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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

نقص الحريػػة لػػو  باػػة دا  يػػا  نقص الحريػػة لػػو  باػػة دا  يػػا  الحػػؽ  ػػح الحيػػاس والمسػػاواس والحريػػة  ػػالحػػؽ  ػػح الحيػػاس والمسػػاواس والحريػػة  ػػ  إنسػػافإنسػػافلكػػؿ لكػػؿ 
ا  ال ينيػة  ػ ف النتػااأل ارك ػر ا  ال ينيػة  ػ ف النتػااأل ارك ػر لمحريػلمحريػ  الحكومػا الحكومػا أو أو    ن ما يتنكر المجتمع ن ما يتنكر المجتمع  السيماالسيما، ، العنؼالعنؼ

والمنػا اس دػالتميي  والمنػا اس دػالتميي    وضوحًا ىػح اال  يػا   ػح تظممػا  الجما ػا  ال ينيػة اللاضػعة لمقيػو وضوحًا ىػح اال  يػا   ػح تظممػا  الجما ػا  ال ينيػة اللاضػعة لمقيػو 
اسػػػػتقوا  اسػػػػتقوا  إلػػػػ  إلػػػػ    تػػػػ  متػػػػ  م  تحػػػػ  أم مسػػػػم  كانػػػػ تحػػػػ  أم مسػػػػم  كانػػػػ   نقصػػػػاف حريػػػػا  مجمو ػػػػة مػػػػانقصػػػػاف حريػػػػا  مجمو ػػػػة مػػػػاوالظمػػػػـ ، والظمػػػػـ ، 

ظػػروؼ ظػػروؼ   انتػػا انتػػا إلػػ  إلػػ    ، االمػػر الػػسم يسػػاىـ، االمػػر الػػسم يسػػاىـلغمديػػةلغمديػػةمجمو ػػا  ألػػرا، لاصػػة مػػف ىػػـ مػػف ارمجمو ػػا  ألػػرا، لاصػػة مػػف ىػػـ مػػف ار
إف القيػػػػػو  إف القيػػػػػو    ،،اتصػػػػػا ية وسػػػػػكانية تسػػػػػاىـ  ػػػػػح مسػػػػػتويا  أ مػػػػػ  مػػػػػف العنػػػػػؼاتصػػػػػا ية وسػػػػػكانية تسػػػػػاىـ  ػػػػػح مسػػػػػتويا  أ مػػػػػ  مػػػػػف العنػػػػػؼاجتما يػػػػػة وااجتما يػػػػػة وا

مػع الن ا ػا  مػع الن ا ػا   والضغوط االجتما ية التح تحـر مف الحريا  ال ينية مرتدطػة دكػكؿ و يػؽوالضغوط االجتما ية التح تحـر مف الحريا  ال ينية مرتدطػة دكػكؿ و يػؽ
. .ال ينية ارىـ والعنؼ  ح  المنا اليـو  ال ينية ارىـ والعنؼ  ح  المنا اليـو

اف اف إس إس   ،،اميػػػةاميػػػةصػػػمل الموضػػػوع وجدػػػا  مينػػػا إ طػػػا  تعريػػػؼ لأصػػػمل الموضػػػوع وجدػػػا  مينػػػا إ طػػػا  تعريػػػؼ لأإلػػػ  إلػػػ     قدػػػؿ الػػػ لوؿ قدػػػؿ الػػػ لوؿ
أو أو   ةة ينيػػ ينيػػأو أو   ة مجمو ػػة مػػف ار ػػرا  الػػسيف تػػردطيـ لصػػااص اوميػػةة مجمو ػػة مػػف ار ػػرا  الػػسيف تػػردطيـ لصػػااص اوميػػةدصػػورس  امػػدصػػورس  امػػ  اميػػةاميػػةارار

واػػػ  تػػػرتدط واػػػ  تػػػرتدط ، ، المنطقػػػةالمنطقػػػةأو أو   أ نيػػػة تلتمػػػؼ  ػػػف لصػػػااص لغالديػػػة سػػػكاف ال ولػػػةأ نيػػػة تلتمػػػؼ  ػػػف لصػػػااص لغالديػػػة سػػػكاف ال ولػػػةأو أو   لغويػػػةلغويػػػة
 دمكتركا  اال إف ليا لصوصيتيا الساتية .دمكتركا  اال إف ليا لصوصيتيا الساتية .  لغمديةلغمديةارار



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

27 

السػػػيما حقيػػػا  ػػػح ممارسػػػة كػػػعاارىا السػػػيما حقيػػػا  ػػػح ممارسػػػة كػػػعاارىا   اميػػػا اميػػػا واػػػ  الػػػس الدحػػػق ىػػػسا  ػػػح اضػػػايا ارواػػػ  الػػػس الدحػػػق ىػػػسا  ػػػح اضػػػايا ار
تسػػػل ىػػػسا الحػػػؽ طادعػػػا  ينيػػػا متناميػػػا السػػػيما دعػػػ  ت ايػػػ  االنتياكػػػا  التػػػح تسػػػل ىػػػسا الحػػػؽ طادعػػػا  ينيػػػا متناميػػػا السػػػيما دعػػػ  ت ايػػػ  االنتياكػػػا  التػػػح اكاكإس إس   ،،ال ينيػػػةال ينيػػػة

دحجأل   ي س أىميا طمس  قا ة وحضارس ىسه ارجيػاؿ، مػف دحجأل   ي س أىميا طمس  قا ة وحضارس ىسه ارجيػاؿ، مػف   اميا اميا ترتكل ض  دعض ارترتكل ض  دعض ار
إس إس   لبؿ القضا   م  ىويتيا ال ينية وسلػؾ دحرمانيػا مػف حػؽ ممارسػة كػعيرتيا ال ينيػة،لبؿ القضا   م  ىويتيا ال ينية وسلػؾ دحرمانيػا مػف حػؽ ممارسػة كػعيرتيا ال ينيػة،

إس إس   ،،نػا  حيػاس الكػعول والجما ػا  الملتم ػةنػا  حيػاس الكػعول والجما ػا  الملتم ػةاف ال يف كػاف وال اؿ لػو الػ ور الواضػ   ػح داف ال يف كػاف وال اؿ لػو الػ ور الواضػ   ػح د
 . . نسافنسافينظـ  ح الك ير مف ارحياف أ ؽ ت اصيؿ حياس اإلينظـ  ح الك ير مف ارحياف أ ؽ ت اصيؿ حياس اإل

لػػػسلؾ  الػػػ يف اػػػ  يكػػػوف  ػػػامًب لموحػػػ س والتػػػالؼ اسا مػػػا سػػػا   يػػػف واحػػػ  دػػػيف أدنػػػا  لػػػسلؾ  الػػػ يف اػػػ  يكػػػوف  ػػػامًب لموحػػػ س والتػػػالؼ اسا مػػػا سػػػا   يػػػف واحػػػ  دػػػيف أدنػػػا  
، لكف ما الحؿ وما ىح الضمانا  الب مة  ح حالة وجو  اك ر مف  يانػة  الػؿ ، لكف ما الحؿ وما ىح الضمانا  الب مة  ح حالة وجو  اك ر مف  يانػة  الػؿ لغمديةلغمديةارار

 ػالدعض  ػالدعض   أامية ممارسػة كػعيرتيا ال نيػة اـ ال؟أامية ممارسػة كػعيرتيا ال نيػة اـ ال؟لة الواح س؟  يؿ يترؾ لكؿ لة الواح س؟  يؿ يترؾ لكؿ ال و ال و أو أو   المجتمعالمجتمع
ح  ػػح  ػػ ـ اسػػتقرار ال ولػػة اال اف تصػػا   ح  ػػح  ػػ ـ اسػػتقرار ال ولػػة اال اف تصػػا   أساسػػأساسػػسلػػؾ ارمػػر  مػػ  انػػو سػػدل سلػػؾ ارمػػر  مػػ  انػػو سػػدل إلػػ  إلػػ    ينظػػرينظػػر

 مػػػ  المسػػػتوا العػػػالمح ىػػو مػػػا أتػػػا  لمعػػػالـ  مػػػ  المسػػػتوا العػػػالمح ىػػو مػػػا أتػػػا  لمعػػػالـ   نسػػافنسػػافوتيػػرس لطػػػال ال يمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإلوتيػػرس لطػػػال ال يمقراطيػػػة وحقػػػوؽ اإل
ال نيػػة ال نيػػة   اميػػا اميػػا تعػػانح منيػػا دعػػض ارتعػػانح منيػػا دعػػض ار  دكػػكؿ كديػػر االطػػبع  مػػ  اروضػػاع المجح ػػة التػػحدكػػكؿ كديػػر االطػػبع  مػػ  اروضػػاع المجح ػػة التػػح

  ن  ممارستيا لكعاارىا . ن  ممارستيا لكعاارىا .

 ػػػح  ػػػح   اميػػػا اميػػػا اوؿ أىػػػـ الضػػػمانا  ال وليػػػة دحػػػؽ اراوؿ أىػػػـ الضػػػمانا  ال وليػػػة دحػػػؽ ارنػػػنػػػواتسػػػااا مػػػع سلػػػؾ ارتتينػػػا اف نتواتسػػػااا مػػػع سلػػػؾ ارتتينػػػا اف نت
مػارتف إف الحريػة ال ينيػة مػف مػارتف إف الحريػة ال ينيػة مػف   وؿ روجر ينػؾ ورودػروؿ روجر ينػؾ ورودػر عمػ  حػ  اػ عمػ  حػ  اػ، ، ممارسة كػعاارىا ال ينيػةممارسة كػعاارىا ال ينيػة

ليػػـو مػػػف أوااػػؿ الحقػػػوؽ التػػح تػػػـ ليػػـو مػػػف أوااػػؿ الحقػػػوؽ التػػح تػػػـ الحريػػا  اليتيمػػة إال إننػػػا نػػرا اف الحريػػػة ال ينيػػة تعػػػ  االحريػػا  اليتيمػػة إال إننػػػا نػػرا اف الحريػػػة ال ينيػػة تعػػػ  ا
واف كانػ  ال راسػا  تكػير اليػـو إال اف أك ػر مػف واف كانػ  ال راسػا  تكػير اليػـو إال اف أك ػر مػف ، ، اال تراؼ ديا دموجل القانوف الػ ولحاال تراؼ ديا دموجل القانوف الػ ولح

 ا نتيف مف كؿ لمس حكوما  تت لؿ  ح حؽ ال ر   ح ممارسة كعااره ال ينية .ا نتيف مف كؿ لمس حكوما  تت لؿ  ح حؽ ال ر   ح ممارسة كعااره ال ينية .
 : أهمية الدراسة: أهمية الدراسة  ولً ولً أأ

الك يػػػر مػػػف الك يػػػر مػػػف   دصػػورس  امػػػة اليػػػـو مكانػػة كديػػػرس  ػػحدصػػورس  امػػػة اليػػػـو مكانػػة كديػػػرس  ػػح  اميػػػا اميػػػا تحتػػؿ  راسػػػة موضػػوع ارتحتػػؿ  راسػػػة موضػػوع ار
ية السػػػيما  ػػػح ال راسػػػا  القانونيػػػة دوصػػػ يا مػػػف المواضػػػيع التػػػح تسػػػتحؽ ية السػػػيما  ػػػح ال راسػػػا  القانونيػػػة دوصػػػ يا مػػػف المواضػػػيع التػػػح تسػػػتحؽ نسػػػاننسػػػانالعمػػػـو اإلالعمػػػـو اإل
رننػا نعػػيي  ػح مجتمػع متعػػ   ار يػاف وال قا ػػا   كػاف ل امػا  مينػػا اللػوض  ػػح رننػا نعػػيي  ػح مجتمػع متعػػ   ار يػاف وال قا ػػا   كػاف ل امػا  مينػػا اللػوض  ػػح ، ، الدحػقالدحػق

 ىسا الموضوع الواسع ولو دكح  مف الدساطة لتسميط الضو   ميو .ىسا الموضوع الواسع ولو دكح  مف الدساطة لتسميط الضو   ميو .
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 ثانيًا : فرضية الدراسة ثانيًا : فرضية الدراسة 

 ال ينية واالت ااا  ال وليةال ينية واالت ااا  ال ولية  اميةاميةراسة دياف م ا العباة التاريلية ديف ارراسة دياف م ا العباة التاريلية ديف ارت ترض ال ت ترض ال 

الكػػعاار ال ينيػػة دصػػورس الكػػعاار ال ينيػػة دصػػورس   إاامػػةإاامػػةية لضػػماف ممارسػػتيا لحقيػػا  ػػح ية لضػػماف ممارسػػتيا لحقيػػا  ػػح ساسػػساسػػالتػػح تعػػ  الوسػػيمة ارالتػػح تعػػ  الوسػػيمة ار
 لغير مداكرس .لغير مداكرس .أو أو   مداكرسمداكرس

 ثالثًا : منهجية الدراسةثالثًا : منهجية الدراسة

ليػة  ضػب ليػة  ضػب سنعتم   ػح ىػسا الدحػق  مػ  المػنيأل التحميمػح لنصػوص االت ااػا  ال و سنعتم   ػح ىػسا الدحػق  مػ  المػنيأل التحميمػح لنصػوص االت ااػا  ال و 
  ف المنيأل المقارف  يما دينيا السيما لمنصوص التح ليا  باة ديسا الموضوع . ف المنيأل المقارف  يما دينيا السيما لمنصوص التح ليا  باة ديسا الموضوع .

 رابعًا : هيكمية الدراسةرابعًا : هيكمية الدراسة

يتنػػاوؿ يتنػػاوؿ   اروؿاروؿ ػػبق مداحػػق  ػػبق مداحػػق إلػػ  إلػػ    سػػنتناوؿ ىػػسه ال راسػػة مػػف لػػبؿ تقسػػيـ الدحػػقسػػنتناوؿ ىػػسه ال راسػػة مػػف لػػبؿ تقسػػيـ الدحػػق
 ػػح االت ااػػا  ال وليػػة واػػ   قػػ نا المدحػػق ال الػػق  ػػح االت ااػػا  ال وليػػة واػػ   قػػ نا المدحػػق ال الػػق   اميػػا اميػػا وال ػػانح حقػػوؽ اروال ػػانح حقػػوؽ ار  اميػػةاميػػةماىيػػة ارماىيػػة ار

الكػػعاار ال ينيػػة والتتمنػػا الدحػػق الكػػعاار ال ينيػػة والتتمنػػا الدحػػق   إاامػػةإاامػػة ػػح  ػػح   اميػػةاميػػةالقػػانونح الػػ ولح لحػػؽ ارالقػػانونح الػػ ولح لحػػؽ ار  سػػاسسػػاسديػػاف ارديػػاف ارلل
 دلاتمة تضمن  أىـ النتااأل والتوصيا  .دلاتمة تضمن  أىـ النتااأل والتوصيا  .

 األولادلبحث 
 لقييةماهية األ
، الدػ  مػف إ طػا  تعريػؼ  ايػؽ ليػسا ، الدػ  مػف إ طػا  تعريػؼ  ايػؽ ليػسا اميػةاميػةلمواوؼ  م  المعن  ارك ػر وضػوحًا لألمواوؼ  م  المعن  ارك ػر وضػوحًا لأ
مػف أك ػر مػف  اويػة مػف أك ػر مػف  اويػة إليػو إليػو   ا المصػطم  ينظػرا المصػطم  ينظػرالمصطم  واف لـ يكف تعري ًا كامًب، الف ىسالمصطم  واف لـ يكف تعري ًا كامًب، الف ىس

كؿ سلؾ يتـ مف كؿ سلؾ يتـ مف   أاميةأاميةواح س،  ضُب  ف دياف أنوا يا ولصااص ىسه الجما ة التح تع  واح س،  ضُب  ف دياف أنوا يا ولصااص ىسه الجما ة التح تع  
  ب ة مطالل وكاالتح: ب ة مطالل وكاالتح:إل  إل    لبؿ تقسيـ المدحقلبؿ تقسيـ المدحق

 األولادلطيب 
 لقييةماهية األ

  وسلػػػػؾوسلػػػػؾ؛ ؛ امعػػػػًا مانعػػػػًا ليػػػػسا المصػػػػطم امعػػػػًا مانعػػػػًا ليػػػػسا المصػػػػطم لػػػػيس مػػػػف اليسػػػػر اف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ تعري ػػػػًا جلػػػػيس مػػػػف اليسػػػػر اف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ تعري ػػػػًا ج
 اوال اوال ػػػػػػػػػػػػػػب ا  والمحب ا  والمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػانًا لتمؾ االلتانًا لتمؾ االلتناه، وديناه، وديػػػػػػوجيا  نظر ال قو  ح تح ي  معوجيا  نظر ال قو  ح تح ي  مع  ؼؼاللتباللتب
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  ح المغة اواًل ومف  ـ اصطبحًا  ح ال ر ييف اآلتييف: ح المغة اواًل ومف  ـ اصطبحًا  ح ال ر ييف اآلتييف:  اميةاميةتعريؼ ارتعريؼ ارإل  إل    سنتعرضسنتعرض
 لغةلغة  لقميةلقميةاألاأل  األول:األول:الفرع الفرع 

  فف ح المغػة العرديػة تُقادِػؿ الك ػرس، وىمػا يػ ال ح المغػة العرديػة تُقادِػؿ الك ػرس، وىمػا يػ ال ح المغة ض  ارك رية، والِقمَّة  ح المغة ض  ارك رية، والِقمَّة   اميةاميةارار  
، ومنيػػػا القميػػػؿ، واراػػػؿ و ػػػح القػػػر ف الكػػػريـ ، ومنيػػػا القميػػػؿ، واراػػػؿ و ػػػح القػػػر ف الكػػػريـ مػػػ  معنػػػ   ػػػ  م لػػػيس إالَّ   خسخس  حسحس  جسجس  مخمخ  ُّ ُّ    مػػػ  معنػػػ   ػػػ  م لػػػيس إالَّ

 ..((ٔ))    ََّّ  مضمض  خضخض  حضحض  جضجض  مصمص  خصخص    حصحص  مسمس

مصػػطم  كػػااع  ػػح المجػػاال : العمميػػة واإل بميػػة والسياسػػية، مصػػطم  كػػااع  ػػح المجػػاال : العمميػػة واإل بميػػة والسياسػػية،   اميػػةاميػػةومصػػطم  ارومصػػطم  ار
ولـ يتـ اسػتل اـ ىػسا االكػتقاؽ دم يومػو المعاصػر إال  ػح القػرف العكػريف، حيػق لػـ يػر  ولـ يتـ اسػتل اـ ىػسا االكػتقاؽ دم يومػو المعاصػر إال  ػح القػرف العكػريف، حيػق لػـ يػر  

واػػ  ظيػػر ىػػسا المصػػطم  كتعديػػٍر سياسػػح ُيعّدػػر واػػ  ظيػػر ىػػسا المصػػطم  كتعديػػٍر سياسػػح ُيعّدػػر ، ، كػػر  ػػح مصػػا ر المغػػة والتػػراقكػػر  ػػح مصػػا ر المغػػة والتػػراقلػػو أم سلػػو أم س
أو أو    ينيػاً  ينيػاً أو أو    ف تكويف  ضوم )أصغر( يلتمؼ  ػف المجتمػع الحاضػف )اركدػر(  رايػاً  ف تكويف  ضوم )أصغر( يلتمؼ  ػف المجتمػع الحاضػف )اركدػر(  رايػاً 

 ..طاا ياً طاا ياً 

ـْ   أاميػػػا أاميػػػا  يػػػسه الم ظػػػة مػػػتلوسس مػػػف مػػػا س )امػػػؿ( الجمػػػع :  يػػػسه الم ظػػػة مػػػتلوسس مػػػف مػػػا س )امػػػؿ( الجمػػػع :  ـْ ُىػػػ ِ ػػػح اْلَمْيَجػػػِر : ِ ػػػح اْلَمْيَجػػػِر :   أاميػػػةأاميػػػةُىػػػ
َتِعيُي َوَسػَط َكْعٍل َيُ وُاَيا َ َ  ًا َتِعيُي َوَسػَط َكْعٍل َيُ وُاَيا َ َ  ًا ، ، ُر الَقَراَدِة َوارْصِؿ ُلَغًة َوِ ينًا وَوَطناً ُر الَقَراَدِة َوارْصِؿ ُلَغًة َوِ ينًا وَوَطناً َجَماَ ٌة َتْرِدُطَيا َأَواصِ َجَماَ ٌة َتْرِدُطَيا َأَواصِ 

  أاميػػةأاميػػةوَ وَ   ألغمديػػةألغمديػػةِ ػػح اْلُمْجَتَمَعػػاِ  الَّتِػػػح َيِعيُكػػوَف ِ يػػػَيا ُتوَجػػُ  ِ ػػح الَدْرَلَمػػاِف ِ ػػح اْلُمْجَتَمَعػػاِ  الَّتِػػػح َيِعيُكػػوَف ِ يػػػَيا ُتوَجػػُ  ِ ػػح الَدْرَلَمػػاِف   أاميػػةأاميػػةُيَكػػُكُؿ الَييُػػوُ  ُيَكػػُكُؿ الَييُػػوُ  
 ..((ٕ)): لبؼ اَرك ريَّة: لبؼ اَرك ريَّة  اميةامية،ار،ار

وتعنػػح لػػبؼ الك ػػرس وتعنػػح لػػبؼ الك ػػرس ، ،  ػػح المغػػة مػػتلوسس مػػف كممػػة القمػػة ػػح المغػػة مػػتلوسس مػػف كممػػة القمػػة  اميػػةاميػػةارارإف كممػػة إف كممػػة وايػػؿ وايػػؿ   
دقميػػؿ، وامػػؿ دقميػػؿ، وامػػؿ   أتػػ أتػػ واػػؿ الكػػح  يقػػؿ امػػة : نػػ ر، وااػػؿ  ػػبف الكػػح : واػػؿ الكػػح  يقػػؿ امػػة : نػػ ر، وااػػؿ  ػػبف الكػػح : ، ، والقػػؿ لػػبؼ الك ػػروالقػػؿ لػػبؼ الك ػػر

  اميػةاميػةوارواراميب اميب   ر هر هاميب إياه واف لـ يكف كسلؾ واستقمو: اميب إياه واف لـ يكف كسلؾ واستقمو:   أراهأراهالكح : جعمو اميب  ح  ينو: الكح : جعمو اميب  ح  ينو: 
القميػػؿ القميػػؿ   -دالضػػـدالضػػـ  –والقػػبؿ والقػػبؿ   والسلػػةوالسلػػةؿ م ػػؿ الػػسؿ ؿ م ػػؿ الػػسؿ ، والقػػؿ: القػػ، والقػػؿ: القػػأاميػػا أاميػػا جمػػع جمػػع   ارك ريػػةارك ريػػةلػػبؼ لػػبؼ 

 ..((ٖ))وجمعو امؿ م ؿ سرير وسرروجمعو امؿ م ؿ سرير وسرر

                                                           

 . . 4242ٍْهح الغي االيخ ٍْهح الغي االيخ ..( ( 1))

بهح بهح رمبهيـ الييمرمبهيـ الييم   www.almaany.comهؼغمن الوؼمبًا الغمبهغت هزمبػ ػلمو الوْلمغ االل:زوًّما هؼغمن الوؼمبًا الغمبهغت هزمبػ ػلمو الوْلمغ االل:زوًّما ( ( 4))

44//44//41124112.. 

ت كاه صممبكهت ثومموّدت ّيٌظممو الوؼغممن ت كاه صممبكهت ثومموّدت ّيٌظممو الوؼغممن 263263//1111يٌظممو لَممبى الؼمموة الثممي هٌظممْهت هممبكح للمم  تيٌظممو لَممبى الؼمموة الثممي هٌظممْهت هممبكح للمم  ت( ( 3))

 ..626626//44الٍْوطت الٍْوطت 

http://www.almaany.com/
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  أاميػةأاميػةيقاؿ اراداط يقاؿ اراداط ، ، مف اؿ    ىـ  ف لغيرىـ  كسيا أك ريةمف اؿ    ىـ  ف لغيرىـ  كسيا أك رية  أاميا أاميا جمع جمع   اميةاميةواروار
  ..((ٔ))اميةاميةسياسية وح ل ارسياسية وح ل ار  أاميةأاميةالحاكمة  ح جنول أ ريقيا و الحاكمة  ح جنول أ ريقيا و   اميةامية ح مصر وار ح مصر وار

 اصطالحاً اصطالحاً   لقميةلقميةاألاأل: : الفرع الثانيالفرع الثاني

اف دعػػػػض ال قػػػػو تجنػػػػل اللػػػػوض  ػػػػح إ طػػػػا  تعريػػػػؼ اف دعػػػػض ال قػػػػو تجنػػػػل اللػػػػوض  ػػػػح إ طػػػػا  تعريػػػػؼ إلػػػػ  إلػػػػ    ف اإلكػػػػارسف اإلكػػػػارسد ايػػػػة يمكػػػػد ايػػػػة يمكػػػػ
، دػػؿ اكت ػػ  دديػػاف القوا ػػ  العامػػة لحمايتيػػا، لكػػف الػػدعض ارلػػر مػػنيـ ، دػػؿ اكت ػػ  دديػػاف القوا ػػ  العامػػة لحمايتيػػا، لكػػف الػػدعض ارلػػر مػػنيـ اميػػةاميػػةلمصػػطم  ارلمصػػطم  ار

الػػػس منحػػػًا ألػػػر مػػػف لػػػبؿ إ طػػػا  تعريػػػؼ ليػػػسا المصػػػطم  مػػػف لػػػبؿ ديػػػاف المعػػػايير الػػػس منحػػػًا ألػػػر مػػػف لػػػبؿ إ طػػػا  تعريػػػؼ ليػػػسا المصػػػطم  مػػػف لػػػبؿ ديػػػاف المعػػػايير 
إ طا  تعريؼ جػامع مػانع إ طا  تعريؼ جػامع مػانع الواجل تو رىا  ييا رلغـ سلؾ لـ يتـ االت اؽ ديف أنصاره  م  الواجل تو رىا  ييا رلغـ سلؾ لـ يتـ االت اؽ ديف أنصاره  م  

 مػػ  انيػػام مجمو ػػة مػػف ار ػػرا   الػػؿ  ولػػة معينػػة  مػػ  انيػػام مجمو ػػة مػػف ار ػػرا   الػػؿ  ولػػة معينػػة   اميػػةاميػػة ر ػػوا ار ر ػػوا ارإس إس   ،،((ٕ))ليػػسا المصػػطم  ليػػسا المصػػطم  
واف ا تدػػػار كػػػلص مػػػف واف ا تدػػػار كػػػلص مػػػف ، ، المغػػػةالمغػػػةأو أو   العقيػػػ سالعقيػػػ سأو أو   مػػػف حيػػػق الجػػػنسمػػػف حيػػػق الجػػػنس  لغمديػػػةلغمديػػػةتلتمػػػؼ  ػػػف ارتلتمػػػؼ  ػػػف ار

 ..((ٖ))العناصر الموضو يةم العناصر الموضو يةم إل  إل    مستلة وااعة يرجع  ح تح ي ىامستلة وااعة يرجع  ح تح ي ىا  اميةاميةارار

ىػػحم  اػػة مػػف ر ايػػا  ولػػة مػػف الػػ وؿ تنتمػػح مػػف ىػػحم  اػػة مػػف ر ايػػا  ولػػة مػػف الػػ وؿ تنتمػػح مػػف   اميػػةاميػػةرر ػػح حػػيف يػػرا الػػدعض اف ا ػػح حػػيف يػػرا الػػدعض اف ا
، إال انو ك يػرًا ، إال انو ك يػرًا ((ٗ))ر اياىام ر اياىام   إليو ألغمديةإليو ألغمدية  لغير ما تنتمحلغير ما تنتمحإل  إل    ال يفال يفأو أو   المغةالمغةأو أو   حيق الجنسحيق الجنس

  اميػػةاميػػةال اػػة(،  عر ػػ  ارال اػػة(،  عر ػػ  ار))أو أو   الممػػة(الممػػة())أو أو   الجاليػػة(الجاليػػة())مػػايلمط دػػيف ىػػسا المصػػطم  ومصػػطم  مػػايلمط دػػيف ىػػسا المصػػطم  ومصػػطم  
ف م يبتيػػػا  ػػػح مجتمػػػع ف م يبتيػػػا  ػػػح مجتمػػػع  مػػػ  أنيػػػام مجمو ػػػة دكػػػرية سا  سػػػما  ولصػػػااص تلتمػػػؼ  ػػػ مػػػ  أنيػػػام مجمو ػػػة دكػػػرية سا  سػػػما  ولصػػػااص تلتمػػػؼ  ػػػ

 ينيػة مكػتركة دػيف أ را ىػا وتلتمػؼ  ينيػة مكػتركة دػيف أ را ىػا وتلتمػؼ أو أو   أ نيػةأ نيػةأو أو   منيػا سػما  اوميػةمنيػا سػما  اوميػة  أاميةأاميةارك رية، ولكؿ ارك رية، ولكؿ 
أو أو   طاا ةطاا ةأو أو   جاليةجالية  - يما دينيا نو ًا وىوية وانتماً ، وتتلس تسميا  ملتم ة م ؿ يما دينيا نو ًا وىوية وانتماً ، وتتلس تسميا  ملتم ة م ؿ  اميا اميا ارار
    ولغيرىػػا مػػف تسػػميا  ملتم ػػػة تػػ ؿ  ػػح الغالػػل  مػػػولغيرىػػا مػػف تسػػميا  ملتم ػػػة تػػ ؿ  ػػح الغالػػل  مػػػ  -مجمو ػػػةمجمو ػػػةأو أو    راػػة راػػةأو أو   ممػػةممػػةأو أو    اػػة اػػة

 . . ((٘))وأصوليا وىويتيا االجتما ية والدكريةموأصوليا وىويتيا االجتما ية والدكريةم  اميةاميةجسور ارجسور ار
                                                           

ات رمميلوج عوبػممخ هممي الل ممْيويت الوٌظوممخ الؼوثوممخ للزوثوممخ ّالض ب ممخ ات رمميلوج عوبػممخ هممي الل ممْيويت الوٌظوممخ الؼوثوممخ للزوثوممخ ّالض ب ممخ ٍبٍممٍبٍمميٌظممو الوؼغممن الؼوثمما اأيٌظممو الوؼغممن الؼوثمما اأ( ( 1))

 11121112ّالؼلْمت صّالؼلْمت ص

لمذ الَملن ّالؾموةت هٌشميح الوؼمبهست ارٍم:ٌلهيخت لمذ الَملن ّالؾموةت هٌشميح الوؼمبهست ارٍم:ٌلهيخت ك. الشب ؼا هؾول ثشووت ال بًْى الملّلا  ما ّك. الشب ؼا هؾول ثشووت ال بًْى الملّلا  ما ّ( ( 4))

   ..7171ت صت ص17611761

ك. ّائم  اؽومل ػم مت ك. ّائم  اؽومل ػم مت ّّ  6464ك. هؾول ٍؼول المللب،ت الزٌظمون الملّلات ال مبُوحت ثملّى ٍمٌخ  جمغت صك. هؾول ٍؼول المللب،ت الزٌظمون الملّلات ال مبُوحت ثملّى ٍمٌخ  جمغت ص( ( 3))

 ..4343ت كاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت صت كاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت ص44ؽوبيخ ؽ ْ، األلوبد  ا ال بًْى اللّلا الؼبمت  ؽوبيخ ؽ ْ، األلوبد  ا ال بًْى اللّلا الؼبمت  

 ..7676ت صت ص17611761تكاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت تكاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت 33وبٍات  وبٍات  اؽول ػطوخ هللات ال بهًْ الَاؽول ػطوخ هللات ال بهًْ الَ( ( 2))

   األلوبدت الؼلْم ال بًًْوخ ّااللزصبكيخت ه بل هزبػ ػلو الوْلغ االل:زوًّااأللوبدت الؼلْم ال بًًْوخ ّااللزصبكيخت ه بل هزبػ ػلو الوْلغ االل:زوًّا( ( 2))

  www.arab-encg.com 
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لػػيس لػػو مقيػػاس  ادػػ ، دػػؿ لػػيس لػػو مقيػػاس  ادػػ ، دػػؿ   أاميػػةأاميػػة دػػسلؾ يمكػػف القػػوؿ اف أمػػر ا تدػػار جما ػػة مػػا  دػػسلؾ يمكػػف القػػوؿ اف أمػػر ا تدػػار جما ػػة مػػا 
يتواػؼ ارمػػر ىػػسا  مػػ  الوضػػع السياسػػح واالاتصػػا م واالجتمػػا ح السػػاا   ػػح كػػؿ دمػػ ، يتواػؼ ارمػػر ىػػسا  مػػ  الوضػػع السياسػػح واالاتصػػا م واالجتمػػا ح السػػاا   ػػح كػػؿ دمػػ ، 

ايير التػػػح طرحػػػ  ايير التػػػح طرحػػػ  ولمواػػػوؼ  مػػػ  المعنػػػ  الحقيقػػػح ليػػػسا المصػػػطم  الدػػػ  اف ندػػػيف المعػػػولمواػػػوؼ  مػػػ  المعنػػػ  الحقيقػػػح ليػػػسا المصػػػطم  الدػػػ  اف ندػػػيف المعػػػ
 لتح ي   ناصره محاولة إل طا  م يوميا، ومف ىسه المعايير:لتح ي   ناصره محاولة إل طا  م يوميا، ومف ىسه المعايير:

 اوًل: المعيار العددياوًل: المعيار العددي

مػع نسػدة  ػ   أدنػػا  مػع نسػدة  ػ   أدنػػا    اميػػةاميػػةيقػـو ىػسا المعيػار  مػ  المقارنػػة دػيف نسػدة  ػ   أدنػا  اريقػـو ىػسا المعيػار  مػ  المقارنػػة دػيف نسػدة  ػ   أدنػا  ار
إس إس   ،،لغمديػػةلغمديػػةمجمو ػػة مػػف السػػكاف اصػػغر  ػػ  ًا مػػف ارمجمو ػػة مػػف السػػكاف اصػػغر  ػػ  ًا مػػف ار  اميػػةاميػػة،  و قػػًا لػػسلؾ تعػػ  ار،  و قػػًا لػػسلؾ تعػػ  ارلغمديػػةلغمديػػةارار

، واف كػػاف ، واف كػػاف ((ٔ))ال قا ػػةال قا ػػةأو أو   الػػ يفالػػ يفأو أو   المغػػةالمغػػةأو أو   مػػف حيػػق الجػػنسمػػف حيػػق الجػػنس  لغمديػػةلغمديػػةتمػػؾ ارتمػػؾ اريلتم ػػوف  ػػف يلتم ػػوف  ػػف 
 ػػػ  ىا اىميػػػة كديػػػرس  ػػػح تح يػػػ  طريقػػػة حيػػػاس  ػػػ  ىا اىميػػػة كديػػػرس  ػػػح تح يػػػ  طريقػػػة حيػػػاس أو أو   اف لحجػػػـ الجما ػػػةاف لحجػػػـ الجما ػػػةإلػػػ  إلػػػ    الػػػدعض يكػػػيرالػػػدعض يكػػػير

يصر ى ال   مػ  اف لمعػ  م أىميػة يصر ى ال   مػ  اف لمعػ  م أىميػة إس إس   الجما ة وي ك  ى ال   م  القيمة المعنوية لمك رس،الجما ة وي ك  ى ال   م  القيمة المعنوية لمك رس،
ك ػػرس العػػ    ػػح ك ػػرس العػػ    ػػح إلػػ  إلػػ    الػػو ادػػف لمػػ وف دالنسػػدةالػػو ادػػف لمػػ وف دالنسػػدة مػػ  صػػعي  تصػػارع القػػوا الجما يػػة،  مػػا ا مػػ  صػػعي  تصػػارع القػػوا الجما يػػة،  مػػا ا
 ..((ٕ))تنا س الجما ا  االلرامتنا س الجما ا  االلرامإل  إل    تصارع القدااؿ والعصديا  يمكف اولو دالنسدةتصارع القدااؿ والعصديا  يمكف اولو دالنسدة

التػػح التػػح   اميػػا اميػػا اال اف جاندػػًا مػػف ال قػػو اػػ  سىػػل ادعػػ  مػػف سلػػؾ حيػػق تػػـ اسػػتدعا  اراال اف جاندػػًا مػػف ال قػػو اػػ  سىػػل ادعػػ  مػػف سلػػؾ حيػػق تػػـ اسػػتدعا  ار
مػػػا مػػػا ، وىػػو ، وىػػو اميػػا اميػػا مقاليػػػ  ارمػػور  ػػح دب ىػػا مػػػف إطػػار ارمقاليػػػ  ارمػػور  ػػح دب ىػػا مػػػف إطػػار ارأو أو   تسػػيطر  مػػ  مقاليػػ  الحكػػـتسػػيطر  مػػ  مقاليػػ  الحكػػـ

ضػػػمف الػػػ ورس اللامسػػػة واػػػ  ضػػػمف الػػػ ورس اللامسػػػة واػػػ    اميػػػا اميػػػا الػػػس  دػػػو المجنػػػة ال ر يػػػة لمنػػػع التمييػػػ  وحمايػػػة ارالػػػس  دػػػو المجنػػػة ال ر يػػػة لمنػػػع التمييػػػ  وحمايػػػة ار
لغيػػػر المسػػػيطرس  مػػػ  لغيػػػر المسػػػيطرس  مػػػ    اميػػػا اميػػػا دػػػا تتدنػػػ  تعريػػػؼ محػػػ   لأدػػػا تتدنػػػ  تعريػػػؼ محػػػ   لأ  نسػػػافنسػػػافاوصػػػ  لجنػػػة حقػػػوؽ اإلاوصػػػ  لجنػػػة حقػػػوؽ اإل

 ..((ٖ))الحكـالحكـ

ىػح ىػح   اميػةاميػةالتعريؼ السادؽ اليت ؽ مع المنطؽ  مػو ا ترضػنا اف ارالتعريؼ السادؽ اليت ؽ مع المنطؽ  مػو ا ترضػنا اف ارإليو إليو   لكف ماسىللكف ماسىل
، وىو ماكػاف ، وىو ماكػاف لغمديةلغمديةالحماية ىح ارالحماية ىح ارإل  إل    ؟ مف السم يحتا ؟ مف السم يحتا التح كان  مسيطرس  م  الحكـالتح كان  مسيطرس  م  الحكـ

                                                           

(1((The Review international commissiom, un sub- commission on 

discrimination and minorities ,1984.p.38. 

