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 ةمّدقم

نأ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا مهفت
ّ

 تا?قالخأ ةنودم دادعإ �إ o�iوتلا ءاضقلل �عألا سلجملا دمع� نأ رّرقملا نم ه
 اهراظتنا لاط uliلا ةوطخلا ەذه 2vتعتو .2016 ةنسل 34 ددع �iاسألا نوناقلا نم 42 لصفلا ه?لع ّصني ام� ،ةد�دج
ةّمهم

ً
 .ة?لودلا 23ياعملا عمو o�iوتلا روتسدلا ّصن عم قفاوتي ام� ،هتلءاسمو o�iوتلا ءاضقلا ة?لالقتسا ز��عت ەاجتل rادج 

 سoوت ه?لع تقداص يذلا ،ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا نم 14 ةداملاو o�iوتلا روتسدلا بجوم�
�K
i وتلا تاطلسلا مامأ ،1969 ماعلاo2لا ة?سlK2حا� ماlلطت�و .ەدا?ح ة�امحو ءاضقلا ة?لالقتسا ما

�
احضاو ًالصف كلذ ب

r
 3K{ب 

K§?ظولا مدقتلا ¥رت ةحضاو 23ياعم �iرت 3K{ناوقو ة?ئاضقلاو ،ة?ع�£¢¡لاو ،ة�ذ?فنتلا تاطلسلا
i مهل نمضتو ،ةاضقلل 

ةمئالم rاروجأ
ً

فوتو ،
ّ

K§?ظولا تا]ثلا مهل ر
i. و�K

i ظفاح� نأ دا?حلاو ة?لالقتسالا 23ياعم ضرفت ،تاطلسلا لصف زواجتي ام 
�K كولسلا ءوس نع ةلءاسملل اوعضخ� نأو ،ةنهملا ةهازن �ع ،دارفأ� ةاضقلاو ،ّل�ª ءاضقلا

i مهماهمل مهئادأ قا?س. 

�K قحلا نامض لجأ نم دا?حو ة?لالقتسا� مهماهم ءادأ ةاضقلا �ع بج�
i لطت�و .ةلداع ةم»احم

�
 ة?ئاضقلا ةها2KKلا نامض ب

ةمئالم نوكت ة?ئاضقلا ةلءاسملل تا?لآ ەرود�
ً

ةلداعو 
ً

 .ةماعلا ىدل ةقثلا عيش®و ەدا?حو ءاضقلا ة?لالقتسا أد]م م2lحت 
 :3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةرّرقملا هلاق ام ّدح �عو

ghاضقلا زاهجلا لالقتسا أد]م ²iري ال
i نم دارفألا ة�امح �إ ل� بسحف مهسفنأ ةاضقلل ةعفنملا قيقحت �إ 

 ́فتي نأ نكم� ال ،كلذل ةج?¡نو .ةهــ��نو ةـلداع تاـم»احم� م»احملا داور عتمت نامضو ةطلسلا مادختسا ةءاسإ
�K تـ]لا لالـخ نم ة?ئاوشع ةروص� ةاضقلا

i مهبجاو لثمت�و .ة?صخشلا مهئاوهأ بسح ا�اضق �K
i نوناـقلا قيبطت 

 نأ نـم روهمجلا نكمتي i«ل مهكولسو مهلامعأ نع 3K{لوؤسم ةاضقلا نوك� نأ بج� ،كلذلو . ةـهازنو ٍفاصـن·ب
�K ةلما¼لا هتقث عض�

i اضقلا زاهجلاgh
i 1.ةهــ��نو ةلقتسم ةروصـ� هماهم� عالطضالا �ع هتردقم ث?ح نم 

 

لطت�و
�

 �ع 3K{عتي ة?نهملا 23ياعملا نم ةحضاو ةعومجم عضو ةطلسلا مادختسا ةءاسإ عنمو ة?ئاضقلا ةها2KKلا نامض ب
 اذهو .كولس دعاوق ةنودم وأ تا?قالخأ ةنّودمل ة?ئاضقلا ةطلسلا دامتعا ق�¾ط نع لاثملا ل?yس �ع ،اهب ما2lKلالا ةاضقلا
كؤت ام

�
 لجأ نم" :��i ام �ع داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا ّصنت ،لاثملا ل?yس �ع 2.ةدع ة?لود 23ياعم ه?لع د

 ،3K{يمومعلا اهيف�ظوم 3K{ب ة?لوؤسملاو ةنامألاو ةها2KKلا ز��عت �ع ،رومأ ةلمج نمض ،فرط ةلود ّل� لمعت ،داسفلا ةحفاªم
اقفو

r
gKوناقلا اهماظنل ة?ساسألا ئدا]ملل 

i"،3 س®"وÁ ة?سسؤملا اهمظن قاطن نمض ،قبطت نأ �إ فرط ةلود ّل� 
 هجو �عو 4".ة?مومعلا فئاظولل م?لسلاو فّ£¢ملاو حيحصلا ءادألا لجأ نم ة?كولس 23ياعم وأ تانودم ،ة?نوناقلاو
 :��i ام �ع ة?قافتالا نم 11 ةداملا ّصنت ،صوصخلا

�K ٍمساح Äرود نم هل امو ءاضقلا لالقتسا ة?مهأل rارظن .1
i مªاقفو ،فرط ةلود ّل� ذختت ،داسفلا ةحفا

r
 ئدا]ملل 

gKوناقلا اهماظنل ة?ساسألا
i 2لا م?عدتل 23بادت ،ءاضقلا ة?لالقتسا� ساسم نودوKK3{ب داسفلا صرف ءردو ةهاK 

ghاضقلا زاهجلا ءاضعأ
i. دعاوق 23بادتلا كلت لمش® نأ زوج�و Æاضقلا زاهجلا ءاضعأ كولس نأشgh

i. 

ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم مس¡ت نأ بج�
i ضولا�wح �K

i لعتي ام
�

 نكم� را?عم د�دحتو ةاضقلا نم ةعقوتملا كولسلا 23ياعم� ق
 بج� uliلا 23ياعملا ەذه دادعإ �ع ةاضقلا لمع� نأ بج�و .كلذ �إ ةجاحلا تعد نإ مهبيدأتو ةاضقلا م?يقت هساسأ �ع
ةقس¡م نوكت نأ

ً
�È[ÁKو .ة?لودلا 23ياعملاو �iودلا نوناقلا عم 

i يدأتلا تاءارجإلا عيمج د�دحتy?لا كلت ام?س ال ،ةuli نكم� 
ÇKاقلا ف?قوت اهنع مجني نأ

i اذه 5.ةلداعلا تاءارجإلاو تا?قالخألا ةنودم عم قفاوتي ام� ه]صنم نم هلزع وأ لمعلا نع 
 ةءاسإ مدع نامضل كولسلا ءوس �ع تاwxقعلاو ب�دأتلا �إ ءوجللا با]سأ �ع حwضوب نوناقلا ّصني نأ بجxو
 .دارفألا ةاضقلا ة?لالقتسا� ةمئالم 23غ لخدت ةل?سوك اهمادختسا

 
 ،A/HRC/26/32 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،)2014( ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةررقملا  1
 .59 ةرقفلا
 :ط�ارلا 2vع حاتم ،)2016( ة?ئاضقلا ةلءاسملا :3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجلل 13 مقر 3K{سرامملا ل?لد ،لاثملا ل?yس �ع رظنأ  2

http://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/06/Universal-PG-13-Judicial-Accountability-Publications-Reports-
Practitioners-Guide-2016-ENG.pdf ، 2لا ةعومجم ؛25 .صKKاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م ذ?فنت لجأ نم 23بادت ،ة?ئاضقلا ةهاgh

i ع� 
 ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح 3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةررقملا ر�¾قت ؛15.8-15.1 ،2.2-1.1 تارقفلا ،)2010( لاعف Äوحن
لحملاو ة?ئاضقلا تاطلسلا ةهازنو لالقتسا :29Ð6 مقر رارقلا ،ناسoإلا قوقح سلجم ؛210 ،78 ،72 تارقفلا ،)2014(

�
 3K{�راش¡سالا ءا2vخلاو 3K{ف

 هتردقو ءاضقلا ةهازن م?عدت نأشÁi Æجرم ل?لد ،ةم�¾جلاو تاردخملا� uKiعملا ةدحتملا ممألا بتكم ؛3 ةرقفلا ،)3K )2015{ماحملا لالقتساو
اض�أ رظنأ .134 ،131-127 .ص ،)2011(

r
 .19 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م 

 .1 ةرقفلا ،8 ةداملا ،داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا  3
 .2 ةرقفلا ،8 ةداملا ،داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا  4
È[ÁKي uliلا لامعألا حwضوب ددحت نأو ،ة?ئاضقلا ةلءاسملا موـهفم فرـع� نأ مهملا نم ،ة?ئاضقلا ةلءاسملا تا?لآ ءاشo·ب رمألا قلعتي امدنع "  5

i 
È[ÁKي uliلا تاهجلاو ،اهنأشÆ ءاضقلا نوؤـش ىـلع نوم?قلا لءاسÑُ نأ

i 3{لوؤسم اونوك� نأK لا تا?لمعلاو ،اهمامأuli سÕةررقملا ".كلذ اهلالخ نـم مت 
 .55 ةرقفلا ،A/HRC/26/32 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،)2014( ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا
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 نوفّ´تي ةاضقلا ّنأ ةماعلل 3ّK{بت اهذافنÖو اهق?بطتو ەذه uKiهملا كولسلا دعاوق دامتعا� ة?ئاضقلا ةطلسلا ما?ق ّنÖو
�K ةلءاسملل نوعضخ?س مهنأو عو£¢م 23غ طغض وأ 23ثأت  نود نم ،ة?لالقتسا�

i كولسلا اوؤاسأ لاح �K
i مهئادأ ءانثأ 

�K كلذ مهسØو 6.ة?ئاضقلا مهماهمل
i انعلا نم وهو ،ءاضقلا� ةماعلا ةقث ز��عتÙ يحلاwنوناقلا ةدا?سل ة�. 

اقفو
r

�K .اهعم قيثولا رواش¡لا� كلذ ّمتي نأ وأ تا?قالخألا ةنّودم دادعإ ة?ئاضقلا ةطلسلا �وتت نأ بج� ،ة?لودلا 23ياعملل 
i 

ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم دادع·ب ءاضقلل �عألا سلجملا 2016 ةنسل 34 ددع �iاسألا نوناقلا مزل� ،سoوت
i. ةئيهلا رودلو 

�K ة?ئاضقلا
i اقلا تا?قالخأ ةنودم دادعإÇK

i �K
i وتoة?مهأ س

ً
ةصاخ 

ً
 دق ءاضقلا عم ةمئالملا تارواشملا با?غ ّنأ �إ rارظن 

�K ،لاثملا ل?yس �ع .عwنلا اذه نم ةق�اسلا دوهجلا قاعأ
i إ تا?قالخأ ةنودمل ًةدوسم لدعلا ةرازو تمّدق ،2012 ماعلا� 

امخز بس¡كت مل ة?لمعلا ّنUل Û�iسأتلا uKiطولا سلجملا
r

ا́�ح لدعلا ةرازو اهتدعأ ةدوسملا ّنأل 
r

 ةاضقلا ل]ق نم ّدعت ملو 
 7.مهعم رواش¡لا� وأ

ghاضقلا كولسلا ¥ري يذلا �iاحلا نوناقلا ّنأ ةلأسم جلاع� نأ تا?قالخأ ةنّودم دادعإ نأش نمو
i �K

i وتoلمتكم 23غ س. 
لعتملا 1967 ةنسل 29 مقر �iاسألا نوناقلاف

�
 ulح ،ةاضقلل �iاسألا نوناقلاو ،ءاضقلل �عألا سلجملاو ،ةاضقلا ماظنب ق

فوي ال 2013 ةنسل 13 ددع �iاسألا نوناقلا بجوم� لّدعم وه ام�
ّ

ghاضقلا كولسلا م?ظنتل ًالماش rاراطإ ر
i. ل?لق ددع 

�Kوتس® ال تا?ضتقملا ەذهو ،ةاضقلا كولس لوان¡ي هتا?ضتقم نم طقف
i رولاغنب ئدا]م ًالثم ًالما� ًءاف?¡سا ة?لودلا 23ياعملا 

ghاضقلا كولسلل
i. أ� الوgl

i احلا نوناقلا�i و ،ءاضقلا ة?لالقتسا� دّ?قتلا را?عم ركذ �عÝ£وأ  ،ة?لهألا ع�ن وأ ة?حنتلا طو 
اض�أ تا?ضتقملا ەذه ّصنت ال ام� .ة?صخش بساªم قيقحتل بصانملا لالغتسا بّنجت �إ ةجاحلا

r
�K اهقرخ ّنأ �ع 

i ام 
ghاضقلا كولسلا� قلعتي

i 2تlيدأت تاءارجإ ه?لع بتy?يدأتلا ءارجإلا ّنإف ،كلذ �ع ًةوالع .ةuvi احلا�i تانامض �إ رقتف� 
�K لدعلا ر�زو رود را]تعالا 3K{ع� ذخأ ولو ،ةلادعلا لفكت ة?فا�

i ا]ملاÝ£ال هفصو نكم� ال ءارجإلا اذه ّنإف ،ءارجإلا اذهب ة 
 .يدا?حلا� الو لقتسملا�

3K �K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ىرت
i اهدامتعاو ةاضقلل تا?قالخأ ةنودم دادعإ �K

i وتoةصرف س
ً

ةماه 
ً

 ةدوجوملا تارغثلا ّدسل 
�K
i ءاضقلا ماظن ة?لالقتسا م?عدتو ،نوناقلا �K

i وتoوت ،ه?لعو .سÇi 3{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللاK ةحضاو 23ياعم دامتعا�، 
 نوناقلا عم قفاوتت ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ة?نوناق تا?ضتقمو تا?قالخألا ةنودم نمض uKiهملا كولسلل ةلصفمو ةفافشو
 .ەاندأ دّدحم وه ام� ،ة?لودلا 23ياعملاو �iودلا

 ءاضقلا تا?قالخأ سلجمو كولسلا GHياعم .ًالوأ
ghاضقلا كولسلا 23ياعمل �iوألا عجرملا رولاغنب ئدا]م ّدعت

i ودلا ىوتسملا �ع�i، وßi 2لا ةعومجم دادعإ نمKKةها 
اق�¾ف ّمضت uliلا ة?ئاضقلا

r
 ەذه 8.ةدحتملا ممألا ة�ار تحت ،ملاعلا لوح نم ا?لعلا م»احملا ةاضقو ةاضقلا ءاسؤر نم 

ارارم 9ةدحتملا ممألا تائيه اهتدّ�أ uliلا ئدا]ملا
r

ةحمل مّدقت ،
ً

ةماع 
ً

 ßiو ،ءاضقلا تا?قالخأل ة?ساسألا Ùانعلا لوح 
ghاضقلا كولسلا ¥ري لمع راط·ب ءاضقلا د�وزتو ةاضقلل تاهيجوتلا م�دقت " لجأ نم ةّدعم

i." 

 ،ةاواسملا ،ة?نهملا ةقا?للا ،ةTاGSSلا ،دا?حلا ،لالقتسالا :ßi ،ة?ساسأ م?ق تس لوح رولاغنب ئدا]م روحمتت
اض�أ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا Çiوت  .داهتجالاو ةءافXلا

r
 كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلا� فا2lعالا ّمتي نأ� 

ghاضقلا
i )دق Ñه?لإ راش �K

i وتلا ةاضقلا تا?قالخأ ةنودم 23سفتو ةغا?صل ل?لدك )قيلعتلا� دع� امoتنا�و .ة?س 
 قيلعتلا اذه ةغا?ص� تماق دق ءا2vخلا نم ة?لود ة?موكح ةعومجم عم قيسÈتلا� ة?ئاضقلا ةها2KKلا ةعومجم
l§طنملا ساسألا قيلعتلا حّضوي .رولاغنب ئدا]مل ة?ح?ضوت ةركذم� د?ف?ل هتدمتعاو

i تسلا ة?ساسألا م?قلل 
�K ةلومشملا

i رولاغنب ئدا]م. 

اض�أ تاهيجوتلا سامتلا نكم� ام�
r

 سكع� .ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م نم 
gKاثلا أد]ملا

i اضقلا ماظنلا ةهازنو ءاضقلا ة?لالقتسا �ع ةظفاحملا �إ ةجاحلاgh
i: "ة?ئاضقلا ةطلسلا لصفت �K

i 
 وأ ةم?لس 23غ تا23ثأت وأ تاد?يقت ة�أ نودو ،نوناقلل اقفوو عئاقولا ساسأ �ع ،23Kحت نود اهيلع ةضورعملا لئاسملا
 ئدا]ملا امأ ".بàس يأل وأ ةهج يأ نم ،ة£Ýا]م 23غ وأ تنا� ة£Ýا]م ،تالخدت وأ تاد�دهت وأ طوغض وأ تاءارغإ ة�أ

 
 ،A/HRC/26/32 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،)2014( ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةررقملا  6
اض�أ عجار .19 ةرقفلا

r
 .13 مقر 3K{سرامملا ل?لد ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا 

 .ةصاخ ةفص� ٍتاداقتنا ءاضقلا لالقتسال o�iوتلا دصرملاو 3K{يسoوتلا ةاضقلا ة?عمج تد�أ  7
 ممألل i¥امتجالاو يداصتقالا سلجملا ؛E/CN.4/2003/L.11/Add.4 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،2003Ð43 مقر رارقلا ،ناسoإلا قوقح ةنجل  8
ghاضقلا كولسلل ة?ساسألا ئدا]ملا ز��عت ،ةدحتملا

i، مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو E/RES/2006/23. ةغا?صلا ة?فلخ لوح تامولعملا نم د��ملل، 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت ،ةم�¾جلاو تاردخملا� uKiعملا ةدحتملا ممألا بتكم عجار

i )لول�أÐسy2متv 2007(. 
 i¥امتجالاو يداصتقالا سلجملا ؛E/CN.4/2003/L.11/Add.4 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،2003Ð43 مقر رارقلا ،ناسoإلا قوقح ةنجل رظنأ  9
ghاضقلا كولسلل ة?ساسألا ئدا]ملا ز��عت ،ةدحتملا ممألل

i، مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو E/RES/2006/23. ة?فلخ لوح تامولعملا نم د��ملل 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت ،ةم�¾جلاو تاردخملا� uKiعملا ةدحتملا ممألا بتكم عجار ،ةغا?صلا

i )لول�أÐسy2متv 2007(. اض�أ رظنأ
r

  
لحملاو ة?ئاضقلا تاطلسلا ةهازنو لالقتسا نأش29Ð6 )2015( Æ مقر رارقلا :ناسoإلا قوقح سلجم تارارق

�
 لالقتساو 3K{�راش¡سالا ءا2vخلاو 3K{ف

�K ناسoإلا قوقح نأش30Ð7 )2015( Æ مقر رارقلا ؛ةجا]يدلا ،3K{ماحملا
i ام� لدعلا ةماقإ لاجم �K

i 31 مقر رارقلا ؛ةجا]يدلا ،ثادحألا ءاضق كلذÐ2 
)2016( Æاضقلا ماظنلا ةهازن نأشgh

i، ةجا]يدلا. 
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الأ �ع رومأ ةلمج 3K{ب نم ّصنتو ،لزعلاو فاق�إلاو ب�دأتلا �إ قرطتتف 20 �إ 17 نم
ّ

