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 حمىق انطفمح ٌجل
( 2009)11رلى  عبوال تعهيكال

 االتفبليخ  مبىجت وحمىلهىانشعىة األصهيخ أطفبل 

 يمديخ

ذوني جالهطرحٌ جٌىجؾد أمهُس ضمحٌُى وً "ؾحء يف وَرحؾس جضفحلُس قمىق جٌـفً أْ جٌىوي جألؿٍجف ضأنً - 1
وٌغُ أْ صبُن جحلمىق جدلٕظىص هٍُهح يف جضفحلُس . "شود ولُّٗ جٌػمحفُس حلّحَس جٌـفً وضٍهٍهٗ ضٍهٍهًح ِطٕحْمًح

قمىق جٌـفً ضٕـرك هًٍ جألؿفحي وحفس، ْىجء أوحٔىج أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس أَ ال، فاْ جضفحلُس قمىق جٌـفً ٍ٘ 
 .أوي جضفحلُس أْحُْس ضطؼّٓ ئشحٌجش زلىوز ئىل أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ يف هىو ِٓ جدلىجو

يف جٌىوي جٌيت ضىؾى فُهح ألٍُحش ئغُٕس أو وَُٕس أو ٌغىَس أو أشهحص "لُس أٔٗ ِٓ جالضفح 30وؾحء يف جدلحوز - 2
ِٓ جٌشوىخ جألطٍُس، ال جيىَ قٍِحْ جٌـفً جدلٕطٍّ ٌطٍه جأللٍُحش أو ألوٌثه جٌٓىحْ ِٓ جحلك يف أْ َطّطن، ِن 

 ."ذمُس أفٍجو ججملّىهس، ذػمحفطٗ أو جإلؾهحٌ ذىَٕٗ وشلحٌْس شوحتٍٖ أو جْطوّحي ٌغطٗ

ضلى ئهىجو جٌـفً  ِىؾهًحأْ َىىْ ضوٍُُ جٌـفً "ِٓ جالضفحلُس ضٕض هًٍ  29جدلحوز  وهالوًز هًٍ يٌه، فاْ- 3
حلُحز ضٓطشوٍ جدلٓإوٌُس يف رلطّن قٍ ذٍوـ ِٓ جٌطفحُ٘ وجٌٍُٓ وجٌطٓحِف وجدلٓحوجز ذني ججلٕٓني وجٌظىجلس ذني 

 ."جًٌَٓ َٕطّىْ ئىل جٌشوىخ جألطٍُسصبُن جٌشوىخ وججلّحهحش جإلغُٕس وجٌىؿُٕس وجٌىَُٕس وجألشهحص 

ضشؿُن وْحتؾ جإلهالَ هًٍ ئَالء "ِٓ جالضفحلُس ئشحٌز نحطس ئىل أٔٗ َٕرغٍ ٌٍىوي جألؿٍجف  17وضشري جدلحوز - 4
 ."هٕحَس نحطس ٌالقطُحؾحش جٌٍغىَس ٌٍـفً جًٌٌ َٕطٍّ ئىل رلّىهس ِٓ رلّىهحش جأللٍُحش أو ئىل جٌشوىخ جألطٍُس

حبحؾطهُ ئىل ضىجذري  ٍ٘ والٌس هًٍ جإللٍجٌئىل أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس يف جالضفحلُس  وزجحملىجإلشحٌجش و- 5
وِح فطثص جلٕس قمىق جٌـفً ضٍجهٍ كٍوف أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ يف . حبمىلهُ وحِاًل نحطس ٌىٍ َطّطوىج سبطوًح

وجؾهىْ ربىَحش ورريز يف والقلص أْ ٘إالء جألؿفحي ٌ. جْطوٍجػهح ٌٍطمحٌٍَ جٌىوٌَس ٌٍىوي جألؿٍف يف جالضفحلُس
وال َُجي أؿفحي جٌشوىخ . وأطىٌش رلّىهس ِٓ جٌطىطُحش يف ً٘ج جٌشأْ يف ِالقلحهتح جخلطحُِس. شلحٌْس قمىلهُ

قظىذلُ  ئِىحُٔسِٕهح  ،ِٓ جالضفحلُس يف رلحالش هىَىز 2جألطٍُس ػكُس ألشىحي نـريز ِٓ جٌطُُُّ زبحٌف جدلحوز 
 . ػٍوٌز جهطّحو ً٘ج جٌطوٍُك جٌوحَ أوىِح جٌٍهحَس جٌظكُس وجٌطوٍُُ،  هًٍ

وئىل ؾحٔد جضفحلُس قمىق جٌـفً، جػـٍوص جضفحلُحش سلطٍفس حلمىق جإلٔٓحْ ذىوٌ ِهُ يف ِوحجلس لؼحَح - 6
جالضفحلُس جٌىوٌُس ٌٍمؼحء هًٍ صبُن أشىحي جٌطُُُّ أال وٍ٘  ،أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وػّحْ قمهُ يف جدلٓحوجز

جٌوهى جٌىويل جخلحص ، و1966ٌٕٓس  ٘ى جٌىويل جخلحص ذححلمىق جدلىُٔس وجٌُٓحُْسجٌن، و1965ٌٕٓس  جٌوٕظٌٍ
 .1966ٌٕٓس  ذححلمىق جاللطظحوَس وجالؾطّحهُس وجٌػمحفُس

ذشأْ جٌشوىخ جألطٍُس وجٌمرٍُس يف جٌرٍىجْ جدلٓطمٍس ٌٕٓس  169وضطؼّٓ جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ - 7
 .وضربَ هًٍ ضلى نحص قمىق أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ يف رلحي جٌطوٍُُ. ألطٍُسضىهُ قمىق جٌشوىخ ج أقىحًِح 1989
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حبحٌس قمىق جإلٔٓحْ  ًَحِوٓ ًجنحص ًجِمٌٍ جلٕس جألُِ جدلطكىز حلمىق جإلٔٓحْ، هُّٕص 2001ويف ْٕس - 8
. 2007ً٘ج جٌطوُني ْٕس  ذطػرُصرلٍّ قمىق جإلٔٓحْ ذوى يٌه  ولحَ. زجألطٍٍ ٌٍشوىخوجحلٍَحش جألْحُْس 

ِٓ جٌطىطُحش جٌىجٌوز يف  ًجهىو وئْ. جدلمٌٍ جخلحص ئَالء هٕحَس نحطس ٌمؼحَح أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ ئىلٌد وؽ
 .هًٍ وػوهُ جخلحص هّح لحَ ذٗ ِٓ ذوػحش لى ٌوُشٌٍَ جوضك زٌٍَٖ جٌٕٓىٌجضك

شوىخ جٌشوىخ جألطٍُس ووٌضٗ جٌػحُٔس ذشأْ أؿفحي جيجدلٕطىي جٌىجتُ جدلوين ذمؼحَح ، همى 2003 ْٕس ويف- 9
جألطٍُس وشرحهبح، ؤلّص جلٕس قمىق جٌـفً يف جٌٕٓس يجهتح َىِهح جٌٕٓىٌ ٌٍّٕحلشس جٌوحِس ذشأْ قمىق أؿفحي 

ئىل ؾحٔد ُ٘ثحش جألُِ جدلطكىز  ،جٌشوىخ جألطٍُس وجهطّىش ضىطُحش ضٓطهىف يف جدلمحَ جألوي جٌىوي جألؿٍجف
 .وويل وجٌرٕىن جٌطّٕىَس جإللٍُُّسوآٌُحش قمىق جإلٔٓحْ وججملطّن جدلىين وجدلحضلني وجٌرٕه جي

هالْ جألُِ جدلطكىز ذشأْ قمىق جٌشوىخ ، جهطّىش ججلّوُس جٌوحِس ٌألُِ جدلطكىز ئ2007ويف ْٕس - 10
، جًٌٌ َمىَ ضىؾُهحش ٘حِس خبظىص قمىق ًٖ٘ جٌشوىخ، دبح فُهح ئشحٌجش نحطس ئىل قمىق أؿفحذلح يف جألطٍُس

 . هىو ِٓ جدلُحوَٓ

 األهداف واذليكم

َوٍع ً٘ج جٌطوٍُك جٌوحَ ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، وّح ٘ى ِٕظىص هٍُٗ يف جضفحلُس قمىق - 11
 .جٌـفً، جٌطـىٌجش وجدلرحوٌجش جٌمحٔىُٔس جٌىجٌوز أهالٖ

وص ؿٍَمس ضٕفًُ جٌطُجِحهتح صوَهىف ً٘ج جٌطوٍُك جٌوحَ يف جدلمحَ جألوي ئىل ضُوَى جٌىوي ذطىؾُهحش ذم- 12
وضوطّى جٌٍؿٕس يف ً٘ج جٌطوٍُك هًٍ نربهتح يف ضأوًَ أقىحَ . جٌشوىخ جألطٍُس دبمطؼً جالضفحلُس جدلطوٍمس ذأؿفحي

جٌطوٍُك جٌوحَ  طىوٌ وّح أْ جٌطوٍُك َمىَ هًٍ جٌطىطُحش جدلوطّىز همد َىَ. جالضفحلُس فُّح خيض ٘إالء جألؿفحي
ُّ هٓ، 2003ذشأْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ْٕس  دبٓ  ،ِن أطكحخ جدلظٍكس جدلوُٕنيوؾىو هٍُّس ضشحوٌَس  وَٕ
 .فُهُ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ أٔفٓهُ

 وحِاًل وٍٍَِ جٌطوٍُك جٌوحَ ئىل جْطىشحف جٌطكىَحش جخلحطس جٌيت ضوٍلً سبطن أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس سبطوًح- 13
ُ٘ شلحٌْس حبمىلهُ، وَربَ جٌطىجذري جخلحطس جٌيت َٕرغٍ أْ ضطهً٘ح جٌىوي ٌؼّحْ شلحٌْس أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ قمىَق

أػف ئىل يٌه أْ جٌطوٍُك جٌوحَ َٓوً ئىل ضشؿُن جدلّحٌْحش ججلُىز وئذٍجَ جٌٕهؽ جإلجيحذُس يف جٌطٕفًُ جٌوٍٍّ . فوٍُس
 . حلمىق ٘إالء جألؿفحي

هٕظٍجْ أْحُْحْ يف ً٘ج جٌطوٍُك جٌوحَ، ذُى أْ ، وجحلك يف جٌػمحفس وجٌىَٓ وجٌٍغس ،ِٓ جالضفحلُس 30وجدلحوز - 14
. ذأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، جٌيت َطـٍد ضٕفًُ٘ح هٕحَس نحطس زْ يف جْطىشحف جألقىحَ جدلهطٍفس جدلطوٍكجذلىف َىُ

وٕ٘حن ضٍوُُ نحص هًٍ جٌواللس جدلطىجنٍس ِح ذني جألقىحَ جدلوُٕس، وال ُّْح فُّح َطظً ذحدلرحوب جٌوحِس ٌالضفحلُس 
يف جحلُحز وجٌرمحء وجٌّٕى،  وقك جٌـفًفؼًٍ ٌٍـفً، وّح قىوهتح جٌٍؿٕس، وجدلطّػٍس يف هىَ جٌطُُُّ، وجدلظححل جي

 .يف جالْطّحم ئىل آٌجتٗ ٖوقك
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. وضالقق جٌٍؿٕس أْ جالضفحلُس ضٕـىٌ هًٍ ئشحٌجش ئىل وً ِٓ أؿفحي جأللٍُحش وأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس- 15
ٌٌ جٌٍؿٕس يف وِٓ جدلّىٓ أْ ضك ،ولى ضىىْ ذوغ جإلشحٌجش يف ً٘ج جٌطوٍُك جٌوحَ يجش طٍس ذأؿفحي جأللٍُحش

 . جدلٓطمرً ئهىجو ضوٍُك هحَ نحص حبمىق ٘إالء جألؿفحي

 واالنتزايبد انعبيخ نهدول 30ادلبدح 

ًَوٍِّ- 16 جٌوهى جٌىويل جخلحص ِٓ  27ِٓ جضفحلُس قمىق جٌـفً وجدلحوز  30ذني جدلحوز  زجٌىغُك ذحٌظٍسجٌٍؿٕس  ُض
يف أْ َطّطن، ِن ذمُس أفٍجو ججملّىهس،  جٌفٍو هًٍ قك ًجضٕظحْ ربىَىوٍطح جدلحوضني ف. ذححلمىق جدلىُٔس وجٌُٓحُْس

