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ٜٗسف ٖصا إكاٍ إٍ تكِٝٝ ؾإ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ ايسٚي١ٝ َٔ خ٬ٍ 

إكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ تككٞ 

 ٚططٜك١ ايًذٓتٌ بٌ ايؿطٚم إبطاظ سٝح اؿكا٥ل ٗ قڀاع غع٠. َٔ

 ٚايتٛقٝات اييت تكسَت بٗا ٚاٱدطا٤ات إذلتب١ عٔ شيو. َٔ عًُُٗا,

 ٚاؿٝاز. ٚايٓعا١ٖ إٛنٛع١ٝ َعاٜرل  ٚؾل اؾٓا١ٝ٥ ايعساي١ ؼكٝل أدٌ

Abstract 

This article aims to evaluate the committees to investigate 

international crimes, by comparing between the Committee of 

Inquiry into crimes committed in Darfur and the fact-finding 

committee in the Gaza Strip. In terms of highlighting the 

differences between the two committees,  the way they work and 

the recommendations proposed by, and procedures arising from 

that.  In order to achieve criminal justice according to the standards 

of objectivity, impartiality, and neutrality. 

 

يكس ضسبت إُٓٛات ايسٚي١ٝ ٚاؾُعٝات إس١ْٝ ٚإساؾعٌ عٔ سكٛم 

اٱْػإ ٗ ناؾ١ ايعامل بإْؿا٤ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ باعتباضٖا خڀ٠ٛ 

دباض٠ َٔ أدٌ ايكها٤ ع٢ً اٱؾ٬ت َٔ ايعكاب ع٢ً اؾطا٥ِ اـڀرل٠ 

ييت اييت أظٖكت أضٚاح اٯ٫ف َٔ ايبؿط. ٚٗ اْتٛاض اـڀ٠ٛ ايتاي١ٝ ا

تتشكل ؾٝٗا ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ يًذُٝ  زٕٚ ُٝٝع بٌ زٍٚ ع٢ُٛ ٚأخط٣ 

قػرل٠, ْٚٛطا يًكعٛبات اييت تٛاد٘ احمله١ُ ٚاعذلانات بعض ايسٍٚ 

ايؿاع١ً ٚإ٪ثط٠ ع٢ً إػت٣ٛ ايسٚيٞ, ناي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, ؾكس 

٬ُ اقتكطت اـڀ٠ٛ ع٢ً إٔ تعڀ٢ احمله١ُ اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ زٚضا َه
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يًكها٤ ايٛطين. عٝح ٜٓعكس شلا ا٫ختكام ؾك٘ عٓسَا ٫ تكسض أٚ ٫ 

ايصٜٔ  متطغب ايسٚي١ قاسب١ ا٫ختكام ٗ قان١ُ َٚعاقب١ ا٭ؾدا

تًو اؾطا٥ِ. ااضتهبٛ
(1)

باٱناؾ١ إٍ شيو ؾإٕ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َا  

٦ٖٝٚات ناْت يتٓٛط ٗ بعض ايكهاٜا إڀطٚس١ سايٝا عًٝٗا ي٫ٛ ؾطٚع 

ا٭َِ إتشس٠ نُذًؼ ا٭َٔ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ. ؾكس زأب فًؼ 

ٗ نٌ َط٠ تك  ؾٝٗا دطا٥ِ  0226سكٛم اٱْػإ َٓص إْؿا٥٘ عاّ 

ٚاْتٗانات ٚاغع١ ايٓڀام ؿكٛم اٱْػإ ع٢ً تؿهٌٝ ؾإ ؼكٝل ٗ تًو 

اؾطا٥ِ. يكس أسًٝت بعض ايكهاٜا ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ بٓا٤ا 

٢ً تٛقٝات َٔ ؾإ ايتشكٝل تًو. يكس أقسض فًؼ ا٭َٔ قطاضا ع

بإْؿا٤ ؾ١ٓ ؼكٝل ٗ اؾطا٥ِ اييت اضتهبت ٗ إقًِٝ زاضؾٛض. ٚع٢ً ن٤ٛ 

تكطٜط ايًذ١ٓ ُت إساي١ ايكه١ٝ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚعكب 

أْؿأ  0229ٚبسا١ٜ  0228ا٫دتٝاح اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٗ ْٗا١ٜ عاّ 

سكٛم اٱْػإ ؾ١ٓ يًتشكٝل ٗ ْٝ  اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ  فًؼ

ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ إطتهب١ َٔ قٹبٳٌ إغطا٥ٌٝ, 

بٛقؿٗا غًڀ١ ا٫ست٬ٍ, نس ايؿعب ايؿًػڀٝين ٗ ْٝ  أما٤ ا٭ضض 

ايؿًػڀ١ٝٓٝ احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ, ْتٝذ١ يًعسٚإ 

ٞ ع٢ً غع٠. يكس قسَت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض قا١ُ٥ بأزلا٤ اٱغطا٥ًٝ

َتُٗا باضتهاب دطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ َعُِٛٗ َٔ  58

ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ نُا غٝتهح ٫سكا. ٚأٚقت بؿس٠ ع٢ً نطٚض٠ 

إساي١ ايكه١ٝ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚمت بايؿعٌ إسايتٗا َٛدب 

. ٚتطتب عٔ 0225َاضؽ  38ٗ ايكازض  8593 ضقِقطاض فًؼ ا٭َٔ 

إدطا٤ات َٔ بٝٓٗا  ٠شيو اؽاش احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٚفًؼ ا٭َٔ ٚا٭َِ إتشس

َصنطات اعتكاٍ عل أعها٤ ٗ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ ع٢ً ضأغِٗ ض٥ٝؼ 

اؾُٗٛض١ٜ عُط ايبؿرل, ٚإضغاٍ بعجات َٚطاقبٌ ٚقٛات عػهط١ٜ ؿُا١ٜ 

 سات اٱْػا١ْٝ...  إسٌْٝ ٚتأٌَ إػاع
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بُٝٓا مل ٜذلتب أٟ َٔ شيو عٔ ؾ١ٓ غع٠. ضغِ إٔ اؾطا٥ِ إطتهب١ ناْت 

ٗ كتًـ زٍٚ  تتٓكٌ َباؾط٠ ع٢ً اشلٛا٤ بايكٛت ٚايكٛض٠ ع٢ً ايؿها٥ٝا

 ايعامل.

يكس تطتب عٔ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض إٔ أقبشت قه١ٝ َعطٚن١ أَاّ 

ؿطٚض أٜها إٔ تكبح قه١ٝ غع٠ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚنإ َٔ إ

 أٜها َعطٚن١ أَاّ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. 

ْٚڀام ايبشح شلصا إكاٍ ٫ ٜتػ  يسضاغ١ ا٭غباب اييت تكـ ٚضا٤ عسّ 

إساي١ قه١ٝ غع٠ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, بٌ غٝكتكط ع٢ً عح 

ٕطتهب١ ٗ إطاسٌ ا٭ٍٚ يًكهٝتٌ ٚخاق١ َطس١ً ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ ا

 نٌ َٔ غع٠ ٚزاضؾٛض.

 ٚيعٌ ايطب٘ بٌ قه١ٝ زاضؾٛض ٚقه١ٝ غع٠ ٜتُجٌ ٗ اٯتٞ:

يًتؿاب٘ ٗ طبٝع١ اؾطا٥ِ )دطا٥ِ اؿطب ٚاؾطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ( ٚٗ  -8

دػا١َ ٚؾٛاع١ اؾطا٥ِ إطتهب١: دػا١َ ٚنجط٠ ايتكتٌٝ ٗ زاضؾٛض 

 َرل ٗ غع٠.)آ٫ف ايكت٢ً(, ٍٖٚٛ ٚدػا١َ ٚغا٥ٌ ايبڀـ ٚايتس

يتعأَ ايكهٝتٌ أَاّ اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ إع١ٝٓ: فًؼ ا٭َٔ ٚا٭ٌَ  -0

ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ ٚؾإ ايتشكٝل ٚأخرلا احمله١ُ 

 اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ.

ٚاٱؾهاي١ٝ اييت ٜڀطسٗا ٖصا إكاٍ تتُجٌ ٗ: ٕاشا ناْت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ  

َٔ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠؟ ٌٖٚ ٜعهؼ زاضؾٛض أنجط ؾاع١ًٝ 

 تؿهٌٝ ٚعٌُ ايًذٓتٌ إٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز يتشكٝل ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥؟

 عسٜس٠ أُٖٗا: تٜٚذلتب عٔ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ تػا٫٩

َا ٖٞ ا٭غباب ٚايٛقا٥  اييت أزت إٍ إْؿا٤ ايًذٓتٌ؟ ٚنٝؿ١ٝ إْؿا٥ُٗا؟ 

نٌ ؾ١ٓ؟ َٚاشا تطتب عُٓٗا ٚططٜك١ عًُُٗا؟ ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا 

 َٔ إدطا٤ات ٚتسابرل؟  

 ٚيٲداب١ عٔ ٖصٙ ايتػا٫٩ت ٜتِ إتباع ايعٓاقط ٚاـڀٛات ايتاي١ٝ:

 ايؿطع ا٭ٍٚ: َٛدع عٔ ايٛقا٥  ٗ ن٬ ايكهٝتٌ -

 ايؿطع ايجاْٞ: إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ  -
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 غع٠ايؿطع ايجايح: تكِٝٝ َٚكاض١ْ بٌ ؾ١ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ  -

 ايؿطع ا٭ٍٚ: َٛدع عٔ ايٛقا٥  ٗ ن٬ ايكهٝتٌ

 أ٫ٚ: ٗ زاضؾٛض

بٌ ايكبا٥ٌ ٗ سلاٍ ْؿبت أنجط َٔ  غتٌ ْعاعاڄ شنطت بعض ايتكاضٜط إٔ 

أٟ َعسٍ ْعاع ٚاسس ٗ ايػ١ٓ. 0228 – 8932زاضؾٛض خ٬ٍ ايؿذل٠ 
(2)

 

 قب١ًٝ ٗ زاضؾٛض ٚسسٖا ا٭َط ايصٟ 00َٚػت ٖصٙ ايٓعاعات أنجط َٔ 

عُل ق٠ٛ ايعكبٝات ايكب١ًٝ ٚؾس٠ تأثرلٖا ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ بٌ 

ا٭ؾطاز.
(3)

 

ناْت ايؿطاض٠ اييت أؾعًت اؿطب ٚايكتاٍ ٗ اٯ١ْٚ ا٭خرل٠ ٗ زاضؾٛض ٚأزت 

إٍ اْتؿاض ايكتٌ ٚاؾطا٥ِ ايبؿع١ ؾٝ٘ قٝاّ ؼايـ بٌ أبٓا٤ ايؿٛض ٚايعغا٠ٚ 

َٚؿاد١٦ يًشه١َٛ  بتؿهٌٝ قٛات عػهط١ٜ استًت بڀطٜك١ غطٜع١

 89َس١ٜٓ قٛيٛ عاق١ُ قاؾ١ٛ دبٌ َط٠ بػطب زاضؾٛض ٗ إطنع١ٜ 

ٚمت تٛظٜ  َٓؿٛضات باغِ دٝـ ؼطٜط زاضؾٛض بػطض ؼطٜط  0220ٜٛيٝٛ

اٱقًِٝ َٔ ايؿُايٌٝ ايصٜٔ غاُٖٛا ٗ تطزٟ أٚناع اٱقًِٝ ٚتُٗٝؿ٘.
(4)

 

أت إعاضى ٗ ؾكاَت اؿه١َٛ باغتٓؿاض َ٪ٜسٜٗا َٔ ايسؾاع ايؿعيب ٚبس

نٌ أما٤ زاضؾٛض. ٚقس اظزاز ا٫غتٓؿاض ايؿعيب َٔ قبٌ اؿه١َٛ إطنع١ٜ 

ازعا٤ات يًكبا٥ٌ ايعطب١ٝ ٚزعُٗا بايػ٬ح ٚايعتاز يػببٌ: ا٭ٍٚ اْتؿاض 

ايعغا٠ٚ ٜػعٕٛ ٱقا١َ "زٚي١ ايعغا٠ٚ قب١ًٝ  أبٓا٤إٔ  تؿٝس٠ رلخڀ

, ٚايجاْٞ ا ٚايٓٝذطايهدل٣" ٚاييت تهِ زاضؾٛض ٚتؿاز ٚأدعا٤ َٔ يٝبٝ

طا٥طات  26باست٬ٍ ايؿاؾط ٚتسَرل  0223قٝاّ ؼايـ إتُطزٜٔ ٗ أبطٌٜ 

قا٥س عػهطٟ بطتب١ يٛا٤. فٚؽطٜب إڀاضات ٚا٭دٗع٠ ٚاختڀا
(5)

  

, قط٣ زاضؾٛض ٖسؾا يعًُٝات اؾٓذٜٛس ٚإتُطزٜٔ َعاٚأقبح َٛاطٓٛ ٚ

ا نطا٥ب ٚإتاٚات حملان١ُ إٛاطٌٓ ٚؾطنٛ قانِ سٝح ؾهٌ إتُطزٕٚ

عًِٝٗ ٚاختڀؿٛا ظعُا٤ ايكبا٥ٌ َٚٛٚؿٌ سهٌَٛٝ ٚغٝاضات 

, ٚقاَت ًَٝؿٝات اؾٓذٜٛس بايتٓهٌٝ بإعاضنٌ ٚتٗذرلِٖ إٛاطٌٓ

إٍ سػب بعض ايتكاضٜط قه١ٝ زاضؾٛض َٔ قطاِٖ ٚأضانِٝٗ. نُا أزت 

نابڀا َٔ اؾٝـ ايتؿازٟ ٕٓاقط٠ أقطبا٥ِٗ َٔ  852ايتشام أنجط َٔ 
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ُطز زاخًٞ ٗ قؿٛف ايٓدب١ اؿان١ُ ١ًٝ ايعغا٠ٚ ٗ زاضؾٛض, ٚإٍ قب

ٕ َٔ إخٛت٘ ااثٓتٛضٙ ؾٝٗا  يبٜٚإٔاز قاٚي١ اْك٬ب نس إزضٜؼ ز بتؿاز

ٗ  إٔ اؿه١َٛ ايتؿاز١ٜ ؽًت عٔ ايعغا٠ٚ ع٢ً خًؿ١ٝ غرل ا٭ؾكا٤

زاضؾٛض.
(6)

 

ؾطس٢ ٚقس أغؿطت اؿطب ا٭١ًٖٝ ٗ زاضؾٛض عٔ غكٛٙ آ٫ف ايكت٢ً ٚا

إٍ إدُٝات بعٝسا عٔ قطاِٖ َٚسِْٗ ٚبعهِٗ  ْٚعٚح آ٫ف إٛاطٌٓ

ؾأ إٍ ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٗ زٚي١ تؿاز ٚزٚي١ إؾطٜكٝا ايٛغڀ٢. ٚسػب تكطٜط 

ؾ١ٓ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ؾإٕ عسز إؿطزٜٔ 

٫د٧  022.222ًَٕٝٛ ؾدل ٗ زاضؾٛض ٚأنجط َٔ  1,65زاخًٝا بًؼ 

َٔ زاضؾٛض إٍ زٚي١ تؿاز.
(7)

ٚبُٝٓا تكًٌ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َٔ عسز  

ايكت٢ً ٚاـػا٥ط ايبؿط١ٜ إٍ بهع١ آ٫ف, تسعٞ ايؿكا٥ٌ إتُطز٠ إٔ 

( 20قتٌٝ ٚأنجط َٔ  ًٌَْٝٛ)  أيـ 052ايكت٢ً بًؼ عسزِٖ أنجط َٔ 

م أنجط َٔ ؾأٚا َٔ زاضؾٛض إٍ كُٝات ٗ تؿاز ٚإؾطٜكٝا ايٛغڀ٢ ٚمت سط

أيـ قط١ٜ. 352
(8)

 

 ثاْٝا: ٗ غع٠

ضغِ ايتٓاظ٫ت اييت قسَتٗا ايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ, ٗ إطاض َؿاٚنات 

ايػ٬ّ اييت تطعاٖا اي٫ٜٛات إتشس٠  ٚايًذ١ٓ ايطباع١ٝ, مل ٜؿؿ  شلا ٗ 

ؾ٤ٞ. ٚضغِ اتؿاقات أٚغًٛ يًػ٬ّ إدل١َ بٌ ايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

ٕسْٕٝٛ ايؿًػڀٕٝٓٝٛ ٜعتكًٕٛ,ٚايهٝإ اٱغطا٥ًٝٞ ٌٚ ا
(9)

ٚاغتُطت  

ايهؿ١ ايػطب١ٝ ٗ ٌٚ إؿاٚنات قاقط٠ ٚقطاٖا تٗسّ
(10)

, ٚأضانٝٗا 

تتآنٌ بؿعٌ إػتٛطٓات ٚاؾساض ايؿاقٌ, ُٚت ٬َسك١ إكاٌَٚ, 

أيـ َعتكٌ, َِٓٗ أنجط َٔ  88ٚتهسغت غذٕٛ ا٫ست٬ٍ بأنجط َٔ 

طؿٌ. 322
(11)

ها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ ٚمل ٜػًِ َٔ ا٭غط ست٢ أع 

ٚإشا نإ َعِٛ ايؿًػڀٌٝٓٝ ٜتِ اعتكاشلِ ٚقانُتِٗ  (12)ايؿًػڀٝين.

