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  المستخمص
لألمم المتحدة دور ميم في وضع الدساتير الوطنية لبعض الدول، خصوصًا الدول    

التي تخرج من الصراعات التي كانت تدور بيا، وتقدم منظمة االمم المتحدة لمدول التي 
تطمب منيا المساعدة في وضع دساتيرىا الوطنية الجديدة، كافة وسائل المساعدة، سواء 

لوجستية وغيرىا من انواع المساعدة الضرورية من اجل انجاح كانت مالية أم ادارية أم 
عممية وضع الدساتير بشكميا الصحيح، وتيدف االمم المتحدة من ىذه المساعدة في 
العمل عمى تحقيق السمم واالمن في ىذه الدول لينعكس ذلك عمى النظام العالمي ككل، 

ل عمى دستور رصين وشامل كذلك تتدخل منظمة االمم المتحدة من اجل ان تستند الدو 
 لمجميع، ويرعى حقوق االنسان وسيادة القانون ويحفع لمجميع حقوقيم.

 االمم المتحدة, الدساتير, الوطنية الكممات المفتاحية:
Abstract 

   The United Nations has an important role in drafting the 

national constitutions of some countries, especially the countries 

that have emerged from the conflicts in which they were taking 
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place. The United Nations Organization provides countries that 

request assistance in drafting their new national constitutions, all 

means of assistance, whether financial, administrative, logistical 

and other means. The types of assistance necessary for the proper 

success of the constitution-making process, and the United 

Nations aims from this assistance to work to achieve peace and 

security in these countries so that this will be reflected on the 

global system as a whole. The United Nations also intervenes in 

order for countries to be based on a solid and comprehensive 

constitution for all. It protects human rights and the rule of law 

and preserves their rights for all .  
Keywords: United Nations, constitutions, patriotism 

 المقدمة
تحتاج بعض الدول عند قياميا بوضع دساتيرىا الوطنية الى المساعدة في ىذا     

االمر، لذا تمجأ الى منظمة االمم المتحدة لطمب المساعدة بشكل رسمي كون لدييا باع 
طويل في ىذا االمر ولدييا امكانيات متعددة وخبرات في المجال الدستورؼ، لذا ىي 

ي وضع دساتيرىا الوطنية بمختمف وسائل المساعدة، من تدعم الدول التي ترغب ف
وسائل تقنية ومساعدات مالية ورعاية لالجتماعات التي ترافق عممية وضع الدساتير، 
وذلك من اجل تحجيم الصراعات الدائرة في ىذه الدول، مما يدعم السمم واالمن الدوليين 

معايير واالسس والقواعد في العالم ويدعم حقوق االنسان ويضمن التزام الدول بال
 الدولية.

تتجسد أىمية الدراسة في بيان الدور المحورؼ لألمم المتحدة عند : اواًل: أهمية الدراسة
مكانياتيا بحل كافة العقبات التي تواجو الدول عند وضع  وضع دساتير الدول، وا 

 دساتيرىا مما يستدعي تسميط الضوء عمى ىذا الموضوع.
تتمثل مشكمة الدراسة في عدم ثقة االطراف الوطنية بالمساعدات : ثانيًا: مشكمة الدراسة

الخارجية عند وضع الدساتير الوطنية، مما يضيع فرصة االستفادة من االمكانيات 
 والخبرات الدستورية لدػ منظمة االمم المتحدة.
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تفترض ىذه الدراسة ان المساعدات التي تقدميا منظمة األمم : ثالثًا: فرضية الدراسة
لمتحدة عند وضع الدساتير الوطنية  ىي ذات تأثير جوىرؼ في انجاح عممية وضع ا

 الدساتير، لذػ عمى االطراف الوطنية االستفادة منيا.
سنعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي والتحميمي : رابعًا: منهجية الدراسة 

متعمقة بدور منظمة األمم الذؼ يقوم عمى دراسة وتحميل المواثيق والقرارات الدولية ال
 المتحدة في تقديم المساعدة عند ضع الدساتير الوطنية.

سوف نقسم ىذه الدراسة الى مبحثين، يكون األول عن : خامسًا: هيكمية الدراسة     
وسائل واىداف األمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية، اما المبحث الثاني سيكون 

منظمة االمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية  عن بعض التطبيقات العممية لدور
 وكما يمي:

 المبحث االول
 وسائل واهداف االمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية

تساعد منظمة االمم المتحدة الدول التي تطمب مساعدتيا في مجال وضع        
بشكل  الدساتير وخصوصًا الدول التي تخرج من صراعات وتحتاج الى انفاذ القانون 

سميم لكي تستعيد سيادتيا وقوتيا، وىذا االمر ينبغي ان يستند الى دستور يدعم قوتيا 
وقانونيتيا وشرعيتيا المستقبمية، ولمنظمة االمم المتحدة في ىذا المجال وسائل متنوعة 
واىداف متعددة تستخدميا عند مساعدتيا لمدول التي تطمب المساعدة في الجانب 

ول في ىذا المبحث اىم الوسائل التي اعتمدتيا منظمة االمم الدستورؼ، لذا سنتنا
المتحدة في المشاركة في عمميات وضع الدساتير الوطنية لبعض الدول، من خبرات 
عممية وفنية وتقنية ووسائل متعددة اخرػ في ىذا المجال تقدميا منظمة االمم المتحدة 

ذلك في مطمب اول ومن ثم لمدول التي تطمب مساعدتيا في وضع دساتيرىا الجديدة و 
سنتناول في المطمب الثاني من ىذا المبحث اىم االىداف التي سعت الييا منظمة االمم 
المتحدة في مشاركتيا بوضع دساتير ىذه الدول، سواء كانت من اجل ضمان حقوق 
االنسان ام المساواة ام الزام الدول بالمعايير الدولية التي يسير عمييا العالم اليوم 

  ورة ادراجيا في نصوصيا الدستورية الجديدة، وذلك عمى النحو التالي:وضر 
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 المطمب االول
 وسائل المساعدة التي تقدمها منظمة االمم المتحدة 

قد يكون لممنظمات الدولية، وعمى رأسيا منظمة األمم المتحدة، بادغ ذؼ بدأ         
ن خالل خبراتيا الدولية دور مفيد في انشاء الدساتير الوطنية لبعض الدول وذلك م

الطويمة في ىذا المجال، ومع ذلك، بدًأ يجب عمى منظمة االمم المتحدة ان تكون 
غايتيا من تقديم الوسائل الضرورية إلنجاح وضع دستور جديد لمبالد ىو المساعدة 
فقط، كما ينبغي عمى الييئات والمجان الوطنية التي تضع الدستور الوطني ان تستخدم 

سات الدولية الفاعمة في كتابتيم لمدستور الوطني بشكل مفيد ال أن يدعوا دعم المؤس
المنظمات الدولية تستخدميم بشكل او بأخر من أجل التأثير عمى عممية صياغة 

وبسبب ذلك فإن تقديم المساعدة الدولية في ، (1)الدستور، أو عمى مضمون ىذا الدستور
ة، كما قد تميل بعض األطراف المجال الدستورؼ بطبيعة الحال ىي ميمة صعب

الوطنية الفاعمة في الدولة إلى االستياء من وجود المستشارين والخبراء الدوليين لكون 
ىذه االطراف تعتبر عممية وضع  الدستور الوطني ىو عمل سيادؼ يمكنيا القيام بو 

وعالوة عمى ذلك، في الغالب تعاني الجيات  .منفردة بدون حاجة الى مساعدة دولية
التي تقدم المساعدات الدولية الدستورية من عدم التنسيق بشكل دقيق مما يسبب احيانًا 
بعض المشاكل، لذا ينبغي لمجيات الدولية التي تقدم المساعدة أن ُتعالج ىذه االمور 
وأن تعي الجيات الفاعمة الوطنية ذات التأثير والتي تقود عممية وضع الدستور لبمدىا، 

تطمعاتيا المستقبمية، حتى يكون دورىـا ناجح كوسيط أو مناصر أو وأن تحترم موقفيا و 
مقدم خبرات متخصصة في الجانب الدستورؼ، وبطبيعة الحال تتفاوت المساعدة 
المقدمة من منظمة االمم المتحدة في ىذا المجال  بين الخبرة القانونية التقنية المطموبة 

المصمحة الوطنية وذلك عمى  في عممية الصياغة، وتسييل المفاوضات بين أصحاب

                                                           

(
1

( د. ٚبطًٍٛ فبرٔق اثٕ انؼٍُٛٛ، َبدٚخ ػجذ انؼظٛى: انًشبركخ ٔثُبء انزٕافك انًجزًؼٙ فٙ ػًهٛخ 

، ص 3112ٔضغ انذطزٕر: درٔص يظزفبدح يٍ انزجبرة انذٔنٛخ، يزكش انؼمذ االجزًبػٙ، يظز، 

32 . 
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. لذا تتطمــب المــساعدة في (1)اساس ىيكل العممية والمبادغ الدستورية الرئيسية لمبالد
وضع الدساتير الوطنية مزيجــًا مــن الخـبرات المتنوعة والـتي يمكـن أن تتـوافر لـدػ 

دارة عمميـات حفــع إدارات ووكـاالت دولية مختمفـة، ومنـيا "إدارة الـشؤون الـسياسية وا  
الــسالم ومكتـب الــشؤون القانونيـة وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي ومفوضية األمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان"، وتركز مفوضـية األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنـسان، في نطاق 

م المتحدة في المـساعدة التقنيـة الـتي تقـدميا المفوضية إلى الـدول األعـضاء في االم
مجـال وضـع الدسـاتير الوطنية واإلصـالح الدســتورؼ في البالد، عمــى العمميــات 
والمؤســسات وكذلك المــضمون الفــني التي تتضمنو أحكــام ومبادغ حقــوق اإلنــسان في 

  .(2) الدساتير الوطنية
ة لمعمميات الخاصة وتقدم منظمة األمم المتحدة أشكاال متعددة من المساعدكما      

بوضع الدساتير الوطنية الجديدة، سواء كان ىذا الدعم والمساعدة سياسي أم استراتيجي 
أم قانوني وكذلك الدعم والمساعدة المتعمق بحقوق اإلنسان، والعمل عمى بناء كافة 
القدرات ودعم التنمية المؤسسية بمختمف اشكاليا، باإلضافة الى الدعم االممي سواء 

مالي أم الموجستي أم اإلدارؼ وغيرىا، وقد أنشأت إدارة الشؤون السياسية في كان ال
" المركز المعني بوضع الدساتيرمنظمة االمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "

