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 الطوارئ حالة على الدولية الرقابة

 
  ()القعود  محمد إبراهيم. د

 ليبيا - الزاوية جامعة –القانون كمية
 المقدمة

ونيػػي كدقػػتهردرىي أتتعػػرض دوػػدكؿ موػػر وتػػيطر كتيدجػػددد تيرةجػػ  كددتعجػػ   ػػد تػػ  ر  عػػر 
ةنبػ،  أك  ػف  ػف دوحػركو كدووػزك دأ كتيدد كجينيي كت  ر  عر كحدة تردبيي قكدء كيف ذوؾ نيتةين 

وتةػػيء موػػر طرجػػؽ دونزد ػػيد دووقػػعح  كدو ػػركدد كدوكػػكدر  دوطبجعجػػ  كدأكبعػػ  ووػػي ج ػػرض  عجيػػي دإ
 ددفػر ةردءدد وعجن  ووةيبي  ىذه دووتيطر ووي جػ  ر  عػر حهػكؽ دأمم الف حيو  دوطكدرئ وتطبجؽ 

وي تتتذ دودكؿ  حج  ك جردن   كحرجيتيـ  كتكوف دوتطكرة ف، دتقيع قعطيد دودكو  ف، حيو  دوطكدرئ
ةيزد  كد ػد دوهػينكف دوػدكو، وعػدكؿ دوتحعػؿ أك د  .فرددةردءدد تعق ج  تنتيؾ وف تالويي حهكؽ دأم
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قت نيعج  دوتػ، وف بعض دالوتزدويد دووترتب   عجيي بوكةو دالت ي جيد دودكوج  ف، حيو  دوظركؼ دال
ةػػػردءدد دوتػػػ، تتتػػػذىي وػػػ   مال أنػػػو فػػػرض دوعدجػػػد وػػػف دوهجػػػكد كدو ػػػوينيد وورد بػػػ  دإتيػػػدد حجػػػية دأ

 كحرجيتو دأقيقج . نقيف عر حهكؽ دإ كدوت، جنبو، أف تككف ف، أ جؽ نطيؽ ح يظين   دودكو 
وجػ  فػ، وػدل وشػرك ج  دور يبػ  دودك كدوتػ، تػتعتص دشػكيوج  ىػذد دووك ػكع  وف ىني تػتت،ك  

وجيد دوت، تتكور ىذه دور يب ؟ كودل ك يج  دآل؟ كوي ى، بي تبيرىي شتف ددتع،   عر حيو  دوطكدرئ
ك ػػويف حػػؽ دودكوػػ  فػػ، دوح ػػيظ  عػػر كجينيػػي وػػف ةيػػ  ىػػذه دآلوجػػيد فػػ،  ػػويف حهػػكؽ دإنقػػيف 

 كدو هيف، وف ةي  أترل؟كنظيويي دوقجيق، كدال تصيدم كدالةتوي ، 
دأقػػيس دوهػػينكن، وعر يبػػ   عػػر حيوػػ  دوطػػكدرئ ك وجيتيػػي وػػف بػػردز مكجيػػدؼ ىػػذد دوبحػػ  موػػر 

كذوػؾ ه دور يبػ  ذدوهػينكن، ويػ دإطػيركتحدجػد   الت ي جيد دودكوجػ ووكد جؽ كدتالؿ دونصكص دوكدردة بي
وػػف تػػػالؿ دوتعػػػرض ت صػػجالن وعوشػػػرك ج  دودكوجػػػ  كدإ عجوجػػ  فػػػ، ظػػػؿ دوظػػركؼ دوعيدجػػػ  كدوظػػػركؼ 

ينجد دوهينكنج  دوو جدة ويذه دووشرك ج   كبجيف دآلوجيد دووطبه  ف، دالقت نيعج  تيص   وع بجيف دأق
تعػػؾ دووكد جػػؽ كدالت ي جػػيد دودكوجػػ   قػػكدء كينػػد وةػػيف مددرجػػ   أك كزدرجػػ   تتػػكور دور يبػػ  كدووتيبعػػ  
والنتييكػػػػيد دوتػػػػ، تنػػػػيؿ وػػػػف حهػػػػكؽ دإنقػػػػيف وػػػػف  بػػػػؿ دوػػػػدكؿ دأ  ػػػػيء ال قػػػػجوي فػػػػ، دوظػػػػركؼ 

دودكوػػػ  بيإ ػػػيف  موػػػر دور يبػػػ  دوه ػػػيعج  وػػػف دووحػػػيكـ دوتيصػػػ  بحويجػػػ   دالقػػت نيعج  دوتػػػ، توػػػر بيػػػي
حهػػكؽ دإنقػػيف كذوػػؾ كفهػػين إةػػردءدد  ينكنجػػ  تتبػػع وعػػرض دونػػزدع  عجيػػي.  كقػػكؼ نتبػػع فػػ، ذوػػؾ 

وي نصد  عج  دووكد جؽ كدالت ي جيد  ءكدوكص ، ف،  ك كدوتحعجع، ع، ونيج دوبح  دوععو، دالقتهرد
وػف تػالؿ تطػ  دوبحػ  دونتػيعج كدوتكصػجيد دوتػ، نتػتـ بيػي ىػذد دوبحػ  دودكوج   ونتعص وعدد وػف 

  ػدوتيوج : 
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 األساس القانوني لمرقابة الدولية عمى حالة الطوارئالمبحث األول / 
دأقػػيس دوهػػينكن، وعر يبػػ   عػػر حيوػػ  دوطػػكدرئ فػػ، دووكد جػػؽ كدالت ي جػػيد دووطعػػو دأكؿ / 

     دودكوج  
 هينكن، وعر يب   عر حيو  دوطكدرئ ف، دالت ي جيد دإ عجوج دأقيس دو دووطعو دو ين، /

 آليات الرقابة الدولية عمى حالة الطوارئالمبحث الثاني / 
 ف، دووكد جؽ كدالت ي جيد دودكوج حيو  دوطكدرئ  دودكوج  دور يب  وجيد دووطعو دأكؿ / 
  عجوج دال ددالت ي جي ف، دوطكدرئ حيو  دودكوج  /  وجيد دور يب دووطعو دو ين، 

     األساس القانوني لمرقابة الدولية عمى حالة الطوارئ : المبحث األول
كدوتػ،   ج  وإلنقػيف فػ، حيوػ  دوطػكدرمقيقػوالنتييكيد دوةقجو  وعحهكؽ كدوحرجػيد دأ نظردن 

ةػردءدد كتػددبجر تػ دم موػر تعطجػؿ دوهػكدنجف دوعيدجػ  وعػدـ  ػدرتيي مةبر دودكؿ  عر دتتػيذ  يدة وي ت  
ووػػي    عجويػػي كدقػػتهردرىيمكدووحيفظػػ   عػػر أونيػػي كقػػالو    كدكبػػ  ىػػذه دوظػػركؼ دالقػػت نيعج  عػػر و

ك كد ػػد   دووحعجػػ  كدوهػػكدنجف ر جػػ  ر  عػػر دوحهػػكؽ كدوحرجػػيد دووعتػػرؼ بيػػي وافػػردد بوكةػػو دودقػػيتج
ووػػي حػػدد   طعػػؽ جػػد دودكوػػ  وتو عػػ  فػػ، دوقػػعط  دوتن جذجػػ  وتكقػػجع قػػعطيتييحجػػ  ت    دوهػػينكف دوػػدكو،

دوتعي دجػػػ  دوعيووجػػػ  كدال عجوجػػػ  دووعنجػػػ  بحويجػػػ   كفػػػ، دأةيػػػزة دوو ققػػػج   بػػػيووةتوع دوػػػدكو، ووػػػ الن 
وحهػػكؽ دإ تػػددء  عػػر د جوكػػف وػػف تالويػػي تالفػػ،  حهػػكؽ دإنقػػيف ب ػػرض ر يبػػ   عػػر ىػػذه دوػػدكؿ

 دوتػ، الك ػويف دوحػد دأدنػر وػف دوحهػكؽ كدوحرجػيد   وػف  بػؿ دوػدكؿوإلنقيف ج  قيقكدوحرجيد دأ
وػػف دووةتوػع دوػػدكو، وتحهجػؽ تػػكدزف  قػعجين   ةػكز دووقػيس بيػػي حتػ، فػػ، ظػؿ دوظػػركؼ دالقػت نيعج ج

دنػر وػػف دوحهػػكؽ كحويجػ  دوحػػد دأ  ونيػي كدقػػتهردرىي وػف ةيػػ أبػجف حػػؽ دودكوػ  فػػ، دووحيفظػ   عػػر 
 ترل.أكدوحرجيد وافردد وف ةي  
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دوطػػػكدرئ موػػػر  كد ػػػد دوهػػػينكف دوػػػدكو، جرةػػػع دأقػػػيس دوهػػػينكن، وعر يبػػػ  دودكوجػػػ   عػػػر حيوػػػ  
دالت ػػػي ،  قػػػكدء  عػػػر دووقػػػتكل دوعػػػيوو، أك دإ عجوػػػ،  تيصػػػ  تعػػػؾ دووكد جػػػؽ دالت ي جػػػيد دوتػػػ، ويػػػي 
 ال   بحويج  حهكؽ دإنقيف  كدوت، تتو ؿ أقيقين ف، وج يؽ ونظو  دأوـ دووتحدة كوػي دنب ػؽ  نػو 

 جوج  وحويج  حهكؽ دإنقيف وف ةي  د ترلوف م النيد ك يكد دكوج  وف ةي   كدالت ي جيد دإ ع
وػػػذوؾ رأجنػػػي بددجػػػ  دقػػػتعردض وك ػػػؼ دووةتوػػػع دوػػػدكو، وػػػف وشػػػرك ج  دور يبػػػ   عػػػر حيوػػػ  

  ػدآلت،: كفؽ  يي دوهينكن،أقيقدوطكدرئ ببجيف 

   دأقيس دوهينكن، وعر يب   عر حيو  دوطكدرئ ف، دووكد جؽ كدوعيكد دودكوج   :المطمب األول

 دأقيس دوهينكن، وعر يب   عر حيو  دوطكدرئ ف، دالت ي جيد دإ عجوج  :المطمب الثاني

 األساس القانوني لمرقابة عمى حالة الطوارئ في المواثيق والعهود الدولية : المطمب األول
ووػػي ال شػػؾ فجػػو أف دور يبػػ  دودكوجػػ   عػػر حيوػػ  دوطػػكدرئ تقػػتود وشػػرك جتيي وػػف دووكد جػػؽ  

ويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  كذوػػؾ وػػف تػػالؿ دونصػػكص دوػػكدردة فجيػػي كدوتػػ، كدوعيػػكد دودكوجػػ  دووتععهػػ  بح
تحػػدد دوقػػند دوهػػينكن، وتػػدتؿ دووةتوػػع دوػػدكو، فػػ، دوشػػ كف دوددتعجػػ  وعػػدكؿ دأتػػرل  نػػد دنتييكيػػي 
وعحهػػػكؽ كدوحرجػػػيد دأقيقػػػج  وإلنقػػػيف  كدوػػػذم جعػػػد دقػػػت نيءن وػػػف وبػػػدأ  ػػػدـ دوتػػػدتؿ فػػػ، دوشػػػ كف 

  دأوػػـ دووتحػػدة  حجػػ  أنػػو وػػف أىػػـ دوػػد يعـ دوتػػ، جهػػكـ  عجيػػي دوددتعجػػ  وعػػدكؿ دأ  ػػيء فػػ، ونظوػػ
وج ي يػي. كتظيػر ىػذه دأقػينجد وػػف تػالؿ وػي ت ػونو وج ػيؽ دويجعػػ  دودكوجػ  ككػذوؾ دوعيػكد دووتععهػػ  
بحهكؽ دإنقيف قكدء فجوي جتععؽ بيوحهكؽ دوودنج  كدوقجيقػج   أك دوحهػكؽ دال تصػيدج  كدالةتوي جػ  

  عر دونحك دوتيو،: وذوؾ ت صجالن كدو هيفج   كقكؼ نتعرض 
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 الفرع األول / األساس القانوني لمرقابة عمى حالة الطوارئ في ميثاق األمم المتحدة 
وػػزدـ دوػػدكؿ بعػػدـ  أكػػدد دوعدجػػد وػػف دووػػكدد  عػػر مشػػي   دحتػػردـ حهػػكؽ دإنقػػيف كتنظجويػػي كد 

تػػػ، تتػػػكور دور يبػػػ   عػػػر دإتػػػالؿ بيوتزدويتيػػػي دوتعي دجػػػ  فػػػ، ىػػػذد دوشػػػتف كأنشػػػتد كػػػذوؾ دأةيػػػزة دو
دالنتييكػػػيد دوتػػػ، توػػػس دوحهػػػكؽ كدوحرجػػػيد دأقيقػػػج  وإلنقػػػيف كقػػػنبجف ذوػػػؾ ت صػػػجال  عػػػر دونحػػػك 

 دوتيو،:

 اختصاص المجمس القتصادي والجتماعي   -أولً 
( وػػف وج ػػيؽ دأوػػـ دووتحػػدة  عػػر أف جهػػدـ دووةعػػس تكصػػجيد فجوػػي 26نصػػد دووػػيدة     

( وػف 26يف كدوحرجيد دأقيقج  كورد يتيي. كوي نصد دووػيدة  جتتص بإشي   دحتردـ حهكؽ دإنق
ذدد دووج يؽ  عر  جنشئ دووةعس دال تصيدم كدالةتوي ، وةينين وعش كف دال تصيدج  كدالةتوي ج  
وتعزجز حهكؽ دإنقيف كوي جنشئ غجر ذوؾ وف دوعةيف دوت،  د جحتيج موجيي وتتدج  كظيع و.( كت كد 

تؿ دووةعػػس دال تصػيدم كدالةتوػي ، بيور يبػ   عػر دوػدكؿ دوتػػ، ىػذه دونصػكص  عػر وشػرك ج  تػد
ترتكػػو دنتييكػػيد  ػػد حهػػكؽ دإنقػػيف فػػ، دوظػػركؼ دوعيدجػػ  كدالقػػت نيعج  كفهػػين أحكػػيـ وج ػػيؽ ىجعػػ  

 دأوـ دووتحدة.

