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 ئةم كتًَبة بؤ ؟       
ئاػكهشاية تكا ئككةَشةئ يةئةسػكياس طياطكس دْيككادا ٖةَيبكزاسدٕ بةتانككة ئكاَشةاصَيهس ػكياو دادةْشَيككد بك  َوَاسةطككةنشدٕ           

جَيط سةنَيى دةطةاَلت. بةو ثَييةى طةىل عَيشام بةطكةسجةّ ْةتةوةناْييكةوة يكةرَيش نكةيَوسَيهى طياطكس ىكةسديى ديهَكات سدا        
 .رياْى طياطيذا ضةَهَيهى ْاَ بَيدْيية نةثشئطةى ٖةَيبزاسدٕ يةرياوة، طةيش 

و سصطككاسبووْى يككةرَيش دةطككةالتى سرَيُككس ديهَككات سة عَيككشام نةوتككة    1991ٖككةسَيُى نوسدطككَإ دواى ساثككةسةيٓى طككاَيى   
 ضََيو ب  وةسطشتٔ  ط سةيٓةوةى دةطةالت .يثيادةنشدْى َاْاناْى ئاصادى   ٖةَيبزاسدٕ وةى َيهاْ

دا داْيؼَواْى ٖةسَيُى نوسدطَإ طٓذوقةناْى دةْطذاْيإ طةسثؼو نشد ب  1990ةنةّ جاس يةطاَيى ب  ي
دياسيهشدْى نوسطييةناْى ثةسيةَإ، ئةطةس ػةسةة ْاوخ يية يةنًةدواييةنةنإ ْةبوواية ضةَهى ٖةَيبزاسدٕ صياتش 

 .ةطَة دةبووبةسج
ى طياطكى  ئكابووسى  نكةيَوسى  ن َةَيكذا طشْطكس ثَيويظك        طةسةسةاى طشْطس ضةَهس ٖةَيبزاسدٕ  ناسيطةسيى يكةرياْ 

 ( وةى وةالَذاْةوةيةى ب  ئةو ثَيويظَيية داَةصسَيٓذسا.   K.I.E–ثَيٓةدساوة، )ثةمياْطاى نوسدى ب  ٖةَيبزاسدٕ 
 ثةمياْطا وةى سَيهدشاوَيهى نوسدطَاْى طةسبةخ  بةدةس يةئايذئي رياى طياطياْة  ناسدةنات ب  طشْطيذإ

 . دميونشاغهى ٖةَيبزاسدٕ وةى يةنَيو يةبٓةَا طةسةنيةناْى ن َةَيطةى بةضةَ
بككة  باَلونشدْككةوةى سئػككٓةى ٖةَيبككزاسدٕ يةسَيطككةى باَلونشدْككةوةى صةةةيككةى يةطةسضككاوة َْيودةوَيةتييككةناْى تايبككةت    

سجةّ والتككس عَيشاقككذا. ئككةّ  بكك  بككةباتهشدْس ٖةَيبككزاسدٕ يةٖةسَيُةنككةَإ  يةطككة    K.I.Eٖةَيبككزاسدٕ يةنَيهككة يةٖككةْطاوةناْى  
 نََيبةؾ يةنَيهة يةو صةةة طةسضاوةية .

 ييةوةٖاوناسة ئةوسوثييةنإ  َايف َشئظس سَيهدشاوة ئاطايؽ  طئةّ نََيبة يةاليةٕ  ئ ىيظس دةصطا دميونشا
طةس صَاْس  ةوة وةسيطَيشةاوةتةيئيٓطًيضيصَاْى ية"يؽ  K.I.E -و "ثةمياْطةى نوسدة ب  ٖةَيبزاسدٕباَلونشاوةتةوة

ئةَةسيهى دةنات نةبودجةى بةضاثطةياْذْى ئةّ ى  N.E.Dطوثاطى سَيهدشاوى  K.I.Eٖةسوةٖا  نوسدة  عةسةبس.
 .ووةصةةة نََيبةى دابيٓهشد

 ثاسَيضةس: ئاَيٓة َةمحود
 K.I.Eبةسةَيوةبةسة 
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 ضةزةتايةن:

ِ. هُلَبةذارد   دميىكزاصة نطرتين بنةُواكانِ صًضةىىِ   ُٓجناودانِ ثزِؤصُّ هُلَبذاردنًَكِ ٓاسادو دادثُروَر يُكًَكةُ لةُ ز  
ثزِؤصُيُكِ باوَِر ثًَكزاوّ نًَى دَولَُتًًُ بؤ ديةاريكزدنٌ ككىوةُ ْ نىيَنةُرّ وًممةُ . هةُر لُبُرُٓوةُ لةُواوَّ صةُدَّ         

ىدَولَةُتِ  بًضىدا ثُرَدرا بُثزِؤصُّ هُلَبذارد ْ  ُعُثًَدانِ بؤ ُٓوَّ ببًَىُ صًضةىىًَ  كةُواوَنِ صةًءا ْ ثًَةىَرّ نًَ    
 بًَت .
ِ كُبنةُواكانِ  دميىكزاصة لًَزَوَ فُرهُنطِ ُٓجناودانِ هُلَبذارد  يا  دَنطدا  كاتًَ  دَبًَىُ بنُوا ُلًَ  بؤ صًضىىِ  

تزّ وَك دَصىىر ، ٓاساديًُكا  ، وافُكانِ وزؤظْ ٓاسادّ رِيَكخضنتْ كؤبىونُوَو رِادَربزِينْ قبىلَكزدنِ سؤرينةُو يُكضةانِ   
ًَت. بةىونِ ٓةُ          بُراوبُر بُي اصاو بالَوكزدنُوَّ  بُهاكانِ لًَبىرد ْ هُلَكُوتةُّ ييةا ْ هاوكةارّْ ِرَساوُنةدّ بةىونِ هةُب

بنُوايانةةُ وانايةةُكِ رِاصةةتْ دروصةةت دَبُوغةةًَىُ  ثزِؤصةةُّ هُلَبةةذارد ْ دَرُٓجناوةةُكانِ. وىيَنةةُر دَرك بةةُوَ دَكةةا    
نيْ هُلَبةذاردنِ وةىلٌ ٓةُجنا  دَدَ  بةُ       دميىكزاصة ِ كُضُندين ككىوُ  هُيُ بانطُعُّ ٓةُوَ دَكةُ  كُككىوةُتًَك   

نةةُبىونِ ٓةةُو بنُوايانةةُ هُلَبةةذارد  دَكاتةةُ ٓاوِزاسيَةة  بةةؤ تًَطسكزدنةةِ صًضةةىىِ صةةىُوكارّ ، لًَةةزَدا بانطُعةةُؼ بةةؤ        
ًٓضةالوًُكا    ِ هًض بنُوايُكِ ُٓوتؤّ نابًَت. هُلَبُتُ وًممُتِ كةىردو كؤوةُلَطا  دميىكزاصبُُٓجناوطُياندنِ هُلَبذاردنًَكِ 

ًا  نًًُ ، بُ   لُدَرُٓجناوِ ُٓو  ؤرِانةُ صًاصةًانُّ دوابةُدواّ رِووانةدنِ ديةىارّ بةُرلنيْ       دميىكزاصبُ غىِ صًضىىِ 
 ؤِرانُ صًاصًُكانِ ُٓورثاّ وؤرهَُلا ْ ُٓوُريكاّ التنيْ باعةىرو ناوَنةدّ ٓاصةًا هاتنةُ ٓةاراوَ ، دَبًَىةُ هةؤٍ ٓةُوَّ         

بدا  بُكؤوُلَطا ًٓضالوًُكا ْ رِؤيهُالتِ ناوَرِاصت بؤ بًنا كزدنِ صًضىىِ دميىكزاصةِ فزَيةِ ،   كُُٓوزِؤ يا صبُّ  ىرِيَ  
دا ُٓجناوًةداوَو هاوكةا  هُلَبةذاردنِ    1990وًممُتِ كىرد بُر لُنُتُوَكانِ ديكةُّ يًَةزاه هُلَبةذاردنِ ثُرلةُوانِ صةالَِ      

هاتىوعدا ثزِؤصُّ هُلَبذارد ْ دَنطدانِ تًَةدا ُٓجناوةدَدريَت ،   عارَوانًُكانِ لُصالَانِ ثًَغىدا ُٓجناوداوَ . هُروَها لُدا
 ُٓوُؼ بُكىكىِ رِووانِ رييَىِ تاكُ كًشبٌ لُيًَزاقدا .

لًَزَوَ  زنطِ ثًَكهًَنانِ داوىدَس ةاو ريَكخةزاوو ثةُميانطاّ تايبُدُنةد لُصُرثُرعةىًكزدنِ هُلَبةذارد  بُعةًَىَيُكِ         
رَيةُو هُصةىانِ   ِ ثةُميانطاّ كةىردّ بةؤ هُلَبةذارد  تاكةُ هةُولًََكِ لةُو تؤ       نداوُسرانةد  ٓاسادو دادثُروَرانُ ديَىُ ثًَغُوَ.

سجنسَ كىًَبُكانِ تزٍ،  وكزدنُوَْ دَركزدنِ ُٓ  كىًَبُ )ثًَىَرو ثابُنديًُ نًَىدَولَُتًُكانٌ هُلَبذارد (بُهُلَىُتِ هؤعًار
ثغةةىطسّ هُيةةُ لُاليةةُ  هةةُوىو ُٓوانةةُّ باوَرِيةةا    ٓةةُوَ ثًَىيضةةىِ بُبةةُردَواوِْ ُنطاويَكِ صةةُرَتايِ دروصةةىُ لُبُرهةة

 فلؤريدا -د. سةالح عزيز         بُٓاسادّْ دميىكزاصٌ هُيُْ بانطُعٍُ بؤ دَكُ  .
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 خصتةى بابةتةكاى
    كىزتةى جًَبةجًَكسدى 

     ثًَشةكى : يةكةم
  ى دميىكساضثاشًهةى ) باكطساوندى ( مافةكانى مسؤظ بؤ يةَلبرازدنى : دووةم

   ةكاىًثاشًهة نًَىدةوَلةتً *
    * ثاشًهة ناوضةيًةكاى 

 ثًَكًًَهةزةكانى ضًطتمى يةَلبرازدنى دميىكساضًانة       ةبةش :ضًًَةم 
         ا ـ ضًطتمى يةَلبرازدى 

 ب ـ بةشكسدى 
  ج ـ بةزيَىةبسدنى يةَلبرازدى

 دا.كسدنى دةنطدةزانانى دةنطداى لةيةَلبرازدىء تؤماز* مافةك
   ًةكانى دةنطداى ًة طشت* ماف

  * كةمًهة نةتةوةيًةكاى 
     * ئافسةت 

     * بآ تىاناكاى 
   * ناونىضكسدنى دةنطدةز  

  ه ـ ثةزوةزدةى مةدةنىء شانًازى دةنطدةز
 و ـ ثاَلًَىزاواىء ثازتة ضًاضًًةكاىء يةَلمةتةكانى يةَلبرازدى 

 يوء طىتو لة يةَلمةتةكانى يةَلبرازدندا ش ـ يؤكانى زاطةياندىء بةزطسيكسدى لةئاشادى زادةزبسِ
     ح ـ دةنطدانى نًًَهى 

   ط ـ ضاوديَسيى يةَلبرازدى 
 ى ـ مًكانًصمى ضكاآلكسدىء ضازةضةزكسدنى كًَشةكاى 
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   ضىازةم. باشرتيو ثًادةكسدى 
    ـ ضًطتمى يةَلبرازدى  1 

    * ضًطتمى يةَلبرازدى
    * دةشطا يةَلبريَسزاوةكاى 

     بةشكسدى  -0  
 بةزيَىةبسدنى يةَلبرازدى  -3  
 مافةكانى دةنطداىء ناونىوضكسدنى دةنطدةزاى.  -4  

 * يةكطانىء طشتطريى دةنطداى. 
 * جًاواشى نةكسدى. 

 * تىيَريهةوةو لًَكؤَلًهةوة لةضةز يةز شتًَك كةتةنطةتاويى بؤ ضةز مافى دةنطداى دزوضت بكات.
 * ناونىضكسدنى دةنطدةزاى. 

 ثةزوةزدةى مةدةنىء شانًازى دةنطدةز.  -5 
 ثاَلًَىزاوانى يةَلبرازدىء ثازتة ضًاضًًةكاىء تًَضىونى يةَلمةتةكانى يةَلبرازدى.  -6 

 * بةيةكطانى مامةَلةكسدى لةبةزدةم ياضادا. 
 * ئامسِاشةكانى دةنطدانى نًًَهى    

 برازدى. * ثشتطريى تايبةتى دازايى ثازتة ضًاضًًةكاىءيةَلمةتةكانى يةَل
 * يازمةتى طشتى دازايى ثازتة ضًاضًًةكاىء يةَلمةتةكانى  يةَلبرازدى. 

 * ثًَداويطتًًةكانى ئاشكسا بىوىء بةئاطاكسدنةوة لةزاضتًًةكاى. 
 ئامسِشةكانى زاطةياندىء بةزطسيكسدى لةئاشادى زادةزبسِيوء طىتو لةيةَلمةتةكانى يةَلبرازدندا. -7  

 اشةكاى * مامةَلةى يةكطاىء ئامسِ
 * بةزطسيكسدى لةئاشادى طىتوء زِادةزبسِيو لةكاتى يةَلمةتةكانى يةَلبرازدى دا.

 دةنطداى :  -8  
 * دةنطدانى نًًَهى 

 * زيَهمايًةكانى دةنطداى 
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 * دةنطدانى جًَطؤزكىَكةزاى.
 * دةنطدانى ضةزباش.

     * ذمازدنى دةنطةكاى.
 * جًاكسدنةوةو ثؤَلًَهكسدنى ئةجنامةكاى.

  اطةياندنى طشتىء طشتطريى لةذمازدىء ثؤَلًَهكسدىء جًاكسدنةوةى ئةجنامةكاى.* زِ
             ثًَهجةم. ضاوديَسى يةَلبرازدى

           شةشةم. مًكانًصمى ضكاآلكسدىء ضازةضةزكسدنى كًَشةكاى   
 ثاشكؤى  يةكةم .خشتةى كىزتةى ثًَىةزةكاىء باشرتيو ثًادةكسدى     
          ECHRىزتةيةك لةكًَشةكانى ثاشكؤى دووةم .ك  
  ( ODIHR   /OSCE) ثاشكؤى ضًًَةم. كىزتةيةك ضةبازةت بة  
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 كىزتةيةكى جًَبةجًَلسدى:  
دواْكككضة طكككاَيى سابكككوسدوو ضكككةْذ ط ساْهاسييكككةنى طشْطيكككإ بكككةخ وة دى يكككةو دةقاْكككةى نةثةيوةْكككذييإ بكككةو ت   

ى تَيكذا  دميونشاطكييةناْ نكة ثَيوةسةنكاْى ٖةَيبزاسدْكة     َيكةتى بةػكَيوةيةى  ْاوضةناْةوة ٖةبوو يةطةس ئاطَى َْيودةو
ييةنإ يةجاسْاَككةى جيٗككاْى َككاىى َككشئظ يةطككاَيى     دميونشاطككهشايككةوة. ٖةسضككةْذة ثشةْظككيجى ٖةَيبزاسدْككة    سووْ

ييةدا داٖاتووٕ، بة ّ يةّ دوا 1962  سَيهةوتٓٓاَةى َْيودةوَيةتى ب  َاىة َةدةْى  طياطييةنإ يةطاَيى 1948
 ْةبَيد ن َةَيطةى َْيودةوَيةتى ْةيَواْى طووديإ يَيوةسبطشَيد.

دا ن ْطشةى ئةوسوثى سَيهةوتٓٓاَةى ئةوسوثى ثةطكةْذنشد بك  ثاساطكَٓى َاىكةناْى     1952يةطةسةتاى طاَيى      
ى ئكةّ  تكةْٗا و تكاْى سئرئكاواى ئكةوسوثا يكةرَيش طكاية      1992َشئظ  ثشةْظيح  بٓةَاناْى ئكاصادى. تكاوةنو طكاَيى    

ب ضوْاْةدا دةريإ نةَاَةَية يةطةأل دميونشاطكيذا دةنكةٕ، بكة ّ ْاوضكةناْى تشػكةنةت بكووٕ يكةو ب ضكووْاْةوة.         
( ةوة ساطةيكككةْشاوة يةٖكككةَإ ناتيؼكككذا ئكككةّ  CSCEيةاليكككةٕ ) 1992ثاػككإ سَيهةوتٓٓاَكككةى )نوبٓٗكككاطٔ(ى طكككاَيى  

ثَيكككككوةسة َْيودةوَيةتيكككككةنإ بككككك  ٖةَيبزاسدْكككككة     سَيهةوتٓٓاَةيكككككة بكككككةطوةاوتشئ سَيهةوتٓٓاَكككككة دادةْكككككشا يةطكككككةأل    
ييةنإ. بك  يةنككةّ جكاس بككوو نةةهوَةتكةنإ ٖةطكَإ بككةداْإ  دةطَٓيؼكإ نشدْككى ضكةْذ ثَيككوةسَيهى       دميونشاطك 

 . دميونشاطييةنإَْيودةوَيةتى تايبةت بةٖةَيبزاسدْة 
توآ نشدْكككككى بةْكككككذة ( ةوة ضكككككةْذ ييزْةيكككككةنى ياطكككككايى ٖةطكككككَإ بةتكككككةواونشدٕ  تكككككاوو 1992يةطكككككاَيى )     

(، ْككضيهنئ نوْككةؾ ثابةْذبوْياْككة بككةو      OSCEطككةسةتاييةناْى سَيهةوتٓٓاَككةى نوبٓٗككاطٔ بكك  ْاوضككةناْى )  
ثةيوةْذيكذاسٕ  ةوة دةسضووٕ، بةَةبةطكَى تكةواونشدْى ئكةو ساطكجاسداْةى     بشةياساْةى يةن ْطشةى با ى ئةطَةْبوَي

 يككككككةنطشتوةنإ  سَيهدككككككشاوى وياليةتككككككةسَيهدشاوى ْةتةوة، يةناتَيهككككككذا يككككككة(ةوة ODIHR) بةٖةَيبزاسدْككككككةناْى 
 ْاوضةييةناْذا ػَيواصى ن تايى ئةّ سَيهةوتٓٓاَة داسَيزسإ.   تىئةَشيهييةنإ  دةطَة َْيودةوَية

دا داَككةصسا، بككةْاوى   1991( يةطككاَيى ODIHRييةنإ  َاىككةناْى َككشئظ )   دميونشاطككثاػككإ ئ ىيظككى دةصطككا       
ادةنككإ(ةوة، بةتايبككةتى بكك  طةػككةثَيذاْى ئةواْككةى نةسَيهةوتٓٓاَككةى نوبٓٗككاطٔ ثككةيشةو   )ئ ىيظككى ٖةَيبزاسدْككة ئاص

( ثشئطةى ٖةَيبكزاسدٕ يةْاوضكةناْى )   112دةنةٕ. يةو ناتةوة ئةّ ئ ىيظة ٖةطَاوة بةضاودَيشى نشدْى صياتش ية)
OSCE (دا  صياتش ية )ضاودَيشى َْيودةوَيةتى بآلونشدئتةوة، بةٖاوناسى نك ْطشةى 1222 )   ( ثةسيكةَاْىOSCE  )

نككك ْطشةى ثةسيكككةَاْى ئكككةوسوثى  تَييكككذا ثشئطكككةناْى ٖةَيبكككزاسدٕ  ضواسضكككَيوة ياطكككاييةناْيإ ٖةَيظكككةْطَيٓشإ     
يإ بةتايبكككةتى ساثككك ستى ن تكككايى   يةسواْطكككةى ئكككةو طكككةسْي  تَيبيٓيياْكككةى نةضكككاودَيشة َْيشدساوةنكككإ ْوطكككيبو   

ةنى دةوَيةَةْككككذ ثَيهَٗيٓككككشا بكككك  ٖةَيظككككةْطاْذْى  (. بككككةّ ػككككَيوةية طةسضككككاوةي ODIHRهشدْةوةى ياطككككايى )يػكككك
 (.OSCEٓٗاطٔ ب  ْاوضةناْى ) ثسَيهةوتٓٓاَةى ن
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ػكككَٓى ثَيكككوةسة  نكككاتَيهى ْضيكككو، ضكككةْذ دةصطايكككةنى تكككش بةػكككذاسييإ نكككشد يةداسة   دا  تايكككة يكككاْضة طكككاَيى سابكككوسدو  
ةناْى دةوسوبككةسى ْاوضككةناْى َْيودةوَيةتييككة ثةيوةْذيككذاسةنإ بةٖةَيبزاسدْةناْككةوة، يةواْككةؾ دةصطككا ْيؼككَُاْيي 

(OSCE.)  
ن ْطشةى ثةسيةَاْى ن َاسةناْى و تة طكةسبةخ نإ بةيكةنَيو يكةتاصة بةػكذاسبوةناْى ئكةّ سَيبكاصة دادةْشَيكد.            

ييزْةى َاىكةناْى َشئظكى طكةس بةْةتكةوة يكةنطشتوةنإ تَيبيٓييكة طؼكَييةناْى طشتكة ئةطكَ  يةطكةس ثَيوةسةنكاْى            
، ٖةْذَيو اليةْى تشى طةس بةْةتةوةيكةنطشتووةنإ بةػكذاسييإ نكشد    1996يةنإ يةطاَيى يدميونشاطٖةَيبزاسدْة 

يةتةى نكككة يةطكككاَيى دميونشاطكككيةن نشدْكككةوةى صاْيكككاسى صيكككاتش يكككةّ بكككواسةدا بةَةبةطكككَى ثؼكككَطةى نكككشدٕ يكككةو   
 (دا دةسنةوت. 1992)
وةى يةنككةّ  (ODIHRآلوبككووٕ، بككة ّ )ئككةّ ثَيككوةسو ثابةْككذى  تَيبيٓككى  ساث ستاْككة بةضككةْذ ػككَيواصَيو ثككةست  ب      

دةصطككككاو سَيهدشاوَيهككككى ئككككةوسوثى نةيككككةّ بككككواسةدا ناسبهككككات ٖةطككككَا بةن نشدْككككةوةى ػككككاسةصانإ بةَةبةطككككَى    
ئاَادةنشدْى ثَيوةسو ثَيذاويظَى ٖةَيبزاسدْةنإ  ثاػإ ثَيذاضوْةوةو ػيهشدْةوةيإ، ئكةّ سةػٓوطكة بكاغ يكةّ     

( OSCE) و(ODIHRاوبوْيؼككككى طككككودَيهى صئس بككككةو تاْى ئةْككككذاّ يككككة)  ثَيككككوةسو ثَيذاويظككككَياْة دةنككككات  بةتةو 
         دةبةخؼَيد، يةسَيى باطهشدْى ضكةْذ سَيطايكةنى طوةكاو بك  ضكاودَيشى ٖةَيبزاسدْكةنإ  دابيٓهشدْكى ن َةنييكة

 تةنٓيهييةناْةوة. 
ةس ئةوثكككةسى جطكككة يةَاْكككةؾ ئكككةّ ثَيذاويظكككَى  سَيُٓايياْكككة ٖاونكككاسى نادسةنكككإ دةنكككةٕ بكككةساَٖيٓاْيإ يةطككك       

 . دميونشاطييةنإ( ب  ٖةَيبزاسدْة OSCEسَيُٓاييةناْى )
دا دإ  بةثَيويظككَى طةػككةثَيذاْى سَيُٓاييككةناْى  0221طككاَيى  (OSCE)يككةن ْطشةى بككةٖاناْى َشئظايككةتى بكك       

(OSCE ) ييةناْذا ْشا نةب  ثشئطةناْى ٖةَيبزاسدٕ تةسخإ نشابووٕ. دميونشاطب  ٖةَيبزاسدْة 
دا بةسصنشايكةوة بك    0220( نةيةطكاَيى   IIطةػةثَيذاْى ئةّ سَيُٓايياْة يةسواْطةى ساث ستى    )ن بٓٗكاطٔ  ٖةسوةٖا 

اَةى نكاسة وةسبطةَيكد   ن ْطشةى داسػنت  داَةصساْذْى ئاوات  ب ضوْةناْى َشئظايةتى، دةنشَيد طوود يةّ بةسْ
ئككككةوسوثى  يككككةنطشتووى و تككككة    هشدْى نادسةنككككاْى بككككواسى َاىككككةناْى ٖةَيبككككزاسدٕ يككككةن ْطشةى    يبكككك  ٖاونككككاس 

 طةسبةخ ناْذا.

                                                           
 (OSCE: )- روثِ (وهاريكارّ ُْٓ ايػّ ٓاصواتا ) ريَكخزاو 
  (ODIHR):- ً(هاريكارّ ُٓوروثٌْ وافُكانِ وزؤظِ ريَكخزاوّ ٓاصايػْ ُكا ًواتا ) ٓؤفًَضِ دَس ا دميىكزاص 
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ييةنإ: سَيبكككةسى دميونشاطكككسةػٓوطكككى طكككةسةتايى )ثَيكككوةسو سَيُٓاييكككة َْيودةوَيةتيكككةناْى َكككاىى ٖةَيبزاسدْكككة       
( بكك    و تككاْى   0220َككاست  02ييةنإ. )دميونشاطككطةسضككاوةى ثشانَيهككى بكك  باػككن ئةةاَككذاْى ٖةَيبزاسدْككة    

نككككإ  ػككككاسةصانإ بكككك  تككككاووتوآ نككككشدٕ  ساط سيٓككككةوة وةى      ( NGO)ةوَيةتييككككةنإ  ئةْككككذاّ  سَيهدككككشاوة َْيود 
ى 18ن ْطشةيةنى ناسنشدٕ نةدسَيزايى سئرَيهى خاياْذ يةطةس ئةو ثَيوةساْةى ٖةَيبزاسدٕ نةيةطةسيإ ثَيهٗاتٔ ية

  ( HDIM) يةن بوْةوةى ئاَادةناسى  داَةصساْذْى ئاوات  ب ضوْة َشئظايةتييةنإ  0220طَيجَةَبةسى 
بة ثَيى ئةو تَيبيٓيياْةى نةيكة ن ْطشةنكةدا خشاْكةسوو ، بكةثَيى ئكةو َادداْكةى خشاْكة طكةسى  ئكةو ْووطكشاواْةى           

 نةثَيؼهةؾ دةوَيةت نشإ ، ثؼد بةغ بةواْة ئةو دئصة ثوخَةنشا. 
 

 ثيَشةكى -يةكةم 
وةى دا 1948طاَيى  ىةناْى َشئظْاَةى جيٗاْى َاىيةجاسة  ْوَيٓةسايةتى ةهوَةت دميونشاطييةنإٖةَيبزاسدْة  

 دوو ثَيوةسى طةسةنى َاىةناْى َشئظ دةطَٓيؼاْهشإ نةجةخَياْهشدةوة يةطةسئةوةى :
دةبَيد ويظَى طةٍ بهشَيَة بٓةَاى دةطة تى ةهوَكةت  دةنشَيكد ئكةّ ويظكَةؾ يةسَيطكةى ٖةَيبزاسدْكة ناتييكة          

و يةنظإ، ئةَةؾ يةسَيى دةْطكذاَْيهى َْٗيٓييكةوة يكإ    خاوَيٓةناْةوة طوصاسػَى يَيبذسَيد بةدةْطذاَْيهى طؼَطة
. ٖكككةسوةٖا بةَةبةطكككَى ج ساوجككك سنشدْى  1يكككةسَيى ضكككةْذ ػكككَيواصَيهى دةْطكككذاْى ئكككاصادى ٖاوػكككَيوةوة دَيَكككةدى   

  سَيهةوتٓٓاَكةى ئكةَشيها   2بواسةنإ، ئةّ ثَيوةساْة بةثَيى سَيهةوتٓٓاَةى َْيودةوَيةتى َاىة طياطى َةدةْييةنإ

                                                           
 3، بز ةُّ  01بُنةدّ   1948ّ ديضةىىّ  12( لةُ  I I Iأ ) 017تارناوُّ تًهانِ وافُكانِ وةزؤظ، ُٓجناوةُكانِ كؤبىونةُوَ  غةىًُّكا       1

 (. UDHR)ثاعا     
  0222/0224ريَكُوتنناوُّ نًَىدَولَُتِ وافُ صًاصِْ وُدَنًُّكا  ُٓجناوُكانِ كؤبىونُوَّ  غىِ  2
(XXI ُل )ثاعا     05، بُندّ 1966ّ ديضىىّ 16(ICCPR ) 
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،  سَيهةوتٓى ئكةوسوثى بك  بكةسطشيهشدٕ يةَاىكةناْى     4. سَيهةوتٓٓاَةى ئةىشيكى َاىةناْى َشئظ3ْى َشئظب  َاىةنا
 ػيياوى جَيبةجَيهشدٕ دةبٔ. 5َشئظ  ثشةْظيجةناْى ئاصادييةوة

ييةنإ بوْةتة َكةسجى بةئةْكذاَبووٕ يكةسَيهدشاوة َْيودةوَيةتييكةنإ  بٓكةَا بك        دميونشاطٖةسوةٖا ٖةَيبزاسدْة     
 .6َيةت ثَيذاْى ةهوَةتةنإ يةن َةَيطا َْيودةوَيةتييةناْذاَ 
طككةسباسى ئةَاْككةؾ، داَودةصطككا َْيودةوَيككةتى  ْاوضككةييةنإ داْيككإ بككةو ساطككَييةدا ْككا، نةَاىككة طياطككى               

ة َةدةْييةناْى وةى ئاصادى سادةسبشةئ  ئاَيوط سنشدْى صاْياسييةنإ  ثَيهَٗيٓاْى سَيهدشاوةنإ  ضووْة ْاو ثاستك 
 . 7ى  طةسوةسى ياطادميونشاططياطييةنإ ثَيويظنت ب  داَةصساْذٕ  بةسدةواّ بووْى ةهوَةتى 

جككككاسإ ئككككةّ َاىاْككككة سةوتككككى ب ضككككووْة تايبةتييككككةناْيإ دوادةخظككككد طككككةباسةت بةئةةاَككككذاْى ٖةَيبككككزاسدٕ      
 ْاوْوطهشدْى دةْطذةسإ  سةوتى ثشئطةى دةْطذإ. 

ةسئككككةةاَى ضككككاالنيية ٖاوبةػككككةناْى ئككككةّ داَودةصطككككاو ثةمياْطاياْككككة   ةوة تككككا ئَيظككككَا  د 1992يةطككككاَيى      
ب بككةسَيوةبشدٕ  طةسثةسػككَى نشدْككى ٖةَيبزاسدْككةنإ  نككاسة تةنٓيهييككةنإ تككواْشا بةػككَيواصَيهى ق ْككا  بةْككذى         

                                                           
ّ  18) لةُ       U . N.I.S   36، 1144 103( ريَكُوتنناوةُّ يوةارَ     O.A.S)  03ريَكُوتنناوةُّ ُٓوةُريكِ  بةؤ وافةُكانِ وةزؤظ، بُنةدّ        3

 ( A C H Rدا تًَبُتآ كزا )ثاعا   1978تُوىسّ 
دا  1981ّ كشيزانةةِ 07)لةُ       L E G  /CAB   .DOC   AU/  3/67. ريَكُوتنناوةُّ ٓةُفزيكِ بةةؤ وافةُكانِ  ةُال ْ وةةزؤظ، بُنةدّ       4

 ( . A C H P Rتًَبُتآ كزا ) ثاعا    
)لُ  E.T.S ،3  9، يوارَ  UN .T. S  3لُ وافُكانِ وزؤظْ ثزَنضضًثُكانِ ٓاسادّ ، بُكؤّ  ّ ُٓوروثِ  بُر زيكزد 1ريَكُوتنناوُّ يوارَ  5

 دا ًٓىشا كزا )ثاعا  بىَ ثزؤتؤكؤلَِ ُٓوروثِ(.  1950ّ نًضانِ 02
نطدانِ نهًَنِْ بةُ كةُؼْ   ُٓ  بُندَ ضُند ريَطزيَكِ وضىُبُر )) ُورَ ثارتُ هاوثُميانُكا (( بؤ ُٓجناودانِ هُلَبذارد  لُ واوَّ وؤياندا بُ دَ

     ِ  هُوايُكِ ٓاساد بؤ رادَربزِين صُبارَ  بُ ويضتْ بؤضىنُكانِ وًممُ  بؤ هُلَبذاردنِ دَصىُّ ياصةايِ كةؤنطزَّ ٓةُوروثِْ داد ةاّ وافةُكان
 ّ وىارَوَ(01وزؤظ، ) تُواعاّ دَقِ هاوثًطض بكُ لُ تًَبًنِ 

() ثاعةا   1990ّ ديضةىىّ  I (14خزاوَكانِ وياليُتُ ُٓوزيكًُّكا  بكُ، بُنةدّ      صُيزّ ثزؤتؤكؤىل راصىكزدنُوَّ  ريَكُوتنناوُّ ريَك 6
انِ بىَ ثزؤتؤكؤىل واعننت(، رَساوُندّ وؤناكؤ بؤ كؤنطزَّ هًَشَكانِ صىثاّ ُٓوروثِ بؤ راصىكزدَوَّ ياصاّ هُلَبذارد )راثؤرتِ كؤبىونُوَك

 1999ثُرلُوا  لُ كىسَيزانِ
لُصُر وافِ بُعداريكزد  لُ وُصُلُ  غىًُّكا ، وافُكانِ دَنطدا ، وافِ  05زؤظ بكُ، ريَنىايِ  غىِ يوارَ صُيزّ كؤنطزَّ وافُكانِ و 7

( بزيارَكانِ كةؤنطزَ لُصةُر   05( ) ثاعا  بىوَ تًَبًنِ  غىِ يوارَ 1996) 8بُيُكضانِ  ُيغنت بُ وشوُ   ىسارًُّ  غىًُّكا ، بز ُّ 
 ُ وافُ دميىكزاتًُّكا .     بؤ  ُعُصُند  ب 57/1999وافُكانِ وزؤظ 
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ٔ ثةيهككةسَيهى ثشانَيهككى  ت نُككة ثَيهبَٗيٓشَيككد، نةيككة سآيككةوة بَواْشَيككد بككةٖا َْيودةوَيةتييككةنإ طككةقاَطة بهككشيَ 
 . 8ييةناْذادميونشاطيةٖةَيبزاسدْة 

يةطكككةأل ئةوةػكككذا دةنشَيكككد يكككةسَيى ثَيكككوةسو سَيُٓاييةناْكككةوة ةكككونِ بكككذسَيد بةطكككةس طشوػكككَى ٖةَيبزاسدْكككة               
ييةناْذا، دميونشاطك ذا، وةى سَيٓيؼاْذةسَيهى ثشانَيهى  باػنئ جَيبكةجَيهشدٕ بك  ٖةَيبزاسدْكة    دميونشاطييةناْ

ٓةَايكككككككككةى بككككككككك  ثَكككككككككةونشدْى ثَيكككككككككوةسو سَيُٓاييكككككككككة َْيودةوَيةتييكككككككككةنإ بككككككككك   يةطةسووئةَاْةػكككككككككةوةوةى ب
.ثَيويظكككَى بكككةّ جككك سة ثَيكككوةسو سَيُٓايياْكككة صئسة، صئسجكككاسيؽ  9( دا01ييةنإ يةطكككةدةى )دميونشاطكككٖةَيبزاسدْة

ى ( بةبآ طوود بةناسدَئ يةطةأل ئةوةى نةدةبواية ٖاوبةػى بكةوسةاو  دميونشاطوػةناْى وةى ) دةوسى، سةطةٕ، 
 ب ضووْة طياطييةنإ بووْاية. يةنَيو يةْوطةسإ ئةو ساطَييةى سةضاونشد نة:

)) يكةسوى ثشانَيهييكةوة، دةنشَيكد وا ئاطكإ بَيكد نةيَيه َييٓكةوة طكةباسةت بكةثانيى  سةطكةَْيَى ٖةَيبزاسدْةنكة             
ى ْككاوةسئنى بهشَيككد، ئككةوةؾ بةجككةخد نككشدٕ يةطككةس بةَيطككةو ْيؼككاْةو ناستَيهككةسة ئاػككهشاو دياسةنككإ  الواص        

 ((. 10ٖةَيبزاسدْى تةْٗا يةى ثاَيَيوساو  تةْٗا يةى ثاست، يإ ت قاْذٕ  تشطاْذْى دةْطذةسإ
ئةّ وصةو تواْاياْة دةطَُإ دةطشٕ بةسةو ث َيَئ نشدْكى ئكةو ىةسَاْاْكة ئةَكةؾ بكةئاَارة نكشدٕ دةبَيكد بك  ضكةْذ          

 . 11ئةّ سَيبةسة نشاوة بةطآ بةػةوةسَيظاو طيظََُيهى ػياو ب  جَيبةجَيهشدٕ يةسووى بابةتييةوة.