يف جٌىلص  صبحهًُح وقمًح فٍوًَح وَوطرب ً٘ج جحلك قمًح. جإلؾهحٌ ذىَٕٗ وشلحٌْس شوحتٍٖ، أو جْطوّحي ٌغطٗيف ذػمحفطٗ أو 
حلك يف شلحٌْس وضٍي جٌٍؿٕس أْ ج. و٘ى جهطٍجف ِهُ ذحٌوحوجش وجٌطمحٌُى ججلّحهُس يف غمحفحش جٌشوىخ جألطٍُس ،يجضٗ

 .(1)٘حذحْطغالي أٌجػُهح جٌطمٍُىَس وجالٔطفحم دبىجٌو وغُمًح ًٖ٘ جٌشوىخ حلمىلهح جٌػمحفُس لى ٍَضرؾ جٌضرحؿًح

ٍّ ِن يٌهذظُغس جٌٕفٍ،  ضٍو 30وهًٍ جٌٍغُ ِٓ أْ جدلحوز - 17 وضمؼٍ ذوىَ ؾىجَ " قك"ذىؾىو  فهٍ ضم
ٌف ٍُِِس ذؼّحْ ً٘ج جحلك وشلحٌْطٗ وهىَ قٍِحْ وذٕحء هًٍ يٌه، فاْ جٌىوٌس جٌؾ. قٍِحْ جألشهحص ِٕٗ

 ،ػٍوٌٌ ٌٍكّحَس أٍِئجيحذُس  ضىجذريجزبحي وضطفك جٌٍؿٕس ِن جلٕس قمىق جإلٔٓحْ ذأْ . جألشهحص ِٕٗ أو جٔطهحوٗ
 أفوحي جٌىوٌس جٌـٍف ٔفٓهح، ْىجء هٓ ؿٍَك ٍْـطهح جٌطشٍَوُس أو جٌمؼحتُس أو جإلوجٌَس، ذً أَؼًح ئَجءٌُّ فمؾ 

 .(2)هحي جألشهحص جِنٍَٓ وجنً جٌىوٌس جٌـٍفأف ئَجء

هًٍ أْ ضمٍ ويف ً٘ج جٌُٓحق، ضٓحٔى جٌٍؿٕس جلٕس جٌمؼحء هًٍ جٌطُُُّ جٌوٕظٌٍ يف قػهح جٌىوي جألؿٍف - 18
جدلطُُّز ذحهطرحٌ٘ح ئغٕحء ٌٍهىَس جٌػمحفُس ٌٍىوٌس، وأْ  ِوُشطهحوؿٍَمس  وٌغطهح جٌشوىخ جألطٍُس وضحٌخيهح وربطٍَ غمحفس

. (3)طىهنحهًٍ ضشؿن 

 .(4)ذحهطرحٌٖ جدلوُحٌ جألْحٍْ ٌطكىَى وؾىو٘ح ًٌجهتح ضوٍَفهحو وؾىو جٌشوىخ جألطٍُس ِٓ نالي وَّوَُف- 19
 .هبح ٘ح جهطٍجف جٌىوي ٌمسًُحوال ضطـٍد شلحٌْس ًٖ٘ جٌشوىخ قمىَق

                                                      

، CCPR/C/Rev.1/Add.5 ،1994، جٌىغُمس 27ذشأْ جدلحوز  23جلٕس قمىق جإلٔٓحْ، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  (1)
 . 4، جٌفمٍز 2003ضىطُحش َىَ جدلٕحلشس جٌوحِس ٌٍؿٕس قمىق جٌـفً ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، . 7و 2-3جٌفمٍضحْ 

، CCPR/C/Rev.1/Add.5، جٌىغُمس 27هًٍ جدلحوز  23جٌوحَ ٌلُ  جٌٍؿٕس جدلوُٕس حبمىق جإلٔٓحْ، جٌطوٍُك (2)
 .1-6، جٌفمٍز 1994

جٌىجٌوز  ،1997ذشأْ جٌشوىخ جألطٍُس،  23جلٕس جٌمؼحء هًٍ جٌطُُُّ جٌوٕظٌٍ، جٌطىطُس جٌوحِس ٌلُ  (3)
 .جدلٍفك جخلحِّ A/52/18يف جٌىغُمس 

، 1989جٌمرٍُس يف جٌرٍىجْ جدلٓطمٍس ٌٕٓس ذشأْ جٌشوىخ جألطٍُس و 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (4)
 .1ِٓ جدلحوز ( 2)جٌفمٍز 
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ٍَ جْطٕحوًج ئىل جْطوٍجػحهتحوالقلص جلٕس قمىق جٌـفً، - 20 ِٓ جٌىوي  ًججٌىوي جألؿٍجف، أْ وػري ضمحٌَ
جألؿٍجف ال ضىيل جال٘طّحَ جٌىحيف هٕى ضٕفًُ جٌطُجِحهتح دبىؾد جالضفحلُس حلمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وٌطوَُُ 

وضٍي أٔٗ َٕرغٍ جزبحي ضىجذري نحطس ِٓ نالي جٌطشٍَوحش وجٌُٓحْحش حلّحَس أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ ذحٌطشحوٌ . منىُ٘
وضٍي جٌٍؿٕس أٔٗ َٕرغٍ . ِٓ جالضفحلُس 12جدلحوز  هٍُٗٔظص  هًٍ ضلى ِحودبشحٌوس جألؿفحي  (5)ِن جٌشوىخ جدلوُٕس

ضؼّٓ ضُوَى صبُن جألؿٍجف  ٌٍٍٓـحش أو جذلُثحش جٌطحذوس ٌٍىوي جألؿٍجف ئؾٍجء جدلشحوٌجش ذـٍَمس ِٕحْرس غمحفًُح
 .ذحدلوٍىِحش وضىفً جٌطىجطً وجحلىجٌ جٌطفحهٍٍ

وَٕرغٍ أْ ضمىَ . هٕى ضٕفًُ جالضفحلُس 30سبحَ جٌىحيف ٌٍّحوز وربع جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ ئَالء جالٖ- 21
جٌىوي جألؿٍجف ِوٍىِحش ِفظٍس يف ضمحٌٍَ٘ح جٌىوٌَس دبمطؼً جالضفحلُس قىي جٌطىجذري جخلحطس جدلطهًز ٌؼّحْ سبطن 

 .جدلًوىٌز أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس حبمىلهُ جدلٕظىص هٍُهح يف جدلحوز

ِن أقىحَ أنٍي  سبحشًُح 30دلّحٌْحش جٌػمحفُس جدلٕظىص هٍُهح يف جدلحوز وأوىش جٌٍؿٕس وؾىخ جٌمُحَ ذح- 22
وئيج  .(6)ومنحتِٗٓ جالضفحلُس، وال ديىٓ ضربٍَ٘ح يف أٌ قحي ِٓ جألقىجي ئيج وحٔص سبّ ذىٍجِس جٌـفً وطكطٗ 

ٌس جٌـٍف جٌوًّ ِن ، َطوني هًٍ جٌىوضشىَٗ جألهؼحء جٌطٕحٍُْس ٌإلٔحظِٓ لرًُ جٌُوجؼ جدلرىٍ و ،كهٍش شلحٌْحش ِإيَس
وػن ذٍجِؽ هًٍ و ضىهُسوربع جٌٍؿٕس ذشىز جٌىوي جألؿٍجف هًٍ ضٕلُُ ضبالش . هًٍ جْطثظحذلحججملطّوحش جألطٍُس 

 .(7)جدلّحٌْحش ضوٍُُّس وضشٍَوحش ضٍٍِ ئىل ضغُري جٌومٍُحش وأووجٌ ججلٕٓني وجٌظىٌ جٌّٕـُس جٌيت ضٓحُ٘ يف ضفشٍ ًٖ٘

 يجبدئ عبيخ
 (يٍ االتفبليخ 12و 6و 3و 2ادلىاد )

والَطهح جٌمؼحتُس ووْ أٌ سبُُُ ي نحػنهًٍ جٌطُجِحش جٌىوي جألؿٍجف ٌؼّحْ قك وً ؿفً  2جدلحوز  ضٕض- 23
يف  جدلىٍْسوقىوش جٌٍؿٕس هىَ جٌطُُُّ وّرىأ هحَ َىطٍٓ أمهُس ذحٌغس يف ضٕفًُ صبُن جحلمىق . ِٓ أٌ ٔىم

وِٓ أؾً ضبحَس جٌـفً . ٌٍطظٍف يف هىَ جٌطوٍع ٌٍطُُُّ جذًق وَطّطن أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس حبك غري. جالضفحلُس
ِرىأ هىَ جٌطُُُّ يف صبُن جٌطشٍَوحش جٌىؿُٕس  ذبُٓىضبحَس فوحٌس ِٓ ً٘ج جٌطُُُّ، َٕرغٍ أْ ضؼّٓ جٌىوٌس جٌـٍف 

ْرً  وَٕرغٍ ئضحقس. وئٔفحيٖ ِٓ نالي جذلُثحش جٌمؼحتُس وجإلوجٌَس ذظىٌز ِٕحْرسوئِىحُٔس ضـرُمٗ ِرحشٍز وٌطىٖ 
جٌمـحم جٌوحَ  ضمطظٍ هًٍال  جألؿٍجفوضىػف جٌٍؿٕس أْ جٌطُجِحش جٌىوي . جٔطظحف فوحٌس ػّٓ جألؾً جحملىو

 .فكٓد، ذً وضشًّ جٌمـحم جخلحص أَؼًح

ذشأْ جٌطىجذري جٌوحِس ٌطٕفًُ جالضفحلُس ذأْ ِرىأ هىَ جٌطُُُّ  5وْرك أْ ؾحء يف ضوٍُك جٌٍؿٕس جٌوحَ ٌلُ - 24
شلحٌْس جألؿفحي جًٌَٓ لى َطـٍد جالهطٍجف حبمىلهُ أو فٍجوي وصبحهحش ٔشحؽ هًٍ ربىَى َطـٍد هًّ جٌىوي خ

                                                      

 .27و 6و 2، جدلىجو 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (5)

، 2004، ػّحْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، جٌظحوٌ هٓ جٌُىُُٔٓف Innocenti Digestِٓ  11جٌوىو  (6)
 .7جٌظفكس 

 .24 ، جٌفمٍز2003طكس جدلٍج٘مني،  ذشأْ 4جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  (7)
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صبن جٌرُحٔحش وضظُٕفهح ذغُس ربىَى وؾٗ جخلظىص ػٍوٌز جٌٍؿٕس هًٍ  وضإوى. نحطس ضىجذري ًٖ٘ جحلمىق جزبحَي
 ئؾٍجء أَؼًحلى ضطـٍد َُُ ِوحجلس لؼُس جٌطُو. قحالش جٌطُُُّ أو جحلحالش جٌيت ِٓ جحملطًّ أْ َمن فُهح جٌطُُُّ

 .(8)ئىل ؾحٔد جٌطىجذري جٌطوٍُُّس ٌطغُري جٌومٍُحش ،ضغُريجش يف جٌطشٍَوحش وجإلوجٌز وزبظُض جدلىجٌو

ٍَجوضالقق جٌٍؿٕس، ِٓ نالي جْطوٍجػهح - 25 ٌٍىوي جألؿٍجف، أْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس  جٌشحٍَِس ٌطمحٌَ
جٌيت ضإوٌ ئىل  جألوػحمٌمؼحء هًٍ طححلهُ يف ْرًُ جوجذري ئجيحذُس يَٕطّىْ ئىل فثس جألؿفحي جًٌَٓ َٕرغٍ جزبحي ش

وجٌىوي . جألؿفحي غريُ٘ ِٓ سبطوهُ ذححلمىق جٌىجٌوز يف جالضفحلُس هًٍ لىَ جدلٓحوجز ِني ، وػّحًٔحضوٍػهُ ٌٍطُُُّ
 هًٍخ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوى ػّحًٔح حلظىيجألؿٍجف ِىهىز، هًٍ ضلى نحص، ئىل جٌٕلٍ يف ضـرُك ضىجذري نحطس 

نىِحش ِالتّس ٌػمحفطهُ يف رلحالش جٌظكس وجٌطغًَس وجٌطوٍُُ وجٌطٍفُٗ وجٌٍَحػس وجخلىِحش جالؾطّحهُس وجٌٓىٓ 
 .(9)وجدلٍجفك جٌظكُس ولؼحء جألقىجظ

ووػن ِإشٍجش  جدلَرىََّذسوِٓ ذني جٌطىجذري جإلجيحذُس جٌيت َٕرغٍ أْ ضطهً٘ح جٌىوي جألؿٍجف صبن جٌرُحٔحش - 26
وٌوً ربىَى جٌفؿىجش وجٌوٍجلًُ جٌيت ربىي . جحملطٍّس ػى أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُسوش جٌطُُُّ جحلحٌُس ٌطكىَى رلحال

