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 تصدير
ال ر تنطياد الالا و راناان  ل اضاارةي ااااات أتعزيز سيادة القااون    اللدادا  اراة ان اان ال زا ايُعد 

ثقان الالاكا    اايا ال الياا ين لتالانين اا اب اات ئالنسااا ل  تانراتإال إذا ذلا  ميكان أ  يتققا  
راا   العةاال الااكع تهااددر ئاا  إداةة  ةديااات   اا   رلااكل  وزياا   رإقاااان العاادك ئيااكل الالاادةين 

لعدالن   اللدادا  ااهاي ن لعةدياات   ا  وب العديد ان شا ا ها    تعزيز قداع ااالال و  إىل  
  التداو ااال و القصنى لتققي  الرلنين يتالم ئانالال و 

اان اتتةار الادر  اان يالاتبيب ئياكل  ااو أرك ها  رقنات     الال و التائعان لماام ااتقادة 
يني دلداادا  اراة اان ااان ال اازاع  رياا عكي ودااام رأعياان درةهاام    اادد أرااااد   اا  الالاا و الاادرلل

ااااوذر  ااام دالااا دة اللداادا  ااهااي ن   تعزيااز ساايادة القاااون   ريتةألاال أ ااد العناااال انساسااين   
الاا ها الااكع تتلعاا  إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   قاادةدا  دااا تقاادا الااد م الياااال ريةااا يتعداا  

ات الاااد م  (  رتعزيااز شاالكراإلصاا  ياتجبةياار أئعاااد سدالاادن العدالاان اا ا ياان لالياااطن رالعدالاان 
رااالاامللن رال عاليان   راالست ادة اان ييار الياا امل ااتاا ني  رلتعزياز القادةة  داا الت لاق راالتالاام 

هكا ال ها ئدة ن ا رب  اضددعت إداةة  ةديات     الال و رئاوااا انام ااتقدة اإلمناا   اعاا 
  جماااااالت الياااااطن رالعدالاااان بناوااااب ااتعدقاااان ئالاااايادة القاااااون  دالااااقرلين اا ااااز الت الااااي  العاااااا  لد

  ريتاي  هاكا اليتياب اادياد    االت ااا ئعاد ال ازاع را هاا اان  ااالت انباااتراإلص  يات 
 راصن رايدة راأل ة لمام ااتقدة 

  هاااااااان جاة ر اناااام ااتقااادة اااان الياااا امل اااان ئاااد م وياااب اااان شااالكن اااان الااادرك ان هاااامل  ر ر 
 رالياااقر دقااااون  اا اااا   دا اداااا االستيااااةين ل ك إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  اااان جااااختاااكت 

اان اندرات راااناد رالاربااا التدةيليان لتن يا  رد ام  ةال  جمةن انالقها ين  جدنات هااان لتدانيا 
أساسين انظ    ينهكا الدليل رثيقن تن يه ريُعد  يدا العدالن راإلص  يات   اائ   اصاها ااع ين

ل اااا  الااادليل الاااعا يال ر   اتال زا ااااوتهاااامل ااااا ئعاااد  ظاااار ن    الياااقر  القهاااا ين الاااكين يعةدااا
ظااار   ر راليااات لتد اان  دن ااباللعألااات  الاام تعةاال ل اااادى رالربواجمياان  اإلسااياتيبينالقااااةات 
ل ساتدداو  مثي اا ااا عيا دلاي ئاان اى إوا  يانرا ئال      ال  الان اان اتااالت ان ون هاا ات ادة

  اايدا ة   ايتواالقلل رأث امل 

 رخباصاانهااكا الاادليل  رضاار    أسااهةنارأرد أ  أ اااع  اان  ةياا  اات اااي رتقاادياع نرل اا  الااكين 
 ناتقاااام ممااان  إىل اايااادا إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و الاااكين أرراااددم الياااقر  القهاااا ين  نانظ ااا

مت   ةدياان سااهدن االسااتدداو  رقااد أداة لهااةا  أ  يكاان  الاادليل اهاامرةؤ  مرجاارباد همر هااات و ااا 
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جمةن ن ان إداةات انام ااتقدة رر االدا رص اديقها رئااجمهاا  ان  راياة ن دالاعنالدليل  رضر
 سيام     الال و  تهاقية تتباربرهن رثيقن تن يهين 

 ه ري  الدسن

 ر يل اناني العاو لمام ااتقدة لعةديات     الال و
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 شكر وتقدير
ااقسالاات ر كتب سيادة القااون  التائعن ا  ينالقهااليقر   ا   ر دقاون  االاالستياةين  الدا اة تند
الاكين مراااد راا  ةاات لياكا تن ا  ئال  إداةة انام ااتقادة لعةدياات   ا  الالا و أ  ت ينانا 
 هكا الدليل  لنضرالد م قدانا تعديقات راقيا ات ر  ائدرا

 ربات رالااد مف ا نضااين انااام ااتقاادةارااقاادةا مثي ااا ااان قاادات هي ااات انااام ااتقاادة التالياان رقااد 
 ينا نضاار ئاوااااا انااام ااتقاادة اإلمنااا    ر اكتااب اليااقر  القاونوياان  ر قاانم اإلوالااا   الالااااين ت

هي ن انام ر انام ااتقدة لدد نلن لالينوياليف(   را  ةنليقر  ال   ني   نانام ااتقدة الالااي
  إداةة الياقر  الالياساينر انام ااتقدة لدةااأة(  هي ن اأة لااتقدة لدةالاراة ئني اا الني رمتكني اا

 الاااادا اةند تاااار اااادة ساااايادة القاااااون    ااكتااااب الت  يااااكع لماااااني العاااااو  رئاإلضااااارن إىل ذلاااا   ر 
  العدالااان    اصاااادااازا مل   لياااكا تتن ااا  ئالأ    ينالقهااااالياااقر  دقااااون  اا اااا   ر لاالستيااااةين 

دا ااة رها   ان ممألدا  اكاتاب إداةة  ةدياات   ا  الالا و ل  لالا وئعألات انام ااتقدة ت   ا
ااعا  القالام   ر اكتاب سايادة القااون  رااقسالاات انا يانر اكتب العةديات  ر   التدةيب ااتكاال

  اا قدانه ان االاعات(     الال و ورهل مماةساتئ

دا اة االستيااااةين دااالالالاااد   هااااد ةأتاااا  كناااان   ااادا  الااام تشاااكا جاااا  جياااب تن يااا  رأجااا ا  
 هكا الدليل إاكاوين رضر لدقاون  اا ا   راليقر  القها ين 
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 مقدمة
كتاب سايادة التائعان اهكا الدليل الدا اة االستياةين لدقاون  اا ا   راليقر  القها ين  رضرتنلت 

 القاون  رااقسالات انا ين   إداةة انام ااتقدة لعةديات     الال و 

تاانر  التن ياا  ااانظ   اليااقر  القهااا ين    ةديااات   اا  الالاا و   انااام  إىلهااد  الاادليل ير 
  لتداااف ااناواااب ال  يااان رالتيااا،يدين لعةدهااام    إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و ر  اقاااا  ااتقااادة

 دااا ودااام  الاادليلر ااكل  ئااني ااياادا  رااقااا  رساايتم تنبياار   اللعألااات ر  الاان االتالااام ريةااا ئااني
 ر  سا ا أحنااملاليادة القاون    إداةة  ةديات     الال و ااع يني ئلزا مل  دا اراسر  رجاصن 

  جماااك ئاوااااا التاادةيب    اأساسااي االاادليل   صااا  ساايكن ئاإلضااارن إىل ذلاا   ر قاادة  انااام اات
القااااون  اااانظ   الياااقر  القهاااا ين    ةدياااات اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا و  اااان جااا ك  سااايادة

ت اراااا الربوااااا  ر ديااد ال قاااو الا يالااين يزيااد ااان ااعدناااات  اان اانضاان ات الاام ااالتقاااو رتاانر  
 ا عين ااناد ئاازيد ان اانصين رالت

الياااطن   اصااا الاادليل  دااا أعياان الت الااي  ئااني لتدااف   اصااا سدالاادن العدالاان  رال ساايةا  ريياادد
 انظااف ةاال   دااا  اراان  ناواابي دلاا   اهااكا الت الااي  الاادأ أساساايريُعااد رالعدالاان راإلصاا  يات  

  رالياقر  القهاا ين الاد م رالتن يا     رتقدو الدا اة االستيااةين لدقااون  اا اا  ناليقر  القها ي
رتتااانىل اااان جاا ك جمةن ااان ات ن ااان ااان اندرات انجااااى    ديااادااإلصاا  يات ئ ااالااا ل ااتعدقااان
 اكتب سيادة القاون  رااقسالات انا ين تنر  الد م رالتن ي  لع اصا الياطن   شعلن الياطن 

نظااااا ف  راتاااااالت ال  ياااان  رال  انساسااااين ة  رااهاااااةاتاري قالاااام الاااادليل إىل ث ثاااان أقالاااااوف ااعاااا
القااون   رهيكال  الايادةانساساين لرااهااةات انساساين االااد   ااتعد  ئااعااة ريالتعا  القالم 

ااتعداا  قالاام أاااا الرالقاااون  الاادر   رو اام العدالاان احملدياان  رااهاااةات الدئدنااسااين    انااام ااتقاادة
  نا ت ةا ئصانةةاليقر  القها ين  نانظ يهددر هبا يدن الم التن ي  ئيو  انو   رينرانظا فئال

يااا امل  العةاال ااار الااصاادقن  رت الااي  صااا لن النط ياان  رااهاااتقيااادة اللعألاان لااياانةة  إسااداملاألاال 
جياب أ  ي ياب ريهاا احملاددة الام  ال  ياناتاالت ال  ين اتاالت ااتعد  ئ  ريتهةن القالم راإلئ غ
 عاليان ال نةيان ل  ااو العدالان  راإلصا   الال  ااامل الانط يني  األال  االا دةين اليقر  القها  نانظ 

 رالعدالن ئني اا الني   القاوني رالتعديمالتيايع  ررضر الدستنة  

عاااجم جمةن اان راسااعن ااان ااناضااير يالكتيااب ليكاان  دلااي   ةديااا سااهل االسااتدداو هااكا مت تصااةيم ر 
الام   اران ااالاا ل،دا   يايادا   ر  النقات و الا   ر وا  ال اان ااالاتقاة  داا أاألدان داددة  ريعتةد
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االلاا أ   ااالا ل الام يُاا   يا ز ئدال ان ذل   دا ئل اليقر  القها ين   نانظ  قد ي داو ريها
 العدالن    اصاتنا هها 

 سااايادة  جمااااك  دليااال ااعدااام لاااربااا التااادةيب اااار رصاانكرصااانك هاااكا الااادليل   اع ةهاااا  رتت اااظا
أيهااا  ت رضااعالااكع   ن  ااانظ   اليااقر  القهااا ين    ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا والقاااو

رايا  أ هاامل  ئتويياد ااعدامدليال  رقاد   ا الدا اة االستيااةين لدقااون  اا اا   رالياقر  القهاا ين  
  2011 ويالا /أئايل   القاون  سيادة  جماك ااناةد ر الت الي  ااع  ئانام ااتقدة 

الاادليل ر  ت ااا اليياان إىل الد،اان ال اوالااين  يزاك ياادليل ال الااهااكا  ااا     ااقدااان هرقاات  تائاان هااك  ر 
ويواات  دااا شاالكن اإلر ااكل   دااا اناقاار إداةة  ةديااات   اا  الالاا و  قااا  اااداا  اتااا   دااا

  ر دا اليلكن الداجدين لإلداةة
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اليااقر   يعتةااد  ديهااا انظاافرااهاااةات انساسااين الاام   ة ا اااان  اان ااعاا هااكا القالاام حملاان يعااا 
  اصاااا اااان االااااد  الااام  كااام  ةااال  اود قااااإليهاااا   سااايام  ةدااا  اليااانا    يا ااارالقهاااا ين أر 

الام العدالان    ةدياات اناام ااتقادة ت ا  الالا و    اصااالعدالن   دا ال قن االاني   سياسان 
  رإداةة الد م اايداي اةة  ةديات     الال وإداشي ت   رضعها 

االاااد  الاام  رييااا ساايادة القاااون   إبامل انااام ااتقاادة الااكع تتلعاا   ها الاا األولالفصللل رحياادد 
نضااا  الصااادن ئاااني سااايادة القااااون  رالااااد  اناااام يالعدالااان  ر    اصاااا ةااال  ياليشاااد هبااااي ل،ااا  أ  
يصاااف هاااكا  ةاااا   األااال ةايااان ااااادويني   هباااكا الياااو   ااااهيم أجااااى رثيقااان الصااادنااتعدقااان دااتقااادة 

  اوتهامل ال زاعئعد    ريات ااالقاون  سيادة تدنيا الم تنا   ال صل العديد ان التقديات اااان 

ا  نان انام ااتقدة لتالدب الهنمل  داا الكياواات   دا  اة  اان أساسين ئ الثانيالفصل يلدأ ر 
ااع يان ئالعدالان كياواات ال داا  ليي از  يهاي  وداقا مثالقااون (   الايادةا ئراليادالم تتعد  الا يالين 
  رخيتااتم رااياادا ااقااا    تعاااجم االااا ل ساايادة القاااون داةة  ةديااات   اا  الالاا و الاام التائعاان إل
كتاب سايادة التائعان االقهاا ين   رالياقر دقااون  اا اا   الادا اة االستيااةين لنصف لادرة ال صل ئ
قاا ااإداةة  ةديات     الال و  الم ه  دألائن الااائب الا يالا       يناقسالات انا ار القاون  
  اللعألاااات اايداويااان  ريعاااا  هاااكا ال صااال أيهاااا  لياااات الت الاااي   راإلصااا  ياتالعدالااان  لع اصاااا
رت قي  اكأل ان اان استعاا  لعةدين    اآلرون انج ةهكه اآلليات  تقد جهعر ااقا   ن  الا يالي

قدو   اايدا أ ل  الني الد م 
ُ
اا از الت الاي  ااتةألال    يتيابال  رال سايةا اان جا ك إوياامل اا

الدا اة االستياةين تنرا ر داةة  ةديات     الال و/ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    التائر إلالعاا  
  ت   د  درثها هكه التدنةا ن  ديألات  اايدا انظ   اليقر  القها ين   ئصنةة ا ت ةن 

دة اهيم انساسين لدقاون  الدر   رحيدد االاد  انساساين   ل اان  و اة الثالثالفصل  ريعا 
القااون  الادر  رها  ع صاا العدالانف للقاون  الادر  الا يالاين الام تاقثا  داا العةال اليانا  اجماالت 

 رالقاون  الدر  ل   ني   در رالقاون  اا ا   ال  رالقاون  اإلوالاي الدر   تقنم اإلوالا 

رالقاااون    أل ثاان لالقاااون  العاااوالحملاان  اااان  اان التقاليااد القاونوياان الا يالااين  الرابلل الفصللل  ريعااا 
د  او القااوني لدلداد لاليقر  القها ين  انظف( لدةالا دة   إثاامل رهم راليايعن اإلس اين  اادي

 ا  نااان ااان ا  ناااات ااادة لكاال تالدليعاان اا دااا هااكا ال صاال  يياادد  ذاتاا   النقاات ر ااهاايف  
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اراا  الايام الأ  تالات د إىل الئاد ر القااون   سايادةالقا ال ئاو  االدأ الا يالا   ريق د جمدداالعدالن  
  ااع  ئعي  لدد ئال

 ال بااان لع اصااااااهاااةات الدئدنااساااين ال بااان لتداانيا رإداةة الع قاااات  الخلللام الفصللل ريت ااارك 
اراربات اان ااالتددصان أرهل ااةاةسات  ان   ار حملن  اان  ن ئعض  ائعةده ضد عل العدالن 
 داةة  ةديات     الال و إل الالائقن
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 األولالفصل 

 سيادة القانون في عمليات حفظ السالم

 سيادة القانونفي مجال األمم المتحدة  التي تقدمها مبادئ المساعدة

 مقدمة - 1

يكاان  دألائاان  لياان ساادةين أ  ات اااع  دااا القاااون  رال  اااو  ر    يالااهلأقاانع العدالاان ال  اااو لميكاان 
  أث اامل ال زا ااتاتكاب تُ اإلر ت ان العقااع  داا ااااا م الام  ار اتيدنلن در لتالنين اا اب ات  

العدالاان هاا   بااا “راا   ئااا   اا  ااان     اناااني العاااو لمااام ااتقاادة قاااك ةااا ر   هار ااكل  ئعااد
  (1ل”ااهااند االكرلاان لتققياا  الالاا و رانااان الاادرليني  االتقاانو  ديهااا  ر اون   الزارياان   ساايادة القاا

 ياوةاكا الاللب   داف جمداي اناان ييار  ةدياات   ا  الالا و ااديادة ر 
ُ
 1999ا اك  ااو  اا

هاكه  تتانرا ةدياات الالا و   ر الا دة ااهاات النط يان ال ا دان   تعزياز سايادة القااون   دتقايلا 
 الع اصااا ااع ياان ئاإلصاا  ياتتعااار  ااار الاام تلاال   اصااا العدالاان ااقاااو انرك ااان ق  ااالااا دة   

  اصاا الياقر  القهاا ين    نانظ اريالاا د   اصاا اللعألان   را هاا اانالياطن ر قنم اإلوالا  ر 
الاايادة القاااون   دااا   ذلاا  لاقسالااات انساسااين اتعزيااز أر إ ااادة ئ ااامل   العدالاان اللداادا  ااهااي ن 

 القاوني رالدستنةع  هاا م راكاتب ااد ني العااني رو م ااالا دة القاونوين  ره   ن إطاة احمل

حملاان  اااان  اان ريقاادو و رانااان  يالتكيااف هااكا ال صاال الع قاان ئااني ساايادة القاااون  رصاان  الالاا ر 
 ياااك سااايادة القااااون    ساااياقات ال ااازاع رااااا ئعاااد ال ااازاع  ريااادة  ت الااام تنا ااا  التقاااديات ااياااي ن 

الا دة لالناليات ااتصدن ئالعدالان 
ُ
يعاا  هاكا ال صال  ةاا  ا  الالا و   ت عةدياات اناام ااتقادةاا

الام تقاداها ااالاا دة  ره   ان  االاد  الا يالين الم  كم  ةديات انام ااتقدة ت   الال و
  القهااا ين   عةاال ااانظ   اليااقر ئهااكه االاااد   راةتلاااوالقاااون    ساايادة  جماااك انااام ااتقاادة 

    الال و ت  ةديات انام ااتقدة

__________ 

  1(  الص قن 2011ل 2  اتدد Justice Update ةديات     الال و  جمدن  إداةة (1ل 
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 تعاريف سيادة القانون والعدالة - 2

سايادة القااون   ي الاار اع ام ال اا   ا  أ لكأل  ان اادك  دً  ‘‘ سيادة القاون ’’تعايف  ظل
سيادة ’’اناني العاو   اَّ   2004   او ر القاون    أااوع  أ   ل شدص االقرك ت ا دا أهن
  دا ال قن التا ف ‘‘القاون 

ساايادة القاااون  الاادأ لدقكاام يكاان  رياا  يياار انشاادا  رااقسالااات رالكياوااات رالقدا ااا  العاااو 
دل   دا ااةير ئالتالارع رارا   دا   ذل  الدرلن ذادا  االقرلني أااو قناوني صادةة  د ا  رتُ 

اعاي  الدرلين تقنم اإلوالاا   ريقتها  تكم   إطاةها إىل قهامل االتقل  رتت   ار القنا د رارحيُ 
هاااكا االااادأ  اااكل  اختااااذ تااادائ  لك الااان االلتااازاو دلااااد  سااايادة القااااون   رااالااااراة أاااااو القااااون   
رااالااقرلين أاااااو القااااون   رالعااادك   تدليااا  القااااون   رال صااال ئاااني الالاااددات  راايااااة ن   صااا ر 

  (2لرالي ارين اإل اا ين رالقاونوينالقااة  راليقني القاوني  رجت ب التعالف  

أ هاازة ق لاال ااان  ر واا  لاايي اعتةااداً الااتددو انااواان العاااان لمااام ااتقاادة هااكا التعايااف  ت   ااني ر 
ساايادة “ال ياازاك ا هاانو ر الا يالااين انجاااى  رجاصاان ااةعياان العاااان رجمدااي انااان   انااام ااتقاادة

 ن الالادسن لدبةعين العاان ا اقين ئني الدرك ان هامل   الدب دل  ”القاون 

   دا ال قن التا ف”نلاالعد“أيها اناني العاو   اَّ   2004   او ر 

هاا  ااان ااألاال العديااا لدةالااامللن راإلوصااا    ةاياان اتقاانم رإ قاقهااا را اار التباااربات  ”العدالاان“
اتتةار ئوسااه   رااعاقلن  ديها  رالعدالن ت دنع  دا ا ياو  قنم ااتهةني راصاحل الهقايا رةرااه

ره  ا هنو اتوصل   يير الألقارات رالتقاليد النط ين  ر   ني ت دنع إقااتها  ادة  دا  ليات 
  (3لقها ين ةمين  ر   اآلليات التقديدين لتالنين اا اب ات اا و ي القدة ان انعين

رالعدالاان اإل اا ياان يعكااي هااكا التعايااف ا اااهيم العدالاان اانضاان ين لأع أهاادا  روتااا ا العدالاان( ر 
ريةاا يتعدا  ئالعدالان ر    دا  د سانامل تد  انهدا  رال تا ا(ان ج اا لأع العةدين الم تتقق  

قاانم رإقااااة اتأ  وتااا ا أر أهاادا  العدالاان هاا  ةاياان  الااناةد أ اا ه إىلتعايااف يياا  الاانضاان ين  
 اا تعايااااف  داااا ال تاااااليا اااز ال ياااان  ريةااااا يتعدااا  ئالعدالااان اإل اا ر   رااعاقلاااان  ديهااااانجداااامل را ااار 

__________ 

 ( 2004ال اازاع ل ئعااد تقايااا اناااني العاااو  اان ساايادة القاااون  رالعدالاان االوتقالياان   جمتةعااات ال اازاع رجمتةعااات اااا (2ل 
S/2004/616   6قاة ال  

  7ااا ر الالائ   ال قاة  (3ل 
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 داا اشاياو هكا التعايف  رال يقتصا  تتقق  ال تا ا ان ج ااالعةدين الم  دا رلكن  رقالب 
تااانرا أيهاااا  ئااال ييااايواليااادص اااااتهم   اإل اااااملات اا ا يااان   جتااااه  إقااااان العااادك  ”ال زاهااان“

  ار و او العدالن  ر  رة  دا ذلا   يتعاادن  انيير دى لعدالن اإل اا ين لئاالياال  اإل الا 
  ”ةرااه اتتةار  كال“ر ”اصااحل الهاقايا“رها   ان   ” قنم اااتهم“ااا اة تعايف يالتدزو ال

 دااا ال قاان  القاونوياان النا لاان ااااملات اإل ر  تدلياا  وزيهااندا ةاان  قاا    رتيااةل  قاانم ااااتهم 
ئاو  اان ااةكان إقااان تعاياف يالادم الأجا ا  ر القنا د رااعاي  الدرلين تقانم اإلوالاا    الكع تلي  

اآللياااات التقديديااان اااان جااا ك أر   اميااان لاألااال احملاااا م(القهاااا ين اللياااات اآل اااان جااا ك ”العااادك“
 لتالنين اا اب ات 

   سيادة القانون في سياقات النزاع وما بعد النزاعالتي تواجه التحديات  - 3

ئال رةداا يكان  قاد   ال ازاع أث ااملهاعف سايادة القااون  ت   ألا  اان  ااالت ال ازاع رااا ئعاد ال ازاع  
  األال هاكه ال اار   تنا ا  ااهاات النط يان ال ا دان العدياد ر ال ازاع  وينع قلل  أصاهبا الهعف

   ان ا هاا ل  الان   اجت  ةام ر ان التقديات رالعقلات الم  نك در  تعزيز سيادة القاون   
 ف(4لالتقديات اايي ن تيةل اا يد ر   

احملاا م رااا از  ميكان أ  يصايب الادااة – والمؤسسلية والبشلرية الماديلة ةفقدان القلدر  • 
قاااد ئاإلضاااارن إىل ذلااا   ر اليااااطن رالالااابن  رااقسالاااات العااااان انجااااى جااا ك ال ااازاع  

لمضاااااااة أر   األااااال اااا اااااد الاميااااان  الالاااااب ت القاونويااااان راا يااااانةات القاونويااااانتتعاااااا  
  ال اازاعجهاام دقاانا  اات هم   يأر  نرالقهااا ي نالقاونويااااي ااات ااد  ااا أرااي   ةااا قااد لدهااياع

 أع  اللداد تتانرا وتيبان لد ازاع  قاد ال ر   نياعاهد التعديم رالتدةيب القااونويقد ال تن د ر 
الياطن رالالبن  را ها اان ااقسالاات ااع يان ااا ز اناةد االين أر ا ها لد م احملا م ر 

ااااناةد ااان قا اادة  لاا ة    اتاااالت الاام تتلقااا ريهااا اا  ر    ت  يااك أوياادن ساايادة القاااون ئ
الخنااو   العةل   القداع العاو   دا ايكن  ه اك  ارز  ل  ال اللياين ئعد ال زاع  قد 

 يا ن قةعين  أرااد  دا أهنا ختهر اية ن  ا إىل ااهن القها ين رالقاونوين رميكن أ  يُ 

__________ 

 تاااااع انااااام ااتقاااادة التةهياااادع لع اصااااا العاااادك    ةديااااات الالاااا و ااتعااااددة انئعااااادف تعزيااااز ساااايادة القاااااون   (4ل 
  4-1(  الص قات 2006ل
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 رقاادث،اااات رت اقهااات   دااا قااد حيتاانع اإلطاااة القاااوني  - اإلطللار القللانونيعللدم افايللة  • 
التلااا   ي يااوئعااد ساا نات ااان ال اازاع  قااد ر يتعاااة  ااار ااعاااي  الدرلياان تقاانم اإلوالااا   

قااد  ةااا اااا ياا ص  دياا  القاااون      اان رتصاانةات ا،دنطاانئيااو  القاااون  النا ااب التدلياا   
ريةااااا يتعداااا  ر   دااااا   ذلاااا  التزااااااات الدرلاااان دن ااااب القاااااون  الاااادئيااااو  اةتلاااااك ي يااااو 

 ارارج ان ال زاع    داالاتألاك لدقاون  اإلوالاي الدر  ئ

ميكاان أ  تالااتةا ئقايااا القتاااك    اااوالقتاااك ئن اا   اا  ئعااد تنقااف  - منللةاآلبيئللة ريللر ال • 
قااد ر   رااامياانالع ااف اسااتةااة أ ةاااك  دااا الالااددن الالياسااين  ممااا يااقدع إىل  رالصاااا ات

قااااد تعةاااال ااااا  اايااااار ن  ر  ‘‘اعاتاااااقتصااااادات ’’زاع ااامياااان اا  ةاااان رزدهااااا أث ااااامل ال اااات
يااااطن ال اتقااادة راااان اااااا   أ  تكااان     شااالكات إ ااايااان اتدااانةة داجااال اللداااد رجاة ااا

لدرلااان ااهاااي ن دااادردة ا  القااااون  رال  ااااو   داااا إقاااااةرساااددات إو ااااذ القااااون  انجااااى 
دةاةسان صاا  يات الياااطن در  ةقائاان قاانات اااايأل رانااان  قااد تهاددرلد،ايان     ااني 
 قها ين أر ادوين 

ال ااازاع  أث ااااملاتكاااب تُ قاااد  -انتهاالللات حقلللوا اإلنسلللان والقافلللة اإلفلللالت مللل  العقلللا   • 
رراسعن لدقاون  الدر  تقنم اإلوالاا  رالقااون  اإلوالااي الادر   رقاد   اليةناوتها ات 

 حياادت تيااايدقااد ر دالاا و  لام  اا  ئعااد التنقياار  دااا ات اا ااتناصاادنتالااتةا االوتها ااات 
يتدداب الالا و ر   در   الادكيان  ا اب ااتقدا ات راسعن ان الالكا   مما يقدع إىل ل

 التققيا   را       و اي النقاتر اااتك  ااااا م   االاامللنااالتداو    أل  ان ان يا  
ا د  ال سااايةياااعقالتن ر يالاسااايتالااام ئات ميكااان أ  يكااان  االاااعاً  هااااراقاضااااة ااتكلي اااااا م
قااد تكاان  يياار أطاااا  ال اازاع االااقرلن ر     اناقاار الالااددن  ن اا اااة ااز نااايكاان    ااداا 

 إص   العدالن اا ا ين  رقد تعدل ن االوتها ات  

ميكان أ  ميااة  ال ازاع رااا ئعاد ال ازاع   أرضااع   – استقالل القضاء ونزاهتله اتتهديد • 
ل ا داان  القنياان انجاااى أر انشاادا  ااهااات اال تةا ياان اأر أ هااامل الالااددن الت  يكياان 

  ر ا رة نيالعااا رااد نيالقهاة    أ ةاكالهالعني   ااامين اا  ةن تدج  ال اربة ل  
إذا  اا  ر ر ال الاد رالاشانة  يتيب دو صارها إىل أر  اااتلاتتدي يقدع  دا ذل   قد 

ميكاان أ  و اااو العدالاان راا   دي ياان أر سياسااين أر ا هااا  أر اوتةاااملات  اقياان ئاتلب يااال اازاع 
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رقااد ال تن ااد   هااكه انسااي  اا داان اااا ئعااد ال اازاع ااان التعصااب راالوتقاااو  دااا يعاااي 
 ن  دا ااهات القاونوين رالقها ين يةقائأر  ليات توديلين 

و اااا ا اااف اإلراا ت ااان  -الثقللة فللي الهيااللل القائمللة واألسللبا  الجعريللة للنللزاع  عللدم • 
ثقاان ااةهاانة   و اااو  ااانالقدياال  ال ين ااد ساانىراحملالاانئين  قااد  ال الااادت ياا  العقاااع ر 
تااااى ئالااالب التصااانةات الااام  اوعاااداو الألقااان هاااكا يت ااااقم   رقاااد  إ  ُر ااادت أصااا العدالااان

ااي اات  ناالاقرلرميكان أ  يكان  أ هاامل يا ان قةعيان   جاضاعن اية انالالددن القهاا ين 
قااد تكلاانا اوتها ااات تقاانم اإلوالااا   ر إو اااذ القاااون  قااد اة هي ااات ر  نالقهااا ير  نالتيااايعي

انسالاع ااكةيان  را ادا اانلتصادع لتدا  االوتها اات  ان او ااو العدالان  يكن  تقاا ي
راال تةاد  دا الع ف ااالادع أر أع  ” دالن ال،ناامل“قد تالند لد زاع  روتيبن لكل   
 اآلليات القاونوين لتالنين اا اب ات  االست اد إىلرسيدن أجاى ئدال ان 

 تالاااتدزو  ااد   تعاي هاااياا ةاااا    ”سااايادة القاااون “إ   – ”سللليادة القللانون القافلللة“ريللا   • 
رالتقيد ئالقنا د رااعاي  الدرلين تقنم   ااالامللن أااو القاون   رالألقن   اقسالات الدرلن

رال  داااا الع اااف  ا تاااادتاتتةعاااات اراة ااان اااان ال زا اااات قاااد تكااان   اااا  أ اإلوالاااا   
كاان  ه اااك أيهااا تقااد ر تالاانين اا اب ااات  الالاادةين لليااات اآلربة ئاراا ااانمتداا  ساانى قدياال 

 ناااااال ثقارياااان أر ا تةا ياااان تعياااا  إويااااامل اقسالااااات دميقااطياااان  ةاااا   قاااانم اإلوالااااا   
دد اصااتهم دااقسالاات سايادة القااون   قانةأ   نال ا دتعتقد ااهات احملدين أج ا  قد ر 

و اااااو ىل اإلةادة الالياسااااين ال باااان إلصاااا   إ ر  تقااااا يقاااد   اراصاااان  رئالتااااا  تهمراكااااو
الاايادة لااهااند الاااياان إىل إقاااان اقسالااات االااتقدن  تداا  ااهااات عاقاالت ئاال رقاادالعدالاان  
 القاون  

 سيادة القانون وحفظ السالم - 4

 ”السالم واألم “سيادة القانون و

االااقرلين الا يالااين  اان ائجمدااي انااان التااائر لمااام ااتقاادة  يهااددردن ااب ايألااام انااام ااتقاادة  
جمةن ان  أ  يتداكهبكه ااالقرلين   اضد       جينب تدي انانر و رانان الدرليني  صن  الال 
ال صاانك الالاااد   اساات ادا إىلدااا   ذلاا  إوياامل  ةدياان لمااام ااتقاادة ت ا  الالاا و   اان التاادائ 
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 ااال “يت اااارك ال صااال الالااااد     اااني ر  (5لالالاااائر ر/أر الألااااان اااان ايألاااام اناااام ااتقااادةر/أر 
ااااا يُتداااك اااان ان ةااااك   “ئاااا يتهاااةن ال صااال الالاااائر أ كاااااا تتعدااا    ”اسااادةي ااا  ا اب اااات ا

ال صااال الألااااان اااان اايألاااام  ةاااا يت اااارك   ”الالااا و راإلجااا ك ئااا  ررقااانع العااادرا   ااااالت ددياااد
 و رانان الدرليني الت  يةات رالن االت اإلقديةين   صن  الال  اياة ن

  ااداا مت ويااا ااااااقلني   1948 اا  الالاا و    ااااو تتوسالاات أرك  ةدياان لماااام ااتقاادة قااد ر 
اليام انرسب اااقلن ات ام اادون ئني إساا يل ر  اهنا العاع     الكايني تائعني لمام ااتقدة 

 اا  الالاا و   تنااام ااتقاادة ا ات ةديااااان  66   ااا  ه اااك اااا جمةن اا  2011/ينلياا  متنبر  
ت   الال و ئيكل  ل   ااتقدة اناملعةديات قد ت،  الاليام االسياتيب  ر ير أحنامل العا.م  ي

نلات  ةدياات   ا  الالا و اان ئعألاات ت دانع  داا اهااو  الاكاين  تان إىل   دا اا الال ني  ر 
ااان  اا  الالاا وف االاااد  العاتااتقاادة  انااام  ةدياااتدن ااب ر   ‘‘اتعااددة انئعاااد’’ ُاا لاانئعألااات 

ااهاو انساسين لعةديان   ا  ر     (Capstone Doctrine لالدأ  ائالتن  راالاد  التن يهين
 ف(6لاا يد  الال و ااتعددة انئعاد ه 

اال اااياو الكااااال   ر تعزياااز قااادةة الدرلااان  داااا تااانر  انااااناااار   ئي ااان  ا ااان راالاااتقاة دي ااان  • 
 لاليادة القاون  ر قنم اإلوالا  

رد اام إويااامل اقسالااات   الالياسااين ااان جاا ك تياابير اتااناة رااصاااتن عةدياانال تيالاا   • 
 شا ين ررعالن   كم 

مااااام ااتقااادة رانطاااااا  الدرليااان انجاااااى ااهااااات التائعااان ل اتائعااانتااانر  إطااااة لهااااةا   •  
 ويدتها  دا االتنى اللدد ئدايقن اتةاسكن را القن ن

__________ 

لالااادأ    ةدياااات   ااا  الالااا و   ةدياااات اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا وف االااااد  العااااان راالااااد  التن يهيااان إداةة (5ل 
  13(  الص قن Capstone Doctrine ائالتن  

  23ااا ر الالائ   الص قن  (6ل 
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 الم؟سؤال وجوا : ما هي مبادئ األمم المتحدة لحفظ الس

 ف(7لااتقدة ت   الال و انامأويدن ه اك ث ثن الاد  أساسين تقنو  ديها 

التزااا ان ذل  يتددب ر    زاع  ال نالا يالي انطاا    الال و دنارقن تنام ااتقدة اف يتم ويا  ةديات الموافقة• 
انام ااتقدة ت   ت  يك  ةدين  ر  د  الالياسين ينالعةد تد د م ُتكدف ئ   الال و تعةدين سياسين رقلناا لعةدين ئطاا  ان

 ةدين  اتا    النقت و ال   دا دررانارقن انطاا  الا يالين  ار  ئاستةااة  دا  دو رقدا ناليتها  جيب أ  تعةل ل الال و
الالا دة   ا دقن اللعألن  ره  لدتاةيخ رالعادات رالألقارن  راريا ايير أرااد     الال و رهة ريالتدزو ذل  أ  ميتد   قدااالال و 

  انطاا ارر ر  ن القدةة  دا تقديا ااصاحل ااتدنةة رد

 در  دائاة أر  يز نع طا  ات ااال دة ااناليال انام ااتقدة ت   الال و ةديات ت  ك ف جيب أ  عدم التحيز• 
 ئي   رئنير  انطاا  الا يالين  رلكن ي ل،   دو اردب ت اع  دا انارقن رتعا  اأاا ئالغ انعين  ر دو التقيز  ان انطاا 
  تعاادها ار أطاا  ال زاع    دو التقيزقنات     الال و التائعن لمام ااتقدة  تتنجا  ري ل،  أ  التقا ي  ن العةلاتياد أر 
انطاا  ذةيعن لدتقا ي  ن العةل   جتاه لتققي  التناب  ال تصل  اتا ن رجيب أ  ت  يك راليتها   ةدايد در  أ  تكن رلكن 

  ةدين الال و  يتعاة  ئنضن  ارانا هن سدنك 
رراليتهاا   ةاا  اتالاتددو القانة لدادراع  ان و الاه أ  عةدياات اناام ااتقادة ت ا  الالا وجيانب لف الحد األدنى الستخدام القوة• 

  اسالنتدقيقان را ئصانةةاساتدداو القانة  الادراو ضالب  داال،ا  أهنا قد تالتددو القنة لدق اع  دا  ةدين الال و رةاين ااادويني  ري 
  را  ةن

 
ئ ااامل   بةن اان راسااعن ااان ااهاااو ااعقاادة  ااان ااالااا دة د ةديااات   اا  الالاا و اآل  رتهااددر 

رإصااا   قدااااع اناااان  روااازع الالااا     ان لدقكااام إىل اااقلااان  قااانم اإلوالاااا ااقسالاااات االاااتد
الالاااائقني  رهااا   ااان تعزياااز اقسالاااات إو ااااذ القااااون  رالعدالااان  رالتالااااي  رإ اااادة إداااااج ااقااااتدني

   دف جمدي اناان التاائر 1999ا ك  او ر   اأرسر وداق ئيكلرسيادة القاون   راإلص  يات 
جماااك د م سااددات اللدااد ااهاايف   ئاا ةديااات   اا  الالاا و اادياادة تقايلااا   االلمااام ااتقاادة  

  ئتد  اللددا ك د م و م العدالن اراصن تعزيز سيادة القاون   دا   ذل  ان ج 

__________ 

ف  تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات أيهااا  او ااا 43-31ااا اار الالااائ   الصاا قات  (7ل 
  6 ر 5(  الص قتا  2006الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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تنطياد الالا و   راية ااا ئعاد ال ازاع الاشااة  رها   ان “را    ةا  امل  دا لالا  اناني العاو  ر 
إال إذا  ااا  الالااكا   دااا ثقاان ااان  اال ميكاان أ  يتقققاا  الدنياال   ان االات اااع  دااا الالاا و 

راااان   سااادةينئدايقااان ا اب اااات ا ين لتالااانين اااان جااا ك اايا ااال الياااا ا اااااهم االوتصاااا   إاكاااا 
  انان لرإص   قداع اناان( ال إاناني العاو أيها  ريقنك (8ل”نوزيه ج ك إقاان العدك ئصنةة

  (9لتقق  إال ضةن اإلطاة انرسر لاليادة القاون  را ياو  قنم اإلوالا أ  يميكن 

القااااون  رال  ااااو را ااار  ئاااالغ انعيااان إلقاااااة اأااااا يُعاااد و ااااو رعااااك لدعدالااان اا ا يااان ر اااند ن  رو ااااا 
هباا اع ام  يهددرااتصدن ئالعدالن الم  ر   ااهنداإلر ت ان العقاع رتيبير اإلوعاش النط   

ئاإلضاارن إىل ر ي ز   ااقاو انرك  دا االا ل القااون  اا اا    ت( سييعهااللعألات لرإ  .م يكن 
 الام تا از  ديهااااتصادن ئالعدالان  ااالاا ل ا  الالا و   ت  ةدياات اناام ااتقادة ستياةكذل   

لت  يااك  ال بااان جاا   ذلاا انساالاع الكاا اان رةامل ال اازاع  أر  تيااكلات اقااات الالاا و ر/أر الاام 
  ئصنةة وا قن  ةدين الال و

 سيادة القانون وبناء السالم

عزيااز ساايادة القاااون    أ قاااع   ت  ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا و تعتاارب ااهااند الاام تلااكاا
   ان الرأساساا اهاند ئ اامل الالا و   ”ئ امل الال و   رقت الكا“ان  هند  ااهة اال زاع  زمل

أهااادا  ئ اااامل الالااا و ان ألاااا “  إانااااني العااااو  ريقااانكالدنيااال  داااا   ذلااا  الت ةيااان االقتصاااادين  
رئ اامل الألقان   العةديان الالياساين    ناانإةساامل ا“ها   الاشااة  رية اا ئعد ال ازاع  ”إتا ا رأعين
   (10ل”رتنسير القدةات النط ين انساسين  الال و انرلين ر قي  مثاة

رلنيان  داا   ذلا  انجمااالت  العدياد ااندد اناني العاو حي  ”انهدا  انساسين“كه راتصاال هب
  (11لتعزيز سيادة القاون 

__________ 

 ( 2004ال ازاع ل ئعاد ااني العااو  ان سايادة القااون  رالعدالان االوتقاليان   جمتةعاات ال ازاع رجمتةعاات اااتقاياا ان (8ل 

S/2004/616   2ال قاة  
 ( 2008 اان ضااةا  الالاا و رالت ةياانف درة انااام ااتقاادة   د اام إصاا   قداااع انااان ل  تقايااا اناااني العاااو (9ل 

A/62/659-S/2008/39    2ر 1ال قاتا  
-A/63/881 ( 2009ال اااااازاع ل تقاياااااا انااااااني العااااااو  ااااان ئ اااااامل الالااااا و   ااا دااااان الااااام تعقاااااب الاشااااااة اوتهاااااامل (10ل 

S/2009/304   15ال قاة  
  17ااا ر الالائ   ال قاة  (11ل 
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 ئال،اان انعياان لاااهاااو دو  رجاصاان اللعألااات ااتكااداان   ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا رتهااددر 
ا  نان اناام ااتقادة الكع تقدا  ناسر ال دام الد م ال بزمل ان   ”ئ امل الال و   رقت الكا“

الدنياال  رةاان الهااارةع    ان االدالاا و لئ اااة  نا  اا  الالاا و ليالااااا  أ  أرااااد لل ااامل الالاا و  
  اهاااو ئ ااامل  تياااةك اا  الالاا و تااان قاانات لدتقاانك  االااتداان ررعالاان  ةدياااتختداايب رت  يااك 

  (12لالدنيل   ان ل ن ئ امل الال و  نياالقرل رإمنا ينيالال و   رقت الكا إىل شا امل رط يني 
 

__________ 

  A/64/573 ( 2009 اان ت  يااك تنصاايات الدب اان اراصاان ااع ياان ئعةديااات   اا  الالاا و ل  تقايااا اناااني العاااو (12ل 
  35-29ات ال قا 
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 ؟‘‘ئ امل الال و   رقت الكا إسياتيبين’’  سقاك ر ناعف اا ه

ئ اااامل  إساااياتيبين“يااداي إداةة الاااد م اار   ا تةااادت إداةة  ةديااات   ااا  الالاا و 2011   اااو 
 ا  الالا و ت لقانات اناام ااتقادة التن يا  اإلساياتيبينهكه  رتنرا  (13ل”الال و   رقت الكا

  ااارالتددايب  ها تالدالاد دياد ر   ل امل الال و   رقت الكاااتا ن لهاو اا اتأرلني رضرئيو  
 ةدياااان الالاااا و أر انهاااادا   ( دراااار1ا يداااا ف الاااياااان ااااااالااااادةات ذات انرلنياااان هاااا  انوياااادن ر 

 لعةدين ئ امل ااقسالاتانسا   إةسامل ر/أران لااالاة انرك(   الن ان( 2 قداا  الالياسين لدلعألن
  (14للااالاة الألاي( أ  طنك ان
 
دةالااة لاان جا ك أويادن  ااهاات النط يان ال ا دان  راالاا ديالياقر  القهاا ين أ   ميكن انظ  ‘

اميان اا اسالن تال اا اب اات الام ميكان أ  اليات العدالان الاميان ر/أر اا  إويامل  ل ان قليل انرك
ا اااااااااا  رال سيةلعةدا  رانةا و او العدالن اا ا ينرالاشاة   ن ال يالتها  هباااااااائدة  تعنم  ةدين الال و

ويااا ر   ااااا م ارداا ةلد صاال   ا مااااااااائاحملا  امل اااا  جاصاانااااااااإوير   ريةااا يتعداا  ئاااااا م ارداا ة
رتن يااااد   ريهااااا اقسالااااات العدالاااان ت،يااااباالت الدااااناة  إىل اا اااااط  الاااام اااااااااااااادااااا م ات قداااان    

جدااااان رثااااا   ر    اااااالت اال تبااااابتالاااابيل  األاااال إ ااااااملاتاإل ااااااملات رااةاةسااااات انساسااااين ل
  (15ل’احملكةن  رت  يك ان كاو القها ين(

  

ااالاااا دة    اااان قليااال دةالااااة الألاااايلوويااادن ئقر  القهاااا ين اليااا نانظ ااا ميكااان أ  يهاااددر  ةاااا
ااان التناراا  اار القنا ااد رااعااي  الدرلياان أر لتةكاني و اااو العدالان  لك الانقااناوني صاياان تعاديل أر ‘
الدسااتنة  دااا ال قاان االااني   ات ااام  رضاارد اام  ةدياان ’ميكاا هم    ةااا ‘داا ةارلتصاادع لدباااا م ا

ةرائب ا اسلن ئني و م العدالن قياو ضةا  ر القاون     دياتامل أر تدنيا  إوي رااالا دة  الال و  

__________ 

الااد م اايااداي  االاااعن  ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا و   ئ ااامل الالاا و  إداةة ةديااات   اا  الالاا و/ إداةة (13ل 
(  2011  ااا  الالااا و ل نرااااادالاااد م ااياااداي  إداةة ةدياااات   ااا  الالااا و/ إداةة إساااياتيبين  رقااات الكااااف 

 [ئاالوكديزين]
التددايب  أدراتاكتاب سايادة القااون  رااقسالاات انا يان  جمةن ان هاات  او ااف ل طا ع  داا ازياد اان التن ي (14ل 

 ( ]ئاالوكديزين[2011ل
 ةديااات   اا   إداةة إسااياتيبيناالاااعن  ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا و   ئ ااامل الالاا و   رقاات الكاااف  (15ل 

  17ر 16(  الص قتا  2011    الال و ل نراادالد م اايداي  إداةةالال و/
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     رتعزياااز ال زاهااان رااالاااامللن   مل تعزياااز اساااتق ك القهاااار   اااا  الاميااان أر العاريااان رال  ااااو الامااا 
(16)’القاونوينهن اا

. 

 

 ”حماية المدنيي “سيادة القانون و 

  اااداا  داااف ئعألااان اناااام   ”ةايااان ااااادويني“لاااا  ورك راليااانئااا  أذ  جمداااي اناااان 1999   ااااو 
 الاام تُ يااا ريهااا  اااط  اار  إاكاواداااال بااان        ادرد  التاادائ اختاااذ ’’ئااا ااتقادة   ساا الين  
االااااقرليات  كنااااان   جااااكة   ا تلاةهااااا  اللاااادي احملاااادمالع ااااف ااااان أجداااااة تةاياااان لدةاااادويني 
ا اك ر   ‘‘(17لدبةا ن االقتصادين لدرك اااع أرايقياا[ائر للت]ا ااااقلني العالكاينيس الين  رراي  
 ةدياااات   ااا  اااان عياااا  ةايااان ااااادويني ل تعدااا تجمداااي اناااان االاااقرليات  أسااا دذلااا  اتاااني  

  الال و 

رضااار إطااااة ا ااااهية    دااااإداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و رإداةة الاااد م ااياااداي رتعكاااف  الياااا 
 ف”االتنيات“النقت الااهن  ييةل هكا اإلطاة ث ثن  دا ال قن ااتنجا   ر تةاين اادويني  

د ااام ااتةألدااان   دلعألااان ليااااادن الناليااان ال–اتةايااان اااان جااا ك  ةديااان سياساااين   • 
 ري   دال و  أر  ةدين سياسين قا ةن   اللدد الكع يتم وياهالت  يك ات ام 

اتاااالت ا اار رةدع  هااااللعألاان  هندتلااكك  – ااااادعتاانر  اتةاياان ااان الع ااف   • 
  دا   ذل  اان (إذا لزو انااالاد  ديها  ر  اادع ددم ل  ف أجداة   ن اادويينا   ريها الم 

  ااياة ن الالياسينتكأليف العالكاين ر ر ن يج ك بيادة انويدن الياط

ئي اااان تعاااازب ساااا ان اااااادويني ر ةاااا  لتهي اااان د اااام اللعألاااان  - راقياااانئي اااان  إويااااامل  • 
القياااو ئووياادن ااالااا دة اإلوالاااوين ر  تاانر تيالاا  ر   تةاياان القاونوياان  ااان جاا ك تعزيااز اهم قاانق

 اقسالات النط ين االد نة  رد م 

  الألالألاان ااان إطاااة ةاياان اااادويني ئااالااتنى اتصاااال رثيقاااااانظ   اليااقر  القهااا ين ريتصاال  ةاال 
رالقاااون   قاانم اإلوالااا  الدرلياان  يالاات يد ااان ااالااتنى اهااكر  قصاانى ئال الاالن لاا وعياان ريتالاام ئ
ئي ااان  دي ااانإىل  تاااا  هاااند  ةااا تلكلااا  ااانرقااااون  ال   ااني لاااد م الالااددات النط يااان ري اإلوالاااي

__________ 

 و ي ااا ر الالائ   (16ل 
 ان اا دنم  14(  ال قاة 1999ل 1270قااة جمدي انان  (17ل 
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قداااع انااان  ااالااا دة   ضااةا   ةاالنظ   اليااقر  القهااا ين ااا  هااكا الالاايام  ميكاان ر راقياان  
 هاات اان ا هاا لدرلان ااهاي ن ر اشااطن متتار  ر  الن  رااهات ال ا دن انجاى   إطاة القاون 

  القدةة  دا د م  هند ةاين اادويني ئالعدالن اا ا ين 

عملية حفظ سالم ’’و  ‘‘عملية سالم تابعة لألمم المتحدة’’سؤال وجوا : ما هو الفرا بي    
 ؟‘‘لألمم المتحدةتابعة 

 انساسين  ارأ ةاا هاطليعن  ةديات     الال و ااعاصاة روداق 2008 حيدد الدأ  ائالتن  الصادة  او 

 

   إداةة ر/أر  ل ر/أر  ر ا هاويا م جياع العةديات اايداوين ال’’ دا أهنا ” ةديات الال و“ ائالتن  يُعاِّ  الدأ
  (18ل‘‘اودال ها ان  ديدان جدا  اتدات الع ي ن أر  زا ال

   وذ  هبا يو الم  ةديات الال “ دا أهنا ”مام ااتقدةالتائعن ل  ةديات الال و“ (19ل ائالتن ريُعاِّ  الدأ
  رييةل ذل   ةديات (20ل”اناني العاو لمام ااتقدة ئتن ي  ان رجتاع  جمدي انان التائر لمام ااتقدة

     الال و ره   ن اللعألات الالياسين اراصن راكاتب ئ امل الال و 

  جمدي  اوذ  هبالم ي“و  ةديات الال  أهنا دا ” الال وت     ةديات انام ااتقدة“يُعاِّ  الدأ  ائالتن  ر
 إداةة الد م اايدايإداةة  ةديات     الال و ر رتتنىل اناني العاو لمام ااتقدة   رجتاع ئتن ي  انانان  
 ل العةديات الم تقندها إداةة  ةديات     الال و   تليالر  (21ل”هارد ة ها هين رت  داإداة ر   اا التدديب
ااتقدة لتقدا ئعألن انام  ا هاإداةة ئعألات سياسين جاصن ل ها أ  تتنىلإذ يُددب إلي     الال وت ةديات 

(22لااالا دة إىل أر،اوالتا (
 

 

 

 

 

__________ 

 ااا ر الالائ   (18ل 
 ااا ر ال الائ   (19ل 
الاد م ااياداي  إداةة ةدياات   ا  الالا و/ إداةةسياسان  أ ا   ان  أيهاا  رجتادة 99ااا ر الالاائ   الصا قن  (20ل 

 ةديااات   اا  ’’ ئوهنااا(  اادد  ةديااات   اا  الالاا و 2009يااات   اا  الالاا و لئيااو    اصااا العدالاان    ةد
 ( 1لال قاة ‘‘  ةديات     الال و إداةة إداةداالال و راللعألات الالياسين اراصن الم تتنىل 

   ةدياااات   ااا  الالااا و   ةدياااات اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا وف االااااد  العااااان راالااااد  التن يهيااان لالااادأ إداةة (21ل 
  8(  الص قن Capstone Doctrine ائالتن  

  UNAMAلتقدا ااالا دة إىل أر،اوالتا   ااتقدة انام ألن  (22ل 
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 عمليات حفظ السالمالمتعلقة بالعدالة في يات الوال - 5 

 ريةاا يتعدا  ئالايادةر   ئالعةديان الصادن ع ا  الالا و   قاااة جمداي اناان ذت ةدين أع والية  ترد

عةديااات   اا  الالاا و راليااات راسااعن االااا دة اللدااد ااهاايف   إ ااادة ل ُتالاا داااا  القاااون    ااادة
نالياات االاقرليات أ ألاا  ديادا  تتهاةن ال  ئعض اتااالت  ر   هبائ امل رتعزيز اقسالات العدالن 

تهااةن ااالااا دة   ت دااا سااليل ااألاااك    نالياان ئعألاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   هااايمر
     ااني أ  رالياان العةدياان اادتدداان ل  اااد انرايقاا  رانااام اتاالي اال تياااط ت خت اايض اعاادال

 نةاض  اااةتدكات ر ا اب ات تهةن ااالا دة   اعاان تااتقدة   داةرنة 

دن لهاااا الاااكع ياااقذ   ن ( النالياااات الت  يكيااا1ف ر تاااني  اااااتني إىل رالياااات   ااا  الالااا ورت قالااام 
  التادائ  التياايعين رالت  يكيان رالقهاا ين( تيةلت  يكين لئنظا ف ع الضد اعةدين     الال و ل
اان د م الالاددات النط يان ئا ةديان   ا  الالا و  دن لها كدفتُ ناليات ا  الت  يكين  الم ال( 2

 القها ين رالقاونوين  هاتعزيز و ةأ ل 

 واليات التنفيعيةال

راليااات ت  يكياان  ُأساا دت إليهةااا (23لوني ااان  ةديااات   اا  الالاا تاا اا  اآل  ساانى اث ال ين ااد 
دن اااب ال صااال الالاااائر اااان ايألاااام اناااام  اتصاااارا  جمداااي اناااانرقاااد قااااة ريةاااا يتعدااا  ئالعدالااان  

  (24للتيةانة اليااقين( لييام - نسنرن رتيةانة  ل ان  إلداةة االوتقالين    ل نيئعألت إوياملااتقدة  
ة ااققتاان    نساانرن  الاام أوياا ت دن ااب ئعألاان انااام ااتقاادة لااإلداة  ااان ”اا داان الدااناة “ اا  ر

  هن قنة  نسنرنااعار  ئاسم الدر   الن ند انا   ا  (   1999ل 1244قااة جمدي انان 
ن ااند ال راااا  اواات ئعألاان اإلداةة ااققتاان متألاالالقاااون    ساايادةئنظااا ف   ااقاااو انرك  الااكع يهااددر

أدامل النظااا ف “ااان ئي هااا   جمةن اان ااان ااهاااو ااعقاادةودامل ئااد اات اللعألاان  ُ رقااد  اااادي    نساانرن  
__________ 

  (23ل 
لرئعاد  إداةة اناام ااتقادة االوتقاليان   تيةانة اليااقينر  ئعألن انام ااتقدة لإلداةة ااققتان    نسانرنئاإلضارن إىل  (24ل 

االوتقالياان    ةلنديااا تتةتاار  ااتقاادة انااام(   اواات سااددن ليياام –ة   تيةاان ئعألاان انااام ااتقاادة ااتكااداان ذلاا  
لك الااان ت  ياااك ات اقاااات ئااااةيي ‘‘ الصااا  يات ال باااان’’أيهاااا ئااالعض الصااا  يات الت  يكيااان   يااا  مت ت نيهاااها 

ال دة اا  قنم اإلوالاا   رات ااع  داا القااون  رال  ااو  راإلداةة اا
ُ
دويان  او ااف النثيقان لدال و  رمشدت النالين اا

  1(  ااار  1991ارتااين اقمتا ئاةيي ااع  ئكةلنديا ل



 24 

االوتقالين لدقكم الكايت ت  يم ااقسالات “ر  ” اوت البانرطااا   ةااإلداةين اادوين انساسين  يأل
تدا  ااقسالاات تالنين سياسين راإلشاا   داا تدانة  ةيألةا يتم التنصل إىل االستق  لدميقااط  ا

وياا قهااة ر   قاناوني  ديادةإصاداة ااتقدة  انام تنلتيادة القاون   ريةا يتعد  ئالر   ”االوتقالين
ااار  رئ امل   إويامل و او لدتعيي ات القها ينر   احملد راد ني  ااني درليني لدعةل   و او العدالن 

   ن الالباالولن تنر  انظ    راعاان  تباب  ل

ققتان    نسانرن  أوياو جمداي اناان ئعألان ئعألن انام ااتقادة لاإلداةة اا إوياملئعد أةئعن أشها ان ر 
األال ر لإداةة انام ااتقادة االوتقاليان   تيةانة اليااقين(   لييم -وتقالين   تيةنة الداةة الإلمماثدن 

( اإلداةة 1999ل 1272قاااة جمداي اناان  جانَّكئعألن انام ااتقادة لاإلداةة ااققتان    نسانرن  
اإلداةة  قاااة إىلراسا د الالاددات الت  يكيان رالتياايعين   اإلقدايم  مماةسن ييار الص  ين االوتقالين 

ر  ”تيةانة اليااقين أحناامل إقدايم  ال داا القااون  رال  ااو     راحملار انتانر  اناان “ االوتقالين راليان
قاناوني  ديادة  ئ صاداة اإلداةة االوتقاليان  قاااتهاكه الناليان  ت  ياك   رتعزيازا ل”إويامل إداةة رعالان“
داا م ات قدان   رإويااملإص  ات اقسالين  رت  يك ددراع  ل نيردااي ني ااراد ني قهاة يني رتع

 هااند ا  قاان اااااا م ارداا ة ااان جاا ك  رقيااادة  نيدرلياا نيقهاااة راااد ني  ااااني رداااايرويااا 
رظاا ف قانة اليااطن ئكااال شااطن اناام ااتقادة راضاددعت سبن    رئ امل  إويامل هي ات جاصن

  النط ين 

 ةتنفيعيالواليات رير ال

إداةة اناااام ااتقااادة االوتقاليااان   تيةااانة ر لعألااان اناااام ااتقااادة لاااإلداةة ااققتااان    نسااانرن لج راااا 
أاألدان   اصاا سايادة ر رالياات اا  ت  يكيان  سانى ع ام  ةدياات   ا  الالا و ا ال ُتال دالياقين  
 ناليات تيةل اا يد ف  هكه الالقاون  

ئعألاان ا  ةاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   إىل ( 2010ل 1925نااان قااااة جمدااي اُيالاا د 
العةاااال  ئالتيااااارة النثياااا  ااااار الالااااددات الكنو،نلياااان رررقااااا ’’رالياااان يهنةياااان الكنو،اااان الدميقااطياااان 

الكنو،نلين إلص   و او العدالان   داا رضار رت  ياك ئاواااا ايايك اتعادد الالا نات  لإلسياتيبين
لااد م العاادك ااان أ اال تداانيا تالدالاال ال  اااو العااد  اا ااا   رالياااطن رالقهااامل  ااار انااام ااتقاادة

رالالبن    اا اط  ااتهاةة ان ال زاع  ر دا تنر  د م ئاواجم  اسياتيب   داا ااالاتنى ااا ازع 
 ‘‘    ي ياسا
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سدععة  م’’عملية األمم المتحدة  يدك تددي ديردداي واليدة  إلى( 2007) 1739األمن  ُيال د قااة جمدي

حكدمدددة تددددي ديرددددايك معالادددتراا مدددي االتحدددعد األيريددددك والغمععدددة اال ت دددعدية لدددةو   دددر  

أيريديددع
إ ااادة ئالااب سااددن ر را هااا ااان اا  ةااات الدرلياان   دااا إ ااادة ر ااند الياااطن اادوياان (25)

 القهامل رسيادة القاون    يير أحنامل  نت دي ناة

عألن انام ااتقدة لتققي  االستقااة   ئ إىل( 2010ل 1927ُيال د قااة جمدي انان  • 
تنر  الد م الدن الم رارربة التق ين     درد اإلاكاويات ااتا ن  “رالين  هايم

 ةديادا الاااين إىل ئ امل قدةات االا دة  كنان هايم   الب الددب   دا اناصدن 
  ”اقسالات سيادة القاون   دا الصعيدين النط  راحملد 

العةدين اادتددن ل  اد انرايق  رانام  إىل( 2007ل 1769جمدي انان  ُيال د قااة • 
االا دة يير أصقاع ااصدقن   تعزيز سيادة القاون   دا   “رالين  ااتقدة   داةرنة

  او الالبن  راكارقن ل راإلداةة اال يارينذل  ان ج ك د م تعزيز استق ك القهامل 
التعار  النثي  ار راي  انام ااتقدة القداع     اإلر ت ان العقاع  رالعةل ئ

لدةالا دة   اعاان ا اب ات ااةتدكات رانةاض  رالتعنيهات ااتصدن ئات ام س و 
  ”داةرنة رأع ات ام ال  

  جماااااك ساااايادة  الاااام تياااااةك   تقاااادا ااالااااا دةئااقاةواااان ااااار  ياوااااات انااااام ااتقاااادة انجاااااى ر 
ااالا دة  تقداعدد ان اازايا ال اللين   تتةتر ئ ام ااتقدة ت   الال و ةديات انر   القاون   

ياا ين ال( 1ف اازاياا   رتياةل هاكهاتاراة ان اان ال زا اااهي ن   جماك سيادة القاون    اللددا  
ساددات اللداد ااهايف  إىلصانك ن الإاكاويان ( 2جمدي انان   الناليات الصادةة  نالتةدة ان اا

للداد ااهايف  داا   ذلا  اان جا ك   ا( القدةة  داا االوتيااة الالااير 3ا ااالتنيات   دا أ د
  ال صاال  ا اقياان اةااا الدتااا  تااادل ااي اان الدا ةاان لدعاادك راإلصاا  يات رالقاادةة الياااطين الدا ةاان

ن العالاكايالقانات ان ج ك  أساسا  د م انا ال( 5أ داد  ل ة ان اانظ ني  تنرا ( 4(  الألاي
النصااانك إىل اا ااااط  رإاكاويااان ( القااادةة الدن الاااتين لداااا   ذلااا  ال قااال ااااانع( 6أراااااد اليااااطن  ر 

 ال ا ين 

 القانون سيادةفي مجال  المتحدة األممالتي تقدمها مبادئ المساعدة  - 6

__________ 

  ECOWASااةا ن االقتصادين لدرك ااع أرايقيا  (25ل 
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 هندهاا  داا ئعاض  أ  تقساي  د تقدا ااالا دة   جماك سيادة القاون   ي ل،  لماام ااتقادة 
ردد  إىل   القيم رانهدا  انساسين لمام ااتقدة  داد  انساسين  رتاتكز هكه االاد  االا

متكااااني انااااام ااتقاااادة ااااان ر   جماااااك ساااايادة القاااااون   ااقدااااان  الااااني   اااااملة ررعالياااان ااالااااا دة 
ان ااادة يُاااد ا أهناااا ت اساااب صااايغ  تقااادااالساااتبائن ال تيا اااات اللدااادا  ئدايقااان ااوااان  ئااادال اااان 

ااتصاادن نالياات الت  ياك  الام تنا ا  تقادياتال  راعااان ئعاض لدعدالانر رراا  منااذج أ  ليان اةياا
 ا القن  ئصنةةتقدا ااالا دة  ضارةةالعدالن  األل ئ

ااك اة انااني الااد  ااالاا دة الام تقاداها اناام ااتقادة   جمااك سايادة القااون    ر اى تليا  
  (26ل(2008لااالاااا دة   جمااااك سااايادة القااااون   إباملتقااادة هناااا اناااام اا ئياااو  التن يهيااان العااااو
 تااااع اناااام ر   (27ل(2009ل العدالااان    ةدياااات اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا و   اصااااسياسااان ر 

 تةهياااادع لع اصااااا العاااادك    ةديااااات الالاااا و ااتعااااددة انئعااااادف تعزيااااز ساااايادة القاااااون الااتقاااادة 
القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع  رتقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة  (28ل(2006ل

  (29ل(2004ل رجمتةعات اا ئعد ال زاع

 المساعدة على القواعد والمعايير الدوليةتأسي  : 1المبدأ 

 هااند لدةالااا دة   تعزيااز و اام العدالاان إىل  اساات اد اااا تلكلاا  ااانالعدالاان  تك اال   اصاااجيااب أ  
لااادر  تقااانم اإلوالاااا  رالقااااون  اإلوالااااي الااادر  رالقااااون  ااعااااي  الدرليااان الااام تعكاااي القااااون  ا

عاهاااادات راإل  وااااات راالاااااد  التن يهياااان اامتألاااال ر  (30لاا ااااا   الاااادر  رالقاااااون  الاااادر  ل   ااااني
 را    ااقائال  ر قلنلان  ااياا  ااانام ااتقدة ااعاي  ااعةنك هبا ر الصادةة  ن رجمةن ات االاد  

أ ألااا ممااا اااااحنني راقاادا  ااالااا دة  أر جااربات راااادىتعكااي اصاااحل الااتنةدة قااد اامناااذج العدالاان 
 اصاحل أر ا تيا ات اللددا  ااهي ن  تعكي

__________ 

  (2008ااالااااا دة   جماااااك ساااايادة القاااااون  ل إباملهنااااا انااااام ااتقاااادة  ئيااااو  التن يهياااان اااااك اة اناااااني العاااااو (26ل 
  4-2الص قات 

العدالن    ةديات انام ااتقدة ت ا  الالا و    اصاسياسن رإداةة الد م اايداي   الال و     إداةة  ةديات (27ل 
  8  ال قاة (2009ل

 تاع انام ااتقدة التةهيادع لع اصاا العادك    ةدياات الالا و ااتعاددة انئعاادف    الال و    إداةة  ةديات  (28ل 
  8-6(  الص قات 2006تعزيز سيادة القاون  ل

  (2004تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات اا ئعد ال زاع ل (29ل 
  9ااا ر الالائ   ال قاة  (30ل 
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االااا دة  دااا القنا ااد لتوساايي انظ   اليااقر  القهااا ين اختاذهااا اااأاألداان ارداانات الاام ميكاان رااان 
 رااعاي  الدرلين اا يد ف

تياايعات  سان رت  ياكر دياد ااا إذا  اا  قاد مت   اللداد ااهايفإ اامل تقييةات لاليادة القااون    
  اعاي  الدرلين ااعةنك هباتتنار  ار ارأويدن 

  عقنئن اإل داوئأر ااياة ن   أين دكةن تالة   إوياملاالات اع  ن 

ع  ااا م اتاا أر لع ن  ن  ااا م اإلئاادة ااةا يان ئاات اقات الال و الم تالة   توييداالات اع  ن 
 اااا م ضد اإلوالاوين أر االوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا  أر 

 حقوا اإلنسانبالعدالة بي  الجنسي  و النهوض ب: 2المبدأ 

جتااااةع را تيا ااات رأرلنياااات ال الاااامل  ااا ااااة اجاات  الياااقر  القهااا ين  نانظ اايك ااال جيااب أ  
 هااند جاصاان    رجيااب ئااككرالا اااك رال تيااات رال تيااا    ااد رضاار رت  يااك هنااا ساايادة القاااون   

/أر ر ا تيااااا  داااا وداااام راسااار راا الاااايالع اااف اا الااا   الااام يكااان  لأر  اااا ( ريهااااالاااياقات ال
، اال انااام تئاإلضااارن إىل ذلاا   جيااب أال ر اتكااب  وساادنع ااان أساااليب اتاااع  يُ ر/أر  اا هبياا

عااا  لدتهةاايأل تقااد تدبةا ااات الاام لدن ااب القاااون  الاادر   اا يااوةااتقاادة  اان االسااتققاقات 
  راايادين نيرالتةييز   اللدد  األل انقديات رال   

لتعزيز العدالن ئني اا الني ر قنم  اختاذهانظ   اليقر  القها ين الم ميكن اأاألدن اردنات ران 
 اإلوالا  اا يد ف

تعزياااز  قااانم ال  اااات اال تةا يااان  تاااقدع إىلسااايادة القااااون  الااام  اااديات جت اااب  دااانك  • 
 اآلجاين رةاملها  ختدفةا  يئ  نااهية

تيايعات رأويدن ان أ ل ال هن  ئالعدالن  سن رت  يكا إذا  ا  قد مت اإ اامل تقييةات  • 
 ئني اا الني ر قنم اإلوالا  

  رئ اااامل راا الاااايسياساااات تةايااان ضاااقايا الع اااف اا الااا  رضااار تيااابير سااان قاااناوني ر  • 
  م ذل  الع فا ن يُد ا اةتكاهب ان دا ةندتةكني لالقدةات 

 شرااات فعالةبناء نهج منسق ومتماسك وشامل م   إتباع افالة: 3المبدأ 
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 تإذا  اواااااااا رعاليااان أقصاااا ااالاااا دة الااام تقاااداها اناااام ااتقااادة   جمااااك سااايادة القااااون    قااا 
تق اد ر اان داجال ا  ناان اناام ااتقادة رجاة هاا   رالااؤىجمةن ن راسعن ان ارربات  تالت يد ان

هنا شاال يد م يير  ناوب سايادة القااون   ان الهارةع إتلاع رأرهل ااةاةسات أ   اةعالتب
وتااا ا حيقاا  القاااون  قااد  ساايادةإبامل ااهااات اااحناان  ااز اا  أر الااكع تااتقكم رياا  ها الاا  ياا  أ 

ال زاع  ر  رة  دا ذل   اوتهامل   ئي ن اا ئعد  اناصدت   رلكن ال ميكن ان ل سدقين أر قص ة
 اكةدنأ  تكن  ئدال ان  تكااةا لدبهند انجاىلادةات تكن  القياو دت الي   ميكن    اياع الر
رراقعيااان  ادةرسااان  النقااات و الااا   ي ل،ااا  تقااادا ااالاااا دة   جمااااك سااايادة القااااون  ئدايقااان ر   ااااا

  راتدة ن

داجاال   ياانااعلياقر  القهااا ين ئيااكل رثياا  اار ااهااات ال ا داان أ  يعةاال انظ اان اي ل،اا    رلاكل 
ا القن راتةاسكن رشاادن لتعزيز  إسياتيبينان أ ل رضر رت  يك  هاا  نان انام ااتقدة رجاة 

الع اصاااا ااع يااان لرال سااايةا    اللعألااااتانجااااى  الع اصااااسااايادة القااااون   رتياااةل هاااكه ااهاااات 
راليقر     رالياطن  ر قنم اإلوالا   رإص   القداع انا  اتراإلص  ي  الالياسين ئاليقر 
ر االت انام ااتقادة رئااجمهاا  ر رالع اصا العالكاين(    رةاين الد ل راليقر  اا الاوين   اادوين

 در  النط  ر  دا الصعيدين الااصدقن  رااهات صا لن

هنااااا ا الاااا   إتلاااااع لك الااااننظ   اليااااقر  القهااااا ين اختاذهااااا اااااأاألداااان ارداااانات الاااام ميكاااان رااااان 
 شاا ات رعالن اا يد ف ئ املراتةاس  رشاال ار 

ااهااات الدرلياان  اوااب ياااة ن  ااداان ررعالاان ااان دإ اااامل  ةديااات تقياايم ايااي ن رشاااادن  • 
  ديات اا ينا هها ان ر  لتقديد ا تيا ات سيادة القاون صا لن ااصدقن رالنط ين 

 اليادة القاون  است ادا إىل وتا ا التقييم لشاادن  إسياتيبين رضرد م  • 

 القاون   سيادة  جماك  مام ااتقدةل تائعنا ايي ن رضر ئااا

 ئني اليا امل ريةا االقرليات الت  يك  ر ديدااالقرليات إس اد  • 

   دا  د سنامل هاان جاة ر انام ااتقدة ان ااصدقن  ااهات صا لنئ امل الياا ات ار 

  نيالنط ي مل  ااالوب اياةير إىل  اات  يك  • 

  م لمطاا  ال ا دن  النط ين ادرة داالضد ع ئ • 
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المعنيللللة  ةدوائر الوطنيلللاللللودعللللم بزملللام األملللور الوطنيلللة  إمسلللال العنا للللر: ضلللمان 4المبلللدأ 
 اإل الح ب

الدنيال الاربااا الام ياتم راضاها اان ارااةج  أر الام  تالتةا   ان الان ا  ااا   أ  ت ب  أر 
الدرلياان ال ا داان  دااا    رااانطاا  ااد  لاا    رت  يااكها إىل رضااعها الدرلياان ال ا داان تتاانىل انطاااا 
   اااامئااادي  ال أ  تكااان عةااال اااار ال  ااااامل الااانط يني  جياااب أ  تالياااقر  القهاااا ين   نذلااا  انظ ااا

اإلصا    ااع يان ئدرا ا النط يان الاانظ   اليقر  القها ين  ديد رد م رمتكني  ريالتدزو ذل  ان
  ر   رااياادن رانقدياات رال   ا  رال الاامل   ن لتقدياديرالز ةاامل ا   ن   اتكنايان دا   ذل  ااالاقرل

 انطااا االاا دة   ال تيبن ال ها ين لدعةدين رتتةألل راتتةر اادي    ال  ات ااهةينا هم ان ر 
إصا  ات رئااااا ساايادة  هااا إباملاصاان ر ادرك أ ةاااا رهنبار تهاا دااا تدانيا ةؤي النط يان ال ا دان

نظ   الياااقر  القهاااا ين ااهااااةات الد،نيااان تتااانرا ااااأ    هاااكا الصااادد  راااان انعيااان   (31لالقااااون 
اانظ    داا   اصاا العدالان  أال تقتصاا  ةا أ  ان انعين  نيالنط ي و اا هملدتناصل ار  ال بان

  نال  ي رط يني ان ال  ن أيها انظ نيجيب أ  تهم رلكن   درليني رقبالاليقر  القها ين 

النط يان  إاالااك الع اصاانظ   الياقر  القهاا ين اختاذهاا لهاةا  ااكان أاألدان اردانات الام ميراان 
 اإلص   اا يد فااع ين ئ ندرا ا النط يالرد م ئزااو انانة 

القاونوياان رالالياسااين رالتاةخيياان رالألقارياان راال تةا ياان الا يالااين ذات الصاادن  الاان   ئااالااا ل • 
  للدد ااهيفئا

 ص   اإلااع ين ئ ديد الدرا ا  • 

 ااصدقن صا لن النط ين  ااهاتاتناة ئني ان تالهيل العةديات الم متكن  • 

اراصاان  هااابرهنُ  ةؤاهاااتداانيا الااا ددا  دااا ااهااات النط ياان صااا لن ااصاادقن ائ االلتقااامل • 
  ص  إبامل اإل

 إلص   ل  رد ة ااةهنةد م اايارةات العاان  ررهم  • 

 بلد المتفرد لكل سياا ال المساعدة علىتأسي  : 5المبدأ 

__________ 

  الصا قن (2008اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقادة إبامل ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  ل (31ل 
  6ة   ال قا 4
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ال تيا اات داا ي اساب ا مرأويادته مئاااجمه  دا تصةيماليقر  القها ين  نانظ حيا  جيب أ  
ال ا دان  النط يان   انطااا   داا ال قان الاكع  اددهللداد ااهايف    ارالتقاليد رالألقارات احملاددة 

لدااد لساانامل الر الاان و اام العدالاان   لاا  م العدالاان   اال تلاااة طليعاان ااقاادو الااد م رجيااب أ  يوجااك 
االكرلاان   اياادا  هااند رتااد م اا تاا اا أ   لدةالااا دة ااقداااني ل،اا   ةااا الامياان رااا  الامياان(   

ر اكل      تيا اات النط يانلتقيايم شااال  ضارةة إ اااملهكا االدأ  دا  رييددالعدالن االوتقالين  
و  د ام و ام العدالان القا ال ئااأع الاهكا االادأ كي يعئاإلضارن إىل ذل   ر دليعن رأسلاع ال زاع  ل

الااكع ال يوجااك   اال تلاااة   اةيااراان اادة الاام يُااد ا أهنااا ت اسااب اصاايغ التب ااب هنااا أ  يجيااب 
  ل ئدد اهيف   ااالا ل الم ي  اد هبا

الاايام ال  دااااالااا دة لتوساايي انظ   اليااقر  القهااا ين اختاذهااا اااأاألداان ارداانات الاام ميكاان رااان 
 ف(32لاا يد  لكل ئدد اد اتا

   اللدد ااهيف  العدالنإ اامل تقييم ال تيا ات و او  • 

  رالقناسم اايي ن ئني القاون  الدر  رالتقاليد رانديا  احملدين التةاثل ديد أر    • 

رتصااةيم   اتا اان إىل ااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون  ت ياا إ اااامل  دياال لدعناااال الاام  • 
  دة ررقا لكل  ااالا

 القانون على المستوى السياسي سيادةمعالجة احتياجات : 6المبدأ 

  رلكن أيها اإلةادة رقالبارربات ال  ين ال يتددب تنرا ت  يك إص  ات العدالن إ  ال با    
ايكدن قاونوين   دا أو  ل ش مل   إىل نيااةاةس تُقتصا و اةع داا ر  اإلسياتيبينالالياسين رالاؤين 

  تقاديا ااادى تاداجل الالياساان راالقتصااد ااار القاااون   خي قاان  هنم را  اقااائ  اقاونويا  اا  تالاتدزو
ااا ا تالالنا إذا  تتققا  ئوقصاا دة ان  عالين مماةس  سيادة القاون راإلص   القاوني   رتوث عا  

ساايادة   جماااك ااالااا دة  ردكاا  تاا ب  تاادائ الالياساان  دااا  ةدهاام  تااوث    قيااا  ااادى    كاان
 ناميكااان أ  يقددااا ”اا الااادين“رةااان يُددااا   دااايهم الياسااا   الد م يتااانرا ااااا الاااالقااااون   جياااب أ  

أ    ئعاض اتااالت ئال رميكان     جمااك سايادة القااون ااقداان ئيكل  ل  ان رعاليان ااالاا دة 
 لاااة   مجيااب أ  ياات ه  إطاااة انااام ااتقاادة  ر ااالااا دة أر  عدهااا ااا  رعالاان   يتالااللنا   تنقااف

__________ 

  3  ال قاة 3ااا ر الالائ   الص قن  (32ل 
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 هماهتةااااارأ  يكاسااانا دليعااان الالياساااين لتعزياااز سااايادة القااااون   ال اايااادا ممألدااا  اناااام ااتقااادة   
   دا  د سنامل تدنيا سيادة القاون للد م ااناوب الالياسين رااقسالين 

سايادة القااون  ا تيا اات اعااان  اختاذهاانظ   الياقر  القهاا ين الم ميكن ااأاألدن اردنات ران 
 ااالتنى الالياس  اا يد ف  دا

أ هاااامل رايااا  ساااا ا دةةألااال اراااا  لمااااني العااااو لماااام ااتقااادة روا لااا  ر لاايااانةة  إسااادامل • 
 نك الدليعان الالياساين إلصا   العدالان راآلثااة اايتلان  نا ت ة ئصنةةاإلداةة العديا لدلعألن 

 لتعزيز و م العدالن  لدلعألنالياسين ال اإلسياتيبين دا 

   ااالااا لالاايادة القاااون  ااتعدقاان ئبناوااب لدتقدياال العاااو ئااةألاال ارااا  لماااني  تزريااد • 
 الالياسين ال اش ن لاألل ا تقاك اليدصيات الالياسين  رإقالن أ هامل احملكةن العديا( 

القيااادة النط ياان  اان طاياا   ياتالعدالاان  دااا أ دااا االااتن ااتعدقاان ئ   الاان ا اقياان ااالااا ل • 
أع راليان  تادالعدالان اار ال  ااامل الانط يني ئ ئ ثاةة ااالا ل ااتعدقانالعديا  اللعألنقيادة  اداللن
ريةااااا يتعداااا  ئالاااايادة ر   ئالعةديااان الصاااادن ع اااا  الالاااا و   قاااااة جمدااااي انااااان ذت ةديااان 

عةديات   ا  الالا و رالياات راساعن االاا دة اللداد ااهايف   ل ُتال دالقاون    ادة اا 
ناليات االقرليات تتهةن ال  ئعض اتاالت  ر   هبادالن إ ادة ئ امل رتعزيز اقسالات الع

 دااا سااليل ااألاااك    نالياان ئعألاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   هااايمرأ ألااا  دياادا  
     ااااني أ  رالياااان العةدياااان اتاااالي اال تياااااط تهااااةن ااالااااا دة   خت اااايض اعاااادالت ت

ا اب اات تهاةن ااالاا دة   اعااان ت اادتددن ل  اد انرايق  رانام ااتقدة   داةرنة
 نةاض  اااةتدكات ر 

دن لهاااا الاااكع ياااقذ   ن ( النالياااات الت  يكيااا1ف ر تاااني  اااااتني إىل رالياااات   ااا  الالااا ورت قالااام 
  التادائ  التياايعين رالت  يكيان رالقهاا ين( تيةلت  يكين لئنظا ف الضد ع اعةدين     الال و ل
اان د م الالاددات النط يان ئا ةديان   ا  الالا و  دن لها كدفتُ لم ناليات ا  الت  يكين  اال( 2

 القها ين رالقاونوين  هاتعزيز و ةأ ل 

 واليات التنفيعيةال

راليااات ت  يكياان ريةااا  ُأساا دت إليهةاااني ااان  ةديااات   اا  الالاا و تاا اا  اآل  ساانى اث ال ين ااد 
ائر ااان ايألااام انااام ااتقاادة  دن ااب ال صاال الالاا اتصااارا  جمدااي انااانرقااد قاااة يتعدا  ئالعدالاان  
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 اا  ر  (33للتيةاانة الياااقين( ليياام - نساانرن رتيةاانة  اال ااان  إلداةة االوتقالياان    لاا نيئعألتاا إويااامل
ئعألاان انااام ااتقاادة لااإلداةة ااققتاان    نساانرن  الاام أوياا ت دن ااب قااااة  ااان ”اا داان الدااناة “

  هاان قاانة  نساانرنعااار  ئاساام ااالاادر   الن ااند انااا   ااا  (   1999ل 1244جمدااي انااان 
ن ااند ال راااا  اواات ئعألاان اإلداةة ااققتاان متألاالالقاااون    ساايادةئنظااا ف   ااقاااو انرك  الااكع يهااددر

أدامل النظااا ف “ااان ئي هااا   ودامل جمةن اان ااان ااهاااو ااعقاادةئااد اات اللعألاان  ُ رقااد  اااادي    نساانرن  
االوتقالين لدقكم الكايت ت  يم ااقسالات “ر  ”ن اوت البارطااا   ةااإلداةين اادوين انساسين  يأل

تدا  ااقسالاات تالنين سياسين راإلشاا   داا تدانة  ةيألةا يتم التنصل إىل االستق  لدميقااط  ا
وياا قهااة ر   قاناوني  ديادةإصاداة ااتقدة  انام تنلتريةا يتعد  ئاليادة القاون   ر   ‘‘االوتقالين

ااار  رئ امل   إويامل و او لدتعيي ات القها ينر   احملد العدالن  راد ني  ااني درليني لدعةل   و او
   ن الالباالولن تنر  انظ    راعاان  تباب  ل

ئعألن انام ااتقادة لاإلداةة ااققتان    نسانرن  أوياو جمداي اناان ئعألان  إوياملئعد أةئعن أشها ان ر 
األال ر تقادة االوتقاليان   تيةانة اليااقين(  لإداةة انام اا لييم -وتقالين   تيةنة الداةة الإلمماثدن 

( اإلداةة 1999ل 1272قاااة جمداي اناان  جانَّكئعألن انام ااتقادة لاإلداةة ااققتان    نسانرن  
اإلداةة  قاااة إىلراسا د المماةسن ييار الالاددات الت  يكيان رالتياايعين   اإلقدايم  ص  ين االوتقالين 

ر  ”تيةانة اليااقين أحناامل إقدايم  ال داا القااون  رال  ااو     حملار انراتانر  اناان “ االوتقالين راليان
قاناوني  ديادة  ئ صاداة اإلداةة االوتقاليان  قاااتهاكه الناليان  ت  ياك   رتعزيازا ل”إويامل إداةة رعالان“

داا م ات قدان   رإويااملإص  ات اقسالين  رت  يك ددراع  ل نيردااي ني ااراد ني قهاة رتعيني 
 هااند ا  قاان اااااا م ارداا ة ااان جاا ك  رقيااادة  نيدرلياا ني ني  ااااني رداااايقهاااة رااادرويااا 

رظاا ف قانة اليااطن ئكااال شااطن اناام ااتقادة راضاددعت سبن    رئ امل  إويامل هي ات جاصن
  النط ين 

 ةتنفيعيالواليات رير ال

__________ 

لرئعاد  إداةة اناام ااتقادة االوتقاليان   تيةانة اليااقينر  ئعألن انام ااتقدة لإلداةة ااققتان    نسانرنئاإلضارن إىل  (33ل 
نديااا تتةتاار االوتقالياان    ةل ااتقاادة انااام(   اواات سااددن ليياام –ة ئعألاان انااام ااتقاادة ااتكااداان   تيةاان ذلاا  

لك الااان ت  ياااك ات اقاااات ئااااةيي ‘‘ الصااا  يات ال باااان’’أيهاااا ئااالعض الصااا  يات الت  يكيااان   يااا  مت ت نيهاااها 
ال دة اا  قنم اإلوالاا   رات ااع  داا القااون  رال  ااو  راإلداةة اادويان  او ااف النثيقان 

ُ
لدال و  رمشدت النالين اا

  1(  ااار  1991ارتااين اقمتا ئاةيي ااع  ئكةلنديا ل
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االوتقاليااان   تيةااانة  إداةة اناااام ااتقااادةر لعألااان اناااام ااتقااادة لاااإلداةة ااققتااان    نسااانرن لج راااا 
أاألدان   اصاا سايادة ر رالياات اا  ت  يكيان  سانى ع ام  ةدياات   ا  الالا و ا ال ُتال دالياقين  
 ناليات تيةل اا يد ف  هكه الالقاون  

ئعألاان ا  ةاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   إىل ( 2010ل 1925قااااة جمدااي انااان ُيالاا د 
العةاااال  ئالتيااااارة النثياااا  ااااار الالااااددات الكنو،نلياااان رررقااااا “ياااان راليهنةياااان الكنو،اااان الدميقااطياااان 

الكنو،نلين إلص   و او العدالان   داا رضار رت  ياك ئاواااا ايايك اتعادد الالا نات  لإلسياتيبين
ااار انااام ااتقاادة لااد م العاادك ااان أ اال تداانيا تالدالاال ال  اااو العااد  اا ااا   رالياااطن رالقهااامل 

ان ال زاع  ر دا تنر  د م ئاواجم  اسياتيب   داا ااالاتنى ااا ازع رالالبن    اا اط  ااتهاةة 
  ”   ي ياسا

 ةدياااان انااااام ااتقاااادة    اااانت دي ااااناة رالياااان  إىل( 2007ل 1739ُيالاااا د قااااااة جمدااااي انااااان 
االا دة  كنان  نت دي ناة  ئاالشياك اار اال ااد انرايقا  رااةا ان االقتصاادين لادرك اااع “

إ اااادة ئالاااب ساااددن ر اااان اا  ةاااات الدرليااان   داااا إ اااادة ر اااند اليااااطن اادويااان  را هاااا(34لأرايقياااا
 القهامل رسيادة القاون    يير أحنامل  نت دي ناة

 ئعألااان اناااام ااتقااادة لتققيااا  االساااتقااة   هاااايم إىل( 2010ل 1927ُيالااا د قاااااة جمداااي اناااان 
كاوياااات ااتا ااان  االاااا دة  كناااان تااانر  الاااد م الدن الااام راراااربة التق يااان     ااادرد اإلا’’راليااان 

هااايم   الااب الددااب   دااا اناصاادن  ةديادااا الاااياان إىل ئ ااامل قاادةات اقسالااات ساايادة القاااون  
  ‘‘ دا الصعيدين النط  راحملد 

العةديان اادتددان ل  ااد انرايقا  راناام ااتقادة  إىل( 2007ل 1769ُيال د قاااة جمداي اناان 
ير أصقاع ااصدقن   تعزيز سيادة القاون   دا   ذل  ان جا ك االا دة ي“رالين    داةرنة

  اااو الالاابن  راكارقاان اإلراا ت ااان العقاااع  راإلداةة اال يارياان لد اام تعزيااز اسااتق ك القهااامل 
رالعةاااال ئالتعااااار  النثياااا  ااااار راياااا  انااااام ااتقاااادة القداااااع     لدةالااااا دة   اعاااااان ا اب ااااات 

  ”ت ااتصدن ئات ام س و داةرنة رأع ات ام ال  ااةتدكات رانةاض  رالتعنيها

  جماااااك ساااايادة  الاااام تياااااةك   تقاااادا ااالااااا دةئااقاةواااان ااااار  ياوااااات انااااام ااتقاااادة انجاااااى ر 
ااالا دة  تقداعدد ان اازايا ال اللين   تتةتر ئ  ةديات انام ااتقدة ت   الال ور   القاون   

__________ 

  ECOWASااةا ن االقتصادين لدرك ااع أرايقيا  (34ل 
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ياا ين ال( 1ف اازاياا   رتياةل هاكهاتاراة ان اان ال زا اااهي ن     جماك سيادة القاون    اللددا
ساددات اللداد ااهايف  إىلصانك ن الإاكاويان ( 2جمدي انان   الناليات الصادةة  نالتةدة ان اا

للداد ااهايف  داا   ذلا  اان جا ك   ا( القدةة  داا االوتيااة الالااير 3 دا أ دا ااالتنيات  
  ال صاال  ا اقياان اةااا الدتااا  تااادل صاا  يات رالقاادةة الياااطين الدا ةاانااي اان الدا ةاان لدعاادك راإل

ن العالاكايالقانات ان ج ك  أساسا  د م انا ال( 5أ داد  ل ة ان اانظ ني  تنرا ( 4(  الألاي
النصااانك إىل اا ااااط  رإاكاويااان ( القااادةة الدن الاااتين لداااا   ذلااا  ال قااال ااااانع( 6أراااااد اليااااطن  ر 

 ال ا ين 

 القانون سيادةفي مجال  المتحدة األممالتي تقدمها مبادئ المساعدة  - 6

 هندهاا  داا ئعاض  أ  تقساي  د تقدا ااالا دة   جماك سيادة القاون   ي ل،  لماام ااتقادة 
ردد  إىل   القيم رانهدا  انساسين لمام ااتقدة  دااالاد  انساسين  رتاتكز هكه االاد  

متكااااني انااااام ااتقاااادة ااااان ر   جماااااك ساااايادة القاااااون   ااقدااااان ن ااالااااا دة  الااااني   اااااملة ررعالياااا
ان ااادة يُاااد ا أهناااا ت اساااب صااايغ  تقااادااالساااتبائن ال تيا اااات اللدااادا  ئدايقااان ااوااان  ئااادال اااان 

ااتصاادن نالياات الت  ياك  الام تنا ا  تقادياتال  راعااان ئعاض لدعدالاناةيار رراا  منااذج أ  ليان ا
 ا القن  ئصنةةتقدا ااالا دة  ضارةةالعدالن  األل ئ

ااك اة انااني الااد  ااالاا دة الام تقاداها اناام ااتقادة   جمااك سايادة القااون    ر اى تليا  
 (35ل( 2008لااالاااا دة   جمااااك سااايادة القااااون   إباملهناااا اناااام ااتقااادة  ئياااو  التن يهيااان العااااو
 تااااع اناااام ر   (36ل(2009ل لالااا والعدالااان    ةدياااات اناااام ااتقااادة ت ااا  ا   اصااااسياسااان ر 

 تةهياااادع لع اصااااا العاااادك    ةديااااات الالاااا و ااتعااااددة انئعااااادف تعزيااااز ساااايادة القاااااون الااتقاااادة 
رتقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع   (37ل(2006ل

  (38ل(2004ل رجمتةعات اا ئعد ال زاع

__________ 

  (2008ااالااااا دة   جماااااك ساااايادة القاااااون  ل إباملهنااااا انااااام ااتقاااادة  ئيااااو  التن يهياااان اااااك اة اناااااني العاااااو (35ل 
  4-2الص قات 

ديات انام ااتقدة ت ا  الالا و العدالن    ة   اصاسياسن رإداةة الد م اايداي   الال و    إداةة  ةديات  (36ل 
  8  ال قاة (2009ل

 تاع انام ااتقدة التةهيادع لع اصاا العادك    ةدياات الالا و ااتعاددة انئعاادف    الال و    إداةة  ةديات  (37ل 
  8-6(  الص قات 2006تعزيز سيادة القاون  ل

  (2004  جمتةعات ال زاع رجمتةعات اا ئعد ال زاع ل تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين (38ل 
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 دة على القواعد والمعايير الدوليةالمساعتأسي  : 1المبدأ 

 هااند لدةالااا دة   تعزيااز و اام العدالاان إىل  اساات اد اااا تلكلاا  ااانالعدالاان  تك اال   اصاااجيااب أ  
ااعااااي  الدرليااان الااام تعكاااي القااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا  رالقااااون  اإلوالااااي الااادر  رالقااااون  

عاهااادات راإل  واااات راالااااد  التن يهيااان اامتألااال ر   (39لاا اااا   الااادر  رالقااااون  الااادر  ل   اااني
 را    ااقائال  ر قلنلان  ااياا  ااانام ااتقدة ااعاي  ااعةنك هبا ر الصادةة  ن رجمةن ات االاد  

أ ألااا ممااا اااااحنني راقاادا  ااالااا دة  أر جااربات راااادىتعكااي اصاااحل ااالااتنةدة قااد مناااذج العدالاان 
 ااهي ن اصاحل أر ا تيا ات اللددا   تعكي

االااا دة  دااا القنا ااد لتوساايي انظ   اليااقر  القهااا ين اختاذهااا اااأاألداان ارداانات الاام ميكاان رااان 
 رااعاي  الدرلين اا يد ف

 ساان رت  يااكر ديااد اااا إذا  ااا  قااد مت   إ اااامل تقييةااات لالاايادة القاااون    اللدااد ااهاايف • 
  ااعاي  الدرلين ااعةنك هبتتنار  ار اتيايعات رأويدن 

  عقنئن اإل داوئأر ااياة ن   أين دكةن تالة   إوياملاالات اع  ن  • 

أر لع ن  ااان  ااااا م اإلئاااادة ااةا يااان ئااااات اقاااات الالااا و الااام تالاااة   تويياااداالات ااااع  ااان  • 
 اااا م ضد اإلوالاوين أر االوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا  أر  اا م اتاع 

 حقوا اإلنسانبالجنسي  و العدالة بي  النهوض ب: 2المبدأ 

جتااااةع را تيا ااات رأرلنياااات ال الاااامل  ااا ااااة اجاات  الياااقر  القهااا ين  نانظ اايك ااال جيااب أ  
 هااند جاصاان    رجيااب ئااككرالا اااك رال تيااات رال تيااا    ااد رضاار رت  يااك هنااا ساايادة القاااون   

/أر ر راسااار ا تيااااا  داااا وداااام راا الاااايالع اااف اا الااا   الااام يكااان  لأر  اااا ( ريهااااالاااياقات ال
، اال انااام تئاإلضااارن إىل ذلاا   جيااب أال ر اتكااب  وساادنع ااان أساااليب اتاااع  يُ ر/أر  اا هبياا

تعااا  لدتهةاايأل قااد تدبةا ااات الاام لدن ااب القاااون  الاادر   اا يااوةااتقاادة  اان االسااتققاقات 
  راايادين نيرالتةييز   اللدد  األل انقديات رال   

لتعزيز العدالن ئني اا الني ر قنم  اختاذهانظ   اليقر  القها ين االم ميكن أاألدن اردنات ران 
 اإلوالا  اا يد ف

__________ 

  9ااا ر الالائ   ال قاة  (39ل 
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تعزياااز  قااانم ال  اااات اال تةا يااان  تاااقدع إىلسااايادة القااااون  الااام  اااديات جت اااب  دااانك  • 
 اآلجاين رةاملها  ختدفةا  يئ ااهية ن

أ ل ال هن  ئالعدالن تيايعات رأويدن ان  سن رت  يكا إذا  ا  قد مت اإ اامل تقييةات  • 
 ئني اا الني ر قنم اإلوالا  

  رئ اااامل راا الاااايسياساااات تةايااان ضاااقايا الع اااف اا الااا  رضااار تيااابير سااان قاااناوني ر  • 
  ا ن يُد ا اةتكاهبم ذل  الع ف ان دا ةندتةكني لالقدةات 

 شرااات فعالةبناء نهج منسق ومتماسك وشامل م   إتباع افالة: 3المبدأ 

 تإذا  اواااااااا رعاليااان أقصاااا الااام تقاااداها اناااام ااتقااادة   جمااااك سااايادة القااااون   ااالاااا دة  قااا 
تق اد ر اان داجال ا  ناان اناام ااتقادة رجاة هاا   رالااؤىجمةن ن راسعن ان ارربات  تالت يد ان
هنا شاال يد م يير  ناوب سايادة القااون   ان الهارةع إتلاع رأرهل ااةاةسات أ   التباةع
وتااا ا حيقاا  القاااون  قااد  ساايادةإبامل ااهااات اااحناان  ااز اا  أر الااكع تااتقكم رياا  ها الاا  ياا  أ 

ال زاع  ر  رة  دا ذل   اوتهامل   ئي ن اا ئعد  اناصدت   رلكن ال ميكن ان ل سدقين أر قص ة
 اكةدنأ  تكن  ئدال ان  تكااةا لدبهند انجاىلادةات تكن  القياو دت الي   ميكن ر   اياع ال

رراقعيااان  ادةرسااان النقااات و الااا   ي ل،ااا  تقااادا ااالاااا دة   جمااااك سااايادة القااااون  ئدايقااان  ر   ااااا
  راتدة ن

داجاال  ااع ياانلياقر  القهااا ين ئيااكل رثياا  اار ااهااات ال ا داان أ  يعةاال انظ اان اي ل،اا    رلاكل 
يز ا القن راتةاسكن رشاادن لتعز  إسياتيبينان أ ل رضر رت  يك  هاا  نان انام ااتقدة رجاة 

الع اصاااا ااع يااان لرال سااايةا    اللعألااااتانجااااى  الع اصااااسااايادة القااااون   رتياااةل هاااكه ااهاااات 
  رالياطن  ر قنم اإلوالا   رإص   القداع انا   راليقر  اتراإلص  ي  الالياسين ئاليقر 
رئااجمهاا  ر االت انام ااتقادة ر رالع اصا العالكاين(    رةاين الد ل راليقر  اا الاوين   اادوين

 در  النط  ر  دا الصعيدين الااصدقن  رااهات صا لن

هنااااا ا الاااا   إتلاااااع لك الااااننظ   اليااااقر  القهااااا ين اختاذهااااا اااااأاألداااان ارداااانات الاااام ميكاااان رااااان 
 شاا ات رعالن اا يد فئ امل راتةاس  رشاال ار 

الدرلياان  ااهااات اوااب ياااة ن  ااداان ررعالاان ااان دإ اااامل  ةديااات تقياايم ايااي ن رشاااادن  • 
  ديات اا ينا هها ان ر  لتقديد ا تيا ات سيادة القاون صا لن ااصدقن رالنط ين 
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 اليادة القاون  است ادا إىل وتا ا التقييم لشاادن  إسياتيبين رضرد م  • 

 القاون   سيادة  جماك  مام ااتقدةل تائعنرضر ئاااا ايي ن 

 ئني اليا امل ريةا يك االقرليات الت   ر ديدااالقرليات إس اد  • 

 دااا  ااد  هاااااان جاة ر انااام ااتقاادة ااان ااصاادقن  ااهااات صااا لنئ ااامل الياااا ات ااار  • 
  سنامل

  نيالنط ي مل  ااالوب اياةير إىل  اات  يك  • 

  م لمطاا  ال ا دن  النط ين ادرة داالضد ع ئ • 

المعنيللللة  ةئر الوطنيلللدوااللللودعللللم بزملللام األملللور الوطنيلللة  إمسلللال العنا للللر: ضلللمان 4المبلللدأ 
 اإل الح ب

الدنيال الاربااا الام ياتم راضاها اان ارااةج  أر الام  تالتةا   ان الان ا  ااا   أ  ت ب  أر 
الدرلياان ال ا داان  دااا    رااانطاا رت  يااكها إىل  ااد  لاا    رضااعها الدرلياان ال ا داان تتاانىل انطاااا 
   اااامئااادي  ال أ  تكااان امل الااانط يني  عةااال اااار ال  اااا جياااب أ  تالياااقر  القهاااا ين   نذلااا  انظ ااا

اإلصا    ااع يان ئدرا ا النط يان الاانظ   اليقر  القها ين  ديد رد م رمتكني  ريالتدزو ذل  ان
  ر   رااياادن رانقدياات رال   ا  رال الاامل   ن رالز ةاامل التقديادي   ن   اتكنايان دا   ذل  ااالاقرل

 انطااا االاا دة   ال تيبن ال ها ين لدعةدين رتتةألل   راتتةر اادي  ال  ات ااهةينا هم ان ر 
إصا  ات رئااااا ساايادة  هااا إباملاصاان ر ادرك أ ةاااا رهنبار تهاا دااا تدانيا ةؤي النط يان ال ا دان

نظ   الياااقر  القهاااا ين ااهااااةات الد،نيااان تتااانرا ااااأ      هاااكا الصاااددراااان انعيااان   (40لالقااااون 
اانظ    داا   اصاا العدالان  أال تقتصاا  ةا أ  ان انعين  نينط يال و اا هملدتناصل ار  ال بان

  نال  ي رط يني ان ال  ن أيها انظ نيجيب أ  تهم رلكن   درليني رقبالاليقر  القها ين 

النط يان  إاالااك الع اصاانظ   الياقر  القهاا ين اختاذهاا لهاةا  ااأاألدان اردانات الام ميكان راان 
 اإلص   اا يد فااع ين ئ نلنط يدرا ا االرد م ئزااو انانة 

__________ 

  الصا قن (2008اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقادة إبامل ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  ل (40ل 
  6  ال قاة 4
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القاونوياان رالالياسااين رالتاةخيياان رالألقارياان راال تةا ياان الا يالااين ذات الصاادن  الاان   ئااالااا ل • 
  للدد ااهيفئا

 اإلص   ااع ين ئ ديد الدرا ا  • 

 ااصدقن صا لن النط ين  ااهاتاتناة ئني ان تالهيل العةديات الم متكن  • 

اراصاان  هااابرهنُ  ةؤاهاااتداانيا الااا ددا  دااا ااهااات النط ياان صااا لن ااصاادقن ائ االلتقااامل • 
  ص  إبامل اإل

 إلص   ل  رد ة ااةهنةد م اايارةات العاان  ررهم  • 

 بلد المتفرد لكل سياا الالمساعدة على تأسي  : 5المبدأ 

ال تيا اات ي اساب اداا  مرأويادته مئاااجمه  دا تصةيماليقر  القها ين  نانظ حيا  جيب أ  
ال ا دان  النط يان   انطااا   داا ال قان الاكع  اددهللداد ااهايف    ارالتقاليد رالألقارات احملاددة 

لدااد لساانامل اللاا  م العدالاان   اال تلاااة طليعاان ر الاان و اام العدالاان   ااقاادو الااد م رجيااب أ  يوجااك 
االكرلاان   اياادا  هااند رتااد م اا  تاا ااأ   لدةالااا دة ااقداااني ل،اا   ةااا الامياان رااا  الامياان(   

ر اكل      تيا اات النط يانلتقيايم شااال  ضارةة إ اااملهكا االدأ  دا  رييددالعدالن االوتقالين  
و  د ام و ام العدالان القا ال ئااأع الاهكا االادأ يعكي ئاإلضارن إىل ذل   ر دليعن رأسلاع ال زاع  ل

الااكع ال يوجااك   اال تلاااة   اةياارهنااا ت اسااب ااان اادة الاام يُااد ا أصاايغ التب ااب هنااا أ  يجيااب 
  ل ئدد اهيف   ااالا ل الم ي  اد هبا

الاايام ال  دااااالااا دة لتوساايي انظ   اليااقر  القهااا ين اختاذهااا اااأاألداان ارداانات الاام ميكاان رااان 
 ف(41لاا يد  لكل ئدد اد اات

   اللدد ااهيف  العدالنإ اامل تقييم ال تيا ات و او  • 

  رالقناسم اايي ن ئني القاون  الدر  رالتقاليد رانديا  احملدين التةاثلأر    ديد  • 

رتصااةيم   اتا اان إىل ااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون  ت ياا إ اااامل  دياال لدعناااال الاام  • 
 ااالا دة ررقا لكل  

__________ 

  3  ال قاة 3ااا ر الالائ   الص قن  (41ل 
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 القانون على المستوى السياسي سيادةمعالجة احتياجات : 6المبدأ 

  رلكن أيها اإلةادة رقالبارربات ال  ين ال يتددب تنرا  يك إص  ات العدالن ت إ  ال با    
ايكدن قاونوين   دا أو  ل ش مل   إىل نيااةاةس تُقتصا و اةع داا ر  اإلسياتيبينالالياسين رالاؤين 

  تقاديا ااادى تاداجل الالياساان راالقتصااد ااار القاااون   خي قاان  هنم را  اقااائ  اقاونويا  اا  تالاتدزو
ااا ا تالالنا إذا  تتققا  ئوقصاا دة ان  عالين مماةس  سيادة القاون راإلص   القاوني   وث عا  رت