 وأ فاق�إلل ةاضقلا ضّرعتي 
اقفو" مهماهم ءادأل 3K{قئال 23غ مهلعجت uliلا كولسلا i¥اود وأ ةردقلا مدع i¥اودل الإ لزعلل

r
 اهب لومعملا 23ياعملل 

ghاضقلا كولسلل
i."10 اضقلا كولسلا 23ياعم فدهتgh

i ةدراولا �K
i رولاغنب ئدا]م Ùةحا

ً
 يذ لمع راطإ د�دحت �إ 

�K نUلو ،ةلص
i ة?ئاضقلا ةطلسلا اهدمتعت تا?قالخأ ةنّودم نمض اهيف عّسوتلا لامتحاو اهجامدإ بج� ةسرامملا 

 .uKiطولا ىوتسملا �ع

ªشØو اذه
�

 بتكم ە£¢o ام� داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا نم 11 ةداملا نأشÆ م?يقتلا راطÖو ذ?فنتلا ل?لد ل
�K تاردخملا� uKiعملا ةدحتملا ممألا

i اردصم 2014 ماعلا
r

اد?فم 
r

 11.تاهيجوتلل 

 اهب ف2lعملا 23ياعملاو ئدا]ملا �ع uKiبم ل?لد م�دقت �إ فدهتو رداصملا ەذه �ع أد]ملا� ەاندأ تا?صوتلا uKبتو
ا?لود

r
 .ةاضقلا تا?قالخأ ةنودم ر�wطت �ع نولمع� نيذلا 3K{يسoوتلا ةاضقلل 

 ة?لالقتسالا .أ
ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم نّمضتت نأ بج�

i اسأ أد]م� ،ءاضقلا ة?لالقتسا أد]م لفكتو�i حمäiّ 102 ةداملا بجوم� 
�K لّصفملاو ،ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا نم 14 ةداملاو o�iوتلا روتسدلا نم

i ئدا]ملا 
�K أد]ملا اذه جردن�و .ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا

i اضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م ة�اد�gh
i لاuli ®دّدش 

ghاضقلا لالقتسالا نإ " :��i ام �ع
i Ý£حل قبسم طªاقلا �ع كلذل ،ةلداع ةم»احمل ة?ساسأ ةنامضو نوناقلا مÇK

i 
الثم نوك�و معد� نأ

ً
ghاضقلا لالقتسالل �عأ 

i �K
i عمو 12".ءاوس ّدح �ع ة?تاسسؤملاو ة�درفلا ه?¡يحان نم ل�uK 

اض�أ كلذ
r

�K ةماتلا ة�¾حلا" عم 3K{لقتسم ّل�ª ة?ئاضقلا ةطلسلاو دارفأ� ةاضقلا نوك� نأ 
i لا ا�اضقلا عامسuli ضرعت 

 13".اهيف لصفلاو ةمªحملا �ع

ÇKاقلل زوج� ال ،�iاتلا�
i الوؤسم نوك� نأ

ً
 الإ )ه?لإ رظني وأ( نوك� نأ بج� الو ،ة?جراخ ةهج يأ وأ ةموكحلا مامأ 

القتسم ەرا]تعا�
ا?شامتم رمألا اذه 2vتع�و 14.ّ

r
�K مهسØو تاطلسلا لصف أد]م عم 

i عنص ة?لمع ّنأ� ةماعلا ةقث ز��عت 
 .عو£¢م 23غ 23ثأت يأ نع ًةد?ع� ءاضقلا ىوتسم �ع تارارقلا

الثم لالقتسالا أد]م عم قفتي ام� ة?ئاضقلا ماهملا ةسرامم مزلتس®
ً

 :��i ام 

ÇKاقلا ذختي نأ •
i ةعو£¢م 23غ ةق�¾ط� رثأتت ال تارارق �åا]م تالواحم يأ ضفري نأو ة?جراخ ءارÝ£23غ وأ ة 

 ؛هتارارق �ع 23ثأتلل ة£Ýا]م
ÇKاقلا ل]قتي نأ •

i ارقم�دلا باطخلاو 23بعتلا ة�¾ح ّنأ ث?ح ،دقنلاçi Ñةماعلا بصانملا دقنب ناحمس 
 ؛ةماعلا ةطلسلا تاسرامم عيمجو

ÇKاقلا نوك� نأ •
i القتسم

ً
 ؛ن�¾خآلا ةاضقلا 

ÇKاقلا رهظ� نأ •
i وØاضقلا كولسلل ة?لاع 23ياعم عّجشgh

i، أتلا لالخ نم ام?س الé?ا?ندلا تانامضلا �ع د 
 .ةلداعلا ةم»احملل

الاثم ة?لودلا ة?ئانجلا ةمªحملل ة?ئاضقلا تا?قالخألا ةنودم نم )1( 3 ةداملا  ةداملا ح¾طت
ً

 تا?قالخأ ةنودم �ع 
�K ةاضقلا كراشÑ ال" :اهيف ءاج دقو .�iودلا ىوتسملا �ع ة?لالقتسالا سّركت

i ّيأ oماهملا� لخدتي نأ هنأش نم طاش 
�K ةقثلا �ع رثؤي وأ ة?ئاضقلا

i مهتيلالقتسا. 

 

 دا?حلا .ب
انكر ٍدا?ح� لدعلا ةماقإ لّثمت

r
ا?ساسأ 

r
�K قحلا نمو نوناقلا ةدا?س نم 

i سّركم وه ام� ،ةلداع ةم»احم �K
i نم 14 ةداملا 

 .ءاضقلا تا?قالخأ� ة?نعملا ىرخألا ة?م?لقإلاو ة?لودلا 23ياعملا رئاسو ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا
�K ءاجو .دا?حلا� ةاضقلا عتمتي نأ �ع o�iوتلا روتسدلا نم 103 لصفلا ّصني

i اض�أ رولاغنب ئدا]م
r

 يرهوج رمأ دا?حلا" 
 ة?لمع �ع ل� بسحف ة?ئاضقلا تارارقلا �ع́ تق� ال دا?حلا نأ ناªم� ة?مهألا نمو ".ة?ئاضقلا ةف?ظولا ءادأ نسحل

اض�أ رارقلا عنص
r. 

 
K§غنÕس نالعإ ؛19 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسال ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  10

i، 27 أد]ملا. 
 .A_ebook.pdf-https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/15_02113 :ط�ارلا 2vع رفوتم  11
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  12

i، اض�أ رظنأ .ة?لالقتسالا :�وألا ةم?قلا
r

 ،"ءاضقلا لالقتسا" ،ءاضقلا تا?قالخأ ئدا]م ،يدنUلا ءاضقلا سلجم ،
ÇKاقلا �ع :1 ،ةدحتملا تا�الولا ةاضقل كولسلا دعاوق ةنودم ؛7.ص

i رف( �عألا ءاضقلا سلجم ؛هتيلالقتساو ءاضقلا ةهازن معد� نأoاس(، 
  .1 .ص ،لالقتسالا .أ ،ة?ئاضقلا ةطلسلل ة?قالخألا تاما2lKلالل ة?فاو ةصالخ
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  13

i، 22 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  14

i، 37 ةرقفلا. 
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 :��i ام دا?حلل ةماهلا Ùانعلا لمش®

ÇKاقلا �ع بج� •
i 23ّحت وأ ،ةا�احم نود� ة?ئاضقلا هماهم ءادأK، ؛لماحت وأ 

ÇKاقلا �ع •
i اري نأ¥i حملا لخاد ءاوس هكولسªأتل ،اهجراخ وأ ةمé?3{ماحملاو ،روهمجلا ةقث ز��عتو دK، 

3K �K{ضاقتملاو
i ؛ءاضقلا دا?ح و ەدا?ح 

ÇKاقلل زوج� ال •
i ضوملا �ع وأ صخش يأل ة?نالع تاق?لعت يأ� ءالدإلااw2لا لحم عKKةم»احملا �ع رثؤي دق امم عا. 

ÇKاقلا �ع •
i ةكراشملا نع #ن¡ي نأ �K

i ال ىواعد ة�أ Ñبقارم� اهيف نوك� نأ هنكم� ال وأ ،دا?ح� اهيف ت]لا عيطتس 
 ́:حلا ال لاثملا ل?yس �ع ىواعدلا ەذه لمش®و ،لداع
ÇKاقلا روعشو ،ةصاخلا لويملاو عفاودلل ەدا?قناو لقعلا لالقتسا مدع ◦

i 2لا فارطأ نم هفقومل ج¾حلا�KKعا، 
 ؛ىوعدلا� ةقلعتملا ةلدألاو اهيلع عزانتملا عئاقولا� ة?صخشلا هتفرعم وأ

ÇKاقلا مدخ اذإ ◦
i �K

i ادهاش نا� وأ ماحم� قباسلاr ا�¾هوج
r

 �K
i ؛ىوعدلا 

ÇKاقلل نا� اذإ ◦
i أ دارفأ دحأل وأÝة�داصتقا ةحلصم هت �K

i 15.ىوعدلا جئاتن 

glاذ امإ زا?حنا �إ يدؤت نأ اهنأش نم uliلا تافّ´تلا عاونأ لوح ة?هيجوت ئدا]م رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلا نّمضتي
i وأ 

�K اهجراخ نمو ةمªحملا لخاد نم ،i¥وضوم
i ام �إ ًالثم ة?هيجوتلا ئدا]ملا ەذه قرطتتو .نآ ��i: 

 ،ةطحملا باقلألاو با]سلاو تافصلا قالطإ نع ةاضقلا عانتما ل?بق نم ،يدسجلا وأ يوفشلا 23ّKحتلا رهاظم •
لحملا وأ 3K{ماحملا وأ 3K{ضاقتملا عم ثدحتلا دنع هجولا 23باعت �إ ه]Èتلاو اهيلإ امو

�
 ؛مالعإلا وأ 3K{ف

ÇKاقلا نكمتي ث?ح� تاسلجلا مئارج �ع ة]قاعملا •
i حملا ةعاق �ع ةرط?سلا نمªبدألا �ع ظافحلاو ةم 

 .23ّKحتلا رهاظم نم ارهظم ّدع� دعاوقلا ەذه مادختسا ءوس نأ كلذ ماعلا ماظنلاو

ÇKاقلل ة?صخشلا تادقتعملا لثمت ال ،ىرخأ ٍةهج نم
i لا�Ḱ23حت ةروKا

r ءاجو .ه]ناج نم ًالماحت وأ �K
i ميقلا" :قيلعتلا 

K&اقلا اهع]¡ي uliلا ة?صخشلا
i 23ّحت لثمت ال دق نوناقلا لوح هتادقتعم وأ هتفلسفوKا

r. اقلا ّنأ ةق?قحوÇK
i ماع يأر هل �K

i رمأÄ 
gKوناق

i امتجا وأ¥i ا]م لصتمÝ£اقلا دقف� ال ىوعدلا� ًةÇK
i حملا ةسائرل هتيلهأª16".ةم 

�K ةاضقلا بجاو لوان¡ت تا?ضتقم نّمضتتو تا?قالخألا ةنودم دّدحت نأ بج�
i ه]ّنجتو حلاصملا براضت �ع فّرعتلا. 

ÇKاقلا ةحلصم لخادتت" 3K{ح حلاصملا براضت تالامتحا د��ت
i قملا ةحلصم وأ( ة?صخشلا¾ّx}3K ه]جاو عم )ه?لإ �K

i حلاªم 
È[ÁKي ام� 17."ة�دا?ح�

i 2لم ةاضقلا ّنأ ةنودملا حّضوت نأlKنتلاو حلاصملا براضت تالامتحا ص?لقتب نوم#i ةهجاوم دنع 
 .عwنلا اذه نم لامتحا وأ ة?لعف ةلاح

 ةTاGSSلا .ج
ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم ّصنت نأ بج�

i 2لا �عKKغ ال را?عم� ةهاuK 3{عتي هنعK 2لالا ةاضقلا �عlKلصفلا دّدح� .ه� ما 
 �ع قيلعتلا حّضوي  .اهب لالخإلا مدع ةاضقلا �ع uliلا ة?ساسألا 23ياعملا نمض ةها2KKلا o�iوتلا روتسدلا نم 103

�K ةها2KKلا 23ياعم جاردإ ّنأ ام� ."ة?ئاضقلا تا?قالخألاو قدصلا" ßi ةها2KKلا تانّوكم ّنأ رولاغنب ئدا]م
i ةنودم 

�K دراولا را?عملا قيبطتل مهم رمأ تا?قالخألا
i مل ةدحتملا ممألا ة?قافتاªاقلاو داسفلا ةحفاÇK

i ةطلسلا ذختت نأ� 
 .هل يّدصتلاو داسفلا عنمل ةمزاللا تاءارجإلا ةاضقلاو ة?ئاضقلا

ÇKاقلا �ع بج� ،ءاضقلا ةهازن �ع ةظفاحملل
i "فّ´تلا Æ¢£و فxاضقلا بصنملا بساني بولسأgh

i، ي نأوyدعت 
ا]يط نوك� نأو ،بذUلاو ةع�دخلاو لا?تحالا نع

r
الضافو 

ً
ا�ولس 

r
اعا]طو 

r."18 3{عتيKّ اقلا �عÇK
i قوف هكولس نوك� نأ 

�K تاهبشلا
i اقلا ́فتو كولس نإ " ،كلذ �إ ةفاضإلا� 19.يداعلا نطاوملا رظنÇK

i ةقث عم اقفاوتم نوك� نأ بج� 
�K بعشلا

i اضقلا زاهجلا ةهازنgh
i، ّو ة�¾ظن درجم نوك� الأ بج� لدعلافÖ20".نا?علل عقاو امن 

ÇKاقلا كاهتنا يدؤي دق
i اضقلا بصنملا ةعمسل ةءاسإلا �إ نوناقللgh

i، 2حا مدع عيجش®وlو ،نوناقلا ماÖةقث فاعض 
�K سانلا

i طولا نوناقلا �ع طقف قبطنت ال ةدعاقلا ەذهو .اهسفن ة?ئاضقلا ةطلسلا ةهازنuKi ودلا نوناقلا �ع ل��i 
اض�أ

r
انا?حأو  .ةمارUلاو ناسoإلا قوقحل ة?ساسألا 23ياعملاو 

r
ÇKاقلا رطض� دق 

i، اع]ت
r

ghاضقلا بصنملا ةع?بطل 
i، إ� 

ÇKاقلا هجاو اذÖو ،ب�ذعتلا وأ ة�دوبعلاو ،23Kيمتلا رظحك ة?ساسألا م?قلا ەذه عم ضراعتت 3K{ناوق قيبطت
i اذه لثم 

 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  15

i، ة?ناثلا ةم?قلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  16

i، 60-58 تارقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  17

i، 67 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  18

i، 103و 101 ناترقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  19

i، اض�أ رظنأ .3.1 ةرقفلا
r

 ئدا]ملا ؛10 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م 
�K ة?نوناقلا ةدعاسملاو ةلداعلا ةم»احملا نأشÆ ة?هيجوتلاو ة?ساسألا

i لا ءاضقلا سلجمو ؛)ل(و )ك( )4( أ مسقلا ،ا?ق�¾فأUتا?قالخأ ئدا]م ،يدن 
 ".علطمو لداعو لدتعم درف رظن ةهجو نم تاهبشلا قوف مهكولس نوك� نأ نامضل rادج ةاضقلا لذ]ي ال" :13 .ص ،1 أد]ملا ،"ةها2KKلا" ، ءاضقلا

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  20
i، 3.2 ةرقفلا. 
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ÇKاقلا �ع بجاولا مّتح� دق ،فقوملا
i اضقلا بصنملا نم هتلاقتسا م�دقتgh

i الد�
ً

ghاضقلا ه]جاوب ةفزاجملا نم 
i 

�K
i 21.نوناقلا قيبطت 

لطت�و
�

 قوقح تا»اهتنا باªترا نع عانتمالا ،ةلودلل ةزهجأ� ،ةاضقلا نم ة?لودلا ة?ئاضقلا 23ياعملاو �iودلا نوناقلا ب
�K ؤطاوتل وأ ناسoإلا

i تراªاقلاف .اهباÇK
i، و( ةلودلا نم هفصوبxم� ،)ةلودلا تا?حالص سرام� كلذ �إ ةفاضإلاªنأ نا 

�K مهسÑ وأ بàّس¡ي
i ودلا نوناقلا كاهتنا نع ةلودلا ة?لوؤسم�i. �K

i  عقاولا، �K
i لا تالاحلاuli إ ةاضقلا اهيف دمع� ال� 

gKاسoإلا �iودلا نوناقلاو ناسoإلا قوقح نوناق� كّسمتلا
i، 2تع� دقvنو �K

i 3{لوؤسم ةنيعم ٍتالاحK ا?صخش
r

 ءوس نع 
 .)ەاندأ ل?صافتلا نم د��م� شقانت( اهاوس وأ ة?ئانج تاءارجإ لالخ نم كولسلا

�K قيقحتلا دنع �iاتلا را]تخالا قيبطتب رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلا Çiوي ،)é2أ ةماع ٍةفص�
i اضقلا كولسلا ةهازنgh

i: 

�lالخأ 3K{عم فّ´ت نا� ام اذإ سÛل هحرط بج� يذلا لاؤسلا نأ ءارآلا ضع� دّ�(ت
i اق]ط ال مأ

r
 نا�دألا ضع]ل 

الوبقم فّ´تلا نا� ام اذإ وأ ،ة?قالخألا تادقتعملا وأ
ً

 يدؤت دق uliلا( عمتجملا 23ياعمل ة]سÈلا� لوبقم 23غ وأ 
K§ّسعت ءارجإ �إ

i اوهوgh
i سكعني فّ´تلا نا� اذإ اّمع نوك� نأ بج� ل� ،)ةف?عض تا?قالخأ نع رداص 

ÇKاقلا ةردقل ة?ساسألا تانّوكملا �ع
i و ،ه?لإ لّوخملا لمعلا ءادأ �عßi: 2حاو ،ة?لالقتسالاو ،لدعلاlما 

�K سانلا رظن ةهجو �ع هفّ´ت ساªعنا �إ ةفاضإلا� ؛سانلا ةماع
i و .هلمع� ما?قلل هتيلهأ ىدمxه?لع ًءان، 

نإف
ّ

�K مªحلل ه
i 2قا مت ، رمألا اذهlذخألل لماوع ةتس حا �K

i را]تعالا: 

◦  
 لومعم نوناق عم ضراعتي نا� ام اذإ صخألاxو ،يÝّ وأ uKiلع ٍلªشÆ ّمت دق نا� نإ ءاوس ،́فتلا ةع?بط ◦

 ؛ه�
 ؛i&خش قح ەرا]تعا �ع ًالوفكم مولسلا ه?ف ّدع� يذلا ىدملا ◦
ÇKاقلا ةط?حو صرح ةجرد ◦

i؛ 
ا�ذؤم كولسلا نا� ام اذإ ◦

r
 Æشªلا� صاخ ٍلÈانيهم ّدع� هنأ وأ برق نع ة?نعملا فارطألل ة]س

r
 ةهجو نم ن�¾خآلل 

 ؛لدتعملا بقارملا رظن
 ؛كولسلا هنع ّمني يذلا عمتجملا� دارفأ وأ عمتجملا ما2lحا مدع وأ ما2lحا ةجرد ◦
 22.قئال 23غ 23ثأت وأ لماحت وأ ،23ّKحت دوجول كولسلا ةراشإ ىدم ◦