 اختصاصات مجمس حقوق اإلنسان -ثانياً 
/ 652ـ أنشػػػئ وةعػػػس حهػػػكؽ دإنقػػػيف بوكةػػػو  ػػػردر دوةوعجػػػ  دوعيوػػػ  واوػػػـ دووتحػػػدة ر ػػػ

ـ  كجعػػد دويجعػ  دودكوجػ  دورعجقػج  فػػ، دأوػـ دووتحػدة دوتػػ، 6002وػيرس  25دوصػيدر بتػيرج   6002
دكوػ    ػكدن تةتوػع كػؿ وػي ال جهػؿ  74ت طعع بيووق كوج   ف حهكؽ دإنقػيف  حجػ  جتػتوؼ وػف 

 ػػف  ػػال  دكردد فػػ، دوقػػن  بوهػػر دووةعػػس بةنجػػؼ  حجػػ  جهػػـك دكره  عػػر تعزجػػز حهػػكؽ دإنقػػيف 
تيػػػي فػػػ، ةوجػػػع أنحػػػيء دوعػػػيوـ  كتهػػػدجـ تكصػػػجيد تتنػػػيكؿ دنتييكػػػيد حهػػػكؽ دإنقػػػيف بوػػػي فجيػػػي كحويج



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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دالنتييكيد دوةقجو  كدووونية  مور وكتو دوو ك ج  دوقػيوج  وحهػكؽ دإنقػيف بػيأوـ دووتحػدة وػف 
 تالؿ دوتهيرجر دوقنكج  دووهدو  دوجيي وف دووةعس.

 اإلنسانالعهود الدولية المتعمقة بحقوق  -الفرع الثاني
تعػػد دوعيػػكد دودكوجػػ  أقيقػػين  ينكنجػػين ووشػػرك ج  دور يبػػ  دودكوجػػ  وحويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  ػػد 
دالنتييكػيد دوتػ، ترتكبيػػي دوػدكؿ فػػ، دوظػركؼ دوعيدجػ  أك دالقػػت نيعج   قػكدء كينػػد وتععهػ  بػػيوحهكؽ 

يي ت صػػجالن  عػػر دوودنجػػ  كدوقجيقػػج  أك بػػيوحهكؽ دال تصػػيدج  كدالةتوي جػػ  كدو هيفجػػ   كدوتػػ، قػػنتنيكو
  ػدونحك دوتيو،: 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -أولً 
 حػيالد ف،. 2 عر   (1 نصد دوويدة دوردبع  وف دوعيد دودكو، وعحهكؽ دوودنج  كدوقجيقج  

 ىػذد فػ، دأطػردؼ وعػدكؿ جةػكز  رقوجين   جيويي كدووععف دأو   حجية تتيدد دوت، دالقت نيعج  دوطكدرئ
  عجيػي دووترتبػ  بيالوتزدوػيد تتهجػد ال تددبجر دوك ع  جتطعبيي دوت، دوحدكد أ جؽ ف، تتتذ أف دوعيد

 بوهت ػر  عجيػي دووترتبػ  دأتػرل والوتزدوػيد دوتػددبجر ىػذه ونيفػية  دـ شرجط  دوعيد  ىذد بوهت ر
  دوةػنسأك   دوعػكف  أك دوعػرؽ ىػك دوكحجػد وبػرره جكػكف توججػز  عػر دنطكدعيػي ك ػدـ  دودكو، دوهينكف

 .دالةتوي ، دأصؿأك   دودجفأك   دوعو أك 
 25ك 22ك( 6ك 2 دو هػرتجف  6ك 4ك 2 دووػكدد أحكيـ وتيو   أم دونص ىذد جةجز ال. 6

 .26ك 22ك
 دأطػردؼ دودكؿ تععـ أف دوتهجد  دـ حؽ دقتتدود دوعيد ىذد ف، طرؼ دكو  أج   عر. 3
 دوتػ، كبيأقػبيو بيػي تتهجػد وػـ دوتػ، بيأحكػيـ دووتحػدة  واوـ دوعيـ دأوجف طرجؽ  ف  فكردن  دأترل
 أتػػػرل وػػػرة بػػػذوؾ تععويػػػي أف دوتهجػػػد   ػػػدـ فجػػػو تنيػػػر دوػػػذم دوتػػػيرج  فػػػ، ك عجيػػػي . ذوػػػؾموػػػر  دفعتيػػي

 (.ذدتو كبيوطرجؽ
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، حددد شركطين كحدكددن ر يبج  وتطبجؽ حيو  دوطكدرئ وػف تطبجهين ونص دوويدة دوقيبه  كدوت
 بؿ دودكؿ أىويي أف دودكو  ال تعةت مور تطبجهيي مال ف، حيوػ  كةػكد ظػركؼ دقػت نيعج  تيػدد دأوػ   
كفػػػ، ىػػػذه دوحيوػػػ  جتعػػػجف  عجيػػػي أف تتتػػػذ دالةػػػردءدد دو ػػػركرج  فػػػ، أ ػػػجؽ دوحػػػدكد دوتػػػ، جتطعبيػػػي 

ة وػػف  بػػؿ دودكوػػ  ال تنػػيف، دالوتزدوػػيد دووترتبػػ   عػػر  يتهيػػي دوك ػػع  بحجػػ  تكػػكف دوتػػددبجر دووتتػػذ
بوهت ر  كد د دوهينكف دودكو، بيإ يف  مور  دـ دنطكدء ىػذه دوتػددبجر  عػر توججػز بقػبو دوعػرؽ  
أك دودجف  أك دوعو   أك دوعكف  أك دوةنس  أك دأصؿ دالةتوي ،. كف، حيو  تةيكز دودكوػ  وعحػدكد 

يدة جتعػجف  عػر دووةتوػع دوػدكو، وةيبيتيػي كفهػين واوجػيد دوتػ، قػكؼ دوونصكص  عجيي ف، ىذه دووػ
 نتعرض ويي الحهين.

كأ يفد دوويدة دووشػير موجيػي أ ػاله أج ػين  جػكددن شػكعج   عػر م ػالف دودكوػ  حيوػ  دوطػكدرئ 
كىػػ، أف تععػػـ دوػػدكؿ دأتػػرل دأطػػردؼ فػػ، دوعيػػد دوػػدكو،  ػػف طرجػػؽ دأوػػجف دوعػػيـ واوػػـ دووتحػػدة  

دإةردءدد دالقت نيعج  دوت، دتتذتيي ووةيبي  ىذه دوحيو   كدوحدكد دوزونج  دوتػ، فر ػتيي بيأقبيو ك 
 . (2  وقرجيف ىذه دإةردءدد كدوتددبجر

 العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية -ثانياً 
 عر: ػػوف دوعيد دودكو، دوتيص بيوحهكؽ دال تصيدج  كدالةتوي ج    22نصد دوويدة 

أحكيـ ىذد دوةزء وػف دوعيػد   تتعيد دودكؿ دأطردؼ ف، ىذد دوعيد بتف تهدـ  طبهين  ػػـ  1) 
تهيرجر  ف دوتددبجر دوت، تككف  د دتتذتيي ك ف دوتهدـ دووحػرز  عػر طرجػؽ  ػويف دحتػردـ دوحهػكؽ 

   .دوعيددووعترؼ بيي ف، ىذد 
ونيػي موػر  تكةو ةوجع دوتهيرجر مور دأوجف دوعيـ واوـ دووتحدة  دوػذم جحجػؿ نقػتين  / أ ػػػ 6

  .دوعيدأحكيـ ىذد  دووةعس دال تصيدم كدالةتوي ، وعنظر فجيي طبهين 
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فػ،  ين   حجف جككف دوتهرجر دوػكدرد وػف دكوػ  طرفػدأوجف دوعيـ واوـ دووتحدة أج ين  و ػػ  عر
بتجػػػ  وقػػػتو  تػػػدتؿ فػػػ، دتتصػػػيص محػػػدل دوككػػػيالد    وتصػػػالن أك أك ػػػر ونػػػو دن ىػػػذد دوعيػػػد  أك ةػػػزء

فػػ، ىػػذه دوككيوػػ   أف  كتكػػكف دودكوػػ  دوطػػرؼ دووػػذككرة   ػػكدن  ،دووتتصصػػ  كفهػػين وصػػكيي دوتتقجقػػ
 .)جحجؿ مور تعؾ دوككيو  نقت  وف ىذد دوتهرجر أك وف ةزعو دووتصؿ بتعؾ دووقتو   حقو دوحيو 

ف، ىذد دوعيػد وشػرك ج  دور يبػ  دودكوجػ   عػر  كتطبجهين ويذد دونص تكتقو دودكؿ دأ  يء
 حهكؽ دإنقيف قكدء ف، دوظركؼ دوعيدج  أك دوظركؼ دإقت نيعج .

 المطمب الثاني/ األساس القانوني لمرقابة عمى حالة الطوارئ في التفاقيات اإلقميمية
دإت ي جػػ  وػػف أىػػـ دالت ي جػػيد دوتػػ، حػػددد دأقػػيس دوهػػينكن، وعر يبػػ   عػػر حيوػػ  دوطػػكدرئ  

دأكربجػػػ  وحهػػػكؽ دإنقػػػيف بي تبيرىػػػي دأ ػػػدـ تيرجتػػػين كدوتػػػ، قنقتعر ػػػيي فػػػ، دو ػػػرع دأكؿ   ػػػـ نبػػػجف 
دأقػيس دوهػينكن، وعر يبػ  دودكوجػ   عػر حهػكؽ دإنقػػيف فػ، دإت ي جػ  دأورجكجػ  وحهػكؽ دإنقػيف فػػ، 

دودكوجػػػ   عػػػر حػػػيالد دو ػػػرع دو ػػػين،  ونتنػػػيكؿ الحهػػػين  نػػػد دوحػػػدج   ػػػف دآلوجػػػيد دإ عجوجػػػ  وعر يبػػػ  
دوطكدرئ دووج يؽ دالفرجه، وحهكؽ دإنقيف ونحيفظ  عر تػكدزف دوبحػ  وػف ةيػ  كنػتت،  عػر تحدجػد 

 دكر أىـ دالت ي جيد دإ عجوج  وف ىذه دووك كع وف ةي  أترل.

 الفرع األول/ اإلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان
 دوحػرو ك ػد فػ،-2 عر أنػو   (3  وف دإت ي ج  دأكربج  وحهكؽ دإنقيف 25نصد دوويدة 

 تػددبجر جتتػذ أف وتعي ػد قػيـ طػرؼ أم جةػكز دأوػ   حجػية تيػدد دوتػ، دأتػرل دوعيوػ  دوطكدرئأك 
 أال كبشػػػرط دوحػػػيؿ  وهت ػػػجيد تحتويػػػي حػػػدكد أ ػػػجؽ فػػػ، بيإت ي جػػػ  دووك ػػػح  دوتزدويتػػػو تتػػػيوؼ
 دودكو،. دوهينكف مطير ف، دأترل دوتزدويتو وع دوتددبجر ىذه تتعيرض

  ػػػف دونيتةػػػ  بيوكفجػػػيد جتععػػػؽ فجوػػػي مال دو ينجػػػ   دووػػػيدة وتيو ػػػ  تةجػػػز ال دوقػػػيبه  دو هػػػرة-6
 .كدوقيبع ( أ فهرة  كدوردبع  دو يو   دووكدد وتيو   تةجز ال كوي وشرك    حربج  أ ويؿ
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 دوقػػكرتجر جتطػػر أف دوػػذكر قػػيوؼ دووتيو ػػ  حػػؽ جقػػتتدـ وتعي ػػد قػػيـ طػػرؼ كػػؿ  عػػر-3
 كوػي. موجيػي د ػد دوتػ، كدأقػبيو دتتػذىي دوتػ، دوتػددبجر  ػف كيوعػ  بوععكوػيد أكركبػي ووةعػس دوعيـ

 دوكيوػػػؿ دوتن جػػػذ كدقػػػتعنيؼ دوتػػػددبجر ىػػػذه ك ػػػؼ  نػػػد أج ػػػين  أكركبػػػي ووةعػػػس دوعػػػيـ دوقػػػكرتجر جتطػػػر
 (.دووعيىدة أحكيـ

 كتطبجهػػػين ويػػػذه دووػػػيدة حػػػددد دإت ي جػػػ  دأكربجػػػ  وحهػػػكؽ دإنقػػػيف دأقػػػيس دوهػػػينكن، دوػػػذم
دقػتندد موجػػو شػػر ج  حيوػػ  دوطػػكدرئ كدور يبػػ   عجيػػي  حجػ   جػػدد ىػػذه دووػػيدة تطبجػػؽ حيوػػ  دوطػػكدرئ 
كتعطجػػػػؿ حهػػػػكؽ دإنقػػػػيف كحرجيتػػػػو دأقيقػػػػج  وػػػػف  بػػػػؿ دوػػػػدكؿ دأ  ػػػػيء بكةػػػػكد أزوػػػػ  أك وك ػػػػؼ 
دقت نيع، تطجر  حيؿ أك كشجؾ دوك كع  كأف ت  ر ىذه دأزو  أك ذوؾ دووك ؼ  عر وةوػكع دأوػ  

جهي يي دوونتظـ ددتؿ دووةتوع دوذم تتككف ونو دودكو   أك دوشع و  كجيدد دقتوردر دوحجية دوعيدج  كد 
ف وكدةيػػػ  ىػػػذه دأزوػػػ  تتطعػػػو مةػػػردءدد دقػػػت نيعج  وعوحيفظػػػ   عػػػر دوقػػػالو  دوعيوػػػ   كدوصػػػح   كد 

 (4 دوعيو   كدونظيـ دوعيـ.
أكةبػد  عػر دوػدكؿ  ك د نصد دو هرة دو ينج  وف دوويدة قيو   دوذكر  عر  جد ر يب،  حج 

دأ  يء متطير دوقػكرتجر دوعػيـ ووةعػس أكركبػي بوععكوػيد كيفجػ   ػف دوتػددبجر دووتتػذة كدأقػبيو 
 (5  دودد ج  موجيي كك د تطبجهيي  كوي جتطر أج ين  ند ك  يي كدقتعنيؼ دوتن جذ دوكيوؿ وعوعيىدة.

