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 19-ديفو:و مكا56ا ،ويديفلا ةينقت *(ع تالوادملا

 

 ةيلودلا 34ياعملا .-ع ةي*بم تايصوت
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 ةمّدقم

 .2020 ويام/رايأ YZ 19-ديفو= ةحئاجو مكاQKا لوح نMيقوقFKل ةيلودلا ةنFGلا اD4ردصأ دق تنا= >;كأ ةماع تا34جوت ةركذملا هذ) لمكتس!
 YZ امب ،مكاQKا تاءارجإ YZ ةلثامملا تايجولونكتلاو ويديفلا ةينقت >oع تالوادملا مادختسا ijع تايصوتلاو تاليلحتلا نم ًادdزم فيضت Z̀و
 19.1-ديفو= ةحئاج ءانثأ ةيyKلا ةياقولا تاءارجإ دحأ= كلذ

 YZ قK•او ةايK•ا YZ قK•ا ةيامK• ةdرورض تاءارجإ ذاختا مكاQKاو ةيئاضقلا ةطلسلا كلذ YZ امب ،ةلودلا تاسسؤم ijع ھيف نMّعتي ٍتقو YZو
 امب ،اŠ4 دّيقتلا مدع وأ ناس‰إلا قوقح دييقتب ةقلعتملا >Mياعملا م>‡حت نأ ًاضيأ تاءارجإلا هذ) ijع ّنإف 2،ةيyKلا ثراوƒلا ءانثأ YZ ةyKلا
 نا=و 3.)دّيقتلا مدع• قّلعتي اميف اميس ال ،تقولا ةيدودحمو( بسانتلاو ،ةرورضلاو ،MŒيمتلا مدعو ،ةينوناقلا >Mياعم ،رومأ ةلمج نM›و ،كلذ
 قايسلا YZو ةماع ةدعاقك ،طرشلا اذ) ءافي–سا نامض ijع 19-ديفو= ةحئاج قايس YZ دّكأ دق ،ةدحتملا ممألل ع•اتلا ناس‰إلا قوقح سلجم
 4.ًاضيأ لدعلا ةماقإل دّدQKا

 ناس‰إلا قوقح نامض YZ مكاحملل صاš•ا رودلا ijع 19-ديفو=و مكاQKا نأش• نMيقوقFKل ةيلودلا ةنFGل ةماعلا تا34جوتلا تدّدش دقو
 قFKل ًايساسأ ًارمأ تاقوألا ّل= YZ ةيلاعفب لمعلاب ةيئاضقلا تاسسؤملا ةdرارمتسا نامض >oتع•و 5.ئراوطلا تالاح YZ اميس ال ،نوناقلا ةدايسو
YZ اQKاو ؛ةدياحمو ةلقتسم ةمكحم مامأ ةلداعلا ةمكا•Kق YZ ل ةيئاضقلا ةعجارملاFKا نم نامر•Kرdاو ؛ة•Kق YZ نامضو ؛لاّعف ٍفاصتنا 
 .ثالثلا تاطلسلل ي‰وناقلا كّرحتلا

-ديفو= ةحئاج ءانثأ YZ نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلا تانامضب قّلعتي اميف iZي ام ،ًالثم ،ناس‰إلا قوقK• ةيكdرمألا لودلا ةنG• تنلعأ دقف
19:6 

 نكمي ال ھّنأ كلذ -¬عمو .ا)ذيفنتو ا4»سرامم دييقت وأ اªقيلع! نكمي ال ،ةيطارقميدلا زئا=ر نم ًةيساسأ ٌةMŒكر ةلادعلا j¨إ جولولا ّنإ
j¨إ²jس!±°لاكلتاميسال،تاdرK•اوقوقK•اةسراممنمضت±°لاةيئاضقلاتاءارجإلاقيلعتلًاب¯سةيلاK•ائراوطلاةلاحرابتعا
ةمئالملئاسودوجوijعلودلاصرحتنأناƒمبةيم)ألانم،كلذل.ة>‡فلاهذ)YZا³4مققحتلاوأتاطلسلالامعأijعفارشإلا
تالاحYZردصت±°لاماƒحألاوتايضتقملانمققحتلاوفارشإلاj¨إ²jس!±°لافان´تسالاتابلطميدقتلجأنمةحاتمةنرمو
 نم ±°لا ةتقؤملا تاءارجإلا نم ققحتلاو فارشإلا ijع ًةرداق ةماعلا تاسّسؤملا عيمج نوƒت نأ بجي ،صوصš•ا اذ) YZ .ئراوطلا
 نامضو نMيئاضقلا نMفظوملا ةيامح لجأ نم تاءارجإ لودلا دمتع! نأ بجي امك .ا)دّيقت وأ قوقK•ا قاقحإ قّلع! نأ اµ4أش
 .ةيئاضقلا تامدš•ا ةdرارمتسا

 .covid-and-courts-the-on-guidance-https://www.icj.org/icj-/19 :طبارلا IJع رفوتم ،)2020 ويام/رايأ 5( "19-ديفو7و مكا+3ا" ،ن/يقوق+#ل ةيلودلا ةن$#لا  1
Responses-Living Like People Who Die Slowly: The Need for Right to Health Compliant 19  ،ن/يقوق+#ل ةيلودلا ةن$#لا ،ًامومع ،عجار  2 COVID، )1 
Reports-Publications-19-COVID-Health-Global-content/uploads/2020/09/Universal-https://www.icj.org/wp- :طبارلا IJع رفوتم ،)IJ 2020متvس/لوليأ

ENG.pdf-2020-Reports-Thematic. 
 نأش‘ نايبلاو ؛https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،)2011( ئراوطلا تالاح لوح 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا ،ًالثم عجار  3
 .)2020 لœربأ/ناس‹ن 24( 19-ديفو7 ةحئاجب قّلعتي اميف د–علا ما•حأب دّيقتلا مدع
 ،"ناس…إلا قوقح لاجم ©¨ 19-ديفو7 ةحئاج نع ةبتJ¥ملا راثآلا" ،)2020 ويام/رايأ Ÿ ¡ 43/1 )29ائرلا نايبلا ،ناس…إلا قوقح سلجم عجار  4

https://undocs.org/en/A/HRC/PRST/43/1، او ن/فّل+3او ةيئاضقلا ةطلسلا دايحو لالقتسا" ،)2020 ويلوي/زومت 16( 44/9 مقر رارقلاو ؛دي–مت¯°IJن/يئاضقلا ءا، 
 .دي–مت ،https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9 ،"ن/ما+3ا لالقتساو
 ،)2011( فينج نالعإ ´³ع ي…وناقلا قيلعتلا ،ن/يقوق+#ل ةيلودلا ةن$#لا ًاضيأ عجار . covid-and-courts-the-on-guidance-https://www.icj.org/icj-/19. عجار  5

crisis/-of-times-in-lawyers-judges-of-role-het-and-law-of-rule-the-upholding-declaration-geneva-icj-the-to-commentary-https://www.icj.org/legal  
 10( "19-ديفو7 ةحئاج ءانثأ نوناقلا ةدايسو ةيطارقميدلا تانامض ´¹إ وعدت ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةن$¯" ،ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةن$¯ 6
 .http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/130.asp ،)2020 وينوي/نارœزح



3 

 

 نOينعملا نم مORSغو نOماNAاو ةماعلا ةباينلا ءاضعأو( ةاضقلل ةFAلا CD قA@او ةايA@ا CD قA@اب رارقإلا ةلودلا تاسسؤم 12ع بجي اميف ،لعفلا#و
 رطاNpا ضعn ةاضقلا لّمحتي نأ زوجي ھّنأ CD لثمتت ةيئاضقلا ماgملل ةfرSوd@ا ةعيبطلا ّنإف ،7ھقاقح_و ھتيامحو قA@ا اذS ماZRحاو )مكاNAا تاسلجب
 .نfرخآ ًاصاp|أ ّصخي اميف ًةرxRّم نوwت ال ام#ر مtAusو مrsايح 12ع

 ّنإف ،كلذ فالخ ´³ع قايسلا ّصني مل ام ،ةقرولا هذÅ ©¨ .ةيئاضقلا تاطلسلا نم ىرخأ عاونأ وأ "ن/يئاضقلا ءاIJ°¯ا"و "ةاضقلا" ن/ب ةينوناقلا ةمظنألا ضع‘ ¿ّ/مت  7
 .دايحو ةيلالقتسا نم مزلي امب ،ةيئاضقلا ةطلسلا ةسرامم نم ¡Ñطولا نوناقلا اÏÐّكمي ¡Îلا ةطلسلا ´³ع ّلدي "¡ Íاقلا"
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 ةماع تارابتعا :ةيئاضقلا تاءارجإلاو ويديفلا ةينقت .-ع تالوادملا

CD ا مظعمNAا تامكا@dًافالخ( ةيندملا وأ ةيئان @dةيئارجإلا نوعطلاو عامتسالا تاسل(، فارطألا رضحي CD ىوعدلا )وأ، CD ا اياضقلا@dنوعّدملا ةيئان 
 ةئيS مامأ ةيئانج ةمusب لقتعملا وأ فوقوملا صŒpلا لثمي امدنع ھسفن رمألا قبطنfو .ةمكNAا مامأ ًايصp| ةداعلا CD مsˆماحمو )نومusملاو نوماعلا
 .ھيلع ضبقلا دعŽ2 nوألا مايألا وأ تاعاسلا CD ةيئاضق

‘•فتل ةباجتسالا قايس CD ،نكلو  xRع تاسلd@ا هذS مSوماحمو دارفألا رضحي نأب ًاطرش ضرفت وأ ًارايخ ةدع ةيئاضق تاطلس حي—ت ،19-ديفو“ ةحئاج ’ّ
 :2020 ويلوي /زومت CD عامجإلاب ناس£إلا قوقح سلجم هدمتعا رارق CD ،لعفلا#و Œp¡‘’.8لا روضA@ا لئادب نم كلذ Ž2إ ام وأ طقف ويديفلا

 ،ةلءاسملاو ،ةيفيظولا ةيصاp@ا 12ع ظافA@ا CD ةدعاسملل ةمزاللا تاردقلاو دراوملا ةيئاضقلا تاطلسلا ىدل نوwت نأ نامض 12ع لودلا ّثحي"
قس—يٍوحن12عةلادعلاŽ2إلاعفلالوصولاكلذCDامب،ةيئاضقلاةطش£ألاةfرارمتساوةينوناقلالوصألاةاعارمنامضو،ةSا°¯لاوةيفافشلاو
 تامزألا تالاحو 19-ديفو“ ةحئاج اsˆف امب ةيئان³تسالا تالاA@ا لالخ ،ةيساسألا تاfرA@او قوقA@ا نم كلذ ORغو ةلداع ةمكاحم CD قA@ا عم
 ؛ىرخألا

