قزر٠ تهٕٛ

 مسعتِٗ ، "ب" أٚ اآلخضٜٔ سكٛم السرتاّ "أ"

 ايصش١ أٚ ايعاّ ايٓعاّ أٚ ايكَٛٞ األَٔ ؿُا١ٜ

ايعا١َ ( اآلراب أٚ ايعا١َ

(45)

، ٚيهٔ ايػُٛض 

املتصٌ بٗشا ايٓص ٜتعًل باملكصٛر بؾضط 

ؼزٜزٖا بٓص ايكإْٛ ٚنشيو ايتشزٜز ملع٢ٓ 

ايكٝٛر ايطضٚص١ٜ، مما ٜبكٝٗا عضض١ يًتأٌٜٚ مبا 

ٜٛعع يف تًو ايكٝٛر ٜٚؿتح ايباب أَاّ إستُاٍ 

إعا٠٤ اعتعُاٍ ايغًط١ ايتكزٜض١ٜ املُٓٛس١ 

يًغًطات ايعا١َ يف ٖشا اجملاٍ 

(46)

ٔ ْعتكز ، ٚم

أْ٘ ٚقٝاعًا ع٢ً َا أؾضطٙ ايٛاقع املعاصض ؾإٕ 

َغأي١ تكٝٝز سض١ٜ ايضأٟ ٚايتعبري عٓ٘ عٓزَا 

تكتطٞ ضضٚصات احملاؾع١ ع٢ً ايغًِ 

االدتُاعٞ ٚٚقا١ٜ اجملتُع َٔ خطاب ايتطضف 

املجري يًؿنت تهٕٛ قط١ٝ إيظا١َٝ ٚيهٔ هب إٔ 

تهٕٛ خاضع١ يضقاب١ ايكطا٤ ٚبايكزص ايالطّ 

، نشيو مث١ يشٟ ؾضضت إلدً٘يًػضض ا

 بطبٝع١ تتعًل باملٛضٛع عا١َ ؼٝط إؽهاي١ٝ

 َبزأ ع٢ً ايكا٥ِ ايزٚيٞ ايكاْْٛٞ ايٓعاّ

ايضضا١ٝ٥  ٚاملعا١ًَ باملجٌ، َع قزٚر١ٜ ايزٚص 

املٛنٍٛ آليٝات ايضقاب١ ٚاالؽضاف ع٢ً إْؿاس 

 اؿكٛم ٚاملتُجٌ يف ضعـ تًو اآليٝات ٚإْعزاّ

ٚدٛر عًط١ رٚي١ٝ عًٝا ؿُا١ٜ تًو اؿكٛم، 

ؾهُا َض َعٓا ؾإٔ َٔ اآليٝات إلْؿاس قٛاعز 

اؿُا١ٜ ؿكٛم االْغإ ٖٞ ايؾها٣ٚ ٚايبالغات 

اييت تكزّ يًذإ املٓبجك١ عٔ إتؿاقٝات٘ ٚيهٔ 

سيو َضٖٕٛ بكبٍٛ ايزٍٚ االطضاف يف ٖشٙ 

االتؿاقٝات بتُتع تًو ايًذإ بٗشا األختصاص، 

اٍ ٜٓطبل ع٢ً ْعاّ ايتكاصٜض اييت تكزّ ٖٚشا اؿ

يًذإ سكٛم االْغإ ؾٗٛ اآلخض َتعًل أٜطًا 

بإصار٠ ايزٍٚ اييت عار٠ َا تهٕٛ سضٜص١ ع٢ً 

تطُني تكاصٜضٖا َا ٜعٗضٖا مبعٗض املًتظّ 

مبعاٜري سكٛم االْغإ إضاؾ١ إىل إٔ 

ايصالسٝات اييت متًهٗا ؾإ سكٛم االْغإ إطا٤ 

ايطعـ سٝح المتًو تًو ايتكاصٜض تتغِ ب

إصزاص قضاصات ًَظ١َ إطا٤ٖا

(47)

،ٖٚشا ٜٓغشب 

نشيو ع٢ً اآليٝات اييت ٚضعتٗا األَِ املتشز٠ 

 سكٛم اإلْغإ فًػ يف ٖشا ايصزر ٚأُٖٗا

ايشٟ سٌ قٌ ؾ١ٓ سكٛم االْغإ ، ؾٗٛ ٚع٢ً 

ع٢ً  ايضغِ َٔ أْ٘ ميًو عز٠ صالسٝات  يًضقاب١

ٗا ايكٝاّ َٚٓ اإلْغإ ؿكٛم ايزٍٚ َز٣ إسرتاّ

 سكٛم إلٚضاع ايؾا١ًَ ايزٚص١ٜ باملضادع١

 ايزٚصٟ ايزٍٚ )االعتعضاض  عا٥ض يف اإلْغإ

إْٗا آي١ٝ غري قارص٠  (، ٚاييت ثبت UPR  ايؾاٌَ

ايعامل مبا  يف اإلْغإ سكٛم أٚضاع ع٢ً تػٝري

بٌ إٔ ٖٓاى تصاعز يف  ٜطُٔ عزّ إْتٗانٗا،

 ٚضع َٔ تتُهٔ رٕٚ إٔ ٚتري٠ تًو اإلْتٗانات

سز هلا، ٖٚشٙ اؿاٍ تٓطبل اٜطًاع٢ً أعًٛب 

املكضصٕٚ اـٛاص ٚؾضم ايعٌُ املتدصص١ 

نآيٝات ٜعٌُ بٛاعطتٗا فًػ سكٛم االْغإ 

ؾٗٞ تعاْٞ َٔ َٛاطٔ ضعـ ػعًٗا قاصض٠ عٔ 

إرا٤ رٚصٖا مبجاي١ٝ

(48)

 ، ٚبطبٝع١ اؿاٍ ؾإٕ

 بايٓعض ؽتص رٚي١ٝ عًٝا عًط١ قٝاّ إَها١ْٝ

تبك٢ غريممه١ٓ  ْغإاال سكٛم إْتٗانات يف

 ٜكزح مما ٚإعتباصٙ يشيو ايزٍٚ َٓانؿ١ بغبب

عٝارتٗا يف

(49)

، َٚٔ األَٛص اييت تؾهٌ ؼزًٜا آخض 

مما ٜتصٌ بٓصٛص محا١ٜ اؿكٛم نُا ٚصرت 
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 َع تًو االتؿاقٝات اْغذاّ يف اتؿاقٝاتٗا عزّ

 أسهاّ ايكإْٛ د١ٗ َٚع َٔ ايبعض بعطٗا

 يكٝاّ تٓاطعأخض٣ ٖٚٛ َا ٜؤرٟ  د١ٗ َٔ ايزٚيٞ

مباالٜزع  بٗا بٝٓٗا ٚإصباى يف إسٖإ املداطبني

مبكزٚصِٖ االستذاز بإٔ ٖٓاى إْتٗاى أٚ عزّ 

ٚؾا٤ بأٟ َٔ تًو اؿكٛم أٚ اإلرعا٤ إٔ رٚي١ َا 

مل تتصضف عغٔ ١ْٝ يؿو األؽتباى ٚسٌ 

 ؾع٢ً ايتٓاطع بني ايٓصٛص مبا الٜصارص اؿكٛم،

 ايزٚيٞ ٗزايع ( 19َٔاملجاٍ ؾإٔ املار٠ ) عبٌٝ

 تبٝح سض١ٜ ٚايغٝاع١ٝ املز١ْٝ باؿكٛم اـاص

 تكٝٝز سات٘ يف ايٛقت يًزٍٚ ػٝظ ٚيهٓٗا ايتعبري

 يألَٔ ايكَٛٞ أٚ األراب محا١ٜ اؿض١ٜ ٖشٙ

 أٟ ايعٗز إٔ ٜتطُٔ ايعاّ رٕٚ أٚ ايٓعاّ ايعا١َ

 نجري٠ رٍٚ هلشٙ املصطًشات يتكّٛ تعضٜـ

 َتشصع١ اؿه١َٛ اْتكزٚا أؽداص مبالسك١

 َزْٞ إىل عصٝإ ٜؤرٟ االْتكار ٖشا بإٔ

 ع٢ً أٚ اسرتاّ يًغًط١ عزّ ع٢ً ٜٚٓطٟٛ

ايعا١َ يألخالم إْتٗاى

(50)

، ٚإٔ َاٚصر آْؿًا ٜتصٌ 

عكٝك١ متجٌ ٖٞ االخض٣ ؼزًٜا هاب٘ إْؿاس 

ْصٛص محا١ٜ سكٛم االْغإ ٖٞ إٔ رالي١ 

االسهاّ ايٛاصر٠ مبٛدبٗا تعترب رالي١ ض١ٝٓ مبا 

ؿارٖا إٔ االسهاّ اييت تتطُٓٗا ٜؿطٞ ؿكٝك١ َ

تًو االتؿاقٝات يٝغت اسهاًَا قطع١ٝ َع َا 

ٜرتتب ع٢ً سيو َٔ ْتا٥ر ٜعترب َا ٚصر آْؿا دظ٤ 

َٚا ٜعُل ٖشٙ االؽهاي١ٝ إٔ أغًب اؿكٛم ، َٓٗا

احمل١ُٝ يٝغت َطًك١ ٚإمنا هٛط تكٝٝزٖا يف 

ساالت تربصٖا ايطضٚص٠، ٖٚٛ هعٌ َٔ ايصعٛب١ 

اخًٞ إٔ ٜكطٞ َجال بٛدٛر ع٢ً ايكطا٤ ايز

إْتٗاى ؿل اإلْغإ بايتعبري عٔ ايضأٟ عٓزَا 

تزؾع ايغًط١ بإٔ ٖٓاى َصاحل س١ٜٛٝ تٛدب 

تكٝٝزٙ، مما ٜؤرٟ ست٢ يطعـ ايطُا١ْ 

ايكطا١ٝ٥ إلْؿاس اؿكٛم

(51)