ة كدإتػػالؿ بػػػو أك كنػػرل أف ىػػذد دوهجػػد دإةردعػػ، وعػػـز وكيفػػػ  دوػػدكؿ دأطػػردؼ فػػ، دووعيىػػد
 دوتركج  ف حدكده جعتبر وتيو   أحكيـ ىذه دإت ي ج  جرتو وقيءو  دودكو  دووتيو  .

 الفرع الثاني/ اإلتفاقية اأُلمريكية لحقوق اإلنسان
 وعدكوػػ  جوكػػف-2 عػػر أنػػو   (6  وػػف دإت ي جػػ  دأورجكجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف 64نصػػد دووػػيدة 

 دقػػتهالؿ تيػػدد دوتػػ، دوطيرعػػ  دوحػيالد وػػف قػػكدىويأك  عػػيـدو دوتطػرأك  دوحػػرو أك ػػيد فػػ، دوطػرؼ 
 بيوهػدر فهػط كوكػف دوحيوجػ   دإت ي جػ  بوكةػو دوتزدويتيػي وف تحد مةردءدد تتتذ أف أونيي أك  دودكو 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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 وػع دإةػردءدد تعػؾ تتعػيرض أالَ  شرجط  دوطيرئ  دوك ع  ركردد تهت جيوي دوعذجف دوودة كتالؿ
أك   دوةػنسأك  دوعػرؽ  بقػبو توججػز  عػر تنطػكم كأال  دوػدكو، دوهينكف بوهت ر دأترل دوتزدويتيي

 .دالةتوي ، دأصؿأك   دودجفأك   دوعو 
 دوشتصػج  فػ، دوحػؽ  3 دووػيدة: دوتيوجػ  دووكدد وف أم تععجؽ تةجز ال دوقيبه  دو هرة مف-6
  (كدوعبكدج  دورؽ تحرجـ  2 دوويدة( دوتعذجو تحرجـ  5 دوويدة( دوحجية ف، دوحؽ  7 دوويدة( دوهينكنج 
 فػػػ، دوحػػػؽ  26 دووػػػيدة( كدوػػػدجف دو ػػػوجر حرجػػػ   26 دووػػػيدة  (دورةعجػػػ  دوهػػػكدنجف تحػػػرجـ  9 دووػػػيدة
 كدووػػيدة( دأقػػرة حهػػكؽ  24 دووػػيدة  (دوةنقػػج  حػػؽ  60 دووػػيدة( دوط ػػؿ حهػػكؽ  29 دووػػيدة  (دقػػـ
 تعػػػؾ وحويجػػ  دوالزوػػ  دوه ػػيعج  دو ػػػوينيد تععجػػؽ تةجػػز ال كوػػي  (دوحكػػػـ فػػ، دووشػػيرك  حػػؽ  63

 .(7  دوحهكؽ
 دأطػػػردؼ دوػػػدكؿ قػػػيعر فػػػكردن  تععػػػـ أف دوتععجػػػؽ حػػػؽ وػػػف تقػػػت جد طػػػرؼ دكوػػػ  كػػػؿ  عػػػر-3
 دوتععجؽ  ذوؾ كأقبيو تطبجهيي   عهد دوت، بيأحكيـ دأورجكج  دودكؿ وونظو  دوعيـ دأوجف بكدقط 
 (.النتييعو دووحدد كدوتيرج 

دإت ي جػػ  دأورجكجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف  ػػد أكردد  جػػكددن وػػف تػػالؿ دوػػنص دوقػػيبؽ جت ػػ  أف 
مةردعج  كأترل وك ك ج  جتـ دوتهجد بيػي فػ، حيوػ  م ػالف حيوػ  دوطػكدرئ وػف  بػؿ دوػدكؿ دأطػردؼ  
 نػػدوي تطػػرأ ظػػركؼ دقػػت نيعج  تيػػدد أوػػف دودكوػػ  كدقػػتهالويي  كجشػػترط داَل تتعػػيرض تعػػؾ دإةػػردءدد 

 كد ػػد دوهػػينكف دوػػدكو، كأالي تنطػػكم  عػػر توججػػز أم قػػبو  وػػع دوتزدوػػيد دوػػدكؿ دأ  ػػيء بوهت ػػر
 وف دأقبيو دووذككرة ف، دوويدة قيو   دوذكر. 

كوعؿ وف أىـ دوهجكد دووك ك ج  دوت، أكردتيي تعؾ دوويدة  أاَل توس ىذه دإةردءدد بةوع  
ي كوػف أىويػي: وف دوحهكؽ كدوحرجيد دأقيقج  وإلنقيف  حج  حددتيي حصردن ف، دو هػرة دو ينجػ  ونيػ



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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دوحػػؽ فػػ، دوشتصػػج  دوهينكنجػػ   كدوحػػؽ فػػ، دوحجػػية  كتةػػرجـ دوتعػػذجو كدوػػرؽ كدوعبكدجػػ   كدوحػػؽ فػػ، 
 (8  دالقـ كدكتقيو دوةنقج   بيإ يف  مور حهكؽ دوط ؿ كدوورأة.

ىػػذد بيإ ػػيف  موػػر  ػػدة  جػػكد مةردعجػػ  أىويػػي: أف تععػػف دودكوػػ  دوطػػرؼ فػػ، دووعيىػػدة  ػػف 
دكؿ دأطردؼ ف، دووعيىدة بكدقػط  دأوػجف دوعػيـ وونظوػ  دوػدكؿ دأورجكجػ   حيو  دوطكدرئ وقيعر دو

ككػػذوؾ دإةػػردءدد كدوتػػددبجر كدأحكػػيـ دوتػػ، جػػتـ تطبجهيػػي  وػػع بجػػيف دأقػػبيو دوتػػ، أدد موػػر ذوػػؾ  
 (9  كتحدجد دنتييء حيو  دوطكدرئ كدوعكدة مور دوتطبجؽ دوعيدم ونصكص دإت ي ج .

 بة الدولية عمى حالة الطوارئآليات الرقا: المبحث الثاني
ت عػػد حيوػػ  دوطػػكدرئ دوقػػبو دورعجقػػ، وتوػػكؿ دودكوػػ  فػػ، دإ تػػددء  عػػر دوحهػػكؽ كدوحرجػػػيد 
دأقيقػػػج  وإلنقػػػيف دووك كوػػػ  بوكةػػػو دووكد جػػػؽ كدالت ي جػػػيد دودكوجػػػ  دوتػػػ، حرصػػػد ونظوػػػ  دأوػػػـ 

حهػكؽ كدوحرجػيد دووتحدة  عر حويجتيي  كوي  وػدد دوونظوػيد دودكوجػ   عػر حويجػ  كصػكف ىػذه دو
 وف دالنتييكيد دووونية  وف  بؿ دودكؿ دأ  يء فجيي  قجردن  عر درو دوونظو  دوعيووج .

وػػػػذوؾ حػػػػددد ونظوػػػػ  دأوػػػػـ دووتحػػػػدة  كدالت ي جػػػػيد دودكوجػػػػ  كدإ عجوجػػػػ   دآلوجػػػػيد دور يبجػػػػ  
جػػػيد  كدإشػػػردفج  ووتيبعػػػ  أك ػػػيع حهػػػكؽ دإنقػػػيف وػػػدل دوػػػدكؿ دوتيبعػػػ  ويػػػي  كك يوػػػ  دوحهػػػكؽ كدوحر 

كتيص   ندوي تعةت دودكو  مور م الف حيو  دوطكدرئ كوي جنتج  نيي وف دنتييكيد ةقػجو  وعحهػكؽ 
كدوحرجػيد  كجتوحػػكر ةػػؿ ىػػذه دآلوجػػيد دور يبجػػ  فػ، تعهػػ، دوشػػكيكل كدوتبعجوػػيد دووهدوػػ  وػػف دأفػػردد  

حػػػص كو ققػػيد دووةتوػػع دووػػػدن، كوةػػيف حهػػػكؽ دإنقػػيف فػػ، دوػػػدكؿ دووععنػػ  وحيوػػػ  دوطػػكدرئ  كف
دوتهػػيرجر كتهصػػ، دوحهػػيعؽ كدوتحػػرم  ػػف دووععكوػػيد  كدوتحهجػػؽ فػػ، دنتيػػيؾ دودكوػػ  دووطبهػػ  وحيوػػ  

 دوطكدرئ وحهكؽ دإنقيف.
كوػػف ىػػذد دوونطعػػؽ جتكةػػو  عػػر دوػػدكؿ دأ  ػػيء دوت ػػكع آلوجػػيد دور يبػػ  دووحػػددة دكوجػػين 

 كد  عجوجين كدوت، قكؼ نتنيكويي ت صجالن كفؽ دوتهقجـ دآلت،: 
 / أوجيد دور يب  كفهين دووكد جؽ دودكوج  األولالمطمب 

 /  وجيد دور يب  كفهين والت ي جيد دإ عجوج   المطمب الثاني



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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 آليات الرقابة وفقًا لممواثيق الدولية: المطمب األول
وػػن  وج ػػيؽ دأوػػـ دووتحػػدة صػػالحجيد وطعهػػ  وعونظوػػ  دودكوجػػ  وػػف تػػالؿ دأةيػػزة دوتيبعػػ  

فػػ، دور يبػػ   عػػر حهػػكؽ دإنقػػيف بصػػ    يوػػ  كتيصػػ  فػػ، دوظػػركؼ ويػػي كككيالتيػػي دووتتصصػػ  
دالقت نيعج  دوت، تعصػؼ بيوػدكؿ دأ  ػيء فجيػي  ك ػد قػعؾ وج ػيؽ ركوػي ذدد دووقػعؾ  حجػ  نػص 
 عػػر  وجػػيد وعر يبػػ   عػػر دنتيػػيؾ حهػػكؽ دإنقػػيف كدتتػػيذ دإةػػردءدد كدوتػػددبجر دوالزوػػ  وعحػػد ونيػػي  

د دووقػعح   كدال ػطردبيد دوددتعجػ  دوتػ، تقػتعـز م ػالف حيوػ  كوعي ب  ورتكبجيي  قػجوي فػ، دونزد ػي
 دوطكدرئ  كقنتنيكؿ ذوؾ ت صجالن كفهين وات،: ػ

 الفرع األول / آليات الرقابة عمى حقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة
قػعطيد ونظوػ   20موػر  55حدد دو صؿ دوتيقع وف وج يؽ دأوـ دووتحػدة فػ، دووػكدد وػف 

كدتتصيصيتيي ف، وةيؿ حهكؽ دإنقيف  ك د دنتيةد ف، قبجؿ ذوؾ منشيء دأةيزة  دأوـ دووتحدة
دوتيبعػػ  وعونظوػػ   كدووتتصػػ  بحويجػػ  كر يبػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  ككػػذوؾ دوعةػػيف دووتتصصػػ  وعر يبػػ  
 عػػر دنتييكػػيد حهػػكؽ دإنقػػيف كحرجيتػػو دأقيقػػج   دوونشػػع   ػػف طرجػػؽ دت ي جػػيد تيصػػ  بحهػػكؽ 

كوػػػف أىػػػـ ىػػػذه دوعةػػػيف: دوعةنػػػ  دووعنجػػػ  بحهػػػكؽ دإنقػػػيف  كدوعةنػػػ  دووعنجػػػ   وعجنػػػ  كبطيع ػػػ  بعجنيػػػي
بيوحهكؽ دال تصيدج  كدالةتوي ج  كدو هيفج   كوةن  دوه يء  عر دوتوججز دوعنصرم  كدوعةن  دووعنج  
بيوه يء  عر دوتوججز  د دوورأة  كدوعةن  دو ر جػ  وونيى ػ  دوتعػذجو كغجػره وػف  ػركو دووعيوعػ  

ر دإنقينج   كدوعةن  دووعنج  بحهكؽ دوط ػؿ  كدوعةنػ  دووعنجػ  بيوعوػيؿ دوويػيةرجف كأفػردد دوهيقج  كغج
 .(10  أقرىـ  كوةن  حهكؽ دأشتيص ذكم دإ ي  . كدوعةن  دووعنج  بيالتت يء دوهقرم

  



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 أجهزة األمم المتحدة لمرقابة عمى حقوق اإلنسان -أولً 

 العامة الجمعيةـ  1
اوػـ دووتحػدة ويوػ  دور يبػ  دودكوجػ   عػر دحتػردـ حهػكؽ دإنقػيف ويرقد دوةوعج  دوعيوػ  و 

 تدتػػػػؿ وقػػػػيعؿ أجػػػػ  تني ػػػػش ويػػػػي  دوبرووػػػػيف بو يبػػػػ  فيػػػػ، دووتحػػػػدة  واوػػػػـ دورعجقػػػػ بي تبيرىػػي دويجعػػ  
  دووقػيكدة  ػػػدـ  عػػػر دووتحػػػدة دأوػػػـ فػػػ، دأ  ػػػيء دوػػدكؿ ةوجػػع كت ػػـ  دتتصيصيػػي نطػػيؽ فػػ،

  ك ػد أننشػعد فػ، قػبجؿ ذوػؾ دوعدجػد وػف دويجعػيد توججػز دكف دوػػػدكؿ وكيفػػ  و تكحػػ  فجيػػي كدوع كجػػ 
 دور يبج   كدوعةيف دو ر ج  تتكو، وف تالويي كبكدقطتيي ورد ب  بنكد حهكؽ دإنقيف.