                                                           
 ( ّ ٓاسادو ثاك بكُ:  G . Sتًن   –. صُيزّ هُلَبذاردنُكانِ )تىد   8

تًن( هُنديَ  داوى –( . )ثاعا  بىوَ )تىد  1994، يُكًَىِ ثُرلُوانىارَ بُصا ضىوَكا ، تُنُوا ) P . Lياصاو تًَبُتآ كزدنِ ثزاكىًكِ،   
دا هةُروَكى ُٓوانةُّ لةُ نُتةُوَ      1992بؤ ثًَغخضىنِ ثًَىَرَ نًَىدَولَُتًُّّكانِ هُلَبذارد  لُ صالَِ  دَس ا ضُند هاوكاريًُكِ باعًا  كزد
ثةةةُميانطاّ ْ ( ،www.ipu.org( ، يةةةُكًَىِ ثُرلةةةُوانىارَ بُصا ضةةةىوَكا  ) www.cartercenter.orgيةةةُكطزتىَكانن : صةةةُنىُرّ كةةةارتز) 

 ( . www.idea.netنًَىدَولَُتِ دميىكزاتًُّ ْ هاوكارّ هُلَبذاردنُكا   ) 
 تًن. –. تىدين  9
 

 يُكُجمارَ 10
َ بةُ وُبُصةىِ وضةىنُ    تًن  ءىى ؤكزاوَ، باعرت وايُ كُ ُٓ   ءىى ؤيُ بكُين بُ صةآ بُعةُو  –. هُروَكى ثًَغرت لُاليُ  ثزؤفًضؤر تىد   11

ُلَىيَضةىِ  روّ رَهُندَكانِ ياصاّ نًَىدَولَُتِ ثُيىَنديدار بُ ثًَىَرو وُرتُكانِ بُريَىَبزدنِ هُلَبذاردنًَكِ سيندوانُوَ، لُ ُأل دَروضىنِ ه
ُ بةؤ ٓةُ  ريَنىايًّانةُ. كةارّ     و تُكا  صُبارَ  بُ بُرهُلَضىكارّ كزدنِ ثُميا ْ بزِيارَكا ْ  زتنُ وؤو تًَبُتآ كزدنِ هُريُكُ لةُ  و تانة  

 ( بكُ.0220) ACE، هُروَها تُواعاّ ثزؤيَّ 3يُكُ ، ص

http://www.carter/
http://www.ipu/
http://www.idea.net/
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بةػككككى يةنككككةّ بككككاغ يةبانطشاوْككككذى َاىككككة َْيودةوَيةتييككككةناْى َككككشئظ دةنككككات نةثةيوةْككككذييإ بةٖةَيبزاسدْككككة     
ييةناْةوة ٖةية. ئةَةؾ، ئةو ثَيوةسو سَيُٓايية جيٗاْى  ْاوضةيياْة دةطشَيَةوة ناسيطةسى نكاس يةطكةس   دميونشاط

ْوَيٓةسايةتى ةهوَةت  سئأل  دةطة تى ياطا دةطَيشَيَةوة ب  ئةو ئاصاديياْكةى   َاىى بةػذاسبووْى جةَاوةسى  
 نةثَيؼكككككككككككككككككككككككن ثةيوةْكككككككككككككككككككككككذييإ بكككككككككككككككككككككككةَاىى سادةسبشةيٓكككككككككككككككككككككككةوة ٖكككككككككككككككككككككككةبووة ، وةى يكككككككككككككككككككككككة 

 ) ن َةَيةو سَيهدشاوةناْةوة. (
ئككةّ بابةتاْككةؾ ئةَاْككةى  12ى دةنككات،دميونشاطككبةػككى دووةَككيؽ بككاغ يةبٓككةَا طككةسةنييةناْى ٖةَيبككزاسدْى    

 اسةوة دةطشَيَةوة: خو
ياطكككا،ناسطَيشةيى، طيظكككَُى دةْطكككذإ، ْاوْووطكككى دةْطكككذةسإ، ثكككةسوةسدةى َكككةدةْى، صاْيكككاسى دةْطكككذةس ،           

ثكككاَيَيوساوإ، ثاستكككة طياطكككييةنإ ، تَيَكككووْى ٖةَيُكككةتى ٖةَيبزاسدْكككةنإ ، طةيؼكككنت بكككةٖ ناسةناْى ساطةياْكككذٕ،      
   ُ ةتاْككككةدا، دةْطككككذاْى َْٗيٓككككى ، ضككككاودَيشى ٖةَيبككككزاسدٕ     بككككةسطشيهشدٕ يككككةئاصادى طككككوتٔ  سادةسبككككشةئ يككككةو ٖةَي

ضاسةطةسنشدْى نَيؼة  ًَُالَْيهاْى ٖةَيبزاسدٕ. ئةّ بةػة ب  ئةوة داْشاوة نةنوْةيكةنى ثشانَيهكى بَيكد يةطكةأل     
ى.ٖةسوةٖا باغ يةثَيذاويظَيةناْى ياطكاى  دميونشاطيإ در بةبانطشاوْذى ياطا َْيودةوَيةتييةناْى ٖةَيبزاسدْى 

 بزاسدٕ دةنات نةبشيَني يةٖ ناسة َْيودةوَيةتى  ْاوضةييةنإ.ٖةَي
بةػى طكَييةّ بكاغ يةباػكنئ ػكَيواصةناْى جَيبكةجَيهشدٕ دةنكات يةطكةأل ئكةو ثَيوةساْكةى نكةباغ يكةو بةػكة                  

بكك   ييةناْذا بَيٓككةدى، وةى بانطشاوْككذَيهى َْيودةوَيككةتى  دميونشاطككثشانَيهيياْككة دةنككةٕ نككةدةبَيد يةٖةَيبزاسدْككة   
َاىةناْى َشئظ.   بةثَيى ئةو بٓةَاياْةى يةدوو بةػى سابشدوودا باطكيإ يَيكوةنشاوة، ئكةّ بةػكة ٖكةوأل دةدات بك        

ييةنإ، ٖكةسوةٖا دوو خؼكَةى ثوخَكة نشاوْةتكة ثاػكه ى ئكةّ       دميونشاطداسػَٓى ضواسضَيوةيةى ب  ٖةَيبزاسدْة 
يككإ يةطككةس نككشاوٕ يةطككةأل باػككنئ سَيُٓاييككةناْى  بةػككة. يةنككةَيإ خؼككَةيةى بككةو ثَيوةساْككةى نةثَيؼككن طاَوط  

ى، دوةَيكككإ خؼكككَةيةنة طكككةباسةت بةنوستكككةى ياطكككاى نككك ْطشةى ئكككةوسوثى  دادطكككاى    دميونشاطكككٖةَيبكككزاسدْى 
 َاىةناْى َشئظ، يةطةأل دياسيهشدْى ئةةاَى طاَوط نإ يةو ثةسةيةدا.  

 

 ى:ميوكسا دثاشيهةى باكطساوندى ماةةكانى مس ر بد يةلَبرازدنى -دووةم 
 

 * باكطساوندة نًَىدةوهَةتًًةكاى: 
                                                           

ين يُكُ  بزِيار، ُٓ  بُعُ تايبُتُ بُو  ءىى ؤيانُّ ثُيىَنديدار  بُ هؤكارَ نًَىدَولَُتًُّ تايبُتًُّكانُوَ كةُ بةاظ لةُ ٓةُجناوِ بطةىكرت      12
 صًضىىِ هُلَبذارد  دَكُ .
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ICCPR ى نةبةنوستى يةدميونشاطداسػَٓى ثشةْظيح  بٓةَا َْيودةوَيةتييةناْى ٖةَيبزاسدْى 
13  UDHR بةْكذى  دا

ى نكةبشيَني  دميونشاطك ساطةيةْشا، نةئةواْيؽ ثَيٓي بٓكةَاى طكةسةنى دةَٖيٓٓكة دى بك  دةْطكذةسى      دا UDHRية 01
ٍ ٖاتٓككةوة، دةْطككذاْى َْٗيٓككى، دةْطككذاْى يةنظككإ  طؼككَطة، ئككةّ بٓةَاياْككةؾ دةبَيككد       يككة: ػككةسعيةت ، بككةخو  

نةطكآ خكاَيى ياطكايى صيكادنشدووة       I CCPR 05وةسبطَيشدسَئ ب  ضةْذ ثايةو طيظََُيهى ياطايى بةثَيى بةْكذى  
سدْى ساطككَةوخ ، ييةنإ، ئككةواْيؽ بككشيَني يككة: جيككاواصى ْككةنشدٕ، ٖةَيبككزادميونشاطككبكك  بةسثشطككاْى ٖةَيبزاسدْككة 

نةبشيَيية يةو ن َةَيكة َاىكةى     UDHR  01ئاصادى سادةسبشةئ  يةٖةَإ ناتيؼذا ٖةطَإ بةجيانشدْةوةى بةْذى 
نةساطةيككةْشاوٕ بكك  سَيهدظككَٓةوةى  ْككاوخ  بكك  طككآ تككيِ بككةسدةواّ بككووْى ْاطككةسبةخ يى، ثةطككةْذنشدْى َككاىى      

 ى طةيؼنت بةخضَةتطوصاسيية طؼَييةنإ. بةٖاو تى بووٕ  َاىى بةػذاسبووٕ يةٖةَيبزاسدٕ  َاى
دا ICCPRى  91بٓةَاو ثشةْظيجة ثةيوةْذيذاسةنإ دةطَٓيؼإ دةنةٕ، ئةَةؾ يةبةْذى  ICCPRضواس بةْذى 

 ٖاتووة نةدةَيَيد: 
 ٖةَوو نةطَيو َاىى ساطةياْذْى ساوب ضوْةناْى ٖةية بةبآ طشىد.  -1 
بَيككد، ئككةّ َاىككةؾ )ئككاصادى  طككةسإ  ثؼككهٓني  وةسطككشتٔ       ٖككةَوو نةطككَيو َككاىى ئككاصادى سادةسبشةيٓككى دة     -0 

 طواطَٓةوةى صاْياسى  بةوسةا بةٖةَوو ضةػٓةناْييةوة( دةطشَيَةخ ، بةبآ طوَيذاْة طٓوسةنإ. 
جَيبككةجَيهشدْى ئككةو َاىككةى يةبشةطككةى ثَيؼككووى ئككةّ بةْككذةدا ٖككاتووة ضككةْذ ئككةسى  ثَيذاويظككَييةنى ٖةيككة،         -3

 إ ب  دسوطد ببَيد، بة ّ ٖةس دةبَيد بةثَيى ياطابَيد، ئةّ ئةسناْة بشيَني ية: نةيةواْةية ٖةْذَيو سَيطةي
 ا/ سَيضطشتٔ يةَاف  ْاوباْطى نةطاْى تش.  
 ب/بةسطشيهشدٕ يةئاطايؼى ْةتةوةيى  ياطاى طؼَى  سةوػد  تةْذسوطَى طؼَى.  

ػكَيدواصةناْذا  ْابَيكد ٖكيؤ ن طكجَيو     ( نة))دةبَيد داْبٓشَيد بكةَاىى طةيكة ئا  ICCPRدا ٖاتووة ية)02يةبةْذى    
خبشَيَككة بككةسدةّ ئةةاَككذاْى ئككةّ َاىككةيإ  ئككةو َاىاْككةؾ نةيةطككةأل ياطككادا طوةككاوو ثَيويظككنت بكك  ن َككةَيطاى          

ى  ئاطايؼككككى ْةتككككةوةيى  ئاطايؼككككى طؼككككَى  بككككةسطشيهشدٕ يةسةوػككككد  تةْذسوطككككَى طؼككككَى    دميونشاطكككك
 بةسطشيهشدٕ يةَاف  ئاصادييةناْى طةٍ. 

 

                                                           
13 ICCPR 55، وادَّ  3و لُ صُرضاوَّ ثًَغى . 
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 (دا ٖاتووة نة:ICCPRى ) 22ى ية َاددة
. ٖكككةَوو نةطكككَيو َكككاىى يكككةنطشتٓى ٖةيكككة يةطكككةأل نةطكككاْى تكككش وةى خ ثَيهَٗيٓكككإ  ضكككووْة ْكككاو يةنَيَييكككة          1 

 باصسطاْييةنإ ب  ثاساطَٓى َاىةناْس خ ى.
ويظكنت  . ْابَيد ٖيؤ ن طجَيو خبشَيَة بةس جَيبةجَيهشدْى ئةّ َاىة يةطةأل ئةو َاىاْكةى ياطكا ديكاسيهشدووٕ  ثيَ   0 

ى  ئاطايؼى ْةتةوةيى  ئاطايؼى طؼَى  ياطاى طؼَى  بةسطشى يةسةوػد  َكاف   دميونشاطب  ن َةَيطاى 
 ئاصادييةناْى طةٍ.     

. ئةّ َاىة طياطيياْة ثةيوةطنت بةتواْا ياطاداْاْو ياطاييةناْةوة ب  ٖةَيبزاسدَْيهى ثاى  ئكاصاد بةػكَيوةيةى   3  
 ب  بةديَٗيٓاْى ويظَى تانةنإ ب  ْوَيٓةسايةتى ةهوَةتةنةيإ. نةضواسضَيوةيةنى ياطايى دابَٓيد 

دا 0(داٖاتووة نةٖةَوو ٖاو تيةى َاىى دةطَةبةسنشدْى ئةو َاىاْكةى ٖةيكة نةيةبةْكذى    ICCPRى ) 05ية بةْذى 
 باطهشاوٕ بةبآ طةوطشىد، ئةواْيؽ بشيَني ية: 

 يةناْيإ يةسَيى ٖةَيبزاسدَْيهى ئاصادى ْوَيٓةساْةوة. ا( بةػذاسيهشدْى ساطَةوخ  يةثَيهَٗيٓاْى ناسوباسة طؼَ   
ب( بةَةبةطككَى ئةةاَككذاْى ٖةَيبككزاسدَْيهى سةطككةٕ  خككوييى، دةْطككةنإ يةسَيىذةْطككذاْى َْٗيٓككى  طؼككَطةو          

 يةنظاْةوة ن دةنشَيٓةوة، بةػَيوةيةى نةويظد  ئاسةصووى دةْطذةساْى تَيذا بةسجةطَة بهشَيد. 
 تانةنإ بةيةنظاْى ب  خضَةتطوصاسيية طؼَييةنإ. ج( ئاصادى طةيؼَٓى    

ى دميونشاطك ئةّ بةْذاْة ْاوةسئنى ئةو ثشةْظيجاْة دياسى دةنكةٕ نةبَٓكيٓةناْى َكاىى ئةةاَكذاْى ٖةَيبكزاسدْى      
 .14ثَيهذَيٓٔ

                                                           
تِ لُ لُ ُأل ُٓوَّ كُ ُٓوُ بُيُكًَ  لُ بُندَ صُرَكًُّكا  دَيوًَزريَت، عايُنّباصُ كُ ثزَنضًثُ نًَىدَولَُتًُّكانِ هُلَبذاردنِ دميىكزا 14

َولَُتًّةُكا  لةُ ريَةِ    تًةن دَصىنًغةا  كةزد، كةُ دَكزيَةت ثًَةىَرَ نًَىد       –ياصا  غىًُّكانُوَ هُلَدَهًَنجزيَن، هُروَكى ثزؤفًضةؤر تةىدين   
ًَىدَولَةُتِ بةؤ دادثةُروَرّ لةُ ياصةاداناندا هةاتىوَ لةُ صةالَِ           38ناوَرؤكِ ياصاّ نًَىدَولَُتًُّوَ ٓاراصىُ بكزيَن، كُ لُ وادَّ  ّ داد ةاّ ن

 (ْ رايطُياند كُ دَصُ تِ وَر ساوَ لُ :1946)
 .كؤنطزَو ريَكُوتنناوُ نًَىدَولَُتًُّكا . 1
 دَولَُتًّانُّ كُ ثغىطسّ لُ تًَبُتآ كزدنِ  غىِ ياصادا دَكُ . .ُٓو نُريىُ نًَى0
 بُتايبُتِ ُٓوانُّ لُاليُ   ُلُ عارصىانِْ ثًَغكُوتىووىاسَكانُوَ تًَبُتآ دَكزيَن. ْ .ثزَنضًثُ  غىًُّكانِ ياصا،3
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ٓاْى ٖةسوةٖا ئةّ بةْذاْة ناسئاطاْى دةنةٕ ب  طةسنةوتٓى ثشئطةنإ، ٖةسضةْذة و تةنإ بةَيَيٓى بةدةطََٗي    
دةدةٕ يةٖةَيبزاسدْةناْياْكككذا بككك  طةيؼكككنت بةئاَاةكككة َْيودةوَيةتييكككةنإ. طكككةسنةوتٓيؽ    15ئاطكككَى ثَيؼكككهةوتوو

يةجَيبككةجَيهشدْى ثَيوةسةنككإ ثابةْككذٕ بككةو ٖ ناساْككةى دةطَٓيؼككإ دةنككشَئ بكك  بككةناسَٖيٓإ. يةطككةأل ئةَاْةػككذا      
ٖةَيبزاسدْى ئاَشاصةنكإ دةبَيكد يكةسَيى ْوطكشاوى َاىكة       ثَيوةسى طةسنةوتٔ ٖةس بةَْيودةوَيةتى دةََيَٓيَةوة،ضوْهة

طكككةسةنييةناْى َشئظكككةوة بَيَكككوةى ئاَشاصَيكككو بككك  دابيٓهشدْكككى ْةَٖيؼكككَٓى جيكككاواصيى  طؼكككَطةى  يةنظكككاْى       
دةْطككذإ  دةْطككذاْى َْٗيٓككى  ٖككةَوو سَيُٓاييككة ياطاييةبةطككودةنإ  داْاْىدواطككَى طككةٍ وةى بٓةَايككةى بكك           

 . 16دةطة تى ةهوَةت
 
 باكطساوندة يةزيًًٌَةكاى :* 
 .17ٖةَوو ئةو ثَيوةساْةى ثَيؼن باطهشإ ، دةنةوْة َْيو ئاَشاصةناْى َاىة ٖةسَيُييةناْى َشئظةوة 

بكك  بككةسطشيهشدٕ يةَاىككةناْى َككشئظ  ثشةْظككيجةناْى ئكككاصادى       1952خ ئاَككادةنشدٕ بكك  نكك ْطشةى ئككةوسوثى        
نكشدةوة .)) ئكةو َاداْكةى نةثشةْظكيجةناْى ئكاصادى تَيذايكة،        جةخَى يةطةس قووَيى بشةواى و تكة ٖاوثةمياْكةناْى  

ى  دميونشاطككككوةى دةطككككَةبةسنشدٕ، بككككشيَني يةداَةصساْككككذْى دادثككككةسوةسى  ئاػككككَى يةجيٗاْككككذا بةسَيطةيككككةنى  
 .18طياطى((

يذا (، نةيككة دميونشاطك يةطكةأل ئةوةػكذا َكاىى دةْطكذةس )جيكاواصة يةَاىكةناْى ريكإ يةطكايةى ْوَيٓةسايةتييكةنى             
 ى ثشئت ن ىل يةنةّ داٖاتووة نةدةَيآ:  3ثةيهةسى سَيهةوتٓٓاَةنة دةطَٓيؼإ ْةنشاوة، بة ّ يةبةْذى 

)) دةبَيكككد ثاستكككة طكككةوسة ٖاوثةمياْكككةنإ ٖةَيبكككزاسدْى ئكككاصاد  دةوسى طكككاص بهكككةٕ يكككةسَيى دةْطكككذاْى َْٗيٓييكككةوة،   
 اسدْى دةطَةى ياطاداْإ((.  بةَةسجَيو ئاصادى سادةسبشةيٓى طةىل تَيذا َظ طةس بهشَيد ب  ٖةَيبز

دادطكككاى ئكككةوسوثى َاىكككةناْى َكككشئظ تكككآبيٓى ئكككةوةى نكككشد نةثاساطكككَٓى سةوتكككى طةػةطكككةْذْى ثشةْظكككيجة             
ى ػكككَيواصى سَيهدشاوةيكككى دةوَيكككد بككك  طكككاصنشدْى ٖةَيبكككزاسدْى ئكككاصاد بةَةبةطكككَى               دميونشاطكككطكككةسةنييةناْى 

                                                                                                                                                                                                 
 –ُوةُ رَ ةُسَكا ْ وةاوَ  تىانابةُرسَكا . تةىدين      .بزِيارّ دادوَرًُّكانِ داد ا نًغىىانِْ نًَىدَولَُتًُّكانُبؤ فًَزكزدنِ دادثُروَرَ  ه4

 تًن.
 . V Lتًن –تىدين  15
 . 7،7فُروانِ  16
 ( . OSCE( دادَنزيَت، كُ باكطزاوندّ هُريَىِ تًَدا دَصىنًغانكزاوَ بؤ هُريَىِ )  OSCE / ODIHRُٓوُ بُ ثُراويَكِ ) 17
 ّ ثًَغىو.9، يوارَ  74تًن ، –تىدوين  18
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شدْكككى َاىكككة طكككةسةنييةناْى بةػكككذاسبووإ وةى )َكككاىى   طةيؼكككنت بةئاطكككََيهى طؼكككَطة بككك  ثشئطكككةنةو دابكككني ن   
 .19دةْطذإ َاىى طاصنشدْى ٖةَيبزاسدْى دةطَةيياطاداْإ(

         ٕ ئكةو دَيشاْكةبووٕ نةيكة ساثك ستى ن بٓٗكاطٓى       20يةو وػة طؼكَطةو بةَٖيضاْكةى تايبكةتٔ بكةسَيضطشتٔ يةٖةَيبكزاسد
ى دميونشاطككإ بككوو بكك  ئككةو ساطككَييةى، نة  دا ٖككاتووة، ئككةويؽ سةضككاونشدْى و تككة بةػككذاسبووةن   1992طككاَيى 

ىشةيككى  دةطككة تى ياطككا دوو بٓككةَاى طككةسةنى سَيضطككشتٔ يةَاىككةناْى َككشئظ  ثشةْظككيجةناْى ئككاصادى، ٖككةسوةٖا    
 يةساث ستى نوبٓٗاطٓذا ٖاتووة، نة:

اْى  )) ٖةَيبكككزاسدْى ئكككاصاد يةثَيذاويظكككَيية طكككةسةنييةناْى سادةسبشةيٓكككى تكككةواو  ثاساطكككَٓى َاىكككةناْى يةنظككك    
ثاساطكككَٓى طكككةسوةت  طكككاَاْى طكككةٍ نةبةػكككَيواصَيهى دةوسى ئكككةةاّ دةدسَيكككد يكككةسَيى دةْطكككذاْى َْٗيٓييكككةوة ..   
ةهوَةتَيو نة يةاليكةٕ نةطكاَْيهةوة ْوَيٓةسايكةتى بهكشَئ نةٖةَيؼكة ئاَكادةبٔ بك  يَيجشطكيٓةوة يةاليكةٕ دةطكَةى           

 اوى َْيوإ دةوَيةت  ثاستة طياطييةنإ. ياطاداْإ ٖةَيبزَيشساوو دةْطذةساْةوة. يةطةأل جياواصى تةو
 ى ساث ستى نوبٓٗاطٔ طشْطى تايبةتى ٖةية، ضوْهة دةبَيد و تاْى ئةْذاّ ثابةْذبٔ بة:  7بشطةى     

 * طاصداْى ٖةَيبزاسدْى ئاصاد يةَْيوإ دوو َاوةى طوةاوى دياسى نشاودا بةثَيى ياطا.  
 ى ب  ٖاو تياْى ثَيطةيؼَوو. * َظ طةس نشدْى دةْطذاْى طةساْظةسى  يةنظاْ

* ئةةاَكككذاْى دةْطكككذإ بةػكككَيواصَيهى َْٗيٓكككى، يكككإ بةضكككةْذ ػكككَيواصَيهى طوةكككاوو ٖاوػكككَيوةو دةطكككد ثكككانى       
 يةجيانشدْةوةو ساطةياْذْى طؼَى ئةةاَةنإ. 

 * سَيضطكككشتٔ يكككةَاىى يةنظكككاْى ٖاو تيكككإ يةطكككةسةإ بةػكككوَئ ئكككةو ثاستكككة طياطكككى  اليةْاْكككةى نةدةياْكككةوَيد         
 ثةيوةْذييإ ثَيوة بهةٕ  ْوَيٓةسايةتى ثاست  سَيهدشاوة طياطييةناْيإ بهةٕ. 

* سَيضطشتٔ يةَاىى ثَيهَٗيٓاْى ثاست  سَيهدشاوة طياطييةناْى تش  دابيٓهشدْى ثاَيجؼَة ياطايية ثَيويظكَةنإ   
 ٖاْذاْيإ بةسةو نَيربةنآ يةطةس بٓةَاناْى يةنظاْى يةبةسدةّ ياطادا. 

ى نةؾ  ٖةوايةنى ثاى  ئاصاد ب  ئةةاَذاْى ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ، بةػَيواصَيو نةيَيجَيَيٓةوةى * دابيٓهشدْ
ئيذاسى  تيز سةىَاسى  ت قاْكذٕ  تشطكاْذٕ سَيطكة ْكةطشَيد يكةةيضب  ثكاَيَيوساوإ بك  ْوَيٓةسايكةتى ئاصاداْكةى ساو          

                                                           
 ( )ثاعا  بُ واصًى وىهني ناصزا(.7987ّ ٓاسارّ 5) 47/ 9/7985/95/743فايت ، ف. بمجًى ، يوارَ وىهني ْ كمس –واعًى  19
 ّ ثًَغىو.9، يوارَ 53تًن ،–تىدوين  20
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شبكووٕ  طاَوطك  يكإ دةْطكذاْيإ بكآ ٖكيؤ جك سة        ب ضووٕ  يَيٗاتٓةناْى خ ياْذا،يإ سَيطشتٔ يةدةْطكذةسإ بك  ىيَ  
 تشغ  خةََيو يةبووْى طضا. 

* البشدْى ئةو ن طح  تةطةسة ناسطَيشى  ياطايياْةى دَيٓةسَيطةى بةئاطكاْى طةيؼكنت بكةٖ ناسةناْى ساطةياْكذٕ     
 زاسدْذا. بةبآ جياواصى يةَْيوإ ئةو ثاستة طياطى  تاناْةى ئاسةصووى بةػذاسيهشدْيإ ٖةية يةثشئطةى ٖةَيب

* دةطَٓيؼككاْهشدْى ئككةةاَى ئككةو ثاَيَيوساواْككةى نةسَيككزةى ياطككايى دةْطككةناْيإ بةدةطككد َٖيٓككاوة يةبٓهككةناْى  
 دةْطذاْذاو َٖيؼَٓةوةى ئةو ئةةاَاْة تا دواناتى ن تايى َٖيٓاْى ياطايى  دةطَوسيى بةثشئطةنة. 

شى ْيؼكَُاْى  بَيطاْكة نكشدووة بك  ثؼكَطةى       ( ى ساث ستى ن بٓٗاطٔ باطى يةئاَادةبووْى ضكاوديَ 8بشطةى )    
باػككن ئةةاَككذاْى ثشئطككةىٗةَيبزاسدٕ  دوثككات نشدْككةوةى ٖاونككاسى  ٖةََاٖككةْطى  ئككاَيوط سنشدْى صاْيككاسى       

 .21ياْةدميونشاططشْط ب  ٖةَيبزاسدْى 
ى ئككةوسوثى(  تككاصةتشئ ٖككةوأل بكك  البشدْككى نكك ت  ثابةْذييككة ْاوضككةييةنإ بشيَككى بككوو يةٖةوَيككذاْى )نكك ْطشة      
ى  6-5( يككةتى ظيٓظككيا( يككةخوىل  ضيضةنشدٕ يككةسَيى ياطككاوة بككوو، )َاككو دميونشاطكك(يككةتى ئككةوسوثى بكك   ض)َاككو

، نةتَييككككذا طاَوطكككك نشا يككككةباسةى )طوَيبككككزَيشَيهى باػككككى ثشئطككككةناْى       0220ى ئ نَ بككككةسى 19-18تككككةَوص  
 ٖةَيبزاسدْذا  سَيُٓاييةنإ  ساث ستة سووٕ نةسةوةنإ(. 

ُايياْككة يةطككةأل ساثكك ستى ن بٓٗاطٓككذا ٖاوػككَيوةٕ، ضككوْهة ييظككََيهى طةساْظككةسى تَيذايككة طككةباسةت         ئككةّ سَيٓ    
 بةثشةْظيح  طيظَُةناْى ٖةَيبزاسدْى ئةوسوثا. 

 
 ى لةريَهمايية ناوضةييةكاندا جيَطريكزان.دميوكزاسبةم شيَوةية فاكتةرة نيَودةولَةتييةكانى ئةجنامدانى هةلَبذاردنى 

ذاسى بككةالى نةَككةوة يةيككةى نكك ْطشةى دةطككَةى ياطككاداْاْذا بةػككَيواصَيو نةيككة سَيطككة دةْطككذاَْيهى  سَيجَيككذاْى بةػكك 
 . 22طؼَييةوة، نَيربةنآيةنى ئاصادى ب  ئةةاّ بذسَيد

 

                                                           
 7991ّ كةىسَيزانِ  59. راثؤرتِ كؤنطزَّ كىبنها ن تايبُ  بُ ٓاواجنُ وزؤظايُتًُّكا ، )كؤنطزَّ ٓاصايػْ هاريكارّ ُٓوروثِ( ، لُ  21
،5،59 ILM  . )ثاعا  بُ راثؤرتِ كؤبنها ن ناصزا ( 

 . Iفُروانِ  22
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 ًانة:دميىكساضبةشة ثًَلًًَهةزةكانى ضًطتٌى يةهَبرازدنى -ضًًَةم 
َيبككزاسدْى ٖةَيظككةْطَيٓشا ، نةياطككاو بككةسَيوةبشدٕ  ئككةّ بةػككة بةن َييٓككةوة يةثَيهَٗيٓككةسة ثَيويظككَةناْى طيظككَُى ٖة 

دةنةوْة رَيش طايةى ئةو ثَيوةساْةى َاىةناْى َشئظ نةثَيؼن طاَوط يكإ يةطكةس نكشا. ٖكةسوةٖا يكةّ بةػكةدا بكاغ        
يةبابةتة ثةيوةْذى داسةناْى ئةّ باطة  ئةو ٖ ناسة ج سةنى  َْيو دةوَيةتيياْة دةنشَيد، نةدةبٓة سئػٓهةسةوةى 

 . 23خِ  بةػاْةئةّ تو
 بةشة ثيَ ًيَهةزةكانى بد  ةم ثدالنة دابةش دةبو:    
 طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ.  (أ
 دابةػهشدٕ.  (ب
 بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدٕ.  (ج
 َاىةناْى دةْطذإ  ت َاسنشدْى دةْطذةسإ.  (د
 ثةسوةسدةى َةدةْى  صاْياسى دةْطذةس.   (ه
 .ثاَيَيوساوإ  ثاستة طياطييةنإ  ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ (و
 بةناسَٖيٓاْى ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ  بةسطشيهشدٕ يةئاصادى    (ز
 سادةسبشةئ  طووتٔ يةٖةملةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا.  (ح
 دةْطذاْى َْٗيٓى. (ط
 ضاودَيشى ٖةَيبزاسدٕ.  (ي
 . 24ضاسةطةسنشدْى نَيؼةناْى ٖةَيبزاسدٕ (ك

 

 ا/ ضًطتٌى يةهَبرازدى:   

                                                           
، سؤر  زنطُ رَضاوّ ُٓوَ بكزيَت كُ هُنةديَ  لةُ ثزَنضةًثُكانِ ثغةىطسّ لةُو بؤضةىونُ دَكةُ  كةُ         ECHRلُ كاتِ  ءىى ؤكزد  لُصُر   23

انُ لُ راوبؤضىونِ دَنطدَرا ، ديَ لُ ُأل ثًَىيضةىِ  هُلَبذاردنِ دميىكزاتِ ضُند ٓاواجنًَكِ دي بُيُكِ هُيُ وَك: ثًَىيضىِ بسكزدنُوَّ هًَىن
انِ بُ نىيَنُرايُتِ وًَزاو  ىجناو بؤ  بؤضىونُ فكزيُكا ، بُ وُبُصىِ بُديهًَنانِ ٓاوا ْ وُونُ صًاصةًُّ ثىةُوو ٓاعةكزاكا . هةُروَها يُكضة     

 .واوُلَُكزدنِ دَنطدَرا  ُٓوَ نا ُيُنًَت كُ يُك كًَػ بؤ هُوىو دَنطُكا  دادَنزيَت
 . 57تًن   –تىدوين  24
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َيبككزاسدٕ ٖككةبَيد نككةبَواَْيد ويظككد  ئاسةصوةنككاْى طككةٍ )  يذا طيظككََُيهى ٖةدميونشاطككثَيويظككَة يةٖةَيبككزاسدْى 
 دةْطذةسةنإ( وةسطَيشةآ ب  نوسطى  ََُاْةى دياسى نشاو ب  ضةْذ ْوَيٓةسَيهى ٖةَيبزَيشدساوو )ياطايى(. 