اقفو
r

�K ،رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلل 
i نتلا ءوضwّاقثلا ع�K

i ةا?ح �ع ةق]طنملا 23ياعملا ّنإف ،ة?قالخألا م?قلل مئادلا رّوطتلاو 
ÇKاقلا

i ل .ةقد� اهد�دحت نكم� ال ة?صخشلاUهف�¾عت بج� ال أد]ملا اذه ن Æشªة�اقر لّثم� ث?ح� عساو ٍل
ً

ةwxقع وأ 
ً

 
ÇKاقلل ة]سÈلا�

i "هطارخنال �K
i هطارخنال وأ يد?لقت 23غ ةا?ح بولسأ �K

i أ وأ تامامتهاoدق ةطش ®�iنم حئا£¢ل ء 
 23".عمتجملا

ةماÙ دشأ 23ياعم ّنأ 23غ
ً

ÇKاقلا� ردج� ال ذإ .ةمªحملا لخاد ةاضقلا كولس �ع قبطنت 
i 2حاlل� ،بسحف نوناقلا ما 

امئالم روهمجلاو دوهشلاو 3K{ضاقتملا عم هكولس نوك� نأ �ع صرحلا
r. اقلا �ع بج� ذإÇK

i نأ ÑسÁ اروبص"  نوك� نألr، 
اق?قدو ،عامتسالا نسحو ،اروقوو ،rاروقوو

r
 �K

i 2ح�و د?عاومlاقلا �ع 24".عيمجلا ةمارك مÇK
i 23يمتلا نع داعتبالاK، دعو 

 وأ ،نيدلا وأ ،سÈجلا وأ ،نوللا وأ ،قرعلا "´حلا ال لاثملا ل?yس �ع اهنم ،ةفلتخم رداصم نم مجانلا 23Kيمتلا� حامسلا
 i¥امتجالااو يداصتقالا عضولا وأ ،ة?سÈجلا لويملا وأ ،ة?جوزلا ةلاحلا وأ ،ةقاعإلا وأ ،نسلا وأ ،ةق]طلا وأ ،²iوقلا لصألا

ghاضقلا كولسلا 23ياعم حضوت ام� 25".ةلصلا تاذ ىرخألا با]سألاو
i نإ

ّ
ÇKاقلل قح� ال ه

i لاصتالا Æشªنلعم 23غ سل 
ÇKاق� وأ فانئ¡سا ةمªحم�

i فانئ¡سا Æت فانئ¡سا ىوعد نأشÈاقلا اذه رارق رظتÇK
i.26 

 ة?نهملا ةقا?للا .د
ÇKاقلا تا]جاو نم .27ة?ئاضقلا ماهملا عيمج ءادأل نا�روÙK نارمأ رهظملاو ةقا?للا

i ظفاح� ةق�¾ط�" فّ´تي نأ  ة?ف?ظولا 
ÇKاقلا نم ة?نهملا ةقا?للا أد]م بلطتي ال ،دا?حلا رارغ �ع 28".هلالقتسÖو ءاضقلا ةهازنو ة?ئاضقلا ةف?ظولا ة]يه �ع اهب

i 
اقئال ه́فت ود]ي نأ ل� بسحف ةقئال ةق�¾ط� فّ´تلا

r
 ئدا]م �ع قيلعتلا دّدشÑ ،لعفلا� .لدتعم بقارم �إ ة]سÈلا� 

 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  21

i، 108 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  22

i، 106 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  23

i، 105-103 تارقفلا. 
�K ة?ئاضقلا ةطلسلا  24

i نإª2لlاضقلا كولسلا �إ ل?لدلا" ،زل�وو اgh
i،" انا?حأ را?عملا اذه جردني دق .4.2 ةرقفلا

r
 عجار ،"داهتجالاو ةءافUلا" نمض 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م
i، 6.6 ةرقفلا. 

�K ةلص تاذ 23غ تارا]تعا� äّس®  25
i اضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]مgh

i، وßi ةددعم �K
i 5.1 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  26
i، 107 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م 27
i، ة?نهملا ةقا?للاو ة?كولسلا :ةع�ارلا ةم?قلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  28
i، 4.6 ةرقفلا. 
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ÇKاقلا هلعف� ام سÛل ّمهي ام" :��i ام �ع رولاغنب
i وي 29".لعف� مل وأ لعف هنأ سانلا هّنظ� ام ل� ،هلعف� ال ام وأÇi قيلعتلا 

ÇKاقلل ة?نهملا ةقا?للا را]تخا ثح]ي نأ
i امع ��i: 

ÇKاقلا كولس نا� اذإ ام
i Ñ2ب ة?ئاضقلا هتا?لوؤسم� ما?قلا �ع هتردق �ع لمتشKKةءافكو ة?لالقتساو ة�دا?حو ةها، 

�K عا]طنا قلخ �إ برقأ هنأ وأ
i اقلا ةردق قيع� ام كانه ّنأ� لدتعملا بقارملا نهذÇK

i هتا?لوؤسم� ما?قلا �ع 
 30.ة?ئاضقلا

ÇKاقلا ةنهم ةع?بطل rارظن
i ه]جاوو �K

i 2لاو دا?حلاو ءاضقلا ة?لالقتساو ة�درفلا هتيلالقتسا �ع ةظفاحملاKKةقا?للاو ةها 
ÇKاقلا �ع ،ة?نهملا

i ةضرع رارمتسا� نوك� نأ عقوتي نأ
ً

 دويق دوجو ل]قتي نأ ه?لع بج� اذهلو ،مهتاق?لعتو سانلا ة�اقرل 
ةلثمأ اهيلع قيلعتلاو رولاغنب ئدا]م دّدعت 31.هتالاصتاو هتطشoأ �ع

ً
 مساقلا ّنأ l§]�و 32.عwنلا اذه نم دويق لوح ةدع 

�K ك2lشملا
i اقلا ةدعاسم �إ دويقلا فدهت نأÇK

i �K
i هقح د?يقتل مدختس® الأو ة?نهملا هتقا?ل �ع ةظفاحملا �K

i ة�¾ح 
 .تا?عمجلا ن�wكت ة�¾حو 23بعتلا

 ةاواسملا .ه
3K �K{نطاوملا عيمج قح o�iوتلا روتسدلا نم 21 لصفلا سّرك�

i 23يمت 23غ نم نوناقلا مامأ ءاوس" اونوك� نأK"، ام?ف 
 أد]م ما2lحا �ع ةاضقلا صرح� نأ بج� ،�iاتلاxو ".ءاضقلا مامأ نوواس¡م" 3K{ضاقتملا ّنأ �ع 108 لصفلا صني
 .23Kيمتلا وأ 23ّKحتلا رهظم� روهظلا مدعو فارطألا عيمجل ةاواسملا

�K ةاواسملا نامض ّنأ رولاغنب ئدا]م دّدحت
i اضقلا بصنملا ماهم ءادأل يرهوج رمأ م»احملا مامأ عيمجلا ةلماعمgh

i
33. 

�K قحلا ّنأ كلذ �ع دز
i 23يمتلا مدعو ةاواسملاK ة?ساسألا قوقحلا نم �K

i ودلا نوناقلا�i إلا قوقحلoهسّركت ،ناس 
اع?مج سانلا" :��i ام �ع ّصنت uliلا ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا نم 14 ةداملا

r
 مامأ ءاوس 

اع?مج سانلا" ّنأ �ع 26 ةداملا ّصنت ام� ".ءاضقلا
r

�K واس¡م قح� 23Kيمت يأ نود نوعتمت�و نوناقلا مامأ ءاوس 
i 

اض�أ دّدحتو ".هتيامح� عتمتلا
r

 ة�امح ءاوسلا �ع صاخشألا عيمجل لفك� نأو 23Kيمت يأ نوناقلا رظح� نأ بج�" 
ا?سا?س يأرلا وأ نيدلا وأ ةغللا وأ سÈجلا وأ نوللا وأ قرعلا� ،بàس يأل 23Kيمتلا نم ةلاعف

r
 لصألا وأ ،�iا?س 23غ وأ 

�K لودلا 2 ةداملا مزلتو ".با]سألا نم كلذ 23غ وأ ،بسÈلا وأ ةو)2لا وأ ،i¥امتجالا وأ ²iوقلا
i 2حاlقوقحلا عيمج ما 

�K  اهب ف2lعملا
i ودلا دهعلا�i 23يمت يأ نود" اهتلافكو ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلاK" ام� �K

i س �ع كلذy?ل 
�K ةدراولا با]سألا́ حلا ال ركذلا

i إلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا تنا�و .26 ةداملاoقحلا ّنأ �إ تراشأ دق ناس �K
i 

�K ةاواسملا" ئدا]م لمشÑ ءاضقلا مامأ ةاواسملا
i تو م»احملا �إ لوصولاªةلماعم نمض�و ،"ة?نوناقلا صرفلا ؤفا 

ÇKاقلا
i "23يمت يأ نود نم ة?نعملا ة?ضقلا فارطألK"34. 

ÇKاقلا �ع بج� ام�
i اّملم ّلظ� نأ

r
�K ەدعاس¡س uliلا عمتجملا� ة23ّغتملا م?قلاو فقاوملا� 

i اد�احم نوك� نأ
r.35 

 :ةاواسملا ةم?قل ة?لاتلا تانّوكملا رولاغنب ئدا]م دّدحت

ÇKاقلا �ع •
i و ملع �ع نوك� نأÖنتلا ىدم� كاردwّع �K

i ةفلتخملا رداصملا نع ةئشانلا قورفلاو عمتجملا 
�lرعلا لصألاو ،نيدلاو ،عwنلاو ،سÈجلا ،�ع́ تقت الو ،لمش® uliلاو

i، زجعلاو ،ة?عامتجالا فئاوطلاو، 
 ىرخألا با]سألاو ة�داصتقالاو ،ة?عامتجالا ةلاحلاو ،ة?سÈجلا تاهجوتلاو ،i¥امتجالا عضولاو ،رمعلاو
 ؛)"ىوعدلا� اهل ةقالع ال uliلا با]سألا"( ةلثامملا
ÇKاقلا �ع •

i اضقلا ه]صنم تا]جاو ءادأ ءانثأgh
i 23ّحت يد]ي الأKا

r
الماحت وأ 

ً
 وحن ،كولسلا� وأ ،تامل¼لا� ءاوس ،

 ؛ىوعدلا� اهل ةقالع ال با]سأ �ع ًءانب ةعامج وأ صخش يأ
ÇKاقلا �ع •

i اضقلا ه]صنم تا]جاو سرام� نأgh
i وت عم+K

i اونا� ءاوس صاخشألا ةفا¼ل مئالملا ريدقتلا 
افارطأ

r
ادوهش وأ ،

r
K§ظوم وأ ،3K{ماحم وأ ،

i حملاªءالمز وأ ،ةم �K
i 23يمت نود ،ة?ئاضقلا ةنهملاK ساسأ �ع 

 ؛م?لس Äوحن �ع تا]جاولا كلت ذ?فن¡ب لصتت الو ،ىوعدلا� اهل ةقالع ال با]سأ

 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  29

i، اض�أ رظنأ .111 ةرقفلا
r

 ،ة?ك�¾مألا ةدحتملا تا�الولا ةاضقل كولسلا دعاوق ةنودم لاثملا ل?yس �ع 
ÇKاقلا �ع :2

i ةقا?للا مدع رهظمو ةقا?للا مدع بنجت �K
i أ ةفا�oة?ئاضقلا هتطش. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  30
i، 112 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت 31
i، 114و 113 ناترقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  32
i، 182-111 تارقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  33
i، ةاواسملا :ةسماخلا ةم?قلا. 

�K قحلا :14 ةداملا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا  34
i و ة?ئاضقلا تائيهلاو م»احملا مامأ ةاواسملا�K

i ةلداع ةم»احم، 
 .8 ةرقفلا ،]32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا[ ،)CCPR/C/GC/32 )2007 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  35
i، اقلا �ع بج�" :186 ةرقفلاÇK

i لواح� نأ �ªاّملم ّلظ� نأ ةنكمملا قرطلا ّل
r

 م?قلاو فقاوملا� 
 ."]...[ عمتجملا� ة23ّغتملا
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ÇKاقلا �ع •
i الأ Ñظومل حمس§K

i حملاª3{عضاخلا نم رخآ صخش يأ وأ ةمK ةرط?س وأ تام?لعت وأ ذوفنل 
ÇKاقلا

i 23م� نأK3{ب اوK 3{ينعملا صاخشألاK �K
i اقلا مامأ ةروظنم ا�اضقÇK

i اهل ةقالع ال سسأ يأ �ع ًءانب 
 .ىوعدلا�

 وأ تاملكلاب ءاوس ریبعتلا نع اوعنتمی نأ ةمكحملا مامأ ةروظنملا ةیئاضقلا ىواعدلا يف نیماحملا نم بلطی نأ يضاقلا ىلع
  36.ىوعدلاب اھل ةقالع ال سسأ ىلع ينبملا لماحتلا وأ زیحتلا نع كولسلاب

كذت نأ بج� ،انه نم
�

�K قحلا ة�امحو ما2lحا� ما2lKلا مهيدل ّنأ ةاضقلا تا?قالخألا ةنودم ر
i ام� ةاواسملا �K

i كلذ 
�K فارطألا ةلماعم نامض مهيلع بج�و .صرفلا ؤفاªتو م»احملا �إ يواس¡ملا لوصولا

i 23يمت نود نم ىوعدلاK يأل 
�K ام� نا� بàس

i ةروكذملا با]سألا كلذ �K
i ودلا دهعلا�i رولاغنب ئدا]مو ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا. 

 ود]ي نأ نكم� امل 3K{كردم اونوك� نأ ل� بسحف ةاواسملا مدق �ع فارطألا ةلماعم سÛل ةاضقلا نم كلذ مزلتسØو
 .لدتعم بقارم �إ ة]سÈلا� مه́فت ه?لع

اض�أ ةاواسملا أد]م يدتري
r

ة?مهأ 
ً

 �K
i 23يمتلا� قلعتي امK بملاuKi نلا �عwامتجالا ع¥i يأ بنجت ةاضقلا �ع بج� ذإ 

 37.ة?طمنلا بلاوقلا رارمتسا� حمسÑ هنأ �ع ه?لإ رظني وأ ةأرملا ّدض ي23Kيمت هنأ �ع ّ¢ف� نأ هنأش نم مال� وأ كولس

 داهتجالاو ةءافXلا .و
نأ 3K{يئاضقلا داهتجالاو ةءافUلا� ةقلعتملا ة?لودلا 23ياعملا ّصنت

ّ
ÇKاقلا �ع" ه

i و ةءافكو ة�انع� هماهم يدؤي نأxيأ نود 
اقفوو 39".ة?ئاضقلا ةطلسلا ءادأل نا?ساسأ ناط£Ý داهتجالاو ةءافUلا" ّنأو 38"هل ر2vّم ال ءاط�إ

r
 روتسدلا نم 103 لصفلل 

�K ط2lشo�i، "Ñوتلا
i اقلاÇK

i لاUةءاف."  

اق?قحت
r

ÇKاقلا �ع ،داهتجالاو ةءافUلا نم ةwxلطملا ةجردلل 
i ظافحلاو هتفرعم ءارثإ لجأ نم ة]سانم تاوطخ ذختي نأ 

 نوناقلا� ةقلعتملا تاروطتلا� ملع �ع نوك� نأ ه?لع ام�40 ،ة?ئاضقلا هماهم ءادأل ةمزاللا ة?صخشلا هتالهؤمو هتاراهم �ع
�K ام� �iودلا

i لا كوكصلا نم اه23غو ة?لودلا تا?قافتالا كلذuli إلا قوقح 23ياعم ددحتoصرف نم ةدافتسالاو 41،ناس 
نأ ام� 42.ةحاتملا ب�ردتلا

ّ
ÇKاقلا �ع ه

i كت¾Øس oهملا هطاشuKi لاو ة?ئاضقلا هتا]جاولuli هتا?لوؤسم ءادأ طقف لمش® ال 
�K ة?ئاضقلا  هماهمو

i حملاªو ةمÖحألا رادصªو ،ماÖاضقلا بصنملا� ةلصلا تاذ ىرخألا ماهملا اض�أ امنgh
i لامعأ وأ 

 43.ةمªحملا

ÇKاقلا �ع
i وي نأ�i اضقلا هلمعgh

i لوألا هحنم�و ،ةرادصلاw3{ب نم ة�K لاÈعمو 44.ىرخألا تاطاشuK 3ّ{عتي  هنأ كلذK ع� 
ÇKاقلا

i "نا?تإلا مدع Æان¡ي كولس�K ي 45".ة?ئاضقلا تا]جاولا� ضوهنلا عمÈ[ÁK
i 46ةلوقعم ةلهم نمض ىواعدلا ةرادإ 

 47.تاءارجإلا 23س ةءافك مدع بنجتو

ÇKاقلا �ع
i و ةءافك� ،ظفحتب ة?ئاضقلا هماهم عيمج يدؤي نأx·و فاصنÝاقلا �ع .48ة]سانم ةعÇK

i ع ظفاح� نأ� 
�K ه?لع 3Kّ{عت�و ةمªحملا ة]يه

i اروبص نوك� نأ لاوحألا عيمجr اروقووr، قلخلا ثمد ،عامتسالا نسح �K
i نم عم هلماعت 

 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  36

i، 5.5 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت 37

i، اض�أ عجار .185 ةرقفلا
r

 عwنلل i¥ارملا روظنملا قيبطت نأشÆ ةاضقلل ةماعلا كوكنا� تاهيجوت 
i �K¥امتجالا

i بونج Ý£2ع رفوتم ،2016 ،ا?سآ قv ط�ارلا: -Asia-content/uploads/2018/06/Southest-https://www.icj.org/wp
ENG.pdf-2016-Advocacy-Guidance-gkokBan 

�K ةاضقلل �iودلا داحتالل يزكرملا سلجملا عامجإلا� ه?لع قفاو ،ةاضقلل äiلاعلا قاثيملا  38
i 17 ®¢£اثلا ن�gK

iÐ2مفونv 1999، لا( 6 ةداملاUةءاف(. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م 39

i، لا :ةسداسلا ةم?قلاUاض�أ عجار .داهتجالاو ةءاف
r

 ةنودم ،ة?لودلا ة?ئانجلا ةمªحملا ،لاثملا ل?yس �ع 
 .22-17 .ص ،داهتجالا ،ءاضقلا تا?قالخأ ئدا]م ،يدنUلا ءاضقلا سلجم ؛7 ةداملا ،ة?ئاضقلا تا?قالخألا