 األمــن مجمــسـ  2
 دإنقػيف  حهػػػكؽ حويجػػػ  ويوػػػ ف دأوػ وةعػػػسوج ػيؽ ونظوػ  دأوػـ دووتحػدة    جونػػػ  وػػػـ  

 جػػػػػرد وػػػػػـ ةدجػػػػػد دتتصػػػػػيص وويرقػػػػػ موػػػر  بػػػػػو أدل دوػػػػػذم ىػػػػػك أحكيوػػػػػو دوكدقػػػػػع دوت قػػػػػجر أف مال
ذوػؾ   كتتكػػػد دإنقػيف  حهػػػكؽ كحويجػػػ  جفدودكوػػػج كدأوػػػف دوقػػػعـ ح ػػػظ بجػػػف بيوربػػطكذوؾ  بيووج ػػيؽ 

 وقػػػػػ كوج   دووعنػػػػػكف دوبنػػػػػد بشػػػػػتف 2996 جنػػػيجر 32 فػػػػػ، دوصػػػػػيدر دأوػػػػػف وةعػػػػػس  وػػػػػ  بجػػػػػيف فػػػ،
 وػػػػف كدوتحهػػػػؽ  دالنتتيبػػػػيد ورد بػػػػ  فعوعجػػػػيد( دودكوججػػػػف كدأوػػػػف دوقػػػػعـ صػػػػكف فػػػػ، دأوػػػػف وةعػػػػس
 جبذويػػػي دوتػػػ، دوةيػػػكد فوػػػ جتةػػػزأ ال ةػػػزء أكطينيػػػـ موػر  دوالةعجػػػف كد  ػػيدة  دإنقيف حهػػكؽ دحتػػردـ
 .دودكوججػػف كدأوػػف دوقػػعـ وصػػكف دأوػػف وةعػػس

 دووتحػػػدة  دأوػػػـ فػػػ، دأ  ػػػيء دوػػػدكؿ تعيػػد نتجةػػ  ؛ ػػنو وعزوػػ  دوصػػيدرة دوهػػردردد كتعد 
 .كتن جذىػػي دأوػػف وةعػػس  ػػردردد بهبػػكؿ دووج ػػيؽ وف( 65  دووػػيدة بوكةػػو

 ـ المفوض السامي لحقوق اإلنسان 3
و ك ج  دأوـ دووتحدة وحهكؽ دإنقيف ى، وكتػو دأوػـ دووتحػدة دووكعػؼ بتعزجػز كحويجػ  
حهكؽ دإنقيف دووهررة ف، وج ػيؽ دأوػـ دووتحػدة كدوهػكدنجف كدووعيىػددد دودكوجػ . ك ػد أ نشػعد كظج ػ  



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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إنقػػيف دوػػذم  هػػد فػػ، فججنػػي قػػن  دوو ػكض دوقػػيو، وحهػػكؽ دإنقػػيف بعػػد دووػػ تور دوعػػيوو، وحهػػكؽ د
 .(11  ـ2993

كتتتص دوو ك ج  دوقيوج  وحهػكؽ دإنقػيف بتعزجػز دوتوتػع بػيوحهكؽ كدوحرجػيد دأقيقػج   
كتػػكفجر دوتػػدويد دالقتشػػيرج  فػػ، وةػػيؿ حهػػكؽ دإنقػػيف  ككػػذوؾ تتػػتص بيوتنقػػجؽ وبػػردوج دأوػػـ 

ويػػيـ دوتػػ، ت كػػد فػػ، وةوعيػػي  عػػر دووتحػػدة دووتععهػػ  بحهػػكؽ دإنقػػيف  بيإ ػػيف  موػػر دوعدجػػد وػػف دو
 .(12  تعزجز حهكؽ دإنقيف كزجيدة دوتعيكف دودكو، ف، ىذد دووةيؿ

 والجتماعي القتصادي المجمسـ  4
  وعجػػػػػػين  دووتحػػػػػػدة  واوػػػػػـ دورعجقػػػػػػ  دأةيػػػزة أحػػػػػػد دال تصػػػيدم كدالةتوػػػػي ، دووةعػػػػػػس جعػػػد

 ج هػػػػده ال ىػػػػذد أف مال دوعيوػػػػ   دوةوعجػػػػ  مشػػػػردؼ تحػػػػد دإنقػػيف حهػػػػكؽ وةػػػػيؿ فػػػػ، وييوػػػػو جوػػػػيرس
كجتػػػتص دووةعػػػس بتهػػػدجـ دوتكصػػػجيد فجوػػػي جتععػػػؽ بإشػػػي   كدحتػػػردـ  .وييوػػػػػو تن جػػػػػذ فػػػػػ، دقػػػػػتهالوجتو

حهكؽ دإنقيف كورد يتيي  كك ع وي جعـز وف دوترتجبيد وع دودكؿ كدوككيالد دووتتصص  ووكدفيتو 
تتػػػػػذتيي وتن جػػػػػذ تكصػػػػػجيد دوةوعجػػػػػ  دوعيوػػػػػ  فػػػػػ، وةػػػػػيؿ حهػػػػػكؽ بيوتهػػػػػيرجر  ػػػػػف دوتطػػػػػكدد دوتػػػػػ، د

 . (13 دإنقيف

 المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجمسـ  4
 وػف كجتػتوؼ دووتحػدة  دأوػـ وونظوػ  تيبعػ  دكوَجػ  حككوَج  ىجع  ىك دإنقيف حهكؽ وةعس

 .دوعيوـ أنحيء كيف  ف، كحويجتيي دإنقيف حهكؽ ةوجع تعزجز  ف وق كو  دكو  74
  دإنقيف حهكؽب دوت، ويي  ال   كدوحيالد دووكد جع كؿ وني ش  صالحج  دووةعس كجوتعؾ

  ةنجػػؼ فػػ، دووتحػػدة دأوػػـ وكتػػو فػػ، دةتوي يتػػو كجعهػػد. دوعػػيـ وػػددر  عػػر دىتويوػػو تتطعػػو دوتػػ،ك 
 فػػ، دأ  ػػيء دوػػدكؿ ةوجػػع فػػ، دإنقػػيف حهػػكؽ أك ػػيع وتهجػػجـ  دودكرجػػدوتهػػيرجر  قػػتعردضكجهػػـك بي

 دوتػػ، دووتحػػدة واوػػـ دوتيصػػ  دإةػػردءدد وػػع أج ػػين  دإنقػػيف حهػػكؽ وةعػػس كجعوػػؿ  دووتحػػدة دأوػػـ



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 دإةػػػردءدد ىػػػذه كتتػػػتوؼ. دآلف أورىػػػي دووةعػػػس كجتػػػكور  دإنقػػػيف وحهػػػكؽ دوقػػػيبه  دوعةنػػػ  أنشػػػتتيي
 دووهرركف ى الء كج طعع  يوع ؛ كأفر    وقتهعجف كتبردء  تيصجف كوو عجف وهررجف وف دوتيص 
 دإنقػيف حهػكؽ أك ػيعأك  دووك ػعج  دوه ػيجي برصد دأفر   ىذه ت طعع كوي كدوتبردء كدووو عكف

 .(14   نيي  عنين  كدإبالغ بتصكصيي دووشكرة كتهدجـ كبح يي وحددة بعددف ف،

 الدولية العدل محكمةـ  5
 وعػػػػرض موجيػػػػي دوعةػػػػكء وافػػردد جوكػػػػف ال دووتحػػػػدة  واوػػػػـ ،دورعجػػػػق دوه يعػػػػ، دوةيػػػػيز ىػػػػ،
 فػػػػػػ، دأ  ػػػػػػيء دوػػػػػػدكؿ  عػػػػػػر ذوػػػػػػؾ جهتصػػػػػر حجػػػػػػ    ػػػػدىـ دوكد عػػػػػػ  دإنقػػػػيف حهػػػػػػكؽ دنتيػػػػػيكيد
 فػػػػ، دوردغبػػػػ  دوػػػػدكؿ كأتجػػػػردن  وعوحكوػػػػ   دأقيقػػػػ، وعنظػػػػيـ دوػػدكؿ دووصػػيد    عػػر كذوػػػػؾك   دوونظوػػػػ 
 .دأقيقػػ، دووحكوػػ  نظػػيـ فػػ،أك   دووتحػػدة دأوػػـ فػػ، دأ  ػػيء غجػػر وػػف أويويػػي دوتهي ػػ،

 ثانيًا: المجان المشكمة بموجب التفاقيات الدولية الخاصة المعنية بحقوق اإلنسان
حددد دالت ي جيد دووبرو  وف  بؿ دأوـ دووتحدة دآلوجيد دور يبج  دوت، تتبػع وػف  بػؿ ىػذه  

قػػيف كحرجيتػػو دأقيقػػج   وػػف  بػػؿ دوػػدكؿ دأ  ػػيء فػػ، دوعةػػيف  نػػد حػػدك  دنتييكػػيد وحهػػكؽ دإن
 دوظركؼ دوعيدج   أك أ نيء م الف حيو  دوطكدرئ  كجوكف دجةيز ىذه دآلوجيد ف، دآلت،: ػػ

 ـــ نظام التقارير1
تتػػكور ىػػذه دوعةػػيف تعهػػ، دوتهػػيرجر  ػػف دنتييكػػيد حهػػكؽ دإنقػػيف وػػف  بػػؿ دوػػدكؿ دأ  ػػيء 

تييكيد كدوبجينػيد كدووععكوػيد دووتععهػ  بيػي  حجػ  جػتـ وني شػتيي ف، دوونظو  كدوت، تحدد أنكدع دالن
حيوػ  دونتجةػ  دونييعجػ  بوكةػو تهرجػر قػنكم موػر  كدردقتيي  عنين بح ػكر وو عػ، دوػدكؿ دأطػردؼ  كد 
دوةوعج  دوعيو  واوـ دووتحدة  وت ون  وعتصين أ ويؿ دوعةيف  ككذوؾ دالنتييكيد دوتػ، درتكبتيػي 

 (15  دإنقيف كحرجيتو دأقيقج .دودكؿ دأ  يء وحهكؽ 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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 ــ الشكاوى المقدمة من األفراد 2
جةػػػػكز وعةػػػػيف دوقػػػػيبه   ػػػػدد وةنػػػػ  ونيى ػػػػ  دوتعػػػػذجو دونظػػػػر فػػػػ، دوشػػػػكيكل دووهدوػػػػ  وػػػػف 
دأشػػتيص دوطبجعجػػجف بشػػتف دالنتييكػػيد دوورتكبػػ   ػػد حهػػك يـ كحرجػػيتيـ دأقيقػػج   تيصػػ  فػػ، 

  يء  كجشترط ف، وهدـ دوشككل أف جككف تي عي دوظركؼ دالقت نيعج  دووععن  وف  بؿ دودكؿ دأ
وكالج  محدل دودكؿ دأ  يء ف، دإت ي ج  دووبرو  ف، ىذد دوشتف  كأف جقػتن ذ وهػدـ دوشػككل طػرؽ 

 (16  دوطعف دوونصكص  عجيي بيوهكدنجف دوددتعج .
كتتػتص بعػػض ىػػذه دوعةػػيف بػػإةردء دوتحهجهػػيد بشػتف دنتييكػػيد حهػػكؽ دإنقػػيف قػػجوي تعػػؾ 

  ف، حيو  دوطكدرئ  بشػرط تػكفر أدوػ  كبجينػيد وك هػ  تت ػوف دالنتييكػيد دوورتكبػ  وػف دوت، تحد
دودكوػػ  كتػػ دم موػػر مددنتيػػي  حجػػ  جهتصػػر مةػػردء و ػػؿ ىػػذه دوتحهجهػػيد  عػػر توػػس وةػػيف فهػػط وػػف 
دوعةػػيف دووشػػير دوجيػػي أ ػػاله كتتو ػػؿ فػػ، وةنػػ  ونيى ػػ  دوتعػػذجو  كدوعةنػػ  دووعنجػػ  بيوه ػػيء  عػػر 

رأة  كدوعةنػػ  دووعنجػػػ  بحهػػكؽ دأشػػػتيص ذكم دإ ي ػػ   كدوعةنػػػ  دووعنجػػ  بػػػيوحهكؽ دوتوججػػز  ػػد دووػػػ
دال تصػػيدج  كدالةتوي جػػ   كدوعةنػػ  دووعنجػػ  بحهػػكؽ دوط ػػؿ. كجػػتـ دوتحهجػػؽ بقػػرج  تيوػػ   حجػػ  تهػػـك 
دوعةػػػػيف بدردقػػػػ  دالقػػػػتنتيةيد كتحعجعيػػػػي كدرفػػػػيؽ دووهترحػػػػيد كدوتكصػػػػجيد بػػػػيوتهرجر دوقػػػػنكم دووهػػػػدـ 

  (17  و  واوـ دووتحدة.وعةوعج  دوعي

 ــ البالغات بين الدول 3
تهكـ دوعةيف دووعنج  بحهكؽ دإنقيف ف، بعض دأحجيف بيونظر ف، دوبال يد دووهدوػ  وػف 
دودكؿ دأ  يء  د دكؿ أترل بشتف دنتييكيد حهكؽ دإنقيف  تيص   ندوي ترتكو ف، ظركؼ 

ووهػدـ موجيػي دوػبالغ بإ ػددد تهرجػر جحتػكم  عػػر دقػت نيعج  تعطػؿ فجيػي دوهػكدنجف دوعيدجػ  كتهػـك دوعةنػػ  د
بجيف وكةز ووي تكصعد موجو دوعةن   جعػرض  عػر دوةوعجػ  دوعيوػ   ػوف تهرجرىػي دوقػنكم دووتععػؽ 

 بينتييكيد حهكؽ دإنقيف.