ئككةّ طيظككَُة يككإ دةبَيككد )سَيككزةيى( بَيككد يككإ دةبَيككد بةػككَيوةى صئسيٓككةى دةْطككةنإ بَيككد يككإ ٖككةسدونيإ               
ة يةطيظَُةنةؾ َيهاْيضََيهى تكش ٖةيكة، نةسَيكزةى دةْطكةنإ دةط سَيكد بك  ْوَيٓكةساْى ةهوَكةت         بةيةنةوة. جط

 يةدةطَةى ياطاداْاْذا. 
صاْظكككَى ياطكككاو ئكككةةاَى ن بوْكككةوة طؼكككَييةناْى ْةتكككةوة يكككةنطشتوةنإ سةضكككاوى ئكككةو ساطكككَييةيإ نكككشد،           

اَةو طيظَُاْة دةنةوْكة رَيكش ناسيطكةسى    ج سة بةسْ ضوْهة ئةّ 25نةطيظََُيهى طوةاو ْيية ب  ٖةَوو و تةنإ
 . 26َٖذ يةوة …ضةْذ ٖ ناسَيهى ََيزوويى  طياطى   نةيةثووسى  ئاييٓى 

يةطكككةأل ئةوةػكككذا ٖكككةسناّ يةطيظكككَُةنإ دةطَٓيؼكككإ بهكككشَئ دةبَيكككد ثشئطكككةى ٖةَيبزاسدْةنكككة دةطكككَةيةنى        
  اليةْكة طياطكيية طكةسةنييةناْى و ت    ياطاداْإ  ياطايى ىةساٖةّ بَيَٓيكد، نةْوَيٓةسايكةتى طؼكد ضكني  توَيكز     

. ب ية دةبَيد طيظَُة دةطد ْيؼإ نشاوةنة ناسئاطاْى بهات ب  َٖيٓاْة دى ئاوات  ويظَى طةٍ يةسَيى 27بهات
ٖةَيبكككككزاسدَْيهى سةطكككككةٕ  دةوسى نةيةطكككككةس بٓكككككةَاى طؼكككككَطةيى  يةنظكككككاْى َكككككاىى دةْطكككككذاْى َْٗيٓييكككككةوة   

 . 28بةسَيوةبربَيد
ةثَيى ػككككَيواصى ػككككيهشدْةوةو دسَيككككزى ئككككةو َاوةيككككةى نككككةثَيى دةضككككَيد يككككةَْيوإ       واتككككاى وػككككةى )دةوسى( بكككك  

ٖةَيبزاسدْةناْذا دةط سدسَيد. ػايةْى باطة ن ْطشةى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ خوىل ٖةَيبزاسدْى خ ى بةثَيٓي 

                                                           
 77لةُ ) 47/737، ُٓجناوُكانِ كؤبىونُوَ  غىًُّكانِ نُتُوَ يُكطزتىوَكا  يوةارَ  54ّ ثًَغىو الثُرَ  57وىهني ، يوارَ  -واصًى 25

 ( دا.7995ّ ديضُوبُرّ 78لُ ) 47/731ْ ( 7997ّ ديضُوبُرّ 
 ّ ثًَغىو.9، يوارَ  08تًن،  –. تىدوين  26
 
 Eur  57 ْ79/8765يوةارَ   A   PPثةارتِ لًىالَةِ ف. وُومُكةُتِ يةُكطزتىو ،      54ّ ثًَغىو الثةُرَ  57يوارَ  وىهني ، –. واصًى  27

Commin    ّلُ ديضُوبُرH.R  (7981 )557 ْ577 Rep . 
 ّ ثًَغىو.9يوارَ  58تًن ،  –تىدوين  28
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دةطكَةى ياطكاداْإ    ( طكاألدا بك   5( تكا ) 4طاأل داْاوة، نةئةَةؾ َاوةيةنى ئاطايية يةَْيوإ دوو ٖةَيبزاسدْذا ية)
 . 29ْيؼَُاْى

ػايةْى باطة، نةدةبَيد َاوةيةنى باؾ ٖةبَيد يةَْيوإ باْطهشدٕ   دةطد ثَيهشدْى ثشئطكةنةدا، بةػكَيوةيةى     
، نككككةبواس بةثاستككككة طياطككككى  ثاَيَيوساوةنككككإ بككككذسَيد، بكككك  خ طككككاصنشدٕ ، بةتايبككككةتى بكككك  طةياْككككذْى ثةياَككككة       

 طياطييةناْيإ ب  دةْطذةسإ. 
 داَودةصطا ياطايياْةى نةدةبَيد يةسَيى دةْطذاَْيهى ساطَةوخ و طؼَطةةوة ٖةَيبزَيشدسَئ بشيَني ية:  ئةو   
 بةالى نةَةوة يةى ثةسيةَاْى ْيؼَُاْى.  -1    
 دةطَة ياطاييةناْى ٖةسَيِ  ْاوضةنإ.  -0    
 دةطَة ياطايية ْاوخ ييةنإ.  -3    
 شطاْة بةتةواوةتى جَيبةجآ بهشَئ. يةطةأل ئةوةؾ دا، َةسج ْيية ئةّ ب   
 }صئس ثَيويظكَة {يةنَيؼةى َاطيوغ ف. َةًَةنةتى يةنطشتودا، دادطاى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ وػةى      

( صيادنشد ية)ثشئرة ياطاييةناْذا( ب  ئةوةى ببَيكد بةبةػكَيهى    ECHRى ب  بةْذى طَيٗةَى ثشئت ن َيى يةنةَى )
 شَيد بشةطةناْى طةسةوة ىشاواْن بهشَيد.. بةّ ػَيوةية دةن30ياطايى

  ب/ دابةشلسدى: 
دةبَيككد طيظككَُى ٖةَيبككزاسدٕ يةنككةناْى ٖةَيبككزاسدٕ سَيككو خبككات، ئةَككةؾ ْيؼككاْهشدْى طككٓوسةناْى ٖةَيبككزاسدْى     

 ثَيويظَة يةطةأل : 
 . سادةى طةسداْى طةَْةسةناْى ٖةَيبزاسدٕ. 1 
 . ثَيوةسةنإ. 0 

 وةس. . سادةى بةػذاسيهشدْى جةَا3

                                                           
 دا . 1995لُ ديضُوبُرّ  11/95/07311ِ يوارَ .كؤنطزَّ بزياردا لُصُر قبىأل كزدنِ لُ كًَغُّ تًىكِ ف. ُٓملانًا . راثؤرت 29

http://hudoc.each.coe.int   
 )كؤنطزَكُ ثًَنج صالَِ دانا وَك واوَّ ثُصُندكزاوّ نًَىا  دوو ثزؤصُّ هُلَبذارد (.

 . 1999نطِ عىبا  وا 94/08433، 18داد اّ ُٓوروثِ بؤ وافُكانِ وزؤظ . راثؤرتِ يوارَ  30
 

http://hudoc.each.coe.int/
http://hudoc.each.coe.int/


 01 

 . سَيضطشتٔ يةدةطة تى ياطاو ثانى دةصطا ةهوَييةنإ. 4 
ٖةَيبزاسدٕ.با  ب  دةطد ْيؼإ نشدْى ثالْى ن تايى يةنةناْى. دةطد ْيؼاْهشدْى دةطة تى5 

. نكك ْنئأل نشدْككى نككةؾ  ٖككةواى نككاسنشدٕ، ناتَيككو ئاطككَى بةػككذاسبوإ يةيةنةيككةنى ٖةَيبككزاسدٕ يككةسادةى          6
 ى صياتش دةبَيد. دياسيهشاوى خ 

ثشئطكككةى ٖةَيبكككزاسدٕ جكككةخد يةطكككةس بٓكككةَاى يةنظكككاْى دةناتكككةوةو يكككةَاىى دةْطكككذإ دا، ئةَكككةؾ تواْكككاى       
ْابَيد نَيؼى ٖةس دةْطَيو يةواْى تش جيكاواصى ٖكةبَيد   {ٖةَيبزاسدْى دةوَيد يةرَيش طَيبةسى ئةو دسومشةى دةَيَيد 

 .ئةَةؾ ثَيويظَى بةطيظَُى سَيزةيى ْانات.  }
 ECHRيةطها يةنى ئاَادةنشاوةوة يةاليةٕ َةًَةنةتى يةنطشتوةوة، دادطكاى ئكةوسوثى َاىكةناْى َكشئظ نةبكة           

( بكةسةو ئكةو واتايكةى نكةدةَيَيد  دةبَيكد      ECHRيةثشئت ن َيى يةنةَى ) 3ْاطشاوة ٖةطَا بةػى نشدْةوةى بةْذى 
ى ثاَيَيوساواْيإ ب  ٖةَيبكزاسدٕ، بكة ّ ئةَكة ئكةوة     دةسىةتى تةواو بذسَيد بةطؼد ثاستة طياطييةنإ ب  ئاَادةنشدْ

ْاطةيككةَْيد نةطيظككََُيهى ٖةَيبككزاسدْى ئككةوت  بككةناسبَٗيٓشَيد نككةرَاسةى طؼككَى دةْطككةناْى ٖككةَوو ثاَيَيوساوَيككو     
 خباتة سوو

 .  31يةثَيهٗاتةى دةطَةى ياطاداْاْذا 
َيواص دادةْشَيككد يةطككةأل طيظككَُى طؼككَى   يةسواْطككةى ياطككاى َْيودةوَيةتييككةوة دابةػككهشدٕ بككةطوةاوتشئ ػكك        

 .32ٖةَيبزاسدْذا
 

  اماجنة  شتييةكانيئ بسيتني لة: 
 .   33}وةسطَيشاْى خواطَى طةٍ ب  ةهوَةتَيهى يَيٗاتوو ثَيهٗاتوو يةْوَيٓةسايةتى طةٍ{

                                                           
31 V.X   وُومُكُتِ يُكطزتىوA P P     َ96،95-97( 1976ديضُوبُرّ ) 7547/7142يوار  . 

وُومُكُتِ  71، تُواعاّ ثارتِ لًىالَِ 7985(ّ 54-53ّ ثًَغىو لُ ) 57وىهني، يوارَ  –راّ وؤّ دوثا  كزدَوَ بُراوبُر بُ واصًى 
 .577ّ ثًَغىو لُ 59يُكطزتىو يوارَ 
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وبكةؾ،  جاسَيهى تش ٖ ناسةناْى جياواصى يةرَاسةى داْيؼَوإ، جوطشاىيا، دابةػكبوْى داْيؼكَوإ، باصسطكاْى ٖا   
 . 34طةسضاوةى ناْضانإ  سادةى جياواصى بةوساناْى َْيوإ دةوَيةتةنإ صياتش دةنةٕ

جيككاواصيى يةسَيككزةى ْوَيٓةسايككةتى داْيؼككَوإ يككةَْيو يةنككةناْى ٖةَيبزاسدْككذا ضككةْذئ ثشطككياسى وسوراْككذووة،         
ودةوَيةتيؼككذا ٖةيككةا  ئايككا يةطككةس ئةطككةسةناْى َككاف خككواسدْى ن َككةَيَيو نككةغ  ئايككا ئةَككةؾ يةطككةس ئاطككَى ْيَ  
. ئايكا يكةناتى ئةةاَكذاْى    35دابةػهشدْى يةنظاْى داْيؼَوإ ناسدةناتة طةس ئةةاَةناْى ٖكةس ٖةَيبكزاسدَْيوا  

 .36ثشئطةنة ٖيؤ ثَيؼَيًهشدَْيو دةنشَيد ب  ياطا َْيودةوَيةتييةنإا
َيو بَواَْيكد بةئاطكاْى بيطاتكآ     دةبَيد ػوَيٓى ٖةَوو بٓهةيةنى دةْطذإ ئاػكهشا بَيكد، بك  ئكةوةى ٖكةَوو نةطك      

 دةبَيد بٓهةنإ ػيياوبٔ ب  ئةةاَذاْى دةْطذاْى َْٗيٓى.

 ج/ بةزيَىةبسدنى يةهَبرازدى:  
بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدٕ دةخواصَيد، نةدةطَةى ٖةَيبزاسدْةنة تواْاى جَيبةجَيهشدْى َيهكاْيضَى ٖةَيبكزاسدْى       

بزاسدْةنكككككككةو نشدْكككككككةوةى بٓهكككككككةناْى دةْطكككككككذإ  رَكككككككاسدْى  ٖكككككككةبَيد، يةطكككككككةأل ضكككككككاثهشدْى ثظكككككككوَيةى ٖةَي
دةْطةنإ ساطةياْككذْى بشاوةنككإ. ئةَككةؾ بككةق ْاسَيهى ٖةطككَياس دادةْشَيككد يةبككةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْككذا ضككوْهة  

 دةبَيد ٖةْذَيو بشةياسى تَيذا وةسبطةَيد نةناس يةطةس ئةةاَةنإ دةنات.
ةبشدْى ٖةَيبككككزاسدٕ. يةنككككةَيإ ثؼككككَطةى نشدْككككى دةطككككَةى   دوو ضواسضككككَيوة ٖةيككككة بكككك  َيهككككاْيضَى بككككةسَيو    

ٖةَيظككوسةاْذْى ٖةَيبزاسدْةنككة يةاليككةٕ ةهوَةتككةوة يككةسَيى خضَةتطوصاسييككة َةدةْييةناْككةوة، ٖككةسوةٖا ثاساطككَٓى     
 ييزْةى طةسثةسػَياسى ثشئرةنة.

ييزْةيككككةنى ةهككككوَى دووةَيؼككككيإ ئةوةيككككة نةبةسَيوةبةسايةتييةنككككة بةػككككَيٓةيى َوَيَيٓشَيككككد يككككةسَيطاى ضككككةْذ   
طةسبةخ وة. يةواْةية ئةّ ػكَيواصة ْوَييكةى بكةسَيوةبشدٕ رَاسةيكةى يةْوَيٓكةساْى ثاستكة طياطكييةناْى بكوَة، بكة ّ          
يةطةأل ئةوةػذا دةبَيد ثاستة طياطييةنإ سةضاوى بووْى ْوَيٓةساْى خ يإ  نةَيٓكةنإ بهكةٕ. جطكة يةَاْكةؾ     

زْةى َةسنةصى ٖةَيبزاسدْذا دةطة تى با ى ثشئطكةنة ثَيهكذَيٓٔ  ييزْكةى    بةسَيوةبةسايةتى ٖةَيبزاسدْةنة يةطةٍ يي
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ىةسعيؼيإ دةبَيد بةػَيوةيةى نةٖةَوو بٓهةيةنى دةْطكذإ ييزْةيكةنى ىكةسعى خك ى دةبَيكد  ئةَكةؾ ْكضَنئ        
 ئاطَى ناسطَيشى ثشئطةنة دةبَيد. 

و  دسَيزخايككةٕ، ْككةى تككةْٗا بكك  نككاتى ثككَيؽ   دوو سْييككة ييزْككةى ٖةَيبككزاسدْى َةسنككةصى ببَيَككة ثةيهككةسَيهى ثَككة      
 ئةةاَذاْى ٖةَيبزاسدْةنة بَيد  بةغ. بةَيهو يةناتى تشيؽ دابَيد. 

 بةزيَوةبسدىء ضاوديَسي سدنى يةلَبرازدى  ةم تةوةزانة دة سيَتةخد:
 * ساَٖيٓاْى ناسَةْذإ  بةسثشطاْى بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْةنة. 

 بزاسدٕ. * داْاْى سَيو ػوَيٓةناْى ٖةَي
 * ئاطاداسنشدْةوةى دةْطذةسإ يةسَيو ػوَيٓى دةْطذإ  ٖةَيبزاسدٕ. 
 * ئاطاداسنشدْةوةى دةْطذةساْى ثاستة طياطييةنإ  ثاَيَيوساوةنإ. 

 * ْاوْوطهشدْى دةْطذةسإ  ئاَادةنشدْى ييظَى ْاوةناْيإ. 
 * ثاساطَٓى ثشئرةى ٖةَيبزاسدْةنة. 
 ةى ئةةاَةنإ. * رَاسدْى دةْطةنإ  جيانشدْةو
 * دةطَٓيؼاْهشدْى بشاوةنإ. 

* يككةنال نشدْككةوةى ئككةو طككها ياْةى ثةيوةْذيككذاسٕ بةثشئطككةى ٖةَيبزاسدْةنككةو َككاىى دةْطككذإ  َاْككةوةى وةى      
 ثاَيَيوساو. 

بَياليككةْى  طككةسبةخ يى دةطككَةى بككةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْةنككة دةسىككةت دةسةخظككَيَٓيد بكك  ثشئطككةنة تككا ببَيَككة      
ى، دةبَيككد ئككةّ بَياليككةْى  طككةسبةخ يية بةئاػككهشا دياسبَيككد  دةبَيككد ئةْذاَككة دةطككد        دميونشاطككةيةنى ثشئطكك

 ْيؼاْهشاوةنإ ْاطشاوبٔ  بةّ طةسبةخ يى  بَياليةْيية يةثَيؽ دةطَجَيهشدْى ثشئطةنةوة. 
 

 ًافى دةنطداىء ناونىوضلسدنى دةنطدةز: د/  
ى. دةبَيد طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ ضةْذ ثَيوةسَيو دميونشاطةَيبزاسدْى دةْطذإ يةنَيهة يةبٓةَا طةسةنييةناْى ٖ    

ديككاسى بهككات، بكك  جيانشدْككةوةى ئةواْككةى َككاىى دةْطككذاْيإ ٖةيككة يةٖةَيبككزاسدَْيهى ََُاْككة ثَيهككشاوداو ئايككا ئككةو    
سى َةسجاْةى دةبٓة ٖ ى يَيظةْذْةوةى َاىى دةْطذإ يةو دةْطذةسة ضنيا ٖكةسوةٖا دةبَيكد ئكةو َةسجاْكةؾ ديكا     

 بهشَئ نةَاىى خ ثا وتٔ يةثاَيَيوساوةناْى ثَيذةطةْذسَيَةوة.
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ٖككةسوةٖا دةبَيككد طيظككَُى ٖةَيبككزاسدٕ َيهاْيضََيككو دابٓككآ بكك  ْاوْوطككهشدْى دةْطككذةسإ طككةس ئككةو دةْطككذةسة         
  ْككةصاَْيد ب ضككى  ب نككآ دةْككط دةدات ئككةوا َككاىى دةْطككذإ َاْككاى ْاََيَٓيككد. ب يككة دةبَيككد بةسْاَةيككةى ٖككةبَيد بكك  

 ٖوػياسنشدْةوةى دةْطذةسةنإ. 
 

 َاىة طؼَييةناْى دةْطذإ:  
ى دادةْشَيككككد، دميونشاطككككٖككككةسوةنو َككككاىى دةْطككككذإ بةيككككةنَيو يةبٓككككةَا طككككىةسةنييةناْى ٖككككةس طيظككككََُيهى    

ضواسضَيوةيةنى صاْظَى ياطايى ٖةيكة ئكةو َةسجاْكة ديكاسى دةنكات نةثَيويظكَة يةطكةس َكاىى دةْطكذإ دابٓشَيكد           
 ةباطشاوْذى ثشةْظيجةناْى َاىة َْيودةوَيةتييةناْى َشئظ. بةبآ دةطد دإ ي

 ئةو َةسجاْةؾ يةضواس ج س صياتش ْني.   
 نةَنئ تةَةْى دياسى نشاو.  -1  
 َاىة ثَيويظَةناْى بةٖاو تىبووٕ.  -0  
 ثَيذاويظَيةناْى ْيؼَةجآ بووٕ.  -3  
تاواْهاسييةوة.  يةدةطَذاْى َاىى ٖةَيبزاسدٕ بةٖ ى بةن َيى  سةىَاسى -4  
طكاأل بكةسةو رووسة، ضكوْهة ٖكةَوو نةطكَيو       18يةساطكَيذا دةبَيكد َكاىى دةْطكذإ بكذسَيد بةواْكةى تةَكةْيإ يكة           

، ٖككةسوةنو يةبٓككةَاى َاىةَْيودةوَيةتييككةناْى َشئظككذا  37َككاىى بةػككذاسيهشدْى ٖةيككة   يةضككاالنيية طياطككييةناْذا  
 ٖاتووة. 

ويظكَى بكةٖاو تى بكووٕ ٖةيكة، بكة ّ يةطكةأل ئةوةػكذاو ٖكةسوةنو يةبٓكةَاناْى          ٖةْذَيو جاس َكاىى دةْطكذإ ثيَ      
 َاىة ْاوضةيى  تايبةتةناْى َشئظذا ٖاتووة ، نةدةَيَيد:

سآ دةدسَيكككد بكككةو بَيطاْاْكككةى يكككةدةسةوةى و تكككةوة ٖكككاتووٕ، نكككةَاىى دةْطكككذاْيإ ٖكككةبَيد دواى َاوةيكككةنى   }   
}دياسييهشاو يةْيؼَةجآ بووٕ

ساطَيياْة  يةواْةية بوْى َاوةيةنى ْيؼكَةجآ بكووٕ بك  بَيطاْكةنإ      . يةبةس ئة38ّ
 ببَيَة داواناسييةنى طةسةنى يةّ بواسةدا. 

                                                           
 ريَكُوتنناوُّ نُتُوَ يُكطزتىوَكا  صُبارَ  بُ وافُكانِ ونداأل : 37

 وادَّ يُكُ . 
G.A. res  44/55 ، ّ44، ثاعكؤ UN . GAOR SUPP   َ767( لُ 49)يوار  ،UN  ( ّ7989لُ ديضُوبُر .)A/44/49 . 
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يةٖةْذَيو و تذا َاىى دةْطذإ ْادسَيد بةواْةى نةبشةياسى صيٓذاْى نشدْيإ ب  َاوةيةنى دياسى نشاو بةطةسدا    
 . 39َشئظةوة جةخَيإ يةطةس نشاوةتةوة دساوة، ئةَاْةؾ يةاليةٕ ن ْطشةى ئةوسوثى َاىةناْى

 يةثشئت ن ىل يةنكةّ يكة)   3ب بةْذى 40يةطةأل ئةوةػذا ثَيؼَيًهشدَْيو سةضاونشا يةاليةٕ دادطاوة ية)البيَا ف. اتاىل(
ECHR     (،نكة بككاغ يةدوضككاسيى نةطكاَْيهى بككآ تككاوإ دةنكات بكك  يَيظككةْذْةوةى َاىكةناْيإ )وةى دةْطككذةس( بككةثَيى

ٍَ  نشدْى ضاالنيية صياْبةخؼةنإ.  ياطاو ب  ن ْنئ
ٖةسوةٖا دإ دسا بةوةطَاْذْى  ناتى ب  َكاىى دةْطكذإ بك  ئةواْكةى نةبةَيطكةى صيٓكذوو ٖةيكة يةطكةس بةئةْكذاّ             

بوْيككإ يككة)َاىيا(دا   ئةَككةؾ يككةسووى ياطككاييةوة قةدةسككةنشاوة. يككةو ناتككةوةى نككةْاوى )البيَككا( يةييظككَةناْى       
ئاصادنشدْى ٖيؤ بةَيطةو طوَاَْيو ْةَا يةطةس ثةيوةْذى )البيَا( بةسَيهدشاوى َاىياوة،  ٖةَيبزاسدْذا البشاوة، دواى

 دادطاؾ ئةّ ثَيوةسة بةساطد ْاوصاَْيد ب ية ئةَة ثَيؼَيًهشدْة ب  بةْذى طَييةَى ثشئت ن ىل يةنةّ. 
ؼاس خبشَيَة طكةس ٖكةس ج سَيكو    طةيش ْيية ، طةس َاىى دةْطذإ يةيةنَيو بظةْشَيَةوة بةثَيى ياطا، بة ّ دةبَيد ى  

يككةو َةسجاْككةى نةدةبٓككة ٖكك ى ئككةّ نككاسة. ضككوْهة دةبَيككد ياطككا بشةيككاس بككذات  دادثككةسوةسى بجاسَيضَيككد  دادطككاؾ      
 بشةياسةنة دةسبهات، ٖةسوةٖا دةنشَيد َاىى دةْطذإ تاصة بهشَيَةوة ب  ئةواْةى نةطضاناْيإ تةواو نشدبَيد. 

ئكككةسنى طةسػكككاْى ٖكككةَوو ٖاو تييكككةى دةصاَْيكككد، ٖةسب يكككةؾ نشدووياْكككة      ٖةْكككذَيو و ت َكككاىى دةْطكككذإ بة     
بةٖةَيبككزاسدْى صئسةًَكككَى  ٖةْكككذَيهى تكككشيؽ طكككضاى صئس توْككذى ئةواْكككة دةدةٕ نكككةدةْط ْكككادةٕ  ٖةْذَيهيؼكككيإ   

 بةثَيَةواْةوة. 
صئسةًَككَى ن َظككي ْى ئككةوسوثيؽ بكك  َاىككةناْى َككشئظ بككةثَيى بةْككذى طككَييةّ يككةثشسئت ن َيى يةنككةّ دةْطككذاْى         

 . 41بةساطد دةصاَْيد

                                                                                                                                                                                                 
 وُّ بُعدارّ كزدنِ بًَطانُكا  بكُ لُ ييانِ ٓاصايِ دا لُصُر ٓاصىِ ناووؤيِ. صُيزّ ريَكُوتننا 38

 دا تًَبُتآ كزا(.7977/وايط /7، ) لُ  744يوارَ  E.S.T k،   6وادَّ 
كؤوةةارّ فًةةدرالَِ ٓةةُملانًا يوةةارَ     DR  C/RFA  43 ،08 P  ْX.V،  1970/ٓؤكىؤبةةُر/5. كؤوضةةًؤنِ ٓةةُوروثِ وافةةُكانِ وةةزؤظ،    39

8007/66005 APP. Eur. Commn    ديضُوبُرH.Rو  .H.V( .1967 )4 ،38  ،Rep  ، َهىلندا ، يوار 
Eur.Commn   33،85/9974  ،APP   ّديضُوبُرH.R ( ،7983 )46-545،545 .Rep. 

 (5111/ٓثزين/6. ) 95/56775البًىا ف. ايىاىل ، راثؤرتِ يوارَ  40
 768الثُرَِ  8، ثاعكؤّ  5ّ ديضىى اصرتالًا/H.R.78كؤنطزَّ ُٓوروثٌ  41
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  :نةَيٓة ْةتةوةييةنإ 
، ئةَكةؾ َاىكةناْى   42دابيٓهشدْى ْوَيٓةسايةتى نةَيٓة ْةتةوةييةنإ بةػَيوةيةنى ضاالى، نكاسَيهى صئس طشْطكة     

دةْطككذإ  بةػككذاسبووٕ يةنَيؼككة طؼككَييةنإ  ثاستككة طياطككييةنإ بككةبآ جيككاواصيى دةطشَيَككةوة. دةنشَيككد بككةّ        
سئاطاْى بهشَيد بةالبشدْى ن طكجةناْى بةػكذاسيهشدْيإ، وةى طكٓوسى باصْكةناْى دةْطكذإ  سَيكزةى       َةبةطَة نا

 ياطايى. ٖةسوةٖا جَيبةجَيهشدْى ٖةْذَيو سَيُٓايى تشى وةى: 
 .ضاثهشدْى دةْطةنإ  صاْياسييةناْى تش بةٖةسدوو صَاْى طةسةنى  صَاْى نةَيٓة ْةتةوةييةناْى ئةو و تة. 1 
اْهشدْى ػوَيٓةنإ يةطؼد بةػةناْى ةهوَةتذا يةواْة بةػى ياطايى، بةسثشطكإ  بةسَيوةبكةسى   .دةطد ْيؼ0 

 بةػةنإ. 
 .دةطد ْيؼاْهشدْى يةى ئةْذاّ ب  ٖةس بةػَيو. 3 
 .ثةسةدإ بةطيظَُى ْوَيٓةسايةتى سَيزةيى. 4 
 .ئاطاْهاسى ب  باػن ٖةَيبزاسدْى ئةو دةْطذةسة ب  ثاَيَيوساوةنةى. 5 
  هشدْةوةى ن طح  تةطةسةناْى بةسدةّ رَاسةى ْوَيٓةسإ يةدةطَةى ياطاداْاْذا. .نة6َ 
  

  * ئاىشةت:
صئس ن طح ٖةٕ نةدَيٓة سآى ئاىشةتاْةوة، ب  بةْوَيٓةس بوْيإ بةػكَيوةيةنى ضكاالى  بكةثَيى ياطكا. يةنظكاْى          

(  UDHR( ، )ICCRP(، )ICESCRَاىكككةنإ بكككةبآ جيكككاواصيى سةطكككةصيى يةسَيهةوتٓٓاَكككةى ْةتكككةوة يكككةنطشتوةنإ )   
سَيهةوتٓٓاَةناْى تكشدا جَيطةنكشاوة، وةى سَيهةوتٓٓاَكةى َْيودةوَيكةتى البشدْكى ٖكةَوو ػكَيواصةناْى جيانكاسيى          

 سَيهةوتٓٓاَةى در بةئاصاس  ئةػهةةةدإ  سَيهةوتٓٓاَةى َاىةناْى َٓذاأل. 
يى دةنكةٕ يكةَْيوإ ثاَيَيوساوةناْكذا، نةطيظكََُيهى     ثَيويظَة يةطةس ئةو و تاْةى درايةتى جياناسيى  اليةْطة   

ٖةَيبككزاسدْى ئاطكككإ دابٓككَئ بككك  يةنظكككاْى يةبةػككذاسيهشدْى ثيكككاو  ئاىشةتككذا. بةػكككَيوةيةى نةٖكككةسدونيإ دةسى     
 بةطشْطى َاىةناْى َشئظ بهةٕ. 

 

                                                           
 وافِ كُوًنُ نُتُوَيُكا  بؤ بُعدارّ كزدنًَكِ يُكضا  لُ ثزِؤيَ صًاصًُكاندا . 42
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 * بَى تواْايإ:

ىةْذْةوةى َاىكة طايظكييةنهاْى نكةّ    جياناسيى  ْةصاْى  ٖةراسيى  خ طَيٌ نشدٕ، ضكةْذ ٖ نكاسَيهٔ بك  يَيظك      
 تواْايإ. 

( ICCPR            يكةسَيى   )( ٖةطَا بةداسػكَٓةوةى َاىكةناْى ٖةَيبكزاسدٕ بك  ٖكةَوو ٖاو تييكةى )بكةبآ ن طكجى ْابكةجآ
 )دةْطذاْى طؼَطةو يةنظإ(ةوة. 

 َةوة. ( ن طجى يةطةس َاىى ٖةَيبزاسدٕ البشدو يةطةس ئةّ بٓةَاياْة دايشةػICCPR بةّ ػَيوةية )  
 / ثةسوةسدةو سئػٓبةى.1 
 / نةََواْايى ىيهشيى  ْةخ ػيية دةسوْييةنإ.0  

دةبَيد ثَيوةسى يَيظكةْذْةوةى َكاىى ٖةَيبكزاسدٕ  يةنظكإ  دادثةسوةساْكة بَيكد، ئةَكةؾ يةسَيهةوتٓٓاَكةى ْةتكةوة          
 يةنطشتوةناْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذا طككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةباسةت بةنةَيٓككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةنإ نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة 

 اْى طياطيذا( يةضواسضَيوةى نةَيٓة ْةتةوةييةناْيؼذا. )َاىى بةػذاسيهشدْى ساطَةقيٓةيإ ٖةية يةري
( بككاغ يةن طككجةناْى بككةسدةّ ئاطككاْهشدْى بةػككذاسبووْى نةَيٓككة ْةتوةييككةنإ دةنككات يككةرياْى       15بةْككذى )   

نةيكككةثوسى  ن َة يكككةتى  ئكككابوسى  نَيؼكككة طؼكككَييةناْذا، بةتايبكككةتى ئةواْكككةى نةثةيوةْكككذى بةواْكككةوة ٖةيكككة.   
(، ٖةطَا بةىؼاس خظَٓة طةس و تاْى ئةْذاّ بك  سَيضطكشتٔ يةبةػكذاسبووْى    CSCEبٓٗاطٔ ب  )ٖةسوةٖا ساث ستى ن 

نةَيٓة ْةتةوةييةنإ يةنَيؼة طؼَييةناْذاو بةتايبةتى ئةواْةى نةثةيوةْذييإ بة )بةسطشيهشدٕ يةيةنظاْى ئكةّ  
 نةَيٓاْة(ةوة ٖةية. 

 

 * ْاوْووطهشدْى دةْطذةسإ: 
دْى دةْطككذةسإ يةثاساطككَٓى َككاىى تانةناْككذا دةسدةنككةوَيد، بككةسطشيهشدٕ يككةَاىى  طشْطككى َيهككاْيضَى ْاوْوطككهش

دةْطذإ ثَيويظَى بةثاساطَٓى ساطَى  دسووطَى ْاوْووطى دةْطذةسةنإ دةنات، بةَةبةطكَى تاصةنشدْكةوةى   
ا دةبَيد سآ بةسدةواَى بةالى نةَةوة طاَيى يةى جاس  ئةطةس ْاوْووطييةنة بةػَيواصَيهى ئوتوَاتيهى ْةنشا، ئةو

بذسَيد بةدووباسة ْاوْوطكهشدْةوة  بك  َاوةيكةنى دسَيكزتش ، ٖكةسوةٖا دةبَيكد ييظكَةناْيؽ ٖةَيؼكة ئاَكادةبٔ بك            
ئاطاْهاسيى ثؼهٓني ٖةسوةٖا دةبَيد ْاوْووطى دةْطذةسإ ئاطإ بهشَيكد بك  ئةواْكةى يكةناتى ْاوْووطكييةنةدا      
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ئاطككَى ياطككايى دةْطككذإ دواى جَيبككةجَيهشدْى ثشئطككةى   ئاَادةْككةبووٕ، يككإ بكك  ئةواْككةى نةتةَككةْيإ دةطاتككة    
 ْاوْووطيٓةنة. 

 

 ه / ثةزوةزدةى ًةدةنىء شانًازيى دةنطدةز:  
ثَيويظككَة طيظككَُى ٖةَيبككزاسدٕ ئاَاةككةناْى ٖةَيبككزاسدٕ ىَيككشى ثاستككة طياطككى  ثاَيَيوساوةنككإ بهككات، ئةَككةؾ         

ييةنإ  طشْطكككى ٖ ناسةنكككاْى طككك سيٓى  شاطكككدميونثَيويظكككَى بةتَيطةيؼكككَٓى ثةيوةْكككذى  ئاَاةكككةناْى دةصطكككا  
ةهوَككككككةت دةنككككككات يةسواْطككككككةى ٖةَيبزاسدْككككككةوة  سئَيككككككى طككككككةسةنى ثاستككككككة بةسٖةَيظككككككَهاسةنإ يةةهوَةتككككككة  
ثةسيةَاْييةناْذا، ٖةسوةٖا تَيطةياْذْى دةْطذةسإ بةئاَاةةناْى ثشئطةى ٖةَيبزاسدٕ  ئاطةواسةناْى. ػكَيواصى  

يذا َاَةَيكة يةطكةأل ئةةاَككة طكةسةنييةناْذا دةنكات، وةى ئةواْككةى     ميونشاطك دْكوَيى  صاْظكَى ياطكا يةٖةَيبككزاسدْى    
 نةدةْط دةدةٕ  ئةواْةػى نة يةٖةَيبزاسدْةنةدا دةسدةضٔ. 

 ٖةسب ية تا ئَيظَا ثةسوةسدةى َةدةْيى  صاْياسى دةْطذةس، ْةخشاوْةتة ضواسضَيوةيةنى ياطايى دادثةسوةساْةوة. 
ساث ستى ضككاودَيشةناْى ٖةَيبكزاسدٕ يةَةيكذاْى نكاسةوة ْوطكشاوة، نةثَيويظككَة     بكة ّ يةطكةأل ئةوةػكذا  ٖكةسوةنو يكة     

دةْطككذةسةنإ بةضككشةى سئػككٓبة بهككشَئ، طككةباسةت بةثشئطككةى ٖةَيبككزاسدٕ  ثاَيَيوساوةنككإ  ثاستككة طياطككييةنإ   
 َيهاْيضَكككةناْى طكككها نشدٕ  ضاسةطكككةسنشدْى نَيؼكككةنإ، بةَةبةطكككَى بكككةدى َٖيٓكككاْى ئاواتكككةناْيإ  باػكككن     

 ْوَيٓةسايةتيى نشدْى ويظَى طةٍ يةٖةَيبزاسدْذا. 
(ى ساث ستى ن بٓٗاطٓكذا تيؼكو خشاوةتكة طكةس طشْطكى ثكةسوةسدةى َكةدةْيى  صاْيكاسى دةْطكذةسو          7،7ية بشةطةى )

دةَيَيكككد )ْابَيكككد ياطكككاو ثالْكككى طؼكككَى نكككاس ببٓكككة سَيطكككش يةبكككةسدةّ تَيطةيؼكككَٓى دةْطكككذةس يةثاستكككة طياطكككى             
ؾ ئةوة دةطةيكةَْيد، نةثَيويظكَة يةطكةس ياطكاو ثالْكى طؼكَى نكاس، نكة دةطكة تى و تكةنإ           ثاَيَيوساوةنإ(، ئةَة

ى  دميونشاطكككثةيوةطكككد بهكككةٕ بكككةىَيشنشدٕ  تَيطةياْكككذٕ  سئػكككٓبةنشدْى دةْكككذةسإ طكككةباسةت بةٖةَيبكككزاسدْى  
 ثاَيَيوساوإ  ثاستة طياطييةنإ. 

يى  ػككاسةصايى َةيككذاْى ضككاودَيشاْى ثشئطككةناْى    يككة رَيككش طككايةى ئككةّ ثشةْظككيجاْةداو يةطككةس بٓككةَاى يَيٗككاتو       
 ٖةَيبزاسدٕ، ثَيويظَة يةطةس دةطَةى بةسَيوةبشدْى

 ٖةَيبزاسدْةنة صاْياسى تةواو يةطةس ٖةَيبزاسدٕ دابني بهات يةطةس: 
 ثاَيَيوساوإ  ثاستة طياطييةنإ.  -1   
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 سَيُٓاييةناْى دةْطذإ.  -0   
 اْى ٖةَيبزاسدٕ. سَيُٓاييةناْى ثاساطَٓى َاىةن -3   
ٖككةسوةٖا دةبَيككد ئككةّ صاْياسياْككة بككةصَاْى نةَيٓككة ْةتوةييككةناْى ْيؼككَةجآ يةػككوَيٓى خ يككإ دابككني بهككشَئ          

 يةسَيى ٖ ناسةناْى ساطةياْذْةوة ثَييإ بطةيةْشَيد. 
 