ديم المساعدة الدستورية عمى شبكة اإلنترنت، وىو مأىول ويعمل ىذا المركز عمى تق
 .    (3) بطائفة كبيرة من المصادر األكاديمية من تقديم المساعدة الدستورية بكل انواعيا

كما تعد من اىم الوسائل التي تقوم بيا منظمة االمم المتحدة في عممية وضع        
اء كان من المنظمة ذاتيا او القيام بإنشاء الدساتير الوطنية الجديدة ىو الدعم المالي سو 

                                                           

(
1

د االيى انًزذذح: يفٕضٛخ األيى انًزذذح انظبيٛخ نذمٕق اإلَظبٌ، يكزت انًفٕع انظبيٙ، ( يُشٕرا

 .122، ص 3112دمٕق االَظبٌ ٔ ٔضغ انذطزٕر، انٕالٚبد انًزذذح االيزٚكٛخ، 

(
3

(االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انظبدطخ ٔانظزٌٕ ، دػـى يُظٕيـخ األيـى انًزذـذح نهجٓـٕد 

، انٕثٛمخ 3111نٓب انذكٕيـبد فٙ طـجٛم رؼشٚش ٔرٕطٛذ انذًٚمزاطٛبد انجذٚذح أٔ انًظزؼبدح، انـزٙ رجـذ

 .11، ص A/ 55/242انًزلًخ: 

(
2

، يُشٕر ػهٗ يٕلغ االيى انًزذذح ٔػهٗ انزاثظ ( االيى انًزذذح ٔطٛبدح انمبٌَٕ : ٔضغ انذطبرٛز

 https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-انزبنٙ:

making-areas/governance/constitution/  

https://constitutionmaker.un.org/user/login?destination=node/114
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making/


   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

481 

مجموعة مانحين ليذه الدولة من اجل استكمال عممية صياغة الدستور بشكل سميم، 
وىذا ما قامت بو بعثة منظمة االمم المتحدة في افغانستان عند القيام بصياغة الدستور 

صيل المتعمقة االفغاني، وذلك من خالل االجتماع بالمانحين لتشاور عمى جميع التفا
بيذا االمر، وتعيدىا بضمان التنفيذ السميم، لذا تبذل منظمة االمم المتحدة جيودا كبيرة 

 .  (1)من اجل تذليل العقبات وتغطية النفقات المالية لعممية صياغة دستور وطني جديد
باإلضافة الى ذلك قد تنطوؼ أيضا المساعدة عمى تنظيم حمالت التثقيف       

عامة لمختمف االطراف والجيات الفاعمة في الدولة، وكذلك تقديم الدعم والتشاور ال
اإلدارؼ والمالي والقانوني الالزم لييئة صياغة الدستور، وايضًا دعم إجراءات االعتماد 
النيائي لعممية صياغة الدستور ليكون نافذًا. ويمكن أن تشمل وسائل المساعدة التي 

ظيم حمقات عمل متعددة تركز عمى القضايا الميمة تقدميا منظمة االمم المتحدة في تن
التي يجب أن يتناوليا مشروع الدستور الجديد؛ وكذلك توفير الكتب المرجعية وغير ذلك 
من الوثائق التي يمكن االستفادة منيا من قبل الجيات الوطنية المشاركة في عممية 

ار الوثائق والمواد صياغة الدستور؛ باإلضافة الى ذلك تقديم الدعم المطموب إلصد
الضرورية األخرػ التي يمكن استخداميا في تنظيم حمالت التثقيف المدنية من اجل 
التعريف بأىمية عممية وضع دستور جديد وبمحتوػ ىذا الدستور عند االنتياء من 

وتشمل المساعدة التي تقدميا منظمة االمم المتحدة ىنا ايضًا توفير . عممية صياغتو
رب دول اخرػ في مجال  صياغة دساتيرىا الوطنية، وينبغي في معمومات عن تجا

مرحمة تقديم ىذه المساعدات أن تكون الجيات الدولية التي تقدم المساعدة الدستورية، 
وىي تقدم ىذه المساعدة، ان تكون متأكدة من فيميا العميق لمبيئة السياسية المحمية 

تور ألؼ دولة يعد في نياية لمدولة التي طمبت مساعدتيا، وذلك الن وضع الدس
ولذا نجد في تقرير االمين العام لمنظمة  .(2)المطاف ىو عممية سياسية وطنية بامتياز

، االسس العامة التي تحدث 2008االمم المتحدة في دورتيا الثالثة والستون في عام 
                                                           

(
1

( يٛشٛم ثزاَذد، جٛم كٕرزٚم، ٚبع غب٘، اَطَٕٙ رٚغبٌ: ٔضغ انذطزٕر ٔاالطالح انذطزٕر٘، 

 .171، ص3113اَززثٛض، نجُبٌ،

(
3

انًزذذح: يفٕضٛخ األيى انًزذذح انظبيٛخ نذمٕق اإلَظبٌ، يكزت انًفٕع انظبيٙ،  ( يُشٕراد االيى

 .122، ص 3112دمٕق االَظبٌ ٔ ٔضغ انذطزٕر، انٕالٚبد انًزذذح االيزٚكٛخ، 
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ل عنيا االمين العام لمنظمة االمم المتحدة لبعض وسائل المساعدة التي تقدم في مجا
وضع الدساتير الدولية الجديدة، حيث بين التقرير ان مساعدة منظمة األمم المتحدة 
لعدد من الدول في عمميات وضـع الدسـاتير او تعديل دساتيرىا ومن خالل الخبرة في 

 ىذا المجال لمعديـد مـن الــسنوات الماضية قد يشمل االمور التالية:  
جييــات شــاممة وجذرية في مجــال يتطمب تقديم المساعدة الحاجة الى تو   -1

 الـسياسات العامـة لمدولة بـشأن المـساعدة الدسـتورية التي تقدم ليا.
كما ان تقديم المساعدة الدستورية يجب ان يستند عمى ُنُيـج منتظمـة ودقيقة   -2

 تـستند إلى الممارسـات القانونية الجيـدة. 
ل التي تعمل عمى وضع وينبغي كذلك لمجيات التي تقدم المساعدة لمدو  -3

 دساتيرىا الوطنية العمل عمى تــدعيم الــذاكرة المؤســسية لمدولة.
ضرورة التركيز عند تقديم المساعدة لمدول التي تطمب المساعدة عمى ضرورة   -4

 بنــاء الخــبرة التقنيــة من اجل ـدعم عمميــات الــسالم. 
لفاعمــة الوطنيـة؛ لكي العمل قدر المستطاع عمى مد يد العون لمجيــات ا -5

 تستطيع القيام بواجبيا المنوط بيا، بصياغة دستور جديد لبالدىا.
مـساعدة الجيــات الفاعمـة الوطنيـة عمى وضــع خطـط مستقبمية لتنفيـذ ورصــد  -6

 الدسـاتير الجديدة بعــد اعتمادىا بصورة نيائية.
ظمة األمـم المتحـدة في كما ينبغـي أن تـكون المـساعدات المقدمـة مـن قبل من  -7

عمميـات صياغة الدسـاتير الجديدة او تعديميا شـاممة لمجميع وقائمة عمى المشاركة 
 الفعمية والشفافية الحقيقية. 

واخيرًا يتطمب إلنجاح ىذا النيج العام تخطيطًا مسبقًا مبكـرًا وخمق خـبرات  -8
 . (1)ل التنمية المؤسسيةمتعددة في مجـاالت السياسة العامة وحقوق اإلنسان ودعم مجا

 المطمب الثاني
 االهداف التي تسعى اليها منظمة االمم المتحدة من تقديم المساعدة  

                                                           

(
1

( االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انثبنثخ ٔانظزٌٕ، رمزٚز األيٍٛ انؼبو ػٍ رؼشٚش أَشطخ األيى 

 .17-15، ص ص A/63/226، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3112ل طٛبدح انمبٌَٕ ٔرُظٛمٓب، انًزذذح فٙ يجب



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

414 

تيدف منظمة االمم المتحدة من تدخميا في وضع الدساتير الوطنية لبعض الدول   
 لعدة امور منيا:

الدساتير، عنصر  يشكل تقديم الدعم الالزم لمنظمة االمم المتحدة لعمميات انشاء اواًل: 
بالغ األىمية في أعمال منظمة األمم المتحدة وباألخص في مجال سيادة القانون. حيث 
يمكن أن يؤدؼ ىذا الدعم في عممية انشاء الدستور الوطني  دورًا فاعاًل في عمميات 
سيادة القانون واالنتقال السياسي السممي وكذلك بناء السالم بعد انتياء الصراعات في 

ن المضطربة. ويمكن أيضا أن يؤدؼ ىذا الدعم دورًا بالغ األىمية في منع نشوء البمدا
 .(1)الفظائع التي يمكن ان تحصل في المستقبل

ومن ضمن اىداف االمم المتحدة في عممية دعم الدول في انشاء دساتيرىا ىو  ثانيًا:  
ا بمختمف الحفاظ عمى السمم واألمن في الدولة، وحماية حقوق اإلنـسان وتعزيزىـ

تاحة الفرص لمشاركة الشعب  اشكاليا، والعمل عمى تعزيز رفاه األفراد في المجتمع وا 
بكل أطيافو في اإلدارة العامة لمدولة وبأقصى ما يمكن من المشاركة، واالىم من ذلك 
تحقيق اليدف السياسي المتمثل في بناء دولة مزدىرة وقوية من خالل إضفاء الطابع 

عمييا وعمى نظاميا الديمقراطي بشكمو الصحيح، مما يعكس ذلك  المؤسسي والدستورؼ 
 . (2)إضفاء الطابع المؤسسي عمى سيادة القانون باالستناد الى الدستور الجديد

كذلك من ضمن االىداف التي تسعى الييا منظمة االمم المتحدة من خالل مد  :ثالثاً    
المرأة بالمشاركة الدستورية،  يد العون لمدول التي تضع دستورىا الجديد ىو دعم حق

حيث صبحت مشاركة المرأة ضرورية عمى طاولة المفاوضات عند وضع الدساتير 
وذلك التزاما بموجب قواعد القانون الدولي، وتوفر ىذه القواعد الدولية المختمفة أداة ميمة 
 لمنساء وتؤمن وصوليا إلى المفاوضات الدستورية الجارية، ال سيما عندما يتم دعم

                                                           

(
1

، يُشٕر ػهٗ يٕلغ االيى انًزذذح ٔػهٗ انزاثظ ( االيى انًزذذح ٔطٛبدح انمبٌَٕ : ٔضغ انذطبرٛز

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-انزبنٙ:

making-areas/governance/constitution/  

(
3

(االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، يجهض دمٕق اإلَظبٌ انفزٚك انؼبيم انًؼُٙ ثبالطزؼزاع انذٔر٘ 