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كةػػػدجر بيوػػػذكر أف دوةوعجػػػ  دوعيوػػػ  مذد رأد أف ىػػػذه دالنتييكػػػيد تو ػػػؿ تطػػػردن  عػػػر دوقػػػعـ 
 كع مور وةعس دأوػف التتػيذ دوتػددبجر دوالزوػ  بشػتنيي  أك محيوتيػي كدأوف دودكوججف أف تحجؿ دووك 

 .(18  مور وحكو  دوةنيجيد دودكوج  مذد وـز دأور

 الفرع الثاني / آليات الرقابة الدولية وفقًا لميثاق روما
دونظػيـ دأقيقػ، ووحكوػ  دوةنيجػيد دودكوجػ  كموجػ  وعيوػ  كأقيقػج   (19  ت وف وج يؽ ركوي

فػػ، حويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  كوعي بػػ  ورتكبػػ، دوةػػردعـ  ػػد دإنقػػينج   تيصػػ  فػػ، حػػيالد دوطػػكدرئ 
كدونزد ػػػيد دوددتعجػػػ   حجػػػ  تصػػػوف ىػػػذد دونظػػػيـ  وجػػػيد جػػػتـ وػػػف تالويػػػي دور يبػػػ   عػػػر دالنتييكػػػيد 

ف دورقػػوججف  ػػد حهػػكؽ دإنقػػيف كحرجيتػػو دأقيقػػج   كوػػف أىػػـ دوورتكبػػ  وػػف  بػػؿ دوػػدكؿ كدووقػػ كوج
 ىذه دآلوجيد: ػ

 أ ـ آليات تتعمق بإحالة النتهاكات ومرتكبيها لممحكمة الجنائية الدولية
تتو ػػػؿ أىػػػـ ىػػػذه دآلوجػػػيد فػػػ، محيوػػػ  دكوػػػ  طػػػرؼ  أك وةعػػػس دأوػػػف موػػػر دووػػػد ، دوعػػػيـ 

وػف دونظػيـ  5وةػردعـ دوونصػكص  عجيػي دووػيدة بيووحكو  أج  حيو  الرتكيبيػي ةرجوػ  أك أك ػر وػف د
حجػػ  تبيشػػر دووحكوػػ  دتتػػيذ دإةػػردءدد دالزوػػ  حجػػيؿ ىػػذه دوةػػردعـ  قػػعجين  (20  دأقيقػػ، وعوحكوػػ  

 (21  كردء وعي ب  ورتكبجيي بيدؼ دوحد وف دالنتييكيد دووونية  كدوةقجو  وحهكؽ دإنقيف.

 ب ـــــ آليات تتعمق بإجراءات التحقيق
وف  بؿ دوود ، دوعيـ بيووحكوػ  بعػدة وردحػؿ تبػدأ بيوشػركع فػ، دوتحهجػؽ   ػـ  جور دوتحهجؽ

 نك حيي بإجةيز  عر دونحك دوتيو،:دصددر أكدور دو بط كدالح ير  كدنتييءن بتكةجو دإتييـ  
 
 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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 ـ الشروع في التحقيق 1
جشػػػرع  (22 وػػػف دوبػػػيو دوتػػػيوس وػػػف دونظػػػيـ دأقيقػػػ، وعوحكوػػػ  53تطبجهػػػين وػػػنص دووػػػيدة 

دوعيـ ف، دوتحهجؽ بعد تهدجـ دووععكوػيد دووتيحػ  وػو  كجبعػد دوػددعرة دوتويجدجػ  وعوحكوػ  بنػيء  دوود ،
 عػػػر طعػػػو دودكوػػػ  دوتػػػ، أحيوػػػد دوػػػد كل وعوحكوػػػ   أك وةعػػػس دأوػػػف دوػػػدكو،  مذد وػػػي تػػػكدفر ودجػػػو 
دال تهػػػيد بيرتكػػػيو ةرجوػػػ  وػػػف دوةػػػردعـ دوتػػػ، تػػػدتؿ فػػػ، دتتصػػػيص دووحكوػػػ  كفهػػػين وػػػنص دووػػػيدة 

دووشػػير موجػػو  حجػػ  جةػػكز وعػػددعرة دوتويجدجػػ  بنػػيء  عػػر طعػػو وػػف دووػػد ، دوعػػيـ وبيشػػرة دوتيوقػػ  
دوتحهجػػػػؽ وػػػػع دووػػػػتيـ بيرتكػػػػيو دوةرجوػػػػ  كدتتػػػػيذ وػػػػي جعػػػػـز وػػػػف تػػػػددبجر و ػػػػويف في عجػػػػ  دإةػػػػردءدد 

 كنزدىتيي  كبصكرة تيص  حويج  حهكؽ دإنقيف.

 ـ أوامر القبض والحضار 2
تصػػدر دوػػددعرة دوتويجدجػػ  بعػػد  (23  دأقيقػػ، وعوحكوػػ  وػػف دونظػػيـ 56تطبجهػػين وػػنص دووػػيدة 

دوشػػػركع فػػػ، دوتحهجػػػؽ بنػػػيء  عػػػر طعػػػو وػػػف دووػػػد ، دوعػػػيـ أوػػػردن بػػػيوهبض  مذد د تنعػػػد بعػػػد فحػػػص 
دوطعػػػو  كدأدوػػػػ  كدووععكوػػػيد دووهدوػػػػ  وػػػف دووػػػػد ، دوعػػػيـ  كرأد أف ىنػػػػيؾ أقػػػبيو وعهكوػػػػ  ت جػػػػد 

تصػػيص دووحكوػػ   كذوػػؾ و ػػويف  ػػدـ درتكػػيو دوشػػتص وةرجوػػ  وػػف دوةػػردعـ دوتػػ، تػػدتؿ فػػ، دت
 جيوو بعر ع  دوتحهجؽ  أك وونعو وف دالقتوردر فػ، درتكػيو ةػردعـ أتػرل  كجػتـ تن جػذ أكدوػر دوهػبض 

 ف، دودكو  دووتح ظ   كجنهؿ دوشتص وعو كؿ أويـ دووحكو  ف، أ رو ك د ووكف.

 ـ اعتماد التهم من قبل الدائرة التمهيدية 3
ج ػيؽ ركوػي تعهػد دوػددعرة دوتويجدجػ  ةعقػ  ال توػيد دوػتيـ دوتػ، وػف و 22تطبجهين ونص دوويدة 

جعتػػػـز دووػػػد ، دوعػػػيـ طعػػػو دووحيكوػػػ   عػػػر أقيقػػػيي  ود وػػػ  بتدوػػػ  دإ بػػػيد قػػػكدء فػػػ، ح ػػػكر 
دوشتص دوونقكب  موجو دوتيو  أك وككعو  ككذوؾ ف، حيو  غجيبو مذد تعذر ح كره أك دوهبض  عجو 

   " ددعرة دبتددعج  " إةردء دووحيكو  كنظر دود كل.وقبو وف دأقبيو   ـ تشكؿ بعد ذوؾ ىجع



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 م0201 -مارس -األولالمجمد  -والعشرونالثالث العدد  –المجمة الجامعة  75
 

 ج ـ آليات إجراء المحاكمة
وف دوبػيو دوقػيدس وػف نظػيـ ركوػي دأقيقػ،  تنعهػد دووحيكوػ  فػ، وهػر  26تطبجهين وعويدة 

فػػػ، ةعقػػػيد  عنجػػػ   حجػػػ  جػػػتـ تطبجػػػؽ دوهكد ػػػد  دووحكوػػػ  بح ػػػكر دووػػػتيـ أوػػػيـ دوػػػددعرة دإبتددعجػػػ 
دإةردعج  ك كد د دإ بيد  كج ونّكف دووتيـ وف دودفيع  ف ن قػو وػف تػالؿ ح ػكر وػف جػددفع  نػو  
 عػػػر أف جػػػتـ مصػػػددر دوهػػػردر بعػػػد دووددكوػػػ  وػػػف ةوجػػػع   ػػػية دووحكوػػػ  كتيبػػػ   كجصػػػدر دوحكػػػـ فػػػ، 

 ح كر دووتيـ وتر أوكف ذوؾ.

عا  دة النظرد ـ آليات الستئناف وا 
وف نظيـ ركوػي دأقيقػ،  عػر مةػردءدد دقػتعنيؼ دوحكػـ دوصػيدر وػف  62ت وند دوويدة 

دوػػػددعرة دالبتددعجػػػ   حجػػػ  أةػػػيزد وعوػػػد ، دوعػػػيـ كوػػػف صػػػدر دوحكػػػـ  ػػػده دقػػػتعنيفو أوػػػيـ دوػػػددعرة 
دالقتعنيفج   مذد شيو دوحكـ تطت مةردع،  أك تطت فػ، دوك ػيعع  أك تطػت فػ، دوهػينكف  حجػ  تحكػـ 

رة بعد دووددكو  بتتججد دوحكـ أك بإوويعو؛ كذوؾ جقو  بيقتعنيؼ دوهػردردد دوتويجدجػ  بػن س دآلوجػ  دوددع
 دوقيبه .

 آليات الرقابة الدولية عمى حالة الطوارئ وفقًا لالتفاقيات القميمية: المطمب الثاني 
  حهػػكؽ تنيكونػػي فػػ، دووطعػػو دأكؿ وػػف ىػػذد دووبحػػ   وجػػيد دور يبػػ  دودكوجػػ  دووتععهػػ  بحويجػػ

دإنقيف ف، دوظركؼ دالقت نيعج   كتعصني مور أىوج  ىذه دآلوجيد كتطبجهيػي  وعجػي وػف  بػؿ دوػدكؿ 
دأ  ػػػيء بونظوػػػ  دأوػػػـ دووتحػػػدة  ك ػػػد قػػػيرد  عػػػر ن ػػػس دوػػػنيج دأةيػػػزة كدوونظوػػػيد دإ عجوجػػػ  

تيبعػػ  دووتتصػػ  بحهػػكؽ دإنقػػيف كأىويػػي: دإت ي جػػ  دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف كدوتػػ، أنشػػعد وةػػيف 
ووةعػػس أكركبػػي وحويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  ككػػذوؾ دووحكوػػ  دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف. كبػػيورغـ وػػف 
كةػػكد دإت ي جػػ  دالورجكجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف كدوتػػ، قػػيرد  عػػر ن ػػس دوػػدرو كدنشػػعد وةنػػ  كوحكوػػ  
 وحويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  مال مننػػي قنهتصػػر  عػػػر دإت ي جػػ  دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف كنوػػكذج جعػػػد



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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دأ دـ تيرجتجين وف حج  دونشتة   ـ نقتعرض دووج يؽ دالفرجه، وحهكؽ دإنقيف كدوشػعكو  بي تبػير 
أف وجبجػػي وػػف دوػػدكؿ دوو ققػػ  والتحػػيد وػػف ةيػػ   كأنيػػي تهػػع  ػػوف دونطػػيؽ دوةوردفػػ، دأفرجهػػ، وػػف 

  ػةي  أترل  كقنتنيكؿ ذوؾ ت صجالن كفهين وات،: 

 ق اإلنسان اوروباالفرع األول / آليات الرقابة عمى حقو
ـ وف  بؿ 2950أ برود دإت ي ج  دأكربج  وحهكؽ دإنقيف كتـ دوتك جع  عجيي ف، ركوي قن  

ـ  ك ػػػػد ت ػػػػوند ىػػػػذه دإت ي جػػػػ  3/9/2953أ  ػػػػيء وةعػػػػس أكربػػػػي  كدتعػػػػد حجػػػػز دون ػػػػيذ بتػػػػيرج  
 (24  دووبيدئ كدأىددؼ دووهررة وحويج  حهكؽ دإنقيف.

دإت ي ج  منشيء وةن  أكربج  ور يبػ  كوتيبعػ  حهػكؽ دإنقػيف ك د  ررد دودكؿ دأ  يء ف، 
كفهػػػػين واىػػػػددؼ دوونصػػػػكص  عجيػػػػي فػػػػ، دإت ي جػػػػ   ككػػػػذوؾ منشػػػػيء وحكوػػػػ  أكربجػػػػ  وتحهجػػػػؽ دور يبػػػػ  
دوه ػػيعج   عػػر دالنتييكػػيد دوورتكبػػ   ػػد دوحهػػكؽ كدوحرجػػيد دأقيقػػج  وإلنقػػيف. كقػػكؼ نتعػػرض 

 ويوي تبي ين  عر دونحك دوتيو،: ػ   

 ًل: المجنة األوربية لحقوق اإلنسانأو 
تتشكؿ دوعةن  دأكربج  وحهكؽ دإنقيف وف  دد وف دأ  يء جعيدؿ دودكؿ دأطػردؼ فجيػي 
ووػػػدة قػػػد قػػػنكدد  كتتػػػتص بػػػيونظر فػػػ، دوطعػػػكف دوتػػػ، ترفػػػع دوجيػػػي كدووتععهػػػ  بػػػيإتالؿ بػػػيوحهكؽ 

  كد  ػددد تهػيرجر  ػف دالنتييكػػيد كدوحرجػيد دأقيقػج  دوػكدردة فػػ، دإت ي جػ  دأكربجػ  وحهػكؽ دإنقػػيف
دوورتكب  وف دودكؿ دأ  يء  كتهبؿ دوطعكف ف، دأحكيـ دونييعج  دوصػيدرة  ػف دووحػيكـ دوددتعجػ   
كدوتػػ، تنطػػكم  عػػر دنتيػػيؾ أك متػػالؿ بػػيوحهكؽ كدوحرجػػيد دوونصػػكص  عجيػػي فجيػػي  كويػػي أف تهػػـك 

ف تعػػ ذر ذوػػؾ تهػػـك بإ ػػددد تهػػيرجر ترفػػع موػػر بتقػػكج  دونػػزدع كدجػػين بعػػد مةػػردء دوتحهجهػػيد دوالزوػػ   كد 
دوعةن  دوكزدرج  ووةعس أكربي كدوت، تعد دوةييز دوتن جذم ويذه دإت ي جػ   كتتكػكف وػف كزردء تيرةجػ  
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دوػدكؿ دأ  ػيء فػ، وةعػس أكربػي  كتتػكور دوعةنػ  دونظػر فػ، ىػذه دوتهػيرجر كتصػدر بشػتنيي  ػػردردد 
 ( 25  يء.بيإددن  وعدكو  دووتيو   بتغعبج   ع ، دأ  

كةػػدجر بيوػػذكر أنػػو  ػػد تػػـ دوتتعػػ،  ػػف دوعةنػػ  دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف كموجػػ  وػػف  وجػػيد 
دور يبػػ  بعػػد دووني شػػيد دوطكجعػػ  كدووهترحػػيد دوعدجػػدة وػػف  بػػؿ وةعػػس أكربػػي دوتػػ، أدد موػػر د توػػيد 

ووػيء  وجػ   دزدكدةجػ  ةييز ر يب، كدحد  عر دإت ي ج  جتو ؿ ف، دووحكو  دأكربج  وحهكؽ دإنقػيف كد 
 (26  دوحويج .