ٚؾكا يكٛاٌْ ا٫ست٬ٍ إدايؿ١ يًكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ, ؾإٕ 

ايهجرل َِٓٗ ٜتِ اعتكاشلِ اعتكا٫ إزاضٜا ٚتعػؿٝا ٕسز ط١ًٜٛ زٕٚ قان١ُ 
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َجًُا أثبتت٘ ست٢ إُٓٛات اٱغطا١ًٝٝ٥
(13)

إساؾع١ عٔ سكٛم  

اٱْػإ.
(14)

   

ٚمل تهتـ إغطا٥ٌٝ  بٗصا  نً٘, بٌ عُست إٍ قاقط٠ ايؿعب ٗ ايهؿ١ 

ايػطب١ٝ ٚقڀاع غع٠. ٚعٓسَا ؼطض ايكڀاع  ٚأقبح ٜساض َٔ قبٌ سه١َٛ 

ٓاؽ اييت ؾاظت با٭غًب١ٝ ٗ ا٫ْتدابات ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭خرل٠ ٗ ٜٓاٜط 

 ي١ٝ ٚاعتدلت نُا أنسٙ إكطض اـام, ٚاييت ُْٛت ؼت ضقاب١ ز0226ٚ

بأْٗا  ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايدلٚؾػٛض ضٜتؿاضز ؾٛيو

اْتدابات سط٠ ٚزّكطاط١ٝ ٚايصٟ أٚنح بإٔ ٓاؽ زعٝت ٚتؿذعت 

ؼت ا٫ؾذلاض بأْٗا غٛف تعاٌَ ن٬عب "يًسخٍٛ ٗ ايع١ًُٝ ايػٝاغ١ٝ 

إٔ ٓاؽ قٓؿت ن١ُُٛٓ  غٝاغٞ ٫سكا ٚيهٔ َا سسخ بس٫ َٔ شيو ٖٛ

إضٖاب١ٝ ٚايٓاؽ ٗ غع٠ عٛقبٛا ٗ اؿكٝك١ ٭ِْٗ قٛتٛا يكاحل 

."ٓاؽ
(15)

   

نجؿت إغطا٥ٌٝ ٗ تؿسٜس اؿكاض بػًل ْٝ  إعابط, عٝح  0227َٚٓص 

أقبح ايكڀاع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ أنجط َٔ ًَٕٝٛ ْٚكـ َٔ ايػهإ, 

ا ٚعطا. ٚست٢ َعدل أؾب٘ بايػذٔ ايهبرل قاقطا َٔ نٌ اؾٗات دٛا ٚبط

ضؾح ايٛسٝس ٚا٭قطب ٚا٭ِٖ بٌ غع٠ َٚكط, أغًكت٘ ايػًڀات إكط١ٜ 

أَاّ إػاعسات اٱْػا١ْٝ يػهإ ايكڀاع. ؾًِ ٜهٔ أَاَِٗ غ٣ٛ سؿط 

ا٭ْؿام بٌ اؿسٚز إكط١ٜ ٚايكڀاع َٔ أدٌ تٗطٜب إٛاز ايػصا١ٝ٥ 

 ٚا٭ز١ٜٚ ٚاؿادٝات اي١َٝٛٝ يػهإ غع٠.  

ؾٓت ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٖذَٛا َؿاد٦ا  0228َٔ زٜػُدل  07ٗ ّٜٛ 

ع٢ً ايكڀاع بهٌ أْٛاع ا٭غًش١ بايڀا٥طات ٚايسبابات ٚإسضعات ٚنٌ 

اٯيٝات اؿطب١ٝ ٚاغتػطم ٖصا اشلذّٛ ايؿطؽ ٚا٫دتٝاح يهٌ َٓاطل 

قتٌٝ أغًبِٗ  8322َٜٛا, ٚأغؿط عٔ أنجط َٔ  00قڀاع غع٠ أنجط َٔ 

ؾدل,  نُا  5222طؿٌ, ٚدطح أنجط َٔ  322َسٌْٝ, َٔ بِٝٓٗ 

أؿل خطابا ٚزَاضا غرل َػبٛم ٗ إٓؿآت ايعا١َ ٚإٓاظٍ اـاق١ َا ؾٝٗا 

إٓؿآت ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ )ا٭ْٚطٚا(. سٝح قكؿت ايڀا٥طات اؿطب١ٝ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ إساضؽ ايتابع١ يٮَِ إتشس٠ بعسَا ؾأ إيٝٗا ٦َات 
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ٚيًُأ٣ٚ بعس تسَرل َٓاظشلِ ٗ ا٭ٜاّ ايػابك١. ٖا ا٭ؾدام طًبا يٮَٔ 

أغؿط عٔ ٬ٖى ايعؿطات ٗ تًو إساضؽ اييت ؼٌُ سكا١ْ ا٭َِ 

 إتشس٠. 

 ايؿطع ايجاْٞ: إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ

 أ٫ٚ: ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض

طايب فًؼ  (0224) 8556َٚكته٢ قطاضٙ ضقِ    0224ٜٛيٝٛ  32ٗ 

 32ٗ غهٕٛ َٔ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إٔ ٜكسّ إٍ اجملًؼ ا٭َٔ 

, ٚبعسٖا ؾٗطٜا تكطٜطا عُا أسطظت٘ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َٚا مل ؼطظٙ َٜٛا

غكٛم َا ضتب٘ ٖصا ايكطاض عًٝٗا َٔ ايتعاَات ٚخاق١ تػٌٗٝ عًُٝات 

ايتشكٝل إػتكٌ ٗ اْتٗانات سكٛم اٱغاث١ ٚإػاعس٠ اٱْػا١ْٝ, ٚ

, ٚايتعاَاتٗا ْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ, بايتعإٚ َ  ا٭َِ إتشس٠اٱ

بؿإٔ ْعع غ٬ح ًَٝٝؿٝات اؾٓذٜٛس, ٚاعتكاٍ قاز٠ اؾٓذٜٛس ايصٜٔ 

قاَٛا بايتشطٜض ع٢ً اضتهاب اْتٗانات ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ 

عسّ  . ٜٚبس٣ اجملًؼ اعتعاَ٘ اؽاش إدطا٤ات ٗ سكٗا ٗ ساي١ايسٚيٞ

َٔ َٝجام ا٭َِ  48ا٫َتجاٍ َا ؾٝٗا ايتسابرل إٓكٛم عًٝٗا ٗ إاز٠ 

َٔ ايكطاض إصنٛض إُجٌ اـام  84إتشس٠. نُا ؾذ  طبكا يًبٓس 

بؿ٪ٕٚ ايػٛزإ ٚاـبرل إػتكٌ ايتاب  يٮٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٚإعين 

َ  اؿه١َٛ  ٌإدطا٤ ؼكٝل َػتك, ايعٌُ ع٢ً ٕؿٛن١ٝ سكٛم اٱْػإ

 ٗ اْتٗانات سكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ٗ َٓڀك١ زاضؾٛض.ايػٛزا١ْٝ 

 َٔ ايػاب  ايؿكٌ إٍ اغتٓازا ا٭َٔ فًؼ اؽص 0224غبتُدل 88ٚٗ 

 أخط٣, أَٛض نُٔ ؾٝ٘, طايب 8564 قطاضٙ ضقِ  إتشس٠, ا٭َِ َٝجام

 زٚي١ٝ كٝلؼ ؾ١ٓ بإْؿا٤$ ايػطع١ ٚد٘ ع٢ً ايعاّ ا٭ٌَ ٜكّٛ إٔ

 اٱْػاْٞ ايكإْٛ إتعًك١ باْتٗانات ايتكاضٜط ٗ بايتشكٝل ؾٛضا تهڀً 

 ٗ ْٝ  ا٭ططاف تطتهبٗا اييت اٱْػإ ؿكٛم ايسٚيٞ ايكإْٛ ٚ ايسٚيٞ

 ٚؼسٜس ْاع١ٝ, إباز٠ أعُاٍ ٚقعت ناْت إشا َا أٜها ٚيتشسز زاضؾٛض,

عٓٗا يٌإػ٪ٚ قاغب١ يهؿاي١ ا٫ْتٗانات تًو ١ٜٖٛ َطتهيب
(16).«  
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أْؿأ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ بٓا٤ا ع٢ً طًب  0224/ 28/82ٚٗ 

ٝٻ١ بط٥اغ١ ايكانٞ ا٫ٜڀايٞ أْڀْٛٝٛ ناغٝػٝ٘ فًؼ ا٭َٔ ؾ١ٓ زٚي
(17)

 

تتٍٛ ١َُٗ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ إقًِٝ زاضؾٛض َٔ تاضٜذ 

 خ٬ٍ  ّتهاؼكٝك ْتا٥ر عٔ تكطٜط تكسِٜ . ٚطًب إي28/27/0220ِٗٝ

 .أؾٗط ث٬ث١

اغتهًُت ٖصٙ ايًذ١ٓ ؼكٝكاتٗا عٔ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٗ  0225ٚٗ ٜٓاٜط 

إقًِٝ زاضؾٛض ٚقسَت تكطٜطٖا إٍ ا٭ٌَ ايعاّ. تهُٔ إٔ مث١ َا ٜسعٛ 

ي٬عتكاز إٔ دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ سطب قس اضتهبت ٗ إقًِٝ 

 ايػٛزإ سه١َٛ َػ٪ٚي١ٝ$زاضؾٛض. ؾكس ثبت يًذ١ٓ َٔ خ٬ٍ ؼكٝكاتٗا 

 ؿكٛم اٱْػإ ايسٚيٞ يًكإْٛ خڀرل٠ اْتٗانات عٔ اؾٓذٜٛس ًَٚٝؿٝات

 ٚع٢ً. ايسٚيٞ ايكإْٛ َٛدب دطا٥ِ تؿهٌ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚيًكإْٛ

 ؾٓت ٚإًٝؿٝات اؿه١َٛ قٛات إٔ يًذ١ٓ تبٌ ؾكس ٚد٘ اـكٛم,

 ايكػط١ٜ, ختؿا٤اتٚا٫ ٚايتعصٜب, إسٌْٝ, سلًت قتٌ عؿٛا١ٝ٥, ٖذُات

 ٚايٓٗب, اؾٓػٞ, ايعٓـ َٔ أؾهاٍ ٚغرلٙ ٚا٫غتكاب ايكط٣, ٚتسَرل

. نِ أثبتت ايًذ١ٓ َػ٪ٚي١ٝ »زاضؾٛض أضدا٤ ْٝ  ٗ ايكػطٟ, ٚايتؿطٜس

ايؿكا٥ٌ إتُطز٠ عٔ اؿه١َٛ عٔ اضتهابٗا دطا٥ِ سطب, إش ثبت يسٜٗا 

إػاٚا٠ ٚ ايعسٍ ٚسطن١ ايػٛزإ ؼطٜط ٚدٝـ ايتُطز, قٛات$ إٔ

 ؿكٛم ايسٚيٞ يًكإْٛ خڀرل٠ اْتٗانات ٚقٛع عٔ أٜها ٖٞ َػ٪ٚي١

 ٖصٙ بٌ َٚٔ سطب. دطا٥ِ تؿهٌ قس ايسٚيٞ ٚيًكإْٛ اٱْػاْٞ اٱْػإ

 .»ايٓٗب ٚأعُاٍ قتٌ إسٌْٝ خام, بٛد٘ ا٫ْتٗانات,

َتُٗاڄ  58ؾاڄ َػًكاڄ ٜؿٌُ َبس٥ٝا أزلا٤ ٚأضؾكت ايًذ١ٓ َ  ايتكطٜط ٚط

تًو اؾطا٥ِ.باضتهاب 
(18) 

ٚاغتبعست ايًذ١ٓ ٗ تكطٜطٖا ٚقٛع دط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ
(19)

ٗ زاضؾٛض  

َؿهه١ ٗ ؼكل ايطنٔ إعٟٓٛ شلا ٖٚٛ ايككس اؾٓا٥ٞ. ضغُا أْٗا مل 

تػتبعس تٛاؾط ايطنٔ إازٟ شلا ٚإتُجٌ ٗ اضتهاب أؾعاٍ َٔ بعض 

١ اؾٓا١ٜ بعس زضاغ١ ايكٛات اؿه١َٝٛ. تاضن١ إثبات شيو َٔ قبٌ احملهُ

نٌ ساي١ ع٢ً سس٠.
(20)
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نُا أٚنشت ايًذ١ٓ ٗ تكطٜطٖا بهطٚض٠ إساي١ ًَـ زاضؾٛض إٍ احمله١ُ 

اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َٛدب ايؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام ٖٚٛ اؿٌ ايٛسٝس 

إُهٔ يٝٓعكس اختكام احمله١ُ.
(21)

  

 فًؼ ٜكّٛ بإٔ بؿس٠$ َٚدلظ٠ أ١ُٖٝ َٚعاٜا ٖصٙ اٱساي١ أٚقت ايًذ١ٓ 

 َٓص ٖٓاى إطتهب١ زاضؾٛض ٚاؾطا٥ِ ٗ ايٛن  بإساي١ ايؿٛض ع٢ً ا٭َٔ

 ٖٚصٙ اٱساي١ . ايسٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ احمله١ُ إٍ ايساخًٞ إػًح ايكطاع بسا١ٜ

 يًػ٬ّ, زٜساته ْعاع ب٬ تؿهٌ زاضؾٛض ٗ اؿاي١ ٭ٕ ُاَا َدلض٠ غتهٕٛ

 (. 0224٫ٚ)  8564ٚ (0224) 8556 قطاضٜ٘ ٗ ا٭َٔ قطض فًؼ نُا

 اييت اؾطا٥ِ أخڀط عٔ َػ٪ٚيٝتِٗ إسع٢ قان١ُ ا٭ؾدام إٔ ٗ ؾو

 ٚايًذ٤ٛ . إٓڀك١ تًو إٍ ايػ٬ّ ٗ إعاز٠ تػِٗ غٛف زاضؾٛض ٗ اضتهبت

(22).»اييت أنست أع٬ٙ إتعسز٠ ايط٥ٝػ١ٝ إعاٜا ي٘ غتهٕٛ احمله١ُ إٍ
 

بإساي١ ايكه١ٝ إٍ  8593ِ قطاضٙ ضقأقسض اجملًؼ  0225َاضؽ  38ٗ ٚ

ٚبعس إدطا٥٘  0227ؾدلاٜط  07َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. ٚٗ 

ايتشكٝكات إتعًك١ بإًـ طًب إسعٞ ايعاّ َٔ ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ  

إقساض أَطٜٔ باؿهٛض أٚ أَطٜٔ بايكبض ع٢ً نٌ َٔ أٓس قُس ٖاضٕٚ 

 ب.  ٚ عًٞ قُس عًٞ عبس ايطٓإ إًكب عًٞ نٛؾٝ

ٚبعس تكسِٜ إسعٞ ايعاّ َعًَٛات َٚٛاز إناؾ١ٝ  0227أبطٌٜ 07ٚٗ 

ناْت ايسا٥ط٠ قس اؾذلطتٗا
(23)

٫غتهُاٍ ا٭زي١, أقسضت ايسا٥ط٠  

ايتُٗٝس١ٜ قطاضا بايكبض ٚتػًِٝ نٌ َٔ عًٞ نٛؾٝب ٚأٓس ٖاضٕٚ.
(24)

 

ؾكس ثبت يس٣ احمله١ُ إٔ أٓس ٖاضٕٚ نإ بطتب١ ٚظٜط ايسٚي١ يًساخ١ًٝ 

٪٫ٚ عٔ ا٭َٔ ٗ زاضؾٛض, بُٝٓا  إتِٗ ايجاْٞ عًٞ نٛؾٝت ؾهإ َٚػ

قا٥سا ًٕٝٝؿٝا اؾٓذٜٛس. ُٖٚا ايًصإ قاَا بٗذُات عٓٝؿ١ َٚتهطض٠ ع٢ً 

قط٣ ٚبًسات غطب زاضؾٛض ٗ إطاض اشلذّٛ ايصٟ تٛيت٘ ايكٛات إػًش١ 

ايػٛزا١ْٝ َسعَٛات ًَٝؿٝات اؾٓذٜٛس يًكها٤ ع٢ً ايتُطز. سٝح 

ٖصٙ ايكٛات دطا٥ِ خڀرل٠ نس إسٌْ أثٓا٤ اشلذّٛ ٚبعسٙ  اضتهبت

٫غُٝا نس قبا٥ٌ ايؿٛض ٚايعغا٠ٚ ٚإػايٝت.
(25)
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قسّ إسعٞ ايعاّ تكطٜطا إٍ فًؼ ا٭َٔ ٜ٪نس ؾٝ٘  0228ْٜٛٝٛ  16 ٚٗ

إٔ يسٜ٘ أزي١ تجبت تٛضٙ دٗاظ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ نُٔ خڀ١ 

١ ٚدط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٗ إدطا١َٝ بٗسف اضتهاب دطا٥ِ نس اٱْػاْٝ

إقًِٝ زاضؾٛض. ٚٗ ْؿؼ ايؿٗط قسّ إسعٞ ايعاّ َصنط٠ إٍ ايسا٥ط٠ 

ايتُٗٝس١ٜ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ٱقساض أَط اعتكاٍ عل ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ 

دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚاٱباز٠ اؾُاع١ٝ ٗ  باضتهاب َ٘تٗاعُط ايبؿرل ٫

 .زاضؾٛض إقًِٝ

باعتكاٍ ث٬ث١ يب َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ طا 0228ْٛؾُدل ٚٗ 

عبس اهلل بٓسا , أبٛ قطز٠ إزضٜؼعط : َٔ قاز٠ اؿطنات إتُطز٠ ٗ زاضؾٛض

دطا٥ِ ِٗ ٗ اضتهاب ؿتب٘ ٜ. ٚقاحل قُس دطبٛ داَٛؽ ,أبهط ْٛضٜٔ

ػ٬ّ ايع٢ً ق٠ٛ سؿٜ  0227سطب أثٓا٤ اعتسا٤ ٚق  ٗ أًٍٜٛ/غبتُدل 

ؾطٜكٞ ٗ سلاٍ ايػٛزإ.تابع١ ي٬ؼاز ا٭اي
(26)

 

َصنط٠ اعتكاٍ عل  ايسٚي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥أقسضت  0229َاضؽ  24ٚٗ 

 ٫تٗاَ٘ ظطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ. ايبؿرل

أقسضت احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ َكطضا ٱب٬ؽ ا٭َِ  0282َاٜٛ  05ٗ 

يػٛزإ ٗ إتشس٠ فًؼ ا٭َٔ سٍٛ عسّ ايتعإٚ َٔ قبٌ ْٗٛض١ٜ ا

ايكه١ٝ إطؾٛع١ نس أٓس قُس ٖاضٕٚ)أٓس ٖاضٕٚ( ٚعًٞ قُس عًٞ 

عبس ايطٓٔ )عًٞ نٛؾٝب( ٫ؽاش اٱدطا٤ إٓاغب
(27) 

ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥  ا٭ٍٚأقسضت ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ  0288ؾدلاٜط 06ٚٗ 

 ايسٚي١ٝ أَطا ثاْٝا بايكبض ع٢ً ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ عُط سػٔ ايبؿرل

)ايؿٛض ٚإػايٝت  اٱث١ٝٓدطا٥ِ إباز٠ ْاع١ٝ عل اؾُاعات اضتهاب بت١ُٗ 

باضتهاب ايبؿرل ٖٚصا بعسَا ناْت احمله١ُ قس ضؾهت ا٫زعا٤  ٚايعغا٠ٚ(,

ؾط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ نُا غبل شنطٙ. ٖٚصا ا٭َط ٫ ٜتعاضض َ  أَط 

بؿرل ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ ايصٟ ٜتِٗ ؾٝ٘ ايط٥ٝؼ ايػٛزاْٞ عُط اي

 باضتهاب دطا٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ. 