  و/  ثالَيَوزاواىء ثازتة  يا ييةكاىء يةلَمةتةكانى يةلَبرازدى: 
ى دادةْشَيككد، دةسئككةةاَى دميونشاطككيككةطشْطنئ بٓككةَاناْى طيظككَُى ٖةَيبككزاسدْى  َككاىى دةْطككذإ بةيككةنَيو    

ئةَةؾ ضواسضَيوةيةنى ٖةَيؼة تاصةى ٖةيكة يةصاْظكَى ياطكادا، نةطكٓووسة ثَيويظكَةناْى طكةس َكاىى دةْطكذإ         
 دياسى دةنات بآ ثَيؼَيًهشدْى باطشاوْذى ثشةْظيجى َاىة َْيودةوَيةتييةناْى َشئظ. 

باغ يةضةْذ سووداوَيو دةنات نةتياياْكذا ضواسضكَيوة داْكشاوة بك  خ ثكا وتٔ  ثاستكة طياطكييةنإ         ئةّ بةػة    
 ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ. 

ية نَيؼةى )بويهايضيٓكا ف. التايكا( دادطكاى ئكةوسوثى بك  َاىكةناْى َكشئظ ٖةطكَا بةسوْهشدْكةوةى ئكةو الواصييكةى            
 ةناْذا طةاوةتةبةس ب  ئةوةى ببٓة ثاَيَيوساو. يةثَيذاويظَييةناْى بةسطشيهشدٕ  يةئاصادى تان

خككاتوو بويهايضيٓككا يككةنَيو بككوو يككةثاَيَيوساوةناْى ٖةَيبككزاسدْى ثةسيككةَاْى و تةنككةى يةطككةس ساثكك ستى ضككاودَيشى       
صَاْككةواْى ػككاسةنةيةوة ْاويككإ يةييظككَى ثاَيَيوساوةنككإ  يةاليككةٕ ن َظككي ْى ٖةَيبزاسدْةنككةوة البككشا، بككةبياْوى        

 نة التايا بشةياسَيهى ْائاطايى بةساَبةس دةسنشاوة. ئةوةى 
خاتوو بويهايضيٓاؾ ثةْاى بكشدة بكةس يكةدادطاى ئكةوسوثى بك  َاىكةناْى َكشئظ  سايطةياْكذ نكةالبشدْى ْاوةنكةى              

يةييظككَى ثاَيَيوساواْككذا ثَيؼككَيًهشدَْيهى طةوسةيككة بكك  َككاىى َاْككةوة وةى ثاَيَيوساوَيككو، ٖككةسوةنو يةبةْككذى طككَييةَى   
 ( ٖاتووة. ECHRئت ن ىل يةنةَى )ثش
يةبةساَبككةسدا دادطككا ثَيككى وابككوو، نككةدةبَيد بككاجى ئككةو ٖةَيوَيظككَة بككذسَيد نةيةطككةس ساى تانَيككو )صَاْةواْةنككة(          

ئةطةَيَةبةس بكةبآ ئكةوةى ٖكيؤ جك سة َيهاْيضََيكو ديكاسى نشابَيكد بك  بةسثكةس  داْكةوةى ئكةّ جك سة ناساْكة، ب يكة               
ى خككككاتوو بويهايضيٓككككا ثَيَككككةواْةى ثككككانى  دسوطككككَى بٓككككةَا ياطككككاييةناْى دةطككككد  ٖةَيجةطككككاسدْى خ ثككككا وتٓ

ْيؼككاْهشدْى َاىككةناْى ٖةَيبزاسدْككة. ثاػككإ بككةن ى دةْككط دادطككا بشةياسىككذا نةثَيؼككَيًهشدْى بةْككذى طككَييةَى           
 ( ئةةاَذساوة. ECHR  ثشئت ن َيى يةنةّ ية)
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، دادطككا يةطككةأل نَيؼككةى طككةوسة ئةىظككةساْى      43يةنَيؼككةى ئةمحككةدو ئككةواْى دى ف. َةًَةنككةتى يككةنطشتوودا       
ةهوَةتذا َاَةَيةى نشد، ئةواْكةى نةيكة ضكةْذ ضكاالنييةنى طياطكىذا تَيوةطالبكووٕ وةنكو طكٓوسداسنشدْى َكاىى          

 خ ثا وتٔ يةٖةَيبزاسدْةناْذا. ٖةْذَيو بةسثةسضى ئةّ طٓوسداسنشدْةوةيإ دايةوة.
 إ داْكككككككككككككا يةثشئطكككككككككككككةى ٖةَيبزاسدْكككككككككككككذا  بةثَيؼكككككككككككككَيًهشدْى َكككككككككككككاىى بةػكككككككككككككذاسيهشدْى تكككككككككككككةواوي       

 )بةْذى طَييةَى ثشئت ن ىل يةنةّ(. 
دادطاؾ سةضاوى ئةوةى نشد يةبةْذى طكَييةَى ثشئت نك ىل يةنةَكذا ٖكاتووة ، نةيةواْةيكة ٖةْكذَيو و ت ضكةْذ           

جاْكةدا بهشَيكد   َةسجَيو بَٗيٓٓة سَيى ئةواْكةى نَيربةنَيكى ٖةَيبكزاسدٕ دةنكةٕ، بكة ّ دةبَيكد ثَيذاضكوْةوةيةى بكةو َةس        
 نةيةاليةٕ دةطَةى ياطاداْاْيةوة داْشاوة. 

يَيشةدا بةػذاسيهشدْى ئةواْةى ثًةو ثايةى َةدةْيى بةسصيإ ٖةية يةٖةَيبزاسدْذا بةَاية يةدةطَذاْى ئكةو ثًكةو      
َيش ثايككةيإ داْككشا، بةَةبةطككَى بةطككَٓةوةى بككةناسَٖيٓاْى َككاىى خ ثككا وتٓى ئةواْككةى ئككةّ ةاَيةتككةيإ ٖةيككة يككةر      

طايةى بةْذى طَييةَى ثشئت ن ىل يةنةَذا. ػكايةْى باطكة نةئكةّ َةسجاْكة بةدسَيكزايى ريكإ  نكاسى طياطكياْذا         
 جَيبةجآ دةنشَئ. 

 ثاػإ دادطا بشةياسيذا نةبةْذى طَييةَى َادةى يةنةّ ثَيؼَيٌ ْةنشاوة.    
ى َكشئظ بشةيكاسى دا، نكةخ ثا وتٓى    دادطكاى ئكةوسوثى بك  َاىكةناْ      44يةنَيؼةى طةدام  ئةواْى تكشدا ف. توسنيكا   

 ٖةسنةطَيو بةػَيوةى ث طد )بشيذ( نات بةطةسبشدْة. 
 دادطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاى ْيؼككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَُاْى تككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككوسنى سايطةياْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككذ     

نة ٖةَيوةػاْذْةوةى ثاستة طياطييةنةيإ دةسئكةةاَى ئكةو وتاْكة بكووٕ نةطكةسنشدةى ةضبةنكةيإ طوتويكةتى ،        
 ْةى يةبةس ضاالنى طياطى تانةنإ. 

دادطاى ئةوسوثى سايطةياْذ ، نةطضاى توْذى ئةواْة دةدسَيد  سَيضداْكاَْئ بك  ئكةو باجاْكةى نكةدةبَيد      ٖةسوةٖا    
توسنيككا بيككذات دةسئككةةاَى ٖةَيوَيظككَة ْاػككيياوةناْيإ. ئةَككةؾ بةثَيَككةواْةى ْككاوةسئنى َككاىى بةػككذاسيهشدْى  

دةْطذةساْكككةى نكككةدةْطيإ داوة  ٖةَيبكككزاسدٕ  ساطةياْكككذْى َةنَكككةبى ثةسيةَاْييكككة، نةىؼكككاس دةخاتكككة طكككةس ئكككةو      
                                                           

 .  http://hudoc.echr.coe.int(      99/46706 0220ابزين  9بىلكاسينا ف. التءًا راثؤرتِ ) 43
 .  http://hudoc.echr.coe.int 71655،  849/7997/65ُكُتِ يُكطزتىو راثؤرتِ يوارَ . ٓاوًَدو ُٓوانِ تز ف.وُوم

 (5115ّ    كىسَيزانِ 77) 95/57717، 95/56749،  94/55744صُداهْ ُٓوانِ تز ف. تىركًا راثؤرتِ يوارَ  44
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ئككةويؽ  45بةبةسٖةَيظككَهاسةنإ، نَيؼككةيةنى ٖاوػككَيوةى تككش ٖةيككة طككةباسةت بككةثاستى ط طياييظككَى ف. تككوسنس 
ٖةَيوةػككككاْذْةوةى ثككككاستى  ط ػياييظككككَى بككككوو بككككةبياْوى ْاػككككياويى ئاَاةككككةناْيإ، ئككككةوةبوو طككككةسنشدةو     

 وى طياطى ٖاوػَيوةدا. اليةْطشاْيإ سَيطةيإ ثَيٓةدسا يةداَٖيٓاْى سَيهدشا
يةبةساَبككككةسدا ثككككاستى ط ػياييظككككد داواى ثَيؼككككهةؾ نككككشد  ساياْطةياْككككذ نةَاىككككة ئككككاصادى سَيهدشاوةييككككإ      

 . 46(ECHRثَيؼَيًهشاوة بةثَيى بةْذى ياصدةى )

ْى (دا ٖاتووة بةيةنَيو يةَاىى طةسةنييةنا11دادطا ب ى دةسنةوت ،نة َاىى ئاصادى سَيهدشاوةيى نةيةبةْذى )   
ٖةَيبكككزاسدٕ دادةْشَيد،بكككة ّ ٖةْكككذَيو جكككاس ثَيويظكككد دةنكككات نةٖةْكككذَيو ةيكككضب  اليكككةْى طياطكككيؽ سابطةَيكككد    

(دا ٖككككاتووة بكككك  جَيبككككةجَيهشدْى تككككةواو يةاليككككةٕ ثاستككككة  11ىذا  ئةَككككةؾ يةبةْككككذى )دميونشاطككككيةن َككككةَيطاى 
 طياطييةناْةوة. 

اَوط يككةنى  صئس، دادطككا سايطةياْككذ نككةساطشتٓى  بككة ّ ثككاؾ ئةةاَككذاْى ضككةْذ ط ساْهاسييككةنى طككشْط، دواى ط    
يية بكةَيهو ثَيويظكَى ثَيكى ْييكة، بكةثَيى  ئكةّ       دميونشاطك ثاستى ط طياييظد ثَيَةواْةى ئاَاةةناْى ن َةَيطةى 

 ( ئةةاّ دساوة.  ECHRدةطَهةوتةؾ دةنشَيد بوتشَيد، نةثَيؼَيًهشدْى بةْذى ياْضةى   )
( سايطةياْككذ نككةْانشَيد ثاستككة ECHR، )48استى ط طياييظككَى توسنىككذا  ثكك47يةٖككةسدوو نَيؼككةى ثككاستى ػككيوعى  

طياطككييةنإ سابطةَيككٔ بككةٖ ى  اليككةْطةيإ بكك  ةككونُى ئ ت ْكك َى نوسدةنككإ يةدةوَيككةتَيهى ىيذساَيىككذا. يككإ           
                                                           

  93/01037ىركًا راثؤرتِ يوارَ كًَغُ ثارتِ صؤعًالًضىِْ ُٓوانِ تز ف. ت 45
           http;//hudoc.echr.coe.int( 7998نًضا   55)

46 ECHR :ُبُندّ يانشَ تًًَدا هاتىوَ ك 
 ُ ر زّ ))هُوىو كُصًَ  وافِ ٓاسادّ ريَكخزاوَيِ هُيُ كُ وافُكانِ ريَكخضنتْ ثُيىَندّ كزد  بُ يُكًَىًُّ باسر انًُّكانًػ دَ زيَىُوَ بؤ بة

 بُريَوَندًُّكانًا . كزد  لُ
ىيضةنت بةؤ   نابًَت هًض وُرتًَ  دابنزيَت لُصُر بُكارهًَنانِ ُٓ  وافانُ تطُ لُوانُّ كُ بُر ًّا  ىلَ دَكزيَت بُ ثًَةِ ياصةا يةا  ُٓوانةُّ كةُ ثًَ     

شّْ بةؤ بةُر زّ كةزد  لةُ     كؤوُلَطاّ دميىكزاتِْ دَرييَنُ بُريَوَندّ ٓاصايغِ نُتُوَيِْ ٓاعىِ  غىِْ دووركُوتنُوَ لُ كًَغةُْ عةُرَنطًَ  
تُندروصىِْ رَوعتْ وافْ ٓاسادًُّكانِ تةز، هةُروَها نابًَةت ٓةُ  وافانةُ لُوانةُ قُدََةُبكزَين كةُ ُٓنةداون لةُ هًَةشّ صةُرباسّْ ثةؤلًطْ              

 بُريَىَبزدنِ و  .
 (7998نِ دووَ  كانى 31)95/7395راثؤرتِ يوارَ راثؤرتِ يوارَ   ECHRثارتِ عًىيِ  تىركِْ ُٓوانِ تز ف. تىركًا ، 47
 . 55-7الثُرَ  ECHR     .I  .7998ثارتِ عًىيِ تىركِْ ُٓوانِ تزف. تىركًا،  48
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بةواتايككةنى تككش ْانشَيككد نةطككاَْيو يككةطاَوط  طياطككييةنإ دووسخبشَيٓككةوة بككةٖ ى ساوب ضككوْى ثَيَككةواْةيإ يككإ  
بةس ثؼَطةى نشدْيإ يةنةَيٓةيةى يإ ب ضكوَْيو نةثَيَكةواْةى ب ضكوْى ةهوَكةتى ئَيظكَاى و ت بَيكد. بكةو        ية

 .49ػَيوةية، يةنَيؼةى سَيهدشاوى يةنَيَى َةقذئْيذا يةْذةٕ ف. بويطاسيا(
وْككةوة ٖككةسوةٖا دادطككا سايطةياْككذ نككةْانشَيد ئككةو ن َة ْككةى داواى بككةسثانشدْى ةككونُى ئ ت ْكك َى يككإ جياب     

 دةنةٕ دووس خبشَيٓةوة يةْاوةْذة طياطييةناْى ئةو و تة.
، دادطككا ٖككيؤ جكك سة ثَيؼككَيًهشدَْيهى   50نَيؼككةى ثككاستى )سىككاة( ، ئةسبككةنإ  نككاصإ  تككانوٍ، ف. توسنيككا دا    ية    
ةو ( ةوة بةدى ْةنشد طةباسةت بةٖةَيوةػاْذْى ئةو ثاستة ٖةسوةٖا دادطا ئةوةػى ساطةياْذ نةدةنشَيد ئك ECHRية)

طككضاياْةى طككةثَيٓشاوٕ بةطككةس ةيضبككى )سىككاة(  طككةسنشدةناْيذا، بهشَيٓككة خككاَيى بةيةنطةيؼككَٓى ثَيويظككَى ئككةو      
 طشوثاْةى ىؼاسةنة بةسطشى يةدميونشاطيةت دةنةٕ. 

يَيهذاْةوةى ضةْذئ َاْا ب  عةملاْيةت، طةسنشدةناْى ةيضب ْياصَةْذيى خ يكإ ٖكةس يةطكةسةتاى ثاطكاودإ        
داَةصساْكككذْى طيظكككََُيهى ياطكككايى ىشةيكككى داَكككةصساو يةطكككةس جيكككاواصيى ب ضكككووٕ  ئكككايني         بةساطةياْكككذٕ بككك  

 ضةطجاْذْى ػةسيعةتى ئيظالَى. 
(دا ، ٖكةسوةٖا   ECHRئةَة ئةو طيظَُة ياطكايية بكوو نةبكة سووْكى درةواْكة بكوو يةطكةأل ٖةْكذآ بةٖاوبٓكةَاى )            

 جَيطةى طوَإ بووٕ.  يةسوى طةسضاوةى َٖيضو ض ْيةتى خ ثاساطَٓياْةوة، ٖةَيؼة
وةى دإ ْككاَْيهيؽ بةئاطكك  بةستةطككهةناْى بشةيككاسى تايبككةت بةٖةَيوةػككاْذْةوةى ةيضبككة طياطككيةنإ  داْككاْى      

ىشةيكككى ىيهشيكككى  ةيضبكككى وةى تكككودَيهى طشْطكككى دميونشاطكككيةت، دادطكككا سايطةياْكككذ، نةدةوَيكككةتإ بةبةٖاْكككةى   
بةسْاَككة طياطككياْة بطككشٕ، ثككَيؽ ئككةوةى بطةْككة بشةيككاسى     ج ساوجكك س دةتككوأْ سَيطككة يةجَيبككةجَيبووْى ئككةو جكك سة  

 طةسبةخ ى خ يإ، نةيةواْةية ئاػَى ن َةَيطاى َةدةْى  طيظَُى دميونشاطى و ت خبةْة َةتشطييةوة. 

                                                           
لند    I. صىانكىفْ ريَكخزاوّ يُكًَىِ وُقدونًا    47الثُرَ  III –7998راثؤرتِ   ECHRثارتِ صىصًالًضىِْ ُٓوانِ تز ف. تىركًا ،  49

 .97الثُرَ   5117ىؤبُر //ٓؤك5، داد ا /بُ وًَذووّ  ECHRف. بىلطاريا  
، 98/41343ْ 41344، 98( 0221/تةُوىس/ 31لةُ )  98/41342ثارتِ رَفاه، ُٓربُكا  ، كاسانى تاكداه ف. تىركًةا، راثةؤرتِ يوةارَ     50
98/41340 . 
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نَيؼةى ثاستى سةىا ٖاوسةَيهة يةطةأل ئةو ثشةْظيجاْةى نةيةْاو دةقى َاىة َْيودةوَيةتيةناْى َشئظذا ٖاتووٕ، بك      
ٕ   طٓوسداس . 51نشدْى ئةو ضاالنى   مجوج  ْةى نةنيٓةو سقةبةسايةتى يةَْيوإ ن َةَية جياجياناْكذا صيكاتش دةنكة

( داواى نككشد نةثؼككَيواْيهشدْى سةطككةص ثةسطككَى ْةتككةوةيى  سقةبةسايككةتيى ئككاييٓى قةدةسككة      ICCPR ب نوْككة، )
ادطاى ئةوسوثى َاىةناْى َشئظ، ، ٖةسوةٖا د52بهشَيد،ضوْهة ٖاْى جياناسيى  دورَٓايةتى  توْذوتيزيى دةدات

،بككةو ثَييككةى نككةَاىيإ 53ضككةْذ جاسَيككو طككها ى ْاثةطككةْذى  يةاليككةٕ سَيهدككشاوة ْاصييككة ْوَييةناْككةوة ثَيطةيؼككَوة
 يةسادةسبشةيٓذا ثَيؼَيًهشاوةية ناتَيهذا دادطاى ئةوسوثى.  

يكضب، نكاسى خكودى ئكةو     جةخد يةطةسئةوة دةناتةوة، نةدةطد ْيؼاْهشدْى ضواسضَيوةى طؼكَيى طياطكى ة     
 و تاْةية، يةجياتى دةطَٓيؼإ نشدْى ئاَاةةناْيإ، وةى دةوَيةت.  

يةنَيؼككةنةدا، طاَوطكك  يةطككةس ْككاوةسئنى ئككةو طككٓووسة طؼككَياْة نككشا، نةثَيويظككَة بظككةثَيٓشَئ بةطككةس َككاىى           
دةنَيؼَيد، بشيَيية يةطٓوسى ثاَيَيوساوو ثاستة طياطييةناْذا، ئةوةؾ نةٖةس يةطةسةتاوة باسى طةسْي ب  خ ى سا

ثشئطككككةيةنى ٖةَيبككككزاسدْى بككككاوةسثَيهشاو ، وةى طككككٓوسة خةسجيهَيؼككككاْى ٖةَيُةتككككةناْى ٖةَيبككككزاسدٕ، ٖككككةسوةٖا  
ثَيذاضووْةوةى ةظاباتى ياطايى ةيضب  دةسخظَٓى طةسضاوةناْى داسايى  طةسةذاْى ئةون َةَية طشْطاْةى 

 اسييهشاو دةنةٕ. ثؼَيواْى دةطَطةئيى ضةْذ ثاَيَيوساوَيهى دي
دةػككهشَيد نةيككة طككٓوسَيهى ديككاسييهشاودا خككةسجيى ٖةَيُةتككةناْى ٖةَيبككزاسدٕ قككةبوأل بهشَيككد. وةى طككةثاْذْى        

 طضاى داسايى بةطةس ضةْذ ثَيؼَيًهاسييةنى دياسيهشاودا .

                                                           
 روونِ كزدَوَ، كُ: .لًذنُّ وافِ وزؤظِ نُتُوَ يُكطزتىَكا   51

..وهىد داوةُسراو  وَال  …] ثًَىيضىُ ُٓو بُرناوُ صًاصًّانُّ لُصُر بنُواّ رَ ُسثُرصىِْ تسؤرّ بًَطانُكا ْ   وؤثُصُندكزدنِ رَ ُسيِ
ؤوُلَةُّ  ( هةُروَها ك  E/CN  ،42/0222/4خبزَين، ضىنكُ ثًَطةُوانُّ دميىكزاصةني ) )لًذنةُّ نُتةُوَ يةُكطزتىَكا  بةؤ وافةُكانِ وةزؤظ           

 –ّ  غىًػ بُ هُوا  عًَىَ هُوا  هُلَىيَضىِ هُبىو دي بُو تؤرَ بُرناوانُّ كُلُصُر ُٓو بنُوايانةُ داوةُسراو ، بةُ تايبةُتِ ريَكخةزاوّ )نةاس      
 نىآ( . 

 . 3/  الثُرَ RES   A/ 85/55 5117عىبا   56ثُصُندكزا لُ  GA  55.85ُٓجناوُكانِ 
 ىدَولَُتِ بؤ وافُ صًاصِْ وُدَنًُّكا .( لُ ريَكُوتنناوُّ ن5،51ًَبُندّ ) 52
 DR  (1979.) 187 18،78/8426ْ 78/8384ها نبً  ف. هىلندا يوارَّ راثؤر  ْ تُواعاّ كمسظني 53
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سةضكاو ْكةنشد    .دادطاى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ ٖيؤ ثَيؼكَيًهشدَْيهى 54بً ى(دا يةىةسةْظا –يةنَيؼةى )بةى  
 ( ، ECHRب  )

يةناتَيهككذا ضككةْذ طككضايةنى ئككابوسى يةطككةس ضككةْذ ثككاَيَيوساوَيهى ىةسةْظككى داْشابككوو، بككةٖ ى الداْيككإ يككةو طككٓوسة  
 ياطايياْةى نةيةاليةٕ ياطاى ىةسةْظييةوة داْشابووٕ. 

 

 :هَبرازدندايؤكانى زاطةياندىء بةزطسيلسدى هةئاشادى طىتوء زادةزبسِيوء يةهٌَةتةكانى  ية  -ش  
ئككةّ بةػككة بككاغ يككةٖ ناسةناْى ساطةياْككذٕ  بككةسطشيهشدٕ يككةئاصادى طوتككةو سادةبشبككشةئ دةنككات يةٖةَيُةتككةناْى      

 ٖةَيبزاسدْذا.
ثاػإ ثاػيٓةنإ، يةطةأل  صاْظَى ياطاى ٖاوضةسخ بةػَيواصَيهى صياتش يةطةأل ْاوضة ثَيؼيٓةناْذا َاَةَية دةنات

اودَيشى ٖةَيبككككزاسدْى َةيككككذاْى واقيعككككذا ٖككككاتووة، نةيةاليككككةٕ سَيهدككككشاوى    ئةوةػككككذا ٖككككةسوةنو يككككةساث ستى ضكككك  
 َْيودةوَيةتيةوة وةسطَيشدساوة، نة: 

)ٖككةَوو ثككاَيَيوساو   ثككاستَيهى طياطككى، َكككاىى بككةناسَٖيٓاْى نككةَنئ سادةى ٖ يككةناْى ساطةياْككذْيإ ٖةيكككة             
 اْى طةٍ يةٖةَيبزاسدْذا.( بةػَيواصَيهى يةنظإ  ثاى، بةَةبةطَى باػن طةيؼنت بةئاواتةن

))دةبَيد ن طجةناْى  -ى ساث ستى ن بٓٗاطٓذا ٖاتووة  دةَيَيد : 7و 8طشْطى ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ يةبشةطةى    
ٍَ  ثاستككة    بككةسدةّ بككةناسَٖيٓاْى ٖ نككاْى ساطةياْككذٕ البككربَئ، يةطككةس بٓككةَاى بَياليككةْيى  بةساَبككةس بةٖككةَوو ن َككة

 يةنإ ب  بةػذاسيهشدٕ يةثشئطةى ٖةَيبزاسدْذا(( طياطييةنإ  ةةصة تانةنةط
يةطككككةس سئػككككٓايى ئككككةّ ثشةْظككككيجة  ػككككاسةصايى َةيككككذاْى يةضككككاودَيشى نشدْككككى ٖةَيبزاسدْككككةنإ  ثَيككككوةسة          

َْيودةوَيةتيةناْكككذا دةبَيكككد ٖكككةَوو ثكككاَيَيوساوإ  ثاستكككة طياطكككييةنإ دةسىكككةتى ثَيويظكككَيإ بككك  بكككةناسَٖيٓاْى          
ةبَيد. ب ئةوةى دةْطذةس خاوةٕ صاْياسى تةواو بَيد طةباسةت بةساوب ضووٕ  بةسْاَكة    ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ ٖ

ثَيؼككٓياسو ثَيهككةوة طوةككاْى ٖةَيبككزاسدٕ،  ئككاصاديى طوتككةو سادةسبككشةئ دةنةوَيَككة رَيككش ىؼككاسى ٖةْككذَيو ثَيككوةسى         
تكككةناْى ٖةَيبككزاسدٕ  نكككاسى  قةصاييككةوة، بةتايبكككةتى يككةناتى سةخٓكككةطشتٓى ثاَيَيوساوةناْككذا، ئةَكككةؾ يككةَْيو ٖةَيُة    

 طياطيذا طشْطةو ياطاناْى َْيودادطاى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ جةخد يةطةس ئةو خاَية دةنةْةوة. 
                                                           

 .58الثُرَِ   ECHR  I-1998. تُواعاّ كًشبِ عًىيِ تىركِْ ُٓوانِ تز ف. تىركًا، راثؤرتِ   54
 http://hudoc.echr.coe.int( 5117/ٓؤكىؤبُر/57لُ ) 938/735/7996/751بمىك ف. فُرَنضا . راثؤرتِ يوارَ  –.بسّ 
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دادطكا سايطةياْكذ نةئةواْكةى دةعوا)طكها (يإ ثَيؼهةػكهشدووة      . 55يةنَيؼةى )اوبش جيًيو(ى )ف. ئوطكناييا(     
    ٕ ( يكؽ ثَيؼكَيًهشاوة. دادطكاؾ يكةّ      ECHR   بةْكذى دةيكةَى )  تووػى طكونايةتيجَيهشدْى طياطكى ْابكةجآ بكوو

دئصةدا بةثَيى بشةطةى دووةَى بةْذى دةيةَى ئةو سَيهةوتٓٓاَةية جةخَى نشدةوة نةئاصادى سادةسبشةئ ثَيويظَة، 
ْةى تةْٗا ب  صاْيكاسى  بكةة بكاؾ   ثةطكةْذةنإ، بكةَيهو بك  ئةواْكةى نةتووػكى ػكًَةراْذٕ  تشطكاْذٕ ت قاْذٕ           

ٖةسوةٖا صياتش يةوةؾ طكةباسةت بةئاطكَى قابيكٌ بكووٕ، ضاوث ػكى دةنشَيكد يةضكاالنى طياطكى  تواْكاى          ٔدةب
طؼكككَى يةطكككةس ئاطكككَى تانكككةنإ وةى ئاَكككارةو طكككةسةيؽ دادطكككا واى داْكككا نةثَيويظكككد بكككووْى ئاػكككَيطةسيى      

بةنَيؼكةى يكويض طك ََيضدا     يةٖةَيظونةوتى داونااساْى ئاصاديى بةوسةا ثيؼإ ْةدساوة. بةٖةَإ ػَيوةؾ، طةباسةت
 . 56طًياا ف. ثوستوطاٍ

(، بككةو ثَييككةى نةت َةتباسةنككة تَييككذا بشيَككى بككوو    ECHRدادطككا ثَيؼككَيًهشدَْيهى  سةضككاونشد بكك  بةْككذى دةيككةَى )  
 يةبةسَيوةبةسى سئرْاَةى )بابًيهو(. 

شا بةٖةْككذَيو ت َكككةتى  ٖةَيبككزاسدْى ثككاستَيهى طياطككى ديكككاسيهشاو بكك  ثاَيَيوساوةنككةى. ثاػككإ داوايكككإ يةطككةس نكك        
خوَيٓكككاوى ت َكككةتباس نكككشد، داواىىةساَةيكككةنى داسايكككى  تَيكككوووٕ  قكككةسةبوى صياْكككةناْيإ يَيهشد.داوانكككاساْيؽ      

( ةوة ثَيؼكَيًهشاوة.  ECHR(ى )12باْطةػةى ئةوةيإ نشد طواية َاىيإ يةئاصادى سادةسبشةيٓذا ثَيَةواْةى بةْذى )
تٔ  سةخٓكككةى طاَيَكككةجاسةى  سووداوة طياطكككية طؼكككَيةنإ،ئاصادى     طكككةسباسى سئرْاَةطكككةسيى  توْكككذ ثَيًَيكككذاطش    

سادةسبككشةئ َةطككةيةيةنى بٓةسةةتييككة. ب يككة دادطككا سايطةياْككذ نككةْاو صسةاْككذْى طياطككيياْةى نةطككَيَييةنإ نككاسَيهى  
طةسةسةئيية يةرياْى طياطظى  جةدةىل ئاصاداْةدا، يةواْةػكة ٖةْكذآ جكاس سئرْاَةْووطكإ ثكةْا بك  صيكادةسةئيى         

 بطشة ٖةسةةػةؾ بةسٕ. يةثاأل ئةوةػذا نةئةو طضايةى بةطةسياْذا دةطةثَيٓشَيد ػََيهى الوةنيية. 
يةطكككةٍ ئةوةػكككذا داوانكككاسإ صئس بةتوْكككذى تاواْبكككاسنشاوٕ بةػكككَيوةيةى نةيةطكككةأل ئاَاةكككة ياطكككايية ثكككةيشةةو          

 نشاوةناْذا ْاطوةَيد. 

                                                           
  1997/كىسَيزا /05لُ  850/666/1996/47اوبزتًمً  ف. ٓىصرتالًا يوارَ  55
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( بةدى نشد. ECHRدادطا ثَيؼَيًهشدَْيهى ب  بةْذى دةيةّ ية) ،57يةنَيؼةى باوَإ ف. َةًَةنةتى يةنطشتوودا    
 خاتوو باوَإ بآلونشاوةيةنى يةَاوةيةنى نوستذاثَيؽ ٖةَيبزاسدْى ثةسيةَاْى بآلونشدةوة،

بةْاوى ياطاوة َٖيشػكى نشايكة طكةس بكةبياْووى خكةسج نشدْكى صيكاتش يكةثَيٓي ثكاوةْى اطكنييٓى يةاليكةٕ نةطكاْى             
ٖةَيبزاسدْةنككةدا، بةَةبةطككَى طواطككَٓةوةى صاْيككاسى بكك  دةْطككذةسإ  طةسخظككَٓى يككةنَيو     ْاياطككاييةوة يككةناتى  

 يةثايَيوساوةنإ. 
( نةوا َكاىى ئكاصادى سادةسبشةيٓكى ثَيؼكَيًهشاوة.      ECHR  خاتوو )باوَإ(يؽ سايطةياْذ بةثَيى بةْذى دةيةَى )    

ةنشدووة،بككككةَيهو داواى طككككٓوسداسنشدْى  يةناتَيهككككذا نةياطككككا بةتككككةواوةتى َككككاىى سادةبشبشةيٓككككى ئككككةوى صةوت ْ     
خةسجييككةناْى يَيهككشد يككةناتى ٖةَيبزاسدْةنككةدا،دادطاؾ بشةيككاسى قةدةسككة نشدْككى خككةسجهشدْى ثاسةىككذا بكك  ىؼككاس  
خظَٓة طةس دةْطةنإ، داداطا ئةوةػى سةضاونشد نةداْى ٖةس بشةى ثاسةيةى ب  تةْطةتاونشدٕ يإ ىؼاس خظكَٓة   

 قةدةسةية ئةَةؾ بوو نةساطَةوخ  ناسى نشدة طةس خاتوو باوَإ.  طةس ئاصادى بةوسةا دةسبشةئ
دادطكككا طكككةيشى نكككشد نةياطكككا ن طكككجَيهى تكككةواوى يةبكككةسدةّ بآلونشاوةنكككةى خكككاتوو باوَاْكككذا داْكككاوة، ئكككةو            

بآلونشاوةيكككةى نةٖةْكككذآ صاْيكككاسى تَيكككذابوو، يةواْكككة بكككوو ًَةجكككة سَيكككى دةْطكككذةسةنإ بهكككات بككك  ثَيؼدظكككَٓى          
ى دياسيهشاو, داداطا ئةوةى ٖةَيَيٓجاْذ نةتةْطةتاونشدٕ  ىؼاسى ثشطياسةنإ يةطةأل ئاَاةكة ثكةيشةةو   ثاَيَيوساوَيه

 (دا سوويذاوة.  ECHRنشاوةناْذا ْاطوةَئ  بةّ  ثَييةؾ ثَيؼَيًهاسيى يةبةْذى دةيةَى )
دئصى )ئكةْهاٍ( بكةثَيى   ، ديظاْةوة باغ يةبةْذى دةيكةّ نشايكةوة، جكاسَيهى تكش     58يةنَيؼةى ئةْهاٍ ف. توسنيا    

ياطاى توسنيى وسورَيٓشايةوة يةبةسئةوةى بابةتَيهى بآلونشدبوةوة يةطةس ٖاْذاْى طةٍ بك  سنةبكةسَيَى ةهوَكةت،    
ئةةاَككذاْى نككاسى تاواْهككاسيى، بآلونشاوةنككةؾ سةخٓككةى يككةو ثَيوةساْككة طككشت نةطةاوْةتةبككةس يةاليككةٕ دةطككة تة     

ْاياطككايى  ضككادسطةى طككواَيهةسإ.ب ية ْككاوبشاو  سايطةياْككذ، نةئككةّ نككاسة   ْاوخ ييةناْككةوة بةساَبككةس بككةباصسطاْى  
( ة. بة ّ دادطا بشةياسىذا نةٖةَيوَيظَةناْى ْاوبشاو يةطةأل ئاَاةة ثكةيشةةو   ECHRثَيؼَيٌ نشدْى بةْذى دةيةَى )

َٓيو يةبةْككذى ى ْاػككَئ. بككةّ ثآيككة دادطككا ٖةطككَى نككشد نةنككةييَ  دميونشاطككنشاوةناْككذا طوةككاوْني  بكك  ن َةَيككةى  
 (دا ٖةية.  ECHRدةيةَى )
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 دةنطدانى نًًَهى:   -ح 
ثَيويظككَة طيظككَُى ٖةَيبككزاسدٕ دةْطككةنإ سَيهبدككات، بةتايبككةتى ئككةوةى ثةيوةطككَة بككةداْاْى ئككةو ياطككاياْةى       

وقى نةَْٗيٓى دةْطذاْةنة دةثاسَيضٕ، ئةَةؾ بةسْاَةيةنى دةوَيد ب  ضاثهشدْى ثظوَيةنإ  ىشَيذاْى ب  ْاو طكٓذ 
 دةْطذإ  ثاػإ بةسْاَةى رَاسدْى دةْطةنإ. 