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  40
i، 6.3 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  41
i، 6.4 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  42
i، اقلا لىع بج� ب�ردتلا ،199 ةرقفلاÇK

i ه?لع لوصحلا هل قح� ام�. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  43

i، 6.2 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  44

i، اقلا لىع بج� ب�ردتلا ،199 ةرقفلاÇK
i ه?لع لوصحلا هل قح� ام�. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  44
i، 6.1 ةرقفلا. 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  45
i، اض�أ عجار .6.7 ةرقفلا

r
ghاضقلا كولسلا �إ ل?لدلا" ،زل�وو ا2lلªنإل ة?ئاضقلا ةطلسلا 

i"، 6.1 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م نم 6.5 ةرقفلا Çiوت رمألا كلذك .62 ةرقفلا  ،Rec(2010)12 مقر ة?صوتلا ،اxوروأ سلجم ءارزو ةنجل  46

i نأ� 
ÇKاقلا �ع

i و ةءافك� ،ظفحتب ة?ئاضقلا هماهم عيمج يدؤي نأx·و فاصن"Ýة]سانم ةع". 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  47

i، 193 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  48

i، 6.5 ةرقفلا. 
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ÇKاقلا مهعم لماعتي
i و .49ة?مسرلا هتفص��È[ÁK

i اقلا �عÇK
i ظوم بلاط� نأ§K

i حملاª3{عضاخلا ةمK او́فتي نأ هترادإل 
Æإ تحت لثامم كولسÝ£50.هتبقارمو هفا 

 ة?فاضإ تارا^تعا .ز
ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم دّدحت نأ بج� ،ئدا]ملا ەذه نم ّل¼ل

i ةلثمأو كولسلل ةحضاو 23ياعم
ً

 تاسرامملا لضفأ نع 
�K دعاسÑ نأ كلذ نأش نمو .ةمئالملا ذ?فنتلا ةق�¾ط نا?yتل ،ةلوبقملا 23غ تاسرامملاو

i ةق�¾ط لوح روهمجلا مالعإ 
 نأ تا?قالخألا ةنودم نأش نم ام� .3K{يدا?حلاو 3K{لقتسملا ةاضقلا نم عقوتملا كولسلاو ءاضقلل ةم?لسلا ءادألا
3K �K{لوؤسملا نم مه23غ وأ روهمجلا نم دارفأ ءاوس( ة?جراخ تاهج ّنأ� اورعش اذإ ةاضقلا دعاس®

i لواحت )ةلودلا 
ÇKاقلا رارق �ع 23ثأتلا

i اتلا� .ة?ئاضقلا ةطلسلا ة?لالقتسا ضّوقتو�i، وتÇi 3{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللاK نّمضتت نأ� 
ÇKاقلا تا?قالخأ ةنودم

i وتلاoع ةظفاحملل ةاضقلا نم ةعقوتملا تا́فتلا لوح ة?لمع تاهيجوت ة?س� 
 .بسانملا 23غو بسانملا كولسلا لوح ةلثمأ ءاطعÖو مهتهازنو مهتيلالقتسا

ةخسo ة?سoوتلا تا?قالخألا ةنودم نوكت نأل ةجاح ال
ً

 ة?لودلا ةنجللا uhiترت ،نUلو .رولاغنب دا]م نع لصألا قبط 
 ماتلا دّ?قتلا نمض� وحن �ع هتغا?ص ّمتت نأو ةقد� صحف� نأ بج� ئدا]ملا ەذه نع داعتبا ّيأ ّنأ 3K{يقوقحلل
ÇKاقلل ناسoإلا قوقح ظفح�و ،ةها2KKلاو ،دا?حلاو ،ة?لالقتسالا 23ياعم�

i )ة?لودلا ةنجللا دّدش®و .)ەاندأ عجار 
 نمضت uliلا كولسلا 23ياعم كلذ� دصق�و ،ة?صخشلا مهتفص� ةاضقلا كولس �ع ضرفت دويق يأ ّنأ �ع 3K{يقوقحلل
 قح ما2lحا ة?غ� ،فادهألا ەذه قيقحتل بسانتمو ر2vّم وه ام قاطن زواجتت الأ بج� ةها2KKلا وأ ة?نهملا ةقا?للا
ÇKاقلا

i �K
i كت ة�¾حو 23بعتلا ة�¾حwو .تا?عمجلا ن��È[ÁK

i ضوب كلذ دري نأwح �K
i 51.تا?قالخألا ةنودم 

 ءاضقلا تا?قالخأ سلجم .ح
فوتت نأ زوج�

ّ
�K ة]غرلا ة?سoوتلا ة?ئاضقلا ةطلسلا ىدل ر

i إoتاهيجوتلا م�دقت ة?لوؤسم �وتي تا?قالخأ سلجم ءاش 
�K ةاضقلا �إ

i 2حاو تا?قالخألا ةنودم قيبطتب قلعتي امlالصفنم سلجملا اذه نوك�و .اهما
ً

 .uviيدأتلا سلجملا نع 
الثم 3K{يxوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا ّنإف ،روظنملا اذه نم

ً
 "Ñإ �ع عّجشoأ وأ ةئيه ءاشé2( ماظنلا نمض 

ghاضقلا
i ت وأªم ةاضقلل حاتي يرواش®و يراش¡سا رود ءادأ� صاخشألا نم ددع ف?لul قفاوت لوح كوكشلا مهترواس 

o3{عم طاشK ه� نوموق� �K
i و�و 52".ةاضقك مهبصنم عم صاخلا نأشلاÇi ەذه نوكت نأ� يراش¡سالا سلجملا 

ةلصفنم" تائيهلا
ً

افادهأ عب¡تو ة?yيدأتلا تاwxقعلا ضرف نع ةلوؤسملا ةدوجوملا تائيهلا نع 
r

ةفلتخم 
ً."53 

ارود يدؤت نأ عwنلا اذه نم ةئيه رودق� نأ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا 2vتعت
r

العاف 
ً

 ة�رواش¡لا 3K{تيحانلا نم 
 حwضوب هماهمو ەرودو هتyيكرت ددحت نأو سلجملا اذه ءاشo·ب ةنجللا Çiوت ،ه?لعو .ةاضقلا �إ ة]سÈلا� ة�راش¡سالاو
�K
i اقلا تا?قالخأ ةنودمÇK

i. 

 ةلءاسملا نأشÆ 2016 ماع 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا نع رداصلا 13 مقر 3K{سرامملا ل?لد �إ ةدوعلا v+ري
 .اهرودو تا?لآلا ەذه ة?xÈو ،ة?ئاضقلا ةلءاسملا تا?لآ ءاشoإ ة?لمع لوح تاهيجوتلا نم د��مل ،54ة?ئاضقلا

 تا?صوتلا .ط
 ة?ئاضقلا ةطلسلاو ،ءاضقلل Aعألا سلجملا hHSيقوقحلل ة?لودلا ةنجللا وعدت ،ةقfاسلا تارقفلا ءوض Aع
rS كراشq نأ لمتحملا وأ ةكراشملا ةلعافلا تاهجلا نم امGHTغو ،ة?س$وتلا

 sإ ءاضقلا تا?قالخأ ةنّودم دادعإ 1
  :ة?لاتلا تاوطخلا ذاختا

 سكعت hHSلثمملا نم ةعومجم عم قيثولا رواشyلاf وأ ل^ق نم ءاضقلا تا?قالخأ ةنودم دادعإ ّمتي Aع صرحلا .1
rS امf ،ة?س$وتلا ة?ئاضقلا ةطلسلا نمض عّ�نتلا

 ؛ةاضقلا تا?عمج كلذ 1

اصوصنم تا?قالخألا ةنودم نوكت نأ Aع صرحلا .2
�

 عضخ� يذلا عجرملا اTرا^تعاf نوناقلا بجومf اهيلع 
 ؛ة?نهملا ةلءاسملل هساسأ Aع ةاضقلا

 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  49

i، 6.6 ةرقفلا. 
ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م  50

i، 6.6 ةرقفلا. 
اض�أ رظنأ .9و 8 نآد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  51

r
 لالقتسال ا?ندلا 23ياعملا ،ة?لودلا 3K{ماحملا ةط�ار 

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م ؛42و 41 ناتداملا ،)1982 ماع تدمتعا( ءاضقلا
i، اضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م �ع قيلعت  ؛4.13 ةرقفلاgh

i، 
�K قحلا نأشÆ ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا ؛9و 8 ناترقفلا

i ة?نوناقلا ةدعاسملاو ةلداع ةم»احم �K
i ر( )4( أ مسقلا ،ا?ق�¾فأ(. 

 كولسلاو ،تا?قالخألا ام?س ال ،ةاضقلل uKiهملا كولسلا مªحت uliلا دعاوقلاو ئدا]ملا نأشÆ 3 مقر يأرلا ،3K{يxوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا  52
 .29 ةرقفلا ،]3 مقر يأرلا ،xu3iوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا[ 2002 ،دا?حلاو رفانلا

 .29 ةرقفلا ،3 مقر يأرلا ،xu3iوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا  53
https://www.icj.org/wp- :ط�ارلا 2vع رفوتم ،13 مقر 3K{سرامملا ل?لد ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا  54
-Guide-Practitioners-Reports-Publications-Accountability-Judicial-13-PG-ploads/2016/06/Universalcontent/u

ENG.pdf-2016. 
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rS دانyسالا .3
 لالقتسا نأش� ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا^م sإ ة?س$وتلا ءاضقلا تا?قالخأ ةنودم نومضم 1

0/اضقلا كولسلل رولاغنب ئدا^مو ة?ئاضقلا ةطلسلا
اق?قحتو ،1

�
 :ة�اغلا ەذهل 

 ،ة?نهملا ةقا?للاو ،ةTاGSSلاو ،دا?حلاو ،ة?لالقتسالا ئدا^م ءاضقلا تا?قالخأ ةنودم hHSمضت .أ
rS امf ة?لودلا GHياعملا عم قفاوتم �وحن Aعو حضاو ٍل�ش� داهتجالاو ةءافXلاو ،ةاواسملاو

 Aع كلذ 1
 :�حلا ال ركذلا ل?�س
اد?عf مهتيلالقتسا Aع ةظفاحملل ةاضقلا فّ�ت ةق��ط ▪

�
 ءاوس hHSيجراخلا فارطألا عيمج نع 

rS ءاضعأ اونا�
 وأ ،روهمجلا وأ ،ن��خآلا ةاضقلا وأ ،ة?ع���yلا ةطلسلا وأ ،ة�ذ?فنتلا ةطلسلا 1

rS تامظنم وأ ن��خآ دارفأ وأ ،مالعإلا
 ؛عمتجملا 1

نجتو رّوصتملاو A1عفلا دا?حلا Aع ةظفاحملل ةاضقلا فّ�ت ةق��ط ▪
ّ

 براضت تالامتحا ب
 ؛حلاصملا

 لا?تحا كولس يأو داسفلا تاسرامم نع عانتمالا لالخ نم ةTاGSSلل ةاضقلا راهظإ ة?ف?ك ▪
 ؛نوناقلا ذافنإ مهبجاو نم اوري نأ بج� ف?كو بذكو ةع�دخو

rS ةقا?للا رهظمو ةقا?للا Aع ةاضقلا ةظفاحم ة?ف?ك ▪
 ةظفاحملا عم ةصاخلاو ة?نهملا مهتا?ح 1

 ؛ة?ساسألا مهتا��حو مهقوقح Aع
hHS rSكراشملا عيمجل ةاواسملا أد^م ما©Gحا ةاضقلا Aع بج� ف?ك ▪

 مهمامأ ةماقملا تاءارجإلا 1
نجت ة?ف?كو ،تاءارجإلا ەذهب ن��ثأتملا وأ

ّ
 ؛GHSيمتلا وأ GHّSحتلا راهظإ ب

 ةءافXلا لالخ نم ة?لاعفو لدعf ا�اضقلا عم لماعتلاو نوناقلا قيبطت Aع ةاضقلا صرح ة?ف?ك ▪
 .داهتجالاو

 ؛ئدا^ملا ەذT عم قفتي امf ةاضقلا تاف�ت لوح ة?لمع تاهيجوت تا?قالخألا ةنودم hHSمضت .4

¬أتلا  .5


نأ نم د
ّ

0/اضقلا كولسلل رولاغنب ئدا^مو تا?قالخألا ةنودم نومضم hHSب تافالتخا يأ 
 عم قفاوتت 1

rSو ،مTرود وأ ةاضقلا قوقحو ءاضقلا ة?لالقتسا نأش� ة?لودلا GHياعملا
1 Tقا?سلا اذ: 

 مهقوقح ةسرامم Aع مهتردقو ةاضقلا ة?لالقتساf تا?قالخألا ةنودم لالخإ مدع Aع صرحلا .أ
 ؛مهماهم ءادأو

rS امf ،اهما©Gحاو ةاضقلا قوقح عم تا?قالخألا ةنودم قفاوت Aع صرحلا .ب
rS قحلا كلذ 1

 ة��ح 1
 Aع طقف ةزكترملا ة?�يدأتلا تا¯�قعلاf اهتا?ضتقم حمسq الأو تا?عمجلا ن��كت ة��حو GHبعتلا

 ؛قوقحلا ەذT ةسرامم

rS ام?س ال ح�ضوب هماهمو هت�يكرت د�دحتو ءاضقلا تا?قالخأل سلجم ءاش$إ .6
rS .ەرودf قلعتي ام 1

1 Tقا?سلا اذ، 
rS ثح^لا

ارود سلجملا اذT ءاطعإ ة?نا�مإ 1
�

ا�راشyسا 
�

ا�رواشqو 
�

 وأ بسانملا كولسلا لوح ةلئسأ مهتدوار امل� ةاضقلل 
 .ءاضقلا تا?قالخأ ةنودمل مئالملا قيبطتلا

 

0/اضقلا كولسلا ءوس عاونأ .ا?ناث
 ةاضقلا قوقحو 1

 كولسلا ءوس عاونأ .أ
ghاضقلا كولسلل ةدّدحملا 23ياعملا �ع ةاضقلا ب�دأت دن¡سÑ نأ بج�

i، ةخسارلا ة?لودلا 23ياعملا عم قس¡ي ام� 
uKi �Kطولا ىوتسملا �ع ةعّسوملاو

i اقلا تا?قالخأ ةنّودم ل?بق نم ٍةادأÇK
i. قعلا نوكت نأ بج�wxام� ،تا �K

i كلذ 
ة]سانتم لزعلاو فاق�إلا ام� ،ة?yيدأتلا تاءارجإلا

ً
ةل�اقو 

ً
 55.ةلقتسم ة?ئاضق ةئيه مامأ فانئ¡سالل 

 جردني ال يذلا كولسلاو ىرخألا ةلءاسملا تا?لآ وأ ة?yيدأتلا تاءارجإلا قاطنل عضخ� يذلا كولسلا 3K{ب 23Kيمتلا مهملا نم
�K
i ةاضقلا ّدض ة?ندملا ة?لوؤسملاو ب�دأتلا مادختسا زوج� ال ذإ .قا?سلا اذه Æسàم?يقت  وأ ،نوناقلا 23سفت ةق�¾ط ب 
 57.فانئ¡سالا تقو اهل�دعت وأ مهتارارق ضقن ىرج اذإ ة?yيدأت تاءارجإل ةاضقلا عاضخإ زوج� ال ام� 56.ةلدألا نزو وأ عئاقولا

�K
i ي ،عقاولاÈ[ÁK

i ة?ندم ىواعد يأ دض ة?صخشلا ةناصحلا� ةاضقلا عتمتي نأ، �K
i ادج ةل?لق تاءانث¡سا الخ امr، ردص� امع 

 
 ؛20و 19 ،17 ئدا]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م ؛69 ةرقفلا ،12(2010) مقر ءارزولا ةنجل ة?صوت  55

�K قحلا نأشÆ ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا
i ة?نوناق ةدعاسمو ةلداع ةم»احم �K

i ف( 4 أد]ملا ،أ مسقلا ،ا?ق�¾فأ(. 
�K قحلا نأشÆ ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا  56

i ة?نوناق ةدعاسمو ةلداع ةم»احم �K
i 3ّ{عتي ال )ن( 4 أد]ملا ،أ مسقلا ،ا?ق�¾فأK نوفظوملا نوك� نأ 

�K لامهإلا وأ تا́فتلا ءوسل ة?ئانجلا وأ ة?ندملا ةقحالملل )1:ةضرع نويئاضقلا
i ة?ئاضقلا مهماهم ةسرامم(. 

اض�أ عجار ؛70 ةرقفلا ،12(2010) مقر ءارزولا ةنجل ة?صوت  57
r

�K قحلا نأشÆ ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا 
i ة?نوناق ةدعاسمو ةلداع ةم»احم 

�K
i إلا قوقح� ة?نعملا ةنجلل ة?ماتخلا تاظحالملا ؛)2( )ن( 4 أد]ملا ،أ مسقلا ،ا?ق�¾فأoمقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،مان¡يف لوح ناس 

CCPR/CO/75/VNM ، 10 ةرقفلا. 
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È[ÁKي ،كلذ �إ ةفاضإلا� 58.مهماهمل مهئادأ ءانثأ 23صقت وأ ةم?لس 23غ لاعفأ نم ة?ئاضقلا مهماهم ةسرامم ءانثأ مهنع
i مع 

 .ةعو£¢ملا ة?ساسألا مهقوقح ةسرامم� مهما?قل ةاضقلا ة]قاعم

�K ةكراشملا وأ مئالملا لªشلا� هم�¾جت ّمت يذلا كولسلا لمش¡ل ة?ئاضقلا ةناصحلا ّدتمت نأ زئاجلا 23غ نم نUلو
i تا»اهتنا 

ghاضقلا داسفلا نع ةلءاسملل ةاضقلا عضخ� نأ �ع �iودلا نوناقلا صني ،لعفلاxو .ناسoإلا قوقح
i ة?ئاضقلا تا»اهتنالاو 

gKاسoإلا �iودلا نوناقلاو ناسoإلا قوقحل
i. إلا قوقح تا»اهتنا ا�احض قح نمو اذهoنوناقلل ة23طخلا تا»اهتنالاو ،ناس 

gKاسoإلا �iودلا
i 2جو فاصتنا �ع لوصحلاv لاعف Ñقحلا لمش �K

i لا تا»اهتنالا �ع كلذ قبطن�و  59.ةق?قحلاuli اهبكتري 
 3K{لوؤسملا رئاس اهبمتري uliلا لاعفألا نع عانتمالا وأ لاعفألا �عو ،نويئاضقلا نولوؤسملا اهباªترا اهباªترا �ع أطاوتي وأ

�K
i 60.ةلودلا 

 مهتفص� نويئاضقلا نولوؤسملا اهفّ´تي uliلا ،لعف نع عانتما وأ لعف نم ،تا́فتلا ّل� نع ةلودلا ةلءاسم زوج�
اعو£¢م لعفلا نا� وأ  مهتطلس دودح اوزواجت ول ulح ،ة?ئاضقلا

r
 �K

i خادلا نوناقلا�i.61 

ا?ئانج ةاضقلا لءاسÑ ام�
r

�K مئالم ٍف�¾عتب ًىةددحم مئارجلا ەذه نوكت نأ ط£Ý ،ة�داع مئارج اوبكترا اذإ 
i نوناقلا 

 نأ اهنأش نم ةق�¾ط� اهق?بطت وأ ة�داعلا مئارجلا 23سفت زوج� ال ،نUلو ؛ة?لودلا 23ياعملاو ناسoإلا قوقحل �iودلا
 62.ة?ئاضقلا ماªحألاو رماوألا ىوتحم� ّلخت

 ءوس i¥اودل ،لزعلا لمش®و �إ لصت ،ة?yيدأت تاءارجÖو تاwxقعل دارفألا ةاضقلا عضخ� ،ة?ئانجلا ة?لوؤسملا نع rاد?ع�
K§ك� ام� 23طخلا كولسلا ءوسÆ ف�¾عتلا لجأ نم ة?نطولا ة�اضقلا ةمظنألل ة�¾حلا ضع� ك�2lو 23.63طخلا كولسلا

i 
اقس¡م نوك� نأ uviيدأتلا راطإلا �ع ّنأ 23غ .ةمئالملا تاwxقعلاو ،هقاطن د�دحتو هساسأ �ع ةاضقلا بقاع?ل

r
 نوناقلا عم 

�Kو ،انه نم .ة?ع£¢لا أد]م م2lح� نأو ة?لودلا 23ياعملاو �iودلا
i يدأتلا تاءارجإلا نوكت نأ بج� ،فورظلا عيمجy?ةلداع ة

ً
 

 ءادأل 3K{قئال 23غ مهلعجت uliلا كولسلا i¥اود وأ ةردقلا مدع i¥اودل الإ لزعلل وأ فاق�إلل ةضرع ةاضقلا نوك� الو .ة?نآو
ghاضقلا كولسلل اهب لومعملا 23ياعملل اقفو لزعلا وأ فاق�إلا تاءارجÖو ة?yيدأتلا تاءارجإلا عيمج دّدحت  ام?ف ،هماهم

i.64 

�K
i وتoفوي ،س

ّ
اماع rاراطإ روتسدلا ر

r
ÇKاقلا ":��i ام �ع 102 لصفلا ّصني ذإ .ةلءاسملل مهعوضخو ةاضقلا لالقتسال 

i 
�K ه?لع ناطلس ال لقتسم

i ه?ف ءاجف 103 لصفلا امأ ".نوناقلا 23غل هئاضق: " Ñ2شlط �K
i اقلاÇK

i لاUه?لع بج�و .ةءاف 
�K هنم لالخإ ّل�و ،ةها2KKلاو دا?حلا� ما2lKلالا

i ةلءاسملل بجوم هتا]جاول هئادأ." 