 ثانيًا: المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان
دأددة كدآلوجػػػ  دوه ػػػيعج  وعر يبػػػ   عػػػر حهػػػكؽ ( 27  ت عػػػد دووحكوػػػ  دأكربجػػػ  وحهػػػكؽ دإنقػػػيف

دإنقيف ف، دوهيرة دأكربج   كتتككف وف  دد وف دوه ية وقيٍك وعدد دودكؿ دأطردؼ فػ، دإت ي جػ   
نتتػػيو دوػػذم تهػػكـ بػػو دوةوعجػػ  دالقتشػػيرج  ووةعػػس أكربػػي  كجةػػو أف جػػتـ دتتجػػيرىـ  ػػف طرجػػؽ دال

تتكفر فجيـ دوشركط دوالزو  وتكو، دوقعط  دوه يعج  ف، دونظـ دوددتعجػ  وعػدكؿ  كجػتـ دنتتػيبيـ ووػدة 
قػػنكدد كجةػػكز م ػػيدة دنتتػػيبيـ بعػػد ىػػذه دووػػدة ووػػدة أتػػرل. ك ػػد تػػـ تعػػدجؿ ىػػذه دووػػدة بوكةػػو  2

وػدة كالجػ  دنتتػيو دوه ػية بتقػع  (28  دوردبع  شر دووعحؽ إت ي جػ  دأكربجػ  وف دوبرتكككؿ 6دوويدة 
قنكدد غجر  يبع  وعتةدجد تالفين ووي كيف  عجو دوحيؿ قيبهين  كأكدد ن ػس دووػيدة  عػر دنتيػيء كالجػ  

 (29 . وف دإت ي ج  67أم وف   ية دووحكو  وت، بعد قبعكف قن   كوي تـ موويء دوويدة 
تهي ػػ، أوػػيـ دووحكوػػ   عػػر دوػدكؿ دأطػػردؼ فػػ، دإت ي جػػ   ك عػػر دوعةنػػ  كتهتصػر أىعجػػ  دو

دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف قػػيو   دوػػذكر؛ كفػػ، ةوجػػع دأحػػكدؿ جتعػػجف  ػػرض أم نػػزدع جو ػػؿ د تػػددءن 
كدنتييكػػين وحهػػكؽ دإنقػػيف دبتػػددءن  عػػر دوعةنػػ  دأكربجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف  كدوتػػ، تتػػكور دحيوتيػػي موػػر 

 (30     أشير.دووحكو   بؿ و ر  ال
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كبدتكؿ دوبركتكككؿ دوردبع  شر دووعحػؽ بيإت ي جػ  دأكربجػ  وحهػكؽ دإنقػيف حجػزن دوتن جػذ  
أصب  وف حؽ دأفردد دالوتةيء مور دووحكو  وبيشرة وػف دكؿ دوحيةػ  ووكدفهػ  أجػ  دكوػ  طػرؼ فػ، 

أكربػي حػؽ دوتهي ػ، دإت ي ج  بوي ف، ذوؾ دكوتو. ك د ون  ىذد دوبركتككػكؿ دوعةنػ  دوكزدرجػ  ووةعػس 
أوػػيـ دوعةنػػ  دوكبػػرل وعوحكوػػ   كتهػػدجـ شػػككل أويويػػي  ػػد أجػػ  دكوػػ  وػػف دوػػدكؿ دأطػػردؼ فػػ، حيوػػ  

 (31  رف يي تن جذ دوهردردد دونييعج  ويذه دووحكو  ف، دوه يجي دوت، ى، طرؼ فجيي.

 الفرع الثاني/ آليات الرقابة عمى حقوق اإلنسان في أفريقيا
دوصػػيدر  ػػف دةتوػػيع دوهوػػ  دو ػػيوف  (32  هػػكؽ دإنقػػيف كدوشػػعكوحػػدد دووج ػػيؽ دأفرجهػػ، وح

ـ  ػدة وبػيدئ وحويجػ  حهػكؽ دإنقػيف  ال قػجوي 2962 شر ور قيء ونظو  دوكحػدة دالفرجهجػ  قػن  
دوحهكؽ دوودنج  كدوقجيقج  كدال تصيدج  كدالةتوي ج  كحؽ دوشعكو ف، تهرجر وصػجرىي  كدووحيفظػ  

 .(33  ج  عر دأوف كدوقالـ كدوبجع  كدوتنو
ك ػػد ك ػػع ىػػذد دووج ػػيؽ  وجػػيد وحويجػػ  كتعزجػػز دحتػػردـ حهػػكؽ دإنقػػيف كدوشػػعكو كتطبجػػؽ 
نصكص دووج يؽ كتحهجؽ أىددفػو كوبيدعػو  حجػ  أنشػت دوعةنػ  دأفرجهجػ  وحهػكؽ دإنقػيف كدوشػعكو  
كدووحكوػػ  دأفرجهجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف كدوشػػعكو  ك ػػد دقػػتور دوعوػػؿ بيػػذه دآلوجػػيد بعػػد نشػػتة دالتحػػيد 

 ػدالفرجه،  كقنتنيكؿ ىذه دآلوجيد ت صجالن  عر دونحك دآلت،: 

 أوًل: المجنة الفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
تتكػػكف دوعةنػػ  وػػف أحػػد  شػػر   ػػكدن جنتتػػبيـ وػػ تور ر قػػيء دوػػدكؿ كدوحككوػػيد بونظوػػ  

يدة دنتتيبيـ وػدد دوكحدة دالفرجهج  قيبهين " دالتحيد دالفرجه، حيوجين" وودة قد قنكدد  وع موكينج  م 
 . (34 أترل

ةػػردء دودردقػػيد كدوبحػػك  حػػكؿ دووشػػيكؿ دالفرجهجػػ   كتتػػتص ىػػذه دوعةنػػ  بتةوجػػع دوك ػػيعؽ كد 
فػػػ، وةػػػيؿ حهػػػكؽ دإنقػػػيف  كتنظػػػجـ دوػػػدكردد كدووػػػ توردد كنشػػػر دووععكوػػػيد كتشػػػةجع دوو ققػػػيد 
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صػػػجيغ   دوكطنجػػػ  كدوشػػػعكو كتهػػػدجـ دووشػػػكرة كرفػػػع دوتكصػػػجيد وعحككوػػػيد  نػػػد دو ػػػركرة  ككػػػذوؾ
دووبػػػيدئ كدوهكد ػػػد دوتػػػ، تيػػػدؼ موػػػر حػػػؿ دووشػػػيكؿ دوهينكنجػػػ  دووتععهػػػ  بحهػػػكؽ دإنقػػػيف كدوشػػػعكو 
كدوحرجػػيد دأقيقػػج   كت ػػوجنيي فػػ، دونصػػكص دوتشػػرجعج  وػػف  بػػؿ دوحككوػػيد دأفرجهجػػ   بيوتعػػيكف 

كػػيـ وػػع قػػيعر دوو ققػػيد دأفرجهجػػ  كدودكوجػػ  دووعنجػػ  بحويجػػ  حهػػكؽ دإنقػػيف  كتهػػدجـ ت قػػجر واح
دوػػػكدردة فػػػػ، ىػػػذد دووج ػػػػيؽ أجػػػ  دكوػػػػ  طػػػرؼ فػػػػ، دالتحػػػيد. كتتػػػػكور دوعةنػػػ  أج ػػػػين تعهػػػ، دوبال ػػػػيد 
كدوشكيكل كدوتهيرجر وف دوػدكؿ كدأفػردد فجوػي جتععػؽ بينتييكػيد حهػكؽ دإنقػيف كدوشػعكو  كدوتكدصػؿ 

ذد وػـ تػتوكف وػف ذوػؾ تحجػؿ تهرجرىػي وت ػونين  دوك ػيعع وع دوػدكؿ وحػؿ دوونيز ػيد بػيوطرؽ دوكدجػ   كد 
كدونتػػػػيعج دوتػػػػ، تكصػػػػعد موجيػػػػي موػػػػر وػػػػ تور دوػػػػدكؿ كدوحككوػػػػيد وشػػػػ ك ين بيوتكصػػػػجيد دوتػػػػ، تردىػػػػي 

 .(35 دوعةن 
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وكوعػػػػ  ورقػػػػيو  دوعةنػػػػ  دأفرجهجػػػػ   (36  ت عػػػػد دووحكوػػػػ  دأفرجهجػػػػ  وحهػػػػكؽ دإنقػػػػيف كدوشػػػػعكو

وحهكؽ دإنقيف كدوشعكو  كتتتص بكؿ دوه يجي كدونزد يد دوت، تعرض  عجيي فجوي جتععؽ بت قػجر 
كتطبجػػػؽ وج ػػػيؽ حهػػػكؽ دإنقػػػيف كدوبركتككػػػكؿ دوونشػػػئ ويػػػي  أك أجػػػ  ك جهػػػ  تتععػػػؽ بحهػػػكؽ دإنقػػػيف 

 بشتف دتتصيصيي. صيد د  عجيي دودكؿ دووعنج   كت صؿ دووحكو  ف، أم نزدع ج ير 
كتتككف دووحكو  وف أحد  شر  ي جين وف وكدطن، دودكؿ دأ  يء ف، دالتحيد دالفرجه،  
جتـ دنتتيبيـ كفهين وك يءتيـ دوشتصج   كوف بجف دوهينكنججف ذكم دوص يد دوتعهج  دوعيوج   كدووشيكد 

صػػػين  دووعيػػػػكدة ويػػػـ بػػػػيوتبرة دوععوجػػػ  كدوعوعجػػػػ  فػػػ، وةػػػػيؿ حهػػػكؽ دإنقػػػػيف  كجتوتػػػع دوه ػػػػية بيوح
 وعدبعكويقججف كفهين وهكد د دوهينكف دودكو،  كوي جتوتعكف بيوحصين   د دإجهيؼ كدوعزؿ. 



   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطوارئ  حالة عمى الدولية الرقابة
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كتتكور دووحكو  دبددء دآلردء دالقتشػيرج  فػ، دووقػيعؿ دووتععهػ  بحهػكؽ دإنقػيف بنػيء  عػر 
 ىجعيتيػي  وػف  أجػأك   " دالتحػيد دالفرجهػ، حيوجػين" دأفرجهجػ  دوكحػدة ونظوػ  فػ،   ك دكو   أجطعو 
 .37جعترؼ بيي دالتحيد دأفرجه، أفرجهج  ونظو أك 

كترفع دود يكل أويـ ىػذه دووحكوػ  وػف  بػؿ دوػدكؿ دأ  ػيء فػ، دالتحػيد دأفرجهػ،  كوةنػ  
حهػػػػكؽ دإنقػػػػيف دالفرجهجػػػػ   كدوونظوػػػػيد دوحككوجػػػػ   كوػػػػي جةػػػػكز وعونظوػػػػيد غجػػػػر دوحككوجػػػػ  دوتػػػػ، 

أف جهػػػدوكد د ػػػيكم وبيشػػػرة أوػػػيـ دووحكوػػػ   بشػػػرط أف دكتقػػػبد صػػػ   ورد ػػػو أوػػػيـ دوعةنػػػ  كدأفػػػردد 
 . (38  جصدر م الف وف  بؿ دودكو  دوع ك تعترؼ فجو بيذد دالتتصيص وعوحكو 

كبعػد نظػػر دوػػد كل كدالقػػتويع موػػر دووردفعػػيد تصػػدر دووحكوػػ  دأكدوػػر دوونيقػػب  ووكدةيػػ  
 كدإصالحيد دوعيدو .ك الج دنتييكيد حهكؽ دإنقيف بوي ف، ذوؾ ف، ذوؾ تهدجر دوتعكج يد 

  كجععػػف دوحكػػـ (39  كتصػػدر دووحكوػػ  أحكيويػػي بيأغعبجػػ  كتكػػكف نييعجػػ  غجػػر  يبعػػ  وعطعػػف
وػػػػر وةنػػػػ  حهػػػػكؽ دإنقػػػػيف  موػػػػر أطػػػػردؼ دوػػػػد كل  كجحػػػػيؿ موػػػػر دوػػػػدكؿ دأ  ػػػػيء فػػػػ، دالتحػػػػيد  كد 

 .(40  عيو كدوشعكو  كجتـ متطير وةعس دوكزردء بيالتحيد وورد ب  تن جذ دوحكـ نجيب   ف دوةوعج  دو
كةدجر بيوذكر أف دآلوجيد دووعنج  بحويج  كورد ب  حهكؽ دونقيف دإ عجوجػ  كدودكوجػ  دوقػيبؽ 
 ر ػػيي ويػػي فػػ، ىػػذد دوبحػػ  كدف كينػػد  ػػررد كوبػػيدئ  يوػػ  تطبػػؽ فػػ، دوظػػركؼ دوعيدجػػ   فوػػف 
دأةػػدر تطبجهيػػي  عػػر دوظػػركؼ دالقػػت نيعج  دوتػػ، تعصػػؼ بيوػػدكؿ  كدوتػػ،  ػػيدة وػػي تشػػيد دنتييكػػيد 
ةقػجو  كتطجػػرة  عػػر دوحهػػكؽ كدوحرجػػيد دأقيقػػج  وإلنقػػيف  تتتعػػؼ فػػ، حةويػػي ك  يرىػػي  ػػف تعػػؾ 

  دوت، تحد  ف، دوطركؼ دوعيدج .