 ثاْٝا: ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠
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ٜٓل ع٢ً  8862أقسض فًؼ ا٭َٔ قطاضٙ ضقِ  28/28/0229ٗ ّٜٛ 

ٚقـ إط٬م ايٓاض ٗ غع٠.
(28)

ٚبعس إٔ أساٍ فًؼ ا٭َٔ ٚشنط بكطاضات٘  

, 8973يعاّ  338ٚايكطاض  8967يعاّ  040شات ايك١ً ٚخاق١ ايكطاض 

إٔ قڀاع غع٠ ٜعتدل دع٤ا ٫ ٜتذعأ َٔ ا٭ضانٞ احملت١ً عاّ  َ٪نسا

, ٚبعسَا أعطب عٔ قًك٘ ايبايؼ َٔ تكاعس ايعٓـ ٚإظا٤ ا٭ظ١َ 8967

اٱْػا١ْٝ إػتؿش١ً ٗ غع٠, َؿرلا إٍ عسّ إَها١ْٝ ايتٛقٌ إٍ سٌ 

 اٱغطا٥ًٝٞ بايڀطم ايػ١ًُٝ, قطض َا ًٜٞ: -زا٥ِ يًٓعاع ايؿًػڀٝين

ع٠ٛ إٍ ٚقـ إط٬م ايٓاض ايؿٛضٟ ٚا٫ْػشاب ايهاٌَ يًكٛات ايس -

 اٱغطا١ًٝٝ٥ َٔ غع٠,

ايسع٠ٛ إٍ تكسِٜ إػاعسات اٱْػا١ْٝ ٚايػُاح بتٛظٜعٗا زٕٚ عطاقٌٝ  -

 ٗ ناٌَ غع٠,

ايذلسٝب بهٌ إبازضات اشلازؾ١ إٍ ؾتح ٖطات إْػا١ْٝ يتٛقٌٝ إع١ْٛ  -

 بؿهٌ َػتُط,

 دؿٝـ َٔ سس٠ اؿاي١ ٗ غع٠,زع٠ٛ ايسٍٚ إٍ ايت -

إزا١ْ ْٝ  أؾهاٍ ايعٓـ ٚا٭عُاٍ اؿطب١ٝ إٛد١ٗ نس إسٌْٝ ْٚٝ   -

 أعُاٍ اٱضٖاب,

 تسابرلاياؽاش تهجٝـ اؾٗٛز ٚع٢ً  ا٭عها٤ٚسح ايكطاض ايسٍٚ  -

َٓ   َا ٗ شيوايٓاض ٗ غع٠  إط٬مغتُطاض ٚقـ ٫  ١ٚايهُاْات اي٬ظَ

 إعابط بكؿ١ َػتُط٠ؾتح  إعاز٠تأٌَ  ح ع٢ً ا٭غًش١. نُا س تٗطٜب

  ,0225ع٢ً ن٤ٛ اتؿاق١ٝ إعابط مٛ غع٠

  اؾاَع١ ايعطب١ٝ,إبازض٠ إكط١ٜ ٚدٗٛز ؾذ  دٗٛز ايٛغاط١ ٚ - 

بصٍ َعٜس َٔ اؾٗٛز  ٗ ا٭خرل ايڀطؾٌ ٚاجملتُ  ايسٚيٞ إٍ زعا ايكطاض -

.ٱس٬ٍ غ٬ّ ؾاٌَ ٜهُٔ سسٚز آ١َٓ يًسٚيتٌ
(29)

  

 إٕٔٚطت أ أٜٗٛز اٱغطا٥ًٝٞض٥ٝؼ ايٛظضا٤  ٚٗ تعكٝب٘ ع٢ً ايكطاض أعًٔ

 ا٭َِغتٛاقٌ عًُٝاتٗا ٗ قڀاع غع٠ ضغِ قسٚض قطاض  إغطا٥ٌٝ

مل تكبٌ  إغطا٥ٌٝ إٔ", َ٪نسا ْاض ؾٛضٟ إط٬مٚقـ  إٍإتشس٠ ايصٟ زعا 

 , ٚإٔ ٜكطض ْؿٛش خاضدٞ سكٗا ٗ ايسؾاع عٔ َٛاطٓٝٗا" إَٜٔٛا 
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ٚغٝٓذع ا١ُٕٗ  إغطا٥ٌٝـ غٝٛاقٌ عًُٝات٘ زؾاعا عٔ َٛاطين "اؾٝ

احملسز٠ يًع١ًُٝ".
(30)

   

ؾهٌ فًؼ سكٛم اٱْػإ ايتاب  يٮَِ إتشس٠ ؾ١ٓ  80/28/0229ٗ 

بط٥اغ١ ايكانٞ ضٜتؿاضز غٛيسغتٕٛ يتككٞ اؿكا٥ل ٚايتشكٝل ٗ 

ػإ ٗ غع٠ اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْ

أثٓا٤ ٚقبٌ ٚبعس اؿطب اٱغطا١ًٝٝ٥ ع٢ً قڀاع غع٠. أعًٓت اؿه١َٛ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ َٓص ايبسا١ٜ عسّ ا٫عذلاف بايًذ١ٓ ٚقاطعتٗا ٚاتُٗتٗا 

بايتشٝع, بُٝٓا ضسبت بٗا ٓاؽ ٚاؿه١َٛ إكاي١ ٗ قڀاع غع٠ ٚتعاْٚت 

 َعٗا.

قؿش١.  575َٔ أقسضت ايًذ١ٓ تكطٜطا ٜتهُٔ ْتا٥ر ؼكٝكاتٗا ٜتهٕٛ 

خًكت ؾٝ٘ إٍ إٔ ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ قس  اضتهبت دطا٥ِ سطب   

 ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ, ٚنصيو ايؿكا٥ٌ ايؿًػڀ١ٝٓٝ.

 ٚأِٖ ا٫تٗاَات اييت ثبتت يس٣ ايًذ١ٓ غكٛم إغطا٥ٌٝ:

  اْتٗانات عل إسٌْٝ:  -

 ؾٔ ٖذُات عؿٛا١ٝ٥ َتعُس٠ ٚغرل َدلض٠ ع٢ً إسٌْٝ -

ؾططٝا ٗ اؿٛازخ اييت  99 عُسا ٌقڂتٹ ايؿطط١ ٚقتًِٗ, ؾكساغتٗساف  -

إٔ ؾطط١ غع٠ ١٦ٖٝ َس١ْٝ َهًؿ١ بإْؿاش  باعتباض, سككت ؾٝٗا ايبعج١ 

 . ايكٛاٌْ

بؿهٌ  إيِٝٗ اٱغاث١ضؾض ايػُاح بإخ٤٬ اؾطس٢ أٚ إتاس١ ٚقٍٛ  -

 تعػؿٞ 

يًسخٍٛ ع٢ً بٝٛت  بؿط١ٜ إسٌْٝ ايؿًػڀٌٝٓٝ زضٚعااغتدساّ  -

َٛدب ايكإْٛ اٱْػاْٞ  ٛٛض٠قٖصٙ ا٭ؾعاٍ  , ٚإًٔػ١ُ أٚ ؾٝٗا أعسا٤َ

  ايسٚيٞ ٚتؿهٌ دط١ّ سطب.

اغتذٛاب إسٌْٝ ؼت ايتٗسٜس بايكتٌ ٫ْتعاع َعًَٛات عٔ إكاتًٌ  -

 َٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايطابع١.  38ٚا٭ْؿام ٜؿهٌ اْتٗانا يًُاز٠ 
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ظِٖ ٕس٠ ط١ًٜٛ ٗ شات اعتكاٍ فُٛع١ نبرل٠ َٔ إسٌْٝ ٚاستذا -

ايٛطٚف ٜؿهٌ عكابا ْاعٝا كايؿا ٫تؿاق١ٝ دٓٝـ ٚقإْٛ ٫ٖاٟ ٜٚعس 

 دط١ّ سطب. 

ايتؿطٜعٞ  يؼلمجا: نتسَرل إباْٞ اؿه١َٝٛ ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ -

ايككـ اٱغطا٥ًٝٞ ٕكطات , ٚايؿًػڀٝين ٚايػذٔ ايط٥ٝػٞ بكڀاع غع٠

٢ َكطات ٖصٙ ايؿطط١ ٚخًكت إٍ إٔ اشلذُات عً. ايؿطط١ ٗ غع٠

اغتٗساف إٛاق  .  نُا إٔ تؿهٌ اْتٗانا يًكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ

ٚإطاؾل إدكك١ ٱْتاز ا٭غص١ٜ   إٝاٙ,خعاْات ٚآباض ايكٓاع١ٝ ٚ

 .َجاب١ دط١ّ سطبٖا تسَرل تٚاعتدلٚتكٓٝعٗا 

ٚخًكت إٍ أْ٘ نإ قكؿا َتعُسا : قكـ إػتؿؿٝات ٚإػادس -

ؾه١ ا٫زعا٤ اٱغطا٥ًٝٞ ايكا٥ٌ بإٔ ايٓرلإ قس أطًكت ع٢ً َٚباؾطا, ضا

 ٗا.اؾٝـ اٱغطا٥ًٝٞ َٔ بعه

اْتٗهت إغطا٥ٌٝ ا٫يتعاَات اييت تكٝسٖا بٗا اتؿاق١ٝ سكاض قڀاع غع٠:  -

اْتٗهت ايكإْٛ ايسٚيٞ , ؾكس دٓٝـ ايطابع١ بٛقؿٗا غًڀ١ است٬ٍ

قبٌ اؿطب ٚأثٓا٤ٖا  اٱْػاْٞ ٭ٕ ا٭ٚناع اؿٝات١ٝ اييت ؾطنتٗا ٗ غع٠

 .ٚبعسٖا تؿرل إٍ ١ْٝ تٛقٝ  ايعكٛب١ اؾُاع١ٝ ع٢ً غهإ ايكڀاع

ٚخًكت ايًذ١ٓ ٗ ْٗا١ٜ تكطٜطٖا َٔ خ٬ٍ ايٛقا٥  ٚاؿكا٥ل اييت ْعتٗا 

بإٔ ايكٛات إػًش١ اٱغطا١ًٝٝ٥ قس اضتهبت ٗ غع٠: ايكتٌ ايعُس, 

ٗ َعاْا٠ ؾسٜس٠ أٚ ٚايتعصٜب أٚ إعا١ًَ اي٬إْػا١ْٝ, ٚايتػبب عُسا 

أنطاض بًٝػ١ با٭بسإ أٚ ايكش١, ٚايتسَرل اشلا٥ٌ يًُُتًهات زٕٚ َدلض, 

ٚاعتدلت ٖصٙ ا٭ؾعاٍ خطٚقا خڀرل٠ تٓؿأ عٓٗا َػ٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ ؾطز١ٜ. 

نُا أٚنشت إٔ اغتدساّ ايسضٚع ايبؿط١ٜ ٜؿهٌ دط١ّ سطب َٛدب 

 ْٛاّ ضَٚا ا٭غاغٞ يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

 ٗ ايؿًػڀٌٝٓٝ ؼطّ اييت ا٭عُاٍ غًػ١ً ايًذ١ٓ ٗ ا٭خرل "إٔٚضأت 

 ٚؼطَِٗ َٚٝاِٖٗ, َٚػانِٓٗ عٝؿِٗ ٚٚٚا٥ؿِٗ غبٌ َٔ غع٠ قڀاع

ٚتكٝٸس  ٚطِٓٗ, إٍ ٚايسخٍٛ ايعٝـ ٗ سكِٗ َٚٔ تٓكًِٗ سط١ٜ َٔ

 إٔ ّهٔ ؾعاٍ, تعٜٛض ع٢ً اؿكٍٛ ٚٗ احملانِ إٍ ايًذ٤ٛ ٗ سكٛقِٗ
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 نس دط١ّ ٖٚٞ ا٫نڀٗاز, إٔ دط١ّ اغتٓتاز إٍ كتك١ قه١ُ تكٛز

اضتٴهبت". قس اٱْػا١ْٝ,
(31)

 

 ايؿًػڀ١ٝٓٝ ؾكس سكطتٗا ايًذ١ٓ ٗ:ًؿكا٥ٌ يإٛد١ٗ  ا٫تٗاَاتأَا  

َٓاطل سهط١ٜ أثٓا٤ ايعًُٝات ايعػهط١ٜ ٗ ايتٛادس ٚغ٘ إسٌْٝ:  -

 قٛاضٜذ َٓٗا ٚإط٬م

ًشل أنطاضا بإٓاظٍ تا١ًٝٝ٥ باػاٙ ايبًسات اٱغط: إط٬م ايكٛاضٜذ -

بػبب عسّ ايتُٝٝع بٌ  ٚإساضؽ ٚايػٝاضات, ٚتػك٘ ع٢ً َسٌْٝ

ٗ  تػببت ٚقس  .ا٭ٖساف ايعػهط١ٜ ٚإسٌْٝ ٚيعسّ زق١ ايكٛاضٜذ

ٗ ْعٚح إكٌُٝ ٗ بًسات إغطا١ًٝٝ٥ ناْت ٗ أنطاض َاز١ٜ ْٚؿػ١ٝ ٚ

 .0228كٛاضٜذ َٓص ايعاّ اي ٖصٙ َط٢َ

 .ٜط إٍ إٔ ٖصٙ ا٭ؾعاٍ ّهٔ إٔ تؿهٌ دطا٥ِ سطبايتكط ٚخًل 

 ايؿطع ايجايح: تكِٝٝ َٚكاض١ْ بٌ ؾ١ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ غع٠

بإكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ٚبٌ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ 

 ّهٔ إٜطاز ا٬ٕسٛات ايتاي١ٝ.

ٌَ ؾؿٞ قه١ٝ زاضؾٛض تعإٚ ايػٛزإ َ  ؾ١ٓ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا ا٭

ايعاّ يٮَِ إتشس٠ بٓا٤ا ع٢ً طًب فًؼ ا٭َٔ بط٥اغ١ ايكانٞ 

ا٫ٜڀايٞ أْڀْٛٝٛ ناغٝػٝ٘. أَا ٗ قه١ٝ غع٠ ؾًِ تتعإٚ اؿه١َٛ 

اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  بعج١ ايتشكٝل اييت أْؿأٖا فًؼ سكٛم اٱْػإ بكٝاز٠ 

ايكانٞ غٛيسغتٕٛ بٌ يكس َٓعتٗا َٔ ايسخٍٛ إٍ ا٭ضانٞ 

غع٠, ٖا انڀطٖا إٍ ايسخٍٛ عٔ ططٜل َعدل ضؾح, ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ 

سٝح زلشت شلا سه١َٛ قڀاع غع٠ ٚتعاْٚت َعٗا نُا ٖٛ َ٪نس ٗ تكطٜط 

 ايًذ١ٓ.