ساايادة   جماااك ااالااا دة  ردكاا  تاا ب  تاادائ الالياساان  دااا  ةدهاام  تااوث    قيااا  ااادى    كاان
 ناميكااان أ  يقددااا ”اا الااادين“رةااان يُددااا   دااايهم الياسااا   الد م يتااانرا ااااا الاااالقااااون   جياااب أ  

أ    ئعاض اتااالت ئال رميكان     جمااك سايادة القااون ااقداان يكل  ل  ان رعاليان ااالاا دة ئ
 لاااة   جيااب أ  ياات هم  إطاااة انااام ااتقاادة  ر ااالااا دة أر  عدهااا ااا  رعالاان   يتالااللنا   تنقااف

 همتةااااااهرأ  يكاسااانا دليعااان الالياساااين لتعزياااز سااايادة القااااون   ال اايااادا ممألدااا  اناااام ااتقااادة   
   دا  د سنامل تدنيا سيادة القاون للد م ااناوب الالياسين رااقسالين 

سايادة القااون  ا تيا اات اعااان  اختاذهاانظ   الياقر  القهاا ين الم ميكن ااأاألدن اردنات ران 
  دا ااالتنى الالياس  اا يد ف

أ هاااامل رايااا  ساااا ا دةةألااال اراااا  لمااااني العااااو لماااام ااتقااادة روا لااا  ر لاايااانةة  إسااادامل • 
 نك الدليعان الالياساين إلصا   العدالان راآلثااة اايتلان  نا ت ة ئصنةةاإلداةة العديا لدلعألن 

 لتعزيز و م العدالن  لدلعألنالياسين ال اإلسياتيبين دا 

   ااالااا لالاايادة القاااون  ااتعدقاان ئبناوااب لدتقدياال العاااو ئااةألاال ارااا  لماااني  تزريااد • 
  ن لاألل ا تقاك اليدصيات الالياسين  رإقالن أ هامل احملكةن العديا( الالياسين ال اش

القيااادة النط ياان  اان طاياا   ياتالعدالاان  دااا أ دااا االااتن ااتعدقاان ئ   الاان ا اقياان ااالااا ل • 
 العدالن ار ال  اامل النط يني ئ ئ ثاةة ااالا ل ااتعدقنالعديا اللعألن قيادة  اداللن

 : إدارة التوقعات7المبدأ 

  رااللاا اا  راقعيان   ةنااا  اليان اااا   أ  تكان  تنقعاات ساددات اللدادا  ااهاي ن رساكاهنان 
األااال اااااناةد اااليااان  تقداااا  الالااا و أ  اااان  ةدياااات دى الاااد م الاااكع ميكااان لعةديااان دااا ريةاااا يتعدااا 
 نتب ااب انظ اايااان ااهاام أ  يكاان  ااااناةد  شاا   اا  ضاانمل رإل ااادة ئ ااامل احملااا م  ال بااان رااادياان 

ئاإلضااارن إىل ر ر ااند ئيااو  ااالااا دات   ااالااتقلل  تقاادا تكه ااات أر إ اا   اليااقر  القهااا ين 



 40 

الذلا   قاد   داا التقييةاات إ ااامل كااة يت  اداا  جاصان  اان إ ااامل التقييةاات  ن ال  ااامل النط يا مي 
  (42لسايعا الد مرصنك  يلدر أ  التقييةات تال ا  نأ   در  ندتد ااالن االت أيدع 

 تنقعات اا يد فاختاذها إلداةة النظ   اليقر  القها ين األدن اردنات الم ميكن ان أار 

داادردة  رجت ااب تقاادا ر ااند  اانك ااالااا دة    اللعألاانأ  اااناةد   إدةاك ناقعياان الر  تاانج  النضاان 
 إىل أ  تتقدد رتقاة هكه ااالا دة ااالتقلل 

الاقل هااشا  رالين اللعألان راصاادة متنيد
ُ
الام رارقات  ديهاا     تقادياات التكااليف ب داا ال قان اا

اااا .م يااتم تكديااف اللعألاان أر  رهاا   اان شااا هي ااات انااام ااتقاادة التيااايعين أر ااهااات اااحناان(  
  لدقياو ئ   هامتنيد

 المراج  - 7

 األمم المتحدة ع  عمليات حفظ السالمم  مراج  

 (1996ل نام ااتقدة ت   الال وعةديات ال  ارنذ الزةقاملف استعاا  إداةة شقر  اإل  و

ئاواااا  دياد لدياااا نف ةسام  راام  ديادة لعةدياات اناام ااتقاادة إداةة  ةدياات   ا  الالا و  
  (2009ل ت   الال و

 (2003 ةديات انام ااتقدة اتعددة انئعاد لدال و ل دليلإداةة  ةديات     الال و  

ا يااانة عااااو لالتقااادة ت ااا  الالااا وف اساااتعاا  إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   ةدياااات اناااام اا
 س نع(

 ااا  ت عةديااات انااام ااتقاادةلإداةة  ةديااات   اا  الالاا و ف االاااد  العاااان راالاااد  التن يهياان 
  (2008( لCapstone Doctrine الال و لالدأ  ائالتن 

    ا  الالا وانام ااتقدة ت ةديات إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  االاعن 
إداةة  ةديااات   اا  الالاا و/إداةة الااد م اايااداي لقاانات  إسااياتيبينئ ااامل الالاا و   رقاات الكاااف 

  (2011    الال و ل

__________ 

 تاع انام ااتقدة التةهيادع لع اصاا العادك    ةدياات الالا و ااتعاددة انئعاادف    الال و    ات إداةة  ةدي (42ل 
  7ن (  الص ق2006تعزيز سيادة القاون  ل
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 A/55/305(  2000( ل‘‘تقايا اإلئااهية ’’تقايا ال اي  ااع  ئعةديات انام ااتقدة لدال و ل

- S/2000/809 

(  1992لدئدنااسين النقا ين رص ر الال و ر    الال و لتقايا اناني العاو  ن جدن لدال وف ا
A/47/277 - S/24111 

(  2009ل الاشاااااة ال اااازاع ااا داااان الاااام تعقااااب اوتهاااااملتقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ئ ااااامل الالاااا و   
A/63/881 - S/2009/304 

 S/2009/277(  2009تقايا اناني العاو  ن ةاين اادويني   ال زا ات ااالدقن ل

     الال و  ةديات انام ااتقدة ئيو  سيادة القاون   ان  ر ااا

 2اتداااد ر (  2009ل 1  اتداااد Corrections Updateجمدااان إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  
 (2013ل 4راتدد   (2011ل 3اتدد ر (  2010ل

  (2011ل 2اتدد ر (  2010ل 1  اتدد Justice Updateجمدن إداةة  ةديات     الال و  
 (2012ل 3راتدد 

القااون     ةدياات   ا   سيادة  جماك القاونوين رالقها ين  ااهندإداةة  ةديات     الال و  
  (2006الال و ااتعددة انئعادف دةاسن الدةر  ااالت ادة ل

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ة انئعادف تعزيز سيادة القاون  لااتعدد

العدالن    ةديات انام ااتقادة    اصاسياسن   إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي
 (2009ت   الال و ل

هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  ئيو   ينتن يهالاك اة اناني العاو 
 (2008ل

إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و رإداةة الياااقر  الالياساااين ر قااانم اإلوالاااا  ت ناااام ااتقااادةا نضاااين ا
سياساان  قاانم اإلوالااا     ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا و راللعألااات   رإداةة الااد م اايااداي

 (2011الالياسين ل

 (2011أدرات التدديب لجمةن ن اكتب سيادة القاون  رااقسالات انا ين  
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(  2009العاااو  اان تعزيااز أوياادن انااام ااتقاادة   جماااك ساايادة القاااون  رت الاايقها ل تقايااا اناااني
A/64/298 

(  2010تقايااا اناااني العاااو  اان تعزيااز أوياادن انااام ااتقاادة   جماااك ساايادة القاااون  رت الاايقها ل
A/65/318 

(  2011ها لتقايااا اناااني العاااو  اان تعزيااز أوياادن انااام ااتقاادة   جماااك ساايادة القاااون  رت الاايق
A/66/133 

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2011/634(  2011ل

ل ن ااااد قناواااااف تعزيااااز الااااد م الااااكع تقدااااا  انااااام ااتقاااادة ااااان أ اااال  ااع اااان فا اناااااني العاااااو تقاياااا
 A/61/636 - S/2006/980(  2006القاون  ل سيادة

 (نس نيوصف ل  United Nations Police Magazine جمدن شاطن انام ااتقدة

     الال و ةديات سيادة القاون      نأجاى  ااا ر

William Durch, Madeline England, Fiona Mangan and Michelle Ker, 

Understanding Impact of Police, Justice and Corrections Components in 

UN Peace Operations (2012) 
William G. O’Neill, “United Nations Peacekeeping and Rule of Law 

Programmes”, Civil War and the Rule of Law, edited by Agnes Hurwitz 

with Reyko Huang (2008) 
Robert A. Pulver, “Rule of Law, Peacekeeping and the United Nations”, 

Peacebuilding and Rule of Law in Africa: Just Peace?, edited by Chandra 

Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega and Johanna Herman (2011) 
Jake Sherman, Benjamin Tortolani and J. Nealin Parker, “Building the Rule 

of Law: Security and Justice Sector Reform in Peace Operations”, Annual 

Review of Global Peace Operations (2010) 
Jane E. Stromseth, David Wippman and Rosa Brooks, Can Might Make 

Rights? Building the Rule of Law after Military Interventions (2006) 
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 الثانيالفصل 

 هيكل األمم المتحدة

 ةالقضائيالشؤون لقانون الجنائي و لاالستشارية والدائرة 

 مقدمة - 1

ر   اني انام ااتقدة ا  ةن  لا ة راعقادة  تتاولف اان العدياد اان ااكنواات رالع اصاا ال ا يان  
ا ان تعاادهم أ أل نام ااتقدةاار ئعض  ياوات    دا انة    اليقر  القها ينيتعاال انظ ن 

دهيكاال الت  يةاا  ا  نااان انااام لرهاام أساساا  لااديهم  يتاانراااان اا يااد أ  ااار ئعهااها اآلجااا  راا   
 ااتقدة  رال سيةا إداةة  ةديات     الال و 

ريقدو هكا ال صل حملن ان زة  ن هيكل انام ااتقدة  دا   ذل  راليات هي اات اناام ااتقادة 
ساايادة القاااون    ةااا يعااا  العديااد ااان اا اااهيم راآلليااات انساسااين الا يالااين الاام تعةاال   جماااك 

ااتعدقاان ئت الااي  ااالااا دة الاام تقااداها انااام ااتقاادة   جماااك ساايادة القاااون   دااا   ذلاا  ا هاانو 
راا ااز الت الاي  العاااا   ال اياا  ااعا  ئالت الااي  راااناةد   جماااك سايادة القاااون  ر   ”الكياا  الاا اد“

اإلمنااا   ئيااو  جماااالت الياااطن  ني إداةة  ةديااات   اا  الالاا و رئاوااااا انااام ااتقاادةااياايك ئاا
  2012 أيدنك/سلتةرب   جماك سيادة القاون  الكع أوي    راإلص  ياترالعدالن 

    ااقاا ااالا دة الم تقداها اناام ااتقادة   جمااك سايادة القااون ا ت الي  هنُ سيتناصل تدنة ر 
   نالقهااا ياليااقر  دقاااون  اا ااا   ر لدا اة االستياااةين رسااتتنىل الااساانامل   دااا  ااد   أر   ااياادا

ال  قاان التقااديألات   ااياادا  ئالعدالاان  تزريااد   اصااااكتااب ساايادة القاااون  رااقسالااات انا ياان 
 التدنةات    ليات الت الي    ااقا   هكا اتاك  ئيو 

 ار  قتها نالقهاا يالياقر  دقااون  اا اا   ر لاالستيااةين  دا اةالاأج ا  ينضا  ال صال درة راهااو ر 
    الال و ت  ةديات انام ااتقدة  العدالن  ئع اصا
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 هيكل منظومة األمم المتحدة - 2

 
CHART 

 يُا ااااااااا بياااااااااةة اانقاااااااار الياااااااالك ف   ل طاااااااا ع  دااااااااا هااااااااكه ارايداااااااان دقيااااااااا  ا ااااااااربا   اااااااانف 
http://www.un.org/en/aboutun/structure/pdfs/un_system_chart_colour_sm.p

df  

 ان هزة الا يالين

 تتولف انام ااتقدة ان ان هزة الا يالين الالتن التالينف

ااااار  1994 /ونرةربتياااااين الألاااااي   جمدااااي النصاااااين  ةدياتاااا    دَّاااا -جمدااااي النصاااااين  • 
 إقديم ايةنك ئنصاين انام ااتقدة أجا استق ك ئاالر  

الصااني رراوالااا ر جمدااي انااان ااان ضالاان أ هااامل دا ةااني لةرساايا  يتكاان  -جمدااي انااان  • 
ااةعياان العاااان  هم تدالترااةدكان ااتقاادة رالنالياات ااتقاادة( ر ياااة أ هاامل ااا  دا ةااني 

أع قاااااة   ااا  وقاااضرلكااال  هااان دا ااام  را اااد  كااال  هااان صااانتريكااان  لااادة  اااااني  
جمداااي اناااان هااان ااالاااقرك ر   لصااادرةه قاااااة داااا أع تالاااعن أ هاااامل  رتدااازو انارقاااناقاااي   

قدع تاقد   النأع وزاع أر  رجينب ل  التققي   و رانان الدرليني  انرك  ن صن  الال 
ةااة هاكا ال ازاع لكا  يقااة ااا إذا  اا  اان شاو  اسات  ألا  وزا ااتأر قاد   إىل ا تكاك در 

جمدااي انااان راليااات  ريقاااةو رانااان الاادرليني لدددااا  أ  يعااا    اا  الالاا  اتالاانأر 
لقياو االددن ئأيها تتةتر ااةعين العاان  رإ   اوت ةديات انام ااتقدة ت   الال و ل

 ا  تناام ااتقادة  ةدياات ااااة را ادة رقاب   تااةيخ  رهن ااا .م حيادت سانىئكل   
رتيةل ااي ات ال ا ين تدي انان  ةديات     الال و  ره   ن احملكةان  الال و( 

 الدتاااا  ي،ديهةاااااا ا يااان الدرليااان لينانسااا ريا الالاااائقن راحملكةااان اا ا يااان الدرليااان لاراوااادا ل
 القاون  الدر ( الألال  ااتعد  ئال صل 

دن ااب ايألااام انااام ااتقاادة ة اا يااو نالا يالاايااي اان ااةعياان العاااان هاا   -ااةعياان العاااان  • 
  رهاا  تتااولف ااان ممألداا  يياار الاادرك الاادرك ان هاااملدتاادارك ررضاار الالياسااات رمتألياال ل

درة هاااو    ةدياان رضاار ئااااةعياان العاااان رتهااددر ان هااامل  رلكاال ا هااا صاانت را ااد  

http://www.un.org/en/aboutun/structure/pdfs/un_system_chart_colour_sm.pdf
http://www.un.org/en/aboutun/structure/pdfs/un_system_chart_colour_sm.pdf
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الااا د   إ ةاااك  قاانم اإلوالااا  راتايااات انساسااين  تااعاااي  رتاادرين القاااون  الاادر   ر 
الاات  رالدب اان اراصاان ااع ياان الا يالااين الدبااا  التيااةل ااي ااات ال ا ياان لدبةعياان العاااان ر 

    رالدب اااان االستياااااةين ليااااقر  اإلداةة راايزاوياااان(34لا اااان الااااا  ئعةديااااات   اااا  الالاااا و
انااام ااتقاادة لدد نلاان ا  ةاان رجمدااي  قاانم اإلوالااا   رهاا   اان ئاااااا رصاا ادي  األاال 

ر ياوات أجاى األل ا نضين انام ااتقدة نام ااتقدة اإلمنا    رئاوااا ا  لالينوياليف(
 الالااين ليقر  ال   ني 

 ان واازع الالا   راناان الادر (  رالدب ان الألاويان لالدب اان اتياةل الدباا  الا يالاين الدب ان انرىل لر 
الدب ان الاائعان لا ان ر ن(  االقتصادين رااالين(  رالدب ن الألالألن لالدب ن اال تةا ين راإلوالااوين رالألقاريا

  اإلداةة راايزاويااان(شاااقر  الالياساااين اراصااان رإهناااامل االساااتعةاة(  ر الدب ااان ارااالااان لا ااان ااالاااا ل 
 رالدب ن الالادسن لالدب ن القاونوين( 

 144هاكه الدب ان تهام ر إىل ااةعيان العااان  ان طايا  الدب ان الاائعان   تقاةياهاا 34رتارر ا ن الاا 
 ةدياااات   ااا  الالااا و     نيأر اتاااالي الالاااائقني  اع ةهااام اااان ااالااااعني  هااااملاندرك اااان الااا

را  ةااات  كناياان درلياان   الاادرك ان هاااملااان ث ثاان  يااا ريياااةك   أ ةاااك الدب اان  ةااااقلني 
لصاديب انةااا الدرلياان را  ةان الياااطن اا ا ياان ااال اااد انرةرو را اان  ااان ئي هاار ياواات أجاااى  
 ئنك( الدرلين لاإلوي 

 هانا تعيا هم ااةعيان العااان ئصا تهم  16اان لياقر  اإلداةة راايزاويان الدب ان االستيااةين  رتتولف
قااداها اناااني العاااو إىل ياليدصااين  رتيااةل ااهاااو الا يالااين لدب اان االستياااةين دةاساان اايزاوياان الاام 

ن طاياا  الدب اان ارااالاان( ااياانةة لدبةعياان العاااان ل اا رإساادامل هااا ااةعياان العاااان رإ ااداد تقاااةيا   
 إليها  ُ اكئيو  أع االا ل تتعد  ئاإلداةة راايزاوين 

القاون  الدر  دزيد ان الت صيل  هن الألال  ااتعد  ئ صل الكع ي،دي  الجمدي  قنم اإلوالا   ر 
رتهااددر  ااان الاادرك ان هااامل  47ااان  تتااولفهي اان  كناياان درلياان داجاال ا  نااان انااام ااتقاادة 

ااةعيااان العااااان  رقاااد أوياااوتياااادة تعزياااز رةايااان  قااانم اإلوالاااا    ييااار أحناااامل العاااا.م  ب  دالاااقرلين
اعاااان  اااالت اوتها ااات  قاانم اإلوالااا  رتقاادا  يتةألاال  ل،ااا  ة يالاا   2006اتدااي  اااو 

 تنصيات ئيوهنا 



 46 

اتداي االقتصاادع راال تةاا   ت الاي   يتانىل - اتدي االقتصادع راال تةاا   • 
أ ةااااك صاااادين راال تةا يااان رااااا يتصااال هباااا اااان أ ةااااك اناااام ااتقااادة  داااا   ذلااا  االقتااهاااند 

  ااالا لاا تدى الا يال  ا اقين هكه  ريُعد اتديالن االت ااتدصصن رالدبا  ال  ين راإلقديةين  
 ناان هااان إىل الااادرك ان هاااامل را  ناااان اناااام ااتقااادة  رهاااالعااااان رصاااياان تنصااايات الالياساااات 

اعييااان  رالعةالااان الكاادااان  رالتقااادو االقتصاااادع تعزياااز ةرااار االاااتنيات ا( 1ف ااااا يدااا   اااناالاااقرك 
( تيالاا  3  ن(  ديااد اتداانك لدةيااا ل االقتصااادين راال تةا ياان رالصااقين الدرلياا2راال تةااا    

( تيااابير ا اااياو  قااانم اإلوالاااا  راتاياااات 4 الااادر   داااا الصاااعيد التعاااار  الألقاااا  رالتعديةااا  
اااقمتاات درلياان رإ ااداد   ةااا ميداا  اتدااي صاا  ين الااد نة لعقاادالعاااا    ا الصااعيد  دااانساسااين 

األال ر اياةير ات اقيات لتقدميها إىل ااةعين العاان ئيو  ااالا ل الم تدجل   ودام اجتصاصا   
  قااةات را تةاد الاد  ا  ادزاانإصداة دةبدي االقتصادع راال تةا   ميكن ل  ااةعين العاان

ااالاااا ل ااتعدقااان ئالعدالااان اا ا يااان لاألااال إ اااااملات الت  ياااك ال عااااك لدقنا اااد الااادويا   ذلااا   داااا  
  اتداي االقتصاادع راال تةاا    ادد اان ااي اات ال ا يان  ةاا يتلارال ةنذ ين اعاادن الالب امل(   

  را ن ااددةات   ا ن ا ر ااامين رالعدالن اا ا ين  را ن رضر اااأة ا ها

اتلب تااااهاااا  هي ااااات االااااتقدن هبااااا ن اااااالت ااتدصصاااان راا  ةااااات ذات الصاااادن ال • 
ا  ةااان الصاااقن  هاااافاااان ئي ر ئاااانام ااتقااادة اااان جااا ك ات اااام ااااربو ررقاااا ايألاااام اناااام ااتقااادة  

  را  ةااان اناكيااان رالزةا ااان  ا  ةااان اناااام ااتقااادة لديئيااان رالعدااام رالألقارااان لالينوالاااكن(ر العاايااان  
 ين را  ةن العةل الدرل

دكةااان العااادك الدرليااان هااا  ااهااااب القهاااا   الا يالااا   -دكةااان العااادك الدرليااان  • 
ب ااات القاونوياان ااقدااان إليهااا ااان الاادرك ررقااا لدقاااون  ا تالاانين اا  درةهااا ريتةألاال لمااام ااتقاادة  

داااا إليهاااا هي اااات اناااام ااتقااادة رر اال الااام  يدهاااا  ااالاااا ل القاونويااان  رإصاااداة ال تاااارىالااادر   
راسعن ان االا ل القااون   طا  ناحملكةن القهايا الم ت  اها ت،د  ر   ااوذر  اا ئكل ااتدصصن 

راوتها اات    صااوات الادركر الدر   دا   ذل  تاسيم اتدرد الربين راللقاين  راليناال اللي ين  
  رالع قااات  قاانم اإلوالااا   ر اادو اسااتدداو القاانة  ر اادو التاادجل   اليااقر  الداجدياان لداادرك

راتقاااااانم   راا الااااااين  الاهااااااا ن  ر اااااا  الدباااااانمل را تبااااااابرالع قااااااات الدئدنااسااااااين    الق صاااااادين
ع كدكةاان العاادك الدرلياان   صااا ال ااام   اا  ل  اااو التالاانين الالاادةين لدة اب ااات الاار االقتصااادين  
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ل  اااو انساساا   دااا تداانيا القاااون  الاادر   رقااد أةراا  ا ئال،ااا اتااوث   تااقثا اأويااوه اايألااام   ةااا أهناا
 يألام انام ااتقدة دحملكةن العدك الدرلين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ناام اان أ هازة ااناني العاو  ها  ااهااب الا يالا  الالااد   الم ياأسهاانااون   - األمانة العامة
  ااا ااز  ةاال   يياار  يعةداان تتااولف ااان ااانظ ني درليااني الاام انااواان العاااان  رتتاانىل ااتقاادة  
 اددها تدا  الربااا رالالياسات الام  انجاى رإداةةالا يالين  لم هزةارداات تنر  عا.م  أحنامل ال
ال    رإ   اواااتالتائعااان لمااوااان العااااان ااااا يدااا  ندتد اااااتياااةل اإلداةات رااكاتاااب ر  (43لان هااازة
  إداةة اليااقر  الالياسااينر اكتاب اليااقر  القاونويان  ر ف اكتااب انااني العاااو  يهااا ر ادهاتقتصاا  د

تقانم اإلوالاا   راكتاب  نالالاااي ين نضارااإداةة الد م ااياداي  ر إداةة  ةديات     الال و  ر 
  تقدة ااع  ئااددةات رااامينانام اا

 لجنة بناء السالم

وعيااان جاصااان لعةااال ئا ااان ئ اااامل الالااا و  تتالااامئاااني هي اااات اناااام ااتقااادة انجااااى  ميكااان أ  اااان 
ا ان ر   ا داا  ادرك أ ةااا اادار انها  دا اللدادا  اراة ان اان ال ازاع ي يز و اا لالعدالن     اصا

تهااام ر كاال ااان ااةعياان العاااان رجمدااي انااان  لئ ااامل الالاا و هاا  هي اان استياااةين  كناياان درليااان 

__________ 

  ariat/index.shtmlhttp://www.un.org/en/mainbodies/secretاو ا اانقرف  (43ل 

 سؤال وجوا : ما الفرا بي  محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؟

احملكةن ر   ‘‘العااينكةن احمل’’أيها  يُدد   ديهاالم دكةن العدك الدرلين  اللعض ئني خيدب اا  أل ا 
دكةن العدك  ا  أ     اقاا اةاهنل دا  الهاع ان تا القها ي  اتااي  تا د  رتتدكاا ا ين الدرلين  
نام ااتقدة     ني أ  احملكةن اا ا ين الدرلين ليالت  زملا ان ان هي ات االدرلين ه  هي ن 

دكةن العدك الدرلين ت صل   ر     ئاالجتصا  القها  يتعد  ريةا ر ا  نان انام ااتقدة  
أ هزة انام ااتقدة رر االدا  تدا ها  ااالا ل القاونوين الم  رتصدة رتارىاا اب ات ئني الدرك 

انرااد ااتهةني تيةل  صل   القهايا الم تدرلين   ااقائل  ر   احملكةن اا ا ين الر ااتدصصن  
القاون  الألال  ااتعد  ئاع ر اا م ضد اإلوالاوين راإلئادة ااةا ين  او ا ال صل اتكاع  اا م ئاةت

 ازيد ان ااعدناات  نك احملكةن اا ا ين الدرلين ل ط ع  دا الدر  

http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat/index.shtml
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( 2005ل 60/180قااااة ااةعياان العاااان  ةاا  ئأوياا ت قااد ر   الاادرك ان هااامل ااان 31الدب اان 
ااةار ئاني ييار انطااا  رتيةل راليان ا ان ئ اامل الالا و (  2005ل 1645رقااة جمدي انان 

لل اااامل ااقي ااان تكاادااان ااساااياتيبيات االال ا دااان ذات الصااادن تياااد اااااناةد رتقااادا اايااانةة ئياااو  
 رااالاا دة  داا   الان متنيال أويادن التعاا  االكااة  الال و رالتعا    اا دن اا ئعد اوتهامل ال ازاع

رتدانيا أرهال راساتةااة االساتألةاة اااا    ان ال ااتنساب إىل الدنيال   ق ئ   دا حنن ميكن الت ل
دتعاااار  اااار ااهاااات ال ا دااان  الالياساااين رانا يااان راإلوالااااوين ااالاااا ل اادار ااان لااةاةساااات ئياااو  

ص درم  إويامل ا ن ئ امل الال و تهة ا ويامل ئقااةا ااةعين العاان رجمدي انان  ةا أ  راإلمنا ين   
 نام ااتقدة لل امل الال و راكتب د م ئ امل الال وفا

الاااكع ل   اااا  صااا درم ئ اااامل الالااا و 2011 /سااالتةربأيدنك   –صااا درم ئ اااامل الالااا و  • 
اياارع    200 قاائان يقانو ئاد متعل ن ااناةد( ئ اتادع  يا ااتعد أيها ال صل  ي،دي 
  ئاتالاان   تداا  الاادرك دنالصاا ررثياا ا  ااااالاااير ر الالتةنياال  تاانر درلاان ااان جاا ك  22
صااا درم ئ اااامل   اااانمتاااني ا ااان ئ اااامل الالااا و  داااا  ااادرك أ ةااااك اادة ااان تتدقاااا اللدااادا  ر 

 أ أيهاا ا ن ئ اامل الالا و  رايةكن  دا  درك ان ةاك  ا  اادة ناللددا  أاا   الال و
الالا و  صا درم ئ ااملريقانو   لكل  تهااناني العاو أهدي أ  يعدن  رذل  ئعد تتدقا متني 

( أ  تالاتبيب 1أر أ ألاا اان ااعااي  انةئعان التاليانف  ارا دالم تالتن  االادةات  ئتةنيل
( أ  2ر/أر   د م ات اقات الال و راتناة الالياس تر   لتهديدات رشيكن لعةدين الال و

( أ  3ر/أر   التعااايأل راتاال الالاادة  لد زا ااات لتياابيرأر تعاازب القاادةات النط ياان  تلاا 
داات إويااااامل اراااا( أ  تعيااااد 4ر/أر   االقتصااااادع لألةاااااة الالاااا و العاااااان إلوعاااااشا  ااااز 

ااااان الاااادرك ااقدااااان عتةااااد صاااا درم ئ ااااامل الالاااا و  دااااا الترب ااااات رياإلداةياااان انساسااااين  
  (44لان هامل راا  ةات رانرااد

اكتااب د اام ئ ااامل الالااا و االااا دة رد اام ا اان ئ اااامل  أويااا  -اكتااب د اام ئ ااامل الالاا و  • 
الام  هاندااماني العاو   ت الي  ل رلتنر  ارداات  رإداةة ص درم ئ امل الال و  الال و
يالاااا د اكتاااب د ااام ئ اااامل الالااا و  داااا ر ا ر ااااالت اناااام ااتقااادة لل اااامل الالااا و  تلاااكا

 يااد الااد م الاادر  اهااند ئ ااامل ااان جاا ك اسااتداان الالاا و   اللداادا  ااتااوثاة ئال زا ااات 
تقاادا الااد م لعةاال ذلاا  ييااةل ر   ئزاااهااا ااهااات النط ياانالاام تقندهااا رمتالاا  الالاا و 

__________ 

  www.undp.org/factsheet/fund/PB000او ا اانقرف  (44ل 

http://www.undp.org/factsheet/fund/PB000
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 اتاليااا ئ اامل ر  يز ا  نان اناام ااتقادة  ويائان  ان انااني العااو  ر   ا ن ئ امل الال و
رتعزيااز   ااااناةد ر ياادلتداانيا اسااياتيبيات ئ ااامل الالاا و  ال ا داان  ااار ااهااات اراة ياان 

الا دة لد ااهةان إىللد م ئقنة الدر   ريالت د هكا ا دا الصعيد الت الي  
ُ
ةكتاب  ةا از اا

ئ اامل الالا و  ريااأ  ااكتاب أااني جمااك لددةر  ااالات ادة رااةاةساات اايادة    اعاة 
  او االا د 

 هيكل إدارة عمليات حفظ السالم - 3

 دارة عمليات حفظ السالمالهيكل التنظيمي إل
CHART 

 اااا  أ  بااازمل اااان انااوااان العااااان    1992 إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و ةمياااا    ااااو أويااا ت
  رتتةألل ااهةن الا يالين 1948 او    ت   الال وانرىل إىل  ةدين انام ااتقدة  تعند أصناا

تانر  التن يا  الالياسا  رالت  ياكع لعةدياات اناام ااتقادة ت ا    إلداةة  ةديات     الالا و 
اان أ ال النراامل  هاارتن يه دارإداة  التقه  اار ان ج ك ختديب  ةديات     الال و   الال و

رااةعياان العااان   اات قيااادة اناااني  انااان الالااددن العاااان تداي   إطاااةئنالياداا  دااا حناان رعااك 
رتتكان  مماا   العاو  رياأ  إداةة  ةديات   ا  الالا و ر يال انااني العااو لعةدياات   ا  الالا و

  يد ف

جبةياار  ةديااات  نتعدقااااااعدناااات  نعاااااياار ر العةديااات  تاانىل اا اازي –اا ااز العةديااات  • 
اااان ااراااان ااا اااز عدناااااات ت ااا  الالااا و  ريتكاااان  ااا اااز ريعةاااال دألائااان   ااا  الالااا و  

اارااان العةدياااات رتهااام ر ااادة إداةة ااعدنااااات  ر   ر ااادة اللقااانت راالتصااااكر العةدياااات  
رتقااادو اارااان ا ااااداة الالاااا ن    اايااادا   دااا اتالااان نااقلاااتتااانىل اث ثااان اكاتاااب إقديةيااان 

داةة  ةديااات   اا  الالاا و/إداةة الااد م إلاتكااداان لااإلداةة العديااا  نتقاااةيا يناياا العةديااات
ااران قادةة ر ادة اللقانت راالتصااك عازب رت  إلئقا ها  دا  دم ئانرضاع الالا دةاايداي 
صااا اع القاااااة  لااااة   إلئاا غرالتقييةاااات  ااعدنااااات انساساااينتااانر   دياال  داااا  العةديااات

داةة  ةديااات   اا  الالاا و/إداةة الااد م إلالعةديااات اتالياان أر ااقلداان  ئاتالاان   ا اااط 
  ااراان اسااتدداو و اام رأدرات ااعدناااات رعالياان  ر اادة إداةة ااعدنااااتتيالااا اايااداي  ر 
   العةديات
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  ااداانأراقاان العةديااات ااتك الااكع ييااةلاكتااب العةديااات  يهااددر  –اكتااب العةديااات  • 
لدعةدياات  رالتيا،يد االساياتيب  رالالياسا   دا ااالتنى ن تنر  التن ي  رالد م يالقرلد

اكتاااب انساساااين  نظاااا فالتياااةل ر اايداويااان الااام تقندهاااا إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  
  رضار اساياتيبيات اتكاادان شااادنيهااف ال تقتصا  د رإ   اوت العةديات ااهاو التالين 

راراصان ئكال ئعألان  داا  ادة  الالياساين ر    ااالا ل الياادن ي  االسياتيب  رتنر  التن 
الت الي  اار ر دعةديات الم تقندها إداةة  ةديات     الال و  لالد م التي،يد  ر كل  
شاااا امل ا  ناااان ساااا ا اكاتاااب إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و/إداةة الاااد م ااياااداي ر ساااا ا 

ددها جمدااي اناااان  حيااادي اااات رانهاادا  الالياساااين الاام ت  يااك التك لتعزيااازانااام ااتقاادة 
 الااااام تنا ااااا  رالتيااااا،يدين دااااانك اتكاادااااان لدتقاااااديات الالياساااااين  رائتكااااااة ات اقاااااات  داااااا

قياااااادة  ةديااااان ر   رتعزياااااز ت  ياااااكهاالعةدياااااات الااااام تقندهاااااا إداةة  ةدياااااات   ااااا  الالااااا و 
رت الااي      الالاا والتددايب ااتكاااال لدعةديااات ااديادة الاام تقندهااا إداةة  ةدياات   اا

رارااارج   العةديااات القا ةاان  رالنرااامل ئالتزااااات اناااني  االوتقاااك رالتألليااتاسااياتيبيات 
العةديااات الاام تقندهااا إداةة  ةديااات   اا   اان جمدااي انااان    تقاادا التقاااةيا إىلالعاااو 

 16  ت،دا  2012/سلتةرب أيدنك     اوتإقديةين   ُشعبااكتب أةئر  ريهمالال و  
د م  ةدياات ره   ن   را دة  ةديات     الال و  رئعألن سياسين جاصنةدين ان  

 رتهم الُيعبالصنااك  اع  ئدتدديب رالت الي  لرراي        الال و ل  اد انرايق 
أراقااان ريعةااال  ااال رايااا  اااان   أراقااان العةدياااات ااتكااداااناااان اإلقديةيااان ااااا جمةن ااا  مثاويااان 

الياساااين  رهااا   ااان التددااايب لدةالاااا ل الالا يالااا   ااااادجل ئا تلااااةه العةدياااات ااتكاادااان
ئعألات ان دددة  اراصن ئلعألنااتكاال رااالا ل التي،يدين ااتكاادن ذات الدليعن الياادن 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و   الاااام تاااادياها  اااا  الالاااا و راللعألااااات الالياسااااين اراصاااان 
ااع ياني دالاا ل اليا امل لالا ا ر    هاملددرك انلر   شاطن رئورااددلددا  ااالاعن ئقنات رل

 ر الكاينيديقر  الالياسين ل ان انظ ني أراقن العةديات ااتكاادنرتتولف دددة   ئعألات
أراقان العةدياات  ةل التكةل يُ   ر ااقا  و ي  ييي ن  ةد م/إداة انظ   شاطن ر رأرااد 

 اتاااالتو انجاااى   ارربات ااتاانراة   اكاتااب إداةة  ةديااات   اا  الالاا ئاا ااتكااداان
  اصااا األاال  اكااا  اإلقاااان  دااا أسااا    العةديااات ااتكااداان راياا ااا  ااةألداان  اليااا   

إصاا   قداااع أر   واازع الالاا   رالتالاااي  رإ ااادة اإلدااااجأر اإلصاا  يات  أر   العدالاان
اللعألن   رذل  متييا ار اال تيا ات احملددة اا لألقن  ن رالين اويناا الاليقر  أر   انان



 51 

أاني  او االا د لعةدياات  اكتب العةدياتاجتصاصها  رياأ   الناقعن ضةن( اللعألاتل
ا وا لا ريعةال    الال و يكن  االاقرال أاااو ر يال انااني العااو لعةدياات   ا  الالا و 

   ل 

إداةة   االاااا ل العالاااكاين اادااتص ئاالا يالااا   ااهااابهااان ر  -اكتااب الياااقر  العالااكاين  • 
الاد م لمراااد العالاكايني  ريتنىل اكتب اليقر  العالاكاين تقاداال و   ةديات     ال

اا تياين    ةديات الالا و الام تقندهاا إداةة  ةدياات   ا  الالا و  رياأسا  ااالتيااة 
 ةتلن أاني  او االا د  يي،لالعالكاع  الكع 

الااات توسااي اكتااب ساايادة القاااون  رااقس - اكتااب ساايادة القاااون  رااقسالااات انا ياان • 
الااام تقاااداها اناااام دةالاااا دة ل راستيااااا لتااانر  هناااا اتكااااال  2007انا يااان    ااااو 

  الياااطنرجيةاار ااكتااب اااا ئااني ااهاااو ااتعدقاان ئ  رانااان ساايادة القاااون  لكياواااتااتقاادة 
رواااازع الالااا   رالتالاااااي  رإ ااااادة   ان ةااااك ااتعدقاااان ئانل،ااااور  راإلصاااا  يات رالعدالااان  

لاد م  ةدياات  أساسا ص   القداع انا   ااتعدقن ئااديدة  ااهاون اإلدااج  ره   
اليااااااطن ئالعااااااا  ريةاااااا يتعدااااا   الصاااااعيد ااااا  الالااااا و  ر اااااكل   داااااا تناااااام ااتقااااادة ا

 اا  الالاا و  رياااأ  اكتااب تئعألااات  الاام ال تن ااد هباااراإلصاا  يات   ساايام اللداادا  
ر يااال انااااني العااااو  االاااقرك أاااااو د سااايادة القااااون  رااقسالاااات انا يااان أااااني  ااااو االاااا

 الع اصا التالينف ااكتبهم ريلعةديات     الال و  

ره  دألائن اا از الت الاي  الا يالا   –القها ين  راليقر دقاون  اا ا   الدا اة االستياةين ل • 
   ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا و   راإلصاا  ياتالعدالاان    صاااعد م لااقااا اا  
 هكا ال صل  انال     انضر ا ن ايا اقتاد ر 

يالااااهم هااااكا القالاااام    قياااا  انااااان  - اإلدااااااجالتالاااااي  رإ ااااادة ر قالاااام واااازع الالاااا    • 
ااان جاا ك  ةدياان إبالاان انساادقن ااان أياادع ر راالسااتقااة   ئي ااات اااا ئعااد اوتهااامل ال اازاع  

اج ا تةا يااا راالااا ددم  دااا االواادا  ااقاااتدني ااان اايا اال العالااكاين رإجااااجااقاااتدني  
د م تقاادا الاال اإلدااااجالااعا قالاام واازع الالاا   رالتالاااي  رإ ااادة ي  راقتصاااديا   اتتةاار

ريتااانىل    ةديااان الالااا و   نوياااد نايااااة  ييااااة نادةقااااتدني الالاااائقني  يااا  ميكااان أ  ل
ااديااادة راااةيااان    اإلداااااجرد ااام ئااااااا وااازع الالااا   رالتالااااي  رإ اااادة  ختدااايبقالااام ال

  اللعألاات  اإلداااجوزع الال   رالتالاي  رإ اادة لربااا د م الةة التي،يدين ر ااين  رتقدا
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وازع الالا   رالتالااي  رإ اادة ئااااا ت  ياك  تن يهااتتدانيا ر ادي  ر   الالياسين اراصان
روياا الادةر  ااالات ادة رأرهال ااةاةساات   ئااااا وازع الالا    راستد   اإلدااج 

  اإلدااجرالتالاي  رإ ادة 

ااتعدقاان ئانل،اااو   ا  نااان  اا ااز ت الااي  ان ةاااكهاا   -ا اااة ان ةاااك ااتعدقاان ئانل،اااو د • 
اساتبائن اناام ااتقادة ال عالان رال يادن راا الاقن    الانانام ااتقدة  رها  االاقرلن  ان  

إداةات ااان  13لمل،اااو انةضااين راات باااات ااان لد ااات اتاااع ااان جاا ك التعااار  ااار 
 ااالت   ا  الالا و ر  أرضااع  ر انجااى   هاارئااجم هارصا اديق ا االداانام ااتقادة رر 

ت الااي  ان ةاااك ااتعدقاان ئانل،اااو   اللداادا  لااا ااز  ئ ويااامل رإداةةالاادا اة تقاانو الدااناة   
إل اااملات اد أرلنياات ير د  رإداةة العةديات  رتعل ن ااناةد رختديب  انل،او ااتهاةة ان

 اللددا  راا اط  الم ختداها ااتعدقن ئانل،او   

د م   اصااا الياااطن    ةديااات الالاا و   ييااار ئااهااكه اليااعلن تقاانو  –شااعلن الياااطن  • 
  ا هانو العةديااتر   ات ناوب  ةدها  دا   ذل  ان جا ك إ اداد جداب ت  ياك الناليا

  األاااال االاااااد  التن يهياااان رالتن يهااااات رالتعديةااااات اتالياسااااالرثااااا   سااااا ا رهاااا   اااان 
لدددااان    ةدياااات  تااوهي  داااا انجاااى  رهاا   اان اجتيااااة رتعيااني ضاالاو الياااطن ان

اتصاااالت الاشاااة ااار الادرك ان هااامل راللداادا  ااالاااعن شااعلن اليااطن  تقاايمالالا و   ةااا 
ئاليااطن  النثيقن الصدن اإلسياتيبينرالت ةين العاان الالياسات  االا لالياطن ئيو  ئورااد 

الاام ميكاان قاادةة الياااطن الدا ةاان  رتهاام شااعلن الياااطنالقاااون    االااا ل إو اااذا هااا ااان ر 
الااام تالااااا د ر   ئاي اااديزع  إيدالياااا  ااااا اقااااا الااام تتداااك   ر ويااااها  داااا   اااا  الالاااا ن

  يياار أحناااامل  هااار ااااالت انااام ااتقاادة رئااجمسااا ا العةديااات اايداوياان لمااام ااتقاادة ر 
 العا.م 

رااااااناةد التق ياااان إلداةة  اا ااااز الت الااااي هااااكه الن اااادة عااااد تُ  –ر اااادة إصاااا   قداااااع انااااان  • 
ااهاااات ال ا دااان  لالاااا ا  ةدياااات   ااا  الالااا و ر ةدياااات   ااا  الالااا و التائعااان ااااا  ر 

 صاا   قداااع انااان  ئ ريةااا يتعداا   ديااا امل الاانط يني رالاادرلينيلالتائعاان لمااام ااتقاادة  ر 
-الالياساااا  االااااتنىار اااادة إصاااا   قداااااع انااااان  دااااا الااااكع تقدااااا  د م ري صااااب الاااا

إصا    نك اتناةات النط ين  تيال االسياتيب    ااقاو انرك  دا   ذل  ان ج ك 
الياساات التاقدع إىل إصا   الام دعةديات لتقدا الد م ر   ال زاعاوتهامل قداع انان ئعد 
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اا ئاااا ئيااو تقاادا ااياانةة ااتدصصاان رالتن ياا  االسااياتيب  ر انا ياان النط ياان   راايا اال
انااام ااان  اوااب يائب ااااياااال ر الد م الااتيالاا  تقاادا ر   راياااةير إصاا   قداااع انااان

ااان أ اال إصاا    ( دااا  ااد ساانامل رااالااا دة   تعل اان ااااناةد لاللياااين رااالياان  ااتقاادة
 قداع انان 

قالام التهام هاكه الياعلن قالام التادةيب ااتكااال ر  -شعلن الالياسات رالتقييم رالتادةيب   •
ن التن يا  يالاقرل  ريهاددر قالام التادةيب ااتكااال دورهل مماةسات   ا  الالا و ئااع 

ريا ز  دا اال تيا ات التدةيليان ذات انرلنيان   دتدةيب  دا     الال ولاالسياتيب  
اناام الام تهاددر هباا   ا  الالا و أويادن راسعن اان  جماالتالم تتقاطر أر تقثا  دا 

الام  ةالتدةيب ال   أر التق  احملدد دا أويدن ب ااتكاال يا  قالم التدةيريااتقدة  
إداةة الاااد م ااياااداي ر ااكاتاااب انجااااى   إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  هات  ياااكتقااانو ئ

د اام تداا  انوياادن ر ةديااات   اا  الالاا و الاام تقندهااا إداةة  ةديااات   اا  الالاا و  ر 
  ا  الالا و   ختدايب  ةدياات  ورهال مماةسااتااع  ئقالم ال الا دري  د االقتهامل  
ان جا ك الاتعدم اان التبائان  ر ال ااياك ت   هارد ة دارإداة  رتالي ها    الال و 

 قيقاااا ااااكه ال،ايااان  ر اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا و  أويااادن روقااال أرهااال ااةاةساااات   
دياال  ر ة   ا  دااا   ذلاا  إداةة ااعاارااهااندراسااعن ااان انوياادن  ئدا  اانالقالاام  يهااددر

شاااعلن الالياساااات رالتقيااايم رالتااادةيب   رالااادةر  ااالااات ادة  ريااااأ  رتدنياهااااالالياساااات 
 اديا انظف ئاتلن 

 هيكل عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم - 4

راكتاب   تيةل  ةديات     الال و اكتب ااةألل ارا  لماني العاو لماام ااتقادةاا  ادة 
رالن اادات الياااطن  ر اإلصاا  يات  ر التالياانف العدالاان   وا ااب ااةألاال ارااا   رهاا   اان الع اصااا

راليااقر  ةاياان الد اال  ر   إصاا   قداااع انااانر اليااقر  القاونوياان  ر  قاانم اإلوالااا   ر   العالااكاين
وزع الال   رالتالاي  رإ ادة ر اليقر  اإلوالاوين  ر   اليقر  الالياسينر اليقر  اادوين  ر   اا الاوين
ف ينصارميكن االط ع  داا تانان  رد م اللعألن  ر   ك راالوهلاوالالدن ر   اتاالوتدائر  اإلدااج 

 ااتقااادة اناااامالااام تهاااددر هباااا دليااال  ةدياااات الالااا و ااتعاااددة انئعااااد    الع اصاااا ها صااال ااااك
  إداةة  ةديات     الال و الصادة  ن (2003ل
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الاااا دة ريةاااا يتعدااا  دن دلعألاااااالااا دة لناليااان الالعدالااان ااالاااقرلين الا يالاااين  ااان ت  ياااك  رتتااانىل   اصاااا
 ر دات/أقالاااااو“العدالاااان  ر ااااادة اااااا ُتالااااةا   اصاااااالالااااددات النط ياااان   تعزيااااز و اااام العدالاااان  

  ”ر دات/أقالاااو ساايادة القاااون “أر   ”قالاااو االستياااةين القهااا ينانالن دات/“أر   ”العدالاان
ئعألان اناام ااتقادة العادك لإقااان  ادة د ام ئي هاا ر ان  اإلداةةالعدالن  أجاى لع اصاتالةيات رمثن 

القهااا   لئعألاان انااام ااتقاادة   ر رشااعلن د اام ال  اااو القاااوني  (45لليياام( –ااتكااداان   تيةاانة 
   (46لليربيا(

 ا  ئعاض  ةدياات   ا  الالا و  رخيتدف اايكال الت  يةا  لع صاا العدالان اان ئعألان إىل أجااى  ر 
ةكتلني ا  صادني    ةدياات   عة ئي ةا ي    و ي ااكتب راإلص  ياتالعدالن  ين د   صاا

قاانم اإلوالااا  تاياايك    صاااالعدالاان أيهااا  اازملا ااان    اصاااقااد تكاان  ر  اا  الالاا و  تأجاااى 
ااةألاال ارااا  لمااااني  االاااقرلني أااااوالعدالاان    اصاااةؤسااامل ر ااادة اااا يكااان      اللعألاان رالعدالاان
العدالاااااان ر/أر  اصااااااا  أر وا ااااااب ااةألاااااال ارااااااا  لالاااااايادة القاااااااون   الااااااكع ييااااااا   دااااااا العاااااااو  

  الع اصار/أر  قنم اإلوالا  ر/أر ا ها ان اإلص  يات 
 
 

 

 
 
 دد ان الع اصا رااكاتب الم تعةل ئيكل الاشاا أر  ين د  ت   الال و ادين  ةدين أع   ر 

ر  صاااا العدالااان   الع اصاااا   صااااااالاااا ل ااتعدقااان ئالااايادة القااااون   رتياااةل هاااكه   اااا  الاشاااا 
   صاا   قداااع انااانرالع صااا ااعاا  ئ  صااا  قاانم اإلوالااا   ر   صااا الياااطن  ر  اإلصاا  يات 

  ر  صا اليقر  اا الاوين  ةاين الد ل ر  صا

 

 

__________ 

  UNMIT لييم – ألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة  (45ل 
   UNMILئعألن انام ااتقدة   ليربيا (46ل 

قنم ت انام ااتقدةانظ ني ان إداةة  ةديات     الال و را نضين  داا  ئنةرودع  مت 
  صا  دالن را د   اكتب انام ااتقدة   نام ااتقدة اإلمنا   اإلوالا  رئاوااا ا

أثا رمتاس  تدج ت   صا العدالن   إطاة ئاوااا  رباد الداا ان  ئنةرودع  ااتكاال 
 تقنم اإلوالا  رالعدالن  ان د
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 ئالت الاي  ةاالاتةا  ر ئاد رأ  يقانو ئصانةة  اللعألانعةل دعازك  ان ئقيان يأ  ع صا العدالن رال ميكن ل
 داا ر التةاسا  رال عاليان رجت اب االبدرا يان   ا يك لدانجاى ذات الصدن  الع اصا ن  ألب ار 

الياااطن راإلصاا  يات  عصااا   ااار   العدالاان ئيااكل رثياا تعةاال   اصااار اا  ارصاان   جيااب أ  
تعاار  رثيا  اار قيااو  ئااألال  اااهةا رااناللعألن لهةا  تزاان  ال أ ازامل سدالادن العدالان اا ا يان    

اوتها اااات القااااون  اإلوالااااي الااادر  رقااااون   قااانم تعزياااز ااالاااامللن  ااان ل  اصاااا  قااانم اإلوالاااا  
هااكا الت الااي  ضااارةع لتن ياان أوياادن ئ ااامل  ةااا أ     و اااو العدالاان رتقييةاا رةساام جايدااناإلوالااا   
 داا     صاا العدالانرايةكن أ  يقانو  قنم اإلوالا    الن ةصد  است ادا إىل رتصةيةهاالقدةات 

 هاب اإلد امل العاو  دا ااالتنى عزيز اهاةات أ هامل ل امل القدةات لتلسليل ااألاك  ئت  يك ايارع 
 ااتعدقاناعااان شاناال   صاا  قانم اإلوالاا    الا د ان ج ك هكه ااهند يميكن أ  ر احملد   

 نا لادم لالعاو   هاب اإلد املأدامل ئعض أ هامل  ينكي ئ

إص   قداع ر  اإلص  ياتالعدالن ر اع ين ئل نراقأأةئر تعةل     نع الالندا   
ئعألن ين   انا قسالات راا سيادة القاون اكتب د م    إطاةقهامل العالكاع( رال انان

انام التعار  داجل  متاس  رتكاال   الن بيادةهبد    (37)انام ااتقدة     نع الالندا 
 ني اقدا  ااالا دة الدرلين   جماك سيادة القاون  رإص   قداع انان   رئااتقدة

 ؟‘‘متكاملةثة الالبع’’سؤال وجوا : ما هي 
تهم انظ ا يتنىل إىل اللعألات اايداوين ااتكاادن الم ‘‘اللعألات ااتكاادن’’يي  اصدد  

ا ال  اليقر  /ااقيم اا ال  العاو/ وا ب ااةألل ارا  لمانيل رظي تني أر ث ت رظا ف
ةألل ارا  وا ب ااريعةل ة يي اللعألن  /يقدو تقاةياه إىل ااةألل ارا ر  (38)( اإلوالاوين
الا ئني اللعألن رراي  انام ااتقدة  با ال  اليقر  اإلوالاوين  /ااقيم اا ال  العاو/ لماني

الداجد     دا ااالتنى ن التكاال اادي رالعالكاع إىل  ل االتكاال  يي ر القداع  
اتقدة ئني اللعألن اايداوين رراي  انام ا اإلسياتيبينره   ن الياا ن   اللعألن اايداوين

 القداع 
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ئاإلضاارن إىل إداةة ر  (39)ات انام ااتقدة تعةل   جمااك سايادة القااون   ياو ياوا ان   40ه اك 
 اا يد ف الكياوات  ةديات     الال و  تيةل هكه

يقاادو  رهااناكتااب اليااقر  القاونوياان  اازمل ااان انااواان العاااان   -اكتااب اليااقر  القاونوياان  • 
 هااا ااان أ هاازة انااام الا يالااين رارلم هاازة جدااان قاونوياان اا زياان ان اادة لمااواان العاااان 

الدساااتنةين راإل اا يااان  الدليعااانقااااون  الااادر  العااااو راراااا  ذات الااتقااادة ئياااو  االاااا ل 
 ريعةااال ااكتاااب  داااا   الااان رتعزياااز  ناإلداةيااار رالتباةيااان التعاهديااان راا ا يااان راإلوالااااوين ر 

 ةاااك انرهاا   اان ساا ان راوت اااو تالااي   ا ساايادة القاااون    انااام ااتقاادة رااان ج ااا
رياا  م   الدةاسااين رااالااا دات ال  ياان رالزااااالتااان جاا ك أ هزدااا   ةااا ياانرا التاادةيب 

القاون  الدر  رقاون  ااعاهادات رالقااون   تئ امل القدةات   جماال اتدقات الدةاسين  ن
التبااااةع رقااااون  اللقااااة   ااقاااا ر داااا الصاااعيدين اإلقديةااا  رالقدااااع  اااان أ ااال بياااادة 

  رها   ان تالاهيل سان هاان ادة ررهةاالقاون  الدر  رااعاي  القاونويان ئااالتنى الن   
 اتال   ها ئيكلرااعاي  الدرلين رتدليقالدر  الدرك لدقاون  

يااكل هاا  تر اااا    يااف اقاااا  ااان تتدااك اا نضااين –تقاانم اإلوالااا   ناا نضااين الالااااي • 
ةاياان يياار  قاانم اإلوالااا   أهاادارها العةاال ااان أ االرتتهااةن  اازملا ااان انااواان العاااان  

 قاانقهم  راالااا دة ااالااقرلني  اان  إ ةاااكاالااا دة   متكااني ال ااا  ااان را  اةياار ال ااا 
( د ااام هي اااات  قااانم 1ت  ياااكها  رتياااةل أويااادتهاف   داااا   الااانتدليااا  هاااكه اتقااانم 

د ااام ( 2اإلوالاااا  لاألااال جمداااي  قااانم اإلوالاااا  رااي اااات اا ياااوة دن اااب اعاهااادات(  
لاألاال ااقااااةين اراصاااني ضااايعين لتقصاا  اتقاااا     جمااااك  قاانم اإلوالاااا  اإل ااااملات اانا

اللقاااااا  رالتقدياااااال   أوياااااادن  قاااااانم اإلوالااااااا   ااا اااااااة ( تعةاااااايم3راقااااان العااداااااان(  ران
ويادن انالتعاار  التقا  ر رأويادن ( تقادا اراداات االستيااةين 4رالتادةيب   اتراا هبيا
ايااان  ر ةدياااات   ااا  الالااا و رأراقااان اناااام ( د ااام ااكاتاااب اإلقديةيااان رالقد5  ياااناايداو
 القداين  ااتقدة

__________ 

 ( 2008ل سيادة القاون   دا الصعيدين النط  رالدر   ن  العاو انانيتقايا   (39)
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را ا  تاائر لدبةعيان  اإلمنا    هااب ااتقدة انامئاوااا  –ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    • 
رااااااناةد  اتة  راراااارب االلداااادا  ئااعاااايااااائب الااااد نة إىل الت،ياااا  ر يهااااددر ئووياااادن العاااااان  
   ااا  الربوااااا 2012 /ينوياا  زياا ر  اة أرهاال  الااا دة ال ااا   دااا ئ ااامل  يااا ال بااان

 رتيااااةل اتاااااالت الاااام يا ااااز  ديهااااائداااادا   177 دااااا أة  الناقاااار   اإلمنااااا   ان ااااندا 
( اتاد 2الت ةين الليااين رانهادا  اإلمنا يان لمل يان   االا ل( 1ربوااا اإلمنا   اا يد ف ال

ئات  رتعزيز ااقسالات الدميقااطين  ( اتكم الدميقااط  لدا   ذل  االوتدا3ان ال قا  
را اار   ( ا اار انباااات راإلوعاااش لدااا   ذلاا  اتااد ااان لاااطا الكااناةت4رال اا زياان(  

واااازع الالاااا   رالتالاااااي  رإ ااااادة ر اتكاااام االوتقااااا  رساااايادة القاااااون   ر ال زا ااااات   ويااانع
( 6قاان راللي اان  ( الدا5ااتعدقاان ئانل،اااو(   ران ةاااك  راتااد ااان الع ااف ااالااد   اإلدااااج

( تعةايم ااا ااة 7  (اإليادبات بان وقاص اا ا ان ااكتالاب لرا ر  وقاص اا ا ان الليااين/
الام تياةل  -اناام ااتقادة لدةااأة هي ان شااا ات جاصان اار إقاان اا  نة اا الاي لار 

  ( الت الااي  لإداةة و اااو اا الاا  ااقاايم(8(  سااائقاصاا درم انااام ااتقاادة اإلمنااا   لدةاااأة 
االت ااتهاااااةة ااااان اتااااتعزيااااز ساااايادة القاااااون    ل ا ااياااا الربوااااااا اإلمنااااا   ئاواجمااااريااااديا ا

  ااهاااند ااتعدقااان دةيااااة ن لربواااااا اإلمناااا   الياااكل لداااب   رهااان ااااا يانبااااات راايااان
اااان  37 قاائاااند م ئااااااا   يااا  ر اتالااايادة القااااون  رالعدالااان راناااان   ساااياقات انباااائ

ئااااا ااهاند اللددا  ذات انرلنين  رتياةل هاكه ان  21انباات رة ان ااتهاة اللددا  
اكتاااب اناااام ر   را نضاااين شاااقر  ال   ااانياياااي ن اااار إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  

 انام ااتقدة لدةاأة هي ن ر ااع  ئااددةات رااامين   ااتقدة

 ضين شقر  ال   اني ضاةنا ن  دةج ت -ن انام ااتقدة الالااين ليقر  ال   ني يا نض • 
ةايان ال   ااني إىل اا نضاين راليان اتتةاار الادر   رُيالا دئااااا رصا ادي  ااةعيان العااان  

الدرلين  ال سايةا   اا  القنا دا ياو  ر  النرطال  الدبنمل رانشدا   دمي  اا الين  
يهااا ل ضاادهاد   إىل ئداادا  ميكان أ  يتعاضاانا ر ال   اني قالااا ا أع إ ااادةاإل اادة القالاااين  

انضار لمشادا   ا الاقن  يادااااالاا دة الكاريان ر   داا   الان تانرااا نضين  ةا تعةل 
االااقرليات  نتدةجيياا ئصاانةةاتتةاار الاادر  رُيالاا د  داانك دا ةاان حمل ااتهم   رإجياااد االهتةاااو
إ ااادة إدااااج  لدةياااة ن    ياا  أصاالقت اااد نة ئيااكل اتزايااد اا نضااين  إىل دياادة 

 الااكع تقدااا  د مااان الاا  النقاات و الاا   بادت اا نضااين ر ئدااداهنم انصاادين  العا اادين   
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لتدليااااان ا تيا اااااات اتةايااااان رااالاااااا دة رإجيااااااد  دااااانك دا ةااااان  ن االكرلااااانتعاروياااااالد ن لدبهااااا
اإلوالااااااي رو ااااااو   جمااااااالت العةااااال اإلصااااا   الاااااادةة   سااااايام ر لدةياااااادين داجدياااااا  

   ااااااالت  تن ااااااالالاالاااااقرليات  لتنضاااااي  2005ضاااااعت    ااااااو رُ الااااام اتةن اااااات 
ياااادة قاالاااقرلين  إىل اا نضاااينالدب ااان الدا ةااان ااياااي ن ئاااني الن ااااالت  أسااا دتالداااناة   

ت الااي  ر ااااورى    اااالت الدااناة   تاانر  ر   اتةاياانااع ياان ئةن ااات( اتقدا ااات لأر ال
  ااااالت   اا ااااط  الااام تياااهد   ااااالت الداااناة  ااعقااادة  دااااااديةاااات رإداة شاااقر  
  راسعنداجد   تيايد

ُتالا د إليا   زمل ان انااوان العااان   رهن -اكتب انام ااتقدة ااع  ئااددةات رااامين  • 
اكارقاان االجتاااة ااا  اايااارع ئااداادةات راااااا م ارداا ة لدااا   ذلاا  اإلةهاااع(  رالياان 

ريهااا  اا  و اام العدالاان راالااا دة اللداادا    رضاار اسااياتيبيات ا اار ااامياان رئ ااامل قاادةات 
بةن ااان اااان ريهاااددر ااكتاااب دأ ألاااا رعاليااان   إطااااة سااايادة القااااون     داااا حنااانعةااال ت

( االااا دة الاادرك   إصاا   1ف ااان ئي هااا اااا يداا   ياانراللقأل نالت  يكياار انوياادن ااعياةياان 
دة ( االاا 2  دا يتةاشا ار الصكنك رااعاي  رالقنا د الدرليانريها و م العدالن اا ا ين 

التيااايعات احملدياان ااتعدقاان  ررضاار ها ااعاهاادات الدرلياان رت  يااك دااا تصاادي  الالاادرك   
راراااداات ال  يااان  جاااداات الالاااكاتاةينرهااا   ااان تااانر    ئاادااادةات راااميااان راإلةهااااع

 ياااااناللقأل القيااااااو ئانويااااادن( 3  ادااااااإداة جماااااالي دهي اااااات اا ياااااوة دن اااااب اعاهااااادات ر ل
رتنسااير قا اادة اندلاان   ااداادةات رااامياانااتعدقاان ئالااا ل اان ررهاام لزيااادة اعاراا نرالتقديدياا

( ت  يااك اياااةير التعااار  التقاا  4القااااةات الت  يكياان  ر  العاااانالالياسااات  الام تالاات د إليهااا
دتصاادع لدةدادةات ااا  لالعدالاان اا ا يان   جمااك لادرك ان هااامل ااايداويان لتعزياز قاادةات 
  ع اايار ن راااا م راإلةها

 اااازمل اااااان انااوااااان العااااااان  رتياااااةل  إداةة الياااااقر  الالياساااااين –إداةة اليااااقر  الالياساااااين  • 
( تقدا ااينةة رالد م إىل اناني العاو   أدامل االقرليات  العاايان ااتعدقان د ار 1أهدارهاف 
( 2ئ اامل الالا و ئعاد اوتهاامل ال ازاع  أويادن   دا   ذل  را تنا ها ر دهاال زا ات وينع 

انااني العااو   ااناواب الالياساين لع قاتا  اار الادرك ان هاامل إىل قدا ااينةة رالاد م ت
الاا ل   ااانااني العااو إىل ( تقدا ااينةة رالاد م 3رااي ات اتكناين الدرلين انجاى  

لددلاااات الااادرك ان هاااامل النا اااب اال تلااااة  ر  الااان إيااا مل  ااالاااا دة االوتدائيااانااتعدقااان ئ
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( تانر  4اا اساب  لتدا  الددلاات  داا ال قان  دا هكه ااالا دة راالساتبائن  لدقصنك
( تقدا الد م ال   5إىل جمدي انان رهي ات  ال ا ين   الالكاتاةينالد م ال   رجداات 

 ال ا ين ذات الصدن  رأ هزداإىل ااةعين العاان 

م ااتقاادة هي اان انااام ااتقاادة ااةعياان العاااان لمااا أويااوت -انااام ااتقاادة لدةاااأة هي اان  • 
  2010/ينلياا  متنب  دةاااأة( لااتقاادة  انااامهي اان لدةالاااراة ئااني اا الااني رمتكااني اااااأة ل

  ا  نااان   اواات ااان قلاال االااتقدن  اان ئعهااها الاالعضأةئعاان أ اازامل   داجدهااا رتهاام ااي اان
راة ئااني  ااز ئيااكل جااا   دااا ااالاااالاام تي  ناااااا رتالاات يد ااان  هندهااانااام ااتقاادة  ا

ااعهاد الادر  لدلقا  رالتادةيب اان ر ف شاعلن ال هان  ئااااأة    ره اا الني رمتكني اااأة
اكتاااب ااالتيااااةة اراصااان لدقهاااايا اا الااااوين رال هااان  ئااااااأة  ر   أ ااال ال هااان  ئااااااأة

 انام ااتقادة لدةااأة اي ناندراة الا يالين رتتةألل رص درم انام ااتقدة اإلمنا   لدةاأة  
( د اااام ااي ااااات اتكناياااان الدرلياااان  األاااال ا اااان رضاااار اااااااأة    صاااايااتها 1ف ريةااااا يداااا 

( االااااا دة الاااادرك ان هااااامل  دااااا ت  يااااك هااااكه 2لدالياسااااات رااعاااااي  رالقنا ااااد العااياااان  
الاام  لدلداادا سااتعداد لتقاادا الااد م ال اا  رااااا  اا اسااب أهلاان االااعاااي   رالنقاان   دااا 

( االاامللن ا  ناان اناام ااتقادة 3 ات رعالان اار اتتةار ااادي  شااا  رئ ااملتددب ذل   
ااالاااراة ئااني اا الااني  دااا   ذلاا  الاصااد اا اات م لدتقاادو احملاااب   دااا صااعيد اان التزااادااا 

اناام ااتقادة لدةااأة  داا ةؤيان ااالااراة اا صان   راار اةتكااب هي ان دا ودام اا  نان  
القهااامل  دااا التةييااز ضااد    االااا ل تيااةلعةاال  هنااا تر دياا    ايألااام انااام ااتقاادة  

متكني اااأة  ر قي  ااالاراة ئاني ااااأة رالا ال  ياا امل راالات يدين اان ر ال الامل رال تيات  
 الت ةين ر قنم اإلوالا  رالعةل اإلوالاي رالال و رانان 

لدبةعيااان را ااا  تاااائر الينويالااايف  هااااب  –لالينويالااايف( لدد نلااان  ااتقااادة انااااما  ةااان  • 
االااا دة   تدلياان ا تيا ااادم را  انط اااكالااد نة تةاياان  قاانم  ُتالاا د إلياا  رالياان  العاااان

اا  ةااان اليشاااد ترتنساااير ال اااا  ااتا ااان اااام لتققيااا  إاكاواااادم الكاادااان  ر   انساساااين
االاااااد   األاااال   الاااان انط اااااكات اقياااان  قاااانم الد اااال  رتالااااعا  اهاااادة ليساااايخ  قاااانم ئ

ااا يدا ف  اا  ةان جمااالت تا يازرتياةل   الدرليان لدالادنك جتااه انط ااك  انج قين رااعاي
( راا ر  3( التعداايم انساساا  رااالاااراة ئااني اا الااني  2صاا،اة انط اااك  رمنااامل ( ئقااامل 1

( ةايااان انط اااااكف النقايااان رالتصاااادع لدع ااااف 4وقاااص اا ا اااان الليااااين/اإليدب رانط اااااك  
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اليااااا ات اااان أ ااال ئ اااامل ر العااااان دالياساااات ل نة الااادأويااادن ( 5راالسااات، ك راإلياااكامل  
  قنم الد ل 
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ااالاا دة الام تقاداها اناام ان الاد  هنا ا ال  راتةاس  رشاال الدأ أساس   إتلاع إ    الن
  الالاا نات انجااا ة  العديااد اااان   ااتقااادة  رقااد أطدقااات انااام ااتقاادة   جمااااك ساايادة القااااون 

  جماااك ساايادة القاااون   دااا صااعيدع ااقااا رااياادا   ااقدااان االااادةات لتقالااني ت الااي  ااالااا دة 
يتيلاات سايادة القااون   ااتعدا  ئ 2012/13العااو ةقام  انااني قااةايصف هكا ال صال ال ا ا  ر 

 ئاني إداةةع رإويامل اا از الت الاي  العااا  اايايك القدا  الصعيدديدة  دا اادا   ذل  اليتيلات 
ااعااااااا  ئياااااااقر  اليااااااااطن رالعدالااااااان ر  اإلمناااااااا   ةدياااااااات   ااااااا  الالااااااا و/ئاوااا اناااااااام ااتقااااااادة 

 هاكا ااقااة  الر سيادة القاون     االت اا ئعد ال زاع رانباات انجاى   راإلص  يات لك الن
قااااااة انااااااني العااااااو ةقااااام ادن اااااب  2006و   الااااام أويااااا ت  اااااا”الكياااااا  الاا اااااد“تاتيلاااااات دااااال 

سااايادة   جمااااك اااااناةد ر ت الاااي  ال ايااا  ااعااا  ئالريت اااارك ال صااال ال ا ااا  التاااا   (47ل 2006/47
  ليالتعا  النالين ااال دة ل  2012/13قاة ةقم اار امل  2006 او  أوي ع كالقاون   ال

ااالا دة الم تقداها انام   الي ال يالعا هكا الدليل إىل تقدا رصف  اال آلليات ر ةديات تر 
الت الااي  ااان الاام يااتم  اادد ااان العةديااات اناااا ه اااك   راقاار ر  ااتقاادة   جماااك ساايادة القاااون 

ئعألاات ر   داا   ذلا   ةديان التددايب ااتكااال لدلعألاات   دا  د سنامل اايدا ر     ااقا اج ا
ااهند االكرلان لتعزياز الت الاي   رئ اامل  داا  ةاالتةا ئصنةة تدنة رتالتقييم التق   رالربااا اايي ن  

 ليااااات   ااانذلااا   ي ل،ااا  ااااانظ   الياااقر  القهاااا ين الالااااع  لدقصااانك  داااا أ اااادت ااعدنااااات 
الاكع ع صا ال  ر كل  ان ة يي الدا اة االستياةين لدقاون  اا ا   راليقر  القها ينالت الي  ان 

  يتلعنو 

__________ 

تنلات  ااتقادة اناامالاكع أصال  اآل  قادميا  أويا  تقالايم لدعةال ريةاا ئاني  ياواات  2006/47دن ب ااقااة  (47ل 
 سااايادةئعي هاااا   ايااادا  ‘‘ قدا اااات’’ريااا  الكياواااات ااعي ااان  كياواااات ةا ااادة االاااقرليات اعي ااان  ااان جمااااالت أر 

  القاون 
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ااتقادة  انااماالاقرك يكان  القداع   ي   الصعيداليتيلات  دا  2012/13قاة ةقم اا حيدد
اتاااالت ااةألاال ارااا  أر ااةألاال الت  يااكع لماااني العاااو  أر اا الاا  ااقاايم    -كلاا    اللدااد ال

القااون   سايادة  جمااك تن يا  اساياتيبيات اناام ااتقادة   ان االاقرال -انجاى ج   اللعألاات
ناام ااتقادة   الاكع تقداا  ارت الاي  الاد م القدااع   العقلات الالياساين ر ل   ديهااإلشاا  ر 

  كياوات اناام ااتقادة   اللدادلناليات ااتدصصن الدراة ر انسيادة القاون   در  ااالا  ئجماك 
اليان ا از  داا ال عيأ   جيابكلا  الالاقرك اا  ري ص القاااة  داا أ  رخيهر لدةالامللن  ن  ل ذل 

 رال تا ا  

انااام   ياواااتكاان   تجيااب أ    أيهااا إىل أواا 2012/13قاااة ةقاام ااينضاا  ئاإلضااارن إىل ذلاا   
 ان ااينةة ال  ين ااتعدقان ئالايادة القااون  ر  تقداااتقدة العاادن  دا الصعيد القداع االقرلن  ن 

اتااااناة ااااار  ناصاااادنا  دااااا   ذلاااا  هاربااا ساااايادة القاااااون  ذات الصاااادن رت  يااااكلااااالتصااااةيم ال اااا  
  ادا  رأ  ختهر لدةالامللن  ن ذل ااتصدن ئنالي  نك ااالا ل ااع ينالالددات النط ين 

 مراز التنسيق العالمي المشترل

أيهاااا إداةة  ةدياااات  2012/13د ةاااا ااااكه اليتيلاااات  داااا الصاااعيد القدااااع  يعاااني ااقااااة ةقااام 
عاا اا از الت الاي  العااا  اايايك ااعا  ئياقر      الال و رئاوااا انام ااتقدة اإلمنا   ئا تلاة 

سيادة القاون     االت اا ئعد ال ازاع رانبااات انجااى   الياطن رالعدالن راإلص  يات لك الن
ودااام  الاام تيااةل  اااال نلقاادةات اادوياااري لألاا  ا هاانو اا ااز الت الااي  العاااا  ااياايك ااان الااادةة 

ىل سااد الأل،اااات   تاانر  القاادةات اادوياان   اللداادا  اراة اان د  إداا ما  نااان انااام ااتقاادة  الاا
 وتا ا  قيقين  دا أة  الناقر   ق شاا ات ات ن ن ئ امل ان ال زاع  ان ج ك 

ربوااااااا الإداةة  ةديااااات   ااا  الالاااا و ر تيااايك   اا اااز الت الااااي  العااااا  ااياااايكردن اااب تاتيااااب 
  انااام ااتقاادة     القاااون  الاايادةااع ياان ئاى جااانااار ااهااات ال ا داان   هةااا ةد  اإلمنااا    

النقااات   دةالااا دة لالقداااع  الصااعيد دااا ااقداااان ددلااات لداالسااتبائن  رااالااامللن  اانالااقرلين اا
ة  اااعااا جاا ك تااانر اااان  راإلصاا  يات الياااطن رالعدالااان اا اساالن   جمااااالت اا اسااب راااااندة 

ئ امل تقييم رالتدديب رالتةنيل ر الالعاا  ئيو   ةديات لصعيد  دا ارااناةد اللياين رااينةة ال  ين 
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انااام ااتقاادة  لكياواااتر قااد ا تةا ااات د اانة ا ااز الت الااي  العاااا  ااياايك اميكاان ر الياااا ات  
  دا ودام اا  نان  متتد  الم تتالم ئوعين اللددا اعاان طدلات 

ا عاا اان ربواااا اإلمناا   ر رالت   ا  الالا و إداةة  ةدياا اا ز الت الي  العاا  اايايكرسيةكن 
لعهاااها ل الااالين الربة اراااالسااات ادة اااان وقااااو القااانة رشااالكات اااان اأ ااازامل ا  ناااان اناااام ااتقااادة 

 إجنااابتعزيااز القاادةة  دااا الت لااق رالتةاساا  رااالااامللن ررعالياان   ااااد  ااان ذلاا  يتةألاال الاالعض  ر 
ا ااكه انهادا   ختداب إداةة  ةدياات   ا  الالا و انام ااتقدة   جماك سيادة القااون   رتعزياز 

جدااان  ةااال  رلنضاااروينيااانةك     ااقاااا  لتبةيااار انظ يهةاااا   اكاااا  را ااادربواااااا اإلمناااا   الر 
اان جاا ك اآللياات القا ةاان اا ااز الت الاي  العاااا  اايايك تاتياب رسايعةل     هاكا اليااو  اياي ن

القياادة رااانظ ني ااع ياني  دااا   اددها رتعارب   هااا إليصااك الاد م لتدليان اال تيا اات احملااددة الام
 القداع  الصعيد

تيااااين  الت  ياااك   ة اااان ااا ااال  اا دااان الكاااا ال يااازاك اا اااز الت الاااي  العااااا  اايااايك  اااا    رااااا
  ااانظ را   هاكا الادليل   دااا     اداا  اا  جياااع رضار الدةالاات انجا ة 2012 انرك/أ تانئا

الاادا اة االستيااةين لدقاااون     داا الاااام اان ذلاا     استيااةة ياايددرا جياب أال الياقر  القهااا ين
اتصانك  داا أ ادت ا ال ان  الع صا الكع يتلعنو  ره   ن ة يي   اا ا   راليقر  القها ين
  اا ز الت الي  العاا  ااييكااعدناات  ن أويدن 
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ساايادة القاااون   ااار   جماااك ااااناةد ر ت الااي  ال اياا  ااعاا  ئال تو يااد 2012/13قاااة ةقاام اايعيااد 
ريتاولف اان إداةة الياقر    وا اب انااني العااوال ايا  ئعض التعدي ت  دا راليتا   ريااأ  إدجاك 

ن  راكتااب اليااقر  القاونوياا  را نضااين  قاانم اإلوالااا   إداةة  ةديااات   اا  الالاا ور الالياسااين  
لدد نلاااان  ااتقاااادة اناااااما  ةاااان ر شااااقر  ال   ااااني  را نضااااين   ئاوااااااا انااااام ااتقاااادة اإلمنااااا  ر 
  ااعااا  ئاادااادةات راااميااان ااتقااادة اناااام راكتاااب  اناااام ااتقااادة لدةااااأةهي ااان ر  ( الينويالااايفل

  جماااك  ااااد  ااان ال اياا  ااعاا  ئالت الااي  رااااناةديتةألاال كه العهاانين  ر ااا اسااتعاا رجياااع  اليااا 
ااتعدقااان ا  ناااان اناااام ااتقااادة ئياااو  ااالاااا ل   الااايائب االساااياتيب     الااان  سااايادة القااااون  

تقةال أيان االاقرلين يال  را   ال ايا   اايايك اليادة القاون   رج راا ليتياب اا از الت الاي  العااا ئ
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يتدقااا سااياتيب   ر هاان ا تاادى ار الصااعيد القداااع التي،يد / دااا ااالااتنى  اان الااد م رااالااا دة 
 ر دة سيادة القاون    ااكتب الت  يكع لماني العاو ااتةألدن   د م ان أااوت  ال اي  ال

اا از لدت الاي  وا ب اناني العاو ال اي  ااع  ئالت الي  رااناةد   جماك سيادة القاون  دألائان ريعةل 
سايادة القااون   رلييان    جمااكدة  ةان ل إساياتيبينتدانيا رتعةايم ةؤيان  لك الاننام ااتقدة   ا

 ال اياااا      الااااندرة ريتةألاااال  (48لهااااكه الاؤياااان إىل سياسااااات  دااااا ودااااام ا  نااااان انااااام ااتقاااادة
جمااااالت القااااون   داااا   ذلااا   الااايادةلعين يضاااااان    ييااار اتااااالت راتاااد اااان التبااازؤالتةاسااا  

رإصااا   الالااابن    راناااان  اا ا يااانر ن اادويااان رالعدالااا  اايألاااامئااتعدقااان  رااالاااا لالقااااون  الااادر  
  رالعدالن االوتقالين   تارالربااوات راإلص   التيايع   ررضر الدس رال  م اازا ين 

هنا ااك اات التن يهين لماني العاو  نف  لنضريا    ئيكل ال اي    الال نات اااضين   ةلر 
إبامل هنااا انااام ااتقاادة ر (  2008ل اك ساايادة القاااون   جمااااقدااان ااالااا دة  إباملانااام ااتقاادة 

 ااالاا دة ااقداان ااان اناام ااتقادة لعةدياات رضار الدسااتنةر (  2008ل العدالان لمط ااك  قيا 
تقاادا إبامل هنااا انااام ااتقاادة ر (  2010ل لعدالاان االوتقالياانإبامل اهنااا انااام ااتقاادة ر (  2009ل

رانااام ااتقاادة راوعااداو (  2011ل ن   دااا الصااعيد الاادر ااالااا دة ااان أ اال تعزيااز ساايادة القاااو
 ( 2011ل اا الين

 القضائية والشؤونلقانون الجنائي الدائرة االستشارية ل - 8

  اقااااا انااااام ااتقاااادة    اااااو  الاااادا اة االستياااااةين لدقاااااون  اا ااااا   راليااااقر  القهااااا ين أوياااا ت
 ةدياات  ااالا دة إىل راإلص  ياتن  رالعدالن اليادة القاوااتعدقن ئناليات اللد م ت  يك  2003

ااقائال   دألائان ال  ا    انام ااتقدة ت   الال و الم تدياها إداةة  ةديات   ا  الالا و  رها
 ر  أيدنك/ساالتةرب اا  الالاا و  ت  ةديااات انااام ااتقاادة راإلصاا  يات   نلاااقااا لع اصااا العداا

اااااااانظ   اااااااان  400  الياااااااقر  القهاااااااا ين ر اااااااان اااااااانظ  300 ااااااااوذر  لقاائااااااان   اااااااا  2012
تالاار  ةديااات ساا و تقندهااا إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   أر،اوالااتا  رتيةاانة    اإلصاا  يات

يهنةياان الكنو،اان الدميقااطياان ر  اانع الالاااندا  رداةراانة ر اانت دي ااناة ر نساانرن رليل ياااا ر  الياااقين
أيهاا  ئادة ات الادا اة تقادو ر   2012د م للعألان   سانةيا    ااو  ةا قدات الدا اة الارهايم   

 إداةة الياقر  الالياساين دلعألات الالياساين اراصان الام تادياها لد م ال  ددبالات ارتن  رئ امل  دا 

__________ 

  2  ااار  القاون  سيادةئيو  تاتيلات  2012/13ةقم   العاو انانياقاة  (48ل 
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 - ئنةروادع ريهنةيان أرايقياا النسادا رسا الين  رالصانااك راي ياا اانردة إىلتيةل اللعألات ه  ر 
  ئيالار رليليا 

الااااادا اة تهااااددر   راإلصاااا  ياتالعدالااااان  جمااااا  اراليادااااتتهااااةن الااااام لااااد م اللعألااااات اايداوياااان ر 
 وةئر رظا ف ة يالين ه فئ االستياةين لدقاون  اا ا   راليقر  القها ين

الام تهاددر ديادة اا   ةديات   ا  الالا و  راإلص  ياتالعدالن  لع صاعالتدديب  • 
 القا ةن  لدع اصا اترإ اامل استعااض  نام ااتقدةهبا ا

   اللعألات اايداوين  راإلص  ياتالعدالن  لع صاعتقدا ااينةة رالد م  • 

   اايدا   راإلص  ياتالعدالن    صاعتدةيلين لد م الناد ااتدنيا أدرات التن ي  ر  • 

ئياو  االاا ل سايادة القااون    هاااليا امل داجل ا  نان انام ااتقادة رجاة  الت ا ل ار • 
  الربااا رانويدن   جماك سيادة القاون  تآبة رمتاس  ر  الن 

 نالقهااااا ي لدياااقر را اااد سااانى انظاااف    الااادا اةيعةااال  .م يكااان  2005 ااا   ااااو ر  • 
اكتااااب ااااان  ا اااازمل الاااادا اة ت  أصاااالق2007   اااااو ر   لإلصاااا  يات را ااااد رانظااااف

 تياااااينر  داةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و  التااااائر إل ساااايادة القاااااون  رااقسالااااات انا ياااان
رانظ ااا أقاادو ليااقر  ا يي  لداا اوا لاار   اتهاام ة يالاا اواات الاادا اة    2012/أ تاانئا انرك

راث ني اان  ن القها ي انظ ني لديقر ضالن ر   انظ ني لإلص  يات  رضالن الالياسات
انظ ااان  اااان ئيااا هم أيهاااا  ااادة اااانظ ني إضااااريني   رتهااام الااادا اةااالاااا دين اإلداةياااني  

   ن راتدةئ   ن التد   ن   ر ين انظ ر اعي ن   دا أسا  اققت  

 فأراقن نث ث   شكل ن  ةادا اة رال 

أةئاار  أرأل ت لاا  ةاا ااز ت الااي  اإلصاا  ياتأ هااامل راياا  يعةاال  –اإلصاا  يات راياا   • 
أيهااا  اانظ اان هااقالمل يقاانو ئاإلضااارن إىل االاااودة   اصااا اللعألاان  ر    هاان ةديااات لكاال 

  اتاإلص  ي دالا ل ريةا يتعد اناد التدةيب ر تدنيا الالياسات رالتن ي  ئ

أةئاار  ةديااات لكاال  أرأل ت  ةاا ااز ت الااي  لااأ هااامل راياا  العدالاان  يعةاال  –راياا  العدالاان  • 
راا هنم الاااودة   اصااا اللعألاان  د  ااقاااو انرك  يهااددر هااقالمل اانظ اان    ااني ر    هاان
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   اتداانيا الالياسااات رالتن ياا  راااناد التاادةيب  ريهاام ال اياا  أيهااا جلاا  ئأيهااا  يقنااان 
  اليايعن اإلس اين

الااادا اة هااا  ااالاااقرلن  ااان إ ااااامل رت الاااي  سياسااان  اتجديااان الالياسااا - اتالياساااالجديااان  • 
 ةال الام ي،ديهاا   جماالت العدالن  ر  اتاالت الياادن  ينالتدةيل ها هندر  ادارتن يه
د راإلصاا  يات  دااا  اادعدالاان للأع ااالااا ل الاام ت داانع  دااا اتاااالت ااه ياان  الاادا اة
اكتاااب سااايادة القااااون  رااقسالااااات متأليااال   أيهااااا  اتديااان الالياسااارُيالاااتعا  خب(  سااانامل
ااالاا ل العديادة ااتعدقان ئالايادة القااون  ر قانم   رإداةة  ةدياات   ا  الالا و  انا ين

 يائاان  اان اإلداةة   هااكه اتاااالت  ئالتقاادا ااياانةة ال  ياان   اإلوالااا  راتكاام الاشاايد  ر 
 رهانالع ف اا الا     ااالت ال ازاع  ااالاا ل ااتعدقان ئا   اجل   اتياسالالرتهم جدين 
الع ف اا الااا  ااعااا  ئااارايااا  اراااربامل   إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و ميألااال أيهاااا  هااان 

 سيادة القاون  ر 

ااي ااااان الدا ةااااان لدعااااادك  تهااااام الااااادا اة االستيااااااةين لدقااااااون  اا اااااا   رالياااااقر  القهاااااا ين ةاااااا أ  
نااام ا  اا ااز   ة الياااطن الدا ةاان   ئاي ااديزع  إيداليااادة وااب قاااإىل   م تن اادلااراإلصاا  يات  ا
ااةعين العاان    أقادا مااي ن الدا ةن لدعدك راإلص  يات  الرتهم   لدددااتااتقدة العاا  

    قا د ال اي   راث ني ان انظ   اليقر  القها ين  راث ني ان انظ   اإلصا  يات2010 او 
  صااااااااع العدالااااااان ئااااااادمل إوياااااااامل ( 1ف تا أساساااااااي رُأسااااااا دت لدهي ااااااان اهةتاااااااا   اإداةيااااااا ا دراالاااااااا

ااتقاادة اتالياان    انااام ( تعزيااز  ةديااات2دياادة  اا    ةديااات انااام ااتقاادة راإلصاا  يات
  راإلص  ياتالعدالن  تقدا ااالا دة رالد م لدالددات النط ين   جما 

رإداةة تقندهااا إداةة  ةديااات   اا  الالاا و ة ااان اللعألااات الاام تااد ةها الاادا ا لكاال ئعألاان رئال الاالن 
لدعدالاااان راآلجااااا اللعألاااان  را ااااد ااااار الت الااااي   اااانظ  اث ااااني ااااان  تهاااام الاااادا اة  الياااقر  الالياسااااين

الااكع الصاادن ل عذ راياا  العةديااات ااتكااداانيااتم تاانر  هااكا الااد م ئالت الااي  ااار ر إلصاا  يات  ل
كتاب سايادة القااون  التائعان اانجااى الكياوات لتعار  ار ( رئا  انضر سائ  هكا ال صل ي،دي 

إداةة  ةدياااااات   ااااا  ر إداةة الياااااقر  الالياساااااين  ر إداةة الاااااد م ااياااااداي  ر   رااقسالاااااات انا يااااان
 رانام ااتقدة   الال و
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العدالان     اصاا سياسان اارا  ااكد اني ئالت الاي  اار اللعألاات    اانظ   الادا اةاالاقرليات  رتااد
إداةة ر  إداةة  ةدياات   ا  الالا والام اشاي ت   رضاعها انام ااتقدة ت ا  الالا و   ةديات

 (  رت دةج هكه ااالقرليات   اتاالت التالينف2009الد م اايداي ل

  ئعألاااات التقيااايم التقااا ( اايااااة ن   1ختدااايب رتقيااايم اللعألااان  داااا   ذلااا  اااان جااا كف  • 
 12للعألاات ل داا انقال اااة  ال را ها اان بيااةات ا  التدديب ااتكاال ةدين ربياةات 
درةيااااان التقااااااةيا الرإجنااااااب ئعألاااااات التقيااااايم التقااااا  تقااااااةيا رضااااار ( ااالااااااعن   2شاااااهاا(  

داةة  ةديااااااااات   اااااااا  إل لاااااااااد  التن يهيااااااااناا  اساااااااات ادا إىل اللعألاااااااااتالسااااااااتعاا /تقييم 
   ةدياات  راإلصا  يات هبين استعاا    صاع العدالان االال و/إداةة الد م اايداي 
( ضاةا  ت  ياك 4لع اصاا اللعألان  تيا،يدين ( رضار جداب 3  انام ااتقادة ت ا  الالا و

  تاللعألان بياةات  التنصيات ال اجتن 

القيااادة    إطاااة ( ااياااة ن   ئعألااات التقياايم التقاا 1ااان جاا كف   التن ياا  االسااياتيب  • 
العدالان راإلصا  يات  االاا لرتانر  التن يا  ئياو   التقيايم التقا   نالعاان لقا د راي  ئعأل

  اإلطاااااة االسااااياتيب  ااتكاااااال  راايزاوياااااتر  هاااانو اللعألاااان  دلدااااا   ذلاااا  ريةااااا يتعداااا  
الااام التقاااديات  ر  الااان تهاااةي هار تقااااةيا انااااني العااااو  ية ا( اساااتعاا  ايااا2رااعااااي (  
ر  الن قااةات جمدي انان  استعاا ( 3   دا حنن  ا  ارإجناباد ارأرلنيادتنا   اللعألن 

( تانر  4راإلصا  يات   ملالقهاااتعدقن ئدةالا ل لئيكل ا اسب  راليات اللعألن اعاان
رتقادا اايانةة رالاد م إلداةة  ةدياات   ا  الالا و/إداةة الاد م  اإلساياتيبينااعدناات 

   ةدياااات   ااا   اتراإلصااا  يدالاااا ل العدالااان  ريةاااا يتعدااا ااياااداي رالااادرك ان هاااامل 
 اتايزاويئيو  ايار ات اايزاوين ااع ين ئ( تقدا ااينةة اي ات انام ااتقدة 5  الال و
  اللعألات

( ات اع  دا اتصاك ا ت م اار اللعألاات  ان 1ان ج كف اا د م اللعألن رتقدا ااينةة  • 
( تقادا 2  طايا  ال يادينرالتادارك  ان الربياد اإللكايري رااااتف ر  الربقياات اايا اةطايا  

رالربقيااااات ادرد رةدرد ال عاااال  داااا التقاااااةيا الدرةيااان الااا تاااانر ( 3  التن يااا  ال اااا  لدلعألاااات
 ن( تقادا ااالاا دة لدلعألاات   رضار جداب الاربااا ال ا يا4اان اللعألاات   ااي اة الناةدة

 اةج اايزاوين ( تقدا ااالا دة لدلعألات   تعل ن اناةد ان ج5( راايزاويات  العةل لجدب
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التنظيف  ئاااناانة ااتعدقان    ( االتصاااك اار إداةة الاد م اايااداي1التنظياف اان جا كف  • 
اااشااااقني  ال تااااكاع( ااياااااة ن    هااااند التن ياااان الاااام تقندهااااا إداةة الااااد م اايااااداي 2

( ت  اايم  دالاااات 4  دةاشااقنيلال  يااان  اإل ااابة( تقاادا ااالااا دة اااان أ اال 3ااااقهدني  
اااااناةد لدةااانظ ني ااااادد  جمةن اااات( إ اااداد 5دد  ااااا  ااقاااا اااانظ   اللعألاااات  هيااانتن ي
 جياع وياهم   اللعألات الكين 

الياساااااات الأرهااااال ااةاةساااااات  األااااال الااااايريا ندرات ( 1ة  اااااان جااااا كف اإداةة ااعااااا • 
د تعهااا( 2ااهااااو  ااااا ئعاااد اجنااااب رإ اااااملات التيااا،يل اان ااادة راالااااد  التن يهيااان رتقااااةيا 

التائعاان إلداةة  ةديااات  ر اادي  الياالكن اإللكيروياان لدةةاةسااني   اياادا  ساايادة القاااون 
   لتهاةي هاالدةر  ااالت ادة رأرهل ااةاةساات اان اللعألاات  جتةير( 3      الال و

  الالياسات رإ ااملات التي،يل اان دة راالاد  التن يهين ااديدة راحملدثن

الااادا اة االستيااااةين ر  راإلصااا  ياتصاااا العدالااان ارإجناااابات    دنأوياااب الهااانمل  داااا يالااادجيااااع تر 
الاام  نالالاا ني ن(لااااسااتعاا  العدل Justice Reviewجمداان    لدقاااون  اا ااا   راليااقر  القهااا ين

 أجلااااة أجاااال  Corrections Update  جمدااان ر   إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا وتصااادة  ااان 
الاااادا اة تصاااادة ئاإلضااااارن إىل ذلاااا   ر   ة االستياااااةينالاااادا ا تصاااادةها الاااام  نلالاااا نيا (اإلصاااا  يات
أاألداان أوياادن رااان   ايياار أوياادته اااان  اان  تتهااةن حملاان ااديألها ئاوت اااو  وياااة جياااعاالستياااةين 

  اا يد فالدا اة االستياةين 

العةديااان اادتددااان ل  ااااد  اااان قليااالئعألاااات   العدالااان راإلصااا  يات  لع اصااااالتددااايب  • 
ئعألااان اناااام ر ئعألااان اناااام ااتقااادة لداااد م   ليلياااا  ر ااتقااادة   داةرااانة  انرايقااا  راناااام 
 رللعألن دتةدن   الصنااك   ااتقدة   الالندا 

الالاااير  ال ياااد اام ئعألاان انااام ااتقاادة لدةااقلاان   ااةهنةياان العائياان الالاانةين ااان جاا ك  • 
 أل ثن انظ ني ل

 ةاااا  اإلصاااا  يات ر لعدالاااان ع اصااااا ال اتضااااالقياااااو ئزياااااةات إىل اللعألااااات إل اااااامل استعاا • 
 ئيااااو  ا هبياااان داةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م ااياااادايئاالاااااد  التن يهياااان إل

   ةديات انام ااتقدة ت   الال و   راإلص  ياتصا العدالن ا  استعاا  
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االستقااة  ئعألن انام ااتقدة لتققي    راإلص  ياتع صاع العدالن لتنر  د م جا   • 
   دعدالاان   هااايم لااان اللاام التقتياان   اولااا  لاا اع داااا كالزلاازاك الاا   أ قاااع  هااايم 
  2010الألاي/ي ايا   اون 

قاادةة الياااطن  واابا  ئاي ااديزع لدعةاال إىل   إويااامل ااي اان الدا ةاان لدعاادك راإلصاا  يات • 
  الدا ةن

 ميكاان وياااه ف اا الاا  رال اازاع ااالااد  العلااتص ئااإويااامل راياا  ااان جااربامل ساايادة القاااون   • 
لئاالشااياك ااار ا نضااين  قاانم اإلوالااا  رئاوااااا انااام ااتقاادة اإلمنااا  (   ةاا   اسااايع

 ( 2009ل 1888ئقااة جمدي انان 

رااااااانظ   نظ   اليااااااقر  القهاااااا ين داااااالعةااااال اااااار إداةة الااااااد م ااياااااداي إلويااااااامل قااااانا م  • 
الشاياك ااار إداةة الاد م اايااداي(  داا   ذلاا  يداوياان لئااا لياا،ل النظاا ف اإلصا  يات

رايا  اان يتنالهاا ان ج ك إداةة االاتقاواات ارديان رإ ااامل ااقاائ ت اان جا ك  ةديان 
 ارربامل 

  رانظ   اليقر  القها ين اإلص  ياتتدنيا رتقدا ئاااا تدةيلين اتدصصن انظ    • 

 راإلص  يات  العدالن   اصات  يم ا تةا ات س نين لاؤسامل  • 

الااايادة القااااون  لئاالشاااياك اااار ا نضاااين  قااانم لرضااار رت  ياااك اقشااااات اناااام ااتقااادة  • 
 اإلوالا ( 

العدالان    ةدياات اناام ااتقادة ت ا     اصااسياسان رضر اناد تن يهين  دا   ذلا   • 
قاادة اال تباااب    ةديااات انااام اات ئيااو رإ ااااملات التياا،يل اان اادة ااققتاان   الالاا و

ردليل ااعدم لتادةيب اانظ   الياقر  القهاا ين    ةدياات اناام ااتقادة   ت   الال و
  القاون  سيادة  جماك  ت   الال و

اتالي رايات دانك تةدان لاحملساتبائات االاألال دةاسان   دادةر  ااالات ادةلدةاسات إ اامل  • 
 التعال    راال تبابقلل احملا ةن اال تياط  

التائعاااان إلداةة  اليااالكن اإللكيرويااان لدةةاةساااني   ايااادا  سااايادة القااااون تعهاااد ر ااادي   • 
   ةديات     الال و
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ل إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و   ال اياااا  ااعاااا  ئالت الااااي  رااااااناةد   جماااااك ساااايادة ياااامتأل • 
  القاون 

 تقييم االا ل العدالن   ليليا التقه ات الالائقن  دا ت الي   • 

 المراج  - 9

 اايكل الت  ية  لمام ااتقدة  نااا ر 

 التقايا الال نع لماني العاو  ن أ ةاك اا  ةن لس نع(

 (2005 قنم اإلوالا    اللعألات ااتكاادن لئيو   2005/24ةقم   العاو انانياقاة 

 (2006ئيو  سيادة القاون  ل 2006/47ةقم   العاو انانياقاة 

 (2007ص   قداع انان لئيو  إ 2007/11ةقم   العاو انانياقاة 

 (2012ئيو  تاتيلات سيادة القاون  ل 2012/13ةقم   العاو انانياقاة 

  (2008انام ااتقدة الينو ل قا   أساسين  ن انام ااتقدة( ل  إداةة شقر  اإل  و

 (2003تعددة انئعاد لدال و لاا ةديات انام ااتقدة  دليلإداةة  ةديات     الال و  

 A/63/64(  2008الدر  لالنط  ر اناني العاو  ن سيادة القاون   دا الصعيدين تقايا 

  ااا ر  ن الدا اة االستياةين لدقاون  اا ا   راليقر  القها ين

 2اتداااد ر (  2009ل 1  اتداااد Corrections Updateإداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  جمدااان 
 (2012ل 4راتدد   (2011ل 3اتدد ر (  2010ل

  (2011ل 2اتدد ر (  2010ل 1  اتدد Justice Updateإداةة  ةديات     الال و  جمدن 
 (2012ل 3اتدد ر 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

االااااد  التن يهيااان ا هبيااان اساااتعاا    صااااع الاااد م ااياااداي  إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و/إداةة 
  (2009الال و ل   ت ااتقدة انامالعدالن راإلص  يات    ةديات 
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العدالن    ةديات انام ااتقادة    اصاسياسن   إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي
 (2009ت   الال و ل

  دا شلكن اإلويويت ااتقدة اناقر اايكل الت  ية  لمام

www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml ]هيكل انام ااتقدة[ 

www.un.org/en/mainbodies/secretariat اايكاااااااال الت  يةاااااااا  لمااواااااااان العاااااااااان لمااااااااام[ /
 ااتقدة[

www.unrol.org [كياوات انام ااتقدة العاادن   جماك سيادة القاون لرص ت  يتهةن] 

  دا شلكن اإلويويت اناقر إداةة  ةديات     الال و

www.un.org/en/peacekeeping ]اانقر اإللكيري إلداةة  ةديات     الال و[ 

rt.pdfwww.un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_org_cha [ارايدااااااااااااااااااااااااان 
  إلداةة  ةديات     الال و[ نالت  يةي

www.un.org/en/peacekeeping/issues/ruleoflaw.shtml   إداةة   ]سااااااااااااايادة القااااااااااااااون
  ةديات     الال و[

 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_org_chart.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/dpkodfs_org_chart.pdf
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 الثالثالفصل 

 دوليالقانون ال

 مقدمة - 1

   تقادة ت ا  الالا وااهاو الا يالين انظ   اليقر  القها ين    ةدياات اناام اا تتةألل إ دى
اانظ     داجيب  ةا   ت  يك التزااادا دن ب القاون  الدر     االا دة ااهات النط ين ال ا دن

أو الاااهم ئالقاااون  الاادر    اااد تقاادا ااالااا دة إىل ااهاااات    الااان التاازااهم هااماليااقر  القهااا ين  
  اناام ااتقادة اهاند ااعياةع  انسا ر    ةا  امل  دا لالا  اناني العاو  ر ال ا دن النط ين  

 –د  اااو الاادر  اتاادي  لةئعاان انة ااا  ان’’ايألااام انااام ااتقاادة ر يتةألاال  ساايادة القاااون   جماااك
رالقااون    القااون  اا اا   الادر ر القاون  اإلوالااي الادر   ر القاون  الدر  تقنم اإلوالا   ره  

  (49ل‘‘الدر  ل   ني

ن  اان  ان القااون  الادر   داا   ذلا  الالاةات انساساين لدقااون  الادر  هكا ال صل حمل ريعا 
 ةا رالقاون  الدر  ل   ني     رالقاون  اا ا   الدر   رالقاون  اإلوالاي الدر   تقنم اإلوالا 

ت  يااك القاااون  الاادر  رةصااده رإو اااذه  رأجاا ا  يقاادو لالاايريا ااان ج اااا الدااام الاام يااتم  ي  ااا  
نظ   الياقر  القهاا ين إداااج القااون  الادر    اان ج ااا ااددام الم ميكان لكا ال صل أاألدن ه

  م ةده

القاااون  الاادر   األاال القاااون  التباااةع الاادر   جماااالتأجاااى ااان   ناوااب ال ياادة  هااكا ال صاالر 
سياقات     انظ   اليقر  القها ين العاادن   ئال اللن أقل أعين جماالت رقاون  اللقاة  ره  

 الال و 

 القانون الدولي - 2

القاااااون  الاااادر  هاااان جمةن اااان القنا ااااد الاااام تاااا  م الع قااااات ئااااني الاااادرك  رالع قااااات ئااااني الاااادرك 
القاااون  الاادر  ياا  م  دااا حناان رقااد أصاال  راا  ةااات الدرلياان  رالع قااات ئااني اا  ةااات الدرلياان  

 دااا الاادرك ريةااا يتعداا  الناقعاان لتزااااات االذلاا   اتزايااد أيهااا الع قااات ئااني الاادرك رانرااااد  دااا  
 دعاادن انشدا  اراضعني لناليتها أر سيدادا ال عدين 

__________ 

  (2004تقايااا اناااني العاااو  اان ساايادة القاااون  رالعدالاان االوتقالياان   جمتةعااات ال اازاع رجمتةعااات اااا ئعااد ال اازاع ل (49ل 
  9ال قاة 
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 نياون يا  القارت(  ”لي ان“ل نا  ادزااقناوني ر  (”صاةان“ادزان لان قناوني ريتولف القاون  الدر  
درك  األاال قاااون  ااعاهاادات لأع الاا هااائالتااا  أ  تدلق جياابالاام   اً دزااان قاونوااااقنا ااد الدزااان إىل اا

يا  إىل ااعااي  رت  دزااناا اا  نياون القاأااا االت اقيات راالت اقاات رالربرتن انالت( رالقااون  العاا   
  اً قاونوااال تداازو الاادرك الاام  اللياواااتاالاااد  التن يهياان أر أر اإل  وااات أر القااااةات أر االاااد  أر 

يتةتاار قااد ر قيةاان اع نياان راق عاان قنياان  رتتةتاار ئالاادرك  ئااني اعراساا تنارقااامتألاال ااار ذلاا   رإ   اواات
لدادرك  ئعاض هاكه القاااةات ادزاان قاونوااً ميكن أ  تكن  كاون القاون  العا   ر دئعض هكه االاد  

 لاألل قااةات جمدي انان ااتدكة دن ب ال صل الالائر ان ايألام انام ااتقدة( 

 المعاهدات

االت ام الدر  ااعقند ئاني الادرك   “ ئوهنا  ااعاهدات  تُعاَّ  ااعاهدة دن ب ات اقين ريي ا لقاون 
صااي،ن اكتنئاان رالااكع ي  ةاا  القاااون  الاادر   ساانامل تهااة ت  رثيقاان را اادة أر رثيقتااا  اتصاادتا  أر 

  رتُعقاد ااعاهادات أيهاا ئاني الادرك راا  ةاات الدرليان  (50ل”راهةا  اوت تالةيت  اراصن  أ ألا
  ريا ز هكا ال صل  دا ااعاهدات ااعقندة ئني الدرك (51ل  ةات الدرلينأر ئني اا

 ئااا ئااوأر أ ألاااا  تقااانو ريهاااا درلتاااا اااان جااا ك  ةديااان ااداااا    هنايااان  نتصااال  ااعاهااادات ادزاااار 
اردانات انساساين    ةديان إئاااو ااعاهادات ر ااعاهادة   تُ يا هاااللتزااات الم  مث قلنك  ااعاهدة

 اأر قلناا ديهاا التصادي   ريعقاب ذلا    ديهاا ا تةادهاا رالتنقيارمث   عاهادةئيو  اا ه  الت ار 
  إليها أر االوهةاو  ديها أر اانارقن

 اان انارقتهااا   د ااك مث تعاااع  أ  تنقاار  دياا  ئعااد اا داان الت ااار  را تةاااد الاا ص  ميكاان لداادرك ر 
قاااد عاهااادة االالااايب ال يعااا  أ  ال تنقياااررال (52لال ها يااان لدةعاهااادة ئان كااااودزاااان  داااا أ  تكااان  اُ 

االات اااع  اان انرعاااك الاام ااان شااوهنا تعدياال  رإ   ااا  جيااب  ديهااا   دااا ال اانة ادزااان ااااأصالقت 
  رال،ا  ا ها ااعاهدة انضنع