µŒdّفوت 12ع لودلا عOR او تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت نم ًايلاح دجوي ام@Aنإلا 12ع ةركتبملا لولZRمإ حي—ت ’·لا تنwقرلا لاصتالا ةينا¸’، 
 ،ةيئان³تسالا تالاA@ا CD كلذ CD امب ،ةيئارجإلا قوقA@ا نم كلذ ORغو ةلداع ةمكاحم CD قA@ا ماZRحاو ةلادعلا Ž2إ لوصولا نامض 12ع ةدعاسملل
 ًةرداق ةينعملا ةينطولا تاطلسلا نم اORSغو ةيئاضقلا تاطلسلا نوwت نأ نامض 12عو ،تامزألا تالاح نم اORSغو 19-ديفو“ ةحئاج ةلاح لثم
 9؛ةياغلا هذgل ةمزاللا ةينقتلا لولA@او ي¹ارجإلا راطإلا عضو 12ع

 ،ةنيعم ةيئاضق تاءارجإ ّيأ CD ويديفلا ةينقت مادختساب قّلعتي اميف ةORن—سملاو ةّرA@ا مusقفاوم ىواعدلا CD فارطألا اsˆف ىطعأ ةّرم ّل“ CD ،قالطنا ةطقنكو
 قايس CDو .نوناقلا ةدايس ORياعم وأ ناس£إلا قوقŽD @Aودلا نوناقلا بجومب فواخم ّيأ حرطي ھّنأ ةطيNAا فورظلا CD ةينقتلا هذS مادختسا دبي مل
أ دق ًالعف تنا“ اذإ ام ريدقتو ،ًةORن—سمو ًةرح ةقفاوملا نوwت نأ 12ع ديكأتلا

ُ
 ،لافطألاو ،ءاسÀلا ةلاح Ž2إ رابتعالا ءاليإ نم ّدب ال ،ORن—سمو ّرح ٍلwشn تيطع

أ ٍعضو CD مS ام#ر نيذلا صاp|ألا نم مORSغو مfusرح نم نOمورNAا صاp|ألاو ،ةقاعإلا يوذ صاp|ألاو ،ّنسلا رابكو
ُ
 ةلواNA ھيف اوعضخ وأ ھيف اوxRج

 ًاضيأ مZRحُي نأ نم ّدب ال تاسلd@ا ةينلع رايعم ّنإف ،ŽDاتلا مسقلا CD ھتشقانم ّمت—س امكو .لماwلاب ةORن—سمو ةيعوط ORغ ًةقفاوم مÂsاطعإ Ž2إ تّدأ ٍبعالت
CD مادختسا قايس Sتايجولونكتلا هذ. 

 نود نم ،ًاfروضح )ةيئانd@ا تاءارجإلا CD نومusملا مsˆف نمب( فارطألل عامتسالا تاسلج دقع نع ليدبك ويديفلا ةينقت xRع تالوادملا ضرفُت امدنع امأ
 10.ًاديقعÇR Èكأ ’‘Æمي عضولا ّنإف ،’Åعملا قfرفلا ةقفاوم طرش

 روضA@ا قح درفلا حنميس ،ةينعملا عامتسالا ةسلج عونب قّلعتي اميف ،ŽDودلا نوناقلا اذإ ام وS قايسلا اذCD Sھسفن حرطي يذلا لوألا لاؤسلا ّلعلو
|pو ؛ًايصCD Sا هذ@Aودلا نوناقلا نا“ اذإ ام لوح ٍناث لاؤس حرطي ،ةلاŽD µنوناقلا دييقتب حمس CD امب ،ةنيعم فورظ CD دّيقتلا مدع لالخ نم كلذ Êsاذ 
 .تيفوتسا دق دّيقتلا مدع وأ دييقتلا Ž2إ ةبسÀلاب قيبطتلل ةلباقلا ORياعملا تنا“ اذإ امو ،ئراوطلا تالاح CD قA@ا

 قحو ،ةيئانd@ا ھتمكاNA ًايصp| ًارضاح نوwي نأ CDمusملا قح حوضوب لوان—ي ŽDودلا نوناقلا ّنإف ،ةيلاتلا ماسقألا CD ھيف عّسوتلا ّمتÌس ام ّدح 12عو
 ھتfرح نم مرُح صp| ّلwل عسوألا قA@ا ّنأ امك .’‘Íاقلا مامأ Ž2وألا عامتسالا ةسلd@ ًايصp| ًارضاح نوwي نأ ةيئانج ٍمusب لقتعملا وأ فوقوملا صŒpلا
 .ةمكNAا مامأ ًاfروضح لوثملا CD قA@ا 12ع ًاضيأ ًاينمض ّلدي مكاNAا ىدحإ مامأ هزاجتحا ةيعورشم CD نعطلا CD بابسألا نم ٍبÎس ّيأل

 2( "19-ديفو7 ةحئاج ّلظ ©¨ مكا+3ا J/س" ،ناس…إلا قوقحو ةيطارقميدلا تاسسؤملا بتكم ،اÔوروأ ©¨ نواعتلاو نمألا ةمظنم ،ماع ٍل•شÒو ،عوضوملا اذÅ نع عجار  8
Øرشœمفون/ي…اثلا نIJ 2020(، https://www.osce.org/odihr/469170، 28-20 ،13 .ص. 
 "ن/ما+3ا لالقتساو ن/يئاضقلا ءاIJ°¯او ن/فّل+3او ،ةيئاضقلا ةطلسلا دايحو لالقتسا" ،)2020 ويلوي/زومت 16( 44/9 مقر رارقلا  9

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/9، 18-17 ناترقفلا. 
 ةينقت مادختسا ´¹إ قّرطتت الو ،عامتسالا ةسلج ´¹إ ًايص°á روض+¯ا ّدوي يذلا مßÐملا وأ درفلا ةبغر ّدض ويديفلا ةينقت IJع تالوادملا ضرف طقف ةرّكذملا هذÅ لوانÜت  10
 .عافدلا دو–شو ءاعدالا دو–ش باوجتسا لجأ نم ويديفلا
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 نوناقلا CD ًاسّركم قA@ا اذS نا“ اذإف ،ةينعملا عامتسالا ةسلج عونل ًايصp| نfرضاح اونوwي نأ CD دارفألا قح 12ع ّصني ŽDودلا نوناقلا نكي مل نإ Ð·حو
 درفلا قح ًامامت مZRحت ٍةقfرطب قّبطُي اذإ امو ’Åطولا نوناقلا بجومب ھب ًاحومسم ويديفلا ةينقت xRع تالوادملا ضرف نا“ اذإ اميف رظنلا ًاضيأ بجي ،’Åطولا
CD إ ةفاضإلاب ،ھيماحمعم يّرسلا لصاوتلاŽ2 يمتلا مدع قوقح نامضO° إ يواس—ملا جولولاوŽ2 11.ةلادعلا 

 ORغ ٍةروصب ويديفلا xRع تالوادملا ضرف ّنإف ،ًايصp| روضA@ا CD قA@ا ةيلودلا ORياعملاو ŽDودلا نوناقلا اsˆف لوان—ي ’·لا كلت ORغ عامتسالا تاسلج CDو
 فورظلا CD بسانتمو يرورض ھّنأ تÎثو تقولاب ًادودحمو ،ي°Oيمت ORغو ،نوناقلا Ž2إ ًادن—سم نا“ اذإ ھب ًاحومسم نوwي دق ةيئاضقلا ةسلd@ا 12ع ةيقفاوت
 صŒpلل ةلداعلا ةمكاحملل ىرخألا قوقA@ا تانامض عم ذّفُن اذ_و ،ةدح 12ع ٍةلاح ّلwل ةدّدNAا تافصاوملاو 19-ديفو“ ةحئاج اgضرفت ’·لا ةيلNAا
 12.رّرضتملا

فانÒتسالاتاسلجCDًةلوبقمًةداعنوwتدقويديفلاةينقتxRعةكراشملاّنأناس£إلاقوقA@ةي#وروألاةمكNAاتجتÀتسادقف،لاثملاليÎس12عو
 نOب يرسلا لصاوتلا نم ةنمآ ةليسو رّفوت ةيمSأ Ž2إ ةراشإلا عم( تانامضلاو طورشلا ضعn ترّفوت اذإ 14،ةيندملا اياضقلا CD عامتسالا تاسلجو 13ةيئانd@ا
 .)ةقرولا هذS نم قحال ٍمسق CD هركذ 12ع ىÈؤيس امك ،قايسلا اذCD S ھيماحمو رّرضتملا صŒpلا

 CD ًايلعف اSدامتعا بجي نا“ اذإ امب رارقلا ّنإف ،عونلا اذS نم اياضقلا CD تاءارجإلا هذS دامتعال ًاماع Ó‘Ðًتقم نّمضتي دق نوناقلا ّنأ ًاحيtA نا“ ن_و
 تاسلج Ð CD·ح ،ھّنأ ًالثم ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةمكNAا تجتÀتسا دقف .ةدح 12ع ٍةلاح ّل“ ساسأ 12ع ’‘Íاقلا نع ردصي نأ بجي ةنيعم ةيضق
 ’·لا اياضقلا CD امك ةfروضA@ا ةكراشملا مزلتسÈ دق اusيصوصخب ةسلd@ا ةعيبط ّنإف ،ًامئاد ًاfرورض درفلل ’‘¡Œpلا روضA@ا اsˆف نوwي ال ’·لا عامتسالا
 ُدبت مل ’·لا تالاA@ا CD ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةيقافتالل ٍتا“اusنا ةمكNAا تجتÀتسا دقو .ًايساسأ ًارمأ ھتيقادصم ريدقتو صŒpلا ةداgش اsˆف نوwت
 ةحاتملا تارايp@ا امو ،ةنيعملا ةسلd@ا ةلادع نامضل ًاfرورض ’‘¡Œpلا روضA@ا نا“ اذإ ام لوح ةنلعم بابسأ عم ،ًامئالم ًاليلحت ترجأ اÖّsأ مكاNAا اsˆف
 Å’.15عملا فرطلاب قA×ي ررض يأل يّدصتلل ةمزاللا ضfوعتلا تاءارجإ امو ،ٍمراص ٍلwشn ًامزلم ’‘¡Œpلا روضA@ا نكي مل اذإ ماتلا داعب—سالا الخ اميف