َتُٗا باضتهاب دطا٥ِ  20إٕ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض قسَت ٥٫ش١ تهِ 

 سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ َعُِٛٗ َٔ ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ: 

 إطنع١ٜ, ٗ اؿه١َٛ ٣ٛإػت ضؾٝعٞ َػ٪ٚيٌ  01 

 ٗ احملًٞ ايكعٝس ع٢ً ٜعًُٕٛ سهَٛٝا َػ٪٫ٚ 07 

 زاضؾٛض,
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   اؾٓذٜٛس, َٔ ؾطزا 02 

 إتُطز٠, اؾُاعات كتًـ َٔ أؾطاز 17 

 بكؿتِٗ ؾاضنٛا دٝـ أدٓيب إٍ ٜٓتُٕٛ نباٙ 13 

ايكطاع. ٗ ايؿدك١ٝ
(32) 

دطا٥ِ  بُٝٓا مل تكسّ بعج١ ايتشكٝل ٗ قه١ٝ غع٠ أٟ َتِٗ. ضغِ إٔ

ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ ناْت تٓكٌ َباؾط٠ ع٢ً ؾاؾات ايكٓٛات 

 ايؿها١ٝ٥ عدل ايعامل. 

نُا إٔ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض أٚقت بؿس٠ ع٢ً إٔ وٌٝ فًؼ 

ا٭َٔ ايكه١ٝ َباؾط٠ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.
(33) 

 

بُٝٓا بعج١ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ طايبت َٔ فًؼ ا٭َٔ إٔ ٜڀايب 

 13ؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ ؼت ايؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام ايبس٤  ٗ خ٬ٍ ا

أؾٗط بتشكٝكات ١ُ٥٬َ َٚػتك١ً طبكا يًُعاٜرل ايسٚي١ٝ عٔ ا٫ْتٗانات 

ايٛاضز٠ ٗ تكطٜطٖا, ٚإٔ ٜٓؿ٧ اجملًؼ ١٦ٖٝ أٚ ؾ١ٓ خدلا٤ َػتك١ً تتٍٛ 

 ايتأنس َٔ ايتشكٝكات اييت غتذطٜٗا نٌ َٔ ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥

ٚسه١َٛ ٓاؽ ٗ ا٫ْتٗانات اييت َٔ إؿذلض أْٗا اضتهبت, ٚتكسّ 

( عٔ تكُٝٝٗا 11تكطٜطٖا إٍ فًؼ ا٭َٔ ٗ ْٗا١ٜ  ا٭ؾٗط ايػت )

ايتكسّ احملطظ ٗ ايتشكٝكات ٚا٬ٕسكات يٲدطا٤ات إتدص٠ َٚس٣ 

ٚؾاعًٝتٗا ٚقسقٝتٗا.  ٖصا ضغِ إقطاض بعج١ ايتشكٝل  ايكها١ٝ٥ إتدص٠

 ايصٟ ايٓػل ايبعج١ ها١ْٝ قٝاّ إغطا٥ٌٝ بصيو. سٝح "٫سٛتبعسّ إَ

ٚتٛدٝ٘  ٚاحملانُات ايتشكٝكات تأخرل ٗ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايػًڀات تتبع٘

 نس ٚدطا٥ِ عٓـ أعُاٍ ّبه٫ضتها إػتٛطٌٓ أٚ اؾٝـ ٭ؾطاز اٱزاْات

 إَها١ْٝ أٟ ايكا١ُ٥, ايٛطٚف ٗ تٛدس, ٫ أْ٘ ايبعج١ ؾًػڀٌٝٓٝ ٚتعتكس

 ٚقإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ اـڀرل٠ يًكإْٛ ا٫ْتٗانات ع٢ً ب١يًُشاغ

 ٚبسضد١ إغطا٥ٌٝ ٗ احمل١ًٝ إ٪غػات ططٜل عٔ ايسٚيٞ اٱْػإ سكٛم

ٗ غع٠."  أقٌ
(34)

ٚٗ ايٛقت شات٘ أٚقت ايًذ١ٓ بإٔ وٌٝ فًؼ سكٛم  

اٱْػإ تكطٜطٖا ع٢ً ا٭ٌَ ايعاّ يٝشًٝ٘ ٖٛ بسٚضٙ ع٢ً فًؼ ا٭َٔ 

ٜطاٙ َٓاغبا. نُا أٚقت إٔ ٜكسّ فًؼ سكٛم اٱْػإ تكطٜطٖا يٝتدص َا 
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ضزلٝا إٍ َسعٞ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ. أٚقت أٜها إٔ وٌٝ فًؼ 

 سكٛم اٱْػإ تكطٜطٖا ع٢ً اؾُع١ٝ ايعا١َ يًٓٛط ؾٝ٘.

يكس ػ٢ً َٓص ايبسا١ٜ ا٫مٝاظ يكاحل إغطا٥ٌٝ ست٢ ٗ تؿهٌٝ بعج١  

ضٚبٓػٕٛ إؿٛن١ ايػا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ  ايتشكٝل. ؾكس ضؾهت َاضٟ

با٭َِ إتشس٠ غابكا, ايسع٠ٛ اييت ٚدٗٗا إيٝٗا آْصاى ايػؿرل َاضتٔ 

أَٖٜٚٛٛبٗٞ َٔ ْٝذرلٜا, يط٥اغ١ بعج١ ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت 

اضتهبتٗا ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٗ غع٠, ع٢ً خًؿ١ٝ ؾعٛضٖا بإٔ قطاض 

اسس, ٚأْ٘ مل ٜػُح بتبين ْٗر َتٛاظٕ تؿهٌٝ ايبعج١ نإ "َٔ داْب ٚ

يتشسٜس ايٛن  ع٢ً ا٭ضض... ٚإٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ ايتاب  يٮَِ 

إتشس٠ قس أقسض إزاْات َتهطض٠ يػًٛى إغطا٥ٌٝ ط١ًٝ ايعاٌَ 

إانٌٝ ٚيهٓ٘ مل ٜطنع إ٫ ق٬ًٝڄ ع٢ً ا٫ْتٗانات ٚاغع١ ايٓڀام ؿكٛم 

ٔ ايعٌُ أٚ ايتكاعؼ عٔ ايعٌُ اٱْػإ ٗ بًسإ أخط٣. ٖٚصا ايُٓ٘ َ

َٔ داْب اجملًؼ أعڀ٢ قسضٶا أعِٛ َٔ إكساق١ٝ شل٪٤٫ ايصٜٔ ٜعتكسٕٚ 

إٔ اشل١٦ٝ ا٭ع٢ً إدٛي١ عُا١ٜ سكٛم اٱْػإ ٗ ا٭َِ إتشس٠ َعاز١ٜ 

ٱغطا٥ٌٝ بڀبٝعتٗا".
(35)

ٚشلصٙ ا٭غباب قطضت أْٗا ٫ تػتڀٝ  تٛيٞ  

 ا١ُٕٗ.

غتٕٛ ع٢ً ضأؽ ايبعج١. ٖٚٛ قاض َٔ يكس مت تعٌٝ ايكانٞ غٛيس

دٓٛب إؾطٜك١ٝ َٔ أقٍٛ ٜٗٛز١ٜ. ٖٚصا ٗ سس شات٘ ٜتٓاؾ٢ َ  ايٓعا١ٖ 

ست٢ ٚيٛ نإ  -ٚاؿٝاز. ؾاْتُا٩ٙ يًٝٗٛز١ٜ غٝ٪ثط ٗ قٓاعت٘ ٜٚسؾع٘

ٚبؿعٌ ايتأثرل ايكٟٛ يًٛبٞ  -َؿٗٛز ي٘ بايهؿا٠٤ ٚاـدل٠ ٗ قهاٜا أخط٣

ٌٝ باػاٙ ايٝٗٛز ٗ إغطا٥ٌٝ ع٢ً سػاب ايٝٗٛزٟ ٗ أما٤ ايعامل, إٍ إ

ايؿًػڀٌٝٓٝ. ا٭َط ايصٟ ؼكل بايؿعٌ َٔ خ٬ٍ تكطوات ابٓت٘
(36)

 ,

عٌُ َٓص ايبسا١ٜ ع٢ً  سَٚٔ خ٬ٍ تكطٜطٙ ٚتطادع٘ نُا غٝتبٌ. ؾك

شيو. سٝح طايب َٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ تػٝرل ١َُٗ ايًذ١ٓ َٔ 

ًػڀٌٝٓٝ نُا ٚضز ٗ قًب ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اٱغطا١ًٝٝ٥ نس ايؿ

ايكطاض ايصٟ قٛت ع١ًٝ فًؼ سكٛم اٱْػإ,
(37)

 02ٚايصٟ ٚضز ٗ ايبٓس  

َٓ٘: ٜكطض إٔ ٜٛؾس بعج١ زٚي١ٝ َػتك١ً عاد١ً يتككٞ اؿكا٥ل ٜعٝٓٗا 
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ض٥ٝؼ اجملًؼ يًتشكٝل ٗ ْٝ  اْتٗانات ايكإْٛ ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ 

بٳٌ إغطا٥ٌٝ, بٛقؿٗا غًڀ١ ٚايكإْٛ اٱْػاْٞ ايسٚيٞ إطتهب١ َٔ قٹ

ا٫ست٬ٍ, نس ايؿعب ايؿًػڀٝين ٗ ْٝ  أما٤ ا٭ضض ايؿًػڀ١ٝٓٝ 

احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ, ْتٝذ١ يًعسٚإ اؿايٞ, ٜٚسعٛ 

إغطا٥ٌٝ إٍ ا٫َتٓاع عٔ عطق١ً ع١ًُٝ ايتشكٝل ٚايتعإٚ َ  ايبعج١ 

تعاْٚٶا نا٬َڄ.
(38)

يت ١َُٗ ايًذ١ٓ نُا ٚضز ٗ سٝح ُت ا٫غتذاب١ ي٘ ٚعس 

زٜباد١ ايتكطٜط ايصٟ قسَت٘ ايًذ١ٓ بايًػ١ اٱلًٝع١ٜ
(39)

ٚنُا ٚضز ٗ   

 فًؼ سكٛم اٱْػإ باغِأَاّ  ضٜتؿاضز غٛيسغتٕٛ ايبٝإ ايصٟ أزٍ ب٘

بؿإٔ ايٓعاع ٗ غع٠.اؿكا٥ل  أعها٤ بعج١ تككٞ
(40)

سٝح أنس إٔ ايبعج١  

أبطٌٜ ١ُٕٗ  13اٱْػإ ٗ  مت تعٝٝٓٗا َٔ قبٌ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم 

ٚايكإْٛ  ايسٚيٞ اٱْػإ سكٛم قإْٛ اْتٗانات ْٝ  ٗ ايتشكٝل"

 ايعًُٝات غٝام ٗ ٚقت أٟ ٗ اضتٴهبت قس تهٕٛ اييت ايسٚيٞ اٱْػاْٞ

  ا٭ٍٚ نإْٛ 57َٔ  ايؿذل٠ ٗ أثٓا٤ غع٠ ٗ ابه ايكٝاّ دط٣ اييت ايعػهط١ٜ

 أٚ ٖصٙ ايعًُٝات قبٌ اضتهبت غٛا٤ ,5119  ايجاْٞ نإْٛ 00  إٍ 5110

". ٖٚٛ َا بٝٓت٘ أٜها إؿٛن١ ايػا١َٝ ؿكٛم اٱْػإ بعسٖا أٚ أثٓا٤ٖا

غابكا, ٗ َكاشلا ايػايـ ايصنط, بكٛشلا: "أْا أزضى إٔ ايكانٞ غٛيسغتٕٛ, 

قاَٞ سكٛم اٱْػإ إدًل ايصٟ ٫ ٜطق٢ إيٝ٘ ايؿو, أعطب عٔ كاٚف 

ٞ ا١ُٕٗ ٗ َػتٌٗ ا٭َط. ٚيهٓ٘ ُهٔ َٔ ٖاث١ً سٌ طڂًٹب َٓ٘ تٛي

ايعٌُ َ  ض٥ٝؼ اجملًؼ َٔ أدٌ تأٌَ ايتٛقٌ إٍ ا٫تؿام ايصٟ اضتأ٣ 

أْ٘ نؿٌٝ بايػُاح بتؿػرل ايتؿٜٛض ع٢ً مٛ َٔ ؾأْ٘ إٔ ّٓح ؾطٜك٘ 

 ايؿطق١ يًتعاٌَ َ  تكطؾات نٌ َٔ ططٗ ايٓعاع".

ْػإ ٚمت تػٝرل ٚض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱ ٕإشٕ مت ايتٛاط٪ بٌ غٛيسغتٛ

١َُٗ ايًذ١ٓ ٚؾل َا طًب ب٘ غٛيسغتٕٛ ٚأقبح عٓٛإ ا١ُٕٗ 

 ٜتهُٔ:  

 عسّ اٱؾاض٠ قطاس١ إٍ إغطا٥ٌٝ 

 عسّ اٱؾاض٠ إٍ ايعسٚإ أٚ اشلذُات ايعػهط١ٜ اٱغطا١ًٝٝ٥ 

 عسّ اٱؾاض٠ إٍ ا٫ست٬ٍ أٚ إٍ ا٭ضانٞ احملت١ً أٚ غع٠ احملت١ً  



(331) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 :َٚٔ ثِ ؾا١ُٕٗ تكتهٞ عٓس٥ص 

ايتػ١ٜٛ بٌ إعتسٟ ٚايهش١ٝ ٭ٕ ايبعج١ أْؿ٦ت ٗ أعكاب  

 اشلذّٛ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٚمت سصف اٱؾاض٠ إٍ شيو.

ايتػ١ٜٛ بٌ إغطا٥ٌٝ ٚبٌ ؾكا٥ٌ إكا١َٚ)ايتشكٝل ٗ ْٝ   

 ا٫ْتٗانات اييت سسثت(

)عصف ٚقـ  ايتػ١ٜٛ بٌ ا٫ست٬ٍ ٚبٌ ايؿعب اـان  ي٬ست٬ٍ 

 ا٫ست٬ٍ(

شكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ, ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايت 

ٗ غع٠ ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ ايهؿ١ ايػطب١ٝ. َٚٔ ثِ إزخاٍ 

أططاف ٗ ا٫تٗاّ ٚايتشكٝل ست٢ ٫ تبك٢ إغطا٥ٌٝ َت١ُٗ ٚسسٖا ٖا 

 ٜػبب اؿطز؟

يكس اغتڀاع غٛيسغتٕٛ بعس إٔ غرل ١َُٗ ايًذ١ٓ إٔ ٜػرل قطاض   

ًؼ سكٛم اٱْػإ ٚست٢ قطاض ٚعٌُ اؾُع١ٝ ايعا١َ.  ٚعٌُ ف

ؾبعسَا نإ قطاض فًؼ سكٛم اٱْػإ نُا غبكت اٱؾاض٠, ايتشكٝل ٗ 

احملت١ً,  ١ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ ٗ ناؾ١ ا٭ضانٞ ايؿًػڀٝٓٝ

ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ ْتٝذ١ ايعسٚإ, ٚبعس إقطاض َٚٛاؾك١ 

, أقبح ا٫غتٓاز إٍ تكطٜط ٕٕ ع٢ً تكطٜط غٛيسغتٛفًؼ سكٛم اٱْػا

 إتشس٠ يتككٞ ايبعج١ ع٢ً أغاؽ أْ٘ َتابع١ تكطٜط بعج١ ا٭َِ

غع٠. ٗ ايكطاع اؿكا٥ل بؿإٔ
(41)

      

  ٚنصيو ا٭َط بايٓػب١ إٍ اؾُع١ٝ ايعا١َ ٗ قطاضاتٗا اي٬سك١ ايكطاض

  054/ 64 يكطاض, ٚا0229تؿطٜٔ ايجاْٞ/ ْٛؾُدل  25إ٪ضر ٗ   64/82

, ٗ 65, ٚقطاضٖا ا٭خرل ٗ ايسٚض٠  0282ؾباٙ/ ؾدلاٜط  06إ٪ضر  ٗ 

نٌ ٖصٙ ايكطاضات ْكت ٚأسايت ٗ سٝجٝات قطاضات٘ ع٢ً: تكطٜط بعج١ 

غع٠. ٗ ايكطاع اؿكا٥ل بؿإٔ إتشس٠ يتككٞ ا٭َِ
(42)

 

ٜط. ٚايصٟ أنس امٝاظ ض٥ٝؼ ايبعج١ إٍ إغطا٥ٌٝ تطادع٘ ا٭خرل عٔ ايتكط

ؾكس نتب َكا٫ ٗ دطٜس٠ )ٚاؾٓڀٔ بٛغ٘( أٚنح ؾٝ٘ إٔ اٯٕ يسٜ٘ 

َعًَٛات غكٛم َا سسخ ٗ غع٠  أنجط ٖا نإ يسٜ٘ أثٓا٤ تط٩غ٘ 
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ايبعج١, ٚيٛ ناْت ٖصٙ إعًَٛات َتٛؾط٠ آْصاى يهاْت ْتا٥ر تكطٜط ايبعج١ 

كتًؿ١.
(43)

نُا أنس إٔ تكطٜط ايبعج١ قس أثبت ٚقٛع دطا٥ِ سطب ٚضَا  

طا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ اضتهبٗا نٌ َٔ ايكٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ ٚٓاؽ. ٚإٔ د

اؾطا٥ِ اييت اتُٗت بٗا ٓاؽ ب٬ ؾو ناْت َتعُس٠ ٭ٕ ايكٛاضٜذ ناْت 

َٛد١ٗ عُسا ٚب٬ ُٝٝع نس إسٌْٝ ا٫غطا٥ًٌٝ.
(44)

بُٝٓا ا٫تٗاَات  

١ مل إٛد١ٗ ٱغطا٥ٌٝ بأْٗا تعُست ٚبككس قتٌ إسٌْٝ ؾإٕ تكطٜط ايبعج

ٜكسّ أٟ أزي١ تجبت شيو.
(45)

ٜٚكسّ غٛيسغتٕٛ َجا٫ ع٢ً ٖصا سٝح أنس  

إٔ تكطٜط ايبعج١ اييت تطأغٗا اضتهع أٚ اعتُس ٗ اتٗاَ٘ ٱغطا٥ٌٝ بصيو 

ؾطزا َٔ عا١ً٥ زلْٛٞ ٗ َٓعشلِ. ٚقس مت تسَرل إٓعٍ َٔ  59ع٢ً َكتٌ 

ـاط٧ ؾٝ٘ ْتٝذ١ خڀأ ايكا٥س ايصٟ أَط بصيو َعتُسا ع٢ً تؿػرلٙ ا

ىه  اٯٕ  سيكٛض٠ ايتكڀتٗا طا٥ط٠ بسٕٚ طٝاض, ٚإٔ ٖصا ايكا٥

يًتشكٝل.
(46)

نُا إٔ عسّ تعإٚ اؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  ؼكٝكات  

ايبعج١ ساٍ زٕٚ ايتُهٔ َٔ َعطؾ١ نِ َٔ ايكت٢ً ٗ غع٠ َسٌْٝ ٚنِ 

َِٓٗ َكاتًٌ, ٚإٔ ايعسز ايصٟ قسَ٘ اؾٝـ ٜتڀابل َ  َا قسَت٘ 

غِ إٔ سطن١ ٓاؽ قس ٜهٕٛ شلا غبب ٗ تهدِٝ عسز ٓاؽ َ٪خطا ض

َكاتًٝٗا.
(47)

  

نُا أث٢ٓ ع٢ً إغطا٥ٌٝ َٚسسٗا ٕا تكّٛ ب٘ َٔ دٗٛز ٗ ايتشكٝل ٗ 

 ايؿها٣ٚ ع٢ً عهؼ ٓاؽ اييت مل تكِ بصيو سػب ضأٜ٘. 