 :ةــــــــــخاتم
 النػػيد كدالت ي جػػيد دودكوجػػ  دوعيوػػ  ف دووكد جػػؽ كدإأتبػػجف ونػػي  ووػػف تػػالؿ وػػي قػػبؽ طرحػػ

عػػر وشػػرك ج  دور يبػػ   عػػر تطبجػػؽ   كنصػػد  توػػد بإشػػي   كدحتػػردـ حهػػكؽ دإنقػػيفىكدوتيصػػ  د
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دوحهػكؽ كدوحرجػيد ك ػدـ تعر ػيي والنتييكػيد  كأنشػعد تحهجهػين وتعػؾ دأىػددؼ دوعدجػد وػف دآلوجػػيد  
 قكدء كيند مةردعج  أك ىجعيد تتو ؿ ف، دوعةيف كدووحيكـ  عر دووقتكججف دوعيوو، كدإ عجو،.

نقػػيف وشػػرك    كجحػػػؽ ك ػػد دقػػتنتةني وػػف تػػالؿ ذوػػؾ دف دور يبػػػ  دودكوجػػ   عػػر حهػػكؽ دإ
وعونظوػػػيد دودكوجػػػ  كدال عجوجػػػ  دوتػػػدتؿ فػػػ، شػػػ كف أجػػػ  دكوػػػ  وػػػف دوػػػدكؿ دأ  ػػػيء ووحيجػػػ  حهػػػكؽ 
دإنقيف كحرجيتو دأقيقج  وف دالنتييكيد دوت، ترتكػو فػ، دوظػركؼ دوعيدجػ  كدالقػت نيعج   كال جعػد 

كىػك وبػدأ  ػدـ دوتػدتؿ فػ،  وف وج يؽ دأوػـ دووتحػدة كدووتععهػ  بػتىـ وبيدعيػي 6/4ذوؾ تر ين وعويدة 
 دوش كف دوددتعج  وعدكؿ.
 تهجػػػػد و وػػػػيف دوتعي دجػػػػ  دوعةػػػػيف تويرقػػػػو دوػػػػذم دوتهيرجػػػػر نظػػػػيـ ك يجػػػػ   ػػػػدـكوػػػي دقػػػتنتةني 

  ػػػػردردد ةػػػػرد  كت نيػػي دوصػػيدرة دوهػػردردد دوزدوجػػػ  وعػػػدـ دودكوجػػ  دوتعي دجػػػ  دوتزدويتيػػػـدأطػػردؼ  دوػػدكؿ
 شػػػبو بتقػػعكو ووييويػػي وويرقػػتيي وػػف دورغػػـ  عػػر وػػزدـالد ص ػػ  وػػف كتكصجيتيػػي دوتعي دجػػ  دوعةػػيف
   .دوحهيعػػؽ كتهصػػ، دوتحهجػػؽ وةػػيؿ فػػ، تيصػػ    يعػػ،

 دوشػػػكيكل ،بتعػػه تتصػػيصدال ذدد دوتعي دجػػ  دوعةػػيف ونػػ وػف تػالؿ ىػذه دونتػيعج نكصػ، ب
 وػػػف كتوكجنيػػػي بػػيإوزدـ  وكقػػػكو   ػػػردردد مصػػػددر صػػالحج  فػػرددأدك  طػػردؼدأ ؿدوػػػدك  وػػػف دووهدوػػػ 
يد نتيػػػيكدال  حيجػػػي كتعكجػػػض كتقػػػكجتيي فجيػػػي وعنظػػػر دودكوجػػػ  دوعػػػدؿ وحكوػػػ موػػر  دوشػػػككل محيوػػػ 

 دونيتة   نيي.
كد  طػيء كوي نكص، أج ين بإنشيء دكدعر دقتعنيفج  فػ، دووحػيكـ دإ عجوجػ  وحهػكؽ دإنقػيف  

 دووتهي جف فرص  دوطعف  عر دأحكيـ دوصيدرة بحهيـ تحهجهين أكبر  در وف دوعددو .
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 الهوامش 
 

وػػيدة. ونشػػكر بشػػبك  دووععكوػػيد  53ـ  كجتػػتوؼ وػػف دجبيةػػ  ك1966دجقػػوبر  12صػػدر فػػ،  (1 
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.htmlدودكوج   عر دوردبط دوتيو، : 

دنظػر فػ، ىػػذه دووعنػر: وحوػػد حقػجف دتجػػؿ  دوحرجػيد دوعيوػػ  فػ، ظػػؿ دوظػركؼ دالقػػت نيعج    (2 
 .58  ص 2009بنيف  ونشكردد دوحعب، دوحهك ج   بجركد  و

نػػػكفوبر  3ت عػػػد دالت ي جػػػ  دالكربجػػػ  وحهػػػكؽ دإنقػػػيف أكؿ دت ي جػػػ  جعهػػػدىي وةعػػػس أ كربػػػي بتػػػيرج   (3 
دكؿ  عجيػي  كتيػدؼ  10ـ بعػد تصػدجؽ 1953قػبتوبر  13ـ كدتعد حجز دوتن جذ فػ، 1950

 دور تكرجس دالتحيد بجف دودكؿ دالكربج   عر أقيس تعزجز دوحرج  كدودجوهردطج .
وحود وػدحد غقػيف  دوحويجػ  دودكوجػ  وحهػكؽ دإنقػيف  ددر دوردجػ  وعنشػر كدوتكزجػع كدإ ػالف   (4 

 .123ـ  ص 2012 ّويف  دأردف  
أنظر ف، ىذد دووعنر: تجػر دوػدجف  بػد دوعطجػؼ  دوعةنػ  دأ كربجػ  وحهػكؽ دإنقػيف كدكرىػي فػ،  (5 

كتػػػػػيو  دوهػػػػػيىرة  وصػػػػػر  ت قػػػػػجر كحويجػػػػػ  دوحهػػػػػكؽ كدوحرجػػػػػيد دأقيقػػػػػج   دويجعػػػػػ  دووصػػػػػرج  وع
 .189ـ  ص 1999

دالت ي جػػ  دأورجكجػػ  وحهػػكؽ دإنقػػيف  كدووعركفػػ  أج ػػين بيقػػـ وج ػػيؽ قػػيف تكقػػجو  ىػػك صػػؾ  (6 
دكو، وحهكؽ دإنقيف. تـ د تويده وف  بؿ دوعدجد وف دوبعددف ف، نصؼ دوكرة دوورب، ف، قيف 

 1978جكوجػػك  18فػػ،  . دتػػؿ حجػػز دوتن جػػذ1969نػػكفوبر  ػػيـ  22تكقػػجو  ككقػػتيرجكي  فػػ، 
 بعد مجددع صؾ دووكدفه  دوحيدم  شر  صؾ غرجنيدد(.

( دنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص دالت ي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردبط دوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو،: 7 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html  

ىجػػ ـ ونػػػيع ك تػػركف  دإوعػػػيف فػػػ، حهػػكؽ دإنقػػػيف  ددر دأىػػػيو، وعطبي ػػ   دوطبعػػػ  دأكوػػػر   (8 
 .152ـ  ص 2000دوشؽ  قكرجي  

ىيدم نعجـ دوويوك،  دوهينكف دودكو، وحهكؽ دإنقيف  ونشكردد زجف دوحهك ج   بجركد  وبنػيف  ( 9 
 .124ـ ص 2011

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
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  ور يبػ  حهػكؽ دإنقػيف  رقػيو  ويةقػتجر  نكر دويدل فالح كوحوػد بكال ػ   دالوجػيد دأووجػ( 10 
 كوي بعدىي. 61ـ  ص 2016ةيوع  أـ دوبكد ،  كعج  دوحهكؽ كدوععـك دوقجيقج   دوةزدعر  

 ـ. 5;;44/44/4دوو رخ ف،  :464/6 ردر دوةوعج  دوعيو  ر ف      (11)
 عػػػػػػػػػػػر دوػػػػػػػػػػػردبط دوتػػػػػػػػػػػيو،:  :464/6وعوزجػػػػػػػػػػػد جنظػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػردر دوةوعجػػػػػػػػػػػ  دوعيوػػػػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػػػػػـ     (12)

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&

Lang=A  

( وحوػػػد قػػػعجد دوػػػد يؽ ك تػػػرجف  حهػػػكؽ دإنقػػػيف  دووةعػػػد دو ػػػين،  دوطبعػػػ  دو ينجػػػ   ددر دوععػػػـ 13 
 .61وعوالججف  ص

دوشيفع، وحود بشجر   ينكف حهػكؽ دإنقػيف  دوطبعػ  دو يو ػ   ونشػتة دووعػيرؼ بيإقػكندرج   ( 14 
 .210  ص2004

وحود تعجؿ دووكقر كوحود جكقؼ  عكدف  دوهينكف دودكو، وحهكؽ دإنقيف ككقيعؿ دور يبػ   ( 15 
 .258  ص 2005ددر دو هيف  وعنشر كدوتكزجع   ويف  دأردف   1ج

 ع،  بد دهلل دقػكد  تػت جر دالت ي جػيد دودكوجػ  دوتيصػ   عػر حهػكؽ دإنقػيف فػ، دوتشػرجعيد  (16 
 .85  ص2014دوكطنج   ونشكردد ددر دوحعب، دوحهك ج   بجركد  وبنيف  

دنظػػر فػػػ، ىػػػذد دووعنػػػ،: نػػػكر دويػػػدل فػػػالح كوحوػػػد بكال ػػػ   دالوجػػػيد دأووجػػػ  ور يبػػػ  حهػػػكؽ ( 17 
 .71دإنقيف  ورةع قيبؽ  ص

 حود دوحك ، فرحيد كأترجف و (18 
د توػدد فػ، وػ تور دبعكويقػ،  هػد فػ، ( وعيىدة تتققد بوكةبيي وحطو  دوةنيجػيد دودكوجػ  19 

أصػػػػػكدد  دوكالجػػػػػيد دووتحػػػػػدة  7صػػػػػكتي وهيبػػػػػؿ  120ـ بتغعبجػػػػػ  1998جكنجػػػػػو  17ركوػػػػػي فػػػػػ، 
قػردعجؿ( كدوتنػيع  د  صػكد  ػف دوتصػكج 21دالورجكجػ   دوصػجف  وجبجػي   طػر  دوعػردؽ  دوػجوف كد 

 ـ.2002جكوجك  1كدتؿ حجز دوتن جذ ف، 
جهتصػر دتتصػيص دووحكوػ  -1نصد دوويدة دوتيوق  وف نظػيـ ركوػي دأقيقػ،  عػر دنػو   (20 

 عر أشد دوةردعـ تطكرة وك ع دىتويـ دووةتوع دودكو، بتقره  كوعوحكو  بوكةو ىػذد دونظػيـ 
 -دأقيق، دتتصيص دونظر ف، دوةردعـ دوتيوج : 
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 دوةوي ج .أ ػ ةرجو  دإبيدة 
 و ػ دوةردعـ  د دإنقينج .

 ج ػ ةردعـ دوحرو.
 د ػ ةرجو  دوعدكدف.

تويرس دووحكو  دالتتصيص  عر ةرجو  دوعػدكدف وتػر د توػد حكػـ بيػذد دوشػتف كفهػين وعوػيدتجف -2
جعػػػػػػرؼ ةرجوػػػػػػ  دوعػػػػػػدكدف كج ػػػػػػع دوشػػػػػػركط دوتػػػػػػ، بوكةبيػػػػػػي توػػػػػػيرس دووحكوػػػػػػ   123ك 121

كجةػػو أف جكػػكف ىػػذد دوحكػػـ وتقػػهين وػػع دأحكػػيـ ذدد دتتصيصػػيي فجوػػي جتععػػؽ بيػػذه دوةرجوػػ   
 دوصع  وف وج يؽ دأوـ دووتحدة.(

وػف  بحػ  وهػدـ وعوػ تور وحود ىيشـ وي كرد  دووحكو  دوةنيعج  دودكوج  ك ال تيي بوةعس دأ( 21 
ىعج  دوتيصػ  دأردف بعنػكدف " دوه ػيء دوةنػيع، دوععو، دوقنكم وكعج  دوحهكؽ ةيوع  ةرش دأ

 .44ـ  ص2006/ويجك/11ػػ  9 ع كدوتحدجيد " دوونعهد ف، دودكو، دوكد
جشػػرع دووػػد ، دوعػػيـ فػػ، دوتحهجػػؽ  بعػػد تهجػػجـ دووععكوػػيد -1 عػػر دالتػػ،   53نصػػد دووػػيدة ( 22 

دووتيح  وو  وي وـ جهرر  دـ كةكد أقيس وعهكؿ ووبيشرة مةػردء بوكةػو ىػذد دونظػيـ دأقيقػ، 
 -ود ، دوعيـ ف،: كودل دتتيذ  ردر دوشركع ف، دوتحهجؽ  جنظر دو

أ ػ وػي مذد كينػد دووععكوػيد دووتيحػ  وعوػد ، دوعػيـ تػكفر أقيقػين وعهػكالن وال تهػيد بػتف ةرجوػ  تػدتؿ 
 ف، دتتصيص دووحكو   د درتكبد أك جةرم درتكيبيي.

