
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !ال محایة ألحد     
 دور جامعة الدول العربیة يف محایة حقوق اإلنسان



١ 
 



٢ 
 

  

  مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان
  )١٠( اإلصالحسلسلة قضایا 

  

  
 

 !ال محایة ألحد 
دور جامعة الدول العربیة يف 

 محایة حقوق اإلنسان
 

  
وقي ـــــ د شــأمح
 وبـبنی

ــهب ــــ ن ـي الدی
 نـــــسح

ید ســـد الــــــحمم
 عیدــــس

ـــأمین ة ــــــــ
 يــــــــــملرین

حممــد /جوزیــف شــكال
 حسني

عید ــــد ســــــحمم
 بــالطی

ـــاد ـجنــــ  ــــ
 الربعــــــي

 

  
  

 وتحریر تقدیم
 معتز الفجريي



٣ 
 



٤ 
 

  احملتویات
  

  ررحملا ةمدقم
  ٩ 
   يكيرمألا يروطاربمإلا عورشملا نيب ناسنإلا قوقح -١

 ١٣  ديعس ديسلا دمحم. د/ ةيبرعلا ةيدادبتسالامظنلاو     

   !:دحأل ةيامح ال -٢
 ٣٩  نسح نيدلا يهب/ يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا   

 ٦١  ربيخم ناسغ / ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيمل ةجاح نم له -٣
  
  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا :ةيبرعلا ةقيرطلا ىلع ناسنإلا قوقح -٤
 ٧١  يعربلا داجن  /ةيلودلا تامازتلالاو ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نيب   
  
  ةيعامتجالا قوقحلاو ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا -٤

 ١٠١  راجنلا نيسح دمحم   / الكش فيزوج  /ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو    
  
  ةيلودلا تامازتلالا نيب يبرعلا ملاعلا يف لافطألاو ءاسنلا قوقح -٥

 ١٦٧  ينيرمل ةنيمأ/ ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا تانامضو تاموكحلل    
  
  ةيامحلا تايلآو ناسنإلا قوقح تانامض  -٦

 ١٨٥  بيطلا دمحم ديعس دمحم . د/ ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف    
  
  : يقيرفألاو يبرعلا ناقاثيملا -٧
 ١٩٩  بوينب يقوش دمحأ / لماشلا حالصإلا يعاودو ليحتسملابنكمملا ةنراقم      

  
  يندملا عمتجملاو ةيبرعلا تاموكحلا نيب قاثيملا ثيدحت

  )يقئاثو فلم( 
٢١٥ 

 ١٩٩٤ربمتبس يف رداصلا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا صن  •
  

٢١٧ 

  -يـبرعلا ملاـعلا يـف ناـسنإلا قوـقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ      •
  ٢٠٠٣وينوي  

  
٢٢٧ 

ةـعماجلاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا عامتجا ىل  ع توريب نالعإ ضرع •
 ٢٣٥  ٢٠٠٣وينوي  ١٨يف يفحص نايب  :ةيبرعلا
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قوـقحل يبرعلا قاثيملا تاليدعت  ": ثدحملا"ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا  •

ةـعماجلاب   ناـسنإلا قوـقحل ةمئادلا ةنجللا لبق نم  تحرتقا يتلا  ناسنإلا
 ٢٣٧  ٢٠٠٣ربو تكأ ةيئانثتسالا ةرودلا يف ةيبرعلا

 
 :قـلقلل ةريثم عجارت هجوأ  -ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا" ثيدحت"ةيلمع  •

 ٢٤٧  ٢٠٠٣ربمسيد  ٢٠يف نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا نع رداص ريرقت 
 
ةـمظنم نـع رداـص ريرقت    : ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةغايص ةداعإ •

 ٢٥٥  ٢٠٠٣ربمسيد  ٢١يف ةيلودلا وفعلا 
 
قطنملل  ديسجت ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا  -حالصإلا ىواعدل ةساكتنا •

 ٢٢ يـف  ناـسنإ  قوـقح ةمظنم  ٣٦نم نايب  :بوعشلا هاجت يرامعتسالا
 ٢٧٧ ٢٠٠٣ربمسيد 

 
ءارـبخلا   قـيرف  رـيرقت  : ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت عورشم  •

ناـسنإلا قوـقحب ةـصاخلا  ةدـحتملا مـمألا تائيه ىف ءاضعألا برعلا      
يـف ناـسنإلا قوـقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت عورشم ةعجارمب نيفلكملا    و

 ٢٨١  ٢٠٠٣ربمسيد 
 
مـمألا تائيه ىف ءاضعألا برعلا ءاربخلا   قيرف بناج نم حرتقملا قاثيملا •

قاثيملا ثيدحت عورشم ةعجارمب نيفلكملاو ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةدحتملا 
 ٢٩٣  ٢٠٠٣ربمسيد يف  ناسنإلا قوقحل يبرعلا

 
قاـثيملل   ةدحتملا ممألا عورشم دامتعال ةيبرعلا ةعماجلا وعدي ةرهاقلا زكرم •

 ٣١٣   ٢٠٠٤رياني ٥يف يفحص نايب : ليدعت نود ناسنإلا قوقحل يبرعلا
 
يـليمكتلا عامتجال  لناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجلل اتايصوتو ريرقت  •

ناسنإلا قوقحل ي برعلا قاثيملا ثيدحتل ةصصخملا ةيناثلا ةيئانثتسالا ةرودلل
 ٣١٧    ١٥/١/٢٠٠٤ى ـلإ ٤ن ـم ةرتـفلا يف

 
قوـقحل ىبرعلا قاثيملا نيب ضراعتلا هجوأ ةلازإل تاحرتقملا ضعبب ةركذم   •

دـفو نـع ةرداـص    : ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا نيبو لدعملا ناسنإلا
 ٣٢١  ٢٠٠٤رياني يف ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ءاربخ 

 
يماسلا ضوفملاو ةيبرعلا لودلا ةعماج نيب ناسنإلا قوقحل يب رعلا قاثيملا •

ملاـعلا يـف ناـسنإ قوقح ةمظنم     ٣٥نم ةمدقم ةركذم : ناسنإلا قوقحل
ةدـحتملا ممألاـب ناـسنإلا قوـقحل ةيماسلا ةيضوفملا ءاربخ ىلإ يبرعلا      

 ٣٢٧  ٢٠٠٣ ربمسيديف لدعملا قاثيملا عورشم صوصخب 
ةـيبرعلا ةمقلا لبق نم دمتعا  يذلا لدعملا   ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا •

 ٣٤٣  ٢٠٠٤ويام يف  سنوت اهتفاضتسا يتلا ةرشع ةسداسلا
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 -توريب يف دقعنملا( ةيبرعلا ةمقلل يزاوملا لوالا يندملا ىدتنملا تايصوت •

 ٣٦٥   ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا صوصخب، )٢٠٠٤سرام 
 
 -طابرلا يف دقعنملا( ةيبرعلا ةمقلل يزاوملا يناثلا يندملا ىدتنملا تايصوت •

ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا صوصخب)٢٠٠٦رياربف   ،  ٣٦٩ 
  
 ٣٧١ قـحلم
 
يأ : ناـسنإلا قوـقحل ةـلاعف ةيميلقإ ةيامح لجأ نم رمتؤم حاتتفا تاملك    •

 ٢٠٠٣وينوي ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم 
  

٣٧٣ 

قوـقحل ةـلاعف   ةـيميلقإ ةيامح لجأ نم رمتؤم لامعأ نع يماتخلا ريرقتلا   •
 ٢٠٠٣وينوي ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ : ناسنإلا

  
٣٩٥ 

قوـقحل ةلاعف ةيميلقإ ةيامح لجأ نم رمتؤم يف ةكراشملا تامظنملا ةمئاق   •
 ٢٠٠٣وينوي ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ : ناسنإلا

  
٤٠١ 

: ناـسنإلا قوقحل ةلاعف ةيميلقإ ةيامح لجأ نم رمتؤم يف نيكراشملا ةمئاق  •
  ٢٠٠٣وينوي ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم ي أ

٤٠٣ 
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 دمةـمق
  
  
  
  

ناـسنإلا قوـقحل ديدجلا يبرعلا قاثيملا    ٢٠٠٤ويام يف سنوتب ةيبرعلا ةمقلا ترقأ 
. يـبرعلا ملاـعلا يف ثيدحتلاو ريوطتلا اياون ىلع ًارشؤم هرابتعاب يلودلا عمتجملل هايإ ةمدقم  

يتيـضق نأ راـبتعاب    ةـمهم ةفاضإ مهتمق ىلع يفضي س هنأ ةيبرعلا تاموكحلا تدقتعا دقو
اذـه نأ ةـقيقحلا نكلو   . اهلامعأ لودج ىلع ةيروحم ةناكم اتلتحا ناسنإلا قوقحو حالصإلا
مدـقتلا نـم مغرـلا ىلعف     ؛لامآلل ًابيخم ناك ديدجلا قاثيملا نومضم نم مهفي يذلا ثيدحتلا
قاـثيملا نـع ًارـيثك     فلتخيال هره وجو هتفسلفنإف  لدعملا قاثيملا ىوتحم يف ًادج دودحملا

قوـقحل ةـيملاعلا ةـموظنملا نع يبرعلا ملاعلا ةلزع نم ديزي ه    نإثيح  ١٩٩٤ماع رداصلا 
   .ةرملاب اهبكاوي الو ناسنإلا

ءارـجإ يف قحلا ىلع صني ملف هداوم نم ريثك يف بلاثم ىلع لدعملا قاثيملا   ىوتحا
يـف درو اـم عـم ةـقفاوتم بيذعتلا رظح     ب ةصاخلا ماكحألا تأت ملو ةهيزنو ةرح تاباختنا
لببيذعتلا ةضهانمل ةيلودلا ةيقافتالا تاعيرـشتلاب قوـقحلا ضـعب دـييقت ىلإ قاثيملا أجل      ، 

بارـضإلا يف قحلاو تاباقنلا نيوكت يف قحلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرحك ةيبرعلا لودلل ةينطولا  
ىـلعو   ،ةـيبرعلا لودلا بلغ أ لخاد ةديقم قوقح اهلكو ،ةدفاولا ةلامعلا قوقحو لقنتلا ةيرحو

ئراوطلا تالاح ءانثأ صاقتنالل ةلباق ريغ قوقح ديدحتب قلعتي اميف دراولا نسحتلا نم مغرلا 



٩ 
 

يـتلا تالاـحلا ديدحت يرورضلا نم ناك هن   إفبيذعتلا رظحو ةايحلا يف قحلا اهسأر ىلعو 
ثراوـك وأ ة  ـيلعف برح عوقو ةلاح يف قيقد لكشبو ئراوطلا ةلاح نالعإ ةلودلل اهيف قحي 

عئاقولاب قلعتي اميف الإ اهتايحالص مادختسا  نعئراوطلا تاطلس عنتمت ن أو ةمألا دوجو ددهت
ررـبم نود ةـيبرعلا لودـلا نـم رـيثك يف ةيراس ئراوطلا ةلاحف بابسألا هذهب ةلصتملا      
قاـطنلا ةعـساو تايحالـص ءاـطعإو تاـيرحلاو قوـقحلا نم ريثك صاقتنال يعوضوم       

ةـبوقع ءاغلإ بوص ريسي يذلاو ملاعلا يف دئاسلا ماعلا هاجتالا قاثيملا   بكاوي ملو تاموكحلل
يـف قحلا كهتنتو ةيناسنإ ريغ ةبوقع اهرابتعاب اهقيبطت قاطن قييضت وأ لماك لكشب مادعإلا  

 ١٨نـم لـقأ مه نمل مادعإلا رظح لعج لب ةبوقعلا ةحابإ يف طقف سيل اضقانم ءاجف ةايحلا   
يـتلاو ةيـسايسلا مئارـجلا يـف مادعإلا رظحب قلعتي ام فذحو ة     يلخادلا نيناوقلا نهر ًاماع

   .١٩٩٤قاثيم اهنمضت 
اـمنيح ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا نم قاثيملا صقتنا  دقف ةأرملا قوقح صخي اميفو 

ةعيرـشلا هضرفت يذلا يباجيإلا زييمتلا لظ يف ةاواسملا هذه لعج ىلع هداوم   ىدحإيف صن 
يـف قافتا دوجو مدع ءوض يف ةأرملا حلاص ريغ يف نوكت دق   ةضماغ ةراشإ يهو ةيمالسإلا
 ةيدوعسلا -لاثملا ليبس ىلع  - هربتعت امف ،ةيبرعلا لودلا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ مهف
ةيمالـسإلا ةعيرـشلل ةلاحإلا هذه نأ نع الضف   . سنوت يف كلذك نوكي ال دق ةأرملا حلاص يف
ىـلع ءاـضقلل ةـيلودلا ةيقافتالا ىلع ةيبرعلا لود    لا مظعم اهتدبأ يتلا تاظفحتلا نم سركت

اـمك  . ةينيدلاو ةيفاقثلا ةيصوصخلا عم اهداوم ضعب ضراعت رربمب ةأرملا دض زييمتلا روص
يـف ةأرملا قح بلسو ،جاوزلا ىلع ةبترتملا قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا نيب قاثيملا واسي مل  

ةـباقرلا ةـيلآ فعـض يـف لدـعملا قاثي      ملل ربكألا قافخإلا ناك دقو. اهئانبأل اهتيسنج حنم
ريراـقتلا ةـسارد ىلع ة   روصقم ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل لعجف ؛امهلفكي نيتللا ةيامحلاو

نـم ىواكـش يـقلت يف قحلا اهطعي ملو قاثيملا دونبب اهمازتلا لوح لودلا نم اهيلإ ةلاحملا    
لودـلا مازـتلا يدـم     ةـعباتم ةيحالص اهحنمي مل اضيأو ةيموكحلا ريغ تامظنملاو دارفألا 

ماـيقلا يـف اهكرشي ملف ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود شيمهت ىلع قاثيملا رصأو اهتايصوتب   
وـه امك تاموكحلا ريراقتل ةيزاوم ريراقت ميدقت نع الضف تامولعملاب دصرلا ةزهجأ ةافاومب  

   .ةيميلقإلا تامظنملا يقابو ةدحتملا ممألا يف هب لومعم
نـم تقلطنا قاثيملا ثيدحت ةيلمعل يبرعلا ملاعلا يف ناسن  إلا قوقح ةكرح كاردإ نإ

جاـمدإ فدهتست ن  أو ةيبرعلا ةقطنملا يف لماشلا حالصإلا ةيلمع نم ًاءزج نوكت نأ ةرورض
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فـلتخم اـهترولب يـف تمهسأ ةفاقثك ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةفاقثلا يف ةيبرعلا تاعمتجملا    
ناـسنإلا ةـمارك مرتحت يتلا ةيصوصخلا    زاربإ عم ليوط لاضن ربع تافاقثلاو تاراضحلا

رمتؤـملا نـع رداصلا توريب نالعإ يف رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع دكأت ام اذه    ا،هنوصتو
نـم لوألا ءزـجلا يوتحي يذلاو،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل يميلقإلا   

ةـعماجلا ىلع طغضلل ةيم  وكحلا ريغ تامظنملا دوهج تلصاوت امك. هلامعأ ىلع باتكلا اذه
نـم ريثك تقولا كلذ يف تربعو قاثيملا ليدعتل ةمدقملا تاعورشملا يف رظنلا ءانثأ ةيبرعلا  
ةيـضوفملا ءارـبخ دـفو نـم حرتقملا قاثيملا عورشمل اهمعد نع ناسنإلا قوقح تامظنم     

دـقو ناسنإلا   قوقحل ةيملاعلا ريياعملل اراصتنا هرابتعاب ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل ةيماسلا
ةـضرعتسم ةـيبرع ةلود    ١١يف ةيموكح ريغ ةمظنم  ٣٦نم ةعقوم ةيليصفت ةركذم تمدق 

 ٢٠٠٤ماـع  سنوـتب ةـيبرعلا ةمق   لا داقعنا لبقو. قاثيملا ثيدحت ةلأسم ليلحتلاو دقنلاب اهيف
، )١(ةـيبرعلا ةمقلل يزاوملا لوألا يندملا ىدتنملا يف ةكراشملا ناسنإلا قوقح تامظنم تبلاط 

بـسانتي يـكل هرارقإ يف لجعتلا مدعو يرخأ ةرم قاثيملا ةعجارم ةداعإب ةيبرعلا تاموكح   لا
يـف ًاـفرط اهرثكأ نوك ةيبرعلا لودلا تامازتلا اهيف امب ةيلودلا ريياعملا نم ىندألا دحلا عم   

لـظ  يو تاـحومطلا نـع اديعب قاثيملا لظي  : لوقلا ةصالخ.  ناسنإلا قوقحل ةيلود تاقافتا
اذـه ذـيفنت ليعفت ىلع نآلا ناهرلا نوكي دقو هصوصنب ةقلاع ةيرهوجلا تالك   شملا نم ريثك

ةـيبرعلا لودـلا بـناج نم هيلع قيدصتلا ةيلمع مامتإ لالخ نم يلاحلا لكشلاب ولو قاثيملا    
الإو هرارـقإ ذـنم روـنلا ري مل يذلا هقباسك هريصم لعج مدعو تايلآ نم هرفوي امب لمعلاو    

دـق نوـكي اـمبر يذلا ثيدحتلا فلم يقبيو    . ينوناق مازلإ يأل دقتفي ئدابم نالعإ ىلإ لوحت
طغـضلاو  لـمعلا لـصاوت نأ اهيلع ناسنإلا قوقح ةكرح نأ الإ    ،تاموكحلا رظن يف قلغأ

يـبرعلا نطاوملا ردق نم للقي ال يميلقإ ماظن ءانبو ريوطت  لجأ  نم ةيبرعلا تاموكحلا ىلع
عـم بـنج ىـلإ ابنج هتاموكح يديأ ىلع     تكهتنا املاط يتلا تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا يف
  .ةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةينطولا تايلآلاو تانامضلالجأ  نم طغضلا

                                                 
يـف دقع يذلاو ةيبرعلا ةمقلل يزاوملا لوألا يندملا ىدتنملا نع ةرداصلا  " يناثلا لالقتسالا"ةقيثو رظن ا )١(
نواـعتلاب ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةردابمب  ) ٢٠٠٤سرام  ٢٢-١٩(نم ةرتفلا يف توريب

عـم  قيـسنتلابو تايرحلاو قوقحلا نع عافدلل لدع ةيعمجو  ) قوقح(ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا عم 
 .  ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا
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لماـش عـجرم ةـباثمب نوكي نأ وه باتكلا اذه رشن ءارو نم ضرغلا    نإف  :اريخأو
باـتكلا نوـك   تي. يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا ةيضقب نيمتهملا نيثحابلل
لـجأ   نـم " يميلقإلا رمتؤملا يف تمدق يتلا ةيثحبلا قاروألا مضي لوألا مسقلا : نيمسق نم
يـف دـقع يذـلاو    " ؟ناـسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ  : ناسنإلا قوقحل ةلاعف ةيميلقإ ةيامح

قوـقح تاـسادل ةرهاـقلا زـكرم نم ةردابمب      ٢٠٠٣وينوي  ١٢-١٠نم ةرتفلا يف توريب 
ةكبـشلا عـم قيـسنتلابو تاـيرحلاو قوقحلا نع عافدلل لدع ةيعمج عم نواع     تلابو ناسنإلا

يـف رمتؤـملا ءاـج دقو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلاو ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا    
يـف صاـخ عامتجال ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ةيبرعلا لودلا ةعماج ةوعد راطإ   

لواـنتت  . ناـسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت يف رظن لل ٢٠٠٣وينوي  ٢٦-١٨نم ةرتفلا 
ريياـعملل ةبـسنلاب نراـقم روظنم نم قاثيملا ثيدحت ةيلمعل ةفلتخملا داعبألا رمتؤملا قاروأ    
امدـقت رـثكألا ناـسنإلا قوـقح ةيامحل ىرخألا ةيميلقإلا ةمظنألاو ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا     

يقئاـثو فلم نم نوكتي نأ   انيأترادقف باتكلا نم  يناثلا مسقلا امأ.يبرعلا ماظنلا نم اروطتو
ىـلع ًالمتـشم    ٢٠٠٤ماع ويام يف لدعملا قاثيملا دامتعا ىتح قاثيملا روطت لحارم دصري 

ةـيلمع نـم ،ةدـحتملا ممألاو ،ةيلودلا ةيقوقحلا تامظنملاو ،يبرعلا يندملا عمتجملا فقاوم    
  . قاثيملاريوطتو ثيدحت

عـمتجملا تاـمظنم لواـنت ةيلاعفو ةيدج ىدم كارد    إ نكمي قيثوتلا اذه لالخ نمو
ةيـسايسلا دوـيقلا تارـشع مغر ريثأتلا ىلع اهتردق ىدمو ،اهل ىدصتت يتلا اياضقلل يندملا    

ناـسنإلا قوـقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ   "صن ةعجارمبو . ةينوناقلا ريغو ةينوناقلاو
هتايصوت ىدحإ نأ ئراقلا ظحاليس"يبرعلا ملاعلا يف ة يـساسأ لخادـم نم ةيناثلا ةيصوتلا  ( ، 
ةـيبرعلا لودـلا ةـعماج ةناعتـسا ماـمأ قيرطلا ت      دهم يتلا ىه) ةلاعف ةيميلقإ ةيلآ ريوطتل
نيـلثمم نيـب رواشتلاب اهتادرفم ةغايص مت ةيصوت ىهو   –ناسنإلا قوقحل  ةيماسلا ةيضوفملاب
ىضفأ يذلا رمألا  -ةيبرعلا لودلا ةعماج ةنامأو ةيماسلا ةيضوفملاو ناسنإلا قوقح تامظنمل

تاـحومط نم ىندأ لاز ام هنأ مغرب ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ريوطت ىل  إةياهنلا يف 
  .يبرعلا ملاعلا يف بوعشلا حلاصمو نييقوقحلا

  يريجفلا زتعم
 ٢٠٠٥ربمفون  ٢٥
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  نسانوق اإلــــــحق

والنظم  املشروع اإلمرباطوري األمریكيبني 
 یةاالستبدادیة العرب

  

  *محمد السید سعید . د
  
  

  
  
  ةـمدقم

ةيـسايسلا تاعارـصلا قايـس ىف ىطارقوميدلا لوحتلا تايناكمإ ةقرولا هذه شقانت    
فـيثكتب ةـظحللا هذـه مـستتو     . ةنهارلا ةظحللا ىف ةيبرعلا ةقطنملا اهدهشت ىتلا ةيراضلا

دـض  ىنويهـصلا فـنعلا عيجـشتو قارعلا وزغ ىلإ الوصو ةيكيرمألا ةيناودعلا طوغضلا    
ةدـحتملا تايالولا عم ةيبرعلا ةمظنألا نم ًاددع عمج ىذلا فلاحتلا عدصتو ىنيطسلفلا بعشلا  

رهاـظمب ةيـسايسلا ةحاـسلا ترخز دقف ىلخادلا ىوتسملا ىلع امأ    . ربمتبس ١١ثادحأ دعب 
تاذ ةـينيدلا تاـكرحلاو ةيدادبتسالا ةلودلا ةموظنم نيب ىئانثلا باطقتسالاو ىسايسلا طلستلا   

  .ىلومشلا قفألا

                                                 
ةرهاـقلا زـكرمل يميداـكألا راـشتسملاو ،مارهألاب ةيجيتارتسالاو ةيسايسلا تاساردلا زكرم ريدم      بئان *
 .ناسنإلا قوقح تاساردل
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اـهارت ةـنيعم حمالم جتنتستو نهارلا ىسايسلا عضولا حمالم مهأل ةقرولا ضرعتو   
ةيـسايسلا تايجيتارتـسالا ةـشقانم نم اءدب ىبرعلا ىقوقحلا عورشملا لامكتسال ةيرورض    

  . ىبرعلا ىقوقحلا لاضنلا ىلإ برقألا ةيطارقوميدلا ىوقلا نيب ةجئارلا
لئاـسوب ةينوك ةيروطاربمإ ءانبل   هعورشم اكيرمأىف مكاحلا ىنيميلا فلاحتلا أدب دقل 

مظنـلا أوـسأ دحأ ردص ىلإ ىلوألا ةقلطلا هجوي نأ راتخا هنكلو   . ةيبرعلا انتقطنم نم ةفينع
  . ىقارعلا ماظنلا وهو ةشطابلا ةيدادبتسالا

ةحلـسأل ماـظنلا اذه كالتما ءاعداب هل ةلص ال نأ امك   . ايئاوشع رايتخالا اذه نكي مل
. اـهمهأ سيلو تارابتعالا دحأ ريغ  لكشتمل ىقارعلا طفنلا ىلع ةرطيسلا  نإ.  لماشلا رامدلا

 ةـيكيرمألا برـحلا ةاـعد    عـقوت و قارعلل يجيتارتسالا عقوملاوهف تارابتعالا هذه مهأ امأ 
نـم توقمملا ماظنلا اذهل ىرسقلا رييغتلا وأ وزغلل ىقارعلا بعشلا بناج نم يباجيإ لابقتسال  

  .بعشلا اذه ءانبأ نمةقحاسلا ةيبلاغلا 
ىدـحإ ناـك برـحلاو ةنصرقلا لامعأ ىلع ةيلاسر ةحسم ءافضإ نأ حضاولا نمو    
برغلل ىسايسلا خيراتلا ىفو امومع خيراتلا ىف ةيروطاربمإلا تاعورشملل ةيساسألا تامسلا 

عورـشملل ىلاسرلا فالغلا  " ناسنإلا قوقح"و" ةيطارقوميدلا"تاراعش تلكشو . ةصاخ ةفصب
  .ىكيرمألا

نييقوـقحلا نيلـضانملا دـييأت بـسك ىلإ ضفي مل تاراعشلا هذه حرط نأ عقاولاو     
عورـشملا نـكلو   . قارعلل ىلعفلا لالتحالا عقاول وأ وزغلا عورشمل برعلا نييطارقوميدلاو

ءارـجإ نيـي   ميلقإلاو نييملاـعلا نيلعافلا عيمج ىلع ضرفي ىكيرمألا ىلالتحالاو ىركسعلا 
  . مهتايجيتارتسال ةقيمع تاعجارم

يـبرعلا ملاـعلا يف    ناسنإلا قوقح ةكرح اهيف لمعت ىتلا ةيسايسلا ةئيبلا نأ كش الو
لـجأ   نـم ةعمتجم اهجئاتن فارشتسا انيلع ضرفي ام وهو تاعجارملا هذهب اديدش ارثأت رثأتت 

  .يبرعلا ملاعلا يف ةيقوقحلا ةكرحلا ةيجيتارتسال ةرينتسم ةشقانم
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  :ىربكلا ةيجيتارتسالا تاعجارملاو تاكرحتلا: الوأ
لودـلا تايجيتارتسال ةيقادصم تاذو ةرقتسم تاعقوت ةرولبل ةيفاك تايطعم رفوتت ال  

  .يميلقإلا وأ ىلودلا ىوتسملا ىلع ءاوس ةحجرملا اهجئاتنو ىربكلا
  . ةيكيرمألا ةيجيتارتسالا ىف لثمتي ىسيئرلاو ددحملا لماعلا نأ كش الو
  .تاهويرانيسلا نم نيعون عقوت نكميو
اـمك ىـكيرمألا يروـطاربمإلا عورـشملل عفدلا ةوق رارمتسا وه لوألا ويرا     نيسلا

. ةـنهارلا ةـيكيرمألا ةرادإلا ىـف ريبك ذوفنب عتمتت ىتلا   " ىكيرمألا نرقلا"ةعومجم هتغاص 
  .ويرانيسلا اذه حيجرت ىف ةيلاتلا لماوعلا مهستو

ماـظنلاب ءا  رـكن ةيركسع ةميزه قاحلإ ىف ةيكيرمألا برحلا حاجن وه  :لوألا لماعلا
  . ةياغلل ةدودحم ةفلكتب قارعلا لالتحا ىفو ىمادصلا

. اـكيرمأ ىف مكاحلا ىنيميلا فلاحتلا تانوكمل ىبسنلا رارقتسالا وهف ىناثلا لماعلا امأ 
مـهأ ةـصاخو ،ددـجلا نيظفاـحملا زوـمر نم       رثكأوأ زمر ةناكمل ىبسنلا روهدتلا مغرف 

هـظحلن ام وهو ،ةيكيرمألا ةرادإلا ىف مهذوفن   ةيمنت نولصاوي مهف ،اريثأت مهرثكأو مهيرظنم
ذوـفن شيـمهتو ،قارـعلل ةيسايسلا ةرادإلا ةيلوئسمل ةيكيرمألا عافدلا ةرازو ىلوت لالخ نم    

،  " ىحيسملا فلاحتلا"لصاويو .  ةيجراخلا ةرازو ةـيكيرمألا ةيسايسلا ةحاسلا ىف هذوفن ديطوت
نأ اـمك  ". يمالـسإلا باـهرإلا  "نم  نييكيرمألا عيزفت رارمتسا الغتسم بونجلا ىف ةصاخو

  . ةوقب شوب سيئرلا فلخ فقي لازامىديلقتلا ىروهمجلا نيميلا 
هـحاجن ارمثتـسم ىـكيرمألا ماعلا ىأرلا ىدل هتيبعش زيزعت ىف شوب سيئرلا حجنو    

اـهب عـتمت ىتلا ةعفترملا اهتايوتسم ىلإ سيئرلا ةيلوبقم تالدعم تداعف   . قارعلا ىف ىبرحلا
ىفـصنلا دـيدجتلا ةكرعمو ماعلا ىأرلا تاعالطتسا فشكت امك هتسائر نم ىنا   ثلا ماعلا لالخ
لوـح ةيقادصم تاذ تاعقوت عضوب مايقلا ةلاحتسا مغرو  . ىضاملا فيصلا ةياهنب سرجنوكلل

،٢٠٠٤ماع ةياهنب ةلبقملا ةسائرلا تاباختنا  اعيرس أدبتس ىتلاو نيـب اـماع اـقافتا ةمث    نإف  ، 
ىرـبك ةـثراك عـقت مـل ن     إةدكؤم هبش ودبت ىلاحلا سيئرلا  صرف نأب نييكيرمألا ءاربخلا

  .ىداصتقالا فلملا ىف ةصاخو
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ىـلع ةـظفاحملا ىـف مكاحلا ىنيميلا فلاحتلاو ىكيرمألا سيئرلا حجني مل نإ ىتحو    
قرـشلا ىـفو ماـع هجوب ةيجراخلا ةسايسلا لاجم ىف ةريبك تاريغت ثدحت ال دقف ،هتطلس    

  .ةديدع بابسأل صاخ هجوب طسوألا
ىـسيئرلا راـيتلا نـم ريبك عاطق دييأت تلان طسوألا قرشلا ىف شوب ةرادإ ةسايس    ف

قـلعتي اـميفو اـمومع نيـميلا ىلإ رايتلا اذه عفد بالقنا ةمثو     . ىطارقوميدلا بزحلا لخاد
نـم ًاـظوحلم ًاردق ةمث نأ كش الو   . صوصخلا هجو ىلع ةيطسوأ قرشلاو ةيلودلا ةسايسلاب

ثيدـحلا نـكمي ال نكلو   . ؟امومع ةيكيرمألا ةيسايسلا ةحاسلا ىفةينيميلا تالوحتلل ةمواقملا 
ىـلاربيللا راـسيلاو ىعاـمتجالا يطارقوميدـلا     (ىمدقتلا رايتلل ةيقيقح ةصرف كانه نأ نع 

ىـف ةصاخو ،روظنملا دمألا ىف ةطلسلا ىلإ لوصولا ىف  ) مالسلا راصنأو ةيناسنإلا ةكرحلاو
نيـميلا ىـلإ ماـعلا لوحتلا اذهل ةركبم تارشؤ    م ةمثو. ىلودلا" باهرإلا"حبش رارمتسا لظ 

ةيـسيئرلا تاـباطخلا لـيلحت نم حضاو وه امك ،ماع هجوب ةيجراخلا ةسايسلا ةركسع ىلاو    
  .ىطارقوميدلا بزحلا نم ةسائرلا ىحشرم ةيرثكأل

لئاـسوب ةيروطاربمإلا ءانب تاسايس ةيرارمتسا عقوت ىلإ ةوقب ريشي عبار لماع ةمث   
ماـيقلا نع هزجعو ىبرعلا ماظنلل ظوحلملا تفاهتلا وهو ،ةيبرعلا ةقطنم  لا ىف برحلاو فنعلا
  . ماع لكشب ىبرعلا ملاعلاو قارعلاب قلعتي اميف ىكيرمألا عورشملل ىنعم تاذ ةمواقمب

ةـيوناث وـلو ةعجارمل ريشت ىتلا ىرخألا تارابتعالاو تامالعلا ضعب كانه نأ ريغ   
  . يميلقإلاو ىملاعلا نييوتسملا ىلع ةيكيرمألا تاهجوتلل

ىركـسعلا عورـشملل ةلـسابلا ةـيملاعلا ةـيندملا ةمواقملا ىه تارابتعالا هذه لوأ      
ذـنم اهـسفن ةدـحتملا تايالولا لخاد نم ةمواقملا هذه تأدب دقو    . ىكيرمألا يروطاربمإلاو
فالآ نـم  عساو ىندم فلاحت لعفلاب نوكت دقل  . ةيلمع ةسايس ىلإ قارعلا لالتحا ةركف لوحت
نينمؤـملا نـم عـساو روـهمج بناج ىلإ ةريغصلا ةيطارقوميدلاو ةيمدقتلا تام     ظنملا نم
ةـسايسلا ةركسع ةضهانمل   -نوينيدلا ءاطشنلا كلذ ىف امب ،مالسلا راصنأو ةيناسنإلا اياضقلاب
ةيضقلا تعضو امك . ةيسيئرلا ةيلاضنلا ةصنملا قارعلا دض برحلا ةيضق تلثمو. عمتجملاو
ىـلع ةيـسايسلاو ةيندملا ةمواقملل ةيسيئر ةصنمك ىكيرمألا خيرات   لا ىف ةرم لوأل ةينيطسلفلا
ىـكيرمألا ىندملا لاضنلا لعشأ ام اعيرسو  . ةيسيئرلا تاعماجلا ىف ةصاخو ىبعشلا ىوتسملا
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ىـف اـهتمق ىلإ ةجوملا هذه تدعصو   . ىملاعلا خيراتلا ىف ىندملا لاضنلل ةجوم مهأو مظعأ
ىـفو ةـلود    ٧٠نم نونطاوم رهاظت ثيح ،قارعل ل ىلعفلا وزغلا ليبقو ىضاملا رياربف ١٥

  .قارعلا ىلع ةيكيرمألا برحلا دض ةنيدم ٦٠٠٠وحن 
فلاـحتلل ةـيقيقح ةمدص لكش دق ىملاعلا ىندملا لاضنلل قراخلا قفدتلا نأ كش الو   

ةقباـس ةرتف ةيأ نم   رثكأىكيرمألا ماعلا ىأرلا يعيو . ةدحتملا تايالولا ىف فرطتملا ىنيميلا
ةـضراعملا نأ اضيأ كش الو  . عمجأ ملاعلا ىف هدالبل فلاحتلا اذه اهبلجي ىتلا ةيهاركلا ىدم

ةـعجارم ،اهتـسرطغ تـناك امهمو ةلقاع ةموكح وأ ةرادإ ةيأ ىلع متحت ةيندملا ةمواقملاو    
  .اديدحت طسوألا قرشلا ىفو ةيملاعلا تاسايسلاو تاهجوتلل اهتمدقىتلا تاغايصلا 

نـم يـساسأ بناجل ةيكيرمألا عراوشلا ىف ره   ظ امم عسوأ ةضراعم ةمث نأ ودبيو
وأ ةـيدارفنالاب ىـكيرمألا ىميداـكألاو ىفحصلا باطخلا ىف ىمس    أام وهو ،تاغايصلا كلت 

Unilateralismةيروطاربمإلا ةعزنلاب انه هانيمسأ امو ةـيبلغأ نأ ةديعـسلا فدصلا نمو   . ، 
ىـنعمو ةـميق فاـشتك    ا تداـعأو ةدحتملا ممألا دوجول تهبنت ىكيرمألا بعشلا نم ةريبك 

ىـكيرمألا وزـغلا عورـشم نيـثلثلا ةـيبلغأ تديأ امنيبو      . ىلودلا نوناقلاو ةيلودلا ةمظنملا
، مـمألل مارـتحالا    راهظإ طرشبعورشملا اذهل  اهدييأت تنهرعاطقلا اذه ةي رثكأنإف  قارعلل

ةـيكيرمألا   ةرادإلا ىلع هسفن هجوتلا اذه ضرف دقو. نييميلقإلاو نييبوروألا ءافلحللو ةدحتملا
ةدـحتملا مـمألا ىـلإ باهذلا ىلع ،ةبغارلا ريغ ةرادإلا رابجإ لالخ نم ،وزغلا لبق ايئزج    

ىـلع نـمألا سلجمب ىرخألا ىربكلا ىوقلا هتطبحأ ىذلا رمألا وهو   -وزغلاب اضيوفت ةبلاط 
  . فورعم وه ام وحن

ةـمو  اقملا تـتبثأ دـقف  . ةعجارملا لماوع مهأ دحأ ىربكلا ىوقلا هذه فقوم لكشيو
نـم للقي الو  . اضيأ هدعبو وزغلا لبق ةبالصلا نم الوقعم اردق ةيسورلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا

لوـح نطنـشاو عـم عازنلا قمع وأ ةعقر عيسوت مدع ىلع ىوقلا كلت صرح ةقيقحلا هذه    
  . اياضقلا نم اهريغ وأ قارعلا ةيضق

ليكـشت ةـيكيرمألا   ةـيدارفنالل ةضراعملا ىوقلا ةنكمب وأ فده نكي مل ةيادبلا ذنمف  
ىوـقلا هذـه فادـهأ ىـف ةـغلابملا نـكمي الو       . ةدحتملا تايالولل داضم فلاحت وأ بطق
ىـف لودـلا هذه   " قح"نع عافدلا درجم وه اليوط لظيسو ناك ىسيئرلا فدهلاف . ةضراعملا
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ةدـحتملا مـمألا لالخ نم ىلودلا رارقلا ذاختا ىف    -رغصأ اكيرش اهرابتعاب ولو -ةكراشملا 
سفن ىف نكمي الو . ةدحتملا تايالولا عم اهعمجت ىتلا فارطألا ةددعتمو ةيئانثلا رطألا ىف وأ

طـطخلل بارطـضا نـم لـعفلاب هتثدحأ ام ىلإ رظنلاب ةمواقملا كلت ةميقب ةناهتسالا تقولا     
تاـقالعلا ىف ريبكلا عدصلا بأرل لعفلاب تكرحت دق ةدحتملا تايالولا نأ كش الو  . ةيكيرمألا
 ١٤٨٣مـقر نمألا سلجم رارق ةغايص ةداعإ ىف ايئزج مت ام وهو  . ىوقلا كلت عم ةيكيرمألا

ةيعانـصلا ىناـمثلا لودـلا ةعومجمل نايفيا ةمق ىفو ،قارعلا ىلع تابوقعلا فقوب صاخلا    
  . ىربكلا

 رـثكأ نع ىلختلاو ،ةداشرلا ىلإ ةدوعلا تضرف دق ةيئزجلا ةحلاصملا كلت نأ عقاولاو 
،  . ةظلغ ةنهارلا ةيكيرمألا ةسايسلا بناوج ةـيلودلا تاقالعلا نومضمب اريثك قلعتت ال اهنكلو

نوـضراعملا اـهحرط اـمك ةيـضقلاف     . ىـكيرمألا يلاـيربمإلا عورشملا ةعيبطب ىتح وأ  
ىجيتارتـسالا رارـقلا ىف ةكراشملا ىف مه مهقحو ىلودلا نوناقلا مارتحاب قلعتت نويب   وروألا
ةـعيبطب مـستت ىتلا ةيلودلا تاقالعلا نومض   مب ةقيقح هلك اذهل ةلص الو. ةيملاعلا ةحاسلا ىف
عـضول نييكيرـمألا بـناج نـم رـبكأ ادـهج ةغيصلا هذه        يضتقتفوس نكلو . ةيعاطقإ
رارـقلا هـب ءاـج ام اذهو    . ىلودلا نوناقلل ةلوبقملا بلاوقلا ىف ديدجلا يلايربمإلا مهعورشم

وـه مـهملا طرـشلا     اذـهب ءاـفولل ربكألا دهجلا نكلو  . ةيقارعلا ةلأسملاب قلعتي اميف ١٤٨٣
  .ةينيطسلفلا ةيضقلا عم ىطاعتلا

يرـظنم بـناج نـم ريدـقتلا ءوس نع فشكلا ىه ةيمهأ      رثكألا لماوعلا نأ ريغ
تاـيالولا تلـشف دقف   . عورشملا اذه بناوج عيمجب قلعتي اميف قارعلا دض ىكيرمألا ناودعلا
سـلجم نـم رارـق     ىلع لوصحلا ىف تلشفو رارقلا اذهب ىلودلا عمتجملا عانقإ ىف ةدحتملا
ةدـحتملا تاـيالولل ةيقيقحلا ةيسايسلاو ةيسامولبدلا ةوقلا ريدقت نورظنملا ءالؤه ءاسأو   . نمألا
اوءاـسأ امك  . ىملاعلاو ىكيرمألا ماعلا ىأرلا ةوق ريدقت اوءاسأو. ةيملاعلا ةضراعملا هجو ىف

ذإ . باـهرإلا دـض  برحلاب ىمسي امل ةبسنلاب قارعلا ىلع ناودعلل ةيبلسلا تاساكعنالا ريدقت 
  ، ناتـسناغفأ ىف ةينمألا عاضوألا روهدت ،قارعلا ىف ىكيرمألا راصتنالل ةيلاتلا ةرتفلا تدهش
ةيسايسلا تايلمعلا حرسم ىلإ نابلاط ةكرحو ةدعاقلا روهظ ةدوعو ،نييكيرمأ اياحض عوقوو 

 ىـف رـهظ اـم وـهو ،ىملاعلا ىوتسملا ىلع عقوم نم     رثكأىفو ،دلبلا اذه ىف ةيركسعلاو 
" باـهرإلا دـض برحلا  "نأ ىف رابتعالا اذه ةيمهأ نمكتو . ضايرلا ىف ةيباهرإلا تايلمعلا
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 ىـلعألا ةـيولوألاو ةـيكيرمألا ةيـسايسلا ةحاـسلا لخاد ابيرقت ديحولا عامجإلا طانم ىه     
  ". ةيكيرمألا مكحلا ةسسؤم"ـل

ىـكي  رمألا نيـميلاو ةرادإلا يرـظنم ريدقت ءوس   وهف قالطإلا ىلع لماوعلا مهأ امأ
قـلعتي اـميف نيرظنملا ءالؤه تاعقوت عيمج ن   إلوقلا نكمي الو . هسفن قارعلا لخاد فقوملل
نـم دحاو طوقسل غاط حرفب رعشي ىقارعلا بعشلا نأ كش الف  . تطقس دق ىقارعلا لعفلا درب
اـهنع ر  ـبعي أدب ىتلا ىربكلا تاهاجتالا نأ ريغ . ملاعلا ىف افنعو ةوسق مهدشأو ماكحلا أوسأ
، لا ىأرلا . ةـيكيرمأ وأ ةـيبرع تـناك ءاوس تاعقوتلا    عيمجل ةفلاخم ودبتقارعلا ىف ىسايس

ةـمواقملا ةـكرح دعاـصت ىلإ ىهتني دق ،ديقعتلا غلاب ًافقوم قارعلا ىف نويكيرمألا هجاويو    
ةـيكيرمألا ةرادإلا ءوـسو ىـسايسلا لشفلا ودبيو    . كانه ىكيرمألا دوجولل ةحلسملاو ةيندملا

ماـع هـجوب ىـكيرمألا نيميلا ىلع بسحيس كلذ نأ كش الو    . نايعللاحضاو يقارعلا نأشلل 
ىـف ةيسايسلا ةمواقملا دعاست نأ حجرملا نمو  . صاخ هجوب ددجلا نيظفاحملا يرظنم ىلعو

حتـفب ةـضراعملا مايق ىلع ،قارعلا ىف ىندملاو ىسايسلا نأشلل ةرادإلا ءادأ ءوسو ،قارعلا   
  . اهتمرب اهجهتنت ىتلا ةيجراخلا ةسايسلا ةعزانم امبرو ،هلك ىقارعلا فلملا

ىـلع تاليدـعت ءارـجإ ةـيكيرمألا ةرادإلا ىلع متحت اهلك لماوعلا هذه نأ كش الو     
هذـه هـيلإ بهذتـس ىذلا ىدملا ىه ةيضقلا نكلو    . ةيبرعلا ةقطنملا ىف ةيكيرمألا تاهجوتلا
ةـظفاحملا   لـجأ  نـم ةيكيتكت تاليدعتب موقتس ةرادإلا نأ وه حجرملا نأ عقاولاو . تاليدعتلا

عـم نومـضملا ثيح نم ةيكيتكتلا تاليدعتلا هذه قفتتو   . ىجيتارتسالا عورشملا رهوج ىلع
مادختـسال ةدحتملا تايالولا جاتحت ال معأ وحن ىلعو  . قارعلا باعيتسال ةيعوضوملا ةجاحلا
اهفادـهأ نـم ىس   اسأ بناج ىلع لوصحلا عيطتست اهنأ املاط ،اهب حيولتلا وأ ةيركسعلا ةوقلا

  .ةوقلا هذه مادختسا ةفلكت لمحتنود 
  . برعلا نيلعافلا ىلإ ةقيقحلا هذه انب دوعتو

قارـعلا وزـغب ةيكيرمألا تاديدهتلا ةهجاوم ىف ىبرعلا زجعلاب ىمسأ ام نأ عقاولاو   
  . اديقعت دشأ فقاومو لماوع ىلع لمتشي

 رـثكأ وه ام لثمي قارعلا ىلع ناودعلا نأ اديج كردت تناك ةيسيئرلا ةيبرعلا مظنلاف 
لـب ،ىنطوـلا اهلالقتساب فصعت ةيلمع أدبي دق هنأو ،نيسح مادص ماظنب ةحاطإلا نم ريثكب   
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ناـك ،ةوـقب ناودـعلا اذـهل يدصتلا نكلو     . اضيأ ىه اهرارقتساو اهنمأ ضيوقتب ىهتنت دقو
كـلت تراـتخا كلذ نم الدبو   . اهبوعشب اهتاقالع  ةيعون ىفو اهتعيبط ىف امهم ارييغت بلطتي
تالفإلا لمأ ىلع ةدحتملا تايالولا عم ةيديلقتلا اهطباور ىلع ةظفاحملا ىف تيمت ست نأ مظنلا
قارـعلا ىـلع ناودعلا نم ىوق فقوم ءانب ىف ةعامج اهلشف ىلإ كلذ ىهتناو   . اهطوغض نم
ةـظفاحملا ةـيناكمإ ىف تنعط دق نوكت كلذبو   . ايلعف هتيوقت لقألا ىلع وأ ايلعف هعم نواعتلاو

اهفادـهأ مهأ نأ اهقاثيم ىف نلعت ىتلا ةيبرعلا ةعماجلل ىقيقح ىدامو  ىونعم رود دوجو ىلع 
  .ءاضعألا لودلا ةدايسو لالقتسا ةنايص وه

ةيـسيئرلا ةـيبرعلا مظنـلا تهجاو ،قارعلا ىلع ىكيرمألا ناودعلا    " تيوفت"لباقمو 
رد ـقب ىلخادلا ىندملاو ىسايسلا ءاضفلا عيسوت ىلع اهرابجإ ىلإ ةفداهلا ةيكيرمألا طوغضلا 

ةـهفات وأ ةميقلا ةدودحم ةيلخاد تاحالصإب مايقلا ىف اهاياون نالعإب تفتكاو  . ةدالبلا نم ريبك
دـق ،ةـيلخاد تاحالصإب مايقلا ةرورضب ةينلعلا ةيكيرمألا طوغضلا لهاجت نأ كش الو   . ةيلك

برـحلا  "ىـف مهعم نواعتلا ربع امامت مه  ؤاضرإ متيس نييكيرمألا نإلوقي ليلحت ىلع دنتسا 
ىرـخألا ةـيلودلاو ةيجراخلا اياضقلاو ةينيطسلفلا ةيضقلاب قلعتي اميفو  "باهرإلادض  الو . ، 

كـلتل جيوـتت وـه    ) ٢٠٠٣ماـع وـينوي نم ثلاثلا ىف   (ريخألا خيشلا مرش رمتؤم نأ كش 
،  . ةمواسملا ةـعباتلا مظنلا اهمدقت ىتلا ةيرهوجلا ةيجيتارتسالا تامدخلا رارمتساف رخآ ريبعتبو

اذإ ةـصاخو  نيـي لحملا شطبـلاو دادبتسالا  ىلعنييكيرمألا تمص ءا رشل نامض ريخ وه  ،
ةـينيميلا ةرادإلا ةـسايسل راصتنا اهنأكو ،ىكيرمألا ماعلا ىأرلا ىلإ ةيلكش تاحالصإ تمدق   

  .ةيبرعلا ةقطنملا ىف ةيطارقوميدلا زيزعتل ةدحتملا تايالولا ىف ةنهارلا
ودـبي انهو  ". ةيميلقإلا ةموظنملا" نع ثيدحلاب الإ لمتكي ال يجيتارتسالا روصتلا اذه

ىـبرعلا ماـظنلل ةعيرس ةثاروب لبقت نأ ،ةيسيئرلا ةيبرعلا مظنلا ىلع بعصلا نم نوكيس هنأ   
ذاـختاب ةرـيخألا هذـه موـقت نأ لبقو ،نوراش ةدايقب ليئارسإ عم ةيروف ةحلاصم لالخ نم     

دـقف ىرـخ   أ ةـيحان نمو . ىنيطسلفلا بعشلا تاعلطت ضعب ولو ءاضرإل ةيرهوج تاوطخ
ةـيلقعب اـهترادإ مـت ىـتلاو ةـيبرعلا      -ةيبرعلا تاقالعلا" ةيصوصخ"ةيبرعلا ةعماجلا تلثم 

" ىموـقلا "نواعتلاو نمألل ةيقيقح ةغيص داجيإ وه نكي مل ةعماجلا نم ةقيقح دارملاف . ةيعاطقإ
تاـقالعلا ةرادإب حمسي ،ىضاملا نم ثوروم راطإ ىلع ةظفاحملا ناك ام ردقب ،ي  ميلقإلا وأ
  . ةقفاوتملا حلاصملا تاذ مظنلا فلتخمل ايبسن ارارقتسا نمضت ىتلا تاقفصلا بولسأب ةيلعفلا



٢٠ 
 

ىـلا رظنلاـب ،اهتيمهأ دادزت دق لب ،ضرغلا اذهل ةبولطم ةيبرعلا ةعماجلا تلاز    امو
 يـميلق إلا ماظنلل ىعامجلا يسامولبدلا لقثلا وأ ىبرعلا ماعلا ىأرلا فيظوتب حمست اهنأ ةقيقح
. ةنـشخ ةروـصب نييكيرـمألا عم اديقعت تدادزا ىتلا تاقالعلا ةرادإل رارطض   الا ةلاح ىف

ىـف ةـيبرعلا ةعماجلل يسامولبدلا لقثلا ىلإ ةفاضإلل تالواحم زربت دقو دييأتلا رمتسي كلذلو   
مظنـلا وأ ةريغصلا لودلا ضعب نظت ثيحب ،قاروألا طلتخت نأ نود نكلو ،بيرقلا لبقتسملا  

ماـظنلا ىـف ةيـسيئرلا تاـفلاحتلا وأ ىوـقلا ىلع طغضلا وأ زازت      با اهعسوب نأ ةيلاكيدارلا
نيـسحتلا متـي دـقو لب    . ةيلكشلا تانايكلا دحأك ةعماجلا رمتست نأ حجري انه نمو". ىبرعلا"

نـكلو  . رـصعلا حور عم ىقالتلل دادعتسالاب ءاحيإلاب حمست " تاديدجت"لالخ نم لكشلا ىلع 
 رـثك ألا نيـلثمملا نيب وأ ةماعلا ةنامألا ىف ءاوس ني سمحتملل حامسلا متي نأ ةيلك دعبتسملا نم
لـمحت نود لكـشلا ىـلع نيسحتلا نم     رثكأب ،بلاطملا زاربإ ىف ةنوخس رثكألا وأ ةرانتسا
ةطلـس اهـسفن ةعماجلا حنم وأ ،ةمهم ةيفاضإ تايلوئسمل ةي   ميلقإلا ةموظنملا ىف ةمهملا مظنلا
  . ىنعم تاذ

مظنـف  ". ةـيقاثيم "تاريبعت ةماعلا ةنامألا هل دجت د ق ايبسن ًاديدج ًاريغتم كانه نأ ريغ
لـبق ىذ ن  ـم اقيـض   رثكأتراص دق ،ىنيدلا باهرإلا نم اهتاذب ىناعت ىتلا ةيبرعلا مكحلا 

نـم لـب    -دعبتسملا نم سيلو.  ةددشتملا ةيمالسإلا تاكرحلاو تائيهلا اهلثمت ىتلا طوغضلاب
تاـئيهلا كـلت طغـض نم اريثك للق    ت تاسايس جاهتناو باطخ رادصإ ىف أدبت نأ –حجرملا 

ىوـس ةلاحلا هذه ىف اهمامأ سيلو  . نييكيرمألا ءاضرإل عوفدملا نمثلا نم ءزجك ،تاكرحلاو
رـييغت ثادـحإ ىـلع هجوتلا اذه اهلمحي دقو    . ىرخأ وأ ةجردب ةرانتسالا باطخب ةناعتسالا

فـلتخم ع  ـم اهدـقعت ىـتلا تافلاحتلا ةعيبط ىف لب ،بسحف ىلخادلا اهباطخ ىف ال ىئزج   
نيـفقثملا  "ــب  رـبكأ ةجردب نيعتست نأ دعبتسملا نم سيلو  . ةيسايسلا وأ ةيفاقثلا تاعامجلا
لود تقبـس اـمنيبو   ". ةـينيدلا ةلودلا موهفمل "نيداعملا وأ " ةرانتسالا ءاول نيلماحلا نييمدقتلا

ىـتح قـحلت نأ امامت برغتسن نل اننإف رامضملا اذه ىف    -سنوتو رصم لثم -ةنيعم ةيبرع
تايجيتارتـسا ىـف تاريغتملا زربأ دحأ لامتحالا اذه لكشيو   . راسملا اذهب ةيدوعسلا ةكلمملا

  . ربمتبس ١١ثادحأ دعب ةيبرعلا لودلا اهتجهتنا ىتلا فيكتلا 
اروـصت ةـيبرع لود ةدع ىنبتت نأ دعبتسملا نم سيل ،ىلخادلا هجوتلا اذهل دادتماكو   

نم ففخي ناسنإلا قوقحل ديدج ىبرع قاثيم عضو ىلإ دوقي ترـصأ ىذـلا   " ضقنـلا قح "، 
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رـبعي رـيغتملا اذه نأ عمو   . قيدصتلاب ظحي مل ىذلاو ىلاحلا قاثيملا ةغيص عضو دنع هيلع
ةـهجو نـم لوبقم قاثيم ىنبت تالامتحا ىف ةغلابملا يغبني ال هنإف ،ةيقيقحو ةديدج عئاقو نع   

  .  ةيقوقحلا ةكرحلا رظن
قرـشلا ةـقطنمف   . ةيبرعلا ةقطنملا ىف تايجيتارتسالا اذه ءاقتلا هينعي ام نآلا شقاننل

ةلـسابلا ةـمواقملا نأ ريغ   . يروطاربمإلا يكيرمألا عورشملل قالطنالا ةصنم لثمت طسوألا
الإ ايبعـش وأ ايمـسر اهتاذ ةيبرعلا ةقطنملا اهيف كراشت مل ىتلاو عورشملا اذه تهجاو ىتلا   

 نـم ايناثو ،ةمواقملا كلت فيفختل  الوأ ،ةيكيتكت ةغايص ةداعإ ضرفت ،ةياغلل ةيشماه ةروصب
ةـيملاعلا ةيندملاو ةيمسرلا ةضراعملا نمو ،ىلودلا نوناقلا نم لوبقم بلاق ىف اهعضو  لجأ 

ةـكرعمل ةـينفلا تارورضلا ىلإ رظنلاب رابتعالا اذه ةيمهأ دادزتو   . اهتاذ اكيرمأ لخاد نمو
قـفاوت عـسوأ نيمأتل اثلاثو   . نومضملا ىف ةهفات ةكرعملا كلت تناك امهم ،ةيكيرمألا ةسائرلا
  . ىمسرلا يميلقإلا ىوتسملا ىف اهعم

   ، بـيرقلا لبقتـسملا ىف اهقيبطت نييكيرمألا نم عقوتي ىتلا تاسايسلا نأ كلذ ىنعيو
طوغـضلاب ةنراقملاب ،ةيسامولبدلاو ةيسايسلا طوغضلا ىلع ربكأ ةروصب دامتعالاب مستت فوس  

ةـيحان نـمو   . قارعلا ةلاح ىف ةظلغب اهقيبطت متو اهمايق ذنم ةرادإلا كلت اهتلضف ىتلا ةفينعلا
ىـلع طغـضلا تايناكمإ دودحب فارتعالا ىلإ ةديدجلا تاسايسلا كلت دمعت فوس نومضملا   
مظنـلا كـلتل ىعوـنلا رودـلاب فارتعالا مث نمو ،ايليئارسإ وأ ايكيرمأ ءاوس ،ةيبرعلا مظنلا     

ىـنعي ال كلذ نكلو  . ةناهتسالاو ةفالصلا نم بيجع ردقب نآلا ىتح اهعم تلماعت ىتلا ةفيلحلا
 رـثكأ اـهلعجل طوغـضلا ديشرت متي نأ حجرملا نمو   . امامت مظنلا كلت قنع نع لبحلا عفر
وأ امدـنع ،ةـفينعلا لئاسولا جاهتنا دعبتسملا نم سيلو   . تقولا سفن ىف اريثأت رثكأو ةينالقع
  .ةديدجلا تاكيتكتلا كلت لشفت امثيح

نـل   -ىرخأ لئاسوب تاهجوتلا سفن لامكتسا وأ -ةديدجلاةيكيتكتلا تاهجوتلا قيبطتف 
  . الهس ارمأ نوكي

      ، ةـيكيرمألا ةـسايسلا هـجاوت ىـتلا تالـضعملا ةعيبط حوضوب ىرن نأ اننكميو
عارـصلاو قارعلا ةيضق اهسأر ىلعو ،ةقطنملا ىف اههجاوت ىتلا ىربكلا اياضقلا ضارعتساب  
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راـطقألا نم ددع ىف اهلاخدإ ىلإ ىمرت ىتلا   ةيسايسلا" تاحالصإلا"و ،يليئارسإلا /ىنيطسلفلا
  . يميلقإلا ماظنلا ةيضق اريخأو" باهرإلا دض برحلا"نم ءزجك ،ةيبرعلا 

طاـطحنالا نـم الهذم اردق ةيكيرمألا ةرادإلا ترهظأ ةيقارعلا ةيضقلاب قلعتي اميفف   
ةـلبا  ق نوـكت ال اـمبر تالضعم كانه هجاوت ىهو  . قارعلا لالتحا نم اهنكمت ذنم ىسايسلا

مادـص ماـظن نيبو اهنيب ىهامي ىذلا رمألا وهو ،فنعلا نم لئاه ردق مادختساب ىوس لحلل   
دعاـصتلا ىـف ةيركـسعلا ةمواقملا تذخأو ةيسايسلاو ةيندملا ىضوفلا ترمتسا اذإف    . نيسح
ةـموكح  " نيـيعت "ىـف ةـيكيرمألا ةرادإلا أدبت نأ حجرملا نمو   . ايمتح ويرانيسلا اذه حبصي
هبـش ةغيصلاف  . رارقتسالا نم ةمورحم ةموكحلا هذه نوكت نأ اضيأ حجرملا نم نكلو. ةتقؤم
ىـنعي دق ام وهو  . ةيددعلا مهتبلغ لثامي ام ةينيد تادايق لوح نيمظنملا ةعيشلل ىطعت ةيليثمتلا

اذإ اـمأ  . قارـعلا وزـغ ريربتل  ةرادإلا كلت اهتحرط ىتلا تاراعشلا نومضمل ةلماك ةميزه  
اـم وـهو ،ةطـشن ةضراعم نم ةموكحلا كلت ىناعت نأ عقوتملا نم    ف ليثمتلا دعاوق تلهاجت

وزـغلل ةيعورشم نم ىقب ام عزنيو ،دالبلل ةفينع ةرادإ لئاسو جاهتنا نييكيرمألا ىلع ضرفي  
ةـيطارقوميدلاف  . مئاد ماظن عضو سسأ ىلع ءىشلا سفن قبطنيو. مهسفنأ نييكيرمألا نيعأ ىف
نـم سيـلو   ". ىمادص هبش"فنع ىلإ ةجاحلا ضرف ت ةيطارقوميد اللاو. ةيعيش ةيبلغأ ىنعت
،   . تالضعملا هذهل لح داجيإ اينف ليحتسملا اـهتاذ ةـيلايربمإلا ةغيص ىف نماك لشفلا نأ ريغ

  . ةينالقعاللاو ةسرطغلا نم ظوحلم ردقب ةبوحصم تناك ول ةصاخو
. اـقمع  رـثكأ ةلكـشملا نوـكت دقف ،يليئارسإلا ىنيطسلفلا عارصلاب قلعتي اميف امأ   

سيئرـلا ةنادإب أدب ىذلا رمألا وهو ،ةيوستلا غيص ىف هسفنب لخدتلا ىف أدب ىكيرمألا سيئرل  اف
ررـبي احاجن ققحي نأ دبال وهو  ". رطخلل ةيكيرمألا ةسائرلا ةبيه"ضيرعت مساب هيلع قباسلا 

  .هتلكشم أدبت انهو. لخدتلا اذه
نوراـش ى  ـلع طغـضلاب رطاـخي نل ىكيرمألا سيئرلا نأ ىلع نوبقارملا قفتي ذإ   
ال هـنكلو  . نوـتنيلك مامأ هدلاو طوقس هل بسني ىذلا ،ىنويهصلا ىبوللا نم هفوخل هتموكحو 

نأ اـمك  . هدـحو ىنيطـسلفلا بناجلا ىلع طوغضلا فيثكت درجمب ركذي حاجن قيقحت عيطتسي  
ةروـص ءاـنب ةـصرف نـم هنامرح ىلإ طقف ىدؤي نل ةسوملم جئاتن ىلإ لصوتلا ىف لشفلا     

نأ كـش الو  . جرـحلا نـم ديزمل ةقطنملا ىف هتسايس ضيرعت ىلإ  لب  "مالس لجرك"ةديدج 
رـبع ،ةدـيدجلا تاـهجوتلا ىف لتاقلا فعضلا فشك ىلع رداق فرطتملا يليئارسإلا نيميلا    
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الـصأ ةغايـصلا ةئيس   " قيرطلا ةطخ"ىهتنت دق ام ابلاغو . شوب سيئرلل جارحإلا نم ديزم
ىـلع ىضقيو ،هتيلوئسم نيينيطسلفلا ليمحتل  ىكيرمألا سيئرلا وعديس ام وهو . راجفنالا ىلإ
  . يليئارسإلا ىنيطسلفلا عضولا ىف قارتخا قيقحت لوح معازم ىأ

ءارـبخلا لـيلحت ىـف ةريبك تافالتخا كانهف ،ةيسايسلا تاحالصإلا ىوتسم ىلع امأ    
ىـسايسلا حالصإلا  لجأ  نم طغضلا نأ ىري نم كانهف. ىكيرمألا فقوملا ةقيقحل نيسرادلاو

تاـموكحلا لـيلحت قفتيو   . ةيبرعلا تاموكحلا نم تالزانت عازتنال ةليسو ىوس سيلىلخادلا 
طغـضلا ىـف لعفلاب ةداج ةيكيرمألا ةرادإلا نأ دقتعي نم كانهو   . مهفلا اذه عم اهتاذ ةيبرعلا
دـض برـحلا   "نـم اـمهم اـبناج لكشت تاحالصإلا هذه نأل ،ةيقيقح تاحالصإ    لجأ  نم
ةيولوألا لكشت ىتلا "باهرإلا . اـهلالخ نم ايكيرمأ سيئرلا ءادأ ىلع مكحلا متيس ىتلا مهألا ، 

ىوـس بـلطت ال ةبولطملا تاحالصإلا نومضم ىلع تبصنا ىتلا   " لواب ةردابم"نأ عقاولاو 
نإـف   روـظنملا اذه نمو . ةمئاقلا ةيبرعلا مظنلا ءاقبل اديدهت لكشت نأ نع ةديعبو ةطيسب رومأ

دـيزم  لـجأ   نم طغضلل ةليسو لكشي ةيحان نم وهف. ةجودزم ةفيظو هل تاحالصإلا باطخ
رهوـجب رـمألا قـلعتي امدـنع ىـقيقحو داج ىرخأ ةيحان نم وهو      . ةيبرعلا تالزانتلا نم

دـق   يتلاو، "باهرإلا دض برحلا"عم ربكأ ةروصب نواعتلا وهو ،ةيبرعلا مظنلا نم بولطملا 
طوغـضل ،اـس   اسأ باـطخلا اذه لكشي نأ لمتحملا نمو . ةيلوصألا دض برحلا اضيأ ىنعت

مـظن باـسح ىلع كلذ مت ول ىتح رخآ وأ ىبرع ماظنل ةيروتسد   " ةلربل"ىلإ دوقت دق فنعأ 
. اـيكرت ىـف ةيمنتلاو ةلادعلا بزح اهلكش ىتلا كلتل ةهباشم تاموكح رايتخا ىلإ داقو ةفيلح  

  . قارعلل ةبسنلاب ىتح ةيكيرمألا ةرادإلا هيلإ بهذت ىذلا رايتخالا نوكي دق اذه نأ عقاولاو
اـميف ةبوعـص لـقت ال تارايتخا هجاوت ةيكيرمألا ةرادإلاف تالامتحالا هذهل دادتماكو    

  .يميلقإلا عضولاب قلعتي
ةـقطنملا ىـف ةـيكيرمألا ةسايسلا هجاوت ىتلا تالضعملا لقأ ىه هذه نوكت امبرو    

ميلاـقأ سكع ىلع ،ركذي مامتها نود ةيبرعلا ةعماجلا ةموظنم عم ايديلقت تلماعت ىهف  . ةيمهأ
عـم اسمالت   رثكأو ريثكب ىوقأ يميلقإميظنت ءانب تززع ثيح ،ايسأ قرش بونج لثم ىرخأ 

جـمد عوـضوم ناـك ي    ـميلق إلا دـعبلاب قلعتي اميف اليلق ىكيرمألا ركفلا لغش امو . رصعلا
غيص راكتبا مث نمو ميلقإلا ىف ليئارسإ اـهقوفت وأ ةـعماجلا لـحم لـحت نأ نكمي ةي     ميلقإ، 
نـم ،ةينمـض ةروصب ةيبرعلا ةعماجلا ليثمتب ىكيرمألا سيئرلا مامت   ها ءاج انه نمو. ةيمهأ
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بـلاط ىذلا خيشلا مرش رمتؤم ىف ،نيرحبلا كلم ىأ  : ةيلاحلا اهترود ىف ةمقلا سيئر لالخ
ةـطخل مـهمعدو مهدـييأت راـهظإل ،ةلجاع ةروصب ليئارسإ عم عيبطتلاب برعلا ةداقلا هيف     

صـخأ ةفـصبو ،ةيبرعلا ةيعورشملل ةرقتسملا   سسألا عم ضقانتي بلطلا اذه نكلو . قيرطلا
بعـشلا لوصحب ،ليئارسإ عم عيبطتلاو فارتعالا نيب ايديلقت تطبر ىتلا ةعماجلا ةيعورشم  

ىأ ٣٣٨و ٢٤٢نيرارـقلا ةغيص قفو ،ةلماكلا ةيخيراتلاو ةيساسألا هقوقح ىلع ىنيطسلفلا    ،
دـجي دـقو   . ١٩٦٧ماـع و  ينوي ىف ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألاو سدقلا ةداعتسا ساسأ ىلع
دـق اـم وهو ،ىكيرمألا سيئرلا بلاطمل ةباجتسالل الومشو ةميق لقأ    ًاغيص برعلا ءاسؤرلا
. ةدـحتملا تاـيالولل ةيقيقح ةلضعم لثمت ال ةيضقلا كلت  نإف  كلذ عمو. ةمداقلا مايألا ىف هارن
رادـلا  (ةقباـسلا م  مقلا تارارقب قلعتي اميف لقألا ىلع اكسامتم برعلا ةداقلا فقوم رمتسا اذإف

رـمألا عـم مجـسني اـم وهو ةيلك ةعماجلا شيمهت نكميف     ) ٢٠٠٢توريبو  ١٩٨٢ءاضيبلا 
،. عقاولا لوخدـب اريثك ةمتهم ودبت ال ىدوكيللا نيميلا لظ ىف ليئارسإ  نإف  ىرخأ ةيحان نمو
نـم لماـش باحـسنا لباقم ىف وأ اطورشم كلذ ناك اذإ ةصاخو ،ي    ميلقإلا ماظنلا ماحتقا وأ
  .ةلتحملا ضرألا

  
  :ةيسايسلا تايجيتارتسالا لدج : ايناث
  ؟ىبرعلا ملاعلا ىف ىقوقحلا لاضنلا تايجيتارتسا ىلع هلك كلذ رثأ وه ام

عورـشملا لكش رييغتو طيشنت نع ةجتانلاو ةفعاضملا ةنحملا ةيقوقحلا ةكرحلا هجاوت  
 ، نـم قراخلا ىوتسملاو  ةيبرعلا تاعمتجملل لماشلا خسفتلا ىلإ ةفاضإ ةقطنملا ىف يلايربمإلا

دـقف كـلذ عـمو    . ىلخادـلا ىسايسلا ءاضفلا ىف مكحلا مظن ءادأ زيمي ىذلا فنعلاو شطبلا 
تايجيتارتـسا ىـلإ ةجاحب تسيل يبرعلا ملاعلا يف    ناسنإلا قوقح ةكرح نأب ضعبلا ىجاحي

تاـكاهتنالل رمتـسملا دـصرلا ىه ةديحولا اهتيجيتارتساف    . ىسايس فقوم ىأ ءانب وأ ،لمع
نإـف   ىنعملا اذهبو. ةيبرعلا دالبلا فلتخم ىف ناسنإلا قوقحل ةينوناقلا ةيامحلا دم ىلع لمعلاو

تاـعمتجملا باقرب كسمت ىتلا ةنحملا لوح ةيركف تارظانم نم ةيبرعلا اندالب ىف ىرجي ام  
مـهي دـقو   . ةـفاقثلاو ةـسايسلاب نيلغتشملا مهي رمأ ىه ،اهنم جورخلا لبسو ةيبرعلا لودلاو  
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ىـسايسلا لدـجلا عم كابتشالا باب نم ال ،ىرجي امب ةفرعملا باب نم    ناسنإلا قوقح ةكرح
  .ةيطاشنلاو ميلعتلاو مالعإلا لالخ نم ةيقوقحلا ةلاسرلا ثبب الإ ،هسفن

لـح ناـك نإو ةشقانملل دمصي داكي ال ةسايسلا ىلع ىلاعتملا فقوملا اذه نأ عقاولاو   
اطيـسب ارمأ سيل ىقوقحلاو ىسايسلا نيب ة  قالعلا ةيلاكشإ ىأ: ةيلاكشإ نم هيف نمضتم وه ام
  .هب املسم وأ

اـميف امامت ةيبلسو ةديدج ةيملاع ةيعضو ىلإ عفدني دق هسفن ىملاعلا عارصلاو لدجلاف  
كـلت عـم ىطاـعتت نأ ةـيملاعلا ةيقوقحلا ةكرحلا عيطتست الو     . ناسنإلا قوقح ةيضقب قلعتي
رـيبك بناجف  . ةيدايتعالا بيلاسألاب لمعلا ةرشابم لالخ نمو/ ةيديلقتلا قرطلا سفنب ةيعضولا
ضارـتفا ىـلع اريبك ادامتعا دمتعي    ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيامحلا دمل ةيلعفلا طوغضلا نم
ىـلإ ناـنئمطالا نكمملا نم دعي ملو   . نهارلا ىلودلا نوناقلاو ةدحتملا ممألا ةموظنم رارمتسا

عاـمجإلل ةفلاخملاب قارعلل ىلعفل  ا وزغلاو ربمتبس ١١ثادحأ دعب ةصاخ ضارتفالا اذه تابث 
ةدـحتملا مـمألا لبقتسم حرطت ةيملاعلا ةيسايسلا عاضوألا نأ كش الو   . نمألا سلجمو ىلودلا
  . اهرايهنا ىلإ يضفت دقو ةشقانملل

ىـتلا   ناسنإلا قوقح ةكرح ةنكمب سيلف. يميلقإلا ىوتسملا ىلعهسفن رمألا قدصيو 
عاـضوألا لـهاجتت نأ ،ةينويهـصلا ةيرصنعل    ا دض لاضنلا ىف اهتازاجنإ مهأ ضعب تلجس
طيـحملا ىـف ةينوناقو ةيسايس ةيعورشم ليئارسإ  حنمت دق ىتلا ةي   ميلقإلاو ةيلودلا تاسايسلاو
ىـلإ ىوـس ترـيغت نوكت نأ نود ،ي    ميلقإلا ذوفنلا نم ريبك ردقب اهل ملست نأ لب ،يميلقإلا
يلاـيربمإ ماظن زورب ىلإ وأ ىضوف  لا ىلإ دوقت دق ىتلا عاضوألا لهاجت نكمي ال امك. أوسألا
  . ةقطنملا ىف

ىـلع ىوطنا نيريخألا نيماعلا لالخ   ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةكرحلا لخاد لدجلا نإ
فـقوملا ةـصاخو ةـقطنملا ىـف عارـصلاب اميمح اطابترا طبترت ةيسايس عفاودو لماوع      

ةـظوحلم ةروـصب تم   سقنا ةيملاعلا ةكرحلانإف  لاثملا ليبس ىلعو. ليئارسإ نم ىباطقتسالا
ةـهجاوم ىف ةينيطسلفلا ةيراحتنالا تايلمعلا لوح شتوو ستيار نامويهلا ةمظنم ريرقت لوح  

فـقوم ناكو  ". نينج ةحبذم"نم فقوملا لوح ةكرحلا كلت تمسقنا امك . يليئارسإلا ناودعلا
هذ ـه نـم اـهتاذ ةدحتملا ممألاو ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا نم ددع عم ةيلودلا وفعلا   
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ةـكرحلا تزـه ىـتلا ثادحألا نيب نمو    . ريدقت لقأ ىلع زرفلاو باطقتسالل اريثم ةيضقلا
ىـلعفلا وزـغلاو دـيدهتلا     -ةيندملاو ةيسايسلا هتائيهب عمجأ ملاعلا عم –اديدش ازه ةيقوقحلا 

درجم نع انه ثيدحلا نكمي الو . ةقطنملاو ملاعلا ىلع اريثأت لزالزلا دشأ لثم ثيح ؛قارعلل
ثدـحلا اذـه جئاتن مهأف   . ةيقوقحلا ةكرحلا لخاد ةيضقلا هذه نم فقوملا نم باطقتسا عوقو
اـضيأ تدـقف اهنإ لب   . ىبسنلا سناجتلاو هاجتالا تدقف ةيقوقحلا ةكرحلا نأ ىف لثمت ،عيرملا

 ةـسايسلا دض ةيملاعلا تالاضنلاو رعاشملا عم يويحلا ءاقتلالا درجم ىلع ةردقلاو ةردابملا 
ةـمات هبـش ةروصب    ناسنإلا قوقحل ةريبكلا ةيلودلا تامظنملا تباغو. ةيكيرمألا ةيرامعتسالا

نوناـقلا  لـجأ   نم ىملاعلا لاضنلل لجت عورأ نع اهسفن تلزعف ةيملاعلا ةيندملا ةحاسلا نع
ىـلع لثامم عدص عقو دق نوكي ال دقف ،ىبرعلا ي  ميلقإلا ىوتسملا ىلع امأ. نييلودلا ةلادعلاو
ةعـساو ةـعقر ىلع ايلعف تعزوت دارفألا نيلضانملا فقاوم نكل   و. ةمهملا تامظنملا ىوتسم
ىـلع ،ةسبتلم فقاوملا زربأ تناك ةيمهألا نم  اهسفن ةجردلا ىلعو . ةضقانتملا فقاوملا نم

هـقوقحو ىقارعلا بعشلا ريصمل ةبسنلاب وزغلا اذه جئاتنل قيقدلا صيخشتلاب قلعتي اميف لقألا  
  . ةيدرفلاو ةيعامجلا

ريـصم هـيف ضرـعتي ىذلا تقولا ىف    . ىلي اميف ةشقانملا هذه ىوحف صخلن امبرو
ةـيملاعلا ةوـقلا هـيف صلمتـت ىذلا تقولا ىفو ،ةيقيقح لزالزل اهبوعشو ىسايسلا ةقطنملا     

نييوتـسملا ىـلع    -راـقتحاو  ةناهتـساب هسفن نوناقلا لماعتو نوناقلاب مازتلالا نم  مظعألا  
هـيف ضرـفتو ،ةيجيتارتـسالا تاعارـصلا     هيف مسحت ىذلا تقولا ىفو ،ىجراخلاو ىلخادلا 

قـطنمب سيلو حالسلا ةوقب ملاعلاو برعلل ىسايسلا لبقتسملا ددحت ىتلاو ةضقانتملا تاسايسلا  
لكـشلاب لـمعلا يـف رمتـست نأ ةيبرعلا      ناسنإلا قوقح ةكرحل نكمي ال ،نوناقلا وأ راوحلا
. راـيهنالاو طقاستلل ضر عم نوناقلا وهو ،اهلمعل ىساسألا فدهلاو طيسولا نأ مغر ،داتعملا

ىـلع ىبرعلا ىندملاو ىسايسلا ءاضفلا ىف ةميق لك ةقيقحلا ىف اهدقفي فقوملا اذهل اهذاختاو  
  .ءاوسلا

فاـطملا ةـياهنب مه برعلا نييقوقحلا نيلضانملا نأ وه ،كلذ نع ةيمهأ لقي ال اممو   
مهتيبلاـغ نأ كش  الو . مهدالب ىف ةيعامتجالاو ةينطولا تاكرحلا ثارت ىلا نومتني نونطاوم

مـهف ىلاـتلابو   . ةثدحتـسملاو ةيخيراتلا اهروصب ةيلايربمإلل ةضهانملا ةكرحلا عئالط لكشت 
  . ةقطنملا ىف ىكيرمألا يلايربمإلا عورشملا دض لاضنلا ةمهم اضيأ نولوتي
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دوـقع لاوط ىسايسلا دادبتسالاو شطبلل ةعيرملا جئاتنلا ةيحض نوعقي اضيأ مهنأ ريغ  
  :ىلي اميف جئاتنلا هذه لثمتتو. ةليوط

ةـلودلا ةـلآل ىناطرـسلا عسوتلا لباقم ىسايسلاو ىندملا عمتجملل ديدشلا شامكنالا     - ١
ةيطلـستلا ةـيبرعلا مكحلا مظن ةيبلاغ نأ جودزملا روطتلا اذه رسفيو   . ةينمألاو ةيطارقوريبلا

عو ـقو مغرو ىنعملا اذهبو . اماع ٥٠-٣٠نع لقت ال ةرتفل ظوحلم رارقتساب تمستا ةنهارلا 
ةـيجراخلا تاـسايسلا ىـف قـيمع وأ ىـئزج لوحت ثودح وأ كانهو انه ةيسايس تابالقنا      
ردـقب عمتجملا دض اهفنع مستيو ةظوحلم ةبالصب مستت ةنهارلا ةيبرعلا مكحلا مظنف ،ةيلخادلاو  

رادـهإب أدبت ،ةيسايسلا مئارجلا نم ىهتنت ال ةلسلسب تالفإلا تعاطتسا ىهو  . ةظلغلا نم ريبك
بيذـعتلا ةـسراممو ةيرادإلاو ةيئاوشعلا تالاقتعالاب ارورم تاباختنالا ريوزتو ن   وناقلا مكح

ةـضراعملا لاـصئتسال ةـفلتخم بيلاـسأبو ،اهينطاومل ةنيهملا ةلماعملا فونص نم هريغو     
ةـيعامجلا ةداـبإلا لامعأ ةجرد ىلإ ةنيعم تالاح ىف ةسرامملا لصت دقو   . ةمظنملا ةيسايسلا

  . ةطلسلا ةبخن نع ايجولويديأ وأ اينثإ فلتخت ىتلا عمتجملا نم ةلماك ماسقأل لماشلا رهقلاو
ىعاـمتجالا جيـسنلا ىف ماعلا للحتلا نم ةلاح تزرفأ دق ةيسايسلا ةليكشتلا هذه نإ    - ٢

ادـج ةيلاع ةبسن لكشت ةريفغ ريهامج ةمثو  . ىدعاقلا ىوتسملا ىلع ىتح عمتجملل ىسسؤملاو
ىـهو ،ماتلا هبش ىقالخألاو ىعامتجالا ؤرهتلا  و شيمهتلا نم ةيرزم ةلاح شيعت ،ناكسلا نم

رـسفيو  . ةصرفلا رفوتت نإام ،عمتجملل عيرملا ىتاذلا ريمدتلا نم ةلاح ةجتنم لاعتشالل ةلباق 
لـلحت مـغر ةـيلبقلاو ةيفئاطلا شاعتناو ةيلوألا تاءالولل ظوحلملا ءايحإلا ةدوع للحتلا اذه    

  . ىداصتقالا امهساسأ
لالـخ اريثك تنهو دق ةيبرعلا تاعمتجملا ةي  رثكأىف ةل ماعلاو ىطسولا تاقبطلا نإ - ٣

تاراـيتو ةيحان نم ةرجهلاو بارتغالاو بالتسالا نيب اهفقاوم عزوتتو  . ةقباسلا ةثالثلا دوقعلا
لـكايه ىـف لـعفلاب بعوتسم تاقبطلا هذه نم ءزج ةمثو    . ةيناث ةيحان نم ىسايسلا مالسإلا
ةـلاحلا هذه ىف لثمت ىهو  . ةيركسعلاو ةينمألاو ةيطارقوريبلا هتيعوأ ةصاخو ىسايسلا ماظنلا
  . ىسايسلا طلستلل ىعامتجالا قمعلا ةريخألا

ىـف ةـيبرعلا تاعمتجملا نم مظعألا ةيبلاغلا ىف ةيسايسلا ةليكشتلا رولبتت يلاتلابو    - ٤
قاـفآلا تاذ ةيمالـسإلا ةـضراعملاو ةـيحان نم ىطلستلا مكحلا نيب ىئانث باطقتسا لكش     
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ةـيبلاغ بعوتـسي باطقتـسالا اذه نأ ةرورضلاب كلذ ىنعي الو    . ىرخأةيحان نم ةيلومشلا 
ايـسايس ةرـثعبم ةيبلاغلا هذه نكلو   . ةيطارقوميدلل برقأ ايملس اروطت لضفت دق ىتلا ناكسلا

ناـنبلو نيرـحبلاو برـغملا لثم ةلاحلا هذه نم ةحضاولا تاءانثتسالاو    . تالاحلا رثكأىف 
ىـلإ ةـيفاقثلاو ةـيخيراتلا لماوعلا نم اريبك اددع ه    رابتعا ىف ذخأي ىليصفت مهف ىلإ جاتحت

  .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لماوعلا بناج
لـشفلا ببـسب ،ةـنحاط تالكـشمل ىداـعلا ريغ لقثلا تحت ةليكشتلا هذه       حزرت - ٥

ةـيجراخلا بورحلا انايحأو ،يقالخألا بارتغالاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ضارمألاو ىداصتقالا  
  . ةيلهألاو

ةـقطنملا ىـف ىـسايسلا ءاـضفلا روطتل ةيطمن هبش تاراسم ىلإ تامس     لا هذه دوقت
نـم ةـيبلاغلا سأيو   . ايراجفنا وأ ايباهرإ الكش ذختي ىذلا فنعلا عم نمازتي دوكرلاف. ةيبرعلا

ةرادإ ىـف ةطلـسلا بـخن لـشفو     . فرـطتلل  ةيوق ةيسايس تايلقأ ليم عم قفارتي رييغتلا 
ىمدـقتلا رـييغتلا ىوـقو    . ةيرادإلا بيلاسألا ليضفتل اهعفدي ىضارتلا لالخ نم تاضقانتلا

ريهاـمج طـسو دئاـسلا جازـملا نع ربعت اهنأ نم مغرلاب اهشامكنا لصاوت ىطارقوميدلاو     
. ةيـسايسلا بازـحألاو تاباقنلاو تايعمجلا لثم ىديلقتلا ماعلا لمعلا لكايه   عيمجنع ةبرتغم 

اهنادـقفو ةـلودلل ماـتلا هبش ا    هعاضخإ -ببسب وأ –نم مغرلاب شعتنت ةيلوألا تاءامتنالاو 
ةـمهم تاـصنم لكـشي دق  ةيلوألا تاءامتنالل ىزمرلا ءايحإلا اذهو    . ىداصتقالا اهساسأل

ةـيطارقوريب حلاـصل اـهفيظوت ديلاقت نم مغرلاب كلذو ،ديدج زارط نم ةضراعم تاكرحل    
ثارـتكالا مدع  و بارتغالا نيب اباطقتسا رثكأودبت ةباشلا لايجألاو . ةيركسعلاو ةينمألا ةلودلا
لـماوعلا ودـبت هـلك كـلذ قايـس ىـفو       . ىرخأ ةيحان نم ىسايسلا فرطتلاو ،ةيحان نم
ارـيثك طيشنتلا اذه نكلو  . ىسايسلا كرتعملل ةيمهأ رثكألا طشنملا ىه ةيجراخلا تاعارصلاو
اـهنكلو ،ماـمتهالا نـم تاـجوم دعاصتتف     . هسفن نع ريبعتلل ةتقؤم تايلآ ىوس دجي ال ام
كرـتت اـم ردـقب ةديدج ةمظنم ةيسايس ديلاقت كرتت الف    . نايحألا رثكأىف تاع اقفلاك ىشالتت
  . اعم لخادلاو جراخلا هاجت ةرارملاو طابحإلا نم اديزم

ءاـضفلاف  . ايبـسن ةحـضاو ةـلاحلا كلتل ةيسايسلا تافعاضملا ودبت قايسلا اذه ىف   
دـح ىـلإ ليئـض ى    قوقحلا لاضنللو ةيطارقوميدلا ىوقلامعدل حاتملا ىسايسلاو يعامتجالا 

ةليكـشتلا كـلت نأ ةـصاخو ،نمزـلا نـم ةريصق تسيل ةرتفل ةلاحلا هذه رمتست دقو      . ديعب
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قالـطنالا ىـف لـشفلا نـع لب ،بسحف ةشطابلا ةيسايسلا تاسرامملا نع جتنت مل ةيسايسلا     
  .اضيأ ىداصتقالا

ة بـسنلاب اـضيأو ةـقطنملا ىـف ةـنهارلا ةيسايسلا ةلاحلل ةبسنلاب كلذ لك هينعي اذام     
  ؟ةيقوقحلاو  ةيطارقوميدلا تايجيتارتسالل

ىـسايسلا عارـصلا قـفأ ىف  العف تحرط ىربك تايجيتارتسا ثالث نع ثدحتنلف    
  .   ةقطنملا ىف نهارلا ىفاقثلاو

ىـف ةـيبرعلا ةيدادبتسالا ةلودلا ماظن عم فلاحتلا ىلع تضهن    ىلوألا ةيجيتارتسالا
اـناكم ةيبرعلا مكحلا مظن ضعب تحاتأ دقف  . هسفنتقولا ىف ةينيدلا ةيلومشلاو ةيلايربمإلا هجو 

قـفألا تاذ وأ ةـيمدقتلاو ةـيطارقوميدلا ىوـقلا ضـعب اـهيف اـمب امومع ةثيدحلا ىوقلل        
سـسأ هـل نـكي مـلو     " فلاـحتلا "ةجرد ىلإ لصي مل اذه نأ ريغ . ىمدقتلاو ىطارقوميدلا
زاـهج بـناج نم    ىوقلا هذهل افيظوت تنمضت ةيعقاو ةسرامم ناك امنإو. ةحضاو ةيجمانرب

ةـيقوقحلا اياـضقلاب قـلعتي اـميف ةصاخو ،ةياغلل ىوناث وحن ىلع الإ ريغتي مل ىذلا ةلودلا     
رـصم دـعتو   . ناـسن إلل ةيساسألا قوقحلا مارتحاو نوناقلا مكح ةركف اهسأر ىلعو ىربكلا

  . ةسرامملا هذهل ةيديلقتلا جذامنلا ىه ايروس ةنيعم ةجردبو برغملاو سنوتو
. جذوـمنلا اذـهب جيـلخلا لود نم اهريغو ةيدوعسلا تقحل ام اذإ برغ   تسن نل اننكلو

سـفن ىـف ةـيكيرمألا ةيلايربمإلا طوغض نعو ىنيدلا باهرإلا نع ةجتانلا ةنحاطلا ةمزألاف    
    ، ةـينيدلا ةـسسؤملا عـم يخيراتلا اهفلاحت ةعجارم ىلإ ةيدوعسلا ةيلئاعلا ةلودلا تداق ،تقولا

ةـملؤم ةـيباهرإ تايلمعب ماق ىذلا فرطتملا ىداهجلا راي   تلا نع ئش ىف قرتفت داكت ال ىتلا
شيـمكتب ،ةيدوعـسلا ةـلودلل ةيلخادلا تافلاحتلا ءانب ةداعإل ةيوق تالامتحا ةمثو    . ةلودلا دض

ةـيمدقتلا ىوـقلا اـهيف امب ةثيدحلا ىوقلا جامدإ ،لباقم فرطتملا هجوتلا تاذ ةينيدلا ىوقلا    
ىـف ىعارـصلا راسملا لوح ةبلص تاجاتنتسا ىأب ما   يقلا ركبملا نم نأ ريغ. ةيطارقوميدلاو
  .  ةلاحلا هذه

هذـهف  . رـيبك دح ىلإ حضاو جذومنلا اذه جاهتنا نم ةيدادبتسالا ةلودلا ماظن فده نإ 
   ، كـسامتم ىـسايس وأ ىفاقث باطخ يأ كلمت ال ام ابلاغو ،ةيوبعت ةردق ىندأ كلمت ال ةلودلا

ةـيحان نم فرطتملا ىنيدلا باطخلا ةهجاوم ى  ف ةلودلا ةدناسم وه بولطملا ناك اذإ ةصاخو
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تاذ ةـصاخو ةـثيدحلا ىوـقلا    " فده"وه ام نكلو . ىرخأ ةيحان نم ةيلايربمإلا طوغضلاو
  . ةيطارقوميدلاو ةيمدقتلا قافآلا

نـم ديدـش عزـفب سوـسمم اهضعبف     . فوخلا عفاودب كرحتت ىوقلا كلت نأ عقاولا
تالاـمتحا ةلآـض نأ اـمك    . نيفقثملا فدهتستىتلا كلت ةصاخ ةفرطتملا ةيمالسإلا تارايتلا 

ىـلع اـهتاناهر لـك عضو ىلع ةطبحملا تائفلا ربجت لقتسم ىطارقوميد لاضن ىف رفظلا    
  .ديعبلا ىدملا ىلع ضوهنلا ىف المأ ةلودلا

مغرف . رخآ اعفاد لكشي ىكيرمألا يلايربمإلا عورشملل لماكلا ضفرلاو فوخلا نكلو
مهنـكمي ةـلودلا ةدناـسمب مهنأ نييثادحلا نم مهم مسق دجو    ةلودلا شطب نم ةديدشلا ةاناعملا  ،
اوكراـش نيذلا ءالؤهل ةبسنلاب نمآلا رايتخالا وه اذه دعيو  . ةينطولا مهرعاشم ةسرامم اضيأ
  .ىنيدلا ددشتلا ةجوم مهفرجت مل نيذلاو ةيلالقتسالاو ةينطولا تاكرحلا اوداق وأ

ةـلاح ىف ىتح ىدادبتسالا ةلودلا   ماظن عم فلاحتلل ىوقلا هذه ضعب ليضفت عقو دقو
ىلع ىوقلا هذه باطخ ماقف . ةدحتملا تايالولا عم ةيركسعلاو ةيسايسلا ةهجاوملا ءانثأ قارعلا

نييوتـسملا ىـلع ةـيكيرمألا تاسايسلل ةي    ناسنإلاو ةينوناقلاو ةيخيراتلا ةنادإلاب عرتم ضرع
هبعـش دـض ىـقارعلا ماـظنلا     مئارج ءالؤه نم ريبك ددع لهاجت امنيبو . يميلقإلاو ىملاعلا

ضـفر هنكلو ،ماظنلا اذه تاسراممل هضفرب حرص نم ةمث ناك ،ماع هجوب ةقطنملا بوعشو  
ةـمهملا نأ ازرـبم ةعيرس تاراشإب ةيضقلا نم صلخو   . اليوط تاسرامملا هذه دنع فقوتلا
امب ة نكمملا لبسلا لكب هتمواقم ىلع ديكأتلا مث ،وزغلا عورشم ةضهانم ىه ةيقيقحلا ةيلاضنلا
  .ةحلسملا ةمواقملا اهيف

ةـهجاوم ىـف ةيكيرمألا ةيلايربمإلا عم فلاحتلا ىف لثمتتف    ةيناثلا ةيجيتارتسالا امأ
اذـه مستيو  . ىرخأ ةيحان نم فرطتملا يمالسإلا رايتلاو ةيحان نم ةيبرعلا ةيدادبتسالا ةلودلا

ضوـهنلا ىـلع   تاعمتجملا ةردق نم ماتلا سأيلا نلعي حضاو باطخ ىلع هضوهنب فقوملا 
  . عمتجملل مظنملا ريمدتلاو ليوطلا شطبلا ببسب اهسفنب ثيدحلا ىسايسلا رييغتلا ماهمب

فـقوملا نوـكت داكتو   . نظن امم ربكأ ادادعأ بعوتست ةيجيتارتسالا هذه نأ عقاولاو
ددرـتت مل نادوسلا ىفف  . قارعلاو نادوسلا ىف" ةيطارقوميدلا ىوقلا"نم ةريبك ماسقأل ىساسألا 

لـجأ   نـم ةدحتملا تايالولا عم ةياهنلابو ةفلتخم ةيبرغ ىوق عم فلاحتلا دقع ىف ةضر اعملا



٣١ 
 

دـقف قارـعلا ىـف امأ    . ىركسعلا ١٩٨٩ماع بالقنا ماظن وأ ةيمالسإلا ةهبجلا ماظن طاقسإ 
ال ًاماـسقأو ةريبك ادادعأ نكلو  . وزغلا نم ةيطارقوميدلاو ةيمدقتلا ىوقلا تايجيتارتسا تنيابت
ةدـيحولا ةـقيرطلا نوكي دق ىكيرمألا وزغلا نأب تملس ةيطارقوميدلا ةضراعم   لا نم اهب سأب

  . دوقع ةثالث نم رثكألاوط قارعلا مكح ىذلا " يمنهجلا ماظنلا"ءاهنإل 
تاـكرحلا عـم اـفلاحت ىـنبت ةيناثلا نم سكعلا ىلع ىهف      ةثلاثلا ةيجيتارتسالا امأ

مـكحلا مـظن ةـنادإ ىـلع باطخلا اذه     موقيو . ةيلايربمإلاو ةلودلا دض ةفرطتملا ةيمالسإلا
تايجولويدـيألا نأ عـقاولاو   . ةينويهـصلا عـم ةـنداهمو ةيلايربمإلل   " ةليمع"اهنوكل ةيبرعلا 

نـم رـيثم وـحن ىلع ةهباشتم تاباطخ جتنت تراص ةيبرعلا ةقطنملا ىف ىربكلا ةيلاكيدارلا    
ةيـسكراملاو ىـسا   يسلا مالـسإلا تاغايـصو ةيبرعلا ةيموقلا تراص ثيحب ،ةيئانبلا ةيحانلا  

ىـسايسلا روـطتلل ىربكلا اياضقلا نم اهتاذ فقاوملا نع ريبعتلل ةنيابتم قرط درجم ةيبرعلا   
اـبيرقت امامت اهباشم ىنعم لمحت تراص ةيلايربمإلاف  . ىجراخلا لاجملا ىف ةصاخو ،ىبرعلا

  ). اكيرمأ ةيمستل ةيسايسلا ةينيموخلا نع قثبنا حلطصم(ربكألا ناطيشلل 
ةرـيثك تالواحم تناك نإو  . ىلعأ نم ادبأ ققحتي مل" فلاحتلا"اذه نأ رك ذلاب ريدجو

ىـتلا تالواحملا هذه نأ ظحالملا نأ امك  . ةفلتخم تاظحل ىف ترج دق هدقعلجأ  نم راوحلل
ىـسايساللا عباطلا ببسب امبر ،عفدلا ةوق نم اريبك ابناج تدقف دق تانينامثلا دقع ىف تطشن  

يـف هككشت نم   رثكأب امبر ،ىرخألا ىوقلا ىف هككشتو هنومضم ثيح نم يمالسإلا باطخلل
ةيبعـشلا ببـسب ىـسايسلا لمعلا ضرأ ىلع فقاوملا هباشت نع ثيدحلا نكمي نكلو    . ةلودلا

ةيدادبتـسالا ةـلودلا نـم فـقاوملا نومـضمل       -ةباـشلا لايجألا نيب ةصاخو -ةظوحلملا 
  .اعم ةيكيرمألا ةيلايربمإلاو

ةـكرحلا ىلـضانمل ةـيدرفلا فقاوملا ىلع اريثك ترث    أ دق فقاوملا كلت نأ عقاولاو
نـم ةـيبرعلا ةـقطنملا دادـتما ىلع ةفلتخم ةيدرف فقاوم زورب ىلإ ىدأ ام وهو     . ةيقوقحلا
فـقاوم تءاـجف   . قارعلل ىكيرمألا يلايربمإلا وزغلا نم فقوملا ةصاخو ،ىربكلا اياضقلا
طروـتي مـلو   . ةثلاثلاو ىلوألا نيتيجيتارتسالا نيب ريبك دح ىلإ ةعزوم نييقوقحلا نيلضانملا

عـم ىـفنملا ىف نوشيعي نيذلاو تاذلاب قارعلا نم   " نييقوقحلا نيلضانملا"نم ليلق رفن ىوس 
  . قارعلا وزغل ىكيرمألا عورشملا
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نيفقوـم ىلإ ةيبرعلا ةيقوقحلا ةكرحلا فقاوم تمسقنا دقف ،مظنملا ىوتسملا ىلع امأ  
مـكحلا ماـظن ءاـهنإل ةـقيمعلا ةجاحلا نع تم     صو وزغلا ةنادإ دنع فقوت لوألا. نيعساو
اذـه ضـفر   . ةـيقوقحلا ئدابملا عم اقاستا  رثكأءاجف ىناثلا فقوملا امأ . ىمنهجلا ىقارعلا
 فـيظوت ضـفر اـمك   . ىقارعلا ماظنلا حلاصل وزغلا عورشم ةنادإ فيظوتب حامسلا فقوملا
اـهيف سبـل ال ةحيرـص    ةـنادإب ماقو  . ىكيرمألا وزغلا عورشم حلاصل ىقارعلا ماظنلا ةنادإ
مـساب ىـكيرمألا ناودعلا نادأ   . هتاذ تقولا ىف نايغطلاو وزغلل هتضراعم دكأف. اعم نيفرطلل

ةيعرـشلاو ىلودـلا نوناقلا ىلع ناودعلا ضفرو مالسلا ىف قحلاو ريصملا ريرقت ىف قحلا   
 نيعفادـملا ضـعب كراشو  . ىقارعلا ماظنلا مئارج نم قثومو فورعم وه ام نادأو. ةيلودلا

 نـم ىحنتلاـب قباسلا ىقارعلا سيئرلا تبلاط ىتلا ةيسايسلا تاردابملا ىف باطخلا اذه نع  
نييـسكراملاو نييمالـسإلاو نييموـقلا قنح مهيلع راثأ ىذلا رمألا وهو ،برحلا بنجت    لجأ 

  .    نييبعشلا
  
  :ىبرعلا ملاعلا يف ىقوقحلا لاضنلل ةيقالخأ ةيجيتارتسا وحن
ةـقطنملا ىـف رـييغتلل ةيـسايسلا تايجيتارتسالا نيب ب     راضتلا رسفي ام نأ عقاولاو

ةـلامعلا لـثم ىـبرعلا ىسايسلا لاجسلا ىف ةعئاشلا تاماهتالا كلت ةرورضلاب سيل ،ةيبرعلا    
ةـيطارقوميدلا لبقتسم نم ةيساسأ داعبأ ريدقت ىف ةقيمعلا تافالتخالا امنإو ،ا  مهريغو ةنايخلاو
هذـه مـهأ   نإـف   ةيسايسلاو ةيفرعملا نيتيحانلا نمو. ةيبرعلا تاعمتجملا ىف ناسنإلا قوقحو

وـحن روـطتلل ةيعوـضوملا تاـيناكمإلا ريدـقت لوح ريبكلا نيابتلا ىف لثمتي تافالتخالا      
  . ةنهارلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاليكشتلا لخاد نم ناسنإلا قوقحو ةيطارقوميدلا

صيخـشت ىـلع   ىـبرعلا ملاعلا ىف ىطارقوميدلا لوحتلا ةيناكمإ تاريدقت تزكر دقل  
  .  مهنع ةرداصلا تاباطخلا ليلحت لالخ نم نييسايسلا نيلعافلا" ةعيبط"

ةـعيبطل فـلتخم مـهف ىـلإ لـقألا ىلع وأ ةفلتخم ةجيتن ىلإ لصن دق اننأ عقاولاو      
ءالؤـه هـيف عراـصتي     يذلاىسايسلا كرتعملا ةعيبطل ليلحتب انمق ام اذإ ةيسايسلا عاضوألا 

لـيلحتب اهـصيخشت ىـلإ لصن ىتلاو ةضرتفملا مهتعيبط ىلع    زيكرتلا نم الدب   ،نولعافلا 
  .  مهتايجولويديأ
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قوـفت لضفب سيل ةنكمم تراص دق ةيطارقوميدلا نأ ةلوقم ىلع ليلحتلا اذه دنتسيو  
لـحلا اـهنوك لـضفب اـمن     إو ،ىسايسلا ءاضفلا ىف ىروتسدلا ركفلا وأ ةيطارقوميدلا ىوقلا
ال ةـيلعفلا ةـيطارقوميدلا نأ كـلذ ىنعمو    . ىسايسلا ءاضفلا ىف نزاوتلل يناسنإلاو ىنالقعلا

ساـكتنالا ىـلإ ىـسايسلا راـكتحالا ىدؤـي لـب       . ىـسايسلا راكتحالا فورظ ىف روطتت 
  . ايطارقوميد الكش ذختت ىتلا لودلا ىف ىتح ةيطارقوميدلاب

دق ،ةيلاصئتسا تايلقع ةدايس وأ تاضقانتلا مادتحا فورظ ىف ىسايسلا نزاوتلا نكلو 
ىـفكي ال انه نمو  . ىسايسلا شطبلا نم ىربك تاجوم ىلإ وأ ةيلهألا بورحلا ىلإاضيأ دوقي 

عـضخي دـق ىرـخأ طورش رفوتت نأ بجي لب    . ىطارقوميد لح طابنتسال ىسايسلا نزاوتلا
نـع اـضوع ةيـضوافتلا لولحلاـب نمؤت ةميكح ةيسايس ةماعز لوخد لثم ،ةفدصلل اهبلغأ     

ةـبخن رفوت وأ ،نمزلا نم ةلوقعم ةرتفل ززعم ىداص  تقا روطت  ةيادب وأ ،ةيلاصئتسالا لولحلا
بوـشن وأ ،ةيـسايسلا ةـيعقاولا نـم ثارت دوجو وأ ،عمتجملا ىف نزو تاذو ةطشن ةفقثم     

لـجأ   نـم ةيلخادلا تافلاحتلا عيسوت ىلع لقعلا ةحجار تادايق ربجت ةيجراخ ةينطو تامزأ 
  .ةيجراخلا طوغضلل ةيلاعف رثكأةمواقم 

دـقو  . ىرـخأل ةـلاح نم فلتخي لماوعلا هذه نم ةيبرعلا د  البلا بيصن نأ عقاولاو
دالبـلا نـم ددع ىف ىطارقوميدلا لوحتلل ةريبك تايناكمإ دوجو نع قمعتملا ليلحتلا فشكي   

ردـق اـهيف نوكي دقو ،فثكملا يلايربمإلا طغضلا ةمزأل ضرعتت ةيبرع دالب كانهف   . ةيبرعلا
ةطلـسلا ةبخن وأ ةدئاقلا ةيصخشلا ةعيبطو ى  فاقثلا ثارتلا نكلو. ىسايسلا نزاوتلا نم ظوحلم
  . ةيلخادلاو ةيجراخلا ةيسايسلا تامزألل ىطارقوميد جرخم داجيإ ىلع اريثك دعاست ال

 نـم ةثيدحلا ىوقلل " مدق عقوم ريفوت"ةطلسلا ةبخن ضرعت ام ابلاغ فورظلا هذه ىف 
. ايبـسن لدـتعملا يم  الـسإلا رايتلا ىتح وأ فينعلا ىداهجلا رايتلا عم اهتاضقانت ةيوست لجأ 

تالاـمتحاب اديدـش ارارضإ رضت دقو   . ةتحب" ةيزاهتنا ةقفص"ىوس سيل " فلاحتلا"اذه نكلو 
ةيلاـصئتسا ةيـسايس تايفـصتب ماـيقلا ىلع ةطلسلا ةبخن عجشت ىهف     . ىطارقوميدلا روطتلا

ةروـصب نوناـقلا مكح ضرفو ةماعلا تايرحلا مارتحاو ىسايسلا ءاضفلا عيسوت نع اضوع   
  . لكك عمتجملا ىف ةهيزن
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تاراـيتلا عـم فلاـحتلاف    . اررـضو ةيزاهتنا لقت ال ةداضملا ةيجيتارتسالا نأ امك 
طـمن لادبتـسال ىوس اقافآ حتفي ال ةيدادبتسالا ةلودلا ةموظنم دض ىسايسلا مالسإلل ةفلتخملا   

  . ناريإو نادوسلا اتبرجت كلذ ىلع دهشت امك ةوارض دشأ طمنب ةيسايسلا ةيلومشلا نم
نـم اـعون   " ةـيلايربمإلا عـم فلاـحتلا   "لعجل ةجاحلا عم ةقرولا هذه بتاك ق فتيو

بـتاكو   -ةحيرصلا ةنايخلا اندعبتسا اذإف . ةيبرعلا ةفاقثلا ىف ةيقالخألاو ةيسايسلا تامرحملا
أـطخ ىـلع ضهني فقوملا اذهف    -ماهتالا اذه نم ةمهم ىوق ةيأ ماهتا نم أربي ةساردلا هذه 

ةـيلايربمإلا حلاـصمو ةـيحان نـم ةـيبرعلا حلاصملا نيب ىرهو      جلا ضقانتلا نع ةيمعتلا
عـم ايعوـضوم ىـقتلي     -فـقوملا اذـه ىأ   -هنأ امك. ىرخأ ةيحان نم تاذلاب ةيكيرمألا

حلاـصم ةـمدخ وـه ةنهارلا ةيلايربمإلا ةلمحلا فادهأ مهأ دحأ نأل ،ةينويهصلا ةيرصنعلا    
بوعـشلا باـسح ىلع ليئارسإ ى   ف ىرصنعلا يلالحإلا ىرامعتسالا ماظنلا معدو ةينويهصلا
  . تاذلاب ىنيطسلفلا بعشلاو ةيبرعلا

ىـف ةيـسايسلا تاـيلاعفلاو ىوقلا نيب ىبسنلا نزاوتلا رادهإ ىلإ دوقي فقوم ىأ نإ    
ىـلإ دوـقي هـنأ ىلإ ةفاضإ ،ىطارقوميدلا لوحتلا ةيناكمإ نم ايلعف للقي امنإ ،ةيبرعلا دالبلا    

  .ىبرع دلب نم رثكأىف ةيلهألا ب ورحلل ةرمدملا راثآلاو جئاتنلا ةفعاضم
ةـثيدحلاو ةـيطارقوميدلا ىوـقلل مهألا ةكراشملا ن    إلوقلا ىلإ ليلحتلا اذه انوعديو 

وـه   -ةـنهارلا ةظحللا ىف ىسايسلا اهنزو نع رظنلا ضغب -ةيبرعلا تاعمتجملا ىف امومع 
ةـمو  ظنم نـم لـك نع ىسايسلا كرتعملا ىف ةيلالقتسا ةيجيتارتس  اوأ فقوم لوح كسامتلا 

  . ىلومشلا عباطلا تاذ ىسايسلا مالسإلا ىوقو ةيدادبتسالا ةلودلا
لوـحتلا تالاـمتحا زيزعتل هدحو ايفاك سيل ىسايسلا لالقتسالا   نإف  انرشأ امك نكلو

لـحلل ةطـشن ةوـعد دجاوت ىلإ ةيبرعلا تالاحلا لك ىف لوحتلا اذه جاتحي ذإ    . ىطارقوميدلا
سيـسأتو ،تاـضقانتلا هذه ةرادإ ىف ةمكحلل ةوعدلا    ىلإو ،ةيسايسلا تاضقانتلل ىطارقوميدلا
  . ىموقلاو ىنطولا ضوهنلاو ىلخادلا مالسلاو ةيعقاولا دشنت ةفاقث

صـخأ ةفـصبو   : ةـيقوقحلا ةوعدـلل ةيفرعملاو ةيقالخألا سسألا  نإف  رخآ ريبعتبو 
كراـشت نأ نـكمي ام مهأ ىه ،ىطارقوميدلا لحلا لالخ نم    هتوقو ىسايسلا عارصلا" ةنسنأ"
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ةـنهارلا ةـظحللا ىـف ةـيبرعلا ةيسايسلا تاعمتجملا هجاتحت ام مهأو ،ةيقوقحلا ةكرحلا هب     
  .تاذلاب

فويـسلا ليلـصب بخطـصت ةـئيب ىـفو ماحزلا طسو عيضت دق ةوعدلا هذه نكلو      
ةوـقب تـلحت اذإ الإ ،ةوعدـلا كلت توص دحأ عمسي نأ ىف لمأ ال كلذلو    . عفادملا تاوصأو
تلمكتـسا اذإ الإ ةيعـضولا هذـه ىـلإ لوصولا نكمي ال     و. عيمجلا هظحلي روضحو ةديرف
  .ةنيعم تامس لالخ نم اهتيصوصخ ماوق ةيبرعلا ةيقوقحلاو ةيناسنإلا ةكرحلا

دـق ةيقالخألا ةودقلاف  . اهتاذلو اهتاذب ةدرجملا ةيقالخألا ةيحافكلا ىه تامسلا هذه مهأ
وأ لماـش طالتخاب عمتجمل  ا باصي امدنع عمسلاو مارتحالل لباقلا ديحولا جذومنلا ىه ريصت
  .ممذلاو ىأرلا داسفو لدابتملا فنعلا نم خانم طسو لماك طابحإب

ةيـسايسلا ىوـقلا برقأ نم ةنضاح ةيفاقثو ةيسايس ةئيب نيوكت ىهف ةيناثلا ةمسلا امأ   
. هريـصم داحتاو  ناسنإلا قوقح ةيملاع ىلع مئاقلا ىقوقحلا فقوملا ىلإ ةماعلا تايصخشلاو
مـستت ىتلا ةماعلا ةيسايسلا تايصخشلا نم ديازتم وحن ىلع رفوتت ةنضاح  لا هذه نأ كش الو

 ، ىـسايسلا ىـلبقلا ذوفنلا وأ ةيسايسلا تاردقلاو تاراهملاب مستت امم    رثكأةمكحلاو ةيقالخألاب
  .عساولا

ةيـسايسلا ىوقلا عيمج عم ةنكمم تالص لضفأب ظافتحالا   وهف طورشلا هذه ثلاث امأ
اـمهم نكمم كلذ نأ كش الو  . ةيقوقحلا ةكرحلل ةيساسألا ميقلا نع لزانتلا كلذ ىنعي نأ نود
  .بزحتلالجأ  نم طوغضلا تفعاضتو باطقتسالا دتشا

ىـلعأ نيب عمجلا ةيناكمإ   وه ةيقالخألا ةيجيتارتسالا هذه هجاوي ىذلا ىقيقحلا ىدحتلا
ةـيحان نـم   ةـنقتحملا ةيـسايسلا ةحاسلا ىف ىقيقح ذوفن ءانبو ةيحان نم ماعلا لمعلا لئاضف   

  . نكمم رمأ وه همامأ تابثلا نأ ريغ. ىدحتلا اذه ةلباقم امئاد نكمملا نم سيلو. ىرخأ
لعاف ىأ ةعطاقم ىلإ وعدي ال بتاكلا نإف  ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملل ةبسنلاب امأ

. هريوـطتل ةيبرعلا ةعماجلا راطإ ىف ةيراجلا تالواحملا نع مات سأيب فارصنالا وأ ،ىسايس 
أدـبم عـم قـفتي قاـثيم عضو ةيناكمإب لؤافتلا ىف عافدنالا مدع وه ميلسلا فقوملا ن     أ ريغ

نوناـقلل ىـقيقحلا اـهمارتحا ىدمو ةيقوقح ةقيثو ةيأ ةعيبط مسحي ىذلا أدبملا وهو ،ةيملاعلا    
ىأ ةيلوئـسم يبرعلا ملاعلا يف ةيقوقحلا ةكرحلا لمحتت نأ بجي الو  . ناسنإلا قوقحل ىلودلا
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هذـه لـمحت ىف اهطروي امب ةقيثو ةروصب كراشت نأ بجي ال امك   . أدبملا اذهب ديقتت ال ةقيثو
لوـح ةـماعلا ةنامألا ةبطاخمب ةيقوقحلا ةكرحلا ىفتكت نأ راطإلا اذه ىف نكميو   . ةيلوئسملا

ةـيمارتحالا ةـي   ميلقإةـقيثو ةـيأ بـسكت ىتلا داعبألاو ئدابملا مهأ ىلع ديكأتلل ،عوضوملا    
  . ةبجاولا
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 !ألحد  ال محایة

يف العامل  نسانیة حلقوق اإلقلیماحلمایة اإل
 *العربي 

  

  ** بھي الدین حسن
  
  
  
  : ديــهمت

ةـينيدو ةـيوغلو ةيخيرات لماوع   نإف  كلذ عمو ،ةلصفنم ةراق يبرعلا ملاعلا لكشي ال
ضرـفت ،ةكرتـشم تامـس ةقطنملا هذه حنمت نأ يف خيراتلا ربع تمهاس ،ةيسايسو ةيفاقثو    

ايـسآ   اـم ه نيتراـق نيـب عزوتت اهنأ مغر ،القتسم ا  ميلقإاهرابتعاب اهعم لما عتلا ملاعلا ىلع
نـم ةـلود يأ نيب طبري امم ريثكب قمعأ وه يبرعلا ملاعلا لود نيب طبري ام نكل   . ايقيرفأو
  .كلت وأ ةلودلا هذه اهيف عقت يتلا ةراقلا لود

نيطـسلفو ند  رألاو ناـنبلو ايروـس لود عقت ايسآ يف  . ةلود ٢٢يبرعلا ملاعلا مضي 
نيرـحبلاو رـطقو ةـيبرعلا تارامإلاو تيوكلاو نميلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو قارعلاو    

. نادوـسلاو رـصمو ايبيلو سنوتو رئازجلاو برغملاو ايناتيروم دجوت  : ايقيرفأيفو ،نامعو 

                                                 
  : ناوـنعب ،و كـسنويلا نـع ةـيزيلجنإلاب ردـص باـتك يـف لـصفك        ،بـتاكلا اهدـعأ ةقرولا هذه   *
 ".ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا"

 .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم **
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تـناك اـمبرو   . رمقلا رزجو يتوبيجو لاموصلا ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلإ اثيدح تمضنا دقو
  .يبرعلا ملاعلاب اطابترا لقألا ىه ةريخألا ثالثلا لودلا

يقاـب نود هب درفنت اهضعب  -ةيساسألا تامسلا نم ددعب ملاعلا نم ةقطنملا هذه زيمتت 
،     ناسنإلا قوقح ةيعضو ىلع ةرثؤم تاساكعنا اهل يتلاو–ملاعلا قطانم  ماـع لكـشب اـهيف

  .صاخ لكشب قوقحلا هذهل ةيميلقإلا ةيامحلا ةيلاكشإ ىلعو
  : ىه تامسلا هذه زربأ
ثـيح ،ةيئانثتسا ةنوخس ةيعامجلا قوقحلا اياضق اهيف بستكت يتلا ةقطنملا اهنأ  : الوأ

  :اهنإ
: يرامعتـسالا لالتـحالل عضخت تلازام لود اهب يتلا ملاعلا يف ةديحولا ةقطنملا   - ١
  .نيطسلف

فاـض  ي ،نيينيطسلفلا نيئجالل اماع ٥٥(ملاعلا يف نيئجالل لوطألا ةاناعملا ةقطنم  - ٢
      ، نيينادوـسلاو نييلاموـصلاو ةـيبرغملا ءارحـصلاو دارـكألا نيئجاللا يسآم مهيلإ

  ).مهريغو
بورـحلا  (نرق فصن وحن ىدم ىلع ةيراض ابورح لصاوتم لكشب دهشت ةقطنم  - ٣
ةيلهأ ابورحو )ةيبرعلا/ ةيليئارسإلا ، )١٩٩٤نميـلاو ،اماع   ٣٠ىدم ىلع نادوسلا (، 

  ).رئازجلاو رصم(ةلصتم تاونسل حلسم باهرإ لامعأو 
،  (ةـيفئاط وأ ةـينيد وأ ةيموق تايلقأ عم ةنمزم ةفينع تاعارص ةقطنم    - ٤ قارـعلا
  ).برغملا ،رصم ،نيرحبلا ،ةيدوعسلا(ةحلسم ريغ ىرخأ تارتوتو ) رئازجلا ،نانبل
ذـنم ملاـعلا تحاتجا يتلا يطارقميدلا لوحتلا تاجومب ارثأت لقألا ةقطنملا اهنأ   : ايناث

لود ةـيبلغأ كلذـب رمتـستل    . هـب دتعي اهب رثأت يأ ثدح دق ناك نإ كل ذ ،تاينينامثلا رخاوأ
لـب  . عاطقنا نود ،نمزلا نم ةدتمم دوقعل ةيلومش وأ ةيطلست مكح مظن ةنميه تحت ،ةقطنملا

،   -تاينيعستلا يأ–ملاعلا يف رييغتلا ةبقح نإ  سكاـعملا هاجتالا يف ةقطنملا يف ادادترا تدهش
  :يف كلذ لثمتيو
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حاـتفنالا نـع ،ةدـيقملا ةيسايسلا ةيددعتلا ماظن عبتت يتلا لودلا    نم ددع عجارت  - ١
   ، عـمتجملا يـف ةددعتملا ةيسايسلا تارايتلا ىلع تاينينامثلا يف هتعبتا يذلا يسايسلا
بزـحلا ماظن ىلإ لودلا هذهب ايجيردت دوعت يتلا دويقلا نم ديزم ضرف حلاصل كلذو  

  .دحاولا
ءاـنبأ ىلإ اهيف مكحلا ثيروتل ةقطنمل  ا لود ضعب يف تايروهمجلا نم ددع هاجتا - ٢
ةـلود ىوـس    -ملاـعلا يـف  –لبق نم هفرعت مل يذلا ديلقتلا وهو . ةيروهمجلا ءاسؤر
  .ةيلامشلا ايروك
إلا قوقح ةيملاعل اهلخاد نم يفاقث: اثلاث   دنتـسيو  ناـسن دحت ربكأ هجاوت ةقطنم اهنأ  ،

ةـفاقثلا تـناك ءاوـس ،ةقطنملا يف     ةدئاسلا ةينيدلا ةفاقثلل ةظفاحملا ةعيبطلا ىلع يدحتلا اذه
  .ةيقرشلا ةيحيسملا ةفاقثلا وأ ،ةيمالسإلا ةينيدلا

، ناـسن إلا قوقح ةيملاعل اهلخاد نم ًالئاه ًايسايس ًايدحت هجاوت يتلا ةقطنملا اهنأ: اعبار
عـمتجملا تاـسسؤم لـمعو ةـيلودلا ةيامحلا تايلآ نأب اهبوعش ىدل خسارلا ناميإلا ةجيتن     

ىـلع   ناسنإلا قوقحل اهتاكاهتنا نع ليئارسإ ةبساحمب رمألا قلعتي امدنع امامت دمجم يلودلا
لـصف ماـظن ةـماقإو ،ةـيعامج ةداـبإ مئارج باكترا لمشت يتلاو ،نرق فصن وحن ىدم      

ةرداـصمو ،نوناـقلا جراـخ لـتق لاـمعأو ،ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف      " ديترابأ"يرصنع 
  .لالتحالل ةعضاخلا قطانملل ةيفارغجلاو ةيناكسلا ةعيبطلا رييغتو ،يضارألاو تاكلتمملا

رـمألا ،يـبوروألا رامعتسالل عوضخلا نم ليوط خيرات ىلإ داقتعالا كلذ دنتسي امك   
يـتلاو ،اـهتاذ    ناـسن إلا قوـقح ةركف ةيقادصم لوح كوكشلا نم ةيفاضإ لالظب يقلي يذلا 

  .يبوروألا ينوناقلا ركفلاو ةيبرغلا ةفاقثلا ناضحأ يف ةيرصعلا اهتروص يف تروطت
بـكرملا يـسايسلا ريبعتلا اهيف راص يتلا ملاعلا يف ةديحولا ةقطنملا تناك امبر اذلو   

  .يمألا عراشلا لجر ىتح ىدل اعئاش اريبعت" نيلايكمب ليكلا"
إلا قوقح تامظنمل رثكألا اهتاموكح ربتعت يتلا ةقطنملا اهنأ: اسماخ   نمف ناسنءادع  ،

نيعفادـملا ةـيامحب صاخلا ةدحتملا ممألا نالعإ ى   لع اهظفحتب نايب ىلع تعقو ةلود ٢٦نيب 
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يف رداصلاو ناسنإلا قوقح نع مهنيب تناك ١٩٩٨ربمسيد  ٩،  ةـعماجب   ًاوـضع ةلود  ١٤، 
  .*ةيبرعلا لودلا

يرودـلا مهعاـمتجا لالخ ايعامج افقوم اوذختا نأ برعلا ةيلخادلا ءارزول قبس امك   
إلا قوقح تامظنم رابتعاب١٩٩٦ربمسيد  ٥يف  ىـلع ًارـطخو ،ةـيبيرخت تامظنم     ناسن، 

  .)١(يموقلا نمألا
  

  ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبرع ةيميلقإةيلآ وحن 
ةـعماج تيمسو ،يبرعلا ملاعلا ةقطنم لودل ةي  ميلقإلا ةمظنملا تئشنأ ١٩٤٥ماع يف 

لـبق تـسسأت ثيح ،ملاعلا يف ةي   ميلقإلا تاسسؤملا ىلوأ نم ربتعت كلذب ىهو ،ةيبرعلا لودلا
ةدـحتملا ممألا نع الضف ،اكيرمأو ا  يقيرفأو ابوروأ يف ىرخألا ةيميلقإلا تامظنملا لك ءاشنإ
  ).٢(اهتاذ

كـلذ يـف امب   ناسنإلا قوقح ىلإ ةراشإ يأ نمضتي مل ةعماجلا قاثيمنإف  كلذ عمو  ،
ناـك هـباطخ لـكف ،بوعـش وأ بعش ريبعت قاثيملا مدختسي ملو     . ريصملا ريرقت يف قحلا
  . لودلاو تاموكحلل اهجوم

اـمنيح كـلذ ةبـسانم ناكو    ناسنإلا قوقحب متهت ةعماجلا تأدب ،اماع ٢٠وحن د عب  ،
ماـع رابتعاب اهرارق  ١٩٦٥ماع يف ةدحتملا ممألا تردصأ  قوـقحل اـيلود اـماع     ١٩٦٨، 

رورم ىركذ ءايحإل كلذو ناسنإلا ، ناـسن إلا قوقحل يملاعلا نالعإلا رودص ىلع اماع ٢٠، 
اذـه يـف اـهعم نواـعتلا ةي     ميلقإلاو ةيلودلا تامظنملاو ملاعلا لود كلذ ىلع ءانب تدشانو
لجـس حـضفل هتسرك ،توريب يف ماعلا سفن يف رمتؤم دقعب ةعماجلا تباجتسا دقو   . لاجملا
  .)٣(يبرعلاو ينيطسلفلا ناسنإلا قوقح كاهتنا يف ليئارسإ

                                                 
لودـلل يـلعفلا ددعلا نأ لاحلا عقاو   . نالعإلا ىلع ةظفحتملا ملاعلا لود عومجم نم% ٥٠نم  رثكأيأ  *

تاـموكحلا   رـثكأ نم  نيتموكحكانه نأل ،لقألا ىلع ةلود  ١٨ىلإ عفتري نالعإلا ىلع ةظفحتملا ةيبرعلا 
  .ظفحتلاب نايبلا ىلع اعقوت مل ناسنإلا قوقح تامظنمل اهئادعب ةفورعملا ةيبرعلا
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مـمألا نـم ةرداص ىرخأ ةركذمل ةباجتسالا ةعماجلا تررق    ١٩٦٨ماعلا سفن يفو 
ـب ىمسي ام تأشنأو ١٩٦٧ربمسيد  يف ةدحتملا حبـصتل  "ناـسن إلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا"،   ،

  :يف ةنجللا ماهم صخلتتو. ةدحتملا ممألا حارتقال بيجتست ةيميلقإةمظنم لوأ كلذب 
  .ناسنإلا قوقح لاجم يف كرتشملا يبرعلا لمعلا معد - ١
ي ناـسن إلا بـناجلل ميلـسلا ضرعلاو ،يبرعلا   ناسنإلا قوقح ةيامح ىلع لمعلا - ٢
  .ةيبرعلا ةيضقلل

  .)٤(يبرعلا بعشلا يف ناسنإلا قوقحب يعولا سرغو ةيمنت - ٣
يف اهطبر مت ثيح ،ةيناثلا ةمهملا يف ةيامحلا أدبمل ةسبتلملا ةغايصلا ةظحالم نكميو 

يذـلا رمألا ،ةينيطسلفلا ةيضقلل فدارملا ريبعتلا وهو  "ةيبرعلا ةيضقلا"ىمسي امب دنبلا سفن   ،
تاءادـتعالا ةهجاوم يف ينيطسلفلا بعشلا وه ةيامحلاب طقف دوصقمل  ا نأ ىلإ حوضوب ريشي

  .)٥(نيماع لوأ يف هصوصخب ةيصوت ٢٠ةنجللا تردصأ يتلا ،هقوقح ىلع ةيليئارسإلا 
 ناـسن إلا قوقح قيبطت لوح ةيبرعلا لودلا ريراقت يقلت نمضتت ةنجللا ماهم نأ مغرو

  .)٦(كلذب ادحاو اريرقت تثحب نأ ثدحي مل هنأ الإ ،اهيف
اـمامت تتمـصو   ناسنإلا قوقحل ليئارسإ كاهتناب ديدنتلل اهلمع لك ةنجللا تسركو  ،

يأ هـنع ردصي مل ةعماجلا سلجم نأ امك  . )٧(ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا تاموكحلا تاكاهتنا نع
ىوس ١٩٨١ -٧١ةرتفلا لالخ  ناسنإلا قوقحب قلعتي رارق سيـئر ةيمستب قلعتت تارارق   ٨، 
  .)٨(هتيمست يف تبلا ليجأتب وأ ،هل ديدجتلاب وأ ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا

ةـنجللا لوانت مدع ةيبرعلا لودلا ةعماجب   ناسنإلا قوقح ةرادإل قباسلا ريدملا عجريو
نـم هببـسي   "دـق امو  "! عوضوملا ةيساسح"ىلإ ،ةيبرعلا لودلا يف  ناسنإلا قوقح تاكاهتنال
ءافتكاو "لودلا هذه تافالتخا   .)٩(ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل هيرجت امب"، 

ماـظنلاو اهتيلالقتـسا ىدـمو اـهنيوكت ةعيبط ىلإ ةمئادلا ةنجللا للش عاجرإ نكميو     
  .هل عضخت يذلا يلخادلا

ءارـبخ نـم سيـلو ،ةـعماجلاب ءاضعألا لودلا تاموكح يلثمم نم نوكتت ةنجللاف     
ةـنجلب ةـي   ميلقإلا تاـمظنملا لك ةيقب نع درفنت ةيبرعلا ةعماجلا لعجي يذلا رمألا ،نيلقتسم 
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تاـموكحلل ةـباقن نوـكت داـكت اهنأب صصختم ريبخ اههبشيو     )١٠(ناسنإلا قوقحل ةيموكح  ،
  .)١١(ةيبرعلا

ةينفلا ناجلل يلخادلا ماظنلا اهيلع قبطنيو ،اهب صاخ يساسأ ماظن ةنجلل سيل  هنأامك 
الو ،اهـسفنب رارـقلا ذاختا ة   طلس كلمت الو ،ةيرس ةفصب اهتاعامتجا دقعت ىهو ،ةعماجلا يف

ىمـست ةـنجللا نأ مـغرو    . )١٢(اـهيلع ةعماجلا سلجم ةقداصم دعب الإ ةذفان اهتارارق ربتعت 
  .)١٣(اهدوجوب دحأ رعشي ال هنأ الإ" ةمئادلاب"

ةـقفاوم خيراوت ىلإ عوجرلابف ،ةيباجيإ تاريثأت نم لخي مل ةنجللا ءاشنإ  نإف  كلذ عمو
ةيداـصتقالا قوـقحلاو ،ةيـسايسلاو ةـيندملا قوـقحلل نييلودلا      نيدهعلا ىلع ةيبرعلا لودلا 

دـعب يأ  ١٩٦٩ماع الإ اهيلع عيقوتلاب أدبت مل ةيبرعلا لودلا نأ دجنس ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو   ،
نالـعإلا رودـصل نيرشعلا ماعلا ىركذ ءايحإل ةدحتملا ممألا ةلمح نأ ريغ   . )١٤(ةنجللا ءاشنإ
ا دقعوناسنإلا قوقحل يملاعلا دـق  ١٩٦٨ماـع يـف    ناسنإلا قوقحل لوألا يملاعلا رمتؤمل،   ،
ماـع ايروسو سنوت  (تاعيقوتلا هذه فلخ يساسألا لماعلا  اناك امبر وأ ،ايفاضإ الماع نانوكي

ماع ايبيل ١٩٦٩ قارعلا مث ١٩٧٠،   ،١٩٧١.(  
 نـم ةـيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا تاردابم ىلاوتت تأدب ،تاينيعبسلا ةيادب عمو  

كلذب صاخ يبرع كص رادصإوناسنإلا قوقح لاجم يف ةعماجلا رود ليعفتلجأ   ،.  
  
  :ةيبرعلا لودلا يف نطاوملا قوقح نالعإ: الوأ

ةـيبرعلا ةـعماجلا ىلإ ًاحارتقا قارعلاب    ناسنإلا قوقح ةيعمج تمدق ١٩٧٠ماع يف 
تـحت يلات  لا ماعلا يف هدادعإب ةمئادلا ةنجللا ءاربخ ماق. ناسنإلا قوقحل يبرع نالعإ رادصإب

ثارـتكا مدعل ،هدهم يف تام هنكلو  ". ةيبرعلا دالبلاو لودلا يف نطاوملا قوقح نالعإ"ناونع 
،  (ةـيبرع لود ينامث ىوس هيف يأرلا ءادبإب متهي مل ثيح ،ةيبرعلا تاموكحلا ةيبلغأ   رـصم

،    ) اـيبيل ،ندرألا ،نانبل ،ةيدوعسلا ،تيوكلا ،قارعلا ،ايروس  ةينيطـسلفلا رـيرحتلا ةـمظنمو
ةـقيثو درـجم هنأ مغر ،اعوضومو الكش نالعإلا    -اهقيلعت يف–تضفر لودلا هذه ضعب و
  .ههاجت ةيبرعلا لودلا ىلع تامازتلا ةيأ هيلع بترتت الو ،ةيبدأ
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قوـقحل يملاـعلا نالعإلا اهب ءاج يتلا ئدابملاب ناميإلا ىلع نالعإلا ةجابيد صنت   
ايسلاو ةيندملا قوقحلا يف نالعإلا لمتشيوناسنإلا ،  ) ةدام ٢٢(ةيس ،  ةاواـسملا يف قحلا ىلع

ةـصاخلا ةيكلملاو ةصاخلا ةايحلاو ةيسنجب عتمتلاو ءوجللاو ةيندبلا ةمالسلاو ةيرحلاو ةايحلاو  
رئاعـشلا ةـسراممو ةدـيقعلا ةـيرحو يضاقتلاو نوناقلا مامأ ةاواسملاو ةينوناقلا ةيصخشلاو     

قاقرتـسالا نالـعإلا مرحيو   . ةماعلا ةايحلا يف ةكراشملاو ،عامتجالاو يأرلا ةيرحو ةينيدلا
قوـقحلا يف امأ  . اهيلإ ةدوعلاو ةلودلا ةرداغم نم عنملا وأ يفنلاو ،يرابجإلا لمعلاو ةرخسلاو

تاـباقنلا ليكـشتو لـمعلا يف قحلا ىلع صنيف    ) داوم ٨(ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا 
ةرـسأ نيوكت يف قحلاو ةيفاقثل  ا ةايحلا يف ةكراشملاو يناجملا ميلعتلاو. قئال يشيعم ىوتسمو
  .)١٥(ةلوفطلاو ةمومألا ةياعرو

نـم نالـعإلا هنمضت ام لك هنم ةريخألا ةداملا فسنت ،ةدام    ٣١نم نالعإلا نوكتي 
نـم لصنتلا يف قحلا ةيبرعلا تاموكحلا  ) ٣١(مقر ةداملا حنمت ذإ . نيثالثلا داوملا يف قوقح

، (!!)ةاـيحلا يـف قحلا كلذ يف امب ،ئر   اوطلا تالاح يف هيف ةنمضتملا قوقحلا لك نامض
قوـقحل يبرع قاثيمل ةعماجلا نم ةحرتقملا ةقحاللا عيراشملا لك اهب تثبشت يتلا ةفآلا ىهو  

  .)١٦(ناسنإلا
  
  :يبرعلا نطولا يف بعشلاو ناسنإلا قوقح قاثيم: ايناث

ةـي  ئانجلا موـلعلا يـف اـيلعلا تاساردلل يلودلا دهعملا نم ةرملا هذه ةردابملا تءاج   
نـم ددـع عـم نواعتلاب كلذو ،فورعم يرصم ينوناق يلود ريبخ هسأري يذلا ازوكاريسب    

ارمتؤـم اودـقع نيذلا ،ةيبرع ةلود    ١٣نم  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو نيينوناقلا ءاربخلا
  .١٩٨٦ربمسيد يف ضرغلا اذهل اصاخ 
  :)١٧("ازوكاريس"قاثيم تامس زربأ نم 

هداوـم يـف حوـضوب كلذ سكعني ،مجسنم يط    ارقميد فقوم نم قاثيملا قالطنا - ١
  .ةيسايسلا ةماعلا تايرحلاو قوقحلاب ةقلعتملا
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مئارـج رـطخأ ىدـحإ ىهو ،نييسايسلا نيئجاللا ميلست عطاق لكشب قاثيملا مرج     - ٢
ةيبرعلا تاموكحلا نيب تاقالعلا يفناسنإلا قوقح  ،.  
هـمارتحا يف ة  قباسلا ةيبرعلا قيثاوملاو تانالعإلا عيراشم عيمجنع قاثيملا زيمت  - ٣
  .ئراوطلا تالاح ءانثأ كلذ نم للحتلا ميرحتو ،ةايحلا قحل

ضعبـلا رـبتعي يـتلا    –ةيندبلا تابوقعلا ةلكشمل ةديج ةجلاعم ىلإ قاثيملا لصوت  - ٤
ةـلماعمل ايندـلا ةدـحتملا مـمألا دعاوقب مازتلالاب كلذو      -مالسإلا ناكرأل ايفانم اهذبن
  .ءانجسلا

بـيترت يف قاثيملا يف اهجاردإب ةيعامتجالاو ةيد  اصتقالا قوقحلاب قاثيملا ىفتحا - ٥
  .ةيسايسلا قوقحلا ىلع قباسو ةيندملا قوقحلل لات

يـبرعلا ملاعلل يفارغجلا راطإلا يف اهنمض يتلا قوقحلا نم ًاريثك قاثيملا لوانت   - ٦
قـحب نينطاوـملا    عيمجعتمت ىلإ  اعد طقف لاثملا ليبس ىلعو. ةدحاو ةدحو هرابتعاب
قـحو  رثكأوأ ،ةيبرع ةلود يف ةيلهألا تايعمجلاو ةيسايسلا بازح ألا ىلإ مامضنالا  ،
  .ةيبرعلا دالبلا لك يف هطاشن ةلوازم يف يسايس بزح يأ

  .يبرعلا بعشلل ةيعامجلا قوقحلل اصاخ ًاباب قاثيملا درفأ - ٧
ىـلع زـكترت   ناسنإلا قوقح ةيامح نامضل ةحضاو ةيلآ تاءارجإ قاثيملا ددح - ٨  ،
رفوـيو  ناـسن إلا قوـقحل ةـيبرع ةمكحمو   ناسنإلا قوقحل ةيبرع ةنجل: نيتسسؤم  ،

. نيلقتـسم ءارـبخ نم اهليكشت كلذ يف امب ،اهلمعل ةمزاللا ةيلالقتسالا ةنجلل قاثيملا  
لـك يـف ةيئاهنلا ةيئاضقلا ماكحألا اهب عتمتت يتلا ذافنلا ةوق ةمكحملا ماكحأ حنمي امك   

  .ةلود
، ناـسن إلا قوـقحل ةيلودلا ريياعمل ا عم ةريبك ةجردب اقستم عورشملا ءاج دقل ،زاجيإب

 ناـسن إلا قوـقح قـيثاومو تاـنالعإ عيراـشمل ةمزالملا ةنمزملا ةفآلا يف عوقولا بنجتو    
  .ئراوطلا فورظ يف ةايحلا يف قحلا رادهإ يأ ،ةعماجلا لخاد ةلوادتملا

ىـتح وأ ةاـيحلا ىـلإ هـقيرط عورـشملا اذه دجي مل اهريغو بابسألا هذهل امبرو      
يبرعلا ملاعلا يف ةفقثملاو ةيسايسلا بخنلا نيب ةماعلا ةشقانملا ةرئاد وأةعماجلا تالوادم  ،.  
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  :يلي اميف بابسألا هذه زاجيإ نكميو
قوـقح اياـضق يـنبتل ةيبرعلا تاموكحلا دادعتسا ةجرد ىلع ازفاق قاثيملا ءاج     - ١
نطاوملا قح نالعإ يف لثمتملا ىندألا ريبعتلا يف ىتحناسنإلا  ،.  