 ةينقت xRع تالوادملا ضرفل ماظن ذيفن—ب رارق ّيأ ّنإف ،نOماNAا عم تالاصتالا نمأب ةلصلا تاذ لئاسملا بّنجتو ةيئاضقلا ةطلسلا لالقتسا نامضلو
 يرصA@ا صاصتخالا نمض نوwت نأ بجي ،ةنيعم اياضق CD ةينقتلا هذS مادختساب ’‘Óقت تارارق يأو ،ةيئاضقلا تاءارجإلل ةيقفاوت ORغ ٍةروصب ويديفلا
 .ةيذيفنتلا ةطلسلل ةعnاتلا تائيgلا وأ صاp|ألل سÌلو اgسفن ةيئاضقلا ةطلسلل 1Dيغش—لا فارشإلاو

 .68 ةرقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77246 ،)2006( ايلاطيإ ّدض الويف وليشØرام ،ناس…إلا قوق+¯ ةيÔوروألا ةمك+3ا ًالثم عجار  11
 رّفوتم ،)2020 سرام/راذآ 30( "دع‘ نع ةيئان$¯ا ةلادعلا تاءارجإ :انورو7 سوJ/ف ةحئاج ءانثأ ©¨ ةلداعلا ةمكا+3ا ©¨ ق+¯ا ´³ع ظاف+¯ا" ،زليارت J/ف ًاضيأ عجار  12
 عجارو ؛proceedings-justice-criminal-remote-pandemic-coronavirus-during-trial-fair-right-https://www.fairtrials.org/news/safeguarding :طبارلا IJع
 .rights-trial-fair-justice-remote-assessment-impact-https://www.fairtrials.org/news/commentary ًاضيأ

 ،)2006( ايلاطيإ ّدض الويف وليشØرام ؛98 ´¹إ 94 تارقفلا http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568 ،)2010( ايسور ّدض ي•سفونخاس ،ًالثم  13
77246-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001، ولوغو ؛72 ´¹إ 64 تارقفلاÔ78357 ،)2006 ،رارقلا( ايسور ّدض في-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001. 

 .43 ´¹إ 40 تارقفلا ،eng?i=001/http://hudoc.echr.coe.int-160620 ،)2016( ايسور ّدض فوميكودفي  14
 ،)2012( ايسور ّدض فييليساف J/ميدالف ؛53-33 ،26-22 تارقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160620 ،)2016( ايسور ّدض فوميكودفي  15

108478-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001 ، 90-75 تارقفلا. 
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 تامكاBCا ةينلعو ويديفلا ةينقت .-ع تالوادملا

 ّيأ CD لصفلا ىدل ةينلع عامتسا ةسلج CD قA@ا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا كلذ CD امب ،ناس£إلا قوقŽD @Aودلا نوناقلا سّركي
rsوأ ھيلإ ھجوت ةيئازج ةم CD "لاو ھقوقحZ°ھتاما CD ا تاسلج دـقع ّنأ كلذ16."ةيندم ىوعد يأNAازن لفكي" ةينلع ةروصب ةمكاSو تاءارجإلا ةfاتلاب رفوŽD 
 CD ،ةـمئالم قفارم ORفوتو ةيgفشلا تاسلd@ا ناwمو نامز 12ع روgمd@ا عالطإ مكاNAا 12ع" ،ŽDاتلا#و ".مومعلا ھجو 12ع عمتNdاو درفلا Ú@اصل ةمgم ةنامض
 17".ةيgفشلا ةسلd@ا ةدمو ةيمSأ نـم ةيـضقلا ھب ىظحت ام ،اÛsم رومأ ةلمج اSرابتعا CD عضت نأو روgمd@ا نم روضA@ا بغري نمل ،ةلوقعم دودح

 
 اSذختي ’·لا ةمكاحملل ةقباسلا تارارقلا 12ع الو ةباتك ّمتت نأ نـكمي ’·ـلا فانÒتـسالا ىواعد عيمج 12ع ةرورضلاب ةينلعلا ةسلd@ا دقع طرش قبطني الو"
 ماظنلا وأ ةماعلا بادآلاـب قلعتت بابسأل ھنم ءزج وأ روgمd@ا ل“ داعب—سا ةطلس مكاNAا" ىدل ىقبت ،نكلو " ىرخألا ةماعلا تاطلسلاو نوماعلا نوعدملا
نوwينOحةfرورضةمكNAااSارت’·لادودA@اى£دأCDوأ،ىوعدلافارطألةصاp@اةايA@اةمرحتايضتقملوأ،يطارقميدعمتجمCDيموقلانمألاوأماعلا
 ،روgمd×ل ًةحوتفم ةسلd@ا نوwت نأ بجي" ،ةيئان³تسالا فورظلا هذgل ًافالخو ".ةلادعلا ةA×صمب لخت نأ ةيئان³تسالا فورظلا ضعCD n ةينلعلا نأش نم
 18".صاp|ألا نم ةنيعم ةئف 12ع رصتقت نأ بجي الو نويفحـصلا كلذ CD نمب
 
 قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا بجومب ىرخأ ٍقوقح دييقتل بÎسك جردت اÖّsأ مغر ،تاءارجإلا ةينلع داعب—سال ٍبÎسك "ةماعلا ةFAلا" ركذ 12ع ىÈؤي الو
 ٍدارفأل حامسلا وأ ويديفلا وأ توصلا ةينقتب ثبلا قfرط نع تاءارجإلا ةينلع 12ع ةظفاNAا نكمملا نم نوwي دق ،ةORثك ٍتالاح CDو .ةيسايسلاو ةيندملا
 ٍلwشn مكاNAا تاءارجإ نع هداعب—سا وأ روgمd@ا لوصو دييقت مزلتسµ دق ،ىرخأ ٍةgج نمو .يÈوصلا ليÝd—لاو ويديفلا نومضم 12ع لوصA@اب نOنيعم
 .ORبادتلا هذS لثمل ة#ولطملا طورشلا ءافي—سا لاح CD تاءارجإلا ةينلعn دّيقتلا مدع ،لئادبلا هذS لثم نOمأت نود نمو ،ةيtA ٍبابسأل ،ماع

 لّ$Øُì تالا+¯ا ضع‘ ©¨ ،نكلو ؛ناس…إلا قوق+¯ ةيميلقإلا تايقافتالا ©¨ ةلثامم تايضتقم درتو .)1( 14 ةداملا ،ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا  16
 نم )1( 8 ةداملا ©¨ ماعلا î ïتقملا يØأي ،لاثملا ليvس ´³عف .ةلصلا تاذ ةيميلقإلا تائي–لا لبق نم ق+¯ا قيبطت ©¨ قراوف ´¹إ تّدأ ةيميلقإلا قئاثولا ّصن ©¨ تافالتخا
 ق+¯ا" مدختسØ ةي¿/ل•نإلا ة°òìلا ّنأ مغر ،ةيمسرلا ةينابسإلا ة°òìلا ©¨ )derecho a ser oída( "عمسðُ نأ ©¨ ق+¯ا" ركذ ´³ع ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةيقافتا
 ةداملا ©¨ ةيئان$¯ا ىواعدلا ©¨ طقف تاءارجإلا ةينلع ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةيقافتا ركذت ،كلذ ´¹إ ةفاضإلاب .)ةيÔرعلا ة°òìلا ©¨ ةمكاحم( "عامتسا ةسلج ©¨

 لاوحألا نم ٍلاح ّيأ ©¨ بجي ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةيقافتا ©¨و ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا ©¨ فرط ©Î¡ óلا ةلودلا ّنإف ،نكي ًايأ .)5( 8
 .14 ةداملا ©¨ ةدراولا تامكا+3ا عيمج ةينلع ©¨ ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا بجومب ا–ما¿¥لا قبطت نأ

 ،)2007( ةلداع ةمكاحم ©¨و ةيئاضقلا تائي–لاو مكا+3ا مامأ ةاواسملا ©¨ ق+¯ا :14 ةداملا نأش‘ 32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  17
C/GC/32/https://undocs.org/CCPR، 28 ةرقفلا. 

 .29 ةرقفلا ،https://undocs.org/CCPR/C/GC/32 ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  18
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 ةيئانFGا تامكاBCاو ويديفلا ةينقت .-ع تالوادملا

 ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا CD ھيلع صوصنم وS امك كلذ CD امب ،ناس£إلا قوقŽD @Aودلا نوناقلا بجومب ةلداع ةمكاحم CD قA@ا قبطني
 تاءارجإلا CD ةدّدNAا تانامضلا نم ةعومجم لالخ نم تامكاNAا ةلادع CD عّسوتلا ّمتي امك .ةيندملا ىواعدلاو ةيئانd@ا اياضقلا عيمج 12ع ،ةيسايسلاو
 :1Dي ام 12ع ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )3( 14 ةداملا ّصنت ،لاثملا ليÎس 12عف .ةيئانd@ا

 :ةيلاتلا ايندلا تانامضلاب ،ةماتلا ةاواسملا مدق 12عو ،ھتÌضق CD رظنلا ءانثأ عتمتي نأ ةمfرجب مusم لwل
 

 ،ھسفنب هراتخي ماحمب لاصتاللو ھعافد دادعإل ھيفكي ام تاليgس—لا نمو تقولا نم ىطعµ نأ )ب(

 ھل نكي مل اذإ ھنع عفادي نم دوجو CD ھقحب رطخي نأو ،هرايتخا نم ماحم ةطساوب وأ ھصnŒp ھسفن نع عفادي نأو ًاfروضح مكاحي نأ )د(
 ال نا“ اذإ كلذ 12ع ًارجأ ھليمحت نود ،ھنع عفادي ماحمب ،كلذ ’‘Óتقت ةلادعلا ةA×صم تنا“ امل“ ،ًامكح ةمكNAا هدوزت نأو ،ھنع عفادي نم
 ،رجألا اذS عفدل ةيفاwلا لئاسولا كلمي

)Sش شقاني نأ )ـgالا دوrsغ لبق نم وأ ھسفنب ،ماORش ءاعدتسا 12ع ةقفاوملا 12ع لصحي نأو ،هgةقبطملا طورشلا تاذب يفنلا دو CD ةلاح 
 ...،ماrsالا دوgش

 مدعn ةلصتملا تانامضلا ّنأ تدّكأ دقو .ئراوطلا تالاح CD 14 ةداملاب دّيقتلا مدع تاءارجإل ةنيعم دودح 12ع ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×لا تّصن دقو
 يأدبم" ّنأ ةنd×لا ىرتو .ھلمكأب دgعلا CD نOلصأتملا نوناقلا ةدايسو ةيعورشملا يأدبم ساسأ 12ع موقت ،دgعلا CD 4 ةداملا CD ةدسجم áD امك ،ديقتلا
 :1Dي ام 12ع ةنd×لا تدّدش ،كلذ Ž2إ ةفاضإلاب 19".ئراوطلا ةلاح ءانثأ ةلداعلا ةمكاحملل ةيساسألا تابلطتملا ماZRحا ناعب—تسµ نوناقلا ةدايسو ةيعورشملا