. إَا بايٓغب١ 

يًتشزٜات املتعًك١ باملداطبني بٓصٛص اؿُا١ٜ 

ايشٖٔ ؿكٛم االْغإ ؾٗٞ ٚع٢ً ايضغِ َٔ إٔ 

ٜٓصضف ي١ًًٖٛ االٚىل ٚؾل َاٖٛ ؽا٥ع َٔ 

تؿهري إٔ قٛاعز اؿُا١ٜ ؽاطب ايزٍٚ 

باعتباصٖا ٖٞ املت١ُٗ باْتٗاى تًو اؿكٛم ٖٚٞ 

املغؤٚي١ عٔ ضُاْٗا مبا ٜطع االؾضار مبٛضع 

املتًكٞ يًشكٛم رٕٚ إٔ ٜكع عًِٝٗ إيتظاّ ، غري 

إٔ املٓطل ٜؿٝز بػري سيو ألٕ ايؿضر َتًكٞ 

كاطب أٜطًا مبٛدب قٛاعز محاٜتٗا، يًشكٛم ٚ

يشا لز إٔ األعالٕ ايعاملٞ ؿكٛم األْغإ ٜٓص 

( َٓ٘ ع٢ً ٚادبات ايؿضر ػاٙ اجملتع ، 29يف املار٠ )

ٚنشيو َا دا٤ يف رٜباد١ ايعٗزٜٔ يف ايؿكض٠ 

اـاَغ١ َُٓٗا ٜؾري إىل ٚادب ٜكع ع٢ً عاتل 

األؾضار يتعظٜظ إسرتاّ سكٛم االْغإ 

باجملتُع

(52)

، ٚميهٔ َٔ خالٍ ٖشٙ ايٓصٛص 

إعتٓباط أِٖ ايٛادبات اييت تكع ع٢ً عاتل ايؿضر 

يطُإ ْؿاس سكٛم اإلْغإ يف اجملتُع ٚإمجاهلا 

يف : اسرتاّ سٝا٠ اآلخضٜٔ ٚعالَتِٗ ٚنضاَتِٗ 

، االَتٓاع عٔ ايزع٠ٛ إىل َاٜجري ؾنت ر١ٜٝٓ أٚ 

طا٥ؿ١ٝ اٚعٓصض١ٜ ، إسرتاّ ايكإْٛ ، ٚادب 

ٛم االْغإ ايزؾاع عٔ سك

(53)

. إٕ إيتظاّ ٖشٙ 

ايٛادبات تتٛا٥ِ َع َاٖزؾت ي٘ ٖشٙ ايزصاع١ َٔ 

بٝإ يًشكٛم ايؿهض١ٜ ٚأثضٖا، سيو إٔ ٚادب 

إسرتاّ عال١َ ٚنضا١َ االخضٜٔ ٚأَِٓٗ 

ٜغتزعٞ إسرتاّ َعتكزاتِٗ ٚآصا٥ِٗ ٚسكِٗ 

بايتعًِ ، نشيو ؾإٔ إسرتاّ اؿكٛم ايؿهض١ٜ 

عٔ ايزع٠ٛ إىل  يالْغإ تضتبط بٛادب اآلَتٓاع

ايؿت١ٓ ٚايؿضق١ أٟ نإ احملضى هلا ٖٚٛ َا 

ٜٛدب ْبش اـطاب املتطضف ٚايػًٛ ؾٝ٘ ، ٚؽٝٛع 

ثكاؾ١ إسرتاّ ايكإْٛ ٚإٔ تهٕٛ ي٘ ن١ًُ 

ايؿصٌ ٚمبا ٜٛصٌ جملتُع ٜغٛرٙ ايغالّ 

ٜٚتطًع إىل ايت١ُٝٓ، ٖٚٓا ْت٢ُٓ إٔ تتٛىل 

ايتؾضٜعات ايزاخ١ًٝ مبا ؾٝٗا ايعكاب١ٝ إٜضار 

يٓصٛص اييت تهؿٌ تكٝز األؾضار بٛادباتتِٗ ا
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يهؿاي١ ْؿاس سكٛم االْغإ ٚقُع أٟ إْتٗاى 

 يتًو ايٛادبات.

 اـامت١

 سكٛم يكز تٓاٍٚ ٖشا ايبشح بٝإ ملطُٕٛ

 َٚا ىًؿ٘ إسرتاَٗا َٔ أثض يف اإلْغإ ايؿهض١ٜ

 ٚمت ايتٛصٌ غتاَ٘ ٚايت١ُٝٓ، ايغًِ ؼكٝل

 مت اييت رايٓتا٥ ؾُٔ ٚتٛصٝات، ْتا٥ر ؾ١ًُ

 ٜتعًل ايؿهض١ٜ اؿكٛم َطُٕٛ إٔ هلا ايتٛصٌ

 يف تتُشٛص ٚاييت يألْغإ ايٛدزا١ْٝ بايكطاٜا

 ٚتعًُٝ٘، ٚصأٜ٘ َعتكزٙ يف االْغإ سل َغأي١

 عامل١ٝ قٛاعز تطع بهْٛ٘ ؽضٜع١ اإلعالّ ٚإٔ

 اؿل َٔ إبتزا٤ اؿكٛم بتًو ُٜكض ايتطبٝل عا١َ

 إىل سض١ٜٚاؿل يف ايتعًِٝ  يف سض١ٜ املعتكز

 ع٢ً اؿضص ٚاجملاٖض٠ ب٘ ؽضٜط١ ايضأٟ

 َٔ َا نٌ نتُإ ٚٚدٛب ايػًٛ ٚعزّ اإلعتزاٍ

 ايكإْٛ ؾإٔ ايؿت١ٓ، نشيو إىل ٜؤرٟ إٔ ؽأْ٘

 يف عًٝٗا ٜٚٓص بتًو اؿكٛم ٜكض ايزٚيٞ

 ايعاملٞ االعالٕ أبضطٖا َتٓٛع١ رٚي١ٝ صهٛى

 ٚايعٗزٜٔ ايزٚيٝني يًشكٛم االْغإ ؿكٛم

ٚغريٖا ايعزٜز َٔ األتؿاقٝات 1966يعاّ 

 تؤنز ٚاالعالْات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اييت

 ايٓؿٛؼ يف اؿكٛم ٖشٙ ػشص إٔ مجٝعٗا

 ايؿضرٟ ٚايغًٛى املُاصع١ يف ٚتهضٜغٗا

 راخٌ ايعا١َ ايغًطات صعٝز ٚع٢ً ٚاؾُعٞ

 ٚايتعاٜؿ ايتغاَح صٚح نؿاي١ ؽأْ٘ َٔ ايزٍٚ

 إىل ايزصاع١ ٚتٛصًت اآلخض، ٚقبٍٛ ٚاإلعتزاٍ

 ٚضُإ ايغالّ أثض يف ؼكٝل اؿكٛم يتًو إٔ

 إٔ هلا أصٜز إسا املغتزا١َ ايت١ُٝٓ إٔ سٝح ايت١ُٝٓ

 ٚأعاؼ ٚاالعتكضاص ايغالّ إىل ؼتاز ترتعخ

 بني صبط ٖٓاى ٚإٔ اإلْغإ، سكٛم تٛؾضٙ قٟٛ

 ايت١ُٝٓ ٚبني االْغإ سكٛم إْتٗانات قُع

 آيٝات ٖٓاى إىل إٔ ايزصاع١ االْغا١ْٝ، ٚتٛصًت

 تٓزصز ايؿهض١ٜ اإلْغإ سكٛم إلْؿاس َتٓٛع١

 تعاقز١ٜ آيٝات إىل ٜكغُٗا تصٓٝـ ضُٔ

 يٝػ إْؿاسٖا غري إٔ ، تعاقز١ٜ غري ٚاخض٣

 تهٕٛ إٔ ميهٔ فاب١ٗ ؼزٜات َٔ مبٓذ٢

 ٚاآليٝات ايكا١ْْٝٛ بايٓصٛص َتعًك١ ؼزٜات

 َتص١ً ؼزٜات إلْؿاسٖا، ٚقز تهٕٛ املٛضٛع١

 تكٝزِٖ ٚعزّ ايٓصٛص بتًو باملداطبني

: َٓٗا يتٛصٝات ايزصاع١ تٛصًت ثِ مبطُْٛٗا،

 ٚايٛط١ٝٓ ايزٚي١ٝ تتٛىل ايتؾضٜعات إٔ ضضٚص٠

 اإلْغإ سكٛم ايٓص ع٢ً قٛاعز ؿُا١ٜ

 ايؿهض١ٜ عكٛق٘ املتص١ً تًو ٚخاص١ مبذًُٗا

نٞ  االْغإ ٚدزإ يف ٜعتٌُ مبا تتصٌ نْٛٗا

 إٖزاصٖا ْتٝذ١ بايغدط ؽعٛص يزٜ٘ ٜتٛيز ال

 ايغًِ، ٚايزع٠ٛ ٜٗزر مبا ايتُضر إىل ؾٝٓزؾع

 ع٢ً ؼض اييت ايزٚي١ٝ اؾٗٛر يتهجٝـ

 يعكز ٜٛصٌ مبا االرٜإ بني ايغًُٞ ايتعاٜؿ

 ٚنؿاي١ ايزٜين ايتطضف يٓبش رٚي١ٝ إتؿاق١ٝ

 ٚاملطايب١ بإٔ تهٕٛ ايٛدزا١ْٝ، االْغإ سض١ٜ

 ايطضٚص٠عٓزَا تٛدبٗا  اؿكٛم تكٝٝز إدضا٤ات

 قٝاّ َٔ يًتأنز ايكطا٤ خاضع١ يضقاب١

 َاٜؾري املزصع١ٝ املٓاٖر ٚتطُني ضضٚصتٗا،

 ايغالّ َٓاصض٠ يف اإلْغإ سكٛم إسرتاّ يزٚص

 َتطًبات ٚت١٦ٝٗ ايتطضف ْٚبش ٚاإلعتزاٍ

 .ايت١ُٝٓ

 

 

 

 

 قا١ُ٥ املضادع:

 ايكضإٓ ايهضِٜ .1
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 أٚ ايزٜٔ أعاؼ ع٢ً ٚايتُٝظ ايتعصب

 .1981 يعاّ املعتكز

 بؾإٔ املتهاٌَ ٚإطاصايعٌُ إعالٕ .7

 االْغإ ٚسكٛم ايغالّ أدٌ َٔ ايرتب١ٝ

 . ٚايزميكضاط١ٝ

 يف املعتُز ؾٝٓا عٌُ ٚبضْاَر إعالٕ .8

 يعاّ االْغإ ؿكٛم ايزٚيٞ املؤمتض

1993. 