ول كُبم الؼمياّ،ت األلومبد االصٌومخ  ما الؼمبلن الضبلمش ّالزملف  الملّلات هٍمبلخ هبعَمزووت ول كُبم الؼمياّ،ت األلومبد االصٌومخ  ما الؼمبلن الضبلمش ّالزملف  الملّلات هٍمبلخ هبعَمزووت كُبم هؾكُبم هؾ( ( 4))

 ..1212تصتص17721772كلوخ الؼلْم الَوبٍوخت عبهؼخ ث لاكت كلوخ الؼلْم الَوبٍوخت عبهؼخ ث لاكت 

ت هٌشمْهاد ت هٌشمْهاد 11هؾول فبلل ثوعت ؽ مْ، األلومبد ّؽوبيزِمب  ما حم  اؽ:مبم ال مبًْى الملّلا الؼمبمت هؾول فبلل ثوعت ؽ مْ، األلومبد ّؽوبيزِمب  ما حم  اؽ:مبم ال مبًْى الملّلا الؼمبمت ( ( 3))

 ..3434ت صت ص41144114الؾلجا الؾ ْلوخت ثووّدت الؾلجا الؾ ْلوخت ثووّدت 
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الديضا  ىح التح كانػ  مسػيطرس  مػ   مػاـ الديضا  ىح التح كانػ  مسػيطرس  مػ   مػاـ   اميةاميةموجو ًا تمامًا  ح جنول ا ريقيا الف ارموجو ًا تمامًا  ح جنول ا ريقيا الف ار
 ..((ٔ))كان  تعانح مف التميي  العنصرمكان  تعانح مف التميي  العنصرم  السو ا السو ا   لغمديةلغمديةاالمور واراالمور وار

اـ اـ انتقػػػا ا    يػػػ س منيػػػا كونػػػو يغمػػػؽ الدػػػال امػػػانتقػػػا ا    يػػػ س منيػػػا كونػػػو يغمػػػؽ الدػػػال امػػػإلػػػ  إلػػػ    اال اف ىػػػسا المعيػػػار تعػػػرضاال اف ىػػػسا المعيػػػار تعػػػرض
أو أو   التػػح اػػ  تظيػػر  ػػح المسػػتقدؿ واف جميػػع االوضػػاع ايػػًا كػػاف نو يػػا سياسػػيةالتػػح اػػ  تظيػػر  ػػح المسػػتقدؿ واف جميػػع االوضػػاع ايػػًا كػػاف نو يػػا سياسػػية  اميػػا اميػػا ارار

 قا يػػػة  ػػػح أم دمػػػ  اػػػ  تتغيػػػر دػػػيف ليمػػػة وضػػػحاىا  قػػػ  يػػػ  م  قا يػػػة  ػػػح أم دمػػػ  اػػػ  تتغيػػػر دػػػيف ليمػػػة وضػػػحاىا  قػػػ  يػػػ  م أو أو   اجتما يػػػةاجتما يػػػةأو أو   ااتصػػػا يةااتصػػػا ية
مػػػف مػػػف   اميػػػةاميػػػةلػػػرو  تمػػؾ ارلػػػرو  تمػػؾ ارإلػػ  إلػػ    معينػػة  مػػػ   مػػاـ االمػػػور االمػػػر الػػسم يػػػ  ممعينػػة  مػػػ   مػػاـ االمػػػور االمػػػر الػػسم يػػػ  م  أاميػػػةأاميػػػةسػػيطرس سػػيطرس 

اف المعيػار العػ  م لػيس اف المعيػار العػ  م لػيس إلػ  إلػ    ،  يػسا االمػر يكػير،  يػسا االمػر يكػير((ٕ))العػ  مالعػ  مو قًا لممعيار و قًا لممعيار   اميةاميةمصا ح ارمصا ح ار
 (  م  جما ة ىح ااؿ    ًا ون وسًا وسيطرس  ح دم  ما.(  م  جما ة ىح ااؿ    ًا ون وسًا وسيطرس  ح دم  ما.اميةاميةارار))كا يًا الطبؽ وصؼكا يًا الطبؽ وصؼ

 ثانيًا: المعيار الموضوعيثانيًا: المعيار الموضوعي

معينة  ح معينة  ح   أاميةأاميةاف ىسا المعيار يعتم   م  التدايف والتماي  السم يلتمؼ دو ادنا  اف ىسا المعيار يعتم   م  التدايف والتماي  السم يلتمؼ دو ادنا    
وىػػسه اللصػػااص وىػػسه اللصػػااص   لغمديػػةلغمديػػةالػػ،(،  ػػف ارالػػ،(،  ػػف ار......الجػػنسالجػػنسأو أو   العػػرؽالعػػرؽكالمغػػة، الػػ يف، كالمغػػة، الػػ يف، ))لصااصػػيـ لصااصػػيـ 

 مػ  انيػا م  مػ  انيػا م   اميػةاميػة و قػًا لػسلؾ  ر ػ  ار و قػًا لػسلؾ  ر ػ  ار، ، ىح ساتيػا المميػ س ليػـ  ػف دقيػة سػكاف سلػؾ الدمػ ىح ساتيػا المميػ س ليػـ  ػف دقيػة سػكاف سلػؾ الدمػ 
المغػة  ػف المغػة  ػف أو أو   ال يانػةال يانػةأو أو    ػح  ولػة مػا تلتمػؼ مػف حيػق الجػنس ػح  ولػة مػا تلتمػؼ مػف حيػق الجػنس  كػلاصكػلاصمجمو ة مػف ارمجمو ة مػف ار

حمايػػة  قا تيػػا حمايػػة  قا تيػػا إلػػ  إلػػ    صػػدواصػػدواالسػػيطرس دجنسػػية ال ولػػة وتالسػػيطرس دجنسػػية ال ولػػة وتأو أو   دػػااح الكػػعل، ولػػيس ليػػا الييمنػػةدػػااح الكػػعل، ولػػيس ليػػا الييمنػػة
ادعػػ  مػػف سلػػؾ وحمػػؿ التعريػػؼ ادعػػ  مػػف سلػػؾ وحمػػؿ التعريػػؼ إلػػ  إلػػ    ، اال اف الػػدعض سىػػل، اال اف الػػدعض سىػػل((ٖ))وتقاليػػ ىا ولغتيػػا اللاصػػةموتقاليػػ ىا ولغتيػػا اللاصػػةم

محميػػة أم المجمو ػػة التػػح تعػػيي ضػػمف محميػػة أم المجمو ػػة التػػح تعػػيي ضػػمف   أاميػػا أاميػػا إلػػ  إلػػ    اميػػا اميػػا اسػػـ اراسػػـ ارإس إس   اك ػػر مػػف معنػػ اك ػػر مػػف معنػػ 
ويلضػع لػو مػف لػبؿ الجنسػية ودقيػة االنتمػا ا  االلػرا، ويلضػع لػو مػف لػبؿ الجنسػية ودقيػة االنتمػا ا  االلػرا، إليػو إليػو   اطار الدمػ  الػسم تنتمػحاطار الدمػ  الػسم تنتمػح

أو أو   السيف  لموا ح و  ال ولة دػتم طريقػة كانػ  مكػرو ةالسيف  لموا ح و  ال ولة دػتم طريقػة كانػ  مكػرو ة  جانلجانلاجندية ىـ اراجندية ىـ ار  ا ا أاميأاميوال  وال  
  كػػال قيييفكػػال قيييف  اميػػةاميػػةتدنػػ  ىػػسا المعيػػار جاندػػًا وحػػاوؿ ا طػػا  تعريػػؼ لأتدنػػ  ىػػسا المعيػػار جاندػػًا وحػػاوؿ ا طػػا  تعريػػؼ لأإس إس   ،،((ٗ))لغيػػر مكػػرو ةلغيػػر مكػػرو ة

                                                           
ت الشموكخ الْ ٌومخ للٌشمو ت الشموكخ الْ ٌومخ للٌشمو 44ؼون لملاػت ٍوبٍمخ الزووومي ّؽوكمخ الزؾموه  ما ا وي ومب الغٌْثومخت  ؼون لملاػت ٍوبٍمخ الزووومي ّؽوكمخ الزؾموه  ما ا وي ومب الغٌْثومخت  ك. ًك. ً( ( 1))

 ..124124ت صت ص17621762ّالزْىيغت الغيائوت ّالزْىيغت الغيائوت 

ك. الَممول هؾوممل عجمموت الووكممي المملّلا لاللوممبد  مما ال ممبًْى المملّلا الؼممبم هممغ ه بهًممخ ثبلشممويؼخ ك. الَممول هؾوممل عجمموت الووكممي المملّلا لاللوممبد  مما ال ممبًْى المملّلا الؼممبم هممغ ه بهًممخ ثبلشممويؼخ ( ( 4))

 ..1313االٍ هوخت هٌشيح الوؼوست االٍ:ٌلهيخت ث  ٌٍخ  جغت صاالٍ هوخت هٌشيح الوؼوست االٍ:ٌلهيخت ث  ٌٍخ  جغت ص

ك. ًوفوي ػجل الوٌؼن هَؼلت األلوبد ّاالٍز واه الَوبٍما  ما المْ ي الؼوثمات ا وّؽمخ ككزمْهاٍت ك. ًوفوي ػجل الوٌؼن هَؼلت األلوبد ّاالٍز واه الَوبٍما  ما المْ ي الؼوثمات ا وّؽمخ ككزمْهاٍت ( ( 3))

كلوخ االكاهح ّااللزصبك ّالؼلْم الَوبٍموخت هوكمي الجؾمْس ّاللهاٍمبد الَوبٍموخت عبهؼمخ ال مبُوحتت كلوخ االكاهح ّااللزصبك ّالؼلْم الَوبٍموخت هوكمي الجؾمْس ّاللهاٍمبد الَوبٍموخت عبهؼمخ ال مبُوحتت 

 ..466466ت صت ص17111711

 ..1212ك. الشب ؼا هؾول ثشووت هوعغ ٍبثقت صك. الشب ؼا هؾول ثشووت هوعغ ٍبثقت ص( ( 2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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مػف لػبؿ تماي ىػا  ػف مػف لػبؿ تماي ىػا  ػف   لغمديػةلغمديػةتلتمػؼ  ػف ارتلتمػؼ  ػف ار  اميػةاميػةدينػوا اف اردينػوا اف ارإس إس    ػاف  يػؾ( ػاف  يػؾ(و و   جور  سػؿجور  سػؿ))
  ..((ٔ))ال قا ة ...ال،ال قا ة ...ال،و و   المغة وال يفالمغة وال يف  –االليرس داللصااص السال ة السكر االليرس داللصااص السال ة السكر 

 المعيار الشخصيالمعيار الشخصي  ثالثًا:ثالثًا:

 م  الكعور ال المح والن سح المتم ؿ دكعور  م  الكعور ال المح والن سح المتم ؿ دكعور   اميةاميةيعتم  ىسا المعيار لتعريؼ اريعتم  ىسا المعيار لتعريؼ ار  
و قًا ليسا االتجػاه تنكػت دوجػو  و قًا ليسا االتجػاه تنكػت دوجػو    اميةاميةمعينة دضرورس تقارديـ الوح وم، أم اف ارمعينة دضرورس تقارديـ الوح وم، أم اف ار  أاميةأاميةادنا  ادنا  

الكلصػػػية التػػػح تميػػػ ىـ  ػػػف الجما ػػػا  الكلصػػػية التػػػح تميػػػ ىـ  ػػػف الجما ػػػا    الرلغدػػػة دػػػيف ا ضػػػاايا  ػػػح صػػػيانة معتقػػػ اتيـالرلغدػػػة دػػػيف ا ضػػػاايا  ػػػح صػػػيانة معتقػػػ اتيـ
 ر ػػػػ   مػػػػ  انيػػػػام كيػػػػاف دكػػػػرم يكػػػػعر ا ػػػػرا ه دوحػػػػ س االنتمػػػػا  الكػػػػتراكيـ  ر ػػػػ   مػػػػ  انيػػػػام كيػػػػاف دكػػػػرم يكػػػػعر ا ػػػػرا ه دوحػػػػ س االنتمػػػػا  الكػػػػتراكيـ إس إس   االلػػػػرا،االلػػػػرا،

لصػػػػااص نو يػػػػة التكػػػػترؾ معيػػػػـ  ييػػػػا الجما ػػػػا  لصػػػػااص نو يػػػػة التكػػػػترؾ معيػػػػـ  ييػػػػا الجما ػػػػا  أو أو   الجمػػػػا ح  ػػػػح امػػػػتبؾ لاصػػػػيةالجمػػػػا ح  ػػػػح امػػػػتبؾ لاصػػػػية
، و ر يػػػػا الػػػػدعض االلػػػػر  مػػػػ  انيػػػػام احسػػػػاس وارا س يسػػػػمكيا ، و ر يػػػػا الػػػػدعض االلػػػػر  مػػػػ  انيػػػػام احسػػػػاس وارا س يسػػػػمكيا ((ٕ))االلػػػػرا  ػػػػح المجتمػػػػعمااللػػػػرا  ػػػػح المجتمػػػػعم

 ػػػػػح العػػػػػيي معػػػػػًا و ػػػػػح تيػػػػػسيل الػػػػػسكريا  ن سػػػػػيا ومتادعػػػػػة الغايػػػػػا   ػػػػػح العػػػػػيي معػػػػػًا و ػػػػػح تيػػػػػسيل الػػػػػسكريا  ن سػػػػػيا ومتادعػػػػػة الغايػػػػػا    رالغدػػػػػوفرالغدػػػػػوف  أكػػػػلاصأكػػػػلاص
 ..((ٖ))ن سيامن سيام

واف كػػػػػػاف ليػػػػػػسا المعيػػػػػػار اىميتػػػػػػو اللاصػػػػػػة الف وجػػػػػػو   ناصػػػػػػر معينػػػػػػة والقيػػػػػػاـ واف كػػػػػػاف ليػػػػػػسا المعيػػػػػػار اىميتػػػػػػو اللاصػػػػػػة الف وجػػػػػػو   ناصػػػػػػر معينػػػػػػة والقيػػػػػػاـ 
دالمحا ظػػػة  مييػػػا مػػػف ادػػػؿ اال ػػػرا  دوصػػػ يا ىػػػويتيـ اال انػػػو و قػػػًا ليػػػسا المعيػػػار اليمكػػػف دالمحا ظػػػة  مييػػػا مػػػف ادػػػؿ اال ػػػرا  دوصػػػ يا ىػػػويتيـ اال انػػػو و قػػػًا ليػػػسا المعيػػػار اليمكػػػف 

ية ال ولية لمجر  وجػو  لصػااص ية ال ولية لمجر  وجػو  لصػااص تحض  دالحماتحض  دالحما  أاميةأاميةمجمو ة معينة مجمو ة معينة أو أو   ا تدار جما ةا تدار جما ة
كالمغة، ال يف، ال قا ة_ دؿ يجل اف تحػت ظ ديػا دوصػ يا ترا ػًا كالمغة، ال يف، ال قا ة_ دؿ يجل اف تحػت ظ ديػا دوصػ يا ترا ػًا   –  لغمديةلغمديةتتمي  ديا  ف ارتتمي  ديا  ف ار

 ..لغمديةلغمديةليا،  درأينا ىسه الرلغدة ال تمنحيـ كيانًا لاصًا  ف ارليا،  درأينا ىسه الرلغدة ال تمنحيـ كيانًا لاصًا  ف ار

واف كانػػ  محكمػػة العػػ ؿ ال وليػػة ال اامػػة اػػ   ولػػ   مػػ  ىػػسا المعيػػار  ػػح رأييػػا واف كانػػ  محكمػػة العػػ ؿ ال وليػػة ال اامػػة اػػ   ولػػ   مػػ  ىػػسا المعيػػار  ػػح رأييػػا 
 م  انيام  م  انيام   اميةامية ر   ار ر   ارإس إس   ٜٜٜٜٔٔٔٔس المعقو س ديف اليوناف ودمغاريا  اـ س المعقو س ديف اليوناف ودمغاريا  اـ المتعمؽ دالمعاى المتعمؽ دالمعاى 
لغػة وتقاليػ  لغػة وتقاليػ  أو أو   منطقػة معينػة وليػـ اصػؿ و يػفمنطقػة معينػة وليػـ اصػؿ و يػفأو أو   يعيكوف  ح دم يعيكوف  ح دم   كلاصكلاصطاا ة مف ارطاا ة مف ار

لاصػػة ديػػـ ويحػػ  وف دواسػػطة ساتيػػة ىػػسا االصػػؿ والػػ يف والمغػػة والتقاليػػ  المكػػتركة مػػع لاصػػة ديػػـ ويحػػ  وف دواسػػطة ساتيػػة ىػػسا االصػػؿ والػػ يف والمغػػة والتقاليػػ  المكػػتركة مػػع 

                                                           

 ..3232وعغ ٍبثقت صوعغ ٍبثقت صهؾول فبلل ثوعت ههؾول فبلل ثوعت ه( ( 1))

ك. ٍؼل الليي اثواُونت ًؾْ كهاٍخ ٍوٍْْلْعوخ لْؽلح األلوبد  ما المْ ي الؼوثمات هغلمخ لضمبيب ك. ٍؼل الليي اثواُونت ًؾْ كهاٍخ ٍوٍْْلْعوخ لْؽلح األلوبد  ما المْ ي الؼوثمات هغلمخ لضمبيب ( ( 4))

 ..6666ت صت ص17161716ت ت 66-11ت الؼلك ت الؼلك 33ػوثوخت الٌَخ ػوثوخت الٌَخ 

لبكه هغول ؽَوي ال شْه،ت الؼصجوخ ال ْهوخ  ا هٌظْه االٍ مت هٍبلخ هبعَزووت كلومخ الشمويؼخ لبكه هغول ؽَوي ال شْه،ت الؼصجوخ ال ْهوخ  ا هٌظْه االٍ مت هٍبلخ هبعَزووت كلومخ الشمويؼخ ( ( 3))

 ..1616ت صت ص41134113خ ص ػ اللييت اهثو ت خ ص ػ اللييت اهثو ت ّاللهاٍبد االٍ هوخت عبهؼّاللهاٍبد االٍ هوخت عبهؼ
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ظة  م  تقالي ىـ واالدقا   م  ككؿ  دا تيـ ظة  م  تقالي ىـ واالدقا   م  ككؿ  دا تيـ الكعور دالتضامف  يما دينيـ دي ؼ المحا الكعور دالتضامف  يما دينيـ دي ؼ المحا 
وضػػػماف تنكػػػػاة وتعمػػػػيـ ادنػػػػاايـ و قػػػػًا لػػػرو  اصػػػػميـ العراػػػػح وتقػػػػ يـ المسػػػػا  س لدعضػػػػيـ وضػػػماف تنكػػػػاة وتعمػػػػيـ ادنػػػػاايـ و قػػػػًا لػػػرو  اصػػػػميـ العراػػػػح وتقػػػػ يـ المسػػػػا  س لدعضػػػػيـ 

 ضػػًب  ػػف ىػػسه المعػػايير ىنػػاؾ معػػايير الػػرا كمعيػػار المواػػع مػػف السػػمطة  ضػػًب  ػػف ىػػسه المعػػايير ىنػػاؾ معػػايير الػػرا كمعيػػار المواػػع مػػف السػػمطة ، ، ((ٔ))الػػدعضمالػػدعضم
 ..((ٕ))السياسية ومعيار المصمحة المكتركةالسياسية ومعيار المصمحة المكتركة

  كػػؿ واحػػ  منيػػا  مػػ   وامػػؿ معينػػة اال انػػو   كػػؿ واحػػ  منيػػا  مػػ   وامػػؿ معينػػة اال انػػو مػػف لػػبؿ ىػػسه المعػػايير التػػح يعتمػػمػػف لػػبؿ ىػػسه المعػػايير التػػح يعتمػػ
يمكف القوؿ كؿ ىسه المعايير صحيحة وتتلس  اوية معينة مف ىسا المصطم  مػع ايماننػا يمكف القوؿ كؿ ىسه المعايير صحيحة وتتلس  اوية معينة مف ىسا المصطم  مػع ايماننػا 
دت ضمية المعيار الع  م لتطادقو  ػح المعنيػيف المغػوم واالصػطبحح نو ػًا مػا، واف كػاف دت ضمية المعيار الع  م لتطادقو  ػح المعنيػيف المغػوم واالصػطبحح نو ػًا مػا، واف كػاف 

حية العممية دعػ   معػيف حية العممية دعػ   معػيف دعي ًا نو ًا ما  ف الوااع وسلؾ لصعودة تح ي   اة معينة مف النادعي ًا نو ًا ما  ف الوااع وسلؾ لصعودة تح ي   اة معينة مف النا
انيػا تم ػؿ انيػا تم ػؿ إس إس   اميػةاميػةسلػؾ يمكػف ا طػا  تعريػؼ  ايػؽ لأسلػؾ يمكػف ا طػا  تعريػؼ  ايػؽ لأ  أسػاسأسػاس، و مػ  ، و مػ  أاميػةأاميػةومف  ـ   ىا ومف  ـ   ىا 

اك ػػر مػػف لصيصػػة اك ػػر مػػف لصيصػػة أو أو   دتحػػ ادتحػػ ا  لغمديػػةلغمديػػةمجمو ػػة مػػف السػػكاف  ػػح دمػػ  مػػا يلتم ػػوف  ػػف ارمجمو ػػة مػػف السػػكاف  ػػح دمػػ  مػػا يلتم ػػوف  ػػف ار
  لغمديػةلغمديػةممارسػة كػعاار تلتمػؼ  ػف تمػؾ التػح تتدعيػا ارممارسػة كػعاار تلتمػؼ  ػف تمػؾ التػح تتدعيػا ارأو أو   كالمغة وال يف وال قا ة والتقاليػ كالمغة وال يف وال قا ة والتقاليػ 

 ـ ىح التح تمي ىا  نيا.ـ ىح التح تمي ىا  نيا.ومف  ومف  

 ادلطيب الثاني 
 لقيياتنواع األأ

الوا ػ س الوا ػ س   اميػةاميػةالمغويػة والقدميػة وارالمغويػة والقدميػة وار  اميػةاميػةال ينيػة وارال ينيػة وار  اميةاميةأنواع متع  س منيا ارأنواع متع  س منيا ار  اميا اميا لألأ
، وسػػػػنتواؼ  نػػػػ  الػػػػدعض منيػػػػا واػػػػ ر تعمػػػػؽ االمػػػػر ، وسػػػػنتواؼ  نػػػػ  الػػػػدعض منيػػػػا واػػػػ ر تعمػػػػؽ االمػػػػر ((ٖ))الػػػػ،الػػػػ،......العر يػػػػةالعر يػػػػة  اميػػػػةاميػػػػةوالقوميػػػػة واروالقوميػػػػة وار

 ::اآلتيةاآلتيةوع وع ال ر ال ر إل  إل    دموضوع دح نا مف لبؿ تقسيـ المطملدموضوع دح نا مف لبؿ تقسيـ المطمل

 الدينيةالدينية  لقمياتلقمياتاألاأل: : األولاألولالفرع الفرع 

 داف ليا معتق اتيا اللاصة التحداف ليا معتق اتيا اللاصة التح  اميا اميا يمكف القوؿ اف الص ة الممي س ليسه اريمكف القوؿ اف الص ة الممي س ليسه ار
                                                           

ت للوييل ػي ملك يٌظو هؾول فبلل ت للوييل ػي ملك يٌظو هؾول فبلل 17311731ؽ:ن هؾ:وخ الؼلل اللّلوخ اللائوخ  ا هايِب الصبكه ػبم ؽ:ن هؾ:وخ الؼلل اللّلوخ اللائوخ  ا هايِب الصبكه ػبم ( ( 1))

 تت3131ثوعت هوعغ ٍجقت صثوعت هوعغ ٍجقت ص

ت ت 11    -كهاٍمخ ٍوبٍموخ لبًًْومخكهاٍمخ ٍوبٍموخ لبًًْومخ  -هٌو يْؽٌب يبلْت ؽ ْ، األلومبد ال ْهومخ  ما ال مبًْى الملّلا الؼمبمهٌو يْؽٌب يبلْت ؽ ْ، األلومبد ال ْهومخ  ما ال مبًْى الملّلا الؼمبم( ( 4))

 ..124124-137137تت صتت ص41411717هطجؼخ شِبةت اهثو ت هطجؼخ شِبةت اهثو ت 

كهاٍمخ كهاٍمخ   - ا اللٍمزْه الؼوالما الملائن ا اللٍمزْه الؼوالما الملائن  ًَبىًَبىػضوبى هؽوي هؾولت ريصوواد ال بًْى اللّلا لؾ ْ، ارػضوبى هؽوي هؾولت ريصوواد ال بًْى اللّلا لؾ ْ، ار( ( 3))

 ..441441تصتص41114111ت هوكي كوكٍزبى لللهاٍبد االٍزواروغوخت ت هوكي كوكٍزبى لللهاٍبد االٍزواروغوخت -رؾلولوخ ه بهًَرؾلولوخ ه بهًَ
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جانػػل ال يانػػة اإلسػػبمية توجػػ  جانػػل ال يانػػة اإلسػػبمية توجػػ  إلػػ  إلػػ    تلتمػػؼ ديػػا  ػػف لغيرىػػا، كمػػا ىػػو الحػػاؿ  ػػح العػػراؽتلتمػػؼ ديػػا  ػػف لغيرىػػا، كمػػا ىػػو الحػػاؿ  ػػح العػػراؽ
ف والكػر  ال يميػوف ف والكػر  ال يميػوف االي ي يػو والمنػ اايوف والديػاايو االي ي يػو والمنػ اايوف والديػاايو   اميػا اميػا المسيحية والييو ية  ضًب  ف ارالمسيحية والييو ية  ضًب  ف ار

جانػػل ىػػسه الػػ يانا  توجػػ  جانػػل ىػػسه الػػ يانا  توجػػ  إلػػ  إلػػ    والكػػدؾ والكاكػػاايوف ولغيػػرىـ، وكػػسا الحػػاؿ دالنسػػدة لمينػػ والكػػدؾ والكاكػػاايوف ولغيػػرىـ، وكػػسا الحػػاؿ دالنسػػدة لمينػػ 
المسممة  ػح  ػح الصػيف المتمركػ س  ػح المسممة  ػح  ػح الصػيف المتمركػ س  ػح   اميةامية، كسا الحاؿ دالنسدة لأ، كسا الحاؿ دالنسدة لأ((ٔ))الين وسية والسيليةالين وسية والسيلية

 ..((ٕ))ااميـ سينكاينأل و ح ال مديف  ح ااميـ موروااميـ سينكاينأل و ح ال مديف  ح ااميـ مورو

ال ينيػػػة المتعػػػ  س  ػػػح دمػػػ  واحػػػ  تي يػػػ  ال ينيػػػة المتعػػػ  س  ػػػح دمػػػ  واحػػػ  تي يػػػ    ا ا اميػػػاميػػػواف كػػػاف الػػػدعض يػػػرا اف وجػػػو  ارواف كػػػاف الػػػدعض يػػػرا اف وجػػػو  ار
لجنػػػة لجنػػػة   ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔلمنظػػػاـ العػػػاـ، مػػػف سلػػػؾ  نػػػ ما  وضػػػ  الجمعيػػػة الوطنيػػػة  ػػػح  رنسػػػا  ػػػاـ لمنظػػػاـ العػػػاـ، مػػػف سلػػػؾ  نػػػ ما  وضػػػ  الجمعيػػػة الوطنيػػػة  ػػػح  رنسػػػا  ػػػاـ 

تقريرًا  ف ملاطر الطوااؼ ال ينية  مػ  ال ػر  والمجتمػع تقريرًا  ف ملاطر الطوااؼ ال ينية  مػ  ال ػر  والمجتمػع   Gest Commissionلغيتس لغيتس 
ديػ  ديػ  اياس ماىية الطاا ػة، اياس ماىية الطاا ػة، أو أو   انو ال يمكنيا تح مانو ال يمكنيا تح مإل  إل    لمص  المجنةلمص  المجنةإس إس    م  ح  سوا ، م  ح  سوا ،
( مػػسىدًا وطاا ػػة لطػػرس  ػػح  رنسػػا وحػػ ىا،  كانػػ  الملػػاطر المرتدطػػة ( مػػسىدًا وطاا ػػة لطػػرس  ػػح  رنسػػا وحػػ ىا،  كانػػ  الملػػاطر المرتدطػػة ٖٖٚٔٚٔانيػػا حػػ   )انيػػا حػػ   )

إس إس   اللػػ اع وسػػػو  المعاممػػػة،اللػػ اع وسػػػو  المعاممػػػة،، ، دمػػػا  ػػػح سلػػؾ اال تمػػػا  الن سػػػحدمػػػا  ػػػح سلػػؾ اال تمػػػا  الن سػػػح، ، دػػالطوااؼ لغامضػػػة كػػسلؾدػػالطوااؼ لغامضػػػة كػػسلؾ
المتح س اللػاص المعنػح المتح س اللػاص المعنػح   ارمـارمـوىح مقرر وىح مقرر   Jahangir Asmaلمص  اسم  جيانجير لمص  اسم  جيانجير 

المعتقػػ  والػػسم يمنػػع اال ػػرا  المعتقػػ  والػػسم يمنػػع اال ػػرا  أو أو   الػػ يفالػػ يف  أسػاسأسػاسـ  مػػ  ـ  مػػ  افم التمييػػ  القػػااافم التمييػػ  القػػااإلػػ  إلػػ    دالحريػة ال ينيػػةدالحريػة ال ينيػػة
اللاصػة ديػػـ ال يػػ اؿ يحػػ ق  ػػح جميػػع انحػػا  اللاصػة ديػػـ ال يػػ اؿ يحػػ ق  ػػح جميػػع انحػػا    نسػػافنسػػافمػف التمتػػع الكامػػؿ دجميػػع حقػػوؽ اإلمػف التمتػػع الكامػػؿ دجميػػع حقػػوؽ اإل

 ..((ٖ))اليومحماليومحم  ......العالـ و م  العالـ و م  
 المغويةالمغوية  لقمياتلقمياتاألاألالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

التػػح تػػتكمـ لغػػة تلتمػػؼ  ػػف لغػػة دقيػػة سػػكاف الدمػػ  والمسػػماس التػػح تػػتكمـ لغػػة تلتمػػؼ  ػػف لغػػة دقيػػة سػػكاف الدمػػ  والمسػػماس   اميػػا اميػػا يقصػػ  ديػػا اريقصػػ  ديػػا ار
المغػػة ارصػػمية، ودسػػدل االىميػػة اللاصػػة لمغػػة  الػػؿ أم دمػػ  ولصوصػػًا المغػػة ارصػػمية، ودسػػدل االىميػػة اللاصػػة لمغػػة  الػػؿ أم دمػػ  ولصوصػػًا أو أو   ة ارـة ارـدالمغػػدالمغػػ

،  غالدػػػًا مػػػا يكػػػوف ىنػػػاؾ ضػػػغوط  مييػػػا دسػػػدل ا تمػػػا  السػػػمطة ،  غالدػػػًا مػػػا يكػػػوف ىنػػػاؾ ضػػػغوط  مييػػػا دسػػػدل ا تمػػػا  السػػػمطة أاميػػػا أاميػػػا التػػػح يوجػػػ   ييػػػا التػػػح يوجػػػ   ييػػػا 
 تتكمـ اك ر مفتتكمـ اك ر مف  اميةامية،  يسا ما يجعؿ ار،  يسا ما يجعؿ ارلغمديةلغمديةالعامة لغة رسمية ولغالدًا ما تكوف لغة ارالعامة لغة رسمية ولغالدًا ما تكوف لغة ار

                                                           

 ..1717ًوفوي ػجل الوٌؼن هَؼلت هوعغ ٍبثقت صًوفوي ػجل الوٌؼن هَؼلت هوعغ ٍبثقت ص( ( 1))

كهاٍممخ  مما األلوممبد ّالغوبػممبد كهاٍممخ  مما األلوممبد ّالغوبػممبد   -لن الوؼبصممولن الوؼبصممواؽوممل ُّجممبىت الصممواػبد الؼولوممخ ّاٍممز واه الؼممباؽوممل ُّجممبىت الصممواػبد الؼولوممخ ّاٍممز واه الؼممب( ( 4))

 ّهب ثؼلُب. ّهب ثؼلُب.   141141ت صت ص41114111ّالؾوكبد الؼولوخت كاه الغبهؼخ الغليلحت االٍ:ٌلهيخت ّالؾوكبد الؼولوخت كاه الغبهؼخ الغليلحت االٍ:ٌلهيخت 

هّعممو  وٌومممك ّهّثمممود ه. همممبهريت الؾويمممبد الليٌومممخ ّالصمممواػبدت ه مممبل هزمممبػ ػلمممو الوْلمممغ هّعممو  وٌومممك ّهّثمممود ه. همممبهريت الؾويمممبد الليٌومممخ ّالصمممواػبدت ه مممبل هزمممبػ ػلمممو الوْلمممغ ( ( 3))

 ..41124112//44//77ربهيـ الييبهح ربهيـ الييبهح   .wwwtheiarj.orgاالل:زوًّا االل:زوًّا 
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 ..((ٔ))الوااعالوااعلغة واح س وىو ما ي رضو  مييـ لغة واح س وىو ما ي رضو  مييـ 