 .17ػ وي مذد كيند دوه ج  وهبكو  أك جوكف أف تككف وهبكو  بوكةو دوويدة   و
تبيره تطكرة دوةرجو  كوصيو  دووةن،  عجيـ  أف ىنيؾ وػع ذوػؾ ج ػ وي مذد كيف جرل   تذدن ف، د 

 أقبيبين ةكىرج  تد ك وال تهيد بتف مةردء تحهجؽ وف جتدـ وصيو  دوعددو .
فإذد  رر دوود ، دوعيـ  دـ كةكد أقيس وعهكؿ ووبيشػرة مةػردء كأف  ػردره جقػتند فحقػو موػر دو هػرة 

 دوتويجدج  بذوؾ. دو ر ج   ج( أ اله  كيف  عجو أف جبعد دوددعرة 
 -مذد تبجف وعود ، دوعيـ  بنيءن  عر دوتحهجؽ  أنو ال جكةد أقيس كيؼ وعوهي ية: -2
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أ ػ أنو ال جكةد أقيس  ينكن، أك ك يعع، كيؼ وطعو مصددر أور  ػبض أك أوػر ح ػكر بوكةػو 
 أك 58دوويدة 

 أك 17ػ أف دوه ج  غجر وهبكو  بوكةو دوويدة   و
ةوجػع دوظػركؼ  بوػي فجيػي وػدل تطػكرة دوةرجوػ  كوصػيو  دووةنػ،  عػجيـ ج ػ أنو رأل بعػد ورد ػية 

كقف أك د تالؿ دوشػتص دوونقػكو موجػو دوةرجوػ  أك دكره فػ، دوةرجوػ  دووػد ية  أف دووهي ػية 
 وف تتدـ وصيو  دوعددو .

أك وةعػػػس  14كةػػػو  عجػػػو أف جبعػػػد دوػػػددعرة دوتويجدجػػػ  كدودكوػػػ  دووهدوػػػ  وإلحيوػػػ  بوكةػػػو دووػػػيدة   
  بيونتجة  دوت، دنتير موجيي 13، دوحيالد دوت، تندرج ف، مطير دو هرة  و( وف دوويدة دأوف ف

 كدأقبيو دوت، ترتبد  عجيي ىذه دونتجة .
أك طعػػو وةعػػس دأوػػف بوكةػػو  14أػػػ بنػػيءن  عػػر طعػػو دودكوػػ  دوهيعوػػ  بيإحيوػػ  بوكةػػو دووػػيدة -3

   ػردر دووػد ، دوعػيـ بوكةػو دو هػرة   جةكز وعددعرة دوتويجدجػ  وردةعػ 13دو هرة  و( وف دوويدة 
 بعدـ وبيشرة مةردء كويي أف تطعو وف دوود ، دوعيـ م يدة دونظر ف، ذوؾ دوهردر. 2أك  1

ػ جةػػكز وعػػددعرة دوتويجدجػػ  بيإ ػػيف  موػػر ذوػػؾ كبوبػيدرة ونيػػي  وردةعػػ   ػػردر دووػػد ، دوعػػيـ بعػػدـ   و
 ج(  كفػ، ىػذه دوحيوػػ  ال  2 ج( أك  1وبيشػرة مةػردء مذد كػيف دوهػردر جقػتند فحقػػو موػر دو هػرة 

 جصب   ردر دوود ، دوعيـ نيفذدن مال مذد د تودتو دوددعرة دوتويجدج .
جةكز وعود ، دوعيـ ف، أم ك د  أف جنظر وف ةدجد ف، دتتيذ  ردر بوي مذد كيف جةو دوشركع -4

 ف، تحهجؽ أك وهي ية دقتنيددن مور ك يعع أك وععكويد ةدجدة.
تصػػػدر دوػػػددعرة دوتويجدجػػػ  فػػػ، أم ك ػػػد بعػػػد دوشػػػركع فػػػ، -1عػػػر أنػػػو    58نصػػػد دووػػػيدة  (23 

دوتحهجػػؽ  كبنػػيءن  عػػر طعػػو دووػػد ، دوعػػيـ  أوػػردن بػػيوهبض  عػػر دوشػػتص مذد د تنعػػد بوػػي جعػػ،  
 بعد فحص دوطعو كدأدو  أك دووععكويد دأترل دووهدو  وف دوود ، دوعيـ:

رجوػ  تػدتؿ فػ، دتتصػيص دووحكوػ   أ ػ كةكد أقبيو وعهكو  وال تهيد بػتف دوشػتص  ػد درتكػو ة
 أك

 ػ أف دوهبض  عر دوشتص جبدك  ركرجين.  و
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 ػ و ويف ح كره أويـ دووحكو   أك 1
 "   و ويف  دـ  جيوو بعر ع  دوتحهجؽ أك مةردءدد دووحكو  أك تعرج يوي وعتطر  أك 2
أك وونػػع "   حج وػػي كػػيف ذوػػؾ ونطبهػػين  وونػػع دوشػػتص وػػف دالقػػتوردر فػػ، درتكػػيو تعػػؾ دوةرجوػػ   3

 درتكيو ةرجو  ذدد صع  بيي تدتؿ ف، دتتصيص دووحكو  كتنشت  ف دوظركؼ ذدتيي.
 -جت وف طعو دوود ، دوعيـ وي جع،: -2

 أ ػ دقـ دوشتص كأج  وععكويد أترل ذدد صع  بيوتعرؼ  عجو.
ػ مشػػيرة وحػػددة موػػر دوةػػردعـ دوتػػ، تػػدتؿ فػػ، دتتصػػيص دووحكوػػ  كدووػػد ر أف دوشػػتص  ػػد   و

 درتكبيي.
 ػ بجيف وكةز بيوك يعع دوود ر أنيي تشكؿ تعؾ دوةردعـ.ج 

د ػ وكةز بيأدو  كأج  وععكويد أترل ت بد كةكد أقبيو وعهكو  وال تهيد بتف دوشتص  د درتكو 
 تعؾ دوةردعـ.

 ق ػ دوقبو دوذم جةعؿ دوود ، دوعيـ جعتهد ب ركرة دوهبض  عر دوشتص.
 -جت وف  ردر دوهبض وي جع،: -3

 كأج  وععكويد أترم ذدد صع  بيوتعرؼ  عجو.أ ػ دقـ دوشتص 
ػ مشػػػيرة وحػػػددة موػػػر دوةػػػردعـ دوتػػػ، تػػػدتؿ فػػػ، دتتصػػػيص دووحكوػػػ  كدووطعػػػكو دوهػػػبض  عػػػر   و

 دوشتص بشتنيي
 ج ػ بجيف وكةز بيوك يعع دوود ر أنيي تشكؿ تعؾ دوةردعـ.

 جظؿ أور دوهبض قيرجين مور أف تتور دووحكو  بوجر ذوؾ.-4
 عر أوػر بػيوهبض  أف تطعػو دوهػبض  عػر دوشػتص دحتجيطجػين أك دوهػبض جةكز وعوحكو  بنيءن -5

 .9 عجو كتهدجوو بوكةو دوبيو 
جةػػكز وعوػػد ، دوعػػي ـ أف جطعػػو موػػر دوػػددعرة دوتويجدجػػ  تعػػدجؿ أوػػر دوهػػبض  ػػف طرجػػؽ تعػػدجؿ -6

كصػػؼ دوةػػردعـ دووػػذككرة فجػػو أك دإ ػػيف  موجيػػي  كتهػػـك دوػػددعرة دوتويجدجػػ  بتعػػدجؿ دأوػػر  عػػر 



 القعود محمد إبراهيم. د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ك دووطعػػػكو مذد د تنعػػػد بكةػػػكد أقػػػبيو وعهكوػػػ  وال تهػػػيد بػػػتف ذوػػػؾ دوشػػػتص  ػػػد درتكػػػو دونحػػػ
 دوةردعـ دووعدو  أكصيفيي أك دوو يف .

وعود ، دوعيـ  ك ين  ػف دقتصػددر أوػر بػيوهبض  أف جهػدـ طعبػين بػتف تصػدر دوػددعرة دوتويجدجػ  -7
ذد د تنعػد دوػددعرة دوتويجدجػ  بػ تف ىنػيؾ أقػبيبين وعهكوػ  أوردن بح كر دوشػتص أوػيـ دووحكوػ   كد 

وال تهػيد بػتف دوشػػتص  ػد درتكػػو دوةرجوػ  دووػد ية كأف مصػػددر أوػر بح ػػكر دوشػتص جك ػػ، 
و ػػويف و كوػػو أوػػيـ دووحكوػػ   كػػيف  عجيػػي أف تصػػدر أوػػر دوح ػػكر  كذوػػؾ بشػػركط أك بػػدكف 
شػػركط تهجػػد دوحرجػػ   تػػالؼ دالحتةػػيز( مذد نػػص دوهػػينكف دوػػكطن،  عػػر ذوػػؾ  كجت ػػوف أوػػر 

 -ي جع،: دوح كر و
 أ ػ دقـ دوشتص كأج  وععكويد أترل ذدد صع  بيوتعرؼ  عجو.

 ػ دوتيرج  دووحدد دوذم جككف  عر دوشتص أف جو ؿ فجو.  و
ج ػ مشػػػيرة وحػػػددة موػػػر دوةػػػردعـ دوتػػػ، تػػدتؿ فػػػ، دتتصػػػيص دووحكوػػػ  كدووػػػد ر أف دوشػػػتص  ػػػد 

 درتكبيي.
 د ػ بجيف وكةز بيوك يعع دوود ر أنيي تشكؿ تعؾ دوةرجو .

 ةرم متطير دوشتص بتور دوح كر.(كج
دنظػػػػػػر  عػػػػػػر نحػػػػػػك و صػػػػػػؿ دالت ي جػػػػػػ  دالكربجػػػػػػ  وحهػػػػػػكؽ دإنقػػػػػػيف  عػػػػػػر دوػػػػػػردبط دوتيو،:ػػػػػػػ  (24 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html  
 وف دالت ي ج  دالكربج  وحهكؽ دإنقيف. 32/4دنظر ت صجال نص دوويدة  (25 
وػػف  بػػؿ وةنػػ  دوػػكزردء ووةعػػس أكربػػي بتػػيرج   11( تػػـ ىػػذد دوتعػػدجؿ بي توػػيد دوبركتككػػكؿ ر ػػـ 26 

 ـ. 01/11/1998ـ كدتؿ حجز دوتن جذ ف، 11/04/1994
وهيرة دأكركبج . وهرىػي فػ، دووحكو  دأكركبج  وحهكؽ دإنقيف  ى، أ عر ىجع    يعج  ف، د (27 

ودجنػػ  قتردقػػبكرغ شػػويؿ شػػرؽ فرنقػػي  كتتو ػػؿ ويوتيػػي فػػ،  ػػويف دحتػػردـ دوحهػػكؽ دأقيقػػج  
فػػ، وةعػػس أكركبػػي. تتققػػد  47وعجػػكف شػػتص جعجشػػكف فػػ، دوػػدكؿ دأ  ػػيء دوػػػ  830ونحػػك 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html
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  كت ػػػـ وو عػػػجف  ػػػف دوػػػدكؿ دأ  ػػيء فػػػ، دالتحػػػيد دأكركبػػػ،  م ػػػيف  موػػػر دكؿ 1959 ػػيـ 
 ؿ تركجي كركقجي كأروجنجي.أترل و 

( د توػػػػػػػد دوبركتككػػػػػػػكؿ دوردبػػػػػػػع  شػػػػػػػر وػػػػػػػف  بػػػػػػػؿ وةنػػػػػػػ  كزردء وةعػػػػػػػس دكربػػػػػػػي كصػػػػػػػدر فػػػػػػػ، 28 
 ـ01/06/2010ـ  كدتؿ حجز دون يذ ف، 13/05/2004

( ةنجػػػدم وبػػػركؾ  دووحكوػػػ  دالكربجػػػ  وحهػػػكؽ دإنقػػػيف كموجػػػ  وعر يبػػػ   عػػػر دالت ي جػػػ  دالكربجػػػ  29 
وحهػػكؽ كدوععػػـك دوقجيقػػج   ةيوعػػ  وحوػػد ت ػػجر  دوعػػدد وحهػػكؽ دإنقػػيف  وةعػػ  دو كػػر  كعجػػ  د

 .173دو يوف  شر  دوةزدعر  ص 
 وف دالت ي ج  دالكربج  وحهكؽ دإنقيف. 38 39 40دنظر دووكدد ( 30 
وحوػػػد أوػػػجف دووجػػػددن،  دونظػػػيـ دأكربػػػ، وحويجػػػ  حهػػػكؽ دإنقػػػيف  ونشػػػكردد دوحعبػػػ، دوحهك جػػػ     

 .124ػ122بجركد  وبنيف  دوطبع  دو يو    ص
( ىػػك وعيىػػدة دكوجػػ  صػػيغتيي دوػػدكؿ دأفرجهجػػ  تحػػد غطػػيء ونظوػػ  دوكحػػدة دأفرجهجػػ   دالتحػػيد 32 

 1986أكتكبر  21  بجنوي دتعد حجز دوتن جذ ف، 1981جكنجك  27دأفرجه، حيوجي( ف، 
 وف دووج يؽ دالفرجه، وحهكؽ دونقيف كدوشعكو. 22دنظر ت صجال دوويدة ( 33 
 وف دووج يؽ دالفرجه، وحهكؽ دإنقيف كدوشعكو. 36دوويدة  (34 
 وف دووج يؽ دالفرجه، وحهكؽ دونقيف كدوشعكو. 45دنظر ت صجال دوويدة  (35 
أنشػػػعد بوكةػػػو دوبركتككػػػكؿ دوصػػػيدر  ػػػف وػػػ تور دوهوػػػ  وونظوػػػ  دوكحػػػدة دالفرجهجػػػ  دوردبػػػع  (36 

ـ  كوي كرد دونص  عجيي ف، دوويدتجف 1998جكنجك  10كدو ال جف دوونعهد ف، بكركجني فيقك ف، 
 ـ.2000جكنجك  11وف دوهينكف دوتتقجق، والتحيد دالفرجه، دوك ع ف، وكو، بتيرج   18 5

 وف دوبركتكككؿ دوونشئ وعوحكو  دالفرجهج  وحهكؽ دإنقيف كدوشعكو. 4( دنظر دوويدة 37 
 وف دوبرتكككؿ دوونشئ ويذه دووحكو . 34/6دنظر دوويدة ( 38 
 وف دوبرتكككؿ دوونشئ ويذه دووحكو . 25( دنظر دوويدة 39 
 وف دوبرتكككؿ دوونشئ ويذه دووحكو . 27دوويدة  (40 