وـل امك ادب ثيحب ،يبورعلا  /يموقلا يسايسلا باطخلا ةغل قاثيملا ىلع ترطيس - ٢
قوـقح اياـضق نأ مغر   "يبرعلا يموقلا هاجتالا"هنيعب يسايس رايت ىلإ اهجوم ناك   ،

هذـه نـم هفقوم نإ لب ،رايتلا كلذ ىدل ةصاخ ةيولوأ لثمت ال ةيطارقميدلاو    ناسنإلا
تاراـيتلا ساـمح   مدع لماوع دحأ كلذ ناك دقو . ةنمزملا هضارمأ دحأ وه اياضقلا
  .قاثيملا عورشمل ىرخألا

نـع ثدـحتي يذلا ،هناونع نم قاثيملا عورشم ىلع يموقلا باطخلا ةنميه ىدبتتو   
الـضف ،ةددعتم ةيبرع بوعش دوجو ةقيقح   نع الفاغتم ،يبرعلا ملاعلا يف دحاو يبرع بعش
  .ةيبرع لود ةدع يف ةيبرع ريغ ىربك ةيموق تايلقأ نع

ةـلودلا ةياعر راطإ يف اهنع ثيدحلا يف هراصتقاو ةأرملا   قوقحل قاثيملا لافغإ -٣
  .ةلوفطلاو ةمومألل

،    ناسنإلا قوقح ةكرح ةثادح -٤ هرـشنو عورـشملا اذه دادعإ دنع يبرعلا ملاعلا يف
امدـنعو  . هـتاذ ينوناـقلا اهدوجو ةيعرش نع عافدلاب ةيلات ىرخأ تاونسل اهلاغشناو  

 ، قاـثيم عـضو اهلامعأ لودج ىلع    تجردألب هيلإ تفتلت مل اهنإف ،ايبسن اهدوع ىوق
  .)١٨(ديدج
  
  :ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا: اثلاث

، ناـسن إلا قوـقحل ةيبرع ةيقافتا عورشم برعلا نييقوقحلا داحتا دعأ  ١٩٧٩ماع يف 
تـلاحأو  . ناسنإلا قوقحل ةمئادلا اهتنجل طيشنتل ايعاد ،هرادصإو هتساردل ةعماجلا ىلإ هلاحأو
. ١٩٨٣ماـع يف   ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيمل اعورشم ادعأ نيريبخ ىلإ عورشملا ةعماجلا

يـف ةكراشملل دادعتسالا راطإ يفو  . تاونس ٩وحنل ةعماجلا ةجالث يف ظفح عورشملا نكلو 
عورـشملا ةـعماجلا تـجرخأ    ١٩٩٣وينوي يف ،انييف يف  ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا  ،
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نـكلو ،يملاـعلا رمتؤـملا داقعنا لبق هرادصإل ةلوا    حم يف ،ةيبرعلا تاموكحلا نيب لوادتلل
  .١٩٩٤ربمتبس يف ماعب كلذ دعب الإ قاثيملا ةعماجلا دمتعت ملو ،لشفلاب تءاب اهدوهج 

ةداـم نمـضتي اهنم لوألا ،ماسقأ ةعبرأ ىلع ةعزوم    )١٩(ةدام ٤٣نم قاثيملا نوكتي 
اـهتاورث ىـلع ةداي   ـسلا "و" بوعـشل لريـصملا ريرقت قح  "لوألا اهقش يف نمضتو ،ةدحاو 

يناثلا قشلا يفو "ةيعيبطلا اهدراومو " يـبنجألا لالتحالاو ةينويهصلاو ةيرصنعلا "نيد ي) ب(، 
  .ةيساسألا اهقوقحب بوعشلا عتمت مامأ اقئاع مهرابتعاب

قوـقحلاو ةيـسايسلاو ةـيندملا قوـقحلا لمـشت ةداـم        ٣٨نم يناثلا مسقلا نوكتي 
قوقحلاـب يواـستملا عتمتلا   "يف قحلا داوملا هذه نمضت و. ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

وأ ةـغللا وأ سنـجلا وأ نوللا وأ رصنعلا ببسب زيحت يأ نود قاثيملا يف ةدراولا تايرحلاو   
ةـقرفت نودو ،داليملا وأ ةورثلا وأ يعامتجالا وأ ينطولا لصألا وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا  

ةيعرـشلاو  " ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلا"و" ةايحلا يف قحلا"نمضت امك ". لاجرلاو ءاسنلا نيب
ةيـصخشلا  "و" ةـصاخلا ةاـيحلا ةمرح  "و" ءاضقلا مامأ ةاواسملا"و ةلداعلا ةمكاحملاو ةينوناقلا
رـكفلاو ةدـيقعلا ةـيرح    "و" ةصاخلا ةيكلملا"و" يسايسلا ءوجللا"و" لاقتنالا ةيرح"و" ةينوناقلا

" تاـباقنلا ليكـشت  "و" يملـسلا عمجتلاو عامتج الا ةيرح"و" ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم"و" يأرلاو
، "ميـلعتلا "و" ةماعلا فئاظولا"يلوتو " لداعلا رجألاو لمعلا يف قحلا"و" بارضإلا يف قحلا"و

" ةرـسألا ةـيامح  "و" ةـينيدلاو ةيرـصنعلا ةـقرفتلا نم ٍلاخ يفاقث يركف خانمب   "عتمتلا يفو 
لذكو اهتياعرو"عمتجملل ةيساسألا ةدحولا"اهرابتعاب  ، "ةخوخيـشلاو ةـلوفطلاو ةـمومألا   "ك ، 

  ". ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا يف بابشلا قح"و
" اـماع  ١٨نم لقأ مه نميف "وأ " ةيسايسلا مئارجلا يف"مادعإلا ةبوقع قاثيملا رظحيو 

رظحي امك "عضرملا وأ لماحلا ةأرملا"وأ  يأ ىـلع ةـيملعلاو ةـيبطلا براجتلا    "و" بيذعتلا"، 
ناـمرح  "و" ةرخسلا"، و"دالبلا جراخ يفنلا"، و"نطولا ةرداغم نم عنملا"، و"هتقفاوم نود ناسنإ
  ".اهتانايد ميلاعت عابتاو اهتفاقثب عتمتلا يف اهقح نم تايلقألا

عالطـضا لالـخ نـم كلذو ،هذيفنت ةيلآ نيتدام يف قاثيملا نم ثلاثلا مسقلا لوانتيو    
يحـشرم نيـب نـم ءاضعأ    ةعبس نم " ناسنإلا قوقح ءاربخ ةنجل"باختناب ةعماجلا سلجم 

دـقعتو ،يلخادـلا اهماظن عضتو اهسيئر ءاربخلا ةنجل بختنتو ،ةعماجلا يف ءاضعألا لودلا   
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لودـلل ةـيرودلا ريراـقتلا ءاربخلا ةنجل ىقلتت    "و. ةعماجلل ماعلا نيمألا نم ةوعدب اهتاعامتجا
لودـلا ءارآـب   ةعوفشم ةمئادلا ةنجللا ىلإ اهعفرت "مث " اهسردتل"، "تاونس ثالث لك فارطألا

  ".اهتاظحالمو
كـلذو ،ذافنلا زيح هلوخد ةيلآ قاثيملا نم نيتريخألا نيتداملا يف عبارلا مسقلا لوانتيو  
دـعب الإ ةدـح ىـلع ةلود لكل ةبسنلاب اذفان حبصي ال امنيب ،ةعباسلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ دعب    

  .نيرهشب اهقيدصت ةقيثو عاديإ
  

  !ال :  ةيامح. .امبر: ةيلآ. .معن : ةيميلقإ
تادوـسملا نـم ماـع لكـشب لضفأ تءاج دق قاثيملا ةغايص نأ     نم مغرلا ىلعو 

تـظفتحا   اـهنإف ، )١٩٩٤ -٨٣(اماع  ١١رادم ىلع ةعماجلا لخاد ةلوادتملا قاثيملل ةقباسلا 
. )٢٠(ئراوـطلا تالاـح يف ةايحلا يف قحلاب ساسملا رظح مدع يأ ،ةرركتملا ةنمزملا ةفآلاب  

ةـمئاد هبـش ئراوط ةلاح لظ يف شيعت ةيبرعلا لودلا نم ًاريثك نأ    ةلكشملا مجح نم مقافيو
  .)٢١(ةلصتم دوقعل

ةـلود لـك يـف عرشملا دي هيف قلطي ًاحورو ًاصن قاثيملا فاضأ كلذ ىلع ةوالعو    
ةـيامحل ايرورـض   "كلذ ناك املاط ،هيف اهيلع صوصنملا قوقحلا ديقت نيناوق نس يف ةيبرع 

تاـيرحو قوـقح وأ قالخألا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظن   لا وأ نيينطولا داصتقالاو نمألا
  ".نيرخآلا

تاـموكحلا فـلكي ال هـيلع قيدصتلاف ،اهل ةميق ال ةقرو ىلإ قاثيملا لوحي ام وهو    
تـقفاو اـم لـك يغلت نيناوق نس يف ةظحللا سفن يف قحلا اهحنمي قاثيملا نأ املاط ،ائيش    

  .)٢٢(ئراوطلا تالاحب عرذتلل ةجاح ىتح امنودو ،هيلع
سـفن نـم يناـعي بوعـشلاو      ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا نأنم مغرلا ىلعو 

، صـن  "لالـخ نـم هيف تأت مل ينطولا نوناقلاب هيف ةدراولا قوقحلا دييقت ةحابإ   نإف  ةلكشملا
  .)٢٣("ماع
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زاوـج مدـع ىـلع صنلا يف    " نالعإلا"ىلع ةوطخ امدقتم ءاج دق قاثيملا ناك اذإو 
نطوـلا ىلإ ةدوعلا نم عنملاو بيذعتلا رظح  (قوقحلا ضعب نم ئراوطلا  تالاح يف للحتلا

نيترـم نالـعإلا نع افلختم ءاج هنأ الإ  )ةلداعلا ةمكاحملاو يسايسلا ءوجللاو ىـلوألا  )٢٤(،   ،
نـع نالعإلاب ةلودلا مزلي مل يلاتلابو ،ئراوطلا تالاح نع يمسرلا نالعإلا طرتشي مل امنيح  

تالاـحب  ) ٤(ةداملا فتكت مل امنيح ةيناثلاو . فورظلا هذه يف اهذيفنت قلعت يتلا نوناقلا داوم
تفاـضأف ،قاـثيملا اهيلع صن يتلا قوقحلاب مازتلالا نم تاموكحلا لحي ءانثتساك ئراوطلا   
يـف اـهيلع صوـصنملا قوـقحلا ديقت نيناوق نس يف ةلود لك يف عرشملا قح اضيأ اهيلإ     

  .قاثيملا
،   بإ يف نالعإلا عم قاثيملا ىواستو ئراوـطلا تالاـح يف ةايحلا يف قحلا رادهإ ةحا

لـلحتلا نـكمي ال يتلا قوقحلا   ) ٤(ةداملا نم ) ج(ةرقفلا يف حوضوب ددح قاثيملا نأ ةصاخ 
الو "ةاـيحلا يف قحلا "اهنيب نم نكي ملو ،ئراوطلا تالاح يف اهنم  ةـينوناقلا ةيـصخشلا   "، 

الو "ناسنإلل يتلا قوقحلا ىهو)٢٥("ةينيدلا ةيرحلا"،  ةـيندملا قوـقحلل يلودـلا دهعلا رظح     ، 
  ".ئراوطلا تالاح يف اهب ساسملا ةيسايسلاو

نـم هولخ صخألا ىلعو ،ةقباسلا عيراشملا تايبلس زربأ نم ددعب قاثيملا ظفتحا امك  
رـبكأ دوـيق ىلع هلامتشاو ،ةي   ميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملا يف ةدراولا ةمهملاتانامضلا نم ددع 

  .)٢٦(هيف ةنمضتملا قوقحلا ىلع قيثاوملاهذه يف ةدراولا كلت نم 
كـلذ يف امب  ناسنإلا قوقحل يلودلا روطتلا نع افلختم قاثيملا ءاج دقف ىنعملا اذهبو  ،

  .)٢٧(ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا
ةـنجل رود رـصح ثـيح    ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيقيقح ةيلآ ىلإ قاثيملا رقتفا امك  ،

حتـي ملو  . ةمئادلا ةنجللا ىلإ اهنأشب اهتايصوت عفرو ،تاموكحلا نم ريراقتلا يقلت يف ءاربخلا
ةـنجللا كـلمت الو   . )٢٨(ةـيموكحلا رـيغ تامظنملا وأ نينطاوملا نم ىواكشلا يقلت قح اهل  

ذـيفنت يـف ةـمهم ةيأب ةنجللا فلكي ال قاثيملاف ،ةعماجلل ةماعلا ةنامألل هليوحت ىوس ةمئادلا    
  .)٢٩(هصوصن قيبطت ىلع رهسلاو قاثيملا

ىـلع ةباقرلل ةحاتملا ةديحولا ةادألا وه ريراقتلا ماظن  نإف  ةشهلا ةيلآلا هذه راطإ يفو
  :ةيلاتلا بابسألل ةياغلل افيعض ودبي ماظنلا اذه يف هنكلو ،قاثيملا ماكحأ لامعإ
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ةـيرودلاب ةـنراقم   ) تاونـس  ٣لك ( )٣٠("ةدعابتم تارتف"ىلع مدقت ريراقتلا نأ  - ١
ألا ةـنجلل ةبـسنلاب نيماـعو   ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا يف ةيونسلا ة ـيقيرف ، 
  .بوعشلاو ناسنإلا قوقحل

لودـلا نـع لالقتـسالا نـم عوـنب عتمتي نأ ضرتفي يذلا ديحولا زاهجلا نأ      " - ٢
هذـه هـثحب دـعب تاطلـس وأ تايحالص يأ كلمي ال      -ءاربخلا ةنجل يأ–ءاضعألا 

ةـعماجلل ةقلطم ةيعبت ةعبات  "ثحبلا ا ذه جئاتن ىقلتت يتلا ةمئادلا ةنجللا امنيب". ريراقتلا
ال ةرـيخألا هذه نإ لب ،اهسيئرو اهئاضعأ نييعتب موقت يتلا ءاضعألا لودلاو ةيبرعلا  
رـمألا عـفر اـهيلع نيعتي امنإو ،ءاضعألا لودلل ةرشابم اهتايصوتب هجوتت نأ كلمت    

  .)٣١("تاءارجإ نم هاري ام ذختيل ةعماجلا سلجمل
،    اضماغ ءاج دق قاثيملا نأ" - ٣ ريراـقتلا ثـحب تاءارجإ لثم ،ةريثك طاقنل ةبسنلاب

تاـمولعم بـلط زوجي لهو ،؟ةينعملا ةلودلا لثمم روضحب كلذ نوكي نأ مزلي لهو   
هـيلع نوـكي نأ بجي ام حوضو مدع نع الضف ،؟ثحبلا مامتإل ةلقتسم رداصم نم   

  .)٣٢("ريراقتلا هذه ىوتحم
قاثيملا ماكحأ ىلع ةباقرلا ةيلآ نأ ةصالخلا يف تءاج دقو )٣٣("ةياغلل ةيئادب"،  ةـياغ  "، 

  .)٣٤("ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالاو قيثاوملا رئاس نع فلختلاو فعضلا
هريغب ةنراقم  )٣٥("فعضألا"هنإف ينطولا ىوتسملا ىلع قاثيملا ةيلعافب قلعتي اميف امأ 

يلحملا نوناقلا لعج ذإ ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا تايقافتالا نم مـل  "، و"هـنم ىلعأ  ةبترم يف"، 
اـم رارـقإل ةـمزاللا ةيعيرشتلا تاءارجإلا ذاختاب فارطألا لودلا لبق نم دهعت يأ نمضتي    

ىـلع  تـقبأ ىـه    "نإ اهلاؤـس نكمي ال لودلا هذه نأ ينعي اذه نإ  . )٣٦("قوقح نم هب درو
ا نم للحتلا يف هتاذ قاثيملل دنتست نأ عيطتست ىه لب)٣٧("قاثيملل ةفلاخملا اهنيناوق اـهتامازتل  ، 
حنـمت يـتلا لودـلا ىـتح ئـش يف ديفي نأ قاثيملل نكمي نل بابسألا سفنلو      ! ")٣٨(ههاجت

يـف ةـلودلل زاجأ قاثيملا نأل كلذ ،يلخادلا ينوناقلا ماظنلا يف نوناقلا ةوق ةيلودلا تايقافتالا   
  .)٣٩("قوقح نم هب درو ام عيمجدييقت ماع صن 

اهـسفن مزـلت ،ةيمويلا اهتاهجوتو ةلودلل ةي   سايسلا ةدارإلل عضخيس اريخأو الوأ رمألا
  !.ءاشت امتقو -هيلإ دانتسالاب–اهنم اهسفن لحتو ،ءاشت امتقو قاثيملا ماكحأب 
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نـم دجيس هنإف ،قاثيملا ماكحأل دانتسالا ينطولا يضاقلا دارأ ول هنإف  اهتاذ بابسأللو  ،
  !.)٤٠(يلحملا نوناقلل ىلعأ ةطلس حنمي هتاذ قاثيملا نأب هدري

  
  يبرعلا ملاعلا يف يفاقثلاو يسايسلا لدجلا يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عقوم

 ، هرارقإ لبق قاثيملا عورشمل ةريخألا ةدوسملاب ءافتحالاب ةيلودلا وفعلا ةمظنم تدرفنا
لـثمي ةدـهاعم لوأو ،ةـيبرعلا لودلا عيمج لمشت     ناسنإلا قوقحل ةيميلقإةدهاعم لوأ "هنأل 

اذـه فرـتعي نأ ناكمب ةيمهألا نمف مث نمو ،فارطألا اهلود عيمج    ناكس ةيبلاغ نوملسملا
قوـقحل يملاـعلا نالـعإلا ئدابم ديكأت لالخ نم    ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةعيبطلاب قاثيملا  ،
  .)٤١("ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملاو ناسنإلا

ةغي ـص هتيعجرم يف دمتعاو ،تاونس عبس هيلع رمو لعفلاب قاثيملا ردص دقو نآلاو 
نيـب ةدـحاو ةكيبـس يف هتجابيد يف عمج ثيح     -ةيلودلا وفعلا ةمظنم حومط يبلت–ةيقيفوت 

إلا قوقح لوح ةرهاقلا نالعإوناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا لـهف  ! مالـسإلا يـف   ناسن، 
  .؟ناسنإلا قوقح ةيملاع لوح يبرعلا ملاعلا يف لادجلا مسح يف كلذ مهاس

 -ةـمومألا قاطن يف الإ –ةأرملا قوقح لهاجت قاثيملا نأ ببسب سيل ،ال امتح ةباجإلا 
نـكلو  . ال.. قرلا رظحي مل هنأل وأ ،ةدح ىلع نيد لك قاطن يف ةينيدلا ةيرحلا رصق هنأل وأ

وـه   -ملاـعلا قطانم نم هريغو –يبرعلا ملاعلا يف  ناسنإلا قوقح ةيملاع لوح عارصلا نأل
نآلا نورـقي برـعلا ريغو برعلا ني   بقارملا نم اريثك نأ كش الو. ساسألاب يسايس عارص
لـصوتلا نأ   -٢٠٠١ربمتبس  ١١يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع يباهرإلا موجهلا دعب –

لوـح لادـجلا يـف اباجيإ مهاس    ينأ نكمي ،ينيطسلفلا بعشلا قوقح يبلت ةلداع ةيوست ىلإ 
وأ –يـبرع قاثي  مل ةنكمم ةغايص لمكأو لضفأ هب مهسيدق امم  رثكأ، ناسنإلا قوقح ةيملاع
  .)٤٢(ناسنإلا قوقحل -قيثاوم ةرشع

ىـلع ءاـضقلل ةـيلودلا ةيقافتالل اهمامضناب ملاعلا ةيدوعسلا تأجاف    ٢٠٠٠ماع يف   ،
ةدـحاو ةوطخ يبرعلا ملاعلا يف ةيملاعلا ةيضق كلذب تمدقتو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ   عيمج

 ، عـمتجملا ثارـتكا مدـع ببسب    ءارولل تاوطخ رشع ماعلا سفن يف ترخأت اهنكلو ،مامألل
ءانثتـساو ،ةيلودلا ةيامحلا نم هئانثتساو ،ماعلا سفن يف ينيطسلفلا بعشلا ةاناعم مقافتب يلودلا  
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نـم ززـعي ال هـنإف ،قاـثيملل ةيـسايسلا ةميقلل ةبسنلاب امأ      . باقعلاو ةبساحملا نم ليئارسإ
يـتلا لودـلا ةيبلغأ ا   منيب ،هتضراع ةيبرع لود عبس نإثيح ،ةيبرعلا تاموكحلا تامازتلا 

  .)٤٣(ريثكب رثكأتامازتلا اهيلع ضرفت ةيلود تايقافتا ىلع تقدص نأ اهل قبس هيلع تقفاو 
قوـقح لاـجم يـف لحار يبرع ريبخ هتغايص ديعي ،اريبك الاؤس ريثي يذلا رمألا    

ةـصاخلا ئداـبملا ضعبل عيمجت ىوس سيل نالعإلاب ءاج ام نإ   : "يلاتلا وحنلا ىلع ناسنإلا
اـمك  ناـسن إلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف درو امم ازاجيإ رثكأتدرو دقو ،قوقحلا ضعبب   ،

نامـض وأ هذـيفنت ةـبقارم مكحت ةيلآ ةيأ نم كلذكو ،ةمه    ملا قوقحلا نم ريبك ددع نم الخ
تمـضنا دـق ةيبرعلا لودلا فصن نم    رثكأنأ نيح يف كلذ مهفن فيك . هيف ةدراولا قوقحلا

تـضتراو ،اـهيف ةدراوـلا ةلماشلا ماكحألاب تمزتلاو ،ة    يقيرفأةي ميلقإوأ ةيلود تايقافتا ىلإ 
اـمك يجراخلا كالهتسالا ضارغأل ىرت اي   *كلذ ناك له ؟اهماكحأ ذيفنت ةبقارم تايلآب ديقتلا

تـفقو يـتلا ىه تايقافتالا كلت نم يأ ىلإ مضنت مل يتلا ةيبرعلا لودلا نأ مأ ؟ضعبلا لوقي   
  .)٤٤("ناسنإلا قوقحل داج يبرع قاثيم عضو ليبس يف ةرثع رجح

رـمألا مزلتـسي ،نيلاـمتحالا نـم يأ حيجرتو ،يرهوجلا لاؤسلا كلذ ىلع ةباجإلل     
  .ةعماجلا يف قاثيملا لوح رارقلا عنص خبطم ىلإ عوجرلا

رادـصإ ةرتف لالخ ةعماجلا يف رصمل مئادلا لثمملا لالج نامعن ريفسلا ةداهش ربتعت  
ارود تـبعل رـصم نأل وأ   "خبـطملا "لـخاد ناـك هنأل    طقف سيل ،ةيمهألا ةديدش ،قاثيملا  ،

اهبحاـص نأ نع الضف ،ةحارصلا ةديدش هتداهش نأل نكلو ،قاثيملا رادصإ  لجأ  نم اطغاض
معنـب   -رـشابم ريغ لكشب –لالج نامعن . د بيجي. ناسنإلا قوقح يف ريبخو يميداكأ فقثم
ةـينوناقلا ةنجللا يف رصم دف  و ناك: "لوقي ذإ ،يواتبنع. د هحرط يذلا لوألا لامتحالا ىلع

ةـيبرعلا لودلا ةعماج نأ ساسأ ىلع ،قاثيملا رارقإ ةرورض نع هعافد يف احضاو ةعماجلل  
قـيثاوم رادصإ يف ىرخأ ةي  ميلقإتامظنم اهتقبس كلذ عمو ،ةي ميلقإلا تامظنملا مدقأ نم ىه
فـيفختلل   **"يقاو يميلقإجايس "ةباثمب دعي حرتقملا قاثيملا نأو ،اهقطانم يف  ناسنإلا قوقحل

                                                 
  .وحنلا اذه ىلع لهلهم قاثيم رادصإ كلذب دصقي يواتبنع *

لوح تالوادملا يف ايفرح همدختسا يذلا ريبعتلا وه كلذ نأ ينعي امم ،لالج نامعن . د عضو نم ساوقألا**
  .قاثيملا
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الـضف  . ")٤٥("ناـسن إلا قوقح لاجم يف ةيبرعلا لودلا ىلع ةيلودلا طاسوألا ضعب طغض نم
نأ لودـلل نـكمي ،ةعماجلا سلجم   "نم هدامتعا دعبو ،ةيلود ةيقافتا ةباثمب وه قاثيملا نأ نع 

حبـصي نل   هنإف مث نمو. ")٤٦("ةيسايسلا اهتدارإل اقفوو ،اهفورظ بسح ،مضنت ال وأ هيلإ مضنت
  .)٤٧("هيلع عقوي ال بغري ال نمو ،قيدصتلاو عيقوتلا دعب الإ ،لوعفملا ذفان

قدـصت مل هنإف ،قاثيملا رادصإ ىلع تاونس عست رورم مغربف  ! لعفلاب ثدح ام اذهو
طقف ةدحاو ةلود ىوس هيلع عقوت مل لب !ةدحاو ةيبرع ةلود هيلع مـل هنأ يأ   -!قارعلا ىه–، 
ةـعراب ةرواـنم تداق يتلا رصم اهسأر ىلعو ،هرارقإل اسامح لود   لا رثكأىتح  هيلع عقوت
  .***هريرمتل

رـم املك لب  ****اهتيقادصمب لالج نامعن. د ةداهش ظفتحت تلاز ام تاونس عست دعب  ،
كالهتسالل "ةيسايس ةقرو " جارختسا"راصتخاب بولطملا ناك . اهتيقادصم تدكأت ،لوطأ نمز
"مدختست وأ  -يواتبنع رذنم لاق امك–" يجراخلا " يلودـلا عـمتجملا طوغض نم   قاو جايسك
  .لالج نامعن. د لاق امك

عـمتجملا رـئاود ضـعب تأدبو ،ةيدجب رمألا اذه ةريثك فارطأ تذخأو ثدح دقو    
باحـصأ اـمنيب ،يبرعلا ملاعلا يف    ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإلا ةيلآلا نع ثدحتت يلودلا

نأ كـلذ يـف مهيفكيو   ! مهتمهم اوهنأ دقف ،عوضوملا اوسن ،ةقرولا هذه" اوردصأ"نيذلا نأشلا 

                                                 
دامتعاب –ةينوناقلا ةنجللا نم عوفرملا رارقلا عورشم دامتعا وه بولطملا نأ حيضوتب يرصملا دفولا م اق"***

ةلوطم ةينوناقلا ةرادإلا سيئر ةلخادم نوكت الأ يرصملا دفولا اجرو ".. "تاظفحتلا عيمجتابثإ عم  -قاثيملا
ةرادإلا سيـئر ىفوأ لعفلابو  . ةينوناقلا ةنجللا رارقل ةراشإ درجم امنإو ،ةضراعتملا رظنلا تاهجو حرش يف
روهظو شاقنلاب حمست تقولا نم ةرتف ةحاتإ نود ةعرسب رارقلا دامتعا ،كلذ نم فدهلا ناك . هدعوب ةينوناقلا
عورـشملا نأ ةسلجلا سيئر ربتعا ،دييأتلاب ليجأتلاب يتيوكلا حارتقالا ظحي مل امدنع  "و". دوفولا نيب تافالخلا
يـبرعلا قاثيملا عورشم رارقإ مت اذكهو  . لامعألا لودج يف يلاتلا دنبلا ىلإ لقتنا مث ،هيلع ةقفاوملا تمت دق
  .)٤٨("!!!ةعقوتم ريغ ةقيرطبو ةظحل يف ناسنإلا قوقحل

ىـلع رصم قدصت نأ نود تقولا رم املك هتدح دادزت ،اداح الاؤس حرطت اهنأ الإ ،ةداهشلا ةيمهأ مغر  ****
قوـقحل يـبرعلا قاـثيملا رادـصإل اقح اسمحتم يرصملا يمسرلا     فقوملا ناك له : وه لاؤسلا. قاثيملا
  !!؟ةيبرعلا ةعماجلا يف رصم دفو سيئرل يصخش سامح درجم ناك رمألا نأ مأ ؟ناسنإلا
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قوـقحل لاـعف نامـض ءاـسرإ وحن ىلوأ ةوطخ     "هن أقاثيملا نع ةيلودلا وفعلا ةمظنم لوقت 
  !.)٤٩("يبرعلا ملاعلا يف ةيساسألا ناسنإلا

قـلطنت يـتلاو ،قاثيملا هاجت   " ةيعقاولا"رظنلا ةهجو ةيلودلا وفعلا ةمظنم فقوم لثمي 
يفاـقثلا لدـجلاو يخيراـتلا روـطتلا ةعيبطو قستي ،ايعوضوم ايباجيإ ار     وطت هرابتعا نم
اهتيمـست نـكمي ،ةـيناث رـظن ةـهجو كاـنه       . يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ىوقلا تاقالعو
ةيناكمإ ىرتو "ةيحالصإلاب" دادـعإ لالـخ نـم هـيف صقنـلا هـجوأ كرادـتو لامكتسا        "، 
،  )٥٠("ىرخألا تايلآلا رئاس نأش ةيفاضإ تالوكوتورب ةـيموكحلا ريغ تامظنملا عم نواعتلاب  ،
  . ازوكاريس قاثيمب ةناعتسالابو

ةـعماج وعدـتو ،يبرعلا ملاعلا يف    ناسنإلا قوقح ةكرح اهانبتت ،ةثلاثلا رظنلا ةهجو
قوـقحل ةـيلودلا ريياـعملاو مجـسني امب هفييكتو     "، "قاثيملا يف رظنلا ةداعإل"ةيبرعلا لودلا 

ةيقافتا عضول اديهمت ناسنإلا ةـيبرعلا تاـمظنملا عم نواعتلاب    ناسنإلا قوقحل ةديدج ةيبرع، 
  .)٥١("ناسنإلا قوقحل

هذـهل   ناـسن إلا قوـقحل ةـيبرعلا ةـكرحلل يلودلا رمتؤملا لصوت نأ ركذلاب ريدج   
لـماعتلا نـع عانتمالاب يصوت تناك ،ةيلاكيدار    رثكأرظن ةهجو باسح ىلع ءاج ،ةيصوتلا 

،    "هل دوجو ال ايلعف"هنأ رابتعاب ،قاثيملا عم ةيدجب  مهرارـق اوـمرتحي مـل هوردصأ نم نأو  ،
  .ةفورعم ةيبعش ةمكح انلدت املثم" مارح تيملا يف برضلا"نأ رابتعابو 

 ناـسن إلا قوـقح ةيامحل ةي ميلقإةيلآ عطقلاب دجوت ال هنأ وهو ،يئاهنلا جاتنتسالا ىقبي 
ةدـحاو ةـلود هيلع قدصت    مل هنإثيح ،ذافنلا زيح  قاثيملا لوخد مدعل امإ ،يبرعلا ملاعلا يف

نـم يناعي هنإف ،ذافنلا زيح هلوخد دنع ىتح هنأل امإو ،هرادصإ ىلع تاونس عست رورم مغر  
  .هتيلآ ةشاشهو قاثيملا يف ناسنإلا قوقح تانامضل ديدشلا فعضلا

تاـيلآ ىوس ىقبت ال ،يبرعلا ملاعلا يف   ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإةيلآ بايغ يفو 
قوـقحل   يـقيرف ألا قاـثيملا تايلآ نع عبطلاب الضف ،ةيلودلاو  -تدجو نإ–ةيلحملا ةيامحلا 

اـيرظن داعبتـسا نـكمي ال هنأ امك ،ا    يقيرفأيف ةيبرعلا لودلاب لصتي اميف ،بوعشلاو  ناسنإلا
لودـلل  ١٩٩٥ماـعل ةنولـشرب نالـعإ نم     ٢ةداملا ىلع زكترت ةيطسوتموروأ ةيلآ داليم   ،

  .نالعإلا يف فارطألا ةيبرعلا
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تاـيلآلا ىـلع لـيوط نمزل دمتعيس يبرعلا ملاعلا نأ احجرم ودبي لاوحألا ل    ك يف
  :نيضقانتم ناودبي نيلماع ىلإ كلذ عجري. ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيلودلا

، ناـسن إلا قوـقح هاجت ةيبرعلا ةيسايسلا مظنلا ةيبلغأ ىدل يبلسلا فقوملا وه ،لوألا 
  .)٥٢("يلخادلا اهنمأ رارقتسا عزن ىلع لمعت ةوعد الإ"اهيف ىرت ال يتلا 

نـم لـك نـم ةـيبرعلا تاـموكحلا فقوم ةنراقم قايسلا اذه يف ةظحالملاب ريدج      
     ، تاونـس عبرأـب قاـثيملا دـعب تردص يتلا ،باهرإلا ةحفاكمل ةيبرعلا ةيقافتالاو ،قاثيملا

نيـئجال ميلست لدابتب ةيبرعلا لودلا تماق اهاضتقمبو  ! ةدودعم روهش لالخ ذافنلا زيح تلخدو
  .باهرإلاب" نيمهتم"

قوـقح ةرادإل قباسلا ريدملا فارتعا نم هيلإ انرشأ نأ قبس امب لصتي ،يناثلا لماعلا  
،  ناسنإلا ايبلـس ارود سرامت ةيبرعلا  -ةيبرعلا ةيموكحلا تاقالعلا ةعيبط نأبةيبرعلا ةعماجلاب

اذـل ناـسن إلا قوـقح ةـيامح لاجم يف رودب ةيبرعلا ةعماجلا عالطضا ةيناكمإ ىلع    نإـف  ، 
تارـشؤملا ثدـحأ   . )٥٣(لاجملا اذه يف ةدحتملا ممألا رودب ءافتكالل ليمت ةيبرعلا تاموكحلا

ةـيقافتالا ىـلع    ٢٠٠٠ماـع يف تقدص يتلا ،ةيدوعسلا نم تءاج ،يأرلا اذه باوص ىلع  
–بيذـعتلا ةضهانمل ةيلودلا ةيقافتالاو ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ   عيمجىلع ءاضقلل ةيلودلا 

تـظفحت امنيب   -مالسإلل ةيمسرلا ةيدوعسلا ميهافملا عم تاضراعت نم هيلع نايوطنت ام مغرب
إلا قوـقحل ةرهاقلا نالعإب اهمازتلاب يفتكت اهنأل ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع  ناـسن ، 
  .)٥٤(!ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأو ،مالسإلا يف
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  :ةمتاــخ
نأ وهو ،تاعقوتلاو تاباسح لا لك يف ايرذج الوحت ثدحي نأ نكمي دحاو لماع كانه

ضرـفيو ،ينيطسلفلا بعشلا هاجت ةيسايسلاو ةيقالخألا هتايلوئسم لمحتب يلودلا عمتجملا ردابي  
اـمب ،ةدـحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلاو نمألا سلجمل ةقباسلا تارارقلا لك ذيفنت ليئارسإ ىلع   

  .ًايئاهنو ًالداع ًامالسققحي 
نـكمي   -هـثودح ةيناكمإ ىلع قفألا يف تارشؤم حولت ال يذلا -روطتلا اذه لثم نإ 

  :ىلإ يدؤي نأ
بوعـشلا ىدـل اـهتيملاعو     ناسنإلا قوقح ئدابم ىدل ةيقادصملا ةداعإ - ١
  .ةيبرعلا

بـخنلا لاـمعأ لودج ليذ نم    ناسنإلا قوقحوةيطارقميدلا اياضق لاقتنا  - ٢
ةينيطـسلفلا  ةيضقلا نآلا هلتحت يذلا ،هترادص ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ةيفاقثلاو ةيسايسلا 

ىـلع ،اـهمئارج ىلع ةداجلا ةبساحملا نم ليئارسإ يفعي يذلا برغلا عم ةهجاوملاو   
  .قارعلاو ةيقرشلا روميتو افوسوكو ةنسوبلا يف لبق نم عبتا يذلا وحنلا

ىواعدـلا شيمهت يف ،ةيلاعف ةحلسألا   رثكأل ةمكاحلا ةيبرعلا مظنلا نادقف - ٣
ذوناسنإلا قوقحوةيطارقميدلاب ةبلاطملا  تاـعمتجملا تتفت بلاطملا هذه نأ معزب كل  ، 

  .ةيجراخلا راطخألا ةهجاوم يف اهشييجت نود لوحتو ،ةيبرعلا
ةـيعون ةـلقن ماـمأ باـبلا حتفي نأ نكمي ،هتالعافت لكب روطتلا اذه لثم ثودح نإ     

ةـيامحلا عبطلاـب كـلذ يـف امب ،يبرعلا ملاعلا يف لكك      ناسنإلا قوقح ةيضق يف ةيخيراتو
  .اهل ةيميلقإلا
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  عـــجارملا
  .١٩٩٧رياني  ٨يف ةيندنللا " ةايحلا"ةديرج كلذ يف رظنا  -١
ةنراقم ةسارد "ةيبرعلا ريتاسدلا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا تانامض: "مازع حتاف -٢  ،
  .١٩٩٥ -ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم -)ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب(
يـف  "ناسنإلا قوقح لوحةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح : "نسح نيدلا يهب -٣ وـحن  "، 

حورلا ةعماج  -"رصمو نانبل نم اقالطنا طسوألا قرشلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإةيقافتا 
 ١٩٩٥تورـيب   -سيراـبب نيماـحملا ةـباقن يف    ناسنإلا قوقح دهعم -كيلوثاكلا سدقلا
  ).ةيسنرفلاو ةيبرعلاب(
 -يبرعلا يفاقثلا زكرملا -"يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةريسم: "ةدايز ناوضر -٤
  .٢٠٠٠ -ءاضيبلا رادلا

  .قباس ردصم: مازع حتاف -٥
ةلجم  -"حومطلاو عقاولا نيب ناسنإلا قوقحو كرتشملا يبرعلا لمعلا: "فسوي ليساب -٦
  .٢٠ددعلا  -ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا -يبرعلا نطولا يف ناسنإلا قوقح
لودـلا ةعماج   -ةيبرع نوئش ةلجم -"ناسنإلا قوقحو ةيبرعلا ةعماجلا: "ةعفان نسح -٧
  .١٩٨٢ -١٣ددعلا  -ةيبرعلا

  .قباس ردصم: فسوي ليساب -٨
 -ةيبرعلا ةعماجلا -لوألا مسقلا– ناسنإلا قوقحوةيبرعلا لودلا ةعماج : يتايبلا لداع -٩
  ).خيرات نودب(

 .قباس ردصم: فسوي ليساب - ١٠
 .قباس ردصم: فسوي ليساب - ١١
زـكرم   -"ناـسن إلا قوـقح ةيامحل ةي ميلقإلاو ةيلودلا ناجللا: "يناديملا نيمأ دمحم - ١٢

  .٢٠٠٠ -ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
ةـي  ميلقإلاو ةـيلودلا تاـيقافتالا يف ءاضقلل ءوجللا يف قحلا  : "رافغلا دبع ىفطصم - ١٣

قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  – ٢٠٠١ -٢١ددعلا  -يبرع قاور ةلجم -"ناسنإلا قوقحل
  .ناسنإلا

 -٩٦ددـعلا   –ةـيلودلا ةسايسلا ةلجم   -"يبرعلا ناسنإلا قوقح: "نسح نيدلا يهب - ١٤
  .ةرهاقلا -مارهألا ةسسؤم -١٩٨٩

 -برعلا نيماحملا داحتا -١٩٧٨ -صاخ ددع -قحلا ةلجم يف نالعإلا صن عجار - ١٥
  .ةرهاقلا
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ردـصم   -"ناـسن إلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: "نسح نيدلا يهب - ١٦
  .قباس

  .قباس ردصم -"يبرعلا ناسنإلا قوقح: "نسح نيدلا يهب - ١٧
ةـكرحلل لوألا يـبرعلا رمتؤملا نع رداصلا   "ءاضيبلا رادلا نالعإ"كلذ يف رظنا  - ١٨  ،

ةيجمانربلا ةقيثولا يف ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا يف "ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلا ماهم"،   ،
ةرهاـقلا زـكرم    -"جراـخلا مـلظو لخادلا عمق نيب برعلا  ): "اررحم(نسح نيدلا يهب 

 .ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب -٢٠٠١ -ناسنإلا قوقح تاساردل
لودلا ةعماج "لالج نامعن : يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا صنل عوجرلا نكمي - ١٩

  .١٩٩٤ -ةرهاقلا ةعماج -ةيسايسلا تاساردلاو ثوحبلا زكرم -"ناسنإلا قوقح-ةيبرعلا
ردـصم   -"ناـسن إلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: "نسح نيدلا يهب - ٢٠

  .قباس
زـكرم   -"يـميلق إلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح تانامض: "رافغلا دبع ىفطصم - ٢١

  .٢٠٠٣ -ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا
  .قباس ردصم -"يبرعلا ناسنإلا قوقح: "نسح نيدلا يهب - ٢٢
ردـصم   -"ىـميلق إلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح تانامض: "رافغلا دبع ىفطصم - ٢٣

  .قباس
  .قباس ردصم -"يبرعلا ناسنإلا قوقح: "نسح نيدلا يهب - ٢٤
  .قباسلا ردصملا - ٢٥
ردـصم   -"ناـسن إلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: "نسح نيدلا يهب - ٢٦

  .قباس
  .قباس ردصم: فسوي لساب - ٢٧
ردـصم   -"ناـسن إلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: "نسح نيدلا يهب - ٢٨

  .قباس
  .قباس ردصم: يناديملا نيمأ دمحم - ٢٩
ردـصم   -"يـميلق إلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح تانامض: "رافغلا دبع ىفطصم - ٣٠

  .قباس
  .قباسلا ردصملا - ٣١
  .قباسلا ردصملا - ٣٢
  .قباس ردصم: يناديملا نيمأ دمحم - ٣٣
  قباسلا ردصملا - ٣٤
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ردـصم   -"يـميلق إلا ىوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح تانامض: "رافغلا دبع ىفطصم - ٣٥
  .قباس

  .قباسلا ردصملا - ٣٦
  .قباسلا ردصملا - ٣٧
  .قباسلا ردصملا - ٣٨
  .قباسلا ردصملا - ٣٩
  .قباسلا ردصملا - ٤٠
قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشم ىلع ةيلودلا وفعلا ةمظنم قيلعت : ةيلودلا وفعلا ةمظنم - ٤١

  .١٩٩٣ربمسيد -ناسنإلا
لـيكلا  "رـظنا ،ةينيطسلفلا ةيضقلاو   ناسنإلا قوقح ةيملاع ةيلاكشإ نيب ةقالعلا لوح - ٤٢

  .٢٠٠١ -ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم -"نيلايكمب
ردـصم   -"ناـسن إلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: "نسح نيدلا يهب - ٤٣

  .قباس
 -سنوـت  -ناـسن إلا قوقحل يبرعلا دهعملا-قوقحو ةيضق ناسنإلا: يواتبنع رذنم - ٤٤

١٩٩١.  
  .قباس ردصم -لالج نامعن - ٤٥
  .قباسلا ردصملا - ٤٦
  .قباسلا ردصملا - ٤٧
  .قباسلا ردصملا - ٤٨
  .قباس ردصم: ةيلودلا وفعلا ةمظنم - ٤٩
ةـي  ميلقإلاو ةـيلودلا تاـيقافتالا يف ءاضقلل ءوجللا يف قحلا  : "رافغلا دبع ىفطصم - ٥٠

  .قباس ردصم -"ناسنإلا قوقحل
نع رداصلا ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلل ءاضيبلا رادلا نالعإ" - ٥١ ةيبرع ةمظنم  ٤٠، 

 -"جراخلا ملظو لخادلا عمق نيب برعلا)): "اررحم(نسح نيدلا يهب يف  -"ناسنإلا قوقحل
  .قباس ردصم

  .قباس ردصم: ةدايز ناوضر - ٥٢
  .قباس ردصم: يتايبلا لداع - ٥٣
قاـثيملا ىـلع    -ةيبرعلا لودلا نم اهريغو-ةيدوعسلا تاظفحت صن ىلع عالطالل  - ٥٤

عجارناسنإلا قوقحل يبرعلا   .قباس ردصم: لالج نامعن: ، 
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 ؟ نسانهل من حاجة ملیثاق عربي حلقوق اإل
  

  * غسان مخیبر
  
  
  
  

  ؟ ناسنإلا قوقحل يبرعقاثيمل ةجاح نم له 
اـم اذإ ةـصاخ ،يهيدـبلا باوجلا وه    " معن"ـب لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نأ ودبي دق 

" تاـبيترتلا "عيجـشت يف ةدحتملا ممألا ةمظنم مويلا اهدهشت يتلا ةعزنلا رابتعالا نيعب انذخأ  
ريوـطت و  أ ءاـيحإ لجأ  نم،ةيبرعلا لودلا ةعماج ديعص ىلع ةددجتملا ةوخنلا كلذك ،ةيميلقإلا
  .)١(ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا

ءرـملا ذـختي نأو ،ءاـقللا اذه لهتسم يف ةصاخ ،حرطي نأب ريدج لاؤسلا اذه نكل    
ةـي  ميلقإلا ةـبراقملل ناـك نإو هنأل كلذو ،قمعتملاو يلملا ريكفتلا دعب ةباجإلاب رذحلا هلايح  

،  لماك يعوب اهل بسحتلا يغبني رطاخمو تائيس اهل نأ الإ ،تانسح  اـهنم فدهلا عيضي الئل
ىـلإ ةي  ميلقإلا تابيترتلا تلوحت الأو ،ةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت وهو الأ
نأ لدـب ةيلودلا ريياعملا ىوتسم نع ةي  ميلقإلا ريياعملا ىندتت نأك ،امامت كلذ سكع يدؤت ةادأ

تاـبيترتلا نمـضتت    ال نأ وأ ،ةـيلودلا ةـيامحلا تاـيلآ بجحت نأو ،اهروطتو اهيلع ومست   

                                                 
 .–لدع–تايرحلاو قوقحلا نع عافدلا ةيعمج ريدم  *
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تادارإلا نـم ةلقتـسم رـيغ وأ ،ةـلاعف رـيغ تايلآ ظحلت نأ وأ ةيامحلل ةيلآ ةيأ ةي      ميلقإلا
  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلإ ةهجوملا تاداقتنالا نم ءزج امامت اذهو.. ةيسايسلا

نـع عافدـلا ديفي نأ نكمي قاثيم يأو ؟   ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيمل ةجاح نم لهف
  ؟طورش ةيأبو ؟اهزيزعتو ناسنإلا قوقح

نمزـل  . ديقعتلا ةياغ يف" ةيميلقإلا"و" ةيملاعلا"نيب  ناسنإلا قوقح لاجم يف ةقالعلا نإ
قوـقحل ريياـعم ديدحتل ي   ميلقإىعسم يأ لايح ادج ةرذح ةدحتملا ممألا ةمظنم تيقب ،ليوط 

مجرـتي مـل املاط   ناسنإلا قوقح ةيملاع يف انعط ربتعت تناك ،ةيميلقإتادهاعم يف  ناسنإلا  ،
ءاـهتنالا يـف خيراتلا ناكو   . )٢(مزلم ينوناق عباط تاذ ةيلود تادهاعم ىلإ يملاعلا نالعإلا

ةيداـصتقالا قوقحلاب لوألا ،ناصاخلا نايلودلا نادهعلا امهو ،نييساسألا نييلودلا نيكصلا نم  
نـع اردصي ملو  ) نييلودلانيدهعلا (ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب يناثلاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو 

ةدـهاعملا نيتيلودـلا نيتدـهاعملا نيتاـه تقبـس       دقو، ١٩٦٦ماع يف الإ ةيلودلا ةمظنملا 
  .١٩٥٠ماع  ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا

ةـصاخ ةدحتملا ممألا يف ةيجيتارتسالا تلدبت دقف ،نيدهعلا رارقإو   ١٩٦٦ماع دعب امأ 
مـمألا ةـمظنمل يجيتارتـسالا هجوتلا يف مو    يلا ةتباث تتاب ةعزن تأدتبا نيح ١٩٧٧ماع دعب 

لـجأ   نـم ةي ميلقإلا نود امو ةيميلقإ Arrangements" تابيترت"ةماقإ ىلع عجشت ،ةدحتملا 
  .)٣(تابيترتلا هذه لثمل اهيف دوجو ال يتلا قطانملا يف اهزيزعتو ناسنإلا قوقح نع عافدلا

ماـظنلاو   ١٩٦٩ماـع   ناسنإلا قوقحل يكيرمألا ماظنلا رارقإب ةعزنلا هذه تلجت دقو
حاـتتفا لالـخ نم ايلمعو ايرادإ ةعزنلا هذه تبثت امك   . ١٩٨١ماع  ناسنإلا قوقحل يقيرفألا

اـهنمو  ناـسن إلا قوـقحل يماسلا ضوفملا لثممل ملاعلا قطانم نم ددع يف ةي ميلقإبتاكم   ،
  .توريب هزكرمو ةيبرعلا لودلاب صاخلا بتكملا

نالـعإ  "نـم   ٣٧ةرـقفلا ىهف ،هذه ةدحتملا   ممألا ةمظنم ةسايس صخلي ام زربأ امأ
  :يتآلا وهو ١٩٩٢وينوي /ناريزح ٢٥خيراتب رداصلا " انييف لمع جمانربو

يغبنيو ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ايساسأ ارود ةيميلقإلا تابيترتلا يدؤت-٣٧  ،
ا قوـقحل ةـيلودلا كوكصلا يف ةدراولا  ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ريياعملا ميعدت اهل  ناـسن إل، 

تاـبيترتلا هذـه ةـيوقتل ةـيراجلا دوهجلا      ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا ديؤيو. اهتيامحو
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يـتلا   ناـسن إلا قوـقح ةطشنأ عم نواعتلا ةيمهأ هتاذ تقولا يف دكؤي امنيب ،اهتيلاعف ةدايزو 
  .ةدحتملا ممألا اهب علطضت

ةـيناكمإ يـف   رـظنلا ةرورض نع بارعإلا   ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا رركيو
لعفلاب دجوت ال امثيحناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةيميلقإنودو ةي ميلقإتابيترت ةماقإ   ،)٤(.  

،  ًايدـج ئـش ال  نإف  تابيترتلا هذه لثم ةماقإل ةقحالتملا ةيلودلا تاوعدلا نم مغرلابو
لوـح لثمتت ةيبرعلا لودلا ةعماج نمضو ايسآ يف تالواحم ءانثتساب ١٩٨١ماع ذنم ققحت   ، 

  ".ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا"
نإ ،ةدـحتملا مـمألا ةمظنم نع ي   ميلقإلا تالفنالا نم ةيشخلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

. اهدـنع ءرملا فقوتي نأب ةريدج لازت ال ،ةيامحلا تايلآ ديعص ىلع وأ ريياعملا ديعص ىلع 
يـتلا   ناـسن إلا قوـقح ةطـشنأ عم نواعتلا  "بجاو امكح نمضتت ةي ميلقإلا ةعزنلا ةلداعمف
،. انييف نالعإ يف درو امك" ةدحتملا ممألا اهب علطضت ةـيبرعلا لودـلا ةـعماج    نإف  يلاتلابو

اهتمدـقم يـفو ،ةدـحتملا ممألا ىدل ةينعملا تامظنملا كارشإ ىلإ ،قلطنملا اذه نم ةوعدم    
إلا قوـقحل يبرعلا قاثيملا ةغايص ةيلمع يف ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم ، ناـسن ، 
  .ةيامحلا تايلآ وأ ،هيف ةينوناقلا ريياعملا ديعص ىلع نإ

ةـعجارم نـكمي ،ةـي    ميلقإلا نود اـمو ةي ميلقإلا تابيترتلا ةبرجت مييقت ىلإ ةدوعلابو
ريياـعملا ىوتسم امه ،نييساسأ نيروحم نمض تابيترتلا هذه لشف رطاخم وأ حاجن طورش  

لإ ةيدؤملا ةيلمعلا تايلآلاوناسنإلا قوقحل ةينوناقلا قوـقح ةـيامحو زيزعت يتيلمع ليعفت ى   ، 
  .ناسنإلا

  
  ريياعملا ىوتسم: الوأ

ًاذإ ةـجاحلا اـمف   . كش يأ هذه اهتفص ىلإ ىقري الو ةيملاع ناسنإلا قوقح ريياعم نإ
  ؟ةفلتخم ةغايصب وأ ةديدج ريياعمل يميلقإديدحت ىلإ 
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  :ةيميلقإلا تابيترتلا تايباجيإ-أ
، ميلقإلا تابيترتلا تايباجيإ نع اعافد ،لوقلا نكمي لودـلل ايبـسن يندتملا ددعلا ن   إةي

هباـشتو يـفارغج براـقت نم كلذ     هضرتفي امو ،دحاو يفارغج ميلقإيف ايعوط ةيوضنملا 
صوـصنملا ىـندألا دـحلا ريياعم زواجتب حمست ،لودلا هذه نيب يداصتقاو يسايسو يفاقث    

ةـيملاعلا ريياعملا ميعدت اهل  يغبنيو "اهنم لضفأ نوكت ريياعم ىلإ ةيلودلا كوكصلا يف  اهيلع
إلا قوقحل ةيلودلا كوكصلا يف ةدراولاناسنإلا قوقحل ةـجيتن كلذ نوكيو  )٥("اهتيامحو ناسن،   ،
  :ةيتآلا تالاحلا نم يأ

  .ناسنإلا قوقحل ةيامح رثكأو اليصفت رثكأريياعم ديدحت  •
اـمامت   سـكعلا ىـلع لب ،ةفيظولا هذه يبلت ركذت ماكحأ ةيأ يبرعلا قاثيملا مدقي ملو  

  ).هاندأ تاظحالملا عجار(
اـينيدو اـيفاقث ،صاخلا يعيبطلا اهراطإ يف    ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ريياعملا عضو •

  .ايسايسو ايفارغجو
يـف اـهايإ اعـضاو     ناسنإلا قوقح ،ةجابيدلا يف ةصاخو ،يبرعلا قاثيملا دروأ دقو

قوـقح لوـح ةرهاقلا نالع   إ"ىلإ ةصاخ ةراشإ عم ،مالسإلا ىلإو ةبورعلا ىلإ ءامتنالا راطإ 
ةاـشامم نـع هروصق ببسب ةديدش تاداقتنال هرودب ضرعتي صن وهو   "مالسإلا يف ناسنإلا  ،
  .ةيلودلا ريياعملا نم ىندألا دحلا

 ةديدج تايرحو قوقح ةيامحو نالعإ •

) ٣٩ةداـملا  (بابـشلا قوـقحب قلعتت تافاضإ   ) ٥(سمخ يبرعلا قاثيملا دروأ دقو 
ةـيكلملا قـحو   ) ٣٩ةداملا (يسايسلا ءوجللا بلطب قحلاو ) ٢٥ةدا ملا(ةصاخلا ةيكلملا قحو 

خاـنم يـف ةايحلا يف قحلا   ) ٣٣ةداملا (يسايسلا ءوجللا بلطب قحلاو ) ٢٥ةداملا (ةصاخلا 
  ).٣٥ةداملا (ةيبرعلا ةيموقلاب زتعي يفاقثو يركف 

ةـلمكملا دوـهعلا زرـبأ ىلع تقداص دق ةينعملا لودلا نوكت ن    أضرتفي كلذ ،اعبط 
نايلودلا نادهعلا اهتمدقم يفوناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل ةممتملاو لاـحلا ىـه هذهو   . ، 

اـيبيل  )١٩٧٦(ناـنبل  : اـهنمو ةيبرعلا لودلا ةيبلغأل ةبسنلاب  قارـعلا  )١٩٧٦(،   ،)١٩٧٦( ،
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ايروس )١٩٧٦(ندرألا  سنوت )١٩٧٦(،  برـغملا  )١٩٧٦(،  رـصم  )١٩٧٩(،   ،)١٩٨٢( ،
رئازجلا )١٩٨٧(نميلا  تيوكلا )١٩٨٩(،   ،)١٩٩٦.(  

 ، ةنطلـس ،نيرحبلا ةكلم  مةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىهو ،ةيبرعلا لودلا نم ًاددع نكل
نـم ددع ىلع تقداص نإو  (نيدهعلا ىلع قداصت مل ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،رطق ،نامع 

تانـسح زرـبأ ىدـحإ نإ ضعبـلا يأرب حبصي ،يلاتلابو     . ةصصختملا ةيلودلا تادهاعملا
اـهزيزعتب مزتلت   ناسنإلا قوقحل ريياعم لودلا هذه يضترت نأ -ةيبرعلا–ةي ميلقإلا تابيترتلا

  .اهتيامحو
نمكت انهو . ةيلودلا ريياعملا يف ٍندت باسح ىلع نوكي نأ لبقي الو نكمي ال كلذ نكل

ريياـعملا ىـلع مواـسي يذلا     ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا -قزأم لب ال–ةلضعم مامتلاب 
كـلذ يـفو ،ىندألا دحلا نود ام ريياعم ىلإ ةيجيلخلا ةيبرعلا لودلا نم ددع باذتجال ةي   لودلا
  .ةيميلقإلا تابيترتلا تائيس ىلع حيرصو خراص لاثم

  
  :ةيميلقإلا تابيترتلا تايبلس-ب

،  ميلقإلا تابيترتلا لكشت نأ نكمي ةـيلودلا ريياعملا ىلع يكاذتلا وأ ،بعالتلل ةليسو ةي
ةـجاحلا يف ،كلذب مايقلل   -ريربتلا–ةجحلا نمكت ،يبرعلا قاثيملا ةلاح يفو . اهيلع فافتلالاو

ءاـضعألا لودـلا عيمج اهيضترتو اهلبقت ةصاخ ريياعم قفو ةدحولا ىلإ ةرمضملا وأ ةنلعملا   
 ةـفلاخمو  ناسنإلا قوقح ةيملاع أدبمل ةحيرص ةفلاخم لكشي ام كلذ. ةيبرعلا لودلا ةعماج يف

  .انييف لمع جمانربو نالعإل
ةـيلودلا ريياعملاب بعالتلا عاونأ عيمج نمضتي ،ةيسارد ةلاح يبرعلا قاثيملا لكشيو  

تالاـحلا ،لاـثملا ليبس ىلع اهنم درون   )٦(نييلودلا نيدهعلا يف تدرو امك ناسنإلا قوقحل  ،
  :ةيتآلا

  :يبرعلا قاثيملا يف اهيلإ ةراشإ ةيأ تباغ تايرحو قوقح طوقس •
يلودلا دهعلا نم  ٣ةرقف  ٢ةداملا (ملظتلل لاعف ليب س ريفوت بوجو: لاثملا ليبس ىلع

ءاسنلاو لاجرلا يواست )يناثلا ريبعتلا ةيرح )يناثلا دهعلا نم ٣ةداملا (،  نـم   ١٩ةداـملا  (، 
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ةيموقلا ةيهاركلا ىلإ ةوعدلاو برحلل ةياعدلا )يناثلا دهعلا تاـيعمجلا ةـيرح   )٢٠ةداملا (،   ،
ةرادإ يف ةكراشملاب قحلا )٢٢ةداملا ( ةـماعلا فئاـظولا دـلقتو باختنالاو ةماعلا نوئشلا    ، 
يعاـمتجالا نامضلا يف قحلا  )يناثلا يلودلا دهعلا نم ٢٥ةداملا ( دـهعلا نـم    ٩ةداـملا  (، 
ةحصلاب قحلا )لوألا يلودلا ميـلعتلا ةـيناجمب قـحلا    )لوألا يلودلا دهعلا نم ١٢ةداملا (،   ،
  ).لوألا دهعلا نم ١٤ةداملا (

  :ةيلودلا ريياعملل ىندألا دحلا ىوتسم ىلإ ىقرت ال ةبضتقم تاغايص •
ةـلماعم  )دهعلا نم ٨ةداملا (ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلا يف قحلا : لاثملا ليبس ىلع  ،

ةلداعلا تامكاحملاب قحلا )دهعلا نم ١٥ةداملا (اهيلع ةمكحملا   ١٤ةداـملل ةلباقملا ماكحألا  (، 
لـمعلا يـف قـحلا    )قاـثيملا نم  ٢٩ة داملا(تاباقنلا ليكشت ةيرح يناثلا يلودلا دهعلا نم   ،

  ؛)قاثيملا نم ٣٠ةداملا (
ىوتـسم نم صاقتنالا ىلإ يدؤت ةغايصلا يف تاليدعت ببسب ةينوناق ميهافم ليدعت   •

  :ةيلودلا ريياعملا

  :ةيلودلا ريياعملا ىوتسم
نـم أ  -٤ةداـملا  (تايرحلاو قوقحلا ىلع اهعضو زئاجلا دودحلا : لاثملا ليبس ىلع

ئراوطلا تالاح جئاتنو ماكحأ )يبرعلا قاثيملا ةـيرح يف قحلا  )قاثيملا نم ب-٤ةداملا (،   ،
  .)قاثيملا نم ٢٦ةداملا (نيدلاو ن ادجولاو ركفلا

نطاوـملا هـب عـتمتي يذـلا ةيامحلا ىوتسم ىلع تاغايصلا هذه لثم ريثأت وه ام     
ةـيلودلا   كوكصلا نم امهريغو نييلودلا نيدهعلا ىلع تقداص يتلا لودلا ىدحإ ىلإ يمتنملا
  ؟ةصاخلا ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا

ةـيلودلا اـهتابجاوب مازـتلالا نع لودلا هذهل عجارت ىلع لديو ،يسايس لوألا ر    يثأتلا
  .ةيفارغجلا اهميلاقأ نمض اهتيامحو ناسنإلا قوقح زيزعت يف ةيعيبطلاو

ىدـم مـكاردأ اـمو    (لودـلا هذه نمض مكاحملل نكمي ثيحب ،ينوناق يناثلا ريثأتلا  
إلا ريياعملا نأ ربتعت نأ)ةيبرعلا لودلا يف ءاضقلا ةيلاعف وأ ةيلالقتسا بـجحت ةيبرعلا  -ةيميلق، 
  .ةيلودلا ريياعملا سيلو قيبطتلاب ىلوألا اهدحو ىه نوكتف ،ةيلودلا ريياعملا
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دـق  )ةـينوناقلا ميهاـفملا يف ليدعتلا ةلاح يأ  (هالعأ ةددحملا ةثلاثلا ةلاحلل ةبسنلا  -  ،
ضراـعت ىعرت يتلا ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوقل اقيبطت ةرربمو ةحيحص   ةبراقملا هذه نوكت
ةـي  ميلقإلا ريياـعملا نوـك ،ايناثو ًادهع ثدحألا ىه ةي  ميلقإلا ةدهاعملا نوك ،ةيلودلا ريياعملا

  .)٧(Lex Specialisةيلودلا ريياعملا عم ةيصوصخلا ىوتسم يف ىواستت 
 رـثك ألا ةغايصلا وأ ،تايرحو قوقح طاقسإ يأ(ةيناثلاو ىلوألا نيتلاحلل ةبسنلاب امأ  -

ةـينعملا ةلودلا يف لوعفملا ةيراس ىقبت يتلا ةيلودلا ريياعملا قيبطت بجحت ال ىهف )اباضتقا  ، .
يلودـلا نوناـقلا دعاوق قيبطتب ةينعملا مكاحملا ئطخت نأب قدحملا رطخلا ليزي ال كلذ نكل   

ةـيلودلا ريياعملا قيبطت بجح يبرعلا  قاثيملا رارقإ ةجيتن نوكتو . ةين ءوس نع وأ نسح نع
  .تالاجملا عيمجيف 

قـيثاوملا يـف    ناـسن إلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا ريوحت رطاخمل رظنلابو ،يلاتلاب -
 فيـضأ اـم يـف الإ كوكصلا هذه لثم ةغايص ىلإ ةجاح ةيأ ىرن ال ،ةي   ميلقإلا تادهاعملاو

ةـنلعملا تاـيرحلاو قوقحلا ة   يامح نم ديزي رثكأليصفت وأ ةديدج تايرحو قوقح نم اهيلإ 
ريـسفت وأ لـيوأت ءوـس يأل اـعنمو ،لاوحألا قلطم يفو     . يلودلا ىوتسملا ىلع ةناصملاو
ريياـعم ىـلع همداقت مدع دكؤت ةحيرص    ًاماكحأ يميلقإلا قاثيملا نيمضت نسحتسي ،نييئاضق
 .ةيلودلا قيثاوملا اهيلع تصن يتلا ىندألا دحلا

  
  ةلاعفلا ةيامحلا تايلآ ىوتسم: ايناث

،    . ةيميلقإلا قيثاومللو تابيترتلل ةيقيقحلا ةميقلا وأ ةيباجيإلا نإ اـهيلإ ةـجاحلا لـب ال
هذـهل رفاوـتت نأ ضرـتفي اـمك     . ةيئاـضق هبش وأ ةيئاضق ،ةيامح تايلآ اهنمضت يف نمكت 

  .اهتيلاعفل نيمزاللا ةيلاعفلاو ةهازنلاو لالقتسالا طورش ،ةسرامملا يفو صنلا يف ،تايلآلا
وأ تاـبيترت ةيأ داجيإ نم ةدئاف ةيأ ىرن ال ،ةعمتجم طورشلا هذه عيمج رفوتت م  ل اذإف

  .اهنم ةيبرعلا صخألابو ،ةيميلقإقاثيم 
، ناـسن إلا قوقحل تاكاهتنالا ةجلاعم ىلإ ىعدت فوس يذلا ةيميلقإلا ةيامحلا تايلآ نإ

ةعرـس ضرتفت اهن  أل ةيلودلا تايلآلا نم يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيلاعف رثكأنوكت نأ ضرتفت 
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نيـب ةمواـسملا ىـلإ لـقأ ةـجاحو ،ةيعامتجالاو ةيفاقثلا تاقلطنملا يف لقأ       ًادعابتو ،ربكأ
  .ربكأ يمالعإو يبعش مامتها ىلإ وعدت دقو ،ةريبك تاعومجم

،  لآلا كولس ملظتملا نع بجحت نأ ةيميلقإلا تايلآلا هذه نم ىشخي هنكل ةـيملاعلا تاي
حرـتقن ،كلذل  . ةهازنلاو لالغتسالاو ةيلعافلل ةيلمعلاو ةيتاسسؤملا تانامضلا طعت مل اذإ ةصاخ
روـطتتو وـمنت ام ردقب ومنيو روطتي ،ايرايتخا الإ ةي   ميلقإلا تايلآلا هذه ىلإ ءوجللا نوكي الأ

   ، زـيزعت ةـيلمع   بلـعفلاب ةـيبرعلا لودلا ةعماج تاسسؤمو ةيبرعلا لودلا مازتلا ىدمب ةقثلا
  .ناسنإلا قوقح ةيامحو
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  شماوــهلا
يف رظنلا ةداعإل  ناسنإلا قوقح ةنجل داقعنال ةوعدلا ةيبرعلا لودلا ةعماج رارق عجار -١
داـحتالا رمتؤـم رارق كلذكو   ٢٠٠٣ هينوي/ ناريزح يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا  ،

قفاو يذلاو ٤/٦/٢٠٠٣خيراتب توريب يف دقعنملا يبرعلا يناملربلا  ةـئيه ليكشت ىلع  "، 
قوـقحل يبرعلا قاثيملا دادعإل دوهجلا ةعباتمل يناملربلا داحتالا راطإ  يف ةيبرع ةيناملرب 

  ".ناسنإلا
  :صوصخلا اذه يف عجار -٢

K. Vasak and p. Alston (eds), The International Dimensions of Human Rights 
(vol. 2, 1982), ar p. 451. 

يف دقعنملا يلودلا رمت ؤملا هرقأ يذلا" انييف لمع جمانربو نالعإ"نم  ٣٧ةرقفلا عجار  -٣
مـقر ةدـحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا رارق   ١٩٩٣ هينوي/ ناريزح خيراـت   ٣٢/١٢٧، 

رارـقلا اـهنمو ،ةـي    ميلقإلا تابيترتلاب ةقلعتملا ةبقاعتملا تارارقلا عيمجو ١٦/١٢١٩٧٧
قوـقح ةـنجل تارارـق اضيأ عجار    ١٩٩٨ليربأ /ناسين ١٧خيراتب رداصلا  ١٩٩/٧١  ،

هنموناسنإلا   .١٩٩٩ليربأ / ناسين ٢٨خيراتب رداصلا  ١٩٩٩/٧١رارقلا ا ، 
4- 37. Les mecanismes regionaux jouent un role fondamental dans la 
promotion et la promotion et la protection des droits de l’homme. Ils devraient 
fortifier les normes universelles in la matiere enoncees dans les instruments 
internationaux pertients et la protection de ces droits. La Conference mondiale 
sur les droits de l’homme appuie les efforts qui sont faits pour renforcer ces 
mecanismes et en accroitre l’efficacite, tout en soulignant l”importance de la 
cooperation avec l’ Organisation des Nations Unies dans le domaine 
considere. 
Elle reaffirme qu’il est necessaire d’envisager la possibilite de creer la ou il 
n’en existe pas encore des mecanismes regionaux et sous-regionaux pour la 
promotion et la protection des droits de l’homme. 

  .انييف لمع جمانربو نالعإ نم ٣٧ةرقفلا نم  -٥
ظـحاليو  . قفرملا ةنراقملا لودج عجار ،نييلودلا نيدهعلا عم يبرعلا قاثيملا ةنراقمل -٦

عم (يبرعلا قاثيملا يف دمتعا دق نييلودلا نيدهعلا يف قوقحلا لسلست نأ فيك حوضوب هنم 
  ).نومضملا يف ريثك ليدعتعم ،ةليلقلا تاءانثتسالا ضعب 

  :صوصخلا اذه يف عجار -٧
Nguien Quoc Dinh, “Droit International public”. ss. Application des traites et 
conflits de normes, pp. 260 et s. Q. Wright, “Conflicts between international 
Law and Treaties”, AJIL, 1917, p. 566-759. 
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 على الطریقة العربیة نسانحقوق اإل
 احلقوق املدنیة والسیاسیة
 نسانبني املیثاق العربي حلقوق اإل
 وااللتزامات الدولیة

  
  * يــــاد البرعــــنج

  
  
  
  ةــمدقم

ىـلع نيعقوـملا ةعيلط يف    ةريثك نايحأيف –ودبت ةيبرعلا لودلا نأ نم مغرلا ىلع 
قاـثيملا نم اهفقوم  نإف  –اهب اهمازتلا يدم نع رظنلا فرصب–ةيلودلا تادهاعملاو قيثاوملا 

يـه ريياـعملا    ةـيجاودزا نم تكتشا املاط يتلا لودلا كلت ن أدكؤي  ناسنإلا قوقحل يبرعلا
ةـصاخ ةـيلودلا تادهاعملا ىلع عقوت يهف ،ةشهدم    ةيجاودزاىلع اهتاسايس موقت يتلا اهسفن 

،  هحرشام ئاد لواحت ظفحتلا ضعب عم سامحب  ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا كلت نيـح   هريـسفتو
 ةدـحولا  ةدوـشنأب اهعيمج ةيبرعلا لودلا ينغت مغر ةيبرعلا  تايقافتالاىلع عيقوتلا يف دهزت 

لـصي امدـنع لوزت ام ناعرس ةشهدملا    ةيجاودزالاكلت  نأىلع ،دحاولا ريصملاو ةيبرعلا 
اـي  أبلاغلا ي ف ذفنت ال يهف هتمرب رمألا تلهاجت وأتقدص  وأتعقو ءاوسف ،ذيفنتلا  ىلإرمألا 

طـقف   ةبغارنايحألا ضعب يف يلكش لكشب الإ  ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيلودلا اهتامازتلا نم
                                                 

 .ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا ءانمأ سلجم وضعو ،ماحم *
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لـعفب ةروـهقملا اهبوعـش     ىلإتافتلا يند أامنود ،يلودلا عمتجملا ءاضر ىلع لوصحلا يف 
  .ةحماج ةيطلست ةينطو ةمظنأ

يدـمو ،يـبرعلا    ناسنإلا قوقح قاثيم ةشقانم ىلإ يساسألكشب ةقرولا  هذهفدهتو 
،   يأىلإو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا عم  هقاستا ةـيبرعلا لودلا هعم تلعافت دح

  .ناك نإهعم يفاكلا اهلعافت مدع بابس أو
  :ءازجأ ةعبرأ ىلإةقرولا كلت مسقنت فوسو 

قاـثيملا ةغايص ىلع اهريثأت يدمو يبرعلا طيحملا يف ةيسايسلا ةئيبلا  : لوألا ءزجلا
  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا

يوتـسمو ةيـساسألا تاقلطنملا    – ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نع: يناثلا ءزجلا
  .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا عم قافتالا

 تاـقافتالا ةـمزح نم اهفقومب ةنراقم قاثيملا نم ةيبرعلا لودلا فقوم  : ثلاثلا ءزجلا
  .ماع لكشب ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا

يـف ةيروتـسدلا صوصنلا ىلع ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ساكعنا   : عبارلا ءزجلا
   .ةيبرعلا دالبلا

  لوألا ءزجلا
  يبرعلا طيحملا يف ةيسايسلا ةئيبلا 

  يبرعلا قاثيملا ىلع اهريثأت يدمو
مـمألا جمانرب نع   ٢٠٠٢ماع رداصلا يبرعلا ملاعلا يف ةي ناسنإلا ةيمنتلا ريرقتلاقفو 

،ةدحتملا  تاـيرحلاب قـلعتي اـميف عبسلا ملاعلا قطانم لق    أيه ةيبرعلا ةقطنملا نإف  يئامنإلا
  .ماع هجوب ةيندملاو ةيسايسلا

يـف يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب بتاكم فارش  إتحت يرج يأر عالطتسال اقفوو 
ددـع ىـلع هـتاذ رـيرقتلا ضارغأل      ةيبرعلا لودلا هعماج يف ءاضعألا لودلا نم ةلود لك
مهنـم  % ٥١نأ نيـبت اـماع    ٢٠-١٥نيب ةيرمعلا مهتائف حوارتت برعلا بابشلا نم د ودحم
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لاـحلا عقاو نع مهئاضر مدع ةجيتن ةددعتم ةيبروأ لود ىلإ مهناطوأ نم ةرجهلا يف نوبغري  
لازـت الـف ادـيقعت     رـثكأ ودبت ةيبرعلا ةقطنملا يف ةيطارقميدلل ةيلكلا ةروصلاو  .مهنادلب يف
ذـنم قـبطملا ئراوطلا نوناق لعفب اهضعب  ةديدش دويقل عضختو ،ةيئز   ج ةيسايسلا ةكراشملا

-ةـيفرعلا ماكحألا نوناق لثم ةهباشم نيناوق وأ    –الثم رصم –ةلصتم اماع نيرشعو فين 
ةـيبرعلا ةقطنملا مدقت مل برغملا ادع اميفو ،الثم ندرألا  –ةتقؤملا نيناوقلا وأ  -الثم ايروس 

  .)١(يطارقميدلا روطتلا يف ةدعاو براجت ماع لكشب
نرـقلا يـف تانيسمخلا ةبقح ذنمو يبرعلا نطولا دادتما ىلع هن   أدصرن نأ عيطتسنو 

هللا لوـسر ىلإ دتمي بسن ىلع زكترت ةيطلست مظن نيب تحوارت ةمكاحلا مظنلا  نإف  يضاملا
،"مالسلا و ةالصلا هيلع ز ـكترت ةيطلـست مظن وأ  " ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاو ةيبرغملا ةكلمملا

ةـكلمملا  " ةرطيـسم اـهنكلو اددشت لق   أوأ ةددشتم ةينيد بهاذم ىلإ دنتستو ةيلبق  سسأ ىلع 
زكترت ةيموق مظن وأ "الثم ١٩٦٩ماع ىتح ةيسونسلا مكح تحت ايبيلو ةيدوعسلا ةيبرعلا  اـم  إ، 

برـعلا نييموـقلا ةـكرح وأ    " قارـعلاو ايروس "يكارتشالا يبرعلا ثعبلا بزح راكفأ ىلع 
نـم حتافلا   ةروث دعب ايبيلو رئازجلا لقأةجردبو رصم " ةيرصانلا ةكرحلا وأ" يبونجلا نميلا"

  ."ربمتبس
لـثمي ناك يذلاو ينطولا لالقتسالا قيقحت ةيلمع رخآب وأ لكشب مظنلا كلت تداق دقو  
  ، رـئازجلا يف ريرحتلا ةهبجو برغملا يف سماخلا دمحم كلملاف ،ةديحولا ةيسايسلا اهتيعرش

،  ف يروتسدلا بزحلاو اـهريغو رصم يف ويلوي ةروثو ،ايبيل يف ةيسونسلا ةكرحلاو ،سنوت ي
لالقتـسالا قـيقحت يـف اهعورـشم تلزتخا مويلا ىتح مكحت تلاز     ام ةيبرع ةيسايس مظن 

 ،"عئاـجل ةيرح ال  " ةيداصتقا ةيمنت قيقحت يف مث " نطاوملا ةيرح لبق نطولا ةيرح "ينطولا 
قوـقحب يحضت   نأ تراتخا اهنإففدهلا اذه  ىلإ لوصولل اهيعس ءاعدا وا اهيعس ليبس يفو
  .  بابسألا نع رظنلا عطقباهققحت  نأعطتست مل  فادهأحبذم ىلع  ناسنإلا

تاـقوعملا دش  أنم ادحاو يبرعلا ملاعلا يف ةيلوصألا تارايتلل عيرسلا دوعصلا ربتعي 
دـقف ،فورـعم وه   امل اقفو  ناسنإلا قوقح ةركفب اهناميإو ةيطارقميدلاب تاعمتجملا كلت عتمتل
يـبرعلا ملاـعلا يف ةيفاقثو ةيركف    ةدر ثودح ىلإ ١٩٦٧ماع ىربكلا ةيبرعلا ةميزهلا   تدأ

ىـلإ ةدرـلا كـلت تدأو ،رشابم لكشب ةميزهلا اهب لزنت مل يتلا لودلا كلت ىتح مومعلا ىلع    
 نأ كـلذ ىـلع دعاسو يبرعلا ملاعلا ءاجرأ يف اهنم روجهملا ىتح ةيلوصألا راكفألا راشتنا  
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ةيـسايسلا اهتيؤر يف دمتعت   –ليئارسإ  –ةددشتم ةينيد ةلود دي ىلع برعلاب تلزن دق ةميزهلا 
وـه سيـل يوناـث عوضوم يف ةمخضلا ةميزهلا كلت لازتخا مت اذكهو ،ةينيد تالوقم ىلع    
تاـموكحلا نأ فيرطلا نم هنأ ىلع ،كئلوأ ةميزه وأ ءالؤه راصتنال يسيئرلا ببسلا عطقلاب  

اـهيلع ريـسع    تاوطخ ذاختا نم اهيفعي ناك هنأل ريسفتلا كلذ تعجش تقولا كلذ يف ةيبرعلا
ةـميزهلا كـلت راـثآ زواـجتل      -يسايسلا حالصإلاو ةيطارقميدلا نم ديزم لثم –اهذختت نأ 

عرـش ىـلإ ةدوعلا مهيلعف    ليئارسإ ىلع راصتنالا اودارأ نإبوعشلا دي يف هلك رمألا ةكرات 
  !!.هللا 

ليئارـسإ ىـلع    -دودحم–يبرع راصتنا نم اهبقعأ امو تا ينيعبسلا ةبقح تءاج مث
ةـكلمملا ةـصاخ ةـيبرعلا مظنلا تاورث يف لئاه ومن ىلإ ةددعتم لماوع ةجيتنو     هرودب ىدأ

ةـينيدلا تاريـسفتلا دشأ ريغ تايبرعلا اهتاقيقش ىلإ هردصت ام دجت مل يتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا   
برـعلا نيفقثملاو لامعلا نم فالآلا حوزن ةرت  فلا كلت تدهش ،اذكهو ًاولغو افرطت ةيمالسإلا

مهناـطوأ ىـلإ    اودوعيلجيلخلا راطقأ ضعبو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ  –ءاسنو الاجر–
يـف داـصتقالاو    مالـسإلا يـف ةـسايسلا نع    ةديدجراكفأ ،ةيداملا ةورثلا نع الضف مهعمو 

رـهزألا نم ةصاخ ينسلا به  ذملا نم نيدلا ءاملع نم ًاريثك نأ كلذ نم رطخألاو ،مالسإلا
ىـلإ رجاـه نـم عم اورجاه دق    " ةنسلا لهأ مامإ"هنأب ربكألا همامإ فصوي يذلاو فيرشلا 

اوـطلتخا دوعس نب دمحم مام  إلا ةعماج يف كانهو ،يضاملا نرقلا تاينيعبس يف ةورثلا ثيح
نأ  دـعب اوداـعو ،اـهريغو رـئازجلاو تارامإلاو ةيدوعسلاو ناتسكاب نم نيينيد نيددشتمب    

يـحنم ىـلإ تريغت دق ةيفاقثلاو ةيركفلا مهلاوحأ ن   إنيح لضفألا ىلإ ةيداملا مهلاوحأ تريغت 
  .اددشت رثكأ

ةـينيدلا تاراـيتلا كـلت عيجشت يف تدجو ةيبرعلا تاموكحلا نم     ًاريثك نأ ةقيقحلاو
تاراـيتلا نيـب فالـخ لحم ناك ةطلسلا لوادتف ،مكحلا يف اهرارمتسا يف ةصرف ةددشتملا    

هرـفك ناب دق نوكي نأ الإ مالسإلا يف بحتسم ريغ  " ام"لكشب مكاحلا ىلع جورخلاو ،ةي فلسلا
وـه اـمنإ ةيفلسلا ةيسايسلا تارايتلا عيجشت نأ تدجو ةيبرعلا تاموكحلا نأ امك ،اديدش انايب   
تارـييغت ثادـحإب اهبلاطت يتلا ةيلخادلاو ةيجراخلا طوغضلا نم اهتيامحل اجايس لكشي رمأ   

،  يدؤت ةيرهوج  هيبـستنم عيمجل ةيسايسلا ةكراشملا ليعفتو عمتجملا لخاد ةطلسلا لوادت ىلإ
ةـمظنألا نم ريثك مدختسا دقل ،بوعشلل ةيفاقثلا ةيصوصخلا يمسي امع عافدلا ىوعدب كلذو  
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،  –رمألا يلو ةعاطب قلعتي اميف ةصاخ  –ينيدلا باطخلا تادرفم ةيبرعلا  ةطلـسلا يف ءاقبلل
هـئارو نم فدهي يبرغ جتنم اهنأكو   ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلاراكفأ ةمظنألا كلت تمدقو 

  .    )٢(يبرعلا ملاعلا ىلع ةيفاقثلا ةرطيسلا ىلإ برغلا
لكـشب ءاـج يذلا    ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا تاغايص ىلع هلككلذ سكعنا دقو 

يأرـلا  تاـيرحب متهم ريغ ،ةيحان نم   ةيلوصأ ًاراكفأ اينبتم دعب نم ظحالن فوس امكو ماع
ةيـساسألا قوـقحلا بـلغأل هـيف ةيامحلا تايوتسم لقتو ،ةيناث ةيحان نم      داقتعالاوريبعتلاو 

  .حضاو لكشب يلودلا دهعلا نع ناسنإلل
  

  يناثلا ءزجلا
  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا

  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا عم قافتالايوتسم -ةيساسألا تاقلطنملا
  
  ةماع ةيفلخ  :يبرعلا قاثيملا .١
سـلجم ماـق ثـيح     ١٩٦٩ماع ىلإ  ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم عضو ةركف عجرت

نالـعإ ىـلع ةـقفاوملاب يضاقلا    و ١٦/٣/١٩٦٩خيراتب  ٢٤٨٦مقر هرارق رادصإب ةعماجلا 
  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا رمتؤملا تارارقو

ةـيبرعلا لو  دلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ةوعد نمضتت يتلا)  ١٩٦٨ربمسيد : توريب ( 
هذـه ذـيفنت ةـعباتمل     ناـسن إلا قوـقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا داقعناب تاءارجإلا ذاختا ىلإ 

  .تارارقلا
تايـصوت ىلع ةقفاوملاب   ٢٦٠٥هرارق ةعماجلا سلجم ردصأ  ١١/٣/١٩٧٠خيراتبو 

ةـنامألا وعدـت ن   أـب تصوأ ثيح عبارلا اهعامتجا ىف  ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا
نـم اـعبان    ناـسن إلا قوـقحل يبرع قاثيم عورشم عضول ءاربخلا نم ةودن دقع ىلإ ةماع لا
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يـحورلاو يراـضحلا اـنثارتو ةـيخيراتلا انفورظ ىعاري      ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا
  .يفاقثلاو

نالـعإلا عورشم دادعإل ءاربخلا نم ةنجل ةعماجلا سلجم لكش   ١٩٧٠ربمتبس ىفو 
لودـلل هـتلاحإ   و عورـشملا نـم ءاـهتنالل ىصقأ دحك رو   هش ٦لالخ كلذ متي نأ بلطو 

  .ءاضعألا
وـيلوي ىـتح ليربأ نم ةرتفلا ىف ةعماجلل ةماعلا ةنامألا ىف ةنجللا هذه تعمتجا دقو   

ةـنامألا تماقو  ١٩٧١ويلوي ىف اهلمع نم عورشملا عضوب ةفلكملا ةنجللا تهتناو . ١٩٧١  ،
تملـسو عورـشملا ىلع ةليلق لود تدر   دقو . ءاضعألا لودلا ىلع عورشملا ميمعتب ةماعلا
  .ىرخألا لودلا درت مل امنيب اهتاقيلعت

فورـظلل ارظن هيلع ةقداصملا متت مل اذل هل ارظتنم ناك امب جوتي مل عورشملا نكلو  
  .تانيعبسلا ىف يبرعلا ملاعلا اهشاع يتلا ةيسايسلا ثادحألاو

ماـعلا يلودلا نوناقلا   ىف ءاربخلا نم ةعومجمل ةماعلا ةنامألا تدهع ١٩٨١ماع ىفو 
عورـشم دادـعإب    ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا تماق لعفلابو ،عورشملا دادعإ ةمهمب

  .١٩٨٢سطسغأو ويام ىف اتدقعنا اهل نيترود لالخ نم يبرعلا قاثيملا 
لودـلا ىلإ عورشملا ةلاحإب ارارق ةعماجلا سلجم ردص  أ ١٩٨٣ماع سرام  ٣١ىفو

ىـلع تاليدـعتلا ضـعب ةـنجللا تـلخدأ دقو ،عورشملا ىلع اهتاظح      الم ءادبإل ءاضعألا
يـهتنت  امثير عورشملا ىف تبلا ليجأت مت هن  أالإ لودلا ضعب تاظحالم ىلع ءانب عورشملا 

  .مالسإلا ىف ناسنإلا قوقح عورشم ةسارد نم يمالسإلا رمتؤملا ةمظنم
نالعإـب ةدـش   رتسم عورشملا ىف رظنلا ةداعإب ةصتخم ةنجل تماق ١٩٩٤هنس ىفو 

 ١٩٩٠ماـع يمالـسإلا رمتؤـملا ةـمظنم نع رداصلا مالسإلا ىف      ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا
 ١٩٩٤/ ٩/ ١٥ىـفو  .ءاـضعألا لودـلا تاحرتقمو تاظحالم ءوض ىف هتغايص تداعأ  و

نيـمألا لـيوخت سلجملا ررقو   ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع ةعماجلا سلجم قداص  ،
  . قاثيملا ىلع قيدصتلاو عيقوتلل ةيبرعلا لودلا ةوعد ةمهم ماعلا
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ةـيندملا قوـقحلل يلودـلا دـهعلا نم هتلزنم نايبو      قاثيملا بلص ىلإ لوخدلا لبقو
نـم ددـع ءادـبإ نـسحي      يبرعلا  ناسنإلا قوقحل اهرفوي يتلا ةيامحلا يوتسمو ةيسايسلاو

يـتلا ةقير  طلاو ،قاثيملا ةشقانم هيف تأدب يذلا ينامزلا فرظلاىلع ةيرورضلا تاظحالملا 
  .هتشقانمو هدادعإ اهب مت

 ١٩٦٧وـينوي ةـميزهل ةيلات تناك قاثيملا عضول ةلواحم لوأ نأ   : يلوألا ةظحالملا
نيـحو ،اهبابـسأ يف ريكفتلا ىلإ هتعفدو ،ماع لكشب يبرعلا نايكلا تزه يتلا ةميزهلا يهو   

كاـنه تـناك   ق، الخألا وأنيدلاب كسمتلا مدع لثم ةيبيغ رومأ ىلإ اهبابسأ دنسي ضعبلا حار 
مادـعناو ةكراـشملا صقن ىلإ اهدر ىلإ طسولا راسي ضعبو ةيموقلا تاكرحلا نم تالواحم   

ضـعب ىـلإ اـهقيرط راكفألا كلت تدجو دقو    ناسنإلا قوقح تانامض بايغو ةيطارقميدلا  ،
طوقـس  نـع   الوأ نـلعأ يذلاو رصانلا دبع لامج تقولا كلذ يف ةيموقلا ةكرحلا دئاق قئاثو 

، ٣٠نايب مث ،تار باخملا ةلود يـتلا اـهتاذ ةرتفلا   يه ةينمزلا ةرتفلا كلت  نأظحاليو  سرام
كـلت ن  أظـحالي نـكلو ،يبرع    ناسنإقوقح قاثيم عضول ةينينجلا راكفألا اهيف رولبتت تأدب 

ريـسلا نإ   –رـصم اهنمو   –ةريثك ةيسايس مظن تفشتكا ن أدعب تعجارت ن أثبلت مل راكفألا 
  .ةطلسلا نع اهلزع ىلإ يدؤي نأنكمي  هتياهن ىلإ قيرطلا اذه يف

باـطخلا ىـلإ ةيلوـصألا راكفألا للستو ينيدلا رايتلا دوعص     نإ: ةيناثلا ةظحالملا
ددـحمك ةيفاقثلا ةيصوصخلا ةركف ءالعإ  يف دعاس  ١٩٦٧وينوي برح ةيشع يبرعلا يسايسلا

، ةـيبرعلا ةعماج  لا سلجم رارقيف ديدجلا  هجوتلااذه زرب دقو  هقوقحب يبرعلا نطاوملا عتمتل
قوـقحل ةـمئادلا ةـيبرعلا ةـنجللا تايصوت ىلع ةقفاوملاب      ١١/٣/١٩٧٠خيراتب ردص يذلا 

يـبرع قاـثيم عورـشم عضول ءاربخلا تعد دق تناك يتلاو ،عبارلا اهعامتجا ىف     ناسنإلا
اـنثارت ةـيخيراتلا اـنفورظ ىعاري     ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا نم اعبان ناسنإلا قوقحل
  !!.يفاقثلاو يحورلاو  يراضحلا

تداـس يـتلاو طفنـلا ةحئارب     ةجزتمملاةيلوصألا ةفاقثلا ةدايس نإ : ةثلاثلا ةظحالملا
ىـلع   تدعاـس  ١٩٧٤ماـع نـم ارابتعا لورتبلا    راعسأعافترا  باقعأيف ةيبرعلا ةقطنملا 

زـجن  ت اـمثير  ١٩٩٤يـتحو  ١٩٨٣نم ةلماك تاونس رشع ل يبرعلا قاثيملا عورشم ليجأت
نا دـكؤي يذـلا رمألا    ،"مالسإلا يف ناسنإلا قوقح"لوح اهنالعإ يمالسإلا رمتؤ ملا ةمظنم
يـسايسل  امالـسإلا تاراعشل  جيورتلا ةيجيتارتسا تدمتعا دق ةيمسرلا  اهتمظنأب ةيبرعلا لودلا
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ةـصاخ   –اهينطاوم قوقح كاهتناو مكحلا يف ءاقبلا ىلع اهتمظنأ ةدعاسمل همادختسا تررقو 
،نيدت ال يتلا تائفلا  يـبرع قاـثيم    رادصإليجأتل اذه ريغ اببس يرن ال نحنف  مالسإلاب اهنم

ناـنبل   ييحيـسمو رـصم طبـق لـثم ةملسم ريغ تاعمجت مضت ةقطنم يف     ناسنإلا قوقحل
غيزاـمألاو ،ايروـسو قارـعلا     داركألثم ةفلتخم ةيقرع تايلق أو ،نادوسلا بونج ييحيسمو
  .يمالسإ ناسنإقوقح قاثيمل اراظتنا اهريغ و

ب /  ٤٢ةداـملا ن  إثيح نآلا ىتح ةيذيفنت ةفص قاثيملل سيل هنا : ةريخألا ةظحالملا
ةـقيثو عادـيإ خيراـت نـم نيرهـش دعب ذافنلا زيح قاثيملا اذه لخدي      " هنا ىلع صنت هنم 

قاـثيملا نأ يأ  " ةـيبرعلا لودـلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىدل ةعباسلا مامضنالا وأ قيدصتلا    
قدـصت مـل رضاحلا انتقو ىتحو ،ةيبرع لود عبس هيلع قدصت نأ ذا   فنلا زيح هلوخدل بلطتي

يـف امب نآلا ىتح ةيذيفنت ةفص ةيأ هل تسيل قاثيملا  نإف  مث نمو ةيبرع ةلود يأ قاثيملا ىلع
   .)٣(!!رصم كلذ

  ةيساسأ تاقلطنم  :ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا. ٢
نـم قلطنيو ،ةدام نيعبرأ  و ثالثو ةجابيد نم ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نوكتي

   -: ىهو هتمدقم يف درو امل اقفو ةيساسأ تاقلطنم هدع
ةـيرحلا نم ساسأ ىلع ةميرك هايح يف هقحبو   ناسنإلا ةماركب ةيبرعلا ةمألا ناميإ •

  .مالسلاو لدعلاو
رايعم  وه صرفلا ؤفاكتو ةلادعلاو ةيرحلاب ناسنإلا عتمت ناو نوناقلا ةدايسب ناميإلا •

  .عمتجم يأ ةلاصأ
  .اهتاورث ىلع ظافحلاو اهريصم ريرقت يف ممألا قح نع عافدلا •
  .يملاعلا مالسلاو ناسنإلا قوقح نيب  قيثولا طابترالا •
قوـقح صوـصنب    ناـسن إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةلص ىلع قاثيملا ةمدقم دكؤتو

نالـعإلاو  ةدـحتملا ممألا قاثيم ئدابم ىلإ ةمدقملا ريشتف ةدحتملا ممألا اهترقأ يتلا  ناسنإلا  ،
قوـقحلا ناـشب ةدـحتملا مـمألل نييلودلا نيدهعلا ماكحأو     ) ١٩٤٨( ناسنإلا قوقحل يملاعلا
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ةرهاـقلا نالعإ ىلإ  ريشت امك  ) ١٩٦٦(ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا 
  ).١٩٩٠(مالسإلا يف  ناسنإلا قوقحل

ىـلإ   ىدأامم ،اهيف أشن يتلا ةيسا يسلا فورظلاب اموكحم ناك قاثيملا نإلوقلا نكميو 
ةـصاخلا ةـيملاعلا    تاـنالعإلا ىلع اديكأت  هرودص نأربتعي ةيحان نم وهف ،هتاقلطنم كابترا 

وهو ةدحتملاممألا  اهتردصأيتلاو  ناسنإلا قوقحب لـفغي ال هنكلو ،أدبملا ثيح نم ديج   رمأ، 
ىـلع يفخي   نأنكمي  الو". مالسإلايف  ناسنإلا قوقح"لوح ةرهاقلا نالعإ ىلإ  اضيأ دانتسالا
نييلودـلا نيدـهعلا نيـبو     مالسإلايف  ناسنإلا قوقح نالعإ نيب خراصلا ضقانتلا كلذ دحأ

ةـحئالو ةـيامحلا تايوتـسم نيابت يف الو ،ةيحان نم ةيلودلا     تاقافتالاةمزح نم امهريغو 
يـتلا قو  ـقحلا ةـحئالو ةـيامحلا تايوتسم عم ةيلودلا قيثاوملا كلت اهنمضتت يتلا قوقحلا   

ىـلع   كاـبترالا اذه سكعنا دقو  .ىرخأ ةيحان نم مالسإلا يف ناسنإلا قوقح نالعإ اهنمضتي
ملـسلل اديدهت نالكشت   امهنأاربتعم ةينويهصلاو ةيرصنعلا نيدي هنا دجنف  هتاذقاثيملا صوصن 

ليبـسك برحلا   نأرابتعاب برحلا  ةنادإىلإ قرطتي  نأنود  ناسنإلا قوقحل اكاهتناو يملاعلا
  .                                                        ايمالسإ هتنادإنكمي ال داهجلا لبس نم 

  ىلودلا دهعلا عم هقفاوتيدمو  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا. ٣
ةـقيثو   يأراـبتعا نكمي ال ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نم ةمزح دوجوب لوقلا نكمي  

ةـباقرلل   تاـيلآ عـضتو ،اهب عتمتلا تايوتسم   ىلعأنمضت  مل ام ناسنإلا قوقح قئاثو نمض
 نأنودو  يلاـتلا وحنلا ىلع قوقحلا كلت عضن  نأ الامجإنكميو ،اهل لودلا لامعإ يدم ىلع 

  .هجو يأىلع  اهتيمهأبيترتلا اذه سكعي 
  .ةايحلا يف قحلا •
  .زاجتحالادنع ةي ناسنإلا ةماركلا ةيامح يف قحلاو دسجلا ةمالس يف قحلا •
  .نيدلاو نادجولاو ركفلاةيرح  •
  .اهلقنو تامولعملا يقلتو اهنع عافدلاو اهب رهجلاو ءارآلاقانتعا ةيرح  •
  .تايعمجلا نيوكت يف قحلا •
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فئاـظولا دـلقت ةصرف يف يواستلاو ،ةماعلا    نوئشلا ةرادإيف ةكراشملا يف قحلا  •
  .ةماعلا

  .ةاواسملا يف قحلا •
كـلذ يف امب ،ةصاخلا مهتفاقثب عتمتلاب  يف ةيوغللا  وأةينث إلا وأةينيدلا تايلقألا قح  •

  . مهتغل مادختسا
دـم اهساسأىلع سيقن ةيرايعم ةرطسم قوقحلا كلت رابتعاب موقن فوسو  بارـتقا   ى، 

ةحاـسملا   يعاودـل هن أىلع ،هنع هدعابت  وأيلودلا دهعلا عم  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا
،    ن جارختساو اهتاهاضمل طقف قوقحلا نم ًاددع راتخن فوس ةاهاـضملا كـلت ىـلع ءانب جئات

  .عوضوملا لوح اقمع رثكأو عسوأةسارد ىلإ جاتحي رمألا ن أب ميلستلا نم دب ال هنأىلع 
اـمهنم لـك ةرظن وهو ،نيتقيثولا نيب مهألاو   لوألا قر افلاىلإ ريشن  نأانمهي  .١-٣

ةـلودلا ن  أربتعي يلودلا دهعلاف ،عمتجملا لخاد تايرحلاو قوقحلا مظنت يتلا ةيلخادلا نيناوقلل 
 ، عـضي نيح  يف كلذ ىلع لودلا بساحيو ،هصوصن عم ةقستم ةيلخادلا اهنيناوق لعجب ةمزلم

ةـيناثلا ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا صنل اقفوف  ، ةزيمتمةبترم يف ةيلخادلا نيناوقلا يبرعلا قاثيملا 
وأ ةيعيرـشتلا  اهريبادـت تـناك اذإ ،دهعلا اذه ىف فرط ةلود لك دهعتت    " :يلودلادهعلا نم 

ذـختت نأـب ،دـهعلا اذه ىف اهب فرتعملا قوقحلا لامعإ العف لفكت ال ةمئاقلا ةيعيرشتلا ريغ    
ريبادـت نم لامعإلا اذهل ًايرورض نوكي دق ام ،دهعلا اذه ماكحألو ةيروتسدلا اهتاءارجإل اقبط  

 وأةيعير ـشتلا اهريبادـت لـعجل    ةعقوملالودلا ىلع مازلإ كانهف " ةيعيرشت ريغ وأ ةيعيرشت 
،إل ةيفاك ةيعيرشتلاريغ  ىتح يـف هـل لـيثم ال صـن وهو      دهعلا يف ةدراولا قوقحلا لامع
ليبـس ىلعو ةيلخادلا نيناوق  لا ةميق نم ىلعي يبرعلا قاثيملاف سكعلا ىلع لب ،يبرعلا قاثيملا

قـح ةيسايسلا ةيلهألاو تاطلسلا ردصم بعشلا  " :نأىلع قاثيملا نم  ١٩ةداملا صنت لاثملا 
ةـلود   ميلقإىلع ميقم درف لكل "  ٢٠ةداملا صن  وأ" نوناقلل اقبط اهسرامي ديشر نطاوم  لكل

كاـنه  و، "نوناـقلا دودح يف   ميلقإلااذه نم ةهج  يأيف  ةماقإلاناكم رايتخاو  لاقتنالاةيرح 
ددـحمو مظنم يلخادلا نوناقلا ن  أربتعت اهعيمج  اهريغو٢٩و٢٥و٢٤ داوملاك ةلثامم صوصن

، صنـي ثـيح اهريتاـسد ةغايص يف ةيبرعلا لودلا     همدختستبيعم جهنم وهو  دهعلا داومل
نـم   ةيذيفنتلاةطلسلا نكمي يذلا رمألا  ؛هديدحتو هميظنتنوناقلل كرتي مث قحلا ىلع روتسدلا 
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ىلع )٤(عيرشتلا قيرط نع يروتسدلا قحلا رهوج بلس قاـثيملا صن نيح هنأ فيرطلا   نأ، 
يـف ءاـج ،نوناقلاب هتداعك اهطبري ملو   "نيدلاو ركفلاو ةد يقعلا"ةيرح ىلع هنم  ٢٦ةداملا يف 

يأرـلاو ركفلاو   ةديقعلاةيرح ةسرامم ىلع دويق  ةيأضرف زوجي ال " هلوقب اهبلسيل  ٢٧ةداملا 
ةداملا يف داعو لب "نوناقلا  هيلع صن امب الإ درـت ن  أنـكمي ةرابع برغ  أىلع صنيل  ٣٥، 
زـتعي يفاـقثو يرـكف خاـنم يف ةايحلا يف قحلا     نينطاوملل ن إ"  ناسنإلا قوقحل قاثيم يف

  ."!!ةيبرعلا ةيموقلاب 
  : ةايحلا يف قحلا.٢-٣
نـم ةـنوكملاو ةسداسلا ةداملا يه    ةدحاو ةدام يف ةايحلا يف قحلا يلودلا دهعلا جلاع

ماـقر  أداوـملا يـه داوـم     عـبرأ يـف   هـسفن قـحلا ىلإ قاثيملا   راشأنيح ،تارقف تس 
  .١٢و١١و١٠و٥

قـح ةاـيحلا ىـف قحلا    " نأيه يربك  ةيلوصأةميقب دهعلا نم ةسداسل ا ةداملا حتتفت
،ناسنإلكل مزالم  قحلا اذه ىمحي نأ نوناقلا ىلعو هـتايح نـم دـحأ ناـم     رح زوجي الو ، 

ةرابعلا كلت لثم دجوت الو "افسعت اـهتاذ ةداـملا نم ةيناثلا ةرقفلاو ،قاثيملا يف اهنم ابيرق    وأ، 
الإ ةـبوقعلا هذـهب مـكحي نأ ،مادعإلا ةبوقع غلت مل ىتلا نا    دلبلا ىف زوجي ال" هن أىلع صنت 
فلاـخم رـيغو ةـميرجلا باكترا تقو ذفانلا عيرشتلل اقفو ةروطخ مئارجلا دش    أىلع ءازج 

قـيبطت زوـجي الو    .اهيلع ةبقاعملاو ةيعامجلا ةدابإلا ةميرج عنم ةيقافتالو دهعلا اذه ماكحأل
طباوـضو طورـش يهو   "ةصتخم ةمكحم نع رداص ىئاهن مكح ىضتقمب الإ ةبوقعلا هذه   ،

نوـكت ال  أبجي اهلجأل  مادعإلاةبوقع قيبطت دهعلا زيجي يتلاو ةروطخ مئارجلا دش أف ةمراص
اـهل برـض   وةي ناـسن إلا دض مئارجلا نم ةميرج نوكت نأينعمب ،هتاذ دهعلا ماكحأل ةفلاخم 

   .اهيلع باقعلاو ةيعامجلا ةدابإلا عنم ةيقافتاب ةفوصوملا مئارجلا كلتب الثم
تمدختـسا دـقف ،قابـسلا رسخ دهعلا يراجي     نألواح نيح يبرعلا قاثيملا  نأىلع 

تاددـحم   ةـيأ اهل عضت  نأنود " ةروطخلا ةغلاب تايانجلا "ةرابع قاثيملا نم ةرشاعلا ةداملا 
ىـلإ   عامتـسالا  وأ" طقال قبط "ةزايح ربتعت  نأاهل نكمي يتلاو ةيلخادلا نيناوقلل كلذ ةكرات 

  .مادعإلاب اهفرتقم بقاعي عمتجملا ىلع ةروطخ مئارجلا دشأنم ةميرج "جولعلا ةع اذإ"
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مئارـجلا يـف مادـعإلا ةـبوقع قـيبطت       تعنمن إو قاثيملا نم ١١ةداملا  نأىلع 
، رـمألا   ،هـناكرأو  هطورش وأمئارجلا نم عونلا اذه ةيهامل افيرعت نمضتت مل اهنإف  ةيسايسلا

لاـعفأل  ةـيئانج امهت بسنت ام اريثك يتلا ةيبرعلا تاموكح  لا لبق نم هب بعالتلا نكمي يذلا
مـهل اـهرفوت دـق     ةزيم ةيأب ةدافتسالانم مهمرحت  ىتح اهيضراعملةيسايس اهتعيبط يف يه 

  )٥(.ةيسايسلا مئارجلا

ةاـيحلا يـف قـحلا ةميق نم ا    يلعمهنم  ٦ةداملا ردص أدب يذلا يلودلا دهعلا  نأىلع 
الو  ةيناـسنإ رـيغ ةـبوقع اهرابتعاب ةيلك    مادعإلاةبوقع عنم ىل إ ةوعدلاب اهتاذ ةداملا يهنأ

 هذـه ىـف سيـل   " لاقف ه يلع تعقو نم ةءارب نيبت ول اميف اهنع جتانلا ررضلا حالصإنكمي 
فرـط ةـلود ةيأ لبق نم مادعإلا ةبوقع ءاغلإ عنم وأ ريخأتل هب عرذتلا زوجي مكح ىأ    ةداملا

وهو "دهعلا اذه ىف  قوـقحل ةرهاقلا نالعإ ىلع دمتعي يذلا يبرعلا قاثيم  لا عيطتسي ال رمأ، 
  .هيفه يراجي نأهتايعجرم  ىدحإك مالسإلايف  ناسنإلا

دـلقت ةـصرف يف يواستلاو ،ةماعلا    نوئشلا ةرادإيف ةكراشملا يف قحلا  .٣-٣
  : ةماعلا فئاظولا

يواـستلاو ةطلـسلا لوادت نع ثيدحلا ريغب ةيساسألا تايرحلا نع ثيدحلا نكمي ال   
  .ةرح تاباختناو ةيبزح ةايح دوجو ضرتفي ةطلسلا لوادتو ،ةماعلا فئاظولا دلقت صرف يف

نـم هـجو ىأ نود ،نطاوـم لكل نوكي    "  نأىلع يلودلا دهعلا نم  ٢٥ةداملا صنت 
اـهب عـتمتلا ةصرف هل حاتت نأ بجي ىتلا ،ةيلاتلا قوقحلا    ٢ةداملا ىف روكذملا زييمتلا هوجو 

  :ةلوقعم ريغ دويق نود 
نوراـتخي نيـلثمم ةطساوب امإو ةرشابم امإ ،ةماعلا نوئشلا ةرادإ ىف كراشي نأ   ) أ( 

  .ةيرح ىف
) ب( ي نأ ماـعلا عارتقالاـب اـيرود ىرـجت ةهيزن ةرح تاباختنا ىف ،بختن     يو بختن

ةدارإ نـع رـحلا رـيبعتلا نمـضتو ،ىرسلا تيوصتلابو نيبخانلا نيب ةاواسملا مدق ىلعو     
  .نيبخانلا
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ةـماعلا فئاظولا دلقت ةصرف ،هاوس عم امومع ةاواسملا مدق ىلع ،ه  ل حاتت نأ)  ـج( 
  ."هدلب ىف

نـم   ١٩ةداملا تفتكا نكلو ،صنلا اذهل لثامم صن  يأيبرعلا قاثيملا يف دجوي الو 
هـسرامي ديشر نطاوم لكل قح ةيسايسلا ةيلهألاو تاطلسلا ر  دصم بعشلا"نإ لوقلاب قاثيملا 

ةـماعلا   نوئـشلا  ةرادإ وأةطلسلا لوادت  وأ باختنالايف قحل ا نع ملكتت ال يهف" نوناقلل اقبط
  .نيلثمم ةطساوب وأةرشابم 

 ءاـج يذـلا وـحنلا ىلع يبرعلا قاثيملا صن يتأي ن   أيف ببسلا مهف ةطاسبب نكميو 
،    هيلع ةـيبرعلا لودـلا يـف ماع لكشب ةيسايسلا عاضوألا ةقرولا كلت ةمدقم يف انحرش دقف  ،

ةـيبزح هاـيح ةـيبرعلا نادـلبلا نم ريثك يف دجوت ال     هن أها نحرش ام ىلإ فيضن نأنكميو 
اـيناتيرومو يمظعلا ةيكارتشالا ةيبيللا ةيريهامجلا  ادع اميفو ،ةطلسلل لوقعم لوادت وأ ة  يقيقح

،  ، ٢٠٠٢ماـعل يـبرعلا ملاـعلا يف ةي    ناسنإلا ةيمنتلا ريرقتل اقفو بازحأ امهيف دجوي ال نيتللا
بازـحألا تاذ سنوـت يفف ،ةيسايسلا بازحألاب رخزت ةديدع   دالب يف  لضفأسيل لاحلا نإف 

اـبزح رـشع ةتس لمعي ثيح رصم يفو ،ابزح نيثالث   لاو ةتسلا تاذ ندرألا يف امك ةعبسلا
قارـع  يف امك بازحأ ةتس دجوي ثيح ايروس يفو ،ابزح رشع ةسمخ ثيح نادوسلا يف امك 

ةـهبج يـف لوخدـلا ىلع ةيس    ايسلا بازحألا ربجت نأ امإ ،دحاولا بزحلا دلبنيسح مادص 
ةطـساوب اـهيلع ةرطيـسلاو اهرود صيلقت يرجي وأ     –الثم ايروس –مكاحلا بزحلا اهدوقي 

اهداعبتـساب ىتح وأ   –الثم رصم–اه يلع ةموكحلا ةرطيس نمضتو اهتأشن ديقت بازحأ نيناوق
نـم   ينثتـسيو  –الثم سنوتو نادوسلا–ةيطارقميد ريغ تاباختنا ربع ةي قيقحلا ةكراشملا نم

  .ندرألا يف يرجي فوس ام دعب فرعن الو ،نانبلو برغملا نآلا ىتحكلذ 
اـيلعلا اـهتمق يـف ديدجتلا مدعو دومجلاب يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةطلسلا زيمتتو    

اـهتداقب ظافتحالا نم تنكمت دق يبرعلا ملاعلا يف ةيروهمجلا مظنلا نم ريثكلا ن  إلوقلا نكميو 
ذـنم دـسألا ظفاـح سيئرـلا رمتـسا ايروـس يفف ،ةيكلملا م       ظنلا نأش اهنأش ،توملا ىتح

رـمعم دـيقعلا لاز ا   ـم اـيبيل يفو ،دسألا راشب سيئرلا هنبا   هفلخوهتافو ىتحو تاينيعبسلا 
تاينيعبـسلا ذنم نيسح مادص سيئرلا رمتسا قارعلا يفو ،تاينيعبسلا ذنم ةطلسلا يف يفاذقلا  

، حيزأ ىتح اضيأ هـلثمو تانينامثلا ذنم كرابم ينسح سيئرلا   رمتسي نيح يف ةيجراخلا ةوقلاب
مـظن كاـنه سيـلو ،ىلع نب نيدباعلا نيز يسنوتلا سيئرلاو ،حلاص هللا دبع ىلع سيئرلا    



٨٣ 
 

،  أذخأت ثيح يبرعلا ملاعلا لود بلغ أيف ءاسؤرلا باختنال  ءاتفتـسالا ةقيرطب مظنلا كلت بلغ
مدـع  نإـف   نيددعتم نيحشرمنيب نم سيئرلا باختنا ماظنب ذخأت يتلا مظنلا ضعب يف ىتحو 

 -لاـثملا ليبس ىلع سنوت -ايلكش رمألا لعجي تاباختنالا كلت ةهازنل ةلوقعم تانامض دوجو 
ةـلودلا سيئر عقوم يف يقيقح ديدجت دوجوب لوقلا نكمي ال رئازجلاو نانبل ادع اميف هنأ ىلع  

قاـثيملا اـهيف ناك ي   تلا ةرتفلا يف هنإلوقلا نكميو . يبرعلا ملاعلا يف ةيروهمجلا مظنلا لخاد
يرـجت الو ،تاـناملرب نودب    امإابيرقت ةيبرعلا لودلا نم  ةريثكلاةرثكلا تناك ةشقانم لحم 

 ، دـصرن   نأنـكميو ةيقيقح تانامض نود ةيلكش ةيباين تاباختنا اهيف يرجت   وأتاباختنا اهيف
، وـتو اـيبيلو نادوـسلاو،رصمو ،ايروـسو قارعلاو ،ةيدوعسلا كلذ يف امب جيلخلا لود     سن

  .برغملا يف تجضن دق بوانتلا ةبرجت نكت ملو رئازجلا يف تالوحت يف راكفأكانه تناكو 
   :اهب طبتري امو ريبعتلاو داقتعالاوركفلا تايرح .٤-٣

قاـنتعا ةـيرحو نيدـلاو نادجولاو ركفلا ةيرح    "تايرحلا نم ةعومجملا كلت لمشت 
نـم ةـطبارتم ةـعومجم يهو    " ا، هلقنو تامولعملا يقلتو اهنع عافدلاو اهب رهجلاو ءارآلا

يـف مهتيرح نامضو ،رشبلل يفاقثلاو يركفلا عونتلل قاثيملا مارتحا يدم ىلع لدتو تايرحلا  
  .املس هل اوعدي نأو نوءاشيام اوقنتعي  نأ

دـهعلا اهمدـقي يـتلا ةيامحلا تايوتسم ىلإ يقري ال يبرعلا قاثيملا     نإلوقلا نكميو 
  .تايرحلا كلتل يلودلا

داوـملا يـه    عـبرأ داوـم يـف اـه    يلإ راـشملا تاـيرحلا ةعومجم قا  ثيملا جلاع
 تـقلطأ ثـيح ،يأرـلاو    ةديقعلاوركفلا ةيرح اتجلاع  نايلوألا ناتداملاف ؛٣٦و٣٥و٢٧و٢٦

مهنـم قـحلا اذه بلستل    ٢٧ةداملا  تءاجنيح ىلع يأرلاو ركفلاو  ةديقعلاةيرح  ٢٦ةداملا 
 ةدـيقعلا ةيرح ةسرامم ىلع دويق  ةيأضرف زوجي ال " تررق ذإ نوناقلا ةمحر تحت هعضتو 

،  هيلع صن امب الإ يأرلاو ركفلاو قـح   نـع  ناثدـحتت اـمهف   ٣٦و٣٥ن اتداملا امأنوناقلا
ضفرـيو  ناسنإلا قوقح سدقيو ،ةيبرعلا ةيموقلاب زتعي يفاقث خانم يف ةايحلا يف نينطاوملا  ،
عـتمتلا قـحو ةـيفاقثلا     ةايحلا يف ةكراشملا يف درفلا قح كلذكو ،ةينيدلاو ةيرصنعلا ةقرفتلا
،     ...ةينفلاو ةيبدألا لامعألاب اهرـشنو تاـمولعملا يـقلت يـف قحلا ىلإ قاثيملا رشي ملو ،خلا

  .كلذ ريغو اهب رهجلاو ءارآلاقانتعاو 
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اـميف ةيندتم اهب طبتري امو ركفلا تايرحل يبرعلا قاثيملا اهرفوي يتلا ةيامحلا ربتعتو  
،  هعلا لظ يف ةيلودلا ةيامحلاب تسيق ول يلخادـلا نوناقلل قاثيملا اهعضخي ةيحان نمف ،يلودلا د

نـم ن  أربتعي وهف ،ركفلا ةيرح بلسي  ىرخأةيحان نم هن إمث ،كلذ ريذاحم  انحضوأقبس دقو 
نيذـلا ءالؤـه نـع لاؤـسلا يقبيو ،ةيبرعلا ةيموقلاب زتعي خانم يف شيعي نا نطاوملا قح     

  .؟ مهل ةاطعملا تانامضلا يه امو نوشيعي خانم يأيف الثم ةيبرعلا ةيموقلا ةركف نوضفري 
اـمه طـقف نيتداـم يف تايرحلا كلت  يلودلا دهعلا جلاع دقف كلذ نم سكعلا ىلعو    

ةداملا تصن دقو ١٩و١٨ن اتداملا رـكفلا ةـيرح ىـف قـح      ناسنإلكل  -١"  نأىلع  ١٨، 
وأ ن ـيد ىأ قاـنتعا ىف هتيرحو ،ام نيدب نيدي نأ ىف هتيرح كلذ لمشيو   .نيدلاو نادجولاو

ميـلعتلاو ةـسرامملاو رئاعشلا ةماقإو دبعتلاب هدقتعم وأ هنيد راهظإ ىف هتيرحو ،هراتخي دقتعم   
  .ةدح ىلع وأ  ألملا مامأو ،ةعامج عم وأ هدرفمب

وأ ،اـم نيدب نيدي نأ ىف هتيرحب لخي نأ هنأش نم هاركإل دحأ ضيرعت زوجي ال   -٢
  .هراتخي دقتعم وأ نيد ىأ قانتعا ىف هتيرحب

ىـتلا دوـيقلل الإ هدـقتعم وأ هـنيد راهظإ ىف      ناسنإلا ةيرح عاضخإ  زوجي ال -٣
ةحـصلا وأ ماـعلا ماـظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةيرورض نوكت ىتلاو نوناقلا اهضرفي    

  .ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا
دـنع ءايـصوألا وأ ،ءاـب    آلا ةيرح مارتحاب دهعلا اذه ىف فارطألا لودلا دهعتت -٤

  ."ةصاخلا مهتاعانقل اقفو ايقلخو ًاينيد مهدالوأ ةيبرت نيمأت ىف ،مهدوجو 
زـجع يف   ةدراولا" نوناقلا  هيلع صن امب الإ"ةرابع نيب قرفلا ةفرعم نكمي ةلوهسبو 

نوـكت ىـتلاو نوناـقلا اهضرفي ىتلا دويقلل الإ    " ةرابع نيبو ،يبرعلا قاثيملا نم  ٢٧ةداملا 
قوـقح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةير  ورض

سـكعب ةريخألاف  ١٨ةداملا نم ةثلاثلا ةرقفلا زجع يف ةدراولا " ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا  ،
يـف   ناـسن إلا ةيرح ىلع دويق عضول نوناقلا اهيلإ دنتسي نأنكمي يتلا بابسألا ددحت يلوألا 

ةـماعلا بادآلا   وأةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةيرورض دويقلا كلت نوكت ناب هدقتعم  وأ هنيد راهظإ
، آلا قوقح –مهألا وه اذهو– وأ دـقف قاـثيملا يف ةدراولا ةرقفلا    امأةيساسألا مهتايرحو نيرخ
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 ؛هددحم ريغ ةضافضف ةعساو تكرت  نيرـخآلا قوـقح ىلع ل  وغتلا باب حتفي دق يذلا رمألا
  .نوناقلاب ةيساسألا مهتايرحو

نود ءارآ قاـنتعا ىف قح   ناسنإلكل  -١" نأىلع ةحارص صنتف  ١٩ةداملا يتأت مث 
، فـلتخم سامتلا ىف هتيرح قحلا اذه لمشيو   .ريبعتلا ةيرح ىف قح ناسنإلكل  -٢ ةقياضم

ىـلع ءاوـس ،دودحلل رابتعا امنود نيرخآلا يلإ اهلقنو اهيقلتو راكفألاو تامولعملا بورض   
رـيظن ال صن وهو  " اهراتخي ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ىنف بلاق ىف وأ عوبطم وأ  بوتكم لكش

ىـلع ةـباقر عـضت اـبيرقت ةـيبرعلا دالبلا عيمجف       اضيأقيبطت الو ،يبرعلا قاثيملا يف هل 
تاـمولعملا لوادـتب حمـست ال يـهو ةفلتخم ججحب      انايحأةيلخادلاو ،ةيجراخلا تاعوبطملا 

اذـه ةـيبرع لود هعـضت قاثيم نمضتي     نأروصت نكم ملا نم ناك امو ،ماع لكشب ةيرحب
  .تامولعملا يقلتو يأرلا تايرحل ةمعاد صوصن يأاهلاح 

يـف قـحلاو رـيبعتلا ةيرحو     ءارآلاقانتعا يف قحلل ةنماضلا صوصنلا بايغ  نإ
قوـقح نامـض يـف بـغري قاثيم نيب اهمدر نكمي ال ةوجف لكشي      امنإتامولعملا لوادت 

     .ناسنإلا ىلع ةرطيسلا يف تاموكحلا قح نامض يف بغري قاثيمو ناسنإلا
  :تايعمجلا نيوكت يف قحلاو عمجتلا ةيرح.٥-٣

تاـيعمجلا نيوـكتو عمجتلا يف قحلاب ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا لفتحا   
 ٢٢ةداـملا مث ،يملسلا عمجتلا يف قحلا ىلع دكؤت يتلاو   ٢١ةداملا  امه نيتدام هل صصخو
  .اهيلإ مامضنالاةيرحو تاباقنلاو تايعمجلا نيوكت يف قحلا نع اصيص خت ملكتت يتلاو

زوـجي الو  . هب افرتعم ىملسلا عمجتلا ىف قحلا نوكي"هن أىلع ٢١ةداملا صن يرجي 
ريبادـت لكشتو نوناقلل اقبط ضرفت ىتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا نم عضوي نأ  

ةحـصلا ةـيامح وأ ماـعلا ماظنلا وأ ىموقلا ن    مألا ةنايصل ،يطارقميد عمتجم ىف ،ةيرورض
  ."مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا

،   -١"  نأىلع  ٢٢ةداملا صنتو  نيرـخآ عم تايعمجلا نيوكت ةيرح ىف قح درف لكل
، لجأ  نم اهيلإ مامضنالاو تاباقنلا ءاشنإ قح كلذ ىف امب نأ زوـجي ال   -٢ هحلاـصم ةيامح

ريبادـت لكـشتو نوناـقلا اهيلع صني ىتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا    نم عضوي 
وأ ماـعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ ىموقلا نمألا ةنايصل ،يطارقميد عمتجم ىف ،ةيرورض  



٨٦ 
 

هذـه لوـحت الو   .مهتاـيرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح 
اذـه ةـسرامم ىلع ةينوناق دويقل ةطرشلا لاجرو ةحلسملا تاوقلا د   ارفأ عاضخإ نود ةداملا

، ةـيلودلا لمعلا ةمظنم ةيقافتا ىف فارطألا لودلل زيجي مكح ىأ ةداملا هذه ىف سيل   -٣ قحلا
ةيعيرـشت ريبادـت ذاختا ىباقنلا ميظنتلا قح ةيامحو ةيباقنلا ةيرحلا نأشب    ١٩٤٨ماع ةدوقعملا 

ىـف اـهيلع صوصنملا تانامضلاب لخت نأ ،اهنأش نم ةقيرطب   نوناقلا قيبطت وأ ،اهنأش نم 
  ."ةيقافتالا كلت 

    ، تاـيعمجلا نيوـكت يـف قحلا ىلع دكؤي رشابم صن يبرعلا قاثيملا يف دجوي الو
  .يلاتلاوحنلا ىلع تاباقنلا ليكشت يف قحلاو  عامتجالاةيرح  اتجلاع ٢٩و٢٨نيتداملا نكلو 

الو ،ةيملـس ةروـصب عمجتلا ةيرحو    عامتجالاةيرح نينطاوملل نإف " ٢٨ةداملل اقفو 
 يـعاود هبجوتـست اـم الإ نيتيرحلا نيتاه نم    يأةسرامم ىلع دويقلا نم ضرفي  نأزوجي 

 ، ةداـملا صنت امك  "مهتايرحو نيرخآلاقوقح مارتحا  وأةماعلا  ةمالسلا وأيموقلا نمألا  ،٢٩ 
يـف   بارـضإلا يف قحلاو تا باقنلا ليكشت يف قحلا ةلودلا لفكت" نأىلع يبرعلا قاثيملا نم 

  ". نوناقلا اهيلع صني يتلا دودحلا
نيناوـقلا اهعـضت    نأنكمي يتلا دويقلا دهعلا  جلاعفيك  الوألمأتن ن أان يلع يغبنيو

نوناـقلل ددـح يلودـلا دـهعلاف ،قاثيملا اهجلاع فيكو ،قوقحلا كلت ميظنت ضرغب ةيلخادلا     
ميـظنتلاو عـمجتلا قـح ةسرامم ىلع اهعضي     نأهل نكمي يتلا ةيميظنتلا دويقلا عون يلخادلا 

يـه ةيطارقميدلا تاعمتجملاف  "ىطارقميد عمتجم ىف ،ةيرورض ريبادت"لكشت يتلا كلت يهو   ،
دارـفألا مادختـسا ىـلع دوـيقلا عضو يف نوناقلا لخدت طبضيل دهعلا هب ذخ     أيذلا رايعملا 

لودـلا يـف ةيطارقميدلا يو   تسم يندت ةجيتن يبرعلا قاثيملا هب ذخأي مل رايعم وهو ،مهتايرحل
ءاـشنإف ،خـلا   ....يموـقلا نمألا  يعاودل دويقلا عضو زاجأدق قاثيملاف كلذ ىلعو ،ةيبرعلا 

امنيبيموقلا نمألاب الالخإربتعي ال  ةدحتملاتايالولا يف  ناسنإلا قوقحل تايعمج هرـبتعت دق   ، 
زوـجي ال دـهعلل اق   فوف كلذ ىلعو ،اميسج الالخإ برعلا دالب نم امهريغ وأرصم  وأايروس 

 اـمنيب يموـقلا نمألا دض اهتربتعا ن  إو ىتح ناسنإلا قوقحل تايعمج ءاشنإعنم لودلا كلتل 
  .رسيو ةلوهسب كلذ يبرعلا قاثيملا اهل زيجي
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يندـملا عـمتجملاو ةـيلهألا    تايعمجلا تلظ يبرعلا قاثيملا لظ يفو كلذ لجأ  نمو
رـيرقتل اقفو اهنم اهفقاوم تحوارت يت  لا ةمكاحلا تاطلسلا لبق نم ريبك كش لحمماع لكشب 

،ناسنإلا ةيمنتلا تاطلـسلا ىشختو   ةديقملا ةيرحلاو فيظوتلاو ضفرلا نيب يبرعلا ملاعلا يف ةي
يـقلت ،ةـضيرع ةـيعامتجا تارايت ءانبب تايعمجلا كلت مايق نم ةيبرعلا نادلبلا نم ريثك يف    

 .اـهنم ةضوفرم تاهاجتا رصا نع ةئبعتل ازفاح نوكت نأ اهنكميو ةطلسلا صقاون ىلع ءوضلا
ةـيبرعلا تاموكحلا نم ريثكلا تالواحم ةجيتن ةداح تاشقانم ةيبرعلا لودلا نم ريثكلا دهش  يو

اليدـب نيطـسلفو ندرألاو نانبلو رصم يف ةيلهألا تايعمجلا لمع ديقت    ةديدجنيناوق رادصإ 
ةـيلهأ تاـي   عمج دوـجوب الصأ حمسي ال هنأ امك ،لاح يأب  لضفأتسيل ةدوجوم نيناوق نع 

 اـم هيلع قـلطن نأ نـكمي كانه أشنت يتلا تايعمجلا ىتحو ايبيل يف ةئبعتلاو عافدلا يف لمعت  
اـجذومن يرصملا ةيلهألا تايعمجلا نوناقو ،يسنوتلا تايعمجلا نوناق لثميو  "ةيموكح نيب"  ،
  .نوناقلا قيرط نع اهيلع ةرطيسلا وأ تايعمجلا كلت لمع ليطعت ةيناكمإ ىلع ايحوم

ناـكأ ءاوـسف ةيفاك تالالد ماقرألا يطعت ال هذهك ةيسايسو ةينوناق عاضوأ   لظ يفو 
دـيزي وأ رصم يف لاحلا وه امك ةيعمج فلأ رشع ةسمخلا ىلع وبري ةيلهألا تايعمجلا ددع  
اـهعيمج اهنإف ،ندرألا يف ةيعمج ةئامتس ىلع رصتقي وأ سنوت يف ةيعمج فالآ ةسمخلا ىلع  

ليكـشت يـف ءاوس ةديدش ةباقرل عضخت  ةليلق لود ادع يبر   علا نطولا دادتما ىلع اهتاليثمو
مدختـست ةرـيثك ناـيحأ يـفو ،اـهلح ةقيرط يف وأ ليومتلل اهيقلت يف وأ ةيرادإلا اهلكايه      

قـلخو اـه   تداقبو اهب ريهشتلالجأ  نم اهنم ةبيرقلا وأ اهل ةكولمملا مالعألا لئاسو تاموكحلا
  . اهل داضم ماع يأر

 ٢٩ةداـملا يف قاثيملا اه  يلع صن يتلاو تاباقنلا ليكشتو بارضإلايف قحلا  ىتحو
ىـلع دوـيق    وأتاددـحم   ةـيأ عضو نود نوناقلا اه يلع صني يتلا دودحلا يف اهلعجيل داع
 رـثكأ يـف فورعم ريغ   وأانوناق مرجم يملسلا  بارضإلايف قحلا نإف  كلذل ،هتاذ نوناقلا

رـصمو ايروسو مادص قارع ىلإ  اهلوح رزجلاو برعلا  ةريزجنم ةيبرعلا دالبلا فصن نم 
  .اهريغو
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  :زاجتحالادنع ةي ناسنإلا ةماركلا ةيامح يف قحلاو دسجلا ةمالس يف قحلا. ٦-٣
ةـلماعمو ،بيذـعتلا دـض ةـيامحلا ةيـسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا جلاع      

  .ةرشاعلا ةداملاو ةعباسلا ةداملا امه نيتدام يف مهتيرح نم نيمورحملا
ةيـساقلا ةـبوقعلا وأ ةلماعملل الو بيذعتلل دحأ عاضخإ زوجي ال   " هنإف  ٧ة داملل اقفوو
ةـيبط ةبرجت ةيأ ءارجإ زوجي ال ،صوصخلا هجو ىلعو ،ةماركلاب ةطاحلا وأ ةي  ناسنإاللا وأ 

  .رحلا هاضر نود دحأ ىلع ةيملع وأ
قوـقحل يبرعلا قاثيملا نم   ١٣ةداملا صنب هبشلا بيرق ديعب دح ىلإ ودبي صن وهو 

بذـعي   نأنـم   اهميلقإىلع  ناسنإلك فارطألا لودلا يمحت "هن أىلع صنت يتلاو  ناسنإلا
ذـختتو ،ةـماركلاب ةطاح    وأةنيهم  وأ ةيناسنإال  وأةيساق ةلماعم لماعي  نأ وأايسفن  وأايندب 

بـقاعي ةـميرج اـهيف     ماهسإلا وأتافرصتلا  هذهةسرامم ربتعتو ،كلذ عنمل ةلاعفلا ريبادتلا 
ةيملع ةبرجت ءارجإ زوجي الو ،اهيلع   ".رحلا ةئاضر ريغب ناسنإىلع ةيبط  وأ 

دـهعلا نم يوق  أءاج يبرعلا صنلا ن أيرن لب نيصنلا نيب اقرف ةقيقحلا يف دجن الو 
، دحأضيرعت زاوج مدع دهعلا نم ةعباسلا ةداملا تررق اميفف  نـم   ١٣ةداـملا  نإف  بيذعتلل

ن أنـم   اـه ميلقإىـلع   ناسنإلك فارطألا  لودلا يمحت" يهو يوق أهغيصب  تءاجقاثيملا 
امك "بذعي  صـن   هلوانتيمل  رمأوهو يندبلا ىلإ " يسفنلا"بيذعتلا  فاضأيبرعلا صنلا ن أ، 

  .دهعلا نم ةعباسلا ةداملا
 :ةوـقلا هذهب جرخي نا صنلا اذه لثمل ةيبرعلا تاموكحلا تحمس فيك  :لاؤسلا يقبيو

  .لعفيل عيطتسي نم وعدن انكن إ، وةباجإهل مدقن  نأعيطتسن ال لاؤس ؟ 
يـف ءانجـسلا قحل يبرعلا قاثيملا لوانت دنع ناعجارتي حوضولاو ةوقلا كلت    نأىلع 

مه يـلع موـكحملا لماعي   نأبجي " يبرعلا قاثيملا نم  ١٥ةداملا صنل اقفوف ،ةميرك ةلماعم 
ن ةهجاوم يف ةيمومعلا ديدش ودبي صن وهو" ةيناسنإةلماعم ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب  ةداـملا  ص ، 

عـيمج لـماعي    -١": نأىـلإ بهذـت يتلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم    ١٠
  .يناسنإلا صخشلا ىف ةليصألا ةماركلا مرتحت ،ةيناسنإةلماعم مهتيرح نم نيمورحملا 
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فورـظ ىـف الإ ،نينادـملا صاخـشألا نع نومهتملا صاخشألا لصفي     ) أ( -٢  
، لماعم لحم نونوكيو ،ةيئانثتسا نوـمهتملا لصفي  ) ب(نينادم ريغ ًاصاخشأ مهنوك عم قفتت ة
  .مهاياضق ىف لصفلل ءاضقلا ىلإ ةنكمملا ةعرسلاب نولاحيو ،نيغلابلا نع ثادحألا

يـساسألا اهفده نوكي ةلماعم نينوجسملا ةلماعم نوجسلا ماظن ىعاري نأ بجي   -٣ 
نولماـعيو نيغلاـبلا نـع     ثادـحألا نوبنذملا لصفيو ،يعامتجالا مهليهأت ةداعإو مهحالصإ 

  ."ىنوناقلا مهزكرمو مهنس عم قفتت ةلماعم 
الومـش   رـثكأ يلودلا دهعلا صنف ،نيصنلا نيب قرفلا ةفرعم يف ءانع ريبك دجن الو 

،     نييطايتحالانيسوبحملا لوانتيو  ثادـحألا زاـجتحا ةـيفيك ىلإ قرطتيو ،مهتلماعم ةقيرطو
 ١٥ةداـملا  تـفتكا نيحف ،قاثيملا نم    ١٥ةداملا صن نم يوق أءاج  اضيأدهعلا صن نكلو 

دـهعلا نـم    ١٠ةداملا  تءاج، ةيناسنإةلماعم مه يلع موكحملا ةلماعم ىلإ ةوعدلابقاثيملا نم 
كـلت مرـتحت ن   أبـجوت نكلو ،مه  يلع موكحمللةي ناسنإلاةلماعملا ىلإ طقف سيل وعدت يلودلا 

   .ارثأغلب أو يوقأ ريبعت وهو" يناسنإلا صخشلا ىف ةليصألا ةماركلا"ةلماعملا 
يـتلا ةـمظنألل راـب نبا     ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نإماع لكشب لوقلا نكميو 

نأ يـف قـحلا اهيطعيو ،ةطلسلا يف نمزملا اه   ءاقب مرتحيو ،اهتيصوصخ ىعاري وهف هتبجنأ
وأ هـتونبب فارتعالا ديري دحأ الف ،طيقل نبا وهف كلذ عمو ،اهيلع صن اقوقح نوناقلاب بلست  

   .ةايحلا ىلع ىتح هدعاسي
  ثلاثلا ءزجلا

  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نم ةيبرعلا لودلا فقوم
  ماع لكشب ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا تاقافتالاةمزح نم اهفقومب ةنراقم 

، ناـسن إلا قوـقحل يبرعلا قاثيملا ىلع ةعماجلا سلجم قداص  ١٩٩٤/ ٩/ ١٥ىفو 
،   ماعلا نيمألا ليوخت سلجملا ررقو قاـثيملا ىلع قيدصتلاو عيقوتلل ةيبرعلا لودلا ةوعد ةمهم
 ةـيأ نـم   نآلا ىـتح  هيلع قيدصتلا رجي مل قاثيملانإف  انملع بسح، فثدحي مل يذلا رمألا

  .)٦(نآلا ىتحةيبرع ةلود 
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تاـيقافتالا ىـلع قيدـصتلا يف ةيبرعلا لودلا فقاوم حوارتت    كلذ نم سكعلا ىلعو 
، لكل ةفلتخملا ةيسايسلا ةيؤرلاو اهعوضوم بسح ةيلودلا ةـيبرعلا لودلا لماعت ناك ناو   اهنم

عوـنب نوهرم كلذ نا ىلع ةيلكشلا ةيحانلا نم لقألا ىلع   ةيباجيإ رثكأةيلودلا  تايقافتالاعم 
، ةيقافتالا ةـيقافتا ىـلع  يتوـبيج ادـع اعيمج ةيبرعلا لودلا تقدص نيح يفف      اهعوضومو
اـمك ،يليئارـسإلا يـبرعلا عارـصلا يعاودل ،ي     رصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا

ةرـشع ثالث ن  أدجن ،لفطلا قوقح ةيقافتا ىلع نامع ةنطلسو لاموصلا ادع اهعيمج تقدص 
ةـيندملا قوقحلاـب صاـخلا يلودـلا دـهعلا ىلع تقدص دق نيرشعو ني      تنثا لصأنم ةلود 

ةيـساقلا ةـل   ماعملا بورـض نـم هريغو بيذعتلا لاكشأ   عيمجةضهانم ةيقافتاو ،ةيسايسلاو 
ىل ع ءاضقلا ةيقافتا ىلع تقدص نم يه طقف ةلود ةرشع يتنثاو ،ةماركلاب ةطاحلاو ةنيهملاو
لذ نم مغرلا ىلعو)٧(ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج مدختـست ام امئاد ةيبرعلا لودلا  نإف  ك، 

اـمب  ةـماع تاظفحتلا كلت درتو ،تايقافتالا كلت بلغ  أىلع ظفحتلل ببسك ةيمالسإلا ةعيرشلا 
  .)٨(اهتيقادصم اهدقفي

ىـلع اهقيدـصت مدع    وأةيبرعلا لودلا قيدصتل  ةيمهأيرن ال اننإف  رمألاةقيقح يفو 
مـقر لودجلا نم الثم حضاولا نمف  ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا وأ ةيميلقإلا تاقافتالا  ،٢ 

ةطلـسلا لوادت   مرتحت الو ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اهيف عيشي يتلا ةيبرعلا لودلانأ قفرملا 
ةـمزح ىـلع لـماكلاب تقدص     رصمف ناسنإلا قوقح تاقافتا ىلع اقيدصت رثكألا لودلا يه
نـكمي ال لود يـهو   نميـلاو سنوت لثم اهلثم  ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيلودلا تادهاعملا  ،

عـم يناـثلا زكرملا يف ايبيل يتأتو   هيلع تعقو ام يقيقح لكشب مرتحت اهنإلوقلا   نادوـسلا ، 
ىـلع تقدـص يـتلا قارعلاـف ،تايقافتا عبس نم تايقافتا تس ىلع ا     تقدصو اتعقو دق امهو

تـعقو ايروـسو   ناسنإلا قوقحب ةقلعتم تايقافتا عبس لصأنم يربك ةيلود تايقافتا سمخ   ،
لودـلا كـلت يـف     ناـسن إلا قوـقح  عاضوأنراقن  نأانل نكميو ،اذكهو تايقافتا  عبرأىلع 

  .اهيلع تعقو يتلا صوصنلاب
لـماعت ال اذاـمل    :وـهو نهذـلا ىـلإ رداـبتي دق لاؤس ىلع بيجن     نأعي طتسن الو

 ؛لكـشلا ثيح نم ولو ةيلودلا  تايقافتالا هب تلماع ام لثمب يبرعلا قاثيملا ةيبرعلا تاموكحلا
اـهيطعي هـن   أنـم مغرـلا ىلع    .هيف اهيلع صوصنملا اهتامازتلا ذفنت ال مث هيلع قداصت يأ

برـعلا نا يوـس لاؤـسلا اذـه ىلع      ةباجإ دجأ نأعط تسأمل ؟ ةروانملا يف ربكا ةحاسم 
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ناو –لئاـسر   لاسرإيف نوبغري مهناو ةيلخادلا مهتروص نم  رثكأةيلودلا مهتروصب نومتهي 
، -ةفئازتناك  امدـنع هل   يعاد ال يذلا رمألا وهو قيثاوملا كلت ىلع عيقوتلاب يجراخلا ملاعلل

   .ضعبلا اهضعب عم ةيبرعلا ةمظنألا لماعتت
  

  عبارلا ءزجلا
  ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ساكعنا 

  ةيبرعلا دالبلا يف ةيروتسدلا صوصنلا ىلع
وأ ريتاـسدب  طـقف ةـيبرع ةلود ةرشع عبرأ عتمتت ةيبرع ةلود نيرشعو ني    تنثا نم

نـم رـيثكلا نأ ىـلع    )٩(ةيراـس ريتاسد اهب دجوت ال لود ين امث يقبت نيح ةيساسأ قيثاوم  ،
وأ ةـماعلا تاـيرحلاو قوـقحلل ةيفاك تانامض لمحت ال ةيبرعلا    لودلا يف ةيساسألا قئاثولا 

يـطعي امم تايرحلاو قوقحلا كلت ميظنت نيناوقلل كرتت  اهنكلو تانامضلا نم ريثكلا نمضتت  
 ناروتـسدلا نمـضتيو ،اـهتميق نـم ةيروتسدلا قوقحلا كلت غارفإ ةيناكمإ ةمكاحلا ةطلسلا    

نياـبت عم ةلثامم اصوصن   اهريغو ايبيل يف ةيبعشلا ةطلسلا سيسأت نالعإو يروسلاو يندرألا
  .اهنم لك يف ةيرحلا ةجرد

قوـقح ىـلإ ةفاـضإ تاطلـسلاو مكحلا ميظنت تايلآ ريتاسدلا بلغأ      تحت يوضنيو
يـف تاـبجاولاو قوـقحلا هذـه عضو متيو ،ةبطاق نادلبلا هذه ينطاوم تابجاوو تايرحو     

ةـيندملا قوـقحلا ناعضي نيذلل   ا سنوتو برغملا يروتسد ادع ام ،اهب ةصاخ باوبأو لوصف
ضـعب كاـنه نأ ىلع    ."ةماع ماكحأ " ناونع تحت روتسدلل يحاتتفالا لصفلا يف ةيسايسلاو 

يـف تاـبجاولاو قوـقحلا عـيمجل اردـصم ن      آرقلا نم ذختت يتلا نامعب أدبن ،تاءانثتسالا
ةـيندملا   قوقحلا ىدم فيرعت دمتعي عبطلابو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةددحم يه امك ،عمتجملا

الو  .ةيمالـسإلا ةعيرـشلا ماـكحأل صاـخلا ماظنلا ريسفت ىلع اهنامض ىوتسمو ةيسايسلاو    
راذآ يـف يساسألا نوناقلا ماربإ دعب ىتح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اريثك عضولا فلتخي  

 ناـسن إلا قوـقح ىمحت ةلودلا "نأ ىلع هنم  ٢٦مقر ةداملا صنت يذلا  ١٩٩٢ماع سرام / 
ناـمع نـم ارـيثك قرـعأ لود ريتاسد يف كلذ رركتيو     "ةيمالسإلا ةعيرشلا عم قفتي امم  ،

ن أىـلع مئادلا اهروتسد صني يتلاو رصم اهب ينعنو ةيندملا تايرحلاب قلعتي اميف ةيدوعسلاو  
  .عيرشتلل يسيئرلا ردصملا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا
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 أدـبملا ث ـيح نم وأ ماع لكشب ىتح ةايحلا يف قحلا نمضي يبرع روتسد دجوي الو 
مادختـسا يـف قحلا ديقت وأ عنمت ةيروتسد ريبادت هي   أنم امامت ةيبرعلا ريتاسدلا ولخ يحوي و

نـم ،مهريتاسد يف   ًامامت هوبنجتي نأ اوراتخا دق ريتاسدلا هذه يعضاو نأب  -مادعإلا ةبوقع  
  .هب ملسم رمأ وه مادعإلا ةبوقع مادختسا يف ةلودلا قح نأ قلطنم

ميـظنتلا طورشل   اهعضخت اهنكلو ريبعلا ةيرحل تانامض ةيبرعلا ريتاسدلا ةيبلاغ مدقت
ىـف قـحلا ةيبرعلا ريتاسدلا نمضتو   . ميظنتلا اذهل ةددحم ريياعم يأ عضو نود نوناقلا قفو

قـفأ ديدحت ىف باهسإ وأ ليصافت يأ لمشت ام اردان ةطيسب تارابعب نكلو يأرلا نع ريبعتلا  
  .ةيرحلا كلت

نوناـقلاو رـطق روتـسد ادـع تايعمجلا نيوكت ةيرح ةيبر     علا ريتاسدلا لك نمضت
تاـيعمجلا نيوـكت فيرعت فلتخيو ددصلا اذهب ماتلا تمصلا نامزتلي ذإ    ؛يدوعسلا يساسألا
ةـيرح دـيدحت ىـف     رـثكأ ليصفت ىلإ ةيبرعلا ةيروتسدلا ريبادتلا ليمتو .رخآ ىلإ روتسد نم
ن إىـتحو قـحلا اذه قاطنل داح   قييضت  ىلإ اهلمجمب ىدؤت ادويق فيضتف تايعمجلا نيوكت
صنـت   يـندرألا روتـسدلا نم   ١٦مقر ةداملا نأ لاثملا ليبس ىلع ىرنف  ،ايباجيإ صنلا ناك

اـهتياغ نوـكت نأ ىلع ةيسايسلا بازحألاو تايعمجلا فيلأت يف قحلا  نييندرألل   " نأ ىلع 
رو تـسد نمـضي لـثملابو اهروتـسد ماكحأ فلاخت ال مظن تاذو ةيملس اهلئاسوو     ةعورشم

ةـينطو سسأ ىلع ةمئاق نوكت نأ طرش ىلع تايعمجلا نيوكت ةيرح  ) ٢٦مقر ةدام (نيرحبلا 
ددـهت نأ اهن  أـش نم تاعمجت ةماقإ روتسد وأ نوناق يأ زيجي ال عبطلابو ةعورشم فادهألو 

قـحلا اذـه يرـصملا روتسدلا لفكي امنيب    . هسفن ةيامح يف قحلا عمتجم يألو دلبلا ةمالس
تاـباقنلل ةبـسنلاب اـمأ    ) ٥٥مـقر ةداملا  (عمتجملا ماظنل ةيداعم تايعم ج ءاشنإ رظحي هنكلو

، جماربلاو ططخلا ذيفنت يف ةمهاسملا ةيلو ئسم اهلمحي يرصملا روتسدلانإف  ةيلامعلاو ةينهملا
 ).٥٦مقر ةدام (اهئاضعأ نيب يكارتشالا كولسلا معدو ةيعامتجالا 

صاخـشألا لاقتعا لوانتت ريباد  ت ىلع رطق روتسد ادع ةيبرعلا ريتاسدلا لك ىوتحتو
، قوـقحلل  يلودلا دهعلا اهبلطتي يتلا ريياعملا  و فاو لكشب قفاوتت اهنم ةلق نكلو ،مهزاجتحاو

اـهنأ ىـلع ماـع لكشب ةيصخشلا ةيرحلا نع ريتاسدلا نم ددع ثدحتيو ،ةيسايسلاو ةيندملا    
رـصم  (سمت ال  ةنوصم ىهو يعيبط قح اهنأب اهنأش نم ىرخأ ريتاسد عفرت امنيب ،ةنومضم

ناـمرح ريتاـسدلا زـيجت الو    ) ١ةرقف  ٢٥مقر ةداملا ايروس (سدقم قح وأ ) ٤١مقر ةداملا 
 .نوناقلل اقفو الإ يصخشلا نامألاو ةيرحلا يف قحلا نم دحأ
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وأ ةيـساقلا ةـلماعملا وأ بيذعتلا ىلإ ةراشإ ةيأ ةيبرعلا ريتاسدلا نم ددع يف درت الو   
طـقف ةـيبرعلا ريتاـسدلا فصن يف مرحم بيذعتلا نأ حضاولا    و ،ةماركلاب ةطاحلا وأ ةنيهملا

ةءاـسإلا وأ ءاذيإلا اهنم ضعبلا يف بيذعتلا لمشي ذإ ،حوضولاو ديدحتلا نم ةتوافتم تاجردب  
فيـضت اـمنيب ايـسفن وأ ايونعم وأ اينامسج وأ ايندب بيذعتلاب فصوي وحن ىلع ةلماعملا وأ    

روتـسدلا فيـضيو   " ةماركلاب ةطاحلا ةلماعملا "رظ ح ةينيرحبلاو ةيتيوكلا ةيروتسدلا ريبادتلا
ىـلع الثم دكؤتف ةماع تارابع داريإب ريتاسدلا ضعب يفتكتو  ٢٨مقر ةدام " ةنيهم"يروسلا   ،

ةنوـصم   ناـسن إلا ةـمارك ىلع رصت وأ ةماركلا ظفحي امب نيمهتملا وأ نيزجتحملا ةلماعم 
درت يتلا ريتاسدلا ضعب يف ةجلاعملا ضيقن وهو)قارعلا( دـض ةيئازج تابوقع ةماقإ اهيف   ، 

) د١٩مـقر ةداـم   (نيرـحبلاو  )  ٣ةرقف  ٢٨مقر ةدام ايروس (بيذعتلا ةميرج نوبكتري نم 
 يـم قر نيتداملا(يرصملا روتسدلا يف دوجوملا وه بيذعتلا ةميرجل عدار ىوقأ ناك امبرلو 

ب ورـض فـلتخم تـحت عزتنا دق فارتعالا نأ تبث ول هن   أىلع ناصنت نيتللا ) ٤٢و ١٩
 .ةيغالو ةلطاب  تافارتعالا وأ لاوقألا كلت ربتعت بيذعتلابفصوي ام وأ ديدهتلا وأ هاركإلا 

يـف وـه يذلاو ،ىرخألا ةيئاضقلا تانامضلا نم هريغو ةلداع ةمكاحم يف قحلا امأ   
فـصنم رـظن لـحم مهتيـضق نا نم ن     ومهتملا دكأتي نا يه رصانع ةسمخ عامج هتقيقح
يـف اـمئاد رفاوتي ال وهف ،نوناقلا مكحب    ةأشنم ةيدايح ةلقتسم ةصتخم ةمكحم لبق نم ينلعو
ةـصوقنم اهدجن ةسمخلا رصانعلا هذه ءوض يف ةيبرعلا ريتاسدلا صحف دنعف  .ةيبرعلا ريتاسدلا

ةـيقيقحلا تانامـضلا نـم ليئـضلا ال     إةمكاحملا هجاوي يذلا درفلل رفوت الو ريبك دح ىلإ 
رودـص  ) تـيوكلاو ندرألاو قارعلاو رصمو  نيرحبلاو رئازجلا(طقف ريتاسد ةتس طرتشتو 

اذإ وأ ةيئانثتـسا لاوـحأ يف ةيرس مكاحمب حمست ريتاسدلا عيمج نأ ملعلا عم اذه انلع ماكحألا   
ماـظنلا ةيامحب قدأ لكشب ةيرسلا فادهأ ددحي ريتاسدلا ضعبو ةيرس اهلعج ةمكحملا تررق  

مقر ةدام ندرألاو ١٦٩مقر ةدام رصم (ماعلا  ةيروتـسد تانامـض دجوت    الو). ٢ – ١٠١، 
دـجنو  . ةيدايح ةلقتسم ةصتخم مكاحم مامأ لوثملا قح نيمهتملا دارفألل نمضت ةددحم ةيبرع
لـفكي ريتاسدلا مظعم  . لكك ءاضقلا لالقتسا أدبمل تانامض ءانثتسا نود ةيبرعلا ريتاسدلا يف

حـضاو  لا نم سيلو. ةماع ةبضتقم ةزجوم صوصنب نكلو ءاضقلا ىلإ ءوجللاو يضاقتلا قح
طـقف ريتاـسد ةـعبرأ كـلذ نم ىنثتسيو ،اهسفن ةطلسلا دض يئاضقلا ملظتلا لمشي كلذ نأ     

) رـصمو رـئازجلاو تاراـمإلاو نميلا   ( مهقوقحل ةطلسلا كاهتنا نم دارفألا ةيامح نمضت 
ررـضلا نـع ضيوعت ىلع لوصحلا قح ريفوتب نامضلا اذه نامعدي طقف ناروتسد كانهو   
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روتـسدلا نـم حـضوأ     ٥٧مـقر هـتدام ىف يرصملا روتسدلا   و .قوقحلا كاهتنا نم جتانلا
  .   )١٠(ليوأتلا لبقي ال لكشب كلذ ىلع صني ذإ يرئازجلا

صوـصن عم اخراص اضقانت ضقانتت ةيبرعلا ريتاسدلا بلغأ ن  إلوقلا نكمي اذكهو   
ةـيمهأ لـق   أصوصن ىتح وأ هيلع تقدص  يذلاوةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا يف 

  .اهيلإ تفتلت نأ تضفر ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف
  

  قـــحالملا
  ١لودج 

  )١١(يبرعلا نطولا يف ةيسايسلا ةكراشملا لدعم

  ةكراشملا ةبسن  ةنسلا  تاباختنالا عون  دلبلا
  %٤٥،٤٥  ١٩٩٧  ةيعيرشت  ندرألا
  %٩٠٣٠  ٢٠٠١  ينطولا قاثيملا ىلع ءاتفتسا  نيرحبلا
  %٦٠،٥٢  ١٩٩٩  ةيسائر  رئازجلا
  -  ٢٠٠٠  ةيعيرشتو ةيسائر  نادوسلا
  %٨٣،٦٠  ٢٠٠٠  ةيعيرشت  قارعلا
  %٨٠  ١٩٩٩  ةيعيرشت  تيوكلا
  %٦٣،٧٠  ١٩٩٣  ةيعيرشت  برغملا
  -  ٢٠٠١  ةيلحم  نميلا
  %٩١،٥٠  ١٩٩٩  ةيعيرشت  سنوت
  %٧٧،٨٠  ١٩٩٨  ةيعيرشت  ايروس
  %٩٠  ١٩٩٦  ةيعيرشت  نيطسلف