ٚقس ؾٓست إسس٣ إُٓٛات اٱغطا١ًٝٝ٥ َعاعِ ايكانٞ غٛيسغتٕٛ ٗ 

ابل بسع٣ٛ إٔ إغطا٥ٌٝ قاَت بإدطا٤ات ؼؿٛ٘ ع٢ً تكطٜط ايًذ١ٓ ايػ

ايتشكٝل. سٝح اعتدلت ١َُٛٓ بتػًِٝ أْ٘ ضغِ َطٚض عاٌَ ْٚكـ 

ع٢ً ايعسٚإ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ مل تكِ بايتشكٝكات اي٬ظ١َ. ٚنٌ 

ايتشكٝكات اييت قاَت بٗا ايكٛات ايعػهط١ٜ يٝػت ؼكٝكات ْادع١ ٚشات 

قاَت بٗا بتػًِٝ  َكساق١ٝ. َ٪نس٠ إٔ ٖٓا٤ عؿطات ايتشكٝكات

َُٚٓٛات َس١ْٝ ٚقشؿٕٝٛ ٜػتٓتر َٓٗا ٚقٛع اْتٗانات يًكإْٛ 

ايسٚيٞ ؿكٛم اٱْػإ أثٓا٤ اؿ١ًُ اٱغطا١ًٝٝ٥ ع٢ً غع٠. ٚقسَت ٖصٙ 
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ٜجبت غٝاغ١  -ضزا ع٢ً تطاد  غٛيسغتٕٛ -ا١ُٕٛٓ )بتػًِٝ( زي٬ٝ 

 خ٬ٍ ْ٘إغطا٥ٌٝ ٗ قتٌ إسٌْٝ, سٝح بٝٓت أْ٘ "َٔ إؿٝس ايتصنرل أ

َسْٝا ؾًػڀٝٓٝا مل ٜهْٛٛا نايعٌ ٗ  720اؿ١ًُ قاَت إغطا٥ٌٝ بكتٌ 

بٝت ٚإؿام  3,211قاقطا. نُا مت ٖسّ أنجط َٔ  300بِٝٓٗ  ايكتاٍ, َٚٔ

بايهٗطبا٤, إٝاٙ ٚاجملاضٟ. يػا١ٜ ايّٝٛ مل ٜتِ  ايهطض بايب٢ٓ ايتشت١ٝ اـاق١

غع٠". تطَِٝ اشلسّ غرل إػبٛم ٗ
(48)

 

تٓاقض ٗ ن٬ّ غٛيسغتٕٛ َٔ خ٬ٍ َكاي٘ شات٘ ؾٗٛ تطاد  ٜٚٛٗط اي

عٔ تكطٜط ايبعج١ ٭ٕ ايتكطٜط نإ َٓشاظا نس إغطا٥ٌٝ ٚمل ٜكسّ ٚقا٥  

تجبت تٛضٙ إغطا٥ٌٝ ٗ دطا٥ِ سطب. ٚاؿكٝك١ غرل شيو ؾايٛقا٥  ٚا٭زي١ 

ؾطزا َٔ عا١ً٥ ٚاسس٠ عٔ  59نجرل٠ َٚٓٗا َا شنطٙ ٗ َكاي٘: َكتٌ 

ٕٚ طٝاض. ؾٌٗ ٜكبٌ غٛيسغتٕٛ إٔ تتشٍٛ سٝا٠ ططٜل طا٥ط٠ ز

يعب١ ٗ ٜس دٓسٟ ضٚغٞ أٚ أَطٜهٞ أٚ إٔاْٞ هًؼ ٗ َهتب٘  اٱغطا٥ًٌٝٝ

إهٝـ ٜٚساٙ ؼطى عٔ بعس طا٥ط٠ ٗ اؾٛ تكصف بسق١ َتٓا١ٖٝ قٛاضٜذ 

ؾطزا  59ؾسٜس٠ ايتسَرل؟ أُٜٗا أنجط بؿاع١ ٚأؾس إقطاضا ٚعُسا؟ قتٌ 

ر طا٥ط٠ بسٕٚ طٝاض َتٓاٖٞ ايسق١ ؾسٜس َٔ عا١ً٥ ٚاسس٠ بكاضٚ

ايتسَرل ٜتشهِ ؾٝٗا قا٥س عػهطٟ قذلف ٜتب  دٝؿا َٔ أق٣ٛ ٚأسسخ 

اؾٝٛف ٗ ايعامل؟ أّ قتٌ ظٚدٌ ٚث٬ث١ أطؿاٍ شلُا بكاضٚر بٝسا٥ٞ 

ايتكٓٝ  غرل زقٝل ايتٛدٝ٘ ٜڀًل نطز ؾعٌ َٔ ؾبإ َسٌْٝ ٦ٜػٛا 

ٓكطٟ؟ َٚاشا عٔ اؾطا٥ِ َٔ اؿٝا٠ ؼت أبؿ  است٬ٍ ٚأؾٓ  ْٛاّ ع

ؾططٝا  99ا٭خط٣ اييت ٚضزت ٗ ايتكطٜط ٚمل ٜؿٓسٖا ٗ َكاي٘؟ نكتٌ 

َٚسٌْ ٗ ايػاعات ا٭ٍٚ يًٗذّٛ اٱغطا٥ًٝٞ ع٢ً غع٠ ٚقس ْكًتٗا 

 نُسٌْٝ ٜٴكٓٻؿٕٛ ايصٜٔ ايؿطط١ قٛات , ٚأؾطاز٠ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ َباؾط

يػا١َٝ ؿكٛم ايسٚيٞ َجًُا أنست٘ إؿٛن١ٝ ا ايكإْٛ َٛدب

اٱْػإ.
(49)

َسْٝا سككت ؾٝٗا ايًذ١ٓ نُا ٚضز ٗ ايبٓس  32ٚنصيو قتٌ  

َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ ٚغرلٖا َٔ اؾطا٥ِ ٚايتسَرل اشلا٥ٌ يًب١ٝٓ  0955

ايتشت١ٝ ٚقكـ إساضؽ َا ؾٝٗا إساضؽ ايتابع١  يٮَِ إتشس٠ 

َٓشاظا نس )ا٭ْٚطٚا(. نُا أنس إٔ قطاض فًؼ سكٛم اٱْػإ نإ أٜها 
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إغطا٥ٌٝ ٚقس أقط غٛيسغتٕٛ ع٢ً نطٚض٠ تػٝرلٙ
(50)

ٖٚصا زيٌٝ آخط 

ع٢ً امٝاظٙ إٍ إغطا٥ٌٝ. ٚإ٫ نٝـ وهِ ع٢ً قطاض اؽصٙ فًؼ سكٛم 

زٚي١ عٔ ايتكٜٛت  00قٛتا يكاحل ايكطاض ٚاَتٓاع  59اٱْػإ بأغًب١ٝ 

زٍٚ ؾك٘, ٖٚٞ ٖٓػاضٜا, اٜڀايٝا, ٖٛيٓسا, غًٛؾانٝا,  11ٚاعذلاض 

أٚنطاْٝا ٚاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ.
(51)

نُا إٔ قا٫ٚت٘ إتهطض٠ نس  

إضاز٠ ا٭غًب١ٝ ايػاسك١ إتُج١ً ٗ قطاضات فًؼ سكٛم اٱْػإ زيٌٝ 

ع٢ً امٝاظٙ إڀًل نس إغطا٥ٌٝ: اعذلان٘ ع٢ً ١َُٗ ايبعج١ عٓس 

اقذلاس٘ أٍٚ ا٭َط يط٥اغتٗا نُا غبل , ثِ تػرلٙ ١ُٕٗ ايبعج١, ثِ 

اعذلان٘ ع٢ً فًؼ سكٛم اٱْػإ ايصٟ قازم ع٢ً تكطٜط ايبعج١ نُا 

 ٖٛ ؟ 

نُا شنط ٗ َكاي٘ أْ٘ يٛ تعاْٚت اؿه١َٛ اٱغطا١ًٝٝ٥ َ  ايبعج١ يهاْت 

ْتا٥ر ايتكطٜط كتًؿ١ ٚيٝػت نس إغطا٥ٌٝ.
(52)

ؾٌٗ ْتا٥ر ايتكطٜط  

ٗ َ٪غػ١ ع٢ً ايتعإٚ أّ ع٢ً ايٛقا٥  ٚإعڀٝات ٚا٭سساخ اييت ٚقعت 

غع٠ َٔ دطا٤ اشلذُات ٚايتسَرل َٔ قبٌ اؾٝـ اٱغطا٥ًٝٞ؟ َع٢ٓ أْ٘ 

يٛ تعاْٚت إغطا٥ٌٝ َ  ايبعج١ ؾإٕ ايتكطٜط غٝتذاٌٖ ايٛقا٥  ٚاؾطا٥ِ 

ٚىًل إٍ ْتٝذ١ َؿازٖا إٔ إغطا٥ٌٝ مل تطتهب َا ىايـ ايكإْٛ ايسٚيٞ 

٫مٝاظ؟ ؿكٛم اٱْػإ ٚايكإْٛ ايسٚيٞ اٱْػاْٞ. أيٝؼ ٖصا ٖٛ عٌ ا

َٚاشا عٔ ٓاؽ أمل تعًٔ ايبعج١ بإٔ ٓاؽ قس تعاْٚت َعٗا ٚزلشت شلا 

بايسخٍٛ إٍ قڀاع غع٠ عٔ ططٜل َعدل ضؾح ايدلٟ ٚا٫تكاٍ َٔ تطٜس 

ضغِ إٔ إغطا٥ٌٝ مل تػُح شلا بايسخٍٛ َٚٓعت أٟ ؾدل أٚ ١َُٛٓ 

 تتكٌ بايبعج١. ٚقس أثبتت ايبعج١ شيو ٗ تكطٜطٖا نُا غبل شنطٙ. ؾإشا

ناْت ٓاؽ قس تعاْٚت َ  ايبعج١ ؾًُاشا مل تهٔ ْتا٥ر ايتكطٜط غكٛقٗا 

كتًؿ١؟ أمل تكطض ايبعج١ أْٗا َػ٪ٚي١ عٔ عسّ َٓ  إط٬م ايكٛاضٜذ
(53)

 ,

ٚعٔ استذاظ إسٌْٝ إعاضنٌ ٚإغا٠٤ َعاًَتِٗ, ٚباٱعساَات خاضز 

ْڀام ايكها٤.
(54)

 ضغِ إٔ ايًذ١ٓ ناْت قس أثبتت سل ايؿًػڀٌٝٓٝ 
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)ٚٓاؽ دع٤ َِٓٗ( ٗ َكا١َٚ ا٫ست٬ٍ ايصٟ سطَِٗ اؿٝا٠ ايهط١ّ
(55)

 

 َجًُا أقطٙ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚقطاضات ا٭َِ إتشس٠. 

يكس نإ ٚانشا َٓص ايبسا١ٜ ايتأثرل ايػٝاغٞ يًسٍٚ ايك١ٜٛ ٗ ٦ٖٝات 

ا٭َِ إتشس٠ ٚفًؼ ا٭َٔ ع٢ً َػاض ؾإ ايتشكٝل ٗ ايكهٝتٌ. 

أْٗا سطب أ١ًٖٝ زاخ١ًٝ تتذاشبٗا عس٠ عٛاٌَ َٓٗا  ؾكه١ٝ زاضؾٛض ضغِ

ايكطاعات ايكب١ًٝ
(56)

ٚاؾؿاف ْٚسض٠ إٛاضز 
(57)

ٚايكطاعات اٱق١ًُٝٝ  

ٚايسٚي١ٝ
(58)

 

ؾكس أقطت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ع٢ً نطٚض٠ إساي١ ايكه١ٝ إٍ 

احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٖا زؾ  فًؼ ا٭َٔ ؾع٬ إٍ إسايتٗا, ٚأقسض 

غٓٛات ٗ ايؿذل٠ َابٌ  12قطاضا ٗ ٚطف أقٌ َٔ  51ا أنجط َٔ بؿأْٗ

5112- 5119.
(59)

  ا٭ؾطٜكٞ  ي٬ؼاز   نُا أضغٌ بعج١ ايع١ًُٝ إدتًڀ١ 

أيـ دٓسٟ  51ٚاييت تتأيـ َٔ   ( UNAMID زاضؾٛض )   ٗ   إتشس٠   ٚا٭َِ 

ٓا١ٜ إسٌْٝ, تتٍٛ   ؾططٞ ٚ عسز نبرل َٔ 1,111َٔ  تكطٜبٶا ٚأنجط 

إسٌْٝ ٚتأٌَ إػاعسات اٱْػا١ْٝ  َٚطاقب١ تٓؿٝص اتؿاقات ايػ٬ّ.
(60)

 

إٍ ؾإ َٚطاقبٌ ؿكٛم اٱْػإ. ١باٱناؾ
(61)

أددل ايػٛزإ ع٢ً قبٍٛ  

 03اٱْػا١ْٝ ٜٓتُٕٛ إٍ  أيؿڄا َٔ ايعاًٌَ ٗ فاٍ إػاعس٠  05أنجط َٔ 

ْعٝات ايكًٝب ا٭ٓط ٚاشل٬ٍ يٮَِ إتشس٠ ٚ َٔ ايٛنا٫ت ايتابع١ ٚناي١ 

(. NGO )   َ٪غػ١ غرل سه١َٝٛ 01ا٭ٓط ٚأنجط َٔ 
(62) 

 

بُٝٓا ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ مل تكسّ أٟ قا١ُ٥ بأٟ أزلا٤ َتٌُٗ 

باضتهاب دطا٥ِ إْػا١ْٝ أٚ دطا٥ِ سطب, ٚمل تكط نُا ؾعًت ؾ١ٓ 

ست ع٢ً زاضؾٛض, ع٢ً إساي١ ايكه١ٝ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥, بٌ غاع

ايتأخرل ٚايتُاطٌ ٗ اؿػِ ؾٝٗا عٓسَا أٚقت فًؼ ا٭َٔ إٔ ٌّٗ 

أؾٗط يًكٝاّ بتشكٝكات زاخ١ًٝ ٚإٔ ٜٓؿ٧ اجملًؼ ؾ١ٓ  23إغطا٥ٌٝ َس٠ 

أخط٣ َػتك١ً تتٍٛ ايتأنس َٔ ايتشكٝكات اييت ػطٜٗا إغطا٥ٌٝ 

 ٚاؿه١َٛ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ اؾطا٥ِ ايٛاضز٠ ٗ تكطٜطٖا نُا غبكت اٱؾاض٠

إٍ شيو. ٚعًٝ٘ مل ٜكسض فًؼ ا٭َٔ غ٣ٛ قطاض ٚسٝس بؿإٔ غع٠ مل ٜؿط 

ؾٝ٘ اجملًؼ ٫ إٍ ايؿكٌ ايػاب  ٫ٚ اعتدل ا٭َط ٜؿهٌ تٗسٜسا يٮَٔ 
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ٚايػ٬ّ ايسٚيٌٝ.  ٚانتؿ٢ فًؼ سكٛم اٱْػإ أٜها ٗ قطاضٙ ٗ َاضؽ 

 بإٔ تٌٛ اؾُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً َتابع١ يًُػأي١ ست٢ تكتٓ  بإٔ 0288

إدطا٤ات َٓاغب١ قس اؽصت غٛا٤ ع٢ً إػت٣ٛ احملًٞ ايساخًٞ أٚ ع٢ً 

إػت٣ٛ ايسٚيٞ َٔ أدٌ نُإ ايعساي١ يًهشاٜا َٚػا٤ي١ َطتهيب 

اؾطا٥ِ ٚإٔ تٌٛ َػتعس٠ يًٓٛط ٗ أٟ إدطا٤ات إناؾ١ٝ ّهٔ اؽاشٖا 

نُٔ ق٬سٝتٗا ٚتهٕٛ َڀًٛب١ ٗ َكًش١ ايعساي١.
(63)