 .13، ص HRC/WG.6/10/NP/1/A، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3111انشبيم انذٔرح انؼبشزح ، 

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making/
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ولذا يعد دعم حقوق  .(1)وتمويل عمميات صياغة الدستور من قبل منظمة االمم المتحدة
المرأة من اىم االىداف التي تسعى الييا منظمة االمم المتحدة في دعم عممية انشاء 
الدساتير والعمل عمى تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة دستوريًا، لذا فقد 

" في مجال سيادة القانون عمى صعيد السياسات لمتحدة لممرأةهيئة األمم اشاركت "
العامة لمدولة. فعمى صعيد السياسات نجد انيا قدمت الدعم الكافي إلعداد المذكرة 
التوجييية لألمين العام لألمم المتحدة والمتعمقة بوضع الدساتير الوطنية، كما وأطمقت 

ومات عن الدساتير، حيث تبين نسبة في اآلونة األخيرة قاعدة بيانات خاصة تجمع معم
المشاركة والمساواة بين الجنسين ذات الصمة وكذلك ُتستخدم ىذه البيانات لدعم 

 .(2)اإلصالحات الدستورية عمى الصعيد الوطني
إن وضـــع الدســـتور الوطني يعد مفيـــوم واســـع النطـــاق ولـــو أىمية جوىرية في  رابعًا:   

ـــال السياسي والديمقراطي، ويتراوح موضوع انشاء الدسـتور بـين صـياغة عمميـــات االنتق
صـالح دسـتور قـائم بالفعل. وتتـسم ىاتين العمميتـان  مـشروع دسـتور جديـد لمبالد وبين وا 
بأىميـة كبيرة لنجـاح ميمـة وضـع دستور لمبالد ألنيا تمثل فرصة ثمينة لمعمل عمى 

رىا، ألن نتائجيـا تؤثر تـأثيرًا عميقًا ومستديمًا عمى كل من  تعديل مستقبل الدولة وازدىا
. وىذا االمر يكون (3)الديمقراطية والسالم واالستقرار في الدولة والمنطقة المحيطة بيا

في أوضـاع مـا بعـد الـصراع عمـى وجـو الخــصوص، حيث يمكــن أن يــعد تــضمين 
المتصارعة التزامــات كثيرة تعالج التــوترات سواء اتفاقــات الــسالم المبرمة بين االطراف 

كانت العرقيــة أم اإلقميمية أم األيديولوجية أم السياسية وضمن إطار دستورؼ عنـصرًا 
وبالمقابل، فإن األحكام الدستورية الجديدة المتعمقة . فاعاًل وحيويـًا لتوطيـد الـسالم واالمن

                                                           

(
1

ْٛئخ  طٛهفٛب طٕرٕٛ ، كزٚظزٍٛ ثٛم: انُظبء ٔ ٔضغ انذطبرٛز ٔػًهٛبد انظالو، ثذث طبدر ػٍ ( د.

 .3، ص3112األيى انًزذذح نهًزأح، َٕٕٛٚرن، 

(
3

، يُشٕر ػهٗ 3114(االيى انًزذذح ٔطٛبدح انمبٌَٕ: ْٛئخ االيى انًزذذح نهًزأح، ٔضغ انذطبرٛز، 

and-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-نٙ: يٕلغ يُظًخ االيى انًزذذح ٔػهٗ انزاثظ انزب

women-law/un-of-rule-the/  

(
2

(االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انزاثؼخ ٔانظزٌٕ ، رمزٚز االيٍٛ انؼبو نذػـى يُظٕيـخ األيـى 

ذح نهجٓـٕد انـزٙ رجـذنٓب انذكٕيـبد فٙ طـجٛم رؼشٚش ٔرٕطٛذ انذًٚمزاطٛبد انجذٚذح أٔ انًظزؼبدح، انًزذـ

 .11، ص A/273/53، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3111

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-women/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-women/
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-women/
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توفر ركيزة اساسية لمجيـود الرامية إلى تعزيز  بإصالح نظم العدالة في الدولة يمكن أن
وقد ساعدت منظمة االمم المتحدة من خالل فريق  .النظم الديمقراطية وسيادة القانون 

الخبراء االحتياطي المعني بأمور الوسـاطة، والتـابع إلدارة الـشؤون الـسياسية، عمى جمب 
وقدمت توصـيات وحمول إلى  الخبرات المتعمقة بيذه القضايا إلى طاولة المفاوضات،

جيات الوساطة التابعة لمنظمة ألمم المتحـدة والمنظمـات اإلقميميـة المعنية باالمر، 
وكـذلك إلى أطـراف الـصراع . وقد شـاركت منظمة األمم المتحدة في عدد من عمميات 

ــرت في وضـع الدسـاتير الوطنية في الـسنوات األخـيرة، منـيا عمميـات المشاركة الـتي ج
 . (1)"أفغانــستان وتيمــور والعــراق"

، لمبدأ 1970وبالرغم من قبول الجمعّية العاّمة لمنظمة ألمم المتّحدة عام  خامسًا:   
االستقاللية الدستورية لمدول األعضاء في االمم المتحدة، والذؼ يتيح لكّل دولة حرية 

االجتماعي أم الثقافي أم الحّق في اختيار نظاميا العام سواء كان السياسي أم 
االقتصادؼ لذلك فقد أصبحت مبادغ حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية تحّد أكثر فأكثر 
من حق االستقاللية الدستورّية لمدول، كما تمّخض عن مؤتمر منظمة األمم المتحدة في 

م ، اتجاه يرػ بأن قوانين حقوق اإلنسان بدأت تقمص الحدود بين النظا1993فيينا عام 
الدولي واألنظمة الداخّمية الوطنية، فالدول أصبحت اليوم ممزمة بمزيد من اإلدماج 

لذا يرجح بعض الميتمين بشأن القانوني بأن  .(2)لبعض المبادغ في دساتيرىا الوطنية
اليدف االساسي لمنظمة االمم المتحدة من تقديميا المساعدة والدعم بكل أنواعو في 

ولذلك يتمثل اليدف . (3)لدول ىو حماية حقوق االنسانموضوع انشاء دساتير بعض ا
العام لتقديم المساعدة من جانب منظمة االمم المتحدة في مجال صياغة شرعة الحقوق 
الدستورية في تعزيز قدرة الشركاء الوطنيين ان يجعموا مشروع دستورىم الجديد أو 

                                                           

(
1

(االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انظبدطخ ٔانظزٌٕ ، دػـى يُظٕيـخ األيـى انًزذـذح نهجٓـٕد 

، انٕثٛمخ 3111جٛم رؼشٚش ٔرٕطٛذ انذًٚمزاطٛبد انجذٚذح أٔ انًظزؼبدح، انـزٙ رجـذنٓب انذكٕيـبد فٙ طـ

 .11، ص A/ 55/242انًزلًخ: 

(
3

 -(دمحم شفٛك طزطبر: رمزٚز ػٍ انمبٌَٕ انذطزٕر٘ ٔانًؤطظبد انذطزٕرٚخ، انٕسارح االٔنٗ

 .1، ص3117انًذرطخ انٕطُٛخ نإلدارح، رَٕض، 

(
2

جبيؼخ انشزق –طبنخ يبجظزٛز يمذيخ انٗ كهٛخ انذمٕق( شزْبٌ جًٛم يخبيزح: رذٔٚم انذطبرٛز، ر

 .21، ص3112االٔطظ، االردٌ،



 دور االمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

411 

المعايير الدولية لحقوق مشروع تعديالتيم الدستورية متوائمًا عمى نحو كامل مع كافة 
اإلنسان، مع االخذ باالعتبار تفسر كافة الييئات المنشأة بموجب المعاىدات الدولية 
لحقوق اإلنسان، وغيرىا من اآلليات الداعمة لحقوق اإلنسان، ليذه المعايير والتي ينبغي 
أال تميم فقط المشرعين الوطنيين وترشدىم بشكل عام لمطريق الصحيح، بل ينبغي 

عتبارىا معايير محددة لتقييم الحمول القانونية والسياسية والعممية المناسبة التي تعتمد ا 
. وقدمت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة (1)عمى المستوػ المحمي

األمم المتحدة المشورة إلى بعض الدول بما في ذلك "تايمند وترينيداد وتوباغو وتونس 
ميانمار"  لتعديل دساتيرىا أو لوضع دستور جديد لمبالد، وكان اليدف وغرينادا وليبريا و 

من ذلك ىو ضمان االمتثال من ىذه الدول ألعمى المعايير المعتمدة لتعزيز وحماية 
 .(2)حقوق اإلنسان في ىذه الدول 

كما ىدفت االمم المتحدة في بعض االحيان من توفير بيئة سميمة إلنجاح  سادسًا:  
ضرورة التزام واضعي دستور جديد لمبالد ومراقبة ىذا االمر من اجل  عممية صياغة

 . (3)الدستور الجديد بالمعايير الدولية لمحكم الرشيد بشكمة الصحيح
ومن ضمن االىداف التي تدعو االمم المتحدة لمتدخل في عمميات وضع  سابعًا:  

صوصًا في الدول الدساتير الجديدة لمدول ىو محاربة الفساد ودعم الالمركزية، خ
الخارجـة مـن الـنزاع، حيث إن أنجـع وسـيمة تعمل عمى تقميـل حـدوث الفـساد أو نشوب 
مزيد من النزاعات ىي وصياغة دستور جديد ينص عمى تقاسم حقيقي لمسمطة وعمـى 

ألن ىذا النظام الجديد يوفر أفضل الضوابط والموازين  كافـة المـستويات في الدولة،
اءلة وعدم الفساد ويعمل عمى تقميـل حـاالت سـوء التـصرف مـن جانب لكفالة المـس

المسؤولين في الدولة وزيادة الشفافية والمصداقية في الحكم الوطني. من اجل ذلك 

                                                           

(
1

( يُشٕراد االيى انًزذذح: يفٕضٛخ األيى انًزذذح انظبيٛخ نذمٕق اإلَظبٌ، يكزت انًفٕع انظبيٙ، 

 .127، ص 3112دمٕق االَظبٌ ٔ ٔضغ انذطزٕر، انٕالٚبد انًزذذح االيزٚكٛخ، 

(
3

ٛخ انؼبيخ، يجهض دمٕق االَظبٌ، انذٔرح انثبيُخ ٔانؼشزٍٚ، انزمزٚز انظُٕ٘ (االيى انًزذذح: انجًؼ