  %٨٥  ١٩٩٩  ةيلحم  رطق
  -  ٢٠٠٠  ةيعيرشت  نانبل
  %٢٧،٥  ٢٠٠٠  ةيعيرشت  رصم
  %٦٥،٦٠  ١٩٩٧  ةيسائر  ايناتيروم
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  ٢مقر لودج 
  )١٢(ناسنإلا قوقحب ةصاخ ةراتخم ةيلود تادهاعم ىلإ مامضنالا
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  ××  ××    ××  ××  ××  ××  ندرألا
  ××            ××  تارامإلا
  ××  ××          ××  نيرحبلا
  ××  ××  ××  ×  ××  ××  ××  رئازجلا
  ××  ××          ××  ةيدوعسلا
  ××  ×  ××    ××  ××  ××  نادوسلا
    ××      ××  ××  ××  لاموصلا
  ××      ××  ××  ××  ××  قارعلا
  ××  ××    ××  ××  ××  ××  تيوكلا
  ××  ××  ××  ××  ××  ××  ××  برغملا
  ××  ××  ××  ××  ××  ××  ××  نميلا
  ××  ××  ××  ××  ××  ××  ××  سنوت
  ××      ××        رمقلا رزج

  ××      ××        يتوبيج
  ××        ××  ××  ××  ايروس
  ××              نامع
                نيطسلف

              ××  رطق
  ××      ××  ××  ××  ××  نانبل
  ××  ××    ××  ××  ××  ××  ايبيل
  ××  ××  ××  ××  ××  ××  ××  رصم
  ××            ××  ايناتيروم
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  ٣مقر لودج
  )١٣(ميلقإلا وأ دلبلا بسح ةيراسلا ةيبرعلا ريتاسدلا

  
  تاليدعتلا خيرات  اهرودص خيرات  ةيروتسدلا ةقيثولا مسا  دلبلا
  ١٩٩٢  ١٩٥٢  ينطولا قاثيملا –روتس دلا  ندرألا
  ٢٠٠١  ١٩٧٣  ينطولا لمعلا قاثيم  نيرحبلا
  ٢٠٠١-١٩٨٩-١٩٨٨  ١٩٧٦  ينطولا لمعلا قاثيم  رئازجلا
    ١٩٩٢  يساسألا نوناقلا  ةيدوعسلا
    ١٩٩٠  روتسدلا  قارعلا
    ١٩٦٢  روتسدلا  تيوكلا
  ١٩٩٦-١٩٩٢  ١٩٧٢  روتسدلا  برغملا
    ١٩٩٦  روتسدلا  نميلا
    ١٩٩١  روتسدلا  سنوت
    ١٩٧٣  روتسدلا  ايروس
    ١٩٩٦  يساسألا نوناقلا  نامع
  ١٩٩٦  ١٩٢٦  روتسدلا  نانبل
    ١٩٧٧  ةيبعشلا ةطلسلا سيسأتب نالعإ  ايبيل
  ١٩٨٠  ١٩٧١  روتسدلا  رصم
  ١٩٩٤  ١٩٩١  روتسدلا  ايناتيروم
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  شماوــهلا
  

ةي ناـسن إلا ةيمنتلا ريرقت ردصملا –يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا ةكراشملا  ١مقر لودج  .١
 .يئامنإلا هدحتملا ممألا جمانرب – ٢٠٠٠يبرعلا ملاعلا يف 

تالوـقم ينبت ةيبرعلا تاموكحلا نم ريثك لواح تانيعستلاو تانينامثلا يتبقح لالخ   .٢
ىلإ مهب جزتو نييسايسلا اهئاطشنب شطبت يهو يتح يبرعلا ملاعلا يف ةيلوصألا تاكرحلا 

راـكفألا معدـل    تاءارجإلانم ةلسلس تاداسلا  رونأسيئرلا ذختا رصم يفف ،تالقتعملا 
لـعج نييروتـسد نيليدـعت هئارجإب تهتناو نمؤملا سيئرلا بقل هذاختاب تأدب ةيلوصألا    

يـف ةيساسأ ةدام نيدلا  "، و"عيرشتلل يسيئرلا ردصملا يه  ةيمالسإلاةعيرشلا "  اهاضتقمب
  ".ميلعتلا جهانم 

نـم تانيعـستلا فص   تنم ذنم" ةيناميالا ةلمحلا"ه امسأام "يثعبلا ماظنلا قلطا قارعلا يفو 
تاـفارخلاو ةيردقلا راكفالا ة  عاشا فدهب يقارعلا عمتجملا ةملسألجأ  نم مرصنملا نرقلا

اردق اهرابتعاب ،ةمكاحلا ةبخنلا ةيروتاتكيدل ةيقارعلا ريهامجلا ملستست يك ةينيدلا ماهو ألاو
يفف ،ءاسنلا تناك ةلمحلا هذه بارح هي لإ تهجو نم لوأو ،هتضراعم زوجت ال هللا دنع نم

مقر لمحو ةروثلا ةدايق سلجم نم رارقب ردص ديدج نوناق رارقإب ةلمحلا تأدب  ١٩٩١ماع 
ءاسنلا نم هيوذ نم نهكولس يف كشي نم لك لتق لجرلا هاضتقمب لوخ ١٩٩١ماعل  ١١١  ،

ضرـف ى  ـلع ضيرحتلاـب أدب امك ،ةيئازج ةبساحم ةيأ نود تخالاو مالاو ةجوزلا لثم  
تالماـعلا ءاسنلا عم تاعامتجا نودقعي ةلودلا عاطقل ةعباتلا رئاودلا ءاردم ناكف ،باجحلا  

يـتلا ةـلمحلا تلكشو   . نهلمع نم ندرطي الإو ،باجحلا ءادتراب نهنوبلاطي تافظوملاو
ندـم يـف قارـعلا ءاسنل ماعلا داحتالا عم قيسنتلاب مادص     ييئادف نم تاعامج اهب تماق
ةـمكاحم نودو ينلع لكشب ةارما   ١٧٠نم  رثكأسوؤر عطقب لصوملا و دادغبو ةرصبلا

ديـشت يتلا تافاتهلاو ىقيسوملاو يريتسهلا صقرلا نم وج يفو  "تارهاع"نهن  أةمهتب   ،
نا وـه فيرطلا نا ىلع ةيقارعلا ةأرملا عمق تالواحم يف ديلجلا لبج ةمق ،نيسح مادصب  

طاقن بسكل يواسأملا دهشملا اذه نم ةداف تسألا تلواح اهتاذ ةيقارعلا ةضراعملا نم ءازجا
يف ةيمالسالا ةروثلل ىلعالا سلجملا ميعز قلع تيوكلا نمف ةيقارعلا ةموكحلا باسح ىلع 

وه ةوسنلا كئل وأ سوءر عطق يف مادص هب ماق يذلا لمعلا نأب" ميكحلا رقاب دمحم قارعلا 
 "فيس لاب اهعطق سيلو توملا ىتح ةراجحلاب نهمجر رقأ مالسإلافةعدب 

 –نسح نيدلا يهب - ةعجارم نكمي" قاثيملا خبط "ةقيرط لوح تامولعملا نم ديزمل  .٣
 . ةروشنم ريغ ةقرو-يبرعلا ملاعلا يف  ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاةيامحلا 



٩٨ 
 

ىلع  ٤٤ةداملا يف صني يذلاو  يرصملا روتسدلا ىلإ ةراشإلا ددصلا اذه يف نكمي  .٤
ماـكحأل اـقفو ببـسم يئاضق رمأب الإ اهشيتفت     الو اهلوخد زوجي الف ةمرح نكاسملل"نأ 

ةداملاو "نوناقلا  هـجولا ىـلع تايعمجلا نيوكت قح نينطاوملل نأ ىلع صنت يتلا    ٥٥، 
ةداملا صنتو "نوناقلا يف نيبملا ءادـبإو حيشرتلاو باختنالا قح نطاوملل  " نأ ىلع  ٦٢، 

 "نوناقلا ماكحأل اقفو ءاتفتسالا يف يأرلا 
بـسب تمهتا دق تناك دقف ةيجذومن ةلاحك ندرألا نم لصيف ن  اجوت ةيضق ذخا نكمي .٥

تاـمولعملا ةكبش ىلع ةلاسر يف هيلإ تبسن ثيح بغارلا وبأ ىلع ءارزولا سيئر فذقو  
هـنوك تارايسلا ىلع نيمأتلا راعسا عفرب ماقو دساف هنا هللا دبع كلملا ىلإ ةهجوم ةيلودلا  

،    ًاوفع تلان مث سبحلاباهيلع مكح دقو ،نيمأتلا تاكرش يدحا يف اكراشم  اـصاخ اـيكلم
ةيسايسلا ةميرجلا نا رابتعاب ندرألا يف ةلبقملا ةيباينلا تاباختنال لحيشرتلا تدارأ امدنعو 

راـبتعاب اهبلط ضفر ،يندرألا   تاباختنالانوناقل اقفو حيشرتلا نم هيلع موكحملا عنمت ال 
 !!.ةيسايس تسيلو ةيئانج ةميرج بسلاو فذقلا ن أ

نادوـسلا تدـبأ دقو   )  ١٩٩٤/  ٩/  ١٥(  ٥٤٣٧مقر ةعماجلا سلجم ر ارقعجاري  .٦
ىـلع اـهظفحت    يجيلخلا نواعتلا سلجملود تدبأ كلذكو ،قاثيملا ىلع امهظفحت  نميلاو

  -: يلاتلا وحنلا ىلع قاثيملا 
نأ بـجي   ناـسن إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نأ ىرت: ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود  §
  .مالسإلا ىف ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ عم هيمارمو هحور ىف ىشمتي
نالـعإلا عورـشم يـف تبلا نيحل عوضوملا اذه ثحب ليجأت ىرت    : نيرحبلا ةلود §
 .برعلا لدعلا ءارزو لبق نم ناسنإلا قوقحل يبرعلا
 .هيلع قفاوت الو ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع ظفحتت نامع ةنطلس §
ىـلع ظفحتـت مالسإلا ىف    ناسنإلا قوقحل ةرهاقلانالعإ ىلع تقدص يتلا رطق ةلود  §

ةرهاقلا نالعإ حورو ةيمالسإلا ةعيرشلا هيلع تصن ام عم ضراعتت اهنأ ىرت يتلا دونبلا 
ةلود يف اهب لومعملا تاعيرشت لا عم امهضراعتل)  ٢٩، ١٤( نيتداملا مكح ىلع ظفحتت امك
 .رطق
نالعإلا  عورشم يف تبلا ن يحل  عوضوملا اذه يف رظنلا ليجأت ىرت: تيوكلا ةلود §
  .برعلا لدعلا ءارزو لبق نم ناسنإلا قوقحل يبرعلا
يـتلا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ن  إ: ةيلاتلا ةظحالملا ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تدبأ  §

يتلا ةحمسلا مالسإلا ئدابمو ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا نم هماكحأ اهيف مكحلا ماظن دمتسي 
يدوعـسلا نطاوـملل لفكتو تالاجملا ىتش يف اهنمضتو اهيمحتو    ناسنإلا قوقح ىعارت
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ةيبرعلا لودلا ةيقب لثم تقداص دقو ،قوقحلا  عيمجةكلمملا ضر أىلع نيميقملا نم هريغو 
ءاملع دوهج ةليصح ناك يذلا مالسإلا يف  ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ ىلع ةيمالسإلاو
نمـضت هـنا ىرتو هب ةمزتلم ةكلمملا   نإف  كلذلو يمالسإلاو يبرعلا نيملاعلا يف ءاربخو
 .ةلماش ةفصب هتايرحوةيساسألا  ناسنإلا قوقح
قوقحب ةصاخ ةراتخم ةيلود تادهاعم ىلإ  ةيبرعلا لودلا مامضن ا ٢مقر لودجلا عجاري .٧
مـمألا جماـنرب    – ٢٠٠٠يـبرعلا ملاعلا يف ةي  ناسنإلا ةمينتلا ريرقت :ردصملا – ناسنإلا
 . ةرهاقلا –يئامنإلا  ةدحتملا

يـضاملا فيرخلا يف ةيرصملا ةموكحلا هدحتملا ممألا يف   ناسنإلا قوقح ةنجل تعد .٨
٢٠٠٢   ، هدـيدحت وأ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا ماكحأ ىلع اهظفحت بحس ىلإ

ةعيرـشلا ماـكح   أعـم ضراـعتلا مدـعب ظفحتلا عم دهعلا ىلع تقدص دق رصم تناكو    
 .ةيمالسإلا

رـيرقت ردصملا ،ةيساس  أقيثاوم و أريتاسدب عتمتت يتلا ةيبرعلا  لودلا ٣مقر لودجلا  .٩
 .قباس عجرم ةيناسنإلا ةيمنتلا

ةدـحولا تاـسارد زكرم   -صوصنلا يف تاسارد  :ىبرعلا ركفلا يف ناسنإلا قوقح .١٠
 .١ط  ٢٠٠٢ليربا / توريب  –ةيبرعل ا

لـثم لودـج   لاب جردت مل يلاتلابو تاباختنا اهيف رجت مل ةيبرع ًالود كانه نأ ظحالي .١١
لثم ةيلات تاباختنا اهب تيرجأ لودلا ضعب نأ امك ،يتوبيجو رمقلا رزجو ايبيلو تارامإلا 
ةكراـشملا بسن ىلع لدتسي مل لود كانهو ،اهيف ةكراشملا مجح داريإ عطتسن مل برغملا  

 .لودجلا ردصم ركذ قبس دقو ،حوضوب
١٢. )×(  ،  .ةدهاعملا يف فرط ةلود )××(قدصت ملو تعقو
اـهنع رفاوـتي مـل هـنأ وأ ريتاسد اهل سيل هنأل امإ لودجلا يف جردت م     ل لود كانه .١٣

  ، يتوـبيجو ،رمقلا رزج ،لاموصلا  ،نادوسلا ،تارامإلا يهو ،ردصملا بسح تامولعم
 . رطقو ،نيطسلف
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 نساناملیثاق العربي حلقوق اإل
واحلقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

 والثقافیة
 

  * محمد حسین النجار/ جوزیف شكال 
  
  
  
  ة ــمدقم
ىـلع ةيـسايسلا ةدارإلا ناـيغط ةيبرعلا لودلا يف     ناسنإلا قوقحل ماعلا جهنملا دكؤي

وأ ةـيلخادلا ءاوـس    –ةيسايسلاو ةينوناقلا ،ةيقالخألا طوغضلا ىعستو . ناسنإلا قوقح ةريسم
بـجحو بيذـعتلا ،يفـسعتلا سبـحلا ،ةلادعلا قيقحت فعض ليدعتو حالصإ ىلإ ةيجراخلا     

 ناـسن إلا قوـقحب ةصاخلا اياضقلا هذه رهظتو . رارقلا عنص تايلمع يف ةكراشملاو ليثمتلا
ةـمئاقلا ةيـسايسلا ةطلـسلا لكايه ىلع ءاقبإلا وأ ديلختب مايقلا دنع ةلودلا رود يف حوضوب    

لكـشب ريثأـتلا ىـلإ قوقحلا هذه يف روصقلا هجو    أيدؤت نيح يفو . اهل ةحاتملا تازيمملاو
نـمأ قايـس يـف اـهريربت متي ام ةداع هنأ ذإ ةيجراخلاو ةيلخاد     لا ةلودلا ةيعرش ىلع يبلس
يـبرعلا ملاـعلا يف    ناسنإلا قوقح لامعأ لودج زيمت يتلا اياضقلا نم طيلخلا اذه نإ. ةلودلا
بـقاوعلا ميدـقت ةـلواحم يـف اهفدـه ددحتي امنإو       ،ةقرولا هذه فده وأ ثحب عضوم سيل

عاـضوألا يـف اـيلج رهظي يذلاو ةلودلل افنآ رو    كذملا ءادألا اذهل ةنحاطلا ةيمويلا تاعبتلاو

                                                 
 .نكسلا يف قحلا لجأ نم يلودلافلاحتلل يميلقإلا بتكملا  *
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ةداـع ةي  ناسنإلا تايرورضلا هذه نإ. ءاطسبلا نينطاوملا نم ىمظعلا ةيبلغألل ةئيسلا ةيشيعملا
هذـهل ميـيقت يأ نأ الإ   . ةـيفاقثو ةـيعامتجاو ةيداصتقا قوقحك قرفتم لكشب اهفينصت متي ام  

يـف امب   ناسنإلا قوقح لكل ماسقنالل ةلباقلا ريغو ةطبارتملاو ةلخادتملا ةعيبطلا دكؤي قوقحلا
نوناـقلا يـف نآلا ىـتح لـصفنم لكشب اهزييمت متي مل يتلا ةيرشبلا ةيهافرلا تابلطتم كلذ     

ىـلع   رصتقيفوس هيلع قحاللا قاثيملا يف لامآلاو يلاحلا يبرعلا قاثيملا مييقت نإ . يلودلا
ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةي   داـصتقالا قوـقحلل يلودـلا دهعلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا   

)١٩٦٦.(  
قوـقحل ةي  ميلقإةادأ دوجو ةرورض ىلإ دنتست يلاتلا ليلحتلل ةيساسألا تاضارتفالا نإ 

إلا قوقحب صاخلا يدحتلا نأل ارظنمهموبولطم رمأك  ناسنإلا اـيخيرات روـفحملاو    ناسن، 
يـقالخأ دوهجم  ىلإ يضفي يذلاو لاعفلا قيبطتلا يف ددحتي ايلود اهيلع قفتم تاحلطصم يف 

  . مئاد
تاودأ نـم ةـي   ميلقإةادأ يأ حبـصت ىـتح هنا الدج ملسنو ضرتفن اننأ يناثلا رمألا   

هـسفن  تقولا يف لمعتو ةي ميلقإةيصوصخ تاذ  ًارومأ بطاخت نأ دب الف ةلاعف ناسنإلا قوقح
. ميـلق إلا اذـه ناكس ةيهافر نيسحتب موقت فوس يتلا نوناقلا يف ةلاعفلا ريياعملا ريوطت ىلع 

دـعولا   )١(لقألا ىلع  ةمهملئاسو  ثالثلالخ نم روطتملا رايعملا اذه ىلإ لوصولا نكميو 
جراـخ لودلا ضعب لظت نأ نكمي ثيح لماش   ناسنإقوقح ماظن يف  ميلقإلا لود عمجو مضب
نيـسحت لالـخ نـم     )٢( هـقيبطت تايلآو  ناسنإلا قوقحل مئاقلا يلودلا ماظنلا قاطن وأ لاجم

صوـصنملا كـلت ن   ماديدحت  رثكأوىلعأ ةلودلل تامازتلا داجيإ وأ ءاشنإ قيرط نع ريياعملا 
تاـيولوأ وأ ةـصاخ فورظ يأ عم لماعتلا وأ ةبطاخم ىنستي ىتح يملاعلا ماظنلا يف    اهيلع
ازـيكرت   رثكأةي ميلقإمازلإو ةبقارم تايلآ قلخ لالخ نمو  )٣(ةقطنملا كلت يف ماع لكشب ةدئاس

تايلوئـسمو قوـقح حيـضوتل مكاـحم وأ     /و ناسنإلا قوقح ناجل لثم ةيلاعف رثكأمث نمو 
  .لثامم نوناق لالخ نم ةلودلا تامازتلا كلذكو نينطاوملا

مغرـلا ىلع  ناسنإلا قوقحل لاعف يبرع قاثيم داجيإ فادهأ نم رخآ فده رصحنيو  ،
  .ناسنإلا قوقحل ةصاخ ةيميلقإةديقع ريوطتو قلخ يف ،ةديدشلا هتيمهأ مدع نم 
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يـف   ناسنإلا قوقحل ماعلا جهنملا نم ًاريبك ًاءزج نأ ةقيقح ركنن نأ نكمملا ريغ نمو
يـف ءاوـس ىرـخألا قطانملا يف ةيعامتجالا تاكرحلاو يركفلا جاتنإلا هيلع رطيسي ملاعلا    

ةـيبرعلا لودـلا يف يندملا عمتجملا يف هتاذ    ناسنإلا قوقح عمتجم ىتحو بونجلا وأ لامشلا
  .ناسنإلا قوقح يف لامشلا يف مهؤارظنهجتني ام ىلإ أجليو مدختسي 

تاونـسلا يـف ةـظوحلم بساكم ققحو اريبك ادهج يبرعلا يندملا عمتجملا لذب دقل    
،   ناـسن إلا قوقح جهنمل ةظوحلم جئاتن ىري ىتح ادهج لذبي ملاعلا لازي الو ةريخألا يـبرعلا

 ناـسنإ قوقح ماظنو  ناسنإلا قوقحل مئالم يبرع قاثيم اهقلخي يتلا تايدتنملا يدؤت فوسلو
ىـلإ يدؤـت فوس اهرودب يتلاو    ناسنإلا قوقح ةعرشو جهنمل يعيبط طخ داجيإ ىلإ مئالم
ةـنراقملاب ةـظوحلم اهلعجي يذلا دحلا ىلإ يبرعلا ملاعلا يف    ناسنإلا قوقح ءادأ ىوتسم عفر
هذـه نـم اـيأ مدـخي ال      ناـسن إلا قوقحل يلاحلا يبرعلا قاثيملا نأ الإ. ىرخألا قطانملاب
ىوـس ةـلود يأ قيدـصت ىلع لوصحلا نم نكمتي مل     ١٩٩٤ماع هينبت مت  ذنمو ضارغألا
بذـجي مل امك   ناسنإلا قوقحل ةيساسألا ةيلودلا تايقافتالا يف لعفلاب وضع ةلود يهو قارعلا
ءاوـس اـهب ةصاخ بابسأل    ناسنإلا قوقحل يلودلا ماظنلا جراخ لازت ال يتلا ةيبرعلا لودلا

 .ايناتيروم وأنامع وأ لاموصلا وأ نيطسلف تناك 

ةفـص هسفن ىلع يفضي هنأكو ودبي يلاحلا يبرعلا قاثيملا  نإف  قبس ام ىلإ ةفاضإلاب
ىـندألا دـحلا نـم لـقأ ىوتسم يف      ناسنإلا قوقح ريياعم ديدحت لالخ نم هتاذ ىلع يفنلا

تـماق يـتلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةيلودلا تاودألا يف هيلع صوصنملا   
موـقت بـناوجلا ضـعب    نإـف   كـلذ نم مغرلا ىلعو . لعفلاب اهيلع قيدصتلاب ةيبرعلا لودلا

ةـغل يفو  ". تاماهسإ" اهيلإ ريشن فوس يتلاو ةقطنملا دوست ةنيعم فورظو طورش ةبطاخمب 
  .ميلقإلا ينطاومل ناسنإلا قوقح ةميق يف ةيفاص رئاسخ هذه لثمت ناسنإلا قوقح

اهيلع قفتملا ريياعملا نم ىندألا دحلل درس ةصاخلا بناوجلا كلت ةشقانم عبتي فوسو 
ىـلع اـنه لـمعن فوـسو     . يلاحلا قاثيملا نع ةبئاغلا وأ ةدوقفملاو يلودلا ىوتسملا ىلع

  .اقباس روكذملا ٢مقر فدهلا  -ةدوصقم ةغلابم نودب –ةبطاخم 
رهاـظملا وأ  / و ةـي ميلقإلا تاـيولوألا ديدحتل ينوناق ساسأ ريفوت نم نكمتن ىتح و

قوـقحل مئالم يلبقتسم ي  برع قاثيم يف رابتعالا يف اهعضو نم نكمتن يك ةكرتشملا ةماعلا
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تاـيقافتا يف ءاضعألا ةيبرعلا لودلل ءانب راوح ةعجارمب موقت فوس ةقرولا هذه  نإف  ناسنإلا
ىـلع ظاـفحلا   لـجأ   نمو. ٢٠٠٠ماع ذنم ةبقارملا تايلآ دوجو لبق ةيلودلا  ناسنإلا قوقح
يـف ةيبرعلا لودلا ءادأ ضرعن فوس ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصت  قالا قوقحلا ىلع زيكرتلا

ةـقيثولا ةلصلا تاذ ةدهاعملا يهو  . ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا لظ
ةـلود   ١٢مضتو انه ةضورعملا قوقحلا نم ةعومجمل نوناقلا يف يسيئرلا ردصملا دعت اهنأل 

  . ًاوضع ةيبرع
ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا هذه نم لك لماكت ىلع لفطلا قوق  ح ةيقافتا لمعتو

  .لافطألا ىلع صاخ لكشب قيبطتلاب ةيفاقثلاو
ماـع عيقوتلاـب اـتماق نيـتللا لاموصلاو نيطسلف ادع     (ةيبرعلا لودلا لك تماق دقو 

ةـمئاقل  ا تايقافتالل اقحال ًاصاخ ًاركذ كانه نأامك . رايعملا اذهل ليدعتلا وأ قيدصتلاب) ١٩٩٠
مازتلالاـب اهلظ يف اهسفن ةيبرعلا لودلا تمزلأ يتلاو ي  ميلقإلا ىوتسملا ىلع فارطألا ةددعتم
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب

ةيداـصتقالا قوقحلاـب ةينعملا ةنجلل ةيبرع لود    ٥هتمدق امل ةقرولا هذه ةعجارم نإ 
حـضوت يهو  . اقباس نيروكذملا ٢و ١ يمقرنيلصتملا نيفدهلا بطاخت ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو 

ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ريياعم نم ىندألا دحلاب لعفلاب مزتلت لودلا نم ًايأ  
ميدـقتل ينوناـق ساـسأك تايقافتالا ةبقارمب ةلوخملا تانايكلا اهيلإ تلصو يتلا جئاتنلا مدقتو    

اـهتبطاخم بجي يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا  و ةيداصتقالا قوقحلا اياضق لوح ةيميلقإةيصوصخ 
ةيداـصتقالا قوـقحلا تاعوضومل ةماع ةنزاومب ءزجلا اذه يهتنيو   . مئالم يبرع قاثيم يف

قوـقحل يـبرع قاـثيم ةدوـسم دادـعإ دنع رظنلا ةداعإ بلطتت يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو      
  .ناسنإلا

ادوـقفم دعي يذلاو هالعأ ر  وكذملا ٣مقر فدهلا ةقرولا هذه نم ثلاثلا مسقلا بطاخيو 
ةرثؤـمو ةلاعف تايلآ ءاشنإل تايصوتلا نم ةعومجم ليلحتلا حرتق  يو. يلاحلا قاثيملا يف امامت
فوـس تايلآلا هذه لثم نإ  . قاثيملا يف ةروكذملا ريياعملل يميلقإلا يبرعلا مازلإلاو ةبقارملل
  .قاثيملا يفةنمضتملا لودلا تامازتلاو  ناسنإلا قوقح نم الماك الاجم بطاخت
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ةـي  ميلقإلا تاـيلآلل ةـيدئاقعلا ةـبرجتلاو ةيسسؤملا جذامنلا   نإف  لاح ةيأ ىلع هنأالإ 
ةيداـصتقالا قوـقحلا يـف لـصفلاو مـكحلا حوـضوو ةـيمهأ ىدم ىلع نهربت ىرخألا        

  .ناسنإلا قوقحل يميلقإماظن قايس يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو 
يلودـلاو ىلحملا   نييوتسملا ىلع ناسنإلا قوقحل جهنم بايغ وإلوقن نأ نكمملا نمف 

وـه اـمكو ةقطنملا يف تامزألاو لكاشملا نم ديدعلل نآلا انتهجاوم يف يسيئرلا ببسلا وه   
نإـف   ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجلو ةيبرعلا لودلل ءانبلا راوحلا يف حضاو 

ةـيولوألا تاذ تاـمازتل   الا لاـمعإب تاـموكحلا مايقل ةوق   رثكأاببس قلخت ةملوعلا طوغض 
ةـلودلا ةطلـس ىـلع ظاـفحلل ةليـسوك ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ةصاخلا      

  . مدقتلا اذه ميظنتل اهتردقمو
ميلـس يبرع قاثيم داجيإ وعجشمو ومعادو ةدوسملا وعضاو موقي نأ لومأملا نم هن  إ

موـقن نـلو   . اهمامتإب نيلوخملاةمهملا بلق يف تامييقتلاو ءارآلا كلت عضوب  ناسنإلا قوقحل
ةـمداقلا   لحارملل كورتم رمأ اذهف ةدوسملل ةفلتخم ةغل حارتقاب ةقرولا هذه نم ةلحرم يأ يف

صاـخلا كرتـشملا فدـهلل ةيرورضو     ةمهمانه ةحورطملا تاعوضوملاو اياضقلا نأ الإ 
ةطلـسلا  تاذ ةـينوناقلا تايصخشلا   –لودلا نأ نامضو يبرعلا عمتجملا يف ةلادعلا روطتب 

ةـيمنتلا هذـه لثم نامضل ةيسايسلا ةدارإلاو ةردقلاو مازتلالا ريوطت ىلع لمعت    –ةيلوئسملاو 
  .ةيلبقتسملا ةرظنلا تاذ

   
  يلاحلا يبرعلا قاثيملا تاماهسإ

ىـلإ ةمسقم ةدام   ٤٣يف تءاج اهنأ دجن قاثيملا داوم ىلع ةصحفتم ةرظن ءاقلإ دنعو 
رـيرقت يـف اـهقح بوعشلل لفكت ةدحاو ةدام لوألا     مسقلا نمضت ثيح ،ةيسيئر ماسقأ ةعبرأ

رود ىـلع ةـيناثلا اـهترقف يـف دكؤتو ،ةيعيبطلا اهدراومو اهتاورث ىلع ةرطيسلاو ريصملا     
لاـمعإ نود لوحي يساسأ قئاعكو ةي  ناسنإلا ةماركلل دحتك لالتحالاو ةينويهصلاو ةيرصنعلا
  .بوعشلل ةيساسألا قوقحلا

اـهزربأ ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا ةعومجم نمضتت ة  دام ٣٨مضيف يناثلا مسقلا امأ 
صنـب الإ ةـبوقع الو ةـميرج ال أدبم رارقإ ،ةيصخشلا ةمالسلاو ،ةيرحلاو ةايحلا يف قحلا    
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،  بهتنادإ تبثت ىتح ئرب مهتملا نأ أدبمو ،ينوناق  نوناـقلا مامأ ةاواسملا ،ةلداع ةينوناق ةمكاحم
ةاـيحلا ةـمرح ةـيامح لـفك امك ،ةنيهملا وأ ةيسا     قلا ةلماعملا لاكشأ نم يأ وأ بيذعتلا عنم

نيدـلاو كـلمتلاو ةيـسنجلا قح ىلإ ةفاضإلاب ،ةماقإلا ناكم رايتخاو لقنتلا ةيرحو ةصاخلا    
   ، بارـضإلا يـف قحلاو  ،تاباقنلا ليكشت قحو ،يملسلا عمجتلاو عامتجالا ةيرحو ةديقعلاو

  .اهتفاقث نم تايلقألا نامرح رظحو ،ميلعتلا يف قحلاو ،لمعلا قحو
نـم ةـنوكم   ناسنإلا قوقح ءاربخ ةنجل ليكشتب ناقلعتت نيتدام ثلاثلا مسقلا مضيو  ،

نأ ىـلع ،يرـسلا عارتقالاب مهباختنا متي ثيحب ،ءاضعألا لودلا يحشرم نم ءاضعأ ةعبس   
هذـه رظنتو  . ةنجللا لمع لاجم يف ةيلاعلا ةءافكلاو ةربخلا يوذ نم نوحشرملا ءالؤه نوكي
ارـيرقت مدـقت نأ ىـلع ةـنجللا ىلإ ءاضعألا لودلا اهمدقت يتلا ةيرودلا ري     راقتلا يف ةنجللا
  .ةيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا ىلإ اهتاظحالمو لودلا ءارآب اعوفشم

ىلع قاثيملا ضرع يف ةعماجلل ماعلا نيمألا ضيوفت نيتدام يف عبارلا مسقلا لوانتيو 
نأ ىـلع ةداملا سفن نم ةيناثلا ةرقفلا صنتو ،مامضنالاو ق  يدصتلاو عيقوتلل فارطألا لودلا

مامـضنالا وأ قيدـصتلا ةـقيثو عادـيإ خيرات نم نيرهش دعب ذافنلا زيح لخدي قاثيملا اذه     
  .ةيبرعلا ةعماجلل ةماعلا ةنامألا ىدل ةعباسلا

نيـب ةجابيدلا يف طبر ذإ قاثيملا يف حوضوب هسفن يليئارسإلا يبرعلا عارصلا سكع  
ضـفر نيـبو ةـيحان نم اهريصم ريرقت يف بوعشلا قحو هتيرح نع يبرعلا نطولا    عافد 

،    ناسنإلا قوقحل اكاهتنا نالكشت امهرابتعاو ةينويهصلاو ةيرصنعلا يملاـعلا مالـسلل اديدهتو
قـح ىـلع ىـلوألا ةرقفلا     تصننيترقف نم ةدحاو ةدام قاثيملا نم لوألا مسقلا  ىوحكلذك 

  .ةيعيبطلا اهدراومو اهتاورث ىلع ةرطيسلاو اهريصم ريرقت يف بوعشلا
ةرطيـسلاو لالتـحالاو ةينويهـصلاو ةيرـصنعلا نأ ىلع ةيناثلا ةرقفلا تدكأ     امنيب 

ةيـساسألا قوـقحلا   نوـص  نود لوـحي يساسأ قئاعو ةي  ناسنإلا ةماركلل دحت يه ةيبنجألا
اـهيل  ع فراـعتملا ةيقوقحلا تاحلطصملا مادختسا نود تءاج ةراشإلا هذه نأ ريغ  ب،وعشلل

زـييمتلاو ةينويهـصلا نيـب طبرلل الاجم حسفي نأ قاثيملا ىلع ناكو ،يرصنعلا زييمتلا لثم    
  .مدختسملا جهنملاو تايلآلا ةنراقم لالخ نم يرصنعلا
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عم تالاصتا ترجأ يتلا ةدحتملا تايالولا بضغ ةينويهصلل ةراشإلا هذه تراثأ دقو 
ةـمئادلا ةـينوناقلا ةـنجللا يف قاثيملا    عورشم ةشقانم دنعو ،اهفذحل ةيبرعلا لودلا نم ددع 

ةغايـص ةداعإ رصم تحرتقا   ١٩٩٤رياربف  ٣ىلإ رياني  ٣٠نم ةرتفلا يف ةيبرعلا ةعماجلل 
هذـه ةعيبطل فيصوت يأ فذحو  " ةيرصنعلا لاكشأ عيمجلاضفرو "حبصتل ةجابيدلا يف ةرقفلا 

مـمألل ةـماعلا ة   ـيعمجلا ءاـغلإ عم ايشمت ةينويهصلل ةراشإلا فذح كلذ ىدؤمو ةيرصنعلا  
ةـنجللا يـف نيطسلف دفو قفاوي ملو ،ةيرصنعلاب ةينويهصلا ةاواسمب صاخلا اهرارقل ةدحتملا   
نود صنلاـب ظفتـحا اذل ىرخألا لودلا ضعب هتديأو ةينويهصلل ةراشإلا فذح ىلع ةينوناقلا   

  .ليدعت
ا ـهريثأت ثـيح نم ديدحتلاب دياهترابالا ةسايس بقاوع نأ ركنن نأ بعصلا نم   هلعلو

لالقتـسالا  لـجأ   نـم ا يقيرفأبونج بلاطم تردصت يتلا يه ي ميلقإلا مالسلاو نمألا ىلع
مـمألل ةـماعلا ةـيعمجلا تضرتعا امدنع ةيلخادلا اهنوئش يف لخدتلا نم ةيامحلاو ةدايسلاو    

. نيرـشعلا نرـقلا نم تاينيسمخلا لئاوأ يف ا  يقيرفأبونجل ةيلحملا تاسرامملا ىلع ةدحتملا 
دـياهترابالا ةـسايس ديدهت نأ   ) VIII( ٦١٥مقر اهرارق لالخ نم ةماعلا ةي عمجلا تررق دقو
لودـج ىلع حضاو لكشب اهعضيو يلودلا نوناقلاب قلعتت ةل  أسم اهلعجي يميلقإلا ملسلاو نمألل
يـتلا ةقباسلا ةيلودلا ريياعملا ىلإ قاثيملا   نمريخألا لبق ءزجلا ريشي و .ةدحتملا ممألا لامعأ
يملاـعلا نالـعإلا ،ةدـحتملا ممألا قاثيم    (  ناسنإلا قوقح نوناق لمشتو قاثيملا اهلع دكؤي
مالـسإلا يـف    ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا نالعإ ىلإ ةفاضإلاب) نييلودلا نيدهعلاو ناسنإلا قوقحل

كلذـب موـقي قاـثيملا    نإف  ةيصوصخلا نم اعون ةرهاقلا نالعإىلإ ةراشإلا لثمت نيح يفو 
  .يباجيإلا نوناقلا جراخ سسأ نمةدمتسم ةيقافتا ىلإ ةراشإلاب 

يـف ركذـي مـل يذلا قحلا وهو ةيكلملا قح يبرعلا قاثيملا نم     ٢مقر ةداملا ددحتو 
متـي نـلو ةـصاخ ةيكلم كالتما يف     ًانوصم ًاقح نطاوم لكل نأ ةداملا حضوتو يلودلا دهعلا

  .ينوناق ريغ وأ يفسعت لكشب هتاكلتمم لك وأ ضعب نم فرظ يأ تحت نطاوم يأ نامرح
ماـق ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا ينبتو ةدوسم باقعأ يفو  

يـف قحلا درف لكل نأ  "  :ةيكلملا لاكشأ عيمج مضيل ةيكلملا يف قحلا عيسوتب يلودلا عمتجملا
   ."هتاكلتمم نم ايفسعت درف يأ نامرح متي نل " و ريغلا عم وأ ةصاخ ةيكلم كالتما
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اـهل ةـصاخ ةـيعامتجا ةئف مهرابتعاب نسلا رابك    ) ب( ٣٨ةداملا ي ف قاثيملا زيميو 
ظاـفحلا متـي نأ بجيو ماع لكشب ةرسألاو ءاسنلاو لافطألا لثم ةياعرلاو ةيامحلا يف قحلا   

ريراـقتو تالاـحلاو اياضقلا حضوت فوسو   . يلبقتسملا قاثيملا يف يباجيإلا زييمتلا اذه ىلع
ةيداـصتقالا قوـقحلاو ةـيامحلا تاذ ةيعامتجالا ةئفل    ا هذه نيب ةلصلا نسلا رابك لوح لودلا

ةـظحالم عم  ) زييمتلا مدعو يحصلا ،يعامتجالا نيمأتلا لثم(ةلخادتملا ةيفاقثلاو ةيعامتجال او
  .ةيميلقإلا فورظلاو ةيصوصخلا

الإ ،فارـغلتلا هبـشي اميف ،ارصتخم ميلعتلا يف قحلل يبرعلا قاثيملا نامض ءاج دقو   
ءاـضقلل فارطألا لودلل ددحم مازلإ ىلع   ٣٤ةداملا تصن دقف هراصت خا نم مغرلا ىلع هنأ

نأ روـصتملا نمو ،ةيولوألاو ةي  ميلقإلا ةيصوصخلا نم ًاعون ماهسإلا اذه سكعيو ةيمألا ىلع
. دـيازتم لكشب هلامعإ متي فوس ميلعتلا يف قحلا رصانع نم  ًارصنع ةباتكلاو ةءارقلا رابتعا

يـف ةـيجولويديألا عضو لالخ نم ينوناقلا صنلل ةي   ميلقإ ةيصاخ ءافضإب ٣٥ةداملا مهاستو 
اـهمعدو اهرـشنب قـلعتي اميف لكاشملل ةببسم ةداملا هذه دعتو تايلوئسملاو قوقحلا يوتسم    
ثـيح ؛عـقاولا يف ٍناعم ةدع نم كلذ هلمحي امل ارظن رخفلل ردصمك ةيبرعلا ةيموقلل يدرفلا   

لـماك لـمحت تاذ نـكت مـل     دوصقملا وه اذه ناك اذإ ،ةيبرعلا ةيموقلا ةرهاظو ةكرح نأ  ،
ةـقفاوتم ربتعت نأ نكمي ةيموق يأ كانه سيل هنإف مث نمو ،نييلصألا ناكسلاو تايلق  ألا قوقحل
هاـجتا يـف الإ ةيـصوصخلا ءافضإ يف لاكشألا نم لكش يأب مهاست الو     ناسنإلا قوقح عم
لاـحلا وـه امك ةيفاقثلاو   ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا جهنم زيكرت ن إ. نيرخآلا داعبتسا

بـنجتو نينطاوـملا ىلع ةمئاقلا ةيواستملا قوقحلا نامض وه ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا عم   
 ، نـم ساسأ ىلع قوقحلا حنم عيجشت  ومارتحا هناش نم يذلا رمألا ،ةلودلل ةيقرعلا تافيرعتلا

  .ءاقتنالا وأ زييمتلا مدع
  قاثيملا صقاون

  ةددحم قوقحو ةماع تاقيبطت
عـم لـقألا ىلع ىشامتت نأ بجي قاثيملا لظ يف اهصاقتنا نكمي ال يتلا قوقح   لا نإ

ررـحتلا   يـف  قحلا لمشتو ةيلودلا تايقافتالاو دوهعلا يف ةدوجوملا ريياعملا نم ىندألا دحلا
ةـيرح ،ةـلثامملا تاـسرامملاو ةيدوبعلا نم ررحتلا ،دقعلا ةدم لامكإ مدع ببسب سبحلا نم    
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نـم   ١٨و ٤ نيتداـملا يف هفيرعت مت ام وهو زييمتلا نم ررحتلاو  ةديقعلاو ريمضلاو ريبعتلا
 ٤ةداـملا نأ الإ ةيبرع ةلود   ١٢هيلع تقدص يذلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا 

رـيغ ًاـقوقح ربتعت يتلاو ايلود اهب فرتعملا قوقحلا كلت دعبتست يلاحلا يبرعلا قاثيملا نم   
  .صاقتنالل ةلباق

وأ ةديقم ةغلب تامازتلالا قيبطتل ي ميلقإلا ىدملاب ةصاخلاو ٩ةداملا ةغايص  تمت دقو
ةرطيـسلا تالاـجم يف ةلودلا ةيلوئسم ىوتسمل رابتعا يأ فذح لالخ نم ام دح ىلإ ةددحم   

وأ لالتـحالا تـحت ةعقاولا قطانم   لاىلإ اضيأ مازتلالا اذه دتميو اهل يئاضقلا مكحلاو ةلاعفلا 
يـقالي فوـس لـيخد وأ يجراخ رايعم يأ ن    إثيح ةياصول ا قطانم وأ ىرخأ ةلود ةرادإ

  .طيسبلا يلودلا ريسفتلا اذه ظحالي نأ يبرع قاثيم يأ ىلع بجي اذلو امات اضفر
مادختـساو بناج نم ضومغلاو ديدشلا ميمعتلاب ماع لكشب قاثيملا ةغايص تمستا امك  

نـمألا  "و" ةـماعلا  ةحـصلا "و "ماـعلا ماظنلا "لثم ةددحم ريغو ةحضاو ريغ تاريبعتو ظافلأ 
ذـيفنت نـم لـصنتلاب لودـلل حمـست نأ اهنأـش نم تاريبعتلا هذهو       "  نيينطولا داصتقالاو

بارـضإلا قـح رـظحت يهف ،ماعلا نمألا ىلع ظافحلا ىوعدب ةيلحملاو ةيلودلا تامازتلالا    
 .ىوعدلاسفنب يملسلا رهاظتلا قح اضيأ رظحتو ،ماعلا نمألا ىلع ظافحلا ىوعدب 

 ناـسن إلا قوـقح نـم يأ دـييقت زاوج مدع ىلع ةثلاثلا ةداملا صن    نم مغرلا ىلعو
تاـيقافتالا وأ نوناقلا ىلإ ادانتسا قاثيملا يف فرط ةلود ةيأ يف ةمئاقلا وأ ةررقملا ةيساسألا  
يـتلاو هـيف ةدراولا ةيساسألا تايرحلا نم للحتلا زاوج اهسفن ةداملا ترظح امك ،فرعلا وأ   

صنـي مل قاثيملا نأ الإ ،لقأ ةجردب تايرحلا كلتو لماعتت    ىرخأ ةلود ونطاوم اهنم ديفتسي
فارـطألا لودـلا ذاـختا نـم ةي     ميلقإلاو ةيلودلا دوهعلاو قيثاوملا هيلع تحلطصا ام ىلع

وـحن ىـلع قاثيملا اذه تاررقم ذيفنت مامأ الئاح فقت يتلا اهتاعيرشت رييغتل ةمزاللا ريبادتلا   
نـم ىلوألا ةداملا كلذكو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلود  لا دهعلا نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج ام
مازـتلالا نم ىلعأ قاثيملاب مازتلالا   لعجيام وهو . بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا

اـهتامازتلاو مءالتـي امب اهتاعيرشت ليدعت فرطلا ةلودلا ىلع حبصي مث نمو يلحملا نوناقلاب   
  .قاثيملا اذه هاجت
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عـضاوملا نم ريثك يف ةيساسألا ةيعجرملا يلحملا نوناقلا نم اضيأ قا  ثيملا لعج امك
دوـيق ضرـف ىلوألا اهترقف يف تزاجأ ثيح    ؛قاثيملا نم ةعبارلا ةداملا هب تءاج ام اهمهأ

يـتلا رومألا يف يلحملا نوناقلا صن لالخ نم قاثيملا يف ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلا ىلع  
يـهو  "  ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ نيينطولا داصتقالاو نمألا"ةيامحل ةيرورض ربتعت  

  .مازتلالا اذه نم لصنتلل اهمادختسا لهسي ةضافضف تارابع اهلك
تاـقوأ يـف قاـثيملاب مازتلالا نم للحتلا اهسفن ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا تزاجأ امك    

تاـبلطتم ةـقدب   هي ـضتقت يذلا يرورضلا ىدملا ىلإ ،ةمألا ةايح ددهت يتلا ةماعلا ئراوطلا 
يـف اهنأ الإ اهباشم اصن   ىوح ةيميلقإلاو ةيلودلا دوهعلاو قيثاوملا نم ددع ناك اذإف ،عضولا

لودـلا تاـمازتلا ةبقارم اهل لوخملا ةنجللا راطخإب ةلودلا مزلي اصن لمحت ناك هسفن تقولا   
دـعو  م ءاـطعإ عـم ئراوطلا ةلاح ضرفت اهتلعج يتلا تارربملاو بابسألاب قيثاوملا دونبب  

ةـصرفلا ءاـطعإ يـف نمكت صنلا اذه ةروطخ نإ ،هذه ئراوطلا ةلاح ءاهنإل ددحم ينمز    
ئراوـطلا ةـلاحب عرذـتت نأ اماع     ٢٤ذنم ئراوط ةلاح تحت شيعت يتلاو رصم لثم ةلودل 

  .قاثيملا اذه تاررقم ذيفنتب اهتامازتلا نم لصنتلل
ساـسملا رـظحي يتلا ت   ايرحلاو قوقحلا نم ةمئاقل) ج(ةرقفلا ةلافك نم مغرلا ىلع  

ةـماركلاب ةـطاحلا وأ ةـنيهملا ةلماعملاو بيذعتلا رظح يهو ئراوطلا تاقوأ يف ىتح اهب    
ةـمكاحملا راركت زاوج مدعو ةلداعلا ةمكاحملاو ،يسايسلا ءوجللاو ،نطولل ةدوعلا ،ةي  ناسنإلا

،هتاذ لعفلا نع  قوـقحلا نـم ةـعومجم لـفغأ قاـثيملا      نإف  تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو
يـف قـحلا لـثم     ناسنإلا قوقحل ةيعيرشت ةموظنم يأل ةيساسألا ةينبلا لثمت يتلا تايرحلاو
  .دقتعملاو نيدلاو نادجولاو ركفلا ةيرحو قرلا رظحو ،ةيعامجلا ةدابإلا رظحو ،ةايحلا

قوـقحلا نـم ددع ةسرامم ميظنت قاثيملا كرت دقف لماشلا صنلا اذه ىلإ ةفاضإلابو   
ةيرـسو ةرـسألا تايـصوصخ لمشت يتلاو ةصاخلا ةايحلا ةمرح ا    هنم ،يلخادلا نوناقلا ىلإ

يذـلاو بعـشلا دارفأل ةيسايسلا ةكراشملا ،ةصاخلا لاصتالا لئاسو نم اهريغو تالسارملا   
ةـيرح ،ةيسنجلا طاقسإ ،ةماقإلا رقم رايتخاو لاقتنالا ةيرح ،تاطلسلا ردصم قاثيملا هربتعي  

،  ئارآ نع ريبعتلاو ،ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف ةفلتخم تانايد نم دارفألا قرـطلا ىتشب  مه
  .بارضإلا يف قحلاو تاباقنلا ليكشت قح ،يملسلا عمجتلاو عامتجالا ةيرح



١١٠ 
 

دـهعلا هـلفك يذـلاو ،تاـيعمجلا نيوكت قح ىلإ ةراشإ يأ قاثيملا نمضتي مل كلذك     
قوـقحل   يـقيرف ألا قاـثيملا هـلفك امك ،نيرشعلا هتدام يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا  

ةـلافك ىـلع طقف قاثيملا رصتقاو ،ةرشاعلا ةداملا نم   ) ب أ،(نيترقفلا يف بوعشلاو  ناسنإلا
اـهيلع صـن يـتلاو رـيبعتلا ةيرح ةلافك قاثيملا لفغأ امك     . يملسلا عمجتلاو عامتجالا قح
ةعـساتلا ةداـملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلاو    ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا

  .ةرشع
نيذـلا صاخـشألا ةيامح لوح ئدابملا نم ةعومجم قاثيملا لومش نم مغرلا ىلعو   

 ، قوـقحلا نـم    ًاددـع لـفكت مـل    اهنإفنجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل نوضرعتي
ءانجـسلل اـهريفوت ىلع ةيقوقحلا هتموظنم لالخ نم يلودلا عمتجملا حلطصا يتلاو ةيساسألا   

،   رسأ راطخإ لثم نيزجتحملا وأ مهيماـحمو مهيوذـب لاصتالاب مهل حامسلاو ،مهلاقتعا روف مه
نـع هيلع لوصحلا مت ليلد يأ مادختسا رظحو ،ةلقتسم ةهج نم ةيحصلا ةياعرلا ةلافك كلذك  
ةـهجوملا ةـمهتلابو هـقوقح عيمجب هيلع ضبقي صخش يأ مالعإ ةرورضو ،بيذعتلا قيرط    

ةـلادعلا ةحلـصم تـناك اـملك هتاقفن      لمحتي نأ نود ماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قحو ،هيلإ
  .كلذ يضتقت

صاـخلا عـضولا نسلا راغص وأ ثادحألا باقعب ةصاخلا    ١٢مقر ةداملا ىدعتت ال و
ثـيح لـفطلا قوقح ةيقافتا يف وضعلا ريغ ةديحولا ةمدقتملا ةلودلا يهو ةدحتملا تايالولاب   

اوناـك نيذلا دارفألا ةبقاعم   ايمسر عنمت اهنكلو ةرشع ةنماثلا نود لافطألل باقعلا ةداملا عنمت
  .ةلودلا دض يموجه لمع يأ باكترا تقو نسلا هذه يف

قوـقحلا ضعبـل ركذ يأ نم ولخت يبرعلا قاثيملل ةيلاحلا ةخسنلا   نإف  كلذل ةفاضإلاب
ممألاـب ةصاخلا تايقافتالاو دوهعلاو   ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف لعفلاب ةمئاقلا ةنيعملا
  . ةيلودلا لمعلا ةمظنمو ةدحتملا

قـحلا كلذ يف امب مئالم ةشيعم ىوتسم يف قحلا ركذي ال قاثيملا  نإف  صاخ لكشبو
ءاذـغلا يـف قحلاو ةينهذلا ةيندبلا ةحصلا نم نكمم ىوتسم يلعا يف قحلاو مئالم نكس يف   

مغرلاـب ةددـحم ريغ لودلاب ةصاخلا ريياعملا نأ امك ازاجيإ    رثكأاهب فرتعملا قوقحلا دعتو 
  .ناسنإلا قوقح تايقافتالىلوألا لايجألا ذنم ةعيرشلا وأ هقفلاو تقولا  سورد نم
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باـختنا تاءارـجإ ءاشنإ لالخ نم قفرب هؤافخإ مت دق ةبقارملل ةيلآ ىلإ راقتفالا نإ   
دـب ال مازـلإ هنأكو مامتها يأ ءادبإ نود مت يذلا رمألا وهو    ناسنإلا قوقح ءاربخ نم ةنجل
دـعاوق مسرب ةلكوم اهنأ نيح يف ةددحم ماهم يأ البو ملاعمل  ا ةحضاو ريغ ةنجللا لظتو. هنم
متـي ىرـخألا ةـي    ميلقإلا مازلإلاو ةبقارملا تايلآ نإ. لمعلا قرط ديدحتو اهب ةصاخلا ءادألا

ةـلثمألا هذـه نأ الإ اهب ةصاخلا تاءارجإلا ميقت ىتح اهل ةسسؤملا تايقافتالا يف اهمادختسا   
مـت يـتلا ةـيلهألاو ةءافكلا     هجوأنودبو تايقافتالا ىل ع ةمئاقلا فئاظولا نم ةعومجم مدقت
نوـكي فوس ةيلبقتسملا ةنجلل ينوناقلا لقثلا وأ نزولا  نإف  مث نمو ؛هسفن قاثيملا يف اهزيزعت

 ةيمدقتلا ةيؤرلاو قمعلا ىلإ رقتفت اهلعجي ةقيثولا نم نكمتملا ماهبإلا اذهو . دحتو لدج عضوم
  .يلمعلا ريثأتلاو

  
  ناسنإلا قوقح ءاربخ ةنجل: قيبطتلا ةيلآ

ءارـبخ ةنجل ليكشت يه  هدونب قيبطتب لودلا مازتلا ةبقارمل قاثيملا يف ةديحولا ةيلآلا  ،
لودـلا يحـشرم نم يرسلا عارتقالاب مهرايتخا متي ءاضعأ ةعبس نم نوكتت    ناسنإلا قوقح
لـمع لا  جم يف ةيلاعلا ةءافكلاو ةربخلا يوذ نم اونوكي نأ نيحشرملا يف طرتشيو ،ءاضعألا
  .ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ءاربخلا لمعي نأ ىلع ،ةنجللا

،    دقف قاـثيملا يـف ءاضعألا لودلا نم ةمدقملا ريراقتلا يف رظنلا ىلع اهرود رصتقا
ةـمئادلا ةـنجللا ىـلإ اهتاظحالمو لودلا ءارآب اعوفشم اريرقت عفرتو ايلوأ اريرقت مدقت يتلاو    

ريراـقت مث ،قاثيملا ذافن خيرات نم ةنس دعب   ًايلوأ ًاريرقت ،ةيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا قوقحل
  .ةنجللا تاراسفتسا نع لودلا تاباجإ نمضتت ريراقت اريخأو ،تاونس ثالث لك ةيرود

ةـقثبنملا كلت ءاوس ناجللا نم اهتاليثم نم اريثك لقأ ةجردب تاصاصتخالا هذه يتأتو  
ةـي  ميلقإتاـيقافتا نـع ةقثبنملا كلت وأ ،ةدحتم   لا ممألا نع ةرداص ةيلود دوهعو تايقافتا نع
ذإ ناـسن إلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا وأ ةيكيرمألا وأ ةيقيرفألا ةنجللا لثم ناسنإلا قوقحل  ،
  :لوح روحمتت ناجللا هذهل ةماعلا تامازتلالا نأ
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ةـينعملا ةـنجللا تددـح دقو ءاضعألا لودلا لالخ نم ةمدقملا ريراقتلا ةسارد     -١
هذـه نومـضمو فدـه لوألا ماـعلا اهقيلعت يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقال     ا قوقحلاب
  :يلاتلاك  ريراقتلا

هـميدقت بجاولا يلوألا ريرقتلا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأب مستي يذلا ،لوألا فدهلا   •
نيمأـت هماوق ،ةينعملا فرطلا ةلودلا ىلإ ةبسنلاب دهعلا ذافن ءدب نم نيتنس نوضغ يف  

 ةـيرادإلا تاءارـجإلاو دـعاوقلاو ينطوـلا عيرشتلل لماش ضارع    تساب عالطضالا
نـكميو  . ناـكمإلا ردـقب دهعلل لماكلا لاثتمالا نيمأت ىلإ ايعس ةينطولا تاسرامملاو  

تارازوـلا نـم لـك عـم نواعتلاب ،لاثملا ليبس ىلع ،اذهك ضارعتساب عالطضالا     
يـف اهذـيفنتو تاسا   يسلا ريرقت نع ةلوئسملا تاطلسلا نم اهريغ وأ ةينعملا ةينطولا
 .دهعلا اهلمشي يتلا نيدايملا فلتخم

لـصتي اميف ةيلعفلا ةلاحلا دصرب فرطلا ةلودلا مايق نيمأت يف لثمتي يناثلا فدهلاو   •
دارـفألا   عـيمج عتمت ىدمل ةكردم نوكت اذبو مظتنم ساسأ ىلع قوقحلا نم قح لكب 

. اـهب مهعتـمت مدـع و   أ قوقحلا عيمجب اهتيالوب نيلومشملا وأ اهميلقإيف نيدوجوملا 
فدـهلا اذـه غوـلب نكمي ال هنأ نآلا ىتح ةنجللا اهتبستكا يتلا ةربخلا نم حضتيو    
ىلوـي نأ اـضيأ رـمألا يضتقي لب ،طقف ةيلك ةينطو تاريدقت وأ تاءاصحإ دادعإب    
يألو عـتمتلا نـم ردـقلا سفنـب ظـحت مل يتلا قطانملا وأ ميلاقألل ًاصاخ ًامامتها      

هجوب ةمورحم وأ رطاخملل ةضرعم اهنأ ودبي ةددحم ةي عرف تاعومجم وأ تاعومجم
 .صاخ

•  ، ةـميقلا  نإـف   ةدئاـسلا ةلاحلل لصفملا ضارعتسالا دصرلا ةيلمع نم دصقي امنيبو
حوـضوب ن     يـبت تاسايس ةغايصل ساسألا ريفوت يف نمكت ضارعتسالا اذهل ةيسيئرلا

علا ماكحأ سكعت تايولوأ عضو كلذ يف امب ،ةقيقد فادهأ وحن ه  ، . دـه جوتو  كلذـلو
ةـيلمع نأ تابثإ نم ةموكحلا نيكمت هماوق ريراقتلا ميدقت ةيلمع نم ثلاثلا فدهلا  نإف 

 .ًالعف تمت دق هذه ةيئدبملا ةسايسلا ريرقت

تاـسايسلل ماـعلا صـحفلا ليهـست وـه ريراقتلا ميدقت ةيلمع نم رخآلا فدهلاو       •
كارتـشا ىلع عيجشتلاو   ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ةقلعتملا ةيموكحلا
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تاذ تاـسايسلا غوص يف عمتجملل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تاعاطقلا   رئاس
 .اهضارعتساو اهذيفنتو عوضوملاب ةلصلا

ىدـمل لاعفلا مييقتلا نم ،ةنجللا نع الضف ،اهسفن فرطلا ةلودلا نكمي ساسأ ريفوت   •
نوـكي دق ،ضرغلا اذهلو  . دهعلا يف ةدراولا تامازتلالاب ءافولا بوص زرحملا مدقتلا

لاـجم يف اهئادأ مييقت اهتطساوب نكمي فادهأ وأ ةنيعم ةيسايق ملاعم ديدحت لودلل اديفم  
 .نيعم

نـم   ٤٥ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف دراولا وحنلا ىلع قاثيملا ماكحأ ريسفت ةمهم  -٢
يـلع ءاـنب قاثيملا ا   ذه يف ةدراولا ماكحألا عيمجريسفت  ىلع صن يذلاو  يقيرفألا قاثيملا

ةـمظنم اـهب فرتعت ةمظنم وأ ة   يقيرفألا ةدحولا ةمظنم تاسسؤم ىدحإ وأ فرط ةلود بلط
ءاـقلت نـم قاـثيملا ريسفت ةمهمب موقت نأ ة    يقيرفألا ةنجلل زوجي ال مث نمو ،ةيقيرفألا ةدحولا
ىدـحإ   همدقت بلط ىلع ءانب وأ ،قاثيملا اذه يف فرط ةلود همدقت بلط ىلع ءانب لب ،اهسفن
قـلعت اذإ هذـه ريسفتلا ةمهمب موقت نأ ةنجللا هذهل زوجيو ،ة   يقيرفألا ةدحولا ةمظنم تاسسؤم
 .)٤(ناسنإلا قوقح عيجشتب رمألا

 ٍلـك صتـخت ثيح ءاضعألا لودلا نم يواكشلا يقلت وأ تاعزانملا ضف ةمهم   -٣
صـحفو يـقل   تب ناـسن إلا قوـقحل ةيبوروألا ةمكحملاو ،ة يقيرفألاو ةيكيرمألا نيتنجللا نم

ضـعب طرتـشتو ،فرـط ىرـخأ ةلود دض ةيقافتالا يف فرط ةلود نم ةمدقملا ىواكشلا     
لخدـتت الو صاخ لكشب ةداملا هذه ىلع لودلا ةقفاوم   -ةيكيرمألا ةيقافتالا الثم  -تايقافتالا 

  .ةداملا هذه ىلع نيتقدصم ناتلودلا تناك اذإ الإ ىواكشلا صحفب ةنجللا
ةـي  ميلقإلا تاـيقافتالا نـع ةـقثبنملا ناجللا كلت ةصاخ   ةفلتخملا ناجللا تضاخ  -٤

ىواكـش صحفو يقلتل ناجللا ةيلباقو ةيلهأ لوح عساو شاقنو روطت لحارم   ناسنإلا قوقحل
لـب يداـيرلا رودلا اذهل ةياهنلا يف ترصتنا دقو ،ةيموكح ريغ تامظنم وأ دارفأ نم ةمدقم   

 ناـسن إلا قوـقحل ةيبوروألا ةنجللا ءاغل إ يف ةيسيئرلاو ةيرهوجلا بابسألا مهأ نم ًادحاو نأ
ماـهم نم اهل لوؤي امو ةنجللا دوجو وه   ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةمكحملا دوجوب ءافتكالاو

لـطعي اذـه   نإـف   ةنجللا لالخ نم الإ ةمكحملا ىلإمدقت نأ نكمي ال ةيضق يا ناو ةيقيفوت 
 ةـمظنألا تعـضو دـقو   ، ناـسن إلاقوقحل يبوروألا ماظنلا يف يضاقتلا تاءارجإ ئطبيو 
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يواعدـلا   وأيواكشلا لوبقل ةيعوضوملاو ةيلكشلا طورشلا نم ًاددع  ناسنإلا قوقحل ةفلتخملا
 دفنتـسا دـق ملظتـملا نوكي نأ طورشلا هذه سأر ىلع يتأيو ،هتموكح ةهجاوم يف درف نم   

  .هدلب لخاد يضاقتلا تاجرد عيمج
بـلاطم نـع ارـيبعت     رـثك أاهنوكل ارظن ةصاخ ةيمهأ  ةيميلقإلاناجللا بستكت  -٥

ةـيبرعلا ةـقطنملا   نإـف   مث نمو ،اهب دجوت يتلا ةيفارغجلا ةقطنملا تايصوصخو تاجايتحاو
ضراـعتلا لـب ،تاعمتجملا لخاد    ناسنإلا قوقح ةفاقث فعض يف ةيقيرفألا ةراقلا عم هباشتت
عـضت   نأ ىـلإ ىدأ ام وهو ،ةينيدلاو ةيبعشلا تافاقثلا نيبو  ناسنإلا قوقح ةفاقث نيب يلكشلا
هـيلع صـن ام وهو ،ةيفيقثت ةمهم اهتايولوأو اهماهم نيب نم    ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا
 ناـسن إلا قوـقحب ضوهنلا " ٤٥ةداملا نم ) ١–أ (ةرقفلا يف  ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا

يـف ة  يقيرفألا لكاشملا لوح ثوحبلاو تاساردلا ءارجإو قئاثولا عيمجت ةصاخبو ،بوعشلاو
رـشنو تارمتؤـملاو ةيـساردلا تاـقلحلاو تاودنلا ميظنتو بوعشلاو      ناسنإلا قوقح لاجم

يـلإ تا  يـصوتلا عـفرو ةروـشملا ميدقتو بوعشلاو ةينطولا تاسسؤملا عيجشتو تامولعملا   
ىـلع بـجي يتلا ةيسيئرلا ماهملا نم دعت ةمهملا هذه نأ دقتع   أو." ةرورضلا دنع تاموكحلا
  .اهب مايقلا ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا

  
  ةيموكحلا ريغ تامظنملا كارشإ 

  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةنجللا تاءارجإ يف
ارظنو ،بوعشلا نع اريبعت  رثكأاهرابتعاب ةيموكحلا ريغ تامظنملا دوجو يمانت عم 

نـم هذختت امو ةلودلا رود ءادأ مييقت لوح ةيرود ريراقت   ناسنإلا قوقحل ةفلتخملا ناجللا يقلتل
تاـيقافتالا هذـه ىـلع اهقيدـصت ةجيتن ةي     ميلقإلاو ةيلودلا اهتامازتلاب ءافولا ليبس يف ريبادت
نـم دـيدعلا   نإف  ةيموكحلا ريغ تامظنملل لاعفلا رودلل ارظنو ،ةيميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملاو

ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملل ناجللا هذه حمست لب ،تامظنملل اريبك ًارود يطع    يناجللا هذه 
اـم وـهو اهتادهعتل فرط ةلود كاهتنا تالاح لوح اهيف قيقحتلاب ةنجللا موق   ت ىواكش ميدقتب
ةداملا نم ـج دنبلاو ٤٤ةداملا يف  ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا هيلع تصن نـم   ٤٥، 
إلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا كلذكويقيرفألا قاثيملا   .ناسن، 
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ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلاـب    ةينعملا ةنجللا ىلا انرظن اذإ لاثملا ليبس ىلعو 
يف ةلماعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا عيمج عم نواعتلا ىلع ةريبك ةيمهأ قّلعت اهدجن ةيفاقثلاو 

يـتلا كلت ،ةيلودلاو ةينطولاو اهنم ةيلحملا   -ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لاجم 
كلذـب عـتمتت ال يـتلا كـلتو ي     عامتجالاو يداصتقالا سلجملا ىدل يراشتسا زكرمب عتمتت
،   . اهتطشنأ يف تامظنملا هذه كارتشا رارمتساب ةنجللا عجشتو. زكرملا ةـنجللا تدـمتعا دقو

رـيغ تاـمظنملا كارتـشا    "ناوـنعب ةقيثو   ١٩٩٣ويام /رايأ ١٢خيراتب ،ةنماثلا اهترود يف 
" ةــيفاقثلاو ةــيعامتجالاو ةيداــصتقالا قوــقحلا ةــنجل ةطــشنأ يــف ةــيموكحلا     

(E/C.12/1993/WP.14)   ردـق ربكأب اهتطشنأ يف تامظنملا هذه كارتشا نامض ةيغب كلذو
  .نكمم قاطن عسوأ ىلعو ةيلاعفلا نم

ةكراـشملا ةـيموكحلا رـيغ تامظنملل نكمي يتلا ةنجلل ةيسيئرلا ةطشنألا يلي اميفو    
  :اهيف

ًاينمز ةبترم ماهم ةدع ةلحرملا هذه نمضتتو ؛فارطألا لودلا ريراقت يف رظنلا  .١
  :يه

لاـجم يف ةلماعلا ةينطولا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ع  : ذافنلا زيح دهعلا لوخد •  جشت
كـلذو ،ةنجللا ةنامأ عم تالاصتا ةماقإ ىلع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو   ةيداصتقالا قوقحلا

يـف لاصتالاب صاخلا ناونعلا د  (دهعلا ىلع قيدصتلاب وضع ام ةلود مايق درجمب   روي
  ؛)ةقيثولا هذه رخآ
تاذ تاـمولعم ةيأ ميدقت  : هيف رظنلاو فرطام ةلود ريرقت يقلت نيب ةدتمملا ة رتفلا •

  ؛)اهيلع ةظفاحملاو اهدادعإب ةنجللا ةنامأ موقت ةيرطق تافلم يف عضوت(ةلص 
ل وئـسملا ةنجللا وضع ىلإ ةرشابم تامولعملا ميدقت : ةرودلا لبق امل لماعلا قيرفلا •

ةـبوتكم تامولعم ميدقت وأ  /و) ةنامألا ىلإ ةخسن ميدقت عم(اياضقلا ةمئاق ةغايص نع 
  ؛ةرودلا لبق امل لماعلا قيرفلا مامأ ةيوفش ضورع وأ /و ةنامألا ىلإ

ناـيبب ةـنامألا ةاـفاوم    : فرط ةلود ريرقت يف رظنلا اهيف ررقملا نم يتلا ةرودلا •
يـف كـلذو ،ةنجللا مامأ ةيوفش ضورع وأ   /و ريرقت لكش يف تامولعم وأ/و بوتكم



١١٦ 
 

راوـح ةبقارمو ؛ةنجللا اهدقعت يتلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل  " عامتسالاتاسلج "راطإ 
  ؛فرطلا ةلودلا دفو عم ةنجللا 

ذـيفنت نـع ةـنامألا ىـلإ تاـمولعم ميدـقت       : ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا ةعباتم •
  . ةينعملا فرطلا ةلودلا يف ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا

رـيغ تاـمظنملل نـكمي ،ةـنجللا هي     ف رظنت امثيرو فرطلا ةلودلا ريرقت ميدقت دعبو
لئاـسر ،فحصلا نم تاصاصق  (ةنجللا ةنامأ ىلإ تامولعملا نم عون يأ مدقت نأ ةيموكحلا 

    ، تاـسارد ،ةـيميداكأ تاروـشنم ،ريراقت ،ويديف ةطرشأ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملل ةيرابخإ
هـحتفب ة  ـنامألا موـقت يذـلا دـلبلا فلم يف تامولعملا هذه جردُتو    ). خلإ ،ةكرتشم تانايب
رداـصملا عـيمج نـم ةنامألا اهيلع لصحت تامولعم نادلبلا تافلم نمضتتو    . هب ظافتحالاو

تاـسسؤملاو ،مالـعإلا طئاـسوو ،ةـصصختملا تالاكولاو ،ةدحتملا ممألا ةزهجأ     (ةحاتملا 
ىـلإ دانتـسالابو   ). خلإ ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا عمتجمو ،ةيميداكألا تاروشنملاو ،ةيميلقإلا
، لجأ  نم ةنامألا دعت ،ينعملا دلبلا فلم يف ةجردملا تامولعملا دلبلا نع ةزجوم ةحمل ةنجللا

كـلذو ،اـهريرقت يـف رظنلا دارملا ةلودلا يف ةلاحلل ةقمعتم ةرظن ميدقت لواحت لمع ةقيثوو    
  .اهريرقت يف فرطلا ةلودلا نم ةمدقملا تامولعملا ةلمكتل

يـف رـظنلا اهيف ررقملا نم ي   تلا ةرودلا صوصخب ،ةيموكحلا ريغ تامظنملل نكمي
ًالماـك ًاريـسفت مدقي   "ٍزاوم"ريرقت لكش يف ةبوتكم تامولعم مدقت نأ ،فرط ام ةلود ريرقت   ،

ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلا لامعإ ةلاحب قلعتي اميف ،ًايناث ًايأر وأ ًاليدب وأ    
زجوـم ميدـقت ،ًانكمم كلذ ناك   امثيح ،ديفملا نمو . دلبلا كلذ يف ،دهعلا يف اهيلع صوصنملا
 ٢٥مدـقت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم لك ىلع نيعتيو  . ةنجللا لمع تاغل عيمجب ريرقتلل
ىـلع اـهعيزوت   لـجأ   نم دحاو عوبسأب ةرودلا لبق ةنامألا ىلإ اهزجومو اهريرقت نم ةخسن
لل خسن عبرأو ،ةنامألل خسن ثالثو)١٨(وضع لكل ةدحاو ةخسن : ةنجللا ءاضعأ  نيمجرـتم ، 
  .نييهفشلا

عامتـسالا ةسلج ءانثأ اهقلق هجوأ نع برعت نأ ة  يموكحلا ريغ تامظنملل نكمي كلذك
ريراقت اهيف م    .دقت ةرود لك نم لوألا مويلا يف دقعُت يتلا اهل
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اـهتاظحالم ةنجللا ردصت نأ دعب ةيمهألا مساح ةيموكحلا ريغ تامظنملا رود نوكيو  
ةـعباتم نـع ريراـقتب اهديوزت قيرط نع ةنجللا ةدعاسم ت    امظنملا هذه ناكمإبف. ةيماتخلا
ناـكمإبو  . ةيماتخلا تاظحالملا يف ةدراولا تايصوتلل ًةباجتسا ةموكحلا اهتذختا يتلا ريبادتلا

نأو ينطوـلاو يلحملا ديعصلا ىلع ةيماتخلا تاظحالملل ج    ورت نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملا
ةـيموكحلا رـيغ تامظنملا مايق يدؤيو   . ةنجللاتايصوت ذيفنت لاجم يف ةموكحلا ءادأ دصرت 

ىـلع ةـيعوتلاو دصرلاب ةقلعتملا اهتطشنأ ىلإ دانتسالاب ىرخأ ةرم ةنجللا ىلإ ريراقت ميدقتب   
ددـصلا اذه يف ةيلاعف   رثكأةعباتم ءارجإ نم ةنجللا نيكمت يف ماهسإلا ىلإ يلحملا ىوتسملا 

يقب   ةـلودلا رـيرقت يف رظنلا دعب دلبلا يف ثد   حت يتلا تاروطتلاب ملع ىلعةنجللا ي كلذ نأل
  .فرطلا

رـيرقت يف رظنلاب ةنجللا مايق ىلإ يضفت يتلا ةيلمعلا أدبتو ؛  ةماعلا ةشقانملا مايأ .٢
ةـنامألا ىـقلتت نأ اـمو    . ةنامألا ىلإ اهريرقت فرطلا ةلودلا هذه مدقت امدنع فرطام ةلود 

ةيمـسرلا تاغللا ىلإ مجرت    ةينابـسإلا  (ةدـحتملا مـمألل تـسلا    ي يكل هلسرت اهنإف ،ريرقتلا
نـم ةقيثو لكش يف ريرقتلا ردصي الو  ). ةيسنرفلاو ةيبرعلاو ةينيصلاو ةيسورلاو ةيزيلجنإلاو

قرغتـسي دـق رمأ وهو ،ةزهاج تاغللا عيمجب هتامجرت نوكت نأ دعب الإ ةدحتملا ممألا قئاثو   
رـيغ تامظنملاب ةمئاق دادعإ  ب ةنجللا ةنامأ موقت ،تقولا كلذ ءانثأو. ًارهش ١٢ىلإ لصت ةرتف 

هذـهب لـصتتو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو    ةيداصتقالا قوقحلا لاجم يف ةلماعلا ةينطولا ةيموكحلا
قـفرُتو  . يـنعملا دـلبلا يف دهعلا ذيفنتب قلعتت اهنم تامولعم ىلع لوصحلل ًايطخ تامظنملا  

،   لا(ةلـصلا تاذ قئاـثولا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلإ ةلسرملا ةلاسرلاب    ةيـساسألا ةـقيثو
ئداـبملاو ،ةـحقنملا ةـماعلا ةـيهيجوتلا ئداـبملاو ،اياضقلا ةمئاقو ،فرطلا ةلودلا ريرقتو      

ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا ع    ). ةيموكحلا ريغ تامظنملا ةكراشمب ةقلعتملا ةيهيجوتلا  جشتو
ذاـفنلا   زـيح دهعلا لخد ىتم ةنجللا ةنامأب لاصتالا ىلع ةنجللا عم نواعتلاب ةمتهملا ةينطولا 

ىـلإ ىعـست امدنع ةقحال ةلحرم يف ةنجللا ةنامأ دعاسي نأ كلذ نأش نمو   . اهدلب ىلإ ةبسنلاب
ةـلودلا رـيرقتب قـلعتي اـميف ةينطولا ةيموكحلا ريغ تامظنملا نم تامولعم ىلع لوصحلا     

  .فرطلا
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  :ةماعلا تاقيلعتلا ةغايص. ٣
فارـطألا لودـلا عـيمج    ل حيـتت نأ ىلإ ،ةماعلا اهتاقيلعت قيرط نع ،ةنجللا ىعست 

تاـقيلعتلا مدقتو  . فارطألا لودلا ريراقت ةسارد قيرط نع رارمتساب اهتبستكا يتلا تاربخلا
دعاـست يـهو فارطألا لودلا تامازتلاو دهعلا يف ةدراولا قوقحلل ةيجح هـل ًاريسفت ةماعلا   

فارـطألا  لودـلل ةيهيجوت ئدابم ريفوت قيرط نع كلذ زيزعتو دهعلا ذيفنت نيسحت ةدايز يف  
ةددـحم ةـيفاقثو ةـيعامتجاو ةيداـصتقا قوقح ةيامحو مارتحال ةيلمع لئاسوو قرط نأشب     

  .قوقحلا هذه لامعإو
ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملل نـكمي ،ام ماع قيلعت ةشقانمو ةغايص لحارم ءانثأو     

نأ ةـيموكحلا رـيغ تامظنملل نكمي ،تاشقانملا ءانثأو   . ةباتك ةنجللا بطاخت نأ ةصصختملا
نأ لـضفملا نمو  . ماعلا قيلعتلا عورشمب قلعتت ةددحم طاقن نأشب ةريصق ةيهفشتانايب ب يلدت

ماعلا قيلعتلا عورشم صنب قلعتي اميف تايصوت ةيأ بوتكم لكش يف ًاضيأ م   م  (دقت دـقت نأ وأ
  .فاطملا ةمتاخ يف ةقيثولا يف اهجاردإ ةلوهسل) ةينورتكلإ بيساوح صارقأ ىلع

  
  ةمئاقلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا تامازتلا

ةيداـصتقالا قوـقحلل يلودلا دهعلا ليدعت   / ىلع قيدصتلاب ايلاح ةيبرع ةلود ١٢موقت 
،      ًالـك نإف  ةقيقحلا هذه نم اقالطناو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو قارـعلا ،رـصم ،رـئازجلا نـم
يـلوأ مازـتلا اهيدـل ن    ميلاو سنوت ،ايروس ،نادوسلا ،برغملا ،ايبيل ،نانبل ،تيوكلا ،ندرألا

نـم ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لامعإو عيجشتو نع عافدلاو مارتحاب يساسأو  
مدـقتم لامعإ وحن يلودلا نواعتلاو ةيعيرشتلا لئاسولا كلذ يف امب ةرثؤمو ةلاعف ريياعم لالخ  

  .)٢ةداملا ( دهعلا يف ةدراولا قوقحلل 
لودـلاب ةـصاخلا تاـمازتلالا هذـهل لاـعفلا قي      بطتلا داشرإلجأ  نمقوقحلا هذهو 

 ١٥رادـصإب دـهعلا ذيفنت ةبقارمب ةلوخملا ةنجللا تماق دقف قوقحلا هذه نع ةجتانلا ءاضعألا   
ىـتح ةـلود لـك نم ةمزاللا ةددحملا ريياعملاو قح لك تايوتحم يف ةضيفتسم ًاماع ًاقيلعت    

اـهقيقحتو اـهنع عافدلاو اهمارتحا    اهيلع بجوتي يتلاو دهعلا يف ةدراولا اهتامازتلا عم مءاوتت
  .اهعيجشتو
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ضـعب يـف ئطاـخ وأ فيزم ماسقنا ثادحإ يف ةدرابلا برحلا ءاوجأ تمهاس دقو    
نـم ةـقحاللا لاـيجألا تماق دقو    . ١٩٦٦ماع دهعلا ينبت دنع ماسقنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا 

دـنع قوـقحلا   نـم ةـعومجملا نيب يرورضلا لماكتلا ةداعإ قيقحتب    ناسنإلا قوقح تاودأ
. ةـصاخ ةـيامحو اصاخ امامتها بلطتت عمتجملا نم ةنيعم ةحيرش وأ ةعومجم ىلع اهقيبطت  

يلودـلا تادهاعملا نوناق يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ردصم ربكأ يناث امأ  
زـيح تـلخدو    ١٩٨٩ماـع اهينبت مت يتلاو لفطلا قوقح ةيقافتا وه انه ةشقانملل حورطملا  

  .١٩٩٠ماع  ٢٠مقر ةلودلا قيدصت عم ذي فنتلا
 

  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا
ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا يف ءاضعألا ةيبرعلا لودلا مزتلت   

ةـيرحب يـسايسلا مهعضو ديدحت يف مهقحو    دارفألا لك قح ىلع ظافحلاب ١,١مقر صنلا بجومب 
ةرـقفلا صنـتو ةـقلطم ةـيرحب يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا روطتلاو ومنلا قيقحتل يعسل     او

اـهدراومو اـهتاورثب رحلا فرصتلا ،ةصاخلا اهفادهأ ءارو ايعس ،بوعشلا عيمجل   . ٢مقر ةيعرفلا 
ىـلع مئاـقلا يلودلا يداصتقالا نواعتلا تايضتقم نع ةقثبنم تامازتلا ةيأب لالخإ امنود ةيعيبطلا   

بابـسأ نـم بعش يأ نامرح لاح ةيأ يف زوجي الو   . يلودلا نوناقلا ىلعو ةلدابتملا ةعفنملا أدبم
 .ةصاخلا هشيع

اـهدرفمب ،ذـختت نأـب    اهتيلوئسمو فارطألا لودلا دهعت خيسرتب  ٢,١صنلا ماق دقو 
    ، يـنقتلاو يداـصتقالا نيديعـصلا ىلع اميس الو ،نييلودلا نواعتلاو ةدعاسملا قيرط نعو

يجيردـتلا يلعفلا عتمتلا نامضل تاوطخ نم مزلي ام ،ةحاتملا اهدراوم هب حمست   ام ىصقأبو
ليبـس اصوصخو ،ةبسانملا لبسلا عيمج كلذ ىلإ ةكلاس ،دهعلا اذه يف اهب فرتعملا قوقحلاب  

  .ةيعيرشت ريبادت دامتعا
نأـب دـهعتت دـهعلا اذه يف فارطألا لودلا نأ     ٢ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا حضوتو  

ببـسب زـييمت يأ نـم ةئيرب دهعلا اذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا ةسرامم لع    ج نمضت
لصألا وأ ،يسايس ريغ وأ ايسايس يأرلا وأ ،نيدلا وأ ،ةغللا وأ ،سنجلا وأ ،نوللا وأ ،قرعلا 

  .بابسألا نم كلذ ريغ وأ ،بسنلا وأ ،ةورثلا وأ ،يعامتجالا وأ يموقلا
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ينطوـلا داـصتقالاو    ناـسن إلا قوقح رابتعالا يف عضولا عم ةيمانلا لودلا ددحتو 
يلاـحلا دـهعلا يـف ةدراولا ةيداصتقالا قوقحلا هذه قيقحت هيف نمضت نأ نكمي يذلا ىدملا    

تاودأ يـف فعضلا عضاوم ةيوقت نكمي نيح يف الاثم ةدقعملا ةيؤرلا لثمتو  . نينطاوملا ريغل
  .يلحملاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع تاودأ لالخ نم ةيلودلا ناسنإلا قوقح ةيامح

ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا يف فارطألا لودلا تلبق دق و  
عـتمتلا يف ءاسنلاو لاجرلا لكل يواستملا قحلا  " نامضل زيممو يوق ماع أدبم يهو  ٣داملا 

 قاـثيملا نـم   ٢ةداـملاب هـتنراقم نكمي ام وهو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب   
  ".ءاسنلاو لاجرلا نيب زييمت " يأ رظحبةصاخلا يبرعلا 

داشرإلا ميدقتب فارطألا لودلا مزلي دهعلا نإف  مئالم لمع يف قحلا نم نوكمك و
فرتعت "نأ يف درف لك قح لمشي اذهو . قحلا اذه معد نمو بيردتلا جماربو يلمعلاو ينفلا
ةلداع لمع طورشب عتم تلا يف قح نم صخش لكل امب دهعلا اذه يف فارطألا لودلا

  : صوصخلا ىلع لفكت ةيضرمو
  :ىندأ دحك ،لامعلا عيمجل رفوت ةأفاكم) أ(
نمضي نأ ىلع ،زييمت يأ نود لمعلا ةميق ىواست ىدل ةيواستم ةأفاكمو ،افصنم ًارجأ " ١"

اهيضاقتو ،لجرلا اهب عتمتي يتلا كلت نم ىندأ نوكت ال لمع طورشب اهعتمت اصوصخ ةأرملل 
،  ىواسي ارجأ   لمعلا ىواست ىدل لجرلا رجأ
"٢ " ،   دهعلا اذه ماكحأل اقبط مهرسألو مهل اميرك اشيع
،) ب(   ةحصلاو ةمالسلا لفكت لمع فورظ
عاضخإ نود ،ةمئالم ىلعأ ةبترم ىلإ ،مهلمع لخاد ،ةيقرتلا صرف يف عيمجلا ىواست ) ج(

،   ةءافكلاو ةيمدقألا يرابتعال الإ كلذ
،) د( ةيرودلا تازاجإلاو ،لمعلا تاعاسل لوقعملا ديدحتلاو  غارفلا تاقوأو ةحارتسالا
 .ةيمسرلا لطعلا مايأ نع ةأفاكملا كلذكو ،رجألا ةعوفدملا

عـم نواعتلاو نيوكت يف لماكلا قحلا اضيأ دهعلا يف لمعلل ةيساسألا قوقحلا لمشت  و
ةـلودلا نوناـق عـم لـماكتلاب هتسرامم طرشب بارضإلا يف قحلاو ةرحلا ةراجتلا تاداحتا     

  .ةينعملا
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 ٩ةداـملا يـف درو يعامتجالا نيماتلا كلذ يف امب يعامتجالا نمألا يف درف لك قح   
نود ةرـسألل نوـعلاو ةـيامحلا نم ردق ىصقأ ريفوتب دهعلا يف فارطألا لودلا مزتلت امك    
ةدـحولا هذـهب قـلعتي اـميف فورـظلا وأ تاـفيرعتلا لاـجم قييضتل ةددحم ةغل مادختسا        

يـف قحلا مث نمو ةصاخلا مهتاجايتحا قلطنم نم لافطألاو تاهمألا ة  لماعم متتو. ةيعامتجالا
  .ةمالسلاو ةيامحلا

مـئالم ةـشيعم ىوتـسم يف درف لك قح ةاعارمب فارطألا لودلا     ١١ةداملا مزلت و 
رمتـسملا نيـسحتلا   " و نكـسملاو سبلملاو مئالملا ءاذغلا يف قحلا كلذ يف امب هترسأو درفلل 

لاـمعإ نامـضل فارطألا لودلل ةددحملا لئاسولا ضعب دهعلا    ددحي امك". ةشيعملا فورظل 
تـماق ةـماع تاقيلعت    ٤و ةعيرشلا وأ هقفلا نم تاونس نم ةدافتسالا قيرط نعو. قحلا اذه

ةـبطاخم  لالـخ نـم    ١١ةداملا لظ يف تامازتلالاو قوقحلا ىنعمو ىوتحم عيسوتب ةنجللا 
  .هايملاو ءاذغلا يف قحلاو يرسقلا ءالخإلا ةلكشمو صاخ لكشب نكسلا يف قحلا

نـم حاـتم ىوتـسم ىـصقأب عتمتلا يف درف لك قح دهعلا نم      ١٢ةداملا نمضتو  
دـيزملا ىـلإ جاتحت تالاجمو تاوطخ ءاسرإب موقت يتلا ةداملا يهو ةيلقعلاو ةيسفنلا ةحصلا   
ضـفخ لـثم دـهعلاب ةدراوـلا تامازتلالا ةلودلا قبطت ىتح لودلا نم زيكرتلا نم ديزملاو     

جالـعو عـنم ،ةيعانصلاو ةيئيبلا مظنلا يحاون لك نيسحت ،ديلاوملاو لافطألا تايف   و تالدعم
نمـضت فورـظ قـلخو اهريغو ةنطوتملا ةئبوألاو ضارمألا عاونأ     عيمجىلع ةرطيسلاو 

  .ضرملا ةلاح يف ةيبطلا ةياعرلاو تامدخلاعيمج  دوجو
ميـلعتلا هـيجو   ت ىلع ةيقافتالا يف فارطألا لودلا قفتت ١٣و ١٢ نيتداملا بجومبو 

تاـيرحلاو   ناـسن إلا قوـقح مارتحا ةيوقتو ةماركلاب اهروعشو درفلل ةلماكلا ةيمنتلا حلاصل 
يئادـتبالا ميـلعتلا لـعجب    رقت ةيقافتالا نإف  يبرعلا قاثيملل ةبسنلاب لاحلا وه امكو. ةيساسألا

ميـلعتلا كـلذ   يـف اـمب ،هعاونأ فلتخمب يوناثلا ميلعتلا ميمعت ،عيمجلل اناجم هتحاتإو ايمازلإ   
ذـخألا اميـس الو ةبـسانملا لئاـسولا      عـيمجب عيمجلل احاتم هلعجو ،ينهملاو ينقتلا يوناثلا 

   ، ةءاـفكلل اـعبت ،ةاواسملا مدق ىلع عيمجلل احاتم يلاعلا ميلعتلا لعج ،ميلعتلا ةيناجمب ايجيردت
ةـيميلعت  لا تازـيمملا كـلت رابتعال ةددحم تاوطخ دهعلا مدقي امك   ،ةبسانملا لئاسولا عيمجب

  .عيمجلل اقوقح
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لودـلا رـقت ثـيح     ١٥ةداـملا يف ةدراولا كلت يه اروطت قوقحلا لق  أنوكت دقو  
، ) أ:(درف لك قح نم نأب دهعلا اذه يف فارطألا عـتمتي نأ  )ب(ةـيفاقثلا ةايحلا يف كراشي نأ

 ، ةـمجا  نلا ةـيداملاو ةيونعملا حلاصملا ةيامح نم ديفي نأ ) ج(هتاقيبطتبو يملعلا مدقتلا دئاوفب
لودـلا ىـلع بـجي يتلا تاوطخلا نمضتتو    . هعنص نم يبدأ وأ ينف وأ يملع رثأ يأ نع
موـلعلا رـشنو ريوطتو ىلع ةظفاحملا قحلا اذهل لماكلا لامعإلا   لجأ  نم اهذاختا ءاضعألا

  .طقف كلذ ىلع رصتقت ال اهنكلو ةفاقثلاو
لاـجم يـف ةـصا    خ ةفاقثلا يف قحلا لامعإل رايعمك يلودلا نواعتلا دهعلا بلطتيو 

قـيقحتب ةصاخلا فارطألا ةددعتم تامازتلالا ضعب كانهو اهرشنو اهلدابتو اهيلع ةظفاحملا  
قوـقحل ريياـعم رـبتعت ال يـتلا يـعيبطلاو يفاقثلا ثاريملا ةيامح ةيقافتا لثم فدهلا اذه      

يـف احوـضو    رثكأنوكت ام ةداع ةروطتملاو ةئشانلا قوقحلا ةيمهأو ىوتحم نأ الإ . ناسنإلا
حاـيتجا ،ةيلهألا بورحلا ،ةمادهلا تاسايسلا ،رامعتسالا يدؤي امدنع هن  أىنعمب كلذو اهقا يس
تادوـقفملا هذـه ةـميق    نإف  بعشلا ةفاقث ةيكلم عزنو نادقف ىلإ ماعلا ماظنلا ككفت وأ رايهناو
نـع ةئـشانلا ةـيركفلا ةـيكلملا عارص ةركفو ةبرجت مدقتو     . قمعو ةدشب اهب روعشلا نكمي
  . هرامثو بوعشلل يفاقثلا ثاريملا ةيامحل ةبولطملا ةلودلا تادوهجمل اديدج ادعب ةملوعلا

 ةيـسايسلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا يف ةدراولا قوقحلا ةلاح يف 
ىـلع هنا الإ اروف اهلامعإ نكمي ال قوقحلا كلت ناب يحوي قوقحلا كلتل  " لاعفلا لامعإلا" نإف 

ةيداـصتقالا قوـقحلا لاـمعإل ةـنورملا نم ىندأ ادح رفوي مازلإلا اذ     هنإف  كلذ نم مغرلا
تاـمازتلا قلخ  : دهعلل يلكلا فدهلا ءوض يف هتءارق متت نأ بجي امك . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
يـف ةدراوـلا قوقحلا نم ىندألا دحلا نامض وه فادهألا كلت ىندأو    .فارطألا لودلا ىلع
تاـمازتلالا ضعب قلخب موقي هن  أالإ ةحاتملا دراوملا ةي دودحم دهعلا ظحالي نيح يفو. دهعلا
  :نامضل لودلا ىلع ةيروفلا

ةيعيرـشت ةـعيبط تاذ ةممـصمو ةفداه تاوطخ ذاختا ،زييمت نود قوقحلا ةسرامم    
  .دهعلا يف ةدراولا تامازتلالا لامعإ ىلإ حوضوب فدهت ةيذيفنتو

  : يف فارطألا لودلا ىلع مازلإلا تايوتسم لثمتت و
  .ناسنإلا قوقح نم قح يأب عتمتلا -رشابم ريغ وأ رشابم لكشب –عنم مدعو م ارتحا •
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  .كاهتنا نم ثلاث فرط يأ عنم لالخنم قحلا ةيامح  •
  .قوقحلا كلت لامعإ قرطو اهنع تامولعملاو يعولا رشن لالخ نم قوقحلا معد •
لاـمعإل  ةمئالملا ريياعملا نم كلذ ريغو ةيرادإلاو ةيعيرشتلا ريياعملا لالخ نم يعسلا  •

  . قوقحلا كلتل لماك
مدـع وأ لاـمعإلا ةـبقارمب اـهتامازتلا نم فرطلا ةلودلا دراوملا ةردن ررحت الو     

 رـثكأ ةـيامحب موـقت نأ ةـلودلا ىلعف     ؛عقدملا رقفلا ةلاح يفو. قوقحلا هذهل لماكلا لامعإلا
  . اصيصخ كلذل فدهت جمارب ميمصت لالخ نم رثأتلل ةيلباق قوقحلا

قوـقحل يلودـلا نوناقلا   نإف  ةيلحملاو ةيلودلا دراوملا لمشت ةحاتملادراوملا نأ امبو 
قـلعتيو  . تاـمزألا تالاـح يف يلودلا نوعلا بلطب اهمزلي لب طقف ةلودلل حمسي ال   ناسنإلا

جمارـب وأ نويدـلا تالاـح يـفو     . تادعاسملا كلت ضفر هيف متي يذلا تيقوتلاب رخآ لاؤس
موـقتو ةءاـفك    رثكألكشب اهل ةحاتملا دراوملا مدخت ست نأ ةلودلا ىلع بجيف رقفلا وأ فشقتلا

ىـلع ناكـسلل ةيـساسألا تاجاحلاو تامازتلالاب ءافولا نم نكمتت ىتح دراوملا صيصختب    
  .لقألا

قوـقحل يراجتلا ومنلا نإ  ناسنإلا قوقحل الامعإ يداصتقالا ومنلا بحاصي نأ بجي  ،
ةيداـصتقالا قوـقحلا ةـيامح    نمضت نأ لودلا ىلع بجيف مث نمو لوبقم ريغ رمأ  ناسنإلا

اوـموقي نأ مهيـلع بجيف ىندأ دحكو   . ةيومنتلا اهتاسايسو اهجمارب يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
نيذـلا ناكـسلا نـم ريبك ددع اهيدل ةلود يأ    نإف  يلاتلابو ناكسلل ةيساسألا تاجاحلا ريفوتب
اـقرخ اـيعقاو سرا   مت ميلعتلا وأ/و نكسلا ،ةحصلا ،يساسألا ءاذغلا نم نامرحلا نم نوناعي
" حلطـصم  نإف  ةيناسنإلا تاجاحلا كلت قيقحتل يقالخألاو يسايسلا ىدصلا بناج ىلإ و.دهعلل
ةـيباجيإ جئاتن ىلإ لوصولا مث الوأ دهجلا لذبل الثامم ًامازلإ لمحي هنأل طقف اينوناق دعي  " قحلا
 . كلذ دعب
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  لفطلا قوقح ةيقافتا
ضرألا هـجو ىـلع اقيدـصت     ناسنإلا قوقح تاودأ رثكألفطلا قوقح ةيقافتا ربتعت 

ماـع اـهيلع تـعقو يتلا لاموصلا ادع اميف لودلا لك مضتل ةلود     ١٩١اهيلإ تمضنا ثيح 
ىرـخألا تاـيقافتالا لـك ةيساسألا اهتامازتلاو اهؤدابم سكعتو    . ةدحتملا تايالولاو ١٩٩٠

. نوناـقلا مـكح ة  دايسو نيسنجلا نيب ةاواسملا ،زييمتلا مدع ،ريصملا ريرقت يف قحلا نمضتل
قوـقحلا لـك لمـشت ةلـصلا تاذ قوـقحلا      نإف  نيسنجلا نم ملاعلا لافطأ نع اهثيدح يفو

اـعيمج اـهريثأتل ارظن ايليلحت ةلصتملا ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيفاقثلاو ةيندملاو ةيداصتقالا   
  .مهروطتو مهومنو لافطألا ةيهافر ىلع

قوقحلاـب صاخلا قيبطتلا دشرت يتلا  و لفطلا قوقح ةيقافتال ةيساسألا ئدابملا لمشتو
  : يلي ام ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  ) ٢ةداملا ( زييمتلا مدع  •
  ) ٣ةداملا ( لافطألا حلاص يف ام ىصقأ قيقحت  •
  ) ٨ةداملا ( ومنلاو روطتلاو ءاقبلا ،ةايحلا  •
 ) ١٢ةداملا (لافطألا ءارآ مارتحا  •

  : مه لافطألا نأ ناهذألا يف لظي نأبجي دهعلا حور نم اقالطناف مث نمو  •
  ) يريخ لمع ال( قح باحصأ  - 
  نويعامتجا نولعاف  - 
  ةيفاضإ اقوقح نوكلتمي نونطاوم  - 

ةداـملا كـلذ يف امب ىرخألا ةيلودلا تاودألا ئدابم ىلإ صاخ لكشب ةجابيدلا ريشت   و
ةـيهاف  رو ةيامحب ةصاخلا ةيفاقثلاوةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا نم  ١٠مقر 

قوقحلاـب قـلعتي اـميف لـفطلا قوقح ةيقافتا ئدابم ىتأت يلودلا دهعلا عم اقاستاو     . ةرسألا
هذـه لـثم فارـطألا لودلا ذختت فوس    " لثم ٤ةداملا يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا 
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نواـعتلا راـطإ يـف    كلذ رمألا بلطتي امثيح ةحاتملا دراوملا نم ىصقألا دحلا ىلإ ريياعملا 
  .يلودلا

ةرـشابم هـتدالو بـقع لـفطلا ليجستب فارطألا لودلا موقت نأ      ٧ةداملا نمضتو  
 ،نـكمملا دحلا ىلإو ةيسنجلا ىلع لوصحلا يف هقحو هتدالو ذنم مسا يف لفطلا قح قيبطتو 

قـيبطتب لودلا مازتلا ىلع   ٢ةرقفلا صنتو . اهيوبأ وأ هيوبأ ةياعرو مامتهاو ةفرعم يف هقحو
تاذ وأ ةـلثامملا ةـيلودلا تاودألا لظ يف اهتامازتلاو ينطولا نوناقل   ا عم ايشامت قوقحلا هذه
  .ةلود الب ءاقبلل اضرعم لفطلا نوكي امنيح ةصاخ ةلصلا

ةـيرحلا نمـضي لفطلا   نإف  عمتجملا يف نيرخآلا ءاضعألل ةبسنلاب لاحلا وه امك و
،  مدعو ،  هلزنم،هترسأ ،هتايصوصخ يف ينوناقلا ريغ وأ يفسعتلا لخدتلل ضرعتلا هتالـسارم

هـيلع دـيكأتلا متي يذلا رمألا اذهو هتمارك وأ هتعمس ىلع ينوناقلا ريغ موجهلل ضرعتلا وأ   
  .لخدتلا وأ تامجهلا هذه لثم دض ةينوناقلا ةيامحلا يف قحلا عم هريفوت متي ١٦ةداملا يف 
ةدـئافلا تاذ داوـملاو تاـمولعملا رـشن ىـلع مالـعإلا لئاسو        ١٧ةداملا عجشت و

هذـه لثم عيزوتو ،لدابتم جاتنإل يلودلا نواعتلا عيجشتو معدو لافطألل ةيفاقثلا  و ةيعامتجالا
  .ةعونتملا ةيلودلاو ةينطولاو ةيفاقثلا رداصملا نم ديدعلاو داوملاو تامولعملا

ريفوـتب موـقت فوـس ةلودلا نأ لفطلا قوقح ةيقافتا نم     ٢١و ٢٠ ناتداملاحضوتو  
لاـفطألا ةـيهافر نامـضل ةـمزاللا ىرـخألا لبسل      او ةراشتسالاو ،ةلافكلا ،ةياعرلا نكامأ
ةـياعرلا لـفطلا يقلت نامضب مازتلالا لودلا لمحتت    ٢٣ةداملا لظ يفو . ةيامحلل نيجاتحملا

يفيظوـلاو يـسفنلاو يـبطلا جالعلا نيقوعملا لافطألا يقلتو ضارمألا نم ةيقاولا ةيحصلا    
تامدـخلاو لئاسولاب ةصاخلا تا  مولعملا ىلع لوصحلل رمتسملا نيسحتلا ىلإ ةفاضإلاب مزاللا
نـم نـكمم ىوتـسم ىلعأ ىلع لوصحلا يف قحلا ىلع     ٢٥-٢٤ ناتداملا دكؤتو. ةحاتملا
  . اهذاختا بجي يتلا ةددحملا تاوطخلا ىلإ ةراشإلا عم ةحصلا

يـلقعلا روـطتلاو ومنلل مئالم ةشيعم ىوتسم يف لفط لك قحب فارطألا لودلا رقت   و
ريفوـت بـلطتي اذـه نأ     ٢٧ةداملا ددحتو . لفطلل يحورلاو يعامتجالاو يسفنلاو يدسجلاو

سبـلملاو ءاذـغلا نامضب ةقلعتملا كلت ةصاخ نوعلا جماربو ةيداملا ةدعاسملاو نوعلل ةلودلا   
  .مئالملا نكسلاو
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لكـشب قحلا اذه ىلإ لوصولل ةرظن عم ميلعتلا يف لفطلا قح ىلع   ٢٨ةداملا دكؤت و
 ، راـيعملا اذـه عـفرب لـفطلا قوـقح ةيقافتا موقت      صرفلا يف ةاواسملا ساسأ ىلعو يمدقت

ةـيميلعتلاو ةـينهملا تاـمولعملا ريفوـتب فرطلا ةلودلا     نم صاخلا مازتلالا عم ىوتسملاو 
سرادـملاب قاحتلالا عيجشت ىلإ ةفاضإلاب هيلإ لوصولا لافطألل نكمي يذلاو حاتملا داشرإلاو  

لمـشي ميلعتلا يف لفطلا قح ق  يبطت نأ لفطلا قوقح ةيقافتا ددحتو. برستلا تالدعم ضفخو
مارـتحا ،اـهتاجرد ىصقأ ىلإ ةيندبلاو ةيلقعلا هتاردقو هبهاومو لفطلا ةيصخش روطت نامض   

مارـتحا ،ةدحتملا ممألا قاثيم يف ةدراولا ئدابملاو ةيساسألا تايرحلاو   ناسنإلا قوقحل لفطلا
دـق يتلا ةلودلاو اهب شيعي يتلا   ةلودلل ةينطولا ميقلا ،هميق ،هتغل ،ةيفاقثلا هتيوه ،هيدلاول لفطلا
لـفطلا دادـعإ كلذك ميلعتلا يف قحلا لمشي امك   . ةفلتخملا تاراضحلاو يلصألا هنطوم نوكت

دارـفألا لك نيب ةقادصلا ،نيسنجلا نيب ةاواسملا ،مهفتلا حورب ،رح عمتجم يف ةلوئسم ةايحل  
وـمنو روـطتو ةفلتخملا لو   صألا نم دارفألاو ةفلتخملا ةينيدلاو ةينطولاو ةيقرعلا تاعامجلاو
ناكـسلا لاـفطأو تاـيلق    ألاب ةصاخ ًاقوقح ٣١و ٣٠ ناتداملا ميقتو. ةيعيبطلا ةئيبلل مارتحالا

ةـفاقثلاب عتمتلا ةيرح يف قحلاب كلذك رقتو ررضلاو رثأتلل ةضرع   رثكأنينطاومك نييلصألا 
لالغتـسالا ،تاردخمل  او ريقاقعلا نم لافطألا ةيامح ىلإ كلذك ةيامحلا دتمت. نونفلاو ةحارلاو

عازـنلا يـف طارـخنالا نم ةيامحلا ،لافطألل ةحضافلا روصلاو بيذعتلا ،ةراعدلا ،يسنجلا    
ثادـحألا وأ راغـصلل ةـلودلا باـقع      ٣٧ةداـملا رظحت امك  ). ٣٨-٣٦ ناتداملا( حلسملا 

قوـقحلا هذـه نإ   . ةرشع ةنماثلا نس لبق ةلودلا دض لامعأ يأب اومهتا نم دض تاسرامملاو
قاـثيملا هـجاوي يذـلا يدحتلا امأ    . ةيبرعلا لودلل ايندلا ريياعملا دعت اهل ةلباقملا تامازتلالاو

يـتلا ةـي   ميلقإلا ةيصوصخلا ةبطاخمو ريياعمو قوقح نم قبس ام ىلإ ةفاضإلابوهف يبرعلا 
قوـقح ةـصاخ يبرعلا لفطلل ةمدقتملا ةيمنتلا نامضل ةحاتم الولحو اصاخ ادوهجم بلطتت   

  . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا لفطلا
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  يناثلا مسقلا
  يلودلا دهعلاىضتقمب تامازتلالا  

  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل
  

ىـلع يـسيئرلا مازـتلالا نأ يلودلا دهعلا نم ةيناثلا ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا حضوت    
يف " اهب فرتعملا قوقحلاب يجيردتلا يلعفلا عتمتلا نامضل"تاوطخ ذاختا وه  ةقدصملا لودلا
اذـه نـم دـصقلا فـصول نايحألا نم ريثك يف مدختسُت     " يجيردتلا عتمتلا"ةرابعو . دهعلا
ةيداـصتقالا قوقحلا عيمجب يلعفلا عتمتلا نأب افارتعا يجيردتلا عتمتلا موهفم لكشيو  . ريبعتلا

،  هبو. نمزلا نم ةريصق ةرتف يف ماع هجوب هقيقحت ىنستي نل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ىـنعملا اذ
يلودـلا دـهعلا نـم     ٢ةداملا يف دراولا مازتلالا نع  ًامهمافالتخا  انه دارملا مازتلالا فلتخي

قوـقحلا عيمج نامضو مارتحاب ايروف امازتلا دسجت يتلا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا  
ايجي ردـت رخآ ريبعتب وأ ،تقولا رورم عم عتمتلا ىلع صني دهعلا نوك نأ ريغ . ةلصلا تاذ
ةادأ ،ةـهج نـم ،وهف   . ةلالد يذ نومضم لك نم مازتلالا غرفي لكشب هريسفت ءاسي الأ يغبني

نـم دلب يأ ههجاوي دق امو يقيقحلا ملاعلا قئاقح ةروص سكعت ،ةنورملا تاودأ نم ةيرورض  
ةـهج نـمو   . ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب لماكلا عتمتلا نامض يف تابوعص 

وـهو ،هدوـجو ببس ،عقاولا يفو ،دهعلل يلكلا فدهلا ءوض يف ةرابعلا ةءار   ق بجي ،ىرخأ
قوقحلاـب لـماكلا عتمتلاـب قـلعتي اميف فارطألا لودلا قتاع ىلع ةحضاو تامازتلا عضو     

ةعرـسلا نـم نـكمم ردـق ربكأب كرحتلاب امازتلا دهعلا ضرفي ،مث نمو     . ثحبلا عوضوم
،. فدهلا اذه وحن ةيلاعفلاو نأـشلا اذـه يف ةدمعتم ةيعجارت ريبادت ةيأ   نإف  كلذ ىلع ةوالعو

لـماك ىـلإ ةراـشإلاب اـمات اريربت اهريربت مزلي فوسو ةياغلل ةينأتم ةسارد بلطتت فوس     
  .دراوم نم حاتم وه ام ىصقأل لماكلا مادختسالا قايس يفو دهعلا اهيلع صني يتلا قوقحلا

ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا   قوـقحلا ةنجل اهتبستكا يتلا ةعساولا ةربخلا ىلإ ادانتساو  
ةرـتف يـهو ،فارطألا لودلا ريراقت ةسارد ةرتف لالخ ،اهتقبس يتلا ةئيهلا كلذكو ،ةيفاقثلاو   
نـم ىـندأ دـح فارطألا لودلا نم ةلود لك قتاع ىلع عقي هنأ ةنجللا ىرت دقعلا ىلع ديزت    

نـم قـح لكل اي   ندلا ةيساسألا تايوتسملاب ،ريدقت لقأ ىلع ،ءافولا نامضب يساسألا مازتلالا
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،. قوقحلا ددع يأ اهيف مرح نإف  لاثملا ليبس ىلعو ،مث نمو  نـم   مـهم ي يتلا فرطلا ةلودلا
ىوأـملا نم وأ ،ةيساسألا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا نم وأ ،ةيساسألا ةيئاذغلا داوملا نم دارفألا  

ءاـفولا نـع ة   فلختم ،ةلهو لوأل ،ربتعُت ،ةيساسألا ميلعتلا لاكشأ نم وأ ،نييساسألا نكسملاو
،   . دهعلا ىضتقمب اهتامازتلاب ىـندألا يـساسألا مازتلالا اذه ددحي ال وحن ىلع دهعلا ئرُق اذإف

هدوجو ببس نم ريبك دح ىلإ در  تـناك اذإ امل ريدقت يأ نأ ةظحالم بجي كلذك  . ج دق نوكي
درا وـملا دوـيق اضيأ هيف ىعارت نأ بجي ىندألا يساسألا اهمازتلاب تفو دق لودلا نم ةلود  

مزـلي اـم ذختت نأب فارطألا لودلا نم ةلود لك مزلت   ) ١(٢ةداملاف . ينعملا دلبلا يف ةمئاقلا
لودـلا نـم اـم ةـلود نكمتـت اميكو      ". ةحاتملا اهدراوم هب حمست ام ىصقأب"تاوطخ نم 

دراوـملا ةـلق ىلإ ايندلا ةيساسألا اهتامازتلاب لقألا ىلع ءافولا نع اهفلخت وزع نم فارطألا   
نم دهج لك تلذب دق اهنأ تبثت نأ اهيلع بجيةحاتملا يـه يـتلا دراوملا لك مادختسا   لجأ  ، 
  .ايندلا تامازتلالا هذهب ،ةيولوألا ليبس ىلع ،ءافولا ليبس يف اهفرصت تحت

رـيغ ةحاتملا دراوملا نأ تبثي امدنع ىتح هنأ ىلع ديكأتلا يف بغرت ةنجللا نأ ريغ  
قوقحلاـب ،نكمم قاطن عسوأ ىلع ،عتمتلا نامضل   يعسلاب ةمزلم فرطلا ةلودلا لظت ،ةيفاك
،. ةدئاسلا فورظلا لظ يف ةلصلا تاذ ،  نإف  كلذ ىلع ةوالعو عـتمتلا ىدم دصرب تامازتلالا

تايجيتارتـسا طابنتسابو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ،عتمتلا مدع ،صخألاب وأ  
تـلوانت نأ قبس دقو  . دراوملا دويقل ةجيتن لاكشألا نم لكش يأب لوزت ال ،اهزيزعتل جماربو

  ).١٩٨٩( )١(ماعلا اهقيلعت يف اياضقلا هذه ةنجللا 
يـف ةـنيبم يـهف ،تاوطخ ذاختاب مازتلالاب ءافولل اهمادختسا يغبني يتلا لئاسولا امأ    

اهفصوب )١(٢ةداملا  رـقتو  ". ةيعيرشت ريبادت دامتعا ليبس اصوصخو ،ةبسانملا لبسلا عيمج"، 
ضـعب يـف هنع ىنغتس   نأب ةنجللا   ي ال دقو ،تالاحلا نم ريثك يف ةياغلل بوصتسم عيرشتلا

ميلـس يعيرشت ساسأ بايغ يف ةيلاعفب زييمتلا ةحفاكم ،الثم ،بعصلا نم نوكي دقف  . تالاحلا
،   . ريبادت نم هذاختا مزلي امل ميـلعتلاو ،تاـهمألاو لافطألا ةيامحو ،ةحصلا لثم نيدايم يفو

اـضيأ عيرشتلا نوكي نأ نكمي  ٩ىلإ  ٦نم داوملا اهلوانتت يتلا لئا سملاب قلعتي اميف كلذكو  ،
  . ةريثك ضارغأل هنع ىنغ ال ارصنع

ىـلع ليـصافت ةقدب م     دقت نأ ىلع امومع تبأد دق فارطألا لودلا نأ ةنجللا ظحالتو
ددـشت نأ دوـت ةنجللا نأ ريغ   . نأشلا اذه يف ةيعيرشت ريبادت نم هتذختا ام ضعب نع لقألا
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قالـطإلا ىلع دفنتسي ال ،ديدحتلاب دهعلا هاخوتي ام وحن ىلع ،ةيعيرشت ريبادت دامتعا   نأ ىلع
لـماكلا اهانعم اهؤاطعإ بجي  " ةبسانملا لبسلا عيمج"ةرابع ن إلب . فارطألا لودلا تامازتلا

يـف ،لبـسلا بـسنأ يه ام اهسفنب ررقت نأ فرط ةلود لكل يغبني هنأ نيح يفو    . يعيبطلاو
،ئاسلا فورظلا لظ اـهرايتخا متي يتلا لبسلا  " ةبسانم"نإف  قوقحلا نم قح لكب قلعتي اميف ،ةد
طـقف سيل فارطألا لودلا ريراقت نيبت نأ بوصتسملا نم هيلعو  . ايهيدب ارمأ امود نوكت نل

لـظ يـف ريبادتلا   " بسنأ"اهنأ هيلع ءانب ربتعُت يذلا ساسألا اضيأ امنإو ،ريبادت نم ذخُتا ام 
وـه تذـختا دق ةبسانملا ريبادتلا عيمج تناك اذإ اميف يئاهنلا مكحلا نأ د   يب. ةدئاسلا فورظلا

  .ةنجللا ىلإ لوؤي مكح
ملظتـلا لبـس ريفوـت ،عيرـشتلا ىلإ ةفاضإ ،ةبسانم ربتعت دق يتلا ريبادتلا نيب نمو     
نـكمي اقوقح اهرابتعا ،ينطولا ينوناقلا ماظنلل اقفو ،نكمي يتلا قوقحلاب قلعتي اميف يئاضقلا  

،  . مكاحملا مامأ اهب جاجتحالا  مزلتـسي اـهب فرتعملا قوقحلاب عتمتلا نأ ،الثم ،ةنجللا ظحالتف
لودـلا نإ ،عـقاولا يفو   . ةـلاعفلا فاصتنالا لبس نم اهريغ وأ يئاضقلا ملظتلا لبس ريفوت

ةــيسايسلاو ةـيندملا قوقحلاـب صاخلا يلودلا دهعلا يف فارطأ اضيأ يه يتلا فارطألا    
لـفكت نأـب   "روكذملا دهعلا نم  ٢٦و ٣و) ٣و ١ن يترقفلا( ٢داوملا ىضت قمب(لعفلاب ةمزتلم 

ةاواـسملا يف هقح كلذ يف امب  (هتايرح وأ هقوقح تكهتنا صخش يأل " ملظتلل لاعف ليبس رفوت
،   ). أ)(٣(٢ةداملا (روكذملا دهعلا يف اهب فرتعملا ( ) هدض زييمتلا مدعو كـلذ ىـلإ ةفاضإو
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا    يف ىرخألا ماكحألا نم ددع كانه

، )٣(١٥، و)٤(، و)٣(، و)أ)(٢(١٣و) ٣(١٠، و٨، و’١’)أ(٧، و٣داوـملا اهيف امب ،ةيفاقثلاو  
رـيثك يـف ةزهجألا نم اهريغو ةيئاضقلا ةزهجألا بناج نم يروفلا قيبطتلل ةلباق اهنأ ودبي   

ةـيتاذ رـيغ ،اـهتعيبطب ،يه ةنيبملا ماكحألا ن    إة لئاق ةجح ةيأو. ةينطولا ةينوناقلا مظنلا نم
  . ةيهاو ةجح ودبت ،ذيفنتلا

ةكلاـس  .. .تاوطخ نم مزلي ام.. .ذختت نأب"فارطألا لودلا دهعت نأ ةنجللا ظحالتو 
الو بـلطتي ال  "ةيعيرـشت ريبادـت داـمتعا ليبس اصوصخو ،ةبسانملا لبسلا عيمج كلذ ىلإ     ،

تاوـطخلا ذيفنتل ةليسوك ةيداصتقالا مظنلا وأ مكحلا لاك  شأ نم نيعم لكش يأ مادختسا دعبتسي
قوـقح مارـتحا كلذـب متي نأو ايطارقميد نوكي نأ وه دحاو طرشب كلذو ،ثحبلا عوضوم    

،. ةفاك ناسنإلا نـكمي الو ،ةيداـصتقالاو ةيـسايسلا مظنلا ثيح نم دياحم دهعلا    نإف  هيلعو
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يكارتـشا ماظن ةماقإ باوصتسا و  أ ةرورض ىلع ارصح موقت اهنأب اقيقد افصو هئدابم فصو
يـفو  . رخآ نيعم جهن يأ ىلع وأ ،رح وأ ايزكرم ططخم وأ طلتخم داصتقا وأ ،يلامسأر وأ

قايـس يـف لاـمعإلل ةلباق دهعلا يف اهب فرتعملا قوقحلا نأ اددجم ةنجللا دكؤت ،نأشلا اذه    
ماـظنلا فرتعي   نأ وه ،دحاو طرشب ،ةيسايسلاو ةيداصتقالا مظنلا نم ةعساو ةعونتم ةعومجم
اـم وـحن ىـلع ،ةئزجتلل امهتيلباق مدعبو     ناسنإلا قوقح يتعومجم طبارتب ثحبلا عوضوم
قوـقحل اـم ةنجللا ظحالت امك   . كلذ ماظنلا سكعي نأو ،دهعلا ةجابيد ،رومأ ةلمج يف ،هدكؤت
  .نأشلا اذه يف عوضوملاب ةلص نم ،ةيمنتلا يف قحلا اميس الو ،ىرخألا ناسنإلا

 يأ نـم  ةـيفاقثلاو  ةـيعامتجالاو  ةيداـصتقالا  قوقحلاب صاخلا دهعلا بلطتي ال امنيبو
، نكسلاو ءاسكلاو ءاذغلا ريفوتب روفلا ىلع مايقلا ةموكح  تاوـطخ  ذاختاب اهبلاطي هنإف اهينطاومل
،  ةـيعامتجالاو  ةيداصتقالا قوقحلا كلتل لماكلا لامعإلا وحن  يأ نأ حجرـملا  نـمو  ةـيفاقثلاو

 رظحي امك .)٣(قوقحلا هذه نم صاقتنالا اهنأش نم ريبادت ذاختاب تماق اذإ دهعلا كهتنتس ةموكح
 وأ رـصنعلا " ساـسأ  ىـلع  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب قلعتي اميف زييمتلا دهعلا
، وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا ، ريغ وأ ايسايس يأرلا  وأ يعاـمتجالا  وأ يموقلا لصألا وأ يسايس
  ."بابسألا نم كلذ ريغ وأ بسنلا وأ ةورثلا

 نـم  ةـعومجم  ةـيفاقثلاو  ةـيعامتجالاو  ةيداصتقالا قوقحلاب ةينعملا ةنجللا تمدق دقو
 ناـقيلعتلا  زـكر  لاـثملا  ليبـس  يلعف ،دهعلا داومل ريسفتو حرش ةباثمب تناك ةماعلا تاقيلعتلا
 عـمتجملا  يـف  ةفيعـضلا  تائفلا ضعب قح نامض ىلع ديكأتلا ىلع سداسلاو سماخلا ناماعلا

 زـييمتلا  نم ًاليوط ًاخيرات كانه نأ سماخلا ماعلا قيلعتلا راشأ دقف "نسلا رابكو نوقوعملا" امهو
، مكحب وأ نوناقلا مكحب امإ نيقوعملا دض  حوارـتي  وـهف  .ةفلتخم الاكشأ ذختي زييمت وهو عقاولا

، زييمتلا نم ، صرفلا راكنإ لثم عينشلا  لـصفلا  لـثم  "ةقد رثكألا" زييمتلا لاكشأ ىلإ ةيميلعتلا
، قيبطت يفو .ةضورفم ةيعامتجاو ةيعيبط زجاوح لعفب لزعلاو  زـييمتلا " فـيرعت  نكمي دهعلا
 ةـلوقعملا  قفارملل راكنإ وأ ليضفت وأ رصق وأ ءاصقإ وأ زييمت يأ لمشي هنأ ىلع "زجعلا ببسب
 ةيداـصتقالا  قوقحلاـب  فارـتعالا  لـيطعت  وأ لاـطبإ  ىلإ يدؤي امم زجعلا ةفص ىلإ ادانتسا

ض  ام اريثكو .اهتسرامم وأ اهب عتمتلا وأ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو  نـم  عـنملل  نوـقوعملا  رـعت
، ريغ عم ةاواسملا مدق ىلع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهقوقح ةسرامم  كـلذو  نيقوعملا
، تاضارتفالا وأ لماحتلا وأ لهاجتلا وأ لامهإلا ببسب  وأ زـييمتلا  وأ ءاصقإلا ببسبو ةئطاخلا
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 فـيظوتلاو  ميـلعتلا  تالاجم يف صاخ هجوب ةيساق زجعلا ببسب زييمتلا راثآ تناك دقو .لزعلا
 يـف  ىـنغ  ال هنأ ىلا اريشم ،ةماعلا قفارملاو نكامألا لوخدو ةيفاقثلا ةايحلاو لقنلاو ناكسإلاو
 الأ يـغبنيو  .زـجعلا  ببـسب  زـييمتلا  دض لماش عيرشت نس نع ًايلمع فارطألا لودلا عيمج
 نـكمملا  وـحنلا  ىـلع  ةيئاـضقلا  فاصتنالا لئاسوب نيقوعملا ديوزت ىلع عيرشتلا اذه رصتقي

،  ةاـيح  اويحي نأ نم نيقوعملا نكمت ةيعامتجا ةيسايس جمارب ىلع اضيأ صني نأ لب بسانملاو
  .مهلالقتساو مهنوئش ريرقتب اهيف نوعتمتي ةلماكتم

 لمعلا يهو نيقوعملل ةبسنلاب اهنامض بجاولا قوقحلا نم ةعومجم ىلع قيلعتلا زكريو
 زـجعلا  ببـسب  زييمتلا اهيف رهظي يتلا تالاجملا نم ًادحاو ناك نإ لمعلا لاجم نأ ىلإ اريشم
،  دعاوقلا يف ءاج امكف يعامتجالا نامضلا كلذكو .ةرمتسمو ةزراب ةروصب  يـغبني " ةدـحوملا
 وأ ًاتقؤم مهلخد ضفخنا وأ مهلخد اودقف نيذلا نيقوعملا لخدل يفاكلا معدلا ريفوت لفكت نأ لودلل

 ىـلإ  ةفاـضإلاب  اذه .)٤("زجعلاب ةلصتملا لماوعلا وأ زجعلا ببسب لمعلا صرف نم اوــمرح
، "ةدعاسملاو ةيامحلا" حنم ةرورض  نـكمي  اـم  لك لمع نيقوعملا ةلاح يف كلذ ينعيو ةرسألل

، عم شيعلا نم صاخشألا ءالؤه نيكمتل   .كلذ يف نوبغري امدنع مهرسأ
 نيقوعملا قح نامض ةرورض ىلإ ةفاضإلاب هنا ذإ فاك يشيعم ىوتسم يف قحلا كلذك

، ةيداملا تاجايتحالا نم كلذ ريغو مئالم نكسمو فاك ءاذغ ىلع لوصحلا يف  نوـكي  ةيساسألا
، معدلا تامدخ ريفوت" ًاضيأ يرورضلا نم ، دادمإلا اهنمو نيقوعملل  مـهل  ىنستي يكل تانيعملاب
 ىـلع  لوصحلا يف قحلا نأ امك ".مهقوقح ةسراممو ةيمويلا مهتايح يف مهلالقتسا ىوتسم عفر
،  سـبالم  ىـلإ  نوجاتحي نيذلا نيقوعملا ىلإ ةبسنلاب ةصاخ ةيمهأ هل ةمئالملا سبالملا  ةـصاخ

، امثيحو .عمتجملا يف ةلاعف ةقيرطبو لماكلاب مهرودب مايقلا اوعيطتسي ىتح  ًاـضيأ  يـغبني  نكمأ
 حورـبو  ةـقيرطب  ةدعاسملا هذه ميدقت بجيو .قايسلا اذه يف ةبسانملا ةيصخشلا ةدعاسملا ميدقت
، .ًالماك ًامارتحا )نيينعملا صاخشألل( ينعملا صخشلل ناسنإلا قوقح نامرتحت  اـمكو  لثملابو

، ةرودلا( ٤ مقر ماعلا قيلعتلا نم ٨ ةرقفلا يف لبق نم ةنجللا تظحال  نمضتي ،)١٩٩١ ةسداسلا
  .نكسلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ يف نيقوعملا قح مئالملا نكسملا يف قحلا
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   :ميلعتلا يف قحلا
 نأ نـكمي  نيقوـعملا  نأـب  موـيلا  نادلبلا نم ريثك يف ةيسردملا جماربلا فرتعت    ثيح

،  ىـلعو  .ماعلا ميلعتلا ماظن نمض هجو ريخ ىلع ميلعتلا ىلع اولصحي  دـعاوقلا  يـضقت  كـلذ
 ةـيئادتبالا  لـحارم لا يف ميلعتلا صرف يف ةاواسملا أدبمب فرتعت نأ لودلل يغبني" هنأب ةدحوملا

، ةيوناثلاو ، رطأ نمض كلذو ةيعماجلاو  ".راـبكلاو  بابـشلاو  لاـفطألا  نـم  نيقوعملل ةجمدم
، اذه قيبطتلو  يـف  نيقوـعملا  لاـفطألا  ميلعت ىلع نيملعملا بيردت لفكت نأ لودلل يغبني جهنلا
 ميـلعت  ىوتـسم  سـفن  ىلإ نيقوعملا ليصوتل نيمزاللا معدلاو تادعملا ريفوتو ةيداع سرادم
، لافطألا ةلاح يفف .نيقوعملا ريغ نم مهنارقأ ، مصلا  تاراـشإلا  ةـغلب  فارـتعالا  يغبني الثم
، ةغلك  اـهل  امب فارتعالا عم يغبني امك اهيلإ لوصولا لافطألا ءالؤه عيطتسي نأ يغبني ةلقتسم
  .ةلماشلا ةيعامتجالا مهتئيب يف ةيمهأ نم

 مهتاردـق  لالغتـسا  صرف نيقوعملل لفكت نأ لودلل يغبني" هنأب ةدحوملا دعاوقلا يضقت
، ةينفلاو ةيعادبإلا ، مهتدئافل ال ةيركفلاو ، مهعمتجم ءارثإل ًاضيأ امنإو مهدحو  اوناك ءاوس يلحملا
 لوـخد  ريـسيت  ىـلع  لمعت نأ لودلل يغبنيو ...ةيفيرلا قطانملا يف وأ ةيرضحلا قطانملا يف
 ...نكاـمألا  هذـه  ريفوـت  ىـلعو  ةيفاقثلا تامدخلاو ضورعلاب ةصاخلا نكامألا ىلإ نيقوعملا

  .ةحايسلاو ةضايرلاو حيورتلاب ةصاخلا نكامألا ىلع هسفن ءيشلا قبطنيو
،  ةاـيحلا  يـف  ةاواـسملا  مدق ىلع نيقوعملا ةكراشم ليهست لجأ نمو  يـغبني  ةـيفاقثلا

، .زجعلا نأشب هفيقثتو ماعلا روهمجلا مالعإ تاموكحلل ، هجوب يغبنيو  ةلازإل ريبادت ذاختا صاخ
، دض ةيفارخلا دئاقعلا وأ زيحتلا  لاكـشأ  نـم  ًالكـش  عرصلا يف ىرت يتلا كلت لثم نيقوعملا
 لزـن  يذـلا  باـقعلا  لاكشأ نم ًالكش قوعملا لفطلا يف ىرت يتلا وأ ةريرش حاورأب ةباصإلا
، .ةرسألاب ،  عتمت ةركف لوبقل ماعلا روهمجلا فيقثت بجي لثملابو  يأ عـتمت  رادـقمب  نيقوـعملا

، صخش   .ةيفاقثلا نكامألاو حيورتلا زكارمو قدانفلاو معاطملا مادختسا قحب رخآ
 راـبكب  صاخلا سداسلا ماعلا قيلعتلا اهيلع صن ام يه اهسفن تامازلإلاو قوقحلا هذهو

 ،١٩٩١ ماـع  يـف  ةرداـصلا  نسلا رابكب ةقلعتملا ةدحتملا ممألا ئدابم دكؤيل ءاج يذلاو نسلا
 اـطابترا  طبترـت  ماـسقأ  ةسمخ ىلإ ةمسقم يهو .قايسلا اذه يف اضيأ ةماه ةقيثو ربتعت يتلاو
 ىـلع  لوصحلا يف نسلا رابك قح لمشت "ةيلالقتسالا" نإ .دهعلا يف اهب فرتعملا قوقحلاب اقيثو
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 قوـقحلا  هذـه  ىـلإ  فاضتو .ةيحصلا ةياعرلاو سبلملاو ىوأملاو ءاملاو ءاذغلا نم يفكي ام
 يـنعت  "ةكراـشملا "و .بيردـتلاو  ميلعتلا ىلع لوصحلاو رجأب لمعلا ةسرامم ةيناكمإ ةيساسألا

،  يف ةرشابم رثؤت يتلا تاسايسلا ذيفنتو غوص يف طاشنب نسلا رابك كراشي نأ بوجو  مههاـفر
، مهفراعم ةباشلا لايجألا ىلإ اومدقي نأو  تاـكرحلا  ليكشت ىلع نيرداق اونوكي نأو مهتاراهمو
 نـسلا  راـبكل  رفوـت  نأ بوجو ىلإ "ةياعرلا" نونعملا مسقلا وعديو .مهب ةصاخلا تاطبارلا وأ
، ةياعرلاو ةيرسألا ةياعرلا نم ةدافتسالا صرف  ناـسن إلا قوقحب عتمتلا نم اونّكمي نأو ةيحصلا
 أدـبمب  قـلعتي  اميف امأ .جالعلل وأ ةياعرلل قفرم وأ ىوأم يف مهتماقإ دنع ةيساسألا تايرحلاو
 مهتاـناكمإل  ةـلماكلا  ةيمنتلا صرف سامتلا نم نسلا رابك نيكمت هبجومب يغبنيف ،"تاذلا قيقحت"
 .ةـيحيورتلاو  ةيحورلاو ةيفاقثلاو ةيميلعتلا عمتجملا دراوم نم مهتدافتسا ةيناكمإ ةحاتإ لالخ نم

،  فـنك  يـف  شيعلا نم نسلا رابك نيكمت يغبني هنأ ىلع "ةماركلا" نونعملا مسقلا صني اريخأو
، ةماركلا ، ءوس وأ لالغتسا يأل عوضخ نودو نمألاو ،  وأ ةيدـسج  ةلماعم  نأ يـغبنيو  ةـيلقع
، ةلماعم اولماعي ،  وأ ةيقرعلا مهتيفلخ وأ مهسنج وأ مهرمع نع رظنلا فرصب ةفصنم  وأ ةـينثإلا
، مهنوك ، عضو يأ وأ يلاملا مهزكرم نع رظنلا فرصبو نيقوعم  عـضوم  اوـنوكي  نأو رخآ
  .ةيداصتقالا مهتمهاسم ىدم نع رظنلا فرصب ريدقت

، ثانإلا نيب ةاواسملا يهو ةددحم ماكحأ ىلع ماعلا قيلعتلا صنيو  يـف  قـحلا  روكذلاو
، وحم جماربو ميلعتلا ، نامضلاو لمعلاب ةقلعتملا قوقحلا ةيمألا  ةـيامحب  ةلودلا مازتلا يعامتجالا
  .ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا يف قحلا ،فاك يشيعم ىوتسم ريفوت نامضو ةرسألا

  
  نكسلا يف قحلا 

 يـمقر  نيماعلا نيقيلعتلا لالخ نم كلذو مئالم نكس يف قحلا ةيمهأ ىلإ ةنجللا تراشأو
 ةـلودلا  ىلع نأ ىلا عبارلا ماعلا قيلعتلا راشأ دقف ،١٩٩٧ ،١٩٩١ يماع يف نيرداصلاو ٤،٧

، يف قحلا نمضت نأ  ايدـييقت  وأ اقيـض  اريسفت رسفي الأ يغبني نكسلا يف قحلا نأ ًادكؤم نكسلا
، هلعجي ، قوف فقس دوجو درجمب ءرملل رفوملا ىوأملل لاثملا ليبس ىلع ايواسم  ربتعي وأ هسأر
 نأ يـف  ءرـملا  قـح  هرابتعاب قحلا اذه ىلإ رظنلا يغبني لب .ةعلس رصحلا هجو ىلع ىوأملا
، مالسو نمأ يف ام ناكم يف شيعي  ةـفلتخملا  بناوجلا ققحت نامضب قحلا اذه ققحتيو ةماركو
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، لغشل ينوناقلا نامضلا :يهو هل  لـكايهلاو  قـفارملا و دراوـملاو  تامدـخلا  ريفوـت  نكسلا
، ، لمحت ىلع ةردقلا ةيساسألا ، ةيحالصلا ةفلكتلا   .نكسلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ةحاتإ نكسلل
 يف ةنيبملا ناسنإلا قوقح رئاس نع لزعمب مئالملا نكسلا يف قحلا ىلإ رظنلا نكمي الو

 فاـضي و .ةقبطنملا ةيلودلا كوكصلا نم امهريغو ناسنإلا قوقحب نيصاخلا نيـيلودلا نيدهعلا
 نيوـكت  ةيرح يف قحلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلا لثم - قوقحلا رئاسب لماكلا عتمتلا نأ كلذ ىلإ
 نأ يـف  صخشلا قحو ،)ةيلحملا تاعامجلا نم كلذ ريغو نيرجأتسملا تاطبار لثم( تايعمجلا
 اذإ هـنع  ىنغ ال رمأ وه - ةماعلا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا يف قحلاو هتماقإ ةيرحب راتخي
 .عـمتجملا  يـف  تاـئفلا  عيمج حلاصل هيلع ةظفاحملاو مئالملا نكسلا يف قحلا لامعإ ديرأ ام

،  وأ هتايـصوصخ  يـف  عورشم ريغ وأ يفسعت لخدت يأل عضخي الأ يف درفلا قح نإف لثملابو
 نكـسلا  يف قحلا فيرعت يف ةيمهألا غلاب ادعب لكشي هتالسارم وأ هلزنم وأ هترسأ تايصوصخ
   .مئالملا

 يلودـلا  دهعلاو ىفانتت يرسقلا ءالخإلا تايلمع نأ ىلع دكؤيل عباسلا ماعلا قيلعتلا ءاجو
، ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل  نكاـسملا  ءالـخإ  تاـيلمع  ةسرامم نأ ىلا اريشم ةيفاقثلاو
 ةـيمانلا  نادـلبلاو  ةـمدقتملا  نادلبلا يف صاخشألا سمتو راشتنالا ةعساو ةسرامم يه هاركإلاب

،  ناسنإلا قوقح نيب نيمئاقلا كباشتلاو طبارتلل ًارظنو .ءاوسلا ىلع  نوـكت  اـم  ًارـيثكف  ةـفاك
، .ىرخألا ناسنإلا قوقحب ةّلخم هاركإلاب نكاسملا ءالخإ تايلمع  تاـيلمع  ةـسرامم  نإف هيلعو
، نكاسملا ءالخإ ،  يف ةجردملا قوقحلاب ًارهاظ ًالالخإ لخُت تناك نئل هاركإلاب  دـق  يـهف  دـهعلا
، ةيندملا قوقحلل تاكاهتنا نع ًاضيأ رفست  نـمألا  يف درفلا قحو ةايحلا يف قحلا لثم ةيسايسلاو

 يملـسلا  عتمتلا يف قحلاو تيبلاو ةرسألاو تايصوصخلاب لخدتلا مدع يف قحلاو هصخش ىلع
  .تاكلتمملاب

 ءالـخإلا  تايلمع متت دقو .ةيمنتلا مساب ثدحت هاركإلاب ءالخإلا نم ىرخأ تالاح ةمثو
، يف قوقحلا ىلع ةعزانم ددصب  لـكايهلا  ةـماقإ  عيراـشمو  ةـيئامنإلا  عيراـشملا  وأ ضرألا

، ، ةريبك ةقاطلا ديلوت عيراشم نم اهريغ وأ دودسلا ءانب لثم ةيساسألا  ةزاـيح  ريبادت عم قاطنلا
 وأ ندـملا  لـيمجت  جمارب وأ نكاسملا ميمرت وأ ةيرضحلا قطانملا نيسحتب ةلصتملا يضارألا
 ةيـضاير  تاـيرابم  ةماقإ وأ يضارألا يف ةبراضملل نانعلا قالطإ وأ ةعارزلل يضارألا ةئيهت
  .ةيبميلوألا باعلألا لثم ىربك
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 لودـلا  يـضارأ  يـف  ةيلود تالاكو اهلومت ىتش ةيئامنإ عيراشم ةمث نأ ةنجللا يعتو
، اذه يف ةنجللا ريشتو .هاركإلاب ءالخإ تايلمع نع ترفسأ دق فارطألا  ماعلا قيلعتلا ىلإ نأشلا

،ي يذلا )١٩٩٠( ٢ ، ةلمج يف صن ، نأ ةيلودلا تالاكولل يغبني" هنأ ىلع رومأ  وـحن  ىلع بنجتت
، ، عيراشم يف ةكراشملا قيقد  دـض  زـييمتلا  ديطوت وأ زيزعت ىلع ...لاثملا ليبس ىلع يوطنت

، ماكحأ عم ضقانتي امب تاعامجلا وأ دارفألا  ديرـشت  وأ ءالـجإ  تاـيلمع  ىلع يوطنت وأ دهعلا
 لذـب  يغبنيو .مهل ةبسانملا ضيوعتلاو ةيامحلا لاكشأ لك ريفوت نود صاخشألل قاطنلا ةعساو
 ةدراوـلا  قوـقحلل  ةبجاولا ةاعارملا ةلافكل يئامنإ عورشم يأ نم ةلحرم لك يف نكمم دهج لك
  ".دهعلا يف

، ضعب نأ ىلا ةنجللا ريشتو  يـف  ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنمو يلودلا كنبلا لثم تاسسؤملا
، ناديملا  دـحلا  ةـيغب  نيطوتلا ةداعإ وأ/و ريجهتلا نأشب ةيهيجوت ئدابم تدمتعا دق يداصتقالا
 نوـكت  ام اريثكو .اهب ةلصتملا ةيرشبلا ةاناعملا نم ليلقتلاو هاركإلاب ءالخإلا تايلمع قاطن نم
، ةيئامنإلا عيراشملل ةقفارم تاسرامملا هذه  عيراـشملا  نـم  اـهريغو  دودسلا ءانب لثم ةريبكلا
، ئدابملا هذهل ةماتلا ةاعارملا نإ .ةقاطلا ديلوتل ىربكلا  ةدراولا تامازتلالا دسجت يتلا ةيهيجوتلا
، يف ، رمأ يه دهعلا  فارـطألا  لودـلا  بناج نم وأ اهسفنأ تالاكولا بناج نم ءاوس يرورض
 يـف " نأب انييف لمع جمانربو نالعإ يف دراولا نايبلا ىلإ نأشلا اذه يف ةنجللا ريشتو .دهعلا يف

 ةـعيرذ  هذاـختا  زوـجي  ال ةيمنتلا مادعنا نإف ،ناسنإلا قوقح عيمجب عتمتلا ريُتس ةيمنتلا نأ نيح
، ءزجلا( "ًايلود اهب فرتعملا ناسنإلا قوقح نم صاقتنالا ريربتل  ).١٠ةرقفلا لوألا

  
  ةيداصتقالا تاءازجلا نيب ةقالعلا

  )٥(ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا مارتحاو
 ضرـغلاو  .دحاو بناج نمو ايميلقإو ايلود ديازتم رتاوتب ةيداصتقالا تاءازجلا ضرفُت

 هذـه  لـثم  ىـلع  نيـعتي  هـنإف  فورظلا تناك امهم هنأ ىلع ديكأتلا وه ماعلا قيلعتلا اذه نم
 ةيداـصتقالا  قوقحلاـب  صاخلا يلودلا دهعلا ماكحأ ةمات ةروصب نابسحلا يف ذخأت نأ تاءازجلا

 تالاـحلا  يف تاءازجلا ضرف ةرورض يف ةقيرط ةيأب ةنجللا ككشتت الو .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
 ةـقبطنملا  يلودلا نوناقلا ماكحأ نم هريغ وأ ةدحتملا ممألا قاثيم نم عباسلا لصفلل ًاقفو ةبسانملا
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 يـغبني  )٥٦و ٥٥و ١ داوـملا ( ناـسن إلا قوقحب ةلصلا تاذ قاثيملا ماكحأ نكلو .ةلاحلا ىلع
  .تالاحلا هذه لثم يف مات لكشب قيبطتلل ةلباق تلاز ام اهرابتعا

 اـميف  ةـفلتخم  ددمو ةفلتخم عاونأ نم تاءازج نمألا سلجم ضرف تاينيعستلا لالخو
، ا،يقيرفأ بونجب قلعتي ،  ايفالسوغوي نم ءازجأو قارعلاو ،  ةقباـسلا  ةـيريهامجلاو  لاموـصلاو
، ةيبرعلا ، ةيبيللا ، ايريبيلو ، يتياهو ، الوغنأو  ىـلإ  ةنجللا هابتنا يعرتسا دقو .نادوسلاو ادناورو
 تالاـحلا  نم ددع يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب عتمتلا ىلع تاءازجلا هذه رثأ
، هريراقت مدقي اهنم مسق لظ دهعلا يف ًافارطأ ًالود سمت يتلا  ةـنجللا  يـطعي  ناك كلذبو ماظتناب
  .ةيانعب ةلاحلا ثحبل ةصرفلا

، ةلاح نم تاءازجلا رثأ فلتخي امنيبو  لاوحألا عيمج يف اهل نأ يعت ةنجللا نإف ىرخأل
، .دهعلا اهب فرتعي يتلا قوقحلا ىلع ًاسوسحم ًارثأ ًابيرقت ، ليبس ىلع اذكهو  ًارـيثك  اهنإف لاثملا
، عيزوت يف ًابارطضا ببست ام ، تادادمإلاو ةيودألاو ةيذغألا  ماـعطلا  ةـيعون  ددـهتو  ةيحصلا
، برشلا هايم دجاوتو  ةـيميلعتلاو  ةيحـصلا  ةـمظنألا  ليغشت يف ةيساق ةروصب لخدتتو ةفيظنلا
 لمـشت  دـق  ةدوصقملا ريغ اهبقاوع نإف كلذ ىلإ ةفاضإلابو .لمعلا يف قحلا ضوقتو ةيساسألا
، تائفلا ةطلس زيزعت ةد  ، نوكت داكت ةروصب ءادوس قوس روهظو بتسملا  حاـبرأ  دـيلوتو  ةيمتح
، فرصتت يتلا ةزيمتملا تاعامجلل ةمخض ةئجافم  ىـلع  ةـمكاحلا  تاـئف لا ةباقر زيزعتو اهيف
، لكشب ناكسلا  تـناك  اذإو .ةيسايسلا ةضراعملا نع ريبعتلا وأ ءوجللا سامتلا صرف دييقتو ماع

، عباط تاذ اهرهوج يف رهاوظلا هذه  عـتمتلا  ىـلع  ًارـيبك  ًايفاضإ ًاريثأت كلذك اهل نإف يسايس
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب

 قـلعتت  .تاراـبتعالا  هذـه  نـم  ناـعبنت  تامازتلالا نم نيتعومجم نأ ةنجللا دقتعتو
 تاذ تاـمازتلالا  يـغلي  ال تاءازجلا ضرف نأ كلذ .ةررضتملا ةلودلاب اهنم ىلوألا ةعومجملا
،  ةـلثامم  تالاـح  يـف  امكو .لاوحألا نم لاحب اهصقني وأ فرطلا ةلودلا كلتل ةلصلا  ىرـخأ
 نإـف  اذـكهو  .صوصخلا هجو ىلع ةدشلا تاقوأ يف ربكأ ةيلمع ةيمهأ تامازتلالا كلت بستكت
 هـب  حمست ام ىصقأب" تاوطخ نم ةينعملا ةلودلا هتذختا ام ىدم ةيانعب ثحبت نأب ةبلاطم ةنجللا
 درـف  لكل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةنكمم ةيامح ربكأ ريفوتل "ةحاتملا اهدراوم
 ضـعب  لـيومت  ىـلع  ةررضتملا ةلودلا ةردق ًامتح تاءازجلا للقت امنيبو .اهتيالو نمض شيعي
، وأ ةيرورضلا ريبادتلا  عتمتلاـب  قلعتي اميف زييمت دوجو مدع نامضب ةمزتلم ةلودلا لظت اهمعد
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، هذهب ، ريبادتلا لك ذاختابو قوقحلا  عـمتجملا  عمو ىرخأ لود عم ضوافتلا كلذ يف امب ةنكمملا
  .عمتجملا لخاد ةفيعضلا تائفلا قوقح ىلع يبلسلا رثألا ضيفختل يلودلا

 ضرـف  نـع  ةلوئـسملا  فارطألا وأ فرطلاب تامازتلالا نم ةيناثلا ةعومجملا قلعتتو
، اهيلع ظافحلاو تاءازجلا ، عمتجملا ناكأ ءاوس اهذيفنتو ، ميلقإ وأ ةيلود ةمظنم مأ يلودلا  مأ ةـي
، اذه يفو .لودلا نم ةعومجم مأ ةلود  مجنـت  تاجاتنتـسا  ةـثالث  كاـنه  نأ ةنجللا ىرت ددصلا
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب فارتعالا نع ًايقطنم

 بـسانم  ماـظن  ميمصت دنع لماك لكشب نابسحلا يف قوقحلا هذه ذخؤت نأ يغبني ،الوأف
، اذه يف ةنيعم ريبادت ةيأ ىلع ةقفاوملا نودو .تاءازجلل  تاـحرتقمب  ًاـملع  ةنجللا ذخأت ددصلا
 ريوـطتو  ؛تاءازـجلا  رـثأ  ةـعباتمو  بقرتل ةدحتملا ممألل ةعبات ةيلآ ءاشنإ ىلإ ةيعادلا كلتك
، قفتملا تاءارجإلاو ئدابملا نم ةيفافش رثكأ ةعومجم  قوـقح  مارـتحا  ساسأ ىلع موقت اهيلع
 اـهيلع  قـفتم  ةينقت تالاكو ليوختو ؛ةافعملا تامدخلاو علسلا نم عسوأ ةفئاط ديدحتو ؛ناسنإلا
 دراوـم  اـهل  حاـتت  يتلا تاءازجلا ناجل نم ةعومجم ءاشنإو ؛ةيرورضلا تاءافعإلا يف تبلل
 رـييغت  يـف  يلودـلا  عمتجملا بغري نيذلا كئلوأ ىدل فعضلا نطاومل قدأ فادهتساو ؛لضفأ

  .ةماعلا ةنورملا نم ربكأ ردق لاخدإو ؛مهكولس
، دصرب عالطضالا يغبني ،ًايناثو ،  دونب بجومب ًامئاد بولطم وهو لاعف  ةـليط  دـهعلا

 نـع  ةـيئزج  ولو ىتح ةيلوئسم هقتاع ىلع يجراخ فرط ذخأي امدنعو .تاءازجلا قيبطت ةرتف
 اذـه  لـمحتي  نأ دـب  ال ،)هريغ وأ قاثيملا نم عباسلا لصفلا بجومب ءاوس( ام دلب لخاد ةلاحلا
 ةـيعامتجالاو  ةيداـصتقالا  قوـقحلا  ةيامحل هعسو يف ام لك لعفي نأل ةيلوئسملا ًاضيأ فرطلا

   .نيررضتملا ناكسلل ةيفاقثلاو
، ذختي" نأب يجراخلا نايكلا مزتلي ،ًاثلاثو  ةدعاـسملا  قـيرط  نـعو  هدرـفمب  تاوطخ

، نواعتلاو  نـم  ٢ ةداـملا  نم ١ ةرقفلا( "ينقتلاو يداصتقالا نيديعصلا ىلع اميس الو نييلودلا
 دـلبلا  لـخاد  ةفيعـضلا  تائفلا اهل ضرعتت ةبسانتم ريغ ةاناعم ةيأل ةباجتسالا لجأ نم )دهعلا
  .فدهتسملا
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  :ميلعتلا يف قحلا
، يف درف لك قح نع ةرشع ةعبارلاو ةرشع ةثلاثلا ناتداملا تصن  هجوي نأ ىلع ميلعتلا

 مارـتحالا  ةوق نم ديزت نأو اهتماركب ساسحإللو ةيناسنإلا ةيصخشلل ةلماشلا ةيمنتلا وحن ميلعتلا
، تايرحلاو ناسنإلا قوقحل    :يهو تامازتلالا نم ددع ىلإ اريشم ةيساسألا

  .عيمجلل اناجم هتحاتإو ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا لعج )أ(
، فلتخمب يوناثلا ميلعتلا ميمعت )ب( ،  ينقتلا يوناثلا ميلعتلا كلذ يف امب هعاونأ  يـنهملاو

، ةيناجمب ايجيردت ذخألاب اميس الو ةبسانملا لئاسولا ةفاكب عيمجلل احاتم هلعجو   ميلعتلا
، مدق ىلع عيمجلل احاتم يلاعلا ميلعتلا لعج )ج( ، اعبت ةاواسملا  لئاـسولا  ةـفاكب  ةءافكلل

  .ميلعتلا ةيناجمب ايجيردت ذخألاب اميس الو ةبسانملا
، وأ ةيساسألا ةيبرتلا عيجشت )د( ، ىدم دعبأ ىلإ اهفيثكت  نيذـلا  صاخشألا لجأ نم نكمم

  .ةيئادتبالا ةساردلا اولمكتسي مل وأ اوقلتي مل
 حنـم  ماظن ءاشنإو ت،ايوتسملا عيمج ىلع ةيسردم ةكبش ءامنإ ىلع طاشنب لمعلا )ـه(

، فاو   .سيردتلا يف نيلماعلل ةيداملا عاضوألا نيسحت ةلصاومو ضرغلاب
 نـم  تنكمت دق نكت مل يتلاو ةمضنملا لودلا ىلع ًادهعت ةرشع ةعبارلا ةداملا تضرفو

، تحت ىرخأ ميلاقأ يف وأ هتاذ اهدلب يف يئادتبالا ميلعتلا ةيناجمو ةيمازلإ ةلافك ،  اهتيالو  ماـيقلاب
، نوضغ يف  ةـيمازلإ  أدـبمل  يجيردتلاو يلعفلا ذيفنتلل ةلصفم لمع ةطخ دامتعاو عضوب نيتنس
، هتيناجمو ميلعتلا   .ةطخلا يف ددحي نينسلا نم لوقعم ددع لالخ عيمجلل

 نيماـعلا  نيقيلعتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ةينعملا ةنجللا تردصأ امك
 وـحنلا  ىـلع  ةـيناجملاو  ةـيمازلإلا  يحلطصمل ًاريسفت رشع يداحلا قيلعتلا مدق دقف ١٣ ،١١

  :يلاتلا
 ةلودلل الو ءايصوألل الو ءابآلل قحي ال هنأ زاربإ ىلإ مازلإلا رصنع فدهي :ةيمازلإلا   

 اذـهو  .ًاـيرايتخا  ًارارـق  ناـك  ول امك لفطلل يئادتبالا ميلعتلا ةحاتإب قلعتملا رارقلا ىلإ رظنلا
، ةحاتإب قلعتي اميف سنجلا عون ساسأ ىلع زييمتلا رظح ىلع ًاضيأ ددشي بلطتملا  كـلذو  ميلعتلا

 ًاـيفاك  نوـكي  نأ بجي حاتملا ميلعتلا نأ ىلع ديكأتلا يغبني نكلو .دهعلا نم ٣و ٢ نيتداملل ًاقفو
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، تاجايتحاب ةلصلا قيثوو ةيعونلا ثيح نم  لـفطلا  قوـقح  لاـمعإ  ززعي نأ بجي امك لفطلا
   .ىرخألا

 ثـيحب  ةحيرـص  قحلا اذه ةغايصف .سبل اهبوشي ال بلطتملا اذه ةعيبط نإ :ةيناجملا
 بناج نم موسر ضرف نأ كلذ .ءايصوألا وأ ءابآلا وأ لفطلل ًاناجم يئادتبالا ميلعتلا ةحاتإ لفكت
، وأ ةيلحملا تاطلسلا وأ ةموكحلا ،  ةرـشابملا  فيلاكتلا ىلإ ةفاضإلاب ةسردملا  لكـشي  ىرـخألا

، يف قحلاب عتمتلا نود ًالئاحو ًاطبثم ًالماع  رـثأ  هـل  نوكي ام ًاريثكو .هلامعإ لقرعي دقو ميلعتلا
 فاـضيو  .ةـبولطملا  لمعلا ةطخ هجلاعت نأ بجي رمأ ةبقعلا هذه ةلازإو .ًاضيأ ةياغلل يساكتنا
، ىلإ ، ريغ فيلاكتلا نأ كلذ  متـي  يتلا( ءابآلا ىلع ةضورفملا ةيمازلإلا بئارضلا لثم ةرشابملا
 يز ءادـتراب  مازلإلا وأ ،)عقاولا يف ةيعوط تسيل اهنكلو ةيعوط تناك ول امك ًانايحأ اهريوصت
، ةظهاب هفيلاكت دحوم يسردم  ىرـخأ  ةرـشابم  ريغ فيلاكت كانهو .طبثملا رثألا سفن اهل ًايبسن
، نع ًالضفو .ةدح ىلع ةلاح لكل  ةنجللا صحفب ًانهر ةلوبقم نوكت نأ نكمي  ةـيمازلإ  نإـف  كلذ
 ةداملا نم ٣ ةرقفلا يف هب فرتعملا قحلا عم لاكشألا نم لكش يأب ضراعتت ال يئادتبالا ميلعتلا

، نم ١٣   ".ةيموكحلا سرادملا ريغ مهدالوأل سرادم رايتخا" ءايصوألاو ءابآلل لفكي يذلا دهعلا
بلط :ةيليصفت ةطخ دامتعا نيتنـس  نوضغ يف لمع ةطخ دامتعا فرطلا ةلودلا نم ي. 