جطة يةَاْةؾ ثَيويظَى بةضةْذ ياطايةى ٖةيكة بك  بٓهكةناْى دةْطكذإ  ثظكوَيةى دةْطكذاْى تايبكةت بةٖكةَوو           
ئةواْككةى تواْكككاى   ئاَادةبوْيكككإ ْييكككة يةبٓهككةناْى ٖةَيبزاسدْكككذا. ٖكككةسوةٖا ثَيويظكككَة بةسْاَككةى تكككش ٖكككةبَيد بككك     

واْكككةى نكككةَاىى دةْطكككذاْيإ ٖةيكككة يةواْككةى نكككةَاىيإ ْييكككة، ٖكككةسوةٖا ثَيويظكككَة نةبةسْاَكككةى  جيانشدْككةوةى ئة 
ٖةَيبزاسدْةنة باغ يةػوَئ  ناتى ساطةياْذْى بشاوةنإ بهات، ٖةسوةٖا ثَيويظَة طيظَُةنة خ ى  ب  ئةو ناتة 

 طاصبهات نةطةسنةوتوويى ناسةنة يةدةطد ْةدات يإ ْةيذئسَيَٓيد. 
ى ساثك ستى ن بٓٗكاطٔ  نكشد نكةدةَيَيد:  )      3،7طشْطيى ئةةاَذاْى دةْطذاْى َْٗيٓى يةبشةطةناْى ثاػإ باطى    

دةبَيد و تاْى ئةْذاّ ئةةاَذاْى دةْطذإ بةػَيوةى َْٗيٓى يإ بةػَيوةيةنى ٖاوػكَيوةو ئكاصاد َظك طةس بهكةٕ      
 رَاسدْى دةْطةناْيؽ بةو ثةسةى ئةَاْةتةوة ئةةاّ بذةٕ(. 

ٍَ ئ    ةوةػذا نةئكةوة وةطكاَيهى صاتيكى )خكودى( َٖيٓايكة نايكةوة، ضكوْهة يةواْةيكة بةػكَيهى سَيوػكوَيٓةناْى           يةطة
ٖةَيبككزاسدٕ. باػككن يةنةطككَيهى تككش ٖةطككد بككةو ثابةْذييككة، واتككة بةْاطككاْذْى ثككاَيَيوساو بةدةْطككذةسةنإ. بةساطككَى  

ٓككى، ضككوْهة صئس طككةسةتايية، بككةثَيى   ْاتككةواويى ٖةيككة يككةصاْياسى ياطككادا طككةباسةت بةسَيوػككوَيٓى دةْطككذاْى ْٗيَ    
 طشوػَى تةنٓ ي ريا. 

( ى ئكةّ نََيبكةدا     IV)        ٖةس ئةَةية نةثَيويظَة ساطد بهشَيَةوة يةناتى جَيبةجَيهشدْذ ، ئةَكةؾ يةبةػكى     
 59باطهشاوة. 

بككةناسَٖيٓاْى  ئةةاَككة باػككةناْى ئككةو ْاوضككاْةى نةػككَيواصى دةْطككذاْى َْٗيٓييككإ بككةناسَٖيٓاوة، دةنشَيَككةوة بكك       
طيظكككَُى ن َجيوتكككةسيى. ٖةْكككذَيو و ت طيظكككَُى تكككاصةتش بكككةناسدَيَٓيد، وةى ئيَٓكككةسَْيد  تةيكككةىوٕ  ْاَكككة          

 ْوطشاوةنإ.

                                                           
  . داد اّ ُٓوروثِ بؤ وافُكانِ وزؤظ بُ كىرتًِ رايطُياند، كُ بُنًاسَ ُٓجناوُكانِ دَنطدانِ ناو بُندخيانُكا  كىر  بكاتُوَ.  59
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يكككةجيٗاْى ثَيؼكككهةوتوى تكككةنٓ ي ريادا خكككةَى يةنكككةّ طشْطكككى ثاساطكككَٓى ئاطايؼكككى صاْياسييةناْكككة يةٖكككةس            
يةٖةسدوو بواسى صاْياسى ضاثهشاوى طةسناسةصو خكةصٕ   طيظََُيهى ئةيةننئْيذا، ٖةسوةٖا خةَى  طيظَُةنةية

 نشاوى ْاو ن َجيوتةس، نةثَيويظَة يةناتى يةناسنةوتٓى ئاََيشةناْذا، ئةّ ناسةبهات. 
خةََيهى تش بآلونشدْةوةى ئاساَى طؼكَيية نةثةيوةطكَة بكةَْٗيٓى  ثاساطكَٓى ئةةاَكةنإ  ْةخؼكةداْإ بك             

ةْطشتٓى تَيككذا ْككةبَيد  داْككاْى طيظككََُيو نةدةْطككذةسإ تيايككذا بَككوأْ ََُاْككة  دةْطككذاْى َْٗيٓككى بةػككَيوةيةى اليكك
بةدةْطككككةناْى خ يككككإ بككككذةٕ  ٖةَيككككةناْيإ ساطككككد بهةْككككةوة يككككةناتى دةْطذاْككككذا، يةطككككةأل ثاساطككككَٓى َْٗيٓككككى      

 صاْياسيةناْياْذا.  
وةيةنىوابَيد نةيةناتى بوْى ( بةػَي Back-upٖةسوةٖا ط سةيٓى طيظَُى ْاسدٕ  طَيشاْةوةى صاْياسييةناْى   )   

ٖةس ٖةَيةيو يةو طيظَُة ئةيةننئْيكةدا ضكاسى دةْطكةنإ يةطكةس ناسكةص  ئاطكايىو ناسكةصى دةْطكذإ بهكات. ئكةّ           
طيظكككَُة ئكككةوة دةطكككَةبةسدةنات نةطيظكككَُة نةٖةطكككَآ بكككةو وسدبيٓكككى  ديكككاسيهشدْى ػكككوَيٓى ٖةَيكككةنإ. يكككةّ   

 َووْةناْذا دةنشَيد، ب  دياسيهشدْى تواْايى ئةو طيظَُاْة. سئرطاسةػذا َاَةَيةى صياتش يةطةأل ػيهاسى  ئةص
 

 ضاوديَسى يةهَبرازدى:  -ط  
دةبَيد طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ ضكةْذ ثَيوةسَيكو دابَٓيكد بك  ضكاودَيشى نشدْكى ٖةَيبكزاسدٕ يكةسآى ضكةْذ ضكاودَيشَيهى           

اطكييةنإ  ثاَيَيوساوةنكإ، بةَةبةطكَى    بَيطاْةو خ َاَيييةوة )اليةْطشو بَياليةٕ(  ْوَيٓةسى ساطةياْكذٕ  ثاستكة طي  
 ثاساطَٓى طةسجةّ ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة. 

ٖةسوةٖا ثَيويظَة ئكةو نةطكاْةؾ دةطكد ْيؼكإ بهكشَئ  ضكاودَيشةنإ) بَيطاْكةو خ َكاَيى( ٖكةَإ َكاىى ئكةواْى            
تووة، نككةباغ تشيككإ ٖككةبَيد. طشْطككى ضككاودَيشى نشدْككى ٖةَيبككزاسدٕ يةبشةطككةى ٖةػككَةَى ساثكك ستى نوبٓٗاطٓككذا ٖككا  

يةسَيجَيذاْى ٖاتٓة ْكاوةوةى ضكاودَيشة بَيطاْكةنإ دةنكات بك  ثؼكَطةى ٖةَيبكزاسدْى و تكاْى ئةْكذاّ. بةَؼكَيوةيةو           
ٖككةسوةنو يككةساث ستى ضككاودَيشى ٖةَيبزاسدْككذا نككةسَيهدشاوة َْيودةوَيةتيككةنإ وةسيككاْطَيشاوة دةسنككةوت نةٖةْككذَيو         

 (دا باغ دةنشَيد.   IVهى تش بةثَيَةواْةوة، ئةَةؾ يةبةػى ) طيظَِ ٖةية ثؼَيإ ثآ دةبةطنَيد  ٖةْذَي
 

 : ًًلانًصًى ضلاآلكسدىء ضازةضةزكسدنى كًَصةكاى   -ى  
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ثَيويظَة طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ ضةْذ َيهكاْيضََيهى ناسيطكةس دابَٓيكد بك  بكةدى َٖيٓكاْى َكاىى ٖةَيبكزاسدٕ، ضكوْهة          
ة بككك  طيظكككَُى ٖةَيبكككزاسدْى دميونشاطكككياْة، بةَؼكككَيوةية  بكككةسطشيهشدٕ يكككةَاىى ٖةَيبكككزاسدٕ تكككودَيهى بٓةسةتيككك 

 ثَيويظَة، طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ ناسبهات ب  داسػَٓى ن َةَية ياطايةى نةبةسطشى يةَاىةناْى دةْطذةس بهات. 
( داداطكا ضكةْذ طوَكاَْيهى يةطكةس ئةةاَكذاْى      0221ْوىُرب15ية) 94/05196ية نَيؼةى )اواْضئى( بويٓذا رَاسة 

اسدْى ثةسيةَاْى داْكا طكةباسةت بكةو بةْذنشاواْكةى نةنَيؼكةى ئاطكاييإ ٖكةبووة، ْانشَيكد داوايكإ ىَل          َاىى ٖةَيبز
بهشَيد نةدووسْةنةوْةوة يةثاطةواْةناْيإ ب  ئةوةى دةْط بذةٕ بةَيهو دةبَيكد ضاسةطكةس بك  ئكةّ جك سة نَيؼكاْة       

 بذئصسَيَةوة. 
نشدْكككى نَيؼكككةناْى ٖةَيبكككزاسدٕ  بكككةسطشيهشدٕ يكككةَاىى ثَيويظكككَة ضكككةْذ َيهاْيضََيكككو دابٓشَيكككد بككك  ضاسةطكككةس    

دةْطككذةسإ. بكك  نوْككة يةنَيؼككة )ب يهككاصيٓ دا( )ف. التايككا( ، دادطككاى ئككةوسوثى َاىككةناْى َككشئظ ، بكك ى دةسنككةوت    
 نةسَيطةدإ بةخ ثا وتٓى خاتوو بويهاصيٓ  ٖةَيةيةى بوو يةناتى ْةبووْى سَيُٓايى ياطايى تةواودا سووىذا. 

ا بككةسووْى باطككى يةبٓككةَاناْى َككاىى َككشئظ نككشدووة يةبةػككى دووةَككى ئككةّ سووثككةسةةدا. ْككاوةسئنى ئككةو   ٖككةسوةٖ   
 بةطؼَى ئةو َاىاْة بشيَني ية: 60سَيوػوَيٓاْةى نةثَيويظَة ٖةبٔ ب  بةسطشيهشدٕ يةَاىةناْى دةْطذةسإ. 

 * َاىى خظَٓة سوى بةَيطةنإ ب  ثؼَيواْى طها نإ. 
 يةطها نإ. * َاىى طوَيطشتٓى طؼَى 

 * َاىى دةطد خظَٓة ْاوى دادطا بَياليةْةنإ ب  بشةياسدإ يةطةس طها نإ .
 * َاىى بةدواداضوْى َٖيُٓاْةى طها نإ. 

 * َاىى طشتٓةبةسى ضاسةطةسى  سَيطة ضاسةى ناسيطةس. 
 * َاىى طةيؼنت بةضاسةطةسى خَيشا ب  نَيؼةنإ. 

 يةدادطادا، طةس ضاسةطةسةنإ وةسْةطةإ.  * َاىى دوباسةنشدْةوةى يَيه َييٓةوةنإ
 ئةَاْة ئةو َاىة طةسةنيياْةٕ نةدةبَيد يةٖةَوو ثشئطةيةنى ٖةَيبزاسدْذا سَيضيإ يَيبطةَيد.   
 

                                                           
ْ (ECHRلةُ )  6،73،77بُنةدَكانِ  ْ (،ICCPRلةُ )  74،75،76(، بُنةدَكانِ   UDHRُ ) بكةُ لة   8،71تُواعاّ هُردوو بُندّ  60

 راثؤرتِ وؤصكؤ. 7997(  OSCEلُ ) 75و5ْ 5،9بزِ ُكانِ 
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 باػنئ ثيادةنشدٕ: -ضىازةم 
َاىكة  ئةّ بةػة باغ يةباػنئ سَيُٓاييةناْى طيظَُى ٖةَيبكزاسدٕ دةنكات يةياطكاى َْيودةوَيةتىكذا  باطشاوْكذى      

 ى. دميونشاطَْيودةوَيةتييةناْى َشئظ ب  ٖةَيبزاسدْى 
 

 ضًطتٌى يةهَبرازدى:   -1   
 *بةسْاَةى ٖةَيبزاسدٕ:

ثةطككةْذنشدْى ٖككةس و تَيككو بكك  طيظككَُى ٖةَيبككزاسدْى تايبككةت بككةخ ى، بةسْاَةيككةنى بَياليككةْى بكك  دةطككَةبةس          
شئطككةيةنى ٖةَيبككزاسدْى خككوىل  سةطككةْةوة دةنككات  طككوصاسؾ يككةخ داْى طككةىل بكك  دابككني دةنككات يةْاوةْككذى ٖككةس ث

نةَاَةَية يةطةس بٓةَاى يةناْطةى  يةنظاْى بهات يةَاىى دةْطذاْى َْٗيٓىذا، نةئةَة َاىَيهةو ثَيويظَة سَيضى 
 يَيبطةَيد.  

  * دةصطا ٖةَيبزَيشساوةنإ:
 ْةى خواسةوة ٖةية: باػنئ ػَيواصى ناسنشدٕ ثَيويظَى بةٖةَيبزاسدْى  ساطَةوخ ى ئةّ دةصطا ياطاييا

 * بةالى نةَةوة يةى ئةةوَةْى ثةسيةَاْى ْيؼَُاْى يةنطشتوو. 
 * ثةيهةسةناْى دةطة تى ياطايى ٖةسَيِ. 
 * ثةيهةسناْى دةطة تى ياطايى خ َاَيى. 

 * ٖةس ثةيهةسَيهى ثَيويظَى تش ب  ثشئرةيةنى ياطايى، بةَةبةطَى ثَيهَٗيٓاْى بةػَيو يةدةطَةى ياطاداْإ. 
   

  دابةشلسدى: -0   
ثَيويظَة يةنةناْى ٖةَيبزاسدٕ )بةػةناْى ٖةَيبزاسدٕ( بةػَيوةيةى دابشةَيكزئ نكةباسى يةنظكاْى َْيكوإ دةْطكذةسإ      
بجاسَيضَيككككد، نةبككككةسدى بٓاسككككةى ٖككككةس ٖةَيبككككزاسدَْيهى دميونشاطككككياْةية، ئةَككككةؾ َاْككككاى بةٖةْككككذ وةسْككككةطشتٓى   

بككككةَيهو ْاوةسئنةنككككةى تككككاصةتشئ طككككٓوسى نككككاسطَيشى تَيذايككككة،   بةسرةوةْككككذى  خَيككككشى دةْطككككذةسإ ْاطةيككككةَْيد، 
 ثَيويظَة نةيةنة ناسطَيشييةنإ بةثَيى ٖيًََةناْى ئةّ سةْووطةى خواسةوة دابشَيزسَئ:  61يةبةسئةوة

                                                           
 هُلَبذاردنِ وُكىُبِ تُنءًشّ بُ  ريَنًغاندَرَ ناكزيَتْ وَ وِ ثزصًارَكا  نُداتُوَ. 61
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دةبَيككد ٖةَيبزاسدْةنككة بةػككَيوةيةنى خككوىل دابشةَيككزسَيد بكك  دةطككَةبةسنشدْى ثؼككَطوآ ْةخظككَٓى يةنظككاْى     -1  
ٍَ  وَيشى ْاوضةى داْيؼَواْةنإ. َْيوإ دةْطذة  سإ بةثَيى ئا

 ثَيويظَة بةػذاسيهشدْى تةواو ٖةبَيد يةثشئرةى دةطَٓيؼاْهشدْى طٓوسةناْذا.  -0  
ثَيويظَة ناسنشدٕ ب  الْةدإ يةطةس ضواسضكَيووةى داْيؼكَوإ بك  يةنكةناْى ٖةَيبكزاسدٕ تكا نكةَنئ ثًكةى          -3   

 بةسدةطد. 
ْةوةيةنى تةواو بهشَيد يةٖةَوو ق ْاسكة ثَيؼكهةوتووةناْى ٖةَيبزاسدْكذا،ب  نةَشدْكةوةى     ثَيويظَة ثَيذاضو -4   

ئاطكككةواسى طكككٓوسة تكككاصة دسوطكككَهشاوةنإ بةطكككة س دةسةةكككاَى ٖةَيبزاسدْةناْكككةوةو دوسنةوتٓكككةوة يكككةْائاساَى    
 ػًَةرإ  طةسطاَى  ْائوََيذى دةْطذةس. 

  

  
 / بةزيَىةبسدنى يةهَبرازدى: 3
ْككة دميونشاطككييةنإ دةخككواصٕ نةثةيهككةس  ييزْككةنإ طككةسبةخ و بَياليككةٕ بككٔ، ئةَككةؾ ئككةو ثاَْاييككة       ٖةَيبزاسد  

سةخٓةييةيكككة نكككةَيهاْيضَى بكككةسَيوةبشدْى ٖةَيبكككزاسدٕ دايذةسَيكككزَيد  بشةيكككاسَيهى يةطكككةس دةسدةنكككات نةئاساطكككَةى 
اوة، نةثَيويظكَة ييزْةيكةنى   ئةةاَةناْى ٖةَيبكزاسدْيؽ بهكات. دةطكَةى نكاسطَيشى ػكَيوناسَيهى ياطكايى داَكةصس       

ٖةَيبزاسدْى َةسنةصى تَيذابَيد، يةطةأل ييزْة ىةسعييةناْى تش نةطةسثةسػَى بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْى بٓهكةناْى  
 دةْطذإ دةنةٕ. 

ثَيويظَة ييزْةيةنى ناسطَيشى ىكةسعى ٖكةبَيد بك  ٖةَيبكزاسدٕ يةيةنكةناْى ٖةَيبزاسدْكذا )بةػكةناْى ٖةَيبكزاسدٕ (            
 ذا ئةْذاَى دةطَةى ياطاداْإ ٖةَيذةبزَيشدسَيد. يةوَي
ثَيويظكككككَى بةييزْكككككةناْى ٖةَيبكككككزاسدْى ْاوةْكككككذى، بكككككةثَيى طيظكككككَُى ٖةَيبكككككزاسدٕ  ٖ نكككككاسة جكككككوطشاىى            

 دميوطشاىييةناْى طةس بةوو تة دياسى دةنشَيد. 
ببيَٓيَككةوة نةثشئطككةى  ثَيوطككَة نككةَنئ ئاطككَى ثةيهككةسى ييزْككةى ٖةَيبككزاسدٕ يةيةنككةناْى ٖةَيبزاسدْككذا خكك ى    

 ٖةَيبزاسدْةنةى تَيذا  ئةةاّ دةدسَيد. 
ػكككايةْى باطكككة نةثَيويظكككَة باطكككى ثةيوةْكككذى َْيكككوإ ييزْكككةناْى ٖةَيبكككزاسدْى َةسنكككةصى  ْكككضَنئ ييزْكككةى         

 ٖةَيبزاسدٕ  ٖةسوةٖا ثةيوةْذى َْيوإ ييزْةناْى ٖةَيبزاسدٕ  بةسثشطاْى دةطة تى ةهوَةتى بهشَيد. 
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يكككةى بَيكككد ٖكككةَوو ئكككةو ثظكككج سو يَيكككضإ  ػكككاسةصاياْةى طيظكككَُةناْى ٖةَيبكككزاسدٕ يةٖكككةس و تَيكككو بكككٔ  يةٖكككةس نوَي
 بةناسبَٗيٓشَيد ب  بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْةنة. 

دةبَيد ييزْةى َةسنةصى ٖةَيبزاسدٕ يةطكةس ضكةْذ بٓةَايكةنى ثَكةو دايكةصسَيد ْكةى بك  نكاتَيهى ديكاسى نكشاوى              
 ثَيؽ ٖةَيبزاسدْةنة. 

َككةؾ ئككةو ساطككَيية دةطةيككةَْيد، نةييزْككةى َةسنككةصى ٖةَيبككزاسدٕ دةبَيككد ٖةَيؼككة يةطةػككةثَيذاْى ييظككَةناْى   ئة
 دةْطذاْذا بَيد  ضةْذ ضاالنييةنى تش بطشَيَةبةس ب  ثَيؼدظَٓى ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة. 

ٔ. بكككة ّ دةبَيكككد دةنشَيكككد ييزْكككة ىةسعييكككةناْى ٖةَيبكككزاسدٕ نكككاتى بكككٔ  ثكككَيؽ ثشئطكككةنة بةَاوةيكككةى دايكككةصسيَ    
 ٖةَيبزاسدْى ئةْذاَاْى ييزْةناْى ٖةَيبزاسدٕ بَياليةٕ  نشاوة  بَيطةسد بٔ. 
 دةبَيد بةسَيوةبةسى ٖةَيبزاسدْةنة صآَى ساطَةقيٓةى ئةّ خا ْة بَيد:  

َووضككةخ سإ يةٖةَيبزاسدْككذا بةسثشطككٔ يككةباسةى ٖةَيبزاسدْككةوة نةَةػكككيإ ثَيهككشاوة يةطككةسى، ئةَككةؾ َةػككل      
بةجَس نشدٕ  ئاَادةطاصى ياطا دةطشَيَةوة، ٖةتا ئةو ناسَةْذو َووضة خ ساْة بةباػنئ ػَيوة ئةسنكةناْيإ  جَي

 جَيبةجآ بهةٕ. 
 * ٖةَيظونةوتى َياْةسةوى ناسَةْذاْى ٖةَيبزاسدٕ. 

 * داْاْى سَيوػوَيٓى ػًطةاْة ب  ٖةَيبزاسدْةنة  ساطةياْذْى بةدةْطذةسةنإ. 
شنشدْككككى دةْطككككذةسإ طككككةباسةت بككككةو ئيؼككككاْةى ثةيوةْككككذييإ بةثشئطككككةى ٖةَيبككككزاسدٕ   * سئػككككٓبةنشدْى  ىَي

 ثاَيَيوساوإ  ثاستة طياطييةناْةوة ٖةية. 
 * ْاوْووطهشدْى دةْطذةسةنإ  ثاساطَٓى ْاوة تاصةنإ. 

 * ثاساطكككَٓى ثكككانيى دةْطذاْةنكككة يكككةسَيى ضكككةْذ ثَيكككوةسَيهى تايبةتكككةوة بككك  قةدةسكككةنشدْى ىكككشت  ىيًََكككى دةْطكككة    
 ْاياطاييةنإ. 

 * ثاساطَٓى ثانيى ٖةَيبزاسدْةنة يةجيانشدْةوةو ث يَيٓهشدْى دةْطةناْذا. 
 * ثاساطَٓى ثانيى  وسديى ئةةاَة ن تاييةناْى ٖةَيبزاسدٕ. 
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 62-ًافةكانى دةنطداىء ناونىوضلسدنى دةنطدةزاى: -4  
 * يةنظاْى طؼَطةى يةنظإ: 

( طاَيةوةية. ضكوْهة  18إ دابني بهشَيد ب  ئةواْةى تةَةْيإ يةطةسوو )دةبَيد َاىى دةْطذاْى طؼَطةو يةنظ   
يةبٓكككةَاناْى َاىكككة طياطكككييةناْذا ٖكككاتووة، نةٖكككةَوو نةطكككَيو يكككةدواى ئكككةّ تةَةْكككةوة دةبَيَكككة خكككاوةٕ َكككاىى       

 .طياطى
 * جياواصى ْةنشدٕ: 

اواصى  يةطككةس بٓككةَاى  ٖككةَوو نةطككَيو َككاىى دةْطككذإ  ئةةاَككذاْى ثشئطككةى ٖةَيبككزاسدْى ٖةيككة بككةبآ جيكك           
يةنظاْى َاَةَيةنشدٕ يةبةسدةّ ياطادا. ئةَةؾ جياْةنشدْةوةى دةْطذةساْى دةوَيد يةسووى سوونكةؾ  سةْكط    
صَإ  ئايني   طياطةت  بةوبكاوةسةى تكشو سةطكةصو بٓكةواْى ن َة يكةتىو طكةْذيهاو نةَيٓكة ْةتةوايةتييكةنإ          

 ػوَيٓى يةدايهبووٕ يَيٗاتٔ .. ..وَٖذ. 
 

 وَيزيٓةوةو يَيه َييٓةوة يةطةس ٖةس ػََيو نةتةْطةتاويى ب  طةس  َاىى دةْطذإ دسوطد بهات.* ت
 

 * ْاوْوطهشدْى دةْطذةسإ :
َككاىى ٖةَيبككزاسدٕ ضككةْذ بةٖايككةنى تايبككةتى ٖةيككة وةى ضكك َْيَى دةْطككذإ  سادةى ٖةَيككةنشدٕ يةدةسخظككَٓى            

زاسدْى ٖككةبَيد  ٖاونككات صةَاْككةتى وسدى  ثَككةوى ناسةنككة  ئةةاَةناْككذا. ب يككة ثَيويظككَة نككةسَى  ػككوَيٓى ٖةَيبكك 
بهككات بكك  سَيطككة طككشتٔ يككةدياسدةى ىككَيد يةٖةَيبزاسدْةناْككذا. ٖككةسوةٖا ػككَيواصى داْككاْى ػايظككَةيةتى ٖةَيبككزاسدْى     
تَيككذابَيد  بةػككَيوةيةى ثشئطككةنة بةتككةواوةتى سووٕ بهاتككة ة يككةرَيش ًَهةضككى بشةيككاسة ٖةسةَةنيةناْككذا ْككةبَيد           

اصَيهى بابةتى ضاودَيشى بهشَيد، سوْهاسيؽ دةخواصَيد نكةت َاسى دةْطكذةسإ بةػكَيوةى دئطكيةى طؼكَى      بةػَيو
بَيكككد  بككك  وسدبيٓكككى  ثؼكككهٓني بؼكككَيد، بكككآ ٖكككيؤ نَيؼكككةيةى يةاليكككةٕ دةْكككط دةساْكككةوة يةطكككةأل ئةوةػكككذا دةبَيكككد  

                                                           
  GAOR 44ثاعةكؤّ            G.A  .44/55بةؤ وافةُكانِ ونةداأل، بُنةدّ يُكةُ         تُواعاّ ريَكُوتنناوُّ نُتُوَ يُكطزتىوَكا  بكةُ   62

U.N( َلُ 49.   يوار )(.7989) 44/49راثؤرتِ نُتُوَ يُكطزتىوَكانِ أ/ 767 
ايبُتةُكا   بؤ بُر زّ كزد  لةُ تاكةُكا  لُ ةُأل رَضةاوكزدنِ كةارَ ٓىتىواتًَكًّانةُّ كُلُصةُر   سانًارًّةُ ت         128. ريَكُوتنناوُّ يوارَ  63

 بكُ كُ ياظ لُ وافِ واسهًَنا  دَكا . ECHRّ 8دَكزيَن. هُروَها تُواعاّ بُندّ 
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ى جَيبكككككةجَيهشدْى نةٖاوطككككةْطيةى بهشَيككككد يككككةَْيوإ ثَيذاويظككككَى ت َكككككاسة طؼككككَيةنإ يةبةساَبككككةس صةَاْككككةت       
 ثشةْظيجةناْى ثاساطَٓى صاْياسيةنإ دا. 

ْابَيككد تككةْٗا ئككةو ط ساْهاسيياْككةى نةيككة ييظككَةناْى  ْاوةناْككذا دةنشَيككد يككةق ْاسى ثككَيؽ ٖةَيبزاسدْككذا قةدةسككة      
ى ثكَيؽ  بهشَئ، بةَيهو دةبَيد بةدسَيزايى نات بةسدةواّ بَيد جطة يةةاَيةتى يَيبووْةوةى سيضبةْذى ثَيؼنى ق ْاس

ٖةَيبزاسدٕ. ْابَيد نةطَيو تةْٗا خ ى ثةطةْذبهات بةَيهو ٖكةَوإ دةتكوأْ ٖكةَوإ ثةطكةْذ بهكةٕ، يكإ سةخٓكةو        
 نةَونوستييإ ىَل بذئصْةوةو بةسثشطياسبٔ بةساَبةس ئةّ ناسةيإ. 

 

 ثةزوةزدةى ًةدةنىء شانًازى دةنطدةز:  -5   
واصَيكد ، نةدةطكة ت ك ٖةطكَآ بةئاطاداسنشدْكةوةى دةْطكذةسإ       باػكنئ ػكَيواصى ثيكادةنشدْى ٖةَيبكزاسدٕ دةخ       

طككككةباسةت بةثشئطككككةى ٖةَيبككككزاسدٕ  ٖككككةَيطشتٓى سآ  ػككككوَيٓى ثَيويظككككد بكككك  ٖ ػككككياسنشدْى دةْطككككذةس ثككككَيؽ   
 دةطَجَيهشدْى ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة. 

 يةطةس:  دةبَيد دةطَةى بةسَيوةبشدْى ٖةَيبزاسدْةنةؾ ئةّ صاْياسياْة ْاوبةْاو ئاَادةبهات   
 ثاَيَيوساو  ثاستة طياطييةنإ. -1  
 سَيوػوَيٓةناْى ٖةَيبزاسدٕ. -0  
 سَيوػوَيٓةناْى بةسطشيهشدٕ يةَاىةناْى دةْطذةسإ.  -3  
دةبَيكككد ئكككةّ صاْياسيياْكككة بكككةصَاْى نةَيٓكككة ْةتةوةييكككةنإ ئاَكككادةبهشَئ، يكككةو ْاوضكككة جوطشاىيياْكككةى نةتَييكككذا      

 طوةاوةناْى ساطةياْذْةوة بةَةبةطَى طةيؼنت ثَييإ.  ْيؼَةجآ بووٕ، يةسَيى ٖ ناسة
 ثاهًََىزاواىء ثازتة ضًاضًًةكاىء تًَضىونى يةهٌَةتةكانى يةهَبرازدى: -6 

 * يةنظاْى َاَةَية نشدٕ يةبةسدةّ ياطادا: 
بكةسدةّ  باػنئ ػكَيواصى ٖةَيبكزاسدٕ دةخواصَيكد نةثاستكة طياطكى  ثاَيَيوساوةنكإ يةطكةس بٓكةَاناْى يةنظكاْى ية         

ياطككادا َاَةَيككةو نَيربةنآنكككةيإ ئككةةاّ بككذةٕ، دةبَيكككد ياطككاؾ بككواس بكككذات بةجو ْككةوةى ثاستككة طياطكككيةنإ          
ثككاَيَيوساواْى ٖةَيبزاسدْةنكككة. دةبَيكككد َةنَكككةبى ثؼكككهٓيٓى ثاَيَيوساوةنككإ وةى ٖكككةس ثكككاَيَيوساوو ثكككاستَيهى طياطكككى   

ْى ثةيوةْذى طياطى   الواصى ئةو ةضبة ضووْهة طةسبةخ ى تش طةسثؼو بهشَيد يةناسةنةيذا. بةبآ سةضاونشد
 ْانشَيد بةيةى ضاو طةيشى ثاَيَيوساوةنإ ْةنشَيد. 
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 * ئاَشاصةناْى دةْطذاْى َْٗيٓى:
ثَيويظَة نةٖ يةناْى سةتهشدْةوةى ت َاسنشدٕ بةثَيى ن َةَيَيو ثَيكوةسى بابكةتيى  سووْهكاسيى ياطكايى بَيكد،         

ٖككةسوةٖا ثَيويظككَة نةطةةيٓككةى َككادديى ئةوةْككذة ٖككةبَيد بكك  خاونشدْككةوةى ٖككةس ٖةَيظككونةوتَيهى طةسنةػككاْة    
ئاطكككَى سَيطكككةطشتٔ يةضكككاالنى ةيضبكككة     يةاليكككةٕ ٖكككةس ةيكككضب  ثكككاَيَيوساوَيهى طكككةسبةخ وة، بةَكككةسجَيو ْةطاتكككة      

طياطييةنإ  ثاَيَيوساوإ، ئةَةؾ ب  َةبةطَى طةسخظَٓى ثشئطةى دةْطذاْة َْٗيٓييةنةيةو دةػَيد نةتواْاى 
 يةخ طشتٓى ئةو رَاسة صئسةى دةْطذةساْى ٖةبَيد  رَاسةناْيؽ يةطٓوسَيهى ئاطاييذابٔ. 

سْككةطشتٓى داوانككاسى ْاوْوطككهشدٕ ديككاسى بَيككد ٖككةسوةٖا ٖككةسوةٖا ثَيويظككَة نةطككٓوسى ن تككايى وةسطككشتٔ يككإ وة
ثَيويظككَة ئككةو سَيظككاو بٓككةَا ياطككايياْةى بةٖ يككةوة داواناسيككةنإ وةسْككاطةَئ يةطككةس بٓةَايككةنى بابككةتى، ديككاسى 
بهشَئ ، ٖةسوةٖا ثَيويظكَة نةسَيطكة بكذسَيد  بةياطكا تكا خك ى بكةدووس بطشَيكد يةدرةواْكة الوةنيكةنإ يةَاوةيكةنى            

يذا دواى سةتذاْةوةنة، ٖةسوةٖا وةسْةطةاويؽ ثاؾ وةسْةطةاْةنةى َاىى تَيٗةَيَوْةوة  سوْهشدْكةوةى  طشوػَ
تةواوى ٖةبَيد ب  ثشئطةى داوانشدْى ثةية ب  دةوس بيٓيٓى دادطكا يةسَيطةداْكذا بةئةةاَكذاْى دةْطكذاْى َْٗيٓكى،      
 بةػكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككَيوةيةى سَيطكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة بطشَيكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد   

 يةْاوْوطهشدْى ٖةَية. 
يؤ ػككَيوةيةى يككاسى بةئككةةاَى ْاوْووطككيٓةنة بهشَيككد، ضككوْهة ئاطككةواسى خشاثككى ىَل دةنةوَيَككةوة،    ْابَيككد بككةٖ  

ثاػإ صةمحةتةنة بةئاطاْى قةْاعةت بةثاَيَيوساو  ثاستة طياطييةنإ بهشَيد، طةباسةت بةئةةاَى دةْطذاْةنة، 
 ٕ، َةطككككككةس يككككككةناتى  ٖككككككةسوةٖا سَيطككككككة ْادسَيككككككد بةئاػككككككهشانشدْى ئككككككةةاَى توَيزيٓككككككةوة  سوْهشدْككككككةوةنا      

 ثَيؼَيًهشدْى تةواوى ياطادا بةثَيى سَيُٓايية دياسيهشاوةنإ. 
 