__________ 

 لأ(  2(  ااادة 1969ل ات اقين ريي ا لقاون  ااعاهدات (50ل 
 2(  اااادة 1986الدرليان ل دات ئاني الادرك راا  ةاات الدرليان أر ريةاا ئاني اا  ةااتااااااااات اقين ريي ا لقاون  ااعاه (51ل 

 لأ( 
  دليل ان كاو ال ها ين لدةعاهادات ااتعاددة انطااا  ااتقدة انام(  ر 2006  دليل ااعاهدات لااتقدة انام (52ل 

 ( 2003ل
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تصاال    دااا اعاهاادة اااا أ داادرك الاام رقعاات ل رميكاانختهاار ااعاهاادات لدتصاادي     ئعااد التنقياارر 
الادرك الام  أااا  شايدن استي امل شاارو دجنااا  ياز ال  ااذ يها  دتصدي  ص  ئ يداع ريها أطاارا 

األاال هااكا تتهااةن ااعاهاادة  اواات .م تنقاار  دااا ااعاهاادة جاا ك اإلطاااة الاازا  اا صاان   دياا  لإذا  
انارقتهاااا  داااا االلتااازاو  يلااانيئ ياااداع صااا  اوهاااةاو  اطاراااا ريهااا   رااايةكن أ  تصااال اإلطااااة الااازا (
 جيااااب نيااا  ااعاهاااادات إىل إ اااااملات تصاااادي  اعي ااارميكاااان أ  ت الااادر   الصااااعيدئااعاهااادة  داااا 

ااهاان ( ااار رج را التصاادي  ر عاهاادة لاألاال التنقيار اليااكدين اراصان ئاا  رجتاااع اإل اااملات إتلا هاا
اناني العاو لمام ااتقادة    الان ااعاهادات ااتعاددة انطااا  اارباان  ات ة ايان ه    ر ننديعال

دبااد  ‘‘طاراادرلان ’’ااا اانارقان  داا االلتازاو دعاهادة  ص ندع ت الدرلن الم عتربتُ ر انام ااتقدة  
   ااعاهدة  اا صن   ديها  اذ الشارو ئدمل  استي امل

تدا      اات  داا أ كااو تلدعدن ب ااعاهدة  أ   ديها د نةا  اا .م يكن  درلنع ميكن نر 
تق  ااات ال رتُااندع  هاااااعاهاادة رال،ااا  ا  عانضاان  ا ارياانهااكه التق  ااات  .م تكاان  إذا ااعاهاادة

  اااد ال  اااا   ر   ئااعاهااادةالدرلااان انارقتهاااا  داااا االلتااازاو إ ااا   رقااات  نالنديعاااااهااان أيهاااا لااادى 
ه اااك أع  ت اواا  إذااليااقر  القهااا ين اااا  نانظ اا يتلااني   جيااب أ اااا االلتزااااات التعاهدياان لدرلاان

  ااع ينااعاهدة انارقن الدرلن  دا االلتزاو ئ تُقيِّد   ات 

صااكنك اانارقاان  دااا  الاادرك ئ يااداع اادد اعااني ااان  دااا قياااو  ااعاهاادات ااتعااددة انطاااا  رتاا ص
ااعاهاادات ااتعااددة انطاااا   ااادة  ةااا تاا ص   دجناااا  يااز ال  اااذ  ياااو ااان شااارو هباااااللتاازاو 

كنك رتاااةيخ ئاادمل العاادد اادداانع ااان الصاا إيااداعاعي اان ئااني تاااةيخ با ياان  رااية  دااا ر اانع اوقهااامل
يلادأ و ااذ  داا أ     دا ساليل ااألااك   ص و او ةراا انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرليني  اذ لال

ال  ااااو انساسااا    اليااانو انرك اااان الياااها الاااكع يعقاااب اليااانو الالاااتني اااان تااااةيخ إياااداع الصااا  
ردبااااد (  اااام ااتقااادةالالاااتني لدتصااادي  أر القلااانك أر اانارقااان أر االوهاااةاو لااادى انااااني العااااو لم

 كها  الن وين يت    ديهمرجيب   ادزان نطاارها تصل ك ااعاهدة  يز ال  اذ  ن دج
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 بمعاهدة معينة؟ ملزماما إذا اان البلد المضيف  معرفةسؤال وجوا : لماذا م  المهم 

يكن  سيادة القاون  أ  ااقدان   جماك ان ااهم   د ختديب رت  يك أويدن ااالا دة 
ئااعاهدات ذات الصدن   ادزااا إذا  ا  اللدد ااهيف د  دا  دماليقر  القها ين  نانظ 

  ات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة   االلدد ااهيف درلن طار .م يكن ذا ر
 رااةا اتنظ   اليقر  القها ين ال  ا   د م اتتةر اادي ايةكن ر دا سليل ااألاك  

قيادة اللعألن ان العديا ااالتنيات رتيبير   ال الا ين   الد نة إىل التصدي   دا ااعاهدة
 اإذا  ا  اللدد ااهيف درلن طارر إثاةة هكه ااالولن ار  لاة ااالقرلني اتكنايني    دا

دةعاهدة لااتألاك اللدد ادى نظ   اليقر  القها ين ال  ا   إ اامل تقييم ايةكن رئال عل  
 أر  ديد سلل االا دة اللدد ااهيف   النرامل ئالتزااات  دن ب ااعاهدة /ر

 بمعاهدة معينة؟ ملزماحدد ما إذا اان البلد ن سؤال وجوا : ايف

اليقر   نانظ يتلني   جيب أ  ان الدرك   د ال  ا   االلتزااات التعاهدين لدرلن
أر إذا  ا  قد مت التنقير  دا ااعاهدة اا إذا  اوت الدرلن طارا   ااعاهدة لأع  ااالقها ين 

 اإذا  اوت شارو دجنااا ر   (اإليه الوهةاواأر  ن  ديهانارقأر ااالتصدي   ديها أر قلناا 
اليقر   نانظ أ  يكن  ئال اللن لتد  الدرلن  ران ااهم أيها قد استنريت  يز الت  يك 

د ان انارقتها  دا االلتزاو أئددا دا حيالدرلن قد  تكن    ات  نوي دم ئالقها ين  دا 
  ااع ينئااعاهدة 

اا  ميكن انظ   إذا  اوت الدرلن طارا   اعاهدة الايعن لتقديد اا الم دا ران ئني ال
قا دة ئياوات انام ااتقدة لدةعاهدات ااتعددة انطاا  ااند ن  اليقر  القها ين ااا عن
تنرا قا دة اللياوات هكه ر   http://treaties.un.orgاانقر اليلك ف  لدى اناني العاو   

اتعددة انطاا  الا يالين  دا   ذل  الصكنك اان  500اعدناات  ن  الن أ ألا ان 
 وصن  التق  ات راإل  وات راال ياضات 
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 القانون العرفي

  القاون  العا  عاَّ   ريُ ”صاةاا“ أر اادزا اقاونو   شاو  شو  ااعاهدات عترب القاون  العا  أيهايُ 
درك  ااا  در  انارقتهاااا لدااا رهااان ادااازو  (53ل”اقاونوااا ةاااا لااان  اوااات قلنلااان  ااعااااان الةاةسااان اا“ئووااا  

أ  الع صااا انرك  يالااتدزو ف اتققاا  شاااطيالقاااون  الاادر  العااا   جيااب أ  رلكاا  ي يااو الصاااحين  
يااة يُ  الاكعالع صا الألاي ل ريالتدزوئصنةة  اان رثائتن   االدكا اعي ا دد  ا  ان الدرك يالد  

اا  أوا  ئاااللتزاو القااوني   إل الاساها ا ااا كةا أ  تتلار الادرك( يانةامل ال قهاآل إلي  أيها  دا أوا 
قاد رصاال إىل  ا اان ااعااي ااا إذا  اا  اعيااة  لتقدياد   ألا  اان ان ياا   رسايدن ساهدن   ال تن اد

اان الادرك  رال سايةا   ضانمل اقاراان العدياد  اكاون العا  الدر   أر اا إذا  اا  ئلالااطن اقلانال
 اعني  االد  ئ تلاعقاونوا  االلتزاوك ان الدر 

لاالعض ااعاااي  الدرلياان تقاانم اإلوالااا   العاااا  االودلااام   الاانيدعااب القاااون  العااا  درةا هااااا    ر 
القااون  العاا   رتياةل هاكه ااعااي ف   اا اإلئاادة ااةا يان  اصا   ئوهنا اةتقت إىل يُعي الم 
اااا ه اااان ضاااارع ااعاادااان القاساااين أر ال إوالااااوين أر   اااا التعاااكيب ر ر   اااا االجت اااامل القالااااع  ر 

رااااا م     اا التةيياز  ر  اا  ااا م اتااعر     اا اال تقااك التعالا   اادانكر   اتاطن ئالكااان
 رالدرك ادزان هبكه القنا د       الن (54لراالوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا   ضد اإلوالاوين

أطاارااااا   ااعاهاااادات الاااام تتهااااةن هااااكه   اااادو  اااانهنم    الاااان اااادو ر ااااند اعاهاااادات أر  اااا  
الاام ال  القنا ااد اآلااااة إىل اصااا صاال ئعااض القنا ااد العارياان ت ر اا رة  دااا ذلاا   قااد (55لااعاااي 

  رااان ااالاادم ئاا   ةناااا أ  القنا ااد اآلااااة تيااةل  اااا م ا هااا  دااا اإلطاا م اوتقااا ُيالااة  ئااوع 
رتاااد  (56لرالتعااكيب    ر اااا م اتاااع  رالقاصاا ن  رالااامراااااا م ضااد اإلوالاااوين  اإلئااادة ااةا ياان

القااون  الادر  تقانم    إطااة ا اقيانزيد ان الت اصايل د ان هكه القنا دوتقا  ل  أدواه ت،دين
  اإلوالا  

__________ 

 ( لع( 1ل 38(  ااادة 1945كةن العدك الدرلين لال  او انساس  حمل (53ل 
الصاا قتا   الربجماان ااان أ اال العدالاانف تاانر  إاكاوياان النصاانك إىل العدالاان لدبةياار اإلمنااا     ااتقاادة انااامئاوااااا  (54ل 

  49ر 48
 و ي ااا ر الالائ  (55ل 
 M. Cherif Bassiouni, ‘International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes’, Law and (56ل 

Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, page 68 (1996)   
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 القانون رير الملزم

لقااون   كم التعايف  ا  ادزو ان ال ا ين القاونويان  ريتهاةن اهن  ( ”دنيال“دزو لااقاون  ا  ال
االااد  انساساين لاد  لاألل اادزو اإل  وات لاألل إ    القهامل  دا الع ف ضد اااأة(  ر ااا  

(  رقاااد القنا ااد ال ةنذ يااان الاادويا اعاادااان الالااب امللاألااال  ”ااعااااي  الاادويا“ر  (ئيااو  درة احملااااني
  القتصااادع راال تةااا  األاال ااةعياان العاااان راتدااي ا  هي ااات انااام ااتقاادة التيااايعين تا تةااد

الادرك   ئاني اراساع امتألال تنارقاااا ن  هاكه الصاكنك  اادة رو ااا العديد ان الصكنك اا  اادزاان  
  (57لئال،نقنة اع نين راق عن ئ ر هنا تتةتر

صل  قاونوا ادزاا   ادة اا ياتم ذلا   ان طايا   نيال ااعااي  ليدزو ااتدنة القاون  ا  يميكن أ  ر 
  اإل    ااتعدا   ةايان ييار انشادا  اان االجت اامل القالااعرااعاهدة  إىل اادزان  القاونوين ا 

 ت اقيان الدرليان تةايان ييار انشادا  اان االجت اامل ل دا سليل ااألاك  أصال  ريةاا ئعاد أساساا 
قنا اد القااون   ئا تلاةهاا اانالقنا د الناةدة   صكنك ا  ادزان ئالقالاع  رميكن أيها اال يا  

 لدر  العا  ا

 تنفيع القانون الدولي

ال  اااو القاااون  الاادر   اازملا ااان القاااون  الاانط   دااا اااا إذا  ااا  هبااا الدايقاان الاام يصاال  تتنقااف 
دقاون  الدر  رالقاون  ل  ا   يُ ال  او    اللددا  ان ادينر  ازدر ا وأ اأ اديو ااا دلدد القاوني ل
التعاااال اااار  ريكاان   اازدر اان  اللدااادا  أاااا   اان ااديااا قاونو او ااااا  دااا أهنةااا ييااك  اللداادع 

  أصانكاجات    داا أساا   نيا  صاد نيقااونوي  داا أهنةاا إطااةينالقاون  الادر  رالقااون  الانط  
القاااون  الاادر    القاااون  الاانط    إلدجاااكتياااير  اناااا إصااداة  ر ااادة اااا يتددااب  اال ا هةااا

اع ام اللدادا  الام ر الع قن ئني القاون  النط  رالقااون  الادر   دستنة اللدد ااع   يعاجم ادة اا ر 
منانذج القااون   تتلاماع ام اللدادا  الام ئي ةاا   ال  ااو أ اديانها  ئدادا  مننذج القاون  ااادي  تتلم
  ه  ئددا  ازدر ن ال  اوالعاو 

الدرلاان دباااد أ  تصاال     ي دلاا  القاااون  الاادر   دااا ااالااتنى الاانط ال  اااو   اللداادا  ان ادياانر 
الاشاااة در   اااعاهاادة دااددة دااا رياا  الك اياان  ميكاان تدليقهااتكاان    ااداا ر   اااا طارااا   اعاهاادة

 دااا اااا تاا ص مرااااد ر/أر احملااا م اال تةاااد أواا  ميكان لتيااايعين  أع ال ااااملات اإلزيااد ااان اتا ان ا
__________ 

  50الص قن  الربجمن ان أ ل العدالنف تنر  إاكاوين النصنك إىل العدالن لدبةير اإلمنا     ااتقدة انامئاوااا  (57ل 
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ااان تدقااامل و الااها  ت وارااكةالااإذا  اواات طليعاان هااكه ان كاااو ليأاااا  قاانم رالتزااااات   دياا  ااان 
تيايعات ت  يكين   صدرة راليدزو(  اا ا تةاد قناوني   ا ين لت  يك أ كاو اعاهدة  و  يدزو األ ل

ال  اااو ان ادياان  اااا تصاادة الاادرك  االلااا وارااكا ااان تدقااامل و الاا رلكاان   اا    ااداا يكاان  اتكاام 
الألالا   ياا ،دا  ال صال يل  ر  ااائياكل  احملدا   داا الصاعيد اعاهادة اتيايعات ت  يكين لت عيل 

 التيايعات الت  يكين دزيد ان الت صيل االولن   تااإلص   التيايع  ررضر الدسئ ااتعد 

 نيقااونوي إطااةين ئا تلاةعااالقااون  الادر  رالقااون  احملدا  إىل   ا يُ ر  اازدر ن ال  او  اللددا  أاا 
ديان  احمل الالاياقاتدقااون  احملدا    قين تكان  لأ  انسالعتارب   ريُ ةائاللب اجت   أصنا نيا  صد

الادر   ر ا رة  داا ذلا   جياب  الالايامئاني الادرك   ريةاا دقاون  الدر  ل ئي ةا تكن  انسلقين
هاكه الياا ين  إضا املعاا   ةديان   ك التزااات القاون  الدر  ان جا ك التياايعات احملديان  رتُ أ  تُ 
  احملد لقاوني ررقا لإلطاة ا رتتم  ”ليالتقن “ ائ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رير  ‘‘لي ال’’لشؤون القضائية، ايف تستخدم القانون اموظف لسؤال وجوا :  
 ملزم؟ال

  رار ذل   ئن    اوا  ادزو  ”الدنيالقاون  “ر     ”الصاةوقاون  ال“ان عكي ال دا 
ان قلل ااةعين العاان أر اتدي  قد ا ُتةدت‘‘ لدنياالقاون  ’’اع م صكنك  ر  

راقلنلن  دا ودام راسر  ر  رة  دا  ُاعي  هبائالتا  ه  االقتصادع راال تةا    ر 
نظ   ي ل،  ا  القاون  العا   رلكل  اكاون ”الدنيالقاون  “ قنا دذل    ققت ئعض 

   ”الدنيالقاون  “إدااج   داليقر  القها ين تيبير راالا دة اللددا  ااهي ن ا
تبارب اللدد ااهيف اتد اندىن ان ااتددلات ي لك التيايعات رااةاةسات ذات الصدن 

  اأ ألا تقدائصنةة إىل ت  يك اتقنم  ري تقل
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 القانون الدولي لحقوا اإلنسان - 3

 تعريف القانون الدولي لحقوا اإلنسان

ققاانم اإلوالااا  رقاانم اإلوالااا   تقاااون  الاادر  الااان ااهاام أ  منيااز ئااني ا هاانو  قاانم اإلوالااا  ر 
أر  هم أر ديا  تهم أر ل،ا هم أر   الا  أر لنهنم  ه   قنم اتوصدن اةير الليا  أيا  ا   اقهم

  أر دمالقااانا  أر اال تةاااا    أر ثاااار  هم  أر أصااادنأر اااا  سياساااي نسياساااي ااااا يعت قنوااا  اااان  ةامل
قنم اإلوالا   دا قدو ااالاراة در  التةتر  حي  اةير انشدا  ر   أر أع رضر  جا  همانلد
   متييز 

    شاااكل ةاون ااااارميألااال ضاااقااانم اإلوالاااا   ااان ا هااانو  قااانم اإلوالاااا  الااادر  تقااااون  ريعااارب ال
قااون  الدد رحياعاهدات رالقاون  الدر  العا  راالاد  العاان را ها ان اصادة القاون  الدر   اا

ا ياو رتعزياااز رةاياااان رإ ةاااااك  قاااانم ئااااالاااادرك الناقعااان  دااااا لتزااااااات االقاااانم اإلوالااااا  الااادر  ت
 اإلوالا  راتايات انساسين لمرااد أر ااةا ات 

   داااا  اااد ساااناملسااادلين ر إجيائيااان   داااا الااادرك التزااااااتقااانم اإلوالاااا  الااادر  ت قااااون رياتاااب ال
ي تهكن   قنم اآلجااين   انضد  راختاذ إ ااملاتةاين اتقنم  الدرك  تدزوااللتزااات اإلجيائين ر

 للكول حقللوا اإلنسللان الدوليللة   دااا الاادرك التاازا  ةااا تيتاابرهاا   اان النرااامل  قاانم اعي اان   
 الرئيسية 

اإلوالاااا   الاااكع ا تةدتااا   اإل ااا   العااااا  تقااانم  داااا لقااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا ايتوساااي 
 تنيالدرلي ااعاهدتني  رأ قب اإل    العاا  ا تةاد 1948ااةعين العاان لمام ااتقدة    او 

 العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين رالعهااد الاادر    رعااااإلوالااا  قاانمتني تالا يالااي
ا  ياز ال  ااذ    ااو ةالردجنا 1966 او     ارا  ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين

اتياااة  ر     اتايااناتقاانم يتهااةن العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين ر (  1976
ن تكااانين ر ايااا   ايااان التبةااارر  ايااان التعلااا   ر  ايااان الااادين رال كاااا رالهاااة   ر   ا ةااان العادلااانراحمل

  اتقاانم يتهااةن العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم االقتصااادين راال تةا ياان رالألقارياان ر ااةعيااات  
 رالتعديم   رالصقن  العةل

 الدرلين الا يالين انجاى اا يد ف رتيةل صكنك  قنم اإلوالا 

 أر ااهي ن القاسين أر ال إوالاوين أر العقنئن ات اقين ا اههن التعكيب را ه ان ضارع ااعاادن 
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 ات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة 

  ات اقين  قنم انشدا  ذرع اإل اقن

 ات اقين  قنم الد ل 

  االت اقين الدرلين تةاين يير انشدا  ان االجت امل القالاع

 االت اقين الدرلين لدقهامل  دا يير أشكاك التةييز الع صاع  

  قنم يير العةاك ااها اين رأرااد أساهم االت اقين الدرلين تةاين 

اايألام انرايق  تقنم اإلوالاا  رالياعنع  راالت اقيان  فرتيةل الصكنك اإلقديةين تقنم اإلوالا 
 اناايكين تقنم اإلوالا   راالت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين 

نك اا  اادزاان تقانم اإلوالاا  ئياو  جمةن ان اان ئاإلضارن إىل ااعاهدات  ه اك  دد ان الصاكر 
   دا ساليل ااألااك  إ ا    قانم انشادا  اا تةاني إىل أقدياات الصكنك ااالا ل  رتيةل هكه

إ ا   القهااامل  داا الع ااف ضاد اااااأة  راالااد  ااتعدقاان  ةاياان ر إث ياان أر دي يان أر ل،نياان  قنايان أر 
اات سااادلين  رهااا  التزاااااات لع ايااان ئالصاااقن العقديااان انشااادا  ااصاااائني داااا   قدااا  ر الاااني ا

 االات اع  ن اختاذ إ ااملات اعي ن ئ

 

 

 

 

 

 

 

 

  كول حقوا اإلنسان الدولية الرئيسية 

لتزامات السلبية بموجب القانون واالسؤال وجوا : ما هي أمثلة االلتزامات اإليجابية 
 الدولي لحقوا اإلنسان؟

 تقر  داتعكيب  لدراد تعا  إذا  ا  أو الدرك التزاو سد  ئعدو تعكيب انرااد  ا يقر  د
لدرلن  ليات قاونوين ا ر  اا م دى ايبب أ  يكن  لرالدرلن أيها ئعض االلتزااات اإلجيائين  

رتنر   ارا  قن ااتكليه انرعاكتد    التققي  أ  تقنو ئ  ري ل،   ديهاعاقلن ااالتعكيب ر 
لدرلن تدائ  تيايعين رقها ين رإداةين اأ  تعتةد   ةا جيب  ها   ال ا ملهاة  رب ا سلل
 (52) رالتصدع اارا ها ان التدائ  اا  ةن ا ر أ ةاك التعكيب  رتائنين



 80 

اإلوالاااا   الاااكع ا تةدتااا   اإل ااا   العااااا  تقااانم  داااا القااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا يتوساااي 
 تنيالدرلي ااعاهدتنياإل    العاا  ا تةاد   رأ قب 1948ااةعين العاان لمام ااتقدة    او 

العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين رالعهااد الاادر     رعااااإلوالااا  قاانمتني تالا يالااي
ا  ياز ال  ااذ    ااو ةالردجنا 1966 او     ارا  ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين

اتياااة  ر     اتايااناتقاانم اتقنم اادوياان رالالياسااين يتهااةن العهااد الاادر  ارااا  ئاار (  1976
ر ايااان تكااانين    ايااان التبةااارر  ايااان التعلااا   ر  ايااان الااادين رال كاااا رالهاااة   ر   ا ةااان العادلااانراحمل

  اتقاانم يتهااةن العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم االقتصااادين راال تةا ياان رالألقارياان ر ااةعيااات  
 رالتعديم   رالصقن  العةل

 الدرلين الا يالين انجاى اا يد ف ل صكنك  قنم اإلوالا رتية

القاسااين أر ال إوالاااوين أر أر العقنئاان ات اقياان ا اههاان التعااكيب رااا ه ااان ضااارع ااعااداان  • 
 ااهي ن 

 ات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة  • 

  ات اقين  قنم انشدا  ذرع اإل اقن • 

 ل ات اقين  قنم الد  • 

  االت اقين الدرلين تةاين يير انشدا  ان االجت امل القالاع • 

 االت اقين الدرلين لدقهامل  دا يير أشكاك التةييز الع صاع   • 

 االت اقين الدرلين تةاين  قنم يير العةاك ااها اين رأرااد أساهم  • 

إلوالاا  رالياعنع  راالت اقيان اايألام انرايق  تقنم ا فرتيةل الصكنك اإلقديةين تقنم اإلوالا 
 اناايكين تقنم اإلوالا   راالت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين 

ئاإلضارن إىل ااعاهدات  ه اك  دد ان الصاكنك اا  اادزاان تقانم اإلوالاا  ئياو  جمةن ان اان ر 
دا  اا تةاني إىل أقدياات    دا ساليل ااألااك  إ ا    قانم انشاالصكنك ااالا ل  رتيةل هكه

إ ا   القهااامل  داا الع ااف ضاد اااااأة  راالااد  ااتعدقاان  ةاياان ر إث ياان أر دي يان أر ل،نياان  قنايان أر 
 انشدا  ااصائني دا   قد  ر الني الع اين ئالصقن العقدين 

 
ح ؤؤؤا و وو سؤؤؤق وق“اوو”نتهقكؤؤؤققوق ؤؤؤا وو ن ؤؤؤق “سؤؤؤ وجوابؤؤؤاوهوواؤؤؤقوبؤؤؤاوو  ؤؤؤ  و ؤؤؤ  و

 ؟”و ن ق 

اتقنم الم يك دها  ضدإىل التباربات اتكناين  ‘‘م اإلوالا اوتها ات  قن ’’تعل  يي  
قنم ت اإلساملات’’تعل  قاون   قنم اإلوالا  النط  راإلقدية  رالدر      ني أ  

 هات را دن ان   اتكلالالدنك اا ته   الكع ت رييةل وداقاهن اصدد  أرسر  ‘‘اإلوالا 
(53)ا  الدرك 
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 وتقييد الحقواالتحفظات 

التق  ااااات  ا هاااانا اهااام ال  ااااا   لاااادرك  ااااان االناقعااان  دااااا ا هااام التزااااااات  قاااانم اإلوالااااا  ل
تنقير  إ ااااا   او اادع  أياً  اوت صي،ت  أر تالةيت   تصدةه درلن   د “هن التق   ر  راالوتقا 

ئ   االوهةاو إليها  ردد  اعاهدة أر التصدي   ديها أر إقااةها ةمياً أر قلناا أر اانارقن  ديها أر
او اعي ن ان ااعاهدة اان  يا  اودلاام تدا  ان كااو  داا ن ك استلعاد أر تعديل انثا القاوني

ار هاد  ااعاهادة رال،اا  ا اتنارق ا    ر تالة  ئالتق   ااعاهدة اوت إذا  ر   (58ل”تد  الدرلن
 يكان ذلا لااا .م  ت  ديا ع    كزمل ان ااعاهدة الذل  ااتدلي  ادزان ئالدرلن  تصل   ال هاا 

 ال(  وه اك اعاهدة أ  ةا إذا  اوتي دل  ئالتا  ئ،ض ال  ا   ر ا اري ادرلي اقاونويتهةن اازمل 

 4 قانم اعي ان   داا ال قان اا صان   ديا    اااادة االوتقاا  اان ئ التقبارجينب لددرك أيها 
   شااال ا  أع القااون  الادر   يتهةنال ر ان العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  

 4اااااادة  نااااال  أرال  تيااايو عااادة ئدااادردة  صااااا الوتقاااا  ار ااااالت   االوتقاااا  اااان اتقااانم
 

__________ 

 لد(  2(  ااادة 1969ل ات اقين ريي ا لقاون  ااعاهدات (58ل 
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وتقا  ان العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسينف ئاال لدتقبااستي امل شاطني أساسيني 
 أ  تعدانا  هةاتتهادد  يااة اناان  رثاوي(59لاساتأل ا ين  ااان طاناة  نا  أ  يصل النضر إىل  الاةأرا

  أضاي  اتادرد “ئاو  يكان  التقيياد  4اااادة  اكل   تقصاا داناة    ال الدرلن الداا  ةمياا  الان
الاام يتددلهااا النضاار  شااايدن  اادو ا اراااة هااكه التاادائ  ل لتزااااات انجاااى اايتلاان  ديهااا دقتهااا 
القاون  الدر  ر دو اودنا ها  دا متييز يكن  اربةه الن ياد هان العاام أر الدان  أر ااا ي أر الد،ان 

  (60ل”ر انصل اال تةا  أر الدين أ

إ ااا و الاادرك انطاااا  انجااااى   “ر  ااد الااتقبا ئاالوتقاااا  ااان اتقاانم  يتعاااني  دااا الاادرك 
   اان طاياا  اناااني العاااو لمااام ااتقاادة  ئان كاااو الاام .م تتقيااد هبااا رئانساالاع الاام راانةا العهااد

تعدةهااا ئااكل  ااااة أجاااى  درعتهااا إىل ذلاا   ر ديهااا    التاااةيخ الااكع ت هااا رياا   اادو التقيااد  أ 
  ”رئالداي  ذات 

  ااااادة اتقاانم دااددة هااكه ر   ئاالوتقااا  ا هااا ئااوع  اااك ااان ان ااناكالااة  يُ ال  قاانم ره اااك 
راتااا    ااان العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين  رتيااةلف اتاا    اتياااة   4-2

   رات   أر ال إوالاوين أر اتاطن ئالكااان لدتعكيب رال لدةعاادن أر العقنئن القاسين دو التعا  
  ئااالتزاو تعاقاادععبااز  اان النرااامل اد الالالاابن تااراتاا    التقاااة ااان   التقاااة ااان الااام رالعلندياان
ين  يدصاا  ئكاال شاادصاتاا    اال اايا  ر   وثا ة عاا ئاا لدقاااون  اا ااا  راتا     اادو ارهاانع 

  أوأيها ين  رقد ذ ات الدب ن ااع ين  قنم اإلوالا   اين ال كا رالن دا  رالدات    ر  قاونوين 
إذا  ااا  ال عاال اااتكااب  اات سااددن الدرلاان ييااكل أساسااا االااقرلين   ا ياان رادياان  اان  امياان ضااد 

 الاااان   ةااااربة لقياااااو  ال عاااال  راااا  ميكاااان اسااااتدداا ذلاااا اإلوالاااااوين اةتكلهااااا أشاااادا  تنةطاااانا   
احملا ةاان العادلاان   ااااادة ااتعدقاان ئانساسااين  قاانماتأيهااا أ  ئعااض  ت الدب اان رذ ااا (61لالدااناة 
  اا  رإ   ااا  ال جياانب االوتقااا  ا هااا  ااان العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين 14

__________ 

تعدقن ئو كاو التقييد ر دو التقيد الاناةدة   العهاد الادر  اراا  ئااتقنم الاد  س ا نبا ااان  39ت يد ال قاة  (59ل 
‘‘  جداااا اساااتأل ا   ررعدااا  أر رشاااي  يهااادد  يااااة اناااان’’أ   الااان الداااناة  العااااان تتةألااال    اادويااان رالالياساااين

عهاد الادر  اراا  رئالتا   ال يعترب أع اضدااع أر  اةثن دألائان  الان طاناة   ااان دادد  يااة اناان  رييايو ال
 دو الالةا  ئتدائ  تقيد العهد الدر  ارا         الن ال زاع ااالد   إال   داا ت يو  الان طاناة  رئالقادة 

 الكع تيكل ري  اتالن دديدا تياة انان 
  4(  ااادة 1966ل العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين (60ل 
  12(  ال قاة 2001ل 29  التعدي  العاو ةقم اإلوالا  قنمالدب ن ااع ين   (61ل 
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ها  احملا ةان العادلان ااتعدقان ئقانم اتهاكه  ا اان ص  دا ذل  صاا ن   يا  أ  ئعهاال يالعهد 
 ُيالااة  نعال جيااب أ  لأع أث ااامل ال اازاع ااالااد ( ر القاااون  اإلوالاااي الاادر   قاانم اك نلاان دن ااب

   (62لان هكه االلتزااات    االت الدناة  انجاى ئاالوتقا درلن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 آليات حقوا اإلنسان

قاانم الاادر  تدقاااون  لر/أر رااا  االاتألاااك  ر/أر ةصاادز يااتعز تقاانو ئه اااك  اادد ااان اآلليااات الاام 
رجمدااي   رااةعياان العاااان  يااوة دن ااب اعاهاادات  رجمدااي انااانااي ااات اا  ااان ئي هااااإلوالااا   

 رااقسالات النط ين تقنم اإلوالا    رااي ات اإلقديةين تقنم اإلوالا    قنم اإلوالا 

( الاااام أوياااا ت دن ااااب لتدااااف ”ااي ااااات اا يااااوة دن ااااب اعاهاااادات“ ليااااات الاصااااد لرتيااااةل 
 اعاهدات  قنم اإلوالا  اا يد ف

    إطاة العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  قنم اإلوالا ن  ااع يدب ن ال • 

__________ 

  16ااا ر الالائ   ال قاة  (62ل 

 ؟أموالق ا وو محقكمةوو عقد ةوا وصونت قيمك ووالس وجواباوهووبلو

ا   قنم احملا ةن العادلن  االوتقا  ان  ا صاا ن حي اتااعاهدال ين د  كم ان أ كاو 
ااتعدقن هكه اتقنم    ال ميكن االوتقا  انالدب ن ااع ين  قنم اإلوالا  ذ ات أو أ 
االوتقا  لدب ن    ةأع ا  ال ي ل، هة ن   القاون  اإلوالاي الدر   نو  تاحملا ةن العادلن اائ

ر   (59) االت الدناة  انجاى أث امل ضةاوات  قنم اإلوالا  أث امل ال زا ات ااالدقن  ان
ان العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين ليالت  14ئو  ااادة   ني سدةت الدب ن

مُي ر ’’  ذ ات أورقد   2-4ة اتقنم ا  القائدن ل وتقا  اا صن   ديها   اااد ان ئني
ا عا ئاتا االحناا   ن االاد  انساسين لدةقا ةن العادلن  دا   ذل  اريا  ئااملة 

ان العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين  4اادة أ  اعدا الاام ان رلكل    (60) ‘‘ااتهم
انظ   اليقر  القها ين ر    قنم احملا ةن العادلن  االوتقا  ان صاا ن ال   ا رالالياسين 

 تهةني   دا سليل ااألاك  ان ج ك تنقياهنا أ ألا  تل الدرك  دا  ناييبعأ  ي ل،  
  العادلن وتقا  ان  قنم احملا ةنئاال حي ا الالةا   كةا ددداالدستنة أر القناوني النط ين 
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العهااد الاادر  ارااا   إطاااةالدب اان ااع ياان ئاااتقنم االقتصااادين راال تةا ياان رالألقارياان     • 
 ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين 

درليان لدقهاامل  داا ييار أشاكاك ا ن القهامل  دا التةييز الع صااع    إطااة االت اقيان ال • 
 التةييز الع صاع 

أر ا اان ا اههاان التعااكيب  دن ااب ات اقياان ا اههاان التعااكيب رااا ه ااان ضااارع ااعااداان  • 
 القاسين أر ال إوالاوين أر ااهي ن العقنئن 

ع يااااان  ااااااالت االجت ااااااامل القالااااااع    إطااااااة االت اقياااااان الدرليااااان تةايااااان يياااااار اادب ااااان ال • 
  ن االجت امل القالاعانشدا  ا

ا ن القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضاد ااااأة    إطااة االت اقيان الدرليان لدقهاامل  داا  • 
 يير أشكاك التةييز ضد اااأة 

 ا ن  قنم الد ل  دن ب ات اقين  قنم الد ل  • 

يياار العةاااك الدب اان ااع ياان ئالعةاااك ااهااا اين    إطاااة االت اقياان الدرلياان تةاياان  قاانم  • 
   ااها اين رأرااد أساهم

ات اقياان  قاانم انشاادا  ذرع    إطاااةالدب اان ااع ياان  قاانم انشاادا  ذرع اإل اقاان   • 
 اإل اقن 

و ةااااا أرال  رقااااد أويااااوت  تدعااااب هااااكه ااي ااااات اا يااااوة دن ااااب اعاهاااادات  ااااددا ااااان اندراة  ر 
 داا ر ا  التقدياد  ر   دن اب ااعاهاداتداا تقادا تقااةيا  ان ااتألاااا اللتزااائالدرك  لإلئ غ تدزو

لدرلاان  اتقاااةيا الاادرك انطاااا   رتقياايم ااناوااب اإلجيائياان رالالاادلين الاتألاااك  اسااتعاا اااا  تتاانىل 
نظ   ااااااي اااات اا ياااوة دن اااب اعاهااادات  الااام تلاااديها ”تاايااانار   اااات اا“أ  تااانرا ميكااان ر 

دقاااون  الاادر  تقاانم ل ر  اادو ااتألاااااالدرلاان أ اكااتألاااليااقر  القهااا ين اعدناااات قيةاان  اان  ي ياان 
ادتداااف ااقداااان تقااااةيا اا  ةاااات اااا  اتكنايااان النط يااان   هااا  ر ”تقااااةيا ال ااال“رتُعاااد اإلوالاااا   

   (63للدةعدناات  جاهااا  اااي ات اا يوة دن ب اعاهدات اصدة 

__________ 

لئاادر   ااتقاادة انااام  دلياال أساساا  ااانظ   اإلوالااا   قاانم  اإلوالااا  قاانمالالااااين ت ااتقاادة اناااما نضااين  (63ل 
  39تاةيخ(  الص قن 
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تلاااني  ”نصااايات  ااااانت“أر  ”تعديقاااات  اااان“ااي اااات اا يااوة دن اااب اعاهااادات  تصااادةثاويااا  ر 
ن ند ئ دم  دا اليقر  القها ين  نااعاهدة  ري ل،  أ  يكن  انظ الم تاتلها لتزااات ت صي  اال

  يا   ئصا ن جاصان عادلنالا ةن احملات     ئيو التعديقات العاان لدب ن ااع ين  قنم اإلوالا  
احملا ةن   تقنم الدرلين ا ين ت  يك  ي  ئيو  الم تيتد اتا ن إليهاتنرا هكه ااعدناات اإلضارين 

ااي اااات اا ياااوة دن اااب اعاهااادات أهااام اصااادة انثااانم لت الااا  اعاهااادات  قااانم رتُعاااد العادلااان  
  هااصدقنو ئاإلوالا  الم ت

ااان انرااااد ئيااو  اوتها ااات ااقدااان  قااص ااي ااات اا يااوة دن ااب اعاهاادات اليااكارى تثالألااا  ر 
ااا إذا  اا   ااعاهادة ذات الصادنر ادد أ كااو هاا  تةتكلقد الدرك ايُد ا أ  تقنم اإلوالا  الم 
 إ اا  إذا  اواات الدرلاان قااد قلداات اجتصااا  هااكه ااي اان   ااد اااا اليااكارى  ر ميكاان لمرااااد تقاادا 

عهاد الادر  اراا  لدالربرتن نك انرك رال اربرتن ناائالصدن أر  اتانارقتها  دا االلتزاو ئااعاهدة ذ
قانم ااع يان  لدب ان ااقداان دياكارى ل ي يا  إ ااامل   دا سليل ااألااك  الالياسينئاتقنم اادوين ر 

نظاااا ف شااال  قهاااا ين تهاااددر ئ  ر هناااا ميكااان أ  ‘‘داااا م’’ةاااام أ  الدباااا  ليالااات ر اإلوالاااا (  
  (64لاالاتألاك أر  دو االاتألاك ن كاو ااعاهدة ااع ين ئ صداةها أ كاو ئيو 

ن سددات  لدتصدع ل وتها ات ااالايةن تقانم اإلوالاا  اان جمدي اناأيها أ  يالتددو ميكن ر 
اااا ئاسااتدداو القاانة دن ااب ال صاال الالااائر ااان ايألااام انااام انأر  هاقااااةات تاادي إصااداة جاا ك 

التققيااا    اتااااالت الااام قاااد تاااقدع إىل   اااان اايألاااام 34دن اااب اااااادة  ميك ااا  ااتقااادة   ةاااا 
 أل  وزا ا تا تكاك در  أر قد 

أوياوت  رقاد دبةعين العاان أيها أ  تدعب درةا ئاةبا   ااالا ل ااتعدقن  قانم اإلوالاا   ل رميكن
ااان  اااةعياان العاااان  اادد تأ اا ه  ا تةااد ُأشاا  ةااا ر  دااا سااليل ااألاااك  جمدااي  قاانم اإلوالااا   

 اإلوالا  اادزان را  اادزان   قنم صكنك

دقااون  الادر  تقانم لعااان  تعزياز االاتألااك ااةعيان ال أوياوت ميكن تدي  قنم اإلوالا   الكع ر 
يادص   ساناملإوياامل  لياات ةصاد ل  ميك ا إذ  الم يهددر هبا اإلوالا  ان ج ك رظا ف الاصد

   اا  2012   زياا /ينويا  ر أر ئداد   لاصاد االاولن(   اي أر   -ةقاة جا  يعةل   – د اده

__________ 

تا  الاانف تاانر  إاكاوياان النصاانك إىل العدالاان لدبةياار  الصاا ق  الربجماان ااان أ اال العداإلمنااا  ئاوااااا انااام ااتقاادة  (64ل 
  47ر 46
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 ةديات س و  الم جتاع هبادرك ئعض الرتدجل   قداينراليات  10انضن ين ررالين  36ه اك 
قا ةاان الناليااات القداياان  رئاإلضااارن إىل ذلاا   ه اااك  اادد ااان  ضااةنهااايم( ر  اانت دي ااناة األاال  ل

اتاالت الم دم انظ   اليقر  القها ين لاألل اال تقاك التعالا   أر اساتق ك القهااة راحملاااني( 
ةيا  ليات الاصد هاكه اانظ   الياقر  تقا ت يدميكن أ  ر قا ةن الناليات اانضن ين   تدجل ضةن

ر ديااد اااا إذا  اواات الدرلاان متتألاال اللتزااااات   القهااا ين   رهاام  الاان  قاانم اإلوالااا    الدرلاان
ميكن  رهن اا   ي ين االاتألاك ل لتزاااتئيو   تنصيات أيها تتهةن التقاةيا ر اعي ن   ااعاهدة  

 ا   ةااا جياااع جمدااي  قاانم اإلوالااا  استعااضاانيي  تقاادا ااياانةة ل  اااا هم الاانط  اكاان  ا يااديأ  
تقاااةيا االساتعاا  الاادرةع رتُعاد دقااون  الاادر  تقانم اإلوالااا   لالاتألاااك لكال درلاان  شااا  ادرةيا

متتألاال ال اازاع  ااان الاادرك اراة اان ااانالياااال اصااادة  ياادة لدةعدناااات  اانك اااا إذا  اواات درلاان 
 اليااقر  القهااا ين ااااناةد الاام يا اار إليهااا انظ اان ااان اااانةدتكاان     ةااا ميكاان أ  أو ال االلتزاااداا
  ئن    او

 ةااال ااي اااات اإلقديةيااان رااااا يااااتلب هباااا اااان  أيهاااا اااانالقااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا  ريالااات يد 
 اإلقدية   دا الصعيد اعاهدات ر ليات ةصد  قنم اإلوالا  

ةرئين تةاين  قنم اإلوالاا  ن ا تةاد االت اقين انر يالقرلدجمدي أرةرئا يهددر     أرةرئا • 
ييااار الااادرك ان هاااامل   جمداااي أرةرئاااا يااادجل الااام هااا  االت اقيااان راتاياااات انساساااين  ر 

 صااال ريهاااا احملكةااان انرةرئيااان تر  ا ئارتن ااانال إضااااري 12ت اقيااان رادقااا  ئاالريهاااا   أطااراااا
لعقنئان القاساين تقنم اإلوالا   ره اك أيها االت اقين انرةرئين ا ر التعكيب رااعاادان أر ا

 ميكن لمرااد اان الادرك ان هااملر أر ااهي ن  راالت اقين اإلطاةين تةاين انقديات القناين  
اوتها اااات از ناااان  اسااات ادا إىلم أاااااو احملكةااان اهند اااارى ضاااد ئداااد ةرااارجمداااي أرةرئاااا   

ضاااد درك   ايااا  إ اااااملات قهاااا ينأر  ارىميكااان لدااادرك ةرااار د ااا ةاااا تقااانم اإلوالاااا    
وااااادة  اأاااااا  رإ   ااااا  ذلاااا أااااااو احملكةاااان الوتها ااااات از نااااان تقاااانم اإلوالااااا   أجاااااى 

رقااانع أاااااو احملكةااان  داااا أساااا   ااةدكااان ااتقااادةاتااادرت  لةرعااات أيال ااادا د ااانى ضاااد 
رتتعااال ا  ةان   اوتها ات از نان تقنم اإلوالا    ااةدكن ااتقادة رأيال ادا الياةالين(

   اعاهادات ادو ر اند  قنم اإلوالا  لةام  االا لانان رالتعار    أرةرئا أيها ار 
لياقر  انقدياات  اساااي اا نضا  أرةرئاا ا  ةن اناان رالتعاار   رقد  ي ت(  هكا اليو 

ا  ةان إىل  اواب إىل ةاين  قانم اإلوالاا  لمقدياات   لدالع القناين لاقاه   الهاع( 
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اقسالاان اتدصصاان     رهاا  اقسالااات الدميقااطياان ر قاانم اإلوالااا  لاقاهااا   راةساان(ا
تالااا د ا  ةاان ر     أرةرئااا   ةاان انااان رالتعااار تائعاان ا قاانم اإلوالااا   اعاااان االااا ل

الاام اقسالااات الدميقااطياان ر قاانم اإلوالااا  الاادرك   ت  يااك التزااااات  قاانم اإلوالااا  لا
ا  ةاان انااان أااااو أهنااا ليالاات ادزااان قاونوااا(   ياا   ”اللعااد اإلوالاااي“الااةا التزااااات تُ 

  ةااا تهااددرااللتزااااات الدرلياان ااان جاا ك تاانر  ارااربات رالااد م   ا هااا ااان عااار  ر رالت
 اراة ن اندرك القنم اإلوالا    ئعض ت ةصدنظي ن   أرةرئا ئا  ةن انان رالتعار  

ا تةااااد اال اااااد انرةرو ايألااااام اتقاااانم انساسااااين ل  اااااد رقااااد ال اااازاع لاألاااال  نساااانرن(  
دد اعاااي   قاانم اإلوالااا  لاادوياان رالالياسااين راال تةا ياان حيااع ك(  الاا2000انرةرو ل

اايألاام اآل  أصال    اذ   يز الاعاهدة ليلنون  دجنكار ر   راالقتصادين( النا لن التدلي 
ا اب ااات   ريةااا ي يااب ااان كةاان العاادك انرةرئياان ال صاال حملميكاان ر قاانة قاونوياان ادزااان  

 يألام ااإطاة 

ااان اعاهاادات  قاانم اإلوالااا    ا ةاان الاادرك اناايكياان  اادد  اناااايكتني  ا تةاادت ا  • 
االت اقياان اناايكياان تقاانم اإلوالااا  رتُعااد اصااد  قاانم اإلوالااا   لرأويااوت أيهااا  ليااات 

 ياا  أهنااا ات اقياان ااان   دعهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااينلاإلقديةاا   ال  اا 
عاهادات أ ألاا  ديادا  اان ئي هاا  اان تقانم اإلوالاا   رئاإلضاارن إىل ذلا   ا تةادت ا

  رات اقياااان اللداااادا  راست صااااال ات اقيااان اللداااادا  اناايكياااان ا اااار الع ااااف ضاااد اااااااأة رااعاقلاااان 
ات اقين اللددا  اناايكين ااتعدقان  ااالت االجت اامل اناايكين ا ر التعكيب رااعاقلن  دي   ر 

قانم اإلوالاا  ردكةان اللدادا    ره اك أيها ا ن اللددا  اناايكين تالقالاع لمشدا 
 إىلاناايكياااان تقاااانم اإلوالااااا   اناايكياااان تقاااانم اإلوالااااا   رمتتااااد  ااااكرة ا اااان اللداااادا 

إل    العااا  تقانم لاإلقدية   رهن ال   ل  اإل    اناايك  تقنم اإلوالا  ررا لات
   رت  اااا انراااااد تتدقاااا الدب ااان شاااكارى ر اإلوالااا (  رايألاااام ا  ةااان الااادرك اناايكيااان  

اااازا م اوتها اااات  قااانم اإلوالاااا    ةاااا تاصاااد  الااان  قااانم اإلوالاااا    ئدااادا  ا  ةااان 
ناضاااير لتد ااان لاألااال  قااانم ااااااأة  ر قااانم ا  ن   جاصااار ها اقااااة ديرلااا  الااادرك اناايكيااان

تدليااا  رت الااا   اال،ا  ا هااارااادكةااان اللدااادا  اناايكيااان تقااانم اإلوالاااا    أاااااالد ااال(  
 استياةينر قها ين  تنينظي ئاحملكةن  تهددر  نم اإلوالا   رئالتا االت اقين اناايكين تق

قها ين  ميكن لدرلان أر ااناطن ةرار د انى ضاد درلان النظي ن ال  إطاة ر    دا  د سنامل
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ا  ةاان أر أ هاامل  ميكان اي اااتدرةهااا االستيااةع   ر  إطااةاالت اقياان   هاا هان الوتها 
  و  تدلي  االت اقين اينةة احملكةن ئيتةا  الالدرك اناايكين 

  أرايقياااا  ا تةاااد اال ااااد انرايقااا  اايألاااام انرايقااا  تقااانم اإلوالاااا  رالياااعنع لايألاااام  • 
أوا   اان  يا   رايد اان ون ا  ئاني الصاكنك الدرليان تقانم اإلوالاا  رهن ص ئ بنك(  
 ن اتتةعيناتقنم ال ادين  است ادا إىل الألقار إىل  اوب ااةا يندققنم ل ائاةب  ين  ا تلاةا
 اان ئي هااأجااى  ات اقيات صياان ئ انرايق اال اد  قاو  يألاماائاإلضارن إىل ر   أرايقيا  

رالربرتن اااانك اادقاااا  ئاايألااااام انرايقاااا  تقاااانم    اايألااااام انرايقاااا  تقاااانم الد اااال رةراهاااا
أوياااا ت الدب اااان انرايقياااان تقاااانم ر اإلوالااااا  راليااااعنع ئيااااو   قاااانم اااااااأة   أرايقيااااا  

رت ال  اايألام  والا  راليعنع دن ب اايألام انرايق  لتعزيز رةاين  قنم اإلوالا   اإل
اإل اداو جااةج القهاامل أر ئا  ااملات  األل ناضيرا ااقاةين اراصني  دد ان رلدى الدب ن

  ر قاانم اااااأة  رااهاا اين داجديااا رال ااب ني الدباانملطااال  رال   اني ر اان زة أر تعالاا ا  
 اااتألااا ان   قانم اإلوالاا  ا ان ةيا إىلاتقااال اد انرايقا  تقادا  ر دركجيب  دا يير 
 2004   اااو  اإلوالااا  راليااعنع انرايقياان تقاانم أوياا ت احملكةاانر   دةيألااام انرايقاا ل

   ااااااو  دةقكةاااانل أرك قهاااااة مت اوتداااااعر  ايألااااام انرايقااااا  ادقاااا  ئاربرتن اااانك ررقااااا ل
تائعاان اااا   اادك لااديها دكةاانك ااااع أرايقيااا ااةا اان االقتصااادين لاادر  ةااا أ    2006

  القاون  ااتعدقن ئاليادة حيالم تتنىل ال صل  

  اانع شااام  ساايا الدب اان اتكناياان الدرلياان ااع ياان  قاانم  أااامةائداان  أويااوت   ساايا   • 
 تعكاااف  دااااال تااازاك الدب ااان ر   2010الااام  قااادت ا تةا هاااا انرك    ااااو   اإلوالاااا 
 ت،داا   ااديألا اا يااوةدب اان رالتهااددر هبااا  سااا رانوياادن الاام داان طاياا  لداارب يرضاار جا 

 الدرك ان هامل   الاائدن 

تدعاااااااب ااقسالاااااااات النط يااااااان تقااااااانم اإلوالاااااااا  أيهاااااااا درةا ة يالااااااايا   ةايااااااان رتعزياااااااز  قااااااانم ر 
اااااان ااقسالااااات النط ياااان تقااااانم اإلوالااااا  هاااا   ااااازمل ااااان الالااااددن الت  يكيااااان  ر ألاااا  (65لاإلوالااااا 

ا تةدت ااةعين العاان لمام ااتقدة   رقد ات ات ارتن ان االستق ك  ئدة تتةتر دقكنان  ر ل
الاااد  “ل رةايتهااا اإلوالااا   قاانملتعزيااز االاااد  ااتعدقاان دا ااز ااقسالااات النط ياان  1993 اااو 

__________ 

 اان ااقسالااات النط ياان لتعزيااز رةاياان  19  صااقي ن رقااا ر ةقاام اإلوالااا  قاانمالالااااين ت ااتقاادة اناااما نضااين  (65ل 
  3لئدر  تاةيخ(  الص قن  اإلوالا   قنم
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نط ياااان األاااال ااقسالااااات النط ياااان تقاااانم الدةقسالااااات لساسااااين انلاااااد  اا  اااادد(  الاااام ”ئاااااةيي
رضااةاوات     رتكني هااااالقهااا    راالااقرلياد هاااتعدقاان ئاجتصاصاا لاااد اااإلوالااا   دااا   ذلاا  

  راا زها ها   رأساليب  ةدتهارتعددي ااستق ا

أا اامل ر ثا ت ر ااتف ااا   قانم اإلوالاا     رميكن تص يف ااقسالات النط ين تقنم اإلوالاا  
ئياااكل االاااتقل  ااان تعةااال ااااا   قااانم اإلوالاااا  ااااا  اااادة ر  (66لرااقسالاااات ااتدصصااان  اا ااا.م

الياااكارى  رهااا  تتدقااااان هااازة اتكنايااان انجااااى  رتتكااان  اااان أ هاااامل اااان جد ياااات ات ن ااان  
  هااالتققي  ريتقانو ئاقانم اإلوالاا  ر تاوتها اات رقانع ااقدان اان انراااد رااةا اات الام تاد   

   ألاا  ااان    ريكنواان أا ااامل اا ااا.مأاااا   اا اب ااات اال   اااا تالااتددو التنرياا  رالتقكاايم  ر ألاا ا
  ئعاض اللدادا   ر راتكناان   همك  قانقااوتها يُاد اان يا  دألائن رسيب وزيا  ئاني انراااد الاكين 

قسالااات ااتعةاال ر التققيقااات ااان تدقااامل أو الااهم  االااادةة ئاا  اامل  قااد يكاان  دقاادرة أا ااامل اا ااا.م
دة ااااا تا اااز  داااا  اااا هاااادباااا   قااانم اإلوالاااا  رأا اااامل اا اااا.م  رلك لتدصصااان  داااا حنااان مماثااال اا

 التةييز ضد ال  ات الهعي ن رانقديات  االت التققي    

__________ 

  6-3ااا ر الالائ   الص قات  (66ل 
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  وجوا : ايف تطبق المحاام المحلية القانون الدولي لحقوا اإلنسان؟سؤال 

ت تتالار رإ   اوا  أجااىإىل  راليان قهاا يناحملا م احملدين   تدلي  القاون  الدر  تقنم اإلوالا  اجت را  لا ا اان  اتمماةسختتدف 
 ا نضااين انااام ااتقاادةاحملااا م احملدياان القاااون  الاادر   او ااا  لقهااايا طلقاات ريهااا دااا أاألداان  رل طاا ع دااا اااا الالاا ني   ئاسااتةااة
(  2003ل قنم اإلوالا    قنم اإلوالا    جماك إقاان العدكف دليل  قنم اإلوالا  لدقهاة راااد ني العاااني راحملااانيالالااين ت

 اانقاااااااااار الياااااااااالك ف    لقاااااااااااون  الاااااااااادر    احملااااااااااا م احملدياااااااااان اااااااااان اتقاااااااااااةيا أ الاااااااااا نةد او ااااااااااا أيهااااااااااا   24-22الصاااااااااا قات 
www.oxfordlawreports.com   

  ر ااكل    (اإلوالااا  قاانمت   الصااكنك ذات الدااائر العاااا  لاألاال اإل اا   العاااا  اكااا القاااون  الاادر  تقاانم اإلوالااا   
راايألاام   الصكنك اإلقديةين لاألل االت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين  راالت اقين اناايكين تقنم اإلوالاا 

قانم اإلوالاا  لاألال احملكةان انرةرئيان تقانم اإلوالاا   تاقسالات تن د اليعنع(  ر  رة  دا ذل   ر انرايق  تقنم اإلوالا  
   يياااار ا اااااط  أر جياااااع إوياااااؤهااللداااادا  اناايكياااان تقاااانم اإلوالااااا   راحملكةاااان انرايقياااان تقاااانم اإلوالااااا  راليااااعنع(  دكةاااانر 

 ئو   قنم اإلوالا  ليالت  ااين؟ اازا م القا دنديقر  القها ين   يف تادر   دا  ةنظف لسقاك ر ناعف   العا.م
 

 القانون الدولي لحقوا اإلنسان وإقامة العدل

 ”القااناوني الصاااةان اادزااان“ –جمةن اان  لاا ة راعقاادة ااان الصااكنك الدرلياان تقاانم اإلوالااا   ه اااك
ااتعدقاان ئ قاااان العاادك   ةااا هاان  تت ااارك ااالااا ل – دااا  ااد ساانامل  ”نااا  اادزااا القااناوني الدي اان“ر

 ر ديهمكه الصكنك   دم هباليقر  القها ين  دا  نجيب أ  يكن  انظ ر الني   اادرك أدواه  
رالربجمان رالاصاد  دياتقاالقيااو ئوويادن الر  يانالقاونو ت  اال تلاة   اد إ ااامل التقداي  ضةا  أجكها

تعزياز تيابير إىل  الالاع اانظ   الياقر  القهاا ين جياب  داا  دا ر   ارصان   ر  (67لرالتقييم
دةعاااي  لااتألاااك الالااددات النط ياان لدةعاااي  الدرلياان تقاانم اإلوالااا   دااا   ذلاا   الااني االاتألاااك 

 إىل رصانك الهاقايالدةقا ةان العادلان  ر اكل  بياادة راا  ر الدرلين لإل اااملات القاونويان النا لان 
  (68لدل االهتةاو عالن رةاين الهقايا راليهند را هم ان انشدا  الوتصا  االسلل 

 الصكول ذات الصلة الموضوع

__________ 

رإداةة الياااقر  الالياساااين رإداةة  الالااا و   ااا رإداةة  ةدياااات  اإلوالاااا  قااانمالالاااااين ت تقااادةاا انااااما نضاااين  (67ل 
راللعألاااات الالياساااين  الالااا و  ااا ت ااتقااادة اناااام  ئعألاااات  اإلوالاااا  قااانمالاااد م ااياااداي  الالياسااان ااتعدقااان  

  103(  ال قاة 201ل
 و ي ااا ر الالائ   (68ل 

http://www.oxfordlawreports.com/
http://www.oxfordlawreports.com/
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 6نع  ااادة راليع اإلوالا تقنم  انرايق اايألام  تجازحاالعتقال واال
 7ر 5تقنم اإلوالا   ااادتا   اناايكيناالت اقين 
 5  ااادة انساسينتةاين  قنم اإلوالا  راتايات  انرةرئيناالت اقين 

 10ر 9العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااادتا  
 اعاادن الالب امل انساسيناالاد  

ن  ةاين يير انشدا  الكين يتعاضن  نع شكل ان أشكاك جمةن ن االاد  ااتعدق
 اال تباب أر الالبن

 القنا د ال ةنذ ين الدويا اعاادن الالب امل
 قنا د انام ااتقدة اعاادن الالبي ات رالتدائ  ا  اال تبابين لدةبااات

 9ر 3العاا  تقنم اإلوالا   ااادتا   اإل   
 تقنم الد ل رةراه  يق انرا اايألام  األطفال

 ات اقين  قنم الد ل
 راليهند  ديها االاد  التن يهين ئيو  العدالن   انانة ااتعدقن ئانط اك ضقايا ااامين

 انام ااتقدة التن يهين ا ر   ن  ان دات لالاد  الايا  التن يهين(الاد  
 ن ان  ايتهمقنا د انام ااتقدة ئيو  ةاين ان دات اتادي

 قنا د انام ااتقدة ال ةنذ ين إلداةة شقر  قهامل ان دات لقنا د ئيبني(
 4راليعنع  ااادة  اإلوالا تقنم  انرايق اايألام  اإلعدامعقوبة 

 4تقنم اإلوالا   ااادة  اناايكيناالت اقين 
 2ادة   ااانساسينتةاين  قنم اإلوالا  راتايات  انرةرئيناالت اقين 

 6العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااادة 
 الهةاوات الم تك ل ةاين  قنم الكين ينا هن   قنئن اإل داو

يهد   الربرتن نك االجتياةع الألاي لدعهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  الكع
 إىل إل،امل  قنئن اإل داو

 تباعاإلالواجبة  اإلجراءات
 والمحاامة العادلة

 7راليعنع  ااادة  اإلوالا تقنم  انرايق اايألام 
 10ر 9ر 8تقنم اإلوالا   ااناد  اناايكيناالت اقين 
 7ر 6ر  5  ااناد انساسينتةاين  قنم اإلوالا  راتايات  انرةرئيناالت اقين 

 16ر 15ر 14ر 9 العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااناد
 11ر 10العاا  تقنم اإلوالا   ااادتا   اإل   

االوتها ات  االاد  انساسين راالاد  التن يهين ئيو  ات    االوتصا  راارب لهقايا م  العقا  اإلفالت
 الدر  اإلوالاي اااليةن لدقاون  الدر  تقنم اإلوالا  راالوتها ات ارد ة لدقاون 
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العقنئن القاسين أر ال إوالاوين أر  أرا اههن التعكيب را ه ان ضارع ااعاادن  ات اقين
 ااهي ن

 اإلوالاوين االت اقين ااتعدقن ئعدو سقنو اااا م ئالتقادو   اا م اتاع راااا م اااتكلن ضد
 6ر 5ر 4ر 3ات اقين ا ر  امين اإلئادة ااةا ين رااعاقلن  ديها  ااناد 

 را تقاك رتالديم راعاقلن انشدا  ااداوني    اا م تعقبالتعار  الدر    الاد  
 اتاع راااا م اااتكلن ضد اإلوالاوين

اختاذ  اتةن ن ااالتنراة ان االاد  ااتعدقن  ةاين  قنم اإلوالا  رتعزيزها ان ج ك
 إ ااملات اكارقن اإلر ت ان العقاع

 7راليعنع  ااادة  اإلوالا تقنم  انرايق اايألام  استقالل/حياد القضاء
 8تقنم اإلوالا   ااادة  اناايكيناالت اقين 

 االاد  انساسين الستق ك الالددن القها ين
 6  ااادة انساسينتةاين  قنم اإلوالا  راتايات  انرةرئيناالت اقين 

 14العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااادة 
 10العاا   قنم اإلوالا   ااادة  اإل   

 االاد  انساسين ئيو  درة احملااني المحامون 
 االاد  التن يهين ااتعدقن ئدرة ااد ني العااني المدعون
 5راليعنع  ااادة  اإلوالا تقنم  انرايق اايألام  التععيب

 5تقنم اإلوالا   ااادة  اناايكيناالت اقين 
 العقنئن القاسين أر ال إوالاوين أر ااهي ن أر اقين ا اههن التعكيب رااعاادن ات

العقنئن القاسين أر ال إوالاوين  أرا ر التعكيب را ه ان ضارع ااعاادن  انرةرئيناالت اقين 
 أر ااهي ن
 3  ااادة انساسينتةاين  قنم اإلوالا  راتايات  انرةرئيناالت اقين 
 7الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااادة  العهد

 ات اقين اللددا  اناايكين ا ر التعكيب رااعاقلن  دي 
 5العاا  تقنم اإلوالا   ااادة  اإل   

االوتها ات  االاد  انساسين راالاد  التن يهين ئيو  ات    االوتصا  راارب لهقايا الضحايا
 الدر  اإلوالاي الدر  تقنم اإلوالا  راالوتها ات ارد ة لدقاون اااليةن لدقاون  

 إ    الاد  العدك انساسين ااتعدقن ئهقايا اإل ااو رالتعالف   استعةاك الالددن
اختاذ  اتةن ن ااالتنراة ان االاد  ااتعدقن  ةاين  قنم اإلوالا  رتعزيزها ان ج ك

 لعقاعإ ااملات اكارقن اإلر ت ان ا
 ات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة المرأة
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 اإل    ااتعد  ئالقهامل  دا الع ف ضد اااأة
 ات اقين اللددا  اناايكين ئيو  ا ر الع ف ضد اااأة رالقهامل  دي  رااعاقلن  دي 

   أرايقيائارتن نك اايألام انرايق  تقنم اإلوالا  راليعنع ئيو   قنم اااأة 
 االسياتيبيات ال ةنذ ين رالتدائ  العةدين ااالتنراة لدقهامل  دا الع ف ضد اااأة

 
والواسللعة  المجللردةاللغللة  ‘‘ةترجملل’’ل للل اسللتخدامهاسللؤال وجللوا : مللا األدوات التللي يمكلل  

إجلراءات أو آليلات أو عمليات أو قواني  إلى العديد م   كول حقوا اإلنسان  النطاا في
 محددة؟سة و ملمو 

 ياا    راضااقن  اادا ال دااام  اصااا  اال  اا  ااان اتقاانم راسااعن ال تكاان     ألا  ااان اتاااالت  
  ا تقالاتنقياف أ اد أر ال جيانب ’’  ئياوات  اان ل دا ساليل ااألااك دا إصداة ااعاهدات  تقتصا
در  أ  رلكاااان   (‘‘ ين اال تبااااابر يااااا ااتاااا    إ ااااادة ال  ااااا    شاااادصلكاااال ’’أر   ‘‘اتعالاااا 

الاااددن ئالالاادرك رتتةتاار   رإو اذهااا هباااقاانم ات إ ةاااكالاام ي ل،اا   الدايقاانئيااو   اتن يهااهااةن تت
  اا ال  م القاونوين إىل  د    اوب ا   إىل اجت  يا ر هن اا تقدياين   هكا اليو   ر ال

اا يك   ان الت صيل ئياو  ت  ياك  كام اعاني  را    تتهةندةعاهدة ال اتادة لد،ن الإذا  اوت ر 
 ان هي اات ااعاهادات ذات  تأع تعديقات  اان تكن  قد صدة     ا تتةألل   الردنة التالين ا

ئكأل   ةناين اا تكن  أقل   أل ا  نهنا  ا يدة ه  انجاى ندزاااا   تكن  الصكنكقد ر الصدن  
دةعاهاادة   الناسااعن لميكاان أ  تكاان  اكةداان لم كاااو  ا صاادنرتاانرا اعاااي    ااان أ كاااو ااعاهاادة

  االا ل ئعي هاااعاهدات ريها الم ال تعاجم    اتاالت الأل،اات تالدميكن أ   ةا 
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 وانعدام الجنسية ةحقوا اإلنسان الدولي

رلاايي   (69ل”ريهاا دقتهاا تياايعهااناط ااا  ه أيان درلانعتارب تال “يادص الااكع ال ادا اا الاين هان 
اتلب ياااهاااكا ااصااادد   اااا  أ   يااادص  ااادا اا الاااين  كااام الناقااارلدتعاياااف اقلااانك  ااياااا  ه ااااك

  انشادا  الاكين ميدكان    الاين“ئا تلااةهم  ميااة إلايهيُ ااا ر اادة    عالانال هنو اا الين ا  د
االساات ادة ااان   دااا ينااا  قااادة يكنواان  ر   جاااةج اللدااد الااكع حيةداان    الاايت  م ين اادر رلكاا ه
   (70ل”نهنسلاع ر يريها  نياللدد  أر ا  ةاال الم ينراها ذل ةاين ات

 االلااا اااا ي يااو (71لساانامل دااا  ااد اوعااداو اا الااين يقاان  ساايادة القاااون   ئالاالب أساالائ  ر ناقلاا  ر 
ئالتااااا  ااالااااراة أااااااو الاااام ت  ااا    ينةاةساااات التعالااا ااقااااناوني أر رالن التةيياااز  اااااوعاااداو اا الاااين 

لمشاادا   ميكاانال الاادأ أساساا  ااان الاااد  ساايادة القاااون   ر اا رة  دااا ذلاا   هاا  القاااون   ر 
   ااال قدع  يااا  أهناااا تااائااالااااراة الكاادااان اااار اااااناط ني   أع ئداااد   ايتةتعااان  أ  ااادمي  اا الاااين 
 ا  ر قيند  دا ات    الدجنك راإلقاان  را  إىل اتااا  ان اتقنم الالياسين ر  ان ناك تقايلا
ااا ياتم اساتلعاد   ألا امل     را  ااناط ني  داا  اد سانان يتةتر هبا ااناط  المقنم ات   داا تتةاثل

النصاانك إىل تالاابيل ااناليااد  ااان إاكاوياان دارااان   رهاام ئن اا   اااوانشاادا   اادمي  اا الااين  
  رااياااة ن الالياسااين  راادكياان  قاااونيئيااكل رالعةاال   رالا اياان الصااقين  رالتعداايم  رثااا   اانياانر 

 ر اين الت قل 

اا الاااين راعااااي  اعاادااان انشااادا   ااادمي   القنا اااد ااتعدقااان د ااار رج اااض  ااااالت اوعاااداو رتااااد
(  راالت اقيان ااتعدقان ئنضار انشادا  1961اا الين   ات اقين ج ض  االت اوعداو اا الين ل

  ر   عاايااان تقااانم اإلوالاااا رال(  ر اااكل    ئعاااض الصاااكنك اإلقديةيااان 1954 ااادمي  اا الاااين ل
  (72لالقاون  الدر  العا 

__________ 

 (  رلدقاون  الدر  العا  1954ت اقين ااتعدقن ئنضر انشدا   دمي  اا الين لاالررقا لدتعايف الناةد    (69ل 
  2(  الص قن 2011راوعداو اا الين ل ااتقدة انامالتن يهين ئيو    العاو انانياك اة  (70ل 
 و ي ااا ر الالائ   (71ل 
 ( 2009ل اا الين ان التعال   راتااا  اإلوالا   قنم ن   العاو انانيتقايا  (72ل 
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(73لتعريف القانون اإلنساني الدولي
 

قااون  ال زا اات “أر  ”قااون  اتااع“اسام القااون  اإلوالااي الادر    ئعاض ان ياا   يُدد   داا
تاد اان  ثااة ال ازاع ااالاد  ئداايقتنيف اان جا ك إىل ايالعا القااون  اإلوالااي الادر  ر   ”ااالدقن

اااان   ر القتاااكالاشااااة   أ ةاااك  ن  اياااة ن ياااة اااا  اااادرا يأر يياااة ن  جت يااب أرل اا  الاااكين ال 
انسادقن الام ميكان أر ال ميكان اساتددااها ر ي يان القيااو ئعةدياات  الااكاين  ون يان جا ك ت  ايم 

جمةن ان القاناوني  رهان   ان قااون  االاناات اتااعالقاون  اإلوالاي الدر  لقاون  اتاع( ريتةيز 
  (74لاعقلنلن ل خنااو   اتااربةات ااتعدقن ئاا

 اااالت ال اازاع ااالااد   الاام قااد تكاان  درلياان أر ااا    داااي دلاا  القاااون  اإلوالاااي الاادر  إال ال ر 
األااال   ال ي،دااا  القااااون  اإلوالااااي الااادر  التااانتاات أر االضاااداائات الداجديااانر   هااااطائع  درليااان 

ي دلا   داا  ةاا ال ازاع    ويانعلن  ر ا رة  داا ذلا   ر وا  ال ي دلا  إال ئعاد ر أ ةاك الع ف ااعز 
  ئ،ض ال  ا  ةن ئدأ ال زاع   دا قدو ااالاراة يير انطاا 

 فاا يد تيةل الم   ”القنا د انساسين“ريالت د القاون  اإلوالاي الدر   دا  دد ان 

اااان أ ااال جت ياااب الالاااكا  ااااادويني  رااقااااتدنيمتياااز أطااااا  ال ااازاع ئاااني الالاااكا  ااااادويني الئاااد رأ  
  رااةتدكات اادوين

  نياادوي راادىالالكا  اادويني  كل رال جينب اهاين ال  • 

 ر دها  ضد انهدا  العالكاينإال اابةات  شن جينبال  • 

أ ةاااااااااااك  • دا ااياة ن    اا  ادرا قادةينمشدا  الكين ال يياة ن  أر لحي   • 
  يادم رس اتهم اللدوين رالعقدين  أ  ُ يو القتاك

__________ 

 ( ]ئاالوكديزين[ 2004هكا ال اع االتةد انف ا ن الصديب انةا الدرلين  اا هن القاون  اإلوالاي الدر ؟ ل (73ل 
اساتدداو القانة ااالادقن إال ئاساتأل املات دادردة  األال ل ا  الادرك   ااتقادة اناام( اان ايألاام 4ل 2  ا اااادة  (74ل 

ااان اايألااام(  رتاادائ  اإلو اااذ الاام يتدااكها جمدااي  51الااناةد   ااااادة  راااادى أر يا ااات    الاادراع  اان و الااها 
انان لدن ب ال صل الالائر ان اايألام(  رميكن القنك ئو  ذل  ييةل أيها  ا  تقاياا ااصا  لرإ   اا  ذلا  

 ال يزاك دل  دك ئني رقهامل القاون  الدر ( 
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تةل أ  تاللب جالاا ا اا  ضاارةين أر حيُ سدقن أر أساليب اتاع الم ان حُي ا استدداو • 
أساادقن الدياازة ر اات باااة  رانساادقن الكيةيا ياان راللينلن ياان   الددقاااتاعاواااة ا اطاان لاألاال 

  رانل،او ااهادة لمرااد(  ااالللن لدعةا

  ارصاام أ  دةقاااتدني راااادويني انساااى الااكين جياادر  أو الااهم  اات سااددن الدااا لحياا   • 
ر اااتهم ر قانقهم اليدصاين راعتقادادم الالياساين رالدي يان را هاا  رجياب   يادميو  ُ 

  (75لالهةاوات القها ين انساسينئأيها  ناأ  يتةتع

 لقانون اإلنساني الدولي لصكول الرئيسية ال

نالهااااا رئارتن  1949اعاهاااادات القاااااون  اإلوالاااااي الاااادر  الا يالااااين هاااا  ات اقيااااات   يااااف لعاااااو 
ات اقيان الهااع تةايان ااةتدكاات  ف  رتيةل اعاهدات القاون  اإلوالااي الادر  انجااىنياإلضاري

رإوتاااج روقاال انل،اااو  رتكاديي(  رات اقياان   ااا اسااتعةاك 1954الاد  لاا اازاع الالألقاريان    الاان 
 ( 1997ل انل،اوااهادة لمرااد رتدا  تد  

 را   الكألا  اانالعااا   ر ا رة  داا ذلا    داا ال داام التصادي  ئات اقيات   ياف    يترقد 
  م ات اقياان رتاا (76لرضاار القاااون  العااا تاقااا إىل اإلضاااريني  هااا  اصااا ات اقيااات   يااف رئارتن نلي

  م ات اقيان   ياف الألاويان ةايان رت  اايدا   يف انرىل ةاين  ا ا رااضا القنات ااالدقن   
  م ات اقين   يف الألالألن ةاين أساى اتاع رتقن   اللقاة   ا ا رااضا رااقا القنات ااالد

ت،داا  ات اقياان   يااف الاائعاان ةاياان ر   ااقاااو انرك أرااااد القاانات ااالاادقن رالقاانات التائعاان اااا   -
 اادويني   أرقات اتاع لدا   ذل    رقت اال ت ك( 

ئااني  اايااي ن 3   ئاسااتأل امل ااااادة ال ت،داا  ات اقيااات   يااف ساانى  اااالت ال اازاع ااالااد  الاادر ر 
 ريتهااةن  الاام تاا ص  دااا ااعاااي  انساسااين لد زا ااات ذات الدااائر ااا  الاادر   االت اقيااات انةئاار

 قنا د إضارين ت دل   دا ال زا ات ا  الدرلين  1977الربرتن نك اإلضا  الألاي لعاو 

__________ 

  6(  الص قن 2002 الدر ف إ ائات  دا أس دت  لاإلوالاي    القاون الدرلين انةاا ن الصديب  (75ل 
 ( 2002  القاون  اإلوالاي الدر  العا  لالدرلين انةاا ن الصديب  (76ل 
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رئ ااامل  دااا القاااون  اإلوالاااي الاادر   دااا  ااات  الاادرك   رإو اااذالا يالااين  اان ت  يااك  ااالااقرلينتقاار 
جياب  داا الادرك ر ااالادقن  داا القااون  اإلوالااي الادر    اذل   جياب  داا الادرك تادةيب قنادا

اإلضااريني  الام تياكل  هاسن قناوني تعاقب أجدا االوتها ات الت اقيات   يف رئارتن نليأيها 
احملكةاان ر   احملكةاان اا ا ياان الدرلياان ةااا أ  احملااا م اا ا ياان الدرلياان راادتدداان  األاال   اااا م  اااع 

  راحملكةان اراصان لالا الين   احملكةن اا ا ين الدرليان لاراوادار اا ا ين الدرلين لينانس ريا الالائقن  
رهااان ااااا ضاااةا  ااالاااامللن  ااان اوتها اااات القااااون  اإلوالااااي الااادر   أساااهةت هااا  انجااااى    قاااد

 انرك أجاا ا  أويااو الربرتن اانك اإلضااا ر العدالاان االوتقالياان  ااتعداا  ئ الالاااد   ياااال صاال  يت ارلاا 
اإلضاريني  هاتقص  اتقا       ني أ  لتدف أ كاو ات اقيات   يف رئارتن نليلدب ن الدرلين ال

 كه ااعاهدات اااقلن ت  يك هاهةن لصديب انةا الدرلين ارا ن  ”اتااينالدرك “ختنك 

درةهااا  ة  ةاان ريتةألاال الدرلياان   ت  يااك القاااون  اإلوالاااي الاادر   الصااديب انةااا رتياااةك ا اان 
ر ااان ضقايا ال زا ات ااالادقن را هاا اان  ااالت الع اف   ياةةاين   ردايدة راالتقدن  وزيهن

  انساا ااياتتنر.م مشال   انسااى  رت  ايم  ةدياات اإلااثان  ةاا تقانو ئزيااةةرتقدا ااالاا دة اام   
  نرا  الدرلي نالدرلي نااالدق اتانويدن اإلوالاوين   ال زا  راالضد ع ئ،  ذل  ان

 القانون اإلنساني الدولي وإنفاذتنفيع 

رئ ااامل  دااا القاااون  اإلوالاااي الاادر   دااا  ااات  الاادرك   رإو اااذااالااقرلين الا يالااين  اان ت  يااك تقاار 
جياب  داا الادرك ر ااالادقن  داا القااون  اإلوالااي الادر    اب قناداذل   جياب  داا الادرك تادةي

اإلضااريني  الام تياكل  هاسن قناوني تعاقب أجدا االوتها ات الت اقيات   يف رئارتن نليأيها 
احملكةاان ر   احملكةاان اا ا ياان الدرلياان ةااا أ  احملااا م اا ا ياان الدرلياان راادتدداان  األاال  اااا م  اااع   
  راحملكةان اراصان لالا الين   احملكةن اا ا ين الدرليان لاراوادار لينانس ريا الالائقن   اا ا ين الدرلين

رهااان ااااا ضاااةا  ااالاااامللن  ااان اوتها اااات القااااون  اإلوالااااي الااادر   أساااهةت هااا  انجااااى    قاااد
 انرك أجاا ا  أويااو الربرتن اانك اإلضااا ر العدالاان االوتقالياان  ااتعداا  ئ الالاااد   ياااال صاال  يت ارلاا 

اإلضاريني  هاتقص  اتقا       ني أ  لتدف أ كاو ات اقيات   يف رئارتن نليلدب ن الدرلين ال
 اااقلن ت  يك هكه ااعاهدات اهةن لصديب انةا الدرلين ارا ن  ”اتااينالدرك “ختنك 

ةاان درةهااا  ة  ريتةألاال الدرلياان   ت  يااك القاااون  اإلوالاااي الاادر   الصااديب انةااا رتياااةك ا اان 
ر ااان ضقايا ال زا ات ااالادقن را هاا اان  ااالت الع اف   ياةةاين   ردايدة راالتقدن  وزيهن
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  انساا ااياتتنر.م مشال انسااى  رت  ايم  ةدياات اإلااثان    ةاا تقانو ئزيااةةرتقدا ااالاا دة اام   
  نا  الدرلير  نالدرلي نااالدق اتن اإلوالاوين   ال زا اااااانويد راالضد ع ئ،  ذل  ان

 
 
 

القانون الدولي لحقوا اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي على موظفي األمم المتحدة، بما في ينطبق سؤال وجوا : هل 
 الشؤون القضائية؟ وذلك موظف

ثا    دا انظ   انام ااتقدة   دا ال قن االني   ر  القاون  اإلوالاي الدر ر القاون  الدر  تقنم اإلوالا   دل  ي
 لتد نف

االاد  اا صن   ديها ئ ئالتقيد  نظ   انام ااتقدةاال  او انساس  دن ب ادزان  صاا ن   ااتقدة انامرةنظ ن 
   (77ل  دا   ذل  اإلميا   قنم اإلوالا  انساسينهارا ياا   ايألام انام ااتقدة

 
(  راالاد  ت دل  القنا د 1999لقاون  اإلوالاي الدر  لئاة و ئيو  تقيد قنات انام ااتقدوياة اناني العا ردن ب

قدة ئئ ياو  ةقاتدني   تهم ريهاياة اانساسين لدقاون  اإلوالاي الدر   دا قنات انام ااتقدة    االت ال زاع ااالد    د 
  ااملات اإلو اذ  أر القا ةني ئم ااتقدة  دا انظ   انا القاون  اإلوالاي الدر ذل   ي دل  رئ امل  دا   اياة تهمرطناك رية 

وياة اناني العاو  رتقاةلنالين ةاين اادويني   ت  يكاأر (78ل   ةديات     الال و   داا يالة  ئاستدداو القنة درا ا  ن ال  ي
لدةقا ةن عن لمام ااتقدة تائالقنة ال    ن    الن رقنع اوتها ات لدقاون  اإلوالاي الدر   خيهر انرااد العالكاي’’أيها أو  

   (79ل‘‘النط ين مأااو دا ةه
 
إداةة الام اشاي ت   رضاعها    ةديات انام ااتقدة ت ا  الالا و  ااتعدقن ئاال تباب نااققت إ ااملات التي،يل اان دةردن ب 

انااام ااتقاادة ت اا  أرااااد  نو هبااايقاا ا تقاااك ةديااات أع أ  تتقيااد (  جيااب 2010ل  ةديااات   اا  الالاا و رإداةة الااد م اايااداي
  (80لالقاون  الدر  ل   ني ره   ن  رالقاون  اإلوالاي الدر القاون  الدر  تقنم اإلوالا  ئ الال و

 
اام تادياها ان يتعني  دا اااار  الامانام ااتقدة دهاو ت  يكين أر قها ين   أو    اتاالت الم ُتكدف ريهارذ ا اناني العاو أيها 

  (81ل”ااعاي  الدرلين تقنم اإلوالا    جماك إقاان العدكئئدقن  تتقيدأ  ”ااتقدة 
__________ 

 ( 2009ل ااتقدة انامال  او انساس  انظ    (77ل 
  (1999وياة اناني العاو ئيو  تقيد قنات انام ااتقدة ئالقاون  اإلوالاي الدر  ل (78ل 
  4ااا ر الالائ   ال اع  (79ل 
التيا،يل اان ادة ااققتان ئياو  اال تبااب    ةدياات رإداةة الد م اايداي  إ ااملات  الال و    إداةة  ةديات  (80ل 

 ( 2010لدال و ل ااتقدة انام
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__________ 

  (2004ال اازاع ل تقايااا اناااني العاااو  اان ساايادة القاااون  رالعدالاان االوتقالياان   جمتةعااات ال اازاع رجمتةعااات اااا ئعااد (81ل 
  10ال قاة 
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القانون الدولي لحقوا اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي على موظفي األمم المتحدة، بما في ينطبق سؤال وجوا : هل 
 الشؤون القضائية؟ وذلك موظف

 دا انظ   انام ااتقدة   دا ال قن االني   رثا    القاون  اإلوالاي الدر ر  القاون  الدر  تقنم اإلوالا  دل  ي
 لتد نف

االاد  اا صن   ديها ئ ئالتقيد  نظ   انام ااتقدةاال  او انساس  دن ب ادزان  صاا ن   ااتقدة انامرةنظ ن 
   (82لوالا  انساسين  دا   ذل  اإلميا   قنم اإلهارا ياا   ايألام انام ااتقدة

(  راالاد  ت دل  القنا د 1999لقاون  اإلوالاي الدر  لئاو ئيو  تقيد قنات انام ااتقدة وياة اناني العا ردن ب
قدة ئئ ياو  ةقاتدني   تهم ريهاياة اانساسين لدقاون  اإلوالاي الدر   دا قنات انام ااتقدة    االت ال زاع ااالد    د 

  ااملات اإلو اذ  أر القا ةني ئ دا انظ   انام ااتقدة  القاون  اإلوالاي الدر ذل   ي دل  رئ امل  دا   اياة تهمة رطناك ري 
وياة اناني العاو  رتقاةلنالين ةاين اادويني   ت  يكاأر (83ل   ةديات     الال و   داا يالة  ئاستدداو القنة درا ا  ن ال  ي

لدةقا ةن تائعن لمام ااتقدة القنة ال    ن اوتها ات لدقاون  اإلوالاي الدر   خيهر انرااد العالكاي   الن رقنع ’’أيها أو  
   (84ل‘‘النط ين مأااو دا ةه

إداةة الام اشاي ت   رضاعها    ةديات انام ااتقدة ت ا  الالا و  ااتعدقن ئاال تباب نااققت إ ااملات التي،يل اان دةردن ب 
انااام ااتقاادة ت اا  أرااااد  يقاانو هبااا ا تقاااك ةديااات أع أ  تتقيااد (  جيااب 2010ل الالاا و رإداةة الااد م اايااداي  ةديااات   اا 

  (85لالقاون  الدر  ل   ني ره   ن  رالقاون  اإلوالاي الدر القاون  الدر  تقنم اإلوالا  ئ الال و

تادياها اناام  يتعني  دا اااار  الامام ااتقدة دهاو ت  يكين أر قها ين  ان أو    اتاالت الم ُتكدف ريهارذ ا اناني العاو أيها 
  (86ل”ااعاي  الدرلين تقنم اإلوالا    جماك إقاان العدكئئدقن  تتقيدأ  ”ااتقدة 

 

 القانون الجنائي الدولي - 5

__________ 

 ( 2009ل ااتقدة انامال  او انساس  انظ    (82ل 
  (1999وياة اناني العاو ئيو  تقيد قنات انام ااتقدة ئالقاون  اإلوالاي الدر  ل (83ل 
  4ااا ر الالائ   ال اع  (84ل 
ل اان ادة ااققتان ئياو  اال تبااب    ةدياات التيا،يرإداةة الد م اايداي  إ ااملات  الال و    إداةة  ةديات  (85ل 

 ( 2010لدال و ل ااتقدة انام
  (2004تقايااا اناااني العاااو  اان ساايادة القاااون  رالعدالاان االوتقالياان   جمتةعااات ال اازاع رجمتةعااات اااا ئعااد ال اازاع ل (86ل 

  10ال قاة 
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 إلااازاو( 2  (  ااااا ااااااا م الدرليااان1داااد  إىلف القاااون  اا اااا   الااادر  هااان جمةن ااان اااان القااناوني 
درلياااان اقاضاااااة ردا ةاااان ال ااااااملات اإل( ت  اااايم 3  ديهااااا  عاقلاااانااالاااادرك دقا ةاااان تداااا  اااااااا م ر 

 ال اان القااون  اان  رييةل القاون  اا ا   الادر    (87لانشدا  ااتهةني ئاةتكاع هكه اااا م
 دد انرعااك الام تصال إىل الم قنا د الاون  اانضن   القريتهةن اانضن   رالقاون  اإل اا    

الام ال اار  ااةك ان ر عااك د انةة  رهاكه ان تلااة ال ال باان د اااا م الدرلين  رالع اصاا الكاتيان 
  ن  ا ياااالااقرلين انشاادا  ااتهةااني ئاةتكاااع هااكه اااااا م  اادو  ةياال دن لهااا ااار ذلاا  ميكاان 

انشاااادا  ااتهةااااني   ديهااااا  اقاضاااااةأر جيااااب   لداااادركن لهااااا د الاااام جياااانبرهاااا   اااان ال ااااار  
 ريتهااةن القاااون  اإل اا اا  القنا ااد الاام  كاام (88لئاةتكاااع هااكه اااااا م أر تقاادميهم لدةقا ةاان

انطاا  رلتدف ااا ل اإل ااملات القها ين ا ها ان الم تقنو هبا سددات االد امل ر  اإل ااملات
    (89لالدرلين

الاام اااااا م الدرلياان ااان  اإلئااادة ااةا ياان امياان اا م ضااد اإلوالاااوين ر اااااع ر اتاا اااا م تكاان  قااد ر 
 وعين جاصن انظ   اليقر  القها ين ئ تتالم

( را ها ان االوتها ات 1949الت اقيات   يف ل ”االوتها ات اااليةن“تيةل  اا م اتاع 
  (90لارد ة لقناوني رأ اا  اتاع

  إطااااة هبااانو راسااار “اااا  اةُتكاااب ع رعااال اااان انرعااااك التاليااان تياااةل ااااااا م ضاااد اإلوالااااوين أ
ف أ( القتااال ال داااام أر ا هبااا  ان ااا  ضاااد أيااان جمةن ااان اااان الالاااكا  ااااادويني  ر ااان  دااام ئااااابنو
الالاااابن أر العةااااد  ع( اإلئااااادة  ج( االساااايقام  د( راإلئعاااااد أر ال قاااال القالاااااع لدالااااكا    ( 

  اللدويان داا خياالف القنا اد انساساين لدقااون  الادر  اتااا  اليديد  دا أع حنن  جا اان اتايان
ر( التعااكيب  ب( االاتصاااع   ( االسااتعلاد اا الاا  أر اإل ااااه  دااا الل،ااامل أر اتةاال القالاااع أر 
التعقايم القالاااع  أر أع شااكل  جااا ااان أشااكاك الع اف اا الاا   دااا و ااي الدة اان ااان ارداانةة  

ان الالكا  نسالاع سياساين أر  اقيان أر قنايان أر  اضدهاد أين يا ن دددة أر جمةنع دددو( 
__________ 

  Antonio Cassese, International Criminal Law (2008), page 15 (87ل 
 و ي ااا ر الالائ   (88ل 
 و ي ااا ر الالائ   (89ل 
  8(  ااادة 1998ل و او ةراا انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرلين (90ل 
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إث ين أر ثقاريان أر دي يان  أر اتعدقان ئ انع ااا ي  أر نسالاع أجااى اان ااالادم  ااياا ئاو  القااون  
  ع( االجت اااامل القالااااع لمشااادا   ك(  اميااان ال صااال الع صااااع  ك( انرعااااك الااادر  ال جييزهاااا

الااام تتالاالب  ةاادا   اعاواااة شااديدة أر   أذى جدااا   ال إوالاااوين انجاااى ذات الدااائر ااةاثاال
   (91ليدق  ئااالم أر ئالصقن العقدين أر اللدوين

أيا ان انرعاك التالين  اااتكلن  دا قصد التادا  الكدا  أر ااز ا  اةا ان تيةل اإلئادة ااةا ين 
ا ان  لع( إتاام أذى قناين أر إث ين أر   صاين أر دي يان  ئصا تها هاكهف لأ( قتال أ هاامل اان ااة

 الدع أر ةر   جد  ئو هامل ان ااةا ن  لج( إجهاع ااةا ن   ةدا  ل ار  اعييين يااد 
هبا تادا ها اااادع  دياا أر  ز ياا  لد( راا  تادائ  تالاتهد  اتاقرك در  إجنااع انط ااك داجال 

  (92لااةا ن  لها( وقل أط اك ان ااةا ن    نة  إ  يا ن أجاى

ئاادال اان ا تلاةهااا  امياان  اااع أر  قا ةان ئااكاداا م الدرلياان انجااى التعااكيب ل بامياان رتياةل ااااا 
ن ااااااا م  اااااااااا م الدرليااان  رختتداااف (93لرالعااادرا   راإلةهااااع   اميااان ضاااد اإلوالااااوين(  رالقاصااا ن

 األل االجتاة ئااددةات راالجتاة ئالليا ردايب انسدقن رااليل اناناك النط ين  العائاة لدقدرد 

 لقانون الجنائي الدولي لصكول الرئيسية ال

الا  م انساساين لدةقاا م اا ا يان الدرليان  اان ئي هااخيهر القاون  اا ا   الدر  لصكنك لتد ن  
لاألل و ااو ةرااا انساسا  لدةقكةان اا ا يان الدرليان(  ر اكل  ااعاهادات ااتعاددة انطااا  األال 

رات اقياااان  ديهااااا  عاقلااان اا امياااان اإلئاااادة ااةا ياااان ر    رات اقياااان ا ااار1949ات اقياااات   يااااف لعااااو 
ا اههن التعكيب را ه ان ضارع ااعاادن القاسين أر ال إوالاوين أر ااهي ن أر العقنئن  رقاد تدانة 

ااااااتك   اااااا م اتاااااع راااااااا م ضااااد اإلوالاااااوين راإلئااااادة  إجهاااااعيااااةل يالقاااااون  الاااادر  العااااا  ل
 ئيكل رادع ر اشاة ااةا ين رالتعكيب لدةالامللن ال

 القانون الجنائي الدولي وإنفاذتنفيع 

__________ 

  7ااا ر الالائ   ااادة  (91ل 
  2(  ااادة 1948ل ات اقين ا ر  امين اإلئادة ااةا ين رااعاقلن  ديها  او ا أيهاف 6ااا ر الالائ   ااادة  (92ل 
  ا تةدت يعين الدرك انطاا    و او ةرااا انساسا  لدةقكةان اا ا يان الدرليان قاااةا 2010   زياا /ينوي   (93ل 

ئتعاديل ال  ااو انساساا  ليياةل  اميان العاادرا   اا  أواا  لان يكان  دقاادرة احملكةان مماةسان اجتصاصااها  داا هااكه 
تداااك الااادرك انطااااا  قاااااةا ئياااو  ت عيااال اجتصاااا    اااداا ت 2017 ااااون  الألاي/ي اااايا   1اااميااان  ااا  ااااا ئعاااد 

 احملكةن 
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الالاااد  ال صاال ري،داا  دتدداان رالنط ياان ت  يااك القاااون  اا ااا   الاادر   راااحملااا م الدرلياان تتاانىل 
  رال صل ريهاالعدالن االوتقالين اقاضاة اااا م الدرلين  يا ااتعد  ئ

 
 القانون الدولي لالجئي  - 6

 ولي لالجئي تعريف القانون الد

تةاياااان ال   ااااني رااااا هم ااااان ئال الاااالن وعياااان جاصاااان ئجماااااالت القاااااون  الاااادر  ااااان ث ثاااان تتالاااام 
رالقااااون    قااانم اإلوالاااا الااادر  تقااااون  رالف القااااون  الااادر  ل   اااني  دااال االهتةااااوانشااادا  

  هااكه ال ااارع دة احملاادتدلياا  ااعاااي  ئ إالميكاان  قياا  ةاياان رعالاان رشاااادن راا  اإلوالاااي الاادر   
اوعداو اا الين  ئكل  االولن صدن ت  ران ااالا ل اائصنةة اتهاراة ادن لدقاون  الدر اكتالأل ثن اا

 قنم اإلوالا  أ  ه الدر  تقاون  ئال الم ي،ديها اازمل ااتعد 

 ان التعا  ل ضدهاد ئالالب  اقا  أر دي ا  ُاربةئوو  شدصف أ( لدي  جن   ”ال   “ريُعا   
جااااةج ين اااد ع(   سياساااين اعي ااان مل ةاا ت اقااا  أر ئعي هاااا أر   الااايت  أر اوتةا ااا  إىل ر ااان ا تةا يااان 

 االست ادة اان ةايان ذلا  اللداد  أر العاندة إليهاا  أر اا  ةاااب ا  قادة  دائدده انصد   ج( 
  (94ل ضدهادجيين تعاض  ل   ذل  

وع شكل اان ئ( ‘‘اقالا  ت     أر إ ادت  لإ ادال حُي ا طاد  ” دو اإل ادة القالاين“ررقا الدأ ر 
أر دي اا  أر  ئالاالب  اقاا  ياتاا  أر  ايتاا  لدتهديااد  تتعااا  ريهاااانشااكاك إىل  اادرد انقاااليم الاام 
 هاكا االادأ الاا  أ   (95لسياساين اعي ان مل ةاا ت اقا  أر ئعي هاا   اليت  أر اوتةا   إىل ر ن ا تةا يان 

جدااا  داا أاان اللداد  ن يكديقد  ئوهنملاع اعقنلن ل  تقاد تنرا أست دل   دا ال   ني الكين ي
جدااااا  داااا جمتةااار ذلااا  اللداااد ئعاااد صااادرة  كااام هناااا    ن ياااكديالاااكع ين ااادر  ريااا   أر الاااكين 

  (96لجد ة ئن   جا   امينالةتكاهبم  م ديه

داجديا ر أل ا اا يُدد   دا اايادين داجديا اسم ال   ني ئيكل ا  صقي   إذ يُعا   اايادر  
أشدا  أر جمةن ات ان انشدا  اضدارا أر أ اربرا  داا ال اااة أر  داا ا،اادةة ديااةهم  ئوهنم
 أاا ن إقاااتهم ااعتاادة  ئصا ن جاصان وتيبان ل ازاع االاد  أر  ااالت   اف  ااو أر اوتها اات أر
__________ 

  1(  ااادة 1951ل االت اقين ااتعدقن دا ز ال   ني (94ل 
 ( 1ل 33ااا ر الالائ   ااادة  (95ل 
 ( 2ل 33ااا ر الالائ   ااادة  (96ل 
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يعاربرا ر.م  تقنم اإلوالا  أر  ناةت طليعين أر  ناةت ان رعل الليا  أر ساعيا إىل ت اادع  ثاةهاا 
 رااللا اا ي ا اايادر  داجديا نسلاع مماثدن ل   ني  رلكن  دا (97ل درد درلن اعيرا هبا درليا

العكااي ااان ال   ااني  ال يعاارب اايااادر  داجديااا اتاادرد الدرلياان إلجياااد ادبااو ااام  رلكاا هم يلقاان  
اونوياان  اات ةاياان   رئ ااامل  دااا ذلاا   ي اال اايااادر  داجديااا ااان ال ا ياان القانصاادينداجاال درااام 
 اا  رإ   اواات تداا  اتكنااان هاا  الالاالب   رااااةهم  رئا تلاااةهم اااناط ني  راا هنم  - كااناتهم 

يتةتعاان  ئكاال اتقاانم راتةاياان دن ااب القاااون  الاادر  تقاانم اإلوالااا  رالقاااون  اإلوالاااي الاادر  
  دا  د سنامل 

 لقانون الدولي لالجئي  الرئيسية لصكول ال

 1951ال   اني لعااو  ئنضارر  ل   اني  داا ات اقيان اناام ااتقادة ااتعدقان القااون  الاد يتوسي
  ‘‘ال  اا ’’تعايااف  دااا   رتاا ص ات اقياان ال   ااني 1967لات اقياان ال   ااني( رئارتن ناااا لعاااو 

مت  قد نو رو اا نضر ال     لدتةتر ئ همتوهديأللت دد ااعاي  الدويا اعاادن انشدا  الكين  ر 
تعاي هااااا ل   ااااني يا ااااز  دااااا راااا   ات اقياااان ال   ااااني   أ قاااااع اتاااااع العااياااان الألاوياااان  صااااياان 

رقعات الام م ادات لال  ني وتيبن  رالكين أصلقناجاةج ئدداهنم انصدين   اان ندينانشدا  
1951 ااون  الألاي/ي اايا   1قلال    أااا ن أجااى  أرةرئا أر 

 1967ئارتن انك  ااو ر اامل  (98ل
  القيند اا،اارين رالزا ين ان االت اقين  يزيل هكهل

ن داجديا  رتيةل يص  ا  ادزو ي دل   دا ااياد  ه االاد  التن يهين ئيو  التياد الداجد ر 
   ديدا ايادين داجدياااعاي  ا  ادزان دد  إىل ةاين  قنم  تيكلاالاد  التن يهين الاد  

القااون  اإلوالااي الادر  رالقااون  الادر  ر نم اإلوالاا  قاالادر  تقااون  ال داا  تتوسي رإ   اوت
اايادر  داجديا ئ  ي اتقنم راتايات الام يتةتار هباا اا هم اان  يتةترر     رتتال  اعهال   ني

تتقةااال ر  (99لن داجدياااايايااااد لكااانهنم هميكااان  ه ااااك متيياااز ضاااد رجياااب أال  انشااادا    اللداااد
 ن داجديا يدةيادلن تنر  اتةاين رااالا دة اإلوالاوين الالددات النط ين ااالقرلين الا يالين  

 تنفيع القانون الدولي لالجئي 

__________ 

  2االاد  التن يهين ااتعدقن ئالتياد الداجد   ال قاة  (97ل 
(  2001ةايااان ال   ااانيف دليااال لدقااااون  الااادر  ل   اااني لالالاااااين لياااقر  ال   اااني   اتقااادةا انااااما نضاااين  (98ل 

  8الص قن 
 1االاد  التن يهين ااتعدقن ئالتياد الداجد   االدأ  (99ل 
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كااال درلااان االاااقرلن  ااان ا اااياو رةايااان رالااادرك     ااقااااو انرك  داااا  اااات اتةايااان تقااار االاااقرلين 
ةاياان رال يداازو تاانر  اتالااداجد  رالعااندة   التيااايدرإ ةاااك  قاانم اناط يهااا  دااا   ذلاا   اااالت 

   دو تنراها ئوع صنةة أجاىاتةاين النط ين أر  إوكاة  د  إالدرلين ال

  هان الت الاي لياقر  ال   اني  نانام ااتقدة الالاااي ينا نض تُعدداجل ا  نان انام ااتقدة  ر 
ااةعيااان العااااان اا نضاااين    رقاااد أوياااوتاحملنةيااان لدةالاااا ل ااتعدقااان ئاااال   ني رااياااادين داجدياااا  

ات اقياان ال   ااني  رت ااا   ااام العااياان الألاوياان تةاياان ل   ااني رإجياااد  داانك دا ةاان أ قاااع اتاااع
  (100لرظا  ها أداملتعار  ار اا نضين   ئال دا الدرك التزااات 

   داااتقديااد  رلكاان ئالاالب جرب  دااا ر اا  الن داجديااا يال ت،داا  رالياان اا نضااين انصاادين اايااادر 
ن داجديااا  ر  اآلروااان يدياادة تالااا د اا ياااني ااان ااياااادسااا نات  أصااالقت ا ااك   االااولن التيااايد

قادة  إىل   الان  ريهاد  هاكا الا ها cluster approach‘‘ اتهناا اتةن ا’’انجا ة اان جا ك 
 دياااد ربااانات   االساااتبائن ريهاااا تم يااا الااامأ ااارب اااان القياااادة رااالاااامللن   القدا اااات الا يالاااين 

اإلوالااوين ر قانم اإلوالاا  اهاات ال ا دان  ااع يان ئالياقر  ائني ريةا اإلوالاوين  رتعزيز الياا ات 
درة قياادع   اإلشااا  ئااا نضاين  تهاددرانام ااتقدة  ر  إطاة هاكا الا ها   هاالت ةين  دا رير 

ت الااي   رهاا   اان  (101ل‘‘اتال زا اائالاالب ’’ن داجديااا يدةيااادل دااا ا تيا ااات اتةاياان رااااورى 
 رإداةة ااديةات 

 التياايد  ام اعااان ااقااوني الطاة أر ااعيااة اإلط ين ه  ااالقرلن  ن ضةا  ر ند الالددات الن ر 
رثيقاان ة يالااين  اادد ارداانات الاام جيااب  دااا اتكناااات  إطاااة ااالااقرلين النط ياان ريُعاادالااداجد   

  (102لاختاذها لهةا  ةاين اايادين داجديا

اا  ةااان  رتهااام  جمااااك اابااااة   الا يالاااينيااان درلالكنايااان ات  ةااان هااا  اااا  ةااان الدرليااان لدهبااااة ر 
لدةالا دة اا  ةن عةل ت  ر ئدد 100  راا اكاتب   أ ألا ان ادرلن  هن  127الدرلين لدهباة 

__________ 

  35(  ااادة 1951ل االت اقين ااتعدقن دا ز ال   ني (100ل
ةن ن العااين لدقةاين  ر   اجتياة الن الن الاا دة    ااالت    ني تتنىل ا نضين شقر  ال   ني قيادة ات (101ل

الكااناةت أر  اااالت الدااناة  ااعقاادة الاام ختداان ااان أرضاااع تيااايد راسااعن يااتم ريةااا ئااني ا نضااين شااقر  ال   ااني 
 ااتقاادة انااملديااقر  اإلوالااوين را الاا   ااتقادة انااامرالينويالاايف  ات قيااادة ا الا   اإلوالاا   قاانمرا نضاين 

  2010ااقيم  رل ط ع  دا ازيد ان ااعدناات  او ا دليل ةاين اايادين داجديا   ذاة/ااة  
 Brookings-Bern Project on Internal Displacement, Addressing Internal Displacement: A (102ل

Framework for National Responsibility (2005)  
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ااباة  ااالاا ل ااتعدقان ئاتعزياز التعاار  الادر    ر ا  ةن رإوالااوين  ئصنةة اباة االا ل اإداةة   
رتقااادا ااالااا دة اإلوالااااوين لدةهاااا اين   ا ل اابااااةاالااا دة   اللقااا   اان  دااانك  ةديااان اياارا

   داجديا ر   راايادن ال    دن ريهم  احملتا ني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوا القانون الدولي لو سؤال وجوا : ما العالقة بي  القانون اإلنساني الدولي 
 (96)اإلنسان؟

إىل  ريالعيا  ئعههةا اللعض  القاون  الدر  تقنم اإلوالا ر  القاون  اإلوالاي الدر يكةل 
  يير انرقات     القاون  الدر  تقنم اإلوالا ةاين  ياة رصقن ر ااان انرااد  ري دل  

القاون  االوتقا  ان كن رميات ااالدقن   زا إال   ال القاون  اإلوالاي الدر  ني ال ي دل  
القاون  الدر  تقنم ري ص ل القاون  اإلوالاي الدر رلكن ليي ان   الدر  تقنم اإلوالا 

القاون  (  ري دل  القاون  اإلوالاي الدر وتقا  ان ميكن االأو  ال  ا  دا ديد اإلوالا 
ا حنن اتزايد  دا  دأيها  رإ   ا  قد أصل  ي دل تكناات   دا ا الدر  تقنم اإلوالا 

(  اتاتكنا أشل  ئنظا فاة  رظا ف مت تإذا  او رخباصنان ا  الدرك ل ال ا دن ااهات 
الدرك انطاا    أع ااهات ان ا   دا  ل ان الدرك ر  القاون  اإلوالاي الدر ي دل  ر 

 وزاع االد  
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 المراج  - 7

 المعاهدات المتعددة األطراف

قاانم اااااأة   أرايقيااا ااتعداا   ربرتن اانك الر   (1981اايألااام انرايقاا  تقاانم اإلوالااا  راليااعنع ل
 (2003ل

 (1990ل  اايألام انرايق  تقنم الد ل رةراه

 ؟لدولي لالجئي والقانون اسؤال وجوا : ما هي العالقة بي  القانون اإلنساني الدولي 

انشدا  ئيكل رادع ااالقرلين اا ا ين  ن اوتها ات اعي ن  القاون  الدر  ل   نيحيةل 
إىل االتنى  الم تصلاإلئادة ااةا ين  راالوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا    اا م  لدقاون  اإلوالاي 

القاون  اإلوالاي إو اذ  إىل ة ل    إضارن لميأل ر   القاون  الدر  ل   ني  ران مثناا م ضد اإلوالاوين  اا
ه هكالعدالن االوتقالين ئ الالاد   يا ااتعد   ري اقأل ال صل القاون  الدر  تقنم اإلوالا ر  الدر 
 دزيد ان الت صيل  ااالولن

القانون الدولي و  ،القانون اإلنساني الدوليو سؤال وجوا : ما العالقة بي  القانون الدولي لالجئي ، 
 قوا اإلنسان؟لح

اا جيدر  أو الهم   جهم   أل ان  ال   ني    لقاون  اإلوالاي الدر ئااا ياتلب قاون  ال   ني  أل ا 
لااادة ن داجديا ياايادر  ديدا ال   ني  يت اركتهةن ات اقين   يف الاائعن  كةا رت  وزاع االد  در 

ال   ني ر دمي  اا الين  ر نع ةاين(  دا 73ئارتن ناا اإلضا  انرك لااادة  ةا ي ص   (44
 القاون  اإلوالاي الدر اودلام  ريتنقف  نالاائع دن ب أ كاو ااز ني انرك رالألال  ان ات اقين   يف

القاون  الدر  ل   ني  زمل ان ر    زاعال الكع يقر ري ان اللدد  همالدبنمل دباد رااة   دا ادتةال 
أيها ر   عاانالقنم اإلوالا  التةتر  در  تقنم اإلوالا   رحي  ل   ني دقاون  الل التيكيدن انرسر

ت ص لني   ات اقين ال   ني  رئاإلضارن إىل ذل    دا ال قن اال   ني  الم تقتصا  دا اقنم ئات
ئيو  أ كاو دددة  أرال   دا( 22( رات اقين  قنم الد ل لااادة 3ات اقين ا اههن التعكيب لااادة 

ةاين  ئيو  تنر دتعكيب  رثاويا ريها التعا  لا   يُ  أصدينالعندة أر اإل ادة القالاين إىل درلن   ا 
 ط اك    ني انجاصن ل
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 (1969االت اقين اناايكين تقنم اإلوالا  ل

  (1984ات اقياان ا اههاان التعااكيب رااا ه ااان ضااارع ااعااداان أر العقنئاان ال إوالاااوين أر ااهي اان ل
  (2002رئارتن ناا االجتياةع ل

 (1979رئارتن ناا االجتياةع ل  (1979لات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة 

 (1968ات اقين  دو تقادو  اا م اتاع راااا م اااتكلن ضد اإلوالاوين ل

 (1948ل  ديها عاقلنااات اقين ا ر  امين اإلئادة ااةا ين ر 

 (1961ات اقين ئيو  ج ض  االت اوعداو اا الين ل

 (2006جتياةع لرئارتن ناا اال  ات اقين  قنم انشدا  ذرع اإل اقن

انط اااك راسات، ك الربرتن انك االجتياااةع ااتعدا  ئليار انط ااك ر (  1989 قانم الد ال ل نات اقيا
اشاااااياك انط ااااااك   ااتعدااااا  ئ(  رالربرتن ااااانك االجتيااااااةع 2000اااااااناد اإلئا يااااان ل  ل،اااااامل ر   ال

 (2000ال زا ات ااالدقن ل

 (1966ل اارتن نارئ  (1951االت اقين ااتعدقن ئنضر ال   ني ل

 (1954االت اقين ااتعدقن ئنضر انشدا   دمي  اا الين ل

 (1987االت اقين انرةرئين ا ر التعكيب رااعاادن أر العقنئن القاسين أر ال إوالاوين أر ااهي ن ل

 (1950االت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين ل

 (1995انقديات القناين لاالت اقين اإلطاةين تةاين 

 (1977اإلضاريني انرك رالألاي ل هارئارتن نلي  (1949ات اقيات   يف ل

 (1994ل  راست صال دي  عاقلن ااات اقين اللددا  اناايكين ا ر الع ف ضد اااأة ر 

 (1985ات اقين اللددا  اناايكين ا ر التعكيب رااعاقلن  دي  ل

(  1966الربرتن ااانك االجتيااااةع لر (  1966اادويااان رالالياساااين ل العهاااد الااادر  اراااا  ئااااتقنم
 (1989رالربرتن نك االجتياةع الألاي الكع يهد  إىل إل،امل  قنئن اإل داو ل

 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين ل
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 (2006االت اقين الدرلين تةاين يير انشدا  ان االجت امل القالاع ل

 (1965االت اقين الدرلين لدقهامل  دا يير أشكاك التةييز الع صاع ل

 (1990االت اقين الدرلين تةاين  قنم يير العةاك ااها اين رأرااد أساهم ل

 (1945ايألام انام ااتقدة ل

 (1969ات اقين ريي ا لقاون  ااعاهدات ل

 (1986رلين أر ئني اا  ةات الدرلين لات اقين ريي ا لقاون  ااعاهدات ئني الدرك راا  ةات الد

 الصكنك التوسيالين لدةقا م راحملا م اا ا ين الدرلين

ااااا م الام رقعات  تقادا اااتك ياو  االت ام اااربو ئاني اناام ااتقادة ر كناان  ةلندياا اادكيان ئ
 (2003الكةلندع ل   رية  كم  ةلنتييا الدميقااطين لدةقا ةن دن ب القاون 

ن  ااتعداا  ئ ويااامل درا ااا اسااتأل ا ين   دااا م  ةلنديااا حملا ةاان اااااا م الاام اةتكلاات جاا ك رااية  القاااو
 (2004 ةلنتييا الدميقااطين ل

 (1998و او ةراا انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرلين ل

 (1945ال  او انساس  حملكةن العدك الدرلين ل

 (1993 ريا الالائقن لال  او انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرلين لينانس

 (1994ال  او انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرلين لاراودا ل

 (2002ال  او انساس  لدةقكةن اراصن لال الين  ل

 الصكنك انجاى ذات الصدن

االاد  انساسين راالاد  التن يهين ئيو  ات    االوتصا  راارب لهقايا االوتها ات اااليةن 
 (2006نم اإلوالا  راالوتها ات ارد ة لدقاون  اإلوالاي الدر  للدقاون  الدر  تق

 (1990االاد  انساسين اعاادن الالب امل ل

 (1985االاد  انساسين ئيو  استق ك الالددن القها ين ل

 (1990االاد  انساسين ئيو  درة احملااني ل
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ب ااااانظ ني ااكد اااني ئ و ااااذ االااااد  انساساااين ئياااو  اساااتدداو القااانة رانسااادقن ال اةيااان اااان  اوااا
 (1990القناوني ل

جمةن ن االاد  ااتعدقن  ةاين يير انشدا  الكين يتعاضن  نع شاكل اان أشاكاك اال تبااب 
 (1988أر الالبن ل

 (1979ادرون قنا د سدنك اانظ ني ااكد ني ئ و اذ القناوني ل

 (1985ن رإساملة استعةاك الالددن لإ    ئيو  االاد  انساسين لتنر  العدالن لهقايا ااامي

إ ا   ئيااو  القهااامل  دااا ييار أشااكاك التعصااب رالتةييااز القاا ةني  دااا أسااا  الاادين أر ااعتقااد 
 (1981ل

 (1993إ    ئيو  القهامل  دا الع ف ضد اااأة ل

 (1985إ    ئيو   قنم اإلوالا  لمرااد الكين ليالنا ان اناط  اللدد الكع يعيين  ري  ل

 (1992ئيو  ةاين يير انشدا  ان االجت امل القالاع ل إ   

 (1974ا ات ااالدقن لز إ    ئيو  ةاين ال الامل رانط اك    االت الدناة  رال 

 نرإىل أقدياااات دي يااان رل،نيااا إ ااا   ئياااو   قااانم انشااادا  اا تةاااني إىل أقدياااات قنايااان أر إث يااان
 (1992ل

 (1997ك   و او العدالن اا ا ين لاالاد  التن يهين لدعةل ااتعد  ئانط ا

االاااااد  التن يهياااان ئيااااو  العدالاااان   انااااانة ااتعدقاااان ئانط اااااك ضااااقايا ااامياااان راليااااهند  ديهااااا 
 (2005ل

 (1990ل نيالعاا ااد نيدرة ئ ااتعدقناالاد  التن يهين 

 (1998الداجد  ل ااتعدقن ئالتياداالاد  التن يهين 

 (1996سدنك اانظ ني العةنايني لاادرون الدرلين لقنا د 

الااااد  التعاااار  الااادر    تعقاااب را تقااااك رتالاااديم راعاقلااان انشااادا  اااااكولني ئاةتكااااع  ااااا م 
 (1973 اع ر اا م ضد اإلوالاوين ل
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راإل اداو التعالا    االاد  ااتعدقن ئااا ر رالتقصا  ال عاالني لعةدياات اإل اداو جااةج وداام القااون 
 (1989ن زة لراإل داو ئ  ااملات ا

 (1993( ل‘‘الاد  ئاةيي’’االاد  ااتعدقن دا ز ااقسالات النط ين ل

 (1984الهةاوات الم تك ل ةاين  قنم الكين ينا هن   قنئن اإل داو ل

الااااد  سااا ا نبا ااتعدقااان ئو كااااو التقيياااد ر ااادو التقياااد الاااناةدة   العهاااد الااادر  اراااا  ئااااتقنم 
 (1985اادوين رالالياسين ل

 (1955القنا د ال ةنذ ين الدويا اعاادن الالب امل ل

 (1990( ل‘‘الاد  الايا  التن يهين’’التن يهين ا ر   ن  ان دات ل الاد  انام ااتقدة

  (1990قناوني انام ااتقدة تةاين ان دات اتادين ان  ايتهم ل

 (2010لدةبااات ل قنا د انام ااتقدة اعاادن الالبي ات رالتدائ  ا  اال تبابين

  (1990قنا د انام ااتقدة ال ةنذ ين الدويا لدتدائ  ا  اال تبابين ل

 (1985( ل‘‘قنا د ئكني’’قنا د انام ااتقدة ال ةنذ ين الدويا إلداةة شقر  قهامل ان دات ل

 (1948اإل    العاا  تقنم اإلوالا  ل

لدقهااامل  دااا الع ااف ضااد اااااأة   جماااك ا اار   اادي  االسااياتيبيات ال ةنذ ياان رالتاادائ  العةدياان
 (2010ااامين رالعدالن اا ا ين ل

اتةن اان ااالااتنراة ااان االاااد  ااتعدقاان  ةاياان  قاانم اإلوالااا  رتعزيزهااا ااان جاا ك اختاااذ إ ااااملات 
 (2005ل اكارقن اإلر ت ان العقاع

 األمم المتحدةم  لقانون الدولي ع  امراج  

 (2011ئيو  سيادة القاون   دا الصعيد الدر  ل ينتن يهالاك اة اناني العاو 

 (2011انام ااتقدة راوعداو اا الين ل ئيو  ينتن يهالاك اة اناني العاو 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  إ ااااااملات التياااا،يل اان اااادة ااققتاااان ااتعدقاااان 
  (2010و لئاال تباب    ةديات انام ااتقدة ت   الال 
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ااا ئعاد ال ازاع جمتةعات تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع ر 
 S/2004/616(  2004ل

(  1999لقااااااون  اإلوالااااااي الااااادر  لئاويااااااة انااااااني العااااااو ئياااااو  تقياااااد قااااانات اناااااام ااتقااااادة 
ST/SGB/1999/13 

 (2003تااين لدةعاهدات ااتعددة انطاا  لدليل انام ااتقدة ئيو  ان كاو ار

 (2006ةعاهدات للددليل انام ااتقدة 

 القاون  الدر  ان جاةج انام ااتقدة  ن ااا ر 

Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice (2000)  
 Ian Brownlie, Principles of Public International Law (2008)  

Malcom N. Shaw, International Law (2003) 
 القانون الدولي لحقوا اإلنسان ع مراج  

Louis Henkin, Sarah Cleveland, Laurence R. Helfer, and Gerald L. 