ّٓ جٌطشٍَوحش وزبظُض جدلىجٌو  ووْ سبطن ٘إالء جألؿفحي حبمىلهُ أٍِ أْحٍْ الزبحي جٌطىجذري جإلجيحذُس جدلٕحْرس هرب ْ
 .(10)ووػن جٌُٓحْحش وجٌربجِؽ

ػّحْ جزبحي جٌطىجذري جإلهالُِس وجٌطوٍُُّس دلوحجلس جٌطُُُّ ػى أؿفحي جٌشوىخ  وَطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف- 27
ذطٕلُُ ضبالش  جألؿٍجَف ِٓ جالضفحلُس جٌىوَي ،30و( و)29-1و 17ئىل ؾحٔد جدلىجو  ،2وُضٍَُ جدلحوز . جألطٍُس
َني ضٍوُ هًٍ قمىق ِٕح٘ؽ ضوٍُُّس يف جدلىجٌِ وٌفحتىز جدلهٓوػن ِىجو ٌٍٕشٍ و وئهىجوججلّهىٌ  هحِس ٌطىهُس

وّح َطوني هًٍ جٌىوي . دبح فُهح جٌوٕظٍَس ،أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وجٌمؼحء هًٍ جدلىجلف وجدلّحٌْحش جٌطَُُُّس
ش جألؿٍجف ئضحقس فٍص قمُمُس ألؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وأؿفحي جٌشوىخ غري جألطٍُس ٌفهُ جٌػمحفحش وجٌىَحٔح

 .وجٌٍغحش جدلهطٍفس وجقطٍجِهح

ٌٍىوي جألؿٍجف أْ ربىو، يف ضمحٌٍَ٘ح جٌىوٌَس جدلمىِس ئىل جٌٍؿٕس، جٌطىجذري جدلطهًز وجٌربجِؽ جدُلٕفًز وَٕرغٍ - 28
ؤسبٍ جإلهالْ وذٍٔحِؽ جٌوًّ جدلوطّىز يف جمل ذىغُمسدلوحجلس لؼُس جٌطُُُّ ػى أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس فُّح َطوٍك 

2001ٌٕٓس  ؾحٔد وِح َطظً ذًٌه ِٓ ضوظدجٌوحدلٍ دلٕح٘ؼس جٌوٕظٍَس وجٌطُُُّ جٌوٕظٌٍ ووٍجُ٘س جأل
(11). 

جٌطىجذري جخلحطس، َٕرغٍ أْ ضٍجهٍ جٌىوي جألؿٍجف جقطُحؾحش أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس جًٌَٓ  وػنوأغٕحء - 29
ِطوىوز ِٓ جٌطُُُّ، وهٍُهح أْ ضأنً وًٌه ذوني جالهطرحٌ جنطالف جٌلٍوف جٌيت َوُش فُهح  لى َىجؾهىْ أشىحاًل
وَٕرغٍ ئَالء ج٘طّحَ نحص ٌٍفطُحش ٌؼّحْ سبطوهٓ حبمىلهٓ هًٍ لىَ . يف جألٌَحف ويف جدلىْأؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ 

                                                      

 .12، جٌفمٍز 2003ذشأْ جٌطىجذري جٌوحِس ٌطٕفًُ جالضفحلُس،  5جلٕس قمىق جٌـفً ٌلُ  (8)

 .9، جٌفمٍز 2003 ضىطُحش َىَ جدلٕحلشس جٌوحِس ٌٍؿٕس قمىق جٌـفً ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، (9)

 .6جدلٍؾن يجضٗ، جٌفمٍز  (10)

 .12، جٌفمٍز 2003 ٔس قمىق جٌـفً ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس،ضىطُحش َىَ جدلٕحلشس جٌوحِس ٌٍؽ (11)
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يوٌ ؿفحي جألجٌطىجذري جخلحطس قمىق  ضىفً ضؼّنيأْ وَطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف وًٌه . جدلٓحوجز ِن جٌفطُحْ
 .(12)يٖ جٌشوىخٌٗجإلهحلس 

 ادلصبحل انفضهى نهطفم

وضوطرب جٌٍؿٕس ً٘ج . نحطًح ٌفؼًٍ ٌٍـفً هًٍ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ج٘طّحًِحَطـٍد ضـرُك ِرىأ جدلظححل ج- 30
يف آْ وجقى، وضـرُمٗ هًٍ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ ذحهطرحٌُ٘ رلّىهس وجقىز َطـٍد جٌركع  وصبحهًُح فٍوًَح جدلرىأ قمًح

ذحالهطرحٌ جدلطُُّ جًٌٌ  كىْال َف أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ وجتًّحو. يف وُفُس جٌضرحؽ ً٘ج جحلك ذححلمىق جٌػمحفُس ججلّحهُس
وجٌيت هتُ جٌشوىخ جألطٍُس ضؼفٍ جٌغّىع يف ذوغ جألقُحْ هًٍ  ْ جٌمؼحَح جألنٍي جألورب ٔـحلًحئَٓطكمىٔٗ، ئي 

وئيج ضوٍك جألٍِ ذحألؿفحي، فال ديىٓ  .(13)(وِٓ ًٖ٘ جٌمؼحَح قمىق جألٌع وجٌطّػًُ جٌُٓحٍْ)وػوهُ جخلحص 
 .ٌٍّؿّىهس جدلظححل جٌفؼًٍ ٌفحتىزجدلٓحِ هبح ئمهحي جدلظححل جٌفؼًٍ ٌٍـفً أو 

وهٕىِح ضٓوً جٌىوي جألؿٍجف وُ٘ثحهتح جٌطشٍَوُس ئىل ضمُُُ جدلظححل جٌفؼًٍ ألؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، - 31
. شلحٌْس ًٖ٘ جحلمىق ذشىً صبحهٍ ِن أفٍجو رلّىهطٗ ىلئَٕرغٍ ذلح جٌٕلٍ يف جحلمىق جٌػمحفُس ٌٍـفً وجقطُحؾحضٗ 

، َٕرغٍ جْطشحٌز رلطّوحهتح جٌطشٍَوحش وجٌُٓحْحش وجٌربجِؽ جٌيت هتُ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ هّىًِحوفُّح َطوٍك خ
وَٕرغٍ أْ َشحٌن ٘إالء . وِٕكهح فٍطس جدلشحٌوس يف ربىَى جدلظححل جٌفؼًٍ ألؿفحذلح ذأٍْىخ َالتُ غمحفطهُ

 . جألؿفحي، لىٌ جإلِىحْ، يف ًٖ٘ جدلشحوٌجش

فٍو وجدلظححل جٌفؼًٍ ٌألؿفحي نفٍق ذني جدلظححل جٌفؼًٍ ٌٍـفً وضإِٓ جٌٍؿٕس ذحقطّحي وؾىو - 32
ؿفً وً ، ربلً ِظححل ئوجًٌَح هحوز ِح ضىىْ لٍجٌ زلىّس أو لٍجًٌججٌيت ففٍ جٌمٍجٌجش جخلحطس ذحٌـفً جٌفٍو، . رلّىهسن

 .وَى ِظححلٗ جٌفؼًٍؾُء ِٓ هٍُّس ضف٘ى غري أْ جٌٕلٍ يف جحلمىق جٌػمحفُس ججلّحهُس ٌٍـفً . ذحألوٌىَس ذظفطٗ جٌفٍوَس

وَطـٍد ِرىأ ِظححل جٌـفً جٌفؼًٍ جزبحي جٌىوي ضىجذري فوحٌس ِٓ نالي أٔلّطهح جٌطشٍَوُس وجإلوجٌَس - 33
يف قمىق جٌـفً  ِٓ أغٍ لٍجٌجهتح وأهّحذلحِح يوجٌمؼحتُس جٌيت ِٓ شأهنح ضـرُك ً٘ج جدلرىأ ذحٔطلحَ هرب جٌٕلٍ يف 

، جيد أْ ضطؼّٓ ًٖ٘ جٌطىجذري أٔشـس ز فوحٌسٌذظى جٌشوىخ جألطٍُس وِٓ أؾً ػّحْ قمىق أؿفحي .(14)وِظححلٗ
ذأمهُس جٌٕلٍ يف جحلمىق جٌػمحفُس ججلّحهُس ِمطٍٔس  ججدلهُٕس جدلوُٕس ٌطىهُطٗ ججلّحهحشيف أوْحؽ  ضػمُفُسضىٌَرُس وضبالش 

.  ذطكىَى ِظححل جٌـفً جٌفؼًٍ

 

                                                      

ئهالْ جألُِ جدلطكىز ذشأْ قمىق جٌشوىخ جألطٍُس،  .، جٌىَرحؾسجضفحلُس قمىق جألشهحص يوٌ جإلهحلس (12)
A/RES/61/295 ْ22و 21، جدلحوضح. 

جألطٍُس،  ، ػّحْ قمىق أؿفحي جٌشوىخجٌظحوٌ هٓ جٌُىُُٔٓف Innocenti Digestِٓ  11جٌوىو  (13)
 .1، جٌظفكس 2004

 .12، جٌفمٍز 2003ذشأْ ضىجذري جٌطٕفًُ جٌوحِس،  5جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  (14)
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 احلك يف احليبح وانجمبء وانًُى

٘حتٍس ضفىق وً جحلىوو ِٓ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ضوُش يف فمٍ  أهىجوًج شبس لٍك أِْن جيضالقق جٌٍؿٕس - 34
ئَجء هىالش وفُحش جٌٍػن وجألؿفحي وئَجء جٌضفحم َ وجٌٍؿٕس لٍمس أَؼًح. يف ذمحتهُ ومنىُ٘ ِىلن، شلح َإغٍ ٍْرًح

َُِ. ْىء جٌطغًَس وجألٍِجع يف أوْحؽ ٘إالء جألؿفحي هًٍ ئهّحي جحلمىق جاللطظحوَس جٌىوي جألؿٍجف  4جدلحوز  وُضٍ
 27و 6وضٕض جدلحوضحْ . وجالؾطّحهُس وجٌػمحفُس يف قىوو ِىجٌو٘ح جدلطحقس وذحٌطوحوْ ِن ججملطّن جٌىويل هٕى جٌؼٍوٌز

غريُ٘ ِٓ وَطوني هًٍ جٌىوي ِٓحهىز جِذحء و. التكهًٍ قك جألؿفحي يف جٌرمحء وجٌّٕى ويف ِٓطىي ِوُشٍ 
جدلٓحهىز جدلحوَس وجٌربجِؽ جٌىجهّس جٌيت جألطٍُس هًٍ ئٔفحي ً٘ج جحلك ِٓ نالي ضىفري جدلٓإوٌني هٓ أؿفحي جٌشوىخ 

 وضإوى جٌٍؿٕس ػٍوٌز جزبحي جٌىوي جألؿٍجف ضىجذرَي. فُّح َطوٍك ذحٌطغًَس وجٌىٓحء وجٌٓىٓوال ُّْح  ،ضالتُ غمحفطهُ
ِإشٍجش  ؾحٔدٌطىجذري، ئىل ، وضـىٍَ ًٖ٘ جالتكضؼّٓ سبطن ٘إالء جألؿفحي ذححلك يف ِٓطىي ِوُشٍ  نحطًس

 . دبٓ فُهُ جألؿفحي ،ِن جٌٓىحْ جألطٍُنيجٌطمىَ، ذحٌشٍجوس 

َّهحوضىٌٍ جٌٍؿٕس - 35 ََ  ضفه ِفهىًِح "، ذحهطرحٌٖ 5ؾحء يف ضوٍُمهح جٌوحَ ٌلُ  هًٍ ضلى ِحمنى جٌـفً، ِفهى
وضإوى وَرحؾس جالضفحلُس  .(15)"وجالؾطّحهٍوجٌٕفٍٓ  منى جٌـفً جٌرىين وجٌومٍٍ وجٌٍوقٍ وجدلوٕىٌ َشًّشحِاًل 

وذحٌٕٓرس ألؿفحي . جدلطٕحْكحبّحَس جٌـفً ومنىٖ ِٕهح ِح َطوٍك  ، وخبحطٍسأمهُس جٌوحوجش وجٌمُُ جٌػمحفُس ٌىً شهض
جٌشوىخ جألطٍُس جًٌَٓ ربحفق رلطّوحهتُ هًٍ أٍْىخ هُش ضمٍُىٌ، فاْ جْطوّحي جألٌجػٍ جٌطمٍُىَس حيلً ذأمهُس 