ر نأ بجيو سَف ةـلودلل  ةبسنلاب دهعلا ذافن ءدب نم نيتنس نوضغ يف ةطخ دامتعا ينعي هنأب اذه ي 
 مارـتحا  مدـع  ىلإ تدأ يتلا فورظلا يف قحال رييغت ثودح نم نيتنس نوضغ يف وأ ةينعملا
، مازتلالا اذهف .ةلصلا يذ مازتلالا  مـكحلا  اـهيلع  قبطني يتلا فارطألا لودلا نأب ًاملع رمتسم
 يـف  يضاملا يف ءارجإلا اذه اهذاختا مدعل ةجيتن مازتلالا نم ٍّلح يف تسيل دئاسلا عضولل ةجيتن

 لـك  نيمأـتل  ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ةطخلا لمشت نأ بجيو .ةددحملا نيتنسلا ةرتف نوضغ
ةن ءازجألا نم ءزج  ، ةبولطملا وكملا  قـحلا  لامعإ نامضل ةيفاك ليصافتب اهتغايص بجيو قحلل
، رمأ ةطخلا ةغايص يف يندملا عمتجملا تاعاطق عيمج ةكراشمو .ةلماش ةروصب  نأ امك يويح
 يرورـض  رمأ ةلءاسملا ةيناكمإ نامضو ًايرود زرحملا مدقتلا ضارعتسال لئاسولا ضعب ريفوت
   .ةداملا ةيمهأ فعضتس رصانعلا هذه نودب ذإ

 مدـع  ةـجحب  لمع ةطخ دامتعاب حيرصلا مازتلالا نم فرط ةلودل رفم ال :تامازتلالا
، هذهب مازتلالا يدافت نكمأ اذإف .كلذل ةمزاللا دراوملا رفوت  ررـبم  كاـنه  نوـكي  نـل  ةقيرطلا
 مدـعب  ةزيمتملا تالاحلا ىلع ًابيرقت ديدحتلاب قبطني يذلا ،١٤ ةداملا يف دراولا حيرصلا طرشلل
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، اذه ىلعو .ةيفاك ةيلام دراوم رفوت ،  ببسللو ساسألا  ةدعاـسملا " ىـلإ  ةراـشإلا  نإـف  هـسفن
 دـهعلا  نـم  ٢٣ ةداـملا  يف "ةيلودلا ريبادتلا" ىلإو ٢ ةداملا نم ١ ةرقفلا يف "نييلودلا نواعتلاو
 ةدعاـسملا  مدقي نأ يلودلا عمتجملا بجاو نم هنأ حضاولا نمف .ديدحتلاب ةلاحلا هذه ىلع قبطنت
 لـجأ  نم ةبولطملا تاربخلا وأ/و ةيلاملا دراوملا ىلإ ًاحضاو ًاراقتفا فرط ةلود راقتفا ةلاح يف
  .ةيليصفت لمع ةطخ "دامتعاو عضو"

 ةـيمازلإ  يف قحلل يجيردتلا ذيفنتلا نيمأت وحن لمعلا ةطخ هيجوت بجي :يجيردتلا ذيفنتلا
 ةرـقفلا  يف دراولا مكحلل ًافالخ - ١٤ ةداملا نكلو .١٤ ةداملا بجومب هتيناجمو يئادتبالا ميلعتلا

 ،"نينـسل ا نـم  لوقعم ددع لالخ" نوكي نأ بجي فدهتسملا دعوملا نأ ددحت - ٢ ةداملا نم ١
، ةرابعبو ".ةطخلا يف ددحي" نأ بجي ينمزلا راطإلا نأو  لكـشب  ةـطخلا  عضت نأ بجي ىرخأ
 .يجيردـتلا  ةـطخلا  ذـيفنت  لحارم نم ةلحرم لكل ةبسنلاب ذيفنتلل ةفدهتسم ديعاوم ةلسلس ددحم
 يـف  ديدشتلا ىلإ ًاضيأ ةجاح كانهو .ًايبسن هتنورم مدعو دوشنملا مازتلالا ةيمهأ ىلع ددشي اذهو
، ةلودلل ىرخألا تامازتلالا نأ ىلع ددصلا اذه ، مدع لثم فرطلا  ًاـمامت  ذـفنت  نأ بجي زييمتلا
  .ًالاحو

 نوناـقلا  بـجومب  كوكصلا نم ديدعلا يف هب فرتعم يفاكلا ءاذغلا يف ناسنإلا قح نإ
 لمـشأ  ةروصب ىنعي ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو .يلودلا
، اذه نم ١-١١ ةداملل ًاقبطف .قحلا اذهب رخآ كص يأ نم  لـك  قحب" فارطألا لودلا رقت دهعلا
،  نـم  مهتجاحب يفي ام رفوي هترسألو هل فاك يشيعم ىوتسم يف صخش ،  ءاذــغلا  ءاـسكلاو
، اــمنيب ،"ةيــشيعملا هــفورظل لــصاوتم نيــسحت يــف هــقحبو ىوأــملاو    ًاــقبط فرــتعت
 نـم  ررحتلا يف يساسألا قحلا" نيمأتل مزلت دق ًاحاحلإو ًالاجعتسا رثكأ ريبادت نأب ،٢-١١ ةداملل
 عيمجب عتمتلل ةبسنلاب ةمساح ةيمهأب مستي يفاكلا ءاذغلا يف ناسنإلا قحو ".ةيذغتلا ءوسو عوجلا
 "هترـسألو  هسفنل" ىلإ ١-١١ ةداملا يف ةراشإلا نإف مث نمو ؛درف لك ىلع قبطني وهف .قوقحلا

 .رسألا تابر ىلع وأ دارفألا ىلع قحلا اذه قابطنال دييقت يأ ينعت ال

 ةيـساسأ  ريياـعم  ةدع ققحت ةرورضب يفاكلا موهفم رشع يناثلا ماعلا قيلعتلا ددح دقو
 نـم  ءاذـغلا  وـلخو  دارفألل ةيوذغتلا تاجايتحالا ةيبلتل نايفكت ةيعونو ةيمكب ءاذغلا رفوت :يهو
  يـتلاو  هيلع لوصحلل ةيداصتقالا ةيناكمإلاو ؛نيعم يفاقث قايس يف ًالوبقم هنوكو ةراضلا داوملا
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 ماـظن  نيمأت لجأ نم ةيذغألا ءانتقاب طبترت يتلا ةيرسألا وأ ةيصخشلا ةيلاملا فيلاكتلا نأ ينعت
 .ىرخألا ةيساسألا تاجايتحالاب ءافولا ددهي ال يذلا ىوتسملاب نوكت نأ مزلي فاك يئاذغ

 هـنأ  ىـلع  ةحـصلا  يف قحلا مهف يغبني الو ةحصلا يف قحلا ىلع يلودلا دهعلا صني
،  دـح  ىلع ًاقوقحو تايرح لمشي ةحصلا يف قحلاف .ةديج ةحصب عتمتلا يف قحلا  اـمأ  ءاوـس
، هتحص يف مكحتلا يف ناسنإلا قح نمضتتف تايرحلا  ةيـسنجلا  هـتيرح  كـلذ  يف امب هدسجو

، ، نم نمأم يف نوكي نأ يف قحلاو ةيباجنإلاو  نـم  نمأـم  يـف  نوكي نأ يف قحلا لثم لخدتلا
،تلا ،  امأو .هاضر نودب هيلع ةيبط براجت ءارجإ وأ ًايبط هتجلاعم نمو بيذع  لمـشتف  قوـقحلا
 نـم  ىوتـسم  ىلعأب عتمتلل سانلا مامأ صرفلا يف ؤفاكتلا حيتي ةيحصلا ةيامحلل ماظن يف قحلا
  .هغولب نكمي ةحصلا

 ًالـك  )١(١٢ ةداـملا  يف دراولا "هغولب نكمي ةحصلا نم ىوتسم ىلعأ" موهفم يعاريو
 ةـمثو  .ةلودلل ةحاتملا دراوملاو درفلل ةيداصتقالا ةيعامتجالاو ةيجولويبلا ةيساسألا طورشلا نم
 ؛بـسحف  دارـفألاو  لودـلا  نيب ةقالعلا راطإ يف اهيلإ يدصتلا نكمي ال يتلا بناوجلا نم ددع
، هجو ىلعو ، ةحصلا لفكت نأ عيطتست ال ةلودلاف صوصخلا  نأ لودـلا  عيطتـست  ال امك ةديجلا
 لـماوعلا  نإـف  اذـكهو  .ناـسن إلا ةحص لالتعا ىلإ يدؤي نأ نكمي ببس لك نم ةياقولا رفوت

، ، لالتعال ضرعتلل درفلا ةيلباقو ةيثارولا  وأ ةيحـص  رـيغ  ةاـيح  بيلاـسأل  هجاهتناو هتحص
، ، .درفلا ةحصب قلعتي اميف مهم رود اهل نوكي دق ةرطخ مهف نأ بجي يلاتلابو ةحصلا يف قحلا ي 

،  قـفارملا  نـم  ةعونتم ةعومجمب عتمتلا يف قحلا هنأ ىلع ،  علـسلاو  فورـظلاو  تامدـخلاو
  .ةحصلا نم نكمم ىوتسم ىلعأ غولبل ةيرورضلا

، يف قحلا ضرفبو  وأ عاوـنأ  ةـثالث  ،ناـسن إلا قوقح عيمج لثم كلذ يف هلثم ةحصلا
 لمتـشيو  .ءادألاو ةـيامحلاو  مارـتحالا  :يـه  فارطألا لودلا ىلع تامازتلالا نم تايوتسم
،اب مازتلالا ، ءادأل  مارتحالاـب  مازتلالا بلطتيو .زيزعتلاو ريفوتلاو ليهستلاب تامازتلا ىلع هرودب
 .ةحـصلا  يـف  قحلاـب  عـتمتلا  يف رشابم ريغ وأ رشابم لكشب لخدتلا نع عنتمت نأ لودلا نم
 ةـقاعإ  نـم  ةـثلاث  اـفارطأ  عنمت نأ اهنأش نم ريبادت لودلا ذختت نأ ةيامحلاب مازتلالا يضتقيو

   .١٢ ةداملا تانامض
،  قـلعتت  ريبادـتو  ةيرادإو ةينوناق ريبادت لودلا دمتعت نأ ءادألاب مازتلالا بلطتي ًاريخأو

  .ةحصلا يف قحلل لماكلا لامعإلا لجأ نم ةمئالم ةيعيجشتو ةيئاضق ريبادتو ةينازيملاب
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، نم رومأ ةلمج قيرط نع ةحصلا يف قحلا مارتحاب صاخ لكشب لودلا مزتلتو  اهنمض
 وأ نوزـجتحملاو  ءانجـسلا  مهيـف  نمب صاخشألا عيمجل ةئفاكتم صرف ةحاتإ دييقت وأ عنم مدع
، ريغ نورجاهملاو ءوجللا وبلاطو تايلقألا  ةـيئاقولا  ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلل نييعرشلا

 عاـنتمالاو  ؛ةـلودلل  ةماع ةسايسك ةيزييمت تاسرامم ذافنإ نع عانتمالاو ؛ةنكسملاو ةيجالعلاو
، ىلع ةوالعو .اهتاجايتحاو ةأرملا ةحص عاضوأب قلعتي اميف ةيزييمت تاسرامم ضرف نع  كلذ
،  ةـياعرلا  ةـلقرع  وأ رظح نع عانتمالاب ةلودلا مازتلا ىلع مارتحالاب مازتلالا لمتشي  ةـيئاقولا
، ةيودألاو ةيجالعلا تاسرامملاو ،  ريغ ةيودألا قيوست نع عانتمالاو ةيديلقتلا  نـعو  ةـنومأملا
، ةيبط تاجلاعم قيبطت  وأ يـلقع  ضرـم  جالـعل  يئانثتسا ساسأ ىلع كلذ ناك اذإ الإ ةيرسق
 طورـشل  ةيئانثتـسالا  تالاحلا هذه عضخت نأ يغبنيو .اهتحفاكمل وأ ةيدعم ضارمأ نم ةياقولل
، ةددحم ، ةيلودلا ريياعملاو تاسرامملا لضفأ يعارت ةيدييقتو  ةـيامح  ئداـبم  اهيف امب ةقبطملا
، ىلإ ةفاضإلابو .ةيلقعلا ةحصلاب ةيانعلا نيسحتو يلقع ضرمب نيباصملا صاخشألا  يغبني كلذ
 ىـلع  ظاـفحلا  لئاـسو  نـم  اهريغو لمحلا عنم لئاسو ىلإ لوصولا دييقت نع عنتمت نأ لودلل
، ةيسنجلا ةحصلا ، ةقلعتملا تامولعملا ىلع ةباقرلا ةسرامم نعو ةيباجنإلاو  اـهيف  اـمب  ةحصلاب
، تامولعملاو ةيبرتلا ، ةءاسإ دمعت وأ اهزاجتحا وأ ةيسنجلا  نود ةـلوليحلا  نـع  كلذكو اهريسفت
 رـيغ  ثـيولتلا  نـع  عنتمت نأ لودلل يغبني امك .ةحصلاب ةلصتملا لئاسملا يف سانلا ةكراشم
، هايملاو ءاوهلل ينوناقلا  ةـكولمملا  قـفارملا  نع ةجتانلا ةيعانصلا تايافنلا لعفت املثم ةبرتلاو

،  براـجتلا  هذه تناك اذإ ةيئايميك وأ ةيجولويب وأ ةيوون ةحلسأ بيرجت وأ مادختسا نعو ةلودلل
 ةيحـصلا  تامدـخلا  ىلع لوصحلا دييقت نعو ،ناسنإلا ةحصب ةراض داومل برست اهنع جتنيس
، يباقع ريبدتك   .يلودلا يناسنإلا نوناقلل كاهتنا نم كلذ يف امب ةحلسملا تاعازـنلا ءانثأ الثم

، تامازتلالا لمتشتو ، ةلمج ةيامحلاب  وأ عيرشت دامتعا يف لودلا تابجاو اهنيب نم رومأ
 تامدـخلاو  ةيحـصلا  ةـياعرلا  ىـلع  لوصحلا صرف يف ةاواسملا لفكت ىرخأ ريبادت ذاختا
 ةحـصلا  عاـطق  ةـصخصخ  لكشت الأ نامضو ؛ةثلاث فارطأ اهرفوت يتلاو ةحصلاب ةلصتملا
 ؛اـهتيعون و اهتيلوبقمو اهيلإ لوصولا ةيناكمإو ةيحصلا تامدخلاو علسلاو قفارملا رفاوتل ًاديدهت
 نيـسرامملا  ءافيتـسا  نامضو ؛ةثلاث فارطأ لبق نم ةيودألاو ةيبطلا تادعملا قيوست ةبقارمو
 كولـسلا  دـعاوقو  ةراهملاو ميلعتلا نم ةمئالم ريياعمل نييحصلا نيينهملا نم مهريغو نييبطلا
 ةراـضلا  ةـيديلقتلا  وأ ةيعامتجالا تاسرامملا يدؤت الأ نامضب اضيأ ةمزلم لودلاو .ةيقالخألا
 عـنمو  ؛ةرـسألا  ميظنت لئاسو ىلإو ةدالولا دعب وأ لمحلا ءانثأ ةياعرلا ىلإ لوصولا ةلقرع ىلإ
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، تاسراممل عوضخلا ىلع ةأرملا رابجإ نم ةثلاث فارطأ  ةيلـسانتلا  ءاضعألا هيوشت لثم ةيديلقت
، ، وأ ةفيعضلا عمتجملا تائف لك ةيامحل ريبادت ذاختاو ةيوثنألا  لافطألاو ءاسنلا اميس ال ةشمهملا

، رابكو نوقهارملاو  دـحت  الأ نمـضت  نأ لودـلل  يغبني امك .يناسنجلا فنعلا رهاظم نم نسلا
  .ةحصلاب ةلصتملا تامدخلاو تامولعملا ىلع سانلا لوصح ةيناكمإ نم ةثلاث فارطأ

  
  ةيميلقإلا تامازتلالا

ةـيلودلا  تاـيقافتالا نـم ديدعلا اهنمضت ةيفاقثلاو ةيعامتجالا   و ةيداصتقالا قوقحلا نإ
لـمعلا ةـمظنم تاـيقافتا مضتو اهيلإ تمضناو ةيبرعلا لودلا اهيلع تقدص يتلا ةيفاضإلا    

لـمعلا فورظب قلعتي اميف فارطألا لودلاب ةصاخلا تامازتلالا  و قوقحلا مضت يتلاو ةيلودلا
تاـيقافتالا يـف ةطيـشن تاماهسإ تاذ ةمظتنم ًافارطأ دعت ةيبرعلا لودلا    نإف  كلذل ةفاضإلاب
 ًافادـهأ تددـح يـتلا ةدـحتملا ممألا ماظنل ةيلودلا تارمتؤملا نع ةجتانلا فارطألا ة    ددعتم
 ةيداـصتقالا قوـقحلا ريياـعم كـلذ يـف امب ةمئاقلا ريياعملا عيسوتب تماق     و ةديدج ةيملاع
قوقحلاـب اـصاخ ادـعب لمـشي اهنم ديدعلا     و يضاملا دقعلا ىدم ىلع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
يـه عوضوملاب ةقلعتملا وأ ةلصتملا ةلثمألا   رثكأنوكت دق و .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
لودـلا تدـكأ ثـيح     ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا نع جتانلا لمعلا جمانربو انييف نالعإ

قـحلا ددـحي يذلا   و لئوملا لامعأ لودجو لوبنتسا نالعإو ناسنإلا قوقح ماسقنا ةيلباق مدع
  . ةرقف ٦١نع ل قي ال اميف مئالملا نكسلا يف

قـلعتي اـميف يفاـكلا دـيدحتلاب مستت كلذ نع ةجتانلا فارطألا ةددعتم تايقافتالا نإ     
اميف ةيمومعلاب مستت كلذك و تالكشملا كلت لحل اهقيقحت بولطملا فادهألاو تالكشملا ديدحتب
الثاـمم اـهاجتا كلذـك ةيبرعلا لودلا تسكع دقو    . لودلا نم عامجإلا ىلع لوصحلاب قلعتي
لودـلا ةـعماجب صاـخلا لمعلا راطإ لالخ نم ةيبرعلا ةي    ميلقإلا تايقافتالا عضول ايزاومو
دـعاوقلاو فادـهألا حاضيإ وأ نايبب تالاحلا كلت نم يأ يف ةيبرعلا لودلا مقت ملو   . ةيبرعلا
ىـلإ لوـصولاب نيـي    ميلقإنييريـضحت نيعامتجا يف تماق اهنأ الإ   ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا
ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ةصاخ ةمهبم ريغ تامازتلا تاذ فارطألا   ةددعتم تايقافتا

اـهنكل يلودـلا نوناـقلا نم نالعإ اهن    أيأ نرملا نوناقلا ىلإ يمتنت تايقافتا يهو ةيفاقثلاو 
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لـظت يـهف كـلذ نـم مغرلا ىلعو ،قيبطتلا مدعب ةصاخ بقاوع وأ ةبقارم وأ مازلإ نودب     
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلا ىلع احوضو    رثكألا ديكأتلا تاذ ةيبرعلا ةيميلقإلا تاودألا

  .اهل ةيزاوملا تامازتلالاو ةيفاقثلاو
  

  طابرلا نالعإ
ربمـسيد يف ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةعباتلا ءانبلا  و ناكسإلا ءارزو ةنجل ءاضعأ ىقتلا

ةيرـشبل  ا تانطوتـسملاب صاـخلا ةدحتملا ممألا رمتؤمل دادعإلل برغملاب طابرلا يف   ١٩٩٥
ةـيمنتلل يـبرعلا نالعإلاب مهعامتجا ءارزولا متتخا دق   و .١٩٩٦وينوي يف دقعنملا ) IIلئوملا(
قاـثيم  و ةيبرعلا ةعماجلا قاثيمب ةناعتسالابو .)طابرلا نالعإ(ةيرشبلا تانطوتسملل ةم ادتسملا

ةـصاخ  "  تاـمازتلا "ىلإ ةفاضإلاب " ةماع ئدابمو ًافادهأ"ددحيل نالعإلا ءاج ةدحتملا ممألا  
  .قيبطتلا ريياعمل

لـك ةـئيهت بجي   و عمتجملل ةيساسألا ةاونلا يه ةرسألا"  :ىلع ٢مقر ةداملا صنت و
 اهكـسامت و اـهميق ةـيامح  و اهتشيعم ىوتسم عفرو اهتمالس ىلع ةظفاحملل ةبسانملا فورظلا

 نيقوـعملا ةـياعر هيف امب اهدارفأل ميركلا شيعلا  و لمعلا صرفو اهل مئالملا نكسملا ريفوتو
ةـنمآ  و ةديعـس و ةيحص ةايح يف يساسأ قح هل لفطلا"  :نأ ىلع صنت ٤ةداملا و نينسملاو
اـهريغ  و هيفرتلاو ةيرسألا ةيبرتلاو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو مئالملا نكسلا ريفوت لالخ نم
 ةريقفلا قطانملا لافطأل تامدخلا كلت لك ريفوتب مامتهالا عم ةيتاوملا فورظلاو تامدخلا نم
مـئالملا نكـسلا   و نـمآلا لـمعلا  و بيردتلاو ميلعتلا يف قحلا نالعإلا ددحيو .ةمورحملا و

متـي امك ةيعيبطلا دراوملا يف اهقحو ةمداقلا لايجألاب   ٦ةداملا قلعتت امك  ٥ةداملا يف بابشلل 
نـم هـنيكمت متـي نأ بجي يذلا درفلل يساسأ بلطم    و قحك مئالملا نكسلا يف قحلا فيرعت
تامدـخلا   عـيمج   اهيف رفوتت ةيحصو ةنمآ ةئيب لظ يف ةيرضحلاو ةيفيرلا قطانملا يف هنيمأت

  . ٨ةداملا يف 
نـم نكمتـت يـك تاـموكحلل لمعلل ًاروحم      ٢٠ئدابملاو فادهألا ةعومجم عبتت و 

 تاـيلحملا ةـيوقت لبس ركذ مت امك  . لاعفألا نم اريبك الاجم يطغتو ريياعملاو سسألا قيبطت
ةـيعامتجالا راـثآلا ةـجلاعم    و ةبقارمو ةرطيسلا نم لوقعمردق دوجو عم صاخلا عاطقلا و
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لكـشب ةـيبرعلا لودـلا نالـعإلا مزلي     و .يلكيهلا حالصإلاو ةصخصخلل ةيبلسلا ةيداصتقالا
 ضرألاـب ةـصاخلا تاـنايبلا دـعاوق ريوـطت     و ةمئالملا تاسايسلا نم ديزملا مسرب صاخ
ةـلاعفلا ةكراـشملا   و تاردـقلا ءاـنب نامض  و عيمجلل مئالملا ىوأملاب ةصاخلا تاعيرشتلاو
 نيـئجاللا وـحن اصاخ امازلإ نالعإلا صصخي  و .يندملا عمتجملاو ةأرملا ،بابشلا ،مالعإلل

ىـلع ظاـفحلل نيتداـم ىـلع لمتشي كلذك     و مهقوقحب صاخلا دعبلل قرطتلا نود نيدرشملاو
  .يفاقثلا ثاريملاو تاكلتمملا

  
  ةمانملا نالعإ

ةـيلحملا تاطلسلا عم  ٢٠٠٠ماع ةيناث  ةرم تاموكحلا ولثممو برعلا ءارزولا عمتجا
مـت يذـلا مدقتلا ةعجارمل   )  ٥+لوبنطسا ( ةماعلا ةيعمجلل ةصاخلا ةسلجلل دادعإلل ةي ميلقإلا
تانطوتـسملاو ندملا لوح ةمانملا نالعإ صن دقو  . IIلئوملا لامعأ لودج قيبطت نم هزارحإ
يـنبت لالـخ نـم طـقف ةاواسملاو      ةلادعلا قيقحت نكمي" نأ ىلع ةديدجلا ةيفلألا يف ةيرشبلا

لودـجل همعد ةمانملا نالعإ دكؤيو  . ةيرشبلا انتانطوتسم ريوطتل قوقحلا ىلع ةمئاق تاسايس
تانطوتـسملاو ةريقفلا ءايحألا ميظنتو ريوطت ىلإ ةفداهلا تاردابملاب بحريو   IIلئوملا لامعأ 

ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوق  حلل لاعفلا لامعإلا وحن ةيلمع ريياعم اهرابتعاب  ةينوناقلا ريغ
مـت يـتلا فادـهألاو ئدابملا ةيلحملا تاطلسلاو ةيبرعلا تاموكحلا تدكأ دقو    . ةيداصتقالاو

وـحن لـمعلا الامجإ يهو اهتامازتلا تدكأ امك تاونس سمخ لبق طابرلا نالعإ يف اهديدحت   
تاودألاو لـئوم  لا لامعأ لودج يف درو امك مئالملا نكسلا يف قحلل لاعفلاو لماكلا لامعإلا
  .ىلحملا عيرشتلا راطإ يف ةيلودلا ةينوناقلا
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  فارطألا ةيبرعلا لودلا ةعجارم
  ٢٠٠٠/٢٠٠٢ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيدا صتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا يف

ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلا ةنجل نع ةرداصلا ةماعلا تاقيلعتلا ىلإ ةفاضإلاب   
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوـقحلا لاـمعإل ةبـسنلاب ةيلمع ةي      مهأ تاذ دعت يتلاو ةيفاقثلاو
ةـنجللا ةعيرشو ةماعلا تاقيلعتلا  نإف  اهتامازتلاو قوقحلا مهفتو يف عسوتلا لالخ نم ةيفاقثلاو

لالـخ نم قيبطتلا دشرت امك ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا يوتحم روطتو يسرت  
  .مييقتلاو ةبقارملل ةبولطملا تارشؤملاريوطت ىلع دعاستو ةماعلا ةسايسلا 

ةيداـصتقالا قوـقحلا ةـنجلب ةـصاخلا فئاـظولاو نيوـكتلاو ةينبلا ميمصت مت دقف       
ريراـقتب ةصاخلا تامازتلالا رفوت امك قوقحلا كلت ذافنإو لامعإ نامضل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو  

نـم يزاوـملا ريرقتلاو   " ءانبلا راوحلا"ةروص يف ةنجللاب ةصاخلا ةبقارملا تاءارجإو لودلا 
-٢٠٠٠ةرـتفلا تمـستا دـقف ،ذيفنتلاو مازتلالل حاتملا ينوناقلا رابتخالا ىرخألا فارطألا    

تاـمازتلالل ةـيبرعلا لودـل    اءادأل ةـعجارملاو ةبقارملا تايلآ زيكرتو ددع ةدايزب   ٢٠٠٢
) ليئارـسإو (ةـيبرع لود   ٥تـماق دقو دهعلا يف اهيع صوصنملاو قوقحلا كلتب ةصاخلا  

جئاـتنلا نـم رـيبك داـصح هـنع جتـن يذلا رمألا اهب ةصاخلا ةيرودلا ةعجارملا ءارج       إب
دـهعلا يـف ةدراوـلا قوـقحلل     " مدقتم لامعإ" ىلع لوصحلا لجأ  نم ةقطنملل تايصوتلاو
) ٢٠٠٣ماـع ةـياهنب ةـنجللا ةـعجارمل عضخت يتلا ةسداسلا ةلودلا نميلا حبصت فوسو     (
نادوـسلاو برـغملاو ندرألاو رصمل ةنجللاب ةصاخلا    جئاتنلاو راوحلا يلاتلا ءزجلا صخليو
  . ايروسو

  
  رصم ريرقت 

 رـصمل ءانبلا راوحلا زكر دقو ةنجلل نيرشعلا ةسلجلا يف رصم عضو ةعجارم تمت 
يـتلا ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا تامولعم لظ يف ةصاخ لامعلا قوقحو ماعلا رقفلا ىلع     

. لاـمعلا لـبق نم بارضإلا ةطش  نأ رظحل يساسأ ردصمك لمع نوناق دوجو مدع تحضوأ
ةعـضاخ دـعت    ١٥٣نوناـقلا نـم    ١١ةداملا نأ يف اهيأر نع ةنجللا تربع دق . نييرصملا
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ءاـضعأ دجو دقو ئراوطلا تالاح راطإ يف اهقيبطت متي امدنع ةصاخ دهعلا لبق نم ةلءاسملل  
  . عامتجالا يف قحلل اقراخ ارمأ دعي تاداحتالا عنم نأ ةنجللا

يـف رـصم يـف مكاحملا    عيمج  يف هقيبطت متي نأ بجي دهعلا نأ ةنجللا تظحال امك
  .ةيمارجإلا لامعألا عاونأ نم ًاعون بارضإلا يف قحلا ةسرامم نأ ربتعي نوناقلا نأ نيح

عيرـشتلل عـضاخ بارضإلا يف قحلا نأ اهرابتعا نع ةيرصملا ةنجللا تبرعأ دق    
لـظيو بارـضإلا يـف قـحلا      ركني نأ نكمي ال عيرشتلا نأ ةنجللا تحضوأ نكلو ىلحملا

تاـيقافتالاو يلودـلا نوناـقلا ةـيرظن نأ ةيرـصملا ةنجلل اوحضوأ دقو دهعلا عم ايشامتم      
اـم ةدـهاعم نـم مازتلا قيبطت يف لشفلا رربت نأ ةلود يأل نكمي ال هن    أددحت تادهاعملاو 

  .يلحملا عيرشتلاب عرذتلا ببسب
تاونـس عبرأ دعب هينبت مت دق  يرصملا روتسدلا نأ ةيرصملا ةنجللا سيئر ددح امك  

قوقحلاـب رـقي يذـلاو هـسفن روتـسدلا ىوتحم يف درو دق قايسلا       اذهو. دهعلا عيقوت نم
ةـعجارمب رـصم موـقت نأ راوحلا يف ةنجللا تصوأ دقو    . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

طاـقن  و تاـضقانتلا عم لماعتلا نكمي ىتح دهعلا يف بولطم وه امك اهب ةصاخلا تاعيرشتلا 
 ،بارـضإلا ميرـجتب   ةصاخلا ةيمارجإلا تابوقعلا نوناق لوح ١٢٤ةداملا ةصاخ فالتخالا 

كـلذ تـقبط دق ةلودلا نمأ ةمكحم نأ ةيماتخلا تاظحالملاو راوحلا يف ةنجللا تحضوأ امك   
لاـمع هب ماق يذلا   ١٩٨٦بارضإ عم لماعتلا دنع دهعلا لظ يف ةلودلا تامازتلال قرخ يف 

  .نوناقلا اذه ليدعت ةرورض تنلعأو ةيديدحلا ككسلا
دـق ةـيموكحلا ريغ تامظنملا نأ الإ رصم يف رقفلل يمسر طخ دجوي ال نيح يفو   
بـسن مـسرل ةلـص تاذ تارـشؤم ىلع دمتعت يتلاو ةنجلل ةيزاوملا تامولعملا نم تمدق     

ددـع تاـسارد نـع ريراقت ميدقتب تامظنملا تماق اذلو    . ناكسلا يلامجإب ةنراقملاب ءارقفلا
نأ الإ . روـظنم يأ نم ناكسلا عبرك ءارقفلا ةبسن ريدقت عم رصم يف ةلقتسملا رقفلا تال اح

متـهت ةيمـسر رداـصم ىلع تدمتعا دق ةبوتكملا ةيزاوملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ريراقت    
اذـه ىـلعو رـقفلل رـشؤمك ءاذغلا تانوعمب صاخلا رايعملا تراتخا اذلو ءاذغلا تانوعمب     

يلاـمجإ نـم   % ٢٣نأ ةيموكحلا ريغ تامظنملل ةيزاوملا تامول عملا تحضوأ دقف ساسألا
نوـشيعي نيذلا ءالؤه عم يزاوتلاب  (ةيئاذغ تانوعم نوجاتحي يأ ءارقف  نوربتعي ناكسلا ددع
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ىـلا لـصيل مقرـلا اذه رقفلل ةداضملا ةيطايتحالا ريياعملا عفرت دقو    ) ىندألا رقفلا طخ تحت
نـم  % ٧٧نأ الإ . رـقفلا طخل ىوتسم ىلعأ ت حت نوشيعي نيذلا ءالؤه عم الثامتم% (٤٨

نوجاـتحي ال طقف  % ٢٩يأ ةيئاذغلا ةنوعملا توركل نيلمتحملا ني لماحلا نم نوربتعي ناكسلا
  .داسفلاو ةرادإلا ءوس لاكشأ نم ديدعلل ةجيتن ةنوعملا ىلإ

 ةلقتـسملا ثاحبأل لاقبط هن أةيموكحلا ريغ تامظنملا ىدحإ ريرقت جئاتن تحضوأ دقو 
نأ ىـلإ ةفاضإلاب اذه رارقتسالاو يلكيهلا حالصإلا تاسايسل ليقث ءبع مه رصم ءار  قفنإف 

تاـبثإب ةنجللا تبلاط دقو لاجرلا اهلوعي يتلا كلت نم ارقف   رثكأدعت ءاسنلا اهلوعت يتلا رسألا 
ةيداـصتقالا تاـعامجلا فلتخمل ةريخألا سمخلا تاونسلا ىدم ىلع ةشيعملا تايوتسم ريغت   

يـف هب اوبلاط ام وهو لماكلاو لاعفلا لامعإلا تاهاجتا نع اثحب كلذو رصم  يف ةيعامتجالا 
  .ةشيعملا تايوتسم نيسحتل ةممصملا ةيلكلا ةيمنتلا ططخ لظ

نأ نـكمي ىـتح رـقفلل ينطو طخ دوجو ىلإ ةجاحلا حاضيإب ةوقب ةنجللا تماق امك    
ددـع ضـفخ يف ال   مأ هيلإ وبصت ام تزجنأ دق ةحومطلا تادوهجملا كلت تناك ام اذإ مكحن 

عـلطتت فوـس ةنجللا نأ يرصملا    دفولل ةنجللا ءاضعأحضوأ دقو ءارقفلا نييرصملا بسنو 
رـشؤملا اذـه ريوـطتل ةيرـصملا ةموكحلا نم ةمداقلا ةعجارملا يف اهتابثإ نكمي جئاتن ىلإ     

  .ةيهفشلا حاجنلا تاءاعدا ىدعتي مدقتلل رايعمك هقيبطتو رقفلاب صاخلا
ءاذـغلا يـف قـحلا نيب ةلصلا ةقلح وه ضرألا لوح راوحلا     نأ ةنجللا تربتعا دقو

ةـصاخلا ةـلاحلا يـف هـنا الإ دهعلا يف ةدراولا ماع لكشب مئالم ةشيعم ىوتسمو نكسملاو     
يـف ضرألا قوـقح ركذت ملو ضرألا قوقحب قلعتي اميف عامجإ ىلإ ةنجللا لصت مل رصمب   

ةـعجارملا يـف لغتـسم ريغ دع    ي راوحلا اذه نأ دقتعملا نمو. رصمل ةيماتخلا تاظحالملا
ىـلع ةـصخصخلا ريثأـتو ببـسو دهعلا لظ يف ءارقفلل ةيكلملاو ضرألا قوقحل ةنراقملا     

اـهقيبطت مـت يـتلا يرسقلا ءالخإلا تالاح    نإف  كلذ نم مغرلا ىلع نكلو ةشيعملا فورظ
 قـحلل اـقرخ دعت تاسرامملا هذه لثم نأ  ىلإ ةنجللا هابتنا تتفل دق  ٩٦مقر نوناقلا بجومب 

هاـبتنا تفل دقو  ". يرسقلا ءالخإلا : نكسلا يف قحلا " ٧مقر ماعلا قيلعتلا ةصاخ نكسلا يف 
تاـسايسلا نأ رـصم يـف ةدئاـسلا تاـهاجتالاو نكـسلا قوقح فورظ مييقت دنع ةنجللا       

ةـيزاوملا ريراقتلا دكؤتو  " لزانم الب ناكسو ناكس الب لزانم" دوجو ىلإ تدأ دق ةيرامثتسالا 
نود ةـلودلا تاطلـس ةطـساوب ءارـقفلل يرسقلا ءالخإلا ثودح ةيموكحل     ا ريغ تامظنملل
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ميـيقت مـتو ةيرضحلا تالاحلا نم ديدعلا ىلع تامولعملا كلت تزكر دقو راطخإ وأ ضيوعت   
ضـعب لوـح ةلئـسألا نم ديدعلا ةنجللا ءاضعأ هجو امك يرسقلا ءالخإلل ةيفيرلا تالاحلا    

   .ةسلجلا لالخ تاهاجتالاو اياضقلاو تالاحلا
كـلذ يف امب ةيداصتقالا تاحالصإلا نم ةموكحلا فده يرصملا دفولا ضرع دقو   

ضرألا قوـس ماـظنو    ١٩٥٢نوناـق ذـنم بولطملا حالصإلا نأ اوركذ دقو ةصخصخلا   
عاـطقلا ةـيوقت ىلع لمعت فوس ةديدجلا راجيإلا نيناوقو يضارألل ةديدجلا ةزايحلا نيناوقو   

ءاـفولا يف صاخلا عاطقلا ةدعاسم ىلع لمعي ف  وس ،ةموكحلا رظن ةهجو نم اذهو. صاخلا
  . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا قيبطتب قلعتي اميف هتامازتلاب

ءابوب مامتهالاب قلعتي اميف تامولعملا نم  ًادودحم ًاردق يمسرلا ريرقتلا مدق نيح يفو
. ةيداـشرإلا ةلئـسألا نم ةع  ومجم ةنجلل مدق ةدحتملا ممألل عباتلا زديإلا جمانرب نأ الإ زديإلا

راوـحلا يف مامتهالا نم ردقب ةيم  لاعلا ةحصلا ةمظنم ريرقتو ثانإلا ناتخ ةيضق تيظح دقو
لـثمل تاـضرعم تايرصملا ءاسنلا نم   % ٩٨نأ فيخم لكشب ريرقتلا حضوأ امدنع ةصاخ 

  .ةيشحولا تاسرامملا هذه
يعوـلاو يندـملا عـم    تجملا ريراقت يف ةحصلا يف قحلاو ةملوعلا ةشقانم تراثأ دقو

ريراـقتلا يـف ةيـضقلا ةـشقانم ةداعإب ادعو فارطألاو ءاضعألا نيب ةقالعلا كلتب ديازتملا     
نويرـصملا نولوئـسملا ذـخ    أاـم اذإ اميـس ال نكمم رمأ وهو ةنجلل ةيموكحلا ةيلبقتسملا   

ىرـخ  ألا لودلا نم ةءانبلا لولحلاو رابتعالا يف ةيضقلاب ةصاخلا تاريذحتلا يندملا عمتجملاو
ا ـيقيرفأ بوـنجو ليزاربلا ةلثمألا كلت لمشتو دهعلا يف فارطألا ىرخألا لودلا كلذ يف امب  

صـقن ضرـم ريقاـقعب    ةـصاخلا فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاو يتاذلا ءافتكالا حبص  أثيح 
حبـص  أثـيحو ةددـحم جذاـمنب هبشتلا وأ بارتقالا نم ةيمهأ     رثكأزديإلا / ةيرشبلا ةعانملا
اددـهم اهدحو رصم يف ةصاخلاو ةماعلا ةيحصلا زكارملا يف نقحلل لوئسم  لا ريغ مادختسالا
  .ديدش راكنإ عضوم نآلا اهثودح لامتحا ربتعي يتلاو ةيحص ةمزأ ثودحب

ةـيلاحلا ةيداـصتقالا تاحالـصإلا نأ جتنتست تاظحالملا ضعب ةنجللا تردصأ دقو    
قوـقحلا لاـمع   إ ىـلع ئيـس رـث   أتاذ تناك دق رصم ىلع ةرثؤملا ةيجراخلا طوغضلاو 

تـلثم ىرخأ لماوع كانه نأ ةنجللا تحضوأ امكرصم يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  
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دارـفألل ة  يقيقحلا تاجاحلاو ةحاتملا دراوملا نيب تاتوافتلا هذه لثم نأو دهعلا قيبطتل قئاوع
نا كـسلل عيرـسلا دـيازتلاو ةـلودلا يـف ةدئاسلا ةيفارغجلاو ةيخانملا فورظلاب اضيأ رثأتت     

تانامـضلا قـيبطت لاجم نم دحت يتلاو    ١٩٨١ذنم ةرمتسملا ئراوطلا ةلاح ىلإ ةفاضإلاب 
تاـسرامملا ناـيغط نأ ةـنجللا تـنيب دـقو      . ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل 

ىـلع فرطلا ةلودلا ةموكح ةردق فعضتو قوعت لافطألاو ءاسنلا وحن ةيديلقتلا تافرصتلاو  
نأ اـضيأ ةـنجللا تحضوأ امك   .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهقوقح رشنو معدو ةيامح

عم ايشامت ةيرصملا ةموكحلا اهتمدق يتلا ةيلاربيللا تاسايسلاو حالصإلا جمارب بناوج ضعب 
. يرـصملا عمتجملا يف افعض تائفلا  رثكأب ةصاخلا دهعلا دونب قيبطت تقاعأ دق IFIطورش 

رـبع يتلاو ءانبلا راوحلا لالخ ةيرصملا ةموكحلا دفو  ةملكل اهريدقت نع ةنجللا تبرعأ دقو 
يـف دـقعنملا ةـيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل ثلاثلا يرازولا رمتؤملل ةنجللا ةملكل همعد نع اهيف    

 اذ ًاـمامتها نوـكت نأ بـجي ةـيلودلا     ناسنإلا قوقح تامازتلا نأ ١٩٩٩ربمفون يف لتايس 
اذـه نـمو   . ةراـجتلا تاـشقانمو تا  ـضوافم يف رابتعالا يف ذخؤت نأ بجي مث نم ةيولوأ 

رـبع كلذكو   ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا فادهأ عم هنماضت يرصملا دفولا حضوأ قلطنملا
صوـصنملا قوقحلاـب ةـصاخلا تامازتلالا مادختسا يف ةربخلاو ةردقلا صقن نم عون نع    

ما رـتحاو ةـيامح ىـلع ةلودلا ةردق قوعت نأ نكمي طورش يأ نم اهتيامحل دهعلا يف اهيلع   
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا نع عافدلاو

ةـلاطبلا ةيضق عم لماعتلا ىلع ةحضاولا ةموكحلا ةردق مدع نم ةنجللا تجعزنا دقو  
تحـضوأ دقو  . دهعلا نم ٨ةداملا يف تدرو امك لماعلا قوقح نم نقيتلا مدع كلذكو ةداحلا 

ةـقلعتملاو ةـلودلا نـمأ ةـمكحمب ةصاخلا     جئاتنلا نم مغرلا ىلع هن أقلقلا نم ديزمب ةنجللا 
تابارـضإلا ربتعت لظت   ١٢٤ةداملا نأ الإ هليدعت ةرورض ىلع صنت يتلاو تابوقعلا نوناقب 

دـيازتملا اـهقلق نـع ةنجللا تبرعأ صوصخلا اذه يفو ةيمارجإلا لامعألا عاونأ نم     ًاعون
لـمعلا ناـجل عنم لثم   لامعلا قوقح ىلع ىدعتت داوم لمشي يذلاو ديدجلا لمعلا نوناق لوح 

قـح نـم لاـمعلا ناـمرحو لاـمعلا نع ةباينلاب يعامج ضوافت وأ شاقن يأب مايقلا نم      
  .ةباقنلل ةماعلا ةيعمجلا ءاضعأ يثلث ةقفاوم نود بارضإلا

قوـقحلل يلودـلا دـهعلا يـف اـهتامازتلا رصم عضت نأ ةدشب ةنجللا تصوأ دقو       
تاـمظنملا عـم ضواـفتلا بـناوج     عيمج  يف رابتعالا يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
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مدـع نامضل ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمو يلودلا كنبلا ،يلودلا دقنلا قودنص لثم ةيلودلا ةيلاملا  
  .افعض تائفلا رثكأل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ىلع يدعتلا

كـلذ يف ام  ب يلودلا نوعلا بلطل ىعست نأ ةدشب رصم ةنجللا تبلاط تقولا سفن يفو
ةرثؤـمو ةـلاعف تايجيتارتسا نيوكتل ةمزاللا تامولعملاو تاءاصحإلا عمجل يلودلا نواعتلا   

ةـنجللا تبرعأ دقو  . يرسقلا ءالخإلاو نكسلا ،رقفلا ،ةلاطبلاب ةصاخلا تالكشملا عم لماعتلل
اـهيلع داـمتعالا نـكمي يـتلاو اهب قوثوملا تاءاصحإلاو تامولعملا ةردن ىلع اهفس     أنع 

رقفلاـب الامجإ قلعتي اميف رصم يف عضولا وأ فقوملل يلكلا مييقتلا قوعي كلذ نأ تح  ضوأو
  .يمسر ينطو رقف طخ عضو ىلع يرصملا دفولا تثحو) ثانإلا ناتخ(ةلاطبلاو 
ةددـعتم بـناوج تاذ ةيضق يه رقفلاب ةصاخلا ثاحبألا ةيضق   نأ نم مغرلا ىلعو  

ةـئيب يف كلذ ءارجإ مت دقو  . رقفلا تارشؤمريوطتل تيرجأ يتلا لامعألا ضعب كانه نأ الإ 
رقفلا طخ نإف  كلذ نم مغرلا ىلع نكلو رقفلا تاءاصحإ ليلحتو تانايبلا عمج ىلع عجشت ال

اـمب  (ىرـخألا جماربلاو ةموكحلا حاجن ىدم سيقت نأ نكمي ةيرورضو ة  مهممييقت ةادأ دعي 
يـف ةـملوعلا تاسايسل ةجي   تن ترهظ يتلا ةيبلسلا تاهاجتالا ىلإ ةفاضإلاب) قوسلا كلذ يف

ةرازو نيـب شاـقنلاو راوـحلا عوضوم يه رقفلا طخ ىلإ ةجاحلا تناك دقو ىرخألا لودلا    
دـقو   ٢٠٠١رياـني يف ةرهاقلا يف نادناد نونوب اينيجرف روسيفورب ةنجللا سيئرو ةيجراخلا  

رارمتـسا عـم لبقتسملا يف رقفلل يمسر ينطو طخ ريوطتل مامتهالا ضعب ةموكحلا ترهظأ   
  .ءانبلا راوحلا

  
  ندرألا ريرقت 

قوـقحلل يلودـلا دهعلا قيبطت لوح ندرألل يناثلا يرودلا ريرقتلا مييقتب ةنجللا تماق   
تـنبت   ٢٠٠٠سطـسغأ   ١٦-١٥يـف   ٢٣ةـسلجلا يـف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا   

  .٢٠٠٠سطسغأ  ٢٩يف  ٥١ـلا عامتجالا يف ةيماتخلا تاظحالملا 
فرـطلا ةـلودلا اهل تضرعت يتلا ةيجراخلا طوغضلا ىلإ ةن   جلل ندرألا ريرقت راشأ

ةرازوـل ةـيفارغميد بـقاوع نم كلذ عبتي ام عم ناكسلا لقن تاجومل ضرعتلا ذنم ايخيرات    
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حـمقلل ةـبلقتم ةـيملاع راعـسأ طسو     ) ءاذغلا يف قحلا قيبطت(يئاذغلا نمألا ريفوت ،دادمإلا 
  .معدملا زرألاو ركسلاو نبللاو هتاقتشمو

تاـجاحلا ةـهجاومل صاخلا عاطقلا زفحل ةديدج تاردابم ندرألا ةموكح ت   ركذ دقو
ةـلكيهو ءاـنب ةداعإ ةموكحلا تلجس دقف    ١١٩ةداملا (نكسلا يف قحلا ةلاح يفو ةيعامتجالا 

عاـطقلا عـم ةكارـش نيوكت ىلإ ىدأ امم نكسلل ةديدج عقاوم بلطت ام وهو ناكسإلا عاطق    
ةدـيدج تاسسؤم ءانب ىلإ تادوهجملا تدأو فيلاكت  لا ةضفخنم ةمئالم نكاسم ريفوتل صاخلا
  .يراقعلا نهرلا ةداعإل ندرألا ةكرش لثم

دـقف ةرـيقفلا قطانملا يف ةيعامتجالا ةيتحتلا ةينبلا ريوطتو رقفلا ضفخل ةيؤر عمو    
نوـيلم   ١٤٠ىـلإ اـهتميق لـصت يلودلا كنبلا نم ضورق ىلع لوصحلل ةموكحلا تدقاعت    

نـكلو نويد  لاوأ يلودلا يومنتلا نواعتلا لوح ةلودلا ريرقت يف  ةديحولا ةراشإلا يهو رالود
نـم مغرـلا ىلع ندرألا نويد نع ءيش يأ ءانبلا راوحلا وأ ةنجللا ةلئسأ ركذت ملف كلذ عم   

  .يلامجإلا يموقلا جتانلا نم ةئاملا يف ١٤٦,٩لدعم تلجس دق اهنأ 
يلودـلا دـه   علا يف كيرشك ٢٠٠٠ماع سطسغأ ةعجارم يف  -ندرألا تزكر دقو 

لاـمعلا داـعبإ لمـش يذـلاو لاـمعلا قوقحل مظتنملا قرخلا ىلع       -اهتامازتلا عم ايشامتو 
  .تابارضإ ميظنتل مهتاضاقمو

ةـيزاوملا ريراقتلا ميدقت يف ايخيرات ارود ةيندرألا ةيموكحلا ريغ تامظنملا تبعل امك  
تاـفلاحت نيب ةكراشملاب  هعمج مت امهدحأ نيريرقت ميدقت مت دقو  ٢٠٠٠ماع ةنجلل اهب ةصاخلا 

قوـقحل ةـيندرألا ةـيعمجلل يزاوملا ريرقتلا لوانت دقو    . نامع يف ةدوجوملا ناسنإلا قوقح
ةـيلاحلا لمعلا نيناوق كاهتنا لبس صيخلتب ماقو ندرألا يف بتاورلاو لمعلا فورظ   ناسنإلا

  : نم ةعبان اهنأىلع 
  . نييندرألا ريغو نييندرألا لامعلا نيب لمعلا باحصأ زييمت - 
  .ةفيظو يأ يف درفلا نييعت نكميىتح تارباخملا نم ةقفاوم دوجو بجي  - 
 ًاراـنيد  ١٦٠-١١٩(رـقفلا طـخ تـحت    ) ًايندرأ ًارانيد ٨٠( بتارلل ىندألا دحلا - 
  .ةيرضحلا قطانملا ضعب يف ًايندرأ ًارانيد ٢٥٠بتاور عفد متيو ) ًايندرأ
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  .ريخأتلا نم روهش ٤-٢دعب بتاورلا عفدب تاسسؤملا نم ديدعلا موق ي - 
 .ةمهملا سفنب مايقلا دنع لاجرلا نم لقأبتار ىلع ءاسنلا لصحت  - 

 ١٩٩٠سطـسغأ لـبق تـيوكلاب نيلماعلا نييندرألا نم فالآلا تارشع لازي ال     - 
 .ةلوذبملا دوهجلا لك مغر مهقوقحو مهتاشاعم ىلع لوصحلا نم نيمورحم

 .فيظوتلاو ةيمنتلا قودنصل ةريغصلا تاعورشملا نم% ٦٠تلشف  - 

ةفاـضإلاب ةرـيطخلا فورظلا يف لامعلا ةيامحل ةمئالملا ريغ ريياعملاو تادعم   لا - 
كـلت باـسح ىـلع ةـيعارزلا قطانملا يف اه     ؤاغلإ متي يتلا ةريطخلا تايافنلا ىلإ
 .اهب ةطيحملا ةئيبلاو اهناكسو قطانملا

 .اكناليرس نم نييلحملا نيلماعلل ةصاخ لماعلل ةلغتسملا لمعلا لوادجو فورظلا - 

قـيبطت قوـعت يـتلا ةملوعلا تايدحت لوح ندرألل ةنجللا ةلئسأب ظافتحالا     مت دقو - 
ىـلع اهحرط مت يتلا اياضقلل ةيمسرلا ةمئاقلا يف اهحرط نم الدب ءانبلا راوحلل دهعلا  

  .ةيندرألا ةموكحلا
نييلودـلا ءاكرشلا اهتاضوافم يف دهعلل ندرألا مادختسا نع اهلاؤس ةنج  للا تلجأ دقو

ةيلوئـسملا كلت عزنب يندرألا دفولا ماق لاؤسلل اعقوتو دقنلا قودنصو يلودلا ك  نبلا لثم ةيمنتلل
عـضول ةـنجللا اهتلذب يتلا تادوهجملا لك ردقي هن   أنيح يف هن أدفولا حضوأ دقو . دهعلا نع
نأو دـب ال يلودـلا دـهعلا    نإـف   ةيملاعلا ةيمنتلا تاقالع تايولوأ ةمئاق ىلع ناسنإلا قوقح
  .اريثأت رثكأ ناسنإلا قوقح ريياعم لعجي ىتح هدوهج فعاضي

 عـيمجو  ناـسن إلا قوـقح ىـلع قوفتت ةراجتلا طورش نأ ايعقاو ةنجللا تحضوأ  و
تـحت   ناـسن إلا قوقحب ةصاخلا اهتامازتلا لودلا كرتت امنيح قيبطتلل ةلباقلا ىرخألا نيناوقلا

اـمك اهتايلوئـسم ذي   فنت يف ةلودلا ىلع عقت ةيلوئسملا نأبدفولا ةنجللا تركذ دقو . ريثأتلا اذه
لوأ نوـكت نأ بجي فرطلا ةلودلا نأ ةنجللا تدكأو ةيقافتالا يف فرط ةلود لعفت نأ نكمي  

  . اهينطومل ىذأب ددهت يتلا تاطارتشالا دضةيامحلل طخ 
لاـسرإ يف رارمتسالاب دهعلا ةبلاطم ةيضق لوح ةنجللاو دفولا نيب راوحلا رمتسا دقو  

يـف اهتامازتلا قيبطتل ندرألا لثم دراوملا ةدودحم لودلا د  عاست ىتح ةحناملا لودلل ةلاسرلا
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بـناوج لك يف اهينيع بصن دهعلا ةيندرألا ةموكحلا   عضتنأ جاتنتساب ةنجللا تهتناو دهعلا 
ةيداـصتقالا قوقحلاـب ةناهتـسالا مدـع نامـضل ةيلودلا ةيل      املا تاسسؤملا عم تاضوافملا

  .افعض تائفلا رثكأل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
  

  نادوسلا ريرقت 
دـهعلا قـيبطت لوـح     ٢٣ةسلجلا يف نادوسلل يلوألا ريرقتلا مييقتب ةنجللا تماق امك 

تاـيقافتالا نأ ةـنجللا تحضوأ دقو    ٢٠٠٠سطسغأ  ٣٠يف ةيماتخلا تاظحالملا تردصأو 
ىـلإ اـهتمجرت تـمت دـق يلودلا دهعلا لثم نادوسلا اهيلع تقدص يتلا ةيلودلا تادهاعملاو     

فارـتعالا روتـسدلا نم    ٣٤ -٢٠ ناتداملا ،يناثلا لصفلا لمشي ثيح ةيلحم ةينوناق تاودأ
نيـب ضراـعت ثودـح ةلاح يفو دهعلا عم ضراعتت ال يتلا تابجاولاو تايرحلاو قوقحلاب    
ءارجإـب ةلوخملا ةطلسلا ،ناملربلا ىلإ بولطملا ليدعتلا نم ةدوسم عفر متي روتسدلاو دهعلا  

اهدـيلاقتو ةلودلل ةريغتملا ريغ لماوعلا عم ايشامت ،نادوسلا  يف نوناقلاو روتسدلا يف تاليدعت 
  .ةثوروملا

ةعيرـشلا عـضوب طيـحي يذلا حوضولا مدع ءارج نم اهقلق نع ةنجللا تبرعأ دقو    
تاريـسفتلا نيب فالتخا وأ ضراعت ثودح هببسي دق يذلا طلخلاو اهقيبطت فورظو ةيمالسإلا  

ريبادـتلا نـم مغرلا ىلع هن   إف كلذ ءوض يفو. يعضولا نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلل ةقيقدلا
تاـجرد نـم ةـجرد ىلإ رقتفي ءاضقلا لازي الف يئاضقلا لالقتسالاب يحوت يتلا ةيروتسدلا    

  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا قيبطتو ةيامح نامضل ةيرورضلا لالقتسالا
تاـمازتلالا عـم اهتا   قيبطت ةمءالم مدع نادوسلا اهتمدق يتلا قئاثولا نم ظحول دقو 

 مـث نمو ةيجراخلا نويدلا ءبع ببسب لكاشم نم يناعت اهنأب هريربت مت ام وهو اهب ةصاخلا 
ىـلع رـيبك لكشب دمتعي    ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا وأ لفطلا قوقح ةيقافتا قيبطتنإف 

اـمم ةرفو  ـتم ريغ نوكت ام ةداع تادعاسملا هذه نإف  دفولا لاوقأل اقبطو ةيجراخلا تانوعملا
دـق ناك اذإ امع يمسر ريسفتب ةنجللا تبلاط دقو   ناسنإلا قوقح قيبطت ىلع ربكأائبع لكشي 

  .تاقوعملا كلت نم مغرلاب ةريخألا سمخلا تاونسلا يف ال مأ مدقت يأ ثدح
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  ، نوـلطنبلا ءادترال تاينادوسلا تابلاطلا برضب صاخلا ريرقتلا ةنجللا هابتنا تفل دقو
، نوناـقلا ريبادـتو ةـماعلا ةايحلا يف ءاسنلا ةكراشمل ةضفخنملا ةبسنلا     ثانإلا ناتخ تايلمع

نـم اهقلق نع ةنجللا تربع امك  . ةيجوزلا تاقالعلا يف ةاواسملاب ةصاخلا يئانجلاو يرسألا
يـف امب ،رجهلل اوضرعت نيذلا لافطألاو ءاسنلا نم مهنم ديدعلا ،ايلخاد نيدرشملل ريبكلا ددعلا  

رـيبك ددـع ىلع رثؤت تاسرامملا هذه نإ   . مهروذج نم ةيلهألا بورحلا مهتعلتقا نيذلا كلذ
ةـعجارمب موـقت نأ   ـب دفولا ةنجللا تحصن دقو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا نم 

  .درشتلل ةيرذجلا بابسألا جلاعتو ةيزييمتلا نيناوقلا
يـف ل  ـماك وـضعك اـهرايتخا مت دق اهنأ ءانبلا راوحلا لالخ نادوسلا تراشأ دقو   

يذـلا   OPEC قودنـص عـم اـهتاقالع عـيبطتب تماق امك     ٢٠٠٠ويلوي يف دقنلا قودنص 
لاـير نوـيلم    ١٠٠تـضرتقاو ءاـبرهكلا عاطق حالصإل رالود    نييالم ١٠هنم تضرتقا 

نادوـسلا تبرعأ دق    IFIعم اهتقالع ءوض يفو. برشلا هايمل ةيدوعسلا قودنص نم يدوعس
يندملا عمتجملل لثمم يأ لثمي ملو  HIPICيلودلا كنبلا تاردابم نم ةدافتسالا يف اهلمأ نع 

كـلت  نإف  كلذ نم مغرلا ىلع نكلو. ةعجارملا ةيلمع نم ًاءزج زاوم ريرقت يأ وأ ينادوسلا
ىـلإ لوـصولا يـف     نادوـسلا  ةلود لمأت ثيح ناسنإلا قوقح طاسوأ يف ةجذاس دعت لامآلا
دـقو  . رطيـسم كيرشك يلودلا كنبلا  دوجو عم اهينطاومل ناسنإلا قوقحل لاعفو مدقتم لامعإ

ةيداـصتقالا لاوـحألا نأ    ىـلإ  مدـنلا نـم دـيزمب ةيماتخلا تاظحالملا يف ةنجللا تراشأ   
بعـصلا نم لعجت ةيجراخلا نويدلا ةلكشم ةصاخو نادوسلا هجاوت يتلا ةيلاملا تابوعصلاو  

دـقو عـيمجلل    ناسنإلا قوقح ذافنإو ةيطارقميدلاو ثيدحتلا ةيلمع يف أدبت نأ نادوسلل ةبسنلاب
لودـلا نـم ةلودكو    ١٩٩٨ماع رالود رايلم  ٢٢ىلإ لصو دق يجراخلا نيدلا نأ تحضوأ 

تامدـخ تاـمازتلا لمحتل اهلهؤي ام دراوملا نم كلتمت    اهلعجي ال عضولا اذهنإف  اومن لقألا
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلا لامعإ قوعت يتلا لماوعلا نأ ةنجللا تحضوأ امك   . نويدلا

ةـيتحتلا ةـينبلا ىـلإ راـقتفالا ،ةلودلل ديدشلا عاستالا لمشت نيينادوسلا نينطاوملل ةيفاقثل     او
بوـنجلا يـف ةـيلهألا برـحلا ،سرادـملاو تايفـشتسملاو قرطلا تاكبش لثم ةروطتملا       

يـتلا تابوعـصلا مقافتو ديازت ىلع تدعاس دق اهلك   " افنآ ةروكذملا ةيداصتقالا تابوعصلاو 
  .راشتنالا عساو رقفلا ةيضق عم مئالم لكشب لماعتلا نم نكمتت ىتح فرطلا ةلودلا هجاوت
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  برغملا ريرقت
تـماق دـقو    ٢٠٠٠ربمفوـن يف ةنجلل   ٢٤ةسلجلا يف برغملا ةلاح ةعجارم تمت  

ةـيماتخلا تاـظحالملا تردصأو دهعلا قيبطت لوح يناثلا يرودلا ريرقتلا يف رظنلاب ةنجللا   
ةـنجللا تاقيلعت ءاضرلا نم ديزمب برغملا ةموكح ت  ظحال اهريرقت يفو. ٢٠٠٠ربمسيد يف 

جمارـبو تاـسايس راثآ فيفختو ضفخل اهذاختا متي يتلا ريياعملل ةنجللا ريدقت اهيف درو يتلا   
تاجاتنتـسالا اـضيأ تـظحال اـمك عمتجملا يف افعض تاعاطقلا      رثكأو يلكيهلا حالصإلا

رـشنو معدـل اـهينبت متي يتلا تاسايسلاو    ريياعملاب قلعتي اميف اهنع ريبعتلا مت يتلا ةيباجيإلا 
لافطألا ةيامحل ةلوذبملا دوهجلاو تاهمألاو لافطألا تايفو ضفخو ةحصلاو نكسلا يف قحلا 

هـهج  اوت يذـلا ةيمنتلا ءبع ةيبرغملا ةموكحلا تركذ دقف كلذ ىلإ ةفاضإلاب . ةيمألا ضفخو
دـقو  . ةيبرغلا ءارحصلا ةيمنتل ةيرامثتسالا اهدوهج عيسوت ىلع لمعت نيح يف نويدلا لظ يف

ةيداـصتقالا قوـقحلا مـعد وـحن دوـهجمك ةلتحملا ةقطنملا يف اهدوهج ةموكحلا تزكر      
ةـيجراخلا نويدلا ءبع اهقلخي يتلا ةيلاملا تابوعصلا نم مغرلا ىلع  " ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو 

نـم ة  ـبقاعتم تاونسل ةجيتن اءوس نويدلا ءبع دادزا دق و .انداصتقا ىلع ةدشب طغضت يتلاو
يلاـمجإلا ىـلحملا جتانلا نم    %٥٨,٣ىلإ  ٦٧,٩نم ضفخنا يجراخلا نيدلا نأ الإ فافجلا 

عـم تاـقافتاو تاـبيترت قـيرط نع ايئزج اهيلإ لوصولا مت يتلا ةجيتنلا يهو      ١٩٩٧ماع 
نـم ءزـجل مدـقملا عفدلا لالخ نمو تارامثتسا ىلإ نيدلا نم ءزج ليوحتل اينابسأو اسنرف    

اـعفترم لظي نيدلا لدعم  نإف  ةلوذبملا دوهجلا نم مغرلا ىلع نكلو. يلكلاوأ يلامجإلا نيدلا 
غـلب  أدـقو  . تاعوفدملا نازيم ىلع دئاعلا نم ةبسنعاطقتسا يف نويدلا ىلع دئاوفلا رمتستو 

يذـلاو ماـعلا ينطولا نيدلا رارضإ قيرط نع هقيقحت مت دق يجراخلا نيدلا ضفخ نأ دفولا   
ةـينازيملا صقن يطغي نأ نكمي ىتح   ١٩٩٧ماع يلامجإلا ي موقلا جتانلا نم% ٣٧غلبي ناك 

  . يجراخلا ليومتلا يف يبلسلا نزاوتلاو
طورـش دـيدحتب ماـق دـق دـقنلا قودنص نأ دفولا حضوأ ءانبلا راوحلا ةمدقم يف      و

ةيداـصتقالا قوقحلاـب عـتمتلا ىـلع ةيبلـس راثآ اهل ناك يلكيه حالصإ جماربو تاسايسل      
  .ىرخألا لماوعلا نم ديدعلا نمض ةيمألا لدعم ةدايز كلذ يف امب ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
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نابـسحلا يـف    ناسنإلا قوقحب ةصاخلا اهتامازتلا عضت مل ةموكحلا نأ دفولا غلبأدقو 
ةدـئام ىـلع نآلا تايولوألا كلت عضت برغملا ن   أغلب أهنكلو دقنلا قودنص عم ضوافتلا دنع 

  .يلودلا كنبلا عم تاضوافملا
اـهقبطت يتلا يعامتجالاو يداصتقالا حالصإلا جماربب ةصاخ ةلئسأ ةن  جللا تراثأ دقو

هـتقلخ ديدج راطإ يف   ٨-٦ داوملايف ةدراولا قوقحلا دجتو لمعلا ىلع ةيبلسلا راثآلاو ةلودلا 
ةـبرجت دـفولا رـكذ دقو    . صاخلا عاطقلا ىلإ ةلامعلا نم ةديدجلا لايجألا لوحت عم ةملوعلا

ةـملوعلا راـثآ ضفخل لمعي يذلاو يناثلا نسحلاو سماخلا   دمحم قودنصب ةصاخلا ةموكحلا 
  .ةينيتاللا اكيرمأ لود يف امك يرصملا يعامتجالا ةيمنتلا قودنص رارغ ىلع

لاـجرلاو ءاـسنلا نيـب ثرإلا قوقح يف زييمتلا ةيضق ةعجارمب ةنجللا تماق دقو     
اـمنإو اياـضقلا كلت   يف هزارحإ مت مدقت يأ يبرغملا دفولا حضوي ملو ينبتلاب لافطألا ةيضقو 

ةـصاخلا ريبادـتلا نم ءزجك ةدراو ريغ يهف مث نمو لئاسملا كلت مكحت ةعيرشلا نأ حضوأ   
لـقألا ريياعملاب دهعلا ذيفنت مدع رربت نأ نكمي ال فرطلا ةلودلا نأ ةنجللا تركذ دقو دهعلاب  

تـناك اذإ   اـمع ءاضعألا دحأ  لأسدقو . دهعلل اقرخ دعي كلذب مايقلا نأو يلحملا نوناقلا يف
نـم يـبرغملا يفاق   ثلا ثاريملا ةيامحل ةمءالم رثكأةينوناق تاودأ داجيإ ىلإ ىعست ةموكحلا 

دـقو ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمب ةصاخلا ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيقافتا لظ يف ةصاخ لالغتسالا  
اذـهل ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةمظنم نم   ًاقيرف فيضتست فوس برغملا نأ ةموكحلا تحضوأ
 .ضرغلا

دـهعلل اقرخ دعي يذلاو يئادتبالا ميلعتلا تافورصمب صاخلا لاؤسلا ةنجللا تراثأ دق  و
يـه تافورـصملا كلت نأ ريفسلا حضوأ دقو   . لفطلا قوقح ةيقافتا ريبادتو) ا( ١٣,٢ةداملا 

 .ةينطولا ةينازيملا يف نزاوت ثادحإو ماعلا قافنإلا ضفخل يلودلا كنبلا حارتقا

اـهتاذ ةـيبرغملا ةموكحلا نم عبان حارتقالا اذه نأ اقحال حضوأ ي   لودلا كنبلا نأ الإ
تحـضوأ دـقو   . يلودلا كنبلاب صاخلا حالصإلا تاحارتقا سوماق يف ايلاح دجوي ال يذلاو

لـثم نويدـلا ءبـع عم لماعتلل برغملا هلذبت يذلا دوهجملا ءانبلا راوحلا ماتخ يف ةنجللا    
هـجاوت يـتلا تابوعـصلا تحـضوأ امك ةحناملا      لودلا ضعب عم نويدلل ةيئانثلا تاليوحتلا

جتاـنلا نم ةريبك ةبسن عطقتست يتلاو نويدلا ةمدخب ةصاخلا اهتامازتلا قيبطتل فرطلا ةلودلا  
دـقف مـث نـمو     دهعلا لظ يف اهتامازتلا لمحت ىلع ةلودلا ةردق نم قوعتو يلامجإلا يموقلا
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 عـضول ةصرفلا تردهأ دق فرطلا  ةلودلانإف  مويلا ىتح هنأمدنلا نم ديزمب ةنجللا تحضوأ 
  .ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا عم ضوافتلا دنع رابتعالا يف دهعلا لظ يف اهتامازتلا

جودزـم عضوم يف مهسفنأ نودجي ةبراغملا نينطاوملا نأ ةنجللا تحضوأ نيح يفو  
فدـهب لـمعلا نوناـق يـنبت يف ريخأتلا ثودح يرورضلا نم ناك هن     إف ةملوعلا رصع يف
دـقو  . ١٩٩٤ةـيماتخلا تاظحالملا يف ةنجللا هيلإ تراشأ يذلا يلاحلا لمعلا عي  رشت ديحوت

دـحلا لـثم لـمعلا نوناق ةدوسم تايوتحم ضعب نأ ىلإ يبرغملا دفولا  هابتنا ةنجللا  تتفل    
ةلـصلا تاذ ةـيلودلا لمعلا ةمظنم تايقافتا عم ىشامتت ال  لافطألا لمعو لمعلا نسل ىندألا   

  . نآلا ىتح فرطلا لودلا اهيلع قدصت مل يتلاو) ١٨٢و ١٣٨(
ذـختت نأ ةـنجللا تـصوأ دقف ىرخألا ةيبرعلا لودلل اهتعجارم عم ايشامتو    اريخأو  ،

تاـسسؤملا عـم تاـضوافم يأ ءارـجإ دنع نابسحلا يف دهعلا لظ يف اهتامازتلا برغملا      
مدـع نامـض   ل ةـيملاعلا ةراجتلا ةمظنم وأ دقنلا قودنص وأ يلودلا كنبلا لثم ةيلودلا ةيلاملا 

ةـنجللا  نإـف   مـث نـمو افعض   رثكألا تائفلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا رادهإ
ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا لماكت نمضت نأ    بةموكحلا حصنت 

  .ايلودو ايلحم فارطألا لودلا هقبطت يذلا وحنلا ىلع
  

  ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم تايولوأ
ىرـخألا لودـلا وـحن ةيبرعلا لودلا تابجاوو قوقح ضرعت ةقباسلا ةعجارملا نإ    

حـضتت نيـح يفو اهترطيس وأ اهمكحل    نيعضاخلا دارفألا لك وحنو تايقافتالا يف فارطألا
قـيقحت وـحن ىرخألا لودلا نواعت ةيلوئسم مساقتت ةيبرعلا لودلا   نإف  ناسنإلا قوقح لك انه
دـهعلاب ةـيبرعلا لودلا مازتلال ةريخألا ةعجارملا تحضوأ دقو    .قوقحلا هذهل لماكلا لامعإلا
ةادأ يأ ةدوـسم ةغايـص دـنع رابتعالا يف اهذخأ بجي يتلا ةي    ميلقإلا تامسلا ضعب يلودلا
  .ةلبقملا تايصوتلل اينوناق اساسأ مدقت امك ةيميلقإ

ةـعجار  ملا يـف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ةصاخلا اياضقلا نأ ودبيو 
ةـمئاقلا عـم لماعتلل    ًاسسأو ريياعم بلطتت ةيبرعلا لودلا قيبطتب قلعتي اميف ةنجللاب ةصاخلا
  : ةيلاتلا
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  ). نيطسلف(ةقطنملا يف رامعتسالا •
ةصاخلا تامازتلالا قيبطت ىلع ةلودلا ةردق نم فعضتو قوعت يتلا نويدلا ءابعأ   •
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب
  مهتاهمأ ةيسنج ىلع لوصحلا نم لافط ألا نامرح •
ةيلاملا تاسسؤملا وأ نوحناملا اهضرفي يتلا طورشلل ةجيتن قوقحلا صاقتنا  •
  .ةيلودلا

  . ايناجم يساسألا ميلعتلا حبصي نأو روطتلاب ةيميلعتلا مظنلا مستت نأ بجي •
  .ءارقفلا ةيكلم عزنو مدهلا لامعأ ،يرسقلا حوزنلا ،يرسقلا ءالخإلا •
 .ةسرامملاو عيرشتلا يف  نيسنجلا نيب  ةدوقفملا ةاواسملا •

 .ديازتم لكشب اهتحاتإو ةيحصلا ةياعرلاب ةصاخلا تامدخلا نيسحت •

 .اهيلإ ةجاح نينطاوملا رثكأناكسإلا تاسايس بطاخت نأ بجي  •

 .لمعلا تاسراممو نيناوق ليدعت •

 .ضرألا ىلع قحب نودمتعي نيذلا ءالؤه مرحت يضارألا ةرداصمو قالغإ •

ىلع يضقت ةماعلا ةمدخلا تايوتسم فلتخم ىلع داسفلاو ةاباحملا ،ةرا دإلا ءوس •
لاملاب رمألا قلعتي امدنع ةصاخ  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا نينطاوملا قوقح 

 .ماعلا

 .لودلاو نيدرشملا ىلع هبقاوعو ناكسلا لقن  •

 .رقفلا تارشؤم مييقتو ةبقارم ىلإ ةجاحلا •

 .رقفلل ةصخصخلا قيمعت •

 ).ايجراخو ايلخاد( يقرعلا زييمتلاو ةي رصنعلا •

 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لامعإل يميلقإلاو يلودلا نواعتلا •
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 .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا لامعإ دادترا •

ةراجتلا تاسايس ىلع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا دامتعاو ةيعبت  •
 .داصتقالاو رامثتسالاو

  .ةيمنتلا تاسايس يف فيرلاو رضحلا نيب نزاوتلا  •
تاـئفلا وأ تاـعامجلا ضعب كانه   نإف  اهركذ قباسلا اياضقلا نع لاصفنا يأ الب •

قوـقحلا لاـمعإل ةقطنملا يف ةصاخ تادوهجمل ةجاحو ارثأت    رثكأربتعت ةيعامتجالا 
  .اهلامهإ مت املاط يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
لـق  أيف اهيلع صوصنملا قوقحلا لقأب يبرعلا ملاعلا يف لامعلا نم ديدعلا  عتمتي ال .١

نيم أـتلا ،لخدـلا نـم ىندألا دحلا ةيامح ىلإ راقتفالا نامرحلا اذه لمشيو   . ةيلودلا ريبادتلا
ماـعلا عاطقلا لامع نامرحو نييعارزلاو نييلحملا لامعلل ةصاخ يحصلا نيم  أتلاو يعامتجالا
ةـصاخ  دويق لظ يف لمعت لامعلا تايعمجو تاداحتا يف ةيزكرملا  . بارضإلاو ميظنتلا نم
ةداـع ءارـقفلا لامعلا عقيو ةيعقاو ريغ بتاورلل ىندألا دحلا ريياعم نوكت ام ةداعو   . ةلودلاب

ىدـم ةـلودلا ددـحت ىتح    ) رقفلا طخ(ةمئالم تارشؤم نود  ءارقفلل ماعلا لامهإلا اياحض 
  .مدقتلا

نـع جتانلا نامرحلاو نوناقلا يف ةيساسألا قوقحلا يف   مكحتلاو نيسنجلا نيب زييمتلا .٢
ةـيعامتجا ةـئفب ةصاخلا اياضقلا هذه   . ةأرملا نامرح ىلإ يدؤت يتلا ةيعامتجالا تاسرامملا

اياـضقلا   ،ةـيعامتجا ةكراشمو ةيلخاد ةسايس اياضق اهنأ ىلع اهعم لماعتلا متي ام ةداع ةنيعم 
اياـضقلا  نإـف   كلذ نم مغرلا ىلع نكلو. ةناضحلاو قالطلاو جاوزلا يف ررضتلاب ةصاخلا

لـماعتلا يف ةبوعص   رثكأدعت معدلاو ةكراشملاو ثرإلا ةصاخ ةيداصتقالا قوقحلاب ةصاخلا 
ةـسرامم ىـلع رصتقت ال زييمتلا نم لاكشألا هذه نإ   . ةيفاضإ دوهجل اهجايتحال ارظن اهعم

دـنع يـقيقحلا اـهنزو     اهئاطعإمدعب موقت ام ةداع ةطلسلا نأ الإ ةينيد ةعومجم يأل ةنيعم 
رـيغ زـييمتلا اياـضق يه كلذب اقيثو الاصتا لصتت يتلا اياضقلا نمو    . قوقحلا يف ةاواسملا
ةيـسنجلا روـمألا ةلباقم متت ام ةداعف    . يسنجلا فيكتلا تالاح يف هتسرامم متت يذلاو رربملا

موـقت ال  نيـح يـفو   . ةلودلا فنع كلذ يف امب ديدش راكنتساو ضفرو فنعب ةيعرشلا ريغ
لالـخإلاو ةراعدـلا ادـع اميف    ( ةيسنجلا ةطشنألاو لئاسملا كلت ميظنتب ةقطنملا يف نيناوقلا 
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دـق مـهنا دقتعملا ءالؤه لتق لامتحاو نجسلاو بيذعتلاو يفسعتلا سبحلا   نإف  )ةماعلا بادآلاب
نو ناـقلا نإ لـب   ةـيداع ارومأ اهرابتعاو اهلوبق متي ام ةداع لاعفألا هذه لثم يف اوطروت   

نـم عوـنب  تاسرامملا هذه يف تاطروتملا ءاسنلل   " راعلا لتق" تالاح يف ةانجلا عم لماعتي 
 .نيللاو  ةنورملا

ةيداـصتقالا قوقحلا اهلوأ قوقحلا نم ةعومجم باحصأ نودرشملاو نوئجاللا دعي    .٣
تالاـح ىـلإ ةفاضإلاب يرسقلا ءالخإلا تاسرامم لظ يف كهتنت يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو   

. رامعتـسالا تانطوتـسمو نينطوتـسملا قلخو داجيإ لمشت يتلاو قاطنلا ةعساو نكسلا ل   قن
تاـسرامملا هذـه نأ يلودلا نوناقلا ربتعي امك يرسقلا ءالخإلا    ناسنإلا قوقح نوناق عنمبو
اـقرخ دـعت ةـلودلا اـهاعرت يتلا ةرجهلا تاجوم ن     إ. ةيناسنإلا دض مئارجو برح مئارج
ىـلإ يدؤـي امم ةلبقتسملا وأ ةيقلتملا ةلودلا ىلع    ًائبع دعت امك درفلاو ةلودلا قوقحل اكاهتناو
دـض ةرمتسم   ةسرامم ةسرامملا هذه دعتو. ةمدخلل  مدقمو نمآ ناكمك اهتردقو اهرود ضفخ
لامـشو طـسوألا قرـشلا ةـقطنم يف فيرلاو رضحلا ءارقفو تايلق     ألاو  نييلصألا ناكسلا
كرتـشمو دـحاو دارفألا هب رعش يذلا نامرحلا نأ    الإ تاريربتلاو لئاسولا فلتختو. ايقيرفأ

الاـثم دارـكألل ةـيداعملا ةـلودلا تاسراممو اهتاسسؤمو ةينويهصلا نيناوق لثمت نيح يفو     
 .تاسرامملا هذه تاعبت نم يناعت ةيبرعلا لودلانإف  كاهتنالا اذه ىلع احضاو

لالـخ نم ةمئاقل  ا اهريياعمو لودلا تامازتلا ىلع يبرعلا قاثيملا ءانب متي نأ بجي  .٤
ىـندألا دحلا عم مئاوتم ريغ وأ فلاخم   كرتشم يميلقإساسأ ةماقإ سيلو يلماكت جهنم ينبت 

 ناـسن إلا قوـقح تايولوأ هقيبطت بجي يذلا ىوتحملاو تايلآلا بطاخت نأ بجي . قوقحلا نم
نأ بـجي اـمك   . اهقوقح كاهتنال ايخيرات ةضرع رثكألا تاعامجلا كلت  نع ثحبتو ةيميلقإلا
. نـكمم مدقت يأ ةياهنلا يف قوعت يتلا ةيجولويديألا تايعجرملاو ةيواخلا تاحلطصملا بنج تي
ببـستت دق اهنكلو   ناسنإلا قوقح ميق تسيل ةيعامتجالا تاداعلاو ةينطولا تاعيرشتلاو ةيموقلا
 .ةقرفتلاو زييمتلا ةدايسو قوقحلا كلت لامهإ يف

عـضاوم حالـصإ ىـلع لمعت     قيبطتو ةبقارم مظن داجيإ ىلإ فدهيو مسري نأ بجي
تاـسرامملا خوـسر ةـجرد تـناك اـمهم ريخأت نودو ةاواسملا مدعو ةلادعلا مدعو ملظلا      

ةـيبرع ةـمكحمو    ناسنإلا قوقحل ةيبرع ةنجل عيرشت مهاسي دقو. تايجولويديألاب اهمامتهاو
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يـف ةـيفاقثلاو ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةلضعم لح يف ديرف لكشب     ناسنإلا قوقحل
  .ةلادعلاو نوناقلل ةليصألا ئدابملا ىلع عقاولا يف دمتعن اننأنيح يف تاسرامملاو تاسايسل ا

عـمو  ىرـخألا ةـي    ميلقإلا  ناسنإلا قوقح مظن يف ةربخلا نم دوقعب ةدافتسالاب هنا
قوـقحل يبرعلا قاثيملا  نإف  ىرخألا قطانملا يف ناسنإلا قوقح تاقيبطت رابتعالا يف عضولا
  . لولحلا عضوو حارتقا يف هتفاقثو يبرعلا ناسنإلا قوقح عمتجم روطت عجشي دق ناسنإلا

يـف ةيبرعلا لودلا ةعماج لود نيب تاربخلا لدابتو ةدعاسملا ميدقت لمشي فوس اذهو  
  .سيراب ئدابم عم يشامتلاب ناسنإلا قوقح ةيامحو معدلجأ  نم ةينطولا تاسسؤملا ريوطت

لودـلا يـف    ناـسن إلا قوـقح نع نيعفادم لل معدلاو ةيامحلا قاثيملا رفوي نأ بجيو
ةـينوناقلا مظنـلا ددـعتم اـجهنم لمشي نأ بجي يبرعلا قاثيملا     نإف  ماع لكشبو. فارطألا

لـحل لاـعف كيرشك يندملا عمتجملا رابتعا كلذ يف امب    ناسنإلا قوقح مدقتل رطاخملا هجواو
  .كرتشم فده قيقحت وحن تالكشملا

  
  ..ةـمتاخلا

  فارطألا لودلل ةيقاو عردك يبرعلا قاثيملا
لاؤـسب ءاـنبلا راوـحلا لالخ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل تماق    
يدـمو يلودلا دهعلا قيبطت دنع ىرخألا ةملوعلا اياضقو ةيداصتقالا تاحالصإلا لوح رصم  

 ناـسن إلا قوـقح ةيامح نامضل دهعلا لظ يف اهتامازتلا قيبطت ىلع ةيرصملا ةموكحلا ةردق 
حالـصإ ةـلاح نأ ةـنجللا تحـضوأ دـقو  دقنلا قودنصو يلودلا كنبلا عم اهتالما      عت يف

عـبتت اـهنأ حـضاولا نم اهنأ الإ اهنم ةوجرملا دئاوفلا نم مغرلا ىلعو رصم يف يضارألا    
ضرألا ىـلع نودـمتعي نيذـلا نيعرازـملل ةيبلس جئاتن ىلإ يدؤتو ةملوعلل      ًايديلقت ًاجذومن
  .  ةشيعملل

نأ فـيك حـضوت ةساردلل ةلاح حبصت نأ نكمي رصم نأ يرصمل   ا دفولا حضوأ دقو
قوـقحلا قـيبطت ىـلع ةلودلا ةردق ىلع رثؤي دق ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا تاسايس قيبطت    
يرـصملا دـفولا دكأ دقو ةينطولا ةيمنتلا قيقحتل اهيعس دنع ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا   
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هنماـضت  وةـملوعلا قايس يف قوقحلا كلت معدل ةن  جللا دوهجل قيمعلا ريدقتلا نع هريبعت دنع
نأ ةحارـصب دفولا حرش دق  و ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنمل  يرازولا عامتجالل ةنجللا باطخ عم
ىـلإ ةفاـضإلاب  تارازولا نيب قيسنتلا ةبوعص وه دهعلا قيبطت هجاوت يتلا تابوعصلا    نم
ال دـق ةـيبرعلا لودـلاو تال    احلا ضعب يف ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا تاضوافم فنعو ةدح
ضـعب عم انايحأ ةلودلا سيئر لخدتي دقو   .تاطارتشالا كلت ضفر ىلع ةردقلا اهيدل نأ رعشت
  .ةيلودلا ةيلاملا تاقالعلاب ةقلعتملا لئاسملا يف نيلوئسملا

عـم ضوافتلا دنع رابتعالا يف دهعلا عضوب ةيبرع ةلود يأ مقت مل مويلا ىتح هن  أالإ 
ضـعب تماق دقف كلذ نم مغرلا ىلع  و ةيملاعلا ةراجتلا ةمظنم وأ  ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا
   .كلذ قيبطتب افعض رثكألا ىرخألا لودلا

يـف فارطألا لودلا لك هجاوت يتلا ةيلاحلا  ةيلودلا ةيلاملا  و ةيداصتقالا فورظلا نإ
ةـلودلا ةدا  يس ىلع دودحلا هذهو لودلا ةطلس ىلع ةديدج ادويق ضرفت يمانلا ملاعلا يف دهعلا

ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا نينطاوـملا قوقح ىلع ظافحلل دوهجلا يوقا ةقاعإ ىلإ يدؤت دق    
  .مويلا ادج قدصي يلاتلا أدبملانإف  ىضم نرق ذنم حضو امكو. ةيفاقثلاو

يـف رارـق ةبحاصو ةمه   مو -لاقي نأ بجي ام اذه–ةميظع ةوق دعي لاملا  سأرنإ 
يـسايسلا لالقتـسالاب اـعتمت لودـلا      رثكأنم لعجي نأ عي طتسي هنأةجردل ةيلودلا تاقالعلا 

  .هل اعضاخ اعوضوم
تايدـتنم يف نوكتت اهركذ قباسلاو ةملوعلا ةبقحب ةصاخلا تاطارتشالاو فورظلا نإ  

طورـشلا  نإـف   كـلذ عمو ةيعانصلا لودلا مامأ واستم لكشب ةيبرعلا لودلا ليثمت اهيف متي ال 
ةـيئامنإلا ةنوعملا تامظنم وأ ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا  نيب اهتشقانم وأ اهضرف مت يةصاخلا 

نأ يلودـلا دـهعلا يف فارطألا    لودلل نكميو ةيمانلا لودلا يف طيطختلا وآ ةيلاملا تارازوو
 –يلودـلا نوناـقلا لظ يف ةيولوألا تاذ    ناسنإلا قوقحب ةصاخلا اهتامازتلا ضرفت وأ يلمت
 ناـسن إلا قوقح تاكاهتنا نم اهينطاومو اهسفن ةيامحل  -يلحملا ينوناقلا ماظنلا عم ةلماكتملا
هـناف يـسيئرلا عوضوملا ىلإ ةدوعلابو   . كلذ لعفت نأ اهيلع مازلإ هنا لب ةملوعلا نع ةجتانلا

تاودألا نإ  .ةيناـسن إلا ةجاحلا وه ناسنإلا قوقحل لوألا دعبلا نإ: حضاو وه ام ركذ بجي 
نـم نورـق ربع اهانملعت يتلا ةيواسأملا سو   ردلا نم رابتعالا مضت ناسنإلا قوقحل ةيلودلا
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ةي ناـسن إلا تاجاحلا قيقحتو ةبطاخم ىلإ دبألل يعسلاو ةيناسنإلاتاقالعلا يف أطخلاو ةبرجتلا 
يـسايسلا ميمـصتلا ىـلع ملاعلل ةداهش طقف دعت ال     ناسنإلا قوقح تايقافتا نإ .مظتنم لكشب
نإ . نوناـقلا يـه اـمنإو يضاملا    يف ناسنإلا اهعنص يتلا يسآملا راركت مدع ىلع يملاعلا

دـعبلا  (ةـيلود ةينوناق مهحنمت   يتلا ةيناسنإلاتاجاحلل لدابتملا مارتحالا لمشت  ناسنإلا قوقح
الوأ يتأـي   ناـسن إلا قوـقحب صاخلا ةجاحلا دعب نإف  كلذ نم مغرلا ىلع هنأالإ ). ينوناقلا

نـمو ةي  ناـسنإ مهريغ نم لق أ اوسيل برعلا نإ. تايولوألا ماظن وأ يفيرعتلا ماظنلا يف ءاوس
  .ةيناسنإلا تاجاحلا سفن مهيدلف مث

لودـلا ةـصاخ   -لودـلا يداـنت يتلا ةيخيراتلا ةظحللا يه ةيلاحلا ةملوعلا ةبقح نإ  
دـهعلا تامازتلا قيبطتل قباستتو ثدحلا اذه لثمل دحتتو فقت نأ   –يمانلا ملاعلا يف  ةيبرعلا 

 ٢٨ةداـملا يـف ةيـساسألا ةلاـسرلا مهف يف مه     سياذهو ةلودلا ءاقبل ةيساسأ ةليسوك يلودلا 
  :ىلع صنت يتلا  ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلل

  .ةلماكلا تايرحلاو قوقحلاب هيف عتمتي يلودو يعامتجا ماظن يف قحلا درف لكل
عافدـلا ىـلع اهتردقو ةلودلا ةطلس وه ليوطلا ىدملا ىلع رطخلل ضرعم وه ام نإ   

ءاـقبلا هـجاوت يـتلا ةـيملاعلا تادـيدهتلا دض فوقولا ةي      اهنلا يفو مهقوقحو اهينطاوم نع
قوـقح نـع ن   وعفادـملا هيقالي ام  يهفقايسلا اذه يف  ةمهملاتامسلا  ىدحإامأ . ةيعرشلاو
ثدـحي مل امك لوحتت يتلاو ةسفانمو ةلقتسم ةيقافتا ىلإ ن  يمضنملا نيبقارملا ةصاخو ناسنإلا
ذـيفنتلا تايلآ  و قوقحلا كلتنإف  كلذل ةفاضإلاب. اهتردقو ةلودلا ةطلس نع عافدلا ىلإ لبق نم
قوـقحل    ًاـيبرع  ًاقاثيم نإ. ةملوعلا ةبقح يف ةصاخ فدهلا اذه وحن ةيرورض تاودأك لخادتت
  .ةلاعفلا لئاسولا كلت ىدحإ نوكي دق ناسنإلا

نيـب دوـهجلا لـماكت نم     ًاعون تجتنأ دق رصعلا تايدحت نأ حضوي قبس ام لك نإ
  ناـسن إلا قوـقحل ربكألا عمتجملا يف كلذكو تايقافتالا ذيفنت ةبقارمب ةفل كملا تانايكلاو لودلا

نا . ةـيبرعلا ةـقطنملا ةيـصوصخ نـع ثدحتي ماع نوناقل لمع راطإ نع عافدلاو ريوطتل    
مهاـست فوـسو ةـيلمعلا ةرولب ىلع دعاس    يفوس  ناسنإلا قوقحل ءانب يبرع قاثيم ريوطت
: نوـكي نأ بـجي اـمك هتاذ يبرعلا ماظنلا ديد   جت يف قاثيملا ريوطت وحن ةكراشملا دوهجلا
 .نينطاوملا لك روطتو  ناسنإلا قوقح نع يساسألا عفادملا
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  شماوــهلا
  

: ةرهاـقلا ــ  . ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإلاو ةيلودلا ناجللا. يناديملا نيمأ دمحم -١
 ٧٠،٧١ص  ص ٢٠٠٠، ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم

2- All General Comments are reproduced in HRI/GEN1/Rev.6 (2002), and are 
available on the OHCHR Treaty Body Database, www.unhchr.ch. 

لودلا تامازتلا ةعيبط ٣ماعلا قيلعتلا ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا ةنجل  -٣  ،
، ) (دهعلا نم ٢ةداملا  نم ١ةرقفلا (فارطألا  تاقيلعتلا ةعومجم )١٩٩٠ةسماخلا ةرودلا  ،

، ناــسنإلا قوــقح تادــهاعم تاــئيه اهتدــمتعا يــتلا ةــماعلا تايــصوتلاو ةــماعلا
HRI\GEN\1\Rev.1،  ١٩٩٤(يزيل جنإلا صنلا نم ٤٥ةحفص.( 

ةدعاقلا )هالعأ ٦ةيشاحلا رظنا (ةدحوملا دعاوقلا  -٤ ةرقفلا ٨،   ،١. 
 .١٩٩٧يف رداصلا  ٨مقر ما علا قيلعتلا -٥

 

http://www.unhchr.ch
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 حقوق النساء واألطفال يف العامل العربي

تزامات الدولیة للحكومات لالابني 
 وضمانات 

 نساناإلاملیثاق العربي حلقوق 
  

  * يـــة لمرینـــأمین
  
  
  
  
  : ديــهمت

ةأرـملا قوـقحب ةـيبرعلا تاموكحلا تامازتلا ىلع ءوضلا طيلست ةقرولا هذه لواحت    
قاـثيملا يـف قوـقحلا كلت تانامضو اهيلع تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا بج    ومب لفطلاو
ةـيلآك   ١٩٩٤ربمـسيد   ١٤يف  )١(ةيبرعلا ةعماجلا سلجم هرقأ يذلا ناسنإلا قوقحل يبرعلا

  .ناسنإلا قوقحل ةيوهج
 ناـسن إلا قوـقحل يبرعلا قاثيملا ةءارق تناك اذإف ،ناكمب ةلوهسلا نم ةمهملا تسيل 

،يواز نم ةنكمم عـم هـلماعت لاـجم يـف ادحاو سيل يبرعلا ملاعلا     نإف  عوضوملا ةيلاكشإ ة

                                                 
 .برغملا ءاسنل ةيطارقميدلا ةيعمجلا *
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ناـك نإو   ،لاـفطألاو ءاسنلا قوقحب ىنعت يتلا كلت اهنمض نمو  ،ةيساسألا ةيلودلا تايقافتالا
  .ماع هاجتا كانه

  ةيميلقإلا تايلآلا ةيمهأ
يذـلا  رودـلاب ةطبترم ةجاحل بيجتست    ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم رارقإ ةركف نإ

الـضف   ،ةـنيعم ةهج ىوتسم ىلع  ناسنإلا قوقح ةيامح يف ةيميلقإلا تايلآلا هبعلت نأ نكمي
 ةـيبوروألا ةـمظنألا لـثم ةمئاق جذامنل ةبسنلاب نأشلا وه امك    ،ةيلودلاو ةينطولا تايلآلا نع
  .ةيقيرفإلاو ةيكيرمألاو

تاـميظنت مايق  " ةيناكمإ  ىلع  ٥٣و ٥٢ن يتداملا ةصاخ ةدحتملا ممألا قاثيم صن دقل
لـمعلا نوـكي اـم يلودـلا نمألاو ملسلا ظفحب ةقلعتملا رومألا نم جلاعت ةيميلقإ تالاكو وأ     
ةـمئالتم اهطاشنو ةيميلقإلا تالاكولا وأ تاميظنتلا هذه تماد ام ابسانمو اهيف احلاص يميلقإلا  

نأـب ءاـض   عألا عيمج دهعتي"  نأ ىلع  ٥٦ةداملا تصنو " اهئدابمو ةدحتملا ممألا دصاقم عم
نـم مهيلع بجي امب  )ةيميلقإ تابيترتو تامظنم راطإ يف يأ( نيكرتشم وأ نيدرفنم ،اوموقي  ،

ريـشت  يـتلا   و ،"٥٥ةداـملا يف اهيلع صوصنملا دصاقملا كاردإل ةئيهلا عم نواعتلاب لمع  
 ناـسن إلا قوقح مارتحا ملاعلا يف عيشي نأ"  ) جدنبلا  (ةصاخ ةفصب اهنمو دصاقملا كلت مهأل 

لاـجرلا نيب قيرفت الو ،نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا ببسب زييمت الب عيمجلل ةيساسألا تايرحل  او
  . )٢(" العف تايرحلاو قوقحلا كلت ةاعارمو ،ءاسنلاو
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  :داعبألا يثالث الاكشإ ناسنإلا قوقحل  يبرعلا قاثيملا عوضوم حرطي
رـهظ ذإ   )٣("نينا وـقلا ةملسأ " يف لثمتملاو هزرفأ يذلا قايسلاب قلعتي لوألا دعبلا •

 .ناسنإلا قوقحل يبرعلا  قاثيملا مث ةرهاقلا نالعإ مث ،ناسنإلا قوقحل يمالسإلا نالعإلا

نأ نود تاونـس رـشع نـم برقي ام ذنم دلو  قاثيملا نوكب قلعتي  يناثلا دعبلا     •
 .)٤(رطقو ايروسو قارعلا لثم ةليلق نادلب ىوس كلذ لعفت مل ذإ ،قيدصتلاب ىظحي

يـف ةـيلودلا ريياـعملاب ةهج نم اهتقالع يف هتانامضو هاوتحمب قلعتي    ثلاثلا دعبلا  •
ةـيبرعلا لودـلا عـقاوب ىرـخأ ةهج نمو ،اهيلإ ىقري نأ نيعتي يتلا      ناسنإلا قوقح لاجم
 .هلوح فافتلالاب ةبلاطملا

يـف شاـقنلا ريثيـس    " قاـثيملا ثيدحت " فلمل ةيبرعلا ةعماجلا حتف ن إكش نود نم 
ةـنجللا عاـمتجا تاـيرجم ىـلع     ريثأتلل اهريغو اياضقلا هذه لوح  ةيقوقحلا ةكرحلا طاسوأ
ةـصرفلا حيتيس كلذ   نإف  ،تالاحلا لك يفو. ٢٠٠٣ ةياهن يف ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا

تاـموكحلل ةـيلودلا    تاـمازتلالل بـسحف سيل بيجتست اهلعج  يقفأ يف ةقيثولا هذه ةلءاسمل 
اذـه تباـش يـتلا صقاونلا زواجتلو لب     ،تايقافتالا ضعب ىلع اهقيدصت ءارج نم ةيبرعلا
  .كلذ ىرنس امك ةيرهوج تاظفحتب هقافرإ ةجيتن قيدصتلا

يـف ةـحلم ةرورـض يبرعلا ملاعلا يف     ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلاعف ةيلآ ءانب نإ 
يراـيتخا نيـب قرط قرفم يف اهلعجت يتلاو ةقطنملا اههجاوت يتلا ةنهارلا تايدحتلا قايس   

لاطيـس يذـلا ريغتلا ىدم سايق اهلالخ نم نكمي يتلا لخادملا زربأ لعلو   . دادترالاو مدقتلا
  :قاثيملا اذه 

سـسؤم أدبمك ءاسنلا قوقحب ضوهنللو نيسنجلا نيب ةاواسملل صصخملا عقوملا   •
،  اهسيركت متيس يتلا قوقحلا ةموظنمل

رظنلاـبو  ،قوقح بحاص وهف ةفصلا هذهبو   ًاناسنإلفطلا نوكب فارتعالا ىدم  •
  .ىوقأ تانامض نم ديفتسي وهفهنسل 

ىـلع تاقلحلا فعض  أنكل ،يبرعلا انملاع يف ةريبك ةشاشهب زيمتت  ناسنإلا قوقح نإ
  .لافطألاو ءاسنلا قوقحب قلعتت  قالطإلا
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ةأرـملا قوـقحب ةيبرعلا تاموكحلا تامازتلا يف ريكفتلل رصانع ميدقت ةقرولا لواحت   
قاثيملا نومضم يف كلذ ساكعنا ىدمو اهيلع تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا بجومب لفطلاو 

قوـقح ةـيامحو زـيزعتل ةـلاعف ةيلآ قاثيملا لعج  قفأ يف كلذو      ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا

 لافطألاو ءاسنلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا كوكصلاو ةيبرعلا تاموكحلا .١

  :تايقافتالا نم نيتعومجم نيب زييمتلا نكمي
  ..) نييلودلا نيدهعلا لثم(زييمتلا أدبمب قلعتت داوم نمضتت " ةماع " تايقافتا  - 
  ).لفطلا قوقح ةيقافتاو واديس( تائفلا قوقح ىلع زكرت ةصاخ تايقافتا  - 

يلاتلاك تايقافتالا مهأ ىلع قيدصتلا ةلاح تناك٢٠٠٣رياني دودح ىلإ       ،:  
  
   )١(لودج 

  ةيلودلا قيثاوملا ضعبو ةيبرعلا لودلا 
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 اجلزائر ١٩٨٩ ١٩٨٩ ١٩٨٩ - ١٩٩٦ - ١٩٩٣ - - ٥
 سعودیةال - - - - ٢٠٠٠ - تح ١٩٩٦ - - ٢
 البحرین - - - - تح ٢٠٠٢ - ١٩٩٢ - - ٢
 القمر. ج - - - - ١٩٩٤ - ١٩٩٣ - - ٢
 جیبوتي تح ٢٠٠٢ تح ٢٠٠٢ تح٢٠٠٢ تح ٢٠٠٢ تح ١٩٩٨ - ١٩٩٠ - - ٦
 مصر ١٩٨٢ ١٩٨٢ - - ١٩٨١ - ١٩٩٠ - تح ٢٠٠٢ ٥
 االمارات - - - - - - تح-١٩٩٧ - - ٢
 العراق ١٩٩١ ١٩٩١ - - تح١٩٨٦ - تح-١٩٩٤ - - ٥
 لیبیا تح١٩٧٠ تح ١٩٧٠ ١٩٨٩ - تح ١٩٨٩ - تح-١٩٩٣ - - ٥
 االردن ١٩٧٥ ١٩٧٥ - - ١٩٩٢ - ١٩٩١ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٨
 الكویت ١٩٩٦ ١٩٩٦ - - تح ١٩٩٤ - ١٩٩١ - ٢٠٠١ ٥
 لبنان تح ١٩٧٢ تح ١٩٧٢ - - تح ١٩٩٧ - ١٩٩١ - ٢٠٠١ ٥
 املغرب ١٩٧٩ ١٩٧٩ - - تح ١٩٩٣ - تح١٩٩٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٦

انییتمور - - - - تح ٢٠٠١ - ١٩٩١ - - ٢
 ا

 عمان - - - - - - تح ١٩٩٦ - - ١
 قطر - - - - - - ١٩٩٥ تح٢٠٠٢ تح ٢٠٠١ ٣
 سوریا تح ١٩٦٩ تح ١٩٦٩ - - - - ١٩٩٣ - - ٣
 الصومال تح ١٩٩٠ تح ١٩٩٠ تح١٩٩٠ - - - - - - ٣
 السودان تح ١٩٨٦ تح ١٩٧٦ - - - - ١٩٩٠ - - ٣
 تونس ١٩٦٩ ١٩٦٩ - - ١٩٨٥ - ١٩٩٢  ٢٠٠٢ ٥
 الیمن تح ١٩٨٧ تح ١٩٨٧ - - تح ١٩٨٤ - ١٩٩١ - - ٤
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 فلسطني          
 

 اموع ١٤ ١٤ ٤ ١ ١٥ - ٢٠ ٣ ٦ 

ةدحتملا ممألاناسنإلا قوقح ةنجل) تينرتنإ(عقوم نم ةاقتسم تايطعم : ردصملا  ،  

نادـلبلا  (ىرـبكل  ا تاـهجلا وأ  نادـلبلا بـسح   قيدصتلا ةلاحل ةءارق زاجنإ نكمي 
ىـلع زيكرتلاب    ،عوضوملل الازتخا ،يفتكن. اهيلع قدصملا كوكصلا وأ...) جيلخلا ،ةيبراغملا
  . ةماع تاظحالم

  نايلودلا نادهعلا: ةماعلا تايقافتالا -١-١
  )٢(لودج 

  يبرعلا قيدصتلا ةبسنو نييلودلا نيدهعلا لالخ نم لافطألاو ءاسنلا قوقح
  

النسب
 ة

عدد 
الدول 
 املصدقة

 االتفاقیة مواد تركز بصفة خاصة على النساء واألطفال

  
  
٦٦% 

  
  
١٤  

  زييمتلا مدع:  ٢ةداملا 
قوـقحلا عـيمجب عـتمتلا يـف ثاـنإلاو روكذلا نيب ةاواسملا      :  ٣ةداملا 

  دهعلا يف اهيلع صوصنملا
  لمعلا طورش يف ةاواسملا: ٧ةداملا 
اـضر   –لاـف  طألا ةـيبرتو دهعت ىلع رسألا ةدعاسمو ةيامح :  ١٠ةداملا 

نودـب لافطألا ةيامح   -تالماعلا تاهمألل ةصاخ ةيامح –جاوزلاب نيفرطلا 
ليغـشت نسل ىندأ دح عضو   -يعامتجالاو يداصتقالا لالغتسالا نم زييمت
  لافطألا

  ميلعتلاو ةحصلا يف قحلا:  ١٣-١٢
 

يلودلا دهعلا 
صاخلا 
قوقحلاب 

ةيداصتقالا 
 ةيعامتجالاو

 ةيفاقثلاو
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٦٦%  

  
  
١٤  

  .زييمتلا مدع:  ٢ة داملا
قوـقحلا عـيمجب عـتمتلا يـف ثاـنإلاو روكذلا نيب ةاواسملا      :  ٣ةداملا 

  .دهعلا يف اهيلع صوصنملا
  .نيحناجلا ثادحألا ةيامح:  ١٤ةداملا 
ىدـل نيجوزـلا تابجاوو قوقح يواست    –جاوزلا يف اضرلا :  ٢٣ةداملا 

  .هلالحنا دنعو جاوزلا مايق لالخو جوزتلا
قـح   –نيرصاق مهنوكل ةيامحلا يف زييمت نودب لافطألا قح :  ٢٤ةداملا 

  .ةيسنجو مسا يف لفطلا
  .نوناقلا مامأ ةاواسملا –فئاظولا دلقت يف ةاواسملا :  ٢٥ةداملا 

 

يلودلا دهعلا 
صاخلا 

ةيندملا قوقحلاب 
 ةيسايسلاو

عـضي مـل اـهم    ظعم نـكل ،ةيبرع ةلود  ٢٢نم  ١٤ىوس نيدهعلا ىلع قدصت مل 
يذـلا نأ ريغ  . تاءانثتسالا ضعب ادع لافطألاو ءاسنلا ىلع زكرت يتلا داوملا ىلع تاظفحت
  .ظفحتلا امإوقيدصتلا امإ متي ةعيرشلا مساب  هنأ فيك ظحالي دلب لك فقاوم يف ققدي

ةـموكحلا  نإـف   ...ةيمالسإلاةعيرشلا عم دهعلا قفاوتل ارظن هنأ تحرص : رصم •
  هيلع قدصتو دهعلا لبقت ةيرصملا

قوقحلاـب قلعتملا دهعلا نم   ٢٣ةداملا ىلع ظفحتت ةموكحلا ن أ تحرص: تيوكلا •
نـم دمتـسملا ةيـصخشلا لاوـحألا نوناق راطإ يف ةمظنم      اهتايضتقمنوكل ةيندملا 

  . ةعيرشلا
 لفطلاو ةأرملاب ةصاخلا تايقافتالا -٢-١

قحلملا يرايتخالا لوكوتوربلاو ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا  ةيقافتا نم لك لكشت
ةـصاخلا ةـيلودلا تاـيلآلا ةعومجم اهب     نيقحلملا نيلوكوتوربلاولفطلا قوقح  ةيقافتاو ،اهب
  :  يلاتلاك نادلبلا هذه قيدصت ةلاح تناك ٢٠٠٣رياني دودح ىلإ . لافطألاو ءاسنلا قوقحب

  )٣(لودجلا 
  لفطلا قوقح ةيقافتاوواديس ةيقافتا ىلع ةقدصملا ةيبرعلا لودلا ةبسنو ددع  

اتفاقیة القضاء على  فلاتفاقیة حقوق الط
مجیع أشكال التمییز 

 ضد املرأة

الصكوك 
 الدولیة
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الربوتوكول 
بیع األطفال (٢

واستغالهلم يف 
البغاء واملواد 

 )اإلباحیة

األطف(١الربوتوكول
ال والنزاعات 

 )املسلحة
 

 الربوتوكول االتفاقیة
 االختیاري

اتفاقیة 
 سیداو

نادلبلا ددع  ١٥ . ٢٠ ٤ ٦
 ةقدصملا

 ةبسنلا %٧١ %. %٩٥ %١٩ %٢٨

 
نأ دـجن  )  ٢٢ىـلع   ٥( ١٠٥غـلبي يذلا  تاقيدصتلل يرظنلا ىصقألا دحلا ىلع ادامتعا   •

 .نادلبلا نيب ةحضاو قراوف عم). ةئاملاب٤٢( فصنلا نم لقأ يأ  ٤٥زواجتي ال ددعلا 
ةبـسنلاب كلذـك رـمألا سيـل نيح يف      ،لفطلا قوقح ةيقافتا ىلع تقدص ابيرقت لودلا لك •
 .ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتال
داوـم تـلاط تاـظفحتب     ًابوحـصم ىتأ ،واديس ةيقافتا ةصاخو ،نيتيقافتالا ىلع قيدصتلا  •
 . ةمهم

  واديس ةيقافتاو ةيبرعلا لودلا -٣-١
  )٤( لودجلا

  واديس ةيقافتا ىلع ةيبرعلا لودلا تاظفحت
التحفظات على اتفاقیة القضاء على التمییز 

 رأةضد امل
 الدول التصدیق

 رئازجلا  ١٩٩٦  ١٦-١٥-٩-٢داوملا 
 نيرحبلا  ٢٠٠٢  ١٦-١٥-٩-٢داوملا 

 رمقلا رزج  ١٩٩٤  
 يتوبيج  ١٩٩٨  

 رصم  ١٩٨١  ٢٩-١٦ - ٩ -٢ داوملا
 قارعلا  ١٩٨٦  ٢٩-١٦ -٩-٢ داوملا

 ندرألا  ١٩٩٢  ١٦-١٥– ٩داوملا 
 تيوكلا  ١٩٩٤  ٢٩-١٦-٩-٧داوملا 

 نانبل  ١٩٩٧  ٢٩-١٦-٩داوملا 
 ايبيل  ١٩٨٩  ١٦– ٢نم داوملا 

 ايناتيروم  ٢٠٠١  روتسدلاو ةعيرشلا عم ضراعتي ال ام
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 برغملا  ١٩٩٣  ٢٩-١٦-١٥-٩-٢ نم داوملا
 نامع  -  
 رطق  -  

 ةيدوعسلا  ٢٠٠٠  )ةعيرشلا عم ضراعت ال( ٢٩-٩داوملا 
 لاموصلا  -  
 نادوسلا  -  
  ةيروس  -  

  سنوت  ١٩٨٥  ٢٩- ١٦ -١٥-٩داوملا 
  تارامإلا  -  
  نميلا  ١٩٨٤  ٢٩ةداملا 

  ةينطولا تاعيرشتلاو ريتاسدلا يف ةأرملا دض زييمتلا رظحو نوناقلا مامأ ةاواسملاب قلعتتو) ٢(ةداملا 
 ةيسايسلا ةكراشملاب قلعتتو) ٧(ةداملا 
  ةيسنجلا نيناوقب قلعتتو) ٩(ةداملا 
  ةيندملا ةيلهألاو ةينوناقلا ةيلهألا يف لجرلا عم ةاواسملاب قلعتتو) ١٥(ةداملا 
  ةيرسألا تاقالعلاو جاوزلاب قلعتتو) ١٦(ةداملا 
وأ ريـسفت يف فالخلا ةلاح يف ايلعلا لدعلا ةمكحم ىلإ ةلاحإلاو فارطألا لودلا نيب ميكحتلاب قلعتتو  ) ٢٩(ةداملا 

 .ةيقافتالا قيبطت

  
  :واديس ةيقافتا نم ةيبرعلا لودلا فقومل ةبسنلاب رظنلا تفلي ام مهأ 

 .يرايتخالا لوكوتوربلل اهنم يأ مامضنا مدع: نادلبلا عيمجل ةبسنلاب - 

هاـنعم نـم مازتلالا تغرفأ يتلا تاظفحتلا ةيعونو ددع   : نادلبلا ةيبلاغل ةبسنلاب  - 
 .قيبطتلا ىوتسم ىلع هلوعفم نمو

ءاـسنلا عـضو   بىلوألا ةجردلاب  تمتهايتلا ،تاظفحتلا كلت ميدقت ءانثأ عرذتلا مت  دقل
ةـيبلاغ يـفو ةرـسألا نيناوق وأ ريتاسدلا عم نإ ماجسنالا مدعب ،ةيلئاع    لا تاقالعلا راطإ يف

تاظفحت ءادبإل لودلا ضعب فرط نم اهب عرذتلا قبس يتلا ،ةيمالسإلا ةعيرشلا عم تالاحلا 
  . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب قلعتملا دهعلا ةصاخو ،نيدهعلا ىلع قيدصتلا ىدل



١٧٤ 
 

تاـيقافتا ىـلع قيدصتلا نع تمجحأ ةيبرعل   ا لودلا ةيبلاغ نوكب هجوتلا اذه دكأتيو
ةـيقافتالاو   ةأرمللةيسايسلا قوقحلاب ةصاخلا ةيقافتالا لثم قوقحلا ضعب ققدت ىرخأ ةيعاطق 

  . جاوزلا نسل ىندألا دحلاو ىضرلا ةيقافتاو ةجوزتملا ةأرملاةيسنجب ةقلعتملا 
  

  )٥(لودجلا 
  ةيتاعوضوم تايقافتاو ةيبرعلا لودلا

النسب
 ة

 عدد الدول
 املصدقة

 االتفاقیة

 )١٩٥٢(ةيسايسلا قوقحلاب ةقلعتملا ةيقافتالا  8 38%

 )١٩٥٧(يبنجأ نم ةجوزتملا ةأرملا ةيسنج لوح ةيقافتا 3 14%

 )١٩٦٤(جاوزلا دوقع ليجستو جاوزلا نسل ىندألا دحلاو جاوزلاب ىضرلا ةيقافتا  3 14%
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  لفطلا قوقح ةيقافتاو ةيبرعلا لودلا -٤-١
   )٦(لودجلا 

  لفطلا قوقح ةيقافتا ىلع ةيبرعلا لودلا تاظفحت
التحفظات على اتفاقیة القضاء على التمییز ضد 

 الدول التصدیق املرأة

 رئازجلا  ١٩٩٣  ١٤ةداملا 
 نيرحبلا  ١٩٩٢  -
 رمقلا رزج  ١٩٩٣  -

 يتوبيج  ١٩٩٠  تاداعلاو يمالسإلا عيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لوح تاظفحت
 رصم  ١٩٩٠  ٢١و ٢٠ ناتداملا

 قارعلا  ١٩٩٤  ١٤ةداملا 
 ندرألا  ١٩٩١  ٢١-  ٢٠ -١٤ داوملا

 تيوكلا  ١٩٩١  يمالسإلا عيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لكو ٢١ -٧نم ةداملا 
 نانبل  ١٩٩١  -
 ايبيل  ١٩٩٣  -

 ايناتيروم  ١٩٩١  ةيمالسإلا ميقلاو تادقتعملل ةفلاخملا تايضتقملا ىلع ظفحت
 برغملا  ١٩٩٣  ١٤ةداملا 

 نامع  ١٩٩٦  يمالسإلا عيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لكو  ٣٠– ٢١-١٤ داوملا
 رطق  ١٩٩٥  يمالسإلا عيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لوح تاظفحت

 ةيدوعسلا  ١٩٩٦  يمالسإلاعيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لوح تاظفحت 
 لاموصلا    )قيدصت نودب عيقوت( 

 نادوسلا  ١٩٩٠  -
عيرشتلل ةفلاخملا تايضتقملا لوح تاظفحت  -٢١-٢٠ -١٤داوملا 

  ةيروس  ١٩٩٣  نوناقلاو يمالسإلا

  سنوت  ١٩٩٢  روتسدلل ةفلاخملا تايضتقملا و ٢ةداملا 
  تارامإلا  ١٩٩٧  ٢١-١٧-١٤-٧داوملا 

  نميلا  ١٩٩١  -
 

  مالعإلا لئاسوب لاصتالا) ١٧(ةداملا   -ةديقعلا ةيرح) ١٤(ةداملا  -ةيسنجلا باستكا  ) ٧(ةداملا 
 ينبتلا) ٢١(ةداملا     - نيدلاولا بايغ يف ةليدبلا ةياعرلا )٢٠( ةداملا
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مـل يتلا لاموصلا ءانثتساب  (لفطلا ةيقافتا ىلع اهلك تقدص دق ةيبرعلا لودلا تناك نإ 
ريمـضلاو رـكفلا ةيرحب ةقلعتملا    ١٤ةداملا لكشتو . تاظفحتب اضيأ تلعف اهنإف) عيقوتلا دعتت
لـثم ةلـصلا ةقيثو ىرخأ تايضتقمل ةفاضإلاب    ،ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ ظفحت عوضوم نيدلاو
  .ةيمالسإلا لودلا نيناوق يف فورعملا ةلافكلا ماظن جمدت ةيقافتالا نأ عم ينبتلا اياضق

  
  تاــصالخ

ةمـشتحم اـهنوكب ةـينعملا تايقافتالا ىلع ةيبرعلا لودلا قيدصت ةلاح فصو نكمي    
  .)٥(ةضماغو

ةـيقافتا ءانثتـساب   . ةماع ةفصب افيعض ةيلودلا تايقافتالاب ةيبرعلا لودلا مازتلا لاز ام
  .واديس ةيقافتا ىلع لودلا لك قدصت مل ،لفطلا قوقح

ةـيقافتا وأ نيدـهعلاب رـمألا قلعت ءاوس     تالوكوتوربلاىلع ةيبرعلا لودلا قدصت مل 
صوـصخب ةدـعاقلا تـبثي داـكي ءانثتسا عم      ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا
  .)٦(لفطلا قوقح ةيقافتاب نيقلعتملا نيلوكوتوربلا

اهذـختي يتلا داعبألا ىلع ةيبسنلا يفضي امم تاظفحتب اهقيدصت ةيبرعلا لودلا تقفرأ  
تاءارـجإلاو ءاـسنلا قوقحو عضول يسايسلا روصتلا ىوتسم ىلع ةلاحلا هذه يف قيدصتلا   

ةـيقافتا صوـصخب اهب ىل   دملا تاظفحتلا نوك ىلإ ةراشإلا ردجتو. ةيقافتالا ليعفتل ةيقيبطتلا
  . ةيزكرم داوم مهت اهنأل هاوتحم نم قيدصتلا غرفت الثم واديسلا

لودـلا لـصنتل ةيـصوصخلاب عرذـتلا ةلأسم اهيلإ راشملا تاظفحتلا ةعيبط حرطت     
دـض زـييمتلا ىـلع ءاضقلا ةيقافتا لوح تاظفحتلا ةيبلاغ نإ    . ةيلودلا اهتامازتلا نم ةيبرعلا
ةغيـصب اـمإ   " ةعيرشلا"و  ناسنإلا قوقح نيب ةقالعلا لوح رودت لفطلا قوقح ةيقافتاو ةأرملا

ناـتيقافتالا ناـت   اه نوـكت نأ ابيرغ سيل و . اهنيعب داوم ىلإةراشإلاب  يأقيقدتلاب وأ ةماع 
   .)٧(تاظفحتلا نم عونلا اذهب ةقالع رثكألا امه طبضلاب

ةـيبرعل  ا تاـعمتجملا يـف لاـفطألاو ءاـسنلا عـضو نيب كرتشملا مساقلا لظ دقل     
ءاـقبإو ،ةلقتسملا ةيعامتجالاو ةينوناقلا ةيصخشلاب نيتئفلل فارتعالا مدعب اطبترم   ةيكريرطبلا
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ةفـصب ءاـسنلا ءاصقإ تايلآ زربأ ىدحإ نيدلا لامعتسا لكشو   . ةيوبألا ةطلسلا تحت امهيلك
   .ةيرسألا تاقالعلا راطإ يف ينودلا نهعضو ىلع ةيعورشملا ءافضإو ةصاخ

سفنـب مدـقي ال ،لودلا نم ديدعلا دنع دري يذلا ةعيرشلا رربم نأ هابت   نالل تفلملا نكل
داوملاـب  رـمألا قـلعتي   ثيح . تاضقانت ىتحو تاقرافم فرعي تاظفحتلا ماظن نأو ،ىنعملا

لـفطلا قوـقح ةيقافتا ىلعو ،يتوبيج لثم واديسلا ىلع ظفحتت مل لود كانه   ( اهيلع ظفحتملا 
   ،)٨(...)نادوسلاو نيرحبلا لثم 

عـم ةـفلاخملا مدعب ةماع ةفصب اطورشم قيدصتلا لعج ثيح نم ظفحتلا ةغيصب   - 
   ،...)امومع جيلخلا لود(ةعيرشلا 
   ،)ايناتيروملاثم ( ديلاقتلاو تاداعلل نادلبلا ضعب ةفاضإب  -
ةـلاح  ( ةرـسألا نيناوـق ىلع لب    ،ةعيرشلا ىلع ةرشابم ليحت ال تارربملا نوكب-

   ).الثم رئازجلا
نيب ةاواسملا أدبمل مامضنالا مدع ريربتب تبهذ ) رصم ،برغملا(نادلبلا ضعب نوكب-

ةـلماعمب ىـظحت ةأرملا نأ رابتعا دح ىلإ  الثم جاوزلا تاقالع خسف عوضوم يف نيسنجلا   
قـح نـم اهنيكمت مدع ضرتفي امم   ) اهيلع قفنيو اقادص اهيطعي جوزلا( جاوزلا دنع ةزيمتم 

يداـنت يـتلا ةاواسملا نأ ىرخأ ةرابعب   . لجرلا سكع ءاضقلا لخدتب الإ اهجوز نم قالطلا
  . )٩(جاوزلاب قلعتملا يمالسإلا نوناقلاب ةققحم ةيقافتالا اهب

ةـقلعتملا ةـيلودلا قيثاوملاـب ةـيبرعلا لودلا مازتلا ىدم ةعقوم لاحلا ةعيبطب نيعتي     
نـم هفر  عت امب ةقطنملل يسايسلا قايسلا يف ءاسنلاب قلعتت يتلا كلت ةصاخو ،ناسنإلا قوقحب

   .نوناقلاو قحلا ةلود تامزلتسمو يطارقميدلا ءانبلا ىوتسم ىلع صئاصخ
يـف ةـيميلقإلا تايلآلا ةيمهأل ،ةردابمك   ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا باجتسا دقو  ،

مـل هـنكل ،عـقاولا ضرأ ىلع اهليعفت ليهستو ينوكلا اهدعبب ةيلودلا تامازتلالا ىلع ديكأتلا    
يـتلا كلت اهنم ةصاخ   ،ةيلودلا كوكصلا عم هلماعت ةيدودحم الو براضتلا الو ددرتلا ال عفري
ماد اـم ةـيعجرملا ةلأـسم ةجلاعم يف هتحار دجو قاثيملا ن    إلب . ءاسنلا دض زييمتلاب قلعتت
   .يلحملا جاتنإلا ليبق نم قاثيملا



١٧٨ 
 

  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف لفطلاو ةأرملا قوقح تانامض
لاـفطألاو ءاـسنلا قوقح روظنم نم    ناسنإلا قوقحل يبرعلاقاثيملا ءارقتسا نكمي   ،

   .ةصاخ ةفصب لافطألاو ءاسنلا نم فقوملا مهت ىرخأو ةيريطأت ةماع ةيواز: نيتيواز نم
قـيفوتلا   يف ةلثمتملا ةيلكيهلا ةبوعصلاب امدطصم قاثيملا ودبي ماعلا راطإلل ةبسنلاب - 

ذإ . )١٠(يمالـسإلا هـقفلا دعاوق نتم لكشت  يتلا ةعيرشلا تايضتقمو  ناسنإلا قوقح ةينوك نيب
ةـيبرعلا ضرألا يف   ناسنإلا قوقح هيف جردنت يذلا يميهافملا ريطأتلا متي ىلوألا ةلهولا نم

ايبـسن يـهف ةـيدرفلا قوقحلا ةئف امأ    ...). ةرسألا ،بوعشلا( ةيعامجلا قوقحلا ىلع ديكأتلاب 
  .)١١(ةدودحم

 :لافطألاو ءاسنلا برق نع مهت داومثال ثدوجو ظحالن انمهت يتلا تائفلل ةبسنلاب  - 

 

  )٧(لودجلا 
 لافطألاو ءاسنلل ريشت يتلا يبرعلا قاثيملا داوم

 املادة عامة
عـضاخو اهيـضارأ ىـلع دوجوم     ناسنإلكل لفكت نأب قاثيملا اذه يف فرط ةلود لك دهعتت 

وأ رـصنع  لا ببـسب زييمت يأ نود هيف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا ةفاكب عتمتلا قح اهتطلسل 
وأ يعاـمتجالا وأ ينطوـلا لـصألا وأ يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا    

 .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفت يأ نود رخآ عضو يأ وأ داليملا وأ ةورثلا

 ٢ةداملا 

ىـتح لـماح ةأرما يف وأ اماع رشع ةينامث نع هرمع لقي نميف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال   
 .ةدالولا خيرات ىلع نيماع ءاضقنا دعب الإ عضرم مأ ىلع وأ اهلمح عضت

 ١٢ةداملا 

، ةلوفطلاو ةمومألاو ةرسألل ةلودلا لفكت  هتيامحب عتمتتو عمتجملل ةيساسألا ةدحولا يه ةرسألا
 .ةصاخ ةيامحو ةزيمتم ةياعر ةخوخيشلاو

 ٣٨ةداملا 

ةيداـصتقالا قوقحلا لوح ي  لودلا دهعلا نم لك يف نيتلثامم نيتدامب ةيناثلا ةداملا ركذت
صيـصنتلاب كـلذو    ،ةيـسايسلاو ةـيندملا قوقحلا لوح يلودلا دهعلاو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو  

  .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفتلا مدع ىلع ربكأةقدبو زييمتلا مدع أدبم ىلع امومع 
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ةـي  أدـعب نـم دجن ال ثيح صنلا نتم يف بوذي ام ناعرس يوقلا لخدملا اذه نكل   
نـم ىـتح مزـقي قاـثيملا لعجي امم     . ةيناثلا ةداملل ةدرجملا تايضتقملا ققدت  ىرخأ ةراشإ

نـع رظنلا ضغب ،ةيلود كوكصل اهمامضنا بجومب  ةيبرعلا لودلا اهب تمزتلا يتلا قوقحلا  
  . تاظفحتلا

يـقيرفإلا قاـثيملا امه    ناسنإلا قوقحل نيتيوهج نيتيلآ عم ةنراقم ددصلا اذهب يرجن
  .ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالاو بوعشلاو ناسنإلا قوقحل

 .بوعشلاو ناسنإلا قوقح لوح يقيرفإلا قاثيملا عم ةنراقم

ببـسب زييمتلا مدع أدبم ىلع ةيناثلا هتدام يف اضيأ صن يقيرفإلا قاثيملا نأ ظحالن   
هـنكل  . قاـثيملا بجومب ةنومضملا تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا يف ) ىرخأ تاريغتمو(سنجلا 

زـييمتلا لاكـشأ   عيمج  ةلازإ ىلع صرحلا ةلودلا بجاو نم" نأب ) ٣(١٨ةداملا يف فيضي 
، "ةـيلودلا تايقافتالاو تانالعإلا اهرقت امك  لفطلاو ةأرملا قوقح ةيامح نامضو ةأرملا هاجت 

ءاـسنلا قوـقحب ةـقلعتملا ةـيلودلا ريياـعملاب  مازتلالا ىلإ ةحارص ريشي صيصنتلا اذهو      
  .لافطألاو

نـم ثدـحأ هنأ عم يبرعلا قاثيملا يف هدجن ال يذلا حيرصلا صيص   نتلا اذه مغرو
 ، لوـكوتورب يـف ريكفتلل ىدأ ءاسنلل ةي   ناسنإلا قوقحلا ليعفت ءطبنإف  ةيجولونوركلا ةيحانلا

  .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا لاجم يف ةيوهجلاو ةيلودلا تاودألا عم مجسنم صاخ
ىـهنأ   ٢٠٠١ ربمفوـن يفو  ١٩٩٥ةن س ذنم لوكوتوربلا لوح تاضوافملا تأدب دقو

داـحتالل ةـيمومعلا ةيعمجلا ىلع لاحيس يذلا عورشملل ةيئاهنلا ةغيصلا عضو ءاربخلا قيرف   
  .٢٠٠٣ ويلوييف يقيرفإلا 

نيتداـملا نم قلطني  بوعشلاو   ناسنإلاقوقحل  يقيرفألاقاثيملاب قحلملا لوكوتوربلا 
ىـلعو لفطلا قوقح ةيقافتاو واديس ةيقافتا  و نييلودلا نيدهعلا ىلع ليحيو نيتروكذملا ١٨و ٢

ةـعومجم نمـضتي وـهو    . ةئزجتلاو فرصتلا لبقت ال ةيناسنإاقوقح اهرابتعاب ءاسنلا قوقح 
 )١٢(ةـيديلقتلا تاـسرامملا ىلع ءاضقلا كلذ يف امب ءاسنلل ةيساسألا قوقحلا ةيامحل تايضتقم  

  . ءاسنلا ةماركو ةمالس نم لانت يتلا
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ةـيقافتال مامـضنالا ىـلع دكؤي لفطلا قوقحل قاثيم رادصإ مت    لفطلا قوقحل ةبسنلاب 
  .اهتايضتقم مهأ جمدتسيو لفطلا قوقح لوح ةدحتملا ممألا

 ، لودـلل مدـقت يـتلا تاـهيجوتلا نأ     ىـلإ  ةبقارملا تايلآل ةبسنلاب ،ةراشإلا ردجتو
 صيـصختب يـصوت ليعفتلاب ةقلعتملا ريراقتلا عضو  لجأ  نم يقيرفإلا قاثيملا يف فارطألا

دوـهجلا زاربإ بلط  تي ثيحب لافطألاو ءاسنلا ةصاخ ةفصب اهنم ةدع تاعوضومل حضاو زيح
  .نيتئفلا نيتاه فورظ نيسحت ةلوذبملا

  
 ةيبوروألا ةيقافتالا عم ةنراقم

) ١٩٥٠(اـبوروأ سـلجم نـع ةرداـصلا      ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا ةيقافتالا يفتكت
قوـقحلا نم ةدافتسالا يف سنجلا ىلع ينبم زي  يمت لك ءاغلإ ىلع ديكأتلالجأ  نم ١٤ةداملاب 

لاـجرلا نيـب ةاواـسملا نامـض لاجم يف ظحول يذلا صقنلا كردتست اهنكل     . اهنمضت يتلا
لوـكوتوربلا نـم    ٥ةداملا يف صيصنتلاب صاخ لكشب ةيرسألا تاقالعلا راطإ يف ءاسنلاو 

اـمهنيبو ،يندـم   لا عباطلا تاذ تابجاولاو قوقحلا يف نيجوزلا يواست ىلع)١٩٨٢( ٧مقر 
يذـلا  ) ٢٠٠٠( ١٢لوـكوتوربلا رودـص اقحال متو   . هلح دنعو جاوزلا ءانثأ امهلافطأ نيبو
  . زييمتلا رهاظم لك ماعو يعطق لكشب عنمي

نـم دـيدعلا نمـضي    ) ١٩٩٦(يبوروألا يعامتجالا قاثيملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو 
روـجألاو لغـشلا يـف ةاواـسمل     اب ةقلعتملا ةيداصتقالا قوقحلا كلذ يف امب ،ءاسنلل قوقحلا

. لاـفطألابو ةـمومألاب ةـصاخ ةـيئامح تاءارجإ ىلع صنت امك    . ةيعامتجالا تازايتمالاو
يـف ةأرـملاو لـجرلل يـساسألا قحلا جامدإ ةلأسم  ابوروأ سلجمل ةماعلا ةيعمجلا شقانتو     

  .عوضوملاب اضيأ ةمتهم تاموكحلا نأ امك ةيقافتالا نمض ةاواسملا
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  تايصوتو ةمتاخ
لـقث لعفب امئاق زييمتلا لظي ثيح ملاعلا عاقب لك يف ايهيدب اعقاو ءاسنلا قوقح تسي  ل

تـفرع اـيقيرفإو اـبوروأ نم لك يف ةيوهجلا تايلآلا نكل    . ةيكريرطبلا ةيعامتجالا تاينبلا
لعجل ةيناث ةهج نمو تاعمتجمللو لاجرلاو ءاسنلل ةديدجلا تايجاحلا ةبكاومل ةهج نم اروطت 

قوـقح  ةفاقث ةموظنمل سسؤم أدبم  وهو ،ةاواسملاب عفدلا لماوع نم الماع يعيرشتلا راطإلا
يمويلا قيبطتلا وحنناسنإلا  ،.  

رهظتـس امك  ( قلعتت اهنإ . ةريثك ناسنإلاقوقحل يبرعلا قاثيملا ىلع تاذخاؤملا نإ 
  ) :ىرخأ قاروأ كلذ

ةـصالخ  اـهرابتعاب ةـينوكلا ريياعملا نع اهدعبي يذلا يركفلاو يسايسلا راطإلاب    §
 .تايصوصخلا

 .ةيساسألاتايرحلاو قوقحلا يطغت ال يتلا ةنومضملا قوقحلا ةيعونو مجحب  §

ىـندألا دـحلل ىـقرت الو ةيلكـش نوكت نأ ودعت ال يتلا قيبطتلاو ةبقارملا تايلآب      §
 .يملاعلاو يوهجلا ىوتسملا ىلع لوبقملا

دؤـي مـل يذل    رمألا ،ةليلق تاءانثتساب ،ةيبرعلا لودلا فرط نم هيلع قيدصتلا مدع §
 . هلوح شاقن حتف ىلإ

ىـلع صنـلا ةيلك نع اهلصف نكمي ال لافطألاو ءاسنلا قوقحب ةقلعتملا تارغثلا نإ   
اـم ةـصاخو ،طبـضلاب ةلأسملا هذه عقوم زاربإ نيعتي كلذ عم ،نومضملاو جهنملا ىوتسم    

قاـثيمل  ا هـيجوت يـف   هرودوةماعلاو ةصاخلا ةايحلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب زييمتلاب قلعتي 
  .  لكك

نـمو اهلماكب ةيرشبلل اكلم تراص ريياعم ىلع ةيلودلا ةعومجملا تقفاوت دقل ،هيلعو  
دـصر مـت راـطإلا اذه يفو    . ةيوئفلا تايقافتالا رئاسو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا كلذ

  .ةلقتسم ةيناسنإتانئاك نيتئفلا رابتعاب لافطأللو ءاسنلل ةيساسأ قوقح 
عـم اـباجيإ    لـماعتلاب اـههجاوت يتلا ةمجلا تايدحتلا عفرل ةبلاط  م ةيبرعلا لودلا نإ

  :لالخ نم ناسنإلا قوقح
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 :اهتمدقم يفو ةيساسألا ةي ناسنإلا قوقحلا سركي قاثيم .١

مكحتـلا ىلع تارداق نهلعجت يتلا ةينوناقلا   ةيلهألا يفو ةماركلا يف ءاسنلا قوقح  §
ءاـضفلا يـف  تاـبجاولاو ق    وـقحلا يـف لاجرلا عم  ةاواسملا  يف نهقحو ،نهريصم يف  

 .ماعلا ءاضفلا يفو ،ةيرسألا تاقالعلا  يأ ،صاخلا

زييمتلا مدع ئدابم قفو ،ةكراشملاو ةيامحلاو ومنلاو ءاقبلاب ةقلعتملا لافطألا قوقح  §
لـفطلا قوـقح ةـيقافتال ةبسنلاب نأشلا وه امك مهقوقحب لافطألا ةفرعمو ىلضفلا ةحلصملاو    

 .  ابيرقت ةيبرعلا لودلا لك اهيلع تقدص يتلا

ةينطو تاسايس لالخ نمو تاعيرشتلا لالخ نم اهليعفتو قوقحلا كلتب لودلا دهعت  .٢
 نـم عضتو " ةيعامتجالا ةدعاسملا"قطنم لدب ءاسنلا عاضوأ ةجلاعم يف قوقحلا ةبراقم ىنبتت 

 .ةيعامتجا ةسراممو تاقالعو ةفاقثك ةاواسملا خيسرتل لمع تايجيتارتسا اهقيبطتلجأ 

يذـلا ددرـتلا ةعجارمل ةظحل    ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت ةبسانم لعج .٣
اهقيدـصت تليذ يتلا  ، اهيلع قدصت مل يتلا ةيلودلا تايقافتالا نم ةيبرعلا لودلا فقوم بوشي
 .اهبحسلجأ  نم تاظفحتب

ةـبراحمل نيدـلا فيظوت يف رارمتسالا ةروطخ لوح شاقنب عورشملا اذه قافرإ    .٤
تاـيرحلاو قوقحلا سركت ةديدج ةطخ ينبت ةرورضو ،ءاسنلا قو  قح ةصاخو ناسنإلا قوقح

ةيراـضحلاو ةـينيدلا ميقلاب قلعتت يتلا كلت    ؛كلذ يفامب اهمعدت يتلا ججحلا نع اهل ثحبتو 
 .ةقطنملل

فـظوم حرـص    ٢٠٠٠ ربمفوـن يـف ةرهاقلاب تايبرعلا ءاسنلل ىلوألا ةمقلا لالخ  
اـهب ةصاخ تازيمم ىلع رفوتت ةيبرعلا ة  قطنملا"نأب يفحص باوجتسا ربع ةمقلا يف كراشم 

عـضي ايمـسر هـب حومسملا باطخلا اذه نإ     ،)١٣("ةيلودلا قيثاوملاب ةينعم ريغ اهلعجي امم
اـظافح هيف طرفت اهنكل ،هيف تمهاس يرشب ثارت نم اهسفن اهيف ينثتست ةيعضو يف ةقطنملا  

ءاـسنلا قوـقح   لـجأ   نم ةكرحلا ةيحافك لعفبو تالوحتلا لعفب راهني  أدب يوبأ ماظن ىلع
  . ةيطارقميدلاو
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  شماوهلا
  

هـيلع قد  صت مل نيحلا كلذ ذنمو.  ٥٤٢٧مقر رارق بجومب قاثيملا رارقإ مت  .١
  .رطق ،ايروس ،قارعلا لثم ةليلق نادلب ىوس
،   ناسنإلا قوقح يف ناعمإلا ،عانم مثيه رظنا  .٢ ةرـصتخم ةـيملاع ةعوسوم  ،

 ،   .٢٠٠٠قشمد ،يلاهألا
قوـقحل لـيهأتلاو تاـمولعملا  زـكرم ةودن يف      ةلخادم ،بيط ديعس دمحم .٣
ءاعنص ناسنإلا تاـمولعملا زكرم اهردصي ةيرود ةرشن ،انقوقح ةلجم  ، ٢٠٠٢، 

ربمسيد ١٤ددعلا ،نميلاب  ناسنإلا قوقحل ليهأتلاو  ،٢٠٠٢.  
4. M. Al Midani, Charte arabe des droits de l’homme, sources Internet. 
5. R. Babadji, les droits de l’homme dans le monde arabe : état des 
engagements internationaux, 1ère session régionale de formation à 
l’éducation aux droits de l’homme pour les enseignants des écoles 
secondaires et les décideurs de pays arabes, Rabat, septembre 2000. 