 قيضأ CD تاءان³تسالا نوwت نأ ةـلافك ١٤ ةداملا بجومب ة#ولطملا ةداتعملا تاءارجإلاب ةماعلا ئراوطلا فورظ لظ CD ديقتت ال ’·لا لودلل âDبÀي
 Ž2إ يدؤت دق ’·لا دييقتلا ORبادتل ةلداعلا ةمكاNAا تانامض عضخت نأ قالطإلا 12ع زوجي الو .1Dعفلا عضولا تايضتقم اgضرفت ’·لا دودA@ا
 ضاZRفا كلذ CD امب ،ةلداعلا ةمكاحملل ةيساسألا ئدابملا نع فارحنالا ًاتاب ًاعنم عنمfُو ...صاقتنالل ةلباقلاORغ قوقA@ا ةيامح 12ع لياحتلا
 20.مusملا ةءارب

 ORغ )ةايA@ا نم يفّسعتلا نامرA@ا مدع CD قA@او( ةايA@ا CD قA@ا دنع ًاضيأ فقوتلا نم ّدب ال ،مادعإلا ة#وقع ضرف Ž2إ يدؤت نأ لمتحي ’·لا تالاA@ا CDو
 قوقحب ةينعملا ةنd×لاھيلإ تراشأ ام ّدح 12ع ،ھّنأ ام#و .ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم 6 ةداملا بجومب كلذCD امب ،صاقتنالل لباقلا
 ،"صاقتنالل ةلباقلا ORغ قوقA@ا ةيامح 12ع لياحتلا Ž2إ يدؤت دق ’·لا دييقتلا ORبادتل ةلداعلا ةمكاNAا تانامض عضخت نأ قالطإلا 12ع زوجي ال" ،ناس£إلا
 ةقس—م ئراوط ةلاح لالخ مادعإلاب مكح رودص Ž2إ دوقت ةمكاحم يأ نوwت نأ بجي ،صاقتنالل ةلباق ORغ اgلماwب 6 ةداملا نأ امب ،لاثملا ليÎس 12عف ،اذكSو
 ،ةماعلا ئراوطلا تالاحنم اORSغو 19-ديفو“ ةحئاج ّلظCD كلذ CD امب ،تالاA@ا عيمج CD ،ھيلعو ".14 ةداملا تابلطتم عيمج كلذ CD امب ،دgعلا ماwحأ عم
 ةياCD Ös مادعإلا ة#وقع ضرف نإ .مادـعإلا ة#وقع ضرف Ž2إ ’‘Óفت’·لا تامكاNAا ةلاح CD ةلداعلا ةمكاNAا تانامضب مراصلا ما°Zلالل ةصاخ ةيمSأ ةمث
 21.)دgعلا نم 6 ةداملا( ةايA@ا CD قA×ل ًا“اusنا لwشµ دgعلا نم14 ةداملا ماwحأ ِعارُت مل ةمكاحم

 .16-15 ناترقفلا ،https://undocs.org/CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،)2001( )4 ةداملا( ئراوطلا تالاح نأش‘ 29 مقر ماعلا قيلعتلا  19
 قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةن$¯" ،ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا لودلا ةن$¯ ًاضيأ عجار .6 ةرقفلا ،/:undocs.org/CCPR/C/GC/32/https ،32 مقر ماعلا قيلعتلا  20
 17( "ةيلودلا اôÐاما¿¥لا عم ةقفاوتم 19-ديفو7 ةحئا$¯ ةباجتسالا قايس ©¨ اÅدمتعÎ¡ Øلا ئراوطلا تاءارجإ نو•ت نأ نامضل ةيكœرمألا لودلا ةمظنم لود وعدت ناس…إلا
 .http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/076.asp ،)2020 لœربأ/ناس‹ن

 41 تارقفلا ،https://undocs.org/CCPR/C/GC/36 ،)2019( ةاي+¯ا ©¨ ق+¯ا نأش‘ 6 ةداملا لوح 36 مقر ماعلا قيلعتلا ؛59و 6 ناترقفلا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا  21
 .67 ،42 ´¹إ
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 مكاحي نأ" ـب ةاواسملا مدق 12ع ،صŒpلا قحب ًاديدحت ،هالعأ نOّبم وS امك ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )د( )3( 14 ةداملا ّرقتو
 ."ًاfروضح

 قوقA@ ةي#وروألا ةمكNAا ماwحأ ّنكلو 22.ًاfروضح ةمكاNAا CD قA@ا 12ع ًاديدحت ّصني Ó‘Ðًتقم ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةيقافتالا نّمضتت ال ،اgusج نم
 تاءارجإلا هذS نOب ًاديدحت ضراعتلا ميقت ،ةيئانd@ا فانÒتسالا تاسلج وأ ةيندملا تاءارجإلا CD ويديفلا xRع تالوادملا مادختسا CD ثحبت ’·لا ناس£إلا
 نم ،ةلداعلا ةيئانd@ا ةيلمعلا Ú@اصمب قّلعتي اميف" ،ھّنأ ةمكNAا تدّكأ دقو Œp¡‘’.23لا روضA@ا 12ع ًارارم اsˆف ةمكNAا دّدشÈ ’·لا ةيئانd@ا تامكاNAاو
 25".مusملل ةيساسألا قوقA@ا نم ًايصp| ةمكNAا روضح CD قA@ا" ّنأو 24،"ھتمكاحم CD ًاfروضح مusملا لثمي نأ ميظع ناwمب ةيمSألا

 قوقA@ ةيقfرفألا ةنd×لا تعّسوت دقو .7 ةداملا CD ةلداعلا ةمكاNAاب قلعتي اميف ماع Ó‘Ðًتقم 12ع ًاضيأ بوعشلاو ناس£إلا قوقA@ يقfرفألا قاثيملا ّصنfو
CD"ھّنأ12ع ًةدّكؤم،2003ماعلًايقfرفأCDةينوناقلاةدعاسملاوةلداعلاةمكاNAاCDقA@انأشnةيsˆجوتلائدابملاوةيساسألائدابملاCDبوعشلاوناس£إلا
 26".ةيئاضقلا ةئيgلا مامأ ًايصp| لثمي نأ CD قA@ا مusملل ّنأ"و ،"ًاfروضح مكاحي نأ CD قA@ا مusملل ،ةيئانd@ا تاءارجإلا

 27.ًاfروضح مكاحي نأ CD ةيئانج ةمusب مusم ل“ قح 12ع ناس£إلا قوقA@ يéرعلا قاثيملا نم )3( 16 ةداملا ّصنتو

 تايضتقملا Ž2إ ًارظن ،عقاولا CD .ةيئانd@ا تامكاNAا CD قيضألا وS صŒpلا تابغر ّدض ويديفلا xRع تالوادملا ضرفل لمتNAا قاطنلا ّنأ ّاذإ êÚاولا نم
 تانامضلا عم ًةقس—م نوwت نأ ھيماحمو مusملل ةيقفاوت ORغ ٍةقfرطب ويديفلا xRع تالوادملل نكمي فيك ةfؤر بعصلا نم ،هالعأ ةدّدNAا ي¹اضقلا قطنملاو
 امب ،ةلداعلا ةمكاحملل ةيساسألا ئدابملا نع فارحنالا" ّنأب ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×ل هالعأ ديكأتلا ةداعتسا CD اميس ال ،ةيئانd@ا ةمكاحملل ة#ولطملا
CD فا كلذZRلاضاxRروظحم ،ةءا CD “تاقوألا ّل."  

 ةمكحم يأ وأ ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةمكNAا وأ ،ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×لا اsˆف تجتÀتسا ةيضق ّيأب ملع نOيقوقA×ل ةيلودلا ةنd×لا ىدل سÌلو
 ةمكاحم CD قA@ا عم قس—ي ةيئانج ةمكاحم CD ھيماحم وأ/و مusملا 12ع ةيقفاوت ORغ ٍةروصب ويديفلا xRع تالوادملا ضرف ّنأ ىرخأ ةيميلقإ ناس£إ قوقح
 .ةلداع

22  Øش/J ج( )3( 6 ةداملا( هراتخي ماحم ةدعاسمب وأ ،ھسفنب ھعافد ميدقت" ق+¯ا ´¹إ كلذ نع ًاضوع Åو ".وØتعIJ 8 ةداملا )رمألا ةيقافتالا نم )د( )2œناس…إلا قوق+¯ ةيك 
 .ًاضيأ ًةلثامم
 ،)2006( ايلاطيإ ّدض الويف وليشØرام ؛96 ةرقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568 ،)2010( ايسور ّدض ي•سفونخاس ،ًالثم  23

77246-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001، ولوغو ؛50 ةرقفلاÔ78357 ،)2006 ،رارقلا( ايسور ّدض في-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001. 
 .50 ةرقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77246 ،)2006( ايلاطيإ ّدض الويف وليشØرام  24
 .27 ةرقفلا ،89 مقر أ ةلسلسلا ،)1985( ايلاطيإ ّدض ازتولو7 ´¹إ ةراشإ ©¨ ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57783 ،)2006 ،رارقلا( ايسور ّدض فيÔولوغ  25
 ،)2003( ايقœرفأ ©¨ ةينوناقلا ةدعاسملاو ةلداع ةمكاحم ©¨ ق+¯ا نأش‘ ةيÐ÷جوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا ،بوعشلاو ناس…إلا قوق+¯ ةيقœرفألا ةن$#لا  26

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr33_guide_fair_trial_legal_assistance_2003_eng.pdf، ج( )6( ن ةرقفلا(. 
 بجي نا7 اذإ ام ´¹إ قّرطتي ال نكلو ،)عمسðُ نأ ©¨ ق+¯ا" ًاديدحت øJكأ ٍوحن ´³ع( 8 ةداملا ©¨ ةلداعلا ةمكاحملل ماع î ïًتقم ´³ع ناس…إلا قوق+¯ ةيكœرمألا ةيقافتالا ّصنت 27
 .ًاœروضح ص°ùلا ةمكاحم
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 ةLرFCا نم نامرICل ةيئاضقلا ةعجارملاو ويديفلا ةينقت .-ع تالوادملا

 روضA@ا يدتري ثيح ةfرA@ا نمنامرA@ا ةيعورشم ةعجارم ’‘¡Œpلا روضA@ا ةيمSأب اsˆف ّرقي ’·لا ةيئاضقلا عامتسالا تاسلd@ ىرخألا عاونألا نمو
 .ةيئانd@ا مusلاب زاجتحالا وأ لاقتعالا ةيادب CD ةيمازلإلا ةيئاقلتلا عامتسالا ةسلج CDاميس ال ًةصاخ ًةيمSأ ’‘¡Œpلا
 