وَطوني هًٍ جٌىوي جٌطّوٓ يف جألمهُس جٌػمحفُس ٌألٌجػٍ جٌطمٍُىَس . (16)ُ٘جٌْطهُ غمحفَصوُِ ِٓ أؾً منحتهُورريز 
 .وٓ، يف جحلُحز وجٌرمحء وجٌّٕىِن ػّحْ قك جٌـفً، ئىل ألظً قى ُِ ،وؾىوز جحملُؾ جٌـرُوٍ

 جألطٍُني، دبٓجٌطوحوْ ِن جٌٓىحْ وضىهى جٌىوي ئىل  ،وضوُى جٌٍؿٕس ضأوُى أمهُس جأل٘ىجف جإلمنحتُس ٌألٌفُس- 36
 .ربمُك وحًِ ٌأل٘ىجف جإلمنحتُس ٌألٌفُس فُّح ِح َطوٍك ذأؿفحي ٘إالء جٌٓىحْ يف ْرًُفُهُ جألؿفحي، 

 احتزاو رأي انطفم

يف جٌطورري هٓ ٌأَهُ  ، ذني قك جألؿفحي ذحهطرحٌُ٘ أفٍجوًج12، فُّح َطوٍك ذحدلحوز ضٍي جٌٍؿٕس أْ ٕ٘حن فٍلًح- 37
رلّىهس، يف جدلشحٌوس يف نو٘ى جألٍِ جًٌٌ َّٓف ذلُ،  ،ُ٘ ذظىٌز صبحهُسوذني قمهُ يف جالْطّحم ئيل

 .جدلشحوٌجش قىي جدلٓحتً جٌيت هتّهُ

َُِس جٌىوي جألؿٍجف فاْ ،أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس َطظً ذفٍجويوفُّح - 38 ذحقطٍجَ قك جٌـفً يف جٌطورري  ٍِ
دبح َطٕحْد  ،جٌىجؾد ٌٍأَٗ جال٘طّحٌَُهح ئَالء هٓ ٌأَٗ ِرحشٍز أو ِٓ نالي شلػً ٌٗ يف جدلٓحتً جٌيت ضوُٕٗ، وم

وَٕرغٍ ٌٍىوٌس جٌـٍف أْ ضطُف . وجيد جقطٍجَ ً٘ج جالٌطُجَ يف أٌ ئؾٍجء لؼحتٍ أو ئوجٌٌ. وهٍّٖ ووٌؾس ٔؼؿٗ

                                                      

 .جدلٍؾن يجضٗ (15)

، ػّحْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، جٌظحوٌ هٓ جٌُىُُٔٓف Innocenti Digestِٓ  11جٌوىو  (16)
 .8، جٌظفكس 2004
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آنًز ذوني جالهطرحٌ جٌوٍجلًُ جٌيت ربىي ووْ شلحٌْس أؿفحي  ،ذُثس ضٓحهى جٌـفً هًٍ جٌطورري هٓ ٌأَٗ ذىً قٍَس
َشًّ قمَّهُ يف أْ َىىْ ذلُ ِٓ ديػٍهُ وقمَّهُ يف قك جألؿفحي يف جالْطّحم ئٌُهُ و. طٍُس ذلًج جحلكجٌشوىخ جأل

ٍَّٓ  . يف هىَ ئذىجء جٌٍأٌ ووًٌه قمهُ ،ألىجذلُ ذظىٌز ضالتُ غمحفطهُ أْ ضف

ِهُ وهٕى ضـرُك ً٘ج جحلك هًٍ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ذحهطرحٌُ٘ رلّىهس، ضؼـٍن جٌىوٌس جٌـٍف ذىوٌ - 39
جْطٍجضُؿُحش نحطس  ووػنوَطوني هٍُهح ػّحْ جْطشحٌهتُ يف صبُن جدلٓحتً جٌيت هتّهُ . يف ضشؿُن ِشحٌوطهُ

ويف  وِإْٓحش جٌٍهحَس جٌرىٍَسوال ُّْح يف جدلىجٌِ  ،وهٍُهح ػّحْ ضـرُك ً٘ج جحلك. ٌىٍ ضىىْ ِشحٌوطهُ فوحٌس
وػن جٌربجِؽ هًٍ فحي جٌشوىخ جألطٍُس ورلطّوحهتُ وضىطٍ جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف ذحٌوًّ ِن أؽ. ججملطّن هّىًِح

 .وجٌُٓحْحش وجالْطٍجضُؿُحش وضٕفًُ٘ح وضمُُّهح ذغُس ئٔفحي جالضفحلُس

 احلمىق واحلزيبد ادلدَيخ
( يُهب 37يٍ ادلبدح ( أ)وانفمزح  ،يٍ االتفبليخ 17إىل  13و 8و 7ادلىاد )

 عهى ادلعهىيبد إيكبَيخ االطِّالع

 ،ز أْ ضىيل وْحتؾ جإلهالَ أمهُس نحطس ٌالقطُحؾحش جٌٍغىَس ألؿفحي جٌشوىخ جألطٍُسضإوى جٌٍؿٕس أمهٍ- 40
جألؿٍجف هًٍ وهُ قظىي أؿفحي  وضشؿن جٌىوَي. ِٓ جالضفحلُس 30وجدلحوز  17ِٓ جدلحوز ( و)جٌفمٍز  وفمًح ألقىحَ

 .جالْطّحم ئٌُهُ حلمهُ يف دبح فُهح جدلوٍىِحش ذٍغحهتُ جألَ ِٓ أؾً شلحٌْس فوحٌس ،ًٖ٘ جٌشوىخ هًٍ جدلوٍىِحش

 تسجيم انىالداد، واجلُسيخ، واذلىيخ

وَٕرغٍ . قظىذلُ هًٍ ججلُٕٓس هتُ، وػّحْهًٍ جٌىوي جألؿٍجف ػّحْ ضٓؿًُ صبُن جألؿفحي فىٌ والو- 41
وضوٍخ جٌٍؿٕس هٓ لٍمهح ئَجء ذمحء أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، ذىٌؾس أورب . ٌٍؿُّن وِطحقًح أْ َىىْ جٌطٓؿًُ رلحًٔح

 .جقطّحي أورب ٌرمحتهُ ووْ ؾُٕٓسِٓ أؿفحي جٌشوىخ غري جألطٍُس، ووْ ضٓؿًُ ذوى جٌىالوز و

وًٌج َطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف جزبحي ضىجذري نحطس ِٓ أؾً ػّحْ ضٓؿًُ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس - 42
ديىٓ جالضفحق هٍُهح  وديىٓ أْ ضطؼّٓ ًٖ٘ جٌطىجذري، جٌيت. ، دبٓ فُهُ جًٌَٓ َوُشىْ يف ِٕحؿك ٔحتُسقٓد جألطىي

ذحٌطشحوٌ ِن ججملطّوحش جدلوُٕس، وقىجش ِطٕمٍس أو ضبالش ووٌَس ٌطٓؿًُ جٌىالوجش أو ئٔشحء ٍِجوُ ذلًج جٌغٍع يف 
 .ِٕحؿك ْىٓ ًٖ٘ جٌشوىخ ٌؼّحْ وطىذلح ئٌُهح

َ جٌمُحَ ٌوى ودبحذأمهُس هٍُّس ضٓؿًُ جٌىالوجش  َٓجألطٍٍ جٌٓىحْ وَٕرغٍ أْ ضؼّٓ جٌىوي ضىهُس رلطّوحش- 43
وَطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف ضىفري جدلوٍىِحش . جألنٍي ُ٘لىقذفجألؿفحي غري جدلٓؿٍني  سبطنيف ِٓ أغٍ ٍْيب ذًٌه 

 .(17)ز ذحٌطشحوٌ ِن ججملطّوحش جدلوُٕسهبًج جٌشأْ ٌٍّؿطّوحش جألطٍُس ذٍغحهتح جألَ وضٕلُُ ضبالش ضىهٍ

                                                      

، ػّحْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، ْ جٌُىُُٔٓفجٌظحوٌ م Innocenti Digestِٓ  11جٌوىو  (17)
 .9، جٌظفكس 2004
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ِٓ جالضفحلُس، ئِىحُٔس ضُّٓس أؿفحي  30و 8وضني ٌٍّح وَٕرغٍ وًٌه أْ ضؼّٓ جٌىوي جألؿٍجف، وفمًح- 44
وَطوني . ٌوحوجهتُ جٌػمحفُس وقمهُ يف جحلفحف هًٍ ٘ىَطهُ جٌشوىخ جألطٍُس ذأمسحء أطٍُس ِٓ جنطُحٌ جٌىجٌىَٓ ؿرمًح

 .هٍُهح وػن ضشٍَوحش وؿُٕس ضّٓف ٌٍىجٌىَٓ ذطُّٓس أذٕحتهّح ذأمسحء ِٓ جنطُحٌمهح

ِٓ جالضفحلُس، جٌيت ضمؼٍ ذأٔٗ ئيج ُقٍَ أٌ ؿفً  8ِٓ جدلحوز ( 2)ي ئىل جٌفمٍز وضٓطٍهٍ جٌٍؿٕس جٔطرحٖ جٌىو- 45
َٕرغٍ ضىفري جدلٓحهىز وجحلّحَس جدلٕحْرطني ٌٗ ِٓ أؾً ف أو ِٓ صبُوهح، ذـٍَمس غري شٍهُس ِٓ ذوغ هٕحطٍ ٘ىَطٗ

ئهالْ جألُِ جدلطكىز ِٓ  8جدلحوز  ٍِجهحزوضشؿن جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ . جإلٍْجم يف ئهحوز ئغرحش ٘ىَطٗ
، وجٌيت ضٕض هًٍ وػن آٌُحش فوحٌس دلٕن أٌ هًّ حيٍَ جٌشوىخ جألطٍُس ِٓ ٘ىَحهتح ذشأْ قمىق جٌشوىخ جألطٍُس
 .  ذلحجإلغُٕس وئضحقس ْرً جالٔطظحف 

 ري وانزعبيخ انجديهخَساحمليط اأُل
 ، 11إىل  9، و(2و 1انفمزتبٌ ) 18، و5يىاد االتفبليخ )

 (39، و(4انفمزح ) 27و، 25، و21إىل  19و

ِٓ جالضفحلُس ذأْ ربطٍَ جٌىوي جألؿٍجف قمىق جٌىجٌىَٓ وِٓإوٌُحهتّح ووجؾرحهتّح، أو هٕى  5ضمؼٍ جدلحوز - 46
جاللطؼحء، أهؼحء جألٍْز جدلىْوس أو ججلّحهس يف ضُوَى جٌـفً ذـٍَمس ضطفك ِن لىٌجضٗ جدلطـىٌز، ذحٌطىؾُٗ وجإلٌشحو 

ٌؼّحْ جزبحي ضىجذري فوحٌس  ضىفًوَٕرغٍ ٌٍىوي جألؿٍجف أْ . هبح يف جالضفحلُس جدلوطٍَف َقحلمىججدلالتّني هٕى شلحٌْطٗ 
ٍَ جٌشوىخ جألطٍُس ورلطّوحهتح ِٓ نالي ِٓحهىهتح هًٍ أوجء ِٓإوٌُحهتح يف رلحي ضٍذُس جألؿفحي، وفمًح  ْالِس ُأْ
 .(18)ِٓ جالضفحلُس 27ِٓ جدلحوز  3وجٌفمٍز  ،25و 18و 5و 3دلىجو ألقىحَ ج

 زجٌوحتٍٍ جألوػحموَٕرغٍ ٌٍىوي جألؿٍجف، ذحٌطوحوْ ِن أٍْ جٌشوىخ جألطٍُس ورلطّوحهتح، صبن ذُحٔحش هٓ - 47
وجيد جْطهىجَ ًٖ٘ جٌرُحٔحش . ألؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ، دبٓ فُهُ جألؿفحي جًٌَٓ ذبٌٍ هٍُّحش قؼحٔطهُ أو ضرُٕهُ

وجيد أْ ضىىْ ٍِجهحز . َالتُ غمحفطهُفحي هًٍ ضلى ُْحْحش جحملُؾ جٌوحتٍٍ وجٌٍهحَس جٌرىٍَس ذلإالء جألؽ يف وػن
جدلظححل جٌفؼًٍ ٌٍـفً وجحملحفلس هًٍ ْالِس ُأٍْ جٌشوىخ جألطٍُس ورلطّوحهتح ِٓ أوٌىَحش جالهطرحٌجش يف ذٍجِؽ 

 .(19)جٌطُّٕس وجخلىِحش جالؾطّحهُس وذٍجِؽ جٌظكس وجٌطوٍُُ جٌيت هتُ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ

فىق أٌ جهطرحٌ يف قحٌس جٌٍؿىء ئىل أٌ  وػن ِرىأ جدلظٍكس جٌفؼًٍ وجتًّح َؼًحوَٕرغٍ أْ ضؼّٓ جٌىوي أ- 48
ئَالء  ،ِٓ جالضفحلُس 20ِٓ جدلحوز  3وٍُْس ذىٍَس ٌٍهحَس أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، وَطوني هٍُهح، وفمًح ٌٍفمٍز 

ويف جٌىوي . جٌػمحفُس وجٌٍغىَسجالهطرحٌ جٌىجؾد ٌؼّحْ جالْطٍّجٌَس يف ضٍذُس جٌـفً وخلٍفُس جٌـفً جإلغُٕس وجٌىَُٕس و
جألؿٍجف جٌيت ديػً فُهح أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ٔٓرس ورريز ِٓ جألؿفحي جدلٕفظٍني هٓ زلُـهُ جألٌٍْ، َٕرغٍ 

جزبحي ضىجذري ُْحْحضُس زلىوز جأل٘ىجف ذحٌطشحوٌ ِن ججملطّوحش جألطٍُس ِٓ أؾً ضمٍُض هىو أؿفحي ًٖ٘ ججملطّوحش 
، َٕرغٍ ٌٍىوٌس جٌـٍف، وهًٍ وؾٗ جٌطكىَى. َس جٌرىٍَس وضفحوٌ فمىجهنُ ٘ىَطهُ جٌػمحفُسجدلىؾىوَٓ يف ٍِجوُ جٌٍهح

                                                      

 .17، جٌفمٍز 2003 ضىطُحش َىَ جدلٕحلشس جٌوحِس ٌٍؿٕس قمىق جٌـفً ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، (18)

 .جدلٍؾن يجضٗ (19)
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زلحفلطٗ هًٍ  ضىجذري نحطس ٌؼّحْ ضطهًيف قحٌس وػن ؿفً ِٓ ٘إالء جألؿفحي يف ٍِوُ ٌٍٍهحَس نحٌؼ رلطّوٗ، أْ 
 .٘ىَطٗ جٌػمحفُس

 انزعبيخ انصحيخ واالجتًبعيخ األسبسيخ
 ، 24، و23، و(3انفمزح ) 18، و6يىاد االتفبليخ )

 ((3إىل  1انفمزاد ) 27، و26و

 وقظىذلُ هًٍهًٍ جٌىوي جألؿٍجف ػّحْ سبطن صبُن جألؿفحي ذأهًٍ ِٓطىي ِٓ جٌظكس ديىٓ ذٍىغٗ - 49
طكُس أْىأ ِمحٌٔس ذأؿفحي جٌشوىخ  أوػحهًحَوحين أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ِح  وغحٌرًح. نىِحش جٌٍهحَس جٌظكُس

وضالقق . ئِىحُٔس جحلظىي هٍُهحئىل رلّىهس ِٓ جٌوىجًِ ِٕهح ٌوجءز جخلىِحش جٌظكُس أو ضوًٌ  غري جألطٍُس ٔلًٍج
ئىل جْطوٍجػهح ضمحٌٍَ جٌىوي جألؿٍجف، أْ ً٘ج جألٍِ َٕـرك هًٍ جٌرٍىجْ جٌٕحُِس وجٌرٍىجْ  جٌٍؿٕس ذمٍك، جْطٕحوًج

 . جدلطمىِس هًٍ قى ْىجء

وجذري نحطس ٌؼّحْ هىَ ضوٍع أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ٌٍطُُُّ وربع جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ جزبحي ش- 50
جٌضفحم ِوىالش وفُحش أؿفحي ًٖ٘  لٍمهح ئَجءوضوٍخ جٌٍؿٕس هٓ . ذأهًٍ ِٓطىي ِٓ جٌظكس ديىٓ ذٍىغٗيف جٌطّطن 
 قظىيأال و٘ى ػّحْ ئِىحُٔس  ،ال ديىٓ ئٔىحٌٖ َمن هًٍ هحضك جٌىوي جألؿٍجف وضٍي أْ ٕ٘حن وجؾرًح. جٌشوىخ

جخلىِحش جٌظكُس هًٍ لىَ جدلٓحوجز وزلحٌذس ْىء جٌطغًَس وجحلى ِٓ وفُحش جٌٍػن وجألؿفحي  هًٍء جألؿفحي ٘إال
 . وجٌىفُحش جٌٕفحُْس

 هًٍطىي أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ـوَٕرغٍ ٌٍىوي جألؿٍجف جزبحي جخلـىجش جٌؼٍوٌَس ٌؼّحْ ْهىٌس - 51
 جٌهتحوذلح وئ ٌؽزبؾوجي هٍٍ طوُى ججملطّن جحملٍٍ، لىٌ جإلِىحْ، جخلىِحش جٌظكُسضىفري وَٕرغٍ . جخلىِحش جٌظكُس

وَٕرغٍ ئَالء هٕحَس نحطس ٌؼّحْ ِالءِس نىِحش جٌٍهحَس جٌظكُس ٌػمحفس ًٖ٘ . (20)ذحٌطوحوْ ِن جٌشوىخ جدلوُٕس
 يئِىحُٔس جحلظىي هًج٘طّحَ نحص ٌؼّحْ  ئَالءجٌشوىخ وضىفري ِوٍىِحش ذشأهنح ذحٌٍغحش جألطٍُس، وّح َٕرغٍ 

ٌٍشوىخ جألطٍُس جٌمحؿٕس يف جألٌَحف وجدلٕحؿك جٌٕحتُس أو جدلٕحؿك جٌيت ضىوٌ فُهح جٌُٕجهحش جدلٍٓكس،  جخلىِحش جٌظكُس
وّح َطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف ٍِجهحز جقطُحؾحش أؿفحي ًٖ٘ . أو جٌوّحي جدلهحؾٍَٓ، أو جٌالؾثني، أو جدلشٍوَٓ

 .(21)غمحفطهُهحز جٌربجِؽ وجٌُٓحْحش جدلوُٕس يجٌشوىخ ِٓ يوٌ جإلهحلس هًٍ ضلى نحص وػّحْ ٍِج

وطً ذني جٌـد جٌطمٍُىٌ  طٍسوَؼـٍن هّحي جٌٍهحَس جٌظكُس وجدلىكفىْ جٌظكُىْ ذىوٌ ِهُ ذحهطرحٌُ٘ - 52
وهًٍ جٌىوي  .(22)جألطٍُسججملطّوحش جألوٌىَس يف جٌطىكُف ٌوّحي  ئَالءونىِحش جٌـد جٌوحوٌ، وًٌج َٕرغٍ 

ضٕطفن  ٌوّحي هًٍ أوجء ووٌُ٘ ِٓ نالي ضُوَىُ٘ ذحٌىْحتً جٌؼٍوٌَس وجٌربجِؽ جٌطىٌَرُس وٍجألؿٍجف أْ ضشؿن ٘إالء ج
ًَوٍِّويف ً٘ج جٌُٓحق، . ججملطّوحش جألطٍُس ذحٌـد جٌطمٍُىٌ هًٍ ضلى َطفك وغمحفطهح وهحوجهتح ِٓ  2 جٌٍؿٕس ذحٌفمٍز ُض

                                                      

 .25ِٓ جدلحوز  2و1، جٌفمٍضحْ 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (20)

 .2006ذشأْ قمىق جألؿفحي جدلوىلني،  9جٌوحَ ٌلُ ، جٌطوٍُك جٌـفًجلٕس قمىق  (21)

 .25ِٓ جدلحوز  3، جٌفمٍز 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (22)
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ِٓ ئهالْ جألُِ جدلطكىز ذشأْ قك  31و 24، وذحدلحوضني 169ِٓ جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  25جدلحوز 
 .(23)جٌشوىخ جألطٍُس يف ؿرهح جٌطمٍُىٌ

وَٕرغٍ أْ ضطهً جٌىوي وً جٌطىجذري جدلومىٌس ٌؼّحْ قظىي أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وأٍُْ٘ ورلطّوحهتُ - 53
جٌٍهحَس و هس جٌـرُوُس،ِػً جٌطغًَس، وجٌٍػح ،هًٍ جدلوٍىِحش وجٌطوٍُُ يف جٌمؼحَح جدلٍضرـس ذحٌظكس وجٌٍهحَس جٌىلحتُس

فريوِ ٔمض جدلٕحهس  ال ُّْح) لرً جٌىالوز وذوى٘ح، وطكس جألؿفحي وجدلٍج٘مني، وجٌٍمحقحش، وجألٍِجع جدلوىَس
 .، وجٌٕلحفس، وجدلٍجفك جٌظكُس جٌرُثُس، وأنـحٌ ِرُىجش جِفحش وِرُىجش جألهشحخ(جإلَىَ ووجء جًٌٓ/جٌرشٍَس

ٍِج٘مٍ  ئِىحُٔس قظىيي جٌىوي أْ ضفىٍ يف جْطٍجذبُحش إلضحقس وفُّح ٍَضرؾ ذظكس جدلٍج٘مني، هً- 54
جدلوٍىِحش وجخلىِحش يف رلحي جٌظكس ججلُٕٓس وجإلصلحذُس، وِٕهح ضٍه جدلطوٍمس ذطٕلُُ جألٍْز،  هًٍجٌشوىخ جألطٍُس 

وجٌىلحَس ِٓ  جإلَىَ،/فريوِ ٔمض جدلٕحهس جٌرشٍَسوجْطوّحي وْحتً ِٕن جحلًّ، وأنـحٌ جحلًّ جدلرىٍ، وجٌىلحَس ِٓ 
وًٌج، فاْ جٌٍؿٕس ضىطٍ جٌىوي جألؿٍجف ذأْ ضأنً . وؿٍق هالؾهح جألٍِجع جدلٕمىٌس هٓ ؿٍَك جالضظحي ججلٍٕٓ

وضوٍُمهح  ،(2003)جإلَىَ وقمىق جٌـفً /فريوِ ٔمض جدلٕحهس جٌرشٍَسذشأْ  3ذوني جالهطرحٌ ضوٍُمهح جٌوحَ ٌلُ 
 .(24)(2003)ذشأْ طكس جدلٍج٘مني  4جٌوحَ ٌلُ 

ِوىالش جٔطكحٌ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ِمحٌٔس ذأؿفحي يف  ورريًج وضشهى ذوغ جٌىوي جألؿٍجف جٌضفحهًح- 55
ضٕفً٘ح وضؼّٓ أْ ُْحْس ٌٍطىجذري جٌىلحتُس و ضؼنويف ًٖ٘ جحلحٌس، هًٍ جٌىوي جألؿٍجف أْ . جٌشوىخ غري جألطٍُس

َالتُ جٌومٍُس ألؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ هًٍ ضلى  زبظُض َُِى ِٓ جدلىجٌو جدلحٌُس وجٌرشٍَس ٌىهُ نىِحش ٌهحَس جٌظكس
وِٓ أؾً وٌجْس جألْرحخ ججلًٌَس ذلًٖ جٌلحٍ٘ز وجٌمؼحء هٍُهح، َطوني . ذوى جٌطشحوٌ ِن ججملطّوحش جدلوُٕس غمحفطهُ

 .سبوحش جألطٍُس وجإلذمحء هٍُٗهًٍ جٌىوٌس جٌـٍف ئلحِس قىجٌ ِن جدلؽ

 انتعهيى
 (يٍ االتفبليخ 31و 29و 28ادلىاد )

ِٕهح  ،ذأْ ضىىْ جٌغحَس ِٓ ضوٍُُ صبُن جألؿفحي ربمُك صبٍس ِٓ جأل٘ىجفِٓ جالضفحلُس  29ضمؼً جدلحوز - 56
ولُّٗ وجقطٍجَ جحلؼحٌجش جدلهطٍفس هٓ قؼحٌضٗ، ٔحُ٘ه هٓ أ٘ىجف  ،ضوَُُ جقطٍجَ ٘ىَس جٌـفً جٌػمحفُس وٌغطٗ

ْ جٌطفحُ٘ وجٌٍُٓ وجٌطٓحِف وجدلٓحوجز ذني ئهىجو جٌـفً حلُحز ضٓطشوٍ جدلٓإوٌُس يف رلطّن قٍ ذٍوـ َِٕهح  ،أنٍي
ججلٕٓني وجٌظىجلس ذني صبُن جٌشوىخ وججلّحهحش جإلغُٕس وجٌىؿُٕس وجٌىَُٕس وجألشهحص جًٌَٓ َٕطّىْ ئىل جٌشوىخ 