 املز١ْٝ باؿكٛم اـاص ايزٚيٞ ايعٗز .9

 .1966ٚايغٝاع١ٝ 

 رٚي١ٝ َعاٜري فُٛع١ باصٜػ، َبار٨ .10

 ايٛط١ٝٓ املؤعغات أعُاٍ ٚتٛد٘ تٓعِ

 اإلْغإ. ؿكٛم

 االْغإ ؿكٛم االؾضٜكٞ املٝجام .11

 .1981 يعاّ ٚايؾعٛب

 يعاّ االْغإ ؿكٛم ايعضبٞ املٝجام .12

1997 . 

 ايػضْاطٞ ايًدُٞ َٛع٢ بٔ إبضاِٖٝ .13

 راص ايؿك٘، أصٍٛ يف ،املٛاؾكات املايهٞ

 املعضؾ١،بريٚت. 

 ايغالّ، أدٌ َٔ ايتعًِٝ ، نغُٝبٛ بٍٛ .14

 َٓعٛص َٔ ٚقتٛاٙ ٚطبٝعت٘ َكاصزٙ

 ،تعًِٝ عظب صاحل ،تضمج١ أؾضٜكٞ

 
 ايعضبٞ اؾٗاط ،1 ؼ ، 41 ع اؾُاٖري،

 .1994تْٛػ، ، ايهباص ٚتعًِٝ اال١َٝ حملٛ

 سكٛم قإْٛ بؾري، قُز ايؾاؾعٞ. ر .15

 باالعهٓزص١ٜ، املعاصف االْغإ،َٓؾأ٠

 .2003  ايجايج١، ايطبع١

 ، اؿكٌٝ ايضمحٔ عبز بٔ عًُٝإ. ر .16

 ع٢ً ٚايضر اإلعالّ يف اإلْغإ سكٛم

 ؾٗز املًو َهتب١ ، سٛهلا املجاص٠ ايؾبٗات

 .1997، ايٛط١ٝٓ

 ، خزه١ ابٛخضص. أ ، ٚرار غظالْٞ. ر .17

 ايٛطٔ يف اإلْغإ سكٛم ٚضع١ٝ

 اؾغ١ُٝ االْتٗانات بني ايعضبٞ

 ايغٝاع١ٝ ايعًّٛ ف١ً ايتػٝري، ٚأدٓز٠

 ، ايعضبٞ ايزميكضاطٞ املضنظ ، ٚايكإْٛ

 .5،ايعزر 1فًز ،  املاْٝا

 خًٌٝ قُز. ر ٚ عًٛإ قُزٜٛعـ. ر .18

 االْغإ ؿكٛم ايزٚيٞ ايكإْٛ املٛع٢،

 ، االٍٚ اؾظ٤ ، املصارص ٚٚعا٥ٌ ايضقاب١ ،

،  عُإ ، ٚايتٛطٜع يًٓؾض ايجكاؾ١ راص

2011. 

 خًٌٝ قُز. ر ٚ عًٛإ قُزٜٛعـ. ر .19

 االْغإ ؿكٛم ايزٚيٞ ايكإْٛ املٛع٢،

 راص ، ايجاْٞ اؾظ٤ اؿكٛم احمل١ُٝ، ،

 .2011 ، عُإ ، ٚايتٛطٜع يًٓؾض ايجكاؾ١

 سٍٛ تأَالت ، املٛع٢ خًٌٝ قُز.ر .20

 اإلْغإ ؿكٛم ايزٚيٞ ايكإْٛ أط١َ

 ، ٚايكإْٛ ايغٝاع١ٝ ايعًّٛ ،ف١ً

 ، أملاْٝا – ايعضبٞ ايزميكضاطٞ املضنظ

 .2017 ،5ايعزر ،1فًز
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 سل اؿهِٝ، قُزعبز ايزٜٔ صؿا٤ .21

 ٚمحاٜت٘ االقتصار١ٜ ايت١ُٝٓ يف اإلْغإ

 عني داَع١ رنتٛصاٙ، صعاي١ رٚيٝا،

 .2001مشػ،

 يف ايعا١َ اؿضٜات ، سغٔ اؿهِٝ عبز .22

 ، اإلعالّ يف ايغٝاعٞ ايٓعاّ ٚ ايؿهض

 ن١ًٝ ، رنتٛصاٙ صعاي١ ، َكاص١ْ رصاع١

 . 1974 مشػ، عني داَع١ ، اؿكٛم

 اإلْغإ سكٛم قؿٛظ، قُز .23

 يًزصاعات ايه١ًُ َٓتز٣ ، ٚايت١ُٝٓ

 اـاَغ١ ايغ١ٓ( 59) ايعزر ٚاألعاخ،

  ،2008 ، عؾض٠

 سكٛم محا١ٜ آيٝات ، خًؿ١ ْار١ٜ .24

 ايكا١ْْٝٛ املٓع١َٛ يف االْغإ

 اؿكٛم بعض رصاع١– اؾظا٥ض١ٜ

 ايعًّٛ يف رنتٛصاٙ اطضٚس١ ، ايغٝاع١ٝ

 .2010 ، ـطض اؿاز داَع١ ، ايكا١ْْٝٛ

 سكٛم ، ايطعُٝات عًُٝإ ٖاْٞ .25

 ايطبع١ ، االعاع١ٝ ٚسضٜات٘ االْغإ

  2001 ، ،األصرٕ ايؾضٚم ،راص االٚىل

:  االيهرتْٚٞ املٛقع .26

https://news.un.org/ar/stor

y/2014/04/201722  

: االيهرتْٚٞ املٛقع .27

https://www.ohchr.org/AR/

Pages/Home.aspx 

: االيهرتْٚٞ املٛقع .28

http://www.kalema.net/v1/

?rpt=822&art 

 
: االيهرتْٚٞ املٛقع

http://www.hrw.org/ar/news/201
2/06/12/20- 

 

 اهلٛاَؿ :

 
(1)

 ٚ ايؿهـــــض يف ايعاَـــــ١ اؿضٜـــــات ، سغـــــٔ اؿهـــــِٝ عبــــز  

ــاّ  صعـــاي١ ، َكاصْـــ١ رصاعـــ١ ، اإلعـــالّ يف ايغٝاعـــٞ ايٓعـ

ــٛصاٙ ــ١ رنتـــ ــٛم ، نًٝـــ ــ١ ، اؿكـــ ــني داَعـــ ،  مشـــــػ عـــ

 .6 ص ، 1974

(2)

، سكـــــــــٛم االْغـــــــــإ  ٖـــــــــاْٞ عـــــــــًُٝإ ايطعُٝـــــــــات 

ــ١ االٚىل ، راص ايؾـــــــضٚم     ــ٘ االعاعـــــــ١ٝ ، ايطبعـــــ ٚسضٜاتـــــ

 .103ص  ،  2001،األصرٕ ، 
(3)

 .256ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠ ايبكض٠ ، اآل١ٜ  
(4)

 .99اال١ٜ ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠ ْٜٛػ ،  

(5)

 .125ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠ ايٓشٌ ، اال١ٜ  
(6)

ــٛم     ــٌ ، سكــــ ــضمحٔ اؿكٝــــ ــز ايــــ ــٔ عبــــ ــًُٝإ بــــ  ر. عــــ

ــإ ــا    اإلعـــالّ يف اإلْغـ ــاص٠ سٛهلـ ــبٗات املجـ ــ٢ ايؾـ ــضر عًـ ٚايـ

 . 54 ،  ص 1997، ايٛط١ٝٓ ؾٗز املًو َهتب١ ،
(7)

 .5-1 ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠ ايعًل، اآل١ٜ  
(8)

 .9ايظَض،اال١ٜ ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠  
(9)

 .11ايكضإٓ ايهضِٜ ،عٛص٠ اجملاري١ ، اال١ٜ  

(10)

ــِ      ــارص عـــٔ األَـ ــإ ايصـ ــاملٞ ؿكـــٛم االْغـ االعـــالٕ ايعـ

 .  1948املتشز٠ عاّ 
(11)

 املزْٝــــــــــ١ بــــــــــاؿكٛم اـــــــــــاص ايــــــــــزٚيٞ ايعٗــــــــــز 

 ٚايتصـــــــزٜل يًتٛقٝـــــــع ٚعـــــــضض ٚايغٝاعـــــــ١ٝ ،اعتُـــــــز

ــُاّ ِ  اؾُعٝـــــ١ قـــــضاص  مبٛدـــــب ٚاالْطـــ  ايعاَـــــ١ يألَـــــ

نـــــــإْٛ االٍٚ  16 يف املـــــــؤصذ( 21-ر) أيــــــــ 2200 املتشـــــــز٠

 .1976 آساص 23ايٓؿاس يف  ، رخٌ سٝظ1966
(12)

ــاّ      ــإ يعــــ ــٛم االْغــــ ــ١ ؿكــــ ــ١ االٚصبٝــــ ، 1950االتؿاقٝــــ

ــار٠ ) ٌ  9املـــ ــ ــ٢ )يهـــ ــٓص عًـــ ــا ٚتـــ ــإ ( َٓٗـــ ــل إْغـــ  يف اؿـــ

ــ١ ــتؿهري سضٜـ ــُري ايـ ــشا  ٚايطـ ــز٠، ٖـ ــل ٚايعكٝـ ــٌُ اؿـ  ٜؾـ

ــ١ ــٝري سضٜـ ــزٜٔ تػـ ــز٠، أٚ ايـ ــ١ ايعكٝـ ــزٜٔ إعـــالٕ ٚسضٜـ  ايـ

ــز٠ أٚ  ٚاملُاصعـــــــ١ ٚايتعًـــــــِٝ ايؾـــــــعا٥ض بإقاَـــــــ١ ايعكٝـــــ

ــ١، ــٛا٤ ٚايضعاٜـ ــضار  عـ ــ٢ اْؿـ ــاع أٚ عًـ ــع باالدتُـ ــضٜٔ، َـ  آخـ

 خاص(. ْطام يف أٚ ع١ًٝٓ بصؿ١
(13)