 .13، صA/HRC/28/3، 3113نًفٕع األيى انًزذذح انظبيٛخ نذمٕق اإلَظبٌ، 

(
2

( كًٛبَب سٔنٕٚزب، فٕنشز ٔآطبَغب ٔٚهٛكبل: انذطبرٛز دٌٔ انٕطُٛخ فٙ انجهذاٌ انٓشخ ٔانًزضزرح يٍ 

 . 21، ص3117طزٕكٕٓنى،  -نهذًٚمزاطٛخ ٔاالَزخبثبد، انظٕٚذ انُشاػبد، انًؤطظخ انذٔنٛخ 
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ينبغي دعم الالمركزية بموجب النصوص الدستورية حيث يتـسم تحقيـق نظام الالمركزيـة 
لمجموعات المحمية الالمركزية أقدر عمى بأىميـة جوىرية أيـضا في ىذا الصدد لكون ا

  .(1)محاسبة السياسيين المحميين عند اخفاقيم
لذا من اىداف منظمة االمم المتحدة عند تقديميا مساعدة لمدولة التي تعمل  ثامنًا:  

عمى صياغة دستور جديد ان تتم الموائمة بين ىذا الدستور والقانون الدولي بجميع 
 يمكن ألؼ دولة تعمل عمى صياغة دستور جديد او تعديل تفرعاتو وقوانينو حيث ال

دستورىا االستغناء عن المجتمع الدولي او العمل بمعزل عن النظام العالمي الجديد، 
سواء كان ذلك بضرورة االلتزام بالمبادغ والمثقل والقيم االنسانية التي يسير عمييا 

سياستيا الخارجية، وبالفعل ىذا العالم، وان ينعكس ذلك عمى دستورىا ونظاميا العام و 
( من دستور االمارات العربية المتحدة بضرورة ان يتم توثيق 12ما اشارة الية المادة )

أواصر الصداقة والتعاون الدولي مع جميع دول العالم والشعوب، ويكون عمى أساس 
دساتير  ، وكذلك نجد ان(2)مبادغ ميثاق منظمة األمم المتحدة، واألخالق المثمى الدولية

بعض الدول تتبنى بشكل واضح اىداف منظمة االمم المتحدة ومبادئيا التي تسير عمييا 
، لذا فمن الضرورؼ ان تتم الموائمة بين مواد (3)1960ومنيا الدستور الصومالي عام 

الدستور الجديد وبين جميع المواثيق والمبادغ واالىداف والقوانين الدولية، وىذا االمر 
باب التي دعت منظمة االمم المتحدة التدخل وعرض مساعدتيا لمدول يعد احد االس

 التي تخرج من الصراعات وتنوؼ اصدار دستور جديد.
يمكن لمدول التي تريد انشاء دساتير جديدة ان تستفيد من وفرة التجارب الدولية و       

ية بشكل والوطنية المقارنة، وىي عادة تفعل ذلك في الواقع وبصيغ مختمفة منيا مؤسس
أو بأخر. وعادة ما تقدم منظمة األمم المتحدة، المساعدة المؤسسية ليذه الدول في 

                                                           

(
1

كبٌَٕ  11( االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انذبدٚخ ٔانظزٌٕ، رطبنخ يؤرخخ 

يٕجٓخ إنٗ األيٍٛ انؼبو يٍ انمبئى ثبألػًبل ثبنُٛبثخ نهجؼثخ انذائًخ إلٚطبنٛب نذٖ األيى  3117انثبَٙ/ُٚبٚز

 .11-12، ص ص A/61/703ثٛمخ انًزلخ: ، ان3117ٕانًزذذح، 

(
3

 .1171( يٍ دطزٕر االيبراد انؼزثٛخ انًزذذح انًؼذل نهؼبو 13( ُٚظز َض انًبدح )

(
2

فٙ ضٕء لبٌَٕ إدارح انذٔنخ  (د. طالح ججٛز انجظٛظٙ: انًؼبْذاد انذٔنٛخ طزٚك نٕضغ انذطبرٛز

جبيؼخ انكٕفخ، انؼذد –د انكٕفخ انؼزالٛخ نهًزدهخ االَزمبنٛخ، ثذث يُشٕر فٙ يجهخ يزكش دراطب

 .41، ص 3112انظبثغ، 
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مختمف أطر التعاون. وىنالك بعض المبادغ والسياسات العامة ذات الصمة وردت 
بالتفصيل في المذكرة التوجييية لألمين العام لمنظمة االمم المتحدة في ابريل عام 

قدمة من منظمة األمم المتحدة لعمميات وضع ، بخصوص المساعدة الم 2009
 الدساتير الوطنية والتي تيدف من ورائيا الى: 

اغتنام الفرصة لبناء السالم في الدول التي تشيد حاالت من الصراع والتي مرت  -1
بمرحمة ما بعد الصراع حيث يتيح إنشاء الدستور فرصًا جديدة قد تسيم في معاجمة 

مكانية إيجاد الحمول المناسبة لو. ففي األسباب التي ادت الى حد وث ىذا الصراع وا 
العديد من الحاالت التي تمت، يشكل وضع دستور جديد قائم عمى اسس حقوق 

 اإلنسان إحدػ العمميات االساسية التي تجعل تسوية الصراعات ممكنة.
ة حيث تشجيع الدول التي تضع دساتير جديدة الى االمتثال لمقواعد والمعايير الدولي -2

ينبغي لمتعاون الدولي في ىذا المجال أن يعزز المعايير الدولية المعتمدة لحقوق 
اإلنسان بكونيا مرجعا أساسيا لإلصالحات الدستورية التي يزعم وضعيا وضرورة ان 
يتناول الحقوق التي أقرىا القانون الدولي وخصوصًا المجموعات التي تعرضت سابقًا 

 الى لمتمييز والتيميش. 
دعم الشمول لمجميع والمشاركة الفعمية والشفافية: حيث تؤثر ىذه المتطمبات تأثيرًا  -3

حقيقيًا عمى شرعية االصالحات الدستورية الجديدة. فعممية اإلصالح الدستورؼ بنظر 
االمم المتحدة ينبغي اال تشمل السمطات العامة لمدولة  فحسب، بل تشمل كافة 

ب األصمية في الدولة واألقميات، والمنظمات المدنية قطاعات المجتمع، بما فييا الشعو 
التي تمثل النساء، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة، واألوساط العممية 
واألكاديمية، واألحزاب السياسية المختمفة، والمنظمات اإلعالمية المتنوعة، والمنظمات 

 القانونية المينية وغيرىا من الجيات االخرػ ذات العالقة.
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ضمان شفافية ونزاىة المساعدة الدولية المقدمة في صياغة الدستور الوطني،  -4
والمساءلة بشأنيا، حيث يعد ىذا أحد أىم الشروط األساسية لمقياس مصداقية المشورة 

      .(1)الخارجية، التي تقدم من اجل تسييل عممية صياغة دستور وطني جديد
 المبحث الثاني

 منظمة االمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية بعض التطبيقات العممية لدور
سنتحدث في ىذا المبحث عن التطبيقات العممية لدعم منظمة االمم المتحدة        

لبعض الدول من اجل انشاء دساتيرىا الوطنية، وىل بالفعل تم تقديم مساعدة من جانب 
المطمب االول  منظمة االمم المتحدة لدول طمبت منيا ىذا االمر، حيث سنتناول في
واصبح  2005العراق أنموذجا لتعاون االمم المتحدة معو في عممية وضع دستوره لمعام 

نافذًا بعد ذلك، ومن ثم سنتناول في المطمب الثاني ليبيا أنموذجا اخر لطمب المساعدة 
من منظمة االمم المتحدة بالتدخل والدعم الضرورؼ إلنجاح عممية صياغة دستور جديد 

نرػ مدػ تعاومن منظمة االمم المتحدة مع ىاتين الدولتين احداىما تم االنتياء لمبالد، س
من عممية وضع دستورىا واالخرػ ىي في طور وضع ىذا الدستور لنرػ حجم 
المساعدة التي قدمت من قبل منظمة االمم المتحدة لياتين الدولتين وذلك عمى النحو 

 التالي: 
 المطمب االول

 العراق ))إنموذجًا(( 
عمى بعثة منظمة األمم المتحدة في العراق تقديم الدولي فرض مجمس األمن          

، والعمل 8/6/2004بتاريخ  1546المساعدة الضرورية لمعراق وذلك في قراره المرقم 
عمى تشجيع الحوار البناء والتوافق في اآلراء المختمفة عمى الصعيد الوطني من أجل 

الوطني الجديد، وبموجب ذلك تم إنشاء مكتب لمدعم  صياغة الشعب العراقي لدستوره
سناد إقميمي في  الدستورؼ في العاصمة العراقية إضافة إلى مكتب أخر لتقديم دعم وا 
العاصمة األردنية عمان، ويضم ىذين المكتبين خبراء دوليين مختصين بالشؤون 

                                                           

(
1

( يُشٕراد االيى انًزذذح: يفٕضٛخ األيى انًزذذح انظبيٛخ نذمٕق اإلَظبٌ، يكزت انًفٕع انظبيٙ، 

 .127-125، ص ص 3112دمٕق االَظبٌ ٔ ٔضغ انذطزٕر، انٕالٚبد انًزذذح االيزٚكٛخ، 
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ة وىو وضع الدستورية لتقديم الدعم لمعراق، ولكن برز تحدؼ خطير في ىذه المرحم
، 15/8/2005جدول زمني محدد إلنجاز العممية الدستورية ويكون في موعد أولي ىو 

كما عممت منظمة األمم المتحدة عمى تحديد آليات لممشاركة العامة الحقيقية في 
صياغة الدستور العراقي وكذلك ساىمت فعاًل في صياغة الدستور وبعض نصوصو 

ابة الدستور بالمعمومات العامة والشاممة وذلك من خالل تزويد أعضاء لجنة كت
بخصوص مواضيع ميمة سواء كانت المساواة بين الجنسين أم الفدرالية أم دور الدين 

. (1) في الدولة أم العالقة بين السمطات أم مواضيع حقوق اإلنسان أم الحريات العامة.
حدة العمل وفي ىذا السياق فرض مجمس األمن الدولي عمى بعثة منظمة األمم المت

عمى بناء أواصر التوافق ودعم وتشجيع الحوارات المختمفة عمى الصعيد الوطني مما 
يسيل من عممية وضع دستور وطني دائم لمبالد، وتبعًا لذلك تّم إنشاء المكاتب العاله 
لمدعم الدستورؼ في العراق تضم خبراء دوليين تمكنوا من تزويد لجنة كتابة الدستور 

 .(2)ت ضرورية عن االمور الدستوريةالعراقي بمعموما
( اشار 4( وتحديدًا في الفقرة )1546حيث نجد ان مجمس االمن الدولي بقرارة )     