Neuman, Human Rights (2009) 

Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, The International 

Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary 

(2004) 

Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR 

Commentary (2005) 

OHCHR, The Core International Human Rights Treaties (2006) 

OHCHR, Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff (undated) 

OHCHR, Human Rights and Pre-trial Detention: A Handbook of 

International Standards relating to Pre-trial Detention (1994) 

OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on 

Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers (2003) 

OHCHR, Human Rights Treaty System: An Introduction to the Core 

Human Rights Treaties and the Treaty Bodies (2005) 

OHCHR, The New Core International Human Rights Treaties (2007) 

 (2001  دليل تدةي   دا ةصد  قنم اإلوالا  لاإلوالا  قنمت ااتقدة اناما نضين 

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c280856
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رإداةة الياااقر  الالياساااين  الالااا و   ااا رإداةة  ةدياااات  اإلوالاااا  قااانمت ااتقااادة انااااما نضاااين 
راللعألااات  الالاا و  اا ت ااتقاادة انااام   ةديااات  اإلوالااا   قاانمرإداةة الااد م اايااداي  سياساان 

 (2011الالياسين ل
OHCHR and International Bar Association, Human Rights in the 

Administration of Justice: A Manual for Judges, Prosecutors and Lawyers 

(2002) 

 

UNODC, Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime 

Prevention and Criminal Justice (2006) 

David Weissbrodt and Connie de la Vega, International Human Rights 

Law: An Introduction (Pennsylvania Studies in Human Rights) (2007) 

 القاون  اإلوالاي الدر   نااا ر 

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (ICRC), Customary 

International Humanitarian Law, Vol. I and II (2005) 

ICRC, The Basics of International Humanitarian Law (2005) 

ICRC, Customary International Humanitarian Law (2002) 

ICRC, The Domestic Application of International Humanitarian Law: A 

Manual (2010) 

ICRC, International Humanitarian Law: Answers to Your Questions (2002) 

Fritz Kalshoven and Liesbeth Zegveld (ICRC), Constraints on the Waging 

of War: An Introduction to International Humanitarian Law (2003) 

Marco Sassoli and Antoine Bouvier (ICRC), How Does the Law Protect in 

War?, Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary 

Practice in International Humanitarian Law (2006) 

Jir Toman, Index of International Humanitarian Law (1987) 

 القانون الجنائي الدولي ع مراج  

Ilias Bantekas, Susan Nash and Mark Mackarel, International Criminal Law 

(2001) 

M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law (2008) 

Antonio Cassese, International Criminal Law (2008) 

Elizabeth van Schaak and Ronald C. Slye, International Criminal Law: The 

Essentials (2008) 
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William Schabas, An Introduction to the International Criminal Court 

(2007) 

 القانون الدولي لالجئي  ع مراج  

Guy Goodwin-Gill and Jane MacAdam, The Refugee in International Law 

(2007) 

James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law 

(2005) 

UNHCR, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law 

(2001) 
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 الراب الفصل 

 نظم العدالة المحلية

 مقدمة - 1

سايادة   جمااك ااالاا دة ا   تقاداناام ااتقادة الاكع تتلعا  دا ها لأ اد االااد  انساساين يتةألل 
  داا   ذلا  طليعان و ااو  داا الالايام اات ااد لكال ئدادهاكه ااالاا دة  ر انع توسايي  القاون  
 نا هةااايتأ   جياااباااانظ   الياااقر  القهاااا ين  لعةااال  نيااا عالال رلكااا  تتققااا  (103ل  اللداااد العدالااان
   راقسالات    اللدد ااهيف رقناوي  العدالن  او لالا يالين  الالةات

رالتيااديد رال،اا  اان هاكا ال صال هان تالاديب الهاانمل  داا ت ااد و ام العدالان   ا ااط  اللعألاات  
هكا ال صل أيهاا حملاات  ريعا   اللدد ااهيف   العدالنو او  ئيو لاطا رضر ارياضات  دا 

لنقاات   ا اار التيااديداليااايعن اإلساا اين  ر  ااان ااان زة  ان أو ةاان القاااون  العااو رالقاااون  ااادي 
 ريعاااا تصااا يف و ااام العدالااان   هاااكه ال  اااات    ناواااب القصااانة الااام ي دااانع  ديهاااا و الااا   داااا
 حملن  اان  ن  ليات العدالن ا  الامين الالائر  يا ال صل 

 تفرد نظم العدالة - 2

داااا اايااانةة رااالاااا دة ااقداااان اااان اااانظ   الياااقر  القهاااا ين ل  ااااا هم النط يااان الئاااد اااان تصاااةيم 
را   إ ادى ذلا   رئ اامل  داا      اللداد ااهايف رتاةخيا العدالان  ااو اات اادة لصا ص يت اسب ار

تتةألاال    اللعألاان إىل ا دقاان  م اا  قلاال رصاانا  هةاان ااانظ   اليااقر  القهااا يناارىل ان اتداان ار
الالياساا     رو اااا  تاةخياائ  اااو العدالاان   اللدااد ااهاايف ر ااان ااعاراان ئأ اارب قاادة ممكاان  ا تالاااع

اليااقر  القهااا ين  دااا  اادو اراايا  أ  و اااو العدالاان    نا  انظ ااحيااذلاا   جيااب أ  ققياا  رلت
و ااااو العدالااان   اللداااد رقاااد ال يهااام   ”ئداااداهنم انصااادين“العدالااان     م لااااللداااد ااهااايف اياااائ  

 األاالأر و ااي اإل ااااملات ل  قاضاا  التققياا ( األاال دااا سااليل ااألاااك  و ااي ااقسالااات ل  ااهاايف
 اليقر  القها ين   و م العدالن اراصن هبم  نانظ  الم قد يول ها  كوب(اإلقااة ئال

االااا دة ااهااات النط ياان   ااارلناإذا  ااان و عهاامة ااانظ   اليااقر  القهااا ين أ ألااا ا ضاايكاان  قااد ر 
    اااااو لد مماثاااالأواااا   ناريضاااااأر إذا     اااااو العدالاااان   اللدااااد ااهاااايفلدر  رهاااام  ااااا   ال ا داااان 

__________ 

  (2008ااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون  ل إباملهنااا انااام ااتقاادة  ئيااو  هياانالتن ي اااك اة اناااني العاااو (103ل
  3الص قن 



 116 

ارض ااان ال  اااامل يُقائاال ئااالا   أ  يُاا  ر إىل  ااد ئعياادكا الاا ها ااا  ا اسااب هاا رساايكن   ئدااداهنم
ال  اااامل الاانط يني ييااعا اصااداقين اللعألاان  ر اا رة  دااا ذلاا   قااد  ااانئاادرةه ممااا يقاان  الاانط يني  
  انظ   اليقر  القها ين الكين ال يلكلن   هدا اعارن اازياد  ان و ااو  ت عدو ثقتهمأر  ئاالهاون

ئاااوع صااانةة  الالاااةات انساسااين ل  ااااو العدالااان احملداا  الااكين جيهدااان أر   للداااد ااهااايفالعدالاان   ا
  أجاى

  جماك سيادة القااون   ات  االا دن   درلير االتياة  ريها لالنمل ات    اوت ه اك  االت قدور 
ااااا  ”جلااا “رقاااد يقااادو در  انجاااك   اال تلااااة و ااااو العدالااان   اللداااد ااهااايف ئالقااادة الكاااا   

اإلطاااة القاااوني الاانط  انرساار   اللدااد ئأع اعاراان أ  تتاانرا لاا  قاااون  در  ع ئيااو  ايااار  ااياانةة
التقاديات ااقسالاين ئالع قن ئاني اياارع القااون  رالقاناوني انجااى ذات الصادن  أر أر ئااهيف  
 وقاال   دارلاانن   الاادرلير ااالتياااة يتب ااب أ   ري ل،اا ت  يااك ايااارع القاااون   الاام تنا اا  راتتةعياان 

هااكا ر هااكه ااياانةة رالقااناوني رانو ةاان راإل ااااملات رااصااددقات راا اااهيم ااان ئدااداهنم انصاادين  
ال ميكاان ت  يااكه    مماااا اااهيم رإ ااااملات اايلان  تلا  إىل ا تةااد قااناوني أ  لياان ر  ا الا ها قااد يقدياا
  ال   ئوع صنةة أجاىا  ا اسب أر ا   مما يكن أر   اللدد ااهيف
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 فئات نظم العدالة - 3

تصا يف و ام العدالان  ات ئعاض التالاةيات إىل مماةس  القاون  ااقااة  ئا أل  ر العديد ان  يالعا
اراااااي الالقااااون  ر الااام تعكاااي التاااوث ات رالتقالياااد التاةخييااان لاألااال القااااون  العااااو  رالقااااون  ااااادي  

رالقااون  االشايا  (   ةاا  رالياايعن اإلسا اين الا    القااون  الر لال اوال (  رالقاون  ااااااي  

لتعرف االطالع عليها لموظفي الشؤون القضائية التي ينبغي لسؤال وجوا : ما الوالائق 
 على نظام العدالة في البلد المضيف؟

  او ان ااعارن ئأ رب قدة ممكن  ال تالاعلقها ين  هدا اليقر  ا نلكك انظ يجيب أ  
   اللدد ااهيف  دا   ذل  النثا   التالينف العدالن
  الال و ات اقات ات اقات رقف إط م ال اة ر 

  ذات الصدنالدستنة رالقناوني احملدين  

 ن ةن دعدالن راتلسياتيبيات النط ين الا  

 ا دقد ان ال قل اإلسياتيبينرةام ان 

 ن االت ال ات الم تعدهاالياسال/اتسياتيبياالرةقات ر  ااناضيعين/التقاةيا الال نين
 تكنان ااهي ن لاألل رباةة العدك( ئاااا زين الن االت العدالن ر ااع ين ئ

  زاع  اا دن اا ئعد الاال تيا ات تقاةيا تقييم ر   التقييم القداع ااييكتقاةيا   
الداجد  تقاةيا التقييم ر  التق ين التقييم  اتئعألتقاةيا ر   تيب االسياتقاةيا التقييم ر 
  اتلعأللد

 اإلص  ياتر  لعدالنرا ها ااقدان ان   اصا ا صدين رال نيهايالتقاةيا ال 
  للعألن  اذات الصدن را ها ان الع اصا  إص   قداع انانر رالياطن 

 تقنم  نالالااي ين نضاا تقاةيا هاتقاةيا  ياوات انام ااتقدة انجاى  دا ري
 نالدرةيراالستعااضات تقاةيا اآلليات اراصن تدي  قنم اإلوالا   ر اإلوالا   
 اعاهدات  قنم اإلوالا  اا يوة دن ب   راا   ات ارتااين لدهي ات ناليااد

 النط ين رالدرلين  تقاةيا ااا ز اللقنت رااقسالات ان ادميين 

 ن النط ين رالدرلين تقاةيا اا  ةات ا  اتكناي 

  تقاةيا اا  ةات اإلقديةين 

  رباملالم يهعها اران ات رااقاالت ان ادميين  

  اإل  و بتقاةيا رسا  
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 ئا تلاااةهف و ااو العدالان يميكان تصا   أواا ااده اودلا اا اا  دقياا   إل داا هماوتقاادات  إلايهم ن ا تُ 
الن يد و او العدالن  هنالدرلن  تنراهع كرأ  و او العدالن ال  جمةن ن ان ال  م رليي ارا د او اا

 ال زاع  اراة ن اندرلن ال   عةلان ون   الكع ميكن أ  ي

لو ااام  نةع ااام الااا  م هااا  اااازيا اااان و ااام لتد ااار  ‘‘وقيااان’’رااان ارداااو تصااانة ر اااند و ااام  دالااان 
 األالالتقدياد القااوني لو اي ت تةا  إىل أهناا عتارب يُ    ئاني الادرك الام ر (  ‘‘هبني’’أر  ‘‘لتددن’’

 أ ألااا ممااا تن ااد رااات تجا تن ااد(  االلااا اااا ناليااايعن اإلساا ايالقاااون  اااادي أر القاااون  العاااو أر 
 م  الااا‘‘التعدديااان القاونويااان’’ ا  ئاااانااااا   راقااارتتالااام  ةع ااام النالياااات القهاااا ين ردتياااائ   لأر ااا  

 لدعدالن  –الامين را  الامين  - ا ين ال  م ال  م ر ريها العديد ان الت اري يتداجل ر يتقاطر ر ي

الياايعن اإلسا اين ر القاون  ااادي  ر األل القاون  العاو   - ااقاةون   م العدالنئعارن أ  اا   ني ر 
انظ   اليقر   اللال،نان انعين ر     ئعي  تنرا سياقا ا يدا ل هم و او العدالن   ئدد  -را ها 
 دعدالن اات اد ل  و اائدد كل لأ  أ  يدة نا القها ين 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القانون العام

اتاادع  ياا رالألااي ديا جا ك القااوني كالتدنةات القاونوين   إو إىلون  العاو  كرة و م القامتتد 
رتدانةت ئعاد ن القاون  الارااي  ار  ان ذل   سل ا اتمماةسان أيها  رإ   اوت تالت يد   يا
اللداادا  الاام داايا  أر ااار ك دااا اتصاااك إاااا ااار إو تو اام القاااون  العاااو   اا اااط  الاام  اواا ذلاا 

تعزيؤزووفؤ  ؤقددويو  قنا وو عؤقمويمكؤ وأ ويتبنىووا قوا ونظقمس وجواباوهووبلوتعت دوأ واحق

  ؟القانون المدني، والعك  بالعكيتبنى بلد  نظقموو عدو ةوف 

  جماك  يعةلأ    ا ادها أ  داا  القاون  العاو ال ميك شا عن ه اك ركاة جاط ن 
  د ال  ا   ر القاون  اادي  رالعكي ئالعكي  ان ئددا  اإلص  ات   ئدد 

تقديد قاوني  جا  الكع ي تة  إىلان اا يد انظف اليقر  القها ين يكن  اإلص  ات  
  أل    ر    دا اآلجاين ديدة  رهُناطا  أركاة   ميك   ي  كن   زملا ان اا اقياتيأ  

 جا و او    ااو او ان   اصا  يتم إدااجان  ةديات اإلص     اا دن اا ئعد ال زاع  
  ئدة ن ا ربو او هبني  لتيكيل
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و ااام القااااون  العااااو  الااام تتلاااماللدااادا  تياااةل ر   ديااازعكاإلو ال ةااانذجا  داااا ااااااة و ةهااا أسالااات
  الناليات ااتقدة  ر راا د  وينبيد دار   رليربيا  ر ي يا  ر  دا  ر  نع أرايقيا  ر ااايكا  اسياليا

و  ئاا القا االلاادأ اا   تلاا ختتدااف و اام القاااون  العاااو    ألاا  ااان ال اانا    رلك هااا تياايك  ةناااا ر 
ر ااكل  قااااةات احملااا م الاام ت الااا القاااون  التيااايع     اصااادة القاااون  تيااةل القاااون  التيااايع 

ا اااياو الااادأ   دااااالالااانائ  القهاااا ين   إليااا  ئاساااميااااة يُ الاااكع ااصااادة انجااا  لدقااااون    ريتوساااي
    دياادكةان الصاادةة  ان الالانائ  القهاا ين  ر انع تدليا  ص  داا ياع ك  الالالنائ  القها ين

لاال احملااا م لاال و ااي احملكةاان  ر ااكل  ااان ق  مماثداان ااان ق   م ت داانع  دااا رقااا ر  قاان الااالقهااايا ال
رإ  .م يةكن أ  تكاان  اق عاان راا ن القهااا ي الياتلياانجاااةج ااان جاااى انا م احملااقااااةات أاااا   اندىن
 ادزان  تكن

ةاار اندلاان    يا  تقاانو جبامياانا  االياااطن التققياا  انر   تتانىل  اليااا ر  و ااو القاااون  العاااو ر 
اداااو ل   يصاادة قااااةاندلاان ئعااد ذلاا  إىل ااااد   العاااو الااكع  مث  ياال  ئيااكل االااتقل( االلااال

    صاال قااا   ري  القهااين   رميألاال االد ااامل  ئعااض الاا  م  ئعااد تقاادا اندلاان اي اان دد ااني  ااربى(
 ةاياندااا  الادراع ريتانىل ني  ان أشادا   اادياكنون هي ن دد ني  رجينب أ  تلت ريها  القهين

   اا   ااتهمري انع  ان ااالد اامل      باادعن رال قنم ااتهم   يير ااا ل اإل ااملات  
القاااون  العاااو  إال    و اااو درة رعاااك   اإل ااااملات اا ا ياان ئااوع الهااقايا  ااادة رال يقاانو   قهاايت 

  اياالهقالناقر  دا ثا ئيو  انئياوات   ا  يهند  ر  

 
 
 

 

 
 

 

نظام القانون العام في اثير م  األحيان بأنه نظام  يُو فسؤال وجوا : لماذا 
 ؟adversarial ”اختصامي“

أر هي ن  دايد أااو قا     ببهةا ريدارعا   هاالدراع ر  يعا  االد امل  و م القاون  العاو  
الي يز ي صب  دا اندلن ااقدان ان راندلن  إثلات  ادة أع درة    ال تدعب  دايدة د نيد

كه الالةات ر.م تعد ه  اادرون ان قللاليهادات ااكتنئن  أ ألا مما ي صب  دااحملا ةن   طا 
 ر دها  االجتصااين  م ال تقتصا  دا
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 القانون المدني

 Corpus Jurisجمةن ااان القاااناوني اادويااان انساساااين القااااون  الاراااااي لئتاااوثا القااااون  ااااادي ي

Civilisاوتيا القااون  ااادي ر رالقاون  التباةع انرةرو    رالقاون  اااااي   (  رالقاون  الك ال
جاصان اادروات قاناوني جاى الم ا تةدت القاةات ان إىلان ج ك أ زامل ان أرةرئا ردرك لتد ن 

 ر سيا(   راليام انرسب  رأرايقيا  هبا لاألل أاايكا ال تي ين

ا اا  ئيااكل جااا   دااا التةييااز ئااني درة الالااددن   اواابالقاااون  اااادي هاان و اااو اقاا ن يا ااز   ر 
يُ  اا إىل دي     ئدادا  القااون  ااار (104لالقهاة   تدلي  القاون درة التيايعين   سن القناوني ر 

اا صاان   كاااو ان دااا  أ كااهااااحملااا م رتقسااي ساساا  لدقاااون   انصاادة ئا تلاااةه ااالتياااير 
 عي ن القهايا اااتدنك    يتعني أ  ُتالتددص ا هاالقناوني رانو ةن  الم  ديها   

ديااا  ريان داااا   حيتااال اااتلااانالدساااتنة رصااااةو لدقاااناونيف الااااا  االتالدالااال ئاالقااااون  ااااادي  ريتقياااد
الاااااةا أيهاااااا رالدااااانا   لالااااام تُ   رالقاااااناوني انساساااااين رالقاااااناوني   ااعاهااااادات راالت اقياااااات الدرليااااان

تتبالاد اع ام راارع القااون     تاب القااون  أر ر ا   الُعاياويت رئعاد ذلا    (‘‘الدنا   الت  يكين’’
ال تعتااارب اون  اااادي     ألاا  اااان و اام القاار دااددة   لالااانائ  قهااا ينااار شااار   ااادروات القااناوني

رإ   اوات أ كااو احملاا م   ل، ها ان ان كاوان كاو القها ين الالائقن ادزان ان ال ا ين ال  ين 
 اق عن  سنائ  متألل ادة اا  ان دا

  اقائل القهامل ل ”الناقف“ قهاملال   ا هن  يكن  ااد   العاو  ااعتاد  و او القاون  اادي ر 
  رإذا التققيقاات انرلياان نيالعاااا اااد ني رئن اا   ااو  يلادأ  لاا ل  اااو العااو  رميألال ا  (”اااالي“

يكاان      ئعااض اتاااالتر  قياا  قهااا   ةماا    ئاا  ااملقاضاا   قياا   تكدياافلاازو اناااا  يددااب 
رإصااااداة ن اااا  التققياااا   ئتقاضاااا  التققياااا  جاااا   ذلاااا  ريقاااانو   اقاضاااا   قياااا  إلزااياااا تكديااااف

  ئعااض اللدااادا   ر االااا  ااامياان اةااار اندلاان   ربياااةة  الياااهند راسااتبناعدياااطن  لتعديةااات ال
 اااا    ااات إشااااا  قاضااا  ااتققيااا  إ ااااامل الاليااااطن القهاااا ين هااا  ااالاااقرلن ر ااادها  ااان تكااان  

 اان تقاادا القهااين    ن ااالااقرل يكاان  ااااد ن  العاااان  هاامأث ااامل اإل ااااملات اا ا ياان  ر التققياا   

__________ 

 a of ”, Max Planck EncyclopediNullum Crimen Sine LegeClaus Kress, “Nulla Poenaاو ااف  (104ل

, paras. 1 and 5 (2010), available at Public International Law

-9780199231690-http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law

e854&recno=1&searchType=Quick&query=nulla+poena  

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c304531
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c280856
http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e854&recno=1&searchType=Quick&query=nulla+poena
http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/law-9780199231690-e854&recno=1&searchType=Quick&query=nulla+poena
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را     دعب دااا  الادراع درةا ويادا أث اامل احملا ةاني   ني ر   دد نيي ن اأر  لقهاةإاا   احملا ةن
هاقايا درةا هاااا   ريدعاب ال  و ام القااون  ااادي    داا احملا ةاات ن هية اهم الكين يالقهاة 

  اللددا   ئعض    اإل ااملات القها ين وطاا   ريياة ن   إ ااملات القاون  اادي

 

 

 

 

 

  ”التحقيق“عمليات و  ”الختصامية“عمليات بي  المقارنة 

ااتكاب  رانا  دت  أع التقديد الدقي  ا – ”اتقيقن  يف“ي ل   سيام العدالن اا ا ين  
أال شاااطا الباااا نع دارلاان لهااةا  الالاا و اال تةااا   رالعدالاان  رااان الهااارةع أيهااا  -ااامياان 

  ا  أساساااياهنبااا تدااانةتقدياااديا  ر   انااااا   راقاااررعااا   نيكولااااا داااا  إالاا ا يااان  ُتنقااار ااااازاملات
تقالياد القااون  العااو(  ئ الام توجاكدل   ادة   الا  م الكع يُ ل االجتصاا  ها اللتقص  اتقيقنف 

 رالدعاان   ةراياااتدققيقاان  ل ااتعاةضاان ةرايادااا ئعااا انطاااا  اات اب اان قياااو الااكع يعتةااد  دااا ر 
تقاليااد القاااون  اااادي(  الاام توجااك ئالاا  م   ناااا  ةالااكع يُدلاا  ئعهااها الاالعض  رهنااا التققياا  ل

القاض  أر ااد   العاو أر قاض  التققي  جبةر اندلن ذات الصادن  رها   ةديان إىل الكع يعهد ر 
 تتهةن استبناع اايتل  هبم راليهند أث امل اا دن التققي  

 أصاال راساار  ياا   ما تيااا  دااا ودااا هةااااااازج ئي  راا    ني ئاا   ااداكلتد اا ينتقديااد ر ااندةااام ر 
تققياااا  قااااا م  دااااا الأر  اجتصاااااا  ئالكاااااالئوواااا   ئعي اااا دقاااان تصاااا يف أع و اااااو ال ااااان  اااادواآل  

 ئالكاال 

اليقر  القها ين التقاليد القاونويان التاةخييان   اللدادا  الام  نانظ يت هم رار ذل   رةن ااهم أ  
دهااانائب لو ااااو ااااا يتهاااة   اااان الاااداجد  العااااو  داااا   ذلااا    كااال تقدياااد ا دقااارديعةدااان  ريهاااا  

الاهل يالتقالياد ميكان أ  تقدياد اان كال ئ راإلاااو  اا يكن  ورهل رالتنابوات لدنصنك إىل اتقيقن  
   رتيةل االجت رات التاةخيين اللاةبة ئني التقديدين اا يد فئعي  دعدالن اا ا ين   ئدد لرهم ااامل 

 ؟inquisitorial سؤال وجوا : لماذا يو ف نظام القانون المدني رالبا بأنه نظام تحقيق

قاض  التققي  هن ااالقرك  ن قيادة ير اندلن   القهايا الم يكن    و او القاون  اادي  
 ل ان أدلن الأللنت     ا قاض  التققي   يجيب أ  ر ت دنع  دا  اا م جد ة أر اعقدة  

  يفالهم    يأ   ريُ ت ا ا     دا اليهادةرجينب إ ااه ااتهم    دا  د سنامل رال   
 اتقيقن 
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 دااااا  ئدة اااان ا اااارب االجتصااااااين لتقالياااادالاااام ت تةاااا   ةناااااا إىل ا  م تياااادد الاااا • 
رانا هن/اساااتبناع  ئ ثلاااات اندلااان داااا قااادو ااالااااراة  راالد ااااملالااادراع يقااانو ريهاااا احملا ةااان الااام 

 اااااااملات اإل  ر القاضااااا  درةا ةقائياااااا أ ألاااااا سااااادلين   ئي ةاااااا يدعااااابالياااااهند اااااان اااواااااب اآلجاااااا  
 دااااا  إ ااهاااا ال ميكاااان   التاااازاو الصااااةت  ر   تاااااة مماةساااان  قااااأ  خيدةااااتهم ميكاااان ل  جتصاااااايناال

 اليهادة 

االلاا ر اتكام   إصاداةإىل القهاين ئالاكوب  رئعاد ذلا  ت تقال  يقاادةتهم أيها أ  رجينب ل • 
 اااااااملات اإلدرةا ئااااااةبا   رصااااا قات اإلقاااااااة ئالاااااكوب اندلااااان  اساااااتلعادااااااا تدعاااااب قنا اااااد 

  هاكا ر احملا ةان  ر التققيا   االجتصاا  رص  صاةاا ئاني ةنذج الي صل ر   االجتصااين
  ها   العد ين  وسا  لدقكم الا ةن احملاندلن ااقدان    ال ُتالتددو سنى  ال ةنذج

ا زياااان ااعةدياااان هاااا  ال انر اا داااان التققياااا  تكاااان    ظاااال و اااااو التققياااا  التقدياااادع  ر  • 
أيهااا   هااااجتلاة ر  ئاال  اندلاانياار ريهااا يااتم   ياا  أهنااا ااا داان الاامإل ااااملات اا ا ياان  ل
ئي ةااا مدلاان الاام مت يعهااا جاا ك اا داان التققياا   لحملا ةاان قااااملة ةمياان تكاان  اا االلااا ااار 

 ئالاددنالقهااة أو الاهم رميكان أ  يتةتار دااا  الادراع درةا أ ألاا سادلين  د امل ر اال يدعب
اليااااهند    إاكااااا  اسااااتد املةااااام ر تقاااادا اندلاااان  دااااا   ذلاااا  د اااانة شااااهند إضاااااريني  

عتةد ا تةاادا  لا ا  داا اداف اندلان الام مت يعهاا أل ا اا ي اتكم ال ها    ر   احملا ةن  
 ج ك اا دن التققي  

ر اند ةاام ر إقااة ااتهةاني ئالاكوب  ص قات التققي  و او إ ااملات رتاةخييا  ال تتهةن  • 
قال ير   ار أهدا  رةر  تقديد التققيا  تت اىفاندلن   اع م ال  م  ر هنا  استلعادقنا د 
ااتاوثاة ئا ها   م متيال الالادال اان ذلا   ر  ئالتقدياد االجتصااا  ااتاوثاة   مالا   هاوتياة 

دلااان  ان  اااد تعنااااال الااام قاااد ااا ااااة القلااانك اندلااان  اااار   هناااا أرسااار  تلااا التققيااا  إىل 
دعااب ئهااقايا لدج رااا إل ااااملات ارصاانان  تالااة  و اام التققياا     ألاا  ااان ان يااا  ر 

لاا  التةألياال ااان قلاال داااايهم ر اا     اااالت داادردة  درة ويااب   احملا ةاان  دااا   ذ
  درةا   ا  قن القهين 

 أر اازمل ن شدصاين قهاا يئا تلااةه العااو   ئعااض و ام التققيا   اااد    اا إىل ااا يُ   ألا ا • 
  ن  تة  اااد يقد  ئلقهاة رقهاة االست  ا   الهم يع كان و ي  ادة و او العدالن ال

 ااه ين  اائدنال  رالقهاة ل  ي ن العاا
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التققياا  الاادأ اا  قاان القهاااا ين اإللزااياان     ااني تتهااةن و ااام  و ااامتكااا  اااا  ااادة  • 
الاام ت ااتها   الاا  م ر ا ةاان  احملقااااة اختاااذ    الالااددن التقدياياانأ اارب ااان  قاادةا االجتصاااو

ودامل ئان لكااة اان  ياادم ااه يااااا ال اادد   ااقهاة ال ُيكدفتقاليد التققي    ادة اا 
 رظا ف قهاة التققي  

 االجتصاااااوتقاليااااد  ااتاااازاجااااااة أجاااااى  أصاااالقت االجت رااااات ااااااك نةة أ اااا ه أقاااال رضاااان ا ااااار ر 
اآل  إ اااااملات  أصااالقت تتهاااةن داجدهاااا داااا ساااليل ااألااااك    التققيااا  رةع ااام و ااامرالتققيااا   
قاااانم اتحملا ةاااان  ر بيااااادة الي يااااز  دااااا اندلاااان ااقدااااان أث ااااامل ار   األاااال اإلقااااااة ئالااااكوب  اجتصااااااين

مااات العديااد ااان ئ ظداات  اات  ااان الاا  م  ا ألاا  ااا  أ   اانا هاان راالسااتبناع   االجتصااااين  
ر دالااااات التققياااا  الامياااان  ر قاااانم  ني العاااااا لدةااااد نيدرة القهااااا   الااااتقديااااد التققياااا   األاااال 

 ااياة ن   احملا ةات اا ا ين   الهقايا 

 الشريعة اإلسالمية

ااان شاال  اازياااة  تاوتيااا  ئعااد أ إلساا اين    ديااد ااان اللداادا    أحنااامل العااا.م  دلاا  اليااايعن اتُ 
  ال اية   نع  سيا ر  نع شام  سيا راااع أرايقياا مث إىل   انرسرالعائين إىل اليام انرسب 

هان القااون  العاا   اا    قلال ظهانة الياايعن اإلسا اينر القا  التاسر إىل القا  اتادع  يا   ان
 رتقنكالقاون  اادي   شل  اازياة العائين(  ر القاون  العاو و م ةن  ةناا ل ةا هن اتاك   هياا

 ن   أوزك القا    دا ال   دةد اي دين 632ر 610 إو    ال ية ئني  اا اليايعن اإلس اين 
امل تدري اا   امث   اان ظهاا قدااب لقاا   ا  اا   ر  اللداياان  تانىل صااقائن ال ا اااا ك  ربيال   طايا 

  ئعد ذل 

لقااااون   رلكااان العدياااد اااان العدةاااامل ال  ااان اااان ا هلنصاااف هاااك ”اليااااع“تعلااا  لعض ريالاااتددو الااا
اليااايعن “أضااي  رأرساار ااان  ”الياااع“ ياا  أ    ”اليااايعن اإلساا اين“تعلاا  ي هادن  اسااتدداو 

،دا  ير   د ا  دةادل الام أُر ا  هبااالالاةارين  نصاف الاساالراليااع ي    و ي النقات ”اإلس اين
  اااان وا يااان أجااااى  ‘‘الياااايعن اإلسااا اين’’أااااا    داااا  اااد سااانامل ااناواااب القاونويااان رانج قيااان

الت الاا   رتيااةل الاااد   ااان جاا كا هااا  رالقنا ااد ااالتددصاانال اا   الاام اساات هايااةل القنا ااد رت
  رالصدم  ال  يرضلب رالكااان    رااالاراة  راتةاين ااتلادلن  راتاين  الياعف العدالن  العدك 

 رااعارن  رالع ن   راريا  الرباملة
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ت الا  الم ااكاهبجمةن ن ات ن ن ان  رتهم  ل ا هةا  الال ن رالييعن  ره اك طا  تا  ة ياليتا 
  الالااا ن      رات لداااعالياااارر اااااالك  ر ات  ااا   اااااكهباليااايعن اإلسااا اين ئياااكل لتداااف لاألااال 

لالقااا دني ئان ةاان ارةالاان(  القااا دني ئان ةاان الالاالعن( رالزيادعراإلماا يد  ل ا  ياااعاالث اا راااكهب
 لدياااايعنت الااا ات ادزاااان رضااار  متتدااا  صااا  ينساااددن اا زيااان أع ليالااات ه ااااك ر اليااايعن(  لااادى 

  لت ال ات اتعددة  رخيهر  أل  ان ااالا ل  ناإلس اي

 رالقيا    اإلياعر  الال ن ر اليايعن اإلس اين ان أةئعن اصادة ة يالين ه ف القا     رُتالتددص

 ياات  3 اددها ئاني  يار ياإىل  ياات ل ا هاا قالم  ال ت  سنةة 114  دا نع القا  تحي • 
  واإ ناواب اتيااة  ريقااك   ارانتن يهات لدةالادةني     دا القا    ري ص(  ن ي 286ر

  جمةن ا ئاني ااا اان ةالاشاا  نقاونوياتيتاب  ديهاا  ثااة  ن يا 600ر 200 يتهةن اا ئني 
 قنئاااات ئعااااض األاااال   م القاااا   ئعااااض جمااااالت اليااااايعن اإلسااا اين لياااا  ر  يااان 6 236

 راضقن متااا ئصنةة اااا م( 

الال ن تلعا  رختتدف ةراياتال   دةد ج ك  يات    رأ ةاك رأقناكتي  الال ن إىل أرعاك  • 
    ااتلراإلس ا لدةكهب

 ال قهامل  جيةر  ديهاالم  ااالا ليي  اإلياع إىل  • 

 اعي ن  ينقاونو   االا ل اراضر ل  او دكميي  القيا  إىل استدداو الت ك  القياس   • 

 اقاونويااا اعتااارب الياااايعن و ااااارقيااا  تُ   اإلسااا ا  ال قااا  ئاإلضاااارن إىل الياااايعن اإلسااا اين  ه ااااكر 
ة هن تقييم رت  يم يير  ناواب اتياا ال ق هد  ر     دإىل ت ال  رجتاليرإ   ا  حيتاج   شاا 

اهلل لتقييم سدنك اللياا   ايي نت ال  إىل  ناإلس اي  دنو اليايعند  رد دا أسا  ان الياع  
 رتدلياا   اليااايعن اإلساا اين اعاارب   هااتاهلل  ةااا  ايااي ن دااا ا تيااا   ن صااايئصاانةة  ال قاا يا ااز ر 

ينصاااف  ل  لااكر  قيقياان أر ارياضاااين    ااااالت تاالت  سااانامل  اواارااااادى اتاا دااا  تداا  ااياااي ن
  اليااايعنااالاتةدة ااان اصاادة ر تااالت ال ادياان  اا دلقان  دااا االقنا اد القاونوياان  اعاراان ئووا  ل قا ا

ال ميكاان تلااديدها رصاااتن  ا زهاانقنا ااد رالاااد  الياااع  تُعتاارب اا   ااني ر  ةم  اسااماراا ره ااا يكةاان
ة الازان ميكان تعاديدها ئالالب ااار  ال قا إليهاا  خيداصالام  رانو ةانال تا ا ر     لكل اكا  رباا 

  ا يال  لدةالدةني الا ر اادليل ر ال ره   اهلل  دةات  رال ق ألل القا   رالال ن رمي  ان ناك ت، ر 

 دن ب اليايعن اإلس اين  ه اك ث ت ر ات ان اااا مفر  • 
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ررقاا  ادزاان  ديهااعاقلن اااقاضاة هكه اااا م ر ر   القا     الم ي ص  ديها رداتد اا م  • 
  قدااار الدايااا ر  راعااااقاة ارةاااا   احملصااا ات قاااك ر الزواااا   رداتااادل  ااااا م دالااا ن  رتياااةل

 عاقب  ديها ررقا لدقا   رالال ن اإلس و  ريُ  رإرالاد رالعصيا  

تداااانةت ااااان جاااا ك  هااااا  رلك دااااددا اااااا االقااااا   تعاي اااايتهااااةن ال ر   القصااااا  اااااا م  • 
اا  ر   رااااا م ااتعةادة عةاداات  رتيةل القتل العةد را  ينرال قه نالقاونوي اال تهادات

ااتكليهاا اقاضااة  ااا م القصاا  راعاقلان ر ال يقدع إىل النراة   داضد شدص  ااتعةدة
 اعتدع  ن ا يع نأ   دقدرةه أيهالتقديا الدا  ااتهاة  الكع  ختهر

  قصاااا رال  ااااا م   ااادرد داااا أهناااا  ااااا م  ُتصااا فهااا  ااااااا م الااام ال   التعزياااا ااااا م  • 
 رميكن أ  تيةل  قنئنادةنسن أر ا  ادةنسن   نأر رادي نا تةا ي أضااة ا ديه يتبرت

  رالتنئيخ  رالتعنيهات  رال،اااات اللدي رالعقاع   الالبن التعزيا اا م 

ااينةة اان  يدتةيرا د  دكةن ان قا    إقاان اليايعن اإلس اين تتم ان ج ك ت او   تقديديار 
اليااايعن اإلساا اين رإداا هااا   الدسااتنة   العديااد ااان اللداادا  لاألاال  تق اانيالياانو اا اام  رقااد مت 

ر ألا ا ااا القهااة تدليقهاا   احملاا م   ليتانىل ئا التا  رويب يا راصا رإياا  رالعااام رأر،اوالاتا ( 
تتعدااا  االاااا ل ااااا قاااد ي ياااو اااان دةقكةااان ئياااو  لاايااانةة  ئ سااادامل  يااانيأر  ااادة ا ت  اا اااميقااانو 

و ااو العدالان اا  الاما   ر الياايعن اإلسا اين ريهاا تاداجل ت ر  اتاالت الاماين  اليايعن اإلس ئ
 ئ امل  دا رسا ل الت ال  اإلس اين اا  صل   قهين ال دا ااالتنى احملد   إااو قد يتنىل
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 المراج  - 4

  ةناا ااقاةونو م العدالن  ااا ر  ن

(2007) Criminal Procedure: A Worldwide StudyCraig M. Bradley (ed.),  

Herbert Kritzer, Legal Systems of the World: A Political, Social and 

Cultural Encyclopedia (2002) 

Werner Menski, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems 

of Asia and Africa (2006)  

Caslav Pejovic, Common Law and Civil Law: Two Different Paths Leading 

to the Same Goal (2001) 

 و م القاون  العاو ااا ر  ن

M.T.W Arnheim, Principles of Common Law (2005) 

Melvin Aron Eisenberg, The Nature of the Common Law (1991) 

Andrew Sanders, Prosecutions in Common Law Jurisdictions (1996) 

 و م القاون  اادي ااا ر  ن

James G. Apple, A Primer on the Civil Law System (1995)  

John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: Europe, Latin America 

and East Asia (1994) 

ييعار  ئالقد  ان اليقر  القها ين  انظ ن ا       ئعألن انام ااتقدة   الالندا  
 تقاك راداو انرااد سددن تقدياين ال ضلاو الياطنمما خينك   ئيكل ره ا  امين الد اةة  تعايف

لعألن رأثاةت التعايف يالت د إىل ت ال  اليايعن  الالد اةة  راد ا االقرلن الياطن الالنداوين أ  ئ
تعايف الالنداي الإىل أ   تالرباا   رأشاة ار ر  تني الالنداويرالداجدين العدك  يتهكه ااالولن ار رباة 

 تقا يااعاي  الدرلين تقنم اإلوالا    ةا يت اىف ار ر  ايناليايعن اإلس الف الاد  خيدد اةة ل
 اسددن ت،ي  القاون   ر هن متد كن تلعألن .م الةام أ  ر اريا  الرباملة  إىل الدأ القاون  الالنداي 

يعكف لدتةييز رتنضي  ال قاو ال،ااهن ااتعدقن ئت ال  القاون  احملد   ر  رضعها تستدداا
 نانظ الم يقداها رااينةة  ااالا دة التق ين است ادا إىل استعاا  ااالولن دا   ن سنداوي  ن االقرل

 للعألن ئا اليقر  القها ين

http://www.cap-press.com/pdf/1632.pdf
http://www.amazon.com/Melvin-Aron-Eisenberg/e/B001IQUIZ2/ref=sr_ntt_srch_lnk_34?qid=1300335773&sr=1-34
http://www.amazon.com/Melvin-Aron-Eisenberg/e/B001IQUIZ2/ref=sr_ntt_srch_lnk_34?qid=1300335773&sr=1-34
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 اإلس اين أو ةن اليايعن ااا ر  ن

Abbas Amanat and Frank Griffel (eds.), Shari’a: Islamic Law in the 

Contemporary Context (2007) 

M. Cherif Bassiouni (ed.), The Islamic Criminal Justice System (1982) 

Muhammad Abdel Haleem, Adil Umar Sharif and Kate Daniels (eds.), 

Criminal Justice in Islam: Judicial Procedure in the Sharīa (2003) 

Wael Hallaq, A History of Islamic Legal Theories (1997) 

Wael Hallaq, An Introduction to Islamic Law (2009) 

Mohammad Hashim Kamali, Shari’ah Law: An Introduction (2008) 

Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam (1985) 
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 الخام لفصل ا

 دبلوماسيةالمهارات ال

 مقدمة - 1

القدةة  دا إقااان   قاات قنيان اار   العاال ان ألا أعين ل با  انظ   اليقر  القها ين يتةألل 
جيب الم  انانةل امل هكه الع قات را د ان أرك ر (105لني  دا  د سناملدرليالر  نينط يال مل  ااال

 رالئااد ااان تعهااد  ئعألاان ااان اللعألااات   مرصاانا   ااداليااقر  القهااا ين اااادد  ن ااانظأ  يلااادة هبااا 
الياااقر   نانظ ااا ميتدااا ل اااامل   قاااات قنيااان  جياااب أ  رلهاااكه الع قاااات رتعزيزهاااا ئياااكل االاااتةا  

الياقر  القهاا ين دئدنااسايني  نانظ ارلاكل   جياب أ  يكان  القها ين اهاةات دئدنااسين ممتابة  
 ر يني جربامل  نهنم ان  أ ألا 

تعزياااز  ةااال هباااا يالتكياااف هاااكا ال صااال أعيااان ااهااااةات الدئدنااساااين  رحيااادد الداااام الااام ميكااان ر 
ةاااام أ  هاااكا ال صاال يا اااز  داااا ر ااانظ   الياااقر  القهااا ين اااان جااا ك اسااتدداو هاااكه ااهاااةات  

لت اااا  ت ئاااني اااانظ   الياااقر   داااا اأيهاااا ت دلااا  ااهااااةات الدئدنااساااين  رااا    نيالااانط ي ال  ااااامل
  نيالدرلي را هم ان ال  ااملها ين الق

 أهمية المهارات الدبلوماسية - 2

  هااكا ال صاال  إىل ااهاااةات الاام ئاا  الااتددو   دااا ال قاان اا”ااهاااةات الدئدنااسااين“تعلاا  يياا  
ثقاان  ا تالاااعرالاام متكاا هم ااان   اليااقر  القهااا ين لدت ا اال ااار ال  اااامل الاانط يني نحيتا هااا انظ اا

هاان أرساار اااا ودااام ااهاااةات الدئدنااسااين ريتالاار  دااا حناان رعاااك   مرالعةاال اعهاا نيالاانط ي مل  ااااال
ااهااااااةات ر  ”ال اااااا التعااااااال اااااار اهااااااةات “أر  ”اهااااااةات التعااااااال اااااار اآلجااااااين“ئكألااااا  اااااان 

  رئ ااااامل الياااااا ات  رإ اااااامل التقييةااااات  الت الااااي  هااااند ر   لااااد نةوياااادن االدئدنااسااااين ضااااارةين ن
 رد م درا ا اإلص     الالياس  ر الب الد مرتالهيل اتناة  

القاااون  الااناةدة    ساايادة  جماااك العديااد ااان الاااد  ااالااا دة  إىلتالاات د ااهاااةات الدئدنااسااين ر 
 فاالاد  اا يد    رتيةل هكهانركال صل 

  دارقيادبااو انانة النط ين  تن  الع اصا • 

__________ 

دك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاا   الالاا و   اا إداةة  ةديااات  (105ل
  8ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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  احملدين اتالاسياتة  ر اتدنيا ااع • 

 ال ا دن  النط ين  متكني ااهات • 

  سيادة القاون   دا ااالتنى الالياس ا تيا ات اعاان  • 

 إداةة التنقعات  • 

 الوطنيةو تصورات الجهات الفاعلة  الدولية  - 3

ااهاات النط يان  ميكان أ  يادرر اهااا الدرليان ال ا دان  ااا  هباا ااهااتالدايقن الم تتصا  تُعترب 
 نالدرلياان ال ا داان  دااا   ذلاا  انظ اا  ةداات ااهااات ذا راا  هاةرهاا أرااالااا دة اقارااان  ال ا داان 

ئدايقان تان   ئاوهنم أ ألاا تاوهي  رتعديةاا  نارتصاار  ‘‘جربامل أ اواب’’ ئا تلاةهماليقر  القها ين  
هاكه ااهان الدرليان ‘‘اوعازاك’’ تا تةااال تازداداااا   أ   سيكن  انان ااهات النط ين ال ا دن  

ااهاااات جتااااه  ين شاااديدة الاسااا ااهاااات النط يااان ال ا دااان تلااادعو الااا   قاااد    ر  النقاااتال ا دااان
  ئعااااض ااااا  أواااا   ئااااوع شااااكل ااااان انشااااكاك   اتعالياااانأر  نلاااادر اتعبارااااالاااام تالدرلياااان ال ا داااان 

ني أياااً  درليالاار  نينط يالاا مل  ااااال  اواابااهااات الدرلياان ال ا داان اقارااان ااان قااد تصاااد  اتاااالت  
ي  العديد ان ااهاات الدرليان ال ا دان أهنام انضار تا ياب   درلان  ري  اهتدئدنااسي ا  ادى 

 ليي هن اتاك دا ةا  ذل   رلكن اتال زا  ان الدرك اراة ن اناا 

دبهاااات الدرليااان ل  ن نط ياااال  ن ااهاااات النط يااان ال ا دااان  داااا   ذلااا  اانظ ااارقاااد تت اااارت و ااااة 
تقادا  داا  ر اا   تلاةهاا  هاات متتدا  ااعارانئا –لد،ايان  نإجيائيا رقد تكان  ال  ااة اااال ا دن  
 إىل أراادهاا  اا يُ  رقاد  تُعتارب تدا  ااهاات لدصان    ةدهااالا دة  رلكن       اداا العن  راا
ااهااات الدرلياان إىل أرااااد   ااا الالاان أر النضاار ااهاا  والااليا  رميكاان أيهااا أ  يُ   ااديألن م دااا أهناا
 ر/أر ا قالاةني الاليام القاوني النط   ر/أر  هدن ئ  نيراتعبا ئا تلاةهم  – ينسدلو اة ال ا دن 
  نيدرلي نيادوي نيانظ  مان  نهنالم حيصدن   ديها ادين اا ارر ئاا ال يهتةن  إالر/أر 

ااهاااات الدرليااان ال ا دااان جمةن ااان اااان التصااانةات  ااانك ال  ااااامل الااانط يني متتدااا    قاااد ر  ااقائااال
 قااا  ن دتزاااير  ن هتةاايااعاراان ر ميتدكاان  الي يااب ر  مياادر  يااد رقااد تاااى إهناامراااانظ ني الاانط يني  

ااهااات الدرلياان  أ  ت  ااائاادال ااان ذلاا   رلكاان ميكاان  تعزيااز ساايادة القاااون    اللدااد ااهاايف  ئ
  ر  ئعااض نواا قارايلت،ياا  أر اااان  أر خيياان أقاال دةاياان   دااا أهناام  نيالاانط ي مل  ااااال إىلال ا داان 
ااهاات ر تصانةات ااهاات الدرليان ال ا دان رميكان أ  تكان    اعد دانراسادة أر  ع اصاا اتاالت   
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ال ياد ن ذلا  ل وادهاش  لأر ةداا ئصنةة تد ن ل وادهاش اتياهبنلعهها اللعض لالنط ين ال ا دن 
 (  قا

ااانظ   اليااقر  القهااا ين  دااا   ذلاا   تاادررنهنااا قااد  لاراط اان( ئاااردنةةتصاانةات الهااكه رتتالاام 
  دا سليل ااألاكفا ها التصا  ئدام ا  ال قن   إىل  ان ال  ن ال  ين ن   النط ين اانظ 

ساياتيبين  إااا  ان قصاد اإللقاااةات أر ا اقياات اا اان استلعاد ااهاات النط يان ال ا دان  • 
  أر  ن ا  قصد

القااون  در  التياارة ئياكل  اا   سايادةااقدان   جماك تدنيا ئاااا رأويدن ااالا دة  • 
 النط   دا الصعيد الصدن ذرع رارربامل ات ال ا دن ار ااه

  جمااك دةالاا دة لطدب ااعدناات ان ااهات النط ين ال ا دن ان أ ل تصةيم ايارع  • 
  ن  الن اايارع   ئوجا انجلاةتزريدهم إا اك القاون   مث  سيادة

ىل اايياااني التقااادت الاشااااة إ األااالئياااكل ا اساااب لاليااا نيني  ااادو اساااتدداو اايياااني  • 
 ( و الها ااهات النط ين ال ا دنلاطلن ئدال ان  الي نيني

درةهاااام   اللدااااد  أ  يت هةااااناالالاااادلين  ااااان ااهاااام ااااانظ   اليااااقر  القهااااا ين  التصاااانةاتتب ااااب رل
  نظ   الياقر  القهاا يناأو  قد تكن  ه اك تصنةات لتد ن  نادة يااهيف  ران ااهم أيها أ  

راناااام   العدالااان  راللعألاااات   اصاااال  ااااامل الااانط يني  رلكااان  ااا  ضاااةن لااايي رقاااب اااان  اواااب ا
  اأرسر وداق ئيكلااتقدة 

ال ي قاال ئيااكل  اااال ودااام رظااا  هم رأدراةهاام   ‘‘جااربامل’’ ااا تصاانيا ااانظ   اليااقر  القهااا ين  ر 
أع  –‘‘ الت،يا    اصاا’’أر  ‘‘اايالااين’’ ارصف انظ   اليقر  القها ين ئ يكن  ان اندمقد ر 

أ  لتعزيز سيادة القاون   لكل   جياب  ااهات النط ين ال ا دن ن ك   ميانشدا  الكين يد ةن  ر 
ال ا داان   احملدياانرتقنياان قاادةات ااهااات  رتااد يمتعزيااز   هااد  ااانظ   اليااقر  القهااا ين يتةألاال 
  (106لأر تقنيهها اتدنك ددهارليي 

__________ 

  6ااا ر الالائ   الص قن  (106ل
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 ااتسا  الثقة سلوايات - 4

الالادن يات تياةل ها  قنيان  ر الدئدنااساين الهااةات االم تااتلب االلاا ئه اك  دد ان الالدن يات ا
سا ن ستي ن  ن   ا تالاع الألقن الناةدة    تاع سدن ياتتالت د   ااقاو انرك إىل   الم التالين
Steven Covey, The Speed of Trust الألقن

 ف(107ل

تقاف  اساتددو ل،ان ئالايدن  ال  أيانال ا  يعارن   دع   ن وزيهاقل اتقيقن   ن صادقا    • 
   ال تيك اودلا ات جاط ن  نةهااتقيقن أر ئت  ب ت

كااااان  ئ   اااال ال ااا  اهااتم ئال ااا   قااااال ااياو  ال اا  أعياان انشاايامل الصاا، ة   اظهااا • 
  استةر   جك رقت

 اات   ااعدناااات أر  خت اا   ال  اان ا  تقااا ر قيقيااا  اااا لاادي   ياافا جداا  الياا ارين  ا • 
 ج ين  دداتدد

 التناضر  اظهائالا ن   ا تكة  صق  ال،دداتانجدامل  صق   • 

 ن ال اا   ةاا  تكدمالاعات اآلجاين  د ي  اآلجاين  ا ي  ئاجنابات االنالمل   اظها • 
 كيف  ن اعدناات جاصن أر ساين تأر  تالبلن  اونا  اضاين  ال 

   قا  انشاياملانشايامل الصاقيقن   أجناز  اا بازة ال تاا ا يتتلار ساب  اوي ال تا ا   أجنز • 
  االجنابلعدو  اأ كاة  تقدو  ال ت بز أقل مما ر دتد رال ن ال تلالغ   الن 

تصااا  ئ ااامل   لدتعااا   دااا ةدرد انرعاااك ليااات  اوياا   ئاسااتةااة  الاان ئاسااتةااة  تعداام • 
  رقدِّةهاةدرد ال عل   دا

  ااااجم اناااانةاااان الصاااعب ا اقياااتها    ااا  لااان  اااا   ااااجم ااالاااا ل الاشااااة  را ااا  الناقااار • 
  ايِّز اا ال يُقاكالصعلن  

 ديهااا   اان راقعيااا  ال  رصاادِّم  واقيااها را ياا ها  اان التنقعااات أرصاا التنقعااات   رضَّاا  • 
أهنااا التنقعااات أر اآلجاااين يياااة نو  النرااامل هبااا  ال ت ااي  أ   تعبااز  اانختداا  تنقعااات 

 راضقن 

__________ 

 Stephen Covey, The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything (2006),  pages (107ل

136–231. 
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جاين   ةل ااالقرلين  ن ال تا ا   ن راضاقا  انك و ال  راآل  اسبااالامللن  ااة   • 
 الدنو  دا اآلجاين  تدق أر  نالقرليااأر اآلجار   ال تتهاع ان  تصارات  أوت

  ال ت اااي  أ   رقدلااا  ر ي يااا  وذويااااساااتةر ئرهااام  ا  اساااتةر قلااال أ  تاااتكدم  اساااتةر • 
الاااات هم  اظهااااا  اسااااواماااااا هاااان انرهاااال ل جاااااين   اواااا  تعااااا لاااادي   اااال ان نئاااان أر 

 رالتعاطف 

تقادا التزاااات تانف اتاا      مث قام ئا    ار   دا االلتزااات  قل اا ت انع القيااو ئا  • 
  دا يومت    دي  ال،  تل االلتزااات ةازا ليار   ال ئ النرامل عل اهبا   رالنرامل

  داقينصااا داا أساا  النضار راادااطا ر  ت ثقإ دامل   تعدم رث    اآلجاين الألقن اجد  • 
 تنسار   إ داامل ثقتا ئالالب اادااطا   االو، مايل إىل الألقن ر دو ليكن لدي  رلكن 

  يكتاللنهناايارو نرل   الكين  ر  دامل الألقن  ان يكتاللنهنا

 ‘‘ئدادك انصااد ’’رعدا  أر قنلاا    الان   رالتقااديا الألقاا   ال ت اي  أ  اااا ميكان  اظهاا • 
الجت راااات   ااةاةسااااات إبامل ا ا الاسااا  ااانا      ااال اكااااا   جااارعدااا  أر قنلااا  ميكااان 

 اال تةا ين 

 ي مترددء النظراالالعمل م   - 5

 أ  يت هةانا  نير كل  الادرلي ني النط يال  اامل العةل ار    د  ان ااهم انظ   اليقر  القها ين
نسلاع  مل  اايلدر اليدد  دا القد ر أر اقاران   ان يلدر  تاددادرارر راصاحل و اا هم  رجاصن 

 ادو الاالاان ر   ‘‘اات،داساان’’ ادو الاالاان   العةال ااار ااهاات الدرلياان ال ا دان   اان ئي هاااات ن ان  
  رارااان  اااان اعي ااان د ياااات  اقيااان أر إث يااان أر رط ياااني تةااان  ر  العةااال اااار والاااامل أر أشااادا  

  ةاام أوا  داارااه  ق ل يدد   التصدع الالا د رهم  كرة رسيداطا انا ين  ااالتهديدات أر 
  النصنك إىل ذل  ال همقد ال يكن  ان الالهل 

  رالالالب الاكع قاد يكان   اارزا ااا الاكع يادرر  هان رط يان ااا لدايددالالب الصعب  ديد يقد ر 
  ي ل،ااا  اااانظ   الااايدد اااا  سااالب   رأيااااالألقااان   إىل  ااادودا ةاااا  يا اااريدد الاااأ   ارااايا ال ي ل،ااا  ر 

 نانظ ايعةال جياب أ  ر   هااع قاات رتعزيز لل اامل الالدئدنااسين  اليقر  القها ين استدداو ااهاةات
را تهاا  تدا  لكالاا اتانا ز  نياليقر  القهاا ين أيهاا ئياكل رثيا  اار ااانظ ني ال  ياني الانط ي

 الع قات 
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ئيكل ئ امل ار ااهات  ااياة نيدد   لد ااهات النط ين ال ا دن الم قد تدررانسلاع اليا عن ر 
  دن تيةل اا يد فالدرلين ال ا

عادو يادرعها ل  ئعاض اتااالت( إ ااايان  لأر ةداا  نو سياساين  ات ضا،راقعان كن  قد ت • 
ئياااو  االاااقرلني  كااانايني جنراااا اااان اياااا ل  اواااب التعاااار  ل داااا ساااليل ااألااااك اااان 

 ( رإجها ها لدةالامللناوتها ات  قنم اإلوالا    اللدد  ره   د  تهماصداقي

 قيقااا اتإلصااا   ئا أ ألاااا اااان اهتةااهاااا ‘‘االاتياااابات’’أر  نرلياااالد داااتم ئاااالا  تقاااد  • 
 القاون   اليادةل

  اعارنأهنم أ ألا تعديةا أر تد  ااهات عتقد تقد تيعا ئوهنا اهددة ان ال،ائامل الكين  • 

   إئعااااادوااااال ت  ر ي تقااااار  إىل الك اااااملة اربا  هاااا تهااقسالاااا يالااااارةها القداااا  ااااان أ قااااد  • 
 اراصن هبا  أر   القصنةره   ن   ن ااقسالن اإل ااج 

تداثاان  –اليااقر  القهااا ين لعديااد ااان انساالاع  انظاافالياا    اصااداقين  قااد خياااهااا • 
لساااانامل   أر اقه تااا   ةرااااعأر ا  اتاااا رب أر ر  تااا ث يأر إل   لعاقاااأر      الااااأر ل ااانع  سااا   

 اتقيقين أر ااتصنةة( 

 الكربيامل راتاج تعد  ئنسلاع تااالا دة  التةا قد ال تااب    • 

  دقاااادرةهم  أ   لي  اااانااليااااقر  القهااااا ين  نااااان هاااام انظ ااا’’ال،ائااااامل ل  تيااااك  قاااد ت • 
 ( ‘‘ ؟ حنن .م وددب االا ددمأ  و عد ل ا اا جيب  ن قنليأ    اهن  أةئعن أشها

  سانامل  رايهم عادو الألقانئ  أر طايقن تعاال اانظ   الياقر  القهاا ينقد تيعا ئالهي  ان  • 
  قيقين أر اتصنةة لأر ان ج ك اإلشا ات( هكه الدايقن   التعاال اوت  

 اااانارز االياااان أر ا هااااا لدق اااااع  دااااا النضاااار الااااااهن لر  اتاااااالت  اكاااان  لااااديهتقااااد  • 
 ( يينهبا ال الادكن  تالقصنى  قد 

  ات أر سدد  استق لاللدد أر ض سيادة يلار  ان تقن  تالارةهاقد  • 

طايقاااان االساااات ادة ااااان أاااااناك اااااااحنني ااااار الااااادةات اإلصاااا   أر  تدااااف  قااااا ااااارختقااااد  • 
 الدرليني 
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ااااا يااااتلب ئاااكل  اااان ئالااالب اةت ااااع اعااادك درةا  ااهاااات الدرليااان ر  ئاإل لااااو قاااد تياااعا • 
ااهات الدرلين ال ا دان  ااتعاقلان را هاا اان اا  ةاات   اوبةاثدن ان تااس دن لمتكااة 

 وتا ا  قي  الدرلين  در  

أر تالاااااعا ل سااااات ادة اااااان  ني ا ارالااااا نيال  ا   الاااااادةات اااااااحنقاااااد تكااااان  ايااااا،نلن ئااااا • 
  ان قللاو   جا ا تكن  قد أ دت انارقتها ئال عل  أر ت ارالهم

الاام تتلعهااا لتدااف الاا ها  تهاااةعأر  جتاازؤ أر  اادو اوت اااوئالاالب  قااد يصاايلها اإل لاااو • 
 القاون   سيادة  جماك ااالا دة الم تقدو درلين ال ااهات

     الن سي ن  ائاة رقالبكن  قد ت • 

 أرهل ااةاةسات - 6

عدد اان االلتقامل ئ ددب ان ااهات النط ين ال ا دن   أل  ان سياقات     الال و  رااللا اا يُ 
ئال ذلا   ل اا ثقاي  يهاير النقات رقالاب  يكان  ال قاد ر   ئصنةة اتكااةةااهات الدرلين ال ا دن 

رلدقيدنلاان در    ناااااتتةاار الاادر   ةاالكرلاان  ر  هااند اا   ىل التيااك يااد ن إميكاان أيهااا أ  
  داا أال تكان الياقر  القهاا ين  نانظ اأ  حياا    ي ل،ا  أر اتاد ا هاا األال هاكه اتااالت رقانع
اااااب يقاااد ر   ئاااوع شاااكل  جاااا اساااتقلاال ساااي ا أ  تُقائااالااهقااان أر  نياااار و ااااا هم الااانط ي ملقااااملاد
 قد ا تةا ات اياي ن    يا امل  أر ا هم ان اللت الي  ار   ا ين أيها اليقر  القها نانظ 
  اال تةا اااات  ر تصااانك  داااا اعدنااااات  اطدلاااات تعااادد ابدراج اال تةا اااات ر  ناتب لاااي يااا  
 ف(108لمما يد  راتو ديجيب أ  

 طناك اال تةاع  تنرا التهكع راال ياو • 

 اللياوات اليدصين ئداقات  تقداك راآلجاين  دا   ذل  ان ج  أو الهمتقدا  • 

  دا اال تةاع  مانارقته مل  االديكا تن ي  ال • 

 دلعألن ااال دة لنالين شا  ال • 

 شا  ال،ا  ان اال تةاع  • 

__________ 

  االااااد  التن يهيااان ا هبيااان اساااتعاا    صااااع العدالااان /إداةة الاااد م اايااادايالالااا و   ااا إداةة  ةدياااات  (108ل
  12ر 11(  الص قتا  2009ل الال و   ت ااتقدة انامراإلص  يات    ةديات 
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  نيالنط ي مل  ااالشا   ي ين است ادة  • 

ذلا  ااا لداا    نيالانط ي ال  اااملااعدنااات الام يقاداها  الكي ين الم ستالاتددو هبااشا   • 
 ساين(  ست لإذا  اوت 

   تةاع قدة اإلاكا الرإجياب ات اسب ات اع  دا  • 

  ال  ااملو ا االستةاع ررهم ر هات  • 

  الكع قهنه   اال تةاع نقتال دا  مل  اااليكا تن ي  ال • 

اليااقر  القهااا ين الد،اان احملدياان  قااد يكاان  ااان الهااارةع  نانظ اا ريهااا ال يااتكدم ر  اتاااالت الاام
اسااتدداو ااييااني ااا  أ  ال  اااامل الاانط يني   شاا نيني   ااد ا تةااا هم اااراال تةاااد  دااا اييااني 

الياقر   نانظ ا أال يقدالاهااةة اكتالالن ي ل،ا  رها  يتدداب مماةسان   الي نيني  دا حنن رعاك أاا
ال يالاتها   اتاوث   تاقثاميكان أ   اليا نين   ن اايياهباا الاتددو يُ الدايقن الم ر   ان شوهناالقها ين 

اساااتدداو اايياااني ااتعدقااان ئأرهااال ااةاةساااات ر  داااا الع قاااات اااار ااهاااات النط يااان ال ا دااان   ئااا 
  تيةل اا يد فالي نيني 

ا اقياااتها ااقاااة  ات ااالاااا لرد ياا رهةهااام  رقااات الكااا لدتو اااد ااان الياا نيني ايياااني اإ اطاان 
 ها رسياق

 الاسايات  رالتو ااد  يني ريةاا ميكان أ  ي يااو اانالياا ن ا اقيان اايياني   اال تةا ااات قلال  قاد
  ل   نسااانرن   داااا ساااليل ااألااااك ن ال ا دااانالنط يااا ااهااانتالااا مل  د،ااان دايااادة الاساااتددااهم لاااان 

اي م أللاي يتقدت الصاائين  دةاات أللاويان األال  أ  يالتددوصاو ليدص  ان ااالي سيكن  
  (‘‘ نسنرن’’ئدال ان  ‘‘ نسنرا’’

تدداايص اال ت ااامل ئئيااكل  اااال ردقياا  ئاادال ااان  الياا نيني ئاليياانااييااني  قياااوالتو ااد ااان أ  
 اان  اني آلجااانقااف التر   ةال قصا ةجبذلا   ان طاياا  التقادت   ةاال  رميكان الكدةاات الدنيدان

  لييتها الكا  النقتالي نع ي م ااإ دامل  لهةا 

داطب النط   إىل اليدص  ا اتا   دا ال
ُ
 ااي م  إىلرليي     د اتدي اا

 المراج  - 7
Karl Albrecht, Social Intelligence: The New Science of Success (2006) 
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 الوظائفالقسم الثاني: 

  اصاا سياسان العدالن   دا ال قن االاني    لع اصايت ارك هكا القالم العديد ان ااهاو انساسين 
إداةة  ةديااات   اا     الاام اشااي ت   رضااعهاو العدالاان    ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا

 إداةة الد م اايداي ر  الال و

القاااةات النط يان  صا اعوساا  ساديم لتزرياد  و او العدالن   اال  رتقييم  السادسالفصل ريت ارك 
 إلص   ان ا ل ارالدرلين دعدناات دقيقن ردددة 

دعدالان  لاساياتيبيات رط يان  قداان لنضارااحملن  اان  ن  ةدين ااالاا دة  الساب الفصل  ريعا 
  ر اااكل  حملااان  ااااان  ااان العدياااد اااان التقاااديات الا يالاااين الااام داااا   ذلااا  اردااانات ااتلعااان  اااادةً 

  هكه العةدين تنا هها

انطااااا   ئااانيالعدالااان   الت الاااي ف    اصااااميكااان أ  تدعلااا   الااادرة الاااكع الثلللام الفصلللل ريصاااف 
ااام ااتقاادة  رهاا   اان تعزيااز الت الااي  ئااني أصااقاع ااصاادقن رداجاال ان صااا لن ااصاادقن الدرلياان
 النط ين 

اايانةة  إساداملالياقر  القهاا ين    ااهةان ااااان الام يهاددر هباا انظاف التاسل لفصلل ريصف ا
صااا لن النط ياان  انطاااا الزا مل داجاال اللعألاان  رهاا   اان ااتعدقاان ئاائيااو  االااا ل ساايادة القاااون  

 ااصدقن 

ااهاااو انساسااين لع صااا     االإلئاا غ الااكع يقدياا  ا دااا الاادرة انساساا   اشللرالعالفصللل يق ااد ر 
الهاانمل  دااا هااكا ال صاال  ريالاادب  ااقدااان تع اايم أثااا التقاااةيا تن يهااات ااان ا االريقاادو   العدالاان
  سااايادة القاااااون تدااانيا نويااادن ااقااادو تعزياااز الاااد م رئال،ااان انعيااان    اااوداة ااوااان   اإلئااا غدرة 
جمةن ان  ااالااعات  دةالا ل ااتعدقن ئاليادة القاون   دا   ذل  ل صا العدالن لتالبيل تقييم  ر 

يعااا  هاااكا ال صااال تن ياا  إداةة  ةدياااات   ااا   ةاااا ات ن اان اااان رثااا   اناااام ااتقااادة انجاااى   
 العدالن  ريها   اصا  رالم تالهم اتاللعأل  االاد  التن يهين العاان لإلئ غ ااتعد  ئالال و 

اليااقر  القهااا ين    نقاانو ئاا  انظ اايالاادرة الااكع ميكاان أ   الحللادي عشللرالفصللل يالتكيااف ر 
العدالااان ااتعدقااان ئلاااادةات ااانااااناك ال باااان لت  ياااك     ياااد االاااا دة ااهاااات النط يااان ال ا دااان 

  يهاد صنك رات

 السادسلفصل ا
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  نظام العدالةمسح وتقييم 

 مقدمة - 1

و ااو العدالان   اللداد  نا هةايتر  جياب أ  يعارانا  رعااال لك  يكن   ةال اانظ   الياقر  القهاا ين
 رتتةألاال إ اادى ااهاااوااهاايف  دااا   ذلاا  ااقسالااات رااهااات ال ا داان  رالقااناوني ذات الصاادن  

رتقياايم و اااو االاا   إمتاااوضااةا      ئداياان اللعألاان   رخباصااننظ   اليااقر  القهااا ين  اااا يالااين ال
نظ   تاانرا اااتقياايم الر   ياا  أ   ةديااات ااالاا اااا ضااارةع  هااكا أرالعدالاان   أقاااع رقاات ممكاان  
هاةا  لال تيا اات اللداد ااهايف  ر تلعاا  مف االا داديلتكي ال باناليقر  القها ين ااعدناات 

تقياايم الر  أ  تاانرا  ةديااات ااالاا ميكاان  ةااا أ  تالااهم  هااندهم   ات اااع  دااا الالاا و رانااان   
دةاناةد ااان لساياتيب  ال ساتهدا  الااعدناااات ال باان  جاايناآل نيدرليالار  نينط يالااع القاااة  صال

   تيا ات رالتقديات رالعقلات ل ئ امل  دا التقديد الناض أ ل اإلص   

رتقييةها  ره    ديد اعااهاااقسالات رالقناوني الم جيب  تن يهات ئيو هكا ال صل  ريعا 
  رالتقييم  ااال  ن ا هبين ت  يك  ةديات 

  نظام العدالةوتقييم مسح ة عامة على نظر  - 2

 تعريفال

  رهاا   اان اإلطاااة القاااوني اا دلاا   ئوهنااا  ديااد اقسالااات العدالاان ااالاا  ةديااات  ميكاان تعايااف
 ات رالالاااادد  ااقسالااااين اعدناااااات  اااان القاااادةات الصاااانةة  ري ل،اااا  أ  تتهااااةن رةساااام صاااانةة اااااا

 صااانةةاقسالاااات انجااااى  ري ل،ااا  أ  تتهاااةن راااااناةد اااديااان رالليااااين  رالاااارائب اااار ا ن  ةااان رات
رالتالدالاال اااااا  لدقااناوني ااعةاانك هبااا     الدسااتنة أر اااا يعادلاا   ااناإلطاااة القاااوني اعدناااات 

 ( اازدرج ادع أر يتلر ال  او اناللدد  دا   ذل  القاون  الدر  لأع اا إذا  ا  اللدد 

اختااذ قاااةات االات  ة  ريياةل اان ا ال ت ر ديدهاا تقييم ئووا   ةديان يار ااعدناااالميكن تعايف ر 
القاااةات   جتااى ل سات اد إليهاا   لتداف أواناعلتد ن ان التقييةات الم  اهكا التعايف العاو أونا 

 اتتهااةن تقييةااات  جيااب أ  تهااا   ااقاااو انرك  ساايام التدداايب لدلعألااات انااام ااتقااادة رئاجم
 رالأل،اات   ااقسالات رالقناوني ذات الصدن  و م العدالن اناطن القنة رالهعف
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أ  يكااان   اااي  يُ  ااا   ألااا  اااان ان ياااا   ر يااااطني ا  صااادني   رالتقيااايم دا ةاااا   ااالااا عتااارب يال ر 
 رإ   اا  داا  ادة   ال  يت ارك هكا ال صل  ديد ااعا.م رالتقيايم  ر  زملا ان التقييم    ديد ااعا.م

  يوجك   اال تلاة التداجل ئني ال ياطني

 الغرض 

تقادا اايانةة راالاا دة ئقااةات جمدي اناان    ألا  اان ان ياا   ةدياات   ا  الالا و ُتكدف 
إو اااااذ القاااااون  رالعدالاااان رااقسالااااات اقسالااااات الالااااددات النط ياااان   إ ااااادة ئ ااااامل ر/أر إصاااا   

أل ا اا ال ر  دو اليقني  اا تتالم ئدة ن  ل ة ان سياقات اا ئعد ال زاع  ادة ا  أ  اإلص  ين  
ب يااللااا اااا تتااولف هااكه القدا ااات ااان جداار ااعدناااات اانثنقاان  اان  الاان ساايادة القاااون   تتاانرا 
 الان  ةاا أ  لتدف ااقسالاات   ار   قات ره اضن  الم تدجل  ن ااهات ال ا دن  اائ  ا

ر  اادو ر/أ  تااداجلال  ر/أر ر/أر تتالاام ئعاادو الت اسااب  ت تقااا إىل النضاان ررالياان ااقسالااات قااد 
اان ئي هاا ااا رالتقيايم  اددا اان اناااا    ااالا  ةديات  تقدع  ظل هكه ال ار   ر   التكاال

 فيد 

 رهم اتعة  ل  او العدالن   اللدد ااهيف ا تالاع  • 

ئ اامل  داا  مرااناةده م هانده اان تن يا  القااون  سايادة  جمااك متكني اقادا  ااالاا دة  • 
  ت رالعقلات  تيا ات رالتقديا ديد راض  ل

 دعدالن لرط ين  رضر إسياتيبيند م تصةيم اسياتيبيات رئاااا اإلص    دا   ذل   • 

 لد م اقسالات ر ةديات العدالن  االود م ديد وقاو  • 

راليااا امل احملتةدااني  القاااون  ساايادةاآلجاااين   جماااك تعااا   دااا أوياادن اقاادا  ااالااا دة  • 
  االتقل لدت ا ل اعهم 

  انويدن ااهددر هبا ”ت الد“ااهات احملتةل أ  يد  د • 

 الربااا   ثاةتقييم    ل ست اد إليها ينأساس ديد االتنيات  • 

رااا هم اااان اااانظ   اليااقر  القهاااا ين  ات  رضااار رثااا   الالياساااات رالتن يهاا ااالاااعن • 
 اقدا  ااالا دة   جماك سيادة القاون  

 
أ اى اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   يهنةين أرايقيا النسدا  ةدين 

ااهات النط ين  ر دد  او العدالن   يهنةين أرايقيا النسدا  لاال  رتقييم 
ئت الي  رتيال   قاو ااكتبالعاادن   قداع العدالن   ةا صا لن ااصدقن  رالدرلين

ان أ ل ضةا  رعالين صا لن ااصدقن الت ا ل ئني ااهات النط ين رالدرلين 
   قداع العدالن ااهددر هبا ويدن انرمتاس  لتدف 
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 التحديات

رتقيااايم و ااام العدالااان    االااا الياااقر  القهاااا ين  اااديات  لااا ة    نينا ااا  انظ ااااااان اااااا   أ  
تقييم  قد ال ةديات ان عديد الئال عل الم أ اع ريها   ا اط  اللعألات ر سياقات اا ئعد ال زاع  

  أيهااا ن ال  اااامل النط ياا حيباامقااد ر   (109ل”اتلتقييةااإ هاااد ا“ااان   اللدااد ااهاايف  مل  اااااليعاااي 
 يا    أر اايااة ن ريهاا رالتقييم الم تقنو هبا ااهات ال ا دان  الدرليان ااال قن  ةديات اانار  ن

االوتلااه إىل وقااو الهاعف رااياا ل   و ااو العدالان    العةديااتهاكه تد ات أ  ان ااق د تقايلاا 
 اللدد ااهيف 

ديااد اكااا  القااناوني الااهل  يرتقياايم القااناوني  أرال  قااد ال  االاا قااد ت يااو  ااديات إضااارين   ااد ر 
 اقااات ليل ياااا  أُ أر األااال تيةااانة اليااااقين    ااا  ئي اااات ااااا ئعاااد ال ااازاعر  هااااراتصااانك  داااا والاااخ ا 

قااد ر والااخ العديااد ااان القااناوني ان ااندة  تعااد   ر.م أصاااهبا الاادااةالقااناوني رالالااب ت القاونوياان أر 
للداد رجاة ا   داا  اد ا داجل ن االت يهنانظ   اليقر  القها ين إ اامل  نت قاونوي يتعني  دا
والخ ان القناوني   ر نبدمرارا ان اللدد   ممنان اليتات  أراادأيها النصنك إىل  يدزوقد ر سنامل  

الاا يي اتاا  لدب ان إصا   القااون   الاكع  اا   اا   انبة  ا  هكا هن اتاك   ليل يا   يا   ر 
 نانظ ايعةال ل ين   العا.م  جياب أ  ان القناوني الدي أرىف جمةن نقد هاع إىل الناليات ااتقدة  

تداف لددرلان الأر  ا قندة أر أصاهبا الدااةوالخ ان أع قناوني  تنر ضةا   دا اليقر  القها ين 
 اكتلن قاونوين   اللدد ااهيف نرك هكه النثا   قد متألل ئداين رااهي ن راناط يها  

دو اليقني ئيو  القاون  النا اب التدليا     يتةألل  تقييم القناوني اال  ر  جا    شا ر د رمثن 
قلال رئعاد ات اام  هارضعمت    اللنس ن راااس    دا سليل ااألاك   ا  ه اك  دد ان الدسات  ر

__________ 

  3  اإلطاة 13(  الص قن 2007الل   الدر   تقييةات قداع العدالنف دليل ل (109ل
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 أصادةباان اتااع  رئااألال   ليل ياا  اانةرثان اان واب العدياد اان انو ةان ادايتن  لدال و  إىل  
  ر أر تت اااقض اااار ئعهااها الااالعض   الااالعضئعهااها يكاااة العديااد ااان اتكنااااات ااققتاان قاااناوني  

   اااااو ساااااة  و ة اساااا  ن أاااااا رااساااا 50 000أ ألااااا ااااان  ت الالااااب ت تهاااامأر،اوالااااتا    اواااا
  ر  ئعااااض 1992ر  1964ئااااني  اااااا  ريةااااا   ر اواااات ه اااااك أيهااااا ضالاااان دسااااات  2003

ني ر/أر  ااادو اليقااا تالاااند  الااان اااانرلكااان قاااد   اتااااالت  ميكااان  دياااد القااااون  النا اااب التدليااا 
دقاااناوني القا ةااان  رلتنضاااي  ذلااا    ل داااام الناسااار الال نضاااا ئالااالب ااقاراااان الالياساااين أر الاااارض 

الالاكا    اوابارض اان تُقائال ئاالر   قةعا الأداة لد  او تُعترب    نسنرن  ن الصائينياون الق  اوت
 الت الاام  اتااا ديااد القاااون  النا ااب التدلياا   نصااعنئ تاازدادقااد ر رهاا   اان القهاااة     ةناااا

 الام  ا  و او العدالن الام  رو او العدالن ريها تداجل يتقاطر ر ي

 تقييمالمسح والمؤسسات  - 3

  اد  يتعاني دةاساتهاأواناع ااقسالاات الام را   ددة اان ئداد إىل  جاا  احملاقسالاات اا اجت  ةام 
 فايهال تقتصا  د رإ   اوت  ااقسالات التالين رتقييم و او العدالن تيةل اال 

 نالقاونويا ةالاا داارالدراع/  العااو راالد ااملاقسالات الدرلن الامين  دا   ذل  القهاامل   • 
  (110للاادوين رالعالكاين(

  ااقسالات الت  يكين  دا   ذل  رباةة العدك • 

  ااقسالات التيايعين  دا   ذل  ااي ات رالدبا  الربااوين • 

 اا  إص   القاون  ااي ات ااالتقدن  دا   ذل   • 

  اقسالات التعديم القاوني  دا   ذل  ااااعات راعاهد التدةيب • 

  ااه ين القاونوين  دا   ذل  وقائات احملااني الاائدات • 

  ناراص اكاتب احملاااة • 

  ليات العدالن ا  الامين  • 

__________ 

(  2006تقيااايم و ااام العدالااان اا ا يااان ل أدرات جمةن ااان  ااعااا  ئاادااادةات راااميااان ااتقااادة انااااماكتاااب  (110ل
سيادة القاون  لددرك   اا دان ااا ئعاد ال ازاعف االا   أدراتقداع العدالن  را نضين  قنم اإلوالا    إىلالنصنك 

  22-5(  الص قات 2006قداع العدالن ل
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 ا  ةات اتتةر اادي راا  ةات ا  اتكناين   • 

 اااحنن رااهات الدرلين ال ا دن  الدرلين ات ااه • 

الا  ااعةديان ررتقييم و او العدالن  ي ل،  أيها إدةاج ااقسالات انجاى ذات الصدن   اال   د ر 
 جياااب أال تقتصاااا  داااا دةاسااان داااا ساااليل ااألااااك     اااز  داااا و ااااو العدالااان اا ا يااان تي تقياايم الااامالر 

ر اااالت ا هاا ااان أيهاا الياااطن ر  ب أ  تياةل دةاسااتهائال جياااقسالاات العدالاان اااك نةة أ اا ه  
ااداتص ع صاا الذلا  ئالت الاي  اار رجيب أ  جياع اإلص  يات   درا اإو اذ القاون   ره   ن 

 اللعألن   

ااقسالاات النط يان  األالو او العدالان انرسار      ةلاقسالات الم تقثا اال  اران ااهم أيها 
ت راااا ااز ان ادميياان ن اقسالااات اللقاار والااا  رأا ااامل اا ااا.م(  تقاانم اإلوالااا  لاااا   قاانم اإل

  (111لاليا    رااقسالات اإل  اينراقسالات الدب رااقسالات الدلين  ال كاين اا ز اار 

 اا يد ف دةاستهاالا يالين الم ي ل،   تيةل ااالا لريةا يتعد  ئكل اقسالن  ر 

 ن الت  يةي ارايدنت  يم  دا   ذل  اليكل ر اا

 نا لات  دا   ذل  ئال اللن لدةقسالات انجاى الر  الص  يات

  ج قينانقنا د الذات الصدن  دا   ذل  إ ااملات التي،يل ر  رانو ةنالقناوني 

 ال عدين راصادة اايزاوين  ااوذر  هبا اايزاوين  دا   ذل  لصصات اايزاوين 

رشاارو ارداان  راعااي   راااتلات   تنبير العةل  ر النظا فر ات ر   دا   ذل  العدد   اانظ ن 
 رالاصد   رتقييم اندامل  رالت نع  التوهل  ر ةديات االجتياة

  رهااا   ااان ااعااادات هاااادةلااااي رأا لاايكديااان  راتالااان  راانقااار  عاااددالالل يااان التقتيااان  داااا   ذلااا  
 رال صن  القاونوين    رااناد االسته  ين  ال بان

ر  اااارين   رأةقااااو ااااااتف رال اااا ي  رالع اااارين الربيديااان    داااا   ذلااا  انمااااملتصااااكاالاعدنااااات 
  (112لالربيد اإللكيري

__________ 

  قداااااع العدالاااان ساااايادة القاااااون  لداااادرك   اا داااان اااااا ئعااااد ال اااازاعف االاااا أدراتا نضااااين  قاااانم اإلوالااااا    (111ل
  30-22(  الص قات 2006ل
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 وتقييم اإلطار القانونيمسح  - 4

 عاليااان ال    قيااا  نيالااانط ي مل  اااااالرتقيااايم اإلطااااة القااااوني اقداااان أساساااين االاااا دة  يعتااارب االااا 
اإلصاا   التيااايع  ررضاار  رهاا   اان(  الألاااي  ياااال صاال  رهاان اااا ي،دياا ال نةيان ل  اااو العدالاان ل

يتعاااني القاااناوني احملاااددة الااام  رسااايتنقف  دياااد(  الألالااا   يااااال صااال  رهااان ااااا ي،ديااا الدساااتنة ل
دلعألان  االا دة لناليان ا داا الر اكل     دا طليعان و ااو العدالان   اللداد ااهايف هارتقيية االقها

رتقيايم القاناوني الام  دالا الياقر  القهاا ين  ر انظ انااا يهادد  سياقات     الالا و   اادة ر 
 ان يا   دا القناوني التالينف أادب   رإ   اوت تا زت  م جمةن ن ات ن ن ان اتاالت  

تتعدااا  ئاااال زاع  األااال ااناط ااان ر قااانم  تااا  م ااالاااا ل الااامان ااازامل الااام  رخباصااانالدساااتنة   • 
 ين رالنط ين اادكين رص  يات  ل ان الالددات اإلقدية

 قاون  اإل ااملات اا ا ين  • 

  القاون  اا ا   • 

 قاون  ت  يم احملا م  • 

 راالد ااااملدةقسالاااات ذات الصااادن  داااا   ذلااا  القهاااامل  اا  ةااان لر/أر  اا يااا نقاااناوني ال • 
  ر اااالت إو اااذ القاااون ا هااا ااان رالياااطن ر   العاااو  رااالااا دة القاونوين/الاادراع القاااوني

  ا اإلص  ياتردرا 

 قاون  وقائن احملااني  • 

و اااو   ياا  أ  رعالياانرتقياايم القااناوني اا ا ياان  االاا اليااقر  القهااا ين  دااا  نانظ اار ألاا ا اااا يا ااز 
ذلااا  القاااون  رال  ااااو رتنطيااد الالاا و  ريتااي    اااا  ئاااالغ انعياان   ضااةا  تُعاادلعدالاان اا ا ياان ا
 هاا   الكام اتإو ااذ  ا  التققي  ئدمل ان  -لن اا ا ين نظ   اليقر  القها ين رهم  ةدين العداا
ر اااكل  درة ااقسالاااات رااهاااات ال ا دااان  احملاااددة    ااال جدااانة اااان هاااكه العةديااان  راتااادرد  -

سااددن قهااا ين أر  إىل ر اانع إ الاان احملتباازل  تباااب قلاال  األاال أقصااا ااادةالزا ياان ذات الصاادن ل
رتقييم القاناوني اا ا يان  اال (  ري ل،  أ  يكن  تبزليدص داحملددة إلصداة ال قن اداو  اادة

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (112ل
  32ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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ان  اا م   ا ين  ان  دا سليل ااألاك   خيدن القاون  قد رأيها أداة لتقديد الأل،اات   القاون   
  راإلئاااادة ااةا يااان  الع اااف اا اااز   رااااااا م اا الاااين  راالجت اااامل القالااااع  ر ااااا م اتااااع قليااال

تدائ  األال ااالاا دة القاونويان  ئيو  إىل أ كاو القاون   تقا يئااألل  قد راااا م ضد اإلوالاوين  ر 
   أط اال النا ب اختاذها   القهايا الم تهماصن ارتدائ  رالرةاين اليهند  

ادى اتالاق  ار الصكنك الدرليان تقانم اإلوالاا   رال  جيب دةاسنرتقييم أع قاون    اال   د ر 
الألالا  ااتعدا  او اا ال صال   كه الصاكنكهب دا قا ةن  ل ط عالعدك لسيةا تد  ااتعدقن ئ قاان 

ر/أر  سانامل ئاال،ا  ا هااالقاناوني لتقيايم ااا إذا  اوات متييزيان   دةاساني ل،ا   ةا القاون  الدر (   ئ
  ئانثا الم  دث 

 
 

 

 

 

 

 

 ؟ااتهسؤال وجوا : هل هنال موارد إلكترونية لنصوص القواني  الوطنية وترجم

اعدناات  ن و م  تتهةن  دا شلكن اإلويويتالعديد ان اللددا  اناقر ةمين لدى 
هكه ااناقر  دا ميكن العألنة ر   دا   ذل  وصن  القناوني النط ين الا يالين  ريها العدالن

  ”قناوني“  دةنئالهنلن  ن طاي  اللق   ن اسم اللدد ر 

دقناوني ل نانصدي ن اإللكيروين التالين ال صتنع قنا د اللياوات  رئاإلضارن إىل ذل   قد 
 فادا/أر تاير النط ين
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 قا دة ئياوات NATLEX (107)  ةن العةل الدرلينالتائعن ا 

  (108)كتلن الكنو،ا التائعن الدةعدناات القاونوين اليلكن العااين 

  قا دة ئياواتGlobaLex (109)ااعن وينينةكالتائعن ا 

  انقرJurist Legal Intelligence 
(110) 

 (111)دةعدناات القاونوينلعهد العاا  اا  

 (112)اعهد ااعدناات القاونوين التائر اااعن  نةويل 
 
 تقييمالمسح والمنهجية  - 5

يااار ااعدنااااات ر   التقهااا  -ضاااي ااا ااال ة يالاااين اااان رالتقيااايم  ااالااا اع ااام  ةدياااات  تاااولفت
 االا ا هبيان  اا  أوا  الئاد اان تصاةيم (113) ياا رااتائعان الر   التقاياا ررضر  رالتقق ر ديدها  
هاادا  انر   رالياان اللعألاانر  ااادة لكاال ئدااد  تلااتعكي ال ااار  اا ئصاانةة لصصاان ئعي اا  و اااورتقياايم 

  ددة ااتنجاة ان  ةدين ااال  رالتقييماحمل

 خطوةبوالتقييم: خطوة  المسح
CHART 

__________ 

 (107) www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.byCountry   
 (108) www.glin.gov/search.action   
 (109) global.org/globalexwww.nyulaw  
 (110) www.jurist.org   
 (111) www.worldlii.org/   
 (112) https://www.law.cornell.edu/worldwww.law.cornell.edu/world  

اون  إداةة  ةديات     الال و   تاع انام ااتقدة التةهيدع لع اصا العدك    ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة الق  (113)
تقييم و م العدالن اا ا ين  أدراتجمةن ن اكتب انام ااتقدة ااع  ئااددةات رااامين    ر 33-30ات (  الص ق2006ل
  14-6ات (  الص ق2007الل   الدر   تقييةات قداع العدالنف دليل لر   8-5الص قات (  2006ل

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.byCountry
http://www.glin.gov/search.action
file://///SECF11/Leo/TED/LEO/ETRS/eRef%20JOBS/www.nyulawglobal.org/globalex
file://///SECF11/Leo/TED/LEO/ETRS/eRef%20JOBS/www.jurist.org
file://///SECF11/Leo/TED/LEO/ETRS/eRef%20JOBS/www.worldlii.org/
https://www.law.cornell.edu/worldwww.law.cornell.edu/world
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 التحضير

 ااالا  دياد  ةدياات   رليان ان تتةألل إ دى ارداناترتقييم و او العدالن   التقه  اال   د 
 أر  ال ايا  القدااع لماام ااتقادةأر رذات الصادن الام سال  أ  قااات هباا اللعألان   ااةاثدنتقييم الر 

يالااا د  دااا  ديااد اتا اان إىل وياااو رااكل  س  انجاااى اا  ةااات أر ااهااات النط ياان ال ا داان 
نظ   الياقر  القهاا ين ااالاة   ةاا سي(  ا ا ‘‘ اإل هااد’’لأر   تقلدادى ر  اازاررالتقييم  ااال 
ل  ئال عاا ساال   ةداا اااا  ةاال رالتقياايم ئاادال ااان إ ااادة  لدةالاا ل ااامل  دااا تداا  انوياادن الالااائقن ئال

 إةشااد     ئادرةه رساي يد ذلا رالي يز  داا ااقسالاات أر القاناوني الام تتدداب اهتةاااا جاصاا  
 ااالت إو ااذ ا هاا اان ر  اوات اليااطن ر   إذاااا  دياد   داا   ذلا  هااأهدا  هاكه العةديان روداق

 ان العةدين  ااإلص  يات  زمل ردرا االقاون  

تتهااااااةن جيااااااب أ  ر رالتقياااااايم   ات  ةدياااااان ااالاااااا اجتصاصااااااإ ااااااداد   ارداااااانة التالياااااان رتتةألاااااال 
 ةاااا رال تاااا ا ااتنقعااان     راا هبيااان  رانهااادا   ذات الصااادنانساساااين ااعدنااااات االجتصاصاااات 

  رالتقييم  ااال أ هامل ال اي  الكع سيتنىل  دد ااناةد رالنقت  ر  تنض  اا يدزو انأ   جيب

  االاتنيات ا اسالن اان اراربةتانرا ل  اا ئع ايان   التقييم  ي ل،  اااال  ر   د  ديد أ هامل راي  ر 
اااان ايااااة ن ان هاااامل  رإشاااااك ااهاااات النط يااان  اا ت ااااااالاااتنى ر شااااا ات  ئالعةااال   رااللتااازاو 

جااااربامل   اتاااااالت انجاااااى ذات الصاااادن   يألةااااا  ااااا  ذلاااا   تهاااام انراقاااانال ا داااان   ري ل،اااا  أ  
قاانم اإلوالااا   رإصاا   القداااع انااا   رةاياان راإلصاا  يات  ر   دااا   ذلاا  الياااطن ا اساالا 
ذرع ااان مماةسااني اهاااة تاانرا رتقياايم اإلطاااة القاااوني االاا  يتددااب ر   راليااقر  اا الاااوين  الد اال

 هاالداا ري ااقاةوانرو ام العدالان   ارربة   القااون  الادر  تقانم اإلوالاا   رالقااون  اا اا   الادر 
 يألةاا  اا  ذلا  ممك اا    رالتقيايم ااالا رايا   أ  يهامجياب ر  اليايعن اإلس اين   د االقتهاامل( 

( الد،ااتجييادر  الد،ان لر   ااو العدالان   اللداد ااهايف ئ داا دةايان  يكنوان  رط ينيانظ ني ر يني 
إ اامل   ر   ي م   ديل النثا   الامين الم .م تُ  رسيتالم  ةل هقالمل اانظ ني ئوعين ئال،ن  احملدين
 ال  اامل النط يني  قائ ت اراا

الكياواات الام   ي ل،  استياةة  ياوات انام ااتقدة انجاى  رجاصن رضر االجتصاصات ر  د
ال اي  القدااع لماام ااتقادة  ر اكل  هكه الكياوات يةل تتياةك ئيكل الاشا   العةدين  ر س

اع اناااان  إصااا   قدااار راإلصااا  يات  ر قااانم اإلوالاااا     اليااااطن   اصاااا اللعألااان  األااال   اصاااا
 لكالب  قد ايارةات ار ااهات النط ين ال ا دن  ةا جيب   راليقر  اا الاوين  رةاين الد ل
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الااااقرلني اا رييااااةدن  يتعااااني إئ اهاااام ئالعةدياااان   الااااكين ن اليااااا امل النط يااااأاااااا دعةدياااان  لد ةهاااام 
ات ا  ةااار الا يالاااين   رالقهاااامل راإلصااا  ياتممألدااا  اقسالاااات اليااااطن ر الصااادن   رعكاانايني ذات