ــالٕ  ــا٤ بؾـــإٔ إعـ ــع عًـــ٢ ايكطـ ــهاٍ مجٝـ  ايتعصـــب أؽـ

ــظ ــا٥ُني ٚايتُٝٝـــــــــ ــ٢ ايكـــــــــ ــاؼ عًـــــــــ ــزٜٔ أعـــــــــ  أٚ ايـــــــــ
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ــب املعتكز،اعتُــــز ــضاص مبٛدــ ــ١ قــ ــ١  اؾُعٝــ ــِايعاَــ  يألَــ

 .1981 ايجاْٞ تؾضٜٔ 25 يف املؤصذ 36/55 املتشز٠
(14)

ر. قُــــز ٜٛعـــــ عًــــٛإ ٚ ر. قُــــز خًٝــــٌ املٛعــــ٢،  

ايكــــإْٛ ايــــزٚيٞ ؿكــــٛم االْغــــإ ، اؿكــــٛم احملُٝــــ١ ،  

ــإ ،     ــع ، عُــ ــض ٚايتٛطٜــ ــ١ يًٓؾــ ــاْٞ ، راص ايجكاؾــ ــظ٤ ايجــ اؾــ

 .276، ص 2011

(15)

ــُٕٛ        ــ٢ َطـ ــٓص عًـ ــجري٠ ايـ ــ١ نـ ــل رٚيٝـ ــت َٛاثٝـ تبٓـ

االعــــالٕ ايعـــــاَٞ ؿكـــــٛم االْغـــــإ  ٖــــشا اؿـــــل َٓٗـــــا :  

عُٓــــا ْصــــت املــــار٠ 1948ايصــــارصعٔ األَــــِ املتشــــز٠ عــــاّ  

(19  ٌٍِ ــ ــ٢ )يهـــ ــ٘ عًـــ ــدص ( َٓـــ ــلٍُ ؽـــ ــع ســـ ــ١ ايتُتٍُـــ  عضٍِٜـــ

ــضأٟ ــبري، ايـ ــٌُ ٚايتعـ ــشا ٜٚؾـ ــلٍُ ٖـ ــ٘ اؿـ ــام يف سضٍِٜتـ  اعتٓـ

 ٚاألؾهــــــــاص األْبــــــــا٤ ؼايتُــــــــا َطـــــــاٜك١، ٚيف  رٕٚ اآلصا٤

ــا ــٗا ٚتًكٍَٝٗـــ ــ١ اآلخـــــضٜٔ، إىل ْٚكًـــ ٍَٜـــ ــ١ًٝ بأ ــا ٚعـــ  ٚرٚمنـــ

يًشـــــزٚر( . ٚبـــــشات ايـــــٓٗر عـــــاصايعٗز ايـــــزٚيٞ      اعتبـــــاص

اــــــاص بـــــاؿكٛم املزْٝـــــ١ ٚايغٝاعـــــ١ٝ سٝـــــح دـــــا٤ يف  

 يهـــــٌ. 1( َٓـــــ٘ )19ايؿكـــــضات االٚىل ٚايجاْٝـــــ١ َـــــٔ املـــــار٠ )

ــإ ــل إْغـــــ ــام يف ســـــ ــاٜك١ رٕٚ آصا٤ اعتٓـــــ ــ2ٌ .َطـــــ  . يهـــــ

ــإ ــل إْغـــ ــ١ يف ســـ ــبري سضٜـــ ــٌُ. ايتعـــ ــشا ٜٚؾـــ ــل ٖـــ  اؿـــ

ــ٘ ــاؼ يف سضٜتــــــ ـــ ايتُــــــ ــضٚب كتًــــــ ــات ضــــــ  املعًَٛــــــ

ــاص ــضٜٔ إىل ْٚكًـــــٗا ٚتًكٝٗـــــا ٚاألؾهـــ  اعتبـــــاص رٚمنـــــا آخـــ

ــزٚر، ــٛا٤ يًشـــ ــهٌ عًـــــ٢ عـــ  يف أٚ َطبـــــٛع أٚ َهتـــــٛب ؽـــ

ىتاصٖــــا( . نــــشيو  أخــــض٣ ٚعــــ١ًٝ بأٜــــ١ أٚ ؾــــين قايــــب

ــار٠ )  ــا٤ يف املــ ــا دــ ــٛم   10َــ ــ١ االٚصبٝــــ١ ؿكــ ( َــــٔ االتؿاقٝــ

ــاّ   ــإ يعـ ٌ   1950االْغـ ــ ــٓص عًـــ٢ )يهـ ــإ ايـــيت تـ ــل إْغـ  اؿـ

 اعتٓـــــام سضٜـــــ١ ٜؾـــــٌُ اؿـــــل ٖـــــشا. ايتعـــــبري سضٜـــــ١ يف

 تـــــزخٌ رٕٚ ٚاألؾهـــــاص املعًَٛـــــات ٚتكـــــزِٜ ٚتًكـــــ٢ اآلصا٤

 اؿـــــزٚر عـــــٔ ايٓعـــــض ٚبصـــــضف ايعاَـــــ١، ايغـــــًط١ َـــــٔ

 تطًـــــب يف ايزٚيـــــ١ عـــــل إخـــــالٍ رٕٚ ٚسيـــــو. ايزٚيٝـــــ١

ــٝص ــاط ايرتخــــ ــات بٓؾــــ ــ١ َؤعغــــ ــٕٛٚايتًؿ اإلساعــــ  ظٜــــ

ــٞ     ــ٘ املٝجـــــام ايعضبـــ ــا ْـــــص عًٝـــ ٚايغـــــُٝٓا( . نـــــشيو َـــ

( َــــــــٔ إٔ 26يف املـــــــار٠ )  1997ؿكـــــــٛم االْغـــــــإ يعــــــــاّ   

ؾــــضر( .  يهــــٌ َهؿٛيــــ١ ٚايــــضأٟ ٚايؿهــــض ايعكٝــــز٠ )سضٜــــ١

ــإ      ــٛم االْغـ ــٞ ؿكـ ــام االؾضٜكـ ــُٓ٘ املٝجـ ــا تطـ ــشيو َـ نـ

. 1( َٓـــ٘ عًــــ٢ ) 9ايـــشٟ تـــٓص املـــار٠)   1981ٚايؾـــعٛب يعـــاّ   

 وـــل. 2 .املعًَٛـــات عًـــ٢ وصـــٌ إٔ ؾـــضر نـــٌ ســـل َـــٔ

 إطــــاص ؾــــ٢ ٜٚٓؾــــضٖا أؾهــــاصٙ عــــٔ ٜعــــرب إٔ إْغــــإ يهــــٌ

 ٚايًٛا٥ح( . ايكٛاْني
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ــار٠ )  ــإ    26املـــ ــٛم االْغـــ ــاملٞ ؿكـــ ــالٕ ايعـــ ــٔ االعـــ ( َـــ

ٌِ  -1ٚتــــٓص )  ِ  يف ســــل  ؽــــدص  يهــــ  إٔ ٚهــــب . ايتعًــــٝ

ــَٛؾض ــِٝ ُٜـــــ ــا، ايتعًـــــ ًْـــــ ــ٢ فٍَا ــٌ عًـــــ ــ٘ يف األقـــــ  َضسًتٝـــــ

ٍُٞ ايتعًـــــــِٝ ٜٚهـــــــٕٛ. ٚاألعاعـــــــ١ٝ االبتزا٥ٝـــــــ١  االبتـــــــزا٥

ــا ًٍٝـ ــٕٛ. إيظاَ ُِ ٜٚهـ ــٝ ــٞ ايتعًـ ــين ايؿٍَٓـ ــا ٚاملٗـ ــّٛ َتاًسـ . يًعُـ

ــٕٛ ُِ ٜٚهـ ــٝ ــايٞ ايتعًـ ــا ايعـ ــع َُتاًسـ ــا يًذُٝـ ــا٤تِٗ تبًعـ . يهؿـ

 ايهاًَــــــــ١َ ايتُٓٝــــــــ١َ ايتعًــــــــِٝ ٜغــــــــتٗزف إٔ هــــــــب -2

 اإلْغـــــإ سكـــــٛم اســـــرتاّ ٚتعظٜـــــظ اإلْغـــــإ يؾدصـــــ١ٝ

َِ ٜعـــــظٍِط إٔ هـــــب نُـــــا. األعاعـــــ١ٝ ٚاؿضٜـــــات  ايتؿـــــاٖ

ِ  مجٝــــــع  بــــــني  ٚايصــــــزاق١َ  ٚايتغــــــاََح  ٚمجٝــــــع  األَــــــ

ــات ــض١ٜ ايؿ٦ــــ ــ١، أٚ ايعٓصــــ ــز ٚإٔ ايزٜٓٝــــ ٍَٜــــ ــط١َ ٜؤ  األْؾــــ

ــا تطــــطًع ايــــيت ُِ بٗــ ــ ــز٠ُ األَــ ــالّ ؿؿــــغ املتشــ  -3. ايغــ

ٌ  عًـــ٢  يآلبـــا٤   ايتعًــــِٝ ْـــٛع  اختٝـــاص  األٚيٜٛــــ١ ســـلٍُ  عـــبٝ

 ألٚالرِٖ( . ُٜعط٢ ايشٟ

( َـــــــٔ ايعٗـــــــز ايـــــــزٚيٞ اــــــــاص بـــــــاؿكٛم  13املـــــــار٠)

ــا ــاّ  االقتصــ ــ١ يعــ ــ١ ٚايجكاؾٝــ ٚايــــيت  1966ر١ٜ ٚاالدتُاعٝــ

ــ٢ )   ــا عًـــــ ــض٠ االٚىل َٓٗـــــ ــٓص ايؿكـــــ ــض. 1تـــــ ــزٍٚ تكـــــ  ايـــــ

ٌ  عــــل  ايعٗــــز  ٖــــشا  يف األطــــضاف   ايرتبٝــــ١  يف ؾــــضر  نــــ

ــِٝ ــ٢. ٚايتعًــ ــ١ ٖٚــ ــ٢ َتؿكــ ــٛب عًــ ــ٘ ٚدــ ــ١ تٛدٝــ  ايرتبٝــ

 اإلْغــــــا١ْٝ يًؾدصــــــ١ٝ ايهاَــــــٌ اإلمنــــــا٤ إىل ٚايتعًــــــِٝ

ّ  تٛطٝــــــــز ٚإىل بهضاَتٗــــــــا  ٚاؿــــــــػ  سكــــــــٛم  اســــــــرتا