ÇKاقلا عتمتي " :��i ام �ع 104 لصفلا صن�و
i و ،هنع عفرت مل ام هفاق�إ وأ هع]¡ت نكم� الو ،ة?ئازج ةناصح��K

i ةلاح 
�K تàي يذلا رظنلا� ه?لإ عجارلا ءاضقلا سلجم مالعÖو هفاق�إ زوج� ةم�¾ج� سàلتلا

i لصفلا دكؤ�و ".ةناصحلا عفر بلطم 
ÇKاقلا ّنأ �ع 107

i  "قع ط?لس® وأ ،ەؤافعإ وأ ،لمعلا نع هفاق�إ نكم� الwxيدأت ةy?ّالإ ،ه?لع ة �K
i قبطو تالاحلا 

لعم رارق بجومxو ،نوناقلا اهط]ض� uliلا تانامضلا
�

نأ �ع 109 لصفلا ّصني ام� ".ءاضقلل �عألا سلجملا نم ل
ّ

 رجح�" ه
�K لخدت ل�

i ءاضقلا 23س." 

اقفوو
r

 .ءاضقلا 23س نسح ءاضقلل �عألا سلجملا نمض� ،114 لصفلل 

 
 .16 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  58
�K قـحلا نأشـ� ةـ?هيجوتلا ئداـ]ملاو ة?ـساسألا ئداـ]ملا 59

i 2ــجلاو فاصـتنالاv ودــلا نوناــقلل ةم?ســجلا تا»اهــتنالا ا�احضــل�i إلا قوــقحلoناس 
gKاسoإلا نوناقلل ة23طخلا تا»اهتنالاو

i 60 مقر رارقلا بجومر ةدحتملا ممألل ةماعلا ة?عمجلا اهتدمتعاو اهترقأ ام� ،لودلاÐ147 نونا� 16 خــــ�راتب 
 .)ب( 22 ةرقفلا ،2v 2005مسÑدÐلوألا

�K قحلا ّنإ .130 ،105-97 تارقفلا ،)2014( ،ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةرّرقملا  60
i 2جلاv 

�K ه?لع صوصنم لاعفلا فاصتنالاو
i ام� ،ة?لودلا قيثاوملا نم د�دعلا �K

i لاعلا نالعإلا :كلذäi إلا قوقحلoودلا دهعلا ؛8 ةداملا ،ناس�i صاخلا 
 ،ةنيهملا وأ ة?ناسoإاللا وأ ة?ساقلا ةwxقعلا وأ ةلماعملا بوÙK نم ە23غو ب�ذعتلا ةضهانم ة?قافتا ،)3( 2 ةداملا ،ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا�
 .14و 13 ناتداملا

ا?لود ةعو£¢ملا 23غ لاعفألا نع لودلا ة?لوؤسم  61
r

 ة?نعملا ةنجللا ؛7و 4-1 داوملا ،)56Ð83 )2001 مقر ةدحتملا ممألل ةماعلا ة?عمجلا رارق ،
gKوناقلا ما2lKلالا ةع?بط :31 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح�

i فارطألا لودلا �ع ضورفملا �K
i مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،دهعلا 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، 3{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةرّرقملا ؛4 ةرقفلاK، ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح ر�¾قت، 
 .130 ،105-97 تارقفلا ،)2014(

 ،ةاضقلل ة?ساسألا ئدا]ملا ،3K{يxوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا ؛68 ةرقفلا ،12)2010( اxوروأ سلجم ءارزو ةنجل ة?صوت ًالثم عجار  62
 فقوم :18 مقر يأرلا ،3K{يxوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا ؛)2( 75 ةرقفلا ،3 مقر يأرلا ،3K{يxوروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا ؛20ةداملا
�K ىرخألا ةلودلا تاطلسÆ هتقالعو ءاضقلا

i ارقم�د عمتجمçi 37 ةرقفلا ،)2015( ث�دح.  
�K ةلداعلا ةم»احملا ئدا]م ؛20-17 داوملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  63

i ف( ،)ع( )4( أ ماسقألا ،ا?ق�¾فأ( 
�K ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسأ ئدا]م نأش3K Æ{ك� نا1ب ؛)ص(و

i يسآلا ة?نوناقلا ةقطنملاw28-22 داوملا ،ة�. 
 .20-17 داوملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  64
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�K ةناصحلا عفرو ةناصحلا �ع صن�و ،ءاضقلا ة?لالقتسا روتسدلا سّرك� نأ ه�wنتلا� ريدجلا نم
i عو ،فورظلا ضع�� 

 ،نوناقلا اهط]ض� uliلا تانامضلا قبط ة?yيدأتلا تاwxقعلا ط?لس® روتسدلا ط2lشÑ نأ عقاوو .ةها2KKلاو دا?حلا 23ياعم
لعم رارق بجومxو

�
 .3K{تمو لداع uviيدأت راطإل ةماه ة�اد� ةطقن ة�اثم� دع� ءاضقلل �عألا سلجملا نم ل

اقلقم l§]ي ،نUلو
r

ÇKاقلا( هنم لالخإ ّل�" ّنأ �ع 103 لصفلا صن 
i( �K

i ةغللا ەذهف ".ةلءاسملل بجوم هتا]جاول هئادأ 
È[ÁKي ام� اهح?ضوت نود نمو ،ة�اغلل ةضافضف

i، نأ نكم� Ñف .ة?فسعت 23ياعم بجوم� ةاضقلا ة]قاعمل اهمادختسا ءاسªام 
�K ه� نوموق� كولس ساسأ �ع ةاضقلا ب�دأت زوج� ال ،ەالعأ ركو قبس

i نوناقلا 23سفت ل?بق نم ،مهتا]جاول مهئادأ قا?س، 
 لصفلا ةءارق ةرو3K ÙK{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا 2vتعت ،انه نم .حاجنب مهماªحأ تفنأتسا اذإ وأ ةلدألا نزو وأ عئاقولا م?يقتو

 حwضوب نوناقلا صني نأ بج�و ،ة?yيدأتلا تاwxقعلا نوناقلا ط]ض� نأ �ع صني يذلا 107 لصفلا عم نما2lKلا� 103
�K جردنت تا́فت يأ نع ة?yيدأت تاwxقعل ةاضقلا عwضخ مدع �ع

i مهماهمل يداعلا ءادألا قا?س. 

�K
i وتo2013 ةنسل 13 ددع نوناقلاو ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا نم ل� نّمضتي ،س، 
 .مهتلءاسمو ةاضقلا كولسÆ قلعتت تا?ضتقم ة?ئازجلا ةلجملاو ة?ندملا تاءارجإلا ةلجمو

 ةرم لّوأل مهنÕيعت دنع ةاضقلا يدؤي .اهما2lحا ةاضقلا نم عقوتي uliلا 23ياعملا ضع� 1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا دّدح�
�K مهبÕصنت ل]قو

i انيم� مهفئاظو
r

 نوك� نأو تاضوافملا Ýّ ءاشفإ مدع� اوم2lKل� نأو ةنامأو صالخإ ل�ª مهفئاظوب ما?قلل 
ÇKاقلا كولس مهكولس

i 3{مألاK تقم� 65.ف�£¢لا&K اض�أ نوناقلا اذه
r

 ةّ�أ ة£Ýا]مو ءاضقلا فئاظو 3K{ب عمجلا نكم� ال ،
 66.ةّ?باختنا ة�ا?ن ةسراممو ضاق ةف?ظو 3K{ب عمجلا نكم� ال  ام� .ه?لع روجأم وأ uKiهم طاشo يأ وأ ىرخأ ةّ?مومع ةف?ظو
 .مهلالقتسا وأ مهتمارك� سم� ال ام� ،ةّ?نف وأ ةّ?بدأ وأ ةّ?ملع لاغشأ� ما?قلا ةصخر �ع لوصحلا موزل نود� ةاضقلل زوج�و
�K ةلخاد سورد ءاقل·ب ما?قلل 23جحّتلا اذه فلاخ� ام ةّ�درف ةفص� ةاضقلا حنم� نأ لدعلا ر�زول نكم� ام�

i قاطن 
ÇKاقلا ةمارك� ّسم� ال نأ هنأش نم طاشo وأ فـئاظوب وأ مهصاصتخا

i اقفو .هلالقتسا وأ
r

 29 ددع نوناقلا نم 23 لصفلل 
�K مªحلا مهل سÛلو دّرجتلا لما�ª اوضق� نأ ةاضقلا �ع ،1967 ةنسل

i خشلا مهملعل ادان¡سا ةّ?ضقلا&i مهنكم� الو 
�K ةراش¡سا ناونع� ولو ة�اتك وأ ا�wفش ةلضانملا

i لا ا�اضقلا 23غuli اقلا �ع .ا?صخش مهّمهتÇK
i وأ لمع ّل� بّنجتي نأ 

 ة?حنتلا فورظو ،ءاضقلا لالقتسا� كسمتلا را?عم �إ قرطتي ال نوناقلا ّنأ الإ 67.ءاضقلا ةمارك� ّسملا هنأش نم كولس
  .ة?صخش بساªم قيقحتل بصنملا لالغتسا رظح وأ ة?لهألا مدع وأ

اف�¾عت هسفن نوناقلا نم 50 لصفلا مدق�
r

 وأ ةف?ظولا تا]جاوب ّلخ� نأ هنأش نم لمع ّل�" :ب�دأتلا بجوملا أطخلل 
ÇKاقلا ه� موق� ةمارUلا وأ ف£¢لا

i اقفو ".ب�دأتلل بجوم أطخ هنم نوكتي
r

 ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا نم 63 لصفلل 
ÇKاقلل ةwxسÈملا لاعفألا تنا� اذإ

i ®شª
�

لخم ةحنج ل
�

ghاضقلا سلجملا �عف ،ة�انج وأ ف£¢لا� ة
i ارارق ذختي نأr لعم

�
 ًال

�K لمعلا نع هفاق�·ب
i ي ام?ف ت]لا راظتناÈاروف فلملا لاح�و ه?لإ بسr احلاص ەارت ام ذاختال ة?مومعلا ة�ا?نلا �إ

r
 نم 

 "ةمارUلا وأ ف£¢لا وأ ةف?ظولا تا]جاوب ّلخ�" نأ هنأش نم يذلا لمعلا ّنأ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ىرت .تاءارجإ
لخملا ةحنجلاو

�
ا?قطنم rاراعشإ 2iعت ال ةعساوو ةضافضف تارا]ع ف£¢لا� ة

r
 هجو �عو .روظحملا كولسلا عwنب 

 نود نم ة?yيدأتلا ةwxقعلا ط?لس® رارق ذختي نم ل]ق نم "ةمارUلا"و "ف£¢لا" i#لطصم قيبطت نكم� ال ،صوصخلا
glاذلا 23سفتلا نم ةلوبقم 23غ ةجرد

i. و�K
i لا تالاحلاuli ارثأتم وأ ،ة�ذ?فنتلا ةطلسلا نم رارقلا ذختم اهيف نوك�r ةطلشلا� 

 .)é2أف )é2أ ة?ئاضقلا ة?لالقتسالا ضّوق� نأ كلذ نأش نمف ،ة�ذ?فنتلا

�K ة?حالصلا ەذهل ر2vملا 23غ مادختسالا تàثأ دقو
i 23سفتلا �K

i ةاضقلل ة?عامجلا ةلاقإلا قا?س �K
i را�أÐدقو 2012.68 ويام 

�K ل?صفتلا� 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ترظن
i روصقلا نطاوم �K

i و نوناقلا�K
i ةاضقلل ة?عامجلا ةلاقإلا �K

i رداصلا اهر�¾قت 
 o�i".69وتلا ءاضقلا ة?لوؤسمو لالقتسا" ناونع� 2014 ماع

 ةلجم نم 199 لصفلا صني .ةاضقلا كولسÆ قلعتت تا?ضتقم ة?ئازجلا ةلجملاو ة?ندملا تاعفارملا ةلجم نم ّل� نّمضتت
�K م»احلا ةذخاؤم نكمت " هنأ �ع ة?ندملا تاعفارملا

i ة?لوؤسم ه?لع تهجوت اذإ وأ ءاش®رالا وأ لا?تحالا وأ ررغلا ةروص 
�K رظنلا� ب?قعتلا ةمªحم صتختو 70".نوناقلا K&تقم�

i حلا ةذخاؤم بلاطمªما. 

 
 .11 لصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا  65
 .17 ،16 نالصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا 66
 .24 لصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا  67
�K ءاضقلا �ع ة�ذ?فنتلا ةطلسلا ةرط?س رارمتسا ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا :رظنأ ،تامولعملا نم د��ملل  68

i وتo2ع رفوتم ،سv ط�ارلا: 
tunisia/-in-persists-judiciary-over-control-executive/http://www.icj.org. 

ÇKاملا نم سوردلا صالختسا :o�iوتلا ءاضقلا ة1لوؤسمو لالقتسا ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا  69
i 2ع رفوتم ،2014 ،لضفأ ل]قتسم ءانبلv 

Report-Independence-Judicial-Strengthen-content/uploads/2014/05/Tunisia-https://www.icj.org/wp- :ط�ارلا
ENG.pdf-2014. 

اقفو ،1959 ةنسل 130 ددع نوناق ،ة?ندملا تاعفارملا ةلجم  70
r

  .ه?لع ت�¾جأ uliلا تال�دعتلل 
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�K مئارجلا ّنإ
i لا 71ة?ئازجلا ةلجملاuli قبطنت Ùةحا

ً
ÇKاقلا عانتماو داسفلا نم ةفلتخم تاجرد لمش® ةاضقلا �ع 

i "نع 
�K .72هئاسؤر ل]ق نم ەرمأ وأ ەراذنإ دع� هعانتما �ع ەرارمتساو هنم كلذ مهبلط دع� "موصخلا 3K{ب ءاضقلا

i تالاح الخ ام 
 سلجملا نم نذإ نود� هنجس وأ ةحنج وأ ة�انج لجأ نم ضاق يأ عّب¡ت 1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا رظح� ،سàلتلا
�K نUل .ءاضقلل �عألا

i لتلا ةروصàّاروف ءاضقلل �عألا سلجملا ذئدنع ملع?ف ه?لع ض]قلا ءاقلإ زوج� ةم�¾جلا� سr. 

ÇKاقلا �ع هجوت uliلا ة?لوؤسملا� قلعتملا K&تقملا امأ
i تقم�&K نوناقلا �K

i ةع?بط اهتاذ دح� حضوت الف "ررغلا" ةروص 
اض�أ قس¡م 23غ ود]�و ،كلذ ه?لع بت2lي يذلا كولسلا ءوس

r
 نم 16 ةرقفلا ّصنت ،لاثملا ل?yس �عف  .ة?لودلا 23ياعملا عم 

È[ÁKي " :��i ام �ع ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ئدا]ملا
i يأ دض ة?صخشلا ةناصحلا� ةاضقلا عتمتي نأ 

 كلذو ،23صقت وأ ةم?لس 23غ لاعفأ نم ة?ئاضقلا مهماهم ةسرامم ءانثأ مهنع ردص� امع يدقنلا ض�wعتلا� ة?ندم ىواعد
�K قح يأ� وأ uviيدأت ءارجإ يأ� لالخإ نود

i وأ فانئ¡سالا �K
i عت �ع لوصحلاwطولا نوناقلل اقفو ،ةلودلا نم ض�uKi." 

اف�¾عت تا?قالخألا ةنودم جردت نأ بج� ،ه?لع ًءانب
r

اق?قد 
r

ة?طغتو 
ً

ةحضاو 
ً

 قفو هعم لماعتلا ّمتي ث?ح� كولسلا ءوسل 
ا?صخش دارفألا ةاضقلا دض ة?ندملا ىواعدلا� حامسلا ضوعو .لداع uviيدأت ءارجإ

r
�K سoوت رظنت نأ نكم� ،

i ءارجإ ءاسرإ 
ÇKاقلا ل]ق نم لاعفألا نع عانتما وأ ةم?لس 23غ لاعفأ نع ةمجان رئاسخ اود]كت مهنأ نومعزي نيذلا صاخشألل حي¡ي

i، 
 .اهسفن ةلودلا دض ض�wعتلا� ة]لاطملا

اض�أ قلقلا i¥اود نمو
r

�K درو ام 
i 3{ب ءاضقلا" نع عانتمالا ف�¾عت نم ة?ئازجلا ةلجملاK ارظن ،ة?ئانج ةم�¾جك "موصخلاr 

نأ ةركفو "ءاضقلا" ةمل� ّنأ �إ
ّ

ÇKاقلا نم عقوتي ه
i لو هئاسؤر نم رمأ� ́فتلاÛح وأ رمأ رادصإ لالخ نم سªقس¡ت ال م 

ÇKاقلل ة?لخادلا ة?لالقتسالا عم
i.  