المغويػة ىػح التػح يػرتدط ا را ىػا  يمػا ديػنيـ مػف لػبؿ المغويػة ىػح التػح يػرتدط ا را ىػا  يمػا ديػنيـ مػف لػبؿ   اميػةاميػةيستنتأل مف سلػؾ اف اريستنتأل مف سلػؾ اف ار
ح لتمػػػاي ىـ  ػػػف دػػػااح الجما ػػػا  التػػػح ح لتمػػػاي ىـ  ػػػف دػػػااح الجما ػػػا  التػػػح ساسػػػساسػػػوحػػػ س المغػػػة، وىػػػسه الرادطػػػة ىػػػح المقػػػـو اروحػػػ س المغػػػة، وىػػػسه الرادطػػػة ىػػػح المقػػػـو ار

يتككؿ منيا المجتمع  ح سلؾ الدم ، والسم د وره يلمؽ تداينًا  قا يًا ي  و لممحا ظة  ميػو يتككؿ منيا المجتمع  ح سلؾ الدم ، والسم د وره يلمؽ تداينًا  قا يًا ي  و لممحا ظة  ميػو 
التػػػح يػػػتكمـ ديػػا ال ػػػر  منػػػس صػػػغره ودالتػػػالح تم ػػؿ ار ػػػًا حضػػػاريًا مػػػف سلػػػؾ التػػػح يػػػتكمـ ديػػا ال ػػػر  منػػػس صػػػغره ودالتػػػالح تم ػػؿ ار ػػػًا حضػػػاريًا مػػػف سلػػػؾ   دوصػػ يا المغػػػةدوصػػ يا المغػػػة

المغػػة المغػػة   لغمديػػةلغمديػػةال رنسػػية تتحػػ ق ال رنسػػية  ػػح اامػػيـ كيدػػؾ دكنػػ ا  ػػح حػػيف تػػتكمـ ارال رنسػػية تتحػػ ق ال رنسػػية  ػػح اامػػيـ كيدػػؾ دكنػػ ا  ػػح حػػيف تػػتكمـ ار  اميػػةاميػػةارار
التركمانيػػة والمسػػيحية واالي ي يػػة والكػػدؾ والكاكاايػػو تػػتكمـ لغاتيػػا  ػػح التركمانيػػة والمسػػيحية واالي ي يػػة والكػػدؾ والكاكاايػػو تػػتكمـ لغاتيػػا  ػػح   اميػػةاميػػةاالنجمي يػػة واراالنجمي يػػة وار

االما يغيػة  ػح حػيف االما يغيػة  ػح حػيف   ةةالدردريػة  ػح الج ااػر التػح تتحػ ق المغػالدردريػة  ػح الج ااػر التػح تتحػ ق المغػ  ةةاميػاميػالعراؽ،،  ضًب  ػف ارالعراؽ،،  ضًب  ػف ار
 ..((ٕ))المغة العرديةالمغة العردية  لغمديةلغمديةتتح ق ارتتح ق ار

  نسػافنسػافالعػالمح لحقػوؽ اإلالعػالمح لحقػوؽ اإل   ػبف ػبفالمتحػ س  ػح اإلالمتحػ س  ػح اإل  ارمػـارمػـإليػو إليػو   وىػسا الحػؽ ىػو ما  ػ وىػسا الحػؽ ىػو ما  ػ 
الموجػو س الموجػو س   اميػا اميػا لغويػة اف تحتػـر جميػع  قا ػا  ارلغويػة اف تحتػـر جميػع  قا ػا  ار  أاميػا أاميػا ماس  م  ال وؿ التح توج   ييا ماس  م  ال وؿ التح توج   ييا 

ف تعطييػػا حريتيػػا  ػػح التحػػ ق دمغتيػػا االـ واف تػػ رس  ػػح م ارسػػيا واف ف تعطييػػا حريتيػػا  ػػح التحػػ ق دمغتيػػا االـ واف تػػ رس  ػػح م ارسػػيا واف  مػػ  اراضػػييا وا مػػ  اراضػػييا وا
 ..((ٖ))تتكمـ ديامتتكمـ ديام

  القوميةالقومية  لقمياتلقمياتاألاألالفرع الثالث: الفرع الثالث: 

تعنػػػح  ػػػح م يوميػػػا العػػػاـ الظػػػواىر تعنػػػح  ػػػح م يوميػػػا العػػػاـ الظػػػواىر إس إس   لمصػػػطم  القوميػػػة معػػػاف متعػػػ  س وواسػػػعةلمصػػػطم  القوميػػػة معػػػاف متعػػػ  س وواسػػػعة
انتما  جما ا  مف الناس كتنيا  ح سلؾ انتما  جما ا  مف الناس كتنيا  ح سلؾ أو أو   االجتما ية التح تتعمؽ دعممية تح ي  ىويةاالجتما ية التح تتعمؽ دعممية تح ي  ىوية

 ..((ٗ)) وامؿ الرا م ؿ المغة والعرؽ ولغيرىا وامؿ الرا م ؿ المغة والعرؽ ولغيرىا  تفتفكك

الػػرلغـ مػػف الػػتبؼ وجيػػا  النظػػر  ػػح طديعػػة مقومػػا  الجما ػػا  القوميػػة الػػرلغـ مػػف الػػتبؼ وجيػػا  النظػػر  ػػح طديعػػة مقومػػا  الجما ػػا  القوميػػة و مػػ  و مػػ  
 اميا اميا ودق ر تعمؽ االمر دموضوع ارودق ر تعمؽ االمر دموضوع ار  –ال يف ال يف أو أو   التاري،التاري،أو أو   سوا  تم م  دعنصر المغةسوا  تم م  دعنصر المغة

                                                           

 ..2121ل ثوعت هوعغ ٍبثقت صل ثوعت هوعغ ٍبثقت صهؾول فبلهؾول فبل( ( 1))

ت ت 11اٍوبء اثْ يٍْجت ؽ ْ، األلوبد الوَلوخ  ا اٍموب ثموي الوْاصومق اللّلومخ ّهؼطومبد الْالمغت  اٍوبء اثْ يٍْجت ؽ ْ، األلوبد الوَلوخ  ا اٍموب ثموي الوْاصومق اللّلومخ ّهؼطومبد الْالمغت  ( ( 4))

 ..131131ت ص ت ص 41114111ه:زجخ الْ بء ال بًًْوخت ارٍ:ٌلهيخت ه:زجخ الْ بء ال بًًْوخت ارٍ:ٌلهيخت 

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىالؼبلوا لؾق ارالؼبلوا لؾق ار  ػ ىػ ىهي ارهي ار  44الوبكح الوبكح ( ( 3))

ْهومبد  ما الَملطخ الزشمويؼوخ الووكييمخت هٍمبلخ هبعَمزووت ْهومبد  ما الَملطخ الزشمويؼوخ الووكييمخت هٍمبلخ هبعَمزووت هؾول ػجلهللا علو  الؾليضات روضوم  ال هؾول ػجلهللا علو  الؾليضات روضوم  ال ( ( 2))

 ّهبثؼلُب.ّهبثؼلُب.  4141تصتص17641764كلوخ ال بًْى ّالَوبٍخت عبهؼخ ث لاكت كلوخ ال بًْى ّالَوبٍخت عبهؼخ ث لاكت 
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 لرا.لرا.الجما ا  القومية ىح االك ر تماسكًا وتبحمًا مف اية جما ا  دكرية االجما ا  القومية ىح االك ر تماسكًا وتبحمًا مف اية جما ا  دكرية ااف اف   –
 السالليةالسالليةأو أو   العرلقيةالعرلقية  لقمياتلقمياتاألاألالفرع الرابع: الفرع الرابع: 

التػػح يػػرتدط أ را ىػػا  يمػػا ديػػنيـ مػػف لػػبؿ رادطػػة ارصػػؿ التػػح يػػرتدط أ را ىػػا  يمػػا ديػػنيـ مػػف لػػبؿ رادطػػة ارصػػؿ   اميػػا اميػػا وىػػح نػػوع مػػف اروىػػح نػػوع مػػف ار
  كػكؿ ولػوف العينػيفكػكؿ ولػوف العينػيفأو أو   م ػؿ لػوف الدكػرسم ػؿ لػوف الدكػرس  -مف لبؿ وحػ س السػما  ال ي يقيػةمف لبؿ وحػ س السػما  ال ي يقيػةأو أو   المكترؾالمكترؾ

ال نجيػة ال نجيػة   اميػةاميػةلػؾ ارلػؾ ار، مػف س، مػف س((ٔ))-لغيرىػا مػف السػما  الديولوجيػةلغيرىػا مػف السػما  الديولوجيػةأو أو   ك ا ة وتجعي  الكػعرك ا ة وتجعي  الكػعرأو أو 
الديضػػػا   ػػػح المغػػػة وال قا ػػػة الديضػػػا   ػػػح المغػػػة وال قا ػػػة   لغمديػػػةلغمديػػػة ػػػح المجتمػػػع االمريكػػػح دػػػالرلغـ مػػػف اكػػػتراكيا مػػػع ار ػػػح المجتمػػػع االمريكػػػح دػػػالرلغـ مػػػف اكػػػتراكيا مػػػع ار

وال يف، اال اف ىناؾ التب ًا  ح السما  ال ي يقيػة يجعػؿ منيػا منيمػا جمػا تيف  ػرايتيف وال يف، اال اف ىناؾ التب ًا  ح السما  ال ي يقيػة يجعػؿ منيػا منيمػا جمػا تيف  ػرايتيف 
متمػػػػاي تيف كمػػػػا ليػػػػسه السػػػػما  تػػػػت ير كديػػػػر  مػػػػ  العباػػػػا  و مػػػػ  اروضػػػػاع السياسػػػػية متمػػػػاي تيف كمػػػػا ليػػػػسه السػػػػما  تػػػػت ير كديػػػػر  مػػػػ  العباػػػػا  و مػػػػ  اروضػػػػاع السياسػػػػية 

 ..((ٕ))ا ية واالجتما يةا ية واالجتما يةواالاتصواالاتص

  أسػاسأسػاس مػ   مػ    اميػةاميػةارارإلػ  إلػ     ضًب  ف ىسه ارنواع ىناؾ تقسيما  ألػرا ينظػر  ييػا ضًب  ف ىسه ارنواع ىناؾ تقسيما  ألػرا ينظػر  ييػا
مسػػػيطرس  مػػػ  مسػػػيطرس  مػػػ    أاميػػػا أاميػػػا إلػػػ  إلػػػ    حسػػػل مواعيػػػا السياسػػػح واالجتمػػػا ح وال قػػػا ح  يقسػػػمياحسػػػل مواعيػػػا السياسػػػح واالجتمػػػا ح وال قػػػا ح  يقسػػػمياأو أو 

التػػػػح تسػػػػتي ؼ التػػػػح تسػػػػتي ؼ   اميػػػػا اميػػػػا لغيػػػػر المسػػػػيطرس  مػػػػ  السػػػػمطة،  يػػػػا س  مػػػػ  ارلغيػػػػر المسػػػػيطرس  مػػػػ  السػػػػمطة،  يػػػػا س  مػػػػ  ار  أاميػػػػا أاميػػػػا السػػػػمطة و السػػػػمطة و 
 ..((ٖ))التح تستي ؼ االن ما التح تستي ؼ االن ما   اميةاميةواروار  لغمديةلغمديةارار  االنصيار والسوداف  الؿاالنصيار والسوداف  الؿ

 ىح:ىح:  اميةاميةمف كؿ سلؾ يتديف اف  ناصر ارمف كؿ سلؾ يتديف اف  ناصر ار

يجل اف يقؿ    ىـ  ػف دقيػة السػكاف الػسيف يم مػوف ارك ريػة  ػح سلػؾ يجل اف يقؿ    ىـ  ػف دقيػة السػكاف الػسيف يم مػوف ارك ريػة  ػح سلػؾ إس إس   امة الع  امة الع   -ٔٔ
المجتمع دما معناه القميؿ ضػ  الك يػر، أم اف يكػوف العػ   كا يػًا  وجػو  كػؿ المجتمع دما معناه القميؿ ضػ  الك يػر، أم اف يكػوف العػ   كا يػًا  وجػو  كػؿ أو أو   الدم الدم 

أو أو   لغمديػةلغمديػةالمكاركة وال يوج  دينيػا روادػط تمي ىػا  ػف ارالمكاركة وال يوج  دينيػا روادػط تمي ىػا  ػف ار  مجمو ة صغيرس ت تق  لرو مجمو ة صغيرس ت تق  لرو 
 ..أاميةأاميةلغيرىا مف المجمو ا  ال يمكف   ىا لغيرىا مف المجمو ا  ال يمكف   ىا 

 ماؿ الرحؿ السيف ال يحمموف جنسيةماؿ الرحؿ السيف ال يحمموف جنسيةوالبجاوف والعوالبجاوف والع  جانلجانلتوا ر كرط المواطنة،  ارتوا ر كرط المواطنة،  ار -ٕٕ

                                                           

 ..131131ٍوبء اثْ يٍْجت هوعغ ٍبثقت صٍوبء اثْ يٍْجت هوعغ ٍبثقت صاا( ( 1))

  141141ت صت ص17711771ٍؼل الليي اثمواُونت رميه د  ما هَميلخ األلومبدت كاه ٍمؼبك الصمجبػت ال:ْيمذت ٍؼل الليي اثمواُونت رميه د  ما هَميلخ األلومبدت كاه ٍمؼبك الصمجبػت ال:ْيمذت ( ( 4))

 ّهب ثؼلُب.ّهب ثؼلُب.

 ..134134ت هوعغ ٍبثق صت هوعغ ٍبثق صٍوبء اثْ يٍْجٍوبء اثْ يٍْجاا( ( 3))
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 ..((ٔ))أاميا أاميا ال ولة التح يعمموف ديا ال يمكف   ىـ ال ولة التح يعمموف ديا ال يمكف   ىـ 
 يانة وال قا ة والمػوف والدكػرس ولغيرىػا  يانة وال قا ة والمػوف والدكػرس ولغيرىػا كالمغة والكالمغة وال  لغمديةلغمديةتتمتع دلصااص تمي ىا  ف ارتتمتع دلصااص تمي ىا  ف ار -ٖٖ

 مف الص ا .مف الص ا .
  ح الغالل تتمي  دع ـ ىيمنتيا  م  السمطة. ح الغالل تتمي  دع ـ ىيمنتيا  م  السمطة. -ٗٗ
 ..لغمديةلغمديةإحساسيا دالظمـ والتميي  مف ادؿ ارإحساسيا دالظمـ والتميي  مف ادؿ ار -٘٘
مطالدتيا دالحماية اللاصة ليػا، لو ييػا وار راكيػا لسػماتيا ولصااصػيا والعمػؿ  مػ  مطالدتيا دالحماية اللاصة ليػا، لو ييػا وار راكيػا لسػماتيا ولصااصػيا والعمػؿ  مػ   -ٙٙ

 ..لغمديةلغمديةالمحا ظة  مييا لع ـ السوداف  ح ارالمحا ظة  مييا لع ـ السوداف  ح ار
 نيادلبحث الثا
 لقيياتحقوق األ

 ػػح دمػػ  مػػا  يػػرا  دػػو ر ػػع الظمػػـ والتعسػػؼ الػػسم  ػػح دمػػ  مػػا  يػػرا  دػػو ر ػػع الظمػػـ والتعسػػؼ الػػسم   اميػػا اميػػا  نػػ  الحػػ يق  ػػف حقػػوؽ ار نػػ  الحػػ يق  ػػف حقػػوؽ ار
، ولمح ػػاظ ، ولمح ػػاظ اميػػةاميػػةالتػػح تمػػارس التمييػػ  واالضػػطيا  تجػػاه تمػػؾ ارالتػػح تمػػارس التمييػػ  واالضػػطيا  تجػػاه تمػػؾ ار  لغمديػػةلغمديػػةيصػػيديـ مػػف ادػػؿ اريصػػيديـ مػػف ادػػؿ ار

 مػػ  تمػػؾ الحقػػوؽ لجميػػع أ ػػرا  المجتمػػع يقتضػػح ارمػػر احتػػراـ مدػػ أ المسػػاواس دػػيف أ ػػرا   مػػ  تمػػؾ الحقػػوؽ لجميػػع أ ػػرا  المجتمػػع يقتضػػح ارمػػر احتػػراـ مدػػ أ المسػػاواس دػػيف أ ػػرا  
أارتو الغمل إف لـ يكف كؿ  ساتير العػالـ واالت ااػا  ال وليػة انطباػًا مػف أارتو الغمل إف لـ يكف كؿ  ساتير العػالـ واالت ااػا  ال وليػة انطباػًا مػف   المجتمع والسمالمجتمع والسم

  ستور المسمميف القراف الكريـ. ستور المسمميف القراف الكريـ.

ال قػػػو اف المسػػػاواس ىػػػح الم تػػػا  الػػػرايس لجميػػػع الحقػػػوؽ والواجدػػػا   ػػػح ال قػػػو اف المسػػػاواس ىػػػح الم تػػػا  الػػػرايس لجميػػػع الحقػػػوؽ والواجدػػػا   ػػػح    ػػػ َّ  ػػػ َّ لػػػسلؾ لػػػسلؾ 
 مػػ   مػػ    نسػػافنسػػافالعػػالمح لحقػػوؽ اإلالعػػالمح لحقػػوؽ اإل   ػػبف ػػبفمجتمػػع ينػػا م دال يمقراطيػػة،  قػػ  نصػػ   يداجػػة اإلمجتمػػع ينػػا م دال يمقراطيػػة،  قػػ  نصػػ   يداجػػة اإل

كػػاف اال تػػراؼ دالكرامػػة المتتصػػمة  ػػح جميػػع أ ضػػا  ارسػػرس الدكػػرية ودحقػػوايـ كػػاف اال تػػراؼ دالكرامػػة المتتصػػمة  ػػح جميػػع أ ضػػا  ارسػػرس الدكػػرية ودحقػػوايـ انػػوم لمػػا انػػوم لمػػا 
الحريػة والعػ ؿ والسػػبـ  ػح العػالـم ونػػص كػسلؾ  مػ  انػػوم الحريػة والعػ ؿ والسػػبـ  ػح العػالـم ونػػص كػسلؾ  مػ  انػػوم   أسػػاسأسػػاسالمتسػاوية ال ادتػة  مػ  المتسػاوية ال ادتػة  مػ  

اف النػػػػاس يولػػػػ وف احػػػػرارًا متسػػػػاووف  ػػػػح الكرامػػػػة والحقػػػػوؽ و مػػػػييـ اف يعػػػػامموا دعضػػػػيـ اف النػػػػاس يولػػػػ وف احػػػػرارًا متسػػػػاووف  ػػػػح الكرامػػػػة والحقػػػػوؽ و مػػػػييـ اف يعػػػػامموا دعضػػػػيـ 
ف سلؾ سنتناوؿ الدعض مف الحقوؽ التػح تتميػ  ديػا ف سلؾ سنتناوؿ الدعض مف الحقوؽ التػح تتميػ  ديػا ، وانطباًا م، وانطباًا م((ٕ))الدعض درو  اإللا مالدعض درو  اإللا م

العامػػة التػػح يتمتػػع ديػػا كػػؿ  ػػر  العامػػة التػػح يتمتػػع ديػػا كػػؿ  ػػر    نسػػافنسػػافوالتػػح تعػػ  ميػػ س ليػػـ  ضػػًب  ػػف حقػػوؽ اإلوالتػػح تعػػ  ميػػ س ليػػـ  ضػػًب  ػػف حقػػوؽ اإل  اميػػةاميػػةارار
ًا دصػرؼ النظػر  ػف  ينػو ولغتػو ولونػو وجنسػو، وانسػجامًا مػع سلػؾ سنقسػـ ًا دصػرؼ النظػر  ػف  ينػو ولغتػو ولونػو وجنسػو، وانسػجامًا مػع سلػؾ سنقسػـ إنسػانإنسػاندوص و دوص و 

                                                           

ك. ّائ  اؽول ػ مت ؽوبيخ ؽ ْ، األلوبد  ا ال بًْى اللّلا الؼبمت كاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت ك. ّائ  اؽول ػ مت ؽوبيخ ؽ ْ، األلوبد  ا ال بًْى اللّلا الؼبمت كاه الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت ( ( 1))

 ..4141ت صت ص17721772

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىالؼبلوا لؾ ْ، ارالؼبلوا لؾ ْ، ار  ػ ىػ ىهي ارهي ار  11الوبكح الوبكح ( ( 4))
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، ، أم حقػػوايـ العامػػةأم حقػػوايـ العامػػة  دوصػػ يـ ا ػػرا اً دوصػػ يـ ا ػػرا اً   اميػػا اميػػا يتعمػػؽ دحقػػوؽ اريتعمػػؽ دحقػػوؽ ار  اروؿاروؿمطمدػػيف مطمدػػيف إلػػ  إلػػ    المدحػػقالمدحػػق
 ..أاميةأاميةدوص يـ دوص يـ   لغمديةلغمديةوال انح حقوايـ اللاصة التح تتمي  ديا  ف اروال انح حقوايـ اللاصة التح تتمي  ديا  ف ار

 األولادلطيب 
 لقيياتاحلقوق العامة لأل

انػو ال يمكػػف إ طػػا  تقسػيـ محػػ   ليػسه الحقػػوؽ الف ىػػسه انػو ال يمكػػف إ طػػا  تقسػيـ محػػ   ليػسه الحقػػوؽ الف ىػػسه إلػػ  إلػػ    د ايػة يمكػػف اإلكػارسد ايػة يمكػػف اإلكػارس
ونيػػا تمػػارس مػػف ونيػػا تمػػارس مػػف تعػػ  حقواػػًا  ر يػػًا كتعػػ  حقواػػًا  ر يػػًا كإس إس   الحقػػوؽ لغالدػػًا مػػا يضػػ    مييػػا صػػ ة اال  واجيػػةالحقػػوؽ لغالدػػًا مػػا يضػػ    مييػػا صػػ ة اال  واجيػػة

جما ػػة رنيػػا تمػػارس  ػػح نطػػاؽ المجتمػػع، دمعنػػ  ألػػر أف الحقػػوؽ العامػػة جما ػػة رنيػػا تمػػارس  ػػح نطػػاؽ المجتمػػع، دمعنػػ  ألػػر أف الحقػػوؽ العامػػة أو أو   ادػػؿ ال ػػر ادػػؿ ال ػػر 
مػػع دقيػػة ار ػػرا   ػػح المجتمػػع، مػػع دقيػػة ار ػػرا   ػػح المجتمػػع،   اميػػا اميػػا ىػػح تمػػؾ الحقػػوؽ التػػح تكػػترؾ ديػػا أ ػػرا  ارىػػح تمػػؾ الحقػػوؽ التػػح تكػػترؾ ديػػا أ ػػرا  ار  اميػػةاميػػةلألأ

 وكاالتح:وكاالتح:  اآلتيةاآلتية ح ال روع  ح ال روع   لسلؾ سنديف ىسه الحقوؽ دكح  مف العمومية والتجري لسلؾ سنديف ىسه الحقوؽ دكح  مف العمومية والتجري 
 الحق في الحياةالحق في الحياة: : األولاألولالفرع الفرع 

 يػو مػف لغيرىػا ميػ  ال وجػو  لػو، وىػسا  يػو مػف لغيرىػا ميػ  ال وجػو  لػو، وىػسا   نسػافنسػافالحؽ  ح الحياس الغم  مػا يممكػو اإلالحؽ  ح الحياس الغم  مػا يممكػو اإل
ية ية نسػػػاننسػػػان ػػح الكرامػػػة والحريػػػة واالمػػاف والمعاممػػػة اإل ػػح الكرامػػػة والحريػػػة واالمػػاف والمعاممػػػة اإل  نسػػػافنسػػػافالحػػؽ ىػػػو اصػػػؿ كػػؿ حقػػػوؽ اإلالحػػؽ ىػػػو اصػػػؿ كػػؿ حقػػػوؽ اإل

 سػا   سػا  أو أو   ، وال ليؿ  م  ا سػية ىػسا الحػؽ اولػو تعػال  مػف اتػؿ ن سػًا دغيػر ن ػسٍ ، وال ليؿ  م  ا سػية ىػسا الحػؽ اولػو تعػال  مػف اتػؿ ن سػًا دغيػر ن ػسٍ ((ٔ))ولغيرىاولغيرىا
 ..((ٕ))اتؿ الناس جميعًا، ومف احياىا  كتنما احيا الناس جميعًاماتؿ الناس جميعًا، ومف احياىا  كتنما احيا الناس جميعًام   ح االرض  كتنما ح االرض  كتنما

نػػص نػػص إس إس   حمايػػة ىػػسا الحػػؽحمايػػة ىػػسا الحػػؽ  ٜٜٛٗٔٛٗٔلعػػاـ لعػػاـ   نسػػافنسػػافالعػػالمح لحقػػوؽ اإلالعػػالمح لحقػػوؽ اإل   ػػبف ػػبفاس ك ػػؿ اإلاس ك ػػؿ اإل
 ضػػًب  ػػف سلػػؾ تػػـ  ضػػًب  ػػف سلػػؾ تػػـ   ،،((ٖ)) مػػ  انػػوم لكػػؿ  ػػر  حػػؽ  ػػح الحيػػاس والحريػػة واالمػػف الكلصػػحم مػػ  انػػوم لكػػؿ  ػػر  حػػؽ  ػػح الحيػػاس والحريػػة واالمػػف الكلصػػحم
  ٜٜٙٙٔٙٙٔنية والسياسية لعاـ نية والسياسية لعاـ التتكي   م  ىسا الحؽ  ح العي  ال ولح اللاص دالحقوؽ الم التتكي   م  ىسا الحؽ  ح العي  ال ولح اللاص دالحقوؽ الم 

، ، ، و مػ  اف القػانوف يحمػح ىػسا الحػؽ، و مػ  اف القػانوف يحمػح ىػسا الحػؽإنسػافإنسػاف م  انوم الحػؽ  ػح الحيػاس حػؽ مػبـ  لكػؿ  م  انوم الحػؽ  ػح الحيػاس حػؽ مػبـ  لكػؿ 
 ..((ٗ))وال يجو  حرماف اح  مف حياتو تعس ًاموال يجو  حرماف اح  مف حياتو تعس ًام

                                                           

ت ت 41164116يخت يخت ت هٌشمميح الوؼممبهست ارٍمم:ٌلهت هٌشمميح الوؼممبهست ارٍمم:ٌله33ت  ت  ًَممبىًَممبىك. الشممب ؼا هؾوممل ثشممووت لممبًْى ؽ ممْ، ارك. الشممب ؼا هؾوممل ثشممووت لممبًْى ؽ ممْ، ار( ( 1))

 ..133133صص

 ..3434ٍْهح الوبئلح االيخ ٍْهح الوبئلح االيخ ( ( 4))

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىالؼلوا لؾ ْ، ارالؼلوا لؾ ْ، ار  ػ ىػ ىهي ارهي ار  33الوبكح الوبكح ( ( 3))

 ..17661766هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم   11//66الوبكح الوبكح ( ( 2))
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لسلؾ يع  حماية ىسا الحؽ مف اوااؿ الحقوؽ التح تستمـ  االت ااا  ال ولية توا رىا لسلؾ يع  حماية ىسا الحؽ مف اوااؿ الحقوؽ التح تستمـ  االت ااا  ال ولية توا رىا 
 ػػح  ػػح   نسػػافنسػػافولػػـ تقتصػػر  مػػ  حمايػػة حػػؽ اإلولػػـ تقتصػػر  مػػ  حمايػػة حػػؽ اإل  ،،اميػػةاميػػةاـ اراـ ار  لغمديػػةلغمديػػةلم ػػر  سػػوا  كػػاف ضػػمف ارلم ػػر  سػػوا  كػػاف ضػػمف ار

الحمايػػة دػػؿ كػػاف كػػسلؾ وسػػعيا لتكػػمؿ  مػػ   ػػ ـ المسػػاس دػػو مػػف جانػػل ال ولػػة، كػػسلؾ الحمايػػة دػػؿ كػػاف كػػسلؾ وسػػعيا لتكػػمؿ  مػػ   ػػ ـ المسػػاس دػػو مػػف جانػػل ال ولػػة، كػػسلؾ 
، ، ((ٔ))يةيةنسػاننسػانكا ػة انػواع التعػسيل والعقودػا  الإكا ػة انػواع التعػسيل والعقودػا  الإ  نسػافنسػافحرم  االت ااية االورودية لحقػوؽ اإلحرم  االت ااية االورودية لحقػوؽ اإل

/ كػانوف / كػانوف ٜٜ  _ . (  ح_ . (  حٕٖٕٖٗٗٗٗاص ار ارارىا المراـ اص ار ارارىا المراـ إل  إل    االمر السم   ا دالجمعية العامةاالمر السم   ا دالجمعية العامة
،  ضًب  ف سلػؾ ،  ضًب  ف سلػؾ ((ٕ))مف التعرض لمتعسيلمف التعرض لمتعسيل  كلاصكلاصوالسم تضمف حماية اروالسم تضمف حماية ار  ٜٜ٘ٚٔ٘ٚٔ  اروؿاروؿ

والكعول الصا ر  ف منظمة الوح س اال ريقية  ح والكعول الصا ر  ف منظمة الوح س اال ريقية  ح   نسافنسافك ؿ المي اؽ اال ريقح لحقوؽ اإلك ؿ المي اؽ اال ريقح لحقوؽ اإل
 ..((ٖ))اليجو  حرماف اح  مف ىسا الحؽ دككؿ تعس حاليجو  حرماف اح  مف ىسا الحؽ دككؿ تعس حإس إس   ٜٜٔٛٔٔٛٔ اـ  اـ 

 انة انة الحق في حرية العقيدة والديالحق في حرية العقيدة والديالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

المدػػ أ الػػسم المدػػ أ الػػسم أو أو   تعنػػح حريػػة العقيػػ س وال يانػػة حريػػة الكػػلص  ػػح اف يعتنػػؽ الػػ يفتعنػػح حريػػة العقيػػ س وال يانػػة حريػػة الكػػلص  ػػح اف يعتنػػؽ الػػ يف
العبنيػة وحريتػو  ػح العبنيػة وحريتػو  ػح أو أو   يري ه، وحريتو  ح اف يمارس كعاار سلؾ ال يف سوا   ػح الل ػا يري ه، وحريتو  ح اف يمارس كعاار سلؾ ال يف سوا   ػح الل ػا 

اف يجدػػػر  مػػػ  اف يجدػػػر  مػػػ  أو أو   اف ال يعتقػػػ   ػػػح أم  يػػػف وحريتػػػو  ػػػح اال ي ػػػرض  ميػػػو  يػػػف معػػػيف،اف ال يعتقػػػ   ػػػح أم  يػػػف وحريتػػػو  ػػػح اال ي ػػػرض  ميػػػو  يػػػف معػػػيف،
كػػتراؾ  ػػح الطقػػوس الملتم ػػة لمػػ يف وحريتػػو  ػػح تغييػػر كػػتراؾ  ػػح الطقػػوس الملتم ػػة لمػػ يف وحريتػػو  ػػح تغييػػر االاالأو أو   مداكػػرس المظػػاىر اللارجيػػةمداكػػرس المظػػاىر اللارجيػػة

  يةيةنسػاننسػانلػـ تصػؿ اإللػـ تصػؿ اإلإس إس   ،،((ٗ)) قي تو كؿ سلؾ  ح ح و  النظػاـ العػاـ وحسػف اال ال قي تو كؿ سلؾ  ح ح و  النظػاـ العػاـ وحسػف اال الأو أو    ينو ينو
  اميػةاميػةتقرير ىػسه الحريػة اال منػس  يػ  اريػل  ك يػرًا مػا كػاف يجدػر اال ػرا  لصوصػًا ارتقرير ىػسه الحريػة اال منػس  يػ  اريػل  ك يػرًا مػا كػاف يجدػر اال ػرا  لصوصػًا ارإل  إل  

حرية العقي س لغير متو رس  ح دعػض حرية العقي س لغير متو رس  ح دعػض اليـو اف اليـو اف إل  إل     م  ا تناؽ  قاا  معينة وال ت اؿ نج  م  ا تناؽ  قاا  معينة وال ت اؿ نج 
كػػعاارىـ ال ينيػػة، دعكػػس كػػعاارىـ ال ينيػػة، دعكػػس    اامػػة اامػػةيجدػػر اال ػػرا   مػػ  تػػرؾ  يػػنيـ وال يسػػم  ليػػـ ديجدػػر اال ػػرا   مػػ  تػػرؾ  يػػنيـ وال يسػػم  ليػػـ دإس إس   الػػ وؿالػػ وؿ

اػػاؿ تعػػال م ال إكػػراه  ػػح اػػاؿ تعػػال م ال إكػػراه  ػػح إس إس   الػػ يف اإلسػػبمح الػػسم ك ػػؿ وأ مػػف منػػس وجػػو ه ىػػسه الحريػػةالػػ يف اإلسػػبمح الػػسم ك ػػؿ وأ مػػف منػػس وجػػو ه ىػػسه الحريػػة

                                                           
 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي االرفبلوخ االّهّثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ االّهّثوخ لؾ ْ، ار  44الوبكح الوبكح ( ( 1))

وخت كاه وخت كاه ٍبٍمٍبٍمّالؾويمبد اأّالؾويمبد اأ  ًَبىًَبىؽبىت االرفبلوخ اأّهّثوخ لؾوبيخ ؽ ْ، ارؽبىت االرفبلوخ اأّهّثوخ لؾوبيخ ؽ ْ، ارك. ػجل الؼييي هؾول ٍوك. ػجل الؼييي هؾول ٍو( ( 4))

 ..472472ت صت ص17661766الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت الٌِضخ الؼوثوخت ال بُوحت 

ت كاه ت كاه 11وخت  وخت  ٍبٍمٍبٍمللوييل يٌظو  ك. ؽول، ػطوخ هصطفو ػبهوت ؽوبيخ ال بًْى ّؽويبرَ الؼبهخ األلوييل يٌظو  ك. ؽول، ػطوخ هصطفو ػبهوت ؽوبيخ ال بًْى ّؽويبرَ الؼبهخ اأ( ( 3))

 ّهب ثؼلُب.ّهب ثؼلُب.  464464ت صت ص41114111الف:و الغبهؼات ارٍ:ٌلهيخت الف:و الغبهؼات ارٍ:ٌلهيخت 

ول  بض  ؽَجْت الٌظن الَوبٍوخ ّال بًْى اللٍمزْه،ت كاه الٌِضمخ الؼوثومخت ال مبُوحت ول  بض  ؽَجْت الٌظن الَوبٍوخ ّال بًْى اللٍمزْه،ت كاه الٌِضمخ الؼوثومخت ال مبُوحت ك. ػووّ اؽك. ػووّ اؽ( ( 2))

ت ثؾمش هٌشمْه  ما ت ثؾمش هٌشمْه  ما ًَبىًَبىّ كنلك ك. ػضوبى فلو ت رطْه هفِْم ؽ ْ، ارّ كنلك ك. ػضوبى فلو ت رطْه هفِْم ؽ ْ، ار464464ت صت ص17771777  -17111711

 ..22هغلخ ػبلن الف:وت الوغلل اأّلت الؼلك الواثغت صهغلخ ػبلن الف:وت الوغلل اأّلت الؼلك الواثغت ص
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  يكونػػوا   يكونػػوا ، وكػػسلؾ اولػػو تعػػال م ا تنػػ  تكػػره النػػاس حتػػ، وكػػسلؾ اولػػو تعػػال م ا تنػػ  تكػػره النػػاس حتػػ((ٔ))الػػ يف اػػ  تدػػيف الركػػ  مػػف الغػػحمالػػ يف اػػ  تدػػيف الركػػ  مػػف الغػػحم
 ..((ٕ))م منيفمم منيفم

أاػػػػر   ػػػػح إحػػػػ ا موا ىػػػػا  مػػػػ  اف أاػػػػر   ػػػػح إحػػػػ ا موا ىػػػػا  مػػػػ  اف إس إس   ٜٜٜٜٔٔٔٔوكػػػػسلؾ   ػػػػح ات اايػػػػة  رسػػػػام لعػػػػاـ وكػػػػسلؾ   ػػػػح ات اايػػػػة  رسػػػػام لعػػػػاـ 
الر ايا الدولونييف يتمتعوف دحؽ ممارسة ال يانة والعقي س اللاصة ديـ  مػ  نحػو ال يلػؿ الر ايا الدولونييف يتمتعوف دحؽ ممارسة ال يانة والعقي س اللاصة ديـ  مػ  نحػو ال يلػؿ 