الى تشكيل جمعية وطنية انتقالية تعمل عمى عدة امور من اىميا صياغة دستور دائم 
من ( ان مجمس اال3-/أ7، وكذلك نجد ان في الفقرة )2005لمعراق ليكون نافذ في عام 

شـجيع الحـوار الحقيقي وبنـاء التوافـق في اآلراء المختمفة عمـى حث العراقيين عمى 
. (3)الصـعيد الـوطني وذلك بشـأن صـياغة شعب العراق لدستور وطني شامل ودائم

وبالفعل بدأ العمل عمى انشاء دستور وطني جديد من خالل تشكيل لجنة صياغة 
،  2003( في عام 1151من الدولي بقرارة )رحب مجمس االالدستور العراقي حيث 

بقرار مجمس الحكم في العـراق بتشـكيل لجنـة دسـتورية تحضيريـة تعمل عمى  اإلعداد 

                                                           

(
1

يى انًزذذح فٙ انؼًهٛخ انظٛبطٛخ فٙ انؼزاق، ثذث يُشٕر ( د. ػجذ انؼشٚش ريضبٌ انخطبثٙ: دٔر األ

 . 322 -323، ص ص 3117جبيؼخ انًٕطم،  -، كهٛخ انمب21ٌَٕفٙ يجهخ انزافذٍٚ نهذمٕق، انؼذد 

(
3

(أدًذ طبرق ٚبطٍٛ انًٕنٗ: انًشبركخ انذٔنٛخ فٙ إػبدح ثُبء انذٔل، رطبنخ يبجظزٛز يمذيخ انٗ كهٛخ 

 .112، ص 3117جبيؼخ انًٕطم،  –انمبٌَٕ 

(
2

انـذ٘ ارخـــذِ يجهــــض األيـــــٍ فـــٙ جهظزـــّ  1435انمزار  ( االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، 

 .3-2، ص ص S/RES/1546 (2004)، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3113دشٚـزاٌ،  2انًؼمـٕدح فٙ  3127
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من اجل عقد مؤتمر دستورؼ شامل يقوم بوضع دستور جديد يكون بمستوػ طموحات 
ام ىذه الشـعب العراقـي بكل أطيافو، كما حث مجمس االمن الدولي ىذه المجنة عمى إتم

( حث مجمس االمن 7العممية بالسرعة الممكنة، وفي ذات القرار وبالتحديد الفقرة )
الدولي العراق بأن يكون ىنالك جدول زمني وبرنامج واضح محدد يعمل بموجبة من 

( من ىذا 10اجل صياغة دستوره الوطني، كما طمب مجمس االمن الدولي في الفقرة )
ن العام لمنظمة االمم المتحدة، بأن يقدم، عند عقد القرار من الممثل الخاص لألمـي

المؤتمر الدستورؼ العراقي، أو حسبما تسمح بو ظروف البمد، الخبرة الدستورية الفريدة 
المتوفـرة لـدػ منظمة األمـم المتحـدة إلى الشـعب العراقـــي إلنجاح ىذا الموضوع، كما 

ر من األمين العام لمنظمة االمم طمب مجمس االمن في الفقرة الالحقة من ىذا القرا
تاحة موارد منظمة األمم المتحـدة والمنظمـات الدولية المرتبطـة بيا  المتحدة كفالة وا 
لمساعدة العراق، إن طمب ذلـك، وسمحـت بـو ظـروف العراق، ويشجع المنظمـــــات 

ــب منيا األخـرػ ذات الخـبرة في ىذا المجال عمى تقديم المساعدة إلى العراق، إن طم
 .(1)ذلك
وفي فترة اعداد الدستور العراقي الدائم اصدرت وحدة االتصال والحوار الجماىيرؼ      

في العراق أنموذج اســتبيان دســتورؼ وىو يحتوؼ عمى ســبعة أســئمة فقط لتوزيعيا فــي 
ليا في أنحــاء العراق ومن ثم إعادتيا إلى وحدة االتصــال والحوار الجماىيرؼ ليتم إدخا

قاعــدة بيانات إلكترونية. وقدم كل مــن منظمة األمم المتحدة والمعيد الديمقراطــي 
الوطني وكذلك معيد الســالم األميركي مســاعدة عممية إلى وحدة االتصال والحوار 
الجماىيرؼ إلنجاح ىذا االستبيان، بمــا في ذلك التمويل الالزم وتقديم موظفين فنيين 

 .(2)ا االمريعممون عمى ىذ

                                                           

(
1

 3233يـــٍ فٙ جهظـــزّ انـــذ٘ ارخـــذِ يجهـــض األ 1411انمزار  ( االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، 

، ص  S/RES/1511 (2003)،  انٕثٛمخ انًزلًخ: 3112رشـــــزٍٚ األٔل ،  15انًؼمـــٕدح ٚـــٕو 

 .2-3ص 

(
3

، 3112(جَٕبثبٌ يٕرٔ: انؼًهٛخ انذطزٕرٚخ انؼزالٛخ، رمزٚز لذيخ يؼٓذ انظالو االيزٚكٙ، ٔاشُطٍ، 

 .17ص 
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أشرف كما التقى الممثل الخاص لألمين العام لمنظمة ألمم المتحدة في العراق "     
" برئيس المجنة الدستورية التابعة "لمجمعية الوطنية االنتقالية العراقية" ، وكذلك قاضي

أحد نواب رئيس المجنة والتقى بممثمين عن رؤساء المجنة الفرعية االخرػ. وأكد الممثل 
ص لألمين العام استعداد منظمة األمم المتحدة تقديميا الدعم المتواصل لنشاطات الخا

وأثناء ىذا المقاء، أشار الممثل  .المجنة اثناء عممية صياغة الدستور العراقي الدائم
الخاص لألمين العام إلى أّن منظمة األمم المتحدة، ومن خالل المساىمات الفاعمة 

( مميون دوالر، خصصت لتغطية تكاليف 24.5قيمتيا) لإلتحاد األوروبي والتي بمغت
األعمال اليامة لمجنة صياغة الدستور ومن ضمنيا دفع الرواتب وكذلك تقديم المعدات 
الالزمة مثل أجيزة الحاسوب والطابعات واألثاث والمركبات وغيرىا من االمور 

ل لنشاطات التوعية الموجستية الضرورية. كما ُتقّدم منظمة األمم المتحدة الدعم الكام
بأىمية الدستور التي تجرييا المجنة خالل عمميا، إذ قامت بإنشاء موقع إلكتروني لمجنة 

 .(1)صياغة الدستور لتستخدمو  في ىذه النشاطات التوعوية
كما ودعمت منظمة االمم المتحدة لجنة صياغة الدستور العراقي بكل الوسائل      

ان منظمة األمم المتحدة لدييا تاريخ طويل من الخـبرة والخبرات الدستورؼ، واشارت الى 
يمكنـيا أن تسـتخدمو ان طمب العراق ذلك لتقــديم النصــح واالرشاد لمجنــة صــياغة 

ولذلك فأن منظمة األمـم المتحـدة سعت جاىدة إلى البـدء في تقـديم  الدستور العراقي،
عمل . لذا وقد (2)سـراع بيـذه العمميـةمساعدتيا التقنيـة لمعراق وحـثت الجميع عمـى اإل

خبراء دوليون متخصصون أحضرتيم منظمة األمم المتحدة إلى العراق بمساعدة معيد 
"، ياش جايالســالم األميركي، وكان من ضمنيم البروفســور في القانون الدســتورؼ "

في إبراز  لمتوعية بأىمية حقوق االنسان والمساواة، حيث أمضى الخبراء وقتًا طويالا 
أىمية وقيمة النظام الفيدرالي في الوقت الحاضر وخصوصًا في الدول المتعددة 

                                                           

(
1

انؼزاق ٚؤكذ دػى األيى انًزذذح انًزٕاطم نهجُخ طٛبغخ ( االيى انًزذذح: يًثم األيٍٛ انؼبو فٙ 

 ، يُشٕر ػهٗ يٕلغ االيى انًزذذح ٔػهٗ انزاثظ انزبنٙ:3114، انذطزٕر

https://news.un.org/ar/story/2005/06/40512  

(
3

، انٕثٛمخ 4121ًٛب ٚزؼهك ثبنؼزاق، انجهظخ (االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، انذبنخ ف

 . 7، ص  S/PV.5189انًزلًخ:

https://news.un.org/ar/story/2005/06/40512
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" وىو الممثل الخاص لمنظمة ألمم المتحدة أشرف غازي حيث عرف السفير ". الطوائف
بدوره الواضح بأنو يتولى حماية حقوق اإلنسان وكذلك حماية حقوق األقميات في 

دعم منظمة االمم المتحدة من اجل انجاح صياغة . ولذا تركزت جيود و (1)الدستور
دستور عراقي دائم، بيدف ضمان االلتزام بالمعايير الدولية االساسية لمحقوق والحريات 

 .(2)بمختمف اشكاليا
كما ساىمت منظمة األمم المتحدة وعبر بعثتيا في العراق في موضوع انشاء الدستور   

 العراقي باالتي :
حيث عممت بالتعاون مع البعثة الدائمة  إنشاء المفوضية المستقمة لالنتخابات -1

لألمم المتحدة عمى إجراء انتخابات الختيار الجمعية الوطنية المؤقتة ومن ثم أجرت 
 استفتاء عمى الدستور العراقي الدائم 

ساىمت البعثة في عممية صياغة الدستور العراقي الدائم من خالل تقديم كافة  -2
 كال الدعم الفني الضرورؼ لبعض القضايا المثيرة لمجدل في العراق. اش
وكذلك التركيز عمى ضرورة التوعية الشعبية خصوصًا المفاىيم الدستورية  -3

 . وكذلك المعايير الديمقراطية العالمية من دون إىمال الخصوصية المحمية
جل تقريب االعتماد عمى الدبموماسية اليادئة وكذلك المساعي الحميدة من أ -4

وجيات النظر بين الجميع والعمل عمى تحقيق توافق سياسي في العراق من أجل تحقيق 
 إجماع وطني شامل

تقديم كافة الخبرات التقنية والفنية والعممية الضرورية خصوصًا في المواضيع  -5
 اإلجرائية والجوىرية المتعمقة بالدستور.

المواضيع العامة التي تقديم دراسات عممية معمقة ونصائح ارشادية حول   -6
 يمكن ان  تثير جداًل واسعًا بين األطراف المختمفة.