 ّنأ ّالإ ،ة?باج�إ ةوطخ داسفلا نع ةلءاسملل ةاضقلا عاضخ·ب حمسKً Ñ&تقم �ع ة?ئازجلا ةلجملا ءاوطنا ّنأ كش ال
�K ةاضقلا ةلءاسم� ةقلعتملا تا?ضتقملا

i ودلا نوناقلا تا»اهتنا� قلعتي ام�i إلا قوقحلoودلا نوناقلا وأ ناس�i إلاoاسgK
i 

ghاضقلا داسفلاو
i اض�أ بج�

r
اض�أ قبطت نأ 

r
 .uviيدأتلا ىوتسملا �ع 

�K ءاضقلا ةلءاسم با?غ" ّنأ تنلعأ نأ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجلل قبس دق نا�و
i املاÇK

i تالفإلاو داسفلا راش¡نا تلّهس دق 
�K تمهاسو ناسoإلا قوقح تا»اهتنا نع باقعلا نم

i ةماعلا ةقث مادعنا �K
i ة?لودلا ةنجللا تماق امدنع ."ءاضقلا 

�K ءاضقلا ة?لالقتسا نع ر�¾قت لوح ثح� ءارج·ب 3K{يقوقحلل
i نأ ةنجللا ةاضقلا علطأ ،2014 ماعلا

ّ
اضوع" ه

r
 قيقحتلا نع 

�K رظنلا نع مهعانتما� وأ داسفلا� مهطّروتب ه]¡شملا ةاضقلا ضع� ّرمتسا ،ة?yيدأتلا تاءارجإلل مهعاضخÖو مهعم
i ا�اضق 

 73".ة?قرت �ع لصح نم ulح مهنمو ؛ة?ئاضقلا مهماهم ءادأ� ناسoإلا قوقح تا»اهتنا

gKوناقلا راطإلا نمضتي نأ نم د� ال
i وتلاo�i اذإr لا لاعفألا نع عانتمالاو لاعفألا �ع ّصنت ةحضاو ٍتا?ضتقمuli بترت 

ة?لوؤسم
ً

ة?ئانج 
ً

ةwxقعو 
ً

ة?yيدأت 
ً

 �K
i لعتي ام

�
ghاضقلا داسفلا� ق

i، تراوªؤطاوت وأ با �K
i تراªإلا قوقح تا»اهتنا باoناس، 

�i. �Kودلا نوناقلا بجوم� ىرخأ مئارجو ة?ناسoإلا دض مئارجلاو ،برحلا مئارجو
i ودلا نوناقلا ّدح� ،قا?سلا اذه�i قوقحل 

gKاسoإلا �iودلا نوناقلاو ،ناسoإلا
i لا كولسلا عاونأ داسفلا� ةقلعتم ةدع قيثاوموuli تاءارجإ لالخ نم اهتبقاعم بج� 

 .ةفافشو ةلداع ة?yيدأتو ة?ئانج

ا?ملاع
r

�K( اهنع 3K{لوؤسم ةاضقلا نوك� نأ نكم� uliلا ناسoإلا قوقح تا»اهتنا لمش® ،
i تالاحلا ضع� �K

i ة?ئانجلا تاءارجإ، 
�Kو

i يدأت ىرخأ تالاحy?ة( س �عy?لاثملا ل )حلا ال´(: 

K§ّسعت زاجتحا رمأ •
i ح رادصإ وأªّسعت م§K

i ؛توملا وأ نجسلا� 
احضاو نا� تام»احم رثأ �ع صاخشأ ةنادإ •

r
 ؛ة?نوناقلا لوصألا ةاعارمو ةلادعلل ا?ندلا تانامضلا فوتس® مل اهنأ 

 ؛ة�23Kيمت ةروص� 3K{ناوقلا قيبطت وأ ة�ذ?فنت ة?لحم 3K{ناوق ذافنإ •
K§خت ةق�¾ط� مهتيحالص ةسرامم نع عانتمالا وأ مهتيحالص ةسرامم •

i ت وأÛ¢ّ لا تا»اهتنالاuli نو�¾كسعلا اهبكتري 
K§ّسعتلا زاجتحالا ل?بق نم ،3K{ناوقلا ذافن·ب نوفلªملا نوفظوملا وأ

i، ءاضقلا جراخ لتقلا تا?لمعو ،ب�ذعتلاو، 
 فاصتنالاو 2vجلا نم ا�احضلا نامرح وأ باقعلا ةهجاوم نم لاعفألا ەذه uviكترم ة�امح وأ ،ي¢قلا ءافتخالا وأ
 74.لاعفلا

�K
i إلا قوقح تا»اهتنا تالاح ضع�oودلا نوناقلا مزل� ،ناس�i نأو مهلامعأ نع ة?صخشلا ة?لوؤسملا ةاضقلا ل?محت 
 :ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا تنلعأ دقو .كلذ نامضل 23بادتلا لودلا ذختت

 
�K رداصلا رمألا ،ة?ئازجلا ةلجملا  71

i 9 زومتÐاقفو ،2013 ويلوي
r

 .ه?لع ت�¾جأ uliلا تال�دعتلل 
 .108و 90-88 لوصفلا ،ة?ئازجلا ةلجملا  72
ÇKاملا نم سوردلا صالختسا :o�iوتلا ءاضقلا ة1لوؤسمو لالقتسا ،3K{يقوقحلل ة?لودل ةنجللا  73

i 2ع رفوتم ،2014 ،لضفأ ل]قتسم ءانبلv 
Report-Independence-Judicial-Strengthen-acontent/uploads/2014/05/Tunisi-https://www.icj.org/wp- :ط�ارلا

ENG.pdf-2014. 
 .11-8 .ص ،13 مقر 3K{سرامملا ل?لد ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا رظنأ  74
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�K ةدراو ةنيعم قوقحل تا»اهتنا نع ]...[ تاق?قحتلا فشكت امثيحو
i لفكت نأ فارطألا ةلودلا �ع ،دهعلا 

�K هنأش ،كلذ� ما?قلا مدعف .م»احملا مامأ 3K{لوؤسملا راضحإ
i قيقحتلا مدع نأش كلذ �K

i دق ،تا»اهتنالا كـلت 
Ñرفس، �K

i حأ� لصفنم لالخإ نع ،هتاذ دحª2لالا ەذه . دهعلا ماlKت تاماÈتا»اهتنالا� قلعتي ام?ف صاخ هجوب أش 
 ة?ناـسoإ الو ة?ـساق ةلماعم نم ههباش امو ب�ذعتلا� ،�iودلا وأ �iحملا نوناقلا امإ بجوم� ة?ئانجك اهب ف2lعملا

K§سعتلا مادعإلاو ،)٧ ةداملا( ةنيهمو
i وxو، ٩و ٧ ناـتداملا) ي¢قلا ءافتخالا تالاحو ،)٦ ةداملا( ةم»احم ال�K

i 
  ).٦75 ةداملا ،نا?حألا نم 23ثـك

 تالاحو ،ةهيyشلا تاسرامملاو قرلا ،ة?عامجلا ةدا�إلا لمش® اهنأ �ع "ةم?سجلا" تا»اهتنالا مهفت نأ نكم� ،رمألا كلذك
K§سعتلا مادعإلاو ةزجوم تاءارج·ب مادعإلا

i، 2فل زاجتحالاوlط تاwسعتلا زاجتحالاو ،ةل�§K
i، قوقحلا تا»اهتناو 

 76".23بك رثأ اهل نوك� وأ 23طخ قاطن �ع ثدحت uliلا ة?فاقثلاو ة?عامتجالاو ،ة�داصتقالا

�K ة?لوؤسملل ةاضقلا عاضخإ بج� ام�
i ترا لاحªمهتكراشم وأ مهبا �K

i تراªودلا نوناقلا بجوم� ىرخأ مئارج با�i، ام� �K
i 

gKاسoإلا �iودلا نوناقلا كلذ
i �K

i 2لا تالاحKKلسملا عا
�

ghانجلا نوناقلا تا»اهتنا وأ ح
i ودلا�i، مئارجلا وأ برحلا مئارج لثم 

�K هقح نم )ة?قافتالا� äiحملا صخشلا( نامرح" ،ًالثم مئارجلا ەذه لمش® دقو .ة?ناسoإلا دض
i ة?نوناق ةروص� م»اح� نأ 

�Kاضإلا لوكوتو2vلاو 1949 ةنسل ف?نج تا?قافتا اهجردت uliلاو ،"23Kحت نودxو
i 1977 ةنسل لوألا Ùةحا

ً
 اهنأ �ع 

 77.ة?ئانج ة?لوؤسم اهيلع بت2lت "ةم?سج ةفلاخم"

�K
i و ،داسفلا ّصخ� ام�K

i وناق ف�¾عت با?غ ّلظgK
i ا?ملاع ه?لع قفتمو لماش

r
 لالقتسا� uKiعملا صاخلا ررقملا ركذ� ،

�K ةدئار ة?موكح 23غ ةمظنم ßiو ،ة?لودلا ة?فافشلا ةمظنم همدختس® يذلا äiسرلا 23غ ف�¾عتلا 3K{ماحملاو ةاضقلا
i 

 تاراشإ �ع عالطالا نكم�و  78."ةصاخ بساªم قيقحت ضرغ� ةلوخم ةطلس لامعتسا ةءاسإ" هنأ� ،داسفلا ةحفاªم
�K ة?فاضإ

i مل ةدحتملا ممألا ة?قافتاªلا داسفلا ةحفاuli 2تعت ةنيعم لاعفأ م�¾جتب لودلا مزلتv ا?نمض
r

 ،داسفلا لاªشأ نم 
 80.رخآ ٍلªشÆ اهب�¢® وأ لاومأ وأ تا¼لتمم يأ د�د]ت وأ سالتخاو 79ةوشرلا اهيف ام�

اض�أ ة?قافتالا مزلت
r

 81.هعقوم وأ هفئاظو لالغتسا ةءاسإ ²iومع فظوم دّمعت م�¾جت لودلا 

È[ÁKي ام�
i يدأتلا راطإلاو نوناقلا ّصني نأuvi ضوبwقعلا ةعومجم �ع حwxنع عانتمالا وأ لاعفألا ەذه نم ل¼ل ةرفوتملا تا 

�È[ÁKو ،لاعفألا
i لزعلا جاردإ �K

i ي ام� .ة23طخلا تالاحلاÈ[ÁK
i قعلا نوكت نأ را?عم جاردإwxة]سانتم تا

ً
 كولسلا ءوس عم 

�K رظنلا نم د� ال ،gKدألا ّدحلا� .روكذملا
i تراªمهتكراشم وأ ةاضقلا با �K

i تراªإلا قوقحل ةم?سج تا»اهتنا باoمئارجو ،ناس 
�K اهيلع صوصنملا ىرخألا مئارجلا راسو ة?ناسoإلا ّدض مئارجو ،برح

i ودلا نوناقلا�i، اضقلا داسفلا وأgh
i مئارجك 23خألا 

�Kوتس®
i بصنملا نم لزعلا را?عم )�K

i قعلا� قلعتي امwxەاندأ رظنأ ،تا(. 

  ةاضقلل ناس$إلا قوقح ما©Gحا .ب 
 23ياعملا نم امه23غو ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا ام� ،ناسoإلا قوقحل äiلاعلا نالعإلا لفك�
�K قحلا ة?لودلا

i كتو عّمجتلا ة�¾حو ،دقتعملاو ،23بعتلا ة�¾حw2حا ّدع�و .تا?عمجلا ن�lتا�¾حلاو قوقحالا ەذه ما 
�K ةاضقلا �إ ة]سÈلا� ةصاخ ة?مهأ اذ اهتيامحو

i 3{نماضك مهرودK إلا قوقحلoحو ناسªنوناقلا م. �K
i ّنإ ،عقاولا 

 .راودألا ەذه قيقحتل ة?ساسأ 23بعتلا ة�¾حو تا?عمجلا ن�wكت ة�¾ح ةسرامم

اقفو
r

 ة?ئاضقلا ةطلسلا ءاضعأل قح� "،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م نم 8 أد]ملل 
 كلسÑ نأ ط2lشÑ كلذ عمو ،عمجتلاو تا?عمجلا ن�wكتو داقتعالاو 23بعتلا ة�¾ح� عتمتلا 3K{نطاوملا نم مه23غك

 
gKوناقلا ما2lKلالا ةع?بط :31 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا  75

i ءاضعألا لودلا �ع ضورفملا ماعلا �K
i ممألا ةق?ثو ،دهعلا 

 .18 ةرقفلا ،)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004 مقر  ةدحتملا
�K ناسoإلا قوقحل äiلاعلا رمتؤملا ەدمتعا يذلا ،انÕيف لمع جمانرxو نالعإ ،ًالثم عجار   76

i يفÕان �K
i 25 نار��حÐة?م�دا»أ ؛30 ةرقفلا ،1993 وينوي 

gKاسoإلا �iودلا نوناقلل ف?نج
i إلا قوقحوoري يذلا ام ،ناس�l ودلا نوناقلل 23طخ كاهتنا �إ�i إلا قوقحلoبآ ،؟ناسÐ2014 سطسغأ. 

 ة�امح� ةقلعتملا 1949 ةنسل ةع�ارلا ف?نج ة?قافتا ؛130 ةداملا ،برحلا ىÝأ ةلماعم نأشÆ 1949 ةنسل ةثلاثلا ف?نج ة?قافتا ًالثم عجار  77
3K �K{يندملا صاخشألا

i 2لا ؛147 ةداملا ،برحلا تقوvاضإلا لوكوتو�K
i ةدوقعملا ف?نج تا?قافتا� قحلملا 1977 ماعل لوألا �K

i 12 بآÐسطسغأ 
اض�أ 2vتع� ام وهو .)ه( )4( 85 ةداملا ،ة?لودلا ةحلسملا تاعا2KKلا ا�احض ة�امح� قلعتملاو ،1949

r
 )4( )أ( )2( 8 ةداملا بجوم� "برح ةم�¾ج" 

 .ة?لودلا ة?ئانجلا ةمªحملل �iاسألا امور ماظن نم
ghاضقلا داسفلا لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةررقملا  78

i، موªاضقلا ماظنلا ق�¾ط نع داسفلا ةحفاgh
i، ممألا ةق?ثو 

 .16 ةرقفلا ،)A/67/305  )2012 مقر ةدحتملا
 ،ةقحتسم 23غ ة��م ،£Ýا]م 23غ مأ £Ýا]م لªشÆ ،هلوبق وأ ²iومع فظوم سامتلا" :)ب( 15 ةداملا ،داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا  79
 هتا]جاو ءادأ ىدل ام لعف� ما?قلا نع عنتم� وأ ام لعف� فظوملا كلذ موق� i«ل ،رخآ نا?ك وأ صخش حلاصل وأ هسفن فظوملا حلاصل ءاوس
 ".ة?مسرلا

 .17 ةداملا ،داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا  80
 .19 ةداملا ،داسفلا ةحفاªمل ةدحتملا ممألا ة?قافتا  81
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 ،كلذ �إ ةفاضإلا� 82".ءاضقلا لالقتساو ةهازنو مهبصنم ة]يه ظفح� ا¼لسم ،مهقوقح ةسرامم ىدل ،امئاد ةاضقلا
�K ة�¾حلا ةاضقلل نوكت " :��i ام �ع 9 أد]ملا صني

i كتwمهحلاصم ل?ثمتل تامظنملا نم اه23غ وأ ةاضقلل تا?عمج ن� 
ghاضقلا مهلالقتسا ة�امحو uKiهملا مهب�ردتب ضوهنلاو

i، و�K ەذه ّنأ رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلا حّضوي 83".اهيلإ مامضنالا 
�K قحلا لمش® ةغللا

i كتwنلا اذه نم تا?عمجلا وأ تا�اقنلا ن�wءانث¡سا� دويق يأ ضرفت نأ نكم� ال 84.اهيلإ مامضنالا وأ ع 
 نأ بج� تافص ةلمج 3K{ب نم85.ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا نم 22 �إ 18 داوملا ه� حمس® ام
ةعو£¢م دويقلا ەذه نوكت

ً
ة]سانتمو ،

ً
�K ًةر2vمو 

i ارقم�دو رح عمتجمçi. 

 

�K
i وتoع نب ماظن تحتو ،س�i، ام� 23بعتلا ة�¾ح تدّ?قت �K

i كلذ �K
i هجو �ع .مهتا?عمجو ةاضقلا� قلعتي ام 

�K مهئارآ نع 23بعتلا ةاضقلا لواح 3K{ح ب?ه2lلاو ةق�اضملا 3K{يسoوتلا ةاضقلا ة?عمج تهجاو ،صوصخلا
i قلعتي ام 

ghاضقلا ماظنلا�
i. 

 £¢Èلاو مالعإلاو 23بعتلاو ركفلاو يأرلا ة�¾ح" :��i ام �ع 2014 ةنسل o�iوتلا روتسدلا نم 31 لصفلا ّصني
 قحلا 36 لصفلا äiح� ام?ف 35 لصفلا بجوم� ةنومضم تا?عمجلاو تا�اقنلاو بازحألا ن�wكت ة�¾حو ".ةنومضم
3K. �K{يملسلا رهاظتلاو عامتجالا ة�¾ح 37 لصفلا äiح� .gviاقنلا

i 1967 ةنسل 29 ددع هنوناقلا صني ال ،ل�اقملا 
�K ةاضقلا قوقحل تانامض يأ �ع

i كت ة�¾حو 23بعتلا ة�¾حwوت ،ه?لعو .تا?عمجلا ن�Çi 3{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللاK 
 23ياعملاو �iودلا نوناقلا عم قس¡ي ام� دويقلاو قوقحلا ەذه �عةحاÙ تا?قالخألا ةنودمو نوناقلا صني نأ�
 .ة?لودلا

 تا?صوتلا .ج
 ذاختا �إ ءاضقلل �عألا سلجملاو ة?سoوتلا تاطلسلا 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا وعدت ،ركذو قبس ام ءوض �ع
 :ة?لاتلا تاوطخلا

rS ةاضقلا عتمت نامضل نوناقلا ل�دعت .1
 يدقنلا ض��عتلاf ة?ندملا ىواعدلا دض ة?صخشلا ةناصحلاf س$وت 1

rS بج�و ،GHصقت وأ ةم?لس GHغ لاعفأ نم ة?ئاضقلا مهماهم ةسرامم ءانثأ مهنع ردص� امع
 ةمئالملا ا�اضقلا 1

 نع عانتما وأ ةم?لس GHغ لاعفأ نع ةمجان رئاسخ اود^كت مهنأ نومعزي نيذلا صاخشألل حيyي ءارجإ ءاسرإ
¹Sاقلا ل^ق نم لاعفألا

 ؛اهسفن ةلودلا دض ض��عتلاf ة^لاطملا ،1
¹Sاقلا تا?قالخأ ةنودمو نوناقلا نأ نامض .2

©ºلا كولسلا ءوس لا�شأ Aع ةقدو ح�ضوب ناصني 1
 اهيلع بت©Gي 1

¹Sاقلا ب�دأت
rSو ،1

1 Tقا?سلا اذ: 
 ةغل نم ةاضقلا ملع� 1«ل ةقدو ح�ضوب ة?�يدأتلا مئارجلا عيمج ددحت نأ نامض .أ

 مهيلع بتري يذلا GHصقتلا وأ لاعفألا 1¼ ام ةلصلا تاذ ة?نوناقلا تا?ضتقملا
 ؛مهقحº¾1 fيدأت ءارجإ ذاختا ة?لوؤسم

ةضافضف تس¿ل º¾1يدأتلا ءارجإلا با^سأ قاطن نأ نامض .ب
ً

 fت ث?حyءوس حي 
 ؛ةاضقلا ة?لالقتساf عو��ملا GHغ لخدتلا وأ مادختسالا

rS مهتكراشم وأ مهبا�ترا دنع ةاضقلل ة?�يدأتلا ة?لوؤسملا د�دحت .3
 نوناقلاو ،ناس$إلا قوقح تاÁاهتنا با�ترا 1

S/اس$إلا
rSو 1

0/اضقلا داسفلا 1
rSو ،1

1 Tع صنلا قا?سلا اذA لا مئارجلاº©
 ەذT نع ة?�يدأتلا ة?لوؤسملا بترت 1

 ؛ة?لودلا GHياعملاو s1ودلا نوناقلا عم قسyي امGH، fصقتلا وأ لاعفألا
rS مهتكراشم وأ مTؤطاوت وأ مهبا�ترا دنع ة�درفلا ة?ئانجلا ة?لوؤسملل ةاضقلا عاضخإ نامض .4