، وسنوضػػػ  ىػػػسه ، وسنوضػػػ  ىػػػسه ((ٖ))الػػػ يفالػػػ يفأو أو   المغػػػةالمغػػػةأو أو   دالنظػػاـ العػػػاـ واآل ال  وف تمييػػػ  دسػػػدل الجػػػنسدالنظػػاـ العػػػاـ واآل ال  وف تمييػػػ  دسػػػدل الجػػػنس
 دحق ال الق دككؿ أك ر ت صيًب.دحق ال الق دككؿ أك ر ت صيًب.العقي س  ح المالعقي س  ح الم

 الحق في الجنسيةالحق في الجنسيةالفرع الثالث: الفرع الثالث: 

 ػػح التمتػػع دػػالحقوؽ الوطنيػػة  ػػح الػػدب ، الف ىػػسا الحػػؽ  ػػح التمتػػع دػػالحقوؽ الوطنيػػة  ػػح الػػدب ، الف ىػػسا الحػػؽ   سػػاسسػػاسيعػػ  ىػػسا الحػػؽ اريعػػ  ىػػسا الحػػؽ ار
و يمػػػن  الحقػػػوؽ المك ولػػػة و يمػػػن  الحقػػػوؽ المك ولػػػة أساسػػػأساسػػػيم ػػػؿ كيػػػاف ال ػػػر  و مػػػ  يم ػػػؿ كيػػػاف ال ػػػر  و مػػػ  إس إس   يلتمػػػؼ  ػػػف دقيػػػة الحقػػػوؽيلتمػػػؼ  ػػػف دقيػػػة الحقػػػوؽ

 ال،.ال،.......ضماف االجتما ح ضماف االجتما ح التعميـ دالمجاف والالتعميـ دالمجاف والو و   لمواطنح سلؾ الدم ، كالحؽ  ح العمؿلمواطنح سلؾ الدم ، كالحؽ  ح العمؿ

اس التمػػؼ ال قػػو  ػػح ا طػػا  تعريػػؼ محػػ   لمجنسػػية السػػيما  قيػػا  القػػانوف الػػ ولح اس التمػػؼ ال قػػو  ػػح ا طػػا  تعريػػؼ محػػ   لمجنسػػية السػػيما  قيػػا  القػػانوف الػػ ولح 
اللػػاص اال اف االلتب ػػا  الكػػكمية لػػـ تمػػنعيـ مػػف االت ػػاؽ  مػػ  الجػػوىر،  عر ػػ   مػػ  اللػػاص اال اف االلتب ػػا  الكػػكمية لػػـ تمػػنعيـ مػػف االت ػػاؽ  مػػ  الجػػوىر،  عر ػػ   مػػ  

،  دػسلؾ تم ػؿ الجنسػية نقطػة الد ايػة الحتميػة ،  دػسلؾ تم ػؿ الجنسػية نقطػة الد ايػة الحتميػة ((ٗ))انيام رادطة اانونية ديف الكػلص و ولتػومانيام رادطة اانونية ديف الكػلص و ولتػوم
الدػػػ وف، الدػػػ وف، أو أو   س القانونيػػػة لم ػػػر  ومػػػف  ػػػـ ي قػػػ  كيانػػػو دػػػ ونيا ويسػػػم  دعػػػ يـ الجنسػػػيةس القانونيػػػة لم ػػػر  ومػػػف  ػػػـ ي قػػػ  كيانػػػو دػػػ ونيا ويسػػػم  دعػػػ يـ الجنسػػػيةلمحيػػػالمحيػػػا

 مػ  انػوم لكػؿ  ػر   مػ  انػوم لكػؿ  ػر    نسػافنسػافالعػالمح لحقػوؽ اإلالعػالمح لحقػوؽ اإل   ػبف ػبفسلػؾ نصػ  مػا س مػف اإلسلػؾ نصػ  مػا س مػف اإلإل  إل    واستنا اً واستنا اً 
انكػار حقػو انكػار حقػو أو أو   حؽ الحصوؿ  م  جنسية معينػة وال يجػو  حرمانػو مػف ىػسا الحػؽ تعسػ اً حؽ الحصوؿ  م  جنسية معينػة وال يجػو  حرمانػو مػف ىػسا الحػؽ تعسػ اً 

 ..((٘)) ح تغييرىام ح تغييرىام

                                                           

 ..426426ٍْهح الج وح اآليخ ٍْهح الج وح اآليخ ( ( 1))

 ..7777ٍْهح يًٌْ اآليخ ٍْهح يًٌْ اآليخ ( ( 4))

ت الوغلممل الضممبًات كاه الؼلممن للو يممويت ت الوغلممل الضممبًات كاه الؼلممن للو يممويت ًَممبىًَممبىهؾوممل ٍممؼول الممللب،ت الزشممويغ المملّلا  مما ؽ ممْ، ارهؾوممل ٍممؼول الممللب،ت الزشممويغ المملّلا  مما ؽ ممْ، ار  ك.ك.( ( 3))

 ..1414ت صت ص17171717ثووّدت ثووّدت 

ت ت 1111ت  ت  11ك. ػيالليي ػجل هللات ال بًْى اللّلا القبصت هطجؼخ الِوئخ الوصمويخ الؼبهمخ لل:زمبةت طك. ػيالليي ػجل هللات ال بًْى اللّلا القبصت هطجؼخ الِوئخ الوصمويخ الؼبهمخ لل:زمبةت ط( ( 2))

 ..142142ت صت ص17161716

همي الؼِمل الملّلا همي الؼِمل الملّلا   33//422422ت ّالومبكح ت ّالومبكح 17211721م م لؼمبلؼمب  ًَمبىًَمبىالؼمبلوا لؾ مْ، ارالؼمبلوا لؾ مْ، ار  ػم ىػم ىهمي ارهمي ار  1212الوبكح الوبكح ( ( 2))

هممي ارفبلوممخ ؽ ممْ، الطفمم  لؼممبم هممي ارفبلوممخ ؽ ممْ، الطفمم  لؼممبم   66ّّ  44الوممبكروي الوممبكروي ّّ  17661766القممبص ثممبلؾ ْ، الولًوممخ ّالَوبٍمموخ لؼممبم القممبص ثممبلؾ ْ، الولًوممخ ّالَوبٍمموخ لؼممبم 

17171717.. 
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 لحق في المساواة والعدللحق في المساواة والعدلااالفرع الرابع: الفرع الرابع: 

الػػ يف الػػ يف أو أو   النػػاس جميعػػًا سواسػػية امػػاـ الكػػريعة والقػػانوف دصػػرؼ النظػػر  ػػف المغػػةالنػػاس جميعػػًا سواسػػية امػػاـ الكػػريعة والقػػانوف دصػػرؼ النظػػر  ػػف المغػػة
 ػالجميع متسػاووف دكا ػة الحقػوؽ  ػالجميع متسػاووف دكا ػة الحقػوؽ   اميػةاميػةارارأو أو   لغمديػةلغمديػةوالجنس أم سوا  كاف ال ر  ضػمف اروالجنس أم سوا  كاف ال ر  ضػمف ار

المك ولػػو دموجػػل الكػػريعو والقػػانوف الوضػػعحم ال  ضػػؿ لعردػػح  مػػ   جمػػح وال لعجمػػح المك ولػػو دموجػػل الكػػريعو والقػػانوف الوضػػعحم ال  ضػػؿ لعردػػح  مػػ   جمػػح وال لعجمػػح 
ال تمػػاي  ال تمػػاي  إس إس   ،،((ٔ)) رحمػػر  مػػ  اسػػو ، وال رسػػو   مػػ  احمػػر اال دػػالتقوام رحمػػر  مػػ  اسػػو ، وال رسػػو   مػػ  احمػػر اال دػػالتقوام مػػ   ردػػح، وال مػػ   ردػػح، وال

،  مػسلؾ كػؿ النػاس ليػـ القيمػة ،  مػسلؾ كػؿ النػاس ليػـ القيمػة ((ٕ))ديف ار را م لو اف  اطمة دن  محم  سرا  لقطع ي ىامديف ار را م لو اف  اطمة دن  محم  سرا  لقطع ي ىام
ضػػرر دػػتك ر ممػػا يتعػػرض لػػو ضػػرر دػػتك ر ممػػا يتعػػرض لػػو أو أو   ال يجػػو  تعػػريض كػػلص للطػػرال يجػػو  تعػػريض كػػلص للطػػرإس إس   ية ن سػػيا،ية ن سػػيا،نسػػاننسػػاناإلاإل

دوصػػ و كاانػػًا اجتما يػػًا دوصػػ و كاانػػًا اجتما يػػًا   نسػػافنسػػافوؽ اإلوؽ اإل ػػح حقػػ ػػح حقػػ  سػػاسسػػاستعػػ  المسػػاواس ىػػح حجػػر ارتعػػ  المسػػاواس ىػػح حجػػر ارإس إس   لغيػػره،لغيػػره،
إس إس   السياسػػية،السياسػػية،أو أو   المغويػػةالمغويػػةأو أو   العرايػػةالعرايػػةأو أو   يعػػيي  ػػح جما ػػة اػػ  تلتمػػؼ  ناصػػرىا ال ينيػػةيعػػيي  ػػح جما ػػة اػػ  تلتمػػؼ  ناصػػرىا ال ينيػػة

 مػػػ م المسػػػاواس أمػػػاـ القػػػانوف وضػػػرورس ك الػػػة  مػػػ م المسػػػاواس أمػػػاـ القػػػانوف وضػػػرورس ك الػػػة   نسػػػافنسػػػافالعػػػالمح لحقػػػوؽ اإلالعػػػالمح لحقػػػوؽ اإل   ػػػبف ػػػبفنػػػص اإلنػػػص اإل
، وكػػسلؾ نػػص م  مػػ  ضػػرورس تقريػػر اجػػر متسػػاو لمعمػػؿ ، وكػػسلؾ نػػص م  مػػ  ضػػرورس تقريػػر اجػػر متسػػاو لمعمػػؿ ((ٖ))حمايتػػو لمجميػػع  وف تمييػػ محمايتػػو لمجميػػع  وف تمييػػ م

أو أو   أصػػمو العراػػحأصػػمو العراػػحأو أو   جنسػػيتوجنسػػيتوأو أو   المتسػػاوم دصػػرؼ النظػػر  ػػف القػػااـ دػػو ادػػيض اـ اسػػو المتسػػاوم دصػػرؼ النظػػر  ػػف القػػااـ دػػو ادػػيض اـ اسػػو 
 ..((ٗ))ال ينحمال ينحمأو أو   المغومالمغوم

ال جػوس المػ  اس  ػح لغيػال ال جػوس المػ  اس  ػح لغيػال   ٜٜٙٙٔٙٙٔ ضًب  ف سلػؾ  قػ  سػ  العيػ يف الػ ولييف لعػاـ  ضًب  ف سلػؾ  قػ  سػ  العيػ يف الػ ولييف لعػاـ 
أك   م  حؽ المساواس  ح ال يداجػة والنصػوص التػح أك   م  حؽ المساواس  ح ال يداجػة والنصػوص التػح  بف إس  بف إس القيمة القانونية المم مة لإالقيمة القانونية المم مة لإ

 ..((٘))ا ال وؿ المواعة والمص اة الت امًا اانونياً ا ال وؿ المواعة والمص اة الت امًا اانونياً الت م  ديالت م  دي

 يػا س  مػ  ىػػسه الحقػوؽ ىنػػاؾ الحػؽ  ػح اللصوصػػية وحريػة التعديػػر والحػؽ  ػػح  يػا س  مػ  ىػػسه الحقػوؽ ىنػػاؾ الحػؽ  ػح اللصوصػػية وحريػة التعديػػر والحػؽ  ػػح   
 ..((ٙ))لغيرىا مف الحقوؽلغيرىا مف الحقوؽإل  إل    ......  التعميـ والحؽ  ح ارمفالتعميـ والحؽ  ح ارمف

                                                           
 ..( ( هي فطجخ الٌجا هؾول)صلو هللا ػلوَ ٍّلنهي فطجخ الٌجا هؾول)صلو هللا ػلوَ ٍّلن( ( 1))

 هّاٍ الجقبه، ّهَلن ّاثْ كاّّك ّالزوهن،.هّاٍ الجقبه، ّهَلن ّاثْ كاّّك ّالزوهن،.( ( 4))

 ..17211721لؼبم لؼبم   بىبىًًََالؼبلوا لؾ ْ، ارالؼبلوا لؾ ْ، ار  ػ ىػ ىهي ارهي ار  66الوبكح الوبكح ( ( 3))

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىالؼبلوا لؾ ْ، ارالؼبلوا لؾ ْ، ار  ػ ىػ ىهي ارهي ار  44//4343الوبكح الوبكح ( ( 2))

 ..17661766هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم   44الوبكحالوبكح( ( 2))

هاعغ  ا ملمك كلوم  لوَمبػلح األلومخ ال ْهومخ للوَمبُوخ  ما الؼولومخ االًزقبثومخت ه:زمت الو ٍَمبد هاعغ  ا ملمك كلوم  لوَمبػلح األلومخ ال ْهومخ للوَمبُوخ  ما الؼولومخ االًزقبثومخت ه:زمت الو ٍَمبد ( ( 6))

ت هٌشْهاد الوؼِل ال:وك، ت هٌشْهاد الوؼِل ال:وك، 11 ا هٌظوخ االهي ّالزؼبّى االّهّثات   ا هٌظوخ االهي ّالزؼبّى االّهّثات    ًَبىًَبىالليو وا وخ ّؽ ْ، ارالليو وا وخ ّؽ ْ، ار

 ّهبثؼلُب.ّهبثؼلُب.  22ت صت ص41124112لاًزقبثبدت لاًزقبثبدت 
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 ادلطيب الثاني
 لقيياتاحلقوق اخلاصة لأل

 سنتواؼ  ن  أىـ الحقوؽ  ح   س  روع وكاالتح:سنتواؼ  ن  أىـ الحقوؽ  ح   س  روع وكاالتح:
 في الوجودفي الوجود  لقميةلقميةحق األحق األ: : األولاألولالفرع الفرع 

أو أو    ػػػح وجو ىػػػا كجما ػػػة  رايػػػة متمػػػاي س  ػػػف دقيػػػة أ ػػػرا  ػػػح وجو ىػػػا كجما ػػػة  رايػػػة متمػػػاي س  ػػػف دقيػػػة أ ػػػرا   اميػػػةاميػػػةيقصػػػ  دػػػو حػػػؽ اريقصػػػ  دػػػو حػػػؽ ار
 ..((ٔ))كمياً كمياً أو أو   القضا   مييا ج اياً القضا   مييا ج اياً إل  إل    جما ا  المجتمع، و  ـ القياـ دتية أ ماؿ ت  مجما ا  المجتمع، و  ـ القياـ دتية أ ماؿ ت  م

  تػو   تػو إس إس   إس إف جميع االت ااا  ال ولية ا  أكػ    مػ  اىميػة ىػسا الحػؽ وحمايتػو،إس إف جميع االت ااا  ال ولية ا  أكػ    مػ  اىميػة ىػسا الحػؽ وحمايتػو،
ح لمتمتػػع دسػػاار الحقػػوؽ االجتما يػػة واالاتصػػا ية ح لمتمتػػع دسػػاار الحقػػوؽ االجتما يػػة واالاتصػػا ية أساسػػأساسػػوتعػػ  حمايتػػو كػػرط وتعػػ  حمايتػػو كػػرط حقػػًا اصػػيًب حقػػًا اصػػيًب 

تعػػ  ات اايػػة تحػػريـ جريمػػة اإلدػػا س الجما يػػة والمعاادػػة تعػػ  ات اايػػة تحػػريـ جريمػػة اإلدػػا س الجما يػػة والمعاادػػة إس إس   ،،((ٕ))وال قا يػػة والسياسػػية والم نيػػةوال قا يػػة والسياسػػية والم نيػػة
إس إس   اميػػػا اميػػػا دصػػػ   حمايػػػة ىػػػسا الحػػػؽ مػػػف حقػػػوؽ اردصػػػ   حمايػػػة ىػػػسا الحػػػؽ مػػػف حقػػػوؽ ار  سػػػاسسػػػاسالحجػػػر ارالحجػػػر ار  ٜٜٛٗٔٛٗٔ مييػػػا لعػػػاـ  مييػػػا لعػػػاـ 

الكمػػػح الكمػػػح أو أو   ؿ يرتكػػػل ديػػػ ؼ التػػػ مير الج اػػػحؿ يرتكػػػل ديػػػ ؼ التػػػ مير الج اػػػحنصػػػ   مػػػ  انػػػوم اإلدػػػا س الجما يػػػة أم  مػػػنصػػػ   مػػػ  انػػػوم اإلدػػػا س الجما يػػػة أم  مػػػ
 لمجمو ة  راية معينة، وا  تتلس اإلدا س الجما ية   س أككاؿ:لمجمو ة  راية معينة، وا  تتلس اإلدا س الجما ية   س أككاؿ:

 اتؿ ا ضا  الجما ة.اتؿ ا ضا  الجما ة. -ٔٔ
 االسا الد نح والعقمح ال ضا  الجما ة.االسا الد نح والعقمح ال ضا  الجما ة. -ٕٕ
  الت مير الجس م ليػـ كميػاً الت مير الجس م ليػـ كميػاً إل  إل    استي اؼ االضرار دظروؼ حياس الجما ة مما ي  ماستي اؼ االضرار دظروؼ حياس الجما ة مما ي  م -ٖٖ

 ج ايًا.ج ايًا.أو أو 
 ة.ة.منع التناسؿ  ح الجما منع التناسؿ  ح الجما  -ٗٗ
 ..((ٖ))  ..م..م......جما ة الرا اسراً جما ة الرا اسراً إل  إل    القياـ دنقؿ اط اؿ ىسه الجما ةالقياـ دنقؿ اط اؿ ىسه الجما ة -٘٘

كجما ػػػة دكػػػرية ىػػػحم كجما ػػػة دكػػػرية ىػػػحم   اميػػػةاميػػػةودػػػسلؾ يلتمػػػؼ ىػػػسا الحػػػؽ  ػػػف الحػػػؽ  ػػػح الحيػػػاس،  ارودػػػسلؾ يلتمػػػؼ ىػػػسا الحػػػؽ  ػػػف الحػػػؽ  ػػػح الحيػػػاس،  ار
، ودػسلؾ ، ودػسلؾ ((ٔ))مجمو ة مف اال را  تست ي  والكؾ مػف الحمايػة المق مػة مػف الحػؽ  ػح الحيػاسممجمو ة مف اال را  تست ي  والكؾ مػف الحمايػة المق مػة مػف الحػؽ  ػح الحيػاسم

                                                           

الَممول هؾوممل عجمموت الووكممي المملّلا لاللوممبد  مما ال ممبًْى المملّلا الؼممبم هممغ الو بهًممخ ثبلشممويؼخ الَممول هؾوممل عجمموت الووكممي المملّلا لاللوممبد  مما ال ممبًْى المملّلا الؼممبم هممغ الو بهًممخ ثبلشممويؼخ ( ( 1))

 ..311311ت صت ص17711771االٍ هوخت هٌشيح الوؼبهست االٍ:ٌلهيخت االٍ هوخت هٌشيح الوؼبهست االٍ:ٌلهيخت 

ت ّلمواه الغوؼومخ الؼبهمخ ت ّلمواه الغوؼومخ الؼبهمخ 17141714/ شجب  / شجب  1717الصبكه  ا الصبكه  ا   66//17141714  ًَبىًَبىارار  يٌظو لواه لغٌخ ؽ ْ،يٌظو لواه لغٌخ ؽ ْ،( ( 4))

 ..17141714كبًْى اأّل كبًْى اأّل   1111الصبكه  ا الصبكه  ا   117117/ / 3636

 ..17211721الوبكح هي ارفبلوخ رؾوين عويوخ االثبكح الغوبػوخ لؼبم الوبكح هي ارفبلوخ رؾوين عويوخ االثبكح الغوبػوخ لؼبم ( ( 3))
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 قػػط دػػؿ  قػػط دػػؿ    مػػ  ايػػ  الحيػػاس مػػ  ايػػ  الحيػػاس  اميػػةاميػػة  ار  اريمكػػف القػػوؿ اف الحػػؽ  ػػح الوجػػو  ال يعنػػح دقػػا  ا ػػرايمكػػف القػػوؿ اف الحػػؽ  ػػح الوجػػو  ال يعنػػح دقػػا  ا ػػرا
أو أو   كػػػسلؾ دقاايػػػا كجما ػػػة  رايػػػة متمػػػاي س دلصػػػااص محػػػ  س  ػػػف دقيػػػة ا ػػػرا  المجتمػػػعكػػػسلؾ دقاايػػػا كجما ػػػة  رايػػػة متمػػػاي س دلصػػػااص محػػػ  س  ػػػف دقيػػػة ا ػػػرا  المجتمػػػع

 ..الدم الدم أو أو   الجما ا  االلرا  ح سلؾ المجتمعالجما ا  االلرا  ح سلؾ المجتمع
 الحق في منع التمييزالحق في منع التمييز  الفرع الثاني:الفرع الثاني:

ت ضػػيؿ ت ضػػيؿ أو أو   اسػػت نا اسػػت نا أو أو   تمييػػ تمييػػ أو أو   يقصػػ  دػػالتميي  دصػػورس  امػػة  مػػ  انػػو أم ت راػػةيقصػػ  دػػالتميي  دصػػورس  امػػة  مػػ  انػػو أم ت راػػة
أو أو   الجػنسالجػنسأو أو   المػوفالمػوفأو أو   االصؿاالصؿأو أو   ال قا ةال قا ةأو أو   المغةالمغةأو أو   المعتق المعتق أو أو   ال يفال يف  أساسأساس    مدنح  ممدنح  م

الت راػػة  ػػح الت راػػة  ػػح و و    ػػح الظػػروؼ االاتصػػا ية، أم مػػا معنػػاه الغػػا  المسػػاواس ػػح الظػػروؼ االاتصػػا ية، أم مػػا معنػػاه الغػػا  المسػػاواسأو أو   الػػرأم السياسػػحالػػرأم السياسػػح
 ..((ٕ))المعاممة ديف ا را  الجما ة التح يمارس ض ىا التميي  ودقية ا را  المجتمعالمعاممة ديف ا را  الجما ة التح يمارس ض ىا التميي  ودقية ا را  المجتمع

يػػا مػػف التمييػػ  العنصػػرم  ػػح االت ااػػا  ال وليػػة يػػا مػػف التمييػػ  العنصػػرم  ػػح االت ااػػا  ال وليػػة حمايتحمايت  أسػػاسأسػػاستجػػ  تجػػ    اميػػا اميػػا لػػسلؾ  ارلػػسلؾ  ار
، واف كاف القانوف ال ولح لـ يعِط االىمية ليسا الموضوع دسػدل ، واف كاف القانوف ال ولح لـ يعِط االىمية ليسا الموضوع دسػدل نسافنسافاللاصة دحقوؽ اإلاللاصة دحقوؽ اإل

النظػػرس التقمي يػػة التػػح  ػػ   ىػػسه االمػػور مػػف الكػػ وف ال الميػػة لمػػ وؿ، لكػػف دعػػ  الحػػرل النظػػرس التقمي يػػة التػػح  ػػ   ىػػسه االمػػور مػػف الكػػ وف ال الميػػة لمػػ وؿ، لكػػف دعػػ  الحػػرل 
تكػػل مػػف ا تػػ ا ا  جسػػيمة تكػػل مػػف ا تػػ ا ا  جسػػيمة ىػػسا التمييػػ  دسػػدل مػػا ار ىػػسا التمييػػ  دسػػدل مػػا ار إلػػ  إلػػ    العالميػػة ال انيػػة اولػػ  اىتمامػػاً العالميػػة ال انيػػة اولػػ  اىتمامػػاً 

المتحػ س داصػ ار  ػ   المتحػ س داصػ ار  ػ     ارمػـارمػـ ح تمؾ ال ترس، و ح ىسا االطػار اامػ   ح تمؾ ال ترس، و ح ىسا االطػار اامػ    نسافنساف م  حقوؽ اإل م  حقوؽ اإل
  أاميةأاميةالقانونح لمطالدة أم القانونح لمطالدة أم   ساسساسمف النصوص لمحاردة التميي   م م  ىسه النصوص ارمف النصوص لمحاردة التميي   م م  ىسه النصوص ار

 ..((ٖ))دحقيا  ح   ـ التعرض الم نوع مف انواع التميي دحقيا  ح   ـ التعرض الم نوع مف انواع التميي 

مييػػ  ايػػًا كػػاف نو ػػو ودالنسػػدة الم لاصػػية مييػػ  ايػػًا كػػاف نو ػػو ودالنسػػدة الم لاصػػية وديػػسا  ػػتف ىػػسا الحػػؽ يتضػػمف  ػػ ـ التوديػػسا  ػػتف ىػػسا الحػػؽ يتضػػمف  ػػ ـ الت
ال قا ػة  ػح المجتمػع ال قا ػة  ػح المجتمػع أو أو   المغػة،المغػة،أو أو   المعتقػ المعتقػ أو أو   الػ يفالػ يفأو أو   كان   رايػة سػوا  دسػدل االصػؿكان   رايػة سػوا  دسػدل االصػؿ

 ..لغمديةلغمدية ف ار ف ار  اميةاميةالسم تتماي  دو ارالسم تتماي  دو ار

 
                                                                                                                                                      

 ..133133-134134ت صت صًَبىًَبىك. الشب ؼا هؾول ثشووت لبًْى ؽ ْ، ارك. الشب ؼا هؾول ثشووت لبًْى ؽ ْ، ار( ( 1))

الؼبلوات روعومخ ٍمووو ػميد ًصمبهت كاه الٌَمو الؼبلوات روعومخ ٍمووو ػميد ًصمبهت كاه الٌَمو   َبىَبىًًعْى اً. عوَجْىت هؼغن لبًْى ؽ ْ، ارعْى اً. عوَجْىت هؼغن لبًْى ؽ ْ، ار( ( 4))

 ..6161للٌشو ّالزْىيغت االهكىت ث  ٌٍخ  جغت صللٌشو ّالزْىيغت االهكىت ث  ٌٍخ  جغت ص

ت كاه الٌِضمخ الؼوثومخت ت كاه الٌِضمخ الؼوثومخت 11ك. ّائ  اؽول ػ مت ؽوبيخ ؽ مْ، األلومبد  ما ال مبًْى الملّلا الؼمبمت  ك. ّائ  اؽول ػ مت ؽوبيخ ؽ مْ، األلومبد  ما ال مبًْى الملّلا الؼمبمت  ( ( 3))

وممخ وممخ هممي الؼممل المملّلا القممبص ثممبلؾ ْ، الولًهممي الؼممل المملّلا القممبص ثممبلؾ ْ، الولً  66ت ّللوييممل يٌظممو   الوممبكح ت ّللوييممل يٌظممو   الوممبكح 142142ت صت ص41114111ال ممبُوحت ال ممبُوحت 

همي االرفبلومخ همي االرفبلومخ   22ّالومبكح ّالومبكح   17611761الوًَْ:ْ ؽْل الؼٌصو ّالزوووي الؼٌصو، لؼبم الوًَْ:ْ ؽْل الؼٌصو ّالزوووي الؼٌصو، لؼبم   إػ ىإػ ىّالَوبٍوخ ّّالَوبٍوخ ّ

 ..  17621762اللّلوخ لزؾوين ك  اش:بل الزوووي الؼٌصو، لؼبم اللّلوخ لزؾوين ك  اش:بل الزوووي الؼٌصو، لؼبم 
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 الحق في تحديد الهوية والحفاظ عميهاالحق في تحديد الهوية والحفاظ عميهاالفرع الثالث: الفرع الثالث: 

ؾ لتح يػػػ  ىويتيػػػا ؾ لتح يػػػ  ىويتيػػػا وسلػػػوسلػػػ  اميػػػةاميػػػةيعػػػ  ىػػػسا الحػػػؽ مػػػف اىػػػـ الحقػػػوؽ التػػػح تتمتػػػع ديػػػا اريعػػػ  ىػػػسا الحػػػؽ مػػػف اىػػػـ الحقػػػوؽ التػػػح تتمتػػػع ديػػػا ار
والح ػػاظ  مييػػا وىػػو مػػا يعتدػػر ترا ػػًا ليػػا  يمػػا دعػػ ، ويتم ػػؿ داللصػػااص ال قا يػػة وال ينيػػة والح ػػاظ  مييػػا وىػػو مػػا يعتدػػر ترا ػػًا ليػػا  يمػػا دعػػ ، ويتم ػػؿ داللصػػااص ال قا يػػة وال ينيػػة 

ا  ال وليػػػػة السػػػػيما العيػػػػ  الػػػػ ولح ا  ال وليػػػػة السػػػػيما العيػػػػ  الػػػػ ولح  بنػػػػ بنػػػػوالعرايػػػػة وىػػػػو مػػػػا اك تػػػػو االت ااػػػػا  ال وليػػػػة واإلوالعرايػػػػة وىػػػػو مػػػػا اك تػػػػو االت ااػػػػا  ال وليػػػػة واإل
  ارمػػػػـارمػػػػـ  إ ػػػبفإ ػػػبفوكػػػسلؾ مػػػانص  ميػػػو وكػػػسلؾ مػػػانص  ميػػػو   ٜٜٙٙٔٙٙٔاللػػػاص دػػػالحقوؽ الم نيػػػة والسياسػػػية لعػػػاـ اللػػػاص دػػػالحقوؽ الم نيػػػة والسياسػػػية لعػػػاـ 

(،  يػسا (،  يػسا ٗٗووٕٕوؤٔ ح المػوا ) ح المػوا )  ٕٜٜٕٜٜٔٔلعاـ لعاـ   أاميا أاميا إل  إل    كتف حقوؽ اال را  المنتميفكتف حقوؽ اال را  المنتميفالمتح س دالمتح س د
الح ػػاظ  مػػ  مقوماتيػػا الساتيػػة اللاصػػة ديػػا والتػػح تمي ىػػا  ػػف الح ػػاظ  مػػ  مقوماتيػػا الساتيػػة اللاصػػة ديػػا والتػػح تمي ىػػا  ػػف   أاميػػةأاميػػةالحػػؽ يضػػمف لكػػؿ الحػػؽ يضػػمف لكػػؿ 

 لغيرىا ويضمف ليا تنميتيا.لغيرىا ويضمف ليا تنميتيا.

 مػػو كػػسلؾ حػػؽ تقريػػر المصػػير الػػسم  مػػو كػػسلؾ حػػؽ تقريػػر المصػػير الػػسم   اميػػا اميػػا  ضػػًب  ػػف ىػػسه الحقػػوؽ اللاصػػة دار ضػػًب  ػػف ىػػسه الحقػػوؽ اللاصػػة دار
دػ ليؿ انػو  ػح العيػ  دػ ليؿ انػو  ػح العيػ    اميػا اميػا اػاؿ الػدعض اف لػيس حقػًا مػف حقػوؽ اراػاؿ الػدعض اف لػيس حقػًا مػف حقػوؽ ار  إسإس  التمؼ ال قو  يػو،التمؼ ال قو  يػو،

  نص  م  حؽ الكعول  ح   نص  م  حؽ الكعول  ح ارولارولال ولح اللاص دالحقوؽ الم نية والسياسية  ح ما تو ال ولح اللاص دالحقوؽ الم نية والسياسية  ح ما تو 
، لكػف ال  الػ  ىػسه ، لكػف ال  الػ  ىػسه اميػا اميػا حقػوؽ ارحقػوؽ ارإلػ  إلػ    منػو لتكػيرمنػو لتكػير  ٕٕٚٚتقرير مصيرىا  ػـ جػا   المػا س تقرير مصيرىا  ػـ جػا   المػا س 

ا التػح تكػوف  مػ  كػكؿ حركػا   رايػة ا التػح تكػوف  مػ  كػكؿ حركػا   رايػة السػيمالسػيم  اميا اميا المككمة ااامة دالنسدة لمع ي  مف ارالمككمة ااامة دالنسدة لمع ي  مف ار
الغمديا مسمحة  تنا م داالن صاؿ م ؿ ان صاؿ اريتريا  ف ا يوديا،  دسلؾ تـ التمييػ  دػيف الغمديا مسمحة  تنا م داالن صاؿ م ؿ ان صاؿ اريتريا  ف ا يوديا،  دسلؾ تـ التمييػ  دػيف 

 ::((ٔ))حالتيف ىناحالتيف ىنا

تطالل داالن صاؿ  ح ظؿ حكومة تم ؿ كعل ال ولة كمو وتحكمو  ونما تطالل داالن صاؿ  ح ظؿ حكومة تم ؿ كعل ال ولة كمو وتحكمو  ونما   أاميةأاميةوجو  وجو   -ٔٔ
طمديػا  ػح االن صػاؿ طمديػا  ػح االن صػاؿ مم  اميػةاميػةاستل اـ الية سياسا   نصػرية،  م ػؿ ىػسه اراستل اـ الية سياسا   نصػرية،  م ػؿ ىػسه ارأو أو   تميي تميي 

 لغير كر ح.لغير كر ح.
تطالػػػػل داالن صػػػاؿ  ػػػػح ظػػػؿ حكومػػػػة  نصػػػرية ال تم ػػػػؿ الكػػػعل كمػػػػو تطالػػػػل داالن صػػػاؿ  ػػػػح ظػػػؿ حكومػػػػة  نصػػػرية ال تم ػػػػؿ الكػػػعل كمػػػػو   أاميػػػةأاميػػػةوجػػػو  وجػػػو   -ٕٕ

، وار ا  ىػسه الحالػة يػػرا ، وار ا  ىػسه الحالػة يػػرا اميػةاميػةوتمػارس كػت  صػنوؼ االضػطيا  واإلدػا س ضػ  ىػسه اروتمػارس كػت  صػنوؼ االضػطيا  واإلدػا س ضػ  ىػسه ار
المنظمػا  ال وليػة الرسػمية المنظمػا  ال وليػة الرسػمية إلػ  إلػ    سػوا المجػو سػوا المجػو   اميػةاميػةالدعض انو ليس أماـ م ؿ ىسه ارالدعض انو ليس أماـ م ؿ ىسه ار

سػػػا  ىا إلصػػػب  ىػػػسه االنتياكػػػا  دجميػػػع الوسػػػااؿ إل ػػػا س سػػػا  ىا إلصػػػب  ىػػػسه االنتياكػػػا  دجميػػػع الوسػػػااؿ إل ػػػا س ولغيػػػر الرسػػػمية لكػػػح تولغيػػػر الرسػػػمية لكػػػح ت
 االستقرار وارمف ليسه ال ولة. االستقرار وارمف ليسه ال ولة. 
                                                           

 ..411411ك. ّائ  اؽول ػ مت هوعغ ٍبثقت صك. ّائ  اؽول ػ مت هوعغ ٍبثقت ص( ( 1))
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  اميػػػا اميػػػا لكػػػف رلغػػػـ سلػػػؾ  ػػػا   الملػػػاوؼ مػػػرس ألػػػرا  مػػػع اال  ػػػا ا  المتكػػػررس لألكػػػف رلغػػػـ سلػػػؾ  ػػػا   الملػػػاوؼ مػػػرس ألػػػرا  مػػػع اال  ػػػا ا  المتكػػػررس لأ
  ٕٕٕٕ٘ٙ٘ٙىػػػا راػػػـ ىػػػا راػػػـ المتحػػػ س  ػػػح ارار المتحػػػ س  ػػػح ارار   ارمػػػـارمػػػـدتعػػػرض حقػػػوايـ وحريػػػاتيـ لبنتيػػػاؾ  اكػػػترط  دتعػػػرض حقػػػوايـ وحريػػػاتيـ لبنتيػػػاؾ  اكػػػترط  

 ح:ح:اآلتاآلت  ٜٜٓٚٔٓٚٔالصا ر  اـ الصا ر  اـ 

ساتيػػػة معينػػػة تتمػػػاي  دتحػػػ  السػػػما  العرايػػػة  ػػػف دقيػػػة أ ػػػرا  ساتيػػػة معينػػػة تتمػػػاي  دتحػػػ  السػػػما  العرايػػػة  ػػػف دقيػػػة أ ػػػرا    اميػػػةاميػػػةأف تكػػػكؿ ىػػػسه ارأف تكػػػكؿ ىػػػسه ار -ٔٔ
 الكعل.الكعل.