 ةاضقلا دحأ Ž2إ ،ًاعìرس ،ةيئازج ةمusب لقتعملا وأ فوقوملا مدقي" ھّنأ 12ع ًايئزج ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )3( 9 ةداملا ّصنتو
 ةينعملا ةنd×لا ترّسف دقو ".ھنع جرفي نأ وأ ةلوقعم ةلgم لالخ مكاحي نأ ھقح نم نوfwو ،ةيئاضق فئاظو ةرشابم ًانوناق نOلوNpا نOفظوملا دحأ وأ
 طاشÀب ھمايق CD هاب—شالل ًازجتحم وأ ًالقتعم صŒpلا نا“ املاط ،’¸سر لwشn تاماrsالا ديكأت لبق Ð·ح" قبطني ھّنأ 12ع طرشلا اذS ناس£إلا قوقحب
 قاثيملاو ؛))5( 7 ةداملا( ناس£إلا قوقA@ ةيكfرمألا ةيقافتالاو ؛))3( 5 ةداملا( ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةيقافتالا CD ةلثامم تايضتقم سّركُتو 28".يمارجإ
29.ھسفنرثألالمحيھّنأ12عبوعشلاوناس£إلاقوقA@يقfرفألاقاثيملانم6ةداملاORسفتّمتدقو.))5(14ةداملا(ناس£إلاقوقA@يéرعلا

 
 ّصني ،لاثملا ليÎس 12عف .ةمكNAا مامأ لوثملا CD بابسأ يأل ھتfرح نم مورحم صp| ّل“ قح 12ع تايقافتالا نمض جردنت ال ’·لا قئاثولا نم ددع دّكؤfو
 1D:30ي ام 12ع نÝdلا وأ زاجتحالا لاwشأ نم لwش يأل نوضرعتي نيذلا صاp|ألا عيمج ةيامحب ةقلعتملا ئدابملا ةعومجم نم 32 أدبملا

 ةيغn هزاجتحا ةينوناق CD نعطلل ىرخأ ةطلس وأ ةيئاضق ةطلس مامأ ىوعد NA12ا نوناقلل اقفو ميقي نأ تقو يأ CD ھيماحم وأ زجتNAا صŒpلل قحي  .1
 .ي£وناق ORغ هزاجتحا نا“ اذإ ،ORخأت نود ھحارس قالطإب رمأ 12ع لوصA@ا

 ’·لا ةطلسلا 12عو .ةيفا“ تايناwمإ نوwلمي ال نيذلانfزجتNAا صاp|ألل ةبسÀلاب فيلاwت نودو ةلجاعو ةطيسn 1 ةرقفلا CD اsˆلإ راشملا ىوعدلا نوwت .2
.ةعجارملاŽ2وتت’·لاةطلسلامامأھلرxRمالORخأتنودهراضحإصŒpلازجتحت

 زاجتحا ناwم CD ًادوجوم ھتfرح نم مورحم صp| ّل“ نوwي نأ بجي" ھّنأ 12ع يرسقلا ءافتخالا نم صاp|ألا عيمج ةيامح نالعإ نم 10 ةداملا ّصنتو
 OR."31خأت نود هزاجتحا دعn ةيئاضق ةطلس مامأ ،’Åطولا نوناقلل اقفو لثمي نأو ،ًايمسر ھب فZRعم

 رظح ماZRحا 12ع ديكأتلا CD ةfرA@ا نم نامرA×ل ةيئاضقلا ةعجارملا ھيدؤت يذلا ’‘îاسألا ي¹اقولا رودلا لالخ نم Ó‘Ðتقملا اذgل ةfرSوd@ا ةعيبطلا زّزعتتو
 تائيgلاو ناس£إلا قوقح مكاحمب هرودب كلذ ىّدأ دقو 32.دييقتلل لباقلا ORغ ةنيgملا وأ ةيناس£إاللا وأ ةيساقلا ة#وقعلا وأ ةلماعملا بورض نم هORغو بيذعتلا
 صاp|ألا قحو 33ةfرA@ا نم نامرA@ا CD نعطلل ةمكNAا Ž2إ جولولا CD قA@ا اميس ال ،ةيئارجإلا تانامضلا ضعxR nتعÈ نأل تادSاعملا بجومب ةأشÀملا
 35.ةماعلا ئراوطلا تالاح CD كلذ CD امب صاقتنالل ةلباق ORغ اÖّsأ 12ع 34،ٍضاق مامأ ًاعìرس اولثمي نأب ةيئانج بابسأل ةfرA@ا نم نOمورNAا

 تاسّسؤملا وأ ،ةطرشلا ىدل زاجتحالا قفارم CD ءاوس ،ةfرA@ا نم نامرA@ا لاwشأ نم ةعساو ةعومجم دادتما 12ع ًةيمSأ ي¹اضقلا رودلا يدترfو
 .ةماعلا ةFAلا ةيامح بابسأل يمازلإلا رïd@ا CD وأ ةيعامتجالا ةياعرلا رودو ةيسفنلا ضارمألا تايفش—سموأ ،نfرجاgملا زاجتحا زكارم وأ ،ةيحالصإلا

 ،https://undocs.org/CCPR/C/GC/35 )2014( )ھص°á ´³ع نامألاو ةœر+¯ا ©¨ درفلا قح( 9 ةداملا لوح 35 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  28
 .32 ةرقفلا

 ؛)أ( )3( م أدبملا ،ايقœرفأ ©¨ ةينوناقلا ةدعاسملاو ةلداع ةمكاحم ©¨ ق+¯ا نأش‘ ةيÐ÷جوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا ،بوعشلاو ناس…إلا قوق+¯ ةيقœرفألا ةن$#لا  29
 .)و( 11و )2()ب( 7 ئدابملا ،ايقœرفأ ©¨ ةمكاحملل قباسلا زاجتحالاو يطايتحالا سv+¯او لاقتعالا فورظب ةقّلعتملا ةيÐ÷جوتلا ئدابملا

 ةيعم$¯ا رارق بجومب ألملا ´³ع ترش…و تدمتعا امك ،ن$ìلا وأ زاجتحالا لا•شأ نم ل•ش يأل نوضرعتي نيذلا صا°áألا عيمج ةيامحب ةقلعتملا ئدابملا ةعومجم  30
 .IJ 1988، https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/bodyprinciples.pdfمسðد/لوألا نونا7 9 ©¨ خرؤملا 43/173 ةدحتملا ممألل ةماعلا

 ،IJ 1992مسðد/لوألا نونا7 18 ©¨ رداصلا 47/133 مقر ةماعلا ةيعم$¯ا رارق اÅدمتعا امك ،يرسقلا ءافتخالا نم صا°áألا عيمج ةيامح نالعإ  31
alinterest/pages/enforceddisappearance.aspxhttps://www.ohchr.org/en/profession. 

 .13 ةرقفلا ،https://undocs.org/CAT/C/GC/2 ،)2008( فارطألا لودلا لبق نم 2 ةداملا ذيفنت نأش‘ 2 مقر ماعلا قيلعتلا ،بيذعتلا ةضÅانم ةن$¯  32
 .ةلثامملا تايضتقملاو ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا نم )4( 9 ةداملا ،ًالثم  33
 .ةلثامملا تايضتقملاو ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا نم )3( 9 ةداملا ،ًالثم  34
 يراشÜسالا يأرلا ،ناس…إلا قوق+̄ ةيكœرمألا لودلا ةمكحم .67-64 تارقفلا ،35 مقر ماعلا قيلعتلا ؛16 ةرقفلا 29 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  35

 .http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_ing.pdf ،زاجتحالا ةيعورشم ©¨ نعطلا نأش‘
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 اSرود ءادأ نم ةيئاضقلا ةطلسلا نكمتت يwل ،ةيئاضقلا ةئيgلا مامأ ًاfروضح ھتfرح نم مورNAا صŒpلا لوثم ةيمSأ 12ع ةفلتخم تائيS تدّدش دقو
 تنا“ اذإ ةلماعملا ةءاسإ 12ع تارّشؤم ّيأ ّفش—سµ نأ 12ع ’‘Íاقلا ةردق عجاZRت نأ ðّÚرملا نمف .ةئÌّسلا ةلماعملابورض نم هORغو بيذعتلا عنم CD ةيلاعفب
 ًةحاZRسا لwّشµ ٍضاق مامأ ًاfروضح لوثملا ّنأ مSألا ام#رو .ويديفلا ةينقتب وأ فتاgلا xRع ةسلج CD تfرجأ وأ قئاثولا 12ع طقف ًةيÀبم ةيئاضقلا ةعجارملا
 ًايصp| روضA@ا ّنأ كلذ .ھتfرح نم مورNAا صŒpلا 12ع زاجتحالا تاطلس اgسرامت ام ًابلاغ ’·لا ةقلطملا ھبش وأ ةقلطملا ةرطيسلا نع ًاديعn ًةتقؤم
 قحب ةءاسإلا سرامتل تنا“ ام#ر ’·لا زاجتحالا تاطلس 12ع ع£ام ORثأت ھل نوwي دق يرصA@ا فارشإلا وأ ةرطيسلا هذS جراخ ŽDاتلا#و ّلقتسم ٍضاق مامأ
 .زجتNAا

CD إ ةيدؤملا ةيلمعلا قايسŽ2 ل ماعلا قيلعتلا دامتعا×dعلا نم 9 ةداملا 12ع ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنgودلا دŽD ا@pاب صا@Aتدّكأ ،ةيسايسلاو ةيندملا قوق 
دعéو،كلذ12عًاّدرو.’‘¡ŒpلاروضA×لليدبكويديفلاxRعتالوادملامادختسابحمسµٍوحن12عةداملاORسفتŽ2إةنd×لادمعÈنأةرورض12عةدعلود
 اذS لادب—سا ORطp@ا نم" ھّنأ ةنd×لا ءاضعأ ىأترا ،"نfزجتNAا صاp|ألا لاح نسح نم ققحتلل ًاfرورض نوwي ام ًابلاغ ًايصp| روضA@ا" ّنأ ةظحالم
 قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )3( 9 ةداملا بجومب ما°Zلالاب قّلعتي اميف ،ماعلا قيلعتلل ي¹اÛsلا صنلا CD ءاجو 36".ويديفلا xRع عامتسا ةسلجب طرشلا
 37:ةيئاضق فئاظو ةرشابم انوناق نOلوNpا نOفظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ Ž2إ ،ًاعìرس ،ةيئازج ةمusب لقتعملا وأ فوقوملا مدقي نأب ةيسايسلاو ةيندملا