ٖٚهصا اغتُط  

ْػإ ٚنصيو اؾُع١ٝ ايعا١َ, ٗ إزضاز ايكه١ٝ ٗ دسٍٚ فًؼ سكٛم اٱ

إٍ ايّٝٛ زٕٚ اؽاش أٟ قطاض ؾعاٍ بإساي١ ايكه١ٝ أَاّ  0229أعُاشلُا َٓص 

احمله١ُ اؾٓا١ٜ ايسٚي١ٝ أٚ إضغاٍ بعجات أٚ قٛات نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ زاضؾٛض؟ 

ا٭َط ايصٟ ؾذ  إغطا٥ٌٝ ع٢ً قتٌ ايؿًػڀٌٝٓٝ َٚٛاق١ً سكاض غع٠ 

ٕس٠ أنجط َٔ أغبٛع غك٘  0280از٠ قكؿٗا َٔ دسٜس ٗ ْٛؾُدل ٚإع

ؾٗٝسا ٦َٚات اؾطس٢. 855خ٬شلا سٛايٞ 
(64)

  

إٕ َا ٚٗط َٔ تبأٜ نبرل بٌ ايًذٓتٌ ٜػتٛدب إعاز٠ ايٓٛط ٗ نٝؿ١ٝ 

َعاؾ١ اؾطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ ٚدطا٥ِ اؿطب ٚدط١ّ اٱباز٠ اؾُاع١ٝ, 

ٗ تًو اؾطا٥ِ ٚطبٝع١ عًُٗا. يكس ناْت  ٚٗ نٝؿ١ٝ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل

ؾ١ٓ زاضؾٛض أنجط سػُا ٚؾاع١ًٝ ٭ْٗا أْؿ٦ت ؼت ايؿكٌ ايػاب  َٔ 

َٝجام ا٭َِ إتشس٠ ٚبكطاض َٔ فًؼ ا٭َٔ ٚشيو نً٘ بتأثرل ايسٍٚ 

ايك١ٜٛ ٗ فًؼ ا٭َٔ ٚايؿاع١ً ؾٝ٘ ناي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ 

ػاْس٠ بك٠ٛ ٱغطا٥ٌٝ ٚخاق١ أَطٜها ٚبطٜڀاْٝا ٚؾطْػا. ٖٚٞ ايسٍٚ إ

اييت تعذلض زا٥ُا ع٢ً أٟ إدطا٤ ٚيٛ نإ فطز بٝإ َٔ فًؼ ا٭َٔ ٜسٜٔ 

إغطا٥ٌٝ أٚ ست٢ ٜٓتكسٖا.
(65)

ٚعًٝ٘ ؾٗٞ ٫ ٚئ تػُح بإْؿا٤ ؾ١ٓ  

 ؼكٝل ٗ اؾطا٥ِ اييت تطتهبٗا إغطا٥ٌٝ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ احملت١ً. 

 يًتأثرل ايػٝاغٞ يًسٍٚ ايك١ٜٛ ع٢ً عٌُ ٚبٓا٤ا ع٢ً َا غبل ٚتك٬ًٝ

ايًذإ ٦ٖٝٚات ا٭َِ إتشس٠ ٚاحمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚؼكٝكا يًٓعا١ٖ 

ٚإٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ٚدب إٔ ٫ ٜهٕٛ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ 

ايسٚي١ٝ َطٖٕٛ بسٚي١ ٚاسس٠ ؾه٬ عٔ ؾدل ٚاسس ٚيٛ نإ ا٭ٌَ 

ت٢ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱْػإايعاّ يٮَِ إتشس٠ ٫ٚ س
(66)

. بٌ هب إٔ 



(337) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٜعٗس بصيو إٍ فًؼ كتل  عكٛم اٱْػإ ٖٚٛ فًؼ سكٛم اٱْػإ. ٭ٕ 

ا٭غًب١ٝ ٗ اجملًؼ ٜكعب عًٝٗا ايتٛاط٪ ٚا٫مٝاظ ٗ تؿهٌٝ ايًذإ ٚٗ 

 إزا١ْ إطتهب يتًو اؾطا٥ِ.

8 

ٗ اؾطا٥ِ َٔ خ٬ٍ ايسضاغ١ ٚايتكِٝٝ ٚإكاض١ْ بٌ ؾ١ٓ ايتشكٝل 

إطتهب١ ٗ زاضؾٛض ٚؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ اؾطا٥ِ اييت ٚقعت أعكاب 

, ٚاٯيٝات اييت أْؿأت نٌ َٔ 0228ا٫دتٝاح اٱغطا٥ًٝٞ يكڀاع غع٠ عاّ 

ايًذٓتٌ ٚططٜك١ عًُُٗا ٚايٓتا٥ر اييت تٛقًتا إيٝٗا ٚايتٛقٝات اييت 

َٚا تطتب عٔ  تكسَت بٗا نٌ َُٓٗا جملًؼ ا٭َٔ ٚفًؼ سكٛم اٱْػإ

 شيو َٔ تسابرل, ّهٔ إبطاظ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:

: َٔ سٝح اٱْؿا٤ ؾإٕ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ ناْت أقٌ ق١ُٝ 28

ٚق٠ٛ َٔ سٝح ايػٓس أٚ إكسض َٔ ؾ١ٓ زاضؾٛض. ؾكس مت إْؿا٤ ؾ١ٓ 

تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ َٛدب قطاض َٔ ض٥ٝؼ فًؼ سكٛم اٱْػإ بُٝٓا 

ٗ زاضؾٛض مت إْؿا٩ٖا َٛدب قطاض َٔ ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ ؾ١ٓ ايتشكٝل 

 إتشس٠ بٓا٤ ع٢ً قطاض َٔ فًؼ ا٭َٔ ٚطبكا يًؿكٌ ايػاب  َٔ إٝجام.

: ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ناْت قاٜس٠ ٚمل تعذلنٗا أ١ٜ َؿانٌ َٓص 20

إْؿا٥ٗا ست٢ ْٗا١ٜ عًُٗا. بُٝٓا نإ ا٫مٝاظ ٚعسّ ايٓعا١ٖ دًٝا َٓص 

ا١ٜ ٗ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠. سٝح لح غٛيسغتٕٛ ض٥ٝػٗا ٗ ايبس

تػٝرل ١َُٗ ايًذ١ٓ بايتٛاط٪ َ  ض٥ٝؼ اجملًؼ ٚشيو بتػٝرل قطاض فًؼ 

سكٛم اٱْػإ إتهُٔ ايتشكٝل ٗ ا٫ْتٗانات اييت اضتهبتٗا إغطا٥ٌٝ ٗ 

 احملت١ً, ٚغاق١ ٗ قڀاع غع٠ احملتٌ ْتٝذ١ ١ناؾ١ ا٭ضانٞ ايؿًػڀٝٓٝ

بؿإٔ ايٓعاع ٗ غع٠. َُٗتٗا ايتككٞ عٔ اؿكا٥ل  بعج١ تككٞ ايعسٚإ, إٍ

ِٖٚ إغطا٥ٌٝ ٚايػًڀ١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ٗ  اؾطا٥ِ اييت اضتهبٗا أططاف ايٓعاع

 ايهؿ١ ايػطب١ٝ ٚسه١َٛ ٓاؽ ٗ قڀاع غع٠. ٚتطتب عٔ شيو: 

 سصف اٱؾاض٠ قطاس١ إٍ إغطا٥ٌٝ -

 ُات ايعػهط١ٜ اٱغطا١ًٝٝ٥سصف اٱؾاض٠ إٍ ايعسٚإ أٚ اشلذ -

 سصف اٱؾاض٠ إٍ ا٫ست٬ٍ أٚ إٍ ا٭ضانٞ احملت١ً أٚ غع٠ احملت١ً -
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: تعاْٚت اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َ  عٌُ ايًذ١ٓ ٚنصيو سه١َٛ ٓاؽ 23

ٗ ايكڀاع, بُٝٓا ضؾهت إغطا٥ٌٝ ايتعإٚ َ  ايًذ١ٓ ٚمل تػُح شلا 

 بايسخٍٛ.

٥ِ سطب ٚدطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ : تٛقًت نًتا ايًذٓتٌ إٍ ؼكل دطا24

 اضتهبت ٗ اٱقًٌُٝ.

: تبٌ يس٣ ايًذٓتٌ َٔ خ٬ٍ ايتشكٝل إٔ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ 25

ٚسه١َٛ إغطا٥ٌٝ غرل ضاغبتٌ ٗ ايتشكٝل ٗ اؾطا٥ِ إطتهب١ ٫ٚ تٛدس 

 أٟ إَها١ْٝ يًُشاغب١ ع٢ً تًو اؾطا٥ِ. 

أزلا٤ أؾدام اضتهبٛا : مل تكسّ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ غع٠ أٟ قا١ُ٥ أٚ 26

دطا٥ِ سطب أٚ دطا٥ِ نس اٱْػا١ْٝ, بُٝٓا قسَت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ 

 َتُٗا َعُِٛٗ َٔ ايػًڀات ايػٛزا١ْٝ. 58زاضؾٛض قا١ُ٥ تهِ أزلا٤ 

: أقطت ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض ع٢ً نطٚض٠ إساي١ ايكه١ٝ إٍ 27

 غع٠ ع٢ً احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, بُٝٓا أٚقت ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ

إعڀا٤ ؾطق١ َٔ فًؼ ا٭َٔ ٱغطا٥ٌٝ يًكٝاّ بتشكٝكات داز٠, ثِ 

ٜتٍٛ اجملًؼ ٫سكا ٗ ايتأنس َٔ تًو ايتشكٝكات عٔ ططٜل ؾ١ٓ أخط٣ 

 ٜٓؿ٦ٗا شلصا ايػطض.

: تطاد  ض٥ٝؼ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ عٔ تكطٜطٙ َسعٝا إٔ 28

 ػڀٌٝٓٝ.إغطا٥ٌٝ مل تطتهب دطا٥ِ سطب ٚمل تتعُس قتٌ ايؿً

 : تطتب عٔ عٌُ ؾ١ٓ ايتشكٝل ٗ زاضؾٛض عس٠ تسابرل أُٖٗا:29

إساي١ ايكه١ٝ إٍ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ اييت أقسضت عس٠ َصنطات  -

قبض ٚإسهاض عس٠ َػ٪ٚيٌ ٗ اؿه١َٛ ايػٛزا١ْٝ َا ٗ شيو ض٥ٝؼ 

 ْٗٛض١ٜ ايػٛزإ. 

كٌ ايػاب  َٔ إقساض فًؼ ا٭َٔ ايعسٜس َٔ ايكطاضات طبكا يًؿ -

 إٝجام

 إضغاٍ بعجات ٚؾإ ضقاب١ َٚكطضٜٔ ؿكٛم اٱْػإ -

 إضغاٍ قٛات زٚي١ٝ يتأٌَ إػاعسات ٚٓا١ٜ إسٌْٝ -
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بُٝٓا مل ٜذلتب عٔ تكطٜط ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ غع٠ أ١ٜ تسابرل تصنط. 

ٚمت ا٫نتؿا٤ بكٝس إػأي١ ع٢ً دسٍٚ أعُاٍ نٌ َٔ فًؼ سكٛم اٱْػإ 

 إٍ ايّٝٛ.  0229ُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ إتشس٠ َٓص ٚاؾ

: إٔ ايتأثرل ايػٝاغٞ َٔ قبٌ ايسٍٚ ايهدل٣ ع٢ً فًؼ ا٭َٔ ٦ٖٝٚات 82

ا٭َِ إتشس٠ ٚامٝاظٖا إڀًل إٍ داْب إغطا٥ٌٝ أثط ٜٚ٪ثط ٗ ؼكٝل 

ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ ٜٚؿكس َٔ َكساق١ٝ ٦ٖٝات ا٭َِ إتشس٠ ٚاحمله١ُ 

 ١ٝ. اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي

إٔ ايعساي١ اؾٓا١ٝ٥ اييت تكتهٞ إٛنٛع١ٝ ٚاؿٝاز ٚايٓعا١ٖ  -88

تػتٛدب تٛسٝس إعاٜرل ٚاٱدطا٤ات ٗ إْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٚٗ نٝؿ١ٝ 

عًُٗا ٚق٬سٝاتٗا َٚا ٜذلتب عٓٗا َٔ تسابرل. ٚؼكٝكا شلصا ٚدب تٛغٝ  

اختكاقات فًؼ سكٛم اٱْػإ يٝٓؿطز ٚسسٙ بهاٌَ أعها٥٘ )ٚيٝؼ 

ض٥ٝػ٘( بإْؿا٤ ؾإ ايتشكٝل ٚإساي١ ايكه١ٝ بعس شيو ع٢ً احمله١ُ 

 اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 

ايسعا٣ٚ ٫ تهٕٛ َكبٛي١ أَاّ احمله١ُ إ٫ إشا ناْت ايسٚي١ قاسب١ ا٫ختكام ٗ إػأي١ "ؾ( 1)

قانٞ , )بٝذل نٍٛ -تٛض ٖاْؼايسن." غرل ضاغب١ أٚ غرل قازض٠ سكا ع٢ً ا٫نڀ٬ع بإكانا٠

ٕڈ ٗ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥  -ايػ٬ّ؟  ايعساي١ ططٜل( ْٚا٥ب ض٥ٝؼ ثا

ايذلب١ٝ ع٢ً سكٛم ٗ ف١ً َتدكك١ , ٖٚٞ 84اجمل١ً ا٫يهذل١ْٝٚ, ايعسز  ايسٚي١ٝ ٗ ٫ٖاٟ

ؿٛ ايسٚي١ٝ ٜٚعسٖا اٱْػإ, ٜكسضٖا بطْاَر ايؿطم ا٭ٚغ٘ ٚسلاٍ أؾطٜكٝا ٗ ١َُٛٓ ايع

 , َٓؿٛض ٗ َٛق  ١َُٛٓ ايعؿٛ ايسٚي١ٝ:إهتب اٱقًُٝٞ ٗ برلٚت

 http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx 
ع عًٝ٘ بتاضٜذ   مت ا٫ط٬   25/11/2012  

 بًػت %( بُٝٓا سٍٛ اؿسٚز اٱزاض76١ٜ%( ٚع٢ً إطع٢ )93ايٓعاعات ع٢ً ا٭ضض ) ٚبًػت( 2)

 اڄإشاڄ ؾايٓعاع ع٢ً ا٭ضض َٚٛاضزٖا ٜؿهٌ أِٖ أْٛاع ايكطاع غرل إٔ ٖٓاى أغباب"%(. 87)

ٯ١ْٚ أخط٣ يًٓعاع بعهٗا ثكاٗ ٚعطقٞ ٚايبعض اٯخط غٝاغٞ. ٚتسٍ نجط٠ ايٓعاعات ٗ ا

٣ ض ايػٝس ايبؿطٛايدلٚؾػ ."ا٭خرل٠ ع٢ً إٔ ايكطاع ع٢ً إٛاضز ٖٛ ا٭ِٖ ٚا٭نجط تهطاضا

, ف١ً زضاغات إؾطٜك١ٝ, ايكطاع ع٢ً إٛاضز: أبعازٙ ايعا١ٕٝ ٚاٱق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ, أٓسقُس 

م   ,0225, زٜػُدل 34َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات اٱؾطٜك١ٝ, داَع١ إؾطٜكٝا ايعا١ٕٝ, ايعسز

87. 

http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx
http://www.amnestymena.org/Magazine/Issue14/PeaceThroughJustice.aspx
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يكازم إٗسٟ, مٛ إضغا٤ قٛاعس يعسٍ ٚاٱْكاف ٗ زاضؾٛض,  َطنع يكاٖط٠ يسضاغ١ سكٛم ( 3)

 .839, م 0227اٱْػإ, ايكاٖط٠, 

, زاضؾٛض..ا٭ظ١َ اٱْػا١ْٝ: ٌٖ تتشٍٛ إٍ تسخٌ زٚيٞ ٗ ايػٛزإ؟  ( ساَس إبطاِٖٝ ساَس4)

 :23َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً اؾعٜط٠ ْت, م 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-
F8E32744B9FE.htm 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ  18:45 21/03/2011

 .24, إطد  ايػابل , م ( ساَس إبطاِٖٝ ساَس5)

 .28, إطد  ايػابل,  م َس( ساَس إبطاِٖٝ سا6)

َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ إًشل غڀاب ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إطغٌ إٍ فًؼ  23اْٛط م ( 7)

 .0225ؾدلاٜط  S/2005/60 ٗ28ا٭َٔ ؼت ضقِ 

ٜعكٛب آزّ غعس ايٓٛض  )ْا٥ب ض٥ٝؼ سطن١ ايتشطٜط ٚايعساي١ يؿ٦ٕٛ ايتِٓٛٝ ٚاٱزاض٠(, ( 8)

َٔ َكاٍ َٓؿٛض ٗ إٛق   7-6 إقًِٝ زاضؾٛض ٚنٝؿ١ٝ سًٗا, م إؿه١ً ايػٛزا١ْٝ ٗ

 ايتايٞ: 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

18243:2010-08-30     
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   26/03/2011

(9") The Oslo Process generated an expectation of an improvement in this 

matter which has not been realized. While Israel released large numbers 
of convicted Palestinian  prisoners in the framework of the Oslo Accords, 
it continues to employ administrative  detention on a large scale. " 