 مئارجلا 1
fودلا نوناقلا بجومs1، اهنع فّرعملا داسفلا مئارجو rS

ºSطولا نوناقلا 1
1، fي امyودلا نوناقلا عم قسs1 

 ؛ءاضقلل Aعألا سلجملل مئالملا رودلا Aع ةظفاحملا عم ،ة?لودلا GHياعملاو
 

�K ًالثم اهيلع صوصنم قوقحلا ەذه  82
i لاعلا نالعإلاäi إلا قوقحلoو 20و 19 ،18 داوملا ،ناس�K

i ودلا دهعلا�i ة?ندملا قوقحلا� صاخلا 
اض�أ رظنأ .22و 21 ،19 ،18 داوملا ،ة?سا?سلاو

r
 نع ةماع ةحمل :تا?عمجلا ن�wكتو ،عمجتلاو ،23بعتلا تا�¾ح ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا 

اض�أ رظنا ./https://www.icj.org/judgesexpression2019 :ط�ارلا 2vع ةرفوتم ،2019 ،ة?لودلا 23ياعملا
r

 �iودلا دهعلا نم 8 ةداملا 
�K قحلا� ةقلعتملا ة?فاقثلاو ة?عامتجالاو ة�داصتقالا قوقحلا� صاخلا

i كتwإلا قحو تا�اقنلا ن�ÙKام� .با ßi ودلا دهعلا عم لاحلا�i صاخلا 
�K فرط ةلود سoوت ،ة?سا?سلاو ة?ندملا قوقحلا�

i 1979 ماعلا ذنم دهعلا. 
اض�أ رظنأ  83

r
 .1.7 ةرقفلا ،1998 ،ةاضقلل �iاسألا ماظنلا نأشgvi Æوروألا قاثيملاو ؛25 ةرقفلا ،Rec(2010)12 مقر اxوروأ سلجم ة?صوت 

اض�أ قيلعتلا ّصني .176 ةرقفلا ،رولاغنب ئدا]م �ع قيلعتلا  84
r

 ،تا�اÙK·ب ما?قلا �ع تاددحملاو دويقلا ضع� عضوت دق ،نUلو" :��i ام �ع 
ÇKاقلا لمعل يروتسدلاو ماعلا عباطلل rارظن

i."  
  مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،23بعتلا ة�¾حو يأرلا ة�¾ح :19 ةداملا ،34 مقر ماعلا م?لعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا ،ًالثم رظنأ  85

CCPR/C/GC/34 )2011(. اد?ع� اذهr انث¡سالا لامتحالا نعgh
i لودلل �K

i لا ةتقؤملا 23بادتلا قيبطتuli 2لا� د?قتت الlKاهتاما " �K
i ئراوطلا تالاح 

ا?مسر اهما?ق نلعملاو ،ةمألا ةا?ح ددهتت uliلا ة?ئانث¡سالا
r

 ة?ندملا قوقحلا� صاخلا �iودلا دهعلا نم 4 ةداملا بجوم� اهيلع صوصنملا "
 ممألا ةق?ثو ،ئراوطلا تالاح ءانثأ دهعلا ماªحأ� د?قتلا مدع 4 ةداملا :29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا رظنأ ؛ة?سا?سلاو
 .)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، )2004 مقر ةدحتملا
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 .اهما©Gحاو ة?ساسألا تا��حلاو قوقحلاf كسمتلا º¾1يدأتلا ءارجإلل ةددحملا با^سألاf ف��عتلا عم نامض .5

 

 

 

 

اثلاث
� ة?�يدأتلا تا¯�قعلاو º¾1يدأتلا ءارجإلا .

 º¾1يدأتلا ءارجإلا .أ
 

ghاضقلا كولسلا ءوس لوح ءاعدا يأ ّنأ �ع حwضوب ة?لودلا 23ياعملا ّصنت
i د�احمو ،لقتسم ٍقيقحتل عضخ� نأ بج� 

�K لداعو لماشو
i قبطنت ،تاءارجإلا ەذه بجوم� .ةزاحنم 23غو ةلقتسم ،ةصتخم ةئيه مامأ ةلداع تاءارجإ قا?س 

 :امل� ،هنأ ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا تنلعأ دقو 86.ةلداعلا ةم»احملا تانامضو ة?نوناقلا لوصألا

 3K{ب ةاواسملا ةنامض م2lحت نأ بج� ،ة?yيدأت تاءارجإ ضرف نأشÆ رارقلا ذاختا ةمهم ة?ئاضق ةئيه �إ تل�وأ"
 ؤفاªتو ةلادعلاو ،دا?حلا ئدا]مو 14 ةداملا نم 1 ةرقفلا اهسركت ام� ة?ئاضقلا تائيهلاو م»احملا مامأ عيمجلا
 ة23طخ با]سأل الإ " ]ةاضقلا فÙ مدع نوناقلا نمض� نأ بج�و[ 87"ةنامضلا ەذه اهيلع لمتش® uliلا صرفلا
اقفو كلذ نوك�و ،ةءافUلا مدع وأ كولسلا ءوسÆ قلعتت

r
 بجوم� دا?حلاو ة?عوضوملا لفكت ةفصنم تاءارجإل 

 88".نوناقلا وأ روتسدلا

ghاضقلا كولسلل ةخسار 23ياعم �ع ةاضقلا ب�دأت uKبي نأ بج� ،لاح يأ�
i، قعلا نوكت ث?ح�wxام� ،تا �K

i تاءارجإلا كلذ 
ة]سانتم ،لزعلا وأ لمعلا نع فقولا ،ة?yيدأتلا

ً
ةعضاخو 

ً
 89.ةلقتسم ة?ئاضق ةئيه مامأ فانئ¡سالل 

�K ةاضقلا �ع قبطني يذلا �iاحلا uviيدأتلا ءارجإلا ّنإ
i وتoقلعتملا 2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا بجوم� ه?لع صوصنم س 

اطوش عطق دق نوناقلا ّنأ عقاوب 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا بّحرت .ءاضقلل �عألا سلجملا�
r

ا?فاضإ 
r

 ءارجإلا ةلادع نامضل 
 تانامضل رقتف� ءارجإلا نأ نم قلقلا 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا رواسÑ ،كلذ عم 90.قباسلا نوناقلا� ةنراقم ةاضقلل uviيدأتلا
�K ام?س ال ةلادعلا لفك� ث?ح� ة?فا�

i ا]ملل لدعلا ر�زول لمتحملا رودلا� قلعتي امÝ£ءارجإلا اذهب ة. 

 لاعفألا� ةقلعتملا تامالعإلاو تاغال]لاو تا�اªشلا هجوت ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا نم 59 لصفلا  بجوم�
�K ا]yس نوكت نأ اهنأش نم uliلاو ةاضقلا دحأل ةwxسÈملا

i يدأتلا ةلءاسملا ك�¾حتy?ئر وأ لدعلا ر�زو �إ ةÛيذلا سلجملا س 
 اهب دهعتي نأ ماعلا دقفتمللو .ةمزاللا ثاح�ألا ءارجإل 91ة?ئاضقلا نوؤشلل ةماعلا ة�دقفتلا �إ روفلا �عو اwxجو اهل?ح�
 .هسفن ءاقلت نم
ghاضقلا سلجملا �إ ةلاحإلا� وأ ظفحلا� امإ للعم رارق ذاختا ماعلا دقفتملا �وتي ثاح�ألا ءاهتنا دنع

i سلجم� دقع� يذلا 
 uvi.92يدأت

 
 .61 ةرقفلا ،A/HRC/11/41 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� uKiعملا صاخلا ررقملا ر�¾قت  86
 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،2004 سطسغأÐبآ 20 ءارآ ،1015Ð2001 مقر غال]لا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا ،اسمنلا ّدض ر�23تÕب  87

CCPR/C/81/D/1015/2001 )2004(، 9.2 ةرقفلا. 
 .20 ةرقفلا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا  88
 ئدا]ملا ؛20و 17 نآد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحملا ممألا ئدا]م ؛69 ةرقفلا ،12)2010( اxوروأ سلجم ة?صوت  89
 .)ف( 4 أد]ملا ،أ مسقلا ،بوعشلاو ناسoإلا قوقحل ة?ق�¾فألا ةنجلل ة?هيجوتلا ئدا]ملاو

 ة1لوؤسمو لالقتسا ، o�iوتلا ءاضقلا ة1لوؤسمو لالقتسا لوح 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ر�¾قت عجار ،قباسلا نوناقلا لوح قمعتم ل?لحتل  90
ÇKاملا نم سوردلا صالختسا :o�iوتلا ءاضقلا

i 2ع رفوتم ،2014 ،لضفأ ل]قتسم ءانبلv ط�ارلا: -https://www.icj.org/wp
ENG.pdf-2014-Report-Independence-Judicial-Strengthen-content/uploads/2014/05/Tunisia. 

اقفو  91
r

 ر�زولا ةطلس تحت ةماعلا ة�دقفتلا موقت ،ناسoإلا قوقحو لدعلا ةرازو م?ظن¡ب قلعتملا 2010 ةنسل 3152 ددع رمألا نم 24 لصفلل 
 .ب?قعتلا ةمªحم ءانث¡سا� اهفا£Ýإل ةعضاخلا تاسسؤملاو ةرازولا حلاصم عيمجلو م»احملا ل¼ل دقفت ةمهم� ة£Ýا]م

اقفو  92
r

 بك2lي ب�دأت سلجم� بصتÈي امدنع ةاضقلل ب�دأتلا سلجم وه ءاضقلل �عألا سلجملا  ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا نم 55 لصفلل 
 ريدم ماعلا ةلودلا ل?كو ؛وضع :ب?قعتلا ةمªحم ىدل ماعلا ةلودلا ل?كو ؛سÛئر :ب?قعتلا ةمªحمل لوألا سÛئرلا :نم ءاضقلل �عألا سلجملا
ÇKاقلا نوك� امدنع ة�راقعلا ةمªحملا سÛئر ؛وضع :لدعلا ةرازو ماعلا دقفتملا ؛وضع :ة?لدعلا حلاصملا

i اهب لمع� ب�دأتلا سلجم �ع لاحملا: 
ÇKاقلا اهتقطنم� لمع� uliلا فانئ¡سالا ةمªحمل لّوألا سÛئرلا ؛وضع

i حم ىدل ماعلا ل?كولا ؛وضع :ب�دأتلا سلجم �ع لاحملاªفانئ¡سالا ةم 
ÇKاقلا اهتقطنم� لمع� uliلا

i 3{بئان ؛وضع :ب�دأتلا سلجم �ع لاحملاK 3{بختنم ةاضقلا نعK اقلا ة]تر نم مهئالمز فرط نمÇK
i ع لاحملا� 

 .ناوضع :ب�دأتلا سلجم
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اقفو
r

ghاضقلا سلجملا سÛئر 3K{ع�  ،60 لصفلل 
i 3{ب نم اررقم فلملا� هلصوت روف ب�دأتلل بصتنملاK هئاضعأ Ý£الأ ةط� 

ÇKاقلا نم ة]تر لقأ نوك�
i و ةمزاللا ثاح�ألا ءارجإ ررقملا �وتي .لاحملاØدتس¥i اقلاÇK

i عملاuKi لت�و§l هتاد�(مو ه�اوج 
�K ةدئاف ىري نم ل� عامس هنكم� ام� هتاعوفدو

i هعامس. 

ÇKاقلا 8iن ،61 لصفلا صن بسح�
i هلامعأ ررقملا �K

i الّصفم ار�¾قت رّرح�و .فلملا� ەدهعت خــــ�رات نم نارهش ەاصقأ لجأ 
�K
i ئر �إ هنم ءاهتنالا روف هل?ح� هلامعأÛاضقلا سلجملا سgh

i ةسلج داقعنا �إ وعد� يذلا ب�دأتلل بصتنملا �K
i لجأ 

ghاضقلا سلجملا i¥دتسÑ .رهشلا ەاصقأ
i اقلاÇK

i عم لوصولا ةنومضم ةلاسر ةطساوب همامأ لوثملا �إ ەوعد�و لاحملا 
ÇKاقلل .ةسلجلا داقعنا دعوم نم لقألا �ع اموي ن�£¢ع ل]ق ة£Ýا]م ءاعدتسالا هم?لس¡ب وأ غwل]لا� مالعإلا

i عملاuKi نأ 
لس®و ةسلجلا دعوم ل]ق فلملا قاروأ عيمج �ع علّط�

�
 عالطالل 23خأتلا بلط هنكم�و ه]لط �ع ءانب اهنم ةخسo ه?لإ م

لخت اذإ .ماحم� وأ ضاق� ةناعتسالا هلو عافدلا لئاسو دادعÖو
�

ÇKاقلا ف
i بج� ام� هئاعدتسا دع� روضحلا نع لاحملا 

ghاضقلا سلجملا لصاوي لوبقم رذع نودو
i رظنلا �K

i هقاروأ قبط فلملا. 

اقفو
r

ghاضقلا سلجملا ،63 لصفلل 
i عملاuKi قعلا رّرق� ب�دأتلل بصتنملاwx3{ب نم ة]كترملا لاعفألل ة]سانملا ةK لس

�
  م

 .ةروكذملا ة?ساسألا ةمظنألا� دراولا تاwxقعلا

ÇKاقلل ةwxسÈملا لاعفألا تنا� اذÖو
i ®شª

�
لخم ةحنج ل

�
ghاضقلا سلجملا �عف ،ة�انج وأ ف£¢لا� ة

i اللعم ارارق ذختي نأ 
�K لمعلا نع هفاق�·ب

i ي ام?ف ت]لا راظتناÈنم احلاص ەارت ام ذاختال ة?مومعلا ة�ا?نلا �إ اروف فلملا لاح�و ه?لإ بس 
 .تاءارجإ

�K نعطلا قح �ع 66 لصفلا ّصني
i يدأتلا تارارقلاy?ة. 

اقفاوت )é2أ حبص� نأ نكم� ءارجإلا اذه ةلادع ّنأ 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا دقتعت
r

 ما?قلا لالخ نم ة?لودلا 23ياعملا عم 
 :ة?لاتلا تاوطخلا�

Ñ3{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا رواسK ظفتح� نوناقلا ّنأ نم قلقلا �K
i لدعلا ر�زو ة?حالص� 58 لصفلا �K

i شلا ةلاحإªإ ىوا� 
ªشÑ نأ كلذ نأش نمو ،ةمزاللا ثاح�ألا ءارجإل ة?ئاضقلا نوؤشلل ةماعلا ة�دقفتلا

�
اساسأ ل

r
 ة?yيدأتلا تاءارجإلا� ة£Ýا]ملل  

ÇKاقلا دض
i. لا ةق�¾طلا �إ رظنلا�uli ءارزولا اهب ماق �K

i قتل قباسلاwة?لودلا ةنجللا ىرت ،ة?ئاضقلا ة?لالقتسالا ض� 
�K لدعلا ر�زو رود ةلازإل نوناقلا اذه ل�دعت ةرو3K �Ḱ{يقوقحلل

i ةماعلا ة�دقفتلا �إ ىرخألا تا]لطلا وأ ا�اضقلا ةلاحإ 
اضوع صنلاو ة?ئاضقلا نوؤشلل

r
 �عألا سلجملا �إ ةلص تاذ تامولعم وأ ىواªش يأ لدعلا ر�زو ل?ح� نأ كلذ نع 

�K رّرق� يذلا ءاضقلل
i دتس® تنا� اذإ ام¥i ة?ئاضقلا نوؤشلل ةماعلا ة�دقفتلا �إ ةلاحإلا. 

�K اهيلع صوصنملا 23ياعملا �ع ة?yيدأتلا تاءارجإلا عيمج دن¡س® نأ �ع نوناقلا ّصني نأ بج�
i تا?قالخألا ةنودم. 

ةحاÙ ّصني i«ل نوناقلا ل�دعتب 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا Çiوتو
ً

 ءاطخأ مهباªترال مهبيدأت وأ ةاضقلا لزع مدع �ع 
 93.ةنيعم ةق�¾ط� نوناقلا 23سفت مهتفلاخمل وأ ة?ن نسح نع

اموي ن�£¢علا ةلهم ّنإ ،رمألا كلذك
r

�K اهيلع صوصنملا 
i ة?فا� نوكت ال دق ةسلجلا ل]ق نوناقلا

ً
�Kو ،عافدلا دادعإل 

i ٍتقو 
ا?باج�إ ه?ف ود]ي

r
نأ 

ّ
ÇKاقلل قح� ه

i 3{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ّنأ الإ ،ةلهملا د�دمتب بلطلاK نأ دقتعت
ّ

 نوناقلا �ع بج� ه
ةحاÙ ّصني نأ

ً
ÇKاقلا غال�إ �ع 

i ه� ه]¡شملا Æكولسلا ءوس Ýاع�
r

 تقولا هحنم ةر وÙK عم ،ەدض ةهجوملا تاءاعدالا� 
 .عافدلا دادعإل ةمزاللا تال?هس¡لاو

�K عامتسالا ةسلج دقعنت نأ زوج� ال
i اقلا با?غÇK

i الإ �K
i نوناقلا ّصني نأ بج� .نوناقلا اهيلع صني ة?ئانث¡سا فورظ 

Ùةحا
ً

�K درفلا قح �ع 
i قعلا نوكت نأو ةمهتلل ة?فانلا داوملا عيمج �ع عالطالاwxكولسلا ءوس �ع ةضورفملا تا، �K

i 
ة]سانتم ،هتوبث لاح

ً
 .هتع?بط عم 

 
�K ه?لع صوصنملا ،لامتحالا ّنإ" :ناتسéاxزوأ لوح ة?ماتخلا تاظحالملا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا ًالثم عجار  93

i ذختت نأ ،نوناقلا 
 ممألا ةق?ثو ".رطخلل مهدا?حو مهتيلالقتسا ضّرع�و ى2vك ة?سا?س طوغضل مهضّرع� ةءوفك 23غ ماªحأ بàسÆ ةاضقلا قح� ة?yيدأتلا تاءارجإلا
اض�أ رظنأ .14 ةرقفلا ،)CCPR/CO/71/UZB )2001 مقر ةدحتملا

r
3K �K{لماعلا ة?لالقتسا تانامض ،ناسoإلا قوقحل ة?ك�¾مألا لودلا ةنجل 

i 
ÇKاقلا عضخ� نأ زوج� ال ،�iودلا نوناقلا بجوم�" :216 ةرقفلا ،)2v 2013مسÑدÐلوألا نونا� 5( 44 ةق?ثولا ، OEA/Ser.L/V/II ،ءاضقلا

i 
gKوناق يأر بàسÆ ة?yيدأت تاwxقعو تاق?قحتل

i ح وأªهنود م �K
i مإ رفوت ةهج نم مّهفت مهملا نم .هتارارق دحأªب?قعتلاو ،فانئ¡سالا تا?نا، 

�K اهنم ضرغلا لثمتي uliلاو ،اههباش ام وأ �عأ ةمªحم ىدل ا�اضقلل ةعجارملاو
i حملا تارارق ّنأ نم ققحتلاªدألا ةمgK لو ؛ةح?حصUةهج نم ،ن  

ghاضقلا فا£Ýإلا كانه ،ة?ناث
i ²ري يذلاi اقلا ىدل ءادألاو ةمءالملاو ،كولسلا م?يقت �إÇK

i ²ومع فظوم�i. وxاتلا�i، 23يمتلا ّنإفK 3{بK 3{عونلا نيذهK 
ÇKاقلا ةفلاخم لªش® الأ ل?بق نم ،ة?لالقتسالا نامضل �iاسأ تاءارجإلا نم

i 3{عم 23سفتلK س لاوحألا نم لاح يأ�y[ا
r

 تاءارجإل هعاضخإل 
اض�أ عجار ".ة?yيدأت

9
 ،ال�و2KKف دض )"ة�رادإلا تاعا2KKلل �وألا ةمªحملا"( نورخآو اx23را� 2lKيبأ ىوعد ،ناسoإلا قوقحل ة?ك�¾مألا لودلا ةمªحم 