 Œp¡‘’ CDلا نfزجتNAا دوجو حي—fو .ةيئاضقلا ةطلسلا ةسرامم ةيحالص كلمي يذلا فظوملا وأ ’‘Íاقلا مامأ ًايصp| درفلا لُثمي نأ بجfو
 رارمتساب رمأ رودص ةلاح CD يطايتحا سÎح زكارم Ž2إيروفلا مgلقن رسfÌو .زïd@ا CD مusلماعم ةقfرط نع راسفتسالا ةصرف عامتسالا ةسلج
  .ةنيgملا وأ ةيناس£إاللا وأ ةيساقلا ةلماعملاو بيذعتلا عنمو ’‘¡Œpلا نمألا CD قA@ا لامعإل ةنامض كلذب لwشìو ،زاجتحالا

 صوصنم وS امك ،زاجتحالل ةيئاضقلا ةعجارملا بلطب مّدقتي نأب ،ي¹انd@ا قايسلاب ةروصحم ORغ بابسأل ھتfرح نم مورNAا صŒpلا قحب قّلعتي اميفو
 1D:38ي ام ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×لا تجتÀتسا ،)4( 9 ةداملا بجومب ھيلع

nشwلا كلمي ،ماع لŒpا صNAا زجت@Aق CD لوثملا |pا مامأ ًايصNAصم مدخي ھلوثم نا“ اذإ ةصاخ#و ،ةمك×Aقيقحتلا ة CD هزاجتحا ةينوناق 
 ضغn ،اgمامأ لوثملل زجتNAا صŒpلا راضحإب رمألا ةطلس ةمكNAا كلمت نأ طZRشìو .ھتلماعم ةءاسإ نأشn ةلئسأ حرط ةصرف حي—ي وأ
 .ال وأ اgمامأ لوثملا بلط دق وS نا“ اذإ امع رظنلا

 ORبادتلل ةيصŒpلا ةfرA@ا ةيامحب ةقلعتملا ةيئارجإلا تانامضلا عاضخإ ًايعطق رَظحي" ،ةماعلا ئراوطلا تالاح CD ،ھّنأ 12ع ديكأتلا ةنd×لا تداعأ دقو
 قوقA@ا كلذ CD امب ،دييقتلل ةلباقلا ORغ قوقA@ا ةيامح ضارغألو" ."دييقتلل ةلباقلا ORغ قوقA@ا ةيامح طورش 12ع لياحتلا Ž2إ يدؤت دق ’·لا ةيئان³تسالا
 ةينوناق ةلأسم CD ءاطبإ نود ّتبلا نم نكمتت ي“ ةمكحم مامأ ىوعد ةماقإ CD قA@ا نم ةيئان³تسالا ORبادتلا صِقتÀت نأ زوجي ال ،7و 6 نOتداملا CD ةدراولا
 39".زاجتحالا

 ل“ قحب ةقلعتملا تاءارجإلاو فاصتنالا لبس نأشn ةيsˆجوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا CD يفّسعتلا زاجتحالاب ’Åعملا لماعلا قfرفلا ىأترا ،رمألا كلذكو
|pص µرح بلسfھت CD ي" ھّنأ 40،ةمكحم مامأ ىوعد ةماقإÀبâD ا نمضت نأNAا روضح ةمكNAزجت |pمامأ ًايصgةصاخو ،ا CD نعطلل عامتسا ةسلج لوأ 

CD Èا ھبلس ةيفّسع@Aرfكلذكو ،ھتيعرشو ة CD “ف بلطي ةرم ّلˆsلا اŒpا بولسملا ص@Aرfلوثملا ة |pا مامأ ًايصNAةمك." 

36  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14901&LangID=E. 
 ،https://undocs.org/CCPR/C/GC/35 ،)2014( )ھص°á ´³ع نامألاو ةœر+¯ا ©¨ درفلا قح( 9 ةداملا لوح 35 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  37
 .)¡ þاو+¯ا فذح( 34 ةرقفلا

38  https://undocs.org/CCPR/C/GC/35، 42 ةرقفلا. 
39  https://undocs.org/CCPR/C/GC/35، 67 ةرقفلا. 
 ةماقإ ©¨ ھتœرح بلسð ص°á ل7 قحب ةقلعتملا تاءارجإلاو فاصتنالا لبس نأش‘ ةيÐ÷جوتلا ئدابملاو ةيساسألا ئدابملا ،يفّسعتلا زاجتحالاب ¡Ñعملا لماعلا قœرفلا  40
 .11 أدبملا ،https://undocs.org/A/HRC/30/37 ،)2015( ةمكحم مامأ ىوعد
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 ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )3( 9 ةداملا CD درو امل ًابfرقت ةلثامم تارابع CD ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةمكحملل ىxRكلا ةرئادلا تدّدش امك
 قيقدتلا" ّنأو ،"ةيئاضق ةئيS مامأ ًاعìرس لقتعملا صŒpلا لثمي نأ نامض" وS ،ةي#وروألا ةيقافتالا نم )3( 5 ةداملا نم ضرغلا ّنأ 12ع ،ةيسايسلاو
 41."ةئÌّسلا ةلماعملاو يّرسلا زاجتحالاو ،يفّسعتلا كولسلا ّدض ماS ةيامح ءارجإ رّفوي عìرسلا ي¹اضقلا

 لثمي" نأ 12ع اSرودب ،بيذعتلا عنمل ةي#وروألا ةيقافتالا فارشإب لمعÈ ’·لا ،ةنيgملا وأ ةيناس£إاللا ة#وقعلا وأ ةلماعملاو بيذعتلا عنمل ا#وروأ ةنd@ تدّكأ امك
 صŒpلا لوثم" ّنأو ،"نأشلا اذÊs رارقلا ذاختال ٍضاق مامأ ًاfروضح يطايتحالا سAÎ@ا CD مSؤاقبإ حZRقي نيذلا ةطرشلا ىدل نfزجتNAا صاp|ألا عيمج
 ،ةحfرصلا ىوwشلا بايغ Ð CD·ح ،كلذ Ž2إ ةفاضإلاب .ىوwش ميدقت ةلماعملا ءوسل ضّرعÈ يذلا ي¹انd@ا مusملل ةينآ ًةصرف رّفوي نأ ھنأش نم ٍضاق مامأ
 نAO@ا كلذ ذنم ةيصوتلا هذS ترّركت دقو 42".ةئÌسلا ةلماعملا 12ع ىرخأ تارّشؤم يأ ترفوت لاح CD بسانملا تقولا CD كّرحتلا 12ع ًارداق ’‘Íاقلا نوwيس

CDراقتfزلثم،لودلارfةدحتملاةكلمملاةراCDتدّدشثيح2016ماعلا@dيصوتبيذعتلاعنمةنusألاعيمج12عّنأبا|pاصاNAزجتfرش—لابجومبنìع
 43.ويديفلا طبار xRع ةسلd@ا ّمتت نأ ضوع مSزاجتحا ديدمت ةلأسم CD تبلا نع لوؤسملا ’‘Íاقلا مامأ ًاfروضح اولثمي نأ باSرإلاب قّلعتملا

 دقف ،ŽDاتلا#و .زاجتحالا دعŽ2 nوألا ةسلd@اب ًةنراقم ايلع ةمكحم مامأ فانÒتسالا قايس CD ةيمSأ ّلقأ زجتحملل ’‘¡Œpلا روضA@ا ّنأ مكاNAا تأتراو
 xRع فانÒتسالا ةسلج CD زجتNAا ةكراشم قس—ت ،ةيضقلل ةدّدNAا فورظلا قايس CDو ،ھّنأ ،2010 ماعلا CD ،ناس£إلا قوقA@ ةي#وروألا ةمكNAا تجتÀتسا
 44.ةيئادتبالا ةمكNAا مامأ ةسلd@ا CD ًايصp| رضح دق زجتNAا ّنأ عقاو 12ع قايسلا اذCD S دّدشÈ ھسفن تقولا CDو ةي#وروألا ةيقافتالا عم ويديفلا

 ّنأ 12ع ديكأتلاب ،نOتيكfرمألا CD ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا Ž2إ ءوd×لا لوح ماع ٍرfرقت CD ،ناس£إلا قوقA@ ةيكfرمألا لودلا ةنd@ تماق ،2013 ماعلا CDو
 ٍفورظ CD" ،ھّنأ تحZRقا دقف كلذ عمو "ةمكاحملل قباسلا زاجتحالا قيبطت نأشn رارقلا ذختي ثيح تاءارجإلا CD روgظلا ھل ÅّÐس—يس مusملا صŒpلا"
 قوقA@ ةيكfرمألا لودلا ةنd@ ّنأ دبي ملو 45".ًالوفكم عافدلا CD قA@ا نوwي نأ طرش ،ويديفلا ةينقت مادختسا لالخ نم طرشلا اذC2 Sوتسµُ ،ةنيعم
 .ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×لا اrsردصأ ’·لا ةيلاتلا ةحfرصلا ماwحألا عم رSاظلا قاسÈالا مدع ءوض 12ع فقوملا اذCD S ًايمسر رظنلا تداعأ دق ناس£إلا
 عامتسالا تاسلd@ ويديفلا ةينقت مادختساب ةطبترملا رطاNpا 12ع ءوضلا ةنd×لا تطّلس ،46تادfرغتلا نم ةلسلس CD ،2020 وينوي/نارfزح CD 23 ،نكلو
 ةلماعملاو بيذعتلا تامالع نع فشكلا ةقfرط 12ع ًابلس رثؤي نأ ھنأشنم ويديفلا ةينقت xRع تاسلd@ا ةدايق ّنأ نم ةنd×لا ترّذح دقو .لfزاxRلا CD زاجتحالل
 تجتÀتساو .هاركإلا وأ بيZRSلاب مfusرح نم نOمورNAا صاp|ألا روعش Ž2إ يّدؤت دق ةيضاZRفالا ةئÌبلا ّنأ ةنd×لا تفاضأ ،كلذ Ž2إ ةفاضإلاب .ةئÌسلا
 ،بيذعتلا راثآ نع مئالملا فشكلاب حامسلل عامتسالا تاسلج CD مfusرح نم نOمورNAا دارفألل ’‘¡Œpلا روضA@ا نامض 12ع لfزاxRلا ّثح بجي ھّنأ ةنd×لا
 19.47-ديفو“ ّ’‘•فت عنمل ةيئاقولا تاءارجإلاب تاقوألا ّل“ CD ما°Zلالاو