االن صاؿ  ف ال ولة إسا كان  تمػؾ االن صاؿ  ف ال ولة إسا كان  تمػؾ إل  إل    ال يسوغ ىسا التماي  القياـ دتم  مؿ ي  مال يسوغ ىسا التماي  القياـ دتم  مؿ ي  م -ٕٕ
ال ولػػة ترا ػػح مدػػ أ الحقػػوؽ المتسػػاوية، وكانػػ  حكومتيػػا مم مػػو لكػػؿ الكػػعل  ونمػػا ال ولػػة ترا ػػح مدػػ أ الحقػػوؽ المتسػػاوية، وكانػػ  حكومتيػػا مم مػػو لكػػؿ الكػػعل  ونمػػا 

 لغيره.لغيره.أو أو   ؿؿارصارصأو أو   ال يفال يفأو أو   الجنسالجنسأو أو   تميي  دسدل الموفتميي  دسدل الموف
أو أو    مػػ  كػػؿ  ولػػة االمتنػػاع  ػػف القيػػاـ دػػتم  مػػؿ تسػػتي ؼ مػػف ورا ه ت تيػػ  ج اػػح مػػ  كػػؿ  ولػػة االمتنػػاع  ػػف القيػػاـ دػػتم  مػػؿ تسػػتي ؼ مػػف ورا ه ت تيػػ  ج اػػح -ٖٖ

 كمح لموح س الوطنية واإلاميمية رم  ولة ألرا. كمح لموح س الوطنية واإلاميمية رم  ولة ألرا. 
 ادلبحث الثالث

 إلقامةيف  لقيياتالقانوني والضمانات الدولية حلق األ اسا األ
 الشعائر الدينية 
لػو لػو إس إس   مػف كػعاار حػؽ لكػؿ  ػر ،مػف كػعاار حػؽ لكػؿ  ػر ،  اف مناط حرية العقي س وممارسة مػا يترتػل  مييػااف مناط حرية العقي س وممارسة مػا يترتػل  مييػا

حااػؿ سػوا  كػاف حااػؿ سػوا  كػاف أو أو   ا تناؽ ال يف السم يراه حقًا  وف اكراه واف يقػوـ دكػعااره  وف  ػااؽا تناؽ ال يف السم يراه حقًا  وف اكراه واف يقػوـ دكػعااره  وف  ػااؽ
 العامة ك ور العدا س.العامة ك ور العدا س.أو أو   سلؾ  ح ارماكف اللاصة كمسكنوسلؾ  ح ارماكف اللاصة كمسكنو

القػػانونح والضػػمانا  ال وليػػة الػػسم يضػػمف لم ػػر  والسػػيما  ػػح القػػانونح والضػػمانا  ال وليػػة الػػسم يضػػمف لم ػػر  والسػػيما  ػػح   سػػاسسػػاسولإحاطػػة دارولإحاطػػة دار
  اروؿاروؿمطمدػيف مطمدػيف إلػ  إلػ    رىـ اللاصة ديـ الدػ  مػف تقسػيـ المدحػقرىـ اللاصة ديـ الدػ  مػف تقسػيـ المدحػقحؽ ممارسة كعااحؽ ممارسة كعاا  اميا اميا ارار

القػانونح الػ ولح ومػف  ػـ دػيف الضػمانا  ال وليػة لمح ػاظ  مػ  ىػسا القػانونح الػ ولح ومػف  ػـ دػيف الضػمانا  ال وليػة لمح ػاظ  مػ  ىػسا   سػاسسػاسيتعمؽ دديػاف اريتعمؽ دديػاف ار
 كاالتح:كاالتح:و و    ر يف ر يفإل  إل    سنديف سلؾ مف لبؿ تقسيـ المطملسنديف سلؾ مف لبؿ تقسيـ المطملو و   الحؽالحؽ
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 األولادلطيب 
لشعائر ا إلقامةيف  لقيياتالقانوني الدويل حلماية حقوق األ اسا األ

 الدينية
داالت اايػػا  والمعاىػػ ا  داالت اايػػا  والمعاىػػ ا    اميػػا اميػػا القػػانونح الػػ ولح لحمايػػة حقػػوؽ ارالقػػانونح الػػ ولح لحمايػػة حقػػوؽ ار  سػػاسسػػاسيتم ػػؿ اريتم ػػؿ ار

ال وليػػة والعػػرؼ الػػ ولح ومدػػا ن القػػانوف العامػػػة،  ضػػًب  ػػف اػػرارا  المنظمػػا  ال وليػػػة ال وليػػة والعػػرؼ الػػ ولح ومدػػا ن القػػانوف العامػػػة،  ضػػًب  ػػف اػػرارا  المنظمػػا  ال وليػػػة 
 وكاالتح:وكاالتح:

 التفالقيات الدوليةالتفالقيات الدولية: : األولاألولالفرع الفرع 

 ػح حريػة  ػح حريػة   اميػةاميػةة حقػوؽ ارة حقػوؽ ارليا  النظاـ القانونح ال ولح  م  اارار وحمايليا  النظاـ القانونح ال ولح  م  اارار وحمايحرص   حرص   
اال تقا  ال ينح والعدا س، وسلػؾ مػف لػبؿ ديػاف  ور االت اايػا  ال وليػة العالميػة  ػح  قػرس اال تقا  ال ينح والعدا س، وسلػؾ مػف لػبؿ ديػاف  ور االت اايػا  ال وليػة العالميػة  ػح  قػرس 

 واالت اايا  ال ولية االاميمية  ح  قرس ألرا:واالت اايا  ال ولية االاميمية  ح  قرس ألرا:

 الشعائر الدينيةالشعائر الدينية  إلقامةإلقامةفي في   لقمياتلقمياتاوًل: التفالقيات الدولية العالمية لحق األاوًل: التفالقيات الدولية العالمية لحق األ

ر  الع يػػ  مػػف االت اايػػا  ال وليػػة اللاصػػة ر  الع يػػ  مػػف االت اايػػا  ال وليػػة اللاصػػة  ػػح اطػػار المنظمػػة العالميػػة  قػػ  صػػ  ػػح اطػػار المنظمػػة العالميػػة  قػػ  صػػ   
 وف اف توجػو الػييـ مداكػرس وال سػيما  وف اف توجػو الػييـ مداكػرس وال سػيما   اميػا اميػا ، والتػح يسػت ي  منيػا ا ػرا  ار، والتػح يسػت ي  منيػا ا ػرا  ارنسػافنسػافدحقوؽ اإلدحقوؽ اإل
ا تتحػ  ا تتحػ  إس إس   يةيةساسػساسػوحرياتػو اروحرياتػو ار  نسػافنسػافالمتح س السم اك   م  احتراـ حقػوؽ اإلالمتح س السم اك   م  احتراـ حقػوؽ اإل  ارمـارمـمي اؽ مي اؽ 
المتح س، وا  الينا  مػ  ان سػنا المتح س، وا  الينا  مػ  ان سػنا   ارمـارمـم نحف كعول م نحف كعول اآلتيةاآلتيةالمتح س مي اايا دالعدارا  المتح س مي اايا دالعدارا    ارمـارمـ

واف ن كػػ  مػػف ج يػػ  ايماننػػا دػػالحقوؽ واف ن كػػ  مػػف ج يػػ  ايماننػػا دػػالحقوؽ   ......اف ننقػػس االجيػػاؿ المقدمػػة مػػف ويػػب  الحػػرول اف ننقػػس االجيػػاؿ المقدمػػة مػػف ويػػب  الحػػرول 
كديرىا وصغيرىا مف كديرىا وصغيرىا مف   ارمـارمـودكرامة ال ر  وا رتو وكما لمرجاؿ والنسا  و ودكرامة ال ر  وا رتو وكما لمرجاؿ والنسا  و   نسافنسافية لإية لإساسساسارار

 ..((ٔ))حقوؽ متساويةمحقوؽ متساويةم

 مػػػػ  انػػػػوم لكػػػػؿ  مػػػػ  انػػػػوم لكػػػػؿ   ٜٜٛٗٛٗٔٔلعػػػػاـ لعػػػػاـ   نسػػػػافنسػػػػافالعػػػػالمح لحقػػػػوؽ اإلالعػػػػالمح لحقػػػػوؽ اإل   ػػػػبف ػػػػبفكػػػػسلؾ ور   ػػػػح اإلكػػػػسلؾ ور   ػػػػح اإل
أو أو   كػػلص حػػؽ حريػػة ال كػػر والوجػػاف والػػ يف، ويكػػمؿ ىػػسا الحػػؽ حريتػػو  ػػح تغييػػر  ينػػوكػػلص حػػؽ حريػػة ال كػػر والوجػػاف والػػ يف، ويكػػمؿ ىػػسا الحػػؽ حريتػػو  ػػح تغييػػر  ينػػو

اامةمعتق ه دالتعد  و معتق ه دالتعد  و أو أو   معتق ه، وحريتو  ح اظيار  ينومعتق ه، وحريتو  ح اظيار  ينو اامةار  الكعاار والممارسا  والتعميـالكعاار والممارسا  والتعميـ  ار

                                                           

 ..17221722الوزؾلح لؼبم الوزؾلح لؼبم   اأهناأهنكيجبعخ هوضب، كيجبعخ هوضب، ( ( 1))
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 ..((ٔ)) م  ح هم م  ح همأو أو   مع جما ة اماـ المأمع جما ة اماـ المأأو أو   دم ر هدم ر ه

وااتدسػػػ  احكامػػػو  ػػػح الع يػػػ  مػػػف وااتدسػػػ  احكامػػػو  ػػػح الع يػػػ  مػػػف م ػػػااًل يحتػػػسا دػػػو م ػػػااًل يحتػػػسا دػػػو    ػػػبف ػػػبفودػػػسلؾ اصػػػد  ىػػػسا اإلودػػػسلؾ اصػػػد  ىػػػسا اإل
-  ٜٜٙٙٔٙٙٔاالليػػا  ال وليػػة والوطنيػػة وتػػـ التاكيػػ   ميػػو دعػػ  سلػػؾ دالعيػػ ييف الػػ ولييف لعػػاـ االليػػا  ال وليػػة والوطنيػػة وتػػـ التاكيػػ   ميػػو دعػػ  سلػػؾ دالعيػػ ييف الػػ ولييف لعػػاـ 

العي  ال ولح اللاص دالحقوؽ االاتصػا ية واالجتما يػة وال قا يػة والعيػ  الػ ولح اللػاص العي  ال ولح اللاص دالحقوؽ االاتصػا ية واالجتما يػة وال قا يػة والعيػ  الػ ولح اللػاص 
عيػ  اللػاص عيػ  اللػاص  ضػًب  ػف الدروتوكػوؿ االلتيػارم الممحػؽ دال ضػًب  ػف الدروتوكػوؿ االلتيػارم الممحػؽ دال، ، -دالحقوؽ الم نية والسياسيةدالحقوؽ الم نية والسياسية
 دالحقوؽ الم نية والسياسية.دالحقوؽ الم نية والسياسية.

لكػػؿ لكػػؿ   -ٔٔاس ور   ػػح العيػػ  الػػ ولح اللػػاص دػػالحقوؽ الم نيػػة والسياسػػية  مػػ  انػػوم اس ور   ػػح العيػػ  الػػ ولح اللػػاص دػػالحقوؽ الم نيػػة والسياسػػية  مػػ  انػػوم 
حؽ  ح حرية ال كر والوج اف وال يف، ويكمؿ سلؾ حريتو  ح اف ي يف د يف معيف حؽ  ح حرية ال كر والوج اف وال يف، ويكمؿ سلؾ حريتو  ح اف ي يف د يف معيف   إنسافإنساف

دالتعدػػ  دالتعدػػ  معتقػ ه معتقػ ه أو أو   معتقػ  يلتػاره وحريتػو  ػح اظيػار  ينػومعتقػ  يلتػاره وحريتػو  ػح اظيػار  ينػوأو أو   وحريتػو  ػح ا تنػاؽ أم  يػفوحريتػو  ػح ا تنػاؽ أم  يػف
اامةو و  اامةار   -ٕٕ مػ  حػ ه،  مػ  حػ ه، أو أو   مػع جما ػة امػـ المػأمػع جما ػة امػـ المػأأو أو   الكعاار والممارسػا  والتعمػيـ دم ػر هالكعاار والممارسػا  والتعمػيـ دم ػر ه  ار

معتقػػ ه  ػػح اف يػػ يف دػػ يف معتقػػ ه  ػػح اف يػػ يف دػػ يف أو أو   اليجػػو  تعػػريض احػػ  ال إكػػراه مػػف كػػتنو اف يلػػؿ دحريتػػواليجػػو  تعػػريض احػػ  ال إكػػراه مػػف كػػتنو اف يلػػؿ دحريتػػو
معتقػػ  اال لمقيػػو  التػػح ي رضػػيا القػػانوف والتػػح معتقػػ  اال لمقيػػو  التػػح ي رضػػيا القػػانوف والتػػح أو أو   دحريتػػو  ػػح ا تنػػاؽ أم  يػػفدحريتػػو  ػػح ا تنػػاؽ أم  يػػفأو أو   معػػيفمعػػيف

  اال ال العامػػةاال ال العامػػةأو أو   ة السػػبمة العامػػة والنظػػاـ العػػاـ والصػػحة العامػػةة السػػبمة العامػػة والنظػػاـ العػػاـ والصػػحة العامػػةتكػػوف ضػػرورية لحمايػػتكػػوف ضػػرورية لحمايػػ
 ..((ٕ))يةميةمساسساسحقوؽ االلريف وحرياتيـ ارحقوؽ االلريف وحرياتيـ ارأو أو 

  أاميػا أاميػا منو كسلؾ  م  انوم اليجو   ػح الػ وؿ التػح توجػ   ييػا منو كسلؾ  م  انوم اليجو   ػح الػ وؿ التػح توجػ   ييػا   ٕٕٚٚونص  الما س ونص  الما س 
لغويػػػة اف يحػػـر ا را ىػػا مػػػف حػػؽ التمتػػع د قػػػا تيـ اللاصػػة والمجػػػاىرس لغويػػػة اف يحػػـر ا را ىػػا مػػػف حػػؽ التمتػػع د قػػػا تيـ اللاصػػة والمجػػػاىرس أو أو    ينيػػة ينيػػةأو أو   ا نيػػةا نيػػة
اامةـ و ـ و د ينيد يني اامةار  استل اـ لغتيـ اللاصة ديـم.استل اـ لغتيـ اللاصة ديـم.أو أو   كعاارىـكعاارىـ  ار

  اميػػػا اميػػػا كمػػػا وجػػػ   دعػػػض االت اايػػػا  ال وليػػػة التػػػح ليػػػا صػػػمة مداكػػػرس دحقػػػوؽ اركمػػػا وجػػػ   دعػػػض االت اايػػػا  ال وليػػػة التػػػح ليػػػا صػػػمة مداكػػػرس دحقػػػوؽ ار
 وحمايتيا ومف أدر ىا:وحمايتيا ومف أدر ىا:

والتػػػح أصػػػدح  دعػػػ  ن اسىػػػا دم ادػػػة والتػػػح أصػػػدح  دعػػػ  ن اسىػػػا دم ادػػػة   ٜٜٛٗٔٛٗٔات اايػػػة منػػػع جريمػػػة اإلدػػػا س الجما يػػػة ات اايػػػة منػػػع جريمػػػة اإلدػػػا س الجما يػػػة  -
المغوية ودموجديا المغوية ودموجديا أو أو   نيةنيةال يال يأو أو   صؾ  ولح يحمح دقا  المجمو ا  الدكرية العرايةصؾ  ولح يحمح دقا  المجمو ا  الدكرية العراية

                                                           

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىؾ ْ، ارؾ ْ، ارالؼبلوا لالؼبلوا ل  ػ ىػ ىهي ارهي ار  1111الوبكح الوبكح ( ( 1))

 ..17661766هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم   1111الوبكح الوبكح ( ( 4))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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أصػػػد  ىنػػػاؾ واجػػػل  ولػػػح يقػػػع  مػػػ   ػػػاتؽ الػػػ وؿ ويم ميػػػا دحمايػػػة أم مجمو ػػػة أصػػػد  ىنػػػاؾ واجػػػل  ولػػػح يقػػػع  مػػػ   ػػػاتؽ الػػػ وؿ ويم ميػػػا دحمايػػػة أم مجمو ػػػة 
 تتعرض لبضطيا .تتعرض لبضطيا .

االت ااية ال ولية لمقضػا   مػ  جميػع أكػكاؿ التمييػ  العنصػرم، وىػح تضػمف حػؽ االت ااية ال ولية لمقضػا   مػ  جميػع أكػكاؿ التمييػ  العنصػرم، وىػح تضػمف حػؽ  -
و ػ ـ و ػ ـ   سسالتمتػع التػاـ دالمسػاواالتمتػع التػاـ دالمسػاوا  اميا اميا كؿ كااف دكرم دما  ح سلؾ ار را  المنتميف لأكؿ كااف دكرم دما  ح سلؾ ار را  المنتميف لأ

 اة العنصرية.اة العنصرية.الت ر الت ر 
االت اايػػة ال وليػػة لقمػػع جريمػػة ال صػػؿ العنصػػرم والمعااػػل  مييػػا، التػػح تجػػـر كػػؿ االت اايػػة ال وليػػة لقمػػع جريمػػة ال صػػؿ العنصػػرم والمعااػػل  مييػػا، التػػح تجػػـر كػػؿ  -

 أ ماؿ ال صؿ العنصرم ض  ىسه الجما ا .أ ماؿ ال صؿ العنصرم ض  ىسه الجما ا .
الػػنص  مػػ  الػػنص  مػػ    ((ٖٖٓٓاالت اايػػة ال وليػػة لحقػػوؽ الط ػػؿ والتػػح تضػػمن   ػػح ما تيػػا راػػـ )االت اايػػة ال وليػػة لحقػػوؽ الط ػػؿ والتػػح تضػػمن   ػػح ما تيػػا راػػـ ) -

 ..((ٔ))و  ـ التميي  دينيـو  ـ التميي  دينيـ  اميا اميا ضرورس حماية ارط اؿ السيف ينتموف لأضرورس حماية ارط اؿ السيف ينتموف لأ
المتحػػ س لمقضػػا   مػػ  جميػػع اكػػكاؿ التمييػػ  العنصػػرم المتحػػ س لمقضػػا   مػػ  جميػػع اكػػكاؿ التمييػػ  العنصػػرم   ارمػػـارمػػـ  إ ػػبفإ ػػبف ضػػًب  ػػف  ضػػًب  ػػف 

أم  ػػر  أم  ػػر  أو أو   جما ػػةجما ػػةأو أو   م سسػػةم سسػػةأو أو   اس نػػص  مػػ  انػػوم يحظػػر  مػػ  ايػػة  ولػػةاس نػػص  مػػ  انػػوم يحظػػر  مػػ  ايػػة  ولػػةٖٜٖٜٙٔٙٔلعػػاـ لعػػاـ 
ية  ػػػػػح معاممػػػػػة ية  ػػػػػح معاممػػػػػة ساسػػػػػساسػػػػػوالحريػػػػػا  اروالحريػػػػػا  ار  نسػػػػػافنسػػػػػافجػػػػػرا  أم تمييػػػػػ  كػػػػػاف  ػػػػػح ميػػػػػ اف حقػػػػػوؽ اإلجػػػػػرا  أم تمييػػػػػ  كػػػػػاف  ػػػػػح ميػػػػػ اف حقػػػػػوؽ اإل

أو أو   االصػؿاالصػؿأو أو   المػوفالمػوفو و أأ  الم سسػا  دسػدل العػرؽالم سسػا  دسػدل العػرؽأو أو   كػلاصكػلاصجما ػا  ارجما ػا  ارأو أو   كلاصكلاصارار
  لغيرىػا تكػجيعلغيرىػا تكػجيعأو أو   ويحظر  م  أم  ولة اف تقػوـ  ػف طريػؽ التػ ادير الضػدطيةويحظر  م  أم  ولة اف تقػوـ  ػف طريػؽ التػ ادير الضػدطية، ، اال نيفاال نيف
االصػػؿ اال نػػح يصػػ ر  ػػف ايػػة االصػػؿ اال نػػح يصػػ ر  ػػف ايػػة أو أو   المػػوفالمػػوفأو أو   تتييػػ  أم تمييػػ  دسػػدل العػػرؽتتييػػ  أم تمييػػ  دسػػدل العػػرؽأو أو   تحديػػستحديػػسأو أو 

 ..((ٕ))أم  ر مأم  ر مأو أو   اية م سسةاية م سسةأو أو   جما ةجما ة

ة والتعمػػيـ وال قا ػػة  ػػح ة والتعمػػيـ وال قا ػػة  ػػح المتحػػ س لمترديػػالمتحػػ س لمترديػػ  ارمػػـارمػػـوكػػسلؾ اصػػ ر المػػ تمر العػػاـ لمنظمػػة وكػػسلؾ اصػػ ر المػػ تمر العػػاـ لمنظمػػة 
تمػػؾ تمػػؾ أو أو    مػػ  نظريػػة تنطػػوم  مػػ  الػػ  ـ دػػتف ىػػسه الجما ػػة مػػ  نظريػػة تنطػػوم  مػػ  الػػ  ـ دػػتف ىػػسه الجما ػػة  ٜٜٛٚٔٛٚٔ ورتػػو العكػػريف لعػػاـ  ورتػػو العكػػريف لعػػاـ 

ا نػ  كػتنًا مػف لغيرىػا مرحدػة ا نػ  كػتنًا مػف لغيرىػا مرحدػة أو أو   اال نيػة ىػح دطديعتيػا ار ػعاال نيػة ىػح دطديعتيػا ار ػعأو أو   مف الجما ا  العنصريةمف الجما ا  العنصرية
أو أو   دتف سلؾ يمن  جما ػا  معينػة حػؽ التسػمط والقضػا   مػ  مػف ت ترضػيـ ا نػ  من لػةدتف سلؾ يمن  جما ػا  معينػة حػؽ التسػمط والقضػا   مػ  مػف ت ترضػيـ ا نػ  من لػة

ليػػػػا مػػػػف العمػػػػـ ليػػػػا مػػػػف العمػػػػـ   أسػػػػاسأسػػػػاسمػػػػًا ايمػػػػة  مػػػػ  أم تمػػػػاي   نصػػػػرم ىػػػػح نظريػػػػة ال مػػػػًا ايمػػػػة  مػػػػ  أم تمػػػػاي   نصػػػػرم ىػػػػح نظريػػػػة ال ت سػػػػس احكات سػػػػس احكا
دكػتف القضػا   مػ  دكػتف القضػا   مػ    إ ػبفإ ػبفية، وكػسلؾ نػص ية، وكػسلؾ نػص نسػاننسػانيػة االلبايػة لإيػة االلبايػة لإارولارولومنااضة لممدا ن ومنااضة لممدا ن 

 مػػ   مػػ    ٜٜٔٛٔٔٛٔالػػ يف والمعتقػػ  لعػػاـ الػػ يف والمعتقػػ  لعػػاـ   أسػػاسأسػػاسجميػػع اكػػكاؿ التعصػػل والتمييػػ  القػػااميف  مػػ  جميػػع اكػػكاؿ التعصػػل والتمييػػ  القػػااميف  مػػ  
                                                           

 ..2424هبُو  وص  صبلؼ الللووات هوعغ ٍبثقت صهبُو  وص  صبلؼ الللووات هوعغ ٍبثقت ص( ( 1))

 ..17631763الوزؾلح لل ضبء ػلو عووغ اش:بل الزوووي الؼٌصو، لؼبم الوزؾلح لل ضبء ػلو عووغ اش:بل الزوووي الؼٌصو، لؼبم   اأهناأهن  إػ ىإػ ىهي هي   44الوبكح الوبكح ( ( 4))
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الػػػ يف ويكػػػمؿ ىػػػسا الحػػػؽ حريػػػة الػػػ يف ويكػػػمؿ ىػػػسا الحػػػؽ حريػػػة الحػػػؽ  ػػػح حريػػػة الت كيػػر والوجػػػ اف و الحػػػؽ  ػػػح حريػػػة الت كيػػر والوجػػػ اف و   إنسػػػافإنسػػػافلكػػػؿ لكػػػؿ   -انػػومأانػػومأ
  مػع جما ػة جيػراً مػع جما ػة جيػراً أو أو   أم معتقػ  يلتػاره وحريػة اظيػار  ينػو سػوا  دم ػر هأم معتقػ  يلتػاره وحريػة اظيػار  ينػو سػوا  دم ػر هأو أو   االيماف د يفااليماف د يف

المعتقػػػ  اىانػػػة لمكرامػػػة المعتقػػػ  اىانػػػة لمكرامػػػة أو أو   الػػػ يفالػػػ يف  أسػػػاسأسػػػاس، وم يم ػػػؿ التمييػػػ  دػػػيف الدكػػػر  مػػػ  ، وم يم ػػػؿ التمييػػػ  دػػػيف الدكػػػر  مػػػ  ((ٔ))سػػػرًامسػػػرًامأو أو 
لحقػوؽ لحقػوؽ المتحػ س ويجػل اف يكػجل دوصػ و انتياكػًا المتحػ س ويجػل اف يكػجل دوصػ و انتياكػًا   ارمػـارمػـية وانكار لمدػا ن مي ػاؽ ية وانكار لمدػا ن مي ػاؽ نساننساناإلاإل
الصػػػػا ر  ػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة لأمػػػػـ المتحػػػػ س لعػػػػاـ الصػػػػا ر  ػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة لأمػػػػـ المتحػػػػ س لعػػػػاـ    ػػػػبف ػػػػبف،  يػػػػا س  مػػػػ  اإل،  يػػػػا س  مػػػػ  اإل((ٕ))ممنسػػػافنسػػػافاإلاإل

أو أو    ينيػػػة ينيػػػةأو أو   ا نيػػػةا نيػػػةأو أو   اوميػػػةاوميػػػة  أاميػػػا أاميػػػا إلػػػ  إلػػػ    المنتمػػػيفالمنتمػػػيف  كػػػلاصكػػػلاصوالمتعمػػػؽ دحقػػػوؽ اروالمتعمػػػؽ دحقػػػوؽ ار  ٕٜٜٕٜٜٔٔ
لػ  إ نيػةإ نيػةأو أو   اوميػةاوميػة أاميػا أاميػا إلػ  إلػ    المنتمػيفالمنتمػيف كػلاصكػلاصلألأ يكػوفيكػوف "نػص  مػ  انػونػص  مػ  انػوإس إس   لغويػةلغويػة لػ وار  وار
 التمتعالتمتع  ح ح الحؽالحؽ ((أاميا أاميا إل  إل    المنتميفالمنتميف كلاصكلاصداردار)) إلييـ دػإلييـ دػ ولغوية المكارولغوية المكار  ينية ينية أاميا أاميا 
 سػراسػرا اللاصػة،اللاصػة، لغػتيـلغػتيـ واسػتل اـواسػتل اـ اللػاص،اللػاص،  يػنيـ يػنيـ وممارسػةوممارسػة ار ػبفار ػبفاللاصػة ،و اللاصػة ،و  د قػا تيـد قػا تيـ
 ..((ٖ))التميي التميي  أككاؿأككاؿ مفمف ككؿككؿ أمأمأو أو   و وف ت لؿو وف ت لؿ دحريةدحرية وسلؾوسلؾ و بنية،و بنية،

 الدينيةالدينيةالشعائر الشعائر   إلقامةإلقامةفي في   لقمياتلقمياتثانيًا: التفالقيات الدولية اللقميمية لحق األثانيًا: التفالقيات الدولية اللقميمية لحق األ

 مػػ   مػػ    اميػػا اميػػا ال سػػيما ارال سػػيما ار  نسػػافنسػػافىنػػاؾ الع يػػ  مػػف االت اايػػا  التػػح  الجػػ  حقػػوؽ اإلىنػػاؾ الع يػػ  مػػف االت اايػػا  التػػح  الجػػ  حقػػوؽ اإل
  نسػػػػػافنسػػػػػافالمسػػػػػتوا االاميمػػػػػح مػػػػػف تمػػػػػؾ االت اايػػػػػا  االت اايػػػػػة االوروديػػػػػة لحمايػػػػػة حقػػػػػوؽ اإلالمسػػػػػتوا االاميمػػػػػح مػػػػػف تمػػػػػؾ االت اايػػػػػا  االت اايػػػػػة االوروديػػػػػة لحمايػػػػػة حقػػػػػوؽ اإل

لكػػػؿ كػػػلص الحػػػؽ  ػػػح حريػػػة الت كيػػػر لكػػػؿ كػػػلص الحػػػؽ  ػػػح حريػػػة الت كيػػػر   -ٔٔية التػػػح نصػػػ   مػػػ  انػػػوم ية التػػػح نصػػػ   مػػػ  انػػػوم ساسػػػساسػػػوالحريػػػا  اروالحريػػػا  ار
معتقػػ ه وكػػسلؾ حريػػة التعديػػر معتقػػ ه وكػػسلؾ حريػػة التعديػػر أو أو   تغييػػر  ينػػوتغييػػر  ينػػو  والضػػمير والػػ يف ويكػػمؿ ىػػسا الحػػؽ حريػػةوالضػػمير والػػ يف ويكػػمؿ ىػػسا الحػػؽ حريػػة

جما ية و ح جما ية و ح أو أو   ر ايتيا دطريقة  ر يةر ايتيا دطريقة  ر يةأو أو   ممارستياممارستياأو أو   الكعاارالكعاار   اامة اامةتعميميا دتعميميا دأو أو    نيما نيما
المعتقػػ  لمقيػػو  المعتقػػ  لمقيػػو  أو أو   ال يجػػو  الضػػاع حريػػة ممارسػػة ال يانػػةال يجػػو  الضػػاع حريػػة ممارسػػة ال يانػػة  -ٕٕلػػاص، لػػاص، أو أو   نطػػاؽ  ػػاامحنطػػاؽ  ػػاامح

االمػػف العػػاـ وحمايػػة االمػػف العػػاـ وحمايػػة اال و قػػًا لمقػػانوف والتػػح تعػػ  ضػػرورية  ػػح مجتمػػع  يمػػواراطح يح ػػظ اال و قػػًا لمقػػانوف والتػػح تعػػ  ضػػرورية  ػػح مجتمػػع  يمػػواراطح يح ػػظ 
 ..((ٗ))حماية حقوؽ االلريف وحرياتيـمحماية حقوؽ االلريف وحرياتيـمأو أو   النظاـ العاـ واال ال العامةالنظاـ العاـ واال ال العامة

                                                           
ى ال ضمبء ػلممو عوومغ اشم:بل الزؼصممت ّالزووومي ال مبئووي ػلممو ى ال ضمبء ػلممو عوومغ اشم:بل الزؼصممت ّالزووومي ال مبئووي ػلممو القممبص ثشميالقممبص ثشمي  ػم ىػم ىهمي ارهمي ار11الومبكح الومبكح ( ( 1))

 ..17111711الليي اّ الوؼز ل لؼبم الليي اّ الوؼز ل لؼبم   اٍبًاٍبً

القمبص ثشميى ال ضمبء ػلمو عوومغ اشم:بل الزؼصمت ّالزووومي ال مبئووي ػلمو القمبص ثشميى ال ضمبء ػلمو عوومغ اشم:بل الزؼصمت ّالزووومي ال مبئووي ػلمو   ػم ىػم ىهي ارهي ار  33الوبكح الوبكح ( ( 4))

 ..17111711الليي اّ الوؼز ل لؼبم الليي اّ الوؼز ل لؼبم   اٍبًاٍبً

 إصٌومخإصٌومخ لْهومخاّلْهومخاّ الوٌزوموي إلمو اللومبدالوٌزوموي إلمو اللومبد شمقبصشمقبصاأاأ ؽ مْ،ؽ مْ، ثشميىثشميى الوزؾلحالوزؾلح اأهناأهن إػ ىإػ ىهي هي   11//44الوبكح الوبكح ( ( 3))  

 ..17741774كبًْى اأّل أّل/كبًْى اأّل أّل/  1111ّل ْيخ الو هؿ  ا ّل ْيخ الو هؿ  ا  كيٌوخكيٌوخ اللوبداللوبد ّإلوّإلو

 ..17211721لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي االرفبلوخ االّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ االّهثوخ لؾ ْ، ار  77الوبكح الوبكح ( ( 2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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مضػمونًا اانونيػًا مجػ  ًا مضػمونًا اانونيػًا مجػ  ًا   نسػافنسػاف يح اوؿ و يقػة  وليػة مم مػة تضػ ح  مػ  حقػوؽ اإل يح اوؿ و يقػة  وليػة مم مػة تضػ ح  مػ  حقػوؽ اإل
وتقويميػػػػا دانكػػػػا  اليػػػػة لمراادػػػػة وضػػػػماف التن يػػػػس وكػػػػسلؾ اػػػػرر المي ػػػػاؽ اال ريقػػػػح لحقػػػػوؽ وتقويميػػػػا دانكػػػػا  اليػػػػة لمراادػػػػة وضػػػػماف التن يػػػػس وكػػػػسلؾ اػػػػرر المي ػػػػاؽ اال ريقػػػػح لحقػػػػوؽ 

اػػػررم اف حريػػػة الػػرأم والعمػػػؿ والممارسػػػة الحػػػرس اػػػررم اف حريػػػة الػػرأم والعمػػػؿ والممارسػػػة الحػػػرس إس إس   والكػػػعول حمايػػػة ىػػسا الحػػػؽوالكػػػعول حمايػػػة ىػػسا الحػػػؽ  نسػػافنسػػافاإلاإل
لأ يػػاف مك ولػػة، وال يمكػػف اف يتعػػرض احػػ  تحػػ  حكػػـ القػػانوف والنظػػاـ الجػػرا ا  تقييػػ  لأ يػػاف مك ولػػة، وال يمكػػف اف يتعػػرض احػػ  تحػػ  حكػػـ القػػانوف والنظػػاـ الجػػرا ا  تقييػػ  

 ..((ٔ))ممارستو ليسه الحريا م ممارستو ليسه الحريا م 

نصم حريػة نصم حريػة إس إس   ىسا الحؽىسا الحؽ  ٕٕٗٓٓٗٓٓلعاـ لعاـ   نسافنسافوكسلؾ ك ؿ المي اؽ العردح لحقوؽ اإلوكسلؾ ك ؿ المي اؽ العردح لحقوؽ اإل
، كما يقضػح المي ػاؽ دتنػوم لأ ػرا  مػف كػؿ  يػف ، كما يقضػح المي ػاؽ دتنػوم لأ ػرا  مػف كػؿ  يػف ((ٕ))ر والرأم مك ولة لكؿ  ر مر والرأم مك ولة لكؿ  ر مالعقي س وال كالعقي س وال ك

الحػػؽ  ػػح ممارسػػة كػػعاارىـ ال ينيػػة كمػػا ليػػـ الحػػؽ  ػػح التعديػػر  ػػف ا كػػارىـ  ػػف طريػػؽ الحػػؽ  ػػح ممارسػػة كػػعاارىـ ال ينيػػة كمػػا ليػػـ الحػػؽ  ػػح التعديػػر  ػػف ا كػػارىـ  ػػف طريػػؽ 
دغيػػر الػػبؿ دحقػػوؽ االلػػريف وال يجػػو   ػػرض ايػػة ايػػو  دغيػػر الػػبؿ دحقػػوؽ االلػػريف وال يجػػو   ػػرض ايػػة ايػػو  و و   التعمػػيـالتعمػػيـأو أو   الممارسػػةالممارسػػةأو أو   العدػػا سالعدػػا س