ــإ ــات اإلْغــ ــ١ٝ ٚاؿضٜــ ــ٢. األعاعــ ــ١ ٖٚــ ــشيو َتؿكــ  نــ

ِ  ايرتبٝـــ١ اعـــتٗزاف  ٚدـــٛب عًـــ٢ ٌ  متهـــني ٚايتعًـــٝ  نـــ

ــٔ ؽـــــدص ــٗاّ َـــ ــزٚص اإلعـــ ــاؾع بـــ ــع يف ْـــ ــض، فتُـــ  ســـ

ــل ــض ٚتٛثٝـــ ــاِٖ أٚاصـــ ــاَح ايتؿـــ ــزاق١ ٚايتغـــ ــني ٚايصـــ  بـــ

ِ  مجٝــــع  ـ  األَــــ  اإلثٓٝــــ١  أٚ ايغــــالي١ٝ  ايؿ٦ــــات  ٚكتًــــ

ــ١، أٚ ــِ ايزٜٓٝـــ ــط١ ٚرعـــ ــيت األْؾـــ ــّٛ ايـــ ــا تكـــ ــِ بٗـــ  األَـــ

 ايغًِ (. صٝا١ْ أدٌ َٔ املتشز٠

، 1989( َــــٔ اتؿاقٝــــ١ سكــــٛم ايطؿــــٌ  28نــــشيو : املــــٛار )

، 1981( َــــٔ املٝجــــام االؾضٜكــــٞ ؿكــــٛم االْغــــإ 17املــــار٠)

 .1997( َٔ املٝجام ايعضبٞ ؿكٛم االْغإ 17املار٠ )
(17)

ــض٠ )  ( َــــــٔ إعــــــالٕ ٚبضْــــــاَر عُــــــٌ ؾٝٓــــــا     33ايؿكــــ

  ْ ــٛم اال ــزٚيٞ ؿكــــ ــؤمتض ايــــ ــز يف املــــ ــاّ  املعتُــــ ــإ يعــــ غــــ

 ؿكــــٛم ايعــــاملٞ املــــؤمتض ٚايــــيت تــــٓص ع٢ً)ٜؤنــــز 1993

ــز َـــــٔ اإلْغـــــإ ــتِ ايٛادـــــب إٔ دزٜـــ ــزٍٚ عًـــــ٢ وـــ  ايـــ

ٛ  نُـــا ٕ  يف عًٝـــ٘ َٓصـــٛص  ٖـــ ٞ  اإلعـــال  ؿكـــٛم  ايعـــامل

ٞ  ايعٗــــــــز  ٚيف اإلْغــــــــإ  بــــــــاؿكٛم  اـــــــــاص  ايــــــــزٚي



 عزر خاص باملؤمتض ايزٚيٞ االٍٚ ؾاَع١ االْباص
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 َــــٔ غريُٖــــا ٚيف ٚايجكاؾٝــــ١ ٚاالدتُاعٝــــ١ االقتصــــار١ٜ

 ٜهــــٕٛ إٔ تطــــُٔ إٔ ايزٚيٝــــ١، اإلْغــــإ سكــــٛم صــــهٛى

ــإ سكــــــٛم اســــــرتاّ تكٜٛــــــ١ َغــــــتٗزؾا ايتعًــــــِٝ  اإلْغــــ

ٞ  املـــؤمتض  ٜٚؤنــــز األعاعـــ١ٝ.  ٚاؿضٜـــات   ؿكــــٛم ايعـــامل

 يف اإلْغـــــــإ سكـــــــٛم َٛضـــــــٛع إرصاز أُٖٝـــــــ١ اإلْغـــــــإ

ــضاَر ــب ايتعًــــــِٝ بــــ ــاّ ايــــــزٍٚ إىل ٜٚطًــــ  بــــــشيو ايكٝــــ

ّ  ٚايتغـــاَح ايتؿـــاِٖ ٜعـــظط إٔ يًتعًـــِٝ ٜٚٓبػـــٞ  ٚايغـــال

 اجملُٛعــــــات ٚناؾــــــ١ األَــــــِ بــــــني ايٛرٜــــــ١ ٚايعالقــــــات

ــ١ ــٞ ٜؾــــذع ٚإٔ ايزٜٓٝــــ١ أٚ ايعضقٝــ  أْؾــــط١ تُٓٝــــ١ عًــ

ــِ ــز٠ األَـ ــزإ يف املتشـ ــشٙ ْؾـ ــزاف، ٖـ ــشيو األٖـ ــؤرٟ ٚيـ  ٜـ

ــِٝ ــاٍ يف ايتعًـــ ــإ سكـــــٛم فـــ ــض اإلْغـــ ــات ْٚؾـــ  املعًَٛـــ

ــب١ ــ١ املٓاعـــ ــا ايٓعضٜـــ ــ١ َٓٗـــ ــ٢ ٚايعًُٝـــ ــٛا٤ عًـــ  رٚصا ايغـــ

ــا اإلْغــــإ سكــــٛم ٚاســــرتاّ تعظٜــــظ يف ٖاَــــا  ٜتعًــــل ؾُٝــ

 نـــــايتُٝٝظ ْـــــٛع أٟ َـــــٔ متٝٝـــــظ األؾـــــضار بـــــال ظُٝـــــع

ــ٢ ــاؼ عًـــ ــضم، أعـــ ــٓػ، أٚ ايعـــ ــ١ أٚ اؾـــ ــزٜٔ، أٚ ايًػـــ  ايـــ

 عًـــــــ٢ ايتعًُٝٝـــــــ١ ايغٝاعـــــــات يف سيـــــــو إرصاز ٜٚٓبػـــــــٞ

 املـــــؤمتض ٜٚالســـــغ ٚايـــــزٚيٞ ايـــــٛطين املغـــــتٜٛني نـــــال

ــاملٞ ــٛم ايعـــ ــإ ؿكـــ ــٛر إٔ اإلْغـــ ــ١ ايكٝـــ ــاملٛاصر املتعًكـــ  بـــ

 ؼكٝـــــل تعضقـــــٌ إٔ ميهـــــٔ املؤعغـــــ١ٝ ايكصـــــٛص ٚأٚدـــــ٘

 ؾٛصا(. األٖزاف ٖشٙ
(18)

ـ  . ر  ٌ  قُـــز . ر ٚ عًــــٛإ قُـــز ٜٛعـــ  املٛعــــ٢، خًٝـــ

ــٛم ايــــــزٚيٞ ايكــــــإْٛ ــابل ،   ؿكــــ االْغــــــإ، َضدــــــع عــــ

 .309ص
(19)

ــٛخضص غظالْـــــــٞ. ر   ــع١ٝ  ٚرار، أ. ابـــــ ــ١، ٚضـــــ  خزهـــــ

ٕ  سكــــٛم  ٔ  يف اإلْغــــا ٞ  ايــــٛط  االْتٗانـــــات بــــني  ايعضبــــ

ــ١ُٝ ــز٠ اؾغـــ ــ١ ٚأدٓـــ ــّٛ ايتػٝري،فًـــ ــ١ٝ ايعًـــ  ايغٝاعـــ

ٚايكــــــــــــــإْٛ، املضنــــــــــــــظ ايــــــــــــــزميكضاطٞ ايعضبــــــــــــــٞ،  

 .234، ص 5،2017،ايعزر1املاْٝا،فًز
(20)

املٛقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االيهرتْٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ :   

https://news.un.org/ar/story/2014/

04/201722 
(21)

رٜبادــــــ١ االعــــــالٕ ايعــــــاملٞ ؿكــــــٛم االْغــــــإ يعــــــاّ  

1948. 

(22)

ــِ ٚايجكاؾــــ١       ــ١ ٚايعًــ ــز٠ يًرتبٝــ ــِ املتشــ ــ١ االَــ َٓعُــ

 ٚ ــالٕ  ــهٛ( ، إعــــــ ــإٔ   )ْٜٛغــــــ ــٌ بؾــــــ ــٌ املتهاَــــــ إطاصايعُــــــ

ايرتبٝـــــــــ١ َـــــــــٔ أدـــــــــٌ ايغـــــــــالّ ٚسكـــــــــٛم االْغـــــــــإ   

 .16-9ٚايزميكضاط١ٝ ، باصٜػ ، ايْٝٛغهٛ ، ص

 
(23)

  ٛ ــُٝب ــٍٛ نغـــــ ــالّ،    بـــــ ــٌ ايغـــــ ــٔ أدـــــ ــِٝ َـــــ ، ايتعًـــــ

ــٞ      ــٛص أؾضٜكـــ ــٔ َٓعـــ ــٛاٙ َـــ ــ٘ ٚقتـــ ــزٙ ٚطبٝعتـــ َكاصـــ

، 1، ؼ  41،تضمجـــــ١ صـــــاحل عـــــظب ،تعًـــــِٝ اؾُـــــاٖري، ع     

اؾٗــــاط ايعضبــــٞ حملــــٛ االَٝــــ١ ٚتعًــــِٝ ايهبــــاص ، تــــْٛػ       

 .282-279، ص 1994،
(24)

 قــــــضاص مبٛدــــــب ايتُٓٝــــــ١ اعتُــــــز يف اؿــــــل إعــــــالٕ 

 4 يف املــــــؤصذ 41/128 املتشــــــز٠ يألَــــــِ ايعاَــــــ١ اؾُعٝــــــ١

 .1986 األٍٚ نإْٛ
(25)

 ايكطـــــــا٤ إٔ تـــــــض٣ دــــــا٤ يف رٜبادـــــــ١ االعــــــالٕ )ٚإس    

ــات عًــــــــ٢ ــام ايٛاعــــــــع١ االْتٗانــــــ ــاصخ١ ايٓطــــــ  ٚايصــــــ

ــإ ؿكـــــــــٛم ــ١ اإلْغـــــــ ــضار بايؾـــــــــعٛب اـاصـــــــ  ٚاألؾـــــــ