 .118 ةرقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97979 ،)2010( اس…رف ّدض نورخآو فييديفديم  41
 .part-CPT/Inf(2002)15 ، 1-en-part-15-2002-inf-standards-http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p ،12 مقر ماعلا رœرقتلا ،بيذعتلا عنمل اÔوروأ ةن$¯  42
 .13 ةرقفلا ،CPT/Inf )2017( 9، 9-en-01603302-gbr-http://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p ،ةدحتملا ةكلمملا ´¹إ 2016 ةراœز رœرقت ،بيذعتلا عنمل اÔوروأ ةن$¯  43
 .155 ´¹إ 147 تارقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102282 ،)2010( 2 مقر ايسور ّدض ن/كشابœرت  44
45  en.pdf-2013-PD-https://www.oas.org/en/iachr/pdl/reports/pdfs/Report، 179 ةرقفلا. 
46  DH/status/1275524680506576898https://twitter.com/CI.  
crucial-and-risks-new-america-tinla-19-https://www.apt.ch/en/blog/covid- ،بيذعتلا نم ةياقولا ةيعمج اÏÐع تIّJع ¡Îلا ةلثامملا فوا°3ا ًاضيأ عجار  47

approach-preventive-need. 
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 ٍماحم QRع لوصFCا قحو ويديفلا ةينقت .-ع تالوادملا

CD ا@Aلا تالا·’ µُف حمسˆsع تالوادملاب اxR ويديفلا ةينقت @dحالا نامضل ةمزاللا ةيانعلا ءاليإ نم ّدب ال ،ةنيعم عامتسا ةسلZRلا ماwلما @Aملا قusفرطلا وأ م 
CD ھعم لصاوتي نأ#و ّلقتسم ي£وناق ٍماحم ھلّثمي نأب ىوعدلا nرسfكذتلا نم دب الو .ةOR ا ھبعلي يذلا رودلا ّنأNAنوما CD ةدايسو ناس£إلا قوقح ةيامح 
 19.48-ديفو“ ةحئاج اgضرفت ’·لا فورظلا لثم ئراوطلا تالاح وأ تامزألا تاقوأ CD دعn ًةيمSأ ÇRكأ نكي مل نإ ،ةيمSألا نم ھسفن ردقلا 12ع ىقبي نوناقلا

 بورض نم هORغو بيذعتلا عنمو ،ةfرA@ا CD قA@او ،ةلداع ةمكاحم CD قA@ا ةيامح CD نوماNAا ھبعلي يذلا ماgلا رودلاب رارقإلا نم ّدب ال ،صاخ ٍھجو#و
 تقولا نم ىطعµ نأ" ةيئانج ةمfرجب مusم ّل“ قح 12ع ًالثم ةيسايسلاو ةيندملا قوقA@اب صاp@ا ŽDودلا دgعلا نم )ب( )3( 14 ةداملا ّصنتف .ةئÌسلا ةلماعملا
 نأب ناس£إلا قوقحب ةينعملا ةنd×لا تxRتعا ،)2007( 32 مقر ماعلا قيلعتلا CD ".ھسفنب هراتخي ماحمب لاصتاللو ھعافد دادعإل ھيفكي ام تاليgس—لا نمو
 ؤفاwت أدبم قيبطتو ةلداعلا ةمكاNAا ةنامض نم ’‘îاسأ رصنع "تالاصتالا هذS ةfرس ًامامت óDارت ٍفورظ CD" هرايتخا نمٍماحم عم لصاوتلا CD درفلا قح
ٍةروصبمfusرحنمنOمورNAاصاp|ألاقوقحةيامحو50،ةfرA@انمنامرA@اةيعورشملتايدحتلاةيلاعفبقّلعتياميفةلثاممتارابتعاأشÀتو49.صرفلا
 نOب تالاصتالا ةfرسو ،ٍماحم 12ع لوصA@ا CD قA@ا نامضو ماZRحا CD تاطلسلا ما°Zلاب ًاضيأ نOماNAا رود نأشn ةيساسألا ئدابملا ّرقت امك ÇR.51كأ ٍةماع
 52.مsˆلّ“ومو نOماNAا

 ٍتا“اusنا كلذ مغر ةي#وروألا ةمكNAا تجتÀتسا ،أدبملا CD ةلوبقم ويديفلا ةينقت xRع عامتسالا تاسلج CD ةكراشملا ّنأ اsˆف نOّبت ’·لا اياضقلا نم ٍددع CDو
CD ا@Aف ّمتي مل ’·لا تالاˆsلا رابتعالا ءاليإ اwاCD ملا لوصو نامضلusدملا وأ مó2 إ ھيلعŽ2 رس نمضت ةروصب ھيماحمfا لبق تالاصتالا ة@dلالخو ةسلg12عف .ا 
 ،ايسور ّدض يwسفونخاس ةيضق CD ،2018 ماع ةيداعلا ةرئادلا نع رداصلا ŽDاتلا مكA@او 2010 ماعل ىxRكلاةرئادلا نع رداصلا مكA@ا CD ،لاثملا ليÎس
 xRع تالوادملا ماظن ةيصوصخ نأشn كوwشلا 12ع ’Åبم كاusنا عوقو نOبت 53،ايسور ّدض فيشÈا#روغو فونو#روغ ةيضق CD ،2016 ماع رداصلا مكA@ا CDو
 تاسلج قايس CD ھيماحم عم لصاوتلل يطايتحالا سAÎ@ا ديق صŒpل اÊs حومسملا ةديحولا ةليسولا هرابتعا 12ع ،ةلودلا ھتلّغشو ھتعضو امك ويديفلا
 .ھيماحمو صŒpلا نOب رشابم يفتاS لاصتا ميقأ ثيح ةقباسلا الويف وليشÈرام ىوعدب ةيضقلا ةمكNAا تلباق ،يwسفونخاس ةيضق CDو .عامتسالا

the-upholding-declaration-geneva-icj-the-to-commentary-https://www.icj.org/legal- ،فينج نالعإ ´³ع ي…وناقلا قيلعتلا ،ن/يقوق+#ل ةيلودلا ةن$#لا  48
crisis/-of-times-in-lawyers-judges-of-role-het-and-law-of-rule، 113-112 .ص. 

 .34 ،32 ناترقفلا ،32 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا 49
 ،35 ناترقفلا ،https://undocs.org/CCPR/C/GC/35 ،)ھص°á ´³ع نامألاو ةœر+¯ا ©¨ درفلا قح(9 ةداملا :35 مقر ماعلا قيلعتلا ،ناس…إلا قوقحب ةينعملا ةن$#لا  50
46. 
 .18و ،17 ،15 تارقفلا ،مœßÐرح نم ن/مور+3ا صا°áألا عيمج ةيامح ئدابم ةعومجم ؛13 ةرقفلا ،2 مقر ماعلا قيلعتلا ،بيذعتلا ةضÅانم ةن$¯  51
 .22و 8 ،7 ئدابملا ،https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx ،ن/ما+3ا رود نأش‘ ةدحتملا ممألا ئدابم  52
 ي•سفونخاس ؛109 ´¹إ 102 تارقفلا ،http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568 ،)2010( ايسور ّدض ي•سفونخاس ،ناس…إلاقوق+¯ ةيÔوروألا ةمك+3ا  53
 ،)2016( ايسور ّدض فيشØاÔروغو فونوÔروغ ؛48-45 تارقفلا ،.int/eng?i=001http://hudoc.echr.coe-187831 )2018( ايسور ّدض

160993-http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001، 46-32 تارقفلا. 
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 تايصوتلا

 54:ةيلاتلا تايصوتلا نOيقوقA×ل ةيلودلا ةنd×لا مّدقت ،هالعأ اsˆلإ راشملا ىرخألا ORياعملاو ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تايقافتالا تايضتقم Ž2إ ًادان—سا
 

 ّلظ CD لاA@ا áD امك ،ئراوطلا وأ تامزألا تالاح CD كلذ CD امب ،ةيئانج مusب ھتمكاحم CD ًايصp| روضA@ا CD صp| ّل“ قح ماZRحا نم ّدب ال •
 روضح CD قA@ا نم مusملا اsˆف مرحُي ’·لا ةيئانd@ا تامكاNAاب حمسÈ نأ ةينطولا دعاوقلاو نOناوقلل زوجي ال ،صاخ ھجو#و .19-ديفو“ ةحئاج
 ال امك ،ةORن—سملاو ةرA@ا ھتقفاوم نود نم ةÊsاشم ايجولونكت يأ وأويديفلا ةينقت xRع ةكراشملا 12ع كلذ ضوع هرابج_و ًايصp| ةمكاNAا
 .عونلا اذS نم ٍتامكاحمب ىرخألا تاطلسلاو مكاNAا رشابت نأ ةسرامملا CD زوجي

 امب ،ةيئانج ةمusب هزاجتحا وأ ھلاقتعا دعn ةيئاضقلا ةئيgلا مامأ Ž2وألا ةرملل ھلوثم ىدل ًايصp| روضA@ا CD صp| ّل“ قح ماZRحا نم ّدب ال •
CD كلذ CD امك ،ئراوطلا وأ تامزألا تالاح áD ا@Aلا CD ناوقلل زوجي ال ،صاخ ھجو#و .19-ديفو“ ةحئاج ّلظOنأ ةينطولا دعاوقلاو ن Èحمس 
Êsا هذ@dف مرحُي ’·لا تاسلˆsملا اusا نم م@Aق CD ا روضح@dةسل |pع ةكراشملا 12ع كلذ ضوع هرابج_و ًايصxR ايجولونكت يأ وأ ويديفلا ةينقت 
 ،أدبملا#و .عونلا اذS نم ٍتاسلجب ىرخألا تاطلسلاو مكاNAا رشابت نأ ةسرامملا CD زوجي ال امك ،ةORن—سملاو ةرA@ا ھتقفاوم نود نم ةÊsاشم
 .ةfرA@ا نم نامرA@ا ةيعورشم CD نعطلاب ةمكNAا مامأ مّدقتلا CD قA@ا 12ع ÇRكأ ةماع ٍةروصب ةÊsاشملا تارابتعالا قبطنت