 العمل عمى تعزيز الشمولية والمشاركة الشعبية الفاعمة في عممية كتابة الدستور -7
                                                           

(
1

، 3112(جَٕبثبٌ يٕرٔ: انؼًهٛخ انذطزٕرٚخ انؼزالٛخ، رمزٚز لذيخ يؼٓذ انظالو االيزٚكٙ، ٔاشُطٍ، 

 .15 -12ص ص

(
3

ُٛخ ( فبنخ ػجذ انججبر: دراطخ جشئٛخ  دمٕق االلهٛبد ٔيُغ انظزاع، دطزٕر انؼزاق انؼاللبد االث

 . 3، ص 3114ٔانذُٚٛخ، يجًٕػخ دمٕق األلهٛبد انذٔنٛخ، نُذٌ، 
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وكذلك توفير المعمومات الضرورية والتوعية بأىمية الدستور في وسائل اإلعالم  -8
 سواء كانت المحمية أم الدولية.

ات وندوات ومناقشات حول المواضيع األساسية في الدستور في إقامة حوار  -9
 . (1)مناطق مختمفة من العراق، لتبيان اىمية وخطورة موضوع الدستور

ومن ضمن اىداف منظمة االمم المتحدة عند تدخميا بصياغة الدستور العراقي ىو      
ت المصادقة عمييا تبيان ان جميع حقوق االنسان المكرسة في المواثيق الدولية التي تم

من قبل العراق، وكذلك القانون الدولي العرفي، ينبغي ان تكون جزء ال يتجزأ من 
الدستور العراقي الجديد. وكذلك االلتزام عند الصياغة الدستورية الجديدة بتوصيات 
مختمف جيات منظمة االمم المتحدة وباألخص الييئات المكمفة بمراقبة تنفيذ االتفاقيات 

التي اصدرت توصيات محددة جدًا تتعمق بالتشريع، لذا ينبغي تناول اغمب ىذه الدولية 
التوصيات في النصوص الدستورية الجديدة من اجل معالجة حدوث اؼ مشكل بسبب 

 . (2)وجود تعارض بين النصوص الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة
 المطمب الثاني

 ليبيا )) إنموذجًا (( 
مة األمم المتحدة لعممية انشاء الدستور الميبي بناء عمى طمب من يجرؼ دعم منظ     

الحكومة الميبية ويتكون ىذا الدعم من فريق متكامل يجمع كل من بعثة منظمة األمم 
المتحدة لمدعم في ليبيا، وكذلك برنامج األمم المتحدة لمتنمية، ووكاالت منظمة األمم 

تحدة المتخصص بشؤون المرأة. وكجزء من المتحدة األخرػ مثل مكتب منظمة األمم الم
ىذا الدعم المتكامل، تقوم منظمة األمم المتحدة بتقديم الدعم الالزم من خالل تقديميا 
المشورة الفنية إلى المجنة الدستورية بالتحديد فيما يتعمق بالمسائل اإلجرائية وبخصوص 

عامة الداعمة إلنشاء ىذا امكانية إجراء االستفتاء الدستورؼ؛ وكذلك عمميات األمانة ال
الدستور؛ والعمل عمى توفير الخبرات المعنية المتخصصة إذا لزم األمر؛ وكذلك تعمل 

                                                           

(
1

( د. ػجذ انؼشٚش ريضبٌ انخطبثٙ: دٔر األيى انًزذذح فٙ انؼًهٛخ انظٛبطٛخ فٙ انؼزاق، ثذث يُشٕر 

 . 311 -323، ص ص 3117جبيؼخ انًٕطم،  -، كهٛخ انمب21ٌَٕفٙ يجهخ انزافذٍٚ نهذمٕق، انؼذد 

(
3

، رلى 3114ذٔنٛخ: انؼزاق: انذطزٕر انجذٚذ ٚجت اٌ ٚذًٙ دمٕق االَظبٌ، ( يُظًخ انؼفٕ ان

 .2، صMDE14/023/2005انٕثٛمخ:
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منظمة االمم المتحدة عمى دعم جميع المبادرات التي يمكن ان تخمق آليات تشاور تتسم 
ة بالفاعمية والمشاركة العامة لجميع اطياف المجتمع المدني الميبي بما في ذلك مشارك

النساء والشباب في ىذا االمر. وتقوم بعثة منظمة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا بالعمل 
عمى تنظيم وتنسيق دعم جيود المانحين الدوليين لعممية صياغة الدستور الميبي الدائم 

وتطور دعم البعثة االممية مع استمرار العممية الخاصة  .وفق طمب االطراف الميبية
يث عكس كل الطمبات، واالحتياجات الضرورية في ىذا المجال بصياغة الدستور بح

واألولويات الميبية. واستمرت بعثة االمم المتحدة في تشجيع الحوار الوطني الميبي حول 
القضايا الدستورية، والتركيز عمى ضرورة اشراك المرأة والشباب خالل عممية صياغة 

 .(1)الدستور الميبي
ج منظمة األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع بعثة ومن اجل ذلك نظم برنام     

منظمة األمم المتحدة لمدعم في ليبيا سمسمة من ورش العمل لمجموعة من المرشحين 
تقديم المعمومات األساسية من أجل  .2014لييئة صياغة الدستور الميبي في عام 

صياغة الدستور  المتعمقة بالمفاىيم الدستورية وعمميات انشاء الدستور لمرشحي ىيئة
مرشح إلى حضور سمسمة من ورش العمل  354قد واضب حوالي . وبالفعل (2)الميبي

التدريبية الخاصة باألمور الدستورية بعنوان "الدستور الشامل" حيث نظميا برنامج 
منظمة األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا وبالشراكة مع بعثة منظمة األمم المتحدة لمدعم 

لواقع ان ورش العمل ىذه ىي جزء من جيود منظمة األمم المتحدة في ليبيا. وبا

                                                           

(
1

، يُشٕر ػهٗ 2016، ػًهٛخ طٛبغخ انذطزٕر، ( االيى انًزذذح: ثؼثخ االيى انًزذذح نهذػى فٙ نٛجٛب

 انزاثظ انزبنٙ:

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8

-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1  

(
3

ٔرشخ ػًم نهًزشذٍٛ  -، "دطزٕر ٚشًم انجًٛغ"ثؼثخ االيى انًزذذح نهذػى فٙ نٛجٛب( االيى انًزذذح: 

 ، يُشٕر ػهٗ انزاثظ انزبنٙ:3113نٓٛئخ طٛبغخ انذطزٕر، 

8%AA%D9%88%Dhttps://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D

-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-8%B1

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9

-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9   

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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المستمرة لدعم جميع األطراف الفاعمة في ليبيا والعمل تقديم المساعدة الفنية الالزمة 
 .(1)لتحقيق التحول الديمقراطي في ليبيا

كذلك ان البرنامج اإلنمائي لمنظمة األمم المتحدة قد دعم مجموعة كبيرة من      
ت التوعية بأىمية الدستور وكذلك دعم حوارات الطاولة المستديرة مع كل من حمال

المجتمع المدني واألكاديمي. يضاف الى ذلك أن البرنامج اإلنمائي لمنظمة األمم 
المتحدة قد وفر الدعم الكافي لممجتمع المدني مع تركيزه  الشديد عمى التوعية والتثقيف 

ة في عممية صياغة الدستور الميبي وذلك من المدني وخصوصًا دعم مشاركة المرأ 
خالل تيسير جمسات متعددة لمحوار المحمي لمسيدات عبر انحاء البالد كافة. لذا فإن 
البرنامج اإلنمائي اعاله قد عمل بصورة مشتركة مع بعثة منظمة األمم المتحدة لمدعم 

ة في مجاالت في ليبيا عمى تنظيم مبادرات متعددة موجية لبناء الميارات الالزم
المناصرة والمدافعة عن المرأة وكذلك تنظيم الحمالت لمسيدات التي تم ترشيحين لمييئة 

  . (2)التأسيسية لصياغة الدستور الوطني
/  14الذؼ اتخذه في وتأكيدًا لذلك نجد ان مجمس االمن الدولي قد اشار في القرار    

اطياف الشعب الميبي في عممية المـشاركة الـشاممة لكل الى اىمية  2013آذار عام 
ذ يؤكـد مـن جديـد  صياغة الدسـتور الوطني وفي التحـول الـديمقراطي الجديد في ليبيـا، وا 
اسـتعداد البعثـة لتقديم المساعدة في ىذه العممية، بناء عمى طمب الحكومة الميبية، لذا 

ي عمـى أسـاس ان مجمس االمن يتطمـع إلى أن تـتم عمميـة صـياغة الدسـتور الميب

                                                           

(
1

، انًزشذٌٕ ٚزؼهًٌٕ طزق ٔٔطبئم طٛبغخ ( االيى انًزذذح: ثؼثخ االيى انًزذذح نهذػى فٙ نٛجٛب

 ، يُشٕر ػهٗ انزاثظ انزبنٙ:3113انذطزٕر، 

//unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8https:

-%B4%D8%AD%D9%88%D9%86

-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86   

(
3

، ٔرشخ ػًم دٕل ػًهٛخ ثُبء انذطزٕر نًزشذٙ ( االيى انًزذذح: ثؼثخ االيى انًزذذح نهذػى فٙ نٛجٛب

 ، يُشٕر ػهٗ انزاثظ انزبنٙ:3113، انٓٛئخ انزأطٛظٛخ نظٛبغخ انذطزٕر فٙ نٛجٛب

-ons.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9https://unsmil.unmissi

-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84

-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1    

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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المـشاركة الـشاممة لمجميع، لذا تعمل االمم المتحدة عمى مساعدة الحكومة الميبية من 
خالل تحديـد االحتياجات واألولويات الوطنية الميمة في جميع أنحاء ليبيـا، والعمل عمى 
ة مواءمـة ىـذه االحتياجـات واألولويـات مـع العـروض الخاصـة التي تقدميا االمم المتحد

من خالل المـشورة االسـتراتيجية والتقنيـة وذلك حـسب االقتـضاء، والعمل عمى دعـم 
الجيـود الميبية من أجل إدارة عمميــة التحــول الــديمقراطي الذؼ تشيده ليبيا، مــن خــالل 
تقــديم المــشورة والمساعدة التقنية لعممية انشاء واعتماد دستور جديد لمبالد، والعمل عمى 
تعزيـز تمكـين كافة شـرائح المجتمع الميبي ومـشاركتيا الـسياسية الفعمية، وال سـيما كل من 

 .(1)النـساء واألقميـات، وباألخص في عمميـة صـياغة الدستور
حيث دعت منظمة االمم المتحدة عن طريق الدول االعضاء فييا السمطات     

المعني باالستعراض الدورؼ الشامل في  الرسمية في ليبيا وذلك في تقرير "الفريق العامل
، الى ضرورة االسراع في انجاز الدستور الميبي الجديد من خالل 2015ليبيا" في عام 

 االلتزام بالمعايير التالية:
تسريع عممية وضع الدستور وذلك لمدور الميم الذؼ سيؤديو الدستور الجديد  -1

 لالستقرار في ليبيا 
ياغة دستور الميبي وبما يكفل جميع الحقوق تكثيف كل الجيود المبذولة لص -2

األساسية لمسكان، فضاًل عن التركيز عمى الفصل بين السمطات الثالثة التنفيذية 
 والتشريعية والقضائية وضرورة استقالليا. 