تاـظفحتلا قافر  إو كوكصلا لك ىلع قيدصتلا مدعل ةفاضإلاب ةراشإلا ردجت .٦
ضـعب لـبق نم ةررقملا ةبقارملا تايلآل مضنت ال ةيبرعلا لودلا نم ديدعلا نوكل   

  .تايقافتالا
7. R. Babadji, op cit 

  .لودجلا رظنا .٨
  .ةيسنرفلاب ،قباس عجرم ،يجداباب ناضمر ةسارد رظنا .٩

10. MAHIOU (A.) «La Charte arabe des droits de l'homme» in 
L'évolution du droit international, Mélanges offerts à Hubert 
THIERRY, Paris, Pedone, 1998, p. 213. 

ىـلع لجرلا ربج  تةعيرشلا تايضتقم " نوك ىلإ انه  ةراشإلا: عجرملا سفن .١١
اـميف   ًالماـك اهقحب يه ظفتحت نيح يف اهيلع  قافنإلاىلعو ةأرملل قادص ميدقت 

 . اهتاكلتممب قلعتي

  . لوكوتوربلا اهلوانت يتلا ةيفالخلا اياضقلا زربأ نم تاجوزلا ددعت .١٢
13. Lina Abou Habib, Cedaw et monde arabe, 
www.ids.ac.uk/bridge/docs 
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 وآلیات احلمایة نسانحقوق اإلضمانات 
  نسانيف املیثاق العربي حلقوق اإل

                             

  * مد الطیبمحمد سعید مح. د
 

  
  
  
قاـثيملا يـف ةـيامحلا تايلآو     ناسنإلا قوقح تانامض ةشقانم يف ةقرولا هذه لمأت

  .يكيرمألاو يبوروألا نيماظنلاب اهتنراقمو ناسنإلاقوقحل يبرعلا 
 :ءازجأ ةثالث ىلإ ةقرولا مسقنت

قو ـقح ةـيامحل ةـيميلقإ ةيلآك يبرعلا قاثيملا ةءارقل    ًايليلحت ًالخدم لوألا ءزجلا مدقي
يـف ةدراولا ةيامحلا تايلآو   ناسنإلا قوقح تانامض ليلحتل يناثلا ءزجلا بهذي امنيب. ناسنإلا
نـم يناـثلا ءزـجلا شقاني امك    . يكيرمألاو يبوروألا نيماظنلاب اهتنراقم لالخ نم قاثيملا

ءزـجلا بهذـي اـمنيب     ،ةـيامحلا تايلآو تانامضلا ةيوقتل ةيمارلا حالصإلا تاهاجتا ةقرولا 
ةـيميلقإ ةيامح  لجأ  نم اهتيمهأ زاربإو ةيحالصإلا تاحارتقالا ضعب ينبتل ةقرولا نم ريخألا
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةلاعف

                                                 
 .ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف ريبخ *
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  :ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا
ةطـساوب   ناـسن إلاقوـقحل يبرعلا قاثيملا ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم قداص  

 ١٩٩٤ربمتبـس   ١٥خيراتب ) ١٠٢(مقر ةيداع لا هترود يف سلجملا نم رداصلا ٥٤٣٧رارقلا 
، ةـمئاقلا ةـثالثلا ةـمظنألا ىلإ فاض   ي ناسنإلا قوقح ةيامحل اعبار ايميلقإ اماظن كلذب ًانوكم
  .يقيرفألاو يكيرمألاو يبوروألا ماظنلا

نيتيـضرف ةـيفلخ ىـلع لـلحتو شقانت نأ بجي      ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا قيثاوملا
  :)١( نيتيسيئر

قوـقحل ةـيامح مدـقت تـناك اذإ امومع ةديفم      ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا مظنلا ربتعت .١
نالـعإ عجـشيو   . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا يوقتو يلحملا ىوتسملا ىلع ناسنإلا

لـجأ   نـم ةـيميلقإلا تابيترتلا ةيوقتل  ".. ةدعاسملا بلط ىلع لودلا اني يف لمع جمانربو
قـيثاوملا يـف دراوـلا وـحنلا ىلع ةيملاعلا ري     ياعملل اقفو ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت
  )٢(.."ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

اهـساسأ ىلع ساقي ريياعم ريفوت يف نمكي   ناسنإلا قوقح تادهاعمل يسيئرلا فدهلا .٢
 .ينطولا نوناقلل ًاقبط قوقحلا فيرعت مدع رخآ ريبعتب وأ ،ينطولا عيرشتلا

  :ةيلاتلا طاقنلا حضوي ناسنإلاقوقحل يبرعلا قاثيملا صوصنل قيمعلا ليلحتلا نإ 
  قاثيملا تايعجرم :الوأ
يـف   ناـسن إلا قوـقح لوح ةرهاقلا نالع إل هديكأت ىلع ةجابيدلا نمض قاثيملا صن

قوـقحل يملاـعلا نالـعإلاو ةدحتملا ممألا ةمظنم ئدابم كلذك ىنبت هنا ىلع ةوالع مالسإلا    
ةيداـصتقالا قوـقحلاو ةيسايسلاو ة   يندملا قوقحلاب نيصاخلا نييلودلا نيدهعلا ماكحاو ناسنإلا

  )٣(.ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
يـبرعلا ملاعلاب نييقوقحلا طاسوأ يف اريبك ًالدج راثأ دق ةرهاقلا نالعإ صن   نأبًاملع 

يـتلا ةفلتخملا تافاقثلا نيب لصاحلا قافولا يف نعطلل هجوأ نم هيف درو امل ارظن يمالسإلاو  
،إلا قوقح لاجم يف ةيلودلا ةينوناقلا صوصنلا اهيلع تسسأت ةرهاـقلا نالعإ زاجأ ثيح   ناسن

هرـيربت ىـلإ ةفاـضإلاب نيملـسملا ريغو نيملسملا نيب كلذكو ةأرملاو لجرلا نيب زييمتلا     
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ىـلع ةـيلودلا قـيثاوملا تدكأ اميف     ،ةيدسجلا تابوقعلا مادختسا ةيمالسإلا ةعيرشلا ىضتقمب
الـلاو ةـنيهملا تالماـعملا رئ    اـس لـك ىـلع ءاضقلاو ءاصقإلا لاكشأ لك ءاغلإ ةرورض   

  .)٤(ةيناسنإ
ةزـيمملا  " ةيـصوصخلا "اودـيق   ناـسن إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يعضاو نأ ودبيو

يـف   ناسنإلا قوقحب صاخلا ةرهاقلا نالعإ اوقحلأف بسحف نيدلا دودح يف ةيبرعلا ةعومجملل
عـمج هـنا مكحب ةيلكش   لا هتينب يف ككفتلاو ضقانتلاب مستي هلعجي امم يبرعلا قاثيملاب مالسإلا
اـمب   )٦(ةيمالسإلا قيثاوملا تردص دقل  )٥(.ةيعجرملاو رداصملا باب يف ةنيابتم صوصن نيب
دـيعت قـيثاوملا هذهو   . ناسنإلا قوقحل ًازيامتم ايمالسإ ًاروصت دكؤت يكل ةرهاقلا نالعإ اهيف
ةعرـشلا يف   تنمض يتلا ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا ةصاخ ةيلودلا ريياعملا ةغايصو فيرعت
كلذـك ةدـيقعلا ةـيرح ةـيامح تفال لكشب قيثاوملا هذه نع بيغي     . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا
عئاـش يمالسإ جهنب قيثاوملا هذه زيمتتو   ،ةينيدلا تايلقالاو ةأرملا دض زييمتلا مدعو ةاواسملا
ر اـيعملل اهعاضخإب كلذو  ،اهانعم نم ناسنإلا قوقحل ةيلودلا صوصنلا غارفإو نم صاقتنالل
قوـقحل الباـقم اجذومن رفوت اهنأب    ناسنإلا قوقحل ةيمالسإلا قيثاوملا تمعز دقل. يمالسإلا
لودـلل ةـيلودلا تادـهعتلا لادـبإ ةيساسألا اهتياغو      ،ةيلودلا ريياعملا ةيوقت نم ًالدب ناسنإلا
  )٧(.ةيمالسإلا ريياعملاب مازتلالاب ءاضعألا

ةلأـسم قاثيملا صنل ةيلكشلا ةغايصلا نع ةجتانلا   تالاكشإلاةلمج ىلإ فاضي  :ايناث
نـم ىـلإو   . اـهليوأتو هب ةدراولا صوصنلا ريسفتب قلعتي دنب نم قاثيملا ولخب ةقلعتم ىرخأ 

لـك يـف درو يرهوـج يلكش ءارجإ ىلإ كلذك قاثيملا ضرعتي مل ؟صاصتخالا اذه دوعي    
قاـثيملا دوـنب ضعبل حيقنتلا وأ    ريوحتلا ءارجإ ةيفيك ىلإ ةراشإلا ىنعنو ،ةيميلقإلا قيثاوملا

  )٨(.ءاضتقالا دنع
روـطتلا ةـكرح ىـلع ًاحتفنم قاثيملا لعجب ليفكلا وه ءارجإلا اذه ىلإ ةراشإلا نإ    

تـصخ دـقو   . ةـكرحلا هذهل لعفلاب ًابكاوم هلعج يلاتلابو  ناسنإلا قوقح لاجم يف بوءدلا
لودـلل زوـجي   "هنأب يضقت يتلا ) ٧٧(ةداملاب ءارجإلا اذه  ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا

تاـيرحو قوـقح جاردإ فدهب يفاضإ    لوكوتوربعورشم وا حيقنت عيراشمب مدقتلا فارطألا 
 ناـسن إلاقوقحل يقيرفألا قاثيملا راشأ امك ". ةيقافتالا هترقأ يذلا ةيامحلا ماظن نمض ىرخأ

  .هنم) ٦٨(ةداملا يف كلذو هتاذ ءارجإلا ىلإ بوعشلاو 
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   قاثيملاب ةدراولا تايرحلاو قوقحلا نومضم ثيح نم: اثلاث
مـسقلا  . ةدام ٤٣ىلع اهماكحأ تعزو  ماسقأةعبرأو ةجابيد نم يبرعلا قاثيملا نوكتي 

قاـثيملا ىـلا رظنلاـب    . ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا لوح ةدام ٣٨لكشي قاثيملا نم يناثلا 
ةـيعامتجالاو ةيدا  ـصتقالاو ةـيندملاو ةيسايسلا قوقحلا ضعب لمش دق هنأ دجن   ،ةماع ةفصب

  .ةلماكتم قوقح يه لب ةئزجتلا لبقت ال ناسنإلاقوقح ن أةركف كلذب ًاتبثم ةيفاقثلاو 
ةيندملا قوقحلاب ةصاخلا ئدابملا مظعم لمش قاثيملل يناثلا مسقلا ن أنم  مغرلا ىلعو

ةـي  رحو، ةأرـملا قوقح لهاجتو لفغأ هن أالإ ةيلودلا قيثاوملاو دوهعلا يف ةدراولا ةيسايسلاو 
  .قرلا رظحو )٩(تايعمجلا نيوكت

نيـعتي يـتلا ةيـساسألا تاـيرحلاو قوـقحلا نم       مهمددع ىلع قاثيملا صن نئلو 
ةغايـصلاو ةـقدلا تـباغ ذإ     ،ةيمومعلاب تمستا دق داوملا ةغايص نا الإ ،اهتيامحو اهمارتحا

ن إث ـيح ًايـساسأ ًاراـيعم ةقدلا نوكت نا يضتقي نيح يف داوملا نم ريبك ددع نع ةقيقدلا   
عرـشملا اهـساسأ ىـلع يدـتهي ريياعم ريفوت وه      ناسنإلاقوقح تايقافتال يسيئرلا فدهلا 

هـتنادإ تـبثت نأ ىلإ ئرب مهتملا   "نأ ىلع صنت يتلاو ) ٧(ةداملا لاثملا ليبس ىلع . ينطولا
ىـلإ ةداـملا تـضرعت    ". هـنع عافدلل ةيرورضلا تانامضلا اهيف هل نمؤت ةينوناق ةمكاحمب 

لـبق نم ةمكاحم ءارجإ ةينوناق ةمكاحم ةملك نم فشتسي هن  أل" ةمكحملا"ركذت  ملو" ةمكاحملا"
اـهرابتعاب ةـطقنلا هذـه ىلإ ريشن نحنو    . يفرظ موسرم وأ نوناق ىضتقمب تناك ةئيه يأ
 ،ةـيبرعلا نادـلبلا ضعب يف تالاحلا نم ديدعلا تلصح ذإ   ،ةيرظنلا ةيضرفلا درجم زواجتت
عـضخت الو   ،ةليـصأ ةيئاـضق تائيهب تسيل تائيه لب  ق نم ،تابوقع طيلستو تاعبتتلا نم

ةـيلودلا ئداـبملا يف ةروكذملاو ريتاسدلا يف ةنمضملا ةيئاضقلا ةطلسلا ريياعمو تافصاومل   
  .)١٠(هتيلالقتساو يئاضقلا كلسلا فئاظوب ةصاخلا 

ةراـبعلا حيرـصب تدـكأ ةيميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملا ةلمج نا ىل    إةراشإلا انه نيعتي 
ةـيامحب ةصاخلا   ةيبوروألاةيقافتالاف  ،ةلداعو ةصتخم ةمكحم ماما هتلاحإيف مهتملا قح ىلع 

ةلقتـسم ةصتخم ةمكحم   مامأمهتملا  ةلاحإةرورض ىلع ) ٦(ةداملا يف تصن  ناسنإلاقوقح 
 ءاـنثأ مهتـملا قـح يـف اـهمارتحا نيـعتي تانامض سمخ ةداملا سفن تلمش امك       ،ةدياحم
مهتـم لك  "قح ىلع  ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألاةيقافتالا نم ) ٨(ةداملا تصن كلذك  ،ةمكاحملا
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نوناـق بـجومب اهؤاـشن    إمت ةدياحمو ةلقتسمو ةصتخم ةمكحم فرط نم هعامس متي ن أيف 
ةرورـضو   ،ةءاربلا ةنيرقك ،مهتملا قح يف ةيرهوج تانامض سمخ ةداملا هذه ددحتو" قباس
رـقأ امك  . هعافد دادعإل ةلوقعم لاجآب عتمتلا يف هقحو ،هيلإ ةهجوملا مهتلاب نيحلا يف همالعإ
  .)٧(ةداملا يف كلذو ةقدلا سفنبو تان امضلا سفن يقيرفالا قاثيملا

ردـقلاب قاـثيملا اـهلوانتي مـلف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ةبسنلاب ام     أ
  .اهب صاخلا يلودلا دهعلا يف تءاج امك بولطملا

ةـصاخلا ةـيميلقالاو ةيلودلا قيثاوملا لك اهيلع    صنت يتلا" نوناقلا"ةيعجرم نأ امك 
ثـيح نـم ةيقطنمو ةميلس ةيعجرم دعت تايرحلاو قوقحلا ةسراممل دودحك    ناسنإلا قوقحب
 ناـسن إلا قوـقح سيرـكتل ةيلعفلا تايلآلا ىلع ةحارص تصن قيثاوملا لج ن  أىلع  ،أدبملا

راـبتعاب تالاـحلا هذـه     يف ةعورشم نوكت نوناقلا دودحنإف  يلاتلابو ةيساسالا تايرحلاو
هذـه رـكذ لـمهي هـناف      ،يبرعلا قاثيملا امأ. ةيلعف ةيطارقميد ةسرامم نع هرودص نامض

ةـيلآ داـمتعاب هدوـنب لـج تمستا دقف ةماعلا تايرحلاو قوقحلا سيركتب طباوضلاو تايلآلا     
  )١١(. اهل ًادودحو ًاقلطنم" نوناقلا"

 –تاـيلآلاو تانامضلاو نومضمل  او لكشلاب ةقلعتملا روصقلا هجوأ نم مغرلاىلعو 
،إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا اهنع فشكي يتلا –دعب اميف يتأيس امك  ةزاـجاو رودص   نإف ناسن

ةرـكفل يـقالخالا ذوفنلا دكؤيو قاثيملا حضوي ةيحان نمف   : نيتمهمنيتقيقح ىلإ ريشي قاثيملا 
معزـي يذلا   ناسنإلا قوقح ىوتحم لاطبإقاثيملا لواحي  ،ىرخأةيحان نمو . ناسنإلا قوقح
مـه  ملا اـهرودو  ناـسن إلا قوقح ةركف ةحص دكؤي ضقانتلا اذه نأ. اهمارتحاو اهيلع ظافحلا
اـهب فرـتعملا ريياعملاب مازتلالا بنجت تالواحم ًاضي   أفشكيو . ةيجراخلا ةسايسلل ةليسوك
  )١٢(. ةينيدلاو ةيفاقثلا ةمواقملا ببسب ناسنإلا قوقحل ًايلود

  
  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف ةيامحلا تايلآو تانامضلا
رـبكأ روصق هبحاص   ،قاثيملا اهيلع صن يتلا تايرحلاو قوقحلل يساسألا ىوتحملا

ىرـخ  ألا ةـيميلق إلا ةـمظن ألاب ةـنراقم قا ثيملا اهاوتحا يتلا تايلآلاو تانامضلاب قلعتي اميف
  .ناسنإلا قوقح ةيامحل يكيرمألاو يبوروالا نيماظنلا ةصاخ
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ةـيلودلا قـيثاوملا ي   ف ةدراولا ةمهملاتانامضلا نم ديدعلا نم الخ قاثيمل ا نأظحالي 
ةنمـضتملا قوقحلا ىلع قيثاوملا هذه يف ةدراولا كلت نم ربكا دويق ىلع هلامتشاو ةيميلق  إلاو

  :يتآلا يف تارغثلا هذه لامجا نكميو )١٣(هيف 
فارـطالا لودـل   ا لـبق نم دهعت يا  ناسنإلاقوقحل يبرعلا قاثيملا نمضتي مل : الوأ

ال رـخا يـنعمب   . قوقح نم هب درو ام رارقإل ةمزاللااهريغو  ةيعيرشتلاتاءارجالا ذاختاب 
يجيردـتلا عـتمتلا نامضل تاوطخ نم مزلي ام ذختت نا فارطالا لودلا ىلع قاثيملا بجوي   
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلاـب صاـخلا يلودلا دهعلا لعفي امك اهب فرتعملا قوقحلاب     

دـهعلا لـعفي اـمك     ،اـهب فرتعملا قوقحلا  لامعإلًايرورض نوكي ام ذختت نا وأ  ،ةيفاقثلاو
يـف  تنمـضت   ناسنإلا قوقحل ةيبوروالا ةيقافتالا. ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

اـمنيب ةيقافتالا يف ةنمضملا قوقحلا ةيامحو لامعاو مارتحاب فارطالا لودلا مازلا  ) ١(ةداملا 
ةـلاح يـف ةمزاللا تانامضلا ريفوتب فارطالا لودلا    اهسفن ةيقافتالا نم) ١٣(ة داملا تمزلا
  .ةيقافتالا يف ةدراولا قوقحلا كاهتنا

 ٤ةداـملا   يف اماع اصن يبرعلا قاثيملا نمضت ةيميلقالاو ةيلودلا قيثاوملل افالخ: ايناث
قاـثيملا يـف ةد   راولا تايرحلاو قوقحلا ىلع دويق ضرف زاوج فارطألا لودلل حيبي هنم) أ(

ماـظنلا وا نيينطوـلا داصتقالاو نم   ألا ةيامحل ايرورض ربتعيو نوناقلا هيلع صني  ام بسح
  ". نيرخآلا تايرحو قوقح وا قالخالا وا ةماعلا ةحصلا وأماعلا 

ةميق ال ةقرو ىلإ قاثيملا لوحت ةداملا هذهف . يبرعلا قاثيملل يلعفلا روصقلا نمكي انه
سـفن يـف قـحلا اـهحنمي قاثيملا نا املاط      ،ائيش تاموكحلا فلكي ال هيلع قيدصتلاف ،اهل
تالاـحب  عرذـتلل ةـجاح ىـتح اـمنودو       ،هيلع تقفاو ام لك يغلت نيناوق نس يف ةظحللا
  )١٤(.ءىراوطلا

ةـضافضف ىواعدب تايرحلل ةديقم نيناوق رادصا فارطالا لودلا لوخت  ) أ( ٤ةداملا 
هررـقت ام قفو كلذو   ،ةماعلا ةحصلا وا ماعلا ماظنلا وا ينطولا داصتقالاو نمالا ةيامح لثم
  )١٥(. للحتلا كلذل ريياعم ةيا قاثيملا نسي مل ذإ ،ةمكاحلا ةطلسلا

صنـت اـمنيبف يـبرعلا قاثيملا نم    ) ٣(ةداملاو ) أ( ٤ةداملا نيب ايلج ضقانتلا رهظي 
تاـيقافتالا وأ نونا  قلا ىلا ادانتسا قاثيملا يف ةدراولا قوقحلا دييقت زاوج مدع ىلع) ٣(ةداملا 
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يـف ةدراوـلا ةماعلا تايرحلاو قوقحلا ىلع دويق ضرف زيجتل   ) أ( ٤ةداملا يتأت  ،فرعلا وأ
  .قاثيملا

ددـهت يـتلا ةماعلا ءىراوطلا تالاح يف فارط   ألا لودلل زيجت) ب( ٤ةداملا : اثلاث
ىدـملا ىـل   إقاـثيملا اذـهل اقبط اهمازتلا نم اهلحي ام تاءارجالا نم ذختت نأ   "ةمالا ةايح 

  "عضولا تابلطتم ةقدب هيضتقت يذلا يرورضلا
تاـقوا لالـخ يـلختلا فارط    ألا لودلل –ةداملا هذه لالخ نم  –قاثيملا لوخ دقل 

نـع يـلكلا يـلختلا ًاحالطـصا ينعي للحتلاو     . قاثيملا اذهل ًاقبط اهتامازتلا نع ءىراوطلا
  )١٦(.قاثيملا صنب ةنمضملا تامازتلالا

تـبأد   ناـسن إلا قوقحب ةصاخلا ةيميلقالاو ةيلودلا قيثاوملا نانأشلا اذه يف ظحالن 
تالاـح ءاـنثا تاـيرحلاو قوـقحلا ضـعب ىلع      " دويق"و أ" قيلعت"حالطصا لامعتسا ىلع 

ه ـنأ ىـلع  تـصن   ناـسن إلا قوقحل ةيكيرمالا ةيقافتالا نم) ٢٧(ةداملا نا كلذ  ،ءىراوطلا
 ،مهادلا رطخلا وأ برحلا تالاح يف ةيقافتالا هذه هاجت اهتامازتلا قيلعت فرطلا ةلودلل زوجي"
هذـهب لـمعلا قـيلعت تاءارـجا نوكت ال     أىلع  ،اهنمأ وأ ةلودلا لالقتسا ددهت ةيعضو يأ وأ
ةداـملا سفن فيضتو  " يلودلا نوناقلا بجومب ةضورفملا ىرخألا تامازتلالل ةفلاخم ،ةيقافتالا

عـنم   ،ةيصخشلا ةمالسلا يف قحلا: ةيتآلا قوقحلا قيلعت لوخت ال هالعأةروكذملا ةرقفلا "نأب 
يـف قحلا   ،لفطلا قوقح ،مسالا يف قحلا ،ةلئاعلا ةيامح ،دقتعملا ةيرح ،ةيعرشلا أدبم ،قرلا
قوـقحلا ةـيامحل ةيرورـضلا تانامضلا قلعت الا نيعتي ال امك     ،ةيسايسلا قوقحلا ،ةيسنجلا
  ".ةروكذملا

 ناـسن إلا قوـقح ةيامحل ةيبور والا ةيقافتالا نم) ١٥(ةداملا تضق هسفن قايسلا يفو 
رـطخلا ةـلاح وأ برـحلا ةلاح يف ذختت نا فرطلا ةلودلل نكمي    " هناب ةيساسالا تايرحلاو 

يـف تاءارجالا هذه نوكت نا ىلع   ،ةيقافتالا هذهب ةدراولا تامازتلالاب ديقتت ال تاءارجا ماعلا
نوناـقلا   ىلع ةبترتملا تامازتلالاب لالخالا مدع طرشبو عضولا اهيضتقي يتلا دودحلا قيضأ
عـضخت ال ةـيامحب قوقحلا نم ابنا   ج) ٢) (١٥(ةداملا يف اهتاذ ةيقافتالا تطاحا امك " يلودلا

ةيـساقلا ةـلماعملا لاكـشا لكو بيذعتلا رظح     ،ةايحلا يف قحلا: يهو دييقت وأءانثتسا ي أل
  .ةيعرشلا أدبمو ،قرلا عنمو ةنيهملاو
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ىـتح دوـيق يأ ضرف عنم ىلإ قوقحل يبر   علا قاثيملا نم) ج( ٤ةرقفلا تصن امنيب 
ةـمكاحملاو يسايسلا ءوجللاو نطولا ىلإ ةدوعلاو ةناهالاو بيذعتلا  " ىلع ءىراوطلا ةلاح يف 

هذـه ءىـجت اذـه يفو    " تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو لعفلا تاذ ىلع ةمكاحملا راركت مدعو
يلودـلا دـهعلا نم   ) ٢( ٤ ةداملا يف ةدراولا صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا يف ةرصاق ةداملا
  .يبوروالاو يكيرمالا نيماظنلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا

مازـلا نم ةيلاخ ءىراوطلا تالاحب ةقلعتملا قاثيملا ماكحا تءاج رخ  آىوتسم ىلعو 
قوـقحلا نـع نالـعالا عم ءىراوطلا ةلاح ماظنب لمعلا نايرس ةدم ديدح    تبفارطالا لودلا 

ةـيقب راعـش   إب اـهمازلاك عضولا تايضتقمل ًاعبت اهنأشب دويق عضو وأ اه قيلعت متحتي دق يتلا
  .تاءارجالا كلت تذختا اهناب قاثيملا يف فارطالا لودلا

ةداـملا ن  ا كـلذ . ناسنإلا قوقحب ةصاخلا ةيميلقالاو ةيلودلا قيثاوملا كلذب تضق دقو
قوـقحلا قـيلعت ىـلإ    أجلت ةلود لك ىلع نيعتي "هنأب تضق ةيكيرم ألا ةيقافتالا نم) ٣( ٢٧

بابـسأو اـهقيبطت قـيلعت مت يتلا قوقحلا صوصخب نيحلا يف ءاضعالا لودلا ةيقب راعشإ    
ةـيقافتالا يف  ) ٣( ١٥ةداملا ه تبجوتسا ءارجالا سفنو" قيلعتلا ءاهنال ةددحملا ةدملاو قيلعتلا 

  .ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيبوروألا
 ،ةـيبرعلا نادلبلا نم ديدعلل ةبسنلاب ء ىراوطلا ةلاح ماظنب لمعلا راركتو رتاوتل ةبسن

ززـعتو قوـقحلا هذـهل تانامضلا ايلعف لفكت ًادونب جردي نا يبرعلا قاثيملا نم رظتني ناك    
  .اهتيامح ريياعم

  يبرعلا قاثيملا يف ةيامحلا تايلآ
ةـيلآ ىـلع صنـلا    ) ٤١و ٤٠ناـتداملا  (يـبرعلا قاثيملا نم ثلاثلا مسقلا نمضت  

ةداـملل اـقفوف   . فارطالا لودلا لبق نم هيف ةدراولا قوقحلا لامعإىلع فارشالل ةعضاوتم 
عارتقالاـب   ناـسن إلا قوقح ءاربخ ةنجل قاثيملا يف فارطالا ةعماجلا سلجم لود بختنت ٤٠

الو  ،قاـثيملا فارطا ءاضعالا لودلا يحشرم نم ءاضعا ةعبس نم ةنجللا نوكتتو  ،يرسلا
  .ةدحاو ةلود نم دحاو صخش نم رثكأ ةنجللا مضت نا زوجي

لاـجم يـف ةيلاعلا ةءافكلاو ةربخلا يوذ نم اونوكي نا نيحشرملا يف ةداملا طرتشتو   
  .ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ءاربخلا لمعي نا ىلع ةنجللا لمع
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عـفرو   ،تاـموكحلا نـم ريراـقتلا يـقلت يف ءاربخلا ةنجل رود قاثيملا رصح دقو    
نـم يواكـشلا يقلت قح ةنجلل قاثيملا حتي ملو   . ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا ىلا اهتايصوت

 ةـنامألل ريراقتلا ليوحت ىوس ةمئادلا ةنجللا كلمت الو ةيموكحلا ريغ تامظنملا وا نينطاوملا 
  .ةعماجلل ةماعلا

ةـحاتملا ةدـيحولا ةادالا وه ريراقتلا ماظن   نإف  ،ةياغلل ةفيعضلا ةيلآلا هذه راطإيفو 
  :ةيلاتلا بابسألل افيعض ودبي ريراقتلا ميدقت ماظن ىتحو قاثيملا ماكحا لامعا ىلع ةباقرلل

يـف ةيونسلا ةيرودلاب ةنراقم  ) تاونس ٣لك (ةدعابتم تارتف ىلع مدقت ريراقتلا نأ  - ١
،إلا قوقحل ةيكيرمالا ةيقافتالا  ناـسن إلا قوـقحل ةـيقيرفالا ةـنجلل ةبـسنلاب نيماـعو      ناسن

  .بوعشلاو
لودـلا نـع لالقتـسالا نـم عوـنب       عتمتي نا ضرتفي يذلا ديحولا زاهجلا نأ" - ٢
هذـه نـع هـثحب يـف تاطلـس وأ تايحالص يا كلمي ال       –ءاربخلا ةنجل يأ  –ءاضعالا 

ةـيبرعلا ةعماجلل ةقلطم ةيعبت ةعبات  " ثحبلا اذه جئاتن ىقلتت يتلا ةمئدلا ةنجللا امنيب ". ريراقتلا
هـجوتت نا كلمت ال ةري  خالا هذه نا لب ،اهسيئرو اهئاضعا نييعتب موقت يتلا ءاضعالا لودلاو
اـم ذـختيل ةعماجلا سلجمل رمالا عفر اهيلع نيعتي امناو    ،ءاضعالا لودلل ةرشابم اهتايصوتب
 " تاءارجا نم هاري

 ،ريراـقتلا ثـحب تاءارجا لثم   ،ةريثك طاقنل ةبسنلاب اضماغ ءاج دق قاثيملا نأ" - ٣
نـم تاـمولع   م بـلط زوـجي لهو ؟ ةينعملا لودلا لثمم روضحب كلذ نوكي نأ مزلي لهو  

هذـه ىوـتحم هيلع نوكي نا بجي ام حوضو مدع نع الضف ؟ ثحبلا مامتال ةلقتسم رداصم   
  )١٧(". ريراقتلا

نيماـظنلاب اـهتنراقم دـنع اـيلج يبرعلا قاثيملا اهيلع صن يتلا ةيلآلا فعض ودبي     
  .يبوروالاو يكيرمالا

ةداـملا ماكحا بجو  مب ناسنإلا قوقحل ةنجل تأشنا ناسنإلا قوقحل ةيكيرمالا ةيقافتالاف
ةداملا تدهعو )٣٣( تاءارـج  إذاـختا اهنيب نم   ،ةنجللا ىلا ماهم ةلمجب ةيقافتالا نم) ٤١(، 

 ةـئيه وا صاخشا ةعومجم وا صخش يأ لبق نم اهيلا عفرت يتلا ىواكشلاو ضئارعلا نأشب 
تدنـسا اـمك   . فرطلا لودلا لبق نم ةيقافتالا ماكحأل اقرخ اهعوضوم نوكيو ةيموكح ريغ
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 ناـسن إلا قوـقح تاكاهتنا تاءاعدا صوصخب قيقحت ءارجا ةيناكما ةنجللا ىلا ) ٤٤(ةدا ملا
ةـيكيرمالا ةـيقافتالا    نأ ىـلإ ددصلا اذه يف انه ريشنو . ةيقافتالا يف فرط ةلود يا لخاد

حيرـصتلاو ةـيقافتالا اهتأشنأ يتلا ةزهجالا ماهم ريسيت ىلع لمعلا ىلا فارطالا لودلا تعد   
  )١٨(.اهتاصاصتخا لوبقب

روـصت لاـجم يـف لصاحلا روطتلا يبرعلا قاثيملا بكاوي مل نم ىرخا ةيحان نم    
،إلا قوقح ةيامح ةزهجا يـف تـبلاب دـهعتت مكاـحم تأشنأ ةيميلقالا قيثاوملا نأ كلذ      ناسن
  .هتايرحو ناسنإلا قوقحب ةرشابملا ةقالعلا تاذ ىواكشلا

ةـماقال افدـه لكـشي     ةيـساسالا تايرحلاو  ناسنإلا قوقح ةيامحل تايلآ روصت نأ
ةـلاعف لئاـسو لـثمي     ناسنإلا قوقح ةقيثو بلصيف تايل آلا هذه جارداو ةلداعملاب نزاوتلا
ةـيميلقالاو ةيلودلا قيثاوملا نم ديدعلا رايخلا اذه تنبت دقو   ،قوقحلل ةعورشم ةناصح نامضل
  . راسملا اذه بكاوي مل يبرعلا قاثيملا نا الا ناسنإلا قوقحب ةصاخلا

  
  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ليعفتلجأ  نم

   )١٩(.ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ليعفتو ريوطتل تاهاجتا ةثالث زييمت نكمي
هراـبتعا نم قلطنت يتلاو قاثيملا هاجت ةيعقاولا ةرظنلا لثمي هاجتا وهو   لوالا هاجتالا

ىوـقلا تاـقالع   و يفاـقثلا لدجلاو يخيراتلا روطتلا ةعيبطو قستي ايعوضوم ايباجيا اروطت 
ةـيلآ دوجو يف ةيباجيالا ةوطخلا نع ثدحتت ةيعقاولا ةرظنلا هذه  . يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا
  .اهب ةقلاعلا روصقلا هجوا لك مغر يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقا

لامكتـسا ةيناكما ىري هاجتالا اذهو   ،يحالصالا هاجتالاب هتيمست نكمي يناثلا هاجتالا
ةيفاـضا تالوـكوتورب دادـعا لالخ نم يبرعلا قاثيملا يف روصقلاو صقنلا هجو    أكرادت و
  )٢٠(.ناسنإلا قوقح ةيامحب ةصاخلا ىرخالا ةيميلقالاو ةيلودلا ةمظنالارئاس نأش

ةـعماج وعدـي    ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةكرح هانبتت يذلاو ثلاثلا هاجتالاو
، إلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو مجسني امب هفييكتو  قاثيملا يف رظنلا ةداعال ةيبرعلا لودلا  ناـسن
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قوـقحل ةـيبرعلا تاـمظنملا عم نواعتلاب     ناسنإلا قوقحل ةديدج ةيبرع ةيقافتا عضول اديهمت
  )٢١(.ناسنإلا

يـبرعلا ملاـعلا يـف     ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقا ةيلآ دجوت ال هنا ،عبطلاب دهاشلاو
ةدـحاو ةـلود هيلع قدصت مل هنا ثيح    ،ذافنلا زيح يبرعلا قاثيملا لوخد مدعل اما ،نآلا ىتح
هـناف   ،ذافنلا زيح هلوخد دنع ىتح هنأل اماو ،هرادصاىلع تاونس  ينامث نم رثكا رورم مغر

فعـضلا يـف ةـياغ ةـيلآو      ناـسن إلا قوـقح تانامض يف ةيرذج روصق هجوا نم يناعي 
  .ةشاشهلاو

ةـيامحل ةـيلودلا تاـيلآلا ىلع ليوط ن    مزل دمتعي فوس يبرعلا ملاعلا نا حجرملاو
  :نيلماع ىلا كلذ عجريو. يقيرفالا قاثيملا يف ةلثمتملا ةيميلقالا تايلآلاو ناسنإلا قوقح

يـتلاو   ناسنإلا قوقح هاجت ةيبرعلا ةيسايسلا مظنلا ةيبلغا ىدل يبلسلا فقوملا: لوألا
  .يلخادلا اهنما رارقتسا عزن ىلع لمعت ةوعد الا اهيف ىرت ال

ايبلـس ارود سرامت يتلاو ةيبرعلا ةيموكحلا تاقالعلا ةعيبطب لصتي  : يناثلا لماعلاو
، إلا قوـقح ةـيامح لاـجم يف لاعف رودب ةعماجلا عالطضا ةيناكما ىلع    نإـف   اذـل  ناـسن

   )٢٢(. لاجملا اذه يف ةدحتملا ممالا رودب ءافتكالل ليمت ةيبرعلا تاموكحلا
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  ةمتاــخ
قوـقحل يـبرعلا قاـثيملا دوـنب يف ةقرولا هذه هي     لا تراشا يذلا يرذجلا روصقلا

قاـثيملا اـهيلع صن يتلا تايرحلاو قوقحلا نومضمو يلكشلا ىوتحملاب ةقلعتملاو    ناسنإلا
تالوـكوتورب دادـعا لالـخ نـم قاثيملا ثيدحت ماما قيرطلا حتفي ال      ،ةشهلا ةيامحلا ةيلآو
ةـصاخلا ىرـخالا ةيميلقالاو ةي   لودلا قيثاوملا. يحالصالا هاجتالا باحصأ وعدي امك ةيفاضا
يراـيعملا ىوتحملاـب قلعتي اميف ىندالا دحلا ىلع لقالا ىلع توتحا    ناسنإلا قوقح ةيامحب

ةـلاعف ةـيامح تايلآ ىلع صنلابو اهيلع تصن يتلا تايرحلاو قوقحلل يساسالا نومضملاو   
هذـهل ةيفاـض   الا تالوـكوتوربلا ةزاجاو ىنبت ةيلمع تناك مث نمو ،ريوطتلاو ثيدحتلل ةلباق 

  .ةلاعفو ةنكمم تايقافتالا
ةداعال ةيبرعلا لودلا ةعماجوعدي يذلا هاجتالا ةيلاعفو ةيمه أةقرولا هذه ىرت  مث نمو

ةـيقافتا عـضول اديهمت    ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو مجسني امب هفييكتو قاثيملا يف رظنلا
هـب   علطـضت نا نـكمي يذـلا    مهملارودلا ةقرولا هذه ىرتو . ناسنإلا قوقحل ةديدج ةيبرع
ةدـيدج ةـيقافتا عـضول ةـيبرعلا ةعماجلا عم نواعتلا يف      ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا تامظنملا
قوـقحل ةـلاعف ةـيامح نمضي امب     ناسنإلا قوقح لاجم يف ةيرثلاو ةيمانتملا ةكرحلا بكاوت
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا
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  شماوــهلا
  

ةـينعملا تاـنالعالاو قيثاوملا نم ةيبرعلا لودلا    فقاوم" بيطلا ديعس دمحم رظنا  -١
ىلع ناهرلا " "اررحم"نسح دمحم نيدلا ماصعو فيفعلا رقابلا  :يف" ناسنإلا قوقح ميلعتب
قوـقح تاساردل ةرهاقلا زكرم   –" ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعت اياضق لوح: ةفرعملا
 .٢١٤- ٢١٣ص  ٢٠٠٢ – ناسنإلا

 ٢٣/١٥٧ ١٩٩٣وـينوي   ،اـني يف لـمع ةـطخ  و نالـع إنـم   ٧٦ةرـقفلا رظنا   - ٢
UN.Doc.A/Conf. يف اهرشن ديعأ دقو: 

Review of International Commission of Jurists   No.50,1993  
 .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةجابيد عجار -٣

ةـلجملا   –" ةيدقن ةينوناق ةءارق: ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا(بيذو بةهيزن رظنا  -٤
 ١٩٩٨ ،سداسلا ددعلا ،سنوت – ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا – ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا

 .٨٨ص 

 .٨٨ص  ،قباسلا ردصملا -٥

: ةـيلاتلا قيثاوملا ىلا ريشيل انه  ناسنإلا قوقحل ةيمالسالا قيثاوملا حلطصم مدختسا -٦
،إلا قوقحل يملاعلا يمالسالا نالعالا نالـعا   ،ةيمالـسالا تاسسؤملل رهزالا ةقيثو  ناسن
 .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملاو مالسالا يف ناسنإلا قوقحل ةرهاقلا

 . ٢٢١٤ص قباس ردصم  ،بيطلا دمحم ديعس دمحم رظنا -٧

يـتلاو  ) ٢(ةداملا  ،قاثيملا نم طقف نيتنثا نيتدام بلص يف ةأرملا ىلا ةراشالا تمت -٨
نود تاـيرحلاو قوقحلا  عيمج  ناسنإلكل لفكت ن أب فارطالا لودلا دهعتت نأ ىلع صنت

 :نأ ىـلع صنت ثيح ةمومالاب ةقلعتملا ) ب) (٣٨(ةداملا و "سنجلا وأنوللا ببسب زييمت 
ءاـنب  " ةـصاخ ةيامحو ةزيمتم ةياعر ةخوخيشلاو ةلوفطلاو ةمومالاو ةرسالل ةلودلا لفكت "

نم هيف ةدراولا قوقحلا نأشب ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملل قاثيملا رارقا نإف  مدقت ام ىلع
لـعج   ،ةيناث ةهج نم ةمومالا ةلاح ىلع ةأرملا صوصخب ،قوقحلا كلت راصتخاو ،ةهج

يعـضاو ندـل نم رظتنملاو يفاكلا زيحلا ذخأت ملو لظلا تحت رمت ةأرملا قوقح ةلأسم   
 .٩٦- ٩٥ص قباس ردصم  ،بيذوب ةهيزن رظنا(قاثيملا 

 اهلاـصتا نـم مغرلا ىلع تايعمجلا نيوكت ةيرحب رارقالا نم يبرعلا قاثيملا   الخ -٩
 .ميظنتلا يف قحلاو ريبعتلا ةيرح ،يأرلا ةيرح لثم ةيساسا تايرحو قوقحب قيثولا

 .٩١ص قباس عجرم  ،بيذوبةهيزن رظنا  - ١٠
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 .٩٥ – ٩٤قباسلا عجرملا   - ١١

دـمحم ديعـس دـمحم رظنا    (ةيمالسالا عيراشملا ةلمج ىلع اضيا دقنلا هذه قبطني  - ١٢
 .٢١٤ص قباس ردصم  ،بيطلا

وحن  :يف ناسنإلا قوقح لوح ةيبرعلا قئاثولا قافآو ةليصح: " نسح نيدلا يهب رظنا - ١٣
حورلا ةعماج  –رصمو نانبل نم اقالطنا طسوالا قرشلا يف  ناسنإلا قوقحل ةيميلقا ةيقافتا

 .١٩٩٥توريب  –سيرابب نيماحملا ةباقن يف  ناسنإلا قوقح دهعم – كيلوثاكلاسردقلا 

ملاـعلا يف   ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا: دحألةيامح ال : " نسح نيدلا يهب رظنا - ١٤
 ."يبرعلا

ةـيبرعلا ةلجملا   –"  ناسنإلا قوقحليبرعلا قاثيملا عورشم "يندم يكم نيما رظنا  - ١٥
 .٧٢ – ٧١ص  ،قباس ردصم - ناسنإلا قوقحل

  .١٠٢ص  ،قباس ردصم ،بيذوب ةهيزن - ١٦
مل اعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقالا ةيامحلا: دحال ةيامح ال: " نسح نيدلا يهب رظنا  - ١٧

 ".يبرعلا

ةرهاقلا زكرم " ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقالاو ةيلودلا ناجللا: "يناديملا نيمأ دمحم - ١٨
 .٢٠٠٠ ناسنإلا قوقح تاساردل

ملاعلا يف  ناسنإلا قوقحل ةيميلقالا ةيامحلا: دحال ةيامح ال: " نسح نيدلا يهب رظنا  - ١٩
 ".يبرعلا

ةودنلا تايصوت  -ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت نأشب ءاعنص تاحرتقم رظنا - ٢٠
،إلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت لوح ةيبرعلا  .٢٠٠٢ربمسيد  ٢١/٢٢ءاعنص  ناسن

قوـقحل ةـيبرعلا ةكرحلل لوالا يبرعلا رمتؤملا نع رداصلا   ) ءاضيبلا رادلا نالعإ( - ٢١
،إلا نـسح نيدـلا يهب    :يف" ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلا ماهم"ةيجماربلا ةقيثولا  ناسن
 ناـسن إلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم" جراخلا ملظو لخادلا عمق نيب برعلا) "اررحم(

٢٠٠١. 

ملاعلا يف  ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا: دحال ةيامح ال: " ن سح نيدلا يهب رظنا - ٢٢
 ".يبرعلا
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 ..واإلفریقي العربي املیثاقان
 اإلصالح ودواعي باملستحیل املمكن مقارنة

 الشامل
  

  * د شوقي بنیوبأحم
  
  
  
  مـيدقت

، دوجو عم سايق ال  زاـيتمابو  قـبطنت  نأل ةليصألا ةيهقفلا ةدعاقلا هذه حلصت قرافلا
 ناـسنإلا  قوقحل يقيرفإلا قاثيملاو ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نيب ةنراقملا عوضوم ىلع

، ، سايقلا نأل بوعشلاو ،  داوـم  وأ لتكل ةبسنلاب زئاجو نكمم لوبقم  اذـه  نأ لاـحلاو  ةـيح
  .ةرم ةقيقحو ةدكؤم ةعقاو هذهو اتيم دلو يذلا يبرعلا قاثيملل ةبسنلاب فتنم طرشلا

، ارينمو يقوقحلل اهجوم لظي نأ بجي لمألانإف  كلذ عمو  عافدـلا لجأ  نمو هتكرحل
، قوقحل يبرع يميلقإ قاثيم ةركف نع ، ثيح نم ةنكمم ةنراقملا ىقبت ناسنإلا  ةـنكممو  لكشلا
، ضعب صوصخب نيقاثيملا يف ةدراولا تايضتقملا ةيواز نم ايبسن  الصأ ةرذعتمو تانامضلا
لـجأ   نـمو  ليبـس  يف اهتفسلف ثيح نم ةحلاص ةنراقملا ىقبتو. ةيامحلا تايلآ صخي اميف
  .لماشلا حالصإلا

  
                                                 

 .ناسنإلا قوقحل يراشتسالا سلجملا وضعو ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا سيئرل قباس بئان *
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  صاخلا ثعابلاو ةفاضملا ةميقلاو ليصأتلا نيب يميلقإلا قاثيملا
، ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا ةجابيد زيمتت  سيـسأتلل  زراـبلا  لـيملاب  بوعشلاو

 ناـسنإلا  قوـقحل  ةـصاخلا  عاـضوألا  تاعلطتو تايجاحو تابلطتمل بيجتستو يبلت ٍعاودل
، ةراقلاب   :يف يعاودلا هذه لثمتتو ةيقيرفإلا

 ريفوـتل  اهدوهجو اهنواعت فيثكتو قيسنتو ايقيرفإ نم رامعتسالا لاكشأ عيمج ةلازإ •
 .اهبوعشل لضفأ ةايح فورظ

 اـهنم  عـبنت  نأ يغبني يتلا ةيقيرفإلا ةراضحلا ميقو ةيخيراتلا ديلاقتلا لئاضف ءالعإ •
 .بوعشلاو ناسنإلا قوقح موهفم لوح راكفألا اهب مستتو

 ةـقيقحو  رـشبلا  ينب صئاصخ ىلع ةزكترملا ةيساسألا ناسنإلا قوقح نيب مزالتلا •
 .بوعشلا قوقح مارتحا

، قوقحلاو تايرحلاب عتمتلا •  .هتابجاوب دحاو لك ضهني نأ يضتقي

 ةـيندملا  قوـقحلا  نيـب  لـصفلا  مدـعو  ةيمنتلا يف قحلاب صاخلا مامتهالا ةلافك •
، قوقحلاو ةيسايسلاو ، ةيعامتجالا ةيداصتقالا  يـف  وأ اـهموهفم  يـف  ءاوـس  ةيفاقثلاو
 .اهتيملاع

 ةـيندملا  قوقحلاـب  عـتمتلا  نمضي ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ءافولا •
 .ةيسايسلاو

 وأ قرـعلا  وأ رـصنعلا  ساسأ ىلع ةمئاقلا كلت اميسالو ةقرفتلا لاكشأ عيمج ةلازإ •
 .يسايسلا يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا

، يعاودلاو سسألا هذه دنتستو •  قوـقحل  يـقيرفإلا  قاثيملا يعضاو بسح ةصاخلا
، ناسنإلا  بوعـشلاو  ناـسنإلا  قوـقحو  تاـيرحب  ديدج نمو كسمتلا ىلع بوعشلاو
  .ةيلودلا تايقافتالاو تانالعإلا عيمج يف ةنمضملا

 هيعـضاو  رـظن  يف يبرعلا قاثيملاب ةصاخلا تارابتعالاو يعاودلا لثمتت لباقملابو •
  :يلي اميف
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، ةيبرعلا ةمألا ةيوه ىلع ديكأتلا •  اهتـسرأ  يـتلا  ةدـلاخلا  ئدابملا ىلعو ةيمالسإلا
، تانايدلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا  .رشبلا نيب ةاواسملاو ةوخألا يف ىرخألا

، يخيراتلا ماهسإلاب زازتعالا • ، ئدابملاو ميقلا ثيح نم يبرعلا  ناـك  يـتلا  ةيناسنإلا
 .برغلاو قرشلا نيب ملعلا زكارم رشن يف رودلا اهل

، ةمألا ةدحوب يدانتلا •  ةـعفادملاو  اهتيرح نود ةلضانملا ةدحولا هذهب ةنمؤملا ةيبرعلا
 .اهتاورث ىلع ظافحلاو اهريصم ريرقت يف ممألا قح نع

 مالسلل اديدهتو ناسنإلا قوقحل اكاهتنا نالكشت نيتللا ةينويهصلاو ةيرصنعلل ضفرلا •
 .يملاعلا

، ةريخأ ةلاحإ يف قاثيملا دكؤيو  ناـسنإلا  قوـقح  نيـب  قيثولا طابترالا ىلع ةجابيدلل
 قوـقحل  يملاـعلا  نالـعإلاو  ةدحتملا ممألا قاثيم ئدابم ىلع ديكأتلا ىلعو يملاعلا مالسلاو
 قوـقحلاو  ةيـسايسلاو  ةـيندملا  قوقحلا نأشب ةدحتملا ممألل نييلودلا نيدهعلا ماكحأو ناسنإلا

، ، ةيعامتجالا ةيداصتقالا   .مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح ةرهاقلا نالعإو ةيفاقثلاو
، قاثيملل ةصاخلا يعاودلا نإ ددرت نودو لوقلا نكمي الامجإو  يـف  ددـحتت  يقيرفإلا

،  تالالقتـسالل  ةـلماكلا  ةداعتـسالا  تارورـضب  كرتشملا مهكاردإ هيعضاو يعو  ةـينطولا
 دـيلاقتلا  ثـيح  نـم  كرتـشملا  ثارـتلا  تاراصع ةغايص ةداعإو ةيمنتلا اياضقل يدصتلاو
 قاـثيملا  لالـخ  نم ةيبرعلا ةدارإلا ىقبت لباقملابو ةيفاقثلاو ةيونعملا ميقلا لئاضفو ةيباجيإلا
، ٍضام ىلإ ةدودشم  ملـسلا  ناددهت نيتللا ةينويهصلاو ةيرصنعلل أدبملا ثيح نم ةضفارو ديلت
  .هتاذ يبرعلا نايكلا اددهت نأ لبق يملاعلا

ا ذ الماـع  لـظي  كرتـشم  يميلقإ قاثيم عضو نم صاخلا ثعابلا نأب ريكذتلا نيعتي
، ةيمهأ  قوـقحل  يلودلا نوناقلا تايقافتاو تانالعإ اهترقأ دق تايرحلاو قوقحلا تمادام ةمساح

،  قوـقحل  يـقيرفإلا  قاثيملا يف ةصاخ عاود لكش يف اهنع ريبعتلا مت دق ةلاحلا هذهو ناسنإلا
، ناسنإلا  قوـقحل  ةـيكيرمألا  ةـيقافتالا  ةجابيد يف ىربك ةقدب اهتغايص تمت امك بوعشلاو

، ،  ةـلود  يف انطاوم هنوك نم دمتست ال ةيساسألا ناسنإلا قوقح نأب اهرارقإ دنع ناسنإلا  اـم
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، ةيصخشلل ةزيمملا تافصلا ىلإ دنتست لب  لكـش  يـف  اهل ةيلود ةيامح يلاتلاب رربتو ةيرشبلا
    .ةيكيرمألا لودلل ةيلخادلا نيناوقلا اهرفوت يتلا ةيامحلا لمكت وأ معدت ةيقافتا

، قوقحل ةيبروألا ةيقافتالا وعضاو غاص امك ،  صاـخلا  ثعابلا ناسنإلا  نأ مهدـيكأتب
،  نيـب  قثوأ داحتا قيقحت ىلإ فدهي ابوروأ سلجم  ناـسنإلا  قوـقح  ةـيام ح نأو هئاـضعأ
  .فدهلا اذه غولب لئاسو ىدحإ اهنم ديزملا قيقحتو ةيساسألا تايرحلاو

 ضماـغ  يـبرعلا  قاـثيملا  يـف  ثعابلا نإ ددرت نودو لوقلا نكمي كلذ ءوض يفو
، هعباط نع الضف ضافضفو   .ةدقتفمو ةدوقفم ىقبت ناسنإلا قوقح ةيامحنإف  يوضاملا

  
  :مازتلالا لولدم
، قاثيملا يف ءاضعألا لودلا رقت  تاـيرحلاو  قوقحلاـب  فارـتعالا  ةغيصب يقيرفإلا

،  نـم  ريبادتلا نم اهريغو ةيعيرشتلا تاءارجإلا ذاختاب دهعتلا ىلع ةجردلا سفنبو تابجاولاو
  .هتايضتقمو هنيماضم قيبطتلجأ 

،  قاـثيملا  يف اضافضفو افيعض مازتلالا لولدم ىقبي لباقملابو  ةراـبع  نأ ذإ يـبرعلا
 ريبادـتلاب  ةعوفـشملا  ريغ لفكتلا ةغيص ىلع امنإو قوقحلاب فارتعالا ىلع سسأتت ال دهعتلا

  .هلامعإب ةليفكلا تاءارجإلاو
  
  :ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

 ماـمأ  ءاوـس  اعيمج سانلا" أدبم نامضو ليعفتل ةيلآ مهأو ىوقأ ةلداعلا ةمكاحملا دعت
 نـم ( داوـم  ١٠ اـهل  صصخو ةيلآلا هذهل ةزيمتم ةناكم يبرعلا قاثيملا ىلوأ دقو ،"ءاضقلا
، قاثيملا اهدروي مل ًاقوقحو تانامض جردأو ،)ةدام ٤٩ لصأ  مادـعإلا  ةبوقع دييقتك يقيرفإلا

، ةعيبطلا تاذ مئارجلل ةبسنلاب اهلامعإ مدعو  تـبث  ناـسنإ  سبـح  مدع أدبم رارقإو ةيسايسلا
، مازتلا وأ نيدب ءافولا نع هراسعإ  داوـملا  ةرـفو  عم صني مل يبرعلا قاثيملا نأ ريغ يدقاعت
" ةدـياحملا  ةمكحملا" موهفم و" ةصتخملا ةمكحملا" موهفم ىلع ةمكاحملا عوضومل ةصصخملا
، قاثيملا يف نيدراولا ،  نيموـهفملا  ةقد ىلع ليلدتلل جاتحن الو يقيرفإلا  داـيحلاف  اـمهتيمهأو
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 دـهعلا  اـهل  سسأ يتلا ةلداعلا ةمكاحملا تايلجتو تانامضو تاموقم زربأ نم صاصتخالاو
، ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا  لـحم  هتيـضق  نوـكت  نأ" نم مهتملا نكمت يتلاو ةيسايسلاو
،  ةلقتـسمو  ةصتخم ةمكحم لبق نم ينلعو فصنم رظن  ،"نوناـقلا  مـكحب  ةأـشنم  ةـيدايح
  .سكعلا تبثي نأ ىلإ ةءاربلا ةنيرق ةنماض يه ىنعملا اذهب ةلداعلا ةمكاحملاو

،إلا قاثيملا يف الثم ةءاربلا ةنيرقف  قاـثيملا  يـف  امنيب ةصتخم ةمكحمب ةنورقم يقيرف
 اذـهو ، هسفن نع عافدلل تايرورضلا مهتملل نمؤت ةينوناق ةمكاحم راطإ يف ةعوضوم يبرعلا
، ريغ هرودب ديدحتلا ، ةعيبط تاذ ةمكحمل نكمي ذإ قيقد ، وأ ةيئانثتسا ةصاخ  نوـكت  نأ ةئراط
، ريغ وأ ةيدايح ريغ نكلو ةينوناق  يـقيرفإلا  قاـثيملا  دروأ امئاد لاثملا ليبس ىلعو ةصتخم
،  ةرتف لالخ ةمكاحملا يف قحلا رارقإ دنع ةدياحملا ةمكحملا أدبم  اذـه  نأ لاـحلاو  ةـلوقعم
 قاـثيملا  يـف  هـيلع  صوصنم ريغ ةلداعلا ةمكاحملا ةيلآ يف يرهوجلاو يليصأتلا ىضتقملا
  .يبرعلا

  
  :يطارقميدلا عورشملاب ةلصلا تاذ تايرحلاو قوقحلا
 ةـسراممو  تاـباختنالا  لاـجم  يـف  ةدحتملا ممألا ريياعمل ىربكلا تاصالخلا دكؤت

، ةطبترملا تايرحلاو قوقحلا ،  ةـيباختنا  ةيجهنم وأ دحاو يسايس ماظن دوجو مدع اهب  ةدـحاو
، تاعلطتو تايجاح مئالت  ةـيندملا  قوقحلاـب  صاـخلا  يلودـلا  دهعلا رصتقا اذهلو بوعشلا
 اـمإ  هدالبـل  ةـماعلا  نوئـشلا  ةرادإ يـف  ةكراشملا يف درفلا قح أدبم رارقإ ىلع ةيسايسلاو

،  رارـقإ  اذكو ةيرودو ةهيزن تاباختنا ةطساوب ةيرح يف نوراتخي نيلثمم ةطساوب وأ ةرشابم
  .ةاواسملا مدق ىلع ةماعلا فئاظولا دلقت أدبم دهعلا

 قاثيم يأ يف يطارقميدلا عورشملاب ةلصلا تاذ تايرحلاو قوقحلا رارقإ نأ كش الو
 نيدـقاعتملا  عـمجت  يـتلا  ةصلاخلا تارابتعالاو ةصاخلا يعاودلل فاضُُت ةميق ربتعي يميلقإ
  .نييميلقإلا

 نالـعإلا  رودصو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةادغ نييبوروألا نيدقاعتملا ةدارإ تهجتا دقل
، قوقحل يملاعلا ، قوقحل ةيبروألا ةيقافتالل مهتغايص دنع ناسنإلا  يوـقلا  ديكأتلا ىلإ ناسنإلا
، تايرحلا ةنايصل ليبس لضفأ نأ ىلع ةيقافتالا ةجابيد يف  ةـلادعلا  ساـسأ  دعت يتلا ةيساسألا
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، ملاعلا يف مالسلاو ، ةيسايس ةيطارقميد" وه  ىـعري  كرتـشم  مـهف  ىرـخأ  ةيحان نمو ةلاعف
  ".اهيلع تايرحلا كلت زكترت يتلا ناسنإلا قوقح

 ىـلإ  ناـسنإلا  قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا يف نيدقاعتملا ةدارإ تهجتا ةجردلا سفنبو
، نمو ديكأتلا  راـطإ  يـفو "...  زيزعت ىلع مزعلا ديدجت ىلع ةيقافتالا ةجابيد ةيادب يف ديدج
 مارـتحا  ىـلع  اينبم ةيعامتجالا ةلادعلاو ةيصخشلا ةيرحلا نم اماظن ةيطارقميدلا تاسسؤملا

  ".ةيساسألا ناسنإلا قوقح
، ةلودلا راطإ يف تايرحلاو قوقحلل ليصأتلا ودغي كلذ ىلع ءانبو  ةـلود  ةيطارقميدلا

  .ةيميلقإلا تاداحتالا مايق غوست ةفاضم ةميقو ناسنإلا قوقح ةيامحل امعاد اساسأ تاسسؤملا
 يطارقميدـلا  عورـشملاب  ةطبترملا قوقحلل نييساسأ نينكر يقيرفإلا قاثيملا دروأ دقل

 مهدـلبل  ةـماعلا  نوئـشلا  ةرادإ يـف  ةيرحب ةكراشملا يف نينطاوملا لكل قحلا هرارقإب كلذو
، مكح قاطن يفو ةيرحب مهرايتخا متي نيلثمم قيرط نع وأ ةرشابم  صيـصنتلا  اذـكو  نوناقلا
، فئاظولا يلوت يف قحلا ىلع  جاردإ يـقيرفإلا  قاـثيملا  يعـضاو  نـع  بغي مل امك ةماعلا
 ناـسنإلا  قوـقح  ةـيامحب  ةـصتخملا  ةـينطولا  تاسسؤملا نيسحتو ءاشنإو ةحاتإ عوضوم
  .اهب ضوهنلاو

 تالاكـشإلا  قمعلا يف لزتخت ةسبتلمو ةضماغ ةلمجب يبرعلا قاثيملا ىفتكا لباقملابو
، ينطولا يبرعلا يسايسلا ماظنلل ىربكلا : " ميـتيو  دـيحو  فصو ىلع هديكأتب كلذو يميلقإلاو
". نوناـقلل  اـقبط  هـسرامي  ديشر نطاوم لكل قح ةيسايسلا ةيلهألاو تاطلسلا ردصم بعشلا

، ليوأت لك نطبي يذلا فصولا اذهو  ةـماعلا  ةاـيحلا  يف ةكراشملا يف قحلا ليوأت الإ نكمم
، نوراتخي نيلثمم ةطساوب  نعرـشيو  ةيسايسلا بازحألا رودو ماعلا عارتقالا أدبم يغلي ةيرحب
، ردصم وه بعشلا نوكب فلغملا دادبتسالل  ىـلع  برعلا اهشاع امك براجتلا دكؤتو تاطلسلا
،رعلا يف ىرج ام اهرخآو نرق فصن دادتما  زـمرو  يهانلاو رمآلا وه يبرعلا مكاحلا نأب قا
، اهدئاقو ةمألا ، ردصمل فثكملاو لزتخملاو دلاخلا هـنأب   ريكذـتلا  نيـعتي  كلذ عمو تاطلسلا
 لغـش  يـف  نطاوـم  لـك  قح صخي ضماغ ديكأت ،٣٣ ةداملا يف قاثيملا ايانث نيب برست
  .هدلبل ةماعلا فئاظولا
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  :ةيعامجلاو ةيدرفلا ةماعلا تايرحلاو قوقحلا
، ةعساو ةغيصب يقيرفإلا قاثيملا ةموظنم رقت  تاذ تاـيرحلاو  قوـقحلا  ةـلمج  ايبسن

 ىـلع  لوـصحلا  يـف  درـفلا  قـح  ةصاخ ةفصب كلذ نمو، ةنطاوملا قح ةسراممب ةلصلا
،  ىلإ مامضنالا ىلع ماغرإلا مدعو تايعمجلا نيوكتو راكفألا نع ريبعتلاو تامولعملا  ةـيعمج

  .ةيرحب نيرخآ عم عامتجالا قحو
،  ركفلاو ةديقعلا ةيرح ةلافك ىلع يبرعلا قاثيملا صني لباقملابو  نأ ىـلعو  يأرـلاو

  .عمجتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح نينطاوملل
، نيوكت يف قحلا أدبم رقأ يذلا يقيرفإلا قاثيملا فالخ ىلعو  قاـثيملا نإف  تايعمجلا

، ليكشتل ةبسنلاب الإ قحلا اذه لفكي مل يبرعلا  يـف  ةـغلابلا  هـتالالد  هل رصحلا اذهو تاباقنلا
، ةيسايسلا بازحألا ةناكم صوصخب يبرعلا مكاحلا تاروصتو ىؤر  هـنأ  نـع  ادع اهرودو
، ةيبرع اراطقأ مكحو داس يذلا دحاولا بزحلا ماظنل نلعم ريغ ريبعت  ةـلوبقم  ةغيصو ةنزاو
  .ةرملاب ةيبزح ةيسايس ةايح دهشت مل يتلا راطقألل

  
  :ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا
 قوـقحلا  عوـضومل  ةصاخ ةناكم هتينبو هتجابيد ىوتسم ىلع يقيرفإلا قاثيملا ىلوأ

، ةيعامتجالاو ةيداصتقالا  اـساسأ  اهرابتعابو ةيمنتلا يف صاخلا قحلاب اهطبرب كلذو ةيفاقثلاو
 تاورـثلا  يـف  ةـيرحب  فرصتلا نم اهتسرامم هبلطتت امو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلل

،  ضيوعتلا يفو اهدادرتسا يف عورشملا قحلابو ةيعيبطلا دراوملاو  فرـصت  وـهو  مـئالملا
، يعضاو رظن يف ربتعي  ةـيمنتب  مازتلالا سمي الو دراوملاو تاورثلا يف ارح افرصت قاثيملا
 ئداـبمو  فـصنملا  لداـبتلاو  لدابتملا مارتحالا ساسأ ىلع مئاقلا يلودلا يداصتقالا نواعتلا
  .ةيمنتلل ةمئالمو ةلماش ةيضرم ةئيب يف قحلاب قاثيملا رارقإ اذكو، يلودلا نوناقلا

 فورـظ  يـف  لمعلا قحو ةيكلملا قح نامض يقيرفإلا قاثيملا رقأ راطإلا اذه يفو
، ةئفاكتم  ةـيلقعو  ةـيندبو  ةيحص ةلاح نسحأب عتمتلا يف قحلاو ئفاكتم رجأ لباقم ةيضرمو
 ةدـحولا  ةرـسألا  راـبت عاو عـمتجملل  ةيفاقثلا ةايحلا يف كارتشالاو ميلعتلا يف قحلا رارقإبو
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 قوـقحو  اهقوقح ةلافكو ةأرملا دض زييمت لك ىلع ءاضقلا ةيمهأو، عمتجملا ساسأو ةيعيبطلا
، ،  درـفلا  قتاـع  ىلع عقت يتلا تابجاولا لباقملاب رقأ امك لفطلا  عـمتجملل  ةـمدخ  ةرـسألاو

 اـمل  نماـضتلا  اذه ضرعت دنع ةصاخ هتيوقتو ينطولاو يعامتجالا نماضتلا ىلع ةظفاحمو
،ي  نـم  حورب اهتيوقت ىلع دكأو ةيباجيإلا ةيقيرفإلا ةيفاقثلا ميقلل رابتعالا قاثيملا داعأ امك هدده
 عـمتجملا  تاـيقالخأ  ةمالـسب  ءاقترالا يف ةماع ةفصب ماهسإلاو رواشتلاو راوحلاو حماستلا

  .اهقيقحتو ةيقيرفإلا ةدحولا ةيمنت يف تاردقلا ىصقأب ماهسإلاو
 قوـقحلا  هذهنإف  بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةموظنملا يف قسنلا اذه لباقمو

،  قاـثيملا  يف تايئزجلا يف وأ ماعلا روظنملا ثيح نم ةيلك ةفصب بيغت داكت ميقلاو  يـبرعلا
 تاراـبعبو  يجيتارتـسا  فدـه  نودـبو  ايؤر الو ساسأ نودب ارثعبم اتاتش هيف تدرو يتلا
، ليفك رارقإ يأ نمضتت ال ةضافضف  ةـلوفكم  لـمعلا  رايتخا ةيرح نأ اهتالاح نمو اهلامعإب
 نـع  روـجألا  يـف  ةاواـسملاو  لداعلا رجألاو لمعلا يف صرفلا ؤفاكتو ةروظحم ةرخسلاو
، ةيواستملا لامعألا ، مازتلا ةيمألا وحمو ةميقلا  ةدـحولا  يـه  ةرسألا نأ ىلع ديكأتلاو بجاو
  .اهتيامحب عتمتتو عمتجملل ةيساسألا

 خاـنملا  اـهرطؤي  ةوعدـب  ًاـموكحم  برعلا نينطاوملل ةبسنلاب ةايحلا يف قحلا ىقبيو
 ةـقرفتلا  ضفرـيو  ناـسنإلا  قوـقح  سدـقيو  ةيبرعلا ةيموقلاب زتعي يذلا يفاقثلاو يركفلا
  .ةينيدلاو ةيرصنعلا

  
  :لامعإلا تايلآ
، ةعباتمو هلامعإل تايلآ بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفإلا قاثيملا عضو  اءدـب  هلامعإ

،  ةمكحملا عورشم ىلإ الوصو بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةنجللاب  ةـنجللاف  ةـيقيرفإلا
 قئاـثولا  عـيمجت  ىلوـتتو  بوعشلاو ناسنإلا قوقحب ضوهنلاب صتخت ةيئامح ةيلآ ةيقيرفإلا

 ةـيلحملاو  ةـينطولا  تاسسؤملا عيجشتو ةيقيرفإلا لكاشملا لوح ثوحبلاو تاساردلا ءارجإو
 دـنع  تاـموكحلا  ىـلإ  تايـصوتلا  عفرو ةروشملا ميدقتو بوعشلاو ناسنإلا قوقحب ةينعملا

،  ةـقلعتملا  ةـينوناقلا  لكاـشملا  لح ىلإ ةفداهلا دعاوقلاو ئدابملا عضوو ةغايصو ةرورضلا
، قوقحلاب عتمتلاب  نامـضو  ةيعيرـشتلا  صوـصنلا  عضول اعفادو اساسأ نوكت يكل تايرحلاو
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، قوقح ةيامح  فرـط  ةلود بلط ىلع ءانب قاثيملا يف ةدراولا ماكحألاعيمج  ريسفتو ناسنإلا
، ةـيقيرفإلا  ةدحولا ةمظنم اهب فرتعت ةمظنم وأ ةيقيرفإلا ةدحولا تامظنم تاسسؤم ىدحإ وأ
، لودلا ءاسؤر رمتؤم اهيلإ اهلكوي دق ىرخأ ماهم يأب موقت امك  هذـه  رطؤـت  امك تاموكحلاو
  .تاكاهتنالل يدصتلل اصاخ اماظن ةيلآلا

 تـحنمو  ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلع اهحاتفنا ىلإ ةيقيرفإلا ةنجللا ةيمانيد تدأ دقلو
 ثـحبل  نيصاخ نيررقم نييعت يف تاونس ٧ نم ديزأ ذنم تعرشو بقارملا ةفص اهنم ديدعلا
 نوجـسلا  يـف  عاـضوألاك  ناـسنإلا  قوقحب ةميسجلا تاكاهتنالاب ةلصلا تاذ تاعوضوملا

، راطإ جراخ مادعإلاو  قوـقحل  ةيقيرفإ ةمكحم عورشم ضرع ىلإ اهتيمانيد تدأ امك نوناقلا
، ناسنإلا  ضرـعي  اهتايـصوتو  اـهلامعأ  صوصخب يونس ريرقتل اهدادعإ نع ادع بوعشلاو

    .ةيقيرفإلا ةمقلا ىلع
 بوعـشلاو  ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةنجللا ءاضعأ تاظحالمو تاصالخ نم حضتيو

، هذه ةيمهأ ، ريسفت ةيحالص" ةديحولا ةئيهلا اهرابتعاب ىلوتت يتلا ةيلآلا  دـنع  لودـل اف قاثيملا
 ةـنجللا  ترارـق  نأ راـبتعا  نكمي هيلعو ةنجللا تاريسفتل لاثتمالا ىلع قفاوت هيلع اهقيدصت
  .ةينعملا لودلل ةمزلم

 نـم  دفو لاسرإب ام دلبب قلعتت ةددعتم ىواكش مدقتت امدنع ةصاخو انايحأ ةنجللا موقتو
، اذه ىلإ ةمهم يف اهئاضعأ  صوـصخب  يرـحت لا يف لثمتي جودزم فده ماهملا هذهلو دلبلا
 لـحب  اـمإ  ةنجللا ماهم جوتت نأ نكمي هيلعو. لح داجيإل طسوتلا ةلواحم يفو دئاسلا عضولا

، ، ةلاحملا ةيضقلل ةبسنلاب تاقورخلا تبثي رارق رادصإب امإو يدو  يـتلا  ىواكشلا رمتو اهيلع
، رظنلل ةديدع لحارم ربع ةيقيرفإلا ةنجللا ىلإ عفرت  نـم  ةـنجللا  ىلع اهضرع نكميو اهيف
، ريغ ةمظنم وأ درف يأ لبق  نأـشب  ةذـختملا  تاءارجإلا لك نأ ىلع قاثيملا صنيو ةيموكح
 رـشن  ىـلع  ةـيقيرفإلا  ةدـحولا  ةـمظنم  ةمق رمتؤم ةقفاوم نيح ىلإ ةيرس ىقبت ىواكشلا

، ،  ةـيأ  رـشن  عيطتست ال ةنجللا نأ طقف ينعي طرشلا اذه نأ ريغ تامولعملا  اـمأ  تاـمولعم
،  يف دجوت تامولعم ةيأ رشن يف رارحأ مهف ىواكشلا باحصأ  ةـيقيرفإلا  ةـنجللاو  مهتزوـح

،  ثـيح  نـم  ىوكـشلا  هذه لوبق ىدم يف ثبت نأ ىوكشلا عوضوم يف رظنت نأ لبق ةمزلم
  .)١("لكشلا
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  قرافلا دوجو عم سايق ال
 قوـقح  ءارـبخ  ةـنجلل  ةعماجلا سلجم لود باختنا ىلع ليحيف يبرعلا قاثيملا امأ
، ، دعب اميفو ةيلوأ ريراقت ميدقت ىلوتت ناسنإلا  تاراـسفتسا  نـع  ةلودلا تاباجإ نمضتت ةيرود

 لودـلا  ءارآـب  اعوفـشم  ارـيرقت  عـفرت  اهنأ امك لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةساردو ةنجللا
 لـك  يـف  روصتلا اذهو. ةيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا ىلإ اهتاظحالمو
  .ذافنلا زيح ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا لوخد مدع ببسب رونلا ري مل لاوحألا

 ةـنجل "  ةياهنلا يف ىقبت ةيبرعلا ةعماجلاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا ةيلآل ةبسنلابو
، لودلا يلثمم نم  سيـلو  مهتاـموكح  رـظن  ةهجو نع عافدلا ىوس مهنم عقوتي ال ءاضعألا
، عافدلاو ناسنإلا قوقح ةيامح ، نودقفي اولعف نإو اهنع  ماـظن  اـهل  سيـل  ةـنجللا ف مهبصانم
 دـعاوق  ىـلإ  رـيبك  دح ىلإ عضختو ةعماجلل ةينفلا ناجللا ماظن نمض لمعتو لقتسم يساسأ

  :نم حضتي امك ةعماجلا حئاولو
،  دعوم ديدحتو اهتاعامتجا روضح يف ةعماجلل ماعلا نيمألا قح  نأ اـمك  اـهتاعامتجا

، قوقح ةيامح يف تايحالص ةيأ كلمت ال ةنجللا  موـقتو  لودـلا  نم ريراقت ىقلتت يهف ناسنإلا
، لودلا ىلإ اهريراقت عفرب اهتسارد دعب  يـف  اـمك  دارـفألا  ىواكش عامس اهل قحي الو اهتاذ
، لودلا ىلإ لاقتنالاو ىواكشلا يف قيقحتلا يف قحلا وأ ىرخألا مظنلا  دادـعإ  ىتح وأ ةينعملا
، نأشب تايصوت  ةـيبرع  ةمكحمل دوجوال ذإ تاموكحلا ىلإ دوعي هتمرب رمألا نأ امك ىواكشلا
، قوقحل  وـه  امك ذيفنتلا ةبجاو ةيئاضق ماكحأ ىلإ لوصولاو اياضقلا يف رظنلاب موقت ناسنإلا
  .)٢("يكيرمألا نالعإلاو ةيبوروألا ةيقافتالا يف لاحلا

  
  :لماشلا حالصإلا تابلطتمو يعاود
 ،ملاـعلا  يـف  ةيجيتارتـسويجلا  قطاـنملا  نم اهريغ نود ةيبرعلا ةقطنملا درفنت داكت

، قوقح تالاجم يف ةصاخ عاضوأب  نيـب  ةـينطولا  مهتالالقتسا ذنم نوشيعي برعلاف ناسنإلا
 تاـكاهتنالا  لاكـشأ  لـك  عساو قاطن ىلعو ترشوب لخادلا يفف" جراخلا ملظو لخادلا عمق"
، قوقحل ةميسجلا  يـسايسلا  نيـعمتجملل  ةـيتاذلا  تاردقلا للشو فعض ىلإ ىدأ امم ناسنإلا

، ،  ناودـع  نم اولاز امو اوناعو جراخلا ملظل لباقملاب برعلا ضرعت امك يندملاو  راـصحو
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، نرقلا ةاسأمو مهتاسأم ربكأ تحبصأ ىتح  ةدـيدج  ةـعبطب  ةددـهم  نيطسلف ةيضق مرصنملا
  .رمحلا دونهلل

، ينطولا نيديعصلا ىلع تيقب ةقطنملا هذه بلق يفو  ةـيركف  ةقيمع تارايت يميلقإلاو
، ةيندم  ةـكرحلا  يـهو  اهتاريبعتدحأ  نكمتو" فيزيس ةيكرح" راطإ يف انايحأ مواقت ةيسايسو
، داعبأ تاذ تاقارتخا ققحت نأو دمصت نأ نم ةيبرعلا ةيقوقحلا  اهدـشأو  اـهاوقأ  تناك ةيلود
، بونجب" نابريد ةمق" يف نزاولا يبرعلا يقوقحلا رودلا  يـه  عوـنلا  اذـه  نم ةلاحو ايقيرفإ

 فافـض  ىـلعو  مـحر  نم امامت ديدج ءيش ةدالو ناكمإلاب لاز  ام هنأ دكؤت ةسوملم ةلاح
،  ىـلع  يكيرمأوـلجنألا  ناودـعلا  رـثإ  ةيبرعلا عراوشلا هتفرع يذلا ثاعبنالا نأ امك ميدقلا

، ، ينطو يبرع يندم ماع يأر قالطنال ةيلعف ةيناكمإ دوجو دكأ قارعلا  كـلذ  لـكو  يميلقإو
، ليلحتلا يف ًامهم ارصنع لكشي  ةـقطنملا  يف فلختلاو رخأتلاو دوكرلا رصانع يغلي ال ماعلا

،  ناـسنإلا  قوـقح  عاـضوأ  نيـسحت لجأ  نم ةمدقتم تايلمعل الخدمو اعفاد لثمي لب ةيبرعلا
  .يبرعلا ملاعلاب

، ىلع ةيبرعلا براجتلا ضعب دكؤتو ،  تالاـقتنا  ةيناكمإ اهتيدودحم  يـفف  ةـيطارقميد
 ةـيفرظل ا تارـشؤمو  ةلودلل ايلعلا ةدارإلاو نييقوقحلاو نييطارقميدلا دومص لضفبو برغملا

، ،  هنكلو بعص يطارقميد لاقتنا ةشه ةيضرأ ىلعو قلطنا ةيملاعلا  ةدـعل  ضرـعتو  دـعاو
،  وياـم  ١٦ يـف  ءاـضيبلا  رادـلا  ةنيدم يف ةيمارجإلا ةيباهرإلا تايلمعلا اهرخآ تارابتخا
،  مهلاـقتنا  ةـيامح  ىـلع  نيلعاـفلا  فـلتخم  مزـعو  مزح ىرخأ ةرم دكأت نكلو مرصنملا

  .يطارقميدلا
  :اهنيب نم راكفأ ةدع راضحتسا بلطتي امامت ديدج ءيش يف ريكفتلا نإ
  :الوأ
 ةبـسانمب  رداـصلا  ناـسنإلا  قوـقحل  ةيبرعلا ةكرحلل ءاضيبلا رادلا نالعإ ىهتنا •
 ،١٩٩٩ لـيربأ  ٢٥-٢٣ ماـيأ  ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلل لوألا يلودلا رمتؤملا
 يـميلقإلا  رمتؤـملا  يـف  اهراضحتسا يرورضلا نم تايصوتو تاليلحت ةلمج ىلإ
 قـلعتي  اـميف  يبـسنلا  جارفنالا مغر" ءاضيبلا نالعإ ديكأت اهنيب نمو توريبب يلاحلا
، نادلبلا نم ددع يف ناسنإلا قوقح عضوب  تـلازام  ةـماعلا  ةروـصلا  نأ الإ ةيبرعلا
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،  يف ىرخأ قطانم يف لصاحلا روطتلاب ةنراقم ةمتاق  لـشف  اـهمقافي  يـتلاو  ملاـعلا
 تاـيلآو  ةـيبرعلا  لودـلا  نيب تاعازنلا لح يف لاعف يميلقإ ماظن ريفوت يف ةعماجلا

  "يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامح
ةـيبرعلا لودلا ةعماج ةوعد  " ىلإ يمرت ةيصوت صيخشتلا اذه ىلع رمتؤملا بترو •
ةـيبرعلا ةـيقافتالا ةـصاخبو ناسنإلا قوقحب ةلصلا تاذ تايقافتالا    عيمج  ةعجارمل
ماـع رداصلا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف رظنل  ا ةداعإ اذكو ،باهرإلا ةحفاكمل

قوـقحل ةديدج ةيبرع ةيقافتا عضول اديهمت ةيلودلا ريياعملاو مجسني امب هفييكتو   ١٩٩٤
  .)٣("ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا تامظنملا عم نواعتلاب ناسنإلا
  :ايناث
 ماـعلل  ةـيبرعلا  ةيناـسنإلا  ةـيمنتلاب  صاـخلا  ميقلا ريرقتلا هيلإ ىهتنا ام نيب نم •

 نأـب " رـهظي  ةـيبرعلا  ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةمظنألل نعمتملا صحفلا نأ ،٢٠٠٢
  :ةيبرعلا نادلبلا يف ةيناسنإلا ةيمنتلا دضع يف تفت ةثالث صقاون
  ةيرحلا صقن - 
 ةأرملا نيكمت صقن - 

، ىلإ اسايق ةيناسنإلا تاردقلا صقن -   ".ةيفرعملا ةردقلا ةصاخ لخدلا

 ةـسايسلا  يعناـصو  ةـيبرعلا  بوعـشلا  ىلإ ةمدقم راكفأ ةلمج ىلإ ريرقتلا صلخيو
، ، لبقتسم وحن مهيعس يف برعلا  ةلـصلا  تاذ تالاـجملا  يـف  راـكفألا  هذه نيب نمو لضفأ

  : يطارقميدلا حالصإلاو ناسنإلا قوقح ةيامحب
 مـكحلا  ءانب يف ةيوازلا رجح هرابتعاب ةيناسنإلا تايرحلاو قوقحلل عطاقلا مارتحالا •

،   .ةيناسنإلا ةيمنتلل ققحملا حلاصلا

  .اهل صرفلا عيمج ةحاتإ ربع ةأرملا نيكمت •
  .ةيلاعفب اهفيظوتو ةفرعملا باستكا سيركت •
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ةيـساسألا تانامـضلا ىـه ةلودلا تاسسؤم نأ ،هينعي امب مكحلا رهوج حالصإ     •
نـمكت يبرعلا ملاعلا يفو ،تاجايتحالل بيجتستو ةفافشو ةفصنم ةماع تامدخ ميدقتل  

ةدايـسو ةـيندملا ةمدخلا ةردقو يسايسلا ليثمتلا نيسحت يف ي   سايسلا حالصإلا حيتافم
  .نوناقلا
  
  :يبرعلا قاثيملل ةلماشلا ةعجارملا قفأ يفو
، قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت عوضوم ربتعي  ةفـصبو  اهتيمهأ دادزت ةيضق ناسنإلا

  .ةيبرعلا ةقطنملل ةنهارلا تايدحتلا لظ يف ةصاخ
 عـجارملا  ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ناكمإب ةصاخ ةيبرع ةيقافتا عضو قفأ يفو

  :ـل سسؤي نأ ةلماش ةفصب
 ةراـضحلا  ماهـسإو  ءاحمـسلا  ةيمالـسإلا  ةعيرشلل ةليبنلا ميقلا نيب ضراعتلا مدع •
 ةيناـسنإلا  تابستكمو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايقافتالاو تانالعإلاو ةيمالسإلا ةيبرعلا
  .ةيطارقميدلا ةسراممو ةفاقثلا يف
، ةيطارقميد تالوحتو تالاقتنا نيشدت ىلع ةدعاسملا •  قـفاوتلا ةدـعاق   ىـلع  ةيملس
، بازحألا رودب رارقإلاو  تاـباختنا  راـطإ  يف ةطلسلا لوادت نمؤت تالاقتنا ةيسايسلا
 .ةهيزنو ةيرود

 تاـيرحلاو  قوقحلاب ديقتلا عفاور ىلع ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا تايدحت عفر •
 .ةفرعملا باستكا سيركتو ةأرملا نيكمتو ةيناسنإلا

 .ةيحارتقا ةوقو دصر ةهج هتفصب يندملا عمتجملل نزاولا رودلاب رارقإلا •

 .باهرإلل يدصتلاو ةقطنملاب ملسلا ديطوت يف ةيلاعفب ماهسإلا •

  :ىلوتت ةيلآ عضي قاثيم
، قوقحل يلودلا نوناقلا تايقافتا ىلإ مامضنالا عيجشت •   .ةصاخلاو ةماعلا ناسنإلا
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 تاـيقافتالا  ماجـسنا  ةعجارمو تايقافتالا ماكحأو دصاقمل ةيفانملا تاظفحتلا ةسارد •
 .ةلصلا تاذ ةيلودلا ريياعملا عم ةيبرعلا

 تاـئ يه عضوو" ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةينطو تاسسؤم" عضو لسلسم عيجشت •
 .ملظتلاو ةطاسولل ةينطو

 جراـخ  مادـعإلاو  بيذـعتلاك  ناسنإلا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نأش يف ثحبلا •
 ...يرسقلا ءافتخالاو يفسعتلا لاقتعالاو نوناقلا قاطن

 ةـلداعلا  ةمكاحملا تانامض رارقإ فدهتست ةيبرع ةيئانج ةسايس عضو يف ماهسإلا •
 .مهتيرح نم نيدرجملاو ءانجسلا ةيامحو

، ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامح صخت تاحارتقا ميدقت •  تاعيرـشتلا  يف جمدت اهب
 .ةيبرعلا لودلل ةيمومعلا تاسايسلاو

 ةفـصبو  لالغتـسالاو  ةلماعملا ءوس اياحض تائفلل عامتسالل تايلآ عضو عيجشت •
 .ءانجسلاو لافطألاو ءاسنلا ةصاخ

 تاـيقافتالا  قاـطن  يـف  ةدحتملا ممألاة نجل نع ةرداصلا تايصوتلا لامعإ ةعباتم •
 .ةيبرعلا تاموكحلل ةمدقملاو اهيلع قداصملا

 تايـصوتلاو  تاظحالملل ةنمضتملا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ريراقت ةساردو يقلت •
 .ةيبرعلا نادلبلا يف ناسنإلا قوقح عاضوأ نيسحت نأشب

 عـيمج و تاـناملربلاو  تاـموكحلاو  رارقلا عانص ىلإ هجوت ةيرود ريراقت دادعإ •
 .ناسنإلا قوقح تالاجم يف ةلخدتملاو ةينعملا فارطألا
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  شماوــهلا
  
  
،  ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا ةنجللا وضع ةراب قازر لامك دمحم. د .١  ةـنجللا  بوعـشلاو
 ةـيبرعلا  ةـلجملا  – ةيامحلا بوجوو ةيقرتلا ماهم نيب بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفإلا
 ٤٠. ص ١٩٩٨ ةنس ٥ددع ناسنإلا قوقحل

، يكم نيمأ.د .٢  يـبرع  يقوـقح  طشان ناسنإلا قوقحل ةينادوسلا ةكرحلا ةداق دحأ يندم
  .زراب

، رادلا نالعإ .٣  تاساردل ةرهاقلا زكرم – جراخلا ملظو لخادلا عمق نيب برعلا ءاضيبلا
،  اياضق ةلسلس – ناسنإلا قوقح   .١٩٩٩ةيكرح
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 حتدیث املیثاق 
بني احلكومات العربیة و اتمع 

 املدني
  

  )يقئاثو فلم(
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 املیثاق العربي حلقوق اإلنسان 
اعتمد ونشر على املأل مبوجب قرار جملس جامعة 

  ٥٤٢٧ الدول العربیة
  ١٩٩٤سبتمرب  ١٥املؤرخ يف 

  
  

  ةجابيدلا
، ناـميإ نـم اـقالطنا     ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ءاضعألا ةيبرعلا لودلا تاموكح نإ

تانايدـلا دـهم يـبرعلا نطوـلا لعج ن     أب هللا اهزعأ نأذنم ناسنإلا ةماركب ةيبرعلا ةمألا 
، رحلا نم سسأ ىلع ةميرك ةايح يف هقح تدكأ يتلا تاراضحلا نطومو  مالـسلاو لدعلاو ةي

يـف ىرـخألا ةيوامـسلا تانايدـلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتسرأ يتلا ةدلاخلا ئدابملل اقيقحتو     
، ئداـبمو ميق نم ليوطلا اهخيرات ربع هتسرأ امب اهنم ازازتعاو   رشبلا نيب ةاواسملاو ةوخألا

ادـصقم اـهلعج   اـمم برغلاو قرشلا نيب ملعلا زكارم رشن يف ريبكلا رودلا اهل ناك ةيناسنإ  
، نـم ىداـنتي يبرعلا نطولا ىقب ذإو    ةمكحلاو ةفاقثلاو ةفرعملا نع نيثحابلاو ضرألا لهأل

قـح نـع اعفادم هتيرح نود الضانم ،هتدحوب انمؤم ،هتديقع ىلع اظافح هاصقأ ىلإ هاصقأ   
ناـسنإلا عـتمت ناو نوناـقلا ةدايسب اناميإو ،اهتاورث ىلع ظافحلاو اهريصم ريرقت يف ممألا    

،اب  ةينويهـصلاو ةيرصنعلل اضفرو  عمتجم يأ ةلاصأ رايعم وه صرفلا ؤفاكتو ةلادعلاو ةيرحل
، نيـب قـيثولا طابترالاب ارارقإو    يملاعلا مالسلل اديدهتو ناسنإلا قوقحل اكاهتنا نالكشت نيتللا

 ، يملاـعلا نالـعإلاو ةدـحتملا مـمألا قاثيم ئدابمل اديكأتو      يملاعلا مالسلاو ناسنإلا قوقح
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ةيـسايسلاو ةـيندملا قوـقحلا نأـشب ةدحتملا ممألل نييلودلا نيدهعلا ماكحأو ناسنإلا      قوقحل
  ، مالـسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح ةرهاقلا نالعإو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو

  : يلي ام ىلع تقفتا ،مدقت ام لكل اقادصمو
  لوألا مسقلا

  ١ةداملا 
اـهدراومو اـهتاورث ىـلع ةرطيـسلاو ريـصم      لا ريرقت يف قحلا بوعشلا ةفاكل -أ

ةـيرحب لـصاوت ناو يـسايسلا اهنايك طمن ةيرحب ررقت نأ قحلا اذهل ادانتسا اهلو ةيعيبطلا    
،   ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا اهتيمنت

ةـماركلل دـحت يـه ةـيبنجألا ةرطيسلاو لالتحالاو ةينويهصلاو ةيرصنعلا نإ      -ب
عـيمج ةـنادإ بـجاولا نمو بوعشلل ةيساسألا قوقحلا ن    ود لوحي يساسأ قئاعو ةيناسنإلا
  . اهتلازإ ىلع لمعلاو اهتاسرامم

  يناثلا مسقلا
  ٢ةداملا 

اهيـضارأ ىـلع دوـجوم ناسنإ لكل لفكت نأب قاثيملا اذه يف فرط ةلود لك دهعتت    
ببـسب زـييمت يأ نود هـيف ةدراوـلا تايرحلاو قوقحلا ةفاكب عتمتلا قح اهتطلسل عضاخو     

وأ ينطوـلا لـصألا وأ يـسايسلا يأرـلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا     وأ رصنعلا 
  .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفت يأ نود رخآ عضو يأ وأ داليملا وأ ةورثلا وأ يعامتجالا

  ٣ةداملا 
ةـلود ةـيأ يـف ةمئاقلا وأ ةررقملا ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم يأ دييقت زوجي ال     -أ

اـهنم للحتلا زوجي ال امك فرعلا وأ تايقافتالا وأ نوناقلا ىلإ اد  انتسا قاثيملا اذه يف فرط
،   لقأ ةجردب اهرارقإ وأ قوقحلا هذهل قاثيملا رارقإ مدع ةجحب

ةدراوـلا ةيساسألا تايرحلا نم للحتلا قاثيملا اذه يف فرط ةلود ةيأل زوجي ال   -ب
  .لقأ ةجردب تايرحلا كلتو لماعتت ىرخأ ةلود ونطاوم اهنم ديفتسي يتلاو هيف
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  ٤ةداملا 

ىوـس قاثيملا اذه بجومب ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلا ىلع دويق ضرف زوجي ال   -أ
وأ ماـعلا ماظنلا وأ نيينطولا داصتقالاو نمألا ةيامحل ايرورض ربتعيو نوناقلا هيلع صني ام  

،   نيرخآلا تايرحو قوقح وأ قالخألا وأ ةماعلا ةحصلا
ذـختت نأ ةمألا ةايح ددهت يتلا ةماعلا ئراو  طلا تاقوأ يف فارطألا لودلل زوجي -ب

هيـضتقت يذـلا يرورضلا ىدملا ىلإ قاثيملا اذهل اقبط اهمازتلا نم اهلحي ام تاءارجإلا نم   
،   عضولا تابلطتم ةقدب

قوـقحلا لـلحتلا اذـه لمـشي نأ وأ دوـيقلا كـلت سمت نأ لاح يأب زوجي ال        -ج
يـسايسلا ءوـجللاو نطوـلا ىـلإ     ةدوـعلاو ةـناهإلاو بيذعتلا رظحب ةصاخلا تانامضلاو   

  .تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو لعفلا تاذ نع ةمكاحملا راركت زاوج مدعو ةمكاحملاو
  ٥ةداملا 

هذـه نوناـقلا ىـمحيو هـصخش ةمالس ىفو ةيرحلا ىفو ةايحلا يف قحلا درف لكل     
  .قوقحلا

  ٦ةداملا 
كـلذ رودـصل    ةقباسلا لاعفألا ىلع ةبوقع الو ينوناق صنب الإ ةبوقع الو ةميرج ال

  .هحلاص يف ناك اذإ قحاللا نوناقلاب مهتملا عفتنيو ،صنلا
  ٧ةداملا 

ةيرورـضلا تانامضلا اهيف هل نمؤت ةينوناق ةمكاحمب هتنادإ تبثت نأ ىلإ ئرب مهتملا  
  .هنع عافدلل

  ٨ةداملا 
وأ هزـجح وأ هيلع ضبقلا زوجي الف ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلا يف قحلا ناسنإ لكل  

  .ءاطبإ نود ءاضقلا ىلإ مدقي نأ بجيو نوناقلا نم دنس ريغب هفاقيإ
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  ٩ةداملا 

ميـلقإ ىـلع صخـش لكل لوفكم يضاقتلا قحو ءاضقلا مامأ نوواستم سانلا عيمج    
  .ةلودلا

  ١٠ةداملا 
مادـعإلاب هيلع موكحم لكلو ةروطخلا ةغلابلا تايانجلا يف الإ مادعإلا ةبوقع نوكت ال  

  .ةبوقعلا ضيفخت وأ وفعلا بلط يف قحلا
  ١١ةداملا 

  .ةيسايس ةميرج يف مادعإلا ةبوقعب مكحلا لاوحألا عيمج يف زوجي ال
  ١٢ةداملا 

لـماح ةأرما يف وأ اماع رشع ةينامث نع هرمع لقي نميف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال  
  .ةدالولا خيرات ىلع نيماع ءاضقنا دعب الإ عضرم مأ ىلع وأ اهلمح عضت ىتح

  ١٣ةداملا 
نأ وأ ايـسفن وأ ايندـب بذعي نأ نم اهميلقإ ىلع ناسنإ لك فارطألا   لودلا ىمحت  -أ

كـلذ عنمل ةلاعفلا ريبادتلا ذختتو ةماركلاب ةطاح وأ ةنيهم وأ ةيناسنإ ال وأ ةيساق ةلماعم لماعي  
،   اهنع بقاعي ةميرج اهيف ماهسإلا وأ تافرصتلا هذه ةسرامم ربتعتو

  .رحلا هئاضر نود ناسنإ يأ ىلع ةيملع وأ ةيبط براجت ءارجإ زوجي ال -ب
  ١٤ةداملا 

  .يندم مازتلا يأ وأ نيدب ءافولا نع هراسعإ تبث ناسنإ سبح زوجي ال
  ١٥ةداملا 

  .ةيناسنإ ةلماعم ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب مهيلع موكحملا لماعي نأ بجي
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  ١٦ةداملا 

نأ تاءارـجإلا هذه هدض ذختت نملو نيترم دحاو مرج نع صخش ةمكاحم زوجت ال  
رـيغ لكـشب فاـقيإلا وأ ضبقلا ةيحض ناك نملو هنع جارفإلا بلطيو اهتيعرش     يف نعطي
  .ضيوعتلا يف قحلا ينوناق

  ١٧ةداملا 
تايـصوصخ ةصاخلا ةايحلا هذه لمشتو ةميرج اهب ساسملا ،اهتمرح ةصاخلا ةايحلل  

  .ةصاخلا تالاصتالا لئاسو نم اهريغو تالسارملا ةيرسو نكسملا ةمرحو ةرسألا
  ١٨ةداملا 

  .ناسنإ لكل ةمزالم ةفص ةينوناقلا ةيصخشلا
  ١٩ةداملا 

اـقبط هـسرامي ديـشر نطاوـم لكل قح ةيسايسلا ةيلهألاو تاطلسلا ردصم بعشلا     
  .نوناقلل

  ٢٠ةداملا 
نـم ةـهج يأ يف ةماقإلا ناكم رايتخاو لاقتنالا ةيرح ةلود ميلقإ ىلع ميقم درف لكل   

  .نوناقلا دودح يف ميلقإلا اذه
  ٢١ةداملا 

يـف امب يبرع دلب يأ ةرداغم نم نطاوملا عنم ينوناق ريغ وأ يفسعت لكش  ب زوجي ال
  .هدلب نم ةهج ةيأ يف ةماقإلاب همازلإ وأ ةنيعم ةهج يف هتماقإ ىلع رظح ضرف وأ. هدلب كلذ

  ٢٢ةداملا 
  .هيلإ ةدوعلا نم هعنم وأ هدلب نم نطاوملا يفن زوجي ال
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  ٢٣ةداملا 

الو داهطـضالا نم ابره ىرخأ دالب ىلإ يسا  يسلا ءوجللا بلط يف قحلا نطاوم لكل
ميلـست زوـجي الو ماـعلا قـحلا مهت ةيداع ةميرج لجأ نم هعبتت قبس نم قحلا اذهب عفتني     

  .نييسايسلا نيئجاللا
  ٢٤ةداملا 

يـف هـقح رـكني الو يفـسعت لكشب نطاوملا نع ةيلصألا ةيسنجلا طاقسإ زوجي ال     
  .ينوناق دنس ريغب ىرخأ ةيسنج باستكا

  ٢٥ ةداملا
نطاوـملا دـيرجت لاوحألا عيمج يف رظحيو نطاوم لكل لوفكم ةصاخلا ةيكلملا قح   

  .ةينوناق ريغ وأ ةيفسعت ةروصب اهضعب وأ اهلك هلاومأ نم
  ٢٦ةداملا 

  .درف لكل ةلوفكم يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةيرح
  ٢٧ةداملا 

نـع ريبعتلا  يف قحلا مهل امك ،ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف قحلا نيد لك نم دارفألل 
زوـجي الو نيرـخآلا قوقحب لالخإ ريغبو ميلعتلا وأ ةسرامملا وأ ةدابعلا قيرط نع مهراكفأ   

  .نوناقلا هيلع صن امب الإ يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةيرح ةسرامم ىلع دويق ةيأ ضرف
  ٢٨ةداملا 

نـم ضرـفي ن   أزو جي الو ةيملس ةروصب عمجتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح نينطاوملل
ةمالـسلا وأ يموقلا نمألا يعاود هبجوتست ام الإ نيتيرحلا نيتاه نم يأ ةسرامم ىل  ع دويقلا
  .مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا

  ٢٩ةداملا 
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صنـي يـتلا دودـحلا يف بارضإلا يف قحلاو تاباقنلا ليكشت يف قحلا ةلودلا لفكت    
  . نوناقلا اهيلع

  ٣٠ةداملا 
بـلاطملا نمؤـي ايـشيعم ىوتسم هل نمضي    لمع يف قحلا نطاوم لكل ةلودلا لفكت 

  .لماشلا يعامتجالا نامضلا يف قحلا هل لفكت امك ةايحلل ةيساسألا
  ٣١ةداملا 

ماـغرإ ةرخـسلا لـبق نـم دعي الو ةروظحم ةرخسلاو ةلوفكم لمعلا رايتخا ةيرح     
  .يئاضق مكحل اذيفنت لمع ءادأ ىلع صخشلا

  ٣٢ةداملا 
يـف ةاواـسملاو لداـعلا رـجألاو لمعلا ي     ف صرفلا ؤفاكت نينطاوملل ةلودلا نمضت

  . ةميقلا ةيواستملا لامعألا نع روجألا
  ٣٣ةداملا 

  .هدالب يف ةماعلا فئاظولا لغش يف قحلا نطاوم لكل
  ٣٤ةداملا 

هـنم يئادـتبالا نوـكي نأ ىلع ،نطاوم لكل قح ميلعتلاو ،بجاو مازتلا ةيمألا وحم    
  .عيمجلل اروسيم يعماجلاو يوناثلا ميلعتلا نم لك نوكي نأو ناجملابو ىندأ دحك ايمازلإ

  ٣٥ةداملا 
سدـقيو ،ةـيبرعلا ةـيموقلاب زتعي يفاقثو ىركف خانم يف ةايحلا يف قحلا نينطاوملل    
معدـيو ةـقرفتلا عاوـنأ نـم كلذ ريغو ةينيدلاو ةيرصنعلا ةقرفتلا ضفريو ناسنإلا قوقح     

  .يملاعلا مالسلا ةيضقو يلودلا نواعتلا
  ٣٦ةداملا 
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ريفوـتو ةينفلاو ةيبدألا لامعألاب عتمتلا قحو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا  قح درف لكل 
  .ةيعادبإلاو ةيركفلاو ةينفلا هتاكلم ةيمنتل هل صرفلا

  
  ٣٧ةداملا 

  .اهتانايد ميلاعت عابتا وأ اهتفاقثب عتمتلا يف اهقح نم تايلقألا نامرح زوجي ال
  ٣٨ةداملا 

،عمتجملل ةيساسألا ةدحولا يه ةرسألا  -أ   هتيامحب عتمتتو
ةـيامحو ةزـيمتم ةـياعر ةخوخيـشلاو ةلوفطلاو ةمومألاو ةرسألل ةلودلا لفكت      -ب

  .ةصاخ
  ٣٩ةداملا 

  . ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا صرف ربكأ هل حاتت نأ يف قحلا بابشلل
  

  ثلاثلا مسقلا
  ٤٠ةداملا 

 ناـسنإلا قوـقح ءارـبخ ةنجل قاثيملا يف فارطألا ةعماجلا سلجم لود بختنت    -أ
،   يرسلا عارتقالاب

قاـثيملا فارـطأ ءاضعألا لودلا    يحشرم نم ءاضعأ ةعبس نم ةنجللا نوكتت -ب
ن أزوـجي الو ،ذافنلا زيح قاثيملا لوخد نم رهشأ ةتس دعب ةنجلل ىلوألا تاباختنالا ىرجتو  

،   ةدحاو ةلود نم دحاو صخش نم رثكأ ةنجللا مضت
نـم نيرهـش لـبق كلذو اهيحشر    م ميدقت ءاضعألا لودلا نم ماعلا نيمألا بلطي -ج

،   تاباختنالا دعوم
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لـمع لاجم يف ةيلاعلا ةءافكلاو ةربخلا ىوذ نم اونوكي نأ نيحشرملا يف طرتشي   -د
،   ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ءاربخلا لمعي نأ ىلع ،ةنجللا

ةدـحاو ةرمل مهنم ةثالثل ديدجتلا متيو تاونس ثالث ةرتفل ةنجللا ءاضعأ بختني   -ـه
،جيو   كلذ نكمأ ام لوادتلا أدبم ىعاري امك ةعرقلا قيرط نع ءالؤه ءامسأ رايتخا ىر

، -و   اهلمع بولسأ حضوت اهل ةيلخاد ةحئال عضتو اهسيئر ةنجللا بختنتو
،      -ز ماـعلا نيـمألا نـم ةوعدـب ةعماجلل ةماعلا ةنامألا رقمب اهتاعامتجا ةنجللا دقعت

  .كلذ لمعلا ةرورض تضتقا اذإ رخآ يبرع دلب يف اهتاعامتجا دقع هتقفاومب اهل زوجيو
  ٤١ةداملا 

وـحنلا ىـلع ناسنإلا قوقح ءاربخ ةنجل ىلإ ريراقت ميدقتب فارطألا لودلا موقت    -١
  :يلاتلا

، -أ   قاثيملا ذافن خيرات نم ةنس دعب ىلوأ ريرقت
، -ب   تاونس ثالث لك ةيرود ريراقت
  .ةنجللا تاراسفتسا نع لودلا تاباجإ نمضتت ريراقت -ج
اـقفو قاـثيملا يـف فارطألا ءاضعألا لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةنجللا سردت     -٢

  .ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا صنل
قوـقحل ةـمئادلا ةنجللا ىلإ اهتاظحالمو لودلا ءارآب اعوفشم اريرقت ةنجللا عفرت    -٣

  . ةيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا
  

  عبارلا مسقلا
  ٤٢ةداملا 

 ةـعماجلا سلجم ةقفاوم دعب قاثيملا اذه ةيبرعلا لودلا ةعماج ل ماعلا نيمألا ضرعي -أ
،   هيلإ مامضنالا وأ قيدصتلاو عيقوتلل ءاضعألا لودلا ىلع ،هيلع
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وأ قيدـصتلا ةـقيثو عادـيإ خيرات نم نيرهش دعب ذيفنتلا زيح قاثيملا اذه لخدي     -ب
  .ةيبرعلا ةلودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىدل ةعباسلا مامضنالا

  
  

  ٤٣ ةداملا
نـم نيرهـش دـعب ،ذافنلا زيح هلوخد دعب ،ةلود لكل ةبسنلاب اذفان قاثيملا اذه حبصي    
راـطخإب ماـعلا نيـمألا موقيو ،ةماعلا ةنامألا ىدل اهمامضنا وأ اهقيدصت ةقيثو عاديإ خيرات    

 .مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإب ءاضعألا لودلا
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 إعالن بريوت 
نسان يف للحمایة اإلقلیمیة حلقوق اإل

 العامل العربي
  
  
  
  

نع عافدلا ةيعمج عم نواعتلابو ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةردابمب 
 ١٢- ١٠نم ةرتفلا يف توريب ةينانبللا ةمصاعلا تدهش " لدع"تايرحلاو قوقحلا 

قوقحل ةلاعف ةيميلقإ ةيامح لجأ نم : "يميلقإلا رمتؤملا لامعأ ٢٠٠٣ناريزح /وينوي
  ".؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ:ناسنإلا

قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ةيبرعلا لودلا ةعماج ةوعد راطإ يف رمتؤملا داقعنا ءاج 
ثيدحت "يف رظنلل  ٢٠٠٣ناريزح /وينوي ٢٦- ١٨نم ةرتفلا يف صاخ عامتجال ناسنإلا 

  ".ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا
ةيطـسوتموروألا ةكبـشلا عم قيسنتلابو    يبوروألا داحتالا نم معدب رمتؤملا دقع دقو

لودـلا ةـعماج نـع نيـلثمم روضحبو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلاو ناسنإلا قوقحل     
رمتؤـملا لامعأ يف كراشو  . ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو ةيبرعلا

ةـمظنم   ةرـشع ىدح إو ،يبرعلا ملاعلا يف ةيموكح ريغ ةمظنم ٣٦نولثمي ًاكراشم  ٨٠وحن 
نـم   ٧و ،ةـيمالعإلاو ةيميداكألاو ةينوناقلا طاسوألا نم القتسم اريبخ  ١٥نع الضف ،ةيلود 

  .نييناملربلاو نييموكحلا ءاربخلا
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نـم رـيثكلل اـصقتنم ءاـج دق ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نأ رمتؤملا دكؤي ذإو     
ةـبقارمل تايلآ ةيأل ارقتفمو ،ناس  نإلا قوقح نامضل اهب فرتعملا ةيلودلا ريياعملاو تانامضلا

وأ ةـيلاحلا هتروصب هدامتعا ىلإ ةفداهلا يعاسملا ىلع هظفحت نع نلعي هنإف ؛هذيفنتو هلامعإ  
ةـموظنملا مارـتحاو ةلافك ةرورض ىلع رمتؤملا ددشي ذإو   . ةيئزج وأ ةيلكش ةروصب هثيدحت
لاـعفو لـماكتم ماـظن ةـماق     إ نأ دكؤي هنإف ةدحتملا ممألا اهتسرأ امك ناسنإلا قوقحل ةيلكلا

سـسألا قـفو لـمعلا صوصخلا هجو ىلع يضتقي يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل    
  :ةيلاتلا ريياعملاو

  ريياعملاو ئدابملا 
اهئامن قيقحتل يعسلاو ،اهسفنب اهريصم ريرقت يف قحلا ةيبرعلا بوعشلا عيمجل - ١

يذلا رمألا ،ةيعيبطلا اهدراومو اهتا ورثب رحلا فرصتلاو ،يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا
  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملا اهلصفت يتلا قوقحلاو تايرحلاب عتمتلا مزلتسي

ةـينيدلاو ةـيقرعلا ةيددعتلا ةقيقح نيمأ لكشب سكعت نأ بجي ةيميلقإ ةقيثو لك نإ    -٢
هوملـسمو ،طـقف    نيملـسم وأ ،طقف ابرع سيل يبرعلا ملاعلاف ،ةقطنملا يف ةيوغللاو ةيفاقثلاو 

نأ يـغبني يتلا تاغللاو تافاقثلاو دئاقعلاو فئاوطلاو قارعألا  ددعتم وه لب  . طقف ةنس اوسيل
كـلذ يـف امب ةيميلقإلا ةقيثولا داوم لك يف كلذ سركتي نأو ،ةاواسملاو مارتحالاب اهلك عتمتت   

  ".يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيقافتا/ قاثيم "نوكي نأ كلذ ىلع ءانب حرتقنو . اهمسا
ةيملاع نم صاقتنالا وأ نعطلل ةينيدلا وأ ةيراضحلا ةيصوصخلاب عرذتلا ضفر  - ٣

ءافتحالا يغبني يتلا ةيصوصخلا نأ ىلع ديكأتلاو . اهكاهتنا ريربت وأ ناسنإلا قوقح ئدابم
ززعتو هتايحو هتفاقث يرثتو ةاواسملاو ةماركلاب نطاوملا روعش خسرت يتلا كلت ىه اهب 

ال ةماع نايدألاو مالسإلل ةحمسلا ئدابملا نأ ىلع ديكأتلاو . هدالب نوئش ةرادإ يفهتكراشم 
عرذتلا نم ريذحتلاو ،ناسنإلا قوقح ئدابم عم عنطصم ضراعت يف عضوت نأ يغبني 

–اهيلع ةسادقلا ءافضإو اهب ثبشتلا لكشي يتلاو ،رصعلا اهزواجت يتلا ةيفلسلا تاريسفتلاب 
اميف ةصاخبو ،ناسنإلا قوقحل ارادهإو نيملسملاو مالسإلل ةءاسإ  - ًايرشب ًاداهتجا اهنوك مغرب

عادبإلاو يملعلا ثحبلاو داقتعالاو ركفلاو ريمضلا تايرح ةرداصمو ءاسنلا ءاصقإب قلعتي 
  .يبدألاو ينفلا
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اـهتعجارم سـسؤت نأل ةوعدم ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا نإف ،كلذ عم اقاستا    -٤
لكـشت نأ يـغبني يتلا ،ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ريياعملا ىلع ناسن   إلا قوقحل يبرعلا قاثيملل

قوـقحل ةيلودلا كوكصلا ىلع ةيبرعلا تاموكحلا بلغأ قيدصت بجومب تامازتلالل ىندأ ًادح  
تاراـضحلا لـعافت ةرـمث ىه ناسنإلا قوقح ةيملاع نأ رابتعالا نيعب ذخأت نأو ،ناسنإلا    

  .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا كلذ يف امب ،خيراتلا ربع ىربكلا تافاقثلاو
وـه ءانثتـسالاو ،ةحابإلا وه تايرحلاو قوقحلاب قلعتي عيرشت يأ يف لصألا نإ    -٥

تاـموكحلا دـي قلطت الأ يغبني ،ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإ ةقيثو ةيأ نإف مث نمو ،دييقتلا   
دالبـلا يـف ةـمئاقلا ت    اعيرشتلا يف رظنلا ةداعإ عم. قوقحلا كلت دييقتل نوناقلا مادختسا يف

ةدراوـلا قوقحلا ضقاني عيرشت يأ رادصإ مدعب دهعتلاو ،قاثيملا صوصن عم قفاوتتل ةيبرعلا  
الإ دوـيقلا نـم ضرفت الو   .قحلا لصأ رادهإ ىلإ يدؤي امب قوقحلا هذه مظني وأ قاثيملا يف
قوـقح ةي  امحو ،ةيروتسدلا هتاسسؤمو يطارقميدلا عمتجملا تاموقم ةيامح اهيضتقت يتلا كلت
  .ةقيثولا هذه ربع اهب فرتعملا قوقحلاب عتمتلا يف نيرخآلا

يأ ىـلع قييضت يأ وأ ديق يأ رظح ىلع  " قاثيملا"صني نأ بجي ،تالاحلا لك يفو 
تاـيقافتا وأ نيناوـقل اقيبطت ،دلب يأ يف ةذفانلا وأ ،اهب فرتعملا ةيساسألا ناسنإلا قوقح نم   

اـهب هـفارتعا نوـك وأ ،اـهب فرتعي ال     " قاثيملا"ا ذه نأ نوك ةعيرذب ،فارعأ وأ ةمظنأ وأ
  .ىدم قيضأ

تالاـح يـف وأ ،ةيلعف برح عوقو ةلاح يف الإ ئراوطلا ةلاح نالعإ زوجي ال    -٦
تاطلـس ىـلع عنتميو   . اهببسب تنلعأ يتلا ةلاحلا لاوز درجمب اهعفر متي ثيحبو ،ثراوكلا
زوـجي الو  . بابـسألا هذـهب ةلـصتم   لا عئاقولاب قلعتي اميف الإ اهتايحالص مادختسا ئراوطلا

لـصفي يـكل يعيبطلا يضاقلا ىلإ عوجرلا قح صخش لكلو ،افسعت هلاقتعا وأ دحأ فيقوت   
  . ينوناق ريغ لاقتعالا ناك اذإ هنع جارفإلاب رمأيو هلاقتعا ةينوناق يف ءاطبإ نود

يـف ةـماتلا ةاواـسملا اهسأر ىلعو ،ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا نإ     -٧
عـم لـماعتلل ميلـسلا لخدملا لكشي نأ يغبني ،قوقحلا     عيمجبعتمتلا يفو ةنطاوملاو ةماركل ا
هذـه لهاجت ىضفأ دقل  . يبرعلا ملاعلا يف ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيموقلا تاعامجلا لكاشم

يـف ةـيبرعلا دراوـملا فازنتساو ،ةيرشبلا تاقاطلا رادهإ ىلإ ةليوط تاونس ربع  ةقيقحلا    
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تـحتفو لاـصفنالا تاـعزن تذغو ،بوعشلاب ةحداف ارارضأ تقحلأ ةنحاط ةيلخ    اد بورح
  .يجراخلا لخدتلاو رأثلا لامعأ نم ةعونتم لاكشأل بابلا

ةـيهاركلا ىـلع ضيرـحتلا لاكشأ لكو ،ةيسايسلا ةايحلا يف فنعلا مادختسا ذبن     -٨
لاكـشأ لـك ذـبنو    . ةلودلل ةعبات ريغ وأ ةيموكح ءاوس فارطألا لك نم ةيقرعلا وأ ةيفئاطلا

ةينويهـصلا ةـنادإو ،يـبرعلا ملاـعلا يف ةينيدلاو ةيموقلا تاعامجلا دض يرصنعلا زييمتلا     
  . ةيرصنع ةيجولويديأ اهرابتعاب

نأ ةمألا قحب رقت ،ةيندم ةيليثمت مكح ةمظنأب عتمتلا يف ةيبرعلا بوعشلا لك قح  - ٩
نأو ،ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف نطاوملا كراشي نأو . اهنامز قفاوي ام اهسفنبو اهسفنل عرشت

فئاظولا دلقت صرف  –هتغل وأ ينيدلا وأ يموقلا ه ؤامتنا ناك ايأ –ةاواسملا مدق ىلع هل حاتت 
  .هدلب يف ةيسايسلاو ةماعلا

تانايبلا عيزوتو بارضالاو يملسلا رهاظتلاو عمجتلاو ميظنتلا تايرح قالطإ  - ١٠
  .ينعملا دلبلاينطاومل مالعإلا لئاسو ةيكلمو فحصلا رادصإو 

. راطخإلاب ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيسايسلا بازحألا نيوكت قحب رارقإلا - ١١
قوقح تامظنمل لمعلا ةيرح نامضو اهتيلالقتساو يندملا عمتجملا تاسسؤم رودب رارقإلاو 
نالعإ راطإ يف ناسنإلا قوقح تالاجم عيمج يف اهرود ءادأ يف ةيموكحلا ريغ ناسنإلا 

  .١٩٩٨ربمسيد يف رداصلا ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيامحل ةدحتملا ممألا 
يف قحلاو ،ينفلاو يبدألا عادب إلاو ريبعتلا تايرحو داقتعالا ةيرح نامض - ١٢

  .رشنلا اياضق يف ةيرحلل ةبلاس تابوقع ضرف زوجي الو. راكفألاو تامولعملا لوادت
مامأ لوثملا يف دارف ألا قحو هتناصحو ءاضقلا لالقتسا أدبمب رارقإلا ةرورض - ١٣

قح لاطت ةيفسعت تاءارجإ ةيأ نم فاصتنالاو ملظتلل ةلاعف لبس ريفوتو ،يعيبطلا مهيضاق 
  .ةيميلقإلا ةقيثولا بجومب اهب فرتعملا قوقحلاب عتمتلا يف نينطاوملا

وأ ةيناسنإاللاو ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملل الو بيذعتلل دحأ عاضخإ زوجي ال  - ١٤
هذه تناك ءاوس ،تناك ايأ ،ةيئانثتسا فورظ ةيأب عرذتلا زوجي الو . ةماركلاب ةطاحلا

تالاح نم  ٍيأوأ يلخاد يسايس رارقتسا مدع وأ ،برحلاب ديدهتوأ ،برح ةلاح فورظلا 
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نيفظوم نع ةرداصلا رماوألاب عرذتلا زوجي الو . بيذعتلل رربمك ىرخألا ةماعلا ئراوطلا
  .بيذعتلل رربمك ةماع ةطلس نعو ،ةبترم ىلعأ

. أزـجتت ال ةطبارتم ةمزح لكشت تالاجملا عيمج يف ناسنإلا قوقح نأب رارقإلا  -١٥
يـف ءاـسنلا قوقحب رارقإلا يغبنيو   . ناسنإلا قوقح نم أزجتي ال ءزج ءاسنلا قوقح نأ امك

يـف نـهقحو ،نهريصم يف مكحتلا ىلع تارداق نهلعجت يتلا ةينوناقلا ةيلهألا يفو ةماركلا   
. ماعلا ءاضفلا يف وأ ةيرسألا تاقالعلا يف ءاوس ،تابجاولاو قوقحلا يف لاجرلا عم ةاواسملا

يـعمتجملاو يرـسألا فـنعلا لاكـشأ لـك دـض ءاسنلل ةصاخ ةيامح ريفوت ىلع لمعلاو       
  .يسسؤملاو

ئداـبم قـفو ةكراشملاو ةيامحلاو ومنلاو ءاقبلاب ةقلعتملا لفطلل قوقحب رارقإلا    -١٦
 -لـفطلا قوقح ةيقافتا هيلع تدكأ يذلا وحنلا ىلع ،لافط  ألل ىلضفلا ةحلصملاو زييمتلا مدع

مازـلإو  . ةـيقافتالاب ةـقحلملا تالوكوتوربلاو   –ابيرقت ةيبرعلا لودلا لك اهيلع تقدص يتلا 
 ، ةيدوبعلاو قرلا لاكشأ عيمج نوناقلا بجومب رظحت نأب ةيميلقإلا ةقيثولا يف فارطألا لودلا

لل يسنجلا لالغتسالا روص عيمج م    .لافطألاو ءاسنرجتو
ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالا قوقحلاـب عـتمتلا نامضب ةيبرعلا تاموكحلا مزتلت      -١٧

ةـلودلا دراوـملا صقن ىفعي الو ،ةلودلل ةحاتملا دراوملل لثمألا مادختسالا راطإ يف ةيفاقثلاو   
رـثكألا تاـعومجملل ةبسنلاب صوصخلا هجو ىلعو ،قوقحلا هذه نم ىندألا دحلا ةلافك نم   

قـحلا ةـقيثولا نمضت نأ كلذك يغبنيو   . تامدخلا نم ةمورحملا قطانمللو ناكسلا نم افعض
يـبرعلا قاـثيملا اهب فرتعي ال قوقح يهو   .يعامتجالا نامضلا يفو نكسلا يفو ةحصلا يف
  .ناسنإلا قوقحل

ةـيمنتلا قـقحي اـهدراومل لالغتسا لضفأ لجأ نم ةيبرعلا لودلا نيب نواعتلا     -١٨
ىـلع اـهتلبق ةقباـس تاـمازتلا كانه نأ رابتعالا نيعب ذخألا عم ،اهب     وعشلو اهتمرب ةقطنملل
  .لالتحالا تحت ةيبرعلا بوعشلاو ةريقفلا ةيبرعلا لودلا ةدعاسمب ةيرثلا ةيبرعلا لودلا اهسفن

تاـيرحلاو قوـقحلا ةلافكو ،اهيلإ مامضنالاو تاباقنلا نيوكت يف قحلاب رارقإلا    -١٩
يـفارغجلا وأ يعوـنلا ىوتسملا ىلع ءاوس ،تاداحتالا نيو   كت يف قحلا كلذ يف امب ،ةيباقنلا

  .ةيباقنلا ةيرحلل ةيلودلا تايقافتالاب مازتلالا نم راطإ يفو ،ًايميلقإو ًاينطوو ًايوهج
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  .ةدح ىلع ةلود لك لخادو ةيبرعلا لودلا نيب دارفألل لقنتلا ةيرح ةلافك-٢٠
دـلقت يـفو لـمعلا قـحب ع     تمتلا يف زييمتلا مدعو صرفلا ؤفاكت أدبمب رارقإلا -٢١

  .يسايسلا ءامتنالا وأ دقتعملا وأ نيدلا وأ سنجلا وأ قرعلا ببسب ؛ةماعلا فئاظولا
نيـئجاللا قوـقح نامضو ،يبرعلا ملاعلا لخاد نيرجاهملا لامعلا قوقح ةيامح    -٢٢

ةـيبرعلا لودلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا عتمت نمضت نأ ةيبرعلا تاموكحلا ىلع يغبنيو  . هيلإ
  .ةدوعلا قح لامعإ نيح ىلإ ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيندملا قوقحلا عيمجبةفيضمل ا

  
  ةيامحلاو ةبقارملا تايلآ

نـم ةلقتـسم ةـبختنم ءاربخ ةنجل ليكشت ةيميلقإلا ةيامحلا ةيلآ حيتت نأ يغبني     -٢٣
نـممو ،يلودـلا نوناقلاو ناسنإلا قوقح لاجم يف صاصتخالاو ةربخلا يوذ نم نيحشرم   

ريراـقتلاو ىواكـشلا يقلت تايحالصب ةنجللا هذه عتمتت نأو   . ةيلالقتسالاو ةهازنلاب مهلدهشي 
 ، ةيلودلاو ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ دارفألا نم ءاوس ،ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع

نـم هتزرحأ امع ،ءاضعألا لودلا ريراقت يف رظنلا اهل حاتي نأو  . فرط ةيبرع ةلود نم وأ
تاـمظنملا يلثممل كلذك حاتي نأو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف تالكشم نم ههجاوت  ام وأ مدقت 

ةـنجللا هذهل قحيو  . اهل ةيزاوم ريراقتب مدقتلاو ةنجللا مامأ ريراقتلا هذه ةشقانم ةيموكحلا ريغ
يأرـلا ةـطاحإو ،ةـعماجلا سلجم ىلإ ةرشابم اهتايصوتو اهئارآو اهريراقتب مدقتت نأ كلذك    

  .اهب ماعلا
ملاـعلا يف ناسنإلا قوقحل ضوفم نييعتو ،ناسنإلا قوقحل ةيبرع ةمكحم ءاش  نإ -٢٤

قوـقح ةـيامح لاجم يف ةعماجلا لمع قيسنت ىلوتي ةيبرعلا لودلا ةعماج راطإ يف يبرعلا   
  . ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا عم قيثولا نواعتلاب ،ناسنإلا
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  ةلاعف ةيميلقإةيلآ ريوطتل ةيساسأ لخادم 
  :رمتؤملا وعدي كلذ ىلع اسيسأت 

١-    ، ناـسنإلا قوـقح تامظنم تايصوتل ةباجتسالا ىلإ ًاددجم ةيبرعلا لودلا ةعماج
يـف ناـسنإلا قوـقح تامظنمو تاموكحلا ءاربخ مضت ةكرتشم ةنجل ليكشت نمضتت يتلاو    

،  اسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةيميلقإ ةقيثو عورشم دادعإل يبرعلا ملاعلا يـبرعلا ملاعلا يف ن
اـهبلغأ قيدـصت بـجومب ةيبرعلا تاموكحلل ةيلودلا تامازتلالا نم ىندألا اهدح يف قلطنت    

ةـيلآ نيشدتل ةداج دوهج ةيأ نأ رمتؤملا دكؤيو  . ةيلودلا ةيسيئرلا ناسنإلا قوقح قيثاوم ىلع
ةـيئدبملا   ريياـعملاو سسألا ىلع سسأتت نأ يغبني ،ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيبرع ةيميلقإ 

  .نالعإلا اذه يف ةحضوملا
ةـيلمعل ةـمزاللا ةروـشملا ميدقتل ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا ضوفم     -٢

داـشرتسا ىدم نم دكأتـلا ىلعو ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإ ةيلآ ءاشنإ  
  .اهنع صوكنلا ةكرابم مدعو ،ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ريياعملاب ةيلمعلا هذه

ةينفلا ةدعاسملا جمارب هرفوت امب ةناعتسالا ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلع رمتؤملا حرتقيو 
ةـيلآ ءاـشنإ ىـلع ةدعاـسملل ،ةدحتملا ممألا يف ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم يف     

  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف ةيميلقإ
عيطتـست ثيحب ،ةيبرعلا لودلا ةعماجب ناسن  إلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا ةلكيه ةداعإ -٣

قوـقح تاـمظنم ىـلع حاـتفنالا ةرورض نم كلذ هبلطتي امبو ،لاعف لكشب اهرودب مايقلا     
مـمألل ةـعباتلاو ةلثامملا تائيهلا يف لاحلا وه املثم ،ةيلودلاو ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ ناسنإلا   

ةـنجللا تاعامتجا نوكت نأ ةرورض   ىلإ رمتؤملا وعديو. ىرخألا ةيميلقإلا تائيهلاو ةدحتملا
تاـيقافتالا ىـلع قدـصت مـل يتلا ةيبرعلا لودلا زفحل      ةمهمةبسانم ناسنإلا قوقحل ةمئادلا 

ىـلع ةقدصملا لودلا ةوعدلو ،ظفحت نود اهيلع يروفلا قيدصتلا ىلإ ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا  
  .اهيلع ةقباس تاظفحت ةيأ طاقسإ ىلإ تايقافتالا هذه
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  قاثيملا ريوطت ةيلمعل  ةعباتم تايلآ
دوهجلا زيزعتو تايصوت نم هيلإ ىهتنا ام ةعباتم ةرورض ىلع رمتؤملا دكؤي 

  :راطإلا اذه يف ررقيو ،ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف ةيميلقإ ةيلآ ءاشنإل ةيمارلا 
نيمتهملا عيمجل ءاقتلا ةطقن نوكيل    Web siteتنرتنإلا ةكبش ىلع عقوم ءاشنإ - ١

  . يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلا عوضومب
ماعلا يأرلا تايلاعفو ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح تامظنم ةوعد  - ٢

ىعسي طغاض يبعش ماع يأر نيوكت ىلع لمعلا ىلإ ىرخألا يندملا عمتجملا تاسسؤمو 
  .ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف ةيميلقإ ةيلآ ءاشنإ فده ققحي وحن ىلع قاثيملا ريوطت ىلإ

ىـلإ هـجوتي ايـسايسو ايمالعإ لماكتم       Lobbyطغض ةعامج ءاشنإ ىلع لمعلا -٣
كـلذ يـف اـمب ،ةوجرملا فادهألا قيقحت يف ديفت نأ نكمي يتلا تاسسؤملاو تائيهلا عيمج    
لئاـسوو يـبرعلا مالـعإلاو لدـعلا تارازوو يبرعلا يناملربلا داحتالاو ةيباينلا سلاجملا     

  .يلودلاو يبرعلا يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةدحتملا ممألا تائيهو تامظنمو مالعإلا
تاموكحلا نع نولثمم هيلإ ىعدي ناسنإلا قوقح تامظنمل يونس رمتؤم دقع - ٤

ةلاح صوصخب ريراقت ةشقانمل ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاو 
نوكيو ،ماعلا يأرلاو ةيب رعلا لودلا ةعماج ىلإ هتايصوت رمتؤملا مدقيو ،ناسنإلا قوقح
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةمئاد ريمض ةمكحم  ةباثمب
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  ٢٠٠٣وينوي  ١٨
 " إعالن بريوت "عرض 

على اجتماع جلنة حقوق اإلنسان باجلامعة 
 العربیة

صحفي   بیان 

  
  
  

قوـقحل ةـيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ   "ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ملس 
،   " يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا ةـعماجلاب صاـخ عامتجا يف ةيبرعلا ةعماجلل ةماعلا ةنامألا ىلإ

ناـسنإلا قوـقح ةرادإ ريدم دشار دومحمو ،ماعلا نيمألا بتكم سيئر فسوي ماشه روضحب   
ةـنجل ءاـضعأ ىـلع هعيزوت بلط يذلا ،ةرهاقلا زكرم ريدم نسح نيدلا يهبو ،ةعماجلاب    

 ، قوـقحل يـبرعلا قاثيملا ثيدحت ةشقانمل مويلا مهعامتجا اوأدب نيذلا   ةعماجلاب ناسنإلا قوقح
  .ناسنإلا

ةـيميلقإ ةيامح لجأ نم  "رمتؤم نع مايأ ذنم ردص دق توريب نالعإ نأ ركذلاب ريدج 
ناـنبل يف ةرهاقلا زكرم همظن يذلا  "؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ: ناسنإلا قوقحل ةلاعف  ،
  ".لدع"تايرحلاو قوقحلا  نع عافدلا ةيعمج عم نواعتلاب

نـل قاثيملا ىلع ةيئزج وأ ةيلكش تاليدعت ةيأ نأ ىلع رمتؤملا يف نوكراشملا دكأو  
دـيعيو يـبرعلا ملاـعلا يف ناسنإلا نأش نم طحي روظنم نم قلطني يذلا ،هرهوج نم ريغت    

رـيغ  اـهرابتعاب اهنيعب بوعش ىلإ رظني يذلا ؛ميدقلا يرامعتسالا يئالعتسالا روظنملا جاتنإ  
  .ةيرامعتسالا نادلبلا يف بوعشلا قوقح سفنب عتمتلاو نيدمتلاو رضحتلل ةلهؤم
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ريدـم ةـملك عيزوت متو ،مويلا حابص ةيحاتتفالا ةسلجلا يف ةرهاقلا زكرم كراش دقو   
  ، قارـعلا يف ةيعامجلا رباقملا اهيف لوانت ،ةعماجلاب ناسنإلا قوقح ةنجل ءاضعأ ىلع زكرملا

ةـليوط تاونـسل ترـصأ يتلا هبخنو يبرعلا ماظنلا نيبج يف ة    مصو"لكشت اهنإ لاق ثيح 
      ، يموـيلا شطبـلا دهاـشمو اياحـضلا تاخرـص نع اهنيعأ ضمغتو اهناذآ مصت نأ ىلع
ةـيبرعلاو ةـيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم اهتهجو يتلا ريراقتلاو تاءادنلا تارشع لهاجتتو   

مـهأ نأ دكأو  ". قارعلا يف ةيغاطلا ماظن اهبكترا يتلا ةيناسنإلل ةيفانملا مئارجلا فلتخم ءازإ
اـيروف ادح عضن نأ نكمي فيك  "ةيبرعلا ةعماجلا سرادتت نأ وه مئارج نم قبس ام ةنادإ نم 

  ".ىرخأ لود يف اهراركت نود لوحن وأ يبرعلا ملاعلا عوبر يف مئارجلا هذه لثمل
نالـعإ  "ضرـعب ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا سيئر يدالولا هللا دبع موقيسو  

ىـقلأ يذـلا دـشار دومحم ناكو    . ةيبرعلا ةعماجلا ةنجل عامتجا لخاد لصفم لكشب" توريب
تورـيب رمتؤم ةيمهأب هتملك يف هون دق ،ةنجللا لامعأ حاتتفا يف ةعماجلل ةماعلا ةنامألا ةملك  

  .هلامعأ يف ةعماجلا ةكراشمو
نأ بـجي ةـيامحلل    ةـيميلقإ ةقيثو ةيأ نأ ىلع دكأ دق توريب نالعإ نأ ركذلاب ريدج 

يـبرعلا ملاـعلا نأ ىلإ اريشم ،ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيقرعلا ةيددعتلا نيمأ لكشب سكعت   
عرذـتلا ضـفر دـكأ اـمك     . طـقف ةنس اوسيل هيملسم نأو ،طقف نيملسم وأ ،طقف ابرع سيل 

ن يـنقتو اـهكاهتنا رـيربت وأ ناسنإلا قوقح نم صاقتنالل ةينيدلا وأ ةيراضحلا ةيصوصخلاب   
فـلتخم يـف مهريغ اهب عتمتي يتلا قوقحلل ىندألا دحلا نم يبرعلا ملاعلا يف دارفألا نامرح   
عرـشت نأ يـف ةـمألا قحب رقت ةيندم ةيليثمت مكح ةمظنأب عتمتلا اهسأر ىلعو ،ملاعلا نادلب    
هـل حاتت نأو ،ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف نطاوملا كراشي نأو ،اهنامز قفاوي ام اهسفنبو اهسفنل  

فئاـظولا دـلقت ةـصرف     -يقرعلا وأ ينيدلا وأ يموقلا هؤامتنا ناك ايأ  -ةاواسملا مدق  ىلع
  . هدلب يف ةيسايسلاو ةماعلا

ناـسنإلا قوـقحل ةيبرع ةمكحم ءاشنإ ةيبرعلا ةعماجلا ىلع   " توريب نالعإ"حرتقاو 
يـف   ةعماجلا لمع قيسنت ىلوتي ةيبرعلا لودلا ةعماج راطإ يف ناسنإلا قوقحل ضوفم نييعتو
،  . لاجملا اذه ةـيموكحلا ريغ تامظنملا ءاربخو نييموكح ءاربخ مضت ةكرتشم ةنجل ليكشتو
  .هدامتعال ةعماجلل هميدقت مث ،ديدجلا قاثيملا عورشم عضو ةمهم اهيلإ دنسي
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يـبرعلا ملاـعلا يف ناسنإلا قوقح تامظنمل يونس رمتؤم دقع ىلإ رمتؤملا اعد امك   
نوـكيو ،ماـعلا يأرلاو ةيبرعلا لودلا ةعماجل هتايصوتب م   دقتيو ناسنإلا قوقح ةيعضو شقاني
  . يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةمئاد ريمض ةمكحم ةباثمب
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 تعدیالت املیثاق العربي حلقوق اإلنسان
من قبل اللجنة الدائمة حلقوق اليت اقرتحت 

  اإلنسان
 ٢٠٠٣يف الدورة االستثنائیة أكتوبر 

  
  

  
  

  ١ةداملا 
اـهلو اـهدراومو اـهتاورث ىلع ةرطيسلاو ريصملا ريرقت يف قحلا بوعش    لا ةفاكل-أ

ةيداـصتقالا اهتيمنت ةيرحب لصاوت نأو يسايسلا اهماظن طمن رايتخا ةيرحب ررقت نأ يف قحلا  
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

  .ةيبارتلا ةدحولاو ةينطولا ةدايسلا لظ تحت شيعلا يف قحلا بوعشلا ةفاكل-ب
دـحت ىـه ةيبنجألا ةرطيسلاو لالتحالاو ةينويهصلاو ةيرصن   علا لاكشأ عيمج نإ-ج

ةـنادإ بـجاولا نمو بوعشلل ةيساسألا قوقحلا نود لوحي يساسأ قئاعو ةيناسنإلا ةماركلل   
  .اهتلازإ ىلع لمعلاو اهتاسرامم عيمج

  ٢ةداملا 
اهيـضارأ ىلع دوجوم صخش لكل لفكت نأب قاثيملا اذه يف فرط ةلود لك دهعتت  -أ

نود ،ةـماع ةدـعاقك قاثيملا اذه يف ةدراولا تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا قح اه   تطلسل عضاخو



٢٣٩ 
 

وأ ،رـكفلا وأ ،يأرـلا وأ ،ينيدلا دقتعملا وأ ةغللا وأ ،سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ببسب زييمت   
  .داليملا وأ ،ةروثلا وأ يعامتجالا وأ ،ينطولا لصألا

لـظ يـف تاـبجاولاو قوقحل    او ،ةيناسنإلا ةماركلا يف نايواستم ةأرملاو لجرلا-ب
لودـلا نمـضتو ،ىرخألا ةيوامسلا عئارشلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا هترقأ يذلا يباجيإلا زييمتلا   

  .قوقحلا هذهب عتمتلل امهنيب صرفلا ؤفاكت قاثيملا اذه يف فارطألا
  ٣ةداملا 

ام ىوس قاثيملا اذه بجومب ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلا ىلع دويق ضرف زوجي ال -أ
قالـخألا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ نيينطولا داصتقالاو نمألا ةيامحل ايرو  رض دعي
  .نوناقلل اقفوو مهتايرحو نيرخآلا قوقح وأ

،    -ب ايمـسر اـهمايق نـلعملاو ،ةمألا ةايح ددهت يتلا ةيئانثتسالا ئراوطلا تالاح يف
،    يـتلا دودـحلا قيضأ يف ذختت نأ قاثيملا اذه يف فارطألا لودلل زوجي   عـضولا اـهبلطتي

هذـه ةاـفانم مدـع ةطيرـش ،قاثيملا اذه ىضتقمب اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب ديقتت ال ريبادت     
ىـلع اـهئاوطنا مدـعو يلودلا نوناقلا ىضتقمب اهيلع ةبترتملا ىرخألا تامازتلالل ريبادتلا    

لـص  ألا وأ نيدـلا وأ ةـغللا وأ سنـجلا وأ نوـللا وأ قرعلا وه ديحولا هرربم نوكي زييمت    
  .يعامتجالا

  ..)……(داوملا ماكحأل ةفلاخم يأ صنلا اذه زيجي ال -ج
لودـلا مـلعت نأ دـيقتلا مدـع قح تمدختسا قاثيملا اذه يف فرط ةلود ةيأ ىلع     -د

مـل يـتلا ماكحألاب ،ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا قيرط نع ،اروف ،ىرخألا فارطألا   
نأ ،دـيقتلا مدـع هيف يهنت يذلا خيراتلا يف اهيلعو   . كلذ ىلإ اهتعفد يتلا بابسألابو اهب ديقتت
  .هتاذ قيرطلابو ىرخأ ةرم كلذب اهملعت

  ٤ةداملا 
  .افسعت هتايح نم هنامرح زوجي الو ةايحلا يف قحلا صخش لكل

  ٥ةداملا 
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وأ هـشيتفت وأ هـفيقوت زوـجي الو ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلا يف قحلا صخش لكل    
نيـب بابـسأل الإ هـتيرح نم صخش يأ نامرح زوجي الو ي    نوناق دنس ريغبو افسعت هلاقتعا

ةـيئازج ةمهتب لقتعملا وأ فوقوملا مدقيو هيف ررقملا ءارجإلل اقبطو نوناقلا وأ عيرشتلا اهيلع  
نوـكيو ،ةيئاـضق فئاظو ةرشابمب انوناق نيلوخملا نيفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ ىلإ اعيرس   

وأ فـيقوت ةيحـض ناك صخش لكلو ،هنع جر   في وأ ،ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي نأ هقح نم
نـم هتءارب تبثت ،مهتم لكلو ،ضيوعت ىلع لوصحلا يف قحلا ينوناق ريغ وأ يفسعت لاقتعا  

  .ضيوعتلا يف قحلا ،يئاهن مكح لالخ
  ٦ةداملا 

نوناـقلاب مهتـملا عـفتنيو ،قباـس ينوناق وأ يعيرشت صنب الإ ةبوقع الو ةميرج ال     
  .هحلاص يف ناك اذإ قحاللا

  ٧ةدام لا
ةـينوناقلا تانامـضلا اـهيف هل نمؤت ةينوناق ةمكاحمب هتنادإ تبثت نأ ىلإ ئرب مهتملا    

  .هنع عافدلا قح اهيف امب ىوعدلا لحارم عيمج يف ةمزاللا
  ٨ةداملا 

ءاـضقلا لالقتـسا فارـطألا لودلا نمضتو ءاضقلا مامأ نوواستم صاخشألا عيمج    
  .ةلودلا ميلقإ ىلع دجوي صخش لكل هتاجردب يضاقتلا قحو

  ٩ةداملا 
نوناـقلا وأ عيرـشتلل اقفو ةروطخلا ةغلابلا تايانجلا يف الإ    *مادعإلا ةبوقع نوكت ال

يـف قحلا مادعإلاب هيلع موكحم لكلو ،ةصتخم ةمكحم نم رداص يئاهن مكح ىضتقمبو ذفانلا  
  .ةبوقعلا ضيفخت وأ وفعلا بلط

  ١٠ةداملا 

                                                 
 .لودلا ضعب يف نوناقلا وأ عرشلا يف مدختسملا حلطصملل اقفو لتقلا ةبوقع وأ *
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مـل اـم    ةرـشع ةنماثلا نود صاخشأ ا هبكترا مئارج ىلع مادعإلاب مكحلا زوجي ال-أ
  .كلذ فالخ ىلع قبطنملا نوناقلا وأ عيرشتلا صني

عـضرم مأ ىلع وأ ،اهلمح عضت ىتح لماح ةأرما يف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال  -ب
هذـه فالخ ىلع نوناقلا وأ عيرشتلا صني مل ام ةدالولا خيرات ىلع نيماع ءاضقنا ضعب الإ  

  .ةدملا
  ١١ةداملا 

نأ وأ ايـسفن وأ ايندـب بذـعي نأ نم اهميلقإ ىلع صخش لك فارطألا     لودلا يمحت
كـلذ عنمل ،ةلاعفلا ريبادتلا ذختتو ةماركلاب ةطاح وأ ةنيهم وأ ةيناسنإ الوأ ةيساق ةلماعم لماعي  

  .اهنع بقاعي ةميرج اهيف ماهسإلا وأ تافرصتلا هذه ةسرامم ربتعتو
  ١٢ةداملا 
نود هئاـضعأ لالغتـسا وأ صخش يأ ىلع   ةيلمع وأ ةيبط براجت ءارجإ زوجي ال 

اـقفو ةيـصخشلا هتمالـس نامضب ةليفكلا ةيبطلا تاءارجإلاب ديقتلا ةاعارم عم رحلا هئاضر    
  .دلب لك يف ةذفانلا ةلصلا تاذ نيناوقلا وأ تاعيرشتلل

  ١٣ةداملا 
  .ةيناسنإ ةلماعم ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب مهيلع موكحملا لماعي نأ بجي

  ١٤ةداملا 
نأ تاءارـجإلا هذه هدض ذختت نملو ،نيترم دحاو مرج نع صخش ةمكاح  م زوجت ال