ذلًٖ جأل٘ىجف يف  وجػكًح وضٕـرك أ٘ىجف جٌطوٍُُ هًٍ صبُن جألؿفحي، وهًٍ جٌىوي أْ ضىفً ذبُٓىًج. جألطٍُس

                                                      

 .31و 24، جدلحوضحْ A/RES/61/295جألطٍُس، جٌىغُمس  جٌشوىخ قمىق ذشأْ جدلطكىز جألُِ ئهالْ (23)

جإلَىَ وقمىق جٌـفً، /َسفريوِ ٔمض جدلٕحهس جٌرشٍذشأْ  3جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  (24)
 .2003ذشأْ طكس جدلٍج٘مني،  4وجٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  2003
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وِٓ أؾً جحلظىي هًٍ َُِى ِٓ جٌطىؾُٗ، ضشؿن . وزلطىَحش جدلىجو وأْحٌُد جٌطوٍُُ وجٌُٓحْحش جدلٕح٘ؽ جٌىٌجُْس
 .(25)ذشأْ أ٘ىجف جٌطوٍُُ 1جٌٍؿٕس جٌىوي هًٍ جٌٍؾىم ئىل ضوٍُمهح جٌوحَ ٌلُ 

ئػحفس ئىل ضوَُُ ِٓحمهطهُ  ،رلطّوحهتُ وضُّٕسجٌشهظٍ  منحتهُوَٓحُ٘ ضوٍُُ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس يف - 57
وَّٓف جٌطوٍُُ ججلُى ألؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس دبّحٌْس قمىلهُ جاللطظحوَس وجالؾطّحهُس . ججملطّن وىً يف

ئػحفس ئىل أْ جٌطوٍُُ َوَُ لىٌز جألؿفحي هًٍ شلحٌْس . وجٌػمحفُس وجٌطّطن هبح دلٕفوطهُ جخلحطس ودلٕفوس رلطّوحهتُ
وًٌج، فاْ ِٕف أؿفحي ًٖ٘ .  ضبحَس قمىق جإلٔٓحْقمىلهُ جدلىُٔس ٌٍطأغري يف جٌطُحٌجش جٌُٓحُْس ِٓ أؾً ربٓني

 .َ ذأٔفٓهُوضمٍٍَ ِظريِٖٓ ضظٍَف شإوهنُ وٍُْس ٌتُُٓس ٌطّىني أفٍجو٘ح  ٘ى جحلك يف جٌطوٍُُ جٌشوىخ

أ٘ىجف جٌطوٍُُ ِن ِمطؼُحش جالضفحلُس، ضطكًّ جٌىوي جألؿٍجف ِٓإوٌُس ضبحَس جألؿفحي  دلىجءِس ًجػّحْو- 58
 ٔشـس؛ ِىحفكًسجٌوٕظٍَس  وِٓإوٌُس ِىحفكس ،ِٓ جالضفحلُس 2جدلحوز  َِٗح ضٕض هًهًٍ ضلى  ،ِٓ وً أشىحي جٌطُُُّ

 وٌىٍ ُضٕفً جٌىوي جألؿٍجف ً٘ج جالٌطُجَ ضٕفًًُج. وذلًٖ جدلٓإوٌُس أمهُس نحطس فُّح ٍَضرؾ ذأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس
ًٖ٘ جملطّوحش  وِٓطٕريًج وولُمًح هحواًل قًحشٍضمىَ وطد ضحٌَم و ضوٍُُّسِىجو ِٕح٘ؽ وٌجُْس و ضأِني، هٍُهح وحِاًل

فٍع لُىو هًٍ جٌضىجء جٌٍرحِ  ِٓ لرًُضفحوٌ شلحٌْحش سبَُُُس يف جدلىجٌِ وّح َٕرغٍ . (26)وغمحفحهتح جٌشوىخ
 . جٌػمحفس وجٌطمحٌُى جدلٓطٍَهُ ِٓ

جلُّن جألؿفحي  وِطحقًح ِٓ جالضفحلُس ذأْ ذبوً جٌىوي جألؿٍجف جٌطوٍُُ جالذطىجتٍ ئٌُجًُِح 28وضمؼٍ جدلحوز - 59
وضُٓري فٍص وضشؿن جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ ئضحقس جٌطوٍُُ جٌػحٔىٌ وجٌطوٍُُ جدلهين . هًٍ أْحِ ضىحفإ جٌفٍص

 ػثٍُس وأْجٌطكحق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ذحدلىٌْس  ئِىحُٔسأْ  َرُِّٓذُى أْ جٌىجلن . هٍُٗوً ؿفً  قظىي
أغٍد  وفٍص قظىي. ِمحٌٔس ذأؿفحي جٌشوىخ غري جألطٍُس ٍِضفوس جألُِس ِوىالشِوىالش جالٔمـحم هٓ جٌىٌجْس و

ِٕهح ٔمض جدلٍجفك وجألؿٍ جٌطوٍُُّس وجٌضفحم  ،جٌطوٍُُ زلىووز ذٓد رلّىهس ِٓ جٌوىجًِ هًٍأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس 
 ٔحتُس جٌٍغس جٌيت ضالتُ غمحفطهُ ؿرمًحجدلٕح٘ؽ جٌطوٍُُّس جٌع لظىٌئػحفس ئىل  ،جٌطوٍُُّس ٌٍوٍُّسجٌطىحٌُف جدلرحشٍز وغري جدلرحشٍز 

 . ِح َطوٍػىْ ٌٍطُُُّ وجٌوٕظٍَس يف جدلىجٌِ أػف ئىل يٌه أْ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ وػريًج. 30ٌٍّحوز 

وٌىٍ َطّطن أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس حبمهُ يف جٌطوٍُُ هًٍ لىَ جدلٓحوجز ِن أؿفحي جٌشوىخ غري جألطٍُس، - 60
ِّٓ ِؽ وَطوني هٍُهح أْ زبظض جدلىجٌو جدلحٌُس . ِىهس ِٓ جٌطىجذري جخلحطس ذلًج جٌغٍعهًٍ جٌىوي جألؿٍجف أْ ضإ

طىي ٘إالء ـئىل ربٓني ْرً  وجدلحوَس وجٌرشٍَس جحملىوز جذلىف ذغُس ضٕفًُ جٌُٓحْحش وجٌربجِؽ جٌيت ضٍٍِ ربىَىًج
، فال ذى ِٓ وػن 169ز ٌلُ ِٓ جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىويل 27دلح ؾحء يف جدلحوز  وؿرمًح. جٌطوٍُُ هًٍجألؿفحي 

ئػحفس ئىل أْ هًٍ  ،ذٍجِؽ ونىِحش ضوٍُُّس وضٕفًُ٘ح ذحٌطوحوْ ِن جٌشوىخ جدلوُٕس ٌطٍرُس جقطُحؾحهتُ جخلحطس
أْ ضطىفٍ فُهح أوىن جدلوحَري  ، هًٍجحلىىِحش جالهطٍجف حبك جٌشوىخ جألطٍُس يف ئٔشحء ِإْٓحهتح وٍِجفمهح جٌطوٍُُّس

                                                      

 .2001ذشأْ أ٘ىجف جٌطوٍُُ،  1جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ  (25)

ئهالْ جألُِ جدلطكىز ذشأْ قمىق جٌشوىخ  .31، جدلحوز 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (26)
 .15، جدلحوز A/RES/61/295جألطٍُس، 
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يف وَطوني هًٍ جٌىوي أْ ضرًي وً ججلهىو جدلومىٌس . (27)ُٔس ذحٌطشحوٌ ِن ًٖ٘ جٌشوىخجٌيت ربىو٘ح جٌٍٓـحش جدلن
 .ججملطّوحش جألطٍُس ذأمهُس جٌطوٍُُ وأمهُس وهُ ججملطّن الٌطكحق جألؿفحي ذحدلىجٌِ ْرًُ ضىهُس

. طٍُسوَطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف ضٓهًُ جٌىطىي ئىل جدلٍجفك جدلىٌُْس قُػّح َوُش أؿفحي جٌشوىخ جأل- 61
ِػً جٌربجِؽ جإليجهُس وجٌربجِؽ جٌطوٍُُّس  ،جْطوّحي وْحتؾ جإلهالَ أْ ضىهُ ٌىوي جألؿٍجفيوهٕى جحلحؾس، َٕرغٍ 

. ي ِٓ جٌشوىخ جألطٍُسَـٌّطكمُك جأل٘ىجف جٌطوٍُُّس وئٔشحء ِىٌجِ ِطٕمٍس ٌٍٍ ،(هًٍ شرىس جإلٔطٍٔص)هٓ ذوى 
جدلّحٌْحش جٌػمحفُس وجٌفظىي جٌٌُجهُس وجدلٕحْرحش جالقطفحٌُس وأْ وَٕرغٍ أْ ضأنً جٌىوٌز جٌىٌجُْس ذوني جالهطرحٌ 

ألْ ِوحش جألطٍُس ئاّل هٕى جٌؼٍوٌز، هٓ ججملص وهًٍ جٌىوي جألؿٍجف أاّل ضٕشة جدلىجٌِ جٌىجنٍُس ذوُىًج. ضطألٍُ ِوهح
وَٕرغٍ أْ ضٍجهٍ . ُ٘وال ُّْح جٌرٕحش ِٓ ،أؿفحذلُ ِٓ جالٌطكحق ذحدلىٌْس يٌه لى َىفن ذحٌٓىحْ جألطٍُني ئىل ِٕن

طىي أؿفحي ـئىل ػّحْ  وّح َٕرغٍ جٌٓوٍ أَؼًح. جدلىجٌِ جٌىجنٍُس جحلٓحُْحش جٌػمحفُس وأْ زبؼن دلٍجلرس ِٕطلّس
 .  جٌطوٍُُ هًٍ ضلى حيطٍَ غمحفحهتُ وٌغحهتُ وضمحٌُىُ٘ هًٍ٘إالء جٌٓىحْ جٌمحؿٕني نحٌؼ رلطّوحهتُ 

ودلّحٌْس . ؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس يف جْطوّحي ٌغطهُ جألطٍُسِٓ جالضفحلُس هًٍ قك أ 30وضٕض جدلحوز - 62
ِٓ جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس  28وضإوى جدلحوز . ً٘ج جحلك، ِٓ جألْحٍْ أْ َىىْ جٌطوٍُُ ذحٌٍغس جألطٍُس ٌٍـفً

 هًٍ أْ َطوٍُ أؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ جٌمٍجءز وجٌىطحذس ذٍغطهُ جألطٍُس وأْ ُضطحـ ذلُ فٍطس جٌطكىظ 169ٌلُ 
جٌربجِؽ جٌطوٍُُّس جٌػٕحتُس جٌٍغس وجدلشطٍوس ذني جٌػمحفحش ِوُحٌ ِهُ ٌطوٍُُ ٘إالء و. (28)ذـاللس ذحٌٍغحش جٌىؿُٕس جٌٍمسُس

 .دبح َىفٍ ِٓ جٌىهُ وجٌطىٌَد وَٕرغٍ، لىٌ جدلٓطـحم، ضوُني ِوٍُّهُ ِٓ ججملطّوحش جألطٍُس وضُوَىُ٘. جألؿفحي

َس، ضشري جٌٍؿٕس ئىل جٌفىجتى جدلطوىوز ٌٍّشحٌوس يف جٌٍَحػس وجألٌوحخ ِٓ جالضفحق 31وفُّح َطوٍك ذحدلحوز - 63
وضىهى جٌىوي جألؿٍجف ئىل وفحٌس سبطن أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس  ،جٌطمٍُىَس وجٌطٍذُس جٌرىُٔس وجألٔشـس جٌطٍفُهُس

 . ذحدلّحٌْس جٌفوٍُس حلمىلهُ

 تداثري احلًبيخ اخلبصخ
  37و ،40و 39و 38و 30و 22 االتفبليخ يىاد)

( 36إىل  32و ،(دإىل  انفمزاد ة)

 األطفبل يف انُزاعبد ادلسهحخ واألطفبل انالجئىٌ

أْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ، ئىل ِٓ نالي جْطوٍجػحهتح جٌىوٌَس ٌطمحٌٍَ جٌىوي جألؿٍجف ،جٌٍؿٕس نٍظص- 64
ِح ضوُش  ذًحوغحي. ِوٍػىْ ذشىً نحص ٌٍهـٍ يف جٌُٕجهحش جدلٍٓكس ويف قحالش هىَ جالْطمٍجٌ جٌىجنٍٍ

جدلٍٓكس ِٓ غري  ججلّحهحشيف ِىجٌو٘ح جٌـرُوُس، أو ضطهً٘ح  ججملطّوحش جألطٍُس يف ِٕحؿك َٓطهىفهح جٌغري ؿّوًح