دعم  الجيود المبذولة لصياغة  دستور جديد لمبالد وفقًا لممعايير الدولية  -3
ينبغي  ان تكون المبادغ األساسية لحقوق اإلنسان  لحقوق اإلنسان وتضمينو إياىا، لذا

 وكذلك ضمانات الحريات األساسية ىي حجر الزاوية في الدستور الميبي الجديد.   
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضمان موائمة الدستور الجديد في ليبيا مع  -4

 مواثيق حقوق اإلنسان والتي انظمت الييا ليبيا سابقًا.

                                                           

(
1

 S / RES/2095، انٕثٛمخ انًزلًخ 3112فٙ  3114(االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، انمزار انًزلى 

      4-2، ص ص(2013)
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كامل لمييئة التأسيسية الميبية لصياغة مشروع الدستور الميبي تقديم الدعم ال -5
الجديد لوضع دستور وطني رصين يتفق تمامًا مع كافة المعايير الدولية المعتمدة 

 لحقوق اإلنسان. 
ضمان عممية صياغة دستورية مستقمة وشاممة وذلك لوضع دستور شامل يكفل  -6

المرأة، وحقوق األقميات والفئات  جميع الحقوق األساسية لمشعب، بما في ذلك حقوق 
 . (1)الضعيفة

وسعيا من جانب منظمة االمم المتحدة من اجل مساعدة الـشعب المـيبي في      
التحـضير لممـشاركة الشاممة في عمميـة صـياغة مـشروع الدسـتور الوطني الميبي الجديد، 

م نشاط التربيـة المدنيـة ظمـت منظمة األمـم المتحـدة تعمـل بـشكل متواصل مـن أجـل دعـ
وأنـشطة التوعيــة العامــة لمشعب فيمــا يتعمــق بالمــسائل الدســتورية وصياغتيا. وتتــرأس 
البعثــة االممية فريقــًا عــاماًل معنيــًا بالــدعم الدسـتورؼ يعمـل باستمرار ويكون بمثابـة آليـة 

ونظــم البرنــامج  ت ذات الصمة، كما رئيـسية تعمل عمى التنـسيق وتبـادل المعمومـا
اإلنمــائي لألمم المتحدة عــددا مــن حمقــات العمــل التدريبيــة المتخصصة بــشأن العمميــات 
الدســتورية، كما يوفر الدعم الالزم لحممـة توعيـة وطنيـة وتكون بقيـادة ليبيـة. وبالتعـاون 

االنتخــابي، والبرنــامج اإلنمــائي تم تــدريب دعــاة مـع فريـق منظمة األمـم المتحـدة لمـدعم 
 .(2)حقــوق المــرأة عمى مــا يتعمــق بالعناصــر االنتخابية المطموبة من العممية الدسـتورية

 الخاتمة
في ختام بحثنا حول دور منظمة االمم المتحدة في وضع الدساتير الوطنية توصمنا    

 لمقترحات وذلك عمى النحو التالي:الى مجموعة من االستنتاجات وا
 اواًل: االستنتاجات 

اغمب الدساتير الحديثة التي تم صياغتيا تكاد تكون لمنظمة االمم المتحدة دور  -1
 فعال في المساعدة في صياغتيا ودخوليا حيز النفاذ.

                                                           

(
1

ذح: يجهض االيٍ، انذٔرح ثالثٌٕ، رمزٚز األيٍٛ انؼبو ػٍ ثؼثخ األيى انًزذذح نهذػى فٙ (االيى انًزذ

 .31 -11، ص ص A/HRC/30/16، انٕثٛمخ انًزلًخ 3114نٛجٛب، 

(
3

، 3113(االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، رمزٚز األيٍٛ انؼبو ػٍ ثؼثخ األيى انًزذذح نهذػى فٙ نٛجٛب، 

 .3ص S/121/3113انٕثٛمخ انًزلًخ 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

تقدم منظمة االمم المتحدة كل الوسائل الممكنة التي تحتاجيا المجان الوطنية  -2
 في وضع الدساتير الوطنية في بالدىا.خالل عمميا 

تمتزم منظمة االمم المتحدة بتدخميا في تقديم المساعدة لمدول من اجل صياغة  -3
دساتيرىا الوطنية من خالل طمب حكومات ىذه الدول بشكل رسمي من منظمة االمم 

 المتحدة تقديميا المساعدة ليا لغرض اتمام ىذا االمر.
الصراعات بطبيعة الحال الى مساعدة مالية تحتاج اغمب الدول الخارجة من  -4

وخبرات دستورية لذا فيي تمتجأ الى منظمة االمم المتحدة لتقديميا المساعدة المطموبة 
لغرض استعادة الدولة سيادتيا وىيبتيا من خالل ارساء نظاميا الديمقراطي المستند الى 

 دستورىا الجديد.
االمم المتحدة لمدول التي تعمل تتنوع اوجو المساعدة ووسائميا التي تقدميا  -5

عمى وضع دساتيرىا سواء كانت مساعدات مالية ام فنية ام ادارية ام خبرات دستورية ام 
توافر بيئة امنة لعقد لقاءات ومباحثات تشاورية ام التنسيق مع دول مجاورة لرعاية 

مية لقاءات ومؤتمرات تضمن الشركاء في الدولة، وغيرىا من االمور التي ترافق عم
 صياغة الدستور وتحتاجيا المجان الدستورية في عمميا.

تتعدد االىداف التي تسعى الييا منظمة االمم المتحدة من خالل تدخميا في  -6
عمميات وضع الدساتير لبعض الدول سواء كانت من اجل حماية حقوق االنسان 

من خالل  وضمان ادراجيا في الدستور الجديد ام من اجل دعم السمم واالمن الدوليين
تحقق االستقرار في ىذه الدول وكذلك دعم سيادة القانون والحكم الرشيد، وضمان 

 المساواة والمشاركة الشاممة لمجميع.
 ثانيًا: المقترحات

تمتزم الدول التي تعمل عمى وضع دساتيرىا الوطنية الجديدة او تعديل  -1
ضمان عدم تعارض الدستور دساتيرىا، بموائمة ىذه الدساتير مع المعايير الدولية كافة ل

 مع القواعد الدولية في المستقبل. 
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تدخل االمم المتحدة لتقديم الدعم لمدول التي تضع دساتيرىا الجديدة ينبغي ان  -2
يكون لغرض تقديم المساعدة في صياغة الدساتير الوطنية وليس لغرض التدخل في 

 الشؤون الداخمية لمدول بحجة دعم عممية صياغة الدساتير.
يتم وضع الدساتير الوطنية بتأني ومن قبل ذوؼ االختصاص ليتم انتاج ان  -3

دستور متماسك ورصين تسير عمية البالد بشكل صحيح حتى ال تحدث اؼ مشاكل 
 الحقًا.

ان ينتيي دور منظمة االمم المتحدة من خالل تقديم المساعدة الضرورية من  -4
شروط ووضع مقترحات  اجل انجاح وضع دستور جديد لمبالد وليس التدخل بإمالء

 ومواد في ىذا الدستور.
عمى كافة الدول التي تسعى الى وضع دساتير جديدة او تعديل دساتيرىا  -5

االستفادة من المساعدة التي تقدميا منظمة االمم المتحدة وباألخص االستفادة من 
الخبرات الدستورية وتجارب الدول التي تعاممت مع منظمة االمم المتحدة في ىذا 

 جال.الم
ان تستغل الجيات الفاعمة الوطنية بالشكل الصحيح كل وسائل الدعم  -6

والمساعدة التي تقدميا منظمة االمم المتحدة ليا في المجال الدستورؼ، وان تعمل عمى 
توجيو ىذه المساعدات الى طرقيا الصحيح بعممية وضع الدستور ال لتنفيذ غايات 

 اخرػ بعيدة المدػ. 
مم المتحدة في مجال وضع الدساتير سواء كان الدعم االستفادة من دعم اال -7

المالي أم الموجستي أم اإلدارؼ، في دعم مؤسسات الدولة بشكل رصين وقوؼ، مما 
 يدعميا بعد االنتياء من عممية صياغة الدستور الجديد. 

 المصادر
 اواًل: الكتب  

انجهاذاٌ انٓشاخ ٔانًزضازرح  كًٛبَب سٔنٕٚزب، فٕنشز ٔآطابَغب ٔٚهٛكابل: انذطابرٛز دٌٔ انٕطُٛاخ فاٙ-1

 .3117طزٕكٕٓنى،  -يٍ انُشاػبد، انًؤطظخ انذٔنٛخ نهذًٚمزاطٛخ ٔاالَزخبثبد، انظٕٚذ 

يٛشاااٛم ثزاَاااذد، جٛااام كٕرزٚااام، ٚااابع غاااب٘، اَطااإَٙ رٚغااابٌ: ٔضاااغ انذطااازٕر ٔاالطاااالح -3

 .3113انذطزٕر٘، اَززثٛض، نجُبٌ،
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نًشبركخ ٔثُبء انزٕافك انًجزًؼٙ فاٙ ػًهٛاخ د. ٚبطًٍٛ فبرٔق اثٕ انؼٍُٛٛ، أ. َبدٚخ ػجذ انؼظٛى: ا-2

 .3112ٔضغ انذطزٕر: درٔص يظزفبدح يٍ انزجبرة انذٔنٛخ، يزكش انؼمذ االجزًبػٙ، يظز، 

 ثانياً: الرسائل الجامعية 
أدًذ طبرق ٚبطٍٛ انًٕنٗ: انًشبركخ انذٔنٛخ فٙ إػبدح ثُبء انذٔل، رطبنخ يبجظازٛز يمذياخ اناٗ  -3

 . 3117ٕطم، جبيؼخ انً –كهٛخ انمبٌَٕ 

جبيؼخ انشازق –شزْبٌ جًٛم يخبيزح: رذٔٚم انذطبرٛز، رطبنخ يبجظزٛز يمذيخ انٗ كهٛخ انذمٕق-4

 .3112االٔطظ، االردٌ،

 ثالثاً: البحوث والتقارير العلمية 

جَٕبثاابٌ ياإرٔ: انؼًهٛااخ انذطاازٕرٚخ انؼزالٛااخ، رمزٚااز لذيااخ يؼٓااذ انظااالو االيزٚكااٙ، ٔاشااُطٍ، -5

3112 . 