  .هنع جارفإلا بلطيو اهتيعرش يف نعطي
  ١٥ةداملا 

يـف لخدـتلل ،ينوناـق رـيغ وأ يفسعت وحن ىلع ،صخش يأ ضيرعت زوجي ال     -أ
هفرـش سمت ةينوناق ريغ تالمح يأل الو هتالسارم وأ هتيب وأ هترسأ نوئش وأ هتايصوصخ  

  .هتعمس وأ
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وأ لخدـتلا اذـه لـثم نـم نوناـقلا وأ عيرشتلا هيمحي نأ صخش لك قح نم      -ب
  .ساسملا

  
  ١٦ةداملا 

  .صخش لكل ةمزالم ةفص ةينوناقلا ةيصخشلا
  ١٧ةداملا 

  .نوناقلا وأ عيرشتلل اقبط هسرامي دشار صخش لكل قح ةيسايسلا ةيلهألا
  ١٨ةداملا 

نم ةهج ةيأ يف ةماقإلا ناكم رايتخاو لاقتنالا ةيرح ةلود ميلقإ ىلع ميقم صخش لكل 
  .نوناقلا وأ عيرشتلا دودح يف ميلقإلا اذه

  ١٩ةداملا 
يـف اـمب ،دلب يأ ةرداغم نم صخش يأ عنم ينوناق ريغ وأ يفسعت لكشب زوجي ال   

  .دلبلا اذه يف ةماقإلاب همازلإ وأ ةهج ةيأ يف هتماقإ ىلع رظح ضرف وأ هدلب كلذ
  ٢٠ةداملا 

  .هيلإ ةدوعلا نم هعنم وأ هدلب نم صخش يأ يفن زوجي ال
  ٢١ةداملا 

الو داهطـضالا نـم ابره رخآ دلب ىلإ يسايسلا ءوجللا بلط يف قحلا صخش لكل   
ميلـست زوـجي الو ،ماـعلا قحلا مهت ةيداع ةميرج لجأ نم هعبتت يرجي نم قحلا اذهب عفتني    

  .نييسايسلا نيئجاللا
  ٢٢ةداملا 

هـقح ركني الو ،ينوناق ريغ وأ   يفسعت لكشب صخش يأ نع ةيسنجلا طاقسإ زوجي ال
  .هدلبل ةيلخادلا تاعيرشتلا ةاعارم عم ىرخأ ةيسنج باستكا يف
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  ٢٣ةداملا 
هـلاومأ ةرداـصم لاوحألا عيمج يف رظحيو صخش لكل لوفكم ةصاخلا ةيكلملا قح   

  .ةينوناق ريغ وأ ةيفسعت ةروصب اهضعب وأ اهلك
  ٢٤ةداملا 

اـهيلع دوـيق ةيأ ضرف زوجي الو صخش    لكل ةلوفكم يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةيرح-أ
  .نوناقلا وأ عيرشتلا هيلع صني امب الإ

يـف قـحلا مـهل امك ،ةينيدلا مهرئاعش ةسرامم يف قحلا نيد لك نم صاخشألل    -ب
  ، نيرـخآلا قوقحب لالخإ ريغبو ميلعتلا وأ ةسرامملا وأ ةدابعلا قيرط نع مهراكفأ نع ريبعتلا

  .نوناقلا وأ عيرشتلا هيلع صني امب الإ كلذ ىلع دويق ةيأ ضرف زوجي الو
  ٢٥ةداملا 

نـم يأ ضرـف زوجي الو ةيملس ةروصب عمجتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح صخش لكل   
ةنايـصل ةيرورـض ريبادت لكشتو نوناقلا وأ عيرشتلل اقبط ضرفت يتلا كلت الإ امهيلع دويقلا   

وأ ةـماعلا بادآلا وأ ةماعل  ا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا
  .مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح

  ٢٦ةداملا 
نيرـخآ عـم تاـباقنلا وأ ةـينهملا تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلا صخش لكل     -أ

  .اهحلاصم ةيامح لجأ نم اهيلإ مامضنالاو
اـهيلع صنـي يتلا كلت الإ قحلا اذه ةسرامم ىلع دويقلا نم يأ ضرف زوجي ال   -ب

وأ ةـماعلا ةمالـسلا وأ يموـقلا نـمألا ةنايصل ةيرورض ريبادت لكشتو نو     ناقلا وأ عيرشتلا
  .مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا

  .نوناقلا وأ عيرشتلا اهيلع صني يتلا دودحلا يف بارضإلا يف قحلا ةلودلا لفكت-ج
  ٢٧ةداملا 
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ةـلداع لـمع طورـش قفو هلوبقو لمعلا رايتخا ةيرح ا    ذكو لوفكم لمعلا يف قحلا
  :يلي ام نطاوملل نمضت ةيضرمو

  .هترسألو هل ةماركلا لفكيو ةايحلل ةيساسألا بلاطملا نمؤي ايشيعم ىوتسم-أ
ةيواـستملا لامعألا نع روجألا يف ةاواسملاو لداعلا رجألاو لمعلا يف صرفلا ؤفاكت  

  .زييمت يأ نود
  .لماشلا يعامتجالا نامضلا-ج
اذـيفنت لـمع ءادأ ىلع صخش ماغرإ ةرخسلا ليبق نم دعي الأ ىلع ةرخسلا رظح   -د

  .ةينطولا ةمدخلا ءادأ وأ يئاضق مكحل
  ٢٨ةداملا 

  .هدالب يف ةماعلا فئاظولا لغش يف قحلا نطاوم لكل
  ٢٩ةداملا 

اـهينطاومل ةـلودلا نـضتو ميلعتلا يف قحلا صخش لكلو بجاو مازتلا ةيمألا وحم    
اـيمازلإ يئادـتبالا ميـلعتلا نوكيو ةيساسألاو ةيئادتبالا هيتلحرم يف لقألا ىلع اناج    م ميلعتلا

ةـيمنتلا ميـلعتلا فدهتـسي نأ يغبنيو عيمجلل احاتم هعاونأو هلحارم فلتخمب ميلعتلا نوكيو    
مهاـفتلا ئدابمو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعتو ناسنإلا ةيصخش  لةلماكلا 

  .ةقادصلاو حماستلاو
  ٣٠ةداملا 

هـتيرحو ناـسنإلا قوقح مرتحي يفاقثو يركف خانم يف شيعلا يف قحلا صخش لكل   
مالـسلاو نماضتلاو نواعتلاو حماستلا معديو ةيرصنعلا ةقرفتلا عاونأ عيمج ضفريو ةيساسألا  
ةـيفاقثلا ةاـيحلا يـف ةرـحلا ةكراشملا قح صخش لكل امك فاصنإلاو لدعلا ىلع ينبملا     

نـم تاـيلقألا ناـمرح زوجي الو ينقتلاو يملعلا مدقتلا نم ةدافتسالاو هعمتج    م يف ةيركفلاو
هذـهب عـتمتلا نوناـقلا وأ عيرـشتلا مظنيو اهنيد ميلاعت تابثإو اهتغل مادختساو اهتفاقثب عتمتلا     

  .قوقحلا
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  ٣١ةداملا 
ساـسأ ةأرملاو لجرلا نيب جاوزلاو عمتجملل ةيساسألاو ةيعيبطلا ةدحولا ىه ةرسألا  -أ

طورـش قفو ةرسأ سيسأتو جوزتلا قح جاوزلا نس غولب نم ءادتبا ةأرملاو لجرللو اهن  يوكت
مظنـي اـمك هيف هاركإ ال الماك ءاضر نيفرطلا ءاضرب ال جاوزلا دقعني الو ،جاوزلا ناكرأو   
ىدـلو هـمايق لالـخو جاوزلا داقعنا دنع ةأرملاو لجرلا تابجاوو  قوقح نوناقلاو عيرشتلا    

  .هلالحنا
ةلوفطلاو ةمومألل لفكت امك اهرصاوأ ةيوقتو ةرسألا ةيامح عمتجملاو ةلو دلا لفكت-ب

اـضيأ لـفكتو ةزـيمتملا ةياعرلاو ةيامحلا     مهريغو ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ةخوخيشلاو
  .ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا صرف ربكأ بابشلاو نيئشانلل

  ٣٢ةداملا 
عـضت نأ لودـلا ىـلعو     فرصتلل لباق ريغ ناسنإلا قوقح نم وه ةيمنتلا يف قحلا

ىـلع اهنيب اميف نواعتلل يعسلا اهيلعو قحلا اذه نامضل ةمزاللا ريبادتلاو ةيئامنإلا تاسايسلا  
اذـه بجومبو ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا ةيمنت قيقحتل يلو  دلاو يميلقإلا نييوتسملا
  .اهرامثو اهايازمب عتمتلاو ةيمنتلا قيقحت يف ماهسإلاو ةكراشملا نطاوم لكل قحلا

  ٣٣ةداملا 
ميرـكلا شيـعلاو هافرلا رفوي هترسألو هل فاك يشيعم ىوتسم يف قحلا صخش لكل   
يـف قـحلا هـلو هتيمنتل ةمئالم ةميلس ةئيب يف قحلا هلو تامدخو نكسمو ءاسكو ءاذغ نم    

  . ةيلقعو ةيندبو ةيحص ةلاح لضفأب عتمتلا
ةدـئافل قوقحلا هذه ذافنإل اهتيناكم  إل اقفو ةمزاللا ريبادتلا ذاختا فارطألا لودلا ىلعو

  .اهينطاوم
  ٣٤ةداملا 

ئداـبملا نـم صقتني وأ عم ضراعتي وحن ىلع قاثيملا اذه ليوأت وأ ريسفت زوجي ال   
قئاـثولا يـف ةدراولا كلت وأ فرطلا ةلودلل ةيلخادلا نيناوقلا اهيمحت يتلا ريياعملاو قوقحلاو   
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كـلذ يف امب ،فارطألا لودلا اهترقأ وا اهيلع  ت  قدص يتلا ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا
  .تايلقألاو لفطلاو ةأرملا قوقح
  

  ٣٥ةداملا 
قوـقح ةـنجل   "ىمست ةنجل ةيبرعلا لودلا ةعماج راطإ يف قاثيملا اذه بجومب أشنت -أ

ءاـضعأ قاثيملا اذه يف فارطألا لودلا بختنتو ءاضعأ ةعبس نم نوكتتو  " ةيبرعلا ناسنإلا
  .يرسلا عارتقالاب ةنجللا هذه

نيحـشرملا يف طرتشيو قاثيملا اذه يف فارطألا لودلا ينطاوم نم ةنجللا فلؤت  -ب
لـمعي نأ ىـلع ،اهلمع لاجم يف ةيلاعلا ةءافكلاو ةربخلا يوذ نم اونوكي نأ ةنجللا ةيوضعل   

  .ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ةنجللا ءاضعأ
فرـطلا ةـلودلا ينطاوـم    نـم دحاو صخش نم رثكأ ةنجللا مضت نأ زوجي ال  -ج

  .كلذ نكمأ ام لوادتلا أدبم يعاري امك طقف ةدحاو ةرمل هباختنا ةداعإ زوجيو
نـم ةـثالث ةـيالو يـهتنت نأ ىلع تاونس عبرأ ةدمل ةنجللا ءاضعأ باختنا متي     -د

  .ةعرقلا قيرط نع مهديدحت متيو نيماع دعب ةرم لوأل باختنالا يف نيبختنملا ءاضعألا
دـعوم نم رهشأ ةتس لبق اهيحشرم ميدقت فارطألا لودلا نم ماع  لا نيمألا بلطي-ـه

لودـلا ماـعلا نيـمألا غلبيو رهشأ ةثالث نوضغ يف كلذب فارطألا لودلا موقتو تاباختنالا    
ةيوـضعل بـختنيو ،ةنجللا ءاضعأ باختنا دعوم نم نيرهش لبق نيحشرملا ةمئاقب فارطألا   

ىـلع نيلـصاحلا ددـع ناك اذإو نير    ضاحلا تاوصأ نم ةبسن ىلعأ ىلع لصحي نم ةنجللا
اذإو ىرـخأ ةرـم نيواـستملا نيب باختنالا ةداعإ متي حشرم نم رثكأ نيب تاوصألا ىلعأ    

يرـجيو ،ةـعرقلا    قـيرط نع نيبولطملا ءاضعألا وأ وضعلا رايتخا متي تاوصألا تواست 
زـيح  قاـثيملا لوخد نم رهشأ ةتس نع لقي ال دعوم يف ةنجللا ةيوضعل ةرم لوأل باختنالا  

  .ذافنلا
ةـنجللا ءاـضعأ تاباختنال صصخي عامتجال فارطألا لودلا ماعلا نيمألا وعدي   -و

    ، روـضحب عاـمتجالا داـقعنال المتكم باصنلا ربتعيو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج رقم يف دقعيو
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دـقعنيو رـخآ عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا وعدي باصنلا لمتكي مل اذإو ،فارطألا لودلا ةيبلغأ   
وعدـي عامتجالا اذه يف باصنلا لمتكي مل اذإو ،فارطألا لودلا ثلث نع لقي  ال ام روضحب 

  .فارطألا لودلا نم هيف نيرضاحلا نم ددع يأب دقعني ثلاث عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا
نيـب نـم اـهل اـسيئر ةـنجللا بختنتو ،لوألا عامتجالا دقعل ماعلا نيمألا وعدي      -ز

بولـسأو طباوـض ةنجللا عضتو ةدحاو ةرملو ةلثام   م ةدمل ديدجتلل ةلباق نيماع ةدمل اهئاضعأ
دـقع اـهل زوجيو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةماعلا ةنامألا رقمب اهتاعامتجا ةنجللا دقعتو ،اهلمع   

  .هنم ةوعد ىلع ءانب قاثيملا اذه يف فرط دلب يأ يف اهتاعامتجا
  ٣٦ةداملا 

ةنـس دعب ةيبرعلا ناس  نإلا قوقح ةنجل ىلإ يلوأ ريرقت ميدقتب ءاضعألا لودلا موقت-١
ةيعيرـشتلا ريبادـتلا ىـلع لمتشي تاونس عبرأ لك يرود ريرقتو قاثيملا اذه ذافن خيرات نم    

  .هيف ةدراولا تايرحلاو قوقحلا ذافنإ فدهب اهذاختا مت يتلا ىرخألا ريبادتلاو
نـم روـضحب   ) ١(ةرقفلل اقفو فارطألا لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةنجللا سردت -٢

  .ريرقتلا ةشقانمل ةينعملا ةلودلا لثمي
لودـلا ءارآ اـهب اـقفرم ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم ىلإ اهريراقت ةنجللا عفرت    -٣

  .اهريراقت ىلع ةنجللا تاظحالم لوح ادودرو ةينعملا
  ٢٧ةداملا 

ةـعماجلا سلجم ةقفاوم دعب قاثيملا اذه ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ضرعي  -أ
  .هيلإ مامضنالاو قيدصتلاو عيقوتلل ءاضعألا لودلا ىلع ،هيلع

ةعباـسلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ خيرات نم نيرهش دعب ذافنلا ذيح قاثيملا اذه لخدي  -ب
  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىدل

نـم نيرهش دعب ،ذافنلا زيح هلوخد دعب ةلود لكل ةبسنلاب اذفان قاثيملا اذه حبصي  -ج
  .ةماعلا ةنامألا ىدل اهمامضنا وأ اهقيدصت ةقيثو عاديإ خيرات

  .مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإبءاضعألا لودلا راطخإب ماعلا نيمألا موقي -د
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املیثاق العربي حلقوق " حتدیث"عملیة 
 :اإلنسان

 أوجه تراجع مثرية للقلق
 جدول تلخیصي بتوصیات اللجنة الدولیة للحقوقیني

 ٢٠٠٣دیسمرب /كانون األول ٢٠

  
  
  

يـف ناسنإلا قوقحل ٍماح كص عضوب ةقلعتملاو   ١٩٧٠ماع ذنم تحرُط يتلا ةركفلا نإ 
قاـثيملا ةـيبرعلا لودـلا ةـعماج تدمتعا نيح      ١٩٩٤ماع يف الإ دسجتت مل ةيبرعلا ةقطنملا 

ةـيلمعل عـضخ   . طق قدصي ملو ةدحاو ةلود هيلع تعقو يذلا قاثيملاو. ناسنإلا قوقحل يبرعلا
نيـيحتو حيـقنت ةـيلمع نأ يئرو    . ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم ٢٠٠١ماع يف اهررق " ثيدحت"

دـيزملا ريفوتل ةيرورض ناسنإلا قوقح ةيامحب ةقلعتملا ةيلودلا ريياعملا ءوض ىلع قاثيملا صن  
نـع ًالـضف ةيبرعلا لودلا ضعب اهتدبأ يتلا تاداقتنالا فلتخمل ةباجتساللو حاجنلا ظوظح نم   

  .ةيلودلا وأ ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا فلتخم
ةـيامحل ةـيلودلا ريياـعملا ىوتسم ىلإ ىقري نكي مل يذلا     ١٩٩٤ماعل هتغيصب صنلاو 

قوـقحل ةـمئادلا ةـيبرعلا ةـنجللا يف ءاضعألا لودلا يلثمم لبق نم هحيقنت مت ناسنإلا قوقح     
 ربوـتكأ /لوألا نيرـشتو هـينوي  /نارـيزح يف نيتدوقعملا نيتيئانثتسالا اهيترود لالخ ناسنإلا 

اهنمـضتي يـتلا ماـكحألا ةساردو    . ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا" ثيدحتل"نيتسركملا  ٢٠٠٣
نأ فـشكت ناـسنإلا قوـقح ةيامحل ةيلودلا ريياعملا ءوض ىلع ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا    
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 ٢٠٠٣ماـعل ةـعمزملا تاـحيقنتلا يفو     ١٩٩٤ماعل هتغيص يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا 
  .ةحضاو ةيسسؤمو ةيرايعم روصق يحاون نم وكشي

نأ يـغبني ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا  " ثيدحت"نأ نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا ىرتو 
كوكـصلا اهنمـضتت يـتلا لاجملا اذه يف ةيملاعلا ريياعملا ،يميلقإلا ىوتسملا ىلع ،ززع     ي

. *اـنييف لـمع   جماـنربو نالـعإ كلذ يضتقي املثم قوقحلا هذه ةيامحب ةلصلا تاذ ةيلودلا  
ةـيلمع ميـيقت ليبـس يـف اهنع ىنغ ال هذه ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا ةقباطم رايعمو     

  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا حالصإ
  :ةيلاتلا تايصوتلاب مدقتت نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا نإف مث نم
ىـلإ ةراـش   إلا بايغب ًاراركتو ًارارم مادطصالا ةيبرعلا لودلا ةعماج بنجتت يكل  -١

ريوـطت ىلإ ةيمارلا اهيعاسم يف ةمظنملا ئدابمو فادهأ نمض ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت  
لودـلا ةـعماج قاثيم ىلع ليدعت لاخدإ يف ريكفتلا يغبني ناسنإلا قوقح لاجم يف اهتطشنأ   

ًارـمأ ليدعتلا اذه ودبيو  . ةمظنملا فادهأ نمض ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت نمضتي ةيبرعلا
لـصفلا يف دراولا ىنعملاب ةيميلقإ ةمظنم ةعماجلا نأ ىلإ رظنلاب ريبك دح ىلإ هغ   هـل  وسي ام

قوـقح تاـكاهتنا نأ رـكن       ي ال ًادـحأ نأ ىلإ كلذك رظنلابو ةدحتملا ممألا قاثيم نم نماثلا
نـمو هـضوقي وأ ملسلا ددهي ًارطخ نمألا سلجم اهربتعي نأ نكمي عساو قاطن ىلع ناسنإلا   

ةنامـضو ةرورـض دـحاو نآ يف لكش    ه عنم نإف مث  ي يميلقإلا ىوتسملا ىلع تاكاهتنالا هذ
  .هقيقحتل ةعماجلا ىعست يذلا ملسلا فنك يف يميلقإلا يتاذلا لالقتسالا ةنايصل

                                                 
 ٢٥يـف ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا امهدمتعا نيذللا انييف لمع جمانربو نالعإ نم   ٣٧ةرقفلا صنت  *
  :يلي ام ىلع ١٩٩٣هينوي /ناريزح
ريياـعملا دـطوت نأ اـهيف ضرتف    . ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعت يف ًايساسأ ًارود ةيميلقإلا تايلآلا بعلت" يو
رمتؤـملاو  . قوـقحلا هذه ةيامحب ةلصلا تاذ ةيلودلا كوكصلا يف اهيلع صوصنمل ا لاجملا اذه يف ةيملاعلا

ىـلع ديكأتلا عم اهتيلاعف ةدايزو تايلآلا هذه ديطوت ليبس يف لذبُت يتلا دوهجلا معدي ناسنإلا قوقحل يملاعلا  
نـم نأ ىـلع    دـيكأتلا رمتؤـملا ديعيو  [...] رظنلا ديق ناديملا يف ةدحتملا ممألا ةمظنم عم نواعتلا ةيمهأ 

ال يتلا قطانملا يف ناسنإلا قوقح زيزعتل ةيميلقإ نودو ةيميلقإ تايلآ قلخ ةيناكمإ يف رظنلا ناكمب ةرورضلا 
 ].نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا عضو نم ظيلغلا طخلا". [تايلآلا هذه لثم اهيف دجوت
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قوـقحل يـبرعلا قاثيملا صن ىلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإ ناكمب ةيمهألا نمو     -٢
نمـضت يتلا دصرلا تايلآ نم مزلي امب   ًاضيأ ةنورقم ةنومضملا قوقحلا نوكت ثيحب ناسنإلا
  . يلعفلا اهمارتحا

ةـنجللا تاطلـسو ةـيالوو ليكـشت ةعجارم ىلإ وعدت نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو       -٣
مارـتحا دـصرل ًاـيقيقح ًازاـهج اهنم لعجي يذلا وحنلا ىلع ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا     

  .فارطألا لودلا بناج نم ناسنإلا قوقح
ةـنجللا ةيعبت ةقالع نم صلختلل اهيخوت بجاولا ةيساسألا تاحالصإل  ا نيب نمو  -٤

تارارـقلا ذاختال ةيقيقح ةطلس اهحنمو نيلقتسم ءاضعأ باختنا يف لثمتي ام ةعماجلا سلجمل  
نـكميو  . رارـقلا هـيلإ دوـعي يذلا ةعماجلا سلجم ىلإ تايصوت ميدقت ةطلس درجم نم ًالدب   

نادـلبلا ةنجلو بوعشلاو ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا ةنج  للا براجتب رامضملا اذه يف داشرتسالا
ةـنجللاب ةـطونملا فئاظولا ديدحت ةداعإ يف ريكفتلا كلذك يغبنيو   . ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا
صـن يـف ةنجللا هذه دوجو رابتعالا نيعب ذخؤي نأ ىرخأ ةيحان نم يغبنيو   . ةمئادلا ةيبرعلا

ةـيبرعلا ةنجللا طبرت يتلا تاقالعلا ةلأسم ىوست  نأ نيعتيسو ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا 
  .قاثيملا قيبطت ةبقارمب ةفلكملا ءاربخلا ةنجلب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا

ةـنجل هـتذختا يذـلا     ٢٠٠٣/٧٦رارقلاب رّكذت ذإ ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا نإو   -٥
لا رـيغ تاـمظنملا ةكراشم عجش    يـف ةـيموكح   ي يذلاو ةدحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح

ةـعجارم ىـلإ ةـيبرعلا لودلا ةعماج وعدت ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا    " ثيدحت"ةيلمع 
زكرملاـب ةـيموكحلا رـيغ تاـمظنملا عتمتت نأ اهلظ يف نكمي يتلا طورشلا قاطن عيسوتو     
رـيغ تاـمظنملا بناج نم قاطنلا ةعساولا ةكراشملا نمؤت ثيحب ةعماجلا ىدل يراشتسالا   

  .ةعماجلا ةطشنأ يف ةيلودلاو ةينطولا ةيموكحلا
لوؤـت نأ مزـلي ةيرـضحلاو ةينيدلاو ةيفاقثلا تايصوصخلا ىلإ ةراشإ يأ نإو      -٦

ناـسنإلا قوـقح ةيملاع أدبم ديطوت ليبس يف اهنيعب ةقطنم هلذبت ًاددحم ًادهج اهفصوب مهفُتو   
ةليـسو لاوحألا نم   لاح يأب ةراشإلا كلت ربتعُت نأ يغبني الو اهلماكتو ةئزجتلل اهتيلباق مدعو
اـميف امأ  . اهل كاهتنا يأ ريربت وأ ريياعملا هذه راكنإ وأ ةروكذملا ريياعملا ةيملاع ىلع ميتعتلل

اـمهيلإ ريشي نيذللا دئاسلا نوناقلا ىلإ ةراشإلا وأ ةعيرشلا ليبق نم ميهافم ىلإ ءوجللا صخي  
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رـيغ ةـينوناق حمالم تاذ    ميهافم ىلإ ءوجللا نإف ،ةصاخ ةروصب هتجابيد يف يبرعلا قاثيملا
ًارـيخأ  . نكمم وه ام ىندأ ىلإ هنم دحلا يغبني ةضقانتم امبرو ةعونتم تاريسفت لبقتو ةدكؤم
  . ةيروطتلاو ةيكيمانيدلا ريسفتلا قرط ليضفت يغبنيف تاراشإلا هذه نم دب ال ناك ام اذإو

يـتلا ماـكح   ألا نيب ريياعملا ضراعت ةلاح يف هنأ نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا ىرتو  -٧
ةـيلودلا ةعرـشلا يـف ةدراولا ماكحألاو مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح نالعإلا اهنمضتي    

يدـيلقتلا  (يعضولا نوناقلاب رمألا قلعتي نيح ةريخألا ماكحألل ةيقبسألا نوكت ناسنإلا قوقحل 
هذـه نـم ددـع عتمتي نأو ةيبرعلا لودلا ةعماج يف ءاضعألا لودلا طبري يذلا    ) يفرعلا وأ
ليبـس ىـلع ةـيدوبعلاو قاقرتسالا رظح لثم يلودلا نوناقلل ةرمآلا دعاوقلا زكرمب ماكحأل    ا
  .يميلقإ كص ةطساوب كلذ نم للحتلل ةلاحلا هذه يف لاجم كانه نوكي نلف. لاثملا

ةـنادإ فذـح ىـلإ يـبرعلا قاـثيملا يعضاو وعدت نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو        -٨
طـقف قاـثيملا سيركت لجأ نم قاثيملا نم ىلوألا ةداملا   يفو ةجابيدلا يف ةدراولا ةينويهصلا 

لـيفك يسايس عباط هـل عوضوملا نع داعتبا نود ةيبرعلا ةقطنملا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل  
  .قاثيملا اهدشني يتلا ةياغلا ىلع ميتعتلاب

 ٢ةداملا يف ةيفاضإ ةرقف جاردإ ءازإ غلاب قلق اهرواسي نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو   -٩
ةأرـملاو لجرلا نأ ىلع صنت مالسإلا يف ناسنإلا قوقح لوح نالعإلا نم ةرشابم ةمهل  تسم

هـترقأ يذـلا يباجيإلا زييمتلا لظ يف تابجاولاو قوقحلاو ،ةيناسنإلا ةماركلا يف نايواستم   
ببـسب زييمتلا مدع أدبم غرفي مكحلا اذه لثمف  . ىرخألا ةيوامسلا عئارشلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا
نإـف كلذـلو   . سنجلا ساسأ ىلع مئاقلا زييمتلا رظحل دوحج ةباثمب نوكيو هاوتحم نم سنجلا

ىـلإ وعدـت نييقوـقحلل ةيلودلا ةنجللاو ةيلودلا ريياعملا عم حضاف لكشب ضقانتي مكحلا اذه    
داـعتبالا بجي حمالملا ةمهبم ميهافم وأ ةينوناق ريغ ميهافم ىلإ ءوجللا نإو  . ةرقفلا هذه فذح
  .هنع

اوـعتمتي نأ يـغبني فرـط ةلود ةيالول نوعضخي نيذلا صاخشأل    ا عيمج نإ  -١٠
يـف قـحلا تاذـلابو ةيسايسلا قوقحلا ضعب ءانثتساب قاثيملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلاب    

مهاوس نود نينطاوملل امهب ظافتحالا نكمي نيذللا بختن    .ي نأ يف ناسنإلا قحو تيوصتلا
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نـم ةلكـشم قلخي   " عيرشتلا"ةرابع جاردإ نأ ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا ىرتو   -١١
ةـعونتم لاكشأب فرعي نأل لباق ةحضاو ريغ ةينوناق حمالم يذ موهفم ىلإ ءوجللا نإ ثيح  
هـب عـتمتي يذـلا ينوناـقلا نامألا رطخلل ضرعُت فارطألا لودلا لبق نم ةضقانتم امبرو     

  .اذهك موهفم جاردإ ضفر يلاتلاب يغبنيو صاخشألا
ةيقبـسأب قـلعتي مكح قاثيملا يف جرد   وقحلل ةيلودلا ةنجللاو  -١٢  ي نأ ىلإ وعدت نييق

دـيكأت ىلإو يلخادلا نوناقلا بجومب ةدوقعملا تامازتلالا ىلع قاثيملا نع ةقثبنملا تامازتلالا  
يـف ةـسركملا قوقحلاـب عـتمتلا ةسراممل ةمزاللا ريبادتلا لك ذاختاب فارطألا لودلا دهعت     

  .قاثيملا
ةـيئاهنلا ةغيـصلا يـف سركت نأ ىلإ حاحلإب نييقوقح    لل ةيلودلا ةنجللا وعدتو  -١٣

  :يهو نآلا ىتح تلفغُأ يتلا اهركذ يلاتلا قوقحلا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملل
  ؛ةيدوبعلا وأ قاقرتسالل ضرعتلا مدع يف قحلا - 
الو ضوـمغلا اهفنتكي ال ةغيصب كلذو  (ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا أدبم  - 

  ؛)هيلع صنلا مت ام راكنإب حمست ةينوناق جراخم وأ ليح ىلع يوطنت
؛ر -     صقلا قحب مادعإلا ةبوقعل قلطملا رظحلا
نـم لكـشب نيباـصملا صاخـشألا قحب مادعإلا ةبوقعل قلطملا رظحلا      - 

  ؛يلقعلا ضرملا لاكشأ
  ؛ةيسايسلا مئارجلاب مادعإلا ةبوقع لازنإ رظح - 
  ؛تقو برقأ يف مادعإلا ةبوقع ءاغلإ - 
وأ نيدـلا قاـنتعا يـف قحلا كلذ يف ام    ب اهتاموقم عيمجب ةديقعلا ةيرح - 

  ؛صخشلا امهراتخي نيذللا دقتعملا
  ؛يندم نيد ببسب صاخشألا نجس رظح - 
  ؛ريبعتلا ةيرح - 
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يـف قـحلا كـلذ يـف اـمب قحلا كلذب اهتاموقم عيمجب ةيساسألا قوقحلاو       -
بختن    .ي نأ يف ناسنإلا قحو تيوصتلا

يـبرعلا قاثيملا نمضي نأ   هنع ىنغ ال امم نأ نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا ىرتو  -١٤
أـشنت ةـهيزنو ةلقتـسم ةـمكحم لبق نم ةفصنمو ةلداع ةمكاحم يف قحلا ناسنإلا قوقحل     
صخـش لك اهب عتمتي نأ بجاولا ةينوناقلا تانامضلا لماش وحن ىلع لفكتو نوناق ىضتقمب  

  .فوقوم
 ذاـختاب لودـلا مازتلا ديكأت مزليو صخشلا ىلع نامألا يف قحلا ةلافك يغبنيو    -١٥

  .صخشلا ىلع نامألا يف قحلا نامضل ةبسانملاو ةلوقعملا ةيامحلا ريبادت عيمج
يـف تايلقألا قوقح حضاو لكشب سركُت نأ ىلإ نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا وعدتو    -١٦

  .ةلصفنم ةدام
تاـيعمجلا نيوـكت ةيرحب فارتعالا ىلإ كلذك نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا وعدتو     -١٧

  .ةيعامتجالا ةايحلا نم ةنيعم نيدايم ىلع ةطشنأ نم هسرامت ام رصتقي نأ نود
قاـثيملا يـف جردـ      -١٨  ي نأ داعبتسا يغبني هنأ ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا يأر يفو

ىـلع ضرـفُت يـتلا دوـيقلا رصتقت نأ يغبني ىرخأ ةيحان نمو     . للحتلاب ماع مكح يبرعلا
اـهتيامح بجاولا ةحلصملا عم ة  بسانتملاو ةمزاللا ةيرورضلا ريبادتلا ىلع ةنومضملا قوقحلا

لكـشب ةـممعم وأ ةمهبم ةينعملا قوقحلا ىلع ضرفُت يتلا دويقلا يعاود نوكت نأ يغبني الو   
نأ نـكمي لودـلل يلخادلا نوناقلا اهددح   . هيف غلابم  ي امك ةنومضملا قوقحلا ةسرامم قئارطو
  .قاثيملل يئاهنلا صنلا نم فذحُت نأ ضورفملا ةرتتسم ًادويق لّكشُت

نـع رداـصلا    ٢٩مـقر ماعلا قيلعتلاو ةيلودلا ةيئاضقلا قباوسلا ءوض ىلعو    -١٩
يـصوت ةنومـضملا قوقحلاـب د      يقتلا مدع تالاح ةلأسم نأشب ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا
اـهنم لـلحتلا نكمي ال يتلا قوقحلا نم اهركذ يلاتلا ةمئاقلا دامتعاب نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا   

  :يهو
  ؛ةايحلا يف قحلا - 
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ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةلماعملا لاكشأ نم هريغو بيذعتلا رظح  - 
صخشلا نم ةرحلا ةقفاوملا نود يرجت يتلا ةيملعلا وأ ةيبطلا براجتلاو 

  ؛ينعملا
  ؛ةيدوبعلاو قيقرلا ةراجتو قاقرتسالا رظح - 
  ؛درف لكل ةينوناقلا ةيصخشلاب فارتعالا - 
  ؛يدقاعت مازتلاب ءافولا ىلع رداق ريغ صخش زاجتحا رظح - 
ةيلوئـسملا ددـحُت نأ هـبجومب يـغبني يذلا ،نوناقلا مامأ ةاواسملا أدبم      - 

ناـك نوناق يف ةدراو ةقيقدو ةحضاو ماكحأ ىضتقمب تابوقعلاو ةيئانجلا  
يـتلا ةـلاحلا يـف الإ هنع عانتمالا وأ لعفلا ثودح تقو ًاقبطنمو ًايراس    

  ؛فخأ ةبوقع ىلع قحاللا نوناقلا اهيف صني
ىـلع يوـطنت ةيناـسنإ ةلماعم لماع    ش لكل -   ي نأ هتيرح نم مورحم صخ

  ؛ناسنإلا صخش يف ةلصأتملا ةماركلل مارتحالا
  ؛هب رارقإلا متي ال يذلا زاجتحالاو فاطتخالاو نئاهرلا ذخأ رظح - 
يـتلا ةيساسألا ئدابملاب ديقتلا مدع وأ ةيرحلا نم يفسعتلا نامرحلا رظح   - 

  ؛ةلداعلا ةمكاحملا نمضت
أـشنت ةـهيزنو ةلقتسم ةصتخم ةمكحم لبق نم مكاح   ناسنإلا قح  -   ي نأ يف

  ؛نوناق بجومب
نود رـظنت نأ ةمكحملا كلت نم بلطلا فدهب ةمكحم ىلإ ءوجللا يف قحلا   -

  ؛زاجتحالا ةينوناق يف ريخأت
ماـكحأ هـل ضرعتت كاهتنا يأ نم ةيلحملا فاصتنالا لب   -   س ةلافكب مازتلالا

  ؛ةيساسألا ةيئاضقلا تانامضلا مارتحاو دهعلا
هـتنادإو درف ىلع مكحلاب اهاوس نود ةلوخملا يه مكاحملا نإ لئاقلا أدبملا   - 

  ؛ةيئانج ةفلاخم يف
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  .ةءاربلا ضارتفا مارتحا - 
قوـقحل يبرعلا قاثيملا صن ىلع ةمزاللا تاليدعتلا لاخدإ ناكمب ةيمهألا نمو    -٢٠

  .يلعفلا اهمارتحا ةلافكل دصرلا تايلآ نم مزلي امب ةنومضملا قوقحلا نرتقت ثيحب ناسنإلا
يـف رـظنلا ةداـعإ ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللا وعدتو      -٢١

تاـمظنملل عيرـسلا فارتعالا دشانُتو اهلامعأ يف ةيموكحلا ريغ تامظنملا كارتشا قئارط   
يـف اـهب لاصتالا كلذ يف امب قاثيملا قيبطت دصر ةزهجأب لاصتالا ةيناكمإب ةيموكحلا ريغ   

  .هجوت يتلا ةيدرفلا لئاسرلا راطإ
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إعادة صیاغة املیثاق العربي حلقوق 

 اإلنسان
 بناء مستقبل أفضل

 منظمة العفو الدولیة تدعو جلنة اخلرباء 
 للجمیع محایة حقوق اإلنسان وتعزیزها إىل

  
  
  
  ةمدقم .١

ةداـعإب  ) ةـيبرعلا ةـعماجلا  (ةيبرعلا لودلا ةعماج رارقب ةيلودلا وفعلا ةمظنم بحرت 
عـم ىشامتي هلعجو هثيدحت ةيغب  ) قاثيملا( ١٩٩٤ماعلل ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةغ ايص

ةـصرف كـلذ حيت   . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو نوناقلا  ي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم لمأتو
ةـقطنملا يـف ناـسنإلا قوـقحب مازتلالا لاجم يف تثدح يتلا ةيباجيإلا تاروطتلا خيسرتل     

. ةـماع ةـعيبط تاذ ةـيميلقإ ةقيثو ثدحأ قاثيملا نم ةديدجلا ةخسنلا نوكتسو    )١(.اهمارتحاو
نوناقلا ىلع تأرط يتلا تاروطتلل ًايقيقح ًاساكعنا قاثيملا لكشي نأ ًادج يرورضلا نم  كلذل

  .ينوناقلا هقفلا يف تاروطتلا اهيف امب ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملاو
 ةـيلودلا تادـهاعملا ىلع   ةديدجلا تاقداصملا نم ريبك ددع ١٩٩٤ماعلا ذنم مت دقلو 

 نأ يرورـضلا نـم ،كلذل   )٢(.ةيبرعلا ةعماجلا يف ءاضعألا لودلا بناج نم ناسنإلا قوقحل
قوـقحب مازـتلالا    دـكؤي اـم  دهاوشلاو ةلدألا نم هاوسو اذه قاثيملل ةديدجلا ةخسنلا سكعت 

  .ينطولا ىوتسملا ىلع حالصإلا لثم ،ةقطنملا يف ناسنإلا
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سانئتـسالا ىـلع ةيبرعلا ةعماجلا ةقفاوم عجشملا    نملهنأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم ىرتو 
،   ًابرع ءاربخ مضت ءاربخلا نم ةنجل ةروشمب ةدـحتملا ممألل ةعباتلا ناسنإلا قوقح تايلآ يف
وـفعلا ةـمظنم   ل ةرفوـتملا تامولعملا بسحبو . ناسنإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا تحرتقا امك
قوـقحل ةـمئادلا ةنجللا يقتلت امدنع ءاربخلا ةنجل حارتقا يف ةيبرعلا ةعماجلا   رظنتس  ،ةيلودلا
  )٣(.قاثيملل اهتغايص ةداعإ زاجنإل ةيبرعلا ةعماجلل ةعباتلا ناسنإلا

لـبقت نأب ةمظنملا لمأتو  . ءاربخلا ةنجل ةيانعل ةقيثولا هذه ةيلودلا وفعلا ةمظنم مدقتو
اـهيف حرـطُت يتلا ةءانبلا حورلاب ةقيثولا هذه يف ةدرا   ولا تايصوتلاو ليلحتلا ةروكذملا ةنجللا

ًاليـلحت ةـقيثولا هذه لكشت الو   . ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ اهعفرتس يتلا ةركذملا يف اهجردت نأبو
قاـفتالا يـف هـنأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم فسأتو    . لاجملاو تقولا قيض ببسب قاثيملل ًالماش
بوـجو ىـلع ةريخألا تقفاو ،ةيبرعلا ةعماجلاو ناس   نإلا قوقحل ايلعلا ةيضوفملا نيب مت يذلا

. قاـثيملل ةدـيدج ةدوسم حرطل لوألا نوناك  /ربمسيد ٢٦-٢١نيب ءاربخلا ةنجلل عامتجا دقع 
تـقولا قيـض ببـسبو    . ةلماـش ةديدج ةغايص ةيأ عضول يفكت ال ًادج ةريصق ةرتف هذهو 

ءادـبإ ةيلودلا وفعلا ةمظنم تر  رق ،اهتاحرتقم دادعإل ءاربخلا ةنجل ةسلج داقعنا لبق رفاوتملا
ةـيلمع يـف اـهجاردإو     اهب رظنلاةنجلل ىنستي ىتح طقف ةراتخم اياضق لوح انه تاظحالم 

  .ةغايصلا
ةـيلودلا وفعلا ةمظنمل ةيسيئرلا قلقلا ثعاوب نم ضعب ىلع ءوضلا ةقيثولا هذه طلست  

ةأرـملا قوـقحو ب   يذـعتلاو مادـعإلا ةبوقعو قوقحلا نم صاقتنالا تالاحو دويقلاب ةقلعتملا  
ةـعيبطلا تاذ   تاـظحالملا ضـعب ىـلإ ةفاضإ ،ريبعتلا ةيرحو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتساو   

،  . ةماعلا اـنه اهلوانت يف بهست مل ،قاثيملا ىلع ىرخأ تاظحالم ةيلودلا وفعلا ةمظنم ىدلو
ةيداـصتقالا قوـقحلاو لـفطلا قوقحو لقنتلا ةيرحو تايعمجلا يف كارتشالا ةيرح اهيف امب    

لودـلا ىـلع ةبترتملا تابجاولا ةعيبطو زييمتلا مدعو تايلقألا قوقحو ةيفاقثلاو ةيعامتج   الاو
  .قاثيملا ذيفنت تايلآ نع ًالضف ،فارطألا

مدـقتو  تاـظحالم ةـيلودلا وـفعلا ةمظنم اهيف يدبت يتلا ىلوألا ةرملا تسيل هذهو    
يـف قاـثيملا    لوـح  ىـلوألا  اـهتاظحالم ةـمظنملا تمدق دقف  . قاثيملاب ةقلعتمتاحارتقا 

ةـعماجلل ةـماعلا ةـنامألا ىـلإ ةدوسملا ةغيص يف ناك امدنع      ١٩٩٣ل وألا نوناك/ربمسيد
دوـيقلاو ةـماعلا ماكحألا لوح قلق ثعاوب ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاظحالم تنمضتو   . ةيبرعلا
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قـحو ةلماعملا ءوسو بيذعتلا رظحو ةايحلا قحو ،اهنم صاقتنالاو قوقحلا ىلع ةضورفملا  
رـيبعتلا ةـيرحو نيدـلاو نادجولاو ركفلا ةيرحو لقنتلا ةيرحو ،نمألاو ةيرحلا     يف صخشلا

ذـيفنت لوـح تاظحالم ىلإ ةفاضإ ،ةلداع ةمكاحم يف قحلاو تايعمجلا يف كارتشالا ةيرحو   
   ) ٤(.قاثيملا

  
  ةماع تاظحالم .٢

تثدـح يتلا  ةمهملاو ةيباجيإلا تاروطتلا قاثيملا سكع ينأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم لمأت 
دـيدعلا حيضوت مت ،ًاديج ءاربخلا ةنجل ءاضعأ كردي امكو  . ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا يف

نـم كـلذ يف امب ،ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا يف ليصفتلاب اهلوانتو ناسنإلا قوقح اياضق نم   
نأ ةـيلودلا وـفعلا ةمظنم لمأت كلذل   . ةماعلا تاقيلعتلاو ئدابملاو ينوناقلا هقفلا ريوطت لالخ
قوـقح تادهاعم فلتخم نم صوصنل عيمجت ةيلمع درجم قاثيملا نم ةديدجلا ةخسنلا ن  وكت
نكلوناسنإلا نوناـق ىـلع تأرـط يتلا تاروطتلا قاثيملا نم ةديدجلا ةخسنلا سكعت نأ     ، 

  .ناسنإلا قوقح
ةدـحتملا مـمألا قاـثيم ىلإ قاثيملا ةجابيد يف ةراشإلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم ظحالتو    

دـهعلاو ةيـسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ناسنإلا قوقحل ي   ملاعلا نالعإلاو
هذـه نأ   نـم مغرـلا ىـلعو   . ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا 

 ،   .ناسنإلا قوقح ريياعم عيمجل الماكتم اساكعنا لثمتال  اهنإفبيحرت عضوم يه تاراشإلا
ريـشت امدنع هنأ ىلع صنت تادهاعملا نوناقب ةصاخلا   انييف ةيقافتا نم) د(٣٠ةداملاف 

رـبتعُت ال اـهنأ وأ اـهل ةـقحال وأ ةقباـس ىرخأ ةدهاعمل عضخت اهنأ ىلإ ًاديدحت ام ةدهاعم      
ىرخألا ةدهاعملا كلت صوصنب لمع  ًاددـجم يبرعلا قاثيملا ةجابيد دكؤتو  . ي ،اهعم ةضراعتم

نيدـهعلا صوـصن نع ًالضف ،ناسنإلا قوقحل   يملاعلا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم ئدابم "
ةـيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب نيصاخلا ةدحتملا ممألل نييلودلا  

ةددـحملا كوكصلا عم ضراعتي هنأ اوري مل قاثيملا يعضاو نأ حضاولا نم اذل  ..." ةيفاقثلاو
نأ بـجيو  . اـنييف ةـيقافتا تحضوأ   امك كوكصلا كلتب ذخؤي نأ بجي ،يلاتلابو ،هتجابيد يف
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عوـضوملا ةدامب قلعتملا ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا نأ ىلع   ًاحضاو ًاصنقاثيملا نمضتي 
  .قاثيملا ىلع ةيولوألا هل هسفن

نوناـقلا اـهيطغي يـتلا قوقحلا تالاجم عيمج يطغي ال قاثيملا نأل ةياغلل مهم اذهو    
صاـخلا يلودـلا دـهعلاو ناسنإلا قوقحل يملاعلا ن    العإلا يف ةدراولا كلت اهيف امب ،يلودلا

ةـيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب  
ةدـع يـف ًاـفرط ةـيبرعلا ةعماجلا يف وضع ةلود لك لكشت     و. قاثيملا ةجابيد يف ةجردملا
تاـبجاولا  نـم صاقتنالا زوجي ال هنأ د  يكأتلا بجي انهو )٥(.ناسنإلا قوقحل ةيلود تادهاعم
  .تادهاعملا هذه بجومب لودلا ىلع ةبترتملا

دـح ىـلإ قلعتت قاثيملا اهفلكي يتلا قوقحلا نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم ظحالت   ًاريخأو  ،
عاـضوأو لمعلا يف قوقحلا بناوج ضعب قاثيملا نمضتيو  . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب ريبك
قـحو ةـيلامع تاـباقن فيلأـت قـحو ميظنتلا قحو تايعمجلا ىل      إ مامضنالا ةيرحو لمعلا
م يف قحلا نم بناوج ضعبو بارضإلا ةكراـشملا قـحو ميلعتلا قحو ةشيعملل    فاك ىوتس
ريياـعملاو نوناـقلا عـم     ةماعضراعتت اهنأ ديب . تايلقألا قوقح ضعبو ،ةيفاقثلا ةايحلا يف
ةيداـصتقالا قوقحلل ىرخألا بناوجلا نم  ديدعلا قاثيملا نمضتي الو . ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

يـف قحلا  نم ىرخأ بناوج و يعامتجالا نمألا يف قحلا اهنمض نمو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
نيـسحتلا يـفو ،نكـسملاو سبـلملاو لـكأملا نـم يفكي ام هيف امب ،فاك ةشيعم ىوتسم       

ةـيلقعلاو   ةيدسجلا ةحصلا نم نكمم ىوتسم ىلعأ يف قحلاو ،ةيشيعملا عاضوألل لصاوتملا
نأ نـم قـلقلا ةـيلودلا وـفعلا ةمظنم رواسي كلذك     . ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا يف قحلاو
  .قاثيملا يف ةلومشم تسيل تايلقألا قوقحو لفطلا قوقح نم ةديدع بناوج

 تاروـطتلا قاثيملا  سكعي نأ نم دكأتلا ىلإ ءاربخلا ةنجل ةيلودلا وفعلا ةمظنم وعدتو
  .ناسنإلا قوقح نوناقىلع تأرط يتلا  ةعساولا

ةـيلودلا تادـهاعملا عيمج ىلإ قاثيملا ةجابيد ريشت نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو   
ماـعلل فـينج تاـيقافتا ىـلإو اهب ةقحلملا ةيرايتخالا تالوكوتوربلاو ناسنإلا قوقحل عبسلا     
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ةـيئانجلا ةـمكحملل يـساسألا اـمور نوناق نع ًالضف ،اهب ةقحلملا تالوكوتوربلاو      ١٩٤٩
  .ةيلودلا

ةـظحالمب ةيبرعلا ةعماجلا ةافاوم ىلع ءاربخلا ةنجل ةيلودلا وفعلا ةمظنم ثحت كلذك  
عوـضوملا لواـنتت يـتلا ةيلودلاو ةيميلقإلا تادهاعملا نيب ةقالعلاب قلعتت ةحضاو ةيريسفت    

قـلعتملا ناـسنإلا قوـقحل يلودـلا نوناقلا نأ ىلع     حضاو لكشب قاثيملا صني نأ و.  هسفن
  .قاثيملا ىلع ةيولوألا هل هسفن عوضوملاب

عـيمج ناـسنإلا قوـقحل يـبرعلا قاثيملا نمضتي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو     
لـفطلا قوقح نع ًالضف ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا بناوج  

ةدمتـسملا   تاسرامملا لضفأ ىلع يبرعلا قاثيملا سيسأت بجيو. نيئجاللاو تايلقألاو ةأرملاو
  .ناسنإلا قوقحل ىرخألا ةيميلقإلا كوكصلا نم

  
  قوقحلا ىلع ةضورفملا دويقلا   .٣

. ئراوـطلا تالاـح لالخ قوقحلا ضعب ىلع دويق ضرف قاثيملا نم   ٤ةداملا زيجُت 
نـم   ٤ةداـملا زيجتو  . ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلا عم ٤ةداملا بناوج ضعب ىشامتت الو 

نـمألا ةـيامحل ًايرورض ربتعيو نوناقلا هيلع صني   "امدنع قوقح لا ىلع دويق ضرف قاثيملا
مـهف  ". نيرخآلا تايرحو قالخألا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ نيينطولا داصتقالاو يو

اذإ قاـثيملا يف اهيلع صوصنملا تايرحلاو قوقحلا عيمج ىلع دويق ضرف نكمي هنأ اذه نم  
ةيـسايسلاو ةـيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نأ د   يب. هالعأ ةدراولا طورشلاب يفت تناك
مـت اذإ الإ ،دويق ضرفب حمس  . هيف ةدراولا قوقحلا عيمج ىلع دويق ضرف زيجي ال ،ًالثم  ي الو

 )١( ١٢ة داـملا ةماقإلا ناكم رايتخا ةيرحو لقنتلا ةيرح يف قحلا ىلع ،ةنيعم طورش ءافيتسا 
يف قحلاو١٩) ٣( ةداملا ريبعتلا ةيرحو كارتـشالا ةيرحو ؛  ٢٠) ٢( ةداملا يملسلا عمجتلا ، 

 ًادوـيق ضرـفُتو  ) ٢٥ةداـملا  (ةـماعلا نو  ئشلا يف ةكراشملاو ؛٢٢) ٢(ةداملا تايعمج يف 
ةيداـصتقالا قوقحلاـب صاـخلا يلودلا دهعلا يف درت ةراتخم تايرح وأ قوقح ىلع ةهباشم    

بورـض نـم هريغو بيذعتلا ةض   هانم ةيقافتاو لفطلا قوقح ةيقافتاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
ءاـضقلا ةـيقافتا نأـب ةظحالملا ردجتو    . ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ ةلماعملا
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ال يرـصنعلا زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاو ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع  
  .امهيف ةدراولا قوقحلا ىلع دويق ضرف نازيجت

الو ". نيينطوـلا داـصتقالاو نـمألا ةيامحل   "دويق ضرف قاثيملا  نم ٤ةداملا زيجتو 
،    . داصتقالا ةيامحل دويق ضرفب ناسنإلا قوقح تادهاعم نم يأ حمست كـلذ ىـلع ةوالـعو

دـقو  ". نوناقلا هيلع صني ام ىوس"دويق ضرف زوجي ال هنأ ىلإ قاثيملا نم  ٤ةداملا تراشأ 
ا ةعماجلل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل تر صنـلا اذـه ،قاثيملل اهتغايص ةداعإ يف ،ةيبرعل   يغ
نوناـقلا عـم ىـشامتت يتلا ةقباسلا ةرابعلا رييغت مت اذامل ًاحضاو سيلو     )٦("نوناقلل ًاقفو"ىلإ 

ثـيحب اهريسفت نكمي  " نوناقلل ًاقفو"ةرابع نأ نم قلقلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم رواسيو . يلودلا
، اهـضرف نـكمي نـكلو ،نوناقلا بجومب ديدحت و   أ حيضوت ىلإ ةجاحب تسيل دويقلا نأ ينعت

،   .ئراوطلا ةلاح اهيف نلعُت ةرم لك يف لاثملا ليبس ىلع
يـف ةدراولا قوقحلا ىلع ةعوضوملا دويقلا ضرفُت الأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو  

، قوقحلا نم دودحم ددع ىلع الإ يبرعلا قاثيملا اذإ طـقفو   يلودلا نوناقلا عم ىشامتت ثيحب
ةحـصلا وأ ماـعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألا ةيامحل ةيرورض تربُتعاو كلذ ىلع نونا   قلا صن

، ناـسنإلا قوـقحل يلودلا نوناقلا عم ًايشامت ،مهتايرحو نيرخآلا قوقح وأ ةماعلا بادآلا وأ  
  .ةنكمم ةرتف رصقألو

  
  قوقحلا نم صاقتنالا .٤

  :هنأ ىلع قاثيملا نم) ج-ب( ٤ةداملا صنت 
نـم ذختت نأ ةمألا ةايح ددهت يتلا ةماعلا ئراوطلا تاقوأ يف  فارطألا لودلل زوجي "

ةـقدب هيضتقت يذلا يرورضلا ىدملا ىلإ قاثيملا اذهل ًاقبط اهتامازتلا نم اهلحي ام تاءارجإلا  
  .عضولا تابلطتم

تانامـضلاو قوـقحلا للحتلا اذه لمشي نأ وأ دويقلا كلت سمت نأ لاح يأب زوجي ال   
مدـعو ةـمكاحملاو يـسايسلا ءوجللاو نطولا ىلإ ةدوعلاو ةنا    هإلاو بيذعتلا رظحب ةصاخلا

  ".تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو لعفلا تاذ نع ةمكاحملا راركت زاوج
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يـضتقت ال  . صوـصنلا هذه نم بناوج ةدع ءازإ قلقلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم رواسيو 
نونا ـقلا بـجومب ةـبترتملا ىرخألا تامازتلالا عم تاءارجإلا هذه ىشامتت نأب صوصنلا   

وأ نيدـلا وأ ةغللا وأ سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ىلع طقف مئاقلا زييمتلا رظح اهيف امب ،يلودلا  
يلودـلا دـهعلا صنـي ،زـييمتلا مدعب ةقلعتملا ةماعلا ةرقفلا ىلإ ةفاضإو     . يعامتجالا لصألا

ال ئر اوـطلا ةـلاح يف ذختُت يتلا ريبادتلا نأ ىلع ًاديدحت ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا  
) ١( ةداـملا رظنا . (هالعأ ةروكذملا سسألا ىلع ءانب زييمتلا ىلع ةمئاق ةقيرطب ذَّفنُت نأ زوجي

  ).ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ٤
يـهو  . صاـقتنالل ةعضاخلا ريغ قوقحلل ةمئاق صوصنلا لمشت ،كلذ ىلع ةوالعو 

مدـعو ةـمكاحملاو يـسايسلا ءوجللاو نطولا     ىلإ ةدوعلاو ةنيهملا ةلماعملاو بيذعتلا رظح"
،  ". تابوقعلاو مئارجلا ةيعرشو لعفلا تاذ نع ةمكاحملا راركت زاوج ةـمهم بناوج ةدع يفو

صاـقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا ةمئاق عم قاثيملا يف صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا ىشامتت ال  
يهوةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ٤ةداملا يف  يـف قحلا  ( ٦ةداملا :  ، 

براـجتلا وأ ،ةـنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ بيذعتلا رظح   ( ٧ةداملاو ) ةايحلا
ناترقفلا ٨ةداملاو ) ةقفاوم نود نم ةيلمعلا وأ ةيبطلا قـيقرلا ةراـجتو قرلا رظح   ( ٢و ١، 

 ١٥ةداـملاو  ) يدقاعتلا بجاولاب ءافولا نع زجعلا ببسب نجسلا رظح( ١١ةداملاو ) ةيدوبعلاو
ةـيئانجلا ةـعبتلا نـم لـك راـصتقا طرش يأ ،يئانجلا نوناقلا رامضم يف ةيعرشلا أدبم      (

ثودـح تقو يف اهب ًالومعمو ةمئاق تناك نوناقلا يف ةقيقدو ةحضاو صوصن ىلع ةبوقعلاو  
 ١٦ةداـملا  ، و)فـخأ ةبوقع قحال نوناق اهيف ضرفي يتلا تالاحلا يف الإ ،لافغإلا وأ لعفلا 

). نيدـلاو نادـجولاو رـكفلا ةيرح   ( ١٨ةداملاو ) نوناقلا مامأ صخشك ناك يأب فارتعالا(
. ةاـيحلا يـف قحلا نم صاقتنالا زيجي قاثيملا   نأ ديدشلا قلقلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم رواسيو

صخـشلل تـباثلا زجعلا ساسأ ىلع سبحلا قاثيملا نم    ١٤ةداملا رظحت ،كلذ ىلإ ةفاضإو 
ةـلباقلا رـيغ قوـقحلا نيب نم  ،هالعأ انركذ امكو    . رخآ يندم مازتلا يأ وأ نيدب ءافولا نع

درـجمل نجـسلا رـظح ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا بجومب صاقتنالل    
هنأ الإ يدقاعت مازتلاب ءافولا نع زجعلا دـحأك لمـش     ،   ي مـل هـنأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم ظحالت
ىرـت امدـنع ةشهدلا ةيلودلا وفعلا ةمظنم يرتعتو   . قاثيملا يف صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا
  .قاثيملل ةديدجلا ةحرتقملا ةخسنلا نم ًايلك لفغُأ دق فورظلا هذه يف سبحلا رظح نأ
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ةـطاحإ بوـجوو ئراوطلا ةلاح نالعإ بوجو قاثيملا يضتقي ال ،كلذ ىلع ةوالعو   
ناـسنإلا قوـقح ةنجل تركذو   . ئراوطلا ةلاح نالعإب ًاملع ةيبرعلا ةعماجلاو ىرخألا لودلا

ظاـفحل  ا لجا نم هنأ ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ٤ةداملا ىلع ًاقيلعت 
دـنعو   ،اـهيلإ ةسام ةجاح كانه نوكت يتلا تاقوألا يف نوناقلا ةدايسو ةيعرشلا ئدابم ىلع 

نـم صـن يأ نم صاقتنالا    لمشت دق بقاوع نم اهيلع بترتي ام عم ئراوطلا ةلاح نالعإ
نـم اـهريغو ةيروتسدلا صوصنلا راطإ يف فرصتت نأ لودلا ىلع يغبني ،دهعلا صوصن   

  )٧(.ئراوطلا تاطلس ةسراممو نالعإلا اذه لثم مظنت يتلا ةينوناقلا صوصنلا
 ةـيلمعلا  يف ماكحألا هذه ةغايص ةيبرعلا ةعماجلل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل تداعأ دقو

 ةدـيدجلا  ةدوسملا يف ةدراولا ماكحألا هذه صن ىشامتي ريبك دح ىلإو .ةغايصلا ةداعإل ةريخألا
، ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ةعبارلا ةداملا يف ءاج ام عم  روـطت  اذهو ةيسايسلاو
،  ةدوسملا نأ ديب .ةيلودلا وفعلا ةمظنم هب بحرت يباجيإ  ةـياهن  يـف  ترفاوـت  يـتلا  ةدـيدجلا
، عضخت ال يتلا تايرحلاو قوقحلا يه ام ددحت ال ،٢٠٠٣ لوألا نيرشت/ربوتكأ  لـب  صاقتنالل
 ىـشامتت  نأ بوجو ىلع ةيلودلا وفعلا ةمظنم ثحتو .ةقحال ةلحرم ىلإ رمألا اذه ةفاضإ كرتت
 قوقحلاـب  صاـخلا  يلودـلا  دهعلا نم ٤ ةداملا قوطنم عم صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا ةمئاق
 يذـلاو  ةداملا كلت لوح ناسنإلا قوقح ةنجلل ٢٩ مقر ماعلا قيلعتلا سكعي نأو ةيسايسلاو ةيندملا
 رـصانع  كانه نأ ىلع ٢٩ ماعلا قيلعتلا صنيو .صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلل لمشأ ةحئال مدق

 قوـقحلا  لمـشت  يـهو  .٤ ةداملا بجومب ينوناقلا صاقتنالل عضخت نأ ةنجللا يأرب نكمي ال
 ةـماركلا  مارـتحاو  ةيناـسنإ  ةـلماعم  مهتيرح نم نيمورحملا صاخشألا عيمج ةلماعم :ةيلاتلا
 فرـتعملا  ريغ لاقتعالا وأ فطخلا تايلمع وأ نئاهرلا زاجتحا ؛يناسنإلا صخشلا يف ةليصألا
 مرتحُت نأ بجي يتلاو تايلقأ ىلإ نيمتنملا صاخشألا قوقح رصانع ؛صاقتنالل ًاعضاخ سيل هب
 سـسأ  نودـب  ناكـسلل  يرـسقلا  لقنلا وأ ليحرتلا ؛ةيعامجلا ةدابإلا عنمو ؛فورظلا عيمج يف
 وأ ةـيقرعلا  وأ ةـيموقلا  ةـيهاركلل  ةوعدلا يف وأ برحلل ةياعدب مايقلاو ؛يلودلا نوناقلا اهزيجي
 ليبـس  ريفوت يف يرهوجلا بجاولاو ؛فنعلا وأ ءادعلا وأ زييمتلا ىلع ًاضيرحت لكشت دق ةينيدلا
  )٨(."لاعف فاصتنا
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 نالعإـب  ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا غالبإ لودلا نم ديدجلا حرتقملا صنلا يضتقي امك
، ةلاح  ماـعلا  نيمألا غالبإ بوجوب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو .ةذختملا تاءارجإلاو ئراوطلا
 اضيأ ةدحتملا ممألل  عـم  ةـمئاقلا  تاقالعلا ىلع رثؤي نأ نكمي ئراوطلا ةلاح نالعإ نأل ،كلذب
، لودلا   .ةيبرعلا ةعماجلا يف ءاضعألا لودلا ىلع رصتقت ال يتلاو ىرخألا

، نم صاقتنالا زيجت ال لفطلا قوقح ةيقافتا نأب ةظحالملا ردجت امك  لالخ ىتح قوقحلا
، تالاح  ريوـطت  يف ًامهم ًاماهسإ لكشيس اذل .قوقحلا ضعب ىلع دويق ضرف زيجت لب ئراوطلا
 .صاقتنا يأل عضخت نأ زوجي ال لفطلا قوقح نأب ًاديدحت قاثيملا ركذ اذإ ناسنإلا قوقح نوناق

،  قوقحلا عاضخإ ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا زيجي لثملابو
،  يلودـلا  دهعلا نم ٤ ةداملا يف دراولا كلذل هباشملا صاقتنالا زيجي ًاصن نمضتي ال هنكل دويقلل

مهف اذل .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا ةيداـصتقالا  قوـقحلا  عاـضخإ  زوـجي  ال هـنأب  ي 
  .ئراوطلا تالاح دويقل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو

 ةذـختملا  تاءارـجإلا  ىـشامتت  نأ قاـثيملا  يضتقي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو
، نوناقلا بجومب ةبترتملا ىرخألا تابجاولا عم ئراوطلا تالاح بجومب  كـلذ  يـف  امب يلودلا

 لـصألا  وأ نيدـلا  وأ ةـغللا  وأ سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع طقف مئاقلا زييمتلا رظح
  .يعامتجالا

 قاـثيملا  يف صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا ىشامتت نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوت امك
 قوقحلاـب  صاخلا يلودلا دهعلا نم ٤ ةداملا يف ةدراولا صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا ةمئاق عم
 ةـنجل  اهتددـح  يتلا صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلل ةيفاضإلا ةعسوملا ةمئاقلاو ةيسايسلاو ةيندملا

  .٢٩ ماعلا اهقيلعت يف ناسنإلا قوقح
 ةعماجلاو ىرخألا لودلا غالبإ ئراوطلا ةلاح نالعإ دنع قاثيملا يضتقي نأ بجي كلذك

  .نالعإلا اذهب ايمسر ةدحتملا ممألاو ةيبرعلا
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  بـيذعتلا .٥
 نـم  اهميلقإ ىلع ناسنإ لك يمحت" فارطألا لودلا نأ ىلع قاثيملا نم ١٣ ةداملا صنت

 ةـلاعفلا  ريبادتلا ذختتو .ةنيهم وأ ةيناسنإ ال وأ ةيساق ةلماعم لماعي نأ وأ ًايسفن وأ ايندب بذعي نأ
، عنمل بقاع ةميرج اهيف ماهسإلا وأ تافرصتلا هذه ةسرامم ربتعتو كلذ بـحرت  امنيبو ."اهنع ي 
،  يف ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةلماعملاو بيذعتلا رظحب ةيلودلا وفعلا ةمظنم  الإ قاـثيملا
 .يلودلا نوناقلا يف هيلع صوصنملا رظحلا عم ىشامتي ال رظحلا اذه نأ نم اهرواسي قلقلا نأ

،  رـظنا ( ةنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا نع ًالضف ةلماعملا يلودلا نوناقلا رظحي ًالوأ
 ةـيندملا  قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ٧ ةداملاو بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ىلوألا ةداملا

، ).يسايسلاو  ةـيقافتا  نـم  ١ ةداملا عم ىشامتي بيذعتلل ًاحضاو ًافيرعت قاثيملا نمضتي ال ًايناث
  : هنأ ىلع صنت يتلا بيذعتلا ةضهانم

، هذه ضارغأل" ، باذع وأ ملأ هنع جتني لمع يأ "بيذعتلاب" دصقي ةيقافتالا  ًايدـسج  ديدش
، مأ ، اذه نم لوصحلا دصقب ام صخشب ًادمع قحلي ًايلقع ،  صخش نم وأ صخشلا  ىـلع  ثـلاث
، ىلع وأ تامولعم ، هنأ يف هبتشي وأ هبكترا لمع ىلع هتبقاعم وأ فارتعا  صخش وأ وه هبكترا
، صخش يأ وأ وه هماغرإ وأ هفيوخت وأ ثلاث  باذـعلا  وأ مـلألا  اذـه  لثم قحلي امدنع وأ ثلاث

، ناك ًايأ زييمتلا ىلع موقي بابسألا نم ببس يأل  وأ هـيلع  قـفاوي  وأ هـيلع  ضرحي وأ هعون
 مـلألا  كلذ نمضتي الو .ةيمسرلا هتفصب فرصتي رخآ صخش يأ وأ يمسر فظوم هنع تكسي
 ةـجيتن  نوـكي  يذـلا  وأ تاـبوقعلا  هذهل مزالملا وأ ةينوناق تابوقع نع طقف ئشانلا باذعلا وأ

  ."اهل ةيضرع
، ببستلا متي نيذللا ةاناعملاو ملألا رصنع فيرعتلا نمضتي نأ مهملا نمو  ةـمئاقلاو  امهب

، ببستلل ةعونمملا ضارغألل ةيحيضوتلا  كلذـك  .فيرعتلا يف ثلاث فرط جاردإ رصنعو ملألاب
 نـم  ناسنإلا قوقح نوناق يف ًامهم ًاماهسإ مهستس ةيبرعلا ةعماجلا نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم دقتعت

 نوـفظوملا  اـهبكتري  يـتلا  لاـعفألا  ىـلع  قبطني بيذعتلا رظح نأب حضاولا ديدحتلا لالخ
 اـهقيلعت  يـف  ناسنإلا قوقح ةنجل تراشأ دقو .ةلودلل ةعباتلا ريغ تاهجلاو دارفألاو نويمسرلا
 رـظح ( ةيـسايسلاو  ةـيندملا  قوقحلاـب  صاخلا يلودلا دهعلا نم ٧ ةداملا ىلع ٢٠ مقر ماعلا
  : نأ ىلإ )بيذعتلا
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 ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم ٧ ةداملا يف ةدراولا ماكحألا فده"
 ريفوـت  فرـطلا  ةلودلا بجاو نمو .ةيلقعلاو ةيدسجلا هتمالسو درفلا ةمارك نم لك ةيامح وه
 لاعفألا دض ةيرورضلا تاءارجإلا نم اهاوسو ةيعيرشتلا تاءارجإلا لالخ نم عيمجلل ةيامحلا
 قاـطن  جراـخ  وأ ةيمـسرلا  مهتفصب نوفرصتي صاخشأ اهبكترا ءاوس ،٧ ةداملا اهرظحت يتلا

  ]فاضم ديكأتلا[ ".ةصاخلا مهتفصب وأ ةيمسرلا مهتفص
 بيذـعتلا  ةجيتن اهب ءالدإلا مت هنأ تبثي لاوقأب دادتعالا ةيناكمإ رظحي ال قاثيملا نأ امك

، ةيأ يف ةلدأك  ةداـملا ( اـهب  ءالدإلا ىلع ليلدك بيذعتلا ةسراممب مهتم صخش دض الإ تاءارجإ
  ).بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ١٥

، ىلع ةوالعو  ضيوـعت  ةـيناكمإ  ىلع صني قاثيملا نأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم ظحالت كلذ
 ةـيناكمإ  نمضي صن دجوي ال هنأ ديب .ينوناقلا ريغ لاقتعالا وأ فيقوتلا ةيحض عقي صخش يأ

 در( ضيوـعتلل  ةسمخلا لاكشألا عيمج ىلع ناسنإلا قوقحل ىرخألا تاكاهتنالا اياحض لوصح
 اهقحتـسي  يـتلا  )رارـكتلا  مدـع  تانامـضو  ءاـضرلاو  يلاملا ضيوعتلاو ليهأتلاو قوقحلا
  )٩(.اياحضلا

،  ةداـعإلا  وأ ميلـستلا  رظح نامض ىلع ءاربخلا ةنجل ةيلودلا وفعلا ةمظنم ثحت ًاريخأو
 ضرـعتلا  اـهيف  اـمب  ،ناسنإلا قوقحل ةريطخ تاكاهتنا ينعملا صخشلا اهيف هجاويس لود ىلإ
 ناـسنإلا  قوقح نوناق بجومب ةمزلم لودلاو .مادعإلا ةبوقع وأ ةرئاجلا تامكاحملا وأ بيذعتلل
، ةداعإلا مدع أدبمب ديقتلاب ربتع يذلا ةيرسقلا ١٠(.يفرعلا يلودلا نوناقلا ئدابم نم أدبم ًامومع ي(  

 كلذـكو  ةـلماعملاو  بيذـعتلا  يبرعلا قاثيملا رظحي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو
  .ةنيهملاو ةيناسنإاللاو ةيساقلا ةبوقعلا

 ةداـملا  عـم  قاـثيملا  يف بيذعتلا فيرعت ىشامتي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوت امك
، ىلإ ةفاضإو .بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ىلوألا  رـظح  نأـب  حوـضوب  ددـحي  نأ بجي كلذ
 ةـعباتلا  ريغ تاهجلاو دارفألاو نويمسرلا نوفظوملا اهبكتري يتلا لاعفألا ىلع قبطني بيذعتلا
  .ةلودلل
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 ةـجيتن  اـهب  ءالدإلا مت هنأ تبثي يتلا لاوقألاب دادتعالا ةيناكمإ قاثيملا رظحي نأ بجيو
، ، ةيأ يف ةلدأك بيذعتلا  ىـلع  ليلدـك  كـلذو  بيذعتلا ةسراممب مهتم صخش دض الإ تاءارجإ

  .اهب ءالدإلا
 ضيوعتلل ةسمخلا لاكشألا عيمج ىلع لوصحلا ةيناكمإ بيذعتلا اياحضل حاتت نأ بجيو

  ).راركتلا مدعب تانامضلاو ءاضرلاو يلاملا ضيوعتلاو ليهأتلاو )رابتعالا( قوقحلا در(
 لود ىـلإ  ةداـعإلا  وأ ميلـستلا  قاـثيملا  رظحي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوت كلذك

، قوقحل ةريطخ تاكاهتنا ينعملا صخشلا اهيف هجاويس   .بيذعتلل هضرعت اهيف امب ناسنإلا
  
  ةأرملا قوقح .٦
 .ءاسنلاو لاجرلا نيب زييمتلا رظحت قاثيملا نم ٢ ةداملا نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم بحرت

 يـف " نوواـستم  ءاسنلاو لاجرلا نأ ىلع صنت يتلا ةديدجلا ةحرتقملا ةدوسملا يف اذه عدل دقو
 ةيمالـسإلا  ةعيرشلا هترقأ يذلا يباجيإلا زييمتلا لظ يف تابجاولاو قوقحلاو ةيناسنإلا ةماركلا

 هذـهب  عتمتلا يف امهنيب صرفلا ؤفاكت فارطألا لودلا نمضت نأو ،"ىرخألا ةيوامسلا عئارشلاو
  .قوقحلا

، اذه فالخب هنأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم ظحالتو  ىرـخأ  ةددـحم  صوـصن  درت ال صنلا
 ىـلع  ةـبترتملا  تابجاولا ةحارص قاثيملا سكعي نأ مهملا نمو .قاثيملا يف ةأرملا قوقح لوح
، قوقح ةهجل لودلا  ةـيعامتجالاو  ةيداـصتقالاو  ةيـسايسلاو  ةـيندملا  قوـقحلا  اهيف امب ةأرملا

 ةأرـملا  دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلإ طقف تابجاولا هذه دنتست الو .ةيفاقثلاو
، لودلا نم ديدعلا اهيلع قداص يتلاو  قوـقحل  ىرـخألا  ةيلودلا تادهاعملا ىلإ ًاضيأ لب ةيبرعلا
 قوـقحل  ةـمهملا  بـناوجلا  نـم  ديدعلا لمشت يتلاو ةيبرعلا لودلا اهيلع تقداص يتلا ناسنإلا
  .ةأرملا

 ةـقلعتملا  تاـمازتلالا  ىـلع  ددـصلا  اذه يف ءوضلا طيلست ةيلودلا وفعلا ةمظنم دوتو
، دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةنجل تددش دقو .ةأرملا دض سرامملا فنعلاب  فرـشت  يـتلا  ةأرملا

، دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةيقافتا ذيفنت ىلع  ريراـقتلا  يـف  رظنلا دنع ةديدع تابسانم يف ةأرملا
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، لودلا اهمدقت يتلا  فـنعلا  لاـعفأ  عنمل نيناوق ذافنإو نس لودلا ىلع يغبني هنأ ىلع فارطألا
، هذهبو .اهيلع ةبقاعملاو ةأرملا دض  ببـس ب ةأرملا دض سرامملا فنعلا" نأ ةنجللا تركذ حورلا
 قوقحلاـب  عـتمتلا  ىـلع  ةأرملا ةردق ريطخ لكشب قيعت يتلا زييمتلا لاكشأ نم لكش وه اهسنج
 ةـيقافتالا  يـف  زييمتلا فيرعت نأ ةنجللا فيضتو )١١(."لاجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع تايرحلاو
، دض سرامملا فنعلا" لمشي  يذـلا  وأ ةأرـما  اهنوك ببسب ةأرملا دض هجوملا فنعلا يأ ةأرملا
 وأ يدـسجلا  مـلألا  وأ ىذألا قـحلت  يتلا لاعفألا لمشيو .اهيف غلابم ةروصب ةأرملا ىلع رثؤي
، وأ يلقعلا ، هذه باكتراب ديدهتلاو يسنجلا  نـم  ناـمرحلا  لاكـشأ  نم هريغو هاركإلاو لاعفألا
 ةـيقافتالا  يـف  ةددـحم  ًاصوصن اهسنج ببسب ةأرملا دض سرامملا فنعلا كهتني دقو .ةيرحلا
 اذـه  ساـكعنا  لكـشيسو  )١٢(."ًاديدحت فنعلا ركذت صوصنلا كلت تناك اذإ امع رظنلا فرصب
 ةأرـملا  قوـقح  ةيامح يف ًادج ًامهم ًاماهسإ قاثيملا يف ةدراولا صوصنلا يف حوضوب بجاولا

  .ًامومع ناسنإلا قوقحو
 نـم  تالـفإلا  ةرهاظل ًادح تاسايسلاو تاعيرشتلا عضت نأب قاثيملا طرتشي نأ يغبنيو

 ةـعباتلا  رـيغو  ةعباتلا تاهجلاو دارفألا بناج نم ةأرملا دض ةبكترملا تاكاهتنالا ىلع باقعلا
، ، عنمل ةلودلا بناج نم ةمزاللا ةظقيلا يخوت كلذ يف امب ةلودلل  هذه نم ةأرملا ةيامحو اهعوقو

 اـملك  ةأرـملا  دض سرامملا فنعلا يف ققحت نأ لودلا ىلع بجيو .لوألا ماقملا يف تاكاهتنالا
 ةدافتسالا نم فنعلل نضرعتي يتاوللا ءاسنلا نيكمت بجيو .مهبقاعتو هيبكترم يضاقت نأو ثدح
، تايلآ نم ، ريبادت نم نهتدافتسا نامض نع ًالضف ةلادعلا  تامدـخو  ئـجالملا  اهيف امب ةيامحلا
  : هرطخل نضرعتي وأ فنعلل اياحض نعقي يتاوللا ءاسنلل معدلاو ليهأتلاو حصنلا

، قوقح عيمج ةحارص قاثيملا سكعي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو  اـهيف  امب ةأرملا
، ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا  ةحـضاو  ةرقف هنيمضت نع ًالضف ةيفاقثلاو
، اهنوك ببسب ةأرملا دض زييمتلا رظحت  عـم  قاثيملا يف زييمتلا فيرعت ىشامتي نأ بجيو ةأرما
 ىلع ءاضقلا ةنجل ريسفت كلذ يف امب ؛ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةيقافتا يف زييمتلا فيرعت
 ببـسب  ةأرـملا  دض سرامملا فنعلا رظح زييمتلا رظح لمشي نأب يضاقلا ةأرملا دض زييمتلا

  .اهسنج
 فارـطألا  لودـلا  ىلع ًامازتلا قاثيملا ضرفي نأب ًاضيأ ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو

 بوـجو  لمـشي  اذهو .اهيلع ةبقاعملاو ةأرملا دض فنعلا لاعفأ باكترا عنمل نيناوق ذافنإو نسب
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 نـم  ةأرملا دض ةبكترملا تاكاهتنالا ىلع باقعلا نم تالفإلل ًادح تاسايسلاو نيناوقلا عضت نأ
، ةعباتلا ريغو ةعباتلا تاهجلاو دارفألا بناج  عنمل ةمزاللا ةظقيلاب ةلودلا يلحت لالخ نم ةلودلل
  .ساسألاب تاكاهتنالا هذه لثم نم ءاسنلا ةيامحو اهعوقو

، تايلآ نم ندفتسي نأ بجي فنعلل نضرعتي يتاوللا ءاسنلاو  ريبادـت  نـع  ًالضف ةلادعلا
  .ةيامحلا

،  فنعلاـب  ةقلعتملا ةلودلا تابجاو ةعيبط رصانع نم ًاديزم قاثيملا نيمضت بجي ًاريخأو
، دض  ىـلع  ءاضقلا ةنجل اهتردصأ يتلا ١٩ مقر ةماعلا ةيصوتلا يف باهسإب تدرو امك ةأرملا

  .ةأرملا دض زييمتلا
  
  ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا .٧
 ةيلالقتـسا  أدـبم  قاثيملل ةديدجلا ةحرتقملا ةدوسملا نيمضتب ةيلودلا وفعلا ةمظنم بحرت

 حرـتقت  ةيلودلا وفعلا ةمظنم نأ ديب .مكاحملاو نوناقلا مامأ ةاواسملاب قلعتملا صنلا يف ءاضقلا
، ةيلالقتساب ةقلعتملا ئدابملا ضعب لمشيل رثكأ هريوطت  ئداـبملا  يف ةدراولا كلت اهيف امب ءاضقلا
  .ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشب ةيساسألا

 زيحت نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا يف ةيئاضقلا ةطلسلا لصفت نأ بوجو لمشت يهو
، ًاقفوو عئاقولا ساسأ ىلع  وأ تاءارـغإ  ةيأ وأ ةيملس ريغ تاريثأت وأ تادييقت ةيأ نودو نوناقلل

، وأ تاديدهت وأ طوغض ، ريغ وأ تناك ةرشابم تالخدت  ببـس  يأل وأ ةـهج  ةـيأ  نمو ةرشابم
،  رربم ال وأ ةقئال ريغ تالخدت ةيأ ثدحت نأ زوجي الو ).يناثلا أدبملا(  تاءارـجإلا  يـف  اـهل
 أدـبملا  اذه لخي الو .رظنلا ةداعإل مكاحملا اهردصت يتلا ةيئاضقلا ماكحألا عضخت الو ةيئاضقلا
، تاطلسلا مايقب وأ ةيئاضقلا رظنلا ةداعإب ، ًاقفو ةصتخملا  يتلا ماكحألا ليدعت وأ فيفختب نوناقلل
 وأ ةـيداعلا  مكاحملا مامأ مكاحي نأ يف قحلا درف لكلو )عبارلا أدبملا( ةيئاضقلا ةطلسلا اهردصت
،  تائيه ءاشنإ زوجي الو .ةررقملا ةينوناقلا تاءارجإلا قبطت يتلا ةيئاضقلا تائيهلا  ال ةيئاـضق
،  ريبادـتلاب  ةصاخلاو لوصألا بسح ةررقملا ةينوناقلا تاءارجإلا قبطت  عزــتنتل  ةيئاـضقلا
 نمـضيو  )).سماخلا أدبملا( ةيئاضقلا تائيهلا وأ ةيداعلا مكاحملا اهب عتمتت يتلا ةيئاضقلا ةيالولا
،  مهفئاـظو  مهيلوـتل  ةررقملا ةدملا ةيضمت بسانم لكشب ةاضقلل نوناقلا ،  مهلالقتـساو  مهنـمأو
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، رجأ ىلع مهلوصحو  )١١ أدـبملا ( .مهدـعاقت  نسو يدعاقتلا مهشاعمو مهتمدخ طورشو مئالم
، عتمتيو ، مأ نينيعم اوناكأ ءاوس ةاضقلا  مهغوـلب  نيـح  ىلإ مهبصنم يف مهئاقب نامضب نيبختنم
،  مهيلوـتل  ةررـقملا  ةرتفلا ءاهتنا وأ ةيمازلإلا دعاقتلا نس  ًالوـمعم  نوـكي  اـمثيح  بـصنملا
  ).١٢ أدبملا.(كلذب

  
  ريبعتلا ةيرحو نيدلاو نادجولا ةيرح .٨
 ءارآلا نـع  رـيبعتلاو  ةينيدلا رئاعشلا ةسرامم يف قحلا قاثيملا نم ٢٧ ةداملا نمضتت

 ةـيرح  يـف  قوقحلاب ءافولا نع ًاريثك رصقي اذهو ".ميلعتلا وأ ةسرامملا وأ ةدابعلا" قيرط نع
 ةـيندملا  قوقحلاـب  صاـخلا  يلودـلا  دـهعلا  نم ١٨ ةداملاف .ريبعتلا ةيرحو نيدلاو نادجولا

   : هنأ ىلع صنت ةيسايسلاو
 نأ يـف  هـتيرح  كـلذ  لمشيو .نيدلاو نادجولاو ريكفتلا ةيرح يف قح ناسنإ لكل .١
، نيدب نيدي ، دقتعم وأ نيد يأ قانتعا يف هتيرحو ام  وأ هـنيد  راهظإ يف هتيرحو هراتخي
، ةسرامملاو رئاعشلا ةماقإو دبعتلاب هدقتعم ، عم وأ هدرفمب ميلعتلاو  وأ ألملا مامأو ةعامج
  .ةدح ىلع
 وأ نـيد  يأ قاـنتعا  يـف  هتيرحب لخي نأ هنأش نم هاركإل دحأ ضيرعت زوجي ال .٢
  .هراتخي دقتعم
، وأ هنيد راهظإ يف ناسنإلا ةيرح عاضخإ زوجي ال .٣  اهضرفي يتلا دويقلل الإ هدقتعم
 ةـماعلا  ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل ةيرورض نوكت يتلاو نوناقلا
  .ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح وأ ةماعلا بادآلا وأ

،  ةـيرح  مارتحاب دهعلا اذه يف فارطألا لودلا دهعتت .٤  دـنع  ءايـصوألا  وأ ءاـبآلا
،   .ةصاخلا مهتاعانقل ًاقفو ًايقلخو ًاينيد مهدالوأ ةبيرت نيمأت يف مهدوجو

 ريبعتلا ةيرح يف قحلاو ةقياضم نود نم ءارآ قانتعا يف قحلا ريبعتلا ةيرح نمضتتو
، يذلا  نيرـخآ  ىلإ اهلقنو اهيقلتو راكفألاو تامولعملا بورض فلتخم سامتلا يف هتيرح" لمشي
 ىرـخأ  ةليسو ةيأب وأ ينف بلاق يف وأ عوبطم وأ بوتكم لكش ىلع ءاوس .دودحلل رابتعا امنود
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 دوـيقلا  نأ ًاـضيأ  ةـيلو دلا وفعلا ةمظنم ظحالتو )روكذملا دهعلا نم )٢(١٩ ةداملا( .اهراتخي
 مارـتحال  ةيرورض نوكت نأو نوناقلا صنب ةددحم نوكت نأ بجي قوقحلا هذه ىلع ةضورفملا

 بادآلا وأ ةـماعلا  ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ يموقلا نمألا ةيامحل وأ مهتعمس وأ نيرخآلا قوقح
 ةـضورفملا  كـل ت فالخب دويق ةيأ ضرف زوجي الو ).روكذملا دهعلا نم )٣(١٩ ةداملا( ةماعلا

 ةـمظنم  ظحالتو ).قوقحلا ىلع ةضورفملا دويقلا لوح ةقباسلا ةرقفلا رظنا( ريبعتلا ةيرح ىلع
 اـمب  الإ" دوـيق  ةيأ ضرف زيجت ال قاثيملا ةدوسم نم ةديدجلا ةحرتقملا ةخسنلا نأب ةيلودلا وفعلا
  .ىرخأ ريياعم ةيأ فاضت الو ".نوناقلا وأ عيرشتلا هيلع صني

 نادـجولاو  نيدلا ةيرح لوح ًاماكحأ قاثيملا نمضتي نأب ةيلودلا  وفعلا ةمظنم يصوتو
 ةـيندملا  قوقحلاـب  صاـخلا  يلودـلا  دـهعلا  نـم  ١٩و ١٨ نيتداملا عم ىشامتي امب ريبعتلاو
 نأ يـغبني  قوـقحلا  هذـه  ىلع ةضورفملا دويقلا نأ ديفت ةرابع نمضتت نأ بجيو .ةيسايسلاو
  .دويقلا ضرفل ىرخأ بابسأ ةيأب حامسلا زوجي الو .نيتداملا نيتاه عم ىشامتت

  
  ةلداعلا تامكاحملا .٩
 تاـمكاحملاب  قـلعتت  ماـكحأ  ةعـضب  الإ يبرعلا قاثيملا نم ةيلاحلا ةخسنلا نمضتت ال

،  ةدـيحولا  بـناوجلاو  .ةلداعلا ةمكاحملا يف قحلا نم ةديدع ةمهم بناوج لافغإ مت دقو ةلداعلا
 ٦ ةداـملا ( صنـلا  كلذ رودصل ةقباسلا لاعفألا ىلع ةبوقع ال هنأ يه ةدراولا ةلداعلا ةمكاحملل
 )قاثيملا نم ٨ ةداملا( ءاطبإ نود ءاضقلا ىلإ مدقي نأ يف قحلاو ةيرحلا يف قحلاو )قاثيملا نم
 تـبث  ناـسنإ  سبـح  زوـجي  الو )قاثيملا نم ٩ ةداملا( يضاقتلا قحو ءاضقلا مامأ ةاواسملاو
 ةداـملا ( زاـجتحالا  لالخ ةيناسنإلا ةلماعملاو ،)قاثيملا نم ١٤ ةداملا( نيدب ءافولا نع هراسعإ

  ).قاثيملا نم ١٦ ةداملا( نيترم دحاو مرج نع صخش ةمكاحم زوجت الو ،)قاثيملا نم ١٥
 ةـقيثولا  هذـه  ةباتك دنع ةرفاوتم تناك يتلا قاثيملل ةديدجلا ةحرتقملا ةدوسملا نمضتتو

، ةمكاحم يف قحلل ةيفاضإلا بناوجلا ضعب   .ةيلودلا ريياعملا دعب فوتست مل اهنكل ةلداع
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  ةمكاحملل قباسلا لاقتعالا ةرتف لالخ قوقحلا
 هلاقتعا وأ دحأ فيقوت زوجي الو هصخش ىلع نامألا يفو ةيرحلا يف قحلا - 

  ).ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )١(٩ ةداملا( ًافسعت
 ةدعاقلا وه ةمكاحملا نورظتني نيذلا صاخشألا زاجتحا نوكي نأ زوجي الو - 

  .روكذملا دهعلا نم )٣(٩ ةداملا( ةماعلا
 ةـمهت  ةـيأبو  ...فيقوتلا اذه بابسأب هفيقوت متي صخش يأ غالبإ يف قحلا - 

  ).روكذملا دهعلا نم )٢(٩ ةداملا( هيلإ هجوت
غلب نأ يف قحلا -  ةـقلعتملا  ئداـبملا  ةـعومجم  نم ١٤ أدبملا( اهمهفي ةغلب ي 

  ).نجسلا وأ زاجتحالا لاكشأ نم لكش يأل نوضرعتي نيذلا صاخشألا عيمج ةيامحب
  ).ئدابملا ةعومجم نم )١(١٧ أدبملا( ينوناق راشتسم نييعت يف قحلا - 
 كـلذ  يـف  امب يجراخلا ملاعلاب لاصتالا يف قحلا زجتحملا صخشلل نوكي - 

 لزـعمب  لاقتعالا رظحو )ئدابملا ةعومجم نم ١٩ أدبملا( تارايزلا يقلتو ةلسارملا
، ملاعلا نع  ةـعومجم  نم ١٩ أدبملا( هترسأ دارفأ هروزي نأ يف قحلاو )١٣(يجراخلا
  ).ئدابملا ةعومجم نم ٢٤ أدبملا( هل بيبطلا ةرايز يف قحلاو )ئدابملا

 يـلثممب  لاـصتالل  ةلوقعم تاليهست ىلع بناجألا اياعرلا لوصح نامض - 
  .مهنم تارايز يقلتو مهدلب ةموكح

 ًاـنوناق  نيلوـخملا  نيفظوملا دحأو ةاضقلا دحأ ىلإ ًاعيرس هميدقت يف قحلا - 
 ةـيندملا  قوقحلاـب  صاـخلا  يلودلا دهعلا نم )٣(٩ ةداملا( ةيئاضق فئاظو ةرشابم
  ).ةيسايسلاو

 نـم  )٣( ٩ ةداملا( هنع جرفي نأ وأ ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي نأ يف قحلا - 
  )روكذملا دهعلا

  ).روكذملا دهعلا نم )٤(٩ ةداملا( هلاقتعا ةينوناق يف نعطلا يف قحلا - 
  .ينوناقلا ريغ لاقتعالا وأ فيقوتلا نع ضيوعتلا يف قحلا - 
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  ةمكاحملا لالخ قوقحلا
 هـعافد  دادـعإل  يـفكي  ام تاليهستلا نمو تقولا نم ىطعي نأ يف قحلا - 

،  ةـمهتلا  ةـعيبطب  هـمالعإ  يـف  قحلاو تامولعملا ىلع هلوصح كلذ يف امب هسفنب
  ).روكذملا دهعلا نم )ب(و )أ)(٣(١٤ ةداملا( هيلإ ةهجوملا

 نـم  ١٠ ةداـملا ( ًايمسر هب فرتعم زاجتحا ناكم يف زاجتحالا يف قحلا - 
  ).يرسقلا ءافتخالا نم صاخشألا عيمج ةيامحب قلعتملا نالعإلا

 نأ يف ءاسنلا قح -   فارـشإ  تـحتو  لاـجرلا  نع ةلصفنم ةروصب نجسي
  ).ءانجسلا ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا نم ٥٣و )أ( ٨ ناتدعاقلا( تافظوم

،  صاخـشألا  نع نومهتملا صاخشألا لصفي -   فورـظ  يـف  الإ نينادـملا
  ).ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا نم )٢(١٠ ةداملا( ةيئانثتسا

 يـف  ٍواـستم  قحب زييمت يأ نود نوعتمتيو نوناقلا مامأ ءاوس ًاعيمج سانلا - 
  )روكذملا دهعلا نم ٢٦ ةداملا( هتيامحب عتمتلا

  ).روكذملا دهعلا نم )١(١٤ ةداملا( ءاضقلا مامأ ةيساوس ًاعيمج سانلا - 
 ةأـشنم  ةـيدايح  ةلقتسم ةصتخم ةمكحم لبق نم رظن لحم هتيضق نوكت نأ - 

  )روكذملا دهعلا نم )١(١٤ ةداملا( نوناقلا مكحب
 زوجيو .ةينلع ةروصب ماكحألا ردصت نأب تانامضو ةينلع ةسلج يف قحلا - 

 نمألا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا بادآلا يعاودل روضحلا نم روهمجلاو ةفاحصلا عنم
  ).روكذملا دهعلا نم )١(١٤ ةداملا( يطارقميد عمتجم يف يموقلا

 ةداـملا ( بنذـب  فارـتعالا  وأ هـسفن  دض ةداهشلا ىلع هركي الأ يف قحلا - 
  ).روكذملا دهعلا نم )ز)(٣(١٤

 نـم  هرـيغ  وأ بيذـعتلا  ةأـطو  تحت ةعزـتنملا ةلدألا داعبتسا يف قحلا - 
  ).بيذعتلا لوح هالعأ ةرقفلا رظنا( هاركإلا بورض
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مكاح نأ يف قحلا -  دـهعلا  نـم  )ج)(٣(١٤ ةداملا( هل رربم ال ريخأت نود ي 
  ).روكذملا

 ماحم ةطساوب وأ هصخشب هسفن نع عفادي نأو ًايروضح مكاحي نأ يف قحلا - 
 ةيـساسألا  ئداـبملا  نـم  ٥ أدبملاو روكذملا دهعلا نم )د)(٣(١٤ ةداملا( هرايتخا نم
  ).نيماحملا رود نأشب

، ةدعاسملا يف هقحب رطخي نأ يف قحلا -   لئاـسولا  كلمي ال ناك اذإ ةينوناقلا
  ).روكذملا دهعلا نم )د)(٣(١٤ ةداملا( رجألا اذه عفدل ةيفاكلا

 دهعلا نم )د)(٣(١٤ ةداملا( فانئتسالاو ةمكاحملا لالخ روضحلا يف قحلا - 
  ).روكذملا

، دوهش شقاني نأ يف قحلا -  ، غ لـبق  نم وأ هسفنب ماهتالا  لـصحي  نأو هرـي
  ).روكذملا دهعلا نم )ـه)(٣)(١٤( ةداملا( يفنلا دوهش ءاعدتسا ىلع ةقفاوملا ىلع

 اـهيف  اـمب  تاءارجإلا عيمج لالخ تامجرتو نامجرتب دوزي نأ يف قحلا - 
 دـهعلا  نـم  )و)(٣(١٤ ةداـملا ( ةمكاحملا ةرتف لالخو ةمكاحملل ةقباسلا تاءارجإلا
  ).ئدابملا ةعومجم نم ١٤ أدبملاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا

 باـقعلا  يفو هتنادإ رارق يف رظنلا ديعت اميك ىلعأ ةمكحم ىلإ ءوجللا قح - 
مك يذلا روكذملا دهعلا نم )٥(١٤ ةداملا( .هيلع هب ح.  

 نأ يف ءاسنلا قح -   فارـشإ  تـحتو  لاـجرلا  نع ةلصفنم ةروصب نجسي
  ).ءانجسلا ةلماعمل ايندلا ةيجذومنلا دعاوقلا نم ٥٣و )أ(٨ ناتدعاقلا( تافظوم

  
  نوناقلا نوفلاخي نيذلا لافطألا قوقح
، ةدراولا قوقحلا ىلإ ةفاضإ   : ةيلاتلا قوقحلا نامض هالعأ

، لحارم عيمج ءانثأ ًامامت ةصاخلا هتايح مارتحا نيمأت -   يـنعي  اذهو ىوعدلا
 ةداـملا ( ةـينلع  نوـكت  نأ زوـجي  ال نيغلاـبلا  سـكع  ىلع لافطألا تامكاحم نأ
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 تاـمولعم  ةـيأ  رشن زاوج مدع لمشي اذهو )لفطلا قوقح ةيقافتا نم )٧)(ب)(٢(٤٠
 مـمألا  دعاوق نم )٢(٨ أدبملا( ثدحلا مرجملا ةيوه ىلع فرعتلا ىلإ يدؤت نأ نكمي
  ).نيكب دعاوق – ثادحألا ءاضق نوئش ةرادإل ايندلا ةيجذومنلا ةدحتملا

 ةداـعإ  ىلع لمعلا ةرورضل ةيتاومو مهنسل ةبسانم تاءارجإلا لعج ىعاري - 
  ).ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا  دهعلا نم )٤(١٤ ةداملا( مهليهأت

 زوـجي  الو نوناقلل ًاقفو هنجس وأ هزاجتحا وأ لفطلا لاقتعا يرجي نأ بجي - 
 ةـيقافتا  نـم  )ب(٣٧ ةداـملا ( ةبسانم ةينمز ةرتف رصقألو ريخأ أجلمك الإ هتسرامم
  ).لفطلا قوقح

 تاـبوقع  لازـنإ  دـنع  لوألا راـبتعالا  لـفطلل  ىلضفلا ةحلصملا لكشت - 
 ةـيقافتا  نـم  )؟( )٤(٤٠ ةداـملا ( يئانجلا نوناقلا اوكهتنا مهنأ تبثي نيذلا ثادحألاب

  ).لفطلا قوقح
لصف -  لافطألا ي ، ، نونوجسملا  ةـلماعم  اولماعي نأ بجيو نيغلابلا نع ًامومع

 قوقحلاـب  صاخلا يلودلا دهعلا نم )٣(١٠ ةداملا( ينوناقلا مهزكرمو مهنس عم قفتت
  ).لفطلا قوقح ةيقافتا نم )ج(٣٧ ةداملاو ةيسايسلاو ةيندملا

 يـترتف  لالخ هالعأ ةروكذملا قوقحلا قاثيملا نمضتي نأب ةيلودلا وفعلا ةمظنم يصوتو
  .ةمكاحملاو ةمكاحملل قباسلا لاقتعالا

  
  تاــصالخلا .١٠

 ةداـعإب  ةـقلعتملا  اهتايـصوت  ىـلع  مكعالطإل ةصرفلا هذه ةيلودلا وفعلا ةمظنم منتغت
 يلودـلا  نوناقلا عم امامت ىشامتي ديدج قاثيم دامتعا نأ ةمظنملا دقتعتو .يبرعلا قاثيملا ةغايص

 ةـنجل  ذـخأت  نأب ةمظنملا لمأتو .ةقطنملا يف لضفأ لبقتسم ءانب يف ةياغلل ًامهم ًاماهسإ لكشي
 اهحرتقتـس  يـتلا  ةدوـسملا  يف اهجردُت نأو اهتالوادم يف رابتعالا نيعب تايصولا هذه ءاربخلا
  .ةيبرعلا لودلا ةعماج ىلع ءاربخلا ةنجل
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 رـشن  اـهيف  ءاضعألا لودلاو ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةيلودلا وفعلا ةمظنم بيهت ًاريخأو
 ةـمظنم  وعدـت  كلذـك  .ةقطنملا ناكس نيب نكمم قاطن عسوأ ىلع هعيزوتو ألملا ىلع قاثيملا
 نـم  ةقطنملا ءانبأ عيمجل قاثيملا يف ةسركملا قوقحلا نامض ىلإ ةيبرعلا ةعماجلا ةيلودلا وفعلا
  .زييمت يأ نود

  شماوــهلا
  
 هذه ميدقت خيرات نم ًارابتعا نكل ،١٩٩٤ ماعلا يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا دمُتعا .١

،  يـف  ءاـضعألا  لودـلاو  .ةيبرعلا لودلا ةعماج يف وضع ةلود ةيأ هيلع قداصت مل ةقيثولا
 تيوكلاو ندرألاو قارعلاو رصمو يتوبيجو رمقلا رزجو نيرحبلاو رئازجلا : يه ةعماجلا

 ةيدوعـسلا  ةـيبرعلا  ةـكلمملاو  رطقو نيطسلفو نامعو برغملاو ايناتيرومو ايبيلو نانبلو
  .نميلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلاو سنوتو ايروسو نادوسلاو لاموصلاو
 لودلا بناج نم ةيلودلا تادهاعملا ىلع تاقداصملا ةمئاق ىلع عالطالل ١ قحلملا رظنا .٢
  .ةيبرعلا ةعماجلا يف ءاضعألا
 الإ حرـتقت  ملو قاثيملا ةغايص ةداعإ ةيبرعلا ةعماجلل ةعباتلا ناسنإلا قوقح ةنجل تأدب .٣
  .ةغايصلا ةداعإ ةيلمع دعب لمكتسُت ملو .طقف تارييغت ةعضب
 ،"ناـسنإلا  قوـقحل  يـبرعلا  قاـثيملا  ةدوـسم " ىـلع  ةيلودلا وفعلا ةمظنم تاقيلعت .٤
  .١٩٩٣ لوألا نوناك/ربمسيد
،  مـمألا  يف ًاوضع تسيل يتلا ةينيطسلفلا ةطلسلا نأ ذإ .نيطسلف ءانثتساب .٥  مـل  ةدـحتملا
ح تافرع سيئرلا نأ ديب .ناسنإلا قوقح تادهاعم ىلع قداصت  وـفعلا  ةمظنم يبودنمل رص
 تاحيرـصتب  ىـلدأو  .ناـسنإلا  قوقحل يلودلا نوناقلاب ديقتيس هنأب ١٩٩٣ ماعلا يف ةيلودلا
 ةطلـسلا  نـم  ةيلودلا وفعلا ةمظنم رظتنت اذل .كلذ دعب ىرخألا تابسانملا ضعب يف ةهباشم
  .ناسنإلا قوقح ريياعمو نوناق مارتحا ةينيطسلفلا
، ةغايص ةداعإب ةيبرعلا ةعماجلا رارق رودص دعب .٦  ناـسنإلا  قوقح ةنجل تفنأتسا قاثيملا
، ةيبرعلا ةعماجلل ةعباتلا  ٢٠٠٣ لوألا نيرـشت /ربوـتكأ  ١٢- ١ نيـب  ةسلج تدقعو اهلمع

  .ةسلجلا كلت يف ةغايصلا ةيلمع لمكتسُت ملو .تاليدعت ةعضب ءارجإل تاحرتقم تمدقو
، قوقح ةنجل .٧ ، تالاح :٢٩ ماعلا قيلعتلا ناسنإلا   .٢ ةرقفلا ئراوطلا
، قوقح ةنجل .٨ ، تالاح :٢٩ ماعلا قيلعتلا ناسنإلا   .١٣ ةرقفلا ئراوطلا
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 تاـكاهتنالا  اياحـضل  ةبـسنلاب  لـيهأتلاو  ضيوعتلاو قوقحلا دادرتسا يف قحلا" رظنا .٩
 ئداـبملاو  ةيـساسألا  ئداـبملا  لمشي يذلا "ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقحل ةخراصلا
 نوناـقلا  تاـكاهتنا  اياحـضل  ةبسنلاب ضيوعتو فاصتنا ليبس يف قحلاب ةقلعتملا ةيهيجوتلا
  ).E/CN.4/2000/62( .يلودلا يناسنإلا نوناقلاو ناسنإلا قوقحل يلودلا

، لوح تايصوتلا نم ديزم ىلع عالطالل .١٠  ةـيلودلا  وـفعلا  ةمظنم جمانرب رظنا بيذعتلا
، نيفظوملا يديأ ىلع بيذعتلا عنمل ةطقن ١٢ نم فلؤملا  لوألا نيرـشت /ربوـتكأ  نييمسرلا

٢٠٠٠.  
 : ةأرـملا  دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةنجل بناج نم ١٩ مقر ةماعلا ةيصوتلا .١١

، دض سرامملا فنعلا   .١ ةرقفلا ،)١٩٩٢ يناثلا نوناك/رياني ٢٩( A/47/38 ةأرملا
، ردصملا .١٢   .٦ ةرقفلا هتاذ
،  رظنا .بيذعتلاب ينعملا صاخلا ررقملا تايصوت عم قحلا اذه ىشامتي .١٣  رـيرقت  ًالثـم

 ممألل ةماعلا ةيعمجلل نيسمخلاو ةسداسلا ةرودلا ىلإ عوفرملا بيذعتلاب ينعملا صاخلا ررقملا
،   ).و(٣٩ ةرقفلا ،)٢٠٠١ زومت/ويلوي ٣( ،A/56/156 ةدحتملا

  
  
  
  
  
  
 



٢٧٨ 
 

  

  

  ٢٠٠٣ربمسيد  ٢٢
 انتكاسة لدعاوى اإلصالح

املیثاق العربي حلقوق اإلنسان جتسید للمنطق 
 االستعماري جتاه الشعوب

 منظمة حقوق إنسان ٣٦بیان من 

صحفي   بیان 

  
  
  
نيدـلا يـهب ناـسنإل    ا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم ءاربخ دفو سمأ لبقتسا

ةـينوناق ةركذـم مهيـلع ضرـع يذلا ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم نسح     
ةـيبرع ةـلود    ١١يف ) ةمظنم ٣٦(يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح تامظنم فقومب ةلصفم 

  .ناسنإلا قوقحل) لدعملا(يبرعلا قاثيملا عورشم نم 
اديـسجت هفـصوب لدعملا قاثيملا ،ة   رهاقلا زكرم اهعورشم دعأ يتلا ةركذملا تضفر

ثـلاثلا ملاعلا بوعش ينطاوم   نإةلئاقلاو ،بوعشلا هاجت ةيرصنعلاو ةيرامعتسالا ةيجولويديألل 
كـلذ يـف اـمب ،ةيرامعتـسالا لودلا يف بوعشلاو ناسنإلا قوقح سفنب عتمتلل نيلهؤم ريغ     

  !.لودلا هذه ىلإ برعلا نورجاهملا
أدـب دـق ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ة   يضوفم ءاربخ دفو نأ ركذلاب ريدج

ةـهجو دادعإ فدهب ،ربمسيد   ٢٦موي ىتح رمتستو سمأ ةيبرعلا ةعماجلا رقم يف هتاعامتجا 
يـتلا ،ةـيبرعلا ةعماجلل اهميدقتو   )لدعملا(ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف ءاربخلا رظن   ،

،    لا ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا نم تبلط دق تناك لدـعملا قاـثيملا يـف ةينفلا ةروشم
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بـتكم هـب رداـب يذـلا رمألا وهو ،ناسنإلا قوقح تامظنم نم ةروشملا بلطت مل اهنكلو     
  .ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا

قاـثيملا داوـم ضـعب ىـلع ةدودحم تانيسحت نمضت دق لدعملا قاثيملا نأ مغرو     
عـجارت اـمنيب ،ناسنإلا قوقحل ةيفانمل   ا يلصألا قاثيملا ةفسلف رهوجب ظفتحا هنأ الإ ،يلصألا

بعـشلا  "أدـبم هئاغلإو ،ةأرملا قوقح ةصاخو ،قوقحلا نم رخآ ددع يف يلصألا قاثيملا نع  
ةيسايسلا مئارجلا يف مادعإلا ةبوقع رظح نع هيلختو"!تاطلسلا ردصم  ،.!  

 ، الو  ةـماعلا تاباختنالا ةهازن وأ ةيسايسلا ةكراشملا قحل تانامض ةيأ قاثيملا مدقي ال
تاـموكحلا ماـيق كراـبي اـمك ،ةيلهألا تايعمجلا الو ةيسايسلا بازحألا ليكشت قح نمضي     

نـع قاـثيملا درفني امك   ! اهنمضي يتلا قوقحلا نم دودحملا ددعلا كهتنت نيناوق نسب ةيبرعلا
ءادـتعالا هـتحابإب    -يقيرفألا قاثيملا اهيف امب-ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو ةيلودلا قئاثولا لك 

مدـعو ةـيموكحلا رـيغ تامظنملاب فارتعالا مدعو ،ئراوطلا تاقوأ يف ناسنإلا ةايح ى    لع
 !. ةيدوبعلاو قرلا رظح

ناـسنإلا قوـقحل يبرعلا قاثيملا تردصأ دق تناك ةيبرعلا ةعماجلا نأ ركذلاب ريدج   
اـمك ،هـيلع تاونس عست رورم مغر ةدحاو ةلود قيدصتب ظحي مل هنكلو   ١٩٩٤ربمتبس يف   ،

،   لا هتنادأ ناـسنإلا قوـقح مارتحال ةيملاعلا ريياعملل ايفانم هرابتعاب ةيبرعلاو ةيلودلا تامظنم
يبرعلا ملاعلا يف بوعشلاو ناسنإلل     .ءاردزا لكشيو

يلودـلا عـمتجملا مامأ ةسئابلا اهتروص نيسحت ةيبرعلا تاموكحلا ةلواحم راطإ يفو   
ةـيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا قو  قحل ةمئادلا ةنجللا تدقع ،ةيباهرإلا ربمتبس ١١تامجه دعب 

ربوـتكأو وـينوي يرهش لالخ تاعامتجا ةدع    -ةيبرعلا تاموكحلا يلثمم نم نوكتت يتلاو–
قاروأ تاـموكح ةدع تمدقو  "ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت: "ناونع تحت ٢٠٠٣  ،

يـتلا ةـقرولا   ءانثتساب ،يلصألا قاثيملا نم ةيبلس رثكأ اهلك تناك تاعامتجالا هذه ىلإ لمع 
  .برغملا ةموكح اهتمدق

فـينجو ةرهاقلاو ءاعنصو نامع يف تارمتؤم دقعب ةيقوقح تامظنم ةدع ترداب دقو  
يـف اـيميلقإ ارمتؤـم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم مظن امك ،عوضوملا سفن لوح    

ةـعم  اجلا عاـمتجا لـبق ،يـضاملا وينوي    ١٠يف ةينانبللا " لدع"ةيعمج عم نواعتلاب توريب 
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 ٣٦و ،برـع نييموـكح ءارـبخو نييناـملربو اهنع نيلثمم روضحبو ،مايأ ةينامثب ةيبرعلا    
رمتؤـملا ردـصأو   . برعلا نيفقثملاو نييميداكألا نم ددعو ةيلود ةمظنم ١١و ةيبرع ةمظنم

رذـح يذلا  " يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ"هلامعأ ماتخ يف 
قاـثيملا ىلع ةيلكش تانيسحت درجم يف قاثيملا ريوطت لازتخال ةيبرعلا تاموك  حلا ططخ نم

تاـيلآلاو نيماضملاو ريياعملاو ئدابملا لوانتت ةلصفم ةيصوت   ٢٧نالعإلا نمضتو ،يلصألا 
تباجتـسا ،يـبرعلا ملاـعلا يـف ناـسنإلا قوـقحل قاثيم دادعإ ةيلمع مكحت نأ بجي يتلا       

قوـقحل يماـسلا ضوفملا بتكمب ةناعتسالا ىهو   )٢٦م قر(اهنم ةدحاو ةيصوتل تاموكحلا   ،
ىـلع تورـيب نالعإ عيزوتب تماق دق ةعماجلل ةماعلا ةنامألا تناكو   . ةدحتملا ممألاب ناسنإلا

زـكرم ريدـم نم ةلاسر كلذكو    -يضاملا وينوي يف مهعامتجا لالخ–ةمئادلا ةنجللا ءاضعأ 
ضرـع ميدـقتب ناـسنإلا قوـقحل ةـيب      رغملا ةمظنملا سيئر ماق امك ،نالعإلا لوح ةرهاقلا
  .توريب رمتؤم يف تكراش يتلا تامظنملا نع ةباين ،ةنجللا عامتجا مامأ نالعإلل

ةـمئادلا ةـنجللا تاـعامتجا لالخ ىصوأ دق ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا نأ مغرو    
قاـثيملا ثيدـحت ةيلمع يف مازتلالا ةرورضب ،يضاملا ربوتكأ يف ةعماجلاب ناسنإلا قوقحل   
تاـموكحلا يـلثمم ةـيبلغأ نأ الإ ،ةـنجللا سيئر جهنلا تاذ ىلع راسو ،ةيلودلا ريياعملاب     
ةدودـحملا تالواـحملا نـم ةدـحاو كلذب سكتنتل ،داضملا هاجتالا يف اوراس ةنجللا ءاضعأ     

 ٩ذـنم اهتردـصأ يـتلا كلت نم اءوس رثكأ ةقيثو ىلإ يهتنتو ،يبرعلا ملاعلا لاح حالصإل    
  . ناسنإلا قوقح تامظنمو ماعلا يأرلا طخس تراثأو تاونس

هـلك  ملاعلا نأو ةصاخ ،هذهك ةقيثو تردص اذإ مظعأو ربكأ نوكيس طخسلا نأ دكؤملا 
ةبـسانم نوكتـس ىهو   !. فلخلل ًارشع سيلو ،مامألل ةدحاو ةوطخ ابقرتم يبرعلا ملاعلل رظني

ملاـعلل نولثمم  اهردصي ةيبرع ةقيثو لوأ نوكتس اهنأل ،يبرعلا ملاعلا يف قوبسم ريغ نزحل 
لـقأ مـه ملاـعلا نـم ةقطنملا هذه بوعشو ناسنإلا نأ ،مهتيرح لماكب اهيف نورقي ،يبرعلا     

ةيعورـشملا حنـمي يذـلا رـمألا     . ضرألا بوعـش نم مهريغ نم ةيمدآو ةرادجو ةبترم 
نيرجاـهملا اـهئانبأ دـض يرصنعلا زييمتلا تاسرامملو ،ةقطنملا رامعتسا ةداعإ تاططخمل    

  .اهجراخ
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  ةعقوملا تامظنملاةمئاق 
  )برغملا(ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا    -١
  )برغملا(ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا    -٢
  )سنوت(ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا    -٣
  )ايروس(ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل   -٤
  ) ٤٨نيطسل ف(ليئارسإ يف ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا داحتا  –هاجتا ةمظنم  -٥
  )نيطسلف/ ةزغ (ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم     -٦
  )نيرحبلا(ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم    -٧
  )نيرحبلا(ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا -٨
  )نميلا(ناسنإلا قوقحل ليهأتلاو تامولعملا زكرم  -٩

  )نميلا(ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةينميلا ةمظنملا  -١٠
  )ندرألا(ناسنإلا قوقحل ةيندرألا  ةيعمجلا -١١
  )نيطسلف/ هللا مار (قحلا ةسسؤم   -١٢
  )ايبيل(ناسنإلا قوقحل ةيبيللا ةطبارلا   -١٣
  )نانبل(لدع -تايرحلاو قوقحلا نع عافدلا ةيعمج  -١٤
  )برغملا(فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم  -١٥
  )نميلا(ناسنإلا قوقحل قئاقشلا ىدتنم  -١٦
  )نانبل(ناسنإلا قوقحل ةين يطسلفلا ةسسؤملا -١٧
  )نميلا(ناسنإلا قوقح تاساردل نميلا زكرم  -١٨
  )نيطسلف/ ةزغ ( ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا  -١٩
  )نانبل(ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا  -٢٠
  )نيطسلف/ سدقلا ( ليدب  –نيئجاللاو ةنطاوملا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا  -٢١
  )رصم(ناسنإلا قوقحل  ةيرصملا ةمظنملا -٢٢
  )رصم(ءانجسلا ةدعاسمل ناسنإلا قوقح ةيعمج  -٢٣
  )رصم(ةأرملا قوقحل يرصملا زكرملا  -٢٤
  )رصم(ةيئيبلا قوقحلل يباح زكرم  -٢٥
  )رصم(ناسنإلا قوقح ءاطشنل يبرعلا جمانربلا ةيعمج  -٢٦
  )رصم(نيقاعملا ةياعرو ناسنإلا قوقحل عومش ةيعمج   -٢٧
  )رصم(ةليدبلا ة يمنتلا زكرم-٢٨
  )رصم(ةيصخشلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا  -٢٩
  )رصم(نكسلا يف قحلا زكرم   -٣٠
  )رصم(ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج   -٣١
  )رصم(ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد -٣٢
  )قارعلا(ةيمنتلاو ناسنإلا قوقح ةفاقثل ةيقارعلا ةكبشلا -٣٣
  )سنوت( ناسنإلا قوقحو تايرحلا مارتحا ةنجل-٣٤
  )ةيميلقإ ةسسؤم(ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  -٣٥
  .]ةركذملا ميلست دعب مضنا[  )نميلا(يندملا عمتجملا ىقتلم  -٣٦
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 مشروع حتدیث 
 املیثاق العربي حلقوق اإلنسان

اخلرباء العرب األعضاء ىف هیئات األمم  فریق تقریر
راجعة املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان واملكلفني مب

 مشروع حتدیث املیثاق العربي حلقوق اإلنسان
 ٢٠٠٣كانون أول / دیسمرب

  
  
 :ةـمدـقم

ًايمسر ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم دمتعا  - ١
ةيبرعلا لودلا ىلع خيراتلا كلذ ذنم قاثيملا ضرعو ،م ١٩٩٤) سرام(راذأ ىف 

لودلا نم فاك ددع قيدصت مدع ببسب ن آلا ىتح ذيفنتلا زيح لخدي مل هنكل قيدصتلل
  .هيلع

فـلك  ٢٤/٣/٢٠٠٣خيراـتب   ٢ج-)١١٩. (ع.د– ٦٣٠٢مـقر هرارقب   - ٢  ،
قاـثيملا ثيدـحتب   "ناـسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ةيبرعلا لودلا ةعماج سلجم  

   ، ةـيبرعلا لودـلا نم ةدراولا تاحرتقملاو تاظحالملا ءوض ىف ناسنإلا قوقحل يبرعلا
  ". نوينوناق ءاربخو ناسنإلا قوقح لاجم ىف ءاربخ هيف كراشي

هـنأ  ىلع  "قاثيملا ثيدحت"موهفم ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ددح  - ٣
ةـيلودلا ريياـعملا عـم حرـتقملا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا قفاوتي نأ ىلع لمعلا     
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ةـيبرعلا ةـنجل   ل ةيئانثتـسالا ةرودـلا ريرقت رظنا  (اهعم ضقانتلا مدعو ناسنإلا قوقحل 
  ).٢٠٠٣ربوتكأ /لوأ نيرشت ،ةرهاقلا ،ناسنإلا قوقحل ةمئادلا

ضوـفم بتكمو ةيبرعلا لودلا ةعماج نيب ةعقوملا اياونلا ةركذم راطإ يف   - ٤
يماـسلا ضوفملا حرتقا  ٢٠٠٢ليربا /ناسين يف ناسنإلا قوقحل يماسلا ةدحتملا ممألا  ،
قاـثيملا ثيدـحت ةمهم لكوت نأ ةيبرع   لا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلع ناسنإلا قوقحل

ةدـحتملا مـمألا تاـئيه ءاـضعأ نيب نم مهرايتخا متي ،برعلا ءاربخلا نم قيرف ىلإ     
ىـف ةـمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ىلع ًايمسر حارتقالا اذه ضر   . ناسنإلا قوقحب ةينعملا  عو
ىـلع اـهتقف   اوم ةنجللا تدبأ دقو. ٢٠٠٣ربوتكأ / لوأ نيرشت ،ةيناثلا ةيئانثتسالا اهترود

اـههجو يـتلا ةلاـسرلا ىـف هنع ربع يذلا ماعلا نيمألا فقوم كلذب ةدكؤم ،حارتقالا     
  .٢٠٠٣ويلوي /زومت ٣١ىف يماسلا ضوفملل 

قوـقحل يماـسلا ضوـفملا    بـتكم  نيب قافتالا مت ،قبس ام ىلع ءانب و - ٥
ةـيلاتلا تارـيبخلاو ءارـبخلا نـم قـيرف ليكشت ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماجو ناسنإلا      

  :مهؤامسأ
رـيبخلاو لـفطلا قوـقح ةـنجل وضع     )ةيسنوتلا ةيروهمجلا(نارطق متاح . د •  ،

يراـيتخ  الالوـكوتورب  لاعورشم عضو ةلأسم ةساردب فلكملا قباسلا لقتسملا 
  ؛ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلل

ي  ميهاربإ. د • قوقح ةنجل وضع )ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا(دشلا   ؛لفطلا، 
يقو . د •  يـنعملا لـماعلا قـيرفلا ةـسيئر     )ةـي رئازجلاةيروهمجلا (رز ىليل  ،

ناسنإلا قوقح ريوطتو ةيامحل ةيعرفلا ةنجللا وضعو،يف    ؛سعتلا زاجتحالاب
لفطلا قوقح ةنجل وضع)رطق ةلود(يناث لآ دمح نب دمحم ةيلاغ . د •   ؛، 
نعملا ةـنجللا وضع )ةيبرعلا رصم ةيروهمج(ليلخ قيفوت دمحأ  • قوـقحب ةـي   ، 

  .ناسنإلا
ةءاـفكلاو ةـيملعلا ةناكملا ىلا ةفاضإلاب ،ءاربخلا رايتخا ىف يعور دقو    - ٦

  .يفرعملاو يسنجلاو يفارغجلا نزاوتلا ،ناسنإلا قوقح لاجم ىف صصختلاو
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لوأ نوناـك  /ربمـسيد  ٢٦-٢١نـم ةرتفلا لالخ هتاعامتجا قيرفلا دقع   - ٧
. هـل ةـسيئر يقورز ىليل ةيضاقل  ا راتخاو ،ةرهاقلاب ةيبرعلا لودلا ةعماج رقمب ٢٠٠٣

ذاتـسألا رهاـطب لالجوـب    . د نم لك ةيرادإلاو ةينفلا يحاونلا نم اهلامعأ يف اهدعاسو
ةـقطنملا قـسنم شيـنف جرف    /ديسلاو ةيسنرفلا نويل ةعماجب قوقحلا ةيلك ىف رضاحملا
لاـمعأ نـم ءارـبخلا قـيرف دافتـسا امك      . ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملاب ةيبرعلا
  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا اهترفو يتلا ةيراتركسلا

بـسح رـيبخ لك ىلوت ،ةرهاقلاب قيرفلا عامتجا قبس يذلا رهشلا لالخ    - ٨
تـس ىـلإ داوـملا عيزوت مت ثيح قاثيملا عورشم داوم نم ددع ةعجارم ،صصختلا    

،   (ًايبسن سناجتم عوضوم تحت اهنم سمخ جردنت ،تائف   ةيـسايسلاو ةـيندملا قوـقحلا
تعـض  ...)ةفيعضلا تائفلا قوقح ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا  و نيح يف  ،
ءاـضعأ لواـنت مـث    . ةسداسلا ةئفلا تحت قاثيملا ذيفنت تايلآو ةجابيدلاب ةقلعتملا داوملا

هداوـم عـيمجب قاـثيملا عورشم ةعجارم ةرهاقلاب مهعامتجا ىف يعامج لكشب ،قيرفلا    
  .ةلماش ةرظنبو

صـن ىـلع مهتاـظحالم ءادبإ يفو ةديدجلا مهتغايص يف ءاربخ    لا دمتعا - ٩
ةـيبرعلا ةـنجللا هـتدعأ يذـلا عورشملاو      ١٩٩٤ةنسل ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا 

/ لوألا نيرـشتو وـينوي   /نارـيزح (نيتيئانثتـسالا نيترودلا ىف ناسنإلا قوقحل ةمئادلا  
ةـنامألا اـهتقلت يتلا ءاضع   ألا لودلا تاظحالم ىلع ءاربخلا دنتسا امك). ٢٠٠٣ربوتكا 

قـيثاومبو ةـيلودلا قيثاوملاـب مهداشرتسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا    
ةـيقافتالاو ،بوعـشلاو ناـسنإلا قوـقحل يـقيرفإلا قاثيملاك ىرخأ ةيميلقإ تايقافتاو      

قوـق  حل ةرهاقلا نالعإو ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالاو ،ناسنإلا قوقحل ةيبوروألا
ةـيلودلاو ةـيبرعلا تاـمظنملا نع ةرداصلا ءارآلاو تاحرتقملاب اوسنأتسا امك    . ناسنإلا

موـيلا يف اوعمتسا امك  . نييلودو برع نيينوناقو ءاربخو نيركفم نع و ةيموكحلا ريغ
ةـعماجب ناـسنإلا قوقح ةرادإ ريدم ،دشار دومحم   /ديسلا ىلا ةرهاقلاب مهعامتجال لوألا
قوـقحل ةيماسلا ةيضوفملاب ةيبرعلا ةقطنملا قسنم شينف جرف  /ديسلا ىلاو ةيبرعلا لودلا
ةـيبرعلا ةمظنملا  : ةريخألا هذه نم بلطب ةيلاتلا تامظنملا ىلإ كلذك اوعمتساو . ناسنإلا

قوقح ءاطشنل يبرعلا جمانربلا ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ،ناسنإلا قوقحل 
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داـحتا ،ناسنإلا قوقح لاجم يف بيردتلاو تامو  لعملاو قيثوتلل ينميلا زكرملا ،ناسنإلا
  .ناسنإلا قوقحو يناسنإلا يلودلا نوناقلا ىلع ةيبرتلل يبرعلا زكرملا ،برعلا نيماحملا

١٠ -     ، هالـعأ ةروكذـملا تاـمظنملا عيمج نم ةيباتك تاظحالم قيرفلا ملتسا
ةـيلودلا ةـنجللاو ةـيلودلا وـفعلا ةـمظنم نم تدرو ةيباتك تاظحالم ىلإ ةفاضإلاب      

ةرهاـقلا زـكرم نـم قـيرفلا اهملتسا يتلا ةركذملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو     . نييقوقحلل
فـلتخم نـم ةيموكح ريغ ةمظنم    ٣١فرط نم ةعقوم تناك ناسنإلا قوقح تاساردل 

  .ةيبرعلا نادلبلا
ماـعلا نيـمألا ةرداـبمل هريدـقت نع ريبعتلا ىلع ءاربخلا قيرف صرحي      - ١١

هريدـقت نـعو ناـسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثي    دحتب ةقلعتملا ةيبرعلا لودلا ةعماجل
ةيـضوفملا فرط نم مدقملا حارتقالا ىلع ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ةقفاومل  

نـع قـيرفلا ربعي امك   . ريرقتلا اذه نم) ٤(ةرقفلا ىف روكذملا ناسنإلا قوقحل ةيماسلا 
لودـلا ةعماجل ةماعلا ةنامألاو ةم  ئادلا ةيبرعلا ةنجللا لبق نم اهب يظح يتلا ةقثلل هريدقت
  .ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفمو ةيبرعلا

ةيماـسلا ةيـضوفملا نـم لـك ىلإ هريرقت ميدقتب ءاربخلا قيرف فرشتي      - ١٢
ةـيبرعلا ةنجللا هب سنأتست نأ ًالمآ ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألاو ناسنإلا قوقحل  

نوناـك  / رياني ٨-٤(ةمداقلا ةيئانثتسإلا اهترود ىف اهعامتجا دنع ناسنإلا قوقحل ةمئادلا 
ذإو . ناـسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملل يئاهنلا عورشملا عضول صصخملاو ) ٢٠٠٤يناث

هـنإف ةـيبرعلا ةـنجللا ءاضعأ ناسحتسا اذه هريرقت ىقلي نأ يف هلمأ نع قيرفلا ربعي    
تـناك ةـهج يأ نم ريثأت وأ   لخدت نودو ةيلالقتسا لكب لمع هنأب ديكأتلا ىلع صرحي 

يـف ًادنتـسم عوـبرلا هذه يف ناسنإلا ةحلصم يساسأ لكشب هنيعأ بصن عضو هنأبو    
 :ةيلاتلا ةلماكتملا دفاورلا ىلع ريرقتلا اذه يف ةدراولا ميهافملا ةرولب

ةيمالـسإلا ةيبرعلا ةراضحلا ميق يف ةيررحتلا ئدابملا ىف لثمتملا يخيراتلا دفارلا   •
يملاـعلا نالعإلا كلذ نمض نمو يناسنإلا ثارتلا ءارثإ يف ةريخ  ألا هذه تامهاسمو
  .ناسنإلا قوقحل

 .ةيبرعلا لودلا لك تاعيرشتو ريتاسد يف اهيلع صوصنملا قوقحلاو تايرحلا •
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ةـيلودلا قـيثاوملا ىـف ةدـسجملا ةيبرعلا بوعشلا اهنيب نمو ةيناسنإلا تاحومط      •
ةـيعامتجإلاو ةيداـصتقإلاو ة   يـسايسلاو ةـيندملا قوقحلل ةنمضتملا ناسنإلا قوقحل  

ضقاـنت ىأ قـيثاوملا هذـهو بقترملا يبرعلا قاثيملا نيب نوكي ال نأ ىلع ةيفاقثلاو    
 .يرهوج
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  ةماع تاـظحالم
ريياـعملاو اـهعبتا يـتلا ةـيجهنملا ضرـع ةيمهأ ءاربخلا قيرف ىري       - ١٣

عورـشم صوـصخب هـتاظحالمو هـتاحرتقم عضو يف اهيلع دمتعا يتلا تايعجرملاو     
 ،   : يتآلاكوقاثيملا

  :يجهنملاو يلكشلا ىوتسملا ىلع  -١٤
ثـيح ءارـبخلا قـيرف لبق نم هدامتعا مت يذلا    جهنملاب ىلوألا ةظحالملا ق ّلعتت  -أ

روـصت ةداـعإ ىـلإ يعسلاو هثيدحت حرتقملا قاثيملا دونب لاقثإ ناكمإلا ردق بنجت    
ةـي  عامتجالاو ةـيندملاو ةيـسايسلا   - اهداعبأىتش ب ناسنإلا قوقح فلتخم ةغايصو
،   -اهريغو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو قوـقحلا مكلتل ةددحملا تاليصفتلاو نيماضملا ىتشو

ةـيندملا قوـقحلل نييلودـلا نيدـهعلا ىلع تقداص ةيبرعلا لودلا مظعم ن     إرابتعاب 
   ، بيذـعتلا ةـضهانم ىتيقافتاو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاو ،ةيسايسلاو

) ةدـحاو ادـع  (اهعيمج تقداص امك ،ةأرملا دض زييمت لا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاو
،       ةصاخلا ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ىرـصنعلا زـييمتلا لاكـشأ عـيمج ىـلع ءاضقلاب
 .لفطلا قوقحل ةيلودلا ةيقافتالاو

نودب اهلعجي ةيلودلا تايقافتالا هذه فلتخم ىلع ةيبرعلا لودلا مظعم قيدصت نإ  -ب
ةـيملاع ناـسنإلا قوقح عيمج   نإ لئاقلا أدبملا ب تقولا تاذ يف ةرقمو اهب ةمزلم كش

 ، يـف  هرارـقإو هيلع ديكأتلا مت امك  اهنيب اميف ةكباشتمو ةطبارتمو ةئزجتلل ةلباق ريغو
اـنييفب ناسنإلا قوقحل يملاعلا رمتؤملا   نع نيرداصلاانييف لمع ةطخ يف و نالعإلا 

 .١٩٩٣ةنس 

ةحارـص ناسنإلا قوقحل يب  رعلا قاثيملا صني نأ ءاربخلا قيرف ىري ،ةمث نمو -ج
ًاـقالطنا   -نمـضتي نأو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلاب ةيبرعلا لودلا مازتلا ىلع  

رـصانعلا مـهأل اصيخلت    -ةينوكلا ةغبصلا تاذ ةيلودلا صوصنلا / ىلإ ةلاحإو/ نم
قـفو اـهل ةسسؤملا ئدابملاو ميقلاو اهيف ةنمضتملا ناسنإلا قوقح فلتخمل ةمسجملا   

يف ةيساسألا صئاقنلا يفالت ىلع تقولا تاذ يف لمعلا عم ،ةيلودلا ةيام حلا تايوتسم
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نـم اددـع لفغأ هنإ ثيح نم    -حرتقملا ثيدحتلا دعبو لبق  –يبرعلا قاثيملا صن 
  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا يف ةنمضتملا ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا

قـحلا دوعي ثيح ءاربخلا قيرف  ل ةيراشتسالا ةغبصلاب لصّتتف ةيناثلا ةظحالملا امأ -د
ةـنجللا ىـلإ ريرقتلا اذه ىف ةمدقملا تاحرتقملاب ذخألا مدع وأ ذخألا يف ةيلوئسملاو   

  .ةيبرعلا لودلا ةعماج لخاد رارقلا باحصأو ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا
فرـصتلل ةلباقلا ريغ تايرحلاو قوقحلا نم قاثيملا ةغايص ىف قالطنالا ةيمهأ  -ـه
مـقر ماعلا اهقيلعت ىف ناسنإلا قوقحب ةينعملا ةنجللا اهتددح يتلاو ًايلود اهيل  ع قفتملا

تالاـح ءاـنثأ ةيـسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا ماكحأب     ديقتلا مدع نأشب ٢٩
بـقترملا قاثيملا لمشي نأ نمضي تايرحلاو قوقحلا كلت نم قالطنالا نا  . ئراوطلا
وأ ةـيميلقإ وأ ةـيلود ةقيثو ةيأ اهنود نم ميقتست    ال يتلا ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا

  .ناسنإلا قوقحب ىنعت ةينطو
قيدـصتلل ةـيبرعلا لودـلا ىلع ضرعُتس ةيدهاعت ةقيثو وه بقترملا قاثيملا نإ     -و
وأ ،اهقيدـصت ئـجرت وأ قدصت نأ ىف ةيرحلاو ةدايسلا لماك ةلود لك كلمتو   . اهيلع

،ظفحتب اهقيدصت عفشت  ىـلع   -ىلودـلا فرـعلل ًاقبط  –ظفحتلا عق ي الأ ةاعارم عم ام
  .اهنم للحتلا نكمي ال ىتلاو ةناصحلا تاذ قوقحلا ىلع وأ قوقحلا رهوج
، قاثيملا نإ -ز نـم ةنس   ٥٥رورم دعب ىتأي ،ةيميلقإ ةقيثوك  ناسنإلا قوقحل يبرعلا

ريياـعم اـهلالخ تدهش ًايبسن ةليوط ةرتف ىهو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا ينبت   
رـبتعي ،هـيلع ءانبو   . ًالئاه ًاروطت ةيميلقإلاو ةيلودلا تايوتسملا ىلع ناسنإلا قوقح

، هنأب قيرفلا  قاـثيملل   اهرارقإ دنعاهتايلوئسم نم نكي مل نإ ،ةيبرعلا نادلبلا قح نم
ىـتلا تاـيلآلاو ريياـعملا ىـف روطتلا ىعاودل بيجتست نأ     ناسنإلا قوقحل يبرعلا 

  .اهيف ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعت نمضت
نأ عيطتـست ىـتلا ةفاضإلا وه ةيميلقإلا قيثاوملا   رارقإ نم  يساسألافده لا نإ -ح

ةـقيثو اهنع تربع امك ،ةيراضحلاو ةيفاقثلا تايصوصخلا نأو ،ىلودلا دهجلا ىرثت  
ريياـعملا ءارـثإل ىه ةيبرعلا تاموكحلا اهيلع تقفاوو   ) ١٩٩٣(انييف لمع جمانربو 

  .ةيلودلا
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نهارـلا تقولل سيلو ،ليوط نمزل ةحلاص ةقيثو  يبرعلا قاثيم لانوكي نأ  يغبني -ط
  .ةمداقلا لايجألل ناسنإلا قوقحنامض هرابتعا ىف عضي نأو ،بسحف 

ىـبرعلا ماـظنلا ريوـطت ىـف اهتبغر ىلع تدكأ ةيبرعلا تاموكحلا عيمج ن     إ -ي
،  ةديدج تاحالصإ ءارجإو اـهقيبطت ىف تعرش وأ ،ةيحالصإ جمارب نالعإب تردابو  ،
تاـعلطتل  ةـيوق ةباجتسا   ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتيوحن ىلع قاثيملا ثيدحت  دعيو

  .تايدحتلاو تايلاكشإلا ةهجاوم ىفيبرعلا نطولا ىف بوعشلاو ناسنإلا 
هذـه مازـتلال ًادـيكأت ،لومأـملا وه ةيبرعلا لودلا عامجإ نع ثحبلا ناك نئلو     -ك
قـلطنا ءارـبخلا قيرف نإف   اهب ضوهنلاو اهتيامحو ناسنإلا قوقح مارتحاب ةريخألا  ،

قاـثيم اهنمضتي نأ بجي يتلا ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا لوح عامجإلا ةرورض نم  
نوـكت نأ ةرورـض نـمو ةثلاثلا ةيفلألا ةيادب ىف هرارقإ متي ناسنإلا قوقحل يبرع    

 .لاجملا ىف ةيلودلا ريياعملا عم ةقسانتم هداوم

  لصألا ثيح نمو نومضملا ىوتسمى لع -١٥
نو  -أ يـهو   ،ثيدحّتلا عورشم نومضمب ةلصّتملا تاحرتقملايلي اميف كلذل اعبت  مدق

يـف ةنمضت  ملا تايصوتلاو ءارآلاو ءاضعألا لودلا تاظحالم ىلإاهنم ريبك بناج يف دنتست 
ال رـمألاو  . ضرـغلل ةـصصخ  ملا لمعلا تاشروضعب نع ةرداصلا وأ تاساردلا نم ددع 

ةرور  يع ميف  ضلاب نمكي  سلا د  يلاـحلا قاـثيملا داوـم    نيب انايحأ لصاحلا ضقانّت لا عفرلرج
ة و ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلات ايضتقمو يلو  دلا تا  اـمّنإو ،ةلـصلا تاذ   ىرخألا يقافّتالا

تارغّثلا يعسلا زربي       ّنلاودس ىلإ كلذك صّنـل   عورـشم   ماـعلا نزاوـّتلا يف ةرّثؤملا صئاق
ّتملا تارابتعإلا بناج ىلإحرتقملا ثيدحتلا نيمأـت ىـلإ ةـفداهلاو ةـّقد رـثكأ حاونب ةلص      ، 

  .ةيلودلا ةيامحلا تايوتسمو قاثيملاعورشم نيب ةدوشنملا ةمءالملا 
ضـعب نمـضت هـنأ زرـبت هثيدحت حرتقملا قاثيملا عورشمل ةعيرس ةءارق نإ      -ب

يـف قحلا ىلع هصيصنت لثم ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا تايضتقمب ةنراقم تافاضإلا  
ةيداـصتقالا ةـيمنتلا يـف بعـشلا قـحو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةرطيسلاو ريص      ملا ريرقت

يـف اهرـصح ثـيح نم مادعإلا ةبوقع ميظنتو    )ىلوألا ةداملا نم" أ"ةرقفلا (ةيعامتجالاو    ،
ناـسنإلا ىـلع ةيملعلاو ةيبطلا براجتلا زاوج مدعو   )١٠ةداملا (ةروطخلا ةغلابلا تايانجلا   ،
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ىـلع دوجوم ناسنإ لك ىلإ ةيامحلا دادتماو  )١٣ةداملا نم " ب"ة رقفلا(ةرحلا هتقفاومب الإ    ،
نـع ضيوـعتلا يـف قـحلاو     )١٤ةداـملا نم  " أ"ةرقفلا (اهتطلسل عضاخو ةلودلا يضارأ   ،

نييـسايسلا نيئجاللا ميلست زاوج مدعو  )١٦ةداملا (يفسعتلا لاقتعالا  قـحو  )٢٣ةداـملا  (،   ،
رـكذ عورشملا لفغأ تقولا سفن يفو  ). ٣٩ةداملا (ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا صرف يف بابشلا 

  :لثم ،ةيساسألا تانامضلاو قوقحلا ضعب
فلتخت ةقيرطب قالطإلا ةفص نم اهديرجتو هتايرحو ناسنإلا قوقح دييقت  - 

؛ةيميلقإلاو ةيلودلا ةيامحلا تايوتسم يف هب لومعم وه ا   مع

  .ةلداعلا ةمكاحملا طورشبو ةيئاضقلا تانامضلاب ةقلعتملا داوملا فعض - 
لثم ،صخشلا ةماركبو ةيرحلاب ةلصتملا قوقحلا نم ةلمج قاثيملا لافغإ  - 

هزجع ببسب صخشلا نجس زاوج مدعو ،دابعتسالاو قاقرتسالا زاوج مدع 
  .هدقاعتب هئافو نع
لكشب هسبح وأ صخشلا لاقتعا تالاح يف ضيوعتلا قح قاثيملا رصح  - 
أطخلا لاح يف كلذك ضيو عتلا اذه ةيلودلا ريياعملا رقت امنيب ،ينوناق ريغ
  ؛ يئاضقلا

رايتخا ةيرح يف قحلا لثم ،ةيندملا قوقحلا نم ةلمج قاثيملا لافغإ  - 
قوقحلا يف نيجوزلا نيب ةاواسملاو ،ةركبم نس يف جاوزلا  عنمو ،جوزلا 

  .هدعبو هءانثأو جاوزلا لبق تابجاولاو
 -  ، باختنالا يف قحلا لثم ،ةيسايسلا قوقحلا نم ةلمج قاثيملا لافغإ

بازحألا ليكشت قحو ،اهتيرحو ،اهتيرسو ،اهتهازنو ،تاباختنالا ةيرودو 
اهيقلتو راكفألاو ءابنألا ءاقتساو تامولعملا يقلت يف قحلاو ،ةيسايسلا 

  .ةيفارغجلا دودحلاب ديقت نود اهتعاذإو
لثم ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا نم ةلمج قاثيملا لافغإ  - 
ةحصلا نم ىوتسم ىلعأب عتمتلا يف قحلاو ،ف اك شيع ىوتسم يف قحلا
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ةيبدألا ةيكلملا ةيامح يف قحلاو يعامتجالا نيمأتلا يف قحلاو ،هغولب نكمي 
 .ةينفلا وأ

يوذ قوقحو لفطلا قوقحو ةأرملا قوقح ىلع ةحارص صنلا مدع  - 
  .تاقاعإلا

ةحرتقملا ءاربخلا ةنجل تايحالص رصحو ةبقارملاو ذيفنتلا تايلآ فعض  - 
ءارآب ةعوفشم ةيماتخلا اهريراقت عفرب اهمازلإ عم طقف ريراقتل ا يقلت يف

ملظتلا تاءارجإو قيقحتلا لئاسو بايغ نع الضف ،اهتاظحالمو لودلا 
نع ىواكشلا ميدقت يف قاثيملا ىف ةدراولا قوقحلاب نيعفتنملا قحو 

  .تاكاهتنالا
يـف ةـيع   جرم ةناكم بقترملا يبرعلا قاثيملا ءاطعإ ىلع ءاربخلا قيرف صرحي -ج

ةـيمهأ تاذ قوـقحل سيسأتلاب ردابي هلعجو ناسنإلا قوقحل ةنراقملا ةيلودلا ةموظنملا   
مـل اياضقل ةصاخ ةيانع هيجوت ىلإ جاتحي امم ،ةيبرعلا تاعمتجملاو لودلا ىدل ةغلاب  
تاـيقافتالاو ناـسنإلا قوـقحل ةيلودلا ةعرشلا يف فاك لكشب اهرارقإو اهترولب متي    

ةيميلقإلاو ة   يلو  ال ركذـلا ليبـس ىـلع ةراشإلا عضوم انهو    . ةلصلا تاذ ىرخألادلا
  : ىلإ رصحلا 

يجولونكتلاو يملعلا جاتنإلا دئاوفب عتمتلا يفو ةيمنتلا يف قحلا  - 
ةصاخ ،تقولا تاذ يف بوعشلاو ناسنإلا قوقح نم قحك ،يتامولعملاو 
ةفصب ةيبرعلا لودلا لمعت نأ بوجو نم كلذ هجاتحي امو ةملوعلا نمز يف 

قيمعت ىلع ةيميلقإلاو ةيلودلا ةدعصألا فلتخم ىلع ةعمتجم وأ ةي درف
لدعأ عيزوت نيمأتل تايلآلاو ريبادتلا فلتخم ذاختا ةرورضب يعولاو سحلا 

  ؛ تامولعملا عمتجمو ةملوعلا اهحيتت ىتلا صرفلاو تاناكمإلل
يف ةيبرعلا لودلا يف بوعشلا نكمت ةيراضح ةميقك نماضتلا يف قحلا  - 
نم ىلعأ ةبسن نيمأت ىلع لمعلا نم ملاعلا لودو بوعش ةيقب  عمو اهنيب ام
  ؛ عيمجلل لضفأ دغ نيمأت  ىلع دعاسي امب ،بوعشلاو دارفألا نيب ةلادعلا
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نمز يف بوعشلاو ناسنإلا قوقح نم تباث قحك يفاقثلا عونتلا يف قحلا  - 
ديكأت لجأ نم ةيبرعلا لودلا ىلع تاناهر نم كلذ هحرطي امو ةملوعلا 

تبثتو يح يخيرات نئاكك ءاقبلا اهسفنل نمضت ىتح امكو افيك اهتيتاذ 
يفاقثلا راوحلا يف نيرخآلا عم ةلعافلا ةمهاسملا ىلع اهتردقو اهترادج 

  ؛يناسنإلا ثارتلا ءارثإ يفو يعادبإلاو
ناسنإلا قوقح نم قحك ةميلسلا ةئيبلا يف ةمداقلا لايجألا قوقح  - 
تاعمتجملاو لودلا طا رخنا ديكأت بوجو نم هنع رجني امو بوعشلاو

  ؛ ةبطاق ةيناسنإلا هجاوت يتلا تاناهرلا ربكأ دحأ يف ةيبرعلا  
امو ةلتحملا ةيبرعلا يضارآلا يف بوعشلاو صاخشألل ةيامحلا يف قحلا  - 