 عــــــــٔ ايٓاؽــــــــ١٦ اؿــــــــاالت َجــــــــٌ عــــــــاالت املتــــــــأثضٜٔ

ــتعُاص، ــتعُاص االعــ ــز، ٚاالعــ ــٌ اؾزٜــ ــضٟ ٚايؿصــ  ايعٓصــ

 ايعٓصــــــــضٟ ٚايتُٝٝــــــــظ ايعٓصــــــــض١ٜ أؽــــــــهاٍ ٚمجٝــــــــع

ــٝطض٠  ٚايعـــــــــــزٚإ األدٓبـــــــــــٝني، ٚاالســـــــــــتالٍ ٚايغـــــــــ

ــز٠ ايٛطٓٝــــ١ ايغــــٝار٠ ضــــز املٛدٗــــ١ ٚايتٗزٜــــزات  ٚايٛســ

ــ١ ــال١َ ايٛطٓٝــ ــ١، ٚايغــ ــزات اإلقًُٝٝــ ــاؿضب، ٚايتٗزٜــ  بــ

 ٔ ٘  َـــ  يتُٓٝــــ١ َٛاتٝـــ١  ظــــضٚف إهـــار  يف ٜغــــِٗ إٔ ؽـــأْ

 اإلْغا١ْٝ(. َٔ نبري دظ٤
(26)

ــاّ       ــ١ يعــ ــل يف ايتُٓٝــ ــٔ إعــــالٕ اؿــ ــض٠ االٚىل َــ ايؿكــ

ــ٢ )  1986 ــٓص عًــــ ــل -1ٚتــــ ــ١ يف اؿــــ ــل ايتُٓٝــــ ــٔ ســــ  َــــ

 وــــل ٚمبٛدبــــ٘ يًتصــــضف قابــــٌ غــــري اإلْغــــإ سكــــٛم

 يف ٚاإلعــــٗاّ املؾــــاصن١ ايؾــــعٛب ٚؾُٝــــع إْغــــإ يهــــٌ

 ٚثكاؾٝــــــــ١ ٚادتُاعٝــــــــ١ اقتصــــــــار١ٜ تُٓٝــــــــ١ ؼكٝــــــــل

 ؾٝٗـــــا ميهـــــٔ ايـــــيت ايتُٓٝـــــ١ بٗـــــشٙ ٚايتُتـــــع ٚعٝاعـــــ١ٝ

 األعاعـــــ١ٝ ٚاؿضٜـــــات اإلْغـــــإ سكـــــٛم مجٝـــــع إعُـــــاٍ

ــاال ــا إعُـ ــإ ســـل ٜٓطـــٟٛ -2 .تاَـ ــا ايتُٓٝـــ١ يف اإلْغـ  أٜطـ

ــاّ اإلعُــــاٍ عًــــ٢  املصــــري، تكضٜــــض يف ايؾــــعٛب ؿــــل ايتــ

 َـــــٔ ايصـــــ١ً سات األسهـــــاّ َضاعـــــا٠ َـــــع ٜؾـــــٌُ، ايـــــشٟ

 اإلْغــــــــإ، عكــــــــٛم اـاصــــــــني ايــــــــزٚيٝني ايعٗــــــــزٜٔ

 عــــــ١مماص يف يًتصـــــضف  ايكابــــــٌ غـــــري  سكٗــــــا مماصعـــــ١ 

ــٝار٠ ــ١ ايغـــــ ــ٢ ايتاَـــــ ــع عًـــــ ــا مجٝـــــ ــا ثضٚاتٗـــــ  َٚٛاصرٖـــــ

 ايطبٝع١ٝ(.
(27)

: االيهرتْٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ املٛقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

http://www.hrw.org/ar/news/2012/

06/12/20-0 
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(28)

 يف اإلْغــــإ ســــل اؿهــــِٝ، قُزعبــــز ايــــزٜٔ صــــؿا٤ 

ــ١ ــار١ٜ ايتُٓٝـــــــ ــ٘ االقتصـــــــ ــا، ٚمحاٜتـــــــ ــاي١ رٚيٝـــــــ  صعـــــــ

 .166، ص2001مشػ، داَع١ عني رنتٛصاٙ،

(29)

ــز   ــإ سكـــــــٛم قؿـــــــٛظ، قُـــــ ــ١ اإلْغـــــ  ، ٚايتُٓٝـــــ

ــز٣ ــ١ َٓتـــــ ــات ايهًُـــــ ــاخ، يًزصاعـــــ ــزر ٚاألعـــــ ( 59) ايعـــــ

 عًـــــ٢ املٛقـــــع   َٓؾـــــٛص  ،2008 ، عؾـــــض٠  اـاَغـــــ١  ايغـــــ١ٓ 

: االيهرتْٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ

http://www.kalema.net/v1/?rpt=82

2&art 

(30)

ْارٜـــــ١ خًؿـــــ١ ، آيٝـــــات محاٜـــــ١ سكـــــٛم االْغـــــإ يف       

رصاعــــــــ١ بعــــــــض –املٓعَٛــــــــ١ ايكاْْٛٝــــــــ١ اؾظا٥ضٜــــــــ١  

اؿكــــــٛم ايغٝاعــــــ١ٝ ، اطضٚســــــ١ رنتــــــٛصاٙ يف ايعًــــــّٛ  

 .21، ص 2010ايكا١ْْٝٛ ، داَع١ اؿاز ـطض ، 

(31)

ــ١  ــ١ ْارٜــــ ــات ، خًؿــــ ــ١ آيٝــــ ــٛم محاٜــــ ــإ سكــــ ،  االْغــــ

 .30املضدع ايغابل ، ص

(32)

 رٚيٝــــــ١ َعـــــاٜري  فُٛعـــــ١  ٖٚــــــٞ بـــــاصٜػ،  َبـــــار٨  

 ؿكــــــٛم ايٛطٓٝــــــ١ املؤعغــــــات أعُــــــاٍ ٚتٛدــــــ٘ تــــــٓعِ

 سًكــــ١ يف صــــٝاغتٗا متــــت ايــــيت املبــــار٨ ٖٚــــشٙ اإلْغــــإ،

ــ١ عُـــــــٌ ــإٔ رٚيٝـــــ ــات بؾـــــ ــ١ املؤعغـــــ  ؿكـــــــٛم ايٛطٓٝـــــ

 اعتُـــــــزتٗا ،1991 عـــــــاّ يف بـــــــاصٜػ يف اإلْغــــــإ ُعكـــــــزت 

. 1993 عـــــــــاّ يف املتشـــــــــز٠ يألَـــــــــِ ايعاَـــــــــ١ اؾُعٝـــــــــ١

َؿٛضــــــ١ٝ األَــــــِ املتشــــــز٠ ؿكــــــٛم االْغــــــإ ، املٛقــــــع  

 االيهرتْٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٞ:

https://www.ohchr.org/AR/Pages/H

ome.aspx 

(33)

 .23/12/1994يف   A/RES/49/184ايٛثٝك١: 

(34)

ــإ   ــ١    ايًذـــــ ــات ايزٚيٝـــــ املؾـــــــه١ً مبٛدـــــــب االتؿاقٝـــــ

ــ١    ــٞ )ايًذٓـ ــإ ٖـ ــٛم االْغـ ــ١ سكـ ــ١ ؿُاٜـ ــا٤ املعٓٝـ  بايكطـ

ــظ عًــــ٢ ــت  ايتُٝٝــ ــز اْبجكــ ــضٟ ٚقــ ــ١ عــــٔ ايعٓصــ  اإلتؿاقٝــ

 ايتُٝٝــــــــظ أؽــــــــهاٍ مجٝــــــــع عًــــــــ٢ يًكطــــــــا٤ ايزٚيٝــــــــ١

 ٟ ّ  ايعٓصـــض إ اإلْغـــ  عكـــٛم  املعٓٝـــ١  ، ايًذٓـــ١ 1965 يعـــا

ــٔ ٚاْبجكـــت ــز عـ ــزٚيٞ ايعٗـ ــاص ايـ ــاؿكٛم اــ ــ١ بـ  املزْٝـ

ــ١ٝ ــاّ ٚايغٝاعـــــ ــ١ ، ايًذٓـــــــ1966١ يعـــــ  بـــــــاؿكٛم املعٓٝـــــ

 بكــــــضاص أْؾــــــات ٚايجكاؾٝــــــ١ ٚاإلدتُاعٝــــــ١ اإلقتصــــــار١ٜ

 ٜــــٓص مل سٝــــح ٚاالدتُــــاعٞ اإلقتصــــارٟ اجملًــــػ َــــٔ

 االقتصـــــــــار١ٜ بـــــــــاؿكٛم اــــــــــاص ايـــــــــزٚيٞ ايعٗـــــــــز

 
 ؾٓـــــ١ إْؾـــــا٤ عًـــــ٢ صـــــضاس١ ٚايجكاؾٝـــــ١ ٚاالدتُاعٝـــــ١

 ايتـــــــابع ٚاالدتُـــــــاعٞ اإلقتصـــــــارٟ اجملًـــــــػ ملغـــــــاعز٠

ــِ ــز٠ يألَــــ ــ٘ يف املتشــــ ــيت أعُايــــ ــٝٗا ايــــ ــز ،  ٜكتطــــ ايعٗــــ

ــ١ ــ١ ايًذٓـــ ــا٤ املعٓٝـــ ــظ عًـــــ٢ بايكطـــ ــز ايتُٝٝـــ املـــــضأ٠  ضـــ

 أؽـــــهاٍ ناؾـــــ١ عًـــــ٢ ايكطـــــا٤ إتؿاقٝـــــ١ عـــــٔ ٚاْبجكـــــت

ــظ ــز ايتُٝٝـــــ ــضأ٠ ضـــــ ــاّ املـــــ ــ1979١ يعـــــ ــ١ ، ؾٓـــــ  َٓاٖطـــــ

ــت  ــشٜب ٚاْبجكـــ ــٔ ايتعـــ ــ١ عـــ ــ١ إتؿاقٝـــ ــشٜب َٓاٖطـــ  ايتعـــ

ــ١ أٚ املعاًَـــــ١ ضـــــضٚب َـــــٔ ٚغـــــريٙ ــ١ٝ ايعكٛبـــ  أٚ ايكاعـــ

ــا١ْٝ ــ١ أٚ ايالإْغـــــ ــاّ املٗٝٓـــــ ــ1984١ يعـــــ ــ١ ، ايًذٓـــــ  املعٓٝـــــ