• CD ا نمضت نأ بجي ،ھسفن تقولا@Awاو ،ةيئاضقلا تاطلسلاو ،تامو@dgا دقع نع ةلوؤسملا ىرخألا تاNAا تامكا@dةعجارملاو ةيئان 
 دراوملا نم يفكي ام رُّفوَت ،ناس£إلا قوقحو نوناقلا ةدايس Ž2إ ةبسÀلاب تاءارجإلا هذgل ةfرSوd@ا ةعيبطلا Ž2إ رظنلا#و ،زاجتحالل ةيئاضقلا
 ةيئاضقلا ةعجارملا وأ ةيئانd@ا تاءارجإلا CD رxRّم ORغ ORخأت ّيأ بّنجت لجأ نم ةمزاللا ةيلمعلا تابÌتZRلاو ،ةينقتلا تادعملاو ،اORSغو ةfرشÎلا
اgمادختساببغرينملويديفلاxRعتالوادمللةمئالملاتايجولونكتلارّفوتنمضتنأةيئاضقلاتاطلسلاوتاموAw@ا12عبجfو.زاجتحالل
 نأ بجي ،رxRّم ORغ ORخأت يأ عوقو لاح CDو .كلذل ةمئالملا فورظلا CD لماwلاب ةORن—سملاو ةرA@ا ةقفاوملا ساسأ 12ع نOمusملاو نOضاقتملا نم
 55.مÛsع جارفإلا ّمتي نأ CD صاp|ألا قح ةيئاضقلا تاطلسلاو تاموAw@ا قبطت

• CD ا نم رخآ ٍعون يأ@dف عتمتي ’·لا تاسلˆsلا اŒpطولا نوناقلا بجومب صÅ’ ودلا وأŽD اب@Aق CD ا@Aروض |pاقلا رّرقي دق ،ًايصÍ‘’ ّمتت نأ 
 ؛ةيFAلا ئراوطلا ةلاح كلذ CD امب ،ةماع ئراوط ةلاح ةجي—ن ،ىوعدلا CD فرطلا ةقفاوم نود نم ،ويديفلا ةينقت xRع ًايئان³تسا ةكراشملا
 ةيلNAا فورظلا عم بسانتمو يرورض ءارجإلا اذS ضرف ّنأب ،تارxRّملا ميدقت عم ،’‘Íاقلا ريدقت 12ع ًءانب طقف رارقلا ذختي نأ بجي ،نكلو
@Aلا روضح نأو ،ةلصلا تاذ ئراوطلا ةلاŒpعملا صÅ’ غOR 12ع ةكراشملل ةليدبلا لئاسولا ةمءالمل ي¹اضقلا ريدقتلا ساسأ 12ع يرورض 
 .اSusازنو تاءارجإلا ةلادع نامضل ةfرورض تانامض يأ عمو ،فارطألا Ú@اصمو ىوعدلا تاسnالم ءوض

 نمضت نأ تاطلسلا 12ع بجي ،’‘¡Œpلا روضA@ا نع ليدبك ةلثامملا تايجولونكتلا وأ ويديفلا ةينقت xRع تالوادملا اsˆف مدختسÈ ةرم ّل“ CDو •
 ةfرسو نمأ نامضو ،اSدعn امو اgلالخو عامتسالا تاسلج لبق ي£وناقلا هراش—سم Ž2إ ھتfرح نم مورحم مusم ّل“ وأ ىوعدلا CD فرط ّل“ لوصو
 :1Dي ام قfرط نع كلذ CD امب ،ھلّ“ومو يماNAا نOب تالاصتالا

 

 ةيئاضقلا تاءارجإلا ©¨ ن/كراشملا قوقح ةيامح بجي" :عجار ،ةنيعم لود ©¨ ويديفلا IJع تالوادملاب ةقلعتملا تايصوتلاو ن/يقوق+#ل ةيلودلا ةن$#لا ليلحت نع ةلثمأل 54
-https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/06/Tunisia-judicial-proceedings ،) 2020 وينوي/نارœزح 8( "19-ديفو7 ة–جاومل ماعلا لزعلا دع‘ س…وت ©¨

pandemic-Advocacy-briefing-paper-2020-ARA.pdf رذأ ©¨ ةلادعلا ´¹إ جولولا ´³ع 19-ديفو7 ةحئاج ةحفا•م تاءارجإ رثأ :ةلقتسملا لودلا ةطبار ةقطنم" ؛Ôناجي، 
coronavirus-and-Justice-content/uploads/2020/06/CIS-https://www.icj.org/wp- ،)2020( "ناتسكاÔزوأو ،ايناركوأو ،ايسورو ،ناتس¿/غJ/قو ،ناتسخازا7و

2020.pdf-ENG-brief-Analysis-Advocacy. 
 ن/فظوملا دحأ وأ ةاضقلا دحأ ´¹إ ،اع"رس ،ةيئازج ةمßÐب لقتعملا وأ فوقوملا مدقي" :ةيسايسلاو ةيندملا قوق+¯اب صا°¯ا ©¹ودلا د–علا نم )3( 9 ةداملا ًالثم عجار  55
 ةمكا+3ا نورظتòي نيذلا صا°áألا زاجتحا نو•ي نأ زوجي الو .ھنع جرفي نأ وأ ةلوقعم ةل–م لالخ مكاحي نأ ھقح نم نو•œو ،ةيئاضق فئاظو ةرشابم ًانوناق ن/لو°3ا

Åزئا$¯ا نم نكلو ،ةماعلا ةدعاقلا و Øع جارفإلا قيلعÏÐروضح ةلافكل تانامض ´³ع مÅذيفنت ةلافكلو ،ةيئاضقلا تاءارجإلا لحارم نم ىرخأ ةلحرم ةيأ ©¨ ةمكا+3ا م 
 .)ديدشÜلا ةفاضإ تّمت( ".ءاضتقالا دنع مك+¯ا
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 دق ٍدويق ّيأ مغر مSرايتخا نم ٍماحم عم ماظتنا#و ةfرسn لصاوتلا 12ع مfusرح نم نOمورNAا صاp|ألا ّل“ ةردق نامض )1(
 ؛19-ديفو“ ةحئاجب ةطبترملا كلت كلذ CD امب ،زاجتحالا نكامأ Ž2إ تاراfزلا 12ع ضرفُت

 نع تاءارجإلا قايس CD ھلّ“وم عميّرس ٍلwشn لصاوتلا يماحملل حي—ت ’·لا لئاسولاو فرغلاب زاجتحالا قفارمو مكاNAا دfوزت )2(
nًارضاح نا“ ءاوس ،دع |pرط ّيأب لصاوتلا راتخا مأ ًايصf؛ىرخأ ٍةق 

 نامض لالخ نم كلذ CD امب ،تالاصتالا هذS ةfرس ًامامت مZRحتس تاطلسلا ّنأب ةقثلاب مORSغو نوضاقتملا رعشµ نأ نامض )3(
 .ةfرسلا هذÊs صŒpلا كّكشµ نأب يقطنم ٍوحن 12ع بÎس—ت ةقfرطب ةلودلا لبق نم اgليغشÈو ةمظنألا هذS عضو مدع

• CD “ةرم ّل Èف مدختسˆsع تالوادملا اxR ا نع ليدبك ةلثامملا تايجولونكتلا وأ ويديفلا ةينقت@Aلا روضŒp¡‘’، نمضت نأ تاطلسلا 12ع بجي 
 ام نامض لالخ نم كلذ CD امب ،ءاضتقالا دنع ،يماNAا Ž2إ ةfرس ٍتاsˆجوت ميدقتو تاءارجإلا CD ةيلاعفب ةكراشملا 12ع نOمusملا /دارفألا ةردق
 :1Dي

 باوجتساب )ھيماحم قfرط نع وأ ًايصp|( ھمايقو مrsاداgشn نولدي مSو دوgشلا ةfؤر مusملا وأ ىوعدلا CD فرطلا ةيناwمإ )1(
 ؛مsˆلع ّدرلا وأ مصp@ا دوgش

 ؛تاءارجإلا ءانثأ اgميدقتو ةلدألا نم ققحتلاب ھيماحم وأ مusملا مايق ةيناwمإ )2(

)3(ÈعاطقناثودحدنعتاءارجإلاقيلعCDعتالاصتالاxRوويديفلاةينقت_Ž2حOاعمن@dus؛ا

 .زاجتحالا قفارم CDو ةمكNAا Å’ CDقتلا معدلا ORفوت )4(

 تاسلج CD ًةداع قبطنت ’·لاو اSusازنو تاءارجإلا ةلادع ةلافكل ىرخأ تارابتعا يأ ويديفلا ةينقت xRع عامتسالا تاسلج 12ع قّبطُت نأ بجي امك •
 ó2ّدملا روgظ مدع نامض لالخ نم كلذ CD امب ،ةءاxRلا ضاZRفا CD ھقح مusملا روضح لفكي نأ بجي ،لاثملا ليÎس 12عف .ةfروضA@ا عامتسالا
 .نÝdلا ّيزب مsˆلع

 ةينقت xRع عامتسالا تاسلج Ž2إ ةيصŒpلا عامتسالا تاسلج نم لاقتنا يأ مغر عامتسالا تاسلج ةينلع ORياعم قيبطت لامكتسا بجي •
 .تاءارجإلل رشابملا ثبلا وأ ،روgمd@ا دارفأ لبق نم تابلطلا ميدقت xRع ويديفلا Ž2إ لوصولا ليبق نم ٍتارايخ لالخ نم ،ويديفلا

• CD ا دقع قايسNAنع تامكا nا نمضت نأ بجي ،دعNAوزت ًاضيأ مكاfألا د|pل ةصاخ ةماقإ وأ صاخ رابتعا ءاليإ بجي نيذلا صاgمعدلاب م 
 نم ءزجكو ،ةياغلا هذgل ًاقيقحت .ةقاعإلا يوذ صاp|ألاو لافطألاو ،óDامتجالا عونلا 12ع ’Åبملا فنعلا اياêA كلذ CD امب ،موزللا دنع CDاضإلا
 ساسأ 12ع ةيدرفلا تاجايتحالا تامكاNAا رّدقت نأ بجي ،ةنيعم عامتسا ةسلd@ ةمئالم ويديفلا xRع تالوادملا تنا“ اذإ امل لماشلا مييقتلا
 .ءاضتقالا بسح ةيئارجإ تاليدعÈ يأ لاخد_و ةيلاعفب ةكراشملا 12ع صاp|ألا ةردق 12ع رثؤت اياضق يأ ديدحت نكمي ثيحب ةدح 12ع ٍةلاح ّل“
 اياA÷لاو مusملا قوقح 12ع ظافA@ا طرش تاءارجإلا ليجأت رابتعالا نOعn ذخألا نم دب ال ،تاءارجإلا هذS ذيفنت اsˆف نكمي ال ’·لا تالاA@ا CDو
 بجي ،صاخ ٍلwشn لافطألا قحب ىذألا نم كلذ ORغو فنعلاو óDامتجالا عونلا 12ع ’Åبملا فنعلاب ةقّلعتملا تاءارجإلا Ž2إ ةبسÀلاب امأ .دوgشلاو
 .تاءارجإلا لامكتسا ةيناwمإ نOح Ž2إ ةمئالملاو ةتقؤملا ةيامA@ا Ž2إ اياA÷لا جولو ةيئاضقلا ةطلسلا نمضت نأ