كزٚظزٍٛ ثٛم: انُظبء ٔ ٔضغ انذطبرٛز ٔػًهٛبد انظالو، ثذث طبدر ػٍ ْٛئخ  د. طٛهفٛب طٕرٕٛ،-7

 . 3112األيى انًزذذح نهًزأح، َٕٕٛٚرن، 

د. طالح ججٛاز انجظٛظاٙ: انًؼبْاذاد انذٔنٛاخ طزٚاك نٕضاغ انذطابرٛز فاٙ ضإء لابٌَٕ إدارح -2

جبيؼاخ انكٕفاخ، –خ انذٔنخ انؼزالٛخ نهًزدهخ االَزمبنٛخ، ثذث يُشٕر فٙ يجهاخ يزكاش دراطابد انكٕفا

 .3112انؼذد انظبثغ، 

د. ػجاذ انؼشٚااش ريضاابٌ انخطاابثٙ: دٔر األياى انًزذااذح فااٙ انؼًهٛااخ انظٛبطاٛخ فااٙ انؼاازاق، ثذااث -1

 .3117جبيؼخ انًٕطم،  -، كهٛخ انمب21ٌَٕيُشٕر فٙ يجهخ انزافذٍٚ نهذمٕق، انؼذد 

انؼاازاق انؼاللاابد  فاابنخ ػجااذ انججاابر: دراطااخ جشئٛااخ  دماإق االلهٛاابد ٔيُااغ انظاازاع، دطاازٕر-11

 .3114االثُٛخ ٔانذُٚٛخ، يجًٕػخ دمٕق األلهٛبد انذٔنٛخ، نُذٌ، 

 -دمحم شفٛك طزطبر: رمزٚز ػٍ انمبٌَٕ انذطازٕر٘ ٔانًؤطظابد انذطازٕرٚخ، انإسارح االٔناٗ-11

 .3117انًذرطخ انٕطُٛخ نإلدارح، رَٕض، 

 رابعاً: الدساتير الوطنية

 .1171نهؼبو  دطزٕر االيبراد انؼزثٛخ انًزذذح انًؼذل-13

 خامساً: المواثيق والقرارات الدولية

االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انثبنثخ ٔانظزٌٕ، رمزٚز األياٍٛ انؼابو ػاٍ رؼشٚاش أَشاطخ -12

 .A/63/226، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3112األيى انًزذذح فٙ يجبل طٛبدح انمبٌَٕ ٔرُظٛمٓب، 

ثبيُااخ ٔانؼشاازٍٚ، يجهااض دماإق االَظاابٌ، انزمزٚااز االيااى انًزذااذح: انجًؼٛااخ انؼبيااخ، انااذٔرح ان-13

، انٕثٛماااااخ انًزلًاااااخ: 3113انظااااإُ٘ نًفااااإع األياااااى انًزذاااااذح انظااااابيٛخ نذمااااإق اإلَظااااابٌ، 

A/HRC/28/3. 

االيى انًزذذح: يجهض االيٍ، انذٔرح انثالثٌٕ، رمزٚز األيٍٛ انؼبو ػٍ ثؼثخ األيى انًزذذح نهذػى -14

 . A/HRC/30/16، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3114فٙ نٛجٛب، 

كبٌَٕ انثبَٙ/ُٚبٚز  11االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انذبدٚخ ٔانظزٌٕ، رطبنخ يؤرخخ -15

يٕجٓااخ إنااٗ األيااٍٛ انؼاابو يااٍ انماابئى ثبألػًاابل ثبنُٛبثااخ نهجؼثااخ انذائًااخ إلٚطبنٛااب نااذٖ األيااى  3117

 .A/61/703، انٕثٛمخ انًزلخ: 3117انًزذذح، 

بيخ، انذٔرح انزاثؼاخ ٔانظازٌٕ ، رمزٚاز االياٍٛ انؼابو نذػاـى يُظٕياـخ االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼ-17

األيـى انًزذـذح نهجٓـٕد انـزٙ رجـذنٓب انذكٕيـبد فٙ طـجٛم رؼشٚش ٔرٕطٛذ اناذًٚمزاطٛبد انجذٚاذح أٔ 

 .  A/273/53، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3111انًظزؼبدح، 

مإق اإلَظابٌ انفزٚاك انؼبيام انًؼُاٙ االيى انًزذذح: انجًؼٛخ انؼبيخ، انذٔرح انؼبشزح، يجهاض د-12

 .HRC/WG.6/10/NP/1/A، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3111ثبالطزؼزاع انذٔر٘ انشبيم، 

االيااى انًزذااذح: انجًؼٛااخ انؼبيااخ، انااذٔرح انظبدطااخ ٔانظاازٌٕ ، دػااـى يُظٕيااـخ األيااـى انًزذااـذح -11

جذٚااذح أٔ انًظاازؼبدح، نهجٓااـٕد انااـزٙ رجااـذنٓب انذكٕيااـبد فااٙ طااـجٛم رؼشٚااش ٔرٕطٛااذ انااذًٚمزاطٛبد ان

 .A/ 55/242، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3111
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اناـذ٘ ارخــاـذِ يجهـــاـض األيــــاـٍ فــاـٙ  1435االيى انًزذذح: يجهض االيٍ،  انمزار انًزلى  -31

 .S/RES/1546 (2004، انٕثٛمخ انًزلًخ: )3113دشٚـزاٌ،  2انًؼمـٕدح فٙ  3127جهظزـــّ 

، انٕثٛمااااخ 4121فًٛااااب ٚزؼهااااك ثاااابنؼزاق، انجهظااااخ  االيااااى انًزذااااذح: يجهااااض االيااااٍ، انذبنااااخ-31

 . S/PV.5189انًزلًخ:

انــااـذ٘ ارخــااـذِ يجهــااـض األيــااـٍ فااٙ  1411االيااى انًزذااذح: يجهااض االيااٍ،   انماازار انًاازلى -33

،  انٕثٛمااااااخ انًزلًااااااخ: 3112رشــــااااااـزٍٚ األٔل ،  15انًؼمــااااااـٕدح ٚــااااااـٕو  3233جهظــااااااـزّ 

S/RES/1511 3112. 

  ، انٕثٛماااخ انًزلًاااخ3112فاااٙ  3114يجهاااض االياااٍ، انمااازار انًااازلى  :االياااى انًزذاااذح-32

S/RES/2095 2013 . 

األيااى انًزذااذح: يجهااض االيااٍ، رمزٚااز األيااٍٛ انؼاابو ػااٍ ثؼثااخ األيااى انًزذااذح نهااذػى فااٙ نٛجٛااب، -33

 .S/121/3113، انٕثٛمخ انًزلًخ: 3113

َظاابٌ، يكزاات انًفاإع يُشاإراد االيااى انًزذااذح: يفٕضااٛخ األيااى انًزذااذح انظاابيٛخ نذماإق اإل-34

 .3112انظبيٙ، دمٕق االَظبٌ ٔ ٔضغ انذطزٕر، انٕالٚبد انًزذذح االيزٚكٛخ، 

، رلاى 3114يُظًخ انؼفٕ انذٔنٛخ: انؼزاق: انذطازٕر انجذٚاذ ٚجات اٌ ٚذًاٙ دمإق االَظابٌ،  -35

 .MDE14/023/2005انٕثٛمخ:

 طبدطبً: يظبدر االَززَذ:
ى فٙ نٛجٛب، انًزشاذٌٕ ٚزؼهًإٌ طازق ٔٔطابئم طاٛبغخ االيى انًزذذح: ثؼثخ االيى انًزذذح نهذػ-37

 https://unsmil.unmissions.org/ar، يُشٕر ػهٗ انزاثظ انزبنٙ: 3113انذطزٕر، 

ٔرشااخ ػًاام  -االيااى انًزذااذح: ثؼثااخ االيااى انًزذااذح نهااذػى فااٙ نٛجٛااب، "دطاازٕر ٚشااًم انجًٛااغ"-32

ػهاااااااااٗ انااااااااازاثظ انزااااااااابنٙ:  ، يُشااااااااإر 3113نهًزشاااااااااذٍٛ نٓٛئاااااااااخ طاااااااااٛبغخ انذطااااااااازٕر، 

https://unsmil.unmissions.org/ar/ 

، يُشإر 3115االيى انًزذذح: ثؼثخ االياى انًزذاذح نهاذػى فاٙ نٛجٛاب، ػًهٛاخ طاٛبغخ انذطازٕر،  -31

 https://unsmil.unmissions.org/ar1ػهٗ انزاثظ انزبنٙ: 

االيااى انًزذااذح: ثؼثااخ االيااى انًزذااذح نهااذػى فااٙ نٛجٛااب، ٔرشااخ ػًاام داإل ػًهٛااخ ثُاابء انذطاازٕر -21

، يُشااإر ػهاااٗ انااازاثظ انزااابنٙ: 3113ًزشاااذٙ انٓٛئاااخ انزأطٛظاااٛخ نظاااٛبغخ انذطااازٕر فاااٙ نٛجٛاااب، ن

https://unsmil.unmissions.org/ar 1     

، يُشٕر ػهٗ 3114االيى انًزذذح ٔطٛبدح انمبٌَٕ: ْٛئخ االيى انًزذذح نهًزأح، ٔضغ انذطبرٛز، -21

-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/unيٕلغ يُظًاخ االياى انًزذاذح ٔػهاٗ انازاثظ انزابنٙ: 

and-the-rule-of-law/un-womenا 

، يُشٕر ػهٗ يٕلغ االيى انًزذاذح ػهاٗ 3114االيى انًزذذح ٔطٛبدح انمبٌَٕ: ٔضغ انذطبرٛز،  -23

-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematicانااااااااااااااااااااااااااااااااازاثظ انزااااااااااااااااااااااااااااااااابنٙ:  

areas/governance/constitution-making   

االيى انًزذذح: يًثم األيٍٛ انؼبو فٙ انؼزاق ٚؤكذ دػى األيى انًزذذح انًزٕاطام نهجُاخ طاٛبغخ -22

، يُشاااااااإر ػهاااااااٗ يٕلااااااااغ االياااااااى انًزذااااااااذح ٔػهاااااااٗ اناااااااازاثظ انزاااااااابنٙ: 3114انذطااااااازٕر، 

https://news.un.org/ar/story/2005/06/40512   

https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://unsmil.unmissions.org/ar/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-womenا
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-womenا
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/un-and-the-rule-of-law/un-womenا
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making
https://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/governance/constitution-making
https://news.un.org/ar/story/2005/06/40512
https://news.un.org/ar/story/2005/06/40512