 جماااالت  ئعاض ر انطاااا    ةتعاددااأر  نأل ا ياالياا امل رااهاات اااحناان رالاتتةار ااادي الا يالااين  
  قد يكن  ان الهارةع اتصنك  دا انارقن صاحين ان الالددات النط يان قلال ت  ياك  ةديان ناللعأل
ثاا   راااارا  ذات يالهل األل هاكا االت اام إىل  اد  لا  النصانك إىل الن  رميكن أ تقييم  الال  ر اا

 الصدن 

  هاجم  المعلومات وتحليل

ذلا  يا ار ان اصاادة لتد ان  ر االتقاة رتقييم و او العدالن  دا اعدناات  اال أ  يالت د  جيب
ات ن اان د اةياار ااعدناااات ااددنئاان  رن  ااةاار ئااني اصااادة ياا ةناااا اصاادة ر  لاايي ه اااك  نواا
اصاادة  تن ااد   ااد االقتصاااة  داااتقياازات الاام قااد ال رضاالبال تااا ا  إثلاااتدلياوااات يالااا د  دااا ل

 االا   ااا انظ   الياقر  القهاا ين  الم ييير استدداواصادة اللياوات ر   (113للياواتلدرا د 
 ةا يد فه    العدالنرتقييم و او 

  نثا    دا   ذل  النثا   اا ينةة را  اا ينةةال • 

  ااقائ ت • 

  (114لذل  ان ج ك الزياةات اايداوين اا   ن االاشاة  دا   • 

ذلاا  يتددااب ر   ”الأل ثاا “ئاالساات ادة ااان الاا ها التققاا  ااان ااعدناااات الاام يااتم يعهااا  رجيااب
 ااااااةع االاااقهادةقسالااان ل داااا انقااال  األااال ممألااال  اااان جااا ك اصااادةين اث ااانيرقاااص ااعدنااااات 

 اتطايااا  اا   ااائقااادة اإلاكاااا    ااان  ري ل،ااا  إ ةااااك ذلااا  رتقييةهاااا  رممألااال جااااة    جاااا  
 اليقر  القها ين  نانظ  الم يقنو هبااالاشاة 

رها   ان  التقها  تدا  النثاا   الام مت يعهاا جا ك اا دان  النثا  استعاا   ييةلري ل،  أ  
أ  تايان النثاا   الاميان ال تكان   ر يا   اال تباابامين األل اد ات احملا م رسب ت النثا   ال

__________ 

  32ص قن (  ال2007الل   الدر   تقييةات قداع العدالنف دليل ل (113ل
اصادة ااعدنااات انجااى الام ال ي،ديهاا هاكا ال صال تياةل اساتد  ات الااأع رأراقان اا اقيان  ل طا ع  (114ل

الل ااا  الااادر   تقييةاااات قدااااع العدالااانف دليااال  داااا تن يهاااات ئياااو  اساااتد  ات الااااأع رأراقااان اا اقيااان  او ااااف 
  52الص قن ر  43-40الص قات (  2007ل
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انظ   الياقر  ان الت،ام رقتا طني  ري اصعلاااأ استعاا  هكه النثا    قد يكن راتنراة  ادة  
 اا أ ا ه   ةاا ذُ   لدةنظ ني ال  يني النط يني ميكن رلكل   القها ين الكين ال يتق ن  الد،ن احملدين  

  تقتصاااا االسااات ادة اااا هم  داااا  ةدهااام أال  رجيااابدرة هااااو    ديااال هاااكه النثاااا    االضاااد ع ئااا
  ش نيني رقالب اييني ةييني ر/أر 

اااار انراااااد الاااكين يعةدااان  داجااال  إ ااؤهاااارجياااب   قاااائ ت اصااادةا أساسااايا لدةعدناااااترتُعتااارب اا
قاااائ ت ا يااادة ئياااكل جاااا  رااعااااو  اااار ااةهااانة الدةاسااان  ر اااكل  الرجااااةج ااقسالاااات دااال 

ر ديااد اايااا ل   عكي   النثااا   الامياان تااال عدياان الاام ال  اتعدناااات  اان ااةاةسااالسااتب مل اا
الياقر  القهاا ين  نوجك انظ ي  د إ اامل ااقائ ت  جيب أ  ر اادةنسن راحملددة   و او العدالن  
تعاادد    الااناقااائدتهم هبااد   ااان جتااع اجتياااة  ريبااب  (115لئعاني اال تلاااة العديااد ااان اال تلااةات

 ن جتااع اقائدتا   داا ااا إذااااالت اام اار  ال ااأل  ئ  ران ااهم أيها ئ امل الألقان  هاااصادة رت ن 
 اااناتا أر ئالياااقر  القهاااا ين  نانظ ااا ال يعاااد  تقاياااا التقيااايم  رأجااا ا  جياااب أ سُييااااة إليااا   ديااادا

 ال ها    همتقايا أ  يكتةل /التقييم قلل ااال أاناك دددة ج ك  ةدين 

لعدالاااان  رتقياااايم و ااااو ا االااا اا   ااااات االاشااااة أيهااااا اصااادةا أساساااايا لدةعدنااااات   ااااد رتُعاااد 
كيااف  اان ي دااا سااليل ااألاااك  قااد   كةاان الاشاااةإ ااااملات احمل  قا اان احملكةاان راااقلاان  راااادن 
الدايقان الام جيااع اااقلان را   القاون  أر   ااقائ ت  رئااألال  وصن  ياد ذ اها    المماةسات 

رة  ال ا هةاا أرضا  لاد ارهةا انة ا  ستنرا  دا اتتققيقال  ن   العاان ضلاو الياطن رااد  هبا
ي ل،اا  أ  ااا  أواا  ال  ا   قاااون  اإل ااااملات اا ا ياان  اال ت ااامل ئاا أ ألااا ممااا ياانراهدااارائب ئياا هم  لر 

اااا إذا  اواات   دااا تقااديادة   اان االاشاااة  ل هماسااتدداا   ااد  اليااقر  القهااا ين نانظ اا حيااا 
  اعتادة رشا عن واستأل ا ين را   ادين  أ اادقنظن مماةسنةاةسن اا

 حقق الت

رذلاا      صااي،تها ال ها ياان هارالتقياايم قلاال رضااع ااالاا جيااب التققاا  ااان ال تااا ا انرلياان لعةدياان 
  رميكااان أ  ياااتم ذلااا  ئداااام لتد ااان  رذلااا  اااان ت ضاااةا  دقااان التقديااال رانضااان ي  لدةالاااا دة 

أر رالتقق  اان اللياواات الاقةيان     ا تدى  او تهاان قلل ا ن جربامل  را اقي استعااضهاج ك 

__________ 

  39-35 قات (  الص2007  تقييةات قداع العدالنف دليل لالل   الدر  (115ل
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ااالا  رالتقيايم التقق  ان صقن وتاا ا  ةديان أيها   ةا ميكن (116ل   دا سليل ااألاكاإل صا ين
 ةل  دقات ي ل،  ال  ا   ت  يم  ةا   ال تا ااالندات  دا أرااد ريا ات  إط عان ج ك 

 راقمتاات اكا ال،ا  

 التقرير وض 

 رضاارالتقياايم  ري ل،اا  االوتهااامل ااان ر  ااالاا صااياان تقايااا  اا دااناا داان التققاا   تعقاابي ل،اا  أ  
 ر ااال ددهاااااعدنااااات ر داااي ت ااااا حيتنيااا  اااان  ”يتقاااادو“ال التقاياااا   أقااااع رقااات ممكااان  ااا  

التقايااااا ئع اياااان   اسااااتعاا ال ميكاااان جت لاااا   ي ل،اااا   ات مماااااالتااااوج   اواااات إذا  ر التداااانةات ال  قاااان  
 ا    يألةا  ا  ذل  ضارةيالتعدي ت  دي التقديألات أر  رإدجاك

 تهةن الع اصا التالينفتي ل،  أ  ر هنا قد ختتدف   هاةام أ  هيكل التقاةيا رشكدر 

 ال تا ا رالتنصيات الا يالين  يتهةنت  يكع   ان ز • 

 رالتقييم  ااال أهدا   ةدين  تتهةناقدان   • 

 لدةالااا ساااائقن  ةدياااات حملااان اااان زة  ااان و ااااو العدالااان رأع  تتهاااةناعدنااااات أساساااين   • 
 م تقييالر 

   دا   ذل  اصادة ااعدناات ااالتددان  هبيناا • 

  ال تا ا  دا   ذل  اايا ل الا يالين الم مت  ديدها رأسلاهبا • 

ااااااااااا اختاذهاااااااااا  رااااااااااادارك الزا يااااااااان  النا ااااااااابالتنصااااااااايات  داااااااااا   ذلااااااااا  اإل اااااااااااملات  • 
  ا/تاتيب أرلنيادهارتالدالد

  قا ةن اااا ر راصادة اللياوات • 

  االجتصاصات ارقات  دا   ذل اا • 

الاهل كتاب ئدايقان راضاقن راان زة  رأ  ي  جيب أ  يُ ااتنجا ا   اناألل رلك  حيق  التقايا انثا
 اكان  ادةنسايأ  ئاان اى جياب  ئالتب ب التلاليب رالتعةيم  يجيب أ  ر ا  ارربامل    دا  رهة

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (116ل
  33ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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 يقااااأر قااد  ممااانتةن ااات رانرااااد التداااف التقاياااا أيهااا ياا اا  أ  رجيااب قاادة اإلاكاااا    ارداادد
 لاااة ااالااقرلني   انااام ااتقاادة إىل   دااا االااتنى العةاال  نيرالاادرلي نيالاانط ي مل  ااااالالتقايااا  ااان 

 اال ذلاا      - اردئدنااسااي أ  التقايااا جيااب أ  يكاان   امااا رئ اااملً ذلاا  يعاا  ر راللدااد ااهاايف  
 ااةهنة  ةنو ر  نيد،ن احملدين لد  اامل احملديي م التقايا إىل الأ  يُ  جيب رأج ا  (117لو ي النقت

 
 

 

 

 

 

 

 نشر والمتابعةال  

ا يادة  جياب العةديان كن  ردك  تال ها ين   ت صي،  لتقايا انضر ئرالتقييم  ااال ال ت ته   ةدين 
 داا ر النط يان   ااصادقن رااهاات صاا لنالالاددات  ر داااللعألن   داجل -ويا التقايا ئعد ذل  

الياقر  دقااون  اا اا   ر لدا اة االستيااةين الا رإةساال  إىلحنن راقدا  ااالا دة التق ين  ااهات ااا
صااااا لن  تقايااااا إىل ااهااااات النط ياااانالري ل،اااا  ت  اااايم ا تةا ااااات لتقاااادا   (118ل  ااقااااان القهااااا ي
  رضاةا  ئاوع شاكل  جاا  العةديان  شاة نات أر اقائ  ان أ ايت اعهم  دا   ذل  ااصدقن
واب اتنصايات داددة لإىل    اددجدان ت  ياك ري ل،ا  رضار تنصايات  الد تاا ا ر لييادهم تو الاب 
نساايدن  ةدياان اتائعاان اإل ااااملات النا ااب اختاذهااا  راااادارك الزا ياان ذات الصاادن(   ال ا داان ااهااات 

 رتتلر التقدو احملاب لأر  دا ( 

 

 
__________ 

  77-75ات (  الص ق2007الل   الدر   تقييةات قداع العدالنف دليل ل (117ل
إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (118ل

  33ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

  او العدالن لت  ةدين انام ااتقدة    نت دي ناة  ةدين اال  رتقييم أ ا  
تقاةيا  نك ت  يم رس   ةل ااقسالات القها ين  ر بزمل ان هكه  رأصدةت  اإلي ناةع

لدةالا دة   جتةير ااعدناات  ااستلياو ااتقدةانام  ةدين   العةدين  رضر   صا العدالن 
أساسا لد م  رررات هكه العةدينالناةدة ان يير أصقاع ااصدقن   قداع العدالن  

لتعل ن ااناةد  ئال،ن انعينأصلقت التقاةيا أداة ر  الني و او العدالن    الالددات اإلي ناةين 
 إص   العدالن  إسياتيبينرت  يك 

 قانون؟السيادة ل : ما هي مؤشرات األمم المتحدة سؤال وجوا

 اتا ن يتةألل   القاون  سيادة  جماك عةل الم تنا   ال ا  ا د التقديات انساسين 
ميكن التقق  ا ها لدةالا دة   تدنيا انويدن الم تعزب سيادة القاون  رتقييم انضن ين تدائ  ل

تقنم  نالالااي ين نضراا ةديات     الال و انا هن هكا التقدع  رضعت إداةة ر أثاها  
اقشاات انام ااتقدة  فاليادة القاون   رميكن االط ع  دالاإلوالا   اقشاات انام ااتقدة 

 ف  ان ج ك اانقراليادة القاون ف دليل الت  يك رأدرات اايارعل
www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf (120) 

لنضر اقسالات العدالن اا ا ين لالياطن  ‘‘صنةة سايعن’’التقاو ال،ا  ان ااقشاات هن ر 
 ديد وقاو القنة رالهعف   قداع سيادة القاون    ئدد  رااالا دة  (  راإلص  ياترالقهامل 

اوني  دا   ذل    تعزيز إص   سيادة القن ال ا دن  الدرلين ر ان أ ل االا دة ااهات النط ين  ئعي  
  لقيا  التقنك ااقشاات التددو ميكن أ  تُ   ةا  القاون  اليادةلرط ين  نإسياتيبي رضران ج ك 

  تقييم أ ألا مشنال  اامل إل  ةام أهنا ليالت ئدي  دارة النقتهكه ااقسالات 
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 األمم المتحدةم  مراج  

ةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و إدا
 ( 2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و/إداةة الاااد م ااياااداي  االااااد  التن يهيااان لتقيااايم اليااااطن را هاااا اااان 
 ل.م يصدة ئعد( راإلص  ياتقدا ات إو اذ القاون  رالعدالن 

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

إداةة  ةدياااات   ااا  الال و/ا نضاااين اناااام ااتقااادة تقااانم اإلوالاااا   اقشااااات اناااام ااتقااادة 
اتااااااااااااااا  ااااااااااااااان اانقاااااااااااااارف (  2011لالاااااااااااااايادة القاااااااااااااااون ف دلياااااااااااااال الت  يااااااااااااااك رأدرات اايااااااااااااااارع ل

www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf  

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2006اال  قداع العدالن ل

رك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف ساايادة القاااون  لداااد أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
  (2006لةصد ال  م القاونوين 

جمةن ااان اناااام ااتقااادة اإلمنا يااان رئاواااااا اناااام ااتقااادة اإلمناااا   رالل ااا  الااادر   الااادليل العةدااا  
 (2004لعةديات تقييم اال تيا ات ااتعددة انطاا     االت اا ئعد ال زاع ل

 (2008يو  مماةسات تقييم القدةات لئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    اك اة ئ

( 2006أدرات تقياايم العدالاان اا ا ياان لجمةن اان   ااعاا  ئااداادةات رااامياان ااتقاادة انااام اكتااب
النصانك إىل قدااع إاكاويان قداان لاا هبيان(  رضاةن اا فها ئصا ن جاصان ال صنك ذات الصادن ر ]

أ هاازة ل 3ال صاال ر لقهااامل(  اروزاهاان لاسااتق ك ر ياااد  2ال صاال ر لاحملااا م(   1ف ال صاال نلاااالعد
 لالدراع القاوني رااالا دة القاونوين([ 4(  رال صل االد امل

 مراج  م  خارج األمم المتحدة

Amnesty International, Fair Trials Manual (1998) 

United States Institute of Peace, Irish Centre for Human Rights, OHCHR 

and UNODC, Model Codes for Post-conflict Criminal Justice (2006/2007)  
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World Bank, Justice Sector Assessments: A Handbook (2007) 
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 الساب الفصل 

 لعدالة وض  االستراتيجيات الوطنية لالمساعدة في 
 مقدمة - 1

الالددن القها ين تيبير رد م اتكنان ر   ااهاو الا يالين انظ   اليقر  القها ين  تتةألل إ دى
النط ياان  تكاان  اإلسااياتيبين   اا  ئي ااات اااا ئعااد اوتهااامل ال اازاعرعدالاان  لدرط ياان  إسااياتيبينرضاار   

الربجمااااان  ئ ااااانك أهااااادا  اياااااي ن ريةاااااا يتعدااااا   اات اقااااانالعدالااااان أداة أساساااااين لتن ياااااد ااةا اااااات 
  اياااااع إطاااااة ر  راتتةاااار الاااادر   ااهااااات النط ياااان ال ا داااان  اااال ااااان راالااااقرليات    رالتالدالاااال

إىل تقاادا  -ااهااات اااحناان رانااام ااتقاادة  هااادااا ري -اسااياتيب   متياال ااهااات الدرلياان ال ا داان 
تقاادا ااالااا دة   اتاااالت الاام  إىلذلاا    دااا سااليل ااألاااك   ريااقدعااالااا دة ئدايقاان لصصاان  

 ااادو ر اااند  ةاااا أ  ف   ئالهاااارةة أرلنيااان لدلداااد ااهاااي رإ  .م يكااان يياااكلدااام اقااادو ااالاااا دة  
اددداات الالاددات النط يان   يا  خيهار  الاادةات اإلصا   يعي دعدالن قد لرط ين  إسياتيبين
 تااقدعدعدالاان لسااياتيبيات النط ياان الا   راا  اإلةادة الالياسااين لإلصاا    رئالتااا  ريهااعفاااااحنني 

ز و اااو العدالااان ئدايقااان تعزيااا اااان ااضااا هاااااا ااان جااا ك متكاااني ااهااات النط يااان رالدرليااان ال ا داان 
  اتةاسكن را القن را  ةن 

رضر   النط ين  يالتعا  هكا ال صل درة انظ   اليقر  القها ين   االا دة ااهات ال ا دنر 
 تعزيز هكه ااالا دة ان ا ل اسياتيبيات العدالن  رحيدد أرهل ااةاةسات رالدةر  ااالت ادة 

  لعدالةلستراتيجيات الوطنية المحتوى ا - 2

شااكل ر باام ردتاانى اسااياتيبيات العدالاان النط ياان ختتدااف  دااا ودااام راساار  رااار ذلاا   ه اااك 
اسااياتيبيات  هااائعااض الع اصااا الاام ي ل،اا  أ  تاادةج   يياار اسااياتيبيات العدالاان ااان أ اال  عد

 ف(119لالع اصا دا ري  الك اين رقائدن لدتققي   رتيةل هكه ادةنسن

ت اارك انهادا  ت  قاد نيالانط ي ال  اااملتا يز وقاو ر  اتيبيناإلسي تلعا التالاع  -انهدا   • 
 ااناوب ااقسالين رالقاونوين رالالياسين إلص   العدالن 

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (119ل
  35ن (  الص ق2006عادف تعزيز سيادة القاون  لانئ
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انرلنياات  داا   ذلا   اإلساياتيبيني ل،ا  أ  تياةل  -انرلنياات رانطاا الزا يان  تاتيب • 
لنيااات راإلطااااة انر رجيااب أ    ااا ااا اال لأر تالدالاال( ااالااا دة رأطااا با يااان دااددة  

 داا اااناةد  صاا لن ااصادقن  رها   ان توسيالاهاالنط ين رالدرليان  ااهات دنارقنالزا  
اإلةادة الالياسين النط ين قاد تتقان  رالتنقعات  إداةة اللياين رااالين اان ندة  ي  ميكن 
  أ ألا ان ال بوالتنقعات  ئاللب اةت اعإذا .م يتم النرامل ئاانا يد ال ها ين 

رهاا     ا لداربااا ااقي انينصاتالعدالان  إساياتيبينجياب أ  تتهاةن  -الاربااا رانويادن  • 
ر يااف  اإلسااياتيبين وياادن هااد  ختاادو ان اادد  يااف  الاامالا اانع إىل ااقي ااات  اان 

تا يااااز ي صااااب   ئي اااان اااااا ئعااااد ال اااازاع  ي ل،اااا  أ  ر ااااان ااااااناةد اللياااااين رااالياااان   تالاااات يد
ا   أ  يكاان  اااا أ اارب رااقسالااات رالقااناوني الاام يُااال ا داان ااهااات  دااا  اإلسااياتيبين

ئاإلضاااارن إىل ذلااا   جياااب إداااااج ال  اااا   أهااادا  ااهاااات ر انثاااا  داااا ال  ااااو  كااال  
    الربااا رانويدن اااحنن راالستداان رالتنار  ار ااعاي  الدرلين

اا  ةاااات ئالعدالاان قا ةاان  تيبينإسااياأ  تتهاااةن  جيااب -الالااددات أر اا  ةاان ااالااقرلن  • 
ربااا أر ا هااا ااان  ناوااب اجناااب الااقيااادة ر ةاال االااقرلين االضااد ع ئالناراا   دااا تالاام 

 ادو رها   ان   ااالقرليات اا نضان ئاليا ارينتتالم يهةن أ   ركل  ةدين اإلص    
 اانظ ني  ت،ي  تنق ها ئاللبسهنلن 

دد م لدةصادة ااتنقعن دقيقا لالعدالن اددص  تيبينإسيا جيب أ  تتهةن –اآلثاة ااالين  • 
أ  انجااى لعةديان اإلصا    رئاإلضاارن إىل ذلا   ي ل،ا   رالع اصااااا  رإو ام الاربااا 

  دي  لدتنبير ال ال  ال تلاةات العدالن   اايزاوين النط ين  اإلسياتيبينتتهةن 

  ضانمل  هااالاربااا رأثا  الجناابا  راضا  قيااان الهاارةع ر اند  –اعااي  الاصاد رالتقيايم  • 
  قلاال  اادرثها تنقاار التقاادياتر جنااا   ااان  اااا ُأ اااب أهاادا  اإلصاا   ااان أ اال  ديااد

 ر  الااانداصاااد رالتقيااايم لهي اااات رن اااند العدالااان  إذا لااازو انااااا   إساااياتيبينت  ياااك  رت قاااي 
  اإلسياتيبينيك ةايتها ان التوث ات اراة ين ا  الالديةن ه  أدرات هاان لهةا  ت  

   
 

 
 لعدالة ؟لستراتيجيات الوطنية الة على اسؤال وجوا : ما هي بعض األمثل

أر،اوالتا     نلاالنط ين لقداع العد اإلسياتيبين فدعدالنلسياتيبيات النط ين االتيةل أاألدن 
  لقداع العدالن  اإلسياتيبيندعدالن راردن لربوااا النط  ال ريقائدها (123) (2013-2008ل

 عت دالا دة ان انام ااتقدة ضرُ  الم (124)( 2030-2011للييم  - تيةنة
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  (120للعدالةلستراتيجيات الوطنية الا وض عملية  - 3

دعدالاان  قااب لسااياتيبيات النط ياان الالالااددات النط ياان رضاار اتتاانىل ااألالياان أ     انرضاااعي ل،اا  
  اد االاا دة الالااددات ر اتتةاار الادر  إذا لازو اناااا  اان الاا دة د  ر ن ةديان تياارة رطا  راسااع

اليااقر  القهااا ين  دااا  نانظ ااأ  يياادد دعدالاان  ي ل،اا  لسااياتيبيات النط ياان ال  رضاار ا النط ياان
  يااة نقا ةان  داا اا تقان ر  أ  تكان  العةديان شا ارن را ذلا  أعين التددايب رالت الاي   ريتدداب

أ   جياابالاام صااا ين ااصاادقن النط ياان  أاااا ااهاااتدرة  لاا  رةماا   ئاااتتةاار اااادي يهااددر رأ  
رالالاااددن القهاااا ين    هااام ممألداااني  ااان اتكناااانري ل،ااا  أ  ت  العدالااان إساااياتيبينك   رضااار تيااااة 

اااان  راتتةااار ااااادي  را هاااا  ان ادمييااان رالااادرا ا  راا  ةاااات ااه يااان  راا  ةاااات اااا  اتكنايااان
  ا ريعةال  داا ساد الأل،اااتيالاا   اابا راالياقر  القهاا ين درةا  نانظ ايدعاب جيب أ  ر   ااهات

  اتالتدديب االسياتيب    أ قاع ال زا  تعي  طاي كن  ه اك  ديات تأو  قد  ااا اة ار

   رط ين لإلص   اردنات التالينف إسياتيبينر ادة اا تتهةن  ةدين رضر 

ياكل أساساا لتقدياد يتقيايم  إ اااملي ل،   -تقييم راالت ام  دا انرلنيات رالتقديات ال • 
   ال هاكا التقيايم أر  ازمل ا ااجنااب  قاد مت ئال عال كان أ  يكان  رميانرلنيات رالتقديات  

  الالاد ونقأل   ال صل   دا ال قن الكعتقييم  الال  ر ااان ج ك  ةدين 

 أراقااندباا  أر الأر  ااي اات لياات األاال ي ل،ا  إوياامل  –إوياامل  لياات الت الاي  رالتدداايب  • 
ااصااادقن األااال اتكناااان  صاااا لن ااهاااات الا يالاااينالااام تياااةل   اإلصااا  ااع يااان ئعةااال ال

  ةدياان اختاااذأ  تا ااز هااكه اآلليااات  دااا  رجياابرالقهااامل راتتةاار اااادي رااهااات اااحناان  
 داااا الت  ياااك  هاااااااان تا يز  أ ألاااااالساااياتيب    داااا ااالاااتنى  قاااااةات الاااادةات اإلصااا  

ت اام إلصا     إطااة اهي ان لتم تياكيل يا  ئعض الالاياقات  قاد ر   لدةلادةاتالعةد  
ياا ارين رإشااااك اتتةاار اااادي  ئال أ هااامل ااي اان ةدياان اجتياااة  تتالاامدالاا و  ري ل،اا  أ  ل

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك   هااكا ال اااع االااتةد ااانف  (120ل
  37-34ات (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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  ن انظ اايكاان  لااديها رعالاان  جيااب أ  ااي ااات تكاان   رلكاا رهاا   اان  ةاانو الالااكا   
 ةاا أ  تانرا رمماةساات إداةيان  ديألان     رقدةات إ  اين  يادة  رااار    ن اقهد ن إداةي

 اأساساييُعاد   صااا ان ااهات النط ين رالدرلين الا يالاين ااع يان  نيياسياإلةادة رالد م الال
 ل با  ان   اصا ا

الع اصااااا الا يالااااين الاااام  جيااااب أ  تتهااااةنالعدالاااان   إسااااياتيبين  ااااد صااااياان  -صااااياان ال • 
 أ  ه ئالت صيل  تونقي

ت  ايم    داا وداام راسار  داا   ذلا   ان طايا اإلساياتيبين ويا االندةجيب  - يا ال • 
 تل يهاااارتيااابر د ااام   هاااكه اتةااا ت ةؤيااان اإلصااا   رجياااب أ  ت قااالةااا ت إ  ايااان  

  ارت  يكه

ر/أر  الدةاسااااات االستقصااااا ينااااان جااا ك   ايااااارةاتإ ااااامل جيااااب  -ااياااارةات العاااااان  • 
ةدرد ال عاال  اللتةااا  سااعياااار اتتةاار اااادي رااةهاانة ئن اا   اااو    اا تااديات التياااة ين

 ودام راسر  ها  دارتوييدلإلسياتيبين   همت رئ امل

عاااع رااالاااعات الاام يُ ةامل اآل  ري ل،اا  ال  ااا جبدياان  -رإدااااج ةدرد ال عاال  االسااتعاا  • 
  اايارةاتج ك اا دن   ها 

نارقن الالاددات النط يان ااالاقرلن  د   ا اإلسياتيبينجيب أ   -اانارقن الامين رااللتزاو  • 
 جمدي النبةامل ر/أر احملكةن العديا  ر/أر األل ة يي النبةامل
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 لعدالة لستراتيجيات الوطنية الوض  وتنفيع االتي تواجه التحديات  - 4

 إساياتيبينرضر رت  ياك    االا دة ااهات النط ين ال ا دن  الم تنا  ه اك  دد ان التقديات 
 اا يد ف دياترتيةل هكه التقدعدالن  لرط ين 

 ةالا دئتقدا اااليقر  القها ين  نانظ قاو   لييم -   ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة
تقييم الياال ااالتقل ال تيال  إ ااملرط ين لقداع العدالن ان ج ك  رإسياتيبين  رضر ةؤين 

 تيا ات الو او العدالن  تدلين ديد ادى ذل  التقييم يتةألل     تيا ات  ر ا  ال،ا  ان ل
اتكنان  شا ترئد م ر  ان اللعألن    2009 او  الصادة  تقايا ر قب ال  لييم -تيةنة 

الم ت،د  أيها  (126)قداع العدالن لنط ين ال سياتيبيناإلدن ارإىل رضر  أدت   ةدين تيارةين 
  اإلص  ياتجماك 

ربوااا الر  (127)النط ين لقداع العدك اإلسياتيبينات انج ة  دا   أر،اوالتا   مت رضر الدةال
ة يالين لدعةل    اصاستن الربوااا النط  لدعدالن حيدد ر   2008 /أئايلويالا    دعدالنل النط 

    قداع العدالنف ااالامللن  رالل ين التقتين  رالتدةيب  رإص   القناوني  رالتعار  ااقسال 
أل ت ال   الم تتولف ان اقسالات العدالنربوااا دا ال  رأوي ت ا ن الاقائن رالتن ين العاان

  رالت ا ل ار اتالياسالعاو لداالقرلين التن ي  ُأس دت إليها ر   رباةة ااالين ررباةة االقتصادر 
االا دة ا ن ر   راإلشاا   دا ت  يك أويدن قداع العدالن  ةريرااهات اااحنن  دا االتنى 

جمدي  ناااحن ت ااهات   هندها الاااين إىل ت الي  أويدن اااحنني  أويو ربواااا ال دالاقائن 
ال نع اللت ا ل ةئر ئاالا يي ااياةك لدالةا  ا صب ار ت ارع  (128)اللعألن  الكع تاأس اااحنني  

 ئني ااهات اااحنن الدرلين راقسالات العدالن 

 و   يهنةين أرايقيا النسدا  قدو انظ ن اليقر    اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال
ص   إل اإلسياتيبينالنط ين  تهاالقها ين ااالا دة التق ين إىل رباةة العدك   رضر رت  يك جد

  ئار الل   قد ا تةاع اا دة االتدياة ريالَّا ااكتب  2010العدالن  الم ا تةدت    او 
  ا ديد أرلنيات أ ةاا دا  ار جربامل درليني االا دة رباةة العدك
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ااهاااات ال تكاان    ئعااض  اااالت اااا ئعااد ال اازاع   - نالنط ياا رااياااة ناإلةادة الالياسااين  اياااع
  هاكه ر هاكه العةديان   نعاةضاقاد ت ياب   اأر   دعدالانل إساياتيبين ئنضرالنط ين ال ا دن اهتةن 

ساياتيب  لدالاددات أعيان التددايب اال أ  يق ادرااانظ   الياقر  القهاا ين سيتعني  دا اللددا   
 النط ين 

االسااااياتيبيات ااااان جاااا ك  رضاااارميكاااان تعزيااااز القاااادةة  دااااا  -القاااادةة  اياااااع • 
  إال دااارة النقاات هاااوتا بت هااا ا   أ  رال يُااعةالاان  ال ألي اان   ااا  أهنااا  ةدياانالتاادةيب رالتن ياا   

 ألاا ا اااا دك  ر رباةة العااانقعاا    دتدداايب التقاا  الاادر  لاالتياااة  رااان الااُ ها اليااا عن أ  يتدااك
التاادةيب  دااا  ةديااات التدداايب ضاااارةيا لااد م ئ ااامل القاادةات النط ياان   جماااك التددااايب يكاان  

إلةادة الالياساين رااالاا ن ااددنئان لااتكنااات ااهاي ن ريهاا ت تقاا  ر  اتاالت الماالسياتيب   
 اإلسااياتيبينر جدتاا    ااا   رضااأ  يدعدالاان  ي ل،اا  لع صااا العدالاان لالنط ياان  اإلسااياتيبينلنضاار 

  (121لنيالا يالي رالدرليني نيالنط ي ال  ااملان  االاعاتاراصن ار 

حيادت  –العدالن   االسياتيبيات النط ين انرسر وداقا  إسياتيبينإدااج   دو • 
  لتداااف  اااار انهااادا التعااااال  جيااااع أ     ااااالت  ألااا ة  ااادا   اللدااادا  اراة ااان اااان ال ااازاع

قااد ر رط ياان شاااادن   جداانجتااد طايقهااا إىل  در  أ   اان ئعهااها الاالعض اضاايعين دعاازك اتاااالت اان 
أر   راكارقااااان ال الااااااد( اال تباااااابلاألااااال الي ياااااز  داااااا  اناضااااايعينتكااااان  اساااااياتيبيات العدالااااان 

ي ل،اا  أ  جتااد االسااياتيبيات ااقسالااين رالقدا ياان طايقهااا إىل ر أر رط ياان    قدا ياانأر   اقسالااين
أر   جدااب الت ةياان النط ياانأر اتااد ااان ال قااا   اتط ياان  األاال رةقااات اسااياتيبياالسااياتيبيات الن 

 تعددة القدا ات اانط ين ااةاثدن الدب ار

رضااااااار جياااااااب أال يقتصاااااااا  –ااهاااااااات ال ا دااااااان  اااااااا  اتكنايااااااان  إداااااااااج ااااااادو  • 
 أيهاا ااهااتجياب أ  يياةل الالددات النط ين رقالب  ئل   دادعدالن لسياتيبيات النط ين الا

 رااةا ااات  دااا   ذلاا  اا  ةااات ااه ياان القاونوياان  رالز ةااامل التقديااديني  ال ا داان ااا  اتكناياان
  اا  ةاات اا  اتكنايانر ال   ني رااياادين  ااع يان ئاااةا اات ر   هاقاياال ريا ااتال الا ين  

ااهااات ال ا داان    ألاا ا اااا تتاانىل  العديااد ااان اللداادا    ر    ةاانو ااةهاانةران ااادمييني  رهاا   اان 
 ا  اتكناين تقدا ارداات القاونوين 

__________ 

تقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام اا (121ل
  36ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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لدايان لعةديان ئال    دعدالن  ،اين    د ذادالرط ين  إسياتيبين  ا إىل رضر الال ي ل،   -ت  يك ال
إال ئعااض ااهااات النط ياان رالدرلياان ال ا داان  نساالاع ات ن اان   ال دااتمقااد ر طنيداان ااان اإلصاا    

النط ياان رأع ئاااااا رط ياان  اإلسااياتيبينلهااةا  ت  يااك ر   اً رعدياا إلسااياتيبينات  يااك ئ ةداادرد ئصاانةة
  األاال ا اان ن باااو قياددااانط يااتتانىل الع اصااا الاصااداقين ذات هيا اال  تتوسايأ   جيااب  تتصال هبااا
اقسالاااات العدالااان النط يااان  اتنط  لالااام تتاااولف اااان قياااادالاااربواااااا ال/ داااا اإلساااياتيبينالاقائااان 

   الاتنى العةداااهي ن  داا رجيب أ  تقنو   اإلسياتيبينت  يك  دا أ ل اإلشاا  الا يالين(  ان 
تاانر  الااد م ل الاقائيااند م  ةاال هااكه الدب اان ئااااانظ   اليااقر  القهااا ين   ااان ل رد ااميتالااهئةدااا 
جياااب أ   ةاااا التددااايب رالت  ياااك رالاصاااد رالتقيااايم   أويااادن   ااالاااتةا  داااا   ذلااا  ت الاااي  تقاااال
قيااادة اللعألاان اعاااان أع الاام تهااددر هبااا اليااقر  القهااا ين ااان ااالااا   اتةياادة  نالاات يد انظ ااي

  قلات ريةا يتعد  ئالت  يك 

 المراج  - 5

إداةة  ةديات     الال و  ااهند القاونوين رالقها ين   جماك سيادة القااون     ةدياات   ا  
 (2006الال و ااتعددة انئعادف دةاسن الدةر  ااالت ادة ل

 (2007الياسن ااياةير ذات انثا الالاير لااتعد  ئتن ي  الإداةة  ةديات     الال و  

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

ياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  س
 (2009ت   الال و ل

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

زاع تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ا
 S/2004/616(  2004ل

إداةة  ةديات     الال و  ااهند القاونوين رالقها ين   جماك سيادة القااون     ةدياات   ا  
 (2006الال و ااتعددة انئعادف دةاسن الدةر  ااالت ادة ل
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 (2007الياسن ااياةير ذات انثا الالاير لااتعد  ئتن ي  الإداةة  ةديات     الال و  

يااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و إداةة  ةد
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون   اك اة اناني العاو التن يهين
 (2008ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل



 162 

 الثام الفصل 

 فيما بينها تنسيقوالالمصلحة  اجتماعات الجهات  احبةعقد 

 مقدمة - 1

الاكين رااااحنني الادرليني الدرليان العديد ان ااهاات ال ا دان  ين د    الال و   أرضاع  اع م 
 ااهاااتالعديااد ااان  ين اادااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون    اللدااد ااهاايف  رئااألاال   يقاادان 
رالن ااااالت اااا    ااااندقكن ل  ن العاادااان   جمااااك سااايادة القااااون   داااا   ذلااا  ممألداااال ا دااان النط يااان 

الت الااي  ئااني هااكه ريُعااد   ذلاا  ااان ااهااات راتتةاار اااادي  رااا   اتكناياان  راا  ةااات ااه ياان
اااا تلكلاا  ااان لهااةا  رعالياان رمتاساا   ئااالغ انعياان ااادتد اان أاااا  ال ا داانااهااات النط ياان رالدرلياان 

اان جا ك ر  (122لاهاند أر تهااةهب ار ابدراج ااار ااقدان  تقديد الأل،اات   ااالا دات ل هند  ر 
اادتد ان رتالاهيل الت الاي  ريةاا ئي هاا   صا لن ااصدقنهكه ااهات ا تةا ات  قد   ااالا دة 

دايقاان الااكين قااد يعةداان   لاانال ذلاا   ئأصااقاع ااصاادقن  جتةياارميكاان ااانظ   اليااقر  القهااا ين 
   ن ئعهها اللعض رئيكل جمزأا  صدن 

ااهااات ئااني   اليااقر  القهااا ين   تقاادا ااالااا دة لدت الااي  يالتكيااف هااكا ال صاال درة ااانظ ر 
 ةااا   ا تةا ادااا قااد ت  اايم العااداان   جماااك ساايادة القاااون  ر  صااا لن ااصاادقنالدرلياان رالنط ياان 

     هكا الصدد لت الي   ر كل  أرهل ااةاةساتالم تنا   االتقديات الا يالين  سيقدد

  حبة المصلحةالجهات الدولية  ابي  التنسيق  - 2

زااااو االااادةة   ت الااي  أوياادن ئااألااا   جيااب أ  توجااك اتكنااان  دااا   ذلاا  القهااامل     النضاار
قادو الاكع ي  صا العدالن    ةدين     الال و أويدن اقدا  ااالا دة ار ا هم ان اااحنني ر 
 نالا يالاي ناااحنان ااهاالعدالان أر  ميكن أ  يهددر   صااذل  ممك ا   ر  داا ال يكن  (123لالد م

كان  ه ااك ت ا    اداا ر  (124لد اادهإاا ئاالشياك اار اتكناان أر   درة اايالا الا يال  لدت الي ئ

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (122ل
ااام ااتقادة إبامل ااالااا دة   جمااك ساايادة ااك اة اناااني العااو التن يهياان ئياو  هناا ان  ر 3-8  ال قااة (2009ل

  4ن (  الص ق2008القاون  ل
إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (123ل

  22ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
 و ي ااا ر الالائ   (124ل
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ا تةا اااات اااار ااهاااات اااحنااان  قاااد  اااانقيةااان اهاااارن  لااا ة  تتققااا  ليااان ت الاااي  ئقياااادة رط يااان  
التقااادو احملااااب    درةع  در  ر اااند  هاااات العدالااان النط يااان  ا اقيااان ئياااكلرالن ااااالت الدرليااان 

د ةهاا إلصاا   العدالاان  رتعزيااز االاتنى تلااادك ااعدناااات ئااني الن ااالت رااهااات اااحناان الدرلياان  
ر ااال ار راااات   اتااااالت احملتةدااان ل بدرا يااان راعااااانر دياااد الأل،ااااات رااعنقاااات رالتقاااديات  

 الالياسات  دا صعيد اتالاسن  ااالا لئيو  

ز رتالاهيل الت الاي  ئاني يانظ   الياقر  القهاا ين تعز ان ج اا اا ميكن ه اك  دد ان الدام المر 
القيااو داا   داا ساليل ااألااك   نظ   الياقر  القهاا ينرايةكن اا  صاا لن ااصادقن ااهات الدرلين

 فيد 

ااهاااات اااا هم اااان ر  نياااااحناااالاااا دة ر  الااام تقااادودرليااان ال ا تةا اااات لدبهاااات قاااد  • 
  القاون  سيادة صا لن ااصدقن   جماك

  االستياةين رانراقنإويامل رإداةة  ليات الت الي   األل رام العةل رالدبا   • 

 انجاى ااع ين إقاان شاا ات رئاااا ايي ن ار ااهات ال ا دن  الالع  رةامل 

أويااادن ااهاااات  ااان ر   تقداااي ت  ااان التدااانةاتالةصااادة ة يالااا  لدةعدنااااات ر   العةااال • 
  قداع العدالن   تن االالاااحنن أر 

دت الاااي    ا دقااان ل ليااات تن اااد ئال عااال اليااقر  القهاااا ين ااااا إذا  اواات  نانظ اااحيااادد جيااب أ  ر 
ئال عااال ايااااة ن درليااان  لااا ة قلااال إوياااامل  ةديااان ت ااا   رخباصااان   اتااااالت الااام شاااهدتاللعألااان  
يا ال ئادال   ي ل،ا  اانظ   الياقر  القهاا ين العةال ضاةن هاكه ااانرضااع  األل هاكه ر الال و  
  ديدة  هيا لان إويامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قنم  نانظ  يقنو    اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   س الين  
 قنم اإلوالا   رئ امل شاا ات   جما  صا لن ااصدقنااهات  أويدن ت الي ئاإلوالا  

انام  را  ةنا نضين  قنم اإلوالا   /قالم  قنم اإلوالا  ريياةكرسيادة القاون   
رئاوااا انام ااتقدة اإلمنا       وياليف(  راا  ةن الدرلين لدهباةتقدة لدد نلن لالين اا

س الين   رقد ات   ئيو  الاؤين اايي ن لمام ااتقدة  الكع ت ص  دي اإلطاة العاو لدتعار  
جدب  ةل اعا  را اقين انرلنيات ر ديد ال بنات   جماك  قنم   دا رضر هامل ان

 يد ااناةد   هناين مث   ااهند االكرلن   أويدن التدةيب رئ امل القدةات رجتةير   اإلوالا
 االستدداو اناألل لدةناةد ااتا ن  قي  اادا  لتب ب التداجل ر 
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أ اد التقاديات يتةألال لاشااة  ر ااالاهدن أر الهةان ئاااقدا  ااالا دات الدرلين ليي ئني ت الي  رال
إال ل ااايات قصااا ة   اللداااد  ن يلقاااال الاااكين االلاااا ااااا   اةت ااااع اعااادك درةا  اقااادا  ااالاااا دة  

الاااد م راااااناةد  تقداااص لااااة ااااانظ ني  إىل   رخباصااان قدع الت،يااا ات   ااااانظ ني تاااقاااد ر ااهااايف  
 جااا  شااا ر  ااد  رمثاان انهاادا  ااان جاا ك الت الااي    النقاات اا اسااب   ئداانغالقاادةة  دااا  رإ اقاان

ااهااات اراصاان ئ الاام  ا هااا اال تلاااةات القاااون  ساايادة  جماااك طليعاان ئاااااا ااالااا دة  يتةألاال  
  القاانة االسااتعةاةين الالااائقن الاام تقندهااات الااي  الآلياان ر(  دقيااناللداادا  اات اااحناان لرلاايي ا تيا ااات
دقاااانة االااااتةاة لا اإلسااااياتيبينصاااااحل اااياااااةير تتةاشااااا ااااار تالااااعا رةامل  دااااا سااااليل ااألاااااك  قااااد 

    اللدد ااهيف  العدالناال تيا ات اتقيقين ل  او تدلين ئدال ان   االستعةاةين   اللدد

ااصادقن   رااهاات صاا لنالت الاي  صاعنئن   يزيادااصادقن  صاا لن ااهااتئاني   ةا أ  الت ااري
اآليت رالتةنيال   راااناةد الليااين  قياادةالأدراة  داا دا   ذل  هي اات اناام ااتقادة  قاد تت ااري 

الت الاي  تااد رةامل ان ااهات اااحنن  ر  النقت و ال   قد تالعا ااهات الدرلين ال ا دن  أ ياوا 
كاتا  ئالت الاي  رئالهاارةة ان ألاا رعاليان أر   ااملة   هانهنا ا ال   إتلاع  رإ  .م يكن  الت الي   
 ال ي ل،  أ  يكن  ااد  رلكات  

 التالينفااألدا ااةاةسات  ال  ا  اليقر  القها ين انظ   ي ل،    هكه التقديات رانا هن

  ليات الت الي      ةرير ااالتنى لتةأليد اانظ  ناللعأل ة ييي ل،  أ  يعني  • 

ااالاتنى لقياادة   ةريعا لصصاني دةا  ا  ذل  ممك ا  اانظ ني    اللعألات تهمي ل،  أ   • 
 اا  ئعألاان ا  ةاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   ر هااند الت الااي    جماااالت دااددة  

   دااا سااليل ااألاااك  ه اااك(125لئعألاان انااام ااتقاادة   ليربيااار يهنةياان الكنو،اان الدميقااطياان 
تيااااةل ر ساااايادة القاااااون   الااااولن عااااني جصيصااااا اادةةألاااال ارااااا  لماااااني العاااااو لوا ااااب 

را ها اان الع اصاا اإلص  يات ر الياطن رالعدالن   اصا ضةا  الت الي  ئني االقرليات  
انظاف  يتانىل (126ل  ئعألن اناام ااتقادة لتققيا  االساتقااة   هاايمر     هاتني اللعألتني

  اصااااا العدالاااان أوياااادن ياااادن ساااايادة القاااااون   دااااا   ذلاااا   اراااان أو  ت الااااي اااااديا  ئاتلاااان
 الياطن ر اإلص  يات ر 

__________ 

ئعألاان انااام ر   MONUSCOااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   يهنةياان الكنو،اان الدميقااطياان ئعألاان ا  ةاان انااام  (125ل
   UNMILااتقدة   ليربيا

   MINUSTAHئعألن انام ااتقدة لتققي  االستقااة   هايم (126ل
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دعدالان  قاد يكان  اان لرط يان  إساياتيبينا يالين  األل رضر لدةالا ل الالت الي   أعينةام   
كاان  يانضاانع اعااني ميكاان أ    الت الااي  رت الااي  انضاان ات ا  صاادن  اللاادمل ئاتكةاان 

االااولن   ااد ت الااي   الاام تُقاااوع قااات أ  قاانة الياا  اقدااان لدت الااي   دااا ودااام راساار   
 اااا  ئعألاااان انااااام ااتقاااادة   ررساااار  اناهااااند الت الااااي   اميكاااان أ  تكاااان  أساساااا داااادردة
العدالن اا  الاميان  االالن دي يز  دا أوي  راي   اال ل  دا سليل ااألاك  (127لالالندا 

لدي ياز  داا أراقان  اادان  توي  أ(128للييم –  ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة ر 
 العاو  ر هاب االد املالع قن ئني الياطن 

لزيااااادة رعالياااان د ااااز ليكاااان  دألائاااان االااااا ل ساااايادة القاااااون   يت اااااركاعتكااااف  ميكاااان ت  اااايم • 
 اا  ئعألاان انااام ااتقاادة لتققياا  االسااتقااة   هااايم   هااا ممألداان  ااان يياار رلت الااي   ا

   اام هبااد   ديااد  ي ياان العةاال ئيااكل أ ألااا رعالياان وُ  اعتك اااً ر اااالت انااام ااتقاادة 
ال اياا  ااعاا  ئالياسااات  –إويااامل  لياان ت الااي    اانذلاا   ساا االعدالاان  رأااتعدقاان ئهااند اا

 سيادة القاون  

  إىل انقاليمتد ميأ   ئل جيبدا العاصةن   يقتصا الت الي   الي ل،  أ • 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

   UNMISالالندا ئعألن انام ااتقدة    (127ل
   UNMITلييم –ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة  (128ل

اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل   قالم  قنم اإلوالا   يقدو  2011  ذاة/ااة ا ك 
لت الي  إقاان العدك   ا اط  لتد ن   أحنامل  ا تدياتويامل الد م إل الال و   س الين 

  قداع  دبهات صا لن ااصدقنسا ن لإويامل اا تديات إىل س الين   ردد  هكه 
 قنم  أر   القصنة   ر  العدالن ل قص أدامل اقسالات العدالن   ااقاطعات  

ادة القاون   ررضر اقسالات سي  رهيكدين  ئ ينين  ناوب إج اماإلوالا  ال اش ن  ن 
العدالن  ران ئني   قي سياتيبيات ان شوهنا أ  تالا د  دا  الني اردنو العايهن ال

  2011  ويالا       بدت احملكةن العديا    ي يةااا تدياتاآلثاة اإلجيائين األل هكه 
 ظدت اعدقن ادة ستن أشها راا الاي  اوت قدئالع ف اا ال   قهين تتصل 34 دقا ةن

  دا انقل 
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جدن  ةل ان دة ئالهنلن أ ارب ت  يك  لن ااصدقن ر ميكن تعزيز الت الي  ئني ااهات صا • 
 .راااار رااناةد ااالين  اانظ ني ن طاي  تقاسم ااناةد  األل 

 

 

 

 

 

 التنسيق داخل األمم المتحدة - 3

   الع اصااإ  جنا   هند انام ااتقادة   اللداد ااهايف يعتةاد إىل  اد  لا   داا الت الاي  ئاني 
ةدين   ا  الالا و ررايا  اناام ااتقادة القدااع راا ه اان الكياواات  ةدين     الال و  رئني  

ربااا الاويادن ر رصانال إىل انتلادك ااعدناات رت الي  ااهاند  انيار  الت الي  يقد ر ذات الصدن  
الياااقر  القهاااا ين ئيااكل رثيااا  اااار و ااااا هم    نانظ ااايعةاال اللعألااان  جياااب أ   رداجاااليااي ن  اا

  رالياطن  ر قنم اإلوالا   رإص   القداع انا   راليقر  إلص  يات  اصا اللعألن ااع ين ئا
ئااااااا تكااااال ةا  رلهااا (129لرالياااقر  اا الااااوين  رةايااان الد ااال  رالعالاااكاين  رالالياساااين  اادوياان

 قانم اإلوالاا   داا ر ا  ارصان  ر العدالان  حيا    صاا  جيب أ  هارتعاضد هاالعةل رمتاسك
 ةااا   (130لااار و ااي اقسالااات قداااع العدالاان تعاااا اااا ي اا  ألاا  ةااهنشاااا ن قنياان نالعةاال    دااا 

 قاانم اإلوالااا ت اليااقر  القهااا ين ااار اليااا امل   ا نضااين انااام ااتقاادة نانظ ااي الاا  جيااب أ  
(  لااا   يلعألااان  أر ئااادالر اااند اياااداي ا  صااال  ااان   صاااا  قااانم اإلوالاااا       اااداا يكااان  ااااال
 ااتقادة انااما  ةان ياقر  ال   اني  ر ل اناام ااتقادة ينضائاوااا انام ااتقدة اإلمنا    را ن ر 

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (129ل
  3-8  ال قاة (2009ل

رإداةة الياقر  الالياساين رإداةة الاد م  الالا و   ا رإداةة  ةدياات  اإلوالاا  قنمت ااتقدة اناما نضين  (130ل
(  ال قاااة 2011راللعألااات الالياسااين ل الالاا و  اا ت ااتقاادة انااامت    ةديااا اإلوالااا   قاانماايااداي  سياساان 

102  

ئيكل رثي   لييم –ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة   اليقر  القها ين  نعةل انظ ي
اللعألن رتقدو يا امل لد م اتكنان التيةنةين  ا ه ان الار ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا   ر 

رقهامل ان دات   راليقر  اا الاوين   اإلص  يات  جماالت  راإلسياتيبين  ينتقالااينةة 
اااحنن  رتيال   نويدن ااهاتاص نرن  تعهدتد م اللعألن تعزيز تلادك ااعدناات ان ج ك ر 

 العدالن انساسين  االا ل نك  اتا اقيات الالياس
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اناااام ااتقااادة هي ااان ر   اكتاااب اناااام ااتقااادة ااعااا  ئاادااادةات راااميااانر   (الينويالااايفلدد نلااان ل
 لدةاأة 

 (‘‘تقاياا اإلئااهيةا ’’ل تقايا ال اي  ااع  ئعةديات انام ااتقادة لدالا و دد   2000   او ر 
وقدااان  ئا تلااااةه القااادةة  داااا التددااايب ااتكااااال لعةدياااات   ااا  الالااا وإىل العااااان انااوااان  ارتقااااة

ا اك ذلا  اتاني  مت ا تةااد  ادد اان التادائ    دارلان لتقالاني ر   (131لاا  نانضعف ة يالين   
   ااقا ر  اايدا    التكاال رالت الي  ار انام ااتقدة

 ا اااااب ااةألااااال ارا /ا الااااا  الياااااقر  ل نلأل ثيااااانظي ااااان اال  أوياااااو انااااااني العااااااو 2000   ااااااو ر 
ان جا ك  ‘‘اللعألات ااتكاادن هيكديا’’ دا ا هنو  اةمي اطائعدا أض ا  ال  ااقيم  اااإلوالاوين/
 ايااا  اناااام ااتقااادة ئائب اللعألااان لاااقياااادة اللعألااان    الااا  ااقااايم ااا الااا  الياااقر  اإلوالاوين/ إداااااج
 العااااو االااااد  التن يهيااان لعةديااان التددااايب ااتكااااال   أقاااا انااااني2006   ااااو ر   (132لالقدااااع

ااااخ  ةدياااانلدلعألاااات   لتدداااايب يياااار  الاماااا ساااا  ئا تلاةهااااا انالتددااايب ااتكاااااال لدلعألااااات  رةسَّ
جداب اللعألاات ااتكاادان القا ةان اةيار إداةات اناام  ت قاي ديدة  ره   ن ااتكاادن اااللعألات 

  (133لهارئااجم هاقرص ادي ارر االد هاااتقدة راكاتل

  الااكع أ ااد رياا  التكاااال ئيااو  2008/24ةقاام  ااقاااةاناااني العاااو اصاادة ر  اآلرواان انجاا ة  
ريهاا مام ااتقادة ل الم يكن يير  االت ال زاع راا ئعد ال زاع   التكاال  ةلدأ تن يه   جمددا

 اادد ر  (134لاساا /اكتب سيسياسااين قداااع ر ةدياان   اا  ساا و اتعااددة انئعاااد أر ئعألااناكتااب 
 –رتيةانة   رتيااد  رئنةروادع  أر،اوالاتا اان ئي هاا    ديهاا   الادأ التكااالياتدللدرلن  18قاة اا

  رالصنااك  رس الين   رالالندا   ريهنةين الكنو،ن الدميقااطين  يهنةين أرايقيا النسدالييم  ر 
تهااددر   اللداادا ااان هااكه    اال ر رهااايم    رليل يااا  ر نساانرن  ر اانت دي ااناة  ئيالااار – راي يااا

ن رضاااار إطاااااة اسااااياتيب  اتكاااااال لدتعلاااا   اااان ةؤياااان ايااااي ن لمهاااادا  يالااااقرلدانااااام ااتقاااادة 
جمةن ان ال تاا ا رااادارك الزا يان رااالاقرليات ااا يااتلب ئاكل  اإلطااة اان ر   لدة  ةان اإلسياتيبين

__________ 

  ال قااة A/55/305-S/2000/809  (‘‘تقاياا اإلئااهيةا ’’تقايا ال اي  ااع  ئعةديات انام ااتقدة لدال و ل (131ل
198  

ااقيةااني را الااق  اليااقر   اااك اة اناااني العاااو التن يهياان  اان الع قااات ئااني ممألداا  اناااني العاااو راا الااقني (132ل
  11(  ال قاة 02000اإلوالاوين 

  2(  الص قن 2006   ةدين ختديب اللعألات ااتكاادن لااتقدة انام (133ل
 ‘ 1’(  ال قاة 2008ئيو  التكاال ل 2008/24ةقم   العاو انانياقاة  (134ل
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اان  دياد قااة ى ااقاا  أ اد اا دا االتن ر الال و  أة ا  ااهاو اتامن لتنطيد   ديها ئيو اات   
تكااال لماام اان اند أشاكاك الراام  ةال اتكاادان لكال  أ  تتعهدأيها أ  اإلداةات الاا دة جيب 

ررااام   ااتكااداان لدلعألااات الاام تقندهااا إداةة  ةديااات   اا  الالاا و اتللعألااا ةاال رااام  –ااتقاادة 
 ن العةل ااتكاادن لدلعألات الم تقندها إداةة اليقر  الالياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهات الوطنية  احبة المصلحةبي  تنسيق التعزيز  - 4

ألدااا ااةاةسااات ر ااان التقااديات  إ   ألاا ا
ُ
ااهااات  ئاانيئالت الااي   يتصاالالاام ونقياات أ اا ه ريةااا اا

ااهاات النط يان صاا لن ااصادقن  رتياةل ئاني ت الاي  الالدرلين صا لن ااصدقن ت دل  أيها  دا 
النط يااان ال ا دااان  اااان اتكناااان لداااا   ذلااا  الالاااددن  ااهاااات ااصااادقنااهاااات النط يااان صاااا لن 

نظ   رميكاان اااالقهااا ين(  رالكياوااات ااا  اتكناياان  راا  ةااات ااه ياان راتتةاار اااادي  را هااا  
  دا سليل ااألاكفالقياو دا يد   اليقر  القها ين 

دااا ااالااتنى الاانط   رااةاار ئااني رط ياان   الاام تقندهااا   اصاااد اام ر/أر تالااهيل  ليااات الت الااي  
  ااهات الدرلين صا لن ااصدقن ر ااقسالات النط ين الا يالين راتتةر اادي 

  لددط /الا/اا ااقاطعاتاالتنى   دارط ين  الم تقندها   اصاد م ر/أر تالهيل  ليات الت الي  

 

 

 يتنىل  اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   يهنةين أرايقيا النسدا   
رعالين  لك النصا لن ااصدقن النط ين رالدرلين ااهات  ل إشااكيرتالهت الي    صا العدالن 
نباةة العدك   ل اويدد ةا  رقدو   صا العدالنويدن   قداع العدالن  انرمتاس  لتدف 

   ص   العدالنإلرط ين  إسياتيبينتالديب الهنمل  دا جدن لاا دة االتدياة ا تةاع ت  يم 
يتولف   اليادة القاون ئ  ةل راي   اال اع  ئ ويامل رت الي  ااتقدة اناماكتب  قاو ةا 

را ها   راا  ةات ا  اتكناين النط ين رالدرلين  رانام ااتقدة  دبهات اااحننلان ممألدني 
أاكن  الني ل اي  العاال  ا هنداوتيبن ر العدالن  و او   إص    ااياة نان ااهات 

هنا  رتل تعزيز تلادك ااعدناات  ر   اتكنان إىل ني ااقدانيالد م رااالا دة الدرلي ت الي 
    سيادة القاون اا ائا إبامل  نرإسياتيبي رت  يةاأ ألا متاسكا 

االا دة   أر،اوالتا   ار ئاوااا انام ااتقدة تقدا اأطدقت ئعألن انام ااتقدة ل 
 ار نداآللين  تأويو اتكنان  رئعد أ  أقادا  اتقاطع  اا نلاالعدقداع  لين ت الي    اإلمنا  

ار اقسالات العدالن النط ين إلويامل جمةن ن ات ن ن اآللين  ةدت ر اا   مثاوين اكاتب إقديةين  
 الم قاات   ااقاطعاترط ين  دا االتنى  تقندها   اصا سيادة القاون ان هي ات ت الي  

العدالن  ئ ااتعدقن اترالتدنة لدةالا ل  دي ت  ئ  اامل  ال ا دن  ئالتعار  ار ااهات احملدين
   ةا أوتبت ااقاطعاتلقداع العدالن   ااقدان تقييم ااالا دات  لين الت الي  رمشدت أ ةاك 

العدك  دا  نباةةإداةة اتقنم ئ ةل  نر   تقاةيا  ن تنسير ودام ارداات القاونويناآللين 
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و ااو العدالان  داا   ذلا   داجل  ال ا دناالا دة   تعزيز الع قات ئني لتدف ااهات  • 
  اتاإلص  ير الياطن رالقهامل درا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صا لن ااصدقن ان أ ل تصاةيم رت  ياك اساياتيبيات  ندبهات النط يا تةا ات ل قد  • 
  الالائرونقأل   ال صل   دا ال قن الكعدعدالن  لرط ين 

  ئيالار رباةة العدك - كاال لل امل الال و   اي ياسا د اكتب انام ااتقدة اات 
اا تدى  رضمدعدالن اا ا ين  لت  يم اا تدى النط    راكتب ال ا ب العاو   راحملكةن العديا

راصن  رأتا   دااع يني ئ قاان العدك   اللداانظ ني القها يني ا هم ان القهاة راحملااني ر 
اسياتيبيات رط ين  رضر ئيو ة  رارربات رااعدناات اااع  اقيات رتلادكاارايدة إل اامل 

 درلين النط ين ر الاكارقن ااامين 

ربوااا لتعزيز لد م الاليقر  القها ين  نانظ قدو    ةدين انام ااتقدة    نت دي ناة  
ل العة  دقنالقدةات رالت الي  لدقهاة رالياطن   إطاة أويدن الياطن القها ين  رت ارلت 

ج ك اا دن  رخباصن  التعار  ئني القهاة رالياطن  القا ةن التدةيلين القاونوين الأل،اات 
 التققي  



 170 

اايااااة ن الكاادااان   تصاااةيم   داااا هاصاااا لن ااصااادقن رتيااابيعالنط يااان ااهاااات  إشاااااك • 
 لتعزيز و او العدالن الاااين رت  يك أويدن الربااا 

ااهاااات النط يااان صاااا لن ااصااادقن ريةاااا يتعدااا  ئاااالتدنةات رأويااادن  داااا وياااا ااعدنااااات  • 
  اااحنن   قداع العدالن  تن االالااهات أر 

انظ ااان   اااا يي ل،ااا  أ  العدالااان   ال ا دااان    قدااااعااهاااات النط يااان  ئااانيرريةاااا يتعدااا  ئالت الاااي  
ألدا اليقر  القها ين   ااةاةسات 

ُ
 التالينفاا

تقاند العةديان ااهاات النط يان أ    ي ل،ا  بااو القياادة النط ين تن  الع اصاان أ ل تعزيز  • 
  اد م ااالاالاا دة ر ئتقادا ااصاا لن ااصادقن  نااهات الدرلياقياو صا لن ااصدقن  ار 

 اساااالن لعقااااد اااااااا ن انأر  الالااااكاتاةينتاااانر  جااااداات ااااان جاااا ك ألاااااك   دااااا سااااليل اا
اااااان رط يااااان أطااااااا   تةا اااااات ال داااااا أقااااال تقاااااديا  ي ل،ااااا  أ  يااااايأ  ار اال تةا ااااات  

   ل  القهاةأصقاع ااصدقن  األل ربيا العدك أر  

ات راا تن اان   ضااةا  الت الااي  ااار ااهاا اا ت ةاانال ميكاان التقدياال ااان أعياان االتصاااالت  • 
عقاااااد تُ الت الاااااي  أ ألاااااا رعاليااااان   اااااداا ريكااااان    رريةاااااا ئي هاااااا النط يااااان صاااااا لن ااصااااادقن

ر  داا يتم تدنيا ق نات اتصاك ا تن ن ار ااهات النط يان  ن ا ت ة ئنت ة تةا ات الا
  هائي ريةا صا لن ااصدقن ر 

  الت الااي ي ل،اا  تنضااي  أدراة راالااقرليات اقسالااات الدرلاان راتتةاار اااادي ريةااا يتعداا  ئ • 
هناا  رييابر  داا تلا   سنمل ال هم االت يالا د  دا جت ب ركل  سراالت ام  ديها  

  ري  يير ااهات صا لن ااصدقن أدراةا ة يالين تدعب اتةاس  

 المراج  - 5

إداةة  ةديات     الال و  ااهند القاونوين رالقها ين   جماك سيادة القااون     ةدياات   ا  
 (2006انئعادف دةاسن الدةر  ااالت ادة لالال و ااتعددة 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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 إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة
 (2009ت   الال و ل

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

اك اة انااني العااو التن يهيان ئياو  الع قاات ئاني ممألدا  انااني العااو راا الاقني ااقيةاني را الاق  
 (2000اليقر  اإلوالاوين ل

 A/55/305(  2000( ل‘‘تقايا اإلئااهية ’’ئعةديات انام ااتقدة لدال و ل تقايا ال اي  ااع 

- S/2000/809 

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل

 (2008 نك التكاال ل 2008/24العاو  ةقم  اناني قاةا

 (2006ااتكاادن ل اتلعألالعةدين ختديب ل االاد  التن يهين  اتقدةانام ا
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 التاس الفصل 

 لجهات الوطنية  احبة المصلحةلقيادة البعثة و إسداء المشورة ل

 مقدمة - 1

اايانةة ئياو  ااالاا ل ااتعدقان    إساداملرا ادة اان أهام رظاا ف اانظ   الياقر  القهاا ين تتةألال 
قياادة اللعألان ر   داا  اد سانامل ااصادقن صا لن النط ينرلدبهات   اللعألن دزا مل لئاليادة القاون  

ئيااو  ااالاااا ل  نراضااقدقيقااان ر  نراياانةة قاونوياا  داااي   اللعألاان ساايقتا ن  الااازا مل رسااا ا العديااا 
أ   يُاااا  الااام تتعدااا  ئعةديااان الالااا و ر/أر الااام  رخباصااانئ  ااااو العدالااان   اللداااد ااهااايف   نتعدقااااا

 اناانةئياو  اام اايانةة  إساداملي ل،ا   ةاا   (135لاا يات سياساين رأا يان أرسار وداقاتكن  ااا تاد
العدالان راآلثااة اايتلان  داا قدااع دليعان الالياساين إلصا   الانجاى ااتصدن ئالعدالن  دا   ذل  

 انرسرين الالياس ااالا ل  ر  ااقائللتعزيز و م العدالن   الم تهعها اللعألنالياسين ال اإلسياتيبين
ااهاااات النط يااان صاااا لن ااصااادقن اايااانةة ساااتقتاج  داااا و ااااو العدالااان  رئااألااال   ا ثااااة  تااايكالااام 

اااانظ   الياااقر  دقااادرة    اااني لااان يكااان  ر   (136لرااالاااا دة التق يااان   لتداااف جمااااالت الاااربااا
ا  ااالاا دة اا هم اان اقاد اياة ن ناالهديالقها ين تقدا ااالا دة   يير اتاالت  ي ل،  أ  

   تعزيز و او العدالن   اللدد ااهيف  نيالدرلي

  زا مل لدااااايااانةة  إساااداملهاااكا ال صااال حملااان  ااااان  ااان درة اااانظ   الياااقر  القهاااا ين    ريعاااا 
ألداا ااةاةساات   ةاا سييا  إىلاللعألن رتقادا ااالاا دة التق يان إىل ااهاات النط يان ال ا دان   

ُ
الام اا

 ر  القها ين أجكها   اال تلاة   د تقدا هكه ااينةة رااالا دة نظ   اليق ي ل،  ا

  بعثةفي الالزمالء وإلى قيادة البعثة إلى المشورة  إسداء - 2

ااالاااا ل ااتعدقااان    اللعألااان ئياااو الااازا مل  اايااانةة إىلالياااقر  القهاااا ين  نانظ ااايالااادع جياااب أ  
يةل الزا مل ري  طدب أر ئدر  ا همي  ددب صا ئ  اال تياج هكه ااينةةئاليادة القاون   الب 

القيااادة أ هااامل ا ااان را عاا  ااةألاال ارااا  لماااني العاااو  روا ااب ااةألاال ارااا    اللعألاان  ااً  ااان
__________ 

عاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا ال (135ل
إداةة  ةدياااات   ااا    ر 34ر 33رالصااا قتا   15-12ات (  الصااا ق2006انئعاااادف تعزياااز سااايادة القااااون  ل

  5-9  ال قاة (2009الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات     الال و ل
التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة  (136ل

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م   ر 41ر 40الصاااا قتا  (  2006انئعااااادف تعزيااااز ساااايادة القاااااون  ل
  6-9  ال قاة (2009اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات     الال و ل
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الياااااطن راإلصاااا  يات ر قاااانم اإلوالااااا  را هااااا ااااان   اصااااا لعألاااان  ر ااااكل  الاااازا مل   لدالعديااااا 
  ااو العدالان   ئصا ت رثيقان ممان يتصادن  ئ أر  ااتصادن ئالعدالان   ااالاا ليعةدان   ممنالع اصا 

اايانةة  إساداملددب ان انظ   اليقر  القهاا ين العدالن  رميكن أيها أ  يُ  رئع صااللدد ااهيف 
  الم تزرة اللدد ااهيف دة  ةات ا  اتكناين أر اتكناين أر  ياوات انام ااتقدةل

تقاادا ااياانةة  لا  العدالان الااكع ي ل،اا   ا    صااالعدالان لاايي هاان اليادص الن يااد    صاااة ايي ر 
اؤسامل ئأر  ماني العاولااةألل ارا  ئكن   دا اتصاك رثي  يأ  ئدة ن  ل ة ان ااا    أو  ةام

ااياانةة   إسااداملاليااقر  القهااا ين أيهااا يتاانىل انظ اان   العديااد ااان اللعألااات  ر انجاااى   الع اصااا
ريتنىل  اضاها العدالن    صااا عها ة يي ي مال ردلادا صياانت أر ن اللق ئ  اامل دا سليل ااألاك 

   دا ااهات انجاى

 رقاد  ئياوهنااايانةة إسادامل نظ   الياقر  القهاا ين ااالم ميكان  ئصنةة راسعن ااالا لقد ختتدف ر 
  اع اام اتااااالت ااا  أهنااا تتصاال الدليعاان القاونوياان اللقتاان   دااا ااالااا ل ذات دا ةااا  تقتصاااال 

 ف(137لاا يد  ااالا لعةدين الال و  ران أاألدن هكه ئنالين اللعألن ر ئة أر ا  الاشاة الاشا  ئصنةة

  ااتعدقن ئعةدين رضر الدستنة ااالا لتعد  ئت ال  الدستنة  أر ريةا ياا اب ات الم قد ت يو 

الااان  ققيااااو الاااا يي ئقاونويااان أر قهاااا ين لاألااال انساااا  القااااوني ل تيتاااب  ديهاااا  ثااااة ااانادت اعي ااان 
ضاااااع  ااان اإل أر ني أصاااقاع انةاضااا  الالاااائق د اااارىأر   ا تقااااك قاااادة ااعاةضااانأر القهااااة  
 الدعاو( 

  ا تةااد تيااايعات  انالربااا    بازالقهاا   رالقااوني لاألال  نيااال  ائاالجتاهاات العااان ااتعدقان 
راياار ين ةال   ت ادد اال تقااال رابديااد  قياد اتالي اال تيااط ران اداد اا اطان اان احملتبازين 

 الال  ( 

 ات اقات الال و راليتيلات انجاى ذات الصدن  دقتنىاالا ل تتعد  

 تُقائااال لهاااةا  أ  ر 
ُ
  ه ااااك العدياااد اااان رأ  ت دااانع  داااا را ااادةقداااان اساااتقلاال  الااا ا اايااانةة اا

ألدا ااةاةسات 
ُ
يانةة اا إساداملاانظ   الياقر  القهاا ين أجاكها   اال تلااة   اد  داا الم جيب اا

__________ 

دة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاا (137ل
إداةة  ةدياااااااات   ااااااا    ر 33رالصااااااا قن  16-12ات (  الصااااااا ق2006انئعاااااااادف تعزياااااااز سااااااايادة القااااااااون  ل

  5-9  ال قاة (2009الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات     الال و ل
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الياااقر   نانظ ااايت اااارك اللعألااان   ااالاااا ل ااتعدقااان ئالااايادة القااااون   أرال  جياااب أ    زا مل إىل الااا
دل  تقديل ررقا لدقاون  الدر  رالنط  ااالا ل ئالالقها ين 

ُ
تقادا اايانةة  رع اد دا  اد سانامل  اا

اانظ   أال يقتصا    جيب    دا سليل ااألاك  الالدةينيدةت اهاين لئيو  اال تقاالت انج ة 
دقاااون  ئاال ل  رقالااب دقاااون  الاادر لررقااا  تااتم اااا إذا  اواات اال تقاااالت  دااااليااقر  القهااا ين 

هاكه ااالاولن اار  إثااةة انساهلاان  لدلعألن  اع م الالياقات  قد جتد القيادة العديا ر   أيها النط 
 القاون  الدر   رليي   نطاللقاون  ا دا اوتها ات  اا  اى التيديدالالددات النط ين إذا 

 ادمجد ياااا دااااا اليااااقر  القهااااا ين الألاااااي  نانظ ااااتقتصااااا ااياااانةة الاااام يقااااداها ي ل،اااا  أ  رثاويااااا  
إىل األل هكه ارربة أر التبائن  جيب أ  ريها ي تقار   ر  انانة المالقاونوين   همةراراع ادمرجرب 
سددن اانظ   الياقر   تدجل   ودامال كن  ه اك أيها االا ل تقد ر إىل ذل  ئنضن    راي  ي

ت اراااا اكتااب اليااقر  القاونوياان ويائاان  اان أ  يالاام ي ل،اا   ااالااا ل  األاال همالقهااا ين أر اجتصاصاا
ارااربة أر الالااددن إىل  ر ي تقااا  رهاامااياانةة  ئ سااداملااانظ   اليااقر  القهااا ين رقياااو اناااني العاااو  

إذا  ر أ  يكاان  لاا   ناقااب ساادلين أجاااى   نرميكاا  العدالاان   صاااقاان  اصااداقين ي ميكاان أ ال بااان 
الزاياال   داايهم إ الاانالااددن ااددنئاان  ي ل،اا  الارااربة أر ال ميتدكاان  اليااقر  القهااا ين  نانظ اا  ااا 
 جل  جاة   إىل اكتب انام ااتقدة اا اسب أر إىل ااينةة  يددبالكع 

اللعألان   ا هم اان الازا مل ار القيادة العديا ر  اراليقر  القها ين  نانظ يت ا ل ثالألا  جيب أ  ر 
عدااا سااليل ااألاااك  ميكاان رااياانةة   ااا همددااب ال تُ  اا    ااداا   ئتقاادا ااياانةة ئيااكل اسااتلاق 

ئاادال ااان   ن اتاانادت رالتداانةات انجاا ة ااتقدااي ت   النقاات اا اسااب الالعدالاان ويااا  لع اصااا
العدالاان ااار ااةألاال ارااا     صااا ي ل،اا  أيهااا أ  جيتةاار ة اايير الاازا مل ااياانةة  أ  يددااب اوت اااة 

التدداايب  راياا يكاان   هاانا   راياا  اإلداةة العديااا لدلعألاان ر/أر أ    ر نا ت ةاا ئصاانةة ماااني العاااول
ال يتبازأ اان  ةديان  ا ازمل نوا  ر  ناار القياادة العدياا لدلعألا ئياكل ا ات م  ت ا د لك الناالسياتيب  

 ص ر القااة   اللعألن 

للعألاان لتيااكيل طايقاان   االعدالاان ئيااكل رثياا  ااار   صااا اإل اا و  اجيااب أ  تعةاال   اصاارأجاا ا  
  رهاا   اان التداانةات الالياسااين الاام تيتااب أر اسااتبائتها ااااالقاونوياان  اللعألاان ااار ااالااا ل تعاااال

اان الازا مل  اقياادة اللعألان العدياا را هاقاد متيال   التقدياد داا ر ا  ر  ديها  ثاة قاونوين أر قها ين  
  سياسين  تان  رلاكل  تلدر   ال اهادقنادت رالتدنةات الم لانئعاد القاونوين  اكإلا    اللعألن
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ال  اا   ااالاولن ئياكل  همدازا مل  يا  ميكا لاايانةة  إساداملرةن ااهم انظ   اليقر  القهاا ين 
 قلل إصداة تصاحيات  د ين  را   

   تقديم المساعدة التقنية إلى الجهات الوطنية الفاعلة - 3

ئدرة القياو   ي ل،  انظ   اليقر  القها ين أيها   اللعألنالزا مل إىل ااينةة  إسداملإلضارن إىل ئا
 األاال ياان لدبهااات النط ياان ال ا داان   دااا   ذلاا  الالااددات لتقويااب   تقاادا ااياانةة رااالااا دة ال

احملاااني ر دياات  راا  ةاات ااه يان لاألال وقائاات  راا  ةات ا  اتكنايان  رباةة العدك( االقر 
قااادو هاااكه ااالاااا دة اااان جااا ك التقااااةيا رالتقداااي ت رااياااارةات رالتن يااا  اتقااانم(  ر اااادة ااااا تُ 

للعألاااان النالياااان تلعااااا  رختتدااااف هااااكه انوياااادن (138لرالتدداااايب راإلئاااا غرالاصااااد رالتاااادةيب رالتقياااايم 
 دااا اصاااحل  فتتنقاا  ةااااللدااد ااهاايف     ددة احملاا تيا ااات ال ااار  راال  رهاا   اان هاااراناةد

نضااااار تُ دعدالااااان الاااام لالنط ياااان  اإلساااااياتيبين   جياااااب  دياااادها  الاااام نيالااااانط ي ال  ااااااملرأرلنيااااات 
ااتعدااا   ريالاااتعا  القالااام الألالااا اااان جمةن ااان راساااعن اااان ااهاااات النط يااان ال ا دااان   دالااااعات

 نانظ ا يقادون أ  اتاالت ال  ين ان هكا الدليل ئالت صيل العديد اان اتااالت الا يالاين الام ميكائ
دعدالااان  راإلصااا   لساااياتيبيات النط يااان ال  األااال رضااار اريهاااا الياااقر  القهاااا ين ااالاااا دة التق يااان

   التيايع  ررضر الدستنة  رالتعديم القاوني رالعدالن ئني اا الني 

ال  ااامل يهاتم قاد ال ردبهاات النط يان ال ا دان   ل يو  ادد اان التقاديات   اد تقادا اايانةة يقد ر 
وزاهااان اااان   جاااربة أر  ن ياااككتأر قاااد ي  اايااانةة اااان اااانظ   الياااقر  القهاااا ين ئتدقااا   ن النط يااا
ئ،ض ال  ا  ن طليعن أر  بم ااالا دة التق ين أر اايانةة ااقداان اان اانظ   ر ااينةة   يقدان 

 النط ياان رااهاااتتعزيااز ااقسالااات ا هااا هاان اليااقر  القهااا ين  جيااب أ  يكاان  ال،ااا  انساساا  
  (139لا دن   رليي اتدنك ددهاال 

عكاي تجياب أ   اليقر  القها ين إىل ااهات النط ين ال ا دان  نانظ  يقداهاأع االا دة تق ين ر 
ألداااا ااةاةساااات 

ُ
الياااقر  القهاااا ين ت،ديااان ييااار  نانظ ااا ال حيااااركأرال  أ  يبااابرذات الصااادن  اا

اعااان      الياقر  القهاا ين أرلنياات اانظرجياب أ  تتةألال   أو الاهمجماالت الربااا ان تدقاامل 
__________ 

انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع (138ل
  41ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (139ل
  6-9(  ال قاة 2009ل
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ااالاا ل  رخباصان داا الالا و راناان   تاقثارالام   اليناال رالأل،اات االاشااة الام تا بم  ان ال ازاع
   داا هاكه ااالاا ل قاد تياةلر  (140لالهانمل  ديهاا   ات اام الالا و ُيالدبالقاونوين رالقها ين الم 

راالاااا ل دة  رتعزياااز اساااتق ك القهاااامل  تيااايعات داااد ررضااارسااليل ااألااااك  اإلصااا   الدساااتنةع  
 اانين النط ين رااناط ن  رد ارى اادكين لدالكا  العا دين   ديد

الياااا امل  يتنالهاااا  وداااام راليااان اللعألااان  ري ل،ااا  أ   تااادجلاااان أويااادن ااالاااا دة التق يااان ال  ر ألااا 
م ااان اقاادا  تالااهيل إشااااك ااا هميكاا هم ليااقر  القهااا ين ااا  أ  ااانظ   ا   ر   اآلجااا ن الاادرلي

 ااةيااار  دااااات اااام ضاااةا   هم   ةاااا ميكااا اإلساااياتيبين اال تيااااجااالاااا دات الدرليااان   جمااااالت 
ئعاااد تقااادا ااالاااا دة ر   ريةاااا ئيااا هم   هاااكا الصاااددرالت الاااي  االاااولن ااااا  اردااانات ااقلدااان اعااااان 

ا لن ااصادقن صا ناياارةات راساعن اار ااهاات النط يا الالاع  إل اااملالتق ين  قد يكن  ان اا يد 
  لتقديد أرهل الاللل لدةه  قداا 

دااا د أر تقاادا ااالااا دة ن الن ااإطاا م اليااقر  القهااا ين  دااا  اادو  نانظ ااجيااب أ  حيااا  ثاويااا  ر 
ااالااات يدين اااان  اواااب  لااادىاااال انيلااان راإل الاااا  خب  يزياااد  ةاااا يقااادةر   داااا تقدميااا  ئال عااال

اااار اللعألااان   هااامثا سااادلا  داااا   قااان  ةدق يااار   العدالااان   صااااقااان  اصاااداقين ميكااان أ  ياحملتةداااني 
ئياااو  التقااااديات احملتةداااان راإلجنااااابات  نناقعياااارتاااانج  ال  ةاااان الهااااارةع إداةة التنقعااااترلاااكل   ر
  ال ها ين

الياااقر  القهاااا ين ئع ايااان   تنقيااات تقااادا ااالاااا دة إىل ااهاااات  ن  اااا انظ ااايثالألاااا  جياااب أ  ر 
  اااداا أ ااارب ئيااكل تاااوث  ال  اليااقر  القهاااا ين اااانظ دقاادرة كااان  ي ااادة ااااا ر النط ياان ال ا دااان   

تداانيا   قااات  ةاال رثيقاان  رل  تهمال  اااامل الاانط يني ر الااب ثقااااار   قااات تداانيا  ي بقاان   
  الدئدنااسين  مانظ   اليقر  القها ين اال تةاد  دا اهاةادجيب  دا 

__________ 

ع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تااا (140ل
  41ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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 المراج  - 4

اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   
 (2009ت   الال و ل

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

 جمااك سايادة القااون  اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة  
 (2008ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل
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 العاشرالفصل 

 اإلبالغ

  مقدمة - 1
عدالاان   قداااع ال  اانتقاااةيا الإصااداة    نظ   اليااقر  القهااا يناااساسااين تتةألاال إ اادى ااهاااو ان

 ال  ال،الااب ان اام  ااا  أواا  لتعزيااز ساايادة القاااون    االكرلاانااهااند  اان لتدااف ر   اللدااد ااهاايف
ااعدناات الناةدة   التقاةيا الداجديان رالعااان تكن  ميكن أ  ر وعين التقاةيا ئيكل  اال  ئ  ي عيُ 

قاااااةات جمداااي اناااان   جااااى  داااا   ذلااا اننثاااا   الةن ااان ات ن ااان اااان ت ا يااادة داااا  اااد سااانامل 
إداةة  ةديات اإل  اين الصادةة  ن نثا   راللدد اعني  ااتعدقن ئعين أر يضان ااالعاو  اناني رتقاةيا

ال يااة ر الالا نين   (عدالانل جاا أجلااة ال  Justice Update Magazine     الال و لاألل جمدان
ة العدالاان راإلصاا  يات( لوياااة أجلااا Justice and Corrections Newsletterاإلجلاةياان 

 ةشادين اإلناد ا  ذل  ان اار   إداةة  ةديات     الال و(الم تصدة  ن  صدين ال

االوتلااه إىل    تن ي  تتالم ئوعين ئال،ناليقر  القها ين  نانظ  الم يصدةهاالتقاةيا رلكل   ر   
 ااناطنتعل ان اااناةد اعااان ر   الهعف رالتقديات الم تنا   و او العدالن   اللداد ااهايف اناطن

رتاااانرا هااااكه التقاااااةيا أساسااااا   (141لالعدالاااان   اصااااا  رتعزيااااز إجنااااابات تداااا  الهااااعف رالتقااااديات
رختادو  اددا اان اناااا  ااااان الام   لدةلادةات الاااين إىل تعزيز سايادة القااون    اللداد ااهايف

لعألااااات   جماااااك العدالاااان  ر  هناياااان ااااااناةد اادصصاااان لد  ر  ات راليااااات اللعألاااا  ميكاااان أ  تااااقثا 
  اتعزيز و م العدالن اراصن هب دا  ناالا دة الالددات النط ي دا قدةة اللعألات   اادا   

 ريقاادو إوتا هااا اليااقر  القهااا ين  الاام جيااب  دااا ااانظ  يالااتعا  هااكا ال صاال أوااناع التقاااةيا ر 
ال صاال لاادأ رين أ اال تع اايم أثاهااا  صااياان هااكه التقاااةيا اااهبااا الاام ي ل،اا   الداااماقيا ااات ئيااو  

هاكه   ذات الصادن  ااالااعاتريت اارك  اللعألاات تقااةيا لنضار تددلاات العااان اادةقن  ااان  ان ئ
 ألاا تعةقاا الام جياب أ  ن رالعااان انعاا  التقااةيا الداجدياي  اصا العدالن  مث   اوبالتقاةيا ان 

 العدالن  ها   اصات تب

 أنواع التقارير - 2

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (141ل
  18(  ال قاة 2009ل
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 البعثاتئ التوجيهية إلعداد تقارير المباد

إ اااااملات التيااا،يل اان ااادة ئياااو  االااااد  التن يهيااان لإلئااا غ  ااان ئعألاااات   ااا  الالااا و    تااااد
اقاااا اناااام إىل إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و الااام تقندهاااا يداويااان ااااتكااااال اااان اللعألاااات  اإلئااا غ
العدالان  رتتهاةن  تالاهم ريهاا   اصااا الام لتد ن اان التقااةي ات تا اع م اللعألات أونا ر   ااتقدة

 اا يد فهكه التقاةيا 

 اتالااانتقااااةيا    تقااادو   اصاااا العدالااان االااااعات – (142لتقااااةيا اتالااان اليناين/انسااالن ين • 
أ  تكااان  هاااكه  رجياااب  اااان اللعألاااات الااام ت تبهاااا  ااال ئعألااان تكاادااانااالينايااان رانسااالن ين 

األال ااانظ ني رالتنظياف رال ياا   اإلداةين  أ  ااالا لر   دا ري  الك اين نا صد ااالاعات
اتانادت أر التدانةات أر الينايان ان ادات تقااةيا اتالان   رت،دا   اللةا يتدداب اانقاف

 تةا اااات أر انويااادن رلااايي االادقنظاااا ل اأر تيااا،يدي اأر أا يااا اسياساااي الااام ُ ااادت أثااااا
اليناياان   التقاااةياأ اارب ااان  ا ديدياا اتا يااز تتددااب ر  انساالن ينأاااا تقاااةيا اتالاان الارتي ياان(  

ئادال اان ذلا    ئال تانرا الينايان  التقااةيا الاناةدة    التي،يدينري ل،  أال تكاة الت اصيل 
 ا جتاهااات  راستكيااارل ا دياادتتهااةن أ    ةااا جياابهاام ان اادات   ن ج صاان ر دااي 

ميكاان ر    ديهااا رالتعدياا  نتقاادياات لدقالاا رأ  تيااتةل  دااا  الياااادن ااالااا لدااارائب ئااني ل
  االاتندع  را تةادهاا هاديالابرتتم  ةيدها ي  ااقا ئعد أ   االط ع  دا تقاةيا اتالن

  لاةة  ن أداة  ا ن  دا شلكن اإلويوت  نتقاةيا العةديات  ره

 التقاااةيال االسااتأل ا ينتقاااةيا اتاانادت ي ل،اا  اسااتدداو  – (143لاالسااتأل ا ينتقاااةيا اتاانادت  • 
  ااادرت  اااد  تعةدياااا داااا االاااتنى الراا ااازة  اااان زة( ل قااال اعدنااااات تهااالن العا دااانااق

أر     اساااتبائن تاادت هااااو ااقتهاالن العا داانتقااااةيا اليااتم إ ااداد ر   لد،ايااان ااادت اداا  
 هااوت،ا   درت ئالا ن لاألل  ةااتدهنة  اتاالتالدناة  رانباات أر ا ها ان  ت اال

أثااااا الاشااااا أر دتةاااال  دااااا يكاااان  لاااا  ن اللعألاااان ا دقاااا    اااادتأر   العةديااااات   الاااان 
تعاضاااا  ااااانظ   انااااام ااتقاااادة أر ا ااااد  ةديااااات اللعألاااان  أر اعدناااااات أرلياااان  اااان رراااااة 

__________ 

الاام يداوياان ااااتكاااال ااان اللعألااات  اإلئاا غاملات التياا،يل اان اادة ئيااو  إ ااا   الالاا و   اا إداةة  ةديااات  (142ل
  42ر 23ر 22ر 18ر 16  ال قاات (2012ل اقا انام ااتقدةإىل إداةة  ةديات     الال و تقندها 

  33ر 30ر 29  ال قاات ااا ر الالائ  (143ل
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دةقااااا  اااان طاياااا  الربيااااد ل ااقتهاااالن العا دااااناك التقاااااةيا صااااائن أر اااااا  جداااا (  رُ ااااإل
  الم حيتنيها اادةادى  الاسين تلعا اي ا  ااأر  اا تن اإللكيري 

 خرىاألالعدالة  عنصرتقارير 

 االا لتقدا التقاةيا الم تا ز  دا ر     اللعألنتقاةيا رضر اتددلات  رإىل  اوب تقدا االاعات
 صااادن ااتقااااةيا الالعدالااان  ري ل،ااا  أ  تتهاااةن    اصااااسااايادة القااااون  هااان   صاااا  اسااام    ةااال 

  نك سيادة القاون  اانضن ات التالين ااقدان عةقن تاار 

عين يضااااتقااااةيا ان  نلااااالعد تقااادو   اصااااجياااب أ   -(144لنالااا نيال صدين//اليهاينالتقااااةيا ال • 
اااااان شاااااا امل اناااااام ااتقااااادة اآلجااااااين  االاااااتقاة شاااااهاين ر/أر رصااااادين تتهاااااةن اعدنااااااات 

   صااااااااواااااااب تنصااااااايات ارااهااااااات ال ا دااااااان  اااااااا  اتكنايااااااان رو  ادااااااا النط يااااااان  إىل  
 ااالااااااا لاةيا  دااااااي ت رتنصاااااايات ئيااااااو   ري ل،اااااا  أ  تتهااااااةن هااااااكه التقاااااا(145لنلاااااااالعد

  ري ل،ااا  ااالااا دة إليهاااا قهاااا ينالناليااان ئالااتعدقااان ئنراااامل اللعألااان  اإلساااياتيبينرالتقاااديات 
اإلصا  يات  رالياااطن  االكرلان   جمااالت اار ااهاند ذات الصادن  هاكه التقااةيا  ي الات

  روزع الال   رالتالاي  رإ ادة اإلدااج   رإص   القداع انا 

رةرائدا  اار اا ه اان الكياواات    صاايهاين حملن  اان  ان  ةال  ال التقاةيا الري ل،  أ  تتهةن 
تكااانين رالتيااا،يدين لداااا   ذلااا   اإلساااياتيبين دياااد التقاااديات راال تيا اااات ر   ااع يااان   اللعألااان

يااني   اليااا امل ااع ف  هااند التعاار  ااار ينصاات ديااد جدااب ر لياات الت  يااك  ر ر اااانظ ني(   اا ك
اااا هم اااان الياااا امل   ر  ني انطااااا  راااا  اتكااناي عاتعاااددر انااام ااتقااادة  رالياااا امل الأل ااا يني 

رأ  الا يالااين   اإلسااياتيبينتقدياال االجتاهااات ئال صاادين التقاااةيا أ  تت ااارك الجيااب ر اللدااد ااهاايف  

__________ 

 اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   (144ل
 القاااون  سايادةئياو    اصااا  2203  الربقيان ااياا اة ةقام الالا و   اا   رإداةة  ةدياات 18(  ال قااة 2009ل

  15-12(  ال قاات 2007لالت الي  راإلئ غ  –رااقسالات انا ين 
ل تصاااالت ئااني   اصااا العدالاان  يتقاادد درة اإلئاا غ الااكع تهااددر ئاا    اصااا العدالاان   الالاايام انرساار (145ل

    رةقااان اشاااي ت   الااادا اة االستيااااةين لدقااااون  اا اااا   رالياااقر  القهاااا ينرااي ااان اا ااااظاة ااااا   ااقاااا  رهااا  
التناصاااال ال عاااااك ئااااني   اصااااا العدالاااان ’’إ اااادادها الاااادا اة االستياااااةين رةؤسااااامل   اصااااا العدالاااان راإلصاااا  ياتف 

ف رةقااان الااادا اة االستيااااةين لدقااااون  اا اااا   رالياااقر  القهاااا يناايداويااان ر  ااتقااادة مانااااراإلصااا  يات   ئعألاااات 
  2012 ع/أاالدي  29  ‘‘تنصيات
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رأ  تعااا  ا ا  اإلطاااة القااا م  دااا ال تاا قياسااا  دااااعدناااات االااتكةدن  اان ت  يااك النالياان  تقاادو
 اصادة الترب ات ر ااقاةة االشيا ات ال  قات ااالين ان  أ دت ااعدناات  ن

العدالان    اصاايبر تُ    ةا ان ج ك ئاقيات اي اةإىل ااقا  ررصديني ل،  إ الن تقاةيا شهاين ر 
  صاا  الام جيايهاا اإلساياتيبيندتقداي ت ل اجتةيعا جياب أ  تتهاةنتقااةيا سا نين   دا رضارئقنة 
ااعاااااة   ات اااااع  دااااائالتااااا  دااااا يك اااال  جتاهااااات رالتداااانةات رالعقلااااات رالتقااااديات  ل العدالاااان

 ااقسالين 

رسايدن رعالان  ادا  اللعألانكان  التقااةيا العد يان الام ت تبهاا تميكان أ   -(146لالتقاةيا العااان • 
األااال اتااالي لللداااد ااهااايف   اال  م القاونويااان رالقهاااا ين يتعدااا  ئااااعااااان انضااانع اعاااني 

ميكان أ  ت هاا هاكه التقااةيا ر   رااالاا دة القاونويان(  ا اصالهم لقهااةرتن  ا  اال تياط 
ميكاان أيهااا أ  تدعااب التقاااةيا العد ياان درةا ر   هاااعي ااادى إتااا   الاان ئأثااا ئاااااا اللعألاان أر 

ع إق ااا   االهتةاااو  ر  رااالااا ل داالهااااا     يااز الالااددات النط ياان انا هاان التقااديات 
 داااااا ر ااااا  ر النقااااات راالهتةاااااو راااااااناةد   ا ااااا  ئاااااككتددااااب ئاااااو  اتالااااان تاتتةاااار الااااادر  
ااااا إوتااااج التقااااةيا العااااان ئ اااامل  داااا  داااا الياااقر  القهاااا ين  نر انظ ااايااابَّ يُ ارصااان   

  د إوتاج التقاةيا العااان  ي ل،ا  ر   أجاى ان أويدنيهعنو  ان تقدياات راا يقنان  ئ  
ذات الصادن  األال   صاا    اصاا اللعألاناان  ملقهاا ين اار اا هاليقر  ا نانظ أ  ي ال  

التقاااااةيا العاااااان ااااار  تقاسااااماااااا إذا  ااااا  ي ل،اااا  رتتنقااااف االااااولن   (147ل قاااانم اإلوالااااا 
 ااان ئي هااا دااا  اادد ااان العناااال    قلاال وياااها االااندة  شااكل رهاا  الالااددات النط ياان 

ن  اا ياان الاام ميكاان أ  ت يااو   راآلثاااة اناي،ديهاااالاام  ااالااا لال،ااا  ااان التقايااا  رطليعاان 
 العدالن رالالددات النط ين   صا /اللعألنصدرة التقايا  رالع قن ئني 

 العدالن اا يد ف الم تهعها   اصاران أاألدن التقاةيا العاان 

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (146ل
اتقااااادة التةهيااااادع لع اصاااااا العااااادك   إداةة  ةدياااااات   ااااا  الالااااا و   تااااااع اناااااام ا  ر 18(  ال قااااااة 2009ل

  34ر 33تا  (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (147ل

  4-9(  ال قاة 2009ل
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ئعألاااان انااااام ااتقاااادة لتقاااادا ااالااااا دة إىل     قاااانم اإلوالااااا  رساااايادة القاااااون ر اااادتا  • 
 ‘‘احملا ةاااان العادلاااان   اإل ااااااملات اا ا ياااان انر،اوياااانتدلياااا  ضااااةاوات ’’ (148لأر،اوالااااتا 

 (2009ل

ر دة  قنم اإلوالا    ئعألن انام ااتقدة لتقدا ااالا دة إىل أر،اوالتا  لدالا دة ان   • 
اال تباااب التعالاا     أر،اوالااتا ف ’’ر اادة ساايادة القاااون (   ااان ئي هااا ياوااات أجاااى  

 (2009ل ‘‘د نة لدعةل

ف سا  القهاايا’’ (149لو القاوني رالقها     ئعألن اناام ااتقادة   ليربيااشعلن د م ال  ا • 
 (2011ل ‘‘دا م ةؤسامل القلا ل اتتقييم/تدنيا قدة 

تقاياا  ان داا م ’’شاعلن د ام ال  ااو القااوني رالقهاا     ئعألان اناام ااتقادة   ليربياا   • 
 ‘‘2010/2011ف تقايا ان د  اا الايرالع ف اا ال  ر  االست  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________ 

  UNAMA ا دة إىل أر،اوالتا ئعألن انام ااتقدة لتقدا ااال (148ل
  UNMIL ئعألن انام ااتقدة   ليربيا (149ل

وايف يتم  ،محددة بعثاتاألمي  العام ع  التي يصدرها تقارير السؤال وجوا : ما هي 
 ؟وضعها

ث ثن  ل ةيا  دا ريات ا ت ةن   ايددب جمدي انان إىل اناني العاو أ  يقدو تق
   ن التقدو احملاب   ت  يك رالين اللعألن  رت،د  تقاةيا اناني العاو عادة  ال أشها إىل ستن
أ  تتهةن هكه  جيب  لكل ر ررقا اكه الددلات أويدن اللعألن رالتدنةات ذات الصدن  ااقدان 
نةات التد ره   ن  العدالن   صادعدالن  أويدن ل   صاا تهملدلعألات الم ئال اللن   التقاةيا

 التقايا  الم ي،ديهاج ك ال ية  القاون  اليادةئراإلجنابات رالتقديات الا يالين ااتعدقن 

ان ااقا ل مث ُتنضر   شكدها ال ها    تقاةيا اناني العاو   اللعألن  ن تم صيااتر ادة اا 
اسين رإداةة اليقر  الالي  لعةديات     الال وئال اللن إداةة  ةديات     الال و ج ك 
دقاون  الدا اة االستياةين لالتعا  رتلدلعألات الالياسين اراصن( ئالتيارة ار اللعألن   ئال اللن
قلل  ا  ديهاتعديقاد إئداملراصن رتُتا  اا   القها ين اياةير تقاةيا اناني العاوراليقر  اا ا   

هكه التقاةيا    ادا دا تقاسم االاعالعدالن ئقنة    اصار يبَّ   رتُ رضعها   صي،تها ال ها ين
اكاوا ااتصدن ئالعدالن  جتد ااالا لضةا  أ    الا د ت ي  ميكن أ   الدا اة االستياةين ار 

   ال الدن ال ها ين ان التقايا  ا  ةا اا
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 تعظيم أالر التقارير - 3

االاااقرليات اااان ييااار اااانظ   الياااقر  القهاااا ين دة اااات ات ارتااان ُتالااا د إىل   اع ااام اللعألاااات  
  رتالت،ام رقتاا طاني  االتةاةكن  اهةن تاا   أل االتقاةيا  ا  أو  اا  اوت اهةن رضر اإلئ غ  

لأر  ةدهااام قصاااا ي   اقاااا اللعألااان  غاااانظ ني لإلئااا العدالااان    اصاااائعاااض  رااايةكن أ  ختصاااص
  صاا تقااةيا ويائان  ان ئنضار ال اانظ ان كدف هقالمل يُ التقاةيا  ر ادة اا    رضرتقايلا(  ي قصا
 داا اانضان ن تقااةيا اللهاةا  تهاةني    اللعألانزا مل اا هم اان الاالت الاي  اار ئ  ر كل  العدالن

 دالن راال تلاةات ااتصدن ئالع ااالاعاتودام اللعألن 

الياقر  القهاا ين أقصاا قادة اان التاوث   جياب أ  تكان   نانظ ا الام يهاعهاالتقااةيا  رلك   ق 
االاااااد  إتلاااااع قااااي  يُ   ر رأ  تتالاااام ئانعياااان رأ  تتاااانجا الدقاااان راإلجياااااب   اكتنئاااان ئيااااكل  يااااد

 التن يهين التالين   هكا الصددف

شااا  أعياان   ئاادال ااان ذلاا  ئاال   تةا ااات(الالعدالاان لاألاال ا   صاااجت ااب إدةاج أوياادن  • 
  نلاالعد   صارأثا روناتا أويدن 

  داااا   ذلااا  االجتاهاااات هاااادتدااانةات الا يالاااين   قدااااع العدالااان ر ديدلتقااادا حملااان  ااااان  • 
 دااااا  ةدياااان  أثاهااااا  دااااا   ذلاااا  ريهااااا  هااااكه التداااانةات ردرة   صااااا العدالاااان الالااااا دة 
 الال و 

التدااااانةات الالياساااااين رانا يااااان   اللداااااد  اايتلااااان  دااااااقهاااااا ين اآلثااااااة القاونويااااان رال  دياااااد • 
 ااهيف 

العدالان  داا   ذلا  الاارائب اار ااهاات ال ا دان   الام يهاددر هباانويدن تنضي  سيام ا • 
  هند   اللدد ااهيف اا تقنو ئ  ان ر  هاجاة ر   انام ااتقدة 

 إىل ااهااات  صااا العدالاان الاام يقااداها ة ااالااا دريةااا يتعداا  ئادةنساان  أ  تكاان  التقاااةيا • 
را هااا ااان  ‘‘تالااهيل’’ر ‘‘د اام’’ا ااادات ااان قلياال   رجت ااب اسااتدداو ال ا داان  النط ياان

  نلاالعد   صالنصف  ةل  اا ادات االهةن

دااددة رتاانرا ااعدناااات انساسااين لااان؟ ااااذا؟ ااا ؟ أياان؟ ااااذا؟(  ااار التقاااةيا أ  تكاان   • 
  ات اع  دا اإلجياب
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  ااد   لتنضااي  التداانةات راالجتاهااات ناإل صااا ي تاسااتدداو انةقاااو راللياوااات رالتقدااي  • 
 االقتهامل 

  رااا لناستدداو يل قص ة رئاليدن  رجت ب ااةل الدنيدن  • 

اان جا ك اساتدداو الع اارين روقااو  األ هيكل التقايا  ي  يكن  سهل القااملة  ت  يم  • 
 يقيم ال

 التنصيات رااالا دة ااتنقعن ان ااقا ايا التقتهةني  • 

 المراج  - 4

‘‘ ئيو  دتنى رشكل الربقيات ااي اة 2719الربقين ااي اة ةقم ’’إداةة  ةديات     الال و  
 (2004ل

 القااااااون  سااااايادةئياااااو    اصاااااا  2203الربقيااااان اايااااا اة ةقااااام ’’إداةة  ةدياااااات   ااااا  الالااااا و  
 (2007‘‘ لئ غالت الي  راإل –رااقسالات انا ين 

 (2012‘‘ لئيو  اإلئ غ إىل ااقا 0642الربقين ااي اة ةقم ’’إداةة  ةديات     الال و  

 ةدياااات   ااا  الالااا و  إ اااااملات التيااا،يل اان ااادة ئياااو  اإلئااا غ ااتكااااال اااان اللعألاااات  إداةة
 (2012اايداوين الم تقندها إداةة  ةديات     الال و إىل اقا انام ااتقدة ل

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

قاانم اإلوالاااا   ت إداةة  ةديااات   اا  الالاا و رإداةة الياااقر  الالياسااين را نضااين اناااام ااتقاادة
 ةديااات انااام ااتقاادة  التن ياا  ااتعداا  ئالياسااات اإلئاا غ العداا   اان   اصااا  قاانم اإلوالااا   

 (2008ل لدال و
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 الحادي عشرالفصل 

 تعبئة الموارد

 اقدان - 1

ااناةد ال باان إل اادة ئ اامل اللداد شاقيقن  داا   ذلا  تكن    اع م ئي ات اا ئعد اوتهامل ال زاع  
الااكع يالاا   اااا نضاار الليالاات   و الااها  ةديااات   اا  الالاا و ر ئ  اااو العدالاان   اراصاان ااااناةد

  اار ذلا ر ال ت،دا   اادة انويادن الربواجميان  ‘‘ايزاوياات اقااةة’’ئاا تنر  هاكه اااناةد نهناا تعةال ئ
درة ة يالاا    تعل اان ااااناةد لااد م ااهااند الاااياان إىل تعزيااز القياااو ئااميكاان ااانظ   اليااقر  القهااا ين 
اهااات النط ياان ميكاا هم القياااو ئااكل  ااان جاا ك االااا دة اإذ  (150لو اااو العدالاان   اللدااد ااهاايف

ياار اناااناك رالنصاانك إىل ااااناةد ال بااان لتعزيااز قداااع العدالاان   دااا سااليل ااألاااك ااان    ال ا داان 
يتةألاال اقي ااات التةنياال رتالااهيل اياااة تهم   اااقمتاات اااااحنني  ر  رضاارجاا ك االااا ددم  دااا 

يادة القاااون    ع متنياال االااتداو اتعاادد الالاا نات ااان أ اال العدالاان رساااكتاا   اااااد  ال هااا   
  اللدد ااهيف 

هكا ال صل حملن  اان  ن تعل ن ااناةد  داا   ذلا  الع اصاا انساساين الام ي ل،ا  إدةا هاا  ريعا 
 انظ اان  ااا ريهااا أ  ياصااادة التةنياال احملتةداان الاام ي ل،اا   يالااتعا   ةااادتةنياال   اقااي  ل  أع 

أجا ا  ر ئالعدالان   تتصاللتةنيال الاادةات   ايدتةالان ع كالا نيالانط ي ال  ااملد م لاليقر  القها ين 
أ ال ا تلااةهم اان الياقر  القهاا ين    نانظ ايوجكها  ي ل،  أ  مها الال ُ إىل يي  هكا ال صل 