 * ياسَةتى طؼَى داسايى ثاستة طياطييةنإ  ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ: 
دةبَيد ياسَةتى طؼَى يةطةس بٓةَاناْى يةنظاْى يةَاَةَيةنشدٕ يةبةسدةّ ياطكادا دابكني بهشَيكد، ئةَكةؾ ئكةوة        

نةثَيويظَة ٖةَوو ثاستة طياطييةنإ  ثاَيَيوساوةنإ خةسجى تةواويإ ب  دابكني بهشَيكد بك  ياسَكةتى     ْاطةيةَْيد 
ٖةَيُةتكككةناْى ٖةَيبكككزاسدْيإ، بكككةَيهو ئكككةوة دةطةيكككةَْيد نةثاستكككة طياطكككى  ثايَيوساوةنكككإ ئةوةْكككذة وةسدةطكككشٕ       

 نةيةنظإ بٔ يةَاَةَيةنشدْيإ يةبةسدةّ ياطادا.
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صيكاد بهشَيكد بك  ياسَكةتى طؼكَى بكةبآ بٓةَايكةنى ياطكايى  ضكةْذ ثَيكوةسَيهى ئاَاةكذاس،             ْابَيد ٖكيؤ بةْكذَيو     
بةػككَيوةيةى نةدةطككة تى ةهككوَى ْككةتواَْيد بيط سَيككد. ٖككةسوةٖا ْابَيككد ئككةّ ياسَةتيككة يةػككوَيٓى ْككةطوةاودا          

ةنإ  ػككَى تككشيؽ  بككةناسبَٗيٓشَيد، يككإ يككةئاَشاصى تككشدا وةى ٖ يككةناْى ساطةياْككذٕ، طككةباسةت بةتككةالسو َوَيهكك       
 ثَيويظَة خبشَيٓة خضَةتى ٖةَوو بةػذاساْى ٖةَيبزاسدٕ، يةطةس ثشةْظيجى يةنظاْيى يةَاَةَيةدا.

 * ياسَةتى تايبةتى ثاستة طياطى  ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ: 
دةبَيككد َككةسجى طوةككاو دابٓشَيككد بكك  ياسَةتييككة تايبةتككةنإ، ضككوْهة ٖككةس جكك سة ىؼككاسَيو يةطككةس ياسَةتييككة              

تايبةتكككةنإ ثَيؼكككَيًهشدْة بككك  َكككاىى تانكككةنإ يكككةئاصادى سَيهدشاوةيكككى  ٖ ناسةنكككاْى سادةسبشةيٓكككذا، دةنشَيكككد سآ  
يةياسَةتيية تايبةتكةنإ ْكةطةَيد بكةثَيى جك سى ٖةَيبزاسدْةنكةو يكةنطشتٓى ٖ نكاسة جكوطشاىى  دميوطشاىيكةنإ           

  تَيَووْى ساطةياْذٕ  ٖ ناسةناْى تشى ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدٕ.
باػن واية نةخةسجى نَيربةنَيهةسإ دياسى بهشَيد يةٖةس ٖةَيبزاسدَْيهى ََُاْةثَيذساودا، يةطةأل ئةوةػذا دةبَيد    

سَيطة بذسَيد بةثاستة طياطكييةنإ بك  خكةسجهشدْى ثَيويظكد يةطةسضكاوةناْى خ ياْكةوة بةَةبةطكَى طةياْكذْى         
 ثةياَة طياطييةناْيإ. 

 

 ى ثَيذاويظَييةنإ: * ساث ست ْووطى  دياسيهشدْ
ديككاسيهشدْى خككةسجى ٖةَيُةتككةناْى ٖةَيبككزاسدٕ بككآ ْوطككيٓى ساثكك ست  ثةيككذئصى ثَيويظككد بَيٗككودة دةبٔ،ب يككة       

باػنئ ػَيواص ئةوةية نةْوطشاوى خوييى  بةسدةواّ ب  َاوةيةنى طوةاوو ٖةبَيد، بك  ثَيذاويظكَى بةػكذاسيية    
إ )دساوبٔ يكإ ْكا(. يةطكةأل ثةيكذئصيى خكةسجى ئةواْكةى نَيربةنكآ        وةسطةاوةنإ  طةسضاوةناْيإ  قةباسة  ج سي

 دةنةٕ يةٖةَيبزاسدْةنةدا  بةساوسدنشدْى وةسطةاو يةطةأل خةسجهشاوةناْذا. 
 

 
 
 
 ئاًساشةكانى زاطةياندىء بةزطسيلسدى هةئاشادى طىتوء زادةزبسِيو  -7  
 هةيةهٌَةتةكانى يةهَبرازدندا:   

 اصةنإ: * َاَةَيةى يةنظإ  ئاَشة
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دةبَيكككد بكككةناسَٖيٓاْى ٖ ناسةنكككاْى ساطةياْكككذٕ بةػكككَيواصَيهى يةنظكككإ دابكككني بهشَيكككد بككك  ثكككاَيَيوساوو اليةْكككة            
طياطككييةنإ، بةتايبككةتى ئةواْككةى يةاليككةٕ دةوَيةتككةوة بككةسَيوةدةبشَئ، بةػككَيوةيةى نةدةْطككذةسإ ئاطاداسبهاتككةوة  

يةنى ثكاى  بَياليكةٕ. ئةَاْكةؾ ٖكةَوو ج سةنكاْى ٖ ناسةنكاْى       يةبةسْاَة طياطييةنإ  ساو ئاَاةةنإ بةػكَيوة 
 ساطةياْذٕ دةطشَيَةوة وةى سادي و تةيةىضي ٕ  سئرْاَةو ٖ ناسة خةتةسْاى  ساطةياْذْةناْى وةى ئيَٓةسَْيد. 

ٓشَيد. دةبَيد اليةْة طياطى  ثاَيَيوساوةنكإ ئكاصادبٔ يةبكةناسَٖيٓاْى ئكةّ ٖ ناساْكة يةبةسرةوةْكذييإ بكةناسدةٖيَ          
باػنيؽ واية نةاليةْة طياطييةنإ  ثاَيَيوساوةنإ ناتى صياتش  ئاصادتشيإ ٖةبَيد ب  بآلونشدْةوةى صاْيكاسى   
بةسْاَةناْى ٖةَيبزاسدْيإ دةنشَيد جَيبةجَيهشدْى بٓةَا بابةتييةنإ دةطَةبةس بهشَئ طةس ياطا باغ يةّ خا ْة 

 بهات:
دةنشَيكد بةطكةس ثكاَيَيوساو  اليةْكة طياطكييةناْذا بكةثَيى رَكاسةى نوسطكى         سَيزةى طةدى ئكةو ناتاْكةى دابكةؾ       

 دياسى نشاو يةثةسيةَاْذا. 
دةبَيد ئةو سَيزةى  طةدييةى دابةؾ دةنشَيد بةطكةس ثكاَيوساو  ثاستكة طياطكييةناْذا يةطكةس بٓكةَاى يةنظكاْى          

 بَيد، بةضاوث ػى نشدٕ يةَٖيضو تواْاى ئةْذاَى ثةسيةَاْةنة. 
ا جكككةخد نكككشدٕ يةطكككةس دةطَٓيؼكككاْهشدْى نكككاتى ديكككاسيهشاو بككك  ثكككاَيَيوساوة اليةْكككة ةيضبييكككةنإ بككك        ٖكككةسوةٖ 

 ئةةاَذاْى ًَُالَْييةنى ساطَةقيٓة يةٖةَيبزاسدْةنةدا. 
بةسئكككككةةاَى خكككككةسجهشدٕ بككككك  ثشةوثاطةْكككككذةى طياطكككككى ثةيوةطكككككَة بةئكككككةةاَى يةنظكككككاْى َاَةَيكككككةنشدٕ       

ةْذةى طياطيذا دةبَيد نةيةنظكاْطةى يةَاَةَيكةو ئكاَشاصدا دةطكَةبةس بهشَيكد.      بةئاَشاصةناْةوة يةسَيباصى ثشةوثاط
ضوْهة ئةو ْاضوْيةنيةى يةخةسجى ثشةوثاطةْذةى طياطيذا دةنشَيد، ٖةَإ ئكةو تَيهكشةا باصسطاْيكةى ئاطاداسْاَكة     

َئ بةٖككةَوو ْىييككة نككةب  ٖككةَوو ةيضبككة طياطككى  ثاَيَيوساوةنككإ دةنشَيككد. ٖككةسوةٖا ثَيويظككَة ٖككةَإ نككات  ػككو
ٖةيوَةسجى ناتيكةوة وةى يكةنب بك  ٖكةَووإ، باػكنئ بكةديًيؽ بشيَييكة يةسَيطةْكةدإ بةٖكةس ثشةوثاطةْذةيكةنى           

 طياطى. 
خ ئةطةس دةوَيةت ثًةو ثايةى ةيضبَيهى طياطى يإ ثاَيَيوساوَيهى دياسى نكشاوى بكةةونُى َوَيهيكةتى بك  ئكةو         

دا يةبآلونشدْكةوةى ْكوآ  بآلونكشاوة طياطكييةناْى  طكةس وتاسةنكاْى        ئاَشاصى ساطةياْذْكةدا بةطكةس ئكةواْى تكش    
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بابةتة بٓةسةتيةناْيكذا، ئكةوجا دةبَيكد دةطكة تى بةدواداضكووٕ ػكوَئ ثكَس ٖكةَيطشتٓى خَيشايكى ٖكةبآ بك  ةاَيكةتى             
 طٓوس ػهَيٓةنإ.

  

 * بةسطشيهشدٕ يةئاصادى  طوتٔ  سادةسبشةئ يةناتى ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا: 
ياْة طةقاَطة بَيد، طةس ٖاتوو دةطكة تى ةهوَكةت َكاىى طكووتٔ  سادةسبشةيٓكى      دميونشاطْانشَيد ٖةَيبزاسدْى   

 ئكككككككككككككككككككككككككككككككككاصادى يكككككككككككككككككككككككككككككككككةناتى ٖةَيُةتكككككككككككككككككككككككككككككككككةناْى ٖةَيبزاسدْكككككككككككككككككككككككككككككككككذا ْاطكككككككككككككككككككككككككككككككككاْذ، 
ضككوْهة طككٓوسداسنشدْى ئككاصادى سادةسبككشةئ يككةناتى ٖةَيبزاسدْككذا ثَيؼككَيًهشدْى َاىككة َْيودةوَيةتييككةناْى َشئظككة،      

 ةوةؾ ٖاوػَيوةى ئةو بةْذاْة نةدةطَةبةسيةناْى ئاصادى طوتٔ ثَيؼَيٌ دةنات يةطٓوسى و تذا ٖةسَاوٕ. صياتش ي
يةطككةأل ئةوةػككذا ئككةّ ثَيوةساْككة َايككةى جَيبككةجآ بككووٕ ْككني بةَةبةطككَى سَيطككة طككشتٔ  ْةوسوراْككذْى طوتةيككةى            

 نةَاْاى ٖاْذاْى نةطاْى تش بطةيةَْيد ب  ثَيؼَيًهشدْى َاىةنإ.  
 ئايا ئةّ ثَيوةساْة سَيذةطشٕ يةدةْطذإ يةطةس ثَيؼٓياسةنإ  طةيؼنت بةئةةاَةنإا    
باػككنئ ػككَيواصى نككاس ، ٖككةسوةى بككةسووْى يةسَيهةوتٓٓاَككةناْى دادطككاى ئةوسوثيككذا ٖةيككة بكك  َاىككةناْى َككشئظ،       

دةْطكذإ، ضكوْهة ٖةسيةنكة    بةثَيويظَى دةصاَْيد نةةهوَةت ئاطاى يةو ن ت  بةْذاْة بَيد نةدةخياتة طكةس سَيكى   
يكككةدرةناسى  ثَيهكككذادإ  تةْطكككةتاونشدْى َكككاىى طكككوتٔ يةواْةيكككة ببَيَكككة ٖككك ى ىشةيكككى  دةػكككَيد يةن َةَيطكككةى       

يذا َاَةَيككةيإ يةطكةألدا بهشَيككد. ئةَاْكة يةطككةأل ساطكَهشدٕ يككةناتى ٖةَيُةتكةناْى ٖةَيبزاسدْككذا  طككوتٔ      دميونشاطك 
 ةْذة دةطٓيؼإ نشاوةنإ  ثاَيَيوساوةناْى دةطَةى بةسَيوةبشدٕ. طاَوط نشدٕ  يةطةأل دةطة تى ةهوَى ناسَ

 

 : نًًَهًى دةنطداى -8  
 * َْٗيٓىبووْى دةْطذإ: 

باػنئ ػَيواصى ثيادةنشدٕ ئةوةيكة نكةَْٗيٓى بكووْى دةْطكةنإ دةثاسَيضَيكد  دةطكَةبةسى دةسْةنكةوتٓى دةْطكى         
نككشاوى خ يككإ. جطككة يةباسودئخككة ْائاطككاييةناْذا،       دةْطككذةسإ دةنككات يككةناتى ىشَيذاْيككذا بكك  ػككوَيٓى ديككاسى       

بةدةسٖاويؼَٓى ةاَيةتى دواى ثشئطةى دةْطذإ دواخظَٓى طكٓذوقى ٖةَيبكزاسدٕ نةسَيطكة دةدسَيكد بةئةْكذاَاْى      
ييزْككةى دةْطككذإ، ْابَيككد نككةغ ديككاسى بهشَيككد بكك  ياسَككةتى داْككى دةْطككذةسة ْابيٓانككإ يككإ ئةواْككةى ثَيويظككَيإ  
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ةٖ ى نةَونوستييككةنى طشوػككَييةوة، بةٖككةسةاأل ْابَيككد سَيبككذسَيد بةئةْككذاَاْى ييزْككةناْى      بةياسَككةتى ٖةيككة بكك  
ٖةَيبككزاسدٕ نةناسبهةْككة طككةس دةْطككةنإ ثككَيؽ ىشَيككذاْى بكك  ْككاو طككٓذوقى ٖةَيبزاسدْةنككة. ثشةْظككيجى دةْطذاْةنككة    

      ٗ ا وةى دةْطكذةس بكةَيهو   ثَيويظَى بةدووثاتهشدْةوةى طيظَُى ٖةَيبزاسدٕ ٖةيكة يةطكةس َْٗيٓكى دةْطكذإ ْكةى تكةْ
 يةبةسئةوةى ناسَيهى ثَيويظَة. 

يةنَيو يةئةسنة طةسةنييةناْى ناسَةْكذاْى ٖةَيبكزاسدٕ دابيٓهشدْكى ئاطكاْهاسى ثَيويظكَة بك  دةْطكذةسإ يكةسووى         
 نات  ػوَيٓى طوةاوةوة ب  دةْطذاْى َْٗيٓى. 

 
 * سآ  ػوَيٓةناْى دةْطذإ: 

اوْووطككككى تككككةواوى دةْطككككذةسإ صاَككككٔ بهككككات بةَةبةطككككَى ْةَٖيؼككككَٓى    دةبَيككككد سَيوػككككوَيٓةناْى دةْطككككذإ ْ    
دووباسةْةبوْكككةوةى  ىيًََهكككشدٕ يةدةْطذاْةنكككة. بةٖكككةسةاأل ْابَيكككد سَيوػكككوَيٓةناْى دةْطكككذإ قكككوسغ  ئكككاي ص بكككٔ    
بةػَيوةيةى نةببٓة سَيطش يةبكةسدةّ ثشئطكةى ٖةَيبزاسدْةنكةدا. دةبَيكد ئكةّ سَيوػكوَيٓاْة صآَكى ثاساطكَٓى ئكاَشاصو          

 نةسةطَةناْى دةطذإ بٔ يةثَيؽ  ثاؾ ئةةاَذاْى ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة.
  
 
 
 
 

 * دةْطذاْى جَيط سنآ نةسإ: 
دةْطككذاْى جَيط سنككةسإ يككإ دةْطككذاْى بةسيككذى يةطككةأل دةْطككذاْى تانَيككو بةٖككةسدوو ػككَيواصةنةوة دةطوةَيككد         

 نو ثةْاٖةْذةنإ  ن ضهشةنإ. خةَيهاَْيو ٖةٕ ٖةَيؼة طةسقاَيى ناسٕ  يةػوَيٓى دووسدإ، وة
ئككةّ ػككَيواصى دةْطذاْككة سآ بةواْككة دةدات نةٖةَيؼككة يةضواسضككَيوةى َاَيككةوةدا جككآ ْؼككيٓٔ بكك  دةْطككذإ بةٖككةس    

 ٖ يةى بَيد. 
 ٖةسوةٖا دةبَيد ٖ ناسةناْى دةْطذإ ب  ئةْذاَاْى طوثا دابني بهشَيد.    
ضككك َْيو بَيكككد دةبَيكككد سآ يكككةىشتوىَيد بطةَيكككد يكككةو جككك سة طشْطيكككذإ بةدةْطكككذاْى بةسيكككذى نكككاسَيهى باػكككة، ٖةس  

 دةْطذاْةدا. 
 ئةطةس سَيطة دسا بةدةْطذاْى بةسيذيى، ئةوا دةبَيد ئةّ سَيوػوَيٓاْة جَيبةجآ بهشَئ. 

 * دةبَيد سَيوػوَيٓةناْى دةْطذاْى بةسيذى طٓوسداس بهات، ب  سَيطةطشتٔ يةدوباسة نشدْةوةى دةْطذإ.
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ةدةْطككذاْى بةسيككذيى بهشَيككد يةةاَيككةتى ئاَادةْككةبووْى دةْطككذةسدا بكك  بٓهككةى ٖةَيبزاسدْةنككةى    * ثَيويظككَة نككاس ب
بكككةٖ ى نةىَكككةناسة طشووػكككَيةناْةوةو ثَيويظَيؼكككة نةئكككةّ ساطكككَيية ثؼكككَيواْيىًَى بهشَيكككد بةبشةواْاَةيكككةنى    

       ٓ ى ئاَادةْكةبووْى ئكةو   ْووطشاوى ئاساطَةنشاو بك  ييزْكةى ٖةَيبكزاسدْى ْاوةْكذ بةَةبةطكَى يَيهذاْكةوةى ْكةتواْي
 نةطة بةٖ ى طشوػَييةوة .

 * دةبَيد ضاودَيشاْى طؼد بشةطةنإ َ َيةت بذسَئ ب  ٖاَشةايى نشدْى طٓذوقى دةْطذاْى بةسيذيى. 
 * دةبَيد بةسةمسى رَاسةى ثظوَية بةناسَٖيٓشاوةناْى دةْطذإ بٓوطشَئ يةطةٍ ئةواْةى نةَاوٕ. 

دابةػككهشاو يةطككةأل رَككاسةى ْوطككشاوى ثؼككَطةى وةسطككةاو يةنظككإ بككٔ بكك   * دةبَيكد رَككاسةى ثظككوَيةى دةْطككذاْى 
 دةْطذةسةنإ. يةطةأل ٖةْذَيو ثظوَيةى صياتشى ٖةَيبزاسدٕ ب  يةْاوضوو دسةاوةنإ. 

* دةبَيككد رَككاسةى ئةواْككةى نةبةدةْطككذاْى بةسيككذى بةػككذاسى دةنككةٕ يةطؼككد بٓهككةناْى ٖةَيبزاسدْككذا بٓوطككشَيد،  
، دةنشَيككد سَيككزةى ئككةو دةْطذةساْككةى نةبةػككَيواصى دةْطككذاْى بةسيككذيى بةػككذاسييإ *        بككةسةمسى  بةَؼككَيوةية 

 نشدووة  رَاسةناْيإ ْائاطايية دياسى بهشَئ  سآ يةىشتوىَيد نشدٕ بطةَيد. 
* بةالى نةَةوة دةبَيد دوو ئةْذاَى ٖةَوو بٓهةيةنى ٖةَيبزاسدٕ طةسووناسى دةْطذاْى بةسيذى بهةٕ بةيةنكةوة  

 وسة جوطشاىيةدا نةبٓهةى ٖةَيبزاسدْةنةى تَيذاية. يةو طٓو
 

 * دةْطذاْى طةسباصإ : 
باػنئ ػَيواصى ناسدةخواصَيد نةَ َيةت بذسَيد بةواْةى نةطةسباصٕ ب  بةػذاسيهشدْى ٖةَيبزاسدْةنإ، ْابَيد    

سآ  ػوَيٓذا دابٓشَيكد بك    يةبةسئةوةى طةسباصٕ نةَنئ َاىيإ يَيبظةْشَيَةوة بةساطَيى ثؼَيواْييةنى طةوسة ية
 ثيادةنشدْى ئةْذاَى طةسباصطة ب  َاىى خ ى نةدةْطذاْة يةناتى بةجَيَٗيٓاْى ئةسنةنةيذا. 

طكككةسباسى ثؼكككَيواْيى  بكككةسطشيهشدٕ يكككةَاىى ئةْكككذاَاْى سَيطكككةى طكككةسباصيى يةٖةَيبزاسدْكككذا، بكككة ّ ثَيويظكككَة    
ةسى طةسباصيى ثَيبكذسَيد بك  ئكةوةى بكةثَيى ثَيويظكد      نةوةسةقةيهى ْوطشاويإ بةووسديى  ئاطاييةوة وةى دةْطذ

َاَةَيككةى يةطةَيككذا بهشَيككد. صئسجككاس وا ثَيويظككد دةنككات نةبٓهةيككةنى ٖةَيبككزاسدْى تايبككةت يةضواسضككَيوةى يةنككة       
طةسباصييةناْى ْاوضة دووسةناْذا دابٓشَيد نةدوسٕ يةٖةس ن َةَيطةيكةنى ْيؼكَةجآى داْيؼكَواْى. قاييكٌ بكووٕ      

ةتة  بة ّ دةبآ يةناتة  طكةخَةناْذا بةػكَيوةيةنى سةواو يةنالنكةسةوة نكاسى ثَيبهشَيكد. يةٖكةس       بةَةؾ صئس صةمح
ػككوَيَٓيهى ٖةَيبككزاسدْى َةدةْيككذا بَيككد ثَيويظككَة ئككةو طككةسباصة بككآدوو دَييككى ئككةو نككاسة بهككات بةبَىدواطككَى.             



 51 

يةباصْككةى خ ياْكذا نةتَييككذا  ٖةَيبكزاسدْى ْكاوخ يؽ ،ثَيويظككَة يةطكةس ئةْككذاَاْى طكةسباص نكةدةْطى خ يككإ بكذةٕ       
 ْيؼَةجَئ. 

 

 * ذًازدنى دةنطةكاى: 
بةضاوث ػى ػوَيٓى رَكاسدْى دةْطكةنإ يكةْاو بٓهكةناْى ٖةَيبكزاسدٕ بَيكد يكإ يةػكوَيٓى رَكاسدْى َةسنكةصى،               

ثشطإ  دةبَيد دةْطةنإ بزََيشدسَئ  ثاػإ جيابهشَيٓةوةو ث يَيٓبهشَئ بةئاَادةبووْى ضاودَيشإ  طةسجةّ بةس
دةطكد ْيؼككاْهشدْى بشاوةنكإ بةػككَيوةيةنى طوةكاو. يةطككةأل ئككةوةى رَاسدْةنكة بةدةطككد يكإ بةن َجيوتككةس يككإ      
بةٖككةس ػككَيواصَيهى تككش ئةةاَككذسابَيد، دةبَيككد ثَيذاضككووْةوةو وسدةنككاسى تككةواويإ بكك  نشابَيككد، بكك  صآَهشدْككى         

 ساطَى  دسوطَى ثشئطةنة. 
اَذسابَيد ب  بةسثةس  داْةوةى ػَيواصى رَاسدْكةنإ   ئكةو ثَيوةساْكةى ػكةسعيةت     دةبَيد ٖةْذَيو سَيُٓايى ئةة   

دةدةٕ بةدةْطككةنإ. ٖككةسوةٖا دةبَيككد سَيبككذسَيد بةضككاودَيشةنإ نةوَيٓككةى نكك ثى نككشاوى طؼككد ْوطككشاوو ةؼككَةو  
 صاْياسييةناْيإ ٖةبَيد. 

   

 *جيانشدْةوةو ث يَيٓهشدْى ئةةاَةنإ: 
اصَيككد نةْوطككشاوو خؼككَةو ئةةاَككةناْى رَككاسدٕ  دةْطذاْككة َْٗيٓييككةنإ  ئاَشاصةنككاْى   باػككنئ ػككَيواص دةخو   

ٖةَيبزاسدْةنككة )بككةسووْى  بككةصَاْى ياطككا( يةييزْككةى خككواسووى ٖةَيبزاسدْةنككة بكك  َككاّ ْاوةْذييةنككةو ثاػككإ بكك         
 ييزْةى با  بربَئ بةَةبةطَى جيانشدْةوةو ث يَيٓهشدٕ  ثاساطَٓيإ. 

طَٓى ثكانى ثشئطكةى ٖةَيبزاسدْةنكة بةطؼكَى ، دةبَيكد سَيبكذسَيد بةضكاودَيشةنإ بك  ضكاودَيشى          بةَةبةطَى ثاسا  
نشدْكككى ٖكككةَوو ثشئطكككةى ٖةَيبزاسدْةنكككة  ئاطكككاْهاسييإ بككك  بهشَيكككد يكككةثَيٓاوى طةيؼكككَٓيإ بكككةو صاْياسيياْكككةى    

 ثةيوةْذييإ بةٖةَيبزاسدْةنةوة ٖةية .
 

 نشدْةوةو ث يَيٓهشدْى ئةةاَةنإ: * ساطةياْذْى طؼَى  طؼَطةى يةرَاسدْذا جيا
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باػككنئ ػككَيواص سَيجَيككذاْى طؼككَيية بكك  بككةناسَٖيٓاْى ْووطككشاوةناْى ٖةَيبككزاسدٕ  ئةةاَككةناْى جيانشدْككةوة          
ث يَيٓهشدْةنإ  ئةو بشةياساْةى ناسيطشييإ يةطكةس ئةةاَكةنإ نكشدووة. يةْاوياْكذا ئكةةاَى دةْطكةناْى طؼكد        

د بَٓيشدسَيككد بكك  ييزْككةى بككا ى ٖةَيبككزاسدٕ. دةبَيككد ئككةّ خؼككَاْة وةى ثاػككه يةى          بٓهككةناْى دةْطككذإ نككةدةبيَ   
 بآلوبهشَيٓةوة يةو ضاثداْاْةى طةس بةةهوَةتٔ دواى بةخؼيٓى ََُاْةى تةواو بةئةةاَةنإ. 

 

 
 

 ضاوديَسيلسدنى يةهَبرازدى -ثًَهجةم 
ْى دميوطشاىياْة. باػنئ ػَيواصيؽ بشيَييكة  ثانى ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة صئس ثَيويظَة ب  صآَهشدْى ٖةَيبزاسد

  يةَٖيٓاْى ضاودَيشة ْاوخ يى  بَيطاْةنإ  ْوَيٓةسى ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ  ثاَيَيوساوو اليةْة طياطييةنإ
 ًًلانًصًى ضلاآلكسدىء ضىوزبىوى هةضةز بةهَطةضاشيى:  -شةشةم 

بك  جَيبكةجَيهشدٕ  دابيٓهشدْكى َاىكةناْى ٖةَيبكزاسدٕ.      دةبَيد ضةْذ َيهاْيضّ  ضاسةطةسَيهى ضاالى بطةَيَة بكةس  
باػكككنئ ػكككَيواصيؽ ئةوةيكككة نةطيظكككَُى ٖةَيبزاسدْةنكككة ئكككةّ َاىاْكككة دابكككني بهكككات بككك  ئةواْكككةى طكككها  دةنكككةٕ    

 يةثَيؼَيًهشدْى َاىى دةْطذاْياْذا:
 * َاىى َٖيٓاْى ػايةت  بةَيطة ب  ثؼَطةى طها نةى. 

 نة. * َاىى طوَيطشتٓى طؼَى ب  طها 
 * َاىى طوآ طشتَٓيهى دادثةسوةساْة ب  طها نة. 

 * َاىى ثةْابشدْة بةس دادطايةنى بَياليةٕ ب  بشةياسدإ يةطةس طها نة. 
 * َاىى بةدواداضوْى سووْى طها نة. 

 * َاىى دةطَهةوتٓى ضاسةطةسى ناسيطةس. 
 * َاىى تاصةنشدْةوةى يَيه َييٓةوة يةدادطايةنى )اطََٓاىى( دا. 

 اتَيو طها نة ضاسةطةس ْانشَيد. * ن
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دةبَيد طؼد ئةةاَةناْى جيانشدْةوةو ث يَيٓهشدْةنة بةضةْذ خؼَةيةى بٓوطشَئ، بةػَيوةيةى نةضكاودَيشإ     
ب يككإ ٖككةبَيد وسدةنككاسى خ يككإ بكك  ٖككةس بٓهةيككةنى دةْطككذإ ئككةةاّ بككذةٕ يةطؼككد ئاطككَةناْذا بككةسةو ئككةةاَى  

ْيؽ صاْيككاسى تككةواوى تَيككذابَيد يةطككةس دةْطككذةسةنإ  رَككاسةى ثظككووَيةناْى ن تككايى. ٖككةسوةٖا دةبَيككد خؼككَةنا
دةْطكككذاْى بكككةناسَٖيٓشاو   يةْاوضكككوو دةبَيكككد رَكككاسةى دةْطكككةناْى ٖةسيكككةى يكككةثاَيَيوساوو اليةْكككة طياطكككييةناْى    

 تَيذابَيد  ثَيويظَة ئةّ سَيُٓايياْة بةطةس دةْطذاْى بةسيذيؼذا جَيبةجآ بهشَئ. 
اسييكككةنإ يةخؼكككَةناْذا صئس ثَيويظكككنت بكككك  بةدواداضكككووْى ضكككاودَيشةنإ بكككةدواى وسدةنككككاسى       بكككووْى وسدةن    

ئةةاَةناْككذا  دةطَٓيؼككاْهشدْى ػككوَيٓى ىشتوىيًََككةنإ، ناتَيككو نككةْاوةنإ بةػككَيواصَيهى ْاياطككايى دةطكك سةدسَئ  
 يةناتى ثشئطةى جيانشدْةوةو ث يَئ نشدْةنةدا. 

 
 ثَيوةرةكان ثيادةكزدن ثابةنديةكانى صيضتمةكة وباشرتين

 -مافةكان :
هةَلبذاردنى دةصتةى 
ياصااااااادانان لااااااةرَىى 
هةَلبااااااااااااااااذاردنَي ى 
 راصتةوخؤوخولييةوة  

 -بنةماكان :
لاااااة  01* بةنااااادى 

UDHR 

 لاااااة 05* بةنااااادى 
ICCPR 

لاااااة  03* بةنااااادى 
ACHR 

لاااااة  13* بةنااااادى 
ACHPR 

لااااااة  3* بةناااااادى 
ثزوتوكاااااااااااااااااااااااو  

ECHR 

 7.0, 7.1* ثزةطزافاااى 
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 ًاف :
بااااااااؤ هةَلبااااااااذاردنَي ى 
بَيطةرد كاة ويضاتى طاة     
و ئاااااااسادى رادةرباااااازين 

 بَينَيتة دى بنةماكان .
لاااااااااة  01* بةنااااااااادى 

UDIHR 

لاااااااااة  05* بةنااااااااادى 
ICCPR 

ة لااااااااا 03* بةنااااااااادى 
ACHR 

لاااااااااة  13* بةنااااااااادى 
ACHPR 

لااااااااااة  3* بةناااااااااادى 
ثزوتوكاااو  يةكاااة  لاااة    

ECHR 
لاااااة  4,7* بِزطاااااةكانى 

 راثؤرتى كوبنواجن .

 ماف :
بؤيةكضاااااااااااااانى 
لةدةنطداناااااااااااادا 

 -بنةماكان:
لااة  01* بةناادى 
UDIHR 

لااة  05* بةناادى 
ICCPR 

صيضاااتمى  -ثابةنديياااةكان :
 هةَلبذاردن  

 باشرتين ثيادة كزدن 
* ئااااااااااااااة ا  دانااااااااااااااى 

باؤ   هةَلبذاردنَي ى راصاتةوخؤ 
ياااةة ثةرلاااةمانى ني اااتمانى 

 بةالى كةمةوة .
* هةَلبااذاردن باااؤ ثةي اااةرة  
ياصاااااااايةكانى هةرَيماااااااةكان 

 ئة ا  دةدرَين  
* هةَلبااذاردن باااؤ ثةي اااةرة  
ياصاااااااايىية ناوخؤيياااااااةكان 

 ئة ا  دةدرَيت .
* هةَلبذاردن بؤ هةموو ئةو 
ثةي ةراناااة ئاااة ا  دةدرَيااات 
كة ثَيويضنت بؤ ثَيا  هَيناانى   

ةي اااااااةرى بةشااااااَي  لااااااة ث  
 ياصادانان.

* دةصاااتةوا ةى هةَلباااذاردن 
كااااااة  ئااااااةو دةصااااااتةوا ةية 

دةنطااااةكان دةكاتااااة بااااارَي ى 
صةرث اااا  زدن وئاااااساديى را  
دةربِزينااااااى طااااااة  تياياااااادا 
ِرةنطيداوةتااااااااااااةوة لااااااااااااة 
هةَلباااااااااذاردنى دةصاااااااااتةى 
ياصااااااادانانىرَيطلكزاو لااااااة  

 ياصادا .
* ئااااة  هةَلبذاردنانااااة لااااة   
ضةند كاتَي ى دياارى كازاودا    

يااةن ياصاااوة ديااارى كااة لااة ال
 كزاوة ئة ا  دةدرَيت .

نَيااوان دوو  * دةبَياات ماااوةى

لةاليةن دةصتورةوة ثارَيشراو 
 بن.

* دةبَيت هةموو ئاةو بناةما   
ياصااااااييانةى كاااااة ياصااااااى   
هةَلباااذاردن رَياااا  دةخااااةن  



 55 



 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ًاف :

بااؤدةند دانَي ااى  
ط ااااااااااااااااااااتطل 

 -ويةكضان:
لااة  01* بةناادى 
UDHR 

لااة  05* بةناادى 
ICCPR 

لااة  03* بةناادى 
ACHR 

لااة  13* بةناادى 
ACHPR 

* بةنااااااااااااااااادى 
,  13وبةندى 14

ثزوتوكو  يةكة  
 ECHRلة 

شاااة  * بةنااادى 
 ECFPNMلة 

بزطااااااااااااااااةكانى 
لاااااااااة  7,4و7,7

راثاااااااااااااااااااؤرتى 
 كوبنواجن  

 

 كارب ةن .
* ثَيويضاااااااتة ليذناااااااةكانى 

ن بااااااااةِروونى  هةَلبااااااااذارد 
دروصااااااااااتىو كارب ااااااااااةن  
ومؤَلاااااةتيي بااااادرَيت باااااة  
ضاودَيزةكان باؤ ئاطابوونياان   
لاااااااااااة كؤبووناااااااااااةوةكان  
ونووصاازاوةكان وبزيارةكااانى 

 ثزؤصةكة .
* دةبَيااااااااااااات ضاااااااااااااةند 
مي انيشمَي  لاةو ياصاايانةدا   
هااااةبَيت  كااااة ضارةصااااةرى  
كَي اااااااةكانى هةَلباااااااذاردن  
دةكاااةن باااؤ رةخناااة طااازتن  
وبةرثاااااااااةر  دانااااااااااةوةى  

يذناااااااةكانى بزيارةكاااااااانى ل
 هةَلبذاردنةكة.

* دةبَيااااااااات ئةنااااااااادامانى 
ليذناااةكانى هةَلباااذاردن لاااة  
دةركااااااااااازدن وبزياااااااااااارة  
 نابةجَىيةكان ثارَيشراوبن .

 
 بة  : دابةش زدن 
 باشرتين ثيادةكزدن  

* دةبَياات يةكااةكانى هةَلبااذاردن  
)لقااااةكانى دةنااااد دان لةصااااةر   



 57 

 ًاف :
بؤدةصاااااات ةوتنى 
سانيااااااااااااااااااااارى 

 -بنةماكان:
لااة  01* بةناادى 
UDHR 

لاااة  05*بةنااادى 
ICCPR 

لااة  03* بةناادى 
ACHR 

لااة  13* بةناادى 
ACHPR 

,  3* بةنااااااااادى 
ثزوتوكو  يةكة  

 ECHRلة 
 7,7* بزطاااااااةى 

راثاااااااااااااااااااؤرتى 
 كوبنواجن .

 
 
 
 
 

بنااةماكانى يةكضااانى لااة دةنااد    
 دان دا كارب ةن .