B’Tselem, Prisoners of Peace: Administrative Detention during the Oslo 
Process (June 1997), report, p. 04. available at: 

available at 
http://www.btselem.org/Download/199706_Prisoners_Of_Peace_Eng.p
df. 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   17:44 25/03/2011

 ايكط١ٜ 20/23/0288ؾآخط َا ٖسَت٘ ايػًڀات اٱغطا١ًٝٝ٥ َٔ قط٣ ؾًػڀ١ٝٓٝ بتاضٜذ  (10)

ْػ١ُ أقبشٛا ٗ ايعطا٤ زٕٚ َأ٣ٚ.  052ايؿًػڀ١ٝٓٝ خطب١ طاْا ٗ غٛض ا٭ضزٕ  تهِ 

ٗا ؼت عٓٛإ:  اٱزاض٠ إس١ْٝ تٗسّ أْٛط تكطٜط ١َُٛٓ بتػًِٝ عٔ ٖصا إٛنٛع ٗ َٛقع

 قط١ٜ خطب١ طاْا ٗ غٛض ا٭ضزٕ: 

http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana
_demolitions.asp 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ  17:29 24/03/2011

ؾكس أنس عٝػ٢ قطاق  ٚظٜط ؾ٪ٕٚ ا٭غط٣ ٚاحملطضٜٔ ايؿًػڀٝين إٔ ا٫ست٬ٍ ٜعتكٌ أطؿا٫  (11)

طؿٌ ؾًػڀٝين قاقط ٫  322قاقطٜٔ ٜٚعضع اٱضٖاب ٚايطعب ٗ ْؿٛغِٗ, ٚإٔ أنجط َٔ 

عسز ا٭طؿاٍ ايصٜٔ ظايٛا ٗ غذٕٛ ا٫ست٬ٍ ٜعٝؿٕٛ ٗ ٚطٚف قاغ١ٝ ٚقعب١. ٚأٚنح إٔ 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-F8E32744B9FE.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E73316F2-4393-4387-B481-F8E32744B9FE.htm
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18243:2010-08-30
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18243:2010-08-30
http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana_demolitions.asp
http://www.btselem.org/arabic/Planning_and_Building/20110315_Kh_Tana_demolitions.asp


(341) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
طؿٌ ؾًػڀٝين, َؿرلا إٍ إٔ غًڀات ا٫ست٬ٍ ؽايـ  3222بًؼ  0222اعتكًٛا َٓص عاّ 

 80ايكٛاٌْ ٚايؿطا٥  ايسٚي١ٝ ٚتڀبل أٚاَطٖا ايعػهط١ٜ ايعٓكط١ٜ ٚتعتكٌ أطؿا٫ ٗ غٔ 

عاَا ٚتتعاٌَ َ  ا٭طؿاٍ ا٭غط٣ َٔ خ٬ٍ قانُات عػهط١ٜ قاغ١ٝ. أْٛط: لٝب ؾطاز, 

 اق : ايسٚي١ اييت تعتكٌ ا٭طؿاٍ ئ ٜهتب شلا اؿٝا٠, َٓؿٛض ٗ َٛق  ايكسؽ:قط

http://www.alquds.com/node/241489 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ:     19:01 14/03/2010

 اؾًػڀٝٓٝ 6 222مٛ إٔ ( 0288)(ٚتؿٝس اٱسكا٤ات ايؿًػڀ١ٝٓٝ اييت أدطٜت َ٪خطا 12)

 َِٓٗ تكٌ 322غذٓا َٚعػهط اعتكاٍ ٗ إغطا٥ٌٝ ٚٗ ايهؿ١ ايػطب١ٝ,  00سايٝا ٗ  ٜكبعٕٛ

 َٔ أعها٤ اجملًؼ ايتؿطٜعٞ 82اَطأ٠ ٚمٛ  37 َٚٔ بٌ ا٭غط٣غ١ٓ.  88أعُاضِٖ عٔ 

ٌ ٗ ايؿًػڀٝٓٝ ايبٝإ اـتاَٞ ٕ٪ُط ا٭َِ إتشس٠ ٗ ؾٝٝٓا سٍٛ ا٭غط٣سػب  .ايؿًػڀٝين

, ْؿطٙ َطنع ايعٜت١ْٛ 9/3/0288ّٜٛ  ٚايصٟ اختتِ أعُاي٘  غذٕٛ ا٫ست٬ٍ اٱغطا٥ًٝٞ

 يًسضاغات ٚا٫غتؿاضات:

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=138858 
بتاضٜذ:  مت ا٫ط٬ع عًٝ٘       21:57 25/03/2011  

: َطنع إعًَٛات اٱغطا٥ًٝٞ ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً, تأغؼ B'Tselemبتػًِٝ  (13)

فُٛع١ َٔ إؿهطٜٔ, ايكاٌْْٛٝ, ايكشؿٌٝ ٚأعها٤ ايهٓٝػت. ٖٚٛ  ع٢ً ٜس 8989عاّ 

١َُٛٓ َػتك١ً ٚسٝاز١ٜ, ٖسؾٗا  ايٓهاٍ نس اْتٗانات سكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً, 

سه١َٛ إغطا٥ٌٝ ٗ ٖصٙ ا٭ضانٞ احملت١ً. ؼكٝكا يًُػاٚا٠ ٚاؿؿاٚ ع٢ً  ػٝرل غٝاغ١يت

ْٛط ايتعطٜـ بٗصٙ اؾُٝ  ايػهإ, ٚا٫يتعاّ ايكاضّ بتعايِٝ ايكإْٛ ايسٚيٞ.  سكٛم اٱْػإ

 ا١ُٕٛٓ ٚأٖساؾٗا ٗ َٛقعٗا:

http://www.btselem.org/arabic/about_btselem/index.asp 

مت ا٫ط٬ع بتاضٜذ         17:11 24/03/2011   

(14 ) -" Israel currently holds thousands of Palestinians in its prisons. 

Most have been convicted in court, but hundreds of them have been 

held for months or years under administrative orders, without being 

tried ".   

HaMoked and B’Tselem, Without Trial, Administrative Detention of 

Palestinians by Israel and the Internment of Unlawful Combatants 

Law, October 2009, report, p. 04. available at: 

www.btselem.org/Download/200910_Without_Trial_Eng.pdf  
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ   17:44 25/02/2011

 , َٓؿٛض:إكطض اـام ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ايدلٚؾػٛض ضٜتؿاضز ؾٛيو (15)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-
B7736E23BCA2 

 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ      10:50 30/04/2010

 0224غبتُدل  88إ٪ضر ٗ  8564قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ  (16)

http://www.alquds.com/node/241489
http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=138858
http://www.btselem.org/Download/200910_Without_Trial_Eng.pdf
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-B7736E23BCA2
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/14270C8F-4A1E-4692-905F-B7736E23BCA2
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ٗ ايًذ١ٓ.  أعها٤ ؾاٜل ٚقُس ْتػٝبٝعا زَٚٝػا ٚ غهٛت-غذلٜػٓط ٚترلٜعا ٖٚٝٓا د٬ْٝٞ (17)

 ٚؾطٜل ايكاْْٛٞ يًبشح ٚؾطٜل ضسلاٟٚ, ٢َٓ ٖٞ تٓؿٝص١ٜ, َسٜط٠ اٱناؾ١ إٍ أَا١ْ تطأغتٗاب

 ٚقككٌ عػهطٌٜ, ٚقًًٌ ايؿطعٞ, ايڀب ٗ ٚخدلا٤ قككٌ َٔ يًتشكٝل َ٪يـ

اٱْػإ.  ؿكٛم إتشس٠ ا٭َِ َؿٛن١ٝ ْٝعا عٝٓتِٗ إطأ٠, نس ايعٓـ ٗ فاٍ َتدككٌ

ًشل غڀاب ا٭ٌَ ايعاّ يٮَِ إتشس٠ إطغٌ إٍ فًؼ ا٭َٔ ؼت ضقِ أْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ إ

S/2005/60 ٗ28  0225ؾدلاٜط. 

 . 897َٓ٘, م  538اْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ, إطد  ايػابل, ايبٓس ضقِ ( 18)

. ايبٓس »اؾُاع١ٝ اٱباز٠ تػتٗسف غٝاغ١ تٓتٗر مل ايػٛزإ سه١َٛ إٔ إٍ ايًذ١ٓ خًكت$( 19)

 .034طٜط ايًذ١ٓ, م َٔ تك  642

 ٗ بعض ّهٔ اؿهَٕٛٝٛ, إػ٪ٚيٕٛ َِٚٓٗ ا٭ؾطاز, إٔ بايؿعٌ تسضى ايًذ١ٓ إٔ ع٢ً$( 20)

 زاض ٗ سسخ ٖٛ َا ٖصا نإ إشا عُا ٚايػ٪اٍ . اؾُاع١ٝ اٱباز٠ ب١ٝٓ أعُا٫ ٜطتهبٛا إٔ اؿا٫ت

 ».سس٠  ٢ًع نٌ ساي١ أغاؽ ع٢ً كتك١ قه١ُ غ٣ٛ ؾٝ٘ تبت إٔ تػتڀٝ  ٫ غ٪اٍ ؾٛض

 .035َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  648ايبٓس 

 بعس, ٜكسٿم عًٝ٘ مل ٚيهٓ٘ , 0222 غبتُدل/أًٍٜٛ 8 ٗ ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ ايػٛزإ ٚقډ $(21)

 ٗ ٖهٔ ضَٚا ا٭غاغٞ ْٛاّ ٗ ططؾا يٝػت زٚي١ ضعاٜا ٚقان١ُ ططؾا زٚي١ يٝؼ ؾٗٛ ٚبايتايٞ

 ضَٚا )ْٛاّ ططف إقًِٝ زٚي١ ٗ ٚقعت قس ؾط١ّا ناْت إشا أ٫ٚ, ٖهٔ, ؾٗٛ . قسٚز٠ ٚطٚف

 ٚقعت اؾطا٥ِ ٭ٕ اؿاي١ ٖصٙ ع٢ً ٜٓڀبل ٫ اؿهِ ٖصا . ٚٚانح )أ() (0(80إاز٠ ا٭غاغٞ,

  .ايػٛزإ ضعاٜا َٔ اضتهبٖٛا َٳٔ إٔ ٜٚٴسع٢ ايػٛزإ ٗ

 َٛدب ايؿكٌ ا٭َٔ فًؼ ٜكّٛ بإٔ ٜتِ إٔ ّهٔ احمله١ُ اختكام ؼطٜو ٭ٕ ثاْٝا, ٖهٔ, ٖٚٛ

 إٍ بإساي١ ا٭َط ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ َٔ )ب( 83إاز٠  إتشس٠ ا٭َِ َٝجام َٔ ايػاب 

 يس٣ َػذٸٌ ٜٛزع بإع٬ٕ ّهٓ٘, ايػٛزإ ٭ٕ أخرلا, ٖهٔ, ٖٚٛ .يًُشه١ُ ايعاّ إسٸعٞ

 َٔ ( ا٭َط ابه ٜتكٌ اييت باؾطا٥ِ ٜتعًل ؾُٝا ٫ختكاقٗا احمله١ُ ٖاضغ١ ٜكبٌ إٔ احمله١ُ,

 .086َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  583. ايبٓس »(3) 80 إاز٠ .ا٭غاغٞ ضَٚا ْٛاّ

 .087َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ, م  584ايبٓس ( 22)

إش تط٣ احمله١ُ أٚ ايسا٥ط٠ أْ٘ يهٞ تهٕٛ ايكه١ٝ َكبٛي١ أَاَٗا ٫بس إٔ ٫ تؿٌُ  ( 23)

يكه١ٝ إعطٚن١ اٱدطا٤ات ايكها١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ايؿدل ٚايػًٛى ايًصٜٔ ّج٬ٕ َٛنٛع ا

َٔ  قطاض ايسا٥ط٠  04, 03, 00عًٝٗا, ٖٚٛ َا طًبت٘ َٔ إسعٞ ايعاّ إٔ ٜجبت٘ يسٜٗا. ايبٓٛز 

 ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ ٗ قه١ٝ إسعٞ ايعاّ نس أٓس ٖاضٕٚ ٚعًٞ نٛؾٝب.

ت ؼ 0227أبطٌٜ  07قطاض احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ, ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ا٭ٍٚ,ايكازض بتاضٜذ  (24)

 ICC-25/20-27/28ضقِ:  

ٓاز ٚاز٣ غٓس, زضاغ١ عج١ٝ عٔ إقًِٝ زاضؾٛض, قسَت ٕ٪ُط "احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ  (25)

 .28, م0228ٜٓاٜط  89ٚأظ١َ إقًِٝ زاضؾٛض" , إٓعكس بايكاٖط٠ ٗ 

 دطا٥ِ سطب )اغتعُاٍ ايعٓـ نس اؿٝا٠, إتُجٌ ٗ ايكتٌ,"بٓسا ٚدطبٛ بج٬خ ٚقس اتِٗ ( 26)

غٛا٤ اضتٴهب أٚ ؾٴطع ٗ اضتهاب٘؛ تعُس تٛدٝ٘ ٖذُات نس َٛٚؿٌ َٚٓؿآت َٚٛاز 

ٚٚسسات َٚطنبات َػتدس١َ ٗ ١َُٗ َٔ َٗاّ سؿٜ ايػ٬ّ؛ ٚايٓٗب( ٜٴسع٢ أْٗا اضتٴهٹبت 
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ع٢ً بعج١ ا٫ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ ٖٚٞ  0227أًٍٜٛ/غبتُدل  09أثٓا٤ ٖذّٛ ؾٴٔ بتاضٜذ 

ٖا َٛق  سػهٓٝتا ايعػهطٟ, ٗ ق١ًٝ أّ نساز٠, ٗ سلاٍ زاضؾٛض. بعج١ ؿؿٜ ايػ٬ّ َكط

ٜٚسٸع٢ بإٔ إٗاٌْ قتًٛا اثين عؿط دٓسٜاڄ َٔ دٓٛز بعج١ ا٫ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ 

ٚأقابٛا مثا١ْٝ آخطٜٔ ظطٚح بايػ١, ٚزَطٚا أدٗع٠ اتكا٫ت َٚعسات أخط٣ تابع١ يبعج١ ا٫ؼاز 

 ."يٛا ع٢ً ٖتًهات تابع١ شلاا٭ؾطٜكٞ ٗ ايػٛزإ ٚاغتٛ

 ايتشايـ ايعطبٞ َٔ أدٌ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ

http://www.acicc.org/ar/Press%2064%20new.asp     
اْٛط ٚثٝك١ َكطض اٱب٬ؽ ايكازض َٔ ايسا٥ط٠ ايتُٗٝس١ٜ ٗ ٚثا٥ل احمله١ُ ٗ َٛق  احمله١ُ  (27)

   PR528 - 06/5/0282ؼت ضقِ  

با٭غًب١ٝ ع٢ً َؿطٚع قطاض ٜٓل ع٢ً ٚقـ إط٬م  6263ٗ دًػت٘  ٭َٔ( قٛت فًؼ ا28)

ٖٛ  بأضبع١ عؿط قٛتا َ٪ٜسا, ٚبسٕٚ أٟ قٛت َعاضض ٚاَتٓاع قٛت ٚاسس ايٓاض ٗ غع٠, 

. أْٛط ٚظٜط اـاضد١ٝ ايؿطْػٞ بطْاضز نٛؾٓرلت٘ طأؽ دًػاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ, ٚت

 َطنع أْبا٤ ا٭َِ إتشس٠ ٗ:

http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=10479 

ؼت ضقِ:   28/28/0229 ( ايكازض 0229ٗ) 8862قطاض فًؼ ا٭َٔ ضقِ ( 29)

(S/RES/1860 ( 2009 

 اْٛط دطٜس٠ ايطٜاض ٗ َٛقعا ا٫يهذلْٚٞ( 30)

http://www.alriyadh.com/2009/01/10/article401239.html 
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ 16:41 25/03/2011  

-غع٠  ٗ ايٓعاع اؿكا٥ل بؿإٔ يتككٞ إتشس٠ ا٭َِ بعج١ فًؼ سكٛم اٱْػإ, تكطٜط (31)

 ٚثٝك١ ؼت ضقِ  -ٚايتٛقٝات ا٫غتٓتادات

A/HRC/12/48 (ADVANCE 2)    24 September 2009 

 . 897َٓ٘, م   538اْٛط تكطٜط ايًذ١ٓ, إطد  ايػابل, ايبٓس ضقِ ( 32)

 اؾٓا١ٝ٥ احمله١ُ إٍ زاضؾٛض ٗ بإساي١ ايٛن  ا٭َٔ فًؼ ٜكّٛ بإٔ بؿس٠ ايًذ١ٓ "تٛقٞ( 33)

 ابهاضتها إسع٢ إٛثك١ اؾطا٥ِ َٔ ؾهجرل .ا٭غاغٞ ْٛاَٗا ب( َٔ (83 بإاز٠ ع٬ُ ايسٚي١ٝ

 ؾٝٗا تتٛاؾط دطا٥ِ ٖٚٞ . َٓتِٛ ٚاغ  ٚبؿهٌ ْڀام ع٢ً اضتهبت ٥ِدطا ٖٞ زاضؾٛض ٗ

 عسّ ايػٛزإ ٗ ايعساي١ ْٛاّ أثبت ٚقس. ا٭غاغٞ ضَٚا بٓٛاّ ايٛاضز٠ ايسْٝا ايؿطٚٙ ْٝ 

تكطٜط ؾ١ٓ  ."شيو ٗ ضغبت٘ ٚعسّ اؾطا٥ِ ٚقانُتِٗ ٖصٙ َطتهيب َ  ايتشكٝل ع٢ً قسضت٘

 .037ايتشكٝل ايسٚي١ٝ بؿإٔ زاضؾٛض, م 

 .08غع٠, م  ٗ ايٓعاع اؿكا٥ل بؿإٔ يتككٞ إتشس٠ ا٭َِ بعج١ تكطٜط (34)