 .86 ةرقفلا ،2008 سطسغأÐبآ 5 خــــ�راتب رداصلا مªحلا ،182 مقر ج ةلسلسلا
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 ة?�يدأتلا تا¯�قعلا .ب
�K
i لا تالاحلاuli اهيف ¥د� Æاضقلا كولسلا ءوسgh

i، وxيدأت تاءارجإ دقع دعy?قع ضرف زوج� ،ةفافشو ةلداع ةwxتا 
الوصو ةط?سÆ تاراذنإ 3K{ب حوا2lت ة?yيدأت

ً
الوصو لمعلا نع فقولا �إ 

ً
 نم نUلو .بصنملا نم لزعلا دح  �إ 

�K ،يروḰلا
i ام� نوناقلا �K

i 94.كولسلا ءوس رثأو أطخلا ةجردو ،ةفلاخملا ةماسج عم بسانتلا� قبطت نأ ،ةسرامملا 

ادج يروḰلا نم
r

 أد]م ضّوق� نأ هنأش نم راجلا قيبطتلا ّنأو ام?س ،ة?فسعت ةق�¾ط� ة?yيدأتلا تاwxقعلا قبطت الأ 
K§?ظولا تا]ثلا

i، ةاضقلا ءاق� نمض� وهو ؛ءاضقلا ة?لالقتسال ة?ساسألا تانوكملا دحأ �K
i 2فلا ءاهتنا �إ مهبصانمlة 

�K الإ بصنملا مهيلوتل ةررقملا
i 95.ة�اغلل ةق?ض فورظ 

ÇKاقلا لزع ر2vي يذلا كولسلا ءوسل ٍلاع فقس ضرف �ع حwضوب ة?لودلا 23ياعملا ّصنت
i الثم ،ه]صنم نم

ً
 با]سأل 

 وأ كولسلا ءوسÆ قلعتت ة23طخ با]سأل" ؛96"مهماهم ءادأل 3K{قئال 23غ مهلعجت uliلا كولسلا i¥اود وأ ةردقلا مدع"
ghاضقلا بصنملا عم قفاوتي ال م?سج كولس ءوس" وأ ؛97"ةءافUلا مدع

i، لا ة�¾كفلا وأ ة�دسجلا ةردقلا مدع وأuli 
 98."مهماهم ءادأ نم مهعنمت

 

 

�K
i لا تالاحلاuli إلا قوقحل ةم?سج تا»اهتنا ةاضقلا اهيف بكتريoإلا ّدض مئارج وأ ،برح مئارج وأ ،ناسoمئارج وأ ،ة?ناس 
�K اهيلع صوصنم ىرخأ

i ودلا نوناقلا�i، اداسف وأr ا?ئاضق
r

�Kوتس® كولسلا نم لاªشألا ەذه ّنإف ،rا23طخ 
i نم لزعلا را?عم 

ªشÑ ،رمألا كلذك .بصنملا
�

�K ةكراشملا لاªشأ نم ە23غ وأ ؤطاوتلا ل
i ا�ا]سأ تافلاخملا ەذه لثم

r
�K .لزعلل 

i ام�و ،ل�اقملا 
 rاددحم rا23سفت مهتفلاخمل وأ ،ة?ن نسح نع اهنوبكتري ءاطخأ �ع مهتبقاعم وأ ةاضقلا لزع زوج� ال ،ەالعأ ركذو قبس
 99.نوناقلل

ÇKاقلا لقن نوك� ال ،لاثملا ل?yس �عف .ءاضقلا ة?لالقتسا أد]م ة?yيدأتلا تاwxقعلا م2lحت نأ بج�و ام�
i ةقطنم �إ 

ا�اقع هتقطنم 23غ ة?فارغج
r

ا]سانم 
r

ÇKاقلا ّنأ را]تعا �ع 
i �K

i ا23طخ كولس ءوس بكترا لاحr ك� ام�§K
i لÛا�اقع ه?لع قحتس

r
 

ا?yيدأت
r

�K هماهم لامªتسال هلقن درجم ّنإف ،
i مªر ث?ح ،رخآ ناxال ،كولسلا اذه راركت �ع مدق?س ام �§K

i 2لا�lKةلودلا تاما 
اض�أ ركذلا� ريدجلا نمو .لاعفلا فاصتنالاو ،ة�درفلا ة?لوؤسملاو ،ة?فافشلا نامض�

r
اصرحو ،هنأ 

r
 ض�wقت مدع �ع 

ÇKاقلل ةق]سملا ةقفاوملل لقنلا اذه عضخ� نأ �ع ة?لودلا 23ياعملا صنت ،ةاضقلا ة?لالقتسا
i عملاuKi.100 

اقفو
r

ÇKاقلا لقني ال ،o�iوتلا روتسدلا نم 107 لصفلل 
i وأ ،لمعلا نع هفاق�إ نكم� ال ام� ،لزع� الو ،ەاضر نود 

الإ ،ه?لع ة?yيدأت ةwxقع ط?لس® وأ ،ەؤافعإ
ّ

 �K
i لا تانامضلا قبطو تالاحلاuli و ،نوناقلا اهط]ض�xلعم رارق بجوم

�
 ل

 ما2lحاو ءاضقلا 23س نسح ءاضقلل �عألا سلجملا نمض� ،114 لصفلا �ع ًءانب.ءاضقلل �عألا سلجملا نم
 .ة?yيدأتلا نوؤشلا �ع ف£¢Øو هلالقتسا

 
 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،ةاضقلا لالقتسا نامض لوح ر�¾قت ،3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� uKiعملا صاخلا ررقملا ر�¾قت ًالثم عجار  94

A/HRC/11/41 )2009(، وروأ سلجم ة?صوت ؛98و 58 ناترقفلاxمقر ا Rec(2010)12، وروألا ةاضقلل يراش¡سالا سلجملا ؛69 ةرقفلاxu3i، 
3K �K{لماعلا ة?لالقتسا تانامض ،ناسoإلا قوقحل ة?ك�¾مألا لودلا ةنجل ؛74-73 ناترقفلا ،3 مقر يأرلا

i ة?صوتلا،249 ةرقفلا ،)2013( ءاضقلا 
24. 

�K قحلا نأشÆ  ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا ؛12 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م ًالثم عجار  95
i ةم»احم 

�K ة?نوناقلا ةدعاسملاو ةلداع
i ط()4( أ مسقلا ،ا?ق�¾فأ(لاعلا نالعإلا عو£¢م ؛äi ءاضقلا لالقتسال )س نالعإÕغن§K

i(، 16 ةداملا )ب(. 
 ة?موكحلا تاطلسلا� ةقلعتملا )سواه رم?تال( ثلونموUلا ئدا]م ؛18 أد]ملا ،ة?ئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نأشÆ ة?ساسألا ةدحتملا ممألا ئدا]م  96

 .4 ةداملا ،)2003( ثالثلا
  .20 ةرقفلا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناسoإلا قوقح� ة?نعملا ةنجللا 97
�K قحلا نأشÆ  ة?هيجوتلاو ة?ساسألا ئدا]ملا  98

i ة?نوناقلا ةدعاسملاو ةلداع ةم»احم �K
i ؛)ع()4( أ مسقلا ،ا?ق�¾فأ 

 اxوروأ سلجم ة?صوت ؛87 ،84 ناترقفلا ،)2014( ة?ئاضقلا ةلءاسملا لوح 3K{ماحملاو ةاضقلا لالقتسا� ة?نعملا ةصاخلا ةررقملا ر�¾قت عجار  99
3K �K{لماعلا ة?لالقتسا تانامض ،ناسoإلا قوقحل ة?ك�¾مألا لودلا ةنجل ؛66 ةرقفلا ،Rec(2010)12 مقر

i ة?صوتلا،249 ةرقفلا ،)2013( ءاضقلا 
22. 
K§غنÕس نالعإ( ءاضقلا لالقتسال äiلاعلا نالعإلا عو£¢م  100

i(، 3{ك� نا1ب ؛15 ةداملاK Æةطلسلا لالقتسأ ئدا]م نأش 
�K ة?ئاضقلا

i يسآلا ة?نوناقلا ةقطنملاwاسألا ماظنلا ؛30 ةداملا ،ة��i اقللÇK
i مألا ي23بيإلا¾�:i، عملا صاخلا ررقملا ر�¾قت ؛16 ةداملاuKi لالقتسا� 

 .84 ةرقفلا ،E/CN.4/2003/65/Add.2 مقر ةدحتملا ممألا ةق?ثو ،ا?سÛنودنإ �إ ةثع]لا ،3K{ماحملاو ةاضقلا
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اقفو
r

ghاضقلا سلجملا نإف ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلل 
i عملاuKi قعلا رّرق� ب�دأتلل بصتنملاwxلاعفألل ة]سانملا ة 

لس 3K{ب نم ة]كترملا
�

 ددع �iاسألا نوناقلا نم 52 لصفلا صن�و 101.ةروكذملا ة?ساسألا ةمظنألا� دراولا تاwxقعلا م
 :ة?تآلا ßi ب�دأتلا سلجم اهق]ط� نأ نكم� uliلا ة?yيدأتلا تاwxقعلا ّنأ �ع 1967102 ةنسل 29

 .فلملا� ه?لع ص?صنتلا عم خيwxتلا :الوأ

 .ة?yيدأتلا ةلقنلا :ا?ناث

 .ةءافUلا وأ ة?ق2lلا لودج نم ح¾طلا :اثلاث

 .ةجرد ح¾ط :اع�ار

 رهشأ ةعس® زواجتت ال ةدمل لمعلا نع فاق�إلا :اسماخ

 لزعلا :اسداس

اثلاث اهيلع صوصنملا تاwxقعلا
r

اع�ارو 
r

اسماخو 
r

 103.ة?yيدأت ةلقنب ةعوفشم نوكت نأ نكم� 

�K سÛل
i ا?لاح نوناقلا

r
 نوكت نأ را?عم وأ تاwxقعلا ەذه قيبطت اهيف نكم� uliلا فورظلا لوح ةحضاو تاهيجوت 

ة]سانتم ةwxقعلا
ً

لع� نأ سلجملا �ع بج� ،نUلو .ةفلاخملا ةماسج عم 
�

 104.ەرارق ل

�K 1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا لّدع?ل 2013 ةنسل 13 ددع نوناقلا glأ ،ەالعأ هتشقانم تمتو قبس ام�
i قلعتي ام 

احضاو سÛل ،نUلو .ة?yيدأتلا تاءارجإلا�
r

 ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا بجوم� لدعلا ر�زو تا?حالص تنا� اذإ ام 
�K ام�

i و ،ةاضقلا راذنإ ةطلس كلذ�K
i اقلا فقو ةئراطلا تالاحلاÇK

i ا?تقو لمعلا نع
r

 uviيدأتلا رارقلا ذاختا 3K{ح �إ 
ghاهنلا

i، ة�راس لازت ال
�K حwضولا با?غ ءازإ اهقلق نع 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا برعتو 105.ً

i قعلا لوح نوناقلاwxتا 
�K
i وتoقعلا ضرف ءوض �ع ام?س ال ،سwxة?ئاضقلا ةطلسلا ءاضعأ �ع ةمئالملا 23غ تا �K

i املاÇK
i.106 

الوأ .ةدع لئاسوب نوناقلا ل�دعتب 3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا Çiوت
ً

K+وت ،
i ضولاwرمأ ح ÙKيرو �K

i ءازجألا� قلعتي ام 
ة�راس تلاز ام uliلا

ً
ا?ناث .2013 ةنسل 13 ددع نوناقلاو ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا نم 

r
 نوناقلا ل�دعت بج� ،

 ءوس لاعفأ �ع ةwxقعلا قيبطت ة?ف?ك د�دحتو ة]كترملا ةفلاخملا عم ة]سانتملا تاwxقعلا �ع ةح́ا� ّصني ث?ح�
اقفو كولسلا

r
اثلاث .ةروطخلاو ةماسجلا نم ةددحم تا�wتسمل 

r
ÇKاقلا لقن ءارجإ نوناقلا نم فذح� نأ بج� ،

i 
 107.ب�دأتلل

 مهلزع وأ ةاضقلا لمع فقو مدع �ع تا?قالخألا ةنودمو ةلصلا وذ نوناقلا صني نأ بج� ،ەالعأ ركذو قبس ام�
 كولسلا ءوسÆ ةقالع اهل ة23طخ با]سألو ،مهاهم ءادأل 3K{قئال 23غ مهلعج� يذلا كولسلا وأ ةردقلا مدع i¥اودل الإ
 روتسدلا صن قفو دا?حلاو ة?عوضوملا نمضت ةلقتسم ةئيه مامأ ةلداعلا تاءارجإلا عم قفتي امxو ،ةءافUلا مدع وأ
 108.نوناقلا وأ

 تا?صوتلا .ج
اصرحو ،ركذو قبس ام ءوض Aع

�
 ة?لالقتسالا GHياعم عم قسyي �وحن Aع Ä1$وتلا ءاضقلا ةلءاسم نامض Aع 

 تاوطخلاf ما?قلا sإ ة?س$وتلا تاطلسلاو ،ءاضقلل Aعألا سلجملا hHSيقوقحلل ة?لودلا ةنجللا وعدت ،دا?حلاو
 :ة?لاتلا

 
 .63 لصفلا ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا  101
 .2005 ةنسل 81 ددع نوناقلا بجوم� لدعملا  102
 .53 لصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا  103
 .59 لصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا  104
 وأ ة�ارجلا ضع� نم نامرحلا� اwxحصم uliقولا ة£Ýا]ملا 23جحت نوك� نأ نكم� .54و 51 نالصفلا ،1967 ةنسل 29 ددع نوناقلا  105

ÇKاقلا �ع ردص� مل اذإ ،اهلما�
i عملاuKi يدأت باقع يأ رمألا�uvi اقلا اذهل نوك� لزعلا وأ لمعلا �ع فاق�إلا 23غ نم باقعلا نا� وأÇK

i 
�K قحلا

i لا هتيارج لما�uli اهنم مرح. 
ÇKاملا نم سوردلا صالختسا :o�iوتلا ءاضقلا ة1لوؤسمو لالقتسا ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ر�¾قت عجار قمعتم ل?لحتل  106

i ل]قتسم ءانبل 
 .2014 ،لضفأ

ghاضقلا كولسلل رولاغنب ئدا]م ذ?فنت لجأ نم 23بادت ،ة?ئاضقلا ةها2KKلا ةعومجم  107
i وحن �عÄ نالعإلا عو£¢م ؛13.5 ةداملا ،)2010( لاعف 

K§غنÕس نالعإ( ءاضقلا لالقتسال äiلاعلا
i(، اسألا ماظنلا ؛15 ةداملا�i اقللÇK

i 2يإلاvمألا ي¾�:i، 16 ةداملا. 
 .27-22 .ص ،13 مقر 3K{سرامملا ل?لد ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا ؛20 ةرقفلا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،3K{يقوقحلل ة?لودلا ةنجللا رظنأ  108
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اق?قحتو ،ەدا?حو ءاضقلا ة?لالقتسا ض��قت مدع Aع صرحلا .1
�

 ةطلسلا ة?حالص ءاغلإ بج� ،ة�اغلا ەذهل 
rS لدعلا ر�زو ةطلس اهنمض نمو ،ة�ذ?فنتلا

rS امº¾1، fيدأتلا ءارجإلاf قلعتي ام 1
 تاق?قحتلاÅ� fا^ملا كلذ 1

 ؛ة?�يدأتلا

¹Sاقلا تا?قالخأ ةنودم ل�شq نأ بج� .2
ا?نهم ةاضقلا ةلءاسمل Ç1اسألا عجرملا ،نوناقلا صنب أشÆت ©ºم ،1

�
، 

ةحاÈ صني نأ نوناقلا Aعو
ً

 وأ ة?ن نسح نع اهنوبكتري ءاطخأل مهبيدأت وأ ةاضقلا لزع زاوج مدع Aع 
 ؛نوناقلل hHSعم ي�فت مهتفلاخمل

 ةنودمل ةموعزملا مهتاÁاهتنال ةاضقلا ّدض ةعوفرملا ىوا�شلا ةجلاعمل º¾1يدأتلا ءارجإلا نمض� نأ بج� .3
rS مهقح تا?قالخألا

rS اهيلع صوصنملا قوقحلا لمشÉ نأو ،ةزاحنم GHغو ةلقتسم ةئيT مامأ ةلداع ةمÁاحم 1
1 

 :ة?لاتلا قوقحلا اهيلإ فاض�و ،2016 ةنسل 34 ددع نوناقلا

rS قحلا .أ 
 ؛ةد�احمو ةلقتسم ةئيT مامأ عــــ�Åو لداع رظن طحم ىوكشلا نوكت نأ 1

rS قحلا .ب 
اع�Å مهغالfإ متي نأ 1

�
 fدض ةهجوملا ىوكشلاT؛م 

rSاÌلا تقولا Aع لوصحلا قح .ج
 ةلصلا تاذ تامولعملا عيمجل Í1ازلإلا م�دقتلاو ،عافدلا دادعإل 1

rS امf ىوكشلاf ةقلعتملا
 ؛ةمهتلل ة?فان تامولعم يأو تاءاعدالا ساسأf ةقلعتملا تامولعملا كلذ 1

ةددحم نوكتو ،كلذ نود لوحت ة?ئانثyسا فورظ رفوتت مل ام ة?�يدأت عامتسا ةسلج يأ روضح .د
ً

 rS
1 

 ؛نوناقلا

ة�Å مهتلا وأ ىوكشلا ءاقfإ .ه
ً

¹Sاقلا ررق� مل ام رارقلا ذاختا hHSح sإ 
ºSعملا 1

 ؛كلذ فالخ 1

rS نعطلا .و
 ؛ةجرد Aعأ ةم�حم وأ ةلقتسم ةئيT مامأ ة¯�قع وأ رارق يأ 1

 .ەرودص دنع º¾1يدأتلا رارقلا ��$ .ز

ÏSوت .4
rS ة�راسلا ة?نوناقلا تا?ضتقملا لا?ح ح�ضولا 1

 ؛ة?�يدأتلا تا¯�قعلاf قلعتي ام 1

ة^سانتم ة?�يدأتلا تا¯�قعلا نوكت نأ نامض .5
ً

 تا¯�قعلا نوكت نأو اهتماسجو ة^كترملا ةفلاخملا ةع?بط عم 
ةقسyم

ً
 ؛ة?لودلا GHياعملا عم 

rS ةراشإلا فذح .6
¹Sاقلل ة?�يدأتلا ةلقنلا sإ نوناقلا 1

اfاقع 1
�

 ؛كولسلا ءوس Aع 

¹Sاقلا لمع فقو زوج� ال هنأ ح�ضوب صني ©ºح نوناقلا ل�دعت Aع صرحلا .7
 Ñ1اودل الإ ه^صنم نم هلزع وأ 1

©ºلا كولسلا Ñ1اود وأ ةردقلا مدع
 .هماهم ءادأل قئال GHغ هلعجت 1
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