، وكسلؾ ارر اف م ، وكسلؾ ارر اف م ((ٖ))لرأم اال دما نص  ميو القانوفملرأم اال دما نص  ميو القانوفم م  ممارسة حرية العقي س وال كر وا م  ممارسة حرية العقي س وال كر وا
لكػػؿ كػػلص الحػػؽ  ػػح حريػػة ال كػػر والعقيػػ س والػػ يف وال يجػػو   ػػرض ايػػة ايػػو   مييػػا اال لكػػؿ كػػلص الحػػؽ  ػػح حريػػة ال كػػر والعقيػػ س والػػ يف وال يجػػو   ػػرض ايػػة ايػػو   مييػػا اال 

أو أو    ػػح اظيػػار  ينػػو ػػح اظيػػار  ينػػو  نسػػافنسػػافدمػػا يػػنص  ميػػو التكػػريع النا ػػس وانػػو اليجػػو  الضػػاع حريػػة اإلدمػػا يػػنص  ميػػو التكػػريع النا ػػس وانػػو اليجػػو  الضػػاع حريػػة اإل
قيو  التح ينص  مييػا القػانوف قيو  التح ينص  مييػا القػانوف مع لغيره اال لممع لغيره اال لمأو أو   ممارسة كعااره ال ينية دم ر هممارسة كعااره ال ينية دم ر هأو أو   معتق همعتق ه

 ..((ٗ))ممنسافنسافوالتح تكوف ضرورية  ح مجتمع متسام  يحتـر الحريا  وحقوؽ اإلوالتح تكوف ضرورية  ح مجتمع متسام  يحتـر الحريا  وحقوؽ اإل

لػػػسلؾ لعدػػػ  االت اايػػػا  ىػػػسه  ورًا رايسػػػًا مػػػف اجػػػؿ ااػػػرار الحمايػػػة ال وليػػػة لحقػػػوؽ لػػػسلؾ لعدػػػ  االت اايػػػا  ىػػػسه  ورًا رايسػػػًا مػػػف اجػػػؿ ااػػػرار الحمايػػػة ال وليػػػة لحقػػػوؽ 
 ػػح الواػػ  الحاضػػر وتمكنػػ  مػػف دمػػورس ىػػسه الحقػػوؽ لتت ػػؽ مػػع اوضػػاع  مػػـو  ػػح الواػػ  الحاضػػر وتمكنػػ  مػػف دمػػورس ىػػسه الحقػػوؽ لتت ػػؽ مػػع اوضػػاع  مػػـو   اميػػا اميػػا ارار
 لـ.لـ. ح العا ح العا  اميا اميا ارار

 العرف الدوليالعرف الدولي: : الفرع الثالثالفرع الثالث

يقص  دو استمرار سموؾ ال وؿ  م  اا  س معينػة مػف اوا ػ  السػموؾ وااللتػ اـ ديػا يقص  دو استمرار سموؾ ال وؿ  م  اا  س معينػة مػف اوا ػ  السػموؾ وااللتػ اـ ديػا 
 ػػح  بااتيػػا دغيرىػػا مػػع كػػعورىا دضػػرورس االمت ػػاؿ لحكميػػا، و مػػ  سلػػؾ ت دػػ  القا ػػ س  ػػح  بااتيػػا دغيرىػػا مػػع كػػعورىا دضػػرورس االمت ػػاؿ لحكميػػا، و مػػ  سلػػؾ ت دػػ  القا ػػ س 

                                                           

 ..17111711ّالشؼْة لؼبم ّالشؼْة لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ارهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ار  11الوبكح الوبكح ( ( 1))

 ..41124112لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىلؾ ْ، ارلؾ ْ، ار  هي الووضب، الؼوثاهي الووضب، الؼوثا  4646الوبكح الوبكح ( ( 4))

 ..41124112لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، الؼوثا لؾ ْ، ارهي الووضب، الؼوثا لؾ ْ، ار  4646الوبكح الوبكح ( ( 3))

 ..17721772لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، الؼوثا لؾ ْ، ارهي الووضب، الؼوثا لؾ ْ، ار  3131الوبكح الوبكح ( ( 2))
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العر ية مف استقرا  الحػوا ق التاريليػة ومػا جػر   ميػو الػ وؿ مػف تصػر ا   ػح كػ ونيا العر ية مف استقرا  الحػوا ق التاريليػة ومػا جػر   ميػو الػ وؿ مػف تصػر ا   ػح كػ ونيا 
 ..((ٔ))ل ولية ومف مراجعة و ااقيا الرسمية المتعمقة دعبااتيا ال ولةل ولية ومف مراجعة و ااقيا الرسمية المتعمقة دعبااتيا ال ولةاا

واال ػرا  واال ػرا    اميػا اميػا  ق  ككؿ العرؼ مندعًا مداكرًا لمع ي  مف الحقوؽ المقػررس لصػال  ار ق  ككؿ العرؼ مندعًا مداكرًا لمع ي  مف الحقوؽ المقػررس لصػال  ار
ال ينيػػة لػػـ تنكػػت اال دقوا ػػ   ر يػػة  ر يػػة  رجػػ   مييػػا ال ينيػػة لػػـ تنكػػت اال دقوا ػػ   ر يػػة  ر يػػة  رجػػ   مييػػا   اميػػا اميػػا المنتمػػيف الييػػا،  حقػػوؽ ارالمنتمػػيف الييػػا،  حقػػوؽ ار

يا  ال نااية اف ير  اك ر مف نص ي ك   م  حقػوؽ يا  ال نااية اف ير  اك ر مف نص ي ك   م  حقػوؽ ال وؿ واصد  مف المعتا   ح االت ااال وؿ واصد  مف المعتا   ح االت اا
ال ينيػػة وحريتيػػا  ػػح ممارسػػة كػػعاارىا كمػػا اف القوا ػػ  العر يػػة المتعمقػػة دحقػػوؽ ال ينيػػة وحريتيػػا  ػػح ممارسػػة كػػعاارىا كمػػا اف القوا ػػ  العر يػػة المتعمقػػة دحقػػوؽ   اميػػا اميػػا ارار
ية السػتقرار ية السػتقرار ساسػساسػال ينية  ػح القػرنيف السػادع  كػر وال ػامف  كػر كانػ  النػواس ارال ينية  ػح القػرنيف السػادع  كػر وال ػامف  كػر كانػ  النػواس ار  اميا اميا ارار

 ..((ٕ))اوميةاوميةأو أو    ر ية ر يةأو أو   لغويةلغوية  أاميةأاميةااللرا سوا  كان  االلرا سوا  كان    اميا اميا اوا    ر ية الرا لأاوا    ر ية الرا لأ
 مبادئ القانون العامةمبادئ القانون العامةالرابع: الرابع: الفرع الفرع     

ىػػح المدػػا ن التػػح تسػػو   ػػح  ااػػرس القػػانوف الػػ المح والقػػانوف الػػ ولح السػػيما  ػػح ىػػح المدػػا ن التػػح تسػػو   ػػح  ااػػرس القػػانوف الػػ المح والقػػانوف الػػ ولح السػػيما  ػػح 
االنظمػة الرايسػية  ػح العػالـ والمت ػؽ  مػ  انيػا تتم ػؿ دالنظػاـ اإلسػبمح واالنكموسػػكونح االنظمػة الرايسػية  ػح العػالـ والمت ػؽ  مػ  انيػا تتم ػؿ دالنظػاـ اإلسػبمح واالنكموسػػكونح 

إلػ  إلػ    تسػع  جميػاً تسػع  جميػاً   رنظمػة مدػا ن رايسػة متكػاديةرنظمػة مدػا ن رايسػة متكػاديةتسو  ىسه اتسو  ىسه ا  والنظاـ البتينح والجرمانح،والنظاـ البتينح والجرمانح،
 ..((ٖ)) يف يفأو أو   لغةلغةأو أو    رؼ رؼأو أو   أصؿأصؿإل  إل    النظرالنظر  تحقيؽ الع الة المساواس ديف الناس  وفتحقيؽ الع الة المساواس ديف الناس  وف

  اميػا اميػا لصوصًا ارلصوصًا ار  نسافنساف ظير  الع ي  مف المدا ن التح تتعمؽ دحماية حقوؽ اإل ظير  الع ي  مف المدا ن التح تتعمؽ دحماية حقوؽ اإل
ل ػورس ال رنسػية ل ػورس ال رنسػية  م  الصعي يف الػ ولح والػ المح كمدػ أ المسػاواس والحريػة التػح نػا   ديػا ا م  الصعي يف الػ ولح والػ المح كمدػ أ المسػاواس والحريػة التػح نػا   ديػا ا

واصػد  واصػد    ٜٜٛٚٔٛٚٔحقػوؽ المػواطف ال رنسػح لعػاـ حقػوؽ المػواطف ال رنسػح لعػاـ   إ بفإ بفومف لبؿ كؿ ىسه اال كار ص ر ومف لبؿ كؿ ىسه اال كار ص ر 
 ا  الحقوؽ واالت ااا  ال ولية التح ص ر   يما دع .ا  الحقوؽ واالت ااا  ال ولية التح ص ر   يما دع . بن بندم ادة مق مة رايسية إلدم ادة مق مة رايسية إل

 ضًب  ف ارارا  المنظما  ال ولية لصوصػًا مػا يصػ ر  ػف اجي تيػا التكػريعية  ضًب  ف ارارا  المنظما  ال ولية لصوصػًا مػا يصػ ر  ػف اجي تيػا التكػريعية 
ا  العالميػػة والتوصػػية والباحػػة والتصػػري  ومػػف ا  العالميػػة والتوصػػية والباحػػة والتصػػري  ومػػف  بنػػ بنػػا كاإلا كاإلمػػف اػػرارا  ايػػًا كانػػ  تسػػميتيمػػف اػػرارا  ايػػًا كانػػ  تسػػميتي

الصا ر مػف الجمعيػة العامػة لأمػـ الصا ر مػف الجمعيػة العامػة لأمػـ   ٜٜٛٗٔٛٗٔلعاـ لعاـ   نسافنسافالعالمح لحقوؽ اإلالعالمح لحقوؽ اإل   بف بفادر ىا اإلادر ىا اإل
                                                           

ت كيمْاى الوطجْػمبد الغبهؼومخت ت كيمْاى الوطجْػمبد الغبهؼومخت ًَبىًَبىك.ػوو اٍوبػو  ٍؼلهللات هلف   ا ال بًْى اللّلا لؾ ْ، ارك.ػوو اٍوبػو  ٍؼلهللات هلف   ا ال بًْى اللّلا لؾ ْ، ار( ( 1))

 . . 114114ت صت ص17711771الغيائوت الغيائوت 

 ..142142ت صت ص17111711الوزؾلح ّؽوبيخ ؽ ْ، األلوبدت الوزؾلح ّؽوبيخ ؽ ْ، األلوبدت   اأهناأهن.ص ػ ػجل الجليغ شجلات .ص ػ ػجل الجليغ شجلات كك( ( 4))

ك. صجؾا هؾوصبرات ال بًْى اللّلا ّالؼ لبد اللّلوخ  ا االٍم مت كاه الؼلمن للو يمويت ثوموّد ك. صجؾا هؾوصبرات ال بًْى اللّلا ّالؼ لبد اللّلوخ  ا االٍم مت كاه الؼلمن للو يمويت ثوموّد ( ( 3))

 ..112112ت صت ص17641764
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مف مف   كلاصكلاصدكاف حماية جميع اردكاف حماية جميع ار  إ بفإ بفالمتح س وكسلؾ ارارىا والسم يقضح دا تما ىا المتح س وكسلؾ ارارىا والسم يقضح دا تما ىا 
إل  إل    مف ديف ى ال  ار را  المنتميفمف ديف ى ال  ار را  المنتميفية و ية و إنسانإنسانالبالبأو أو   التعرض لمتعسيل والمعامب  القاسيةالتعرض لمتعسيل والمعامب  القاسية

ودصورىا الملتم ة والتسميـ دص ة المص ر لما يص ر  ف المنظمة ال ولية مف ودصورىا الملتم ة والتسميـ دص ة المص ر لما يص ر  ف المنظمة ال ولية مف   اميا اميا ارار
ارارا  ال يعنح أنيا تساوم االت اايا   ح القوس القانونية، ويرجع سلؾ لمتدػايف  ػح طديعػة ارارا  ال يعنح أنيا تساوم االت اايا   ح القوس القانونية، ويرجع سلؾ لمتدػايف  ػح طديعػة 

حقة ت ػػرض ن سػػيا مػػف حقة ت ػػرض ن سػػيا مػػف سػػاسػػا  تلغمديػػةتلغمديػػةددأو أو   الملتم ػػة  ػػالقرارا  التػػح تصػػ ر داإلجمػػاعالملتم ػػة  ػػالقرارا  التػػح تصػػ ر داإلجمػػاع    القػػراراالقػػرارا
حيق االلتػ اـ ديػا دقػوس اكدػر مػف القػرارا  التػح تصػ ر دتوا ػؽ اآلرا  و مػ  الػرلغـ مػف أف حيق االلتػ اـ ديػا دقػوس اكدػر مػف القػرارا  التػح تصػ ر دتوا ػؽ اآلرا  و مػ  الػرلغـ مػف أف 

ح ال يسػػتل ـ ح ال يسػػتل ـ أساسػػأساسػػىػػو دم ادػػة صػػؾ رسػػمح ىػػو دم ادػػة صػػؾ رسػػمح   نسػػافنسػػافالصػػا ر  ػػف لجنػػة حقػػوؽ اإلالصػػا ر  ػػف لجنػػة حقػػوؽ اإل   ػبف ػبفاإلاإل
 ..((ٔ))إال  ح مناسدا  نا رسإال  ح مناسدا  نا رس

 ادلطيب الثاني
 دينيةالشعائر ال إلقامةيف  لقيياتالضمانات الدولية حلق األ

تتم ػػؿ الضػػمانا  ال وليػػة داآلليػػا  ال وليػػة العالميػػة واإلاميميػػة المتعمقػػة دحػػؽ أ ػػرا  تتم ػػؿ الضػػمانا  ال وليػػة داآلليػػا  ال وليػػة العالميػػة واإلاميميػػة المتعمقػػة دحػػؽ أ ػػرا  
 ػػػر يف  ػػػر يف إلػػػ  إلػػػ    الكػػػعاار ال ينيػػػة ولمواػػػوؼ  نػػػ ىا الدػػػ  مػػػف تقسػػػيـ المطمػػػلالكػػػعاار ال ينيػػػة ولمواػػػوؼ  نػػػ ىا الدػػػ  مػػػف تقسػػػيـ المطمػػػل   اامػػػة اامػػػةدد  اميػػػةاميػػػةارار

 وكاالتح:وكاالتح:
 الضمانات الدولية العالميةالضمانات الدولية العالمية: : األولاألولالفرع الفرع 

ال وليػػػػػة التػػػػػح تمارسػػػػػيا ال وليػػػػػة التػػػػػح تمارسػػػػػيا   تتم ػػػػػؿ الضػػػػػمانا  ال وليػػػػػة العالميػػػػػة مػػػػػف لػػػػػبؿ الراادػػػػػةتتم ػػػػػؿ الضػػػػػمانا  ال وليػػػػػة العالميػػػػػة مػػػػػف لػػػػػبؿ الراادػػػػػة
المنظما  ال ولية وأجي تيا، واحيانًا تنيط ىسه الميمة د ل اـ الػ وؿ ارطػراؼ  ييػا التلػاس المنظما  ال ولية وأجي تيا، واحيانًا تنيط ىسه الميمة د ل اـ الػ وؿ ارطػراؼ  ييػا التلػاس 

  ارمػـارمػـمػف سلػؾ مػا تمارسػو مػف سلػؾ مػا تمارسػو ، ، ال ينيػةال ينيػة  اميػا اميػا ما يمـ  مف إجرا ا  لممحا ظة  مػ  حقػوؽ ارما يمـ  مف إجرا ا  لممحا ظة  مػ  حقػوؽ ار
ي اؽ لحػؽ ي اؽ لحػؽ المتح س  ف طريؽ أجي تيا ال ولية لمراادة م ا احتراـ ال وؿ ارطراؼ  ح المالمتح س  ف طريؽ أجي تيا ال ولية لمراادة م ا احتراـ ال وؿ ارطراؼ  ح الم

التػػػح تت ايػػػ  االنتياكػػػا  ضػػػ ىا دحجػػػة الػػػتبؼ ار يػػػاف التػػػح تت ايػػػ  االنتياكػػػا  ضػػػ ىا دحجػػػة الػػػتبؼ ار يػػػاف   اميػػػا اميػػػا السػػػيما حػػػؽ ارالسػػػيما حػػػؽ ار  نسػػػافنسػػػافاإلاإل
                                                           

 بد الزا رش:  هصلها لؾ ْ، األلوبد بد الزا رش:  هصلها لؾ ْ، األلوبد ػ ًػ ًهي ارهي ار( ( 1))

المليي اّ الوؼز مل الصمبكه المليي اّ الوؼز مل الصمبكه   اٍمبًاٍمبًزؼصمت ّالزووومي ال مبئووي ػلمو زؼصمت ّالزووومي ال مبئووي ػلمو ال ضبء ػلو عووغ اشم:بل الال ضبء ػلو عووغ اشم:بل ال  إػ ىإػ ى-11

 . . 17111711ػي الغوؼوخ الؼبهخ لاهن الوزؾلح ػبم ػي الغوؼوخ الؼبهخ لاهن الوزؾلح ػبم 

 ..  17611761ثشبى الؼٌصو ّالزؾوي الصبكه ػي الوًَْ:ْ ػبم ثشبى الؼٌصو ّالزؾوي الصبكه ػي الوًَْ:ْ ػبم   إػ ىإػ ى-44

الوٌزوموي إلمو اللومبد لْهومخ اّ اصٌومخ إلمو اللومبد كيٌومخ ّل ْيمخ اػزومل الوٌزوموي إلمو اللومبد لْهومخ اّ اصٌومخ إلمو اللومبد كيٌومخ ّل ْيمخ اػزومل   شقبصشقبصثشبى ؽ ْ، اأثشبى ؽ ْ، اأ  إػ ىإػ ى-33

كمممبًْى كمممبًْى 1111 ممما  ممما 132132//2626الوممما ثوْعمممت لمممواه الغوؼومممخ الؼبهمممخ لاهمممن الوزؾممملح هلمممن الوممما ثوْعمممت لمممواه الغوؼومممخ الؼبهمممخ لاهمممن الوزؾممملح هلمممن   ًّشمممو ػلممموًّشمممو ػلمممو

 ..2222ت للوييل يٌظو هبُو  وص  صبلؼ الللووات هوعغ ٍبثقت ص ت للوييل يٌظو هبُو  وص  صبلؼ الللووات هوعغ ٍبثقت ص 17741774اأّلاأّل
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 ن  ممارستيا لمكعاار اللاصة ديا،  دسلؾ تـ إنكا  المجنة ال ر ية لمنػع التمييػ   ن  ممارستيا لمكعاار اللاصة ديا،  دسلؾ تـ إنكا  المجنة ال ر ية لمنػع التمييػ    السيماالسيما
مػػػػػػن  المجمػػػػػػس االجتمػػػػػػا ح مػػػػػػن  المجمػػػػػػس االجتمػػػػػػا ح إس إس   ،،لمعمػػػػػػؿ  ػػػػػػح مجػػػػػػالح منػػػػػػع التمييػػػػػػ لمعمػػػػػػؿ  ػػػػػػح مجػػػػػػالح منػػػػػػع التمييػػػػػػ   اميػػػػػػا اميػػػػػػا وحمايػػػػػػة اروحمايػػػػػػة ار

مقػػح الكػػكاوم مػػف ار ػػرا  والجما ػػا  والتػػح تككػػؼ  ػػف نمػػط مقػػح الكػػكاوم مػػف ار ػػرا  والجما ػػا  والتػػح تككػػؼ  ػػف نمػػط واالاتصػػا م لمجنػػة حػػؽ تواالاتصػػا م لمجنػػة حػػؽ ت
   ػػبف ػػبفنػػص اإلنػػص اإلإس إس   ،،اميػػا اميػػا مػػف سلػػؾ حػػؽ ارمػػف سلػػؾ حػػؽ ار  نسػػافنسػػاف ادػػ  مػػف االنتيػػاؾ الجسػػيـ لحقػػوؽ اإل ادػػ  مػػف االنتيػػاؾ الجسػػيـ لحقػػوؽ اإل

حػػػؽ التمتػػػع دجميػػػع الحقػػػوؽ والحريػػػا  حػػػؽ التمتػػػع دجميػػػع الحقػػػوؽ والحريػػػا    إنسػػػافإنسػػػاف مػػػ  انػػػوم لكػػػؿ  مػػػ  انػػػوم لكػػػؿ   نسػػػافنسػػػافالعػػػالمح لحقػػػوؽ اإلالعػػػالمح لحقػػػوؽ اإل
أو أو     دسػػدل العنصػػر  دسػػدل العنصػػر ونمػػا تمييػػ  مػػف أم نػػوع والسػػيما التمييػػ ونمػػا تمييػػ  مػػف أم نػػوع والسػػيما التمييػػ   ػػبف ػػبفالمػػسكورس  ػػح ىػػسا اإلالمػػسكورس  ػػح ىػػسا اإل

لػػـ يتضػػمف لػػـ يتضػػمف    ػػبف ػػبف، لكػػف ي لػػس  مػػ  ىػػسا اإل، لكػػف ي لػػس  مػػ  ىػػسا اإل((ٔ))  مم......الػػ يف الػػ يف أو أو   المغػػةالمغػػةأو أو   الجػػنسالجػػنسأو أو   المػػوفالمػػوف
الوااػػػع العممػػػػح لتمتػػػـ  الػػػػ وؿ الوااػػػع العممػػػػح لتمتػػػـ  الػػػػ وؿ إلػػػػ  إلػػػػ    نسػػػافنسػػػافاالليػػػة الب مػػػػة التػػػح تنقػػػػؿ مضػػػاميف حقػػػػوؽ اإلاالليػػػة الب مػػػػة التػػػح تنقػػػػؿ مضػػػاميف حقػػػػوؽ اإل

 ..((ٕ))دتن يسىادتن يسىا

 ح حيف الـ  العي  ال ولح اللػاص دػالحقوؽ الم نيػة والسياسػية م كػؿ  ولػة طػرؼ  ح حيف الـ  العي  ال ولح اللػاص دػالحقوؽ الم نيػة والسياسػية م كػؿ  ولػة طػرؼ 
و داحتراـ الحقوؽ المعترؼ ديا  يو، ودك الة ىسه الحقوؽ لجميع اال ػرا  الموجػو يف  ػح و داحتراـ الحقوؽ المعترؼ ديا  يو، ودك الة ىسه الحقوؽ لجميع اال ػرا  الموجػو يف  ػح  ي ي

  المغػػةالمغػػةأو أو   الجػػنسالجػػنسأو أو   المػػوفالمػػوفأو أو   ااميميػػا والػػ الميف  ػػح واليتيػػا  وف أم تمييػػ  دسػػدل العػػرؽااميميػػا والػػ الميف  ػػح واليتيػػا  وف أم تمييػػ  دسػػدل العػػرؽ
،  ضػػًب  ػػف سلػػؾ ا تمػػ   الجمعيػػة العامػػة لأمػػـ المتحػػ س الدروتوكػػوؿ ،  ضػػًب  ػػف سلػػؾ ا تمػػ   الجمعيػػة العامػػة لأمػػـ المتحػػ س الدروتوكػػوؿ ((ٖ))م م ......الػػ يف الػػ يف أو أو 

 يػػ   يػػ  نسػػاف إس نسػػاف إس دالعيػ  والػػسم تضػمف تكػػكيؿ المجنػة المعنيػػة دحقػوؽ اإلدالعيػ  والػػسم تضػمف تكػػكيؿ المجنػة المعنيػػة دحقػوؽ اإلااللتيػارم الممحػػؽ االلتيػارم الممحػػؽ 
الممحػػػؽ الممحػػػؽ   اروؿاروؿيك ػػػؿ الدروتوكػػػوؿ االلتيػػػارم يك ػػػؿ الدروتوكػػػوؿ االلتيػػػارم إس إس   إلييػػػا الراادػػػة  مػػػ  تن يػػػس أحكػػػاـ العيػػػ ،إلييػػػا الراادػػػة  مػػػ  تن يػػػس أحكػػػاـ العيػػػ ،

دالعيػ  الػػ ولح اللػاص دػػالحقوؽ الم نيػة والسياسػػية لكػػؿ  ػر  حػػؽ تقػ يـ كػػكوا اف كانػػ  دالعيػ  الػػ ولح اللػاص دػػالحقوؽ الم نيػة والسياسػػية لكػػؿ  ػر  حػػؽ تقػ يـ كػػكوا اف كانػػ  
    والدروتوكوؿ االلتيارم  تق ـ الكػكوا  والدروتوكوؿ االلتيارم  تق ـ الكػكواالحكومة المكتك  منيا صا ا  ك ولة  م  العيالحكومة المكتك  منيا صا ا  ك ولة  م  العي

تػػػنص تػػػنص و و   ،،وتنظػػػر المجنػػػة دجمسػػػة سػػػرية  ػػػح الكػػػكواوتنظػػػر المجنػػػة دجمسػػػة سػػػرية  ػػػح الكػػػكوا  نسػػػافنسػػػافالمجنػػػة ال وليػػػة لحقػػػوؽ اإلالمجنػػػة ال وليػػػة لحقػػػوؽ اإلإلػػػ  إلػػػ  
أو أو   رم  ػر رم  ػر   أفأفالمتح س لمقضا   م  جميع أكػكاؿ التمييػ  العنصػرم  مػ  المتح س لمقضا   م  جميع أكػكاؿ التمييػ  العنصػرم  مػ    ارمـارمـات ااية ات ااية 

يػ  تتضػمف يػ  تتضػمف المجنػة الملتصػة لمقضػا   مػ  التميالمجنػة الملتصػة لمقضػا   مػ  التميإل  إل    جما ة مف ار را  التق ـ دككوا ماجما ة مف ار را  التق ـ دككوا ما
منيػا طر ػًا منيػا طر ػًا   المكػتكحالمكػتكحواوع انتياؾ لحقوايـ التح ك متيػا االت اايػة كػريطة اف تكػوف ال ولػة واوع انتياؾ لحقوايـ التح ك متيػا االت اايػة كػريطة اف تكػوف ال ولػة 

                                                           

كهاٍممخ كهاٍممخ -اكهيممٌ ؽَممي هؾوممل الغجممْه،ت الؾويممخ الليٌوممخ  مما الشممويؼخ االٍمم هوخ ّالممٌظن ال بًًْوممخاكهيممٌ ؽَممي هؾوممل الغجممْه،ت الؾويممخ الليٌوممخ  مما الشممويؼخ االٍمم هوخ ّالممٌظن ال بًًْوممخ( ( 1))

 ..414414ت صت ص41164116ؼخ الٌِوييت كلوخ الؾ ْ،ت ؼخ الٌِوييت كلوخ الؾ ْ،ت ت ا وّؽخ ككزْهاٍ ه لهخ إلو عبهت ا وّؽخ ككزْهاٍ ه لهخ إلو عبه-ه بهًخه بهًخ

 ..17661766هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم هي الؼِل اللّلا القبص ثبلؾ ْ، الولًوخ ّالَوبٍوخ لؼبم   44//44الوبكح الوبكح ( ( 4))

 ..116116ك. صجؾا هؾوصبرات هوعغ ٍبثقت صك. صجؾا هؾوصبرات هوعغ ٍبثقت ص( ( 3))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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تتضػػمف ات اايػػة مناىضػػة التعػػسيل ولغيػػره مػػف ضػػرول المعاممػػة القاسػػية تتضػػمف ات اايػػة مناىضػػة التعػػسيل ولغيػػره مػػف ضػػرول المعاممػػة القاسػػية ، و ، و  ػػح االت اايػػة ػػح االت اايػػة
الميينػػة إمكانيػػة تقػػ يـ كػػكوا لمجنػػة مناىضػػة التعػػسيل دكػػرط اف تكػػوف الميينػػة إمكانيػػة تقػػ يـ كػػكوا لمجنػػة مناىضػػة التعػػسيل دكػػرط اف تكػػوف أو أو   يةيةإنسػػانإنسػػانوالبوالب

 لغير سلؾ، لغير سلؾ، إل  إل    ةةا  أيضًا  م  االت اايا  أيضًا  م  االت اايال ولة ا  صا ال ولة ا  صا 

النظػػػػاـ النظػػػػاـ إلػػػػ  إلػػػػ    دػػػػالرجوعدػػػػالرجوع ضػػػػًب  ػػػػف سلػػػػؾ ىنػػػػاؾ الع يػػػػ  مػػػػف الضػػػػمانا  القضػػػػااية   ضػػػػًب  ػػػػف سلػػػػؾ ىنػػػػاؾ الع يػػػػ  مػػػػف الضػػػػمانا  القضػػػػااية  
والتػػػح والتػػػح   ٜٜٜٜٛٔٛٔح لممحكمػػػة الجناايػػػة ال وليػػػة التػػػح أنكػػػا  دمقتضػػػ  معاىػػػ س رومػػػاح لممحكمػػػة الجناايػػػة ال وليػػػة التػػػح أنكػػػا  دمقتضػػػ  معاىػػػ س رومػػػاساسػػػساسػػػارار

( ااضػيًا يػتـ التيػارىـ مػف أ ضػؿ  ناصػر القضػاس  ػح دمػ انيـ يمارسػوف ( ااضػيًا يػتـ التيػارىـ مػف أ ضػؿ  ناصػر القضػاس  ػح دمػ انيـ يمارسػوف ٕٕٔٔتتكوف مف )تتكوف مف )
ـ داستقبؿ وحيا ية ويتمتعوف دحصانا  ر سا  الدع ا  ال دموماسية والتصػاص ـ داستقبؿ وحيا ية ويتمتعوف دحصانا  ر سا  الدع ا  ال دموماسية والتصػاص أ ماليأ مالي

ية/جرااـ ية/جرااـ نسػػاننسػػانجػػرااـ الحػػرل والعػػ واف/جرااـ ضػػ  اإلجػػرااـ الحػػرل والعػػ واف/جرااـ ضػػ  اإل))المحكمػػة يتحػػ   دػػ بق جػػرااـ ىػػح المحكمػػة يتحػػ   دػػ بق جػػرااـ ىػػح 
ح يكػػػكؿ أم  عػػػؿ مػػػف ح يكػػػكؿ أم  عػػػؿ مػػػف ساسػػػساسػػػلغػػػرض ىػػػسا النظػػػاـ ارلغػػػرض ىػػػسا النظػػػاـ ار، ونصػػػ   مػػػ  م، ونصػػػ   مػػػ  ماإلدػػػا س الجما يػػػة(اإلدػػػا س الجما يػػػة(

مجمػوع محػ   مجمػوع محػ   أو أو   يا  أية جما ة محػ  سيا  أية جما ة محػ  ساضطاضط  -ية.. ية.. نساننسانار عاؿ التالية جريمة ض  اإلار عاؿ التالية جريمة ض  اإل
 ..((ٔ))..م..م ينية. ينية.أو أو    قا ية قا يةأو أو   أ نيةأ نيةأو أو   اوميةاوميةأو أو    راية رايةأو أو   مف السكاف رسدال سياسيةمف السكاف رسدال سياسية

ح تعنػح اإلدػا س الجما يػة أم ح تعنػح اإلدػا س الجما يػة أم ساسػساسػلغػرض ىػسا النظػاـ ارلغػرض ىػسا النظػاـ ارم ام ا  كسلؾ  ح النظاـكسلؾ  ح النظاـوور  وور  
 ينيػة  ينيػة   أوأو   رايػة رايػةأو أو   أ نيػةأ نيػةأو أو    عؿ مف ار عاؿ التاليػة يرتكػل دقصػ  إىػبؾ جما ػة اوميػة عؿ مف ار عاؿ التاليػة يرتكػل دقصػ  إىػبؾ جما ػة اوميػة

أو أو   إلحػاؽ ضػرر جسػ مإلحػاؽ ضػرر جسػ م  -  اتػؿ أ ػرا  الجما ػة. لاتػؿ أ ػرا  الجما ػة. ل  -  ج ايػًا:أج ايػًا:أأو أو   دص تيا ىسه إىبكا كميػاً دص تيا ىسه إىبكا كميػاً 
الػػ  وا أمػػاـ المحكمػػة الجناايػػة ال وليػػة  ػػف الػػ  وا أمػػاـ المحكمػػة الجناايػػة ال وليػػة  ػػف   إاامػػةإاامػػة.، .، ((ٕ))  ..م..م قمػػح جسػػيـ دػػت را  الجما ػػة. قمػػح جسػػيـ دػػت را  الجما ػػة.

طريؽ مكتل الم  ح العاـ الملتص دتمقح الدبلغا  والمعموما  اللاصة دػالجرااـ التػح طريؽ مكتل الم  ح العاـ الملتص دتمقح الدبلغا  والمعموما  اللاصة دػالجرااـ التػح 
( مػف النظػاـ ( مػف النظػاـ ٘ٔ٘ٔحكمة ومداكرس التحقيؽ  ورًا وىو يقوـ دػسلؾ و ػؽ المػا س )حكمة ومداكرس التحقيؽ  ورًا وىو يقوـ دػسلؾ و ػؽ المػا س )تلتص ديا المتلتص ديا الم

  ح  بق حاال  ىح: ح  بق حاال  ىح:  ساسساسارار

 ..ٜٜٜٜٛٔٛٔح لمعاى س روماح لمعاى س روماساسساسإسا طمد  سلؾ  ولة طرؼ  ح النظاـ ارإسا طمد  سلؾ  ولة طرؼ  ح النظاـ ار -ٔٔ
ف يقػػوـ المػػ  ح العػػاـ دالدػػ   دػػاإلجرا ا  التميي يػػة لمتحقيػػؽ دنػػاً   مػػ  طمػػل مػػف ف يقػػوـ المػػ  ح العػػاـ دالدػػ   دػػاإلجرا ا  التميي يػػة لمتحقيػػؽ دنػػاً   مػػ  طمػػل مػػف أأ -ٕٕ

 المتح س.المتح س.  ارمـارمـمي اؽ منظمة مي اؽ منظمة   دموجل ال صؿ السادع مفدموجل ال صؿ السادع مف  مجمس ارمفمجمس ارمف
 مف تمقا  ن سو دناً   م  معموما مف تمقا  ن سو دناً   م  معموما أف يقـو الم  ح العاـ دالد   د جرا ا  التحقيؽ أف يقـو الم  ح العاـ دالد   د جرا ا  التحقيؽ  -ٖٖ

                                                           

 ..17711771ا للوؾ:وخ الغٌبئوخ اللّلوخ  ا هّهب ا للوؾ:وخ الغٌبئوخ اللّلوخ  ا هّهب ٍبٍٍبٍهي الٌظبم اأهي الٌظبم اأ  66الوبكح الوبكح ( ( 1))

 ..17711771الغٌبئوخ اللّلوخ  ا هّهب الغٌبئوخ اللّلوخ  ا هّهب   ا للوؾ:وخا للوؾ:وخٍبٍٍبٍهي الٌظبم اأهي الٌظبم اأ66الوبكح الوبكح ( ( 4))
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 ..مداكرس مف المجنح  مييـ  يقـو دجمع المعموما  وتحميميامداكرس مف المجنح  مييـ  يقـو دجمع المعموما  وتحميمياإليو إليو   تر تر 
و ػػػح الحػػػاال  الػػػ بق يقػػػوـ دػػػاإلجرا ا  مػػػف تمقػػػا  ن سػػػو ويحمػػػؿ المعمومػػػا  واف و ػػػح الحػػػاال  الػػػ بق يقػػػوـ دػػػاإلجرا ا  مػػػف تمقػػػا  ن سػػػو ويحمػػػؿ المعمومػػػا  واف 

ًا معقػػواًل لمتحقيػػؽ الموسػػع يقػػ ـ طمدػػًا لمػػ اارس التميي يػػة لػػإسف لػػو ًا معقػػواًل لمتحقيػػؽ الموسػػع يقػػ ـ طمدػػًا لمػػ اارس التميي يػػة لػػإسف لػػو سػػسػػأساأسااسػػتنتأل اف ىنالػػؾ اسػػتنتأل اف ىنالػػؾ 
واػااع واػااع إل  إل    دسلؾ ور ضيا من  اإلسف ال يمنع الم  ح العاـ مف التق ـ دطمل ألر استنا اً دسلؾ ور ضيا من  اإلسف ال يمنع الم  ح العاـ مف التق ـ دطمل ألر استنا اً 

 وأ لة ج ي س.وأ لة ج ي س.