  ٔ  ايطؿــــٌ سكــــٛم إتؿاقٝـــ١  عكـــٛم ايطؿــــٌ ٚاْبجكـــت عــــ

ــاّ ــ1989١ يعــ ــٛم ، ؾٓــ ــاٍ سكــ ــادضٜٔ ايعُــ ــت املٗــ  ٚاْبجكــ

 ايعُـــــــاٍ سكـــــــٛم ؿُاٜـــــــ١ ايزٚيٝـــــــ١ اإلتؿاقٝـــــــ١ عـــــــٔ

ــادضٜٔ ــضار املٗــــــــ ــضِٖ ٚأؾــــــــ ــاّ أعــــــــ ــ1990١ يعــــــــ  ، ؾٓــــــــ

 اتؿاقٝــــــــ١ عــــــــٔ اإلعاقــــــــ١ ٚاْبجكــــــــت سٟٚ األؽــــــــداص

ــٛم ــداص سكــــــــ ــ١ سٟٚ األؽــــــــ ــاّ  اإلعاقــــــــ . ر .(2006يعــــــــ

 ٞ  ، االْغـــــــإ سكـــــــٛم قـــــــإْٛ بؾـــــــري، قُـــــــز ايؾــــــاؾع

 ، ايجايجـــــــ١  ايطبعـــــــ١  ، باالعـــــــهٓزص١ٜ  املعـــــــاصف  َٓؾـــــــأ٠ 

 .    298-294ص ،2003 ، االعهٓزص١ٜ

(35)

ـ . ر   املٛعـــ٢،  خًٝـــٌ قُـــز. ر ٚ عًـــٛإ قُـــز ٜٛعـــ

ــٛم ايــــــزٚيٞ ايكــــــإْٛ ــا٥ٌ  ، االْغــــــإ ؿكــــ املصارصٚٚعــــ

 ، ٚايتٛطٜــــع  يًٓؾــــض  ايجكاؾــــ١  راص ، االٍٚ اؾــــظ٤  ايضقابــــ١،

 .261-255،ص 2011 ، عُإ

(36)

ــٞ:      ــات ٖـــ ــ١ بكبـــــٍٛ ؽـــــها٣ٚ ٚبالغـــ ــإ املدتصـــ ايًذـــ

ايًذٓـــــ١ املعٓٝــــــ١ عكــــــٛم االْغــــــإ ، ؾٓــــــ١ َٓاٖطــــــ١  

ايتعـــــشٜب، ؾٓـــــ١ ايكطــــــا٤ عًـــــ٢ ايتُٝٝـــــظ ايعٓصــــــضٟ،     

ــظ  ــ١   ؾٓـــ١ ايكطـــا٤ عًـــ٢ ايتُٝٝـ ضـــز املـــضأ٠ ، ؾٓـــ١ محاٜـ

 ايعُاٍ املٗادضٜٔ ٚاعضِٖ.
(37)

ــز. ر  ـــ قُـ ــز. ر ٚ عًـــٛإ ٜٛعـ ــٌ قُـ  املٛعـــ٢، خًٝـ

ــإْٛ ــزٚيٞ ايكـــــ ــٛم ايـــــ ــإ ؿكـــــ ــظ٤ االٍٚ،  ، االْغـــــ اؾـــــ

 .270-262َضدع عابل،ص
(38)

ر. ايؾــــاؾعٞ قُــــز بؾــــري، قــــإْٛ سكــــٛم االْغــــإ ،   

 .290َضدع عابل، ص
(39)

ـــ١ تؾـــــضف  ــ٢ ايؿضعٝـــــ١ ايًذٓـــ ــات عـــــت عًـــ  فُٛعـــ

ــا ٚتعـــــــضف) املضاعـــــــالت فُٛعـــــــ١: ٖـــــــ٢ عُـــــــٌ  أٜطـــــ

ـــُذُٛع١ ــها٣ٚ، بــ ــضا٤ ايؾــ ــضا٤ ،1503 اإلدــ ــض٣ اإلدــ ، (ايغــ

 َـــــــٔ املعاصـــــــض٠ األؽـــــــهاٍ ســـــــٍٛ ٚفُٛعـــــــ١ ايعُـــــــٌ

ٌ  ايعبٛرٜــــــــ١ ، ٚفُٛعـــــــــ١  بايغـــــــــهإ  املعٓٝـــــــــ١ ايعُــــــــ



 عزر خاص باملؤمتض ايزٚيٞ االٍٚ ؾاَع١ االْباص

 
 

443 

 
 باألقًٝـــــــات ، املعٓٝـــــــ١ ايعُـــــــٌ األصـــــــًٝني ، ٚفُٛعـــــــ١

 ٚفُٛعـــــ١ ايعزايـــــ١ ، إْؿـــــاس ســـــٍٛ ايعُـــــٌ ٚفُٛعـــــ١

 ؾـــــ٢ ٚتٓعـــــض) باملؤعغـــــات عربايٛطٓٝـــــ١ املعٓٝـــــ١ ايعُـــــٌ

ــأثري ــات تـــ ــات عٝاعـــ ــزر٠ املؤعغـــ ــٝات َتعـــ ــ٢ اؾٓغـــ  عًـــ

 (.   ٚاالدتُاع١ٝ االقتصار١ٜ باؿكٛم ايتُتع
(40)

ــز      ــه٣ٛ ٚتأنــــ ــ١ ؽــــ ــو اجملُٛعــــ ــت تًــــ ــاٍ تًكــــ يف ســــ

 اؿهَٛــــ١ يــــزٜٗا صــــشتٗا ؾأْٗــــا تعُــــٌ عًــــ٢ كاطبــــ١ 

ــ١ ــا املعٓٝـ ــا، طًبـ ــه٣ٛ  يتعكٝبٗـ ــا إ ايؾـ ــٌ ٚإسا تـــبني هلـ  متجـ

ــبريعٔ منـــــط   ؿكـــــٛم الْتٗانـــــات ٚاعـــــع١  ثابـــــت تعـــ

 ٕ  ؾٓـــــ١ إبـــــالؽ ٜـــــتِ َٓٗـــــا املؾـــــهٛ ايزٚيـــــ١ ؾـــــ٢ اإلْغــــا

 ، ٜٚؿــــرتض(اإلْغــــإ سكــــٛم فًــــػ) اإلْغــــإ سكــــٛم

 سكـــــٛم ؾٓـــــ١ تتدـــــش مل َـــــا عـــــضًٜا ٜبكـــــ٢ املٛضـــــٛع إٔ

 بعــــــــز قــــــــضاصًا اإلْغــــــــإ )فًــــــــػ سكــــــــٛم االْغــــــــإ(

ــت٘ ــ٢ َٓاقؾــــ ــ١ ؾــــ ــض١ٜ دًغــــ ــ٘ عــــ  اجملًــــــػ إىل بإسايتــــ

ــار٣ ــشا    االقتصــــ ــ٢ ٖــــ ــل عًــــ ــشيو ٜطًــــ ــاع٢ يــــ  ٚاالدتُــــ

 . "ايغض٣ اإلدضا٤" تعبري اإلدضا٤

(41)

ــ١     ــ١ ايعاَــ  141/48ٖٚــــٛ َٓصــــب أْؾــــ٧ بكــــضاص اؾُعٝــ

ٕ  20 يف  يٝهـــــٕٛ ٖـــــٛ َغـــــؤٍٚ األَــــــِ     1993 األٍٚ نـــــاْٛ

املتشـــــز٠ ايـــــشٟ ٜتشُـــــٌ املغـــــؤٚي١ٝ يألَـــــِ املتشـــــز٠ يف   

األَـــــِ املتشـــــز٠ ، اؾُعٝـــــ١   . فـــــاٍ سكـــــٛم األْغـــــإ   

ــ١:   ــ١ ، ايٛثٝكـ  ,A/RES/48/141, Januaryايعاَـ

1994 . 
(42)

 أســـــز ْؾـــــض سُٝٓـــــا 1961 يعـــــاّ إْؾـــــا٥ٗا ؾهـــــض٠ تعـــــٛر 

ــاال احملــــاَني ــض) يف َكــ ِ ( األٚبظصؾــ ــ ــزر ٜغــــتٗذٔ ععــ  عــ

 ٟ ــٞ ايــــــضأ  عًُــــــ١  يًكٝــــــاّ ٜٚــــــزعٛ ايعــــــامل يف َعتكًــــ

ــٛ، أدــــٌ َــــٔ رٚيٝــــ١ ــزاف َٚــــٔ ايعؿــ ــ١ ٖــــشٙ أٖــ  : املٓعُــ

ــٛاقؿِٗ أٚ آصا٥ٗـــــــــِ بغـــــــــبب املعـــــــــتكًني َغـــــــــاعز٠  َـــــــ

 وضضــــــٛا ٚمل ٜغــــــتعًُٛا ايعٓـــــــ مل ايغٝاعــــــ١ٝ ممــــــٔ

 يف ايكطـــــــا١ٝ٥ ايطـــــــُاْات اعـــــــتعُاي٘ ، ٚتـــــــٛؾري عًـــــــ٢

اإلعــــــــزاّ ،  عكٛبـــــــ١  ايغٝاعـــــــ١ٝ ،ٚإيػـــــــا٤   احملانُـــــــات 

 ٚ ٚايكاعـــــ١ٝ إْغـــــا١ْٝ ٚاملعاًَـــــ١ ايـــــال ايتعـــــشٜب ٚإراْـــــ١

ٖٚٓـــاى َٓعُـــات رٚيٝـــ١ غـــري سهَٛٝـــ١ أخـــض٣       .املٗٝٓـــ١

تٗــــتِ مبضاقبــــ١ أســــٛاٍ سكــــٛم االْغــــإ َجــــٌ )َٓعُــــ١   

َضاقبــــــ١ سكــــــٛم االْغــــــإ ، ؾٓــــــ١ احملــــــاَني ؿكــــــٛم 

ــإ ، املٓعُــــــــ١ ايعاملٝــــــــ١ ملٓاٖطــــــــ١ ايتعــــــــشٜب ،      االْغــــــ