ايبرع  - ةيبرعلا لودلا فلتخم نيب كرتشملا لمعلا بوجو نم كلذ هبلطتي 
تايلآلاو ريبادتل ا نم مزلي ام ذاختال دوهجلا ليعفت لجأ نم - ايلودو 

نيناوقلا قفو اهتجلاعمو بوعشلاو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا دصرب ةصاخلا 
 . ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا ةيلودلا

  تاحرتــقملا -١٦
ةـيفلألا فادهأو ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألل يحالصإلا هجوتلا معد راطإ يفو  

، ٢٠٠٠ةنـسل ةـيفلألا ةمق يف ت   اموكحلا ءاسؤرو كولملاو ءاسؤرلا عيمج اهيلع قفاو يتلا
قـيرفلا حرتقي ،ةيلودلا تادجتسملا عم ًايشامتو ةيبرعلا ةقطنملا اههجاوت يتلا تايدحتلل ًاعفرو  
معدـل ةيفاـضإ تاردابمو تاوطخ ذاختا ىف رظنلا ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىلع   

  :يتآلاكو ،نآلا ىلا ةلوذبملا دوهجلا ةدضاعمو ناسنإلا قوقح
قوـقحل ةيلودلا تاقافتالاو دوهعلا ىلع اهتاقيدصت لامكتسا ةيبرعلا لودلا ةدشانم    -أ
  .اهيلا ةمضنملا تاقافتالا ىلع اهتاظفحت ةعجارمو ،ناسنإلا

اـم   ساسأ ىلع موقت ناسنإلا قوقحل ةينطو تاسسؤم ءاشنإل ةيبرعلا لودلا ةوعد-ب
  ."سيراب ئدابم" ـب ًايلود فرعي
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ةـينفلا ناجللا ىدحإ اهرابتعاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا  ةنجللا ماهم عيسوت  -ج
ضـغب ءاضعألا نادلبلا لك ىف ناسنإلا قوقح عاضوأ ىف رظنلا لمشتل ةصصختملا  
جمارـب ريوـطت كلذـكو ،يبرعلا قاثيملا ىلع اهقيدصت مدع وأ اهقيدصت نع رظنلا    

 .ناسنإلا قوقح ئدابمب فيرعتلاو يعولا رشنو ةيبرعلا نادلبلا عم ينف نواعت

ةكراـشم نامـضو ناسنإلا قوقح لوح ىوتسملا عيفر يبرع رمتؤم دقعل ةوعدلا    -د
تاـمظنملا ةكراـشمل ةـصاخ ةـيانع عم يبرعلا يندملا عمتجملا تانوكمل ةعساو     

  .ةيئاسنلا
برـعلا كوـلملاو ءاسؤرلا ةمق اذكو ،ةعماجلا سلجم لامعأ لودج نمضتي نأ   -ـه

 .ةيبرعلا نادلبلا ىفناسنإلا قوقح لوح ًامئاد ًادنب 

قوـقحب ةـينعملا ةـيموكحلا رـيغ تامظنملا عم نواعتلا ريوطتل ةغيص عضو      -و
قوـقحل ةـمئادلا ةـيبرعلا ةنجللا ىدل بقارملا ةفص ىلع اهلوصح ليهستو ناسنإلا    

  .ةينفلا اهناجلو ةيبرعلا لودلا ةعماج تاطاشن فلتخم يف اهتكراشم ليعفتو ،ناسنإلا
ةـيداملاو ةيرـشبلا   دراوـملا ةـحاتإو ،ةعماجلا ىف ناسن   إلا قوقح ةرادإ ميعدت -ز
 .اهيلإ ةلوكوملا ماهملا اهئادأل ةبسانملا

ىـف ناـسنإلا قوقح ةيامح ىلا فدهت ةماعلا ةنامألا نمض ةصاخ جمارب ريوطت    -ح
راـطإ ىـف اهريوطت مت يتلا ةيبرعلا تايجتارتسالا فلتخم ةعجارمو ةيبرعلا نادلبلا   

مارتحا قيقحت نم ًاقالطنا اهفادهأ غولب ىلع ةزكترم نوكت ىت ح ةيبرعلا لودلا ةعماج
  .ناسنإلا قوقح
نـم اـهريغو ةدـحتملا ممألا ةزهجأ عم    ناسنإلا قوقح لاجم يف نواعتلا ميعدت  -ط

هذـه هـمدقت ىذـلا ىنفلا معدلا لاكشأ نم ةدافتسالاو ،ةصصختملا ةيلودلا تالاكولا    
 .تائيهلا

ميـلعتلل   ةيساردلا جهانملا نمض ناسنإلا قوقح ئدابم جامدإلةيبرعلا لودلا ةوعد  -ي
  .ةفلتخملا هعاونأو هتايوتسمب
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قوـقحل يبرعلا قاثيملا دونبب ةقلعتملا ءاربخلا قيرف تاحارتقا يلي اميفو   - ١٧
عورـشملا ىف ةدراولا دونبلا ىلإ تضرعت قيرفلا تاحرتقم نأ ةظحالم ردجتو  . ناسنإلا
قوقح ةيامحل ةيرورض قيرفلا اهربتعا ة ديدج دونب ةفاضإ تنمضت امك هيلع ضورعملا
 .اهيلع قفتملا ةيلودلا ريياعملل ًاقبط ناسنإلا
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اخلرباء  املیثاق املقرتح من جانب فریق
العرب األعضاء ىف هیئات األمم املتحدة 
اخلاصة حبقوق اإلنسان واملكلفني مبراجعة 
مشروع حتدیث املیثاق العربي حلقوق 

 اإلنسان
   
   
  

  ١ةدام لا
ءاـمتن  الاب روعـشلاو ةـيبرعلا لودـلل   ةـينطولا ةيوهلا راط  إيف  قاثيملا اذه فدهي 

  : ةيلاتلا تاياغلا قيقحت ىلإ كرتشملا يراضحلا 
،   تامامتهالا نمضةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح  عضو  - أ  ىرـبكلا ةينطولا

لودـلا يـف   ناـسنإلا  ةدارإ هـجوت ةيساسأو ةيماس الثم ناسنإلا قوقح نم لعجت يتلا  
،لا ةيناـسنإلا ميـقلا هيـضترت اـم     ل ًاقفولضفألا وحن هعقاوب ءاقتر الا نم هنكمتو ةيبرع
  .ةليبنلا

 هـنطو ل ءافولا ىلعو هتيوهب زازتعالا ىلع ةيبرعلا لودلا يفناسنإلا ةئشنت   - ب 
الاو حماستلاو يرشبلا يخآتلا ةفاقثب عبشتلا عمةكرتشم حلاصمو اخيراتو اضرأ حاـتفن  ، 

قوـقحل ةيلودلا قيثاوملا يف ةنلعملا ةينوكلا ميقلاو ئدابملا  هيض تقت امل اقفو ،رخآلا ىلع
  .ناسنإلا
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يندـم عـمتجم يـف     ةلوئـسم ةرـح ةايحل   ةيبرعلا لودلا يف لايجألادادعإ   - ج 
ميـق هدوـستو ،تاـبجاولاب مازـتلالاو قوقحلاـب يعولا نيب مزالتلا       ىلع مئاق نماضتم
  .لادتعالاو حماستلاو ،ةاواسملا

ةـئزجتلل ةلباق ريغو ةيملاع ناسنإلا قوقح عيمج نأب  يضاقلا أدبملا خيسرت   - د 
  . ةكباشتمو ةطبارتمو

  ٢ةداملا 
،    - أ  اـهدراومو اهتاورث ىلع ةرطيسلاو ريصملا ريرقت ىف قحلا بوعشلا عيمجل

اـهتيمنت ةيرحب لصاوت ن  أو ،يسايسلا اهماظن طمن رايتخا ةيرحب ررقت نأىف قحلا اهلو 
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  .ةيبارتلا ةدحولاو ةينطولا ةدايسلا لظ تحت شيعلا ىف قحلا بوعشلا عيمجل  - ب 
ىه ةيبنج ألا ةرطيسلاو لالتحالاوةينويهصلاو ةيرصنعلا لاكش أعيمج ن إ  - ج 

نمو ،بوعشلل ةيساسألا قوقحلا نود لوحي يساس أقئاعو ةيناسنالا ةماركلل دحت 
  .اهتلازإ ىلع لمعلاو اهتاسرامم عيمج ةنادإ بجاولا

  ٣ة داملا
 اـهتيالو ل عضاخ صخش لكل لفكت نأب قاثيملا اذه ىف فرط ةلود لك دهعتت  - أ 

وأ قرـعلا ببـسب زـييمت نود ،قاثيملا اذه ىف ةدراولا تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا قح    
وأ ،ينطوـلا لص  ألا وأ ،ركفلا وأ ،ىأرلا وأ ،ينيدلا دقتعملا وأ ةغللا وأ ،سنجلا وأ نوللا

 ،   .رخآ عضو يأ وأ ،زجعلاوأ دال يملا وأةورثلا وأ ،يعامتجالا
يأـب زـييمتلا لاكـشأ عيمج نم ةيامحلا لفكتل ةبسانملا ريبادتل    اةلودلا ذختت   - ب 

نيمأـت فدـهب ة   ـمزال لا ريبادـتلا ذـختت امك  . ةقباسلا ةرقفلاب ةنيبملا بابسألا نم ببس
  .قاثيملا اذهب ةدراولاتايرحلاو قوقحلا عيمجب ع تمتلا يف ةيلعفلا ةاواسملا

ةبـسانملا لئاـسولا لـكب ،جهتنت نأب قاثيملا اذه يف فارطألا لو    دلا دهعتت  - ج 
نيمأـتب ةـليفكلا ريبادـتلا ذختت و ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلا ةسايس ،ءاطبإ نودو    

  .قاثيملا اذه يف ةررقملا قوقحلا عيمجب عتمتلا يف ءاسنلاو لاجرلا ةاواسم
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 ٤ةداملا  

اـهمايق نـلعملاو ،ةـمألا ةا    ـيح ددهت يتلا ةيئانثتسالا ئراوطلا تالاح يف   - أ 
اـهبلطتي يتلا دودحلا قيضأ ىف ،ذختت نأ قاثيملا اذه يف فارطألا لودلل زوجي ،ًايمسر  
ةطيرـش ،قاـثيملا اذه ىضتقمب اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب اهيف ديقتت ال ريبادت ،عضولا   

،   نوناـقلا ىـضتقمب اهيلع ةبترتملا ىرخألا تامازتلالل ريبادتلا هذه ةافانم مدع   يلودـلا
ةـغللا وأ سنـجلا وأ نوللا وأ قرعلا وه ديحولا هرربم نوكي زييمت ىلع اهئاوطنا مدعو   

  .يعامتجالا لصألا وأ نيدلا وأ
لـبقت ال يـتلا ةـيلاتلا قوقحلاـب ساسملا     لاوحألا نم لاح ىأب  زوجي ال  - ب 

ةداملا )ةايحلا يف قحلا( ٥ةداملا : فرصتلا  بورـض نـم هرـيغو بيذعتلا عنم    ( ٨، 
وأ ةـيبطلا براجتلل عاضخإلا عنم  ( ٩ةداملا ، )ةنيهملا وأ ةيساقلا وأ ةيناسنإاللا ةلماعملا
ةداملا )ءاضر نود ةيملعلا ةداـملا  )دابعتـسالاو قاقرتسالا رظح ( ١٠،  ئداـبملا  ( ١٣، 
ةداملا )ةلداعلا ةمكاحملل ايندلا وأ فـيقوتلا ةيعرـش يف نعطلا يف قحلا   (ـه ةرقف  ١٤، 
ةداملا )لاقتعالا نوناـقلا قيبطتو نيناوقلا ةيعجر مدع   ،تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش( ١٥، 
ةداملا )مهتملل حلصألا ةداـملا  )نيدـلاب ءافولا نع زجعلا درجمل سبحلا مدع ( ١٨،   ،١٩ 
ةداـملا  )لعفلا تاذ نع ةمكاحملا راركت زاوج مدع( نادــجولاو رـكفلا ةـيرح    ( ٣١، 
ةداملا )نـيدلاو ةداـملا  )ةيناسنإ ةلماعم مهتيرحنم نيمورحملا عيمج ةلماعم ( ٢٠،   ،٢٢ 
ةداـملا )ةينوناقلا ةيصخشلاب درفلل فارتعالا( ، )نطوـلا ىـلإ ةدوـعلا يف قحلا    ( ٢٧، 

ةداملا )يسايسلا ءوجللا( ٢٨ةداـملا  قـيلعت زوـجي ال اـمك    ). ةيسنجلا يف قحلا( ٢٩، 
  .قوقحلا كلت ةيامحل ةمزاللا ةيئاضقلا تانامضلا

مـلعت نأ دـيقتلا مدـع قح تمدختسا قاثيملا    اذه  يف فرط ةلود ةيأ ىلع  - ج 
نيـمألاو ةـيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا قيرط نع ،ًاروف ىرخألا فارطألا لودلا   

. كـلذ  ىلإاهتعفد يتلا بابس ألابو اهب ديقتت مل يتلا ماكحألاب ،ةدحتملا ممألا ةمظنمل ماعلا
،  يف اهيلعو قيرطلاـبو ىرـخأ ةرـم كلذب    اهملعت ن أديقتلا مدع هيف يهنت يذلا خيراتلا
  .هتاذ

  ٥ةداملا 
  .صخش لكل مزالم قحةايحلا ىف قحلا   -  أ
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  .ًافسعت هتايح نم دحأ نامرح زوجي الوقحلا اذه نوناقلا يمحي   -  ب
  
  
  
  ٦ةداملا 

ًاـقفو ةروـطخلا ةـغلابلا تايانجلا ىف الإ مادعإلا ةبوقع    ب مكحلا زوجيال   -  أ
ةـمكحم نـم رداـص يئا    ـهن مكح ىضتقمبو ةميرجلا باكترا تقو ذفانلا نوناقلل 

  .ةبوقعلا ضيفخت وأ وفعلا بلط ىف قحلا مادعإلاب هيلع موكحم لكلو ،ةصتخم
.ةيـسايس ةـميرج يف مادعإلا ةبوقعب مكحلا لاوحألا عيمج يف زوجي ال    -  ب
    

  ٧ةداملا 
  .ًاماع ةرشع ةنماثلا نود صاخشأ اهبكترا مئارج ىلع مادعإلاب مكحلا زوجي ال  - أ 
عضرم مأ ىلع وأ ،اهلمح عضت ىتح لماح ةأرما ى ف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال  - ب 

  .ةدالولا خيرات ىلع نيماع ءاضقنا دعب الإ
  .اماع نيعبسو ةسمخ زواجت نميف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال  - ج 
  .ًايلقع ضيرموه نميف  مادعإلامكح ذيفنت زوجي ال   - د 

  ٨ةداملا 
ال وأ ةيـسا  ق ةـلماعم لماعي وأ بقاعي ن أوأ ايسفن وأ ايندب صخش يأ بيذعت رظحي 

  .ةماركلاب ةطاح وأ ةنيهم وأ ةيناسنإ
ذـختتو تاـسرامملا هذه لثم نم اهتيالول عضاخ صخش لك فارط   ألا لودلا يمحت

  :صخألا ىلعو كلذ نأشب ةلاعفلا ريبادتلا 
وـفعلا وأ مداـقتلاب طوقـسلل ةلباق ريغ مئارج اهيف ماهسإلا وأ لاعف    ألا هذه رابتعا - 

  .دحأل ةناصح نود ةعدار ةبوقعبنوناقلا اهيلع بقاعيو ،ماعلا 
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ةـماع ةطلس نع و  أةبترم يلع أنيفظوم نع ةرداصلا رماو ألاب عرذتلا زوجي ال - 
  .بيذعتلل رربمك
نـم لـمعل ضرـعتي نم فاصنإ ،ينوناقلا اهماظن يف فرط ةلود لك نمضت     - 
راـبتعالا درو ًابـسانمو ًالداع ًاضيوعت لمشي ذيفنتلل لباق قحب    هعتمتو بيذعتلا لامعأ

لاـمعأ نـم لـمعل ةـجيتن ةيحضلا ةافو ةلاح يفو     . راركتلا مدع نامضو ليهأتلاو
  .ضيوعتلا يف قحلا اهيوذل نوكي ،بيذعتلا

دـض الإ ،بيذـعتلل ةجيتن اهب ءالدإلا مت    هنأ تبثي لاوقأ يأب داهشتسالا زوجي ال - 
  .     بيذعتلا باكتراب مهتملا صخشلا

الإ اـم ةلود ىلإ صخش ىأ ةداعإ   وأ داعبإ وأ ميلست قاثيملا اذه بجومب زوجي ال - 
  .بيذعتلا ىلإ هضرعت مدع لفكت تانامضب

  ٩ةداملا 
نود هئاـضعأ لالغتـسا وأ صخش    يأىلع ةيملع و أةيبط براجت ءارج إزوجي ال 

، رحلا هئاضر  تاءارجإلاـب دـيقتلا ةاعارم عم   اهنع مجنت دق يتلا تافعاضملل لماكلا هكاردإو
ىـف ةذـفانلا ةلصلا تاذ نيناوقلا وأ تاعيرشتلل اقفو ةيصخ   شلا هتمالس نامضب ةليفكلا ةيبطلا
 .دلب لك

  ١٠ةداملا 
  .امهروص عيمج يف قيقرلاب راجتالاو قرلا رظحيو دابعتسالاو قاقرتسالا زوجي ال

  ١١ةداملا 
  . زييمت نود مهتيامحب عتمتلا يف قحلا مهلو نوناقلا مامأ نوواستم صاخشألا عيمج

  ١٢ةداملا 
ءاـضقلا لالقتـسا فارـطألا لودلا نمضتو ءاضقلا مامأ نوو    استم صاخشألا عيمج

لـكل هتاجردب يضاقتلا  قح نمضت امك . تاديدهت وأ طوغض وأ لخدت يأ نم ةاضقلا ةيامحو
  .اهتيالول عضاخصخش 
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  ١٣ةداملا 
ةـيفاك تانامـض اـهيف رفوتت ةلداع ةمكاحم يف قحلا صخش لكل      - أ 

تابثإل كلذو ،نوناقلا مكحب ا قباس ةأشنمو ةهيزنو ةلقتسمو ةصتخم ةمكحم اهيرجتو
  .هتامازتلا وأ هقوقح يف تبلل وأ هيلإ هجوت ةيئازج ةمهت يأ

اهيـضتقت ةيئانثتـسا تالاـح يف الإ ةينلع ةمكاحملا تاءارجإ نوكت      - ب 
  .يطارقميد عمتجم يف ةلادعلا ةحلصم

  ١٤ةداملا 
زوـجي الو   هـصخش ىلع نام ألايف و ةيرحلا ىف قحلا صخش لكل  - أ 

  .ينوناق دنس ريغبو ًافسعت هلاقتعا وأ هشيتفت وأ هفيقوت
يـتلا لاوحألاو  بابسأل لالإ هتيرح نم صخش ىأ نامرح زوجي ال   - ب 

   .هيف ررقملا ءارجإلل ًاقبطوافلس نوناقلا اهيلع صني 
كـلذ بابـسأب  ،اـهمهفي ةـغلب ،هفيقوت متي صخش لك غالبإ بجي       - ج 

  .هيلإ ةهجوملا مهتلا وأ ةمهتلاب اروف هراطخإ بجي امك ،هعوقو ىدل فيقوتلا
ةاـضقلا دح  أ مامأ ريخأت نود ةيئازج ةمهتبلقتعملا وأ فوقوملا مدقي   - د 

لالـخ مكاحي نأ بجي  و ،ةيئاضق فئاظو ةرشابمب ًانوناق نيلوخملا نيفظوملا دحأوأ 
هرو ـض ح لفكت تانامضب هنع جارفإلانوكي نأ نكميو . هنع جرفي وأ ةلوقعم ةلهم
ةدـعاقلا وـه يطاـيتحالا سبـحلا ن     وكي نأ زوجي ال لاوحألا لك يفو. ةمكاحملا
  .ةماعلا

ةـمكحم ىـلإ عوـجرلا قح لاقتعالا وأ فيقوتلاب هتيرح نم مرح    صخش لكل -ـه
هـلاقتعا وأ هـفيقوت   ناك اذإ هنع جارفإلاب رمأت و كلذ ةينوناق يف ءاطبإ نود لصفت ةصتخم 

  . ينوناق ريغ
قـحلا ينوناـق ريغ و   أيفسعت لاقتعا وأ فيقوت ةيحض ناك صخش لكل   - و 

  .ضيوعت ىلع لوصحلا ىف
  ١٥ةداملا 
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 ، نوناـقلا لاوـحألا عـيمج يـف قبطيو     قباس ينوناق صنب الإ ةبوقع الو ةميرج ال
   .مهتملل حلصألا

  ١٦ةداملا 
لالـخ عـتمتي نأ ىـلع نوناـقلل اقفو تاب مكحب هتنادإ تبثت نأ      ىلإ ئرب مهتم لك

  :ةيلاتلا ايندلا تانامضلاب ةمكاحملاو عبتتلا تاءارجإ 
  .هيلإ ةهجوملا مهتلاب اهمهفي ةغلبو ليصفتلاب اروف هراطخإ -أ

 .هيوذب لاصتالاب هل حامسلاو هعافد دادعإل ةيفاكلا تاليهستلاو تقولا هؤاطعإ -ب

هـسفن نـع عافدـلا يف هقحو يعيبطلا هيضاق مامأ     ًايروضح  مكاحي نأ يف هقح -ج
 .ةيرس يفو ةيرحب هب لصتيو هسفنب هراتخي ماحم ةطساوب وأ ًايصخش

هقحو ،كلذ ةلادعلا ةحلصم تضتقا املك هنع عفادي ماحمب اناجم ةناعتسالا يف هقح  -د
  .لباقم نودب مجرتمب ةناعتسالا يف ةمكحملا ةغل ملكتي ال وأ مهفي ال ناك اذإ

را ـض حتسا يف هقحو ،هعافد ةطساوب وأ هسفنب ماهتالا دوهش شقاني نأ يف هقح -ـه
  .ماهتالا دوهش راضحتسا يف ةقبطملا طورشلا تاذب يفنلا دوهش

  .بنذلاب فرتعي نأ وأ هسفن دض ةداهشلا ىلع ربجي الأ يف هقح -و
ةيئاـضق  ةجرد مامأ نوناقلل اقفو نعطلا يف ةميرج هباكترا ب ةنادإلا ةلاحيف هقح  -ز

  .   ىلعأ
  .ةصاخلا هتايح مارتحا يف قحلا مهتملل لاوحألا عيمج  يفو -ع

  ١٧ةداملا 
ةـماعلا تايرحلاو قوقحلا عيمجب عتمتلا يف لفطلا   قحب قاثيملا اذهم اكحأ لخت ال -أ

ىرـخأ تاعيرـشت يأو ،ةصاخ لفطللو ،ةماع ناسنإلل اهلفكت يتلا ةياعرلاو ةيامحلا هجوأو   
  .اهب لومعم
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،  هب تقلعت يذلا ،لفطلا قح صاخ هجوب قاثيملا اذه لفكي -ب ءاـضق ماظن يف  ةمهت
قـفتت   ةـصاخ ةلماعم يف و ماكحألا ذيفنتو ةمكاحملاو عبتتلا راوطأ عيمج يف ثادحألاب صاخ
   .عمتجملا يف ءانبر ودب همايقو هجامدإ ةداعإو هليهأت رسيتو هتماركنوص  تو هنس عم

  ١٨ةداملا 
   . يدقاعت مازتلا يأ وأ نيدب ءافولا نع هزجع درجمل صخش سبح زوجي ال

  
  
  ١٩ةداملا 

،    -أ هذـه هدـض    ذـختت نـملو   نيترـم دـحاو مرج نع صخش ةمكاحم زوجت ال
  .هنع جارفإلا بلطيو اهتيعرش ىف نعطي نأ تاءارجإلا 

  .ضيوعت يف قحلا ةلادعلا ماكحأ قيبطت ةءاسإ تبث مث يئاهن مكحب نيدأ نم لكل - ب
  ٢٠ةداملا 

ةـماركلا مرـتحت ةيناـسنإ ةلماعم مهتيرح نم نيمورحملا صاخشألا عيمج    لماعي  -أ
  .ناسنإلا يف ةلصأتملا

  .نينادم ريغ مهنوك عم قفتت ةلماعم نولماعيو نينادملا نع نومهتملا لصفي -ب
مهليهأـت ةداـعإو نينوجـسملا حالـصإ ىلإ فدهي نأ نوجسلا ماظن يف ىعاري      -ج

  .ايعامتجا
  ٢١ةداملا 

ىـف لخدـتلل ،ينوناـق رـيغ وأ يفسعت وحن ىلع ،صخش      يأ ضيرعت زوجي ال -أ
  .هتعمس وأ هفرش سمي ريهشتالو هتالسارم وأ هتيب و أهترس أنوئش وأ هتايصوصخ 

 .ساسملا وأ لخدتلا اذه لثم نم نوناقلا هيمحي نأصخش لك قح نم  -ب

  ٢٢ةداملا 
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ب هل فرتع    .ةينوناقلا هتيصخشي نأ يف قحلا صخش لكل
  ٢٣ةداملا 

رفوـت يف قحلا قاثيملا اذه يف اهب فرتعملا ةيساسألا هقوقح تكهتنا صخش لكل   -أ
ةفـصب نوـلمعي نـم كـلذ يـف نمب ،كاهتنالاب       ماق نم دض ملظتلل ةلاعف تاءارجإو تاودأ

 .  ةيمسر

ةـصتخملا ةطلـسلا كلذ يف تبت نأب ملظتم لكل لفكت نأب فارطألا لودلا دهعتت    -ب
ةرداـصلا تارارـقلاو ماـكحألل يلعفلا ذيفنتلا نمضت نأو ةلودلل ينوناقلا ماظنلا اهددحي يتلا    

  . نيملظتملا ةدئافل
  ٢٤ةداملا 

مام ـض نالا  يـف قـحلاو ةيسايسلا تايعمجلا نيوكت ةير  ح يف قحلا نطاوم لكل  -أ
  .اهيلإ

ةطـساوب وأ ةرشابم امإ ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف ةكراشملا يف قحلا نطاوم لكل   -ب
ةيرحب نوراتخ    .  ي نيلثمم
و ب -ج   ختن  ًاـيرود يرـجت ةـهيزن تاباختنا يف بَختن    يي نأ يف قحلا نطاوم لكل

رـحلا رـيبعتلا نمضتو يرسلا تيوصتلابو نيبخانلا نيب ةا   واسملا مدق ىلعو ماعلا عارتقالاب
  . نيبخانلا ةدارإ نع

دـلقت ةـصرف عـيمجلا عـم ةاواسملا مدق ىلع هل حاتت نأ يف قحلا نطاوم لكل      -د
  .هدلب يف ةماعلا فئاظولا

  .اهيلا مامضنالاو نيرخآلا عم تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلا صخش لكل -ـه
  . ةيملس ةروصب عمجتلا ةيرحو عامتجالاةيرح يف قحلا صخش لكل  -و
اـقبط ةـضورفملا دوـيقلا رـيغ دوـيق يأب قوقحلا هذه ةسرامم دييقت زوجي ال       -ز

ةمالـسلا وأ ينطوـلا نمألا ةنايصل يطارقميد عمتجم يف ةرورضلا اهيضتقت يتلاو    ،نوناقلل
  .مهتايرحو ريغلا قوقح ةيامحل وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ةماعلا
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  ٢٥ةدام 
اـهنيد ميلاـعت ةسراممو اهتغل مادختساو اهتافاقثب عتمتلا نم تايلق   ألا نامرح زوجي ال

  . قوقحلا هذهب عتمتلا نوناقلا مظنيو
  ٢٦ةداملا 

 لـقنتلا ةـيرح  فرـط ةلود ميلقإ ىلع ينوناق لكشب دجوي  صخش لكل   -  أ
  .ميلقإلا اذه نم ةهج ةيأ ىف ةماقإلا ناكم رايتخاو

ةـلود يـضارأ ىـلع ةيعرش ةروصب دجاوت    م يبنجأ درط زوجي ال   -  ب
ىـلع   هـملظت ضرع نم  هنيكمت دعبو ،نوناقلل ًاقفو رداص رارق بجومب الإفرط 

  .بناجألل يعامجلا درطلا عنمي لاوحألا لك يفو ،ةصتخملا ةهجلا
 ٢٧ةداملا 

ىـف امب دلب   يأ ةرداغم نم صخش يأعنم ينوناق ريغ وأ يفسعت لكشب زوجي ال   -أ
 .دلبلا اذه ىف ةماقإلاب همازلإ وأ ةهج ةيأ ىف هتماقإ ىلع رظح ضرف وأ هدلب كلذ

 .هيلإ ةدوعلا نم هعنم وأ هدلب نم صخش يأ يفن زوجي ال -ب

  ٢٨ةداملا 
الو ،داهطـضالا نـم    ًابره رخآ دلب ىلا يسايسلا ءوجللا بلط ىف قحلا صخش لكل

ميلـست زوـجي الو ،م   اـعلا قحلا مهت ةيداع ةميرج لجأ نم هعبتت يرجي نم قحلا اذهب عفتني 
  .نييسايسلا نيئجاللا

  ٢٩ةداملا 
وأ يفسعت لكشب صخش  يأنع  اهطاقسإ زوجي الو ةيسنجلا يف قحلا صخش لكل -أ

  .ينوناق ريغ
  .اهلافطأ ةيسنجب قلعتي ام يف لجرلا قحل ٍواسم قح ةأرملل-ب
ةـيلخادلا تاعيرشتلا ةاعارم عم ىرخ  أةيسنج باستكا ىف  صخشلا قح ركنيال  -ج

  .هدلبل
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  ٣٠ةداملا 
هـلاومأ ةرداـصم لاوحألا عيمج ىف رظحيو صخش لكل لوفكم ةصاخلا ةيكلملا قح   

  .ةينوناق ريغ وأ ةيفسعت ةروصب اهضعب وأ اهلك
 ٣١ةداملا 

دوـيق ةـيأ ضرف زوجي الو نيدلاو نادجولاو ركفلا ةيرح يف قحلا صخش لكل     -أ
  .اهيلع

هرئاعـش ةسرامم وأ  هدقتعم وأ  هنيد راهظإ يف ناسنإلا ةيرح عاضخ إزوجي ال  -ب
ىـف  ةيرورـض نوـكت يتلاو    ،نوناقلا اهيلع صني يتلا دويقلل الإ هريغ عم وأ هدرفمب ةينيدلا

ةـماعلا بادآلا وأ ةـماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا ةيامحل   ىطارقميد عمتجم 
 .ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامحل وأ

مهتاـعانقل   ًاـقفو  ًاـيقلخو  ًاـينيد مـهدالوأ ةيبرت نيمأت ةيرح ءاي  صوألا وأ ءابآلل -ج
  .ةصاخلا

  ٣٢ةداملا 
يـف قـحلا كلذكو ،ريبعتلا و يأرلا ةيرحو مالعإلا يف قحلا قاثيملا اذه نمضي    -أ

دودـحلل راـبتعا اـمنودو     ،ةليـسو يأب نيرخآلا ىلإ اهلقنو اهيقلتو راكفألا و ءابنألا ءاقتسا 
  .ةيفارغجلا

الو  ،عـمتجملل ةيـساسألا تاـموقملا راطإ يف تايرحلا و قوقحلا هذ   ه سرامت -ب
وأ ينطوـلا نمألا ةيامح وأ مهتعمس وأ نيرخآلا قوقح مارتحا اهضرفي يتلا دويقلل الإ عضخت  

  .يطارقميد عمتجم يف ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا
لكـشت ةـينيدلا و   أةيرـصنعلا  و أةيموقلا ةيهاركلا ىلإ ةوعد ةي أنوناقلاب رظحت -ج

  .فنعلا وأةوادعلا و أزييمتلا ىلع  ًاضيرحت
  ٣٣ةداملا 

نـس اـغلب ىتم ةأرملاو لجرلل   و ،عمتجملل ةيساسألاو ةيعيبطلا ةدحولا يه ةرسألا -أ
  . ةرسأ سيسأتو جوزلا رايتخا ةيرح ينوناقلا دشرلا
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قوـقحلا يف نيجوزل  ا ةاواسم نمضت يتلا ةبسانملا ريبادتلا فارطألا لودلا ذختت -ب
عـيمج يـفو   .  هـلالحنا  ىدلو همايق لالخو جاوزلا داقعنا دنعتايلوئسملا يف مئالم نزاوتو 

  .  ىلضفلا لفطلا حلاصم ىعارت تالاحلا
اـهلخاد دارـفألا ةـيامحو    اهرصاوأ ةيوقتو ةرسألا ةيامح عمتجملاو ةلودلا لفكت  -ج

اـمك  . لفطلاو ةأرملا دض ةصاخ ،اهئاضعأ نيب ةلماعملا ةءاسإو فنعلا لاكشأ فلتخم رظحو
نيئـشانلل ًاـضيأ لـفكتو نيـتمزاللا ةـياعرلاو       ةيامحلا ةخوخيشلاو ةلوفطلاو ةمومألل لفكت

  .ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا صرف ربكأبابشلاو 
  ٣٤ةداملا 

ددـع رـبكأل ناكمإلا ردق هريفوت ىلع ةلودلا لمعت    نطاوم لكل يعيبط قح لمعلا -أ
نـم عون يأ نودو صرفلا ؤفاكت و لمعلا ةيرحو جاتنإلا نامض  عم  هيلع نيلبقملا نم نكمم
وأ يـسايسلا يأرـلا وأ ةغللا    وأ نيدلا وأ سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمتلا عاونأ

  .رخآ عضو يأوأ ةقاعإلا وأ  يعامتجالا لصألا وأ ينطولا لصألا وأ يباقنلا ءامتنالا 
ىـلع لوـصحلا نمؤت    ةيضرمو ةلداع لمع طورشب عتمتلايف ّقحلا لماع لك ل -ب

ـحا  لفكتو هترسألو هل ةيساسألا ةايحلا بلاطم ةيطغتل بسانم رجأ   ةرلاو لمعلا تاعاس ديدحت
لاـفطألاو ءاسّنلا ةيامحو ،ة   تازاجألاو  ينهملا ةمال  سلاو ة  حصلا ظفح دعاوقو ،رجألا ةعوفدم

  .لمعلا ءانثأ تاقاعإلا يوذصاخشألاو 
نـمو يداـصتقالا لالغتسالا نم هتيامح يف لفطلا قحب فارط   ألا لودلا فرتعت -ج

اراـض نوـكي نأ وأ ،لـفطلا ميلعتل ةقاعإ لثمي نأ وأ اريطخ نوكي نأ حجري لمع يأ ءادأ    
،  . يعامتجالا وأ،يونعملا وأ ،يحورلا وأ ،يلقعلا وأ ،يندبلا هومنب وأ هتحصب ضرـغلا اذهلو
صاـخ هجوب فارطألا لودلا موقت ،ةلصلا   تاذ ىرخألا ةيلودلا كوكصلا ماكحأ ةاعارم عمو

  :يلي امب 
  .لمعلاب قاحتلالل ىندأ نس ديدحت) ١(
  .هفورظو لمعلا تاعاسل بسانم ماظن عضو) ٢(
  .ةيلاعفب ماكحألا هذه ذافنإ نامضل ةبسانم ىرخأ تاءازج وأ تابوقع ضرف) ٣(



٣٠٨ 
 

بيرد ـت لا نـم ةيلع فلا ةدافتسالا قحيف ةأرملاو لجرلا نيب زييمتلا  ًاتاب ًاعنم عنمي -د
 .لمعلا ةميق يواست دنع روجألاو لمعلا ةيامحو ليغشتلاو نيوكتلاو

ةـلثامم فورظ يف مدختسملاو ةرجهلا نيناوق قفو دفاولا يبنجألا لماعلا عتمتي   -ـه
  .اهسفن ةلماعملا يف قحلاب

  
  ٣٥ةداملا 

ة ـسرامم يـفو تاداـحتا ءاشنإو تاباقن نيوكت يف قحلا لمعلا باحصأو لامعلل    -أ
، زـيزعت لجأ نم كلذو ةيعامجلا ةضوافملا ةيرح يف  قحلا مهلو .ةيرحلا لماكب يباقنلا قحلا

  .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا مهحلاصم ةيامحو
ليكـشت يفو ةيرحب لمعلا يف تاباقنلا قح قاثيملا اذه يف فارطألا لودلا لفكت   -ب

  .اهيلإ مامضنالا وأ ةيلود ةيباقن تامظنم نيوكت يف ةريخألا هذه قحو ةينطو تاداحتا
صنـي يتلا دودحلا ىف بارضإلا ىف قحلا   قاثيملا اذه يف فارطألا لودلالفكت  -ج

 .ةيلودلا لمعلا ريياعم قفو نوناقلا اهيلع

اذـهب ةدراولا ةيباقنلا تايرحلاو يباقنلا قحلا ةسرامم ىلع دويقلا عضو زوجي ال   -د
حلاـصل يـطارقميد عـمتجم يف ا    يرورض نوكي امم نوناقلا يف هيلع صني ام ىوس قاثيملا
  .مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح لجأ نم وأ ماعلا ماظنلا وأ ينطولا نمألا

  ٣٦ةداملا 
نيمأـتلا كـلذ يـف امب ،يعامتجالا نامضلا    يف درف لك قح فارطألا لودلا نمضت 

  .يعامتجالا
  ٣٧ةداملا 

عـضت  ن ألودـلا ىـلعو    ،ةيـساسألا ناـسنإلا قوقح نم قح وه ةيمنتلا   يف قحلا
نماـضتلا ميق ليصأتل  يعسلا اهيلعو ،قحلا اذه نامضل ةمزاللا ريبادتلاو ةيئامنإلا تاسايسلا 

ةيداـصتقا ةـيمنت قـيقحت    و رـقفلا ىـلع ءاضقلل  يلودلا ى وتسملا ىلعو اهنيب اميف نواعتلاو
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قـيقحت   يـف ماهسإلاو ةكراشملا نطاوم لكل قحلا اذه بجومبو ،ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو 
  .اهرامثو اهايازمب عتمتلاوةيمنتلا 

  ٣٨ةداملا 
ميرـكلا شيـعلاو هافرلا رفوي هترسألو هل فاك يشيعم ىوتسم    يف قحلا صخش لكل

ذاـختا فارـطألا لودلا ىلعو   . ةميلس ةئيب ىف قحلا هلو تامدخو نكسمو ءاسكو ءاذغ نم
  .قوقحلا هذه ذافنإل اهتايناكمإل ًاقفو ةمزاللا ريبادتلا

  ٣٩ةداملا 
نـم ىوتـسم ىلعأـب عـتمتلا يف      عمتجملا يف درف لك قحب فارطألا لودلا رقت -أ

ةيحـصلا ةـياعرلا تامدـخ ىـلع اناجم لوصحلا يف     و هغولب نكمي ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا
  . زييمتلا عاونأ نم عون يأ نود ضارمألا جالع قفارممادختسا  ىلعو ةيساسألا

  :ةيلاتلا ريبادتلا فارطألا لودلا اهذختت يتلا تاوطخلا لمشت -ب
زـكارملا ىـلإ لوصولا ةلوهسو ةيناجم نامضو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ريوطت   ) ١

  .يداصتقالا عضولا وأ يفارغجلا عقوملا نع رظنلا ضغب تامدخلا هذه مدقت يتلا
  .ًايجالعو ًايئاقو ضارمألا ةحفاكمو تايفولا ضفخ ىلع لمعلا) ٢
  . يحصلا فيقثتلاو يعولا رشن) ٣
  .ثانإلا ناتخ كلذ يف امب درفلا ةحصب ةراضلا ةيديلقتلا تاسرامملا ةحفاكم) ٤
  .درف لكل ةيقنلا برشلا هايمو يساسألا ءاذغلا ريفوت) ٥
  .يحصلا فيرصتلا ريفوتو يئيبلا ثولتلا لماوع ةحفاكم) ٦
   .تاردخملاو نيخدتلا ةحفاكم) ٧

  ٤٠ةداملا 
ةيدـسجلاو ةيـسفنلا ت   اـقاعإلا يوذل ةميركلا ةايحلا ريفوتب فارطألا لودلا  مزتلت -أ

يـف ةـيلعفلا مهتكراـشم ر    يـسيتو مهسفنأ ىلع مهدامتعا زيزعت عم مهتمارك مهل لفكت يتلاو 
  .عمتجملا
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رفوت امك تاقاعإلا يوذ عيمج ل اناجم ةيعامتجالا تامدخلا فارطألا لودلا رفوت -ب
بـنج  تل مزـلي اـم لـكب موقت امك    ،مهاعرت يتلا مهرسأل وأ صاخشألا ءالؤهل يداملا معدلا
  .ةياعرلا تاسسؤم يف مهئاويإ

،   -ج ةـنكمملا لبسلا لكب تاقاعإلا نم دحلل ةمزاللا ريبادتلا لك فارطألا لودلا ذختت
  . فيقثتلاو يعولا رشنو ةيئاقولا ةحصلا جمارب كلذ يف امب

يوذ صاخـشألل ةبـسانملا ةـيميلعتلا تامدـخلا لـماك فارـطألا لودلا رفوت        -د
لـيهأتلاو   ،بيردـتلا ةيمهأو  ،يميلعتلا ماظنلا يف جمدلا ةيمهأ رابتعالا نيعب ةذخآ ،تاقاعإلا
  .صاخلا وأ يموكحلا عاطقلا يف بسانملا لمعلا ريفوتو ،لمعلا ةسراممل دادعإلاو ،ينهملا

يوذ صاخـشألل ةبـسانملا ةيحـصلا تامدـخلا لـماك فارطألا لودلا رفوت       -ـه
  .عمتجملا يف مهجمدل ليهأتلا ةداعإ كلذ يف امب تاقاعإلا

قـفارم عيمج مادختسا نم تاقاعإلا يوذ صاخشألا نيكمتب فارطألا لودلا موقت   -و
    .ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةماعلا ةمدخلا

  ٤١ةداملا 
  .ميلعتلا يف قحلا صخش لكلوةلودلا ىلع بجاو مازتلا ةيمألا وحم   -أ

ةـيئادتبالا هـيتلحرم ىـف لـقألا ىـلع       ميلعتلا ةيناجم فارطألا لودلا نمضت -ب
نود  عـيمجلل هـعاونأو هـلحارم فلتخمب    احاتمو ًايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا نوكيو ةيساسألاو
  .زييمت

ناـسنإلا ةيـصخشل ةلماكلا ةيمنتلا فدهتسي ميلعت ريفوت فارطألا لودلا نمضت    -ج 
حماـستلاو مهاـفتلا   ززـعي نأ بجي امك  . ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعتو
  .تافاقثلاو نايدألاو بوعشلاو ممألا عيمج نيب مالسلاو ةقادصلاو

ةـيميلعتلا جهاـنملا نمض ناسنإلا قوقح ئدابم جامدإ ىلع فارطألا لودلا لمعت    -د
  .ةيمسرلا

  ٤٢ةداملا 
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يـملعلا مدقتلا دئاوفب عتمتلا يفو  ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا يف قحلا  صخش لكل -أ
  .هتاقيبطتو

لـفكت  و ،قالـخلا طاـشنلاو يملعلا ثحبلا ةيرح ما  رتحاب فارطألا لودلا دهعتت -ب
  . ينفلا وأ يبدألا وأ يملعلا جاتنإلا نع ةجتانلا ةيداملاو ةيونعملا حلاصملا ةيامح

عـيمج ىـلع اـهنيب اـميف نواعتلا ززعتو كرتشملا لمعلا فارطألا لودلا رقت      -ج
ةـيهيفرتلا جماربلا  ري وطت لجأ نم مهتامظنمو عادبإلاو ةفاقثلا لهأل ةلماك ةكراشمبو ةدعصألا

  .اهذيفنتو ةيملعلاو ةينفلاو ةيفاقثلاو
  ٤٣ةداملا  

يـتلا تاـيرحلاو قوقحلا نم صقتني وحن ىلع قاثيملا اذه ليوأت وأ ريسفت زوجي ال   
ةـيميلقإلاو ةـيلودلا قـيثاوملا يـف ةدراولا كلت وأ فارطألا لودلل ةيلخادلا نيناوقلا اهيمحت     

  .اهترقأ وأ اهيلع تقداص يتلا ناسنإلا قوقحل
  ٤٤ةدام 

لـفكت ال ةمئاقلا ةيعيرشتلا ريغ وأ ةيعيرشتلا اهريبادت تناك اذإ فارطألا لودلا دهعتت  
ةيروتـسدلا اـهتاءارجإل اـقبط ذـختت نأب قاثيملا اذه يف اهب فرتعملا قوقحلا لامعإ ًالعف     

  . ةيعيرشت ريغ وأ ةيعيرشت ريبادت نم لامعإلا اذهل ًايرورض نوكي ام قاثيملا اذه ماكحألو
  ٤٥ةداملا 

اهيلإ راشي " ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل " ىمست ةنجل  قاثيملا اذه بجومب أشنت  - أ 
ىف فارطألا لودلا لبق نم مهباختنا متي ءاضعأ ةعبس نم نوكتتو ". ةنجللا " مساب دعب اميف 

 .يرسلا عارتقالاب قاثيملا اذه

يف طرتشيو قاثيملا اذ ه يف فارطألا لودلا ينطاوم نم ةنجللا فلؤت - ب
ىلع ،اهلمع لاجم يف  ةيلاعلا ةءافكلا و ةربخلا يوذ نم اونوكي نأ ةنجللا ةيوضعل نيحشرملا
  .ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ةنجللا ءاضعأ لمعي نأ

فرطلا ةلودلا ينطاوم نم دحاو صخش نم رثكأ ةنجللا مضت نأ زوجي ال  –ج
  . كلذ نكمأ ام لوادتلا أدبم ىعاري امك طقف ةدحاو ةرمل هباختنا ةداعإ زوجيو
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نم ةثالث ةيالو يهتنت نأ ىلع تاونس عبرأ ةدمل ةنجللا ءاضعأ باختنا متي  - د
 . ةعرقلا قيرط نع مهديدحت متيو نيماع دعب ةرم لوأل باختنالا يف نيبختنملا ءاضعألا

اهيحشرم ميدقت فارطألا لودلا نم ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا بلطي  - ـه
رهشأ ةثالث نوضغ يف كلذب فارطألا لودلا موقتو تاباختنالا دعوم نم رهشأ ةتس لبق 
ءاضعأ باختنا دعوم نم نيرهش لبق نيحشرملا ةمئاقب فارطألا لودلا ماعلا نيمألا غلبيو 

اذإو . نيرضاحلا تاوصأ نم ةبسن ىلعأ ىلع لصحي نم ةنجللا ةيوضعل بختنيو ،ةنجللا
يف يواستلا ببسب بولطملا ددعلا نم رثكأ تاوصألا ىلعأ ىلع نيلصاحلا ددع ناك 

تواست اذإو ىرخأ ةرم نيواستملا نيب باختنالا ةداعإ متي حشرم نم رثكأ نيب تاوصألا 
باختنالا ىرجيو . ةعرقلا قيرط نع نيبولطملا ءاضعألا وأ وضعلا رايتخا متي تاوصألا

  .ذافنلا زيح قاثيملا لوخد نم رهشأ ةتس نع لقي ال دعوم يف ةنجللا ةيوضعل ةرم لوأل
ةنجللا ءاضعأ تاباختنال صصخي عامتجال فارطألا لودلا ماعلا نيمألا وعدي  –و

روضحب عامتجالا داقعنال المتكم باصنلا ربتعيو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج رقم يف دقعيو 
دقعنيو  رخآ عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا وعدي باصنلا لمتكي مل اذإو ،فارطألا لودلا ةيبلغأ

وعدي عامتجالا اذه يف باصنلا لمتكي مل اذإو ،فارطألا لودلا ثلث نع لقي ال ام روضحب 
 .فارطألا لودلا نم هيف نيرضاحلا نم ددع يأب دقعني ثلاث عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا

نيب نم اهل اسيئر ةنجللا هلالخ بختنتو ،لوألا عامتجالا دقعل ماعلا نيمألا وعدي  - ز
يساسألا اهماظن ةنجللا عضتو ،ةدحاو ةرملو ةلثامم ةدمل ديدجتلل ةلباق نيماع  ةدمل اهئاضعأ

ةماعلا ةنامألا رقمب اهتاعامتجا ةنجللا دقعتو . اهتاعامتجا ةيرودو اهلمع بولسأو طباوضو
ءانب قاثيملا اذه يف فرط دلب يأ يف اهتاعامتجا دقع اهل زوجيو ،ةيبرعلا لودلا ةعماجب 

  .هنم ةوعد ىلع
  ٤٦ةدام 

عالطضالا نع ،نيرخآلا اهئاضعأ ىأر عامجإب ،ةنجللا يف وضع عطقنا اذإ  - أ
نيمألا ىلإ كلذ غالبإب ةنجللا سيئر موقي ،تقؤملا عباطلا يذ بايغلا ريغ ببس يأل هفئاظوب 

،ماعلا    .وضعلا كلذ دعقم روغش ذئنيح ماعلا نيمألا نلعيف ةيبرعلا لودلا ةعماجل
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كلذ غالبإب اروف ةنجللا سيئر موقي ،ةنجللا يف وضع ةلاقتسا وأ ةافو ةلاح يف  - ب
وضعلا كلذ دعقم روغش ذئنيح ماعلا نيمألا نلعيف ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ   ،

  .هتلاقتسا ذافن خيرات نم وأ هتافو خيرات نم ءادتبا
،اقبط ام دعقم روغش نلعأ اذإ  - ج بجي يذلا وضعلا ةيالو تناكو  ب ،أ نيترقفلل

  ماعلا نيمألا موقي ،هدعقم روغش نالعإ يلت يتلا ةتسلا رهشألا لالخ يضقنت ال هلادبت سا
لالخ ،اهل زوجي يتلا قاثيملااذه يف فارطألا لودلا ىلإ كلذ غالبإب ةيبرعلا لودلا ةعماجل   ،

 .رغاشلا دعقملا ءلم لجأ نم ) ٤٥(ةداملل اقفو نيحشرم ميدقت ،نيرهش ةلهم 

اذه ىلع نيحشرملا عيمج ءامسأب ةمئاق ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا عضي  - د
اذه يف فارطألا لودلا ىلإ ةمئاقلا هذه غلبيو يدجبألابيترتلاب ،وحنلا  كاذ ذإو . قاثيملا، 

  .كلذب ةصاخلا ماكحألل اقبط رغاشلا دعقملا ءلمل مزاللا باختنالا ىرجي
، اق بط هروغش نلعأ دعقم ءلمل بختنا ةنجللا يف وضع لك- ـه  ب ،أ نيترقفلل

يف هدعقم رغش يذلا وضعلا ةيالو ةدم نم ىقبت ام ءاضقنا ىتح اهيف ةيوضعلا ماهم ىلوتي 
    .نيترقفلا نيتاهماكحأ ىضتقمب ةنجللا 

ةيلام دراوم نم مزلي ام ةيبرعلا لودلا ةعماج ةينازيم نمض ماعلا نيمألا رفوي  - و
قلعتي اميف ةنجللا ءاربخ لماعيو ةلا عف ةروصب اهلمعب ةنجللا مايقل قفارمو نيفظومو
  .  ةماعلا ةنامألا ءاربخ ةلماعم فيراصملا  ةيطغتو ةأـفاكملاب

  ٤٧ةدام 
ةيرورضلاو ةمزاللا تاناصحلا ةنجللا ءاضعأل نمضت نأب فارطألا لودلا دهعتت 
يأ وأ ةيداملا وأ ةيونعملا تاطوغضلا وأ تاقياضملا لاكشأ نم لكش يأ دض مهتيامحل 

  .ةنجللا يف ءاضعأك مهماهمب مهمايق راطإ يف مهتاحيرصت وأ مهفقاوم ببسب ةيئاضق تاعبتت
  ٤٨ةدام 

نأشب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ ريراقت ميدقتب فارطألا لودلا دهعتت   - أ
مدقتلا نايبو قاثيملا اذه يف اهب فرتعملا تايرحلاو قوقحلا لامعإل اهتذختا يتلا ريبادتلا 

  .اهيف رظنلل ةنجللا ىلإ اهتلاحإ ماعلا نيمألا ىلوتيو ،اهب عتمتلل زرحملا
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لوخد خيرات نم ةنس دعب ةنجللا ىلإ يلوأ ريرقت ميدقتب فارطألا لودلا موقت - ب
لودلا نم بلطت نأ ةنجلل زوجيو . تاونس ثالث لك يرود ريرقتو ذيفنتلا زيح قاثيملا
 .قاثيملا ذيفنتب ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم فارطألا

ةسلج ىف ) ب(ةرقفلل ًاقفو فارطألا لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةنجللا سردت  - ج
  .ريرقتلا ةشقانمل ةينعملا ةلودلا لثمي نم روضحبو ةينلع

ًاقبط اهذاختا بجاولا تايصوتلا مدقتو اهتاظحالم يدبتو ريرقتلا ةنجللا شقانت  - د
 .قاثيملا فادهأل

ةعماجلا سلجم ىلإ اهتايصوتو اهتاظحالم نمضتي ًايونس ًاريرقت ةنجللا ليحت  - ـه
 .ماعلا نيمألا قيرط نع

 .اهتايصوتو اهتاظحالم عم لودلا بواجت ىدم ةعباتمب ةنجللا موقت - و

ةنجللا لمعت ةينلع قئاثو اهترارقو اهتايصوتو اهتاظحالمو ةنجللا ريراقت ربتعت   - ز
 .عساو قاطن ىلع اهرشن ىلع

تالاكولاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نع ةرداص لا تامولعملا يقلت ةنجلل زوجي - ح
 .ةصصختملا

  ٤٩ةدام 
ريغ تامظنم وأ صاخشأ ةعومجم وأ صخش ىأ نم يواكش ةنجللا ىقلتت   - أ 

فرطلا ةلودلا نلعت نأ ىلع قاثيملا ىف ةدراولا قوقحلا نم قحل ًاكاهتنا يعدت ةيموكح 
  .ةيدرفلا يواكشلا يقلت يف ةنجللا صاصتخاب اهفارتعا ىواكشلا اهدض تمدق يتلا

اهنأ ةداملا هذه ماكحأ ىضتقمب تقو ىأ يف نلعت نأ فرط ةلود لكل قحي   - ب 
 .يواكشلا مالتساو ةسارد ىف ةنجللا صاصتخاب فرتعت

يلخادلا نعطلا قرط لك يكاشلا دفنتسي نأ دعب ىوكشلا ىف ةنجللا تبت   - ج 
 .يلودلا نوناقلا ىف اهب فرتعملا ةماعلا ئدابملل ًاقبطو

اهلوبق طورشو يواكشلا يقلتب ةصاخلا ةقحاللا تاءار جإلا ةنجللا ددحت  - د 
 .ًايلود اهب فرتعملا ريياعملل ًاقفو اهيف تبلا ةيفيكو
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  ٥٠ةدام 
ةدنسملا ماهملاب اهمايق ءوض يف ةبسانم اهارت يتلا ةماعلا تاقيلعتلا عيمج ةنجللا يدبت 

  .اهيلإ
  

  ٥١ةدام 
اذه ليدعتل تاحارتقا م يدقت ماعلا نيمألا ةطساوب ةنجللو فرط ةلود ىأل نكمي  

  .اهنأشب هارت ام ذاختال ةيبرعلا ةمقلا ىلإ قاثيملا
  ٥٢ةدام 

ةقداصم لامتكا دعب اهيلع تقدص يتلا فارطألا لودلل ةبسنلاب تاليدعتلا ذافن أدبي   
  .قاثيملا ىلع فارطألا لودلا يثلث

  ٥٣ةدام 
ىف ذختتو قاثي ملا اذهب ةقحلم تالوكوتورب حرتقت نأ ةنجللو فرط ةلود يأل نكمي  

  .قاثيملا رارقإ ىف تعبتا يتلا تاءارجإلا اهرارقإ
  ٥٤ةدام 

نأ هيلع قيدصتلا قئاثو عاديإ دنع وأ قاثيملا اذه عيقوت دنع ةلود يأل زوجي   - أ
  .هضرغو هفده عم ضراعتي الأ ىلع قاثيملا ىف ةدام يأ نأشب ظفحتت

ةداملا هذه نم ) أ(ةرق فلل ًاقفو ًاظفحت تدبأ فرط ةلود يأل تقو ىأ ىف زوجي - ب
  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ راطخإ لاسرإب ظفحتلا اذه بحست نأ

  ٥٥ةدام 
ةعماجلا سلجم ةقفاوم دعب قاثيملا اذه ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ضرعي   - أ

  .هرارقإل ةيبرعلا ةمقلا ىلع ،هيلع
ةعباسلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ خيرات  نم نيرهش دعب ذافنلا زيح قاثيملا اذه لخدي - ب

  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىدل
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نم نيرهش دعب ،ذافنلا زيح هلوخد دعب ةلود لكل ةبسنلاب ًاذفان قاثيملا اذه حبصي  - ج
  .ةماعلا ةنامألا ىدل اهمامضنا وأ اهقيدصت ةقيثو عاديإ خيرات

  .مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإب ءاضعألا لودلا راطخإب ماعلا نيمألا موقي - د
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  ٢٠٠٤رياني  ٥
 مركز القاهرة یدعو اجلامعة العربیة 
العتماد مشروع األمم املتحدة للمیثاق العربي 

 حلقوق اإلنسان دون تعدیل 
املشروع انتصار للمجتمع املدني والتوجه اإلصالحي 

 للجامعة
صحفي   بیان 

  
  
  
قوـقحل ةـمظنم    ٣٦نـع ةـباينلاب   –نا سنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم برعي

يذـلا ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشمب راحلا هبيحرت نع   -يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا
ىـلع ةيـضوفملاب برعلا ءاربخلا دفو هضرع يذلاو ،ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا هتدعأ   

ىـتح رمتسيو ،سمأ أدب يذلا  ةيبرعلا ةعماجلاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا عامتجا  ،
ةـمقلا نـم هداـمتعال ادـيهمت ناسنإلا قوقحل     " لدعم"قاثيم رارقإ فدهب ،رياني  ٨سيمخلا 

  .ماعلا اذه سرام يف ةمداقلا ةيبرعلا
قوـقح تاـمظنم فقاومل اديكأتو امعد هرابتعاب عورشملا اذهل ةرهاقلا زكرم رظني   

ءاـضيبلا رادلا مث  ١٩٨٦ازوكاريس يف صا خ لكشب دسجت يذلاو ،ةيلودلاو ةيبرعلا ناسنإلا  ،
يف ءاعنصو نا ١٩٩٩  معو توريبو فينجو ةرهاقلا مث ٢٠٠٢،  تاركذـم ارـيخأو   ٢٠٠٣،   ،

ناـسنإلا قوـقحل ةيبرع ةمظنم    ٣٦ةركذمو ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو ةيلودلا وفعلا ةمظنم 
،   ح تاـساردل ةرهاـقلا زـكرم اهنع ةباين اهمدق يتلا ،ةيبرع ةلود    ١١نم  ناـسنإلا قوـق
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يـف ةيماـسلا ةيضوفملا ءاربخ دفو عم عامتجا يف نسح نيدلا يهب زكرملا ريدم اهضرعو   
  . ٢٠٠٣ربمسيد  ٢١

ىـلإ تغـص ةيبرعلا تاموكحلا نأ ول ،ليوطلا نمزلا اذه ريفوت نكمملا نم ناك دقل   
ه دـقع يذلا ،ءاضيبلا رادلا رمتؤم حارتقا ةصاخبو ،اهعم ترواحتو ناسنإلا قوقح تامظنم 

عم ةكرتشم ءاربخ ةنجل ليكشتل ةيبرعلا ةعماجلا اعد يذلاو ١٩٩٩ليربأ يف ةرهاقلا زكرم   ،
  .ديدج قاثيم عضول ناسنإلا قوقح تامظنم

ملاـعلا يـف ناـسنإلا ةـيمدآل اريخأو الوأ اراصتنا ةيماسلا ةيضوفملا ةقيثو تءاج     
يذـلا  –يرـصنعلاو يرا معتسالا قطنملل اضفرو ،ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ريياعمللو ،يبرعلا

رـظني يذـلاو    -)٢٠٠٣(ثدحملاو ) ١٩٩٤(يلصألا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا هدمتعا 
عتمتلاـب ةريدـج ريغو ،اهريغ نم ةبترم ىندأ اهرابتعاب يبرعلا ملاعلا يف بوعشلاو ناسنإلل   

ضار ـمأ نإـف يلاتلابو  . ىرخألا ملاعلا قطانم عيمج يف رشبلا اهب عتمتي يتلا ،قوقحلا سفنب
لـب ،يـبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا ةيامحل ةميقلا ةمودعم ةقيثو هنوك يف رصحنت نكت مل قاثيملا   
     ، يـبرعلا ملاـعلا لـخاد قوـقحلا هذه ىلع ءادتعالا ةيطغتو ريربتل هيلإ دانتسالا نكمي ناك
نـم مهرـيغ نـم ةرادج لقأ مهرابتعاب كلذو ،مهناطوأ جراخ برعلا دض زييمتلا ريربتلو    

  !.قاثيملا قطنمل اقفو ،رشبلا
ةيداـصتقالاو ةيـسايسلاو ةـيندملا قوـقحلا عـيمج نامـض ةيضوفملا ةقيثو تدكأ       
ةرـح تاـباختنا يـفو ةيسايسلا ةكراشملاو ةايحلا يف قحلا ةصاخبو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو    
رـيبعتلاو يأرـلا تايرحو ،ةيلهألا تايعمجلاو تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألا نيوكتو ةهيزنو   

مئارـجلا يـف مادـعإلا رظحو ،يملسلا عمجتلاو ةلداعلا ةمكاحملاو ةينيدلا ةيرحلاو د    اقتعالاو
قوـقح نامـضو ،ئراوـطلا ةلاح نالعإ يف تاموكحلا تاطلس دييقتو ،بيذعتلاو ةيسايسلا    

ةـمكحم ةـيلآ تحرتقا امك   . ةمهملا قوقحلا نم اهريغو نيقوعملاو لفطلاو ةأرملاو تايلقألا
،     إ يف ناسنإلا قوقح ةيامحل نينطاوـملا نـم ىواكـشلا يـقلت حيتتو ،ةيبرعلا ةعماجلا راط

لـماكتم اديدج اعورشم ربتعت ىنعملا اذهبو  . ناسنإلا قوقح تامظنم عم لماك لكشب نواعتتو
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيقافتال ناكرألا
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عـست مل  -قالخ لعافت ةليصح تءاج دق ةيماسلا ةيضوفملا ةقيثو نأ ةظحالملاب ريدج 
تاـمظنم نـم ةيماـسلا ةيـضوفملا تبلط ذإ      -ةيبرعلا ةعماجلا ءاضعأ تاموكحلا هلثم ىلإ

هذـه يلثمم تلبقتسا امك ،اهتقيثو ةيضوفملا دادعإ لبق ،اهرظن ةهجوب اهتافاوم ناسنإلا قوقح  
نأ قبـس اـمك ،اـهنيح يف اهيلع تقلعو ،ةرشابم مهرظن تاهجو ىلإ تعمتساو ،تامظنملا    

تاـمظنملا هذه اهتمظن يتلا ةقباسلا تارمتؤملا نم ددع يف اهنع نيلثممب ةي  ضوفملا تكراش
  .٢٠٠٣وينوي يف ةرهاقلا زكرم هدقع يذلا توريب رمتؤم ناك اهرخآو ،قاثيملا لوح 

دـعب  – ١٩٩٤ربمتبـس يـف ردـص ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نأ ركذلاب ريدج    
تاـمظنمو ماـعلا يأرلا نم داح دقنل    ضرعت هنكلو! اماع ٢٤وحنل ةعماجلا لخاد تاضوافم 

تـحرط   ٢٠٠٢ماـع يـفو   . هـيلع ةدـحاو ةيبرع ةلود قيدصتب ظحي ملو ،ناسنإلا قوقح  
ةـفلتخم تابسانم يف ةعماجلل ماعلا نيمألا حلأ امنيبو ،قاثيملا  " ثيدحت"ةمهم ةيبرعلا ةعماجلا 

،  ال ةيملاعلا ريياعملا ىلإ قاثيملاب ءاقترالا وه" ثيدحتلا"فده نأ ىلع  ناـسنإلا قوقح مارتح
ماـمأ هـجولا لـيمجت نـم اعون اهرابتعاب ةمهملا عم تلماعت ةيبرعلا تاموكحلا ةيبلغأ نإف     

 ٢٠٠٣ربوـتكأ يف ثيدحتلا ةيلمع تهتنا  مث نمو  !  ربمتبس ١١ثادحأ دعب يلودلا عمتجملا 
  !تالاجم ةدع يف هنع فلختي لب ،يلصألا قاثيملا نع اريثك فلتخي ال عورشمب

قوـقحل ةـمئادلا ةيبرعلا ةنجللا موقت نأ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكر   م لمأي
نود ،ناـسنإلا قوـقحل ةدـحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا عورشم دامتعاب ةعماجلاب ناسنإلا    
ةـنلعملا فـقاوملاو ،ةـعماجلا ماع نيمأل هاجتالا اذه يف ةعفادلا ةملكلا دعب ةصاخو ،ليدعت    

ةـسلجلا لالخ اهعم لودلا نم رخآ ددع نماضتو ،برغملاو نيرح  بلاو قارعلاو رصم دوفول
  .سمأ ةنجللا عامتجال ىلوألا

عورـشملا ىـلع هيعارـصم ىلع تاليدعتلا باب حتف نأ نم ةرهاقلا زكرم ىشخيو    
برـتقي ،ادـيدج اهوشم اخسم حبصي ثيحب ،هلخاد نم امامت هضيوقت ىلإ يدؤي دق ،حرتقملا   

  .ناسنإلا قوقح طسبأل ةيفانملا ثدحملاو يلصألا نيقاثيملا ةفسلف نم
يـف هذختتـس يذـلا فقوملا نأ اهرابتعا يف ةمئادلا ةنجللا عضت نأ يرورضلا نم    
يـبرعلا ماـعلا يأرـلل يوـق رـشؤم ةباثمب نوكيس لب ،هدحو هب رصحني ال قاثيملا ةيضق      

 !!يبرعلا ملاعلا يف لخادلا نم حالصإلا ةيناكمإ لوح ،يلودلاو



٣٢٠ 
 



٣٢١ 
 

  
  
  

اللجنة العربیة وتوصیات تقریر 
 الدائمة حلقوق اإلنسان 

االجتماع التكمیلي للدورة االستثنائیة 
 الثانیة

 املخصصة لتحدیث املیثاق العربي حلقوق اإلنسان
 ١٥/١/٢٠٠٤إىل  ٤ىف الفرتة من 

  
  
  

ةيئانثتسالا ةرودلل يليمكتلا عامتجالا ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا تدقع 
ةكراشمب كلذو ٢٠٠٤يناثلا نوناك /رياني ٨- ٤ةرتفلا لالخ ةماعلا ةن امألا رقمب ةيناثلا  ،

عورشم دادعإب فلكملا برعلا ءاربخلا قيرف نم نينثا روضحبو ،ءاضعألا لودلا يلثمم 
 ،  يلثمموناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا لثمم وناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت

لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا  لثممدشار دومحم /ديسلا و. ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا
  ).نيبقارملاو دوفولا ءامسأب ةمئاق قفرم(ةرودلا هذه ىف ةيبرعلا 

ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا سيئر يرصانلا دلاخ  روتكدلا ةرودلا لامعأ حتتفا دقو  
ورمع /ديسلا ةيبرعلا ةعماجلل ماعلا نيمألا يلاعم روضحب هتدايس بحر ثيح ناسنإلا قوقحل

ةيميلقإلا تامظنملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا يلثممو ءاضعألا لودلا يلثمم ةداسلاو ىسوم 
 ، يلاعم فيرشتب دوفولا ةداعس نع ةنجللا سيئر برعأو برعلا ءاربخلا قيرف يلثممو
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ةعماجلل ماعلا نيمألا يلاعمل ةملكلا ىطعأو . ةسلجلاحاتتفال ًايصخش هروضحو ماعلا نيمألا 
  .ةيبرعلا

رـيزو يلاعم مهسأر ىلعو روضحلا ةداسلاب ماعلا نيمألا  يلاعم بحر ،هتملك يفو   
قاـثيملا ثيدحت  ل داج لمع نم ةنجللا رظتني ام ىلا ًاريشم ،قارعلا ةيروهمجب ناسنإلا قوقح
تـقولا ىـف هـل هجوت يبرعلا ملاعلا نأب صوصخلا اذه ىف رّكَذو    . ناسنإلا قوقحل يبرعلا
 ،ةعاجـشب هـعم لـماعتن نأ   انم بلطتي اهضعبو ئطاخو كش هي ف اهضعب ،تاداقتنا رضاحلا

قوـقح عوـضوم يتأـيو ،ملاـعلا ةاراجمل ةيبرعلا انتاعمتجم روط     نن أ انيلع بجيمث نمو 
هناو ملاعلا عم اهيف لماعتنيتلا تاعوضوملا سأر ىلع ناسنإلا  رـيغن نأ اـنم    ًابولطم سيل، 

ةوـعد  تـناك انه نمو  . روطتلا ةركف ذبنن نأ حصي ال اضيأنكلو انميقو انركف تايساسأ نم 
ةـقيثولا هذـه دادـعإ ىف مهتامهاسمو     مهتاربخ ميدقتل برعلا ءاربخللةيبرعلا ةنجللا ءاضعأ 

  .ةمهملا
ضرـعتت ةـيداع ةرود تـسيل ةرودـلا هذه ن     إلوقلا ماعلا نيمألا يلاعم فاضأو   

دـض   هـجوي اـم  مـضخ ىف لخدي عوضوم   ةساردل ةيئانثتسا ةرود يه لب يداع عوضومل
نأو ،روـطتلا عم تباوثلا ىلع ةظفاحملا انم بولطمف مث نمو  تاماهتا نم نيملسملاو برعلا 

ىـلع بـجي اذلو   انتايصوصخ انل نأب ميلستلا عم هتراضح نمو ملاعلا نم ءزج اننأحضون   ،
بوعـشلا لاـمآو تاـحومط يبل      ي ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم عورشم ميدقت ةنجللا ءاضعأ

نــيب هناكم ذختيو ،ةيبرعلا ةمألا قح ىف ةلطابلا معازملا هسفن تقولا   ىف ضحديو ةيبرعلا
قوـقح لاـجم ىـف يـبرعلا ركفلا يقر ىلع ًاليلد يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيسيئرلا قئاثولا     

  .اهب ضوهنلا ىف هماهسإو ناسنإلا
هرودـب ًاـبحرم قارـعلا ةـيروهمجل ناـسنإلا قوـقح ريزو يلاعم ةملكلا ذخأ       مث 

قاـثيملاك عيـضاوملا هذـه لثم ةشقانمل ةسام ةجاح ىف ةيبرعلا انتما نا رب    تعاو نيرضاحلاب
ناـسنإلا قوـقح ةـياعرو يندـملا عـمتجملا رودـل ًاـعفد يطعيل ناسنإلا قوقحل يبرعلا        
قوـقح عوضوم عم ةيبرعلا ةعماجلا لمعت نأ ًاضيأ ىنمتو يموقلا اننمأ ةيامحل ةيطارقميدلاو  

قاـثيملا ثيدـحت نـم لومأم وه ام ىلإ ضرعت امك ،ةي    لاعفو دجب يندملا عمتجملاو ناسنإلا
جاـتحن اـننإ   " لوقلاب هتملك ريزولا يلاعم متتخاو قيبطتلا عقاو ىلإ هلقنل ةددحم تايلآ لاخدإب 
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يـكل انصقنت ال اهنأ ًاعيمج يعدن ةعاجشو انبوعش عم ةحراصملاو ةيفافشلا نم لاع ردق ىلإ  
  ".ًايطارقميدو ًارح ًاعمتجم نمؤن 

ىدـل ةـيبرعلا ةـقطنملا قـسنم شيـنف جرف      /ديسلا ةملكب اهلامعأ ةنجللا تأدب مث  
ضوـفملا ديـسلا نع ةباين اهيف هجوت يذلا ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا   
ريدـقتلابو ةرودـلا هذه لامعأ روضحل هل اهتوعد ىلع ةنجلل ركشلاب ناسنإلا قوقحل يماسلا   

ىـف ةـيبرعلا ةعماجلا تاردق زيزعت لجأ نم هب موقي يذلا ريب   كلا رودلل ماعلا نيمألا يلاعمل
ةـعماجلاو اهتامظنمب ةدحتملا ممألا نيب نواعتلا ةقالع نع ةذبن ةنجلل مدق مث تايدحتلا ةهجاوم  
قاـثيملا ثيدـحت ىـف برعلا نييلودلا ءاربخلا قيرف عورشم اهتصالخ تناك يتلاو ةيبرعلا    

ناـسحتسا لاـني نأ ًاـينمتم اهلامعأ ءانثأ هب سانئتسال    ل ةنجلل مدقملا ناسنإلا قوقحل يبرعلا
الـك رابتعالا   يفد خألا وهو ةيادبلا ذنم ًاجهنم اهسفنل ةنجللا تعضومث . ةنجللا ءاضعأ ةداسلا

مـث نمو  ، ٢٠٠٣ربوتكأ  ١٢-١قباسلا ةيبرعلا ةنجللا عورشمو برعلا ءاربخلا عورشم نم 
  .اهتاشقانم لبق يزاوتلابنيعورشملا ىف داوملا أرقت تناك 

حـضتا هـنأ الإ دوفولا يلثمم شاقنو تالوادم يف حماستلاو ةيدجلا نم مغرلا ىلعو   
 ماـمتإ بعـصلا نم هن  أ - ٨/١/٢٠٠٤سيمخلا موي وهو  -ةنجللا لمع نم ريخألا مويلا ىف
ماـعلا نيمألا يلاعم روضح ةنجللا فرش دقو  . ىرخأ ةرودل جاتحت يهف مث نمو اهلمع ةنجللا
، ىف ىسوم ورمع ديسلا ةي برعلا ةعماجلل دوـفولا أـنه ثـيح    مويلا سفن نم ةيئاسملا ةسلجلا

لوـح اـهتمهم ةنجللا يهنت ن   أةيمهألا نم هنأب مهركذو ،هولذب يذلا دوهجملا ىلع مهركشو 
سراـم يـف ةـيبرعلا ةمقلا ىلع هضرع ىنستي ىتح ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت    

  .مداقلا
،   دوفولا يلثمم نم ةباجتساو  يـبرعلا قاـثيملا ثيدحت وحن مهقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملل

 ٢٠٠٤ يناـثلا نوناـك  /رياني ١٥ىتح رياني  ١١نم دتمي رخآ عوبسأل ةنجللا لمع دم اوررق 
  .قحال تقول ةيداعلا ةرودلا لامعأ لجؤت نا ىلع

نـع يرصانلا دلاخ   روتكدلا رذتعا ،هدلب ىف هدوجو بلطتت يتلا تامازتلاللًارظنو   
ًاـينمتم ةـيبرعلا رـصم ةيروهمج جراخ لاغشأب هطابترال ةنجللا ةسائر ىف رارمتس    الا مدع

  .قاثيملا داوم ىقابثيدحت لامكتسا ىف قيفوتلاو حاجنلا ةرودلل 
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دوـمحم  / ديـسلا بـلط  ةمئادلا ةينفلا ناجلل يلخادلا ماظنلا نم ةسماخلا ةداملل ًاذيفنتو 
ةـيكزت تمتف ،ةنجلل ةبانإلاب سيئر حيشرت دوف  ولا ءاسؤر ةداسلا نم ةماعلا ةنامألا لثمم دشار
  .ةنجللا لامعأ ةرادإل ةيبرعلا رصم ةيروهمج دفو نم ليلخ ءانس/راشتسملا

داوـم يقاـب يـف    ) ٢٠٠٤رياني  ١٥ىلإ  ١١(يناثلا اهعوبسأ ىف ةنجللا ترظن دقو 
  .قفاوتلاو ةوخألاحور هتداس وج ىف تاشقانملا تراد ثيح قاثيملا 

هـترادإ ىلع ةنجللا سيئر ديسلا ىلإ ريدقتلاو ركشلاب ةنجللا تهجوت  اهلامعأ ماتخ يفو 
ةرودـلل ريـضحتلا نسح ىلع ةماعلا ةنامألا لثمم دشار دومحم   /ديسلا ىلإو اهلامعأل ةميكحلا

ديـسلا رـبع اـمك ،اهلامعأ حاجنإ ىف ريبك لكشب مهاس امم اهقئاثو دادعإو اهتاسلج ميظنتو    
ءاـنبلا يباجيإلا نواعتلا ىلع دوفولا ءاضعأو ءاسؤر ةدا  سلل هريدقتو هركش نع ةنجللا سيئر

يـبرعلا قاـثيملا عورـشمب لوـصولل ريبكلا رثألا هل ناك امم ةرودلا هذه لامعأ داس يذلا     
ناـسنإلا قوـقح ززعتو يمحت يتلا ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا ىوتسم ىلإ ناسنإلا قوقحل   

  .ملاعلا ىف
  

  ليـلخ ءانس / راشتسملا ديـسلا             بلاغ دشار دومحم        /ديسلا 
  ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا سيئر                         ناسنإلا قوقح ةرادإ ريدم 

  ةبانإلاب ناسنإلا قوقحل                               ةماعلا ةنامألا لثمم  
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مذكرة ببعض املقرتحات إلزالة أوجه 
 التعارض بني 

 العربي حلقوق اإلنسان وبني املیثاق 
 *املعایري الدولیة حلقوق اإلنسان

  
  
  
  :) أ( ٧ةداملا  -١

 ، ًاماع رشع ةينامثلا نود صاخشأ ىف مادعإلا ةبوقعب مكحلا زوجي ال هنأ ىلع تصن
ىلإ ةلاحإلا ىضفتو ،كلذ فالخ ىلع ةميرجلا باكترا تقو ةذفانلا تاعيرشتلا صنت مل ام 

ةينامثلا نود صاخشأ ىلع مادعإلا ةبوقعب مكحلا زاوج ىلا نأشلا ا ذه ىف ةذفانلا تاعيرشتلا
تقداص ىتلا لفطلا قوقح ةيقافتا عم كلذ ضراعتيو . ةيبرعلا لودلا ضعب ىف ًاماع رشع

ةداملا ماكحأ عم كلذكو ٣٧مقر اهتدام ةصاخو ،ةيبرعلا لودلا عيمج اهيلع  دهعلا نم  ٦، 
  .ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ىلودلا

                                                 
لدعملا يبرعلا قاثيملا دام تعا بقع ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملا ءاربخ دفو نع ةركذملا هذه تردص *

سـفن يـف سنوت ةمق يف هرارقإ لبقو    ٢٠٠٤رياني  ١٤ىف ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا لبق نم ناسنإلا قوقحل  
 . ماعلا
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تاعيرشتلا ىلإ ةرقفلا هذه ىف ةدراولا ةلاحإلا داعبتسا حرتقي ءاربخلا قيرف نإف اذلو 
  .ةذفانلا

  ٨ةداملا  - ٢
  :يلي ام ةداملا هذه نمضتت نأ ردجي

ةداـملا  (قاثيملا يف فرط ةلود لكل يلخادلا نوناقلا بجومب بيذعتلا عنم بوجو -١
  ؛)بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ٢/١

نـم   ٢/٢ةداملا (بيذعتلل رربمك تناك ًايأ ةيئانثتسالا فور ظلاب عرذتلا لوبق مدع-٢
  ؛)بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا

ةـبوقعب هـيلع ةبقاعملاو فرط ةلود لكل يئانجلا نوناقلا بجومب بيذعتلا ميرجت   -٣
  ؛)بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ٤ةداملا (بكترملا مرجلا ةعيبط عم بسانتت 

نـم   ٢/٣ةداملا (ايلع ةيمسر تاهج نم ةرداص لا رماوألاب بيذعتلا ريربت زوجي ال-٤
  ).بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا

ةـيقافتا نـم    ١٥ةداـملا  (بيذـعتلا لالخ اهعازتنا متي لاوقأ يأب داهشتسالا عنم  -٥
  ).بيذعتلا ةضهانم

ءوـس وأ بيذـعتلل ضرعتيـس هـنأ لمتحي ةلود ىلإ صخش ميلست وأ داعبإ عنم     -٦
  ).بيذعتلا ةضهانم ةيقافتا نم ٣/١ةداملا (اهيف ةلماعملا 

 ٢٤ةداملا  - ٣

رايتخا ىف هقحو هسفن حيشرت ىف قحلا نطاوم لكل نأ ىلع صنت ىتلا : ) ج(ةرقفلا 
ىف تدرو ام وحن ىلع لمكتست نأ ءاربخلا قيرف حرتقيو ،ةصقان تءاج دقف ،هيلثمم 

قيرط نع " ةرابعب ) ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم ٢٥ةداملا (ةيلودلا ريياعملا 
نيبخانلا نيب ةاواسملا مدق ىلعو ،ماعلا عارتقالاب ًايرود اهدقع ىرجي ةهيزن تاباختنا 

  ".نيبخانلا ةدارإ نع رحلا ريبعتلا نمضتو ،ىرسلا تيوصتلابو
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نإ .."تايعمجلا نيوكت ةيرح ىف قحلا نطاوم لكل.."هنأ ىلع صنت) : ـه(ةرقفلا   ،
ىنوناق لكشب نيميقملا لثم نينطاوملا ريغ دعبتسي مهدحو نينطاوملا ىلع قحلا اذه راصتقا 

امك زييمتلا مدعو ةاواسملا أدبم مرتحي ال لكشلا اذهب ةداملا ىلع ءاقبإلاو ،ةلودلا ىضارأ ىف 
صخش لكل "ىلإ اهليدعت حرتقيو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ىلودلا دهعلا نم  ٢٢ةداملاب ءاج 

  ..".تايعمجلا نيوكت ىف قحلا
اذه راصتقا نإ .." عامتجالا ةيرح ىف قحلا نطاوم لكل"هنأ ىلع صنت :  )و(ةرقفلا 

ىضارأ ىف ىنوناق لكشب نيميقملا لثم نينطاوملا ريغ دعبتسي مهدحو نينطاوملا ىلع قحلا 
ءاج امك زييمتلا مدعو ةاواسملا أدبم مرتحي ال كلذك لكشلا اذهب ةداملا ىلع ءاقبإلاو ،ةلودلا 

صخش لكل "ىلإ اهليدعت حرتقيو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ىلو دلا دهعلا نم ٢٢ةداملاب 
قيرف نم مدقملا عورشملا نم و /٢٤ةداملا ىف تءاج امك .." عامتجالا ةيرح ىف قحلا
  .ءاربخلا

  ٢٦ةداملا  - ٤
قحلا اذه اهضعب ديقي ىتلاو " ةذفانلا تاعيرشتلا"ىلإ لقنتلا قح ليحت : )أ(ةرقفلا 

حرتقملاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم  ١٣و ١٢ن يتداملا عم ضقانتي ام وهو
  .ديقلا اذه داعبتسا

  ) :أ( ٣٠ةداملا  - ٥
ربتعيو "ذفانلا عيرشتلا هيلع صني امب"نيدلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرح دييقت اهيف ىرج   ،

د هعلا نم ١٨ةداملا ةصاخو ،ةيلودلا ريياعملا عم ةدشب ضراعتي دييقتلا اذه نأ قيرفلا 
حرتقيو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا ماكحأ نم ديدعلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل ىلودلا 

  . قحلا اذه دييقت مدعو" ذفانلا عيرشتلا" ىلإ  ةراشإلا مدع قيرفلا
  ٣٢ةداملا  - ٦

: صنت يتلاو  ةداملا هذه نم) ج(ةرقفلا ًاوهس تطقس دق هنأب ءاربخلا قيرف دقتعي 
ىلع ًاضيرحت لكشت  ةينيدلا وأ ةيرصنعلا وأ ةيموقلا ةيهاركلا ىلإ ةوعد  ةيأ نوناقلاب رظحت"
  . اهناكم ىلإ ةرقفلا هذه عاجرإ قيرفلا حرتقيو". فنعلا وأ ةوادعلا وأ زييمتلا
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ىف " ناسنإلا قوقحو تايرحلا مرتحي عمتجم ىف" ةرابع ةفاضإ قيرفلا حرتقي امك 
قاثيملا نم ) ب ٣٠و ز ٢٤(نيتداملا يف ءاج ام عم ايشامت ةداملا تاذ نم ) ب(ةرقفلا رخآ 

  .هسفن
  ) :أ( ٣٣ةداملا  - ٧

تاليوأتلا لكل هيعارصم ىلع احوتفم بابلا كرتت لكشلا اذهب ةداملا هذه ةغايص نإ 
امك ،ةيلخادلا نيناوقلا نم ديدعلا يف نيجوزلا نيب ةاواسملا مدع ىلع ءاقبإلا اهنأش نم يتلا 

يقبي نأ هنأش نم " جاوزلا ناكرأو طورش قفو ةرسأ سيسأتو جوزتلا قح"ىلإ ةراشإلا نأ 
جاوزلا ناكرأو طورش يه ام ني  .  بت ال ةداملا نإ ثيح هيلع وه ام ىلع ةأرملا عضو ىلع

قوقح مظني  ذفانلا عيرشتلا " نأ ىلإ ةداملا يف ةحضاولا ةراشإلا نإ ىرخأ ةيحان نم 
ةاواسم نم "  هلالحنا ىدلو همايق لالخو جاوزلا داقعنا دنع ةأرملاو لجرلا تابجاوو   دحي دق
كرتت ةداملا هذه نأ قيرفلا ظحالي امك . امهنيب تايلوئسملا نزاوتو قوقحلا يف نيجوزلا
يتلا ةغايصلا قيرفلا حرتقي . ةياغلل ريطخ رمأ وهو ةركبم نس يف جاوزلل احوتفم لاجملا

  .هريرقت نم ٣٣ةرقفلا يف تءاج 
  ) :ـه( ٣٤ةداملا  - ٨
، "ةذفانلا تاعيرشتلا " ىلإ تلاحأ نيدفاولا لامعلا ىلع ةيرورضلا ةيامحلا غبست ىتلا

،  ٧ةداملا عم ضقانتي ام وهو  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ىلودلا دهعلا نم
: يتآلاك ةرقفلا ةغايص ةداعإو ةذفانلا تاعيرشتلا ىلإ ةلاحإلا ءاغلإ ءاربخلا قيرف حرتقيو
نيدفاولا لامعلل ةيرورضلا ةيعامتجالاو ةينوناقلا ةيامحلا نمض ت نأ فرط ةلود لك ىلع"

  ".مهرسأ دارفأو اهيلع 
  :) ب( ٣٥ةداملا  -٩

كلذو "تايرحلاو ناسنإلا قوقح مرتحي عمتجم ىف " ةفاضإ بوجو قيرفلا ىري   ،
  .هسفن قاثيملا نم)  ب ٣٠و ز ٢٤(نيتداملا ىف ءاج ام عم ًايشامت 

  : )ج( ٣٥ةداملا  - ١٠
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اقفو " ـب " ذفانلا عيرشتلا اهيلع صني يتلا دودحلا يف" ضيوعت قيرفلا حرتقي 
  ".عيرشتلل

  
  

  ) :٤/ب( ٣٩ةداملا  -١١
، "ثانإلا ناتخ" ىلإ ةراشإلا تاشقانملا لالخ اوهس تطقس دق هنأ قيرفلا دقتعي 

رارضأ نم ةسرامملا هذه هيلع ىوطنت ام تبث ام دعب صيصختلا اذه ىلإ ةراشإلا حرتقملاو 
بسكت كلذ ىلإ ةراشإلا نأ قيرفلا ربتعيو . ةيمويلا نهتمالسو ثانإلا ةايح ىلع رطاخمو
  . ةيفاضإ ةزيم يبرعلا قاثيملا

  ) :ب( ٤١ةداملا  -١٢
ىلع ةيساسألاو ةيئادتبالا هيتلحرم ىف ميلعتلا ةيناجمل ةلودلا ةلافك ترصق 

راعتيو زييمتلا لاكشأ نم ريطخ لكش ىلع ىوطني ام وهو"اهينطاوم" نم  ١٣ةداملا عم ض ، 
قوقح ةيقافتا نم  ٢٨ةداملا عم اذكو ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل ىلودلا دهعلا 

  ".عيمجلل" ةملكب " اهينطاومل" ةملك لادبتسا قيرفلا حرتقيو .لفطلا
  )ج( ٤١ةداملا  -١٣

امك . ".ىلي ام ) ج(ةرقفلا نم تاشقانملا لالخ ًاوهس تطقس دق هنأ قيرفلا دقتعي 
بوعشلاو ممألا عيمج نيب مالسلاو ةقادصلاو حماستلاو مهافتلا ) ميلعتلا(ززعي نأ بجي 

قيرفلا حرتقي اذلو . ةدحتملا ممألا قاثيم اهيلع صني ءىدابم هذه لكو" تافاقثلاو نايدألاو
  .ةرقفلا هذه ةداعإ

   ٤٨ةداملا  -١٤
نع ةقثبنملا (ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجلل ىطعت ةرقف ةفاضإ ءاربخلا قيرف حرتقي 

تالاكولاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا نع ةرداصلا تامولعملا ىقلت زاوج ىف قحلا ) قاثيملا
ىف اهيلع صوصنملا اهتاظحالم ءادبإو لودلا ريراقت قيقدت اهل ىنستي ىكل ،ةصصختملا 
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نم ح رتقملا صنلا ىف ةدراولا ٤٨ةداملا نم ) ح(ةرقفلا ةفاضإ قيرفلا حرتقيو . ةداملا سفن
  .ءاربخلا قيرف بناج
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 املیثاق العربي حلقوق اإلنسان 
بني جامعة الدول العربیة واملفوض 

 السامي حلقوق اإلنسان
منظمة حقوق إنسان يف العامل العربي إىل  ٣٥مذكرة مقدمة من 

 خرباء املفوضیة السامیة 
حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة  خبصوص مشروع املیثاق املعدل يف 

 ٢٠٠٣بر أكتو
    

  
  
  :ةـمدقم

ىـلع  ) ٢٠٠٣ربوـتكأ يـف لدعملا   (ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشم يوطني 
ءاـقترالا يف لشف كلذ عم نكلو  )١٩٩٤ربمتبس (يلصألا قاثيملاب ةنراقم ةياغلل دودحم مدقت  ،

ىـتح وأ ،ناـسنإلا قوـقحل ةـيلودلا تاقافتالاو قيثاوملا يف ةدراولا تانامضلا ىوتسم ىلإ     
قاـثيملا كلذ يف امب ملاعلا نم ىرخأ قطانم يف ةقبطملاو ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا تانام  ضلا
هذـه دـعب ناـسنإلا قوـقحل يـبرعلا قاثيملا لاز      امو.  بوعشلاو ناسنإلا قوقحل يقيرفألا
قوـقح ةـكرحو ماـعلا يأرـلا بلاطمو تاحومط نع دعبلا لك      ًاديعب ةحرتقملا تاليدعتلا
  .      يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا

نوناـقلل يطعي  نيح ،هل ةيبدأ ةميق يأ يغليو ،هسفنب هسفن بطشي لدعملا قاثيملا نإ  
رـيثك ةسرامم ديق هنإ لب ،تامازتلا نم هيف درو امم ىلعأ ةبترم ةيبرع ةلود لك يف يلخادلا  
ةـيرحك ،ةـيبرعلا لودـلل ةيلخادلا تاعيرشتلاب هيف ةدراولا ةيساسألا تايرحلاو قوقحلا نم    

يـف قـحلاو تاـباقنلا نيوـكت قـحو يملـسلا عمجتلا يف قحلاو ةديقعلاو ريبعتلاو ي       أرلا
ىـلع ةوالع ،ةيسايسلا ةكراشملاو  ةرحلا تاباختنالل تانامض ىلع صنلا مدعو ،بارضإلا  
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ةاـيحلا يـف قـحلا جاردإ مدعو ،ةيسايسلا ريغو ةيسايسلا تايعمجلا نيوكت يف قحلا لافغإ    
  . ئراوطلا ةلاح ضرف تاقوأ يف صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا نمض

نيزـجتحملاو ءانجـسلل اـهرفاوت بجي يتلا قوقحلل تانامض طعي مل قاثيملا نأ امك    
دراوـلا فـيرعتلا نأ ىلع ةوالع ،ةيلودلا قيثاوملا يف تدرو امك ةلداعلا ةمكاحملل ريياعمو   

ال يذـلا رمألا ،بي  ذعتلا ةضهانمل ةيلودلا ةيقافتالا فيرعت   نم ىندأ وه قاثيملا يف بيذعتلل
  .. يبرعلا ملاعلا يف ًايشفت مئارجلا رثكأ نم ةدحاو ةرصاحم ىلع دعاسي

ةاواـسمب لالـخإلا سرـكت ةغايصب لدعملا قاثيملا ءاج ةأرملا قوقحب قلعتي اميفو    
ًاـيفاك ًامامتها قاثيملا طعي مل امك ،ةأرملا دض زييمتلا ةسراممو ،نوناقلا مامأ ةأرملاو لجرلا  

  .نيئجاللا وأ لفطلا وأ تايلقألا قوقحب
ةيداـصتقالا قوقحلاب قلعتي اميف ةيباجيإ تافاضإب تتأ تاليدعتلا نأ نم مغرلا ىلعو  

 ، ةحـصلا يف قحلاو يعامتجالا نامضلا يف قحلاب ةصاخلا دونبلا   نإفةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
  . قوقحلا هذهب مازتلالا مدع نم لهست ةمكحم ريغو ةطاطم تاغايص يف تتأ

ةـيميلقإ ةـيلآ اهنم لعجت يتلا ةيلاعفلا ىلإ رقتفت قاثيملا ةبقارمو ذيفنت ةيلآ ترمت   ساو 
يـف تءاج يتلاو  -ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل رود ترصحو ،ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف 

سـلجمل اهتايـصوت عفرو تاموكحلا نم ريراقتلا يقلت يف    -ءاربخلا ةنجل نم الدب تاليدعتلا
يذـلا رمألا ،ةيموكحلا ريغ تامظنملا وأ دارفألا نم   ىواكش يقلتب اهل حامسلا نود ،ةعماجلا

   ، يـبرعلا ملاـعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةيميلقإ ةيلآ دوجو مادعنا سيركت ةياهنلا يف ينعي
  !.ةيميلقإ ةقيثو لكل ةيرهوجلا ةفيظولا ىهو

قلعتي اميف ةصاخو ،يلصألا نع ريبك عجارت ىلع لدعملا قاثيملا ىوطنا دقف  اريخأو
نـم   ١٩ةداـملا  " (تاطلـسلا ردـصم بعـشلا   "نأ ةركفل هطاقسإو ،لجرلاب ةأرملا ةاواسمب 

رظح أدبمو )يلصألا ، )يلـصألا نـم   ١١ةداـملا  " (ةيـسايسلا ةميرجلا يف مادعإلا ةبوقع "، 
ءادـتعالل نوناقلا مادختسا ةحابإو  )يلصألا نم ٣٥ةداملا (ينيد ساسأ ىلع ةقرفتلا رظحو   ،

  .يأرلاو ركفلاو ةديقعلا ةيرح نم صاقتنالل وأ ،ةصاخلا ةايحلا ةمرح ىلع
قاـثيملل ةـلتاقلا ضارمألا نم صلختلا يف حجني مل لدعملا قاثيملا نأ رمألا ةصالخ   
ماـمأ لدـعملا وأ يلـصألا صنـلل ةـميق لـك يغلي يعيرشتلا ديعصلا ىلع وهف ،يلصألا       
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ةـيميلقإلاو ةـيلودلا ريياـعملا نم    ريثكب ىندأ وه يبدألا ديعصلا ىلعو ،ةينطولا تاعيرشتلا 
  .ةيميلقإلاو ةيلودلا قيثاوملا ىلع ةقدصملا/ ةيبرعلا لودلا ةيبلغأ اهب مزتلت يتلاو ،ىرخألا

ملاـعلا يـف درـفلا اـهيلإ ئجتلي ةداج ةيلآ يأ ىلع يوطني ال ةيامحلا ديعص ىلعو     
ةيصوصخ يأ سك عي نأ يف لشف هنإف اريخأو. تاموكحلا لوغت نم ةيامحلا هل لفكت ،يبرعلا

ةكراـشملا قوـقح نم صاقتنالا يه ةيصوصخلا هذه نأب انملس اذإ الإ ،يبرعلا ملاعلل ةيفاقث   
قـحلاو داقتعالاو ريبعتلاو يأرلا ةيرحو تايعمجلا نيوكتو ةحصلاو لفطلاو ةأرملاو ةيسايسلا  

ـعو (!)ئراوـطلا تـقو يف ةايحلا يف قحلا ىلع ءادتعالا ةحابإو ،ةلداعلا ةمكاحملا يف   مد ، 
  (!).ةيموكحلا ريغ تامظنملاب فارتعالا مدعو(!) ةيدوبعلاو قرلا رظح

نـم ةيمدآ ىندأو ًانأش لقأ يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا نأب ًانمض فارتعالا طبضلاب يأ  
دـق ةرـظن ىـهو    (!) قوقحلا سفنب عتمتلاب ةرادج لقأ يلاتلابو ،ملاعلا قطانم عيمج يف هريغ
نأ ىبأـتو  ،ناسنإلا قوقح تامظنم اهانبتت نأ نكمي ال   نكلو ،ةيرصنع وأ ةيرامعتسا نوكت
  .ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ءاربخ وأ ةيبرعلا ةعماجلا اهرقت

  :  ليصفتلاب تاظحالملا هذه ضرعتسن يلي اميفو
       

  :ةيبرعلا لودلا يف ةينطولا نيناوقلل ةبسنلاب قاثيملا عضو: الوأ
. هـيف درو امم ىلعأ ةميق ةيبرعلا لودلا يف يلخادل ا نوناقلل يبرعلا قاثيملا لعج دقل

هرـثأ ثيح نم فعضألا لثمي هنإف ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا تايقافتالا نم هادع امب ةنراقملابو  
دـهعت يأ نمضتي مل امك ،ايلخاد هصوصن نايرسب قاثيملا ررقي مل ذإ  . ينطولا ىوتسملا ىلع
ذـيفنت  مامأ الئاح فقت يتلا ،اهتاعيرشت رييغتل ةمز  اللا ريبادتلا ذاختاب فارطألا لودلا لبق نم

ةـيندملا قوـقحلل يلودـلا دهعلا نم ةيناثلا ةداملا يف ءاج ام وحن ىلع قاثيملا اذه تاررقم    
ىـلع تقبأ يه نإ قاثيملا ماكحأل اقفو لأست ال فارطألا لودلا نأ ينعي ام وهو ،ةيسايسلاو  

يـف ىتحو  (!) نيناوقلا هذه ىلإ هل اقفو تامازتلا نماهللحت يف تدنتسا وأ هل ةفلاخملا اهنيناوق 
اـهيلع قيدصتلا درجمب ةينطولا اهنيناوق يف ةيلودلا تايقافتالا نايرس زيجت يتلا ةيبرعلا لودلا  
نـع الضف ،يفاكلا ليصفتلا ىلإ هماكحأ راقتفال رشابملا قيبطتلل احلاص نوكي نل قاثيملا نإف  

تـضراعت ول ىتح ةلاحلا هذه يف هنإف كلذلو  . ينطولانوناقلا ةطساوب هصوصن دييقت هتزاجإ 
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. ماـعلا ديقي صاخلا صنلا ن إةلئاقلا ةماعلا ةدعاقلا قبطتس هن إف ينطولا نوناقلا عم هصوصن
هـنم لـلحتلا زيجي هسفن قاثيملا نأل قاثيملا نم ةلاحلا هذه يف ينطولا يضاقلا ديفتسي نلو   

  (!). ينطولا نوناقلا حلاصل
  
  قاثيملا بجومب لودلا تامازتلاو ئراوطلا نالعإو ةيئانثتسالا تالاحلا:ايناث

ىلع دويق ضرف زوجي ال هنأ ىلإ لدعملا قاثيملا صن نم ) ج(ةرقفلا ٣ةداملا تراشأ 
نـمألا ةـيامحل ايرورـض دـعي اـم ىوس قاثيملا اذه بجومب ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلا      

نيرـخآلا قوـقح وأ قالـخألا وأ    ةـماعلا ةحـصلا وأ ماعلا ماظنلا وأ نيينطولا داصتقالاو   
ىـلع دوـيق ضرف تاموكحلل نكمي هنأ ةداملا هذه ةغايص نم ظحالي   . نوناقلل اقفو مهتايرحو

ةروكذـملا طورـشلا رفاوت تأترا ىتم قاثيملا يف اهيلع صوصنملا تايرحلاو قوقحلا عيمج   
دوـيق ضرف زي  جي ال ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نأ ظحاليو(!) قباسلا صنلا يف

مادختـساب ناـسنإلا قوقح تادهاعم نم يأ حمست مل هنأ امك ،هيف ةدراولا قوقحلا عيمج ىلع   
 .ناسنإلا قوقح ةيامح تامازتلا نم لصنتلا وأ دويق ضرفل ينطولا داصتقالا ةيامح ةعيرذ

ةيئانثتـسالا ئراوطلا تالاح يف هنأب قاثيملا رقأ دقف ،ئراوطلا ةلاح نالعإ نأشب امأ  
ريبادـت ذختت نأ قاثيملا يف فارطألا لودلل زوجي ايمسر اهمايق نلعملاو ةمألا ةايح ددهت   يتلا

  . قاثيملا ىضتقمب اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب ديقتت ال
ةـلود يأ  "نأـب قـلعتي اـميف ،ةداملا هذهل لدعملا صنلا يف يباجيإ روطت ثدح دقو    

نـع اروـف ىرخألا فارطألا لودلا    ملعت نأ ديقتلا مدع قح تمدختسا قاثيملا اذه يف فرط
اـهتعفد يـتلا بابسألابو اهب ديقتت مل يتلا ماكحألاب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا قيرط   
قيرطلاـبو ىرخأ ةرم كلذب اهملعت نأ ديقتلا مدع هيف يهتني يذلا خيراتلا يف اهيلعو كلذ ىلإ  

 .حرتقملا صنلا نم ٣ةداملا "هتاذ

ءاـنثأ  اهنم للحتلا زوجي ال يتلاو ،صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقح  لا دعب ددحت مل هنأالإ 
ةاـيحلا يف قحلا نم ةيلاخ قاثيملل ةيلصألا ةغايصلا يف تءاج يتلاو ،ئراوطلا ةلاح ضرف  
زاوج مدعو يسايسلا ءوجللاو نطولا ىلإ ةدوعلاو ةناهإلاو بيذعتلا رظح ىلع طقف ةلمتشم و 

نـم   ٤ةداـملا نـم ج ةرقفلا   (تابوقعلاو مئارجلا  ةيعرشو لعفلا تاذ نع ةمكاحملا راركت
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قوـقحب ةـينعملا ةدـيحولا ةـقيثولا يـبرعلا قاثيملا نم لعجي يذلا رمألا      ). يلصألا صنلا
  (!).ةايحلا يف قحلا ىلع ءادتعالا حيتتيتلا ،ناسنإلا 

ةـيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم   ٤ةداملاب داشرتسالا متي نأ راطإلا اذه يف ىصويو 
 :يلاتلا يف صاقتنالل ةلباقلا ريغ قوقحلا هذه تددح يتلاو ،ةيسايسلاو

 .ةايحلا يف قحلا-

وأ ةـيبطلا براـجتلا وأ ةـنيهملا وأ ةيناسنإاللا وأ ةيساقلا ةبوقعلا وأ بيذعتلا رظح    -
 .ةقفاوم نود نم ةيلمعلا

 .ةيدوبعلاو قيقرلا ةراجتو قرلا رظح-

 .يدقاعتلا بجاولاب ءافولا مدع ببسب نجسلا رظح-

 .تابوقعلاو مئارجلا ةيعرش أدبم-

 .ةينوناقلا ةيصخشلاب درف لك عتمت-

 .نيدلاو نادجولاو ركفلا ةيرح-

نـم هـب درو اـمم     ةـلودلا  للحتت نأ ةيناكمإل هتزاجإ يف قاثيملا نأ اضيأ ظحاليو
نـم ديدعلا اهنمضت دق ماكحألا كلت نأ نم مغرلا ىلعو ،ةماعلا ئراوطلا تاقوأ يف تامازتلا  

؛ًارـيثك رـبكأ ةـيمهأ يبرعلا راطإلل ةبسنلاب لثمت اهنإف ،ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا تايقا    فتالا
يـقيقح ررـبم نودو ةـمئاد ئراوـط ةـلاح يف شيعي ةيبرعلا لودلا نم ريثك نوكل ارظن      

ةـلاح ضرـفل  ةددـحم تالاـح قاثيملاب دري نأ راطإلا اذه يف ذبحيو     . دوقع ةدعل اهضرفل
لاوز درـجمب اهعفر متي ثيحبو ،ثراوكلا تالاح يف وأ ةيلعف   برح عوقو ةلاحك  ئراوطلا

اـميف الإ اهتايحالـص مادختـسا نع ئراوطلا تاطلس عنتمت نأو ،اهببسب تنلعأ يتلا ةلاحلا    
  .بابسألا هذهب ةلصتملا عئاقولاب قلعتي
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  ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا: اثلاث
يـف قحلاو نينطاوملل ةيساي  سلا ةكراشملا يف قحلا نامض نع لدعملا قاثيملا عجارت

ةعباـسلا هتدام يف لدعملا قاثيملا مدختساو ،نيبخانلا ةدارإ نع ةربعم ةهيزنو ةرح تاباختنا  
ةـيلهألا  "ــب هامسأ ام وهو ،ناسنإلا قوقحو نوناقلاو ةسايسلا ملاع نع ابيرغ اريبعت ةرشع  

بعـشلا  "ةراـبع  فذـحو ،نوناقلا وأ عيرشتلل اقبط هسرامي دشار صخش لكل قح  " ةيسايسلا
) يلـصألا صنـلا يـف    ١٩ةداملا (ليدعتلا لبق ةداملا تاذ يف تدرو يتلا " تاطلسلا ردصم
يـف ظـحاليو   . ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا لاجم يف فعض ىلع افعض قاثيملا ديزي ام وهو

نوـكي نأ  "ىـلع صنت ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم   ٢٥ةداملا نأ قايسلا اذه 
اـمإ ةماعلا نو  ئشلا ةرادإ يف ةكراشملا دويقلا وأ زييمتلا هوجو نم هجو يأ نود نطاوم لكل

 ي نأو ةيرحب نوراتخي نيلثمم ةطساوب امإو ةرشابم يرـجت ةهيزن تاباختنا يف بختن  يو بختن
رـيبعتلا نمضت و يرسلا تيوصتلابو نيبخانلا نيب ةاواسملا مدق ىلعو ماعلا عارتقالاب ايرود  

يـتلاو ،يـبرعلا قاـثيملاو دهعلا نيب ةوهلا مجح حضوي ام وهو    ". نيبخانلاةدارإ نع رحلا 
  .لدعملا قاثيملا عم اقمعو اعاستا تدادزا

  
  :  يأرلاو ركفلا ةيرح

رـكفلاو ةديقعلا ةيرح نأ ىلع لدعملا قاثيملا نم   ٢٧ةداملا تصن دقف ،عجارت ثدح 
ةـينيدلا مهرئاعـش ةسر   امم يف قحلا نيد لك نم صاخشألل نأو صخش لكل ةلوفكم يأرلاو

نـم رـيثك لـثمو هـنأ الإ ،ميلعتلا وأ ةسرامملا وأ ةدابعلا قيرط نع مهراكفأ نع ريبعتلاو     
باـيغ عـم ،نوناقلا وأ عيرشتلا هيلع صني امب اهديق ،قاثيملا يف ىرخألا تايرحلاو قوقحلا   

رـكفلا  و ةدـيقعلا ةـيرح نأ  دروأ يلـصألا قاثيملا نأ نيح يف ،ديقلا ضرفل ةددحم ريياعم   
تاراـبع يـف تـتأ ةغيصلا نأ ىلإ ةفاضإلاب    . عيرشتلل ةراشإ نود درف لكل ةلوفكم يأرلاو

درـفلا ةيرح نامض نم يلودلا دهعلا يف ليصفت نم درو ام سكع ىلع ،ةيفاو ريغو ةبضتقم  
ةـماقإو دـبعتلاب هدـقتعم وأ هـنيد راهظإ يف هتيرحو ،هراتخي دقتعم وأ نيد يأ قانتعا يف     

نأ يف هتيرحب لخي نأ هنأش نم هاركإل دحأ ضيرعت زاوج مدعو ميلعتلاو ةسر امملاو رئاعشلا
يـف درـفلا قحو   ). ١٨ةداملا (هراتخي دقتعم وأ نيد يأ قانتعا يف هتيرحب وأ ،ام نيدب نيدي 
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تاـمولعملا بورـض فـلتخم ساـمتلاو ريبعتلا يف هتيرحو ،ةقياضم نود ءارآلا قانتعا     
وأ عوـبطم وأ بوتكم لكشب ءاوس ،دودحلل رابتعا امنود نير  خآلا ىلإ اهلقنو اهيقلتو راكفألاو
  ).١٩ةداملا (اهراتخي ىرخأ ةليسو ةيأب وأ ينف بلاق يف

  
  :تايعمجلا نيوكت يف قحلا

يلودـلا دـهعلا هـلفك يذـلا تايعمجلا نيوكت قح ىلإ ةراشإ يأ قاثيملا نمضتي مل     
ةـيرح يـف قـحلا درـف لكل     نأ " ىلع صنت يتلاو ٢٢ةداملا يف ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل 

ةـيامح لجأ نم اهيلإ مامضنالاو تاباقنلا ءاشنإ قح كلذ يف امب ،نيرخآ عم تايعمجلا نيوكت  
ةحارـص ينعي يذلا رمألا ،طقف ةينهملا تايعمجلا نيوكت يف قحلاب قاثيملا ىفتكاو  " هحلاصم

رـيغ تام  ظنملا(ةيلهألا تايعمجلاك تايعمجلا نم ىرخأ عاونأ نيوكت يف قحلا نامض مدع 
  ).بازحألا(ةيسايسلا تايعمجلا وأ ) ةيموكحلا

  
  :يملسلا عمجتلا يف قحلا

لدـعملا قاثيملا نم   ٢٥ةداملل اقفوف ،قاثيملا يتغيص نيب دنبلا اذه يف ريغت ثدحي مل 
دوـيقلا نـم يأ ضرف زوجي الو ،ةيملس ةروصب عمجتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح صخش لكل   "

نـمألا ةنايـصل ةيرورض ريبادت لكشتو ،نوناقلا وأ عيرشتلل    اقبط ضرفت يتلا كلت الإ اهيلع
ةـيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ يموقلا  

نأ نـكمي يـتلا دويقلا جلاع امدنع يلودلا دهعلا نأ ركذلاب ريدج   ". مهتايرحو نيرخآلا قوقح
دوـيقلا عوـن يلخادـلا نوناـقلل ددـح ،قوقحلا كلت ميظن      ت ضرغب ةيلخادلا نيناوقلا اهعضت

ريياـعملا كـلت يـهو ،ميظنتلاو عمجتلا قح ةسرامم ىلع اهعضي نأ هل نكمي يتلا ةيميظنتلا    
 .يطارقميد عمتجم يف ةيرورض ريبادت لكشت يتلا

يـف نوناـقلا لخدت طبضيل دهعلا هب ذخأ يذلا رايعملا يه ةيطارقميدلا تاعمتجملاف    
. يـبرعلا قاـثيملا هب ذخأي مل يذلا رايعملا وهو ،مهتايرحل دارفألا مادختسا ىلع   دويقلا عضو

ماـظنلاو يموـقلا نـمألا طباوضل قاثيملا داوم نم ةدام نم رثكأ يف رمتسملا ركذلا نأ امك    
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يـف و ،قاثيملا يف ةلوفكملا تايرحلاو قوقحلا نع ثيدحلا رامضم يف ةماعلا بادآلاو ماعلا  
تاـيرحلاو قوقحلا هذه ةسرامم ىلع قييضتلا ىلإ يدؤي ،ةقيقدو ةحض  او ريياعمل بايغ لظ
 .يبرعلا ملاعلا يف دئاسلا رمألا وهو. اهنومضم نم اهغارفإو

  
  :ءانجسلاو نيزجتحملا قوقح

لـكل  "نأ ىـلع تـصن ثيح ،ةيباجيإ ةفاضإ ةحرتقملا تاليدعتلا نم   ٥ةداملا لكشت 
افـسعت هـلاقتعا وأ هشيتفت وأ هفيقوت    زوجي الو ةيصخشلا ةمالسلاو ةيرحلا يف قحلا صخش

عيرـشتلا اهيلع صني بابسأل الإ هتيرح نم صخش يأ نامرح زوجي الو ،ينوناق دنس ريغبو  
ىـلإ اعيرـس ةيئازج ةمهتب لقتعملا وأ فوقوملا مدقيو   . هيف ررقملا ءارجإلل اقبطو نوناقلا وأ
نأ هـقح نـم نوكيو ،ةيئاض   ق فئاظو ةرشابمب انوناق نيلوخملا نيفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ
يفـسعت لاـقتعا وأ فيقوت ةيحض ناك صخش لكلو   . هنع جرفي وأ ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي
مـكح لالـخ نـم هتءارب تبثت مهتم لكلو    . ضيوعت ىلع لوصحلا يف قحلا ينوناق ريغ وأ
يفـسعتلا لاـقتعالل ةبـسنلاب ةمه    مةفاضإ ضيوعتلا قح لثميو ". ضيوعتلا يف قحلا يئاهن
ةـمكاحملل ضرـعتلاو زاـجتحالا نيـب ةدملا نع ثيدحلا دنع هنأ الإ ،مهتملا ةءارب      تابثإو
ةراـبع ىـهو   "ةـلوقعم ةلهم لالخ مكاحي نأ "ةداملا هذه يف ةمدختسملا ةرابعلا نأ ظحالنس  ،

 نودةددـحم رـيغ ةرتفل لاقتعالا وأ سبحلا نهر  ءاقبلا مدعل ًايفاك ًانامض يطعت ال ةطاطم   
  .كلذل رربم دوجو مدع عم ةمكاحم

حلطـصا يـتلا ةيساسألا قوقحلاب ةنراقملاب        فاك ريغ قاثيملا يف درو ام نأ  امك
مهلاـقتعا روـف مهرـسأ راـطخإ لثم     . نيزجتحملا وأ ءانجسلل اهريفوت ىلع يلودلا عمتجملا

يأ مادختـسا رـظحو ةيحصلا ةياعرلا ةلافك كلذك ،مهيماحمو مهيوذب لاصتالاب مهل حامسلاو   
عـيمجب هـيلع ضبقي صخش يأ مالعإ ةرورضو ،بيذعتلا قيرط نع هيلع ل   وصحلا مت ليلد

اـملك هـتاقفن لـمحتي نأ نود ٍماحمب ةناعتسالا يف مهتملا قحو ،هيلإ ةهجوملا مهتلابو هقوقح    
  .كلذ يضتقت ةلادعلا ةحلصم تناك

لـماعي نأ بجي  "هنأ ىلع صنت يتلاو) ليدعتلا دعب ١٣(قاثيملا نم ١٥ةداملا نأ امك 
ةـيمومعلا ةديدـش ةغيـص يف تءاج    " ةيناسنإ ةلماعم تايرحلل ةبلاس ةبوقعب مهيلع موكحملا
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ال يـتلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نم   ١٠ةداملا صن عم ةنراقملاب ،فعضلاو 
نيمورـحملا عيمج لماعي  "نأ ىلع صنت ىهف . مهيلع موكحملاب ةيناسنإلا ةلماعملا قح رصحت
لـصفي  "نأو ". يناـسنإلا صخـشلا يـف ةليصألا ةماركلا مرتحت ةينا   سنإ ةلماعم مهتيرح نم

ةـلماعم لحم نونوكيو ،ةيئانثتسا فورظ يف الإ نينادملا صاخشألا نع نومهتملا صاخشألا  
نوـلوحيو نيغلاـبلا نـع ثادحألا نومهتملا لصفيو ،نينادم ريغ اصاخشأ مهنوك عم قفتت    

نوجـسلا ماـظن ىـعاري نأ بجي    " هنأو . "مهاياضق يف لصفلل ءاضقلا ىلإ ةنكمملا ةعرسلاب
     ، يعاـمتجالا مهليهأـت ةداـعإو مهحالـصإ يساسألا اهفده نوكي ةلماعم نينوجسملا ةلماعم

  ".ينوناقلا مهزكرمو مهنسو قفتت ةلماعم نولماعيو نيغلابلا نع ثادحألا نوبنذملا لصفيو
  
 :ةلداعلا ةمكاحملا تانامض

لالقتـسا ةـلودلا نامض ىلع صنت حرتقم   لا قاثيملا نم ٨ةداملا نأ نم مغرلا ىلع 
ميـلقإ ىـلع دجوي صخش لكل هتاجردب يضاقتلا قح ةلافكو ،ءاضقلا مامأ ةاواسملاو ءاضقلا   
نـم يناعي ةحرتقملا تاليدعتلا لاخدإ دعب وأ ةيلصألا هتغيص يف ءاوس قاثيملا نأ الإ ،ةلودلا  

يـف روـطت نم ناسنإلا   قوقحل يلودلا نوناقلا هيلإ لصو ام عم ىشامتي الو حضاو روصق 
نأ ىـلإ ئرـب مهتملا   "نأب ةغايصلا تاذب قاثيملا نم ةعباسلا ةداملا تكسمت دقف . راطإلا اذه

لـحارم عـيمج يـف ةمزاللا ةينوناقلا تانامضلا اهيف  هل نمؤت ةينوناق ةمكاحمب هتنادإ تبثت    
 ".هنع عافدلا قح اهيف امب ىوعدلا

يلوـي ال لكـشب ةـلداع ةمكاحم نم الدب ة    ينوناق ةمكاحم ةرابع ةداملا هذه مدختستو
يلودـلا دـهعلا نم    ١٤ةداملا عم اهقافتا ىدمو ،ةينوناقلا تانامضلا هذه  ةعيبطلمامتها ىندأ 

ةلقتـسمو ةصتخم ةمكحم لالخ نم اياضقلا رظن ىلع تدكأ يتلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلل  
يـتلا فورـظلا يف الإ ايساسأ ا   طرش ةمكاحملا ةينالع رابتعاو ،نوناقلا مكحب ةأشنم ةيدايح
طاـحي نأ يف مهتم لك قح ىلع ةوالع  . ةلادعلا ةحلصمب لخت نأ اهيف ةينلعلا نأش نم نوكي

دادـعإل ةـيفاكلا تاليهستلاو تقولا حنمي نأو اهبابسأو هيلإ ةهجوملا مهتلاب ةعرسلا هجو ىلع   
 .ةيلودلا تاقافتالاو قيثاوملا اهترقأ ئدابم نم اهريغو ،هسفنب هراتخي ٍماحمب لاصتالاو هعافد
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ال يـتلاو  ١١ةداـملا داعبتساب كلذو ،تاليدعتلا هذه يف ثدح دق ًاعجارت ةمث نأ امك    ،
  .ةيسايس ةميرج يف مادعإلا ةبوقع لاوحألا عيمج يف زيجت

  
 : بيذـعتلا

ةداـملا سفن ىهو لدعملا قاثيملا نم   ١١ةداملا يف الإ هميرجتو بيذعتلا ركذ دري مل 
،ا قاثيملا يف ىـلع صنـلا ةرورض اهمهأ نم ،تاظحالملا ضعب اهيلع دجوي نكلو    يلصأل

نـم ،ايملاع اهيلع فراعتملا ضيوعتلل ةسمخلا لاكشألا ىلع بيذعتلا اياحض لوصح ةيناكمإ  
ىـلع ةوالـع   . رارـكتلا مدـعب تانامضلاو اضرلاو يلاملا ضيوعتلاو ليهأتلاو رابتعالا در  

،تا يف دراولا بيذعتلا فيرعتب ءادتقالا مـلأ هـنع جتني لمع يأ   "وهو  بيذعتلا ةضهانم ةيقاف
صخـش نم وأ صخشلا اذه نم لوصحلا دصقب ام صخشب ادمع قحلي ايلقع مأ ايدسج ديدش  
وأ وـه هبكترا هنأ يف هبتشي وأ هبكترا لمع ىلع هتبقاعم وأ فارتعا وأ تامولعم ىلع ثلاث  

مـلألا اذـه لثم قحلي امد   نع وأ ،ثلاث صخش يأ وأ وه هماغرإ وأ هفيوخت وأ ،ثلاث صخش
قـفاوي وأ هيلع ضرحي وأ هعون ناك ايأ زييمتلا ىلع موقي بابسألا نم ببس يأل باذعلا وأ  

الو . ةيمـسرلا هتفـصب فرـصتي رـخآ صخش يأ وأ يمسر فظوم هنع تكسي وأ هيلع    
وأ ،تاـبوقعلا هذـهل مزالملا وأ ةينوناق تابوقع نع طقف ئشانلا باذعلا وأ ملألا كلذ نمضتي   

يـتلا لاـعفألا ىلع قبطني بيذعتلا رظح لعج    ىلإ ةفاضإلاب". اهل ةيضرع ةجيتن نوكي يذلا
  .   ةلودلل ةعباتلا ريغ تاهجلاو دارفألاو نويمسرلا نوفظوملا اهبكتري

  
  :قرلا ميرجتو رظح 

ةـسرامم رـظحو ميرجت ىلإ لدعملا وأ يلصألا هيصنب قاثيملا يف ةراشإ يأ درت مل   
قـفو هلوبقو لمعلا رايتخا ةيرح نع ثيدحلا قايس يف ةرخسلا رظحب   قاثيملا ىفتكاو ،قرلا

ةداـم يـفو حيرـص لكشب ةراشإلا ىلوأ باب نم ناك هنأ الإ ،ةيضرمو ةلداع لمع طورش    
رارمتـساب رـقت ةيلودلاو ةيبرعلا ناسنإلا قوقح تامظنم نأ ةصاخ ،قرلا رظح ىلإ ةلقتسم   

ةـيندملا قوقحلل يلودلا دهعلا نأ ركذلاب ري  دج ،ةيبرعلا لودلا ضعب يف قرلا نم ناولأ دوجو
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دـحأ قاقرتسا زوجي ال  " ٨ةداملا يف قرلا ةسرامم عطاقو حيرص لكشب رظح دق ةيسايسلاو 
  ".ةيدوبعلل دحأ عاضخإ زوجي الو امهروص عيمجب قيقرلاب راجتالاو قرلا رظحيو

  
  : ةصاخلا ةايحلا ةمرح

ىـلع صخـش يأ ضرعتي نأ ز   اوج مدع"ىلع لدعملا قاثيملا نم  ١٥ةداملا صنت 
هفرـش سمت ةينوناق ريغ تالمح يأل وأ هتايصوصخ يف لخدتلل ينوناق ريغ وأ يفسعت وحن  

نوناـقلا ىـلإ دانتـسالا     هنأ -يلصألا قاثيملل افالخو–ةغايصلا هذه يف ظحاليو ". هتعمس وأ
لـخ  اد قـحلا اذه ةيامح قوعي دق امم ،كاهتنالا ريربتل ددحم ريغو يمومع لكشبو ينطولا 

 ٢٢ةداـملا ءازإ اـهتراثإ نكمي ةظحالملا سفنو   . ةينطولا نيناوقلا ىلإ ادانتسا ةيبرعلا لودلا
وأ يفـسعت لكـشب صخش يأ نع ةيسنجلا طاقسإ زوجي ال   " هنإةلئاقلاو ،لدعملا قاثيملا نم 

". هدـلبل ةيلخادلا تاعيرشتلا ةاعارم عم ،ىرخأ ةيسنج باستكا يف هقح ركني الو ،ينوناق ريغ 
  .         يلصألا قاثيملا نم ٢٤ةداملاب ةنراقم ،هنومضم نم قحلا غرفي ينوناق ريغ ري بعتف
  

  ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلا: اعبار
ةيداـصتقالا قوـقحلا نم ةمه   مبناوج ىلع ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا لمتشا  -

صرـفلا ؤفاـكتو    ًامئالم ايشيعمىوتسم نمضي يذلا لمعلا يف قحلاك ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو 
      ، زـييمت نود ةيواـستملا لاـمعألا نـع روـجألا يف ةاواسملاو ،لداعلا رجألاو لمعلا يف
لـقألا ىلع هتيناجم نامضو ميلعتلا يف قحلاو ،ةرخسلا رظحو لماشلا يعامتجالا نامضلاو  

لـعجو ،ةـيع   ماجلاو ةـيوناثلا لحارملا يف عيمجلل ًاروسيم نوكي نأو ،ةيئادتبالا لحارملا يف 
ةـيركفلاو ةيفاقثلا ةايحلا يف ةرحلا ةكراشملا يف صخش لك قحو  . ًابجاو ًامازتلا ةيمألا وحم
ةـمومألا لـفكت امك ،اهرصاوأ ةيوقتو ةرسألا ةيامح عمتجملاو ةلودلا لفكت نأو   . هعمتجم يف

ةـيلقعلاو ةـيندبلا ةـيمنتلا صرف ريفوتو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ةخوخيشلاو ةلوفطلاو    
  .بابشلاو نيئشانلل
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قوـقح نم قحك ةيمنتلا يف قحلاب ةصاخ ةدام ةحرتقملا تاليدعتلا تفاضأ امك   -  
ةـمزاللا ريبادتلاو ةيئامنإلا تاسايسلا عضت نأ اهيلع لودلا  نأو ،فرصتلل لباق ريغ ناسنإلا  

ةـيمن  ت قـيقحتل يلودلاو يميلقإلا نييوتسملا ىلع اهنيب اميف نواعتلل يعسلاو قحلا اذه نامضل 
ةـيمنتلا قـيقحت يـف نطاوملا ةكراشم ىلع ديكأتلاو    . ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو ةيداصتقا

ةفاضإ ىهو )لدعملا قاثيملا نم ٣٢ةداملا (اهرامثو اهايازمب عتمتلاو  وـلخل ارـظن    ةـمهم ، 
  . موهفملا اذه لثم نم ةيلصألا هتروص يف قاثيملا

يـف صخش لك قح ىلع تدكأ ةحرتق  ملا تاليدعتلا يف ةفاضملا ٣٣ةداملا نأ امك  -
لـضفأب عتمتلا يف قحلا و نكسملاو ءاسكلاو ءاذغلا ريفوتو هترسألو هل فاك يشيعم ىوتسم  

هذـه ذاـفنإل اهت   ايناكمإل اقفو ةمزاللا ريبادتلا ءاضعألا لودلا ذاختا ةرورضو ،ةيحص  ةلاح
نـم للقت ةمكح  م ريغو ةطاطم تاغايص يف تتأ تارابعلا نأ انه ظحالي ناك نإو. قوقحلا
  . قوقحلا هذهب مازتلالا ىدمو ىوتحم

عـم ىـشامتي لكشب بارضإلا يف قحلاو تاباقنلا نيوكت يف قحلا قاثيملا لفكي مل    -
تـتأ تاـباقنلا نيوكت ةيرحل ةبسنلابف   . ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلل يلودلا دهعلا

نيرـخآ عـم تاباقنلا وأ ةينهملا تايعم   جلا نيوكت ةيرح لفكتل لدعملا قاثيملا نم ٢٦ةداملا 
قـحلا قاـثيملا لعج امك   . نوناقلا وا عيرشتلا بجومب كلذ ةسرامم تديقو ،اهيلإ مامضنالاو

صنـلا نم ج ةرقفلا   ٢٦ةداملا (نوناقلاو عيرشتلا اهيلع صني يتلا دودحلا يف بارضإلا يف 
ٍراـج وـه اـمك ،قحلا اذه ةسرامم لقرعي يذلا رمألا وهو    )لدعملا بـلغأ يـف لـعفلاب    ، 
  .ةيبرعلا لودلل ةينطولا تاعيرشتلا

قـحلا صخش لكل ن  إلوقت يتلاو ،لدعملا قاثيملا نم  ٣٠ةداملا يف عجارت ثدح  -
عـيمج ضفرـيو ةيـساسألا هتيرحو ناسنإلا قوقح مرتحي يفاقثو ىركف خانم يف شيعلا يف    

مت ذإ"خلا..... نواعتلاو حماستلا معديو ةيرصنعلا ةقرفتلا عاونأ ةـقرفتلاب قـلعتي ام فذح    ، 
يـتلاو  "ةـينيدلاو ةيرـصنعلا ةقرفتلا ضفريو  " ةغايصلا تناك ثيح (!!) نيدلا ساسأ ىلع  ،

  .  صنلا نم ٣٥ةداملا يف تدرو 
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  ةأرملا قوقح: اسماخ
يـف ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ىلع  لدعملا صنلا نم ب ةرقفلا   ٢ةداملا تصن  -

زـييمتلا  ءوـض يـف    "هتمسأ امب كلذ تديق اهنأ الإ ،تابج اولاو قوقحلاو ةيناسنإلا ةماركلا
رـيثي يذـلا رـمألا    "ىرـخألا ةيوامسلا عئارشلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا هترقأ يذلا يباجيإلا   ،

يـف ،ةينوناق تامازتلا رارقإل اعجرم ةيمالسإلا ةعيرشلا رابتعا ةيناكمإ ىدمب لصتت ةيلاكشإ  
هذـه يف ةينيدلا تاسسؤملا نيب الو ،ةيحان نم ة  يبرعلا لودلا نيب ماع قافتا دوجو مدع ءوض

هراـبتعا نـكمي الاـمو ةعيرـشلا عم اقفاوتم هرابتعا نكمي ام ىلع ،ىرخأ ةيحان نم لودلا     
تاريـسفتب ًاـنيهر ءاـسنلاو لاـجرلا نيب ةلماك ةينوناق ةاواسم قيقحت لعجي ام وهو     . كلذك
يـف ايدـيلقت بـصت يتلاو ،هيقف لك     ةفاقثو ناكملاو نامزلا تارابتعال اقفو ةريغتملا ءاهقفلا
وأ ىـلوألا هتروص يف قاثيملا نع باغ امك  . ةاواسملا أدبمب لالخإلاو لاجرلا حلاصل زييمتلا

عـم قـفتي لكشب ،ةأرملا دض فنعلا وأ زييمتلا ةسرامم رظح ىلع ةحارص صني ام ةلدعملا   
يـف قاثيملا حضوي ال  امك . ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا يف  درو ام

كاـنه تناك اذإ كلذ  "ىرخألا ةيوامسلا عئارشلا"هامسأ امب دوصقملا وه ام ،ةلدعملا هتروص   ،
  .ىرخأ نايدألل عئارش

  
 تايلقألا قوقح: اسداس 

ةماركلا يف ةماتلا ةاواسملا اهسأر ىلعو ةماعلا تايرحلاو ناسنإلا  قوقح مارتحا نإ-
لكاـشم عـم لـماعتلل ميلسلا لخدملا لكشي نأ يغبني ق    وقحلا عيمجبعتمتلا يفو ةنطاوملاو 

صـصخي مل قاثيملا نأ ريغ  . يبرعلا ملاعلا يف ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيموقلا تاعامجلا
،  اهرفاوت بجاولا قوقحلاب ةصاخ داومةلدعملا وأ ةيلصألا هتروص يف  ادـع اـميف    تاـيلقألل

وأ اـهتفاقثب عـتمتلا يف اهقح نم تايلقألا نامرح    زوجي ال"هنأ ىلإ ةيفارغلتلاو ةماعلا ةراشإلا 
،    ٣٠ةداملا نم ءزجو يلصألا صنلا نم  ٣٧ةداملا " اهتنايد ميلاعت عابتا لدـعملا صنـلا نم

وأ ضراـعتي وحن ىلع هليوأت وأ هريسفت زوجي ال قاثيملا اذه نأ    نع ثيدحلا راطإ يف كلذو
تاـيلقألاو ة  أرملا قوقح كلذ يف امب ةيميلقإلاو ةيلودلا قئاثولا يف ةدراولا قوقحلا نم صقتني
يذـلا يومدـلا عـمقلا سورد رابتعالا يف ذخألا بجي انهو    ". لدعملا قاثيملا نم ٣٤ةداملا "
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احوـضو رـثكأ    ًاصن قاثيملا نمضتي نأ ةرورضو ،هريغو قارعلا يف تايلقألا هل تضرعت
ةـيندملا قوـقحلل يلو   دـلا دـهعلا نم   ٢٧ةداملا عم قفتت ،تايلقألا قوقح ةيامحل اليصفتو 

، وأ ةـينيد وأ ةينثإ تايلقأ اهيف دجوت يتلا لودلا يف زوجي ال  "هنأ ىلع صنت يتلاو  ةيسايسلاو
،   تايلقألا ىلإ نوبستنملا صاخشألا مرحي نأ ةيوغل ةـصاخلا مهتفاقثب عتمتلا قح نم ةروكذملا
يـف نيرخآلا ءاضعأل  ا عم كارتشالاب مهتغل مادختسا وأ ،هرئاعش ةماقإو مهنيدب  ةرهاجملا وأ

نيـمتنملا صاخشألا قوقح ن  أشب نالعإلا يف ةدراولا تانامضلا عم اضيأ قستتو". مهتعامج
ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا نع رداصلا ةيوغلو ةينيد تايلقأ ىلإو ةينث إوأ ةيموق تايلقأ ىلإ 

 .١٩٩٢ربمسيد يف 

  
  قاثيملا ذيفنتو ةبقارمةيلآ : اعباس

ثـيح ،ناـسنإلا قوقح ةيامحل ةيقيقح ةيلآ ىلإ ةيلصألا هتروص    يف قاثيملا رقتفي -
ةنجللا ىلإ اهنأشب اهتايصوت عفرو تاموكحلا نم ريراقتلا يقلت يف " ءاربخلا ةنجل"رود رصح 

رـيغ تاـمظنملا وأ نينطاوـملا نم ىواكشلا يقلت قح اهل حيتي الو    . ناسنإلا قوقحل ةمئادلا
فلكي ال قاثيملاف . ةعماجلل ةماعلا ةنامألا ىلإ هليوحت ىوس ةمئادلا ةنجللا كلمت الو. ةيموكحلا
 .هصوصن قيبطت ىلع رهسلاو قاثيملا ذيفنت يف ةمهم ةيأب ةنجللا

ىـلع مدقت   -قاثيملا لامعإ ىلع ةباقرلل ةحاتملا ةديحولا ةادألا يهو-ريراقتلا نأ امك 
ةـنراقم ،لدـعمل   ا يف تاونس ٤ىلإ تداز ،يلصألا صنلا يف تاونس  ٣لك (ةدعابتم تارتف 

ةـيقيرفألا ةـنجلل ةبـسنلاب نيماعو ،ناسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةيقافتالا يف ةيونسلا ةيرودلاب    
  .بوعشلاو ناسنإلا قوقحل

يـتلاو  "ةـيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجلب "ءاربخلا ةنجل لادبتسا مت لدعملا صنلا يفو   ،
فارـطألا لودلا نم نيبخ  تنم ءاضعأ ةعبس( مهباختنا ةقيرطو اهئاضعأ لكيه سفنب تظفتحا 

لودـلا مدقت نأ ىلع صنلا ىغلأو  ) تاونس ثالث نم الدب تاونس عبرأ ةدمل نكلو ،قاثيملا يف
ةـسارد دنع ةحرتقملا تاليدعتلا تفاضأ امنيب  ). ج/٤١ةداملا (ةنجللا تاراسفتسا ىلع تاباجإ 

ةـشقانمل ةينعملا ةل  ودلا لثمي نم كانه نوكي نأ ،فارطألا لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةنجللا
قـفتاو  . ةـعماجلا سـلجم ىلإ اهتايصوتو اهئارآو اهريراقتب ةنجللا مدقتت نأ ىلعو ،ريرقتلا  
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يـف ةـيموكحلا ريغ تامظنملل رود يأ داعبتسا يف ةلدعملا عم ةيلصألا هتروص يف قاثيملا   
 رودـلا اذـه رـصحو اـهيلع قيلعت وأ ،تاموكحلا ريراقتل ةيزاوم ريراقت وأ ىواكش ميدقت    

ةـيلودلا قـيثاوملا لـكب ةـنراقم يبرعلا قاثيملا هب درفني رمأ وهو     . فارطألا تاموكحلاب
  . يقيرفألا اهيف امب ،ةيميلقإلاو

تايلآ اهن يمضت يف نمكت ةيميلقإلا قيثاوملاو تابيترتلل ةيقيقحلا ةميقلا نأ ركذلاب ريدج
ةـسرامملا يفو صنلا يف  تايلآلا هذهل رفاوتت نأ ضرتفي امك ،ةيئاضق هبش وأ ةيئاضق ةيامح 

اـمامت هـيلإ رقتفي ام وهو   . اهتيلاعفل ةمزاللا ةهازنلاو ةيفاكلا تايحالصلاو لالقتسالا طورش
  .لدعملاو يلصألا قاثيملا

مزلتـست يـبرعلا ملاـعلا يـف ناسنإلا قوقح ةيامحو ةبقارم تايلآ ثيدحت ةمهم نإ     
نـم ةـمدقملا ريراقتلا ةسار   د لمشتل ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل لمع تايلآو قرط ريوطت

دارـفألا نـم ريراـقتلاو ىواكـشلا ىـقلتو ،قاثيملا ماكحأ ريسفت ةمهمو ،ءاضعألا لودلا      
نالـعإ  "تايـصوت ةيمهأب هيونتلا قايسلا اذه يف يرورضلا نم  . ةيموكحلا ريغ تامظنملاو
اـسنإلا قوـقحل ةـيبرع ةمكحم ءاشنإ ةصاخو   "ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب ن، ، 

ىلوـتي ،ةـيبرعلا لودـلا ةـعماج راطإ يف يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ضوفم نييعتو     
رـيغ تاـمظنملا عـم قيثولا نواعتلاب ،ناسنإلا قوقح ةيامح لاجم يف ةعماجلا لمع قيسنت    

  .ناسنإلا قوقحل ةينطولا تاسسؤملاو ةيموكحلا
ةـقيثو ةـينهملاو ةينفلا   ةيحانلا نم وه لدعملا قاثيملا نأ ىهو ،ةريخأ ةظحالم تيقب 

-اهتغايـص يف ءاوتلالا نمو ،اهماكحأ يف بارطضا نمو ،قاستالا مدع نم يناعتو ،ةبيعم  
نـم حلـصي وأ اـهعم لماعتي نأ ينهم ينوناق ىلع بعصي ثيحب    ) ٣٤ةداملا ( -ازراب الاثم
  .ةنهارلا اهتروص يف اهلاح
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  ةعقوملا تامظنملا ةمئاق
  )برغملا(ناس   نإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا -١
  )برغملا(ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا    -٢
  )سنوت(ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا    -٣
  )ايروس(ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل   -٤
  ) ٤٨نيطسلف (ليئارسإ يف ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا داحتا  –هاجتا ةمظنم  -٥
  )نيطسلف/ ة زغ(ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم     -٦
  )نيرحبلا(ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم    -٧
  )نيرحبلا(ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا -٨
  )نميلا(ناسنإلا قوقحل ليهأتلاو تامولعملا زكرم  -٩

  )نميلا(ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةينميلا ةمظنملا  -١٠
  )ندرألا(ناسنإلا قوقحل ةيندرألا ةيعمجلا  -١١
  )نيطسلف/ هللا مار (  قحلا ةسسؤم -١٢
  )ايبيل(ناسنإلا قوقحل ةيبيللا ةطبارلا   -١٣
  )نانبل(لدع -تايرحلاو قوقحلا نع عافدلا ةيعمج  -١٤
  )برغملا(فاصنإلاو ةقيقحلا ىدتنم  -١٥
  )نميلا(ناسنإلا قوقحل قئاقشلا ىدتنم  -١٦
  )نانبل(ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةسسؤملا  -١٧
  )نميلا(ناسنإلا قوقح ت اساردل نميلا زكرم -١٨
  )نيطسلف/ ةزغ ( ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا  -١٩
  )نانبل(ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا  -٢٠
  )نيطسلف/ سدقلا ( ليدب  –نيئجاللاو ةنطاوملا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا  -٢١
  )رصم(ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا  -٢٢
  )رصم(ءانجسلا ةدعا سمل ناسنإلا قوقح ةيعمج -٢٣
  )رصم(ةأرملا قوقحل يرصملا زكرملا  -٢٤
  )رصم(ةيئيبلا قوقحلل يباح زكرم  -٢٥
  )رصم(ناسنإلا قوقح ءاطشنل يبرعلا جمانربلا ةيعمج  -٢٦
  )رصم(نيقاعملا ةياعرو ناسنإلا قوقحل عومش ةيعمج   -٢٧
  )رصم(ةليدبلا ةيمنتلا زكرم -٢٨
  )رصم(ةيصخ شلا قوقحلل ةيرصملا ةردابملا -٢٩
  )رصم(نكسلا يف قحلا زكرم   -٣٠
  )رصم(ةيطارقميدلا ةيمنت ةيعمج   -٣١
  )رصم(ةيلامعلاو ةيباقنلا تامدخلا راد -٣٢
  )قارعلا(ةيمنتلاو ناسنإلا قوقح ةفاقثل ةيقارعلا ةكبشلا -٣٣
  )سنوت(ناسنإلا قوقحو تايرحلا مارتحا ةنجل -٣٤
  )ةيميلقإ ةسسؤم(ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم  -٣٥
  .]ةركذملا ميلست دعب مضنا[  )نميلا(يندملا عمتجملا ىقتلم  -٣٦
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 حلقوق اإلنسان  املعدل املیثاق العربي
 ٢٠٠٤أقرته القمة العربیة بتونس مایو 

 

 

  
  

نأبو ،ةقيلخلا ذنم هللا هزعأ يذلا ناسنإلا ةماركب ةيبرعلا ةمألا ناميإ نم ًاقالطنا 
هقح تدكأ يتلا ةيماسلا ةيناسنإلا ميقلا تاذ تاراضحلا نطومو تاناي دلا دهم يبرعلا نطولا

،   ةاواسملاو لدعلا و ةيرحلا نم سسأ ىلع ةميرك ةايح يف
يف ىرخألا ةيوامسلا تانايدلاو فينحلا يمالسإلا نيدلل ةدلاخلا ئدابملل ًاقيقحتو 

،   رشبلا نيب حماستلاو ةاواسملاو ةوخألا
رودلا اهل ناك ةيناسنإ ئدابمو ميق نم ليوطلا اهخيرا ت ربع هتسرأ امب اهنم ازازتعاو

نيثحابلاو ضرألا لهأل ادصقم اهلعج امم برغلاو قرشلا نيب ملعلا زكارم رشن يف ريبكلا 
،   ةمكحلاو ةفرعملا نع

يف ممألا قح نع اعفادم ،هتيرح  نود الضانم يبرعلا نطولا ةدحوب اهنم ًاناميإو
ةيامح يف هرودو نوناقلا ةدايسب اناميإو ،اهتيمنتو اهتاورث ىلع ظافحلاو اهريصم ريرقت 

ةيرحلاب ناسنإلا عتمت نأب اضيأ اناميإو  لماكتملاو لماشلا اهموهفم يف ناسنإلا قوقح
 ،   عمتجم يأ ةلاصأ رايعم وه صرفلا ؤفاكتو ةلادعلاو
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ناسنإلا قوقحل اكاهتنا لكشت يتلا ةينويهصلاو ةيرصنعلا لاكشأ ةفاكل اضفرو 
نمألاو ملسلاو ناسنإلا قوقح نيب قيثولا نمألاب ارارقإو نييملاعلا نمألاو مل سلل اديدهتو

ماكحأو ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلاو ةدحتملا ممألا قاثيم ئدابمل اديكأتو ،نييملاعلا 
ةيداصتقالا قوقحلاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نأشب ةدحتملا ممألل نييلودلا نيدهعلا 

يف ناسنإلا قوقح لوح ةرهاقلا نالعإ  رابتعالا يف ذخألا عمو ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو
  .  مالسإلا

  : يتآلا ىلع قاثيملا ىف فارطألا لودلا تقفتا مدقت ام ىلع ءانبو
  ١ةدام لا

ءاـمتن  الاب روعـشلاو ةـيبرعلا  لودـلل  ةـينطولا ةيوهلا راط  إيف  قاثيملا اذه فدهي 
   :ةيلاتلا تاياغلا قيقحت ىلإ كرتشملا يراضحلا 

يـتلا  ةيساسألاةينطولا  تامامتهالا نمضةيبرعلا لودلا يف ناسنإلا قوقح  عضو  - أ   ،
لودـلا يـف   ناـسنإلا  ةدارإ هـجوت ةيساسأو ةيماس الثم ناسنإلا قوقح نم لعجت  

، ةيناـسنإلا ميـقلا هيضترت ام   ل ًاقفولضفألا وحن هعقاوب ءاقتر الا نم هنكمتو ةيبرعلا
  .ةليبنلا

اـضرأ   هـنطو ل ءافولا ىلعو هتيوهب زازتعالا ىلع ةيبرعلا لودلا يفناسنإلا ةئشنت   - ب 
الاو حماـستلاو يرشبلا يخآتلا ةفاقثب عبشتلا عم ةكرتشم حلاصمو اخيراتو حاـتفن  ، 

قـيثاوملا يـف ةـنلعملا كلتو ةيناسنالا ميقلاو ئدابملا    هيضتقت امل اقفو ،رخآلا ىلع 
  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا

مئاـق نماضتم يندم عمتجم يف   ةلوئسمةرح ة ايحل ةيبرعلا لودلا يف لايجألادادعإ   - ج 
،      ىلع ةاواـسملا ميـق هدوـستو ،تاـبجاولاب مازتلالاو قوقحلاب يعولا نيب مزالتلا
  .لادتعالاو حماستلاو

ةـئزجتلل ةـلباق رـيغو ةـيملاع ناـسنإلا قوقح عيمج نأب يضاقلا أدبملا خيسرت        - د 
  . ةكباشتمو ةطبارتمو
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  ٢ةداملا 
اـهلو ،اـهدراومو اهتاورث ىلع ةرطيسلاو ريصملا   ريرقت ىف قحلا بوعشلا ةفاكل   - أ 

اـهتيمنت ةيرحب لصاوت ن  أو ،يسايسلا اهماظن طمن رايتخا ةيرحب ررقت نأىف قحلا 
  .ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

  .ةيبارتلا ةدحولاو ةينطولا ةدايسلا لظ تحت شيعلا ىف قحلا بوعشلا ةفاكل  - ب 
دحت ىه ةيبنج ألا ةرطيسلاو لالتحالاوةينويهصلاو ةيرصنعلا لاكش أعيمج ن إ  - ج 

نمو ،بوعشلل ةيساسألا قوقحلا نود لوحي يساس أقئاعو ةيناسنالا ةماركلل 
  .اهتلازإ ىلع لمعلاو اهتاسرامم عيمج ةنادإ بجاولا