  اوميػةاوميػة  أاميػا أاميػا إلػ  إلػ    المنتمػيفالمنتمػيف  كػلاصكػلاصدكػتف حقػوؽ اردكػتف حقػوؽ ارالمتعمػؽ المتعمػؽ    ػبف ػبف يا س  مػ  اإل يا س  مػ  اإل
لغويػة ا تمػ  ونكػر  مػ  المػأ دموجػل اػرار الجمعيػة العامػة لغويػة ا تمػ  ونكػر  مػ  المػأ دموجػل اػرار الجمعيػة العامػة  ينية و  ينية و   أاميا أاميا إل  إل    أ نيةأ نيةأو أو 

 مػػػ  الػػػ وؿ اف تتلػػػس  مػػػ  الػػػ وؿ اف تتلػػػس نػػػص منػػػص م  اإٜٜٕٜٜٔٔاروؿاروؿكػػػانوف كػػػانوف ٛٔٛٔ ػػػح  ػػػح ٖٖ٘ٔ٘ٔ//ٚٗٚٗلأمػػػـ المتحػػػ س راػػػـ )لأمػػػـ المتحػػػ س راػػػـ )
ممارسػػة ممارسػػة   أاميػػا أاميػػا إلػػ  إلػػ    المنتمػػيفالمنتمػػيف  كػػلاصكػػلاصحي مػػا   ػػ  الحػػاؿ تػػ ادير تضػػمف اف يتسػػن  لأحي مػػا   ػػ  الحػػاؿ تػػ ادير تضػػمف اف يتسػػن  لأ

 وف أم تمييػػ   وف أم تمييػػ  ية اللاصػة ممارسػة تامػة و عالػة ية اللاصػة ممارسػة تامػة و عالػة ساسػساسػوالحريػا  اروالحريػا  ار  نسػافنسػافجميػع حقػوؽ اإلجميػع حقػوؽ اإل
 ..((ٔ))  ""و ح مساواس تامة أماـ القانوفو ح مساواس تامة أماـ القانوف

 الضمانات الدولية اإللقميميةالضمانات الدولية اإللقميميةالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

كمػػا دينػػا سػػادقًا لقػػ  أدرمػػ  الع يػػ  مػػف االت ااػػا  ال وليػػة سػػوا   ػػح ظػػؿ المنظمػػا  كمػػا دينػػا سػػادقًا لقػػ  أدرمػػ  الع يػػ  مػػف االت ااػػا  ال وليػػة سػػوا   ػػح ظػػؿ المنظمػػا  
  اميػػا اميػػا دصػػورس  امػػة وحقػػوؽ اردصػػورس  امػػة وحقػػوؽ ار  نسػػافنسػػافال وليػػة اـ مػػع الػػ وؿ  يمػػا دينيػػا لحمايػػة حقػػوؽ اإلال وليػػة اـ مػػع الػػ وؿ  يمػػا دينيػػا لحمايػػة حقػػوؽ اإل

 ػػح  ػػح   نسػػافنسػػافإطػػار مجمػػس أورودػػا اػػ  تػػـ االت اايػػة ارورديػػة لحقػػوؽ اإلإطػػار مجمػػس أورودػػا اػػ  تػػـ االت اايػػة ارورديػػة لحقػػوؽ اإلدصػػورس لاصػػة،   ػػح دصػػورس لاصػػة،   ػػح 
و ػػػح إطػػػار منظمػػػة الػػػ وؿ ارمريكيػػػة تػػػـ  قػػػ  االت اايػػػة ارمريكيػػػة لحقػػػوؽ و ػػػح إطػػػار منظمػػػة الػػػ وؿ ارمريكيػػػة تػػػـ  قػػػ  االت اايػػػة ارمريكيػػػة لحقػػػوؽ   ٜٜٓ٘ٔٓ٘ٔ ػػػاـ  ػػػاـ 
والكػػػػعول  ػػػػاـ والكػػػػعول  ػػػػاـ   نسػػػػافنسػػػػاف،  ضػػػػًب  ػػػػف المي ػػػػاؽ ار ريقػػػػح لحقػػػػوؽ اإل،  ضػػػػًب  ػػػػف المي ػػػػاؽ ار ريقػػػػح لحقػػػػوؽ اإلٜٜٜٜٙٔٙٔلعػػػػاـ لعػػػػاـ   نسػػػػافنسػػػػافاإلاإل

 ، واتسااًا مع سلؾ سنديف دعضًا مف تمؾ الضمانا .، واتسااًا مع سلؾ سنديف دعضًا مف تمؾ الضمانا .ٜٜٔٛٔٔٛٔ

أ ضػػؿ االت اايػػا  اإلاميميػػة مػػف حيػػػق أ ضػػؿ االت اايػػا  اإلاميميػػة مػػف حيػػػق   نسػػػافنسػػػافتعػػ  االت اايػػة ارورديػػة لحقػػوؽ اإلتعػػ  االت اايػػة ارورديػػة لحقػػوؽ اإل  اساس
ضػػػمانيا لمحريػػػة ال ينيػػػة،  مػػػف تمػػػؾ الضػػػمانا  اػػػرر  االت اايػػػة مدػػػ أ اإل مػػػا  المداكػػػر ضػػػمانيا لمحريػػػة ال ينيػػػة،  مػػػف تمػػػؾ الضػػػمانا  اػػػرر  االت اايػػػة مدػػػ أ اإل مػػػا  المداكػػػر 

أ ط  االت اايػةم لكػؿ كػلص أ ط  االت اايػةم لكػؿ كػلص إس إس   رحكاـ االت ااية  ح القوانيف ال المية لم وؿ ار ضا ،رحكاـ االت ااية  ح القوانيف ال المية لم وؿ ار ضا ،
وص  مييا  ح االت ااية، حؽ االنتصاؼ ال عاؿ أمػاـ وص  مييا  ح االت ااية، حؽ االنتصاؼ ال عاؿ أمػاـ ا ت م  م  حقواو وحرياتو المنصا ت م  م  حقواو وحرياتو المنص
                                                           

الوٌزوموي إلمو اللومبد لْهومخ اّ اصٌومخ إلمو الوٌزوموي إلمو اللومبد لْهومخ اّ اصٌومخ إلمو   شمقبصشمقبصالوزؼلمق ثشميى ؽ مْ، اأالوزؼلمق ثشميى ؽ مْ، اأ  ػم ىػم ى/ا هي ار/ا هي ار22الوبكح الوبكح ( ( 1))

 ..17741774اللوبد كيٌوخ ّل ْيخ لؼبماللوبد كيٌوخ ّل ْيخ لؼبم
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 ػػػح أ نػػػا  تػػػت يتيـ لوظػػػاا يـ  ػػػح أ نػػػا  تػػػت يتيـ لوظػػػاا يـ   أكػػػلاصأكػػػلاصمحكمػػػة وطنيػػػة، حتػػػ  ولػػػو ارتكػػػل ىػػػسا اال تػػػ ا  محكمػػػة وطنيػػػة، حتػػػ  ولػػػو ارتكػػػل ىػػػسا اال تػػػ ا  
،  دسلؾ تـ تككيؿ لجاف لاصة دالراادة  م  تن يػس أحكاميػا كالمجنػة ارورديػة ،  دسلؾ تـ تككيؿ لجاف لاصة دالراادة  م  تن يػس أحكاميػا كالمجنػة ارورديػة ((ٔ))الرسميةمالرسميةم
ارمػيف العػاـ لمجمػس أورودػا ارمػيف العػاـ لمجمػس أورودػا إلػ  إلػ    والتح ليا النظر دالككاوا التح يقػ مياوالتح ليا النظر دالككاوا التح يقػ ميا  نسافنسافلحقوؽ اإللحقوؽ اإل

أيػة جما ػة مػف ار ػرا  يػ  وف  ييػا أيػة جما ػة مػف ار ػرا  يػ  وف  ييػا أو أو   ايػة منظمػة لغيػر حكوميػةايػة منظمػة لغيػر حكوميػةأو أو   أم كلص طديعحأم كلص طديعح
 ..((ٕ))أنيـ أضحية ا ت ا  إح ا ال وؿ ارطراؼ  ح االت اايةمأنيـ أضحية ا ت ا  إح ا ال وؿ ارطراؼ  ح االت اايةم

وكػػسلؾم أوجدػػ  االت اايػػة  مػػ  كػػؿ  ولػػة طػػرؼ  ػػح االت اايػػة اف تقػػ ـ دنػػا   مػػ  وكػػسلؾم أوجدػػ  االت اايػػة  مػػ  كػػؿ  ولػػة طػػرؼ  ػػح االت اايػػة اف تقػػ ـ دنػػا   مػػ  
نػػا  التػػح توضػػ  الكي يػػة التػػح يك ػػؿ ديػػا القػػانوف نػػا  التػػح توضػػ  الكي يػػة التػػح يك ػػؿ ديػػا القػػانوف طمػػل ارمػػيف العػػاـ لمجمػػس أوردػػا الدياطمػػل ارمػػيف العػػاـ لمجمػػس أوردػػا الديا

 ..((ٖ))ال المح لتمؾ ال ولة التطديؽ ال عمح لكؿ حكـ تنص  م  االت اايةمال المح لتمؾ ال ولة التطديؽ ال عمح لكؿ حكـ تنص  م  االت اايةم

جمعيػػا  تمػػ ميـ جمعيػػا  تمػػ ميـ أو أو    ػػرا اً  ػػرا اً دصػػ تيـ أدصػػ تيـ أ  اميػػا اميػػا  عميػػو يمكػػف القػػوؿ انػػو يجػػو  ر ػػرا  ار عميػػو يمكػػف القػػوؿ انػػو يجػػو  ر ػػرا  ار
 ::((ٗ))ولكف دكروط منياولكف دكروط منيا  نسافنسافالمجنة االوردية لحقوؽ اإلالمجنة االوردية لحقوؽ اإلإل  إل    تق يـ الككاواتق يـ الككاوا

 ستن س الكاكح جميع طرؽ الطعف ال المية.ستن س الكاكح جميع طرؽ الطعف ال المية.اف ياف ي -ٔٔ
 اف يكوف مق ـ الككوا معمـو اليوية.اف يكوف مق ـ الككوا معمـو اليوية. -ٕٕ
أم أم أو أو   المجنػػة اػػ   حصػػ  مػػف ادػػؿ تمػػؾ المجنػػةالمجنػػة اػػ   حصػػ  مػػف ادػػؿ تمػػؾ المجنػػةإلػػ  إلػػ    اال تكػػوف الكػػكوا التػػح اػػ م اال تكػػوف الكػػكوا التػػح اػػ م  -ٖٖ

 لجنة  ولية الرا.لجنة  ولية الرا.
 اف تكوف اسس الككوا معمومة وتحتوم  م  ملال ة الحكاـ االت ااية.اف تكوف اسس الككوا معمومة وتحتوم  م  ملال ة الحكاـ االت ااية. -ٗٗ

حتػػو تتم ػػؿ دالمحكمػػة االورديػػة لحقػػوؽ حتػػو تتم ػػؿ دالمحكمػػة االورديػػة لحقػػوؽ  يػػا س  مػػ  المجنػػة ىنػػاؾ ضػػمانة اضػػااية د يػػا س  مػػ  المجنػػة ىنػػاؾ ضػػمانة اضػػااية د
إس إس   تتكوف مف  ػ   مػف القضػاس مسػاويًا لعػ   الػ وؿ اال ضػا   ػح مجمػس اوردػا،تتكوف مف  ػ   مػف القضػاس مسػاويًا لعػ   الػ وؿ اال ضػا   ػح مجمػس اوردػا،  نسافنسافاإلاإل

، واػػررا  ، واػػررا  نسػافنسػافتلػتص المحكمػة دػالنظر  ػح كػؿ مػا يتعمػؽ داالت اايػة االورديػة لحقػوؽ اإلتلػتص المحكمػة دػالنظر  ػح كػؿ مػا يتعمػؽ داالت اايػة االورديػة لحقػوؽ اإل
ف االورديػػة ف االورديػػة ،  المػػ وؿ والمجػػا،  المػػ وؿ والمجػػا((٘))المحكمػػة المحكمػػة داتػػو اليجػػو  الطعػػف ديػػا امػػاـ ايػػة جيػػةالمحكمػػة المحكمػػة داتػػو اليجػػو  الطعػػف ديػػا امػػاـ ايػػة جيػػة

  الحؽ  قط  ح ر ػع الػ  وا، امػا اال ػرا   يجػو  ليػـ اف يعرضػوا كػكواىـالحؽ  قط  ح ر ػع الػ  وا، امػا اال ػرا   يجػو  ليػـ اف يعرضػوا كػكواىـ  نسافنسافلحقوؽ اإللحقوؽ اإل

                                                           

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّالؾويبد اأّالؾويبد اأ  ًَبىًَبىهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ار  1313الوبكح الوبكح ( ( 1))

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّؽويبرَ اأّؽويبرَ اأ  ًَبىًَبىلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبهي االرفب  4242ّّ4646الوْاك الوْاك ( ( 4))

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّالؾويبد اأّالؾويبد اأ  ًَبىًَبىهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ار  2626الوبكح الوبكح ( ( 3))

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّالؾويبد اأّالؾويبد اأ  ًَبىًَبىهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ار  4646الوبكح الوبكح ( ( 2))

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّالؾويبد اأّالؾويبد اأ  َبىَبىًًهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ار  2424الوبكح الوبكح ( ( 2))
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تسػػػوية و يػػػة تسػػػوية و يػػػة إلػػػ  إلػػػ    واس ادمػػػ  الكػػػكوا ولػػػـ تتوصػػػؿواس ادمػػػ  الكػػػكوا ولػػػـ تتوصػػػؿ  نسػػػافنسػػػافالمجنػػػة االورديػػػة لحقػػػوؽ اإلالمجنػػػة االورديػػػة لحقػػػوؽ اإلإلػػػ  إلػػػ  
سلػؾ  قػ  نػص الدروتوكػوؿ سلػؾ  قػ  نػص الدروتوكػوؿ إلػ  إلػ    ، واضا ة، واضا ة((ٔ))نسافنسافالمحكمة االوردية لحقوؽ اإلالمحكمة االوردية لحقوؽ اإلإل  إل    تحيمياتحيميا

 مػػ  انػػوم يحػػؽ  قػػط لأطػػراؼ السػػامية  مػػ  انػػوم يحػػؽ  قػػط لأطػػراؼ السػػامية   ٜٜٜٜٓٔٓٔداالت اايػػة الصػػا ر  ػػاـ داالت اايػػة الصػػا ر  ػػاـ التاسػػع الممحػػؽ التاسػػع الممحػػؽ 
لمجمو ػػػة مػػػف اال ػػػرا  والػػػسيف لمجمو ػػػة مػػػف اال ػػػرا  والػػػسيف أو أو   المنظمػػػا  لغيػػػر الحكوميػػػةالمنظمػػػا  لغيػػػر الحكوميػػػةأو أو   المتعااػػػ س ولمجنػػػة ولم ػػػر المتعااػػػ س ولمجنػػػة ولم ػػػر 

 ..((ٕ))دتق يـ ال  وا لممحكمةمدتق يـ ال  وا لممحكمةم  ٕٕ٘٘سدؽ واف ا موا ككوا طدقًا لمما س سدؽ واف ا موا ككوا طدقًا لمما س 

ادػػة لتن يػػس التعيػػ ا  ادػػة لتن يػػس التعيػػ ا   قػػ   يػػ   ميمػة الرا قػػ   يػػ   ميمػة الرا  نسػػافنسػػافامػا االت اايػػة االمريكيػػة لحقػوؽ اإلامػا االت اايػػة االمريكيػػة لحقػوؽ اإل
  ،،نسػافنسػافوالمحكمػة االمريكيػة لحقػوؽ اإلوالمحكمػة االمريكيػة لحقػوؽ اإل  نسػافنسػافالمجنػة االمريكيػة لحقػوؽ اإلالمجنػة االمريكيػة لحقػوؽ اإلإلػ  إلػ    الوار س  ييػاالوار س  ييػا

ايػػة ىياػػا  لغيػػر حكوميػػة معتػػرؼ ايػػة ىياػػا  لغيػػر حكوميػػة معتػػرؼ أو أو   جما ػػةجما ػػةأو أو   نصػػ   مػػ  انػػوم يحػػؽ الم كػػلصنصػػ   مػػ  انػػوم يحػػؽ الم كػػلصإس إس 
المجنػػػة المجنػػػة إلػػػ  إلػػػ    اك ػػػر مػػػف الػػػ وؿ اال ضػػػا   ػػػح المنظمػػػة اف تر ػػػعاك ػػػر مػػػف الػػػ وؿ اال ضػػػا   ػػػح المنظمػػػة اف تر ػػػعأو أو   ديػػػا اانونػػػًا  ػػػح  ولػػػةديػػػا اانونػػػًا  ػػػح  ولػػػة
، ، ((ٖ))ككوا ض  أم انتياؾ ليسه االت ااية مف ادػؿ  ولػة طػرؼمككوا ض  أم انتياؾ ليسه االت ااية مف ادػؿ  ولػة طػرؼمأو أو   كجداً كجداً  رااض تتضمف  رااض تتضمف 

إلػػػ  إلػػػ    اف ير عػػػوااف ير عػػػوا  اميػػػا اميػػػا  تجػػا   ىػػػسه المػػػا س لأ ػػػرا  وكػػػسلؾ الجمعيػػػا  المعنيػػػة دحقػػػوؽ ار تجػػا   ىػػػسه المػػػا س لأ ػػػرا  وكػػػسلؾ الجمعيػػػا  المعنيػػػة دحقػػػوؽ ار
المجنػػػػة ارمريكيػػػػة كػػػػكاوا تتعمػػػػؽ دانتيػػػػاؾ أم  ولػػػػة طػػػػرؼ  ػػػػح االت اايػػػػة رحكػػػػاـ ىػػػػسه المجنػػػػة ارمريكيػػػػة كػػػػكاوا تتعمػػػػؽ دانتيػػػػاؾ أم  ولػػػػة طػػػػرؼ  ػػػػح االت اايػػػػة رحكػػػػاـ ىػػػػسه 

إلػػػ  إلػػػ    راسػػػة مست يضػػػة لمموضػػػوع لموصػػػوؿراسػػػة مست يضػػػة لمموضػػػوع لموصػػػوؿاالت اايػػػة، ودعػػػ  ادػػػوؿ الكػػػكوا تقػػػـو المجنػػػة د االت اايػػػة، ودعػػػ  ادػػػوؿ الكػػػكوا تقػػػـو المجنػػػة د 
، ، نسافنسافالمحكمة ارمريكية لحقوؽ اإلالمحكمة ارمريكية لحقوؽ اإلإل  إل    تسوية و ية و ح حالة تعسر سلؾ ليا ر ع ارمرتسوية و ية و ح حالة تعسر سلؾ ليا ر ع ارمر

امػػا الػػ وؿ ارطػػراؼ  ميػػا وحػػ ىا الحػػؽ  ػػح ر ػػع الػػ  وا أمػػاـ المحكمػػة  نسػػتنتأل دتنػػو ال امػػا الػػ وؿ ارطػػراؼ  ميػػا وحػػ ىا الحػػؽ  ػػح ر ػػع الػػ  وا أمػػاـ المحكمػػة  نسػػتنتأل دتنػػو ال 
حكمػػة اف حكمػػة اف يجػو  ر ػػرا  تقػ يـ الكػػكوا مداكػػرس دػؿ  ػػف طريػؽ المجػػاف يحػػؽ ليػـ سلػػؾ، ولمميجػو  ر ػػرا  تقػ يـ الكػػكوا مداكػػرس دػؿ  ػػف طريػؽ المجػػاف يحػػؽ ليػـ سلػػؾ، ولمم

اػػ  واػع ضػػ  أ ػرا  ااميػػو مػػا اف تحكػـ دوجػػول ضػػماف اػػ  واػع ضػػ  أ ػرا  ااميػػو مػػا اف تحكػـ دوجػػول ضػػماف   نسػػافنسػػافوجػ   إف انتياكػػًا لحقػوؽ اإلوجػ   إف انتياكػػًا لحقػوؽ اإل
الوضػع الوضػع أو أو   دحريتػو المنتيكػة مػع وجػول إصػب  اإلجػرا دحريتػو المنتيكػة مػع وجػول إصػب  اإلجػرا أو أو   لم ر  المتضرر التمتػع دحقػولم ر  المتضرر التمتػع دحقػو

الػػسم سػػدل ىػػسا االنتيػػاؾ كمػػا يجػػل اف يعػػرض المتضػػرر تعويضػػًا مناسػػدًا سػػوا  أكانػػ  الػػسم سػػدل ىػػسا االنتيػػاؾ كمػػا يجػػل اف يعػػرض المتضػػرر تعويضػػًا مناسػػدًا سػػوا  أكانػػ  
 وية وارتكد  دصورس ال يمكف إصبحيا.وية وارتكد  دصورس ال يمكف إصبحيا.معنمعنأو أو   تمؾ ارضرار ما يةتمؾ ارضرار ما ية

                                                           

 ..17211721وخ لؼبم وخ لؼبم ٍبٍٍبٍّالؾويبد اأّالؾويبد اأ  ًَبىًَبىهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ اأّهثوخ لؾ ْ، ار  2222الوبكح الوبكح ( ( 1))

وخ وخ ٍبٍمٍبٍمّالؾويمبد اأّالؾويمبد اأ  ًَمبىًَمبىهي الجوّرْكْل الزبٍمغ الولؾمق ثبالرفبلومخ اأّهثومخ لؾ مْ، ارهي الجوّرْكْل الزبٍمغ الولؾمق ثبالرفبلومخ اأّهثومخ لؾ مْ، ار  33الوبكح الوبكح ( ( 4))

ّالن، ال و اللغٌخ االّهثومخ ّالن، ال و اللغٌخ االّهثومخ   17721772ػبم ػبم   1111ت ػلوبً ثيًَ رن الزْلوغ ػلو الجوّر:ْل هلن ت ػلوبً ثيًَ رن الزْلوغ ػلو الجوّر:ْل هلن 17211721لؼبم لؼبم 

ّاصممجؼ ّاصممجؼ   ًَممبىًَممبىّاصممجؾذ الولبثممخ هؾصممْهح   ممط ثبلوؾ:وممخ االّهثوممخ لؾ ممْ، ارّاصممجؾذ الولبثممخ هؾصممْهح   ممط ثبلوؾ:وممخ االّهثوممخ لؾ ممْ، ار  ًَممبىًَممبىلؾ ممْ، ارلؾ ممْ، ار

 ..17711771الزؼلي  ًب ناً ػبم الزؼلي  ًب ناً ػبم 

 ..ًَبىًَبىهي االرفبلوخ االهوي:وخ لؾ ْ، ارهي االرفبلوخ االهوي:وخ لؾ ْ، ار  2222الوبكح الوبكح ( ( 3))
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   ق    ا م كا ة ال وؿ ار ضػا  ق    ا م كا ة ال وؿ ار ضػا   ٜٜٔٛٔٔٛٔلعاـ لعاـ   نسافنسافأما المي اؽ ار ريقح لحقوؽ اإلأما المي اؽ ار ريقح لحقوؽ اإل
اال تػػراؼ دػػالحقوؽ والحريػػا  الػػوار س  يػػو، واف تتعيػػ  داتلػػاس اإلجػػرا ا  التكػػريعية اال تػػراؼ دػػالحقوؽ والحريػػا  الػػوار س  يػػو، واف تتعيػػ  داتلػػاس اإلجػػرا ا  التكػػريعية إلػػ  إلػػ  

التػػح تحػػ    التػػح تحػػ      والكػػعولوالكػػعول  نسػػافنسػػافالمجنػػة ار ريقيػػة لحقػػوؽ اإلالمجنػػة ار ريقيػػة لحقػػوؽ اإلإس إس   ،،((ٔ))ولغيرىػػا مػػف اجػػؿ تن يػػسهمولغيرىػػا مػػف اجػػؿ تن يػػسهم
 التصاصيا دما يمح:التصاصيا دما يمح:

 والكعول  ف طريؽ.والكعول  ف طريؽ.  نسافنسافالنيوض دحقوؽ اإلالنيوض دحقوؽ اإل -ٔٔ

جػرا  ال راسػػا  والدحػػوق حػوؿ المكػػاكؿ ار ريقيػة  ػػح مجػػاؿ    جػرا  ال راسػػا  والدحػػوق حػوؿ المكػػاكؿ ار ريقيػة  ػػح مجػػاؿ أ/ تجميػع الو ػػااؽ وار أ/ تجميػع الو ػػااؽ وار
والكػػػػػػعول وتنظػػػػػػيـ النػػػػػػ وا  والحمقػػػػػػا  ال راسػػػػػػية والمػػػػػػ تمرا  ونكػػػػػػر والكػػػػػػعول وتنظػػػػػػيـ النػػػػػػ وا  والحمقػػػػػػا  ال راسػػػػػػية والمػػػػػػ تمرا  ونكػػػػػػر   نسػػػػػػافنسػػػػػػافحقػػػػػػوؽ اإلحقػػػػػػوؽ اإل

والكػػػػعول وتقػػػػ يـ والكػػػػعول وتقػػػػ يـ   نسػػػػافنسػػػػافؽ اإلؽ اإلالمعمومػػػػا  وتكػػػػجيع الم سسػػػػا  الوطنيػػػػة المعنيػػػػة دحقػػػػو المعمومػػػػا  وتكػػػػجيع الم سسػػػػا  الوطنيػػػػة المعنيػػػػة دحقػػػػو 
 ..((ٕ))  الحكوما   ن  الضرورسالحكوما   ن  الضرورسإل  إل    المكورس ور ع التوصيا المكورس ور ع التوصيا 

إل  اية وسيمة مبامة لمتحقيؽ  ػح المعمومػا  إل  اية وسيمة مبامة لمتحقيؽ  ػح المعمومػا  إل  إل    اجا  المي اؽ لمجنة المجو اجا  المي اؽ لمجنة المجو إس إس   
أم أم أو أو   االمػػيف العػػػاـ لمنظمػػة الوحػػػ س اال ريقيػػػةاالمػػيف العػػػاـ لمنظمػػة الوحػػػ س اال ريقيػػػةإلػػػ  إلػػػ    التػػح تػػػر  الييػػا، كمػػػا ليػػا اف تسػػػتمعالتػػح تػػػر  الييػػا، كمػػػا ليػػا اف تسػػػتمع
، واسا اتضػػػػ  لمجنػػػػة وجػػػػو  انتياكػػػػا  ، واسا اتضػػػػ  لمجنػػػػة وجػػػػو  انتياكػػػػا  ((ٖ))ا دالمعمومػػػػا ا دالمعمومػػػػا كػػػلص الػػػػر اػػػػا ر  مػػػػ  ت ويػػػػ ىكػػػلص الػػػػر اػػػػا ر  مػػػػ  ت ويػػػػ ى

إلػ  إلػ     عمييا اف توجو نظر م تمر ر وسا  ال وؿ والحكومػا  عمييا اف توجو نظر م تمر ر وسا  ال وؿ والحكومػا   اميا اميا ارارأو أو   نسافنسافلحقوؽ اإللحقوؽ اإل
ىسه االوضاع ولمم تمر اف يطمل مف المجنة ا  ا   راسة مست يضة  ف ىسه االوضػاع ىسه االوضاع ولمم تمر اف يطمل مف المجنة ا  ا   راسة مست يضة  ف ىسه االوضػاع 

 ..((ٗ))  الييا  اليياواف تر ع تقريرًا م صًب يتضمف النتااأل والتوصيا  التح توصمواف تر ع تقريرًا م صًب يتضمف النتااأل والتوصيا  التح توصم

جػػػا   جػػػا     نسػػػافنسػػػاف ػػػح ظػػػؿ المي ػػػاؽ العردػػػح لحقػػػوؽ اإل ػػػح ظػػػؿ المي ػػػاؽ العردػػػح لحقػػػوؽ اإل  اميػػػا اميػػػا امػػػا ضػػػمانا  حقػػػوؽ ارامػػػا ضػػػمانا  حقػػػوؽ ار
التػح يعيػ  ليػا التػح يعيػ  ليػا   نسػافنسػافارر  دعض موا  المي اؽ إنكا  لجنة لدرا  حقػوؽ اإلارر  دعض موا  المي اؽ إنكا  لجنة لدرا  حقػوؽ اإلإس إس   متواضعةمتواضعة

ميمة مراادة تن يس ال وؿ ارطراؼ لمحقوؽ الوار س  ح المي ػاؽ،  ممػًا دتنػو ال يجػو  تقػ يـ ميمة مراادة تن يس ال وؿ ارطراؼ لمحقوؽ الوار س  ح المي ػاؽ،  ممػًا دتنػو ال يجػو  تقػ يـ 
الجما ػػػا ،  يػػػح راادػػػة ضػػػعي ة وليدػػػة الجما ػػػا ،  يػػػح راادػػػة ضػػػعي ة وليدػػػة أو أو   جنػػػة مػػػف ادػػػؿ ار ػػػرا جنػػػة مػػػف ادػػػؿ ار ػػػرا دبلغػػػا  لمدبلغػػػا  لمأو أو   كػػػكاواكػػػكاوا

 لآلماؿ المرجوس مف المي اؽ العردح.لآلماؿ المرجوس مف المي اؽ العردح.

                                                           

 ..11711711ّالشؼْة لؼبم ّالشؼْة لؼبم   ًَبىًَبىالوبكح اأّلو هي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ارالوبكح اأّلو هي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ار( ( 1))

 ..17111711لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ارهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ار  2222الوبكح الوبكح ( ( 4))

 ..17111711لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ارهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ار  2626الوبكح الوبكح ( ( 3))

 ..17111711لؼبم لؼبم   ًَبىًَبىهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ارهي الووضب، اال وي ا لؾ ْ، ار  2121الوبكح الوبكح ( ( 2))
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والكػػػعل  ػػػح الػػػوطف والكػػػعل  ػػػح الػػػوطف   نسػػػافنسػػػافامػػػا الضػػػمانا   ػػػح ظػػػؿ المكػػػروع العردػػػح لحقػػػوؽ اإلامػػػا الضػػػمانا   ػػػح ظػػػؿ المكػػػروع العردػػػح لحقػػػوؽ اإل
دؿ ور    ية  دارسم الجما ا  دؿ ور    ية  دارسم الجما ا    اميا اميا لـ ينص دككؿ مداكر  م  حقوؽ ارلـ ينص دككؿ مداكر  م  حقوؽ ارإس إس   ((ٔ))العردحالعردح

مػػن  ميمػػة مػػن  ميمػػة إس إس   ،،اميػػا اميػػا س حساسػػية الػػ وؿ العرديػػة تجػػاه ارس حساسػػية الػػ وؿ العرديػػة تجػػاه ارالوطنيػػةم والسػػدل ىػػو  ػػ ـ ا ػػار الوطنيػػةم والسػػدل ىػػو  ػػ ـ ا ػػار 
،  يجو م لكؿ مػف ،  يجو م لكؿ مػف نسافنسافوالمحكمة العردية لحقوؽ اإلوالمحكمة العردية لحقوؽ اإل  نسافنسافالراادة لمجنة العردية لحقوؽ اإلالراادة لمجنة العردية لحقوؽ اإل

المجنػػػة  ػػػح حالػػػة وجػػػو  انتيػػػاؾ المجنػػػة  ػػػح حالػػػة وجػػػو  انتيػػػاؾ إلػػػ  إلػػػ    المعنويػػػة حػػػؽ المجػػػو المعنويػػػة حػػػؽ المجػػػو   كػػػلاصكػػػلاصالػػػ وؿ وار ػػػرا  وارالػػػ وؿ وار ػػػرا  وار
رس أمػػاـ المحكمػػة العرديػػة لحقػػوؽ رس أمػػاـ المحكمػػة العرديػػة لحقػػوؽ ، لكػػف ال يجػػو  لم ػػر  التقاضػػح مداكػػ، لكػػف ال يجػػو  لم ػػر  التقاضػػح مداكػػ((ٕ))رحكػػاـ المي ػػاؽمرحكػػاـ المي ػػاؽم

سا لـ تستطع المجنػة إل  إل    دؿ يجل  ميو تق يـ الككوادؿ يجل  ميو تق يـ الككوا  نسافنسافاإلاإل سا لـ تستطع المجنػة المجنة اواًل وار اف تجػ  حػًب اف تجػ  حػًب المجنة اواًل وار
 ..((ٖ))  ..نسافنسافالمحكمة العردية لحقوؽ اإلالمحكمة العردية لحقوؽ اإلإل  إل    ليسه الككوا  ميا اف تحيمياليسه الككوا  ميا اف تحيميا

                                                           

ؼظمون ّىيموت ؼظمون ّىيموت ّللوييل ػٌَ يٌظو  ػجمل الّللوييل ػٌَ يٌظو  ػجمل ال  17161716ًزظ ُنا الوشوّع ػي ه روو القجواء الؼوة لؼبم ًزظ ُنا الوشوّع ػي ه روو القجواء الؼوة لؼبم ( ( 1))

ّالشممؼت  مما الممْ ي الؼوثممام ر مملين هؾوممْك شممويج ثَمموًْا ّالشممؼت  مما الممْ ي الؼوثممام ر مملين هؾوممْك شممويج ثَمموًْا   ًَممبىًَممبىؽممْل هشمموّع هوضممب، ؽ ممْ، ارؽممْل هشمموّع هوضممب، ؽ ممْ، ار

 ّهب ثؼلُب.ّهب ثؼلُب.  242242ت صت ص17171717ت كاه الؼلن للو يويت ثووّدت ت كاه الؼلن للو يويت ثووّدت 44تهظتهظ11ت  ت  ًَبىًَبىّافوّىت ؽ ْ، ارّافوّىت ؽ ْ، ار

 ّالشؼت  ا الْ ي الؼوثا.ّالشؼت  ا الْ ي الؼوثا.  ًَبىًَبىهي الوشوّع ؽ ْ، ارهي الوشوّع ؽ ْ، ار  2323الوبكح الوبكح ( ( 4))

 ّالشؼت  ا الْ ي الؼوثا.ّالشؼت  ا الْ ي الؼوثا.  ًَبىًَبىْ، ارْ، ارهي الوشوّع ؽ هي الوشوّع ؽ   44//2121الوبكح الوبكح ( ( 3))
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 الخاتمة
 ح:ح:دعض االستنتاجا  والتوصيا  وكاالتدعض االستنتاجا  والتوصيا  وكاالتإل  إل     ح لاتمة دح نا المتواضع توصمنا ح لاتمة دح نا المتواضع توصمنا

 اوًل: الستنتاجات اوًل: الستنتاجات 

  اميػػػةاميػػػةلػػػـ يت ػػػؽ  قيػػػا  القػػػانوف الػػػ ولح العػػػاـ  مػػػ  تعريػػػؼ مػػػانع جػػػامع لمصػػػطم  ارلػػػـ يت ػػػؽ  قيػػػا  القػػػانوف الػػػ ولح العػػػاـ  مػػػ  تعريػػػؼ مػػػانع جػػػامع لمصػػػطم  ار -ٔٔ
ا تما  اك ر مف معيار لتح ي  التعريؼ واف كان  الغمدػة ا تما  اك ر مف معيار لتح ي  التعريؼ واف كان  الغمدػة إل  إل    والسدل  ح سلؾ يعو والسدل  ح سلؾ يعو 

 لممعيار الع  م.لممعيار الع  م.
 ... ال،.... ال،.ديف المغوية وال ينية واال نية والعراية والسبلية والقومية ديف المغوية وال ينية واال نية والعراية والسبلية والقومية   اميا اميا تنوع ارتنوع ار -ٕٕ
جانػػػل جانػػػل إلػػػ  إلػػػ    دوصػػػ يـ ا ػػػرا اً دوصػػػ يـ ا ػػػرا اً   نسػػػافنسػػػافدصػػػورس  امػػػة دػػػالحقوؽ العامػػػة لإدصػػػورس  امػػػة دػػػالحقوؽ العامػػػة لإ  اميػػػا اميػػػا تتمػػػع ارتتمػػػع ار -ٖٖ

ال ينيػػة مػػف ال ينيػػة مػػف   اميػػةاميػػةال سػػيما ارال سػػيما ار  لغمديػػةلغمديػػةالحقػػوؽ اللاصػػة دوصػػ يـ جما ػػة تتميػػ   ػػف ارالحقػػوؽ اللاصػػة دوصػػ يـ جما ػػة تتميػػ   ػػف ار
 حيق حقيا  ح ممارسة كعاارىا ال ينية دكؿ حرية.حيق حقيا  ح ممارسة كعاارىا ال ينية دكؿ حرية.