ــشاٜا      ــٌ ضــــــ ــار٠ تأٖٝــــــ ــشٜب ٚإعــــــ ــٛخ ايتعــــــ َضنظعــــــ

ــٛم    ــ١ ؿكـــــــــــــــ ــ١ ايعضبٝـــــــــــــــ ــشٜب ، املٓعُـــــــــــــــ ايتعـــــــــــــــ

 
ٞ ا. االْغـــــإ..ٚغريٖا(. ر ٕ  بؾـــــري،  قُـــــز يؾـــــاؾع  قـــــاْٛ

 .300ص ، عابل َضدع االْغإ، سكٛم

(43)

( َــــٔ ايعٗــــز ايــــزٚيٞ اـــــاص بــــاؿكٛم 18/3املــــار٠ ) 

ــ١ ٚايغٝاعـــــ١ٝ ٚتـــــٓص   ــ٢ املزْٝـــ  إخطـــــاع هـــــٛط ال) عًـــ

 يًكٝــــٛر إال َعتكــــزٙ، أٚ رٜٓــــ٘ إظٗــــاص يف اإلْغــــإ سضٜــــ١

ــيت ــٗا ايـ ــإْٛ ٜؿضضـ ــيت ايكـ ــٕٛ ٚايـ ــضٚص١ٜ تهـ  ؿُاٜـــ١ ضـ

 أٚ ايعاَــــ١ ايصــــش١ أٚ ايعــــاّ ايٓعــــاّ أٚ ايعاَــــ١ ايغــــال١َ

ــاتِٗ اآلخـــــــــــضٜٔ سكـــــــــــٛم أٚ ايعاَـــــــــــ١ اآلراب  ٚسضٜـــــــــ

 .(األعاع١ٝ

(44)

 ايتاعــــع١  اإلْغــــإ ايــــزٚص٠  عكــــٛم املعٓٝــــ١ ايًذٓــــ١ 

ّ  ايتعًٝــــل(1983) عؾـــض٠  ٚدــــا٤ 19 عًـــ٢ املــــار٠ 10 صقــــِ ايعـــا

ــض٠ تكتطــــٞ ؾٝــــ٘ : ــض٤ ســــل محاٜــــ١ 1 ايؿكــ ــام" يف املــ  اعتٓــ

ــاٜك١ رٕٚ آصا٤ ــشا". َطـــ ــز ٜغـــــُح ال ســـــل ٖٚـــ ــأٟ ايعٗـــ  بـــ

 بأٜــــــ١  ايًذٓــــــ١ عًٝــــــ٘ ٚتضســــــب  قٝــــــز أٚ يــــــ٘ اعــــــتجٓا٤

 ٜتعًــــــل ؾُٝــــــا األطــــــضاف ايــــــزٍٚ َــــــٔ تــــــضر َعًَٛــــــات

   .1 بايؿكض٠
(45)

نـــــشيو ٜطـــــع االعـــــالٕ ايعـــــاملٞ ؿكـــــٛم االْغـــــإ    

ــ١ عٓـــــزَا       ــٛم ٚاؿضٜـــــات ايعاَـــ ــاّ عًـــــ٢ اؿكـــ ــز عـــ قٝـــ

ــار٠ )    ــٔ املـ ــ١ َـ ــ١ ٚايجايجـ ــضات ايجاْٝـ ــ٘ 29ٜـــٓص يف ايؿكـ ( َٓـ

ــ٢ )" ــع " ال2عًـــــ ٍُٟ ُٜدطـــــ ــضر أ ــ١ يف ؾـــــ ــ٘ مماصعـــــ  سكٛقـــــ

ُٕ ٜكضٍِصٖــــا ايــــيت  يًكٝــــٛر إالٍَ ٚسضٍِٜاتــــ٘  َغــــتٗزًؾا  ايكــــاْٛ

ــًضا َٓٗـــــــا َٕ سصـــــ  عكـــــــٛم ايٛادـــــــب االعـــــــرتاف ضـــــــُا

ــات ــضٜٔ ٚسضٍِٜـــ ــا اآلخـــ ــا٤َ ٚاسرتاَٗـــ ــارٍ ٚايٛؾـــ ــٔ بايعـــ  َـــ

 يف اؾُٝــــع ٚصؾــــاٙ ايعــــاّ ٚايٓعــــاّ ايؿطــــ١ًٝ َكتطــــٝات

ٍِٟ يف هـــــــــٛط " ال3" .رميكضاطـــــــــٞ فتُـــــــــع  إٔ ســـــــــاٍ أ

ــُٛم ٖـــــشٙ ُتُـــــاَصؼ ــٛ عًـــــ٢ اؿكـــ ــاقض مـــ ــَز ٜٓـــ  َكاصـــ

 َٚبار٥ٗا(. املتشز٠ األَِ
(46)

ـــ. ر  ــٛإ قُزٜٛعــ ــز. ر ٚ عًــ ــٌ قُــ ــ٢ ، خًٝــ  املٛعــ

 ٕ االْغــــــإ ، اؾــــــظ٤ ايجــــــاْٞ ،  ؿكــــــٛم ايــــــزٚيٞ ايكـــــاْٛ

 .281َضدع عابل ، ص
(47)

ـ  قُـــز. ر  ٕ  ٜٛعـــ ٌ  قُـــز. ر ٚ عًـــٛا  املٛعـــ٢،  خًٝـــ

ــزٚيٞ ايكـــــــإْٛ ــإ ؿكـــــــٛم ايـــــ ــظ٤ ، االْغـــــ  االٍٚ ، اؾـــــ

 .269-260عابل، ص َضدع
(48)

 أطَــــــ١  ســــــٍٛ تــــــأَالت ، املٛعــــــ٢  خًٝــــــٌ قُــــــز.ر 

ــإْٛ ــزٚيٞ ايكــــ ــٛم ايــــ ــإ ؿكــــ ــ١ اإلْغــــ ــّٛ ،فًــــ  ايعًــــ

ــ١ٝ ــإْٛ ايغٝاعــ ــظ ، ٚايكــ ــزميكضاطٞ املضنــ ــٞ ايــ  – ايعضبــ

 .94 ص ،2017 ،5ايعزر ،1فًز ، أملاْٝا
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(49)

ـ  . ر  ٌ  قُـــز . ر ٚ عًــــٛإ قُـــز ٜٛعـــ  املٛعــــ٢، خًٝـــ

ــإْٛ ــزٚيٞ ايكـــــ ــٛم ايـــــ ــإ ؿكـــــ ــظ٤ ، االْغـــــ  االٍٚ، اؾـــــ

 .248-247عابل ،ص َضدع
(50)

 أطَـــــــ١ ســـــــٍٛ املٛعـــــــ٢ ، تـــــــأَالت خًٝـــــــٌ قُـــــــز.ر 

اإلْغــــإ ، َضدــــع عــــابل ، ص  ؿكــــٛم ايــــزٚيٞ ايكــــإْٛ

86. 

(51)

 أطَـــــــ١ ســـــــٍٛ تـــــــأَالت ، املٛعـــــــ٢ خًٝـــــــٌ قُــــــز .ر 

 . 87ؿكٛم، َضدع عابل ، ص ايزٚيٞ ايكإْٛ

(52)

ــار٠ )  ــإ   29املـــ ــاملٞ ؿكـــــٛم اإلْغـــ ( َـــــٔ االعـــــالٕ ايعـــ

ــ٢ )  ــٓص عًـ ــ٢ .1 ٚتـ ٌٍِ عًـ ــ ــضر نـ ــاٌت ؾـ ــ١ إطا٤ ٚادبـ  اؾُاعـ

 ايُٓـــــٛ ؽدصـــــٝت٘ تُٓـــــٛ إٔ ميهـــــٔ ٚســـــزٖا ؾٝٗـــــا ايـــــيت

ٍُٟ ُٜدطــــــــع . ال2 .ايهاَــــــــٌ اؿــــــــض  مماصعــــــــ١ ؾــــــــضر يف أ

٘  سكٛقـــــ٘ ــيت يًكٝـــــٛر  إالٍَ ٚسضٍِٜاتـــــ ُٕ  ٜكضٍِصٖـــــا  ايـــ  ايكـــــاْٛ

ــتٗزًؾا ــا َغــــ ــًضا َٓٗــــ َٕ سصــــ ــُا ــرتاف ضــــ ــب االعــــ  ايٛادــــ

ــات عكــــــــٛم ــا  اآلخــــــــضٜٔ ٚسضٍِٜــــــ ــا٤َ ٚاسرتاَٗــــــ  ٚايٛؾــــــ

ــٝات َـــٔ بايعـــارٍ ــاّ ايؿطـــ١ًٝ َكتطـ ــاّ ٚايٓعـ ــاٙ ايعـ  ٚصؾـ

ٍِٟ يف هـــــــٛط ال . 3 .طـــــــٞرميكضا فتُـــــــع يف اؾُٝـــــــع  أ

ــاٍ ــاَصؼ إٔ ســـ ــشٙ ُتُـــ ــُٛم ٖـــ ــ٢ اؿكـــ ــٛ عًـــ ــاقض مـــ  ٜٓـــ

 َٚبار٥ٗا ( .  املتشز٠ األَِ َكاصَز

ــزٜٔ ؾتــــٓص       ــ١ ايعٗــ ــ١ َــــٔ رٜبادــ ــض٠ اـاَغــ ــا ايؿكــ إَــ

ــ٢ )ٚإس ــ٢ إٔ تــــزصى عًــ ــشٟ ايؿــــضر، عًــ  عًٝــــ٘ ترتتــــب ايــ

ــات ــضار إطا٤ ٚادبــــ ــضٜٔ األؾــــ ــ١ ٚإطا٤ اآلخــــ ــيت اؾُاعــــ  ايــــ

 َٚضاعـــــا٠ تعظٜـــــظ إىل ايغـــــعٞ َغـــــ٦ٛي١ٝ إيٝٗـــــا، ٜٓتُـــــٞ

 ايعٗز(. ٖشا يف بٗا املعرتف اؿكٛم
(53)

ر. ايؾـــاؾعٞ قُـــز بؾــــري ، قـــإْٛ سكـــٛم االْغــــإ ،      

 .262-258َضدع عابل ، ص