 تعل ن ااناةد  دا حنن رعاك 

 مقترحات التمويل - 2

 ام ال  ااامل نظ   الياقر  القهاا ين داان ج ااا اارا دة ان أ ألا الدام اا يدة الام ميكان تتةألل 
االااااا ددم   إ ااااداد اقي ااااات التةنياااال    جاااااى انناةد ااااااتةنياااال ر الالاااانط يني لدقصاااانك  دااااا 

ال  اااامل الاانط يني  رلاايي  ااار ااقي ااات رضاارئقاادة اإلاكااا     نظ   اليااقر  القهااا ينري ل،اا  ااا
 اانرسااايك ل اساااتد  تعل ااان اااااناةد داااا النط يااان  ةيالاااا د  داااا تعزياااز القااادة راااكل  س  رضاااعها اااام

 الدنيل    ان لااياةير لروتا بها( 

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (150ل
إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و   تاااااع انااااام ااتقاااادة التةهياااادع لع اصااااا العاااادك     3-9(  ال قاااااة 2009ل

  40-38(  الص قات 2006لال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل ةديات ا
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 تااانج  اتاااا    إتلااااع  ري ل،ااا  أجااااىإىل  نااحنااا هااان شاااكل اقي اااات التةنيااال اااان خيتداااف ر 
ي ل،اااا  ةئااااب ااقي ااااات ئيااااكل راضاااا   ةااااا   ئعي هاااااااحناااان  ن هاااا اااال ااناصاااا ات ااددنئاااان ااااان  

 نان رتعزيز سيادة القاون  ا    الال و ر  خباصن صن ا يالين   أ قاع ال زاع  ر النرلنيات ئا

اقي اات متنيال    الان مشانكاليقر  القها ين ااهاات النط يان ال ا دان     نانظ يالا د جيب أ  
 دع اصا التالينفلربااا ااتصدن ئالعدالن الاياةير ر ا

رهااا   ااان  اا ياااندة  تاااا ا الهااادا  ر انقاااي  نضااا  اايجياااب أ   -انهااادا  ال،اااا  ر  • 
هباااا ياااد م  الدايقااان الااامئاإلضاااارن إىل ذلااا   ي ل،ااا  أ  ي الاااا ر ياااارع  ااالااات يدين اااان اا

تةنيال  الاصاادة رئال اللن للعض اايارع  ةدين الال و ريعاجم ا تيا ات اللدد ااهيف  
 أيها شا   ي ين إسهاو اايارع   ت  يك رالين اللعألن  قد يتعني  دا ااقي 

قاد يكان  ر صا ا اان زا لمويادن ااقي ان  ر  يتهاةن ااقاي جيب أ   -ويدن انف ينصت • 
  ر يااف ااان قلاالإىل اياااةير أجاااى مماثداان مت ت  يااكها  اإلشاااةةااان اا يااد   هااكا الصاادد 

  يهايكةل اايارع ااقي  تد  ااياةير ريل   د

األاااال ل ارضااااعهر  اا  ااااكةقااااي  رصاااا ا لدكياوااااات أ  يتهااااةن اا جيااااب -اا  ااااكة الكياوااااات  • 
 رانام ااتقدة  راا إىل ذل (   كناينات اتقسالرااناين  كاتا   ات  ةاا

ار ااهات النط ين  جتاعاايارةات الم  روداماقي  طليعن جيب أ  ينض  ا –التيارة رالت الي  
ت الااي   يااننضاا   ي يصااا لن ااصاادقن ذات الصاادن ئيااو  اايااارع ااقااي    ةااا ي ل،اا  أ  

النط ين انجااى صاا لن ااصادقن ذات الصادن  داا   اايارع ااقي  ار ااهات الدرلين ر 
لتعزيااز سايادة القااون    اللدااد االكرلان رساار وداقاا انهاند هباا ااكةاال الدايقان الام يذلا  

  ااهيف 

اانا ياااد زا  لدةياااارع  داااا   ذلااا  الااادرك اااااقاااي  اا يلااانيجياااب أ   -ااااادرك الااازا   • 
 ا يالين الااتنقعن ااا ل اايارع  اانا يدل    ر كا  راالوتهامل    ااقي ن للد

قاااي  ايزاويااان ا صااادن لدةياااارع  اااار انجاااك ئعاااني اال تلااااة تهاااةن اايجياااب أ   -اايزاويااان  • 
  احملدد ل ايارع   النقت ات  يك  با    الدن التين ال بان لدر ااناةد اللياين رااادين 

داصااد رالتقياايم   دااا ال قاان لاعاااي  راضااقن  قااي ااأ  يتهااةن  جيااب -الاصااد رالتقياايم  • 
 ستتنىلقي  ااهات الم ااحيدد جيب أ   ةا   رأثاه اايارع ااقي  اجناباالني   قيا  
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إشااااااك جااااربامل ذلاااا  ئال الاااالن لاااالعض ااياااااةير  قااااد يتددااااب ر ن الاصااااد رالتقياااايم  ياالااااقرل
 االتقدني 

وتاااا ا ااياااارع اساااتداان لهاااةا   تداااكةااقاااي  التااادائ  نضااا  اايجياااب أ   -االساااتداان  • 
ااهات النط ين رالدرلين صا لن ااصدقن الم ستد م وتا ا ينض  ي ل،  أ   ةا ااقي    
 اايارع  اوتهاملئعد تاةيخ ريةا اايارع 

ااا إذا  اا  قاد مت  إىلف ينصاأ  ييا  التأج ا  ي ل،   -اصادة التةنيل احملتةدن انجاى  • 
  أجاى اهات ااحنن قي  مماثلاتقدا 

 مصادر التمويل - 3

سن  ااصادة احملتةدن لتةنيل ااياةير ااتصدن ئالعدالن ختتدف ان ا دقان اللعألان إىل ا دقان اللعألان  
انظ   اليقر  القها ين  رالعةل اعا ئياكل رثيا  اار و ااا هم النط يان  ي ل،ا  أ  تالاعا ئ يااو 

  ا   اصادة التةنيل الا يالين التالينفهكه ااصادة    يير جماالت اهةن  جيب ال 

نك ايزاويااات اللعألاان ااان جاا ك انوصاالن ااقاااةة  دااا الاادرك ان هااامل مُتاا -ايزاويااات اللعألاان  • 
ررقا لصي،ن دددة رضعت ان جا ك  ةديان ا الاقن  داا أساا  سا نع   إطااة ا  ناان 

ن رالااد م انساساا  ت،داا  ايزاويااات اللعألااات  ةناااا تكاااليف أرااااد اللعألاار انااام ااتقاادة  
الاااالغ   االعدالااان    ايزاوياااات ئعألادااا   اصاااادداااب تاااان ااالتقالااان أ  ر   انرااااادااااقالمل 

اراداات التادةيب ر ذلا  ميكن أ  ييةل ر   أيهاربااا لد ان التةنيل اادصصاتناضعن 
الياقر  القهاا ين  نانظ ايتو اد جياب أ  ر راااناد رااعادات    درلينالنط ين ر ال يناالستياة 

ال تيا اات اراصان العألان يادة ن   يادا الاللعألن رة يي د ام ئها ان أ    صا التةنيل أي
  اللعألنختصيص راستدداو أاناك  يقاةر  االع صا العدالن   د

لاد م هباا ئعض اللعألات ص ادي  است ةاوين جاصان لدى  – لدلعألاتالص ادي  االست ةاوين  • 
دليعتهااا رااادى تناراهااا  ئ  دااا  داامين اليااقر  القهااا  نانظ اا رجيااب أ  يكاان ااياااةير  

  ي ل،ااا  اااانظ   الياااقر  القهاااا ين استكياااا  اسااات ةايم ر  الااان  ااادو ر اااند صااا در  
 اللعألن   تةنيل ال ئع صا ن طاي  االتصاك  است ةايإاكاوين إويامل ص درم 
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 لصصااتاع ام  ةدياات   ا  الالا و تتهةن ايزاويات  –ااياةير ذات انثا الالاير  • 
الصااا، ة  لدةيااااةيرلتدليااان اال تيا اااات العا دااان  (151للدةيااااةير ذات انثاااا الالااااير ةصاا،  
سااانى أثاااا هاااكه انااااناك  ةنااااا  ال  ااادت   اااني ر وتاااا ا ساااايعن رادةنسااان    قااا الااام 

ر ااند   ر هنااا قااد تكاان  ا ياادة ئيااكل جااا    اااا اال انرىل ااان ان اال قصاا ر داادرد 
ال  ااااامل إىل االااا دة ئالااا ن  دااا تقاادا ا نلااا صااا العدلل ااامل الألقاان احملدياان   قاادةة   اللعألاان

ألاال اساابل  يااد  ةااا أ  ر ااند   تتاانرا اااا اقناااات االسااتةااةوتااا ا  قياا  الاانط يني ااار 
التةنياال ااان ااهااات اااحناان     يااد   ريةااا ئعااد اكاان  ا يااديهااكه ااياااةير الصاا، ة قااد 

إصااا    ةيااان   ااالاااتقلل لاألااال لدتااناتيااان دي ااان ال اااار  االسااات ادة ا هاااا   ميكااان   ةاااا
ختهر ااياةير ذات ر التةنيل انر    تالتةا اا ئعدالعةديات الم  رإوعاشالل ين التقتين( 
 ناتنسادتكد ان لكال اياارع  اار درالة  50 000 انا   يلداغد أقصاا تانثا الالاير 

  تكاااان  قصاااا ة ان ااااال ن  رداااااد  ااياااااةير درالة 15 000 اااانا   تلدااااغةيااااارع لد
 ر ةناا جيب أ  تكتةل   اهن  ستن أشها   ئدليعتها

 

 

 

 
 

قااااة  دن ااب 2005   اااو (152لصاا درم ئ ااامل الالاا و أوياا  -  للندوا بنللاء السللالم • 
عتةاد صا درم ئ اامل ري(  2005ل 1645رقاااة جمداي اناان  60/180ااةعين العااان 

ت ا  االاادةات الام  كرميان الال و  دا الترب اات اان الادرك ان هاامل راا  ةاات رانراااد  
نشاايكن لعةدياان الالاا و ال( أ  تالااتبيب لدتهدياادات 1نا ااد أر أ ألااا ااان ااعاااي  التالياانف ئ
أر تعااازب القااادةات النط يااان  تلااا ( أ  2ر/أر   د م ات اقاااات الالااا و راتاااناة الالياسااا تااار 

( أ    ااز االوتعاااش االقتصااادع 3ر/أر ن  ساادةيئصاانةة ل زا ااات االتعااايأل ر اال  لتيابير

__________ 

  الالياسان ااتعدقان ئاايااةير ذات الالا و   ا ميكن االط ع  داا ازياد اان ااعدنااات  ف إداةة  ةدياات  (151ل
 ( 2007انثا الالاير ل

  www.unpbf.orgميكن االط ع  دا ازيد ان ااعدناات   اانقرف  (152ل

   زاعئيكل  ل  وتيبن لد لدةقا م  ليل يا   ي  تهاةت الل ين التقتين  
لت  يك اياةير ااياةير ذات انثا الالاير  يا متنيل ئعألن انام ااتقدة   ليل تستدداا

انساسين  األل  ديد اادةا  رشاامل انثات ااكت  ئ يتها  م رجتديد ا احمل إص  
 راانلدات 

file://///SECF11/Leo/TED/LEO/ETRS/eRef%20JOBS/www.unpbf.org%20
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رميكن أ  توسيي ارداات اإلداةين انساسين   تعيد( أ  4الال و  ر/أر   ا داتتنليد ل
   ااااان الصاااا درمالاااادرك اادة اااان  دااااا  اااادرك أ ةاااااك ا اااان ئ ااااامل الالاااا و متااااني تتدقااااا 

أ   دا  درك ان ةاك ا ن ئ اامل الالا و  ا  اادة نرئاإلضارن إىل ذل   ميكن لدلددا  
  لكل  تهااناني العاو أهدي أ  يعدنئعد  متني  تتدقا

أوياااو انااااني العااااو صااا درم اناااام ااتقااادة  -  لللندوا األملللم المتحلللدة للديمقراطيلللة • 
ناااااام اااااان صااااا ادي  اصااااا درم اسااااات ةاي  ااااااو   2005  متنب/ينليااااا    (153للددميقااطياااان
الادميقااط    ييار أحناامل العااا.م  التقانك د ام    هاانال،اا  انساسا  ا ا يكان ااتقادة  

يااد م ااياااةير الاام دااد  إىل تعزيااز صاانت اتتةاار اااادي  رتعزيااز  قاانم اإلوالااا   رهاان 
تاااكهب ال،الليااان الع ةاااا اااان ر رتياابير ايااااة ن ييااار ال  اااات   العةدياااات الدميقااطيااان  

ددميقااطياان إىل ا  ةااات اتتةاار اااادي احملدياان    ااا دااان ل أاااناك صاا درم انااام ااتقاادة
الصاا درم دعااب ري   دااا  ااد ساانامل التقاانك الاادميقااط  تنطيااد أة ااا ر  اا داان االوتقالياان 
  ةل انام ااتقدة ار اتكناات لتعزيز اتكم الدميقااط    اللددا   إ ةاكدرةا   

 

 

 

 
 

أويا  هاكا الصا درم  -  ندوا األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضلد الملرأة • 
انااام  رتتاانىل هي اان  50/166ةعياان العاااان دن ااب قااااة اا 1996االساات ةاي    اااو 

يعةااال صااا درم اناااام ااتقااادة ر ويائااان  ااان ا  ناااان اناااام ااتقااادة  إداةتااا  ااتقااادة لدةااااأة 
ل الااامل ايياار أحنااامل العااا.م لتااواني ارااداات الاام تيااتد  ا اان  اااناالساات ةاي ااار شااا امل 

االسااات ةاي  ااانا ز    صااا درم اناااام ااتقاادة رمياارال تيااات ااتهااااةات ااان الع اااف إليهاااا  
ااانا ز ،اللين ئاا  ةات ا  اتكناين رتالتوثا ان ج ك  ةدين ا تن ن رت ارالين   نس ني

__________ 

  www.un.org/democracyfundميكن االط ع  دا ازيد ان ااعدناات   اانقرف  (153ل

قدو قالم  قنم اإلوالا    اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   س الين  ي
نام ااتقدة لص درم ان ادقصنك  دا متنيل ل ااينةة إىل اليا امل الدرليني رالنط يني

انام ااتقدة لهقايا التعكيب  رص درم انام ااتقدة االست ةاي إلهنامل الع ف ضد 
  ئكل  ان ااهات اااحنن انجاى ااهتةنر ( ص درم انام ااتقدة لددميقااطينر اااأة  

file://///SECF11/Leo/TED/LEO/ETRS/eRef%20JOBS/www.un.org/democracyfund
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يتدداب النصانك ر القدايان   تكنااات رأراقان اناام ااتقادةإىل ااا    ةاا تُقادو    ااة ن ن
  (154ل صدن لدةيارعاتقدا اقي ات  التةنيلإىل هكا 

 ةدياات   اا  تقانو  – مشلتراةالبللرامج المل  خلالل  روناآلخللشلرااء األملم المتحلدة  • 
 دعدالاان ااار شااا امل انااام ااتقااادةلرت  يااك ئااااااا ايااي ن ئنضاار الالاا و  دااا حناان اتزايااد 

أ  الربجماااان اايااااي ن تالااااهل اتالااااام ةؤياااان ا ادهااااا  إىلجاااااين  رتالاااات د هااااكه االااااادةات اآل
ياوااات ااياااة ن  رئااألاال  لكااااناةد جتةياار ااان جاا ك   اااوئيااكل ت الااي  ررعالياان ااهااند ر 

اايااةير الام   ار سا ا   اصا اللعألان   شاا ات العدالن  أ  تدجل   اصاي ل،  أيها 
 تالت يد ان هكه الارائب 

 

 

 

 

ئعااااض الاااادرك ان هااااامل راا  ةااااات ختصااااص  – الجهللللات المانحللللة الثنائيللللة واإلقليميللللة • 
   الاااكع تقدااا  اللعألاااندااد م الربواااجم  لأر /دةيااااةير ااتصاادن ئالعدالااان رل متااني اإلقديةياان 
ممألدااا  الااادرك ان هاااامل  اااارالياااقر  القهاااا ين  نانظ ااايتناصااال   جياااب أ   ةدهااااجمااااالت 

د م اهتةااااو ئاااااااا إذا  اااا  ه ااااك لتقدياااد راا  ةاااات اإلقديةيااان العاادااان   اللداااد ااهااايف 
ه اك األل هكا  ا  اا  اتددلات ر ةدين اتصنك  دا التةنيل إذا  رلتلنياياةير العدالن  

تااانر   أ  ياااتمئاااني ااهاااات اااحنااان الأل ا يااان راإلقديةيااان  الياااا عن اتةاةساااراااان اا  االهتةااااو
ر ياب  شاا ن اار إداةة  ةدياات   ا  الالا و  ريُ   اللدد ااهيفاا   تةنيل ا  ةن ال

دا اة االستيااااةين الااااقي اااات اايااااةير اااار   داااا تقاسااامالياااقر  القهاااا ين أيهاااا  نانظ ااا
اار الادرك ان هاامل  االاتةاا اتصااال الام تقايم  ااقا   نالقها ياليقر  ون  اا ا   ر دقال

 رااهات اااحنن احملتةدن انجاى 
  
 
__________ 

  fund-trust-work/un-we-www.unwomen.org/howميكن االط ع  دا ازيد ان ااعدناات   اانقرف  (154ل

ئني  اايي  ايار ا اتعقاط  اا نلاالعدقداع   أر،اوالتا    اوت  لين ت الي   
أوي    رئاوااا انام ااتقدة اإلمنا   ئعألن انام ااتقدة لتقدا ااالا دة إىل أر،اوالتا 

 ائنك ر الني  قي    العاصةن االا دة اتكنان انر،اوين   تعزيز سيادة القاون  جاةج
  ااقاطعاتالعدالن   
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 هج تعبئة المواردنُ  - 4

نظ   اليااااقر  اااااهةاااان ااااان النظااااا ف ااتعل اااان ااااااناةد لتعزيااااز و اااااو العدالاااان   اللدااااد ااهاااايف تُعااااد 
رلهاااةا  رعاليااان ااااناةد  ااساااتدداو  تتالااام ئكألارااان  اااد ذاداااا اهةااان هااا    رإ   اواااتالقهاااا ين  
ب يددااتاا    التالياقر  القهاا ين  نانظ اأ  يتانجا اااناةد  ي ل،ا   لتعل اندارلن  راستداان أع

ا يازة  تعل ان اااناةد  ل رجياب أ  ُتنضار إساياتيبيناصادة التةنيل ئدايقن  ينا ين   التناصل ارقلل 
ُتنضار ئياكل  اااو الاام  اإلساياتيبين   ا  رجياب أ   ادد اإلسااياتيبينالاا ها  أساساين األال هاكا 

  لنصنك إىل تدا  ااهاات اااحنانرسلل ا  انهدا  ذات انرلنين  رااهات اااحنن احملتةدن  رراسر
 رانطا الزا ين العاان 

اياا  اااان اااانظ   االاااقرليات تعل اان اااااناةد ل ااااد أر ر إساا ادالعدالااان      اصااااجياااب أ  ت  ااا  ةااا 
ااهاااات  التناصااال اااار  نيواااب و ااااا هم الااانط يا  إىل  ااااانظ نيقالمل رميكااان ااااالياااقر  القهاااا ين  

رإوتااااااج التقااااااةيا لدبهاااااات اااحنااااان    الااااارباااتتلااااار ر   اااحنااااان ااهتةااااان  ررضااااار اقي اااااات اايااااااةير
  ااناةد تعل ن االتالام ئني لتدف  هند ريك ل دا تلاليب  ةدين تعل ن ااناةد  ذل  يالا د رس

اااان جاااا ك  نيالاااانط ي االااااا دة و ااااا همنظ   اليااااقر  القهاااا ين هبااااا ااااطايقااان أجاااااى ميكااان  رمثااان
صااااف ئ جياااااب ترلياااان انقي ااااات ااأر  راااااك اات اا اااااهيمم  يهارضاااار اااااك اات اا اااا اعاااااروتهم  
ميكااان نوااا    داااا را ااادةهاااكه رت دااانع ااااك اات اا ااااهيم ااياااارع راتددلاااات التةنيااال   ئااااةاايات
قاااي  متنيااال أ ألاااا ااااار ااهاااات اااحنااان احملتةدااان لدتو اااد اااان اهتةااهاااا قلااال أ  ياااتم رضااار  تقامهاااا

 ت صي  ررقا اتددلات دددة ان  ل  هن ااحنن 

ميكااان أيهاااا اااانظ   الياااقر  القهاااا ين تعل ااان اااااناةد اااان جااا ك ت  ااايم ااااقمتاات ااااااحنني رتالاااهيل ر 
ميكاان أ  يكاان   قااد اااقمتاات لدةاااحنني رساايدن ر اا اساالات  اياااة ن ال  اااامل الاانط يني   األاال هااكه 

االوتلااه ال تيا اات و اااو العدالان   اللدااد  رتن ياا الاربااا   ااانظ  رعالان لاائب ااهااات اااحنان اار 

شاا ن ئتدنيا اليقر  القها ين  ننظ ا قاو   ةدين انام ااتقدة    نت دي ناة   
د م ان اال اد انرةرو  اتصنك  دا  ناقداع العدالن  رسهدئار ااهات اااحنن ااهتةن 

ئتنر    تعهد اال اد انرةرو 2011   او ر احملا م رالالبن    تنىل ان قلل إص  ع كال
الادةة راسعن ان أ ل  اد التائر ل ان ج ك ص درم الت ةين انرةرو ادين  ينةر  18

 إلص   قداع العدالن    نت دي ناة  ال دام
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اااقمتاات اااااحنني جاااةج  تُعقاادقااد     ئعااض ان يااا ر تةنياال ااياااةير  ئااهاايف  ربيااادة االهتةاااو 
دقااون  اا اا   لدا اة االستيااةين الاميكان أ  تالاا د ر وا ين األال وينيانةك  أاا ن     اللدد ااهيف

    اا اسلات  ت  يم األل هكه    اللعألنالزا مل  نالقها ياليقر  ر 

ااصاادقن  ا تةا ااات ااهااات صااا لنعقااد ئ الألاااان ااتعداا   ال صاال  التو ياادأجاا ا  ر ةااا ساال  ر 
القااون   سيادة  جماك رااهات اااحنن  اتاقدا  ااالا د ئنيت الي  يتالم ال  ريةا ئي ها ت الي رال
الت الااي  ضاارةع لهااةا    ةاا أ لتةاسا  رجناا  لتدااف  هاند تعل اان اااناةد    ن ئال الاالنوعيان ئال،ائ

 لياان ر ألاا ا اااا يكاان  ر ااند   تهاااةهباتااداجل االااادةات أر  ر اادوانرلنياان   ذات تدلياان اال تيا ااات
  اكا ال،ا   ا يدت الي  ئني ااهات اااحنن ا

 المراج  - 5

إداةة  ةديات     الال و  ااهند القاونوين رالقها ين   جماك سيادة القااون     ةدياات   ا  
 (2006الال و ااتعددة انئعادف دةاسن الدةر  ااالت ادة ل

 (2007إداةة  ةديات     الال و  التن ي  ااتعد  ئالياسن ااياةير ذات انثا الالاير ل

اةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و إد
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

تن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  اك اة اناني العاو ال
 (2008ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل
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 القسم الثالث: المجاالت الفنية

العدالاان   ت داااو ريهااا   اصااادد ااان اتاااالت ال  ياان الاام قااد هااكا القالاام حملاان  اااان  اان  اا يعااا 
  العدالااان  ا   اصاااات اراتالااام سااا اتااااالتإلدةا هاااا   هاااكا القالااام هااا   ت  جتااام االااا راتااااالت

العدالاان    ةديااات انااام ااتقاادة  ااتعدقاان ئع اصاااالياساان ال   دااا ال قاان االااني   ال،الااب ان اام
 إداةة الد م اايداي ر  إداةة  ةديات     الال و ت   رضعها الم اشي   ت   الال و

العدالاان االااا دة ااهاااات يقاانو هباااا   صااا انوياادن الاام ميكاان أ   الثللاني عشلللرالفصللل ريصااف 
  د  رهن  – ا   عن ددتدلين اا دا النط ين ال ا دن  دا ت  يك تدائ  رنةين لتعزيز قدةة و او العدالن 

  ات أ قاع ال زا اد  ر ةي  ئيكل جا   

اليقر  القها ين   د م اإلصا    نانظ  يهددر ئ الدرة الكع    الثالث عشرالفصل ري  ا 
اللددا  اراة ن ان  اللال،ن انعين   ي  االلا اا تعايااهاو  انهكه ر التيايع  ررضر الدستنة  

اااار  هااااتنارق ااادو أر  اأر تقاداهاااالقاااناوني  ااادو رضااان  ث،ااااات تياااايعين  رهااا   ااان اااان  اتال زا ااا
 القنا د رااعاي  الدرلين 

ا ااهيم  اا يتصل ئكل  اان حملن  اان  ن استق ك القهامل روزاهت  ر  الراب  عشرالفصل  ريعا 
 ند م انظ اايااالاام ميكاان أ   ريلااني الالاالل  اانهاياانريصااف التقااديات الا يالااين   هااكه اتاااالت 

يادد يإىل تعزياز االساتق ك رال زاهان   و ااو العدالان  ر  ااهاند الاااياناان ج ااا اليقر  القهاا ين 
ااا  دا أعيان رهام الالايام القااوني را اياو التقالياد القاونويان  رها   ان أعيان ضاةا  هكا ال صل 
  العااني ااياة ن رالتيارةيك   ان 

دةيب ااها  تانر  التعدايم القااوني رالتاااتعدقان ئاصان ارتقاديات ال الخلام  عشلرالفصل ريت ارك 
نظ   اليااقر  القهااا ين ااان ااا   اااالت اااا ئعااد ال اازاع  ريقااي  جمةن اان ااان انوياادن الاام ميكاان 

 ز ااهند االكرلن   هكه اتاالت يج اا تعز 

دعلا  تدادرة الاكع لرأاألدان   العدالان االوتقاليان االاا لحملان  ااان  ان  السادس عشلرالفصل  ريعا 
 العدالن االوتقالين  انام ااتقدة   د م تدائ 

 تقدااا    اصااا ليااات العدالاان ااا  الامياان رالااد م الااكع ميكاان أ   السللاب  عشللرالفصللل ريت ااارك 
لكألا  اان ال اا     ئال الالن دعدالانلأ  هكه اآلليات تيةل اادجل الا يالا   إدةاك  ار االعدالن ا

 أرضاع اا ئعد اوتهامل ال زاع 
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ريصاااف العديااد اااان   اوين دعدالااان اا الااللدرليااان ذات الصاادن ااعاااي  ا الثللام  عشلللرالفصلللل حياادد ر 
 نها ال الااملأ  اإلدةاك  ياوات ر لياات اناام ااتقادة الام تاد م  قيا  العدالان ئاني اا الاني  اار 

ااان ااارائب الايت اارك هاكا ال صال أيهاا ر تهاةا    االت ال ازاع رااا ئعاد ال ازاع  ال  ات ان أ ألا 
   دااا ال قاان اويند م العدالاان اا الاااتعداا  ئاالتن يا   ريلاانيالاا و راناان  رال اوينئاني العدالاان اا الا

  ااالاااراة ئااني اا الااني    ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا وااتعدقاان ئالياساان التن ياا  االاني   
  إداةة  ةديات     الال و الكع أصدةت 

 ريصافالعدالان لمط ااك  ئتققيا   ااعاي  الدرلين ذات الصادن ااتعدقان التاس  عشرالفصل حيدد ر 
 قيااا  تعزياااز ااتعدقااان ئتن يهاااات ال ريلااانيالعدياااد اااان  ياواااات ر لياااات اناااام ااتقااادة ذات الصااادن  

   ها انام ااتقادة ااتعدقن ئالتن يهين  اك اة اناني العاوالعدالن لمط اك   دا ال قن االني   
  العدالن لمط اك قي  
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 الثاني عشرالفصل 

 نظام العدالةالفورية لفعالية حقيق الت

 مقدمة - 1

را ااد ااان أ ألااا التقااديات إتا ااا الاام تنا اا  و اااو العدالاان   العديااد ااان  اااالت اااا ئعااد يتةألاال 
دا ة تقانم اإلوالاا   اروتها اات الااامين اا  ةن را ذل  ااامين  دا   اعدالتاةت اع   ال زاع 

  راإلصاا  قاااون  رال  اااو لدددااا  رتقاانيض  هااند اإل ةاااة ال يااقدع ذلاا  إىل تعااايضرميكاان أ  
ريهااا تققياا    القهااايا رال صاال الو اااو العدالاان دقاادرة هااكه ال ااار   جيااب أ  يكاان   األاال  ر 

  ااااو يتاانرا ل  ئي ااات ااااا ئعااد ال اازاع  قاااد ال اااا  أواا  ئدايقاان  ادلاان روزيهااان ر  النقاات اا اسااب  
يااقدع ئاادرةه إىل اإلراا ت ااان  رهاان اااا  اااا هاان ادداانع ا اا تدلياان اااا يك اا  ل ااان القاادةةالعدالاان 
  راية  هاساتةااة را   ن  اإلر ت ان العقاع قاد يكان  أ اد انسالاع ااكةيان لد ازاع  ر العقاع  

 جداا  اليةا  دا الال و رانان  ميكن أ  ييكلاا ئعد ال زاع 

ااهاااات النط يااان  ةالاااا دالدةالاااا دة   اعااااان هاااكه اتالااان  ي ل،ااا  اااانظ   الياااقر  القهاااا ين ر 
اإلرا ت  رالتصدع لكل انو او العدالن   ‘‘إ ادة ت ييب’’ا ت  يك تدائ  رنةين راققتن ل  ال ا دن 

و اااو  تياا،يلئالااا ن  إىلأ  دااد  هااكه التاادائ   رجيااب  (155لااان العقاااع رتاااا م القهااايا اا ا ياان
ةات ال  ااامل الانط يني رإةساامل أساا    النقت و ال   جياب  دايهم أيهاا ئ اامل قادر   ت العدالن ررعالي

 الدنيل    ان لإلص   ا

الياااقر  القهاااا ين    نانظ اااريهاااا   اااا يهاااكا ال صااال حملااان  ااااان  ااان التااادائ  الااام ي ل،ااا  أ  يقاادو 
كه التاادائ  ااأاألدان ادةنسان  يعاا  عاليان ال نةيان ل  ااو العدالان   ةاا اان  قيا  الدتةكاني ل هااد ة
 ليقر  القها ين ا نانظ  يقنو هباالم 

__________ 

اي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااد (155ل
إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع اصاااا العااادك     ر 1-10(  ال قااااة 2009ل

  42ر 41تا  (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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 فوريةالتدابير ال - 2

(156للعدالةلالبنية التحتية 
 

أر  أصاااهبا الاادااةالاااي العدالاان قااد ا هااا ااان احملااا م ر ميكاان أ  تكاان    اااا ئعااد ال اازاعأرضاااع   
اان ر أضااة  ر  رة  دا ذل   قد ت،يب الل ين التقتين ااار  العدالن   اا اط  الاي يان   تقت هبا
 ر صاا  ااقسالااات الامياان   إصاا  شااكل ااان أشااكاك يداازو األاال هااكه الالااياقات أ   ااااا    

نرا يااميكاان أيهااا أ   ئاالساا  اإل ااااملات القهااا ين   ااان نيتةكاايقتصااا رقالااب  دااا ال م ال ا احملاا
را     الل يان التقتيان اا  أوا  ةاام أعيان م  ا بيادة انان ر الني ااناد رااعدات ال بان لتي،يل احملا

  عالين ال نةين ل  او العدالن  قي  اللن يقدع ر ده إىل  اإلص  

القهاااا ين راحملاااااني رالهااااقايا ااهااان اال تيا ااااات انا يااان نراااااد اااان شاااا  ري ل،ااا   ااادو التقديااال 
   ددرديان تانرا م ا ااارا  احملا ألا ا ااا يتالالب قادو دةقا م أرااد أاان  ر يتنرا لقد ال رراليهند  
ال صال ئاني  إىل  ما احملا تصاةيةاتئاإلضارن إىل ذل   قد ت تقاا ر  لكيف  ن انسدقن ااعدات 

الهااقايا أر أر  لمطاااا   صاادن ااوت اااة الاااا  اإىل قااد ت تقااا احملااا م أيهااا ر ااتهةااني رالقهاااة  
 ها م رجتديادا ئ امل احملريُعد لدةنظ ني القها يني   الم تتنرا اا اتةاين  صدن ااداجل اااليهند  ر 

نظ   ميكان اا اا  أوا   اإلمنا يان  ةاات اا ران انوالب أ  تهددر ئا   ااناةدكألارن  هدا يتالم ئ
أ ةااك ليقر  القها ين د م الربااا الم تعةل  دا  الاني الل يان التقتيان لدةقاا م  داا   ذلا  ا
 راإلصااااا  اتراانلااااادات الكهائا يااااان(   رالدااااانابولاألااااال ااكاتاااااب  رااعااااادات  نتبدياااااد انساسااااايال

لاألاااال اعاااااان تالاااااع الالااااقن  رانئااااناع ااكالاااانةة(  ر اااادي  تك نلن يااااا ااعدناااااات  نيانساساااا
  هارالتنسر   استدداا

__________ 

ايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م ا (156ل
إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع اصاااا العااادك     ر 2-10(  ال قااااة 2009ل

  62-60ات (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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(157ل  جماك العدالنالت الي  ئني ااهات ال ا دن 
 

 ائااني اقسالااات العدالاان اا ا ياان ر هادااريةااا الت الااي   الوعااداوالااايعن العاااان تتةألاال إ اادى ساالل اا
اااكا ال،ااا   ر   تداا  ااقسالااات رااهااات ت رتلااادك ااعدناااات ريةااا ئاانيال ا داان   تعزيااز الع قااا

أر تعزياااااااز  لياااااااات ت الاااااااي  لزياااااااادة تعاااااااار  ررعاليااااااان اقسالاااااااات العدالااااااان راليااااااااطن  تدااااااانياميكااااااان 
 رميكااان أ  توجاااكوعيااان جاصااان  ئ ريهاااا ت ا ااالال يتالااامداااددة  جمااااالت  راساااتهدا  اتاإلصااا  ير 

 ئصنةةأر رام العةل الم جتةر ااهات ال ا دن  الا يالين  انراقن العاادنشكل  هكه ليات الت الي  
ميكن انظ   اليقر  ر   اا ر ديد اتدنك ااةك ن  االهتةاو دل ااالا لا اقين  ةراالتةا  نا ت ة

  داالا داهكه اآلليات ر  ةالاوداالقها ين 

راإل اااملات ئاني  اناملاان الالياسااتإىل ا ان ات  العديد ان  االت ااا ئعاد ال ازاع  رتتصل ئكل 
تن ياااد أو ةااان يااار رختااازين  ذلااا ياااةل ي  رميكااان أ  اتاإلصااا  ير اقسالاااات العدالااان راليااااطن 
أرااا  ئيو  إصداةئارتن نالت ئني الن االت رإئااو راندلن   احملتبزيناندلن  رتن يد أشكاك وقل 

  اااامل الاانط يني   ي ل،اا  ااانظ   اليااقر  القهااا ين االااا دة الر رت  يااك القااااةات القهااا ين  القاالض 
  للعألن   االياطن راإلص  يات الع صاين ااع يني ئئالتعار  ار   إ اامل هكه اإلص  ات

(158لالقهايا/ااع ين ئاتلي اال تياط  نيداة اإلدبا  ال
 

  /اادنكاال تباب ا  القاوني إىل ا ت اع الالبن  أر اياتاا م القهريها قدع ي   اتاالت الم
  اااالت اتاالي اال تياااط  ااادى ا ملااان  السااتعاا   الااتنى العةداااا اان  دااا ا تيااكيلميكاان 

ي ل،ااا  ئاااوع  ااااك اااان ال إىل احملكةااان أر اإلداةة   الاااب االقتهاااامل  ر  ئااا  ااملاترتقااادا تنصااايات 
ا تبااابه أااااو احملكةاان    إ ااادة ال  ااا  التةااا ان ااناك أ   اال هااكه الدبااا  داال  اا  ااااتهم   

اار قااون  اإل اااملات  يت ا  تياكيدهاأ  رالئاد ر  ا تياايعي الدباا  أساساهاكه اتيكيل تددب رقد ي
هاكه الدباا  ئصانةة اتاناتاة تةار أ  جتجياب ر القااون  الادر  تقانم اإلوالاا   اار ر  اادل  اا ا ين 

__________ 

اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م (157ل
إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع اصاااا العااادك     ر 1-10(  ال قااااة 2009ل

  45رالص قن  43ر 42تا  (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
 و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة إداةة  ةديااات   اا  الالاا (158ل

n Lyn Lessons Learned and , Arbitrary  راو اا أيهااف43ن (  الصا ق2006انئعاادف تعزياز سايادة القااون  ل

Hastings: Challenges and Prolonged Pre-trial Detention in Conflict and Post-conflict Areas (2011)  

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c289673
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   ةالاااا دااميكااان اااانظ   الياااقر  القهاااا ين ر اساااتعاا  القهاااايا   تااا  مر اااند قنا اااد شااا ارن   
  ها يةالدبا  رت  تيكيل هكه

ئعاد  رااالابنوني ااادة لدةقلنساني ا تياطيااتقديل     دا را دةن يداة اإلدبا  ر   ني وت دنع ال
ي ل،اا   اتاالي اال تياااط  قيااند  دااا االساات ادة ا هااا  أرال  ااان  ياا   راا   مثاان  ان كاااوصاادرة 

هم    اا  اااات داالئااوع  اااك ااان ان ااناك ال  اال ن ياادبااا  اإلداة الاتااا   دااا التو ااد ااان أ  
  تالي احملتباز اااربة  ال متدا أ  الدرلان اسات ادا إىل ا تباابه أاااو احملكةان   إ اادة ال  اا  التةا 

كاام  دااا ر  ااداا حيُ دن ااب القاااون  الاادر  تقاانم اإلوالااا    ااك اانك لدةقتبااز  ئ ااامل  دااا اتاا
را لاااات   ال تتااادجل ااع يااان ئالقهاااين أن ياااداة اإل الدب ااان  يتعاااني  داااا ااااا شااادص ئالالااابن اااادة
الع ان    ا  ة ايي الدرلان   أر  جيااع تياكيد  اإلراااج ااياارو ان جمالي رالتزااات أع جمدي 

 ئعاد قهاا  شادص  اإلرااج  نضةا  أو    داا يتم اتا   دا   رأج ا  ي ل،  شدص ن أع 
 اإل ااملات القاونوين لتب ب اإلر ت ان العقاع ررا  ال الاد  تُتلر قنئن الالبن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا لتقديص  بم هايم  هند ت  ئكل2010  اون  الألاي/ي اياقلل رقنع بلزاك   
ان العاو  رباةة العدك رانرقاات     ااا ن 80 ائدا يُقدة  اتلي اال تياط احملتبزين قيد 

 ويامل ا ن ئقدة لتققي  االستقااة   هايم  نام ااتئعألن ا  ئد م ان   صا العدالن 
استعاضت الدب ن  ر ااتهاةين   احملتبزينلتقديد  اادنك اتلي اال تياط اع ين ئرط ين 

قاض  اكتب ر  اكتب االد امل العاومامل رالتنصيات إىل رأ الت ان   ارن القهايا العالقن
ويامل اكاتب ااالا دة القاونوين   يير  قب إ اتلي اال تياط تقديص مت  ةا التققي    
  احملتبزينتنرا ااالا دة القاونوين اةير اا أ قب ذل  ان ر   أحنامل اللدد

   ايكدن احمللنسني ا تياطيا  را هت رباةة العدك   ليل يا 2004   او  
ليل يا   ئعألن انام ااتقدة    شعلن د م ال  م القاونوين رالقها ين راستبائت سبنهنا  

اع ين  ئاليارع   تيكيل اا  إداةينئالتعار  ار رباةة العدك رالالددن القها ين  لمبان 
  دتبز ئصنةة رادينادف ر الن  ل  الستعاا  اتةر أسلن ي اوت جت   ئال  القهايا

 كل  الن  دا  دة لالعاو  ال ا بقدات الدب ن تنصيادا إىل ر 
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ااراا  اميكان ر ااا ئعاد اوتهاامل ال ازاع   أرضااعصاعنئن إقااان العادك جااةج العاصااةن   ميكان أ  تياتد 
قااااد قهاااااة رااااااد ني العااااااني رداااااا  الاااادراع رأع ااااانظ ني إداةيااااني ت قاااال ال  الاااام اات قداااانالعدالاااان 
 ااااط  ال ا يااان الااام ال تن اااد ريهاااا داااا م اايياااني ال ااانةيني( إىل اا ذلااا  احملكةااان لداااا   تاااا هم 
   الان سا  ان ج كاادنك  اتلي اال تياط ر تاا م القهايا  اتيدنلن در   تالا د أ   ادين  

 اإل ااملات اا ا ين  دا ر   الالا ن 

إويامل احملا م اات قدن رتقدا ااينةة ال  ين  ره   ن    ةالا دااميكن انظ   اليقر  القها ين ر 
 نانظ ااحياا  اايانةة  جياب أ   ر  اد إساداملتالاهيل ال قال راراداات الدن الاتين رالاد م انااا   

 استق ك القهامل  دا  دو ااالا  ئاليقر  القها ين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (159ل
دة التةهيااادع لع اصاااا العااادك   إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااا  ر 1-10(  ال قااااة 2009ل

  43ن (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

ااتقدة   يهنةين أرايقيا النسدا رتياد  مت ويا ئد م ان ئعألن انام ر   تياد   
لد  ا   قهايا   ا ين  اات قدنالقهاة رااد ني العااني إىل اليام  بزمل ان و او احملكةن 

قدات اللعألن الد م الدن الم ر    دا  د سناملراالست  ا  االئتدا ين احملا ةن   دا االتنى
احملكةن نطاا  احملا ةن   إىل ستد املات االطدل  رتنبير احملتبزينرال   ان ج ك وقل 

 ةدين احملا م اات قدن الم  ئتالهيل  ةل ةدين انام ااتقدة    نت دي ناة قاات    اات قدنرااالا دة   ت الي  اياة ن الن االت   ئاوااا احملكةن 
ان    هكه النثا ةدنإصداة رثا   اانين األل شهادات ااي د  لك  يتةكن  رصدت  
    التصنيت   االوتدائات مماةسن 

شعلن د م ال  م  شا ت  ليل يا   احمللنسني ا تياطيا دد  صدةالا دة   تقديل 
ا اقيات ار رباةة العدك إ اامل   انام ااتقدة   ليربيا  ئعألن  القاونوين رالقها ين 

مت تنسير اايارع ر نوارريا   ةن   الالبن ااا زع   اا  دالات احمل لعقد  ينالقهاالالددن ر 
  2009شلاو/رربايا االتةاا ا ك  رال يزاك  جاين يةل شا امل درليني يال قا ل
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  لقاااون  الاادر االألالاا  ااتعداا  ئال صاال  أيهااات اراااا يتداانيا احملااا م اادتدداان راراصاان  الاام يُعااد 

اان  قيا  أاألدن انويدن الربواجمين الم متكان  انالعدالن االوتقالين  الالاد   يا ااتعد  ئرال صل 
يااتم إويااامل األاال هااكه اآلليااات تةن اان ات ن اان ااان انساالاع تلعااا ر  عالياان ال نةياان ل  اااو العدالاان  ال

  و او العدالن النط  ر/أر استق ل  ااقاو انرك ئاللب وقص قدةات    يويت  رلك القا م لداليام
 التققيا  راللات   القهاايا ال تقتصاا هاكه احملاا م اادتددان أر اراصان  دااأ انعينان ر   ت روزاه

 النط ين رااهات ال ا دن تدنيا رتعزيز قدةات ااقسالات   تالا د أيها  ئل جيب أ   رقالب
 
  اصااا  تهااددريادة القاااون    ااادة اااا ساا ئيااو  2006/47العاااو ةقاام  اناااني قاااةامتاشاايا ااار ر 

واااب اااار الااازا مل اااان االاااد نة إلوياااامل داااا م لتددااان  إىل  ئوويااادن لعألاااات ال قااانم اإلوالاااا    
اكتاب يتانىل ئاإلضاارن إىل ذلا   ر  (161لقنم اإلوالا      يافالالااين ت ا نضين انام ااتقدة

ااانظ    اا  أوا  ي ال دقادرة  (162لليااتانساا  القااوني ااكه اآل قياادةالياقر  القاونويان   ااقاا 
درة ة يالااا    ئ اااامل قااادةات ال  ااااامل الااانط يني العااااادني   احملاااا م ئااا االضاااد عالياااقر  القهاااا ين 

 الانط ينياجتياة رد م القهاة رااد ني العااني رداا  الدراع راا هم اان ااانظ ني   ر   اادتددن
 نانظ اااميااااة  رالياااات ت  يكيااان  قاااد  ُتالااا د إليهاااا  اللعألاااات الااام ر   هاااكه ااقسالاااات   العااااادني

 اليقر  القها ين أيها رظا ف قها ين 

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (160ل
  46ر 45تا  (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

  2(  ااار  2006ل القاون  سيادةئيو   2006/47ةقم   العاو انانيقاة ا (161ل
 و ي ااا ر الالائ   (162ل
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ال  اً ر/أر ا هااا ااان  ليااات ااالااا دة القاونوياان الاام تا اهااا الدرلاان  اازمل نيئاااااا اااادارعني العااااتُعااد 
تةأليااال التااانرا  ةاااا أ   (164ل اااادةئصااانةة التةأليااال القااااوني   ااان   الااانيتبااازأ اااان االاااقرلين الدرلااان 

الاااادراع  نةقاااااار ا ياااان  ااعدالاااان لدو اااااو رعاااااك ن ااااند ل ئااااالغ انعياااان اأساساااايُعااااد  عاااااك القااااوني ال
رساارب أااناة اندلاان   القهااين    دياااطن رااااد ني العااانيالتصادع لالااكين يتةتعان   اياان  ااقتادةين
درةا دنةيااااا    ن دعلاااي  م ئن ااا   ااااو هااا ة صاااااحل لالنا لااان اإل اااااملات القاونويااان إتلااااع رضاااةا  
ااني يهادد الألقان العااان   راوعاداو إاكاويان النصانك إىل احملا  العدالان  ةل و او   اوت اوااالا دة 
 ال  او 

لياات  ميكان اانظ   ا هاا اان اآلرعالان أر  نيالعاا لدةدارعنيئاااا  ر  اتاالت الم ال تن د هبا
 إلوياا   ااالاا دة التق يان  رتقادا نيدةادارعني العااالامل ئاواااا ةما  إوي تيبيراليقر  القها ين 

أر ئدال ان ذلا  د ام ر/أر تالاهيل التنسار   جاداات ااالاا دة القاونويان ااقداان اان اا  ةاات 
دةالاااا دة لو ااااو  رتعهاااداااان اااااا   أ  تكااان  تكد ااان تدااانيا ر درليااان  النط يااان أر الاااا  اتكنايااان 

  األااال هاااكه ر     هاااكا الصااادد ن   ئداااد ااااا ئعاااد اوتهاااامل ال ااازاع  قلااان ة يالاااينالقاونويااان تا ااااه الدرلااا
لقاناوني النط يان ريتةاشاا اار ا  تنار  ار الاليام احملادد لدلداد ااهايفياتاالت  ي ل،   ديد هنا 

اان ااتدن ني الكين يعةدن  جماواا ااني احملالنصنك إىل  ذل  إاكاوينيةل يااعةنك هبا  رميكن أ  
ااا از القااون  اان جا ك ئااااا  دياات طا ع  ر قائان احملاااني أر اا  ةاات اا  اتكنايان  ج ك و
 رااالا دين القاونويني   القاونوين ااالا دة

قيةاان جاصاان   اياااع احملااااني ااااقهدني القااادةين  دااا تقاادا ئااالااا دين القاااونويني ريتالاام  ةاال 
رال    ةقاااني  ليالانا اادةئني ا دين القااونوينيااالا ا  أ أر اقائل ةسنو ل هن   جماواجداادم 
 نتعدقاااااانط ياااان الإياااا مل اهتةاااااو لدقنا ااااد  رالئااااد ااااانداااال احملااااااني   يياااار ااهاااااو   حيدااااناميكااان أ  

ااياانةة ريةااا يتعداا  ئالتيااايعات الاام  إسااداملميكاان ااانظ   اليااقر  القهااا ين ر الااقرليات احملااااني  د
 القاونوين ااالا دة  إاكاوين النصنك إىلتيبر 

__________ 

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (163ل
دع لع اصااا العاادك   إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياا  ر 10-10(  ال قاااة 2009ل

  67ر 66تا  (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
 العدالان اا ا يان الاد  انام ااتقدة رتن يهادا ئيو  سالل اتصانك  داا ااالاا دة القاونويان   و اماو اف  (164ل

 (2012ل
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  إوياامل   ليربياا ااتقادة اناام   ئاد م اان ئعألانااالاا دة القاونويان  ليل يا  اقي  ا اد ا  ةاات 

   اااان ئاااني جااادااتئااالاااا دة القاونويااان اأااوااان هباااد  د ااام اا  ةاااات ان هاااامل الااام تقااادو د ةااا
  أجاى
 
 

 

 

 

 

 
 
 المراج  - 3

   انام ااتقدة ت ا  الالا و ةديات داي  االاعن إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م ااي
إداةة  ةديااات   اا  الالاا و/إداةة الااد م اايااداي لقاانات  إسااياتيبينئ ااامل الالاا و   رقاات الكاااف 

 (2011    الال و ل

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009لت   الال و 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع تقايا اناني العاو  
 S/2004/616( 2004ل

النالياات ااتقادة  إصا   العدالان ئلالا و اراعهاد ااع  ئااددةات راااميان  اكتب انام ااتقدة
 (2011اا ا ين   اا دن اا ئعد ال زاع ااتقدةف دليل لدةةاةسني ل

 

   ااتقدة انام   ئد م ان ئعألنااالا دة القاونوين  ليل يا  اقي  ا اد ا  ةات  
  ان ئني نوينئااالا دة القاو ا  إويامل أااون هبد  د م اا  ةات ان هامل الم تقدو د ةليربيا

  أجاى جداات

العةدين اادتددن ل  اد انرايق  رانام ااتقدة   القها ين لديقر  ن دة االستياةين التتعار  
دالب امل لقاوني التةأليل را  التنر     ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا  تعاروا رثيقا ار    داةرنة
ني  اسلااوقائن احملااني لتقديد احملااني  لدىالد نة ئوويدن الن دة االستياةين رتقنو   راحملتبزين
الن دة  ةا تقنو تب   النابو ااكر راعدات  اااتلاتمتنيل الربوااا اإلمنا        ني ينرا لكل 

ةر اللياوات جب  الالبن ااع يني ئااعاةين  هاان ج ك انظ ي  العةدين اادتددن   االستياةين
القاوني     ا ن إىل ااينةة القاونوين رالتةأليل الكين رالالب امل  ينااتعدقن ئاحملتبز ال بان 
 داا  ااالا دة القاونوين ررقا لكل   رإشااك
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 مقدمة - 1

كن  اإلطاة القاوني  دا   ذل  الدستنة  ا  راض   ياا   أل ا   ات  اللددا  اراة ن ان ال زا 
 انك كان  ه ااك أيهاا ث،ااات   القااون  تقاد ر اار القااون  الادر    ات اريااأر     ا  دي  الازانأر 

ئاإلضاارن إىل ر     الان إتلااع اإل اااملات القاونويان النا لاناااا م اعي ان أر  و ااو العدالان  در  تصدع
ااااان القااااناوني  لاااا  اتكناااااات  قااااد يكاااان  ه اااااك  اااادد  تعاااادد لعااااد ساااا نات ااااان ال اااازاع ر رذلاااا   

 أرضاااع  ’’ ةاا  ااامل  داا لالاا  انااني العااو  ر   نتعاةضاااأر  نتداجدارالالياساات راإل اااملات اا
اإلعااااك رالتيااانه الالياسااا     دااااايا ةااان دال ااال ااااا ت هاااا انطاااا التياااايعين   ألااا اااااا ئعاااد ال ااازاع   

روااادةا اااا تعكااي اتددلااات القاااون  الاادر  تقاانم اإلوالااا  راعاااي     تاانع  دااا   اصااا متييزياانر 
  (165ل‘‘الدر  القاون  اا ا  

ايع  ررضاار   د ام اإلصا   التيا اة يالاي االياقر  القهاا ين درة  نانظ ايدعاب   هاكا الالايام  ر 
 تنارا      الاناليقر  القها ين ااهاات النط يان ال ا دان  نالا د انظ يأ   ري ل،   (166لالدستنة
صااااكنك القاااااون  الاااادر  تقاااانم اإلوالااااا   راعاااااان الأل،اااااات   اإلطاااااة القاااااوني أر ااااار القااااناوني 
قاونوياااان لدلدااااد ا ااااياو اإلطاااااة القاااااوني رالتقاليااااد ال ضااااةا القياااااو ئااااكل   ي ل،اااا   ر  اااادالدسااااتنة  
الدساااااتنة  رضاااااراالاااااتنيات  اريااااان اااااان اايااااااة ن رااياااااارةات العااااااان    ةديااااان  ر  الااااانااهااااايف  

إوياامل اكتلان أر االاتندع   الياقر  القهاا ين  نجياب أ  يالاا د انظ ا ةاا رالعةديات التياايعين   
  دا ودام راسر  هاالقناوني رتنب  رضةا  ويالدقناوني  

ر  انتقديااد الا لعةدياان اإلصاا   التيااايع  ررضاار الدسااتنة  ااان يقاادو هااكا ال صاال  اضااا ااان ز ر 
دتدااف أوااناع الااد م الااكع ميكاان أ  اأاألداان  يعااا عتةااد   ةااا ت  يااك القاااون  ااإىل ل  تيا ااات 

__________ 

ال اااازاع  ئعااااد ن االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع رجمتةعااااات ااااااتقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااا (165ل
  27ال قاة   S/2004/616 ( 2004ل

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (166ل
صاااا العااادك   إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع ا  ر 3-10(  ال قااااة 2009ل

  49-46ات (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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ريةااا يتعداا  ئاإلصاا   التيااايع  ررضاار ال ا داان اليااقر  القهااا ين لدبهااات النط ياان  نانظ اا يقدااا 
  الدستنة 

  الدستوروض  التشريعي و  عمليات اإل الح - 2

أ ياواا اان قااون  ئال رختتداف ختتدف  ةدين اإلص   التيايع  ررضر الدساتنة اان ئداد إىل  جاا  
هاكه  ازملا اان اع ام  ااا تياكل ه اك جدانات ة يالاين  اادة ا  أ داجل اللدد النا د    جاإىل 

 ئياو التن يهين  العاواك اة اناني ان  االتقاةهكه اردنات   ةا هن انض  أدواه  ر العةديات  
العةديان    اني ت دلا  ر (  2009ل ناام ااتقادة لعةدياات رضار الدساتنةالم تقداها اااالا دة 
   دل  أيها  دا اإلص   التيايع  ت ا دا رضر الدستنة  ر هن ااك اة التن يهينالناةدة   

قااااون  الةااا يتعداا  ئأر الأل،ااااات ري أر اا  القصاانةأرال  دياااد  يتعااني - ديااد اال تيا ااات  • 
الالاااد  ال صاال ريتهااةن ئالقنا ااد رااعاااي  الدرلياان   هااان قلاال  دااا   ذلاا  تقيااد القااا م
يااةل يتقياايم اإلطاااة القاااوني  رميكاان أ  ل ن أرىف اقيااارتقياايم و اااو العدالاان  دالاا  ااتعداا 

يااد اااا ر د  ايااارةات  اانك اايااا ل أر الأل،اااات اتالياان   القااناونيإ اااامل تقياايم أيهااا ال
قاد يكان  ه ااك تاداجل ئاني هاكا ال انع اان ر يايده ال ا  ان القااون  أر الدساتنة اادياد  

  ا اقيتها أدواه  تادالتيارة ر ةدين اايارةات العاان الم 

الااادرا ا الا يالاااين  جياااب أ  تدتقااا  –اا ارضاااات ررضااار االساااياتيبيات الاريعااان ااالاااتنى  • 
هيكل رجدن لدعةدين  داا  ةسميايع /رضر الدستنة لص   الت ي ين إمتاو اإل دا   رتت  

ئ ااامل تنارااا  اآلةامل   ر ي يااناجتياااةهم   ياان  ر ي ااالاااندةيياااة ن    إ ااداد ااان س  ذلاا  
 ااال  يااانااااادرك الااازا   ر ي الاااكع سااايكن   ديااا  ااااا ر ا تةاااد القاون /الدساااتنة   يااانر ي 

 الكي ين الم سيتم هباا ت  ياك ال  ا   اإلسياتيبينااا دن   ةا جيب أ  تيةلال زا ات(   
 يالااااتدزاهاراااااا هاااا  اإلصاااا  ات انجاااااى الاااام ميكاااان أ    دياااادااقاااااون  أر الدسااااتنة ال

جياب أ  تكان  التنقعاات راقعيان ريةاا يتعدا  ئااادة الام ر اإلص   الدساتنةع أر القااوني  
ذلا  اان التقديال  ااا جيااع االدساتنة  ركألا   رضارص   التيايع /اإلقد تالت،اقها  ةدين 

   دا حنن صاةف

رااياااارةات العااااان   التن يااانلقياااادة  رايااا ي ل،ااا  إوياااامل هي ااان أر  - ينإوياااامل هي ااان ت الااايق • 
يوجاااك ذلااا   أ إلصااا   الدساااتنةع  ميكااان رئال الااالن لالقاون /الدساااتنة   االاااندةرإ اااداد 
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 الينة ي باةةر  أر شعلن ان  أر راي   االإلص   القاوني  ل   أر ا نا ن دستنةين شكل
صا   القاناوني  رمتيايا اار الادأ اليا ارين  إلنباةة العدك(  أر ا ان ئصياان شعلن اللاألل 
تقااا ر   دعااب ان اازاع الالياسااين درةا ة يالااياتتقديااديا  ر عي اان  ااي اان اا ناإل اا    اا يتعااني

عةدياان التن ياان ئالدرة ا  ةااات اتتةاار اااادي   ويااا ااعدناااات  رتاانر  ئاااع اام الاادرك 
 اآلةامل رالتنصيات  رئدنةة  جتةير اآلةاملر    ل اادار نرااالا

اي ااااان ااكد ااااان ئصاااااياان ا ةااااال ال سااااان ل ا ينيااااا اأااوااااان أااااااا يُعاااااد إوياااااامل  –إوياااااامل أااوااااان  • 
 رالتيارة  نالعاا التن ينالقاون /الدستنة ااديد رااي ات/اا  ةات ااالقرلن  ن 

 ةديان اإلصا     انساساين  اان الع اصاا ئيانرالي اإل ا و يُعاد  –اإل  و راليئيان اادويان  • 
اإل  اياان رةاا ت التن ياان اادوياان  رقااد تتاانىل قيااادة اتةاا تالتيااايع  ررضاار الدسااتنة  

 الااام تعةااال اااار   أر ا  ةاااات اتتةااار ااااادينياون الدب ااان الدساااتنةين أر ا ااان إصااا   القااا
    هاالدب ن العاادن أر ئيكل االتقل 

القاون /ايارع الدستنة ضارةين اةار االندة عاان  نك اليارةات اا -اايارةات العاان  • 
ال  ااات ميألداان  لتدااف  ااانااةهاانة  دااا   ذلاا   ةاانو  ر  الاان االاااعاتر هااات ال  ااا 

ااه يااان رالالياساااين  رهااا   ااان اا الااااوين ر رال  اااات  اإلقديةيااان رالدي يااان رالعاقيااان رانقدياااات
اااان جااا ك  العاااااندي  رميكااان تاااواني اايااااة ن ااااا/ا  ةاااات اتتةااار يا اتال قائاااات ر 

ئيااااااو  هي اااااان اإلصاااااا    رال  اااااااتمتألياااااال لتدااااااف ااصاااااااحل  ااااااان ئي هااااااارسااااااا ل لتد اااااان  
ااااقمتاات را هااا ااان ال اااا   اادوياان رت  اايماليئياان  رهاا   اانالتيايع /رضاار الدسااتنة  

 لدةاساات االستقصاا ينال  ا   إ ااامل اا اقين ااالا ل القاونوين رالدستنةين  ري ل،  أيها 
اكد اان   اا  رإ   اوااتالعاااان رالتنصاايات   السااتد ع اآلةاملالاميان را هااا ااان النسااا ل 

اياارةات  قيقياان  اان ااهاام دي ان ئي اان ميكاان اان إ اااامل دتةكااني رلرتالات،ام رقتااا طاني   
إىل  داد اان جا ك تادائ   ااأل ئوااا  رصااا ن    ةا   ن ان ج اا أ  يعرب لدبةهنة 

 األل ال الامل  ئعي هاعاع   ها  ر قد ا تةا ات ا  صدن ل  ات اااآلةامل  االوتقاو انا ر 

القاون /اياااااارع االاااااندة  سااااايتعني إ اااااداد – ويااااااورتقدميااااا  إىل ا تااااادى ااياااااارع صاااااياان  • 
  ه ان اا تديات ال يائين اسب أر ا  ااتيايع  ال تدى ااإىل   ميقدتالدستنة  ر 
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القاااون  أر  ر  د ااك  ساايتعني إصااداةدسااتنة  ال إلقااااةاساات تامل  إ اااامل يداازوقااد  - تةاااد الا • 
 الالددن اادتصن  ان ج كالدستنة ااديد 

  رقد يدازو  الدستنة  إقااة قاون  أر الالت  يك ا تةاد  يعقبجيب أ   -رالت  يك  التألقيف • 
سياساات ضار رر ت  ياك الاعااان  ل ستعاا  تهاددر دالاقرلينئعض اتاالت  إويامل ا ن 
ياااةك اتتةاار يقااد ر  اااال   دااا حناان  أ كاااو الدسااتنة إ ةاااك رتيااايعات را ياان ااان أ اال 
رااية اااان  رجيااب أ  ت قهاا   اا داان اااا ئعااد الت  يااك   التألقياافاااادي ئ ياااو    هااند 

(  ااان أ اال ‘‘ال  اااذ يااز دجنلاا  ’’ديااد رت  يااكه لااقاون /الدسااتنة الالاازان ئااني ا تةاااد 
راختااذ    دن ذات الصدن  رإويامل اقسالات  ديدة  رتألقيف ااةهنةتدةيب ااهات ال ا

 اإل ااملات انجاى ال بان لهةا  جنا  ت  يك القاون /الدستنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في جهود اإل الح التشريعي؟ يةلنموذجاالقواني  استخدام سؤال وجوا : ايف يمك    

بهات النط ين دلااينةة  إسدامل ةنذ ين أداة اا عين ا يدة   د التيايعات الميكن أ  تكن  
عدا سليل ااألاك  رضر اكتب انام ااتقدة ااع  ئااددةات رالقناوني ااديدة   ئيو ال ا دن 

ررضعت  ااعن  (175)رااامين قناوني مننذ ين ئيو  ةاين اليهند راالجتاة ئالليا راالل اناناك 
ك و او ةراا انساس  لدةقكةن ت  ي ئيو قناوني مننذ ين  (177)الكنا نل رةائدن  (176)العائينالدرك 

ادرون مننذ ين ر   امننذ ي ا  ا ي االناليات ااتقدة قاونوئلال و ااا ا ين الدرلين  ررضر اعهد 
 ر   ني (178)الياطن لص  يات  يامننذ قاونوا ر  يا ل  تباب مننذ  اقاونور إل ااملات اا ا ين  ل

تكيف ار الاليام القاوني تهنا جيب أ  ر ديدة  اادقناوني لتنرا القناوني ال ةنذ ين أساسا ا يدا 
اليام ت صيدها  الب الدر   ‘‘ ةا ه ’’التددو  اد لدلدد ااع   رال ميكن ئلالاطن أ  تُ تاا
 عني اا
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 وض  الدستورو  دعم اإل الح التشريعي - 3

الياقر  القهاا ين  داا  ادو االخناااو   ييار أويادن اإلصا   التياايع   نانظ ا حياا أ   جيب
لدالا و  احملنةيان ئال الالنلقاناوني  داا ا مايااة ته قصاائدال ان ذل   ئل جيب  د ااهيف    اللد

اهتةاااو انجاااى داال االت رقااد تيااةل اتاا  (167لالدسااتنةعالقاااون  رانااان  األاال القاااون  اا ااا   ر 
قااااناوني ةاياااان ر   قااااناوني الالاااابن ر اليااااقر  القهااااا ين قااااناوني ااباااااة راا الااااين رالدباااانمل  ااااانظ   

رالقاناوني   ال  اات ااهةيان رالهاعي ناا هم اان العا دين ر اايادين ر يات رانط اك رالالكا  انقد
  (168لقاونوين تقنم اااأة  دا قدو ااالاراة ار الا لالةاين ات تك لالم 

 

 

 

 

 

 

 

أواناع الاد م اهاند اإلصا   التياايع  لتداف الياقر  القهاا ين   تقادا  نانظ ي  ا أ   ري ل، 
 الدستنة   اللدد ااهيف  دا   ذل  اا يد فررضر 

   تقاااادا الااااد م رااالااااا دةاليااااقر  القهااااا ين   نظ ميكاااان ااااا – الللللدعم االسللللتراتيجي • 
رتااااانر     ةديااااان اإلصااااا   التيايع /رضااااار الدساااااتنةأر  ئياااااو  الت اااااار   داااااا ات اااااام 

رميكان أ  ي ياب   نويائيا ةديان اجتيااة هي ان صاياان رهي ان   أيها  اإلسياتيبينااالا دة 
تيايعين ررضر اسياتيبيات لإلصا   الص  ات لإلالد نة   اليقر  القها ين  نانظ 

__________ 

  ئ اااامل   اا  الالاا وت  ةديااات انااام ااتقااادة االااااعنإداةة  ةديااات   اا  الالااا و/إداةة الااد م اايااداي   (167ل
 ( 2011ايداي لرإداةة الد م ا الال و    الال و   رقت الكاف إسياتيبين إلداةة  ةديات 

(  2008اااك اة اناااني العاااو التن يهياان ئيااو  هنااا انااام ااتقاادة إبامل ااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون  ل (168ل
  5ن الص ق

 ين   صياان تعديل  ديد تققدات ئعألن انام ااتقدة   الالندا  ااالا دة ال 
لين حملا ةن ااتك  اااا م الم اةتكلت    اا م در  إلدةاجرص   ترأضار  دقاون  اا ا  ل

اكتب انام رقدو اعاي  الدرلين  الكع يت   ار االتعديل ااديد  دا الرباا   ررار داةرنة  
صياان التياير ال بو إلويامل ئاوااا ل  د مالئيالار -ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   اي يا

ل امل الال و   يهنةين أرايقيا ل ااتكاالتقدة اكتب انام اا ةا قدو تةاين اليهند   
رصياان القناوني  راناملان رت قي  ةدين اإلص   التيايع     دالددات ل ااالا دةالنسدا 
  ‘‘قاون  الالبن ’’ر  ‘‘قاون  انساة’’  األل ال بان
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الياااااقر  القهاااااا ين   رضااااار  نيااااااةك انظ ااااايسااااان القاااااناوني  ميكااااان أ   ر  ااااادالقااااااوني  
رتالااااهيل   الاااام يااااتم هبااااا ت  يااااك القااااناوني اادياااادة الدايقاااانرةصااااد   اسااااياتيبيات الت  يااااك

 كي ين ت  يك القناوني لئعن ا اقيات ااتا

التقديااال راايااانةة تقااادا نظ   الياااقر  القهاااا ين ميكااان اااا – نللليتقالو اللللدعم التحليللللي  • 
ااياانةة ئيااو   ر قاةواان اااألداان انئيااو  جماااالت دااددة ااان القاااون   دااا   ذلاا   نيالقاااونوي

 مددب اا هد يُ قالدرلين تقنم اإلوالا    ةا  الصكنك ي ين اناملان اياةير القناوني ار 
عين انساساين يضاااان  ئياو  ااالاا لرأيهاا   تصاةيم الدساتنةعلدتقدا  ديل قاوني اقاة  

  اإليااداترتقاسم  رو او اتكم اال ادع   األل  قنم اإلوالا   رتقاسم الالددن
 
 

 

 

 

 
 

  التيال  الالياس    اليقر  القها ين درةا  ندعب انظ ميكن أ  ي – الدعم السياسي • 
  قد ت يا ج رات ئيوهنادستنة الم القاون  أر الالا يالين ااتعدقن ئ ااالا ل

إويااامل أااواان لاااد م   اليااقر  القهااا ين  نانظ اااميكاان أ  يالااا د  – الللدعم المؤسسللي • 
رايا   ااال أر   إوياامل  ااالاا دة همميكا  ةا الدستنة   رضر  هند اإلص   التيايع /

اهااااااةات ااهااااااةات التق يااااان ر ئ القاااااا ةني  داااااا الصاااااياانتزرياااااد ر  القاااااناوني صااااا   إلا ااااان 
تالاهيل ر التألقياف ئااتقنم اادويان  ر  نالعااا التن يانةا ت    ت  يمالا دة رااالت ار   

 أراقااااان اا اقيااااانااهاااااات النط ياااان ال ا دااااان لداااااا   ذلااااا   الااااام تقندهاااااااايااااارةات العااااااان 
لداا  القااون  أر اياارع الدساتنة االاندة(  رد م ا تةااد ىراالستلياوات را تةا ات القا 

 است تاملات(  نأيت  يم   ذل  

ئعألن انام ااتقدة     نع   اليقر  القها ين  انظ ن    نع الالندا   سا د 
 ديد رتاتيب أرلنيات الصكنك الدرلين راإلقديةين   سددات   نع الالندا   ندا الال
النط ين ااديدة  ر كل    رثيقن اتقنم   الدستنة    القناوني  ديها رإداا هادتصدي  ل

إشااك  دا ضةا  انام ااتقدة لدةاأة هي ن ر   ةدت اللعألن  التقديد دا ر   ر ااديد  
  نع الالندا  ا  صياان الدستنة االوتقا   القيادات ال الا ين
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الياقر  القهاا ين   تعل ان اااناةد ال باان  نيالاا د انظ ا ميكان أ  – دعلم تعبئلة الملوارد • 
تعل اااان ئ اتااااادع  يااااا ااتعداااا لعةدياااان اإلصاااا   التيايع /رضاااار الدسااااتنة لاو ااااا ال صاااال 

 راقي ات التةنيل ااناةد(  دا   ذل  إ داد اايزاويات 

اليقر  القها ين  ار   اصا اللعألن انجااى   نانظ ميكن أ  يقنو  – الدعم اللوجستي • 
اإلصااا   التيايع /رضااار الدساااتنة  داااا   ذلااا  اااان  اتعةديااال الاااد م الدن الااام  تااانرئ

 ج ك تنر  رسا ل ال قل رانان 

لهااةا  اناملااان رةا ت الاايقيا اليااقر  القهااا ين د ندعااب انظ ااميكاان أ  ي – دعللم التنسلليق • 
ااهاات ال ا دان  الدرليان انجااى   رها   اناللعألن رراي  انام ااتقادة القدااع   أويدن

الياقر   نانظ   ةا ميكن أ  يقدوهند اإلص   التيايع /رضر الدستنة   ا ار  د ةه
اتكناين   الت الي  ئني لتدف ااهات النط ين ال ا دن النط ين  لدبهاتد م الالقها ين 

  ةدين اإلص   التيايع /رضر الدستنة الم تياةك   را  اتكناين 

 

 

 

 

 

اليقر  القها ين أو الاهم اراربات ااددنئان لتقادا اايانةة  قد ال تتنرا انظ    ئعض اتاالت  ر 
  دياااد اراااربامل  ااالاااا دة   اااار ذلااا  هم ميكااا اااا  أوااا   يااان ئياااو  قااااون  أر دساااتنة  دياااد  تقال
  الستعاون هبمرا

 المراج  - 4

 األمم المتحدةم  مراج  

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

الا دة   الالندا  ائعألن انام ااتقدة   ليقر  القها ين انظ ن ا  ةل  مشاك الالندا   
 قنم ر اليقر  الالياسين   صاع ئالت الي  ار ر دستنة  الالالددات النط ين  دا رضر 

اقمتا تهةن اياة ن     مت ت  يم ام ااتقدة اإلمنا  ره   ن ئاوااا انللعألن  ااإلوالا  
الالددات  راست ادت  ان أصقاع ااصدقن رط ين ردرلين ر هاتجربامل درليني رأ ادمييني 

دستنة ال رضر ةدين   وتا ا رتنصيات هكا ااقمتا ان الالنداوين   
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ام ااتقادة إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات ان
 (2009ت   الال و ل

الدساتنة  رضارانام ااتقدة    ةدياات  ااقدان اناك اة اناني العاو التن يهين ئيو  ااالا دة 
 (2009ل

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

إلوالاااا    قااانم اإلوالاااا    جمااااك إقااااان العااادكف دليااال  قااانم قااانم ات ا نضاااين اناااام ااتقااادة
 (2003اإلوالا  لدقهاة رااد ني العااني راحملااني ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل

ان أ ل العدالانف تانر  إاكاويان النصانك إىل العدالان لدبةيار   الربجمن اإلمنا  ئاوااا انام ااتقدة 
 الألال (  ال صل 2005ل

 (www.unicef.org  الادةة اإلص   التيايع  للدد نلن لالينوياليف( ااتقدة اناما  ةن 

 مراج  م  خارج األمم المتحدة

United States Institute of Peace, Framing the State in Times of Transition: 

Case Studies in Constitution-making (2010) 

United States Institute of Peace, Model Codes for Post-conflict Criminal 

Justice  (2006/2007)  

www.constitutionmaking.org [joint website from Comparative 

Constitutions Project and United States Institute of Peace]  

www.iccnow.orgCoalition for the International Criminal [website of the  

Court] 

http://untermportal.un.org/Display/Record/VINTARS/United_States_Institute_of_Peace?OriginalId=1456354
http://www.iccnow.org/
http://www.iccnow.org/
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Coalition_for_the_International_Criminal_Court/c269922
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Coalition_for_the_International_Criminal_Court/c269922
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 الراب  عشرالفصل 

 والنزاهةستقالل اال

 مقدمة - 1

ل صااال   القهاااايا اا ا يااان راادويااان   ا  داااا ضاااارةت قهاااا ين الالاااددن ال تقتصاااا أعيااان اساااتق ك ال
داا ة تقااانم اروتها ااات االااالااقرلني رأصااقاع الالااددن  ااان  مللن  االاااارلكاان أيهااا رقالااب  

اا  أوا     راا  ذلا  اان اادال ااتاساتدداو انااناك العااان راال تيااك  رإسااملةاإلوالا  رال الاد 
التاادجل   العةدياان ييااير   اتال زا اا أر اراة اان ااانال اازاع الاام تعاااي ااان تةعااات ات   ألاا  ااان 

  ااهات ال ا دن   ةا أ املات القها ين نااا  سياسين أر اقتصادين   القها ين راستدداو اإل ا 
 راال يارياانال زاهاان ئصاادن تاا اااهيم اا إليهااا  دااا أهنااا ت تقااا  إىل  ااا أر يُ  قااد ت تقااا العدالاان  و اااو

رأ    اقلنال أااااإلر ت ان العقاع يصل  أ  ان لاطا ذل  خيد  ر رالي ارين   راتيادرااالامللن 
القااون   اساتق ك راا الالكا   داا ئدرةه يبر يقد  رهن ااالالكا    و او العدالن  ثقن  تقل

  (169لد الال و رانانيردد ئوو الهم

 ديد رت  يك التدائ  الاااين   اليقر  القها ين ااهات النط ين ال ا دن  نانظ يالا د أ   ري ل، 
ري ل،ااا  تقااادا هاااكه ااالاااا دة   (170لالعدالااان و  و ااااإىل تعزياااز اساااتق لين روزاهااان ااهاااات ال ا دااان 

 ااهاات الامالقااون   رال سايةا  سايادة  جمااك ااالاا دة  الام تقادوجااى ااهاات انئالتعار  ار 
روزاهاان  ينتعزيااز اسااتق لااا  أ   ةدياان   اا  الالاا و   ئعااد اوقهااامل رااية  اللدااد ااهاايف  القتساا

النط يااان  ريااا  ااهااااتتوجاااك  جياااب أ يااال ان ااال العدالااان هااان االاااعا طن    و ااااوااهاااات ال ا دااان 
 هناين اادا     درةا قياديا ال ا دن

 راتياااااادرااالااااامللن  راال يارياااانريقاااادو هااااكا ال صاااال اددصااااا ااااان زا ا ااااااهيم االسااااتق ك رال زاهاااان 
 يعاا اا ئعاد ال ازاع   ةاا  أرضاعالعدالن      و اوااهات ال ا دن ئرالي ارين ان  ي  صدتها 

العدالان   ساياقات    و ااوااهاات ال ا دان  روزاهانااان  ان التقاديات الام تنا ا  اساتق ك حملن  
__________ 

لدقهااااة  اإلوالااا   قاانم  إقاااان العااادكف دلياال  اإلوالااا   قاانم  اإلوالاااا  قاانمت ااتقاادة اناااما نضااين  (169ل
أدرات إةسااامل   اإلوالااا  قاانمت ااتقاادة انااام  را نضااين 116الصاا قن  ( 2003رااااد ني العااااني راحملااااني ل

  11(  الص قن 2006ل  زاع  راب اانظ نيف إطاة تي،يد السيادة القاون    الدرك اراة ن ان اا دن 
إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (170ل

إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع اصاااا العااادك     ر 6-10ل قااااة (  ا2009ل
  65-62ر 57-52ات (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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تعزيااز  ااالااا دة  نظ   اليااقر  القهااا ين ااان ج اااا ااااااا ئعااد ال اازاع  رحياادد الدااام الاام ميكاان 
  زاهن الستق ك ر الا

 مفاهيم ما يتصل بهما م  االستقالل والنزاهة و  - 2

 ستقاللاال

اان القهااة اان اإل اااه أر الها،ب أر التاوث   القا ال ئن انع  ااةلادأ إىل ااتق ك القهاامل يي  اس
اااان أ ااال إصاااداة قاااااةات وزيهااان    رذلااا الالاااددن الت  يكيااان أر ا هاااا اااان ااهاااات ال ا دااان  اواااب
يتةتار جياب أ   ةا سيادة القاون     ناوب ان  ئالغ انعينيعترب استق ك القهامل  اولا ر ر ادلن  

 ينرداياد نياالاتقد اااد ن  العااان كان  يجياب أ  ر   (171لئاالساتق ك  ن راحملااا د ن  العااان اا
  رئااألال  اان الهااارةع راقاضاادمااياتل  هبام  اانياار اتااالتققيا   ن ااالا دة إلايهم رها هةااا  
 ن االوتقاو ن  اارأر  التوث اتان  ئاالستق ك رالتقاةالدراع   ي    األل داان احملاايتةتر أ  

 والشفافية والحيادالمساءلة و  واالحترافيةالنزاهة 

ااهاااات ئراليااا ارين ريةاااا يتعدااا   راتياااادرااالاااامللن  راال ياريااانال زاهااان  تعلااا اتالاااتددو تُ  ا ااااا ألااا  
  التعلااا اتاناااام ااتقااادة تعاي اااات ان ااادة ااااكه  لااادى العدالااان  رلكااان ال تن اااد   و ااااوال ا دااان 
أر الي ياز   (األال اوعاداو ااالاامللنلنصف التقديات الم تنا ا  سايادة القااون  لالتددو اا تُ  رااللا

 تتةاايز   اني ر تدانيا بياادة الك ااملة ااه يان ئاني القهااة(   األالئعض الاربااا ل الكع ت صب  دي 
قاااان  ااان االااتةدة التعاااةيف التالياان ر تااداجل  تيائب ر تااهنااا ر    اان ئعهااها الاالعضهااكه اا اااهيم 

 ف(172لإلوكديزينل أر ال نةد

  (173ل‘‘نج قيراالستقاان ان الص ن الم تتةألل   انااون’’ميكن تعايف ال زاهن ئوهنا  • 

  ‘‘اه شدص ان اا ت اة ااهاةة ر الك املة ’’ ئوهنا اال يارينميكن تعايف  • 

__________ 

اة لدقهااا اإلوالااا   قاانم  إقاااان العااادكف دلياال  اإلوالااا   قاانم  اإلوالاااا  قاانمت ااتقاادة اناااما نضااين  (171ل
  116ر 115(  الص قتا  2003رااد ني العااني راحملااني ل

  Oxford English Dictionaryقاان  أر ال نةد اان ز لد،ن اإلوكديزين  (172ل
رالالااادنك ااهااا   داااا   ذلااا   اإلوالاااا  قااانمالتقياااد ئااعااااي  الدرليااان ت’’ميكااان تعاياااف ال زاهااان أيهاااا ئوهناااا  (173ل

ا نضاااين اناااام ااتقااادة تقااانم اإلوالاااا   أدرات إةساااامل سااايادة القااااون    الااادرك ل‘‘ االساااتقاان اااليااان لديااادص
 ( 4  الص قن 2006اراة ن ان اا دن وزاع  راب اانظ نيف إطاة تي،يد  
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 نأر االاااقرلي  تنقعاااأر  شااااو تربياااا اإل اااااملات أر القاااااةات’’ ئوهنااااميكااان تعاياااف ااالاااامللن  • 
  ‘‘تقدمي 

ةااام ر   ‘‘قاادو ااالاااراةيياار اا ارالااني رارصاانو  دااا  اعااداان’’ئوواا  ميكاان تعايااف اتياااد  • 
أ  يكاااان  ميكاااان لقاضاااا  را  اتدااااائقني اا ليالااااةااااهنر اتياااااد  ئا هاااانو االسااااتق ك  اةتلاااااو
 ا  دايد رهن   رئالتا  اا قاب  رإ   ا االتق  

  ‘‘لاقائن العاانا شاو االو تا  أااو’’ئوهنا تي  إىل الي ارين  ميكن تعايف • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالحترافيةسؤال وجوا : ايف يمك  تقييم أو قياس مفاهيم مثل االستقاللية والنزاهة 
 والشفافية ؟ والحيادءلة والمسا

العدالن    و اوال ا دن ش ارين ااهات ر  ر يادراالامللن را يارين تقييم استق ك روزاهن إ  
اقشاات انام ااتقدة لاليادة القاون   نتهةرتالهدن  الهةن ئااليي  ئعي ها  رالين قها ين 

 كه اا اهيمفهب دة اقشاات تتعد  

  تك ل اتةاين ااهةنون ل يات تنليهم ا اصلهمدددة  ادد ااعي نيواللن القهاة 
 الم متتد ل ية طنيدن اوقهامل اادة احملددة تني    سن التقا د أر 

 جت ب اإلداون أر تدق   قنئن أ ألا  دقدرة اللعضو  ئ ر اا إذا  ا  الالكا  يعتقد
  كةنانظف  جا ان انظ   احملأر   او   ادع  أر  قا   تالاه  ان ج ك ةشنة 

  ُال  ا  ن أع  ئ،ضهنة احملا ةات اا ا ين ل رااد ااةهنة نالة  اا إذا  ا  ي
ا تلاةات   ف   ال  أر أر الم ت دنع  دا أط اك  لدقهايااستأل املات قاونوين 

 ( القنا انان تتعد  ئ

 العاو لتقييم رةصد  االد املدرا ا   إ ااملات ر ليات داجدين  تن د تاا إذا  او
  دامل اإلداةاتندةلاد  التن يهين االاتألاك ل

  ضد ااقدان اعدناات اتا ن لدبةهنة  ن اليكارى تعدن اا إذا  اوت احملا م
  دليعن اليكارى ر ي ين  دهال تتهةن رص ا  القهاة

  راكتة  ئيكل ا ص  ئياوالدبةهنة ئيكل درةع  تعدناا إذا  اوت احملا م 
 (186)ن اإلو ام   اعقنك
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 الصكول الدولية ذات الصلة

   الصكنك الدرلين راإلقديةين التالينف دايدةات    دكةن لتصن راالتقدن ر/أر  ياد

7اايألام انرايق  تقنم اإلوالا  راليعنع  ااادة  • 
  (174ل

 ( 1ل 8والا   ااادة االت اقين اناايكين تقنم اإل • 

 ( 1ل 6االت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين  ااادة  • 

  10اإل    العاا  تقنم اإلوالا   ااادة  • 

 ( 1ل 14العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين  ااادة  • 

  11ات اقين انام ااتقدة اكارقن ال الاد  ااادة  • 

القهااة راااد ني العاااني ئراالااد  التن يهيان ريةاا يتعدا  العااان  ةا تانرا الصاكنك التاليان االااد  
 راحملاانيف

 االاد  انساسين ئيو  استق ك الالددن القها ين  • 

  الاد  ئ ،النة لدالدنك القها   • 

 االاد  انساسين ئيو  درة احملااني  • 

 ااد ني العااني  درةن ئااتعدقاالاد  التن يهين  • 

  اايألام الدر  تقنم الدراع القاوني • 

__________ 

ئياو  ا اياو رتعزياز اساتق ك  21/96او ا أيهااف الدب ان انرايقيان تقانم اإلوالاا  رالياعنع  القاااة ةقام  (174ل
 ( 2006الالددن القها ين ل

استق ك القهامل ر ديد   أجاى دد  إىل تقييم العناال اتامن الادةة ره اك  
احملااني  أ دت  ةائدنع كاقشا اإلص   القها   الالم تعيض   رتتةألل   ددة احملالعقلات 

 ئعي هااناايكين  رميكن االط ع  دا تقاةيا  ن ت  يك اقشا اإلص   القها     ئددا  
  www.americanbar.org ان ج ك اانقر اليلك ف
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  ااعاي  الدويا الستق ك القهامل • 

  الاد  استق ك القهامل رالنصنك إىل العدالن ئيو ئيا  سنرا  • 

 العاا  القهاة ايألام  • 

 االستقالل والنزاهة التي تواجهالتحديات  - 3

 روزاهاناساتق ك الام تنا ا  لتهديدات ارد ة   ئعاض ان ياا   را   ئله اك  دد ان التقديات
 نانظ يع  ريت هم أ   انعينان ر العدالن   ئي ات اا ئعد اوتهامل ال زاع     و اوااهات ال ا دن 

  ر  داا حنان رعااك   نياليقر  القها ين هكه التقديات    يتةك نا ان االا دة و اا هم النط ي
  العدياد ااا تن اد التقاديات التاليان  اادة  رقاد ثلات أ اراصان ئكال ئداد  ال اار   ختتدف ني 

 ف(175لان ئي ات اا ئعد ال زاع

   ألا  اان اللدادا  اراة ان اان ال ازاع  ال  -و ةان انقاناوني ر اا يك ا  اان ال دو ر ند  • 
ر أ  التقاديات الام تنا هااان ةايان اساتق ك القهاامل ااا يك ا  اان نرا اإلطاة القاوني ي

الالاااددن   صااااأ كاااااا تتهاااةن ةاااام أ  العدياااد اااان الدساااات  ر   التصااادع اااااأر  هااااا ع
 كااو را   اان ااةكان متييار هاكه اناساتق ل    ر اده رتهاةنالقهامل    أيدعالقها ين 

ساااان تعاااادي ت دسااااتنةين ر اسااااتقدات ااااان جاااا ك  هبااااا أر االوقاااا ع  ديهاااااأر الت  ااااب 
   القااااناوني رالداااانا   قااااد ال  كاااام رظااااا ف تيااااايعات  دياااادة  رئاإلضااااارن إىل ذلاااا   راااا

  التدجل ريهاان ا تةاالت  لدتقديلاحملكةن دا ري  الك اين 

ضاااةا  ئقاااا هم   لقهااااة ر ااادو اتااادي ةراتاااب  ياااقدعقاااد  -سااانمل شاااارو ارداااان رااااددا  • 
ااعااي  راإل اااملات  ر ا  ايااعاساتق ك القهاامل  مما يهادد تيبير ال الاد إىل  ا اصلهم
 ت  ممااا يزيااد ااان ا تةاااالنتعالاا ي مقهاااة رتاقيااادالتعيي ااات قااد تصاال  ا اساالن  رالاا  م ا

يُااا   أيهااا أ  ثقاان ااةهاانة   و اااو العدالاان  رئااألاال   رتاا اارتاادجل الالااددن الت  يكياان 
  سي ن ئ  ي القدةااد ني العااني راحملااني رانظ   احملا م تكن  تعنيهات 

يتةألااال أ اااد التقاااديات ذات  - اإل اااااملات التوديليااانر د صااال التعالااا   التعاااا  لإاكاويااان  • 
راإل اااااملات تعالااا   لد صااال الالقهااااة  تعاااا إاكاويااان   االساااتق ك  الااام تنا ااا الصااادن 

__________ 

اإلمنااا  ف الربجماان ااان أ اال العدالاانف تاانر  رااا   ااتقاادة اناااميعتةااد هااكا ال اااع ئدة اان  لاا ة  داااف ئاوااااا  (175ل
  84-81(  الص قات 2005اتصنك  دا العدالن لدبةير ل
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رإجهااا هم لإل ااااملات القهاااة  االااتقاة ل صاالعاادو ر ااند اعاااي  رإ ااااملات ر  التوديلياان
 يبر تدجل الالددن الت  يكين   القهامل يقد يالهل أر التوديلين 

ن ياددردقاد ال يقتصاا انااا  داا    االت ااا ئعاد ال ازاع   - راااقلتهاختصيص اايزاوين  • 
اقائن  دا ايزاويتها  اا يك   ان ال ئل قد ميتد أيها إىل ارتقاةها  ايزاوين الالددن القها ين

  روزاهتهم ماهند الاااين إىل تقنيض استق اضع ا أااو االقهاة أ ألا ذل  قد جيعل ر 

جبكرةه ئياكل راسار ال داام ال الاد   يهاع    أل  ان  االت اا ئعد ال زاع -ل الاد ا • 
د الااد ل  اا يُ إذ ئيكل جدا   القهامل العدالن  يقن  استق ك روزاهن راالامللن  و او  

طليعياان راقلنلاان  طايقااناشاانة الدراار  اعي اان  ريعتااربئا تلاااةه الالااليل الن يااد إلجناااب أوياادن 
ئالالب  ذلا باةين  دا   ذل    ااالا ل القها ين   ألا ا ااا يت ااقم ةاةسن ان ةاك التا

   ااةاةسات ال اسدة  لدتنةوارادع الأر  اياع اازاملات

قلااال أر أث اااامل ال ااازاع      العدالااان نانظ اااميكااان أ  يتااانةو  –اوتها اااات  قااانم اإلوالاااا   • 
األاال الالااةا  ر داا   را االوتها ااات ذات الدااائرقاانم اإلوالااا   دااا   ذلاا  تاوتها ااات 

 واااااازاهتهمألاااااا  شااااااكن ا  دياااااان ئيااااااو  ياالسااااااتةااة   العةاااااال ميكاااااان أ  ئهااااااقالمل القهاااااااة 
تكااان  ه ااااك ث،ااااة     اااداا  ئصااا ن جاصااان ئالصاااعنئنهاااكا التقااادع ريتالااام   تهمراالااااملل
ال ا داان   و اااو  ئالاالب رااااة أر اقتاال انطاااا ال اازاع الاشاااة  أ قاااعالقاااون     ساايادة
اااان انراااااد اااااقهدني ليااا،ل  سااانى القديااالئالتاااا   ال ين اااد ااازاع  ر يااا  ال أث ااااملالعدالااان 
 اان ندة  اا اصب

ال ا داان   دااا انطاااا اقائاان تقاال ال  ااداا  -داجدين/الاقائاان الةاا عاان لد اادو ر ااند  ليااات  • 
اان ااهاد   در   ألا القنا اد راإل اااملات ئةكان الت  اب كان  اان ااي  العدالان  و او 

ااهقااان ر ئ رقااطيااان  لدةقاااا م إ اااااملات اااااملات اإلداةيااان تكااان  اإلاللدااادا   اااان   ألاا    ر 
داساالن  در  أعالااددات تقدياياان راسااعن ئ يتةتعاان دااا م  نانظ اا  ديهاااقاانو ريراائكاان  

ا ااان رط يااان أر ة اااا.م  لديكااان  ه ااااك أااااني  ميكااان أ ئاإلضاااارن إىل ذلااا   ر   (176لك اتُااا
و ااو  راااقلانةصاد لدقيااو دهااو دةبتةر ااادي اااقلن تائعن لأر يا ات   تقنم اإلوالا 

 العدالن 

__________ 

  81ااا ر الالائ   الص قن  (176ل



 217 

 يااا ان كاااو تُ   ئعااض اللداادا   ال  -،دقاان ااا ةااات احملاعدناااات ر إىل االنصاانك  تعااكة • 
صااعب اتصاانك  دااا اعدناااات دقيقاان ر ااداان  اان اإل ااااملات القهااا ين  يالقهااا ين  رقااد 

مماا اةهانة  أااو ااحملا ةن ا تن ن ئاإلضارن إىل ذل   قد ال تكن   دالات االستةاع ر ر 
  ئدة ن ا رب الي ارين رااالامللن القها ين يهعف

 ميكان أ  تنا ا  انطااا  – لدقةاياناوعاداو اناان ر ادو ر اند تادائ  ئ ابدياد اإل الا  • 
اصن ريةا خباا ئعد ال زاع دديدات لال اتهم رأا هم  ر  أرضاعال ا دن   و او العدالن   

ر  اتاااالت صاادن ئااال زاع رال الاااد رااامياان اا  ةاان  تداا ة األاال  اااا م ااار م اااايتعداا  ئاا
إ  ال ا دااان   و ااااو العدالااان   انطااااا تااادائ  ةايااان  اااانقديااال ال الااام ال ين اااد هباااا سااانى

 داااا النرااااامل  ملديهيااااب رالهااا،ب  مماااا يعااانم قااادةد يتعاضااان قاااد  مرااا هنُر ااادت أصااا   
  تلتدج ضع ا أااو اأ ألا  معدهجبر   ئصنةة سديةننا لادم ااه ين ئ

 تعزيز االستقالل والنزاهة المبعولة م  اجلدعم الجهود  - 4

جباكرةها   اازيا اعقاد اان العنااال القهامل استق ك روزاهن الم تنا   اا تهاع التقديات   أل ا
 ند م انظ ايارالت،داب  ديهاا  جياب أ   تهااسا نات اعاا تتدداب قاد مرالا  الم ختاص اللداد ااعا 

ال ا داااان   و اااااو  روزاهاااان انطاااااا اسااااتق ك  رتااااد يماليااااقر  القهااااا ين ااهااااند الاااياااان إىل تعزيااااز 
 دااا القياااو ئااكل    مقاادةد قااد  ااد ااانطليعاان رااادة راليااات   اا  الالاا و رإ   اواات العدالاان  

لقهاااا ين الياااقر  ا نانظ اااأ  يعةااال   رال زاهااانساااتق ك تتعدااا  ئاالااالاااا ل الااام     ي ل،ااا لاااكل  ر 
   ن ساايلق مماانالقاااون   ساايادة  جماااك جاااى ااان اقاادا  ااالااا دة ااهااات انئيااكل رثياا  ااار 

الئاد اان لتعزياز سايادة القااون   انجاى  ةا هن اتاك ار االادةات ر اللدد ااهيف للعض النقت  
 م ئاااااااااااادرةاااااااااااااااضد  هال  اااااااااااااامل الاااااااااااانط يني اياااااااااااااة ن  ااداااااااااااان   هااااااااااااكه ااهااااااااااااند  ر  اياااااااااااااة ن
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نظ   اليااقر  القهااا ين الاام ميكاان هبااا ااادااام العديااد ااان اله اااك ر  ااا  ذلاا  ممك ااا    دةاااقيااادع  
 ف(177ل زاهن  دا   ذل  اا يد الستق ك ر االتعزيز  ااالا دة  

الياقر  القهاا ين ااهاات النط يان ال ا دان    نانظ يالا د أ  ميكن  – اإلطار القانوني • 
را ار  روزاهان القهاامليايعين ال بان تةاين اساتق ك صياان رت  يك ان كاو الدستنةين رالت

الياااقر   نانظ ااا ر  اتااااالت الااام ال ميتدااا  ريهاااا  اان هااان اةاااادتهديااادات رالتصااادع ل
ااار ذلاا  تقاادا ااالااا دة ااان جاا ك تالااهيل  همالقهااا ين ارااربة أر القاادةة ااددنئاان  ميكاا 

  ديد ارربامل ذرع الصدن 

نظ   الياااقر  القهاااا ين تعزياااز رضااار را تةااااد ااااميكااان  - اومراقبتهلللتخصللليل الميزانيلللة  • 
داةين ررضار اايزاويان اإل  رظا  راااقلن   كارينالدقهامل ااناةد تنرا لاايزاويات اتكناين الم 

 اراصن ئ  

 لياااااات    إويااااااملالياااااقر  القهاااااا ين  نميكااااان أ  يالاااااا د انظ ااااا - تعيلللللي الختيلللللار و الا • 
اااداةة اان عاي  ااه ين  دا أسا  اارتعيني القهاة إىل  اجتياةاست اد رإ ااملات لهةا  

اللداااد  رتياااةل هاااكه اآللياااات اتاااالي القاااا م   ت ااانع ال   ةديااان شااا ارن راالاااتقدن متألااال 
 ا  اردان القها ين اراتالي العديا لدقهامل  ر   القها ين

ة تشجي  زيادة موظفي الشؤون القضائييمك  ل – وشغلهم لمنا بهمالقضاة  مرتبات •     
 ئقاااملضااةا   ااالااا دة   هم   ةااا ميكاا ، حسللب االقتضللاءإامالهللاالقضللاة أو مرتبللات 

صلهم    سن التقا د اإللزاا  أر اوتهامل ال ية ااقاةة لتنليهم اا صاب  أر االقهاة   ا 
إ ااااملات يتهااةن  دااا  قياا  االااتقل ئ ااامل ساانمل ساادنك اهاا   التأللاات ااان اةتكاااهبم اا  
 إ اا ين  اترضةاوةمين 

الياقر  القهاا ين  نالا د انظ ايميكن أ   - القضائية اتام والممارسا المحإجراءات  • 
 م رتقدياااال رااااا  ا   تداااانيا رتلالاااايب الداااانا   راإل ااااااملات ال بااااان لتن يااااد رظااااا ف احملاااا

لتنبيار  يتةياز ئاليا ارينو ااو  جيب أ  يكان  ه ااكعدا سليل ااألاك  رالتدجل رالتعالف  

__________ 

انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع يعتةااد هااكا ال اااع ئدة اان  لاا ة  دااا  (177ل
  65-62ر 57-52ات (  الص ق2006العدك    ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل



 219 

ئيااااكل الالااااددن  ر ديااااد االااااتنياتالتااااوث ات اراة ياااان احملتةداااان  اااااناياااان قةلد  القهااااايا
   ره   ن  الني الك املة التي،يدين ادةن 

عااااي  اارضااار    نالقهاااا يانظ ااان الياااقر  ميكااان أ  يالاااا د  - مدونلللة قواعلللد السللللول • 
ات انساسين لدالدنك الالديم لدقهاة رااد ني العااني راحملاااني  ري ل،ا  أ  تتهاةن اادرو

اآللياات اراة يان   رها   ان  الت  ايم الاكايت الاداجد  ا ئيو قنا د الالدنك هكه أ كاا
االااد  التن يهيان ئياو  ر األل الاد  ئ ،االنة لدالادنك القهاا      ااعاي  الدرلينرتتهةن 

ا اااان را هااا  االااااد  انساساااين ئياااو  درة احملااااانير لعااااو   هااااب االد اااامل ادرة أ هاااامل 
 ا يااادة ئ،اااض ال  ااا  ااان التقالياااد القاونويااان تن يهاااات  الالااائ  القالااامنةة   اااااك  ااعاااي 

  ااتلعن   ئدد ئعي  

الشللؤون القضللائية  ويمكلل  أن يسللاعد موظفلل - يللةالتأديبواإلجللراءات آليللات الرقابللة • 
ااااانظ ني ر  نيالعااااا راااااد ني ةو ااااذ اعااااي  سااادنك القهااااإل آليلللات إنشلللاء أو تعزيلللز فلللي

 تتاي  أ  النصانك إليهاا لتقادا الياكارى  ري ل،ا  يالاهلل رعالان ا رسا ةنتته  نيالقاونوي
ي ل،ااا  أ  تياااةل ضاااةاوات تةايااان القهااااة  ةاااا هاااكه اآللياااات راااا  إشاااااك ااةهااانة   

ئاإلضاارن إىل  ليااات اعاااان ر درارار سياسااين  الام  ا هااا دااااات اان اال نيالعاااا راااد ني
العةديااات الارتي ياان  لتاادقي ن يااضاانائب ةقائ إوياااملددة  ااان ااهاام احملاااد اااملات ساانمل ااعااداان 

  رميكاان اعاااان هااكه النظااا ف ااان جاا ك جمةن اان ات ن اان ااان اادلقاانل اتألاااك لدةعاااي  
 نياا تياااأر دقهاااامل راالد اااامل  لعدياااا للي ااأر اتااااا اااا.م   أا ااااملاايا ااال ااقسالاااين لاألااال 

الاااتعا  جمةن ااان راساااعن اااان ت ميكااان أ  الااام(  نيالعااااا ن اتالاااائات  أر ااا عااانيالعااااا
  الليااين إداةة اااناةد إىللقهااة الام ميتدكهاا اانصانك اليدصاين  ااالا ل  الم تيار  ئني

  ت  يةياان اةياار ااةاةسااني القاااونويني اتدألائاان هي اا احملاااانيجمااالي أ  تكاان  ميكاان  ةااا 
 ةاةسااند‘‘ ةا الالاا’’قلاال  نيااااقه ت رالتاادةيب اا اساال التاايقن ااان اسااتي امل  ياا  تك اال

ديكارى ااتعدقن ئالانمل الالادنك لةقكةن  ديكارى ر لةكتب العةل   ها   ةا ميك ااه ن
 ضد احملااني ااقدان 
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لدعةااااال  نصااااا  ياللتقدياااااد اااااادى  ال زاهااااانتقيااااايم ’’ئووااااا   ابميكااااان تعاياااااف ال ااااا - رزالفللللل • 
االاقرلني  ان انرااد ا راستلعاد ةدين ةمين لتقديد ’’ر ادة اا ي دنع  دا   (178ل‘‘العاو

الااا د أ  يميكاان ر   (179ل‘‘الالاابن  راااايأل رالقهاااملر االوتها ااات  رجاصاان ااان الياااطن 
ال ا داان   و اااو  انطاااا  السااتلعاداليااقر  القهااا ين   رضاار إ ااااملات شاا ارن  نانظ اا

جتيااة جمةن ان أساساين الر   قانم اإلوالاا    اااضا تالعدالن الكين تنةطانا   اوتها اات 
ري ل،ا  أ  تقانو   ااة را ادة ابال  اا يتم ادة ر قدةة  ام ئال زاهن راا يهندااان ااه يني 

 دة اان اااانوقصاااا ئاالاااتقدن تعةاال ررقاااا لإل ااااملات القاونويااان النا لاان ر  اسااتعاا هي ااان  ئاا 
 هكه ااهةن الجناب الي ارين اا اسلن 

إويااامل أر   اليااقر  القهااا ين  أ  يالااا د انظ اانميكاان  - القضللائية/المهنيللةالرابطللات  • 
 ااادة ر   تهااات ةيلدةه اان ر ااه ين/القهااا ين لتياابير الت  اايم الااكايت  الاائداااتإ ااادة توساايي 

اا يانةات الام تانرا لدقهااة راحملاااني ا تادى لتدانيا ئ صاداة القهاا ين  الاائداتتلادة اا 
 االاااقرلنياهتةااااو االقهاااا ين أ  تن ااا  الاائداااات أيهاااا  رميكااانالتق يااان   اعااااةرهم الدةاساااين

 يعاااي ا هاااوقاااو الهااعف الاام إىل راوعااداو انااان  ر  اااتلاااتلاااطا تاادي  إىل اتكاانايني
 هبةات التوث ات اا الدة إبامل القهاة 

 

 

 

 

 

ليقر  القهاا ين   إوياامل أ  يالا د انظ ن اي ل،   - الو ول إلى المعلوماتإمكانية  • 
اااان النساااا ل الااام ياااتم اااان  ذلااا  اتكنايااان  أر اااا  اا يااانةاتأر إ اااادة إوياااامل اكتاااب 

يعاازب الياا ارين رهاا   رااكل  دااا ودااام راساار   رتنبيعهاااج اااا ويااا ان كاااو القهااا ين 

__________ 

أدرات إةسامل سيادة القاون    الادرك اراة ان اان اا دان وازاع  رااب ف اإلوالا  قنمت ااتقدة اناما نضين  (178ل
  4ص قن (  ال2006ل اانظ نيف إطاة تي،يد 

ال اااازاع  ئعااااد تقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع رجمتةعااااات اااااا (179ل
  52  ال قاة S/2004/616(  2004ل

ئد م ان ةائدن احملااني   لييم - ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنةقاات  
جل  ان ةائدن احملااني الدرلين لتلادك ارربات ااقاةون ان  ئتالهيل بياةة قاو هباالدرلين  

 ينييةنة تالأ  احملااني  دا د ارل  شددااني  ديدة  ر  ةائداتإويامل  ئيو ئددا  أجاى 
 اال تيا ات رال ار  احملدين  است ادا إىل الكع يتلعنو   ةنذجال راقاة يجيب أ  
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التاادائ  رااان   ااان جاا ك إجهاااع القهاااة لداقائاان العاااان  ملالقهااا   أ ةاااك  اان ااالااامللن
ن يان الياارع   ئااااا التر   انجاى الم ي ل،  د ةها ويا تقااةيا سا نين  ان أدامل احملاا م

 م رالقنا ااااااااد رالقااااااااناوني راتقاااااااانم  رإويااااااااامل ا   ااملات احملاااااااائاااااااا اااااااا و ال ااااااااا  إلالعاااااااااان 
  (180لعدناات العة مل   احملا ما /اقصنةاتأ ياك

اصاااد لالياااقر  القهاااا ين إوياااامل و ااام  ند م انظ اااياااميكااان أ   - قيلللاس األداء والر لللد • 
تالاات د و اام ب أال رجياااندامل  دااا   ذلاا  ياار اإل صاااملات راسااتدداو اقشاااات اندامل  

  رلكن جيب أ  توجك ئعني اال تلااة اللت ريها دد القهايا الم مت  إىلقيا  اندامل رقب 
الاا  م  رجيااب أال متاي هااكه  تداا  القهااياتعقيااد اادى العنااال انجاااى ذات الصادن األاال 