كانى * دةبَيااااااااات يةكاااااااااة 
لاااااااة صاااااااةر هةَلباااااااذاردن 

بناااااااااااةماكانى ثَياااااااااااوةرة 
بابةتيةكان دابزَياذرَين هاةر   
لاااة داني اااتوانةوة تاااا وةكاااو 
جوطزافياااااااااااا و اااااااااااورف 

 ونةريتةكانيان .
* دةبَياااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
تايبةمتةندىياااااااااااااااااةكانى 
صاااااااااانوورى جااااااااااوطزافى  
ومَيااااااااذوويى وكااااااااارطَيزى 
رةضااااوب زَيت لاااة دارشاااتنى 

 يةكةكانى دةند دان دا.
* دةبَيت ضةند صاَ  جارَي  
ثَيداضااااااااااااوونةوة بااااااااااااة 
صااانوورةكانى هةَلباااذاردن دا 
ب زَياات )باشاارت وايااة لااة دة   

 صاَ  كةمرت نةبَيت  .
* دةبَياات ثَيداضااوونةوة بااة  
صااانوورةكانى هةَلباااذاردن دا 
ب زَياات باااة تايباااةتى كااااتى  
طةشاااااااةكزدنى ثزؤصاااااااةى  
هةَلبذاردن بةمةبةصتى كاة   
كزدنااااااااةوةى كاريطااااااااةرى 
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 ماف :
دةناد دانَي اى   بؤ 

 ط ت طل 
 -بنةماكان :
لااة  01* بةناادى 
UDHR 

لااة  05* بةناادى 
ICCPR 

لااة  03* بةناادى 
ACHR 

لااة  13* بةناادى 
ACHPR 

,  3* بةنااااااااادى 
ثزوتوكو  يةكة  

 ECHRلة 
 5و7* بزطااااااةى 

 7و7, 6و7,
لااااااة  9و7, 8و7,

راثاااااااااااااااااااؤرتى 
 كوبنواجن .

 
 
 
 

صاااانوورة نوَي ااااان بةصااااةر   
ئة اماااااااااااااااااااااااااااااااةكانى 

 بذاردنةكاندا .هةَل

 * دةبَيااااااات صااااااانوورةكانى 
هةَلباااذاردن باااة شاااَيوةيةة   
دابزَياااااااااااذَين كاااااااااااةمافى 
كةمينااااااااااةكانيان تَياااااااااادا 

ثارَيشراوبَيت .

 مافةكانى دةند دان  -بة  :
 باشرتين ثيادةكزدن  

* دةبَيااااات ماااااافى دةناااااد دان    
دةصااااتةبةر ب زَياااات بااااؤ هااااةر   
كةصااااَي  لااااة تةمااااةنى هااااة دة  

 صاَليدا بَيت .
ى دةنااد دةران * دةبَياات تةمااةن 

 لة هة دة صاَ  كةمرت نةبَيت .
* دةبَيااات مافاااةكانى دةناااد 
دان و هةَلباااااذاردن لةصاااااةر 
بناااااااااااااااااااااااااةماكانى دوور 
لةاليااةنطلى دازااةسرَين بااَى 
جياااااواسى نَيااااوان رةنااااد و 
رةطااةس و شااوَينى لااة داياا      
باوون وسمااان وئاااين وضااةند  

صياصاااااااااى ثَياااااااااودانطَي ى 
وصيضااااااتمى كؤمةاَليااااااةتى  
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 ماف :
بااؤ يةكضااانى لااة   

 مامةَلة كزدندا 
بااااااااؤ ئاااااااااسادى  

 رَي خزاوةكان  
 -بنةماكان :

* بةناااااااااادةكانى 
لاااااة  01.19.18

UDHR 

* بةناااااااااادةكانى 
05.02.19.18 

 ICCPRلة 

* بةناااااااااادةكانى 
لاااااة  16.15.13
ACHPR 

 *
بةناااااااااااااادةكانى
3.14.11.12 
 1لااة ثزوتوكااو   

 ECHRلة 
 7و5* بزطااااااةى 

 7و8, 7و7,7و6,
لاااااااة راثاااااااؤرتى 

 كوبنواجن .

 
 
 
 
 

و وكؤمةَلاااااااةو رَي خااااااازاوة 
كةميناااااااااااة ونةتاااااااااااةوةو 

 .هتد.…لَيواتووةكان 
* هةرضاااةندة باااة هااااواَلتى  
باااااوون ثَيويضاااااتة ,باااااةاَل    
دةكزَيااات ماااافى دةناااد دان  
ببةخ اازَيت بااةو بَيطانانااةى 
كااااااة ماااااااوةى ثَيويضااااااتى   
ني ااتةجَى بوونيااان بااؤ بااة   
 هاواَلتى بوون تةواو كزدوة .
* نابَيااات ثَيويضاااتى تاااةواو   
كزدناااااااااااااااى مااااااااااااااااوةى 

كان ني ااتةجَىبوونى بَيطانااة
باااؤ باااة هااااواَلتى بوونياااان    
ببَيتاااة طزفااات لاااة باااةردة    

 مافى دةند دانياندا .
* دةبَيت مةرجةكانى دةناد  
دانااااااااااااااااى بَيطانااااااااااااااااة  
ني اااتةجَىبووةكان ئاصاااايى  

 وطوو او بن .
* هةناادَي  جااار مافاااةكانى   
دةند دان و خؤ ثاااَلوتن لاة   
هةناادَي  دةصااةنزَينةوة لااة   
ضاااااةند بااااااروو دؤخَي اااااى  

ة ثَىى ياصايى وتايبةتىدا ,ب
 ثزنضيثةكان .

* دةكزَيت مافى دةنطدان لاة  
هةناادَى كااةة بضااةنزَيتةوة  

 بة هؤى بلكؤَليةوة .
* دةكزَياات مااافى دةنااد دان 
لااااة كةصااااَي  بضااااةنزَيتةوة 
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دةران باَلوب زَيناااااااااااااةوة و  
بةشاااااااَيوةيةكى طوو ااااااااو  
بثاااااااااارَيشرَين و زَيناااااااااة  
بةردةصاااااااااتى ب ااااااااا نةرة 

 ط تىيةكان .
* هةرضااااااااةندة دةبَياااااااات  
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ثَيداضااااااوونةوةى ليضااااااتى   
 دةند دةران .

* دةبَيااااااااااااات ضاااااااااااااةند 
مي انيشمَيااا  دابنزَيااات باااؤ  
ناونووصى ئةوانةى كاة تااسة   
طةي ااتونةتة يااان سياااتز لااة  
صاااَلى ياصااايى ثَيويضاات بااؤ    
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 بةشداربووةكان. 
* دةبَيااااااااااات دةصاااااااااااتةى 
بااااةرَيوةبزدنى هةَلبااااذاردن  
سانيااارى ط ااتى داباا  ب ااا   
لةصااةر شاااَيواسى دةناااد دان  
وئااةو شااتانةى ثَيويضاانت بااؤ 

 دةند دان .
* دةبَيااااااااااات دةصاااااااااااتةى 
بااااةرَيوةبزدنى هةَلبااااذاردن  
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شااااَيواس لةبااااةردة  ياصااااادا    
ولةصةر بنةماكانى جيااواسى  

 نةكزدن مامةَلة ب زَين .
* دةبَيت ثااَلَيوراوان مؤَلاة    
بدرَين باؤ خاؤ ثاااَلوتن وةة    

ن وةة ثارتاااة تاااة بَياات يااا   
 صياصىيةكان .

* ثَيويضتة ليضتَي  بة ناوى 
ثاَلَيوراوان ثَي  ة  ب زَيات  
,بااةثَىى ئااةو باازة ثارةيااةى  
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راصاات زدنةوةى كااة  وكورتىيااة    
الوةكىيااااةكانى ثةيوةصاااات بااااة  

 ئيمشاو ث تطلى  .
* دةبَيت هةموو ئةو بازة ثاراناة   
بطةرَينزَينااةوة لااة كاتَي اادا ئااةو   
ثااااااَلَيوراوة كاااااةمرتين  ماااااارةى 
دةنطااااة دروصااااتةكان بةدةصاااات   

 نةهَينَيت .
* دةبَياااات لااااة مي انيشمااااةكانى  
ضارةصاااااااةركزدنى كَي اااااااةكانى 
هةَلبااذاردن دا شااَيواسى بةرثااةر  
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بةصاااوودةكانى كاااَى بزكَىاااى  
 هةَلبذاردن  

* دةبَيااات شاااَيواسى داباااة   
كزدناااااااااى باااااااااةكارهَينانى 
هؤكارةكااااااانى راطةياناااااادن  
لةاليااةن ثاااَلَيوراوان وثارتااة   
صياصاااااىيةكانةوة يةكضاااااان 
بَيت وب َيت باؤ جاَى باةجَى    

 كزدنى بابةتيانة.
طلى * دةبَياااااااااات ث اااااااااات 

ويارمااااةتى يااااةكانى واَلتااااة 
يارمةتىاااادةرةكان يةكضااااان 
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صياصااااااىيةكان و وثارتااااااة   
الياااةنطز ودةناااد دةرةكاااان   
لةصاااةر بناااةماى يةكضاااانى   
بااوون مامةَلااةيان لةطااةَ  دا   

 ب زَيت .
* نابَيااات داوا لاااة ثااااَلَيوراو   
ودةند دةرةكاان ب زَيات كاة    

نى لااااةداي  بوونيااااان شااااوَي
 بطؤرن .

 
* دةبَيااااااات رَى وشاااااااوَينى  
هةَلبذادرن هَيند ئاصان بَيات  
كااةهيط طزفتَياا  بااؤ دةنااد  
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* دةبَيااااات ضااااااودَيزةكان و   
نوَينااةرى ثاااَلَيوراو واليةنااة   
صياصىيةكان مؤَلاة  بادرَين   
, باااااؤ ضااااااودَيزى كزدناااااى  
بن اااااااااةكانى دةناااااااااد دان 

 دنى دةنطةكان و مار
* دةبَياااات ئةوانااااةى كةلااااة 
بوارى صةرباسىدا كاردةكاةن  
لة شوَينى ني تةجَى باوونى  
هةمي ااااةيى ياناااادا دةنااااد  
بااادةن ياااان لاااة ناااشي رتين    
بن ةى هةَلبذاردن لة شوَينى 

 كارةكةيانةوة .
* دةبَيااات دةناااد دان , لاااة   
رَيطااااااااى دةناااااااد داناااااااى   
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صزوشاااااتىيان هةياااااة كاااااة  
يارمةتى بادرَين لاة   دةكزَيت 

رَىااااااااى ئةوانااااااااةى كااااااااة 
اردنةكاة نايانطزَيتاةوة   هةَلبذ

 يان ضاودَيزةكان 
* دةبَياااااااات هؤكارةكااااااااانى 
هةَلباااذاردن لاااةثَيي وثاااا  
ولااااةكاتى هةَلبذاردنةكااااةدا  

 ديارى كزاوة بَيت .
* دةبَيااااااات ثزؤصاااااااةى دوا 
 ماااااااااااردنى دةنطااااااااااةكان  
بةشاااااااَيوةيةكى طوو ااااااااو  
بااااااااةرَيوة ب َياااااااات بااااااااة 
ئامااااااادةبوونى ضاااااااودَيزان  
ونوَينااةرى ثاااَلَيوراو واليةنااة 

و هؤكارةكااااااااانى صياصااااااااى

 
دةنطااااةكان بنَياااازدرَين بااااؤ  

ن ااااااةكانى هةَلبااااااذاردن و ب
وَينةيااةكيي لَييااان باادرَيت   
بااة نوَينااةرو ضاااودَيزةكان و  
ناردنيااااان باااااؤ باااااةرستزين  
ئاصاااااااااتى صةرثةرشاااااااااتى  
هةَلبذاردنةكة بة شَيوةيةكى 

 ِروون و دروصت.
* دةبَياااااات ئة امااااااةكانى  
جياكزدنااااااااةوةو ثااااااااؤلَين  
كزدنااااةكان بنَياااازدرَين بااااؤ 
ليذنااةى بااااَلى هةَلبااذاردن و 

 ضاودَيزةكان.
دةبَياات ئااة امى كؤتااايى   * 

هاااااةر هةَلباااااذاردنَي  لاااااة   
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جياكزدنةوةو ثؤلَين كزدناى   
 دةنطةكان ,ئة ا  بدرَيت .

ضااااااااااااودَيزى  -باااااااااااة  :
 هةَلبذاردنةكان  

 باشرتين ثيادةكزدن .
* دةبَياات مؤَلااةتى ضاااودَيزة 
نااااااااوخؤيى و بيانياااااااةكان  
باااااادرَيت بااااااؤ ضاااااااودَيزى  

 ثِزؤصةى هةَلبذاردنةكان .
* دةبَياااااااااات نوَينااااااااااةرى  

وراوةكااااااااان و ثارتااااااااة  ثاَلَي
صياصىيةكان مؤَلاة  بادرَين   
,بااااؤ ضاااااودَيزى ثزؤصااااةى   

 هةَلبذاردنةكة .
* دةبَياات ضااةند ثَيااوةرَي ى  
ديااارو ئاشاا زا دابنزَياات بااؤ   
ثَيداويضااتى ناونووصاا زدنى   

 ضاودَيزةكان لةياصادا  

بااااةكارهَينانى ئامَيزةكااااانى   
بن اااةى دةناااد داناااةكانيان   
هااةبَيت لااة كاااتى  ماااردن و  
جياكزدنااةوةى دةنطااةكان دا  

. 
* دةبَيت ضااودَيزةكان ماافى   
وةرطزتنااااى وَينةيااااةة لااااة  
ئة اماااااة كؤتايىياااااةكان و 

ياكزدنااااااةوةو بةخ ااااااتة ج
كزدنااااااااى ئة امااااااااةكان و 
نووصازاوةكانى ثزؤصاةكةيان   

 هةبَيت .
* دةبَياااااات بةرنامةيااااااةكى 
تَيزوتةصااااة  هااااةبَيت بااااؤ   
ثاراصااتنى ئااةو ضاااودَيزانةى 
كااة مااافى ضاااودَيزى كزدنااى 
ضاالكىيةكانى هةَلبذاردنيان 
َ  صااةنزاوةتةوة يااان وةكاااو   
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   ECHRثاشلؤى دووةم ـ كىزتةيةن هةكًَصةكانى 
 
 }( 1998)ضًَبتةًبةزى  65/1997/849/12560ئةمحةدو ئةوانى تس ف. ًةًوةكةتى يةكطستىو. زاثؤزتى ذًازة {

III:ٕف. ثاَيَيوساوو اليةْة طياطييةنا . 
 دةنشَيد دةوَيةت ضةْذ َةسجَيو دابَٓيد يةبةسدةّ ئةةاَذاْى ٖةَيبزاسدْذا. 

َيؼكككةى ئةمحكككةد  ئكككةواْى تكككشدا )ف. َةًَةنكككةتى يكككةنطشتوو(، دادطكككا َاَةَيكككةى نكككشد يةطكككةأل َةسجكككةناْى      يكككة ن
طكككٓوسداسنشدْى طكككةوسة ناسبةدةطكككَاْى ةهوَكككةت يةضكككاالنيية طياطكككييةنإ  يةواْكككةؾ َكككاىى خ ثكككا وتٔ بككك      

 ٖةَيبزاسدْةنإ.  
ةثشئت ن ىل يةنكةّ( ، بكةثَيى ئكةّ بةْكذة     بةساَبةساْيؽ بةسثةسضى ئةّ طكٓوسداسنشدْةيإ دايكةوة )بةْكذى طكَييةّ يك     

دادطككا سايطةياْككذ نككةوا دةوَيككةت بكك ى ٖةيككة طككٓووس دابَٓيككد بةطككةس ضككاالنيية طياطككييةناْى نةطككاَْيهى تايبككةت    
يةطةأل ئةوةػذا دةبَيد ئةّ طٓوساْة يةسواْطةى ئاَاةة ثةيشةو نشاوةناْةوة بآ، نة يةاليكةٕ دةطكَةى ياطكاداْإ    

 طيظََُيو ب  ئةّ ةةقةوة دياسى دةنشَئ. داسةػنت  دياسيهشدْى 
ئاَاةككة طياطككيية ثانككةنإ يةػككوَيٓة خضَةتطوصاسييككة َةدةْييةناْككذا بةػككةسعى دادةْشَيككد بكك  طككٓوسداسنشدْى       
ٖةْككذَيو َككاىى بةػككذاسيهشدْيإ يةٖةَيبزاسدْككذا بككةثَيى بةْككذى طككَيٗةَى ثشئت نكك ىل يةنككةّ، بةتايبككةتى طككةس ئككةّ       

ى ريكككاْى طياطكككى ئكككةو نةطكككاْةبَيد. ب يكككة دادطكككا بشةيكككاسى بةسةووْكككةداْى ٖكككةس جككك سة   طكككٓووسداسنشدْة بةدسَيكككزاي
 ثَيؼَيًهشدَْيو ب  بةْذى طَيٗةَى ثشئت ن ىل يةنةَذا. 

 
 }( .1998)شىباتى  141/1996/762/961باوًاى ف. ًةًوةكةتى يةكطستىو، زاثؤزتى ذًازة {

III .  ٔسادةسبشةئ يةٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا: ج. ٖ ناسى ساطةياْذٕ  بةسطشيهشدٕ يةئاصادى طووت 
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 دةبَيد َاىى سادةسبشةْى ئاصاد  ثاسطةْط بَيد يةطةأل َاىى ٖةَيبزاسدْى ئاصاددا.
(. ECHRيةنَيؼككةى باوَككإ ) ف. َةًَةنككةتى يككةنطشتوو(، دادطككا ثَيؼككَيًهشدَْيهى بككةديهشد بكك  بةْككذى دةيككةّ يككة) 

َةَيككةى بككةسطشيهشدٕ يةَٓككذا ْى ػككاس )ئةَككةؾ سَيهدشاوَيهككة    خككاتوو ىككايًع باوَككاْى بةسَيوةبككةسى بةسثشطككى ن    
بةسٖةَيظكككَهاسى طشت تكككة خككك  بككك  َٓكككذاأل يكككةباسبشدٕ  ٖةْكككذَيو يةتاقيهشدْكككةوةناْى طكككةس       52.222نةْضيهكككةى 

 ن سثةيةنإ(. 
 1990دواى دابةػهشدْى بآلونشاوةنإ يةَاوةى ثَيؽ ئةةاَذاْى ٖةَيبزاسدْى ثةسيةَاْى ساطَةوخ  يةْيظكاْى  

دا، نةخةسجهشدْى ثاسة  1983يةخ ثيؼاْذاْى طةٍ ية 75دا، ت َةتَيو خشاية ثاأل خاتوو )باوَإ( بةثَيى بةػى 
يةَاوةى ثَيؽ ئةةاَذاْى ٖةَيبزاسدٕ )ب  صياتش يكةثَيٓي ثكاوةْى ئيظكَةسييٓى( بك  طواطكَٓةوةى صاْياسييكةنإ بك         

 دةْطذةسةنإ. 
  (.ECHRخاتوو باوَإ بةثَيى بةْذى دةيةَى )

ساطَةوخ  َاىى سادةسبشةيٓى طٓووسداس ْةنشدووة، بكة ّ يكةبشى ئكةوة خكةسجى َكاوةى       75يةطةأل ئةوةى نةبةػى 
ثكَيؽ ئةةاَكذاْى ٖةَيبكزاسدْى طككٓووسداس نكشد. دادطكاؾ ئككةو بكشةة ثاساْكةى تككةسخإ نشابكووٕ بك  طككٓوسداسنشدْى          

 باوَإ(.ئاصادى سادةسبشةيٓى ثةطةْذنشد، ئةَةؾ صئس ناسى نشدة طةس خاتوو)
بككةديَٗيٓاْى يةنظككاْيية يككةَْيوإ ثاَيَيوساوةنككإ  ئةةاَككة  75دادطككا سةضككاوى ئككةوةى نككشد، نةَةبةطككَى يةبةػككى 

ياطككاييةناْذا بكك  بككةسطشيهشدٕ يككةَاىى ئككةواْى تككشو بةتايبككةتى ثككاَيَيوساو   دةْطككذةسةنإ. يةطككةأل ئةوةػككذا دادطككا  
ى ئككاصادى سادةسبككشةئ بهشَيككد بككةثَيى بةْككذى دةيككةّ بةساَبككةس      سايطةياْككذ نككةوا ثَيويظككَة يَيه َييٓككةوة يةطككةس َككاى    

 (دا.  ECHRبةٖةَيبزاسدْى ئاصاد، نةبةْذى طَيٗةّ بةسطشى يَيذةنات يةثشئت ن َيى يةنةَى )
دادطا سايطةياْذ نةوا ثَيويظد دةنات يةَاوةى ثكَيؽ  يكةناتى ئةةاَكذاْى ٖةَيبزاسدْكذا، ضكةْذ طكٓوسَيو ديكاسى        

 سادةسبشةئ بةَةبةطَى طةيؼنت بةَاىى ٖةَيبزاسدْى ئاصاد. بهشَئ ب  ئاصادى 
 بةٖةسةاأل دادطا ب ى دةسنةوت نة: 

( ن طجىى طةوسة دسوطد دةنات يةبةسدةّ بآلونشدْةوةى صاْياسييةناْى خكاتوو )باوَكإ( يةطكةأل ئكةو     75بةػى )
ثوضككةٍ نشدْككةوةى دةسضككووْى   ب ضككووْاْةى ناسدةنةْككة طككةس ٖةَيبككزاسدْى ثاَيَيوساوةنككإ بكك  بةسثككةس  داْككةوةى      

( بككك   GBP5ثاَيَيوساوَيككو، ٖكككةسوةٖا دادطكككاؾ سايطةياْكككذ نةثَيويظكككَة خكككةسجى طكككٓوسداسبهشَيد بكككةثَيى ياطكككاى ) 
طةيؼكككنت بةئاَاةكككة ياطكككاييةنإ، يةبكككةديَٗيٓاْى يةنظكككاْى يكككةَْيوإ ثاَيَيوساوةنكككإ دا.   بكككةّ ثَييكككة دادطكككا بككك ى   
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 ئاَاةة ثةيشةةونشاوةناْذا ْاطوةَيد  ثَيؼكَيًهشدْيؽ بكةدى دةنشَيكد    دةسنةوت نةوا ئةّ طٓووسداسنشدْة يةطةأل
 (. ECHRب  بةْذى دةيةّ ية)

 
 }(.1998) كانىنى دووةم  90/19390حًصبى شًىعى تىزكىء ئةوانى تس )ف. تىزكًا( زاثؤزتى ذًازة {
  III  :ٕثاَيَيوساو   اليةْة طياطييةنإ  تَيَووْى ٖةَيبزاسدْةنا . 

َيةتةنإ ْكةتوأْ بةئاطكاْى اليكةَْيهى طياطكى ببةطكَٓةوة ، بكةٖ ى ئةةاَكذاْى ئكةو ةيضبكة بك  ضكةْذ            سةْطة دةو
ٍَ سةوتى ةهوَةتذا ْاطوةَيد  بةثَيَةواْةى ثةيهةسو طيظَُى دةطَوسى دةوةطََيَةوة.   ضاالنييةى نةيةطة

 ٖ ةَيوةػككاْذْةوةى ةيضبككى يةنَيؼككةى ةيضبككى ػككيوعى  ئككةواْى تككشدا )ف.توسنيككا( ، دادطككاى دةطككَوسى ٖةطككَا بة
 (. TBKPػيوعى توسنى )

سئر يكككةدواى ساطةياْكككذْى ٖاْكككذةسإ  بةسَيوةبكككةساْى سَيهدظكككَٓةناْى ئكككةو ةيضبكككةيإ قةدةسكككةنشد     14يكككةَاوةى 
يةناسنشدٕ بةٖةس ػَيوةيةنى طياطى تشيؽ. دادطاى دةطَوسيؽ سايطةياْذ نةوا )ح.ؾ.ت( ٖاْى توسنييكةناْى  

 و جيابوْةوةو ثاسضةثاسضةنشدْى توسنيا. داوة بةػَيواصى جياجيا بةسة
دوإ يةئةْككذاَاْى ةيضبككى ْككاوبشاو در بةئككةّ بشةيككاسة وةطككَإ  ساياْطةياْككذ، نككةوا ئككةّ بشةيككاسة ثَيؼككَيًهشدْة بكك           

(دا ٖكاتووة. ٖكةسوةٖا دادطكا سايطةياْكذ      ECHRَاىةناْى ئاصادى سَيهدشاوةيى  ةيضبى نكة يةبةْكذى ياصدةيكةَى )   
ياصدةيكةّ يةاليكةٕ اليةْكة طياطكييةناْةوة جَيبكةجآ بهشَيكد. ٖكةسوةٖا بشةياسىكذا ، نةيةطكةأل          نةوا دةنشَيد بةْكذى 

ئككةوةى وػككةى )اليككةْى طياطككى( بككةصةقى يةبةْككذى يككاْضةدا ْككةٖاتووة، بككة ّ ئككةّ نككاسة ثَيويظككَة بكك  بككةدَٖيٓاْى      
 (. ECHRى يةطيظَُى )دميونشاطدميونشاطيةت  ب  طشْطى 

ةْانشَيد ٖككككةس سَيهدككككشاوو اليككككةَْيهى طياطككككى قةدةسككككة بهشَيككككد يةبككككةسطشيهشدٕ  ٖككككةسوةٖا دادطككككا سايطةياْككككذ نكككك
(  ضككاالنييةناْى يةاليككةٕ دةطككة تى ْيؼككَُاْييةوة تككةْٗا بككةٖ ى ْككةطوةاْى يةطككةأل    ECHRيةثشةْظككيجةناْى )

 ثةيهةسى دةطَوسى ئةو و تةدا. 
ييةناْى دةسنشابككوو، يةطككةأل  نككة بكك  ضاسةطككةسى نككد  ثككشةى  نَيؼككةى )ح.ؾ.ت( نككةثَيؽ دةطككَجَيهشدْى ضككاالن       

ساطشتٓككى طككةسنشدةناْيإ  ناسْككةنشدْيإ يةطؼككد ثًككةو ثايككة طياطككييةناْذا. ئككةّ بشةيككاسة بةثَيَككةواْةى ئاَاةككة  
ثةيشةةو نشاوةناْةوةيةو دةسئةةاّ ثَيويظد ْانات يةن َةَيطةى دميونشاطيذا ئةّ ج سة بشةياساْة بذسَيد.  ثاػإ 

 ( ساطةيةْشا. ECHR)ثَيؼَيًهشدْى بةْذى ياْضةى 
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  41/1997/805/1231ئةنلاي )ف. تىزكًا( زاثؤزتى ذًازة { 

 }( 1998ى حىشةيساى 9)  
III  .ج. ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ  بةسطشيهشدٕ يةئاصادى طوتٔ  سادةسبشةئ يةٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا . 

ْككةى طاَوطك  طياطككييةنإ ٖاوتكابٔ يةطككةأل   دةبَيكد ئكةو ٖ ناساْككةى دادةْكشَئ بكك  طكٓووسداس نشدَْيهكى دادثةسوةسا     
 ةيشةةونشاوةنإ. ئاَاةة

يةنَيؼككةى ئككةْهاٍ )ف. توسنيككا(، )ابككشاٖيِ ئككةْهاٍ( ى ثككاسَيضةسى تككوسنى  ئةْككذاّ يةييزْككةى جَيبككةجَيهشدٕ يكككى      
 ئةصَةى ةيضبى ناسى طةٍ )ح.ى.ط(. 

ةطككد بةطككةساطشتٓى )ح.ى.ط( يةبككةس  دا قككاصى دادطككاى ئاطايؼككى ْةتككةوةيى بشةياسىككذا بةد  1990يككة ةككوصةيشاْى 
 باْطةواصنشدْيإ بةسةو ٖاْذاْى بةسٖةَيظَهاسى ةهوَةت  باصسطاْى ْاياطايى  طةسباصطةى ساَٖيٓإ. 

دا دادطكككاى ئاطايؼكككى ْةتكككةوةيى بشةياسىكككذا بةصيٓكككذاْى نشدْكككى طكككةسنشدةناْيإ  ساطشتٓكككى  1993يكككة ػكككوباتى 
إ  قةدةسكةنشدْى خضَةتطوصاسييكة َةدةْييكةنإ  ساطشتٓكى     ثةيشةوى ْاوخ ييكإ  طكٓوسداسنشدْى ضكاالنييةناْي   

 )ئةْهاٍ( يةبةػذاسيهشدٕ يةضةْذ ضاالنييةنى طياطىذا. 
ثاػإ )ئةْهاٍ( ت َةتباسنشدْى ئةو ثَيؼَيًهشدْة ساطةياْذ بك  َكاىى ئكاصادى سادةسبكشةئ، نةيكة بةْكذى ياصدةيكةَى        

(ECHR .دا ٖاتووة) 
يةطككككةس بشةطككككةناْى بةْككككذى دةيككككةّ ت َككككةتباسنشاوة يككككةرَيش ْاوْيؼككككاْى  دادطككككاؾ وة َيذايككككةوة، نككككةوا ْككككاوبشاو

)دووسنةوتٓككةوة يةطَيشةػككَيوَيٓى(. يةطككةأل ئككةوةى نككةدووس ْييككة طككٓووسو َككةسجى قككوسغ خشابَيَككة طككةس طاَوطكك       
طياطككييةنإ  ةهوَككةت سةضككاوى ىشاواْككى َككةوداى سةخٓككةناْى طككةس نةطككة ئاطككاييةنإ نككشدووة يةطككةأل ئككةو        

 هوَةت دةطةَيد. سةخٓاْةى يةة
ية طيظَُى دميونشاطيذا دةبَيد صيادةسةةوييةناْى ةهوَةت خبشَيٓة رَيش يَيه َييٓةوةى ساطَةقيٓةوة، ْكةى تكةْٗا   

 ب  ٖةسدوو دةطة تى قةصايى  ياطايى بةَيهو ب  ساى طؼَيؽ. 
صيادةسةوييكةى بهكات    بة ّ ٖةْذَيو طاتى طةخد ٖةية يةرياْى ٖكةس ةهوَةتَيهكذا ْاضكاس دةبَيكد تَييكذا نةضكةْذ       

بةتايبةتى يةو ناتاْةى نةضاسةطةسى ئاػَيياْة  سئَيى ْاََيَٓيد  بةسرةوةْذى دةوَيةت دةخاتة رَيش َةتشطييةوة. 
دادطا بشةياسيذا :نةوا ت َةتباسنشدْى )ئةْهاٍ( ٖاوتكا ْييكة يةطكةأل ئاَاةكة ثكةيشةةونشاوةنإ، يةبةسئكةوة ثَيويظكد        
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 ذا بشةيككككككاسى وابككككككذسَيد، ثاػككككككإ ثَيؼككككككَيًهشدْى بةْككككككذى دةيككككككةَيؽ يككككككة ْانككككككات يةن َةَيطككككككةى دميونشاطككككككي
(ECHR .ساطةيةْشا ) 

 }( 0221ى نىفٌبةز 15) 94/051196ئًىانصون ف. بىههدا، زاثؤزتى ذًازة {
III . : ح. دةْطذاْى َْٗيٓى 

سى ئاطايؼكةوة.  دةبَيد ئةو َةسجاْةى دةخشَيٓةطةس ئةةاَذاْى َاىى دةْطذإ تايبةت بٔ بةثَيويظَييةناْى بوا
دادطككاى ئككةوسوثى َاىككةناْى َككشئظ بككةنوستى ٖةطككَا بةسوْهشدْككةوةى ئككةةاَى سَيُٓاييككةناْى دةْطككذاْى َْٗيٓككى      

 يةبةْذخياْةناْذا. 
يكككة نَيؼكككةى ئيكككواْضوى ف. بويٓكككذا دادطكككا بككك ى دةسنكككةوت نكككةطوَإ ٖةيكككة يةطكككةس ئةةاَكككذاْى َكككاىى دةْطكككذإ    

َْيهةوة نةيةبةْذخياْةناْذا بةْكذنشاوٕ يكةوةى نكةئايا ثَيويظكد بةَكةسجى      يةٖةَيبزاسدْى ثةسيةَاْيذا يةاليةٕ نةطا
صيككاتش دةنككات يةطككةس دةْطككذاْيإ دابٓشَيككد بكك  ثاساطككَٓى ئاطايؼككى بةْذخياْككةنإ، يةٖككةَإ ناتيؼككذا ْانشَيككد      

 بةْذنشاوَيو باْط بهشَيد ب  دةْطذإ يةبةسدةّ ٖةْذَيو ثاطةواْى بةْذخياْةنةدا ثَيؽ دةْطذاْيإ. 
 
 

 }( : 0222)ابسيى 95/6770البًتا )ف. ئتاهًا( ، زاثؤزتى ذًازة {
III . :ٕخ. َاىةناْى دةْطذإ  ْاوْووطهشدْى دةْطذةسةنا 

دةوَيككةت ْاتواَْيككد نةطككةنإ يةدةْطككذإ قةدةسككة بهككات دواى طككةملاْذْى بَيَاواْيككإ يككةو ت َةتاْككةى خشاوْةتككة      
 ثاَييإ. 

 ECHRا ثَيؼَيًهشدَْيهى سةضاونشد ب  بةْكذى طكَيٗةَى ثشئت نك ىل يةنكةّ يكة)     يةنَيؼةى البيَا )ف. ئيَاييا(، دادط
(، ناتَيككو نةطككَيهى  بَيَككاوإ َككاىى دةْطككذاْى خكك ى يةدةطككد بككذات وةى دةْطككذةسَيو بككةثَيى بشةطككةناْى ياطككا            

 تايبةتةنإ بةضاالنيية دسْذاْةناْةنإ. 
ذى نشدْكى بةَاىياناْكةوة، بكة ّ يةدواييكذا بَيَكاواْى      يَيشةػذا دةطد بةطةس بيٓيَو البيَكا طكةا بةت َكةتى ثةيوةْك    

 طةملَيٓشا، ثاػإ َاىى دةْطذاْى يَيظةْذسايةوةو ْاويإ يةييظَى دةْطذةسةنإ البشد يةبةسئةوةى بةْذسنشابوو. 
)البيَا( ؾ ثةْاى بشدة بةس ياسَةتى ياطايى ب  طكها نشدٕ  ثَيؼكَيًهشدْى بةْكذى طكَيٗةَى ثشئت نك ىل يةنكةَى       

(ECHR .ى ساطةياْذ ) 
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ٖةَيجةطاسدْى َاىى دةْطذاْى ئةواْةى نةػاٖيذيإ ٖةية يةطةس ثةيوةْذى نشدْيإ بةَاىياوة ضكةْذ ئاَكاةَيهى   
ياطككايى ٖةيككة. بككة ّ دادطككا طككشةيٓةوةى ْككاوى )البيَككا( ى بككةدى نككشد دواى البشدْككى ت َةتةنةى ْككةَاْى ٖككةس           

ْكذى بككةسَيهدشاوى َاىيكاوة،  دادطكاؾ ئكةّ ثَيكوةسة بككةطوةاو      بةَيطةيكةنى صةم  ديكاسو ٖكةسطوَاَْيو يةطكةس ثةيوة    
 ْاصاَْيد. 

 
 }( 0222ى ديطةًبةزى 08) 97/37698هىبًص طؤًًتصدا ضًوفا )ف. ثىزتىطاي( زاثؤزتى ذًازة {

III . :ج. ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ  بةسطشيهشدٕ يةئاصادى طووتٔ  سادةسبشةئ يةٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا 
طةػةدإ بةطاد وط ى ئاصادوطياطياْة, سئرْاَكةنإ ضكةْذئ سةخٓكة يةةهوَكةت  طياطكييةناْيإ      بةَةبةطَى 
 ثَيذةطات. 