اػػػػػا  ال وليػػػػػة اػػػػػا  ال وليػػػػػة ديػػػػػسه الحقػػػػػوؽ السػػػػػيما ال ينيػػػػػة ىػػػػػح االت اديػػػػػسه الحقػػػػػوؽ السػػػػػيما ال ينيػػػػػة ىػػػػػح االت ا  اميػػػػػا اميػػػػػا تمتػػػػػع ارتمتػػػػػع ار  أسػػػػػاسأسػػػػػاسف ف إإ -ٗٗ
 ا  ولغيرىا مف الموا يؽ ال ولية.ا  ولغيرىا مف الموا يؽ ال ولية. بن بنكالمعاى ا  واالت اايا  واإلكالمعاى ا  واالت اايا  واإل

 ثانيًا: التوصيات والمقترحاتثانيًا: التوصيات والمقترحات

أو أو    راية رايةأو أو   ايا كاف نو يا  ينيةايا كاف نو يا  ينية  أاميا أاميا  م  جميع ال وؿ التح توج   م  اراضييا  م  جميع ال وؿ التح توج   م  اراضييا  -ٔٔ
 اومية اف ترا ح تطديؽ احكاـ القانوف ال ولح العاـ.اومية اف ترا ح تطديؽ احكاـ القانوف ال ولح العاـ.أو أو   سبليةسبليةأو أو   لغويةلغوية

 ػػػح التمتػػػع دحقوايػػػا السػػػيما  ػػػح التمتػػػع دحقوايػػػا السػػػيما   اميػػػا اميػػػا ا   عالػػػة وكا يػػػة لضػػػماف حػػػؽ ارا   عالػػػة وكا يػػػة لضػػػماف حػػػؽ ارتػػػو ير ضػػػمانتػػػو ير ضػػػمان -ٕٕ
ال ينية النيا ك يرًا ما ت لؿ تح  مسميا  كػالتطرؼ مػ ًب،  عمػ  المسػتوا الػ المح ال ينية النيا ك يرًا ما ت لؿ تح  مسميا  كػالتطرؼ مػ ًب،  عمػ  المسػتوا الػ المح 

  اميػػةاميػػةواروار  لغمديػػةلغمديػػةالعمػػؿ  مػػ  تو يػػؽ العباػػا  دػػيف ا ػػرا  ال ولػػة ككػػؿ أم دػػيف ا ػػرا  ارالعمػػؿ  مػػ  تو يػػؽ العباػػا  دػػيف ا ػػرا  ال ولػػة ككػػؿ أم دػػيف ا ػػرا  ار
المغػػة...ال،، كػػؿ سلػػؾ المغػػة...ال،، كػػؿ سلػػؾ أو أو   العػػرؽالعػػرؽو و أأ  ومنػػع التمييػػ  ايػػًا كػػاف نو ػػو سػػوا  دسػػدل الػػ يفومنػػع التمييػػ  ايػػًا كػػاف نو ػػو سػػوا  دسػػدل الػػ يف

مػػف لػػبؿ الػػنص  ػػح ال سػػتور  مػػ  ضػػماف ىػػسا الحػػؽ، امػػا  مػػ  المسػػتوا الػػ ولح مػػف لػػبؿ الػػنص  ػػح ال سػػتور  مػػ  ضػػماف ىػػسا الحػػؽ، امػػا  مػػ  المسػػتوا الػػ ولح 
المتعػػ  س االطػػراؼ المتعػػ  س االطػػراؼ أو أو   ادػػراـ االت ااػػا  ال ناايػػةادػػراـ االت ااػػا  ال ناايػػةإلػػ  إلػػ    العػػالمح واالاميمػػح  نػػ  و الػػ وؿالعػػالمح واالاميمػػح  نػػ  و الػػ وؿ
دككؿ لاص السيما ا نا  الن ا ػا  دككؿ لاص السيما ا نا  الن ا ػا    اميا اميا واروار  نسافنسافسا  العباة المداكرس دحقوؽ اإلسا  العباة المداكرس دحقوؽ اإل

 محة التح تح ق كرلًا ديف ا را  ال ولة الواح س.محة التح تح ق كرلًا ديف ا را  ال ولة الواح س.المسالمس
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الكتادة  ح ىسا الموضوع مف لبؿ تتليؼ الكتل واالدحاق التح الكتادة  ح ىسا الموضوع مف لبؿ تتليؼ الكتل واالدحاق التح إل  إل      وس الداح يف  وس الداح يف -ٖٖ
سواسػػية سواسػػية   لغمديػػةلغمديػػةواروار  اميػػةاميػػةتعػػ   العباػػا  الطديعػػة دػػيف ا ػػرا  المجتمػػع وتجعػػؿ ا ػػرا  ارتعػػ   العباػػا  الطديعػػة دػػيف ا ػػرا  المجتمػػع وتجعػػؿ ا ػػرا  ار

  ح ممارسة حقوايـ  وف  ااؽ. ح ممارسة حقوايـ  وف  ااؽ.
كػػؿ كػػؿ إلػػ  إلػػ    كػػالعراؽ مػػ ًب االنضػػماـكػػالعراؽ مػػ ًب االنضػػماـ  أاميػػا أاميػػا  ييػػا  ييػػا العمػػؿ  مػػ    ػػوس الػػ وؿ التػػح توجػػ  العمػػؿ  مػػ    ػػوس الػػ وؿ التػػح توجػػ   -ٗٗ

االت اايػػػػػػا  السػػػػػػيما ات اايػػػػػػة منػػػػػػع جريمػػػػػػة االدػػػػػػا س الجما يػػػػػػة والعيػػػػػػ يف الػػػػػػ ولييف االت اايػػػػػػا  السػػػػػػيما ات اايػػػػػػة منػػػػػػع جريمػػػػػػة االدػػػػػػا س الجما يػػػػػػة والعيػػػػػػ يف الػػػػػػ ولييف 
والدروتوكػوال  الممحقػػو  ضػًب  ػػف ات اايػة اليونسػػكو لمنػع التمييػػ   ػح مجػػاؿ التعمػػيـ والدروتوكػوال  الممحقػػو  ضػًب  ػػف ات اايػة اليونسػػكو لمنػع التمييػػ   ػح مجػػاؿ التعمػػيـ 

 ولغيرىا.ولغيرىا.
التادعػة التادعػة   نسػافنسػافاإلاإلالتتكي   مػ   ور مجمػس ارمػف الػ ولح والم وضػية السػامية لحقػوؽ التتكي   مػ   ور مجمػس ارمػف الػ ولح والم وضػية السػامية لحقػوؽ  -٘٘

لأمػػػـ المتحػػػ س  ػػػح إكػػػا ة احتػػػراـ الحقػػػوؽ لأمػػػـ المتحػػػ س  ػػػح إكػػػا ة احتػػػراـ الحقػػػوؽ   العامػػػةالعامػػػةلأمػػػـ المتحػػػ س وكػػػسلؾ الجمعيػػػة لأمػػػـ المتحػػػ س وكػػػسلؾ الجمعيػػػة 
   ..والحريا  ال ينية وممارسة الكعاار اللاصة د تداع كؿ  يانة والحريا  ال ينية وممارسة الكعاار اللاصة د تداع كؿ  يانة 

قرار  ولػح مػف لػبؿ مجمػس ارمػف يحػـر اال تػ ا   مػ  قرار  ولػح مػف لػبؿ مجمػس ارمػف يحػـر اال تػ ا   مػ  للمكروع مكروع   تدنحتدنحإل  إل    ال  وسال  وس   -ٙٙ
ا  ػح تي يػ  ارمػف والسػمـ الػ ولييف وسػددا ا  ػح تي يػ  ارمػف والسػمـ الػ ولييف وسػددا ويعػ ىا سػددويعػ ىا سػددال ينيػة ال ينيػة حرية ممارسػة الكػعاار حرية ممارسػة الكػعاار 

ل رض  قودا  تح  ال صؿ السادع  م  ال وؿ والجما ا  الرا ية وال ا مة لم كػر ل رض  قودا  تح  ال صؿ السادع  م  ال وؿ والجما ا  الرا ية وال ا مة لم كػر 
 ..اإلرىادح المتطرؼ المعا م لممارسة الكعااراإلرىادح المتطرؼ المعا م لممارسة الكعاار
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 لقائمة المصادر
 ن الكريمن الكريم** القرآ** القرآ

 وًل: المعاجم والقواميسوًل: المعاجم والقواميسأأ
 دب سنة طدع.دب سنة طدع.ر، ديرو ،، ر، ديرو ،،   اا،  ار ص،  ار صٖٖٙ٘ٙ٘//ٔٔٔٔلساف العرل الدف منظور، ما س امؿ ،لساف العرل الدف منظور، ما س امؿ ، -ٔٔ
، ، ، المنظمػػة العرديػػة لمترديػػة وال قا ػػة والعمػػـو، المنظمػػة العرديػػة لمترديػػة وال قا ػػة والعمػػـوففالمغػػوييالمغػػوييجما ػػة مػػف جما ػػة مػػف   تػػتليؼتػػتليؼ، ، ارساسػػحارساسػػحالمعجػػـ العردػػح المعجػػـ العردػػح  -ٕٕ

 دب سنة طدع.دب سنة طدع.
 المعجـ الوسيط، دب مكاف وسنة طدع.المعجـ الوسيط، دب مكاف وسنة طدع. -ٖٖ

 ثانيًا: الكتب ثانيًا: الكتب 
 ..ٜٜٛٙٔٛٙٔ، ار النيضة العردية، القاىرس، ، ار النيضة العردية، القاىرس، ٖٖأحم   طية اهلل، القاموس السياسح، طأحم   طية اهلل، القاموس السياسح، ط -ٔٔ
 راسػػػة  ػػػح اراميػػػا  والجما ػػػا   راسػػػة  ػػػح اراميػػػا  والجما ػػػا    -دػػػاف، الصػػػرا ا  العرايػػػة واسػػػتقرار العػػػالـ المعاصػػػردػػػاف، الصػػػرا ا  العرايػػػة واسػػػتقرار العػػػالـ المعاصػػػرمػػػ  وىمػػػ  وىأحأح -ٕٕ

 ..ٕٕٔٓٓٔٓٓوالحركا  العراية،  ار الجامعة الج ي س، االسكن رية، والحركا  العراية،  ار الجامعة الج ي س، االسكن رية، 
، ، ٔٔسما  ادو يوسؼ، حقوؽ اراميا  المسممة  ح اسيا ديف الموا يػؽ ال وليػة ومعطيػا  الوااػع، طسما  ادو يوسؼ، حقوؽ اراميا  المسممة  ح اسيا ديف الموا يػؽ ال وليػة ومعطيػا  الوااػع، طأأ -ٖٖ

 ..ٕٕٓٔٓٓٔٓمكتدة الو ا  القانونية، اإلسكن رية، مكتدة الو ا  القانونية، اإلسكن رية، 
جوف اس. جيسدوف، معجـ اانوف حقوؽ اإلنساف العالمح، ترجمة سمير     نصار،  ار النسػر جوف اس. جيسدوف، معجـ اانوف حقوؽ اإلنساف العالمح، ترجمة سمير     نصار،  ار النسػر  -ٗٗ

 لمنكر والتو يع، االر ف، دب سنة طدع.لمنكر والتو يع، االر ف، دب سنة طدع.
،  ار ال كػػػػػر ،  ار ال كػػػػػر ٔٔحمػػػػ م  طيػػػػػة مصػػػػػط    ػػػػامر، حمايػػػػػة القػػػػػانوف وحرياتػػػػو العامػػػػػة ارساسػػػػػية، طحمػػػػ م  طيػػػػػة مصػػػػػط    ػػػػامر، حمايػػػػػة القػػػػػانوف وحرياتػػػػو العامػػػػػة ارساسػػػػػية، ط -٘٘

 ..ٕٕٓٔٓٓٔٓالجامعح، اإلسكن رية، الجامعح، اإلسكن رية، 
سػػاىمة  ػػػح العمميػػة االنتلاديػػة، مكتػػل الم سسػػا  ال يمقراطيػػػة سػػاىمة  ػػػح العمميػػة االنتلاديػػة، مكتػػل الم سسػػا  ال يمقراطيػػػة  ليػػؿ لمسػػا  س اراميػػة القوميػػة لمم ليػػؿ لمسػػا  س اراميػػة القوميػػة لمم -ٙٙ

، منكورا  المعي  الكر م لأنتلادا ، ، منكورا  المعي  الكر م لأنتلادا ، ٔٔوحقوؽ اإلنساف  ح منظمة االمف والتعاوف االورودح، طوحقوؽ اإلنساف  ح منظمة االمف والتعاوف االورودح، ط
ٕٕٓٓٗٓٓٗ.. 

 ..ٜٜٜٜٔٔٔٔسع  ال يف ادراىيـ، تتمب   ح مستلة اراميا ،  ار سعا  الصدا ، الكوي ، سع  ال يف ادراىيـ، تتمب   ح مستلة اراميا ،  ار سعا  الصدا ، الكوي ،  -ٚٚ
اميػػػػا   ػػػػح القػػػػانوف الػػػػ ولح العػػػػاـ مػػػػع مقارنػػػػة دالكػػػػريعة اميػػػػا   ػػػػح القػػػػانوف الػػػػ ولح العػػػػاـ مػػػػع مقارنػػػػة دالكػػػػريعة السػػػػي  محمػػػػ  جدػػػػر، المركػػػػ  الػػػػ ولح لأالسػػػػي  محمػػػػ  جدػػػػر، المركػػػػ  الػػػػ ولح لأ -ٛٛ

 االسبمية، منكتس المعرؼ، االسكن رية، دب سنة طدع.االسبمية، منكتس المعرؼ، االسكن رية، دب سنة طدع.
السػػػي  محمػػػ  جدػػػر، المركػػػ  الػػػ ولح لأاميػػػا   ػػػح القػػػانوف الػػػ ولح العػػػاـ مػػػع المقارنػػػة دالكػػػريعة السػػػي  محمػػػ  جدػػػر، المركػػػ  الػػػ ولح لأاميػػػا   ػػػح القػػػانوف الػػػ ولح العػػػاـ مػػػع المقارنػػػة دالكػػػريعة  -ٜٜ

 ..ٜٜٜٜٓٔٓٔاالسبمية، منكتس المعارؼ، االسكن رية، االسبمية، منكتس المعارؼ، االسكن رية، 
 ولح  ػػػح واػػػ  السػػػمـ والحػػػرل، منكػػػتس المعػػػارؼ، اإلسػػػكن رية،  ولح  ػػػح واػػػ  السػػػمـ والحػػػرل، منكػػػتس المعػػػارؼ، اإلسػػػكن رية، الكػػػا عح محمػػػ  دكػػػير، القػػػانوف الػػػالكػػػا عح محمػػػ  دكػػػير، القػػػانوف الػػػ -ٓٔٓٔ

ٜٜٔٚٔٔٚٔ  .. 
 ..ٕٕٚٓٓٚٓٓ، منكتس المعارؼ، اإلسكن رية، ، منكتس المعارؼ، اإلسكن رية، ٖٖالكا عح محم  دكير، اانوف حقوؽ اإلنساف، طالكا عح محم  دكير، اانوف حقوؽ اإلنساف، ط -ٔٔٔٔ
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صػػدحح محمصػػاتح، القػػانوف الػػ ولح والعباػػا  ال وليػػة  ػػح االسػػبـ،  ار العمػػـ لممبيػػيف، ديػػرو  صػػدحح محمصػػاتح، القػػانوف الػػ ولح والعباػػا  ال وليػػة  ػػح االسػػبـ،  ار العمػػـ لممبيػػيف، ديػػرو   -ٕٕٔٔ
ٜٕٜٕٔٚٔٚ.. 

 ..ٜٜٛٛٔٛٛٔلمتح س وحماية حقوؽ اراميا ، لمتح س وحماية حقوؽ اراميا ، صب   د  الد يع كدمح، ارمـ اصب   د  الد يع كدمح، ارمـ ا -ٖٖٔٔ
 دػػ  الع يػػ  محمػػ  سػػرحاف، االت اايػػة اروروديػػة لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػا  ارساسػػية،  ار  دػػ  الع يػػ  محمػػ  سػػرحاف، االت اايػػة اروروديػػة لحمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػا  ارساسػػية،  ار  -ٗٔٗٔ

 النيضة العردية، القاىرس، دب سنة طدع.النيضة العردية، القاىرس، دب سنة طدع.
 د  العظيـ و ير، حوؿ مكروع مي ػاؽ حقػوؽ اإلنسػاف والكػعل  ػح الػوطف العردػح؛ تقػ يـ محمػو   د  العظيـ و ير، حوؿ مكروع مي ػاؽ حقػوؽ اإلنسػاف والكػعل  ػح الػوطف العردػح؛ تقػ يـ محمػو   -٘ٔ٘ٔ

 ..ٜٜٜٜٛٔٛٔ،  ار العمـ لممبييف، ديرو ، ،  ار العمـ لممبييف، ديرو ، ٕٕ،مأل،مألٔٔروف، حقوؽ اإلنساف، طروف، حقوؽ اإلنساف، طكريؼ دسيونح والكريؼ دسيونح وال
 راسػة  راسػة   -  ماف رحمف محم ، تت يرا  القانوف الػ ولح لحقػوؽ اإلنسػاف  ػح ال سػتور العرااػح الػ ااـ  ماف رحمف محم ، تت يرا  القانوف الػ ولح لحقػوؽ اإلنسػاف  ػح ال سػتور العرااػح الػ ااـ -ٙٔٙٔ

 ..ٕٕٔٔٓٔٔٓ، مرك  كر ستاف لم راسا  االستراتيجية، ، مرك  كر ستاف لم راسا  االستراتيجية، -تحميمية مقارنوتحميمية مقارنو
، ، ٔٔٔٔ، ط، طٔٔة العامػػة لمكتػػال،  ة العامػػة لمكتػػال،  اػػة المصػػرياػػة المصػػري  الػػ يف  دػػ  اهلل، القػػانوف الػػ ولح اللػػاص، مطدعػػة اليي  الػػ يف  دػػ  اهلل، القػػانوف الػػ ولح اللػػاص، مطدعػػة اليي -ٚٔٚٔ

ٜٜٔٛٙٔٛٙ.. 
 مر اسما يؿ سع اهلل، م لؿ  ح القػانوف الػ ولح لحقػوؽ اإلنسػاف،  يػواف المطدو ػا  الجامعيػة،  مر اسما يؿ سع اهلل، م لؿ  ح القػانوف الػ ولح لحقػوؽ اإلنسػاف،  يػواف المطدو ػا  الجامعيػة،  -ٛٔٛٔ

 ..ٜٜٜٜٔٔٔٔالج اار، الج اار، 
 مػػرو احمػػ   اضػػؿ حسػػدو، الػػنظـ السياسػػية والقػػانوف ال سػػتورم،  ار النيضػػة العرديػػة، القػػاىرس،  مػػرو احمػػ   اضػػؿ حسػػدو، الػػنظـ السياسػػية والقػػانوف ال سػػتورم،  ار النيضػػة العرديػػة، القػػاىرس،  -ٜٜٔٔ

ٜٜٔٛٛٔٛٛ-  ٜٜٜٜٜٜٔٔ  .. 
، منكػػورا  ، منكػػورا  ٔٔؽ اراميػػا  وحمايتيػػا  ػػح ظػػؿ احكػػاـ القػػانوف الػػ ولح العػػاـ،طؽ اراميػػا  وحمايتيػػا  ػػح ظػػؿ احكػػاـ القػػانوف الػػ ولح العػػاـ،طمحمػػ  لالػػ  دػػرع، حقػػو محمػػ  لالػػ  دػػرع، حقػػو  -ٕٕٓٓ

 ..ٕٕٕٕٔٓٔٓالحمدح الحقواية، ديرو ، الحمدح الحقواية، ديرو ، 
محمػػػ  سػػػعي  الػػػ ااؽ، التكػػػريع الػػػ ولح  ػػػح حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، المجمػػػ  ال ػػػانح،  ار العمػػػـ لممبيػػػيف، محمػػػ  سػػػعي  الػػػ ااؽ، التكػػػريع الػػػ ولح  ػػػح حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، المجمػػػ  ال ػػػانح،  ار العمػػػـ لممبيػػػيف،  -ٕٕٔٔ

 ٜٜٜٜٛٔٛٔديرو ، ديرو ، 
 محم  سعي  ال ااؽ، التنظيـ ال ولح، القاىرس، د وف سنة طدع.محم  سعي  ال ااؽ، التنظيـ ال ولح، القاىرس، د وف سنة طدع. -ٕٕٕٕ
، ، ٔٔطط  - راسػة سياسػية اانونيػة راسػة سياسػية اانونيػة  -نا يااو، حقوؽ اراميا  القومية  ح القانوف الػ ولح العػاـنا يااو، حقوؽ اراميا  القومية  ح القانوف الػ ولح العػاـمن  يوحمن  يوح -ٖٕٖٕ

 ..ٜٕٜٕٓٓٓٓمطدعة كيال، ارديؿ، مطدعة كيال، ارديؿ، 
، الكػػػركة الوطنيػػػة لمنكػػػر ، الكػػػركة الوطنيػػػة لمنكػػػر ٕٕنعػػػيـ اػػػ ا ، سياسػػػة التمييػػػ  وحركػػػة التحػػػرر  ػػػح ااريقيػػػا الجنوديػػػة، طنعػػػيـ اػػػ ا ، سياسػػػة التمييػػػ  وحركػػػة التحػػػرر  ػػػح ااريقيػػػا الجنوديػػػة، ط -ٕٕٗٗ

 ..ٜٜ٘ٚٔ٘ٚٔوالتو يع، الج اار، والتو يع، الج اار، 
لقػانوف الػ ولح العػاـ،  ار النيضػة العرديػة، القػاىرس، لقػانوف الػ ولح العػاـ،  ار النيضػة العرديػة، القػاىرس، وااؿ احم   بـ، حماية حقوؽ اراميػا   ػح اوااؿ احم   بـ، حماية حقوؽ اراميػا   ػح ا -ٕٕ٘٘

ٜٜٜٜٔٗٔٗ.. 
،  ار النيضػػة العرديػػة، ،  ار النيضػػة العرديػػة، ٔٔوااػػؿ احمػػ   ػػبـ، حمايػػة حقػػوؽ اراميػػا   ػػح القػػانوف الػػ ولح العػػاـ، طوااػػؿ احمػػ   ػػبـ، حمايػػة حقػػوؽ اراميػػا   ػػح القػػانوف الػػ ولح العػػاـ، ط -ٕٕٙٙ

 ..ٕٕٔٓٓٔٓٓالقاىرس، القاىرس، 
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،  ار النيضػػة العرديػػة، ،  ار النيضػػة العرديػػة، ٕٕوااػػؿ احمػػ   ػػبـ، حمايػػة حقػػوؽ اراميػػا   ػػح القػػانوف الػػ ولح العػػاـ، طوااػػؿ احمػػ   ػػبـ، حمايػػة حقػػوؽ اراميػػا   ػػح القػػانوف الػػ ولح العػػاـ، ط -ٕٕٚٚ
 ة طدع.ة طدع.القاىرس،  وف سنالقاىرس،  وف سن

 ثالثًا: الرسائل الجامعية والبحوث والدراساتثالثًا: الرسائل الجامعية والبحوث والدراسات
، ، - راسػة مقارنػة راسػة مقارنػة-ا ريس حسف محم  الجدورم، الحرية ال ينية  ػح الكػريعة االسػبمية والػنظـ القانونيػةا ريس حسف محم  الجدورم، الحرية ال ينية  ػح الكػريعة االسػبمية والػنظـ القانونيػة -ٔٔ

 ..ٕٕٙٓٓٙٓٓاطروحة  كتوراه مق مة إل  جامعة النيريف، كمية الحقوؽ، اطروحة  كتوراه مق مة إل  جامعة النيريف، كمية الحقوؽ، 
مػػة  ػػالـ ال كػػر، المجمػػ  اروؿ، مػػة  ػػالـ ال كػػر، المجمػػ  اروؿ،  .   مػػاف لميػػؿ، تطػػور م يػػـو حقػػوؽ اإلنسػػاف، دحػػق منكػػور  ػػح مج .   مػػاف لميػػؿ، تطػػور م يػػـو حقػػوؽ اإلنسػػاف، دحػػق منكػػور  ػػح مج -ٕٕ

 الع   الرادع.الع   الرادع.
 ىاـ محمػ   ىػاـ العػ اوم، اراميػا  اال نيػة  ػح العػالـ ال الػق والتػ لؿ الػ ولح، رسػالة ماجسػتير، كميػة  ىاـ محمػ   ىػاـ العػ اوم، اراميػا  اال نيػة  ػح العػالـ ال الػق والتػ لؿ الػ ولح، رسػالة ماجسػتير، كميػة  -ٔٔ

 .  .  ٜٜٜٜ٘ٔ٘ٔالعمـو السياسية، جامعة دغ ا ، العمـو السياسية، جامعة دغ ا ، 
ايا ايا  . سػػػع  الػػػ يف ادػػػراىيـ، نحػػػو  راسػػػة سيوسػػػولوجية لوحػػػ س اراميػػػا   ػػػح الػػػوطف العردػػػح، مجمػػػة اضػػػ . سػػػع  الػػػ يف ادػػػراىيـ، نحػػػو  راسػػػة سيوسػػػولوجية لوحػػػ س اراميػػػا   ػػػح الػػػوطف العردػػػح، مجمػػػة اضػػػ -ٕٕ

 ..ٜٜٙٛٔٙٛٔ، ، ٙٙ-ٔٔ، الع   ، الع   ٖٖ ردية، السنة  ردية، السنة 
اػػا ر مجيػػ  حسػػيف القكػػورم، العصػػدية القوميػػة  ػػح منظػػور االسػػبـ، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة الكػػريعة اػػا ر مجيػػ  حسػػيف القكػػورم، العصػػدية القوميػػة  ػػح منظػػور االسػػبـ، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة الكػػريعة  -ٖٖ

 ..ٖٕٖٕٓٓٓٓوال راسا  االسبمية، جامعة صب  ال يف، ارديؿ، وال راسا  االسبمية، جامعة صب  ال يف، ارديؿ، 
سػتير، كميػة سػتير، كميػة محم   د اهلل جميؿ الح ي ح، تم يػؿ القوميػا   ػح السػمطة التكػريعية المرك يػة، رسػالة ماجمحم   د اهلل جميؿ الح ي ح، تم يػؿ القوميػا   ػح السػمطة التكػريعية المرك يػة، رسػالة ماج -ٗٗ

 ..ٕٜٕٜٚٔٚٔالقانوف والسياسة، جامعة دغ ا ، القانوف والسياسة، جامعة دغ ا ، 
 . ني يف  د  المنعـ مسػع ، اراميػا  واالسػتقرار السياسػح  ػح الػوطف العردػح، اطروحػة  كتػوراه، كميػة  . ني يف  د  المنعـ مسػع ، اراميػا  واالسػتقرار السياسػح  ػح الػوطف العردػح، اطروحػة  كتػوراه، كميػة  -٘٘

 ..ٜٜٛٛٔٛٛٔاال ارس واالاتصا  والعمـو السياسية، مرك  الدحوق وال راسا  السياسية، جامعة القاىرس،، اال ارس واالاتصا  والعمـو السياسية، مرك  الدحوق وال راسا  السياسية، جامعة القاىرس،، 
 رابعًا: الوثائق الدوليةرابعًا: الوثائق الدولية

 ..ٜٜٛٗٔٛٗٔلعاـ لعاـ   نسافنسافالعالمح لحقوؽ اإلالعالمح لحقوؽ اإل  بفبفإ إ  -ٔٔ
 ..ٜٜٓ٘ٔٓ٘ٔلعاـ لعاـ   نسافنسافات ااية حقوؽ اإلات ااية حقوؽ اإل -ٕٕ
 ..ٜٜٜٜٙٔٙٔالعي يف ال ولييف لعاـ العي يف ال ولييف لعاـ  -ٖٖ

 خامسًا : الموالقع اللكترونيةخامسًا : الموالقع اللكترونية
www.arab-اراميػػػػػػا ، العمػػػػػػـو القانونيػػػػػػة واالاتصػػػػػػا ية، مقػػػػػػاؿ متػػػػػػا   مػػػػػػ  المواػػػػػػع االلكترونػػػػػػح اراميػػػػػػا ، العمػػػػػػـو القانونيػػػػػػة واالاتصػػػػػػا ية، مقػػػػػػاؿ متػػػػػػا   مػػػػػػ  المواػػػػػػع االلكترونػػػػػػح  -ٔٔ

encg.com 
روجػػر  ينيػػؾ ورودػػر  ر. مػػارتف، الحريػػا  ال ينيػػة والصػػرا ا ، مقػػاؿ متػػا   مػػ  المواػػع االلكترونػػح روجػػر  ينيػػؾ ورودػػر  ر. مػػارتف، الحريػػا  ال ينيػػة والصػػرا ا ، مقػػاؿ متػػا   مػػ  المواػػع االلكترونػػح  -ٕٕ

wwwtheiarj.org.   ٜٜتاري، ال يارس تاري، ال يارس//ٕٕ//ٕٕٓٔ٘ٓٔ٘.. 
تػػػاري، ال يػػػارس تػػػاري، ال يػػػارس    www.almaany.comمعجػػػـ المعػػػانح الجػػػامع، متػػػا   مػػػ  المواػػػع االلكترونػػػح:معجػػػـ المعػػػانح الجػػػامع، متػػػا   مػػػ  المواػػػع االلكترونػػػح: -ٖٖ

ٕٕ//ٕٕ//ٕٕٓٔ٘ٓٔ٘.. 
 سادسًا: المصادر الجنبية:سادسًا: المصادر الجنبية:

-  The Review international commissiom, un sub- commission on 

discrimination and minorities ,1984.   

http://www.arab-encg.com/
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 :ـمخــــصــالمـ
لعػػؿ النػػاظر إلػػ  العػػالـ اليػػوـ يػػرا  سي سػػا  الكػػعول المتنو ػػة التػػح تكػػارؾ  ييػػا لعػػؿ النػػاظر إلػػ  العػػالـ اليػػوـ يػػرا  سي سػػا  الكػػعول المتنو ػػة التػػح تكػػارؾ  ييػػا 

أو ارجنػػػاس أو المغػػػا  أو ال قا ػػػا  ...، أو ارجنػػػاس أو المغػػػا  أو ال قا ػػػا  ...، ارلغمديػػػة، أمػػػا مػػػف حيػػػق ار يػػػاف أو ار ػػػراؽ ارلغمديػػػة، أمػػػا مػػػف حيػػػق ار يػػػاف أو ار ػػػراؽ 
 يػػا س  مػػ  سلػػؾ توجػػ  جما ػػا  تتصػػؼ دواحػػ س أو أك ػػر مػػف المقومػػا  التػػح ُسكػػر ، إس  يػػا س  مػػ  سلػػؾ توجػػ  جما ػػا  تتصػػؼ دواحػػ س أو أك ػػر مػػف المقومػػا  التػػح ُسكػػر ، إس 
ُيطمػػؽ  مييػػا دػػػ)اراميا ( تكػػترؾ أو تلتمػػؼ دتحػػ  المقومػػا  السػػادقة، إسف ال تلمػػو  ولػػة ُيطمػػؽ  مييػػا دػػػ)اراميا ( تكػػترؾ أو تلتمػػؼ دتحػػ  المقومػػا  السػػادقة، إسف ال تلمػػو  ولػػة 

 ػػػػرا   ػػػػرا  لإلإ  السػػػػممح دينيػػػػا ىػػػػو ارسػػػػاسالسػػػػممح دينيػػػػا ىػػػػو ارسػػػػاس  يي ػػػػح  المنػػػػا مػػػػف ىػػػػسا التصػػػػنيؼ، ويعػػػػ  التعػػػػاي ػػػػح  المنػػػػا مػػػػف ىػػػػسا التصػػػػنيؼ، ويعػػػػ  التعػػػػاي
االجتما ح، مع اإلارار سم ًا دتف مصطم  اراميا  ال يتطادؽ دػؿ يلتمػؼ  ػح كػؿ  مػاف االجتما ح، مع اإلارار سم ًا دتف مصطم  اراميا  ال يتطادؽ دػؿ يلتمػؼ  ػح كػؿ  مػاف 
ومكػػاف، ومػػف  ػػـ تتمتػػع ىػػسه الجما ػػا  سػػوا  كانػػ  ارلغمديػػة أو اراميػػة دحقػػوؽ  امػػة، ومكػػاف، ومػػف  ػػـ تتمتػػع ىػػسه الجما ػػا  سػػوا  كانػػ  ارلغمديػػة أو اراميػػة دحقػػوؽ  امػػة، 
 ضػػًب  ػػف الحقػػوؽ اللاصػػة التػػح تتمتػػع ديػػا اراميػػة ال سػػيما حقيػػا  ػػح إاامػػة الكػػعاار  ضػػًب  ػػف الحقػػوؽ اللاصػػة التػػح تتمتػػع ديػػا اراميػػة ال سػػيما حقيػػا  ػػح إاامػػة الكػػعاار 

  ال ولية التح ت ُمف ليا ىػسا الحػؽ دوصػؼ الحريػة ال ينيػة مػف   ال ولية التح ت ُمف ليا ىػسا الحػؽ دوصػؼ الحريػة ال ينيػة مػف ال ينية،  ما ىح الضماناال ينية،  ما ىح الضمانا
 الحقوؽ التح ضمنتيا الو ااؽ ال ولية وما م ا  ا مية النصوص الوار س  ييا؟ الحقوؽ التح ضمنتيا الو ااؽ ال ولية وما م ا  ا مية النصوص الوار س  ييا؟ 
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ABSTRACT : 

Perhaps the beholder at the world today sees the mosaics of 

the diversing people in which the majority participates, either in 

terms of religions, races, genders, languages, and cultures ... 

Moreover, there are groups characterized by one or more of the 

features mentioned, called as (minorities). They share or differ in 

terms of one of the previous features, then a state in our world is 

not void of out this classification. Peaceful coexistence between 

them is the basis for social enrichment, with acknowledging in 

advance that the term (minorities) does not coincide but differs in 

terms of time and place, and then these groups enjoy whether the 

majority or the minority with general rights. In addition to the 

special rights of the minority, especially their right to hold 

religious rituals, what are the international guarantees that secure 

this right while religious freedom is from the rights guaranteed by 

international charters, and how effective are the texts contained 

therein? 