ئ اااامل  داااا ت هاااي ت اااان   القهاااايا القهااااة لد صااال  أر تاااقثا  داااااساااتق ك القهاااامل ئ
  (181لالتدجل    يادم ااه ين نميدكن  سدد

 اتاما المح إجراءاتلشؤون القضائية عند مراقبة أو ر د موظفي اسلول  - 5

 ةااال القهااااة أ  ي ااال ااااا ئعاااد ال ااازاع  جياااب  أرضااااعسااايادة القااااون    إقاااااة اااان أ ااال  • 
سنامل  اوات دديان أر  -اربة ان  هات جاة ين  خيهر لدتدجل در رجيب أال   االتق 
  اا ااصادقن  داا  ادو التادجل  أر أ  يُ   اا  ااهاات الدرليان صاا لنب أ  درلين  جي

للدااد ااهاايف  رداان يكاان  ااان اا اسااب   ا ةديااات العدالاان   تاادجل  ت يهااا  دااا أهناااإل
 لتن ياااا  أساااا دن إىلاحملكةاااان ئ  اقاطعاااان  دالاااان اسااااتةاع اااااأل ااااانظ   اليااااقر  القهااااا ين  

 االاد  التالين   اال تلاةف كتقج  جيب أ  راست ادا إىل ذل القاض   

ي ل،اا  أر وصااقهم دااا القهاااة  إئاا غاليااقر  القهااا ين  ةناااا  نتب ااب انظ اايجيااب أ   • 
 شاناال ئياو الياقر  القهاا ين  لادى انظافإذا  اا  ر دددة   قهايا    ديهم القياو ئ 

 ي ل،  إئ غ ااعدناات ذات الصدن إىل اقا اللعألن ر  ئعي    ةل قا   

اا  ال ا     أ  يلادر ر اوهنم يتصاارن  ئياكلالياقر  القهاا ين  نتب ب انظ يأ  جيب  • 
اان أ ال دةاسان  قاا   اا تددب اناا االتصاك ئإذا ر اتصاالدم ار ااالقرلني القها يني  

__________ 

اإلمنااااا  ف الربجماااان ااااان أ اااال العدالاااانف تاااانر  رااااا  اتصاااانك  دااااا العدالاااان لدبةياااار  ااتقاااادة انااااامئاوااااااا  (180ل
  75(  الص قن 2005ل

  76ااا ر الالائ   الص قن  (181ل



 222 

ريةاااا يتعدااا  الياااقر  القهاااا ين التعلااا   ااان  ةا ااا   أ  يتب اااب انظااافاداااف قهاااين  جياااب 
  هايتائع القهين المهةن  د

ئاالحنيااب إىل  ن تادجدأ  يلادر ر اوهنم يالياقر  القهاا ين  ةنااا  نتب ب انظ ايب أ  جي • 
يااهند أر اليااهند ااان الدااددة  أر التقاادت ااار ااااتهم  أر أع  قهااايا   أطاااا  ئعي هااا
  قهاين هكا الدا  أر ذاك  ن ويب ادارر  يتقنلنا إىلأ   ناتب ليجيب أ  ر احملتةدني  
  ان القهايا

 انرقات   ارندالددات القها ين    ل ياو االاليقر  القها ين  نانظ دع يلجيب أ   • 
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 المراج  - 6

 الصكول الدولية

 (1969االت اقين اناايكين تقنم اإلوالا  ل

 (2007لئ ،النة ( رالتعدي   دا الاد  2002الاد  ئ ،النة لدالدنك القها   ل

 (1985االاد  انساسين ئيو  استق ك الالددن القها ين ل

 (1990االاد  انساسين ئيو  درة احملااني ل

 (1950االت اقين انرةرئين تةاين  قنم اإلوالا  راتايات انساسين ل

 (1990ل نيالعاا ااد نياالاد  التن يهين ئيو  درة 

 (1982اايألام الدر  تقنم الدراع القاوني ل

 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين ل

 (2002ااعاي  الدويا الستق ك القهامل ل

 (2003ات اقين انام ااتقدة اكارقن ال الاد ل

 (1999العاا  لالقهاة ايألام 

 (1948اإل    العاا  تقنم اإلوالا  ل

 األمم المتحدةم  مراج  

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006اتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  لا

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

قااانم اإلوالاااا   اقشااااات اناااام ااتقااادة ت إداةة  ةدياااات   ااا  الال و/ا نضاااين اناااام ااتقااادة
ف اانقاااااااااااااار (  اتااااااااااااااا  ااااااااااااااان2011لت  يااااااااااااااك رأدرات اايااااااااااااااارع لالاااااااااااااايادة القاااااااااااااااون ف دلياااااااااااااال ال

www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf  
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اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

 (1990ل نيااالع ااد نياالاد  التن يهين ئيو  درة 

قااانم اإلوالاااا    قااانم اإلوالاااا    جمااااك إقااااان العااادكف دليااال  قااانم ت ا نضاااين اناااام ااتقااادة
 (2003اإلوالا  لدقهاة رااد ني العااني راحملااني ل

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2006ف إطاة تي،يد  لال اب

   الربجمن ان أ ل العدالانف تانر  إاكاويان النصانك إىل العدالان لدبةياراإلمنا  ااا انام ااتقدة ئاو
 (2005ل

 (2006أدرات تقييم العدالن اا ا ين لجمةن ن   ااع  ئااددةات رااامين ااتقدة انام اكتب

 (.م يصدة ئعدل ت القهاملدليل تعزيز وزاهن رقدةا  ااع  ئااددةات رااامين ااتقدة انام اكتب

 مراج  م  خارج األمم المتحدة

American Bar Association (CEELI), Judicial Reform Index 

(www.americanbar.org) 

United States Institute of Peace, Model Codes for Post-conflict Criminal 

Justice, Vol. 2 (2006/2007)  

USAID, Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality 

(2002) 

../Users/Youssef%20ALI/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/SR/Desktop/JAO%20HANDBOOK/www.americanbar.org
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 الخام  عشرالفصل 

 التعليم القانوني والتدريب المهني

 مقدمة - 1

أسااا  التعداايم القاااوني رالتاادةيب قاانة   أع ئدااد تعتةااد إىل  ااد  لاا   دااا  القهاااملن اه اان وزاهااإ  
  رييكل  زملا أساسايا ياترانج ق نثقارن االوهلاو رارداشينع هكا انسا  يعزب ر (182لااه 

العدياد اان  ال يتدقاا  ساياقات ااا ئعاد ال ازاع  اا  أوا    (183لان إطاة  ةل تعزيز سيادة القااون 
اانظ   الاد م القااوني اا هم اان لقهاة رااد ني العااني رداا  الادراع رااالاا دين القااونويني ر ا

  رةداا يا ار ذلا  إ  تدقنا أع قدة ا   أصا   التعديم أر التدةيب القاوني الام  سنى القديل ان
 اللدد وتيبن لد زاع  ان همالتعديم رالتدةيب ر/أر رراة ااه يني القاونويني أر ة يد اعاهدإىل تدا  

إويامل  ديات ر ااعات اتقنم قد ال يُعترب   ضنمل التقديات انجاى الم تنا   قداع العدالن  ر 
 ساديمعةال ئياكل يو ااو العدالان ال ميكان أ   اا  أ   رية اا ئعاد ال ازاع الاشااة   اادق ا تيا ا
تدااانيا اااانظ ني رااا   ذلااا      ر ااا رة  دااااداااا ريااا  الك اياااناتعدةاااني راااادةئني  اااانظ نياااان در  

  التددايب راااناةد  رلاكل ر نقات ال يالاتدزو قادةا  لا ا اان  ااا   تاوهي قها يني رقاونويني اقهدني 
تعزيااز رااا  التعداايم القاااوني   ااهااات النط ياان ال ا داان  ةالااا داليااقر  القهااا ين نظ   اي ل،اا  ااا

  (184لالتدةيب ااه  ااتا ن لدد ع  ره   ن ااه ينير 

__________ 

إىل الااربااا الاام متاا   دة ااات   القاااون  لدةاشااقني الااكين ‘‘ التعداايم القاااوني’’  هااكا الاادليل  يياا  تعلاا   (182ل
يالعن  إىل االوهةاو إىل ااهان القاونويان  ر اادة ااا جيااع التعدايم القااوني   ئي اات  ااعيان  داا اادى راية با يان 

لديارو احملددة لد ق  القاوني ااعا   ميكان اا   دة اات  ااعيان   القااون  لدا ع الديالااوي ر/أر ممتدة  رتلعا 
الدةاسااات العديااا  أاااا التاادةيب ااهاا   ااان وا ياان أجاااى  ريياا  إىل طا  اان راسااعن ااان الاادرةات اادصصاان لمرااااد 

ت  دااا جماااالت قاونوياان اعي اان أر تالااتقدت الااكين يعةداان  ئال عاال   ااهاان القاونوياان  رميكاان أ  تا ااز هااكه الاادرةا
التادةيب ’’جماالت  ديدة ميكن أ  تعزب ااعاة  القا ةن ئال عل   ةاا ميكان أ  ُيددا   داا التادةيب ااها  أماامل 

رج راااا لدتعدااايم القااااوني   اااادة ااااا تكااان  اااادة ‘‘  التعدااايم ااالاااتةا’’أر ‘‘ التااادةيب أث اااامل العةااال’’أر ‘‘ الااانظي  
 ااه  قص ة  تيار  ئني ئهر سا ات رئهعن أياو  درةات التدةيب

(  2008اااك اة اناااني العاااو التن يهياان ئيااو  هنااا انااام ااتقاادة إبامل ااالااا دة   جماااك ساايادة القاااون  ل (183ل
  6ن الص ق

إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و  (184ل
إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و   تااااع اناااام ااتقااادة التةهيااادع لع اصاااا العااادك     ر 5-10(  ال قااااة 2009ل

  52-49ات (  الص ق2006 ةديات الال و ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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ريقدو هكا ال صل حملن  اان  ن التقديات الم تنا   التعديم القاوني رالتدةيب ااه    ساياقات 
 ااان ج اااا تقاادا ااالااا دة  نظ   اليااقر  القهااا ين ميكاان ااااااا ئعااد ال اازاع  ريقااي  الالاالل الاام 

 تيبير رتعزيز التعديم القاوني رالتدةيب ااه  

 ليم القانوني والتدريب المهنيالتحديات التي تواجه التع - 2

التقااديات الاام تنا اا  تداانيا رتعزيااز التاادةيب ااهاا  رالتعداايم القاااوني   اللداادا  الاام داادااا تتعااد 
 ال زا ات  رتيةل هكه التقديات اا يد ف

 ديهاا االساتي مل  ااى ااات أر دتعدايم القااوني رالتادةيب ااها  قاد دُ لالل ين التقتين ميكن أ  تكن  
 ال زاع  املأث 

رهن انااا قدت وتيبن لد زاع  النثا   رالكتب اادةسين را ها ان ااناد قد رُ أ  تكن  ميكن أيها 
  (185لقاوني األل  ديات اتقنمالوعين جاصن اقسالات التعديم الكع يتالم ئ

الاا ان الدااار  ئيااو  ااالتاادةيي ئالالب  اتقاد ال يكاان  ه اااك الكألا  ااان الداا ع رأ هاامل هي اا
ه ااك وقاص   اراربامل قد يكن  ئاإلضارن إىل ذل   ر   احملد    اتتةر الم حيتدنهنا ةناقردل وتيبن

كاان  ه اااك تأجاا ا  قااد ر (  ‘‘واازر  العقاانك’’ل لدباانمل إىل أاااا ن أجاااىئالاالب ة ياال ان ااادمييني 
  (186لو اا لتدي اااتلاتانساتكة ااقهدني  تنا   القدةة  دا ا تكاع ديات 

التقياز رال الااد راحملالانئين ريةاا     ةدهاا اانسالات التعديم القاوني رالتدةيب ااها  اق  قد تعاي
  (187لالدة اتا قهم لد ع ر اقلنك ئيتعد  

دى إىل تادي ون يان ياق اقسالات التعديم القاوني رالتدةيب ااها   مماا  لداقائن  داقد ال تن د  لين 
  أر ضعف االتناها  ديات اتقنمالتدةيب أر  ااا ز 

__________ 

–Christopher Waters, ‘Post-conflict Legal Education’, Journal of Conflict and Security Law, vol. 10, no. 1, pages 101(185ل 

19 (2005)     
  ر الالائ  و ي ااا  (186ل
إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (187ل

  50ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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  (188لال الاد تقنيهها ئاللب  أر أر تااجيها  اليهادات ةديات ا تةاد قد ي تقا ال  او إىل 

  ر أر ااا  ااضااين   جااداانلداا ع ااالااتددان   تعداايم االدةاسااين اا اااها أر  ااقاااةاتقااد تكاان  
ال يتن   ر  ات   ايالالتدةيب التقديدع لدةقااني  دا يقنو العديد ان اللددا  اراة ن ان ال زاع  

  (189لإىل ااةاةسن العةدين

  ميكاان أ  يااقدع إىل ابدراج الاادرةات التدةيلياان رهاان اااا اادو ر ااند ت الااي  ئااني اقاادا  التاادةيب  
  هات لتد ن  تقداهاةاثدن تدرةات الو ي القهاة  هنة الدةاسين  ر  ااقاةات رتهاةع

 دعم التعليم القانوني والتدريب المهني - 3

ئ اامل رتعزياز اقسالاات   الياقر  القهاا ين  نانظ اهبا لم ميكن أ  يالا د ه اك  دد ان الدام ا
  اد تقادا ااالاا دة    الياقر  القهاا ين نانظ رجيب أ  حيا  التدةيب ااه   ر التعديم القاوني 

ميكان كل  را (190ل قابة ئياكل صااةفااد م ااقسالات ال اسدة أر القياو ئصنةة  لين ئ دا  دو 
  ئااتهاقد يقن   هند اإلص   ئل ر  تا ا  كالين  قد يويت ئأر  كن  ا  جمد  أ  ي

لاا  القاادةات النط ياان لتياا،يل ت ماليااقر  القهااا ين ااان أ  االااا داد نتو ااد انظ اايجيااب أ   ةااا 
الام  ا هاا أر ت بزهااا دصصان ر ااالاادرةات التدةيليان رالتادةيب ااها   ر اقسالاات التعدايم القااوني 

أ  ي ل،اا  ر إىل االسااتداان   رهاا   اان ارتقاةهااا  داادردةقثا إال ئدة اان االلااا اااا ال تاا ندرلياا هااات 
 دا تعزيز ئاااا التدةيب النط ين  م يألةا  ا  ذل  ممك ا   هنده  اليقر  القها ين نانظ يا ز 

 رت  اااايم درةات التن ياااا  ااا دياااانتاااادةيب القاااااوني  لداا ااااز النط ياااان ااااالااااتداان ااااان جاااا ك إويااااامل 
ميكااان  ةاااا رتعزياااز  دياااات اتقااانم     االاااتةا لدقهااااة راااااد ني العاااااني راحملااااانيردرةات التعدااايم ا

اااندة تتهاةن   اليانرااناد أساساين اكتنئان اقااةات دةاساين انظ   اليقر  القها ين د ام تدانيا 
تااااادةيب ’’رتالااااا د  دااااا تعزيااااز قااااادةات اااااادةئني الاااانط يني  اااات ة اياااان ئاااااااا   ااعاااااي  الدرلياااان

  ‘‘اادةئني

__________ 

 Mark K. Dietrich and Nicolas Mansfield, Lessons Spurned: Legal Education in the Age of (188ل

Democracy Promotion (2006), page 3 
داةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (189ل

  50ر 49تا  (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
  51ر 50ااا ر الالائ   الص قتا   (190ل



 228 

القصااا   رلكااان ي ل،ااا    تااادئ  اااان تااادائ  ان ااالدصصااان ا يااادة  ااتدةيليااان الدرةات الاااتكااان   قااادر 
  ئوو الهمتقدا و ي التدةيب ان رتقدميها ئدايقن متكن ال  اامل النط يني   هناين اادا   رضعها

 دااااا  ‘‘طاااااة ’’نظ   اليااااقر  القهااااا ين تقاااادا ر/أر ت  اااايم تاااادةيب دكاااان ااااا  ااااد االقتهااااامل  ر 
راإل ااااااااااااملات  ا ياالقهاااااااااا رساااااااااا   اإل ااااااااااااملات النا لاااااااااان اإلتلاااااااااااعة يالااااااااااين  األاااااااااال  انضاااااااااان ات
ااان القااناوني احملدياان رااللتزااااات القاونوياان   اال   دااا  أ  يياادد هااكا التاادةيب  ري ل،اا  (191لانساسااين

ت ا ديان رمتااةين احملكةان التدةيليان الن ادات مناذج الالتددو أيها جيب أ  تُ ر الدرلين لدلدد ااهيف  
 دعدالن رعاك لستلاقين لل امل ااهاةات ال بان   و او االطام التدةيي ا ها ان الصنةين ر 

 

 

 

 
  

 اتداااانيا اقسالااااات التعداااايم القاااااوني رالتاااادةيب ااهاااا  االااااعا طنياااال ان اااال يتددااااب  هاااادريُعااااد 
الياااقر   نعةااال انظ ااايأيهاااا أ   انعيااانرةااان    ااادد اااان الالااا نات  رلاااكل  اة داااا ااااد اتناصااا 

ساايلقن    اللدااد ااهاايف  مماانالقاااون   ساايادة  جماااك ااان اقاادا  ااالااا دة  همااا  القهااا ين ااار 
ااالاا دة الام  ت كا أيهاا جداا  سي ياودر  هاكا الت الاي   ر اللعألان  اوتهامل  ةال ل ية طنيدن ئعد 
 إىل التةاس   رارتقاةهاتعددة ااتقداها ااهات 

ا هااا ااان ر   ديااات اتقانملقهااا ين  الياقر  اانظ اان د م ياميكاان أ    رئ اامل  دااا هاكه اال تلاااةات
  الدام التالينفئاقسالات التعديم القاوني 

تالاهيل أر   الياقر  القهاا ين  نميكان أ  يالاا د انظ ا - تقييم االحتياجات التدريبيلة • 
  ارد يان التعديةياان اانظ   العدالاانلتقااديا  يانتدةيلل  تيا ااات الد ام إ ااامل تقياايم ا صال 

تنارا ااناد التدةيلين لر  ة ااالتةا التن يهين ر  ينربااا التدةيلرلد  نماتقا ات  ديات تي الر 
 اادةئني النط يني رااار  راعدات التدةيب ر 

__________ 

  51ااا ر الالائ   الص قن  (191ل

ئاوااا ر  ئعألن انام ااتقدة لتققي  االستقااة   هايماييك ئني   هايم  مت ت  يك ئاوااا 
لالياسن ا رانظ  البد  احملا م ايهد  إىل تعزيز ااهاةات ااه ين  (205)انام ااتقدة اإلمنا  
داةة القها ين اإلا ز التدةيب  دا رت  يير أحنامل اللدد   نيالعاا رااد نيالقها ين رالقهاة 

  ايرإ ااملات اا  قن القها ين لدع ف اا ال  إداةة االا  ااامينر الالب ت  لدقهايا ر 
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تداااانيا   اليااااقر  القهااااا ين  نميكاااان أ  يالااااا د انظ اااا - المقللللررات الدراسلللليةتطللللوير  • 
القاناوني  نيالدةاسين لهاةا  إداااج القاناوني الدرليان ذات الصادن  رتهاة ااقاةاتر دي  

   رالتدنةات القاونوين ااديدة 

الياقر  القهاا ين   إصا   أو ةان  نالاا د انظ ايميكان أ   - اللدرجاتملنح و  القبول • 
الم مُت   ريهاا الادة ات الدة ات   دا سليل ااألاك ان ج ك االاتقاوات القلنك را   

صاااااياان   الاااااا دة ااقلني جااااااة يني  أر ااساااااتعاون داااااأر اال اااااار إج اااااامل هنيااااان ااةتق اااااني
كل  يالهم   اتاد اان ال الااد راحملالانئين   رسياسات ا ر التةييز    ةديات القلنك  

 الدة ات القلنك را   مماةسات 

اعااي   رضارالياقر  القهاا ين    نالاا د انظ ايميكان أ   - الشلهادات معايير اعتماد • 
 يم القاوني لهةا   ندة رتن يد التعد اتقنملكديات اليهادات ا تةاد 

تلااادك  ةديااات اليااقر  القهااا ين  نالااهل انظ اايميكاان أ   - بللرامج التبللادل والزمللاالت • 
جااةج اللداد  داا    اتقانمالتادةيي رالدا ع رااا   الدةاساين اار  دياات  اتأ هامل هي 

 هكه الربااا  لت  يكذل  ان ج ك تعل ن ااناةد ااالين ال بان 

ااا ااز  إويااامل  اليااقر  القهااا ين  نميكاان أ  يالااا د انظ اا - القللانوني مرااللز التللدريب • 
 عةد  لد ع القاون  الت ةين ااهاةات ذات تن    الستقداتالقاوني  التدةيب

 أصااهبا الادااةأر اادةساين  تب القااون  ريها  قدت   اللددا  الم رُ  - الكتب المدرسية • 
رئ ااامل ا هاا والااخ  رويااالكتاب روياااها  أث اامل ال ازاع  ميكاان اانظ   اليااقر  القهاا ين ياار

 اكتلات القاون  

اليااقر  القهااا ين    نالاا د انظ اايميكاان أ   - الملنح الدراسللية والمسللاعدات الماليللة • 
ااالين   دا سليل ااألاك ان جا ك ةئاب ااقسالاات  ةإويامل اا   الدةاسين رئاااا ااالا د

 ا دة ااالين ااال ئتقداوصقاع ااصدقن ااهتةني ئالتعديةين 

تعزياز اقسالاات رئااااا التادةيب ااها   داا    ااالاا دة  ميكن انظ   اليقر  القها ين أيها ر 
 ذل  ان ج ك الدام التالينف
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إويااااامل اليااااقر  القهااااا ين    نأ  يالااااا د انظ ااااميكاااان  – أااديميللللات إعللللداد القضللللاة • 
  الامين اقسالات التدةيب ااه ا ها ان القهاة ر  أ ادمييات إ داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليااقر  القهااا ين    نميكاان أ  يالااا د انظ اا - المسللاعدي  القللانونيي رامج تللدريب بلل • 
ااان أ اال تداانيا  ااادة ااان ااه يااني القاااونويني ني  القاااونوي ااالااا دينتاادةيب لئاااااا  رضاار

  الا ن دا   ا  الو او العدالن  تي،يل همالكين ميك 

الياقر  القهاا ين  داا تدانيا ئااااا  نميكان أ  يالاا د انظ ا -برامج التعليم المسلتمر  • 
ال اصاان  رإتا اانالتدنةات اادياادة ئاا تعاااي هم لك الاان ني التعداايم ااالااتةا لدةه يااني القاااونوي

  ام لصقل اهاةادم ئيكل االتةا 

تدااانيا اا ااااها راااااناد   ميكااان أ  يالاااا د انظ ااان الياااقر  القهاااا ين  -ملللواد التلللدريب  • 
 ان القاون  الدر  رالقناوني النط ين  الم تعكي  دا حنن ا  م   ً التدةيلين 

 هاامل الالاددن القهاا ين ن  ةان هنيانظ ن الياقر  القهاا ين   يعةلميكن أ   - التوجيه • 
لدقهاااة رااااد ني اماا  اللدتاادةيب  العا اادين إىل العةاال   بهااد اكةاال ااديألا أر  ااعي ااني
  العااني

   ادة رتالد م إل ئعألن انام ااتقدة لتققي  االستقااة   هايمقدات   هايم   
 ان ادميين .م تعةل ئكاال طاقتها ئعد    رةام أ 2009   او  أ ادميين إ داد القهاة

قداع العدالن   را هم ان العاادني  ن تنر  التدةيب الام  لدقهاة يالقرلر هنا تهددر د
  تصةيم الدرةات  تسا د ةا    لم ادميين هنو الت  ية  ااسا دت اللعألن  دا تدنيا ر 

  التدةيلين

توسيي ااعهد القها     سا دت ئعألن انام ااتقدة لإلداةة ااققتن    نسنرن  
ااعهد اقسالن االتقدن ر    زاعال رية اا ئعد   نيالعاارااد ني كنسنرن لتدةيب القهاة ل

التدةيب  دا القاون  الدر  تقنم اإلوالا  رالقناوني  ره   ن  تا ز  دا التدةيب العاو
  راانالت الدةاسين   اراةج نيئتدة اا ئاااا يد م ااعهد ةا  نسنرن      ااديدة

  ملالقها االلتقام ئالد لقهاة اادد ااتقا  ا اتالهل  ه  ير 
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  ااا ئعااد ال اازاع  أرضاااعياا عن   جماااك التعداايم رالتادةيب القاااوني   ال تيااك إ اادى اارتتةألال 
 ميكاان أ  يااقدعر  يااا  ئااني اقاادا  جااداات التاادةيب  ئاال رالت اااري   ئعااض انت الااي   ال اياااع
 جمةن ااااتإىل لتدااف  اان هااانالاسااا ل  اادو اتالاااام إىل االبدرا يااان   الاادرةات التدةيليااان  ر  ذلاا 

ميكاان ر  هااات لتد اان   تقااداهاةاثداان تدرةات ا  هااار حيو ااي القهاااة الااكين إىل أر  اا  القهاااة  
أ   هاال دت الااي  ليُ لأر اااا   أراقاان  ااداانأ  يالااا د انظ اان اليااقر  القهااا ين   تالااهيل إويااامل 

تقاسم ااقاةات  هند التدةيب  دا   ذل    الت الي   رعالين راتالامرط ين(  دا   اصاقيادتتنىل 
قياا  ئالتازاو ايايك   قيا العدالان الاكين  هاارا الادرةات  ر قدااع   رتتلار اانظ   الدةاسين ادراان 

 أثا التدةيب 

 هند ئ امل ا ه ان اكتب انام ااتقدة ااتكاال   ئنةرودع   التن ي  ر شاةك  
إداةة  دا ت  يم ر ة اادةئني   دا   ذل  إويامل جمةن ن ان  تلن احملا م رالقهاالقدةات
ئاإلضارن إىل ر   مما أدى إىل  الي ات  ل ة   أدامل رش ارين اإل ااملات القها ين  احملا م

قها ين اقاطعات إداةة احملا م   أةئر    جتاي رايارع  اان   التدةيب ىذل   أد
اااتلن اآل   تل  الماندامل القها     احملا م التبايلين   ساير   الن  إىلئنةرودع 

تكااة هكا اايارع   أةئر   ن ان دا   اللدد  روتيبن لكل   اجتاة اليا امل الأل ا ي
 قها ين أجاى  اقاطعات

حملااي  ئالتعار  ار اعهد ئاةيي الدر    اعهد اا ي ئ و قاو   أر،اوالتا    
 اتدليل إةشادالهكا  نراري  نأساسي ينتدةيل ةادة نضر دليل احملا ةات العادلن  ئ الدراع 

ار إشاةة جاصن لدستنة   اةع رالليتن دال ئد،م اعاي  احملا ةن العادلنرارين ئيو  
رالتيايعات النط ين انجاى  رالعهد   أر،اوالتا   راإل ااملات اا ا ين رقاون  العقنئات

 الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين 
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 المراج  - 4

 األمم المتحدةم  مراج  

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
 (2009ت   الال و ل

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

اإلوالاااا    جمااااك إقااااان العااادكف دليااال  قااانم  قااانم اإلوالاااا    قااانمت ا نضاااين اناااام ااتقااادة
 (2003اإلوالا  لدقهاة رااد ني العااني راحملااني ل

 هبيان التادةيب   اقنم اإلوالا   التدةيب  داا  قانم اإلوالاا ف دليال ت ا نضين انام ااتقدة
 (2000جماك  قنم اإلوالا  ل

قهااة راااد ني العاااني راحملاااني  قانم اإلوالاا   دليال  قانم اإلوالاا  لدت ا نضين انام ااتقدة
 (2008( ل07-2003وهم التدنةات انج ة لئإضارن 
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 السادس عشرالفصل 

 العدالة االنتقالية

  اقدان - 1

 اال ودام العةديات راآلليات اااتلدن ئاحملارالت الم ’’ئوهنا ن اناني العاو العدالن االوتقالي يعاِّ 
يلااكاا اتتةاار لاات هم تا اان ااان جتاااربات اااضاا  الناسااعن ال دااام ئ،ياان   الاان ااالااامللن رإقاااان العدالاان 

العدالاان االوتقالياان ااان  ةديااات ر ليااات قهااا ين رااا  قهااا ين  دااا  رتتااولف (192ل‘‘ر قياا  ااصاااتن
   رئااااااا  ااارب الهااااة  راإلصااا   ا اتقااا رتقصااا   ااقاضااااة  ذلااا  الاااادةات   اااد سااانامل  داااا

  إطااااة اناااام  ا امااا اهاااكه العةدياااات راآللياااات   صاااا رتياااكل نط يااان  الياااارةات اار   ااقسالااا 
 اعااان انسالاع ااكةيان لد ازاعر ان طايا  ااا ئعاد ال ازاع   أرضااعتعزيز سيادة القااون    لااتقدة 

ا ااار العاااندة إىل ال ااازاع    ةالاااا دااميكااان لدعدالااان االوتقاليااان  الياااا ين رالعادلااان  الالاااللاااان جااا ك 
   االتقل 

اا يتصل هبا ريقدو هكا ال صل حملن  اان  ن لتدف  ليات ر ةديات العدالن االوتقالين  رالقنا د ر 
لقاااون  رالالااا و  دااا أعياان العدالاان االوتقالياان لالاايادة ا التيااديدااعاااي  الدرلياان  ااار ااان القنا ااد ر 
 قاااانم اإلوالااااا    ر العدالاااان    اصاااااييااااا  هااااكا ال صاااال أيهااااا أدراة راالااااقرليات ر راالسااااتقااة  

 ريةا يتعد  ئالعدالن االوتقالين   ةديات انام ااتقدة ت   الال و

 المعايير الدولية ذات الصلةالقواعد و  - 2

دقنا اد رااعااي  الدرليان  للان االوتقاليان نام ااتقدة تعزيز ااتألاك  لياات ر ةدياات العدايتعني  دا ا
  رالقااااون  اا اااا   الااادر   القااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا   رالقااااون  اإلوالااااي الااادر أال رهااا  

 ررااامل ليااات العدالاان االوتقالياان تهااةن  دااا ر اا  ارصاان   جيااب أ  ر رالقاااون  الاادر  ل   ااني  
االاايةن تقاانم اإلوالااا  راالوتها ااات ارداا ة لدقاااون  االوتها ااات ا  التققي  ئاا االتزاااداائالاادرك 

 لياااات العدالااان تك ااال ئاإلضاااارن إىل ذلااا   جياااب أ  ر   (193لااتكليهاااا اإلوالااااي الااادر  راقاضااااة

__________ 

ال اااازاع  ئعااااد اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع رجمتةعااااات ااااااتقايااااا  (192ل
  8  ال قاة S/2004/616(  2004ل

ات اقيااان   ر 2(  اااااادة 1966او اااا   داااا ساااليل ااألااااك  العهاااد الااادر  اراااا  ئااااتقنم اادويااان رالالياساااين ل (193ل
  12(  ااااادة 1984ل داان أر العقنئاان القاسااين أر ال إوالاااوين أر ااهي اانا اههاان التعااكيب رااا ه ااان ضااارع ااعاا

  او اا أيهااف 11ر 7ر 6ر 3(  اااناد 2006ل االت اقين الدرلين تةاين يير انشادا  اان االجت اامل القالااعر 
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 ئيااااو  اااا  الهااااقايا راتتةعااااات   اعاراااان اتقيقاااان  ر (194لاالوتقالياااان  اااا  الهااااقايا   التعاااانيض
  (196لها اتاالوت دو تكااة  ره   ن ضةاوات (195لاالوتها ات

رئ امل  دد القنا د رااعاي  الدرلين أيها  درد اياة ن انام ااتقدة    هند العدالن االوتقالين  ر 
دعدالاان لاالااامللن قهااا ين أر  لياان أع وع درة   ئاانااام ااتقاادة أ  تهااددر اميكاان  ال ذلاا   دااا 

 م ضاااد اإلوالااااوين ر/أر  ااااا م اإلئاااادة ااةا يااان ر/أر ااااااائريةاااا يتعدااا   ا     ااان متااالأ(  فاالوتقاليااان
اتااااع ر اااااا م الع اااف اا الاااا     ااااالت ال اااازاع ااالاااد  ر/أر االوتها ااااات ااالااايةن ك  قاااانم 

  (197لر/أر لع( ت ا   قنئن اإل داو  اإلوالا 

__________ 

كارقان اإلرا ت اتةن ن ااالتنراة ان االاد  ااتعدقن  ةاين  قنم اإلوالا  رتعزيزها ان جا ك اختااذ إ اااملات ا
  19(  االدأ 2005ل ان العقاع

ات اقيااان   ر 2(  اااااادة 1966او اااا   داااا ساااليل ااألااااك  العهاااد الااادر  اراااا  ئااااتقنم اادويااان رالالياساااين ل (194ل
  14(  ااااادة 1984ل ا اههاان التعااكيب رااا ه ااان ضااارع ااعااداان أر العقنئاان القاسااين أر ال إوالاااوين أر ااهي اان

االت اقيان الدرليان لدقهاامل   ر 24(  اااادة 2006ل الدرلين تةاين يير انشدا  ان االجت امل القالااعاالت اقين ر 
  او ااا 39(  ااااادة 1989  رات اقياان  قاانم الد اال ل6(  ااااادة 1965ل  دااا يياار أشااكاك التةييااز الع صاااع

لهاقايا االوتها اات ااالايةن لدقااون  االاد  انساسين راالاد  التن يهين ئيو  ات    االوتصا  راارب أيهاف 
اتةن ان ااالاتنراة اان االااد  (  ر 2006ل الادر  تقانم اإلوالاا  راالوتها اات اردا ة لدقااون  اإلوالااي الادر 

(  2005ل ااتعدقااان  ةايااان  قااانم اإلوالاااا  رتعزيزهاااا اااان جااا ك اختااااذ إ اااااملات اكارقااان اإلرااا ت اااان العقااااع
  34-31االاد  

االت اقياان   ر 2(  ااااادة 1966   دااا سااليل ااألاااك  العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين لاو ااا (195ل
  رالربرتن انك اإلضاا  انرك اادقا  24(  اااادة 2006ل الدرلين تةايان ييار انشادا  اان االجت اامل القالااع

ااالاتنراة اان االااد  ااتعدقان  ةايان اتةن ان   او اا أيهااف 32(  ااادة 1977ل 1949ئات اقيات   يف لعاو 
  5-2(  االااااد  2005ل  قاانم اإلوالااا  رتعزيزهاااا ااان جاا ك اختااااذ إ ااااملات اكارقاان اإلرااا ت ااان العقاااع

االااااد  انساساااين راالااااد  التن يهيااان ئياااو  اتااا    االوتصاااا  رااااارب لهاااقايا االوتها اااات ااالااايةن لدقااااون  ر 
  24ر 22(  االد   2006ل ا ات ارد ة لدقاون  اإلوالاي الدر الدر  تقنم اإلوالا  راالوته

  رات اقيااان 2(  اااااادة 1966او اااا   داااا ساااليل ااألااااك  العهاااد الااادر  اراااا  ئااااتقنم اادويااان رالالياساااين ل (196ل
  2دة (  اااااا1984ا اههااان التعاااكيب راااا ه اااان ضاااارع ااعاادااان أر العقنئااان القاساااين أر ال إوالااااوين أر ااهي ااان ل

االاااااد  انساسااااين ر   23(  ااااااادة 2006االت اقياااان الدرلياااان تةاياااان يياااار انشاااادا  ااااان االجت ااااامل القالاااااع لر 
راالاد  التن يهين ئيو  اتا    االوتصاا  رااارب لهاقايا االوتها اات ااالايةن لدقااون  الادر  تقانم اإلوالاا  

  راتةن ااان ااالاااتنراة اااان االااااد  ااتعدقااان 23االااادأ   (2006راالوتها اااات اردااا ة لدقااااون  اإلوالااااي الااادر  ل
(  االااااد  2005 ةايااان  قااانم اإلوالاااا  رتعزيزهاااا اااان جااا ك اختااااذ إ اااااملات اكارقااان اإلرااا ت اااان العقااااع ل

35-38  
ال اااازاع  ئعااااد تقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع رجمتةعااااات اااااا (197ل

أدرات سيادة القااون    اإلوالا  قنمت ااتقدة اناماو ا أيهاف ا نضين   10  ال قاة S/2004/616(  2004ل
اتةن ااان ااالاااتنراة اااان االااااد  ااتعدقااان  ةايااان  قااانم اإلوالاااا  (  ر 2009ف تااادائ  الع ااان لاع اااز لااادرك ااااا ئعاااد ال
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  المقاضاة - 3
ااالاااقرلني  ااان اةتكااااع ااااااا م  داااا   ذلااا   ضاااةا  التققيااا  اااار إىل ااقاضااااةد  الاااادةات دااا

 تهماالاايةن تقاانم اإلوالااا  راالوتها ااات ارداا ة لدقاااون  اإلوالاااي الاادر   ردااا ةاالوتها ااات ا
  اااد االقتهاااامل  رتياااةل اعااااقلتهم عااااي  احملا ةاااات العادلااان  ر االدرليااان النا لااان ر  لإل اااااملاتررقاااا 

االوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا  التعكيب را ه ان ضارع ااعاادان القاساين أر ال إوالااوين أر 
راالجت ااامل  راالساايقام   اااالت اإل ااداو جاااةج القهااامل أر ئاا  ااملات ااان زة أر تعالاا ا ر   اهي اانا

وتها اااات راالكه االوتها اااات  األااال االاتصااااع  ااااددة اا الااااوين احملااااالت اتااارتياااةل   القالااااع
 ع  12االوتها ات اااليةن الت اقيات   يف ااقةجان   ’’ه  د ة لدقاون  اإلوالاي الدر  ار

 الااام يااا ص  ديهاااااا م ااااار   ‘‘1977رالربرتن ااانك اإلضاااا  انرك اادقااا  هباااا لعااااو  1949 ااااو 
راااااااا م ضااااد اإلوالاااااوين  راوتها ااااات  قاااانم   اإلئااااادة ااةا ياااان’’دااااا   ذلاااا    القاااااون  الاااادر 

الدرك  القاون  الدر  يدزواإلوالا  احملةين درليا الم تيكل  اا م دن ب القاون  الدر  ر/أر الم 
  راإل ااااااااداو جاااااااااةج ودااااااااام القهااااااااامل  راالجت ااااااااامل القالاااااااااع  األاااااااال التعااااااااكيب  ااعاقلاااااااان  ديهااااااااائ

  (198ل‘‘راالسيقام

اا  أ    (199لالادرك داا  اات   مماةسن النالين القهاا ين  داا هاكه ااااا مانرىل   القرلين رتقر اا
 قيقااات  دااا إ اااامل تكاان  قااادةة قااد ال لاادرك اراة اان ااان ساا نات ااان ال اازاع أر اتكاام القةعاا  ا

اااا ئعااد ال اازاع اااا  أرضاااع   اليااا عنالتقااديات رتيااةل    هااا اااالااتعدة إلردا ةااات رعالاان أر 
عيااانع   القااااون  الأل،ااااات أر رالدع ااان  رالاااد نات لالعدالااان تقااان  الالااا و   ئاااو قبا تيدااا ف الااا
ن  رال  اااااو  القاااااو راياااااعاةت اااااع االااااتنيات ااامياااان ر   أر تاااادا  و اااااو العدالاااانرضااااعف   الالاااااةع

ث،ااااة ’’ويااانمل ا تةااااك  داااا يألااا أ اااداد ااياااتل  هبااام لرابديااااد   اادالااابتهااااةع ن اااااناةد ر ياااددردر 

__________ 

  رقاااااة جمداااي اناااان 24(  االااادأ 2005ل رتعزيزهاااا اااان جااا ك اختااااذ إ اااااملات اكارقااان اإلرااا ت اااان العقااااع
 ان اا دنم  11(  ال قاة 2000ل 1325

اتةن اان ااالااتنراة ااان االاااد  ااتعدقاان  ةاياان  قاانم اإلوالااا  رتعزيزهااا ااان جاا ك اختاااذ إ ااااملات اكارقاان  (198ل
 (  التعاةيف 2005ل اإلر ت ان العقاع

ن  قاانم اإلوالااا  رتعزيزهااا ااان جاا ك اختاااذ إ ااااملات اكارقاان اتةن اان ااالااتنراة ااان االاااد  ااتعدقاان  ةاياا (199ل
تقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان     ر 20(  االاااادأ 2005ل اإلراااا ت ااااان العقاااااع

  34  ال قاة S/2004/616(  2004ال زاع ل ئعد جمتةعات ال زاع رجمتةعات اا
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التهدياادات رااداااطا انا ياان  دااا   ذلاا   اادو ر ااند ةاياان لدهااقايا ر (  ‘‘اإلراا ت ااان العقاااع
  هبا لعل تدا  اندلن أر اا تةاالت راليهند راحملققني رااد ني العااني رالقهاة  ر 

د ام ااهاات النط يان ال ا دان اتكنايان إىل ناام ااتقادة ا  ظل هكه ال ار   ي ل،  أ  تالعا ر 
  راساااتق ك القهاااامل راحملا ةااانالتققيااا   داااا قااادةات النط يااان الراااا  اتكنايااان   تعزياااز أر تدااانيا 

رإوالاااوين هااقايا  ةاياان رد اام اليااهند رالر   دااا رياا  الك اياانالاادراع القاااوني تاانرا رعاااك  ر ئيااكل 
لقااااون  الااادر  تت ااا  اااار اتياااايعات رط يااان أ  تن اااد هاااارةع أيهاااا راااان ال  اتااارااا  اإلصااا  ي

 هب  ل  او العدالان أداة ا يادة اااصد الكن  يميكن أ  ر تقنم اإلوالا  رالقاون  اا ا   الدر   
 لتقييم ر الني رعاليت  راالاتألاك لدةعاي  الدرلين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و ااااااو ةرااااااا  اا ياااااوة دن ااااباحملكةااااان اا ا ياااان الدرليااااان ل فألدااااان احملاااااا م اا ا ياااان الدرليااااانرتيااااةل أا
قاااة اان جمداي اناان(  ن اب د اا يوةانساس (  راحملكةن اا ا ين الدرلين لينانس ريا الالائقن ل

احملكةان قااة ان جمدي انان(  ريالت د اجتصاا  ن ب د اا يوةراحملكةن اا ا ين الدرلين لاراودا ل
 تتصااا دةقكةان اا ا ياان الدرليان أ  لال ميكاان   أواذلا  الاادأ التكااال  ريعاا   إىلاا ا يان الدرليان 

 ُأس دت إىل(  2011ل 1991( ر 2010ل 1925دن ب قااةع جمدي انان  
لتققي  االستقااة   يهنةين الكنو،ن الدميقااطين رالين د م ااهند انام ااتقدة ا  ةن ئعألن 

دا   ذل   ن طاي  إويامل ج يا لد م االد امل النط ين رالدرلين ئ،ين تقدا اا اة إىل العدالن  
  2011 متنب/ينلي   ر الكنو،نلين  اع هدرها تقدا ااالا دة إىل سددات القهامل العالك

 ل   تهم  ان ج يا د م االد املرارقت ااةعين العاان  دا طدب اناني العاو إويامل ضي 
ار يا اينةة  رتنرا    جماك إ اامل احملا ةات اادوينير جربامل ان اايأل رالياطن ا ها 
 نيراحملققني العالكاي  نيلدةدرالتن ي   العةد   رالد م الدن الم  رالتدةيب  ارربامل

  التققي     اا م اتاع راااا م ضد اإلوالاوين  ار الي يز ئيكل جا   دا  نيالكنو،نلي
  شام يهنةين  ناتكلااالتققي    اااا م الع ي ن انجاى  ره   ناااا م اا الين  

 الكنو،ن الدميقااطين 
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ا  ةاالن   إ اامل  قي  أر دا ةن أر اا  قاادةة  قاا  داا ’’النالين صا لن درلن ال تإال إذا  او
  (200ل‘‘القياو ئكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُياك دن فندتددااليات اا ا ين اآلرتيةل أاألدن 
 الام أوياودا   نسانرن رتيةانة اليااقين ل ااي ات اا

قاااةات جمداي  ةا  ئ   دا التنا      نسنرن رتيةنة الياقين انام ااتقدة ت   الال وا ت ةدي
 الااام أويااا تت  يكيااان(  راحملكةااان اراصااان لالااا الين  ل اتسااادد نياللعألتااا هااااتني تا قاااالااام اناااان 

الام س الين  راناام ااتقادة(  رالادرا ا االساتأل ا ين   داا م  ةلندياا ل دن ب ات ام ئني  كنان
ئاني  كناان  أُئااو تعار  راالا دة درليني  داا ال قان االاني   ات اام ئدن ب قاون  رط   أوي ت

   إوياا هاشيك ا ةلنديا رانام ااتقدة(  ردا اة  اا م اتاع   دكةن اللنس ن راااس  لالم 
 اللنس ن راااس ( ااع  ئن اا ا ين الدرلين لينانس ريا الالائقن راكتب ااةألل الالاا  احملكة

__________ 

 ( 1ل 17(  ااادة 1998 ين الدرلين لو او ةراا انساس  لدةقكةن اا ا (200ل

رير ’’م  الدول ولية أن دولة لمحكمة الجنائية الداسؤال وجوا : ايف تقرر  
 ؟ على القيام بعلك‘‘أو رير قادرة’’في إجراء تحقيق أو محاامة  ‘‘راربة

 قي  أر دا ةن  ت  ا   إ اامل ‘‘ ةاالنا  ’’لتقديد اا إذا  اوت الدرلن 
ةاين هن الدرلن  الم تتدكهااحملكةن اا ا ين الدرلين ريةا إذا  ا  القصد ان اإل ااملات 

إذا  ا  ه اك توج  ال اربة ل    اإل ااملات اا ر/أر ااع  ان ااال نلين اا ا ين   اليدص
أر اا إذا  اوت اإل ااملات .م جتا /ر  ا يتعاة  ار وين تقدا اليدص ااع  لدعدالند

   (215)ئيكل االتقل أر وزي  

ت  ا احملكةن   دا ةن قي  أر إ اامل  دا  ‘‘ا  قادةة’’لتقديد اا إذا  اوت الدرلن 
ئاللب اهنياة  د  النا لن اإل ااملات ئ  ا زة  ن القياواا ا ين الدرلين ريةا إذا  اوت الدرلن 

 (216) ه دو تنرا ئاللب و ااها القها   النط  أر   أر  نهاع 
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ألل إويامل هكه احملا م اا ا ين اادتد ن  رجاصن احملكةن اا ا ين الدرلين  ره  هي ن دا ةن  إجناابا رمي

ة اإلشااةة إىل أ  احملاا م الدرليان ااالامللن  ن اااا م الدرلين  رار ذل   جتدرةامل تاةخييا   الالع  
ا  ةاالان        داا تكن  الالددات النط ين   دا الدراو  ال تُ يو أر متاة  راليتهاراادتددن 

اان اااا   ال يكان    ر ا رة  داا ذلا   إ اامل  قي  أر دا ةن أر ا  قاادةة  داا القيااو ئاكل 
ئالاالب  القهاايا داا ال صال    ادد قديال اان إال  احملاا م الدرليان راادتددان قاادةةااللاا أ  تكان  

اااان احملكةااان اراصااان لالااا الين    داااا ساااليل ااألااااك  أويااا ت حملا ةااان رالقياااند الدن الاااتين را هاااا  
أ داان ااااد   العاااو لدةقكةاان اا ا ياان الدرلياان أواا  ر   (201ل‘‘الااقرلينا اارب قالااب ااان اايتقةداان  ’’
ر  اتااالت الام تُ ياو اان ال ا يان القاونويان   ئاكل  ا  رإ  .م يكان ادزااا   تلر سياسان مماثدانسي
 قااال ااهااااةات راراااربات تأ   جياااب  ديهاااا  راليتهاااااة  متاااداااا م   ا يااان درليااان أر لتددااان أر  ريهاااا

   اللدد ااع   الكع تي  ‘‘ ةتاإل’’ بزمل ان   ال ا دن لدبهات القها ين احملدين

متاااة   دااا حناان اتزايااد النالياان القهااا ين  ان اوااب الا ايااادااا م أصاالقت   الالاا نات انجاا ة  ر 
راات  ا تةاااك اا  قاان القهااا ين   احملااا م ر العااياان  دااا اااااا م ارداا ة دن ااب القاااون  الاادر   

اا ه اان الع ان ر  ا   ي     العدالن   ئددا  األل انة  تني أر شيد  إلقااةان  لين  راقا  ديدة 
 أثااةقاد الدبانمل إىل راليان قهاا ين أ  ليان  ةا أ  ا  قن القها ين   احينك ان قلل در  اتصاوات 

دقصااوات الاميان لاالجتصاا  اانضان   اا  أ  تعدا  ئتدليا  اتصااوات الاميان  االا ل تئدرةه 

__________ 

 ( 1ل 1(  ااادة 2002ال  او انساس  لدةقكةن اراصن لال الين  ل (201ل

 ؟‘‘مختلطةال’’المحكمة  يسؤال وجوا : ما ه

هكه احملا م أر رتهم   ‘‘لنم اادرَّ احملا ’’اسم اادتددن أيها أر اآلليات احملا م  يُدد   دا
  نيردرلي نيره  تتولف ان قهاة رط ي -ليات   اصا رط ين ردرلين  دا  د سنامل اآل

ه اك اجت رات  ل ة ئني هكه ااقسالات   ا  أ   اعا رتدل  القاون  النط  رالدر 
ن احملدين لاألل ان و او العدال ا دا سليل ااألاك  قد يكن   زمل اادتددن لعض اآلليات ر

ُيك دن 
جاةج و او العدالن  ئكااد  قد ين د ئعهها اآلجا   نسنرن(     ني ااي ات اا

 احملدين لاألل احملكةن اراصن لال الين ( 
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 دا ال قن الكع   (202ل  ئوو   امين جد ة دن ب القاون  الدر عاَّ قد ال ييةل الالدنك الكع يُ 
  (203لالعديد ان الصكنك الدرلين هرأ د دكةن ونةاربغأقات  
 
 

 

 

 

 

 

 استجالء الحقيقة - 4

قااانم اإلوالاااا  رالقااااون  القااااون  الااادر  تالتققي    اوتها اااات ئااا اساااتب مل اتقيقااانهي اااات تقااانو 
رااااا   اتقيقااانااااا   تتااانىل اساااتب مل اتقيقاااناااضااا   ر اااادة ااااا  الااام رقعااات  اإلوالااااي الااادر  

  رااال تقص  اتقا   ةديات  التققي   ران ج ك 

ا  قهاا ين أر شال  قهاا ين  قا   نةمين اققتهي ات اا  اتقيقن ه   - لجان الحقيقة • 
 داا  اااتكلان  ر ند منب ان اوتها ات  قانم اإلوالاا  أر اوتها اات القااون  اإلوالااي 

ا هنااا   تقاياا رختتااتم  ةدهااا ئ صااداة ايا يا ااز  دااا الهااق اهنباا رتتلاارااادى  اادة ساا نات  
 رها   ان داا   ذلا  االاقرلين انراااد (204لر رتنصياتا رقيتهةن اا جدصت إلي  ان 

االااا دة جمتةعااات اااا ئعااد  رمتتداا  هااكه الدبااا  إاكاوياان وتها ااات  لانساالاع ااكةياان 
حملا ةاات إل ااامل ازياد اان ارمتهياد الدايا    ات ااع  داا اندلانر ز ااالامللن  يتعز   ال زاع 

اإلصاا  ات ااقسالااين    رإطاا م  الهاااة  ااربرتيالاا   ةدياان ااصاااتن   د اامر   االااتقل 

__________ 

تتهاةن تنصايات االاا دة الادرك   تعزياز قادةدا  دةاسان االاتقدن  ان أرهال ااةاةساات   دايا  أرةي تديتيا (202ل
  52-49  ال قاات E/CN.4/2004/88 ( 2004ل يير  ناوب اإلر ت ان العقاع كارقنالداجدين  دا 

  27(  ااادة 1998او ا   دا سليل ااألاك  و او ةراا انساس  لدةقكةن اا ا ين الدرلين ل (203ل
ال اااازاع  ئعااااد تقايااااا اناااااني العاااااو  اااان ساااايادة القاااااون  رالعدالاااان االوتقالياااان   جمتةعااااات ال اااازاع رجمتةعااااات اااااا (204ل

  50  ال قاة S/2004/616(  2004ل

 سؤال وجوا : ما هو دور آليات العدالة رير الرسمية في مجال العدالة االنتقالية؟

ا اسلن رال اقلنلن لد صل   اااا م ارد ة  ليات العدالن التقديدين را  الامين ليالت 
  ئعض   رار ذل   ميكن آلليات العدالن ا  الامين (220)دن ب القاون  الدر  

ااالامللن  ااتةألدن  رسر انهم    قي  أهدا  العدالن االوتقالين تالأ  الالياقات  
قناوني رقنا د راعاي   قنم ان أ  هكه اآلليات ال ت ته   انعين التيقنرااصاتن  رةن 

 الدرلين  رأ  تك ل ةاين را ياو  قنم اااأة رالد ل  اإلوالا 
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قصصااااهم  ئالااااادانااااان الاشاااااة  اداطلاااان ةااااا أهنااااا ميكاااان أ  تاااانرا ا ااااربا  ااااااا لدهااااقايا 
 ا  اآل   مت ر ت ااهم اار اااضا    إىلاليدصين رتنليد ال قاش العاو  نك  ي ين التنصل 

اان اندة   انة  تاني رشايد   الدباا ذلا    دا   اتقيقناا  ان  30إويامل أ ألا ان 
  رس الين   لييم-ر  نع أرايقيا رااوا راا،اع رتيةنة 

 اد اااملاتتالااعا اااا  التققياا   دااا حناان مماثاال لكيااف اتقيقاان رةامل  - لجللان التحقيللق • 
تعةااال ااااا   اتقيقااان اوتها اااات  قااانم اإلوالاااا    اااضااا   ر داااا ال قااايض اااان ااااا  

 ااادة اااا تقتصااا  دااا  ادثاان ر أضااي    دااا حناان راليااات دااددة   إطاااة   ةنااااالتققياا  
ي اااز  داااا  دياااد االاااقرلين رت  اتااان االوتها ااااعي ااان أر ر ااان  داااددة راااية با يااانأر ئعي هااا 

   ي يااا   دااا ر أقصااا   تالااتةا ل ااياتنساالاع أرساار لد اازاع  رااللااا اااا اانرااااد  رلاايي 
الاام الع ااف ئو ةاااك النقااا ر رال ااار  احمليداان سااليل ااألاااك  مت تيااكيل ا اان لدتققياا    

األااك  جاا هان ا ان التققيا  الدرليان الام ر   2007االوتدائات العاان  او  رقعت  قب
لدتققياا    االوتها ااات ااز نااان تقاانم اإلوالااا   2004أويااوها جمدااي انااان    اااو 

  أو الئادة يا ين أ ةاك إ قد  دثت ترالقاون  اإلوالاي   داةرنة  ر ديد اا إذا  او

تنثيا  رااالا  إىل داد   ةدياات تقصا  اتقاا    - والمسلحتقصي الحقلائق عمليات  • 
االوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا  راالوتها ات ارد ة لدقاون  الدر  تقنم اإلوالا   

  ددنة أرلين   إ ةاك ات    اعارن اتقيقن 
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  ااقاضاة  ال أ  تكان  ئادي  ااالادةات  يف اتقيقن اكةدن ات   ليات ر ةديا تكن  اا  ادةر 

نط ين  ره   ان ال لدالب تأو ةن قنين  أ  تن داا  تقص  اتقا    ان انعين رلك  ت ب  
تم يعهااا ااان جاا ك يااااعدناااات الاام  رميكاان أ  ت داانعتاتيلااات رعالاان تةاياان الهااقايا راليااهند  

 دا ةات   هناين اادا  إ اامل قدع إىل مما ميكن أ  ي  ة لدتققيقاتا يد استب مل اتقيقن لين 

 
 
 
  
يكااد اا  أ  ذلا  دع ان  ل ااات دانع تاتياب ااا  اادة  اتقيقانأ  اا  ا اده جاط   تصنةه اك ر 

رااصاتن  اتقيقنا ن   ي  ال ين د األاك  دا ذل  إالاستأل ا يا متااا  أااا ناقر  ال    يكن أ  
اا م ضاااد راااااالع ن  ااان  ااااا م اتااااع ئااا عاااي  دن اااب القااااون  الااادر ال يُ إذ أرايقياااا       ااانع

يتقاااة اإلوالاااوين راإلئااادة ااةا ياان راالوتها ااات ااالاايةن تقاانم اإلوالااا    اا    اتاااالت الاام 
 ا ان اتقيقان رااصااتن   ال ين اد سانى ا  اآل   ر  تكاة  ال يا  أر ااال  اقائل  ريها الع ن

 هااارعر أ  د يأللاتااتك  ااااا م الام  ن ص  يات راضقن ا   الع ن الم تتةتر ئ  نع أرايقيا 
 ادو ةاام ر الع ان ت اصايل اااميان ئياكل  ااال ر دا    اداتةيررقاب ئعاد أ  يكياف  - نسياسي
إذا   هي ان درليان تقانم اإلوالاا   رةان ااياكنك ريا  ااا أااو    نع أرايقيا ااة ن  الع ن  اجتلاة
قانم ااع يان  دب ان الها هي اات األال تضاعر دةعاي  القاونوين الام لررقا   تدقيقميكن متاياه   د  ا  

تقنم  نالالااي ااتقدة انامين ا نض ت  يهنةين الكنو،ن الدميقااطين  قاد 
اإلوالا   ةدين اال  لتنثي  االوتها ات اااليةن تقنم اإلوالا  رالقاون  اإلوالاي 

ررقا ر  (222) 2003  زياا /ينوي ر  1993  ذاة/ااة ئني   ال ية الدر  الم اةتكلت 
  ئعألن ا  ةن انام ااتقدة لتققي  االستقااة   يهنةين الكنو،ن الدميقااطينلنالين 

دعدالن ل إسياتيبينرضر   هكه االا دة الالددات الكنو،نلين ااال  تالتددو  ةدين 
امل  ةدين اال    ويلاك لتنثي  االوتها ات اااليةن تقنو اا نضين ئ  ا   االوتقالين  رئااألل

الكع استةا تقنم اإلوالا  رالقاون  اإلوالاي الدر  الم اةتكلت ج ك متاد اااريني 
 االت دب ن لدتققي    ل  رذل  د ةا 2006-1996   ال يةس نات  يا 

 ااصاتن لدققيقن ر ا ن   كنان ويلاكأ  ت ي   االجت امل  راقي 

اتقيقن رااصاتن ر  ةاك ا ن اتناة ند م ال ةدين انام ااتقدة    نت دي ناة دات ق
اتكنان اإلي ناةين لتعزيز ااصاتن النط ين رالتةاس  اال تةا    أويوداالم   
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إذ قاانم اإلوالااا   اللداادا  اناايكياان تدكةاان ر  اإلوالااا  قاانمتاإلوالااا  را اان اللداادا  اناايكياان 
 ا    اداا   ت الصادناار التزاااات الادرك دن اب ااعاهادات ذا يت اىفالع ن أ  هكه ااي ات  تاى

 متتداا   ليياام -  تيةاانة ر   (205لقاادو تعنيهااات لدهااقاياتالدرلاان ااع ياان ا اان لدققيقاان ر  تيااكل
 اال اايا اا م ااا  جداا ة  ئياااو اااا  الت ااابك  اان ااالااقرلين اا ا ياان راادوياان  اتقيقاان سااددنا اان 

 ذل ذل  ا ترب  إال أ اتتةر  أر درر ةازع لدهقين أر   جدان اتتةرأر    تكاةأر االالكاال  
ساااددن  اختااااذنوااا  يتدداااب   ااقااااو انرك  ا   ااان  نوااا  اااان  اااار الالاااددات أ ألاااا دت اااار  لصااا قن 

العااو  جا ك االد ااملال ااد اان    ا  قانأر  دو ااها  قاداا  ئيو  ااه  ااا  قن اا ا ين قااة 
الداغ  رها   ان اتتةار أر درار جداان يتنقاف  داا  ئعد ااه    اا  قنأع قااة   رأ  العادع

 دكةن ددين جهن   إلشاا  

 جبر األضرار - 5

اعاااان االوتها ااات اا هبياان تقاانم اإلوالااا  ااان جاا ك تاانر  جمةن اان   اارب انضااااةتالااعا ئاااااا 
 اا يد ف أشكاك اارباازين لدهقايا  رتيةل الادين ر اازايا ااراسعن ان 

   دااا االوتهاااكنضاار انصااد  قلاال رقاانع الالهااقين إىل   ااادةاتاا  هاان إةد  - الحللق رد • 
 دالإىل اليادص سليل ااألاك ان ج ك استعادة اتاين  رالتةتر  قنم اإلوالاا   ر اندة 

 إقاات   راسيداد النظي ن  رإ ادة ااةتدكات 

التعانيض  ان أع ضاااة ميكان تقييةا  اقتصاااديا   الاب االقتهااامل  رهان تاانر  – التعلويض • 
ال ااااا  الهااااا عن  ررقاااادا   األااااليت اسااااب ااااار  الاااااان االوتهاااااك رظااااار  القهااااين  ردااااا 

 رالهاة ااع نع   الكالب

رهاا   اان ارااداات   الا اياان الدلياان رال  الااينر التوهياال إ ااادة يااةل تر  - تأهيلللالإعللادة  • 
 القاونوين راال تةا ين 

 اساااااتب ملات  إىل اااااان التااااادائ  الااايااااان إىل رقاااااف االوتها ااااااليضاااااين يار  تااااا - الترضلللللية • 
اال تاكاةات ر   هاارات رإ ادة در ال راستدااجاتقيقن  راللق   ن انشدا  اادت ني  

__________ 

(  2009ف تادائ  الع ان لاع از أدرات سيادة القاون  لدرك اا ئعاد ال  اإلوالا  قنمت ااتقدة اناما نضين  (205ل
  33الص قن 
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 قانم  داا تادةيب ر   ختديد الك اىر  ت االت الالقها ين راإلداةين  را راازاملات  العد ين
 اإلوالا  

ااايان اإلصا  ات ااقسالاين الضاةاوات  ادو التكاااة رتياةل  - ضلمانات علدم التكلرار • 
 داااا القااانات العالاااكاين رانا يااان  رتعزياااز اساااتق ك القهاااامل  رةايااان  نيإىل سااايداة ااااادوي

رتعزياااز ااعااااي    التااادةيب   جمااااك  قااانم اإلوالاااا ر العااااادني   جمااااك  قااانم اإلوالاااا   
  (206لالدرلين تقنم اإلوالا 

 مل اتقيقاااان اسااااتبكةاااال رعاااااك رساااااير لعةديااااات ا  اااارب انضااااااة دألائاااانئاااااااا أ  تكاااان  رميكاااان 
راسااتعادة   الاادةات ااقاضاااة ااان جاا ك تانر  ساالل اوتصااا  ادةنساان لدهاقايا  رتعزيااز ااصاااتنر 

 الألقن العاان   الدرلن 

 اإل الح المؤسسي - 6

اقسالاات إىل إداان ال زاع أر اتكام القةعا    داجيب أ  تتقنك ااقسالات العاان الم سا دت 
ااان جاا ك إصاا   أر ر ا  رتعزيااز ثقاراان ا ااياو ساايادة القاااون   الالاا و رةاياان  قاانم اإلوالاا إلقاااة

ااميئ ااامل اقسالااات  اااان  ادلاان ررعالاان   ن اإلصاا   ااقسالاا    اا داان اااا ئعااد ال اازاع اتكناااات كِّ
تكااااااة اوتها ااااات  قاااانم اإلوالااااا    ااالااااتقلل  رييااااةل اإلصاااا    ااااان اتيدنلاااان در االوتقالياااان 

إويااامل أطااا   التودياابر اليااكارى ر اقائاان إ ااااملات لدإويااامل ر   العةاانايني نظ نيااااااقسالاا  رقااص 
تدااانيا أر ت قاااي  االااااد  التن يهيااان انج قيااان راااادروات الالااادنك  رتااانر  ر   هاأر إصااا   قاونويااان

 ةراتب راعدات رئ ين  تين  ارين 

الاااااكين  ااااااونا االاااااقرلني شدصااااايا  ااااان  العةااااانايني نظ نيااااااا ال قاااااص اساااااتلعاد ةديااااان رتتهاااااةن 
أيهاااا  ااال  ذلااا يياااةل  رقاااد  تااانظي همااالااايةن تقااانم اإلوالاااا  أر االات ااااع  ااان  االوتها اااات

الن ااادات انا يااان الااام قاااد تكااان  االاااقرلن ئياااكل أر ا هاااا اااان ن ياليااااطأر  الن ااادات العالاااكاين
هاقالمل انشادا  اار اإل اااملات اساتلعاد تنارا  رجياب أ  يا ت م  ن اوتها ات  قنم اإلوالا   

إداااج   اكل اإلصا   ااقسالا   يتهاةن جيب أ  ر لدأ  دو التةييز  يد دأ  يتقالقاونوين النا لن ر 

__________ 

 ئااااااا  ااارب الهااااةا نضاااين اناااام ااتقااادة تقااانم اإلوالاااا   أدرات سااايادة القااااون  لااادرك ااااا ئعاااد ال ااازاعف  (206ل
  8ر 7  الص قتا  (2009ل
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راعاااااي   اادلقااان ئااااااا تدةيليااان شااااادن لدةااانظ ني رالعااااادني العةااانايني   جمااااك  قااانم اإلوالاااا 
 القاون  اإلوالاي الدر  

 وطنيةالمشاورات ال - 7

العدالان االوتقاليان   إباملاإلوالاا     الا ها القاا م  داا  قانم ئالغ انعياننط ين   صا اليارةات اا
تالاااا د أ  ميكااان ر ايااااة ن  ااااان جمديااان   يالاااتدزوالاااربااا جناااا  و  القا ااال ئااالااادأ ااتوساااي  داااا رت
شاااادن لدعدالان االوتقاليان   ةااا أهناا ميكان أ  تااتم  إساياتيبينتيااكيل تصاةيم   نط يان الياارةات اا

ا اااان لدققيقاااان أر ئاوااااااا إلويااااامل يب أث ااااامل ااا اااال التدداااا ةااااا حياااادت  إطاااااة  لياااان دااااددة  األد
 دتعنيهات ل

ل  ةديان ااياارةات النط يان اان جا ك ت  ايم ا تاديات يتالاه  دااناام ااتقادة أ  تعةال اي ل،  ر 
اياااة ن ال  ااات ااالااتلعدة تقديااديا  األاال  رتياابيرتقاادا ااياانةة القاونوياان رالتق ياان  ر   لدة اقيااات

 د م ئ امل القدةات  رتعل ن ااناةد ااالين رااادين ر هقايا رانقديات رال الامل رانط اك  ال
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتب انام ااتقدة ااتكاال   ئنةرودع ئد م اايارةات النط ين ئيو  إويامل ا ن  قاو
أيد إويامل دكةن جاصن ان ج ك ت  يم ئاااا تن ين رتدةيب ل  ات  ةا ن   قن رااصاتلدققي

كتب أيها   تدنيا اندرات رأسهم اااألل اتتةر اادي رالقادة الدي يني رالد ع    االتهدرن
 اا هبين اكه اايارةات 

 سؤال وجوا : ايف يمك  تعزيز آليات العدالة االنتقالية؟

 ت ب هنا .م ر ان  ليات العدالن االوتقالين  دا ادى الال نات اااضين     ني مت إويامل  دد 
أ  ر ئد ر  (225)ط اك ان الامل ر ال دا ريهمالعدالن لدعديد ان الهقايا     قي   دا حنن  ا  

ره   ن  دو   ني/اليهند ااالتهدرتدائ  ةاين الهقايا تنارا ليات العدالن االوتقالين تك ل 
ئل   رقالب تقنم اادوين رالالياسيناالتعنيض  ن اوتها ات  دا   رب الهاة ئاااا اقتصاة

اايارةات النط ين ال  ات إضارن إىل ضارةة مشنك  (226) أيها الوتها ات اال تةا ين راالقتصادينرا
يتالم ئدائر   الاي هكه اآلليات هنبا أ  تتلر   ر  رة  دا ذل   ي ل،  اااهةين  ديد

الم الي يز  دا العةديات ر  ال  ات ااتهاةةايارةات ار  مما جياع انأيها يد أ  تالت ر   ربأ 
 دا سليل ااألاك  ي، ل ضارةة تنرا ااالامللن  دا االتنى اتتةر    دا االتنى الدرلنجتاع 

الع ف ضد ال الامل  رت ة أ ةاكاإلدااج إىل اةت اع إ ادة اا تقدع  ةديات   أل ااحملد    ي   
   زاعئعد ال ج ك رية اا
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قاانم اإلوالااا   دن ااب الالااااين ت ا نضااين انااام ااتقاادةمت تعيااني   داجاال ا  نااان انااام ااتقاادة
الكياااا  الاا اااد   جمااااك ةهاااا ئا تلاسااايادة القااااون    القااادا ئياااو  2006/47اقااااة انااااني العااااو 
القرلن  ن التعار  ه  اايع  أ  اا نضين   ا  ذل ر دا الصعيد العاا      (207لالعدالن االوتقالين

تقيايم ر العدالان االوتقاليان  ريةا يتعد  ئار انام ااتقدة رااهات ال ا دن ا  التائعن لمام ااتقدة 
 هاند ت الاي  ر   هباا النرااملر  الان اك العدالن االوتقاليان اال تيا ات الياادن رالقدةات ااتا ن   جم

ررضاار ااعاااي  ر ديااد   رتداانيا الالياسااات هااا جاة ر   انااام ااتقاادة انجاااى ااهااات ال ا داان 
 داا ر التن يا  ال ا  لدلعألاات رانراقان القدايان   رتقاداالتادةيب   رتانر تدانيا ر أرهل ااةاةسات  

ااالاقرك  ن  صا  قانم اإلوالاا  ها ادة اا يكن      الال و    ةديات داجلالقداع  الصعيد
 دياد ر العدالان االوتقاليان   دالاا ل  ا  الا يالا  لدالاددات النط يان ريةاا يتعدا  الئنص     ن العةل

دا   ذل  اا  ةات ا  اتكناين  رااهاات اااحنان الأل ا يان  رااهاات النط يان   اليا امل الا ياليني
ضااةا  تدلياا  ر رت الااي  ت  يااك الااربااا    ت الااي  التدداايب ررضاار االسااياتيبياتر ن  راحملدياان ال ا داا

 ااعاي  ذات الصدن  تقدا رت الي  التدةيب  رتعل ن ااناةد 

قااااااااة اا قاااااااد  ااااااال ددااااااا  2006/47قااااااااة ااالاااااااكع أوياااااااوه  الاا ااااااادةو ااااااااو الكياواااااااات  أ رةاااااااام 
2012/13

ال تاازاك طارااا رااا   اا نضااين  راا  ياايك  ااالااكع أويااو اا ااز الت الااي  العاااا    (208ل
ار  ياوات انام ااتقدة  ااالا ل  هكه   ي  ت داوالعدالن االوتقالين  ريةا يتعد  ئ ئالغ انعين

رئاواااااا اناااام ااتقااادة   انجااااى  األااال إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و  راكتاااب الياااقر  القاونويااان
  صاااا  قااانم اإلوالاااا   يهاااددر اااادة ااااا  اناااام ااتقااادة ت ااا  الالااا و  ات ةديااا ر اإلمناااا    

ال درةا ها  انجااى العدالن تدعب  ا  أ    اصاااالقرلين الا يالين  ن االا ل العدالن االوتقالين  ئ
ر االت إو اذ القاون  انجاى أر أر   رجاصن   د م إص   ااقسالات  األل الياطن ُيالتها  ئ 
 ت  دا إداان ال زاع الم ةدا تكن  قد سا ده  ااقسالات احملا م  ر 

 
 
 
__________ 

  2(  ااار  2006ل القاون  سيادةئيو   2006/47ةقم   العاو انانياقاة  (207ل
 (  راو ا ال صل الألاي 2012ل القاون  سيادةئيو  تاتيلات   العاو انانياقاة  (208ل

قالم  قنم اإلوالا    اكتب انام ااتقدة ااتكاال لل امل الال و   ويب  
د م  ةديات العدالن االوتقالين   س الين   ن طاي  االا دة اتكنان   ت  يك   س الين  

انام ااتقدة   قاات ئاإلضارن إىل ذل   ر رااصاتن   س الين    اتقيقنتنصيات ا ن 
 و ةتالم   رب انضااةد م إويامل ئاااا ئان ج ك ص درم ئ امل الال و    الين س  

اا ييار  رنا د  ز ين إىل   احملد   رقداتاتتةر ارب الهاة  دا االتنى ةازين ا اسلات 
ان الهقايا ااالبدني   ةا شاةك قالم  قنم شدص  32 000ر 20 000ئني 

احملكةن اراصن لال الين   ئاإلةت الكع تا ت  تتصل  اياةير   ااكتب ااتكاال اإلوالا  
 إوياملااصدقن  دا   ذل  االت ام  دا صا لن النط ين  ااهات دد  إىل ئ امل قدةات
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أر،اوالاااتا  اااار ا ااان  قااانم  إىلاالاااا دة تقااادا ائعألااان اناااام ااتقااادة لاشاااي ت   أر،اوالاااتا   ر  
نط ياااان لدالاااا و رااصاااااتن جداااان العةاااال ال’’لنضاااار د اااام اتكنااااان    اإلوالااااا  انر،اوياااان ااالااااتقدن

يعاازب ئعهااها ئعهااا دااد  إىل     رتهااة ت هااكه ارداان النط ياان ضالاان إ ااااملات أساسااين‘‘رالعدالاان
رضاار ضااةاوات اقسالااين رقاونوياان ا اار تكااااة اااااا م الليااعن  راإلسااهاو  تعاانيض الهااقايا   الاان 
عاواااااة الهااااقايا د( تاااادائ  ةازياااان  اااااان ل  اااايا  1ف هاااا  ةالاااانار اواااات اإل ااااااملات ر   االااااتقل 
( إويامل 5ااصاتن   يرتيب( 4  هااتقيقن رتنثيق استب مل( 3( اإلص   ااقسال   2  رأساهم
 دةالامللن لررعالن  جمدين ليات 

 المراج  - 9

 المعايير الدولية بشأن العدالة االنتقالية

االاد  انساسين راالاد  التن يهين ئيو  ات    االوتصا  راارب لهقايا االوتها ات اااليةن 
 (2006الاي الدر  للدقاون  الدر  تقنم اإلوالا  راالوتها ات ارد ة لدقاون  اإلو

 (1984ات اقين ا اههن التعكيب را ه ان ضارع ااعاادن ال إوالاوين أر ااهي ن أر العقنئن ل

 (1979ات اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة ل

 (1989ات اقين  قنم الد ل ل

 (1948ل ديها عاقلن ااات اقين ا ر  امين اإلئادة ااةا ين ر 

 (1977( رالربرتن نلني اإلضاريني انرك رالألاي ل1949يف لات اقيات   
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 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين ل

 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين ل

 (2006االت اقين الدرلين تةاين يير انشدا  ان االجت امل القالاع ل

 (1965لدقهامل  دا يير أشكاك التةييز الع صاع لاالت اقين الدرلين 

اتةن اان ااالااتنراة ااان االاااد  ااتعدقاان  ةاياان  قاانم اإلوالااا  رتعزيزهااا ااان جاا ك اختاااذ إ ااااملات 
 (2005ل اكارقن اإلر ت ان العقاع

 العدالن االوتقالين  نااا ر 

 (2010دالن االوتقالين للعااك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل 

Guillermo O’Donnell, Philippe O. Schmitter and Laurence Whitehead, 

Transitions from Authoritarian Rule (1986) 

 

Neil Kritz (ed.), How Emerging Democracies Reckon with Former 

Regimes (1995) 

دة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف ساايا أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2009الع ن لتدائ  

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2009نط ين  نك العدالن االوتقالين لاليارةات اا

ات االاااا دة الااادرك   تتهاااةن تنصاااي دةاسااان االاااتقدن  ااان أرهااال ااةاةساااات   داياااا  أرةي تديتياااا
(  2004ل يياااااااار  ناوااااااااب اإلراااااااا ت ااااااااان العقاااااااااع كارقااااااااناتعزيااااااااز قاااااااادةدا لداجدياااااااان  دااااااااا 

E/CN.4/2004/88 

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل

 قنم اإلوالا  رالعدالن االوتقالين ئيو  دة  دةاسن  ديدين جمدي  قنم اإلوالا  التائر لمام ااتق
 A/HRC/12/18(  2009ل

 ااا ر  ن احملا ةات
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Ellen L. Lutz and Caitlin Reiger, Prosecuting Heads of State (2009) 

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2008اات احملا م اادتددن لتع يم ت

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2006الادةات االد امل ل

 اتقيقن  ن استب ملااا ر 

Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the 

Challenge of Truth Commissions (2010) 

اا  سيادة القاون  لددرك   اا دن اا ئعد ال زاعف  أدراتا نضين انام ااتقدة تقنم اإلوالا   
 (2006اتقيقن ل

(  2006اتاااااا    اعاراااااان اتقيقاااااان ل  اااااانقاااااانم اإلوالااااااا   دةاساااااان ت ا نضااااااين انااااااام ااتقاااااادة
E/CN.4/2006/91 

 ااا ر  ن  رب الهاة

Pablo De Grieff, Handbook on Reparations (2008) 

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2008ئاااا اارب ل

 ال اباإلص   ااقسال /  نااا ر 

Pablo De Grieff and Alexander Mayer-Rieckh, Justice as Prevention: 

Vetting Public Employees in Transitional Societies (2007) 

ساايادة القاااون  لدااادرك   اا داان ااااا ئعااد ال ااازاعف  أدراتا نضااين انااام ااتقااادة تقاانم اإلوالاااا   
 (2006ف إطاة تي،يد  لال اب
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 الساب  عشرالفصل 

 العدالة رير الرسمية

  مقدمة - 1

 لياات العدالان   تكان  ا  الالا و  تالتهايف  ةدياات تئدادا   ذل    العديد ان اللددا   دا  
ان اقسالات العدالن الامين  رجاصان جااةج العاصاةن راا ااط   أسهل   النصنك إليهاا  الامين 

لادر تئد،ان اا  اولنران ر  قاد تقانو ئعةدهاااتهاين  ر دا ال قيض ان اقسالات العدالان الاميان الام 
يان أ ألاا شاعلين نهناا  ازمل اان    اادة ااا تكان   لياات العدالان اا  الامرااهنئن اااواب‘‘ أ  لين’’

 ن ي هااد  ةااا أ  ال ااا  قااد  اتتةاار    هاااسااتددالاام ييااير اد،اان ئال  رتعةاال احملداا  ئ ياان اتتةاار
اار  اإلصا  ينتا از  داا العدالان   اداا هنباا تصااتيا  أر    داا ت اتها ليات العدالن ا  الامين 

   ليااات العدالاان  العااانألقاان راا   ال   ئاإلضااارن إىل ذلار  (209ل دااا التةاسا  اال تةااا   التياديد
  ااا إليهااا  دااا أهنااا اقسالااات العدالاان الامياان  الاام قااد يُ الألقاان   ااا  الامياان قااد تكاان  أ دااا ااان 

    (210ل‘‘انا يامل رانقنيامل’’ دا إال تعند ئال ا دة  رال رتتالم ئال الاد راللبمل أ ألا تكد ن  

لاشااة اا تهميااة ادى ردا  العدالان اا  الاميانئعدا  تدف درة اانظ   الياقر  القهاا ين ريةاا يترخي
    نظ   اليااقر  القهااا ينااا  أواا  ي ل،اا  اااااان ئعألاان إىل أجاااى    ااار  ليااات العدالاان ااا  الامياان

أ  ر   ن اااند ردرة  لياااات العدالااان اااا  الاميااان   ا دقااان اللعألااانئ  دااام داااا  نااتاااد اندىن  أ  يكنوااا
تايك   ا  الالا و  قاد لعةديات   ئعض اللددا  ااهي ن ر ن الام     او العدالئ  قتها  نا هةيت

 تتالااامئالتاااا  االاااولن متألااال  داااا الالااا و راناااان  ر  ال ُيالاااتها  ئااا الاشاااا  االعدالااان اااا  الاميااان أثاااا 
  ئال اللن لدلعألنرلنين ئان

  اااان   اااااو العدالاااان الاماااا   رهاااا ئدااااا اامياااان ر  قالريت ااااارك هااااكا ال صاااال  ليااااات العدالاااان ااااا  
 ةاااا امياان ال تت اا  ااار القااااون  الاادر  تقاانم اإلوالااا    الليااات اااا  ت يااد أ  اآلاالوتقااادات الاام 

لاد م  االضاد ع هباال  اا     االياقر  القهاا ين  نانويادن الام قاد ياااب انظ ا ال صلقي  ي
  ليات العدالن ا  الامين 

 تعريف العدالة رير الرسمية - 2
__________ 

  8(  الص قن 02004اإلمنا    را  النصنك إىل العدالن  اك اة مماةسات  ااتقدة انامئاوااا  (209ل
الربجماااان ااااان أ اااال العدالاااانف تاااانر  رااااا  اتصاااانك  دااااا العدالاااان لدبةياااار ئاوااااااا انااااام ااتقاااادة اإلمنااااا  ف  (210ل

  101(  الص قن 2005ل
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تعلا  اا يالاتددو   أل ا  ر  رة  دا ذل    ‘‘العدالن ا  الامين’’صدد  ال ين د تعايف ثائت ا
  ‘‘العدالاان العارياان’’ر  ‘‘العدالاان التقديدياان’’تعلاا ات ئالتلااادك ااار ئاا  ي ااعاام العدالاان ااا  الامياان 

 اا هاا الام اشايك   إااتعةقان  ندةاسال  ر   ‘‘اتكناينالعدالن ا  ’’ر  ‘‘احملد   دالن اتتةر’’ر
انااام ااتقاادة هي اان را  ةاان انااام ااتقاادة لدد نلاان لالينويالاايف( ر ئاوااااا انااام ااتقاادة اإلمنااا   
 ال اا اب اات رت  ايم الالادنك اان ( 1’’ل التاا  ااافتعاياف ال   ياادلدةاأة  نك العدالن ا  الامين

ا اااان الالاااددن ( لااايي  ااازمل2ل  الاااا دة اااان طاااا  ثالااا  داياااددأر  ئال صااال   الاااد ارىجااا ك 
الكع يقنو  اا   أر اايكد  اإلنضن   أر ااالقاون  ر/أر ال يالت د انسا   ي ي هاالقها ين الم 

  (211ل‘‘ااقاو انرك  القاون  النضع    دي  إىل

 ناحملديا رالقاا ةني  داا اإلداةةرتيةل أاألدن  ليات العدالان اا  الاميان الالاددات التقديديان رالدي يان  
  راحملا م العاريان أر احملديان رالنسادامل القلا ل   األل ةؤسامل اهاو ال صل   اا اب ات ن الكين يتنل
ااا  ’’تعتاارب الاام  اآلليااات  ااان اراسااع اجت راااختتدااف  ليااات العدالاان ااا  الامياان ر  احملداا   اتتةاار
ات الاام تعتاارب إىل اآللياا    هااا الت،اضاا ئتباهاال أر ئالإاااا تقائدهااا ر   عااي  هبااا الدرلاانرال ت‘‘ةمياان
قااد ر ميكاان ت  يةهااا أر إداا هااا ئالكاااال   و اااو العدالاان الاماا   ر   تعااي  هبااا الدرلاانر  ‘‘ةمياان’’

 ختتدف  ليات العدالن ا  الامين أيها إىل  د  ل  داجل اللدد النا د 

 ت ياااوئااال   لدتعااااال اااار ااالاااا ل اا ا يااان   ااداااب ان ياااا  لياااات العدالااان اااا  الاميااان رال تُ ياااو 
اعاااا تعااايأل ال اال ااياااا ل ر  ااااناتتةعااات اتااارةة اتتةعااات احملديااان أر ال اااا     متكاانيلهااةا  
العدالان اا ا يان  ئ االاا ل تتصالئعض  ليات العدالن ا  الامين تت ارك    الناقار   ا  أ سدةيا  

اان العهاد  14اااادة  قنم اإلوالا     تعديقها العاو  داااع ين  دب ن ذ ات ال  هكا الصدد  ر 
القاااون   القا ةان  داااااارن ان أااااو احملااا م  ىر االادر  ارااا  ئاااتقنم اادويان رالالياسااين  أ  الااد 

  (212لاللاليدناادوين راا ا ين  ااالا لقتصا  دا تالعا  أر احملا م الدي ين ي ل،  أ  

__________ 

لدةااااأة   ااتقاادة اناااملدد نلاان لالينويالااايف( رهي اان  ااتقاادة اناااماإلمنااا   را  ةااان  ااتقاادة انااامئاوااااا  (211ل
  29(  الص قن 2012ل ةسم االاة التازاو قا م  دا  قنم اإلوالا دةاسن  ن و م العدالن ا  الامينف 

ااان العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم  14 دااا ااااادة  32  التعدياا  العاااو ةقاام اإلوالااا  قاانمالدب اان ااع ياان   (212ل
  24(  ال قاة 2007اادوين رالالياسين ل
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يعلين أ ألا ان اقسالات العدالان الاميان  ئ ليات العدالن ا  الامين تتةتر    العديد ان اللددا  
لدقاااون  الاادر  تقاانم  ا تقااد  ليااات العدالاان ااا  الامياان لعاادو ااتألااااتُ اااا   ألاا ا  و ااي النقاات   ر 

أيهاا قادةة اقسالاات العدالان  أ  تقجاك   اال تلااة  اد تقيايم هاكه االوتقاادات  ي ل،ا  ر اإلوالا   
  ااعاي    دا النرامل ئ  يين الام

أشاكاك وهنا ال تنرا اا يك   ان ئ القنكليات العدالن ا  الامين آلان االوتقادات ان ألا شين ا ر 
القااااون  الاادر  تقااانم   ن لاا داااا ال قاان الاااكع ي النا لااان اإلتلاااع ااااملات الاام تك دهاااا اإلةاياان ات

 إ  اهام   طااا  ا  انر اندلن راليهند   اتةاين هكه ات    تقداأشكاك اإلوالا   رتيةل 
  القااوني اتا    ااالاا دة القاونويان رالتةأليالر  اادلقان رهم اإل اااملات رالقنا اد   دليعن ال زاع ر ئ
 داا   ادو  اناب دا ةان اليادص اااتنير   ات    االست  ا ر   همات    ةاين اليهند رد ةر 

  (213لو ي اااو

اان العهاد  14قنم اإلوالا     تعديقها العاو  دا اااادة ااع ين  دب ن ال ت  هكا الصدد  ذ ا ر 
دةقااا م القا ةاان  دااا القاااون  العااا  أر لال ميكاان   الاادر  ارااا  ئاااتقنم اادوياان رالالياسااين  أواا

أ  ( 1الياارو التاليانف  اساتنريتتعاي  هباا الدرلان إال إذا  ادزان ااحملا م الدي ين أ  تصدة أ كاا
 أ  ُتالااتنىف( 2  أاااو هااكه احملااا م  داا ااالااا ل اادوياان راا ا يان اللالاايدن الااد ارى اا  اانةةتقتصاا 
  الادر    العهادالاناةدة الهاةاوات ذات الصادن ا هاا اان انساساين لدةقا ةان العادلان ر  اليارو

صااقن ان كاااو الصااادةة  اان هااكه احملااا م   ضاانمل الهااةاوات  دااا دااا م الدرلاان  أ  تصاادم( 3
إ ااااملات تتةاشااا  ااان جاا ك الدعان ريهااايتالاام لمطاااا  أ  ر    صان   ديهااا   العهااد الاادر اا
   (214لان العهد الدر  14ااادة اليارو الناةدة    ار

  ليااات أجاااى تعااا ت  اإلصاا  ينالعدالاان   دااا   ااني تا ااز ئعااض  ليااات العدالاان ااا  الامياان ر 
  انهدااا  وسااادنع االقتصاااا ئقاسااا  أر العقنئاااات ال الااااد  االوتقااااو إىل هاااا ةدسااات اد  وتقااااد الل

__________ 

اأة  لدةااا ااتقاادة اناااملدد نلاان لالينويالااايف( رهي اان  ااتقاادة اناااماإلمنااا   را  ةااان  ااتقاادة انااامئاوااااا  (213ل
 ( 2012ةسم االاة التازاو قا م  دا  قنم اإلوالا  لدةاسن  ن و م العدالن ا  الامينف 

ااان العهااد الاادر  ارااا  ئاااتقنم  14 دااا ااااادة  32  التعدياا  العاااو ةقاام اإلوالااا  قاانمالدب اان ااع ياان   (214ل
  24(  ال قاة 2007اادوين رالالياسين ل
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القاسااااااااين رال إوالاااااااااوين األاااااااال اادااااااااد رااااااااا ه ااااااااان أشااااااااكاك العقاااااااااع  اتالعقنئاااااااا ذلاااااااا يااااااااةل ير 
 تعاة  ار القاون  الدر  تقنم اإلوالا  ئا تلاة أهنا تدعن   هكه العقنئات ريُ  (215لاللدي

مهنا االلا اا رانقديات  يا ات ضد  ينيز يمت ئا تلاةها  ليات ليات العدالن ا  الامين  تُ تقد ةا 
أ  ذلاا  يعاا  ر اصاااحل اتةاانع   انرلنياانئالتااا  تعداا    ر هنااا قااد احملداا  تكاان  ان هاان حناان اتتةاار

ا ن هاامل يا اات انقدياات  رئاإلضاارن إىل ذلا    ألا   جمق ن ئال الالنكن  تقد  ار ةدياد اقااةاد
اة  التةيياز ضاد ميار ن  اااايا ا اطاا   ئ يتا  عاني ةايتا  و ااااالاكع يتال  او اال تةاا    اا يكن 

 ال  ات ااهةين تقديديا 

ال الاامل  رجاصان ريةاا  لددايقان الام تتعااال هباا اار ليات العدالن ا  الامين  تُ تقدنسلاع مماثدن  ر 
د الزر اات  العاار   رتعاددرطان ة ر ن رااها  يتعد  ئقاون  انساة لداا   ذلا  الازراج ررالاخ الازراج

 قنم اادكين رات    الال ان اليدصين راناان اااادع  ره   نر هاون انط اك رإ التهم(  
التعااال اار  يكان  ااا    دد ان اللددا  اراة ن ان ال زاع   اادةر لدا   ذل  الع ف اا ال (  

   انهاه يعا  رهان ااا ا،تصلها  ان  اا م الع ف اا ال  ان ج ك إ لاة الهقين  دا الزراج 
ريتصال ئاكل    الاكع ااتصالهااان الع اف  داا ياد ااااي  رإجهاا ها تيااة  ااداناعاقلن الهقين 

  هي اات ايااع أر اخن اا  االاتنيات ايااة ن ااااأة  ا اده ليات العدالن ا  الامين جا آلاوتقاد 
 رشهند   ئعض الالياقات  ر وطاا   ال صل   اا اب ات

ي از هاكه تقانم انط ااك  ر تعدو ا ياو  ليات العدالن ا  الاميان تتعد  ئادات رأج ا  أث ت اوتق
  الياااااا ين رانئااااانةئر   اادكيااااان هم  ااتعدقااااان دااااا ات انط ااااااك ر قااااانق ااالاااااا لاالوتقاااااادات  داااااا 

لاادأ د  ئعااض  ليااات العدالاان ااا  الامياان ي قااد ال تعاار اتصاااع  االالزراج ر ئاار   النصاااين راتهاااونئر 
الام  ةا   ها  (اتتةار احملدا لانساة اانسعن أر  ااةا نأ   ي    ‘‘دقن ال هدا لدد لااص’’

 ااا  ’’  ئاني  نهناا ‘‘ااةا ان’’ ااا تتعادد رتتهااةع اصااحلانساة ال نريان  رااللاا  رليي  الد ل
  (216ل  ااالالن اادار ن ‘‘القااةصا لن ’’أر  ‘‘  ال زاع اطار’’ ر نهنا‘‘ لدد ل

__________ 

را  ةااان انااام ااتقاادة لدد نلاان لالينويالااايف( رهي اان انااام ااتقاادة لدةااااأة    اإلمنااا ئاوااااا انااام ااتقاادة  (215ل
 ( 2012ةسم االاة التازاو قا م  دا  قنم اإلوالا  لدةاسن  ن و م العدالن ا  الامينف 

 و ي ااا ر الالائ   (216ل
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ليااات ئاآل ريةااا يتعداا لمااام ااتقاادة اان ااد التااائر  الاا اادكيااا  الئاوااااا انااام ااتقاادة اإلمنااا   هاان 
العدالان اا  الاميان     جمااك  اد العةال ر  (217لاا اب اات ر العدالان لدالعارين رالتقديديان راتتةعيان 

تاا  اار ئاواااا اناام ااتقادة اإلمناا   راا ه ئال هاندهم اليقر  القهاا ين  نانظ ي ال  جيب أ  
االااا دة الالااددات  ند  العاااو  رهاااااا هم  ا تلاااة  ناهااعأ  ير   ااان ااهااات ال ا داان ذات الصاادن

االاا دة   اعااان او راناان  رها   ان النط ين   التةال  ئاليادة القاون  رتالهيل صن  الالا 
ل ازاع  أر ا رالام تقار   قدابلهانمل   ات اقاات الالا و الادب  ديهاا ايُ ااتصدن ئالعدالن الم  ااالا ل

أ  ذلا    ئعض اللددا  ااهي ن  قد يع  ر  (218لت  يك  ةدين الال ولد با    الم ال ام   ها 
  ئدادا  اهاي ن ر اليقر  القها ين  دا ودام راسر ار  ليات العدالان اا  الاميان   نعةل انظ ي

  لد،اينددرد  ار هكه اآلليات إال   ودامر  القها ين اليق  نانظ  ال يتعاالأجاى  قد 

ي  اا أ  ي ل،  ئالت الي  ار ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا   را ه ان ااهات ال ا دن ذات الصدن  ر 
 العدالن ا  الامينفئلدد م ريةا يتعد    ايهناليقر  القها ين   ث ثن جماالت  نانظ 

  الياقر  القهاا ين  نانظ ا يدةجتقييم  ي ل،  أ  الر  ئعةديات ااال القياو   د  -رالتقييم  ااال 
رقلاااانك  اساااتدداوااااادى ر لتدااااف  لياااات العدالاااان اااا  الامياااان العاادااان   ا دقاااان اللعألااان   ةدياااادم 
 قسالات العدالن الامين د ار  قاد اا الالكا  

لياااقر  القهاااا ين  لياااات ا نالاااا د انظ اااأ  يميكااان  -االاتألااااك لدقااااون  الااادر  تقااانم اإلوالاااا  
ااتألااااا لدقااناوني النط ياان رااعاااي  الدرلياان  تك االتداانيا سياسااات رمماةسااات   العدالاان ااا  الامياان 
 تقنم اإلوالا  

تنضي  الع قن ئني   اليقر  القها ين  نميكن أ  يالا د انظ  -الع قن ار و او العدالن الام  
 كااو الصاادةة انإاكاويان الدعان  داا  األالعدالان الاميان ل ليات العدالان اا  الاميان راقسالاات ال

__________ 

  2(  ااار  2006ل القاون  سيادةئيو   2006/47ةقم   العاو انانياقاة  (217ل
اةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و/إداةة الااااد م اايااااداي  سياساااان   اصااااا العدالاااان    ةديااااات   اااا  الالاااا و إد (218ل

  7 (  ال قاة2009ل
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  ره  (219لدكةن ةمين( أااوقهين دا ةن ال ن  ليات العدالن ا  الامين أااو احملا م أر إ ادة 
  ا ين( ااقهايا الالقها ين    األل النالينالقها ين لكل ا ها ل الناليات ن 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

اليااقر  القهااا ين   تاادرين القااناوني  نالاا د انظ اايميكاان أ   - تللدوي  القللواني  العرفيللة • 
  العارين

 المراج  - 5

 األمم المتحدةم  مراج  

 (2006ئيو  سيادة القاون  ل 2006/47قاة اناني العاو ةقم ا

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
  (2009ل ت   الال و

ااان العهااد الاادر  ارااا   14ئيااو  ااااادة  32الدب اان ااع ياان  قاانم اإلوالااا   التعدياا  العاااو ةقاام 
 (2007ئاتقنم اادوين رالالياسين ل

 (2004ل نلائاوااا انام ااتقدة اإلمنا    اك اة ئيو  مماةسات النصنك إىل العد

 النف تنر  إاكاوين النصنك إىل العدالن لدبةير  الربجمن ان أ ل العداإلمنا  ئاوااا انام ااتقدة 

__________ 

  14-10ااا ر الالائ   ال قاة  (219ل

الام   ال  اانيان ئعألن انام ااتقدة   ليل يا   اناملان  انظ ن الا د ي 
التقديات الم تنا   إاكاوين النصنك إىل العدالن    ل ان ئرالتقديدع  ار اال يا  

صا لن النط ين  ااهاتا تةا ات تيارةين ار  قد اللعألن  ريالَّات  ال  ااني ينهك
 ااالا لا ن اعاان  تالنصنك إىل العدالن  رأويورا    نك ارط ي ااقمتا  رو ةتااصدقن  

احملا م  الصدن ئنييكل ل ديد اادات تنصيات دددة ئيو  ضةا  ت  يك التنصيات  رقُ ر 
 رالينلدةقا م العارين ختتدف  ن  رالين قها ينلا   القها ين نالين رالالامين(  العارين ر 

  احملا م العارين ئيو  اال تقاك  إتلا هالاإل ااملات النا ب  اتاحملا م الامين(  راإل اامل
 ئااعاي  الدرلين تقنم اإلوالا (  قيدرالت
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را  ةاان انااام ااتقاادة لدد نلاان لالينويالاايف( رهي اان انااام ااتقاادة  اإلمنااا  ئاوااااا انااام ااتقاادة 
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 الثام  عشرالفصل 

 جنسي بي  ال ةلاالعد

 مقدمة - 1

يعتارب     سيام ال زاعر ان ألا تهاةا    االت ال زاع راا ئعد ال زاع   ال  اتةن ض تدجل ال الامل
وث اامل ال ازاع  رشناال اتةاين ان ألا جدنةة الم تنا   ال الاامل رال تياات  ان  د راالع ف اا ال  
  سياسااين أر  الااكاين  أهااداتققياا  ل ا هباا أطاااا  ال اازاع الع ااف اا الاا  ئيااكل قاد تالااتددو 

سااتةااة اوعااداو انااان راإلراا ت ااان العقاااع  وتيباان الال اازاع  قااد يالااتةا الع ااف اا الاا   ر قااب
 الل،ااامل رااا ئالليااا راإل ااااه  دااا مماةساان االجتاااة  ا اتزاياادا ااانال الااامل رال تيااات أيهااا جدااا رتنا اا  
 ر تةييز ر دو ااالاراة  ميُ ال هات اقةيزيد ان   ظل هكه ال ار   الم ر ان أشكاك الع ف   ذل 

أجااى مثان االاا ل الكأل  ان ال الامل ان اناصدن التعديم رالعةل رااياة ن   اتكم رئ اامل الالا و  ر 
تياااةل براج ر     ااا  الالااا و لعةدياااات   اللدااادا  ااهاااي ن تياااير العدالااان ئاااني اا الاااني تتعدااا  ئ

 انط اك ر قنم اادكين 

اااأة ئصاانةة  ااداان   ااهااند إدااااج ااالااا ل ااتعدقاان ئااين اليااقر  القهااا  نانظ اايك اال جيااب أ  ر 
اهتةاو جا  ال تيا ات اااأة  دا   ذل  ال الامل احملتبزات   رإي ملتعزيز و او العدالن  االكرلن ل
العةاااال  دااااا  قياااا  العدالاااان ئااااني اا الااااني  ي ل،اااا  ااااانظ   اليااااقر  القهااااا ين الت الااااي  ااااار  ر  ااااد

 قااااانم ر اليااااااطن راإلصااااا  يات ااع يااااان ئالياااااقر  اا الااااااوين ر ع اصاااااا لااالتيااااااةع ةايااااان ااااااااأة ر 
انااااااام ااتقاااااادة  األاااااال إداةة اليااااااقر  االقتصااااااادين   يااااااا امل اآلجاااااااين الاإلوالااااااا   رهاااااا   اااااان 

تقانم اإلوالاا   رئاواااا اناام ااتقادة اإلمناا     نالالاااياناام ااتقادة  ينا نضار راال تةا ين  
 را  ةاانليااقر  ال   ااني   نانااام ااتقاادة الالااااي ينا نضاا ر   رصاا درم انااام ااتقاادة لدالااكا

انام هي ن ر   انام ااتقدة لدد نلن لالينوياليف(  راكتب انام ااتقدة ااع  ئااددةات رااامين
اليااقر  القهااا ين أيهااا ااار  ليااات الت الااي  ذات الصاادن  نعةاال انظ اايأ   ري ل،اا ااتقاادة لدةاااأة  

  اناااام ااتقااادة( الاااادةةتقااادة اكارقااان الع اااف اا الااا     ااااالت ال ااازاع لاألااال الاااادةة اناااام اا
رشاالكن انااام ااتقاادة اايااي ن ئااني الن اااالت ااع ياان ئاااااأة رااالاااراة ئااني اا الااني  ر ليااات ت الااي  

 ةاا هان ر   القا م  داا وانع ااا يالع ف  ااع  دباك االقرليناإلوالاي األل ال اي  العاال العةل 
  داا   نيالنط ي ال  ااملئكك  هند لتعزيز سيادة القاون    شاا ن رثيقن ار  الئد اندا ةا  اتاك 

 ذل  اا  ةات ا  اتكناين 
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حملاان ااان زة  اان  ريعااا ريااربب هااكا ال صاال أعياان العدالاان ئااني اا الااني   سااياقات اااا ئعااد ال اازاع  
نظ   الياقر  ميكان هباا اا  الدام الم قي  ةا يالقاون  الدر  ر ليات انام ااتقدة ذات الصدن   

   رال هن  هبا القها ين د م ااهند الاااين إىل تعزيز العدالن ئني اا الني

 التعاريف - 2

ئاااو  العدالااان ئاااني يقااانك اا هااانو الياااا ر  اااا  ا  ‘‘دعدالااان ئاااني اا الااانيل’’ال ين اااد تعاياااف ةمااا  
رالألقارياان راالقتصااادين رالالياسااين راال تةا ياان اا الااني تالااتدزو ةاياان رتعزيااز يياار اتقاانم اادوياان 

العدالاااان ئااااني ’’تعلاااا  نااااااا  هااااكا الاااادليل  يياااا  ر  (220لااالاااااراة ئااااني اا الاااانيااااان  دااااا أسااااا  
يتدداب ر النصانك إىل العدالان الام تاقثا  داا ااااأة  ئقناوني أر الئا الام تتصال إىل ااالا ل ‘‘اا الني

 احملاااددة الااام تعااانمعقلاااات ال( 2قااانم ااع يااان  ات( 1 ف  قيااا  العدالااان ئاااني اا الاااني تقيااايم ااااا يدااا
 مساياتيبيات الاال( ا3  هكه اتقنم الم تنا هها ال الاامل رالا ااك رال تياات رال تياا  إىلصنك ن ال
 قنم لدبةير اتزيد ان اتةاين ااتالارين رتعزيز ت

الع ااف اا الاا   اعاار   جاصااا   ااان اتاااالت الا يالااين قدقااااث اايألا  العدالاان ئااني اا الااني   ر  إطااة
 رالع ف القا م  دا ونع اا ي 

 اميان جدا ة  ادت    ال اتتةعاات   أرقاات ال ازاع أر الالا و  رهان   الع ف اا ال  • 
أع مماةساان   الااين  أر دارلاان اةاةساان اااا ي  أر تعديقااات ’’إىل يياا  الع ااف اا الاا  ر 

ا  أر أرعااك تالاتهد  االجتااة اا الا    الين أر  ارضاً اةاةسن ااا ي اا  اااانع ريها
أر تالتهد  شدصاً ئالالب ايدا  اا الا  ئااإل ااه  تصادة  ان أع شادص ئ،اض ال  اا 

  (221ل‘‘ ن   قت  ئالهقين  رأياً  ا  الاليام

    الال و  قد يياير الع اف اا الا  ااااتلب ئاال زاع  رييا  الع اف اا الا   أرضاع   • 
او الع ااف اا الاا   دااا   ذلاا  االاتصاااع راالسااتعلاد أ اادات أر أمناا إىلاااااتلب ئااال زاع 

الل،اامل راتةال القالااع رالتعقايم القالااع أر أع شاكل  جاا راإل ااه  داا مماةسان اا ال  
اااان أشاااكاك الع اااف اا الااا  ضاااد ال الاااامل رالا ااااك رال تياااات رال تياااا  يكااان   داااا و اااي 

__________ 

إىل ااالاراة   اتقنم رااالقرليات رال اا  ئاني ال الاامل رالا ااك  رئاني ‘‘ ااالاراة ئني اا الني’’يي  تعل   (220ل
  تعةايم ااا ااة اا  انة اا الاايف اكتب ااالتياةة اراصن لدقهايا اا الااوين رال هان  ئااااأة‘‘ ل تيا ال تيات رال

 ( 1  الص قن 2001إسياتيبين لتعزيز ااالاراة ئني اا الني  
  149(  الص قن 2002ا  ةن الصقن العااين  التقايا العاا   ن الع ف رالصقن ل (221ل
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ا أر   اتاااالت انجاااى قاار أث ااامل ال زا ااات أر اااا ئعاادهت[ مالدة اان ااان ارداانةة     ]الاا
صاادن الاشاااة أر ااا  الاشاااة ئااال زاع  اااألاا ة لدقداا  لاألاال الصاااا ات الالياسااين(  ريكاان  ااا

  رئاإلضارن إىل (222لالصااع الالياس  ذات  لأع   قن با ين ر/أر  ،اارين ر/أر سللين( أر
ار    ااا م  ااع الدائر الدر  اكه اااا م اايتل  هبا لالام ميكان أ  تياكِّل  تلعاا لد ا

 اا م ضد اإلوالاوين أر أ ةاك إئادة يا ين أر ا ها ان االوتها ات اااليةن تقانم  أر
تتهاااااااا  الصاااااااادن ئال زا ااااااااات   الالااااااااةات اليدصااااااااين لدباي/لدب اااااااااة  اإلوالااااااااا (  قااااااااد

ردرارعا /درارعهم  ر/أر الالااةات اليدصااين لدةباا   دياا / ديهم  ر/أر ظااار  اإلراا ت 
ن  ر/أر انئعاد العائاة لدقدرد ر/أر  نهنا ت ته  ئ اند ات اام ااا ان العقاع/ت ك  الدرل