, َكاٍ 0229, َاشا وسخ ٗ غع٠؟ , تط١ْ: ٖٓس عًٞ, بطٚدٝهت غٓسٜهٝت, َاضٟ ضٚبٓػٕٛ (35)

 َٓؿٛض ٗ :

http://www.project-syndicate.org/commentary/robinson2/Arabic 
 مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ       16:03 14/04/2011

http://www.alriyadh.com/2009/01/10/article401239.html
http://www.project-syndicate.org/contributor/1487
http://www.project-syndicate.org/commentary/robinson2/Arabic
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ؾكس أنست ابٓت٘ ْٝهٍٛ غٛيسغتٕٛ إك١ُٝ ٗ إغطا٥ٌٝ إٔ أباٖا َٔ خ٬ٍ تكطٜطٙ عٌُ نٌ  (36)

 إغطا٥ٌٝ يتدؿٝـ ا٫تٗاَات إٛد١ٗ إيٝٗا. ؾكس أٚنشت ٱشاع١ اؾٝـ َا ٗ ٚغع٘ يكاحل

اب١ٓ اٱغطا٥ًٝٞ أْ٘ ي٫ٛ ٚايسٖا يهإ ايتكطٜط غٝهٕٛ أؾس ٚأخڀط ع٢ً إغطا٥ٌٝ. أْٛط: 

 , َٓؿٛض ٗ َٛق  اؾعٜط٠: غٛيسغتٕٛ: ٚايسٟ وب إغطا٥ٌٝ ٚخؿـ ايتِٗ

http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-
061c1ed1cc1 

20/11/2012  
ايتكٜٛت  عٔ عهٛاڄ 83 ٚاَتٓاع قٛتا 33 بأغًب١ٝ َػذٌ بتكٜٛت ايكطاض اعتُس (37)

 .9/8-ٚاسس )نٓسا(. أْٛط ْتا٥ر ايتكٜٛت ع٢ً ايكطاض زإ ٚاعذلاض قٛت

 احملت١ً, ٚغاق١ ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭ضض ٗ اٱْػإ ؿكٛم اؾػ١ُٝ ا٫ْتٗانات -9/8-قطاض زإ (38)

 احملتٌ, ايسٚض٠ غع٠ قڀاع ع٢ً اٱغطا١ًٝٝ٥ ا٭خرل٠ ايعػهط١ٜ اشلذُات عٔ ايٓاؾ١٦ ا٫ْتٗانات

 .0229 ٜٓاٜط/ايجاْٞ نإْٛ 80ايجايج١,  ايتاغع١, اؾًػ١ ا٫غتجٓا١ٝ٥

(39)- Report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza 

Conflict, HUMAN RIGHTS COUNCIL, A/HRC/12/48, 25 September 2009, 
p. 13. 
(40 ) - "As you all know, the Mission was established in April of this year with 

the mandate to investigate “all violations of International Human Rights 
Law and International Humanitarian Law that might have been 
committed at any time in the context of the military operations that 
were conducted in Gaza from 27 December 2008 – 18 January 2009, 
whether before during or after”".  Statement by Richard Goldstone on 
behalf of the Members of the United Nations Fact Finding Mission on 
the Gaza Conflict before the Human Rights Council, Human Rights 
Council 12th Session – 29 September 2009, Geneva, 29 September 2009, 
p. 02. 
(41 ) - Follow-up to the report of the United Nations Fact-Finding Mission on 

the Gaza Conflict,  
Resolution  16/32 adopted by the Human Rights Council, Human Rights 

Council, 13 April 2011,  A/HRC/RES/16/32.   
 يًؿعب ٱْػإا سكٛم ُؼ اييت اٱغطا١ًٝٝ٥ إُاضغات 825/ 65ايعا١َ  اؾُع١ٝ قطاض( 42)

 اـاَػ١ ايؿطق١ٝ, ايسٚض٠ ايكسؽ ؾٝٗا َا احملت١ً, ايؿًػڀ١ٝٓٝ ا٭ضض ٗ ايؿًػڀٝين

 A/RES/65/105, 20 January 2011 ا٭عُاٍ   دسٍٚ َٔ 50 ٚايػتٕٛ ايبٓس

(43 ) - "We know a lot more today about what happened in the Gaza war of 

2008-09 than we did when I chaired the fact-finding mission appointed 
by the U.N. Human Rights Council that produced what has come to be 
known as the Goldstone Report. If I had known then what I know now, 
the Goldstone Report would have been a different document". Richard 

http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-061c1ed1cc1
http://www.aljazeera.net/news/pages/b228424c-cd97-4e54-8637-061c1ed1cc1
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Goldstone, Reconsidering the Goldstone Report on Israel and war 
crimes, The Washington Post, Friday, April  1. 
(44 ) "Our report found evidence of potential war crimes and “possibly 

crimes against humanity” by both Israel and Hamas. That  the crimes 
allegedly committed by Hamas were intentional goes without saying — 
its rockets were purposefully and indiscriminately aimed at civilian 
targets". 
(45 ) -"The allegations of intentionality by Israel were based on the deaths of 

and injuries to civilians in situations where our fact-finding mission had 
no evidence on which to draw any other reasonable conclusion". 
(46 ) -"For example, the most serious attack the Goldstone Report focused 

on was the killing of some 29 members of the al-Simouni family in their 
home. The shelling of the home was apparently the consequence of an 
Israeli commander’s erroneous interpretation of a drone image, and an 
Israeli officer is under investigation for having ordered the attack". 
(47 ) - "Israel’s lack of cooperation with our investigation meant that we 

were not able to corroborate how many Gazans killed were civilians and 
how many were combatants. The Israeli military’s numbers have turned 
out to be similar to those recently furnished by Hamas (although Hamas 
may have reason to inflate the number of its combatants)". 

غٛيسغتٕٛ آْصاى ٚاٯٕ, َٓؿٛض ٗ َٛق  ١َُٛٓ بتػًِٝ: َطنع إعًَٛات اٱغطا٥ًٝٞ  (48)

   ؿكٛم اٱْػإ ٗ ا٭ضانٞ احملت١ً,

http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldst
one_Statement.asp 

07/04/2011 16:43 

 َباؾط٠. بكٛض٠ اؿطب١ٝ ا٭عُاٍ ٗ ؾاضنٛا إشا َكاتًٌ ايؿطط١ أؾطاز اعتباض "ّهٔ (49)

 َعِٛ إٔ ع٢ً تسٍ اٱْػإ ؿكٛم ايػا١َٝ إتشس٠ ا٭َِ إتٛؾط٠ ٕؿٛن١ٝ ٚإعًَٛات

 شلذّٛ ْتٝذ١ قڂتًٛا َٔ ؾِٝٗ َٔ اشلذُات اؾ١ٜٛ, َٔ ا٭ٍٚ ايّٝٛ ٗ قڂتًٛا قس ايؿطط١ أؾطاز

 ا٫غتعسازات ي٬ستؿاٍ خ٬ٍ غع٠ َس١ٜٓ ٗ ايؿطط١ َكط اغتٗسف إغطا٥ًٝٞ قاضٚخٞ

 تٓػٝل َهتب َج٬ڄ اْٛط ايٓٛا١َٝ؛ إطٚض ٚؾطط١ إس١ْٝ ايؿطط١ َٔ أؾطاز بتدطٜر

نإْٛ ا٭ٍٚ  38-04إسٌْٝ  ٓا١ٜ سٍٛ غبٛعٞ, ايتكطٜط ا٭OCHA)اٱْػا١ْٝ ) ايؿ٪ٕٚ

 فًؼ قطاض تٓؿٝص اٱْػإ بؿإٔ ؿكٛم ايػا١َٝ إتشس٠ ا٭َِ َؿٛن١ ". تكطٜط0228

 :٩/8 -زإ اٱْػإ سكٛم

 اٱْػإ ايسٚض٠ سكٛم احملت١ً, فًؼ ايعطب١ٝ ا٭ضانٞ َٔ ؾًػڀٌ ٚغرلٖا ٗ اٱْػإ سكٛم ساي١

ٍٚدس َٔ ٧ عؿط٠ ايبٓس ايجا١ْٝ , ايٛثٝك١ ضقِ    26ا٭عُاٍ, قٔ  A/HRC/12/37  19 

August 2009 
(50 ) - I insisted on changing the original mandate adopted by the Human 

Rights Council, which was skewed against Israel 

http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldstone_Statement.asp
http://www.btselem.org/arabic/Gaza_Strip/20110404_Response_to_Goldstone_Statement.asp
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(51 ) - Resolution adopted by the Human Rights Council, 13/9: Follow-up to 

the report of the United Nations Independent International Fact-Finding 
Mission on the Gaza Conflict, Human Rights Council, Thirteenth session, 
Agenda item 7 , Human rights situation in Palestine and other occupied 
Arab territories. A/HRC/RES/13/9 14 April 2010. P. 03 
(52 ) - "As I indicated from the very beginning, I would have welcomed 

Israel’s cooperation. The purpose of the Goldstone Report was never to 
prove a foregone conclusion against Israel". 

 شلا َػ٪ٚي١ٝ ٚأٟ ػًش١إ اؾُاعات ع٢ً شلا غٝڀط٠ أٟ تٓؿٞ غع٠ غًڀات إٔ َٔ بايطغِ( "53)

 اؾُاعات ٕٓ  اي٬ظ١َ ايتسابرل تتدص مل إشا غع٠, غًڀات إٔ تط٣ ايبعج١ أؾعاشلا, ؾإٕ عٔ

 إػ٪ٚي١ٝ ؼًُت قس تهٕٛ انهؾإ يًدڀط, إسٌْٝ تعطٜض ايػهإ َٔ ايؿًػڀ١ٝٓٝ إػًش١

ايًذ١ٓ  َٔ تكطٜط 8954ايبٓس  ."غع٠ ٗ ٜعٝؿٕٛ ايصٜٔ بإسٌْٝ ؿل ايصٟ ايهطض عٔ

 ايػايـ ايصنط.

 َٔ ايتكطٜط. 8955ايبٓس (54)

 ٗ َا ب٘, اـام ٚا٫قتكازٟ ايػٝاغٞ ايٓٛاّ عط١ٜ ٜكطض ٗ إٔ اؿل ايؿًػڀٝين "ٚيًؿعب( 55)

 زٚيت٘ ٗ ٜعٝـ إٔ ٗ ٚاؿل َكرلٙ, ٗ تكطٜط سك٘ َٔ قػطاڄ سطَاْ٘ ٜكاّٚ إٔ ٗ اؿل شيو

 ٗ ايؿعبٌ اؿل ٚيه٬ .ٚأَٔ غ٬ّ ٗ ٜعٝـ ٕأ ٗ اؿل إغطا٥ٌٝ ٚسط١ٜ. ٚيؿعب غ٬ّ ٗ

 َٔ تكطٜط ايًذ١ٓ. 8875ايبٓس  .ايسٚيٞ" يًكإْٛ ايعساي١ ٚؾكاڄ

ايػٛزإ قٛض٠ َكػط٠ عٔ ايكاض٠ اٱؾطٜك١ٝ ب٘ ايهجرل َٔ ايكبا٥ٌ اييت تتٛظع بٝٓ٘ ٚبٌ ( 56)

, ايتساخٌ ايكبًٞ ايسٍٚ اجملاٚض٠ ٖا دعً٘ َطتعا يًكطاعات ايكب١ًٝ. ز. نُاٍ قُس داٙ اهلل

ٚايًػٟٛ بٌ ايػٛزإ ٚايسٍٚ اٱؾطٜك١ٝ, ف١ً زضاغات إؾطٜك١ٝ, َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات 

, ٚز. ٖاْٞ ضغ٬ٕ, 73 -70, م 0282, 43اٱؾطٜك١ٝ, داَع١ إؾطٜكٝا ايعا١ٕٝ, ايعسز

)َػ٪ٍٚ ًَـ ايػٛزإ ٚسٛض ايٌٓٝ َطنع ا٭ٖطاّ يًسضاغات ايػٝاغ١ٝ ٚاٱغذلاتٝذ١ٝ(, 

١ تاضى١ٝ عٔ أظ١َ إقًِٝ زاضؾٛض, ٚضق١ قسَت ٕ٪ُط"احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايسٚي١ٝ ٚأظ١َ خًؿٝ

 .24, م0228ٜٓاٜط  89إقًِٝ زاضؾٛض" , إٓعكس بايكاٖط٠ ٗ 

ايكازم إٗسٟ, مٛ إضغا٤ قٛاعس ايعسٍ ٚاٱْكاف ٗ زاضؾٛض, َطنع ايكاٖط٠ يسضاغ١ سكٛم ( 57)

( إٔ  UNEP أنس بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ يًب١٦ٝ ) . نُا842, م 0227اٱْػإ, ايكاٖط٠, 

 ا٭غبابٜعتدل ٚاسسا َٔ  إٛاضز إا١ٝ٥ ٚا٭ضانٞ ايطع١ٜٛيتسٖٛض ايب٦ٝٞ ايٓاتر عٔ ْهٛب ا

. أْٛط ايع١ًُٝ إدتًڀ١ ي٬ؼاز ا٭ؾطٜكٞ يًكطاعات اييت ؾٗسٖا ٜٚؿٗسٖا ايػٛزإ ا٭غاغ١ٝ

 ٚا٭َِ إتشس٠ ٗ زاضؾٛض:

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html 
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شٚ  88دطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغ٘, اؾُعـ١ عٝسضٚؽ عبس ايععٜع, سطب ايػٛزإ اٱق١ًُٝٝ, ( 58)

 .82032ايعسز  0226زٜػُدل  8ٖـ, إٛاؾل  8407ايكعـس٠ 

 .88253ايعسز  ,0229َاضؽ  3ٖـ  8432 ا٭ٍٚضبٝـ   27ايج٬ثـا٤ دطٜس٠ ايؿطم ا٭ٚغ٘: ( 59)

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.html


(347) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             القانونية والشرعية              قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
,  23, م 0226سعٜطإ/ْٜٛٝٛ  82-24ٚتؿاز  ايػٛزإ إٍ ا٭َٔ فًؼ بعج١ اْٛط تكطٜط( 60)

     S/2006/ 433  June 2006  22ايٛثٝك١ ضقِ:  

اْٛط ٖصٙ ايًذإ ٚايبعجات ٗ إٛق   ايطزلٞ يٮَِ إتشس٠ ؼت عٓٛإ: ايع١ًُٝ إدتًڀ١ ( 61)

 : 28ي٬ؼاز ا٭ؾطٜكٞ ٚا٭َِ إتشس٠ ٗ زاضؾٛض, م

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.htm
l 
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 .26ٚتؿاز, إطد  ايػابل, م  ايػٛزإ إٍ ا٭َٔ فًؼ بعج١ ْٛط تكطٜطا( 62)

(63 ) - "Also recommends that the General Assembly remain apprised of 

the matter until it is satisfied that appropriate action has been taken 
at the domestic or international level to ensure justice for victims and 
accountability for perpetrators, and also remain ready to consider 
whether additional action within its powers is required in the interests 
of justice" 

 Resolution adopted by the Human Rights Council  16/32 Follow-up to the 
report of the United Nations Fact-Finding Mission on the Gaza 
Conflict,  Human Rights Council Sixteenth session m Agenda item 7 
Human rights situation in Palestine and other occupied Arab 
territories 

, ا٫قتكاز١ٜ ا٫يهذل١ْٝٚ, 855إغطا٥ٌٝ تٛاقٌ قكـ غع٠ ٚاضتؿاع سك١ًٝ ايكت٢ً إٍ  (64)

. إٛق :    6980ايعسز  00/88/0280, إٛاؾل: 28/28/8434 ايطٜاض,

http://www.aleqt.com/2012/11/22/article_711561.print 

 َٔ َٔ إزا١ْ ايعسٚإ ع٢ً غع٠, َٓؿٛض ٗ َٛق  اؾسٜس٠ :اي٫ٜٛات إتشس٠ ُٓ  فًؼ ا٭ ( 65)

http://aljadidah.com/2012/11  

     مت ا٫ط٬ع عًٝ٘ بتاضٜذ    28/11/2012

 0227( َٔ شيو َج٬ اؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ زاضؾٛض اييت أْؿاٙ فًؼ سكٛم اٱْػإ عاّ 66)

أعها٤ ع٢ً ضأغِٗ  25ا ا٭خرل ٚتطى يط٥ٝؼ اجملًؼ سط١ٜ اختٝاضٖا أعها٥ٗا ؾاختاض ٖص

, ٚضؾض ايػٛزإ 8997ا٭َطٜه١ٝ دٛزٟ ًٜٚٝاَؼ اؿا٥ع٠ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يًػ٬ّ ٗ عاّ 

ؾدكٝات شلا َٛاقـ  24َٓح ايًذ١ٓ تأؾرل٠ ايسخٍٛ ع٢ً أغاؽ أْٗا ؾ١ٓ تآَط١ٜ تهِ 

تابع١ عسا١ٝ٥ ػاٙ ايػٛزإ. أْٛط قُس ؾطٜـ, تؿه١ًٝ ؾ١ٓ تككٞ اؿكا٥ل ٗ زاضؾٛض اي

 جملًؼ سكٛم اٱْػإ, َٓؿٛض ٗ إٛق : 

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=5717722 
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