                                                      

 .27، جدلحوز 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (27)

 .28، جدلحوز 169جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  (28)
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ويف قحالش أنٍي، ضوُش ججملطّوحش جألطٍُس ذحٌمٍخ ِٓ جحلىوو جدلطٕحَم هٍُهح . ئىل ذوى٘ح جٌىوي لحهىز ذلح ٔلًٍج
 .(29)ذني جٌىوي

ػكحَح جذلؿّحش ػى  جٌىلىمأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس َىجؾهىْ نـٍ  ِح ذٍـيف ِػً ًٖ٘ جٌلٍوف، - 65
وجالنطفحء جٌمٌٍٓ  وجٌطشٍَى وجٌطوًَد وجالغطظحخ رلطّوحهتُ، ِح َإوٌ ئىل ضوٍػهُ ٌٍّىشجهطىجءجش هًٍ 

دلىجٌِ ججدلٍٓكس  وججلّحهحشجْطهىجف جٌمىجش  وئْ. وِشح٘ىز جألهّحي جٌىقشُس، وفظٍهُ هٓ جألذىَٓ وججملطّن
جدلٍٓكس ذلُ وئوٍج٘هُ  وججلّحهحشٔحُ٘ه هٓ ذبُٕى ًٖ٘ جٌمىجش . ئىل قٍِحْ ٘إالء جألؿفحي ِٓ جٌطوٍُُلى أوي 

 . هًٍ جٌضىحخ جألهّحي جٌىقشُس ػى رلطّوحهتُ يف ذوغ جألقُحْ

 جٌىوي جألؿٍجف ذىفحٌس جقطٍجَ لىجهى جٌمحٔىْ جإلٔٓحين وضبحَس جدلىُٔنيُضٍَُ ِٓ جالضفحلُس  38جدلحوز و- 66
ألنـحٌ جٌيت َىجؾههح يوهًٍ ًٖ٘ جٌىوي أْ ضىيل هٕحَس نحطس . وٌهحَس جألؿفحي جدلطؼٌٍَٓ ِٓ جٌُٕجهحش جدلٍٓكس

ضطهً ِح يف وْوهح ِٓ جٌطىجذري جٌىلحتُس ذحٌطشحوٌ ِن ججملطّوحش أْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس أغٕحء أهّحي جٌوٕف و
ًَ .ٌَس يف أٌجػٍ ًٖ٘ جٌشوىخضفحوٌ جٌوٍُّحش جٌوٓهلىٌ جإلِىحْ، ، وَٕرغٍ. جدلوُٕس ٌ جٌٍؿٕس، يف ً٘ج نِّوض

وال جيىَ ٌٍىوي جألؿٍجف أْ ذبٕى . (30)جألطٍُس جٌشوىخ قمىق ذشأْ جدلطكىز جألُِ ِٓ ئهالْ 30جٌظىو، ذحدلحوز 
وضىهى جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف ئىل أْ ضظىق هًٍ جٌربوضىوىي . ْٕس 18أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ووْ ْٓ 

 .أْ ضٕفًٖئىل و ،جألؿفحي يف جدلٕحَهحش جدلٍٓكس وجدلطوٍك ذاشٍجنجضفحلُس قمىق جٌـفً ق خجدلٍَفجالنطُحٌٌ 

خبىِحش جٌىهُ  ،وَٕرغٍ ضُوَى أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، جًٌَٓ ولوىج ػكحَح جٌطؿُٕى يف جٌُٕجهحش جدلٍٓكس- 67
، ضطهً جٌىوي جألؿٍجف وً ِٓ جالضفحلُس 39ٌٍّحوز  ووفمًح. جٌؼٍوٌَس إلهحوز ئوِحؾهُ يف أٍُْ٘ ورلطّوحهتُ

جٌطىجذري جدلٕحْرس ٌطشؿُن جٌطأًُ٘ جٌرىين وجٌٕفٍٓ وئهحوز جإلوِحؼ جالؾطّحهٍ ٌٍـفً جًٌٌ َمن ػكُس أٌ شىً ِٓ 
أشىحي جالْطغالي أو جإلْحءز أو جٌطوًَد أو أٌ شىً آنٍ ِٓ أشىحي جدلوحٍِس أو جٌومىذس جٌمحُْس أو جٌالئٔٓحُٔس أو 

وفُّح خيض أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، َٕرغٍ جٌمُحَ ذًٌه ِن ئَالء جال٘طّحَ . جهحش جدلٍٓكسجٌُٕػكَُس جدلهُٕس، أو 
 .جٌىجؾد ئىل أطىي جٌـفً جٌػمحفُس وجٌٍغىَس

ِٓ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ذوٕحَس نحطس وذحدلٓحهىز جإلٔٓحُٔس هًٍ  ْوَٕرغٍ أْ حيلً جدلشٍووْ وجٌالؾثى- 68
 .ٌىحش جٌفٍوَس وججلّحهُسهىوز ٘إالء جألؿفحي يف كٍوف إِٓس وٌّو جدلّص وّح َٕرغٍ ضشؿُن. ضلى َالتُ غمحفطهُ

 االستغالل االلتصبدي

ِٓ جالضفحلُس هًٍ ػٍوٌز ضبحَس جألؿفحي ِٓ جالْطغالي جاللطظحوٌ وِٓ أوجء أٌ هًّ  32ضٕض جدلحوز - 69
جٌرىين أو جٌومٍٍ أو جٌٍوقٍ  ذظكطٗ أو ذّٕىٖ أو أْ َوُك ضوٍُُ جٌـفً، أو أْ َىىْ ػحًٌج ٍَؾف أْ َىىْ نـريًج

جضفحلُس جحلى جألوىن ) 138جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  يٌه، فاْئػحفس ئىل و. أو جدلوٕىٌ أو جالؾطّحهٍ
                                                      

، ػّحْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، جٌظحوٌ هٓ جٌُىُُٔٓف Innocenti Digestِٓ  11جٌوىو  (29)
 .13، جٌظفكس 2004

 .30، جدلحوز A/RES/61/295جألطٍُس، جٌىغُمس  جٌشوىخ قمىق ذشأْ جدلطكىز جألُِ ئهالْ (30)
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أٌْطح ِوحَري ٌٍطفٍَك ذني هًّ جألؿفحي جًٌٌ لى ( جألؿفحي هًّ أشىحي أْىأ جضفحلُس) 182وجالضفحلُس ٌلُ ( ٌٍٓٓ
ِهحٌجش ِػً جألٔشـس جٌيت سبىٕهُ ِٓ جوطٓحخ  ،ًِ جدلمرىي جًٌٌ َمىَ ذٗ جألؿفحيجيد ئٌغحؤٖ ِٓ ؾهس، وجٌن

وهًّ جألؿفحي ٘ى يٌه جٌوًّ جًٌٌ حيٍَ جٌـفً ِٓ ؿفىٌطٗ . جذلىَس وجٌػمحفس ِٓ ؾهس أنٍيضأوُى و وٓد جٌوُش
 .(31)هًٍ منىٖ جٌرىين وجٌومٍٍ نـًٍج وَشىًوئِىحُٔحضٗ ووٍجِطٗ 

لىق جٌـفً ئىل جْطغالي جألؿفحي يف ئٔطحؼ جدلهىٌجش وجالذبحٌ هبح ذـٍَمس غري ِشٍوهس وضشري أقىحَ جضفحلُس ـ- 70
، وئشٍجن جألؿفحي يف جٌُٕجهحش جدلٍٓكس (35جدلحوز )، وجالذبحٌ ذحألؿفحي (34جدلحوز )، وجالْطغالي ججلٍٕٓ (33جدلحوز )
دبىؾد جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس  جألؿفحي ًِم أشىحي أْىأذطوٍَف  وغُمًح وضٍضرؾ ًٖ٘ جألقىحَ جٌضرحؿًح(. 38جدلحوز )

أْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس َوحٔىْ أوػٍ ِٓ غريُ٘ ِٓ جٌفمٍ وُ٘ ِوٍػىْ هًٍ  جٌمٍك ذحٌغخوضالقق جٌٍؿٕس . 182ٌلُ 
جٌ دبح فُٗ جالضؽ ،ذحٌٓهٍز وجالذبحٌ هبُ وحالْطٍلحق وجٌطشغًُ ،وال ُّْح يف أْىأ أشىحٌٗ ،ضلى نحص ٌالْطغالي يف جٌوًّ

 . وجْطغالذلُ يف جٌُٕجهحش جدلٍٓكس وجٌرغحء وجألهّحي جخلـريز ،هبُ ٌغٍع جخلىِس يف جدلٕحَي

( وّح ٘ى جحلحي ذحٌٕٓرس جلُّن جألؿفحي جِنٍَٓ)ِٕن جْطغالي أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس يف جٌوًّ  وئْ- 71
ذحٌطشؿُن هًٍ  وغُمًح ٌضرحؿًحج هًٍ جحلمىق وٍِضرـًح جألؿفحي َىىْ لحتًّح يف ضشغًُنحص هنؽ  َٓطىؾد جضرحم

وذغُس جٌمؼحء جٌفوحي هًٍ جْطغالي أؿفحي ججملطّوحش جألطٍُس يف جٌوًّ، هًٍ جٌىوي جألؿٍجف ربىَى . ذحٌطوٍُُ
جٌطوٍُُ وربىَى قمىلهُ وجقطُحؾحهتُ جخلحطس يف رلحي جٌطوٍُُ جدلىٌٍْ  فٍص قظىذلُ هًٍجٌوٍجلًُ جٌيت ربى ِٓ 

َٓطٍَُ ذًي ؾهىو نحطس إللحِس قىجٌ ِن ججملطّوحش جألطٍُس وجٌىجٌىَٓ خبظىص  وً٘ج جألٍِ. وجٌطىٌَد جدلهين
وّح أْ ضىجذري ِٕن جْطغالي جألؿفحي يف جٌوًّ ضٓطىؾد ربًٍُ جألْرحخ ججلًٌَس ذلًج . أمهُس جٌطوٍُُ وفىجتىٖ

 وجٌرشٍََس جدلحٌَُس دلىجٌَوججٌربجِؽ جٌىلحتُس وضٕفًُ٘ح، ِن زبظُض جٌىوٌس جٌـٍف  ووػنجالْطغالي وصبن جٌرُحٔحش 
 .ِن جٌٓىحْ جألطٍُني وأؿفحذلُ، ذحٌطشحوٌ جٌىحفَُس

 واالجتبر هبى  استغالل األطفبل جُسيًب

ئىل أْ ضؼّٓ ضبحَس جألؿفحي  ، جٌىوَي20ِٓ جالضفحلُس، ِن ٍِجهحز أقىحَ جدلحوز  35و 34ضىهى جدلحوضحْ - 72
جٌٍؿٕس هٓ وضوٍخ . ٌرُن أو جالذبحٌ هبُ ألٌ غٍع ِٓ جألغٍجعِٓ جالْطغالي ججلٍٕٓ وجالٔطهحن ججلٍٕٓ وجالنطـحف أو ج

. لٍمهح ئَجء وىْ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس جدلطأغٍَٓ ذحٌفمٍ وجذلؿٍز جحلؼٍَس شىَىٌ جٌطوٍع ٌالْطغالي وجالذبحٌ ججلٍٕٓ
َّ، ذشىً نحص، أوػٍ هٍػس ذلًج جخلـٍ وضوًَُُج حلّحَس صبُن جألؿفحي، دبٓ فُهُ  وجٌفطُحش غري جدلٓؿالش هٕى جٌىالوز ٘

ذحضفحلُس قمىق  أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، ربع جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ أْ ضظىق هًٍ جٌربوضىوىي جالنطُحٌٌ جدلٍكَك
 .جٌـفً وجدلطوٍك ذرُن جألؿفحي وجْطغالذلُ يف جٌرغحء ويف ئٔطحؼ جدلىجو جإلذحقُس، وهًٍ أْ ضؼوٗ ِىػن جٌطٕفًُ

ضىجذري ولحتُس وزبظض جدلىجٌو  أْ ضؼندبٓ فُهُ جألؿفحي،  ،م جٌٓىحْ جألطٍُنيٌىوي، ذحٌطشحوٌ َيوَٕرغٍ - 73
وهٍُهح أْ ضؼن ًٖ٘ جٌطىجذري ذحالهطّحو هًٍ جٌىٌجْحش جٌيت ضطؼّٓ ضىغُك . جدلحٌُس وجٌرشٍَس جحملىوز جذلىف ٌطٕفًُ٘ح

 .أمنحؽ جالٔطهحوحش وربًٍُ جألْرحخ ججلًٌَس

                                                      