   (223للنقف إط م ال اة

اتكاب ضاد إةادة أع رعال يُ  اار يياةل هن اصدد  ر   الع ف القا م  دا أسا  اا ي • 
  ا تةاااا   ئاااني الا ااااك رال الاااامل راااارم ل  الااااوين( ذات أساااا قااانو  داااا ير   اليااادص

طليعااان راااادى أواااناع اعي ااان اااان الع اااف القاااا م  داااا وااانع ختتداااف ر  (224لرال تياااا  رال تياااات
أاألدان ذلا  الع اف اا الا   داا   رتياةل اا ي ئااجت   الألقاراات راللدادا  راا ااط   
الع اف اا از   ر الل،اامل  راإل اااه  داا مماةسان ذل  االست، ك اا ال  راال تدامل اا الا   

رتيااني  /االكا القالاااعا   ذلاا  الاازراج   رااةاةسااات التقديدياان الهاااةة داائالليااا االجتاااةر 
 ال اة انإلوات ر اا م اليا  رإةت ل ان هامل الت اسدين

 رااا  ال الاااامل رال تياااات  ئاتلب الع اااف اا الااا  رالع اااف القاااا م  داااا وااانع ااااا ي االلاااا يااا   اااني ر 
  داا  اد دع ف اا الا  رالع اف القاا م  داا وانع ااا يلضقايا قد يكنونا أيها الا اك رال تيا  

الا اااك رال تيااا  ااان   دااا  اادو اسااتلعادليااقر  القهااا ين انظ اان ا جيااب أ  حيااا     رلااكل ساانامل
  رالتصدع اةا ا ر الع ف اا ال  رالع ف القا م  دا ونع اا ياالكرلن ااهند 

__________ 

(  الصاا قن 2011ل التااوط  التقديداا  راا اااهية  لدع ااف اا الاا  اااااتلب ئال زا ااات  دةااتقاا انااامالااادةة  (222ل
3  

 و ي ااا ر الالائ   (223ل
اااا ي   أسااا   دااا  القااا مدتاادجل   الع ااف الدب اان الدا ةاان اايااي ن ئااني الن اااالت  االاااد  التن يهياان ل (224ل

  7(  الص قن 2005ل انرضاع اإلوالاوين
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 الصلة والقانون الدولي ذ - 3

 القانون الدولي لحقوا اإلنسان

ااتعدقاان  ااالااا ل  الدرلياان راإلقديةياان الاام تا ااز  صاااا  دااا ه اااك  اادد ااان صااكنك  قاانم اإلوالااا
 اا يد فهكه الصكنك ئاااأة  دا   ذل  العدالن ئني اا الني  رتتهةن 

ااةعيااان العاااان لماااام  داا تةااد -ات اقياان القهاااامل  دااا ييااار أشااكاك التةيياااز ضااد ااااااأة  • 
  االت اقيان تعاِّ ر   1981  او   ال  اذ يز االت اقين ردجدت   1979ااتقدة    او 
لدقهاامل  ال باان رتدازو الادرك انطااا  ئاختااذ ييار التادائ  اا اسالن (225لالتةييز ضاد ااااأة

ربامل ارااااالدب اااان ااع ياااان ئالقهااااامل  دااااا التةييااااز ضااااد اااااااأة هاااا  هي اااان ر  دااااا هااااكا التةييااااز  
ادزاااان ئتقااادا  الت اقياااناالااادرك انطااااا    ر ت  ياااك االت اقيااان   الااام تتااانىل ةصااادالاااتقدني اا

ررقاااا لدربرتن ااانك االجتيااااةع ل ت اقيااان  ر تقااااةيا درةيااان إىل الدب ااان ئياااو  ت  ياااك االت اقيااان  
( تدق  الل اات ااقدان ان انرااد أر جمةن اات اان انراااد 1ف رالينالدب ن  ُأس دت إىل

__________ 

أع ت اقاان أر اسااتلعاد أر تقييااد يااتم  دااا أسااا  اااا ي ريكاان  ااان ’’االت اقياان التةييااز ضااد اااااأة ئوواا  تُعاااِّ   (225ل
 ثاةه أر أاااض  ال يل ان اال يا  لدةاأة   دا أسا  تالارع الا ال رااااأة   قانم اإلوالاا  راتاياات انساساين 

ويان أر   أع ايادا   جاا  أر إئدااك اال ايا  لدةااأة   اايادين الالياساين راالقتصاادين راال تةا يان رالألقاريان رااد
ات اقياان القهااامل  دااا يياار أشااكاك ‘‘ لهبااكه اتقاانم أر متتعهااا هبااا رمماةسااتها اااا ئ،ااض ال  ااا  اان  التهااا الزر ياان

 ( 1(  ااادة 1979  التةييز ضد اااأة

 ؟‘‘الجن ’’و ‘‘ةالجنساني’’سؤال وجوا : ما الفرا بي  

ر   نض  ا  ةن الصقن العااين  ت ةا ر راا ي   اا الاوين  دب ئني ا هنارااللا اا خيُ 
 أاا (245)الا اك رال الامل  متيزارصا ص اللينلن ين رال الينلن ين الم  ىلإ يي ‘‘ اا ي’’
 يوة ي  إىل اندراة رالالدن يات رانويدن رالص ات رت  ان وا ين أجاى  ‘‘اويناا ال’’

ُ
اا

    ني أ   ناوب رلكل   ر ال الامل  أر لدا اك  نا تةا يا الم يعتربها جمتةر اعني ا اسل
ان  قد ختتدف ئيكل  ل  اا الاوينناوب ر   اااتتةعات  لتدف اا ي ه  و الها   

( أ  ال الامل يتقاضني أقل ئكأل  ان يناا ال رلييل اوين ارم اا الالأاألدن ران   اجمتةر آلج
   د نة  داانجاى  رأو اللددا و ي العةل   الناليات ااتقدة راع م اقائل الا اك 

 ال الامل قيادة الالياةات   ااةدكن العائين الالعندين 
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( 2اقياان  اوتها ااات لدققاانم احملةياان دن ااب االت  ئااد ارى ئيااو  لدب اانالااكين يتقاادان  
اليارع   إ اامل  قيقات    االت االوتها ات اااليةن أر اا هبين تقنم اااأة   ةا 

  الااناةدة تهاار الدب اان تنصاايات  اااان ان هاان إىل الاادرك ريةااا يتعداا  ئااااناد أر ااناضااير 
 االت اقين 

   ااااو  أ د تااا  ااةعيااان العااااان لماااام ااتقااادة -إ ااا   القهاااامل  داااا الع اااف ضاااد ااااااأة  • 
استبائن لدقا ن إىل تعاياف راضا  رشااال لدع اف ضاد ااااأة   اإل     را تةد 1993

رئيااا  راضاا  لدققاانم الاام ي ل،اا  تدليقهااا لهااةا  القهااامل  دااا الع ااف ضااد اااااأة جبةياار 
أشكال   رالتزاو ان الدرك ريةا يتعد  دالقرليادا  رالتزاو ان اتتةر الدر  ئوساه ئالقهامل 

أ  جتتهااد اال تهاااد النا ااب   ’’ضااد اااااأة  رررقااا لإل اا    ي ل،اا  لداادرك   دااا الع ااف
دةمل أرعاااك الع ااف  اان اااااأة رالتققياا  ريهااا رااعاقلاان  ديهااا  ررقاااً لدقااناوني النط ياان  ساانامل  

ريتعاني  داا الاادرك   (226ل‘‘ اوات الدرلان هاا  الام اةتكلات هااكه انرعااك أر اةتكلهاا أرااااد
ا رقا يااان شااااادن  داااا   ذلااا  اساااتهدا  ااناقاااف رالالااادن يات انطااااا  أيهاااا اوتهااااج هُنااا

  (227لاال تةا ين ان ج ك الادةات التن ين

 رهاااان -ئارتن اااانك ا اااار رقةاااار راعاقلاااان االجتاااااة ئانشاااادا   رخباصاااان ال الااااامل رانط اااااك  • 
ت اقياان اناااام ااتقاادة اكارقااان ااامياان اا  ةااان  اارب النط يااان  ا تةدتااا  الكةااال ئارتن اانك ا

 ريدازو  2003   ااو  ال  ااذردجل  ياز   2000عين العاان لمام ااتقدة    او ااة
 رالتققياا   الهااقايا  دااا   ذلاا  ال الااامل  ئالربرتن اانك الاادرك انطاااا  ئتباااا االجتاااة 

 رعالن  تها ئيكلهكه اتاالت را  ق

 داا تةاااد -ت صاااال   ديااا  راسعاقلااان ااات اقيااان اللدااادا  اناايكيااان ا ااار الع اااف ضاااد ااااااأة ر  • 
ئاو  الادرك انطااا     تتعهاد  ردن اب االت اقيان1994ا  ةن الدرك اناايكيان    ااو 

تااادائ  ا اااار الع اااف ضااااد اااااااأة الااااان  ا  ئكاااال النساااا ل اا اساااالن ردر  إئداااامل   ااااددتتداااك
النا لااان ا ااار اإل اااااملات    داااا ساااليل ااألااااك اااان جااا ك تدليااا   راست صاااال ديااا  عاقلااان اار 

تدااازو  تيااايعات  را تةاااد ااتكليااا  قنئااات  دااا رتنقيااار ضااد ااااااأة رالتققياا  رياا   الع ااف

__________ 

 لج(  4(  ااادة 1993ل إ    القهامل  دا الع ف ضد اااأة (226ل
 لر(  4 ر الالائ   ااادة ااا  (227ل
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تنارااا  الااادرك  ةاااا  (228لهنأر ددياااد هنختاااني  أر ال الاااامل االات ااااع  ااان اهاااايقنئاا ااااة 
رالتاادةيب  التن ياان لتياابيرانطاااا   دااا اختاااذ تاادائ  دااددة تاادةجييا  دااا   ذلاا  ئاااااا 

  (229لدك رالياطن را هم ان انظ   إو اذ القاون اةير ااياة ني   إقاان الع

 الربرتن اانك اادقاا  ئاايألااام انرايقاا  تقاانم اإلوالااا  راليااعنع ئيااو   قاانم اااااأة   • 
  2005   ااااو  ال  ااااذردجااال  ياااز   2003اال ااااد انرايقااا     ااااو  أقااااه -أرايقياااا 

أة  دااا   ذلاا  النصاانك إىل لدةااا ااك نلاان ربرتن اانك ةاياان راسااعن تقاانم اإلوالااا  الياانرا ر 
اتةاياان أااااو القاااون   رااياااة ن   العةدياان الالياسااين التةتاار  دااا قاادو ااالاااراة ئالعدالاان ر 

و  تتعهااد ئااا ياو رضااةا  ا ااياو القاااون  ئااالاادرك انطاااا    ةااا يداازو (251)رصاا ر القااااة 
كا   رال سااايةا اإلوالااااي الااادر  اا دلااا     ااااالت ال ااازاع ااالاااد  الااام تاااقثا  داااا الالااا

ةاين ااااأة اان ييار أشاكاك الع اف  كل   الربرتن نك الدرك انطاا    ريدزو (230لال الامل
 ا تلاااةااان أشااكاك االساات، ك اا الاا  أث ااامل ال اازاع ااالااد   رضااةا   اراالاتصاااع را هاا

 رتقااااداإئااااادة يا ياااان ر/أر  اااااا م ضااااد اإلوالاااااوين  ر/أر هااااكه ان ةاااااك  اااااا م  اااااع 
   (231لالن أااو رالين قها ين   ا ين لتصنااتكليها لدعد

 القانون الجنائي الدولي

 امين ضد ر بامين  اع    أعالع ف اا ال  ئا تلاةه  امين دن ب القاون  الدر   ئاآل   يُعي 
  (232لاإلئااااادة ااةا ياااان  اصاااا شااااكل اااان أشااااكاك التعااااكيب  ر  صااااا أساساااايا ااااان ر اإلوالااااوين  
اان   اان ان كااو القهاا ين التاةخييان ريةاا يتعدا  ئاالع ف اا الا  االال نات انج ة  دد رشهدت

 اا يد ف ئي ها

__________ 

  7(  ااادة 1994راست صال  لات اقين اللددا  اناايكين ا ر الع ف ضد اااأة راعاقلت   (228ل
  8ااا ر الالائ   ااادة  (229ل

  9ر 8(  ااادتا  2003ل أرايقيا الربرتن نك اادق  ئاايألام انرايق  تقنم اإلوالا  راليعنع ئيو   قنم اااأة    (251)
  11ااا ر الالائ   ااادة  (230ل
 و ي ااا ر الالائ   (231ل
  اساااااتعاا    اصاااااا الع اااااف اا الااااا    أ كااااااو احملكةااااان اا ا يااااان الدرليااااان الالااااا و   ااااا إداةة  ةدياااااات  (232ل

 ( 2009ل 1820لينانس ريا الالائقن راحملكةن اراصن لال الين    ضنمل قااة جمدي انان 
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 أ  إىل  جدصاااااات احملكةااااااان اا ا ياااااان الدرلياااااان لاراوااااااادا 1998  تياااااااين انرك/أ تاااااانئا  • 
ر  تد  القهين   اَّ    (233لأشكاك اإلئادة ااةا ين رالتعكيبأ د االاتصاع ييكل 

الاادع ذر طااائر   الاا  ياتكااب    اا  شاادص   ا تاادامل  ’’القهاااة االاتصاااع ئوواا  
ت هااا ال ااار  القالاااين   اساااتعاا   أ رأشاااةت إىل أواا  ال يداازو ‘‘  ظاال ظااار  قالاااين
التهدياااد راليهياااب راالئتااازاب  راااا  ذلااا  اااان أشاااكاك اإل اااااه الااام  أ لدقااانة اللدويااان  ئااال 

   اادد اليااو   قااد تيااكل مماةسااات قالاااين  رئاإلضااارن إىل ذلاا  تت،ااكى  دااا اراان  أر
رقااد ييااةل   الااد اإلوالاا االلادي  االقتقاااوالع ااف اا الا  ال يقتصااا  داا ’’اتكام أ  

  ‘‘أر     دا ا االن ئدوين  أرعااًل ال ت دنع  دا إي ج

  أداوااات احملكةااان اا ا يااان الدرليااان لينانسااا ريا الالاااائقن 1998تيااااين الألااااي/ونرةرب    • 
التعااكيب  ئا تلاااةه اوتها ااا جداا ا شااكاك  يااكل ااان أاالاتصاااع   ئتهةاان أشاادا ث ثاان 

  (234لالت اقيات   يف راوتها ا لقناوني رأ اا  اتاع

  أصاالقت احملكةاان اراصاان لالاا الين  أرك دكةاان   ا ياان درلياان 2008 شاالاو/رربايا   • 
  (235لقا ةن ئكادائا تلاةه  امين  ‘‘الزراج القالاع’’تعي  ئا 

 هاايانات األمم المتحدة وآليات - 4

  أر  داا وداام راسار  ين صاا ئصانةة الام تعةال  اااتقادة ر ليادا انام ياوات ه اك العديد ان  
 اا يد ف   ران ئي هاااتعدقن ئالعدالن ئني اا الني ااالا ل

األمللم المتحللدة هيئللة األمللم المتحللدة للمسللاواة بللي  الجنسللي  وتمكللي  المللرأة   هيئللة • 
 داااااج أةئعااان أ ااازامل  ئ 2010ماااام ااتقااادة    ااااو ااةعيااان العااااان ل أوياااودا - للملللرأة 
شااعلن ال هاان   - رالل ااامل  دااا  ةدهاااا  نااان انااام ااتقاادة   ا  صاادن ااان قلاال  اواات 
اكتاااب ااالتيااااةة ر   ااعهاااد الااادر  لدلقااا  رالتااادةيب اااان أ ااال ال هااان  ئااااااأةر ئااااااأة  

  قاااادة اإلمناااا   لدةاااااأةرصااا درم اناااام اات  اراصااان لدقهاااايا اا الاااااوين رال هااان  ئاااااااأة

__________ 

  ICTR-96-4-T(  اتكم  1998راودا  ااد   ضد أ اييالن لاحملكةن اا ا ين لا  (233ل
  IT-96-21-T(  اتكم  1998احملكةن اا ا ين لينانس ريا الالائقن  ااد   ضد دي ليتأل ل (234ل
ألاايكي تاالااا ئاميااا  رئاميااا ئااابع  اااااةا  رساااوتي،  ضااد احملكةاان اراصاان   اااد   اراصاان لالاا الين احملكةاان  (235ل

  SCSL-2004-16-A(  اتكم  2008ل  كم االست  ا  ئنةئنة  اون 
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الألاااي انااام ااتقاادة لدةاااأة   ال صاال هي اان ت اصاايل إضااارين  اانك االطاا ع  دااا ميكاان ر 
 يكل انام ااتقدة هب ااتعد 

 ناراصاا ةااقاااة تقاادو  – بللالعنف ضللد المللرأة وأسللبابه وعواقبلله ةالمعنيلل ةالخا لل ةالمقللرر  • 
التةااا  رتدقاا  ااعدناااات  اانك  ياانرُتالاا د إليهااا رال  جمدااي  قاانم اإلوالااا إىل  هاااتقاةيا 

الع ف ضد اااأة  رالتنصين ئاختاذ تدائ  لدقهاامل  داا الع اف ضاد ااااأة رأسالائ   راعااان 
اتاااالت ئعا دان إىل الادرك ريةاا يتعدا  الاساا ل ال اداملات ر ال ناراصا ةيال ااقااة ر  ناقلا   
ااااد اة

ُ
  رتقاااادو تقاااااةيا اللداااادا    زياااااةات لتقصاااا  اتقااااا  ئ رتقاااانولدع ااااف ضااااد اااااااأة   اا
 عين س نين يضاان 

 ُ ي اات -لألمللي  العللام المعنيللة بللالعنف الجنسللي فللي حللاالت النللزاع  ةالخا لل ةالممثللل • 
 تد ااا(  ر ُ 2009ل 1888 ةااا  ئقاااااة جمداااي اناااان  2010   ااااو  ناراصااا نااةألدااا
او    هاااند اناااام ااتقااادة  راالخناااا    ت الاااي  القا ةااانالتعزياااز اآللياااات ئ ناراصااا نااةألدااا

  ر اكل  اار ملاايأل رممألد  القهاا ضةن  هات أجاى ان ئي هاالد نة  ار اتكناات 
يياار أطاااا  ال اازاع ااالااد  راتتةاار اااادي  ااان أ اال التصاادع لدع ااف اا الاا    ال اازاع 

صاا لن  ااالد   ر  النقت و الا  تعزياز التعاار  رت الاي  ااهاند ئاني ييار ااهاات ااع يان
  ااصدقن

شللللبكة األمللللم المتحللللدة المشللللتراة بللللي  الواللللاالت المعنيللللة بللللالمرأة والمسللللاواة بللللي   • 
شاالكن ااان اكاتااب انااام ااتقاادة رر االدااا ااتدصصاان رصاا اديقها  رهاا  -الجنسللي  
 ه تةاادكع ات  يااك ا هاااج  ةاال ئيبااني الاا رةصاادد م رتقاانو الياالكن اايااي ن ئاارئااجمهااا  

اةعياان العااااان لمااام ااتقاادة االساااتأل ا ين اوتااا ا درةة ر  ااااقمتا العاااا  الاائاار ااعااا  ئاااااأة 
ف ااالااااراة ئاااني اا الاااني رالت ةيااان رالالااا و   2000ااااااأة  ااااو ’’ ااانك  الألالألااان رالعيااااين

 اا لألقااان  ااان درةات ئالقهاااايا اا الااااوينرالتنصااايات ااتصااادن   ‘‘القاااا  اتاااادع رالعيااااين
  اآلرواان  ااتقادة انااامالاام  قاددا متاات القةان االسااتأل ا ين راااقمتاات راااق ااةعيان العااان 

 دااااا تعةاااايم ااا اااااة اا  اااانة  راإلشاااااا  نااقلاااادأيهااااا رتقاااانو الياااالكن اايااااي ن   انجاااا ة
 اا الاي   انويدن الربواجمين رااعياةين رالت  يكين   ا  نان انام ااتقدة 
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األمللم  مبللادرةت النللزاع  مبللادرة األمللم المتحللدة لمكافحللة العنللف الجنسللي فللي حللاال • 
 ياوااات انااام ااتقاادة هبااد  ااان   13انااام ااتقاادة  ةاال  الااادةةن ااد تُ  - المتحللدة 
إىل  الاااني الت الاااي  رااالاااامللن  االاااادةة د  دااالع اااف اا الااا     ااااالت ال ااازاع  ر إهناااامل ا

  ا اااار الع ااااف اا الاااا االكرلاااان الربجماااان رالااااد نة  رد اااام ااهااااند النط ياااان  رتنسااااير ودااااام
( 1اناام ااتقادةف  الاادةة  رتيةل أويدن ئيكل رعاك الستبائن ال تيا ات ال ا نيرا

 أراقاناا ااياي ن اان قلال ارالارب  اتاالساياتيبي رضارالعةل  داا ااالاتنى القدااع لد ام 
اناااام ااتقااادة القدايااان ر ةدياااات   ااا  الالااا و  داااا   ذلااا  ئ اااامل القااادةات التيااا،يدين 

الاااان   العاااااو رتنليااااد اإلةادة الالياساااااين االاااااتنى لعةاااال لةراااار ( الااااد نة إىل ا2رالتق ياااان(  
(  ‘‘أرق نا االاتصااع اآل ’’ ت شعاة  بزمل ان ةدن أرسر    لدتصدع لدع ف اا ال 

الع اف اا الا     ااالت ال ازاع    بمدةعارن لدنة  إويامل( التعدم  ن طاي  العةل ل3
 ( انام ااتقدة راليا امل  اوب عالن ان الستبائات الرا

أويا  هاكا  - القلائم عللى نلوع الجلن العنلف  المعني بمجال مسلؤوليةالفريق العامل  • 
تولف ان هن يدقةاين  ر لدةبةن ن العااين التائر لالعاال ال اي  ال اي  العاال  ت ة اين 
اا  ةااات ااا  اتكناياان العااداان   جماااك ااالااا دات  رهاا   اانر اااالت انااام ااتقاادة 

 اإلوالاوين 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

العنف الجنسي في حاالت  -سؤال وجوا : ما هو فريق الخبراء: سيادة القانون 
 النزاع؟

اناني العاو إويامل راي  جربامل ميكن  إىل( 2009ل 1888 هقااة   طدب جمدي انان 
االا دة الالددات النط ين  ‘‘قد الم تيكل اصدة االت ات’’الا ن إىل  دا ر   ال وياه
رئيكل أ ألا تعزيز سيادة القاون  ريةا يتعد  ئالع ف اا ال     االت ال زاع ااالد     

 نيالقاونوي نيار ااالقرلني النط ي  ن  ألبلعةل ئاارربامل قااة راي  ال  دَّف ديدا   
 فان ا ل نيرالقها ي

  التصدع اإلر ت ان العقاع 
  هنا رط  شاال  إتلاع ديد الأل،اات  دا صعيد االستبائن النط ين رتيبير

ها تعزيز احملاسلن اا ا ين لدتصدع لدع ف اا ال    ال زا ات ااالدقن  ئنسا ل ا 
  راالستبائن لدهقايا رالقدةات القها ين 

  تقدا تنصيات تاا  إىل ت الي  ااهند رااناةد احملدين رالدرلين ان أ ل تعزيز
  قدةات اتكناات  دا التصدع لدع ف اا ال    ال زا ات ااالدقن
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 وحفظ السالم ي الجنسة بي  لاالعد - 4

 قرارات مجل  األم 

 ‘‘ااااأة رالالا و راناان’’ دا ادى العقد اااض   ا تةاد جمداي اناان  اددا اان القاااةات ئياو  
أهنااا تعكااي الااارائب   ياا   ئانعياانهااكه القااااةات تتالاام العدالاان ئااني اا الااني  ر  االااا ل ت ارلاات
العدالن ئني اا الني رالال و رانان  ره   ان التازاو اتتةار الادر  دعااان العدالان ئاني  اااان ئني

  دااماليااقر  القهااا ين  دااا  نأ  يكاان  انظ اا رجيااباا الااني    اااالت ال اازاع راااا ئعااد ال اازاع  
 القااةات الا يالين التالينفئ

أطاا  ال ازاع  ددبيدي انان ت ا  أرك قااة   ف 2000  1325قرار مجل  األم   • 
ا اااياو  قااانم ااااااأة رد ااام ايااااة تها   ا ارضاااات الالااا و رإ اااادة اإل ةااااة ئعاااد اوتهاااامل 

اتااع  داا ال الاامل  راالااعات ااااأة  الكع تي  ت اسب ااثا ا  انت ارك القااة ر ال زاع  
لإلرااا ت اااان العقااااع  هنايااانالالااا و   ةاااا د اااا الاادرك إىل رضااار دراو    اال ال زا اااات ر 

اع  داااا   اتاااقاضاااة ااالااقرلني  ااان اإلئااادة ااةا يااان راااااا م ضاااد اإلوالاااوين ر ااااا م ر 
 ذل  تد  ااتعدقن ئالع ف اا ال  ضد ال الامل رال تيات 

إداةة  ةديات     ان  انام ااتقدة الادةة ت  طدل2009 تياين انرك/أ تنئا  ر  
ةا دة  نياة اكياوات العةل  الال و را نضين  قنم اإلوالا  رئاوااا انام ااتقدة اإلمنا   

ر اوت   1888ن تدنيا رإويامل راي  ان ارربامل لت  يك قااة جمدي انان يالقرلاالضد ع د  
ا يال    إداةة  ةديات     ااكتب ال ه القها ين  راليقر دقاون  اا ا   ل الدا اة االستياةين

تعيني قا د   ئ2011  أرا ل  او   ةد راي  ارربامل  رئدأااهد   ذل    الكع شاةكالال و 
ال اي  رث ثن أ هامل ميألدن  إداةة  ةديات     الال و را نضين  قنم اإلوالا  رئاوااا انام 

إداةة  ةديات ميألل  عهن اةين    الدا اة االستيانظف  ريياةكااتقدة اإلمنا    دا التنا   
 ل اي    ا    الال و 
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أدا  اسااتدداو االاتصاااع رااا ه ااان أشااكاك  ف 2008  1820قللرار مجللل  األملل   • 
ييااكل  امياان  اااع أر ئااو  االاتصاااع ميكان أ   رأقاااالع اف اا الاا     اااالت ال ازاع  

إىل اختااذ جدانات القاااة إلئادة ااةا ين  رد اا رع  ُا يو اامين ا امين ضد اإلوالاوين أر 
 ااتةألااال  رسااار اند    إطااااة ااااا  رذلااا  رالتصااادع ااااا ا ااار أ ةااااك الع اااف اا الااا 

و الااادر    ةاااا  ااا  الااادرك ان هاااامل  داااا ا  قااان اااااتك  الع اااف ات ااااع  داااا الالااا 
ضااااقايا الع ااااف اا الاااا   رخباصاااان ال الااااامل رانط اااااك  ئاتةاياااان  متتااااررضااااةا   اا الاااا  
 النصنك إىل العدالن را    ظل القاون  رااالاراة    ااتكار ن

ةايااان   داااف ئعألاااات   ااا  الالااا و  ديااادا   ف 2009  1888قلللرار مجلللل  األمللل   • 
لاا  ااان جاا ك ال الااامل رانط اااك ااان الع ااف اا الاا  جاا ك ال زا ااات ااالاادقن  دااا   ذ

تقدا ااالا دة إىل ااهات النط ين ال ا دان   إ ااامل إصا  ات قاونويان رقهاا ين شااادن  
إىل انااني العااو أ  يعاني مماأل  جاصاا لت الاي  جمةن ان اان  القاااة أ  ه  طدب أش  ةا ر 

 دااا اآللياات اكارقان الع ااف اا الا     اااالت ال ازاع  رإوياامل راياا  جاربامل ميكاان ويااه 
تعزيااز   االااا دة الالااددات النط ياان  ‘‘قداا الاام متألاال اصاادة االت اتاا’’الااا ن إىل الر اا  

 سيادة القاون  ريةا يتعد  ئالع ف اا ال     االت ال زاع ااالد  

ا تةااد هبااد  تعزيااز ت  يااك رةصااد قااااة جمدااي  ف 2009  1889قللرار مجللل  األملل   • 
قاااااة جمداااي اناااان  تائعااان ت  ياااكاإىل رضااار اقشااااات  اايااان القاااااة   رد اااا 1325اناااان 
الااد نات  رأ ااد ااان  دياادبيااادة اياااة ن اااااأة  ااتةألداان   راليتاا   رأ اااد تو يااد  1325
اصاان   اااا اال انرىل خباا  اانة اا الاااي   يياار  ةدياات صاا ر القااااة  ر ااا اااة لتعةايم 

 ان ئ امل الال و ئعد اوتهامل ال زاع 

د اا إىل وياا قا ةان ئوماامل ااةا اات ااالادقن  ف 2010  1960قرار مجلل  األمل   • 
رهاا   ان إويااامل و اااو لداصااد راإلئاا غ  اان الع ااف   الع ااف اا الاا أ ةاااك الام تاتكااب 

 إلجيااداا ال     ااالت ال ازاع  ر الاني التعاار  ئاني ااهاات ال ا دان   اناام ااتقادة 
 يهيان ااققتان ئياو  ت  ياك اااك اة التن رتانرا لدع اف اا الا     دا ودام اا  ناناستبائن 
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 رئيااو  راإلئاا غ تن يهااات ئيااو  تاتيلااات الاصااد رالتقدياال  1960قااااة جمدااي انااان 
  (236لل  لع ف اا ال  رالتصدعا ر دالتزااات أطاا  ال زاع 

__________ 

اك اة تن يهين اققتان ئياو   اكتب ااةألدن اراصن لماني العاو ااع ين ئالع ف اا ال     االت ال زا ات  (236ل
( ئياااو  ااااااأة رالالااا و راناااان لالع اااف اا الااا  ااااااتلب ئال زا اااات( 2010ل 1960ت  ياااك قاااااة جمداااي اناااان 

 ( 2011ل
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 حماية المرأةمستشارو و  الجنسانية و الشؤونمستشار 

  ئعألاااات   ااا  الالااا و  الااااوينرااا اااز ت الاااي  الياااقر  اا  اويناا الاااالياااقر  االتيااااةر يهاااددر 
رهاام   (237لاللعألاان ت  يااك رالياان  ااد تاا اا  ال ااناةم ئااني اا الااني الاام ها  ُ الاان تعزيااز رد اام يالااقرلد
اناااام  لعةدياااات  تن يااا  ااااانظ ني العااااادني   لتداااف اتااااالت ال  يااان  ئاااالغ انعياااندرةا  ن دعلاااي

إلص  يات  روزع الال   رالتالاي  رإ ادة ار العدالن  جماالت ااتقدة ت   الال و  دا   ذل  
راإل اااااملات ااتعدقاان ئانل،اااو   ةاااا     ر قاانم اإلوالااا رالن اادات العالاااكاين  رالياااطن  اإلدااااج

  اتكناان راتتةار ااادي    اا اظاةالتدةيب لدةقسالات ر ئ امل القدةات   جما   يقدان  الد م
ن ااهاات ال ا دااااان ئاني أو الاهم  ةر اليااقر  اا الااوينال يعتارب االتياا   ااني ر اللدادا  ااهاي ن  
رالياات اللعألاات متيايا اان  قيا  ااناواب اا الااوين  ار الارا هنم ييربجمن  أر الت  يك القا ةن  دا ال

1325ار قااة جمدي انان 
  (238ل

ل يااا االتياااةين تةاياان ال الااامل  1960ر  1889 ر  1888د ااا جمدااي انااان   قااةاتاا  رقااد 
  ا تةادت إداةة 2011 أيدنك/سالتةرب  ر ت     الال و راللعألات الالياساين اراصان     ةديا

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و را نضااين  قاانم اإلوالااا  ر إداةة اليااقر  الالياسااين ر الااد م اايااداي 
اجتصاصااااات  لماااااني العاااااو ااع ياااان ئااااالع ف اا الاااا     اااااالت ال اااازاع ناراصاااا نراكتااااب ااةألداااا

  اكتب ااةألل ارا  ين د االتياةر ةاين اااأة ررقا ل جتصاصات  ر   اأةاالتياةع ةاين اا
عةااال ري   (239للدلعألااانا تةا اااات اإلداةة العدياااا  إاكاويااان  هااانة ةالاشاااا رتتاااا  اااام   لمااااني العااااو

االتيااةع ئياكل رثيا  اار االتياةر ةاين اااأة اان ندر    اكتب ااةألل ارا  ل اني العااو 
  (240ل   اااااك ر ااااندهم  راليااااقر  اا الاااااوين قاااانم اإلوالااااا       صاااااع نيااعي ااااةاياااان اااااااأة 

ااالاا دة االتياااةع ةاياان اااااأة اان ااندين   اكتااب ااةألاال ارااا  ل اااني  رتيااةل ااهاااو احملااددة
   اناة اار  رالادجنكال زاع  ئائالع ف اا ال  ااااتلب  راإلئ غ ريةا يتعد ف الاصد رالتقديل العاو

__________ 

راالااقر   االااد  التن يهيان االتيااةع الياقر  اا الااوينإداةة  ةدياات   ا  الالا و/إداةة الاد م ااياداي   (237ل
  7 (  ال قاة2008ت الي  القهايا اا الاوين    ةديات انام ااتقدة ت   الال و ل

  8ااا ر الالائ   ال قاة  (238ل
  اإلوالااا   قاانم  را نضااين الالاا و   اا   رإداةة  ةديااات إداةة الااد م اايااداي  رإداةة اليااقر  الالياسااين (239ل

ااع ين ئالع ف اا ال     ااالت ال ازاع  اجتصاصاات االتيااةع ةايان ااااأة  العاو مانيراكتب ااةألدن اراصن ل
  1(  الص قن 2011ل

 و ي ااا ر الالائ   (240ل
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ل اازاع اان أ اال اتصاانك  داا التزااااات دااددة ريةاا يتعداا  ئااالع ف اا الا  اااااتلب ئااال زاع  أطااا  ا
الياساااات رالتددااايب أ ةااااك رضااار الالع ف اا الااا    ااتعدقااان ئااارااالااااعن   إداااااج اال تلااااةات 

  (241لانام ااتقدةالم تهددر هبا رالعةديات رالتدةيب 

 دعم العدالة بي  الجنسي 

 ااالاااراة ئااني اا الااني    ةديااات انااام ااتقاادة ت اا  الالاا وااتعدقاان ئ اتياسااالاللتن ياا  ررقااا 
ييار أراااد   ا  الالا و  داا    يتعاني  داا(  2006إداةة  ةديات   ا  الالا و لالصادة  ن 
رريةاا يتعدا  إداااج اا  انة اا الااي    ةدهام   رانرااد العالاكاين  الياطن رأرااد   ن ذل  اادوي
 فاا يد   دا ر   التقديد لد م اللعألات اتالياستن ي  الد ن ي  قاون ئاليادة ال

ساااايادة القاااااون  رإصاااا   أ هاااازة أااااان الدرلاااان الاااام تااااد م اال اااايا  الصاااااي    القاااااون   • 
 هكه اتقنم  ال تيات رةاينر  لد الاملاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين ئرااةاةسن 

 ةاين  قنم ال الامل رال تيات تعديل القناوني الم تعنم  • 

  مساةلقاون   رضر • 

 ا ر يير أشكاك الع ف ضد اااأة  • 

إلر ت ان العقاع اةير أشاكاك الع اف القاا م  داا إهنامل ظاهاة اإدااج  ليات لهةا   • 
 أسا  ونع اا ي 

  ادلن رش ارن ر إويامل و م قها ين قنين  • 

   العدالن رانان تنظيف  تدن  ا ن ان ال الامل   قدا  • 

  دااا   ذلاا  اتتاا اا  ال ااناةم ئااني اا الااني   و اام اإلصاا  يالاام تعزيااز اإلصاا  ات  • 
تااادائ  تالاااتبيب ل  تيا اااات راختااااذ تااانر  ااارااا  ا  صااادن لدالاااب امل الاااك نة راإلواااات  

  (242لاحملددة لدالبي ات
 

__________ 

  4-2و ي ااا ر  الص قات  (241ل
ن ياا  الالياسااات ااتعدقاان ئااالاااراة ئااني اا الااني    ةديااات انااام ااتقاادة   تالالاا و   اا إداةة  ةديااات  (242ل

 ‘( 9ل’ 10(  ال قاة 02006الال و  ت  
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جياب   ا   ييار  ناواب ختدايب اللعألاات ر ةديادااا  انة اا الاايإداااج    ني ي ل،ا  ااا ااة ر 

الاا دة ااوويادن داد  ئياكل راضا  إىل االضد ع ئاليقر  القها ين أيها    نانظ أ  ي  ا 
 رت دةج هكه انويادن   ث ثان جمااالت راساعن  (243ل  تدلين اال تيا ات احملددة لد الامل رال تيات

ضاةا  إدةاج صانت ااااأة راهتةاااداا    اراان   ن الياقر  القهااا ي نأرال  ميكان أ  يالاا د انظ ا
__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و ااتعااددة  (243ل
  69ن (  الص ق2006انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

 ؟‘‘تعميم مراعاة المنظور الجنساني’’سؤال وجوا : ما هو 

  أصدةت ااةعين العاان لمام ااتقدة إ    رئاوااا  ةل ريي ا  1993   او 
أة   داا انضنع ااالاراة   ااا ز لدةاأة ر قنم اإلوالا  لدةا ’’الكع ي ص  دا أو  ي ل،  

  1997ر   او  (265)‘‘ طدب انويدن ااهددر هبا  د  ودام ا  نان انام ااتقدة
تعةيم ااا اة اا  نة ’’أ دن اتدي االقتصادع راال تةا   التائر لمام ااتقدة أ  

اا الاي هن  ةدين تقييم ل ثاة ال اين  ن أع إ اامل ازار اختاذه  دا   ذل  التيايعات 
اعل  إسياتيبينات أر الربااا   يير اتاالت ر دا يير انصعدة  رهن أر الالياس

شناال ال الامل رالا اك رجربادم ئعدا صةيةا    ةدين ةسم الالياسات رالربااا رت  يكها 
رةصدها رتقييةها   يير اتاالت الالياسين راالقتصادين راتتةعين   ي  يالت يد ا ها 

ااالاراة  رُتكالا  دقن  دو ااالاراة ئي هةا  رااد  ال ها   هن  ال الامل رالا اك  دا قدو
 (266)‘‘  قي  ااالاراة ئني اا الني

رمتأليل اااأة ئو داد  جاكإد أراليتددب رهن رييةل تعةيم ااا اة اا  نة اا الاي  اولني  
اة   ار ئكل ان االستعاا  ريتصل ذل  اتصاال رثيقااتالارين   يير احملارل الامين  

تعةيم ااا اة اا  نة اا الاي   اللدد ااهيف  تيبيردرة انظ   اليقر  القها ين   ل
       أراادزيادة  دد ال الامل ئانام ااتقدة الكع تتنجاه هد  لدداجد  راالستعاا  ال

الالياسات   رقص   يتدقالثاويا  يتددب تعةيم ااا اة اا  نة اا الاي ر الال و  
ات لتقييم انثا اات ارت  دا الا اك رال الامل رال تيا  رال تيات  روتيبن لكل   رااةاةس

 ي ل،  ال  ا   أدراة اا الني   يير ااا ل الربجمن هبد   قي  ااالاراة ئني اا الني 
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  اا  ةاات ااديادة  ألا ا ااا تتهاا ف أ اداد   ئي ات اا ئعد اوتهامل ال زاع   رالادةات اإلص    
رال تقتصاا دةاأة  لتةأليل التقدو ااينةة القاونوين ر الم دا   ذل  اا  ةات ال الا ين ا  اتكناين 

  رقالاب تدنيا رمتكني هاكه اا  ةاات تقدميها  دا   اليقر  القها ين ميكن انظااالا دة الم 
 ليات التيارة رااياة ن   ا ها ان دبا  ر الر  انراقن العاادنأيها تالهيل إداا هم    ئل رتيةل
   ‘‘الت،ياااا   نااااال’’ دااااا أ  يكااان ااااان  نال الااااامل رتيااابيعه التناصااال ااااار رااااادى هم ةاااا ميكاااا 

  ةديات الال و رئ امل الال و ئيكل  او   ر كل    الادةات اإلص  

  يياار  اتااه يااال الااامل بيااادة متألياال رقاادةة  ااالااا دة  نظ   اليااقر  القهااا ين اااميكاان رثاويااا  
د الاامل ددة لاحملاالتن يان  هاند عدا سليل ااألاك  ميكان اساتدداو أدرات األال ر ناوب إقاان العدك  

   ااه ياااتال الااامل  أ اادادياان راتصااص لهااةا  بيااادة امالتق  ااات رال اان اا رالتنظيااف  اته ياااا
 ال  يان هااةاتااربات ر اراتقالاني لدرةات تدةيلين اتدصصان ت  يم ميكن أيها ر إقاان العدك  جماك 

   الالد  القها   رالقاوني لد الامل ااه يات ال يت يعةدن 

 

 

 
 
تيااااايع  الصاااا   اإلقاااادةات ر نظ   اليااااقر  القهااااا ين اسااااتدداو اياااااةير ئ ااااامل الااااا  ميكاااان اثالألاااار 
عدا سليل ااألاك  ميكان راال تيا ات رال ار  اراصن لد الامل رال تيات   اعاانااالا دة التق ين ر 

اإلوااات رالااك نة  دااا  ااد ساانامل لاراار ااان العدالاان    جماااكال ا داان ت  اايم درةات تدةيلياان لدبهااات 
ااتعدقااان ئااهااااةات العةديااان  ندهأر تزريااا/ر ااايهم  قااانم را تيا اااات ال الاااامل رال تياااات  راالاااتنى 
ميكان ال  اا   تياكيل  ةاا ااا اة اا  نة اا الااي   التققيقاات راإل اااملات القهاا ين    ئك الن
أر درا ا قها ين جاصن لد صل   قهايا الع ف اا الا   رريةاا يتعدا  ئاإلصا   التياايع    أراقن

تالاقن اار ااراا   ااتقاداانتعاديل القاناوني ر  اساتعاا    ةالاا دااميكن اانظ   الياقر  القهاا ين 
ااكا ال،اا   قاد ر ااعاي  الدرلين تقنم اإلوالا    جماالت األال الع اف اا الا  ر قانم اادكيان  

  (244ل دا قدة ان ال ا دة ين ةنذ ال راادرواتأدرات األل القناوني ال ةنذ ين ت دنع 
 
__________ 

 او ا ال صل الألال   يا ااتعد  ئاإلص   التيايع  ررضر الدستنة  (244ل

دةالا دة القاونوين   هايم  و كت ئعألن انام ااتقدة لتققي  ل  او النط  ال  إطاة ئاوااا 
ااتعدقن  ااالا لدةالا دين القاونويني  نك تدةيب رالتن ين للد اااة   هايم ايار االستق
 ضقايا الع ف اا ز  راا ال   انا صَّ رالقُ  ئال الامل
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 المراج  - 5

 الصكول الدولية واإلقليمية

 (1979( رئارتن ناا االجتياةع ل1979ت اقين القهامل  دا يير أشكاك التةييز ضد اااأة لا

 (1993إ    ئيو  القهامل  دا الع ف ضد اااأة ل

 (1994ل  راست صال دي  عاقلن ااات اقين اللددا  اناايكين ا ر الع ف ضد اااأة ر 

 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياسين ل

 (1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم االقتصادين راال تةا ين رالألقارين ل

ئارتن نك ا ر رقةر راعاقلن االجتاة ئانشدا   رخباصن ال الامل رانط اك  ااكةال الت اقيان اناام 
 (2000ااتقدة اكارقن ااامين اا  ةن  رب النط ين ل

 (2003نع ئيو   قنم اااأة   أرايقيا لئارتن نك اايألام انرايق  تقنم اإلوالا  راليع

 قااةات جمدي انان التائر لمام ااتقدة

 (2000ل 1325قااة جمدي انان 

 (2008ل 1820قااة جمدي انان 

 (2009ل 1888قااة جمدي انان 

 (2010ل 1960قااة جمدي انان 

لييم  قدو انظ ن اليقر  القها ين  -  ئعألن انام ااتقدة ااتكاادن   تيةنة 
الع ف  اكارقنة إلصداة قاون    صياان رالد ن ال ا دن الد م ال   لدبهات النط ين 

    لا إىل   ب ار 2010متنب/ينلي     ال  اذالكع دجل  يز رهن القاون    اا ز 
رتقدا ااالا دة  ن ضقاياها ر الع ف اا ز  رةاي إىلالقاون   ريهد القاون  اا ا    

دا يزيد  اان   الع ف اا ز   بامين تص يف    اصا القاون  أهم را د ان ريتةألل   ام
هارةع الا  ان عل جيلتققي   ر ئا نيالعاارااد ني الياطن  ريدزوجدنةة ااامين  ان

 الهقين اقدان ان لقهين  دا شكنى توسيي ا
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  قي  العدالن ئني اا الني نانام ااتقدة  ان ااا ر 

اكتاااب ااالتيااااةة اراصااان لدقهاااايا اا الااااوين رال هااان   قتصاااادين راال تةا يااان رإداةة الياااقر  اال
 ]ئاالوكديزين[ (2001اا اهيم رالتعاةيف ل  ئاااأة

  قااانم  را نضاااين الالااا و   ااا إداةة الاااد م ااياااداي  رإداةة الياااقر  الالياساااين  رإداةة  ةدياااات 
ئاااااالع ف اا الااااا     ااااااالت ال ااااازاع  ااع يااااان  العااااااو مااااااني  راكتاااااب ااةألدااااان اراصااااان لاإلوالاااااا 

 (2011اجتصاصات االتياةع ةاين اااأة ل

 رخباصاانلعةديااات   اا  الالاا و ل اويناا الاااليااقر  اااناةد جمةن اان إداةة  ةديااات   اا  الالاا و  
 (2004( ل‘‘رال  او القاوني رالعدالن ال ارم ئني اا الني’’التاسر  يا  ال صل 

الياسااان ااالااااراة ئاااني اا الاااني    ةدياااات اناااام ااتعدااا  ئ  تن ياااال  إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و
 (2006ااتقدة ت   الال و ل

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا و 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل

DPKO, Review of the Sexual Violence Elements of the Judgements of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, the 

International Criminal Tribunal for Rwanda and the Special Court for 

Sierra Leone in the Light of Security Council Resolution 1820 (2009) 

 تعةاااايم اا  اااانة اا الااااايسياساااان ئيااااو  و إداةة  ةديااااات   اااا  الالاااا و  ئيااااا  ر ياااال اناااااني العااااا
 (2009ل

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و/إداةة الااد م اايااداي  االاااد  التن يهياان االتياااةع اليااقر  اا الاااوين 
 (2008راالقر  ت الي  القهايا اا الاوين    ةديات انام ااتقدة ت   الال و ل

ت  يااك  ةدياات انااام ااتقاادة ااتعدقان ئالياساان ال  إداةة  ةدياات   اا  الالا و/إداةة الااد م ااياداي
 (.م يصدة ئعدل 1888ر  1820قااةع جمدي انان لت   الال و 

إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
  (2009ت   الال و ل

http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/International_Criminal_Tribunal_for_the_Prosecution_of_Persons_Responsible_for_/c277645
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c307488
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c307488
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ناام ااتقادة  اعااان لدةاأة رالادةة امنا   إداةة  ةديات     الال و  ص درم انام ااتقدة اإل
 (2010ئال زاعف  اد  ديد  اةاةسات     الال و ل اااتلب الع ف اا ال 

   االااقرلين الع ااف القااا م  دااا واانع اااا ي  دلياال لت الااي  التاادج تعاا  دباااك ال اياا  العاااال اا
 (2010الع ف القا م  دا ونع اا ي   انرضاع اإلوالاوين ل

 اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  اك 
 (2008ل

الع اااف القاااا م  داااا وااانع    تااادج تدالدب ااان الدا ةااان ااياااي ن ئاااني الن ااااالت  الااااد  تن يهيااان ل
 (2005اا ي   انرضاع اإلوالاوين ل

ياان ئااالع ف اا الاا     اااالت ال زا ااات  اااك اة تن يهياان اكتااب ااةألداان اراصاان لماااني العاااو ااع 
لالع اااف  راناااانرالالااا و  ااااااأة( ئياااو  2010ل 1960 انااااناققتااان ئياااو  ت  ياااك قاااااة جمداااي 

  (2011اا ال  اااتلب ئال زا ات( ل

اكتااب ااةألداان اراصاان لماااني العاااو ااع ياان ئااالع ف اا الاا     اااالت ال زا ااات  ااا اااة اا  اانة 
 (2001لتعزيز ااالاراة ئني اا الني ل إسياتيبينالايف اا 

  التياااايعات ااتعدقااان ئاااالع ف ضاااد ااااااأة  الُ هاااداتقاياااا ا تةااااع رايااا  اراااربامل ئياااو  ااةاةساااات 
 (2008ل

تقايا اناني العاو  ن سيادة القاون  رالعدالن االوتقالين   جمتةعات ال زاع رجمتةعات ااا ئعاد ال ازاع 
 S/2004/616(  2004ل

 (2006إهنامل الع ف ضد اااأةف ان القنك إىل ال عل ل ن دةاسن اناني العاو 

اناااام ااتقااادة اكارقااان الع اااف اا الااا     ااااالت ال ااازاع  التاااوط  التقديدااا  راا ااااهية   الاااادةة
 (2011لدع ف اا ال  اااتلب ئال زا ات ل

ااالاراة   اتصنك  دا  قي   الني رالعدالنف ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    ئاجمن ااالاراة ئني اا
 (2007العدالن لدةاأة ل

 (2005ل ااا اة اا  نة اا الاي ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    صقي ن رقا ر تعةيم

 (2005ل دليل  ااةاةسنف  ااا اة اا  نة اا الاي ئاوااا انام ااتقدة اإلمنا    تعةيم
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   الربجمن ان أ ل العدالانف تانر  إاكاويان النصانك إىل العدالان لدبةيارمنا  اإلئاوااا انام ااتقدة 
 (2005ل

لال و را ر الع اف اا الا    ساياقات ال امل يقةن ئ  ال الامل لدةاأة ص درم انام ااتقدة اإلمنا  
 (2007التهاة ان ال زاعف استعاا  لد ها اتتةعين ل

اليااطن ال عالان لدع اف ضاد ااااأة  استبائات  دليل امينااع  ئااددةات راا ااتقدة انام اكتب
 (2010ل

اكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامياان  القاااون  ال ةاانذ   اكارقاان االجتاااة ئانشاادا  
 (2009ل

  أداة  اا  اانة اا الاااياكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامياان  جمةن اان أدرات ئيااو  
 (2010عدالن اا ا ين لتقييم و او ال

اليااطن ال عالان  اساتبائاتا ااها التادةيب  داا   اكتب اناام ااتقادة ااعا  ئاادادةات راااميان
 (2010لدع ف ضد اااأة ل

 (12-2011ل سعيا لتققي  العدالنالعا.مف  والاملانام ااتقدة لدةاأة  تقدو هي ن 

 (2002رالصقن لا  ةن الصقن العااين  التقايا العاا   نك الع ف 

 (2011ل 239ا  ةن الصقن العااين  الع ف ضد اااأة  صقي ن رقا ر ةقم 

 ااا ر ان جاةج انام ااتقدة

International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 

Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence 

against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice 

(1999) 

International Development Law Organization, Accessing Justice, Models, 

Strategies and Best Practices on Women’s Empowerment (2012) 
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 على شبكة اإلنترنيت مواق 

www.stoprapenow.org لاااادةة اناااام ااتقااادة اكارقااان الع اااف اا الااا     ااااالت ]انقااار ا
 ال زاع[

www.un.org/womenwatch ]انقر ااصد اااأة[ 

www.un.org/womenwatch/ianwge  انقااار شااالكن اناااام ااتقااادة ااياااي ن ئاااني الن ااااالت[
 ااع ين ئاااأة رااالاراة ئني اا الني[

www.unocha.org االقرلين الع ف القا م  دا ونع اا ي[دباك ع  ]انقر ال اي  العاال اا 
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 التاس  عشرالفصل 

 العدالة لألطفال

 مقدمة - 1

ر/أر  القتاااك    ن ياااة يصاال  العديااد ااان انط اااك ضااقايا ر/أر شااهند ر/أر ي  ال اازاع ااالااد   
  داا   همالاتهدرت اد انط ااك  ب اند ريتعاضان  ابةاات ااا جيُ  ر ألا ا (245ل اا م  ااع ن اتكلي
أ ةاك   ف اار ن إىل اياهدة دع ف اا ال   ريهدا العديد ان انط اك أيها تعاضهم لل  ذ

لتةتار ئد انلتهم اأسااهم  رها   ان راا  التعدايم رراصان  الكألا ر  اا هم قاد ري  هاأر ااياة ن ري
أيهاااا   اةتكااااع  يتنةطاان  اازملا اااان اتتةااار  ره اااك  ااادد قديااال  اادا اااان انط ااااك  ناكنوااائااو  ير 

  اااا م

أث اامل  هماصااتضاةا  تدلين  قانم انط ااك ر      الناليقر  القها ين  نجيب أ  يالا د انظ ر 
  ااار إياا مل اهتةاااو جااا  ت اصاادقر لد اال اتاا اا  الاام  اان العدالاان  ياادارعناجيااب أ  ر رئعااد ال اازاع  
  اادر  اااا م  رانط اااك الهااقايا راليااهند  الااكين يُااد ا اةتكاااهبم انط اااك ر   احملتباازينلمط اااك 

ةايااان الد ااال راليااااطن راإلصااا  يات   اصاااا عةااال ئياااكل رثيااا  اااار اااام الالقيااااو ئاااكل   ي ل،ااا  
جاااين   انااام ااتقاادة  األاال ا  ةاان انااام اآليااا امل الاللعألاان  رالتعااار  ااار    ر قاانم اإلوالااا 

عدالااااااان ئ ااعااااااا تاااااااائر لماااااااام ااتقااااااادة الاا اااااااد الكياااااااا  ال رهااااااا ااتقااااااادة لدد نلااااااان لالينويالااااااايف(  
  (246لداتان 

دقااااون  لحملاان اااان زة  ريقااادوريااربب هاااكا ال صاال أعيااان العدالاان لمط ااااك   ساااياقات اااا ئعاااد ال اازاع  
اااان ج ااااا أيهاااا الداااام الااام ميكااان ال صااال قاااي  يالااادر  ر لياااات اناااام ااتقااادة ذات الصااادن  ر 

يااااهند أر هااااقايا أر الالااهااااند االكرلاااان تةاياااان انط اااااك  ناد ةياااانظ   اليااااقر  القهااااا ين أ  ااااا
   ااتك  اااا م 

__________ 

انط ااك رالعدالان جا ك  ان  3  رةقن  ةل ةقم اكتب ااةألل ارا  لماني العاو لمط اك رالصااع ااالد  (245ل
  10ر 9الص قتا    (2011ل ال زاع ر  أ قائ 

  1(  ااار  2006ل ن القاو سيادةئيو   2006/47ةقم   العاو انانياقاة  (246ل
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 التعاريف - 2

 ل إوالا  .م يتبارب الألاا ن  ياة اا .م يلدغ سن الاشد ’’  ات اقين  قنم الد ل الد ل ئوو  تعاِّ 
كد اان ي اان ااااياابر ا اان  قاانم الد اال  رهاا  ت ر (247ل‘‘ دياا القاااون  اا دلاا   قلاال ذلاا  دن ااب

ةيار ااك نلان اةايان ات  ربياادة الألاا ن  ياةدر   ا  اا  سن الاشد إذا   دا ةرر  ت اقيناالاصد ئ
   (248لالألاا ن  ياةانط اك در  

  ا لتد اار هنةااا ا هنااا    ‘‘قهااامل ان ادات’’ر  ‘‘العدالاان لمط ااك’’رةاام الصادن ئااني ا هانا  
أر  مرايه ل شاتلاهوازاع اار القااون  وتيبان  الان ييا  إىل انط ااك    ‘‘قهامل ان ادات’’رة هنو 

دتادائ  اإلجيائيان لتددب قهامل ان ادات إيا مل االهتةااو الكاا  ري  (249لاا ئاةتكاع  امين اهمادا
  رر اااات ن الااام ت دااانع  داااا التعل ااان الكاادااان اةيااار اااااناةد ااةك ااان  داااا   ذلااا  انسااااة رااتدن ااا

  ،اااا  تعزياااز ةرااااه اتااادتئااقسالاااات اتتةعيااان  ا هاااا اااان اتتةااار انجااااى  ر اااكل  اااااداة  ر 
 الان   الاكين التعااال اار ان ادات ر رذل  هبد  اتد ان اتا ن إىل التدجل دن ب القااون   

و ام قهاامل ان ادات ريتعاني  داا   (250لرإوالااوين رئصانةة  ادلانوزاع ار القاون   داا حنان رعااك  
تداك ريةاا يتعدا  ئان ادات ااااحنني أع إ اااملات تُ تكان   دا ةراه اتادت  رضاةا  أ  التيديد 

 قنئان اإل اداو أر  رجيب أال ُتدداب  (251ل دا  د سنامل دا ةا ار ظار  اتااني رااامين ت اسلنا
  (252لالالبن ادى اتياة لمط اك

يااا  إىل تالعدالااان لمط ااااك رهااان ا هااانو أرسااار اااان قهاااامل ان ااادات  ر  ‘‘مط ااااكلالعدالااان ’’أااااا 
و ااو العدالان  سانامل  اار  جدن    صادنياديير انط اك الاكين  دا تدلي  القنا د رااعاي  الدرلين 

__________ 

  1(  ااادة 1989ات اقين  قنم الد ل ل (247ل
لدد نلان لالينويالايف(  صاقي ن رقاا رف اان ز اتقانم ااك نلان دن اب ات اقيان  قانم  ااتقادة اناما  ةن  (248ل

  1(  الص قن 2005الد ل ل
  1(  ال قاة 2007دات ل دا  قنم الد ل   قهامل ان  10ا ن  قنم الد ل  التعدي  العاو ةقم  (249ل
(  القا ادة 1985‘‘( لئيبني قنا دل’’قنا د انام ااتقدة الدويا ال ةنذ ين إلداةة شقر  قهامل ان دات  (250ل

1-3  
  1-5ااا ر الالائ   القا دة  (251ل
  (1989  ات اقيان  قانم الد ال ل5-6(  اااادة 1966العهد الدر  ارا  ئاتقنم اادوين رالالياساين ل (252ل

 لأ(  37ااادة 
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اد ا اةتكااهبم  اميان اااهقايا أر الياهند أر ان ال اونا 
ُ
 يدازويياةل انط ااك الاكين   ةاا (253لاا

راا     رئالتااا   تهمأر ةاااي أر  هاااوتهمنساالاع أجاااى  األاال ة ااايتهم ئيااوهنم التاادجل القهااا   
  الي مل و ي اا ليالةالعدالن لمط اك تيةل قهامل ان دات  رلك ه

 الصلة والقانون الدولي ذ - 3

 دااا  ااد ‘‘ ااا  اادزااان الدي اان’’ر ‘‘ الصاااةان اادزااان’’القااناوني  -ه اااك  اادد ااان الصااكنك الدرلياان 
اليااقر  القهااا ين ااانظ   عةاال رالصااكنك ان ألااا اتصاااال ئالعدالاان لمط اااك  ئتعداا  الاام ت – ساانامل

 تيةل اا يد ف

  ات اقياان  قاانم الد اال ةعياان العاااان لمااام ااتقاادة ا تةااد اا - اتفاقيللة حقللوا الطفللل • 
جمةن ن راسعن ان  االت اقينتهةن ت  ر 1990   او  ال  اذردجدت  يز   1989 او 

اال تلااة انرك  الاكع يقها  ئا ي ملاالدأ انساسا   رت ص  دا  اتةاين لمط اكأشكاك 
دن اااب ر   (254لئانط ااااك   ييااار اإل اااااملات الااام تتعدااا ‘‘ الُ هااادااصااااحل الد ااال ’’لاااا 

التادائ  التياايعين راإلداةيان ييار ات اقين  قانم الد ال  يتعاني  داا الادرك انطااا  اختااذ 
راال تةا يااان رالتعديةيااان اا  ةااان تةايااان انط ااااك اااان ييااار أشاااكاك الع اااف أر الهااااة أر 

إسااملة ااعاادان ر أ  أر اإلعاك أر ااعاادن اا دنيان  داا إعااك  نأر العقدي ناإلساملة ااالدي
جمةن ااان اااان   ةاااا تتهاااةن االت اقيااان  (255لداااا   ذلااا  اإلسااااملة اا الاااين  أر االسااات، ك

أهنااام اوتهكااانا  يُعتاااربأر   تهةااان يُ لمط ااااك الاااكين  القاونويااان النا لااان اااااملات   اإلقااانم ات
اك تعداا  ئلياار انط اايف انرك ا اجتياةياا  كةاال االت اقياان ئارتن ااناليُ ر   (256لالقاااون  اا ااا  
 شاااااااك انط ااااااك   ئالألااااااي يتعدااااا  اااااااناد اإلئا يااااان  ر   ل،اااااامل ر   الانط ااااااك راسااااات، ك 

اان جاربامل  تتاولفت اقين ا ن  قانم الد ال  الام الت  يك ا رتتنىل ةصدال زا ات ااالدقن  
االااااتقدني  رتدتاااازو يياااار الاااادرك انطاااااا  ئتقاااادا تقاااااةيا درةياااان إىل الدب اااان ئيااااو  ت  يااااك 

رتنصايادا إىل الدرلاان الدااا   رتن اا  شااناادهانو الدب ان ئ قااص  اال تقاياا  تقاار ت اقيان  الا
  انراااادةااام أ  الدب اان ال ميك هااا ال  ااا   شااكارى ر   ‘‘ا   ااات جتااياان’’  شااكل 

__________ 

  4(  الص قن 2008ال ها ااييك لمام ااتقدة جتاه العدالن لمط اك لالينوياليف   (253ل
 ( 1ل 3(  ااادة 1989ات اقين  قنم الد ل ل (254ل
 ( 1ل 19ااا ر الالائ   ااادة  (255ل
  40ااا ر الالائ   ااادة  (256ل
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ل  اااا   ا ادااجتصاصااا تتهاااةن قااانم الد ااال أاااااو ااااا  أجااااى  رااا   اااان ااةكااان إثااااةة
التعديقااااات ’’ت اقياااان تالااااةا ل مياااان   رتصاااادة الدب اااان أيهااااا ت الاااا ات ة انراااااادشااااكارى 
  (257لاألل قهامل ان دات  عينيضا دا ااالا ل اان  ‘‘العاان

قواعلللد ’’قواعلللد األملللم المتحلللدة النموذجيلللة اللللدنيا إلدارة شلللؤون قضلللاء األحلللدا    • 
  1995ني    ااااو يباااا تةااادت ااةعيااان العااااان لماااام ااتقااادة قنا اااد ئ -  ‘‘ي يجلللب

تعدا  ت اأ كاا  ةا تتهةن  العاان ااتعدقن ئقهامل ان دات   االادالقنا د رتيةل هكه 
  اتااااني جاااةج اإلصاا  ياتراعااداان  رال صاال رإصااداة ان كاااو   ئااالتققي  رااقاضاااة

 رالهةاوات اإل اا ين   سن ااالقرلين اا ا ين  رظار  اال تباب ئيو  ارتيةل أ كاا

قواعلللد ’’جلللردي  مللل  حلللريتهم  قواعلللد األملللم المتحلللدة بشلللأن حمايلللة األحلللدا  الم • 
  رقاد 1990ا تةادت ااةعيان العااان لماام ااتقادة قنا اد هاراواا    ااو  -  ‘‘هافانلا
ااان  ااايتهم   اتااادين رظااار  ان اادات  أرضاااع إبامل‘‘ ل وز اااج’’اسااتبائن  هارضااعمت 

ن اادات او اااا اااا يعاوياا    قنا ااد هاراوااا  دااا اال اايا  ئوواا  ةااا تقاانويياار أحنااامل العااا.م   
ئياااكل  هتةااااو راتةاياااناال رااا هنم حيتاااا ن  إىلضاااعف شاااديد  اااان   اااان  اااايتهم ر اتااااد
 ان  ايتهم  جتايدهمي ل،  ضةا   قنقهم رةراههم أث امل رئعد   وإ  ر جا 

بادئ فيينا م’’المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق باألطفال في نظام العدالة الجنائية   • 
ماام ااتقادة الااد  ريي اا التائر لي االقتصادع راال تةا   داتا تةد  -  ‘‘التوجيهية

راتائعان  قيا    تانرا إطااةا لت  ياك ات اقيان  قانم الد ال رها   1997التن يهيان    ااو 
ت اقيان ريةاا يتعدا  ئانط ااك   سايام إداةة شاقر  قهاامل االانهدا  اا صان   ديهاا   

و رتدلياااا  اعاااااي  انااااام ااتقاااادة ان اااادات   ةااااا أهنااااا تاااانرا تن يهااااات ئيااااو  اسااااتددا
 رقنا دها   جماك قهامل ان دات را ها ان الصكنك ذات الصدن 

المبلللادئ التوجيهيلللة بشلللأن العداللللة فلللي األملللور المتعلقلللة باألطفلللال ضلللحايا الجريملللة  • 
مااام ااتقااادة هاااكه التاااائر لدااي االقتصاااادع راال تةااا   ات ا تةاااد  - والشللهود عليهلللا
تنرا إطاةا  ةديا االا دة اتكنااات راا  ةاات ه  ر   2005ن    او االاد  التن يهي

العاااااان راا  ةااااات ااااا  اتكناياااان راا  ةااااات اتتةعياااان را هااااا ااااان  رالن اااااالتالدرلياااان 
__________ 

 ( 2007دا  قنم الد ل   قهامل ان دات ل  10ا ن  قنم الد ل  التعدي  العاو ةقم  (257ل
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انطاا  ااع ين   تصةيم رت  يك التيايعات رالالياسات رالاربااا رااةاةساات الام تعااجم 
 راليهند  ديها  ا مضقايا ااا ان ك صدن ئانط اتانساسين اا ااالا ل

التزاااااات ئااااةيي تةايااان انط ااااك اااان التب ياااد اااا  مت رضااار رإقاااااة  – التزاملللات بلللاري  • 
لاال قاانات االاادقن أر يا ااات ئاااةيي الاااد   ر االاادقن اايااارع أر اسااتددااهم ااان ق 

 التن يهيااااان ئياااااو  انط ااااااك ااااااااتلدني ئاااااالقنات ااالااااادقن أر ااةا ااااااتئااااااةيي رالااااااد  
ااعقااند  اات شااعاة درلاان  هاان   اااقمتا ئاااةيي  76ااان قلاال  2007   اااو  ااالاادقن

تالعا هكه النثا   إىل اتصنك  دا التزااات ان أطاا  ر   ‘‘ا انط اك ان اتاعيا  ’’
إ ادة إىل  الاااين اااازيد ان انط اك رضةا   الني الرب  اإلرااج  نال زا ات  ان أ ل 

 التزااااات ئااةيي هاا  رثيقان سياساانر  (258لم رجمتةعااادم احملديانإداااج انط ااك داجاال أسااه
القنات ااالادقن رااةا اات ئادد  إىل تعزيز العةل الالياس  ا ار اةتلااو انط ااك   اان

  همإ ادة إداا  ر  الن ال با   ااالدقن 

الاد  انظ   ئاليقر  القها ين  رتيةلف  ئانعينقد تتالم  أجاىره اك صكنك درلين  • 
راالت اقياااان ااتعدقاااان ئاتااااد اندىن لالاااان   نااااام ااتقاااادة التن يهياااان ا اااار   اااان  ان ااااداتا

راالت اقين ااتعدقن   ا أسنأ أشكاك  ةل انط اك راختاذ إ اااملات رنةيان لدقهاامل   العةل
   ديها

 رتتهةن اا يد ف  ه اك أيها العديد ان الصكنك اإلقديةين ااتعدقن ئانط اكر  

ع ا تةدتااا  ا  ةااان اال ااااد انرايقااا  لاال ااااد كرايقااا  تقااانم رةرااااه الد ااال  الااااايألاااام ان • 
 ( 1990انرايق   اليا( ل

ارياار ااالااتنى تقاانم الالاائاار  العاااو ااااقمتا هع ا تةاادكالاا  إ اا   ااااا أل تقاانم الد اال • 
 ( 2010الد ل ل

اائدان الع ا تةدت  ك  نع شام  سيا   الأام إ    االلتزااات ئيو  انط اك   ةائدن  • 
 ( 2001ل

__________ 

 30-5  ااعااااي  ااتكاادااان ل ااازع الالااا   رالتالااااي  رإ اااادة اإلداااااج  ال ةااانذج ااتقااادة انااااماو اااا أيهااااف  (258ل
   www.unddr.org/iddrs.aspx   اتا    اانقرف‘‘انط اك روزع الال   رالتالاي  رإ ادة اإلدااج’’ااتعد  ئا 

http://www.unddr.org/iddrs
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  الاااام ا تةاااادها اال اااااد انرةرو االاااااد  التن يهياااان ئيااااو  انط اااااك رال زا ااااات ااالاااادقن • 
 ( 2003ل

  الام ا تةاددا انط ااك   ال زا اات ااالادقنااتعدقان ئتن يهيان الالاد  ات  يك  إسياتيبين • 
 ( 2002ا  ةن الدرك اناايكين ل

ا ااند اجت يااد  ااع ياان د اار اادرة ال  الاام ا تةاادت   رأرهاال ااةاةساااتالاااد   يااب تااار   • 
 ( 1997  أرايقيا ل   اتتةر همرإ ادة إداا  همانط اك   القنات ااالدقن رتالاحي

 

 

 

 

 

 

 

 

  ايانات وآليات األمم المتحدة - 4

  ا وداام راسار أر  دا ين صاا ئصانةة ااتقادة الام تعةال  اناام ه اك العدياد اان أ هازة ر لياات
  اا يد ف رتيةل  ااتعدقن ئالعدالن لمط اك ااالا ل

الااد م  فالينويالااي تقاادو - (259ل(األمللم المتحللدة للطفولللة  اليونيسلليف منظمللة • 
دقكناااااات راتتةاااار اااااادي لت  يااااك ات اقياااان  قاااانم الد اااال را هااااا ااااان ااعاااااي  الدرلياااان ااتعدقاااان ل

د ام اإلصا   التياايع     ايدا  سيادة القاون  فالينويالي رتيةل ااهند الم تلكاائانط اك  
وااازع سااا   انط ااااك ااااااتلدني ئاااالقنات ااالااادقن ر العدالااان لمط ااااك  ر    قااانم الد ااال  جمااااالت 

ضااااد اااتكلاااان ةصااااد االوتها ااااات ااالاااايةن ر  هم رإ ااااادة إداااااا  همرااةا ااااات ااالاااادقن رتالاااااحي
__________ 

 www.unicef.org (259ل

بالفعل  بينما هم يتمتعوناألطفال ضمانات إضافية يُمنح سؤال وجوا : لماذا 
 اإلنساني الدولي؟ بموجب القانون الدولي لحقوا اإلنسان والقانونبالحماية 

صكنك قاونوين  ررضرعا  لدددا  اائاللب رضعهم  إضارينانط اك ضةاوات  مُي  
ةاين رتن ي  أص،ا   اصدقن اتتةر  هن أاا ي لأل  ان اتعد  ئانط اك  ديدتجاصن 
انط اك   ةا أ ضةا  اياة تهم ال عالن    ةديات العدالن   ره   ن   أ ها  

دن صاات ااالا لرهم  نت ةنيان ال ا ين ال دقدرةهمكن  ال ينو  قد نضر جا  يتةتعن  ئ
قد ئاإلضارن إىل ذل   ر ئني الصناع راردو  التةييز عناقب  أر أر الئاااا م  األل ال نايا 

  دا اةتكاع اااا م  إ ااههم  ئعض اتاالت جياع 

http://www.unicef.org/
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راتةايااان اااان اإلسااااملة راالسااات، ك   1612ناااان  ةااا  ئقاااااة جمداااي ا هااااانط ااااك راإلئااا غ   
 االطاا عميكاان ر دااا   ذلاا  االجتاااة رالع ااف اا الاا  رالع ااف القااا م  دااا واانع اااا ي    رالع ااف
 يكل انام ااتقدة الألاي ااتعد  هبزيد ان الت اصيل   ال صل  دا اا

لملللواد المقلللرر الخلللاص المعنلللي ببيللل  األطفلللال واسلللتغاللهم فلللي البغلللاء وفلللي ا • 
تقديال انسالاع ااكةيان لليار انط ااك ئ دف جمدي  قنم اإلوالا  ااقاة اراا    - 260 اإلباحية

 ديااد رتلااادك رتياابير أرهاال ر  لااكل   دياادةاامناااو انااااناد اإلئا ياان ر   ل،ااامل ر اساات، ام   الر 
  ااناد اإلئا يان  ر ل،امل است، ام   الااةاةسات ئيو  التدائ  الاااين إىل اكارقن ئير انط اك ر 

ل،ااامل اساات، ام   الاسااياتيبيات رتاادائ  شاااادن ئيااو  ا اار ئياار انط اااك ر  رتياابير رضاار رت  يااك
  ااناد اإلئا ين   ر 

النسللللللللاء بالمقللللللللرر الخللللللللاص المعنللللللللي باالتجللللللللار باألشللللللللخاص، وبخا للللللللة  • 
اااتكلاان ضااد  ئيااو  االوتها ااات اتاختاااذ إ اااامل ينالااقرلدااقاااة ارااا  يهااددر  – 261 واألطفللال

ةايااان  قااانم اإلوالاااا   تياااهد إج اقاااا   اتااااالت الااام  ر   هبااام الاااكين ياااتم االجتااااةانشااادا  
 الاااان  رصااااياان تنصاااايات ا اااار ر/أر اكارقاااان االجتاااااة ات دةاساااا إل اااااامل ا القياااااو ئزياااااةات اللداااادر 

  ئعي ها  ئددا  ر/أر ا اط   هرةاين  قنم اإلوالا  لهقايائانشدا  

 –  262 خللاص لألمللي  العللام المعنللي باألطفللال والنزاعللات المسلللحةالممثللل ال • 
تةايان رةرااه انط ااك ااتهااةين اان ال ازاع  الاد نةااةألل ارا  لمااني العااو لماام ااتقادة يتنىل 

ا لتعزياز ةايان انط ااك   ال زا ااات يعةال ااةألال اراا  اار الياا امل القاايا  أركااة رهُنار ااالاد   
ئ امل الن   رإ دامل انرلنيان تقانم انط ااك   ر ةاينات اتاستبائ ر بيادة ت الي رلتيبيااالدقن  

  ال زا ااااات ااالاااادقن  رالقياااااو دلااااادةات إوالاااااوين ردئدنااسااااين لتالااااهيل  ةاااال ااهااااات  تهمرةاااااي
 الت  يكين  دا أة  الناقر ريةا يتعد  ئانط اك رال زاع ااالد  

ااةألال  يتانىل - 263 العنف ضد األطفلالالممثل الخاص لألمي  العام المعني ب • 
ل ايا  ااراا   ريااأ  ااةألالا ر رالقهامل  دا يير أشاكاك الع اف ضاد انط ااك  الد نة ارا  

__________ 

 260) www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx  
 261  www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx 
 262  www.un.org/children/conflict  
 263  stchildren.orgwww.srsg.violenceagain  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://www.un.org/children/conflict
http://www.srsg.violenceagainstchildren.org/
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تعاار  ئياكل رثيا  اار ير   الع ف ضاد انط ااكئا ااعا ناام ااتقادة االعاال ااييك ئني ر ااالت 
  هارجاة جمةن ن راسعن ان اليا امل داجل ا  نان انام ااتقدة 

قضلللاء  فريلللق’’الفريلللق المشلللترل بلللي  الوالللاالت المعنلللي بقضلللاء األحلللدا    • 
رقاااد العدالااان لمط ااااك   ااتعدقااان دالاااولنال ايااا   ةالاااتندع لدةعدنااااات  يعةااال - 264  ‘‘األحلللدا 
آليان ت الااي  لتقاادا   1997اتدااي االقتصاادع راال تةااا   التااائر لماام ااتقاادة    اااو أوياوه 

 إداةة  ةديات     الال و  هن   ال اي  ر  دة التق ين   جماك قهامل ان دات  ااينةة رااالا

 األطفال وحفظ السالم - 5

 قرارات مجل  األم 

انط اااك   الالاا نات انجاا ة  ااتعدقاان ئقااااةات الااان  اجمدااي انااان  اادد اختااك ةااا ذ ااا أ اا ه  
رأ    ئعيادة ااادى  داا انط اااكر ن  ناقاب رجيةا تايكئاو  ال زا اات  ااتزاياد اا يارا ذلا  ريعكاي

ئاال   رقالاابقاانم اإلوالااا  تتعداا   إوالاااوين  االااولن ةاياان انط اااك    اااالت ال اازاع ليالاات جماااد
ا يالاين القاااةات الريةاا يدا  ر دالا و راناان  ل ال ُيالاتها  ئا  ئال الالن أيهاا اصادة قدا  أهنا تياكل

 فااتدكة   هكا الصدد

  ياااال ااان شااناالةاياان انط اااك   دااا أ ااد   1999  1261قللرار مجللل  األملل   • 
 ةدياااات   ااا  ر  انط ااااكهاااكا القاااااة أرك ةائاااب هااااو ئاااني ةايااان  رطاااا الالااا و راناااان  

 الال و 

الالاا نع  هتقايااا ئااو  ياراا  ئأرصااا اناااني العاااو   2001  1379قللرار مجللل  األملل   • 
جت يااااد بااااو إىل الاااام تدوطاا  ال زا ااااات ااالاااادقن قا ةاااان ئااااالااااكع يقدااااا  إىل جمدااااي انااااان 

اال تلاااااة   ااااد ةاياااان انط اااااك    لنضاااارراسااااتدداو انط اااااك   ةااااا د ااااا اناااااني العاااااو 
اااانظ   ةايااان انط ااااك    ةدياااات   ااا   إشاااااك  ر  اااد االقتهاااامل  اتالتددااايب لدلعألااا

 الال و 

__________ 
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اوتها ااات  الاايةن  الاام تاتكاابد ااا انطاااا    2003  1460قللرار مجللل  األملل   • 
دددة با يا لنقف يير االوتها ات راضقن ر رت  يك جدب  ةل  إ دادإىل ضد انط اك 

 اااتكلن ضد انط اك 

داصاااد راإلئااا غ  ااان االوتها اااات لأوياااو  ليااان   2005  1612قلللرار مجلللل  األمللل   • 
انط ااااك ااعااا  ئ مااااني العااااول داااف اكتاااب ااةألااال اراااا  ر ااالااايةن ضاااد انط ااااك  

اااان انااااني العااااو إىل ال ايااا  العااااال التاااائر قداااان ااتقااااةيا الت الاااي  ئرال زا اااات ااالااادقن 
 دألائاانتقاااةيا ال اياا  العاااال  رتكاان لدةبدااي انااان ااعاا  ئانط اااك رال زا ااات ااالاادقن  

ااااان  اوااااب جمدااااي انااااان رااااا ه ااااان ااهااااات ال ا داااان ااع ياااان ئنضاااار  ‘‘د ااااز لدعةاااال’’
 ال رقااف االوتها ااات الالياساات العاااان  ممااا ياقدع إىل الهاا،ب  دااا أطااا  ال اازاع ااان أ

 اااتكلن ضد انط اك  

قتااااال رتياااااني  انط ااااااك  رهااااا   ااااان   ااااادد  2009  1882قلللللرار مجلللللل  األمللللل   • 
  اواباان  ‘‘إضاارين لدعةال د ازات’’ئوهناا الع ف اا الا  انجااى  رأ ةاك االاتصاع 

إ ااداد رت  يااك جدااب  ةاال لدتصاادع اااكه  إىلجمدااي انااان  رد ااا أطاااا  ال اازاع ااالااد  
 تها ات االو

اابةااات  - ‘‘لدعةاال نيإضاااريد اازين ’’  اادد  2011  1998قللرار مجللل  األملل   • 
ااتكاااااااةة  دااااااا ااااااااداة  ر/أر ااالتياااااا يات  راابةااااااات أر التهدياااااادات ااتكاااااااةة ضااااااد 

  ااداة  ر/أر ااالتي يات يتصل ئريةا  ااتةتعني ئاتةاينانشدا  

 مستشارو حماية الطفل

   ةدياااات   ااا  الالااا و ئياااكل جاااا   داااا ةايااان الد ااال (265ل ااالاالتيااااةر ةايااان الديا اااز 
قيااادة اللعألاان لهااةا  اعاااان سااا ا ر   العاااو مااانيلدةألاال ارااا  لر قاانم الد اال  رتقاادا ااياانةة 

االتياااةر  ةااا يعةاال ةاياان انط اااك رإداا هااا   يياار ااا اال  ةدياان الالاا و   ااالااا ل ااتعدقاان  
دااااج الياناال ااتعدقاان  ةايان انط اااك   ييار  ناوااب إلن ةايان انط ااك ااار ساا ا   اصااا اللعألا

__________ 

إداةة  ةديااات   اا  الالاا و رإداةة الااد م اايااداي  سياساان داااا اتةاياان ر قاانم رةراااه انط اااك ااتهاااةين  (265ل
 ( 2009مام ااتقدة لالال و التائعن ل ان اا اب ات ااالدقن    ةديات    
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 يياار أرااااادن تااادةيب يالااقرلدةاياان الد ااال  راالتيااااة يهااددر ئاإلضااارن إىل ذلااا   ر  ةاال اللعألااان  
   جماك ةاين الد ل  اادد الكين جياع وياهم    الال و 

 ال اازاع راإلئاا غ أث ااامل اصااد االوتها ااات الاام تاتكااب ضااد انط اااكئاالتياااةر ةاياان الد اال ريقاانو 
ةايااان  ردعاااب االتيااااة ياااان جاا ك إقااااان  اااناة اااار أطاااا  ال ااازاع  ر   رئاإلضاااارن إىل ذلااا     هااا

الوتها اات ااالايةن اااتكلان إليقا  اار اا اة ررضر جدب  ةل  التناصلالد ل درةا ة ياليا   
يتانىل ئاإلضارن إىل ذل   ر جت يد انط اك رالقتل رالتيني  رالع ف اا ال    رخباصنضد انط اك  

 ن تدةيب يير أرااد     الال و   جماك ةاين الد ل يةاين الد ل االقرل راالتياة 

ئعض  ةديات     الالا و ر ادات تةايان الد ال  تهمئاإلضارن إىل االتياةع ةاين الد ل  ر 
  قااو   لعةالراانط ااك ااالاا ل ااتعدقان ئتم تادةيلها اعااان رها  ر ادات يا    صا اليااطن ضةن

تنرا هاكه الن ادات اساتبائن ر انط اك   أحنامل اللدد  ئ ااالا ل اا الاوين رالم تتعد اتصاك  نك 
ااا ه ااان تكاااال لهااقايا الع ااف القااا م  دااا واانع اااا ي  األاال االاتصاااع ر الر  تتةيااز ئاتالاسااين

رااللااا اااا  راال تاادامل ااالاادع   راردااف  هتاا  العااا ر الع ااف اا الاا   رساا ا  احملاااةو  أ ةاااك 
اال تةااااا يني الااااكين  رانجصااااا ينيااااان اه يااااني األاااال انطلااااامل رااةاضااااات  هااااكه الن ااااداتتتااااولف 

 ااينةة لدهقايا ئيقدان  ارداات الدلين رالد م 

 لألطفالدعم العدالة 

الااايان إىل تعزياز العدالان لمط ااك  داا ااعااي   مالياقر  القهاا ين  هانده نانظ يقسي جيب أ  
 ها اناام ااتعدقان ئاتن يهيان ال اك اة اناني العااو ر كل   دات الصدن ااك نةة أ  ه  الدرلين ذا
ااعاااي  الدرليااان   ة ااانالااتةدااااك اة التن يهياان  اا ر اادد (266لمط اااكلالعدالاان  إبامل تاانر ااتقاادة 

 هبا انام ااتقدةف تهددرمط اك الم لاالاد  التن يهين التالين نويدن العدالن 

  الً هداصاحل الد ل ا إي مل اال تلاة انركضةا   • 

 ضةا  اعاادن  ل ط ل اعاادًن  ادلن  دا قدو ااالاراة در  متييز  • 

   تعزيز    الد ل   التعل   ن  ةا    اين ر  االستةاع إلي  • 

 راالست، ك رالع ف  اإليكاملةاين  ل ط ل ان  • 

__________ 

 ( 2008تنر  العدالن لمط اك ل إباملالتن يهين ااتعدقن ئ ها انام ااتقدة  اك اة اناني العاو (266ل
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 اعاادن  ل ط ل ئكااان ر دف  • 

 ضةا  ا ياو الهةاوات رالتدائ  اال يابين القاونوين   يير اإل ااملات  • 

   دو الدبنمل إىل  ااا  انط اك ان  ايتهم إال    اامل أج  رنقصا رية ا  ةن • 

 القاون   سيادةتعزيز  هند  صدب  ارنانط اك   ئ تعةيم ااالا ل ااتعدقن • 

 ط اك  ت أع ظا  ان ال ار   قنئن اإل داو  دا ان تنقير  ا  • 

ي ل،اا      أرالااان ج اةااا نظ   اليااقر  القهااا ين د اام العدالاان لمط اااكطايقتااا  ميكاان اااه اااك ر 
  ممط اك   يير جمااالت  ةدهالالعدالن تعةيم ااا اة ااالا ل ااتعدقن ئاليقر  القها ين  انظ  

إدااااج ااالااا ل رااان ااهاام ئصاا ن جاصاان   (267لاقسالااات العدالاان اا ا ياانإىل ااان ات اقااات الالاا و 
مط اك ئيكل ا هب     ةديات التدديب النط ين  األل جدب الت ةين النط ين لالعدالن ااتعدقن ئ

   ةالااا دااراسااياتيبيات العدالاان النط ياان  ر اا رة  دااا ذلاا   ي ل،اا  ااانظ   اليااقر  القهااا ين 
اناااام ااتقااادة   اللداااد ااهااايف  اهبااا تقااانو م ةدياااات التقيااايم رختدااايب الاااربااا الااا ااا ااااةضاااةا  
   (268لااا اة  اادن ااتعدقن ئالعدالن لمط اك لدةالا ل

لتعزيااز اتةاياان القاونوياان   دياادا اان هااننظ   اليااقر  القهااا ين أيهااا د اام ااهااند اااثاويااا  ميكاان ر 
 كا الد مفارالقها ين لمط اك  رريةا يد  أاألدن 

الياقر  القهاا ين تدانيا رت  ياك تادائ  العدالان  ند م انظ ي  ميكن أ - الحتجازابدائل  • 
  (269لتااا  ان اتاينارئدا ل     ر ليات التقنيلاإلص  ين

اليااااقر  القهاااا ين   ةصااااد راسااااتعاا   نالااااا د انظ ااايميكااان أ   - االحتجللللاز أوضلللاع • 
  اصااااااا ر الااااااني أرضاااااااع انط اااااااك احملتباااااازين أر ااالاااااابنوني  ئالت الااااااي  الكاااااااال ااااااار 

 اللعألن   إلص  يات رالياطن رةاين الد ل ر قنم اإلوالا  ا

    الااب االقتهااامل  ميكاان ااانظ   اليااقر  القهااا ين -قضللاء األحللدا   هيئللات/أفرقللة • 
ان ادات  االتقل لقهامل  تدنيا و او  ةالا دااتقييم شاال ل  تيا ات  إ اامل رئعد 

__________ 

  2-ئامل ال اعو ي ااا ر الالائ    (267ل
  9-ألف ال اعو ي ااا ر الالائ    (268ل
  8-ألف ال اعو ي ااا ر الالائ    (269ل
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ان اادات ضااةن  راقاان لقهاااملتيااكيل أميكاان  رإذا .م يتالاام ذلاا   اااك  اادو ر اانده    
 هيكل احملا م  تتولف ان قهاة اتدصصني   التعاال ار انط اك 

أ  يالا د انظ ن اليقر  القها ين   ضةا   أيهاميكن  - األطفال الضحايا والشهود • 
ااا اة اإل ااملات القها ين رانظ   احملا م ال تيا ات انط اك الهاقايا رالياهند ررقاا 

الااد  اناام ااتقادة التن يهيان ئياو  العدالان   اناانة ااتعدقان ن  األال لدةلاد  التن يهي
  رئاإلضاااارن إىل ذلااا   اشاااايك اكتاااب انااااام ئانط ااااك ضاااقايا ااامياااان رالياااهند  ديهااااا

دليال  ر اكل  (270لااتقدة ااع  ئاادادةات راااميان رالينويالايف   رضار قااون  منانذ  
لن ااادة تااادةيب  داااا العدالااان   اناااانة ااتعدقااان  رمنااانذج (271لالالياسااااتااه ياااني رصااا اع 

اااادروات ال ةنذ ياان لتققياا    ةااا تتهااةن (272لئانط اااك ضااقايا ااامياان راليااهند  ديهااا
أ كاااااا ئيااو  تدلياان ا تيا اااات انط اااك الهاااقايا  العدالاان اا ا ياان ئعاااد اوتهااامل ال زا ااات

  (273لراليهند
 
 

 

 

 

__________ 

عاا  ئااداادةات رااامياان رالينويالاايف  العدالاان   انااانة ااتعدقاان ئانط اااك ضااقايا اكتااب انااام ااتقاادة اا (270ل
 ( 2009ااامين راليهند  ديها ل

العدالاان   دلياال ااه يااني رصاا اع الالياساااتف اكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامياان رالينويالاايف   (271ل
 ( 2009 ديها ل انانة ااتعدقن ئانط اك ضقايا ااامين راليهند

اكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامياان رالينويالاايف  العدالاان   انااانة ااتعدقاان ئانط اااك ضااقايا  (272ل
 ( .م يصدة ئعدل ف مناذج ر دات التدةيبااامين راليهند  ديها

ئعااد اوتهااامل ال زا ااات  اتدااد اااادروات ال ةنذ ياان لتققياا  العدالاان اا ا ياان اعهااد الالاا و ئالناليااات ااتقاادة   (273ل
2  

لياطن انام  ااتعةق اتدةيلقدات ر دة ةاين الد ل     ئعألن انام ااتقدة   الالندا 
 رال  ات الهعي نانط اك ةاين ر  ااع يني ئااالا ل اا الاوين نيهلاو الالنداويرلدااتقدة 
 دا العةل ار انط اك  مانط اك رتعزيز قدةدااتعدقن ئيناال التعزيز إدااج  ان ا ل

 القاون   الناقعني  ت طا دن
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أ  ميكن رصنك انط اك إىل العدالن  إاكاوين يل لتاله - تسجيل المواليد ووالائق الهوية • 
 ا  روتااج ساب ت قياد اانالياد رئداقاات اانيان  إلد م الااليقر  القهاا ين  نانظ يقدو 

ةما  أر ئياكل ان اندة  الالاديةن االت اا ئعد ال زاع  قد ال تكن  سب ت التالابيل 
 ئاال مت قاا   رقالااب هنياان الد اال  دااا إثلاااتهااكه النثااا   رال تقتصااا اااات  دُ تكاان  قااد 

 ةاا أ  رااتيابات  دا   ذل  النصنك إىل التعديم رال،كامل رالا اين الصاقين    اأيها  قنق
ئداقات تالبيل ااناليد راانين أدرات هاان ا ر اوتها ات  قنم اإلوالاا   األال التب ياد 

قااد يكاان  ئاإلضااارن إىل ذلاا   ر ر ةالاان انط اااك    رالاازراج القالاااع  العالااكاع القالاااع
  ااااي دتالاابيل رإصااداة اليااهادات ضااارةيا لتنثياا  الع قاان ئااني الد اال ررالدياا  راكااا  لا

 اا الين  إثلاتره   ن 

اليااقر  القهااا ين   ااهااند الاااياان إىل  نالااا د انظ اايميكاان أ   - اإل للالح التشللريعي • 
ر ا    داار رضر إطاة قاوني لقهاامل ان ادات داا يتةاشاا اار القنا اد رااعااي  الدرليان  

انط ااك    ةدياات اإلصا   الدساتنةع ر/أر ااالا ل ااتعدقان ئارصن   ي ل،  إدااج 
 الصااااعيدينالالياسااااات  دااااا رإصاااا    هااااند اإلصاااا   التيااااايع    ر   الدسااااتنة رضاااار

راعاااي    ااادروات قنا ااد الالاادنك  راعاااي  التنظياافرضاار الاانط  راإلقديةاا   رهاا   اان 
ئد م ان ال اي  ااييك ئني الن االت ااع  ر العدالن  اك   جماهات ال ا دن  ا اتمماةس

ااعااا  ئاادااادةات  اكتاااب اناااام ااتقااادةيعكاااف ئقهاااامل ان ااادات راراااربامل القااااونويني  
اار لتداف   ي ايتكميكان  الياا  داا رضار قااون  منانذ   ئياو  قهاامل ان ادات رااامين 

 أوناع و م العدالن 

 

 

 

 

 

 

ئيالار رالينوياليف   -  امل الال و   اي يااكتب انام ااتقدة ااتكاال للقاو  
 إجياد أر   لدتآبةد  هب ةل  نك ةاين انط اك   دقنت  يم ئئالتعار  ار رباةة العدك  

العدالن رةاين الد ل  رتعزيز اإلطاة القاوني رااقسال  تةاين   جما   ال ا دن ئني ااهات 
   ن اكتب ااد   العاو رالياطن ن ممألد اتدقن هئيالار  ر ها هك -الد ل   اي يا 

  ضةن  هات أجاى  القها ين رالقهاة را  ةات اتتةر اادي راليا امل الدرليني اآلجاين
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 قاليةاألطفال والعدالة االنت

 ةاا أ  اان م رالياهند  ديهاا   ا مط اك درة هاو    ةديات العدالن االوتقاليان نهنام ضاقايا اااا ل
  انط ااكرا   ئاإلضاارن إىل ذلا   ر ةكن جت يدهم راساتددااهم   ان ةااك القتاليان  ةقااتدني  اا
ةدياات ااصااتن رئ ااامل   هام الياا امل الا يالاايني    احملديان انساا رااناط ني   جمتةعااادم  ورااد  ا

اللدايان   اد توسايي  ةدياات ر لياات  كانط اك ا جيب إدةاج اليناال ااتعدقن ئ  الال و  رلكل 
(  الام رضاعتها 2010ل ئيو  انط اك رالعدالن االوتقاليان الا ياليندةلاد  لالعدالن االوتقالين ررقا 

اناام  جااين اان نم اإلوالاا  رشاا امل تقا نااتقادة الالاااي اناامين الينوياليف ئالتعار  ار ا نضا
مط اااك اتاا    التعلاا  ُيك اال ل  يياار العةديااات راآلليااات  ر ااتقاادة راا  ةااات ااا  اتكناياان  

  (274لراإل ااملات الم تقثا  ديهم انانة ن  ةا هم   

  الاادقنانط اااك اااااتلدني ئااالقنات ااالاادقن أر ااةا ااات اا ا تلاااة دااا  ريتيااكل تناراا    اآلةامل
  ااقااااااو انرك  رأ    هاااااقايا    اةتكااااااع  ااااااا م دن اااااب القااااااون  الااااادر  ناتنةطااااايقاااااد  ممااااان

انط ااااك ااتهةاااني رااا   اااار ذلااا   ر   لدتعااااال اعهااام  اسااالنئالدايقااان اااإل اااااملات اا ا يااان ليالااات 
ا د ئكني ررقا الت اقين  قنم الد ل  رقن الئد رأ  يُعاادنا ئاةتكاع  اا م دن ب القاون  الدر  

تاادائ   تتقياادأ   رجياابان اادات راحملا ةاان العادلاان   لقهاااملااعاااي  الدرلياان اااا يتصاال ئااكل  ااان ر 
ااصاااحل ال هاادا لدد اال  ري ل،اا  الاشااادا  دااا حناان  دااا يك اال نيااز اانا انط اااك اا اااةاالااامللن 

  رالقيةاانلكاااان يوجاك ئعاني اال تلاااة سا هم   رقاات اةتكااع اااميان ااز نااان  ريعازب إ الاسااهم ئا
 ئدرة ئ امل   اتتةر  هماضد   ري دنع  دا إاكاوين هم ريد م إ ادة إداا 

  ي ل،اا  ال  ااا   ئااادا ل الُ هاادا اصاادقن الد اال تك اال  قياا دةالااامللن ل ديااد أع  ةدياان  ر  ااد
ا م أع ط ال   حُيا الئاإلضاارن إىل ذلا   جياب أر لإل ااملات القها ين  يألةاا  اا  ذلا  ا اسالا  

انط اك أئدا    دا قنئن اإل داو أر الالبن ادى اتياة ُتنقر ال رجيب أدقهامل العالكاع  لاو و 
جياااب رصااال ر رنقصاااا راااية با يااان ا اسااالن     ةااا ذ أجااا   رجياااب  ااادو الدبااانمل إىل اال تبااااب إال

ال ي ل،ااا  أئااادا ر   ال حيقااا  اصاادقتهم الُ هااادا ااان اللاااال،ني  اااا .م يكااان ذلااا   احملتبااازينانط اااك 
  قنة أر يا ن االدقن ئاةتلاطهم ااز نو إال اللب ال لانط اك  با تبا

__________ 

  12(  ااادة 1989ات اقين  قنم الد ل ل (274ل
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 ئياااو جياااب أ  تكااان  ايااااة ن انط ااااك  هاااقايا رشاااهند   التققيقاااات راإل اااااملات القهاااا ين ر 
الد ال  اان  اواب ااالات  ةطن يان  اار اانارقان ايااة ن القااون  الادر   اا صان   ديهاا  اااا م 

 جياب  ت أر اتصانك  داا شاهاد الد اللديااهد دان اار لال إ ااامل اقائقر النالدين أر النص   أ د ر 
 اصااااحل الد ااال  قااا أاااااو احملكةااان   أر األنلااا تااا اقائد ااااا إذا  اواااتلتقدياااد  لااا إ ااااامل تقيااايم دقيااا  

ي ل،اا  تاادةيب يياار احملققااني ر لتالااهيل اليااهادة   ال باااناصاان اتةاياان ار  راااا هاا  تاادائ  الُ هاادا
 اامل ااقائ ت إل رانساليب ال  ين قنم الد ل   داانط اك  ئيهاداتني رااد ني العااني ااع ي

 لد ل ئصنةة تاا   ا

 المراج  - 6

 الصكنك الدرلين راإلقديةين

 (1990ل  اايألام انرايق  تقنم الد ل رةراه

 (1997الاد   يب تار  رأرهل ااةاةسات ل

 (1973ل العةلاتد اندىن لالن ااتعدقن ئت اقين الا

 (1999ل أسنأ أشكاك  ةل انط اك راإل ااملات ال نةين لدقهامل  ديها ا ااتعدقن  ت اقين الا

الربرتن نك االجتياةع ئيو  ئير انط اك راسات، ك انط ااك   ر (  1989ات اقين  قنم الد ل ل
 ااات (  رالربرتن اانك االجتياااةع ئيااو  اشااياك انط اااك   ال زا2000الل،ااامل ر  ااااناد اإلئا ياان ل

 (2000ااالدقن ل

 (2001نط اك   ةائدن درك   نع شام  سيا لاإ    االلتزااات ئيو  

 (2003اال اد انرةرو  االاد  التن يهين ئيو  انط اك رال زا ات ااالدقن ل

( ‘‘الاااد  ريي ااا التن يهيااان’’االاااد  التن يهياان لدعةاال ااتعداا  ئانط اااك   و ااااو العدالاان اا ا ياان ل
 (1997ل

االاااااد  التن يهياااان ئيااااو  العدالاااان   انااااانة ااتعدقاااان ئانط اااااك ضااااقايا ااامياااان راليااااهند  ديهااااا 
 (2005ل

 (2010إ    ااا أل تقنم الد ل ل
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انط اك   ال زا ات ااالدقن ااتعدقن ئتن يهين الالاد  ات  يك  إسياتيبينا  ةن الدرك اناايكين  
 (2002ل

 اك ات دين أر ااالتدداني ئصانةة اا  اياار ن اان  اواب قانات أر التزااات ئاةيي تةاين انط
 (2007يا ات االدقن ل

ئاااااةيي ئيااااو  انط اااااك اااااااتلدني ئااااالقنات ااالاااادقن أر اتةن ااااات ااالاااادقن رتن يهااااات الاااااد  
 (2007ل

 (1990( ل‘‘الاد  الايا  التن يهين’’الاد  انام ااتقدة التن يهين ا ر   ن  ان دات ل

 (1990( ل‘‘قنا د هاراوا’’د انام ااتقدة تةاين ان دات اتادين ان  ايتهم لقنا 

 (1985( ل‘‘قنا د ئكني’’قنا د انام ااتقدة ال ةنذ ين الدويا إلداةة شقر  قهامل ان دات ل

 قرارات مجل  األم 

 (2004ل 1539قااة جمدي انان 

 (2005ل 1612قااة جمدي انان 

 (2009ل 1882قااة جمدي انان 

 (2009ل 1888قااة جمدي انان 

 األمم المتحدةم  مراج  

لدب ن الدا ةن اايي ن ئني الن االت التائعان تةن ان اناام التائر ةاين الد ل ااع   ال اي  العاال 
 (2010دقةاين  و م ةاين الد ل    االت الدناة  للااتقدة 

 (2007   قنم الد ل   قهامل ان دات لئيو 10ا ن  قنم الد ل  التعدي  العاو ةقم 

 (2006ئيو  سيادة القاون  ل 2006/47اناني العاو ةقم  اقاة

 19ال صل   لعةديات     الال و اويناا الاليقر  اناةد جمةن ن إداةة  ةديات     الال و  

و إداةة  ةديااات   اا  الالاا و   تاااع انااام ااتقاادة التةهياادع لع اصااا العاادك    ةديااات الالاا 
 (2006ااتعددة انئعادف تعزيز سيادة القاون  ل
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إداةة  ةديات     الال و/إداةة الد م اايداي  سياسن   اصا العدالن    ةديات انام ااتقادة 
  (2009ت   الال و ل

تعةااايم ةايااان  قااانم رةرااااه ااتعدقااان ئالياسااان ال  إداةة  ةدياااات   ااا  الالااا و/إداةة الاااد م ااياااداي
 (2009تهاةين ان ال زاع ااالد     ةديات انام ااتقدة ت   الال و لانط اك اا

اك اة اناني العاو التن يهين ئيو  هنا انام ااتقدة إبامل تقادا ااالاا دة   جمااك سايادة القااون  
 (2008ل

( ‘‘يااانالاااد  ريي ااا التن يه’’االاااد  التن يهياان لدعةاال ااتعداا  ئانط اااك   و ااااو العدالاان اا ا ياان ل
 (1997ل

 (2010االاد  التن يهين لدا اين اللديدن لمط اك ل

االاااااد  التن يهياااان ئيااااو  العدالاااان   انااااانة ااتعدقاااان ئانط اااااك ضااااقايا ااامياااان راليااااهند  ديهااااا 
 (2005ل

ئيااو   3اكتااب ااةألاال ارااا  لماااني العاااو ااعاا  ئانط اااك رال زا ااات ااالاادقن  رةقاان  ةاال ةقاام 
  (2011ل  لن أث امل ال زاع ر  أ قائانط اك رالعدا

هاادا لدد اال يااقر  ال   ااني  االاااد  التن يهياان ئيااو   ديااد ااصاااحل ال ُ ل ا نضااين انااام ااتقاادة
 (2008ل

اتقيقان رااالاامللن   يافرالعدالان االوتقاليان    انط ااك ( الينويالايفلدد نلن ل ااتقدة اناما  ةن 
 (2009رااصاتن ل

 (2007قهامل ان دات ل  جماك دة لدد نلن لالينوياليف(  دليل التدةيب ا  ةن انام ااتق

أدرات ئياااو  تااا   اإل اااااملات القهاااا ين جمةن ااان ا  ةااان اناااام ااتقااادة لدد نلااان لالينويالااايف(  
 (2010رئدا ل اال تباب ل

قاااانم اإلوالااااا   االاااااد  ت ا  ةاااان انااااام ااتقاااادة لدد نلاااان لالينوياليف(/ا نضااااين انااااام ااتقاااادة
 (2010ئانط اك رالعدالن االوتقالين ل ااتعدقنالا يالين 

 (1990( ل‘‘الاد  الايا  التن يهين’’الاد  انام ااتقدة التن يهين ا ر   ن  ان دات ل
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ااتعد  ئاا  30-5  ال ةنذج اإلدااج رإ ادةانام ااتقدة  ااعاي  ااتكاادن ل زع الال   رالتالاي  
 (2006ل ‘‘اإلدااج رإ ادةالتالاي  انط اك روزع الال   ر ’’

الاناقعني قهاامل ان ادات  ةايان  قانم انط ااك ااعا  ئنام ااتقدة اال اي  ااييك ئني ر االت 
 (2006القاون  ل  ت طا دن

 (1990( ل‘‘قنا د هاراوا’’قنا د انام ااتقدة تةاين ان دات اتادين ان  ايتهم ل

 (1985( ل‘‘قنا د ئكني’’الدويا إلداةة شقر  قهامل ان دات ل قنا د انام ااتقدة ال ةنذ ين

اكتااااب انااااام ااتقاااادة ااعاااا  ئااداااادةات رااامياااان  القاااااون  ال ةاااانذ   ئيااااو  قهااااامل ان اااادات 
 (2011ل

قهااااامل ارةالاااان  يااااا لقشاااااات اا  /الينويالاااايفاكتااااب انااااام ااتقاااادة ااعاااا  ئااداااادةات رااامين
  (2006ان دات ل

  رصااا اع الالياسااان  لدةه ياااني  دليااال /الينويالااايفتقااادة ااعااا  ئاادااادةات راااميناكتاااب اناااام اا
 (2009العدالن   انانة ااتعدقن ئانط اك ضقايا ااامين راليهند  ديها ل ايدا 

اكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامين/الينويالاايف  العدالاان   انااانة ااتعدقاان ئانط اااك 
 (2009ل ن ئ ااتصد اتراليهند  ديهاف القاون  ال ةنذ   رالتعديق ضقايا ااامين

اكتب انام ااتقدة ااع  ئااددةات رااامين/الينوياليف  دليل لقيا  اقشااات قهاامل ان ادات 
 (2006ل

اكتااب انااام ااتقاادة ااعاا  ئااداادةات رااامين/الينويالاايف  العدالاان   انااانة ااتعدقاان ئانط اااك 
 (2011لمننذ ين ف ر دات تدةيلين  ديهايهند الر امين ااضقايا 

  دا شلكن اإلويويت اناقر

www.juvenilejusticepanel.org  انقااااااار ال ايااااااا  اايااااااايك ئاااااااني الن ااااااااالت ااعااااااا  ئقهاااااااامل[
 ان دات[

www.oijj.org  عدالن ان دات[لاصد الدر  اا]انقر 

www.terredeshommes.org  انقر[ينكنااتا  ةن ا  ا Terre des Hommes] 
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