 .يبنجألا لالتحالا ةمواقم ىف قحلا بوعشلا ةفاكل  - د 

  ٣ةداملا 
قـح   اـهتيالو ل عضاخ صخش لكل لفكت نأب قاثيملا اذه ىف فرط ةلود لك دهعتت  - أ 

ببـسب زـييمت نود ،قاـثيملا اذه ىف    اهيلع صوصنملا تايرحلاو قوقحلاب عتمتلا 
وأ ،رـكفلا وأ ،ىأرـلا وأ    ،ينيدـلا دقتعملا وأ ةغللا وأ ،سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا 

، ألا  .ةيلقعلا وأ ةيندبلا ةقاعإلاوأ داليملا وأ ةورثلا وأ ،يعامتجالا وأ ،ينطولا لص

ىـف ةـيلعفلا ةاواسملا نيمأتل ةمزاللا ريبادتلا قاثيملا اذه يف ف   ارطألا لودلا ذختت  - ب 
ةـيامحلا لفكي امب قاثيملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايرحلاو قوقحلا ةفاكب عتمتلا  

  .ةقباسلا ةرقفلاب ةنيبملا بابسألا نم ببس يأب زييمتلا لاكشأ عيمج نم
لـظ ىـف تاـبجاولا    و قوـقحلاو ،ةيناسنإلا ةماركلا ىف نايواستم ةأرملاو لجرلا   - ج 

ىرـخألا ةيوامـسلا عئارـشلاو ةيمالـسإلا ةعيرـشلا هترقأ يذلا يباجيإلا زييمتلا      
ةـلود لـك كلذـل ًاعبت دهعتتو    . ةأرملا حلاصل ةذفانلا ةيلودلا قيثاوملاو تاعيرشتلاو

نيـب ةـيلعفلا ةاواـسملاو صرفلا ؤفاكت نيمأتل ةمزاللا ريبادتلا عيمج ذاختاب فرط    
  .قاثيملا اذه ىف ةدراولا قوقحلا عيمجب عتمتلا ىف لاجرلاو ءاسنلا
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  ٤ةداملا  
زوجي ،ًايمسر اهمايق نلعملاو ،ةمألا ةايح ددهت يتلا ةيئانثتسالا ئراوطلا تالاح يف   - د 

،  ألا لودلل عـضولا اهبلطتي يتلا دودحلا قيضأ ىف ،ذختت نأ قاثيملا اذه يف فارط
مدـع ةطيرـش ،قاثيملا اذه ىضتق   مب اهيلع ةبترتملا تامازتلالاب اهيف ديقتت ال ريبادت

    ، يلودـلا نوناـقلا ىـضتقمب اهيلع ةبترتملا ىرخألا تامازتلالل ريبادتلا هذه ةافانم
وأ سنـجلا وأ نوـللا وأ قرعلا وه ديحولا هرربم نوكي زييمت ىلع اهئاوطنا مدعو   

  .يعامتجالا لصألا وأ نيدلا وأ ةغللا
، ٥ةداـملا  :  ةـيلاتلا داوملا ماكح أ ةفلاخم ةيئانثتسالا ئراوطلا تالاح يف زوجي ال  - ه 

ةداملا ١٠ةداملا  ،٩ةداملا ، ٨ةداـمـلا  ، ١٥ةداـملا ،و ةرـقف    ١٤ةداـملا   ،١٣، 
ةداملا ١٨ةداملا  ةداملا ١٩،  ةداملا ٣٠،  ةداملا ٢٠،  ةداــملا  ٢٢،  ةداــملا   ٢٧،   ،

ةداملا ٢٨ كـلت ةـيامحل ةـمزاللا ةيئاـضقلا تانامضلا قيلعت زوجي ال امك     . ٢٩، 
  .قوقحلا

لودـلا مـلعت نأ دـيقتلا مدـع قح تمدختسا قاثيملا اذه      يف فرط ةلود ةيأ ىلع  - و 
ماـكح  ألاب ةـيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا قيرط نع ،ًاروف ىرخألا فارطألا 

هيف يهنُت يذلا خيراتلا  يف اهيلعو. كلذ ىلإاهتعفد يتلا بابس ألابو اهب ديقتت مل يتلا
 ،   .اهتاذ ةقيرطلابو ىرخأ ةرم كلذب اهملعت نأديقتلا مدع

  ٥ةداملا 
  .صخش لكل مزالم قحةايحلا ىف قحلا   - أ 
  .ًافسعت هتايح نم دحأ نامرح زوجي الوقحلا اذه نوناقلا يمحي   - ب 

  ٦ةداملا 
 تاعيرـشتلل ًاـقفو ةروـطخلا ةغلابلا تايانجلا ىف الإ مادعإلا ةبوقع   ب مكحلا زوجيال 

موـكحم لكلو ،ةصتخم ةمكحم نم رد  اص يئاهن مكح ىضتقمبوةميرجلا باكترا تقو  ةذفانلا
  .فخأ ةبوقعب اهلادبتساوأ وفعلا بلط ىف قحلا مادعإلا ةبوقعب هيلع 
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  ٧ةداملا 
صنـت مل ام ًاماع رشع ةينامثلا نود صاخشأ ىلع  مادعإلا ب مكحلا زوجيال   - أ 

 .كلذ فالخ ىلع ةميرجلا باكترا تقو ةذفانلا تاعيرشتلا

مأ ىـلع وأ اـهلمح عضت ىتح لما   ح ةأرما يف مادعإلا مكح ذيفنت زوجي ال  - ب 
بـلغُت لاوـحألا لك يفو ةدالولا خيرات ىلع نيماع ءاضقنا دعب الإ عضرم   

  .عيضرلا ةحلصم
  ٨ةداملا 

ةيناـسن  إال وأ ةيـساق ةلماعم لماعي ن  أوأ ايسفن وأ ايندب صخش يأ بيذعت رظحي  -أ
  .ةماركلاب ةطاح وأ ةنيهم وأ

ذـختتو تاـسرامملا هذه نم اه   تيالول عضاخ صخش لك فرط ةلود لك يمحت -ب
اـهيلع بقاعي ةميرج اهيف ماهسإلا وأ تافرصتلا هذه ةسرامم ربتعتو كلذ عنمل ةلاعفلا ريبادتلا  

ضرـعتي نـم فاـصنإ ينوناـقلا اهماظن ىف فرط ةلود لك نمضت امك     . مداقتلاب طقست ال
  .ضيوعتلاو رابتعالا در قحب هعيتمتو بيذعتلل

  ٩ةداملا 
نود هئاـضعأ لالغتـسا وأ صخش    يأىلع ةيملع و أةيبط  براجت ءارجإزوجي ال 

، رحلا هئاضر  دـعاوقلاو طباوضلا  ةاعارم عم اهنع مجنت دق يتلا تافعاضملل لماكلا هكاردإو
ةيـصخشلا هتمالـس نامضب ةليفكلا ةيبطلا تاءارجإلاب   ديقتلاو ةينهملاو ةيناسنإلاو ةيقالخألا 

راـجتالا لاوـحألا نـم لاـح يأـب زوجي      الو. فرط ةلودلك ىف ةذفانلا تاعيرشتلل اقفو   
 .ةيرشبلا ءاضعألاب

  ١٠ةداملا 
كـلذ ىلع بقاع  -أ  زوـجي الو  . يو امهروص عيمج ىف دارفألاب راجتالاو قرلا رظحي

  .دابعتسالاو قاقرتسالا لاوحألا نم لاح يأب
وأ يـسنجلا لالغتـسالا وأ ةراعدـلا لجأ نم دارفألاب راجتالاو ةرخسلا رظحت     -ب

  .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا لالغتسا وأ ىرخأ لاكشأ ةيأ وأ ريغلا ةراعد لالغتسا



٣٥٣ 
 

  ١١ةداملا 
  . زييمت نود هتيامحب عتمتلا يف قحلا مهلو نوناقلا مامأ نوواستم صاخشألا عيمج

  
  ١٢ةداملا 

ءاـضقلا لالقتـسا فارـطألا لودلا نمضتو ءاضقلا مامأ نوواستم صاخشألا عيمج    
لـكل هتاجردب يضاقتلا  قح نمضت امك . تاديدهت وأ طوغض وألخدت يأ نم ةاضقلا ةيام حو

  .اهتيالول عضاخصخش 
  ١٣ةداملا 

ةـمكحم اـهيرجتو ةيفاك تانامض اهيف رفوتت ةلداع ةمكاحم يف قحلا صخش لكل     - أ 
ةـمهت ةـيأ ةهجاوم يف كلذو ،نوناقلا مكحب اقباس ةأشنمو ةهيزنو ةلقتسمو ةصتخم   

رـيغل فرـط ةـلود لك لفكتو ،هتامازتلا     وأ هقوقح يف تبلل وأ هيلإ هجوت ةيئازج
  .مهقوقح نع عافدلل ةيلدعلا ةناعالا ًايلام نيرداقلا

عـم  تجم يـف ةلادعلا ةحلصم اهيضتقت ةيئانثتسا تالاح يف الإ ةينلع ةمكاحملا نوكت   - ب 
  .ناسنإلا قوقحو تايرحلا مرتحي

  ١٤ةداملا 
زوـجي الو   هـصخش ىلع نام ألايف و ةيرحلا يف قحلا صخش لكل  - أ 

  .ينوناق دنس ريغبو ًافسعت هلاقتعا وأ هشيتفت وأ هفيقوت
يـتلا لاوحألاو  بابسأل لالإ هتيرح نم صخش  يأ نامرح زوجي ال  - ب 

   .هيف ررقملا ءارجالل ًاقبطوافلس نوناقلا اهيلع صني 
كـلذ بابـسأب  ،اـهمهفي ةـغلب ،هفيقوت متي صخش لك غالبإ بجي       - ج 

مهتـلا و  أ ةـمهتلاب اروـف هراـطخإ بجي امك ،هعوقو ىدل فيقوتلا   
  .هيوذب لاصتالا قح هلو هيلإ ةهجوملا

ىـف بـلطلا قح لاقتعالا وأ فيقوتلاب هتيرح نم مرح صخش لكل     - د 
 .كلذب هغالبا بجيو يبطلا صحفلا ىلع ضرعلا
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دـح  أ ماـمأ ريخأت نود  ةيئازج ةمهتبلقتعملا وأ فوقوملا مدقي -ـه  - ه 
، ةيئاـضق فئاظو ةرشابمب ًانون اق نيلوخملا نيفظوملا دحأوأ ةاضقلا 

نوـكي  نأ نكميو . هنع جرفي وأ ةلوقعم ةلهم لالخ مكاحي نأ بجيو
ال لاوحألا لك يفو . ةمكاحملا هروضح لفكت تانامضب هنع جارفإلا
 .ةماعلا ةدعاقلا وه يطايتحالا سبحلا نوكي نأ زوجي

ىـلإ عوجرلا قح لاقتعالا وأ فيقوتلاب هتيرح نم مرح  صخش لكل   - و 
جارفإلاـب رمأت و كلذ ةينو  ناق يف ءاطبإ نود لصفت ةصتخم ةمكحم

 . ينوناق ريغ هلاقتعا وأ هفيقوتناك اذإ هنع 

ينوناـق رـيغ و   أيفسعت لاقتعا وأ فيقوت ةيحض ناك صخش لكل   - ز 
  .ضيوعت ىلع لوصحلا يف قحلا

  ١٥ةداملا 
،  يعيرشتصنب الإ ةبوقع الو ةميرج ال  نوناـقلا لاوـحألا عـيمج يف قبطيو    قباس

   .مهتملل حلصألا
  ١٦ةداملا 

لالـخ عـتمتي نأ ىـلع ،نوناـقلل اقفو تاب مكحب هتنادإ تبثت نأ      ىلإ ئرب مهتملك 
  :ةيلاتلا ايندلا تانامضلاب ةمكاحملاو قيقحتلا تاءارجإ 
  .هيلإ ةهجوملا مهتلاب اهمهفي ةغلبو ليصفتلاب اروف هراطخإ -أ

 .هيوذب لاصتالاب هل حامسلاو هعافد دادعإل ةيفاكلا تاليهستلاو تقولا هؤاطعإ -ب

هـسفن نـع عافدـلا يف هقحو يعيبطلا هيضاق مامأ     ًايروضح  مكاحي نأ يف هقح -ج
 .ةيرس يفو ةيرحب هب لصتيو هسفنب هراتخي ماحم ةطساوب وأ ًايصخش

اذإ و أهـسفنب كلذـب مايقلا هيلع رذعت اذإ هنع عفادي ماحمب اناجم ةناعتسالا يف هقح    -د
ةناعتـسالا يـف ةمكحملا ةغل ملكتي ال وأ   مهفي ال ناك اذإ هقحو ،كلذ ةلادعلا ةحلصم تضتقا 

  .لباقم نود مجرتمب
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را ـض حتسا يف هقحو ،هعافد ةطساوب وأ هسفنب ماهتالا دوهش شقاني نأ يف هقح -ـه
  .ماهتالا دوهش راضحتسا يف ةقبطملا طورشلا تاذب يفنلا دوهش

  .بنذلاب فرتعي نأ وأ هسفن دض ةداهشلا ىلع ربجي الأ يف هقح -و
ةيئاـضق  ةجرد مامأ نوناقلل اقفو نعطلا يف ةميرج هباكترا ب ةنادإلا ةلاحيف هقح  -ز

  .   ىلعأ
  .ةصاخلا هتايحو ةيصخشلا هتمالس مارتحا يف قحلا مهتملل لاوحألا عيمج  يفو -ع

  ١٧ةداملا 
ت ـقلعت يذـلا حناجلا وأ راطخألل ضرعملا لفطلل   صاخ هجوبفرط ةلود لك  لفكت

ذـيفنتو ةـمكاحملاو عبتتلا راوطأ عيمج يف ثادحألا   ب صاخ يئاضق ماظنىف قحلا ،ةمهت  هب
هـجامدإ ةداـعإو هـليهأت رـسيتو هتمارك نوصتو هنس عم قفتت ةصاخ ةلماعم يفو ماكحألا     

   .عمتجملا ىف ءانب رودب همايقو
  ١٨ةداملا 

   . يدقاعت مازتلا نع جتان نيدب ءافولا نع هراسعإ تبث صخش سبح زوجي ال
  ١٩ةداملا 

،  مكاحم زوجت ال  -أ هذـه هدـض ذـختت نـملو      نيترـم دـحاو مرج نع صخش ة
  .هنع جارفالا بلطيو اهتيعرش ىف نعطي نأ تاءارجالا 

يت لا رارضألا نع ضيوعتلا يف قحلا تاب مكح بجومب هتءارب تتبث مهتم لكل - ب
  .هب تقحل

  ٢٠ةداملا 
ةـماركلا مرـتحت ةيناـسنإ ةلماعم مهتيرح نم نيمورحملا صاخشألا عيمج    لماعي  -أ

  .ناسنإلا يف ةلصأتملا
  .نينادم ريغ مهنوك عم قفتت ةلماعم نولماعيو نينادملا نع نومهتملا لصفي -ب
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مهليهأـت ةداـعإو نينوجـسملا حالـصإ ىلإ فدهي نأ نوجسلا ماظن يف ىعاري      -ج
  .ايعامتجا

  ٢١ةداملا 

 يـف لخدـتلل ،ينوناـق رـيغ وأ يفسعت وحن ىلع ،صخش     يأ ضيرعت زوجي ال -أ
  .هتعمس وأ هفرش سمي ريهشتل وأهتالسارم وأ هتيب و أهترس أنوئش وأ هتايصوصخ 

 .ساسملا وأ لخدتلا اذه لثم نم نوناقلا هيمحي نأصخش لك قح نم  -ب

  ٢٢ةداملا 
ب هل فرتع    .ةينوناقلا هتيصخشي نأ يف قحلا صخش لكل

  ٢٣ةداملا 
ـش يأل ملظتلل لا   صخ عف ليبس ريفوت لفكت نأب قاثيملا اذه ىف فرط ةلود لك دهعتت

نـم كاهتنالا اذه ردص ول ىتح ،قاثيملا اذه يف اهيلع صوصنملا هتايرح وأ هقوقح تكهتنا  
 . ةيمسرلا مهتفصب نوفرصتي صاخشأ

  ٢٤ةداملا 
  .ةيسايسلا ةسرامملا ةيرح يف قحلا نطاوم لكل  -أ

ةطـساوب وأ ةرشابم امإ ةماعلا نوئشلا ةرادإ يف ةكراشملا يف قحلا نطاوم لكل   -ب
اتخ    .  ةيرحب نوري نيلثمم
ةـهيزنو ةرـح ةـقيرطب هلثمي نم رايتخا وأ هسفن حيشرت يف قحلا نطاوم لكل     -ج 

  . نطاوملا ةدارإ نع رحلا ريبعتلا نمضت ثيحب نينطاوملا عيمج نيب ةاواسملا مدق ىلعو
دـلقت ةـصرف عـيمجلا عـم ةاواسملا مدق ىلع هل حاتت نأ يف قحلا نطاوم لكل      -د

  .صرفلا ؤفاكت ساسأ ىلع هدلب يف ةماعلا فئاظولا
  .اهيلإ مامضنالاو نيرخآلا عم تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلا نطاوم لكل -ـه
  . ةيملس ةروصب عمجتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح يف قحلا نطاوم لكل -و
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اـقبط ةـضورفملا دوـيقلا رـيغ دوـيق يأب قوقحلا هذه ةسرامم دييقت زوجي ال       -ز
نـمألا ةنايصل ناسنإلا قوقحو تايرحلا مرتحي عمتج  م يف ةرورضلا اهيضتقت يتلاو ،نوناقلل

ةـيامحل وأ ةـماعلا بادآلا وأ ةـماعلا ةحـصلا وأ ةماعلا ةمالسلا وأ ماعلا ماظنلا وأ ينطولا     
  .مهتايرحو ريغلا قوقح

  ٢٥ةدام 
اـهتغل مادختـساو اـهتافاقثب عتمتلا نم تايلقألل نيمتنملا صاخشألا نامرح زوجي ال    

  . قوقحلا هذهب عتمتلا نوناقلا مظنيو اهنيد ميلاعت ةسراممو
  ٢٦ةداملا 

ناـكم راـيتخاو    لقنتلاةيرح فرط ةلود ميلقإ ىلع ينوناق لكشب دجوي صخش لكل  -أ
  .ةذفانلا تاعيرشتلا دودح يف ميلقإلا اذه نم ةهج ةيأ يف ةماقإلا

ةروـصب دـجاوتمو اهتيـسنج لمحي ال صخش يأ داعبإ فرط ةلود ةيأل زوجي ال     -ب
متـحت مـل اـم    هنيكمت دعبو نوناقلل ًاقفو رداص رارق بجومب الإ اهيضارأ ىلع ةيعرش  ،

لـك يـفو ةـصتخملا ةهجلا ىلع هملظت ضرع نم ،كلذ فالخ ينطولا نمألا يعاود    
  .يعامجلا داعبإلا رظحي لاوحألا

 ٢٧ةداملا 

 يـف امب دلب  يأ ةرداغم نم صخش يأعنم ينوناق ريغ وأ يفسعت لكشب زوجي ال   -أ
 .دلبلا اذه يف ةماقإلاب همازلإوأ ةهج ةيأ ىف هتماقإ ىلع رظح ضرف وأ هدلب كلذ 

 .هيلإ ةدوعلا نم هعنم وأ هدلب نم صخش يأ يفن زوجي ال -ب

  ٢٨ةداملا 
الو ،داهطـضالا نـم    ًابره رخآ دلب ىلإ يسايسلا ءوجللا بلط يف قحلا صخش لكل

ميلـست زوـجي الو ،ماـعل    ا قحلا مهت ةيداع ةميرج لجأ نم هعبتت يرجي نم قحلا اذهب عفتني
  .نييسايسلا نيئجاللا
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  ٢٩ةداملا 
لكـشب صخـش    يأنـع   اهطاقسإ زوجي الو ةيسنجب عتمتلا يف قحلا صخش لكل -أ

  .ينوناق ريغ وأ يفسعت
اهتاعيرـشت عم قفتي امبو ةبسانم اهارت يتلا تاءارجإلا ذختت نأ فارطألا لودلل  -ب

ةحلـصم ةاـعارم عم مألا ةيسنج باستكا نم   لافطألا نيكمت ىف ،ةيسنجلاب ةصاخلا ةيلخادلا 
  .لاوحألا لك ىف لفطلا

 ةـينوناقلا تاءارجإلا ةاعارم عم ىرخ أةيسنج باستكا  يف صخشلا قح ركنيال  -ج 
  .هدلبل ةيلخادلا

 ٣٠ةداملا 

دوـيق ةـيأ ضرـف زوجي الو نيدلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرح يف قحلا صخش لكل      -أ
  .ذفانلاعيرشتلا هيلع صني امب الإ اهيلع 

هرئاعـش ةسرامم وأ  هدقتعم وأ هنيد راهظإ يف ناسنإلا ةيرح عاضخ  إزوجي ال  -ب
ىـف  ةيرورـض نوـكت يتلاو    ،نوناقلا اهيلع صني يتلا دويقلل الإ هريغ عم وأ هدرفمب ةينيدلا

وأ ماـعلا ماـظنلا وأ ةـماعلا ةمالسلا ةيامحل     ناسنإلا قوقحو تايرحلا مرتحي حماستمعمتجم 
 .ةيساسألا مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامحل وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا

  .ًايقلخو ًاينيد مهدالوأ ةيبرت نيمأت ةيرح ءايصوألا وأ ءابآلل -ج
  ٣١ةداملا 

هـلاومأ ةرداـصم لاوحألا عيمج ىف رظحيو صخش لكل لوفكم ةصاخلا ةيكلملا قح   
  .ةينوناق ريغ وأ ةيفسعت ةروصب اهضعب وأ اهلك

  ٣٢ةداملا 
يـف قـحلا كلذكو ،ريبعتلا و يأرلا ةيرحو مالعإلا يف قحلا قاثيملا اذه نمضي    -أ

دودـحلل راـبتعا اـمنودو     ،ةليـسو يأب نيرخآلا ىلإ اهلقنو اهيقلت و راكفألا و ءابنألا ءاقتسا 
  .ةيفارغجلا
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الو  ،عـمتجملل ةيـساسألا تاـموقملا راـطإ يف تايرحلاو قوقحلا هذه سرامت     -ب
وأ ينطوـلا نمألا ةيامح وأ مهتعمس وأ نيرخآلا قوقح مارتحا اهضرفي  يتلا دويقلل الإ عضخت 

  .ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا وأ ماعلا ماظنلا
  ٣٣ةداملا 

ةأرـملاو لـجرلا نيـب جاوزلاو عمتجملل ةيساسألاو ةيعيبطلا ةدحولا يه ةرسألا     -أ
قـفو ةرـسأ سيسأت   و جوزتلا قح جاوزلا نس غولب نم ءادتبا ةأرملاو لجرللو اهنيوكت ساسأ

اـمك هيف هاركإ ال الماك ءاضر نيفرطلا ءاضرب الإ جاوزلا دقعني الو ،جاوزلا ناكرأو طورش  
ىدـلو هـمايق لالخو جاوزلا داقعنا دنع ةأرملاو لجرلا تابجاوو قوقح ذفانلا عيرشتلا مظني   

  .هلالحنا
اـهلخاد  دارـفألا ةيامحو  اهرصاوأ ةيوقتو ةرسألا ةيامح عمتجملاو ةلودلا لفكت  -ب

اـمك  . لفطلاو ةأرملا دض ةصاخ ،اهئاضعأ نيب ةلماعملا ةءاسإو فنعلا لاكشأ فلتخم رظحو
نيـتمزاللا ةـياعرلاو    ةيامحلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذو ةخوخيشلاو ةلوفطلاو ةمومألل لفكت

  .ةيلقعلاو ةيندبلا ةيمنتلا صرف ربكأبابشلاو نيئشانلل ًاضيأ لفكتو 
ةـيامح نامضل ةيئاضقلاو ةيرادإلاو ةيعيرشتلا ريبادتلا   لك فارطألا لودلا ذختت -ج

راـيعملا ىلضُفلا هتحلصم رابتعاو ةماركلاو ةيرحلا نم وج ىف ههافرو هئامنو هئاقبو لفطلا  
وأ فارـحنالل ًاضرعم ناك ءاوسو لاوحألا عيمج ىف هنأش ىف ةذختملا ريبادتلا لكل يساسألا  

  .ًاحناج
ةـضايرلا ةـسرامم يف قحلا نامضل ةيرورضلا ر   يبادتلا لك فارطألا لودلا ذختت-د

  .بابشلا لبق نم ةصاخ ةيندبلا
  ٣٤ةداملا 

ردـق لـمعلا صرـف ريفوـت ىلع ةلودلا لمعتو      نطاوم لكل يعيبط قح لمعلا -أ
صرـفلا ؤفاكت و لمعلا ةيرحو جاتنإلا نامض  عم  هيلع نيلبقملا نم نكمم ددع ربكأل ناكمإلا

وأ ةـغللا   وأ نيدلا وأ سنجلا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمتلا عاونأ نم عون يأ نودو
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 وأ ةـقاعإلا وأ  يعاـمتجالا لصألا وأ  ينطولا لصألا وأ يباقنلا ءامتنالا وأ يسايسلا يأرلا 
  .رخآ عضو يأ

ىـلع لوـصحلا نمؤت    ةيضرمو ةلداع لمع طورشب عتمتلايف قحلا لماع لك ل -ب
ـحا  لفكتو هترسألوهل ةيساسألا ةايحلا بلاطم ةيطغتل بسانم رجأ    ةرلاو لمعلا تاعاس ديدحت

لاـفطألاو ءاسّنلا ةيامحو ،ة   تازاجألاو  ينهملا ةمال  سلاو ة  حصلا ظفح دعاوقو ،رجألا ةعوفدم
  .لمعلا ءانثأ تاقاعإلا يوذصاخشألاو 

نـمو يداـصتقالا لالغتسالا نم هتيامح يف لفطلا قحب فارطألا لودلا فرتعت    -ج
اراـض نوـكي نأ وأ ،لـفطلا ميلعتل ةقاعإ لثمي نأ وأ اريطخ     نوكي نأ حجري لمع يأ ءادأ
،  . يعامتجالا وأ،يونعملا وأ ،يحورلا وأ ،يلقعلا وأ ،يندبلا هومنب وأ هتحصب ضرـغلا اذهلو

صاـخ هجوب فارطألا لودلا موقت ،ةلصلا تاذ ىرخألا ةيلودلا كوكصلا ماكحأ ةاعارم عمو  
  :يلي امب 
  .لمعلاب قاحتلالل ىندأ نس ديدحت) ١(
  .هفورظو لمعلا تاعاسل بسانم ماظن عضو) ٢(
  .ةيلاعفب ماكحألا هذه ذافنإ نامضل ةبسانم ىرخأ تاءازج وأ تابوقع ضرف) ٣(
بيرد ـت لا نـم ةـيلعفلا   ةدافتـسالا قـح  يف ةأرملاو لجرلا نيب زييمتلا  زوجي ال -د

 .لمعلاةيعونو ةميق يواست دنع روجألاو لمعلا ةيامحو ليغشتلا و نيوكتلاو

ًاـقبط اهيلع نيدفاولا لامعلل ةيرورضلا ةيامحلا نمضت نأ فرط ةلود لك ىلع   -ـه
  .ةذفانلا تاعيرشتلل

  ٣٥ةداملا 
اـهيلإ مامضنالاو ةينهملا تاباقنلا وأ تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلا صخش لكل   -أ

  .هحلاصم ةيامح لجأ نم يباقنلا لمعلا ةسرامم ةيرحو
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يـتلا كلت الإ تايرحلاو قوقحلا هذه ةسرام  م ىلع دويقلا نم يأ ضرف زوجي ال -ب
وأ ةـماعلا ةمالسلا وأ يموقلا نمألا ةنايصل ةرورض ريبادت لكشتو ذفانلا عيرشتلا اهيلع صني  

  .مهتايرحو نيرخآلا قوقح ةيامح وأ ةماعلا بادآلا وأ ةماعلا ةحصلا ةيامح وأ ماعلا ماظنلا
عيرـشتلا اـهيلع صني يت   لا دودحلا يف بارضإلا يف قحلا فرط ةلود لك لفكت -ج

  .ذفانلا
  ٣٦ةداملا 

نيمأـتلا كلذ يف امب ،يعامتجالا نامضلا  يف نطاوم لك قح فارطألا لودلا نمضت 
  .يعامتجالا

  ٣٧ةداملا 
عـضت ن  ألودـلا  عيمج ىلعو  ،ةيساسألاناسنإلا قوقح نم قح وه ةيمنتلا  يف قحلا

نماـضتلا ميـق ليعفتل   يعسلا اهيلع و ،قحلا اذه نامضل ةمزاللا ريبادتلاو ةيئامنإلا تاسايسلا
ةيداـصتقا ةـيمنت قـيقحت    و رـقفلا ىـلع ءاضقلل  يلودلا ى وتسملا ىلعو اهنيب اميف نواعتلاو

قـيقحت   يـف ماهسإلاو ةكراشملا نطاوم لكل قحلا اذه بجومبو ،ةيسايسو ةيفاقثو ةيعامتجاو 
  .اهرامثو اهايازمب عتمتلاو ةيمنتلا

  ٣٨ةداملا 
ميرـكلا شيـعلاو هافرلا رفوي هترسألو هل فاك يشيعم   ىوتسم  يف قحلا صخش لكل

ذاـختا فارـطألا لودلا ىلعو   . ةميلس ةئيب يف قحلا هلو تامدخو نكسمو ءاسكو ءاذغ نم
  .قوقحلا هذه ذافنإل اهتايناكمإل ًاقفو ةمزاللا ريبادتلا

  ٣٩ةداملا 
نـم ىوتـسم ىلعأـب عـتمتلا يف      عمتجملا يف درف لك قحب فارطألا لودلا رقت -أ

ةـياعرلا تامدـخ ىـلع اـناجم     نطاوملا لوصح يف و هغولب نكمي ةيلقعلاو ةيندبلا ةحصلا
  . زييمتلا عاونأ نم عون يأ نود ضارمألا جالع قفارم ىلعو ةيساسألا ةيحصلا

  :ةيلاتلا ريبادتلا فارطألا لودلا اهذختت يتلا تاوطخلا لمشت -ب
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زـكارملا ىـلإ لوصولا   ةلوهسو ةيناجم نامضو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ريوطت ) ١
  .يداصتقالا عضولا وأ يفارغجلا عقوملا نع رظنلا ضغب تامدخلا هذه مدقت يتلا

  .تايفاولا ضفخ لفكي امب ًايجالعو ًايئاقو ضارمألا ةحفاكم ىلع لمعلا) ٢
  . يحصلا فيقثتلاو يعولا رشن) ٣
  .درفلا ةحصب ةراضلا ةيديلقتلا تاسرامملا ةحفاكم) ٤
  .درف لكل ةيقنلا برشلا هايمو يساسألا ءاذغلا ريفوت) ٥
  .يحصلا فيرصتلا ريفوتو يئيبلا ثولتلا لماوع ةحفاكم) ٦
   .ةحصلاب ةراضلا داوملاو ةيلقعلا تارثؤملاو تاردخملاو نيخدتلا ةحفاكم) ٧

  ٤٠ةداملا 
ةيدـسجلاو ةيـسفنلا تاـقاعإلا يوذل ةميركلا ةايحلا ريفوتب فارطألا لودلا     مزتلت -أ

يـف ةـيلعفلا مهتكراـشم ر    يـسيتو مهسفنأ ىلع مهدامتعا زيزعت عم مهتمارك مهل لفكت يتلاو 
  .عمتجملا

رفوت امك تاقاعإلا يوذ عيمج ل اناجم ةيعامتجالا تامدخلا فارطألا لودلا رفوت -ب
اـم لكب موقت امك   ،مهاعرت يتلا رسألل وأ مهرسأو صاخشألا ءالؤهل نيجاتحملل يداملا معدلا
ىلـضُفلا ةحلـصملا ىـعارت لاوحألا عيمج يفو ةياعرلا تاس    سؤم يف مهئاويإ بنجتل مزلي
  .قاعملا صخشلل

،   -ج ةـنكمملا لبسلا لكب تاقاعإلا نم دحلل ةمزاللا ريبادتلا لك فارطألا لودلا ذختت
  . فيقثتلاو يعولا رشنو ةيئاقولا ةحصلا جمارب كلذ يف امب

يوذ صا خـشألل ةبـسانملا ةـيميلعتلا تامدـخلا لـماك فارـطألا لودلا رفوت       -د
لـيهأتلاو   ،بيردـتلا ةيمهأو  ،يميلعتلا ماظنلا يف جمدلا ةيمهأ رابتعالا نيعب ةذخآ ،تاقاعإلا
  .صاخلا وأ يموكحلا عاطقلا يف بسانملا لمعلا ريفوتو ،لمعلا ةسراممل دادعإلاو ،ينهملا

يوذ صاخـشألل ةبـسانملا ةيحـصلا تامدـخلا لـماك فارطألا لودلا رفوت       -ـه
  .عمتجملا يف مهجمدل ليهأتلا ةداعإ كلذ يف امب تاقاعإلا
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قـفارم عيمج مادختسا نم تاقاعإلا يوذ صاخشألا نيكمتب فارطألا لودلا موقت   -و
    .ةصاخلاو ةماعلا ةمدخلا

  ٤١ةداملا 
  .ميلعتلا يف قحلا صخش لكلوةلودلا ىلع بجاو مازتلا ةيمألا وحم   -أ

هـيتلحرم   يـف لـقألا   ىـلع  ميـلعتلا ةيناجم اهينطاومل  فارطألا لودلا نمضت -ب
 عـيمجلل هعاونأو هلحارم فلتخمب  احاتمو ايمازلإ يئادتبالا ميلعتلا نوكيو ةيساسألاو ةيئادتبالا
  .زييمت نودب

ةكارـشلا قـيقحتل ةبسانملا ريبادتلا لك نيدايملا عيمج يف فارطألا لودلا   ذختت  -ج 
  .ةينطولا ةيمنتلا فادهأ قيقحت دصق ةأرملاو لجرلا نيب

ناـسنإلا ةيـصخشل ةـلماكلا ةيمنتلا فدهتسي ميلعت ريفوت فارطألا لود    لا نمضت -د
  . ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح مارتحا زيزعتو

ةيـساسألا تاـيرحلاو ناسنإلا قوقح ئدابم جامدإ ىلع فارطألا لودلا لمعت    -ـه
رـيغو ةيمـسرلا بيردـتلاو نيوـكتلاو ةـيبرتلا جماربو ةيميلعتلا ةطشنألاو جهانملا نمض      

  .ةيمسرلا
ةاـيحلا ىدم رمتسملا ملعتلا قيقحتب ةليفكلا تايلآلا عضو فارطألا لودلا نمضت    -و

  .رابكلا ميلعتل ةينطو ةطخ عضوو نينطاوملا لكل
  ٤٢ةداملا 

يـملعلا مدـقتلا دـئاوفب عتمتلا يفو    ةيفاقثلا ةايحلا يف ةكراشملا قح  صخش لكل -أ
  .هتاقيبطتو

لـفكت  و ،قالـخلا طاـشنلاو يملعلا ثحبلا ةير  ح مارتحاب فارطألا لودلا دهعتت -ب
  . ينفلا وأ يبدألا وأ يملعلا جاتنإلا نع ةجتانلا ةيداملاو ةيونعملا حلاصملا ةيامح
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عـيمج ىـلع اـهنيب اميف نواعتلا زيزعتو كرتشملا لمعلل فارطألا لودلا ىعست     -ج
ةـيملعلا  جمارـبلا   ريوطت لجأ نم مهتامظنمو عادبإلاو ةفاقثلا لهأل ةلماك ةكراشمبو ةدعصألا

  .اهذيفنتو ةينفلاو ةيفاقثلاو ةيهيفرتلاو
  ٤٣ةداملا 

يـتلا تاـيرحلاو قوقحلا نم صقتني وحن ىلع قاثيملا اذه ليوأت وأ ريسفت زوجي ال   
ةـيلودلا قـيثاوملا يـف اـهيلع صوصنملا كلت وأ فارطألا لودلل ةيلخادلا نيناوقلا اهيمحت     

لـفطلاو ةأرـملا قوـقح كلذ ىف امب اهترقأ وأ اهيل    ع تقداص يتلا ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلاو
  .تايلقألل نيمتنملا صاخشألاو

  ٤٤ةدام 
لـفكت ال ةمئاقلا ةيعيرشتلا ريغ وأ ةيعيرشتلا اهريبادت تناك اذإ فارطألا لودلا دهعتت  
ةيروتـسدلا اـهتاءارجإل اقبط ذختت نأب قاثيملا اذه يف اهيلع صوصنملا قوقحلا لامعإ ًالعف   

  . ةيعيرشت ريغ وأ ةيعيرشت ريبادت نم لامعإلا اذهل ًايرورض نوكي ام قاثيملا اذه ماكحألو
  ٤٥ةداملا 

اهيلإ راشي " ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةنجل"ىمست ةنجل  قاثيملا اذه بجومب أشنت   - أ 
يف فارطألا لودلا لبق نم مهباختنا متي ءاضعأ ةعبس نم نوكتتو ". ةنجللا " مساب دعب اميف 

 .يرسلا عارتقالاب قاثيملا اذه

يف طرتشيو قاثيملا اذه يف فارطألا لودلا ينطاوم نم ةنجللا فلؤت  - ب
ىلع ،اهلمع لاجم يف  ةيلاعلا ةءافكلا و ةربخلا يوذ نم اونوكي نأ ةنجللا ةيوضعل نيحشرملا
  .ةهازنو درجت لكبو ةيصخشلا مهتفصب ةنجللا ءاضعأ لمعي نأ

فرطلا ةلودلا ينطاوم نم دحاو  صخش نم رثكأ ةنجللا مضت نأ زوجي ال –ج
  . لوادتلا أدبم ىعاري امك طقف ةدحاو ةرمل هباختنا ةداعإ زوجيو

نم ةثالث ةيالو يهتنت نأ ىلع تاونس عبرأ ةدمل ةنجللا ءاضعأ باختنا متي  - د
 . ةعرقلا قيرط نع مهديدحت متيو نيماع دعب ةرم لوأل باختنالا يف نيبختنملا ءاضعألا
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اهيحشرم ميدقت فارطألا لودلا نم ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعل ا نيمألا بلطي - ـه
رهشأ ةثالث نوضغ يف كلذب فارطألا لودلا موقتو تاباختنالا دعوم نم رهشأ ةتس لبق 
ءاضعأ باختنا دعوم نم نيرهش لبق نيحشرملا ةمئاقب فارطألا لودلا ماعلا نيمألا غلبيو 

اذإو . نيرضاحلا تاوصأ نم ةبسن ىلعأ ىلع لصحي نم ةنجللا ةيوضعل بختنيو ،ةنجللا
يف يواستلا ببسب بولطملا ددعلا نم رثكأ تاوصألا ىلعأ ىلع نيلصاحلا ددع ناك 
تواست اذإو ىرخأ ةرم نيواستملا نيب باختنالا ةداعإ متي حشرم نم رثكأ نيب تاوصألا 

با ختنالا ىرجيو. ةعرقلا قيرط نع نيبولطملا ءاضعألا وأ وضعلا رايتخا متي تاوصألا
  .ذافنلا زيح قاثيملا لوخد نم رهشأ ةتس نع لقي ال دعوم يف ةنجللا ةيوضعل ةرم لوأل

ةنجللا ءاضعأ تاباختنال صصخي عامتجال فارطألا لودلا ماعلا نيمألا وعدي  –و
روضحب عامتجالا داقعنال المتكم باصنلا ربتعيو ،ةيبرعلا لودلا ةعماج رقم يف دقعيو 

دقعنيو رخآ عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا وعدي باصنلا لمتكي مل  اذإو ،فارطألا لودلا ةيبلغأ
وعدي عامتجالا اذه يف باصنلا لمتكي مل اذإو ،فارطألا لودلا ثلث نع لقي ال ام روضحب 

 .فارطألا لودلا نم هيف نيرضاحلا نم ددع يأب دقعني ثلاث عامتجا ىلإ ماعلا نيمألا

نيب نم اهل اسيئر هلالخ بختنتو ،لوألا اهعامتجا دقعل ةنجللا ماعلا نيمألا وعدي  - ز
بولسأو طباوض ةنجللا عضتو ،ةدحاو ةرملو ةلثامم ةدمل ديدجتلل ةلباق نيماع ةدمل اهئاضعأ 

لودلا ةعماجب ةماعلا ةنامألا رقمب اهتاعامتجا ةنجللا دقعتو . اهتاعامتجا ةيرودو اهلمع
  .هنم ةوعد ىلع ءانب قاثيملا اذه يف فرط دلب يأ يف اهتاعامتجا دقع اهل زوجيو ،ةيبرعلا

  ٤٦ةدام 
عالطضالا نع ،نيرخآلا اهئاضعأ ىأر عامجإب ،ةنجللا يف وضع عطقنا اذإ  - أ

نيمألا ىلإ كلذ غالبإب ةنجللا سيئر موقي ،تقؤملا عباطلا يذ بايغلا ريغ ببس يأل هفئاظوب 
،ماعلا    .وضعلا كلذ دعقم روغش ذئنيح ماعلا نيمألا نلعيف ةيبرعلا لودلا ةعماجل

كلذ غالبإب اروف ةنجللا سيئر موقي ،ةنجللا يف وضع ةلاقتسا وأ ةافو ةلاح يف  - ب
وضعلا كلذ دعقم روغش ذئنيح ماعلا نيمألا نلعيف ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ   ،

  .هتلاقتسا ذافن خيرات نم وأ هتافو خيرات نم ءادتبا
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،اقبط ام دعقم روغش نلعأ اذإ  - ج بجي يذلا وضعلا ةيالو تناكو  ، ب أ نيترقفلل
  ماعلا نيمألا موقي ،هدعقم روغش نالعإ يلت يتلا ةتسلا رهشألا لالخ يضقنت ال هلادبتسا 

لالخ ،اهل زوجي يتلا قاثيملااذه يف فارطألا لودلا ىلإ كلذ غالبإب ةيبرعلا لودلا ةعماجل   ،
 .رغاشلا دعقملا ءلم لجأ نم ) ٤٥(ةداملل اقفو نيحشرم ميدقت ،نيرهش ةلهم 

اذه ىلع نيحشرملا عيمج ءامسأب ةمئاق ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا عضي  - د
اذه يف فارطألا لودلا ىلإ ةمئاقلا هذه غلبيو يدجبألابيترتلاب ،وحنلا  كاذ ذإو . قاثيملا، 

  .كلذب ةصاخلا ماكحألل اقبط رغاشلا دعقملا ءلمل مزاللا باختنالا ىرجي
، اقبط هروغش نلعأ دعقم ءلمل بختنا ةنجل لا يف وضع لك- ـه  ب ،أ نيترقفلل

يف هدعقم رغش يذلا وضعلا ةيالو ةدم نم ىقبت ام ءاضقنا ىتح اهيف ةيوضعلا ماهم ىلوتي 
    .نيترقفلا نيتاهماكحأ ىضتقمب ةنجللا 

ةيلام دراوم نم مزلي ام ةيبرعلا لودلا ةعماج ةينازيم نمض ماعلا نيمألا رفوي  - و
قلعتي اميف ةنجللا ءاربخ لماعيو ةلاعف ةروصب اهلمعب ةنجللا مايقل قفارم و نيفظومو
  .  ةماعلا ةنامألا ءاربخ ةلماعم فيراصملا  ةيطغتو ةأـفاكملاب

  ٤٧ةدام 
ةيرورضلاو ةمزاللا تاناصحلا ةنجللا ءاضعأل نمضت نأب فارطألا لودلا دهعتت 

يأ وأ ةيداملا وأ ةيونعملا تاطوغضلا وأ تاقياضملا لاكشأ نم لكش يأ دض مهتيامحل 
  .ةنجللا يف ءاضعأك مهماهمب مهمايق راطإ يف مهتاحيرصت وأ مهفقاوم ببسب ةيئاضق تاعبتت

  ٤٨ةدام 
قوقحلا لامعإل اهتذختا يتلا ريبادتلا نأشب ريراقت ميدقتب فارطألا لودلا دهعتت   - أ

نيمألا ىلوتيو اهب ع تمتلل زرحملا مدقتلا نايبو قاثيملا اذه يف اهيلع صوصنملا تايرحلاو
 .اهيف رظنلل ةنجللا ىلإ اهتلاحإ ريراقتلا هملست دعب ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا

خيرات نم ةنس لالخ ةنجللا ىلإ لوألا ريرقتلا ميدقتب فارطألا لودلا موقت  - ب
زوجيو ماوعأ ةثالث لك يرود ريرقتو ،فرط ةلود لكل ةبسنلاب ذيفنتلا زيح قاثيملا لوخد 

 .قاثيملا ذيفنتب ةلص تاذ ةيفاضإ تامولعم فارطألا لودلا نم بلطت نأ ةنجلل
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نم روضحب ) ب(ةرقفلل ًاقفو فارطألا لودلا اهمدقت يتلا ريراقتلا ةنجللا سردت  - ج
  .ريرقتلا ةشقانمل ةينعملا ةلودلا لثمي

ًاقبط اهذاختا بجاولا تايصوتلا مدقتو اهتاظحالم يدبتو ريرقتلا ةنجللا شقانت  - د
 .قاثيملا فادهأل

ةعماجلا سلجم ىلإ اهتايصوتو اهتاظحالم نمضتي ًايونس ًاريرقت ةنجللا ليحت  - ـه
 .ماعلا نيمألا قيرط نع

ةنجللا لمعت ةينلع قئاثو اهتايصوتو ةيماتخلا اهتاظحالمو ةنجللا ريراقت ربتعت  - و
  .عساو قاطن ىلع اهرشن ىلع

  ٤٩ةدام 
ةعماجلا سلجم ةقفاوم دعب قاثيملا اذه ةيبر علا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ضرعي  - أ

  .هيلإ مامضنالا وأ قيدصتلاو عيقوتلل ءاضعألا لودلا ىلع ،هيلع
ةعباسلا قيدصتلا ةقيثو عاديإ خيرات نم نيرهش دعب ذافنلا زيح قاثيملا اذه لخدي  - ب

  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ةماعلا ةنامألا ىدل
نم نيرهش دعب ،ذافنلا زيح هلوخد دعب ةلود ل كل ةبسنلاب ًاذفان قاثيملا اذه حبصي - ج

  .ةماعلا ةنامألا ىدل اهمامضنا وأ اهقيدصت ةقيثو عاديإ خيرات
  .مامضنالا وأ قيدصتلا ةقيثو عاديإب ءاضعألا لودلا راطخإب ماعلا نيمألا موقي - د

  ٥٠ةدام 
ا ذه ليدعتل ةيباتك تاحارتقا ميدقت ماعلا نيمألا ةطساوب ،فرط ةلود ةيأل نكمي  

لودلا ةوعدب ماعلا نيمألا موقي ءاضعألا لودلا ىلع تاليدعتلا هذه ميمعت دعبو قاثيملا 
ةعماجلا سلجم ىلع اهضرع لبق اهرارقإل ةحرتقملا تاليدعتلا ىف رظنلل فارطألا 

  .اهدامتعال
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  ٥١ةدام 
ةقداصم لامتكا دعب اهيلع تقدص يتلا فارطألا لودلل ةبسنلاب تاليدعتلا ذافن أدبي 

  .تاليدعتلا ىلع فارطألا لودلا يثلث
  ٥٢ةدام 

ىف ذختيو قاثيملا اذهب ةيرايتخا ةيفاضإ قحالم حرتقت نأ فرط ةلود ةيأل نكمي   
  .قاثيملا تاليدعت رارقإ ىف عبتت يتلا تاءارجإلا اهرارقإ

  ٥٣ةدام 
وأ هيلع قيدصتلا قئاثو عاديإ دنع وأ قاثيملا اذه عيقوت دنع ةلود ةيأل زوجي   - أ

فده عم ظفحتلا اذه ضراعتي الأ ىلع قاثيملا ىف ةدام ةيأ نأشب ظفحتت نأ هيلإ م امضنالا
  .يساسألا هضرغو قاثيملا

ةداملا هذه نم ) أ(ةرقفلل ًاقفو ًاظفحت تدبأ فرط ةلود ةيأل تقو يأ ىف زوجي  - ب
  .ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا ىلإ راطخإ لاسرإب ظفحتلا اذه بحست نأ

  .اهبحس تابلطبو ةادبملا تاظفحتلاب ءاضعألا لودلا راطخإب ماعلا نيمألا موقي- ج
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توصیات املنتدى املدني األول املوازي 
 للقمة العربیة 

 )٢٠٠٤مارس  -املنعقد يف بريوت(
 خبصوص املیثاق العربي حلقوق اإلنسان 

  
  
  

  
ةيسايس ة دارإ رفاوت ىدمل اسوملم ارابتخا ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشم دعي

ةـضورعملا ةـيلاحلا هتروـصب قاثيملا نإف فسألل نكلو ،حالصإلل ةيبرعلا تاموكحلا ىدل    
يـف ىلجتي اذهو  . فاك لكشب حالصإلا ةدارإل راقتفالا ىلع ديدج ليلد وه ،ةيبرعلا ةمقلا ىلع
  :يلاتلا

يـف ناـسنإلا قوقح ةيامحل ةداج ةيلآ ةيأ نمضتي ال ةيلاحلا هتروصب قاثيملا نإ    )١
،   )ةمكحم وأ ةيدرف ىواكش ىقلت لالخ نم( يبرعلا ملاعلا قاـثيملل ةيـساسألا ةفيظولا ىهو  ،

  .ملاعلا نم ىرخألا ةيميلقإلا قطانملا يف تردص ةلثامم ةيقوقح ةقيثو يألو
عارتقالاـب   ةـهيزنو ةرح تاباختنا ربع ةيسايسلا ةكراشملا يف قحلا نامض مدع  )٢

  .يرسلا تيوصتلاو ماعلا
هذـه يـبكترم تالفإـب حمـسي امم ،بيذعتلا ميرجتل ة     عطاق تانامض ميدقت مدع )٣

  .باقعلاو ةبساحملا نم ةميرجلا
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  .ةيموكحلا ريغ تامظنملا رودل ماتلا لهاجتلا )٤
  . ةأرملا قوقح نامض مدع )٥
 تالاجم يف هنم ىمسأ ةبترم يف ةيبرعلا لودلا يف يلخادلا نوناقلا قاثيملا عضو )٦

كـلذو  بارضإلا يف قحلاو نيدفاولا لامعلاقوقحو نيدلاو ةديقعلاو ركفلا ةيرحو لقنتلا قح   ،
  .ةيبرعلا لودلا يف ةذفانلا نيناوقلا ىلإ اهتلاحإب

صاخـشأ مادـعإب مكحلا ةحابإو   . ةيسايسلا مئارجلا يف مادعإلاب مكحلا رظح مدع )٧
  .اماع ١٨نم لقأ 

بازـحألا نيوكت قح نامضب قلعتي اميف هحوضو مدعو قاثيملا فقوم بارطضا   )٨
 .ةيلامعلا تاباقنلاو ةيسايسلا

  .يلودلا نوناقلل فلاخم لكشب نينطاوملا ريغ دض زييمتلا )٩
هـتدمتعا يذـلا قاثيملا عورشم يف ثدح يذلا    مدقتلا لجسي ىدتنملا نإف ،كلذ عمو 

يلـصألا قاثيملاب ةنراقم  ٢٠٠٤رياني يف ةعماجلاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا  ربمتبـس  (، 
ردـصي نأ ةرورـض ىلع ديكأتلا ىدتنملا ديعيو   . )٢٠٠٣ربوتكأ (ةثدحملا هتخسن وأ ) ١٩٩٤

  .ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا عم لماك لكشب اقفاوتم ةيئاهنلا هتروص يف قاثيملا
  :   ءوض يف هليدعت  ىلع برعلا ءاسؤرلاو كولملا ىدتنملاثحي ،كلذ ىلع ءانبو 

هتملـست  و ،ناـسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ءاربخ هدعأ يذلا قاثيملا عورشم  - ١
  ٢٠٠٤رياني  ١٤يف ةيبرعلا ةعماجلا 

ةـيبرعلا ةـعماجلا ىـلإ ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ةركذم     - ٢
 .قاثيملا ىلع اهتاظفحتب ٢٠٠٤رياني  ٣٠خيراتب 

،     ٣٦نم ةمدقملا ةكرتشملا ةركذملا  - ٣ يـبرعلا ملاـعلا يـف ناسنإلا قوقحل ةمظنم
ربمـسيد   ٢١خيراتب ناسنإلا قوقحل ممألاب ةيماسلا ةيضوفم لاو ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ةهجوملا

٢٠٠٣.  
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ةـيلودلا وـفعلا ةمظنم نم    ٢٠٠٤سرامو  ٢٠٠٣ربمسيد يف ةمدقملا  تاقيلعتلا - ٤
ةـيبرعلا لودـلا ةـعماجو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ىلإ ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو    

  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا صوصخب
ةنمـضتملاو ،قاثيملا ىلع ةعماجلاب ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةنجللا   سيئر تاظفحت - ٥

ةروـصب ثـعب   ( ٢٠٠٤رياربف  ١٠خيراتب ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ىلإ هتلاسر يف 
يـف هـعم صاخ عامتجا يف اهب املع ةعماجلل ماعلا نيمألا طاحأو   ) ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ اهنم

  .٢٠٠٤رياربف  ١٩
نملا دكؤياريخأو ةـقيقح نيـمأ لكشب سكعت نأ بجي ةيميلقإ ةقيثو لك ن   أ ىلع ىدت، 

وأ ،طـقف اـبرع سيل يبرعلا ملاعلاف ،ةقطنملا يف ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةينيدلاو ةيقرعلا ةيددعتلا   
دـئاقعلاو فئاوطلاو نايدألاو قارعألا  ددعتم وه لب  . طقف ةنس اوسيل هوملسمو ،طقف نيملسم
لـك يـف كلذ سركتي نأو ،ةاواسملاو مارتحالاب اهلك عتمتت نأ    يغبني يتلا تاغللاو تافاقثلاو
/ قاـثيم " اهمـسا   نوـكي نأ كلذ ىلع ءانب حرتقنو . اهمسا كلذ يف امب ةيميلقإلا ةقيثولا داوم
  .  "يبرعلا ملاعلا يف بوعشلاو ناسنإلا قوقح ةيقافتا
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 خبصوص املیثاق العربي حلقوق اإلنسان 

 
 
 
 

قوقحل يبرعلا قاثيملا ةعجارم ىلع ةيبرعلا ةعماجلا يندملا ىدتنملا ثحي  - ١
يف ناسنإلا قوقحل ةمظنم  ٣٦نم ةمدقملا ةكرتشملا ةركذملا ءوض يف هليدعتو ناسنإلا 

خيراتب ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألاب ةيماسلا ةيضوفملاو ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ،يبرعلا ملاعلا 
، . ٢٠٠٣ربمسيد  ٢١ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ءاربخ هدعأ يذلا قاثيملا عورشمو

ةيبرعلا ةعماجلا ىلإ ةيضوفملا ةركذمو ٢٠٠٤رياني  ١٤يف ةيبرعلا ةعماجلا هتملستو   ،
 ٢٠٠٣ربمسيد يف ةمدقملا تاقيلعتلاو . قاثيملا ىلع اهتاظفحتب ٢٠٠٤رياني  ٣٠خيراتب 

ةيماسلا ةيضوفملا ىلإ ،نييقوقحلل ةيلودلا ةنجللاو ةيلودلا وفعلا ةمظنم نم  ٢٠٠٤سرامو 
  .قاثيملا صوصخب ةيبرعلا لودلا ةعماجو ناسنإلا قوقحل

قوقحل ةيملاعلا ريياعملا عم اضقانتم لاز ام ةنهارلا هتروص يف قاثيملا نإ  
ةرتفب هلبق تدلو اهنأ مغر ،ةلثامملا ةيميلقإلا قيثاوملا  ةفاك نم ىندأ اضيأ وهو ،ناسنإلا

  .اهنع افلختم ءاج هنإف كلذ عمو ،نرق عبر ىلإ فصن نيبحوارتت 
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يـتلاو ،ناـسنإلا قوـقح مارتحا نم ىندألا دحلا ىلع ةصيرحلا تاموكحلا نإ     -٢
مدختـس  ت نأ ،ضقاـنتلا اذه لحل اهيلع نأ دجتس ،قاثيملا ىلع قيدصتلا وحن كلذ عم هجوتتس 

ةـميق ردـهت يـتلا كلت ةصاخو ،هداوم نم ريبك ددع ىلع ظفحتلاو ،قاثيملا نم     ٥٣ةداملا 
    ، ةـيويح روـمأ ةدـع يف هنم ىلعأ ةبترم يف ةيلحملا تاعيرشتلا عضوب كلذو ،هتاذ قاثيملا
تاـباختنا ءارجإ يف قحلا هلهاجتو ،اهئاغلإل ًاديهمت مادعإلا ةبوقع قيبطت قاطن قييضت مدعو  

دـنع اـهئانبأل ةيـسنجلا اـهحنم يف اهقح كلذ يف امب ،ةأرملا قوقحب هبعالتو ،ةه     يزنو ةرح
ةنمـضتملا قوقحلاـب لودـلا مازتلا ةبقارمل ةلاعف ةيلآ ىلإ قاثيملا رقتفي امك    . يبنجأب اهجوزت
 .ةيموكحلا ريغ ناسنإلا قوقح تامظنم رود امامت لهاجتيو ،هيف

الأو ،يندـملا عمتجملا تامظنم مامأ ةقلغمل  ا اهباوبأ ةيبرعلا ةعماجلا حتفت نأ: اسماخ 
 ، ةعماجلا يف بقارملا عضوب اهعتمت ىلع اهلود تاموكح قفاوت يتلا تامظنملا ىلع اهرصقت
ررـقملا اـهعامتجا يف يندملا ىدتنملا نع نيلثمم رظن تاهجو عامسو روضحب حمست نأو   

  .يندملا عمتجملا تامظنمب ةعماجلا ةقالع صوصخب مداقلا ليربأ يف
فاـصنإلا ةـئيهل ةـيبرغملا ةبرجتلا نم ةدافتسالل ةيبرعلا تاموكحلا ةوعد    : اسداس

  ، يـبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةميسجلا مئارجلا اياحض فاصنإل اهريوطتو ،ةحلاصملاو
  .  اهنع نيلوئسملا ةبساحمو

ى ـلعو ،ةـيبرعلا نادلبلا نم ددع يف ًايرسق نيفتخملاو نيدوقفملا ةقيقح ءالجإ  : ًاعباس
نييناـنبللا نيـلقتعملا حارس قالطإل ةنكمملا يعاسملا لذبو ،ايروسو رئازجلا يف صخأ هجو   

  .ةيروسلا نوجسلا يف
يـف حلـسملا عازنلل دح عضوب يثوحلا ةعامجو نميلا ةموكح ىدتنملا بلاطي   : ًانماث

يلودـلا نوناـقلل ةلـصاوتملا تاـكاهتنالا فـقوو ،نييندملل ةيامحلا ريفوتو هدعص ةظفاحم      
ريفوـتو اـهماهمب ماـيقلا نم ةيناسنإلا تامظنملا نيكمتو    . ناسنإلا قوقح نوناقو ،يناسنإلا
  .  اهل ةمزاللا ةيامحلا

ةـحفاكمل ةدـحتملا مـمألا ةيقافتا ىلع قيدصتلا ىلع ةيبرعلا تاموكحلا ثح    : ًاعسات
 .اهيلع تقدص يتلا تاموكحلا بناج نم يلمعلا ذافنلا عضوم اهعضوو ،داسفلا
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ةفـصب ةـيبرعلا ةـمقلا لاـمعأ روضحب يندملا عمتجملا لثمي دفول حا     مسلا: ًارشاع
  .اهيلع يزاوملا يندملا ىدتنملا تايصوت ضرعو ،بقارم
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 * النائب غسان خمیربكلمة 
  
  
  
  
  
  ,ةداسلاو تاديسلا تارضح, ةداعسلا باحصأ

تاـي  رحلاو قوـقحلا نـع عافدـلا ةيعمج    مساببيحرت دعسأ مكب بحرأ نأ يندعسي 
قوـقحل ةـلاعف    ةـيميلقإ ةيامح لجأ نم "ناونع تحت دقعني يذلا رمتؤملا اذه لهتسمب ) لدع(
هذـه يـف ةيئانثتسا ةيمهأ بستكي لاؤسلا اذه نإ   " ؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ: ناسنإلا

ةـيبرعلا لودـلا ةعماج ىدل ناسنإلا قوقحب ةصتخملا ةنجللا داقعنا ليبق يأ تاذلاب ةلحرملا   
لكـشي هنوك ةيفاضإ ةيمهأ رمتؤملا اذه بستكيو  . قاثيملا اذه ريوطت وأ ءايحإىلإ ىعست يتل ا

قوـقح ءاربخو ةينعملا يبرعلا يندملا عمتجملا تاسسؤم ماحقإل لب ال   كارشإلةيدج ةلواحم 
مهددـع زهاـني    نيذلاو ةيمسر تارادإ يف نيلوئسملاو برعلا باونلا نم ةعومجمو ناسنإلا
هذـه  . ةرـكبم ةـلحرم يف يمسرلا رارقلا ىلع ريثأتلا يلا وبصت ةيلمع يف  اكراشم ن يتسلا

  .يرقفلا اهدومع لوقأ يلعلو ةيطارقميدلابلق يف يه ةكراشملا 

                                                 
  .لدع –تايرحلاو قوقحلا نع عافدلا ةيعمج  سيئر *
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قاـثيملا ةعجارم ىلع رمتؤملا اذه يف نوكراشملا بكني فوس نيلبقملا نيمويلا لالخ  
فوـس  . ةـيلودلا ريياعم لا ءوض ىلع كلذو هتائيسو هتانسحب هليلحتو ناسنإلا قوقحل يبرعلا

ةـيبرعلا دوـهجلا تـلوحت الإو ئ    يـس يـميلقإ صن نم ىتأتت يتلا رطاخملا عيمجل بسحتن  
يـف تايرحلاو قوقحلا ةيامحل ةلاعف تايلآ داجيإ نم   هيلإوبصن امل ةيسكع ةجيتن ىل إةيميلقإلا 

  .ةيبرعلا لودلا
ةلاحتـساب  ضعب  ـلا داـقتعا نم مغرلا  ىلع ريبكلا ملحلا اذه مويلا اعيمج اندواري   

اذـه اـندوهجل انذـختا اـنن     أانبسح . جراخلا نمو لخادلا يف نونجلا اهسم ةقطنم يف هقيقحت
 .ليحتسملاب بلاطنلو نييعقاو نكنل: راعشلا
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 كلمة جامعة الدول العربیة
حممود راشد / ألقاها السید املستشار

 * غالب
  
  
  
  

ةرهاـقلا زـكرم ريدـم ةدا    عـس ،ةيساسألا تايرحلا نع عافدلا ةمظنم سيئر ةداعس 
  ناسنإلا قوقح تاساردل

  نوكراشملا ةداسلا 
  ؛ةداسلاو تاديسلا

تـحت دـقعني يذـلا اذه مكرمتؤم يف مويلا مكعم نوكأ نأ يرورس يعاود نمل هنإ    
اـعد يذلا  )ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ.. ناسنإلا قوقحل ةيميلقإ ةيامح لجأ نم(راعش   ،

قوـقح تاساردل ةرهاقلا زكرمو ،ةيساسألا تايرحلا نع عافد  لا ةمظنم: نم لك همظنيو هيلإ
يـف اهزاجنإ يغبني يتلا ةمهملا نع ربعي يلمع لولدم وذ ةيمهألا غلابلا راعشلا اذه ناسنإلا  
ىـتح اـهقيقحت ىلع اعيمج صرحن ،ةليبن ةمهمل كش ال ىهو انتمأ خيرات نم ةمداقلا ةلحرملا   

                                                 
 .ةعماجلاب ناسنإلا قوقح ةرادإ ريدم *
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لـماعتن نأ اـنل نـكمي ال تايدحتلا نم ةلمج     انيلع ضرفي يذلا رصعلا بكر نع فلختن ال
  .انتمأ ءانبأل تاقاطلا ةيمنتو تايرحلا نم ديزمب الإ اهعم لعافتنو

ةداعـس ةـيبرعلا لودـلا ةـعماجل ماعلا نيمألا ديسلا تايحت مكيلإ لقنأ نأ ينفرشيو     
مـكعم  اـنه ناكل ةقبسم تاطابترا الولو حاجنلاو قيفوتلاب مكل هتاينمتو ىسوم ورمع  / ذاتسألا
  .اذه مكرمتؤم مككراشي

ةـنجلل ةيئانثتـسالا ةرودـلا لاـمعأ قبسي ثيح ،مهم تيقوت يف رمتؤملا اذه يتأيو     
ةرـتفلا يف ةرهاقلاب ةيبرعلا لودلا ةعماج رقم ي  فدقعنتس يتلاو ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا 

التيل ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحت فدهب٢٠٠٣وينوي  ٢٦ىلإ  ١٨نم  مءاوـتيو مء  ، 
رطاـخمو تايدـحت نـم ههجاوت امو تاريغت نم ةقطنملا هدهشت امو ةيملاعلا تاريغتملا عم    
ةـلاح ىـلإ دوـكرلا ةلاح نم يبرعلا يميلقإلا ماظنلا جرخت ةلماش تاحالصإب مايقلا مزلتست    

يـبرع يـميلقإ ماـظن ءاـنب قيرط ىلع ةمه     مةوطخ لكشيس قاثيملا ثيدحت نأ امك ،لعفلا 
  .اذه مكرمتؤم راعشو مجسني ام وهو ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل

  ؛ماركلا روضحلا
دـيحوتو تاقاطلا دشح يف اندوهج ةفعاضم   ًايعمج انم بلطتت ةيلودلا تادجتسملا نإ

انلاـصتا م  عدـن و ،راوحلاو مهافتلا جهن ززعن نأو ،اهب ةقئاللا ةناكملا انتمأ أوبتت يكل ،ىؤرلا
اليدـب راوـحلا دمتعت ةحتفنم ةيلقعب انلماعت لصاون نأو ،هتاي   نقتو هتاودأب ،هتايطعمو رصعلاب

  .عارصلا نع
نوـكت نأ بجي ناسنإلا قوقحل ةدوشنملا ةيميلقإلا ةيامحلا نأ ةيبرعلا ةعماجلا ىرتو  
هـقوقحو هـتاجايتحا لكـشتو ناسنإلا ةايحب ةطبترملا بناوجلا فلتخمل ةلماشو ةلماك ةيامح    

  :يف ةلثمتملا
نـم ةـيامحلا لاكشأ عيمجو يئاذغلا نمألا لمشي يعامتجاو    يداصتقا يناسنإ نمأ -

  .ضرملاو عوجلاو رقفلاو ةلاطبلا
لـك قـحو اـهثارتو ةـعونتملاو ةددعتملا تافاقثلا ةيامح لمشي يفاقث يناسنإ نمأ      -

  .ميلعتلا يف نطاوم لك قحو ،اهب عتمتلا يف نطاوم
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يـتلا ةيـسايس   لاو ةـيندملا ناسنإلا قوقح عيمج لمشي يسايسو يندم يناسنإ نمأ  -
  .رارقتسالاو نمألاب روعشلاو ةيباجيإلا ةكراشملا هل نمضت

  .هيف شيعي يذلا طيحملا ةمالسو يئيبلا نمألا لمشي يويح يناسنإ نمأ -
نمـضي اـمب ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ثيدحتل ةصلخملا ةوعدلا بناج ىلإو    -

لـيعفت ىلإ وعدت ةيبرعلا لود  لا ةعماج نإف ،يملاعلا ديعصلا ىلع تاريغتملل هتبكاومو هروطت
  .دحاو رايعمب اهعم لماعتلاو ناسنإلا قوقحب ةلصلا تاذ جماربلاو قيثاوملاو تايقافتالا

نم ةثيثح ادوهج لذبت ةيبرعلا لودلا ةعماج نأ ىلإ ةراشإلا نم دبال ،ددصلا اذه يفو 
ةدـحتملا ممألا   ةمظنم اهتمدقم يفو ةيلودلا تامظنملا عم يبرعلا يميلقإلا طاشنلا قيسنت لجأ

حلاـصملا عـضوو ،يـبرعلا نطوـلا يـف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا فادهأ مدخي امب      
اـهرقي يتلا تاءارجإلاو تاسايسلل اقفو كلذو ،ةيبرعلا ةيموقلا اياضقلا ةمدخ يف ةيداصتقالا  
تاـيلاعفلا عـم قيـسنتلاب يبرعلا يعامتجالاو يداصتقالا سلجملاو ةيبرعلا ةعماجلا سلجم    

  .ريبكلا يبرعلا نطولا يف ناسنإلا قوقح اياضق ةمدخب ةينعملا ىرخألا
  ؛ميركلا عمجلا

ةدارإلا رود يـفخي الو ،ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا نيب ةديطو ةقالعلا نإ  
طـطخلا ةمجرتو ،ةيئيبلا داعبألا نابسحلا يف ذخألاو اعم امهنيب طبرلاو امهقيقحت يف ةيسايسلا  

وأ يـميلقإلا ديعـصلا ىلع ءاوس ،سوملم عقاو ىلإ لودلا نيب ةمربملا قيثاوملاو ت   ايقافتالاو
نـمألا قـيقحت لفكي يذلا رمألا ،لضفألا ةايحلاو ءاخرلاو مدقتلا قيقحت ىلإ يضفيس يلودلا   
قاـثيم عـم مءاوـتيو مءالتي ام وهو ،رارقتسالاو ضوهنلل صرفلا لضفأ نمؤيو ،يناسنإلا    

يعاـمتجالا ءاـمنلاو مدـقتلا نالعإ ةقيثوو ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا    نالعإلاو ةدحتملا ممألا 
ةدايسلا يف لودلا قحو ريصملا ريرقت قح بوعشلا حنم نالعإو ،ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا 

  .ةلماكلا ةيسايسلاو ةيداصتقالا
يـف ءاوـس ،كرتشم يبرع لمع يأ نأ ىلع ةيبرعلا ةعماجلا دكؤت قايسلا اذه يفو   

اـنميقو انبوعـش حلاـصم نـم عبني نأ دبال ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا وأ ةيعام     تجالا تالاجملا
لـح نـكمي ال هنأ ىلع ةعماجلا دكؤت امك ،انعقاوو ةيماسلا انئدابمو ليصألا انثارتو ةيحورلا   
ةـحفاكم نـع ادـيعبو ،ناسنإلا قوقح نع اديعب ةيداصتقالا هبناوجب يناسنإلا نمألا لكاشم    
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يـف نـمكي ةـيعامتجالاو ةيداـصتقالاو ةيسايسلا لكاشملا عيمجل      ميلسلا لحلا نأو باهرإلا
يـنيبلا مـلظلا وأ يـفختملا مـلظلاو لدعلا بايغ اهتمدقم يفو اهل ةيدؤملا بابسألا ةجلاعم     
ىوتـسملا ىلع بوعشلاو لودلا نيب ةاواسملا مدعو يسايسلا نزاوتلا مدعو ريياعملا جاودزاو  

ليبـسلا نإـف هـيلعو ،اهنيعب قطانم يف طابحإلاو     سأيلاو رقفلا راشتنا ىلع ةوالع ،يلودلا
ةـلعافلا ةيلودلاو ةيميلقإلا ةيامحلا ريفوتو ناسنإلا قوقح ةيقرتو يناسنإلا نمألا ريفوتل ديحولا  
قـئاوعلا ىلع ءاضقلل لمعلاب اندوهج ةفعاضمو ،ةعمتجم بابسألا هذه ىلع ءاضقلاب يتأي اهل  

  .مويلا ليحتسم وه ام دغلا يف انكمم نوكيل ،لحلا ىلع ةيصعتسملا
  ؛ميركلا عمجلا

قوـقح اهب ىظحت يتلا ةمه  ملا ةناكملا دكؤي توريب يف رمتؤملا اذه داقعنا نأ كش ال
تاليهـستلا   عـيمج ىلع ةينانبللا ةموكحلا ىلإ ركشلا هجون ةبسانملا هذهبو ،نانبل يف ناسنإلا 

  .رمتؤملا اذه داقعنال اهتمدق يتلا
  ؛ةداسلاو تاديسلا
ةطلـس لظ يف ينيطسلفلا بعشلا هيناعي ام ىلإ ةراشإلا نم دبال يثيدح ي  هنأ نأ لبق

ةرمتـسمو ةـسئاي تالواـحمو مظنـمو رفاس ءادتعاو طلستو زييمت نم يليئارسإلا لالتحالا     
عـم ضراـعتي اـم وهو ،ميركلا شيعلاو ةايحلا قح كلذ يف امب هقوقح راكنإو هتيوه سمطل    

ةـيلودلا قـيثاوملاو ناـسنإلا قوـقحل يلودـلا      قاثيملا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا عيمج 
نوناـقلا ىلع اجورخ هتدايقو ينيطسلفلا بعشلا دض ةيليئارسإلا تاسرامملا دعت امك ،ىرخألا  
اـننإف ةبـسانملا هذـهبو ،ةينيطسلفلا ةطلسلاو ليئارسإ ةموكح نيب ةمربملا تايقافتالاو يلودلا    

ينيطـسلفلا بعـشلل ةبـسانملا ةـيامح     لا ريفوتو هتايلوئسم لمحت ىلإ يلودلا عمتجملا وعدن
  .ةبختنملا ةينيطسلفلا ةطلسللو

ىـلع رمثملا لمعلا دفاور نم ادفار لثمي نأو حاجنلا اذه مكرمتؤمل ىنمتأ ماتخلا يفو  
  .جيلخلا ىلإ طيحملا نم يبرعلا نطولا يف ناسنإلا قوقحل ةلعاف ةيامح قيقحت قيرط

  ؛اركشو
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 * مروان فارسالنائب كلمة 
  
  
  
  
  
  ؛ةداسلاو تاديسلا

نرـقلا علاـطم يـف رـصعلا اياضق زربأ نم ىه ةيضق لوح مويلا انعامتجا دقعني     
عوـضوم ىـه ناـسنإلا قوـقحف     . اهمدقت عئابطو ةايحلا لكشب طبترت ذإ ؛نيرشعلاو يداحلا

الو . يطارقميدـلا شيـعلاو يناسنإلا دوجولا لئاسم لوح رئادلا يملاعلا شاقنلا يف يروحم  
اـمب طبترم ديدج ميق ملس نع نيثحابلا عيمجل الئوم لازت   الو تناك يتلانانبل ضرأ نأ كش 

. نآ يـف اـعقومو اناكم ءاقللا اذه يف مدقت فوس ،رامضملا اذه يف تاعادبإ نم قرشلا همدق  
  .فقوم وه عقوملاو راطإ ناكملاو

اـهيلإ ريشي نأ ةديدجلا راكفألا نع نيثحابلا نم ئرما يأ عيطتسي ةحاسلا هذه  ىلعف  
سراـمت نأ ةعامج ةيأل نكمي هنأ امك  . اهتاذ راكفألا نع جراخ لخدت نودو ديق نود اهنيعيو

تورـيب نأ ةـصاخ رارمتساب مدقتلا نم ةلاح دهشت يتلا عئارشلاو نيناوقلا راطإ يف اهطاشن   
. ةـيرحلا ةعانـص يـف اهنم زربألا لاجملا اذه يف جتنت لازت    الىهو عئارشلل ةنيدم تناك 

                                                 
 .ينانبللا ناملربلاب ناسنإلا قوقح ةنجل سيئر *
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مـهأ نم ربتعي يذلاو ارخؤم ةيئازجلا تامكاحملا لوصأ نوناق رودص كل  ذ ىلع ليلد ربكأو
  .اهلماكب ةقطنملا يف نيناوقلا

ىـلإ فيضتل يبرعلا ناسنإلا قوقح لوح رمتؤملا اذه يف لوادتلا ةلأسم مويلا يتأتو  
عـضو يـف ةيخيراتلا هتمهاسم دعبف   . هيلإ يعسلا مئاد ناك ادجم لاجملا اذه يف نانبل خيرات

عورـشم يـف رـظنلا ةداعإ رود يتأي     ١٩٤٨ماع ةرداصلا ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةعرشلا 
هذـه يـف هميدقت ةداعإ نم دبالو افنآ ةيبرعلا لودلا ةعماجل مدق يذلا يبرعلا ناسنإلا    قوقح

يناـسنإلا قحلاـب ةـقلعتملا ىرخألا نيناوقلاو ةعرشلا عم بسانتت ةديدج ةغيص يف ةلحرملا    
ةـيانعل اهمدـقن نيوانعلا ضعب دنع فقوتن نأ للجلا ةمهملا هذه يف ان   لدبال هنإف كلذل . ماعلا
  :نيكراشملا

يملاـعلا قـحلا نع لاكشألا نم لكش يأب لصفنت ال يبرعلا ناسنإلا قوقح نإ   : الوأ
يـف دارـفألل قوـقح باسح ىلع ملاعلا يف درفلل قوقح مدقت نأ نكمي الف    . قلطملاب ناسنإلل
ىـلإ هذـه ةيـضقلا عضختف    . ةيضرألا ةطيرخلا ىلع نآلا لصحي ام اذهو. هنم رخآ ناكم
فورـظ نأ حيحص  . ةديحو تارابتعال هيف عضخت نأ بجي يذلا تقولا يف ةفلتخم تارابتعا

ىـه يـتلا ةيحورلا ميقلا ملس يف اهتملعت يتلا تباوثلا نأ الإ ةفلتخم اهتاعامتجا يف ةيرشبلا   
  .ةهباشتم لقألا ىلع وأ ةدحاو تباوث ىه امنإ ،اهماوقأ فالتخا يف ،اهل

هـل نست نأ دبال فده اهيلع ظافحلاو ةيساسأو ةمه  مةيدرفلا ناسنإلا قوقح نإ : ايناث
ناـسنإلا ةـيرحف   . ةيرـشبلا تاعامجلا قوقحب ةقيثو ةلص ىلع قوقحلا هذه نأ الإ . نيناوقلا
نوـكي كـلذ ردـقب ةرـح ةمألا نوكت ام ردقبو     . اهيلإ يمتني يتلا ةمألا قوقح نم ىه درفلا
ودـعلا لـبق نـم اهـضرأ لالتـحا نم يناعت ىهو ةيبرعلا بوعشلاف      . ارارحأ اهيف دارفألا
ةلأـسم ،هذـه ةلأسملاو   . اهيلع ةرطيسلاو ءادتعالا نم اهيضارأ ريرحتب ًالوأ ةينعم ينويهصلا

ناـسنإلا قوـقحب نوبلاـطملا مهقتاع ىلع اهعضي يتلا ةمهملا بلص يف عقت ضرألا ريرحت    
  .اهيلإ نوعاسلاو

نإـف قارعلاو نانبلو ايروسو نيطسلف ضرأ ىلع ًامثاج ًالالتحا كلانه نأ املاط  : اثلاث
هذـه قوـف بـكترت مئارـج كانه نأ املاطو     . ةكهتنم قوقح ىه دارفألاو تاعامجلا قوقح
نإـف ناودـعلا دـي ىلع نوتومي ًاسانأ كانه نأ املاطو    . ةكهتنم ةلادعلا ئدابم نإف يضارألا
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ةوـعد ىـه مويلا ةوعدلا نإف كلذل ناسنإلا قوقح رهوج ىه   ةيرحلاو . لتقلاب باصت ةيرحلا
دـحب وه يبرعلا يناسنإلا قحلا ىلع ظافحلا نإف عارص ىه ةيرحلا نأ املاطو  . ممألا ةيرحل
  .دوجولا يف رارمتسالا لجأ نم عارص هتاذ

. مـمأل وأ دارـفأل بناجلا ةيداحأ ةيلوئسم تسيل هذه رومألا يف ةيلوئسملا نإ  : اعبار
لـبق نم ةكهتنم نآلا ةدحتملا ممألاو يلودلا نمألا سلجم قوقحو  . ةعمتجم ممألا ةيلوئسم اهنإ

ىـلعف  . قارـعلاو نيطـسلفو ايروسو نانبل يف ليئارسإ اهتفيلحو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا  
هذـه ىـلع برحلا فاقيإب ةفلتخملا ةيدئاقعلاو ةينيدلا اهتاءامتناب ةيرشبلا تابلاطملا نم مغرلا   

  .باهرإلا ةمواقم ةجح اهزربأ: ةفلتخم ججحب اهيلععقت بورحلا ن إف نادلبلا
  ؛ةداسلا اهيأ

ةـسرش ةمواقم هتمواقو باهرإلا نم انخيرات يف تناع ةيبرعلا نادلبلا هذه بوعش نإ  
هذـه يف ةيلوئسملا نإ  . ملاعلا يف ناسنإلا قوقحل ةبلص دعاوقل سسؤت رارمتساب تناك كلذبو
رـيغ مأ ناـك اـيبرع اـعيمج انم يأل نكمي الف     . نآ يف ةيلودو ةيموق ةيلوئسم ىه ةيضقلا

هدوـجو بابـسأ ىلع الصاح نكي مل نإ ةيطارقميدلا هدوست عمتجم يف ارح نوكي نأ يبرع   
ضرأ قوـف مـكب بـحرن    . لالقتسالا يف ةدايسلاو نمألا يف لثمتت بابسألا هذهو. ةيساسألا
يـف لماكلا حاجنلا غولب مكعامتج  ال ىنمتنو. ناسنإلا قوقحو ةمواقملاو ةيرحلا ضرأ ،نانبل

ةغايـص يـف عيمجلا هيلع قفتي اعجرم لكشت ةيبرعلا لودلا ةعماجل اهب نومدقتت ةقيثو دادعإ   
يـحورلا لالقتـسالاو ةـيموقلا ةدايسلاو ةيرحلا يف ةديدج ةيبرع ةايحل روتسد مث نمو ةقرو    

  .يعامتجالاو يداصتقالاو
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 * عبد العزیز بنانيكلمة 
  

  
  
  
  
،اديس   يتداسو يت

تاـساردل ةرهاـقلا زكرم ،ةيبرعلا ناسنإلا قوقح ةكرح ينوكم نيب نواعتلا لضفب   
يـف ،لكـشت ةودنلا هذه نإف   -لدع –تايرحلاو قوقحلا نع عافدلا ةيعمجو ناسنإلا قوقح   ،

  .ةيمهألا غلاب ًاثدح ،اهتاذ دح
قوـقحل ةيطسو  تموروألا ةكبشلاو ناسنإلا قوقحل  ةيلودلا ةيلارديفلا نم الك نإف كلذل

مـل يـتلا ةودـنلا هذه داقعناب اطبتغي نأ الإ امهنكمي ال ،اهليثمت فرشب ىظحأ يتلاو ،ناسنإلا    
  .اهل مزاللا معدلا ميدقت يف اددرتي

دـق اـمو ةـيوهجلاو ةيلودلا ضراوعلا تناك امهم    . سابتلالا ضعب ةيادبلا ذنم عفرنل
ةـلحرم ،برـعلا ناسنإلا قوقح يلضان   مل ةبسنلاب ،لكشي ءاقللا اذه نإف ،ريثأت نم اهل نوكي

عـجري مهتمارـك نوص لجأ نم رشبلا ونب هضوخي يذلا عارصلاف   . ليوط راسم يف ةديدج
تـنكمت دـقو   . اهتامهاـسم تاراـضحلا عـيمج هيف تمدق   . نينسلا نم ةفلؤملا فالآلا ىلإ

                                                 
 .ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا سيئر *
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نر ـقلا نم يناثلا فصنلا لالخ ةقالمع ةوطخ قيقحت نم ،ددصلا اذه يف ،ةيلودلا ةعومجملا 
راـطإ يف لئاه يسسؤمو يرايعم ءانب  دي  يشت ،ةلصاوتم دوهج لضفب ،ىتأيثيح . نيرشعلا

  .ملاعلا يف ملسلا ظفح لجأ نم ةدحتملا ممألا ةئيه
قوـقحل ةـيلودلا ةـيلارديفلا اـهنيب نمو ةيموكحلا ريغ ةيلودلا تامظنملا تمدق دقو     

يـف اهرودب   ًابوءد اعالطضاتعلطضاف . ءانبلا اذه ديطوت لسلسم يف ةمهمةمهاسم ناسنإلا 
دـق تاـسسؤمو تايعمجو ًادارفأ نا امك   . ناسنإلا قوقح نع عافدلا يفو تاقورخلاب ديدنتلا

    ، بـلاغلا يـف ةبعـص فورظ يفو ةقطنملا نم ةديدع نادلب يف ،ناديملا يف ايجيردت اوروط
  .اهب ضوهنلاو ناسنإلا قوقح ةيامح ىلإ فداهلا لمعلا

 ١٩٩٥ةنـس نم ربمفون رهش يف رونلا تأر يتلا ةي  طسوتموروألا ةكارشلا تعرزو
ةرداـق ةـينب ةكارشلا هذه رابتعاب طسوتملا ضيبألا ضوح ىلع ةلطملا نادلبلا يف ًاريبك ًالمأ   

نالـعإ ثـح دـقو    . ةقطنملا يف ةيساسألا تايرحلاو قوقحلاب ضوهنلاو   ملسلا رارقإ ىلع
داـحتالا يـفو ةروكذـملا راطقأل    ا يف اهتاسسؤمو ناسنإلا قوقح تايعمج نم اددع ةنولشرب
تـسلا تاونـسلا دادتما ىلعو   . ةديحولا بونج –لامش ةيميلقإ ةكبش سيسأت ىلع يب وروألا
،   لذبو ،ةريخألا ةـيموكحلا رـيغ ةيلودلا تامظنملا عمو اهئاضعأ عم دضاعتب ،ةكبشلا هذه ت

ةـيبرتلابو ل  دعلابو ةأرملا قوقحبو تايعمجلاو ريبعتلا ةيرحب ضوهنلا لاجم يف الصتم المع
  .      ناسنإلا قوقح ىلع

ىـلع ةرـيطخ ةـمزأ نـم ةدحتملا ممألا ةئيه هفرعت ام ةنياعم نم دب ال ،كلذ عمو     
ال اـيلاح مئاـقلا ماظنلا نأ كشال   . ١٩٤٥قاثيم  ىلع ةبترتملا ةيلودلا ةيعرشلا لامعإ ىوتسم
ةـقطنملا هذـه يـف    اه بلمعلا ىرج يتلا نيلايكمب ليكلا ةسايس هتكهنأ املاطف . لامكلاب مستي
هذـه ةيقادصم نم لينلا نم ديزملا يف قارعلا يف يدارفنالا لخدتلا مهاس دقو  . ةصاخ ةفصب

ىـلع دز  .  يناـسنإلا يلودلا نوناقلل تاقورخ نم لخدتلا اذه قفار ام ىلع ةوالع ةمظنملا 
يـف ة  يلاعفب ةمهاسملا نع زجعلا يف طبخت ام ًاريثك ةيطسوتموروألا ةكارشلا لسلسم نأ كلذ
  .طسوألا قرشلا يف مئادو لداع مالس ةماقإ

ةـيلودلا اهتانوكمب ،ناسنإلا قوقح ةكرح نإف ،ةققحملا تابستكملا لضفبو كلذ عم و  
ةيعرـشلل راـبتعالا در ىـلع لمعلا ىوس ىرخأ  تارايخ نم اهل سيل ةينطولاو ةيوهجلاو    
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تاراـقلا عيمج يف ،ت  ايوتسملا عيمج ىلع اهدوجو ةلع لكشي يذلا لاضنلا ةلصاومو ةيلودلا
  .يبرعلا ملاعلا يف ،ةلاحلا هذه يف ،صخأ ةفصبو

،   ةداسلاو تاديسلا اهيأ
رـيرقت لـجأ نـمو     يليئارسإلالالتحالا دض عورشملا ينيطسلفلا بعشلا لاضن ن إ

نـم ةـيبرعلا    ضرألاىـلع لالتحالا رارمتسا ن  أو. يقوقحلا لمعلا ميمص نم وه هريصم
مارـتحالا نأ دـيكألا نـمو    . ةـقطنملا يف  ناسنإلاقوقح  عاضوأمدقتل  ةيساسألاتاقوعملا 

ىـلعو اهتاـسسؤم ةـطرقمد ىـلع ةمئاق نوناق ةلود دوجو مزلتسي ناسنإلا قوقحل ميدتسملا     
ريخألا لخدتلا لعلو . ئراوطلا ةلاح مظن ءاهنإو ةيسايسلا تاطلسلا نع لقتسمو دياحم ءاضق
ديـسجت ،ناـسنإلا قوقحل ةميسج تا   قورخ نع ،عزانم الب ،لوئسم ماظن همكحي ناك دلب يف
اـمهؤانب نكمي ال نوناقلا ةلودو ةيطارقميدلا نإف ،لباقملا يفو  . ةيوطلسلا لودلا ةشاشهل رخآ
ال باـهرإلا ةـحفاكم نأ اـمك    . اهب ضوهنلاو ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةيامحب الإ
  .تايرحلاو قوقحلا هذه ىلع قييضتلا رربت نأ نكمي

ةـيبرعلا نادـلبلا يـف ناـسنإلا قوقحل مساح مدقت قيقحت نأب ميلست     لا نم صانم الو
اـمو  . يندملا عمتجملاو ةيمومعلا تاطلسلا نيب ًايقيقح ًادضاعتو ةديدج ةيكيمانيد ةيمنت يضتقي

روـطتلا الوـل ةـنكمم نوكتل ةيكيمانيدلا هذه قايس يف جردنت يتلا ةيلاحلا ةودنلا داقعنال ناك    
  .ناهذألا يف ققحت يذلا يباجيإلا

  ؛ةداسلاو تاديسلا اهيأ
ماـظن ةـماقإ نأ ةـيافكلا هيف امب تبث دقل    . ةصاخ ةيمهأ ةودنلا هذه عوضوم يستكي

مـمألا ةـئيه هتسرأ يذلا يلودلا ماظنلل ديفمو يرورض لمكم ناسنإلا قوقح ةيامحل يوهج   
ال ناـسن  إلا قوـقحل ةـيلودلا ريياعملاف  . نيماظنلا نيب لصفلا ،عقاولا يف ،زوجي ال. ةدحتملا

. مالـسإلل  ةـيمالظو ةيعجر ةءارق ىلع دنتست ،ةيلازتخا ةيصوصخ مساب اهنع يلختلا نكمي  
ةـيلودلا قيثاوملا ىلع قيدصتلا بايغ يف لاعف يوهج ماظن ءانب ناكمب ةبوعصلا نم هنأ امك  

  .اهتايضتقمل يلعف  لامعإ نودو
    ، ئـتف يذـلا   ناـسنإلا قوـقحل يـبرعلا قاثيملا نأ قايسلا سفن يف حضاولا نمو

حبـصأ ،هـنودقتني ةـيلودلاو اـهنم ةـيبرعلا ةيموكحلا ريغ ةيقوقحلا تايعمجلاو نولضانملا      
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اذإ الإ الاـعف نوكي نل ةيامحلل ايوهج اماظن نإ  . دحأهيف هعزاني دعي مل يذلا ءيشلا ،ازواجتم 
ةيلكـش ةـعجارمب ةـيعقاولا مـساب ءاـفتكالا حصي له ةحجانلا ةيوهجلا ةمظنألا نم مهلتسا      

اـهيلع قدصم ةيقافتا ربع ،يضتقي ناسنإلا قوقح لاجم يف يبرعلا ملاعلا رخأت   نإ؟قاثيم لل
ىـلع رهست ءاربخ ةنجل نمضتي ،فارطألا لماكتم يميلقإ ماظنب ضوهنلا ،لودلا فرط نم  

 نـع لثممو نييناملرب روضح نإ  . ناسنإلا قوقحل ةيبرع ةمكحم سيسأت ،ال ملو ،هلامعأ عبتت
ناـسنإلا قوـقح ةـكرح يلثممو ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا لثم    مو ةيبرعلا ةعماجلا

يـنغي نأ الإ نـكمي ال ةودـنلا هذه لاغشأ نييلود نيظحالمو ءاربخ كلذكو ةيلودلاو ةيبرعلا    
يـف ةـيقيقح ةيـسايس ةدارإ دعاـست نأ ىلع ادوقعم لمألا ىقبيو     . اهعوضوم لوح شاقنلا
نيـعب ةودـنلا هذـه نـع ردصت فوس يتل     ا تايصوتلل رارقلا باحصأ ذخأ ىلع حالصإلا
  .رابتعالا

،   يتداسو يتاديس
  .قيفوتلا لماك انلاغشأل ىنمتأو مكهابتنا نسح ىلع مكركشأ
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 املفوضیة السامیة حلقوق اإلنسانكلمة 
  باألمم املتحدة

 * فرج فنیش/ ألقاها السید
  
  
  
  
  ينانبللا باونلا سلجم يف ناسنإلا قوقح ةئيه سيئر ديسلا
  باونلا سلجمب ناسنإلا قوقح ةنجل ءاضعأ ةداسلا

  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم ديسلا 
يماـسلا ضوـفملل يـميلقإلا لثمملا يندم يكم نيمأ    . د راذتعا مكغلبأ نأ دوأ ةيادب

ناـك دقو نانبل جراخ رفسلل رطضا ثيح ،روضحلا مدعل ةيبرعلا ةقطنملا يف ناسنإلا قوقحل  
  .ةملكلا هذهيقلي نأ ررقملا نم 

ضوـفملا بتكمل يميلقإلا لثمملا يتفصبو ،ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا نع ةباين  
رمتؤـملا اذـه يـف ةكراشملا ينفرشيو يندعسي ،ةيبرعلا ةقطنملا يف ناسنإلا قوقحل يماسلا    
ةـحاتإو ةوعدـلا هـيجوتل رمتؤـملا اذه ىلع نيمئاقلل يركش ليزج نع ربعأ نأ دوأو مهلا     

  .اذه ميركلا مكعمج ةبطاخمل ةصرفلا
                                                 

 .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح جمارب قسنم *
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ىـلإ ريـشأ نأ وجرأ ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا عورشم نع ثيدحلاب ءدبلا لبق   
بـيحرتلا لـك دجو دق    ٢٠٠٢طابش ذنم توريب يف هلامعأ رشاب يذلاو يميلقإلا بتكملا نأ 

ةـنجللا نـمو يناـنبللا باونلا سلجمب ناسنإلا قوقح ةنجلو ةينانبللا ةموكحلا نم نواعتلاو    
عورـشم ثيدحت يف صوصخلا هجو ىلعو ةيبرعلا ةعماجلا يف ناسنإلا قوقح ةرادإو ةمئاد  لا

لـك يف ةيضاملا ةتسلا رهشألا لالخ ةيميلقإ تاودن ثالث هنأشب تدقعنا يذلاو يبرعلا قاثيملا  
يندـملا عـمتجملا تاـمظنم ةيبرعلا ةعماجلا ةوعد نأ كش الو    . ةرهاقلاو ءاعنصو نامع نم
قوـقح مارـتحا زـيزعت يف ةداجلا ةبغرلا ىلع دكؤت قاثيملا عورشم     ثيدحت يف ةكراشملل

يـتلا ةـيلودلا ةعرـشلا يـف ةدراولا ريياعملا عم ىشامتتل قاثيملا ئدابم ةبكاومو ناسنإلا     
قاـثيملا فقـس نوـكي نأ ،كلذـك لاحلاو ،يوتسي نل ذإ ةيبرعلا لودلا ةيبلاغ اهل تمضنا     

  .ةيلودلا ةعرشلا ئدابم نم ةجرد لقأ يبرعلا
ىـلعو ،تـضم دوـقع ةثالث نم رثكأ لبق يبرعلا قاثيملا عورشم يف لمعلا أدب دقل    

ةـعماجلا سـلجم بناج نم هيلع ةقفاوملا نأ الإ   ١٩٨٥ماعلا يف هتغايص لامكإ نم مغرلا   ،
مدـع ببسب ةظحللا هذه ىتح ذافنلا زيح لخدي مل هنأ ريغ  ١٩٩٤ماعلا يف الإ متت مل ةيبرعلا   ،

قيدـصت وه كلذل بولطملا نأب املع ،هيلع ءاضعألا لودلا تاقيدصت نم  مزاللا ددعلا رفاوت 
  .ءاضعأ ةعبس

،   ةداسلاو تاديسلا
ةدرـطملا تاروـطتلا ةبكاومل يبرعلا قاثيملا ةعجارمل ةديدع ًابابسأ كانه نأ كش ال   

لاـجملا يفف  . ةيلحملاو ةيميلقإلاو ةيلودلا دعصلا ىلع اهذافنإ تايلآو ناسنإلا قوقح لاجم يف
قوـقحل ةـيبوروألا ةمكحملاو يبوروألا قاثيملا ينبت نرق فصن نم رثكأ ذنم مت ،يميلق   إلا

مـث نيتكيرـمألا يـف ناـسنإلا قوقحل ةيكيرمألا ةمكحملاو يكيرمألا قاثيملا اهعبت ،ناسنإلا     
ةـمكحملاب ةصاخلا ةيقافتالا عضو ىلع ايلاح لمعلا يرجيو ،ناسنإلا قوقحل يقيرفألا قاثيملا  

  .ناسنإلا قوقحل ةيقيرفألا
قوـقحب ةـينعملا ئدابملا نم ديدعلا نمضتي هنأ دجن ،قاثيملا عورشم دونبل ةبسنلابو   
نيـب زييمتلا عنم كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يف تدرو امك ةيدرفلا ناسنإلا  

عورـشم نأ رـيغ   . ريـصملا رـيرقت قح لثم ةيعامجلا قوقحلا بناج ىلإ ،ةأرملاو لجرلا  
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اـمامتها يلوي ال وهف  . ةيلودلا دوهعلا يف ةدراولا ريياعملا نم ةدع بناوج يف صقتنيقاثيملا 
ءانثتـسا دصرل ةلعاف تايلآ ىلع صني ال امك ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب ايفاك  

  .ةماعلا ئراوطلا تالاح يف ديق وأ
عـفرب لودلا مازلإ وأ   ةلقتسم ةباقر ناجل ىلع دنتست ال قوقحلا كلت ليعفت ةيلآ نأ امك

ررـضلا عـفر قـيرط نع تاكاهتنالا ةجلاعم وأ ناسنإلا قوقح عاضوأ نع ةيرود ريراقت    
اـهب تذـخأ يـتلا ناسنإلا قوقحب ةصاخلا مكاحملا لثم كلذل ةلعاف ةيلآ داجيإ وأ ضيوعتلاو    

  .مدقت امك ىرخألا ةيميلقإلا مظنلا
هجوت نأ يندملا عمتجملا تاسسؤ مبو ةيبرعلا ةعماجلاب ًايرح ناك هريغو اذه لجأ نم

مازـتلالا ريياـعمو ئداـبم ىوتـسمب ءاقترالل يبرعلا قاثيملا عورشم ثيدحت وحن اهدوهج     
يـف ىرخألا ةيميلقإلا دعصلاو يلودلا ديعصلا ىلع راج وه امب ةوسأ يبرعلا ناسنإلا قوقحب  

،   ةفصب يبرعلا ىوتسملا ىلعو ةماع ةفصب ،ناسنإلا قوقح ةلأسم هيف تحبصأ تقو ةـصاخ
  .لماكلا مامتهالا اهئاليإ نم دبال ىوصق ةرورضو احلم ارمأ

  ؛ةداسلاو تاديسلا
تاذ طاـقنلا عيمج ةيدجلاو ةيويحلاب لوانتتس ةمداقلا مايألا لالخ مكتالوادم نأ كش ال  
نوناـقلا لاـجرو ءاطـشنلاو ءاـملعلا نم ةعومجم نم ،مدقتي مل امو ،هركذ مدقت امب ةلصلا     

ضوـفملا نأ مـكل دكؤأ نأ دوأ ماتخلا يفو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف    نيصتخملاو عيرشتلاو
نـم يتوأ ام لكب مكعم ةمهاسملل هدادعتسا نع مكل ربعيو دادسلاو قيفوتلا مكل وجري ،يماسلا  
ىرـجملا اذـه يف بصت يتلا ىرخألا تاءاقللا يفو توريب يف انه مويلا تاقاطو تاناكمإ   

  .ليبنلا
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 * هبي الدین حسنكلمة 
  
  
  
  
  

لاـمعأ حتـتفأ نأ ينفرشي ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ةرسأ نع ةباينلاب   
قوـقحل يـبرع قاـثيم يأ    : ناسنإلا قوقحل ةلاعف ةيميلقإ ةيامح لجأ نم"يميلقإلا رمتؤملا 

  ".؟ناسنإلا
ةاعدم هتاذ دح يف وه ،ةينانبللا ةمصاعلا باحر يف رمتؤملا اذه داقعنا نإف يريدقتبو 

ادـيحو اسفنتم ليوط تقول تلظ ةحاسك انم نيريثكلا نادجو يف نانبل هلثمي ام مكحب  لؤافتلل  ،
برـح نـم ايفاعتم جرخي نأ ةقالخلا هتكيمانيدب عاطتسا اعمتجمو ،يبرعلا انملاع يف ةيرحلل   

  .يليئارسإلا لالتحالا رحدو ةمواقم يف امهلم اجذومن اضيأ مدقي نأو ،ةنحاط ةيلهأ
رـكفملا كـلذ ،كلام لراش ديدج نم مهلتسن نأ ىلإ تاذلاب ة   ظحللا هذه يف جاتحن مك

يملاـعلا نالعإلا داليم ةيلمع لالخ ،اهتايلجت ىقرأ يف ةيبرعلا ةفاقثلا لثم يذلا رحلا ينانبللا  
  . ناسنإلا قوقحل

حرـط يذلا  هتاذ يدحتلا حور ةظحللا هذه يف ديعتسن نأ ىلإ نآلا ةجاح يف نحن مك 
ىـلإ الوـصو يواطهطلا ةعافر نم ةيادب ،ةيبرعلا ةضهنلا رص   عل لوألا ليعرلا ىلع هسفن

                                                 
 .ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرمريدم  *
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دـبعو يسنوتلا نيدلا ريخو هدبع دمحم مامإلاو نوطنأ حرفب ارورم ،هط دمحم دومحم ديهشلا  
ةيـضق تاـنوكم نيب قيثولا عمجلا يدحت يأ ،نيسح هطو دادح رهاطلاو يبكاوكلا نمحرلا   

  .دبتسم" ينطو"مكاح  مأ ،يجراخ رمعتس م ءازإ انك ءاوس ،ةئزجتلل اهتيلباق مدعو ،ةيرحلا
ددـعل اعوضوم ناك ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا نأ مغر ،ةريسي تسيل انتمهم نإ  

يدـحتلا نكل  . ماوعأ ةعست لبق هرودص ذنم تاداقتنالاب هترصاح يتلا تاودنلاو تاساردلا نم
ناـسنإلا قوـقحل ةـمئ    ادلا ةيبرعلا ةنجللا تاعامتجا ءدب قبسي هنأ وه انرمتؤم ههجاوي يذلا

قوـقحل يـبرعلا قاـثيملا ثيدـحت     "ــب ىمسي امل اهصيصخت ررقت يتلا ةيبرعلا ةعماجلاب  
تاـعامتجا عـم يباجيإلا يدقنلا لعافتلا ةمهم رمتؤملا اذه قتاع ىلع عقي مث نمو   ". ناسنإلا

زـيزع  تل ةـيقيقح ةـيميلقإ ةـيلآ سيسأت هاجتاب عفدلاو ،ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا   
  .ةيلودلا ريياعملا هتسرأ يذلا وحنلا ىلع ،ناسنإلا قوقح ةيامحو

دـق ،ًاـتيم دلو قاثيمل ثيدحتلا ةمهم نأ راطإلا اذه يف انناهذأ نع بيغي نأ يغبني ال   
تـناك ولو ىتح  –تامازتلا ةيأ نم صلمتلا يف تاموكحلا ةبغر هيلمت يسكع هاجتا يف بهذت 

دعاـسي دـق ،يلافنرك لفح يف يبرعلا قاثيملا ىلع ي   عامجلا  قيدصتلا بذجل زفاحك -ةليزه
يـف ىـقبي اـمنيب ،يبرعلا يميلقإلا ماظنلاو ةيبرعلا تاموكحلا ةروص نيسحت ىلع مايأ ةدعل    

  .ايبدأو ايدام بوعشلا ربقو سافنألا متك جهنم ىلع رهوجلا
ضـعب   لادبتسا ةمهم ءازإ انسل اننأل ،ةريسي تسيل يبرعلا قاثيملاب ةقلعتملا ةمهملا نإ

يذـلا جهنـملاو ةفـسلفلا رييغت وه بولطملا لب ،اهريغب تاملكلا وأ تارابعلا وأ صوصنلا    
  .قاثيملا اذه هساسأ ىلع عضو

اـهيمحي نأ بـجي ةيمالـسإ ةـيبرع ةيـصوصخ كانه نأب ةفسلفلا هذه انل نورربي      
يـبرع  فالـغ يف ةميدق ةيبرغ ةيرامعتسا اراكفأ انل نوعيبي رمألا عقاو يف مهنكلو ،قاثيملا  

  .قارب ينطو
دهـشملا ردصتت تلازام ةيرامعتسالا ةديقعلا نكلو ،ديعب نمز ذنم رامعتسالا ىلو دقل  

ىـلع لب ،ائيش دروتسن نأ ديرن ال نحن  . ناسنإلا قوقح قاثيمب ىمسي ام ىلإ الوصو ،يبرعلا
تـسيل بوعـشلا هذه ن   إلوقت يتلا ،ةدفاولا ةيرامعتسالا ةفسلفلا نم صلختن نأ ديرن سكعلا 

فـصن وـحن ذنم رامعتسالا شويج تبهذ دقل   .  اهسفنب اهسفن مكحو نيدمتلاو رضحتلل ةلهؤم
،  . قارعلا ارخؤمو نيطسلف ءانثتساب نرق بوعـشلل ةيريقحتلا ةيلقعلا سفن اهفلخ تكرت اهنكلو
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الـجخ رمحي ةيومدب انايحأو ،رامعتسالل نيداعملا  " نيينطولا"ماكحلاب ىمسي ام اهقبطيو اهانبتيل 
  .نيقباسلا نيرمعتسملا نيبج اهنم

ةيقرـشلا اهتعبط يف ةيحيسملاو مالسالا نإ اضيأ نولوقي نوقباسلا نويرامعتسالا ناك  
نكـست ةيلقعلا سفن اوكرت اضيأ مهنكلو نورمعتسملا جرخ  . نيدمتلاو رضحتلا ىلع دعاست ال

نودو  مـكنود لوحي مكنيد نإ انل نولوقي ،نييحيسمو نيملسم ماكح لوقع يف عرعرتتو ومنتو 
  .ةيرامعتسالا لودلا يف نونطاوملا اهب عتمتي يتلا قوقحلا سفنب عتمتلا

ضرـعتي يذلا يرصنعلا زييمتلا نع موي لك يبرعلا ملاعلا يف ينطولا مالعإلا انثدحي  
نييباـهرإ  مهراـبتعاب اـهتاراطم ىلإ ن    ودفاولا وأ اكيرمأو ابوروأ يف نوملسملاو برعلا هل
ررـحملا يبرعلا ملاعلا يف نونطاوملا ضرعتي اذامل انل حرشي   دحأ كانه سيل نكلو ،نيلمتحم
لودـلا ونطاوم عتمتي اذاملو  ! ؟"نيينطولا"مهماكح نم موي لك ةناه إلاو زييمتلل رامعتسالا نم

اـهب عتمتي ال ،ةلتحملا ريغ ةيبرعلا نادلبلا نيب لقنتلا يف تايرحو قوقحب ةقباسلا ةيرامعتسالا  
اوناـك اذإ ةصاخ ،ةيبرعلا تاراطملا يف فعاضم زييمتل نوضر  عتي نيذلا برعلا نونطاوملا
تاـموكحلا رـظن يف نولمتحم نويباهرإ فيرعتلاب مهنأل مأ   ! ؟برع مهنأل له! ؟نيينيطسلف
وـنطاوم هب عتمتي ام طقف لب ،ةصاخ ةيئانثتسا قوقحل لاجملا اذه يف ىعسن ال اننإ  ! ؟ةيبرعلا
  .نييمدآلا قوقح يأ. اهتاراطمو اندالب يف ةقباسلا ةيرامعتسالا لودلا

اـكيرمأو اـبوروأ ىـلإ ةيبرعلا لودلا ضعب نم ةردصملا ةيئاذغلا تاجتنملا عتمتت     
سـفن اـهب مزـتلت ال ةحصلاب ةصاخ ةيلود ريياعمب امازتلا ،ةصاخ ةيئامح ةيحص تاءارجإب    

ل ـهأل ةزـهجملاو ،جراـخلل ةردصملا ريغ ةيئاذغلا تاجتنملاب قلعتي اميف ةيبرعلا تاموكحلا   
بـلطن ال اـننإ   . يـمدآلا ءاذغلل ةيحالصلا ةدقاف وأ ةيواميكلا تاديبملاب ةداع ةعبشملاو دالبلا 

  ؟ةدروتسم ئدابم اهنأ مأ ؟ريثك اذه له يحصلا ءاذغلا تانامض سفن يف ةاواسملا ىوس
جرـخ ،ماـعلا اذـه رـياربف      ١٥يخيراتلا تبسلا ىلإ الوصوو يضاملا ماعلا لالخ 

اـيقيرفأو ايسأو ايلارتسأو ادنكو اكيرمأو ابوروأ يف ندملا تائم ع  راوش يف نييالملا تارشع
طقـسي مل  . قارعلا دض برحلا ىلع اجاجتحاو ينيطسلفلا بعشلا عم انماضت ةينيتاللا اكيرمأو

ةـيبرعلا ندـملا ضعب يف تجرخ يتلا ةدودحملا تارهاظملا يف ىلتق طقس امنيب ،دحاو ليتق   
" ةيـصوصخلا "هذـه ضفرـن كلذ لكل   . بيذعتلاو لاقتعالل ريبك ددع ضرعتو ،فدهلا سفنل

يأ نـم ىندأ ةبترم يف ايلعفو ايرظن هلعجتو ،يبرعلا ملاعلا يف نطاوملا نأش نم رقحت يتلا  
  .ضرألا هجو ىلع رخآ ناسنإ
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هـعم ًالماح ،قارعلا يف يشافلا ماظنلا ةمصاعل يودملا طوقسلا ءاج ،طقف نيرهش لبق  
،   ترخبت دقف . ربعلاو سوردلا تارشع ةـيغاطلا ماـظن تاودأو لفاحج لك تاعاسو مايأ يف

نـع اـثحب ،ضرألا رـفحو روـبقلا شبنب لالتحالاو وزغلا ةمواقم نع نويقارعلا لغشناو     
تـحت بيدارـس يـف اولقتعا وأ ةيعامج رباقم يف اوفتخا نيذلا مهدادجأو مهئانبأ نم فالآلا    

،  طضال حدافلا نمثلا ىضم تقو يأ نم رثكأ ًاحضاو تابو. ضرألا تاـيلقألاو بوعشلا داه
وأ مهماـكح رايتخا يف ءاوس ،اقح بوعشلا حنمتو رييغتلا يف ًالمأ يطعت يتلا لبسلا لك دسو  

ال ةاواـسملاو ةـماركلا يـف قحلا نم نيمورحملا ديبعلا نأ دكأتو    . مهعقاوم نم مهئاصقإ يف
  .هيلإ ءامتنالاب نورعشي ال ،انطو نونبي الو نومحي

ةـبقعلا نأ يـبرعلا ملاـعلا يـف ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت ص     لختسا طقف دحاو ماع لبق
قوـقح تاـمظنم تـلظ يذلا جاتنتسالا سفن وهو ،ةيرحلا صقن ىه ةيمنتلا مامأ ةيسيئرلا    
لـبق نـم ةيغاـص اـناذآ دجي نأ نود ،ليوط نمزل هنوددري يأرلاو ركفلا لاجرو ناسنإلا     

  . ةيبرعلا تاموكحلا
حالـصإلل ،ةـيروفو ةلاعف جمارب ينبتل ةوعدم   هتاسسؤمو يبرعلا ماظنلا فارطأ نإ 

ةـينوناق ةروصب ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح زيزعتو ،يعيرشتلاو يروتسدلاو يسايسلا  
اـضيأ لوـطي نأو دبال يذلا    -حالصإلا اذه لثمل ةيسايسلا ةدارإلا ترفاوت ام اذإو . ةيلمعو

ةـيلآ ءاـنبل ،حيحـصلا قـيرطل     ا ىلع انيديأ انعضو دق نوكنس -ةيبرعلا ةعماجلا تاسسؤم 
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف ةيميلقإ

  ؛ةداسلاو تاديسلا
نـكلو  . مكتالوادـم قبتسأ نأ ديرأ الو ،ةقاش ةمهم مكمامأف ،مكيلع ليطأ نأ ديرأ ال 

داـحتالا مـعد الوـل ،رمتؤملا اذه داقعنا ًانكمم نكي مل امبرف ،هباحصأل لضفلا ديعأ نأ ىقبي    
ةكبـشلاو ،ناـسنإلا قوـقحل ةيلودلا ةيلارديفلا يف انئاقدصأ عم رمثملا نواعتلاو ،يبوروأل    ا

قوـقحلا نـع عافدـلا ةيعمج هتبعل يذلا يكيمانيدلا رودلاو ،ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا    
نـم ةيئانثتـسالا تاليهـستلا ىلع لوصحلا يفو ،رمتؤملا اذه ميظنت يف    "لدع"تايرحلاو   ،

  .بسانملا تقولا يف انتكراشم نم نوريثكلا نكمت ام اهالول يتلا ،ةينانبللا تاطلسلا
 ؛رمتؤملا اذه لامعأ فيلح قيفوتلا نكيلو
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 التقریر اخلتامي
 عن أعمال املؤمتر

  
  
  
  

نـع عافدلا ةيعمج عم نواعتلابو ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةردابمب  
 ١٢-١٠نـم ةرـتفلا يـف تورـيب ةـينانبل      لا ةمـصاعلا تدهش " لدع"تايرحلاو قوقحلا 

قوـقحل ةـلاعف ةـيميلقإ ةـيامح لـجأ نم      : "يميلقإلا رمتؤملا لامعأ ٢٠٠٣ناريزح /وينوي
  ".؟ناسنإلا قوقحل يبرع قاثيم يأ:ناسنإلا

قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجللا ةيبرعلا لودلا ةعماج ةوعد راطإ يف رمتؤملا داقعنا ءاج 
ثيدـحت  "يـف رـظنلل    ٢٠٠٣ناريزح /وينوي ٢٦-١٨نم ةر تفلا يف صاخ عامتجال ناسنإلا
  ".ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا

ةيطـسوتموروألا ةكبـشلا عم قيسنتلابو يبوروألا داحتالا نم معدب رمتؤملا دقع دقو   
لودـلا ةـعماج نـع نيـلثمم روضحبو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلاو ناسنإلا قوقحل     

رمتؤـملا لامعأ يف كراشو  . ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكمو ةيبرعلا
ةـمظنم   ةرـشع ىدحإو ،يبرعلا ملاعلا يف ةيموكح ريغ ةمظنم  ٣٦نولثمي ًاكراشم  ٨٠وحن 

نـم   ٧و ،ةـيمالعإلاو ةيميداكألاو ةينوناقلا طاسوألا نم القتسم اريبخ  ١٥نع الضف ،ةيلود 
  .نييناملربلاو نييموكحلا ءاربخلا
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يندملا عمتجملا تاسسؤمو نييقوقحلاو ءاربخلا دوهجل هريدقت نع رمتؤمل ا برعأ دقو
،    جيإل تاعلطتلا ةيبلت ىلإ تعس يتلا يـبرعلا ملاـعلا يـف ناسنإلا قوقح يمحت ةيميلقإ ةيلآ دا

يـف بعشلاو ناسنإلا قوقح قاثيم  "عورشم غاص يذلا  ١٩٨٦ماع ازوكاريس رمتؤم ةصاخب 
دلا رمتؤمب ًارورم"يبرعلا نطولا هـنع رداـصلا نالعإلا اعد يذلا    ١٩٩٩ماع ءاضيبلا را ، 

هـفييكتو ناـسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا يف رظنلا ةداعإ ةرورض   "ىلإ ةيبرعلا لودلا ةعماج 
عـم نواـعتلاب ناـسنإلا قوـقحل ةيبرع ةيقافتا عضول ًاديهمت ،ةيلودلا ريياعملاو مجسني امب     

تناو"يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح تامظنم ءاعنـصو ناـمع تارمتؤـم ةلـسلسب      ،    ءاـه
  .ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ريوطت لجأ نم ًاداج ًاماهسإ تمدق يتلا ،ةرهاقلاو

  
  !؟ثيدحت يأو قاثيم يأ

زـكتري ثيدـحت وأ ةـعجارم يأ حاجن صرف هاجت ةقيمع فواخم نع رمتؤملا ربع    
ظـحي مـل ثـيح ،ةاـيحلا     تاموقمب عتمتي ال وهو دلو يذلا ،قاثيملا اذه جهنمو ةفسلف ىلع 

رـئاود لـهاجت لـحم اهيف ناك ،تاونس عست رورم مغر ،هيلع ةدحاو ةيبرع ةلود قيدصتب    
. اليـصفتو ةلمج هيلع تظفحت يتلا ،ناسنإلا قوقح تامظنم نم داح دقن لحمو ،ماعلا يأرلا 

ةـيموكحلا رـيغ ناـسنإلا قوقح تامظنم ةوعد مدعل نيكراشملا فسأ نع رمتؤملا برعأو    
ةدـحتملا مـمألا يف ناسنإلا قوقح ةنجل رارقل افالخ ،ةمئادلا ةنجللا تاعامتجا يف    ةكراشملل

ىـلع ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ثحي يذلا   ٢٠٠٣ناسين / ليربأ يف رداصلا  ٧٦مقر 
اهدـشني يـتلا تاـعلطتلا طبـحي نأ هنأـش نم يذلا رمألا ،لاجملا اذه يف اهبجاوب مايقلا      

ملاـعلا يـف ناـسنإلا قوقح ةيقيقح ةروصب يمحت ةيميلقإ ةقيثو     ىلإ لصوتلا يف نوكراشملا
رهوـج ىلع ظافحلا عم ،يلكشلا نيسحتلا درجم ىلإ  " ثيدحتلا"ةمهمب طبهي امبر لب ،يبرعلا 

  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا نأش نم طحي روظنم نم قلطني يذلا قاثيملا
  :ىلع راطإلا اذه يف رمتؤملا دكأو
يذـلا لئاهلا روطتلا رياسي ال ةنهارلا هتلاحب ناسنإلا قوقحل ي  برعلا قاثيملا نإ: الوأ

قوقحل يملاعلا نالعإلا ىلإ ىقري ال هنأ دكؤملا لب ،ناسنإلا قوقحل ةيملاعلا ةموظنملا هتدهش 
 ٤٦لـبق هدادعإ يف برع ءاربخ كراشو ،ةدحاو ةيبرع ةلود هيلع ضرتعت مل يذلا ناسنإلا  

بوعـشلاو ناـسنإلا قوـقحل يقيرفألا قاثيملا ىلإ اضي    أ ىقري الو. قاثيملا رودص نم اماع
  .ةيقيرفألا ةيبرعلا نادلبلا هيلع تقداص يذلا
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يـنبتل ملاعلا يف ةفلتخملا ةيميلقإلا قطانملا ةدحتملا ممألا عيجشت نأ ىلإ رمتؤملا هبنو  
فوـس ةـفلتخملا تاعمتجملا ةيصوصخ نأ نم قلطنا ،ناسنإلا قوقح يمحت ةيميلقإ قيثاوم   

نامـضل ةيرشبلا هتضترا يذلا ىندألا دحلا تلكش يتلا ،ةيملاعلا ريياعملا ءارثإل ًالم  اع لكشت
اهيلع ل    . وغتلا وأ اهنم صاقتنالل سيلو ،ناسنإلا قوقح

سـفن سيركتو   جاتنإديعت ةفسلف نم قلطني يلاحلا قاثيملا نأ فسأب رمتؤملا ظحالو 
ةـلهؤم ريغ اهرابتعاب اهنيعب بوعش  ىلإ رظني يذلا ميدقلا يرامعتسالا يئالعتسالا روظنملا 

يدـيأ ىـلع نآلا نـكلو ،ةرمعتـسملا بوعـشلا قوـقح سفنب عتمتلاو ،نيدمتلاو رضحتلل       
  . ةيبرعلا تاموكحلا

 -هـعيقرت ةلواحمب ءافتكالا  وأ يلاحلا هجهنب-قاثيملاب كسمتلا نأ رمتؤملا ظحال امك 
مـكحب ةـيبرعلا تاـموكحلا قتاع    ىلع ةعقاولا ةيلودلا تامازتلالاب افافختسا هتايط يف لمحي 

قاـثيملا هضرفي ام اريثك قوفت تامازتلا نمضتت ةيميلقإو ةيلود تايقافتا ىلع اهبلغأ ةقداصم  
فافختـسالا نم اعون اضيأ هتايط يف لمحيو لب  . تاموكحلا قتاع ىلع تامازتلا نم يبرعلا
اـقفو ةـلوفكملا تان   امضلا بجومب ةيبرعلا تاموكحلا قتاع ىلع ةاقلملا ةينطولا تامازتلالاب
حاـبأ دـق قاـثيملا نأ ىهدألا لب    . اهتيبلتل قاثيملا ىقري ال يتلاو ،نادلبلا هذه مظعم ريتاسدل

ةـصوقنملا قوقحلل ةعضاوتملا ةمئاقلا   -ةفلتخم عئارذ تحت  –ديقت تاعيرشت نس تاموكحلل  
تـقو ةاـيحل   ا قـح كاـهتنا ةحابإ يف ،ايبرع ةنمزملا ةفآلاب ظفتحاو ،قاثيملا اهدروأ يتلا  

  .دوقع ةدعل ةلصاوتم ةروصب ةيبرعلا نادلبلا نم ددع اهلظ تحت حزري يتلاو ،ئراوطلا
   ، هـماكحأب مازـتلالا وأ هذيفنت ةبقارم مكحت ةيلآ ةيأل قاثيملا رقتفا دقف كاذو اذه قوفو
وأ ةـيلودلا تاـيقافتالا نـم ديدعلا ىلإ ةمضنم ةيبرعلا لودلا فصن نم رثكأ نأ نع امغر    

هذـه ماـكحأ ذـيفنت ةبقارمل ةددحم تايلآب ديقتلا     -ايرظن ولو–تضتراو ،ةيقيرفألا ة يميلقإلا
  .تايقافتالا

؛قاـثيملا اذـه ةفسلفل مظانلا يريربتلا يراذتعالا جهنملل هضفر رمتؤملا نلعأ   : ايناث
عـم قوـقحلا يف يبرعلا ملاعلا يف بوعشلا ةاواسمب همازتلا مدعل ريربت نم هيلع يوطني امب   

ةرـظن ةباثمب كلذ رمتؤملا ربتعاو ،ةينيدلا ةيصوصخلا يواعدب كلذو ،ىرخألا نادل  بلا بوعش
 ،   .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح ىلع لوغتونايدألا رهوج ىلإ ئست

هرهوـج نأل ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ميمرتل ةغيص ةيأل هضفر رمتؤملا دكأو  
مكحيـس يذـلا وـه رابتعالا اذه نأ ى    لع ددشو ،ناسنإلا قوقحب ءاردزا ىلع انمض يوطني
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ثيدـحت  "ىمسي ام ةيلمع هنع ضخمتتس امم يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح تامظنم فقوم 
  ".ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا

  
  ماعلا راطإلا 

يـف ةـحلم ةلأسم تاب ناسنإلا قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل لماكتم ماظن ءاشنإ نإ   : اثلاث
. يـبرعلا ملاـعلا اهـشيعي يتلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسل   ا تاروطتلاو عاضوألا لظ

ءاـنب ةداـعإل ىضم تقو يأ نم احاحلإ رثكأ تتاب ةجاحلا نأ قايسلا اذه يف رمتؤملا دكأو   
سرـكي دـيدج يعامتجا دقعل اقفو ،يبرعلا انملاع يف نطاوملاو عمتجملاو ةلودلا نيب ةقالعلا   

سـسأتت يـتلا حلاصلا مكحلا تافصاوم نمؤيو   . نينطاوملل ةماعلا تايرحلاو قوقحلا مارتحا
ىـلع ةيبـساحملاو ةـباقرلاو تامولعملل رحلا قفدتلا حيتتو ،ةلادعلاب مستت ةينوناق رطأل اقفو    
لوادـتلل ةـلوبقم تاـيلآو تاسايسلا عنص يف ةكراشملل ابحر الاجم حتفتو ،يموكحلا ءادألا    

عورـشم يـنبت يـضتقي ةـيعبتلاو رقف     لاو فلختلا رسأ نم جورخلا نأ امك. ةطلسلل يملسلا
نود كـلذ ىتأـتي نلو ،يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلل رهاز لبقتسم ءانب هتياغ ،ةضهنلل لماكتم   
عورـشملا اذـه يـف ةـقالخلا ةمهاسملل اهباذتجاو تاقاطلل لماك ريرحت لجأ نم داج لمع     

دـسجت ،يبرع  لا ماظنلا تاسسؤمو فارطأ ىدل ةيسايس ةدارإ رفاوت بلطتي ام وهو. يوضهنلا
يعيرـشتلاو يروتسدلاو يسايسلا حالصإلل ةيروفو ةلاعف جمارب ينبت ةرورضل ًايقيقح ًاكاردإ  
ةـيددعتلاب رارـقإلاو ،اـيلمعو اينوناقو ايروتسد ةيساسألا تايرحلاو ناسنإلا قوقح زيزعتو    

  .ةيبرعلا تاعمتجملا يف ينيدلاو يقرعلاو يفاقثلاو يركفلاو يسايسلا عونتلاو
ملاـعلا يـف ةيناـسنإلا ةـيمنتلا ريرقت هيلإ بهذ ام راطإلا اذه يف رمتؤمل     ا داعتساو

ريراـقت هرـهظت امو ،ناسنإلا قوقح بايغو ةيمنتلا تاقافخإ نيب قيثولا طبارتلا نم يبرعلا   
يـف ملاعلا لود بيترت يف ارخأتم اناكم لتحت يتلا ةيبرعلا نادلبلا نأ نم كلذك ةدحتملا ممألا  

قـلعتي اـميف ءاوس ،ملاعلا لود بيترت يف ًامدقتم ًاناكم لتحت يتلا اهت   اذ ىه ةيمنتلا تارشؤم
  .داسفلا يشفتب قلعتي اميف وأ ناسنإلا قوقح كاهتناب

ةـيمنتلا دضع يف تُفت ةيسيئر رصانع ةثالث ىلع دكأ دق ةيناسنإلا ةيمنتلا ريرقت ناكو  
لـبقو ،ةـفرعملا يف صقنلا   و ةأرملا نيكمت يف صقنلا يف لثمتت. ةيبرعلا نادلبلا يف ةيناسنإلا
اـم وـهو   . ةـيرحلاب ًاعتمت ملاعلا قطانم لقأ يبرعلا ملاعلا ءاج ثيح . ةيرحلا صقن ئش لك

اـيبرع ادلب هيف جردت مل يتلاو  )٢٠٠٣(اهل لات ريرقت يف  ةيرحلا تيب ةسسؤم اضيأ هدكؤت   ،
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ةـيبرعلا لود  لا تلكش نيح يف ،ةرح انادلب اهرابتعاب ةفنصم ادلب ٦٠مضت ةمئاق نمض ادحاو 
تـلتحاو  ) ملاـعلا يف ةلود  ٢٧نيب ةيبرع ةلود  ١٤(ةرحلا ريغ نادلبلا ددع فصن نم رثكأ  

نـم ةيبرع لود   ٥[ملاعلا يف تايروتاتكدلا أوسأ ةمئاق نم % ٥٠نم رثكأ ةيبرعلا تاموكحلا 
  ].ملاعلا ىوتسم ىلع لود ٩نيب 

ىلعو ،ةيسايسلا تاير حلا ىلع دويقلاو طوغضلا لصاوت نأ ىلإ كلذك رمتؤملا هبنو
يف فعضألا ةقلحلا يبرعلا ملاعلا يف عراشلاو ماعلا يأرلا لعج دق ،يندملا عمتجملا ةكرح 

بعشلا عم ةينماضتلا اهتكرح لالخ ةصاخو ،ةغزابلا ةيملاعلا ةيندملا ةكرحلا يف ريثأتلا 
ةليدب ةملوع لجأ نم لصاوتملا اهلاضنو ،قارعلا ىلع برحلا ىلع اهجاجتحاو ،ينيطسلفلا 

نيب عمجت يتلا ةيناسنإلا ميقلاو ئدابملل ازايحنا رثكأو ،افاصنإو الدع رثكأ يملاع ماظنو 
  .مهتافاقثو مهسانجأ فلتخمب رشبلا

يـف ةـيكيرمألا ةـصاخبو ةيبنجألا لخدتلا تالواحم ةهجاوم نأ ىلع رمتؤملا دكأو    
كـلذو ،اهتاسايسل ةيبرعل  ا مظنلا ةعجارم يضتقت ،يبرعلا ملاعلا ريداقم ىلع ةرشابملا ةنميهلا

محالتـلا زـيزعت هاـجتاب عفدـت ،ةـيطارقميد سسأ ىلع لماش يسايس حالصإ ةيمانيد قلخل      
  . ةينالقعو ادشر رثكأ ةروصب يبرعلا ملاعلا نوئش ةرادإل ايتاوم اخانم قلختو ،يعمتجملا

ًاددـجم نهرب دق نيسح مادص ةيغاطلا ماظنل يودملا طوقسلا نأ ىلع رمتؤملا ددشو  
عـمتجم يـف نصحتت نأ نكمي ال نطولا ةمرحو ،اهينطاوم نع لصفنت ال ناطوألا نأ    ىلع
لـك مـغر ةيطارقميد نود   " ةينطولا"نأو . مهتامرح هيف كهتنتو نينطاوملا ةمارك هيف نهتمت
  .ةيبنجألا تالخدتلا ةمهم يلاتلاب لهستو ،دادبتسالاو ةيروتاتكيدلا ىلإ دوقتس تاقدشتلا

باـهرإلا ةـحفاكمو يليئارسإلا يبرعلا عارصلا فيظوت يغبن   ي ال هنأ رمتؤملا دكأو
  .ناسنإلا قوقح مارتحاو يطارقميدلا لوحتلل ركنتلاو تايرحلا دييقت جهن ريربتل

ملاـعلا يف ناسنإلا قوقح ةيامحل ةلاعف ةيميلقإ ةيلآ ءاشنإ صرف نأ رمتؤملا دكأ  : اعبار
ةـعماج تاـسسؤم ثيدحتو ح   الصإ فدهتسي ،حومط هجوت راطإ يف الإ ززعتت نل ،يبرعلا
  .يندملا عمتجملا مامأ اهباوبأ حتفيو ،كرتشملا يبرعلا لمعلا تاسسؤمو ،ةيبرعلا لودلا

عـسوم راوح ىلإ ةوعدلا ينبت ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماجل ماعلا نيمألا رمتؤملا ثحو  
ةـيبرع   لا لودـلا ةعماج ريوطت لبس ةشقانمل ،يميداكألاو يندملا عمتجملا تايلاعف هيف كراشت 

يـتلا ةنهارلا ةيسايسلا عاضوألا ءوض يفو ،ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا تاردابملا ءوض يف  
  .هتمرب يبرعلا ماظنلاو ةعماجلا لبقتسم ىلع اهريثأت سرامت
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تاـساردل ةرهاـقلا زـكرم اهب مدقت يتلا تايصوتلا راطإلا اذه يف رمتؤملا داعتساو    
هـيلإ مـضنا يـتلاو    ٢٠٠٣سرام خيشلا مرش يف ةيبرعلا ةمقلا عامتجا ىلإ ناسنإلا قوقح   ،

تـحت مـضت يـتلاو ،ناسنإلا قوقح لاجم يف ةلماعلا تاكبشلاو تامظنملا نم     ٥٥عيقوتلاب 
ةـعماج ةـلكيه ةداعإ ةرورض ىلع تددش ،يبرعلا ملاعلا يف ةيلهأ ةمظنم    ١٧٠وحن اهتلظم 

،  امألاو ةعماجلا لخاد ةصصختملا تامظنملا نيب طبرلاو  ،ةيبرعلا لودلا ةـيحان نم ةماعلا ةن
ارـبنم ةـعماجلا حبصت نأل الوصو ،ىرخأ ةيحان نم يبرعلا ملاعلا يف يندملا عمتجملا نيبو   

نـع رـبعي نأ يـلهألاو يبعشلا ليثمتلل لاجملا حسفي ثيحب    . طقف تاموكحلل سيلو بوعشلل
كـلذ يـف اـمب ،ةـعماجلل ةيسيئرلا تاعامتجالا لامعأ بكاوي زاوم ىدتنم لالخ نم هسفن     

  .ةيبرعلا ةمقلا تاعامتجا
يذـلا يـبرعلا يناـملربلا داحتالا سلجم رارقب هبيحرت نع رمتؤملا برعأ    : اسماخ

دادـعإل دوـهجلا ةعباتمل ةيبرع ةيناملرب ةئيه ليكشتب   " رمتؤملا داقعنا لبق توريب يف عمتجا 
ةكراـش  ملا ةيلودلاو ةيبرعلا ناسنإلا قوقح تامظنم تبرعأو". ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا

نأ هنأـش نم ام لكو ،لاجملا اذه يف ةيناملربلا ةئيهلا عم نواعتلل اهدادعتسا نع رمتؤملا يف  
  .يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا قوقح مارتحا ىلع دعاسي

قوقحل ةيميلقإلا ةيامحلل توريب نالعإ "هلامعأ ماتخ يف رمتؤملا دمتعا دقف : اريخأو
م دكأ يذلاو"يبرعلا ملاعلا يف ناسنإلا  ، ، قاثيملا ثيدحت ىلع نيكراشملا ظفحت هلالخ ن

 ، ناسنإلا قوقح تامظنم يلثممو نييموكح ءاربخ نم ةكرتشم ةنجل ليكشت ىلإ ةوعدلا ددجو
تاقلطنملاو سسألا ددحو ،ناسنإلا قوقح ةيامحو زيزعتل ةيميلقإ ةقيثو عورشم دادعإل 

سسؤت يتلا تاحارتقالا نم ًادد ع ىنبت امك ،ةقيثولا كلت اهيلع سسأتت نأ يغبني يتلا ةيئدبملا
قالغإ لجأ نم تاموكحلل . رامضملا اذه يف دوهجلا ةعباتمل ةيلآ   ءادن رمتؤملا هجو امك
  .يبرعلا ملاعلا يف يسايسلا لاقتعالا فلم
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 يف املؤمتر  قائمة املنظمات املشاركة
  

  
  
  
  
  ناسنإلا قوقحوتايرحلا مارتحا سلجم  -١
  ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا -٢
  ناسنإلا قوقحل ةيرئازجلا ةطبارلا -٣
  ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا -٤
  ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملا -٥
  ةديدجلا ةأرملا تاسارد ةسسؤم -٦
  يئوخلا مامإلا ةسسؤم -٧
  ةيمنتلاو ناسنإلا قوقحل ةيقارعلا ةكبشلا -٨
  ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا -٩

  سدقلا" ناسنإ"ةسسؤم  -١٠
  ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا -١١
  تايطارقميدلا ءاسنلا داحتا -١٢
  اطابتعا نيلقتعملا نيينانبللا معد ةيعمج -١٣
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم -١٤
  ناسنإلا قوقحل قوط ةسسؤم -١٥
  ناسنإلا قوقحل يرصملا زكرملا -١٦
  ةيمنتلاو ةلوفطلل يبرعلا سلجملا -١٧
 دهعملا يف يناسنإلا نمألل يميلقإلا زكرملا -١٨

  يندرألا يسامولبدلا     
  ناسنإلا قوقح ءاطشنليبرعلا جمانربلا  -١٩
  ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملا -٢٠

 -ةيمنتلل ةيموكحلا ريغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش -٢١

  توريب بتكم     
  ناسنإلا قوقح ةماعلا تايرحلا نع عافدلا ةنجل -٢٢
  دحاولا نانبل بابش جمانرب -٢٣
  ةيفافشلا زيزعتل ةينانبللا ةيعمجلا -٢٤
  طسوألا قرشلا سئانك سلجم -٢٥
  تاساردلل ينانبللا زكرملا -٢٦
  Frontiersزكرم  -٢٧
  ينانبللا عمتجملا رايت -٢٨
  نانبل-ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا -٢٩
  دهاش-ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةسسؤملا -٣٠
  ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا -٣١
  تاساردلل ينانبللا زكرملا -٣٢
  ناسنإلا قوقحل ءانجسلا ةدعاسم زكرم -٣٣
  فاصنإلاو ةقيقحلل يندملا ىدتنملا -٣٤
  ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا -٣٥
 لدع-تايرحلاوقوقحلا نع عافدلا ةيعمج  -٣٦
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 قائمة املشاركني يف املؤمتر
  
  
  
  

 م االسم اجلنسیة الصفة
 .١  يبودنجلا لامك  يسنوت ناسنإلا قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا سيئر بئان

 .٢ ينامثع دمحأ  يسنوت يئانجلا حالصإلل ةيلودلا ةمظنملا سيئر

 .٣ ضوع ميهاربإ  يرصم ةيلودلا لمعلا ةمظنم يف ايقيرفأ لامش بتكم ريدم

 .٤ مازع حتاف  ينيطسلف دروف ةسسؤم –ناسنإلا قوقح جمارب ريدم 

 .٥ شينف جرف  يسنوت ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا بتكم

راـشتسم ،ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةمظنملا سيئر بئان  
 لفطلا قوقحل ينطولا دصرملا

 .٦ بوينب يقوشدمحأ   يبرغم

 .٧ ماصع ىيحي  يرئازج ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا

 .٨ يفيرطلا راتخم  يسنوت ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا سيئر

ةيـسايسلا تاـساردلل مارـهألا زـكرم ريدـم بـئان       
 ةيجيتارتسالاو

 .٩ ديعس ديسلا دمحم  يرصم

 .١٠ يعربلا دمحم داجن  يرصم ضقنلاب يماحم

بـئانو ،ناسنإلا قوقحل ةيرصملا ةمظنملل ما  علا نيمألا
  ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا سيئر

 .١١ ةدعس وبأ ظفاح  يرصم



 -٤١٠-

ةـنجل قـسنمو ،عـمجتلا بزحل دعاسملا ماعلا نيمألا    
  ةيطارقميدلا نع عافدلا

 .١٢ قزارلا دبع نيسح  يرصم

 .١٣ شيورد ةلون  ةيرصم )سيسأتلا تحت( ةديدجلا ةأرملا تاسارد ةسسؤمب وضع

 .١٤ ةسيعن مثكأ  يروس ايروس يف ناسنإلا قوقح نع عافدلا ناجل سيئر

 ةيريخلا يئوخلا مامإلاةسسؤم 
نم يناطيرب 

  يقارع لصا
 .١٥ داوج مناغ

 .١٦ نابعش نيسحلا دبع  يقارع ةيمنتلاو ناسنإلا قوقحل ةيقارعلا ةكبشلا ماع قسنم

سيـئر بـئان ،ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا ريدم   
 ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلارديفلا

 .١٧ يناروصلا يجار  ينيطسلف

 .١٨ ىسيعلا يقوش  ينيطسلف سدقلا -" ناسنإ"ةسسؤم ريدم 

 .١٩ راجنلا ةكيبس  ةينيرحب ناسنإلا قوقحل ةينيرحبلا ةيعمجلا ةسيئر

قوقحل ةيطسوتموروألا ةكبشلا سيئرو ،يبرغم يقوقح 
 )لسكوربو نجاهنبوك(ناسنإلا 

 .٢٠ ينانبلا زيزعلا دبع  يبرغم

 .٢١  ينيرمل ةنيمأ  ةيبرغم  تايطارقميدلا ءاسنلا داحتا

 .٢٢  راجنلا نيسح دمحم  يرصم  )تاتيباه( نكسلا قوقحل يلودلا فلاحتلا 

 .٢٣  بيطلا دمحم ديعس دمحم  ينادوس  ناسنإلا قوقح يف صصختم ثحاب

 .٢٤  هللادبع دمحم ميهاربا هط  ينادوس  ناسنإلا قوقح يف طشان بتاك

 .٢٥  رمسالا عيدو  ينانبل  اطابتعا نيلقتعملا نيينانبللا معد ةيعمج سيئر بئان

 .٢٦  ناث لآمساج نب دلاخ   يرطق  رطقب ةيجراخلا ةرازوب ناسنإلا قوقح بتكم ريدم

 .٢٧  نسح نيدلا يهب  يرصم  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ريدم

 .٢٨  نويلغ ناهرب  يروس  يعماج ذاتسأ

 .٢٩  سيرلا دومحم ضوع رساي  ىرصم  ٍماحم

 .٣٠  اياوص ماهلإ  ةينانبل  ناسنإلا قوقحل قوط ةسسؤمل نانبل ةنجل ةقسنم

 .٣١  ناصمقلا وبأداهن   ةيرصم  ةأرملا قوقحل يرصملا زكرملا ماع ريدم

 .٣٢  روبج جروج  يروس  يروسلا بعشلا سلجم وضع

 .٣٣  لالج نامعن دمحم  يرصم  ثوحبلاو تاساردلل نيرحبلا زكرم

 .٣٤  ريغزلا هدبع دمحم  ينمي  ةيمنتلاو ةلوفطلل يبرعلا سلجملاب جماربلا ةرادا ريدم

 .٣٥  نمحرلا حتف سايلإ  ينادوس  ثحابو بتاك



 -٤١١-

 .٣٦  يسيع حالص  ىرصم  ةرهاقلا ةديرج ريرحت سيئر

 .٣٧  لكيه نسح ةماسأ  يرصم  دفولا ةديرج نم يفحص

 .٣٨  حلاص ديعس دعس دمحم  يرصم  ةيبرعلا لودلا ةعماجب ناسنإلا قوقح ةرادإ راشتسم

 يـسامولبدلا دهعملا يف يناسنإلا نمألل يميلقإلا زكرملا 
  يندرألا

 .٣٩  تابيضع فطاع  يندرأ

 .٤٠  دمحأدومحم دمح أجاجح   يرصم  ناسنإلا قوقح ءاطشنل يبرعلا جمانربلا

 .٤١  نمحرلا دبع مزاح  يرصم  مارهالا ةديرج ريرحت سيئر بئان

 .٤٢  يوامشر تفرم  ةينيطسلف  ةيلودلا وفعلا ةمظنمب ةينوناق ةراشتسم

 The International Commission ofيـف ةيماحم  

Jurists  
 .٤٣  يوارحص جاح ةبيسح  ةيرئازج

 .٤٤  يدنم اترام  ةيناطيرب  توريب -نوناقلاو عمتجملل ةنراقم تاسارد زكرم

 .٤٥  هللا حتف بعص ةليبن  ةينانبل  ةيئامنإلا تاساردلا ةودن ةراشتسم

قوـقحل ةينيطـسلفلا ةـمظنملل ماـعلا يذيفنتلا قسنملا     
  ناسنإلا

 .٤٦  هللا دبع ناسغ  يدنك -ينانبل

قوـقحل ةينيطـسلفلا ةـمظنملاب ة    ماعلا تاقالعلا قسنم
  ناسنإلا

 .٤٧  يشيبح ماسب  ينيطسلف

ةـيموكحلا رـيغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبش بتكم وضع   
  توريب بتكم –ةيمنتلل 

 .٤٨  ىرصم دومحم  ينانبل

يئاـضقلاو يداـصتقالا قـيثوتلاو تاـساردلا زكرم     
  ةرهاقلا - CEDEJ –يعامتجالاو 

 .٤٩  نوريجوم درانرب يلاتن  ةيسنرف

 .٥٠  مرك جروج داهج  ينانبل  ناسنإلا قوقحو تايرحلا ةنجل وضع

 .٥١  لحكم باحر  ةينيطسلف  دحاولا نانبل بابش جمانرب ةقسنم

 .٥٢  ةيدمحأيناه   ينانبل  ٍماحم

 .٥٣  ناودع لراش  ينانبل  ةيفافشلا زيزعتل ةينانبللا ةيعمجلل يذيفنتلا ريدملا

  طسوالا قرشلا سئانك سلجم ةيميلقا ةقسنم
 - ةينانبل
  ةيصربق

 .٥٤  بيبح يبا اسكلا

ناـسنإلا قوـقحو مالـسلاو ةلادعلا جمانرب يف قسنم    
  طسوالا قرشلا سئانك سلجمب

 .٥٥  قزر ليومص  ىرصم

 .٥٦  رصن ميلس  ينانبل  تاساردلل ينانبللا زكرملا ماع ريدم



 -٤١٢-

 .٥٧  دوعرك دمحأ  يسنوت  -توريب –ةيلودلا وفعلا ةمظنمل يميلقالا بتكملا ريدم 

 .٥٨  دارط ةريمس  ةينانبل  Frontiersزكرم ةريدم 

ةـيموكحلا رـيغ ةيبرعلا تامظنملا ةكبشل يذيفنت ريدم   
  ةيمنتلل

 .٥٩  دمصلا دبع دايز  ينانبل

 .٦٠  اددلا ضاير  ينانبل  ناسنإلا قوقح لاجم يف طشان

 .٦١  بيد ماسو  ينانبل  يندملا عمتجملا رايتل يذيفنتلا سلجملا يف وضع

 .٦٢  ميحرلا دبع ةريمأ  ةيرصم  -توريب -ةيبرعلا رصم ةيروهمج ةرافسب قحلم

 .٦٣  نيمي داؤف لداع  ينانبل  يسايس بتاكو ماحم

ناسنإلا قوقحو ةماعلا تايرحلا نع عافدلا ةنجل وضع 
  توريبب نيماحملا ةباقن يف

 .٦٤  يمهدالا ىدن  ةينانبل

 .٦٥  نيساي لالد  ةينيطسلف  ناسنإلا قوقحل ةينيطسلفلا ةمظنملاب ةثحابو ةيقوقح

 .٦٦  جاحلا اديور  ةينانبل  نانبل يف ناسنإلا قوقحل يبرعلا دهعملا عرف ةلثمم

قوـقحل ةينيطسلفلا ةسسؤملا يف ةماعلا تاقالعلا لوئسم  
  -دهاش-ناسنإلا

 .٦٧  يفنحلا دومحم  ينيطسلف

 .٦٨  هللا دبع ميهاربا  ينانبل  ناسنإلا قوقحل ةينانبللا ةيعمجلا سيئر

 .٦٩  بعص يبا سراف  ينانبل  تاساردلل ينانبللا زكرملا يف ثحاب

 .٧٠  عراز ىلع دمحم  يرصم  ءانجسلا ةدعاسم زكرم يف ٍماحم

يندملا عمتجملا و تايرحلاو ناسنإلا قوقح ةنجل سيئر 
  ينميلا ىروشلا سلجم يف

 .٧١  بيطلا دمحم دمحم  ينمي

 .٧٢  رابصلا دمحم  يبرغم  فاصنالاو ةقيقحلل يندملا ىدتنملا سيئر

 .٧٣  ةليصق سيمخ  يسنوت  ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلل ماعلا نيمألا

  

 