( ى بكك  دةسنككةوت. خككاوةٕ ECHRيككة نَيؼككةى يككوبيض طكك ََيضدا طككيًاا دا، دادطككا ثَيؼككَيًهشدَْيهى بةْككذى دةيككةَى )  
ةى ٖةيكة يةثوستوطايكذا. ئكةّ سئرْاَةيكة     نَيؼةنة بةسَيوةبةسى سئرْاَةى )ثةبًيه ( بكوو نكةصئستشئ ىشئخَكى سئراْك    

طةسوتاسَيهى بآلونكشدةوة  تَييكذا سةخٓكةى يةدةطَٓيؼكاْهشدْى اليةْكة طياطكييةنإ طكشت بك  ثاَيَيوساوةناْيكإ           
 دةَيَيد: 

)ثاَيَيوساوةناْى طاَيَةو طةثى ىيهشى  تَيهكةَيى دوانكةوتٓدواصيى  دسةْكذةيى يةٖكةَوو ػكوَيَٓيو دةطكد ْانكةوَيد،        
 دةَاسطةى  نوػٓذةيى  دورَٓاْى طاَيةت  باصاسةييةنإ(. ٖةسوةٖا 

ية ػوَيَٓيهى تشدا )ثةبًيهو( ضةْذئ ػَى طةيشى ب  دةسنكةوت طكةباسةت بكةثاَيَيوساوة ضكاوةسواْهشاوة ْوآنكإ.      
 ثاػإ ْاوبشاو ت َةتباس نشا بةت َةتى ْاوصسةاْذٕ )تةػٗة(  ىةسَاْى  ب دةسنشا بةداْى باج. 

 ( ساطةياْذ ECHRَيًهشدْى َاىى ئاصادى سادةسبشةئ  بةْذى دةيةَى )ْاوبشاويؽ ثَيؼ
يةطكككةأل سةضكككاونشدْى طشْطكككى تايبكككةتى ئكككاصادى سادةسبكككشةئ يةسئرْاَةْووطكككيذا بكككواسى طياطكككى صيكككاتش سةخٓكككة       
دةطشَيَةخ ، دادطا بشةياسىذا نةوا بةدةَةوة بووْى ْاوصسةاْذْى طياطى ج سَيهة يةٖةَيةػكةيى يكةرياْى طياطكى     

 اَوط ى ئاصاددا. ٖةْذَيهجاس سئرْاَةنإ ج سَيو يةصيادةسةةوى  ٖاْذإ بةناسدَيٓٔ يةسَيى ْوطشاوةناْياْةوة. ط
طوَيشةايككةَيى داوانككاس بكك  ياطككاى سئرْاَةْووطككى دادطككاى ْاضككاسنشد نةئككةّ طوَيشةايةَيييككة بةٖةْككذ بطشَيككد. يةطككةأل         

تباسة بةػكَيوةيةى نةيةطكةأل ئاَاةكة ثةيشةةونشاوةناْكذا     طوونى ئةو طضا طةثَيٓشاواْة، داواناس تكا ئَيظكَاؾ ت َكة   
  (.ECHR)ْاطوةَيد، دادطاؾ بةن ى دةْط بشةياسيذا بةثَيؼَيًهشدْى بةْذى دةيةَى 
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 }( 1999ى شىباتى 19هة) 94/08433ًاضًىس )ف.ًةًوةكةتى يةكطستىو(، زاثؤزتى ذًازة {
III  :ٕد. َاىةناْى دةْطذإ  ْاوْووطى دةْطذةسةنا . 

ئةو نةطاْةى ثةيهةسى ياطايى دةسةوةى دةطة تى ْيؼَُاْى ناسيإ تَيذةنات َاىى دةْطكذاْيإ يةٖةَيبكزاسدْى   
ئككةو ٖةيهةيككةداو ٖةيككة سَيككذسا بككةٖاو تى ئككةوسوثى نككةدةْط بككذات يككإ خكك ى بجككاَيَيوآ يةٖةَيبككزاسدْى ثككةسملاْى         

 وثىذا. ئةوسوثى ئةو و تةى تَييذا ْيؼَةجآية  ئةْذاَة يةيةنَيَى ئةوس
ية نَيؼةى َاطيو )ف. َةًَةنةتى يةنطشتوو( دا، دادطكاى ئكةوسوثى بك  َاىكةناْى َكشئظ سايطةياْكذ نةئةَكة َكاىى         

( ى ْاضككاسنشد جبللط رلل    ٖككةَوو ئةواْةيككة نةياطككاى ئككةوسوثى ناسيككإ تَيككذةنات. ئككةّ نَيؼككةية داْيؼككَواْى )      
ثيككذا ْككةبوو( يةطككةس بٓككةَاى ثككةيهَيؽ ْككةنشدْى   )ئةواْككةى َككاىى بةػككذاسبووْيإ يةٖةَيبككزاسدْى ثةسيككةَاْى ئةوسو 

 بشةياسةناْى سَيهةوتٓٓاَةى ثةيوةطَبووٕ ب  )جبٌ تاسم(. 
(دا سايطةياْككذ نككةوا بةػككذاسى  جبللط رلل    يككةّ نَيؼككةيةدا َاطككيوغ ٖاو تييككةنى بككةسيَاْى ْيؼككَةجآ بككوو يككة)    

ذى طككَيٗةَى ثشئت نكك ىل يةنككةَى  ْةسنككذْى )جبككٌ تككاسم( يةٖةَيبككزاسدْى ثةسيككةَاْى ئةوسوثيككذا ثَيؼككَيًهشدْى بةْكك   
(ECHR )  .ة 

 دادطككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا سووْككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككى نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككشدةوة نككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةوا 
)َةًَةنكككةتى يكككةنطشتوو( بةسثشطكككياسة بةساَبكككةس ئكككةّ نكككاسة بكككةبآ سةضكككاونشدْى ْكككاوةنى يكككإ ئكككةوسوثى بكككووْى    

 ٖةَيبزاسدْةنة.
وثىكذا  ئكةّ   ٖةسوةٖا سايطةياْذ نةبةْكذى طكَيٗةَى ثشئت نك َيى يةنكةّ ػكايةْى جَيبةجَيهشدْكة يةطيظكَُى ئةوس       

 طيظَُة تايبةمتةْذى خ ى ٖةية. 
(. ٖككةسوةٖا دادطككا تَيبيٓككى ئككةوةى نككشد نةوػككةى )دةطككَةى ياطككايى( يةبةْككذى       جبللط رلل    دةطككَةى ياطككاى ) 

طكككَيٗةَذا َكككةسج ْييكككة َةبةطكككَى يةثةسيكككةَاْى ْيؼكككَُاْى بَيكككد  ْانشَيكككد ٖةَيبكككزاسدْى ثةسيكككةَاْى ئكككةوسوثى         
ثةهلاويؼَٓى ب  دةسةوةى دةطة تى ْيؼكَُاْى، ئةَكة جطكة يةطيظكَُى      جيابهشَيَةوة يةبةْذى طَيٗةَذا بةٖ ى

ْوَيٓةسايككةتى ْككاوخ يى. ٖككةسوةٖا دادطككا بكك ى دةسنككةوت نككةوا ئةْككذاَاْى ثةسيككةَإ داواى طيظككَُى طككةسةنى      
ى بك  ضكاالنييةناْى ييزْكةى ئكةوسوثى يةدةطكَةى ياطكايى دةنكةٕ بك  ثَيهَٗيٓكاْى          دميونشاطك بةسْاَةى ضكاودَيشى  

 ( ب  بةديَٗيٓاْى ئاَاةةناْى بةْذى طَيٗةّ يةثشئت ن ىل يةنةّ.  جبط ر   يةدةطَةى ياطاداْإ ) بةػَيو
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 يكككككككة ن تاييككككككككذا دادطكككككككا داْككككككككى بةثَيؼككككككككَيًهشدْى بةْكككككككذى طككككككككَيٗةَذا ْككككككككا بككككككك  بةػككككككككذاسى ثَيٓككككككككةنشدْى     
وطكى( خكاوةٕ   ( يةٖةَيبزاسدْةناْى ثةسيكةَاْى ئةوسوثىكذا بك  ْكةداْى ٖكيؤ جك سة ىشطكةتَيو بك  )َاطي        جبط ر   )

طككها نة بكك  دةسبشةيٓككى ساى خكك ى  بكك  ٖةَيبككزاسدْى ئةْككذاَاْى ثةسيككةَاْى ئككةوسوثى، يةطككةأل ئككةوةى نةدةطككَةى       
( ثَيهَٗيٓا ئةو دةطَةيةى نةساطَةوخ  جبط ر   ياطايى طةس بةييزْةى ئةوسوثى بةػَيهى يةدةطَةى ياطايى )
داْإ نكة يةبةْكذى طكَيٗةَى ثشئت نك ىل يةنةَكذا      ناسى نشدة طةس ديٓع َاطيوغ يةٖةَيبزاسدْى دةطكَةى تياطكا  

 ٖاتووة. 
 
 }( 1997ى حىشةيسانى  05) 47/1996/666/850ئىبس جًوًم )ف. ئىضرتاهًا( ، زاثؤزتى ذًازة { 

III . :د. ٖ ناسةناْى ساطةياْذٕ  بةسطشيهشدٕ يةئاصادى طووتٔ  سادةسبشةئ يةٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسدْذا 
س دةدةٕ بكككك  دةسبشةيٓككككى صاْيككككاسو بةوسةانككككإ جطككككة يةواْككككةى نككككةتةئسى  ػككككةسةْطَيضو  سئرْاَككككةنإ ثاَْككككايى صئ

 طَيشةػَيوَيٓٔ. 
دةْط ب  دووإ سايطةياْكذ نكةوا ت َكةتباس نشدْكى داوانكاس       7ية نَيؼةى ئوبشجيًيو )ف. ئوطناييا( دادطا بةن ى 
 ة.  (ECHR)بةػهاْذْى طياطييةى ثَيؼَيًهشدْى بةْذى دةيةَى 

ةدا دادطا بشةياسىذا بةثَيى بشةطةى دووةَى بةْذى دةيةّ يةسَيهةوتٓٓاَةى ئاصادى طووتٔ نةوا ئةّ َاىكة  يةّ نَيؼةي
سَييجَيذساوة ب  صاْياسى  بةوسةا ثةطةْذنشاو ئاػَى خواصةنإ  ئةواْةى تةعةدايإ يَيذةنشَيد يإ دةتشطكَيٓشَئ   

ى سئرْاَةواْىذا  ْابَيد طٓوسى ديكاسى نكشاوى خك ى    دةت قَيٓشَئ. ئةّ ثشةْظيجة طشْطى تايبةتى ٖةية يةجيٗاْ
ثَيؼككَيًبهات بكك  بكككةسطشيهشدٕ يككةَاىى ئكككةواْى تككش بكككةبياْوى بآلونشدْككةوةى صاْيكككاسى  بةوب ضككووْة طياطكككيية       
ثةيوةْذيذاسةنإ بةبابةتة طةسةنييةناْةوة. بةٖةَإ ػَيوةؾ ب  سةخٓة بَونةنإ نكةبواسَيهى ىشاواْكى ٖةيكة بك      

 طييةنإ صياتش وةى يةٖةَيوَيظَة تايبةتةنإ. ٖةَيظونةوتة طيا
يكة ن تايىككذا دادطككا ثَيككى وابككوو نةبةستةْطييككةى بككةدى دةنشَيكد يةثَيويظككَى ئككةو ىانَةساْككةى نككاس يةطككةس ئككاصادى   

 ( نشاوة.  ECHRسادةسبشةئ دةنةٕ ب  داواناسةنة  بةٖ يةوة ثَيؼَيًهشدْى بةْذى دةيةَى )

 
 }( .0220ى ئًربيى 9) 46706/99زتى ذًازة بىدكىهصيها )ف. التفًا(، زاثؤ{
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III  :ٕة. ثاَيَيوساوو اليةْة طياطييةنإ  تَيَووْى ٖةَيبزاسدْةنا . 
يةناتى جَيبةجَيهشدْى ثَيذاويظَيية طياطييةناْى َاىى طاصنشدْى ٖةَيبزاسدْذا وةى صَكاْى ْيؼكَُاْى، دةبَيكد    

 دةوَيةتةنإ ئةو صَاْة صيادبهةٕ. 
ٓككا )ف. التايككا( دا، دادطككاى ئكككةوسوثى بكك  َاىككةناْى َككشئظ الواصى سَيُٓاييككة ياطكككاييةناْى        يككة نَيؼككةى بودنايضي  

 دياسيهشد ب  بةسطشيهشدٕ يةَاىى ٖةسنةطَيو ب  خ ثا وتٔ. 
 سوطى( قظة دةنةٕ.  –ية نَيؼةى نشيذا بودنايضيٓا ، بةسةطةص التياى  ئةْذاّ يةنةَيٓةى ئةواْةى بة)التايى 

ى نشدبوو بةَيطةْاَةيةنى تَيذابوو نةيةاليكةٕ دةطكَةيةنى ةهكوَى تايبةتكةوة دةسضكووةو      ئةو ْوطشاواْةى ئاَادة
 تَييذا ثؼَطةى يةصاْيٓى خاتوو نشيذا بودنايضيٓا دةنات..

بككةناسَٖيٓاْى صَككاْى سةمسككى بكككووة بةَككةسجَيهى طككةسةنى بكك  خ ثككا وتٔ. بكك  ئكككةّ          -التاككى  –صَككاْى سةمسككى   
د تاقيهشدْةوةيكككةنى صَاْكككةواْى بهشَيكككد يةاليكككةٕ طكككةَْةسى صَاْكككةواْى   َةبةطكككَةؾ ٖكككةَوو ثاَيَيوساوَيكككو دةبَيككك 

 دةوَيةتةوة. 
ييزْككةى َةسنككةصى ٖةَيبزاسدْةنككة ٖةطككَا بةطككشةيٓةوةى ْككاوى خككاتوو بودنايضيٓككا يةييظككَى ْككاوى ثاَيَيوساوةناْككذا      

 بةٖ ى ػاسةصاْةبووْى يةصَاْى التاىذا. 
ةوسوثى نكشد بك  َاىكةناْى َكشئظ بك  بةدةَكةوة ٖكاتٓى البشدْكى         خاتوو بودنايضيٓو داواى ٖاوناسيهشدْى دادطاى ئك 

ْاوةنككةى يةييظككَى ثككاَيَيوساواْى ٖةَيبككزاسدْى ثةسيةَاْيككذا، بككةبياْووى ئككةوةى نككةصَاْى التايككى بككاؾ ْاصاَْيككد،         
 ECHRبةَةؾ َاىى خ ثا وتٓى خاتوو بودنايضيٓو ثَيؼَيٌ دةنشَيد بةثَيى بةْذى طَيٗةَى ثشئت ن ىل يةنةَى )

ادطا سووْيهشدةوة نةوا ئاَاةة ياطاييةناْى طيظكَُى ٖةَيبكزاسدْى ثةسيكةَاْى ئكةو ٖاو تياْكة جيادةناتكةوة       ( د
نةصَاْى طةسةنى و تةنةيإ ْاصأْ، ب  بةػذاسيهشدٕ يةٖةَيبزاسدْذا بةَةبةطَى صآَهشدْى ضكاالنى دةصطانكاْى   

 التايا. 
خككاوةٕ بةَيطةْاَةيككةنى صَاْككةواْى ئةوت يككة نككةتواْاى   ٖككةسوةٖا دادطككا بكك ى دةسنككةوت نككةوا خككاتوو بوديهككايضيٓو 

صآَكةواْى باػككى دةسدةخككات يككةصَاْى التايكذا، بككةثَيى ئككةو تاقيهشدْةواْككةى نكةب ى ئةةاَككذساوة. يةطككةأل ئككةوةى    
نةدةطة تى سةمسى ْاتواَْيد سةخٓة يةو بةَيطةْاَاْة بطشَيد، نةخاتوو بوديهاصيٓو  يةصَاْى سةمسكى صيكاتشى ىَل   

 ةنشا. داواْ
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 يةَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةؾ صيككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاتش ٖةَيظككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككةْطاْذْى صَككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاْى 
خككاتوو بويهككاصيٓو بكك  يككةى نككةغ بككةجَيٗيًََشابوو، ب يككة دادطككا سايطةياْككذ نةيةبككةس ْككةبووْى ٖ نككاسى بابككةتى ئككةو       
سَيُٓايياْككةى در  بككةخاتوو بويهكككايضيٓو دةسنككشاوٕ ثَيَككةواْةى ئكككةو سَيُٓاييككة ثككاى  داوانكككشاو  ياطككايياْةٕ بككك         

بةػذاسيهشدْى يةٖةَيبزاسدْذا. بةّ ثيية دادطكا بكةن ى دةْكط سايطةياْكذ نةبةْكذى طكآ يكةَى        دياسيهشدْى تواْاى 
 ثَيؼَيًهشاوة.  ( ECHR)ثشئت ن ىل يةنةّ ية

، 41342/98،98/41340،98/41343حًصبى زةفا ، ئةزبةكاىء كـاشاى ء تًلـداف ف. تىزكًـا، زاثـؤزتى ذًـازة      {
 }( .0221حىشةيسانى  31هة) 98/41344
III  . :ٕف. ثاَيَيوساوو اليةْة طياطييةنإ  تَيَووْى ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسد 

دةنشَيد دةوَيةت ضةْذئ ن طح دسوطد بهات يةسَيى ثَيهَٗيٓاْى  ئةو اليةْكة طياطكيياْةى ٖ نكاسى ْاياطكايى     
َيؼككةى ى يةندميونشاطككى بككةناسدَيٓٔ ب ضككةْذ َةبةطككََيهى ْككةطوةاو يةطككةأل ثشةْظككيح  بٓككةَاناْى دميونشاطككْا

ةيضبى سةىادا ، ئةسبةنإ  ناصإ   تيهذاأل )ف. توسنيا(، دادطاى دةطكَوسى ٖةطكَا بةٖةَيوةػكاْذْةوةى ةيضبكى     
سةىكا بكةبياْوى ئكةوةى نةبوةتككة طكةَْةسَيو بك  ضكاالنييةناْى در بةعةملاْيككةت. ٖكةسوةٖا ٖةطكَا بةقةدةسككةنشدْى         

 َيٓاْى ةيضبَيهى طياطى تش ب  َاوةى ثَيٓي طاأل. طةسنشدةناْى ئةو ةضبة يةنوسطييةناْى ثةسيةَإ يإ ثَيهٗ
دادطاى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ سايطةياْذ نةوا اليةْة طياطييةنإ بةػذاس دةبٔ يةٖكةس ٖةَيُكةتَيهى طك سيٓى    

 (  بةْذى ياْضيةيةّ ب  دوو ج س : ECHR)ٖةيهةىل دةطَوسى و ت بةسةو بٓةَاناْى 
 ى بةناسدَيٓٔ يةبةساَبةس طؼد ب ضووْة جياواصةناْذا. دميونشاطايى  ْائةواْةى نةٖ ناس  سَيطاى ْاياط -1
 ناتَيو داخواصى ضةْذ ط ساْهاسييةى دةنات نةْةطوةَئ يةطةأل بٓةَاناْى دميونشاطىذا.  -0

ئةَاْككةؾ ئككةو ةيككضب  اليةْاْككة دةطشَيَككةوة نةطككةسنشدةناْيإ ٖككاْى  ئككةواْى تككش دةدةٕ بككةسةو ػككةسةْطَيضى بكك     
ٓككاْى ضككةْذ ئاَككاةَيهى طياطككى، نةبةثَيَككةواْةى يككةنَيو يككإ صيككاتش يةبٓككةَاناْى دميونشاطككيةت        بةدةطككد َٖي

يؽ ْاتواَْيد بةسطشيإ يَيبهات  دادطاؾ بشةياسةنةى بةساَبةس ةيضبى سةىكا دةسضكووبو    ( ECHR)دةوةطََيَةوةو 
ْى عةملاْيةت، طةسنشدةناْى ى  واتاناْى ثشةْظيجةنادميونشاطثةطةْذنشد   بةػيياوى ْةصاْى ب  ن َةَيطاى 

ةيضبى سةىاٖيؽ بةسٖةَيظَهاسى خ يإ ساطةياْكذ بك  داَةصساْكذْى ىشةيكى طيظكَُة ياطكاييةنإ يةطكةس بٓكةَاى         
جياواصى بةو ئايٓى بةسةو ثةيشةةو نشدْى ةونُى )ػةسيعةتى( ئيظالَى، ئةو ةونُةى نةجياواصى صئسى يةطةأل 
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وَيظككككَى خ يككككإ بةساَبككككةس بككككةناسَٖيٓاْى ضككككةى ئاػككككهشا نككككشد بكككك   دا ٖةيككككة. ٖككككةسوةٖا ٖةَي(ECHR)بٓككككةَاناْى 
 بةدةطََٗيٓاْى تواْاى َاْةوة. 

 دةبَيد دإ بةو ساطَييةدا بٓشَيد نةىشةيى يةبةوباوةسةو ةيضبايةتيذا  دوو بٓةَاى طةسةنى دميونشاطيةتٔ. 
 ضكككووْة طياطكككيياْة بطكككشٕ دادطكككا سايطةياْكككذ نكككةوا دةنشَيكككد دةوَيةتكككةنإ سَيطكككة يةجَيبكككةجَيهشدْى ئكككةّ جككك سة ب 

دا. ثككَيؽ ئككةوةى ناسيطةسييككة تايبةتككةناْيإ دةسبهككةوَيد نككةدووس ( ECHR)نككةجياواصٕ يةطككةأل بٓككةَا  طيظككَُى 
 ى و ت خباتة َةتشطييةوة. دميونشاطْيية ئاػَى َةدةْى  طيظَُى 

ى  11هـة)  95/07121ء 95/07122ء 95/06149، 94/05144ضةداقء ئةوانى تس )ف. تىزكًا( زاثؤزتى ذًازة {
 }(.  0220حىشةيسانى 

III   :ٕف. ثاَيَيوساوو اليةْة طياطييةناْى تَيَووْى ٖةَيُةتةناْى ٖةَيبزاسد . 
ٖةْذَيو جاس دةوَيةت ٖةْذَيو ثاَيَيوساوى ٖةَيبزَيشاو دةسدةنات يةٖةَيبزاسدْةنة بةٖ ى ٖةَيوَيظَى ةضبةناْيإ ْةى 

 بةٖ ى ٖةَيوَيظَى خ ياْةوة. 
طاداى  ئةواْى تشدا )ف. توسنيا( ، دادطاى ئةوسوثى ب  َاىةناْى َشئظ ضةْذ َةسجَيهى يةطةس َكاىى   ية نَيؼةى

خ ثككا وتٔ داْككا يةسواْطككةى ٖككةس جكك سة ئةيَككةسْاتيعَيو بكك  يةدةطككد داْككى ثًككةى ٖةَيبككزاسدٕ. ضككوْهة داوناسةنككإ    
 يية. )ح.د(.دميونشاطيضبى ئةْذاّ بووٕ يةن َةَيةى و تى طةوسةو يةى ةيضبى طياطى توسنيذا ئةويؽ ة

دادطكككاى دةطكككَوسى ٖةطكككَا بةٖةَيوةػكككاْذْةوةى )ح.د(  َاىكككة ثةسيةَاْييكككةناْى نَيؼكككايةوةو ت َكككةتباسى نكككشدٕ  
 بةجودا خواصى  يةنةداسنشدْى دةوَيةت بةثَيى ياطاى ْاوخ يى قةدةسةنشدْى تةئس. 

ثشئت ن ىل يةنةَى نشد بةيَيظكةْذْةوةى   دادطاى ئةوسوثى َاىةناْى َشئظ سةضاوى ثَيؼَيًهشدْى بةْذى طَيٗةَى
َككاىى ثةسيككةَاْى داوناسةنككإ. ئككةو ساطككَييةى دوثككات نككشدةوة نككةوا بككةثَيى بةْككذى طككَيٗةَى ثشئت نكك ىل يةنككةّ       

( ECHRتايبةمتةْذى ٖةس ضاالنييةنى طياطى دةثاسَيضسَيد نةئةَكةؾ سئَيَيهكى طكةسةنى دةبيَٓيكد يةطيظكَُى )     
ةنإ َككاىى ثةسيككةَاْيإ بةٖةَيوةػككاْذْةوةى ةيضبةنككةيإ )ح.د( يةدةطككَذاوة   دا. ئككةوةى بكك  دةسنككةوت نككةداوناس 

بةػككَيوةيةنى ئ ت َككاتيهى يةاليككةٕ دادطككاى دةطككَوسييةوة بككةٖ ى ئككةو بآلونشاواْككةى يةاليككةٕ طككةسئنى ثَيؼككوى    
ى بك ى  ةيضبةنةياْةوة بآلونشاوةتةوة يةدةسةوةى و ت يةاليةٕ ييزْكةى َةسنكةصى ةيضبكةوة. ٖكةسوةٖا دادطكا ئكةوة      
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دةسضوو دةَيَيكد )ٖكةس ئةْكذاَى ثةسيكةَاَْيو نكشداسو       1995دةس نةوت نةوا ئةو ساطَهشدْةوة دةطَوسييةى طاَيى 
 طوتكككككككككككككاسى ببَيَكككككككككككككة َايكككككككككككككةى ٖةَيوةػكككككككككككككاْذْةوةى ةيضبَيهكككككككككككككى ديكككككككككككككاسيهشاو ئكككككككككككككةوا ئكككككككككككككةويؽ       

 َاىى ثةسيةَاْى يَيذةطَيٓشَيَةوة(. 
اسةناْكككذا طكككةثَيٓشاوٕ يةطكككةأل ئاَاةكككة ثكككةيشةةونشاوو دادطكككا سايطةياْكككذ نكككةوا ئكككةو طكككضا قوسطكككاْةى بةطكككةس داوان 

ياطاييةناْى توسنيادا ْاطوةَئ ضوْهة ثَيوةسةنكإ يةطكةأل ويظكَى دةْطذةسةناْكذا سَيكو ْكني نكةدةْطيإ بك داوة.         
 ب ية ثَيؼَيًهشدْى بةْذى طَيٗةَى ثشئت ن ىل يةنةّ ساطةيةْشا. 

 
  {( 1998ًايطى 05هة) 93/01037تى ذًازة حًصبى ضؤشًاهًطتء ئةوانى تس )ف. تىزكًا( زاثؤز}

III : ف. ثاهًََىزاوء اليةنة ضًاضًًةكاىء تًَضىونى يةهٌَةتةكانى يةهَبرازدى .
ٖةْكككذَيهجاس دةوَيكككةت سَيٓاطشَيكككد يكككةثَيهَٗيٓاْى ٖكككةس ةيضبَيكككو بكككةٖ ى ئكككةوةى نكككةبةو ثَيؼكككٓياسى ػكككةسةْطَيضى   

 ت قَيٓةسى ٖةبَيد. 
ئةواْى تش )ف. توسنيا( دادطاى دةطَوسى ٖةطكَا بةٖةَيوةػكاْذْةوةى ةيضبكى     ية نَيؼةى ةيضبى ط ػياييظد 

 ط ػياييظَى دواى صئسبووْى داواناسييةناْى در بةو ةيضبة. 
طككةسنشدةو بةسَيوةبككةساْى ئككةو ةيضبككةؾ ساطككةإ يككةثَيهَٗيٓاْى ئككةّ ضةػككٓة ةيضباْككة يةٖككةس ػككوَيَٓيهى ٖةيهككةىل      

واناسةناْككةوة ثَيؼككَيًهشدْى َككاىى ئككاصادى سَيهدشاوةييككة نككة يةبةْككذى     طياطككى ئككةو و تككةدا. ئةَككةؾ يةاليككةٕ دا   
 داٖاتووة.  (ECHR)ياْضةى 

ٖةسوةٖا دادطا ب ى دةسنةوت نةئةّ بشةيكاسة ناسيطكةسى ٖكةبووة يةطكةس َكاىى سَيهدشاوةيكى داواناسةنكإ ، ضكوْهة         
 ْشاوة .ئةّ بشةياسة يةطةس بٓةَاى ياطاى دةطَوسى ْاو ثةيشةوى ةيضبة طياطييةنإ دا

ٖككةسوةٖا ٖةَيوةػككاْذْةوةى ئككةو ةيضبككة بككةثَيى يككةنَيو يةئاَاةككة ياطككايية ثككةيشةو نشاوةنككاْى بةْككذى يككاْضةى          
)بةسطشيهشدٕ يةئاطايؼى ْةتكةوةيى( ة. يةطكةأل ئةوةػكذا دادطكا دووثكاتى نكشدةوة نكةدةبَيد بةْكذى يكاْضة يةطكةس           

 سئػٓايى بةْذى دة ناسى ثَيبهشَيد. 
ئككاصادى سادةسبككشةئ يةنَيهككة يةئاصادييككة سَيهدشاوةييككة ثةطككةْذنشاوةنإ يةبةْككذى يككاْضةدا،   بككةسطشيهشدٕ يككةسانإ  

نةةيضبكككة طياطكككييةناْى بككك  صيكككادنشا. دةنشَيكككد ئكككاصادى سادةسبكككشةيٓيؽ )ٖكككةسوةنو يةبةْكككذى دةيةَكككذا  ٖكككاتووة(  
 وَيٓةسةنإ. جَيبةجآ بهشَيد بةثَيى بشةطةى دووةَى بةْذى دةيةّ يةساوب ضووْة ت قَيٓةسو طةس يَيؼَي
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ٖةسوةٖا دادطا سايطةياْذ نةوا دةنشَيد ةيضبَيو يةناسخبشَيد بةثَيى ثَيذاويظكَييةناْى ن َةَيطكةى دميونشاطكى     
بشةطة جياناْى بةْذى ياْضة بةتوْذى بةساَبةس بةاليةْة طياطييةنإ بكةناسَٖيٓشا. ب يكة ٖةَيوةػكاْذْةوةى ةيضبكى     

 (ECHR)ةيشةةونشاوةناْككذاو بككةّ ثآيككة ثَيؼككَيًهشدْى بةْككذى يككاْضةى  ط ػياييظككَى ْاطوةَيككد يةطككةأل ئاَاةككة ث
 نشاوة. 

 
  (ODIHR/OSCE) ثاشلؤى ضًًَةم ضةبازةت بة 

ة بكك  ياسَككةتى داْككى  ( OSCE)دةصطككاى طككةسةنى   (ODIHR)ييةنإ  َاىككةناْى َككشئظ  دميونشاطككئ ىيظككى دةصطككا  
شئظ  ثشةْظككيجةناْى ئككاصادى  َاْككةوة يةطككةس    و تككاْى ئةْككذاّ )بكك  صآَهشدْككى سَيضطشتٓككى تككةواو يةَاىككةناْى َكك     

َٖكككذ( بكككةسةو بٓياتٓكككإ، بكككةَٖيضنشدْى دةصطكككا     …ى  دميونشاطككك ةكككونُى ياطكككا  طةػكككةدإ بةثشةْظكككيجةناْى    
 ييةنإ  بآلونشدْةوةى طياْى يَيبوسدٕ يةن َةَيذا بةطؼَى(. دميونشاط

 ( 1990)ساث ستى ًٖظٓهى 

(ODIHR) دا بشيَكككى بكككوو يةئ ىيظكككى ٖةَيبكككزاسدْى ئكككاصاد بكككةثَيى 1992ى يةواػكككو ، ث يةْكككذا داَكككةصسَيٓشا، يةطكككاَي
 سَيهةوتٓٓاَةى ثاسيع .

يةت، دميونشاطكككدا ، ْكككاوى ئ ىيظككةنة طككك سسا بككةسةو َةودايكككةنى ىككشاواْن بككك  َاىككةناْى َكككشئظ      1990يةطككاَيى  
 ( طَاىى ناسَةْذى ٖةية. 82ئَيظَاؾ صياتش ية)

(ODIHR)   دةْشَيكككد يكككةبوساى ضكككاودَيشى نشدْكككى ٖةَيبزاسدْةناْكككذا.    بةطكككةس َةػككككى  وةنايةتكككةناْى ئكككةوسوثا دا
ٖةَيذةطََيد بةبالونشدْةوةى ٖةصاسإ ضاودَيش يةطاَيَيهذا  ب  ٖةَيظةْطاْذاْى ئاطَى ٖةَيبزاسدْةناْى ْاوضكةناْى  

(OSCE  )   يةسواْطةى ياطايى ْيؼَُاْى  ثَيوةسة َْيودةوَيةتييةناْذا. تةْٗا بةسْاَةيةنة نكةوسدةناسى  ةيهُكةت
 ب  بةػذاسبوواْى ثشئطةى ٖةَيبزاسدْةنة دسوطد دةنات. 
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 (ODIHR) ذاْى و تككاْى ئةْككذاّ بكك  طةػككةثَيذاْى ٖةيهككةىل ضواسضككَيوةى ٖةَيبزاسدْككةناْى  يككٖةَيذةطككََيد بةياسَةت
يية سةمسييةنإ ئةّ ػةؾ بابةتة طةسةنيياْة دميونشاططةسبةخ يإ يةسةَيى ثشئطةو ثالْى تايبةتةوة ضاالنيية 

 ة خ يإ: دةطشْ

)سئَيى ياطا، ن َةَيطةى َةدةْى، ئاصادى ٖاتوض و طواطَٓةوة، يةنظاْى َْيوإ رٕ  ثياو، باصسطكاْيهشدٕ بكةَشئظ   
 ، ئاصداى ئاييٓى(

(ODIHR)   (ناسَةْكذى نكاسثَيهشدووة بك  بةسْاَكة ئاَاةكذاسةنإ. نكةناس بك  باػكن طوةكإ يةطكةأل           122صيكاتش يكة )
 ييةنإ. دميونشاطٕ ب  طةػةثَيذاْى ٖةيهةية دا دةنة (OSCE)سَيُٓاييةناْى 

(ODIHR)      ٖةَيذةطََيد بةضاودَيشيهشدْى ثةيشةةونشدْى و تاْى ئةْذاّ بك  سواْطكة َكشئظ دئطكَييةناْىOSCE  .
ضكككةْذئ ن بوْكككةوةو ضكككاوثَيهةوتٔ طكككاص دةنكككات يةطكككاَيَيهذا بككك  ثَيذاضكككوْةوةى سواْطكككةو ثَيذاويظكككَيية َكككشئظ        

 ٕ و تاْى ئةْذاَةوة. يةالية OSCEدئطَييةناْى 

ODIHR     )و تككاْى ئةْككذاّ ياسَككةتى دةدات بةثَيككذاْى ئاَ رطككاسى  سَيُٓككايى تايبككةت بةطياطككةتةناْيإ يككة)سئَا
)طككَٓى(يةوة. ٖككاْى ْوَيٓككةساْى و تككاْى ئةْككذاّ دةدات يككة)سئَا(و )طككَٓى( بكك  ثَيهَٗيٓككاْى ٖةيهككةىل طياطككييإ ،    

وة( ناسدةنككات بكك  طكك سيٓى صاْيككاسى دةسبككاسةى ئةةاَككةناْى )سئَككا(و    ٖككةسوةٖا ئككةّ ئ ىيظككة وةى )َككاأل ثانهككةسة  
 )طَٓى( يةَْيوإ جَيبةجَيهةسة ْيؼَُاْى  َْيودةوَيةتييةناْذا. 

طكككةسنةوتٓيإ بةدةطكككََٗيٓاوة بكككةٖاوناسى  ٖةَةئاٖكككةْطى يةطكككةأل دةصطانكككاْى  ( ODIHR)طؼكككد ضكككاالنييةناْى 
OSCE  ةتييةناْذا .ناسة َةيذاْييةنإ  سَيهدشاوة َْيودةوَي 

يةئةَْككةسَْيد  نََيبداْةيككةنى طؼككَى تَيذايككة يككةساث ست  ْوطككشاوى   (ODIHR)صاْياسييككةنى صئس ٖةيككة يةَككةوقعى
تككش  ساثكك ست يةطككةس طؼككد ٖةَيبزاسدْككة ئككةةاّ دساوةنككاْى تَيذايككة بةػككيهشدْةوةى ياطككاناْى ٖةَيبزاسدْيؼككةوة      

نكةدةنشَيد يكةسَيى طكايَى     ODIHRضووْة ياطاييةناْى ةوة. ئةَة جطة يةب ( ODIHR)نةبآلونشاوْةتةوة يةاليةٕ 
ئيَٓةسَْيَةنةياْةوة ثَييإ بطةيكةْشَيد نكةتاصةتشئ بٓهكةى صاْيكاسى طؼكَى يةطكةس ياطكاناْى ٖةَيبكزاسدْى تَيذايكة          

 دا. OSCEيةطةأل نَيؼة ياطاييةناْى ٖةْذَيو يةو ضٌ و تةى ئةْذأَ يةْاوضةناْى 