، جٌظفكس 2006وًٌُ ِىحفكس هًّ جألؿفحي هٕى جٌشوىخ جألطٍُس وجٌمرٍُس، ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس،  (31)
9. 
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  لضبء األحداث

جٌـفً ػّٓ جٌٕلحَ جٌمؼحتٍ ٌٍىوٌس ويف ئؿحٌ هاللطٗ ِن ً٘ج  ِٓ جالضفحلُس قمىَق 40و 37ضىفً جدلحوضحْ - 74
ِح َفىق جحلىوو ولى َوىو يف ذوغ  وضالقق جٌٍؿٕس ذمٍك أْ ِوىي قرّ أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس غحٌرًح. جٌٕلحَ

وٌٍطظىٌ  .(32)و ٘إالء جألؿفحيع جألقُحْ ئىل جٌطُُُّ جدلٕهؿٍ جًٌٌ ديحٌْٗ جٌٕلحَ جٌمؼحتٍ أو ججملطّن أو مهح ِوًح
ِٓ جالضفحلُس، وجٌيت  40ِٓ جدلحوز  3جٌٍؿٕس جٔطرحٖ جٌىوي جألؿٍجف ئىل جٌفمٍز  ضٓطٍهٍذلًٖ جدلوىالش جدلٍضفوس، 

َْ ٌُ ضمؼً ذأْ ضطهً جٌىوي جألؿٍجف ضىجذري دلوحجلس جٌمؼحَح جٌيت َُّىهً فُهح جٔطهحن جألؿفحي لحٔى هتّىْ جٌومىذحش أو 
يف ضوٍُمهح  ،ولى أوىش جٌٍؿٕس ٍِجًٌج. هٍُهُ يٌه ووْ جٌٍؿىء، لىٌ جإلِىحْ، ئىل ئؾٍجءجش لؼحتُسذًٌه أو َػرص 

أٔٗ ال جيىَ جهطمحي هًٍ  ،ويف ِالقلحهتح جخلطحُِس( 2007)ذشأْ قمىق جٌـفً يف لؼحء جألقىجظ  10جٌوحَ ٌلُ 
 .(33)ؿفً أو جقطؿحَٖ أو ْؿٕٗ ئال يف ئؿحٌ ضىذري َُطهً وّالي أنري

جٌٕلُ  وػنضشؿن جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ جزبحي وً جٌطىجذري جدلٕحْرس دلٓحهىز جٌشوىخ جألطٍُس هًٍ و- 75
جٌطمٍُىَس ٌٍوىجٌس جٌطظححلُس ِح وجِص ًٖ٘ جٌٕلُ ضطّحشً ِن جحلمىق جدلٕظىص هٍُهح يف جالضفحلُس وِن جدلظححل 

ِرحوب جألُِ جدلطكىز جٌطىؾُهُس  جألؿٍجف ئىلجٌٍؿٕس جٔطرحٖ جٌىوي  وضٓطٍهٍ. (34)جٌفؼًٍ ٌٍـفً هًٍ وؾٗ جخلظىص
وَطوني هًٍ جٌىوي جألؿٍجف أْ . (35)دلٕن ؾٕىـ جألقىجظ، جٌيت ربع هًٍ وػن جٌربجِؽ ججملطّوُس ذلًج جٌغٍع

ضٓوً، ذحٌطشحوٌ ِن جٌشوىخ جألطٍُس، ئىل وهُ وػن ُْحْحش وذٍجِؽ ونىِحش رلطّوُس هتطُ ذحقطُحؾحش وغمحفس 
دبح  ،وهًٍ جٌىوي ضمىًن جدلىجٌو جٌىحفُس ٌٍٕهىع ذٕلُ لؼحء جألقىجظ. ٌُ٘ ورلطّوحهتُأؿفحي ًٖ٘ جٌشوىخ وأِ

 .فُهح ضٍه جٌيت وػوطهح ؤفًهتح جٌشوىخ جألطٍُس

ًَوٍِّ- 76 ِٓ جالضفحلُس ضمؼٍ ذأْ ُضطحـ ٌىً ؿفً فٍطس جالْطّحم ئىل ألىجٌٗ  12جألؿٍجف ذأْ جدلحوز  جٌٍؿٕس جٌىوَي وُض
ذأؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، َطوني هًٍ  َطظًوفُّح  .أو ؾٕحتُس زبظٗ، ئِح ِرحشٍز أو ذىجْـس شلػً ئؾٍجءجش لؼحتُس زيف أٌ

 .هٕى جحلحؾس وجدلٓحهىز جٌمحٔىُٔس هًٍ ضلى َالتُ غمحفطهُ جٌىوي جألؿٍجف جزبحي ضىجذري ضىفً ضىفري جٌطٍصبس جٌفىٌَس رلحًٔح

جٔىْ وججلهحَ جٌمؼحتٍ ضىٌَرًح ِٕحْرًح ذشأْ زلطىي ذأفحي جٌك جدلىكفىْ جدلىٍفىْوِٓ جٌؼٍوٌٌ أْ َطٍمً - 77
جزبحي ضىجذري ضبحَس نحطس ذأؿفحي  ػٍوٌزوجٌربضىوىٌني جالنطُحٌَني جدلٍكمني هبح، دبح يف يٌه أقىحَ جالضفحلُس 

. (36)وججلّحهحش جخلحطس جألنٍيجٌشوىخ جألطٍُس 

                                                      

 .6، جٌفمٍز 2007ذشأْ قمىق جٌـفً يف لؼحء جألقىجظ،  10 جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ (32)

 .23جٌفمٍز  جدلٍؾن يجضٗ (33)

 .13، جٌفمٍز 2003 جٌـفً ذشأْ قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس، ضىطُحش َىَ جدلٕحلشس جٌوحِس ٌٍؿٕس قمىق (34)

 .1990، "ِرحوب جٌٍَحع جٌطىؾُهُس"ِرحوب جألُِ جدلطكىز جٌطىؾُهُس دلٕن ؾٕىـ جألقىجظ،  (35)

، جٌفمٍز 2007ذشأْ قمىق جٌـفً يف لؼحء جألقىجظ،  10 جلٕس قمىق جٌـفً، جٌطوٍُك جٌوحَ ٌلُ (36)
97. 
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 انتزايبد اندول األطزاف ورصد تُفيذ االتفبليخ

َُِجٌـفً جألؿٍجف ذأْ جٌطظىَك هًٍ جضفحلُس قمىق  ؾٕس جٌىوَيجًٌ وٍِّيَُش- 78 جٌوًّ هًٍ خجٌىوي جألؿٍجف  ٍَُ
وجؾد جقطٍجَ ًٖ٘  وئْ. لىق جدلٕظىص هٍُهح يف جالضفحلُسوً جحلخصبُن جألؿفحي جخلحػوني ٌىالَطهح  سبطنػّحْ 

جٌشوىخ جألطٍُس ِٓ أَس أهّحي ضحِس حلمىق أؿفحي جيِحَس جحلِٓ وً ووٌس ؿٍف وفحٌس َطـٍد جحلمىق وضبحَطهح 
 . ضمىَ هبح ٍْـحهتح جٌطشٍَوُس أو جٌمؼحتُس أو جإلوجٌَس أو أٌ وُحْ أو شهض آنٍ وجنً جٌىوٌس جٌـٍف

ِٓ جالضفحلُس ذأْ ضىفً جٌىوي جألؿٍجف ئَالء جالهطرحٌ يف جدلمحَ جألوي دلظححل جٌـفً  3وضمؼً جدلحوز - 79
ِٓ جالضفحلُس هًٍ أْ ضطهً جٌىوي جألؿٍجف ضىجذري ضٕفًُ  4ٔض جدلحوز وش. جٌفؼًٍ يف صبُن جٌمؼحَح جٌيت زبظٗ

ذؼّحْ ضُوَى جألؿفحي  ،42دبىؾد جدلحوز  ،وضٍطَُ جٌىوي جألؿٍجف. جالضفحلُس ئىل ألظً قىوو ِىجٌو٘ح جدلطحقس
 . وجٌىرحٌ ذحدلوٍىِحش هٓ ِرحوب جالضفحلُس وأقىحِهح

جألؿٍجف  جٌىوَي ٍَََُجٌْس قمىق جالضفحلُس شلحٌْس فوٍُس، وِٓ أؾً سبىني أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس ِٓ ُِ- 80
وَٕرغٍ زبظُض جدلىجٌو جٌىحفُس وجزبحي ضىجذري نحطس يف رلّىهس ِٓ . جهطّحو ضشٍَوحش ِٕحْرس ضطّحشً ِن جالضفحلُس

ٌشوىخ غري حبمىلهُ هًٍ لىَ جدلٓحوجز ِن أؿفحي ج فوًٍُح ججملحالش ِٓ أؾً ػّحْ سبطن أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس سبطوًح
وال ذى ِٓ ذًي َُِى ِٓ ججلهىو جلّن جٌرُحٔحش وضظُٕفهح ووػن جدلإشٍجش ٌطمُُُ وٌؾس ئهّحي قمىق . جألطٍُس

وٌىٍ ضطّىٓ جٌىوي جألؿٍجف ِٓ وػن ُْحْحش وذٍجِؽ ضالتُ غمحفس ٘إالء جألؿفحي، . أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس
جٌوحٍِني ِن ٘إالء  جألنظحتُنيوَٕرغٍ ضىٌَد . زَطوني هٍُهح جْطشحٌز ًٖ٘ جٌشوىخ وجْطشحٌز أؿفحذلح ِرحشٍ
 .جألؿفحي هًٍ وُفُس جال٘طّحَ ذحجلىجٔد جٌػمحفُس حلمىق جٌـفً

، يف ضمحٌٍَ٘ح جٌىوٌَس جدلمىِس ئىل جٌٍؿٕس، ذظىٌز أفؼً وضىهى جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف ئىل أْ ُضىٌؼ- 81
. ُوِؾىشجخلحطس جدلطهًز يف ً٘ج جٌشأْ، ئْ جدلوٍىِحش ذشأْ ئهّحي قمىق أؿفحي جٌشوىخ جألطٍُس وجٌطىجذري 

ضىوىٌني وؾهىو٘ح ٌطٍصبس جدلوٍىِحش ذشأْ جالضفحلُس وجٌرب ضؼحهفجٌىوي جألؿٍجف أْ  ئىلضـٍد جٌٍؿٕس وًٌه و
هبىف  ئىل جٌٓىحْ جألطٍُني وأؿفحذلُهٍُّس ضمىًن جٌطمحٌٍَ ؤشٍ ًٖ٘ جدلوٍىِحش ٌطظً ذشأْ جدلٍكمني هبح و

ٌطمُُُ  وّح ضشؿن جٌٍؿٕس ٘إالء جٌٓىحْ هًٍ جْطهىجَ جالضفحلُس أوجًز. يف هٍُّس جٌٍطىِشحٌوس ٔشـس ئشٍجوهُ 
 . ئهّحي قمىق أؿفحذلُِىي 

هنؽ لحتُ هًٍ جحلمىق يف ضوحٍِهح ِن أؿفحي جٌشوىخ  جضرحم، ربع جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف هًٍ جخلطحَويف - 82
ِػً جضفحلُس ِٕلّس جٌوًّ جٌىوٌُس ٌلُ  ،ٌي يجش جٌظٍس ذحدلىػىمىل جالضفحلُس وجدلوحَري جٌىوٌُس جأللئ جْطٕحوًججألطٍُس 

ٌطى فوحي إلهّحي قمىق أؿفحي ًٖ٘ ي وػّحًٔح. وئهالْ جألُِ جدلطكىز ذشأْ قمىق جٌشوىخ جألطٍُس 169
 جٌشوىخ، ضىهى جٌٍؿٕس جٌىوي جألؿٍجف ئىل ضوَُُ جٌطوحوْ جدلرحشٍ ِن ججملطّوحش جألطٍُس وجٌٓوٍ، هٕى جاللطؼحء، ئىل

ُ٘ ٘إالء جألؿفحي وشلحٌَْص سبىنَي وئْ. دبح فُهح ووحالش جألُِ جدلطكىز ،ئلحِس ضوحوْ ضمين ِن جٌىوحالش جٌىوٌُس
 ِطٕىهسٌىوٌس  أْحًُْس ٌوًُُز ٍ٘ أِىٌ ِٓ شأهنح أْ ضٌٍٍْغطهُ ووَٕهُ وغمحفطهُ  أْ َىىْ ذلُُ٘ يف جٌفوٍُس قَك

 .جإلٔٓحْجٌطُجِحهتح جٌىوٌُس يف رلحي قمىق خ وضفٍ غمحفًُح
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